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АВТОРДАН

А

дам болу оңай ма?..»
Көптен бері мазалап жүрген тақырып.
Адам – тіршілік иелерінің ішінде тек
адамның баласына ғана берілген киелі атау. Адам болу
дегеннің мағынасы терең, ауқымы кең ұғым. Дүниеге «шыр»
етіп келген қызылшақа нәрестенің бәрі адамның баласы атал
ғанмен, «нағыз адам» болып жарала бермейді. Адам болып
қалыптасу, өсу, өмір сүру, артыңда ұрпақ, із қалдыру – ұзақ
процесс. Бұл жөнінде талай даналар, ойшылдар, өмірдің
шынайы мәнін іздеген талай ғұламалар миларын ақтарып,
мағынасы терең тұжырымдар жазып қалдырған. Расында,
адам болу оңай ма?..
Біздің қазақы ұғымда парасаты мол, мінезі дарқан,
қайырымды, кісілігімен, адамгершілімен үлгі болған адам
ды «тумасы жақсы жігіт», «тұғыры асыл жігіт» деп дәріптеп
жатады. Дана халқымыз бала тәрбиесіне аса зор мән берген.
Шыр етіп дүние есігін ашқан әр баланы ертеңгі күннің
иесі, халықтың жоғын жоқтаушы, қорғаушысы деп білген.
Сондықтан, келешек ұрпақтың борпаң болмай, шымыр,
жігерлі, жүректі болып өсуіне үлкен ықылас білдіріп, қада
ғалап отырған. Үш жасында тайға отырғызып, бес жасында
қолына қамшы ұстатып, он үш жасында отау иесі атандырып
жатуы осының айғағы. Жас кезінен жауапкершілікті сезініп
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өскен жеткіншек есейе келе ел-жұрты алдындағы, атаана, іні-қарындастары, ағайын-туыстары алдындағы адами
міндетін терең сезініп өсері хақ. Қазақтың ұлы, ойшыл ақыны
Абайдың: «Атаның ұлы болма, адамның ұлы бол» дейтін
мағынасы терең, ғұлама сөзінің астарында осындай терең
даналық жатыр.
Мен сонау әскер қатарында жүріп: «Адамның өмірі
магнитафонның лентасы емес, үзілсе жалғап, аяқталса қайта
қоятын. Әр минутың, әр сағатың, апталап, айлап өткен әрбір
күндерің келмеске кеткен дүние» деп, – жазыппын. Несі
бар? Жиырмадан енді асқан жас жігіттің бұлай деуінде еш
сөкеттік жоқ. Бәлкім, бұл да менің өскен ортамның, атаанадан алған тәрбиемнің, өмірден көріп-сезінген жәйлар
дың әсері болар. Қалай болғанда да орынды айтылған сөз.
Зымырап жылдар өтті. Ол кезде мұрт қойып, бой түзеп,
өмірге етене араласа бастаған жас буын болсам, бүгінде
самай шашым түгел ағарып, қарттыққа қарай бет алған
жетпіс бес жастағы егде адаммын. Өткен өмірімнің қай
қалтарысында өкінішім, қай қапталында қайғы-қуанышым
қалып қойды екен?.. Мән-мағынасыз өткерген күндерім де
болмай қалған жоқ.
Осы күндері теледидар, газет беттерінен «Дара жол»,
«Сара жол», «Өкінішсіз ғұмыр», «Ғажап өмір» деген сияқты
әр адамның өткен өмір жолын, атқарған істерін жұртқа
көрсетіп, дәріптеп жататын бағдарламалар көп-ақ. Солардың
дені ақындар, ғалымдар, өнер қайраткерлері, жоғары
қызметте істеген адамдар болып келеді. «Жарық дүниеге
келген кез келген адамның өткен өмір жолы бір-бір дастан,
жазылмаған роман-хикая» дейтін сөзді арқау етсек, үнсіз
жүріп-ақ таудай істер атқарған қарапайым жандарды қайда
қоямыз? Бұл тұрғыдан әркім де өз-өзіне: «осы менің өткен
жолым қандай?» деп сауал жасауы әбден мүмкін ғой?
Өмірге адам атанып келген соң, пенденің басынан нелер
өтпейді. «Тірлігіңде көргеннің бәрі қызық дейтін» аталы
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сөздің мән-мағынасын жас кезде емес, ақыл тоқтатып,
ақсақал болған кезде ұғынып жататынымыз өкінішті. Мен
де сол «ғажап өмірді» бір кісідей-ақ кешкен адаммын. Бұлай
деуіме себеп, менің ғұмырымның өзгешелеу болатыны – исі
қазақ қастерлеген, ардақтап, құрмет тұтқан атақты ақынның
баласы болғанымда шығар. Ал атақты адамның баласы болу,
оның әруағына дақ түсірмей өмір сүру, көптің көңілінен шы
ғу, оны бастан кешірген адам ғана сезіне алады. Бұл еңбегімнің «Адам болу оңай ма?..» деп аталуының өзі де сонда.
Өмірімде болған, бастан кешкен, жанымды ауыртқан, болмаса
жүрегімді қуанышқа толтырып, көңілімді тасытқан жәйлар
туралы әңгімелеп бергім келеді. «Ат болатын құлынды желі
басынан танисың, адам болар ұлыңды ел қасынан танисың»
дейтін Кенен ақын айтқан дуалы сөз бар. Өмірден өз орныңды
табу, дос табу, жар таңдау оңай шаруа емес. Жігіттің бағын
ашатын да, құрдымға батыратын да міне, осылар.
Ал, құрметті оқушым, сіздерден өтінетінім, айтар ойым
тайыздау, жазғандарым солғындау, кедір-бұдыры бай
қалып жатса кешіріммен, түсіністікпен қарасаңыздар екен.
Өйткені бұл бойынан қайрат-күші арылмаған, жалынды,
сөзге алымды, ойы ұшқыр жас адамның туындысы емес,
көңілі салқын тартқан, қарттықтың самалы дендей бастаған
адамның жазғаны.
Ашығын айтқанда, мен бұл еңбегімді қазақы тәрбие
алған, ана тілімен сусындаған, ата-дәстүрімізді ұмыта қой
маған жас өрендерге арнаймын. Ал қазақтың әдет-ғұрпы
нан алшақ кеткен, ана тілінен, туған жерінен жеріген, өзге
елдің ықпалына түсіп, мінезі де, жан-дүниесі де өгейсініп
тұратындар менің ой-түйінімді терең пайымдай алмайды.
Бір айтарым, мен барымды, көзбен көріп, ойға түйген
дерімді бүкпей жазайын, сендер соларды саралап, өздеріңе
қажет-ау дегендерін қабыл алыңдар.
Бақытжан КЕНЕНҰЛЫ,
қаламгер-журналист.
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МЕНІҢ ҒАЖАП ЕРТЕГІМ

Т

ып-тыныш, тұп-тұнық айлы түнде шалқасынан
жатып көктегі ағып түскен жұлдыздарды қызықтап
қиялға берілген ағайынды үшеуі қойдың бір шеті
дүр ете қалғанда орындарынан ұшып-ұшып тұрды. Ұрын
келген қасқырлар шығар деп естері кеткен үшеуі «айт-айдақ!»
деп бар даусымен айғайлап, далақтап жүгіріп кетті. Бойла
рын қорқыныш билеген үшеуінің алдынан, қасқыр емес қо
лында ақ таяғы, иығында қоржыны бар ақ сақалды қария
шыға келгенде, таңданыстарында шек болған жоқ. Аңта
рылып біраз тұрды. «Ау, балалар, шошымаңдар. Алыстан
жол тартқан жолаушы қариямын. Қай жерге барып тізе
бүгерімді білмей келе жатқанда, сендердің кездескендерің
қандай ғанибет», – деді қуанышын жасырмай. Пейіл білдіріп,
жақын тарта сөйлеген қарт адам, бейғам жатқан қойшы
жігіттердің де көңілін тапқандай. Сөне бастаған оттың шоғын
көсіп-көсіп жіберіп, үстіне ағаш бұтақтарын салып, қайта
жақты. Қоржынынан әбден сүр болған қазы, біраз жылқы
етін шығарып бұлардың алдына қойды. Майлы құрт, тары,
қатыңқырап қалған шелпек те табыла кетті. Іңірден бері нәр
татпаған жігіттердің қарындары шулап, берекесі қашқандай
еді. Олардың әдеп сақтап әрең отырғанын байқаған қарт:
«Келіңдер, айналайын, өле жегенше бөле жейік, ұялмай астан
алыңдар» деді. Бұлардың күткені де сол еді. Қолдарын жиіжиі созып, тураулы қазы мен сүр еттен қарпып асап жатыр.
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Жолаушы қарт жәй ғана сапаршы емес екен. Көпті
көрген, көп жердің дәмін татқан, білгені мен түйгені мол
шежіре адам болып шықты. Айтқан әңгімелерінен-ақ мұ
ның тегін адам емес екенін байқауға болатын еді. Енді бір
сәтте: «Жігіттің абыройын арттырып, ел аузына іліктіретін
үш қасиеті бар. Ол – шыншыл болу, батылдық, жомарт
тық», – деді бұларға сынай қарап. – Ұйқыларыңды қисаң
дар өздерің сияқты ағайынды үш жігіттің бастан кешкен
оқиғасын айтып берейін», – деді. Алдындағы сүр етті асап
жеп, ұйқылары ашылып кеткен жігіттер: «Айтыңыз, ақсақал.
Құлағымыз сізде», – деп қауқылдасып қалды.
Жолаушы қарт үшеуінің жүзіне бағдарлай қарап отырып,
әңгімесін бастап та кетті.
– Бұл оқиға сонау хандар дәурен құрып, дәуірлеп тұрған
заманда болыпты.
– Дат тақсыр! – деп ханның алдына етпеттеп құлай кеткен
үш жігіт, бірінің сөзін бірі аяқтатпай дабырлап ала жөнеледі.
Сонда хан, әлгілерді сабырға шақырып, «асықпай-аптықпай
жөндеріңді айтыңдар» деп зекіп тастайды.
– Хан ием, сізді ең әділетті адам деп естіп келдік. Біз
ағайынды үшеуміз бірі-бірімізді жау тартып, тыныш өмір
сүруден қалдық. Біздің осы дау-дамайымызды ешкім шеше
алмаған соң, өзіңізге жүгініп келіп отырмыз.
– Сонда, шеше алмай жүргендерің қандай мәселе? Дұрыс
тап түсіндіріп берсеңдерші. Қане, біреуің айтыңдар? – деп
үлкеніне сөз береді.
– Шешеміз бұл фәниден ерте кетті. Әкеміз өте еңбекқор
адам еді. Әбден қартайып, ажалдың құрығынан құтылмасын
білген қария бір күні үшеумізді шақырып алып: «Балаларым,
біраз күнде мен де дүниеден озамын. Өздеріңе деп, өмір бойы
тірнектеп жинаған біраз қазынам бар. Төсегімнің астын
да көмулі жатыр. Заман өзгермей тұрмайды. Зіл-зала, апат,
қайғы-қасырет деген айтып келмейді. Бастарыңа күн туып,
әбден қиналғанда ғана қазып алыңдар» деп өсиет етіп еді.
Содан бері талай жылдар өтті. Былтыр қыс қатты болып, аяғы
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жұтқа айналды. Бар малымыздан айрылдық. Ішерге тамақ,
киерге киім таппай сенделіп қалдық. Содан үшеуміз ақылдаса
келіп, әкеміз айтқан көмбені ашып көрсек, қазынаны біреу
алып кетіпті. Бармақ тістеп, өкініштен өле жаздап жүрміз.
Мұны бір-бірімізден көріп, қырқысып жатқан күйіміз
бар, хан ием. Төрелігін айтыңыз, – деп зар илейді.
Хан көпті көрген, ойы терең, ұлағатты жан екен.
Бастарын тұқыртып төмен қарап отырған ағайынды үшеуіне
қарата: «Құлақ салып, дұрыстап тыңдап алыңдар. Осының
түйінін дұрыс шешсеңдер, ұрының кім екенін айтып берейін»,
– дейді.
...Баяғыда, бақуатты тұратын бір байдың сұлу қызы
болыпты. Өзі теңдес біреумен құдандас болып, қалың
малын алып, қызын қолдан арулап ұзататын болып уағда
ласып жүреді. Алайда қыздың бала кезден бірге өсіп,
бірге жүрген, құлай сүйген жігіті бар екен. Бір-бірін қатты
сүйсе де, жақындаса алмай іштен тынып, артын күтіп
жүреді. Ұзатылар күні тақалған сайын мазасы кетіп, амалы
таусылған бойжеткен жігітіне: «Атастырған күйеуім келген
күні бір есебін табармын. Сол күні сен де сол жерде бол», –
деп серт береді.
Уәделі уақыт жеткенде күйеу жігіт қыз аулының маңына
сегіз қанат үй тіктіріп, бар сән-салтанатын жасатып,
қалыңдығын күтіп жатады. Жігіттің кеудемсоқтыққа салмай,
сыпайылық көрсеткеніне іштей разы болған бойжеткен бар
асылын тағынып, ең қымбат матадан тігілген киімдерін
киіп, жұпар аңқып, түннің бір уағында болашақ күйеуі жат
қан үйді бетке алады. Тап сол күні ойламаған жерден қыз
дың ауылын аңдып, мал тонауға шыққан барымташы-ұры
лардың қолына түсіп қалыпты. Қаныпезер, қаталдығымен
елді дүрліктірген ұрылар үлде мен бүлдеге оранып, қыз
ғалдақтай құлпырған бойжеткенді көргенде көздері шоқтай
жанып, қызға ұмтылады. Сонда қыз тұрып:
– «Түз дала бөрісіз, ел іші ұрысыз болмайды» деген.
Айналайын, замандас азаматтар! Ұры – ерлігіне мақтан
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байды, байларға бас иіп ат пен тон сұрамайды, нағыз
ерлерше өмір сүреді. Қыз да болсам әкемнің ұлындай едім.
Бір жолғы нәпсіге бола ар-ұятымды төге көрмеңдер. Анау
үйде жастай атастырған адал жарым күтіп отыр. Ақыреттік
аға болыңдар, мен ақыреттік қарындас болып қалайын деп
жалыныпты. Сонда көркіне мінезі сай қыздың тапқыр сөзіне
разы болған ұрылар қызды босатып жіберіпті. Қыз аманесен отауға келген соң жолда болған оқиғаны қаз-қалпында
жігітке айтып береді. Күйеу жігіт те ақыл-ойдан кенде емес,
сабырлы жан екен. Біраз ойланып отырып:
– Япыра-ай, аяушылық дегенді білмейтін тағы боп кет
кен ұрылардың бұл ісіне таңқалып отырмын. Бұл өмірде
сирек болатын жәй екен. Күнәсіз қыздың сөзіне тоқтаған
ұрылар да жәй адамдар емес-ау, сірә! – дейді.
– Бүгінгі күн мен үшін түлкідей жортатын кезім-ау
осы. Сізден де сондай парасатты іс-әрекет күтемін, – дейді
бойжеткен қыз көзін төмен салып.
– «Жортуы жаман жігітті ел ішінде жау алар, өсуі жаман
қамысты су ішінде от шалар» деген мәтел бар. Көп жортқан
аң, қақпанға түспей қоймайды, – деп күйеу жігіт жымиып
күлді.
– Туғалы қараңғы түнде далаға жалғыз шыққаным осы
еді. Алтайы түлкі, ақиықтан өзге құсқа алдырмайды.
Қыз осы сәтте әдемі қылық көрсетіп болашақ күйеуін
құшақтап бетінен сүйеді. Екеуі біраз әзілдесіп отырған соң:
– Махаббат деген не? – деп сұрайды.
– Махаббат деген сіз бен біз, адал жар! – дейді күйеуі.
Бойжеткен қыз біраз ойланып отырып:
– Ата-анамыз бізді қалың мал беріп қосып отыр. Олар
ға қарсы шығып, ақ ниеттерін таптарға ар-ұят жібермейді.
Расын айтсам, сіз де менің көңілімнен шығып отырсыз.
Алайда сізге айтар бір сырым бар. Он жастан бері көңіліміз
жарасып, балалықты бірге өткеріп, бірге өскен жігітім бар.
«Құдай қосқан қосағым мен балиғатқа толғанда келеді, сонда
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сен де кел. Махаббат дертін бірге бөлісерміз» деп серт беріп
едім. Сол уәдемді қалай шешерімді білмей отырмын.
Күйеу жігіт көп ойланбастан: «Барыңыз, айтқан серт,
уағдалы сөзден тайған адам – өлген адам. Бірақ бұл жәйді
екеумізден өзге тірі жан білмейтін болсын», – дейді. Жігіттен
мұндай жауап күтпеген қыз жүгіріп шығып, уәделі жерге
келсе, сүйген жігіті де тағатсыздана күтіп тұр екен. Екеуі
құшақтарын жазбай біраз тұрды. Сонда қыз:
– Бәрі де көрген түсімдей болып тұр. Болашақ күйеуіме
екеуміз жайлы, беріскен сертіміз туралы айтып едім, бетім
нен бір сүйместен рұқсатын беріп, шығарып салды. Не істе
рімді білмей далмын, – дейді. Сонда қыздың жігіті тұрып:
– Жүрегім қанжылап тұрса да амалым жоқ. Ақ ниет
білдірген адамға ақ болғаным абзал. «Жігіттің пейілін
сатпа, көңілін сақта» деген сөз бар. Екеуміз ақыреттік дос,
аға-қарындас болып қалайық. Бұл серт – уағданы мен де
кештім. Құдай қосқан қосағыңа сен де адал бол, бақытты
бол! – депті.
– Міне, жігіттер, мұның түйінін сендер шешіңдер.
Сонда осылардың қайсысы жомарт? Қыз жомарт па, әлде
сүйген жігіті жомарт па? Күйеу жомарт па, әлде қызды боса
тып жіберген ұрылар жомарт па? – деп хан сауал тастапты.
– Басқаларың үнсіз отырыңдар, шешімін мына үш жігіт
айтсын, – дейді.
Сонда үлкені тұрып: «Қалыңдығын алып кетуге келіп,
сонда да қиып жіберіп отырған күйеу жомарт».
Ортаншысы: «Жоқ, жастайынан бірге өсіп, құлай ғашық
болса да сезімін тұншықтырып, қызды күйеуіне сау-саламат
қайтарған жігіт жомарт», – деп жауап беріпті.
Кенже інісі біраз ойланып отырып: «Қолға түскен қызды
жасырып, алып кетсе де ешкім білмейтін еді ғой. Елдің малмүлкін ұрлап, ізін білдірмей кететін қаныпезер болса да қызға
аяушылық жасаған ұрылар жомарт», – дейді ханға мойнын
бұрып.
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Ағайынды үшеудің бұл сөзіне «ханның өзі не дер екен?»
деп күткен жұрт тым-тырыс. Сонда хан:
– Әкелерің қалдырған қазынаны сырттан кеп ешкім
де ұрлаған жоқ. Оны алған мына кіші інілерің. Әкеңнің
аманатын бұзып, әруағын аяқ-асты қылмай, ағаларыңды
зар илетпей, қазынаны бөліп бер, – дейді. Кішісі сол жерде
ханның аяғына жығылып, ұрлығын мойындап, ағаларынан,
бүкіл жұрттан кешірім сұраған екен.
Ханның бұл әрекетіне аң-таң болған жұрт, кейін хан
оңаша қалғанда: «Хан ием, сіз бұл баланың ұрлағанын
қалай топшылап білдіңіз?» – деп сұрайды. «Бұл – өмірде бар
тәжірибе. Адамдардың іс-әрекетінен, пейілінен, ниетінен
туындайтын нәрсе. Әр адам өз пікірін айтарда өзінің істеген
немесе істейтін, адалдық немесе арамдық, әділетті немесе
әділетсіз пиғылдарын аңғартып қояды», – деген екен. Сөйтіп,
үш жігіттің сауалын дұрыс шешіп берген хан – әділ қазы,
көріпкел, әулие адам атаныпты.

***
...Әлгі жолаушы қария секілді әкемнің бізге жыр ғып
айтатын осындай аңыз әңгімелері, ертегі, мысалдары, нақыл
сөздері көп болушы еді. Соның көбісін әкем өз жанынан
шығарып айтады екен ғой. Бәрін сол қалпында қабылдай
тын біздің сәби жүрегіміз, аңғал көңіліміз оны қайдан білсін.
Ал мен қолында өскен нағашы әжемнің айтқандары тіпті
қызық, бұдан еш кем түспейтін еді. Жалғыз ұлы соғыстан
келмей қалып, қайғы жұтқан ананың әңгіме, ертегілері көбіне
жауларын баудай түсіріп, атой салған батырлар туралы болып
келетін.
Сол батырлардың ішінде менің де ағаларым Жапарбек
пен Қыдырбек те бар.
Қыдырбек ешкімге айтпай соғысқа өз еркімен кеткен
әжемнің жалғыз ұлы. «Сәтін салып, жауларын талқандап
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болған соң ол да еліне оралып қалар» дейтін кемсеңдеп,
кимешегінің ұшымен көзін сүртіп...
Әжем екеуміз жататын темір төсектің тұсында ескі болса
да өңін бере қоймаған шағын ғана сырмақ ілулі тұратын
еді. Соның бетінде неше түрлі жіппен тоқылған жолақтар
бар: бірі ақ жіппен, бірі қызыл жіппен, енді бірі көк жіппен
тоқылыпты. Соның әрқайсысын әжем Қыдырбек мінген
аттардың атымен атайтын еді: Мынау – «Ақбоздың ақ жолы»,
мынау – «Көкаяқтың көк жолы», ал мына жолақ «Қызыл
аттың қызыл жолы» дейтін саусақтарымен текеметтің бетін
сипап. Соның бәрі әжемнің жүрек сағынышынан, қайғы
тұнған шерлі көңілінен туындап жатқанын қайдан білейін.
Бұл – менің де балауса сезімімді, алаңсыз көңілімді тербеген
ғажап ертегілер еді-ау!..
Жер басып жүрген адамдардың бәрінің де сонау алаңсыз
бала кезінде естіген, жанын тербеткен, көзіне жас алдырған
ертегісі бар. Ертегі де адамның ғұмыры секілді уақыт өте келе
көмескі тартып, ғажап әсерінен айрылады. Әсіресе, жарық
дүниені енді танып, барлығына алаңсыз, күмәнсіз қарай
тын сәби жүрегі, есейген сайын қиял-ғажайыптар әлемінен
алшақтап, өмір деген «әлемді» өз бетімен саралап, алыстай
түсетіні ақиқат. Бұл дегеніңіз балалық шақтың біткені,
баланың бойында қалыптасқан қиял-ғажайыптың сөнгені
емес пе? Қарапайым тілмен айтсақ, ғажайып ертегі әлемінен,
мұхиттай буырқанған тіршілік әлеміне аяқ басардағы жас
адамның көңіл-күйін, жан-дүниесін сезіне білу де асқан
көрегендікті қажет етеді. Адам баласының бойында бо
латын осындай өзгерістерді тап басып, тереңнен ой толғаған
ақындарымыз, ойшыл даналарымыз, жазушыларымыз
қаншама десеңізші!..
Адамзаттың данасы атанған Абайдың бүкіл өмір жолын,
балалық шағынан бастап, адам болып қалыптасуын, қайғысы
мен мұңын, өкініші мен қуанышын дөп басып көрсеткен
Мұхтар Әуезовтің шеберлігіне, талантына қалай бас имес
сің. Абай да әжесі Зеренің таңғажайып ертегілерін, аңыз14

әңгімелерін естіп өсті. Соның бәрін ойына түйіп, жанымен
сезінді. Дүниенің бәрі тек адалдықтан, қайырымдылықтан,
әжесі секілді мейірімді жандардан тұратындай көрінді.
Абайдың балаң жүрегі, таза көңілі бәрін тап сол қалпында
қабылдады емес пе? Кейін әкесінің бала қиялына сыймайтын
қатыгездігін көргенде Абайдың жаны шырқырап, есінен
тана жаздағаны бар. Сол заманның озбырлығы мен қысас
тығын тап басып көрсететін Қодар мен оның келіні Қам
қаның жазықсыз өлімі де Абайдың жүрегін қатты жаралаған
көрініс болды. Бұл енді бала көңілі қабылдай алмайтын
өзге әлем, өзгеше таным еді. Ұлы қаламгер, сол сәттегі
бозбала Абайдың, жаны нәзік, пейілі таза, пәк Абайдың жан
күйзелісін қалай дәл суреттеген десеңізші. Қысқаша үзінді
келтіріп көрелік:
«...Барайық, көрейік! Жүр! Ал жүр! – деп, ойландырмас
тан еліктіріп, алып кеткен...
Көргені әлгі. Енді қайта беттеп, тоғайлы өзенді құлди
лап желе шауып келеді. Абайдың іші мұздап, жүрек қаны,
жан тамыры дір-дір қағып, қалтырап үріккендей. Кімнен,
неден үркеді? Әсіресе, әке...әке істеген мінез, әке қолындағы
қаннан үркеді. Өз әкесі...қатал, зәрлі әкесі!..
...Жиреншеге көз жасын көрсеткісі келмеді. Анау да
шапты. Бірақ, Абай жеткізетін емес. Ол оқ бойы ұзап
кетіп бара жатып, өз-өзіне ерік беріп, өксіп-өксіп жылап
келе жатыр. Көп жылдан бері Абай жылаған емес. Тоқтай
алмай егіліп жылады... Екі құлағын бітегендей боп, дыңыл
дап соққан екпін желі Абайдың көзінен аққан жасты,
қат-қат тамшыдай, көде мен бетегеге ұшырып түсіріп
келеді. Бала жүрегінде бұл шақта көп сезімнің алай-дүлей
құйыны соққандай. Барлығы да ішін теңселте сіліккен,
бала жанын ойран етіп, сескенте тітіренткен сезім.
...Абай бір уақытта жылау үстінде лоқсып-лоқсып
булығып кеп, құсып-құсып жіберді. Аш өзегі ақтарылған
дай. Жаны да, денесі де қатарынан қатты азап шекті.
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Бірақ сонда да тоқтаған жоқ. Аттың жалын құшып
алып, тек қана құлап қалмасты ойлап, шаба берді».
Міне, Абайдың ертегісі тап осы сәтте «өлді» деуге
болады. «Өлді» деген сөзді жәй салыстыру мағынасында
алып отырмын. Болмаса, «ертегі өлді» дегенге кім сенеді? Бұл
жерде «өлген» Абайдың ертегісі емес, жас Абайдың балалық
сезімі, мөлдір көңілі болса керек. Тап осы оқиғадан соң
Абайдың өмірге, жаратылысқа, адамдарға деген көзқарасы
өзгере бастайтыны даусыз. Бұл жерде Абайдың өмірін
мысалға ала отырып, жалпы кез келген адамның бойында
осындай сәттер, өзгерістер болатынын айта кету еді. Ұлы
жазушының көздеген мақсаты да, діттеген ойы да осыған
келіп саяды. «Мен сыйлар деп дүние келдім міне, бір жас
деп есігіңнен ендім, міне!» деп, қазақтың арманшыл ақыны
Сұлтанмахмұт (Торайғыров) жазғандай, жарық дүниеге
келген адам баласы жамандықтан құлан-таза, жаны да, тәні
де әппақ, бейкүнә жан болып туады. Ал бұдан кейінгісін
«бір Құдай біледі, өмір көрсетеді, бәрі де Жаратқанның
қолында» дейміз. Әзірге, «жазмыштан» айласын асырған
ешкімді көрген жоқпыз.
Шығыстан таң шолпандай боп туған тағы бір ұлы қалам
гер бар. Ол – «Адамзаттың Айтматовы атанған» қырғыз хал
қының біртуар жазушысы Шыңғыс Айтматов. Жас қырандай
көкке самғаған қаламгердің қанат сусылын, алысқа шаба
тын қас тұлпардың тұяқ дүбірін алғаш естіп, таныған да –
Мұхтар Әуезов еді. Екі елдің, екі ұлы жазушысының ұстан
ған дүние танымы, адам жаратылысына деген көзқарасы бірбірінен алшақ кетпейді. Ш.Айтматовтың «Ақ кеме» туын
дысын оқып, одан алған әсерімді айтып жеткізе алмаспын.
Бір шындығым, кешке дейін жаным құлазып, әлсін-әлсін
көзіме жас үйріліп, аласапыран күй кешкенім де рас.
Жазушының кемеңгерлігі неде? Мұнда да баланың
кәусар бұлақтай тазалығы, пәктігі, жүрегінің ақтығы сөз
болады. Жан-тәнімен сенген, сана-сезімін баурап алған аңыз16

ертегінің тас-талқаны шығып, күйрегенін ғажап шеберлікпен
көрсетеді. Қысқаша мазмұны мынадай:
«...Атасы Момын қарт айтқандай, ерте-ерте заманда
қырғыз елі бүгінде «Енисей», ол заманда «Анасай» деп
аталатын арнасы кең өзеннің бойында тіршілік құрады
екен. Сол кездегі қалыптасқан салт-дәстүр бойынша қазалы
күні, яғни қайтыс болған адамды жерлеу күні қаншалықты
ата жау болса да бір-біріне соғыс ашпайды екен. Бұл үлкен
күнә саналған. Міне, сол дәстүрді бұзып, тап сол күні ежел
ден қырқысып келе жатқан жаулары тұтқиылдан шабуыл
жасайды. Мұндай опасыздықты күтпей, бейғам жатқан
халықты баудай түсіріп қырып салады.
Жер бетінде қырғыздан тұқым қалдырмауды ойлаған
жау жағы бала-шаға, әйел, кемпір-шал демей түгелдей
өлтіреді. Құдайдың құдыреті шығар, ауылдан ерте шығып,
ойынның қызығымен орман аралап бүлдірген, қарақат
теріп кеткен жасөспірім қыз бен бала тірі қалыпты. Мұны
көріп қаны басына шапқан тайпа көсемі: «Қырғыздан ұрпақ
қалдырмаймын. Мына екеуін биік жарға апарып Анасайға
лақтырып жіберіңдер», – деп бұйырады. Сонда: «Бұл істі
маған тапсырыңыз. Қырғызда кеткен әке-шешемнің кегі
бар», – дейді «көсемнің» есігінде жүрген күң әйел. Балаларға
жаны ашыған әйел, бұларды өзенге тастап обалына қал
ғанша босатып жібірейін, бәлкім, тірі қалар деп ойлайды.
Кенет, көңілі толқып, екіұдай сезімде тұрған әйелдің қасына
мүйізі қарағайдай, қап-қара бота көздері мейірім шашқан
Бұғы-Марал тақау келіп: «Сен де анасың, мен де анамын.
Еш күнәсі жоқ, періштедей жаны таза бұл екеуін маған бер.
Жұрт естімеген алыс жерге алып кетейін», – дейді. Сөйтіп,
екі нәрестені арқасына мінгізіп, айлап жүріп Алатаудың
қойнауында жатқан Ыстықкөлге алып келіпті.
...Ұл мен қыз ержетіп, үйленеді. Тұңғыш баланың атын
Бұғы ананың құрметіне Бұғыбай атайды. Одан тараған ұрпақ
бір қауым ел болып өсіп-өнеді. Бұғы руы атанады. Сөйтіп,
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жойылуға айналған қырғыз елі бүкіл күңгей Алатауды
мекендеп, бірнеше ұрпақ ауыстырып, қалың елге айналған
екен. Бұларды алып келген Ана-Маралдың да ұрпағы өніпөсіп, сол өңірде қалып қойыпты. Осы күнге дейін «Аймүйізді
Ана-Марал біздің анамыз» деп аңыз етеді.
Адам баласы жүрген жерде қызғаныш, бәсеке,
даңққұмарлық, тоғышарлық, өзгеден асып түссем дейтін
астамшыл пиғыл қоса жүретіні ақиқат. Міне, сол арамза
пиғылдың шырмауына түскен пенде қырғыздың бірі, елді
таңдандыру үшін ата-салттан аттап, өзінің бабасының
бейітіне бұғының мүйізін орнатыпты. Сол-ақ екен, мұны
көрген жұрт бұғыларды қынадай қырып, әркім өзінің атақты
бабаларының, аталарының, одан қалды әкелерінің бейі
тіне бұғының мүйізін орната бастайды. Тіпті, мұны істей
алмаған адамды өзгеден кем, әке үмітін ақтай алмаған
әңгүдік деп есептейтін болыпты. Бұл бәсекенің насырға
шапқаны соншалық, қырғыз Алатауында бұғының саны
күрт азайып, жойылуға айналған екен. Міне, сөйтіп, сонау
«Анасайдан» арқасына мінгізіп, ұзақ жолда талай қауіпқатерден өтіп Ыстықкөлге әкелген ұл-қыздың ұрпақтары
өсе келе, өзіне жау болып шығады. Мұны көріп қапаланған
Ана-Марал аз ғана үйірін ертіп, өзге жаққа ауып кеткен дейді.
Енді оның біздің жерге қайта оралу-оралмауы белгісіз.»
Атасы Момыннан естіген осы аңыз-әңгіменің бала сезі
мін оятып, жүрегіне ұялағаны соншалық, ол Ана-Маралды
түсінде де, өңінде де іздеумен, күтумен болды. Бірақ мұнысы
жәй ғана қиялдау емес екен. Бір күні өзен жағалап келе
жатып, қалың ағаштың арасынан өзіне тік қарап тұрған екіүш маралды көргенде, көздері шарасынан шығып, қозғалмай
біраз тұрды. Қуанғаны сонша: «Ана-Марал, Ана-Марал
қайтып келді!» деп ішінен сыбырлап, қайталай береді.
Баланың көргенін таулы шатқалдан ағаш кесіп жүрген
адамдар да көрген еді. Бірақ жаны пәк баланың пейілі
басқа. Ол қап-қара көздері мөлдіреген, мейірім шашқан
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Марал-Ананы көріп қуанды. Ал пиғылы жаман адамдар
жоны жылтырап, әбден қоңданып алған жабайы аңды көрді.
Баланың көзіне ол қайырымды Ана-Бұғы боп көрінсе,
ересектер үшін бір үйме ет болып көрінді. Бар айырма осын
да. Ақыр соңында жас ет аңсаған тағы жандар өз дегеніне
жетіп тынды. Маралды атып өлтіріп, баланың көзінше
паршалап сойып, бөлісіп алды. Әсіресе, араққа тойып алған
Оразқұл балтамен қанша ұрғыласа да маралдың мүйізін
шауып ала алмай әлек. Бұған қатты ызаланған Оразқұл
қолындағы балтасын бар күшімен сілтеп бұғы-ананың бас
сүйегінің мылжа-мылжасын шығарды. Бұған қарауға дәті
шыдамаған бала көзін алақанымен жауып теріс айналды.
«Әй, боқмұрын, бері қара. Мына мүйізді сенің атаң өлгенде
бейітінің басына қоямыз. Бұдан соң, атасын сыйламады деп
айтып көрсін, мына жұрт» деп қарқылдай күліп алды.
Түн ортасынан асқанша арақ ішіп, шулаған жұрт
маралдың етін жеп, басын мұжып ұзақ отырды. Атасы да
арақтан тартып-тартып жіберіп елден бұрын ұйықтап қалды.
Қасына барып жұлқылап көрген бала, атасының көзінен
аққан жасты көріп шошып кетті. Бұл енді, Момын қарттың
шарасыздықтан, немере алдындағы ар-намыстан өртенген
күйі еді. «Мұны көргенше, балыққа айналып, алысқа
кетемін. Ақ кемедегі әкеме жүзіп жетемін. Әке, күт мені!»
деп денесінің қызуы көтеріліп, шошына сандырақтаған
бала суға қалай түскенін білген де жоқ. Сөйтіп, баланың
пәк жаны, қиялын еліткен ғажап ертегісі балыққа айналып,
терең суға батып кете барды...»
Бұл қысқаша ғана қарапайым тілмен пайымдаған
менің ой-түйінім. Осының бәрін көркем сөзбен өрнек
теп, баланың мөп-мөлдір жан-дүниесін, сезімін, көңіл
толқуын, оқырманның көзіне еріксіз жас үйірілетіндей
етіп суреттей білген қаламгердің талантына қалай тәнті
болмайсың. Нағыз дарын иесі, нағыз сөз зергері деген осы
шығар.
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***
...Әженің баласы болып бұлаң өскен менің де қиялыма
қанат бітіріп, тұңғиық әлемге ала жөнелетін өз ертегім
болатын. Көзім ұйқыға кеткенше құлағыма сыбырла
ғандай етіп айтатын әжемнің ертегісі тәтті ұйқыға ұласып,
одан әрі ғажап түске айналып жатушы еді. Секемсіз, аңғал
пәк жүрегім, бұлақтай мөлдір жан-дүнием соның бәрін
тап-таза күйінде қабылдайтын. Еш уақытта бітпейтіндей,
үзілмейтіндей, өзгермейтіндей көрінер еді.
Менің ертегімнің соңы хабар-ошарсыз кеткен Қыдырбек
ағаның өлімімен аяқталды. Оның бала қиялымды тер
беген «Көкаяғы» да, «Ақбозы» да келмеске кетті. Бұған
әжем де мойынсұнып, амалсыз көнген еді. Қайғыдан белі
қайысқандай тез шөгіп кетті. Бетіндегі әжімдері көбейіп,
тереңдей түскендей. «Құлыным, Қыдырбегімнің көзі ғой
бұл!» деп, мені құшағына алатын. Көңілі босап, көзіне жас
алады. Ондай сәтте мен де мұңайып қалушы едім. Иә, бұл
жарық дүниеде ертегіден де басқа жәйлар болып жататынын
іштей сезініп, жүрегім дүрсіл қағады. Бұл енді есейіп қалған,
айналаға өзгеше көзқараспен қарайтын балаң жігіттің ісәрекеті болатын. Ондай сәтте «жездемнің» (мен әкемді
осылай атайтын едім) айтқан мына бір өлең жолдары, хикаяәңгімесі есіме түсетін еді.
«Балалар, ертең-ақ ер жетіп, әркім өмірден өз жолын
тауып кетесіңдер. Тек сол жолдың жазық, ұзақ, нәсіпті
болғанын тілеймін. Мына нақылды есте берік ұстап,
көңілдеріңе мәңгі тоқып алыңдар» дейтін:
«Білім таппай білгіш болма,
Көрінгенге күлгіш болма...
Қорқақтығың қоян болма,
Жағымпазшыл, аяр болма.
Ас піскенде даяр болма.
Көзін қысқан мысық болма,
Берекесіз шымшық болма,
Ата-анаңа қырсық болма.
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Өтірікші, бөсер болма,
Ел-жұртыңа кесел болма».
«Енді мынаған қараңдар» дейді саусақтарын жазып
жіберіп, алақанын көрсетіп: «Міне, мынадай болмаңдар.
Мұндай адам тайыз су сияқты. Кім көрінген кешіп өтіп,
болмаса үстеріңнен аттап жүре береді. Ондай адамда
қадір-қасиет, сый-құрмет қалмайды», – дейді.
Содан соң аңтарылған жүзімізге көз тастап: «Міне,
мынадай да болмаңдар». Ендігі жерде бес саусағын
біріктіріп, жұдырығын көрсетеді. «Мұндай адам, өзге
дүниеден бөлініп қалған қара тас сияқты. Ағайынның да,
достың да, жақын туыстың да қадірін білмейді. Қарабастың
қамын ғана ойлайтын тоғышар, өзімен өзі дараланып қалған
бір дүние», – дейтін.
Ал енді адамның шынайы өмір жолы деген не? Ендігі
сәтте, жұдырығын жартылай ашып, бізге жағалай көрсетіп
алады. «Адамға тән өмір жолы осындай болуға тиіс. Өкініші
де, қуаныш-қайғысы да ортақ. Шығыны да, кірісі де бар.
Досы да, дұшпаны да бар. Мұның бәрі өмірде жиі болып
тұратын адамға тән сезімдер. Алма-кезек ауысып, бірде
мұңайтып, енді бірде шаттыққа бөлеп жатады. Қарапайым
сөзбен айтар болсақ, «Жусаннан аласа, бетегеден биік»
дейтін қазақы ұғымға саяды. Өмірдің қандай соқпағын
да жүрсеңдер де күйреуік болмаңдар. Қиындығын қасқая
қарсы алып, қуанышы болса сыпайы қабыл алыңдар. Бұл
жалғанның мың құбылып өзгеріп тұратынын, бірде ақпан
ның желіндей тоңдырып, бірде мамырдың самалындай
желіктіріп әкететінін ұмытпаңдар», – деуші еді.
Балаң сезімімді тербеген, жаныма адалдық пен жақсы
лықтың нәрін берген, дәнін еккен әкемнің де, әжемнің де
ертегілері солғын тартып, алыстай түсті. Өйткені биыл мен
13 жасқа толдым. Алғашқы мүшел жасым. Бұл 1958 жылдың
шілде айы болатын.
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ҚОШ БОЛ, БАЛАЛЫҚ!
Мен Алатаудың көрікті бір сілемі Қордай тауының
етегіндегі Иірсу деп аталатын жерде 1945 жылы дүниеге
келіппін.
Иірсу – өзеннің атауы. Айналасын тау жоталары қоршап,
жағалауын қалың қамыс «қаумалап» тұрған, суы балдай
тәтті, иірімі көп өзен. Қазіргідей емес, ерте кезде суы мол,
арнасы кең еді. Жағалауы шалғын, қарақат, бүлдіргенге тұнып
тұратын. Үлкендердің айтуынша, Иірсудың суын ішкен адам
денесі жеңілдеп, ішкі ағзалары тазарып, бойына ерекше күшқуат алады. Етке сылқия тойып алған адам, әлгі судан бір
сіміріп алса, ішкен-жегенінің қайда кеткенін білмей қалады,
дегенде де үлкендер аңыз ғып айтып отыратын.
Бұл сөздердің шындыққа жанасатынын өзім де талай
байқадым. Ішің кеуіп, асқазаның ауыр тартып мазалаған
сәтте, өзеннің суынан екі-үш кесе ішсеңіз болды, көңілің
жадырап, сергек тартып қаласың. Өзен суының бұл қасиетін
судың құрамында күмістің көптігінен деп түсіндіреді. Ал
енді «ғасырлап ағып жатқан мол судың бастауы қайда?»
десеңіз, оның да жауабы қиын. Өйткені, Қордай тауының
басында Алатаудың өзге шыңдарындай қатып жатқан мәңгі
мұздақ жоқ. Басына түскен қар сәуірге жетпей-ақ еріп кетеді.
Өзеннің суы тау жоталарын тесіп, қия тастардың арасынан
шығып жатыр. Бұл жөнінде көнеден келе жатқан мынадай
аңыз да бар. «Сонау жаугершілік заманда аптап ыстықтан
қаталап, Қордай тауының етегіне әрең жетіп, сұлап жатқан
жау әскерлеріне бір тамшы су таттырмай қырып тастауды
ойлаған халық мынадай айла жасаған дейді. Тоқсан өгіздің
терісін құмға толтырып, жыралап аққан бұлақ көздерін
тығындап, бекітіп тастаған екен. Сөйтіп, жау әскерін бірін
қалдырмай қырғынға ұшыратқан» деседі. Міне, сол уақыттан
бері таудан сарқырап, екпіндеп ағатын өзен-бұлақтары
азайып, баяулап ағатын болыпты.
22

Шыр етіп дүние есігін ашқан, кіндік қаным тамған жер
Иірсу болғанмен, бүкіл балалық шағым Мәтібұлақ тауына
жақын Отар стансасында өтті.
Қыдырбек соғыстан оралмай қалған соң, қайын енесі
Мысбала мен келіні Сақыпбала екеуі шошайып жалғыз
қалады. Соларға жаны ашыған Кенен ақын Отарға көшіріп
алып, жұбанышы болсын деп, мені соларға тән етіп берген
ғой. Өз әкемді, яғни Кенен ақынды сексенге келгенше «жезде»
деп, өз анамды, яғни Нәсиха шешемді жетпістен асқанша
«әпке» деп келуімнің сыры осында. Мен осы жәйларды «Әке
рухымен сырласу» атты кітабымда біраз жазған болатынмын.
Отар стансасының ол кездегі «келбеті» мүлдем басқаша
еді. Темір жол торабы тап қазіргідей көп емес. Қатарластыра
төселген екі-үш пар темір жолдан ғана тұратын. Сол темір
жолдың арғы-бергі жағын бойлай біраз үйлер салынған.
Шатыры жоқ, лай-топырақтан жасалған. Мұны «тоқал там»
немесе «қоржын там» деп атайтын еді.
Бес жылға созылған Ұлы Отан соғысынан сағы сынбаса
да, қажып-қалжырап қалған елдің де, адамдардың да тұрмыстіршілігі бірдей жұпыны. Соғыста өлгендерді аза тұтады,
аман-есен оралғандарға бүкіл ел болып қуанып, той жасап
жататын. Той деген аты ғана, барлары бір қойын сойып құран
оқытады, жоқтары жеті шелпек пісіріп жұртқа таратады.
Оралып жатқандардың ішінде де төрт мүшесі түгелдері тым
аз. Бірі қолынан, бірі аяғынан айрылғандар, енді бірінің
тұла бойында сау-тамтығы жоқ. Соғыстың зардабы менмұн
далап тұратын. Біздің балалық кезімізге тұспа-тұс келген осы
көріністер, мен құралыптас балалардың санасында мәңгі
қалып қойғаны ақиқат.
Отар өңірі тап қазіргідей емес, топырағы бозаң түсті
болғанмен көк шалғыны мол өте құнарлы болатын. Ебелек,
ермен, жусан, жуа, ошаған сияқты шөптердің неше түрлері
өсетін. Мұндай шөпті жеген малдың еті өте дәмді болады.
Жері сортаң болғанмен мұнда жайылған қойлар құйрығын
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көтере алмай, ырсылдап, өрістен әрең жететін еді. Сондай
қойларды біріміз мүйізінен тартып, біріміз құйрығынан
көтеріп қораға әрең кіргізетін едік. Бұл менің көзбен көрген
шындығым. Ал сол кездегі адамдардың татулығында, бірбіріне деген ілтипатында күмән болмайтын. Бір Отардың
өзінде орыс та, қазақ та, татар да, басқа да ұлттың өкілдері
тұрады. Қуанышы болса ортақтасып, қайғысы болса бөлісіп
жатушы еді.
Біздің үйдің алдында Семён деген орыс тұрды. Семён
аға деп атаймыз. «Кенен-Семён көршілес, қатар жайған
көрпесін, бөліп жеген бөлкесін» деп жұрт әзілдейтін.
Ауласында не жоқ дейсіз. Үйрек-қаз, күркетауық, қоян
ұстайды. Бұған қоса бірнеше иті, қойлары-сиырлары бар.
Бара қалсаң, құлағыңды тұндырғандай у-шу боп жататын.
Ауласының бір шетінде шошқа ұстайтын қорасы бар. Одан
шыққан мүңсіген иіс бүкіл көшеге тарап жататын еді.
Әкем әлдебір шаруамен жұмсай қалса, ауласынан өткенше
мұрнымды басып жүгіріп өтуші едім. Сонда да айғайлап,
ұрысып жатқан ешкімді көрмейсің. «Көппен көрген ұлы той»
демекші, соғыс әкелген ауыртпалық, қайғы-қасірет адам
дарды шынықтырып қана қоймайды араларын жақындатып,
бауырмал ете түсетін сыңайлы.
Күл-қоқыстың арасында өскен балаға, дүниенің бәрі
күл-қоқыс болып көрінуі мүмкін. Ал соғыс кезінде, соғыс
біткен жылдары, одан кейінгі туған балалардың санасында
осы жәйлар терең із қалдырғаны айтпаса да белгілі. Олардың
ой-қиялында ғана емес, ұстаған заттарына, тіпті ойнай
тын ойындарына дейін соғысқа байланысты болып жа
татыны сондықтан болса керек. Сол жылдары дүниеге келген
балалардың дүниетанымы, мінез-құлқы, іс-әрекеттері де
өзгеше болатын еді. Жас айырмасы да көп емес, бірер жыл
ғана. Әрқайсысы өздерін бір-бір үйдің иесіндей сезініп, сол
отбасының бар шаруасын атқаратын. Өйткені бірінің атасы,
енді бірінің әке-ағасы, бауырлары соғыста қаза тапқандар.
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Сондықтан да олар еңбекке ерте араласып, ерте ержетті.
Көңілдерінде қаяу болса да онысын ешкімге білдіргісі
келмейтін.
Отардың желке тұсында «Қызыл қайнар» деген жер
бар. Аты айтып тұрғандай содан бері қарай суы мол бұлақ
ағып жататын. Жергілікті тұрғындар бірлесіп, сол бұлақтың
бойына бау-бақша өсіріп, тары егетін еді. Күз түсіп, күздік
өнім жинар кезде ауылдағы балалардың бірі қалмай сонда
жүреміз. Қауын-қарбыз, жүгері, күнбағыс жинаудың аса
қиындығы жоқ. Жүгіріп жүріп, әп-сәтте-ақ жинап алуға
болады. Мұндағы ең қиыны – тары өнімі. Сарыала дәндері
пісіп толысқан кезде, бастарын иіп шайқалған тарының
сабақтары өте нәзік келеді. Оған шөп құсатып шалғы салуға
болмайды. Қол орақпен еппен орып алу қажет. Қатты жел
соқса дәндері жерге шашылып рәсуа болатыны сондық
тан. Әсіресе, оның бірінші жауы – торғай. Сол өңірдің
бүкіл қанаттылары қасақана келісіп алғандай топ-топ болып
қаптаған кезде, істерге шара қалмайды. Міне, осы кезде
таптырмайтын еңбек күші – балалар. Ішіне ұсақ тас салын
ған қаңылтыр дүңгіршекті алып, барынша даңғырлата егіс
алаңын айнала жүгіретін едік-ау! Бір шетінен үркіп ұшқан
торғайлар айналып келіп екінші шетіне қонады. Ертелі-кеш
алаөкпе боп торғай қуған балалар, кешке қарай тамақ ішуге
мұршамыз келмей сұлап жата кететін едік. Ертесі күніақ ешнәрсе болмағандай орнымыздан атып-атып тұрып,
ісімізді жалғастыра беретінбіз. «Қыруар шаруа атқарса да,
баланың істегені білінбейді» деген сөз осыдан қалса керек.
Отардың оңтүстік-күнгей жағын аса биік емес тау
жоталары алып жатыр. Бұл сонау Балқаш көлін айнала
өтетін Тарбағатай тауының бір сілемі. Сай-жырасы бұлаққа
толы, шөбі шүйгін, мал өсіруге өте қолайлы өңір. Қалмақ
тармен соғыста «Аңырақай шайқасы» атанып тарихта
аты қалған Аңырақай, Шоқпар, Құлжабасы таулары, исі
қазаққа аты мәлім Кенен ақын туған Мәтібұлақ та Отардан
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аса қашық емес. Ерте заманда жер бөлісу кезінде Кебекбай
бабамыз осы жерді таңдап, ел-жұртын көшіріп әкелген
екен. Осы өңірде атам заманнан бері Қасқараудан тарайтын
Сати-Боти рулары мекен етеді.
Қой қоздап, ешкі лақтап жататын көктем кезі. Әсіресе
сәуір-мамыр айларында жер көктеп, айнала жасыл желекке
оранып, құлпырып кетеді емес пе. Ерте көктемде туған
төлдер мамыр-маусым айларында кәдімгідей ширап, өсіп
қалады. Бұларды «ата-енесінен» бөлектеп жаю қажет. Бұл
шаруаны атқару да жас балалардың мойнында. Көрші
лес тұратын бір топ бала ертеден кешке дейін қозы-лақ
бағып жүретін едік. Асық атудың сұр мергені Семетай, сәл
тұтығып сөйлейтін Медербек, сөзге тапқыр, «ертегіші»
Тұрғанәлі, орыс болса да қазақша ағып тұрған Толик,
шымыр денелі Башай (өз аты Ізбасар), бойы тапалдау Серік,
тағы басқалар. Бізден бірер жас үлкендер де қозы-лақ
бағуға шыға беретін.
Түске қарай қозы-лақ жусаған кезде біздің де «соғыс»
ойындарымыз басталады. Ағаштан жасап алған автомат,
пистолет, үйден алып шыққан пышақ-бәкілеріміз бар. Көздері
сынық дүрбі, мойынға асынған командирдің көне сумкасы,
солдаттың қайыс белбеуі, пилоткасына дейін әзір тұр. Екі
топқа бөлініп, бір жағы «қызыл әскер», екінші жағы «фашис
тер» болып ойнаймыз. Ойынымыз бір ғана сценариймен
жүреді. Шабуылға шыққан қызыл әскер фашистердің ойра
нын шығарып, қолдарын қайырып тұтқынға алады. Бар біле
тініміз: немісшесі «хандеһок», орысшасы «руки верх», қазақ
шасы «қолыңды көтер» дейтін сөздер ғана. Бұған да тіліміз
келмей, тұспалдап айта беретін едік. Біздің сөзімізді кім
естіп жатыр. Жеңген жақ: «Оңбаған фашист! Менің ағамды
өлтірген сенсің. Қазір сазайыңды тартқызамын», деп қолға
түскен «жау» солдаттарын қолдарын қайырып, желкелеп
әкеп, тізерлеп отырғызады. Артынан қатар тұрғызып қойып,
бәрін де атып тастайды. Ойын тәртібі сондай. Алаңсыз
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балалық шақтың бір көрінісі осы ғой. Соғысты көзбен
көрмесек те, ағалар айтқан, кинофильмдерде көрсетілген
соғыс майданын біз осылайша ойынға айналдыратын едік.
Ойынның түрі көп. Бірде партизан, бірде барлаушы, енді
бірде қызыл комиссар болып шыға келеміз.
Бір күні балалар арасында үлкен дау шықты. Оны баста
ған Башай деген бала.
– Мен енді фашист болғым келмейді. Керек болса, өзің
бол. Анау, Семетай, Тоқан болсын. Мен де фашистерді
қырғым келеді. Ағаларым сияқты батыр болғым келеді, – деп
бедірейіп тұрып алды.
– Бұл шын емес, жәй ойын ғой. Қаласаң, ертең басқамыз
фашист боп ойнайық, – дегенімізге де көнер емес.
– Айтқаным айтқан. Мен енді немістің солдаты бол
маймын. Қызыл командир боламын, – дейді. Ерегіскен
балалар бірінің жағасынан бірі тартып, мұның аяғы төбе
леске айнала жаздады. Ақыры соның айтқаны болып, кезеккезекпен «фашист» болуға тура келді. Башай өзі қызыл
командир болған күні бар жанын салып ойнайтын. Беті
албырап, көзінен от шашып, нағыз батырларша қимыл
жасайтын еді.
Балалық шақтың ешкім аңғара бермейтін, ешкімге ұста
та бермейтін өз ерекшелігі бар. Ол бала түйсігі, адалдық,
жан тазалығы, бала қиялының сан-алуан болатындығы.
Біз қозы-лақ бағып, «соғысып» жататын сай-жырадан сәл
қашықтау тұста орыстардың қорымы бар еді. Кей күндері,
әсіресе жексенбі күндері тап-таза киініп, қолдарына бір-бір
түйіншек ұстаған орыстың кемпір-шалдары, арасында жас
қыз-келіншектер де бар, бейітке қарай шуап жататын. Көбісі
күнде көріп жүрген Отарда тұратын тұрғындар. Жақын
туыстары жатқан бейіттің төңірегін сыпырып, бойлай өскен
шөптерін жұлып, шаң-қоқыстан тазартып, тап-таза етіп
қояды. Соны көріп, біздің қазақтар неге солай істемейді екен
деп ойлайтынбыз. Бұған сөзге тапқыр Тұрғанәлінің (Тұрған)
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жауабы даяр тұратын. «Біз мұсылманбыз. Адамның мәйітін
Құран кәдесін оқып, туыстары, бала-шағасы жылап көрісіп
жерге тапсырған соң, онымен мәңгілік қоштасады. Қалғаны
Алла тағаланың қолында. Ендігі жерде оның жаны пейіштен
немесе тозақтан табылады. Ал жер басып жүрген туыстары
оның рухына бағыштап мал сойып, Құран оқытса болғаны»,
– дейтін кәдімгі соның бәрін көзбен көріп келген адам
дай. Біз аузымызды ашып, көңіліміз әлденеден үріккендей
үнсіз тыңдайтын едік. «Бейітке қарап қолыңды шошайтпа,
дәретке отырма. Мініп жүрген атың, жайып жүрген қойешкің бейітке кіріп кеткен болса, қатты айғайлап дабыр
ламай, үнсіз барып айдап шық», – дейтін үлкендерден естіген
сөздер, біз үшін жатталып қалған қағидадай көрінуші еді.
Бүгін де тап сондағыдай бейіт басына көп адам жина
лыпты. Ішінде қолына ұзын таяқ ұстаған «молдасы» да
бар. «Жүріңдер. Сендерге ешкім де тимейді. Тәтті күріш,
қызыл жұмыртқа жеп қайтасыңдар», – деп Тұрғанәлі
екеумізді қолымыздан сүйрегендей етіп ертіп келген Толик
досымыз еді.
– Біз онда барғанда не істейміз. Мұсылманның баласы
орыстың бейітіне барса аузы қисайып қалады. Ол үлкен күнә,
– дейді Тұрғанәлі, баяғы білгіштігіне салып.
– Сен өз дініңнен жерініп, басқа дінді қабылдасаң, сол
күнә. Ал жәй ғана барып көргенде не тұр. Біз, әкем екеуміз
сенің ағаларың өлгенде барып топырақ салыстық қой. Олар
әкемнің достары. Өлген адамға көңіл білдіру әркімнің
міндеті, – деп Толик қызараңдап қалды.
– Жоқ, кәпір болғым келмейді. Сен бізді азғырып тұрсың.
Онда барған адам шоқынды боп кетеді, – дейді қасарысқан
Тұрған.
– Сенің ағаң да, менің ағам да соғысқа бірге барды.
Фашистерге қарсы бірге соғысты. Сонда олар «сен кәпірсің,
сен мұсылмансың» деп таласқан жоқ қой. Бір құтыдан су ішті,
бір қасықпен тамақ жеді. Бірі үшін бірі кеудесін оққа тосты.
28

Толиктің осы сөзінен кейін Тұрғанәлі біраз жуасып,
ойланып қалғандай үнсіз. Сонда да айылын жинар емес:
– Ал барайық, сонда не деуіміз керек?
– «Иисус воскрес!» десең болды. Иисус Христосты
білесің бе? Мұхаммед сияқты ол да пайғамбар. Қазақтар
оны Иса пайғамбар дейді. Тілің келмесе «Иса қайта тірілді!»
деп айтсаң жетіп жатыр. Осы сөзді жаттап алыңдар. Толик
қазақ тілін бізден артық білмесе, кем түспейтін. Әкесі де,
шешесі де орыс, қазақшаны қай уақытта үйреніп алғаны
беймәлім.
– Болды ма? Тағы не дейміз?
– Болды. Басқа ештеңе демей-ақ қой. Осы жетеді. Толик
тің бетіне қарап біраз ойланып қалған Тұрғанәлі:
– Біз бейітке кірмейміз, шет жағында тұрамыз. Сен өзің
барып шоқынып кел, – деді қулана сөйлеп. Көзінен жүрек
сініп тұрғаны байқалады.
Расында, біз ойлағандай орыстың бейіттері аса
қорқынышты емес екен. Саусақтарын біресе маңдайына,
біресе екі иығына апарып, әлденені дауыстап айтқан адам
дар қайта-қайта иіліп, белдерін бір бүгіп, бір жазады. Оларға
орыс молда қосылып, таяғын жоғары көтеріп өз тілінде
бірдеме дейді. Оқыған аяты болу керек. Бір сөзін түсінбесек
те, бізге соның өзі өлердей қызық.
Менің көз алдыма әжемнің намаз оқығаны келеді. Бар
айырма бұлар «намазын» аяғында тұрып атқарады екен.
Менің әжем сияқты қайта-қайта тізесімен отырып, қайта
тұрып әуре болмайды. Өзі де қиналып, орнынан әрең тұратын
әжемнің арқасына мініп алып, намазға бірге құлайтыным
есіме түсіп, мырс етіп күліп жібердім. Тұрған бүйірімнен
түртіп қалып: «Күнәкәр болма. Діні басқа болғанмен, бұ
лардың да өз құдайы бар. Сыйлау керек!» дейді. Түріне
қарап едім, кәдімгі үлкен адамша қабағын шытып үнсіз тұр.
Толик екеуміз түйдей құрдаспыз. Ал Тұрғанның бізден екі
жас үлкендігі бар. Содан болу керек, ол бізге үнемі өктем
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сөйлеп үйренген. Оның өстіп үлкендік көрсетіп жүргені
бізге ұнайтын.
Біраз уақыт өткен соң, басына ақ орамал тағып, қолына
шелек ұстаған орта жастағы әйелді ертіп Толик келді. «Бұл
кісі менің әжем. Жаңағы мен үйреткен сөзді айтыңдар» деді
бізге қарап. Даусын ақырын шығарып, сыбырлап сөйлейді.
Екеуміз әлгі сөздерді есімізге түсіре алмай күмілжіп біраз
тұрдық. Толик болса сұқ саусағын шошайтып, қане «Иисус...»
дей бергені сол екен екеуміз жарыса сөйлеп: «Иса пайғамбар
қайта келді!» деп дауыстап жібердік. Қатты сасқалақтап,
көзіміз адырайып кетсе керек. Орыс әйел аузын басып күліп
жіберді. Басқа сөзімізді ұқпаса да Исаның атын естігенге
риза болды-ау деймін. «Хорошо, дети мои» деп қолындағы
шелегін бізге ұстатты. Ал, Толик досым болса ішін ұстап
күлкіден өле жаздады. Шелектің ішінде не жоқ дейсіз?
Неше түрлі тәтті нан, ыстық күріш, әртүрлі түске боялған
жұмыртқалар салыпты. Ішінде бөтелкеге құйылған сүт те
бар. Шелекті ала салып, қозы-лақтарымызды қалдырып
кеткен балаларға қарай тұра жүгірдік. Сол күні жеген астың
дәмі көпке дейін аузымыздан кетпей жүрді. Бізді әдейі ертіп
барып, тамақ бергізіп жүрген Толик екенін білген де жоқпыз.
Түлкі құрсақ болып жүрген достарын бір тойғызайын
деген болу керек.

***
«Туып өскен жерім бар Мәтібұлақ,
Қозы жайған жерім бар күнде жылап.
Таң ертеңмен дірдектеп мен тұрғанда,
Бай баласы төсекте жатыр сұлап», –
дейтін Кенен ақынның өлең жолдарын, оның бастан
кешкендерін ауыл ақсақалдары жыр ғып айтып отыратын
еді. Кенен – менің әкем. Оның өлең-жырлары маған таңсық
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емес. Сонда да болса, қаршадайынан жетім қалып, байдың
қозысын бағып жүріп өз жанынан өлең-ән тудырған қойшы
баланың тағдыры бәрімізге ертегідей көрінетін еді.
Бір күні «соғыс» ойынымыздың қызығына түсіп,
«уралап», «аттандап» жатып, қасымызға келіп қалған атты
адамды байқамай да қалыппыз. Кенен ата екен. Бойшаң, ақ
сақалды, денелі адам. Атынан түсіп, бізге жақындап келіп,
«Балалар, қалай шөлдеген жоқсыңдар ма? Қозыларың түгел
ме?» деді күлімсірей сөйлеп, «Ассалаумағалейкум, ата!»
деп, біз де шу ете қалдық. Балалар жарыса келіп қолын алып
жатыр. Біздің шаң-шаң болған үстімізге, ақтер-көктер болған
түрімізге біраз қарап отырды.
– Бұларың не ойын? Әбден шаршапсыңдар ғой? Көкпар
тартқан адамша қара терге түсіпсіңдер.
– Ата, көкпаршылар атпен жүріп тартысады, біз жаяу
жүріп соғысамыз. Әрине, ат үстінде жүрген әлдеқайда жеңіл.
– Сонда кіммен соғысып жүрсіңдер? Соғыс әлде
қашан бітті емес пе? Біздің Отан жеңді. Әне, жеңімпаз
ағаларың елге оралып жатыр. Сендер соғысты көрген жоқ
сыңдар. Көрсетпей-ақ қойсын! – деп салалы саусақтарымен
сақалын сипап қойды.
– Біздікі шын соғыс емес, ойын ғой, ата. Біз де сол
ағаларымыз сияқты батыр болғымыз келеді. Өлгендердің
кегін аламыз.
Жамыраған
қозы-лақтай
жарыса
сөйлеп
у-шу
болғанымызды қызық көрген болу керек. Атамыз, жымиып
біраз отырды. Содан соң көзін алысқа тігіп: «Ата-анала
рыңа қолқабыс жасап қозы баққандарың дұрыс. Қазір бала
болсаңдар, ертең ержетіп жігіт боласыңдар. Сонда осының
бәрі пайдаға асады. Еңбекпен келген ырыстың қадірі мол,
оңай келген дүниенің құны арзан деген. Міне, балалар,
үлкенді сыйлау, екі сөзді жалтақ болмау, қайырымды,
адал болу халқымыздың бойында бар ұлы қасиеттер. Сол
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қасиеттен айрылып қалмаңдар. Ашаршылық, жоқшылық,
қайғы-қасірет деген қарғыс атқыр соғыстан келетін нәубет.
Соны қайта еске түсірмей, қайғы жұтқан аналардың, соны
көзбен көрген ағалардың көңілін аулаңдар.»
Кенен ата шылымын сорып, біраз уақыт үнсіз отырды.
– Айтпақшы, балаларға арналған ойындардың түрі көп
қой. Соны неге ойнамайсыңдар? Асық ойнауды білесіңдер
ме? – деді бәрімізге жағалай көз тастап.
– Білеміз, ата. Бес табан, үш табан, хан ойнаймыз. Бірақ
асық бәрімізге жете бермейді. Бірімізден-біріміз қарызға
асық алып ойнаймыз.
– Е, қарақтарым! Соғыс аяқталып, ел-жұрт есін енді
жинап жатыр. Құдай қаласа, қой да, асық та көбейіп, бәріңе
түгел жететін болады.
Ақын ата қалтасынан әбден көнеріп, сарғая бастаған
асығын шығарып:
– Мынау, бала құлжаның асығы. Үнемі тастамай алып
жүремін. Алыс сапарға шығарда сақамды иіріп «жол»
сұраймын.
– Ол қандай жол, ата? – деп шу ете қалдық.
– Бұл көнеден қалған ырым. Сақаңды оң қолыңа ұстап,
алдымен маңдайыңа тигізіп, содан соң үш рет иіріп тастай
сың. Үш рет алшысынан, не тәйкесінен тұрса, жолың ашық
әрі жеңіл болғаны. Ал үш рет «бүк» түссе, ол да жақсы
лықтың нышаны. Жолың ұзақ болғанмен, сәтті аяқталады.
Ал қайта-қайта «шік» түсе берсе, сапарыңды кейінге
қалдыра тұрған жөн. Бұл жоралғыны басқа да жәйларға
байланысты қолдануға болады.
– Ата, бала кезде асық ойнадыңыз ба? Тағы қандай
сақаңыз болды? – деді Тұрған аптыға сөйлеп.
– Е, е қарақтарым! Ол кезде ертеден қара кешке дейін
мал соңында жүретін кедей балаларында қайбір ойын
болды дейсің. Алайда баланың аты бала ғой. Біздің асықтан
басқа да ойындарымыз көп болатын. Оразбақ аталарыңды
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білесіңдер ғой. Ол қамыстан сыбызғы жасап тамылжыта
ойнаушы еді. Бәрімізге бір-бірден сыбызғы жасап беретін.
Қолымыз босай қалғанда: «тақия теппек», «алты ала теке»,
«ауыр таяқ», «жорға таяқ», «қақпа тас», «сал таяқ» дейтін
ойындарымыз болатын. Өздерің айтқан «Бес табан», «Үш
табан», «Шекем тас» секілді ойын түрлері бар. Мұның бәрі
ұпай жинайтын ойындар. Қыза-қыза бәкі, белбеу, қамшы,
бастағы тақияға дейін салып ойнап, бір-бірімізге қарыздар
болып жататын едік.
Атам заманнан бері қой-ешкі баққан қазақтар үшін
асықтың жөні бір бөлек. Мыңдаған қойлары бар бай
балалары асықты дорба-дорба етіп жинайтын еді. Бәрі де
майы сыртына шығып тұратын шымыр асықтар. Мұның
өзі байлығын көрсету, қойының көптігін мақтан ету үшін
де қажет. Кедей балаларының қолында көбіне ешкі-лақтың
асығы жүреді. Ұсақ, майда, салмағы жеңіл. – Кенен ата,
темекісін құшырлана сорып сөзін жалғастырды.
– Ғасырлап жинақталған асыққа байланысты ойындардың түрі өте көп. Тіпті солардың көбісін еске түсірудің өзі
қиын. Осы күні айтып жүрген: «шық-бүк», «шыр», «киім
алғыш», «көкшолақ», «хан талапай», «тәйке», «бес тас»
т.б. ойындары бар. Ал біздің бала кезімізде ойнайтын асық
ойындарының түрлері мынадай болып келетін: «атпақыл»,
«сасыр», «омпы», «тисін қабат», «үйірмекіл», «хан жақсы
ма?», «хан атпақ», «ханды қара басты», «төрт асық», «хануәзір» т.б.
Кенен ата, әлде нені ойына түсіре алмаған адамдай
біршама уақыт үнсіз отырды. «Осының бәрі, басқа да
ата-дәстүріміз қазіргі таңда жұрттың есінен шығып, өше
бастағаны қиналтады. Өзінің бүкіл өмір тағдырын малмен
байланыстырған қазақ елі үшін бұл орны толмас өкініш.
Сондықтан, балалар, мына бір жайды да ұмытпай еске сақтап
алыңдар», – деді.
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– Ел аузына ілініп, жақсы атанған жігітті: «мәрт жігіт»,
«жомарт», «жігіттің сұлтаны», «елдің қорғаны», «бақ қонған
жігіт», «сайып қыран», «жігіттің серкесі», «қырандай ша
лымды» деп мадақтап жатады. Төрт түлікке байланысты да
осындай ерекше атаулар бар. Малдың қадыр-қасиетін жақсы
білетін халқымыз, олардың ішіненде ең таңдаулысын ірік
теп, тұқымы асылдарын көбейтіп отырған. Түйенің тектісін
– «жампоз», жылқының тектісін – «тұлпар», иттің тектісін
– «құмай» деп атаса, сиырда – «тыңжы», қойда – «құтпан»
болып саналады. Ал қас дұшпаны қасқырды – «сырттан»
деген. Мұның өзі «сырттан келетін жау» деген ұғымды да
білдіреді.
Атаны жібергіміз келмей, тағы да айта түссе екен деп
қаумалап біз отырмыз.
– Ата, бізге ән-жырыңыздың бірін айтып беріңізші. Мына
Серіктің үйінде сіздің ән пластинкаңыз бар. Бірақ сындырып
қоясыңдар деп шешесі жолатпайды, – деді үнемі үнсіз
жүретін Медербек. Біздің ойымызды дәл тапқан Медербектің
сөзіне қуанып кеттік.
– Жарайды, ендеше, сөз соңы осы болсын. Сендерге ерте
кезде шығарған «Қалай танисың?» деген ән-термемді айтып
берейін. Біреуің барып, қоржында тұрған кер домбырамды
алып келіңдер.
Біз шулағанымызды қойып, тына қалдық.
«Ат болатын құлынды,
Желі басынан таныйсың.
Адам болар балаңды,
Ел қасынан таныйсың.
Батыр болар балаңды,
Тұлғасынан таныйсың.
Жақсы болар балаңды,
Жолдасынан таныйсың.
Ырысты болар балаңды,
Мал баққаннан таныйсың,
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Кедей болар балаңды,
Көп жатқаннан таныйсың.
Ұры болар балаңды,
Түн қатқаннан таныйсың.
Шешен болар балаңды,
Тіл қатқаннан таныйсың.
Епті болар балаңды,
Ым қаққаннан таныйсың.
Үйкүшік болар балаңды,
От жаққаннан таныйсың
Сараң болар балаңды,
Зар қаққаннан таныйсың...»
Ақын ата термелетіп ұзақ айтты. Айтқандарын жете
түсініп жатпасақ та, «жақсы баланың қандай болатыны,
жаман баланың қандай болатыны» көз алдымызға елес
тегендей әсер қалдырғаны ақиқат. Бұл балаң жүрегімізді
тербеп, санамызда ерекше із қалдырған көрініс болып еді.
Кенен атаның ақылынан кейін біз «соғыс» ойыны
мызды мүлдем тоқтаттық. Ендігі жерде дүрбі асынып,
қолымызға қару алып жүргенді қойдық. Бәрібір оты
басылмаған балалық шақ тыныш жатқыза ма. Ішіміздегі
«тапқышбектеріміз» ойынның басқа түрлерін ойлап таба
тын еді. Күндіз «шілік», «он екі таяқ», «асық» ойнағанмен,
кешке қарай ішіміз пысып, біздің үйдің артына жиналып,
ертегі айтуды әдетке айналдырғанбыз.
Бір жолы Тұрғанбек аптығып жүгіріп келді.
– Мен бір күшті ойын ойлап таптым, – дейді ентігін баса
алмай.
– Ол қандай ойын? Тағы да соғыс ойнаймыз ба?
– Жоқ, мұның соғысқа еш қатысы жоқ. Атын да тауып
қойдым.
Тұрған бетімізге кезек-кезек қарап, бұлар не айтар екен
дегендей біраз тұрды.
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– Айтсаңшы енді. Несіне созып тұрсың. Шүйінші
сұрағалы тұрсың ба? – деді әшейінде көп сөйлей бермейтін
Семетай.
– Сендер құптасаңдар бұл ойынды «Партизан» деп
атаймыз. Жарым түнде, елдің бәрі ұйқыға кеткен кезде
ешкімге білдірмей іске кірісеміз. Мұны өте тез әрі сездірмей
жасауымыз керек.
– Мұның тағы не пәле? Соғысты қойып, енді ұрлық
жасаймыз ба? Ондай іске барсам, әкем мойнымды жұлып
алады, – деді Башай өз қаупін жасыра алмай. Бәріміз оны
қоштап, шуласып алдық.
– Тіпті де ұрлық емес. Дыбыс шығармай келіп, әркімнің
ауласында байлаулы тұрған сиырын жетектеп, екінші бір
үйдің алдына байлаймыз. Ол үйдің малын осы үйге әке
леміз. Қысқасы, әркімнің ауласында тұрған арбасын, есегін,
астауын басқа үйге апарып, айырбас жасаймыз. Таңертең
тұрғанда өз ауласын өздері танымай қалатындай болсын.
Ойынның негізгі тәртібі ұрлық жасау емес, ауыр жұмыстан
шаршап жүрген адамдардың көңілін көтеру ғана.
Тұрғанның әбден сендіре айтқан сөзіне, расында иланып
қалдық. Бұл ойын біз үшін шынында қызық боп көрінді. Сол
күні-ақ түн ортасында жиналған бір топ балалар бұл істі
жүзеге асырып та тастадық. Ертесі күні «не болар екен?» деп
күтіп жүрміз.
«Құдай-ау! Кеше кешкісін сауып, өз қолыммен байлаған
едім ғой. Мынау кімнің сиыры?» деген дауыс шықты. Бұл
– Әбіш ағаның үйіндегі жеңгейдің дауысы. «Мойнындағы
қоңырауы несі?» дейді шошып. Дүйсебай атаның ауласынан
да қатты дауыстап сөйлеген сөздер естіліп жатыр. «Есек
арбаны кім алып кеткен? Мына жерде тұр еді ғой. Есек
құрғырдың өзі де жоқ» дейді таңданысын жасыра алмай.
Таң атысымен көрші-қолаңның бәрі у-шу болды да қалды.
Бірі балтасын іздесе, енді бірі айыр-күрегін таппай әлек
болып жатыр. Біздің көршіміз үй алдында тұрған су таситын
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бөшкесін іздеп жүр. Әркім өз малын, жоғалтқан заттарын
көршілерінен тауып алып, соған мәз болып күліседі. «Менің
мал қораға киетін көне резеңке етігім кімге керек деуші
едім, сен алған екенсің ғой» десіп жатыр. Өзара әзілдесіп:
«Әй, құрдас, сенің ұйқың қатты еді. Бір күні қойныңдағы
әйеліңді айырбастап кетпесін» деп зілсіз қалжыңдайды.
Әзіл айтып, күлісіп, бір-бірін қаужап жатқан жұрт. Үй
төбесіне жайып қойған құрттарына дейін «жоғалтып» алған
әйелдер жағы тіпті күлкінің астында қалды.
«Бұны істеп жүрген осы өзіміздің «шешектер». Ойлап
таппайтындары жоқ. Қарашы енді, ел аман, жұрт тынышта
әлекке салып қойғанын», – дейді Сағира әпкем күңкілдеп.
Үнінде ашу жоқ, қайта таңқалыс көп. Сөйтіп, Тұрғанның
есебі дәл шықты. Көршілер, құдық басына жиналған
жеңгелер біздің істеген «еркелігімізді» жыр ғып айтып, көпке
дейін әңгіме етіп жүрді.
Есте қалған тағы бір еркелік ойынымыз, көршілес тұра
тын қарияларды қонаққа шақыру. Мұны да қызық үшін
жасайтын едік. Кешкі апақ-сапақта, Шұңғыл атаның немесе
сол тұрғылас қарияның бірінің үйіне келіп: «Ассалаумаға
лейкум, ата!», дейміз дауыс көтеріп: «Е, саламат бол, қара
ғым. Қай баласың?» дейді. Мен «пәленнің» баласымын ғой,
ата. Апам екеуіңізді кешке тамақ ішіп кетсін деп шақырып
келдім». Біраз уақыт өткен соң кемпірін қасына алып, ақ
таяғын тықылдатып, шақырған үйге кетіп бара жатады...
Балалық көңілден, еркеліктен туындайтын осындай
әзіл-ойындарымыз көп болатын. Бүгінде сол қариялар
дың, сол адамдардың бірі де жоқ. Бәрі де дүниеден озған.
Оңашада отырып, солардың баладай аңғал мінездерін
еске алып отырамын. Сол бір пейілдері кең, көңілдері
дарқан жандарды еске алғанда, көзіме жас үйіріліп, босап
қалатыным да рас. Міне, өзім де сол жасқа келіп қалыппын.
Шіркін, зымыран заман-ай!..
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СҮНДЕТ ТОЙ. АЛЫПСОҚТЫҢ ӨЛІМІ.
ЖАРАПАЗАН
Балалық шақтың бітпейтін қызықтарын тізіп жаза
берсем өзімді де, өзгені де жалықтырып жіберермін. Сон
дықтан, жан-дүниеме ерекше әсер еткен, терең із қалдыр
ған оқиғаларды ғана қаужап жатырмын. Сондай оқиғаның
бірі – сүндетке отырғызу. Биыл беске жасқа толып, алты
ға аяқ басқан едім. Әжем шақырып алып: «Міне, балам,
сен де ержетіп қалдың. Мұсылман болатын кезің де
келді. Ауылға молда келіпті. Осында бірқатар баланы
шариғат жолымен сүндетке отырғызады. Ертең біздің үйге
келеді», – деді.
– Апа, Тұрғанға да жасай ма? Семетайға ше? Медерге
де жасай ма? – деп бастырмалатып сұраудамын. Бұл енді
жүрексініп тұрғанымды білдірмеудің амалы.
– Сен қатарлы балалардың бәріне де жасайды, қарағым.
– Сонда не істеуім керек, апа?
– Қазір Мұқаметәлі ағаң келеді. Екеуің көше аралап,
шүйінші сұрап келесіңдер. Қариялар батасын береді.
Түс ауа ағам да келді. Күнде өзім суарып, жем беріп
жүрген тайыма жаңадан тігілген құрақ көрпе жауып, кекі
ліне ақ мата байлап қойды. Бұл «жолың ақ болсын» деген
ырым дейді. Өзіме ақ матадан тігілген жейде, әдемі өрнегі
бар кеудеше кигізді. Басыма шақтап бөрік те тауып қойыпты.
Аяғыма шақтап, сүп-сүйкімді былғары етік тіктіріпті.
Тайдың арқасына үлкендер иығына іліп жүретін екі қалталы
қоржын салды. Қолыма қамшы ұстатып: «Ал, құлыным,
елдің елеулісі бол. Жасың ұзақ, жолың ашық болсын!»
деді әжем. Көзіне жас алып, кәдімгідей босап тұр.
Тайым әбден үйретілген, жуас болатын. Сонда да болса
Мұқаметәлі ағам тізгінін ұстап, көше бойлап аяңдап келеді.
Әлсін-әлсін: «Қыдырбектің ұлы Бақытжан мұсылмандыққа
жол тартты. Есейіп, ер жетті. Ақ тілеу айтып, ақжол тілеңіздер!
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Қол жайып бата сұрайды!» – деп дауыстап қояды. Ағаның
сөзі әсер еткен болу керек, мен де өзімді үлкен кісідей сезініп,
денемді тік ұстап, айналама салмақпен қарап қоямын.
Әр үйдің тұсынан өткенде келіні немесе қызы шығып:
«Үлкен жігіт бол!» деп қолындағы табаққа салынған сыйсияпатын қоржыныма салып жүгіріп кетіп жатыр. Көше
нің басына шыққанша қоржынның екі басы құрт-ірімшікке,
тоқаш-бауырсаққа, жент-майға толып қалды. Осы аяңмен
көшенің бас-аяғын екі рет айналып шықтық. Шеткері
тұратын екі-үш қарияның батасын алып, үйге оралдық.
«Балам, ел қатарына қосылды. Жігіт болды» деп әжем
мәз. Бұл соғыстан қалжырап, еңсесін енді көтере бастаған
қарапайым елдің ақ тілеу, ақ пейілі еді. Ал бұрынғы кеңшілік
заманда сүндетке отыратын бала бүкіл нағашы жұртын,
туған-туыстарын аралап астына тай мініп, бір үйір жылқы,
топырлатып қой-ешкі айдап қайтады екен. Мұны әжем
аңыз етіп айтып отыратын. Осының бәрін алдын ала ойлас
тырып, киетін киіміме дейін әзірлеп жүрген әжемнің өзі
екенін білген де жоқпын. Көненің көзі емес пе. Енді ойласам,
бұрынғы салт-дәстүрін ұмыта бастаған мына жұртқа
халқымыздың көнеден келе жатқан жол-жоралғысын әдейі
көрсеткісі келген болуы керек.
Сөйтіп, өзім қатарлас оншақты бала бір күнде мұсыл
ман атанып шыға келдік. Ол кезде тап бүгінгідей құралсайман, наркоз, ауырғанын басатын дәрі-дәрмек деген
жоқтың қасы. Бәріне қолданатын бір ғана емшара бар.
Ол күйдірілген киіз басу. Қанша ауырсынып жатсаң да,
тістеніп, дыбыс шығармауға тырысатын едік. Өйткені,
айғайлап, бақырып жатсаң, ертең-ақ балалардың күлкісіне
қаласың. «Қорқақ екен! Молданың болар-болмас тиіп
кеткен бәкісіне шыдай алмай, текеше бақырды» деп келеке
етері сөзсіз. Оның үстіне, «балам жігіт болды!» деп қуанған
әженің пейілі, «тұлпар мініп, ту ұста!» дейтін қариялардың
ақ батасының ықпалы болмай қойған жоқ.
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Соғыс кезінде, соғыстан кейінгі бірер жылда дүние
есігін ашқан балалардың қайсар, батыл, төзімді болатыны
содан-ау, деп ойлаймын. Ол кезде балалар арасында өлімжітім де көп еді. Біз құралас жасөспірімдердің біразы ерте
шетінеп кетті. Ал аман қалғандарымыз, расында, тіршілікке
бейім, өмірдің кейбір қысастығына бой бере бермейтін
қайсар, еңбекқор болып өстік. Ағылшынның атақты ға
лымы Чарлз Дарвиннің теориясында айтылғандай: «табиғи
сұрыптаудан» (естественый отбор) өткен, «қатып-піскен»,
нағыз «күрескер» ұрпақ болғанымыз рас.
Біздің бағымызға қарай, ол кезде судың да, топырақтың
да, жалпы табиғаттың бұзыла қоймаған кезі ғой. Шөлдесек,
жата қалып таудан аққан арықтың суын ішіп жүре беретін
едік. Табанымызға тікен кіріп немесе аяғымыздың бір жерін
әйнек тіліп кетсе, күл немесе топырақ сеуіп қоятынбыз. Екіүш күн шойқаңдап жүріп, жазылып кететін. Ал шілденің ап
тап ыстығында, ауыл балалары шомылуға су таппай қинала
тын. Отарда тоған су, бассейн деген атымен жоқ. Есесіне
қатты нөсерден кейін жол бойындағы ұқыр-шұқырдың бәрі
суға лық толады. Біздің бар қызығымыз осы еді. Әбден кеуіп,
тартылып қалғанша судан шықпайтын едік. Бір қора балашаға «уралап» келіп, лай суға қойып кетеді. Оның ішінде не
жоқ дейсің? «Лай суға түспеңдер, қотыр боласыңдар» дейтін
үлкендердің сөзі жайына қалады. Аумағы тар, түбі саяз
болса да бізге үлкен дариядай көрінетін. Үйрекше сүңгіп,
шалқалай малтып қызыққа әбден бататын едік. Ішімізде
жүзудің «чемпионы» атанғандар да бар. Олар атақты батырбольшевик Чапаевтың бір қолымен қалай жүзгенін, суға
қалай батқанын көрсетеді. Кинодан көрген Чапайдың ролін
айнытпай салатын еді. Өз басым суға жүзуді шұңқырға
толып қалған «жаңбырдың суынан» үйрендім. Бетіміз,
мойнымыз, құлақ-шекеміз лай судан айғыз-айғыз боп үйге
қайтатын едік. Мұны көрген әпке-ағаларымыз алдарына
салып, шықпырта сабап алып кетіп жатады. Отардың
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топырағы су тигенде сабындай езіліп, тайғанаққа айналады.
Ол біз үшін таптырмайтын мұзқатқақ (коток). Балалар үшін
бұдан артық қызық қайда? Оны жұрт әзілдеп «Черное море»
деп атайтын еді.

***
Менің қасымнан бір елі қалмай еріп жүретін итім бар.
Басы үлкен, жүндері қалың, дене бітімі ірі. Қапқан жерін
жұлып алатын азулы ит еді. Көп үрмейді, көбіне аяқта
рын созып тастап, керіліп жатқанды ұнатады. Бұған қоса
өте ақылды, сезімтал ит. Содан да болу керек, көшенің
«шәуілдек» иттері біздің үйдің маңына жоламайды. Жақын
даудан қорқып, ығып жүретін. Сондай сестілігіне қарап
атын «Алыпсоқ» қойдық. Алыпсоқ жүрген жерде малға да,
адамға да ешкім тиісе алмайды.
«Жаздың ыстық күндері малды қорада ұстау обал»
дейтін әкем. Мал да адам секілді қапырық қорадан гөрі
таза ауа жұтып, салқын желге кеудесін тосып жатқанды
ұнатады. Далада жатқан малдың өкпесі таза, қоңды болады.
Ондай малға ауру-сырқау да жұға бермейді. Тек біздің
үйде ғана емес, жұрттың бәрі жазғы күндері өрістен келген
малын далада ұстап, қой-ешкісін көгендеп тастайтын еді.
Көгеннің түрлері көп. Кейбіреу оны жәй ғана жуан жіптен
жасай салады. Біздің үйдің көгенін әжемнің өзі қой мен
ешкінің жүнін араластырып өретін еді. Көген жіптің мықты
әрі қолайлы болғаны абзал. Әсіресе, мойын жіптің жұмсақ
болғаны жақсы. Бұл қой-ешкілер әлденеден шошып, үріккен
болса мойнын қиып немес қажап тастамас үшін қажет.
Әкем, жазғы күндері далада жатқанды жақсы көреді.
«Бұл сонау бала кезімнен қалыптасқан әдет» деп отыратын.
Біздің үй шеткері орналасқан. Одан әрі тауға дейін созы
лып жатқан жазық дала. Әкеме еліктеп біз де үй-ішімізбен
түгелдей есік алдына төсек салып далада ұйықтайтын
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едік. Бұл бір жағынан денімізге пайдалы болса, екіншіден,
даладағы малды қарауға қолайлы.
Бір жолы мынадай оқиға болды. Екі-үш күн толассыз
жауын жауып, малды қайта қораға кіргізуге тура келді.
Қанша қапырық болса да үйге жатуға мәжбүр болдық. Сол
күні таңертең далаға шыққан әкем қой қораның есігі шалқая
ашық тұрғанын көреді. Қора бос. «Алыпсоқ! Алыпсоқ!»
деп дауыстап көріп еді. Ешқандай дыбыс жоқ. Ал топырақ
бетінде самсаған іздер жатыр. Тауға қарай шұбатылған
қойлардың іздерімен қапталдай жатқан бөтен іздер бар. Тани
кетті. «Ә, қасқыр, келген екен-ау! Қап, түнде Алыпсоқтың
шабалана үрген даусын естіп едім. Қатты шаршап, ұйқымды
қимай жата бергенімді қарашы. Итте еш кінә жоқ. Бар кінә
өзімде», – дейді. Содан соң қасына екі-үш жігітті ертіп, із
қуып кеткен әкем кешке таман бір-ақ оралды. Аса көп шығын
жоқ. Бір-екі қойды тамақтап кеткені болмаса қалғандары
дін аман. Тек алдына өңгеріп әкелген Алыпсоқтың денесі
қан-қан, көзін әрең ашады. Кейін шай үстінде әкем: «Ит
деген аты болмаса адамнан да ақылды ғой бұл. Ал мұның
иесіне деген адалдығын айтып жеткізе алмайсың!» деді.
Әкемнің айтуынша, оқиға былай өрбіген екен.
...Түн ауа қораға қасқырлар түседі. Дүркірей шошы
ған қойлардың қысымына шыдамаған есіктегі жіп үзіліп
кетіпті. Қатты үріккен қойлар қорадан шыға салып далаға
қарай қашады. Қасқыр өте айлалы аң. Екі қасқыр екі қап
талына шығып, кәдімгі қой қайырғандай қуып алып кеткен
екен. Жолда бұларға тағы екі бөрі қосылады. Төртеуімен
кезек-кезек арпалысқан Алыпсоқ солармен бірге кетеді.
Әкемнің айтуынша, Алыпсоқтың жанталаса арпалысып,
таласқан жерлері көзге ұрып көрініп тұр. Жерге тамған қан
тамшылары, ұйпа-тұйпасы шыққан топырақ, жұлынған
жүндері, жер тырмалаған тырнақ іздері сайрап жатыр.
Мәтібұлақ тауына тақала бергендегі топырақ бетінде
қалған іздерге қарап мұнда «жан беріп, жан алысқан» шайқас
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болғанын аңғару қиын емес. Бұл тұста Алыпсоққа екі қасқыр
жабылғаны айқын көрінеді. Өйткені тарлан итті айнала
жүгірген қасқырдың іздері көп әрі екі түрлі. Тап осы тұста
Алыпсоқ бір айла жасаған сияқты. Бөрінің бірінің құлақ
шекесінен тістеген күйі біраз жерге дейін сүйретіп апарғаны
байқалады. Өйткені қасқырдың өлі денесі ұрыс болған жер
ден алыстау жатыр. Бәлкім, өзі сүйретіліп барып өлген шығар
десең. Алыпсоқтың жалпақ табан іздері бар, ал бөріден қал
ған іздер жоқ. Бұл топырақ бетіндегі іздерден айқын көрі
ніп тұр. Екеуіне бірдей күші жетпейтін болған соң ақылды
ит осындай әдіске көшкені айқын. Бұдан соң сүйреп апарған
қасқырды тамақтан алып буындырып өлтіріпті. Бұдан кейін
де Алыпсоғым қасқырлардың есін жиғызбай шабуылдай
берген сыңайлы. Таң ата әбден қалжырап, қанжоса болған
түз тағылары ақыры қойларды жайына қалдырып тау асып
кетіпті. Таң бозарғанша болған бұл айқастың «жеңімпазы»
Алыпсоқ болса, аман қалған қойларды айнала жүгіріп, иіріп
тастап, өзі де талықсып құлап түскен екен. «Біздің даусымыз
ды естіп басын әрең көтерген ит, бір «күңк» етіп үрді де үнсіз
қалды. Сол жерде малды түгендеп, қатты жараланғандарын
алдымызға өңгеріп алдық. Өлген қасқырдың терісін сыдырып
алып, көршім Әбішке ұстаттым», – дейтін.
Осы оқиғадан соң Алыпсоққа деген менің ғана емес,
бүкіл көрші балалардың ықыласы өзгеше болды. Бізге ол
кәдімгі кинодағы сияқты, бір өзі немістің танкісін жайратып
салған батыр иттердей көрінетін. Қолымызға тиген дәмді,
жұмсақ тамақ болса Алыпсоққа әкеп беретін едік. Әкем де
оны ерекше күтімге алып, өзіне бөлек тамақ жасататын.
Көбіне қара бидайдың талқанынан қойыртпақ жасап беретін.
Бұл сіңімді әрі қуатты ас, оның үстіне ішкі ағзасына салмақ
түсірмейді деп бізге үйретіп отырады. Ауылдағы сынық
шы шалға да көрсетті. Салалы саусақтарымен иттің аяқ
сүйектерін, буындарын, мойнын, қабырғаларын сипалап
түгел көріп шыққан ақсақал: «Шіркін! Дене бітімі ерекше
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екен. Нағыз асыл тұқымды ит екені көрініп тұр. Ішкі мүше
леріне зақым келмесе, сүйектері дін аман. Ауру іштен болса,
оған енді менің шамам келмейді», – деді.
Бірақ, Алыпсоғым, осы оқиғадан соң бұрынғы
қалпына келе алмады. Күннен-күнге еті қашып, ырсиған
қабырғалары ғана қалды. Көбіне шөптің ішін үңгіп алып,
кешке дейін сонда жататын. Оның осы күйін сезгендей
көшедегі бұралқы иттер біздің аулаға еркін кіріп, қазаношақты иіскелеп жүретін. Соған ыза болған әкем: «Қарашы!
Алыпсоқтың айбарынан қорқып, құйрығын қысып жүретін
шәуілдектердің құтырғанын. Түнді қойып, тіпті тапа-тал
түсте өріп жүретін болды. Әбден басынғаны ғой. Итті
жеті қазынаның бірі деп бекер айтпаса керек. Қайтесің
балам, қыран құстан қайрат кетсе, оның жемтігіне қарғақұзғын, бақа-шаян, құрт-құмырысқа қаптап кетпей ме?
Бұл да соның кері ғой! Бақ тайса, адам да солай болады», –
дейтін кейігенін жасыра алмай.
Бір күні Алыпсоқ ұшты-күйлі жоғалып кетті. Қораның
қуыс-қуысын, ауыл аймақты түгел іздеп таба алмадық.
Бірнеше ай өтті. Бәлкім, өзі келіп қалар деген үмітім
біржола үзілгендей, балаң жүрегім дүрсіл қағады. Менің осы
бейжай күйімді байқап-сезіп жүрген болу керек, бір күні
әкем шақырып алып, қасына отырғызды: «Балам, Алыпсоқ
енді келмейді. Сен одан біржола күдеріңді үз. Келместі –
күтпе, жетпесті – қума. Текті ит – өлігін көрсетпейді деген.
Оның өлігінің қайда жатқанын бір Алладан басқа ешкім
білмейді. Өзінің иесіне адал «қызмет еткен» мұндай ақылды
иттердің аузына бір кесек май салып «құрметтеп» көметін
көнеден келе жатқан ырым бар. Бізге ол бұйырмады. Сенің
«Алыпсоғың» тап сондай иттің тегіне жатады», – деді. Содан
бері қаншама жылдар өтсе де, бала жүрегімде сақталып
қалған осы бір оқиға есімнен бір шыққан емес.
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***
Сол бір алаңсыз балалық шақтың жаңғырығын
дай құлағымда мәңгі қалған әуен – Жарапазан әні. Жыл
сайын келетін құрбан айт кезінде оны жас балалар да,
ересек адамдар да айта беретін. Діни уағызға байланысты
болғандықтан оның арнайы мәтіні болады. Өзіне ғана тән
әні бар. Жарапазан күндіз айтылмайды. Жұрт малдарын
жайғап, кешкі асын ішіп болған соң, ұйқыға жатар алдында
айтылуға тиіс. Үлкендерден көргенімізді біз де жасаймыз.
Терезеден шам жарығы көрінген, әлі ұйықтай қоймаған
үйдің тұсына келіп әнімізді бастайтын едік. Жасы келген
қариялары бар үйді әдейі таңдап аламыз. Жас адамдардан
гөрі намаз оқитын, діндар адамдар бар ықыласын қойып
тыңдайды.
«Айтамын жарапазан жапсарыңа,
Отырғың кілем төсеп астарыңа.
Алланың кеңдігінен үміт еткен,
Бақ қонып, қыдыр келсін қастарыңа...
Құдайым дәулет берсін бас аманда,
Жазмыштан артық адам жасаған ба?
Атамыз осы үйдегі жүзге келіп,
Той болсын, ұлан-ғайыр, босағаңда...»
Осылайша әндетіп барған үйдің терезесіне тақау келіп
айтатын едік. Әнді көп жағдайда «даусың биік» деп маған
айтқызады. Оның үстіне әжем үйреткен біраз өлең мәтін
дерін жатқа білетін едім. Сөзіміз ұнап қалса, үйдегі қария
басын көтеріп: «Әу, келін, терезені ашыңқырап қойшы. Айна
лайын, мына баланың сөзі түзу екен. Барыңды беріп разы
ғып жібер», – дейді дауыстап. Шалдың күркілдеп жөтелгені,
келіннің орнынан тұрып, ыдыстарды салдыратып әлденені
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салып жатқаны, тіпті есінегеніне дейін естіліп тұрады. Бір
кезде тоқал тамның есігін сықырлата ашып жеңгеміз тысқа
шығады. «Міне, айналайын сендерге бұйыртқаны осы. Разы
болыңдар» деп беті ақ матамен жабылған жалпақ табақты
алдымызға қояр еді. Бұл енді бата сұраудың рәсімі.
Жарапазанды мен айтсам, бата беретін басқа бала.
Алдын ала солай келісіп алғанбыз. Батаны көбіне сөзге ұста
Тұрғанәлі беретін еді. Оны да үйдегілерге естіртіп, дауыстап
айту қажет. Тұран бұл рольге әбден машықтанып алған.
Тамағын бір қырнап алып тақпақтай жөнеледі:
«Алтыннан болсын жағаңыз,
Күмістен болсын тағаңыз.
Бәйгеден келсін тұлпарың,
Шалымды болсын сұңқарың.
Арқалы қауым ел болсын,
Аталап жүрген ұрпағың.
Кеткендерің келіп,
Кемтіңдерің толып,
Алланың шапағатына шомылып,
ұзақ өмір кешіңіздер.
Құрбан айттарың қабыл болсын! Аумин!» –
деп Тұрған бетін сипайды. Біз де даусымызды қаттырақ
шығарып, Тұрғанның істегенін қайталаймыз. Түн ортасынан
ауған кезде жарапазанды тоқтатып үйге келетін едік. Тапқан
олжамызды ортаға салып көреміз. Онда не жоқ дейсіз?!
Талқан, жент, құрт-ірімшікті былай қойғанда, бір аптаға
жететіндей азық-түлік тауып келетінбіз. Бірнеше метр
кездеме, тақия, бет орамал бар. Бізге керегі тиын-тебен ғой.
Ұсақтарын айтпағанда, біраз қағаз ақша да жүреді. Осының
бәрін төрт адамға теңдей етіп бөлетін едік. Неге төртеу дейсіз
бе? Баланың саны неғұрлым аз болса, алатын табысы да
соғұрлым көбірек болады. Бұл қалыптасқан қағида.
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Үлкендер жағы бес-он жастағы балалардың тілін
қызықтау үшін әртүрлі сұрақтар қойып жатады:
– Түнде қай үйге барып айттыңдар? Шұңғыл атаңның
үйіне бардыңдар ма?
– Бардық.
– Не деп айттыңдар?
– «Үйің-үйің үй екен, үйдің көркі түйе екен. Ішін сырмен
сырлаған, сыртын бормен борлаған. Бұл қай байдың үйі екен?
Шұңғыл байдың үйі екен!» деп айттық.
Мұны да жасы үлкен жігіттер әдейі үйретіп, қай үйге
барып айту керектігіне дейін көрсететін еді. Соғыстан кейінгі
елдің тұрмыс жағдайы белгілі ғой. Ол кезде: «Ішін сырмен
сырлаған, сыртын бормен борлаған» қай бір жетіскен үй бар
дейсіз! Бәрі де әзіл үшін айтылады. Оның үстіне Шұңғыл
атам өте жұпыны тұрады әрі өте әзілқой кісі.
– Бірдеме беріп, бата сұрады ма?
– Жоқ, дәнеңе де берген жоқ. Бата да сұраған жоқ. Біз
күтіп біраз тұрдық. Ақыры шыдамы таусылған Тұрғанәлі:
«Есік алды толған бау-бақша болсын, бергеніңіз кесек-кесек
ақша болсын» деді қулана күліп. Содан бізге қарап: «Ал,
қашуға дайындалыңдар, қазір Шұңғыл атаң шығады» деді.
Айтқандай-ақ, қолында таяғы бар, іш киіммен шыға келген
қария:
– Ақша-ақша деп қылқылдауын бұлардың. Сендерге
берер ұным тұрмақ, ұрпағым да жоқ, – деп тап береді. Біз
зыта жөнелеміз. Көше-көшенің арасымен зырлай қашамыз.
Тағы бірдеме деп айғайлаған Шұңғыл атаның даусы алыстан
естіліп тұрады. Бәрін де сол қалпында қабылдайтын біздер
үшін мұның бәрі қызық, шынайы боп көрінер еді. Ал мұны
Шұңғыл ата елді күлдіру үшін, біздің есімізде қалсын деп
әдейі істейтінін сезген де жоқпыз.
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ОШАҒАН САЙЫ
Сынаптай сырғып күндер өтіп жатыр. Алаңсыз ұйықтап,
сергек-секіріп тұратын біздер үшін оның аса әсері де жоқ.
Улап-шулап, көшенің шаңын шығара жарысқан ең бақытты
шағымыз. Жаздың қалай өткенін білмей де қалатын едік. Жаз
бойы дала безіп жүретін ойын баласы үшін ең қымбат, ең
қызықты кез ғой бұл. Жалаң аяқ су кешіп, топырақ кешіп ала
жаздай жалаңаяқ жүргендіктен болар табанымыз күстеніп,
қатайып кететін еді. Ендігі жерде тас та, әйнек те, тікен де сөз
болмай қалады. Кейде балалар өзара бәсекеге түседі. Асығы
көп баланың бірі ортаға шығып: «Кімде-кім, ошағаны қатып
қалған, тікенегі көп саймен жүгіріп өтсе бәйге алады. Бәйге:
бірінші келгенге – отыз асық, екінші келгенге – жиырма
асық, үшінші келгенге он асық тігемін. Жолда шығып
қалғандарға ешнәрсе берілмейді.
Бұл дегеніңіз күннің аптап ыстығынан әбден қатайып,
тікенектері үп-үшкір, табаныңа біздей қадалатын ұзын
сай. Ұзындығы елу метрден кем түспейді. Оны «Ошаған
сайы» деп атайды. Күзге таман жүні қалыңдап өскен қойешкіні бұл жерге жаюға мүлдем болмайды. Өйткені бұған
жайылған малдың жүні ешнәрсеге жарамай қалады. Арасына
ошаған, басқа да тікенек дәні кіріп кеткен қойдың жүнін
тазарту өте қиын. Қанша жүрексініп тұрсақ та, арамыздан
екі-үш «батырдың» шығатыны анық. Соның бірі өзім. Бірбірімізге қарап тұрып, кәдімгі бәйгеге түсетін адамша «Ал
кеттік!» деп тұра жүгіретін еді. Асықтың тапшы кезінде
«елу асық» деген таптырмайтын қазына ғой.
Жүгіріп өтудің де өз әдісі бар. Адымдап, баяу жүгірсең
табаныңа тікен батқанын сезіп отырасың. Ол өте қиын.
Табаның тызылдап, уақыт өткен сайын жаныңа бата түседі.
Ондай бала алысқа жүгіре алмай ауырсынып отыра кетеді.
Ең дұрысы ешнәрсені ойға алмау керек. Бар күшіңді
салып, қатты жүгірген бала тікеннің аяғына батқанын
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сезбейді. Өйткені, тез қимылдаған кезде жерге салмақ аз
түседі. Былайша айтқанда, қанша үшкір болса да табаныңа
«тікенек кіріп» үлгіре алмай қалады. Бұл енді ауырсынбай
жүгіріп өтудің бір әдісі. Ал шындығына келсек жеңімпаз
атану тез жүгіргендіктен де емес, табандағы күс-қабаттың
қаншалықты қалың екендігінде. Неғұрлым қалың болса,
соғұрлым шыдамды. Ондай табанға әдейілеп тілмесең,
әйнек те өтпейді.
Сол жолы бірінші бәйгені Семетай алды. Өзі де мінезі
ауыр, төзімді бала ғой. Екінші бәйгені маған берді. Бізбен
бірге жүгірген үшінші бала шыдай алмай жарыстан шығып
қалды. Оның он асығын Семетай екеумізге бөліп берді.
Сөйтіп, біріміз – отыз бес асық, біріміз жиырма бес асық
алып қарық боп қалдық.
Алайда табанымыздағы қат-қабат болып жиналған
қалың күстің сазайын күз түскенде көретін едік. Жер
тоңазып, күн суытады. Аяқ киім кию керек. Әжелеріміз
аяғымызды ыстық суға салып қойып, қолындағы пышақ
пен қырғылаған кезде «бақырған» даусың сонда шығады.
Бір күліп, бір жылайсың. Күлетінің – табанның қытығы
жаман. Жылайтының – қырған сайын пышақтың жүзі батып,
көзіңнен жас ағады. Ұзақ уақыт алынбаған тырнақтарым,
емендей қатты. Жылы суға салып, жібітпейінше қайшы
ның жүзі батпайды. Табаным әбден қызарғанша қырып,
күстен тазарған аяғыма кілегей жағып орап тастайтын еді.
Аяғымның жарылған жерлері қанша ашытып жатса да үнімді
шығармай жатушы едім. Өйткені, осының бәріне төзіп,
«әкем-көкем» деп бәйек боп жүрген әжемнің көңілін қалай
қалдырарсың?..
Қыс кезіндегі жағдайымыз мүлдем бөлек. Соғымға
сойылған ірі қараның қабырғасын аяққа байлап коньки
тебеміз. Қол жеткендері темірден коньки соқтыртып алады.
Қолдан жасаған сырғанақ шанасы да бар. Ал ондайға
шамасы келмеген балалар үшін сырғанайтын бұйымның
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бәрі «шана». Жалпақ тақтай, тұтқасы сынған қазанның
қақпағы, қалайы шылапшын дейсің бе, яғни сырғанауға
ыңғайлы заттың бәрі жарай береді. Мен күнде табанымнан
ылғал өтіп, тері шалбарым мен шағын тоным су-су болып
тоңып келетінмін. Оны пешке кептіруге болмайды. Су
тиген тері жиырылып, қатып қалады. Соны білетін әжем,
шалбарым мен тонымды күн сайын жылқының майымен
майлап, әлек болып жататын еді. Бір күні әжем:
– Анау қара тоқтыңды алып жүр. Ұстаға беріп, саған
коньки соқтыртамыз, – деді. Менің қуанышымда шек жоқ.
Тоқты тұрмақ, тай берсе де бәрібір. Конькиім болса болғаны.
– Апа, мұныңыз не? Қолымнан келсе, былай да жасап
беретін едім ғой, – дейді ұста жігіт қысылғанын жасыра
алмай.
– Қарағым, Қыдырбектен қалған жалғыз тұяғым осы. Көз
қуанышым да осы. Бұдан несін аяймын. Көп созбай, тездетіп
жасап бер. Мына тоқты адал еңбегіңнің ақысы. Ұялмай ала
ғой, балам, – деді.
Ұста жігіт он күнге жеткізбей қолдан «коньки» жасап
берді. Қазіргі дүкенде тұрған конькиден мүлдем бөлек.
Үстіңгі жағында табанға және өкшеге дөп келетіндей дөң
гелек жалпақ темір орнатыпты. Бау өткізетін арнайы тесік
тері де бар. Астыңғы жағында темірден соғып жасаған,
артқы ұшы имектеу, алдыңғы ұшы ұзындау келген сырғанақ
табаны бар. Бұлардың арасын қорғасынмен мықтап дәне
керлеп тастапты. Сыртқы пішіні конькиге ұқсас болған
мен, көзге ерсілеу көрінеді. Мен үшін осының өзі жетіп
жатыр. Сырғанаса болғаны. Әжем қайыстан тіліп бау жасап,
күнде киетін пимама мықтап байлап берді.
Конькиімнің ұшы мұзды қақыратып жіберердей өткір.
Мұзға қалай салсаң да мұқалмайды. Соны қызық көрген
балалар соңымнан шуай жүгіріп, у-шу болатын еді. Кешке
үйге келгенде конькиімді шешпей пимаммен бірге босағаға
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сүйеп қоятын едім. Жазда арқасы жауыр болғанша мінетін
қара есегім, қыста мұз бетінде зырлап ағатын қара конь
киім бар. Қалай болғанда да өзге балалардан шоқтығым
биік тұратын. Осының бәрі «көз қуанышым, Қыдырбектен
қалған жалғыз тұяғым!» деп бар тәттіні менің аузыма
тосып, көңіліне жұбаныш, өміріне алданыш еткен әжемнің
кең пейіліне қалай таңданбайсың. Тап сол кезде әжемнің
мұнысын терең ұғынып, мән беріп жатқан мен жоқ. Бәрі де
солай болуға тиіс деп, бәрін де сол қалпында қабылдайтын
балалық шаққа өкпе жоқ-ау, сірә.

ҚОС БҰРЫМДЫ БАЛА
1952-53 жылдары бала жүрегімде терең із қалдырған
екі оқиға болды. Оның бірі, мен жеті жасқа толып мектеп
табалдырығын аттадым. Екіншісі, «көсемдердің көсемі, ұлы
Сталин» қайтыс болды.
«Биыл мектепке барасың» деген сөз шыққаннанақ біздің үйде үлкен «текетірес» басталғаны рас. Соның
бәріне себеп – менің басымдағы қос бұрымым болды.
Мұны ырымдап әжем қойған. Үш жасымнан бері өсірген.
Кәдімгідей ұзарып қалған тұлымымды өріп, ұшына ақ жіп
байлап қоятын.
– Мына шашпен мектепке жібермейді. Ұят емес пе? –
дейді Төрткен тәтем. Ол мектепте пионер вожатый боп
істейді.
– Оның несі ұят? Баяғыда молданың алдына барған
баланың шашына қарамаушы еді ғой. Осы күнгі оқу менің
баламның тұлымына қарап қалып па? – деп әжем кәдімгідей
ренжіп қалады.
– Әжетай-ау! Қазір басқа уақыт қой. Молда деген
жоқ. Мұғалімдер оқытады. Өзге балалар шаштарын алып
келгенде, балаңыздың тұлыммен жүргені ұят емес пе?
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– Әжем, үндемейді. Өңінен бәрібір келіспей отырғаны
байқалып тұратын еді.
– Өзгеде шаруам жоқ. Менің баламның тұлымында
не ақыларың бар? – дейді күмілжіп.
Оңаша қалғанда әкем бәрі ақылдасып: «Үлкен кісіні
ренжітіп алмайық. Кенен, сен өзің бір амалын таппасаң, бұл
кісі көне қоймас», – дейді шешем.
Сондағы әкемнің (жездемнің) тапқан амалы сол. Апта
сайын моншаға түсетін әдеті бар. Мені де ертіп баратын.
Ыстық буға кіріп, сыпырғышпен ұрынып, әбден құмары
қанбайынша шықпаушы еді. Тек әкем ғана емес, темір
жолда істейтін адамдардың бәрі солай істейді. Бұл жолы
тез шықты. «Жүр балам, шашымызды алдырайық» дейді.
«Сіздің шашыңыз жоқ қой, ата. Несін алдырасыз?» деймін.
Ұстарамен алынған басы тап-тақыр, жылтырап тұр. «Мен
сақал-мұртымды бастырайын, сен шашыңды алдыр» деп
күліп қойды.
Ауылдың орта тұсындағы шағын ғана аласа үйде
шаштараз орналасқан. Шаш алатын кісі қазаққа ұқсамайды.
Ұлты грек дейтін үлкендер. Әкемнің не айтқанын қайдам,
шаштараз мені орындыққа отырғызып, басыма көпіртіп
сабын жақты. Арасында ыңылдап ән салып қойып, ұстарамен
шашымды алып жатыр. Әкем орысшалап бірдеме деп
еді, басын изеп күліп қояды. Бір сәт айнадан өзімді көріп
шошып кеттім. «Ата-ау, мынау тұлымымды алып тастапты.
Енді қәйттік? Әжеме, не айтамыз?» деп жыламсырадым.
«Сен жылама, балам! Әжеңе өзім түсіндіріп айтармын.
Ертең мектепке барғалы отырсың. Өз қатарыңа қарашы.
Ешкім тұлыммен жүрген жоқ қой» деп жұбатқан болады.
Сонымен шаш та жоқ, тұлымым да жоқ, тап-тақыр басымды
сипап қойып үйге келдім.
«Ақыры алып тындыңдар ма!» деп әжем ренжи бастап
еді, атам бастырмалата сөйлеп кетті: «Атаңа нәлет, анау
шаштараз қазақша білмейді екен. Екі тұлымын қалдырып,
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ортасын ғана аласың деп жақсылап-ақ түсіндірген сияқты
едім. Байқамай қалды ма, әлде сөзімді дұрыс ұқпады ма
бір жақ тұлымын алып тастапты. Бір тұлыммен қалай
жүреді, тіпті жараспайды екен. Қой енді, бұлай болмас деп
екіншісін де алдыртып тастадым. Үлкен кісіден ұят болды,
әбден ренжитін болды десем, әлгі шаштараз басын шайқап,
алақанын жайып кешірім сұрай береді. Не дейсің оған?
Ұратын жас бала емес!» – деп әкем ақталып жатыр. Әжем
болса: «Тапқан екенсіңдер ақымақты. Бұл сөзіңе кім сенеді?»
дегенді көзімен ұғындырып үнсіз қалды. Әкемнің қатты
қысылғаны сонша бір отырып, бір тұрды. Өмірінде жалған
сөйлегені осы болар. Жас баладай күмілжіп, сақалын сипай
береді. Үй-ішін әбігерге салып, әкемді «өтірікші» қылған
менің қос тұлымымның хикаясы осындай.
Киім-кешектің тапшы кезі ғой. Балаларға арналған
шалбар, көйлекті іздеп таба алмайсың. Әжем маған жұқа қара
сәтеннен «шаровар» (шалбар деген сөзден шықса керек),
ақ матадан жейде тігіп берді. Аяғымда түсі сұрлау жеңіл
бәтеңке. Оны Төрткен тәтем қаладан әкеп берген. Оқушы
лардың қолға ұстайтын портфелін де таба алмадық. Есесіне
әжем, бет жағы әртүсті матамен құрақталған, иыққа ілетін
бауы бар шағын сөмке тігіп берді. Кітап, дәптер салатын екі
қалтасы бар. Тіпті сиясауыт салатын кішкене қалташыққа
дейін ұмытпапты.
Мұнтаздай етіп киіндіріп, қолымнан жетектеп мектепке
әжемнің өзі апарды. Мектеп деген аты ғана. Теміржолда
істейтін жұмысшыларға арнап салынған ағаш там. Кірпіш
тен емес, жуан ағаш бөренелерді қиыстырып жасаған.
Бірақ бөлмелері кең, айнала терезелері көп. Біз өскен
тоқал тамдармен салыстырғанда хан сарайындай көрінеді.
Қабырғада біраз көсемдердің суреті ілінген. Ленин мен
Сталинді бірден таныдым. «Ленин ата, Сталин ата!» деп шу
ете қалдық. Оларға көзіміз әбден үйренген. Өйткені, екеуінің
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бірге түскен суреттері, ел арасында «қара бұқа» деп аталып
кеткен паравоздардың алдында да ілулі тұратын еді. Отардан
күндіз-түні ағылып өтіп жататын паравоздардың көбісінде
осындай суреттер бар. Бұдан ертерек кезде дүкен, клуб, кеңсе
алдында ілінген суреттерде төрт адамның басы бірге тұратын.
Екеуінің сақалы бар еді. «Бұлар кімдер?» деп сұраймын.
Сонда әкем:
– Бұлар адамдарға бақыт, бостандық әперем деп, сол үшін
күресіп жүрген көсемдер. Мына адам – Карл Маркс, мынау –
Энгельс, ал мына екеуі біздің көсеміміз Ленин мен Сталин,
– деп жауап береді. Атамның сөзін терең ұғынып, пайымдап
жатпасам да, көсем болса көсем шығар. Сақалдары қауғадай
екен. Алып беретін бақыты қандай болды екен? Менің бала
қиялым осылай шарықтайды, осылай қабылдайды.
– Бақыт деген не, ата? Бақытты болу үшін не істеу керек?
– Ол үшін көп еңбек етіп, білім алып, еліңе аянбай
қызмет ету керек. Үлкен азамат болғанда жұрт сені мақтан
етсе, сенен келіп ақыл сұрап жатса, бақыт деген сол, – дейтін.
Балаға ұғынықты болу үшін арасында бір-екі мысал келтіріп
айтады.
– Ата, менің жүз асығым бар, ал ана Семетайдың асығы
одан да көп. Тұрғанның сақасы сұмдық шымыр. Атса болды
дәл тиеді. Сонда кім бақытты? – Әкем, менің бұл сөзіме біраз
күліп алып, былай дейтін:
– Бақыт деген қолдағы барыңа қарап өлшенбейді.
Жүздеп, мыңдап мал айдаған адамның бәрі бақытты бола
бермейді, балам. Қолы ашық, халқына қадірлі, қамқоршы
бола білген адам бақытты. Ел басына күн туса, басын құмға
тыққан түйетауық секілді бұғып қалмай, жалын атып,
халқын жаудан қорғаған адам бақытты.
– Ата, фашистермен соғысып, елге оралмай қалған ағакөкелеріміздің бәрі де бақытты ма?
– Отан үшін, туған жер үшін шейіт болғандардың бәрі де
бақытты, балам!
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...Сөйтіп, бірінші сыныпқа келген жиырма шақты бала
таласып-тармасып қатарластыра қойылған парталарға
отырып алдық. Менің қасыма Семетай отырды. Ол әлі
жетіге толған да жоқ. Менен қалмай мектепке барамын деп
жылай берген соң, әжесі амал жоқ көніпті. «Оқымаса да
қасыңда жүрсін. Бәрібір қашып осында келеді» деп маған
тапсырып кетті. Оған да әжесі мойынға асып жүретін сөмке
тігіп беріпті. Оның да сөмкесі әдемі екен. Сиясауыт, қағаз,
қалам, кітап, дәптерге дейін түгелдей әзір.
Бір кезде қолында қысқа таяғы бар мұғалім тәте кіріп:
«Сәлеметсіңдер ме, балалар! Мектепке аяқ басқан қадам
дарың құтты болсын! Сендер енді «оқушы» деген ардақты
атқа ие болдыңдар. Жақсы оқып, өнегелі оқушы болуларыңа
тілектеспін. Жалғыз мен емес, бүкіл ата-аналарың, туғантуыстарың осыны тілейді», – деді. Содан соң: «Менің атым
Тұраш Қасымова. Сендер Тұраш тәте десеңдер де болады.
Мен сендерге «Ана тілінен» сабақ беремін», – деп қосып
қойды.
– Ал, мына отырыстарың дұрыс емес. Қане, бойы
ұзындарың арт жаққа, бойы кішілерің алдыңғы қатарға
отырыңдар. Сендерге де, маған да қолайлы болады, – деді.
Тап осы тұста, Тұраш тәтенің сөзін түсінбеген балалар
ұлардай шулап кетті.
– Тәте, мен Медермен бірге отыра берейінші. Біз доспыз
ғой. Бір көшеде тұрамыз. Қой бөлуге де бірге барамыз, –
дейді біреуі.
– Тәте-тәте, Ізбасар екеуміз туысқанбыз. Оның әкесі мен
менің әкем бір туған. Сенбесеңіз, апамнан сұраңыз, – дейді
екіншісі.
– Біздің ағаларымыз соғыстан келмей қалды. Енді екеуміз
өлгенше бірге боламыз деп серттестік, тәте. Бізді бөл
меңіз, – дейді үшіншісі. Мұндайды күтпеген мұғалім тәте
қолындағы таяқпен столды ұрғылап, бір-бірін тыңдамай
шуласқан балаларды әрең тоқтатты.
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– Балалар, тәртіп деген ең алдымен мұғалімнің сөзін
тыңдаудан басталады. Содан соң босқа шуламай, кезек
күтіп сөйлеуді үйрену керек. Оның үстіне мұнда ұлдардан
басқа, қыз балалар да бар емес пе? Оларды қалай отырғы
замыз? Сендер көпсіңдер, мен жалғызбын, – деді. Балалар
әбден тыныштанған кезде Тұраш тәте бәрімізді басымыздан
сипап жүріп, өзі отырғызып шықты. Менің қасыма бір
қыз, Семетайдың қасына бір қызды отырғызды. Бөлінгісі
келмегендерді қатар тұрған партаның екі шетіне отырғызып.
«Қане, қолдарыңды созыңдаршы. Бір-біріңе жетіп тұрған жоқ
па? Ал сен, көршіңе қол созып көрші. Міне, оған да қолың
жетіп тұр» дейді күліп. Бәріміз бір-бірімізге қолымызды
созып мәз-мәйрам болдық. Оған «шықылықтаған» қыздардың
күлкісі қосылып, сыныптың іші шаттыққа толғандай көрініс
еді. Басында, бұртиып, көнбей қойған балалардың кейбірі
орындарынан тұрып «тәте, мен қай жерге отырайын?» деп
жұмсақтық танытып жатыр. Сөйтіп, балауса көңілімізді
тап басқан мұғалім тәте, әр үйдің еркесі боп өскен біздің
кеудемізге алғашқы білім дәнін осылай сеуіп еді.
Мен үшінші сыныпқа келгенше, мейлі қыс, мейлі
жаз болсын әжем қолымнан ұстап мектепке алып келіп,
алып кететін. «Апа, қойыңызшы. Өзім-ақ барамын. Басқа
балалар өздері келіп жүр ғой» деймін ашуланып. Бұған әжем
ренжімейді: «Барса бара берсін. Олар сол маңда тұратын
балалар. Ал мына ырсылдап-гүрсілдеп, мұрнына маңқа
түскен түйедей аңыраған пойыздан қалай өтесің, қарағым.
Сен бірдемеге ұшырап қалсаң, менің күнім қараң қалмай
ма?» – дейді. Әжемнің бұл сөзінде шындық бар. «Пәленнің
сиырын, пәленнің есегін басып кетіпті» деген сөзді күнде
болмаса да естіп жататын едік. Өте сирек болса да адам
өлімі де болып тұратын. Әжемнің айтқан уәжіне үнсіз көніп,
алдына түсіп жүре беретін едім. Мені оқуыма кіргізіп жіберіп,
мектеп алдында өскен көне қарағайдың көлеңкесінде ұршы
ғын иіріп отырады. Бұған мұғалімдердің де, оқушылардың
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да көздері әбден үйренген. «Кәйтсін, жарықтық! Жалғыз
ұлынан айрылған соң, бар үміті, алданышы осы шығар»
дейтін. Онысын әжеме білдірмей айтады.
Қызықтың көкесі үлкен үзіліс кезінде басталады. Жақын
тұратын балалар жүгіріп үйлеріне кетеді. Мен болсам жүгіріп
келіп әжемнің жайып қойған ауқымды белбеу-дастарқан
ның шетіне жантая кетемін. Кейде Семетайды, ол болмаса
тағы бір баланы қасыма ерте келетін едім. Мұнда не жоқ
дейсің. Қойдың жілігі, құлақ-құйқасы, сары май жағылған
көмбеш нан, шағын кесеге құйылған қаймақ, құрт-ірімшік
самсап тұрады. Ол кезде табыла бермейтін қант-науаттың
бірнеше түйірін көргенде көзіміз жайнап кететін еді. Әжем
болса, айран немесе сүт құйылған бөтелкені алдыма қойып:
«Асықпай жеп ал. Таң сәріден бері еш нәрсе жеген жоқсың
ғой» деп әлек. Тұсымыздан өтіп бара жатқан адамдар:
– Қалай батыр! Әжеңнің әкелген тағамы тәтті шығар?
Осы еңбегін қайтіп ақтайсың? Ертең ержеткенде апаңды
арқалап Меккеге апарасың ба? – деп қалжыңдайды. Бұған
әжем, бетін сипап «айтқаның келсін» деп кәдімгідей риза
болып қалушы еді.
– Әже, Макка, деген кім? Малы көп бай адам ба? Қай
жақта тұрады? Қазақтарды біле ме?
– Жоқ, айналайын. Мекке деген қаланың аты. Жердің бір
түкпірінде, тым алыста. Алланың елшісі Мұхаммед пайғам
бардың елінде. Бүкіл мұсылмандар сонда барып мінәжат етіп,
сиынып қайтады. Қане, тамағыңды іш, үзілісің бітіп қалады,
– деп бәйек.
– Мына, «қара бұқа» жегілген пойызбен барсақ, жете
аламыз ба? Үлкен жігіт болғанда апарып қайтамын, апа! –
деймін шынайы пейілімді білдіре сөйлеп.
– Е, е, қарағым! Мен үшін сенің өстіп қарайып аман
жүргенің ғанибет. Ертең үйленіп, бала-шағалы болғаның
ды көрсем сол ғанибет. Артымда қалып, сенен бір уыс
топырақ бұйыртса болғаны. Менің Мекке-Мәдинам сол,
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құлыным! – дейтін. Әжемнің алып келген мәзірін асапасап жеп, бөтелкедегі сүттен сіміріп алып, қайта жүгіріп
кетемін. Күнде қайталанатын әжем екеуміздің тірлігіміз
осы еді. Менің бұған үйренгенім сонша, әлдебір жағдаймен
әжем бармай қалса, сол күні миыма сабақ та қонбайтын.
Өз-өзіммен елегізіп, көңілсіз, екіұдай күй кешетін едім.
Мектептің бір жаман жері не асық, не «ләңгі» ойнат
пайды. Қалтамызға асық салып барсақ, мұғалім ағалар тінтіп
алып қоятын еді. Қаншама әдемі асықтарым, дәл тигіш
сақаларым солардың қолында кетті.
«Асық ойнаған азады,
Доп ойнаған тозады.
Бәрінен де жақсы оқып,
Білім алған озады», – дейтін өлең де бар. Оны жоғары
сыныптың оқушылары тақпақ етіп айтып жүретін. Ал кейбір
балалар оны өзгертіп: «Бәрінен де қой бағып, құйрық жеген
озады» дейді. Мұны күлдіру үшін айтатын. Осындай қыңыр
өлеңдер тез жатталады ғой. Біз де жаттап алып, үйге айтып
келетін едік. Бұл аз болғандай:
«Оқу деген немене,
Мен білмеймін ләй-ләй!
Оқу оқып сандалып,
Мен жүрмеймін ләй-ләй!» – деп өлеңдететін еді.
Мұны ересек балалар шығарып бізге үйретіп қояды.
«Мұғалімдеріңе, үйге барғанда осы өлеңді айтып беріңдер.
Мұны нағыз батыр, ержүрек бала ғана айта алады» деп
қайрап жібереді. Менің бұл қылығыма, әжем де, әкем де аса
ренжіп жатпайтын. Басымнан сипап: «Мұндай сөзді оқығысы
келмейтін, әке-шешесін сыйламайтын, жатып ішкенді
жақсы көретін жалқау адам айтады. Сенің ақылың көп қой,
балам!» – дейтін де қоятын.
Ләңгі ойнын кімнің ойлап тапқанын білмейміз. Бұл
сөздің мағынасы қандай екенін де біліп жатқан ешкім
жоқ. Әйтеуір жас балалардан бастап, тіпті есейіп қалған
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бозбала жігіттерге дейін құмарта ойнайтын еді. Мұның
асықтан айырмасы тек аяқпен ғана теуіп ойнайды. «Ләңгіні»
жылқының құйрық-жалынан немесе ешкінің жүнінен
жасайды. Ол кезде ұсақ ақша ретінде жүретін бес тиынды
алып ортасын теседі. Бұл жерде бес тиынның көлеміндей
етіп құйылған қорғасынды да пайдалануға болады. Тесіктің
көлемі тым үлкен, не тым кіші болмауы керек. Сол тесіктен
бір шоқ жүнді өткізіп, әбден тығыз болғанша тарту керек.
Бұдан соң тиынның беткі жағындағы жүнді (қылды) үш-төрт
елідей қалдырып, ұшын тегістеп кесіп тастайды. Ал тиынның
астыңғы жағындағы жүнді түбіне тақап кеседі. Жүн шығып
кетпес үшін, түп жағын отпен күйдіріп, бекітіп тастаған
жөн. Дайын болған ләңгінің жүндерінің арасын ашып, ауыр
затпен бастырып қою керек. Әрине ешкінің жүні жұмсақ
болғандықтан тез сынады әрі ойнауға ыңғайлы болады.
Асық ойнасақ та, ләңгі тепсек те мұғалімдердің көзіне
түсіп қалмау басты нәрсе. Ол үшін қой қораға тығылып
немесе көшенің шетіне шығып кетіп ойнайтын едік. Асықтан
гөрі ләңгінің ойнау тәртібі қиындау. Жерге түсірмей бір
деммен ойнап шығу қажет. Ләңгіні жерге түсіріп алсаң,
басынан бастап қайта тебуге тура келеді. Оны жасай алмасаң
ұпайға тіккен асықтан (басқа да тіккен заттардан) айрыласың.
Жалаңаяқ ойнау мүмкін емес. Сондықтан жеңіл, әрі секіруге
ыңғайлы аяқ киім киген дұрыс.
Ләңгі тебудің бірнеше түрі бар. Аяқтың ішкі жағымен
де, сыртқы жағымен де, сондай-ақ аяқтың ұшымен де теуіп
үйрену қажет. Ләңгі тебу барысында, адам он түрлі қимыл
жасайды екен. Әр қимылдың өз атауы болатын еді. Ол есімде
қалмапты. Осы қимылдарды үзіп алмай аяғына дейін «бірбірлеп» жасап шыққан бала шебер атанатын. Арамызда
ләңгінің нағыз шеберлері де бар. Олар «бірлеп» қана емес,
«парлатып», ал ең қас шеберлері бір қимылды қатарынан
«үштен-төрттен» жасап таң қалдыратын еді. Мұның өзі
тынбай еңбектенуді, үзбей жаттығуды қажет етеді.
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Ол кезде мұғалімдердің «қаһарына» іліккен асық
ойындарын, бүгінгі күні спорттың бір түріне жатқызып,
қайта жандандырып жатыр. Расында, бала кезімізде біз
ойнаған осы ойындардың еш зияны жоқ еді. Ләңгі ойыны
буынның қатаюына, бұлшық еттің шынығуына өте пайдалы.
Сонымен қоса баланың ынжық, сылбыр болмай ширақ,
епті, шапшаң болуына әсері зор. Ал ғасырлап келе жатқан
ұлттық ойындардың бір түрі асық болса, ол баланы мерген
дікке, ара қашықтықты көзбен дәл мөлшерлеуге, тез
ойлануға үйретері сөзсіз. Ерте заманда мұндай тәжірибе
ержеткен баланың «құралайды көзге ататын» мерген
болуына, дәлдеп садақ атуына, найза лақтыруына көп
себепші болғаны ақиқат. Балалар сүйіп ойнайтын ұлттық
ойындарға неліктен тыйым салынғанын түсініп жатқан
ешкім жоқ. Бұған кімді кінәлайсыз? Өресі тар, сол кездегі
саясаттың ықпалынан шыға алмаған аға ұрпақ кінәлі ме?
Әлде, жарық дүниеге кештеу келмей тап сол кезде туған
біз кінәліміз бе? Бәлкім, сол уақытта жүргізілген саясаттың
құйтырқы бір әдісі де шығар? Сауал көп, жауап аз...
Уақытта тежеу бар ма. Балалықтың базарында улапшулап жүріп бір жылдың қалай біткенін білмей де қалдық.
Тәртібі жақсы, өнерге жақын деп Тұрғанбек екеумізге
мақтау қағаз берді. Бәрімізден жасы кіші болса да Семетай
озып, үздік оқушы атанды. Әсіресе, есепке жүйрік деп
оған радиоқабылдағыш сыйлады. Әйтеуір, мақтау-мадақ
тан құр қалғанымыз жоқ. Мектептен «уралап!» шығып,
«уралап!» тарастық. Семетайдың әкесі бір қойын сойып,
көршілерді шақырып, баласына той жасады. Ол тойдан біз
де құр қалған жоқпыз. Үш айға созылатын каникульдың
өз қызығы бар. Ертеден кешке дейін бос жүріп, көше
тоздыратын жағдай жоқ. Әр баланың атқаратын үй шаруасы
жеткілікті. Қора тазалау, үйде қалған малға шөп салу, иін
ағашпен су тасу, ауланы сыпырып тазалап қою. Мұның бәрі
күнделікті істелуге тиіс балаға жүктелген міндеттер.
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Теміржол бойында өскен балалардың бір қызығы
бірнеше айда бір келетін вагон-клуб. Негізгі жол торабынан
шығарылып, бөлектеу тұратын вагон-клубтың төңірегі
топырлаған балаларға толып кетеді. Бір киноны күніне екіүш дүркін көретін едік. Жиырма-отыз орындығы бар кино
залға үлкен адамдар да келеді. Вагонның алдыңғы есігінен
кіргізіп, артқы есігінен шығарады. Қайта-қайта кіруге ақшасы
жоқ балалар, терезенің тұсына келіп, аға-көкелеріміздің атын
айтып айғайлап тұратын едік. Ыңғайы келсе қолымыздан
тартып кіргізіп алады. Адамның демінен залдың іші буланып,
ысып кетеді. Тап бір моншадан шыққандай «ақтер-көктер»
болып шығушы едік. Бір жарым сағатқа созылған кинодан
соң, бір сағат үзіліс жасап, залдың ауасын тазартып алып,
киноны қайта бастайды. Вагон-клубтың тұратын уақыты
да әртүрлі. Ол сол жерде тұратын адамдардың санына
байланысты. Біздің Отар үлкен жол торабы болғандықтан
бір апта, кейде екі аптаға дейін кино көрсетеді. Келушілердің
дені жасөспірім балалар. Біздің бала қиялымызды сан-саққа
жетелеп, ғажап әсерге бөлейтін оқиға.
Сол кездегі көрген кинолардың ішінде «Чапаев»,
«Тарзан», «Воротар» деген кинолар жүрек түбінде мәңгі
сақталып қалғандай. Чапайға еліктеп көшенің шаңын бұр
қыратып, Тарзан боп айғайлап, бұтақтан-бұтаққа қол
созып, асыр салған күндерімізді қалай ұмытарсың. Тағы
бір жолы «Тимур и его команда» деген фильмді көрсетті.
Сол фильмдегі жас пионерлердің үлгі істері, қарт адамдарға
көмек көрсетіп, алма баққа түскен сотанақ балаларды қалай
жөнге салғаны біз үшін ертегідей көрінгені рас. Орыс тілін
түсінбесек те, үлкен ағалардың айтқандарына қарап аң-таң
қалатын едік. Бір күні Тұрғанбек мынадай ұсыныс жасады.
– Біз де Тимуршылар сияқты «команда» болайық. Үй
шаруасын бірігіп істейік. Әрі тез бітеді, әрі уақыт үнемдейміз, – деді.
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– Сонда қалай? Бірге оқитын балардың бәрін қосамыз ба?
– Жоқ, өйтудің керегі жоқ. Олардың көбісі алыста тұрады.
Мен, мына Семетай, сен үшеуміз де жетеміз. Үйіміз тиіп тұр.
Не істесек те, неден бастасақ та қолайлы.
Ертесі күні мектептен келе салып, үшеуміз жабылып
алдымен біздің үйдің шаруасын бітіріп тастадық. Содан соң
Тұрған мен Семетайдың үйіне бардық. Сол күні істейтін
шаруаның бәрін тындырып тастап, сабақ оқуға кірісетін
едік. Тапқыр Тұрғанның айтқаны дәл болып шықты.
Ойынға да, сабақ оқуға да уақыт жетеді. Оның үстіне
жалғыз істегеннен гөрі, бірлесіп жасаған жұмыс қызықты
әрі тез бітеді, шаршамайсың.
Семетайдың сыйға алған радиосын көрген соң әжем
тыныш жата ма? Күзге таман үйдегі екі тананың біреуін
сатып, маған велосипед сатып әперді. Қызғылт түсті,
биіктігі өзіммен бірдей. Жеп-жеңіл. Шапшаң жүреді. «Апа,
мынау үлкендерге арналған нәрсе ғой. Балаға лайықтысын
алмадыңыз ба?» дегендерге: «Дүкенде тұрғаны осы ғана.
Несі бар, ертең-ақ балам ержетеді. Сонда зырғытып жүрсін»,
– дейді қуанышын жасырмай.
Расында, үстіне отырып тебуге бұтым жетпейді. Әжем,
отырғышын алып тастап, оның орнына жұмсақ көрпешік
байлап берді. Белім қиқаңдап әрең жүремін. Қатты шаршаған
кезде, ортадағы ашық жеріне аяғымды салып тебе беретін
едім. Жалғыз мен ғана емес, бойы қысқа балалардың бәрі
де осы әдіске көшкен. Біздің көшедегі жалғыз велосипед
болғандықтан, балалардың бәрі үйріліп менің төңірегімде
жүреді. Бірі рулінен, бірі артқы жағынан ұстап жабылып
жүріп, мені велосипед тебуге тез үйретті. Өздері де тепкісі
келеді. Көңілім түскенде оларға да беріп қоямын. Тұрған,
Медер, Семетай сияқты ең жақын достарыма тегін беремін.
Қалғандары үш-бес асықтан ақы төлейді.
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БАЛАНЫҢ ЖҮРЕК ДҮРСІЛІ
1953 жылғы қыс өте қатты болды. Қар аз түсіп, қақаған
аяздан мал да, адамдар да көп зардап шекті. Қойлар көтерем
болып, қыстан әрең шықты. Түсік тастап жатқандары
қаншама. Әшейінде, ауылға қарап ұлығаны болмаса, аттап
баспайтын қасқырдан да үрей кеткен сияқты. Ауылға тақау
келіп, үйір-үйір боп жүреді. Адамдардан сескеніп, тауға
қарай қашқаны болмаса, қорқу дегенді білмейді...
Бұл әңгіменің бәрі біздің көзбен көргендеріміз емес.
Үлкендердің дастарқан үстінде бір-біріне қызық етіп
айтатын әңгімелерінен алған әсеріміз ғана. Болмаса, ертелікеш доп қуып, асық атып жүрген ойын баласы үшін заулап
өтіп жатқан күндердің бәрі бірдей, бәрі қызық. Бұрын
нөсерлетіп жаңбыр жауса үлкендер жағы: «Бәрекелді, биыл
жем-шөп мол болатын шығар. Даланың өңі кіріп қалыпты.
Малға жайлы, өрісі кеңейеді», – деп қуанып отырушы еді.
Соңғы бір-екі жылда ауа райы тез өзгеріп, жауын-шашын
тым азайып кетті. Біз жасырынып «соғыс» ойнайтын жердің
шөптері сиреп, шаңы шыға бастады. Далада қаптап жүретін
кесіртке, қара қоңыз, шегіртке сияқты жәндіктер жоғалып
кетті. Шөптің біраз түрлері мүлдем шықпай қалды. Індеріне
су құйып немесе ит салып қуып жүріп ұстайтын саршұнақ,
борсық, күзен секілді аңдар сиреп қалды. Алдыңды кескестей ұшып, әр үйдің қабырғасына ұя салатын қарлығаштар
келмей қалды. Ұялары бос тұр. Бұл өзгерісті үлкендер ғана
емес, алаңсыз жүрген біздер де байқайтын едік. Ал теріскей
жақтан шаңдатып соққан желден бес қадам жер әрең
көрінетін еді. Көзіңді аштырмай соғады. Оның өзі бірнеше
күнге созылып тұрып алатын. Дауылдатып соққан желдің
екпіні жинап қойған шөптерді ұшырып, көшенің әлекшәлегін шығарып кетеді.
Ендігі жерде амалы таусылған үлкендер басқаша жора
мал айтып, әркім өзінше пайымдап жатар еді. «Ес білгелі
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мұндайды көрген емеспіз. Табиғат тосын мінез көрсетіп
тұр. Адамдардың да пиғылы өзгеріп кетті. Құдайдың қаһа
рына ұшырап жүрмесек игі еді» дейді. Көңілдерінде қорқы
ныш та, таңданыс та қатар жүретін. Бұрышта асық ойнап
отырып еститін осы сөздерден біздің де балаң жүрегіміз
лүпілдеп, әлдебір беймәлім нәрседен үріккендей дүрсілдеп
қоя беретін. Ештеңеден секем алмайтын пәк жүрегіміз
алдамаған екен.
Кейін белгілі болғандай осының бәрі Семей өңірінде
сыналып жатқан атом бомбасының әсері екен. Желдің
күшеюі, жауынның сиреп кетуі, бәрі-бәрі содан болса керек.
Сол жылдары «қанның ағаруы» деген сырқаттан шетінеп
кеткен жас балалар көп болды. Бірақ оны халыққа ашық
айтып, түсіндіріп жатқан ешкім жоқ. Бәрі де жариясыз,
«жабулы қазан – жабулы» күйінде қалды. Сол жылдары мен
тұрғылас бірнеше баланың басына «ақтаңлақ» жара шығып,
оның емін таппай әбігерге түсіргені әлі есімде. Жараның беті
суланып, бірте-бірте қатайып тұтасып кететін. Түн баласы
қышып мазаңды алады. Қол тигізу тіпті қауіпті. Тырнақ тиген
тұстары қанап, одан сайын көбейе түсетін еді.
Әжемнің істемеген амалы қалған жоқ. Шашымды
қайшымен қысқарта алып, әлдебір майды жағып тастайды.
Ол кезде Отарда дәрі-дәрмек тұрмақ, жетіскен аурухана да
жоқ. Бір жолы әжем басымды сабындап жылы сумен жуып,
кішкене құтыға құйылған сұйықтау дәріні жағып жатып:
«Пойызда бір жолаушыдан сатып алдым. Тобылғының
майы. Қандай жара болса да үгітіп түсіреді екен» дейді. Мен
болсам, бақырып жылап жатырмын. Дәрінің уыты шыдатар
емес. Терімнен өтіп күйдіріп барады. Тап сол кезде Төрткен
тәтем келіп қалмаса, мұның аяғы не боларын құдай білсін.
Тәтем шыдай алмай, басымды еңкейтіп қойып, ыстық
сумен қайта-қайта жуып әрең кетірді. Кейін білгендей,
бұл май емес, таза кислота болып шықты. Бір алаяқ хат
танымайтын әжемді осылай алдап соққан екен.
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Сол жолы басында жарасы бар бірнеше баланы Алматы
ға апарып дәрігерге көрсетті. Әкем бірге барған еді. Қала
көрмеген басым, есім шығып, әкемнің қолынан қатты
ұстап айрылғым келмейді. Менің жүрексініп отырғанымды
сезген әкем: «Қорықпа. Бұл есектен құлап қабырғаңды
сындырғаннан қиын емес қой. Жараңды көріп, не істеу
керегін айтады. Бар болғаны сол. Ақылың бар баласың,
несіне қорқасың?» – дейді. Әкемнің осы сөзінен кейін көңілім
орнығып, жеңілденіп қалдым. Расында, несіне қорқамын.
Сүндетке отырғызған кезде де қорықпай жаттым емес пе...
Ақ халат киген орыс әйел қолымнан ұстап бір бөлмеге
алып кірді. Бөлмеде ақ халат киген тағы бір ер кісі қарсы
алып: «Жақсы бала екен. Нағыз батыр екен!» – деп мақтап
қояды. Сол жерде киімдерімді түгел шешіп алып кетті.
Тыржалаңаш қалған мені темір төсекке жатқызып, аяғымнан
бастап құлағымның ішіне дейін тексеріп шықты. «Біз қазір
шығып кетеміз. Сен қорықпай жата бер. Аяғыңды, қолдарың
ды қимылдатпай, тыныш жат» дейді. Қанша қобалжып тұрсам
да, онымды сездіргім келмейді. Көзіме келіп қалған жасымды
қолымның сыртымен сүртіп тастап жата бердім. Олар мені
сырттай бақылап отырады екен. Бөлме іші күңгірт тартып,
іңірдегі түн сияқты қоюлана бастады. Бас жағымда шамдары
бар аппарат тұр. Өздігінен ары-бері жылжиды. Дәрігерлер
әп-сәтте жұмыстарын бітіріп, қайта кіргенде қуанғанымнан:
«Осы ма? Болды ма?» деп дауыстап жіберіппін. Басымды
бинтпен әлденеше рет орап байлап тастады. Үш күннен соң
қайта келесіздер деді. Оңаша қалғанда әкемнен: «Басыма не
істеді? Дұға оқыды ма?» деймін. «Жоқ, балам, токқа салды.
Енді жараң жазылып кетеді» деп күле жауап берді. Кейін
ойласам, дәрігерлердің қандай ем жасағанын әкем де, мен
де жете білмейді екенбіз. Кейін белгілі болғандай, менің
басымды ол кезде құпия сақталып, көп айтыла бермейтін
лазер сәулесімен емдеген көрінеді.
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Сол күні әкем мені ертіп, қаланың ортасында тұратын бір
ақынның үйіне алып келді. Үй іші кірсе-шыққысыз тап-таза.
Едендері ағаштан жасалыпты. Үйдегі жиһаздары қандай!
Тап бір бай-патшаның үйіне келгендей болдым. Менің
таңғалысымда шек жоқ. Қырда өскен баланың әдеті емес пе.
Әлгі заттарды қолыма ұстап көргім келеді. Жақындай берсем
болды қожайынның әйелі жүгіріп келіп: «Болмайды, балам.
Бұл өте қымбат дүние. Сындырып аласың», – деп зәрезап
болады. Айтқанымды істетіп үйренген әженің ерке баласы
емеспін бе. Көңілім құлазып, ренжіп қаламын. Татарша
сөйлейтін әйел менің басыма қайта-қайта қарай береді.
Ақыры шыдамы таусылған болу керек әкеме қарап:
– Балаңыздың басына не болған? Құлап қалды ма, әлде
машина қақты ма? Обал болған екен, – дейді безектеп. Әкем
жас баладай аңғал еді. Анау-мынауға мән бере бермейтін қыр
қазағы емес пе.
– Басына теміретке сияқты бір жара шығыпты. Соны
емдетуге келдік. Дәрігерлер токқа салып берді, – деп
ойындағысын айтып отыр.
– Ой-ой, бұл жаман нәрсе. Өте жаман!
Әйелдің түрі өзгеріп кетті. Дастарқан басында отырған
мен тұрғылас екі баласына қарап, орысшалап әлденені
айтып жатыр. Балалар болса менің басыма жалтақтай қарап,
бастарын изеп қояды. Шешелерінің осы сөзінен кейін-ақ
әлгі балалар менен қашқақтайтын болды. Мен жақындасам
болды ана бөлмеге бір кіріп, мына бөлмеге бір кіріп, мені
жуытқысы келмейді. Ақыры шешелері екі баласын киіндіріп
далаға шығарып жіберді. Ес біліп қалған мен үшін осының
өзі-ақ жеткілікті еді. Әкемнің жеңінен тартып сыбырлап:
«Ата, бұл үйден кетейікші. Кетейікші, ата!» деп қыңқылға
бастым. Табиғатынан сұңғыла, адамды қас-қабағынан
танитын әкемнің өзі де әрең отыр екен. «Біздің бір барып
шығатын шаруамыз бар еді. Дәмдеріңізге рақмет! Алла
жарылқасын!» деп бетін асығыс сипап орнынан тұрды. Сол
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күні қаланың бір шетінде тұратын туыстас қарындасының
үйіне барып қондық. Ескі болса да жекеше үйі бар
екен. Ауласы да кең. Өзімнің үйіме келгендей еркінсіп,
еркелеп қалдым.
Дәрігерлердің емі шипа болды ма, бастағы жарам
үгітіліп түсе бастады. Соған қоса шаштарым да түсіп қалды.
«Алғашында осылай болады. Оған қобалжып жүрмеңіздер.
Кейін шашың да орнына келеді. Бұрынғыдан да қалың
өседі» деген дәрігер. Сол айтқаны дәл келіп, үш-төрт айдан
соң шашым қауғадай болып өсті. Желке тұстағы шашым
бұйраланып тұратын. Ол кезде қазіргідей тоқпен істейтін
құрал-саймандар жоқ. Шаштараздың қол машинкасы менің
қалың шашыма «қақалып» жүрмей қалатын. Шаштараз болса
әзіл-шынын араластыра сөйлеп: «Сенің шашың қалың өскен
көде шөп сияқты, тіпті, сымтемір тәрізді қатты. Қойдың
сирағын үйіткендей етіп отпен шарпып күйдірмесе мынаның
күші жетпейді», – дейтін.
...Сол жылдың күзінде біздің ауылға Алматыдан екі
адам келді. Үй-үйді аралап әнге құмар, даусы келісті,
музыкаға қабілеті бар балаларды тізімге алып жүр. Алматы
қаласындағы музыка мектебіне сондай балаларды қабылдап,
арнайы білім береді екен деп жұрт гу-гу етеді. Сол екі жас
жігіт біздің үйге де келді. Әкемді сыртынан жақсы таниды
екен. «Кенеке, мұндай мектепте сіздің балаңыз оқыма
ғанда, кім оқиды?» деп екеулеп әкемді сөзге тартады.
«Е, е, қарақтарым! Менің жайымды жақсы білесіңдер.
Базар-Назардан бастап жер қойнында жатқан балаларымның
бәрі тірі болса, солардың тең жартысын жетектеп апарып
бермес пе едім. Амал не? Құдайдан тілеп алған екі ұл.
Оларды бөліп-жарып қайтейін. Көз қуанышымыз боп көз
алдымызда жүргені артық. Мына кіші баламның бойында
өнерге деген құлшыныс бар деп жұрт айтады. Енді оны уақыт
көрсете жатар», – деді. Аққұбаша келген, орта бойлы жігіт
менің жүзіме қарап:
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– Қане, жақын отыршы. Жасың қаншада? Ән салуды
жақсы көресің бе
– Тоғыздамын. Домбыра үйреніп жүрмін. «Елім-айды!»
тарта аламын. – Менің қысылмай еркін сөйлегенім ұнап қалса
керек.
– Міне, нағыз жігіт! Ал ойнап жіберші.
Басымды тұқыртып алып, кәдімгі ежелеп әліппе
оқығандай, сұқ саусағымды бір-бірлеп жылжыта отырып
орындап шықтым.
– Әлі-ақ, домбыраның құлағында ойнайтын боласың. Ол
үшін ерінбей көп жаттығу керек. Қандай ән айтасың? – деді
басымнан сипап.
– Кенен Әзірбаевтың әні «Біз Отанның бақытты
жастарымыз!». Орындайтын Бақытжан Қыдырбеков. – Бұған
түсінбей қалған жігіт күмілжіп әкеме жалт қарады. Әкем
жымиып, «бұл бала әжесіне тән бала» деп көзін қысты. Бұл
әнді де барымды салып айтып бердім. Даусым шіңкілдеп,
қатты шықты-ау деймін сынақ алып отырған аға құлағын
басып күліп жіберді.
– Енді менің істегенімді айнытпай қайталап бер.
Қолына қарындаш алып, столды тықылдатып ұра бас
тады.
– Мұқият тыңдап ал. Мен қанша рет ұрамын, қай
жерінде үзіліс жасаймын қарап отыр. Бұл әдіс баланың есту,
еске сақтау қабілетін (слух) анықтау үшін қажет, – дейді
әлгі жігіт.
Оның көрсеткендерін айнытпай қайталап істеймін.
Музыкант жігіт расында риза болып басымнан сипайды.
«Өзің болайын деп тұрған өнерпаз баласың ғой!» деп
ағынан жарылды. Бұл ойын әкеме де айтты: «Биыл ыңғайы
келмесе, келесі жылы алып келіңіз. Балаңызды емтихансыз
қабылдауға көмектесейін», – дейді.
Бірақ, келесі жылы да, одан кейін де оқуға бара алмадым.
Басты себеп басымдағы жарада емес. Одан құлан-таза
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жазылып та кеттім. Басты себеп – әкемнің өзінде еді.
Жүрек тұсын жиі-жиі ұстап, қиналып жүретін. Ақыры
науқасы дендеген болу керек, 1953 жылдың көктемінде
төсек тартып жатып қалды. Сол жатқаннан төтелей келген
беймәлім кеселмен алысып алты жыл жатты. Бұл кесел
жалғыз әке үшін ғана емес, бүкіл үй-ішіне түскен ауыр
зұлмат еді. Әкемнің ешнәрсеге зауқы жоқ. Өзімен-өзі болып
күні бойы үнсіз жата беретін. «Сен әлгі оқуыңа бара алмай
қалдың-ау!» деп өкініш білдірген ешкім болмады. Әжем
бұған қуанбаса, өкініп не қылсын. Ал он жасқа енді толған
менің ойыма бұл кіріп те шыққан жоқ.
Әжем осының бәріне өзі кінәлі адамдай сезінетін. «Мен
күнәкәр, дәрі жағам деп баламды өлтіре жаздаппын ғой.
Оқуы жоқ, надан адамнан не сұрайсың?» деп кәдімгідей
налып жүрді. «Апа, сіздің мұнда еш кінәңіз жоқ. Бар кінә,
сізге өтірік айтып, дәрі сатқан адамда. Құдайын ұмытқан
сол – күнәкәр!» деп жұбатамын. Қарт адам менің сөзіме
кәдімгідей арқаланып, қуанып қалатын. Әйткенмен,
басымның кислота тиген жерлеріне шаш шықпай қалды.
Шашымды тықырлап алған кезде құйқасы ағарып көрініп
тұратын. Соны көрген үлкендер менің тілімді қызықтап:
«Бақытжан, басыңа не тиген? Сау жері қалмапты» деп
таңқалған болады. «Не болушы еді, соғысып жүріп басыма
бытыра тиген» деймін жұлып алғандай. Үлкендер жағы
күлкіге батып мәз болып жататын еді. Енді ойласам, осының
бәрі сонау алаңсыз өткен балалық шақтың елесіндей, кеудеңе
шуақ шашып тұрғандай көрінеді.
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СТАЛИН ӨЛГЕН ЖЫЛ
Біз үшінші сыныпты бітіретін жылы (1953 ж.) тағы бір
елеулі оқиға болды. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында
бүкіл мектеп болып әзірлік жасайды. Жоғарғы сыныптың
оқушылары концерт дайындайды, мерекеге арнап қабырға
газетін шығарады. Төменгі сыныптың балалары мектеп
ауласын сыпырып, тап-таза етіп қояды. Әйтеуір қарап жүрген
ешкім жоқ. Бүгін де тап солай, оқитын бөлменің терезелерін,
еденін жуып у-шу боп жатқанбыз. Мұғалім тәте кіріп келді.
Көздері қызарып кетіпті. Жылап тұр. «Балалар, бүгін сабақ
болмайды. Үйлеріңе қайта беріңдер» дейді өксігін баса
алмай. Оған мән беріп жатқан кім бар? Партаның қақпағын
сатырлатып, сөмкелерімізді ала-сала «Уралап!» сыртқа
ұмтылдық. Біз үшін сабақ болмай қалған күн – ең бақытты
күн. Ойын баласы үшін одан артық қуаныш жоқ.
Сөмкемді тастай салып, тез шығамын. Бүгін көшенің
басына барып, өрістен қой келгенше асық ойнаймыз деп
келіскен едік. Ол ойым болмай қалды. Біздің үйде де
әлгіндей көрініс. Төрткен тәтем жылап отыр. Әкем де, әжем
де, шешем де мұңайып төмен қарайды. Менің асығыс кіріп,
қалтама асық толтырып жатқанымды байқап отырған әкем:
«Балам, ойныңды бүгінше қоя тұр. Бүкіл ел басына ауыр
қайғы түсті. Көсемдердің көсемі Сталин қайтыс болыпты.
Ертең алаңда үлкен жиын болады», – деді. Мен аузымды
ашып, аңтарылып қалдым...
Расында, Сталиннің есімін кім білмейді. «Сталин үшін,
Отан үшін алға!» деп «соғысып» ойнайтын біздерге бұл
есім тіпті жақын. Бірінші сыныптың табалдырығын аттап,
әріп тани бастаған кезден-ақ жазып-жаттап үйренген ең
«қасиетті» сөздердің бірі. Көшеде болсын, мейлі мек
теп, кеңсе, аулада болсын көретініміз Сталиннің суреті.
Майданнан келген ағалар, жасы үлкен адамдар, бүкіл
мұғалімдер айтатын әңгіменің дені Сталин жайлы болатын.
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Қаршадайымыздан тұп-тұнық санамызға құйған осы
сөздердің құдыреттілігі сонша, «шынында Сталиннен өткен
батыр, одан асқан көсем, қаһарман жоқ» деп ойлаушы едік.
Тіпті, Сталин деген сөз «Алла тағала, Құдай, Жаратқан»
деген сөздердің баламасындай көрінетін. Жас балалар бірбірімізге серт бергенде Тәңірді емес, «Ленин-Сталин атамды
алдамаймын!» деп ант-су ішетін едік.
«Сталин біздің атамыз,
Тас түбінде жатамыз.
Қарсы келген дұшпанды,
Қақ жүректен атамыз», – дейтін өлең жолдары да сол
кездің айнымас шындығы. Риясыз, алаңсыз шағымыздың
бір көрінісі.
Әкем де өте балажан, әңгімешіл еді. Қолы босай қалса,
қасына бізді отырғызып не бір қызықты әңгімелерге
көшетін. Бұрынғы өткен батырлар, ақындар, барымташы
ұрылар, хас сұлулар, небір шешендер жайлы айтқан
дары қаншама. Сөз арасында: «Ата, Сталин туралы айты
ңызшы. Ол қайда тұрады? Не істейді?» деп сұрайтын едік.
Әкем, қоңыр домбырасын шертіп отырып, балаға ұғымды
ұзын-сонар әңгімеге көшер еді...
«...Мен сонау 1937 жылы қарт Жамбылға еріп, Сталиннің
еліне барып қайтқанмын. Тек Жамбыл екеуміз ғана емес, бір
топ ақын-жазушылар да барды. Сол жолы Сталин дүниеге
келген Гори деген қалада болдық. Кавказдың таулары қандай
биік болса, адамдары да бойшаң, ірі болып келеді. Қазақтар
сияқты қонақжай, дастарқаны мол, ән-салып думандат
қанды жақсы көреді. Ал енді құрметті қонағына ірі малдың
мүйізіне құйылған шарап ұсынады. Қонақтардың ішінде
бойы ұзыны мен екенмін. Маған қарап өз тілінде ән салып,
мүйізді ұстатты. Оны ішпесең ренжиді екен».
Осы тұсқа келгенде атам, шылымын сорып біраз оты
рады. Шыдамы таусылған Көркемжан:
– Не болды? Іштіңіз бе? – дейді жұлып алғандай.
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– Қалай ішпейсің? Жұрттың бәрі қарап тұр. Қатты
шөлдегенде жарты шелек қымызды бір-ақ сіміретін қазақ
емеспін бе?! Биссмилла, деп мүйіздегі шарапты сіміріп
алдым. Олар қайта ұсынды. Бұл жолы толтырып құйыпты.
Тұрған қалпы оны да тартып жібердім. Бәрі гуілдесіп, қол
шапалақтап жатыр. Қасыма бір ұзын бойлы грузин келіп:
«Кенен – нағыз грузин! Қалғандары – нағыз қазақтар!» деп
мені құшағына алды.
– Содан соң не болды, ата? – дейміз шуласып.
– Не болушы еді? Үш күндей қонақ етіп, сый-сияпатын
жасап шығарып салды. Анау ілулі тұрған ақ киізден
жасаған кеудешені көрдіңдер ме? Соны маған грузин досым
кигізген. Бұл олардың нағыз ержүрек жігіттерге беретін
ұлттық киімі.
– Сталиннің үйінде болдыңыз ба? Қой-жылқысы көп пе
екен, ата? – дейміз құмарлана.
– Жоқ, айналайын. Көсем адам Мәскеуде тұрады. Сол
жерден бәрін көріп, басқарып отырады. Ал Сталиннің өзі
ән тыңдағанды жақсы көреді екен. Мен сендерге қазір
оның өте жақсы көретін әнін салып берейін, – дейді.
Домбырасын ақырын шертіп отырып, қоңыр даусымен ән
салатын еді. Баяу, көңіл толқытатын, мұңды ән. Әннің сөзін
әкем өз жанынан шығарып айта беретін. Тіпті, балауса,
сарыауыз балапан дейтін біздің өзіміз әнді ұйып тыңдаймыз.
Әсіресе әннің: «Жерді шарлап таба алмадым-ғашығым!
Қайдасың сен, қайдасың сен, Сулико!» деген қайырмасын
әкем тап сол жігіттің орнында өзі тұрғандай зарлатып
айтады. Естіп отырған жұрт демін ішіне тартып, көздеріне
жас алатын еді.
Біздің бала жүрегімізді елітіп, ерекше әсер қалдырған
беймәлім туынды, грузин халқының атақты «Сулико» деген
әні екен. Оны әкем былай деп әңгімелейді. «Өткен бір
заманда грузиннің бір жігіті айдай сұлу грузиннің бір қызына
ғашық болыпты. Қазақтың «Қозы Көрпеш-Баян сұлуы»
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секілді бір-бірін көрмесе тұра алмайтындай күй кешіпті.
Жаугершілік заманда Суликадан айрылып қалған жігіт өмір
бойы сүйгенін іздеп, осы әнді салып өткен екен. Маған бұл
әнді Сталиннің еліне барғанда грузин достарым үйретті.
Әнді өз тілінде айтқанда тіпті басқаша естіледі» дейтін. Бұл
енді жас балаға ұғынықты әрі қызықты болу үшін сол сәтте
әкемнің ойлап тапқан өз нұсқасы екенін қайдан біліппіз.
Ал шындығында бұл әннің өз авторы бар. Ол грузин
халқының атақты ағартушы-демократ ақыны А.Церетели.
Әнді 1895 жылы шығарыпты. Оның сөзін автордың жақын
туысы Барбара Церетели деген әйел жазып, гитараға
қосылып өзі айтады екен. Көп жылдар бойы ел арасында
халық әні аталып кеткен бұл туынды 1937 жылы Мәскеуде
өткен Грузияның өнері мен мәдениетіне арналған декада
күндері тұңғыш рет орындалады. Сталинге қатты ұнағаны
соншалық, тап сол жылы грампластинкаға жазылып, бүкіл
елге тарап кетіпті. Міне, осылайша үлкендер табынып,
байырғы Қобыланды, Ертөстік, Алпамыс батырлар сияқты
жас балалар есімін жаттаған Сталин деген кісі осындай адам
болыпты. Ал ақыл тоқтатпаған біздер үшін бұл нағыз ертегіаңыздай көрінетін.
Ертесі күні Отардың қақ ортасында орналасқан
стадионда үлкен жиын болды. Стадион деген аты ғана.
Болмаса екі ағаш қақпадан басқа ештеңе жоқ. Тап-тақыр
тегіс жер. Анда-санда әскери ұшқыштар мен жергілікті
тұрғындар арасында футболдан кездесу өтіп тұратын.
Стадионның екі жағына жиналған көрермендер ойынды
тұрып тамашалайды. Ал бүгінгі қаралы жиналыстың кейпі
тіпті басқаша. Білектеріне қара лента таққан жұмысшылар,
соғыстан оралғандар, ауыл ақсақалдары, ауылдың бүкіл
әйелдері, қыз-келіншектері түгел осында. Қабақтары қатулы.
Көздерінде жас. Мектептің пионерлерін сапқа тұрғызып
алып келді. Бәрінің галстуктары қара матамен жиектелген.
Мұғалім тәтелеріміз өксігін баса алмай, әлсін-әлсін бет
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ормалмен көздерін сүртіп әлек. Жиын ұзаққа созылды. Көп
адам шығып сөйлеп жатыр. Менің әкем де, мектеп директоры
да сөйледі. Бәрі дерлік сөзінің аяғын: «Ұлы Сталин жасасын!
Мәңгі жасасын!» деп аяқтайды.
Жиын аяқталысымен жұрт бір-бірімен көрісіп жыласты.
Дауыс шығарып жатқан адамдар да бар. Әйелдер жағы
үнсіз сыңсиды. Бейне бір, көсемнің мәйітіне топырақ
салып келгендей көрініс. Үш адам музыка ойнап тұр.
Көңілді құлазытқан, азалы ән. Бұған Отардағы «қара бұқа»
паравоздар қосылды. Бірін-бірі іліп әкетіп үздіксіз ақырады.
Тұла бойыңды дірілдетіп қорқыныш шақырғандай үндері
тым ащы. Тап осы сәтте бір жақтан топан су қаптап келе
жатқандай әсер етеді. Қара жер қақ айрылып, көк аспан құлап
түсетіндей үрейлі.
Бірер сағаттан соң жұрт жаймен тарай бастады.
Тұрғанәлі, Семетай үшеуміз үйге қарай бет алдық. Әлгінде
көрген үрейлі көріністен шыға алмай үнсіз келеміз. Аяғы
мызға тас байлап қойғандай ауыр. Біраздан соң Семетай
сыбырлағандай етіп:
– Сталин өлді. Енді қайта соғыс бола ма? – дейді.
– Енді соғыс болса мен де кетемін. Соғыста өлген
көкемнің кегін аламын, – деді Тұрғанәлі. Көздері ұшқын
шашып тұрғандай көрінді. Осыны айтып жүгіре жөнелді.
Оның артынан біз де тұра жүгірдік.

«ҒАШЫҚТАР»
Тырнадай тізіліп күндер өтіп жатыр. Оқу мен ойынның
арасында шапқылап жүріп 5-сыныпқа да келіп қалыппыз.
Қол-аяғымыз ұзарып, бой түзей бастадық. Әжем де бұрын
ғыдай емес. Қыр-соңымнан қалмай еріп жүретін әдетін
қойған сияқты. «Балам, өзің де жігіт боп қалдың. Абайлап
жүр. Өзің барып біреуге ұрынба, ал егер өзі келіп тиіссе,
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аяма» дейтін. Мұны не үшін айтатынын түсінбей: «Жарайды,
әже. Тап солай істеймін», – деп жүгіріп кетуші едім. Енді
ойласам, менің есейіп-ержетіп қалғанымды көңіліне медет
тұтып, мақтан етеді екен ғой, жарықтық.
Отарға көшіп келгендер көбейіп, халық саны арта
түсті. Жаңадан үйлер салынып, аумағы үлкейе бастады.
Теміржолшыларға арнап қонақ үй, аурухана салынды.
Осыдан екі жыл бұрын біз де ескі мектептен еңселі жаңа
мектепке көштік. Елдің де тұрмыс-тіршілігі түзеліп, қыз
ұзатып, келін түсіріп, той жасап жатады. Той жұрттың бәріне
ортақ. Ақсақалдар батасын беріп, жастар жағы ән шырқатып,
думандап жатар еді. Жасөспірім балаларға дейін сол тойдың
ішінде жүреміз. Әжелеріміз ебін тауып, қойдың құлаққұйқасын, жауырын-жілігін ұстатып кетеді. Құрт-ірімшік,
бауырсақ-шелпек нанды тойғанша жеп мәз болатын едік.
Соғыстан кейін түлкі құрсақ боп өскен біздер үшін осының
өзі-ақ үлкен мереке.
Неге екенін қайдам? Шағын ғана Отардың көшелерін
әртүрлі атайтын. Теміржолдың тау жағын «күңгей», екінші
жағын «шаңхай» деп атайды. Біз тұратын ұзын көшенің өзі
Жамбыл-1, Жамбыл-2 деп екіге бөлінетін еді.
Біздің көшеде 16-17 жастағы бойжеткен қыздар көп бола
тын. Ауылдың бозбала жігіттері төңіректеп, біздің көше
ден шықпайды. Қыздарға арнап хат жазады. Бұл өте құпия
әрі жауапты іс. Жігіттің хатын ешкімге білдірмей қыздың
қолына тапсыру деген оңай шаруа емес. Оған епті бала
болмаса, аңқау, борпаң баланың қолынан келмейді. Өйт
кені қой бөлуге шықса да, су алуға барса да бойжеткеннің
қасында жеңгелері, құрбылары бірге жүреді. Ал үйіне апарып
беру тіпті мүмкін емес. Қыздың ата-анасына не шаруамен
келгеніңді айтуға тура келеді. Сылтауың өзгелер сенетіндей
дәлелді болуға тиіс.
Өзгелерден гөрі мұндай «жауапты іске» Тұрған екеуміз
ыңғайлы едік. Бозбала жігіт хатпен қоса, екі-үш сом ақша
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береді. Бұл – еңбегіміздің ақысы. Өстіп, хат тасып жүріп
Тұрған екеуміз көршілес көшеде тұратын екі қызға «ғашық»
боп та үлгеріппіз. Тұрғанәлі К-ге, мен Б-ға ғашықпын.
Екеуі де аққұбаша, бойшаң, мектептегі ең әдемі қыздар
еді. Әсіресе екі жас үлкендігі бар Тұрғанның көңілі ерекше
болды. Ақыр соңында алғашқы балауса сезімді хат арқылы
жеткізуді жөн көрдік. Хат тұрмақ, екі-үш сөздің басын
құрап жаза алмайтын «ғашықтар» не істесін! Амал жоқ,
үлкендерге еліктеп, сол ағалардың үлгісімен хат жазуға тура
келді. Олардың жазған хаттарының мазмұны бірдей болып
келетін. Аса сүйікті «түгенше» деп қыздың атын айтқан
соң: «Алтыннан ардақты, күмістен салмақты, жұмыртқадан
ақ, судан таза, бұлақтай мөлдір...» – деп тізіп ала жөнеледі.
«Сені көргеннен бері отырсам опақ, тұрсам сопақ болдым»,
– дейді. Бұдан соң, қайдан алғаны белгісіз: «Ай – сен деп
жарқырайды, жұлдыз – сен деп жымыңдайды, бұлақ – сен
деп сылдырайды...» – деп төгілтеді-ау келіп. Ең соңында:
«Ғашықтың отына күйіп Мәжнүн болған мендей пақырға
аяныш білдіре көріңіз! Асыға жауап күтемін!» – деп хатын
аяқтайды. Біз тасыған хаттардың дені осындай, бір-бірінен
көшіріп алғандай ұқсас болады.
Тұрған екеуміз де тап осылай етіп хат жаздық. Бар
айырма хатымыздың әрбір әрпін қарындашпен түрлі-түсті
етіп бояп шықтық. Тағы бір қосқан жаңалығымыз, ол кезде
әлдекімдер пойызда жүріп сататын фотооткрыткалар көп
болушы еді. Соның көбісі басын түйістіріп түскен жігіт
пен қыздың (көбіне әскери адам) немесе жүрегін садақтың
жебесі тесіп өткен ғашықтардың фотосуреті болып келеді.
Біз соның екеуін сатып алып, астыңғы жағындағы орысша
сөздерді хатымызға қосып жаздық. «Жаздық» дегеннен
гөрі «суретін салдық» десем дұрыс шығар. Орысша ежелеп
әрең оқитын бізге оның мазмұны емес, суреті қажет болды.
Тұрған өз хатының соңына: «Люби меня, как я тебя! Будем
вечные друзья!» деген сөздерді көшіріп жазды. Мен хатым
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ның соңына: «Если любишь ты меня, не забуду никогда!»
деген сөздерді көшіріп жаздым. Қайта-қайта оқып, қатесін
тексерген болдық. Әй, қайдам, оқып көрген адамға әріп қатесі
өріп жүрген шығар? «Махаббат әлегіне» түскен біздер үшін
оның аса қажеті де жоқ. Екі күн отырып жазған хатымызды
қалай береміз? Соның ретін таппай біраз қиналғанымыз
да рас. «Сен салар да, мен салар, атқа жемді кім салар»
демекші, ойлап тапқан айламыз мынау. «Кешке қой бөлуге
ертерек келіңдер. Велосипед тебеміз» деп айтайық. Хатты
велосипедтің саймандарына арналған қалташыққа салып
қоямыз. Сол жерден алып оқысын...»
Біздің ойымыз дөп шықты. Ертерек келген «Б» мен «К»
бізге күлімсірей қарайды. Құлағымыздың ұшына дейін
қызарып кеткен болу керек, сезімтал қыздар мұны байқа
мағандай бейғам. Тұрғанәлі екеуміз бір-бірімізді түрткілеп:
«сен айт-сен айт!» деп тұр едік: «Жігіттер, велосипед тебейік.
Аз уақытта өрістен мал да келіп қалады», – деді «Б». Құдай
ұрғанда, қыздар бізді артқы орындыққа отырғызып алып
жүре алады, ал біз оларды міңгестіріп жүруге күшіміз
жетпейді. Екеуміз күмілжіп бір-бірімізге қараймыз. Әйтеуір,
«қыздар, мына жерде бір нәрсе бар. Соны алып оқыңдар»
дегенді әрең айтып, қала бердік. Екі «бойжеткен» екі
велосипедке отырып, ызғытып ала жөнелді.
Екеуі оңаша қалып, хатымызды оқыса жақсы, оқымай
жыртып тастаса, не істейміз? Шын пейілден, балауса
көңілден шыққан дүние ғой. Ақылы бар қыздар болса өйт
пейтін шығар. Тұрған екеуміз екі тастың үстінде шошайып
отырмыз. Екеуміздің ойымыз бір жерден шыққандай. Ол
да үнсіз. Кім біледі? «Ғашық жігіттердің түрін-ай, шіркін!
Қыздарға хат жазғанша, оқуын жөндеп оқымай ма!» деп
іштерін басып күлген де шығар!» Ойымыз сан-саққа жүгіріп,
жүрегіміз лүпіл қағады. «Бойжеткендер» біз ойлаған
дай емес екен. Қазақы тәрбие алып, ауылды жерде өскен
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діктен болар, өздерін сыпайы, салмақты ұстайды. «Жігіттер,
хаттарыңды оқып, риза болдық. Көп рақмет! Ойланып,
жауап берерміз» дейді. Қыздардан мұндай әдептілік күтпеген
Тұрған екеуміз аузымызды ашып, сілейіп қалыппыз. Әсіресе,
«жігіттер» деп бізге үлкен сый-құрмет білдіргендері көңі
лімізді өсіріп, кеудеге қуаныш құйғандай болды. Сол арада
өрістен қайтқан қойдың алды жақындап та қалған екен...
Ешкімге айтпай, құпия сақтаған осы бір оқиғадан
соң Тұрған екеуміздің арамыз бұрынғыдан да жақындай
түсті. Көп сырласатын болдық. Бой түзеп, шашымызды
тарап, таза киінуге тырысатын едік. Портфельді лақты
рып тастап, алыса кететін әдет те жайына қалды. Оқуға
деген құлшыныс пайда болғандай. Риясыз балалық шақтың
бесігінде тербелгендей, осы бір беймәлім сезімнің жетегінде
жүру өзімізге қатты ұнайтын. Мұның өзі көңілге әртүрлі ой
салып, бойыңа ерекше қуат беретін «махаббат» атты киелі
сезімнің алғашқы қоңырауы екенін кім білген? Бұл енді
әжем құлағыма құятын аңыз-ертегі емес, өмірдің еш қоспасы
жоқ бұлжымас шындығы болатын.

СУЫҚ КҮЗДЕЙ СҰРЛАНДЫ
ҮЙДІҢ СИҚЫ...
Әкемнің науқасы уақыт өткен сайын күшейе түскендей.
Тоқал тамның төргі бөлмесінде күнұзақ жалғыз жатады.
Үстіне бөтен адамның келгенін ұната бермейді. Тіпті
балалары, біздің өзіміз аса бір қажеттілік болмаса сирек
кіретін едік. Көңіл сұрап келген адамдар шешеммен ғана
сөйлесіп, қайтып кетіп жататын. Ауданнан, қаладан келіп
қараған дәрігерлер: «Қан қысымы, өзге де ағзалары дін аман.
Бұл кісінің психикасына салмақ түскен. Сондықтан ата
мызға тыныштық керек», – деп кетеді. Бұған түсіне қоймаған
шешем: «Психика деген не қарағым-ау? Қауіпті ме?» – деп
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қайталап сұрайды. «Бұл адамның миы қатты шаршағаннан
болады, апа. Бұл кісіге ренжіп, қобалжуға болмайды.
У-шудан, қатты дыбыстан аулақ болсын», – дейді.
Ал енді ауыл аралап, сирек болса да келіп қалған молдатәуіптер болса: «Бұл кісі әлдебір нәрседен қатты шошынған.
Көз тиген немесе тіл тиген. Жүрек қабы жұқарып, әлсіреген.
Алланың шапағаты тисе, әлі-ақ жазылып кетеді», – деп
жұбатқан болады. Балқытқан қорғасынды әкемнің төбе
сіне тақау әкеп, бірнеше рет айналдырып, құлағына әлдебір
сөздерді сыбырлап дұғалап жатады. Енді бірде, денесін
жалаңаштап қойып, суық су бүркіп ұшықтайтын еді. Оның
бір-екі күндік қана септігі бар. Ақыр соңында бәрі айналып
кеп баз қалпына түсетін.
Бала аңқау, көп нәрсені аңғара бермейді деу ағаттық.
Біздің үйде болып жатқан осындай хал-ахуалды жүрегі
мізбен сезініп, іштей үрейленіп жүреміз. Даладан қанша
еркінсіп, ойнап келсек те, үйге тақала бере көңіл-күйіміз
су сепкендей басыла қалатын. Аяқтың ұшымен жүріп,
қатты дауыс шығармауға тырысамыз. Әкенің бізге айтатын
неше түрлі әңгімесі, аңыз-хикаялары, бізбен асық ойнап
у-шу болатын сәттері еске түссе көңіліміз босап, құлазып
қалатын едік. Сөйткен адамның сүлейсапа күн кешіп бізден
жырақтап бара жатқанын көріп жүру, әсіресе жаны нәзік
біз үшін азаптай көрінетін.
Бір күні әжемнен:
– Апа, жездем енді жазылмай ма? Неге үнемі үнсіз жата
береді? Қай жері ауырады? – деймін.
– Енді ол тек Жасағанның қолында. Бәрімізді қолдап,
қорғап жүретін сол ғана. Пенденің қолынан не келеді, балам!
Бар келетіні – Жаратушыға тілек айтып, жалынып-жалба
рыну ғана.
– Ендеше, қайта-қайта жалынып намаз оқи бермейсіз
бе! Қолыңыз бос қой, апа! – деймін. Әжем бұл сөзіме
балаша күлетін.
79

– Қайдам, осы Кененге көз тиген сияқты. Шаршаса
шаршаған да шығар. Соғыс жылдары тап Кенендей еңбек
етіп, елге жанашыр болған адам жоқ болар. Қандай қиынқыстау жағдай болса да, соның басында Кенен жүретін.
Соғысқа киім-кешек, азық-түлік жіберу, төрт жолдың
торабы Отар арқылы өтетін әскерилерге тағам, сусын
әзірлеу сияқты шаралардың бәрі Кененсіз өтпейтін еді.
Ел ішінде болып жататын небір жағымды-жағымсыз
оқиғалар Кененсіз шешілмейтін. Әнімен де, сөзімен де
елді жұмылдырып, қайғысы болса бірге бөлісіп, қуанышы
болса ортақтасып күндіз-түні тыным таппайды. Оның сол
жылдары шығарған «Біздің Отан жеңеді», «Аттаныңдар»,
«Күйгенім-ай, сүйгенім-ай!», «Шынарым-сыңарым» деген
әндерін кәріден-жасқа дейін шырқап айтып отыратын
едік. Әсіресе, күйеулерін соғысқа аттандырып жалғыз
қалған әйелдер соңғы екі әнді қосыла айтып, іштегі шерін
тарқатқандай болады.
Сенің әкең Қыдырбекті де майданға осы жерден шыға
рып салдық емес пе. Бәрі бірдей әскери киім киген, өрім
дей жас жігіттерді әнмен қарсы алып, әнмен шығарып
салатын Кенен еді. Әлі өмірдің ащы-тұщысын татып та
көрмеген, құлжаның сақасындай бозбала жігіттер Кенен
нің өлеңін естіп тәнті болатын. Кім біледі, сол боздақтардың
қазақ жерінде естіп кеткен соңғы әндері осы шығар. Солар
дың көбісі қан майданнан оралмады. Ішінде Қыдырбек те
бар. Біз бұл жақта Қыдырбекті соғысқа аттандырып улапшулап жатқанда, өзінің ұлы Жапарбек өз еркімен май
данға сұранып, аттанып кетіпті. Мұны кейін естіп, көкірегі
қақ айрылған Кенен көпке дейін өзіне-өзі келе алмай
жүрді. Сол кеткеннен қайтып оралмаған жалғыз қайнысы
Қыдырбекке арнап шығарған әні де бар:
«Қош қайыр, аман келгін, жалғыз қайным,
Туылсын оң жағыңнан жұлдыз-айың.
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Әлпештеп арда беріп, бағып жүрмін,
Бәсірең ойнақтап жүр төбел тайың», –
деп ақ тілеуін білдірсе, маңдайынан иіскей де алмай, өкініш
те қалған Жапарбегіне арнаған өлеңінде былай дейді:
«Жапарбек, сағындым-ау, шошақ басым!
Тілеуші ем, аман қыл деп ошақ басын.
Артынан Қыдырбектің кеткенімде,
Қалдым-ау, қоштаса алмай құшақтасып!».
Әшейінде көп сөйлей бермейтін әжем, осы жолы шеші
ліп ұзақ әңгіме айтты. Күйеу баласы – әкем жайлы маған
беймәлім біраз жайларды ұғындырып еді. Арасында әлсінәлсін бет орамалымен көз жасын сүртіп қояды. Әжем
нің ішкі толқуын терең ұғынып жатпасам да, қарт адам
ның әкеме деген сый-құрметін, ақ тілеуін, аналық пейілін
көріп, балапан жүрегім лүпіл қағады. Сол жылы әкемнің
жақсы көретін «Шұбар» атын құрбандыққа шалып, құран
оқытып, жұртқа таратып бердік.
Бұл өңірде «Шұбар» атты білмейтін ешкім жоқ десе
де болады. «Кененнің Шұбар аты» қатысса, көкпардан
дәметпей-ақ қой» деп, жұрт аңыз етіп айтып отыратын.
Мойнынан бастап, артқы айылға дейін алып жатқан шұбар
теңбілдер ерекше жаратылған жылқыда ғана болады. Әсі
ресе, жамбасының екі жағына тақай бере әлгі теңбілдер
жолбарыстың терісіндей шұбарланып қоюлана түсетін.
Шоқтығы биік, еңселі, белді жылқы. «Ерте басталып, кеш
аяқталатын көкпардың шаңын шығарып, күн еңкейе дүбір
летіп алып келетін еді» – деп қариялардың тамсана әңгімелеп
отырғанын талай естігенбіз. Өзім де сондай сәттің талай куәсі
болғанмын деп әжем – күрсініп қоятын еді.
Бәлкім, Жаратушының жіберген бір сынағы болар, әкем
төсек тартып құлаған жылы «Шұбар» ат та аяғын сындырып,
81

шораяқ боп қалды. Оған кімді кінәлайсың? Шешемнің
жақын бір бауыры қайта-қайта келіп: «Әпкетай-ау, осы жолы
көкпардан айрылсақ не болғанымыз. Намыстан жарылып
өлмейміз бе? Жездеме білдірмей «Шұбар» атты аз уақытқа
беріңізші. Бұл ауылда көкпар тартатын жігіт қалмапты деп
көлгірсіген әлгілердің аузына құм құйып келейін», – деп,
өлердегі сөзін айтып отырып алыпты. Адамның көңілін
қалдырып көрмеген шешем: «Айналайын, бауырым! Бұл
атқа Кененнен өзге адамның тақымы тиіп көрмеген. Біраз
қызықтаған соң, қайтып әкеп таста», – деп берген екен. Сол
жолы інге аяғы кіріп кетіп морт сынады. Алдыңғы бір аяғынан
жүре алмай, аулада секіре басып жүргенін бала кезімде мен
де талай көргенмін. Діндәр әжемнің өз ойлағаны бар шығар.
Көз тиіп қатты ауырған адамды жазып алу үшін, оның ең
жақсы көретін бір затын садақаға беру немесе мал сойып
тарату керек дейтін ұғым бар. Мұндай нанымды шариғат
та теріске шығармайды. Әжемнің осы жолы «Шұбар» атты
құрбандыққа шалуында осындай мән-мағына жатыр.
Қаламым төселіп қалған журналист болсам да, тап сол
кездегі отбасының мүшкіл халін, күзгі бұлттай түнерген
іреңсіз тірлігімізді әкемнің өзіндей дөп басып, дәл көрсете
алмаспын. Сөзім дәйекті болу үшін әкемнің «Ауырып
жазылғанда» деген 31 шумақтан тұратын толғау-өлеңінің үш
шумағын ғана келтіріп кеткім келеді.
«Басып жатты бір кесел алты жылдай,
Қызығымнан қалдым-ау, талай-талай.
Күн мен түнді есепке алмағанда,
Мен жатқалы өтіпті жетпіс екі ай...
Шілдедегі бұлбұлдай тілім келмей,
Дүниеден безгендей көңіл желмей.
Жекжат-жұрат, ағайын, балаларға,
Мекіреніп қарамай, мейірленбей...
82

Суық күздей сұрланды үйдің сиқы,
Балалардан тыйылды ойын-күлкі.
Ауруменен қосыла әлек кіріп,
Өтіп жатты тіршілік ұйқы-тұйқы...».
1954 жылы әкем 70 жасқа толды. Осы уақытқа дейін
бірде-бір мерейтойы тойланбаған ақынның бұған аса
құлқы да болған жоқ. Көлденең келген кеселмен арпалы
сып жатты. Оның үстіне кеше ғана дүниеден өткен «Көсем
дердің көсемі ұлы Сталинді» жоқтап күңіренген елдің
де, ел басқарып жүрген ерлердің де мұндай іске баруға
жүрегі дауаламағаны ақиқат. Сталиндей көсемінен айры
лып ел дүрлігіп жатқанда, қазақтың шалғайда жатқан бір
ақыны кімнің есінде болды дейсіз.
Ғафу өтінем! Ақынын ойлайтын, қастерлейтін адамдар
бар екен. Осы жылдың көктемінде жыл құстай боп біздің
үйге бірнеше ақын-жазушылар келді. Бұларды бастап кел
ген қазақтың әйгілі жазушысы Сәбит Мұқанов екен. Үлкен
дердің ісінде біздің шаруамыз қайсы. Сәбит аға мініп келген
«ЗИМ» деген машинаның терезесінен сығалап, астына
үңіліп мәзбіз. Қырда еркін өскен біздер үшін бәрі қызық.
Кір қолымызбен әр жерін шұқып көреміз. Бұл әрекетімізге
ағаның орыс шопыры кәдімгідей ренжіп қалады. Кейін әжем
айтып бергендей, әкеме Қордай тауының етегінен үй салып
беретін болыпты. Оған үкімет арнайы қаржы бөліпті. Құдай
қаласа, бірер жылда көшіп те қалармыз дейді. «Жаратқан ием
біздің тілеуімізді, шалған құрбанымызды қабыл алған екен
ғой! Алла тағалаға мың да бір шүкірлік айтам!» деп әжем жас
баладай қуанды. Қуанышының тағы бір себебі, кіндік қаны
тамған, балалық-жастық шағын өткерген, ата-анасының
зираты жатқан жерге қайта оралу болса керек.
Інісіндей жақсы көретін, талай дәмдес болған Сәбиттің
келгеніне әкем кәдімгідей сергіп, қуанып қалды. «Шіркін,
өмір-ай! Кеше ғана бұлбұлдай сайрап, өлең-жырдың
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төкпесі атанған Кененін мүлдем ұмытқан екен-ау, деп
қапаланып жүруші едім. Менің де іздеушім бар екен ғой!
Ризамын, Сәбит!» деп құшағына алып, шынайы ықылас
білдірді. «Апыр-ау, бұл не дегеніңіз, Кенеке! Сіз халықтың
жоғын жоқтап, сол үшін басыңызды қауіп-қатерге тіккен
ақынсыз. Сіздің жүректен шыққан ән-жырыңызды жұрт
ұмытпақ емес. Алғадайдың өлімін естіп, қайғы жұтып
жатып қалған қарт Жамбылды қалай тірілтіп алғанымыз
есіңізде ме, Кенеке? Ондай сәттерді қалай ұмытарсың?» –
деп Сәбит аға ақтарыла күлді.
Бұдан соң әкеме қарап: «Кенеке, кешегі күні БазарНазардан айрылып зар илеген сәттеріңіз, 16-жылғы
халық көтерілісін көзбен көріп, тоз-тоз боп босқан елдің
жоқтаушысы болғаныңыз, сонау қазақты баудай түсірген
1932-33 жылдардағы ашаршылықты бастан кешіргеніңіз
елдің есінде. Бес жылға созылған Ұлы Отан соғысындағы
сіздің еңбегіңізді үкімет көрмей отырған жоқ. Бәрі де
оңалады, орнына келеді, Кенеке. Мұндай оқиғалар халық
жадында мәңгі сақталады», – деді. Осының бәрін ақынның
көңілін аулап, сергіту үшін әдейі айтып отырғанын дастарқан
басындағылар сезіп, бастарын шұлғысып: «Бәрекелді, Сәбит!
Кенекең, тумысы бөлек жаралған адам ғой. Қас дүлдүлдің
көсіле шабар кезі әлі алда», – деп қауқылдасып қалды.
Әкем сәл жымиып, «аяғымды тұсаулап алған мына науқас
болмаса, өстіп отырар ма едім» дегендей күліп қояды. Сәбит
аға болса, көпшілікке естірте: «Кенеке, жеңгейге еркелеп
көсіліп жата бергенді қойыңыз. Алда үлкен тойыңыз келе
жатыр. Соны ел-жұрт боп қарсы алайық», – деп әзілге салып
шабыттана сөйледі. Алайда ақынның бұл тойы да болмай
қалды. Оның себебін айтып, түсіндіріп жатқан ешкім жоқ.
Бәлкім, үлкендер жағы оның себебін өздерінше топшылап
білген де шығар. Сол кезде балалардың үлкені Төрткеннен
бастап бұл жайға аса мән бере қоймағанымыз рас. Кейіннен
ержетіп, алды-артымызды тани бастаған кезде, әкем басынан
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өткерген осы бір «беймәлім» ауру жайлы көп ойланатын
едім. Ел арасында мұны «құса болу» деп те атайды екен.
Өз-өзінен безіну, жарық дүниеден түңілу, бәріне селқос
қарап, шошыну сияқты сезімдердің шырмауында қалу өте
қауіпті. Одан адам тұңғиық қиял әлеміне кетіп, тіпті өзөзіне қол жұмсауы да мүмкін. Бұл ел аузындағы түсінік.
Атақты Біржан сал да, жаны нәзік Ақан сері де осындай
науқасқа шалдыққан деп айтады. Мұндай науқасқа көбіне
жаны таза, аса сезімтал, ой-санасы ерекше жаратылған өнер
адамдары жиі ұшырайтын көрінеді.
Мен өзімнің кейінірек жазған «Ұлы дала жыршысы»
атты кітабымда әкемді алты жыл бойы төсекке «таңып»
ұстаған осы науқастың себебін іздеп табуға тырыстым.
Аурудың себебін ақынның өз бойынан емес, сол кездегі
қоғамда болып жатқан әртүрлі жәйлардан, саяси ахуалдан,
адамдардың ой-түйсігінен іздеуге талпыныс жасадым.
Сол кездегі болған жайды дәлелсіз, құрғақ сөзбен баян
дап шығу өзіңді де, өзгені де алдарқату екені белгілі. Сіз
дерге сол туындыдан біраз үзінді келтірсем деп едім.
Оны қалай ұғынасыз, қандай тұжырым жасайсыз, ол енді
оқушының өз еркінде.
«...Соғыстан есеңгіреген ел енді-енді есін жинағаны
сол екен, атышулы «үш әріп» атанған жандайшаптар тағы
да баяғы «әуеніне» сала бастады. Ендігі жерде кеңестің қас
жауларын дұшпан пиғылды адамдардың арасынан емес,
бүкіл бір ұлт, тұтас бір халықтан іздей бастады. Неміс
фашистеріне тілеулес болған деп, ата-жұрты Кавказдан
көптеген ұлттар мен этностарды жер аударды. Соның
басым бөлігі қазақ жеріне тоғытылды. Қазақтың зиялы
қауымына, ғалымдары мен ақын-жазушыларына тағы да
шүйлігу, тағы да қара тізімге енгізу басталған еді. Соның
шет жағасын Алматыға барғанда Кенен де естіп қайт
қан. Ақынның көңілін үркітіп, жүрегін қобалжытқан осы
жәйлар болатын...
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...Сұлулыққа жаны құштар, өмірдің небір сұрапыл
дауылына қара нардай шыдас берген ақынның өзі де, домбы
расының үні де сап тиылды. Кенен науқастанып, төсек
тартты. Елін де, отбасын да шошындырып ұзақ жатты. Ақын
ның денсаулығы күннен-күнге нашарлай берді. «Жығыл
ғанға жұдырық» демекші, Кененін мүлдем ұмытқандай бәрі
де тым-тырыс, бей-жай. Радиодан күн сайын шырқалатын
ақынның әндері де сирек орындалатын болды. Әсіресе ақын
ның қабырғасына қатты батқан жайт, он үш жасынан бері
өзімен бірге жасасып келе жатқан, бойтұмарындай болған
«Бозторғай» әнінің мүлдем айтылмай, ұмыт қалғаны. Тап сол
жылдары «екінші тың» мал шаруашылығын өркендетеміз.
Қойдың санын елу миллионға жеткіземіз деп дабыл қаққан
саяси науқан басталған кез. Қойды көбейтеміз деп жат
қанда, «құтылар күн бар ма екен, осы қойдан бір күн-ай» деп,
шырқатудың қаншалықты қауіпті екенін, бала мінезді ақын
аңғармаған да шығар...
Сталиннің өлімінен кейін жылымық келіп, жылдар бойы
сіресіп жатқан «тоң-мұздақ» ерігендей болып еді. Адамдар
дың еңсесі көтеріліп, жаңа бір леп ескендей әсер етеді. Осын
дай шуақты сәттер Кененнің отбасында да сезіле бастады.
Айлап-жылдап ат басын бұруды ұмытқан аудан, облыс
басшылары жиі келетін болды. Әйтеуір бір жақсылықтың
боларын ақынның жүрегі қалтқысыз сезді. Ақын жүрегі
алдамаған екен. 1955 жылғы 7 қыркүйекте сол кездегі
Қазақ ССР Министрлер Советінің Председателі Д.Қонаев
тың атына жіберілген мына бір хатта Кенен Әзірбаевқа
«Еңбек сіңірген өнер қайраткері», орайы келсе «Халық
ақыны» атағын беру туралы ұсыныс айтылған. Соңына
атақты жазушы Ғабиден Мұстафин қол қойған екен. Бір
қызығы ақынның 70 жасқа толғаны туралы ешнәрсе айтыл
майды. Орыс тілінде жазылған осы құжаттың қысқартылған
нұсқасы мынадай:
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«В связи тем, что исполком Джамбульского област
ного Совета депутатов трудящихся возбудил перед Вами
ходатайство о присвоении Кенену Азербаеву почетного
звания «Заслуженный деятель искусства» президиум
Союза писателей Казахстана считает необходимым
высказать по этому поводу свои соображения:
...На наш взляд, было бы целеобразно присвоить
Кенену Азербаеву почетное звание «Народный акын»...
Қолдағы деректерге қарағанда ақынға құрметті атақ
беру жайлы 1955 жылдың өзінде-ақ сөз болған екен. Алайда
Кененге «Халық ақыны» деген атақ, тек 1961 жылы, яғни
6 жылдан соң ғана берілді. Неліктен кешіктіріп берілгені
жұмбақ күйінде қалып қойды. Бәлкім, тағы сол Мәскеудің
«көңіл-күйіне» байланысты болған шығар.
Осымен қатар 1955 және 1956 жылдары Қазақстан
ның сол кездегі басшылары Л.И.Брежнев пен Д.А.Қонаев
тың атына тағы екі ұсыныс хат жазылыпты. Бұл хаттарда
ақын әрі әнші, композитор Кенен Әзірбаевқа көмек көрсету
туралы сөз болады. Екі бетке толтыра жазылған ұсыныс
хатта Кенен ақынның қысқаша өмірбаяны, Кеңес үкіметін
құру кезінде атқарған қызметі, қандай поэтикалық және
музыкалық шығармаларды дүниеге әкелгені туралы мағлұмат
берілген. Қысқаша мазмұны:
«...Настоящее время Кенен Азербаев из-за болезни и
преклонного возраста творчески работать не может,
вследствие чего живет большой семъей неблагоприятных
бытовых и материальных условиях...
«Еще раз обращаемся к Вам с просьбой:
– Присвоить Кенену Азербаеву почетное звание
Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР.
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– Выделить из резервного фонда Совета Министров
республики 50 тыс. рублей на строительство дома
Кенену Азербаеву...
Секретарь обкома Председатель исполкома
КП Казахстана облсовета депутатов трудящиеся
(Ч. Артыгалиев) (М. Сапаргалиев)
Ақынның өміріне байланысты осындай ресми құжат
тарға қарап, көптеген мағлұматтарды білуге болады. Басына
ауыртпалық түсіп, ішқұса болған ақынын ойлайтын, қол
ұшын созып, көмек көрсетуге дайын тұратын азаматтар
дың болғанына қуанасың. Елім деп туған осындай тұлғалар
болмаса, ел басқарып отырған Д.Қонаев, А.Асқаров
секілді қайраткерлері болмаса, халықтың біртуар ұлдары
Ғ.Мұстафин, М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов сынды
ақын-жазушылары болмаса, Кенен ақынның бұл тамұқтан
шығу-шықпауы екіталай еді.»
Жоғарыда айтылған кітабымда әкенің сол кездегі көңілкүйін, басынан өткерген жәйларды, жүрегіне инедей қадал
ған саясаттың «түлкібұлаңын» жан-жақты көрсеткім келді.
Ол жөнінде келтірген көптеген дәлелдер бар. Саясаттың
қысастығына, дұшпан көз адамдардың өсек-аяңы қосылды.
Осының бәрі айналып келгенде жаны нәзік, көңілі дария
ақынға кесел боп жабысты деуге әбден болады.

ТЕТЕЛЕСТЕР
Өздеріңіз көріп отырғандай, балалық шақтан аттап,
көп жыл кейін болған жәйларды қаужап кеткенімді, әдейі
жасалған шегініс деп ұққандарыңыз дұрыс. Мұның бәрі
Сәбит аға келіп кеткеннен кейін, үш-төрт жылдан соң болған
жағдай. Ал ол кездегі біздің үйдің тірлігі сол баяғы «сиыр
аяңмен» өтіп жатты. Көркемжанның сабақ үлгерімі нашар
лап кеткен соң Сұлутөрде тұратын бір туысы келіп алып
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кетті. Соңғы сыныптарды сол жақта бітіретін болды. Төрткен
тәтем болса, түсіп тұрған институтты сырттай оқитын
болып үйге қайтып келді. Мектепте «пионер вожатый»
болып жұмыс істейді.
Ақтамақ пен Ақбілек әлі жас. Ақтамақтың менен жас
айырмасы үш жыл. Көп сөйлемейтін, өте тұйық қыз. Ал
енді бір жыласа, сағаттап ауыз жаппайды. Даусы барылдап
қатты шығады. Ішіп отырған астың берекесін кетіріп,
не болғанын білмей қалатын едік. Шай ішіп болғанша
Ақтамақты кезек-кезекпен көтеріп жүруге тура келеді. Тым
болмаған соң, әжем үйде жатқан бұзаудың терісін сабан
шөппен толтырып, теріні айналдыра тігіп, бала қорқатындай
«қарақшы» жасап қойды. Үй-іші тамақ ішуге отырған
бойда біреуміз барып әлгіні терезенің сыртынан көрсете
қоямыз. Соған аузын ашып біраз отырады. Сол сәтті пайда
ланып, асымызды тез-тез ішіп алуымыз керек. Бұл әбден
қалыптасып, әдетке айналған жағдай.
Неге екенін қайдам? Ақтамақ екеуміз тетелес өскендіктен
болар, күніне әлденеше рет жылатып тастаймын. Шешем
дастарқан басына екеумізді қатар отырғызбайтын еді.
Тіпті қазақы дөңгелек столдың бір шетінде отырсам да
Ақтамақтың екі көзі менде болады. Сол сәтті пайдаланып
ешкімге білдірмей, көзімді алартып тілімді шығара қоямын.
Сол-ақ екен, Ақтамақ баж ете қалады. «Ойпырмай, не болды?
Бірдеме шағып алғандай!» деп шешем қызына ұрсады. Менен
көрейін десе, оның жөні жоқ. Төмен қарап, дым бомағандай
тамағымды ішіп отыра беретін едім.
Бір жолы әжем үшеумізге үш жұмыртқа пісіріп берді.
Ол кезде жұмыртқа «алтынға» бергісіз құнды болатын. Өйт
кені, Отардың теміржолға тақау тұратын тұрғындары күндізтүні ағылып жатқан пойызға шығып, піскен жұмыртқа сата
ды. Ұзаққа баратын жолаушылар қолыңдағы жұмыртқаны
таласып-тармасып алатын еді. Сөйтіп, азын-аулақ болса
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да үйге табыс кіреді. Күнделікті шай-қантты айыратындай
ақша түседі...
Мен өз жұмыртқамды апыл-ғұпыл жеп алдым. Екі қыз
болса, жұмыртқаны аршып әлі отыр.
– Әй, қыздар! Келіңдер «ақылды қораз» дейтін ойын
ойнайық, – дедім екі алақанымды ысқылап. Аса ұғына қой
мағаны көздерінен байқалып тұр.
– Ол қандай ойын?
– Мен қораз боламын. Сендер маған жем шашып, тамақ
бересіңдер. Жұмыртқаны ұсақтап шашсаңдар да болады.
Мен екі аяғымды кезек-кезек көтеріп әтештің жүрісін
салып, мойнымды тік ұстап қоқиланып қоямын. Арасында
«Куке-ре-ку!» деп қораздың даусын саламын. Аңқау қыздар
қолдарындағы жұмыртқаны бөліп, кәдімгі жем шашқандай
дөңгелек столдың үстіне лақтырып жатыр. Мен әлгіні
қолыммен емес, кәдімгі әтеш сияқты аузыммен түк қалдыр
май теріп жеймін.
– Тағы да қораз бол, – дейді шуласып. Маған керегі де
сол. Әлгі «ролімді» қайталап шығамын. Сөйтіп, қолдарын
дағы жұмыртқа біткенше ойнадық. Бір кезде Ақтамақ баяғы
әдетіне салып: «Апа-а! Мынау менің жұмыртқамды жеп
қойды», – деп айғайға басты. Әжем, келіп: «Балам-ау! Не
істеп қойдың?» – дейді. «Ешнәрсе істеген жоқпын. Өздері
ғой, қораз боп ойнаймыз деген. Мен қораз болдым, екеуі
жем шашты. Енді несіне жылайды?» – деп үйден сытылып
шығып кеттім. Аузы ашық қыздар өздерінен көрсін.
Ақтамаққа қарағанда Ақбілектің мінезі мүлдем өзгеше
болатын. Үнемі көңілді жүреді. Жұқалаң, көздері қап-қара,
өңді қыз. Әкем «бұл қыз менің сүт кенжем» деп мойнына
мінгізіп еркелетеді. Әртіс боп ойнағанды жақсы көруші
еді. Бәрімізді отырғызып қойып: «Менің атым «Әтіркүл».
Мен сендерге бүгін ән салып, би билеп беремін», – дейді.
Бәріміз қол шапалақтап қарсы аламыз. Секіріп ойнап,
билеп болған соң, басқаша киініп қайта шығады. Енді
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мен «Қылтыңкүл» боламын дейді. Оған бәріміз у-шу боп
күлетін едік. Әжем тұрып: «Менің қызыма күлмеңдер. Бүгін
«Қылтыңкүл» болса, ертең «Сылтыңкүл» болып ойнайды»,
– дейді. Театр, кино дегенді өте сирек көретін біздір үшін
Ақбілектің бұл қылығы, олардан да тамаша боп көрінетін еді.
Осының бәрін үйретіп, бәріміздің көңілімізді тауып жүретін
жарықтық әжемнің өзі екенін білген де жоқпыз.
Кейін өсе келе Ақбілектің мінезі күрт өзгеріп, «тау
құлап, үй өртеніп жатса да» былқ етпейтін сабырлы қалыпқа
түсті. Ал, аузын ашып, алаңсыз жүретін Ақтамақтың мінезі
бұған керісінше ашық, ойындағысын айтып салатын, ер
адамдай батыл сөйлейтін боп өзгерді. Шындығында өзгер
мейтін нәрсе бар ма? Өмірдің әртүрлі соқпағына түсіп, әркім
өз жолын тауып кетсе де, осы бір бала кездегі қызықты
жайлар есімде мәңгі қалып қойыпты. Ол кезде тетелес
өсіп балалықтың қайталанбас қызығын бөліскен біздер,
осы күні бір-бірімізді сағынып, құшақ жайып көрісетініміз
соның айғағы.
Қалай десек те Сәбит Мұқанов бастап келген ақынжазушылардың сол келісінен кейін әкемнің көңіл-күйі аздап
болса да көтеріліп қалғандай еді. Сирек болса да дастарқан
басына келіп отырады. Өзін күштегендей етіп әңгіме айтады.
Соның өзі үлпілдеген бала жүрегімізге шуақ әкелгендей
қатты әсер етеді. Еркінсіп, еркелегендей күй кешетін едік.
«Үкімет Кенекеңе, хан сарайындай етіп үй салып жатыр
екен. Құдай салмасын, ондай отау бұл өңірде жоқ» деп
гуілдейді жұрт. Бірі он бөлмелі үй десе, бірі одан да көп деп
көпірте айтады. Тапалдау «тоқал тамнан» басқа үй көрмеген
біздер үшін соның өзі де ғажап-қиялдағыдай көрінер еді.
Есігінен бастап шатырына дейін өрнектеп, төңірегін баубақшаға айналдыратын болыпты. Енді, Кененде не арман
бар?» дейді. Оған әжем: «Жақсы сөз – жарым ырыс» деген,
айтса айта берсін. Пенде болған соң бірі қуанып, бірі
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қызғанып айтады. Көптің аузына қақпақ бола алмайсың.
О, Жаратқан ием, дұшпан көз, әзәзіл сөздерден сақта!»
деп бетін сипап, ернін жыбырлатып дұға оқиды.
Ол кезде мен төртінші сыныпта оқимын. Қиялдың
қанатына отырып, әлемді шарлап кететін шағым ғой.
Көңілім сан-саққа жүгіріп, сан-алуан ойдың жетегінде
жүремін. «Әкемнің үйі бітіп, кең сарайдай боз үйге көшіп
барсақ қой, шіркін! Түрлі-түсті гүлдер өскен гүлзарды
аралап, әнші құстардың құйқылжыта салған әндерін
тыңдап жатсам ғой, шіркін! Бала кезден асық ойнап, қозылақ баққан достарымның бәрін шақырар едім. Әсіресе,
Семетай, Тұрғанәлі, Башай, Толиктердің жөні бөлек. Оларға
ерекше құрмет көрсетіп, әжем дорбаға салып жинап жүретін
асықтарымды бөліп берер едім. Бәлкім, мен іштей ғашық
боп жүретін «Б»-да келіп қалар. Әрі дос, әрі құрбылар ғой!
Оған еріп «К»-да келер. Тап осы тұсқа келгенде ойым шарт
үзіліп, біреу түртіп жібергендей басымды көтеріп алатын
едім. Олар тап қазір кіріп келетіндей көрінеді. Сонда не
сыйлаймын?» деймін өз-өзіме сыбырлағандай... Аулада өскен
гүлдердің бәрін жұлып алып, құшақ-құшақ етіп аяғының
астына тастар едім... Менің балауса қиялым осылай шарқ
ұрады, секемсіз жүрегім дамылсыз дүрсіл қағады.
Жұрт көпіртіп сөз еткен, үй-ішімізбен тағатсыздана
күткен әлгі үй бітіп болмады. Әне-міне, деп жүріп екі жыл
өте шықты. «Ол үй біткенше, Отардың қапырығынан өліп
те кететін шығармыз» деп шешем күңкілдеп қояды. Мұнда
ғысы өзін емес, кейде өкпесі қысылып қиналып қалатын
әкемді ойлап айтқаны. Мейлі ғой, «жақсылықтың ерте-кеші
жоқ», әйтеуір бір күні бітетін шығар деп көңіл жұбататын еді.
Шешем айтқан сол бір күні де жетті-ау!
1957 жылдың күзінде қасында бір-екі адамы бар Рақым
бай жездем келді. Бұл кісі әкемнің бәйбішесінен туған
Ұлтай деген қызының күйеуі. Әкеме арнап үй салып жатқан
ауылдың тұрғыны. Сол колхозда бұғалтыр болып істейді.
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«Кенеке, үйіңіз бітуге жақын қалды. Ұсақ-түйек жұмыстары
болмаса, кіруге дайын тұр. Биыл көшіп алсаңыздар да
болады», – деді. Біраз отырып, шайын ішіп қайтып кетті.
Өзі де көп сөйлемейтін, біртоға адам еді.
«Үй әбден біткенше Кененді мазалаудың керегі жоқ.
Жолды көтере алмай қалуы мүмкін. Не де болса алдағы
жылдың көктемінде Бақытжан екеуміз барайық. Жағдайды
хабарлап тұрамыз ғой. Күзге таман біржола көшіп келесіңдер.
«Кедей болсаң көшіп көр!» демей ме? Әбден сіңісіп, үйрен
ген жерден басқа жаққа көшіп бару оңай шаруа емес», – деп
әжем өз ойын айтты. Үйдегілер осы сөзге тоқтап, ең алдымен
әжем екеуміз баратын болып келістік.
«Бақытжан, әжесі екеуі көшіп кететін болыпты» деген
сөз мектепке тез тарады. Әсіресе осы сөзді естігеннен бері
менің бала кезгі достарым төңіректеп, қасымнан шықпай
тын болды. Қандай ойын ойнасақ та бұрынғыдай таласып,
дауласып жатпайды. Үндемей ығысып, көне кетеді. Уақытта
тыным бар ма. Қыс өтіп көктем де жетті. Мен тұрғылас
балалар улап-шулап жазғы каникулға шықтық. Көбіне
біздің үйдің маңына жиналатын едік. Менің су таситын
есек арбам бар. Соны бәріміз жабылып, дөңгелектерін
майлап, сынған жерлерін шегелеп, жолға әзірлеп те қойдық.
Өйткені, «Жолға осы арбамен шығамыз. Есегіңді алысқа
жібермей, аяқтарын тұсап қой. Ана жолғыдай жоғалып
кетпесін. Ол жақта да тіршілік бар емес пе? Пайдасы тимесе,
зияны бола қоймас» деп әжем қатты тапсырды.
Әжемнің айтып отырғаны қара есегімнің басынан өткер
ген мына бір хикаясы. Есегім шынында, өте қуатты, тұлғасы
ірі болатын. Басқа есектер сияқты арық-жауыр, әлжуаз
емес, құйрық-жалы жылтырап тұратын қоңды еді. Бір аттың
жүгіндей затты еш қиналмай тартып ала жөнеледі. Бір күні
қара есегім зым-зия жоқ болып кетті. Көше-көшені іздеп таба
алмадым. Бір аптадай уақыт өтті. Әжем болса, «Соған бола
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несіне күйзелесің. Есекте ес бар ма? Теміржолдың бойымен
жолаушылар тастаған қалдықты жеп ұзап кеткен шығар.
Сандалып, өзі-ақ қайтып келеді» деп жұбатқан болады...
Оқиға былай болған екен. Ол кезде Мәтібұлақтың
төмен жағына әркім картоп, жүгері, қызанақ-қияр егетін
еді. Басқа жер құрып қалғандай менің «қарабет» есегім
түнде тап солардың бақшасына барып түспей ме. Өзінің
«нағашы атасының» үйінде жүргендей еркінсіп, елдің
өсіп тұрған бақшасын тептеп, біраз шығын келтірген болу
керек. Сонда жүрген адамдар ұстап алып, аяғына кісен
салып, ешкім көрмейтіндей етіп қамап тастапты. Есекті
қанша таяқтап ұрсаң да сүйегінен өтпейді. Одан гөрі мұны
ешкімнің көзіне түсірмей, түні бойы жұмысқа салайық деп
ұйғарады. Әркім өзінің шаруасына салып, әбден титық
тағанша пайдаланыпты. Екі аптадан соң көздері шүңірейіп,
қабырғалары арса-арса болған есегімді әрең тауып алғанмын.
Әжем «ана жолғыдай жоғалып кетпесін» дегенде, осы
жайды меңзеп отыр.
Ақыры, жолға шығатын уақыт та келіп жетті. Қара есе
гімді жегіп, азын-аулақ заттарымды арбағы салып дайын
отырмын. Әжем де көп нәрсе алған жоқ. Шағындау көне
сандыққа екеуміздің киім-кешектерімізді, тағы біраз заттар
салып алды. Ыдыс-аяқ, құрал-саймандардан басқа артық
ештеңе жоқ. Жолға деп піскен ет, көмбеш нан, сусын алды.
Менің көңілім алаңдаулы. Әлсін-әлсін айналама қарап
қоямын. Құлын-тайдай бірге өсіп, балалық шақтың қызығын
бірге бөліскен достарымның бірі жоқ. Кәдімгідей көңілім
құлазып, жүрегім сыздағандай күй кешемін. «Сонда, мені
шығарып салуға достарымның ешқайсысы келмегені ғой!
Өңшең қара сирақ, ақымақтар» дейді ішкі түйсігім. Әжем кеп
арбаға отырғаны сол еді, қолымдағы қамшымен есегімнің
жонынан тартып-тартып жібердім. Қамшым қатты тиген
болу керек, қара есегім құлақтарын жымқырып алып,
тепеңдей жөнелді. Әжем болса «жолымызды жеңіл қыла
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гөр» деп әдеттегідей бетін сипап жатыр. Менің шиыршық
атқан ішкі толқуымды сезген де жоқ.
Көшенің бір шетінде теміржолдан өтетін арнайы жол бар.
Жүк тиеген машиналар, арба, басқа да көліктер сол тұстан
өтеді. Қордайға қарай шығатын үлкен қара жол да сол тұста.
Іштегі алай-түлей ашуымды баса алмай үнсіз отырмын.
«Осыларды да дос дейді-ау! Қош бол деуге жарамаған
қайдағы дос!» деймін ішімнен күбірлеп. «Енді көрмегенім
сендер болсын!» дейді қасарысқан жүрегім. Көзіме жас
үйіріліп, кәдімгідей босап қалдым. Теміржолдан өтіп, тауға
қарай бұрылғанымыз сол еді, алдымыздан бір топ балалар
жүгіре шығып, бізге қарай беттеді. Іштерінде Тұрған да,
Семетай да, басқа да достарым бар. Бәрі келіп әжеммен
сәлемдесіп, мені құшақтарына алып жатыр. Әлгінде ғана
ішімнен айтқан өкпелі сөздерімді естіп қойғандай екі бетім
дуылдап, ыңғайсызданып қалдым. Бірақ, онымды аңғарып
жатқан ешкім жоқ. Арбаға секіріп-секіріп мініп, аяқтарын
салбыратып отыра кетті. Көңілдерінде тарыдай бір қаяу
болсашы. Біразы арбада, біразы жаяулай жүріп дабырлап
сөйлеп келеді.
– Енді жарапазан айтатын әншіміз жоқ. Биыл қалай
болады екен? – дейді бірі.
– Үй, оны қойшы. Айтпауға да болады. Бәрінен де
Бақытжан сияқты кім ертегі айта алады. Күн сайын жаңадан
бір ертегі ойлап табатын кім бар? – дейді екіншісі. Бірбірімізбен жарыса сөйлеп, шулап келеміз. Сөзімізді Семетай
бұзып жіберді.
– Сонша шулап не болды? Кезекпен айтсаңдаршы, –
дейді. Маған қарап: «Қордай деген жердің түбі емес қой.
Әне, осы жерден де көрініп тұр. Әлі талай рет барыпкелеміз», – дейді. Осыны айтып қалтасынан ақ матаға ораған
бір затты шығарып, бәріне көрсетіп алды. «Мен саған ең
жақсы көретін сақамды сыйға тартамын. Ол жақта да асық
ойнайтындар көп шығар? Бәрін осы сақамен сыпырып ал»
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деп менің қолыма құлжаның асығын ұстатты. Өзінің мерген
екенін, сақасының шымыр екенін талай көрген балалар
шулағанын қойып тына қалды. Семетай болса: «Осы сақаны
қолға алған сайын бізді есіңе алып тұр», – дейді сәл жымиып.
Сол-ақ екен одан қалғысы келмегендер қалтасын ақтарып,
бірі сабы мүйіз бәкісін, енді бірі қолдан жасаған көз әйнегін,
табаны қорғасын ләңгіге дейін беріп жатыр. Тіпті ішінде
ашасына қызғылт түсті резеңке тартылған «рогатка» да бар.
Мұндай резеңке қатты созылады әрі атуға жеңіл. Оны ебін
тапқандар, жақын туыстары әскери гарнизонда істейтін
орыс балаларынан құрт-ірімшік беріп айырбастап алатын.
Ойламаған жерден, әп-сәтте байыдым да қалдым. Сөйтіп,
әлгінде ғана жөнсіз айыптаған достарым, әжем екеумізді
біраз жерге дейін шығарып салды. «Ал, қарақтарым! Сендер
осы жерден қайтып кетіңдер. Аяқ асты жел тұрып, жауын
жауып кетсе су болып қаласыңдар» деп әжем ескертпесе
жүре беретін түрлері бар. Қолдарын бұлғап кетіп бара жатқан
балалардың даусы біз әбден қашықтап кеткенше естіліп
тұрды. Қош болыңдар, Отардың желаяқтары!
Майда қоңыр желі ескен жайма шуақ мамыр айы.
Мақпалдай жұмсақ көк шалғыны, жаңадан бүршік ашқан
изен-жусаны жұпар шашады. Қып-қызыл гүлден кілем төсе
гендей көз жететін жерге дейін көсіліп жатқан тақтайдай
теп-тегіс кең дала. Төбеңде бозторғай құс тынымсыз
шырылдайды. Қара есегім құлағын қағып қойып мыйтыңдап
келеді. Ат сияқты емес, аяғы қысқа болғаннан ба, қанша
тыпыңдаса да жүрісі бір өнбейді. Мен шалқамнан жатып көк
аспанмен сырласып келемін. Әжем болса анда-санда «шуей!» деп қолындағы шыбықпен қара есекті түртіп қояды.
– Әже, – деймін дауыстап. – Достардың көп болғаны жақ
сы ма, аз болғаны жақсы ма?
– Қарағым-ау, өмірлік дос болатындар аз болады.
Жаңағы улап-шулап келген балалардың бәрі мәңгі дос болып
қалмайды. Ертең өмірдің соқпағымен әркім өз жолын тауып
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кетеді. Тіршіліктің илеуіне түскен соң, ары қарай не болары
бір Құдайға ғана мәлім. «Таудай талап бергенше, бармақтай
бақ берсін!» деп халық бекер айтпаған ғой. Құдайым саған
сондай бақ берсін, балам!» деп бетін алақанымен сипап
қойды. Бір жағынан ішім пысып, екіншіден әжемді сөзге
тартқым келіп:
– Сонда, нағыз дос деген қандай болу керек, апа? Сіздің
досыңыз көп пе? – деймін. Әжем біраз уақыт үнсіз отырды.
Есіне әлдебір жәйды түсіре алмай отырған адамдай күрсініп
қояды. «Нағыз дос басыңа қиындық түскенде білінеді.
Төрт мүшең түгел, нәсібің асып-тасып жатқанда төңірек
теп қасыңнан шықпайтындар көп болады. Ал басыңнан
бақ кеткенде, әлгі тарыға үйірілген тауықтай боп жүрген
дердің қайда кеткенін білмей де қаласың, балам. Құдайым,
сондайлардан сақтасын! Нағыз дос адамның жөні бөлек.
Ондай адам досы үшін басын өлімге тіге алады. Мен саған
бір әңгіме айтып берейін, жол қысқарсын, – деді.
Менің марқұм боп кеткен жұбайым Қабылтайдың
Абай деген ағасы болды. Мінезі жұмсақ, адамға жамандық
ойламайтын, кең пейілді кісі еді. Верныйда оқып, орысша
білім алған, парасатты жан. Бұлардың әкесі Күдері де байқуатты, қала-даланың тірлігін жақсы білетін, шаруаға
мығым адам болыпты. Кеңес үкіметі келгеннен кейін қазақ
тың бірыңғай қоңыр тіршілігі астан-кестең болған жоқ па?..
Достың кім, дұшпанның кім екенін жете білмейтін қазақтар
сеңдей соғылып, әбігерге түскенін көзбен көрдік. Ақтары
қайсы, қызылдары қайсы, біліп болмайсың. Мінерге ат,
ішерге ас тауып беріңдер деп ақтары кеп ойран салса, оның
артынан қызылдары кеп бір талайды. Ысқырып, айғайлап,
басымыздан асыра оқ атып, бейғам жатқан момын елдің
берекесін алып зәре-құтын кетіретін. Ел басына түскен осы
селебеден шошып, бір түнде үйлерін жығып көшіп кеткендер
қанша? Мұны көріп намысы ұстаған отағасы Қабылтай да
Балқаш асып Қытайға кетуді жөн көрді. Сонда інісін райы
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нан қайтарып, ақыл-кеңес беріп тоқтатқан осы Абай болатын.
«Туған жерден қашып қайда барасыңдар? Жаңа үкіметке
керегі де осы. Қашқын деп атанғанша, осы жердің топырағын
иіскеп өлейік. «Көппен көрген – ұлы той!» демекші, неде
болса елмен бірге көрейік» деп жұбатқан еді.
Сөйткен Абайдың өзі де көп түрткіге түсті. Орысша
оқыған, ақ патшаға қызмет еткен дейтін желеумен соңы
нан шырақ алып қудалаған адамдар көп болды. Соның
бәріне шыдап, қажетті жерінде «қателігін» мойындап, Кеңес
үкіметіне қарсы емес екендігін дәлелдеп, құтылып кетіп
жүретін. Бұған себеп бір жағынан өзінің білгірлігі, алғыр
лығының арқасы болса, екіншіден, сол кездегі көзі ашық
адамдардың көмегі болды. Кеңес үкіметінің жаршысы атанған
Кененнің де септігі тимей қалған жоқ.
Ал Абайдың қалай өлгені, кімдердің қолынан қаза
тапқаны әлі күнге беймәлім. Мәйіті Ешкілі өзенінің бойын
да жатыр. Қазір ол жерге үйлер салынып, тас жолдар
төселген. Абайдың өлімі жайлы көп жылдардан соң естіген
әңгіменің төркіні былай болған екен...
«...Түнделетіп суыт жүрген жолаушы Қордай бекетінде
тұратын Абайдың үйіне келіп терезесін қақты. Май шамды
тұтатып есік алдына шыққан үй иесі өзінің көптен хабарсыз
кеткен досын көріп таң-тамаша қалады. Қапсыра құшақ
тап досын үйге алып кіреді. Жылы үйге кіріп, ыстық шай
ішіп есін жинаған досы өз жағдайын айтып, көмек сұрайды:
«Абай, қалада бірге оқып, бірге жүрдік. Талай той-думанда
дәмдес болдық. Жас шағымыз армансыз өткен сияқты.
Заманның тап осындай мың құбылатынын кім білген. Әртүрлі
кеңселерде жәй қызмет істегенім болмаса, менде қандай
кінә бар? Жоқ, олай емес екен. Патшалық үкімет құлады,
ендігі жерде оған қызмет еткендердің бәрі жау. Соларды
түп-тамырымен жоюымыз керек деген ұран тасталғалы
қашан. Мен де сол тізімдемін». Қашқын досы екі қолымен
аузын басып ұзақ жөтелді. Кеудесі сыр-сыр етеді.
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Қысқасы, қаладан екі күн бұрын қашып шықтым.
Біреулердің көзіне түсіп қалмайын деп тау сағалап, сайжырадан бүлдірген-қарақат теріп жеп, түнделетіп жеткен
түрім осы. Қолыңнан келсе, қырғыздың Алатауынан асырып,
Пішкек өткізіп жіберсең көрім болар еді. Бұл жердің сайсаласын, тау-жырасын жақсы білесің ғой. Жолым болса
Ташкентке жетіп, одан соң Түркия ассам деген ойым бар
деген. Ешнәрсесін жасырмай ақтарыла сөйлеп отырған
досын аяп кетті. «Әйелің, отбасың қайда?» деп еді, «Оларды
әлдеқашан сол жаққа жібердім. Ташкентте әйелімнің
туыстары бар. Солар күтіп алады» деді.
Қордай асуынан өтетін үлкен қара жолдың бойы аса
қауіпті. Аяқ-асты әскерилер, атпен жол торып, ары-бері
өткендерді тексеріп жүретін милиция қызметкерлері шыға
келуі мүмкін. Жәй ғана жолаушы болып көрінетін тыңшылар
да жоқ емес. Неде болса Ешкілі сайының ішімен өрлей
жүріп, Сұлутөр жайлауы арқылы қырғыздың Тоқмағына
шығып кету керек. Ар жағында Пішкек те тиіп тұр. Сол
жерге аман-есен жеткізсем, ары қарай өзі де тауып барар
деп шешкен. Жоспарының ойдағыдай боларына еш күмән
келтірмеген Абай ымырт жабыла досы екеуі қос атқа
мініп жолға шығады. Япыр-ай, «қырсық шалса, қыр аса
алмайсың» деген рас екен-ау! Сұлутөрге жете берген тұста
ойламаған жерден, алдарынан бір топ адам шыға келмесі
бар ма. Арасында осы ауылдың большевик белсенділері,
шәпкілері қоқайған милиция қызметкерлері де бар. Үлкен
бір бас қосудан шыққан болу керек, көңілдері көтеріңкі,
булары бұрқырап келеді.
Екеуі атын бұрып, бұларды байқамағансып қиялай өтпек
болып еді. Желігіп келе жатқан топ алдарынан алтайы түлкі
шыға келгендей қиқулап-ысқырып бұларға тап берді. Істің
насырға шапқанын сезе қойған Абай досына қарап: «Сен осы
бағыттан таймай шаба бер. Адаспайсың, алдыңда Тоқмақ
жақын қалды. Мен мыналардың желігін басып, алдарқатып
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алып кетейін. Қош бол, досым!», – деп атына қамшы басады.
Мұны жасырынып жүрген қашқындардың бірі деп ойлап
қалған әлгі топ соңынан қуа жөнеледі. Абайдың астындағы
осы өңірге аты шыққан «Құмай торы» деген жүйрік еді.
Әп-сәтте, жұлдыздай ағып, қара үзіп кетеді. Бұған жете
алмасын білген есер топ, тұра қалып қолдарындағы бар
қарумен оқ жаудырып қала берген екен. Сол «қаңғыбас»
оқтың бірі Абайдың жауырын тұсына келіп қадалғанын
білген де жоқ. Жұрт Абайдың мәйітін осы Ешкілі өзенінің
бойынан тауып алыпты. Әбден титықтап, теріге малынған
«Құмай торы» болса иесінен алыс кете алмай, сол маңды
шиырлап жүрген екен.
Міне, қарағым, нағыз дос деген осындай болады. Қандай
жағдай болса да бір-бірін жауға тастамайды. Осы әңгімені
көп жылдан соң бір абысыным айтты. Оның қаншалықты
шындыққа жақын екенін білмеймін. Бұған дейін әртүрлі
долбар айтып, өзімізше тон пішіп жүре беріппіз.»
Әжемнің әңгімесін беріле тыңдағаным сондай, белімнің
сіресіп, ұйып қалғанын да аңғармаппын. Екі қолымды
жоғары көтеріп, керіліп-созылып әрең жаздым. Әжем болса
тағы бірдеме айтып әлі сөйлеп келеді.
– Апа, Абай ағаның балалары жоқ па? Неге бізді іздеп
келмейді? – деймін есінеуімді баса алмай.
– Неге болмасын, қарағым. Марқұм Қабылтай екеуміз бір
ұл, екі қыз сүйдік. Отардағы Зейілдә әпкең, Кененнің үйін
дегі Нәсиха, сенің әкең Қыдырбек бар. Абайдан Жұмақыз,
Қыдырбай туған. Өзі мерт болған жылы әйелі Жұмақызды
алып Ташкенге көшіп кетті. Осы күнге дейін солардан еш
хабар жоқ.
Қыдырбайды теміржолда істейтін жұмысшы деп соғысқа
алған жоқ. Қазір күні жетпісінші разъезде жол реттеуші
(стрелочник) болып істейді. Оның да әйелі қайтыс болған.
Балалары жоқ. Өзі де қартайып қалды ғой. Ең болмаса
тамағын істеп, кір-қоңын жуып берер деп Кенен өзінің
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тұңғыш қызы Талжібекті беріп еді. Ол да көп тұрған жоқ.
Күйеу баласы Іргебай мен жалғыз қызы Бәтима екеуі Алматы
жаққа көшетін болған соң, мұнда не деп қалсын. Солармен
бірге көшіп кетті. Қазір «Көкөзек» деген жерде тұрады.
Қыдырбай болса басқа бір әйелге үйленген.
Әңгіменің қызығымен біраз жер жүріп тастаппыз.
«Мен сәскелік намазымды оқиын, балам. Сен қара есектің
екі аяғын тұсап, мойын жібін ұзындау етіп арбаның
дөңгелегіне байлап таста. Ол да әбден ашыққан-ау сірә!» –
деді. Қара есегім болса ештеңемен шаруасы жоқ. Өзі де тым
ашқарақ, жол шетіндегі шөпті жұлып жеп жатыр. Әлсінәлсін құлақтарын қайшылап, пысқырынып қояды. Әжем
екеуміз арбаның көлеңкесіне жайғасып түскі асымызды
ішуге отырдық. Бозторғайы шырылдап, самал желі бетіңнен
өбіп, мойныңды қытықтаған жазира далада ішкен астың
қандай болатынын көзбен көріп, дәмін татқан адам ғана
сезіне алады. Әжемнің көңіл-күйі тіпті көтеріңкі. Ес білгелі
осы кісінің тап бүгінгідей шабыттана әңгіме айтқанын
көрмеппін. Қасиетті туған жерге деген сағынышы болу керек,
менің сұрауымсыз-ақ әңгімесін жалғастырып отыр.
– Сонау басы үшкір тауды көрдің бе? Оны жұрт «Кіндік
тас» деп атайды. Сол маңдағы аласа жоталардан еңсесі
биік, оқшау тұрғандықан осылай атаған шығар. Сол жерде
ойпаңдау келген терең сай бар. Шөбі шүйгін, көк майсасы
тізеден келеді. Қалың шалғынның арасынан сылдырап бұлақ
ағып жатыр. Айналасын тұтастай тау сілемдері қоршап,
бейне бір табиғаттың қолымен әдейі жасалған қамалға
ұқсайды. Оған кіретін жол да біреу. Бұрынғы жаугершілік
заманда жұрт үйір-үйір жылқыларын, малдарын осы жолмен
айдап кіргізіп, мал шықпайтындай етіп тас қалап бекітіп
тастайды екен. Менің ата-бабаларым сол маңды жайлау
еткен. Туған бауырларым Әлімбай мен Әпейбек әлі сол
жерді қыстайды. Колхоздың малын бағады. Құдай қаласа,
өзің де көресің, балам.
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Сусын ішіп, біраз әлденіп алған соң арбаға қайта отырдық.
Әжем қолындағы божыны қатты сілкіп-сілкіп қояды. Оны
елең ғып жатқан қара есек жоқ. Баяғы біркелкі тепеңіне
салып жүріп келеді.
– Апа, Кенен атаның әнінде айтылатын «Ойжайлау»
қай жақта? Онда біреулер тұра ма? – деймін.
– Иә, балам, Кіндік тастан жоғары қарай жатқан таулы
аймақ «Ойжайлау» деп аталады. Жазы салқын, шыбыншіркейі аз, малға жайлы жер. Ерте кезде бақуатты бай
адамдар сол жерге қоныс теуіп, шілденің аптабынан қорғана
тын. Қазіргі күні ол жерге колхоздың малшылары көшеді.
Бұрынғыдай емес, мыңғырған малдың тұяғына тапталған
жер тозып кетті. Шөбі азайып, шаңы шығып жатыр.
– Ал ана бір басы әппақ, қарлы тауды көрдің бе? Оны
«Шұбар байтал» деп атайды.
Әжеме, бұрылып: «Қызық екен? Неге солай атаған?»
дегенімше, менің ойымды біліп қойғандай жауабын өзі айта
жөнелді:
– Ол жөнінде ел аузында жүрген аңыз әңгіме көп.
Соның бірінде былай дейді. Ерте-ерте заманда жау қолына
түскісі келмеген қазақтың бір ару қызы осы жерге келіп
паналапты. Қашқын қыздың астындағы шұбар байталы
тұяғы жерге тимейтін жүйрік екен. Мына сайын далада
қуғыншыларға жеткізбей құстай ұшқан ару қыз, осы
таулы шатқалға кіріп көзден ғайып болыпты дейді. Қыздан
айрылып, жер қарпып қалған қуғыншылар: «Қап, тұяғың
кетілгір шұбар байтал! Қолға түссең бауыздап өлтірермін!»
деп шуласыпты. Сол заманнан бері осы таулы шатқал
«Шұбар байтал» атанып кеткен екен.
Ауылдың жақын қалғанын сезгендей қара есегім
арбаны жұлқи тартып, аяңын жылдамдата түскендей. Әжем
де шаршаған болу керек, алысқа көзін тігіп үнсіз отыр.
Әжемнің әңгімесінен емес, арбаның селкілінен денем
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ауырлап, шаршағаным біліне бастады. Арбадан секіріп
түсіп жаяу жүріп келемін.
– Е,е, балам! Айта берсең әңгіме көп. Біз жасымызда
не көрмедік? Қыздарын қалың малға сатқан қазақтың
қатыгездігін де, жаз-жайлауынан ығыстырып, елдің берекесін
алған орыстың теперішін де көріп өстік. Қалың малдың
құрбаны болған әрі ақын, әрі әнші, өр мінезді туған әпкем
Әлменнің тағдыры не болды? Оны да көзбен көрдік. Орыстың
бір топ балалары өз жөнімен кетіп бара жатқан көштің
алдынан шығып, малды үркітіп, одан қалса топырақ шашып,
тас лақтырып түйелерді бақыртып әлек-шәлегін шығаратын
еді. Сонау атақты Ноғайбайдың жайлауы, жер жәннаты
Сұлутөр, Жайсаң, «Мұз бел» деп аталатын Қордайдың ең
шұрайлы жерлері осылардың қолында қалды.
Кеңес шығып, осының бәрін реттейміз, әділет орнатамыз
деп еді. Олардың да ішкі есебі бар екен. Бәрі де сол күйінде
қалып қойды. Бұл аз болғандай, Сұлутөрді – Красногорка,
Қордайды – Георгиевка, Иірсуды – Киров, Мәтібұлақты
– Рославль деп өзгертіп тастады. Айта берсең, мұндай
жөнсіздікті жүздеп келтіруге болады. Осының бәрін
жүрегіңе тоқып ал. Сенің заманың қалай болар екен, балам?
Оны уақыт көрсете жатар. Әйтеуір денің сау болып, біздің
көрген бейнетімізді көрмей өтсеңдер болғаны. Құдайдан
жалбарынып сұрайтыным сол ғана. Қалған әңгімені тағы
бір орайы келгенде асықпай отырып айтып берермін. Міне,
Киров колхозына да келіп қалдық, – деп әжем кеудешесін
киіп, әзірлене бастады. Тыпың қаққан есегім арбаны салдыр
латып тартып келеді. Күн еңкейе біз де ауылдың шетіне
кіріп үлгерген едік.
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ЖАҢА ҚОНЫС – ЖАҢА ДОСТАР!
Көп кейін, жаңылмасам 1992 жылы болу керек. Көңілімді
елітіп, алыста қалған алаңсыз бақытты шағымнан елес
бергендей «Алғашқы махаббат» деген бір әдемі көркем
фильм шықты. Адамның риясыз, таза жас кезеңін дөп
басқан өте тартымды фильм. Мылқау бойжеткен мен
жаны нәзік жасөспірім арасындағы кіршіксіз сезімнің
куәсі боласыз. Қыздың ролінде Назира Бақаева, ұлдың
ролінде атақты әншіміз Мейрамбек Беспаев ойнады. Мұн
дағы айтпағым, фильмнің көркемдік деңгейі, актерлердің
қалай ойнағаны жөнінде емес. Осы қойылымның бүкіл
табиғатын, махаббат атты киелі әлемге алғаш қадам басқан
түбітиек бозбаланың ішкі жан алауын дәл ашқан ән туралы.
Секемсіз пәк жүректің ішкі иірімін, балауса сезімін әдемі
жеткізген ерекше ән. Сөзін жазған Қ.Қазыбеков. Әні белгілі
сазгер-әншіміз Марат Омаровтікі.
«Өртенген сезімді,
Қалайша өшірем?
Балалық кезімді,
Қалайша көшірем?
Алғашқы махаббат,
Жүректі тербейді.
Мәңгілік бақ құсым,
Қоштасқым келмейді!
Қоштасқым келмейді!»
Осы фильмді көріп, әдемі әнді тыңдай отырып сонау
алыста қалған балалық шақтың бесігінде тербелгендей
әсерде қалдым десем артық айтқандық емес. Тіпті осы
жолдарды қағазға түсіріп жатқан сәтте де сол әннің сарыны
құлағыма келіп тұрғандай. Ертегідей елітіп, алыста қалған
риясыз бозбала шағымнан елес бергендей әсерлі. Біраз
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жылдар өткен соң, осы әннің әсерімен «Бала кез, достарым!»
деген әнім дүниеге келді.
«Кетсе де қыр асып көңілдің кептері,
Бала кез достарым ойымнан кетпейді.
Өмірде табысқан сыйласым көп менің,
Бәрі де солардың сендерге жетпейді.
Риясыз шақтарым, алғашқы махаббат,
Құяды жаныма әлі де шапағат.
Сағыныш бөлеген ақ кептер бұл әнім,
Бал күндер куәсі сендерге аманат!»...
Мұның бәрін еске түсіріп жатқаным, алдымен өзімді
қамшылау, содан соң алыста көмескіленіп қалған балалық
шақты, сол бір беймәлім бала сезімді жандандыру, көз
алдыма келтіру еді. Алпыс екі жылдан соң кері бұрылып,
сол кездегі шадыман күлкімді, алаңсыз бақытты кезімді,
сағымдай жеткізбес арман қуған сәттерімді қайта еске
түсіру қиынның-қиыны екені айтпаса да түсінікті. Осының
бәрі уақыт тұңғиығына сіңіп, көмескіленіп, ұмыт болғандай
сезінесің. Әлбетте, мәңгі ұмытылмайтын, мәңгі жадыңда
жүретін, жаныңды тербеп, көңіліңді елең еткізер ұлы
сезім – алғашқы мөлдір махаббат! Жүрегіңде терең із
қалдырған осы бір киелі сезім сені өмір бойы тербетіп,
елітіп келе жатқандай көрінеді.

***
...Қараңғы түспей тұрып қамданып қалайық деген болу
керек әжем бірнеше кірпішті қалап жіберіп, үстіне шағын
шөңкесін қойып от жағуға кірісті. Мен есік алдындағы көк
шөпке есегімді арқандап, бізге қиялдай боп көрінген еңселі
үйге кіріп көріп шықтым. Айтса-айтқандай-ақ екен. Жеті
бөлмесі бар. Әртүрлі сырмен сырланған есік-терезелері,
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ағаштан төселген едендері жарқырап тұр. Тұтқаларына
дейін темірден жасалыпты. Сол кездің өлшемімен қарағанда
шынында көз тартатындай әдемі үй. Еденін лай-батпақпен
сылап тастайтын, су тисе қидың исі шығып тұратын
тоқал тамға қарағанда, мұның хан сарайындай көрінері
рас. Неге екенін қайдам? Бұл үй маған кинодан көрген
әлдебір бай-көпестің үйіндей болып көрінді. Көкейімде:
«Әкем, мынадай үйге келген соң, науқасынан тез айығып
кететін шығар» деген ой тұрды.
Ертесі күні ауылды аралап келе жатыр едім, алдымнан
үш-төрт бала шықты. Жеңісті бірден тани кеттім. Бойы
ұзын, денелі бала. Содан да болар, сәл теңселіп жүретін
еді. Менімен түйдей құрдас. Әкесі соғыстан бір аяғынан
айрылып келді. Екі балдаққа сүйеніп жүретін. Отардағы
біздің үйге баласын ертіп талай келген. Әжем болса, «әрі
туыс әрі Қыдырбектің замандасы ғой» деп бар мәзірін
алдына қойып күтетін еді. Ол кеткен соң: «Тіпті бір емес екі
аяғынан айрылса да, Тұрысжан құсап көз алдымда жүргені
керек еді-ау!» деп кәдімгідей босап, біраз жылап алатын.
– Бұл менің досым. Мұның да әкесі соғыстан келмей
қалды. Танысып, білісіп алыңдар, – деп ақкөңіл Жеңіс мені
қапсыра құшақтап алды. – Мұнда не істеп жүрсің?
– Әжем екеуміз кеше көшіп келдік. – Мені ары қарай
сөйлеткен де жоқ. Қасындағы балаларға қарап:
– Мынау, Тұрсынбай. Мынау, Нәсіпхан. Екеуі де Иірсу
дан көшіп келді. Мынау, Уақан, мынау, Есенгелді, үшеміз
бір ауылдан келдік, – деп кеудесінен нұқып көрсетіп жатыр.
Балалар үнсіз бастарын изейді. Жеңістің өктем сөйлегеніне
ренжіп жатқан ешқайсысы жоқ.
– Жүр бізбен бірге, балық аулаймыз, – дейді.
Қолдарында қармақтары жоқ, балықты немен аулайды
деп таңқалып тұрмын.
– Шөп арасына тығып кеткен торымыз бар. Сонымен
сүзіп ұстаймыз. Сен де жүр, балықты үркітіп-айдауға керек
боласың.
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Әжеме, айтып едім: «Барсаң бара ғой. Көп жоғалып кетпе.
Тез қайт. Үлкен үйге терезе перде ілеміз», – деді.
Шалқып жатқан көлі, сарқырап аққан өзені жоқ жерден
қалай балық аулайды деп ойлап қоямын. Мені қызықтыр
ған, дереу келісе кетуімнің бір себебі осы еді. Жеңіс болса
әлденені бір айтып сөйлеп келеді.
– Сендер білесіңдер ме? Ерте-ерте заманда мына Ешкілі
өзенінің суы сонау Отардан асып, Балқаш көліне дейін
жетеді екен. Ал балықтары құлаштай болыпты. Шіркін!
Сол кезде өмір сүрсек қой! – дейді. Ешкілі деген сөзді
естіп құлағым елең ете қалды. Әжем аузынан тастамайтын
Ешкілісі осы шығар?..
– Үйір-үйір жылқысы, қора-қора қойы бар адам балық
тың етін не қылсын? Қазы-қарта, жал-жая тұрғанда балық
тың етін кім жейді? – деп Тұрсынбай қарсы дау айтқысы
келіп еді, Жеңіс баяғы өктем мінезіне салып сөзін бөліп
жіберді.
– Үй, сен не білесің? Бізге беймәлім, баяғы заманда осы
жердің бәрі судың астында жатқан екен. Мына жағы сонау
Балқаш көліне дейін, мына жағы Шу өзеніне дейін шалқып
жатқан теңіз болыпты. Сол кездегі адамдар балық жемегенде,
не жейді? – деп өзеурейді
– Оны саған кім айтты?
– Менің марқұм болған атам айтатын. Тарихтан сабақ
беретін мұғалім аға да солай дейді.
Мұғалім ағай деген соң, бәріміз үнсіз қалдық. Біз үшін
мұғалімнен ардақты, мұғалімнен қастерлі жан болмайтын.
Екі жағын аласа тау жоталары қоршаған, жасыл кілем
төсеп тастағандай ауқымды сазды жер екен. Әр тұсында
бірлі-жарым жылқылар жайылып жүр. Сазды қақ жарып,
суы мөп-мөлдір бұлақ ағып жатыр. Түбіндегі түрлі-түсті
ұсақ тастарға дейін анық көрінеді. Есенгелді жүгіріп барып
бір шоқ бұтаның арасынан кендір жіптен тоқылған тор алып
келді. Әр жерінде жамауы бар ауқымды көне тор. Ені мен
ұзындығы бірдей сияқты. Бұлақтың тізеден келетін тайыздау
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тұсын таңдап алған Жеңіс тордың бір ұшын өзі ұстап, екінші
жақ ұшын маған ұстатты: «Торды барынша керіп ұста.
Төменгі жағы судың түбіне тиіп тұратындай болсын. Әйтпесе,
балық тордың астымен қашып кетуі мүмкін» дейді. Кәдімгі
өмір бойы балық ұстап жүрген кәнігі адам сияқты. Біз Жеңіс
екеуміз торды ұстап, ағысқа қарсы тұрмыз. Қалған балалар
қатар тұра қалып, жоғарыдан бері қарай аяқтарымен суды
шалпылдатып келеді. Тіпті, жағалаудың астыңғы қуысына
дейін қалдырмай, балықтарды «үркітіп» жүр.
Бірінші сүзгенде аса көп балық түскен жоқ. Орнымызды
ауыстырып, бұлақтың әр тұсына тор салып келеміз. Ұстаған
балығымызды Жеңіс көк шөпке лақтырып тастайды.
«Қорықпаңдар, бұған ешкім де тимейді» деп жұбатып қояды.
Асфальт жол өтетін көпірге дейін сүзіп, кері қайтамыз
деген. Балықтың қызығына түскенім сонша, әжемнің «тезі
рек қайт» деген сөзі естен шықты. Отардың даласында тор
ғай атып, саршұнақ ұстағаннан әлдеқайда қызық екен. Бар
ықыласымды салып, Жеңістің айтқанын бұлжытпай орындап
келемін. Тағы бір жолғы сүзген торымды жағаға шығарып
ашып қалғаным сол еді, балықпен қоса жылан да түсіпті.
Ирелеңдеп жатқан жыланды көріп: «Жылан!» деп айғайлап
қаша жөнелдім. Даусым қатты шыққан болу керек, балалар
жүгіріп келді. «Не болып қалды?» дейді. Мен болсам біраз
жерге қашып барып: «Жақындамаңдар, тордың ішінде жы
лан жатыр», – деп бар даусыммен айғайлап тұрмын. Бір кезде
Есенкелді әлгі жыланды құйрығынан ұстап, маған көрсетіп:
«Бері кел. Бұл су жылан ғой. Улы емес. Саған тиіспейді», –
дейді. Менің зәре-құтым қалмай қорыққаныма балалар мәз
болып күліп жатыр. «Міне, сенбесең!» деп әлгі жыланды
мойнына, екі иығына салып ойнайды. «Су жыланды өлтіруге
болмайды. Ешкімге залалы жоқ жәндік қой. Өлтірген
адамның жолы болмайды, киесі ұрады» деп кәдімгі үлкен
адамша нақыл айтып жатыр. Менің аң-таң болған жүзіме
қарап, «міне көрдің бе?» дегендей, жыланды құйрығынан
ұстаған күйі суға лақтырып жіберді.
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Түс әлдеқашан ауып кеткен. Балық сүзуді қойып, әр
жерге қалдырып кеткен балығымызды жинап алдық. Бесалтыдан болса да бірталай балық түсіпті. Ішінде ұсағы да,
ірісі де бар. «Бұл қандай балық?» деп сұрадым біреуін
қолыма ұстап тұрып. «Мұны май шабақ дейді. Бұлақтың
суы тартылмай тұрған кезде шортан да, сазан да көп болған
екен. Қазір солардың бәрі жойылып кетті».
Балалардаң алдында өзінің өктемдігін нығайта түскісі
келгендей: «Қазір бәріміз біздің үйге барамыз. Мына
балықтарды қуырып жеп, бірақ тарайсыңдар», – дейді
Жеңіс досым. Айттым, болды дегендей маған қарап көзін
қысып қойды. Әкенің жалғыз ұлы болған соң, бетінен ешкім
қақпай, еркелеу өскені әр сөзінен байқалып тұр. Бәріміз шуап
Жеңістің үйіне келдік. Шешесі де ақжарқын, ашық адам екен.
«Балам, бүгін табыс тауып келіпті ғой» деп күле қарсы алды.
Ошаққа от жағып, үлкен темір табаға май салды. Аз ғана пияз
турап, біз әкелген балықты түгелдей салып қуыра бастады.
Кәдімгі қуырдақ пісіріп жатқандай араластырып қояды.
Өз майына өзі қуырылған балықтың исі қандай? Ішіміз
шұрылдап, қайта-қайта жұтынып біз отырмыз. Алдымызға
«балық-қуырдақ» келгені сол еді, қасықты қойып, қолмен бас
салдық. «Абайлап жеңдер, қылқаны болады» деп бәйектеген
Жеңістің сөзіне құлақ асқан ешкім жоқ. Көмбеш наннан
үзіп алып, табадағы балықтың сорпасына малып-малып
алып соғып жатырмыз. Езуімізден аққан майға да қарар
шама жоқ. Бір көмбеш нан жетпей қалып еді Жеңістің
шешесі тағы біреуін әкеп қойды. Қатты қайнатқаннан болу
керек, балықтың еті сүйегінен бөлініп қалыпты. Басы бір
бөлек, құйрығы бір бөлек жүр. Түгін қалдырмай жеп, арты
нан бір-бір кесе ашымал көжені сіміріп алып үйге қайт
тық. Содан бері қанша уақыт өтсе де, нәсіп тартып барған
жердің неше түрлі балығын жеп көрсем де, тап сол Жеңіс
досымның үйіндегі жеген майшабақтың дәмі аузымнан
кеткен емес.
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***
Әр жерде қоныс тепкен шағын елді мекендерді бір
жерге шоғырландыру қажет. Бұл бір жағынан адамдарды
жұмылып еңбек етуге үйретсе, екінші жағынан колхоз
дың шығынын үнемдеуге ықпал етеді. Әрбір шағын ауылға
жекелеп мектеп, емхана, балабақша салғаннан гөрі, бәрін бір
орталықтан ашқан әлдеқайда тиімді екен. Ересек адамдардан
естіп қалатын әңгіменің төркіні осындай. Сөйтіп, Иірсудағы
«Киров» колхозы, Қордай тауының етегіне орналасқан «ХІХ
партсъезд» колхозы, Сұлутөрдегі «Белашов» елді мекені
біріктіріліп, осы жаңа «поселкаға» қоныс аударып жатыр
екен. Солардың бірі – Отардан көшіп келген біздің үй.
«Ұсақ-түйек» деп айтқанымыз болмаса, бітпей жатқан
жұмыстар бастан асады. Үйдің маңы үйілген топырақ.
Шашылып жатқан кірпіш сынықтары, кесінді ағаштар мен
тас кесектерінен аяқ алып жүре алмайсың. Істеп жүрген
екі-ақ адам. Ерлі-зайыпты екі орыс. Кешке дейін жүріп
істеген істері мардымсыз, көзге көрінбейді. Әжем өзімен
бірге тігін машинкасын ала келіпті. Сандықтын алуан түсті
маталарды алып күнұзақ есік-терезелерге перде тігеді.
Бір жолы менің қақпадан шығып бара жатқанымды көріп
қалған әжем: «Балам-ау! Сені мұнда кешке дейін далақтап,
бос жүрсін деп жіберген жоқ қой, айналайын. Қолқабыс
етсін деп жіберді. Ойын қуып жүре бермей, ең болмаса
мына ауланы тазартып қоялық. Есегің бар, есек арбаң бар.
Әлгі достарыңды да шақыр. Көмектессін. Мен тамақ істеп
қояйын», – деді өзінің әдеттегі жұмсақ даусына салып.
«Жарайды, апа. Бүгін ертерек келемін» деп жүгіріп шығып
кеттім. Мұндай сөз естіп көрмеген менің құлағыма дейін
қызарып кеткенін әжем аңғарған да жоқ.
Бір ыңғайы келгенде жаңадан тапқан достарыма әжемнің
сәлемін жеткіздім. Онда да бірден айта салмай, баяғы
вагон-клубта көрген «Тимур и его команда» деген киноны
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ертегідей етіп айтып бердім. Сондағы Тимурдың достары
сияқты бізде бір-бірімізге көмек көрсетейік деймін. Отарда
қалған Тұрған, Семетай, Серік, Башай деген достарым
жайлы да біраз әңгімелеп бердім. Бәрі ауыздарын ашып,
таңғалып отыр. Бір кезде Тұрсынбай: «Міне, нағыз достар
деп соларды айту керек» дейді таңданысын жасырмай. Одан
кем түскісі келмеген Жеңіс бәрімізге жағалай қарап: «Ертең
біріміз қалмай Бақытжанның үйіне барамыз. Әжемізге
көмектесеміз. Келмей қалсаңдар...» – Жеңіс жұдырығын
түйіп бірдеме айтпақ болып біраз тұрды. Артынша мұнысын
ерсілеу көрді-ау деймін. Тез райынан қайтып, «жаңағы
орыстың балалары сияқты жұмылған жұдырықтай дос
болуымыз керек» деп салды.
Айтқандай-ақ ертесі күні біздің үйдің ауласы балаларға
толып кетті. Жеңістің өзі-ақ оншақты баланы ертіп келіпті.
Арасында 5-6 жасар балаға дейін бар. Көрші-қолаңның
балаларын түгел алып келсе керек. Шаршайтын кезіміз бе?
Төрт-бес сағаттың ішінде ауладағы бүкіл қоқыс-қалдық
тарды тасып, көше бойлай өтетін жол шетіне үйіп тастадық.
Ауырларын арбамен, жеңілдеу заттарды балалар жабыла
қолмен әкетіп жатыр. Соңыра, үйдің айналасына су шашып,
тап-таза етіп сыпырып қойдық. Мұны көріп баладай қуанған
әжем: «Өркенің өссін, қарақтарым! Бақытымның достары
ғой. Қазақтың балалары осындай болу керек. Біріңе-бірің
жанашыр, біріңе-бірің сүйеніш болыңдар!» – деп ақ тілеуін
айтып, батасын беріп жатыр. Сол күні әжемнің бір қазан етіп
пісірген қол кеспесі таңдайымызға жұғын да болған жоқ.
Шілденің ыстығын өткізіп, тамыз айының ортасына
таман Отардағы біздің үй түгелдей көшіп келді. Қоңыр
салқын, еңселі үйге кірген соң атамның да көңіл-күйі көтері
ліп, жеңілдеп қалған секілді. Басқаны қайдам, маған солай
көрінген шығар. Атақты адамға сәлем беріп, «қоныс құтты
болсын!» айтып келетіндер де көбейе бастады. Әкеммен
етене таныс кейбір малшылар, «үйіңіздің көрімдігі» деп бірі
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қой, енді бірі серкеш әкеп тастайды. Қорамызға біраз мал
жиналып қалды. Бұрынғыдай емес, солардың бәрін әкем өзі
қабылдап, ұзақ болмаса да біраз уақыт бөлетін. Әжем болса
әр намаздан соң: «Жаратқан ием, жар бола гөр! Осы үйдің
түтүнін тіктеп, жақсылыққа бастай гөр! Пәле-жаладан, аурусырқаудан аулақ ете гөр!» деп барын айтып, жалбарынудан
бір тынған емес.
Кім біледі, Қордайдың төскейден соғатын қоңыр желі
әсер етті ме, әлде шынайы ықылас білдіре келетін ауыл
адамдарының ақ пейілі ықпал етті ме, әйтеуір әкемнің
жаны байыз тауып, бойы сергіп қалғандай көрінетін. Бұл
өзгерісті ересектер ғана емес, «бала ғой дейтін» біздің өзіміз
жүрекпен сезінер едік. Ауылымыз тез өсті. Бір-екі жылдың
айналасында көшіп келгендер де, жер бөлдіріп үй салып
жатқандар да көбейе түсті. Түп-түзу көшелер пайда болып,
шағын мектеп салынды. Балалардың «көзқұртына» айнал
ған дүкендер ашылды. Мен де алтыншы сыныпқа қажетті
оқулықтарымды түгендеп, сабаққа әзірлене бастадым.
Жаңа қоныс, жаңа мектеп, жаңадан тапқан достарым бар.
Мұның бәрі айтуға оңай. Болмаса, ұйқы-тұйқысы шық
қан сүреңсіз тірліктен шығып, бірден ел қатарына қосылып
кету оңай болған жоқ. Шешем тыным таппайтын еңбекқор
адам еді. Үйдің шаруасынан қолы босай қалса болды, қасына
Ақтамақ екеумізді алып жер тырмалай бастайтын. Картоп,
пияз, сәбіз, капуста, қияр егеді. Жүгері, күнбағыс егеді. Әкесі
Қабылтай бағбан болған екен. Содан қалған үлгі-тәжірибе
болу керек. Еккен нәрсесі шықпай қоймайды. Күзге қарай
көкөніске қарық боп улап-шулап жататын едік.
Отбасында да біраз қуаныштар болды. Көркемжан мек
тепті бітіріп, аттестатын алды. Алматыға барып оқуға түсем
дейді. Төрткен тәтем, алдағы жазда тұрмысқа шығатынын
айтып хат жазып жіберіпті. Сәбит аға жұбайымен келіп, жаңа
үйді көріп, шашу шашты. Жәй келмепті қуанышты хабар
жеткізді. «Құдай қаласа, келесі жылы (1959 ж.) Кенекеңнің
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75 жылдық мерей тойын жаңа үйде, жаңа қоныста тойлайтын
боламыз» дейді. Қат-қабат келіп жатқан осындай жақсы
хабарлар әкемнің денсаулығына да оң әсер етпей қалған
жоқ. Көп ұзамай алты жыл алысқан беймәлім науқасынан
құлан-таза жазылып, домбырасын қайта қолына алды.
«Қордайдың айналайын елінен де,
Тұнық су, қоңыр салқын жерінен де.
Шаң топырақ болмайды, көк майсалы,
Тынысым ашылғандай күннен-күнге...
Сағынтқан домбырама ішек тақтым,
Өзім де ішім толып өліп қаппын.
Шыққанда құлақ күйдің қоңыр үні,
Қалжа жеген әйелдей терім ақтың», –
деп толғана жырлады. Ұзақ жылдардан соң шығарған
алғашқы әнін де туған еліне, өзін әлпештеп, қадір тұтқан
ардақты халқына арнап еді.
«Әл, қуат, демеу болған елім маған,
Кәрі-жас, үлкен-кіші, інім, балам.
Жазылып қайта сапқа тұрғанымда,
Арнадым алғашқы әнді халқым саған...
Мен сүйемін халқымды,
Жасың менен қартыңды.
Ардақты елге ән салсам,
Денем майдай балқиды», –
деп ағынан жарылып еді.
Теміржол бойынан көшіп, Қордайдың сағасына келіп
жаңадан қоныс тепкен біздің үйде осындай көңіл толқытар
жаңалықтар болып жатты. Расында, келесі жылдың маусым
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айында бұл өңірде болып көрмеген арқалы той өтті. Кенен
атамыз елімен қайта қауышып, «Жетпіс бес» деген атақты
әнін шығарды. Дүркіреп өткен тойдың бас-қасында Сәбит
ағаның өзі жүрді. Мен бұл той жайлы «Әке рухымен сырласу»
атты кітабымда кеңірек жазған едім. Сөз қайталап жатпайын.
Бұдан кейін де көп жылдар өмір сүріп, өзінің 80, 90 жылдық
мерей тойларын көзбен көремін, туған елді аралап, талай
жердің дәмін татамын, көптің есінде мәңгі қалатындай небір
тамаша әндер тудырамын деп, әкем ойламаған да шығар.
Тәңірдің таралғысын болжап білген кім бар?..
Қара есегімді тепеңдетіп, алаңсыз жүрген мені де біраз
жаңалықтар күтіп тұр екен. Той өткен жылдың күзінде
әкем мені Алматыға апарып, қаладағы жалғыз №12
қазақ мектебіне өткізді. Сол жылы 14 жасқа толған едім.
Балалық шағым Отардың топырағында қалып, бозбала
кезім Қордайдан басталған ендігі өмір жолым осылай өріс
алатынын кім білген? Қалада оқып, қалада қызмет істеп,
қалада үйленіп, мәңгі қалалық боп қаламын деген ой, мүшел
жасқа енді толған менің түсіме де кірмеген жәй. Мұның
бәрі бірнеше жылдан соң, менің өміріме көп өзгерістер
әкелген оқиғалар. Ал сол кезде мен бар болғалы ауылдағы
жеті жылдық мектептің 6-сынып оқушысымын.

АЛМАСБЕКТІҢ АЙЛАСЫ
Жаңадан құрылған Киров колхозындағы мектептің
өзіндік тарихы бар. Жол бойына тақау етіп тұрғызылған
шағын ғана ғимарат. Мұны басында колхоздың кеңсесі
ретінде салған екен. Балалардың оқитын жері болмаған соң
мектепке беріпті. 7-8 бөлмеден тұрады, ұзын дәлізі бар.
Біздің сыныпқа келгендер 12 оқушы. 6 бала, 6 қыз. Бұлар
мен сияқты жаңадан көшіп келген отбасының балалары.
Жасымыз да әрқилы. Соғыс жылдары оқуға мүмкіндігі
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болмай қалған қыздар да бар. Олар бізден екі-үш жас үлкен.
Есімде қалғандары: Шаршан, Сақан, Орынкүл, Күлімхан
(екеуінің атын ұмытыппын), ұлдар – Есболған, (Есболат),
Несіпбек, Таңатбек, Тұрсынбай, Алмасбек және мен.
Дүйсебаев Сатылған аға бізге сынып жетекшісі болды. Ол
кезде өмірдің өзі қаншалықты жұпыны болса, адамдар да
соншалықты қарапайым, сыпайы келетін. Мұғалімдеріміз де
сондай. Көбі соғысқа қатысып, майданның ащы дәмін татып
келгендер. Сабақта қатал болғанмен, жәй кездері әзіл айтып,
қалжыңдап жүре беруші еді.
Аузынан папиросы түспейтін орыс тілі мен әдебиетінен
беретін Иван Корниенко деген ағай болды. Қазақ арасында
өскендіктен болар, қазақ тілінде де мүдірмей сөйлей береді.
Жұрттың бәрі «Иван Иванович» деп атайды. Өте балажан,
әңгімешіл адам. Біздің көңілімізді қимай сабағының тең
жартысын соғыс тақырыбына арнайды. Тырп етпей отырып
тыңдаймыз. Шу-шу етіп неше түрлі сұрақтар қойып жататын
едік. Соның бәріне ерінбей жауап береді. Немістердің пуле
мётін кеудесімен жапқан Александр Матросов, дарға асып
жатса да құпиясын айтпай кеткен партизан қыз Зоя Космо
демьянская, өртенген самолётімен жаудың үстіне құлап
түгелдей қырып салған ұшқыш Николай Гостелло туралы
айтады. Сондай ерлік көрсеткендердің бірі 28-панфилов
шылар қатарында болған, біздің атақты жерлесіміз Николай
Белашов деп сөзін аяқтайтын. Біз болсақ көзіміз бақырайып,
бейне бір сол алапат соғыстың ішінде өзіміз жүргендей,
көңіліміз алабұртып ерекше әсерде қалатын едік.
Николай Белашовтың өзі жайлы, әке-шешесі туралы
ауылдың ақсақалдары да мақтан етіп айтып отырады.
Мына тұрған кіші Сұлутөрде туған. Баяғы Ноғайбай бидің
заманында Ресейден көшіп келген орыстардың ұрпағы.
Әкесі қарапайым шаруа болатын. Николайдың өзі болса
төртпақ келген шымыр жігіт. Ауылда ұста боп істеген.
Басы тоқпақтай балғамен қызған темірді ұрғанда, қамырша
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илейтін еді. Ал енді көкпар тартқанда кез келген қазақтан
кем түспейді дейтін. Майданға осы ауылдың жігіттерімен
бірге аттанды. Бұл енді ауыл ақсақалдарының жас
балаларға аңыз ғып айтатын әңгімесі. Оның қаншалықты
шынайы екендігін тексеріп жатқан кім бар? Біз үшін қызық
әңгіме болса болғаны.
...Ал ресми құжаттарда Николай Белашов, қазіргі
Жамбыл облысы Қордай ауданында 1911 жылы қара
пайым шаруаның отбасында туған, білімі бастапқы сынып
ты бітірген деп жазылыпты. 1941 жылы әскер қатарына
шақырылып, 316-атқыштар дивизиясы, 1075-атқыштар
полкінің жауынгері болған. Мәскеу түбінде болған қиянкескі соғыста қаза болған, 28 қаһарман-панфиловшылар
атанып, тарихта мәңгі есімдері қалған батырлардың ішінде
Николай Белашов та бар. Мұғалім ағайдың бізге тәптіштеп,
есімізде мәңгі қала-тындай етіп айтатын әңгімесінің бір
төркіні осындай еді.
Иван ағаймен бір ауылда, бірге өскен қазақ құрдастары да
жетіп жатыр. Жолыға қалса:
– Әй құрдас, қашан үйленесің? Жасың қырықтан асты
ғой! – деп тиісе кетеді.
– БірТатьяна жүрген шығар күтіп. Жолымыз түйіс
се, қайда қашады дейсің? – деп күле жауап береді. Оған
екінші бір құрдасы қосыла кетіп:
– Сен де сұрамайтын нәрсені сұрайды екенсің. Ол қайтіп
үйленеді? «Ана жерін» мина жұлып әкеткен дейді.
Жұрт бұлардың әзіліне қыран-топай күліп жататын еді.
Зілсіз айтылған құрдастарының қалжың сөзін еш кірбіңсіз
қабыл алып өзі де қосыла күліп қояды. Біздің сүйікті
ұстазымыз болған, жан-дүниесі ерекше жаралған Иван
Ивановичтің бейнесі менің жүрегімде осы көрініспен қалып
қойыпты.
Басқаларды қайдам, өз басым асыға күтетінім – әдебиет
сабағы. Шүкен (Қарынбаева) тәтенің сабағында әшейінде
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тыныш отыра алмайтын «жыбырлақ» деген баланың өзі
жым болады. Қандай тақырып болса да бар ықыласымызды
салып, тырп етпей отырып тыңдайтын едік. Тәтенің үнінде
өзге мүғалімдерге ұқсамайтын жұмсақтық бар. Бірден өзіне
тартып, елітіп әкететін еді. Сол күні өтетін тақырыпты
өмірде болып жатқан, тіпті өз аулымызда күн сайын көзбен
көріп жүрген жәйларға байланыстыра отырып әңгімелейді.
Енді-енді қалыптасып келе жатқан бала көңілімізді қиянға
жетелеп әкеткендей болушы еді. Әр баланың көңіл күйін,
жан-дүниесін тап басып, іш тарта сөйлейді. Әке-шешеден
ерте айрылып, жылы сөзді көп ести бермейтін, ұяңдау өскен
кейбір балалар үшін осының өзі-ақ ананың жылы алақанын
сездіргендей өте әсерлі.
– Бүгінгі сабағымыз Александр Пушкиннің шығарма
ларына арналады. Тақырыбымыз – «Евгений Онегин»
поэмасы. Қане, балалар, осы поэманы қазақ тіліне аударған
кім, білесіңдер ме? – дейді. Біз болсақ күмілжіп, бір-бірімізге
қараймыз. Күлімхан болса айтар еді. Тап бүгін келмей
қалғанын қарашы. Ауырып қалыпты. Шүкен тәте бәрімізге
барлай қарап шығып, қол көтеріп отырған ешкім болмаған
соң сөзін ары қарай жалғастыра берді. Мұны аударған
қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбев. «Оны жақсы білеміз»
деп балалар шу ете қалдық. «Білсеңдер өте жақсы. Бұл
поэмада Татьяна деген орыс қызының Онегин деген орыс
жігітіне ғашық болғаны жайлы айтылады. Екеуі бір-біріне
хат жазысып тұрған. Міне, сол хаттарды Абай қазақ тіліне
аударып бізге жеткізіп отыр.»
– Ғашықтар туралы жазылған қазақ халқының қандай
жырларын білесіңдер? Кім айта алады?
Бұл жолы бірнеше бала қол көтеріп, жарыса сөйлеп
жатыр. Бірі тұрып «Баян сұлу» десе, екінші оқушы «Қыз
Жібек» дейді даусын барынша қатты шығарып. «АйманШолпан», «Алпамыс батыр», «Қобыланды» деп шуласады.
Бәрін, басын изеп, үнсіз тыңдаған Шүкен тәте:
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– Жарайды, балалар, біраз жырды біледі екенсіңдер.
Бірақ батырлар жырын бұл жерге қосуға болмайды. Енді
орындарыңа отырып, Татьянаның не жазғанын оқып көрелік.
Шүкен тәте, алдымен Онегиннің қандай адам екенін,
олардың қалай кездескені туралы, Онегиннің сөзінен тайып,
опасыздық жасағаны жайлы толғана айтып берді. Бала
көңілімізді бірде үркітіп, енді бірде жадырата түскен мұғалім
тәтенің әңгімесін ұйып тыңдағанымыз сонша, мұрны
мыздың шуылына дейін естіліп тұратын. Ал енді Татьянаның
жанын ауыртып, жүрегін кескілеген мына бір хатын тыңдап
көріңдер. Осы хатқа лайықтап Абайдың жанынан шығарған
әні де бар. Шүкен тәте, біз мүлдем күтпеген іске көшті.
Татьянаның хатын жәй ғана дауыстап оқудың орнына, әнге
қосып айтып кетті. Бұрын естіп көрмеген ән. Мұңға толы,
адамның көңілін елжіретіп, сезімін тербейтін ғажап ән.
Тәтенің тап осындай ән салатынын, мақпалдай жұмсақ даусы
бар екенін сонда білдік.
«Тәңір қосқан жар едің сен,
Жар ете алмай кетіп ең.
Ол кезімде бала едім мен,
Аямасқа бекіп ең»...
Елжіреген жас емес пе ем,
Еппен айтсаң жұбатып.
Мен ғашыққа мас емес пе ем,
Кетсең еді ұзатып».
Көзіміз шарасынан шыққандай, есіміз кете тыңдаған
әннің әсері сондай, біраз қыздар мұңайып, жылап жіберуге
шақ қалып отыр. Шүкен тәте де бәрін ұмытқандай беріле
әндетеді.
«Сен жаралы жолбарыс ең,
Мен киіктің ылағы ем.
Тірі қалдым, өлмей әрең,
Қатты батты-ау! тырнағың...»
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Тап осы тұста шыдай алмай қатты күрсініп қалсам керек.
Бәрі менің бетіме жалт қарады. Ішкі жан-дүниемді толқытып
күшейе түскен беймәлім күш тамағыма кеп кептеліп
қалғандай. Көзімнен жас тамшылары ыршып-ыршып түсті.
Атып тұрып далаға жүгіріп шықтым. Көпке дейін өксігімді
баса алмай жылағаным әлі есімде. Сыныптас құрдастарым:
«Татьянаның ғашығы» деп біраз уақыт күліп жүрді. Бірнеше
институт бітірмей-ақ, білімді халықтық тәрбиеден іздеген,
өмірдің өзінен үйренген, кеудесі сыр сандық, оқығаны мен
тоқығаны көп, жанымызды елітіп, санамызға білім дәнін
еккен біздің алғашқы ұстаздарымыз осындай еді.
Әлдибай аға – физикадан, Керімқұл аға – тарихтан,
Шүкен тәте – әдебиеттен сабақ береді. Менің сыныптасым
Алмасбектің әкесі Керімқұл аға болса, шешесі Күлсім тәте
бар. Алмасбек те мен сияқты әжесіне тән, ерке өскен бала.
Бұларға көп бағына бермейді. Мұның бәрін қазір айтып
отырмын ғой, ол кезде ойымызға кіріп те шықпайтын.
Әлдибай аға бір жағынан мектеп директоры боп істейді.
Үзіліске шыға салып, апыр-топыр алысып жатқан балалардың
қасына үндемей келіп қарап тұрады. Даусы қаттырақ шығып,
көзге түскен сотанақтау біреуін құлағынан тартып алып
кететін. Кабинетіне апарып біраз «сілкілеп» жіберетін
болу керек, әлгі бала көпке дейін ойынға қосылмай шеттеу
жүреді. «Не істеді? Не айтты?» деп сұрай қалсаң, «Соғыста
өлген әкеңнің әруағын сыйласаңшы. Ол байғұс сен үшін,
сен жақсы оқысын, жақсы өмір сүрсін деп өлімге басын
тікті ғой. Сенің істеп жүргенің мынау» деп сөкті дейтін.
Директордың бұл сөзіне балалардың бәрі де кәдімгідей
мойынсұнып, мұңайып қалатын едік.
Әлдибай ағаның қолында бір бума кілт жүреді. Сабақ
оқымай келген немесе қанша түсіндірсе де айтқанын
ұқпайтын балаға ақырып ұрсып жатпайды. Қасына келіп,
сұқ саусағына киген кілтпен басынан нұқып-нұқып жіберіп:
«Есеп білмеген – есек. Бүгін ештеңе ұқпасаң, ертең далада
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қаласың», – дейтін. Ағаның осы әдетін жақсы білетін балалар
оның қасынан өткенде бұғыңқырап, тез жүгіріп өтер еді.
Сыныптағы қыздармен де тез тіл тауып кеттік. Орынкүл
көрші үйде тұрады. Үлкен үзіліске шыққанда кәдімгі жарысқа
түскендей үйге қарай қатарласа тұра жүгіреміз. Соның өзі
бізге қызық боп көрінетін. Күлімханның әкесі колхоз бастық.
Орта бойлы талдырмаш қыз. Сабақты жақсы оқиды. Қай
пәннен болса да бәрімізден бұрын қол көтеріп, тақылдап
тұрғаны. Сонысына қарап, ең бейбас деген баланың өзі оған
көп тиісе бермейді. Кейіннен біздің сыныпқа Отан деген
қыз қосылды. Бойы сұңғақ, мінезі жұмсақ, аққұба, өңді қыз.
Еркетотай мінезі бар. Біздің көбірек ортаға алатынымыз да
осы Отан болатын. «Отан қазір жылайды. Көрде тұр, қазір
жылай салады» деп қаумалап тұрып аламыз. Отан болса екі
көзін уқалап, расында, шындап жылауға кіріседі. Бәріміз мәз
болып, қол шапалақтап, шулап қалатын едік. Енді ойласам,
осының бәрі соғыстан кейін іле-шала туып, әр үйдің бір-бір
еркесі боп өскен біздерге ғана тән балалық мінез екен-ау!..
Бір жолы ойымда жоқ қызық оқиға болды. Сабақтың
басталуын күтіп отырған едік. Апыл-ғұпыл жүгіріп Алмасбек
кірді: «Қыздар орнында қала берсін. Жігіттер, қашамыз!»
дейді. Себебін айтып та жатқан жоқ, жылдам барып терезені
ашып, секіріп кетті. Онысын қызық көріп, біз де оның
артынан секіріп-секіріп түстік. Басымызды бұғып мектептің
қабырғасын бойлай жүгіріп келеміз. Мұғалімдердің көзіне
түспейтіндей жерге барғанда Алмасбек тұра қалды.
– Не болды? Не бүлдірдің? – дейміз жан-жағынан анта
лап. Ентігімізді баса алмай тұрмыз.
– Не болушы еді. Жаңа мектепке ақ халат киген ауылдың
дәрігері кірді. Тазалық тексеруге келіпті.
– Тексерсе несі бар? Соған бола сабақтан қашқанымыз
ұят болды ғой, – дейді Таңатбек.
– Ұяттың көкесін үстіңнен «бит» тауып алса, сонда
көресің, – деп Алмасбек шап ете түседі.
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– Қане айтыңдаршы, қайсың күнде моншаға түсіп,
тазарып жүрсіңдер. Ауылда монша тұрмақ, ыстық су да
жоқ. Ал енді біреуміздің үстімізден әлгіні тауып алса, не
болады? Қыздардың алдында өлім емес пе? – деп кәдімгідей
ренжіп тұр. Алмасбектің сөзінен кейін бәріміз ойланып
қалдық. Расында, аптаны былай қойғанда айлап монша
көрмейтін тұла-бойымыздан бәрін де табуға болады. Әже
міз анда-санда су қайнатып, қораға кіргізіп алып жуын
дырып жататын. Одан не пайда? Ертесі күні-ақ асық атып,
доп қуып, ағыл-тегіл терлейсің. Асқа отырарда, жатар
алдында беті-қолымызды суық сумен шайғанымыз болмаса,
дұрыстап тазалық ұстап жүрген ешкім жоқ. Алмасбектің
сөзі рас боп шықты. Шаштарынан бірер сірке табылған
қыздарды Күлсім тәтенің әбден қызартып ұрсып жатқанын
естиміз. «Бір басыңа ие бола алмай не қара басты саған?»
дейді. Біздің көзімізше емес. Бізді сыныптан шығарып
жіберіп ұрсады.
Бұл жолы құтылғанмен келесіде қашып шыға алмай
қалдық. Өйткені Күлсім тәте бір қулық жасапты. Тексеруді
сабақтың аяғында емес, тап сабақ үстінде жүргізу керек
деп шешеді. Қасына ақ халатты медбикесін ертіп кіріп
келгенде, не істерімізді білмей бір-бірімізге қарай бердік.
Қыздарды түгел шығарып жіберіп, тексеруге кірісті. Күлсім
тәте есіктің аузында тұр. Өзі де етжеңді адам еді, мол дене
сімен есікті жауып қалды. Қашып шығатындай мүмкіндік
жоқ. Соның арасынша ерке Алмасбек, «мен қазір есікке
қарай жүгірем, Күлсім менімен әуре боп жатқанда сендер
терезеден қашыңдар» дейді сыбырлап. Күлсім тәте оны
да ойластырып қойған екен. «Терезеден қашып шығамын
деп ойламаңдар. Сыртынан шегемен бекітіп қойдық»
дейді. Амалымыз қалмаған соң, кезекке тұрып тексеруге
әзірлене бастадық.
Медбике тәте осы ауылға жаңадан келін боп түскен жас
келіншек. Медучилище бітірген екен. Өзі де ұялып әрең
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сөйлейді. Кезек маған келгенде ойыма бір қулық келді.
Шалбарымды екі қолыммен қысып ұстап тұрып алдым.
«Неге үйтесің? Сен де шешін» дейді. Өзі қызарып кетіпті.
«Шешпеймін деген соң шешпеймін!» дедім қасарысып. «Неге
шешпейсің?» «Трусиім жоқ» дедім жұлып алғандай. Менен
мұндай мінез күтпеген Күлсім тәте де, медбике де аңтары
лып қарап қалыпты. Сол сәтті пайдаланып жүгіріп шығып
кеттім. Қаша алмай қалғандар әбден «сорлапты». Шашынан
да, ышқырынан да «әлгі пәлелер» шыға келген көрінеді.
Ертесі күні Күлсім тәте бәрімізді сабақтан соң алып
қалып «тазалық» сабағын өткізді. Қыздардың көзінше әбден
сөгіп, әкемізді танытатын шығар деп есіміз шығып отыр едік.
Біз ойлағандай емес, мүлдем басқаша болды. Даусы да бәсең,
ашу да шақырған жоқ. Сәл күлімсіреп, ақырын сөйлеп отыр.
«Біле-білсеңдер мұның бәрі сендер үшін қажет. Таза жүрген
адамның дені сау болады. Сендер жаңадан «тәй-тәй» басып
жүрген нәресте емессіңдер ғой. Қыздар бойжетіп, ұлдар
ержетіп қалдыңдар. Ертең-ақ бір-бір үйдің келіні, бір-бір
үйдің иесі болып шыға келесіңдер. Анау, менің Алмасбегім
«осында бір қызды жақсы көрем, соған үйленем деп әлденақ қыңқылдап жүр ғой» дейді күліп. Тәтенің бұл сөзіне
ерке Алмасбек: «Сенбеңдер! Өтірік айтады» деп қызараң
дап қалды. Бұған Күлсім тәте көңіл аударып та жатқан
жоқ, әңгімесін жалғастырып жатыр. «Үйдегі ата-әжелеріңе
қарасаңдаршы, апта сайын ыстық суға түсіп, шаштарын
сүзіп, тырнақтарын алып жатады. Әр намаз сайын күніне
бес-алты рет жуынып-шайынады. Тәні таза адамның, дені де
таза болатыны сондықтан.»
Әртүрлі мысал келтіре отырып, көңілімізді елітіп біраз
әңгіме айтты. Әсіресе, бізді баласынбай, кәдімгі ақыл
тоқтатқан ересек адамдардай көріп, ашық әңгіме-дүкен
құрғаны қатты әсер етті. Оны сыныптас қыз-ұлдардың
жүзінен де аңғаруға болатын еді. Іштей ойланып, үнсіз
тарастық. Расында, осы әңгімеден соң қыздардың шашынан
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тартып, аяғынан шалып жыларман ететін бейбастығымыз
сап тиылды. Қыздар да бізге ерекше ықылас танытып,
көңіл бөле бастағандай көрінетін. Өмірдің аса қастерлі
бір белесі алғашқы мүшел жасқа толғанымызды сезбей де
қалыппыз.
Ауыл өмірі өзінше қызық. Қысы-жазы колхоздың тірлігі
бітіп болмайды. Қыс түсіп, бір-екі ай тыныс алғаны болмаса,
қалған уақыттың бәрі қарбалас. Көктем шыға қой қоздату,
егін салу басталса, жаз айларында маялап шөп шабу, жазғы
егіс жинау науқаны басталады. Колхоздың осындай қымқуыт шаруасынан оқушылар да тыс қалмайды. Адам қолы
жетпейтіндіктен, жеңіл-желпі жүмыстарға бізді де алып
баратын. Жеңіл-желпі деген жәй сөз. Малшылардың қойқорасын тазарту, көң ойып, шөбін жинау, қырманда астық
түсіру оңай шаруа емес. Тап сондай тіршілік үйде де бар.
Оған да қолқабыс көрсету парыз.
Менің қара есегімнің пайдасын бүкіл ауыл көрді. Біреу
дің кірпішін, біреудің тартып қойған ұнын, енді біреудің
тезегін жеткізіп беру қажет. Солардың бәрі біздің үйге келіп,
шаруасын айтады. Соларға көмектесіп жүріп қара есегім
«тепең жорға», өзім болсам көңіл жықпайтын «тіл алғыш
бала» атандым. Ауылда ауыз су жоқ. Әркім барып, Ақшиден,
Қарабарақтан, қолы жеткендер тіпті Отардан су тасып ішеді.
Біздің көшеде тұратын бес-алты үйге суды мен жеткіземін.
Тынышкүл атты көрші қыз бар. Соны ертіп алып, ауылдың
бас жағындағы құдықтан су тартамыз. Ара қашықтығы
кем дегенде екі-үш шақырым. Арбаға байлап берген ағаш
бөшкем бар. Жиырма шелек су сияды. Тепең жорға құлағын
қайшылап қойып, түк болмағандай тартып ала жөнелетін
еді. Кейде арықтағы батпақ суға арбаның дөңгелегі батып
жүрмей қалады. Есегім болса белі қайқайып, төрт таған
дап тырмысып әлек. Ондай сәтте Тынышкүл екеуміз арба
ның екі жағынан демеп, күш қосып әрең шығарып ала
тын едік. Осылайша күніне екі рет, кейде төрт рет барып
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келуге тура келеді. Біз көшіп келгелі көріп жүрген ауыл
тірлігі осындай. Бұған әбден бейімделіп, көніп алдым.
Бір қиыны ауылда кино жоқ, электр жарығы тапшы.
Тамақ ішсек те, сабақ оқысақ та әйнек фонарлы пілте
шамның жарығын пайдаланамыз. Әкем болса, түні бойы
отырып жазу жазады. Одан қалса үйдегі көп кітаптың бірін
алып оқып отырады. Оқымаған кітабы қалмаған шығар.
Бұл кітаптарды ақынның 75 жылдық мерейтойына сыйлық
ретінде Шу ауданы әкеліпті. Ұзын саны 500-дей кітап.
Несін жасырайын, қолыма оқулықтан өзге кітап ұстап
көрмеген менің өзіме де оң әсер етті. Ғабит Мүсіреповтің
«Қазақ солдатын», Сәбит Мұқановтың «Өмір мектебін»,
Мұхтар Әуезовтің «Абай жолын» алғаш рет осы жерден
көрдім. Өлеңмен жазылған, орыс тілінде басылған көптеген
кітаптар бар. Мән-мағынасын терең ұғынып жатпасам да,
жалпы оқиғасы есімде қалыпты. Алғаш рет әдебиетке, өлеңжырға деген қызығуым тап осы жерден бастау алды десем
еш артықтығы жоқ.
Анда-анда іздеп Семетай келіп тұрады. Оның айтуынша,
бала кез достарымның көбісі басқа жаққа көшіп кетіпті.
Отарда Тұрғанбек пен Медербектен өзге ешкім жоқ дейді.
Күмілжіп сұрауға батылым жетпей тұрғанымды сезіп қойдыау, деймін. Өзінің тік сөйлейтін әдетіне басып: «Тұрған
екеуің ғашық болған қыздардың бірі де қалған жоқ. Бәрі де
көшіп кетті» дейді. Немқұрайды айта салған сияқты. Бірақ
менің жүрегіме біреу ине сұғып алғандай шаншып-шан
шып кеткенін аңғарған жоқ. Оның келгенінен не пайда?
Жатып алып кешке дейін кітап оқиды. «Жүрсеңші, балалар
келіп тұр. Доп ойнайық» деймін. «Өзің ойнай берші. Мен
мына кітапты бітіріп тастайын. Ең қызық жеріне келдім»
деп қала беретін. Семетайдың кітапқа құмарлығын байқап
жүрген әкем, ол қайтып кеткен соң, мені қасына шақырып
алып: «Анау, Нұрдәулеттің баласын көрдің бе? Бас алмай
кітап оқиды. Болайын деген бала осылай істейді. Ойын қуып
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бос жүре бермей, сен де бір уақыт кітап оқып үйрен, балам!
Ақыл-нақылдың бәрі осы кітапта», – дейді. Оған кәдімгідей
намыстанып қалатын едім.
Есейгеннің белгісі шығар, бұрынғыдай күнұзақ ойнап,
кешке бір-ақ келетін әдеттен арыла бастадық. Көркемжан
оқуға кеткелі үйдегі барлық шаруа маған көшті. Әсіресе,
көктем шыға жұмыс қаптап кетеді. Арық тазалау, көкөніс
егетін жердің топырағын аудару, қи төсеу, ағаштарды бұталау,
картоп түптеу сияқты толып жатқан жұмыстар. Шешем
болса, әжем екеуі үйдегі ұсақ малдардың жүнін қырқып алып,
көк шыбықпен сабалап, ақ түбітке айналдырып жатады.
Әкем екеуміз қысқы қораның ішін тазалауға кірісеміз. Бір
шөмеле болып үйіліп жатқан қалдық шөптерді сұрыптай
бастайды. Су тиіп шірігендерін бір бөлек, құрғақтарын бір
бөлек жинау керек. «Ата, осыған әуре болудың керегі не?
Күзге таман колхоз жаңадан шабылған шөп әкеп береді
ғой» деймін ренішімді жасыра алмай. «Әй, балам-ай! Биыл
жауын-шашын көп болып шөп бітік шықса береді. Ал мүлдем
шықпай қалса қайтеміз? Ал мынаны күнге жайып кептіріп,
бөлек жинап қойсақ несі қиын. Қысқы күндері малдың
қаужауына таптырмайтын азық қой. Бір жағынан қой-ешкіге
тиімді болса, екіншіден, жем-шөпті үнемдеуге себепші
болады» дейтін. Енді ойласам, әке сөзінің бәрі рас әрі үлкен
тәжирибе екен.
Кей күндері шырт ұйқыда жатсам, шешем келіп оятып
жатады. «Қарағым-ау! Әкең таң сәріден тұрып су жығуға
кетті. Судың кезегі келген екен. Сен де барып көмектес,
балам. Қарт адамға обал емес пе? Бүгін суғарып алмасаңдар,
ағаштың бәрі қурап тұр». Бір емес, бірнеше рет келіп оятады.
Даусы шыққан сайын көрпемді басыма орап, құлағымды
басып жата беремін. Жас кездегі ұйқы қандай тәтті. «Әкеңе
обал емес пе?» деген сөзі құлағымнан шыңылдап кетпей
тұрып алады. Амал жоқ, орнымнан әрең тұрып артынан
баратын едім. «Балам, келгенің қандай жақсы болды. Суды
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жығып жібердім, ендігі жетіп те қалған шығар. Мен үйге
барып, бақты суғара берейін. Сен суды қарап жүр. Орта
тұстан әлдебіреу жығып алмасын».
Сондағы менің міндетім – үй-үйдің арасымен арықты
бойлай жүріп, судың толық баруын қадағалау ғана. Оның
өзі де оңай шаруа емес. Сенің өтіп кеткеніңді аңдып
тұратын болу керек. Арықтың аяғына барып қайтқаныңша
әйтеуір бір тұсынан суды жырып қояды. Мұны істеп жүрген
бала екенін, әлде үйде отырған кемпір-шал екенін біліп
болмайсың. Әкем болса: «Адамдарда ұят жоқ. Бір айда
бір тиетін сумен алыспаса да болады ғой. Сен болмасаң,
мына ағаштарға су да жеткізе алмайтын едім. Әлдеқашан
қурап кететін еді», – дейді. Құшағына алып маңдайымнан
иіскеп қояды.
«Жеті күн жауған жаңбырдан, жылысып аққан су
артық» деген. Жаңбыр шелектеп құйып өтсе де, бақтағы
ағаштар, жоңышқа, көкөністер оның суына «мейірлене»
алмайды. Өткінші жауынның суы тез ағып етеді, жерге сіңіп
үлгере алмайды. Сондықтан, бау-бақшаны қолдан суғарған
әлдеқайда тиімді. Жайылған су бәріне тегіс баратындай
етіп, жолын бөгеп, бағыштап отырған дұрыс. Тосылған су
екі-үш сағаттың ішінде жерге сіңіп, топырақтың айызы
қанады. Айтса-айтқандай-ақ бірер сағаттан соң қатып жатқан
жер жұмсарып, тізеге жететіндей батпаққа айналатын еді.
Соны аяғымен кешіп жүріп, бақшаны түгелдей өзі суғарып
шығатын. Отыз сотых жерді алып жатқан жоңышқа суық
күз түскенше үш рет шабылады. Соны шауып, кептіріп
жинап алатын да өзі. Жетпіс жастан асса да қайраткүшінен арылмаған ақынның мұнысына біз ғана емес,
өзге адамдар да таңқалып, сүйсіне қарайтын еді.
Күзге қарай бақшадағы өрік-алмалар пісіп, сабағынан
үзіліп түсіп жатады. Шашылып жатқан алмаларды теріп
жеп балалар мәз. Сол алманың «қызығын» үйдегі қызыл
сиыр көретін еді. Өрістен келген бойда, бір шылапшын
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алманы алдына қоя саламыз. Ұртын толтырып, тістерін
қайшылап жеп жатар еді. Ол кезде бүгінгідей базарға
апарып, асханаларға өткізетіндей жағдай қайдан болсын.
Алма ағаштың көлеңкесінде әкем отырады. Қолындағы
алманы өткір бәкісімен аршып, бір кесіп маған ұсынады.
«Кел, қарағым, мұнда сенің де еңбегің бар. «Еңбек етсең
ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген осы. Еңбек түбі –
зейнет, балам!» – дейді. Әкеге жәрдемші болып, азды-көпті іс
тындырып, сүйеніш болуға жарап қалғаныңды сезіну қандай
бақыт! Әкені үлгі тұтып, жақындастыра түсетін де сол сезім.
Кірбіңі жоқ, алаңсыз бала сезім.

БІЗДІҢ ТҰҚЫМҒА
ҰРЛЫҚ ЖАҚПАЙДЫ
Әкемнің бір әдеті көктем шығып, күн жылына баста
ғаннан-ақ темір төсегін бақ ішіне шығарып, ала жаздай
далада ұйықтайтын еді. Шағын ғана жинама төсегімді алып
мен де қасына келіп жататын едім. Төсегінің басында ілулі
тұратын домбырасын ұзақ шертеді. Айнала тып-тыныш,
маужыраған түнгі сәтте домбыраның қоңыр үнін естіген
қандай ғанибет. Көңіл елітіп, жан-дүниеңді балқытқандай
дел-сал күйге енесің. Бүгін де тап солай болды. Аспандағы
быжынаған жұлдыздарды санап, қиялға ерік бергенмін.
«Әркімнің маңдайына біткен өз жұлдызы болады. Ол адамды
өмір бойы қадағалап, жол көрсетіп отырады. Адам бұл
дүниеден озғанда, оның аспандағы жұлдызы да сөніп ағып
түседі» дейтін сөзге қатты сенетін кезім. Әкем домбырасын
біраз шертіп, үнсіз жатыр. «Не ойлап жатыр екен? Мынау
самсаған жұлдыздардың қайсысы әкемдікі екен? Қанша
жыл өмір сүреді екен?» деймін іштей күбірлеп. Бұл ойымды
әкемнің сөзі бөліп жіберді.
– Балам, ұйықтап қалған жоқсың ба? – дейді.
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– Жоқ, ата, ұйқым келмей жатыр. Тап бүгінгідей самсаған
жұлдыздарды көрген емеспін. Осылардың саны қанша болар
екен? Қой түгендегендей етіп, түгел санап шықса ғой, шіркін!
Атам бұл сөзіме жәй ғана күліп қойды.
– Кім біледі, қарағым? Адам баласы жаратылғаннан
бері мыңдаған ғасырлар өтті. Миллиондаған адам келді
дүниеге. Солардың бәрі өмірден озып, жұлдызға айналған
шығар? Оның санын кім біліпті? Екеуміз аспанға қарап
біраз жаттық. Екеуміздің де ұйқымыз «қашып» кеткен
сияқты.
– Ата, менің жұлдызға айналған аталарым бар ма? Олар
қандай болған? Батыр болды ма, би болды ма? Мектепте
біздің бабаларымыз туралы ешнәрсе айтпайды ғой. Атам
тамағын қырып, жөтеліп алды.
– Е, е, балам. Бұл күнде айтатын да, айтпайтын да
нәрселер көп. Әр заманның өзіне тән тәртібі, заңы, құпиясы
болады. Сол кезде өмір сүрген адамдар сол тәртіпке, сол
заңға қарап тірлік етеді. Сен әлі жассың ғой. Кейін ержетіп,
ақыл тоқтатқанда, осының бәрін өзің де түсінесің. Ал енді
сенің ата-бабаларың да текке өмір сүрмеген. Оның ішінде
батыр да, би де, шешен де, ақын да көп болған. Солардың
бәрін тізіп айтып жатуға, дәріптеп көрсетуге қазіргі тәртіп
рұқсат етпейді. Сонда да болса аты аңызға айналған, даңқты
аталардың кім екенін білмесең де, аты-жөнін есіңе сақтап
жүргенің дұрыс. Мүйізді Өтеген, Сыпатай, Қордай, Отар,
Бәйдібек сияқты батыр бабаларың өткен. Түйіні қатты,
әбден шиеленіскен дау-дамайды төрт-ақ ауыз сөзбен шеше
салатын Бәйімбет, Ноғайбай, Кебекбай сынды шешендер
өткен. Тіпті көнеден тартсаң Жүсіп Баласағұн, Мұхаммед
Хайдар Дулати сияқты ғұламаларды кім білмейді?! Осының
бәрі жеті қат жердің астында жатқан саф алтындай асыл
дүниелер. Олардың еңбектері кең зерттеліп, бағы ашы
лып ұрпағына жетер-жетпесі екі талай, балам, – дейтін.
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Менің ұғынуыма жеңіл болу үшін барынша қарапайым,
түсінікті етіп сөйлейтін еді.
Ал енді ер жігітке жеті атасын білу парыз. «Жеті атасын
білмеген – жетесіз!» деп бекер айтылмаған. Мәселен, тап
өзіңнен басташы. Сен – баламсың, мен – әкеңмін, Әзірбай
– атаң, Манабай – арғы атаң, Тайторы – бабаң, Ботый – түп
атаң, Айуан – тек атаң. Осылайша жалғасып кете береді.
Әрбір жете атадан соң қыз беріп, қыз алысуға болады.
Осының бәрі тізбелей келіп, бір қауым елдің шежіресіне
айналады.
«Тек атамызды неге Айуан деп атаған?» деймін түсіне
алмай.
– Көне дәуірде адамды сесті болу үшін жолбарыс,
қабан, арлан, бұғы, бүркіт деп атай берген ғой. Бәлкім, бұл
да сондай ырыммен қойылған ат шығар. Мұның мағынасы
тереңде жатыр. Сол сияқты «қанша батыр болса да, жауға
салма жалғызды» дейтін көнеден қалған тағлым-сөз бар.
Өйткені біреудің жалғызы соғыста мерт болса артында
ұрпағы қалмайды. Жеті атадан бері өсіп-өніп келе жатқан
отбасының бір бұтағы көктемей қурап қалды деген сөз.
Алысқа барып қайтеміз, майданнан келмей қалған ағаларың
Жапарбек пен Қыдырбектің тағдыры міне, осындай.
Дана халқымыз басына қандай күн туса да, ең алдымен
ұрпақ жалғастығына үлкен мән берген. Менің өмірім де
соған ұқсайды. Әзірбайдың шеттігі атанып, жалғыз тудым.
Шешеден ерте айрылған балада не күй болады дейсің.
Әркімнің түртпегіне түсіп, көзге шыққан теріскендей күй
кешкенімді несіне жасырамын. Әкем байғұс, қолына түскен
бар дәмдіні менің аузыма тосушы еді. Кейде жарты құрсақ
аш жатқанымды көріп, кәрі денесі босап жылап қалатын.
Осының бәрін көріп өскен мен тез ержеттім. Ауылдың
бұлаң өскен өзге балаларына қарағанда ширақ, қарулы, бой
шаң едім. Соның бәрін көріп-біліп отырған Алла тағалаға
мың тәубе. Аузыма өлең салып, бойыма ақындық дарыт
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қан болса керек. Он жетіге дейін қой соңында жүрсем де,
сол өнерімнің арқасында ел аузына ілініп, Кенен ақын
атанып кете бардым емес пе. Баяғы көрген қиындықтың
бәрі артта қалды, көзден ғайып болды.
Мұның бәрін тізбектеп неге айтып отыр дейсің. Мен
де баланы кеш көрдім. Біраз балаларым тым ерте шетінеп
кетті. Ол жөнінде халық жақсы біледі. Құдайға зарлап, мұң
айтқан әндерім де бар. Енді сендерге ұзақ өмір берсін. Біз
көрген қиындықтарды көрсетпей-ақ қойсын! Адал болыңдар,
өтірікші, аярлықтан аулақ жүріңдер. Бұл өсиетті бір кезде
әкем Әзірбай маған айтып, құлағыма құйып отырушы еді,
енді мен саған айтып отырмын.
– Ата, кейбір сотанақ балалар өзгенің бақшасына түсіп
қауын-қарбыз ұрлайды, алмасын үптеп кетеді. Бала кезіңізде
ұрлық жасап көрдіңіз бе? – деймін.
– Балам-ау, ақыл тоқтатпаған аңғал кезде қай бала
бейбастық жасамайды дейсің? Тап осы сенің жасыңдамын.
Сүйкім деген кемпірдің үйінен кездік ұрлаймын деп әкем
нен қатты сөгіс естігенмін. Қаласаң айтып берейін, – деді.
Үстіндегі көрпесін аяғына таман тартып қымтап қойды.
– Сүйкім әже, менің анам Ұлдарды көрген адам. Барған
сайын: «Шешең қандай жақсы адам еді. Туған сіңлімдей
болып, сырласып отырушы едік. Үні жұмсақ, ән салғанда,
бүкіл ауыл тына қап, тыңдайтын еді» деп еске алып отыра
тын. Анда-санда барып айран-шалап ішіп кетіп жүретінмін.
Тіпті үйінде өзі жоқ болса да, еркін кіріп жүре беремін. Бір
күні қою айранды тойғанымша ішіп, енді тұра бергенімде,
керегеде ілулі тұрған бір затқа көзім түсіп кетті. Алып көріп
едім, сабы күміспен қапталған әдемі кездік екен. Қызығып
кетіп, әлгіні қойныма тыға салдым. Екі-үш күн кездікпен
қамыстан сыбызғы, бұтақтан таяқ жасап алып мәз болып
жүргенмін. Аяқасты, қасында Ыбырайым деген баласы бар
Сүйкім әже кіріп келді. Ыбырай қолымдағы кездікті көріп:
«Кездігімді неге аласың? Есіркеме жетімді...деген осы екен
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ғой» деп өзімнен бастап, дым қалдырмай боқтап шығып
кетті. Не айтарымды білмей, тіл-аузым буылып қала бердім...
Тағы да бір жолы Әшіржан деген құрдасымның бір
қозысын ұрлап алғаным бар. Өте сенгіш, аңқау еді. Сәт деген
байдың қойын бағады. Қойлары өңшең қара бұйра жүнді
қозы табады. Қатты қызығатын едім. Бір күні қозыларымды
қатарластыра жайып, бір қозысын білдірмей қосып алып
кеттім. Әлгіні сойып, елтірісін ауылда тұратын қолы ісмәр
жеңгеме апарып бердім. Ол маған келістіріп бөрік тігіп
беретін болды. Сөйтіп жүргенде аяқ асты он лақ, үш қозым
өзіне-өзі өліп қалды. Бұған аң-таң қалған әкем мені шақы
рып алып: «Балам, шыныңды айтшы. Сен бір нәрсе бүлдірген
жоқсың ба? Әкем десең, жасырмай айт! Ұрыспаймын!»
деді. Кездік ұрлағанымды, қойшы баланың қозысын қосып
алып кеткенімді бүкпей айтып бердім. «Бәсе, бұл жамандық
қайдан келді десем? Өзің алып келген екенсің ғой? Есіңде
болсын. Біздің тұқымға ұрлық пен өтірік айту жақпайды.
Аш-жалаңаш жүрсең де, ешкімнің ала жібін аттама, адал
бол. Ұрлықпен тапқан дүние бойыңа жұқпайды. Айтар
сертің осы болсын, балам!» деп маңдайымнан сүйді. Мен
болсам кірерге тесік таппай әрең тұрмын. Көзіме жас толып
кетті. Мұнша жасқа келгенше әкемнің сол айтқандары
ойымнан бір шығып көрген емес.
– Ата, мен де ешуақытта ұрлық жасамаймын, өтірікке
бармаймын, – дедім. Менің бұл сөзіме кәдімгідей қуанып
қалды.
– Құдайдан тілеп алған осы бесеуің болмасаңдар, менің
топырлап жатқан бал-шағам жоқ. Көркемжан болса оқуда
жүр. Төрткен тәтең тұрмысқа шығып кетті. Ақтамақ пен
Ақбілек әлі жас. Қыз баланы жат жұрттық деп бекер айтпаса
керек. Ертең бойжеткен соң олар да өз жолын табады. Сенің
жөнің бөлек. Бетіңнен қақпай әженің баласы боп өстің.
Бәрі де менің көз алдымда өтіп жатыр. Сені жақсы оқиды,
әдебиетке, ән-күйге жақын деп мұғалімдерің мақтап жүр.
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«Талаптыға нұр жауар» деген. Ертеңгі күні кім болсаң да,
жақсы адамдарға жақын жүр, достарыңа жұғысты бол.
Өткен жолы Сәбит келгенде сендердің болашақтарың туралы
біраз ақылдастым. «Балаңызды мүмкіндік болса қалада
оқытыңыз. Ел танысын, орысша үйренсін. Қала көрген бала
өмірге бейімірек болады» дейді. Сен оған қалай қарайсың?
Барам десең, осы күзде алып барайын. Қазақша мектеп те,
жататын интернат та бар екен. Ал енді жатып демалайық. Түн
жартысынан ауып кетіпті.» Атам осылай деп, көрпені басына
тарта жауып алды. Ұйқысы өте сергек, тырс ете қалған
дыбысқа оянып кететін. Қаршадайынан қой күзетіп, қозы
баққан адамдардың бәрі осындай болады-ау деймін.
Мен болсам таңға дейін дөңбекшіп ұйықтай алмай
шықтым. Сыныптағы ұл-қыздар қосылып: «Алматыны
көрсек арман жоқ!» деп ұлардай шуласатын едік. Енді міне,
соның орайы келіп тұр.
Бірге өскен, бірге оқитын достарымды қалай қиямын?
Жетінші сыныптан соң бәрібір тарап кетеміз ғой. Кім өмір
бойы бірге жүреді дейсің. Өз-өзімді осылай жұбатқан
боламын.
Бәрінен де әжеме қиын болады-ау! Көзінен таса қылмай
өсіріп еді. Менен қалмай Алматыға барамын деп әлек қылса
қайтеміз? Каникул сайын келіп тұрмаймын ба. Әжеме
осыны атып түсіндірсем көнетін шығар?
Интернаттағы балалар қандай болады екен? Ол жақтан
да дос табылып қалар? Бірінен соң бірі толқындай тізіліп
келіп жатқан ойлардың шегі жоқ. Таңға жуық «талықсып»
барып қалай ұйықтап кеткенімді сезбей де қалыппын.

***
«Балаңыз қалада оқып, «шоң» жігіт боп келсе арманы
ңыз қайсы?» деп көрші-қолаңдар, жақын туыстар шулайды.
Оған әжем: «Қайтейін енді. Қыдырбегімнен қалған тұяқ қой.
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Қайда оқыса да аман болсын!» деп кемсеңдеп қалды. Бұл
мені шығарып салып жатқандағы бір көрініс. Атам бір қойды
сойып, көршілерге, ауыл ақсақалдарына дәм берді. Батасын
алды. Бұл дастарқаннан сыныптас достарым да, Шүкен тәтеге
еріп келген екі-үш мұғалім де дәм татты.
Қалаға атамның 75 жылдық мерейтойында сыйға берген
«Москвич» деген жазуы бар жеңіл машинамен шыға
тын болдық. Рульге Таңатар деген жігіт отырды. Көңілім
көтеріңкі болғанмен, ішімде қобалжу бар. Тіпті ауылдан ұзап
шықпай-ақ бойымды әлдебір сағыныш сезім билегендей
алаңдап келемін. Әлсін-әлсін артыма қарап қоямын.
Ауыл болса біз ұзаған сайын мұнартып, сағымға айналып
бара жатқандай. Қордайдан басталатын өркеш-өркеш тау
жоталары бірте-бірте асқақтап, Алатаудың қарлы шыңдарына
жалғасатыны сияқты, менің де балаң қиялым өрге қанат
қағып, биіктеп бара жатқандай сезінемін.
Оқушымнан кешіріп сұрай отырып, тап осы тұста тағы
бір шегініс жасауыма тура келіп тұр. Оның мәнісі мынау.
Әңгіме басталғалы біресе «әке», біресе «ата», енді бірде
«жезде» деп жүргенім, айналып келгенде соның бәрі бірақ адам. Ол менің туған әкем – Кенен Әзірбаев. 14 жасқа
келгенше нағашы әжемнің қолында өсіп, сол кісінің тегін
алып, сол кісіге тән бала болғанымды жоғарыда айтылған
әңгіме желісінен өздеріңіз де аңғарып отырған боларсыздар.
Қабылтаев Бақытжан Қыдырбекұлымын.
Қыдырбектің зайыбы, мені бауырына басқан Сақыпбала
шешем өте әдемі, ақжарқын, әзілқой адам екен. Мені үш
жасқа дейін бағып-қағып, жас адам емес пе, теңін тауып
тұрмысқа шығып кетіпті. Кетерінде мені қайта-қайта
кеудесіне басып, бетімнен иіскеп, әрең қоштасыпты. «Келін
боп түскен керегем-ай! Өмірдің өктем төлеуін-ай!» деп дауыс
шығара жылап қоштасқанда көңілі босамаған адам қалмады
деп жұрт айтып отыратын. Мен де омырауын иіскелеп,
әбден бауыр басып кеткен «анамды» сағынып: «менің әй133

әй апам қайда?» деп көпке дейін жылап жүріппін. Сол
шешемді жиырма жеті жасымда бір-ақ көрдім. Менің үйлену
тойыма келіпті. Толықша келген, аққұба әйел әппақ жейдені
басыма кигізіп жатып: «Тағдырымның тап осындай боларын
білгенімде, Бақытжанымның табалдырығында жатып өлге
нім артық еді ғой!» дейді. Өзі де, көрісіп жатқан әйелдердің
бәрі де жылап тұр. Шешемді (әпкемді) аулақ шығарып ап:
– Бұл, кісі кім? – деймін.
– Қарағым-ау, сені баяғыда бауырына басып, әлпештеп
өсірген Сақыпбала деген анаң ғой. Жалғыз бауырым
Қыдырбектің әйелі.
– Неге егіліп жылай береді?
– Мұның да өмірі қиындыққа толы, балам. Ана болып,
нәресте сүйсем деп армандаушы еді. Оның да жолын
қиып тастады. Бәрі де Жаратқанның қолында ғой. Осы
Сақыпбала ұрпақсыз қалады деген ой үш ұйықтасам түсіме
кірмеген жәй, – деп шешем де босап қалды.
Біраз жылдар өтті. Дүниеге Мұхит деген ұл келді. Жазғы
демалысымда бірер күн ауылға барып жатып қайтатын
әдетім. Бір күні Нәсиха шешем шақырып алып: «Ұлыңды
қасыңа ертіп Сақыпбала шешеңе барып қайт. «Жаңатұр
мыс» деген жерге көшіп келіпті. Аса қашық емес. Ол да
біраз жасқа келді ғой. Сендерді көріп қуанып қалсын. Апара
тын нәрсені дайындап қойдым», – деді. Әкемнің «Волга
сын» алып сол күні-ақ тартып кеттік. Сонау, тойда көрген
«шешем» көп өзгере қоймапты. Басында ақ орамалы бар.
Ұзынша ақ көйлектің үстіне киген жағасы оюлы кеудешесі
өзіне құйып қойғандай, жарасымды. Келгенімізге баладай
қуанып, құрақ ұшты. Етін асып қойып, шайды сораптап ішіп
көп отырдық. Менің нәресте кезімді айтып, әжем екеуінің
қалай баққандарын еске түсіріп, арасында орамалының
ұшымен көзін сүртіп қояды.
«Сен өте арық, әлжуаз бала болдың ғой. Түйенің сүтімен
өстің. Ол кезде түйе кімде бар дейсің? Әжем байғұс, есегіне
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мініп алып әлденеше шақырым жердегі Мәтібұлақ, одан әрі
Көкадырға дейін барып келеді. Әйтеуір түйесі боталапты
дегенді естісе болды, барып тауып әкелетін. Маған әбден
бауыр басып кеткенше Кенендердің үйіне бармай қойдық.
Бөлек үйде тұратынбыз. Бәтима, Төрткендер келіп тұрады.
Анда-санда Көркемжан келіп қонып кетеді. Бір ғана Отарда
тұрып, бір-бірімізді сирек көретін едік. Сен үш жасқа толғанда
ғана араласа бастадық қой. Онда да арнайы қонаққа шақырса
ғана барамыз. Әжем бақуатты жердің қызы емес пе, күйеу
баласының үйіне жиі барғанды ұнатпайды. «Сықсыңдап,
қыздың үйінен шықпай қойғанымыз ұят емес пе? Олардың
өз отауы, біздің де өз қазан-ошағымыз бар. Бақытжаным
ержетіп, жігіт болса Иірсуға қайтып кетеміз» дейтін. Үлкен
кісінің көңілін аулап, сөзін жандандыра түсу үшін: «Әже-ау,
көр де тұрыңыз! Бақытжанымыз өсіп, үлкен бастық болса,
олардың ерке баласы Көркемжан келіп, менің баламның
қорасын тазалап, шөбін түсіреді», – деймін. Бұған әжем
екеуміз қосыла күліп, мәз-мәйрам болушы едік.
Міне, сөйткен баламызсың ғой. Өзің де әке болыпсың,
Алматыда тұрасың. Жолым болса, үйіңе барып, келіннің
қолынан шай ішіп қайтсам арманым болмас», – дейді.
Қоштасар сәтте, мені қораға ертіп барып: «Мына тананы
Қыдырбектің әруағы разы болсын деп, Мұхит балаңа тарту
етемін. Тана емес, тай мінгізсем де артық болмас еді. Барым
осы!» – деп шын пейілден күліп қойды. Жиырма жеті
жасымда алғаш көріп, отыздан асқан шағымда қолынан дәм
татқан аяулы ананың жан-дүниесі, бар болмысы осындай
еді. Ана – барлық жерде де ана болып қалатыны сондықтан
шығар. Бұл Сақыпбала «шешемді» соңғы көруім екен.
Бірнеше жылдан соң өзі де, шалы да Қордайдың жотасында
болған автомобиль апатынан қаза тауыпты.
Құрметті, оқушым! Менің әдейі шегініс жасауымның
мәнісі осында. Сіздерге түсінікті болу үшін, бұдан әрі барлық
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жерде әкемді өз атымен «әке» деп атайтын боламын. Ал
ертеңгі күні мені өткізгелі отырған интернатқа Қабылтаев
Бақытжан Қыдырбекұлы болып кіргелі отырмын. Алдымда
не күтіп тұр? Тағдырдың тартуы қандай? Бұл енді мүлдем
бөлек әңгіме.

ИНТЕРНАТ №12
Бұл атау – Алматы қаласы, С.М.Киров атындағы №12
қазақ орта мектебіне қарасты, ер балаларға арналған
мектеп-интернат дегенді білдіреді. Соны шұбатып жатпас
үшін тақырыпты осылай ықшамдап алғанды жөн көрдім.
Қыздарға арналған тап осындай интернат та бар. Демек,
қыздар бір бөлек, ұлдар бір бөлек тұрады деген сөз. Ал
оқитын жеріміз бір жерде. Ол «№12 қазақ орта мектебі» деп
аталады. Сонау 1958-59 жылдары қазақ балаларына арналған
қала бойынша жалғыз мектеп осы. Бір қызығы мектептің
де, интернаттың да «өмірбаяны» әртүрлі. Бұл жөнінде
кейінірек толықтай айтып берермін.
С.Мұқановтың үйіне келіп қонған күннің ертесінде әкем
мені ертіп интернатқа алып келді. Сол кездегі «Фурманов»
пен «Жас коммунарлар» деген көшелердің түйісінде
екен (бұл күндері оның орнында бірнеше қабатты жаңа
үйлер тұр). Терзелері кісі бойындай биік еңселі үй. Ерте
кезде бақуатты бір адамның жеке меншік үйі болса керек.
Әкем екеуміз биіктігі үйдің жартысына келетін көк түсті
дарбазаның алдына келіп, біраз тұрдық. Кіріп-шығып жатқан
ешкім көрінбейді. Еңселі қақпаның бір жақ бұрышында
шағын есік тұр. Неге екенін қайдам, ересек адамның
білегіндей жуан пружинамен (серіппе) белуарынан тартып,
шегелеп тастапты. Ашайын деп көріп едім, күшім жетпеді.
Әкем күштеп әрең ашты. Біздің ішке кіргеніміз сол еді,
серіппелі есік бір «маңқ» етіп қайта жабылды. Адамдардан
136

әбден мезі болған «кәрі төбет» сияқты. Аулада доп теуіп
жүрген екі-үш баладан басқа ешкім жоқ. Ағаштан төселген
баспалдақпен көтеріліп келеміз. Жаңадан сырлап қойғаны
болмаса, көнере бастағаны байқалып тұр. Басқан сайын
сықыр-сықыр етеді.
Интернат директоры бізді көп ұстаған жоқ. «Баланың
құжаттары түгел әрі дұрыс екен, ақсақал. Сәбең телефон
соғып, бәрін түсіндірді. Енді балаңызды осында қалдырып,
жүре беріңіз. Қалған шаруаны өзіміз реттейміз», – деді.
Әкеммен еріп бірге шықтым. Жалғыз қалсам, біреу сүйреп
әкететіндей, қолтығынан ұстап жібергім келмейді. Көк
есіктен шығып кетсе, әкемді қайтып көрмейтіндей сезінемін.
Көңілім құлазып, жүрегім үрке соғады. Көзіме еріксіз жас
толып кетті. «Қой, балам! Жігіт емессің бе? Әлі-ақ үйреніп
кетесің. Жүр ғой әне, өзің сияқты балалар. Солардан кемсің
бе?» – деді даусын қатқылдау шығарып. «Міне, мынаны алып,
балаларға бер.» Қолындағы торкөз сеткаға салынған алманы
ұстатып, маңдайымнан бір иіскеп шығып кетті.
Қатты жабылған көк есікке қарап сілейіп тұрып қалдым.
Енді сенің қасыңда еміреніп, еркелететін әжең жоқ. Асырсалып ойнайтын достарың алыста қалды. Басыңнан сипап,
мейірлене күлетін шешең де тым алыста... Тізіліп келіп
жатқан сан-алуан ойлар легі жан-дүниемді сілкілеп, санама
құйылып жатқан секілді. «Артынан жүгіріп шықсам ба
екен?» дейді іштегі бір толқуым. «Қой енді, жаңа ғана
әкемнің өзі айтып кеткен жоқ па? Жігіт емессің бе?» дейді
екінші бір толқуым. Сөйтіп, көк қақпаның ар жағында
қызығына тоймайтын балауса балалық шағым қалса, көк
есіктің бер жағында көзім жасаурап мен қалдым. Әлі
танып та үлгермеген, беймәлім интернат өмірі осылай
басталып та кетті.
«Бәрің де бері келіңдер! Қазір санмедпунктке бара
мыз» деген дауыс шықты. Аулада доп қуып жүрген балалар
ойындарын қоя салып жүгіріп келді. Мен де қастарына келіп
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тұрмын. Қолында бір парақ қағазы бар, қалам ұстаған бала
маған қарап:
– Сенің атың кім? Танысып қоялық. Интернатқа бүгін
келдің ғой деймін? Қай жақтан келдің? – дейді. Батыл сөйлеп,
өзін еркін ұстайды. Бұп-бұйра майда шашын қолымен
көсіп жіберіп:
– Менің атым – Жеңіс. Фазылов Жеңіс. Тоғыз жасымнан
бері осындамын, – дейді. Менің қолымдағы алмаға қарай
береді.
– Қордай деген жерден келдім. Атым – Бақытжан.
Фамилиям – Қабылтаев, – деп алма салған торды ұстата
салдым.
– Нағыз жігіт екенсің ғой! Міне, тамаша болды! Қане,
балалар, мынаны бөліп жеңдер. – Әр балаға бір-бір алмадан
ұстатып жатыр. Қайдан шыға келгенін қайдам, тағы да
екі-үш бала жүгіріп келді. Жетпей қалғандарға алмасы
барлар ортасынан қақ бөліп беріп жатыр. Артық сөзі жоқ,
таласып-тармасып жатқан да ешкім жоқ. Аузымды ашып,
таңғалып тұрмын. «Мынаны өзің же», деп соңғы алманы
өзіме ұстатты.
– Сен өте дұрыс жасадың. Бізде бәрі ортақ, бәрін бөлісіп
жейді. Интернаттың бұлжымас тәртібі осындай. Сенің
істегеніңді мыналар ешуақытта ұмытпайды.
– Ал енді бүгін келгендерің маған жазылыңдар, – деп
дауыстап жатыр. Осыны айтып бұйра шаш бала, бәрімізді
тізіп жазып алды. Бес-алты баланы ертіп, жаңағы өзі айтқан
айтқан жерге ертіп апарды. Интернаттан біраз қашық екен.
Әскердегідей сапқа тұрғызып, жаяулатып алып келді.
Бұл жерде бізді лыпа шешіндіріп, киімдерімізді бір
жаққа алып кетті. Қолтығымызға, шашымыздың арасына, екі
аяқтың ортасына «ақ ұнтақ» шашып қойды. «Біраз отырған
соң мына бөлмеге кіріп асықпай дұрыстап жуынып шығың
дар» дейді ақ халатты егделеу келген әйел. Жуынатын бөлмеде
бәрі бар. Екі-үш кесек қара сабын, жөке, сүртінетін ора
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малға дейін дайын тұр. Біріміздің арқамызды біріміз ысқы
лап жетісіп қалдық. Бірер уақыттан киімдерімізді әкелді. Ақ
дорбаға салып, аузын буып тастапты. Жеңіс ортаға шығып
бәрін түсіндіріп жатыр. «Әркім өз киімін ғана алсын. Дорба
ның ішкі жағында аты-жөндерің жазылған. Шатастырып
алмаңдар» деп бәйек. «Ал мынау сендердің «санмедпункттен»
өтті деген қағаздарың. Интернатқа барғанда дәрігерге
көрсетесіңдер» дейді.
Киініп, жеңілденіп, интернатқа қайтып келе жатырмыз.
Баяғыда басыма жара шыққандағы жәй есіме түсті. Бірақ
онда бәрі қас-қағым сәтте болып еді ғой. Ал мына жерде
біз екі сағаттай тексеруден өттік. Реті келгенде Жеңістен:
«Бізді неге көп тексерді? «Санобработка» деген не?» – деп
сұраймын. Жеңіс бетіме қарап, біраз күліп алды. Содан
соң бәрімізге естірте: «Енді сендерге микроб, бит-сірке
деген жоламайды. Интернатта сендерге жаңа киім беріледі.
Мына кигендеріңді алып сақтап қояды. Болмаса ауылға,
туыстарыңа беріп жіберулеріңе болады», – дейді. Алғаш
тілдескен, етене жақын танысқан бала болғандықтан ба,
Жеңіс бізге ақыл тоқтатқан ересек адамдай көрінді. Бала
болса да өзін үлкендерше ұстайды, тіпті маңдайына түскен
болар-болмас ажымы да бар.
Ол кезде жетім балалар жайлы жәй естігенім болмаса,
көзбен көргенім осы шығар? Көңілім тартып, жақсы көріп
кеттім. Осы бір қас-қағым сәтте санама ұялап қалғаны:
Ауылда жүріп айтатын «менің асығым», «менің сақам»
дейтін даурықпа мінез бұл жерде жүрмейді. Кімнің баласы
болсаң да бәрімен бірдейсің. Бірдей тамақ ішесің, бірдей
киінесің. Жасы үлкеннен үйренесің, жасы кішілерге қам
қор боласың. Әлгінде, Жеңіс Фазылов айтқан «бұлжымас
тәртіп» деген сөздің түп төркіні осында екен.
Қалыптасқан тәртіп бойынша қолымыздағы тілдей қа
ғазға интернаттағы дәрігер қол қояды. Содан соң киім бере
тін орыс әйелге баруың керек. Ол әйел өне бойыңды көзбен
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мөлшерлеп, қолындағы лента өлшеуішпен басымызды,
аяқ-қолымызды өлшеп журналға жазып жатыр. Маған
тигені қалың матадан тігілген екі төс қалтасы бар қысқа
кеудеше мен балағы бүрмелі шалбар. Көп жуғаннан болу
керек өңі кетіңкіреп қалыпты. Түсі ашық көкшілдеу. Бірін –
мектепке, бірін осында киесің деп тағы екі жейде берді. Бірі
– ақ түсті, бірі – «клеткалы» қоңыр түсті. Үлкендеу екені
көзге ұрып тұр. Аяғыма берген туфлидің қандай «размер»
екенін қайдам? Су жаңа болғанмен, тым үлкен, көзге оғаш
көрінеді. «Әзірге өз аяқ киіміңмен жүре бер. Ал мынаны
апарып магазиннен ауыстырып аласың» дейді. Біраз іш киім
берді. Бәрі де талай киіліп, оңып кеткен дүниелер.
Солардың ішіндегі ең дұрысы, ең жаңасы алқызыл
галстук. «Әрқашанда дайынбыз!» деп пионерлер ұран
дайтын «киелі» нәрсе. Бұған да рахмет. Орыс әйел болса:
«Үстеріңдегі киімдеріңді мына қапшыққа салып, маған
өткізесіңдер. Аты-жөндеріңді жазуды ұмытып кетпеңдер», –
деп қатты тапсырды.
Алған киімдерімізді киіп ап, бірі-бірімізге қарап күлкінің
астында қалдық. Бірінің – шалбары, бірінің жейдесі үлкен.
Денелері ап-арық, қабырға сүйектері бадырайып тұрған
балалар әлгінің ішіне түсіп кеткендей қызық. Кейбіреуінің
киген жейдесінің иығы, шынтақ тұсына кеп тұр. Тіпті қысқа
жең жейденің өзі далыйып ұзын боп көрінеді. Шалбардың
белін белдікпен қатты тартып, ұзын болса да жейдеміз
дің етегін ышқырға бүктей салып киіп алдық. Белбеуді
қанша тартсақ та, жейденің артық тұсы сыртқа шығып,
желбіреп тұратын. «Шіркін, әжем болса ғой! Қол машин
касына салып жіберіп, тап-тинақтай етіп тігіп берер еді.
Балалар қалай мәз болар еді!» деп қиялдап қоямын. Осының
бірін де көңілге алмай, шапқылап жүре беретін алаңсыз
балалық шақтың бір қасиеті осында-ау?
Жеңіс бәрімізді шағындау бір бөлмеге ертіп келіп:
«Әзірге осында жата тұрасыңдар. Балалалар түгел келген соң
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жатын орындарыңды тәрбиешінің өзі белгілеп береді. Кешкі
тамаққа өзім келіп, ертіп барамын» дейді.
«Мұғалім тәте», «мұғалім аға» дегенге әбден үйреніп
кеткендіктен болар, «тәрбиеші» деген сөз құлағыма біртүрлі
естілді. Ауылда жиі еститін «бригадир» сияқты бір басшы
шығар деп топшылап қоямын.
Тамаққа барудың да өз тәртібі бар екен. Әркім қалаған
уақытында топырлап кіре бермейді. Бірінші кезекте тө
менгі сыныптың балалары кіреді. Олар ішіп шыққан соң
жоғары сыныптын оқушылары барады екен. Есіктің алдын
да қолдарына қызыл жолақ байлап алған екі бала тұр.
Келген баланың қолын, тырнағын қарап тексеріп жатыр.
Тіпті құлағының ішіне дейін қарайды. Бір-бірімізді итеріп,
таласып-тармасып, қала берді аяқтан шалып жіберіп үзіліске
атып шығып, үйге қарай тұра жүгіретінім есіме түсіп, бір
түрлі құлазып қалғандаймын.
Жеңіс бізді ең алдымен қол жуатын дәлізге ертіп барды.
Табаны цемент, ұзыншақ бөлме. Қабырғада қатарынан
оншақты қол жуғыш ілініпті. Кейбірінің астынан су шорыл
дап ағып тұр. Аққан су дәліздің орта тұсындағы тор тесікке
кеп құйылады. Терезе алдында бірнеше бөлікке бөлінген
қара сабын жатыр. Соның біреуін алып бет-қолыңды жууға
тиіссің. Осының бәрін Жеңіс өзі көрсетіп, түсіндіріп жүр.
«Жылы су неге жоқ?» деп сұрап едік. «Пәлі, қыз сияқты
қандай нәзік едіңдер. Күн жылы ғой, салқын сумен-ақ
жуына салыңдар. Біздің балалар қысқы аязда да суық
сумен жуына береді. Сендер де соған үйренулерің керек.
Шыныққан адамға, ауру-сырқау жоламайды».
Қолымыздың сырт жағын, содан соң алақанымызды
көрсетіп, асханаға кіруге «рұқсат» алдық. Кейбір балаларды
«қолыңды дұрыс жумапсың, тырнағыңды алып кел» деп
қайтарып жатыр. Асхана үйдің жоғарғы жағында емес,
астында екен. Кең бөлменің іші тап-тұйнақтай. Қатар-қатар
қойылған оншақты стол тұр. Әр столдың қасында төрт
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орындығы бар. Мені аң-таң қылған нәрсе, әдеттегідей, тамақ
тасып, қызмет көрсетіп жүрген бір әйел жоқ. Бәрін жасап
жүрген ұл балалар. Жеңіс қасымызға келіп, әр столға төрттен
бөліп отырғызды. Енді мынаны ұғып алыңдар: «Анау, әйнегі
жоқ үлкен терезені көрдіңдер ме? Соған өздерің барып
тағамдарыңды патносқа салып алып келесіңдер. Ішіп болған
соң, ыдыс-аяқты соның қасында тұрған столға апарып
қоясыңдар. Ұқтыңдар ма? Ұқтық!» – деп шу ете қалдық. Ал
оқу басталған соң әркім өзімен бірге оқитын оқушыларға
қосылады. Қарнымыз әбден ашып қалыпты. Бөлке нанды
аузымызға бұрай тығып жеп жатырмыз. Тамағының тәттісіай! Сұйығын да, қоюын да түк қалдырмай жеп алдық.
Жеңіс қасымызға кеп:
– Қалай? Астарың дәмді болды ма? Әй, дегенмен ауылдың
кеспе салған етіне жетпейді-ау! – дейді күліп. Менің қасымда отырған Кебекбаев (аты есімде қалмапты) деген бала:
– Керемет тәтті көже екен! Ешуақытта мұндай көже ішіп
көрмеппін, – деді.
– Бұл көже емес қой, борщ деп атайды.
– Не деп атаса, сол деп атасын. Тәтті көже болған соң
түк қалдырмай ішіп алдым, – дейді. Бұл сөзіне бәріміз ду
күлдік. Ол болса біздің жабыла күлгенімізде ісі де болған
жоқ, ішін сипалап кетіп барады. «Тәтті көже» деген сөз өзіне
«жанама» ат болып жабысатынын тап сол сәтте ойламаған
да шығар. Интернаттағы балалар жанама ат қоюға шебер
екен. Оны кейін білдім. Бір қызығы, сол бала мектеп
бітіргенше «тәтті көже» атанып кетті.
Оқудың басталуына екі-үш күн қалғанда интернат іші
у-шуға толып, өзгеріп кеткендей. Жазғы демалыстан келген
балалар құшақтасып, көрісіп жатыр. Бір-бірін айлап емес,
жылдап көрмеген сияқты. Сағыныштарында шек жоқ.
Іштерінде жасы үлкендер де, тіпті жап-жас балалар да бар.
«Сонда бұлар жаз бойы қайда жүреді? Не істейді екен?»
деп ойлап қоямын. Кейін білгенімдей бұлардың көбі пионер
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лагерлерінде демалады екен. Енді біразын туған-туыстары
алып кетеді. Тіпті, жазғы демалысын сыныптас достарының
үйінде өткізіп келгендер де бар.
8-сыныпта оқитындардың саны отыздан асады.
Интернаттағы ең үлкен бөлме болу керек, бізді соған
орналастырды. Терезелері үлкен, іші кең, жарық бөлме.
Үш қатар етіп темір төсек қойылыпты. Бәрі біркелкі етіп
жиналған. Жастығына дейін бірдей, тап-таза. Әр екі төсектің
арасында кітап-дәптер, оқу құралдарын салатын шағын
«тумбо» тұр. Бір бұрышында қақпағы бар көне қара пеш
орналасқан. Биіктігі қабырғамен бірдей көрінеді. Бір топ
бала есіктен кіріп, ары қарай не істерімізді білмей абдырап
тұрмыз...
Шашы қып-қысқа сарғыш түсті, дене бітімі ірілеу келген
аққұба жігіт шығып: «Менің атым Әбдінұр. Интернатта
біраз жылдан бері тұрып келемін. Осындағы балалар кеңесі
нің мүшесімін. Мен де биыл сегізінші сыныпқа өттім»,
– дейді. Бұған аң-таң болған балалар бір-біріне қарайды.
Бойы сұңғақ, бұлшық еттері бұлтылдап тұрған келісті жігіт
өздерімен бірге оқиды дегенге сенер-сенбесін білмей тұрған
сияқты. Онысы аңтарыла қараған көздерінен байқалып
тұр. «Бәріңе бірдей төсек жетпейді. Екі төсекке үш баладан
жатасыңдар. Анау бұрышта мен жатамын. Содан бергі төрт
төсектен басқасы бос. Өздерің келісіп, асықпай бөлісіп
алыңдар. Түстен кейін шаштараз келеді. Бәріңе бірдей етіп
шаш қояды. Полубокс. Түсіндіңдер ме?».
– Ағай, полубокс деген не? – деді бір бала жұлып алған
дай.
– Саған қайдан аға болады? Сегізінші сыныпта оқимын
деген жоқ па, – деп екінші бала бүйірінен түртіп қалды.
– Алтыншы сыныпқа дейінгілерге «Бокс», тоғызыншы
сыныпқа дейінгілерге «Полубокс» қоюға рұқсат. Бұл шаш
қоюдың атаулары. «Бокс» маңдайға тақау етіп қойылады, ал
«Полубокс» одан көлемдірек болады. Міне, мынадай, – деп
екі қолын басына апарып көрсетіп жатыр.
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– Ә, ә, кәдімгі құлыншақтың кекіліндей десеңізші.
Ауылда өскен балалар енді түсінгендей дабырлап кеттік.
Менің қасқа құлынымның кекілі қап-қара еді. Тегістеп кесіп
қойсаң, өзіне сұмдық жарасады деп шуласады. Менің есіме
баяғыда әжем қойдырып, ұшына ақ мата қосып өріп қоятын
қос тұлымым түсіп, ішімнен күліп қойдым.
– Сонда оныншы сыныпқа барғанда да кекіл қоямыз ба?
– Жоқ. 9-10 сыныпта өз қалауыңша қоясың. Бірақ
шашың тым ұзын болмауға тиіс. Жиі-жиі алдыртып, жинақы
жүруің керек. Біздің мектептің оқушылары өзгелерге үлгі
болуға тиіспіз, – дейді. Не сұрасақ та жауапсыз қалдырмай
түсіндіріп жатыр. Өзін жәй оқушы ретінде емес, көпті
көрген тәрбиеші адамдай ұстайды.
Шуласып жүріп орта тұстағы екі төсек маған бұйырды.
Қасыма Кенжебек деген бала жататын болды. Ол да мен
сияқты жаңадан келіпті. Мінезі салмақты, аз сөйлейтін бала
екен. Тез жұғысып кеттік. Алматының маңындағы «Әли»
деген ауылдан келіпті. Ал енді мына қызықты қараңызшы.
Әлгінде ғана «тәтті көже» атанған Кебекбаев үшінші боп
бізге қосылды. Аңқаулығы болмаса, қолы ашық, көңілді
бала. Нағыз ауылда өскендігі әрбір ісінен байқалып тұратын.
Ортаға кезектесіп жататын едік. Өйткені екі төсектің
қосылған тұсы жамбасыңнан өтіп мазаңды алады. Ұйқың
шала, ертесі күні әрең тұрасың. Тіпті жамылатын одеалды
бүктеп төсеп қойсаң да бәрібір. Біздің бағымызға қарай «тәтті
көженің» ұйқысы өте қатты екен. Кенжебек екеуміз соны
сын пайдаланып, әбден ұйқыға кетті-ау дегенде, екі төсектің
арасын ашып жіберіп, еденге жатқызып қоятын едік. Басына
жастық жастап, үстін жауып қойсаң болғаны, таңға пырыл
дап ұйықтай береді. Ертесі күні: «Сендердің бұларың не?
Адамды жерге жатқызып» деп бұртыңдай бастайды. Ондайда
Кенжебек екеуміз жарыса сөйлеп: «Өзіңнен көр. Түні бойы
тепкілеп ұйқы бермейсің. Төсекті қайта-қайта жылжытып
жібересің. Амал жоқ, осылай істеуге тура келді!» дейміз.
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Көңілінде тарыдай қулығы жоқ ауыл баласы біздің сөзімізге
сеніп қала беретін еді. Мұның бәрі интернат өміріне біраз
бейімделіп, бойымыз үйрене бастаған кездегі әңгімеге ғой.
Сөзімнің желісін бұзбайын деп айтып кетіп жатырмын.
Ал оқу басталатын күні бүкіл интернатты ерте оятты.
Күндегідей қоңырау соғып оятатын тәрбиеші апай жоқ. Бірі
барабан «ұрғылап», екінші бала горн «үргілеп» ұйқымызды
шайдай ашып жіберді. Ертеңгі асты ішіп алған соң бүкіл
бала аулаға шықтық. Әр сынып өз алдына топтасып сап
түзеп жатырмыз. Жоғары сыныптың балалары жағамызды
түзеп, галстугімізді тағып беріп жатыр. Киген киімдерімізге
дейін тексеріп шықты. Бұл шараны «мерекелік линейка» деп
атайды екен. Сап алдына бір топ тәрбиешілер шықты. Ішін
де ағалар да, апайлар да бар. Біразының түрі таныс. Осында
келгелі көзіміз үйреніп қалыпты. Қолына қызыл мата таққан
бала солардың алдына барып, әлденені айтып жатыр. Тап
әскердегі сияқты өзін тіп-тік ұстайды. Мұны «кезекшінің
баяндауы» дейді екен. «Қазір директорымыз сөйлейді»
деп артымда тұрған бала күбір ете қалды. Шашын артына
жатқыза тараған, орта бойлы, егделеу кісі шықты. Жаңа оқу
жылымен құттықтап, бәрімізге ақ тілеу тілеп сөйледі. Ойын
қысқа қайырып, әр сөзін нықтап айтатын адам екен.
..Менің ойым қиялап ауылға тартады. Әжем не істеп
жүр екен? Біздің сыныптан ешкім қалмаған шығар? Бүгін
мектепке әкем де барған шығар? Шүкен тәте, мен туралы
айтты ма екен? Алматыда оқып жүр десе, бәрі қол шапалақ
тап қуанатын шығар? Иә, мен оқыған ауылда мүлдем бас
қаша. Ең алдымен колхоз бастық, одан соң партком, одан соң
мектеп директоры, ата-аналар, мұғалімдер, үздік оқушылар
сөйлейді. Ең соңында ауыл ақсақалы бата береді. Мұнда оның
бірі де жоқ. Алысқа кеткен қиялымды балалардың ду ете
қалған күлкісі бөліп жіберді. Директор ағаның не айтқанын
естімей қалдым. Балалардың айтуынша: «Жаман оқып,
тәртіп бұзғандарды «без пересадки отправлю домой!» десе
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керек. Сөзінің аяғында бәрімізге күле қарап: «Ну, жігіттер!
Бізді ұятқа қалдырмаңдар! Ұлтанбаевцы вперед!» деді.
Директордың бұл сөзіне әсіресе жоғары сыныптың балалары
мәз-мәйрам, қол шапалақтап, шуласып қалды. Бұдан соң
төменгі сыныптың балаларын бөлек сапқа тұрғызды. Биік
көк қақпадан шығуымыз сол-ақ екен, алдыңғы сапта келе
жатқан балалар әнге шырқап ала жөнелді.
«Біз пионер, біз ертеңгі,
Ерлеріміз ұлы істің.
Орындаймыз оқы деген,
Өсиетін Ильичтің!»...
Алдымызда бір бала «барабанды» барынша ұрғылап,
екіншісі шиқылдата «горнды» үргілеп, ал саптың екі жағында
екі тәрбиеші ілесіп келеді. Әндетіп, сырнайлатып мектепке
қарай шуап келеміз. Бір ауыз орысша сөз білмей, ауылдың
топырағын бұрқыратып бұлаң өскен біз үшін мұның бәрі
көрген түстей, ғажайып ертегідей көрінгені ақиқат. Сол
сәттегі шаттыққа бөленген көңіл күйімізді көзбен көрген
адам ғана сезіне алады.
Жалғыз интернаттан ғана емес, үйден қатынап оқитындар
да көп екен. Мектеп алды оқушыларға, балаларын ертіп
келген ата-аналарға лық толды. Бәрінің қолында ұстаған шоқ
гүлдері бар. Тек сапқа тұрғызып алып келген бізде ғана гүл
жоқ. Есесіне біркелкі киініп, бірдей етіп шаш қойған балалар
өзгелерден ерекше көрінеді. Өздерін сыпайы, байсалды
ұстайды. Мектеп алдындағы биіктеу бағанаға ілінген радиотабақшадан құйқылжыған неше түрлі музыка естіліп тұр.
Мұнда жүргендер мүлдем басқа адамдар. Интернатта бізді
шығарып салған тәрбиешілерден ешкім жоқ. Аз ғана уақытқа
созылған жиылыстан кейін, қолына журнал ұстаған апай
келіп, кімнің қай сыныпқа баратынын дауыстап айтып жатыр.
«Қабылтаев Бақытжан сегізінші «В» сыныпқа барады...
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Біздің сынып екінші қабатта екен. Қатты қуанғаным,
интернатта танысқан Кенжебек те, Серік те, Сағатбек те
осы сыныпта болып шықты. Көптеген бейтаныс ұлдар мен
қыздар отыр. Солардың арасынан көзімді жүгіртіп Жеңіс
пен Әбдінұрды іздеп едім, көрінбеді. Кейін білгенімдей,
олар «А» сыныпта екен. Биыл ғана емес, біраз жылдан бері
бірге оқиды. Сондай-ақ, бізге көршілес келесі бөлмеде «Б»
сыныбы бар. Әр сыныпта отыздан астам бала оқиды екен.
Менің таңданысымда шек жоқ. Бір сыныпта бар болғаны
алты ұл, алты қыз оқитын ауылдағы мектебім есіме түседі.
Мұғалім кіргенше апыр-топыр алысып жататын кездеріміз,
Әлдибай ағадан талай таяқ жегеніміз еске түседі. «Япырай,
осыншама баланы бір жерге отырғызып қойып қалай
сабақ өткізеді?» деймін іштей. Бұл енді менің ұғынуыма
сыймайтын жағдай.
Тұрғантал, Роза, Алтын, Лида, Райхан, Заран, Фатиха
атты қыздар бар. Қыздардың басым бөлігі интернатта тұра
ды екен. Сөйтіп, үйден келетіндер «домашные», интернат
тан келетіндер «детдомовцы» деп бөлінеді екенбіз. Біздің
сынып жетекшіміз қазақ емес, Антанина Павловна деген
орыс әйел болды. Неміс тілінен сабақ береді. Ауылдан келген
балалар қатарға тез қосылсын, орыс тіліне тезірек бейім
делсін деп әдейі жасаған амал болса керек. Міне, осылайша
«А»,«Б»,«В» сыныптарына бөлініп, бала көңілімізді теңіздей
толқытқан мектеп-интернаттың өмірі басталып та кетті.
«Интернатта оқып жүр,
Талай қазақ баласы.
Жасөспірім, көк өрім,
Бейне қолдың саласы...
Пайда ойлама, ар ойла
Ерінбей оқып білуге.
Артық ғылым кітапта,
Ерінбей оқып көруге...».
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Кемеңгер Абайдың осы өлең жолдарын кейін біліп,
көңілге кеш тоқысақ та дәл бізге арнап айтылғандай
көрінетін. Расында, жан-жақтан келіп, тап осындай білім
ордасынан тәлім алу адамға берген зор бақыт екені даусыз.
Алаңсыз бала жүрегіміз оны кештеу ұғынып жатса, ол да
табиғи заңдылық. Біз оқыған мектептің де, интернаттың да
тарихы тым тереңде жатыр. Бұл екі атауды бөліп-жаруға
болмайды. Өйткені бұлардың өткен жолы, «өмір тарихы»
бірдей. Уақыттың қиын-қыстау, қысастығына мойынсұнбай,
асау толқынға қарсы қасарыса жүзген ақ кемедей тоқтаусыз
келе жатқан жалғыз қазақ мектебі екен.
Біраз жылды артқа тастап айтар болсақ, 2004 жылы
№12 қазақ орта мектебінің бүкіл өмір-тарихын көзге
елестетіп, жан-жақты мағлұмат беретіндей фото-альбом
жарық көрді. Мектебіміздің 80 жылдық мерей тойына арнап
шығарылған бұл еңбектің мән-мағынасын айтып жатудың
өзі артық. Осы дүниенің бас-қасында жүріп, біраз тер төккен
«Өнер» баспасының директоры баспагер-жазушы Әшірбек
Көпішевке, мектеп директоры Рахима Сәкенқызына ілтипат
білдіре кеткеніміз жөн шығар.
Альбом-шежіренің кіріспе сөзінде былай дейді: «Бұл
білім ордасының тарихы – бір ғана мектептің немесе білім
мекемесінің өзімен-өзі тұйықталып шаң басып қалған
соқпағы емес, алдыңғы толқын ағаларды, кейінгі толқын
інілерге жалғайтын керуенді, көшті ұрпақтар жолы. Кешегі
қанқұйлы сталиндік режим, волюнтаристік еркінсушілік,
ұлы державалық шовинистік зорлық, тоталитарлық жүйе
кезінде де бұл мектеп қазақ зиялы қауымының бетке
ұстар айбыны, ұйыған ортасы, қазақ тілі мен мәдение
тінің туын тіккен жері, ұлтты, ұлысты, ұрпақты сақтаудың
кепілі болды...».
Өзінің бастауын сонау 1921-23 жылдардан алатын білім
ордасы ең алғаш «Абай Құнанбаев атындағы жетім балалар
үйі» деп аталған екен. Содан соң «мектеп-коммуна» аталып,
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1936 жылы мектепке С.М.Кировтың аты беріледі. 194243 жылдардан бастап ұлдар бір бөлек, қыздар бір бөлек
оқытыла бастайды. Мұның қандай мақсатта жасалғаны
беймәлім. Сөйтіп, бірі С.М.Киров атындағы №12 қыздар
мектеп-интернаты болса, екіншісі Ж.Жабаев атындағы
№18 ұлдар мектеп-интернаты аталады. Қыздар мектебі
бұрынғы Калинин көшесінде, ұлдар мектебі бұрынғы «Жас
коммунарлар» көшесінде орналасқан. Тек он жыл өткен
соң ғана, яғни 1954-55 жылдары екі мектеп қайта бірік
тіріліп, «С.М.Киров атындағы №12 қазақ орта мектебі»
деген атауға ие болады. Еліміз тәуелсіздігін алып, өз алдына
шаңырақ көтерген жылдары, талай ұрпақтың алтын ұясы
болған мектебімізге қазақтың біртуар ұлы, атақты ғалым
Шоқан Уәлихановтың есімі берілді. Бүгінде ол: «Шоқан
Уәлиханов атындағы №12 көп салалы гимназиясы»
атанып, сол бір ұлы көштің жалғасындай көрінеді.
Өз заманында бұл мектепке Ахмет Байтұрсынов, Сәкен
Сейфуллин сияқты алаштың ардагер ұлдары келіп, жағдайын
көріп, қамқорлық жасап тұрады екен. Сәбит Мұқанов, Ахмет
Жұбанов, Құрманбек Жандарбеков, Серке Қожамқұлов
секілді қазақтың бетке ұстар азаматтары келіп мектептегі
әртүрлі үйірмелерге ұстаздық еткені туралы нақты дерек
тер көп. Қазақ зиялыларының «Ақ ордасына» айналып,
түнгі шырақтай маздаған осы мектептің алғашқы түлек
терін тізбелеп айтар болсақ: Күләш Байсейітова, Әбілхан
Қастеев, Нұрғиса Тілендив, Камал Қармысов, Торғын
Тасыбекова, Сыдық Мұхамеджанов, тағы басқалар болып
тізіліп кете береді. Осы мектептің түлегі белгілі композитор
Әсет Бейсеуов 9-сыныпта оқып жүріп өзінің тырнақал
ды әнін шығарған. «Алмалы Алматым!» деп аталады.
Қазақстанның Халық әртісі Торғын Тасыбекова алғашқы
ролін осы мектептің сахнасынан бастапты. Айта берсең
бұл мектеп жайлы аңыз да, әңгіме де толып жатыр. Ұлы
Отан соғысында ерлік көрсетіп, қаһарман атанған түлектері
қаншама. Осы мектепті 1940 жылы бітіріп, кейін майданға
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аттанған Сабалақ Оразалиновтың есімін кім білмейді? Ол
Александр Матросовтың ерлігін қайталаған жалғыз қазақ
жауынгері. Халқымыздың ұлы перзенттері білім алып,
солардың рухымен сусындаған алтын ұя мектебімнің
мерейі арта берсін! Өйткені сол ұлы көштің сарқытындай
боп киелі орданың табалдырығын енді аттағалы отырған
көкөрім ұрпақ гүл ашып келеді...
...Уақыт зымырап өтіп жатыр. Қала тәртібіне тез үйрен
дік. Интернат пен мектептің арасында «шауып» жүріп уақыт
тың қалай өткенін білмей де қаласың. Бұрынғыдай емес,
сап түземей-ақ бірнеше бала топтасып жүреміз. Кей күндері
сабақтан қалып қалмау үшін №4 трамвайға топырлай келіп
мініп жататын едік. Есіктің тез жабылғанын күтеміз. Өйткені
трамвай жүріп кетсе, бізге бола қайта тоқтап жатпайды. Бір
аялдама болса да біздің пайдамызда. Үстіміздегі біркелкі
киімдерімізге қарап, «балалар үйінен» екенімізді білетін
кондукторлар «билет алыңдар» деп қыстамайды. Басын
шайқап үнсіз қала беретін еді. Бұған етіміз үйреніп, әбден
машықтанып алдық. Бұл жолы олай болмады. Билет сататын
орыс әйел қасымызға келіп: «Кто такие? Анука, берите
билет» деп дікілдеп тұрып алды. Жұмысқа жаңа тұрған әйел
болса керек. Не дерімізді білмей төмен қарап үнсіз тұрмыз.
Бір кезде жердің астынан естілгендей әлсіз үн шықты. «Тетя,
мы воспитатели» дейді даусы дірілдеп. Кеше ғана бізге
қосылған Әшір деген бала екен. «Какие еще воспитатели!»
деп ашуланған әйел бізді топырлатып қайта түсіріп кетті.
Сөйтсе, есі шыққан бала «воспитники» деген сөзді ұмытып
қалып, «воспитатели» деп қойып қалыпты.
Мектептің жылдар бойы қалыптастқан өз тәртібі
болса, интернаттың да өз тәртібі бар. Мектепте өзімізді
еркіндеу ұстайтын едік. Тым қатты шулап, шектен шығып
кетпесең болды. Дәлізде бір-бірімізді қуып, алысып
жүгіргенімізге мұғалімдер аса көңіл бөле бермейді. Өйткені
үзіліс кезінде жүгіріп ойнаған бала өзін ширақ сезінеді,
сабақты тез ұғады, белсенді болады дейтін.
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Интернаттағы тәртіп мүлдем бөлек. Кілең ер балалар
болғандықтан мұнда тәртіп қатаңдау. Әркім өзінің істеген
ісіне жауап береді. Киімдерің қаттаулы, түймелерің тағулы,
көрпе-төсегің тап әскердегідей бір адамның қолынан
шыққандай жинаулы болуға тиіс. Тіпті мақтамен сүртіп
тексерген адамға шаң-тозаңның дағы көрінбейтіндей болуы
қажет. Әр затың өз орнында болмай, кітап-дәптерлерің
шашылып жатса өзіңнен көр. Ондайда кезектен тыс еден жуу,
картоп-сәбіз тазалау, отын жару сияқты жұмыстар дайын
тұрады. Интернатта «балалар кеңесі» (детсовет) жұмыс
істейді. Оның құрамы көбіне оқу үлгерімі жақсы, үлгілі
тәртібімен көзге түскен жоғары сыныптың оқушыларынан
құралған. Олардың айтқаны бәріміз үшін бұлтарпайтын заң.
Әр оқушыдан бастап, асхананың, ауланың, әрбір бөлменің
таза болуын қадағалап, тексеріп отыратын да солар.
Әр аптаның соңында директордың атына мектептен
мағлұмат келіп түседі. Онда тәртіп бұзған, сабақтан кетіп
қалған, екілік алған оқушылардың тізімі бар. Ендігі жерде
бұл мәселені «Балалар кеңесі» қарайды. Әлгі оқушыларға
қандай шара қолдану туралы шешім қабылдайды. Тіпті
шектен асып кеткендерді интернаттан шығару жайлы ұсыныс
жасауы да мүмкін.
Аз ғана уақыт ішінде менің көріп, ұққаным осы.
Интернатқа жаңадан келген жас балаларды сондағы 10 «А»
сыныптың оқушылары өз қамқорлығына алыпты. Көптен
бері осы интернатта тәрбиеленіп келе жатқан Досымбеков
Молдақай, Сатаев Дәркен, Ұлықбеков Болатбек ағалары
мыз осы сыныпта оқиды екен. Дәркен ағаның тәтесі Райл
амен, менің тәтем Төрткен екеуі осы №12 мектепте бірге
оқыған. Содан болар Дәркен аға күнара келіп сабағымды
тексереді. Ұқпай жатқан жерім болса ерінбей түсіндіріп
беретін. Кей күндері жейде-шалбарымды үтіктеп, қызыл
галстугіме дейін байлап беруші еді. Соның бәрін біртіндеп
үйреніп, кейін осы көргендерімізді өзіміз жасайтын болдық.
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Ауылда жүріп қолымызға ине-жіп ұстап көрмеген балалар
үзілген түймелерімізді, жыртылған жерімізді өзіміз-ақ тігіп
алатындай жағдайға жеттік.
Үйрене алмай жүрген бір ғана жәй бар – ол таңғы ұйқы.
Отызға жуық бала бір бөлмеде жатамыз. Әркім әртүрлі
түс көретін шығар. Біреуі қорылдайды, біреуі қой қайыр
ғандай айғайлап шығады. Бірі тісін қышырлатады, енді бірі
ысқырып, әлдекіммен ұрсысып жатады. Түннің бір уағына
дейін дөңбекшіп ұйықтай алмай жататын едім. Оның үстіне
екі төсекке үш бала қайтіп сыйсын. Түнімен текпілесіп
шығамыз. Тәтті ұйқыға енді кірген кезде, бозарып таң да
ата бастайды. Үйдегідей түске дейін балбырап, керіліпсозылып жату қайда. Интернаттың тәртібі қатаң. Таңғы
жетіде атып тұруың керек. Жуынып-шайынуға жарты сағат
берілген. Сағат сегізде ертеңгі тамағыңды ішіп, тез-тез
жиналып мектепке шығып кетесің. Ондағы сабақ 9.00-де
басталады. Басқасына мойынсұнып бейімделіп қалсам да,
таңғы ұйқымды қимай әрең тұрамын. Есіме әжем түседі.
«Барғың келмесе бармай-ақ қойшы. Сол оқу қайда қашар
дейсің! Ұйқыңды әбден қандырып ал, балам!» деп қасыма
кеп басымнан сипап тұрғандай.
Бүгін кезекте кім екен? Шағатай аға болса тіпті қиын.
«Қане тұрыңдар, қане көздеріңді ашыңдар!» деген айғайдың
астында қаласың. Үні де жағымсыз, тамағынан қырылдап
шығатын секілді. Ол аз болғандай қолындағы қоңырауды
төсектің басына ұрып тұрып алады. Бәрінен де Зифа апайдың
үні жағымды. Қоңырауды жөнсіз соғып жатпайды. Төсек
тердің арасымен жүріп, әркімнің қасына кеп сыбырлаған
дай етіп: «Қане, балалар! Тұратын уақыт болды. Күн қандай
тамаша! Бүгін сендерді бал жағылған тәтті нан күтіп тұр.
Докторский колбаса бар», – дейді. «Нормалап» қана беретін
интернаттың тамағында қанша қауһар бар дейсің. Түнімен
асқазанымыз шұрылдап шығады. Кезекші апайдың әлгі
сөзінен кейін тілімізге тәтті дәм үйірілгендей еріксіз ояна
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бастайтын едік. Бізді ояту үшін әдейі ойлап тапқан тәсілі
екенін балаң көңіліміз қайдан сезсін.
Біздің жатын бөлмедегі ең басты «қоңырауымыз» –
Әбдінұр. Ол бәрімізден бұрын тұрады. 16 килограмдық гирін,
тартып-созып жататын серіппе бұйымдарын алып аулаға
шығып кетеді. Біраз уақыттан соң қайта келіп: «Болды енді.
Қане, тұрыңдар!» десе болғаны. Осыны күтіп тырп етпей
жатқан балалар, біріміз қалмай атып-атып тұратын едік.
Әбдінұр интернатқа жастай келіпті. Балалар оның атын
атамай – Әбіш дейді. Жас кезінен еркін күреспен айналы
сады екен. Мектептің бетке ұстар мақтанышы. Қала бойынша
өтетін бірнеше жарыстарға қатысып жеңімпаз атанған үлгілі
оқушы. Денесі шымыр, бұлшық еттері бұлтылдап тұрады.
Сол кездің өзінде «спорт шеберлігіне кандидат» деп айтып
жүретін. Оның балалар алдындағы беделі күшті еді. Бірі –
сыйлап қарайды, бірі – сескенеді. Көбіміз Әбішті пір тұтып,
сондай болуды армандап қоятын едік.
Сап түзеп алғаш рет моншаға барғанымыз әлі күнге
есімде. Интернаттың тәртібі бойынша әрбір он күн сайын
моншаға апарады. Моншаға барар алдында бәрімізге іш
киім беретін еді. Оны әркім өзі барып алмайды. Сол күнгі
кезекші бала алып келеді. Отыз мәйкі, отыз труси. Бәрін әкеп
Әбдінұрдың алдына қоятын. Бұл бұрыннан қалыптасқан
тәртіп болса керек. Ол болса алдында жатқан ішкі киімдерді
сұрыптап, әлі өңі кете қоймаған, жаңалауын таңдап алып:
«Ауыз» деп қасында тұрған балаға лақтырады. Ол – Әуезбек
Әбілбаев дегені. «Жүн» дейді. Ол – Жанжігітов Жұмағазы.
«Тікен» деп лақтырады. Ол – Тікенов Мұрат деген бала.
Әркім өзіне берген киімді қақшып алып кетіп жатыр. «Татар»
дейді. Ол шынында татардың баласы – аты Әминтай Усманов.
«Қаскелен» дейді. Онысы Қаскеленнен келген бала – Достай.
Бұлардың бәрі төсектері қатарлас тұрған Әбдінұрдың етене
«достары». Мектептің де, интернаттың да абыройын көтеріп
жүрген спортшылар. Бұлай дейтінім, осылардың бәрі соғыс
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кезінде дүниеге келген, тұрмыс тақылетін бастан өткеріп,
жоқшылықтың дәмін ерте татқан балалар. Содан да болу
керек Әбіш бұларға осындай ерекше «құрмет» көрсететін
еді. «Ал енді бәрің ентелемей ары таман тұрыңдар» деп
қалған киімді ортамызға лақтыра салады. Кәдімгі асық ойнау
кезіндегі «хан талапай» секілді бас салатын едік. Ішіміз
де шапшаң қимылдайтын «пысақайлар» таңдағанын алады.
Кеш қимылдайтын «шабандарымыз» қолға тигенін аламыз.
Қайтесің енді? Бұйырғанын алып оңтайлап киіп алатын едік.
Алған трусиің тым үлкен болса, екі жағын қайыра тігіп, бел
резеңкесін тартып байлап тастасаң болғаны. Кейде мәйкінің
қолтық тұсы ышқырға дейін жетіп тұрады. Оның да еш
қиындығы жоқ. Иыққа келетін жалпақ тұсын екі-үш елідей
етіп бүктеп тігіп қойсаң болғаны, иығыңнан қайта-қайта
сырғып мазаңды алмайды. Менің интернатқа келгелі көріп
үйренген азды-көпті өмір тәжірибем осындай еді.
Біздің директорымыз Ұлтанбаев Рафильбек бұрынғы
әскери адам. Ұлы Отан соғысына қатысқан, әскери шені
полковник екен. Содан қалған әдет болу керек, не айтса да
бұйыра сөйлейтін. Әзілқой, мінезі ақжарқын кісі. Бізбен де,
үлкендермен де жарасымды әзіл айтып жүре беретін. «Без
пересадки отправлю домой!» деген сөзі бүкіл интернат
қа мәтел боп кеткені сондай, тіпті оқушылардың өздері
бір-бірімен осылай қалжыңдасып жатар еді. Отбасымен
интернаттың астыңғы қабатында тұрады. Фируза, Роза атты
бүлдіршіндей қыздары бар. Демалыс күндері екеуі бізге
концерт қойып беретін. Өздері тұратын астыңғы қабат
тың шығар есігіне ақ түсті мата іліп сахна жасайды. Өздері
қолдан жасаған «билеттерін» сатып, бізге таратып береді.
Қатар-қатар орындық қойып концерт тыңдайтын едік. Екеуі
де орысшаға ағып тұр. Әсіресе ауылдан келген біздер үшін
таптырмайтын қызық көрініс. Кезек-кезек шығып тақпақ
айтады, ән салады. Ішінде Абайдың да әндері бар. Әртүрлі
киім киіп, әр елдің ұлттық биін билейді. Қаршадай қыздар
154

дың өнеріне таң қалып, аузымызды ашып қалатын едік.
Әсіресе, Фирузаның биге құштарлығы, оның әр қимылынан
байқалып тұрады. Көздері жайнап, ерекше шабытпен
билейді. Сол кездің өзінде интернаттың тәртібіне көндіге
алмай, көңіліміз алабұртып жүрген ауыл балалары үшін осы
көргеніміздің өзі ғажап бір түс көргендей әсерлі.
Кейін бала кезімде көрген сол бір бүлдіршіндей қыз,
Фируза Ұлтанбаева, қазақтың би өнерінің ең көрнекті
жұлдызына айналды. Осы жасқа келгенше ұмытылмай,
интернаттың ауласында көрген сол бір балауса «концерт
тің» есімде мәңгі сақталып қалғанына таңмын. Кім
біледі? Осы бір сәт менің де өнерге деген ынтызарымды
бір қозғап кеткен шығар.

ШӘКӘРІМНІҢ
НЕМЕРЕ ҚЫЗЫ
Әңгіменің желісін бұзып қайта-қайта ілгері оза бергенім
үшін ғафу өтінемін. Сонымен бірінші жарты жыл да аяқ
талды. Жалпы оқу үлгерімім жаман емес. Ең қиналған, ауыр
тиген пәндер орыс тілі мен неміс тілі. Тек маған ғана емес,
сол жылы келіп қосылған балалардың бәріне де оңай болған
жоқ. Тілімізді «бұрмалап» жүріп орыстың біраз сөздерін
білдік. «Тетя, дайте хлеб» дегеннен өзге бір сөз білмейтін
балалар, кәдімгідей шатып-бұтып орысша сөйлейміз.
Неміс тілі тіпті миға кірмейді. Үйге берген сабақты кәдімгі
тақпақ оқығандай судыратып жаттап алатын едік.
Бір-екі жолы Көркемжан келіп кетті. «Қарны ашса
бірдеме алып жесін» деп, әжем беріп жіберген 5-10 сомды
өзі алып алатын. «Интернатта бәрі тегін ғой. Саған оның
керегі не?» деп қолыма аз ғана тиын-тебен ұстатып кететін.
Әріптері айқұш-ұйқыш Ақтамақ хат жазады. «Әкем де, әжем
де дін аман. Ауылда еш жаңалық жоқ» дейді. Бұрынғыдай
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емес хат-хабардың бәрін сабырмен қабылдайтын болдым.
Өйткені хат тұрмақ, ешкімі жоқ, ешкім іздеп келмейтін
балалар да жүр ғой. Соларға қарап өзімді қайрағандай
боламын. Бірер айдың ішінде кәдімгідей есейіп, интернат
өміріне қалыптасып қалғандаймын. Мұндай өзгеріс менің
бойымнан ғана емес, мен тұрғылас балалардың бәрінен де
байқалып тұратын еді. Қалаға жақын тұратындар қысқы
каникулдарын үйлерінде өткізеді. Жақындары, туыстары
келіп алып кетіп жатады. Онда да директордың, содан соң
«Балалар кеңесінің» рұқсатыман ғана алуға болады. Олар
көп емес. Интернаттың балалары түгел дерлік осында қалды.
Мен, тағы бес-алты баланы мектеп директорының арнайы
бұйрығымен қысқы каникулға жіберген жоқ. Каникул
кезінде орыс және неміс тілінің мұғалімдері бізге қосым
ша сабақ жүргізетін болды. Бұған көнгіміз келмей іштей
қарсылық танытып, бұртаңдаған боламыз. Мұнымыз жәй
ғана шарасыздық.
Есесіне тұңғыш рет жаңа жылды қалада өткіздім.
Мектептің спорт залына ёлка орнатыпты. Қақ ортада
тұрған көкпеңбек көк шырша көз тартады. Биіктігі залдың
төбесіне жететіндей сұңғақ. Мен көрмеген неше түрлі оюлар,
ойыншықтар, алуан түсті ленталар жарыққа шағылысып
жалт-жұлт етеді. Жаңа жыл мерекесіне 8, 9, 10-сыныптың
оқушылары түгел қатысты. Үстіндегі киімдеріне қарап аңтаңмын. Кім жоқ дейсіз мұнда? Таяғына (тростик) сүйенген
Пушкин де жүр. Беліне «револьвер» ілген Лермонтов та,
иығына шекпенін жамылған Абай да осында. Бірі «гусарьша»
киінсе, енді бірі мұртын қияқтай етіп «Чапаевтың» кейпінде
жүр. Тотыдай түрленген қыздарды тіпті тану қиын. Қазақ,
украин, татар, орыс, өзбек басқа да халықтардың ұлттық
киімін киіп, соларша сөйлеп, соларша билейді. Қолындағы
картасын бір ашып, бір жауып цыған қызы да жүр. Бәрінің
көздерінде маска. Жақындап кеп өздері білдірмесе тап
басып тану мүмкін емес. Осының бәрін жоғарғы сыныптың
оқушылары өздері жасайды екен. Ән салып, тақпақ айтып, би
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билегендерге Аяз атаның сыйы дайын. Қағаз қорапқа салған
сый-сияпатын аямай беріп жатыр.
«Ал, балалар, сендердің іштеріңде де ән салып, тақпақ
айтатындар бар ма? Қане, ортаға шығып, өнерін көрсетсін.
Менің сыйым біткен жоқ» деп қолындағы дорбасын сілкіпсілкіп қояды. Отарда, содан соң ауылда оқып жүрген кезімде
мектептегі ёлкаларда талай рет шығып ән салғанмын.
Одан жасқанып тұрған жоқпын. Мені екіұдай ойға қалды
рып, қобалжытқан нәрсе осыншама көп адамның, мұғалім
дердің, интернаттағы ағалардың, бірге оқитын балалардың
алдында қандай ән айтсам екен дейтін ой. Ауылда ән салсаң
да, тақпақ айтсаң да бәрібір, оған қарап жатапайды. Қол
соғып, арқаңнан қағып: «міне, жігіт деп!» деп қолпаштай
береді. Ал бұл қала ғой!..
– Мен айтамын, – дедім бір-екі қадам алға шығып. Аяз
ата мұны күтпеген болу керек маған жалт қарады.
– Бәрекелді! Ортаға шық. Не айтасың?
– Кенен Әзірбаевтың әні «Қытай халқына». «Орындай
тын 8 «В» сынып оқушысы Қабылтаев Бақытжан» дедім
тура баяғы ауылдағыша.
«Жұрт алдына шыққанда асықпай, жүрегіңді басып,
сабыр сақтау керек» деген сөзді әкем де, тәтем де талай
айтып құлағыма құйып жататын. Сол есіме түсіп, жайлап
басып ортаға шықтым. Қолымды артыма ұстап, тама
ғымды бір қырнап алып, әнді бастап та кеттім. Неге екенін
білмеймін ауылдағы үлкендер де, өз қатарластарым да
мені «қайқыбас» дейтін. Басымды сәл шалқайта ұстап,
бір аяғымды ілгері қойып айта беретін едім. Бәлкім, менің
осы тұрысыма қарап солай дейтін де шығар.
«Батырдың Мао Цзе Дун білем атын,
Бастаған тура жолға қытай халқын.
Талқандап Шанхай Чидің жендеттерін,
Қорғаған өз елінің намыс даңқын.
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Құттықтаймын келген ел,
Тап дұшанын жеңген ел.
Қарсы аламын келген ел,
Достық қолын берген ел.
Шақырамын кел, кел, кел!...»
Жоғары дауыспен, шаттана айтылатын ән. Әсіресе,
қайырмасының соңын созыңқырап барып, биіктете аяқтау
керек. Ән сонау 1949 жылдары шыққан. Әннің мәніне, неге
арнап айтылғанына қарайтын кезім бе? Өзіме ұнайтын
болған соң жаттап алып айта беретін едім. Қаншалықты
келістіргенімді білмеймін, әйтеуір бар даусыма салып
айтып шықтым. Менен мұндай «ерлікті» күтпесе керек,
жұрт ду ете қалды. Қол шапалақтап, қолпаштап жатыр.
Аяз атаның разы болғаны сонша, бір емес, екі қорап
сыйды қолыма бір-ақ ұстатты. Шу басыла бергенде артына
қарата тараған бұйра шашты, әдемі қара мұрты бар келісті
жігіт қасыма келіп:
– Жарайсың, бала! Қай сыныпта оқисың? – деді.
– Биыл сегізде оқып жатырмын.
– Даусың тәп-тәуір екен. Бірақ тым ащы. Оның үстіне
тым жоғары алдың. Үнің жетпей қала ма деп қорқып едім.
Молодец, әйтеуір алып шықтың, – дейді. – Жаңа жылдан
бастап хорға кел. Директорыңмен өзім келісемін.
Сыртынан бір-екі жолы көргенім болмаса, аса
жақсы танымайды екенмін. Кейін білгенімдей, мектепте
музыкадан сабақ беретін мұғалім екен. Ленинградта оқыған.
Оқушылардың хорын ұйымдастырып, соған жетекшілік
етеді. Аты – Ибрагим Нүсіпбаев. Сөйтіп, интернаттағы
балалар хорға бармай қашып жүрсе, мен өз еркіммен келіп
«қолға түстім».
Ал «Қытай халқына» деген әннің тағдыры тіптен қысқа.
Сталин өлгенге дейін біраз айтылып, содан соң мүлдем ұмыт
қалды. Ол кезде айтуға болатын да, айтуға болмайтын да
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әндер болатынын кім білген. Кейін бұл әнді әкем де салмай
кетті. Менің де бұл әнді соңғы рет орындауым екен. Бәрі де
сол кездегі саясатқа, Мәскеуде отырғандардың қас-қабағына
байланысты екенін бала жүрегім қайдан білсін.
Сөйтіп, аптасына екі рет болатын хорға барып жүрдім.
Хорға елуге жуық оқушы қатысады. Көбі төменгі сыныпта
оқитындар. Көбісі қыздар. Интернатта хорға баратын
оқушылардың арнайы тізімі де бар. Хор сабағы болатын
күні тәрбиеші әлгі тізімді дауыстап оқып, бәрімізді сапқа
тұрғызып есіктен шығарып жіберетін еді. Жоғары сыныпта
оқитын кейбір балалар қақпадан шыға салып өз жұмысымен
кетеді. Жәй кетпейді жұдырығын түйіп, «түгел барып хорға
қатысыңдар. Әйтпесе...» деп айбат көрсетіп кетеді. Әжем жиі
айтатын «адамның кішісі болғанша, иттің күшігі бол» деген
осы екен ғой деп ойлап қоятын едім.
Ер балаларды хордың артқы жағына тұрғызады. Әрине
бұлар адам санын көбейту үшін ғана қажет. Болмаса солар
дың ішінде хорға қатысып бірнәрсе үйренейін, ән салайын
деп жүргендері шамалы. Кейбірінің тіпті ән салуға қабілеті,
даусы да жоқ. Ибрагим аға оларға ашуланбайды, қайта
арқаларынан қағып: «Қарап тұрмай еріндеріңді жыбырлатын
бірдеме айтып тұрсаңдаршы. Сөзін білмесеңдер «печеньеколбаса», «печенье-колбаса» десеңдер де болады» дейді.
Ағаның бұл сөзіне қыран-топай күліп, мәз болушы едік.
Ең үздігі болмасам да, хор солистерінің қатарында
тұрамын. Кейіннен бізге Алтай, Мұқсина деген, тағы басқа
да қыздар қосылды. Хордың репертуары көп болатын. «Ақ
көгершін», «Пионерлер әні», «Қазақ вальсі», «Шөжелерім»
сияқты әндерді үш дауыспен айтатын едік. Ол кезде қазақ
өнерінде балалар хоры (хореография) деген әлі дами қой
маған кез. Сол өнердің бас-қасында болып, қазақ балаларын
тәрбиелеп-үйреткен, соларға лайықтап әндер шығарған
алғашқы ұстаздардың, композиторлардың ішінде Ибрагим
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Нүсіпбаевтың шоқтығы биік тұрады. Сол кездегі біздің
мектептің хоры үздік атанып, талай конкурстарда жүлделі
орынға ие болғаны белгілі. Сондағы біз айтқан әндер радиоға
да жазылып алынды. Радионың архивінде сақтаулы жатыр.
Әлі күнге дейін эфирден түскен жоқ.
1962 жылы хорға қатысқан бір топ оқушылар Ленин
град қаласына да барып қайтты. Менің жолым болмады, бара
алмадым. Оған себеп оқуым немесе тәртібім емес, даусым
болды. 15 жастан асқан кезде даусым күрт өзгере бастады.
Тіпті жәй сөйлеген кездің өзінде барылдап, үнім жуандап
кеткендей, «жарықшақтанып», жағымсыз естілетін. «Бұл
табиғи өзгеріс. Саған енді тамағыңа көп күш түсірмеу керек.
Біраз үзіліс қажет» деп еді. Әкеңдей қамқоршы болған,
бойыңа жақсылық дәнін егіп, өнерге баулыған осындай
ұстаздарды қалай ұмытарсың.

***
Үш сыныпқа бөлініп оқысақ та үзіліс кезінде бірбірімізбен шүйіркелесіп, ұлардай шуласып жатар едік.
Әдейі іріктеп алғандай үш сыныптың оқушылары үш
түрлі. «А» сыныптағылар көбісі бойшаң, құлжаның асы
ғындай ірі. Бұлар спортқа бейім. Палуан Әбдінұрдан бастап,
баскетболшы, волейболшы, секіруші, жүгіруші желаяқ
тардың бәрі осында. Бұл сынып сабаққа шорқақ болған
мен спортқа мығым. Қалалық жарыстарда мектептің
атын-абыройын қорғайтындар да осылар.
«Б» сыныбында оқитындарды құдайдың өзі әдейі «ірік
теп» алғандай көрінетін. Көбі мен сияқты ауылдан келгендер.
Алысып-жұлысып жатқан біреуін көрмейсің. Спортқа да,
өнерге де аса құлшыныс танытпайды. Қай уақытта кірсең
де бастарын тұқыртып кітап оқып жатқаны. Бұл сыныптың
оқуы орташа болғанмен, тәртібі күшті. Тоқсан бойы
бірде-бір рет тәртіп бұзбаған сынып деп мектеп жиналы
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сында мақтап жататын еді. Бұлардың өзге сыныптардан
басым түсіп жататын жағы осындай.
Кілең әншілер, бишілер, сабақта тыныш отыра
алмайтын «жыбырлақтар» біздің сыныпта. Бәрі емес,
әрине. Қандай сынып болмасын сондай екі-үш баланың
болатыны рас. Сөйте тұра, біздің сынып үлгірім жағынан
да, тәртіп жағынан да ешкімнен кем түспейтін. Ішімізде
үздігіміз де, есепке жүйрік «математиктеріміз» де жетерлік.
Ал әдебиет пен ән-би жағына келгенде біздің сыныптан
асатын ешкім жоқ. Сол кездегі «Господин 420», «Бродяга»
сияқты үндінің киноларында айтылатын әндерді үйреніп
алып, өзіміз сахналайтын едік. Біздің Ритамыз – Фатиха
Мұхамеджанова. Үндінің киімін киіп, басына тап сондай
орамал тағып, маңдайына дөңгелек қызыл ноқат жасап шыға
келгенде, расында, үндінің әйелі кіріп келгендей көрінетін.
Қалғанымыз еденге шеңбер құрып отыра қаламыз. Фатиха
– мұғалім, біз оның шәкірттеріміз. Сценарий бойынша
солай. Фатиха тұрып:
«Если домик без дверей,
Полен дорогих камней.
Что же это?» – дейді үндінің әніне салып. Даусының
нәзіктігі, қимылы, ән салуы тап кинодағы көріністен бір
аумайды. Біз болсақ бәріміз қосылып: «Кукуруза!» деп шу
ете қалатын едік. Қайырмасын бәріміз қосыла, шырқай
жөнелеміз. Бірнеше шумақтан тұратын бұл әннің керемет
тігі сонда, тіпті мұғалімдердің өздері қол шапалақтап риза
болатын. Кейін осы әнмен жас өнерпаздардың мектепаралық
жарысына барып жүлде алып келгеніміз әлі есімде.
Фатиханың өзі орта бойлы, толықша келген, үнемі күліп,
әзіл айтып жүретін қыз. 10-сыныпта бір партада отырдық.
Сабаққа бірге әзірленіп, паркке немесе киноға бірге бара
мыз. Өзі туралы көп айтпайды. Тіпті қазақ әдебиеті саба
ғында беретін «менің өмірбаяным», «менің туған өлкем»,
«менің отбасым» дейтін тақырыптарды да аса құлшынып
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жазбайтын еді. «Неге үйтесің? Білмесең менен көшіріп ал»
деймін. «Әй, қойшы. Қалай жазсам да Айбасова апай бәрібір
үш қояды» дейді әзілдеп. Сөйте тұра, ән-әдебиет үйірмесінен
бір қалып көрген емес. Ол кезде менің «тасым» өрге өрлеп
тұрған кез. Сыныптың әрі әншісімін, әрі әдебиеттен үнемі
«бес» аламын. Әдебиет сабағынан Күлзейнеп Айбасова
деген апай береді. Менің өлең-жырға әуестігімді ұнататын.
Ал жоғары сыныпқа келгенде бізге әдебиеттен бәріміз
жақсы көретін Әлия Дүйсенова апай сабақ берді. Фати
ханы іш тартып, құшақтап, тап бір еркелеткендей шашынан
сипап қоятын еді. Оның сыры тым тереңде, сонау оты
зыншы жылдардан із тартатын, бізге беймәлім оқиғаларға
байланысты екенін кім ойлапты.
Ғафу етіңіздер, сыныптасым Фатиха үшін біраз жыл
алға озып, әңгіме желісін жалғастыра берейін. 2013 жылы
біздің мектеп бітіргенімізге 50 жыл толды. Бір-бірімізді
іздестіріп, отыздан астам адамды әрең таптық. Біразы
«қайтпас сапарға» аттанып кетіпті. Оның ішінде бірге
оқыған ұлдар да, қыздар да бар. Көбіміз жетпіске келіп
қалған егде адамбыз. Алматыда бас қостық. Бір-бірімізді
әрең танып, мәре-сәре болдық та қалдық. Көздеріне жас
алып жатқандар да болды. Сонау Өзбекстаннан жұбайын
қолтықтап Ғалиева Сәния келді. Біздің сыныптағы еркетотай,
көз сүріндіретін әдемі қыздарымыздың бірі. Нағыз қазақтың
қыздарына тән сыпайы, биязы мінезімен бүкіл мектепке
үлгі болған Кішкенеева Тұрғанталды қалай ұмытарсың.
Біраз жыл бұрын қайтыс болыпты. Көне Тараз жеріне келін
болып еді. Өзі болмаса да көзіндей болып жұбайы Сағатбек
келді. Бұдан елу жыл бұрын қош айтысқан мектебімізге
барып, әркім өзінің қай партада отырғанын айтып, талай
қызықты еске түсіріп, баладай шуласып жатырмыз.
«Соңғы сыныпта Бақытжан екеуміз мына тұста, мына
партада отырғанбыз» дейді Фатиха. Оның сөзін Ақылбек іліп
әкетіп: «Оны жақсы білеміз. Тіпті өте жақын отырғандарың
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сонша Бақытжан сол жолы тұңғыш рет қазақ әдебиетінен
екі алған. Одан да соны айтсаңдаршы» дейді қулана күліп.
Математик емес пе. Сонша жылдар өтсе де қалай ұмытпаған
деп таңқалғаным рас.
Ол әңгіме былай болған еді. Жоғарғы сыныпқа көшіп
ер жетіп, бой түзей бастаған кез. Көздің астымен қыз
дарға ұрлана қарап, неше түрлі қиялға берілетін шағымыз.
Көктемнің көңіл елітер, жайма-шуақ күні. Әдебиеттен
беретін мұғалім апай: «Бүгін сынып сағаты. Мына бір
әңгімені оқып түсінгендеріңді айтып бересіңдер» деген.
Фатиха екеуміз басымызды түйістіргендей болып кітапты
ортаға алып оқуға кірістік. Біраз уақыт өткенін сезбей де
қалсам керек. Тым тақау отырғандікі болар қыз бойындағы
қызғын алау тұла бойымды балқытып, қиялымды басқа бір
әлемге алып кеткен секілді. Көз алдым бұлдырап, санама
неше түрлі ой келеді. Фатиха болса ешнәрсені сезбе
гендей, бейғам отыр. Өңінен ешнәрсе байқалмайды. «Қыз
күрсінер ішінен, сезе алмайсың түсінен» деген сөз рас болса
керек. Тәтті сезімнің жетегінде кеткенім сонша мұғалімнің
екі қайтара шақырғанын естімей де қалыппын. Даусын
қаттырақ шығарып:
– Қабылтаев, неге үндемейсің? Қане, тақтаға шық! Не
оқыдың? Айтып бер, – дейді. Тәтті қиялдың әсерінен шыға
алмай аңтарылып тұрып қалсам керек, Фатиха бүйірімнен
түртіп жіберді. «Сені тақтаға шақырып жатыр» деді
сыбырлағандай етіп. Партадан кеудемді сәл ғана көтеріп:
– Апай, мен бүгін сабаққа дайын емеспін. Келесі жолы
айтып берейінші, – деппін. Менің сөзімді ұқпай қалған
мұғалім:
– Дайын емеспін деген не сөз? Мен сенен үй тапсырма
сын сұрап тұрған жоқпын ғой.
– Әлгінде оқыған әңгімеден не ұқтың? Соны айтып
бер, – дейді.
– Оған да дайын емеспін, апай!
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Қай уақытта болмасын, қандай сұрақ қоймасын мүдірмей
жауап беретін ең үлгілі оқушысы емеспін бе? Соған әбден
көзі үйренген мұғалім менің бетіме бажырая қарап біраз
тұрды. Таңданысын жасыра алмаған күйі, басын шайқап:
– Жарайды, Қабылтаев. Білмесең қонжыйтып тұрып екі
қойып берейін, – деді. Сөйтіп, өмірімде бірінші рет қазақ
әдебиетінен «екі» деген баға алдым. Әлгінде Ақылбектің
қағыта айтып тұрғаны осы жәй. Расында, сонша жыл өтсе де
есінде сақтап жүргеніне қалай таңданбассың.
Алтын ұя мектебімізді аралап, мауқымызды басқан
соң орталық мешітке барып өмірден ерте озған достары
мызға бағыштап Құран оқыттық. Сол күннің кешінде
елу жылдық тойымыз басталды. Талай той-томалаққа
барып жүріп тап бүгінгідей еркін сөйлеп, еркін билеп
көрмеппін. Бәрі де өздерінің егде жастарын ұмыт қалдыр
ғандай, алыста қалған балалық шағы қайта оралғандай
шат-шадыман. Жүздері балбұл тартады. Біздің жас кезі
мізде шыққан билердің бірін де қалдырмаған шығармыз.
«Чарльстон», «Твист», «Ша-ла-ла», «Буги-буги», «Леткаенка», «Шейк» дегендерді түгел билеп шықтық. «Вальс» пен
«Фокстроттың» да есесін жіберген жоқпыз. Соның бәрі шын
көңілден, ақ пейілден туып жатқаны көздерінен, ақжарқын
күлкілерінен көрініп тұрғандай.
Ең қызығы Фатиха қайтадан Рита болып ән шырқады:
«Ай, менің шөжелерім!...
Әлі-ақ өсіп толарсыңдар,
Ақ тауықтай боларсыңдар.
Мамық жүнді шөжелерім,
Нәзік жүнді шөжелерім,
Чип, Чип, Чип!» – деп әндетеді. Баяғы тура мектептегі
көрініс. Үні де аса өзгере қоймапты. Сәл қарлығыңқырап
шыққаны болмаса, баяғы мектепте еститін әдемі дауыс. Біз
болсақ «Фатиха-Ритаға» қосылып, қайырмасын қайталап
айтамыз. Сөйтіп, осынша жасқа келгенде Фатиха қайта
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түлеп «Ритаға» айналса, жетпісті алқымдап қалған кемпіршалдар «мамық жүнді» шөжелерге айналып кеткендей
болдық. Осының бәрі бір-бірімізге деген сағыныштан,
риясыз көңілден, шынайы пейілден туындап жатқаны
айтпаса да түсінікті еді.
Кейін бір жолыққанда Ақылбектің жәй ғана айта салған
мына бір сөзі қатты ойға қалдырды. «Алаңсыз балалық
шақтың несін кінәлайсың? Төрт жыл бір сыныпта оқып,
күліп-ойнап жүріп осы Фатиханы қазақтың ғұлама ақыны,
шежіреші Шәкәрім Құдайбердивтің немере қызы екенін
кім біліпті?» дегені. Бірталай уақыт өткізіп барып, осы
әңгімені Фатиханың өз аузынан естиін деп телефон шалдым.
Мен Астанада, Фатиха Алматыда тұрады. Баяғы ашық
мінезіне салып, амандық сұрасып, қауқылдасып қалдық.
– Таусылмастай көрінетін өмір зырлап өте шықты. Міне,
жетпістен де асып кеттік, – деймін.
– Е, ей, Қабылтаев, жетпіс те сөз болып па? Алда әлі 80,
90, 100 бар емес пе? Құдай қаласа оған да жетіп барамыз.
Әзілдеп айтса да, даусында беріктік бар. Баяғы мектеп
кезіндегі мінезіне салып бүгежектемей нық сөйлейді.
– Баяғыдай емес, ішіп жатқан суымыз, жұтып жатқан
ауамыз, жеп жатқан асымызға дейін түгел «химия». Қалай
жетеміз? – деп күліп жатырмын.
– Қабылтаев, сен қорықпа! Кең сарайдай үйде тұрып,
қалаған тамағын жеп өскен «домашныйларды» білмеймін.
Ну, интернаттың кашасын жеп, «тәтті көжесін» ішкендер
точно жетеді, – деді. Екеуміз телефонның «екі жағында»
тұрып әбден күлкіге баттық. «Айтқаның келсін! Жақсы
сөз – жарым ырыс!» демей ме атам қазақ. Сол жолы шымшымдап білгенім. Фатиха ұлдың емес, қыздан туған екен.
Анасы Гүлнар, демократ ақын, көрнекті қоғам қайраткері,
шежіреші Шәкәрім бабамыздың кенже қызы. Жұбайы
ның аты Насиболла. Екеуінің де туған жері Семей өңірі,
Шыңғыстау.
165

Менің қолымда 1988 жылы «Жалын» баспасынан
шыққан «Шәкәрім» атты кітап бар. Ақынның өлеңдері мен
поэмаларына арналған. Кітапты құрастырып, алғысөзін
жазған қазақтың белгілі ғалым-жазушысы Мұхтар Мағауин.
Сонда былай деп айтылады.
«...Болашақ ұлы ақын Абайдың жеті ағайынды болғаны
белгілі. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді сол жетеудің ең үлкені
еді. Парасатты, мейірбан, кең пейіл ағаны Абай айрықша
сыйлаған көрінеді. Құдайберді Шәкәрімнің алты жасында
қайтыс болады. ...қаршадайынан-ақ ерекше зеректігін
аңғарған Шәкәрімді Абай өз қамқорлығына алады. Арнайы
оқу орындарын бітірмесе де түрік, араб, парсы тілдерімен
қатар орыс тілін де жетік біледі».
Сыныптасым Фатиханың айтуынша, Шәкәрім атасы
ның өз кіндігінен туған балалары көп болыпты. Сүпияр,
Ғафур, Қабыш, Ақай, Зият атты ұлдары болған. 1931
жылы Шәкәрім сол кездегі озбыр саясаттың құрбаны
болып қайғылы қазаға ұшырайды. Міне, сол кезден бастап
ғұлама ақынның бүкіл үрім-бұтағы қуғын-сүргіннен көз
ашпаған екен. Бұл жағдай Шәкәрімнің ұстазы Абайдың да
ұрпақтарын айналып өтпегенін өткен тарихымыздан жақсы
білеміз.
Бір жамандықтың боларын жүрегімен сезген Фатиха
ның әкесі бүкіл отбасымен көне Тараз жеріне қоныс
аударыпты. Өз бастарына төнген өсек-жаладан құтыла
алмай әлекке түскен ағалары бұған қарсы бола қоймаған
секілді. Ең болмаса қарындасымыз аман қалса екен деген
ой болғаны айтпаса да түсінікті. Сөйтіп, Фатиха Мерке
қаласында дүниеге келген. «Осынша уақыт өзің жайлы
неге жасырып келдің?» деп сұрадым. Анам «ауыздарыңа
ие болыңдар» деп қатты ескерткен. «Болмаса, ағаларың
сияқты қуғынға ұшырап, тоз-тоздарың шығады» деп көзіне
жас алып, мұңайып қалушы еді. Тіпті атамыз әлдеқашан
ақталып, үкіметтің тиісті қаулысы шыққаннан кейін де бізге
166

тыныштық берген жоқ. Осы ахуал жетпісінші жылдарға
дейін созылды.
Бір мектепте оқып, бір партада отырған Фатиха
Мұхамеджанова атты сыныптас қыздың бар құпиясы
осында. Енді ойласам, осындай қасіретті көзбен көріп,
көңілдеріне сақтап, іштей тынып жүретін кеудесі шежіре
Әлия Дүйсенова апай сияқты көнекөз адамдар екен ғой.
Фатиханың түп қазығы қайдан екенін сол ұстаздар, іштей
танып, сырт көзге білдірмей жүрсе керек.
Өзім ше? Өз әкем болса бір жөн. Нағашы ағам Қабылтаев
Қыдырбектің ұлы атанып ұлдар интернатында жүрсем,
Фатиха өзінің ғұлама атасының атын атаудан қорқып
қыздар интернатында жүріпті. Екеумізге қатысты «құ
пияның» бар төркіні осында жатыр. Уақыт талабы солай
болған да шығар. Мұның еш сөкеттігі жоқ. Бір өкініштісі,
осы жәйды жарты ғасырдан соң біліп жатқанымызда.
Ешнәрсеге қылау келтірмей бар дүниені сол қалпында қабыл
дайтын, қайғы-мұңнан, қулық-сұмдықтан ада, жан-дүниесі
тап-таза алаңсыз балалық шақтан не сұрайсыз?

«ХОЗДВОР» –
ЖЕКПЕ-ЖЕК АЛАҢЫ
Баяғы заманда бір ханның күн көзіне тигізбей үлде мен
бүлдеге орап, еркелетіп өсірген сұлу қызы болыпты. Қызы
серуенге шыққанда қылышынан қан тамған жасауыл
дар бірге жүреді екен. «Қызыма тіктеп қараған адамның
басы алынсын!» деген ханның жарлығы да бар. Ханның
ерке қызы алтынмен аптаған күймесіне мініп көшеден
өткенде тіпті қиын. Жандайшап жасауылдар жолда тұрған
адамдарды қамшының астына алып, «қане, тізе бүгіп, жерге
қараңдар! Патша ханым келеді» деп көшенің апыр-топырын
шығарады екен. Бұйрықты естімей қалған немесе дер
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кезінде орындамағандарды қолтығынан сүйретіп ханға алып
келеді. Хан әлгі сорлыларға айыппұл салады, оған шамасы
келмегендерге дүре соқтырады. Көлденең табыс келеді.
Жасауылдардың бұған дәніккені сонша қызды күймесіне
отырғызып алып күніне бірнеше рет өтеді екен. Сондай бір
сәтте орнында қалшиып тұрып қалған бір байғұсты дедек
тетіп ханның алдына әкеліпті. Әлгі бейшараның тілі жоқ,
соқыр екен. Екі қолын ербеңдетіп бірнәрсе айтқан болады.
Онысын ұғып жатқан ешкім жоқ. Жаны ашыған ханның
уәзірі: «Зағип адамнан не аламыз? Қоя берсек қайтеді» дейді.
Сонда дүниеге әбден құныққан хан: «Неге қоя береміз?
Менің қызымның жүзіне тіктеп қарамаса да, оның үстіне
сепкен жұпарын иіскеді емес пе? Соқыр дегенің болмаса,
мұның табысы бізден де көп» дейді. Сөйтіп, әлгі бейшараның
қайыр-садақадан тапқан бар ақшасын сыпырып алыпты...»
Екінші тоқсан бітіп, енді біраз күннен соң ауылға
барамын, әжемді көремін, сағынған достарыммен қауы
шамын деп жүргенде әлгінде айтқан әңгімедегі сияқты мен
де ойламаған жерден директордың «қаһарына» ұшырап
қалдым. Демалыс күндері әдеттегідей асханаға кезекші
балалар жібереді. Серік екеуміздің кезегіміз екен. Асхананың
еденін жуып, шаңын сүртіп болған соң, кешкі тамаққа пияз,
картоп, сәбіз аршуға кірісеміз. Қасымызға тағы төрт бала
бөлді. Бірі сабақтан қашқаны үшін, бірі сабақ үстінде тәртіп
бұзғаны үшін жаза алғандар. Ал қалған екеуінің істегені
тіпті қызық. Интернаттағы балалардың ойлап таппайтыны
жоқ. Бұған әбден көзім жеткен. «Карбит» дейтін зат бар.
Соның тарыдай ғана бір бөлігін алып ыдыстағы қандайда
болмасын сұйыққа салсаң болғаны көбіктеніп шыға келеді.
Ыдыстағы көпіршіген сұйық ернеуінен асып сыртқа ағады.
Мына екеуі солай істейміз деп әбден бүлдірген екен. Бәрі
үзіліске шығып кеткенде қыздардың сиясауытына карбит
салыпты. Бір-екеуіне ғана емес партада тұрған сиясауыттың
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бәріне салып шығады. Мұғалім кіргенде сыныптың іші у-шу,
дауыс көтеріп жылаған қыздардың даусынан құлақ тұнады.
Бәрінің қолында көпіршіген сиясауыт. Соның кесірінен
сабақ болмай қалады. Сөйтіп, «балалар кеңесі» екеуін бір
апта бойы асханада жұмыс істеуге жіберген екен.
Алдымызда үш бакқа (үлкен қалайы кастрюль) толтыра
салынған картоп тұр. Кешкі тамаққа жететіндей етіп
бөлінген пияз бен сәбізді тазалап, турап болып, ендігі кезекте
картоп аршуға отырдық. Ұзақ уақыт мықшиған күйі картоп
аршудың қаншалақты қиын екенін сонда білдім. Қолдарың
сыздап, белің ауырады. Бұдан гөрі ауланы сыпырып, еден
жуған әлдеқайда жеңіл. Екі бак картопты бітіріп, үшіншісіне
көшкеніміз сол еді, қарсымда отырған бала жарты шелектей
картопты алып, үйіліп жатқан қабықтың үстіне сала салды.
Онымен қоймай қолындағы пышағымен ұрғылап майдалап
жатыр. «Мұның не? Біреу көріп қалса қайтесің?» дедім.
Шынында, қорқып кеткенім рас. «Мына үйілген қабықтың
ішінен кім байқай қояды дейсің. Одан да біреу келіп қал
май тұрып тез-тез турап тастайық» дейді. Оған қалғандары
қосылып кетті. Кәдімгі бір жүн сабалағандай пышақтарын
сермеп, ұрғылап жатыр. «Қырсық шалса алға басқан қадамың
кері кетеді» деген осы екен-ау!
Қайдан шыға келгенін білмей де қалдық. Қасымызға
директор келіп тұр. Бәрін терезеден байқап тұрған болу
керек. Таяғының ұшымен үйіліп жатқан қабықты ашып
арасынан картоптың бірнеше кесегін тауып алды. «Мынау
кімнің істегені? Осындай бес картоп аршылмай қалса, кешке
бес бала тамақсыз қалады. Соны ойладыңдар ма?» дейді.
Біз не айтарымызды білмей, басымызды тұқыртып төмен
қараймыз. «Бәріне мына бала кінәлі» деп айтқым келіп-ақ
отыр. Бірақ ертеңгі күні бүкіл интернатқа «сатқын» атанып
шыға келетінім ап-айқын. Директор ар жағын қазбаламай
үнсіз кетті, біз болсақ жер шұқып үнсіз қалдық.
169

Кешке қарай бәрімізді директор кабинетіне шақыртып
алды. «Балалар кеңесінің» мүшелері түгелдей отыр. Бір
сағатқа созылған жиыннан соң, «Екі апта бойы интернаттың
бүкіл жұмысын кезексіз істейтін болдық. Онда да сабақ
кезінде емес, оқудан тыс уақытта» деген бұйрық қабылдады.
Мұндағы «оқудан тыс уақытта» деген сөз бәрін айтып тұр.
Екі апта бойы ешқайда шықпайсың, демалыс күндері театрға,
киноға бармайсың интернаттан тыс кетуге болмайды деген
сөз. Ал ең қиыны түннің бір уағында сені оятып алып кезкелген жұмысқа салуы мүмкін.
Өз кінәсін мойындаған бала маған жаны ашыған болу
керек: «Ағай, Қабылтаевтың бұл жерде еш қатысы жоқ. Ол
қой деп айтты. Мен көнбей қойдым» деп ағынан жарылды.
Оның сөзіне директор сәл жымиып: «Біз бұл жерде кім
кінәлі, кімнің кінәсі жоқ екенін талқыға салған жоқпыз.
Қалай болғанда да, бірге отырып теріс іс жасаған екенсіңдер,
соның айыбын бірге көтеріп үйрену керек. Бұл баланың
бар кінәсі, осының бәрін көріп-біліп отырып үндемей
қалғанында болып отыр», – деді.
Отын тасып, еден жуып, көкөніс аршудың еш қиындығы
жоқ. Ол өзің үшін керек. Үйренесің, ысыласың. Ең қиыны
демалыс күндері балалар әндетіп, улап-шулап қалаға серуен
ге кетіп жатады. Оларды арнайы автобуспен алып шығады.
Бір сыныпты театрға, бір сыныпты кино көруге, енді бірін
қала аралауға апарады. Солардың бәрін көзбен шығарып
сап, басыңды тұқыртып алып амалсыз картоп аршып
отырғаннан өткен азап жоқ. Осы оқиғадан кейін көңілге
түйгенім. Біреудің істеген теріс ісін көрмегенсіп, жасырып
қалу ұрлықтан да жаман әдет екені. Бүгежеңдеп, екіұдай
күй кешкен адам соның зардабын өзі тартады, еш кінәсі
болмаса да нақақтан-нақақ кінәлі болады екен.
Инернатта күнде бір жаңалық болып жатады. Жүзден
астам бала бар. Солардың бәрін қадағалап, уақтылы жат
қызып-тұрғызып, киімдерін, сабақтарын тексеру оңай шаруа
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емес. Соның бәрін атқарып, тыным көрмейтін тәрбиеші
лерге мың тағзым. Ал олар үшін жоғарғы сыныптың оқу
шылары таптырмайтын көмекші. Балалар арасында болып
қалатын дау-дамай, ерегіс, кішігірім төбелес сияқты
жәйларды жымын білдірмей шешіп отыратын да осылар.
Бұлардың кейбір әрекеттерін директор ғана емес, тіпті
тәрбиешілердің өздері де сезбей қалатын еді. Содан да болу
керек интернаттың күнделікті тыныс-тіршілігі, ішінара бо
лып жататын әртүрлі жәйлар, тәртіп бұзушылықтар жоғар
ғы сыныптағыларлың назарынан тыс қалмайды. Тәрбие
ленуші балалар арасында бұрыннан қалыптасқан тәртіп
бар. Ол өзіңнен кішіні ренжітпеу, бірге жүріп, бірге қорғану.
Әлгі кинофильмде «үш мүшкетерлер» айтатын «бәріміз –
біріміз үшін, біріміз – бәріміз үшін» дейтін ант-қағида
мұнда да қатты сақталған.
Түскі тамағымды ішіп, ертеңгі сабаққа дайындалу
үшін оқу залына келіп енді бастағаным сол еді, алтыншы
сыныпта оқитын Сәрсен деген бала жүгіріп кірді. Қатты
ентігіп кетіпті. «28-паркте біздің балаларды біреулер ұрып
жатыр» дейді. «Қай жерде?». «Би алаңының қасында».
Мұны естіген өзге балалар орындарынан атып-атып тұрып
тысқа ұмтылды. «Тез жиналыңдар! Сен басқа бөлмедегі
балаларға айтып шық» дейді бойы ұзындау келген бала.
«Кіші сыныптардың керегі жоқ, үлкендер шықсын...»
Бұрын мұндайды көрмеген басым, көздерім жыпылықтап не
істерімді білмей отыр едім, «Сен неге отырсың? Біздің бала
ларды ұрып жатыр деді ғой. Көмекке бару керек» деп айғайлап
жіберді. Кітаптарымды тастай салып мен де шықтым.
Бір топ бала «өкпемізді қолға алып» жүгіре жөнелдік.
Саябақтың үлкен қақпасына кіргенде: «менің артымнан
еріңдер, қалып қоймаңдар» деді әлгі ұзын сирақ. Өзінің
адымы да үлкен екен жеткізетін түрі жоқ. Қатты ентігіп,
сүріне-қабына әрең ілесіп келеміз. Би алаңын айналып өтіп
діттеген жерге келсек, төбелес тұрмақ түк те жоқ. Көк шөптің
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үстінде аяқ киімдерін шешіп тастап Молдақай аға мен оның
сыныптасы Болатбек отыр. Қастарында тағы екі жігіт бар.
Бұрын көрмеген адамдар. Ағыл-тегіл терлеп, ентігімізді баса
алмай тұрған бізге қарап күліп жатыр. Екі бүйірімізді ұстап
біз де жата-жата кеттік.
– Міне, көрдіңдер ғой! Біздің интернаттың жігіттері
қандай екенін? Құстай ұшып, жарты сағатта жетті. Бұлар бірбірін ешуақытта сатпайды, жауға тастамайды. Керек болса
жанын да береді, – деп Молдақай аға мақтана сөйлеп көтері
ліп қалды. Содан соң бізге қарап: «Сендерді бір сынайық деп
едік. Ренжімеңдер. Нағыз жігітке тән мінез көрсеттіңдер.
Өмірде де тап осылай жүріңдер. Қазір интернатқа қайтамыз.
Кезекші апайға бәрін өзім түсіндіремін», – деді. Қасындағы
бізге, бейтаныс екі жігітке қарап: «Ертең осы жерде жолы
ғамыз. Бәстің аты бәс. Жеңілген екенсіңдер айтқан уәдеде
тұру керек», – дейді. «Жеңілдік. Ертең бәрін де істейміз» деп
әлгі екеуі елпең қағып бас шұлғысып жатыр. Олардың неге
бәстескенінде шаруамыз қайсы. Бір-бірімізбен итермелеп,
жарыса сөйлеп, улап-шулап «үйге» қайттық.
Тым өрескел нәрсе болмаса балалардың өз ішінде ғана
қалып қоятын осындай «құпияларымыз» көп болушы еді.
Оның бәрін тәрбиешілерге айтып, директорға шағымда
нып жатпайсың. Ондай баланың беделі болмайды. Өзіне
зиян. Аузына сөз тұрмайтын «жағымпаз» атануың әбден
мүмкін. Бұл атау мектепке де жетіп жатады. Бірге оқитын
қыздар естісе тіпті масқара. Осындай ұсақ-түйек жәйларға
жоғары сыныптың оқушылары өздері-ақ бас-көз болып,
жөнін тауып келістіріп жататын еді. Ең әділетті шешім
солардікі.
Әр тоқсанның басында әрбір балаға сабаққа қажетті
бұйымдар береді. Оны арнайы журналға қол қойып аласың.
Дәптер, сызғыш, қалам, қарындаш, өшіргіш сияқты заттар.
Соны жоғалтып алмай тоқсанның аяғына дейін жеткізуің
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керек. Ең көп жоғалатын нәрсе қарындаш пен өшіргіш.
Мұндайға үйреніп алған әккі балалар әлгіні ортасынан
қақ бөліп бір жартысын тығып қояды екен. Сақтап қойып,
келесі тоқсанда пайдалануға болады немесе жоғалтып алған
балаларға қарызға береді. Қаперімде ешнәрсе жоқ, оқу
залында сабақ оқып отырған едім. Әлгінде ғана алдымда
тұрған өшіргішім жоқ боп кетті. Столдың астын-үстін қарап
таппай қойдым. Жаңа ғана Тельман деген бала қасымнан
өткен. Неде болса сол алды деймін іштей. Қасына келіп:
– Өшіргішімді алсаң қайтып бер. Өзіңдікі бар емес пе?
Біреудікін неге аласың?
– Қайдағы өшіргіш? Көрсем көзім шықсын, – деп бет
бақтырмайды. Жұдырығын түйіп алыпты.
– Қолыңдағыны көрсетші қане, – деп мен де езеуреп
тұрмын.
– Міне, өзімдікі дедім ғой. Ол алақанын бір ашып қайта
жаба қойды. Резеңкенің сыртындағы жазуды көзім шалып
қалды.
– Жазуды көрдің бе? «БҚ» деп жазылған, – деймін.
– Сенен басқа «БҚ»-лар жоқ па немене? Өзімдікі
деген соң өзімдікі. Біздің қатты шыққан даусымызға басқа
балалар да жиналып қалыпты. Не болды сонша айғайлап,
десіп жатыр.
– Мына бала әлгінде ғана менің өшіргішімді ұрлап алды.
Нанбасаңдар, қараңдар. Сыртында «БҚ» деген жазуы бар.
Бақытжан Қабылтаев деген менің аты-жөнім. Тельман бұған
да көнер емес, мізбақпай тесіле қарайды. Бір кезде жұлып
алғандай:
– Мені бәрінің алдында «ұры» деп атадың. Жүр
«хоздворға», – дейді. Тұмсығы делдиіп, ұрып жіберуге шақ
тұр.
– Онда маған не бар? Нағашым күтіп тұр ма? Барсаң
өзің бара бер, – дедім, баяғы ауылдағыдай қасарысып.
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Балалар ду етіп күліп жатыр. Сөйтсем, «хоздвор» дегені
ағаш, көмір, сексеуіл, интернатқа қажетті басқа да бұйымдар
сақтайтын ашық қойма екен ғой. Балалардың шулаған
күлкісі әсер етті ме, әлде менің аңғалдығым таң қалдырды
ма: «Мә, ендеше. Сен-ақ ала қойшы!» деп қолындағы
резеңкені лақтырып тастады. Расында, «БҚ» деген жазуы бар
өзімнің резеңке өшіргішім екен.
Сол жолы әлгі баланың «хоздворға» жүр дегенін аса
ұғынбай қалсам да, оның мәнісін кейіннен түсіндім. Өзім
тетелес балалардың сонда барып, үстері шаң-шаң болып
қайтып жүретінін талай көрдім. Жүре келе бұған да бойым
үйренді. Қорқақ атанып бүкіл интернатқа күлкі атанған
нан гөрі, неде болса «хоздворға» барып, өзіңмен ерегіскен
баламен жұдырықтасып қайтқан әлдеқайда жеңіл.
Оның тәртібі былай. Егер екі бала ерегісіп, бірбіріне қатты сөз айтып, балағаттап, тіл тигізсе, мәселені
«хоздворға» барып шешеді екен. Бұл тәрбиешілердің көзі
нен тыс жасалады. Жоғарғы сыныптың оқушысы ерегіскен
екеуін сонда алып барып, беліне дейін шешіндіріп, «жекпежектің» тәртібін түсіндіреді. Жас аралары тым үлкен болса,
тап сол жерде бір-бірінен кешірім сұратып, кеуде соқтырып
татуластырады. Ал қалған жағдайда екеуін жекпе-жекке
шығарып шешеді. Онда да беттен, кіндіктен төмен ұруға,
аяқпен тебуге, тістеуге болмайды. Басқа зат пайдалануға
мүлдем рұқсат жоқ. Төбелес кезінде тек жұдырық қолда
нуға тиіс. Жұдырықтасуды білмейтіндер таза күреске
шығады. Екі жақ біраз сілкілесіп, іштегі «буын» шығарып
болды-ау дегенде төбелес тоқтатылып, басымдау түскен
баланың қолын көтереді. Артынша екеуі қол алысып, құшақ
тасып табысады. Алда-жалда, байқаусыз қол тиіп көгеріп
қалған жерлері болса, ол ерекше «құпия». Директор немесе
тәрбиеші көріп қап сұрай қалған жағдайда, оның жауабы
біреу-ақ: «Баспалдақта аяғым оқыс тайып кетіп құлап
қалдым» ғана.
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Бір ерекшелігі менің бала кезімде көрген ұрыс-керіс,
төбелестерге мүлдем ұқсамайды. Ондағы көргендерім
тіпті қызық екен-ау! Екі бала егесіп қалса, оған ағалары
қосылып, артынан әкелері шығып, ол аз болғандай әйелдері
бажылдап ауылды басына көтеріп жататын еді. Мұндағы
көргенім «төбелестен» гөрі баланы батылдыққа, өзін-өзі
қорғай білуге, адалдыққа, табанды болуға үйрететін тәрізді.
Экраннан талай көріп қызықтаған «Как закалялось сталь»
деген кинодағы Шухрайдың Павелді төбелеске қалай
үйреткені сияқты. Айналып келгенде, интернатта болып
жататын осындай жәйлар менің де тез есейіп, шыншыл,
батыл мінез қалыптастыруыма ықпал етпей қойған жоқ. Қай
уақытта да адал болуды, батылдықты, әділ сөйлеуді шымшымдап болса да кеудеме құйып жатқандай көрінетін.
Бұл жолы көңілге түйгенім – қандай адамның баласы
болсаң да өзіңді биік ұстама, жырақ кетпе. Бұл бірінші ұста
ным. Екіншісі – еркек боп туған соң өзіңе ғайбат көрсет
кенге қарсы тұра білу керек. Баяғыда әжем үйретіп отыра
тын «Өзің тиіспе, тиіскенді аяма» дейтін өмір-қағидасының
түп-төркіні осында жатса керек.

***
Туған жерге, ағайын-туысқа, ата-анаңа деген сағыныш
тың қаншалықты құдыретті екенін елден жырақ жүрген адам
ғана біледі. Он төрт жастан енді асқан бозбала үшін де мұның
ерекше әсері болатынын осы жолы анық сезінгендей бол
дым. Сөзімнің шыны сол. Алдымда үш айлық жазғы кани
кул күтіп тұр. Кеше Көркемжан жолығып кеткен. «Екі күн
нен соң келіп алып кетемін. Дайын отыр. Автобусқа алдын
ала билет алып қойдым» деген. Содан кейін-ақ жүрегім
алып ұшып берекем қашты. Тамаққа да, ұйқыға да зауқым
жоқ. Кенжебек те, Серік те үйлеріне кеткен. Каникулдарын
сонда өткізеді. Олар Алматыға жақын тұрады.
175

...Көркем екеуміз келіп, автобусқа жайғасып отырғанша
дегбірім қашып, әлденеге алаңдай беремін. Бүйірінде
«Алматы-Ташкент» деген жазуы бар автобус қаладан шыққан
соң-ақ жылдамдығын үдетіп заулап келеді. Көркемжан
болса біраздан соң терең ұйқыға кетті. Терезеден сыртқа
қарап сым тартылған әр бағананы, әрбір шақырымды ойша
санап келемін. Біздің ауылға дейін тартылған сымның ұзын
дығы қанша екен? Қанша бағана кетті екен?.. Биік шыңдары
көк тіреген қарлы Алатау бізбен жарысқандай қатарласа
«шауып», бірте-бірте қалып қойып жатыр. Басына дейін
өрмелей өскен қалың шыршалар да бара-бара сирей түсіп
көзден ғайып болды. Бойы сұңғақ тәкаппар шыңдар біртебірте аласарып момақан тау жоталарына айналып кеткендей.
Есесіне, таудың етегіне дейін көсіліп жатқан көкпеңбек дала
көрінісі қандай? Неше түрлі гүлдермен көмкеріліп арнайы
жайылған дастарқанға ұқсайды.
Автобус бірқалыпты заулап келеді. Менің қиялым болса
әлдеқашан үйге жетіп, достарыммен қауышып, ауыл аралап
кетті. Әне, кимешегіне сүрініп әжем келеді. «Құлыным!» деп
бетімнен сүйіп, көздері жасаурап қалды. Әкем де, шешем
де маңдайымнан иіскеп: «Үлкен жігіт бопсың ғой, балам!»
– дейді. Бір-бір бала жетелеген көрші әйелдер келіп: «Әже,
балаңыз келіп көзайым болдыңыз ба? Құдайға шүкір, дар
дай азамат болыпты», – деп шуласады. Ақтамақ пен Ақбілек
екеуі бұрынғыдай емес, басылып, бой жетіп қалыпты.
Ақырын келіп құшақтап қояды. Сол күні біздің үйде қой
сойылып, дастарқан жайылып, үй іші абыр-сабыр болары
даусыз. Көрші әйелдер болса бар шаруасын ұмытқандай,
сол күні кешке дейін шай сораптап, әңгімені көпірте
айтып әрең тарасады...
Бала көңілім осының бәрін алдын ала тізбелеп, жүрегім
нен өткізіп жатса, ол менің көріпкелдігім емес. Ауылда
өсіп, соның тіршілік-тынысын жақсы білгендіктен шығар.
Бұл жолы тап мен ойлағандай болмаса да соған жақындау
көрініс болғаны рас.
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АСАУ ҚОЙДЫҢ АЖАЛЫ...
Мамыр, маусым айларында көшеде ерігіп жүрген
бір адам көрмейсің. Кемпір-шал, ойын қуған бала-шаға
болмаса қалған адамдардың бәрі жұмыста. Колхозда адам
қолы жетіспейді. Сондықтан ересек балалардың бәрі де өз
шамалары келетін жұмысқа тартылады. Шөпте, қырманда,
қоймада, фермада болсын бәрібір. Саған істеген жұмысыңа
қарай «еңбек күн» жазылады. Ол дегенің жазғы науқан біткен
соң қап-қап бидай, түктелген шөп-сабан, мөшек-мөшек жем
аласың деген сөз. Бәрінен де: «Пәленнің баласы жаз бойы
еңбек етіп осынша табыс тауыпты. Ата-анасын қарық қыпты.
Адам болды деген осы» дейтін елдің сөзі қандай? Әкенің де,
баланың да бір марқайып қалатын жері осы.
Интернаттың қатал тәртібінен, өлшеулі тамағынан
кейінгі жағдайым айтпаса да белгілі. Аунап-қунап, әжем
жасаған тамақты опыра жеп біраз салмақ қосыппын. Екі
бүйірім бұлтиып, екі бетім томпиып шыға келді. Оған қарап
жатқан әжем жоқ: «Қалада бір ішек боп қатып қалдыңау, қарағым! Қанша жақсы болғанмен үйдің тамағындай
қайдан болсын!» – дейді. Деп қана қоймайды күнде ет асып,
сорпалап, үйдегі бар тәттіні менің аузыма тосып әлек.
Ауылдың белсендісі, 3-бригаданың басшысы Мұсахан
аға күнде таңертең келіп кетеді екен. Мен болсам, интернат
та жіберіп алған ұйқының есесін қайтарғандай шырт ұй
қыда жатамын. Оған әжем: «Біраз тынықсын. Қалада қайбір
жетістіріп тамақ ішті дейсің. Көрмейсің бе? Қабырғасы
ырсиып азып кетіпті. Колзоздың жұмысы ешқайда қашып
кетпес, қарағым!» – деп шығарып салады екен.
Бір күні кеңсе алдында бригадир ағаны кездестіріп
қалдым. «Әй, Бақытжан, төркініне қайтып келген қыз сияқты
үйден шықпай жата бересің бе? Жұмысқа шықсаңшы. Алма
баққа қарайсыңдар. Тұрсынбай да сол жақта. Бірнеше рет
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іздеп барып, үлкен кісінің көңілін қимай кетіп жүрмін», –
деді. Мені қорғаштаймын деп үлкен ұятқа қалдырған әжеме
не дермін. Ертесі күні-ақ көрпе-төсегімді алып жұмысқа
шықтым. Қос басына Көркемжан апарып тастады.
Аласа жоталардың арасымен сылдырап шағын бұлақ
ағады. Бұл Иірсу өзенінің ең төменгі сағасы. Екі жағалауы
көк шалғын, қамыс аралас неше түрлі «бойшаң» шөптерден
көрінбейді. Осы жерде колхоздың алма бағы бар. Көп
емес, бар болғаны 30-40 түп. Ерте пісетін жаздық алма.
Соның өзі-ақ бір ауылды алмамен қамтамасыз етуге жетіп
жатыр. Көбіне үш бригада болып жұмыс істейтін колхоз
шыларға жеткізіледі. Алма бақтан төменірек біраз жерге
картоп егіліпті. Жапырақтары гүл ашып жайқалып тұр.
Әртүрлі жастағы оншақты баламыз. Біздің міндетіміз –
картоп суғарып, түптеп, арам шөбін жұлу. Алма баққа мал
кіргізбеу. Жұмысымыз аса ауыр емес. Ертеңгі 9-дан түскі
12-ге дейін. Түскі тамақтан соң 4-ке дейін тағы біраз жұмыс
істеу керек. Қалған уақытымыз бос. Ең бастысы менің
қасымда жетінші сыныпты бірге бітірген Таңатбек пен
Тұрсынбай бар. Біздің жатын орнымыз алма бақтың ішінде.
Төрт ағаштың арасын тақтаймен қосып, кең етіп бастырма
жасалған. Түнге қарай үстін сыпырып тастап, төсегімізді
қатар-қатар салып жата кететін едік. Өзенді бойлай есетін
кешкі самал қандай! Сай-саланың бүкіл жұпар исін «қуалап»
ала келетін Қордайдың қоңыр желі қандай?. Бетіңнен өпкен
мақпалдай жұмсақ самалға кеудеміздіді тосып, жанымыз
жай тапқандай алаңсыз ұйқыға кететін едік.
Қасымыздағы екі бөлмелі тоқал тамда колхоздың
байырғы тұрғындары Ораз аға әйелімен тұрады. Алма
бақтың қарауылы сол кісі. Өте балажан, әзілқой, әңгімешіл
адам. Өзіне лайықтап қосқандай әйелі де ақжарқын, қабағы
ашық, өте қонақжай. Ораз аға біздің айтқанымызды екі
етпейді. Бізбен балаша ойнап ерекше пейіл білдіретін еді.
Енді ойласам, жеңгей екеуінің арасында көпке дейін бала
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болмай ырымдап жүреді екен ғой. Жауынды-желді күндері
бәріміз келіп Ораз ағаның бір бөлмесіне қатар-қатар
сығылыса жататын едік. Түннің бір уағына дейін ағаның
әңгімесі бітпейді. Жүйрік аттар, алғыр иттер, аяғының
сынғанына қарамай додаға түсетін жүрек жұтқан көкпар
шылар жайлы майын тамыза әңгімелейді. Жеңгей келіп:
«Ораз, қой енді. Балалар ертең жұмысқа шығады. Ұйқыларын
қандырсын» дегенше әңгімесін жалғастыра беретін. Сондай
бір кеште: «Балалар, бүгін сендерге Бақытжанның әкесі
туралы әңгіме айтып берейін» деді. Балалар тына қалды.
Ол қандай әңгіме екен деп мен де үнсіз жатырмын.
«...Жастау кезім болатын. Жотада қой бағып жүріп
шаршаған соң аттан түсіп шалқалап жата кеттім. Аспан
шайдай ашық. Биікте қыран құстар айналып баяу қалқиды.
Бір кезде ауылдың үстімен қанаттары күнге шағылысып
үлкен бір самолёт ұшып өтті. Көзден таса болғанша әлгіні
шығарып сап жатыр едім, көзіме аңғараңдаған бір нәрсе
түсті. Қанатын жалп-жалп қаққан алып құс секілді. Құс дейін
десем, сыртқы сұлбасы мүлдем ұқсамайды. Самолёттен
секірген біреу шығар десем, ашылған парашюті көрінбейді.
Әйтеуір, бір жазылып, бір бүктеліп баяу ұшып келе жатыр.
Ақыры қалқып келіп оқшаулау тұрған төбеге барып түсті.
Япырм-ай, көктен қалқып түскен бұл не нәрсе екен? Таңдан
ғаным сондай атыма қарғып мініп, екі сауырын қамшылап
тұра шаптым.» Осы тұсқа келгенде Ораз аға қолындағы
темекісін аузына апарып құшырлана сорып-сорып жіберіп,
маған қулана көз тастайды.
«...Жақындай бере көргенім ақ матадан тігілген,
балақтары далақтай бір нәрсе жатыр. Бір ұшы тасқа ілініп
қалыпты, жел қаққан сайын жалп-жалп етеді. Қолыма ұстап
көріп едім, кәдімгі ер адамның бұтына киетін ішкі киімі.
Тани кеттім. Өткен жолы моншаға барғанда Кенекеңнің
бұтынан көргем. Көкшіл гүлі бар ақ түсті дамбалша. Қолыма
алып, таңдана қараймын. Бұл қайдан жүр? деймін. Сөйтсем,
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әңгіме былай болыпты. Алматыдан Мәскеуге ұшып шыққан
бір топ ақын-жазушылардың ішінде Кенекең де бар екен.
Бәлкім, ішкен тамағы жақпай қалды ма? Кім біледі? Тура
Қордай тауының үстіне келгенде Кенекеңнің іші «қылп» ете
түседі. Соны ешкімге білдірмей шешіп алып дәретхананың
терезесінен лақтырып жіберген екен» дейді. Балалар болса
Ораз ағаның сендіре айтқан әңгімесіне елігіп, күлкіге
булығып үнсіз шиқылдайды. Мен болсам, «Аға, мұның
бәрі шылғи өтірік. Ойдан шығарып айтып отырсыз» деп
кәдімгідей ашуланып қалдым. «Сенбесең өзің біл, балам.
Болмаса әкеңнен барып сұра. Не болғанын өзі айтар» дейді.
Неге екенін қайдам, қулана күліп, көмірдей қара мұртын
қайта-қайта сипай береді.
Өкпелегенім сонша ертеңгі асқа да бармай қойдым.
Біраздан соң қасыма жеңгейдің өзі келді. «Бақытжан-ау, ағаң
не болса соны айтып сөйлей береді. Кенекең біздің ауылға
күйеу ғой. Соны сылтау етіп, жездесініп айтқан қалжыңы
сол. Өткен бір жолы осы әңгімесін Кенекеңнің өзіне де айтып
берген. Атамыз қазақтың әдет-ғұрпын терең білетін, көңілі
кең адам емес пе. Қайнысының әзіл сөзіне әзілмен жауап
беріп: «Ораз, батыр-ау! Сол көк дамбалды сен әлі күнге дейін
бұтыңнан тастамай киіп жүр дейді ғой» деп жұртты қырантопай күлкіге батырып кеткен», – деді.
Ертесі күні ағаның өзі де келіп: «Әй, пыс-пыс еткен
мұрындарыңнан сенің! Кешегі мен айтқан әңгімені шын
көріп қалмаңдар. Кенен менің жездем ғой. Нәсиха біздің
елдің қызы. Сендер күлсін деп әзілдеп айтқам», – деді.
Жұмыстан бос кезде тығылмақ ойнап, садақ атып,
одан қалса бұлақты өрлей бүлдірген теріп жүріп бір айдың
қалай өткенін білмей де қалдық. Мұнда да тамақтан кенде
болған жоқпыз. Алма деген шашылып жатыр. Оған қара
ғымыз да келмейді. Әрбір он күн сайын бригадаларға
азық-түлік таситын машина келеді. Шай-қант, ұн-макарон,
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басқа да қажетті заттарды тастап кетеді. Бір жолы кішігірім
тайыншадай, дене бітімі ерекше үлкен қой әкеп тастады.
Қолға үйретілмеген, өрісте жүрген мал болу керек.
Кешке дейін маңырап құлақ тұндырады. Қасына жақын
дай қалсаң жолатпайды, атылып тұр. Ораз аға мойнынан
ұстап, екі-үш бала сирағынан сүйрелеп қораға әрең кіргіз
дік. «Мынаны бос жіберуге болмайды. Қазыққа байлап
қоймасаң, қақпадан секіріп кеткелі тұр» дейді. «Е, е бишара!
Шамаң келгенше маңырап қал. Ертеңгі күні сенің етіңнен
мына балаларға қуырдақ жасап беремін».
Ағаның қолы тимей кетті ме, қой екі-үш күн қорада
тұрып қалды. Арықтап кетпесін деп алдына көк шөп,
жем-суын апарып қоямыз. Не деген қой екенін қайдам,
қолдан бергеніңді мүлдем жемейді. Мұндай мінез, тұқымы
асыл иттерде болушы еді, бұл да сондай шығар. Есіме
сонау бала кезімде «жоғалтып» алған Алыпсоғым түседі.
Бәлкім, арқардың құлжасымен будандастырған қой
шығар деп, балалар өзімізше болжам жасаймыз.
Бір күні жеңгейдің қатты айғайлаған даусы шықты.
Жұмысты қоя салып жүгіріп келдік. Қолында жем салған
шелегі бар. Өзі жылап тұр. «Қалай босап кеткенін құдай
білсін. Жем бере қояйын деп есікті ашқаным сол еді, атып
шығып кетті. Әне, кетіп бара жатыр» дейді. Көрсеткен
жағына қарап едік жотаны өрлей қашып барады. Одан
асып кетсе тіптен қиын. Ар жағы жазық дала қуып жету
мүмкін болмай қалады. Таңатбек атқа мықты екен. Ағаның
байлаулы тұрған атына жайдақ мініп, қойдың алдын орай
шауып кетті. Біз болсақ екіге бөлініп жотаның екі қапталына
қарай тұра жүгірдік. Абырой болғанда «қашқын қой»
жазыққа шығып үлгере алмай қалды. Алдынан Таңатбек,
екі жағынан біздер үркіте қайырып келеміз. «Қамысқа қарай
айдаңдар. Бұлақтан секіріп өте алмайды. Сол жерден ұстап
аламыз» деп Таңатбек бар дауысымен айғайлап келеді.
181

Қанша қаумаласақ та қойды ұстай алмай әлекке түстік.
Тіпті қойлы ауылда өскен балалардың өздері әлгі қойдың
сирағына қолдары жетпей қалып қойып жатыр. Кейбіріміз
тура допқа атылған «қақпашы» секілді секіріп те көрдік.
Одан да ештеңе шықпады. Қолдарын жайып келе жатқан
балалардың арасынан қалай секіріп шығып кеткенін білмей
қаласың. Осылайша екі дүркін қамалап әкеп айрылып
қалдық. Бір кезде: «Балалар тұра тұрыңдар» деген дауыс
шықты. Ораз аға екен. Қолында қос ауызды мылтығы
бар. «Қатты шошынған мал енді ұстатпайды. Босқа
шаршап әуре болмаңдар. Қойдың алдын ашып, өздерің
былай тұрыңдар» дейді.
Алдында кедергі жоқтығын сезген жануар басын
тұқыртып алып жотаны бөктерлей қаша жөнелді. Қимылы
бұрынғыдан да ширақ, биік төбеге қарай зытып барады.
Біраз жерге барып қалды. Аға мылтығын көздеп әлі тұр.
«Қашан атады?» деп тағатымыз қашып біз тұрмыз. Кенет,
ағаның қолындағы мылтық гүрс ете қалды. «Қашқын
қой» алға қарай секіріп барып, сол екпінімен құлап түсті.
Балалар аңтарылып тұрып қалдық. «Бүйткенше, қуып
жүріп ұстағанымыз әлдеқайда қызық еді ғой» деймін іштей
күбірлеп. «Мысыққа ойын керек, тышқанға өлім керек»
дейтін сөздің төркінін пайымдар кезіміз бе.
Ораз аға қонышынан ұзындау бәкісін шығарып Таңат
бекке ұстатты: «Тез барып бауыздап, денесін осында алып
келіңдер» деді. Үш-төрт бала жүгіріп кеттік. Білгенімізше
бауыздап қан шығардық. Өзі де «нән» қой екен, бірнеше
бала сүйретіп әрең түсірдік. Соның өзінде біразға дейін
тұла бойы дірілдеп жатқандай көрінді. Қалғанын Ораз
аға мен Таңатбек екеуі жайғастырды. «Сенде жазық жоқ,
балаларда азық жоқ» деп, Ораз аға бата жасады. Сол жерде
терісін сыпырып, етін мүшелеп үйге тасып, кіргізіп алдық.
Шелек-шелек ет, бір тегеш май шықты. Бұл біздің алма бақта
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жеген ең соңғы қуырдағымыз болды. Бала десе ішкен асын
жерге қоятын Ораз аға осының бәрін біз үшін, бізге қызық
болсын деп әдейі істегенін кейін ұқтым. Жаны жайсаң,
көңілі дарқан ағамыздың мәңгі ойымда қалған бір ерекшелігі
осындай еді.
Алма бақтағы жұмысымыз біткен соң Мұсахан аға
келіп Таңатбек, Тұрсынбай үшеумізді даладағы қосқа алып
кетті. Онда да жұмыс жетіп жатыр. Егін түгел шабылып
болған соң, жер жырту науқаны басталады. Соған дейін егін
алқаптарын шөп-сабан қалдықтарынан, бидай сабақтарынан,
ебелек, қарабарақ сияқты жабайы өсімдіктерден тазарту
қажет. Оның бәрін қолмен жинап шығу мүмкін емес әрі
көп уақыт алады. Бұған үлкен кісіден гөрі жас балалар
таптырмайтын күш. Айналасы ат шаптырым болатын егіс
алқабын айнала жүріп әр жерден от қою керек. Онда да
желсіз, тымық күндер болмаса, қатты соққан жел шоқты
ұшырып бүкіл дала өртке орануы мүмкін.
Бұл жерде өрт қауіпсіздігін қатаң сақтаған жөн.
Қолымызда бензин құйылған ыдыс, басына шүберек оралған
ұзын таяқ, қалтамызда шырпы. Бар қаруымыз осы. Біз
жүгіріп өткен жер әп-сәтте отқа оранып, түйдек-түйдек түтін
шығып жатар еді. Сондай күндердің бірі болатын, Мұсахан
аға келіп: «Бақытжан, сен қосқа барып жуынып-шайынып
үйіңе қайт. Түскі тамақ әкелетін машинамен жетіп ал» деді.
«Не болды аға, әжем ауырып қалды ма? деймін. «Әжең де,
әкең де дін аман. Сендердікіне отбасымен Мұхтар Әуезов
келіпті. Сені жеткізіп таста деп Кенекең сұрап еді», – деді.
Мен үшін бұдан артық қуаныш, бұдан артық бақыт болар ма?
Алматыда жүріп көре алмаған ұлы жазушыны өз ауылымнан
көремін деген «үш ұйықтасам» түсіме кірмеген жәй. Жәй
ғана сәлем беріп шығамыз деген Мұхтар аға осы жолы біздің
үйде қонып қалды. Мен көп жылдардан соң «Әке рухымен
сырласу» деген кітабымда бұл жөнінде кеңірек жазғанмын.
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Сол кездегі алып ұшқан бала көңілімді, алай-түлей жан
сезімімді барынша жеткізуге тырысып бақтым. Сол жаз
ғаным «Қас-қағым сәт!» деген тақырыппен «Қазақ әдебиеті»
газетінде де басылды.
Менің айтпағым тіпті бұл емес. Аты әлемге әйгілі
ұлы қаламгер, «Абай» романын жазып, төрткүл дүниеге
қазақ деген елдің бар екенін таныта білген адамның сол
келісінен қолымызда бірде-бір сурет жоқ. Амал не? Ақиқаты
сол. Жаңадан құрылып жатқан ауыл ғой, суретке түсіріп
жүрген кім бар дейсің? Ол кезде фотоаппарат дегеннің өзі
де қолға түсе бермейтін бұйым деп көңіл жұбатқың келеді.
Япыр-ау, солай дегенмен, көзі ашық ауыл басшылары
бар емес пе? Езуінен көбік шашып елге насихат айтып
тұрып алатын партия қызметкерлері қайда? Мына тұрған
Отардан бір фотосуретші табылмады дегенге кім сенеді?.
Тіпті болмаса аудандық газеттен арнайы фототілші ал
дыртса да болатын еді-ау!.. Қайтесің арман көп, өкініш көп,
кімді жазғырасың? Бәріне кінәлі баяғы бойымызға сіңген
бейғамдық, аңғалдық, қолды бір сермеп қойып жүре беретін
немқұрайды мінезіміз шығар.

АЙТЫЛМАЙ КЕТКЕН АҚИҚАТ
Екі айға жуық колхоздың жұмысында болып, қалған
бір айымды үйге қарайласайын, әкеме жәрдемдесейін деген
ой болды. Балалық шағымның бесігіндей болған Отарға да
барып қайттым. Бәрі де сол баяғы қалпында. Ышқынып,
ысқырып ары бері тоқтаусыз ағылып жатқан пойыздар. Балға
ларын сарт-сұрт ұрып вагондардың дөңгелектерін тексеріп
жүрген теміржолшылар. Ауылда Семетайдан өзге ешкім
қалмапты. Балалардың біразы көшіп кетсе, біразы жазғы
каникулда жақын орналасқан шаруашылықтарға барып,
мен сияқты жұмыс істейді екен.
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Жақында Семетайдың әкесі қайтыс болыпты. Соның
әсері болу керек тез ержетіп, есейіп кеткендей көрінді. Өзінөзі ұстауы, сөйлеген сөзі, мінез-құлқына дейін баяғы мен
көргендегідей емес. Ересек адамша ойланып, салмақпен
сөйлейді. Үйдің бүкіл шаруасын өз мойнына алғаны көрініп
тұр. «Папам осы үйді бітіргенше тыным тапқан жоқ. Таң
сәріден бастап, қараңғы түскенше жұмыс істейтін. Ажалдың
тақау келгенін сезген болса керек» дейді. Үнінде жабыр
қаудан гөрі таңырқау басым.
Нұрдәулет аға қолынан келмейтіні жоқ керемет ағаш
шебері болатын. Өмір бойы әскери қызметте жүріп,
мұның бәрін қайдан үйренді екен деп жұрт таңдана айтып
отырады. Тоқал тамда тұрса да үйге қажетті бұйымдарды,
дөңгелек қазақы столды, неше түрлі орындықтарды, киім
ілетін шкафтарды өзі-ақ жасап алатын еді. Қатар өскен
діктен болар Семетайдан мені бір кем көрмейді. Ол кезде
еңбек сабағынан үйден жасап келіңдер деп неше түрлі
тапсырма беріп жататын. Сол бұйымдарды қолы сәл босай
қалған сәтте екеумізге бірдей етіп жасап беретін еді. Екеу
міз еңбек сабағынан үнемі бес алып жүретінбіз. Әсіресе
менің есімде қалғаны ағаштан жасалған қалам-қарындаш
салатын футляр. Өшіргіш, перо салатын ұяшықтарына дейін
бар. Бетінде сырғып ашылатын қақпағына дейін қолдан
жасалған. Мұндай затты бұрын көрмеген үлкендердің өздері
қолдарына ұстап таңданыстан бастарын шайқап қоятын.
Семетай екеуміз көпке дейін мектептегі балаларға көрсетіп
мақтанып жүрдік.
Семетайдың әлгінде әкесі туралы айтқан сөзінде үлкен
шындық жатыр. Нұрдәулет аға соңғы жылдары денсаулы
ғы сыр бере бастағанын өзі де сезетін. Содан болар, ең бол
маса балама дұрыс үй жасап беріп кетейін деген болу керек.
Осы үйді қолға алып, бір жылға жеткізбей салып бітірді.
Отардағы ағаштан жасалған шатыры биік, ең алғашқы
кірпіш үй. Кәрі шешесі бар. Неге екенін қайдам, жұрт менің
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әжемді атын атамай Иша (өз аты Нысбала) десе, Семетайдың
әжесін Жәміш апа (өз аты Жәмила) деп атайтын.
Басқалардай емес киген киімі тап-таз, жинақы жүретін
ағаның сол кездегі бейнесі әлі күнге көз алдымнан кетпейді.
Әскери киімі, хром етігі, иығындағы төрт жұлдызы бар
пагоны өзіне құйып қойғандай керемет жарасушы еді. Әжем
нен: «Апа, Нұрдәулет аға кім болып істейді?» деп сұрай
мын. «Қайдам білейін, қарағым. Теміржолды күзететін
шығар. Әйтеуір сол жақтан шықпайды ғой. Белінен тапаншасын тастамайды», – деп жауап беретін. Күндіз-түні ағылып
өтіп жатқан эшалондардың қайсысында не бар екенін кім
білген? Солардың бірінде жұрт көзінен таса, жасырын алып
жүретін жүктер, әскери қарулар, басқа да құпия бұйымдар
болатыны біздің ойымызға кіріп те шықпайтын еді.
Оны қарапайым жұрт қайдан білсін?
Иә, білмейтініміз тіпті көп екен. Есейе келе естіпбілгеніміз өзгелерді ғана емес, өзімізді де аң-таң қалдырды.
Нұрдәулет аға Ұлы Отан соғысы басталған бойда әскер
қатарына шақырылып, Алматыдағы атақты панфиловшы
лар қатарында болады. Сол дивизияның құрамында Мәскеу
түбіндегі соғысқа қатысып, ауыр жараланған екен. Жазы
лып шыққан соң майданға қайта сұранады. Бұдан кейінгі
жойқын ұрыстарда тағы үш рет жарақат алады. Ақыры
соғысқа жарамсыз деп танылып тылға жіберілген екен. Жас
офицердің қызметі мұнымен аяқталған жоқ. Арнайы курста
оқып, арнайы даярлықтан өткен соң Қарағанды қаласына
жіберіледі. Бұл жолғы қызметі Ішкі істер халық комисса
риаты. Иә, аты-шулы НКВД. Ағаның өміріндегі ең қиын,
өкінішке толы жылдары тап осы кезден бастау алған секілді.
Қарағандыда қызмет істеп жүріп Дәмеш деген қызға
үйленеді. Одан екі ұл өмірге келіпті. Үлкені Семетай
(1946 ж.), кішісі Жұмажан (Жұмахан) (1947 ж.). Екеуінің
арасы 11 ай ғана. Пейілі жаман, қараниет адамдар қарап
жүре ме? Әлде біреулер екеуінің үстінен арыз түсіріп, тиісті
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орынға жеткізеді. Тағылған арыз-айыпта Дәмеш апай атақты
қоғам қайраткері, «Алаш» қозғалысының белсенді мүшесі,
ұстаз-ғалым, профессор Халел Досмұхамедовтың қызы
екендігі айтылса керек. Бірі – халық жауының қызы, бірі –
күйеу баласы. Сөйтіп жүріп НКВД-ға қалай кіріп алған?
Бұдан артық айып бола ма?
Соғыстан кейінгі «аласапыран» жағдай айтпаса да
түсінікті. Қалай амалдасаң да шаңырақтың опырылып түсері
хақ. Мұнда да тап солай болған екен. Амал жоқ әйелінен бас
тартып, сүттей ұйып отырған отбасын «бөлшектеуге» тура
келіпті. Сөйтіп, дүниеге енді келген екі ұл: бірі әкесінің,
бірі анасының жетегінде кете барады. Нұрдәулет аға 1950
жылдары қызметінен өз еркімен босап, екінші әйелі Зояны
ертіп, Семетайды қолынан жетектеп елге келеді. Мұның
бәрі айтуға оңай. Осы жәй ағаның жүрегін тілгілеп, жанына
инедей қадалғанын бейғам жұрт білген де жоқ. Оның
көбіне үнсіз, өзімен өзі болып, адамнан жырақтау жүретінін
өзінше пайымдайды. «Әскери адам сөзге сараң келеді.
Құпиясы көп» дейтін де қоятын. Ал әкем екеуінің шылым
сораптап, оңаша әңгімелесіп отырғанын талай көргенмін.
Бәлкім, жұртқа беймәлім осы жәйлар сол жерде айтылған
да шығар. Өйткені Кенен ата Нұрдәулетке туыстас інім
деп қана емес, сырмінез, көріп-түйгені көп, үлкен жүректі
азамат деп қарайтын.
Бұл күнде Семетай екеуміз Нұрсұлтан қаласында тұра
мыз. Ол Алматыда ҚазМу-ді 1968 жылы бітірген соң зайыбы
Айнагүл екеуі бұдан елу жыл бұрын арнайы жолдамамен
осында қоныс тепкен. Көп жылдар сол кездегі Инженер
лік-құрылыс институтында ұстаздық қызмет атқарды,
сонау Целиноград боп тұрғанда. Екеуміз де зейнеткерміз.
Семетай – математик-ғалым, профессор. Жолыға қалсақ,
балалық кезден басталатын әңгімеміз бітіп болмайды.
«Япыр-ай, математикадан екі алып сыныпта қалып қойған
адамның, ақыр соңында мықты математик болып шық
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қанына таңмын» деп әзіл айтамын. «Сенен қалмай мектепке
бір жыл бұрын барып едім. Сен Қордайға көшіп кеткен
соң оқуға деген ынтам мүлдем жойылды. Сол жылы
есептен екі шығып сыныпта қалдырды. Қайта сол қалдыр
ғаны жақсы болды. Бәрін қайта бастап, жыл аяғында үздік
атандым» дейді.
Бір жолы таңертең телефон соқты. Даусында боларболмас діріл байқалады. «Саған бір қуанышты хабар жет
кізгім кеп тұр. Осы уақытқа дейін бір жанға білдірмей келіп
едім. Бұдан жетпіс жыл бұрын айрылысқан інімді тап
тым. Ақтөбеде тұрады екен. Ертең жолға шыққалы отыр
мын. Көп дабыраң қылмай тұра тұр. Алдымен анық-қаны
ғын біліп қайтайын» деді. Зайыбы Айнагүл екеуі Семетай
дың осы інісін іздеп талай мұрағаттарды ақтарып, талай
мекемелердің табалдырығын тоздырып, іздеу салған
дарын кейін білдік. Тіпті, «Аманбысың, бауырым!» атты
телехабарға да қатысқандарын айтып отыратын. Расында,
анасымен бірге кеткен Жұмажан інісі тірі екен. Балашағасымен көптен бері Ақтөбеде тұрады. Анасы Дәмеш
осыдан сәл ғана бұрын қайтыс болыпты...
Сол жылдың күзінде Жұмажан зайыбын ертіп Астанаға
келді. Семетаймен араласатын біраз жігіттер жапырыла
күтіп, кезекпен үйімізге шақырып қонақ еттік. Нұрдәулет
ағаға Семетайдан гөрі Жұмажан қатты ұқсайды екен. Аз
сөйлеп, көбіне үнсіз отыратындығы, анда-санда жымиып
күліп қоятындығы аумай қалыпты. Ағаның әскери киіммен
түскен суретін қолына алып: «Надо же! Как мы похожы»
деп әзілдеп қояды. Орыс ортасында өсіп, орысша тәрбие
алғаны байқалып тұр. Семетай қасына бауыры мен келінді
алып, екеуінің туған жері Қарағанды қаласын да көрсетіп
қайтты. Бір сөзінде: «Осы уақытқа дейін шешем маған
әкем жайлы, бірге туған бауырым бар екендігі туралы
тіс жарып көрген емес. Ол жөнінде ешкімнен естіген де
емеспін» деп ағынан жарылды.
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Бұл енді қастерлі ананың өзімен бірге ала кеткен ішкі
құпиясы, айтылмай кеткен жан-сыры деп ұққанымыз жөн.
Қылышынан қан тамған, талайлардың обалына қалған
«әзірейіл» заманда солай істемеске шара да қалмаған
шығар. Отбасымды ойран еткен сұрқия саясат, артыма
түскен сұғанақ көздер балаларымнан аулақ болса екен деген
ой да түрткі болуы мүмкін. Қолындағы баламен екінші
рет тұрмысқа шыққан ана жүрегін, «тоғыз толғау» жан
иірімін, іштей тебіренген ақ тілеуін осылай деп пайым
дау, осылайша қабылдау шындыққа жақындай түседі.
Тіпті өмір бойы өз әкесінің атында емес, басқа фамилияда
болғаны да тарау-тарау ойға жетелейді. Толғай берсең түйіні
шешілмеген, ара жігі ашылмаған жәйлар көп. Соның бәрін ет
жаймалағандай етіп, мүшелеп, жіліктеп, бөлшектеп беретін
көнекөз адамдар да қалған жоқ.
Асық атып, көбелек қуған балалық шағымның куәгері
әрі туыс, әрі дос, ниеттес Семетай және көп жәйды ішіне
түйіп, ақиқатын айта алмай кеткен әкесі Нұрдәулет аға
жайлы әңгіменің бір парасы осындай.

***
Соңғы екі жылда біздің үйде де біраз жаңалықтар болды.
Төрткен тәтем тұрмысқа шығып, Алматының ар жағында
Жоламан станциясы деген жерге келін боп ұзатылды.
Ауылға келіп, азын-аулақ той жасатып, әкесінің батасын
алып аттанды. Атамның 75 жылдық мерейтойы өтісімен
Көркемжан да үйленді. Қалада өскен, орыс мектебін бітіріп,
орысша тәрбиеленген, қазақша дүрыстап сөйлей де алмайтын
Дина деген қызды алып жетіп келгенде үй-ішімізбен
аңтарылып, абыржып қалғанымызды несіне жасырамын.
Әсіресе, пайғамбар жасынан асып кеткен әкеме қиын тигені
айтпаса да белгілі. Көптен күткен қуанышы, түсіріп отырған
тұңғыш келіні. Дос не дейді, дұшпан не дейді? Ақылы жеңіп
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ауылда қалса бір сәрі, қалмаймын деп Алматы тартып кетсе
не шара? Әкенің көңілін күпті етіп, ойын сан-саққа жүгірткен
осы жәй. Сол тойда келіннің бетін өзі ашып, жұртты бір
таңқалдырып, бір жылатқан атақты «Келінжан» әні осылай
дүниеге келген еді. Бұл оқиға жайлы талай әңгімелер
айтылып, ақын-жазушылар, журналистер, ақынның көзін
көргендер талай қалам тербеген.
«Құтты болсын келінім аяғынан,
Осы еді ғой күткенім баяғыдан.
Мал-мүлкіңе ие бол арнап жиған,
Дұшпандардың сақ болғың саяғынан...
Таутекеше тау-тасқа аттап кетпе,
Кір жастықты басыма жастап кетпе.
Ауылыңда театр, кино жоқ деп,
Баламызды қалаға бастап кетпе».
Ақынның жүрегінен шыққан бұл сөздер беташардан
гөрі ақ батаға, нақыл-өсиетке көбірек саяды. Әкенің ақ
тілеуі Алланың құлағына шалынып, сол келін біздің үйде
мәңгі қалып қойды. Тап қазір әжем екеуіне шай құйып
беріп отырған шығар. Көркемжан түсіп тұрған Шет тілдер
институтын тастап кетті. Француз тілі тіпті көңілге қонбайды,
санама кірмейді дейтін. Оның орнына киномеханиктің
оқуын бітіріп, ауылдағы тұңғыш кино маманы атанды.
Жеңгем сол клубта билет сатушы болып істейді.

«БІЗ – ЖЕТІМДЕРМІЗ...»
Осының бәрін көзбен көріп, көңілім толып күзге қарай
оқуыма қайттым. Бұрынғыдай емес интернаттың көк есігін
жұлқи тартып, ішке батыл кірдім. Мені танитын балалар
жүгіріп келіп құшақтасып амандасады. Амандық сұрасып,
шуылдасып жатыр. Бәрінің де жүздерін күн шалып, бойлары
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өсіп, есейіп кеткен сияқты. Қалай десең де бұл балалар
ауылдағы балаларға ұқсамайды.
Осы жылғы қыста бүкіл мектеп-интернатты дүр
сілкіндірген қайғылы оқиға болды. Жоғарғы сыныпта
оқитын бір баланы ұрып, соққыға жығыпты. Басына
хоккейдің таяғы тиген дейді. Ауруханада жатып көз
жұмды. Осыдан соң интернаттағы тәртіп бұрынғыдан да
қатая түсті. Бұрынғыдай мектепке әркім өз бетімен баруды
мүлдем доғарып, әр сыныптың оқушылары топтасып
бірге жүретін болдық. Осы тәртіп әбден көктем шыққанша
бір өзгерген жоқ.
Осы оқиғаның әсері болды ма, әлде басқа қызметке
ауысты ма, интернаттың бұрынғы директоры да орнын
ауыстырды. Орнына Сержанов Хаби Сержанович атты
жаңа адам келді. Тап осы кісінің келуінен бастап біздің
интернатта үлкен өзгерістер болды десем шындықтан
алыстай қоймаспын. Келген күннің ертесінде-ақ интернат
тың алдындағы алаңға балаларды түгел тұрғызып қойып,
жиналыс өткізді. Әдетте, «Сабақтарың қалай? Тәртіп жағы
жақсы ма? Тамақтарың тоқ па?» деп өзімізден сұрайтын
еді. Кәдімгі бір үйретіп қойғандай: «жақсы, бәрі де жақсы!»
деп шу ете қалатынбыз. Жаңа директорымыз мұның бірін
де жасаған жоқ. Амандасып болған соң баппен жүріп үстібасымызға, киген киімдерімізге, түр-тұрпатымызға жағалай
қарап келеді. Ара-арасында мойнын бұрып, қасында
келе жатқан тәрбиеші апайға бірдеме деп қояды. Апай
болса басын изеп қойып, қолындағы журналға әлденені
түртіп жазып жүр.
Баланың бейтаныс адамға қызыға қарайтын әдеті ғой.
Жаңа директордың жүріс-тұрысы, өзін салмақты ұстауы,
қыры сынбаған костюм-шалбары, жалтырата сүрткен аяқ
киімі, таққан галстугіне дейін көзден таса қалған жоқ. Орта
бойлы, шашы қап-қара, жүзі жылы адам екен. Әр ойын
нықтап, баппен сөйлейді. Өмірден мол тәжірибе алған, сөзге
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шешен адам екені көрініп тұр. «Балалар, мен сендер үшін
жәй директор ғана емеспін. Жақсы оқуларың үшін жағдай
жасап, қамқоршы болу үшін келген адаммын. Менің қоятын
талабым: алдымен тәртіп, содан соң тазалық. Тәртіп пен
тазалық бар жерде сапалы оқу да болады», – деді. Демалыс
күні интернатта тұратын жоғарғы сынып оқушыларын
жинап, бөлек әңгіме өткізді. Мұнда да, «қанша оқушы тәртіп
бұзды? Неше оқушы сабақтан қашты?» дейтін жаттанды
«сүрлеуден» аулақ кетіп, өзінен гөрі бізді көбірек сөйлетуге
тырысты.
Расында, мұның өзі бұрынғыдай «үздіктер» мен
«тәртіптілер» ғана сөйлейтін біртоға жиналыстан гөрі пікір
алмасып, әркім өз ойын ашық айтатындай жаңалық болды. Ең
алдымен Молдақай аға тұрып: «Биыл көп жылдан бері осын
да білім алып, тәрбие көрген біраз оқушы алтын ұямызбен
қоштасып, өмірге қадам басқалы отырмыз. Мына балалар
дан екі-үш жас үлкендігіміз бар. Уақыт солай болды. Соғыс
мұрша бермеді. Сізден несін жасырамыз. Көз тастап, сыр
ласып жүрген қыздарымыз да жоқ емес. Солармен кездесуге
барғанда үстіміздегі киімнен, бастағы қойған шашымыздан
ұяламыз», – деді баяғы өзінің батылдығына салып.
Дәркен аға мінезі жұмсақ, көп сөйлемейтін жігіт. Ол
да пікірін айтып жатыр: «Сабақтан тыс уақытта не істері
мізді білмей бос жүреміз. Қолға аспап алып үйренейін
десек, интернатта не баян, не домбыра жоқ. Осында ән
салып, күй тартатын балалар толып жатыр», – деді. Оның
сөзін палуанымыз Әбдінұр іліп әкетіп: «Хаби Сержанович,
осы интернатта сыртта тұрған жалғыз турниктен басқа
спортпен айналысу үшін бірде-бір бұйым көрмейсіз. Бала
ларды спортқа қалай баулимыз? Сол үшін ертелі-кеш
мектепке жүгіре бергеннен не ұтамыз? Оның өзі қанша
уақытыңды алады?»
Арқаланып алған балалар шетінен шығып сөйлеп жатыр.
Айтылмаған мәселе қалмады-ау, деймін. Жатын орнымыз,
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жуынатын, тамақ ішетін жерден бастап, дәретханаға дейін
сөз болды. Осының бәрін түгелдей тыңдап, қағазға түртіп
алған жаңа директорымыз орнынан тұрып: «Мені бүгін
өте-мөте қуантып отырған бір жәй бар. Ол сендердің осы
жиынға белсене қатысқандарың. Интернаттың тәртібіне
мойынсұнып қатып қалуға болмайды. Әркім өзін мазалаған
жәйды ашық айтып үйрену қажет. Әлгінде өздерің көтер
ген мәселенің бәрін, өздеріңмен бірге қолға алып, бірге
шешетін боламыз. Іске сәт, балалар!» деді.
Директор айтқан сөзінде тұратын, ісіне берік адам екен.
Тазалықтың басын алдымен дәретханадан бастады. Оның
өзі далада, әбден ескірген, балалар ойнайтын ашық алаң
ның бір бұрышын алып жатыр. Жауын жауып, жел соққанда
қоңса исі бүкіл ауланы алып кетеді. Соны түгелдей алып
тастап, қарағайдан жаңа туалет салдырды. Бұрынғыдай екіүш адам ғана емес, бес-алты бала бір-ақ сиятындай етіп
жасады. Ашық-шашық жатқан «хоздвордың» бергі жағын
биік ағаш қоршаумен қоршатып, кіріп-шығатын шағын қақпа
қалдырды. Әсіресе, жуынатын жерімізді көріп: «Мынадай
ат қорада қысы-жазы жуынған балада қандай денсаулық
болсын», – деп басын шайқайтын еді. Сол жылы ішіндегі
әбден тозығы жеткен бұйымдардың бәрін шығарып тастап,
түгелдей жаңартып қойды. Еденге ағаш төсетті. Қандай
істі қолға алмасын қасында бір топ ересек балалар еріп
жүретін. Қақпаны сырлау, шашылған заттарды машинаға
тиеу, түсіріп кеткен отынды жинастыру сияқты ұсақ-түйек
жұмыстарды балалардың өздеріне жасатады. Кежегесі кейін
тартып, істегісі келмей қиқаңдаған балаға: «Интернат, сенің
туған үйің-тұғырың емес пе. Өз үйіңнің шаруасын өздерің
істемегенде, біреу келіп жасап бере ме? Анау жатқан күректен
бастап, осындағы бүкіл бұйымдар осы үйдің дүниесі. Оның
қожасы да, иесі де сендер емессіңдер ме?» – дейтін.
Хаби ағаның бұл бастамасы әсіресе ауылдан келген
балаларға қатты ұнайтын. Қалай дегенмен ауылда өсіп үйдің
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де, колхоздың да тірлігіне араласып жүрген біздер үшін аса
таң болмаса да, қырға шығып көрмеген өзге балалар үшін
бұл өте маңызды жаңалық болды. Әлгі мұғалімдер айтып
қоймайтын «еңбекпен тәрбиелеу» дегеннің бір үлгісі осы
болар. Интернаттың үйреншікті, күнде көретін бірыңғай
тірлігіне жаңа леп әкелгендей үлкен өзгерістер болып жатты.
Бұрынғы директор көшіп кеткен соң интернаттың астыңғы
қабаты түгелдей босап қалды. Сол босаған бөлмелерді
қайта жаңғыртып, төменгі сыныптың балаларын соған
көшірді. Ал отызымыз бір бөлмеге сыйысып, екі төсекке
үш-үштен «міңгескен» біздер болсақ, әлгілерден босаған үш
бөлмеге жайғасып бір қуандық. Ендігі жерде бір бөлмеде
жеті бала жататын болдық. Ең қызығы, «тәтті көже»
атанған сол бала тағы да біздің қасымыздан табылды.
Мұндай өзгерісті интернаттың тұрмыс-тірлігінен ғана
емес, тәрбиеленуші балалардың бойынан да аңғаруға бола
тын еді. Бір-бірімізге деген адалдық, қамқорлық көрсету
сияқты пейіліміз бұрынғыдан да арта түскен секілді.
Әсіресе, интернаттағы бұйымдарға деген көзқарасы
мыз бірден өзгерді. Әр затқа ұқыпты қарайтын болдық.
Мұның бәрі «өз үйім – интернаттың» бұйымдары емес пе
деген ұғым әр баланың жүрегінен орын ала бастады. Жаңа
директорымыз көрсеткен үлгі-өсиеттер шым-шымдап
болса да санамызға ене бастағанын аңғарған да жоқпыз.
Іс мұнымен біткен жоқ. Осы жылы жоғарғы сыныптың
оқушыларына арнап жаңа форма тіккізді. Кәдімгі атақты
ғалым Шоқанның кадеттер корпусында киген мундирі
сияқты. Ашық түсті көкшіл матадан тігілген. Жағасы
тіп-тік, ішкі жағына әскерде жүрген солдаттар секілді
ақ матадан «жағалық» тігіп қоясың. Алдыңғы жағында
сары түсті түймелері бар. Оны ысқылап тазартып қойсаң,
жарқырап тұрады. Әскери адамдарша біркелкі киініп шыға
келгенде, жұрттың бәрі қызыға қарайтын. Қызығып қана
емес, шынайы ілтипат білдіріп, қошемет көрсете қарай
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ды. Сөйтіп, бір жылдың айналасында интернаттың бүкіл
болмыс-тіршілігі адам танымастай өзгерді. Қалай болса
солай киініп жүре беретін әдеттен біржола құтылдық.
Төсек-орнымыз жаңартылып, сыртқы киімімізге дейін
өзгеріп шыға келдік. «Осының бәрін неге бұрын істемеген?»
деп ойлап қоятын едік.
Тәрбиеші апайлардың айтуынша, Хаби аға бізге дейін
талай жауапты қызметтерде істепті. Ректор да, кеңесші
де, басшы да болған екен. Соңғы жылдары Орталық
Комитетте жоғары лауазымда болған дейді. Болса болған
да шығар. Оған бала көңіліміз имандай сенеді. Ондай
жерде істемесе, мынадай тірлікті қайдан білсін. Бәрінен де
балалар үшін жаны күйіп, барынша жанашырлық танытып
жүргені қатты ұнайды.
«Кабинеттен шықпай, телміріп отырған адам не көреді?
Жиырмасынша ғасырда тай қазанға тамақ істеп, шай
қайнатқанды қайдан естідің? Осындай жағдайда тұрып
жатқан қазақ балаларының жәй-күйін өз көзіңмен келіп
көрмейсің бе!» деп әлдекімге телефон соғып, бірде өтініп,
бірде қызу айтысып жатқанын талай естідік. Сөздерін терең
ұғынып, мән беріп жатпасақ та қазақтың баласына деген
шынайы пейілін, ізгі ниетін аңғармау мүмкін емес.
Сенбі күні болатын. Интернаттың алдына түсі әппақ
жеңіл машина келіп тоқтады. Костюм киіп, галстук таққан
үш-төрт адам түсті. Алдынан директордың өзі шығып күтіп
алды. Соның алдында ғана «линейка» болып: «Таза киініп,
көп шуламай, тәртіпті жүріңдер. Оқу залынан шықпай
отырыңдар. Бүгін бізге «жоғарғы жақтан» адамдар келеді», –
деп ескерткен болатын. Бәріміз кітап-дәптерімізді алып, оқу
залында отырмыз. Зал іші тым-тырыс. Қасымда отырған көзі
шегір сары бала: «Жоғарғы жақ деген қай жақта? Тау жақта
ма?» деп қайта-қайта сыбырлап, бүйірімнен түртіп мазамды
алды. Интернатқа шалғай ауылдан келгені көрініп тұр. «Соны
да білмейсің бе? Қайдағы тауды айтып отырсың? Жоғарғы
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жақ деген, үкіметтен лауазымды адамдар келеді деген сөз»
дедім құлағына аузымды тақап. Менің ашуланып қалғанымды
сезе қойып, әлгі бала басқа орынға ығысып отырды.
«Жоғарыдан келген» адамдар интернаттың ішін түгел
аралап шықты. Терезе пернеден бастап, жамылатын көрпе
мізге дейін ұстап көріп жүр. Шиқылдаған ескі төсегіміз
ді қолдарымен басып-басып қойып бастарын шайқайды.
Директор болса асықпай бәрін көрсетіп, әлденені айтып
түсіндіріп жүр. Әсіресе, асхананың жәйін көргенде кәдім
гідей абыржып, таңқалыстарын жасыра алмай: «Осы
жағдайды неге бұрын айтып, дабыл қақпаған» деп реніштерін
білдіріп жатыр. Келгендердің бірі жап-жас орыс жігіті екен,
қолындағы фотоаппаратқа бәрін түсіріп алды. Тіпті бір топ
баланы интернаттың алдына тұрғызып қойып та түсірді.
Мен осының бәрін бас-аяғына дейін өзім жүріп, көзіммен
көргендей етіп әңгімелеп отырғаныма кешірім сұраймын.
Оған баланың өресі жетер ме? Мұның бәрін сол жолы дирек
тордың қасында жүрген тәрбиеші апайлар мен ағайларымыз
жыр ғып айтып отыратын. Оның үстіне «Балалар кеңесінің»
мүшесі боп жүрген Әбдінұр, Жеңіс, Әуезбек сияқты сырлас
достарым бар. «Директорымыз өте батыл адам екен. Кемкетіктің бәрін жасырмай көрсетті. Жақын арада бір үлкен
жақсылық болып қалар» деп көңілдегі қуаныштарын бізбен
бөлісетін еді. Сол жақсылықтар көп күттірген жоқ.
Тоғызыншы сыныпты бітіріп, жазғы каникулдан келген
кезде интернатымызды танымай қалдық. Іш жағы да, көше
жағы да әппақ. Терезелері көз тартатындай етіп боялып
ты. Дәліздері жаңғыртылып, есік-терезелердің бәріне
жаңа перделер ілініпті. Баяғы отыз бала жататын бөлменің
ортасын бөліп екі бөлме жасапты. Айта берсең, көңілге
шуақ түсірердей жаңалықтар көп-ақ. Соның ең бастысы оқу
залының нақ төрінде тұрған сүліктей қара түсті фортепиано.
Оң жақ бұрышта экраны шағындау үлкен телевизор тұр.
Бұл енді біз күтпеген қуаныш екені айтпаса да түсінікті.
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Интернаттың жалпы жиналысында сөйлеген директор алда
істелетін біраз шаруаны айтып өтті. Құлағымызды елең
еткізгені: «Жақын арада домбыра, қобыз, сырнай тағы басқа
да ұлттық аспаптар жеткізіледі. Арнайы шеберлер жасап
жатыр. Ішінде орыс халқының гитара, балалайка, прима
секілді аспаптары да бар», – деді.
Сөйтіп, кеше ғана ауылдан келген «бадыраң көз» балалар
ержетіп, мектеп-интернаттағы үлкендер қатарына жетіп
қаппыз. Бұған дейінгілердің бәрі де онжылдықты бітіріп
кетті. Осы жылдан бастап мектебіміз он бір сыныптық
бағдарламаға көшетін болыпты. Ондағы мақсат – мектеп
бітіруші аттестатпен қоса өзінің таңдауына қарай бір
мамандық алып шығады. Мұның пайдасы көп. Он бір
сыныпты бітірген кез келген бала еш қиналмай, осы алған
мамандығы бойынша жұмыс істей береді деген сөз. Біз,
соның ең алғашқы түлектері болғалы отырмыз.
Директор жеткізген үлкен жаңалықтың бірі осы болса,
екіншісі тіпті біз күтпеген тосын сый болды. Ақылбек
екеумізді интернаттағы «Балалар кеңесінің» мүшесіне
қабылдады. Менің міндетім – өнерге жақын балаларды
іріктеп алып домбыра, баян, гитара үйірмелеріне жаздыру.
Соған қоса әр тоқсан сайын интернаттың қабырға газетін
шығарып тұру. Қысқасы, мәдени шараларды қолға алып
жандандыруға тиіспін. Сол жолы Ақылбекті «Балалар
кеңесінің төрғасы» етіп сайладық. Бұған директорымыз да,
тәрбиешілер де қарсылық білдірген жоқ.
Ақылбек бізге бір жыл кейін қосылған, сыныптағы
үздік оқушылардың қатарында. Ақырын, баппен сөйлейді.
Аққұбаша келген көрікті жігіттеріміздің бірі. Математи
каға жүйрік, спорттан да кенде емес. Бокс үйірмесіне ба
рады. Кейін интернаттағы талай балалар Ақылбекке еліктеп
бокспен айналыстық емес пе.
Бір күні директор «Балалар кеңесінің» мүшелерін
шақырып алып «құпия» жиналыс өткізді. Мәселе, бала
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лардың тамақтануы, асханадағы келеңсіз жағдай, сирек
болса да болып қалатын ұрлық-қарлық жайлы сөз болды.
Соңында: «Бұл жәйға директордың ашық кірісуі қолай
сыздық туғызады. Өз үйің, өлең төсегің емес пе? Бұл
мәселені өздерің қолға алыңдар. Интернатта жұмыс істеп
жүргендердің бәріне қатысты. Сондықтан асханадағы азықтүліктің, басқа да бұйымдардың қолды болуына, ұрла
нуына жол бермеу керек. Бұл «Балалар кеңесінің» тікелей
міндеті болуға тиіс. Тым кеудемсоқтыққа ұрынбай, ақылмен,
сабырмен шешіңдер. Анық көздерің жетсе ғана, менің
алдыма алып келіңдер», – деді.
Бірінші қолға алған нәрсеміз асханадағы тәртіп
болды. Өйткені балалар тамақтанып болған соң кезекші
тәрбиешілерден бастап, дәрігер, етікші, қоймашы тағы
басқалар есікті жауып алып тамақтануға отыратын. Оларға
асхананың аспазшылары да қосылады. Бұл бұрыннан
қалыптасқан жәй, оған көзіміз әбден үйреніп кеткен. «Ең
алдымен осы әдетті қойғызып, қатаң тәртіп орнату керек»
деген жаңа сайланған Ақылбек басшымыз. Біз болсақ
жалтақтай қарап:
– Аха, бәрі де осында жұмыс істейтін өзіміздің адамдар
ғой! Ыңғайсыз болып жүрмей ме? – дейміз.
– Сендер өйтіп солқылдақтық көрсетпеңдер. Біле
білсеңдер, солардың бәрі де осы интернаттан жалақы алады.
Содан бір тиын төлей ме? Жоқ. Ал күнде ішіп жатқан
тамақтары кімдікі? Мына біздікі. Енді ұқтыңдар ма? – дейді
қату сөйлеп.
– Ұқтық! Ендеше іске кірісеміз.
Расында, Ақылбектің айтқаны рас болды. Балалардың
аузынан жырып алғандай жасырып алып кететін азықтүліктің үлкен ұрлық екенін көзбен көрдік. Асханада үш
аспазшы әйел істейді. Қыстың аязды күні болса бір сәрі, тіпті
шілденің аптап ыстығында әлгілердің үстінен жеңі ұзын киім
түспейді. Оның себебін кейін білдік. «Бұлар кешке үйлеріне
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қайтқанда құр қол кетпейді екен. Кем деген де бір «буханка»
нан алып шығады» дейтін қаңқу сөзді балалардан жиі
естисің. Оны көбіне асхананың еденін жууға қалған кезекші
балалар айтады. Оған мән беріп жатқан кім бар?
Біз ендігі жерде осы сөздің рас, әлде өтірік екенін
дәлелдеуге кірістік. Жұмыстарын аяқтап, кетуге әзірленіп
жатқан, қолында қара түсті үлкен «сөмкесі» бар аспазшы
әйелге тақау келіп: «Сізді директор шақырып жатыр.
Жүріңіз» деп қолтығынан алғаным сол еді. Әйел баж ете
түсті. «Немене, қолтығымнан алатын кемпір емеспін ғой.
Былай тұр, өзім-ақ барамын» дейді. Шынын айтқанда, бұл
жерде директордың еш қатысы жоқ. Күдік тудырған әйел
өзге балалардың көзінше байбалам салып, көшені басына
көтере ме деп жасаған айламыз болатын. Оңаша бөлмеге
кіргізіп алып, тексеріп көрсек деген ой еді. Қанша айғайлап,
жұлқынса да сыртқы киімін күшпен шешуге тура келді.
Күдігіміз бекер емес екен. Беліне орап алған бір құлаш
сосисканы көргенде, көзіміз бақырайып тұрып қалдық. Үлкен
сөмкесінен қағазға орап алған май, колбаса, шикі ет шықты.
Тіпті қант, екі-үш буда шайға дейін салып алыпты.
Бізді адам ғұрлы санамай, аузына келгенді оттап
тұрған әйел, бөлмеге директор кіріп келгенде, басын
төмен салып жым бола қалды. Директор қажаулап көп
сөйлеген де жоқ. Баппен ғана: «Мына ісіңіз үшін сізді сотқа
беруіме де болады. Бұл балалардың тамағы ғана емес, бір
мекеменің бұйымы. Мұның үлкен қылмыс екенін өзіңіз
де байқап отырған шығарсыз. Осыны көре тұрып қаса
қана айтпай жүрген қасыңыздағы әйелдер де кінәлі. Кінәлі
ғана емес сыбайлас деуге болады. Ертең үшеуің де арыз
жазып, өз еркілеріңмен кетіңдер», – деді.
«Балалар кеңесінің» құрамында жүріп алғаш көрген
дерім осы еді. Бұрындары балалар өзара таласып қалғанда
айтылатын: «Балалар кеңесінің» қолынан не келеді? Еден
жуғызып, картоп тазалатқаннан басқа» дейтін пікірдің
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бұрыс сөз екенін енді ұққандай болдым. Интернаттың тірлігі
мұнымен біткен жоқ. Айналдырған бес-алты айдың ішінде
біраз адамдар жұмысынан қуылды. Оның ішінде интернат
тың бұрынғы дәрігері, шопыры, етікшісі де бар. Дәрігер
ағайға «Асқазаным ауырып тұр» деп бара қалсаң, қарныңа
йодпен «крест» салып беріп, «марш оқуға» деп шығарып
салатын. Шынымен ауырып тұрғаныңда шаруасы да жоқ.
Шопырымыз орта жастағы орыс кісі болатын. Отбасы
мен ауладағы екі бөлмелі шағын үйде тұрады. Балаларға
жатын орын жетпей жатқанда, бұған кім рұқсат еткен?
Пәтер ақыны кім төлеп жатыр? Баяғы интернаттың есебінен
болып шықты. Балаларға бөлінетін бүкіл азық-түлікті сол
тасиды. Оның да құлқыны кең, тойымсыз екен. Жұмыстан
қуылған соң тұрып жатқан бөлмеден де шығарылды. Оны
біз спорт жабдықтары мен музыкалық аспаптар қоятын
қойма етіп алдық.
Үнемі төмен қарап, үнсіз жүретін етікшіміз бар. Бала
лардың аяқ киімдерін жамап-жөндеуге берілетін былғары
теріден әртүрлі бұйымдар тігіп көлденең табыс табады екен.
Осылардың орнына жаңадан адамдар келді. Неге екенін
қайдам? Жұмысқа алынғандардың дені қазақтар болды.
Осындай өзгерістерден соң шын мәнінде «өз үйімізге
өзіміз қожа» болғандай сергіп қалдық. Жасыратын несі
бар, әйтеуір интернаттан шығып қалмауды ғана санасына
сіңіріп, «сен тимесең мен тимен бадырақ көз» болып өскен
жас балалар кәдімгідей ширап, есейіп қалғандай көрінетін.
Сөйтіп, жаңа директордың ықпалына балалардың ынтажігері қосылып, интернатымызда бұрын байқалмаған көп
теген өзгерістер болып жатты. Балалардың мерейі өсіп,
тәртібі жақсара түскендей. Оны байырғы апта сайын келіп
түсетін мағлұматтардан да байқауға болады. Ұсақ-түйек
жәйлар болмаса тәртіп бұзушылық мүлдем тоқтады.
Интернат директорының телефон арқылы: «...Мені
дұрыс түсініңіз. Сіз үшін балалардың оқу үлгерімі қанша
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лықты маңызды болса, мен үшін балалардың денсаулығы
соншалықты маңызды. Мені мұнда сол үшін жіберіп отыр.
Бұдан соң сабақ аяқталысымен балалар түгел интернатқа
қайтатын болсын. Олар түскі тамағын ішпейінше, ешқайда
бармайды. Рұқсат етпеймін», – деп мектеп басшыларымен
қызу айтысып жатқанын талай естідік.
Расында, көп жағдайда әртүрлі себептермен сабақ біткен
соң алып қалып жиын өткізу әдеттегі жәй. Бүкіл сынып
оқушылары соған қатысып, түскі тамаққа кешігіп келетін
едік. Кейде тіпті аш қалатын кездеріміз де болып тұрады.
Ақыры жаңа директордың табандылығының арқасында
сабақтан тыс болатын қосымша сабақтар, әртүрлі үйірме
жұмыстары, іс-шаралар түстен кейінгі уақытқа шегерілді.
«Басқа уақытта сабақ бітісімен портфельдеріңді алып,
интернатқа тез жетуді ойлаңдар. Қандай да бір мәселе
туындап жатса, оған өзім жауап беремін» дейтін. Сөйтіп,
әбден қалыптасып қалған бұрынғы тәртіп жүйесі аз да болса
жеңілдене түсті. Ендігі жерде интернат ұжымы мектептің
емес, керісінше мектеп ұжымы интернаттың ыңғайына
қарай жұмыс істей бастады.
Біздің сынып қай тұрғыдан болса да белсенді. Кейінге
дейін спорт жағынан кемшіл түсіп жататын едік. Ол да
қалпына келді. Қыздар мен ұлдардың тез өскендігі сондай,
мектептегі ең бойшаң сыныпқа айналдық. Волейболдан,
баскетболдан өз командамыз бар. Спорт жағынан үнемі дес
бермейтін «А» сыныппен тайталасатын жағдайға жеттік.
Мектептің өз ішінде болатын сыныпаралық жарыстарда
жүлделі орыннан көрініп жатсақ, сол бойшаң жігіттер мен
қыздардың арқасы. Өз арамыздан шыққан Тұрсын Белғо
жаева, Сәния Ғалиева, Алтын Көсембекова, Әсемғайша
Асқаржанова, Роза Өксікбаева, Фатиха Мұхамеджанова
есімді волейболшы қыздарымыз бар. Ұлдардың ішінде
Кенжебектің шоқтығы биік тұратын. Бойы орталау десек
те секірген кезде волейбол торы қолтығының тұсына келіп
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тұрады. Құлаштап тұрып ұрған Кенжебектің добын аса шебер
ойыншы болмаса ұстау мүмкін емес. Гимнастика, секіру,
жүгіру болсын біздің сынып ешкімге дес беріп көрген жоқ.
Бұл спорт жағы болса, сабақ үлгерімі, тәртібі жағынан
да біздің сынып алға шығып үлгерді. Мектептегі ең үздік,
белсенді, өнерлі сынып атандық. Мектептегі комсомол
ұйымының басшысы, арамызда палуан атанған Аман
гелді Толымбеков, гимнастиканың үздігі Серік Ережепов,
Қойшыбай Рахымбаев, Мейрам Шәкіров сол мақтаулы
оқушылардың қатарында. Біздің сынып үздік оқитын
оқушылардан да кенде емес. Райхан Шоқпарова, Ақылбек
Тәжеков, Заран Әбдікаримова сияқты оқу озаттарымыз
бар. Ал математикадан алдына жан салмайтын Гүлжамал
Ермекбаева, Бақыт Атымтаев, Сағатбек Райымовтар болса
біздің сыныптың ғана емес, бүкіл мектептің мақтанышы еді.
Осылайша жаңалыққа – жаңалық, қуанышқа – қуаныш
қосылып жататын ең бақытты шағымыз сынаптай сырғып
өтіп жатыр. Сондай қуаныштың бірі, биыл қазақ әдебиеті
сабағынан бізге Әлия Дүйсенова апай беретін болды. Бұл
жаңалықты бүкіл сынып орындарынан тұрып «уралап»
қарсы алғанымыз әлі есімде. Әлия апай осы мектептегі ең
көнекөз мұғалімдердің бірі. Қазақ әйелдеріне тән биязы,
мінезі мақпалдай жұмсақ адам. Қай уақытта көрсең де
бірқалыпты сыпайы, сәл жымиып қана жүретін қарапайым
бейнесі осы күнге көз алдымнан кетпейді.
Мені көрген сайын басымнан сипап: «бала Абай, саба
ғың қалай?» дейтін күліп. Бұған себеп, әдебиет үйірмесіне
қатысушы оқушылардың күшімен «Абай» романынан
бір көріністі мектеп сахнасына шығарған едік. Қысқаша
сценарийін де өзіміз ойлап таптық. Сонда Құнанбай ролінде
Әбдінұр Ильясов, жас Абайдың ролінде мен ойнадым. Негізгі
мақсат бір жағынан Дәрмен мен Мәкен қыздың арасындағы
риясыз махаббатты көрсету болса, екінші жағынан ескі
көзқарастың иесі Құнанбайды бейнелеу болды.
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Мәкен біреудің жесірі. Әмеңгерлік жолмен күштеп
беруге көнгісі келмеген жас келіншек сүйгені Дәрмен екеуі
қашып кеп Абайды паналайды. Шағын ғана қойылымның бір
тұсында ашуға булыққан Құнанбай:
– Ата-салтымызды бұзып біреудің жесірін алуға қалай
дәтің барды? Оған жол бермеймін, болдыртпаймын! –
деп айғайлап кеп Дәрменді мойнынан қылқындыратын
жері бар. Тап осы тұста бұлардың үстіне жас Абай кіріп
келеді. Келе салып әкесінің қолына жармасып:
– Болды енді. Босат қанды қолыңды. Шын махаббатқа
ешкім тосқауыл бола алмайды. Сенің заманың өтті. Ендігі
дәуір осылардікі, біздің уақытымыз, біздің заманымыз
туды, – дейді.
Осы көріністі тартымды ойнаған болуымыз керек бүкіл
залда отырғандар ұзақ қол шапалақтап тұрып алды. Орта
мызға Әлия апайдың өзі шығып шынайы ризашылығын біл
діріп еді. Мені құшағына алып, бүкіл оқушылардың көзінше:
«Жас Абайдың ролін келістіре ойнайтын бала әртісіміз
өз ішімізде де бар екен ғой!» деген сөзі құлағымда әлі тұр.
Әлия апайдың сабағында ең «жыбырлақ» деген оқу
шының өзі тапжылмай отырып тыңдайды. Сыныптың іші
«құлаққа ұрған танадай» тым-тырыс. Шыбынның ызыңы
естілетіндей тыныштық орнайды. Апай болса бірқалыпты
баяу үнімен бәрімізді сиқырлап алғандай баппен сөйлейді.
Тек сабақ тақырыбын айтып қана қоймайды, одан сәл
ауытқып кетіп, соған байланыстырып өзге де әңгімелерге
көшер еді. Аузымызды ашып беріле тыңдайтынымыз сонша
лықты сабаққа бөлінген 45 минуттың қалай өткенін білмей де
қаласың. Қоңырау шыр ете қалғанда барып ұйқыдан шошып
оянғандай: «Апай, үзіліске шықпаймыз. Әңгімеңізді айта
беріңізші» деп жалынғандай шу ете түсуші едік.
Бір жолы әбден сарғайып ескірген газет алып келді.
«Балалар, бәрің маған жақын келіңдерші» деді. Үні бұрын
ғыдан да ақырын шығады. «Мына суреттерді көрдіңдер
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ме? Бұлардың бәрі де туған халқы үшін бастарын өлімге
тігіп құрбан болған адамдар. Естеріңде жүрсін. Мына жігіт
Мағжан Жұмабаев деген ақын. Бар болғаны 43 жыл ғана
өмір кешіп, артына көл-көсір өлең-жырларын, поэмаларын
қалдырып кеткен азамат. Мағжанның сендерге, қазақ
жастарына арнап жазған өлеңі де бар. Тыңдасаңдар, айтып
берейін». Әлия апай терезеге қарап ойланып біраз тұрды.
Содан соң бәрімізге таныс баяу жұмсақ даусымен өлеңді
жатқа айта бастады:
«Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты,
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін!
Жас қырандар-балапан,
Жайып қанат ұмтылған,
Көздегені көк аспан,
Мен жастарға сенемін!
Қажу бар ма тұлпарға,
Талу бар ма сұңқарға,
Иман күшті оларда,
Мен жастарға сенемін!».
Сабақ бітті. Үзіліске шақырған қоңырау зар-зар етеді.
Тырп етпей отырған бізге қарап: «Балалар, үзіліске шыға
беріңдер» деді. Үнінде болар-болмас күрсініс бар. Көздеріне
жас толып кетіпті.
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ҰЛТЫ ОРЫС,
ЖАНЫ ҚАЗАҚ ҰСТАЗЫМ!
Бізге алдымен неміс тілінен сабақ беріп, содан мектеп
бітіргенше сынып жетекшісі болған Антанино Павловна
Побережнаяның орны ерекше. Ұлты бөлек болса да, қазақ
балаларына ерекше пейіл білдіріп, барынша жақсы көретін.
Туған анамыздай болған ерекше көңілін, қамқорлығын
қалай ұмытарсың. Неміс тілі тұрмақ, орыс тілін әрең
алып жүрген ауыл балаларының жәйі белгілі ғой. Ұқпай,
түсінбей қалған тақырыбымыз болса, қыр-соңымыздан
қалмай жүріп үйретуші еді. Бұл мұғалімнің өзгелерден
ерекшелігі, әр сабақ сайын баға қойып жатпайды. Өзінің
күнделік журналына әр оқушының үлгерімі жайлы, қай
жерінде «ақсап» жатқаны, оқуы, еске сақтау қабілеті, тіпті
мінез-құлқына дейін түртіп жазып жүреді. Соның бәрін
қорыта келіп, тоқсандық бағамызды бір-ақ айтатын еді.
Бәрі де алақанға салғандай көрініп тұр. Бұған ешкім де
наразы болып, қарсы сөз айта алмайды.
Демалыс күндері 4-5 оқушыны үйіне шақырып қонақ
ететін. Аман-саулықтан соң: «Ал енді, бүгін тек неміс
тілінде сөйлейтін боламыз. Мынау не?» дейді қасықты
ұстап. «Мынаны қалай атайды?» дейді тарелканы көрсетіп.
Шай ішіп, әңгіме айтып отырып-ақ үйдегі ыдыс-аяқтар мен
жиһаздардың біразын немісше үйреніп қайтатын едік. Көзге
көрсетіп, қолға ұстатып үйрету деген осы шығар. Бір айыбы
темекіні жиі тартады. Оған өзі де ыңғайсызданып: «Балалар,
маған ренжімеңдер. Соғыс жылдары осыған үйреніп алып,
тастай алмай жүрмін. Әйтеуір, бұл әзәзілден сендер сақ
болыңдар. Бұл дегенің нағыз тілсіз жау», – дейтін.
Ол кезде әр сыныпта арнайы еңбек сабағы өтетін. Үйден
қатынап оқитын оқушыларға үнемі интернаттың балаларын
үлгі етіп отыратын еді. Өзімен бірге алып келген екі-үш түйір
картоп, сәбізді столға қойып: «Қане, бір ұл, бір қыз ортаға
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шықсын. Картоп, сәбізді қалай тазалауды үйренеміз» дейді.
Қолына пышақ ұстап көрмеген кейбір ұл-қыздар әлгіні
қалай аршуды білмей қызарып тұрып қалатын. Бізге қарап:
«Мынаның бір түйірін алып дұрыс аршып берген оқушыға бес
қоямын» дейді. Бір-екі түйір деген сөз боп па? Жарты мөшек
картопты әп-сәтте аршып үйренген интернат балаларына
бұл түк те емес. Біреуіміз атып шығып, картоптың қабығын
жұп-жұқа етіп аршып, сәбіздің сыртын тап-таза етіп қырып,
әлгілердің алдына қоятын едік.
Кей күндері еңбек сабағына мата қиындыларын,
оған қоса ине-жіп, түймелер әкеледі. Киімнің сөгілген,
жыртылған жерін қалай тігуді, үзілген түймені қалай тағу
керектігін көрсетеді. Инені қалай ұстау, қалай сабақтауға
дейін көрсетіп, әр оқушының қолына ұстатып үйретуден
еш жалыққан емес. Мұнда да интернат балалары үлгі боп
жатады. Енді ойласам, мұның астарында, «баланы жастан...»
демекші әр оқушыны үй шаруасына бейімдеп өсіру, ұсақтүйек болса да күнделікті тірлікке қажет жәйларды істетіп
үйрету сияқты терең мән-мағына жатыр екен-ау!. Орыс
апайдың осы өнегесі бізге өмір бойы сабақ болып қалды.
Осы күні қолыма ине-жіп ұстай қалсам болғаны, Антонина
Павловна қасыма кеп басымнан сипап, күлімсіреп қарап
тұрғандай көрінеді.
Жасымыз өскен сайын тек интернаттың ішінде ғана
емес, одан тыс жерде де болып жатқан жәйларды ой елегі
нен өткізіп, өзімізше пайымдап, айтысып, қорытынды
жасап жатушы едік. Соның бірі радиодан, газет беттерінен
сирек болса да айтылып қап жүрген «екінші тың мал шаруа
шылығы» деген мәселе. Осыны ойлаған кезде баяғыда әжем
айтатын мына бір мысал-ертегі есіме түседі.
«...Қатты жұт болып, оның арты құрғақшылыққа
ұласып жердің асты-үстіндегі аң атаулының бәрі қырылып
қалыпты. Жан тәсілім етіп, әйтеуір тірі қалған бір топ аңдар
бастарын қосып, жиын өткізіпті дейді. Ішінде жолбарыс,
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аю, қасқыр, түлкі де бар. «Бұл жерде талшық ететін ешнәрсе
қалмады. Жаңа қоныс таппасақ аштан өлеміз. Алыс жаққа
кетіп, суы мол, жейтін азығы көп жерге барайық» деп
келіседі. Бұларға жолдан түйе, қой, қоян қосылады. Шөлейт
жермен ұзақ жүріп, әбден ашығып болдырған соң бір
үлкен ағаштың көлеңкесіне жетіп сұлай кетіпті. Сонда аң
патшасы Арыстан тұрып:
– Түлкі мырза! Сені түймедейді түйедей етер, қандай
қысылтаяң болса да ебін тауып сытылып кететін айлакер
дейді. Қарнымыз шұрылдап, аш жатырмыз. Аз болса да тіске
басар бірдеңе таппайсың ба? – дейді. Өзі де осы сөзді күтіп
отырған қу түлкі құйрығын бұлаңдата келіп:
– Мұның жолы біреу ғана. Басқамыз аман қалу үшін,
біреуміз құрбан болуға тиіспіз. Осыған көнсеңдер ғана өз
ойымды айтамын. Ал қарсы болсаңдар дәнеңе де жоқ, аштан
өлесіңдер, – дейді.
– Айта бер, Түке! Сенің сөзіңе қарсы шыққанды маған
жібер, – деп Арыстан айбарланып, желке жүнін күдірейте
түсті. Онда айтайын:
«Арыстан біздің – атамыз,
Атамызға кім тисін?
Аю біздің – апамыз,
Апамызға кім тисін?
Жолбарыс біздің – Жолан би,
Жолан биге кім тисін?
Қасқыр біздің – Қабан би;
Қабан биге кім тисін?
Түлкі біздің – Түмен би,
Түмен биге кім тисін?
Түйе біздің неміз?
Түйені біз жейміз!» –
дейді. Сол-ақ екен бәрі бас салып түйені алып ұрып, түгіне
дейін қалдырмай жеп алыпты. Бұдан соң қойға да, қоянға да
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кезек келеді. Тойымсыз жыртқыштар жол-жөнекей оларды
да сүйегіне дейін қатырлата жұтып алыпты. Айлакер түлкі
осылайша барлық аңды түгесіп, ақыр соңында Арыстан екеуі
ғана қалады...»
Бұл жерде ертегіні түгел айтып беруді мақсат етіп отыр
ған жоқпын. Оның немен аяқталатынын жұрт жақсы біледі.
Бұл ертегінің бұдан да басқа нұсқалары бар. Негізгі мақсат
түлкінің айласы сияқты, өмірдің де, сол кездегі ұстанған
саясаттың да бұлаң қағып, мың құбылып тұратынын еске
түсіру.
Бүкіл халық болып ұрандатып, жалаулатып, сырнай
латып тың көтеруге лап бергеніміз күні кеше ғана. Ғасырлар
бойы ат тұяғынан басқаны көрмеген қазақтың ен даласын
трактормен тептеп мыңдаған гектар жердің топырағын
аударып тастадық. «Жер эррозияға ұшырайды, мұның арты
экологиялық апатқа алып келеді» деп зарлаған ғалым
дардың сөзіне құлақ асқан ешкім болған жоқ. Партия айтты,
комсомол қолдады, халықты көндірді. Бастапқы жылдары
біраз табысқа қол жеткенмен, бірте-бірте ол да азая бастады.
Жер тоза бастады. Есесіне тыңды сылтау етіп қазақтың
жеріне мыңдаған адамдарды тоғытты. Бірер жылда «тың
көтерушілердің» саны бірнеше миллионға жетті. Келіп,
қоныстанып жатқандар кімдер? Қандай пиғылдағы адамдар?
Онымен ешкімнің ісі болған жоқ. Қазақтың жеріне ентелей
кіріп, суы мол, құнарлы деген аймақтың бәрін иемденіп,
мәңгі тұрақтап қалып жатты.
Жалпылай айтсақ, Кеңес үкіметінің «ата заңында»:
«Өз еркімен одаққа кіріп отырған әр мемлекеттің өз жері,
конституциясы, құқығы қорғалады, мәңгі сақталады. Оған
ешкім қол сұқпайды. Қалаған уақытында өз еркімен одақ
құрамынан шығуға құқылы» дейтін сөз төркіні қайда қалды?
Көңілге медет болатыны көптеген совхоздар құрылып, заводфабрикалар салынып, халықтың әл-ауқатының аздап болса
да арта түскені ғана. Онда да сол жердің иесі дейтін қазақ
208

жұрты баяғы ақ таяғын ұстап қой соңында қала берді. Тарих
тың шежіресіне қарап отырсаң сонау Иван Грозныйдан бергі
уақытта қазақтың жеріне өзге елдің осыншалық сұғына кіріп,
тоғысуы болмаған екен. Тіпті «жан берісіп жан алысқан»
жаугершілік заманда да қазақ халқы өз жерін, елдігін сақтап
қалды емес пе. Мұны тұтастай бір елдің қасақана жасаған
озбырлығы деуге болмас. Қайта сол елді басқарып отырған
арам пиғылды адамдардың құйтырқы саясаты деу көңілге
қонымды. Түлкі бұлаңға салып, тақырға отырғызып кету
деген осы.
Сондай бір тарихи науқанның желігі басылмай жатып,
«бүкіл қазақ жастары болып екінші тың мал шаруашылын
көтеруге аттанамыз!» деп даурыға дабыл қаға бастаған
кезең, біздің мектеп бітіруімізге дөп келгенін қайтерсіз.
«Жастар болашақтың иесі! Жасампаз ерлік – жастар
дан шығады!» дейтін ұраншыл науқан басталып та кетті.
Мектеп бітірген соң бәріміз бір кісідей ауылға жол тар
тайық, онда бізді «ғажайып» істер күтіп тұр деген сияқты
желікпе сөздер газет беттерінен түспейтін еді. Ертең-ақ
мектеп бітіріп, өмірге жолдама алғалы отырған біздер үшін
бұл көңіл алаңдатар оқиға болды. Бір бөлмеге жиналып
алып қызу тартысқа түсетінбіз. Әркім өз ойын, арманын
ортаға салып «қызыл кеңірдек» болғанша айтысымыз
таусылмайды.
– Мені осында қой бағу үшін оқытып жатыр ма? Атам да,
арғы атам да, тіпті әкем де қой бағып өтті ғой. Менің оқығым
келеді. Үлкен ғалым болғым келеді, – дейді бірі. Екіншісі
тұрып:
– Менің маңдайымнан сипап, жол көрсететін ешкімім
де жоқ. Бар жақсылықты, оқу-білімді осы интернаттан
таптым. Менің арманым әлемге әйгілі математик болу.
Немене қойға барғанда құмалақ санаймын ба? Айтыңдар
шы, – деп қызулана сөйлейді. Сондағы әр баланың қызына
айтқан сөздерін жазып алатын қазіргідей мүмкіндік болса
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ғой, шіркін! Кәдімгі өмірді көріп, ақыл тоқтатқан адамша
сөйлейді. Оныншы «Б»-да оқитын бала күмілжіп:
– Несі бар? Екі-үш жыл қой баққандар қалаған оқуына
емтихансыз қабылданады, оларға ерекше қамқор жасалады
деп жатыр ғой. Бәлкім, барып та келген жөн шығар? – деген.
Оның сөзіне өзгеміз қарсылық білдіріп ұлардай шуладық.
– Үш жылың қой соңында, тағы үш жылың әскер
қатарында өтсе, сонда нең қалады? Тісің сарғайып, кексе боп
қалмайсың ба? Бұдан соң қайдағы оқу? – деп дауласамыз.
Мұндай «жиындардың» көбейіп кеткенін байқап жүрген
болу керек, бір күні Хаби Сержанович жоғары сыныпта
оқитын ұлдардың бәрін өз кабинетіне жинады. Өзінің бұ
рынғы әдетіне салып алдымен бізді дұрыстап тыңдап алды.
Содан соң әркімнің айтқан ойларын қорыта отырып: «Сен
дердің сөздеріңді түгелдей жоққа шығара алмаймын. Ішінде
көкейге қонатын, ойландыратын жәйлар көп. Әділін айтсам,
осы бір даурықпа науқанға менің де көңілім аса толмайды.
Ақылбек пен Әбдінұрға қарап: «Осы балалардың ұйыт
қысы өздерің емес пе? Босқа даурыққанша, ертең мектепте
болатын үлкен жиналыста әркім шығып өз ойын айтсын.
Бос сөзге салынбай, пікірлеріңді нақты жеткізіңдер. Осында
директор боп келген алғашқы күні сендерге не айтып
едім? Әрбір оқушы, әрбір тәрбиеленуші өзін мазалаған
жәйді ашық айтып үйренсін демеп пе едім»...
Директордың айтқаны дәл болып шықты. Көп ұзамай
мектепте бүкіл мұғалімдер ұжымы, жоғарғы сынып
тың барлық оқушылары қатысқан үлкен жиналыс болды.
Жиналысқа аудандық партия ұйымынан, комсомол жас
тар ұйымынан адамдар қатысты. Құлағымыз үйренген
баяғы жаттанды баяндамадан соң, мектеп ұжымынан
біраз мұғалімдер сөйледі. Жоғарыдан лауазымды адамдар
қатысып отырған соң қай бір ашық пікір алысу болды
дейсіз. Шығып сөйлегендердің дені партия мүшелері. Бәрі
де айналсоқтап, баяндамада айтылған сөздің өте маңызды,
210

шынайы екендігін, жастар бұл бастаманы барынша қол
дауға тиіс. Мұның өзі Үкімет тарапынан бүгінгі өскелең
ұрпақ үшін жасалып жатқан үлкен қамқорлық дегенді айтып
шиырлайды.
Жарыс сөзге келгенде оқушылардан ешкім шықпай біраз
үнсіздік туды. Мен Әбдінұрға қараймын. Ол да үнсіз. Өзім
шығайын десем, жүрегім дүрсілдеп, денем дірілдейді. «Елдің
алдына шығып сөйлеуден гөрі ән салған әлдеқайда оңай
екен-ау!» деймін іштей күмілжіп. Ойламаған жерден көптің
алдына Әлия апай шықты. Зал тына қалды. Отырған жұрт
демін ішіне тартып алғандай тым-тырыс.
– Мен бұл жерге көсемсінейін деп шыққан жоқпын.
Көңілімді мазалаған жәйларды айту үшін шығып тұрмын.
Бұл менің өз ойым, өз толғанысым. Қазақ атам еш уақытта
қой бағудан қашқан емес. Қайта осы малдың арқасында
ел болып, тіршілік құрып, ұрпағын өсірген халық. Мәселе
мынада. Мына көздері жәудіреп отырғандарың бәрі де
менің шәкірттерім, сол аталған қазақтың балалары. Көбісі,
әке-шешесі мал соңында жүрген қойшының балалары.
Енді бірінің әкесі соғыста өлгендер. Енді бірінің ешкімі
жоқ тұл жетімдер. Бұлардың ата-анасы да, тәрбиешісі де,
жоқтаушысы да – мектеп-интернат. Ес білгелі солардың көз
алдында, қамқорлығында келеді. Бір сәт қиялға ерік берсек,
ертеңгі күнгі ақындарымыз да, ғұлама ғалымдарымыз да,
ел намысын қорғайтын ерлеріміз де, қаламгер-суретші
леріміз де, дәрігер, әнші, бишілеріміз де осылардың ішінде
отыр. Енді кеп, осыларды топырлатып апарып қалай қойға
саламыз?! Бұл дегеніңіз, қаулап өсіп келе жатқан гүлзар
гүлдердің тамырын қиып, тозаңға айналдыру болмай ма?
Ойланайық! – деді.
Зал іші гулеп кетті. Әлия апайдың сөзі жігерлендір
гендей біраз оқушы шығып сөйлеп жатыр. Әбдінұр да,
Ақылбек те, мектебіміздің комсоргі Амангелді Толымбеков
те сөз алды. Сыныптың қыздары да қарап қалған жоқ.
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Бәрінің де сөз түйіні «жоғары сыныптың оқушыларын бұл
тізімнен алып тастау керек» дегенге саяды. Барамын деп
келісім бергендер болса, оны әркім өзі шешсін.
Арнайы келіп жиынға қатысқан соң жалған болса да
құжаттама толтырып, арнайы шешім қабылдамаса бол
майды. Ақыры солай боп шықты. Екі жақтың (мектеп пен
келген ұжымдардың) өзара келісімі бойынша төменгі бір-екі
сыныптың оқушылары мектеп бітірген соң түгелдей малды
ауылға аттанады деген шешім қабылданды. Ал жоғарғы
сыныптың оқушылары мұндай «абыройлы» істен шет
қалдырылды. Оған бәріміз жабыла қол қойдық. Жиналыс
өтті, іс бітті. Төменгі сыныптағылар мектеп бітіргенше кім
бар, кім жоқ? Бұл да болса көңілге демеу.

ӘЖЕМ ЖҮЗ ЖАСАЙДЫ ЕКЕН...
Оныншы сыныпты жартылап та қалдық. Жаңа жылды
өткізсек, ар жағында көктем жақын. Неге екенін қайдам,
жазғы күндер заулап тез өтетін секілді. Өз еркімізше шаш
қойып, таза киініп, бозбала шақтың алауын сезіне баста
ған кезіміз ғой. Бұрынғыдай емес өзімізді «ересек» ұстап,
байсалды көрінуге тырысатын едік. Оның үстіне көңіл
түкпірінде әлде бір қыздың әдемі бейнесі елес бергендей
ерекше күйде жүретініміз де рас. Уақыт өткен сайын,
біздің де ой-өрісіміз кеңейіп, балалық шақтың көп белгілері
алыстап, сағымдана бастаған сияқты.
Биыл директор ағамыз бізге ойымызға кіріп-шықпаған
тосын сый жасады. Жаңа жылдың алдында 10-сыныпта
оқитын ұлдарды жинап алып: «Биыл үлкен оқу залына ёлка
орнатамыз. Оған қажетті бұйымдарды тауып, безендіруді
«Балалар кеңесінің» мүшелеріне тапсырамын. Біраз ақша
бөлдірттім. Ал жаңа жылға киетін киімдерді, қоятын
концерттік бағдарламаны өздерің жасайсыңдар. Ең басты
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сы, өздеріңмен бірге оқитын қыздарды қонақ етуге болады.
Тәртіпті, оқу үлгерімі жақсы қыздарды шақырыңдар.
Қыздардың алдында ұятқа қалмау үшін интернаттың іші
де, сырты да айнадай жарқырап тұратын болсын. Барлық
бөлмелерді өзім аралап көріп шығамын», – деген. Сөйтіп,
бүкіл ұлдар жабылып, интернатымызда алғаш рет болғалы
отырған жаңа жыл мерекесіне дайындықты бастап та кеттік.
Әр сыныптан 5-6 қыздан шақыратын болып келістік.
Дәлізді, оқу залын, жатын бөлмелерді түгелдей көркемдеп,
қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Суретшілеріміз
неше түрлі оюлар ояды. Тіпті бетке киетін маскаларға дейін
өздері әзірлеп қойыпты. Бәрінен де киетін киім мәселесі
қиынға соқты. Көбісін ұлдардың өздері қолдан жасап алды.
Жеңіс Фазылов – Пушкин болып киінді. Бойы да орталау,
шашының бұйралығы соншалық тап қарсы алдыңда
Александрдың өзі тұрғандай көрінеді. Бірі – Жамбыл, бірі
Абай болып шықпақшы. Небір батырлардың киімін киіп,
садақ асынғандар да көп. Кейбір жолын тапқандар киімді
балалар театрынан алыпты. Шоқанның жас кезінде киген
әскери мундиріне дейін бар. Өз басым ішкі істер бөлімінде
қызмет істейтін Талдыбай деген ағамның «парадный»
формасын алып келдім. Милиция капитаны.
Жаңа жыл кешіне бір күн қалғанда Хаби Сержанович
қайта жинап алып: «Ал, жігіттер, әзірліктерің жаман
емес екен. Ендігі жерде бойжеткендерді қалай қарсы ала
сыңдар? Ең басты мәселе сонда. Қатты дабырламай ізетпен
сөйлеңдер. Биге шақырғанда да топырламай, кезекпен
жүріңдер. Байқаусыз қағысып қалғандай болсаңдар, сол
жерде дереу кешірім сұрауды ұмытпаңдар. Соңыра үлкен
үзіліс жасап, қонақтарды дастарханға шақырамыз. Сыпайы
болыңдар. Өздерің жапырыла жеп, қонақ қыздарды ұмытып
кетіп, аш қалдырып жүрмеңдер», – деп сөзінің аяғын әзілге
айналдырып жіберді. Тап директордың айтқанындай бол
маса да өзіміз үшін кешіміз ойдағыдай өткен секілді. Көңіл
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қалағ ан қыздарымыз келіп, бар ықыласымызбен қызмет
көрсетіп зыр жүгірдік. Әппақ ақ халат киген күтуші балалар
өздерін кәдімгі бір ресторанда жүргендей еркін ұстайды.
Қимылдары шапшаң, жүріс-тұрыстары ширақ. Ұлдар
интернаты болған соң кем-кетіксіз бола ма? Абайсызда қасық
түсіріп алған, оқыстан тарелка сындырып алған жәйлар
болмай қалған жоқ. Шын ықылас болған жерде кем-кетіктің
білінбей қалатыны рас екен. Әр сынып өздері шақырған
қыздарына арнайы құттықтау жазылған бір-бір кітап сыйлап
шығарып салдық. Осының бәрі біз үшін мол тәрбие болса,
интернаттың ұжымы үшін үлкен сын болғаны ақиқат.
Қыздар интернаты да тосылып қалған жоқ. Ендігі ке
зекте олар бізді шақырды. Осы жылғы 8-наурыз мереке
сіне орай бірінші рет қыздар интернатын көріп қайттық.
Олардың жағдайы біздікімен салыстырғанда «жұмақ»
дерсің. Интернат ауласындағы гүлзар алаңшада не жоқ
дейсіз. Гүлдің неше түрі өсіріліпті. Қайың, ива ағаштары
иіліп жапырақтары жерге тиеді. Интернаттың кіре берісіне
дейін осындай көрініс. Ал қыздар тұратын бөлмеге кіргенде
таңданыстан аузымыз ашылды. Серік онысын жасыра алмай
баяулатып «ысқырып та» қояды. Ақ шағаладай әппақ бөлме.
Терезе алдынан бастап, кітап қоятын сөреге дейін жайылған
шілтері төсеніш. Мұның бәрін қыздар өздері тоқиды екен.
Қыздар да біз сияқты неше түрлі ойындар ұйымдасты
рып, артынан тамаша концерт қойып берді. Менің есімде
мәңгі қалған нәрсе қыздардың өз қолымен пісірген неше
түрлі тағамдары. Әсіресе ұнға илеп, бет жағына бал жаққан
булочка, самса, орама нандар. Қанша жесең де тоймайсың.
Дәмі тіл үйіреді.
Осы кешке Әминтай Усмановтың судай жаңа қоңыр түсті
кастюмін сұрап алғанмын. «Апайым Тәшкеннен әкеп берді.
Былғап қойсаң, қайтып алмаймын. Өзің сатып аласың, ұқтың
ба?» дейді. «Көр де тұр, бір жеріне дақ түсірмей әкеп беремін»
деп өлердегі сөзімді айтып едім. Ішінен ақ жейде киіп, өмі
214

рімде бірінші рет галстук тағып шыққанмын. Тіл үйірер тәтті
нанды жеп отырып есіме Кенжебек пен Жақсыбай түсті. Екеуі
де бүгін кезекшілікке түсіп, осы кешке келе алмай қалды.
Бір үзім нан болса да бөліп жейтін интернаттың өз тәртібі
бар емес пе? Екеуі бір қуансын деп бет орамалға әлгінің үштөртеуін орап оң қалтама салып алдым. Ешкім көре қоймас.
Біраздан соң би басталды. Бір сыныпта оқитын Әсемғайша
келіп биге шақырды. Ойымда ешнәрсе жоқ, қыздың белінен
ұстап үйіре айналып билеп жүрміз. Әлден соң, «Бақытжан,
қалтаңа не салып алғансың? Қолым май боп кетті ғой»
дейді. Шынында алақаны майланып тұр. Қалтама қарасам,
самса нанның майы сыртына өтіп кетіпті. Маңдай терім
бұрқ ете қалды. Далаға атып шығып, ешкімге қарамастан
интернатқа бір-ақ тарттым. Май дегенің тек қалтамды
ғана емес, костюмнің ішкі астарына жайылып, ақ жейдеме
дейін бүлдіріпті. Интернатқа келген соң айнаға қарасам,
аққан терден бет-жүзім айғыз-айғыз, бүгін ғана таққан ақ
галстуктің түйілген тұсы қап-қара болыпты. Сасқанымнан кір
қолыммен қайта-қайта ұстай берген болуым керек. Майды
қайтесің жуып кетіруге болар. Ал май ішектей айналдырған
Әминтайға не дермін? Ақыры соның айтқаны болды. Шын
бағасы қанша екенін білмеймін. Көркемнен ақша алдыртып,
жиырма жеті сомға сатып алдым. Бұл дегенің сол уақыттың
өлшемінде қыруар ақша.
...Бірінші май мерекесі де жақындап қалды. Екі-үш
күнге бола несіне сұранамын. Парадқа қатысып, мейрамды
қалада өткізбек болып шештім. Интернатта әрбір тоқсан
сайын, әр мереке арнап шығаратын «Тікенек» деген қабырға
газетіміз бар. Оның ең белсенді авторлары – Ақылбек, Серік
үшеуміз. Ақылбектің қолынан фотоаппараты түспейді. Оны
директордың өзі әперген. Асханаға кірер тұста шағын бөлме
болатын. Соны қажетті бұйымдармен жабдықтап, сурет
шығаратын кабинет жасады. Оның да иесі Ақылбек. Қашан
көрсең де ішінен кілттеп алып фотосуреттер шығарып
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жатады. Бірге оқитын қатарлас балалар: «Тажековтың
құпия бункері» деп әзілдейтін. Ақылбектің «объективіне»
ілінетіндер көбіне сабаққа бармай екі алғандар, оқу залында
ұйықтап отырғандар, аяқ киіммен төсегіне жантая кететін
дер, шаштары өсіп, үсті-басы әлем-жәлем болып жүретіндер
болып келеді. Солардың суреттерін газетімізге жапсырып,
астына небір шымшыма сөздер жазып сынға алатын едік.
Оны көрген оқушы екінші рет мұндай іске бармайды.
Интернатта өлеңге құмар біраз балалар бар. «Арқасы
жерге тимеген палуанымыз» деп мақтан ететін Әбдінұр
дың өзі өлең жазады екен. Оны жоғары сыныпқа келгенде
бір-ақ білдік. Оның «Туған жер», «Саржайлау», «Анашым»
деген өлеңдері газетіміздің ең көрнекті тұсынан орын алды.
Әкеден қалған «жұғынды» болса керек, мен де өз бетім
ше өлең жазып әлекке түсіп жүремін. Бірақ онымды еш
кімге көрсеткен емеспін. Сондағы, жүректен шыққан бірер
шумақ өлеңім:
«Тұр есімде, алғаш есік ашқаным,
Баспалдағын білім-бақыт басқаным.
Жас сәбидің жүрегіне тулаған,
Тұр есімде, ыстық сәуле шашқаның.
Қоңыраудан алғаш шыққан қоңыр үн,
«Құтты болсын!» деп тұрғандай нұрлы күн.
Шаттанады езу тартып, елжіреп,
Жасыра алмай ішкі толқу сезімін.
Мектеп – анам, ұяңда біз балапан,
Сен – қарлығаш, бізді өсіріп баптаған.
Қанат қағып ертең самғай ұшқанда,
Мектебім деп еске аламын, мақтанам...»
Менің осы жүрек жарды өлеңім де газет бетінен орын
алды. Несі бар, «кедір-бұдыры» көзге ұрып тұрса да, айтары
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бар, естияр өлең. Әсте, оқушының жүрегінен туған жасан
дылықтан ада, риясыз, шынайы пейіл, таза дүние ғана көңіл
ге қонымды болатыны рас-ау...
Сөйтіп, қабырға газетімізді шығарып, бір үлкен іс
тындырғандай бейғам жүрген кез. Бір бала жүгіріп келіп,
қолыма жеделхат ұстатты. Онда: «Срочно приезжай! Умерла
мама» деп жазылған. Жүрегім дүрсілдеп, шошып кеттім.
Тез-тез басып бөлмеге кіріп, әлгі сөздерді қайта-қайта оқып
жатырмын. Бұл қалай? Өткен аптада ғана Көркемжан келіп
кетті. Ешқандай тосын хабар айтқан жоқ. Мүмкін әжем
қайтыс болған шығар? Онда неге «мамаң» деп жазады?
Ойым құйындай үйіріліп, сан-саққа тартады. Әртүрлі ойға
кетіп, аласапыран күй кешіп отырғанда бөлмеме бір топ
бала кірді. Қазақтың салтымен үнсіз келіп көрісіп, көңіл
айтып жатыр. Мұндай хабар жата ма? Бүкіл интернат
естіп үлгеріпті. Бірге тұратын балалар, әркім барын беріп,
қалтама біраз ақша салып берді. Директордан рұқсат алып,
сол күні кешкі пойызбен жолға шығып кеттім. Мұндағы
ойым ауылға бірден бармай, алдымен Отарға жетіп,
Зейілдә әпкемді ертіп алу болды.
Зейілдә әпкемнің таңданысында шек жоқ. «Япырмау!
Ондай хабарды алдымен бізге жібермей ме! Естісем
бұйырмасын! Жарайды, айналайын, шайыңды ішіп жатып
демал. Мына тұрған жер ғой, Құдай қаласа, ерте тұрып
жолға шығамыз», – деді. Күре жолға барсаң, жүк тасыған
машиналар ағылып өтіп жатыр. Соның біріне мініп, таңертең
ауылға жеттік. Жолда келе жатып: «Әжем бе, әлде шешем
бе? Қайсысы қайтыс болғанын білмеймін» деп әпкеме ішкі
күдігімді айтып салдым. «Барған соң белгілі болар. Жігіт
емессің бе? Жүрексінбей, дауыс шығарып жоқтау сөзіңді
айтып жылап көріс. Аға-тәтелерің, жақын туыстарың отырған
шығар? Солардан ұят болмасын» деп қайрағандай сөйлейді.
Ендігі жерде менің бар қайғым, «елдің көзінше қалай
жылаймын, қандай сөз айтамын» болды. Өмірімде біреудің
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қазасына барып, жылап көрмеген басым: «Әпке, сонда не
деуім керек?» деймін сасқалақтап. «Жілік шағып майын
берген апам-ай! Өрік шағып дәнін берген апам-ай!» деп
жыласаң тіпті жақсы. Келген жұрт: «Міне жігіт! Әжесін
жоқтап, қандай сөздер айтты» деп мақтап кетеді. Олай
істемесең: «Тас жүрек екен. Бар дәмін аузына салып, қандай
етіп өсіріп еді. Қарашы сіресіп тұрғанын. Көзінен бір тамшы
жас та шыққан жоқ» деп сөз қылады, – дейді.
Үйге тақалған сайын жүрегім аузыма тығылғандай,
тілім кеберсіп, тамағым кеуіп қалды. Қайта-қайта жұтынып,
қорқақтай басып әрең келемін. Биік ағаш шарбақтан
мойнымды созып аулаға көз тастаймын. Ағаш жарып,
самауыр қойып жүрген бір жан көрінбейді. Айнала тымтырыс. Зейілдә әпкем де аң-таң. «Есік алдында бірер адам
тұрмай ма? Біз сияқты сырттан келгендер болса көрісіп,
қарсы алып жатушы еді. Бұларға не болған?» дейді. Бір кезде
қолында мыс құмғаны бар әжем шығып, баққа қарай бет
алды. Ертеңгі намазына әзірленіп жүр ме екен? Дарбазадан
ақырын кіріп, қасына кеп құшақтай алдым. Менің қайдан
шыға келенімді көрмей де қалды. Басқа біреу деп ойлап
қалған болу керек. «Қарағым, үйге кіріп шай ішіп шық. Мен
дәретімнен қалып барамын» дейді. Содан соң ғана менің
бетіме таңдана қарап: «Айналайын, Бақытжаным-ау! Мұнда
қайдан жүрсің?» деп құшағын жайып абыржып қалды.
Қасымда тұрған әйел өзінің қызы екенін тіпті байқамаған
болу керек. Жүзін менен алмай сөйлеп тұр.
– Апа, үйдегінің бәрі аман ба?
– Шүкір, балам бәрі де аман-есен, – дейді. Бұл кісінің
алдында шешемді «әпке» деп қана атаймын. Басқаша айтсам,
қатты өкпелеп қалатынын бұрыннан білем ғой.
– Әпкемнің денсаулығы қалай?
– Әпкең де, жездең де дін аман. Ертеңгі шайларын
ішіп жатыр. Бара ғой, қарағым, үйге кіріңдер, – деп жас
баладай елпең қағады. «Жарықтық, қартая бастаған-ау!
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Қасында тұрған өзінің қызын да танымай қалды» деп
сыбырлай айтқан Зейілдә әпкемнің сөзін естіген де жоқ. Аяқ
асты кіріп келген біздерді көріп дастархан басындағылар
ұшып-ұшып тұрды. Құшақтасып, амандық сұрасып абырсабыр болдық та қалдық. Артынан менің тосын әңгімемді
естіп көздерінен жас аққанша күліп жатыр. «Әжең де,
әпкең де жүз жасайды екен. Құдай екеуіне қуат берсін!»
дейді. Менің көңілім көтеріліп, күдігім тарап кеткендей
жеңілденіп қалдым.
Неде болса, бұл Жеңістай құрдасымның ойлап тапқан
айласы деген ой сап ете қалды. Ойым алдамаған екен.
Келгенімді ести салып, аңқалаңдап жеткен досымды далаға
алып шығып бүйрек тұсынан түіп-түйіп жібердім. Басқа
біреу болса ауырсынып қиқаң ете түсер еді. Шыбын шаққан
құрлы көрген жоқ. Ыржаң-ыржаң еткен баяғы ақкөңіл
мінезі. Өзі ет алып, денесі бұрынғыдан да толысып кетіпті.
«Ең болмаса адамның жүрегін ұшырмай, мамаң қайтыс
болды демей-ақ, әжемді айтсаң да болатын еді ғой» деп
ашу шақырған боламын. Ол сөзімді де ерен ғып жатқан
жоқ. «Әжеңді айтсақ, жібермей қоя ма деп қорықтық. Неде
болса, төбеден ұрғандай етіп бір-ақ айтайық. Ана дегенде
кімнің дәті шыдайды. Бірден рұқсат беретініне еш күмән
болған жоқ» деп ақтарыла күледі. Мына жақта өзге жұрттың
әлекке түсіп жатқаны қаперіне де кірмейді. «Келгенің қандай
жақсы болды! Саған ертең «сурприз» жасаймыз. Қаланың
қапырығын жұтып не бар? Ауылға келіп, тауға шығып, таза
ауа жұтып қайтасың» деп қарап тұр. Балакез досымның бар
мінезі осындай. Оған сөзің өтпейді.
Таңатбек сегіз сыныпты бітірген соң жүргізушінің
оқуын бітіріп ауылда машина айдайды екен. 1-мамыр күні
соның машинасына бар жүгімізді тиеп алып «маевкаға»
шықтық. Бұл, біздің ауылда бұрыннан қалыптасқан үрдіс.
Әркім өз қатарларымен Қордай асуының көрікті бір жеріне
барып демалыс ұйымдастырады. Бізді Жеңістай бастап,
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Иірсудың шөбі тірсектен келетін көк шалғын тұсына алып
келді. Астыға төсейтін киіз, көрпе-төсеніш, жастыққа дейін
ұмытпапты. Самауыр, қазан, қажетті ыдыс-аяқтың бәрі
бар. Домбыра, сырнай, шахмат, доп дейсіз бе? Қалауыңыз
білсін. Тіпті соятын қойға дейін әзір тұр. Мұндайды бұрын
көрмеген менің таңданысымда шек жоқ. Сөйтіп, ұлдар қой
союға, қыздар дастархан жайып, ас пісіруге кірісті...
Осы тұста әңгімені қысқарта айтайын. «Ақылды адам
көргенін айтады, ақымақ адам ішіп-жегенін айтады»
деген сөз бар. Соны тілге тиек етіп айтпағым, басқосудың
қызықты болғаны соншалық, уақыттың қалай өткенін
білмей де қалдым. Жігіттер отыра қалып шахмат ойнауға
кірісті. Қыздар жағы мені ортаға алып қолыма домбыра
ұстатты. Бәріміз қосылып қазақтың небір әндерін шырқап
жатырмыз. Неге екенін қайдам? Әлде маған солай көрінді
ме? Ауылдағы қыз-келіншектердің ән салуы ерекше екен.
Дауыстарын еркін жіберіп, бар ықыласымен айтады.
Үндері биік. Қордайдың қоңыр желіндей жанға жайлы,
құлаққа жағымды. Күн шабандап, кеш батпай тұрып алса
екен деп тілеп-ақ едім. Ол ойым іске аспады. Күн еңкейе
көңілдері көтеріңкі, қызыққа әбден тойынған жұрт әндетіп,
думандатып, сырнайлатып ауылға қайттық. Жеңістай досым
мені қайта-қайта құшақтап, бетімнен сүйе береді. Осының
бәрін мен үшін жасағандай өзінше мәз. «Қалай, Бақа?
Маевкамыз ұнады ма?» дейді. «Ұнағанда қандай! Қызықтың
бәрі ауылда екен ғой!» дедім ішімнен. Мен үшін «қызықтың»
көкесі әлі алда екенін бұл қайдан білсін.
Қазаға келген соң несіне асығамын, бір аптадай ауылда
болып жеткенім сол еді, бүкіл тәрбиешілер, интернатта
жұмыс істейтін адамдар келіп көңіл айтып жатыр. Көзім
жыпылықтап, бір нәрсені бүлдіріп, ұрлығын жасырған
балаша төмен қарап күмілжіп бірдеме айтқан боламын.
Маңдайымнан шып-шып тер шығады. Онымды қатты
налығаннан деп ұғынатын болу керек: «Берік бол. Жігіт
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емессің бе!» деп арқамнан қағып кетіп жатыр. «Мұның
бәрі өтірік екен. Әжем де, шешем де тірі екен. Жеңістай
құрдасымның бүлдіріп жүргені» деп қалай айтарсың? Біраз
уақыт өтіп, осы оқиға ұмытылғанша кірерге тесік таппай
әбден қиналдым.
Дүниедегі ең қиын нәрсе жалған сөйлеп, өтірік көлгірсу
екенін бар жан-тәніммен сезінгенім осы шығар. Қайтем енді,
«болар іс болды, бояуы сіңді». Осы оқиғадан соң әжем тағы
біраз жылдай өмір сүріп, 1973 жылы 94 жасында дүниеден
озды. Анам болса, шешесінен де асып түсіп, 2000 жылы
98 жасқа келіп қайтыс болды. Ал бұларды әлдеқашан «о
дүниеге аттандырған» Жеңістай досым болса, отыздан асқан
шағында аяқасты дүние салды. Ал менің қанша жасарым
бір құдайға ғана аян!..

ЖАМБЫЛДЫ
«ТІРІЛТІП АЛҒАН» АҚЫН
1963 жыл. Биыл мектеп бітіретін жылымыз. Күнделікті
сабағымыз бар. Мектепте, интернатта атқаратын қоғамдық
жұмыстар бар. Алда үлкен сынақтар күтіп тұр. Қысқасы,
атқаратын істер шаш-етектен. Оның үстіне қосымша
мамандық алу үшін киномеханиктің оқуына жазылғанбыз.
Оншақты бала аптасына екі рет «кино-техникумға» барып
дәріс аламыз. Тоғыз айлық курстың оқу бағдарламасын
бізге ыңғайлып бір жылға созып оқытатын болды. Үйрен
шікті сабақтан гөрі мұндағы лекциялар өте қызықты. Кино
десе «ішіп отырған асымызды жерге қоятын» шағымыз
емес пе. Бірде-бір сабақты жібермеуге тырысатын едік.
Оның үстіне неше түрлі киноленталар бар. Соларды
тегін көріп қызықтаумен уақыттың қалай өтіп кеткенін
білмей де қаласың. Үш-төрт айдың ішінде «КН-11», «КН12» дейтін киноаппаратураның «құлағында» ойнайтын
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болдық. «Үзілген лентаны қалай жалғау, кино біткен соң
кері қарай орап, келесі сеансқа әзірлеп қою, лентаны кино
аппараттың тетіктеріне дұрыс орналастыру, өрт шыққан
жағдайда не істеу керек?» дейтін шараларды өз қолымызбен
істеп, тәжірибе жинақтаймыз. Өстіп алаөкпе боп жүргенде
сәуір айы да келіп қапты.
Осы айдың басында атақты жазушы, біздің мектептің
үлкен қамқоршысы Сәбит Мұқановпен кездесу өтті. Әсіре
се балаларға жаны жақын қаламгерді көруге біріміз қалмай
түгел бардық-ау деймін. Өзі де сөзге шешен, ақжарқын,
кішіпейіл адам ғой. Балалар қойған неше түрлі сұраққа шын
пейілден жауап беріп жатыр.
– Сәбит аға, жазушы болу қиын ба? Ол үшін не істеу
керек? Сіз қалай жазушы болдыңыз? – деген сияқты балаға
тән аңғал сұрақтар қойылады.
– «Өмір мектебі» деген менің кітабымды оқыдыңдар ма?
Жазушы болудың бірінші шарты – өмір елегінен өту керек.
Көп көрген адам көсем болады. Өмір деген соқпағы көп,
аласапыран дүние. Одан тек жүректі, қайсар адамдар ғана
өте алады. Өмір жолында ойға түйгеніңді, көзбен көргеніңді
жұртқа келістіріп әңгімелеп бере алсаң, жазушы деген сол.
Ол үшін секемшіл, күйреуік болмай көп оқу керек, іздену
керек. Алтын ұя мектебің, аяулы ұстаздарың сендерді сол
өмірге дайындап жатыр. Ал тұлпар – өмірдің жалынан
мықтап ұстап, құлап қалмай тайталасқан адам мұратына
жетпей қоймайды.
Өз басым жазушы болуды ойлаған да емеспін. Мен де
жасымнан жетім қалып тіршіліктің тауқыметін көріп, ащы
дәмін ерте татқан адаммын. Соның бәрі айналып кеп қолыма
қалам ұстауға мәжбүр етті. Бастан кешіргендерімді, көңіл
толқытып, жүрегімді қыспаққа алған жәйларды халыққа
жеткізгім келді. Атақты ақын Кенен Әзірбаев бір өлеңінде:
«Туып өскен жерім бар Мәтібұлақ,
Қозы жайған жерім бар күнде жылап.
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Таңертеңмен дірдектеп мен тұрғанда,
Бай баласы төсекте жатыр сұлап», –
дейтіндей мен де сол ауыр қасіретті көп көрген, жетімдікті
бастан кешірген жанмын.»
Осы түсқа келгенде Сәбит аға сөзін бөліп біраз
үнсіз отырды. Біреуді іздегендей айналаға көз жүгіртіп:
«Ұмытпасам, Кенекеңнің бір баласы осында оқып жүрген
жоқ па? Аты – Бақытжан. Иә, Бақытжан, қайда отырсың бері
шықшы!» – деді даусын көтеріп. Кездесу басталмай тұрып-ақ
менің қауіптегенім осы еді. Көзіне түспей, алыстау отырайын
деп соңғы қатарға жайғасқаным сондықтан. Өзгелерден
ерекшеленбейін. Көбісі мені Қабылтаев деп атайды, ақын
ның баласы екенімді білмейді. Солай боп қала берсін деген ой
болды. Қатты қысылып тұрсам да ортаға шығуға тура келді.
Менің ыңғайсызданып тұрғанымды сезе қойған жазушы:
«Өзің үлкен жігіт бопсың ғой. Кенекең қалай аман-сау ма?
Ауылға барсаң, менен сәлем айт» деп жатыр. Менің жәйымды
енді білген біраз мұғалімдер, оқушылар өзара шүйіркелесіп,
сыбырласып кетті. «Балалар, мен сендерге қазір Кенекең
екеуміз қарт Жамбылды қалай тірілтіп алғанымызды айтып
берейін» деді. Мені арқамнан қағып, «орныңа бара ғой»
дегенді ыммен көрсетті.
«...Соғыс жылдары мен Жәкеңе (Жамбылға) жиі барып,
жағдайын біліп тұратын едім. Бірер жыл қарт жыраудың
хатшысы да болғанмын. Жәкең көңілі түскен адамға
барынша ықылас көрсетіп, ұнатпайтын адамы келсе сөзге де,
асқа да сараң тартып, теріс қарап жатып алатын еді. Кененді
өте жақсы көреді. Ол келген күні Жамбылдың үйінде үлкен
той. Бүкіл үрім-бұтағы, жақын туыстары жиналып Кененнің
әндерін тыңдайды. Жәкең қайта түлегендей жасарып, араарасында домбыраны өзі алып қарлығыңқы дауыспен:
«Кененжан, қуанамын келгеніңе,
Қайрылып, қарт Жамбылды көргеніңе.
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Жүзге таяп қасыңда атаң отыр,
Шүкір айтып құдайдың бергеніне», –
деп өлеңдетер еді. Кененді қасынан шығармай екі-үш апта
бойы әнін, өлең-жырларын айтқызып бір жасап қалатын.
Қарт жыраудың жағдайын тек мен ғана емес, үкімет
басындағылардың бәрі қадағалап, сұрап отырады. Тіпті,
Мәскеуден телефон соғылып Жамбылдың хал-ахуалын
біліп тұратын еді. Әсіресе, «Правда» газетіне Жәкеңнің
«Ленинградтық өрендерім!» деген өлеңі шыққан соң
ақынның дабысы бұрынғыдан да артып, асқақтай түсті. Біз,
Кенен екеуміз сол күндердің куәсі болғанбыз.
Бір күні жоғарыдан телефон соғылып: «Сәбит, тездетіп
Жәкеңнің аулына жетіңіз. Алғадайдың қазасын естіп,
қарт ақын жатып қалыпты. Екі күн бойы нәр татпаған
дейді. Қасыңызға дәрігер қосып беремін. Жағдайын біліп
келіңіз» дейді. Тез-тез жиналып, сол күні Жамбылдың
ауылына келдік. Үй-іші, туған-туыстары үрпиісіп бізге
қарайды. Ешкімнің сөзін тыңдасы жоқ. Құлағына тақау
келіп: «Жәке, мен Балуан-Шолақ-Сәбитпін ғой. Басыңызды
көтеріңіз» деп жатырмын. Неге екенін қайдам? Көңілі
түскен кезде: «Әй, осы сен Балуан-Шолаққа ұқсайсың. Етекжеңің кең. Дене бітімің сүтке тойған торпақтай. Ет асауың
тура бұрынғының батырларындай» деп әзілдеуші еді.
Үкіметтегілер болса: «Қартты өлтіріп алсаңдар, бәрі
міздің басымыз кетеді. Кремльдің өзі сұрап жатқан көрінеді»
деп, өзі де абыржып, не істерін білмей жатқан жұрттың есін
аударады. Әбден күдер үзіп, амалым таусылып отыр едім,
есіме Кенен түсе қалғаны. Япыр-ау! Бұрын қалай ойыма
келмеген? Қуанып кеттім. Дереу машина жіберіп, сонау
Қордайдан Кененді алдырттым.
Екеуміз оңаша қалып, ақылдасып жатырмыз. Кенен
өзінің ойын ашық айтты. «Жәкеңнің ішкі жан-дүниесін
қырық жыл қасында жүрген менен артық ешкім біле қоймас.
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1936 жылы Мәскеу барғанда да серіктес боп мен жүрген
мін. Бұл кісі бәріне бұрынғының көзімен қарайды. Танымы,
түсінігі, ой-пікірі қазақтың көнеден келе жатқан әдет-ғұр
пына саяды. Жәкеңе, қазақы тілмен, ғасырлап қалыптасқан
ата жолымен көңіл айту керек. Басқаға Жәкең мойын да
бұрмайды. Өйткені Жамбыл сол ортадан шыққан, сол
ортадан нәр алған ақын» деп біраз ой тастады.
«Айналайын, Кенеке! Қай жолмен айтсаң да өзің біл. Бізге
әйтеуір қартты «тірілтіп» берсең болғаны» дедім. Кенекең
өте сұңғыла адам ғой. Маған қулана көз тастап: «Арасында
шариғаттан сөздер айтылып, Құдайдың аты аталып жатса не
істейсіңдер? Бәрін айтқызып алып, ана жылғыдай абақтыға
сүйрелеп жүрмейсіңдер ме?» – деп әзіл тастады. Бұған
екеуміз де күліп алдық. «Тәуекел Кенеке! Жәкең бас көтерсе
болғаны, қалған жәйді көріп алармыз» деп әзіліне әзілмен
жауап бердім.
«О, Жәке, жүз жасаған ақынымсың,
Қайғырып Алғадайға жатырмысың.
Пендеге бұл жалғанда өлім рас,
Тәңірдің сөгесіз бе қылған ісін.
Кім күшті Құдай күшті, тағдыр күшті,
Көрдіңіз бір ғасырда талай істі.
Миуалы Отанның дарағы едің,
Жел соғып, бір бұтағың жерге түсті.
Тұрмасаңыз, береке бізден қашты,
Түгесіп те бітірдік көзден жасты.
Қарасай бабаң шейіт емес пе еді?
Атаң батыр Шапырашты әруақты,
Жатқаның елге батты Жамбыл ата,
Сыйынып жаратқанға көтер басты», –
деп Кенен төгілтіп жатыр. Онда да қарт жыраудың желдірме
мақамына салып айтады.
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Бір сәт Жамбыл басын көтеріп: «Кененбісің? Үніңнен
танып тұрмын» деп басын көтергені сол еді, екеуміз екі
қолтығынан демеп тұрғызып алдық. Жарықтық, әбден
қаталап, шөліркеп қалған екен, Кенен ұсынған бір тостаған
айранды сіміріп алды», – деп Сәбит аға әңгімесін аяқтады.
Сәбит Мұқановпен болған бұл кездесу мектепте біз
қатысқан соңғы кеш болды. Жазушыны қаумалап алған
оқушылар, мектептің сыртқы қақпасына дейін шығарып
салдық. Сәбит аға мінген сүліктей қара түсті «ЗИМ»
машинасы әбден ұзап кеткенше тараған жоқпыз. Бұл әр
оқушының жүрегінде із қалдырған, қиялына қиял қосып,
арман биігіне жетелеген айтулы кеш болғаны айтпаса да
түсінікті. «Шіркін, осындай жазушы болсам ғой!» деген
арман алауы менің де жан-дүниемді бір сілкіп, ұшқын тастап
кеткенін несіне жасырамын.

ЕР ШЕКІСПЕЙ, БЕКІСПЕЙДІ
1963 жылы 11-сыныпта оқып жүріп «Достар сыры»
деген өлең жазыппын. Соның бір шумағында мынадай ой
айтылады:
«Көңілі таза, ойлы, бойда намыс,
Бұлар бар жерде тату, достық қағыс.
Қағыстан кейде өршіп екіленсең,
Артынша кішілік қыл бар да табыс».
Бұл енді достық қатынас жайлы терең толғаған Абай
дың «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» атты өлеңіне
еліктеу болса керек. Қалай болғанда да жас адамның бәрінде
кездесетін көңіл толқуы, жан тербелісі байқалады. Бұл өлеңді
жазуыма себеп болған нәрсе мектептің де, интернаттың да
бетке ұстар мақтанышы Әбдінұр мен Ақылбектің арасында
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болған кикілжің еді. Бірі – жұртқа аты шыға бастаған спорт
шебері, екіншісі – оқу үздігі, бокстан көзге түсіп жүрген жас
талап. Оның үстіне «Балалар кеңесінің» басшысы.
Егестің неден болғанын қайдам. Бір жолы сөзге келіп
қалған Әбдінұр Ақылбектің кеудесінен итеріп жіберді. Соған
намыстанған Ақылбек:
– Әбеке, кеудемсоқтық жасап күш көрсете берме. Ондай
күш бізден де табылады, – деді.
– Ондай жүректі болсаң тұрысатын жеріңді айт. Күш
сынасып көрелік, – дейді Әбдінұр баяғының батырларынша
сөйлеп.
– Мұнда жас балалар бар. Солардың көзінше алысып
жатқанымыз ұят болар. Интернаттан тыс жерде болсын, –
деді Ақылбек.
– Онда келістік. 28-панфиловшылар паркінде жолы
ғамыз, – деп Әбдінұр жалт бұрылып шығып кетті. Қалған
балалар состиып тұрып қалды. Көздерінде таңданыс, үрей
байқалады. Ақылбекке тақау кеп: «Ақа, дегенмен бірер жас
үлкендігі бар ғой. Кешірім сұрай салсаңшы. Оның үстіне
әккі палуан емес пе? Мертіктіріп кетсе қайтесің?» деп ішкі
күдігімді жасырмай айттым.
– Не деп кешірім сұраймын? Алдымен келіп «сүйкенген»
өзі емес пе? Палуан болса өзіне. Ол белімнен қармап ұста
ғанша, мен де қарап қалмаспын, – деп ширыға түседі.
Ертесі күні бір топ бала паркке келдік. Ішімізде Әбдінұр
мен бір сыныпта оқитын Әуезбек пен Әминтай бар. Іштей
толқып, наразы болып келеміз. Ойымыз сан-саққа жүгіріп,
маза бермейді. Екеуін татуластырмақ болған әрекеттен
ешнәрсе шықпады. Қайсысы болса да бірінші болып кешірім
сұрағысы келмейді. Намыстары жібермейтін сияқты. Парк
тің адам көп жүрмейтін түкпірлеу тұсына келіп, екеуі сыртқы
киімдерін шеше бастады. Беліне дейін жалаңаштанып,
бір-біріне тап бергелі тұрған тарпаң «өгізшелер» сияқты
қабағының астынан тіктене қарайды. Біз айнала шеңбер
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жасап тұра қалдық. Жүрегіміз дүрсілдеп, төбелестің бастал
ғанын күтіп тұрмыз. Кенет ешкім күтпеген жағдай болды.
Әминтай ортаға жүгіріп шығып Әбдінұрды қапсыра құшақтай
алды. «Әбеке, не істеп тұрсың? Бір төсекте жатып, бір үзім
нанды бөліп жедік емес пе? Бір интернатта өскен «жетімдер»
емеспіз бе? Ертең мектеп бітіргелі отырмыз. Кетеміз ғой жанжаққа тарап», – дейді. Қатты толқып, жылап жіберетіндей
күйде тұр. Состиып тұрған бізге қарап: «Сендер не бітіріп
тұрсыңдар? Қызық үшін келдіңдер ме? Несі қызық? Ертең
бірі-біріңе қалай ұялмай қарайсыңдар?» – деп бір сыбап алды.
Төбемізден жасын түсіргендей етіп айтқан Әминнің сөзі қам
шымен салып қалғандай әсерлі болды. Есіміз енді кіргендей,
біз де жүгіріп барып Ақылбекті құшақтап жатырмыз. Екеуі
де көңілдері толқып әрең тұр екен. Артынан бір-бірінің
қолын алып, кеуде соғыстырып табысты. Көздерінен
қимастық сезімі байқалып тұрды.
Үлкен іс тындырғандай «екі намысқойды» ортаға алып,
улап-шулап қайтып келеміз. Шіркін, бірде бату, бірде тату,
көңілге тарыдай да күдік қалдырмайтын алаңсыз жастық
шақ-ай! Әминтайды құшақтап: «Әмин, сен нағыз азамат
екенсің! Әзіл-оспақ, анекдот айтып қана жүретін жеңіл
тек жігіт деп ойлаушы едім. Қатты қателесіппін. Кешір!»
деп ағымнан жарылдым. Ал сол жолы айтқан Әминнің
«жетімдер» деген сөзі бәрімізге «жанама атау» болып мәңгі
есте қалды. Осы күнге дейін жолыға қалсақ бірі-бірімізге
«Оу, жетімдер! Аман-саумысыңдар?» дейтініміз сондықтан.
«Тарыдай боп кіресің, таудай болып шығасың» деген
сөзді қалай тауып айтқан. Кеше ғана ауылдан келген қара
домалақ балалар сымдай тартылып, сымбатты жігіттерге
айналдық. Сыныптағы қыздарымыз да бой түзеп айдында
жүзген аққу құстай сыланып, тотыдай түрленеді. Соларға
көз тастап, оңашада сыр тартатын жігіттер де жоқ емес.
Әр жігіттің жүрегін жаулап алған өз «Баян сұлуы», қиялай
ұмтылған өз «Қыз Жібегі» бар. Болашақта жар етсем
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деген үміттен де құралақан емеспіз. Қай жігіт қай қызбен
достық қатынаста екені құпия емес. Оны іштей бәріміз
де білеміз. Тек соларға «ақ жол» тілейік. Жұптары мәңгі
айрылмасын!
Соңғы қоңырау болатын күні бәріміз бір кісідей мек
тепке жиналдық. Биыл бітіргелі отырған «А», «Б», «В»
сыныптың түлектері сап түзеп тұра қалғанда көңілің
шаттанып, жүрегің дүрсілдеп, ерекше қуанышқа бөленесің.
Мектебімізге әуелеп кеп бір топ ақ шағалалар қонғандай
әсерлі. Бірінші сыныптың есігін енді ашқалы отырған
бүлдіршіндей қыз бала қолындағы қоңырауды баяулатып
соғып келеді. Бұл енді өзі үшін соғылған ең алғашқы, біз үшін
соғылған ең соңғы қоңырау екенін сезбеген де шығар.
Интернатта да көңіл толқытқан осындай қоштасу болды.
Көздеріне жас алған тәрбиеші апайларымыз ақпейіл білдірсе,
ағаларымыз жүрекжарды сөздерін айтып ақжол тіледі. Соңғы
сөзге директорымыз Хаби Сержановтың өзі шықты. Сөзін
әдетте «балалар» деп бастаушы еді, бұл жолы «жігіттер» деп
бастады.
– Біз қолдан келген тәрбиемізді аяған жоқпыз. Бізді
ұмытсаңдар да интернаттың «қара нанын» ұмытпаңдар.
Ол бәрін естеріңе түсіреді. Ертең сендер де өмірден өз
орындарыңды тауып, үлкен қызметтерде отыруларыңа
барынша тілектеспін. Сол сәтте қара былғарымен қапталған
есік алдында кезек күтіп кіре алмай отырсам, өзімді
бақыттымын деп санаймын, – деп еді.
Бір төсекте жатып, бір сыныпта оқығандардың қоштасуы
тіпті қиын болады екен. Кенжебек, Рафик, Серік, Сағатбек,
Ақылбек, Бақыт бар. Бір-бірімізді қимай қаланы аралап
біраз жүрдік. Ең соңында Ақылбек тұрып: «Қайда жүрсек
те, қандай жағдай болса да бір-бірімізден қол үзіп алмайық.
Ешкімге жалпаң мінез танытпай, адал өмір сүреміз. Оқуға да
өз күшімізбен түсеміз. Қане, осыны құп алғандар, тап осы
жерде серттесейік» деді. Көңілде тарыдай кірбіңі жоқ, жаны
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таза, арманшыл, балауса шақтың тоқтамы бар ма? Сол сәттеақ, қол берісіп, төс қағысып сертке тұрдық. 5 жылдан соң
мектеп алдында кездесеміз деп уәделесіп тарастық.
Бірге оқығандардың көбісі сол жылы-ақ оқуға түсіп
кетті. Райхан, Ақылбек сияқты үздіктеріміз ҚазМУ-дің
математика факультетіне барып жайғасты. Әбдінұр –Ауыл
шаруашылығы институтының, Сағатбек Халық шаруа
шылығы институтының студенті атанды. Мектептегі ең үздік
оқушы атанған Заран, оның қасында Бақыт, Рафик, Серік
бар Политехникалық институттың «төрінен» орын алды.
Тек менің ғана жолым болмады. Жазушы-журналист болуды
армандап құжатымды ҚазМУ-дің филология факультетіне
өткіздім. Айтқан серттен таймаймын деп өз күшіме сеніп
келіп едім. Ақыры бір балым жетпей конкурстан өткізбей
тастады. Амал не? Түнделетіп ауылға қайтуға тура келді.
Сөйтіп, менің достарым өздерінің еңбек жолын студенттік
өмірден бастаса, мен ауылға келіп қарапайым колхозшыдан
бастадым. Менің әрқилы оқиғаларға толы «өмір-дастаным»
осылай жалғаса берді. Бұл енді алаңсыз жастық шақтың соңы,
ел қатары еңбек етіп, ел танудың басы болса керек.

АУЫЛЫМ АҚ БЕСІГІМ...
Ол кезде «колхоз», «совхоз» деген сөздерді қазіргі күні
айтып жүргендей «ұжымдық шаруашылық», «бірлескен
шаруашылық» деп атамайды. «Киров» колхозы, «Калинин»
колхозы, «Ворошилов» колхозы деп қысқартып айтады.
Оның басқаратын адамды «колхоз бастық», «совхоз бастық»
дейді. Бұл ел арасында әбден қалыптасып кеткен жәй. Солай
демекші, әлгінде ғана «колхоз бастықтың» қабылдауында
болып шықтым. Жылыұшырай қарсы алған ауыл басшысы
мені сөзге тартып, біраз әңгіме айтты. «Інішек, ауылдың
тірлігін жақсы білетінің көрініп тұр. Саған қандай жұмыс
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берерімді білмей отырмын. Ауылда бір емес екі киномеханик
бар. Сен жаңа жылға дейін құрылыс бригадасында істей тұр.
Көктем шығысымен колхоздың есебінен шопырдың оқуына
жіберейін» деді.
Сөйтіп, Атабек Жарасов деген ағамыз басқаратын
құрылыс бригадасына кірдім. Мұнда өзім қатарлас Болат,
Әуезхан деген балалар істейді екен. Жұмыс тым ауыр емес,
бірақ шаң-тозаңы көп. Сай-жырадан қамыс орамыз. Оны
баулап, машинаға тиеп, қойшыларға жеткізуіміз керек. Бұл
дегенің қыстың боранды күндері малды жел өтінен сақтауға
таптырмайтын бұйым. Қамыстан қоршалған қой қора әрі
ық, әрі жылы болады. Қораның төбесіне дейін бауланған
қамыспен жауып тастайды. Төбеден су өтіп кетпейтіндей
етіп төсеудің өз әдісі бар. Ол үшін баудың жоғарғы жағын
«қораздың арайы» секілді біркелкі жалдап, тығыздап салу
керек. Оны бізге қытайдан көшіп келген ұйғыр шал үйретіп
отырады. Жасы жетпіске тақалса да қимылы ширақ, шапшаң
істейді. Міне, «көріп алыңдар» дегендей бауланған қамысты
қақ жарып, тізесімен басып тұрып екі айыра сындырып
көрсетеді. Сол күйінде апарып шатырдың жалдауына кәдімгі
атқа отырғызғандай етіп орната қояды. Ұйғыр шалдың
айтқанын бірде түсініп, бірде ұқпай қаламыз. Сөз арасында
«шәплап-баплап» дегенді жиі айтатын еді. Кейін білгеніміздей,
артық жерін шауып, сыммен орап баулап беріңдер дегені екен.
Үйрене келе мен де ешкімнен қалыспайтын болдым. Ұйғыр
шал, тағы бір-екі жігіт қораның төбесіне шығып отырады.
Қалғанымыз жерде тұрып алдын ала дайындалып қойған
баулы қамысты күшене лақтырып жататын едік.
Құрылыс бригадасының бұдан да басқа атқаратын
жұмыстары жетерлік. Малшылар тұратын үйдің есіктерезесін жөндеу, еденге ағаш төсеу, құлап қалған ағаш
шарбақтарын түзетіп, жем салатын, су құятын астау
ларына дейін жаңғыртып кететін едік. Бұдан басқа ауылдың
өзінде де қыруар жұмыстар күтіп тұрады. Көше бойына
бағаналар орнату, плакаттар ілу, тағы да басқа іс-шаралар
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бар. Мектеп, клуб, кеңсе, гараж бәрі де біздің қарауы
мызға жататын мекемелер. Әйтеуір «жыл он екі ай» бітіп
болмайтын қауырт тіршілік.
Жыл аяғында колхоздың жалпы жиналысы болады. Оған
ауданнан басшылар қатысады. Озат шопандарға, сауын
шыларға, комбайн-трактор жүргізушілерге мақтау грамо
талар, ақшалай сыйлықтар беріп жатады. Бұдан біздің
бригадамыз да құр қалмапты. «Ең жас буын колхозшылар»
деп үш жігітке елу сомнан сыйлық берді. Бәлкім, өзгелер үшін
бұл үйреншікті жәй шығар, ал 18 жасқа енді толған мен үшін
айтары жоқ зор мақтаныш. Шапалақ ұрып, мадақтан жатқан
жұрт алдына шығу қандай бақыт! Осымды интернаттағылар,
диреторым, сыныптағы қыздар көрсе ғой, шіркін!
Тағы да сол тыным таппайтын Жеңістай досым жаңа жыл
ды бірге қарсы алуға ұсыныс жасады. Ол үшін өз үйін дайын
дап та қойыпты. Әр баладан бес сомнан жинап алды. «Қыз
дардан ақша алмаймыз. Оларды қонақ ретінде шақырамыз»
дейді. Мұны ауылда «бас қосу» дейді. Дастарқанға қажетті
ұсақ-түйек заттарды алуды қыздарға тапсырып, Есенкелді
екеуі шампан, ішетін сусын, дәмді нан, тағы басқа да
бұйымдарды іздеп кетті.
Кешімізге Жеңіскүл, Орынкүл, Маржан, Айша, Әмірхан,
тағы басқа жергілікті қыздар қатысты. Ұлдардың саны
басым. Ауылда бірге өскен балалардың бәрі бар. Үлкендерше
шампан атып, сөз сөйлеп, би билеп жатырмыз. Ауылда
тәртіп қатаң. Сағат 12 болысымен қыздарды үйлеріне шыға
рып салуға тиіспіз. Солай болды да. Әр қызды апарып әкешешесіне тапсырған соң дастарқанға қайта оралдық. Бір
кезде Есенгелді орнынан тұрып: «Жаңа қыздардың көзінше
айта алмадым. Шампан деген не? Қыздар ішетін сусын ғой.
Бізге жұғын да болған жоқ. Нағыз жігіттер шарап ішеді. Кім
ішкісі келсе қолын көтерсін» дейді. Арамызда шарап тұрмақ
қымыз ішпейтіндер де бар екен. Олар үнсіз. Қалғандары
қолдарын көтеріп, шулап жатыр. Мен тартыншақтап отыр
едім, қасыма Жеңіс құрдасым келіп: «Интернатта жүріп
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шарап ішкен жоқпын деп нан ұсташы қане? Нағыз жігіт
болсаң, мынаны тартып жібер» деп алдыма қырлы стаканға
жартылай құйылған шарап қойды. Менің есіме баяғыда
мүйізге құйып әкеме шарап ішкізген грузин досы орала
кетті. «Ондай сәтте адамның меселін қайтаруға болмайды,
түгел ішпесең де ауыз тигізіп ишарат білдіру керек» дейтін
әкемнің сөзі есіме түседі. Әлгіні көзімді жұмып тұрып тартып
жібердім. Құрдасым болса арқамнан қағып: «Міне, нағыз
ауылдың жігіті екеніңді енді көрдік! Сөзімді жықпағаныңа көп
рақмет!» деп жатыр. Қанша бөтелке шарап ішкеніміз есімде
жоқ. Әйтеуір, Есенкелді барып біреуін әкелсе, Жеңістай
тағы біреуін шығарады. Тауысып болмайтын дүние. Темір
төсектің асты толған шарап болу керек. Біраз балалар отырған
жерлерінде ұйықтап та қалды. Енді бірі – диванда, енді бірі
төсекте жатыр. Бұрын мұндай көп шарап ішіп көрмегендіктен
жүрегім айнып далаға барып құсып келдім. Сол әсер етті ме,
басымның айналғаны қойып, сергіп қалдым. Құламай жүрген
Жеңістай мен Есенгелді екеуі. «Бұл екеуі бөшкелеп ішсе де
былқ етпейтін шығар» деп таңдай қағамын.
Сөйтсек, бұлардың ойлағаны тіпті басқа нәрсе екен.
Бір кезде екеулеп жүріп ұйықтап жатқандарды шешін
діріп, бірінің жейдесін, шалбарын, тіпті аяғындағы носки
леріне дейін шешіп алып екіншісіне кигізіп, бірінікін біріне
ауыстырып тастады. Мұнда күлмегенде қайда күлесің?
Ояна сап, көздері алақтап, бір-бірін түрткілеп, киімінен
тартқылап жатқанын көргенде күлкіден жарыла жаздадық.
Бұған біраз естерін жинап алған балалардың өздері қосыла
күледі. Мұның бәрін алдын ала ойластырып жүрен Жеңістай
мен Есенгелді екен. Екеуінің дым татпағандай тың жүргені
содан болса керек. Құрдастардың арасында болатын мұндай
жәйларға ешкім өкпе артпайды. Қайта басымыз қосылған
сайын еске алып, бір-бірімізді қағытып у-шу болатын едік.
Ойлап таппайтыны жоқ, бала мінезді Жеңіс құрдасымның
мұндай іс-әрекеттері толып жатыр.
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***
...«Биыл қыс қатты болды.
Көк қарға көк мұз боп қатып қалды».
Өзі де қысқа әрі нұсқа етіп жазатын атақты жазушы
Шерхан Мұртаза ағамыз осы сөзді үнемі үлгі етіп айтып
отыратын. Орыстың бір жазушысы осылай деп жазыпты.
(Оның аты-жөніне дейін айтып еді. Кім екені жадымда
қалмапты.). «Бірер сөзбен-ақ бүкіл көріністі көз алдыңа алып
келу асқан шеберлік. Нағыз суреткер деп осыны айтады.
Бір роман көтеретін жүкті, бір сөйлемге қалай сыйғызып
жіберген» дейтін таңғалып. Шерағаңдай шымырлата жазатын
шеберлік қайдан болсын? Сонда да «барыммен базар» де
мекші, әңгімемді жалғастыра берейін.
...Осы жылы (1963 ж.) біздің өңірде де қыс қатты болды.
Ес білгелі мұндай қысты көрмеппіз деп ауыл ақсақалдары
айтып отыратын. Қардың қалың түскені сонша ат омбылап,
күшті деген түйенің өзі қарға батып жүре алмайды. Қойлы
ауылдармен қарым-қатынас мүлдем үзілді. Әсіресе, қыс
айларында малдарын айдап барып, қыстап қайтатын таулы
жердегі малшылардың жағдайы тіпті қиындай түсті. Жемшөп, азық-түлік жеткізу мүмкін болмай қалды. Тракторлар
әрең барады. Онда да алдын ала жолдарды тазартып отыру
керек. Жүк машиналар мүлдем дәрменсіз. Көмекке әскерилер
келді. Малшыларға қажетті нәрсені тікұшақпен жеткізіп,
кейбір жағдайда ауыр танктерді пайдаланған жәйлар да
болды. Ауыл басшысы клубта үлкен жиналыс өткізіп,
ауылдың барлық адамдарын көмекке шақырды. Оның ішінде
жасы келгендер де, жас жігіттер де көп. Мұның бәрін несіне
тізбектеп жазып отыр деп қалмаңыздыр. Осының бәрін
көзбен көріп көңілге түймесем, қолыммен істемесем, қайтіп
қаламгер боламын? Бұл мен үшін үлкен мектеп. Қалада жүріп
өмір танығаным бір бөлек. Ал, ауылда жүріп көргендерім,
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танып-білгендерім мүлде басқаша әлем. Өйткені ауыл сені
аялайды, ширықтырады, адам етеді.
Ойды ой түртіп оятады демекші тағы бір сәт ілгері озып,
көп жылдар кейін болған мына бір әңгімені айта кеткім келіп
отыр. Біраз жыл бұрын қайтыс боп кеткен Алмас құдам
(құдағыйым Ботагөз) күлдіре айтатын мына бір оқиға есіме
түседі.
Кеңес үкіметінің дүрілдеп тұрған уақыты. Алмас
(Тәлкенов) құдам жастау кезінде «Халықтық бақылау
комитетінде» біраз жыл қызмет етіпті. Бір жолы үкіметтің
арнайы тапсырмасымен екі-үш адам қыстың қақаған аязында
шалғай жатқан ауылдарды аралап, мал санағына қатысқан
екен. Сондағы бір қызықты жайды есіне түсіріп, күлкі
шақыратындай етіп әңгімелеуші еді.
«...Сиыр, қойдың есебін алу аса қиындық туғызбай
ды. Мұндағы ең қиыны жылқы малы. Қораға айдап кіргізу
дің өзі бір машақат. Оның үстіне уақытты тым көп алады.
Сондықтан көп жағдайда топырлатып айдап әкелген жыл
қыларды бірнеше адам қатарласа тұра қалып, көзбен санап
шығамыз. Үшеуміздің есеп санымыз сәйкес келсе болғаны.
Бірер жылқы кем немесе артық шығып жатады. Оған мән
беріп жатқан ешкім жоқ. Бір ауылдың жылқысын санап
болып, келесі күні екінші ауылға жол тартамыз. Ауыл арасы
біраз жер. Жолсоқты боп барған күні демалып, ертесі күні
жұмысқа қайта кірісетін едік», – дейтін.
«Бір жолы өз көзіме өзім сенбей аңтарылып біраз тұрдым.
Серігім болса: «Алеке, жылқылар өтіп кетті ғой! Тездетіп
санасаңшы!» деп дауыстап жатыр. «Жоқ. Бұлай болмайды.
Ана бір сары жылқыны ұстап әкеліңдер» деп айғайлап
жібердім. Екі жылқышы әп-сәтте мен айтқан жылқыны
құрықтап алып келді. Тап солай, көздерім мені алдамапты.
Кеше ғана көрші ауылдан көрген жалы жоқ, санында үлкен
тыртығы бар сары бие. Бір аяғын сілтеп басады. «Мұны
несіне ұстап жүр екен? Обал емес пе? Баяғыда етке өткізіп
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жіберетін мал ғой» деп, сол жерде-ақ іштей ойлап қойғанмын.
Тап сол ауылда көрген сары бие, міне, бүгін алдымнан
қайта шығып тұр. Санақты дереу тоқтатып, бәрін шақырып
алып, сұрақтың астына алып жатырмын. «Бұл істегендерің
қылмыспен тең. Жоғары жаққа хабар түсірсем, мұның арты
жақсылыққа апармайды» деп дікірлей түсемін. Менің сөзіме
құлақ асар түрлері жоқ. «Бізді әдейі жаман атқа қалдырғалы
отырсыз. Бұл ісіңізді тиісті жерге жеткізуге біздің де шамамыз
жетеді» деп қайта өзіме дүрсе қоя берді.
Айғағым жоқ. Ол үшін 10-20 шақырым артта қалған
ауылға қайта бару керек. Оған апаруға ешкімнің құлқы да
жоқ, көлік те жоқ. Бар істеген амалым санақтан өткен біраз
жылқының құйрық ұштарын тегістеп кестіртіп тастадым.
Ондағы мақсатым, келесі ауылға барғанда белгілі болсын
деген ой еді. Бұл әңгіме кейін өзіме қырсық боп тиді.
Комитетте де сөз болды. Фельетон болып газетке де шықты.
Буырқанған жас кезім емес пе? «Мә, ендеше, жылқыларыңды
өздерің санап алыңдар» деп арызымды беріп, жұмыстан
шығып кеттім. Кейін естіп білгенімдей, расында, әккі
жылқышылар қолдағы малдың санын артық көрсету үшін
көрші ауылдың жылқыларын түнімен қуып әкеп, өздеріне
қосып қояды екен. Мұны орысша «приписка», қазақша «көз
бояушылық» деп атайды.»
Алмас құданың осы айтқандары барлық жерде болмаса
да көптеген шаруашылықтарда бар нәрсе. Ондай кемшілік
біздің ауылда да бар. Бұған ауылдың тірлігіне етене араласып
жүріп әбден көзім жеткен. Ауылда колхоз бастықтан кейінгі
екінші тұратын беделді адам ол – бригадир. Оның айтқаны
заң. Өйткені саған еңбек күнді көбейтіп жазу да, азайтып
жазу да соның қолында. Ертеңгі күнгі қолыңа тиетін ақшаң
да, бүкіл тапқан табысың да осыған байланысты. «Мына актіқағазға қол қой» дейді. Қол астында істейтін адам болған соң
қарсы ештеңе айта алмайды. Қолын қойып береді. Қанша кг.
шеге, неше куб. ағаш кетті, қанша «сотық» жер жыртылып,
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неше тонна тұқым себілді? Онда ешкімнің шаруасы жоқ.
Оның есебін бригадир ғана біледі.
Биылғы қыс наурыз айының ортасына дейін барды.
Ертелеу келіп қалған ұзақ, бозторғай, сары шымшық, басқа да
ұсақ құстар жол жетінде шашылып, өліп жатыр. Колхоздың
малы, әсіресе ұсақ мал көп қырылды. Қанша қой өлгенін,
неден өлгенін кім біліпті? Қыс кезінде оның есебін жүргізу
мүмкін болмай қалды. Сондықтан, өлген қойдың басын кесіп
алып көктемге дейін сақтап қою жөнінде арнайы бұйрық та
шықты. Қанша қойдың қырылғанын содан білуге де болады.
Кейбір әккі қойшылар өлген қойдың денесін кәдімгі кірпіш
қалағандай етіп текшелеп жинап қойғанын көзбен көрдік.
Көктемгі санақ біткен соң әлгілерді аулақ жерге апарып
бензин шашып өртеп жататын едік.
Үлкен қиындық әкелген сол бір қыс айлары менің де
шынығып, бой түзеуіме үлкен ықпал еткені сөзсіз. Қиындыққа
мойымайтын, ауылдағы қайсар жандардың ішінде өзімнің
де болғанымды мақтанышпен еске аламын. Бір жылдағы
көргенім бірнеше жылға татырлық оқиға болғандай еді.

ФИН ПЫШАҒЫ
1964 жыл. Ауыл басшысы сөзінде тұрып, наурыз айының
аяғына таман төрт жігітті аудандағы үш айлық «жүргізушілер
курсына» оқуға жіберді. Молдаш, Орын ағалармен бірге
баратын болдым. Төртіншіміз – құрдасым Жеңістай. «Сен
барсаң, мен де барамын» деп бастықтың қыр соңынан қалмай
жүріп көндіріпті. Онысына қатты қуандым. Тағы да үш ай
бірге боламыз.
Георгиевка – аудан орталығы. Қордай деген атауы
тұрғанда неге олай атағанын, бұл жерде Георгиевка дегеннің
қандай қатысы бар екенін ойлап жататын кезіміз бе? Әйтеуір,
әкемнен естігендерім болмаса, бұл өңір туралы ешнәрсе
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білмейді екенмін. Әкемнің айтуынша, ерте заманда Шу
өзенінің бойында орналасқан осы елді мекен үлкен сауда
орталығы болыпты. Жібек жолының аса ірі тармағының
бірі екен. Шудың арғы бетін қырғыз елі жайлайды. Тараз,
Ташкент, Самарқант, Бұқара бағытындағы барлық жолдар
осы Қордай жері арқылы өтеді. Қысқасы, төрт жолдың
торабында орналасқан, өте көрікті жер дейтін.
Молдаш аға мен Орынның бізден біраз жыл үлкендігі
бар. Сонда тұратын туыстарының үйіне барып жайғасты.
Біз Жеңіс екеуміз және Красногоркадан (Сұлутөр) келген
Қуан, Отардан келген Николай Бойчук деген бала, төртеуміз
пәтер жалдап тұратын болдық. Орталықтан алыс емес. Үй
иесі жетпіске тақап қалған орыс шалы. Бойы ұзын, қолаяғы сыйдиған арық кемпірі бар. Ауласы тап-таза. Үлкен
үйде өздері тұрады. Қарсы тұрған шатыры бар үш бөлмелі
тамды бізге берді. Бөлмелері шағындау. Бір айыбы, шыға
берісте жаңадан туған бұзауы жатады екен. «Аяғынан тұрып
кеткенше осында болсын. Астын өзім тазартып тұрамын»
деген соң көне кеттік.
Ауылдан шығарда әкем қасыма Дина жеңгемді қосып
беріп: «Әбдіқадырға сәлем айт. Үш ай деген көп уақыт
емес қой. Бақытжан сол үйде жатып оқысын. Қалалы жер.
Бірдемеге ұшырап қалып жүрер» деп табыстап еді. Оған
тіпті көңілім шаппады. Әбдіқадыр аға (Құстүтінов, милиция
полковнигі) әкеме жақын туыс боп келеді. Сол жердің
милициясының бастығы. Оның үстіне Жеңістай досымды
қалай қиямын. Біреудің үйіне барып қысылғанша, өзіміз
бөлек тұрып, еркін жүргенге не жетсін! Дина жеңгемді әрең
көндіріп, ауылға қайтарып жібердік.
Міне, сөйтіп, курстағы оқуымыз басталып та кетті.
Әлімбаев дейтін кісі сабақ береді екен. Бір жағынан
Жеңістайдың туысы болып шықты. Жаны жайдары, әзілқой
адам. Ел қалжыңдап «Әлимбаевская академия» деп атайды.
Әр жақтан келген отызға жуық адам бірге оқимыз. Іші
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мізде қырықтың үстіне шыққан егде тартқан кісілер де бар.
Расында, ол кезде «шопырдың» оқуы деген, тап бір академия
бітіргенмен бірдей. Өйткені, бұл мамандық өте тапшы,
жетіспейді. Әсіресе, ауылдық жерлерде өте қажет.
Түске дейін сабақта болып, түстен кейін қолымыз
бос. Сенбі күні болатын. Шалбарын үтіктеп жатқан Жеңіс
досым мұрнын бір тартып қойып: «Кешке дейін иленіп
жата береміз бе? Кешке автобазаның клубына барамыз.
Кинодан соң би болады. Мына деген медик қыздар келеді»
деп басбармағын көрсетіп қойды. Мұның бәрін қай уақытта
барып, біліп жүргенін кім білсін? Бұған мен де қарсы
болған жоқпын. Өйткені, Қуан апта сайын үйіне тартып
тұрады. Ауылда сөйлесіп жүрген қызы бар екен. Байыз
таппайды. Николай тіпті сирек қонады. Мұнда туыстары көп.
Көбіне соларға барып қызара бөртіп келіп жүретін. Ақыры
бізден кешірім сұрап, бір туысының үйіне шығып кетті.
Расында, іш пыстыратындай, жабырқау күн.
Жеңіс екеуміз кешке қарай жуынып-шайынып, бары
мызды киіп, клубқа келдік. Клуб іші адамға лық толы.
Көбі осы автобазада жұмыс істейтін жергілікті адамдар.
Отбасымен келгендер де жетерлік. Орыс, қазағы аралас.
Жеңістің айтқаны дәл келді. Кино біткен соң, орындықтарды
залдың артқы жағына жинап тастап, би басталды. Жеңіс есік
жаққа жалтақтап қарай береді. «Немене, біреуді жоғалтып
алдың ба? Сонша мойныңды созып» деймін. «Медик қыздар
келмей жатыр. Не болып қалды екен? Ә, міне, кірді» деп
қуанып кетті. Есіктен бір топ қыздар кіріп, қабырғаға жағалай
қойылған орындықтарға келіп отырды.
Музыка басталған бойда Жеңіс менің қолымнан
ұстап: «Жүр, кеттік. Биге шақырайық» деп сүйрегендей
алып шықты. Өзі бір қызды, мен бір қызды құшаққа алып
билеп жүрміз. Менің серігім бойы сұңғақ, дене бітімі сұлу,
тартымды қыз екен. Әсіресе, күлгенде оң жақ езу тұсындағы
болар-болмас ойығы байқалып қалады. Өзіне керемет
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жарасады екен. Жүзі ашық, ерні жұқалаң әдемі қыз. Өзін
Таня деп таныстырды. Менің қазақша сөйлегеніме орысша
жауап береді. «Кешіріңіз. Сіздің айтқаныңызды жақсы
түсінгенмен, дұрыс жауап беруге қиналамын. Қазақшаға
өте шорқақпын» дейді күлімсіреп. Туып-өскен жері Фрунзе
қаласы (қазіргі Пішкек). Қырғыз елінің астанасы. Фрунзе
мен Георгивканың арасы тым қашық емес. Бар болғаны
бірнеше шақырым ғана. Сонда орыс мектебінде 8-сыныпты
бітіріп, осында медучилищеге түсіпті. Аудан орталығында
тұратын туыс ағасының үйінде тұрады екен. Биыл ғана
17 жасқа толған бойжеткен.
Бірінші күні сұрап білгенім осы. Бұдан соң да күнара
кездесіп тұратын болдық. Уақыт өте келе, әдемі жарасым
тауып, бір-бірімізге ынтыға түскендейміз. Қуан достың
басындағы жағдай маған да келген болу керек. Тағатым
таусылып, көрмесем тұра алмайтын халге жеттім.
Құдайдың құтты күні медучилищенің алдында күтіп тұру
әдетке айналған. Сабағынан топырлай шыққан ақшағала
қыздар қасымнан өзара сыбырласып, сықылықтап күліп
өтеді. Оған мән беріп жатқан мен жоқ. Галстугімді түзеп,
сағатыма бір қарап қойып тұра беретін едім. Ештеңеден
секем алмайтын, риясыз жастық шақтан мөлдір не бар?
Ол дәрігер болуды армандайды, мен журналист болуды
қиялдаймын. Сөзіміз де, ойымыз да, алаулаған тәніміз де
үйлесім тауып тұрғандай. Қол ұстасып біраз қыдырып, үйіне
жеткізіп тастаймын. Соның өзі-ақ бас айналдырар бақыт
екен. Сол кездегі бозбаланың көңіл иірімін, жүрек лүпілін
қалай «тыраштансам да» келістіріп жеткізе алмайтыным
айдан анық.
Күндер зырлап өтіп жатыр. Курстың екі айы артта қалды.
Ендігі жерде машинаның роліне өзіміз отырып, тәжірибе
ала бастадық. Мектептің үйрену алаңында жүргізудің
еш қиындығы жоқ. Ең күрделісі, адамдар сапырылысып
жататын көшелермен жүріп, жол ережесін бұзып алмай
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машинаны дұрыс тоқтатып, дұрыс жылжыту. Көше бойлай
орнатылған жол белгілерін дер кезінде аңғарып отыру тіпті
қиын. Ондай сәтте аяқ астында тұрған екі басқыш (педаль)
бесеу боп кеткендей сасқалақтап, қара терге түсетін едім.
Сенің абдырап қалғаныңды байқап отырған нұсқаушымұғалім жүргізуді дереу өз қолына ала қояды. Бір-бірте
жүрек тоқтатып, өзіңе деген сенім арта түседі екен.
Иә, Құдай қаласа, бір айдан соң оқуымызды бітіреміз.
Алда төрт емтихан бар. Жеңістің ойына ештеңе кіріп те
шықпайтын сияқты. Тұмсығының астынан әндетіп қойып,
қай уақытта көрсең де бірдеме шайнап жүреді. Оның тамақсау
болғаны бізге пайдалы. Кептірілген қол кеспе, жылқының
сүр еті, шұжық, шай-қантқа дейін үйінен алдыртып жатады.
Бір жолы ақ матаға мұқият оралған әдемі «кездік» алып келді.
«Шешем сандықтың түбіне тығып тастапты, білдірмей алып
кеттім. Енді түнде жүруден қорықпаймыз. Тиісіп көрсін!»
дейді. Кәдімгі, әскери жауынгердің соғыста пайдаланатын
қаруы. Мұны фин пышағы («финский нож») деп атайды.
Жеңістің әкесі фин соғысына қатысқан деп еститінбіз.
Бәлкім, сол жақтан алып келген шығар. Әлгіні біраз қызықтап
тұрып: «Түнде көбірек жүретін мен ғой. Маған берші» дедім.
Жеңіс бұған еш қарсылық білдірген жоқ. Сонымен алдағы
сенбіде тағы да биге баратын болып келістік. Мен Таняны да
шақырғам. Құрбысы екеуі келетін болды.
Жеңістің сақтықпен айтқан сөзінде шындық бар.
Георгиевкада әртүрлі ұлттың адамдары тұрады. Шешендер,
дүңгендер, орыстар, ингуш, татарлар да бар. Шу алқа
бында өсетін есірткі шөбін (конопля) кім білмейді? Оның
жаман аты алыс аймақтарға да мәлім. Соның әсері болу
керек, жастар арасында есірткі тартатындар жиі кездеседі.
Кімге еліктейтіндерін білмеймін, бас киімдерін баса
киіп, көздері шарасынан шығып кетердей алайып, кімге
ұрынарын білмей жүрген жасөспірімдерді талай көрдік.
Әсіресе, олар түнгі кезде кинотеатрдың, ресторанның
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маңын көбірек ториды. Бізге де бір-екі жолы келіп тиісіп
көрген. Жеңістің еңгезердей денесін көріп батпады ма,
әлде менің де тайқи қоймайтынымды байқады ма, үнсіз
қоя берді. Өстіп, ауылдан келген балаларды қорқытып,
ақшаларын тартып алып жүреді екен.
Сол күні ауылдан Таңатбек те келген. Маған біраз ақша
беріп жіберіпті. Биге ол да бармақшы болды. Ол қалтасына
басы үлкендеу гайкі бұрағышты салып алыпты. Қысқасы,
осы жолы клубка сақадай сай боп бардық. Николай Байчук те
бір-екі жолдасымен осында жүр екен. Көркемжанмен бірге
оқыған Кеңесбек аға әйелімен жүр. Осында бір мектепте дене
шынықтырудан сабақ береді. Қыздарымыз келіп, көңіліміз
орнына түсіп, әдеттегідей билеп жүргенбіз. Кенет орта
тұстан айғай-шу шықты. Орыстың әйелдері әлденені айтып
бажылдап жатыр. Танядан кешірім сұрап, әлгі жерге тақау
келдім. Жеңіс ортада, үш-төрт жігіт қоршап алыпты. Жеңінен
тартып Жеңісті «далаға шық» деп күштеп жатыр. Біреуін тани
кеттім. Өткен жолы бізге қоқан-лоққы көрсеткен балалардың
бірі. Кенет біреуі қолын сілтеп қап еді, Жеңістің бетінен
қан бұрқ ете қалды. Әлгінің саусағының арасындағы ұстара
секілді өткір затты көзім шалып қалды. Қаным басыма теуіп,
алдымда тұрғандарды итере жұлқып жетіп бардым. Төбелесу
деген ойымда жоқ. «Бұларың не деп?» әлгілерді ажыратып
жүрмін. Екеуі келіп мені кеудемнен итеріп, жинаулы тұрған
орындық жаққа алып кетті. «Сенің мұнда еш қатысың жоқ.
Таяқ жемей тұрғанда тайып тұр» деп өзеурейді. «Ол менің
досым ғой. Тап қазір мені өлтіріп жіберсеңдер де досымды
тастамаймын» деп қасарысып тұрып алдым.
«Мә, ендеше!». Орта бойлы, көзі шегір жігіт иегімнің
астынан ұрмақ боп қолын сілтеп қалды. Басымда бұға
қойып сол жақ бүйрек тұсынан екі-үш рет ұрып үлгердім.
Бұл енді интернатта үйренген тәсілім. Әлгі ішін ұстап, иіліп
тұрып қалды. Екіншісі төртпақ келген шымыр денелі жігіт
екен. Өз тілінде бірдеме деп келіп (боқтаған болу керек)
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кеңірдегімнен алып қылқындыра бастады. Сол кезде Жеңіс
берген кездік есіме түсе кеткені. Суырып алып төртпақтың
кеңірдегіне тақай қойдым. Менен мұндай қимылды
күтпеген болу керек. Қолын босатып жіберді. Сол сәтті
пайдаланып пышақты оңды-солды сермеп қалдым. Құдай
сақтағанда, әлгі жігіт басын тартып үлгеріпті. Болмаса тура
самай тұстан кіргендей екен. Екі қолымен бетін басып тұр.
Саусақтарының арасынан аққан қан еденге тамып жатыр.
«У него нож!» деп жұрт шу ете түсті. Есім шыққаны сонша,
өңіп боп-боз болып кетсе керек. Пышағымды қыса ұстап,
бірдеме деп айғайлап тұрмын. Өз даусым өзіме естілмейді.
Не деп жатқаным белгісіз.
Дүрліккен жұрт залдың ортасына қарай ығысып кетті.
Қабырға бойлап екі жағымнан екі кісі жақындап келеді:
«Әй, бала, ақымақтық жасама. Қолыңдағы пышақты таста.
Саған ешкім де тимейді» дейді. Дауыстамай ақырын сөй
лейді. Бірі солай алдарқатып тұрғанда, екіншісі келіп қо
лымды қайырып пышақты жұлып алды. Сол-ақ екен бірнеше
адам маған жабылып кетті. Жаңағылар екенін сезіп келемін.
Бірі шашымнан тартып, бірі ішімнен түйгіштеп жатыр.
Есімді жинап, көзімді ашқанымда көргенім, Таңатбек
жылап жүр. Жеңістай бетін сүртіп ол әлек. Үшеумізді
апарып милиция келгенше клуб директорының кабинетіне
қамап қойыпты. Бір кезде оң аяғым тартылып, ауыра
бастады. Қолыммен сипап көріп едім, алақаным қан-қан
болды. Шалбарымды төмен түсіргенде байқағаным, саным
нан аққан қан балағыма жетіпті. Жараның аузы ырсиып,
көк етім айналып көрініп тұр. Әккі бұзықтардың бірі
пышақ салып үлгерген екен.
Келген милиция қызметкерлері үшеумізді машина
ларына мінгізіп алып алдымен емханаға апарып менің
жарамды тіктірді. Содан соң аудандық бөлімшеге әкеліп
сұрақ-тергеудің астына алды. «Бұлармен неге байланысып
жүрсіңдер. Олардың бәрі бізде тіркеуде тұрған балалар.
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Ваха дегенің түрмені көріп шыққан. Шешеннің баласы, олар
кекшіл болады. Оқуларыңды тастап, үйлеріңе қайтыңдар»
деп бәйектейді. Түн ауа жатын үйімізге әкеп тастады.
Бұл хабар ауылға да жетіпті. Әбдіқадыр аға әкеме
хабарлаған болу керек. Екі күннен соң алып-ұшып ағам мен
жеңгем де жетті. Қайт-қайттың астына алып, екеуі екі жақтап
әлекке түсті. Жеңіске қарап едім иығын көтеріп, басын
шайқап қояды. «Маған бәрібір» дейтін сияқты. «Жеңеше,
бізге ешнәрсе де болмайды. Кеше милициядағы жігіттер
ешнәрсеге алаңдамай, қорықпай оқуларыңды оқи беріңдер,
бәрін өзіміз қолға аламыз деген. Осыған бола бітіргелі тұрған
оқуымды қалай тастаймын. Ел-жұрттан ұят емес пе?» дедім.
Менің бірбеткей мінезімді жақсы білетін Көркемжан: «Ол
да дұрыс шығар. Колхоз бұларға арнайы ақша бөліп отыр.
Расында, ыңғайсыз болады» деді. Сөйтіп, өмірімде екінші рет
өз тарапымнан өтірік айтып, аға-жеңгемді шығарып салдым.
Мен бір апта бойы сабаққа бара алмадым. Бір жағынан
қорқыныш билесе, екіншіден аяғым ауырып жүргізбейді.
Үй ішінде шойқаңдап әрең жүремін. Құрбысын ертіп Таня
да келіп кетті. Жүрегім дүрсілдеп, өзім ұнатқан қыз алдында
осыншалық бейшара болғаныма қорланамын. Намыстан
өртеніп өлген ешкім жоқ. Десек те адамның жаны күйгенмен,
өзі күймейді екен. Бұған осы жолы әбден көзім жетті.
...Жеңіс сабаққа барып келген сайын бір жаңалық айтып
келеді. Бірінен бірі өткен қорқынышты хабар. Бәрі мені
іздеп жүр екен. Енді кездессе тірі қалмайды, «қанға-қан»
деп ант-су ішіпті, деген сияқты көңіл үркітер әңгіме. Тіпті,
бір жолы Жеңістің өзін тоқтатып, белбеуіне ілген қаруларын
көрсетіп үрей салған көрінеді. «Келетін болса, ендігі іздеп
табатын еді ғой. Демек, жүрексініп жүр. Тіпті, тапқан күнде
де, қарап жатпаспын» деп орыс шалдың оқталған қос ауыз
мылтығын, балта-пышақтарын алып әзірлеп қойдым. Біз
жатқан бөлменің екі терезесі көшеге қарайтын еді. Соны
дұрыстап шегелеп, перделерін жауып тастадым. Бірнеше
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күн өтті. Ешкім «шабуыл» жасаған жоқ. Менің «батпай жүр»
деген жорамалым дұрыс шыққан сияқты.
«Тас атқанға – ас ат» дейтін қазақтың аталы сөзі
бар. Соны ойыма алып, Жеңістайды қасыма отырғызып,
жақсылап үйретіп жатырмын. «Ендігі жерде әлгі бала
ларды өзің іздеп бар. Не десе де көніп, шыдамдылық көрсет.
Танысайық, табысайық. Сол үшін сендерді арнайы қонаққа
шақырамыз. Үйдің қожасы өте қатал адам. Бөтен адам
дардың келгенін жақтырмайды. Сондықтан топырламай
ертең кешке қарай үш-төрт адам болып келіңдер деп айт.
Күлмей, салмақпен сөйле», – деймін.
Бұған да дайындық жаман болған жоқ. «Бес қаруымыз
ды» сайлап, әзір отырмыз. Жеңіс дүкенге барып керекті зат
тың бәрін алып келді. Бұл жағынан алдына жан салмайты
нын білесіздер ғой. Ағы бар, қызылы бар оншақты бөтелке
ішімдік алып келіпті. Ішетін сусын одан да көп. Олар көп
күттірген жоқ, төрт адам боп келді. 17-19 жастың арасындағы
жасөспірімдер. Ішінде бір қазақ бала бар. Тілдері былапыт,
екі сөзінің бірі «блямен» бітеді. Жеңіс баяғы әдетінше ес
жиғызбай ішімдікті жиі-жиі құйып жатыр. «Таныстық үшін»,
«Ваха үшін», «достық үшін» деген тостардың шегі жоқ.
«Ваха» деп отырғаным мен пышақ сілтеген бала. Сілеусін
көз, денесі тығыншықтай, сұсты жігіт екен. Талай-талай «қо
қайды» бастан кешіргені көрініп тұр. Сұрай келе іштеріндегі
қазақ бала Жеңіске шеше жағынан туыс боп шықты. Аты
Ізтөлеу. Сол үшін деп тағы бірнеше рет тартып жібердік.
Денелері бусап, көңілдері көтерілген жігіттер бірбіріне сөз бермей шуласып кетті. Қай жерде қандай ұрлық
жасағандарын, кімді қалай сабағандарын айтып бөсіп
жатыр. Біреуі жұдырығын түйіп: «Біз бұл ауданды былай
етіп ұстаймыз. Ешкім қыңқ етпейді. «Бля» буду, бізге
бірінші рет қарсы шыққан сендерсіңдер. Сендер кімсіңдер,
қайдан келдіңдер?» дейді. Осы жерде интернатта естіген
біраз «жаргондардың» пайдасы тиді. Мен де әлгілерден
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қалыспай, келсін-келмесін солардың өз тілінде сөйлеп
жатырмын. «Че ты, братан! Не кипятись! Я, в детдоме такое
видел. Тебе даже не снилось!» деймін біреуінің мойнынан
құшақтап. Қысқасы, түн ортасына дейін дабырласып,
ақыры бір-бірімізді құшақтасып, татуласып тарастық. Қақпа
алдына барғанда Ваханы оңаша шақырып алып: «Фин
пышағы Жеңістің әкесінікі еді. Майданнан әкелген. Соны
қайтарып берсеңдер қайтеді» дедім. «Жоқтың аты жоқ.
Мен көрген жоқпын, сен сұраған жоқсың. Ұқтың ба?» деп
иығын көтеріп, алақанын көрсетті.
Осы оқиғадан кейін-ақ өрісіміз кеңіп, жолымыз ашылып
жүре берді. Ендігі жерде ешкімнен сескенбей еркін жүріп,
еркін қыдыратын болдық. Көбіне киноға күндіз барып,
кешкі сеанстардан қашқақтайтын едім. Енді түн ортасына
дейін батыл жүре беретін болдым. Бір жолы 11-12 жасар
бала қасыма жүгіріп келіп: «Саған ешкім тимейді. Сені
бәрі біледі. Нағыз батыр жігітсің!» деп артына қарамай
зыта жөнелді. Оны не үшін айтқанын, кімнің жібер
генін аңғарған да жоқпын. Емтиханды ойдағыдай өткізіп,
«үшінші дәрежелі жүргізуші» деген куәлігімізді алып
ауылға қайттық.
Таня екеуміздің арамыздағы кәусар бұлақтай тап-таза
сезім алауы бұрынғыдан да күшейіп, жалын ата түскендей.
Апта сайын хат алысып, ай сайын жүздесіп тұру қалыпты
жағдай. Жеңістің ұйымдастыруымен болатын «бас
қосуларға» екі-үш рет келіп те кетті. Кейін өзі айтқандай,
шын аты Тынышкүл екен. Қалада өскен қыз емес пе ешкімді
жатырқамай, ойындағысын ашық айтып, еркін жүреді.
Бәрінен де маған сол мінезі ұнайды.
Тіпті Қордайдың алай-түлей бораны да бізге тосқауыл
бола алмады. Қыстың қытымыр аязына қарамастан
Георгивкаға тартып кететін едік. Бұл енді досым Таңатбектің
арқасы. Жеңіс екеуі менің аласапыран жан-дүниемді айт
қызбай-ақ сезе қоятын. Кешке қарай Таңат барып гараждан
өзі айдап жүрген жүк машинасын «ұрлап» шығады.
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Үстімізде жұп-жұқа киім. Аяқта тұмсығы үшкір жазғы
туфли. Жолда қалып, суыққа ұрынамыз, үсіп қаламыз-ау,
деген ой қаперімізге кіріп те шықпайды. Аудан орталығы
біздің ауылдан алпыс шақырым жерде. Кеш бата шығып
кетіп, түні бойы қыдырып, таңға жуық машинаны гаражға
әкеп қоятын едік. Таңертең жұмысқа келген Қайытбек аға
(гараж бастығы) машинаның моторын алақанымен сипап
қойып: «Түні бойы Таңатбектің өзі де ұйықтамайды, моторы
да ұйықтамайды» дейді әзілдеп. Артынан: «Әй, қу жігіттерай! Осының бәрін мен көрмей, білмей жүр дейсіңдер-ау!
Жер түбіне шапқылап жүргенше, сол қыздарыңды үйге
әкеп, неге кіргізіп алмайсыңдар? Құда да тыныш, құлақ та
тыныш. Бензин де шығын болмайды» дейді. Енді ойласам,
көңілі дарқан, жаны жайсаң, пейілі кең мұндай ағаларды
қайдан табарсың?!.

«ЖОЛБАРЫСТАЙ АТЫЛДЫ...»
1964 жылы әкем сексенге келді. Жетпіс бес жылдық
мерейтойын тойлағандай емес, ауыл көркейіп, көше
бойлай тігілген ағаштар желге ырғалып әсем көрінеді.
Жаңадан салынған үйлер көп, көздің жауын алады. Сөйтіп,
әкеміздің бұл жолғы тойын жаңа ауылда, жаңа үйде
қарсы алдық. Ішінде Сәбит Мұқанов, Ғали Орманов бар,
бірталай ақын жазушылар, өнер адамдары келді. Мектептің
спорт залында үлкен жиын өтіп, артынан концерт болды.
Бәрінен де егіз ақын атанған Есдәулет Қандеков пен
Кенен ақынның арасында болған әзіл қағысулар жұрттың
есінде ұзақ жүрді.
«Көсем адам сөз бастар,
Көпті көрген жол бастар.
Ақын адам той бастар,
Ал тыңдаңдар, жолдастар!..
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Қордайдағы қос ақын,
Қозғамаса болар ма,
Ұл-қыздарға үлгі айтып,
Жол салмаса болар ма...
Ел алдында сол үшін,
Айтысқалы отырмыз,
Сексен жасқа келгенде,
Тірескелі отырмыз.
Қоғам үшін қос ақын,
Күрескелі отырмыз...» –
деп Кенен ақын сөзін әзілмен бастап термелете жөнелді.
Есдәулет атаның айтпағы тым әріден екен. Бірі – Жамбылдың
желдірмесіне салып төгілтіп жатса, екіншісі – сақасын
салмақтаған адамша байсалды, баппен сөйлейді.
«Келсең кел, енді батыр, қоян-қолтық,
Шын жорға қамшыласа кетеді орғып.
Осы жұрт рұқсат берді екеумізге,
Тұрам ба шешінген соң сенен қорқып...
Бастадық, міне, ақыным, жарысуды,
Байқағын, жібермеуге намысыңды.
Көп алдында әйгілеп айтып берші,
Төрт түлік малдан алған табысыңды.
Егістен қандай өнім алдыңыздар?,
Көрейін Кенен батыр, шабысыңды!».
Бірер сағатқа созылған бұл айтыстың негізгі мақсаты
екі ақынның шама-шарқын білуде емес. Колхозшылардың
еңсесін көтеріп, қол жеткізген табыстарымен қоса, ауыл
дағы кемшіліктерді де ашып көрсету болды. Сәбит аға
табаны қызған ақындарды әрең тоқтатып: «Япырай, сек
сендегі шабыстарың мынадай болса, жастау кездегі шабыт
тарың тау қопарып, тас шайнайтындай болған-ау, сірә!» –
деп елді бір күлдірді.
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Осы тойына арнап әкем өзінің «Сексенге» деген атақты
әнін дүниеге әкелді. Сексенге келіп селкілдеп отырған
шалдардай емес, керісінше, «Құлақасқа» атына қамшы
басып, Қордай тауын бетке алып шауып бара жатқан әкем
көзіме елестейді. «Мен атақты Кененмін, мықты болсаң
шаужайымнан қағып көрші, қанеки!» деп сырмінез сексенге
қыр көрсетіп бара жатқандай.
«Атақты сексен келдің бе,
Алайын деп сырымды.
Сезікті сексен келдің бе,
Табайын деп мінімді.
Сүйкімсіз сексен келдің бе,
Қатырғалы буынды.
Айналдырмай аулақ жүр,
Көрсетпеймін шенімді...
Шықтым биыл сексенге,
Желігім бар өкпемде.
Екі Кенен келмейді,
Алатауға ексең де».
Сексеннің сеңгіріне шыққан ақынның желігі әлі
басылмаған болса, жиырма жасқа енді толғалы отырған
түбітиек бозбаладан не сұрайсыз? Екі дәуір, екі ғұмыр,
екі жүрек. Бірі – әке, бірі – ұлы. Біріміз – ажалдан қашқан
Қорқыттай ширығып, өмірге құштар мінез танытсақ,
екіншіміз – Баянын күткен Қозыдай іштен тынып, алаулаған
сезімнің жетегінде жүрміз. Кімге сын артасыз? Осының әсері
болды ма, әлде мектептегі соңғы қоңыраудың үні елітті ме,
«Қош бол, балалық!» деген тұңғыш әнім тәй-тәйлап келіп
дүние есігін ашты.
«Қош бол, балалық,
Көңіліңде жоқ алалық.
Қызығың бітпейтін,
Шексіз-ау саналып...
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Қайтпайды ол бізге,
Қоштасты мәңгіге.
Қосып ал, балалық,
Осы бір әнді де,
Қош бол, балалық!»
Менің балаң жүрегім осылай деп толғайды. Өзім мектеп
бітіргенде айтпаған жүрек сазын, ауылда оқып жүрген
Ақтамақ, Сақан, Мергенбайлар қосыла айтып жүретін. Ақиық
ақынның сексендегі әні әп-сәтте Алатау асып, елге тарап
кетті. Менің тұңғыш әнім өзімнің балауса махаббатымдай
тұмшаланып, жолын таппай аласұрады.
Осы жылдың шілде айында күтпеген жерден мені
Алматыдан достарым іздеп келді. Ауылдың орталық
алаңында бірнеше бала волейбол ойнап жатқанбыз. «Мә,
қараңдар! Біздің ауылға бір топ әнші-әртістер келе жатыр.
Кенен атаның үйіне қарай бұрылды» дейді қасымда тұрған
Есенгелді. Жалт қарап, едім Жеңіс Фазылов пен Ақылбекті
бірден таныдым. Допты тастай салып тұра жүгірдім. Шаңшаң болған киімге де қараған жоқпын. Мені көріп: «Нағыз
колхозшы болыпсың ғой» деп қаумалап, құшақтарына алып
мәре-сәре болдық. Келгендердің бәрі дерлік баяғы «В»
сыныптағы менің достарым. Серік, Қойшыбай, Кенжебек
бар. Фатиха, Роза, Алтын, Тұрғантал да келіпті. Қуанышта
шек жоқ. Үйге кіріп әкеме сәлем беріп, шуласып жатыр
мыз. Дастарқан үстінде әкем домбырасын алып, біраз өлең
айтты. «Дос адамның белгісі қарлығаштай, қас адамның
белгісі қара тастай. Біріңді-бірің іздеп келсеңдер, дос қадірін
білгендерің. Жас кезіңде сыйлас болсаң, өскеніңде қимас
боласың, қарақтарым!» деп батагөй сөздерін айтты.
Әжем болса: «Бақытжанымның достары кепті. Әй,
Көркемжан, қорадағы қойлардан таңдап, ең қоңдысын
әкеп сой», – дейді жарықтық. Кешке қарай ауылдағы менің
жолдастарым түгел келді. Кішігірім той болды. Еденді
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өкшемізбен тесіп жіберердей жер тепкілеп таңға биледік.
Барынша қатты қойылған музыка үні бүкіл ауылға естіліп
тұрды-ау деймін. Осының бәріне төзіп, сексенге келсе
де сергектік танытқан әкеме рахмет. Үйдегі құлақ тұн
дырар «у-шуды» бізге қалдырып, шапанын иығына жамыл
ған күйі бақ ішінде тұрған темір төсегіне қарай аяңдап
бара жатқаны әлі көз алдымда.
Ақылбек менің туған күніме Михайло Стельмахтың
«Правда и Кривда» деген кітабын сыйлады. Бірінші бетіне
былай деп жазыпты:
«Жан едің өршіл,
Қияға баспаған.
Арманға ұмтыл,
Толастап тоқтаған».
Айтасың-ау, Ақа! Сол арманшыл жігіттердің бірі мен
едім. Жолым болмай оқуға түсе алмадым. Ауылдамын.
Қарапайым колхозшымын. Есесіне өмірдің ащы-тұщысын
татып, ауылдың қым-қуыт тірлігін көзбен көріп, жаным
мен сезініп жүргенім өзіме медет. Сол мектеп, институттан
гөрі өмірдің берері көп-ау, деймін. Жалтаруды жаным
сүймейтін өр мінезім нағыз «төбелестің» қандай екенін
де көрсетіп берді. Ол ол ма? Он тоғыз жасымда жастыққа
басым бір тиіп, бір тимей балауса сезімнің қармауында
жүргенім тағы бар. Оның бәрін сендерге қайтіп айтам.
Ішімді өртеп, алаулап қала бердім. Ең өкініштісі, осы кешке
Таняның келе алмай қалғаны ғана. Бозбала жаным бозторғай
болып шырылдайды...
Шілде айының орта тұсы болу керек. Үйге ауылдың
партия ұйымының хатшысы Әукен Атшабаров аға келді.
Маңдайы кең, ашаң жүзді, үнемі әзіл айтып жүретін келісті
жігіт. Әкеммен біраз әңгімелесіп, шай үстінде:
– Кенеке, мынау шілденің аптабында үйде отыра берген
ше малды ауылға барып қымыз ішіп қайтпайсыз ба? Мырзаң
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құл ініңіз биыл бес бие сауып отыр. Жылқылары да қоңды.
Сіз келген соң бір марқасын сояды ғой. Жас малдың етін жеп
қайтамыз, – деді әзіл-шынын араластырып.
– Май тоңғысыз мамыр айы да емес. Мына ыстықта
таудың да шөбі күйіп кеткен шығар. Тойына шөп жемеген
жылқыда қай бір күй болады дейсің. Қымыздың дәмді-сіңімді
болатыны содан емес пе? – деп әкем аса қоштай қоймады.
– Кенеке, о не дегеніңіз? Мырзаңқұл ініңізді жақсы
білесіз ғой. Өзге жылқышылар керіліп-созылып жүргенде,
бәрінен ерте қимылдап «отгонның» ең шұрайлы, суы
мол жеріне қоныс теуіп алды. Жақында барып қайттым.
Қымызы сол қалпы, бал татиды. Осы тұста Әукен аға «ернін
сылп еткізіп» бір тамсанып қойды.
«Отгон» деп отырғаны Мәтібұлақ тауының арғы
бетінде жатқан суы мол, көкшалғын аймақты айтады. Жыл
сайын жаз айларында малшылар сол аймаққа қоныстанып,
күннің ыстығынан қорғанады. Әсіресе жылқы малына
қолайлы жер.
– Қымыз үшін емес. Көптен бері сол жаққа жолым түспей
жүр еді. Кебекбайдың бейітіне барып Құран бағыштап
шықсам деп едім. Оның ыңғайы бола ма? Көліктің жәйі қалай
болады?
– Болғанда қандай! Отардың желке тұсынан өтіп, ары
қарай малшылар ауылына жүріп кетеміз. Менің мына
қызмет машинам сізге ауыр тиеді. Орындығы қатты, оның
үстіне сәл кедір-бұдырдан ырғалып, секеңдеп беліңізді
ұрып тастайды. Өз машинаңызбен шыққаныңыз жөн шығар.
Бақытжан айдап барсын. Мен қасыңызда болайын. Жаз айы
ғой. Жер құрғақ, жол тастақ, – деді.
Ертесі күні ақынның ашық қоңыр түсті «Волгасына»
мініп, жолға шықтық. Алдыңғы жақта әкем, артқы орындықта
шешем Нәсиха мен Әукен аға жайғасты. Бақырып-жылап
болмаған соң Көркемжанның үш жасар қызы Әйгерімді
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де ала кеттік. Абай ақынға еліктеп Әйгерім деп атын өзім
қойғанмын. Бұл әкемнің 77 жасында көрген тұңғыш немере
қызы. Содан да болу керек бір сәт қасынан тастамайды.
Атқа мінсе де, ас ішіп отырса да алдынан түспейді.
Кебекбай бабасы жатқан, өз әкесі Әзірбай, сондай-ақ
Базар-Назар атты ұлдары жатқан қорымды аралап біраз
жүрді. Табанына тас батып, дірдектей жүгіріп қозы баққан
бала кезі есіне түсті ме екен? Ақын айналасына көз тастап
ұзақ тұрды. Содан соң бетін сипап: «Осы жерге келген
сайын көз алдыма қазақтың қоңыраулатқан көші елес
тейді. Құлағыма Сарбас ақын келіп сыбырлап тұрғандай,
тайға мініп жарысқан балалардың шулағаны естілгендей
болады. Базарым мен Назарым жүгіріп кеп мойныма секіріп
мініп, еркелеп жатқандай әсер аламын. Бәрі де әлдеқашан
өткен, ұмытылған дүниедей көрінері рас. Алайда тірі
лердің санасында ол үнемі жаңарып, жалғасып, аян беріп
жататынын ұмытпау керек», – деді.
Содан соң Әукен ағаға мойнын бұрып: «Ана жылы
Отардағы ағайын-туыстардың басын қосып, осында бір күн
жатып, мал сойып, Құран оқытып, Кебекеңді еске алғанбыз.
Бейітінің құлап қалған тұстарын қайта жаңғыртып, жөн
деп кеттік. Содан бері осы жерге ат басын бұрып, мінәжат
етушілер сиреп кетті. Бәлкім, уақыттың талабы солай
шығар. Заман өзгеріп, неше дүркін ұрпақ жаңарып жатса
да өткенді ұмыту үлкен күнә. Сонау Қордайға қарасты
Ырғайтының топырағында шешен сөздің төресі, даудамайда ешкімге дес бермеген атақты би Ноғайбай жатыр.
Найзасын айға білеген жиһангер-батыр мүйізді Өтеген де
сол топырақтан шыққан. Бұл күнде солардың әруағы тұр
мақ, аты да аталмай қалды. Сендер көзі ашық, оқыған адам
сыңдар. Осының бәрін ашық айта алмасаңдар да, көңілге
түйіп жүргендерің абзал. Заман өзгермей тұрмайды. Ерте ме,
кеш пе? Халық көксеген, көкейінде жүрген күншуағы мол
сондай бір дәуір де келіп жетер», – деп еді.
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Әукен аға, бұл жақтың жолын жақсы біледі екен. Таутаудың арасымен жүріп, әп-сәтте малды ауылдан бір-ақ
шықтық. Бәрі де ағаның күн ілгері айтқанындай болды. Мал
да сойылды, көпіршітіп қымыз да құйылды. Мырзанқұл
аға мен апай екеуі барын салып күтіп жатыр. «Кенен ақын
келіпті» дегенді естіген өзге жылқышылар да меске құйыл
ған қымыздарын өңгеріп келді. Арасында қойшылар да бар.
Әңгіме-дүкен құрған жұрт түн ауғанша отырды. Әкем де
арқаланып еркін көсілді. Бірде – Бармақ ақын, бірде – БалуанШолақ, енді бір сәтте Кемпірбай, Шөже, Шашубай боп өлеңжырды төгілтіп жатыр. Бір кезде сәлемі де, дәрмені де жоқ
бір жігіт кіріп келді. Араққа сылқия тойып алғаны көрініп
тұр. Аяғын әрең басады. Оған дастарқаннан орын беріп:
«Тыныш отырып сөз тыңда. Кенекеңнен ұят болады» дейді
үлкендер жағы. Іштегі «жын су» тағат бере ме? Қайта-қайта
дауыс шығарып, елдің шырқын бұза берді. Ол аз болғандай:
«Кенен деген кім? Үй, әкеңнің... Әкелші бері домбыраны»
деп қалды. Не көкіп отырғанын өзі де білмейді.
Төрде отырған әкемнің қалай ұшып тұрғанын,
жолбарыстай атылып әлгі жігіттің қасына қалай жетіп
барғанын білмей де қалдық. Көз ілеспейтін жылдамдық!
«Не оттап отырсың!» деп, оң аяғымен әлгінің кеудесінен
теуіп қалды. Жігіт шалқасынан түсіп, бүктеліп жатыр. Бірекі адам мас жігітті қолтығынан алып сүйемелдеп, далаға
алып кетті. «Кенеке-ау! Жол көрмеген есерсоқ бала ғой.
Соған бола ренжімеңіз. Ол ақымақтың сазасын ертең-ақ
береміз!» деп шуласады жұрт. Адам баласына кек сақтау
дегенді білмейтін әкемнің кеңпейіл мінезі жұртқа мәлім. Әпсәтте, бәрі ұмытылып, дастарқан басы қайтадан жанданып,
ән-жырға бөлене берді. Өзге жұрттың не ойлағанын қайдам?
Менің санамда осы бір көрініс мәңгі қалып қойыпты.
Сексен жастағы адамның осындай шалт қимылы таңданыс
туғызса, басынан сөз асырмайтын намысқойлығы мақтан
етуге лайық. Мен де іштей ширығып, көтеріліп қалдым.
254

Ертеңгі шайдан соң жолға дайындалып жатқанбыз.
Әлгінде ғана қатты жел соғып, бұршақ аралас жаңбыр
құйып өтті. «Ауа райы да мың құбылып тұр-ау! Болмаса
шілде айында мұндай тосын мінез көрсетпеуші еді» дейді
Мырзанқұл аға. «Бәрі де Жаратқанның қолында. Әйтеуір малжанға жайлы болсын!» деп әкем қоштап қойды. Апай болса
«Волганың» артына тығыздап мөшекке салынған ет, әртүрлі
ыдыстарға құйылған қымыз салып жатыр. «Әукен бауы
рым, мынау сенің сыбағаң, мына ыдыстағы қымызды келінге
апар. Қалғаны Кенекеңдікі. Үйге барған соң шатастырып
алмай, реттеп алыңдар» деп бәйек.
Бір кезде сырт жағымыздан әлдекімнің даусы естілді.
«Сіздерді кетіп қалды-ау, деп қорқып келе жатыр едім.
Құдай жолымды беріпті» дейді. Кешегі жігіт. Бір қолы
мен тайыншадай ірі қойдың сирағынан ұстап сүйреп
келеді. Келе әкемнің алдына тізерлеп отыра кетті. «Кеше
ит боппын, ата. Не айтып, не істегенімді білмеймін. Міне,
бас, міне, тіл. Тап осы жерде кесіп алсаңыз да қыңқ етпей
мін. Тек қана кешірім етіңіз. Мынау, тартқан айыбым» дейді.
Расында, қатты күйзеліп тұрғаны көрініп тұр. Маңдайы
шып-шып, арқасынан аққан тер жейдесінің сыртына
шығып кетіпті.
Әкем, кінәлі жігітті тұрғызып алып, қасына отыр
ғызды. «Қарағым, мәселе айып тартуда емес. Өз кінәңді
түсініп, жүрегіңмен сезінуде. Астымдағы атымды, қолым
дағы домбырамды, тіпті өзімді боқтасаң да былқ етпес едім.
Ал әкеге тіл тигізу күнәнің күнәсі. Сенің де, менің де жер
басып жүргеніміз сол әкенің арқасы емес пе? Менің әкем
өлгелі қай заман. Сүйегі әлдеқашан қурап, рухы әруаққа
айналып кеткен. Сен әкеге емес, сол әруақтарға тіл тигізіп
отырсың. Осыны пайымдап, терең түсінсең болғаны. Менің
кешірімім сол болсын. Ал мына қойыңды Мырзанқұл
ағаңның үйінде қалдыр. Кейін тағы бір бас қосқанда сойып,
Кенен атаңды еске аларсыңдар», – деді. Әлгі жігіт басын
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төмен салып үнсіз отыр. Маған ол иықтары бүлкілдеп,
жылап отырғандай көрінді. Бәріміз қолымызды жайып,
әкем ақ батасын беріп, жолға шықтық.
Жаңағы дауылдатып өткен жауын былай шыға күшіне
әбден кірген болу керек. Кешегі біз өткен жолдың топырағы
езіліп, ұңқыр-шұңқырдың бәрі суға толып қалыпты. Айнала
күңгірт тартып, қабағын шытқан адамдай суық қарайды.
Газды ақырын басып, өте сақтықпен жүргізіп келемін. «Мына
қалыппен ауылға жете аламыз ба? Бәлкім, қайта қайтармыз»
деп әкем күдігін білдіріп еді. Әукен аға: «Күн әлі ерте ғой,
ата. Таудан шығып, жазыққа ілінген соң зырғытып жетіп
барамыз» деп жұбатып қойды. Таулы жоталарды бөктерлеп
жылжып келеміз. Үдей соққан желдің әсері болу керек
жердің беті аздап кеберсігенімен, астыңғы жағы әлі езіліп
жатыр. Дөңгелекке жабысып, еркін жүргізбейді. Шешем
болса үнсіз. Бұрыннан қалыптасқан әдеті сол. Машинадан
қатты қорқады. «Бұдан да есек арбам әлдеқайда сенімді.
Ақырын жүреді, жетелесең жетегіңе көнеді» дейтін. Әйгерім,
әжесінің алдына жатып, әлдеқашан ұйқыға кеткен. Кенет,
алдымыздан терең сай көрінді. Буырқанып су ағып жатыр.
Кеше өткенімізде сайдың табаны құп-құрғақ болатын.
Жақындап кеп тоқтай қалдым. Әукен аға: «Мынау, әлгінде
жауған бұршақтың суы. Тау жақтан келіп жатыр. Сен түспей
тұра тұр. Мен барып байқап қайтайын» деп сыртқа шықты.
Суды бойлап біраз жүріп кеп:
– Солға таман жүрсең су тайыз сияқты. Сол жерден өтуге
болады. Алдымен атам мен апамды өткізіп алайық, – дейді.
– Өткізгені қалай? Машинада отыра бермей ме? – дедім
таңданып.
– Сақтықта қорлық жоқ. Алда-жалда машина тұрып
қалғандай болса, бұл кісілерді шығарып алу қиын болады.
Сен Әйгерімді көтеріп ал. Атам мен апамды маған жібер, –
дейді күліп. Шалбарын тізесіне дейін түріп алыпты. Алдымен
әкемді арқалап өткізді. Содан соң шешемді өткізді. Судың
суықтығы сондай миыңнан өтеді. Бір рет өткеннен-ақ тісім
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сақылдап, денем дірілдей бастады. «Енді рульге отырып,
асықпай, менің артымнан жүріп отыр».
Судың тереңдігі «Волганың» дөңгелегінен асады.
Жаңбыр суы уақыт өткен сайын азаюдың орнына, көбейе
түскен сияқты. Кесек-кесек бұршақ аралас қаработана су
тоқтаусыз ағып келіп жатыр. «Қатты жүрмей, баяу қозғал.
Моторға су тиіп кетпесін» деп дауыстап қояды. Айтқанын
істеп, барынша сақтық жасап келемін. Судың ортасынан асып
жағалауға тақап қалдым. Волганың алдыңғы дөңгелектері
судан көрінгені сол екен, артқы дөңгелегім шыр айналып
тұрдым да қалдым. Газды қаттырақ басып көріп едім, машина
тіпті бір жағына қарай қисайғандай болды. Кім біледі, судың
екпінімен аударылып кете ме деп есім шықты. Әукен аға
келіп: «Сен саспа. Моторды өшіріп алма. Іште отыра бер. Мен
қазір не болғанын көрейін» дейді. Ендігі жерде машинаның
артқы жағына барып дөңгелектерді тексере бастады. Иығына
дейін суға кіріп тұр. Мына суыққа қалай шыдайды? деп
аң-таңмын. «Енді түсіндім. Артқы «мост» тасқа тіреліп
қалыпты. Дөңгелектер жерге тимей тұр. Сен далаға шық.
Маған көмектес. Мотор істеп тұра берсін» деді. Волганың
алды көтеріліп тұрғанмен, артқы жағы толықтай су астында
қалды. Есіктің саңылауынан кірген су көтеріліп орындыққа
әзер жетпей тұр. Әйгерімнің жолға алған ойыншықтары,
басқа да жеңіл заттар су бетінде қалқып жүр.
«Маған ірі-ірі тас әкел. Дөңгелектің астына саламыз»
дейді. Мен айтқандарын екі етпей істеп жатырмын. Тастарды
бірінің үстіне бірін қойып, аяғымен нығыздап теуіп қояды.
Ақыры аға артқы жағынан итеріп, мен «газды» бар күшіне
сала божылдатып, ырғап жатып «Волганы» судан әрең
шығарып алдық. Ағаның үсті малмандай болды. Машинаға
отырған соң атамның шапанын оранып денесін жылытпақ
болады. Бір-екі кесе қымызды да сіміріп алды. Сонда да
әзілін қоймай: «Осындайда орыстың арағына жететін нәрсе
жоқ-ау! Бір стаканын тартып жіберсең, денең қыз-қыз қайнап
шыға келеді», – дейді. Еріндері көгеріп, дір-дір етеді.
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Біз тасқын сумен алысып таулы шатқалдан шыққан кезде
өз көзімізге өзіміз сенбедік. Отардың оң жағындағы даланы
түгел су алып кетіпті. Теміржолдың бойы «айдын» көлге
айналғандай. Нақ ортасында бірнеше эшалон пойыздар тұр.
Мұндайда рельстерді су шайып кетуі де мүмкін. Жүруге өте
қауіпті. Таулы жотаны жағалай жүріп Отарға әрең жеттік.
Мұндағы топырақ құп-құрғақ, тіпті жаңбыр тамбаған сияқты.
Аман-есен күре жолға түскен соң-ақ қоңыр «Волга» да басын
«қайқитып» алып, зауласын келіп.
Басын «қайқитып» отырған машина емес мен екенімді
түсініп отырған шығарсыздар. Көңіліміз көтеріліп, қуанып
келеміз. Жаңағы көрген қиындықтар естен шығып кеткендей.
Әкем ыңылдап ән салып келеді. Ауылдың да төбесі көріне
бастады. Әукен аға маған қарап: «Осы сен журналист болуды
армандап жүр дейді ғой. Бүгінгі оқиға нағыз жазатын нәрсе.
Кейін осы көргеніңді келістіріп тұрып жазбайсың ба?» –
дейді шын пейілден. Журналист болу тұрмақ, сол оқуға түсе
алмай қайтып кеп жүргенімді қайдан білсін. Ішімнен мырс
етіп күліп жібердім.
Содан бері қаншама уақыт өтті. Келістіріп жазғаным
осы ғана. Ол кезде 20 жасар бозбала болсам, бүгінде әппақ
«парик» киген ақсақалмын. Онда да жарты ғасыр өткен соң
осы бір сапарымызды есіме түсіріп, Әукен ағаның рухы разы
болсын деген ниетпен қалам тербеп отырмын.

БӘРІНЕ КІНӘЛІ ӨЗІММІН...
Бұл енді көп жылдар өтіп, өмірді көріп, ақыл тоқтатқан
кездегі ой-түйін. Болмаса жастықтың желігі басылмай, шарқ
ұрып жүрген албырт шақта мұның өзі қаперге де кірмеген
жәй. Жастық шақтың тек өзіне ғана тән, жарасымды қы
лығы, қайталанбас қызығы болады. Ол сонысымен ерекше.
Биыл екінші рет оқуға барып бағымды сынап көрейін. Өтпей
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қалсам еншнәрсеге қарамай әскерге кетемін деп шештім.
Бұған дейін әскерге шақырмай жүргені әкемнің ықпалы
шығар. Оның үстіне «әкесі соғыста өлген, шешесі басқаға
күйеуге шығып кеткен, әжесінің қолында өскен» дейтін
құжаттарым әлі күшінде.
Ауылдан бір ай бұрын шығып, Алматыда тұратын
құдағидың үйіндемін. Дина жеңгемнің шешесі. Серік атты
ұлы бар. Ол кешке дейін достарымен үй көрмейді. Құдағи
апа таңертең жұмысқа кетіп, кеш түсе бір-ақ оралады.
Көкбазарда істейді. Серік екеуміз жолын тосып аялдамада
отыратын едік. Ол кісі ешуақытта құр қол келмейді. Екі
шелекке толтыра салған жеміс-жидегі, қауын-қарбызы
бар. Әлгіні қолынан ала салып үйге тұра жүгіреміз. Оның
ішінде не жоқ дейсіз? Тоя жеп, қарнымызды сипап жата
кетеміз. Қалаға келгелі менің күнде көретінім осы. Құжат
тарымды өткізіп, емтиханға дайындық үстіндемін. Апта
сайын Танядан хат келеді. Бірнеше рет қайтара оқып,
жүрегімді басамын. Ол мені әлдеқашан оқуға түсіріп қойған.
Өйткені, хаттарын: «Молодой журналист, как ваши дела?»
деп бастайды. Расында, биыл оқуға түсетініме өзім де күмән
келтірмейтін сияқтымын. Оның үстіне өндірісте (колхозда)
жұмыс істеген дейтін қағазым бар.
Ол кезде шығармадан екі баға қояды. Бірі – әдеби
көркемдігіңе, бірі – грамматикалық біліміңе. Екеуінен де
4 алдым. Тарихтан да 4 деген баға қойды. Енді қалғаны қазақ
әдебиетінен болатын ауызша емтихан. Одан «өте жақсы»
деген баға алсам болғаны. Шет тілінен «механический» үш
қояды. Сөйтіп, жалпы жинаған балыммен оқуға түсіп кетуім
де ғажап емес. Мен осылай алдын-ала «тон пішіп» жүргенде
мен күтпеген жағдай болды. Бұған қалай таңданбайсыз?
Былтырғы келген сұрақтар тап біреу қасақана істеген
дей биыл да алдымнан шықпасы бар ма?! Бірі – Мұхтар
Әуезовтің «Абай» романындағы әйелдер бейнесі деген
тақырып. Екіншісі – Ғабиден Мұстафиннің «Қарағанды»
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романы туралы. «Абай» романын тереңдей түсінбесем де,
түгелдей оқып шыққаным рас. Әсіресе, бораннан адасып,
тұлабойын суық алып сандырақтап жатқан Абайдың жәйкүйінен шошынған Тоғжанның: «Осынша жыл сағынтып
кездескенде, тым болмаса сау-саламат көрістірмеді-ау,
Тәңірім!» – деп күйінетін жері, Тоғжанның аласұрған жандүниесі қатты әсер етіп еді. Оның әсерлі болғаны сонша, шөп
артына барып мен де қосыла жылағанмын. Ал «Қарағанды»
романына келсек, менің тісім батпаған, жүрегіммен қабыл
дай алмаған дүние. Бәлкім, бәріне кінәлі албырт жастығым
шығар? Жұмыстан қолым босай қалса, отыра қалып оқи
бастаймын. Ақыры, екі ай бойы етігімнің қонышында жүрген
сол кітапты аяғына дейін түгесе оқып шыға алмадым. Міне
енді, соның бәрі алдымнан шығып отыр.
Әжесі Зеренің де, анасы Ұлжанның да, Тоғжан, Әйгерім
нің де бейнесін бар шама-шарқымша айтып жатырмын. Емти
хан алып отырған үш адам. Кейде бір-бірімен сөйлесіп кетеді.
Кейде бірі әлдебір шаруамен сыртқа шығып кетеді. Ондай
сәтте, мен де тұра қаламын. Қалай дегенмен екінші жыл
келіп отырмын, содан алған тәжірибем бар. Өзімді қанша
лықты байсалды ұстайын десем де болмады. Түйсігімнің
тереңінен бастау алған бір діріл баяу көтеріліп бойыма тарай
бастады. Бұл енді баяғы «кесіп сөйлейтін» шалт мінезімнің
айғағы. Ақыры солай болып та шықты. «Мен сіздерге үріп
отырған күшікпін бе? Неге көңіл қойып тыңдамайсыздар?»
деп салдым. Алдымда отырған әйел көзілдірігін қолына
алып, менің бетіме бажырая қарап біраз отырды. «Міне,
қызық! Сонда біз сенің көзіңе қарап, тапжылмай отыруымыз
керек екен ғой. Сенің жауабыңды естімей отыр дейсің
бе? Бізге бәрі белгілі. Бірінші рет емтихан алып отырған
жоқпыз. Мысалы, сен былтыр да келген баласың. Жауабың
жаман емес, бірақ үздік баға қоюға тартпайды» деді.
Сөйтіп, өз мінезімнен бір таяқ жеп, ұстаз әйелден сөз естіп,
конкурстан тағы да өте алмай, үйге қайтуыма тура келді.
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Әжемнен естіген мынадай әңгіме бар. Бұл өзі шын болған
жағдай дейтін.
«Баяғыда бір жігіт туған қарындасын екінші рет күйеуге
беріп тұрып: «Аяулы қарындасым-ай! Осы жолы барған
жеріңе тастай батырып, судай сіңірсін!» деп өкіріп жылап
қоштасыпты. Өзімен қосыла жылап тұрған досынан:
«Мен қарындасымды енді көрем бе, көрмеймін бе, деп
жыладым. Сен неге жылап тұрсың?» дейді. Сонда досы:
«Бұл салдақы, тағы да қайтып кеп елге күлкі боламыз ба?
Соны ойлап жылаймын» деген екен. Екеуі сол жерде шақшәлекей төбелесіп, тойдың шырқы бұзылыпты.» Сол айт
қандай, күндіз келуге жүрегім дауаламай ауылға түнделетіп
келдім. Жаз күндері әжем екеуміз жататын бөлменің терезесі
үнемі ашық тұрады. Есікті тақылдатсам бәрін оятып
алармын, одан гөрі терезеден түсіп, білдірмей жата қалайын
деп ойладым. Бәрі де мен ойлағандай болды.
Ертесі күні құлқын сәріден тұратын әкем де, әжем де
шырт ұйқыда жатқан мені көріп аң-таң қалыпты. Шай
үстінде бәрі мені ортаға алып амандық сұрасып жатыр.
«Оқуың не болды? Түсе алдың ба?» дейді. Әсіресе Ақтамақ
пен Ақбілек екеуі екі жағыма шығып алып: «Тағы да жолы
болмаған ғой. Әйтпесе, түнделетіп не бар? Күндіз келмей
ме?» деп сықылықтап күледі. Расы да сол. Әкем, үнсіз ғана
басымнан иіскеп, сыртқа шығып кетті. Балалардың көзінше
ұялтқысы келмеген шығар? Өзім де қысылғаннан не дерімді
білмей әрең отырмын. Шешем болса: «Көркемжанды
әскерге алып кеткелі жағдайымыз қиындап кетті. Үйге,
малға қарайтын бір адам керек. Жас қой әлі. Оқу қайда
қашар дейсің!» деп жұбатқан болады.
...Бұл жолы тракторшылар бригадасынан «бір-ақ
шықтым». Метей аға Нәсіпхан екеумізді шақырып алып,
бір трактор берді. «Екеуің бір-біріңе серік боп, түнде жер
жыртасыңдар» дейді. Нәсіпхан – трактор айдаушы, мен
– соқаға отыратын көмекшісімін. Кешкі тамақты ішкен
соң, әлгіні дарылдатып жұмысқа кетеміз. Нәсіпхан бұған
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әбден үйренген, былқ етпейді. Менің екі құлағым «загонға»
жеткенше тас болып бітіп қалады. Шыдай алмай кабинадан
секіріп түсіп, көбіне жаяу жүремін. «Адам үш күннен соң
көрге де үйренеді» дей ме? Біраздан соң бұған да үйреніп
кеттім. Бір дорба қант, екі бөлке нан аламыз. Ыдысқа құйып
алған суымыз бар. Бұл екеуміздің түнде ішетін асымыз.
Гүрілдетіп, дарылдатып даланың шаңын бұрқыратып таң
бозарғанша жер жырту оңай емес. Күннің ыстығында
терлеп-тепшіп жүргеннен гөрі осы жақсы. Түнгі жұмыс
өнімді болады. Таза ауада отырып, нанды қантпен қоса
опырып жеген қандай? Оның дәмі ұзақ уақыт аузыңнан
кетпейді. Метей ағаның екеумізді «қосақтап» жіберуінде
өзінше себеп бар екен. Оны кейін білдім. Трактордың
біркелкі сарыны, даланың жұпар исі елітіп түнде рульде келе
жатып ұйықтап қалатындар да болады екен. Тіпті алдында
тоқтап тұрған соқаны баса-көктеп, үстіне шығып кеткен
жәйлар да болыпты.
Жер жырту бітісімен, күздік себу басталады. Бірде –
соқаға, бірде сеялкаға (дән еккіш) отырамын. Ол кездің
техникасын қазіргімен салыстыруға болмайды. Арасы жер
мен көктей. Соқадан гөрі сеялка жақсы. Өйткені соқада
отырған адамның үсті-басын әп-сәтте шаң-тозаң басып,
жылтыраған көзі ғана қалады. Кешке дейін шаң жұтып,
әбігерге түсесің. Сеялкада жұмыс істеу әлдеқайда таза.
Тіпті аяғың талып, шаршаған кезде сеялканың үстіне
көлденең жатып ұйықтап алуға да болады. Ішіндегі дән
біткен кезде, айналып тұрған қалақшалардың өзі-ақ арқаңнан
түрткілеп оятып алады.
Нәсіпхан өте арманшыл бала. Әр нәрсені айтып қиял
дағанды жақсы көреді. Екеуміз түйдей құрдаспыз. Тракторды
өшіріп қойып, әңгіме соғатын едік. Бір байқағаным, оның өте
аңғарғыштығы. Кімнің болса да бойындағы бір кемістігін
іліп алып, күлкіге айналдыруға шебер-ақ. Неге екенін қайдам,
мені «шақша бас» деп атайтын.
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– Басымның сәл сопақтығы болмаса, қай жерімнен шақ
ша көріп тұрсың? – деймін.
– Сен өзіңе өзің қырыңнан қарасаңшы. Денең үлкен,
мойның қылдырықтай, басың жұдырықтай. Алыстан қара
ғанда шақшаның тығынынан аумайды, – деп әзілдейді.
– Сен Таңатбектің машинаны неге өлердей қатты
айдайтынын білесің бе? Ол құйындатқанда төрт дөңгелегі
жерге тимей кетеді дейді. Расында, тым асықсаң Тәкеңе мін,
өлмесең де, талықсып жетерсің дейтін әзілді әркімнен-ақ
талай естігем.
– Бәсе, неге олай? Білсең айтсаңшы.
– Оның құлағы жақсы естімейді. Бала кезінде есек теп
кен. Сондықтан құлағы естігенше айдайды. Гәп сонда, –
деп қулана күліп қоятын еді. Таңатбек те түйдей құрдас.
– Ал Жеңістайдың аяқ асты неге семіріп кеткенін білесің
бе? Оның «отстойнігі» құм-қоқысқа толып қалған дейді. Ұзақ
жолға жүре алмай тез ентігіп қалатыны содан. «Отстойник»
деп тұрғаны, адамның «өті» дегені. Енді бірде:
– Исахан құрдастың аяғы неге қисық? Соны ойлап
көрдің бе? – дейді. Расында, жұрт оның атын атамай көбіне
«қисық аяқ» немесе «хамыт аяқ» деуші еді. Көбіне құрдас
тары солай деп әзілдейтін.
– Иә, оның аяғына не бопты?
– Жылқышының баласы емес пе. Аттың үстінде
отырғандай түнімен тебініп, ұйқысырап, айғайлап шығады
екен. Содан шешесі екі аяғының арасына шелек байлап
қоятын болыпты. Ұйықтап жатып қатты тебінген кезде аяғы
шелекке тиіп даңғыр ете түседі. Содан шошып оянатын
көрінеді. Оның «хамыт аяқ» атанғаны сондықтан. Өзі күлмей
сендіре айтатыны сондай, не айтса да шынайы көрінетін.
Нәсіпханның өз жанынан шығарып айтатын мұндай күлкілі
әңгімелері толып жатыр. Құрдассынып айтқанын еш көңілге
алмай жүре беретін едік.
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«Сенің Таня досың хатты орысша жазады. Мен жауап
ты қазақша жазамын. Оның жаны орысша, менің жаным
қазақша. Екеуміз кәдімгі ымдасып сөйлескен мақауларға
ұқсаймыз. Бірақ соған қарамай бір-бірімізді жақсы түсінеміз.
Сыйласа білген адамға тілдің аса қажеті жоқ-ау, осы?.
...Қарап тұрсаң өмірдің өзі бір қызық. Мен Ілияны қатты
ұнатамын, оның көңілі басқа біреуде. Айша сені жақсы
көреді, сенің бар көңілің Таняда. Ал мен болсам бәріңді
жақсы көремін. Адам деген сол шеңберден шыға алмай
жастық шақтың қалай өте шыққанын аңғармай да қаладыау!» дейтін. Жиырмадан енді асқан бозбала шағымыз ғой.
Оның сөзінің байыбына кім барып жатты дейсің? Енді
ойласам, осының бәрі сөзге тапқыр Нәсіпхан досымның
имандай шындығы екен.
Күз өтіп, қыс та келді. Бір-бірінен айнымайтын күндер
тізіліп өтіп жатыр. 1965 жылғы жаңа жылды да ауылда
өткіздім. Бұрынғыдай емес, қыз-жігіттеріміз салқын тартып
қалған секілді. Сыпайы, сыр тарта сөйлеседі, Қыздардың
бойжетіп, жігіттердің ержетіп қалғаны бірден байқалып тұр.
Итерісіп, құшақтасып, әзілдесіп, алыса кететін сәттеріміз
ұмыт қалғандай салмақпен сөйлейді.
Ақпан айының сегізі күні Таня 18 жасқа толды. Өзімен
хат алысып жүрген менің достарымның бәрін шақырыпты.
Туған күнін өзінің үйінде Фрунзе қаласында өткізбек
екен. Таңатбек пен Нәсіпхан әлдебір жағдаймен бара
алмады. Жеңістай, Маржан үшеуміз бардық. Жеңіс баяғы
өзінің әзіл-оспағына салып маған тиісіп келеді. «Оу, сен
күйеу бала екеніңді ұмытып кеттің бе? Бірінші рет есіктөрін көргелі отырсың. Анау әкеңнің «Құла қасқасын»
жетектеп бармайсың ба? Өзіңнің әлден зәрең ұшып отыр.
Қайтіп адам боласың?» дейді.
Қалай дегенмен қатты қобалжып келе жатқаным рас.
Қордайда қол ұстасып жүргенімізбен, үйіне барған емеспін.
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Ата-анасы қандай адамдар екен? Таня мен туралы айтқан
да шығар? Қалай кіреміз? Бізді қалай қабылдар екен? Жолжөнекей небір ойлардың шырмауында қалып, денем бір
суып, бір ысып әлекке түсіп келемін. Маржан қолындағы
қағазға қарап қойып: «Міне, келдік. Осы үй болуға тиіс»
деді. Үлкен қақпасы бар, жекеше үй. Бұрышында «ул.
Иваницина 79/99» деген жазуы бар. Сол сәтте, осы бір ғана
сөз менің дүрсіл қаққан жүрегімде мәңгі жазылып қалаты
нын кім білген. Есікті Таняның өзі ашты. Анасы қарапайым
ғана, ақжарқын кісі екен. Бізді аулаға кіргізіп, амандық
сұрасып жатыр. Іні-сіңлілері жүгіріп жүр. Бірақ олар әлі
жап-жас бүлдіршіндер.
Қатарлап қойылған столдарға қарағанда кеш далада
болатын сыңайлы. Қалалық жер емес пе? Туған күн кеші
өз уақытында басталды. Танямен мектепте оқыған біраз
жігіттер келді. Көбісі қырғыздың балалары, орысша сөй
лейді. Бізді «Қордайдан келген достарым» деп таныстырды.
Мені қасына отырғызды. Бірінші столдан соң, үзіліс жария
ланып, баяғы жер тепкілеген биіміз басталды. «Приздің»
бәрін Жеңістай алды-ау деймін. Жүз килограмдық салма
ғына, денесінің ірілігіне қарап жұрт таң қалады. Бидің қай
түріне шықса да аяқтары жерге тимей, өте жеңіл қимыл
дайды. Әсіресе, тау халқының атақты биі «Лезгинкаға» шық
қанда Жеңісті мүлдем танымай қаласың. Сонша салмақпен
секіріп, аяғы-аяғына жұқпай шапшаң билейтіні кімді
болса да таң-тамаша қалдыратын еді.
Ауылдағыдай емес, қаланың өз тәртібі бар. Түн ауа той
бітіп, қонақтар тарқаған соң біз де рұқсат сұрап қайтуға ниет
білдірдік. Сондағы аулада отырып айтқан анасының сөзі
күні кешегідей жадымда қалыпты. «Сендер Таня дейсіңдер,
мен үшін Тынышкүл. Әкесі әскери адам еді. Біраз жыл
бұрын қайтыс болды. Қызымның мінезі әкесіне тартқан.
Байсалды, жаны таза, адал бала. «Қордайдан достарым
келеді» деген соң қызымның сағы сынбасын деп, осы кешті
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өткізіп отырмыз. Әкесі болса, оның жөні тіпті басқаша
болар еді» деді. Іштен тепсініп келе жатқан көңіл толқынын
басқысы келгендей біраз үнсіз отырды. Сәлден соң сөзін
жалғастырып: «Замандас, қатарлас болғандарың көңілге
сенім ұялатады. Адал жүріңдер, бір-біріңді қадірлеп, көңіл
жықпайтын дос болыңдар. Таза пейіл, шынайы достық,
сыйластық деген «ер бала, қыз бала» деп бөлісіп жатпайды»
деді. Ақиқаты да сол. Расында, Таня бізді таза пейілден «дос
тарым» деп қана қабылдайды. Артық сөзге барған емеспіз.
Шын жүректен тебірене сөйлеген ананың соңғы сөздері
маған бағыштап айтылғандай көрініп еді.
...1965 жылы үшінші рет келіп, ақыры оқуға түстімау! Түскеніме аса қуанған да жоқпын. Өйткені бұл жолы өз
күшіммен емес, өзге біреулердің көмегімен түстім. Бұған
әкемнің де ықпалы болмай қалған жоқ. Бүкіл универ
ситетті шулатып, емтихан алып отырған мұғалімдерді
аяғынан тік тұрғызып жүрген нәрсе менің өзім емес, менің
«фамилиям» дегенге кім сенеді. Қабылтаев Бақытжан
Қыдырбекұлы. Баяғы әжесінің қолында өскен, ерке
баласы. Тарихтан емтихан алып отырған жас жігіт оны
қайдан білсін? Тізімдегі жүзден аса үміткерлердің ішінде
Кененбаев деген бір ғана бала бар. Дәуде болса осы шығар
деп әлгі жігітке «бес» деген бағаны қойып жіберіпті. Мен
болсам, осы жолы үш алып қалдым.
Төрткен тәтем кеп араласып, аяғында менен қайтара
емтихан алып, әрең дегенде студент атандым. Жолы бол
ғыш жігіт те оқуға түсті. Ол менің осы күнге дейін жұбы
мыз айрылмай, қадір тұтып, сыйласып келе жатқан досым
– Ырым Кененбаев. Екеумізді тағдыр осылай жолықтырған.
Осынау оқиға туралы «Әке рухымен сырласу» деген кіт
абымда кеңірек айтқанмын. Бұл жөнінде атақты ғалым
ағамыз Мырзатай Жолдасбеков «Егемен Қазақстан» газетіне
естелік мақала да жазды.
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***
«Осының құбылма мінезі біреуге тартып кеткен сияқ
ты» дейді әжем. Мұндай сөзді қалт жібермейтін қызы: «Иә,
кімге тартып кетіпті?» деп шап ете түседі. Шешесі үндемей
қалады. Байқап отырсыздар. Әңгіме баяғы мен туралы.
Менің аяқасты ашуланып, бұртия қалатынымды, тіпті кейде
булығып жылап жіберетінімді Таня да байқап жүреді екен.
Бір хатында: «Сен өзіңді жас баладай көресің. Ал жиырма
жас дегенің – ол үлкен белес. Анау өзің қатарлас Әрсен,
Талғаттарды қарашы, өздерін қалай ұстайды? Прямо, ақыл
тоқтатқан ересек адамдар сияқты» деп сөккені де есімде.
Мұнымды алаңсыз жастық жақтың еншісіне қалды
рып, әңгіменің желісін үзіп алмай жалғастыра берейін.
Таня екеуміздің сезімге толы достық қарым-қатынасымыз
(әлде махаббат па?) 1966 жылдың ортасына дейін жалға
сып тұрды. Хатты мен сиретсем де, Таня жиі жазатын.
Оның «көріпкел» хаттары менің жан-дүниемді тап басып,
дөп түседі. Менің өмірімде болып жатқан жәйлардың бәрін
көріп, сезіп отырғандай әсерлі. «Бақытжан, сенің көңі
лің бұрынғыдай емес. Ақырын алыстап, суып бара жатыр
сың. Уақыт емші де, бүлдіруші де. Көп уақыт кездеспеген
адамдар бірте-бірте суысып, көңілдері салқын тарта бас
тайды. Сен, шын дос болсаң бойыңдағы өзгерістерді ашық
жаз. Мен бәрін де түсінемін. Біз әлі жаспыз ғой. Мүмкін,
басқа біреуді жолықтырған шығарсың? Өтінем, менен
ешнәрсені жасырма» дейтін.
Құрметті оқушым! Таняға ашып жаза алмаған, осы
уақытқа дейін жүрек түкпірінде сақтап келген, өмірімді
басқа бір арнаға бұрып жіберген «баянсыз махаббатым»
жайлы сыр шертпекпін. Біреуге мұным күлкілі, енді біреуге
аянышты боп көрінуі де мүмкін. Мен 10-шы сыныптан
бастап күнделік жазған адаммын. Күн сайын болмаса да
апта, ай сайын көңілге түйгендерімді түртіп қойып жүретін
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едім. Оқушы кезіме, студенттік шаққа, әскер қатарындағы
өміріме байланысты біраз жәйларды содан алып отырмын.
Сіз де уақыт бөліп, құлақ салыңыз.
«Ғашықтың тілі тілсіз тіл.
Көзбен көр де, ішпен біл.»
Бұл Абайдың сөзі. Бұдан соң: «Умный человек может
влюбится безумно, но не как дурак» деген сөз бар. Авторы
белгісіз. 1966 жылы бастаған күнделігімнің басы осы сөз
дермен басталыпты. Ары қарай сол кезде жазғандарымды,
жан-дүниемнің астаң-кестеңін шығарған көңіл иірімін сол
қалпында келтірейін. Сіздер де сырымды бөлісіп, куәгер
болыңыздар. Күнделігім былай деп сыр шертеді...
«...Ура! Мен бір қызбен таныстым. Тұра тұр, аптықпа!
Бәрін айтам, жасырмай айтам! О, сұмдық менің жүрегім жоқ!
Оның орнында сағаттың «маятнигіндей» тынымсыз соқ
қан басқа нәрсе. Тамаша! Өмір де, өзім де, қыздар да! Тіпті
неден бастарымды білмеймін! Бүгін мен, иә мен...
Бұл оқиға былай басталған еді. Қаланың күндізгі
қарбалаңы басыла қоймаған нағыз қыс айы болатын. Күн
аса суық емес. Жылтырай еріп жатқан «тротуар» аяқ тұрғыз
байды. Тайғанақ. Алақанымыз сарт етіп «соғылғаннан-ақ»
көптен көрмеген құрдасым, ақтарылып сөйлеп келеді.
– Халің қалай, Бақа?
– Оқтаудай.
– Сабақ ше?
– Ел қатары оқып жатырмыз!
– Басыңды қайқайтып алып, көрінбей кеттің ғой?
– Мұрныңды «шулатып» сен де келмей кеттің.
Екеуміз қосыла күліп, дабырлай сөйлеп келеміз. Бұл
менің баяғы бала кез достарымның бірі Жеңістай. Ол да
биыл Алматыға келіп «Құрылыс техникумына» оқуға
түскен. Балалық шақты бірге өткергеннен болар, екеуміздің
арамызда жарасымды сыйластық, жылылық бар. Қандай
сөз айтсақ та көңілге алмай, көтеріп жүре беретін едік.
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Ақжарқын мінез менде де бар деп ойлағаныммен, мұның
алдында басыла қаламын. Адамға тез жұғысып, елітіп
әкететін мінезі өзіме қатты ұнайды. Өзгелер секілді кекиіп,
кербездене қалатын әдеті жоқ. Мінезі алакөйлек, кісіні
алаламайтын жаны таза, аңқылдап тұрып айтқаныңа көне
салатын кішкене бала сияқты. Өте аңғал. Бір кезде жалпақ
алақанымен иығымнан салып қалды.
– Жүр кеттік.
– Қайда?
– КазПИ-ге барамыз. Жатақханада менің бір таныстарым
бар. Музыка тыңдап, көңіл көтеріп қайтамыз, – дейді. Ой
қорытып үлгергенше қолтығымнан ұстап, итермелеп ала
жөнелді. Ірі денесі шайқала түсіп, әрнәрсені айтып келеді.
Осы бір жатақхананың қасынан күнде өтіп жүрсем де
ішіне кіріп көрмеппін. Қаптаған терезе көздері бейне бір
саған бақырайып қарап тұрғандай. Іштей қысылып та ке
лемін. Жеңіс болса қасымыздан өткен қыздардың анасына бір,
мынасына бір бас изеп қалады. «Ойпыр-ау, осының бәрі сенің
таныстарың ба?» деймін таңданып. «А, как же? Көршілер
ғой!» дейді. Көршілер дегені, өзі осы жатақхананың қасында
пәтер жалдап тұрады екен.
– Сен осында тұра тұр, мен кіріп шығайын. Мұнда
кезекшілікте отырған кемпірлер сені жібере қоймас.
«Москвич» деп аталатын шолақ пальтомның жаға
сына басымды тыға түсіп, есік алдындағы кәрі терекке
сүйеніп тұра қалдым. Қарбалас тіршілік. Бірі – шелек, бірі
кітап ұстап кіріп-шығып жатқан студенттерден әбден ығыр
болған көне есік ашылып-жабылған сайын бір «маңқ» етіп
қалады. Бәріне қызықтап тұрғанымда, кеудесіне қысып
ұстаған кітабы бар, қара түсті пальтосын иығына іле
салған аққұбаша қыз қасымнан өте берді. Мені байқағысы
келмегендей төмен қарайды. Тіпті көзіне ілгісі жоқ.
Мұндайға шыдамайтын әдетім ғой. «Сізге қонаққа келдік»
деп қалдым. Мұны неге айтқанымды өзім де білмеймін.
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Менің бетіме күлімсірей қарап, жымия күліп өте шықты.
Көздері қандай жылы! Жүзі қандай тартымды! Менің жүрегім
сәл дір ете қалып жиі-жиі соғып кетті.
Досым мені қолтығымнан ұстап, үстіңгі қабатқа
көтеріліп келеміз. Қайда баратынымды білмесем де, ендігі
жерде осында болу көңілімді жайлап алған. Қатар-қатар
есіктердің талайынан өтіп, түкпір жақтағы бір есікті қағып
еді, ақсары қыз ашып бізге жатырқағандай қарап қалыпты.
Жеңіс баяғы батылдығына басып:
– Қыздар қайда? – деді.
– Қазір келіп қалар.
– Біз күте тұрсақ қайтеді?
– Онда ішке кіріп отырыңыздар.
Алғашқы минуттар «солқ-солқ» етіп өтер емес. Тек
Жеңіс досым ғана самбырлай сөйлеп, салбырап келіп қалған
тыныштықты әртүрлі әңгіме айтып, күлдіріп жолатпай
отыр. Әңгіменің төркініне қарағанда, бұл бөлмеде биыл
бітіргелі отырған қыздар тұрады екен. Ақсары қызға
білдірмей көз тастап қоямын. Төбесіне тастай ғып түйген
қара шашы лампаның жарығымен жылт-жылт етеді.
Сүйірлене келген сүйкімді мұрны сәл ғана таңқыштау екен.
Болмаса әп-әдемі, сұлу-ақ!
Біршама уақыт өтті. «Бекер-ақ келген екенмін. Одан да
«Алатауға» кіріп, бір кино көріп шыққаным дұрыс еді» деп
іштей ойлап отырмын. Кенет жарыса күлген қыздардың
дауыстары естіліп, артынша бір топ қыз шұбырып кіре
бастады. Орнымыздан тұрып, қыздарға бас иіп амандастық.
Көңілді кірген қыздар Жеңіс досымды қыспаққа алып, әзілшынын араластыра сөйлеп тергеп жатыр. «Жаңа жылда
Жекең келіп құттықтайтын шығар деп көп күттік. Ақшаңды
аяп, келмей қойдың. Қане, сол шампаның?» дейді. Жай
шылықта шып-шып терлеп жүретін байғұс досым, қыз
дардың қыспағына шыдай алмай алдымен пальтосын
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шешті. Содан соң костюмін шешіп қойды. Біз көп отырдық.
Көңілді болсын деп Жеңіс әкелген шампан-шараптан қағып
та алдық. Мұндай ортаға үйлесе алмай қысылып отыр едім,
ішке «ақмерген» кеткен соң қоразданып маған да тіл бітті.
Айнала көк түтін, көз алдым бұлыңғыр тартып барады. «Көп
ішпеген сияқты едім ғой. Сен өзің, қыздар ғұрлы болмадың,
нашар екенсің» деп өзімді-өзім іштей сөгіп те қоямын.
Соңына таман тағы бір-екі жігіт келді. Әлгінің бәрі тағы
да қайталанды. Бұдан соң мен «басқа бір» дүниеге мүлдем
еніп кетіппін. Сескенбей кірдім. Қайдан сескенейін?..
Әйтеуір бір қыздың қолтығымнан ұстап коридорға
шығарғаны есімде. Терезе алды, батарея. Қандай жылы?
Далада аяз. Мен көп сөйлесем керек. Мүмкін әбден
жалықтырған шығармын. Кенет, қыз мені қапсыра құшақ
тап, ернін ерніме, содан соң мойныма «басып-басып» алды.
Тап шоққа күйгенде де мұндай болмас. Қыз нені ойлады
екен? Неге үйтті екен? Мен серейіп қалдым. Бір сәт есім
кіргендей болды да, қайта босап жүре бердім. «Ех, нашарсың
ғой» деп еді бір досым. Мүмкін солай да шығар. Көзімді
ашқанымда, төсекте костюммен шалқалай жатқанымды
көрдім. Тек туфлиім шешіліпті. Сорлы досым шығар мені
ойлап жүрген?
Түнгі сағат 12. Есікті барып итеріп едім ашылмады.
Сыртымнан жауып кетіпті. Маған не болған? Жаңағы қыз
қайда? Бәрі де түсім сияқты. Көңілім алай-дүлей, тағат
таппай шарқ ұрады. Көп ұзамай есік ашылып, досым да
келді. Оның қайда болғанын сұрап та жатпадым. Тез киініп,
дәлізге шықтық. Өзі де көтеріліп тұрған жүрегім, әлгі
жәйды ойлаған сайын бір айнып, бір лоқсиды. «Алғашқы
сезім, абырой-арыңды қалай жоғалттың?» деп сұрай қалсаң
кейбіреулер үнсіз қалатын еді. Расында, оның себептері
көп болатын да шығар. Мен сол сәтте өзімнің қатты мас
болғаныма қатты қуандым. Өйтпегенде ше? Иә, онда бәрі
де шашылып қалатын еді -ау! Осы оқиғадан соң көпке дейін
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өзіме-өзім келе алмай жүрдім. Бәрінен де өзімді өзге біреудің
арзан санағаны жаныма қатты бататын еді.
Үстіңгі қабаттан жүгіріп түсіп кетер ме едім, егер
де жеңіл пальто жамылған манағы қыз есіме сарт ете
түспесе. Сөзімді екі етпейтін досыма жалынғандай болып,
салмақ салып жатырмын. «Ол қыз осында кірді емес пе?
Осы бөлмелердің бірінде тұрады? Тапшы, шақыршы,
танысайық!» деймін. Көз алдымда қалған «суретін», сыртқы
түр-түсін, киген киіміне дейін тәптіштеп айтып жатырмын.
«Оу, ол Зоя деген қыз ғой. Үшінші курста оқиды. Бірақ оның
жігіті бар. Несіне әуре боласың? Жүр, одан да үйге барып
демалайық» дейді. «Жігіті болса болар, бірақ күйеуі емес
қой. Көріп, жолығып кетейікші. Соған неміз кетеді» деп
өтініп тұрып алдым. Менің түрім тым аянышты көрінді-ау
деймін. Жеңіс қолын бір сермеп, «жүр ендеше» дегендей
ишарат білдірді.
Үстінде гүлді халаты бар бойшаң қыз маған таңдана
қарайды. Мен бірдеме десем болды, жалт бұрылып кетіп
қалатындай көрінді. Мынадай асқақ жанға бейшара түрім
мен келгеніме іштей күйініп тұрмын. Амал не? Болар іс
болды. Бәлкім, ішкі толқуым көзіме шығып тұрған болар,
менің түрім расында жалынышты көрінді ме, қайдам!
Сұңғақ қыз сәл күлімсіреп езу тартты.
– Мен сіздің есіміңізді ғана білгім келеді. Соны ғана
сұрайын деп едім. Мүмкін болса... Сұлу бойжеткен менің
масаңдау түріме, күрмелген тіліме қарап мырс етіп күліп
жіберді.
– Несі бар болады. Бірақ...
– Жо-жоқ жаман ойлап қалмаңыз, – дедім сөзін аяқтатпай.
– Зоя, Зайтуна! Ол сүйріктей салалы саусақтарын ұсынды.
– Бақыт, – дедім даусым дірілдеп. Мені бір күш қатты
сілкіп-сілкіп жібергендей болды.
– Рахмет! Мен келемін, ертең келемін. Кешіріңіз, келуге
бола ма?
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Менің берекем кетіп жас баладай асып-сасқаныма сұлу
қыз тағы бір жымия күліп бөлмесіне кіріп кетті. Біз Жеңістай
екеуміз үйге қарай аяңдап келеміз. Тезірек таң атса екен. Ал
менің кеудемде ол әлдеқашан атып, арайлап сәуле шашқалы
қашан?»
Осы бір қас-қағым сәт менің жан-дүниемді төңкеріп
тастап, астаң-кестеңін шығарады деп кім ойлаған. Қиялға
толы, тағатсыз көңілім өзіме беймәлім буырқанған сезім
әлеміне тереңдей еніп кете барды. Оған өзіме-өзім жазған
күнделік-хаттарым куә. Хаттың жазушысы да, алушысы да
өзім болғандықтан ойымдағыны ашық айтып, көкейдегімді
қалай жазсам да өз еркімде. Тым өзеуреп, басы қатты
жылқыдай екіленіп кетуім де мүмкін. Артық кетсем
аптығымды басатын да, кемдеу болса өкініш айтатын да
тағы өзім. Жарты ғасырдан астам уақыт құпия сақтаған осы
бір асқақ сезімге толы балауса хаттарыма сіздер де ортақ
болыңыздар. Сол кездегі жүрегім былай деп сыр шертеді.
Бірінші хат.
...Зайтуна, міне алдыңа да барып қайттым. Көрдің ғой,
мен мүлдем өзің көрген адамдай емеспін. Сыйдиған арық
денем мен бұтыма киген «қамыс» шалбарыма қарап тон
пішпе. Қазіргі мода осындай. Сенің алдыңа ешкімді ертпей,
өзім барып қайттым. Қарсы тұрған төсектің шетіне отырып
қатты қысылып, қызарғанымды байқаған шығарсың?
Үстімдегі қалың пальтодан ыстықтады деймісің. Жоқ. Мені
ұят қысты... Күлім көздерің маған көп нәрсе айтқандай, ар
жағында көп сыр жатқандай көрінді. Маған қатты сынай
қарағаныңды да сезіп отырдым. Сынай түс, жанарыңды жан
түбіне жібере түс. Ойында арамдығы бар адам ешуақытта
бүйтіп ашық, ақжарыла келе алмайды.
Зоя, мен мұның бәрін сенің көзіңше айта алмаймын ғой.
Сондықтан, қағаз бетіне өз ойларымды тізе берейін. Өзің
қандай ойда қалдың? Ол маған беймәлім. Мүмкін арықтау
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бір бала «келді, отырды, қызарды, кетті» дерсің. Әлде: «талай
қыздарға барып, осылай қызарып отырған қу шығарсың»
деп те ойлаған боларсың? Әрине бір қарап, кесіп-пішуге
болмайды. Менің де жадымда көп нәрсе кетті. Оның ішінде
дір-дір еткен нәзік сезім де, үзіліп кетердей әлсіз күдік те бар.
Бұл екеуі қатар жүрсе көңілде сенімсіздік туғызады. Алайда
алғашқы кездесуде бұларсыз тағы болмайды.
Адам кейбір жәйларды қолына ұстап көрмей-ақ, өз
бойынан өткермей-ақ, санасы, ақыл-ойы, сезімі арқылы
шешеді, ой түйеді. Сен маған осы шақта ақыл тоқтатқан
әрі көп нәрсені білетін терең адамдай көріндің. Бірақ, мен
түсінбеген бір жәй бар. «Неге сен жігіттердің бәрі бірдей.
Айтар сөзі де, ойлаған ойлары да, түпкі мақсаты да біреу.
Уақыт өткізу, қыдыру, қызықтау ғана» дейсің?
Өз замандастарымның ішінде (әрине барлығы емес) арнамыс дегенді арзан тұтып, адамның жан сезіміне жеңілжелпі қарайтындары көп. Ондайларға жаның күйеді. Ол рас.
Қыздардың пәк, мөлдір сезіміне тұрмайтын, тіпті қатар атауға
болмайтын да жігіттер бар. Бірақ бәрінен түңілуге бола ма?
Сенің бойыңнан тағы бір байқағаным, ішіңде бір
айтылмаған сыр, күйік жатқан сияқты. Қанша уақыт
сөйлескеніміз есіңде ме? Көбіне мен сені тыңдадым. Әлде
кімге өкпе айтқандай жалындап сөйлеген сөзіңнен соның
бәрі аңғарылып тұрды. Сен де Таня секілді орыс тіліне ағып
тұрсың. Тілімді қыршып алардай әрең отырдым. Шіркінай! Менің де айтпағым көп еді-ау! Бәлкім, басталған істің
аяғын ойлау да жөн шығар. Бірақ мен көзімді тарс жұмдым.
Бойымды билеген алау сезім басқа бір арна тапқандай.
Егер сен нағыз осындай болсаң?
Мен тыныш едім, бірақ дауылда ұшқан ақ шағаладай
қарбалас іздедім. Жанымды ұғар кім бар? Бәлкім сен
шығарсың?
Мен тоғысып қалған тоған едім, жаңадан ағыс таптым.
Тірелмесем тосқауылға...
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Мен қыз ернін көрсем де, «сезім» құшып, ләззат шыры
нын татқан емеспін. Ақ жүрегім...
Менің бұл айтқаным ақымақтық болар? Менің бұл
сезімім аяққа тапталып, жауапсыз да қалар? Мейлі бәрі
сен үшін... Ал сен ше?
1966 жыл, ақпан айы.
Екінші хат.
Аяқастылық, қаперіңде жоқ нәрсе адамға қатты әсер
етеді екен. Елітіп, өзге бір дүниеге алып бара жатқандай. Мен
осыған бақыттымын. Бір кездесуден соң екіншісі болғанша
бір ғасыр уақыт өткен сияқты. Ұшып барып «салбырап»
қайттым. Салбырап дегенім, сағынышым сияқты. Ертеңертең! Неге бәрі бүгін болмайды екен?
Иә, бүгінгі кездесуіміз ашылу, сыр шерту, көзқарас
салыстыру болды. Қасыңда ойы сергек, ақылды, қарсылығы
бар адам отырған қандай тамаша! Түсте танысып, кешке
еріндері төнісіп жататындар да бар. Сірә, бұған көп
құрбының өздері кінәлі сияқты. Шіркін, адамның ішкі
толқуын түсіну қиын-ақ! Мейірім тұнған көзіңе сәл тоқтала
қалсам, жүрегіме жып-жылы сезім құйылғандай боламын.
Сенің көздеріңе тік қарай алмай, тек бүйірден ғана қадалдым
емес пе. Мүмкін шынайы болар, бәлкім, қылықты өнерің
болар, әйтеуір сенің сүйкімді жанарыңа бойлай батып
барамын. Бұл не күш?
Жасырмай ашық айтқаныңа көп рақмет. Политте оқитын
жігітің бар екен. Соңғы айларда суысып кеткендеріңе
дейін айтып бердің. Ол туралы қайта-қайта еске алғаныңа
қарағанда, әлде де болса ұнататының байқалады. Мүмкін
сүймейтін де шығарсың. Бірақ бір жарым жыл бірге жүру аз
уақыт емес. Үйренісіп, сыр шерттіңдер. Ол уақыттың да өз
қиялы, қалдырған іздері болады. Иә, айрылысу оңай. Алайда
ол адамды естен, жүректен шығару қиын. Сен ол жайында
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айтып отырған кезде, менің тұла-бойым мұздап кетті. Сол
жігітті көргім келеді. Адал, жаны жазық, кедір-бұдыры жоқ
адам болса бір сәрі. Тап мен ойлағандай болса, ондай адамды
құрметтеген абзал. Көрмей жатып бүйірден «бокстеудің» не
қажеті бар? Мен тоқталар едім.
1966 жыл, наурыз айы.
Үшінші хат.
Зайтуна!
Махаббат жоқ дегендерге сенбе! Ондайлар махаббатты
басынан кешірмегендер, әлде сол ұлы сезімді аяқасты
жоғалтып алғандар. Шынайы махаббат барша адамға ортақ
болғанмен, бәріне бірдей келе бермейді. «Махаббатыз өмір
тұл, хайуанға оны теңеңіз» деген сөзде қанша мағына жатыр.
Оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ол – тілсіз ішкі сұлулық.
Әркімге әртүрлі әсер ететін, қиялына қанат бітіретін, кеудең
ді шаттыққа бөлейтін жарқ ете түсер ерекше сезім, лирика.
«Менікі нағыз махаббат па?» деген сұрақты өзіме талай
қойдым. «Жоқ, мұным жәй ғана өткінші сезім. Көрсе
қызарлық. Жастықтың қызғын алауы. Өтеді де, кетеді. Әлі
де іздеу керек. Оның бір келетіні сөзсіз, есіңнен тандыра
құшағына алатыны даусыз!» дейді ішкі түйсігім. Бүгінгі
жүрек қалауын, көңіл тілеуін тұншықтырып, көміп тастағым
да келді. Тіпті, сені еске алмайын деп те тырыстым. Жоқ көз
алдымда, жүрек түкпірінде күлімдеп қарайсың да тұрасың.
Бұл не? Нендей күш? Қандай құдырет?
Жарайды, мұным да махаббат болмай-ақ қойсын.
Алайда кеудеме қорғасын құйғандай ауырлатып, күрсініс,
сағыныш тудырса, енді бірде құйқылжыған әнге толтырып,
жалын аттырып қойған не нәрсе? Мұны қалай түсінем?
«Нәпсі құмарлық» деп еді біреулер. Бірақ құмарлық пен
махаббатты ажырата аламын ғой. Оның бірі «нахал»,
екіншісі «парасаттылық.» Мұным жәй ғана құмарлық
болса, онда менің бойымда неге қорқыныш қатар тұрады?
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«Құмарлық» – ол соқыр сезім, «мысық тілеу», тілсіз жау.
«Қорқыныш» – ол кеудеде жасырынған асыл сезім, нәзік
үн, сый-құрмет. Сырт көзге байқалмаса да, менің ішімде
болып жатқан алай-дүлей сезімдер дауылы. Бірақ ол әлі
нәзік, үзіліп кетердей әлсіз. Сондықтан аласапыран сезімді,
осы бір қорғансыз жан алауын өшіріп алмай, аялау қажет.
Оған әсіресе сенің сүйкімді көздеріңнің жылы сәулесі керек.
Өте-өте керек!
1966 жыл, тамыз айы.
Төртінші хат.
Осы бір шатпақтың қажеті не? Расында, өзің жазып, өзің
оқығаның тіпті қызық екен. Кейде бәрін айырып, жыртып
тастағым да келеді. Дегенмен, бұл өзіме ғана айтылған жан
сырым ғой. Қалам ұшы дірілдейді, «күледі», қызғанышын,
сағынышын жазады. Ал сол қаламды «сүйреп» отырған
менің жүрегім. Дүрсілдейді, бір қызып, бір суынады.
Көрдің бе Зоя? Сен қазір өзіңше өз тірлігіңді істеп жатқан
боларсың? Жүрегің де, көңілің де еш алаңсыз, тыныш
шығар? Ал мені әуреге салып, мылжыңға айналдырып
жібергеніңді сезбейсің-ау, сірә?
Мен сені жолықтырғанда барлық ұсақ-түйекті, бойым
дағы кейбір кемшіліктерді жоюға талпынып көрдім. Адам
ондай кезде өзін бір жаңа жолға, биікке бастайды. Мінезіңде
байсалдылық, ізеттілік, жан-дүниеңде адалдық, өмірге деген
ерекше құштарлық пайда болғандай. Ол сені ақ жүруге, адал
сүюге үйретеді.
Бар ықыласыммен сені жақсы түсінуге тырысамын.
Сенің жүрегіңді бөліп алып ішіне үңілетін болса, адалдықты,
нәзіктікті, парасаттылықты көруге болар еді. Жаны жазық,
мейірімді адамсың. Ал мінезіңді әлі толық байқай алмадым.
Себебі әлі ашуланғаныңды көрген жоқпын. Сені ашуландыру
менің қолымнан келмейді. Ол мүмкін емес. Бірақ орыс
ортасы, тәрбиесі бар. Айтар ойыңды жасырмай «тік тартып»
277

кететін жерің осының айғағы. Ал сүйкімді күлкің туралы
ешнәрсе айта алмаймын. Өйткені мен сол күлкіңе өлердей
ғашықпын. Сенемін, алдамас, арбамас деп ойлаймын.
Барлық қыздарға тән қылығың бар. Актерлік талантың да
жоқ емес. Ол қасиетің өзіңе өте жарасады. Алайда оны
жалғандық үшін бетперде қылмас деп сендім, сендім...
Кемшілік кімде жоқ? Өзіңді биіктеу санайсың. Қыз
дардың бәрінде кездесетін өр мінезің шығар. Тәкаппарлық
пен қарапайым болуды дұрыс ажырата алмайсың. Ол үшін
солармен араласып, көз жеткізу керек. Ұлтыңды сүйесің,
қадірлейсің. Бірақ оның өткен жолын, тарихын жете
сараптай алмайсың. Мүмкін алшақта өткен балалық шақ
тың салдары болар. Қандай мәселе болсын өзіндік көзқа
расың бар, ой түйіндей аласың. Бәрінен де маған ұнайтыны
сенің сезімтал, сезгіштігің.
1967 жыл, қараша айы.
Бесінші хат.
Міне, сенің жігітіңмен де танысып, қатар отырдық.
Қаңтардың 7-сі. Бұл күн менің есімде мәңгі сақталып қалды.
Жалпы сыртқы тұлғасынан қызғанғаным тек бойы ғана.
Иә, қыздың иегінен асып тұрғаны жарасымды. Екеуміз
арбасқандай болдық-ау деймін. Көпке дейін әңгімеміз
үйлеспей, қожырай берді. Бірақ М...маған қарағанда өзін
еркіндеу ұстайды. Қалай дегенмен бір жарым жыл стажы
бар емес пе. Бітімі сұңғақ, аса көрікті болмаса да өзіндік түрі
бар. Саған еркін түсіп отырды. «Зайка, спички подай!» дейді.
Осының өзі-ақ бұған дәлел. Кірпідей жиырылу маған да
ыңғайсыз. Оның үстіне мен кіммін? Ха! Жәй ғана қонақпын.
Кешіміз жаман болған жоқ. Көрші бөлмедегі қыздар келіп,
біраз ән салып көңілді отырдық.
Жалпы, Зоя сенің ішкі ойың маған белгісіз. Мені жігітіңе
көрсетіп қызғаныш туғызу ма? Керісінше жігітіңді маған
көрсетіп менен құтылу ма? Әй қойшы, мұндайда ойға не
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келмейді. Қанша білдірмейін десем де, ішімдегі қызғаныш
оты қайта-қайта лап етіп, қайта сөніп отырды. Жігіт мен
ойлағаннан әлдеқайда төмен болып шықты. Өзін осы
күннің «модалы» жігіттеріне ұқсатып, кербездене сөйлейді.
Интернатта жүріп мұндай «стиляга», «блатягалардың»
талайын көргенімді білсе ғой, шіркін! Егер ол байсал
дылық көрсетіп, шынайы пейіл білдіргенде, мен бұл жерде
шыдап отыра да алмас едім. Бір кезде ол сені сыртқа алып
кетті. Көңілім елеңдеп мен отырмын. Өңім сұрланып,
іштен тынып қала бердім. Бір шатақты шығарғым келіпақ отыр. Амал не? Қасымдағы қыздардан ұят қой. Әсіресе,
сен жыламсырап кіргенде жүрегім шаншып-шаншып
кетті. Сүйген жүректе дауа бар ма? Екеуіңнің араларыңда
жаншылып қала берді...
Иә, болар іс болды, айтылар сөз айтылды. Осыдан соң
үмітім үзілер, жүрегім байыз табар деп едім. Олай болмады.
Сәл ғана саябырсып, өкпесі тараған соң саған қарай сүйрелеп
ала жөнелді. Менде шара бар ма? Сүйеді екен деп соңынан
еріп жүре бердім...
1967 жыл, қаңтар айы.
Алтыншы хат.
Зоя!
Мен тіпті ұйқыға жатуға қорқатын болдым. Жатсам бол
ды, көз алдыма сен елестеп, таң атқанша дөңбекшіп, әбігерге
түсем де жатамын. Осыған дейін мұндай мазасыз күйді
бастан кешірген емеспін. Не болғанын өзім де білмеймін.
Дұрыс түсіндіріп берер достарым қане? Оларға айтсам
күлетін секілді. Осының бәрін еріккеннен немес ертеңге
ескерткіш болсын деп жазып отырған жоқпын. Жазу – осы
сәтте мен үшін тыныс, демалу, сыр шерту, төгілген жүрек
жасы... Бір сөзбен айтқанда – дәрменсізбін! Мен қазір туған
үйімде демалып жатырмын. Өскен ұям, туыстар ортасы,
бала кез достарым. Бұдан ыстық не бар? Алайда солардан
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жырақтау жүргім келеді. Үнсізбін, көңілсізбін, жабыр
қаумын. Оның себебі былай да түсінікті. Менің махабба
тымның шынайы әлде жалған екенін тексеріп білу сенің ғана
қолыңнан келеді.
Қайтейін, сен мен үшін асқарсың. Мұны өзің де солай
деп түсінеді екенсің. Сенімен соңғы кездесуім осындай ойға
қалдырды. Әлі де пісе қоймаған, балауса сезімімді алдыңа
ақтарып салдым. Танядай қатты ұнататын сырлас қызым
бар екенін де жасырған жоқпын. Бұл шарасыздық әрекетім
күлкілі де, екіжүзділік те болар. Алайда ол менің шын
пейілім, жанымды жегідей жеген сырым еді. Бір ғажабы,
сен оған аса мән бермегендей күлдің де қойдың...
Ақан сері өмірінде үш рет ғашық болыпты деген сөз бар.
«Үш тоты» деген әні де бар. Алайда ол Ақанның жеңіл жүрі
сін, көңілінің тұрлаусыздығын білдірмесе керек. Ол өмірге,
табиғатқа, сұлулыққа ғашық адам. Өз ойымша шынайы,
адал махаббат иесі оның қанша дүркін ғашық болғанында
емес, сол асыл сезімді қаншалықты қастерлей, сақтай
білгенінде-ау, деймін. Менің бұл пікірім әлі саяз, солғын
да шығар? Өйткені, нағыз махаббатты сезініп білу үшін
оны бастан кешірген абзал. Сонда менікі не сезім?
Зайтуна, алдыңа барып тізе бүгіп, жүрегімді ұсынып,
аяғыңа жығылғанмен сенер-сенбесің неғайбыл. Өйткені
тап қазіргі замана ғашықтары мүлдем олай істемейді. Ол
күлкілі, ол «как в кино!». Демек, тек шыдау керек. Бәрі де
уақыттың еншісінде. Ал уақыт болса, бәрін бұзып, өзгертіп
жіберуі әбден мүмкін. Дегенмен мен бұған өз тарапымнан
өте қарсымын.
1967 жыл, маусым айы.
Жетінші хат.
Осы күндері өзіммен-өзім жалғыз қала беремін.
Ақжарқын мінез, әзіл-оспақ, жайсаңдық жайына қалып
барады. Жарым түн. Биіктеу ілінген шынжырлы сағат «жат280

жат» деп тынымсыз сыртылдайды. Қалай десем екен? Көз
алдымда тағы сенсің. Саған сонау бала кезімде неге ғашық
болмады екем? Бәрі де тез, жеңіл өте шығады, тез ұмытылар
еді. Неде болса осы жолы бара салып, өзіңе бір жолықсам
деймін. Кеудемді ашып, жүрегімді ұсынбақпын. Мүмкін
итеріп тастарсың? Бәлкім, сезімімді қадірлеп, қуанышқа
ортақ боларсың? Екеуі де мен үшін ұлы ізгілік, үлкен өзгеріс.
Аулақта өзіммен өзім арпалысқанша, бір жағына шығып,
тиылып, тыныштық тапқаным жөн сияқты.
1967 жыл, тамыз айы.
Соңғы хат.
Бәрі де бітті, досым. Жалыны күшті болғанмен лап етіп
тез сөнетін құрақ шөпте не қауһар бар дейсің. Сүйгендігім
нен опық жеген жоқпын. Сүймеген адамның қасында
күлкілі, бишара, елеусіз көрінеді екенсің. Теңіздей шалқыған
жүрек алауын бір дорбаға сыйғызып, аузын мықтап будым.
Тұншықсын адал сезімім! Сөнсін мөлдір махаббат! Өз
қайғыңды, тау суындай арындаған асау көңілді тоқтатып,
көтере білу де аса шыдамдылықты қажет етеді.
Хош! Кеудемде терең күрсініс, жанарымда жас
қалдырдыңдар! Тас жүректер! Алғаш рет тауым шағылып,
сағым сынған.
1967 жыл, қараша айы.
...Күнделігімді парақтап, оқып отырып алыста қалған
жастық дәурен, албырт шағым есіме түседі. Содан бері
елу жылдан астам уақыт өткен екен. Сондағы алаулаған
жүрек қайда? Алабұртып, алып ұшқан көңіл қайда? Бір
таңқалатыным, жас болсам да сол кездегі тілім қандай
шалымды, шешен, ұғынықты. Мені сөйлетіп, әбігерге
түсірген таза махаббат сезімі екен-ау!
Көздері үнемі күлімдеп тұратын сол бір бойшаң, аққұба
қыз қайда екен? Көрмегелі жарты ғасыр өтіпті. Ақылсыз
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адам «шынын айтам деп сырын айтыпты» дегенге балап
жүрмеңіздер. Мұның өзі жүрегімде сақталған сырдан гөрі,
менің өмірге көзқарасымды күрт өзгертіп жіберген аса елеулі
оқиғаға жақын. Соның бәрін сыпайылап жазып кеткенім
жөн шығар. Өзіммен бірге «о дүниеге» алып кеткеннен не
ұтамын?
Бұдан кейінгі жәй-күйім айтпаса да белгілі. Тұманда
адасқан адамдай, бағыт-бағдарсыз күндерім өтіп жатты.
Бәрінен көңіл суып, жарық дүниеде жалғыз қалғандай
сезінемін. Бар алданышым оқу ғана. Оған да аса құлқым жоқ.
Соның салдары болу керек, екінші сессияда стипендиясыз
қалдым. Бұл «хикаям» өзі де ренжулі жүрген Таняға да
жетіпті.
Бір күні әдеттегіден гөрі «семіздеу» конвертке салынған
хат алдым. Менің бүкіл фотосуреттерімді кесіп алып, салып
жіберіпті. Ішінде, «сен де осылай істеп, менің хаттарым
мен суреттерім болса, салып жібер» деген тілдей хаты бар.
«Екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді» деген осы
шығар. Тағдырым осы не дейін? Мен үшін «махаббат әлегі»
болған нәрсе, Таня үшін «сатқындық» боп көрінсе керек.
Сол үшін Таня мені кешіре алмады, мына ісі үшін мен де
оны кешіре алмадым. Көп жылдардан соң осының бәрі
менің кеудемде:
«Жылдар өшті, арман көшті.
Уақыт бізді тоса ма?
Сен қайтесің, мен қайтейін?
Қосылмаған қос арна!» –
деген арман әнге айналған еді.
Сөйтіп, буырқанған өмір толқыны екеумізді екі жаға
лауға лақтырып тастап өз жөнімен кете берді. Бірақ
жүректе тұнып, жаныңда із қалдырған мұндай сәттер еш
уақытта ұмытылмақ емес. Ол үнемі санаңда жаңғырып, жыл
құсындай қайта-қайта оралып келеді де тұрады.
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Міне, 1967-жылдан бері, яғни сені көрмегелі 53 жыл
өтіпті. Оқушы дәптерінің екі парағын толтыра жазған 32
хатың, сол кезде түскен екі-үш суретің әлі күнге сақтаулы
жатыр. Мен де ашуға жеңгізіп, осының бәрін өзіңе қайтарып
жібермегеніме қатты қуанамын. Өзің болмасаң да, сенің
таза пейілден жазған балауса хаттарың менімен бірге өмір
сүріп келеді. Мен көргеннің бәрін көрді. Қуанған-мұңайған
сәттерімнің куәгері болды. Сонау Забайкальеде, тайганың
қақаған аязында қатар жүріп әскери қызметін өткерді.
Қазақстанның қай түкпірінде жүрмейін мұңдасым, сырла
сым, сүйенішім болды. Демек, сенің бейнең менің жүрегімде
мәңгі қалды деген сөз.
«Шын сүйген адам бір іздеп барар еді ғой!» дейтіндер
де табылар. Несі бар, жөн сөз. Алайда мен бармай қалған
жоқпын. Әлденеше рет бардым. «Иваницина, 99» көшесін
бойлап, сағаттап жүргенімді кімге айтарсың? Қолымдағы
хаттарыңды, суреттеріңді өзіңе табыс етпек едім. Үйіңе
кіріп баруға жүрегім дауаламады. Не деп барам? Таня,
кешір, қателесіппін! Ғашық болған қыз кеудемнен тепті.
Саған қайтып келдім» деймін бе? Бұл келісімді сен
түсінгенмен, жұбайың, балаларың қалай қарайды? Бейтаныс
кісі біздің үйде не істеп жүр демей ме? Бар сырым осы.
Кеш болса да мына бір ән-өлеңім сені тауып алса болғаны.
Шексіз бақытқа бөленер едім!
«Айдын көл бүгінде, алаңсыз шулайды,
Жағада тұрғандай сыр тұнып.
Кеш ұққан жүрегім дәрменсіз тулайды,
Кеткенін бақыттың бұрылып...
Елітіп келеді махаббат әуені,
Даланың жұпары еседі.
Жанымның көктемі қаншама көктеді
Ұмытар емеспін тек сені...»
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ҚЫЗЫҒЫ БІТПЕС, ҚЫЗҒЫН ШАҚ
Филологтармен қосылып бір жылдан астам оқыған соң,
еншімізді алып бөлініп шықтық. Бөлектеніп «Журналис
тика» факультеті атандық. 25 студент, оның үшеуі қыздар.
Бүгінде әдебиет сүйер қауымға аттары әйгілі, белгілі
қаламгер-журналистер Шәрбану Бейсенова, Сара Латиева,
Мағира Қожахметовалар – біздің қыздарымыз. Студент
болмай тұрып-ақ, баспасөз беттерінде талай очерк, мақала,
суреттемелерімен көзге түсіп, қаламы төселген Сейітқазы
Досымов, Ырым Кененбаев, Сәлім Меңдібаев, Құрманғазы
Мұстафин, Айтқали Нұрғалиев секілді жүйріктеріміз бар.
Ақындардан да құралақан емеспіз. Көшбастаушы Жарасқан
Әбдірашевтен бастап, Қажытай Ильясов, Сейсен Мұқтар
ұлы, Мұрат Құлымбетов, Жолбарыс Әбішев, Қаржаубай
Омаров сынды ақындарымыз бір төбе. Ол кезде әскери
міндетін өткеру мерзімі үш жыл болса, теңіз флотында
төрт жыл. Әбді Шынбатыров, Сақтаған Дүйсенов, Ұзақбай
Төлебаев, Жанат Дүкенбаев, тағы басқа да жігіттеріміз үш
жыл әскерде болып келгендер. Ішімізде Дастан Мұқанов
сынды «матросымыз» да бар. Өзгелердің бізді «шалдар
факультеті» деп әзілдейтіні сондықтан.
Менің жатақханада тұрады деген атым ғана. Көбіне
Төрткен тәтемнің үйінде жүремін. Тыныш, әрі оқитын
жеріме де жақын. Оның үстіне тәтем ол кезде А.С.Пушкин
атындағы Ұлттық кітапханада істейді. Керекті кітапта
рымды әкеп береді. «Махаббат майданында» жеңіліс тапқан
көңілім әлі сейіле қойған жоқ. Бірге оқитын жігіттермен
де етене араласа алмай, бөлек жүретінім содан шығар.
Әйтсе де, негізгі себеп бұл да емес.
Еліміздің түкпір-түкпірінен журналист болуды, ақынжазушы болуды армандап келген жігіттердің әрқайсысы
бір-бір «тұлға». Басынан сөз асырмайтын тәкаппары да,
мінезі шатақтау қызбалары да бар. Көбісі ауылда өскендер.
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«Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайдының» кері ме,
әйтеуір басымыз қосыла қалса, аяғы жанжал-төбелеспен
аяқталатын еді. Сонау бірінші курста-ақ бұл жағдай елес
бере бастады. Сол жылы оқуға түскен филологтармен
бірге бізді Торғай жеріне, Амангелді ауданы, Амангелді
совхозына жұмысқа жіберді. Басшымыз – университеттің
ұстазы, белгілі фольклорист-ғалым Сұлтанғали Садырбаев.
Жартымыз шөпте, қалғанымыз ауылда қалып жұмыс
істейтін болдық. Мен ауылда қалғанды жөн көрдім. Негізгі
істейтін жұмысымыз үйлердің, кеңсе, клубтың сыртын
жаңғырту, сылау. Қысқасы, жеңіл жөндеуден өткізу. Біздің
топта Сәлім, Сақтаған, Ырым және бір-екі жігіт бармыз.
Болашақ филологтар Алма, Үміт, Гүлнәзия деген қыздар
бар. Бұлар сылақшылар. Сақтаған болса «водовоз», сондайақ қажетті сайман-жабдықтар жеткізуші. Оған арнайы
жүк машинасы берілді. Қалғандарымыз үйдің сыртын
қырып, «арматура» жасап, батпақ илеп, шелекпен тасып
берушілерміз. Ауылда жастар жетерлік. Солармен танысып,
кешке бір үйге жиналып, ән салып, көңіл көтеріп, билеп
жататын едік. Сақтаған сол жақтың жігіті болған соң тез
үйірісіп, ауыл адамдарымен етене араласып кеттік.
Әрі ғалым, әрі ұстаз Сұлтанғали ағамызды жиі қонаққа
шақырады. Өзі де кербез сөйлейтін, сөзге шешен адам.
Неге екенін қайдам, қонақ боп барған үйіне міндетті түрде
мені алдыртатын. Мен болсам жалғыз барудан ыңғайсызда
нып, қасыма Ырым мен Сәлімді ертіп аламын. Ол кезде
әлі Қабылтаев боп жүрсем де, мұғалімдер, оқуға бірге
түскен қыз-жігіттер менің Кенен ақынның баласы екенім
ді біліп алғанға ұқсайды. Сұлтанғали аға мақтауымды
әбден келтіріп ап, қолыма домбыра ұстатады. Ол кезде
тәп-тәуір қоңыр даусым бар. Әкемнің біраз әндерін айтып
беремін. Айтыстары, өлең-жырлары жайлы білгенімше
әңгіме етемін. «Аты-жөнің неге басқаша?» деп сұрайтын
дар да табылып қалады. Ондайда Сұлтанғали ағаның өзі285

ақ күлдіре отырып, менің оқуға қалай түскеніме дейін
келістіре айтып береді. Бір жарым айдың ішінде ауылдың
тең жартысы қонақ етті-ау деймін! Өзім болсам алшаң
басып, кәдімгі бір сол ауылдың дүр әншісіндей сезінемін.
Бригадамыздағы үш қыздың мінезі үш түрлі. Алма
Қыраубаева, толықша келген, жымия күліп қойып әзілді
тауып айтатын өте білімді қыз. Ішіміздегі ең тынымды, қандай
жұмыс болса да аяғынан шықпай қоймайды. «Бүгінге осы да
жетер. Ертең де күн бар ғой! Қалғанын ертең келіп істерміз»
деп бұлаңдай бастасақ болды, мен сендерге бір әңгіме айтып
берейін дейтін күлімсіреп:
«...Баяғыда бір үйдің «тұяғын» қимылдатқысы келмейтін
көкжалқау үш ұлы болыпты. Жалқаулықтары сондай
алдына қойған асты қасықпен алып аузына апаруға ерінеді
екен. Бір күні үшеуі алма ағаштың түбінде шалқалай
жатып қиялға кетеді. Алма ағаштың бұтақтары піскен
алмалардың салмағынан иіліп жерге тиіп тұр. Қолыңды
созсаң болғаны. Сонда біреуі тұрып: «Шіркін, анау тұрған
қызыл алма үзіліп кеп аузыма топ ете түссе ғой!» дейді.
Екіншісі, біраз ойланып отырып: «Оны қайтесің? Ауызға түс
кеннен кейін оны жақсылап шайнау керек!» деп қиналады.
Сонда, үшіншісі: «Не деген адамсыңдар? Соның бәрін
қалай ерінбей айтып отырсыңдар» деген екен. Ертең – ол
ертең. Бүгінгі шаруаны бүгін бітіріп кетейік», – деп қолына
күрегін алады. Әлгіндей сөзден кейін не дау айтасың.
Біз де амалсыз жұмысқа қайта кірісетін едік.
Үміт Тоқмағанбетова. Орта бойлы, үнемі күліп жүретін
талдырмаш қыз. Небір қиссаларды, дастан-жырларды жатқа
айтады. Тым нәзік, әлсіз болған соң ауыр жұмысқа салғы
мыз келмей: «Сен әңгіме айт, біздің екі құлағымыз сенде»
деп, су құйылған темір бөшкенің үстіне отырғызып қоятын
едік. Қолғап киген екі алақанын бір-біріне соғып қойып,
әңгіменің түбін түсіретін. Ашық мінезі, әңгімешілдігі
әлі күнге көз алдымда.
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Гүлнәзия ашаң жүзді, байыппен сөйлейтін, орта бойлы
әдемі бойжеткен. Үнінде бір ерекшелік бар. Мінезі жазық,
байырғының қыздары сияқты баяу, ақырын сөйлейді.
Үшеуінің де бойынан қазақы тәрбие, байсалды мінез, қазақ
қыздарына тән биязылық, ұяңдылық көрініп тұратын еді.
Тап сол кезде үш қыздың тағдыры үш түрлі болатынын кім
біліпті. Үшеуі де замандас, үшеуі де студент, үшеуі де біздің
бригаданың сылақшылары. Кейін Алма осы университетте
30 жылдан астам уақыт ұстаздық етіп, қаншама шәкірттер
баулып шығарды. Филология ғылымдарының докторы,
профессор атанып, әдебиет саласының бір тұтқасын ұстаған
атақты ғалым болды. Жамбыл еліне келін боп түсіп, ұлы
жыраудың келіні атанды. Өмірден ертелеу өтсе де артында
мыңдаған шәкірттері, ғылыми еңбектері, ұлдары қалды.
Мұның бәрі өшпес із, алтын қор, асыл қазына.
Болашағынан үлкен үміт күттірген Үміттің ғұмыры тым
қысқа болды. Газет беттерінде тамылжыта жазған әңгіме
лерін оқып, ойының тереңдігіне, жазу шеберлігіне тәнті боп
отыратын едік. Сұм ажал онысына қарамайды екен. Бір сәтте
суы тартылған бұлақтай арамыздан ғайып болды.
Гүлнәзия болса көп жылдар баспа саласында қызмет
етіп, тәжірибелі редактор, үздік баспагер атанды. Кейіннен
айтулы азамат, бізбен қатар оқыған Ризабек деген жігітке
тұрмысқа шықты. Ұрпағын өсіріп, немере сүйіп отырған
ардақты ана.
Мұның бәрі талай жылдар өткеннен кейінгі жәйлар. Ал,
жаңадан студент атанып, желігіміз әлі басылмай жүрген сәтте
осылай болар деген қаперге де кірмегені ақиқат.
Біздің тап осылай қонақтатып, әндетіп жүргеніміз
қызғаныш туғызды ма? Әлде басқа да себептері бар ма, қай
дам? Сондай бір бас қосу кешімізге өзге жігіттер шақыру
сыз келіп жанжал туғызды. Оның ішінде басқа факультетте
оқитын студенттер де бар. Қыздарға дөрекі сөйлеп, шыр
қымызды бұза бастады. Аяғы төбелеске ұласып, жаға жыр
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тысып дегендей, біраз сілкілесіп алдық. Ішіміздегі қыз
мінезді, ең жуасымыз деген Сәлімнің өзі де қарап тұрмай
жұдырық түйістірді-ау деймін? Ертесі күні ауылдың бас
шылары бәрімізді шақырып алып, әрең дегенде табыстырған
болатын. Әйтеуір, аман-есен жазғы жұмысымызды бітіріп,
Алматыға жол тарттық.
Осы жолы өзімнің көңіліме ұнаған төрт жігітті қонаққа
шақырдым. Ырым, Ақкөл, Сәлім, Социал бар. Отар стан
циясынан түсіп қалып, ауылға келдік. Бұл жолы да әкем
дастарқан жайып, ән салып, шын пейілден қарсы алып еді.
«Сағынтып Қостанайдан балам келді,
Қасына төрт жолдасын ала келді.
Сәлем беріп келсеңдер, саламат бол,
Бұрынғыдан кейінге жеткен нәрі.
Бірге жүріп, сыйласып дос болыңдар,
Жастық шақтың тұрғанда кетпей әрі», –
деп арқалана жыр төккен Кенен атамыздың қолынан дәм
татып, батасын алып қайтқанбыз. Кейін осы сапарымыз
туралы Сәлім де, Социал да естелік мақалаларын жазып
қалдырды. Ырым болса, әлі күнге атамыздың рухын қас
терлеп қай кезде де әруақ тұтып жүреді. Бұл әңгімеге кейін
тағы орала жатармыз.
Сөйтіп, аласапыран студенттік өмір де басталып кетті.
Деканымыз ғалым-журналист – Тауман Амандосов. Курс
жетекшіміз – Әбілфайыз Ыдырысов. Ұстаздардан Зейнолла
Қабдолов, Темірбек Қожакеев, Әбділхамит Марқабаев, тағы
басқалар бар. Бәрі де әдебиетші-ғалымдар, журналистика
саласының үздік мамандары. Әр курс сайын ұстаздары
мыз ауысып отырады. Көбіміз сөзуар, ақынжанды болып
келгендіктен шығар лекцияларымыз өте қызықты өтетін еді.
Небір сұрақтар қойылып, қаперімде ойда жоқ тақырыптар
қозғалып, аяғы қызу тартысқа айналып жатады. «Махаббат
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деген не?», «Шыбында да махаббат бар ма?», «Абайдың
Тоғжаны бөлек, біздің Тоғжандарымыз қандай?», «Жазушы
мен журналистің айырмасы бар ма?», «Жазушы – жәйбасар,
журналист – тезбасар» дегенді қалай түсінесің?» дейтін
мәселелер төңірегінде кеңірдек соза, айтысып жатушы едік.
Әйтеуір саясаттан басқаның бәрі қызықты. Ол тақырыпқа
мұғалімдер де, шәкірттер де аяқ баспайды.
Шуласып жүріп 1-курстың қалай біткенін де білмей
қалдық. Айтқали, Шәрбану, Құрманғазылар үлгерімі өте
жақсы студенттер атанды. Ең үздігіміз де жоқ емес. Ол –
Сүлеймен Тоқсанбаев. Қашан көрсең де қолынан кітабы
түспейтін, шашы жалбырап, үнемі күліп жүретін жігіт.
Оның үстіне біздің курстағы жалғыз күйшіміз. Екінші
курстың ортасына таман Сүкеңнің қатарына Сәлім қосылды.
Ендігі жерде «бір емес екі бірдей үздігіміз бар» деп мақта
натын болдық. Бұларға ең жоғары стипендия тағайын
далады. «Мынауың үлкен ерлік болды, жумайсың ба!»
деп ортаға алып жатырмыз. Сәлім өзінің биязы мінезіне
салып: «Жігіттер, мен жуудан қашпаймын. Міне, ортамызда
ақындар отыр. Тап осы жерде мені мақтап бір-бір шумақтан
ғана өлең шығарсын. Бірінші орынға «конъяк», екінші
орынға «ақ арақ», үшіншіге бір бөтелке «портвейн» қоямын.
Қалғандарың «жюри» боласыңдар», – деді. Мен ақынмын
дейтін бірнеше жігіт отыра қалып, бастарын тұқыртып өлең
жазуға кірісті. Бірер уақыт өткен соң әркім өз жазғанын оқи
бастады. Оның ішінде Қаржаубай да, Мұрат та, Манар да
бар. Олардың өлеңдері есімде қалмапты. Соның ішіндегі
үздік атанған Жарасқанның бір шумақ өлеңі, кейін бәріміз
айтып жүретіндей мәтелге айналып кетті:
«Көзінен сұлулықтың әрін көрем,
Сөзі де жанып тұрған, жалынды өлең.
Қыздарды қыз мінезбен ғашық еткен,
Жігіттің жігіті ғой, Сәлім, деген!»
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Тауып айтқан сөзге дауа бар ма? Сол жерде «жюри»
шешім қабылдап, жігіттер мойындап, Сәлімнің әлі қолына да
тимеген стипендиясын армансыз жуып едік.
Ұстаздардың ішінде сөзімен де, мінез-құлқымен де
мәңгі жадыңда қалатындар болады. Соның бірі – Зейнолла
Қабдолов. Жұбайы Сәуле апай маған мектепте тарихтан сабақ
берсе, Зейнолла аға университетте әдебиеттен дәріс оқыды.
Әр сөзін баптай айтып, мәнерлеп, шымырлата сөйлегенде
алдымызда Мұхтар Әуезов тұрғандай сезінетінбіз. Ұлы
ұстаздың алдын көрген адам ғой. Бәлкім, сәл еліктейтін де
шығар. Өңінде байсалдылық, үнінде ерекше тартымдылық
бар, шешен сөйлейді. Бір орайы келгенде: «Студенттердің
ішінде айтқаныңды қағып алатын сұңғыласы да, қанша
түсіндіріп жатсаң санасына сіңіре алмай, төрт тағандап
тұрып алатын жетесіздері де кездеседі. Салыстыра айтар
болсақ, мұндай студенттерді кәдімгі от жағатын пешке
теңеуге болады. Біріне, сәл оттық тигізіп, үрлесең болғаны
лаулай жанып гуілдете тартып ала жөнеледі. Енді бірі, қанша
тамызық құйып, тұтатып жатсаң да бықсып, түтіні кері
теуіп берекеңді кетіреді. Тап бір түтіндігі бітеліп қалған пеш
сияқты», – дейтін. Ұстаз ағаның осы бір салыстыра айтқан
әңгімесі санамда мәңгі жатталып қалғандай.
Сондай ұстаздың бірі сырмінез, жетекшіміз, атақты
журналист – Әбілфайыз Ыдырысов. Әбекең бізге газетті
көркемдеу, макетін жасау, безендіру, «материалдарды»
орналастыру, шрифтеу сияқты жәйларды үйретеді. Өзі де
өнерлі адам, біз ұйымдастырған студенттік кештердің бел
ортасында жүреді. Бәрінен де есте қалғаны ағаның әнші
лігі. Жұбайы Заря жеңгей екеуі қосылып, «Қыз Жібек пен
Төлегеннің» ариясын келістіре орындайтын еді. Кәсіпқой
әншілердің айтқанын талай естіп жүрсек те, біз үшін таңтамаша дүние. Тіпті мәселе оның қалай орындалуында
емес, ерлі-зайыпты адамдардың үйлесімі, бір-біріне деген
ілтипаты, іштей жарасымдығы тәнті ететін.
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Ұстаздардың ішіндегі ең жасы – Әбділхамит Марқабаев.
Қазақ әдебиетіндегі фантастика жанрынан сабақ береді.
Біздің курстағы жігіттердің көбі онымен түйдей құрдас
болмаса да, тұстас болып келеді. Өзі де әзіл-қалжыңның
түбін түсіретін, мінезі жарқын адам. Лекциясы өте тартымды,
қызықты өтетін еді. Бір күні кіріп кеп:
– Кешегі «Қайрат» пен «Спартактың» ойнын көрдіңдер
ме? Біздің орыстар, Мәскеудің орыстарын қалай тас-талқан
етті, ә! – дейді қулана. Сол жолы Қайрат екі гол ұрып айды
аспанға бір-ақ шығарған еді. Онысын түсіне қойып:
– Әбеке-ау, «Қайрат» орыстың командасы емес, өзіміздікі ғой? Сіздің сөзіңізге түсінбей қалдық?
– Өй, сендер не түсінесіңдер? Сегізбаев пен Ордабаев
тан басқа бір қазағы жоқ команда орыстікі болмағанда,
кімдікі болушы еді? – деп жымиып күліп қоятын.
Біздің курстың ақсақалы – Қажытай Ильясов. Екеуі
қатарлас. Бірі – ұстаз, бірі студент болса да әзілдері
жарасып тұратын. Сондай бір сәтте: «Осы біздің Үкімет
те қызық. Сонау Пекиннің пединститутын бітіріп келген
адамды студент қып босқа отырғызып қойғанша, пәтер
беріп, анау құпия комитетке кіргізіп қоймай ма! Өздері
қытайша бір ауыз сөз білмейді. Сөйте тұра қытайша ағып
тұрған адамды көрмейді. Өз аяғымен қашып келген дайын
«агент» қой бұл», – деп әзілдейтін.
Әзілдеп айтса да, сөзінде шындық бар. Расында, сонау
алпысыншы жылдары Қажытай бір топ адаммен Қытайдан
қашып келгендердің бірі. Туған-туыстары, қарындастары
сонда қалған. Оны кейін өзі де жасырмай айтып отыратын.
Қызу қанды, арқалы ақын. Қытай тілінде еркін сөйлейді.
Сондағы педагогикалық институтты бітірген. Ал қазақ тіліне
келгенде алдына жан салмайтын шешен еді. Қазақтың ұмыт
қалған небір мақал-мәтелдерін, көне сөздерін, афоризм
дерді Қажытайдан естіп, таң-тамаша қалатынбыз. Әсіресе
менің есімде қалғаны, оның ән шығару өнері. Сол кездің
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өзінде бірнеше әндері бар еді. Бізді қатты таңқалдырған
тағы бір жәй – Қажытайдың гитарада ойнау шеберлігі.
Шанағының астына жұмсақ орамал төсеп, «Бақытжан,
сен гитараның басынан ұстап, ақырын дірілдетіп тұр.
Қалғандарың «дем» шығармай, тыныш отырып тыңдаңдар.
Музыка үнсіздікті сүйеді!» дейтін. Сондағы естіген небір
әндердің, романстардың үні менің құлағымда әлі тұр.
Мұның бәрін қайда жүріп, қашан үйренгені беймәлім.
Қай кезде де әзіл-қалжыңы әзір тұратын Марқабаев
аға бір күні: «Мынау, Қажытай достарың, қытайша шебер
болғанмен орысшаға жоқ. Қатты қиналып жүр. Бұған
Сәлім қашанғы аудармашы бола береді? Бес жыл бойы
орыс тілін оқи ма, әлде журналистиканы оқи ма? Одан да
бәрің бірігіп хат жазып, Мәскеуге жіберіңдер. Кафедра
оқытушылары біз де қолдайық. Қытайға ара түсіп ек, енді
орысқа ара түсіп құтқарып алайық», – деп әзіл-шыны
аралас пікір айтты.
Расында, оны күн сайын өзіміз де көріп жүрміз. Әсіресе,
Қажытайға аса ауыр тиетін әскери сабақтар. Неше түрлі
әскери атаулар, соғыс құралдары, техникалары жөнінде
оқылатын лекциялар кімге де болса оңайға түспейтін.
Сөйтіп, Сәлім бастаған орысшаға жетік бір топ жігіттер
отыра қалып Қорғаныс министрлігіне хат жаздық. Әрине
өз атымыздан емес, деканат атынан жазылды. Бірер уақыт
өткенде оң жауап келіп, бүкіл факультет болып қуан
ғанымыз әлі есімде. Әбілхамит ағаның бастауымен, ұстаз
дардың қолдауымен Қажытай ағамызды әскери кафедрадан
«құтқарып» алдық.
Марқабаев ағаның мұндай әзілдерін тізіп айта берсек,
талай жерге барып қаларым сөзсіз. Кейде көңіл күйі
болмай, сабақ өткізуге зауқы жоқ кезде: «Жігіттер, бүгін күн
ыстық, аудитория да күйіп тұр екен. Сабақ өткізу мүмкін
емес. Қалтасында үш сом ақшасы барларың қалыңдар.
Қалғандарыңа рұқсат, қайта беріңдер» деп әзіл тастайтын
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еді. Пейілдері кең, қарапайым, әр студенттің жүрегіне жол
тапқан, бойына білім нәрін құйған ұстаз ағаларымыз осын
дай еді. Бәрі де дүниеден озып кетті. Жатқан жерлері жайлы,
жандары пейіштің төрінен орын алсын!
Лекциядан-лекция, семинардан-семинар қуып жүріп
уақыттың қайда кеткенін де білмей қаласың. Сабақтан өзге
әртүрлі кездесулер, киносы, театры, әр институтта болып
жататын кештер бар. Осының бәріне үлгеріп, «жанталасып»
жүретін студенттік шаққа қалай сүйсінбессің! «Қанша
уақыт берсең де, беймаза студентке бір сағат жетпей
тұрады» деген сөз бекер айтылмаса керек. Менің қатты
қиналатын сабағым араб тілі. Бұл қытай тілінен кейінгі
ең ауыр, аса күрделі тіл деп ұстазымыздың өзі айтады.
Ұстазым араб тілін терең меңгерген, осы саланың үлкен
маманы М.Мәженова апай. Сабырлы, қатаң талап қоятын
әділетті адам. Мұндағы үздігіміз Жолбарыс Әбішев. Арабша
сөздерді тез жаттайды, мәнерлеп айта алады. Ең дұрысы
жазуы өте сұлу. Апай екі сөзінің бірінде Жолбарысты үлгі
етіп айтып отырушы еді.
2-курстың аяғына таман бәрімізге арнайы тапсырма
берілді. Маған тигені «Советтік Қазақстандағы әйелдер
бейнесі» деген тақырып. Екі айдың ішінде алған тақырып
бойынша араб тілінде қысқаша әңгіме-реферат жазып келуім
қажет. Әрі пайдаланған араб сөздерін жаттап, тізбесін жасап,
аударып әкелуге тиіспін. Сондай-ақ әлгіні мәнерлеп оқып,
мазмұнын айтып беруге тиіспін.
Алда талай уақыт бар ғой деп арқаны кеңге салып жүре
беріппін. Екі аптадай уақыт қалды. Қанша тыраштансам да
қолымнан келмейтіні көрініп тұр. Әңгіме тұрмақ, екі сөздің
басын қосып арабша сөйлем құрудың өзі бір азап. Не істерімді
білмей абыржып жүрмін. Бір күні стадионның алдында
баяғы интернаттағы палуанымыз Әбдінұрды жолықтырып
қалдым. Спортын әлі тастамапты. Дене бітімі бұрынғыдан
да іріленіп, нағыз палуанға ұқсайды. Төсіне «Спорт шебері»
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деген белгі тағып алыпты. Құшақтасып, көрісіп, дабыр
ласып қалдық. Сөз арасында: «Осылай қиналып жүрмін.
Арабша білетін таныстарың болса, көмектесіп жіберсең,
жақсы болар еді. Әйтпесе, жағдайым «хана!» деп күлдіріп
жатырмын. «Біздің СХИ-да ондайлар қайдан болсын.
Сен неде болса Орынкүлге барып жолық. Мединститутта
оқиды. Оларда араб елінен келген студенттер де бар. Анау
жолы институтаралық жарысқа барғанымда көргенмін»
деді. Жерден жеті қоян тапқандай қуанып, ертесі күні-ақ
Әбдінұр берген адреспен іздеп бардым.
Орынкүлді өзім де жақсы танимын. Мектепте бірге
оқығанбыз. Бірақ ол интернаттан емес, үйден қатынап
оқыды. Өзі менің жерлесім, Мерке жақтың қызы. Өзіме дәріс
оқитын Темірбек Қожакеевтің туған қарындасы. Жатақханада
тұрады екен. Менің жәйімді білген соң, шығып кетіп, екі
араб жігітін ертіп келді. Бірінші курсқа биыл түскен жас
жігіттер. Екеуі де орысша тәп-тәуір сөйлейді. Орынкүл мені
таныстырып, бар жағдайды айтып түсіндірген болды. «Еркін
тақырып. Совет елінің әйелдері туралы не айтуға болады?
Білімді, адал, азат елдің еңбекқор әйелдері. Дәрігер, ұстаз,
шахтер, малшы, қызылшашы. Осының бәрін мысалға алып
отырып жазу керек» деп Орынкүл тәптіштеп ұғындырып
жатыр. Артынша, «он күнде бітіре аласыңдар ма?» деді.
Әлгі жігіттер басын изеп, мақұлдағандай болды.
Олар шығып кеткен соң: «Ореке-ау, кәдімгі бір ауылдан
келген інілеріңдей өктем сөйлейсің ғой!» деп әзілдеп
жатырмын. «Бұлар жаңадан келген балалар. Мені осы
жатақхананың коменданты деп қалса керек. Өйткені менің
бөлмелерді аралап, тексеріп жүргенімді талай көрген.
Комендант болмасам да осындағы студенттер комитетінің
мүшесі екенімді қайдан білсін?» Рақметімді айтып, үлкен іс
бітіргендей «шалқи» басып үйіме қайттым.
Араб жігіттері он күнде емес, бір аптаға жеткізбей
жазып берді. Үйге әкеліп, өз қолыммен қайта көшіріп
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алдым. Бірқатар сөздің аудармасын да жазып жіберіпті. Оған
сөздіктерге қарап отырып өз тарапымнан да біраз сөздер
қосып, тізбесін жасадым. Неғұрлым көбірек болса, соғұрлым
мұғалімге сенімдірек болсын дегенім. Мәтінін неше дүркін
оқып, кей тұстарын жаттап алып жатырмын. Қойшы енді,
дайындық жаман емес, айтар жауабым әзір. Алшаң басып
мұғалім-ұстаздың алдына келгенімді қайтейін...
Апай менің жазғандарымды шұқшия отырып ұзақ оқыды.
Кей тұсында басын шайқап, езу тартып қояды. Маған ол
әбден риза болып отырғандай көрінгені рас. Көңілім одан
сайын көтеріліп, кеуде кере терең демалып қоямын. Бір кезде
басын көтеріп:
– Мынаның бәрін өзің жаздың ба? Жасырмай айтшы?
Студент өтірік айпауы керек, – деді көзілдірігін қолына алып.
– Әрине, өзім. Бір ай бойы отырып, қанша сөздікті
ақтарып шықтым. Оның үстіне аса күрделі тақырып емес
қой. Совет әйелдері туралы әңгіме ғана емес, үлкен роман
жазуға да болады, – деп көлгірсіп жатырмын.
– Жарайды, балам. Мына еңбегің, сөздіктерің үшін «төрт»
қоюға болатын еді. Бірақ өтірік айтқаның үшін «екі» қоямын,
– деді. Аузыма сөз түспей, аңырып отырып қалдым.
– Апай, не үшін? Айтқаныңызды жазып келдім, өзіңіз
оқып шықтыңыз! Менің кінәм қайсы? – деймін.
– Кінәң сол. Мына әңгіменің ішінде сен тұрмақ, бес
жыл оқып, осы тілді игерген менің де қаперіме кірмейтін
тіркестер бар. Сен оны қайдан алып, қалай аударып жүрсің?
– деп жазғанымды алдыма тастай салды. Сөйтіп, елден
ерек «пысықтығымның» арқасында келесі сессияға дейін
стипендиясыз қалдым. «Ауырдың үстімен, жеңілдің асты
мен» дейтін нақыл сөздің байыбын енді ұғынғандаймын.
Мәженова апайды көріп қалсам, көзіне түсуден ұялып, жалт
бұрылып жүгіре жөнелетінім әлі есімде.
Қазақтың: «Жақсы әке жаман балаға қырық жыл азық»
дейтіні рас-ау деймін. Екінші курсты бітірер жылы аяқ
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асты екі бөлмелі пәтерге ие болдым. Өзім студентпін, жәй
емес «пәтері бар» студент атандым. Мұндай қуаныштың
сыры мынада екен. «Балаларымның алды қалада оқып
жатыр. Бұрынғыдай емес, денсаулығым сыр бере бастады.
Асықпай жатып дәрігерлерге қаралу үшін жататын үйім жоқ.
Шағын болса да қаладан пәтер берулеріңізді өтінем» деген
мағынада әкемнен өтініш-хат түсіпті. Соған байланысты
Үкіметтің арнайы қаулысы шығып, осы пәтер берілген
екен. 8-шағын ауданы, 78-үй, 8-пәтер. Несі бар, ол кезде
қаланың шеті болса да, 27 шаршы метрді құрайтын әдемі
безендірілген әсем жәй.
Қызықтың бәрі осыдан басталды. Мереке сайын
біздікіне жиналып, туған күннің бәрі осында тойланатын
болды. Өңшең бойдақ жігіттер бас қосып, түн ортасына
дейін ән салып, билеп жататын едік. Апта сайын мені КСКның бастығы шақырады. Көршілердің арызын көрсетеді.
Ақыры үйге милиция келіп, соңғы ескертуін жасап кетті.
Содан кейін ғана аптығымыз басылып, тәртіпке көше
бастадық. Оның үстіне қасыма ауылдан Ақтамақ келді.
Ол да оқуға жаңа түскен студент.

ТЕКТІ ЖІГІТ
Бір жолы қасында арықтау келген, бойшаңдау жігіт
бар Ақылбек кеп тұр. Біз тіпті сирек кездесеміз. Мен түске
дейін оқысам, оның сабақтары түстен кейін бе, әйтеуір
реті келмейді. Сенбі күні болатын. Өздерімен бірге бір-екі
шөлмек шарап ала келіпті. «Бәке, саған таныстырайын деп
арнайы ертіп келдім. Бұл да КазГУ-дің физика-математика
факультетінде 2-курста оқиды. Біз таза есеп қуған «мате
матик» болсақ, бұл өнер қуған «күйші-математик» деп әзілдеп
жатыр. Өзін «Адамбек Тәтенов» деп таныстырды. Тамаша
күйші екен. Небір күйлерді бабына келтіре орындағанда
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айызың қанады. Алдыңда студент емес нағыз кәсіпқой
күйші отырғандай әсерлі. Қазақтың музыкасы, ән-күйлері
жайлы айтқан ой-түйіндері, пайымдаулары тіпті ерекше.
«Көне заманда аталарымыз домбыраға ешкінің ішегін таққан
ғой. Оны кептіріп, созып, иіріп жіңішкертудің өзіндік әдісі,
технологиясы болған. Ондай домбыраның үні қоңыр, жандүниеңді баурап алатындай әсерлі болған. Бүгінгі жасанды
ішек тағылған домбыраның үні «ащылау», «қатаңдау» болып
келеді» дейтін. Өнер жайлы біраз хабарым бар ғой деп жүрген
менің өзім тәнті болып, таң-тамаша қалғанымды несіне
жасырайын. Біздің осы күнге дейін жалғасып келе жатқан
достығымыз міне, осы күннен бастау алып еді.
«Атасы тектілердің тұғыры асыл, тұқымы бір тартады
қалыбына» дейтін сөзді әкемнен жиі естуші едім. Адамбектің
де ар жағында талай тектілер жатыр-ау осы? Болмаса,
қаршадай жігіт осыншама әңгімені, өнер зерттеушілердің
жүрегі дауалай бермейтін соны пікірлерді қайдан алады?»
деп таңырқап қоямын. Ойым, таңдануым бекер емес екен.
Көп жылдар бірге жүріп, талай тойларда біріміз ән салып,
біріміз күй тартып дегендей, жастық шақтың алауын бірге
өткерген кездер естен шығар ма?
Тап осы жерде әңгімемді сәл доғарып, Адамбектің өзі
жазған естелік-эссесіне жол бергім келіп отыр. Өз аузынан
айтылған сөз дәлелді әрі тартымды болатыны ақиқат. Ол
«Тәтен көл» деп аталады. Естелік – Адамбектің өз әкесі
Масқұттың әңгімесінен басталыпты. Ол кісінің айтуынша
әңгіме желісі былайша өрбиді:
«Менің арғы аталарым бақуатты адамдар екен. Өз әкем
Сейілхан Тәтенұлы өте дәулетті адам болды. Жаз жайлауы
Тарбағатай таулары, қыстауы Көкпекті, Ақсуат маңайы
болған. Үйге келімді-кетімді кісілердің арасынан не бір өнер
саңлақтары қонақ боп келіп, апталап жатып, ауыл-аймақтың
бәрін ән-күйге сусындатып, қарық қып кететін. Олардың
ішінде атақты Кемпірбай ақын, Әсет әнші, Абайдың інісі
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Шәкәрім Құдайбердіұлы, Әріп ақын (Тәңірбергенұлы), Балта
ақын, т.б. көптеген қазаққа белгілі адамдар болды...
Әкемнің үлкен ағалары Мұқамәди, Махмұттар дом
бырада, скрипкада, мандолинада жақсы ойнаған. ...Әкем
Көкпектідегі орыс шіркеуінде істейтін орыс поптан мал беріп
екі скрипка сатып алыпты. Ұлдары скрипкада ойнауды сол
поптан үйренген. Мен де соларға еліктеп скрипка, гитара,
домбыра аспаптарын игердім. Орыстың сол кездегі «Над
волнами», «Майский сон» деген вальстерін скрипкашыларға
қосылып домбырада қосарланған аккортпен орындаушы
едім», – деп еске алады.
«Сол елді аймақта кезінде үлкен әлеуметтік роль ат
қарған «Тәтен көлі» деген көл бар. Арғы атамыз Тәтен
қарамағындағы елдің, сондай-ақ мыңдап саналатын өз жыл
қыларын суару үшін Көкпектіден 180 шақырымдай жерден
200-дей құдық қаздырыпты. Содан шыққан су молайып
үлкен көлге айналған екен. Бір-біріне өте жақын орналасқан,
жалпы аумағы екі гектар жерді алып жатқан аймаққа
спираль үлгісінде баспалдақ жол (серпантин) салдырған.
Ұзын саны 20 мыңнан асатын жылқылар осы көлден бір
мезгілде келіп су ішіп, айналдыра салынған «серпантин»
жол арқылы шығатын көрінеді.
Бұл көл осы уақытқа дейін «Тәтен көлі» деп аталады.
Совет үкіметі тұсында бұл көл совхоздың мыңдаған
жылқыларын суаруға пайдаланылды. 1989 жылы көлдің
айналма жолдарын қайта жаңғыртып, «Тәтен көлі» деген
жазуы бар ресми трафарет орнатылды», – деп әңгімелейді.
Осы көлдің дүниеге келген уақыты шамамен 1820
жыл болуға тиіс. Сол кездің өзінде қазақтың жазық дала
сында осындай «инженерлік» құрылыс жасату озық ойдың,
терең білімнің, көрегендіктің белгісі емес пе! Әкесі айтқан
әңгімеден Адамбектің шыққан ортасы, ата-тегі қандай
болғаны көрініп тұр.
Ал енді Адамбек досым өз әкесі жайлы не айтар екен?
Сөзге ұста болмаса да, оның жазғандарын оқып, осы күнге
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дейін айтпай келген досымның өмірінен біраз мағлұмат алып
бір марқайып қалдым. Мен оны математик-ғалым, адал дос
ретінде ғана танып жүрсем, Адамбектің айтпағы да, өмірден
көріп түйгені де көл-көсір екен. Жалпы, нақты деректерге
ғана сүйеніп, әбден көз жеткізіп барып тұжырым жасай
тын Адекең сияқты математик-ғалымдар ойға шалымды
болғанмен, сөзге сараңдау келетіні заңды нәрсе. Перзенттік
жүректен жазылған естелігінде былай депті:
«Әкем Мақсұт (Мәсіғұт) Сейілханұлы Тәтенов қазақшаорысша жаза білетін сауатты адам болғандықтан, Шәкәрім
қажы Құдайбердіұлының қарамағында хатшылық қызмет
атқарған. Бұл сонау 1921-22 жылдары Шәкәрім қажы
Алашорда үкіметінде Халық сотын басқарған (1918-22ж.)
кездері болса керек. 14-15 жастағы бозбала осы аз ғана
уақыттың ішінде Шәкәрімнің үйретуімен ресми құжаттарды,
хаттарды қалай жазу, тіркеу, дайындау керектігін біліп
шығады. Сол кездегі саясатты, Шәкәрім қажымен кездескен
сәттерін үлкен құрметпен еске алып, айтып отыратын еді.
Біздерге бала кезімізден Шәкәрімнің, Абайдың әндерін
үйретіп, құлағымызға сіңіре беретін. Бұл Шәкәрім қажы
ның әлі ақталмаған кезі 1956 жылдары болған жәйлар.
Ұлы ұстазының қолжазбаларын жас кезінен оқып, бойына
сіңірген әкем, әсіресе оның «тән мен рух», «жаратушы
хақ» және өзге де философиялық ой-пікірлерін аузымызды
аштыра әңгімелеп беретін. 1987 жылы Шәкәрім Құдайберді
ұлының біржола ақталғанын сол кездегі «Социалистік
Қазақстан» газетінен оқып білген әкем, шежіреші, ақын
Шәкәрім жайлы жазған естеліктерін, ақынның бірсыпыра
өлең-жырларын Ғылым Академиясына апарып өткізді.
Әкем өнерге етене жақын адам. Қазақтың тырнақ
алды көркем фильмдерінің бір «Қасен-Жәмилә» кино
сында күйшінің ролін сомдаған. Өзі шығарған бірнеше
әндері, күйлері бар. «Салтанат», «Қосбасар» деген күйлері
кезінде Құрманғазы атындағы ұлт-аспаптар оркестрінің
репертуарында болған. Бұлар күйтабаққа жазылып, нотаға
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түсірілген туындылар. Одан өзге «Ойжетегі», «Беласар»,
«Аққу» атты күйлерін өз қолынан үйреніп қалғаным қандай
абырой болған. Оны шығару болашақтың еншісінде. Ал
әкемнің ұмыт қалған, өзімен бірге ала кеткен ән-күйлері
қаншама? Әкем үш ұл, екі қыз тәрбиелеп-өсірген жүрегі кең
адам еді», – деп толғана жазыпты.
Міне, бұл сонау студенттік кезден табысқан, жүрекпен
ұғысып, пейіліміз жарасқан Адамбек досым жайлы әңгіме
нің бір парасы ғана. «Су шығар қамысы көп, шилі жерден.
Сөз шығар естімеген үлгілі елден» деп Кенен ақын айтпақ
шы, Адекең жайлы шындап толғансам талай жерге барып
қаларым сөзсіз.
«Адамбектің ата-бабалары, әкесі жайлы біраз мағлұмат
алған секілдіміз, досыңның өзі жайлы не айтпақсың?» дейтін
сұрақ әркімнің көкейінде тұрғаны даусыз. Мен бұл жерде
екеуміздің Сібірде әскери қызметте болғанымыз, қалай
үйленгеніміз, Найманнан қыз алған бажа екендігіміз, басқа
да бастан кешкен қызықты жәйлар туралы ой қуып, сөз
көпіршіткім келмейді.
Адамбектің өз басы досқа адал, адамға деген көңілі ақ,
топшыл, жікшіл, рушыл пейілден ада текті жігіт. «Сенде
бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан» дейтіндей,
оның өмірден алған орнын, ғылымға сіңірген еңбегін
мына тізбеге қарап өздеріңіз пайымдай беріңіздер.
– Қазақтың (қазіргі атауы) Әл-Фараби атындағы Ұлттық
университетінің түлегі. Сол оқу орнында көп жылдар физика
мамандығы бойынша ұстаздық етті. Физика-математика
ғылымдарының кандидаты, профессор.
– Академик О.А.Жәутіков атындағы дарынды бала
ларға арналған республикалық физика-математика мектепинтернатының директоры.
– Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаев
тың бастамасымен қолға алынған «Орта білім беру жүйесін
ақпараттандыру» бағдарламасын жасаушылар тобының
жетекшісі.
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– Қазақстан-Корей халықаралық ақпараттандыру орталы
ғының директоры.
– Халықаралық ақпараттандыру академиясының акаде
мигі.
– Бірқатар ғылыми-практикалық жобалардың авторы.
Көптеген халықаралық конференцияларға қатысып, арнайы
диплом-медальдармен марапатталған ғалым.
Техникалық ғылымдар саласында үлкен табыстарға қол
жеткізгені үшін:
– 2014 жылы, (Женева, мамыр айы) Швейцарияда ғылым
саласы бойынша берілетін «Алтын медаль» иегері атанды.
– 2015 жылы (Лондон, мамыр айы) Элизавета ІІ ұйым
дастырып кеткен Англия ханшайымы директорлар инсти
тутының – «Алтын медальімен» марапатталды.
– Осы жылы Францияда (Париж, қараша айы) техни
калық ғылымдар саласындағы жетістіктері үшін берілетін
тағы бір «Алтын медальді» кеудесіне тағып қайтты.
Досымның бұл табыстары мен үшін ғана емес, бүкіл
қазақ үшін де үлкен мақтаныш екені даусыз. «Дегбірсіз ат
сілкіншек, дегбірсіз адам жұлқыншақ» дейтіндей, осын
шама атақ-абыройға ие болса да кеуде көтеріп даурықпай,
екіленіп, елеріп кетпей сыпайы жүретін досымның
болмысына қалай тәнті болмайсың!
Өмірлік жолың, ғылым әлеміндегі салған соқпағың
биіктерге бастай берсін. Тірлікте жарасым тауып, домбыра
ның қос ішегіндей үндесіп бірге келе жатқан зайыбың
Гүлшәрбан екеуің ұзақ ғұмыр кешіңдер. «ҚР Құрметті аза
маты», педагогика ғылымдарының кандидаты, ұстаздардың
ұстазы атанған Гүлшәрбан Қамалбайқызы Сабурованың
есімі жұртқа кеңінен мәлім. Бұл күнде оның қолынан ұшқан
шәкірттері егемен еліміздің ең жауапты қызметтерінде отыр.
«Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға» демек
ші, көп жылдық еңбегі аталусыз қалған жоқ. Оған атақты
ұстаздың кеудесінде жарқыраған «Құрмет» ордені куә.
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«ЖЕЛЕП-ЖЕБЕУШІМ» БАР ЕКЕН...
Соңғы курсқа да келіп жеттік. Айтпақшы, біздің бір
жылымызды қысқартып, төрт жылда бітіріп шығатын
болдық. Оқу бітіргенше жігіттердің біразы үйленіп те
үлгерді. Үш қызымыздың ең әдемісі әрі ең жасы Шәрбану
филология факультетінің жігіті Сағат Әшімбаевқа
тұрмысқа шықты. Ақкөл, Жарасқан, Ырымдар үйленіп,
той-тойға ұласып жатты. Енді бірер айда диплом қорғау
да басталады. Алшаңдап жүретін уақыт емес. Әркімге
берілген өз тақырыбы бар. Маған тигені «Лениншіл жас»
(сол кездегі атауы) газетіндегі «репортаж жанры». Соңғы
10-15 жылда газет бетінде басылған материалдарға сүйене
отырып, репортаж жанрының ерекшеліктерін, түрлерін,
жазылу тәсілдерін талдап шығуға тиіспін. Жетекшім –
Тауман Амандосов.
...Баяғыда бір жігіт бай-қожайыннан әбден теперіш
көріп, қарызға алған малдың өтеуіне астындағы жалғыз атын
беріп, айдалада ызаға булығып келе жатып: «Осы Құдайда
да көз қалмаған-ау, сірә! Болмаса, жыл бойғы еңбегімді бір
қалаш тиынға санамаған арамза байдың сазайын бермес
пе еді!» деп дауыстап жіберіпті. Аузынан әлгі сөздің
шығуы сол екен, аяғы бір нәрсеге сүрініп кетіп етпетінен
түсіпті. Үсті-басын қағып-сүртіп жатып: «Үй, құдекеау! Өзімсініп айтқан бір ауыз сөзімді көтере алмадың ба?
Жәй, айта салған әзілім ғой» деген екен.
Менікі әзіл де емес шындығым. Деканның өзі жетекшім
болған соң, дипломды «қалпақпен» ұрып алатындай тым
еркінсіп кетсем керек. Тауман аға жазғандарымды шұқшия
тексеріп үш рет қайтарды. Үш рет қайта жазуыма тура
келді. Ақыры бәрін бітіріп, тиісті қағаздарымды өткізіп,
әзер дегенде диплом қорғауға рұқсат алдым. Менің диплом
қорғайтын күнім Жолбарыстың үйлену тойымен қатарлас
келгенін қараңызшы. Жөкеңнің тойын жақсылап тойлап,
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ертесі күні қонақ күтісу үшін үйіне келдім. Біраз ән салып,
қонақтардың көңілін аулап, шуласып жатырмыз. Сағат кешкі
4-те қарындасым Ақбілекті шығарып салуым керек. Ол
да ҚазПИ-дің студенті. Биыл түскен. Екі ай практикалық
жұмысқа кетіп барады. Жолбарысқа айтып едім, «Онда, біз де
барамыз. Ақбілек сенің ғана емес, біздің де қарындасымыз.
Оның үстіне біраз серуендеп қайтпасам, кешеден бергі
у-шудан басым сынып тұр» дегені. Қасымызға Сәлім ерді.
Үшеуміз автовокзалға келіп, Ақбілекті шығарып сап, сондағы
буфеттен жүз грамнан тартып жіберіп, көшеге шықтық.
Ойда дым жоқ. Кешегісі бар, оған бүгінгісі қосылып
«абыройсыз ақаң» күшіне енді-ау деймін? Дабырлай сөйлеп,
кешегі тойдың әңгімесін айтып қатты күлісіп келе жатқанбыз.
Қасымызға «ППМ» деген жазуы бар машина тоқтай қалды.
Оны студенттер әзілдеп «Прощай, папа-мама!» деп атайтын.
Ішінен екі милиция атып шығып бізді күштегендей отыр
ғызып алды. Галстук тағып тәп-тәуір киінгенімізге де қараған
жоқ. Дауласып, қарсылық білдіргенімізге «пысқырған» да
жоқ, алды да кетті. Орталық парктің қасындағы сауықтыру
үйіне (вытрезвитель) әкеп, ішкі киімнен өзгесін түгел
шешіндіріп, үлкендеу бөлмеге кіргізіп сыртымыздан жауып
тастады. Іші сап-салқын екен. Едені цемент. Қатарластыра
қойылған жиырма шақты темір төсегі бар. Бәріне матрастар
салынып, мұқият жинап қойыпты. Жамылатын көрпе,
төсеніштеріне дейін әзір тұр. Есімізді бірден жинап алдық.
Әлгінде, Сәлім: «Студенттерді не қылсын! Төбелесіп,
тәртіп бұзған жоқпыз. Біраз ұстаған соң, босатып жібереді»
деген. Бірақ мыналардың жіберетін түрі жоқ. Қайта,
«ішімдік ішіп алып, көше тәртібін бұздыңдар» деп өзімізге
дүрсе қоя берді.
Бәрінен де Жолбарысқа обал. Қайын-жұрты кетіп те
үлгерген жоқ. Кеше тойы, бүгінгісі мынау. Нәзкеннің бетіне
қалай қараймыз? Үшеумізді қатты мазалайтын осы жәй.
Есікті тоқпақтап ұрып, кезекшіні екі рет шақыртып алдым.
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«Мына жігіттің еш кінәсі жоқ. Кеше ғана үйленген. Үйінде
қонақтары күтіп отыр. Бізді қанша ұстасаң да мейлі. Осыны
босатсаңыз болды» деп өлердегі сөзімді айтып жатырмын.
Ділі қатты екен. Шіркінің, міз қақпайды.
Бірер уақыттан соң үстімізге тағы екі адам алып келді.
Үсті-басы кір, киімдері әбден тозған. Арақ ішіп арықта
аунап жататындар болу керек. «Енді бұлар қаптайды. Одан
да өзімізге оңтайлы жерден ертерек орын алып қоялық»
деді көреген Сәлім. Бұрыштағы үш төсекке жайғасып
алдық. Амалымыз құрып, үнсіз отырмыз. Жолбарыстан
маза кетті. Бір отырып, бір тұрады. Оның жәйы түсінікті.
Кеше ғана келін түсіріп, дүркіретіп той жасаған жігіттің,
бүгінгісі мынау. Қайынжұрты: «Күйеу баламыз ішкіш біреу
екен. Бізді дұрыстап күте де алмады» деп сөгіп кетпесе игі
еді. Маған да оңай тиіп тұрған жоқ, бар кінә менде сияқты.
Сәлім болса біздің осы үрпиген, шарасыз, бишара кейпімізге
қарап күліп қояды. Баяғы тапқыр әзіліне басып:
– Шіркін, бір парақ қағаз бен қалам болса ғой? – дейді.
Оның сөзін Жолбарыс іліп әкетіп:
– Сонда не істейсің? ЦК-ға арыз жазайын деп пе едің?
Даусында ашудан гөрі кейіс басым.
– Жігіттер, саспаңдар! Ұлы адамдардың бәрі де
өздерінің ұлы еңбектерін түрмеде отырып жазған. Мәселен,
Достоевский, Тарас Шевченко, Шәкәрім бабамыз... Кім
біледі бізден де сондай ойлар туып қалуы мүмкін ғой! Өзінің
селт етпейтін байыпты мінезіне салып күлмей, шын пейілден
айтып отыр. Есесіне, Сәлімнің айтқыштығына, әдемі әзіліне,
өзіміздің «тыржалаңаш» түрімізге қарап Жолбарыс екеуміз
еріксіз күліп алдық.
Сәлімнің айтқаны дәл келді. Кеш басталысымен адам
дарды топырлатып әкеп жатыр. Оның ішінде аяғында әрең
тұрғандар да, есін білмей келгендер де көп. Бірер сағаттың
ішінде бос төсек қалмады. Жерде құлап, ұйықтап жатқан
дары қанша. Ауыздарынан «ақ ит кіріп, көк ит шығады».
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Кімді балағаттап жатқанын құдай білсін. Бір-бірінің
жағасынан ұстап төбелесіп жатқандарды ажыратудан
қорқасың. Айтатындары: «Сен өткен жолы «похмельге»
ақша бермей қойғансың. Қолыңдағы винодан ұрттатпай
кеттің» деген сияқты сандырақ сөздер. Бірі тұрып: «Неге
төсеніштер кір. Еще бізден ақша аласыңдар» деп әлдебіреуді
сыбап жатыр. Тіпті, бұрышқа қарап дәрет сындырып
жатқандар да бар. Мұндайды бұрын көрмеген үшеуміз
сыбырлай сөйлесеміз. Оларға ұқсамайтын адамдар екеніміз
түрімізден көрініп тұр. Әйтеуір бізге келіп соқтықпаса
екен. Өстіп, жанымызды шүперекке түйіп отырғанда есік
ашылып: «Азирбаев, Абишев, Мендибаев на выход!» деген
кезекшінің даусы естілді.
Кеш батысымен Нәзкен, сіңлісі Мәрзия екеуі жанжаққа телефон соғып бізді іздестіре бастайды. Үшеуміз
бірдей осындай жәйға тап болады деп әсте ойламаған болу
керек. Алдымен бізді білетіндердің бәріне телефон соғып
әуреге түседі. Тіпті, «жедел жәрдемге» дейін хабарластық
дейді. Ақыры тауып, іздеп келген беттері екен. Тиісті
айып ақшамызды төлеп сыртқа шықтық. Үшеумізде үн
жоқ. Кінәсін мойындаған баладай төмен қарап, үнсіз бас
изейміз. Не дерімізді білмей бүгежектеп тұрғанымызды
сезе қойған Нәзкен: «Бастарың ауырып, берекелерің
қашып тұр-ау! Қазір үшеуіңе үш лапша, жүз граммнан
арақ әперемін. Сонымен үйге қайқаясыңдар. Той бітті»
деді. Біз үшін нағыз «тойдың» енді басталғанын ақжүрек
Нәзкен қайдан білсін?
Алып-ұшып Төрткен тәтемнің үйіне бардым. «Құры
дым, тәте! Екі күннің ішінде милициядан университетке
хабар келіп түседі. Бір аптадан соң менің диплом қорғайтын
кезегім. Бәрі бітті» деп болған істің бәрін тәптіштеп айтып,
жылармандай болдым. Тәтем не десін? Тасыған жездеме
қарап: «Бес жыл оқуы зая кетейін деп отыр. Сол жақтың
адамысың ғой. Жолын тауып, бірдеме қылсаңшы» дейді.
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Аға біраз ойланып отырып: «Бұл іске мен араласа алмай
мын. Сен одан да Манан ағаңа бар. Милиция полковнигі.
Бір амалын табатын шығар» деді. Тәтемнен қызмет
телефонын алып, ертесі күні қасыма Сәлімді ертіп ағаның
жұмысына келдік.
Манан Иманбаев Алматы қаласы, Калинин аудандық
ішкі істер бөлімінің бастығы екен. Орта бойлы, шашын
артына қарата тараған, аққұба, келісті кісі. Біздің жүзімізге
қарап: «Бұларың келіспеген екен, жігіттер. Өздерің қаламгержурналист болғалы отырсыңдар. Басқаға үлгі болудың
орнына...Төрткен телефон соғып, шалдың баласы деген
соң келісіп отырмын. Әйтпесе... Жарайды, далаға шығып
мені күте тұрыңдар» деді. Қызмет машинасына отырғызып,
Фрунзе аудандық ішкі істер бөліміне алып келді. Біздің кешегі
«қонақ үйіміз» осы ауданға қарасты екен. Иығында майор
шені бар жас жігіт атып тұрып, ағаны қарсы алып жатыр.
Бұрыннан таныс, бір-бірін жақсы білетіндері көрініп тұр.
– Иә, Мәке, бұл жігіттер не бүлдіріпті? – дейді.
– Бүлдірген ештеңесі жоқ. Баяғы арақ әзәзілдің кесірі
ғой. Екеуі де «без пяти минут» журналистер. Кеше сенің
жігіттеріңнің қолына түсіп қалыпты. Кезекшіден тіркеу
журналын алдыртып, оқып танысқан майор жігіт:
– Мәке, сіз өтініп келген соң, бұл жігіттердің обалына
қалмайын. Болмаса, мұндайларды қатаң жазалау керектігін
өзіңіз де жақсы білесіз. Арнайы қаулы да бар. Осыны айтып,
Сәлім екеуміздің аты-жөніміздің тұсына қызыл қарын
дашпен белгі салып қойды. Рахметін айтып аға орнынан
тұра беріп еді:
– Манан аға, біз үшеу болғанбыз. Тағы бір жігіт бар, –
дедім жұлып алғандай аптыға сөйлеп.
– Оның кім? Тағы бір бөтелкелес досың ба?
– Жоқ, аға! Әбішев ондай жігіт емес. Жаңадан үйленген.
Бірге оқимыз, – деп жеделдете айтып жатырмын. Асығыс
сөйлегеннен түкірігім шашырап, тұтығып та қалдым. Майор
жігіт мырс етіп күліп жіберді.
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– Бопты. Үшеу болсаңдар үшеу болыңдар. Бір-біріңді
тастамай жүргендеріңе ризамын. Соны айтып, Әбішевтің
тұсына да «не сообщать» деп жазып қойды. Ағамен қошта
сып, көңіліміз орнына түсіп, балаша қуанып қала бердік.
«Жасының үлкендігіне қарамай, сондай лауазымда отырса
да қамқорлық танытып, ағалық пейіл көрсеткен Манан
ағаның кеңдігіне риза болып келеміз. «Нағыз азамат деп
осындай адамдарды айтады» дейді Сәлім.
Диплом қорғайтын күн де келіп жетті. Менің кезегімді
түстен кейін сағат үшке белгілепті. Әлі 5-6 сағат бар. Жүрек
дүрсіл қағады. «Қалай болар екен, қандай сұрақтар қойылуы
мүмкін?» деп іштей мазам кетіп отыр едім, қасыма Ақкөл
келді: «Сені бухгалтерия іздестіріп жатыр ғой. Ресторанда
төбелес шығарғансың ба? Ыдыстар сынған дей ме? Барып
білші. Мен ешнәрсесін түсінген жоқпын» деді. Әлгіндегі
жүрек дүрсілі түк емес екен. Бұл жолы жүрегім көмейіме
кептеліп тұрып қалғандай, демім шықпай қалды. Маңдайым
нан тер бұрқ ете түсті. «Ақыры хабарлаған екен ғой! Екі
жүзді оңбағандар!» деп іштей күйзеліп біраз отырдым.
Жолбарыс алдыңғы лекпен кіріп беске қорғап шыққан. Сәлім
енді кіруге тиіс. Жүгіріп бухгалтерияға келдім. Ондағылар
өздері де түсінбей отыр екен. «Сонда қалай? Бүлінген зат
тарға ақша төлеу керек пе? Онда салынған айыптың сме
тасын жібермей ме? Мұнда сендердің аты-жөндеріңнен
басқа ешнәрсе көрсетілмеген» дейді. «Сіздер мұны дабыраң
қылмай, ешкімге айтпай тұра тұрыңыздар. Бұлар қателесіп
отыр. Бір сағаттың ішінде бәрін біліп беремін» дедім.
Құстай ұшу деген осындай-ақ болар? Таксиге міне
салып, «өкпемді аузыма тістеп» милиция бөліміне жеттім.
Қырсыққанда майор жігіт орнында болмай шықты. Кезекші
офицерге болған істің бәрін түсіндіріп жатырмын. Манан
ағаның ертіп келгенін, бастықтың не дегенін, тіпті түстен
кейін диплом қорғайтыныма дейін айтып бердім. Менің
жылармандай болған түріме қарап аяп кетті ау, деймін:
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«Кімнен болса да бір ағаттық кетті. Мұны басшы естісе
ешкімге оңай тимейді. Одан да басқа бір жолын іздеп көрейік»
деді. «Басқа жол деген сол. Университеттің бухгалтериясына
тап қазір телефон соғып, бәрін түсіндіріп айтыңыз. Олар
күтіп отыр. Әсіресе, біздің еш кінәміз жоқ екенін баса
айтыңыз» дедім. Солай болып шықты да. Алдында жатқан
анықтама кітапшадан телефонын тауып алып, біраз сөй
лесті. «Иә, бұл қателесіп жіберілген хабарлама. Мұны істеген
мүлдем басқа адамдар. Бұған үшеуінің мүлдем қатысы
жоқ. Біздің тараптан кеткен олқылық. Біз жақтан ешқандай
шағым болмайды» деп жатыр. Ықылас көрсетіп, жанашыр
лық танытқан жігітке «өлердегі» сөзімді айтып, рақметімді
жаудырып бухгалтерияға қайта келдім. Әлгінде ғана
«жаналғыштай» түйіліп отырған әйелдер жуасып қалыпты.
«Әзірбаев, саған қоятын ешқандай кінәміз жоқ. Бәрін
анықтап білдік» дейді.
Ұзақ уақыт өз-өзіме келе алмай, теңселіп біраз жүрдім.
«Япырмай, басыңнан бақ таю» деген бір сәттік нәрсе екенау! Менің қорғаушы періштем бұл жолы да аман алып
қалды. Тізімдегі кезегімнің түстен кейін болғаны мұндай
жақсы болар ма! Дипломды ойдағыдай қорғап шықтым.
Үздік баға алдым. Көңілімді үркітіп, үрейімді ұшырған
осы бір сәттерімді Жолбарыс та, Сәлім де, өзгелер де
білген жоқ. Сол күні диплом қорғап шыққандар ортамызға
кураторымыз Әбілфайыз ағамызды алып ВДНХ-ның
(Халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмесі) ресто
ранына барып жудық. Түн ауа үйге қалай жеткенімді
білмеймін. Бір қызығы, көшеде келе жатып алдымнан
шәпкісі қоқайған бір милиция кездессе-ші... «Бір кем дүние»
деген осы шығар?.
Ауылға барып, әжемді, әке-шешемді, туған-туыстарды
қуантып қайттым. Қолымызға диплом әлі тиген жоқ.
Бір аптадан соң екі айлық әскери оқу-жиынға жүргелі
отырмыз. Диплом содан кейін ғана беріледі. Журналистика
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факультетінің орыс және қазақ топтарымен бірге, тағы екі
факультеттің түлектері барады. Ұзын саны 100-ге тарта адам.
Бес автобуспен алып шықты. Әр автобусқа әскери кафедра
дан екі офицерден отырды. Баратын жеріміз (бұрынғы атауы)
Қырғыз ССР-інің, Рыбачье деп аталатын елді мекені. Ол
кезде Фрунзе, Тараз, Ташкент бағытындағы күре жол біреу
ғана. Ол Қордай асуы арқылы өтеді.
Қаладан шыққалы Алатаудың асқақ көрінісін тамашалап,
думандатып, әндетіп Қордайға жетіп қалғанымызды біл
мей де қалдық. Әсіресе, бұл жаққа бірінші рет келе жатқан
жігіттер тіпті аң-таң. «Мынадай, көркем табиғатта туыпөскен адам қалай ақын болмасын? Айналаның өзі ән салып
тұрған жоқ па?» деп тамсанады. Ендігі жерде, жігіттер
мені ортаға алып, қолқа салып жатыр. «Кенен ақынның
ауылы, өскен жерің, өзің сол ауылдың баласысың. Қой
сойып, қуырдақ бермесең де дым құрғанда бір-екі шөлмек
алып келсеңші!» деп шуласады. Алыс жолға шыққан
автобустардың бәрі кеп тоқтап, сусындайтын қайнар бар.
«Гүлдер» деп аталады. Суы мөп-мөлдір, салқын. Сол жерде
жол пайдалану басқармасының (ДЭУ) дүкені тұр. Жолға
керекті тағамдар, сусын-шараптың бәрі бар. Сонда менің бір
жеңгем сатушы боп істейді. «Жігіттер, мен аларын алармынау! Бірақ, оны мұнда қалай әкелемін?» дедім. Ақылдаса
келе бірнешеуі менімен бірге баратын болды.
Есікке тұрып алған екі офицер: «Топырламай бір-бірлеп
қана барып келіңдер. Тәртіп бұзбаңдар!» деп әлекке түсуде.
Оған әскерде болып, әбден ысылған әккі жігіттер көне ме?
«Сусын алам, темекім бітіп қалды, дәрет қысып барады»
дегенді сылтауратып секіріп-секіріп түсті. Оншақты болып
дүкенге кірдік. Өзге автобустан түскендер де келіп жатыр.
Дүкен іші лық толды. Артқы есігінен кіріп, жеңгемді
шақырып алып әлгінде жігіттер жинап берген ақшаны
қолына ұстата салдым. «Бізге, ешкімге көрсетпей 5-6 шөлмек
вино беріңізші» дедім. «Кішкенесі жоқ. Бір литрліктер
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ғана. Оны қалай алып жүресің?» «Үлкен сөмкеге салып
алып шығыңыз. Қалғанын өзім реттеймін». Жігіттерге
келіп: «Дүкеннің артында бір сөмке шарап тұр. Соны
барып алу керек» дедім. Ішіміздегі ақсақалымыз әрі жалғыз
«матросымыз» Дастан: «Бәрің бірден барсаңдар көзге түсіп
қаласыңдар. Жеке-жеке барыңдар» деді. Әркім қойнына,
ышқырына бір-бірлеп тығып алып шықтық. Бізді алып келе
жатқан офицерлер де қу екен, жол бойына қатарласа тұрып
алып, күдік туғызғандарды тексеріп жатыр. Сусын болса
тимейді, арақ-шарап болса, сол жерде тасқа ұрып сындырып
тастайды. Әр автобустың маңы у-шу. Сондай бір қарбаласты
пайдаланып, бесеуміз автобусқа кіріп үлгердік. Біреуін ұстап
қалды. Әкелген бөтелкелерді тығып тастап, түк білмегендей
отыра-отыра қалдық. Біреуі менің рюкзагімде жатыр. Өзі
де тым ауқымды, ауыр екен. Офицерлер тінтіп тауып ала
ма деп зәрем ұшады. Студенттерден сөз қалған ба, мұны
«огнетушитель» деп атайды екен.
Автобус тегіс жолға түсіп заулап келеді. Қордайдан
асып кеткелі де талай уақыт өтті. Екі орыс офицердің
қазақша білмейтіні мұндай жақсы болар ма. Алдыңғы
орындықта отырып әбден шаршаған болу керек, қалғыпмүлги бастады. Бір-бірімізге құпиялап айтқан сөздерімізді
түсінбейді. Артқы жақтан: «Мендегі сусын кетті. Ыдыс
жоқ. Аузынан ішесіңдер. Қане, ән бастаңдар!» деген үн
шығады. Түсіне қоямыз. «Жер шарын мекендеген бүкіл
халық» деп басталатын әнді біреу айта жөнеледі. Қайыр
масына бәріміз қосыла кетеміз: «Партия қайда болса, жеңіс
сонда, жеңіс сонда!..»
Ән аяқталып болғанша қолдан-қолға көшкен әлгі
«сусыннан» ештеңе де қалмайды. Сондай әдіспен арасына
уақыт өткізіп жіберіп екінші-үшінші «сусынды да» ішіп
алдық. Көңілдері көтеріліп, ерекше күйге түскендері орны
нан тұрып күлдіргі анекдот айтады. Шабытқа кірген арқалы
ақындарымыз өлеңдерін оқиды. Кім айтқаны есімде жоқ
мынадай өлең шумағы есімде қалыпты:
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«Қордайдың асуынан асып өттік,
Қырғыздың Тоқмағына келіп жеттік.
Бәкеңнің шарабынан іш шұрқырап,
Автобуста ауа жоқ, сасып кеттік.»
Сөйтіп, әндетіп, гулетіп түс ауа Рыбачьеге де жеттік-ау!
Бәрімізді сапқа тұрғызып, жалпы тізіммен тексеріп шықты.
Жолда қалып қойғандар, ауырып-сырқаттанып қалғандар
жоқ екен. Бірақ масаңдау жүргендері бар. Соның бірі өзім.
Топырлатып сол жердің моншасына апарды. Жуыныпшайынып, буға түсіп рақаттанып қалдық. Рюкзакта жатқан
виноны алып Сейсенге көрсеттім: «Мынаны не істеймін?
Сындырып тастайын ба?». «Неге сындырасың? Қазір жігіт
тер жабылып ішіп тастаймыз. Мұнда сержанттар көріп
қояды. Ішке алып кір» деді. Содан төрт-бес адам әлгі шөл
мекті ыстық моншаның ішінде отырып ішіп алдық. Шығарда
бәрімізге қатардағы солдаттар киетін әскери форма берді.
Басымызда панама, аяқта керзі етік. Бар қызық енді басталды.
Менің сорыма, баратын әскери гарнизон Рыбачьеден екіүш шақырым жерде екен. Сап түзеп қырғыздың Алатауын
бетке алып жүріп келеміз. Жүрегім көтеріліп, саптан
рұқсатсыз шығып кетіп құсып та алдым. Неғылған бітпейтін
жол? Екі аяғыма қорғасын байлап қойғандай әрең жүріп
келемін. Тіпті болмаған соң Сәлім мен Ырым екеуі екі
қолтығымнан алып сүйемелдеп келеді. Бірте-бірте саптың
ең соңында қалдық. Ендігі жерде сүйемелдеу жәйына
қалып, екеуі иығына салып көтеріп келеді...
Көзімді ашсам, тап-тар бөлмеде жатыр екенмін. Мұның
да едені цемент. Мұнда да темір төсек. Айырмасы төсек
біреу ғана, кішкене ғана терезесі бар көк есік бар. Көмейім
құрғап, тілім ісініп кеткендей аузыма әрең сиып тұр.
Әбден шөліркеп, аяғымда әрең тұрмын. Аядай терезені
тықылдатып едім, иығында автоматы бар орыс солдат
ашты. Сығалап қарайды. Бетінен өзге еш жері көрінбейді.
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«Мен қайдамын? Мұнда қалай түстім?» деп орыс тілінде
сөйледім. «Еще вчера вечером. Где, где? Не на курорте же?
Гаупвахте, слыхал такое?» деп терезені жаба салды. «Су
берші, өліп барамын» деп дауыстап едім. «Не положено!» деп
күңк ете қалды.
Тар қапаста отырғандай ойым сан-саққа жүгіріп
дегбірім қашады. Тұла бойым дірілдеп, ызадан булығып
жылап жібердім. «Өте ақкөңілсің, балам. Тұзың жеңіл»
деп әкем талай айтып еді. Әулие екен ғой. Енді не болады?
«Диплом қорғаудағы тірлігің анау, диплом қолыңа тимей
жатып істеген ісің мынау. Кімге өкпелейсің?» деп құлағыма
сыбырлап тұрғандай. Шалқамнан жатып сығырайған жал
ғыз лампамен сырласқандай боламын. Ол не десін? Үнсіз,
тіл қатпайды. Мына қапастың қабырғасы да меңіреу, суық.
Жаңағы солдаты да мақау. Ашуымды кімнен аларымды
білмей, аласұрып жатырмын. Бәрі бітті. Енді маған жан
ашыр кім бар? Жалғыздық қандай үрейлі! Құдайға жал
барынып, әруақтарға сыйынғаннан басқа не қалды. Ол
да сұғанақ-жалпаңдарды жек көреді. «Сақ жүрсең-сақ
таймын!» дейтіні содан шығар. Есіме әлде біреуден естіген
әңгіме түседі...
«...Көктем кезі екен. Бірнеше күн қатты нөсер болып,
шалғайда жатқан бір ауылды түгелдей сел басып қалыпты.
Көп үйді су шайып кетіп, аман тұрған биіктеу жерге салын
ған жалғыз үй. Үй иесі өте діндар, бір Алладан өзгені танып
білмейтін тақуа адам екен. Көршісі қайықпен жақынырақ
келіп:
– Екі адамға орын бар, кемпіріңді алып бізге отыр, –
дейді. Намазын оқып, құдайға жалбарынған әлгі байғұс:
– Жүре беріңдер. Менің құтқарушым бір Алла! Мен
соған ғана сенемін, – деп қала беріпті. Бұдан соң үлкен бәй
теректі қапсыра құшақтап ағып бара жатқан бір топ адам:
– Молдеке, мынадан ұстаңыз. Өлсек бірге өлейік. Бол
маса, бірдеме етіп аман қалармыз, – деп айғайлайды. Молда
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үндемеген соң, бұлар да ұзап кете береді. Біраз уақыттан
соң дөңгелек резеңкеге жабысқан екі адам өтеді. Олардың
айғайлап шақырғанына мойнын да бұрмайды. Алдындағы
жайнамазға қайта-қайта маңдайын тигізіп, жалбарынып
отыра беріпті. Ақырында су қайта көтеріліп, әлгінің үйін де,
өзін де, кемпірін де ағызып әкеткен екен.
О, дүниелік болғандардың бәрі құдайдың алдына жүгі
неді, тексеріледі, тезінен өтеді. Шариғатта солай айтылған.
Сондай бір сәтті пайдаланып әлгі адам Аллаға өзінің өкпесін
айтыпты: «Күні-түні тек өзіңе ғана жалбарынып, бүкіл
өмірімді бір Құдайға бағыштап едім. Басыма қиындық
түскенде қол ұшын беруге жарамадың. Қатты өкпелімін!»
дейді. Сонда Алла тағала тұрып: «Пендем-ау! Бұл қай өкпең?
Мен саған бір емес, үш рет қолымды созып аян берген
жоқпын ба? Соны аңғара алмаған өзіңнен көр» депті.»
Менің тап қазіргі жағдайым, молданың сол кейпін көзге
елестеткендей тым аянышты.
Әрнәрсені ойлап жатып көзім ілініп кеткен екен. Есік
ашылып біреу кіріп келе жатқандай сезіндім. Басымды
көтеріп алсам, қарсы алдымда Ырым тұр. Бір қолында
қалайы шәугім, екінші қолында ботқа салынған қалайы
табақ, қалайы қасық, қалайы «кружка». Алақанында 4-5
түйір қанты бар. Әкем кіріп келгендей атып тұрып құшақтап
жатырмын. Жылымшы шайдан ұрттап қойып, қарақұмық
ботқаны асап жеп жан шақырдым-ау деймін. Ырымның
әңгімесіне қарағанда, біздің бір топ жігіттеріміз гарнизон
басшысына барып: «Бұл әлі ант қабылдамаған жәй студент
қана. Оған әскери талап қойып, қатаң жазалауға болмайды»
деп арызданған екен. «Оны ертең шешеміз. Қазір бәрің
казармаға барып демалыңдар. Бұл менің бірінші бұйрығым»
деп шығарып салыпты. Қысқасы, жағдай мәз емес.
Сол күні полктің әскери алаңында үлкен жиын өтті.
Мені мойнына автомат іліп алған солдат алып келді. Кәдімгі
бір әккі қылмыскерді ұстап әкеле жатқандай автоматтың
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ұшымен иығымнан түртіп қойып, өте дөрекі сөйлейді. Мұн
дайды көрмеген басым, әлгінің жағасынан алып иегінің
астынан бір «сүйкеп» жібергім-ақ кеп тұр. Амал не? Басқа
түссе баспақшы деген осы шығар? Осындайларға есе
жібермес үшін үш жыл бойы бокс секциясына қатысқаным
бар. Тренерім атақты боксші Геннадий Федосеевич Рожков.
Менің шапшаң қимылымды, оң қолымның соққысын үнемі
мақтап отыратын еді. Екінші разряды бар боксшімін.
Мен жалғыз емес екенмін. Өзге факультеттен тағы екі
студент түсіпті. Полк командирі үшеумізді саптың алдына
тұрғызып қойып біраз «сыбап» алды. «Мұндайларға ай
бынды Совет Армиясы қатарында орын жоқ. Маскүнем
дерге аяусыз соққы береміз!» дейді. Аузы көпіршіп тағы
біраз сөйледі. Соңыра, сапта тұрған бүкіл солдаттардың,
студенттердің алдында кешірім сұратқызды.
Осымен бәрі біткен шығар деп едім. Олай болмады.
Ендігі мәселе өзімізбен бірге келген кафедра офицерлерінің
қолында екен. Алматыға қайтара ма, жоқ осында қалдыра
ма? Солар шешеді. «Айран ішкен құтылды, шелек жалаған
тұтылдының» кері келіп тұрғандай. Мұны қолпаштап, итер
мелеп осындай іске апарған өзіміз емес пе, деп ұят қысқан
жігіттер түгел қол қойып, кафедра мұғалімдеріне өтініш
хат жазған екен. Онда «Бұл студентті өзіміз қамқорлыққа
аламыз. Енді сәл тәртіп бұзатын болса, кері қайтару туралы
мәселені өзіміз-ақ көтереміз» деген сияқты уәделі сөздер
айтылыпты. Осының әсері болды ма, әлде текке дабыраң
қылып, бүкіл университетті шулатқысы келмеді ме? Ол жағы
белгісіз. Әйтеуір, ісім оңға басып, бұл жолы да аман қалдым.
«Сенің беймәлім қорғаушың бар. Ол көзге көрінбейді.
Бірақ сені көзден таса қылмай үнемі қорғап жүреді» деп
бір сәуегей айтып еді. Рас болғаны-ау! Қалай болғанда да
осы жолғы бастан кешкенім мені терең ойға қалдырды.
Екі айың да зырлап өте шықты. Бір-біріне ұқсас,
сұрықсыз әскери күндердің несін әңгімелейін. Біздің топты
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екі взводқа бөлген. Болашақ мамандығымыз командалық
жаяу әскер офицері болғандықтан негізгі оқитынымыз
тактикалық сабақтар. Әскери училищені жақында ғана
бітіріп келген жап-жас лейтенант бізді сапқа тұрғызып алып
жүреді. Ұзақ жүріп таудың етегіне дейін сап түзеп бара
мыз. Күн ыстық. Табан асты қиыршық тастар. Ілгері басқан
қадамың кері кеткендей жүрісің бір өнбейді. Әркімнің
көтеріп жүретін өз қаруы бар. Біздікі жеңілдеу автомат болса,
Ырымға берілгені қол пулемет. Зілдей ауыр. Соны біліп
әдейі істейтін болу керек, жас лейтенант команда беріп біраз
жерге дейін жүгіртіп алады. Қара терге түсіп, әлек боласың.
Өзгемізден гөрі денесі толық, етжеңді Ырымға тіпті обал.
Кейде мен, кейде Сәлім иығындағы пулеметін кезекпен
алып көмектесіп жататын едік.
...Оқу-жаттығу мерзімін өткеріп, сүйікті Алматымызға
қайтатын уақыт та келіп жетті-ау! Сол баяғы автобус, сол
баяғы офицерлер, сол баяғы Қордай асуы. Таңқалатын
бір жәй. Тексеріп, тінтіп жатқан ешкім жоқ. Жігіттер де
өткендегідей қолқа салмайды. Жүгіріп барып алып келген
бір-екі шөлмекке ешкім көз алартып жатқан жоқ. Кезінде
«әзірейілдей» көрінген қос офицер керісінше күліп қойып:
«Университетті бітірулеріңмен!» деп біз ұсынған шарапты
қағып салып отыр. Тағы да, тап сондағыдай әндетіп,
думандатып жолда келеміз.
Алдымызда не күтіп тұр? Өмір қайда бастайды? Оны
болжап білген кім бар? Осыдан соң мені Забайкалье
өлкесінің дәмі тартып, Сібірдің қақаған аязында, қауіпкеқатерге толы әскери қызмет атқарады деген ой өзім тұрмақ
қасымдағы достарымның да қаперіне кірмеген нәрсе. Бұл
енді ауқымы кең, өзгеше әңгіме.
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АЛАТАУДЫҢ АПОРТЫ
Қолыма дипломға қосып Қорғаныс министрлігінің
әскер қатарына шақырған бұйрығын ұстатты. Тізімде
біздің факультеттен бес жігіт бар. Әйтенов Социал,
Отарбаев Ақкөл, Меңдібев Сәлім, Мұқтарұлы Сейсен және
мен. Бәріміз де бұрын әскер қатарында болмаған жігіт
терміз. Алматыдан 4-қыркүйекте шығып, әскери округтің
штабы орналасқан Чита қаласына жетуіміз керек. Мінетін
пойызымыз, вагонымыз, орнымыз бәрі көрсетілген. Мұнда
жәй қатардағы жауынгер емес, «лейтенант Б.Әзірбаев» деп
жазылған. Демек, ешкім сені алып жүрмейді өз бетіңмен
барасың деген сөз. Алдымен Новосибирск қаласына жетіп,
сол жерде басқа пойызға отырып Читаға тартасың. Алда
бір жарым ай уақыт бар. Социал Павлодардың, Сәлім
Қостанайдың тумасы. Алматыға қайта келіп жүргенше сол
жақтан ары қарай жолға шығатын болды. Уәделі күні Чита
қаласында кездесетін болып келістік. Ақкөл, Сейсен үшеуміз
Алматыдан шығатын болдық.
Өзгелерді қайдам, өз басым өмірімнің бұлайша бет
алғанына қуанбасам, өкінген жоқпын. Өйткені мектеп
қабырғасында жүріп-ақ, Лермонтовша, Печоринше ғұмыр
кешуді қиялдайтын, арманшыл кезім енді туғандай сергіп,
көтеріліп қалдым. Көңілім тар қапастан босап шыққандай
еркін самғайды. Үйге келген соң, менің көтеріңкі көңіліме,
жүріс-тұрысыма қарап олар да аса қобалжыған жоқ. Әскер
десе болды, соғыс есіне түсетін әжем ғана: «Қарағым, ол
қай жақта? Жердің түбі шығар? Жасаған ием, сақтай көр!»
деп біраз жасып қалды. Әкем болса мұндайды үлкен міндет
деп санайды. «Несі бар? Көркемжан да барып қайтты ғой.
Бастығынан бес рет алғыс хат алдым. Бұл ер жігіттің отан
алдындағы абыройлы борышы» деді.
Ауылда жастық шақты бірге өткерген, мектепте бірге
оқыған бала кез достарымның бәрін шақырып кішігірім той
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жасады. Оқу бітіруіме, әскерге кетуіме арналған ортақ той.
Естуімше, Таня тұрмысқа шығыпты. Семетай, Тұрғанәлі,
Уақан, Асылбайлар үйленіпті. Жеңіс досым оқуын бітіріп,
ауылда «прораб» болып жұмыс істейді екен. Айшаға сонау
Қарағандыдан арнайы кісілер келіп құда түсіп кетіпті. Бірі
нен бірі өткен әсерлі жаңалықтар. Көңілім бірін құптай, бірін
салқын қабылдайды. Жүрек түбінен болар-болмас қызғаныш
та бас көтеріп қалады. Мен жолға шығатын күні Есенгелді
досым келін түсіріпті деген хабар жетті.
Бәрінен де үй-ішіммен қоштасу өте қиын екен. Әжем
кемсеңдеп, қайта-қайты келіп бетімнен сүйеді. «Құлыным-ау,
сен келгенше тірі жүрсем жарар еді. Сенен бір уыс топырақ
бұйыртса болғаны деп тілеуші едім. Аман-есен, тез орал»
дейді. Ақтамақ пен Ақбілек мойнымнан құшақтап жібергісі
жоқ. Әкем болса, қанша сабыр сақтағанмен, іштей күрсініп
қояды. Терең толғаныста отырғаны айқын байқалып тұр.
Салалы саусақтарымен ақ сақалын қайта-қайта сипап, алысқа
көз тігеді. Шешем болса қызыл-қоңыр түсті шамаданды
қолыма ұстатып: «Айналайын, балам, мына шамаданға
салынған етті бара салып Төрткенге жеткіз. Жас малдың еті.
Екі-үш сағатқа шыдайды. Дереу тұздап, мұздатқышқа сала
қойсын. Біз сен жолға шығатын күні бір-ақ барамыз» деп
қатты тапсырды. Жеңіс досым шығарып салатын болды.
Екеуміз жәй ғана кіріп, Есенгелдінің шешесіне, туыс
тарына «құтты болсын» айтып шығайық дегенбіз. Онымыз
болмай қалды. Алдымыздан Есенгелді бұйрабастың өзі
жүгіріп шығып, құшаққа алып екеумізді төрге отырғызып
әлек боп жатыр. «Құлқұлдатып» арақ та құйылды. Үйінің
тұсынан өтіп бара жатып бәріміз қосылып «Айнашым»
деген әнді бар даусымызбен айтушы едік. Осы әнді айтайық
деп Есенгелдінің өзі бастайтын. Түсіріп отырғаны сол
Айнаш қыз. Мұнда ішпегенде қайда ішесің? Қыстағандай
етіп алдыртқан екі-үш рюмкадан соң тартпамыз босап,
аттың тізгінін қоя бердік. Содан кейінгісі белгілі ғой.
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Бәрі де ұмытылды. «Теңіздің өзі тірсектен келмейтіндей»
күйге еніп жүре беріппіз.
Біздің үстімізге Елдос аға кірді. Айшаның туған ағасы.
Аққұба келген, мінезі жұмсақ, бойшаң, сымбатты кісі.
Көркемжанмен түйдей құрдас. Бұлар Айша екеумізді
әлдеқашан үйлендіріп қойған. Ішіп алса болды, бірі
қарындасын беретін боп, екіншісі келін ғып алатын боп
құшақтасып, құда боп тарасатын. Сол есіме түсіп кетіп:
«Елдос аға, қарындасыңызды алысқа жіберетін болыпсыз
ғой? Қордайда жігіт құрып қалғандай» деп қалғанымды өзім
де аңғармай қалдым. Ішімнен бір әзәзіл бас көтергендей,
зымиян жындар атойлап, құлағыма сыбырлап тұрғандай
ерленіп, елеріп кеткендеймін. Аға өзінің сабырлы мінезіне
салып: «Айналайын, інім! Үйленем десең, қазір-ақ Айша
екеуіңді қол ұстатып жіберейін» дейді әзілдеп.
Мені еліртіп тұрған іштегі арақтың күші екенін
жұрт білгенмен, мен қайдан сезейін? «Е, е, аға! Ауылда
Асылқұлдай ақын қайда? Айшадай ер жігітке...» дей беріп
едім Жеңіс қолтығымнан көтерген бойда далаға сүйрелеп
алып кетті. Тізерлей отырғызып үйдің артындағы арықтағы
суға басымды малып-малып алды. Өзі күңкілдеп ұрсып жүр.
«Көтере алмаған соң арақ ішіп нең бар? Аузыңа келгенді
айтып, Елдос ағадан ұят болды-ау!» дейді. Суық су бойымды
сергіткен болу керек, есімді тез жинап алдым. Досым болса
әлі бұрқылдап әлденені айтып жатыр.
«Айша бүгін есіңе түсті ме? Ауылдың қаншама жігіт
тері көзін сүзіп, арман еткен қыз ғой ол. Солардың ешқайсы
сына мойын бұрмай, сені ұнатып еді. Енді міне, қолдан сусып
кеткелі жатыр. Таня қандай еді? Қалада өссе де мінезі, кісілігі,
адамға деген ықыласы қандай еді? Бос қиялға еріп, қалықтап
жүріп одан да айрылдың. Енді не дерсің? Асыл менен жасық
ты ажырата алмаған өзіңнен көр» дейді. Әшейінде ыржақ
тай күліп, әзілдеп жататын Жеңісті танымай қалғандаймын.
Қабағын шытып, салмақпен сөйлейді. «Ал енді қазір барып
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Елдос ағадан кешірім сұра», – деді. Үйтпеске амал қайсы?
Артық кеткенімді өзім де сезіп тұрмын. Аға, мұныма рен
жіген жоқ. Қайта құшағына алып: «Көркемжан екеуміз құрдас
қана емес, жақын доспыз. Сен, екеумізге бердей інімізсің.
Ондай-ондай ханның қызында да болады», – деді.
...Түсте барғаннан кешке дейін отырыппыз. Думан тойды
қия алмай әрең шықтық. Қоңыр шамаданды Жеңіс иығына
көтеріп, бір қолымен мені қолтықтап келеді. Күре жол
ауылдан біраз жерде. Қалаға баратын автобус көп. Соның
біріне ілінсем болғаны. Үш-төрт сағатта жетіп барамын.
Автобуста ұйқымды қандырып, тынығып алармын...
«Бақытжан, мына шамаданға не салғансың? Жаман иіс
шығып тұр» дейді Жеңіс. «Мәссаған, оған апам ет салып
еді. Мүлдем есімнен шығып кетіпті. Енді не істейміз?»
«Қазір сайға апарып ашып көрелік. Құрттап кеткен шығар?»
деп Жеңіс күліп жатыр. Расында, құрттамаса да, базданып,
көгеріп кетіпті. Күлімсі исі мұрныңды жарады. Етті шама
данмен қоса сайға лақтырып тастап жолға шықтық.
Автобусқа жайғасып алған соң әртүрлі ойға ерік беріп,
өзімді-өзім сөккендей мазасыз күй кешемін. Япыр-ай, осы
қызба мінезімнен қалай құтылсам екен! Елден ерек күй
кешіп, көсемсініп, шешенсініп кететінім қалай? Ішімде
алаулап жанған от бар-ау деймін? Соның әсері ме? Әйтеуір
жер тарпып, тыпыршып тұратын қаны қызу сәйгүлікке
ұқсайтын секілдімін. Шешем де бір жолы: «Өзге балаларға
қарасаң, сұлу тораттай керіліп, алдындағы шарапқа ернін
тигізіп қана сызданып отырғаны. Біздің бала болса, алдына
келгенді қағып сап, әрбірден соң екі қолы ербеңдеп елге сөз
бермей шешенсініп кетеді. Мұнысы кімге тартты екен?» деп
кейіген еді. Бір сәт әкемнің «Арақ-шылым» деген өлеңі есіме
түсіп мырс етіп күліп жібердім. Көрші отырған кісі «өз-өзінен
күліп, есі дұрыс па?» дегендей бетіме бажырайып қарайды.
Бұл өлеңді мектепте жүріп талай жатқа да айтқанмын:
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«Отыз жыл жолдас болдым арақ-шылым,
Таптым деп елден ерек ақыл-білім.
Тартынбай тапқанымды саған салдым,
Жүрсе де қатын-балам жұлым-жұлым.
Өңештен арағырақ өткеннен соң,
Дегіздің, көрінгенді «айым-күнім!»
Тамырға алпыс екі тараған соң,
Айтқыздың, айтпасқа да талай сырым.
Сабырлы, салмақтымын десемдағы,
Еліртіп, ер боп кетер қызыл тілім...».
Дәл маған, мен сияқтыларға арнап айтылған сөз. Әкем
нің өзі аузына шарап алмайтын тақуа адам болса да, қалай
дөп басып айтты десеңізші. Ақынның сезгіштігі, ақынның
көрегендігі деген осы болар. Мұндай нақыл өлеңдер
шығыстың ғұлама ақыны Омар Хаямда да жетерлік. Ол да
ішімдік татып көрмеген адам. Сөйте тұра, шарап төңірегінде
қаншама философиялық ой түйіндейді.
«Шөліркеп шарап ішсең данамен іш,
Немесе гүл майысқан баламен іш.
Аздап іш, анда-санда, тығылып іш,
Мас болмай, мылжың болмай шамамен іш», –
дейді.
Сол сияқты: «Кім екен бұл шарапты жаман деген? К....н
қысып жүрмей ме адам деген» сөздері тағы бар. Осының бәрін
ақылға қондырып, пайымдай алмаған баладан не күтесіз?..
Астымда мамық орындық, автобус болса бесіктей бір
келкі тербетіп заулап келеді. Ұйқылы-ояу жатып, қиялым
мен талай жерді шарлап келемін. Қордайдың кең даласы
тарлық еткендей жүрегім дүрсілдеп, жан-дүнием байыз
таппайды. Бұл жерде мен қимайтындай не қалды? Кетейінші,
әлгі Сібіріне! Сібір тұрмақ жердің адам аяғы баспаған
тұңғиық түкпіріне жіберсе де мақұлмын, ризамын.
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Менің Алматыға ертерек келуімнің бірнеше себебі бар.
Соның негізгісі, Күләшқа жолығып қоштасып кету. Ол
ЦУМ-да сатушы болып істейді. Мектепті бізден бір жыл
кейін бітірген. Өте ұстамды, адал, адамгершілігі жоғары
қыз. Мектеп бітіргенде де, кейін университет бітіргенде де
қоштасу кешімізге киетін костюмді таңдап, универмагтың
қоймасынан әперген осы Күләш еді. Іштей ұнатқанмен, ашып
ешнәрсе айтқан емеспін.
Содан кейінгі себеп, үш ай бойы пәтер ақысы төленбей
қалыпты. Соны төлеп, басқа да құжаттар мен үйдің ордерін
жиен інім Жұмабайдың қолына ұстаттым. Ол да студент.
Екі қарындасым үшеуі бірге тұратын болды. Интернатта
бірге өскен қыз-жігіттермен кездесіп, мектебімізге барып,
ұстаздармен көрісіп дегендей біраз шаруа тындырдым.
Мені шығарып салуға ауылдан Көркемжан, жеңгем,
шешем үшеуі келіпті. Қаладағы біраз достарым бар.
Вокзалдағы әскери комендатураға көрініп, тіркелген соң
қол бос. Мінетініміз – Москва-Новосибирск пойызы. Пойыз
келгенше вокзалдың ресторанына жолаяқ дастарқан жайып,
қоштасу рәсімін өткіздік. Ақкөл осында, Сейсеннің қайда
жүргені белгісіз. Әркім бізге ақжол тілеп, жүрекжарды
сөздерін айтып жатыр. Бәрінен де шешемнің сөзі қызықты
болды. «Ақкөл балам, үйленіп ақыл тоқтатқан жігіт екенсің.
Біздің мына ерке бала жолда бір жерде түсіп қап жүрмесін.
Саған тапсырдым. Аман-есен барып, елге орден тағып
қайтыңдар!» дейді. Қарапайым ананың қарапайым сөзі,
шынайы пейілі. Бұған күлмеген адам қалған жоқ.
Бір купені түгелдей үшеумізге беріпті. Тасыған аға,
әр жерін тесіп мұқият оралған картон қорапты көрсетіп:
«Бақытжан, мынаның ішінде Алматының қызыл алмасы бар.
Өзім іріктеп алдым. Ол жақтың ауасы салқын. Бір аптаға
дейін түгі де кетпейді. Жолда жеп қоймаңдар. Барғанда
керек болады», – деді. Өзім болсам «аққу мойын» қоңыр
домбырамды ала шыққанмын. Салатын қаптамасы жоқ,
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жұқа мақтаға орап алдым. Қалтамда жеңгем ұстатқан 70 сом
ақша бар. Ол кездің есебімен бұл қыруар қаражат. Сөйтіп,
бәрімен қоштасып пойызға міндік. Ұзын состав дүр етіп
қозғалған сәтте, менің де жүрегім дір ете қалғандай болды.
Бұл менің алыс жолға бірінші рет шығуым. Беймәлім жер,
беймаза көңіл. Өмірдің тағы қандай тартар сыйы бар екенін
кім біліпті.
Бірінші Алматыға келгенде, екеуміз де түсе қалып
Сейсенді іздедік. Ақын жанды қияли жігіттеріміздің бірі
осы. Пойыздың жүруіне аз ғана уақыт қалғанда қасында
бір жігіті бар Сейсен көрінді. Иығында солдаттың рюкзагі,
қолында портвейн №12 виносы бар. «А я еду, а я еду за
деньгами. За туманом едут только дураки» деп әндетіп қояды.
Көңіліміз орнына түсіп, Сейсенді қолтықтап, ішке кіргізіп
алдық. Алматыны енді қайтып көрмейтіндей, шарапқа
әбден тойып алыпты.
Жолға алған көп заты жоқ. Рюкзагін ашып көріп едік,
ішінде тағы екі бөтелке шарап жатыр екен. Есесіне, Ақкөл
бір тоқтының етін түгелдей асып жолға алыпты. Үйітіп,
пісірген басына дейін бар. Үшеуміздің жағдайымыз жаман
болған жоқ. Вагонның ресторанынан тағы біраз тағам
алдырттық. Шағын столымыз толып тұр. Қолда домбыра,
ішкеніміз шарап, жегеніміз жас тоқтының еті. Мұндайды
кім көрген? Вагонда жолаушылар да көп емес. Жол серігіміз
орыстың жас жігіті екен. Қолы босай қалса қасымызға
кеп ән тыңдап, дастарқаннан дәм татып кетеді. «Мұндай
дастарқаны мол, көңілді жолаушыларды бірінші көруім»
деп басын шайқап қояды.
Төртінші күні Новосибирск қаласына да келіп жеттік.
Мұндағылар офицерлік куәлігімізді тексеріп, тізімдеп
қойды. Біз сияқты Совет елінің түкпір-түкпірінен әскерге
шақырылған «запастағы» офицерлер осында келуге тиіс
екен. Ұзын саны 50-ден асады. «Екі сағаттан соң пойыз
келеді. Алысқа ұзап кетпеңдер» деп қатты ескертті. Ол кезде
Новосибирск қаласының аты бүкіл одаққа мәлім. Өйткені
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мұнда арнайы құрылған ядролық институт бар. Өз алдына
бөлек салынған, заманауи ерекше көркем қалашық деп
еститінбіз. «Уақытымыз бар. Сол институтты көріп келейік.
Бұдан кейін жолымыз түсе ме, түспей ме? Таксимен барып,
тез қайтып ораламыз» деп Сейсен болмай қойды. Институт
біз ойлағандай емес қаланың сыртында біраз қашықта
орналасыпты. Көз тартатын әдемі биік ғимараттарды сырттай
қызықтағанымыз болмаса, ішке қарай мүлдем кіргізбейді
екен. Оған арнайы рұқсат керек.
Сөйтіп, институтты сырттай аралап, қаладан тамақ
танып вокзалға келсек: «Отарбаев, Азербаев, Мұхтаров
комендатураға тез келіңдер» деп репродуктор сарнап тұр.
Мұндағы майор офицер орысшалап тұрып әке-шеше
мізден бір сыбап алды. «Маған берсе, сендер сияқты
офицерсымақтарды әскери трибуналға салар едім» деп
жер текпілеп ашуланды. Әлгі пойыз әскерге шақырылған
бір топ адамды алып әлдеқашан кетіп қалыпты. Қайтеміз
енді, офицер тұрмақ, әскери өмірдің не екенін әлі сезіне
қоймаған біздерден не сұрайсың? Бірер уақыт өткен соң:
«Заттарыңды алып, менің соңымнан еріңдер» деді. Үнінде
ашу да, жиреніш те бар.
Жаңа ғана келіп тоқтаған пойызды бойлай жүгіріп
келеміз. Вагондары жап-жаңа, терезелері тап-таза. Біз
көріп, мініп жүрген пойыздарға мүлдем ұқсамайды. Әр
вагонның бүйір тұсында «Москва-Пекин» деген жазуы бар.
Бізді соңғы вагондардың біріне алып келген әлгі офицер
жол серік (проводник) әйелге әлдебір қағаздарды көрсетіп,
түсіндіріп жатыр. Әйел басын изеп «бізге кіріңдер» деді.
Мылтық деп ойлап қалды-ау деймін, менің домбыра ұстаған
қолыма жалтақтап қарай береді. Есіктен кіріп бара жатып
әлгі офицердің шешемізден тағы бір сыбап алып: «Увезите
их скорее! Безмозглые бараны! Чурки!» деген сөзін естіп
қалдым. Өз жерімде болсам әлгінің жағасынан алып,
төбелесе кетер едім. Амал не! «Жат елдің ғұрпы басқа, иттері
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қара қасқа» деген осы. Бейтаныс жердің тасы ауыр, топырағы
тайғақ болатыны ежелден-ақ белгілі жәй.
Бұл пойызда адамдар мүлдем аз. Жақын аралыққа
мініп жатқандар болмаса, сапырылысқан жолаушыларды
көрмейсің. Вагонның іші де ерекше жабдықталған. Еденге
кілем төсеніш салыныпты. Төсек орнымыз жұп-жұмсақ,
тап-таза. Бүкіл вагонда үшеумізден басқа адам жоқ сияқты.
Тып-тыныш. «Бейауыз» офицерге қанша жыным келсе де
ішімнен риза болып отырмын. Орта бойлы, жасы шамамен
елуге келіп қалған орыс әйел: «Бастықтарың ашулы ғой.
Не істеп қойып едіңдер? Әскерге бара жатырсыңдар ма?
Менің де балам Қиыр Шығыста әскерде жүр» дейді. Біз
болсақ қазақ екенімізді, екі жыл әскерге бара жатқанымызды
айтып түсіндірдік. «Мыналарың не?» дейді домбыраны
көрсетіп. «Бұл қазақтың домбырасы. Орыстың балалайкасы
сияқты ұлттық аспабы» дедім. Басын шайқап, қолына алып
қызықтап жатыр. «Жарайды, балалар! Бірдеме керек болса,
мен өзімдемін. Келіп айтыңдар. 5-вагонда ресторан бар. Ас
ішіп қайтуларыңа болады» деді.
Ақша демекші, отыра қалып, қалтамыздағы ақшаны
ортаға салып санап жатырмыз. Сейсенде дым қалмапты.
Ақкөл екеуміздікін қосқанда қырық сомдай ақшамыз бар
екен. Бәрін Ақкөлге бердім.
– Ал, бала, енді маған бағынасың. Өзің естідің ғой.
Нәсиха шешей сені маған тапсырды. Күніне бір-ақ рет
ыстық тамақ ішеміз. Қалған уақытта шай-қантымыз бар,
нанымыз бар, жеңіл тамаққа көшеміз, – дейді. Сөз арасында
мен де әзілдеп:
– Ақа, мені ғой әскери тәртіпті бұзғаным үшін әдейі
хаттап берген шығар? Сен үйленген адамсың, Екі балаң,
қызметің бар. Соған қарамастан неге әскерге алады? –
деймін. Ырым, Сейітқазы, Жарасқан, Ақкөл төртеуі соңғы
курсты бітірмей жатып-ақ «Лениншіл жас» газетіне қызметке
тұрып алған.
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– Оу, бала! Сен немене газет оқымайсың ба? Орыс пен
қытай бір кішкентай аралға бола қырылысып жатқанда,
қалай үйде тыныш жатасың? Патриоттық сезім қайда?
Барайын, көрейін, ағайындығымды білдірейін деп келе
жатырмын, – дейді. Түсін суытып, шынайы сөйлейді. Шыны
қайсы, әзілі қайсы білу қиын.
– Ырым да, Жарасқан да әскерді көрмеген. Оларды неге
алмайды? – деп сөзге тарта түсемін.
– Үй, сен де қызық екенсің? Ырымның қарны үлкен,
денесі бос, еті борпақ. Жарасқанды көріп жүрсің ғой?
Қабырғасы ырсиып тым арық, иығына костюмі тұрмайды.
Жаумен жекпе-жекке шығып қалғандай болсақ, жағаласып,
қарсылық көрсету үшін мына сен екеуміз сияқты шымыр,
жүректі жігіттер керек. Бізді таңдап алғандары содан
ғой, – дейді. Жүзінен қыбыр еткен бір белгі байқалмай
ды. Ақкөлдің әзілін естімеген адам болса «расында солай
екен-ау» деп таңданары даусыз.
Әзілдеп айтса да Ақкөлдің сөзінде шындық бар. Біз оқу
бітіретін 1969 жылғы наурыз айының 2-15 аралығында СССР
мен Қытай арасында үлкен әскери қақтығыс болды. Уссури
өлкесіндегі екі елдің шекарасында орналасқан Даманск
аралы үшін болған қақтығыс ауқымды соғыс алаңына ай
нала жаздағаны мәлім. Жүздеген соғыс техникалары қаты
сып, мыңдаған әскери адамдар қаза болды. Соңында, совет
жағы ең жаңа соғыс қаруларын пайдаланып, Даманск
аралын адамдарымен қоса жермен-жексен етіп, суға
батырып жіберіпті дейтін. Тіпті тұңғыш рет лазер қаруын
қолданды деген де сөз бар. Бұл айтыс күні бүгінге дейін
жүріп жатыр. Сол жылдары АҚШ пен СССР арасындағы
келісімша-шарт бойынша екі жақ әскери қару-жарақ пен
әскер санын қысқартуды қолға алған кез. Осыған байланысты
офицерлер дайындайтын көптеген әскери училищелер
жабылды. Әсіресе, Совет Одағының солтүстік-батыс
аймағында әскери мамандар тым тапшы боп қалды. Даманск
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оқиғасынан кейін соның орнын толтыру үшін еліміздің
барлық аймағынан запастағы офицерлерді шақыртып, осы
аймаққа әкетіп жатқаны құпия емес. Солардың қатарында
біз үшеуміз де бармыз. Ол оқиға осы жылдың наурыз айында
болса, арасына алты ай салып кешегі үш студент, бүгінгі
күні үш офицер ретінде жолда кетіп барамыз. Расында,
Ақкөл «ағамыздың» айтып, мақтанатындай жөні бар екен.
Ал біз мініп келе жатқан екі елдің арасына қатынайтын
халықаралық «Москва-Пекин» пойызының бос келе жатуы да
содан болса керек. «Бұл біздің соңғы рейсіміз шығар» дейді
жолсерік әйел.
Кешкісін жуынып, таранып, таза киініп, ресторанға
келдік. Екі қатар етіп қойылған столға әппақ дастарқан
жайылыпты. Жап-жарық, ауқымды зал. Есіктің де, терезе
лердің де тұтқалары алтын жалатқандай жарқырап тұр.
Ұстауға қорқасың. Шеткері столға жайғасып, біраз тағамға
тапсырыс бердік. Жүз грамм да ұмыт қалған жоқ. Ас ішуге
енді кіріскеніміз сол еді, бес-алты адам кірді. Орталарында
екі әйел бар. Екі столға бөлініп отырды. Түрлері қазаққа
келеді. Бойы аласалау, арықша жігіт Сейсенге қатты ұқсайды
екен. Алтауының алған тамақтары бірдей. Етсіз күріш, екі
үзім нан, бір стаканнан шай ғана. Соның арасынша Сейсен
барып, танысып, бір жігітті столымызға ертіп келді. Орыс
ша тәп-тәуір сөйлейді. Сұрап білгеніміз, бәрі де Вьетнам
ның азаматтары болып шықты. Біраз отырып жақынырақ
танысқан соң әлгі жігітті купеге қонаққа шақырдық.
Ол қасына екі қыз бен тағы бір жігітті ала келіпті.
Расында, Вьетнам мен Америка арасында көп жылдан
бері соғыс боп жатқан кез. Газеттен күнде оқып жүрсек
те, вьетнамдық адамдарды бірінші рет көруім. Бұлар да
қазақтар секілді ақкөңіл, кішіпейіл екен. Жатырқамай
ашық сөйлеседі. Домбыраны қолдарына алып, бастарын
шайқап аң-таң. Абайдың бір-екі әнін орындап беріп едім
қолдарын шапалақтап, баладай қуанды. Түрлеріне қарасаң
жап-жас көрінеді. Шындығында бәрі де бізден төрт-бес жас
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үлкен екен. Іштерінде соғысқа бірнеше дүркін қатысқан
ұшқыш-батырлары да бар. Жыл сайынғы үш айлық каникул
кезінде Ресейде, басқа да елдерде оқитын студенттер
Мәскеу қаласына жиналып, осы пойызбен алдымен Достық
станциясына, одан әрі Қытай жері арқылы отанына жетіп
алады екен. Үш ай бойы соғысып, аман қалғандары оқуына
қайта оралады. Бұлардың қасында біздің әскер қата
рында болуымыз жәй ғана жер көріп қыдырып қайтқанға
ұқсайтын тәрізді.
Чита қаласына жеткенше біз оларға, олар бізге келіп
етене жақындасып, бір үйдің баласындай болып кеттік. Екі
қызға Абайдың «Айттым сәлем, қаламқас» әні қатты ұнап
қапты. Қайта-қайта келіп, ақыры үйреніп алды. Тілдерін
«сындырып» жүріп, бір шумағын мүдірмей айтатын болды.
Ақкөл «Лениншіл жас» деген төсбелгісін сыйға берді.
Менің кеудеме таққан «Алмазный фонд СССР» деген
жазуы бар әдемі значегім бар еді. Біреуіне соны тағып
бердім. Олар да бізге өз елінің төсбелгілерін беріп жатыр.
Ең қызығы, Ақкөлдің рұқсат етуімен әлгілердің қолына бірбірден алма ұстаттым. Алманың мұндай сортын бұрын
көрмегендері жүздерінен байқалады. Қайта-қайта иіскеп
қояды. Жеуге қимай отырған тәрізді. Читаға пойыз түске
жақын келіп тоқтады. Заттарымызды көтеріп сыртқа
шыққанымыз сол екен, ішінде әлгі достарымыз бар бір топ
вьетнамдық студенттер қоршап алды. Пойыз жылжыған
ша бір-бірімізді құшақтап ән салып, әрең қоштастық. Соғыс
зұлмат, соғыстың құлқыны әсте тойған ба? «Бұлардың
қаншасының өмірін үзер екен? Қайсысы бұл фәнимен қош
айтысып, қаншасы қайта оралар екен?» дейтін ой көңілім
нен шықпай тұрды. Иә, бұлар неде болса өз еліне кетті. Ал
туған топырақтан қашық, мүлде бейтаныс, бөтен жерге келіп
тұрған біздің ендігі жайымыз не болмақ?
Сыртында «Штаб Забайкальского военного округа»
деген жазуы бар еңселі үйге жасқана кіріп, дәлізде отырмыз.
327

Ендігі тағдырымыз, осылардың қолында. Қайда жіберетінін
кім білсін? Қаланың өзінде қалдырса екен деп те ойлап
қоямыз. Үшеумізді үш жаққа бөліп жіберсе тіпті қиын.
Қалай дегенмен төрт жыл бірге оқып, әскерге бірге келгені
міз өз алдына. Бір-бірімізге әбден үйренісіп қалыппыз.
Бөлініп кетсек, Сібірдің тайгасында мәңгі қалып қоятын
дай көңіл толқиды. Іште үрей де жоқ емес. Үстінде әскери
киімі бар әйел қасымыздан өтіп бара жатып:
– Это у вас так сладко пахнет? – деді. Не айтқанын аңғар
май қап:
– Нет, ничего не пахнет, – дедім. Менің абыржым
қалғанымды сезе қойған әйел:
– Это что яблока? От куда? – деді күліп.
– Әй, бала, сенен алма сұрап тұр ғой. Қалай түсінбейсің?
– деп Ақкөл бүйірімнен түртіп қалды.
– Да, да яблока! Извините.
Тез-тез қимылдап әлгі әйелдің қолына екі алма ұстата
салдым. Алманы иіскеп қойып, қайта-қайта рахметін
айтып бөлмесіне кіріп кетті. Соның артынша әйел кірген
кабинеттен тағы бір офицер шығып бізге жақындай берді.
Оған да екі-үш алма ұстаттым. Есіміз шығып отырып
апорттың исі бүкіл дәлізді алып кеткенін сезбеппіз. Сол
жерде штабта отырған біраз адамдарға алмамды түгел
таратып бердім. «Это наши призывники. Спасибо боль
шое» деп риза болып жатыр. Олардың да, біздің де көңіліміз
көтеріліп қалды. Құжаттарымызды тексеріп отырған
капитан жігіт:
– Бұларды қайда жіберсек екен? – дейді.
– Бізді бөлмеңіз. Университетте бірге оқыдық. Оның
үстіне жақын туыстас ағайынбыз, – деп Ақкөл бәйектеніп
жатыр. Қасында отырған әйел күліп:
– Бұл жер Ташкент емес қой. Қысы өте қатты. Обал
боп жүрмесін. Неде болса буряттарға барсын. Түбін қусаң
бұлардың бәрі туысқан боп шығады, – деп әзілдейді.
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– Жарайды, сендерді бөлмей Бурятияның астанасы
Улан-Удэ қаласына жібереміз. (Сол кездегі атауы Бурят
Автономиялық Советтік Социалистік Республикасы.)
Сонда дивизия штабына барасыңдар. Ал қызмет ететін
полк қаладан аса қашық емес. Тек пойызбен кері қайтула
рыңа тура келеді, – деді. Жол құжатын толтырып қолымызға
ұстатқан капитан жігіт арқамыздан қағып «жолдарың
сәтті болсын!» дейді. Бізді бұрыннан білетін адамдай іш
тарта сөйлейді.
Штабтан үшеуміз көңілді шықтық. «Япырмай, босқа
үрейленіп, текке қобалжыған екенбіз-ау! Мыналар әділет
ті, құдайға қараған адамдар екен. Тіпті, сөзге де келген
жоқ қой» деп Ақкөл мәз. Бір таксиді ұстай салып вокзалға
тарттық. Әшейінде үндемейтін Сейсен ыңылдап ән салып
келеді. Тап сол сәтте жолымызды оңды етіп, бәрінің
орайын келтіруге себепші болған қазақтың киелі қара
домбырасы мен Алатаудың алқызыл апорты екені үшеуміздің
қаперімізге келген де жоқ.
Социал бізден бір күн бұрын келіп, тіпті Читадан ары
«Вилютуй» деген жерге жолдама алыпты. Оны сұрас
тырып біліп жүрген де Сейсен. Сөйтіп, онымен жолымыз
түйіспеді. Ендігі үміт Сәлімді жолықтыру. Өйткені ақшамыз
бітті. Бүрсеңдеп вокзалдан шықпаймыз. Далада ызғырық,
түйіршіктеп қар жауып тұр. Алып келген киімдеріміз жұпжұқа, бұл жердің суығына бұйым да болмай қалды. Сейсен
қайта-қайта барып вокзалды аралап келеді. Бір кезде: «Міне,
ақыры таптым ғой» дейді. Қасында Сәлім бар. Әкемізді
көргендей абыр-дабыр, құшақтасып, шуласып қалдық.
Отырған жұрттар таңқалып бізге қарайды. Бәрі орыстар,
ішінде бірде бір өзге «түстілерді» көрмейсің.
Ең қызығы, Сәлім бізден ертерек келіп, қайда баратынын
біліп те алыпты. Баратын жері бізден де ары, Нижнеудинск
деген елді-мекен. Үшеуміздің «мүсәпір» жайымызды көріп:
«Мен келмесем аштан қатып, үсіп өлетін екенсіңдер ә! Елге
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хабарлайтын да ешкім жоқ»» деп әзілдейді. Оның билеті
кешке. Біз болсақ екі сағаттан соң пойызға мінуіміз керек.
Вокзалдың ресторанына апарып тойдыра тамақ әперіп, менің
қалтама жеті сом ақша салып берді. Мұндай сәттер әсте
естен шығар ма? Сөйтіп, сырмінез досым Сәлімді Читада
қалдырып, өзіміз кері қайттық.
Улан-Удэге дейін бір тәулік жүреді екен. Мұнда күн райы
әлдеқайда жылы. Дивизияның қоймасынан бізге үйіп тұрып
әскери киім-кешек берді. Екі пар етік, екі әскери форма, екі
бас киім. Шинель, қысқы шалбар, ішкі киімдер дейсіз бе?
Қысқасы бәрі екі-екіден. Берген әскери киімдердің өзі бір
төбе болды. Әскери машинаның кузовына отырғызып, тиісті
жерімізге апарып тастады. Біздің полк қаладан шамамен 22
шақырым екен. Барған күні казармадан бір бөлме босатып,
қасымызға екі сержант берді. Олар бізге полктің тәртібін
түсіндіріп, қолқабыс етулері керек екен. Бәрінен қиыны
пагондар мен петлицалар тігу еді. Оны қалай орналастыру,
жағадан қанша орын қалдыру, «жұлдыздардың» ара
қашықтығы бәрі-бәрі уставта көрсетілгендей болуы тиіс.
Екі сержант болмаса күніміз қараң болғандай.
Ертесі күні күнделікті киетін формамызды киіп, полк
командирінің қабылдау бөлмесіне келдік. Қалыптасқан тәртіп
бойынша, әскери қызметке келгенімізді баяндап шығуға
тиіспіз. Жеке-жеке қабылдайды. Алдымен Ақкөл кірді. Содан
соң мен кіріп: «Лейтенант Әзірбаев. Әскери қызмет етуге
келіп тұрмын» деп баяндаған болдым. Қатты қысылған
нан болу керек даусым мүлде естілмеген сияқты. Денемде
діріл бар. Үшінші боп Сейсен кірді. Кірген бойда екі қолын
созып «Ассалау-ма-ға-лей-к-ө-м!» деп даусын соза столға
жақындап келеді. Басында бірдеме сұрап тұрма деп қалған
полковник, Сейсеннің ишаратын түсіне қойып орнынан атып
тұрды. Столды қойып қалып: «Что я тебе! Председатель
колхоза что ли? Кругом, марш! Зайди как положено!» деп
зекіп жатыр. Мұндайды күтпеген болу керек, командирдің
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өзі де басын шайқап, күліп жіберді. Сыртқа шыққан соң
Сейсенді ортаға алып ұрсып жатырмыз. «Офицер деген
атқа кір келтірдің. Енді қазақтар туралы не дейді? Соны
неге ойламайсың?»
«Не десе, о десін! Қайта мен оған қазақша сәлем беру
дің қандай екенін көрсетіп кеттім» деп қарап тұр. Сөйтіп,
әскердегі алғашқы күніміз Сейсеннің «ассалаумағалейкум!»
сөзімен басталған еді.

ҚАЗАҚ БОЛСА, ЖАЛТ ҚАРАЙДЫ...
Айнала тылсым тайга. Күздің суығы әлі де күшіне
ене қоймапты. Сонда да болса суық жел өңменіңнен өтеді.
Төбесімен көк тіреп, иін тіресе өскен тәкаппар қарағайлар,
тынымсыз соққан желден ығыр болғандай неше түрлі дыбыс
шығарып теңселеді. Ескірген төсектей сықырлап, тісін
қайраған адамша шықырлап, кейде қасқырша ұлығандай
болады. Тайганы аралап қанша жүрсем де бір түйір тас
көрмедім. Есесіне, айнала шашылған қарағай бүршіктері аяқ
алып жүргізбейді. Топырағы бозшаң, жұп-жұмсақ.
Біздің полк қалың орманның ішінде орналасыпты.
Қасында тағы бір полк бар. «Танковый полк» деп аталады.
Сырт көзге қалың тайганың ішінде осыншама әскер тұр
деп ешкім ойламайды. Сейсен қазақша сәлем беретін
біздің полк командирі полковник Самсонов болса, танктер
полкының командирі полковник Попов екен. Содан
болу керек, әскерилер өзара сөйлескенде «Поповскиий»,
«Самсоновский» деп бөліп айтады.
Біз келгелі екі-үш күн өтті. Ақкөл мен Сейсенді бір
батальонға жіберді. Екеуі де қызылордалық болған соң, тағы
да бөлмейік деген шығар (өзіме-өзім іштей айтқан әзілім.)
Мені 3-батальонның 1-ротасына взвод командирі етіп бекітті.
Қарағайдан салынған бір қабатты жатақханадан орын берді.
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Мұны «бойдақтар жатақханасы» деп атайды екен. Үш
адам бірге тұрамыз. Әзірше солдаттар асханасынан ас ішіп
жүрміз. Өйткені біздің әскери қызметке кіргеніміз туралы
полк командирінің бұйрығы шықпай, қолымызға ақша
берілмейді екен. Ол күн де келіп жетті. Полктегі бухгалтер
әйел қолымызды қойдырып, алдымызға «бір төбе» етіп
ақша қойғанда, «шалқадан» түсе жаздадық. Жап-жаңа үш
сомдықтан тұратын бумалар. Қолыңа алсаң, шытырлап тұр.
Студенттің 35 сом стипендиясынан кейін, мынау дегенің
көк-көсір дүние емес пе? Қолға сөмке де алмаппыз. Қайда
саларымызды білмей сасып қалдық. Қалтамызға сыйғанша
толтырып, қалғанын газетке орап алып шықтық. Айлық
жалақымыз 200 сомның үстінде (214 сом.). Оған қоса
«поесной» дей ме, әскери шеніңе, қызмет ететін жердің
алыстығына (отдаленность) қарап та ақша төлейді екен. Түлкі
құрсақ студенттік өмірден кейін, мына көргеніміз «жұмақтың
төріндей» болғаны рас. Поштаға бара сап қарындастарыма
70 сом ақша салдым. Көрсін ағасының қандай болғанын?
Бәрі көрсін! Іштей толқып, бойымды мақтаныш билегендей
ерекше сезімде болғанымды несіне жасырайын.
Ақша алу бір басқа, солдаттардың алдында қызармай
білікті офицер екеніңді көрсету бір басқа. Бұған бірінші
күні-ақ көзім жетті. Батальон басшысы Булатов деген кісі.
Шені майор, ұлты башқұрт, адамға қатты сөйлемейтін мінезі
жұмсақ адам. Рота командирім – А.Кирлец. Оны әріптестері
капитан Кирлец деп атайды (аты-жөндері есімде қалмапты).
Литва елінің азаматы. 1968 жылғы Чехословакия оқиға
сына (халық шеруін күшпен басу) қатысқан әскери офицер.
Сонда жараланып, осында жіберілген екен. Алған наградасы
бар. Мінезі қаталдау адам. Мені ротамен таныстырған соң,
өз взводымды қалдырып, қалғандарын алып кетті. Сапта
тұрған онға жуық солдатым маған қарайды. Көздерінде
таңданыс көп. Бірдеме айтайын десем, үнім шықпайды.
Не дерімді білмей мен тұрмын. Шынын айтқанда, қандай
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бұйрық беру керектігін білмей тұрмын. Бар болғаны:
«Спасибо, ребята! Пошлите за мной» деппін. Сапта тұрған
жауынгерлер ду етіп күліп жіберді. Менің қатты қысылып
тұрғанымды сезген болу керек, әлгінде көмекшің деп
таныстырған жігіт ортаға шығып: «Товарищ, лейтенант!
Разрешите мне?» деді. Ол аға сержант, менің ендігі көмекшім
Олег Фомин деген сарбаз болатын.
Сол күні дүкеннен аумағы үлкендеу дөңгелек айна
сатып әкелдім. Уставты ашып қойып, күніне бірнеше сағат
жаттығуға тура келді. Дауысты көтеріп, бұйрықты қысқа
әрі нақты беріп үйрену оңай емес. Университетте төрт жыл
бойы немқұрайды қараған нәрсені бір айдың ішінде үйреніп
шықтым. Бұл үшін келісті дауыспен қоса әртістік қабілет те
қажет. Ол жағынан, құдайға шүкір, кенде емеспін. Төрт-бес
айдың ішінде әскери өмірге етене араласып кеткенім сонша,
көп офицерлер менің екі жылға шақырылған «партизан»
екенімді білмей де жүрді. Сөлектеген шинелдің етегін
кестіртіп, жаздық бас киімнің күн қағарын маңдайға тиіп
тұратындай етіп кесіп, кеудеме университеттің төс белгісін
тағып, етікті жарқырата майлап, әскери жас кадетше сыптай
боп шыға келгенде, күнде көріп жүрген адамдардың өздері
таңданысын жасырмайтын. «Қыздармен кездесуге шықтың
ба?» деп әзілдеп қояды. Аяғымның сәл қисықтығы болмаса,
әскери форма өзіме жарасатын еді. Әскери форманы
үтіктеп, үстіңе шаң жұқтырмай, үнемі жинақы жүру басты
міндет. Бұл жаңадан училище бітіріп, әскер қатарына
келген, әсіресе бойдақ жас офицерлердің бәріне тән, ерекше
қасиет. Өйткені, офицерлер клубында, асханада, шаштараз,
дүкендерде жұмыс істейтіндердің бәрі дерлік сібірдің
аққұба сұлу қыздары...
Әбден ысылып, қатайсын дегендері болу керек. Апта
сайын патрульге, одан қалса полктегі қарауылдық қызметке
жібереді. Өзгелер екі айда бір баратын кезекшілікке, басқа да
қара жұмысқа мен жиі барамын. Сол үшін рота командирімен
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сөзге де келіп қалдым. Әккі офицерлер көбіне патрульдік
қызметте жүреді. Өйткені, ол Улан-Удэнің өзінде. Қаланың
көшелерін бойлай жүріп, қашып-пысып жүрген солдаттар,
масаңдау жүрген әскери адамдар болса ұстап штабқа алып
келеді. Қызмет ететін бөлімдеріне хабарлайды. Негізінен
қағаз толтыратын таза жұмыс.
Ал қақаған суықта вагоннан көмір түсіру, оны машинаға
тиеп полкке жеткізу бір қиямет. Ондай жұмыстан бәрі де
қашқақтайтын тәрізді. Соның кезегі бүгін маған келді.
«Тальцы» деген теміржол торабы, полктен көп қашық, қалаға
жақын. Желтоқсан айы болатын. Үдей соққан суық желден
кірерге тесік жоқ. Жол шетіне орналасқан аядай дүкенге
барып, қол-аяғымды жылытып қайта келемін. Сарбаздар
болса жұмыла көмір түсіріп, машинаға тиеп жатыр. Көмірді
«ЗИЛ» маркалы үш машинаға тиеп жеткізуіміз керек. Қимыл
дары ширақ. Ерте бітірсек, полкке ерте қайтатынымызды
олар да жақсы біледі.
Ротадағы жалғыз қазақ баласы болған соң өзіме
шабарман-хабаршы етіп алғанмын. Аты – Ізберген. «Бірекі қорап темекі, печенье әкел» деп жіберген едім. Асыға
басып келеді, қатты ентігіп кетіпті. «Аға, дүкенде қазақ
тан айнымайтын бір офицер тұр. Көзі үлкен, шашы қапқара. Ол да лейтенант» дейді. Жол-жөнекей аузына салған
печеньені шайнап үлгермеген де болу керек. Екі ұрты
томпиып тұр. Біраз ойланып тұрып: «Қазір екеуміз дүкенге
бірге барайық. Мен саған қазақша сөйлеймін. Егер қазақ
болса, ол бізге жалт қарайды. Болмаса үнсіз қала береді»
деп үйретіп жатырмын. Дүкенге кірген бойда:
– Ізберген, екі буда қант, үш буда темекі ал, – дегенім сол
екен, теріс қарап тұрған жігіт шалт бұрылып: «Қазақсың ба,
ей?» деді. Расында, аруана көз жігіт екен. Екеуміз сол жерде
бір-бірімізді бас салып, «бауырымдап» құшақтасып біраз
тұрдық. Екі офицердің құшақ айырмай тұрғанына таң қалған
сатушы әйел бізге бақырая қарап қалыпты.
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– Әскерге қашан келдің? Қайдансың? Бір қазақты
кездестірмей құса боп жүр едім. Керемет болды-ау! – дейді.
Тез сөйлейтін жігіт екен. Атым – Жеңісхан. Семейдің қаза
ғымын. Мен келгелі сегіз ай болды. Осында, «Тальцыда»
әскердемін.
Екеуміз аман-саулық сұрасып дүкенді басымызға
көтердік.
– Сен бүгін менің қонағымсың. Жұмысты таста, қазір
үйге барамыз, – деп жарқылдай күледі. Мұндайда ес қала
ма? Полкке қайтуға менің де құлқым болмай қалды. Неде
болса көріп алдым! Көмекші сержантымды шақырып
алып, бәрін соған тапсырып, Жекеңнің жүк машинасына
мініп қонаққа кеттім.
«Тальцыдан» ары-бері талай өтіп жүріп, осында
«Звездный» қалашығы деген әскери гарнизон бар екенін
білмеппін. Космосқа байланысты құпия объект. Жеңіс сол
жерде құрылыс бригадасын басқарады. Әскери адамдарға
тұрғын үй, жатақхана, тағы да басқа ғимараттар салады екен.
Шені лейтенант болғанмен, лауазымы капитан деңгейінде.
Демек, жалақысы екі есе көп деген сөз. Қарағандының
құрылыс институтын бітіріпті. Мамандығы инженерқұрылысшы. Үйленген. Әкесі, жұбайы Қадиша, қызы Жанар
үшеуі Семейде қалыпты. Жазғытұрым келіп кетеді. Сонда
сені алдыртып, таныстырамын дейді.
Үй шаруасына да епті екен. Бірер сағатта алдыма бір
табақ ет әкеліп қойды. Макарон қосып пісіріпті. Қазы да,
майлы жілік те бар, қойдың төсіне дейін асыпты. Елдің
дәмін сағынып қалыппын. Сұғына жеп жатырмын. Талай
әңгіме айтылды, ет те жақсы желінді. «Жеке, мұның бәрін
қалай сақтап жүрсің? Үйіңде тоңазытқыш көрінбейді»
дедім таңданысымды жасырмай. «Қазір саған бір құпиямды
көрсетейін» деп шығар бөлмеге ертіп барды. «Не көріп
тұрсың?» деді. «Не болушы еді? Үйдің қабырғасы, оған тақай
қойылған стол тұр. Басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын» деп
күлдім. «Оның несі құпия?». «Ендеше қара.» Жеңіс столды
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жылжытып, төменде тұрған тұтқаны тартып еді, ар жағы қуыс
боп шықты. Сырт көзге ағаш қабырға тәрізді көрінгенмен
арнайы жасалған қақпа-есік екен. Қабырғаны бойлай
тартылған сымтемірде бәрі ілулі тұр. Қаздың, үйректің,
бұғының еті. Неше түрлі кептірілген балықтар. Ашыл
маған консервілер. Бір бұрышында әйнек ыдысқа құйылған
сұйық зат тұр. Онысы таза спирт екен. «Мұның бәріне
ақша шығарып не болды. Дәл бір тойға дайындалғандай.
Әлде буряттың бір қызына үйленейін деп жүрсің бе?» деп
әзілдеп жатырмын.
Менің қасымда Иван деген жігіт тұрады. Теміржол
бойын күзететін әскери бөлімде қызмет етеді. «Ақаңа»
жақын. Ташкенттің әскери училищесін бітірген. Тым
ақкөңіл жігіт. Кейде топырлатып бір топ офицерлерді ертіп
келеді. Олардан не қалсын? Мазамды ала берген соң осыны
ойлап таптым. Сырттан суық ауа, іштен жылы ауа қосы
лып бірқалыпты температура ұстап тұрады. Өйтпесем,
құрылысшы-инженер болармын ба!» – деп бір көтеріліп
қалды. – Ал мыналар тегін келген заттар. Әр тоқсан сайын
осындағы әскери басшылар, ішінде майоры да, полковнигі
де бар маған келіп өтініш жасайды. Оларға құрылыста
істеген «солдаттардың» өз нормасын кем дегенде 100-105
пайызға орындағаны қажет. Өйтпесе, жоғарғы жақтан сөгіс
алады, сыйақыдан құр қалады. Ал бүкіл мәлімет, смета жасау
менің қолымда. Өйткені, мен осы құрылыс объектілерінің
бас инженерімін. «Япыр-ай, Жеңіс, нағыз май шелпектің
үстінде отыр екенсің ғой» деп әзілдеймін. Бұған екеуміз үйді
басымызға көтере күліп алдық.
Таңға жуық ұйқыға кеткеннен түске таяу бір-ақ ояндым.
Жеңіс әлдеқашан тұрып жұмысына кетіпті. Стол үстінде
қалдырған қолхатта: «Бауырым! КПП-ға (тексеріп өткізетін
жер) сенің аты-жөніңді жаздырып кетемін. Қай уақытта
келсең де менің аты-жөнімді айтсаң болды, жібере береді.
Бір кілтті сонда қалдырып, екінші кілтті өзің ал. Амандық
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пен тағы көрісуге жазсын. Досың Жеңісхан!» депті. Дос
табудың қаншалықты қиын екенін содан біліңіз. Осы жолы
өз еркіммен жұмыстан кетіп, бір күн қызметтен қалғаным
үшін комбаттан қатаң сөгіс алдым.

ОФИЦЕРДІҢ КҮНДЕЛІГІ
...Ертеде бір жігіт көршісіне келіп мінерге атын сұрапты.
«Қайын енем қайтыс болды. Барып көрініп, топырақ
салысып, дереу қайтып келемін. Бірер күнге арып кетпес»
дейді. Аттың иесі тым қазымыр екен. «Атқа көп салмақ
түсірме, тартпасын тым қатты тартпа. Тізгінін көп жұлқылай
берме, езуі жырылып кетпесін» деп без-без етеді. Танысының
зарылдақ мінезіне шыдай алмаған жігіт: «Айналайын,
беретін атың болса берші. Тіпті құйрығымды тигізбей барып
келейін» деген екен.
Сол айтпақшы, бірінші күннен-ақ рота командирім
екеуміздің қабағымыз жараспады. Оның тым дөрекі мінезі,
жауынгерлерге деген тым қаталдығы маған ерсі көрінеді.
Бәлкім, солай болған дұрыс та шығар? Менің жұмсақтығым,
кейде ұсақ-түйек жәйларға көңіл бөлмей, кешіре салатын
«гумандығым» оның зығырын келтіретін. Не істесем де,
өзімді қалай ұстасам да жақпай қойдым. Әйтеуір бір себебі
табылып тұрады. «Отырса опақ, тұрса сопақ» болу деген тап
осындай болар. «Солдаттың аты – солдат. Сен командирсің,
ол саған бағынышты адам. Командир бұйырады, солдат
орындайды. Олардың алдында ыржаңдап күлудің өзі
офицерге тән қасиет емес. Тек қатаң тәртіп керек» дейтін.
Бұл түк емес екен. Менің қол астымдағы бір солдатым
үйіне сұранып кетіп, қайтып келмей қалды. Командирге
қайта-қайта айтып рұқсат алып берген де өзім едім. «Жолдас,
лейтенант! Шешем қатты науқас. Кішкене екі қарындасым
бар. Үш күнге жіберсеңіз болды. Сізді жерге қаратпаймын»
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деп қыр соңымнан қалмайды. Адамға жақсылық жасауға
жаным құштар кезім ғой. Рота командиріне қол қойғызып,
ары-бері жолы бар бес күнге рұқсат алып бердім. Бастығым
ның: «Ескертем. Бұған жеке өзің жауап бересің. Мен бұл
жауынгерге онша сенбеймін» деген сөзіне де қараған жоқпын.
Сөйтіп, Николай Горлов деген сарбазым үшті-күйлі жоқ боп
кетті. Іздестірмеген жерім жоқ. Қасыма екі сарбазымды ертіп
алып, әлгінің тұрған жеріне де барып қайттым. Тіпті үйіне де
келмепті. Ауру шешем, екі қарындасым бар дегені де өтірік
боп шықты. Кәрі әжесінен басқа ешкімі жоқ.
«Япыр-ай, кеш болса да өз аяғымен келсе бір ғанибет
болар еді. Көп болса бір ай гаупвахтада жатып шығар
еді. Өлімнен ұят күшті емес пе?» деп іштей астан-кестең
боламын. Есіме атақты қолбасшы Суворов айтыпты
деген мына бір сөзі түседі. Оның да бір сарбазы бір
тәулікке сұранып, өз уақытында оралмай қалыпты. Ол
заманның тәртібі тіпті қатаң. Іздеуге жіберген шабарманы
шауып келіп:
– Таптық. Жете алмай жарты жолда құлап қалыпты дейді.
– Бауырым, айтшы, басы қалай қарап жатыр екен? –
дейді қолбасшы.
– Бізге, осы жаққа қарап жатыр, мәртебелім!
– Бәсе, полкке жетуді ойласа ол сарбаздың ниеті дұрыс.
Жете алмағанына ол кінәлі емес, шарап кінәлі. Сарбазым,
әліне қарамай көп ішіп қойған ғой, – деген екен.
Үш аптадан соң әлгі сарбазымды қалалық патрульдер
ұстап, полкке алып келді. Шашы ұйпа-тұйпа. Әбден азып
кетіпті. Көз жанары сөніп қалғандай. Жүзінен ұялудың,
өкініштің бір белгісі байқалмайды. Оның орнына өзім
қысылып, намыстан өртене жаздадым. Командирімнің
алдында қатты сүрінген жерім осы болар. Рота командирім
нің маған тосын көрініп, қарсылық туғызатындай тағы бір ісәрекеті мынау. Жаңа жылға үш-төрт күн қалғанда бүкіл рота
болып, мүлдем тыныштықтан айрылдық. Күндіз бірнеше
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шақырымға жаяу жүгіріп, түнге қарай ату полигонына
барып жаттығамыз. Күндізгісін «марш бросок», түнгісін
«ночная стрелба» деп атайды екен. Қыстың қақаған аязына
қарамастан қару-жарақ көтеріп, кейде «противогаз киіп
жүгіру» дегенді бірінші көруім. Бастығымның өзінде де,
бізде де дамыл жоқ. Осыны тура жаңа жылдың алдында емес,
басқа уақытта өткізсе де болады ғой. Командирдің мұнысына
іштей наразы болып, боқтап та қоямын. Жаңа жылға бір күн
қалғанда оқу-жаттығуымызды бітіріп, офицерлер «тыныс»
алуға, сарбаздар қару-жарақтарын тазартуға кірісті. Кейін
барып түсінгенім, мереке алдында әбден титықтап, шаршаған
сарбаз, ол күндері арақ ішуді немесе қашып шығуды
емес, ұйқысын қандыруды ғана ойлайды екен.
Расында, жаңа жыл өткеннен кейін өзге батальондарда
неше түрлі оқиғалар, тәртіп бұзушылық болғанын естіп
жаттық. Біздің рота бей-жай, «есінеуін» әлі баса алмай
жүрген тәрізді. Қазақтың: «Құда да тыныш, құлақ та тыныш»
деуінің бір мысалы осы-ау деймін. Әскерге келгелі, алғаш
ойға түйген бір тәжірибем осындай.
Әскер қатарындағы алғашқы жарты жылым мен үшін
өте қиын болғанын сезіп отырған шығарсыз. Оның өзі
командирімнің қас-қабағына да байланысты емес. Тіпті
басқада. Еркекпіз ғой, кейде ер адамша кергілесіп жүре
беретін едік. Бар гәп, менің тым әділетті, албырт мінезімде
тұрған секілді. Мұнымды неге теңеп айтсам екен. Арнасын
бұзып аққан асау өзеннің бөгетке кеп тірелгені сияқты,
немесе ащы су мен тұщы судың бір-бірімен қосылмайтыны
секілді жағдай. Менің өскен, тәрбие алған, қалыптасқан
ортам бөлек. Ал мұнда бәрі керісінше. Сенің тәкаппар, асау
мінезіңді елемейді, «сындырады», таптайды. Өйткені, бұл
өктем елдің армиясы, оған қарсы шара жоқ. Имандай шыным,
тап сол кездегі жан айқайымды, асау-албырт күйімді, тап
сол кездері жазған күнделігімнен ғана оқып сезіне аламын.
Күнделікке «бір-екі ауыз сөз» берейін. Кіріспе сөзді былай
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бастаппын: Улан-Удэ қаласы. Өзімнен-өзім алған интервью.
«Адамда еркіндік жоқ-ау! Болмаса мына кең дүниені бес
айналып шықпас па едім...».
5. 12. 1969 ж. Сол күні өзімді өзім ұстай алмадым.
Көзге жас алуды ұмытқан шығар деп едім. Жоқ бекер
екен. Ұзатылған қыз да дәл солай босамаған болар еді.
Әйел адамдарда: «Осы дүниеге неге еркек боп келмедім!»
деген арман бар дегенді талай естіген едім. Мүмкін жәй
ғана айтыла салған сөз шығар. Дегенмен, осынау жан
дардың нәзіктігін, сезімталдығын, ақыл-айласын көргенде,
шынға келейікші, қызғаныш туады. Нағыз сұлулық, нағыз
құдырет – әлсіздікте болса керек. Әлсіздік дегенді толық
мағынасында түсіну керек-ау! Егер бұған ақыл-сезімді астар
етсеңіз нағыз сұлулық тумай ма? Сондықтан адам дәрмен
сіздіктен емес, жаны нәзік әлсіздіктен көзіне жас алады.
Дұрыстап жылай білу де әркімнің қолынан келе бермейді.
Осы жасқа дейін себепсіз екі рет жыладым. Себебі барлық
себептер бір жерге тоғысқандай болды...
...Махаббат, махаббат деп көп шулаймыз. «Махаббат
өмірде бар ма?» дегенді өз басым ақылсыз сұрақ деп
ойлаймын. Әртүрлі сәуегейлер көп қой. Біреулер: «Махаббат
деген жоқ» десе, енді біреулер, «ол адамның табиғи сезіміне
қойылған атау, тағылған айдар» дегенді айтады. Адамның
ең қымбат асылы балауса сезімі емес пе? Сол сезімді аяқасты жоғалтып алған жан махаббат дегенді қайдан түсін
сін. Баланың (адамның) тұңғыш рет жүруі, тұңғыш рет
күлуі бар десек, тұңғыш рет сүюі неге болмасын? Ендеше
махаббат дәні кеудеңізге түскен екен, оның шапақ атып,
жапырақ жарып, гүл ашқанын ғана тілер едім. Мезгілсіз
солмаса, адал қолдың (алақанның) аясына түссе екен деп
тілеймін. Аналар ең алғаш көрген перзентін «тұңғышым»
дейді. Ақындар да бірінші туындысын «тұңғышым» дейді.
Ендеше тұңғыштар жасасын! Тұңғыш махаббат жасасын!
... 18.12. 1969 ж. Дәл қазір көз алдымда Күләш тұр.
Дәл осы сәтте терезеден күн көрінеді. Бар шапағын төгіп,
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күлімдеген күн үшін мынау тоң мойын тайга, қойны суық
сырмінез сібір бар. Балауса көңілмен, баладай сеңгіш сол бір
адал жан үшін мен не істеппін? Мен өзімді тайгаға да, тоңға
да, сусыл құмға да теңей алмаймын. Себебі, құмды алсаң –
күннің шуағына жүзін тосып бір ысып, бір суыйды. Тұнжыр
тайганы алсаң – оның да көктемі, күзі бар. Күн нұрына
жылымайтын, жібімейтін тоң жоқ. Сонда мен Күләш ару,
Күләш қыз үшін көлеңке де бола алмағаным ғой!
...Кеше офицерлер клубында өзбек бауырлар шығарған
«Поэма двух сердец» атты көркем фильмді көрдім. Атақ
ты «Ләйлі-Мәжнүн» поэмасының желісімен түсірілген.
Көрермендердің ішінде жалғыз қазақ өзім болғандықтан
шығыс халқының «елшісіндей» сезінгенім рас. Бір қызығы,
фильм аяқталғаннан соң жұрттың маған деген ілтипаты
өзгеше болып көрінді. Иә, мен оны айқын сезіндім. Тіпті
полкте күнде көріп жүрген қыз-келіншектердің өздері
ерекше көзбен қарайды. Бір егделеу тартқан орыс әйел
тұсымнан өтіп бара жатып: «Нағыз махаббат деген осы.
Сіздерде осылай сүйеді. Махаббатты қастерлей біледі»
деді. Мен қолымды кеудеме апарып, тура кинодығыдай
басымды иіп, ізет білдірдім.
...21.02.1970 ж. «Шабур» – бурятша атауы. Орысша
«грязь» деген мағына береді. Қазақша айтқанда, «Батпақты»
деген сөзге келеді. Біздің рота осы елді мекенде бір айға
жуық болып қайтты. Негізгі жұмысымыз вагондарға бөрене
ағаш тиеу. Жергілікті жұмысшылармен бірге істейміз.
Олардың көбісі әртүрлі себептермен жер аударылғандар.
Ішінде бір құмық, екі қазақ жігіті бар. Кешкісін қалтама
бір шиша салып, жатқан жерлеріне іздеп бардым. Туған
бауырын көргендей орындарынан атып тұрып, амандасып
жатыр. Түркістан маңынан жер аударылыпты. Мұнда қайбір
жағдай бар дейсің? Тұратын жерлері суық, жұпыны үй.
«Таң атқанша от жағып, көбіне сыртқы киіммен жатамыз.
Бір дұрысы, түрмедегідей дікірлеп келіп тұратын ешкім
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жоқ. Ел қатары тұрып, елмен бірге жұмыс істейміз»
дейді. Суға пісірілген ет пен картопты жеп көп отырдық.
Әңгімені көбіне мен айттым, арақтың да көбісін мен іштім.
Байғұстар әбден сағы сынып, басылып қалыпты. Есік сықыр
етсе болды, біреу кіріп келетіндей селк етіп, жалтақтап,
сыбырлап сөйлеседі...
Жексенбі күні болатын. Осы жердің бір басшысы сонда
жүрген үш офицерді қонаққа шақырды. Дастарқан жайып,
монша жағыпты. Сібірдің моншасы дегенде «ах!» ұрып,
мақтай жөнелетін адамдарды талай көргенмін. Осы жолы
сібірше буға түсіп, сыпырғымен «сабаласуды» бірінші
рет көзбен көрдім. Кірген бойда жер бауырлай отыра
кетіппін. «Ташкентте бұдан да ыстық қой. Кел жоғары
шық» деп жұрт күліп жатыр. «Бұлар монша дегенді қайдан
білсін. Арықтағы суға шайынып жүре беретін шығар?»
деп командирім бір кекетіп қойды. Бұны естігенше, сол
буға тұншығып өлген артық. Ішімнен қатты ширығып,
сәл төмендеу болса да соларға тақау барып отырдым.
Моншаның буынан гөрі жалаңдаған жалынға түскенің
артық. Өздері болса қарқылдай күліп, сыпырғыны бірі
нің қолынан бірі жұлып алып ұрғыласады. Біраздан соң
далаға жүгіріп шығып денелерін қармен ысқылап, бірін-бірі
қарға аунатып алысып кетті. Артынан үй иесі әкелген само
гонды қырлы стаканға толтыра құйып «тартып-тартып»
жіберді. Таңданысымда шек жоқ. Япырмай! Біз «сибиряк
пыз» деп кеуде ұрып, бекерге мақтанбайды екен ғой! Мен
де өзімше буға түсіп, жуынып шықтым. Денемнің кірі
емес, бір қабат терісі сыпырылып түскен тәрізді. Сықыр
лаған аяз да жайына қалған секілді. Денем жеп-жеңіл.
Жүріп емес, қалқып келе жатқандайсың. Бойыңды ерекше
рахат сезім билейді екен...
...Осы жолы капитан бастығыммен тағы да сөзге келіп
қалдым. Сөзге келу деген жәй жұмсартып айтқаным ғой.
Жағадан ұстап, сілкілесуге дейін бардық. Оның себебі
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мынау. Менің бір солдатым жұмыста жүріп арақ ішіп, мас
боп қалыпты. Біреудің туған күні болған дейді. Әлгіні қолаяғын байлап от жағылмайтын бөлмеге қамап тастады.
Ішінен, бүйірінен ұрып та жіберді. Үстіндегі шинелін де
шешіп алды. Тамақ та бергізбей қойды. Түнге қарай бір
бұрышта бүрісіп отырған солдатыма жаным ашып кетті.
Суықтан тісі-тісіне тимей қалшылдайды, беті көгеріп
кетіпті. «Жолдас, лейтенант. Мен түсіндім. Ең болмаса
шинелімді алып беріңізші» дейді. Дірілдеген даусында
үлкен өкініш бар.
Бастығыма келіп айтып едім. «Сүмелекке сол керек.
Ертеңге дейін өлмейді. Өліп қалса, дұрыс бақылай алмаған
алдымен сен кінәлісің. Рапортта солай деп көрсетемін»
деді. Алдында қуырылған балық, бір бөтелке арақ тұр.
Қызара бөртіп алыпты. Шыдамның да шегі бар. «Егер
бұл бала ертең ауырып, өкпесіне суық тисе, мен де сіздің
үстіңізден рапорт жазамын. Әскерге келген біреудің
баласын ұрып-соғуға қандай қақыңыз бар?» деп айғайлап
жібердім. Бір-бірімізге тап беріп, жағаласа кеттік. Егер
әріптесім Сергей Бахилин кіріп келмегенде іс насырға
шабатын еді. Қатты ашуланғаным сондай сарбазымның
шинелін алып, өзімнің жамылатын қалыңдау жамылғымды
(одеяло) қоса апарып бердім. Қол-аяғын шешіп тастадым.
Қолыңнан келгенін істеп ал!
...21. 01. 1970 ж. Осы оқиғаның әсері болды ма, жаңа
жылдағы жалғыз өзгерісім басқа ротаға ауыстым. Қаладағы
патрульдік қызметтен қатты шаршап келген едім. Асханаға
кіре бергенімде, көрші тұратын офицер осы хабарды естіртті.
Жұлдызымыз қарсы осы бір қатал, әңгүдік капитаннан
құтылғаныма қуанғаным рас. Бірақ «тұңғышым» деген
сияқты, әскери өмірде ең алғаш табысқан, «сұхбаттасқан»
сарбаздарыма бойым әбден үйреніп қалыпты. Бұлар менің
алаш рет сап алдына шығып қиналғаныма, қысылыпқызарғаныма куә болған жігіттер. Оның үстіне олар
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мені емеурінімнен түсінетін. Мүмкін бәрі де ақылды,
сезімтал болған шығар. Бәлкім, осыған өзім тәрбиелеген
шығармын. Өйткені, саяси сабақ кезінде бар ойымды шын
пейілден, сезіммен жеткізуге тырысатын едім. Интернатта,
университетте көріп-білгендерім мұнда да кәдеге асқан
сияқты. Әйтсе де, бөтен жұртқа ұзатылған қыздай қиналыс,
қимастық болғаны ақиқат.
...Осы күндері бір өзім екіге бөлініп қалған дәні жоқ
жаңғақтаймын. Басымда қоқайған шәпкім болғанмен, ішінде
түк жоқ. Кеудеме кигенім оқалы киім болса да, іші қуыс,
бос кеңістік. Көздерім де бұрынғыдай ұшқын шашпайды,
мұң басып кеткендей елеңсіз. Тамаққа болмаса, өзгеге
тарыдай да тәбет жоқ. Жарылып кетердей күй кешемін.
Қайдасың қиял періштелері? Қайдасың арман алаулары?
Қайдасың әруақтарым? Сілкіп жіберсеңдерші! Алдымнан
қалықтап өтсеңдерші! Арман-құс алысқа алып кетсеңші
мені! Алданыш сезім ең болмаса сен келсеңші! Жетелеші,
алдашы, адастыршы! Сөнем бе, мен осылай? Қалам ба, мен
осылай?
Ұмытқандарың ба? Иә, ұмытқандарың ғой!
7.02.1970 ж. Офицерлер жатақханасы. Атын естігенде
селт ете қалғандайсың. Көз алдыңа жарқыраған бөлмелер,
тап-таза қымбат жиһаздар, мұнтаздай киінген әскери
адамдар елестейді. Бірақ құрғақ қиял алдамшы. Басқа
әскери бөлімдерде қандай екенін білмеймін. Ал осынау
өзім жарты жылдай тұрып жатқан жатақхана ешнәрсесімен
қуанта алмайды. Мұнда бәрі көне. Жаңқа-жаңқасы шыққан
еден, ескі теледидар, «маңқылдаған» есігіне дейін ескірген,
тозған, қажыған. Ал офицерлердің өкшесі қажалған
етіктерін былай қойғанда, тот басып, тоқтап қалған «санасекундамерлері» тіпті аянышты. Бір мысал төбемнен жәй
түсіргендей болды. Арықша келген, масадай сары офицер,
француз жазушысы Фредерик Стендальді украйн жазушысы
деп жарты сағат айтысқан жоқ па. Бұған не дер едіңіз?
Мен жағамды ұстадым.
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Алайда осынау жарық түспей жатқан «қара-көлеңке»
тірлікте жаны асыл, ақылды адамдар жоқ емес. Бала
кезден қалған әдетім. Нені болса да, сыртына қарап емес,
ішін ашып көруді жақсы көретін едім. Сөйтемін деп талай
затты бүлдіріп, сындырып алып жүретінмін. Сыртында
жұлдыздары көп бөтелкеге не құйылғанын, дәмі қандай
екенін білу үшін оны да ашып көргенім бар. Сөйтсем, ол
коньяк екен ғой. Өйткені, аяздан шымырлап тұрған темір
затқа тілін тигізген адам ғана оның не екенін түсінеді. Осынау
қатыгез, қиындыққа толы әскери өмірге қалай келіп қалғанын
өздері де түсінбей жүргендер аз емес. Соның шырмауынан
шыға алмай өрмекшінің торына түскен шыбындай безек
қағып жүрген офицерлер де бар. Олардың бәрін дизертир,
тұрақсыз, сатқын деп тізбелей беру де күнә. Өмірдің тек
күнгей жағын сауғалап, шырынын сорсақ деген ой оларда
мүлдем жоқ. Солардың көбісі өзін-өзі таба алмай, албырт
шақтың жетегіне еріп, «романтикаға» еліктеп келгендер.
Енді міне, осындай біркелкі күйкі тірліктен құтылудың
жолын таппай әлекке түсіп жүргені. Қай уақытта да әскер
қатарынан өз еркіңмен кету деген отанын сатқанмен бірдей.
Мойнын құрық қысқан асаудай ышқынып көкке атылғысы
келеді. Ал топырлап кеп түсіп жатқаны «шөлмектің аузы».
Бұл әскери өмірдегі адамдардың бір тобы. Ал екінші
тобына жататындар ол – Максим Майсеевич!
Үнемі көзінің алды ісіңкіреп, күлдіреп жүретін адам
дарды көргенде, «осылар, сірә, өлетінін білмейді немесе
өмірлерін өз қолымен қысқарта алмай жүргендер» деп
ойлайтынмын. Максим Майсеевичпен танысқан күнім еш
бүкпесіз көз алдымда. Ол сол жолы да ішіп келген. Мені
бір таңқалдыратын нәрсе 60-қа тақалған осы жанның бір
адамға зекіп, дауыс көтеріп, балағаттап жатқанын көрмеппін.
Аузынан үнемі сөніп қалған темекінің тұқылы түспейтін
Майсеевичпен ұзақ отырып сөйлесудің, өткен-кеткенін сұрап
білудің ретін таппай жүр едім. Соның сәті түскен сияқты.
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Демалыс күні болатын. Бірнеше офицер бөлме ішін
көк түтін етіп, бас қосып жатқанбыз. Айтылмаған тақы
рып қалмады. Өңшең бойдақ жігіттер ішіміз пысқанда
осылай сергіп алатын едік. Еріккенде ішуден басқа ермек
те табыла бермейді. Соңғы шөлмекті қолға ала беруім сол
екен: «Рұқсат па?» деп біреу кіріп келді. Максим Майсеевич
екен. Қызыңқырап алған жігіттер шалды ортаға алып
қажай бастап еді, «қойсаңдаршы» деп тыйып тастадым.
Майсеевичті жолықтырған сайын Лермонтовтың шығар
масында суреттелетін Максим Максимовичті еске түсіремін.
Тіпті түрлері де ұқсас сияқты. Ақкөңіл, ешкімге залалы
жоқ, өте балажан кісі. Шалдарға тән мінезі, мақтанып, бөсіп
сөйлейтіні тағы бар. Әсіресе ішіп алғанда онысы айқын
байқалады. Мылжыңдау. Сонда да болса осы адамның
бойынан адамгершілікті, мәрттікті, сыйластықты көрмеу
мүмкін емес. Кейде қуақыланып өткен өмірін еске алады.
Өзінің айтуына қарағанда, бала-шағасына сыйыспаған
көрінеді. Қайрат-күшім барда пайдаланып, қартайғанда қуып
жіберді дейді. Аузына шарап тисе болды, біздің бөлмеге
келеді. Маған домбыра тартқызады. Қазақтың бірнеше
әндерін айтып беремін. Әсіресе Абайдың «Қараңғы түнде
тау қалғып» әнін тыңдап, екі қолымен басын ұстап ұзақ
отырады. «Міне, нағыз ән. Адамның бүкіл жан-дүниесін
ақтарып тастайтын ән» деп көзіне жас алады. Жалақы алған
күні бір жәшік шарап алып кеп, бүкіл көршілерін (бізді)
қонаққа шақыратын еді. Алдымен құлайтын өзі. Шешін
діріп жатқызып, жәшіктегі қалған шараптан бір-бірден ғана
алып өз бөлмемізге кететін едік. Міндетті түрде бас жазарын
қалдыруға тиіспіз. Ертесі күні қанша ішкенін, кіммен
ішкенін білмей дал.
...Жақында Майсеевич үйленді. Оны да тауып берген
біздің жатақхананың жігіттері. Адамдардың бір-біріне қол
ұшын беруі дегенді әркім әрқалай түсінері хақ. Шал бірден
өзгерді. Аузына шарап алуды қойды. Өңі кіріп, жасарып
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кеткендей құлтыңдайды. Не әсер етті екен деп ойлап
қоямыз. Әйелінің тегеуріні қатты ма екен? Әлде жасы келген
шақта далада қалғандай салт-саяқ өмірі жанына батты ма
екен? Жалғыздықтан ығыр болған да шығар? Меніңше
Майсеевичке қатты әсер еткен осы соңғы сауал болса керек.
Өйткені, өзіңді қадыр тұтып, өле-өлгенше біреуге керек
екендігіңді сезінуден артық бақыт жоқ.
...21.02.1970 ж. Дауыстап жылаған балада арман жоқау! Іштей күйіп, іштей өксіген құрсын. Соңғы кезде менің
артыма біреулер «шам алып» түсті-ау деймін. Сөгістен
көз ашпайтын болдым. Кеше бүкіл саптың алдында менің
жеке өзіме сөгіс жариялады. Менің қарауылдық қызметіме
екі деген баға қойды. Сарбаздарым дұрыс үйретілмеген,
қарауыл басшысы өз қызметіне салғырт қарайды дейді.
Бұл менің соңғы екі айда қарауылдық кезекке бесінші рет
шығуым. Оны есептеп жатқан ешкім жоқ. Ал маған тіпті
керісінше секілді. «Қарауындағыларға дұрыс тәрбие бере
алмағаны үшін, әскери уставқа лайықты қызмет атқар
мағаны үшін лейтенант Әзірбаевқа бес тәулікке қамау
жариялаймын» деген полк командирінің бұйрығы шықты.
Ішімнен қанша назалансам да қолымды самайыма апарып
«құп» деуден басқа амалым қалмады.
Ертесі күні-ақ қажетті заттарымды алып «демалыс
үйіне» келіп жеттім. Өз полкімде болса бір жөн. Бұл
офицерлерге арналған қаладағы орталық «гаупфахта».
Мұндағы тәртіп те басқаша, әлдеқайда қатаң. Менен басқа
әртүрлі шендегі тағы 5-6 офицер отыр екен. Барлығы дерлік
қызметін тастап кеткені үшін, ішкілікке салынып, төбелес
шығарғаны үшін жазасын өтеп жатқандар. Ауыр қылмыс
жасап, әскери соттың шешімін күтіп отырғандары да бар.
Ішіндегі жазасы жеңілі мен екенмін. Таныстық. Аулаға шы
ғып темекі тарттық. Жәй әскерилерден гөрі мұнда офицер
лерге еркін жүруіне рұқсат. Кітап оқуға, хат жазуға, есік
алдына шығып спортпен айналысуға болады. Тек аула
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дан шығып кетпесең болғаны. Бар айырма иығыңда пагон,
ышқырыңда белдік жоқ. Оған рұқсат етпейді.
Кешке қарай төрт топчан (тақтай төсек) алып келді.
Жатуға келгенде үлкен дау болды. Шұбар бет капитан
басын есікке қаратып жатқысы келіп еді. «Сенің аяғыңды
иіскеп жатамын ба? Тапқан екенсің есуасты» деп көршісі
шап ете түсті. Біріне-бірі тап берген әлгі екеуін жабылып
қойдыра алмай жатырмыз. Кезектегі майор келіп, «Тоқта
тыңдар. Қазір наряд шақыртып, сендерді далада түнетемін»
деп ақырған соң ғана басылды. Көздері қанталап кетіпті.
Бір-бірін өлтіріп жіберуден тайынбайды. Ақыры бір келі
сімге келгендей болдық. Жасымызға, ақыл-санамызға қарап
емес, иықтағы жұлдызшаның санына, үлкен-кішілігіне
қарап жаттық. Маған стол үстінен орын тиді. Бөлме тым
қапырық, ұйқым тынышсыз болды. Тынымсыз қорылдың
астында қалдым.
Ертеңгі ас үстінде тағы да кергілесу басталды. Бұл
жолы менің бір ауыз сөзімді бұрмалап, дауға айналдырып
жіберген қияқтай мұрты бар кіші лейтенант жігіт:
– Грузинді, армянды білеміз. Қазақ деген ел бар ма? Қой
соңында жүрген жабайылар шығар? – деп тиісті.
– Неге жоқ? Миллиондаған халқы бар Қазақстанды
білмейсің бе? Алматы, Алатауға барып көрдің бе өзің? Отан
қоймасына миллиард пұт астық құйған кім? Қазақстан! – деп
дәлелдеп жатырмын. Мені әдейі ызаландырып, сөйлеткісі
келді ме, әлде бар білгені сол ма? Білмеймін. Бұра тартып,
сөз бермейді.
– Миллиард пұт астықты Қазақстан тұрмақ, бүкіл совет
елі беріп көрген жоқ. Тілімді қышытпа, – деп өзеурейді. Бұған
не дерсіз? Қызыл кеңірдек болғанша айтысып жатырмын.
Тіпті, қыза-қыза ауыр сөздерге де барып қалдық.
– Қазақ, қырғыз, өзбек дейсің бе? Тағы кімдерің бар?
Жалпы Орта Азия елдерін жоғалтқанмен, одан келіп-кетер
дәнеңе жоқ, – деп салды. Жәй айтқаны десем, шындап отыр.
348

– Бұл елдерден айрылу, бұтыңдағы шалбарыңнан
айрылғанмен бірдей. Тыр-жалаңаш қаларсың, – дедім.
«Ас ішетін уақыт бітті, тез киініп аулаға шығыңдар» деген
өктем дауыс естілмегенде, даудың соңы насырға шауып
кетерме еді, кім білсін? Осындай да санасыз, ақымақ жандар
болады екен-ау!
Аулада жүріп әлгі офицердің айтқандары ойымнан
шықпай, көпке дейін денемнен діріл кетпей жүрді. Сеніңіз,
бұл зілі жоқ, ашусыз діріл еді.
...9-15 наурыз. 1970 ж. Айлап дайындалған көктемгі
әскери оқу-жаттығу да болып өтті. Мұндағы алған әсерім
ұшан-теңіз. Бұл бір полктің аясында өтетін шара емес.
Бұған бүкіл дивизияның жауынгерлері, соғыс құралдары,
әртүрлі техникалары қатысады. Бізге қарсы басқа дивизия
шығады. Негізгі мақсат белгіленген межеге әскердің, техни
каның шашауын шығармай бірінші боп жету. Қарапайым
сөзбен айтқанда, «кішігірім бейбіт соғыс» десе де болады.
Қолымдағы тізімге қарап қойып әзірленіп жатырмын.
Сіреңке, ек-үш банкі сиырдың еті (тушенка), кружка, ас
ішетін бұйымдар, пышақ, конверт, дәрі-дәрмек, бинт тағы
басқа ұсақ-түйек заттар болуға тиіс. Ең соңында 10 сом
ақша деп көрсетіліпті. Бұл жерде ақшаның керегі қанша, деп
ойлап қоямын. Кейін білгенімдей, бұл шамалап арақ немесе
спирт ала жүр дегені екен. Командирдің «қоржынында»
бәрі болуға тиіс. Жолда сарбазыңның аяқ-қолы, беті,
құлағы үсіген жағдайда, басқа да жарақат алып қалған кезде
пайдалануға қажет.
Бірінші күні. 200 шақырымға созылған беймәлім жол
тарамы. Мұны әскерилер «марш-бросок» деп атайды. Тегіс
жол болса бір сәрі, ылди-өрі, арық-жырасы бітіп болмайды.
Кей тұсын қалың қар басып қалған. Оны сарбаздарым түсе
қап аршып жатады. Картаға қарап отырып, бұралаңы көп
тайганың ішімен адаспай жүру оңай шаруа емес. Менің
тәжірибем жоқ. Есесіне радисім өте тәжірибелі. Өзгелермен
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хабарласып, біліп, жолды дәл табады. БТР-де (брондалған
әскери көлік) отырған 13 сарбазым да шыдамды, мұндайға
көндіккен жігіттер. Үсіп қалмасын деп ара-арасында жүгіртіп
аламын. Не деген ұзақ жол десеңізші!
Таңғы сегіздер шамасында бір үлкен деревняға келіп
тоқтадық. Түні бойы гүр-гүр етіп ағылған машинадан ұйқы
сы қашқан тұрғындар үрпиісіп қарайды. Түні бойы тоқтау
сыз жүргеннен болар біз мінген БТР-дің моторы тез қыза
ды, қайта-қайта өшіп қала береді. Ауылдың гаражына апа
рып тексертіп алдым. «Двигательді ашып, түгел қарап шығу
керек» дейді. Оған уақыт қайда? Неде болса осы жерден
жеңіл тамақтанып, ары қарай жүруіміз керек. Осы сәтте мен
ойламаған бір жәй болды. Қасымызға басын түбіт шәлімен
орап алған қартаңдау әйел келді. Қолында сырты ораулы
үлкен кастрюлі бар: «Менің де балам, сендер сияқты аязға
тоңып жүрген шығар. Мынау, сүтке бұқтырылған каша.
Келіңдер, жеп алыңдар», – дейді. Маған емес сарбаздарға
қарап сөйлейді. Қойнынан бір «буханка» нан шығарып,
алдымызға қойды. «Бүгін аяз күшейіп тұр. Жылынып
алыңдар» деп бөтелкеге құйылған самогонын шығарып
жатыр. «Шешей, мұныңыз енді артық болады» деп өзіне
қайтарып бердім. Ішімнен жөн көріп отырмын. Бірақ амал
не? Сарбаздардың көзінше солай істемесем болмайды.
«Балаңыз қай жерде? Алыста ма?» дедім. «Алыста. Өте
алыста. Ташкент жақта. Үш айда бір-ақ рет хат алдым» деп
жыламсырап босап қалды. «Шешей, ол жақта қыс болмайды.
Мен сол жақтан келдім. Жыламаңыз. Балаңыз аман-есен
елге оралады». Біз көлігімізге мініп алыстап кеткенше
артымыздан қарап тұрды. Оң қолын маңдайына апарып қайтақайта шоқынып қояды. Бізге ақ жол тілегені болар.
Деревнядан шығып, бар жылдамдықпен заулап келеміз.
Әп-сәтте жиырма шақырымды артқа тастаппыз. Айдаушым
биыл ғана келген жас сарбаз, қатты айдауға жүрексініп
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келеді. «Алеша, не бойся! Давай жми!» деп дауыстап қоямын.
Алдымда көз ұшында тағы бір БТР көрінеді. Ақ тоны
бар біреу екі қолын ұрғылап машинаны айнала жүгіреді.
Жақындай келе тани кеттім. Ақкөл екен. Көлігі бұзылып
жолда қалыпты. Қасында екі жауынгері бар. Мені былай
алып шығып:
– Масқара болмасақ игі еді. Менің алып бара жатқаным
ның не екенін білесің бе? Полктің әскери туы. Бұны қолға
түсірсе, полктің де жойылғаны ғой, – деп ширыға сөйлейді.
– Радисің бар. Хабар бермейсің бе?
– Хабар бергелі қашан, бір сағат өтті. Әлі ешкім жоқ, –
дейді.
– Жарайды, тозған елдің әскері де тозатын шығар. Одан
да тіскебасар бірдемең барма? Ас ішпегелі бір күн болды.
Ішім шұрылдап барады.
Сарбаздардың бірінде әлгі кемпір тығып берген шошқа
еті бар екенін білемін. Оны «шпик» деп атайды.
– Ақа, шошекеңнің етіне қалай қарайсың? Қалған
тағамның бәрі қатып қалды. Нанды балтамен ұрсаң да
бөлінер емес.
– Әкелші көрелік. Аштан өлеміз бе? Ол да Құдайдың
жаратқан тіршілік иесі ғой. Харам болса, оны несіне жарат
ты? – деп әзілдейді. Сол жерде ыстық мотордың үстіне нан
ды қойып жібітіп, әлгінің етінен үзіп жеп жан шақырып
едік. «Сені қосақтап алып жүруге моторым шыдамайды.
Екеуміз бірдей жолда қалғанша, мен жылжып кете берейін.
Бара салып, сенің қайда тұрып қалғаныңды жеткіземін».
Қанша асықсам да есебім дұрыс болмады. «Соғыс
алаңына» кешігіп жеттім. Өз батальонымды қуып жеткенше,
«әскери соғыс» басталып та кеткен екен. Абырой болғанда
жолда қалып қоймай, аман-есен жеткеніме қуандым. Сол
күнгі әскери ойын аяқталған соң демалуға рұқсат етілді.
Кешке таман суық кашадан бір-екі асап құлай кеттім. Шіркін,
ұйқы! Сенен тәтті, сенен қымбат нәрсе бар ма, сірә?
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Екінші күн. Қақаған аязда палаткада жату дегеннің
не екенін білесіз бе? Қанша тұмшаланып жатсаң да түн
ортасында қалтырап оянасың. Оған аяғыңа киген пима да,
қалың тон да, құтыңа құйып әкелген спиртің де көмектесе
алмайды. Дұрыс ұйықтаудың бір жолы палатаны құрмай
тұрып, жердің тоңын жібітіп алу керек екен. Ол үшін ашық
тау алаңға ағаш бұтақтарын үйіп от жағады. Кәдімгі пионер
лердің «костері» іспеттес. Бір-екі сағат от жағып, жердің
тоғы әбден ысыған кезде отынды сыпырып тастап, орнына
тездетіп палата құру керек. Осыдан таң атқанша палата
ның іші суымай жылы тұрады. Бұған ерінгендер палатаның
ортасына от жағып, оны кезек-кезек күзетіп отырады. Бұл
өте қауіпті. Қатты ұйқыға кеткен сарбаз түнде ұйқысырап
отқа қарай сырғи береді. Сөйтіп, аяғын-қолын күйдіріп
алып жатады. Тіпті, палатамен қоса өртеніп кете жаздаған
оқиғалар да болды.
Бір күн бойы қорғаныста жаттық. Бүгін біздің полктің
шабуылға шығатын күні. Сібірдің мәңгі тоңын қазып окоп
жасау оңай ма? Әйтеуір тізеден келетіндей етіп дайындаған
окопта команда күтіп жатырмыз. Алдыңғы шепке қарасаң
расында, тап соғыстағыдай көрініс. Әр жерден будақтап
түтін шығады. Жамылғы бұтақтардың арасынан танкі
лердің тұмсығы қылтияды. Үстімізден аспанның апшысын
қуырғандай әскери самолеттер ағып өтеді. Жерде әппақ
қар, офицерлердің үстіндегі тон да әппақ. Нағыз соғыс
та жүргендей сезінесің. Осыларды тамашалап жатып көзім
ілініп кетіпті. Иығымнан біреу тартқылып оятып жатыр.
Көмекші сержантым екен. «Жолдас, лейтенант! Шабуыл
ға бұйрық берілді. Тұрыңыз!» деп жұлқылайды. Көзімді
аша салып мен де «Уралап!» тұра жүгірдім. Мұндай да
қызық болады екен. Сарбаздарым алда, командирі артта
келеді. Әйтеуір өкпемді аузыма тістегендей әрең қуып
жеттім-ау! Дивизияның барлық қарулы күштері қатысқан
әскери оқу-жаттығуы мен үшін осылай күлкілі аяқталды.
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Соңыра әскери ойынның нәтижесін қорытындылаған
комиссия біздің полктің іс-қимылына «жақсы» деген
баға қойды.
Үшінші күн. Қайтар жолда батальон командирі
бірнеше офицерге алғыс жариялады. Ішінде мен де бармын.
Келгеннен де қайтуымыз қызық екен. Штаб-палатаға
жиналған бір топ офицерлер өзімізбен әкелген арақспиртімізді бөліп ішіп, дүркірей тарастық. Кері қарай тағы
200 шақырым жүресің. Әскери тәртіп бойынша колонна
түзеп жүруіміз керек. Ол жайына қалды. Әркім өз бетімен
құйғытып кетіп барады. Тайганың жолын жақсы білетіндер
төте жолмен тартты.
Бұл жолы сені ешкім қамшыламайды. Сарбаздарым
ды тамақтандырып алып, асықпай сол үйреншікті жолмен
кері қайттық. Кеше асығыс жүріп байқамаған екенмін жол
бойында орыс селолары көп екен. Жарыса жүгіріп шулаған
балалар, бастарына гүлді орамал таққан қыз-келіншектер.
Тап бір соғыстан қайтқан жауынгерлерді қарсы алған
дай әсерлі. Тоқтай қалсаң болды жүгіріп келіп, орамалға
оралған түйіншектерін беріп жатады. Қолдарына ұстаған
самогондары да бар. Бұл жолы көрсем де, көрмегендей
болдым. Несі бар, әскери тәртіп сақтап, қақайғаннан не
ұттым? Мені көздеріне де ілген жоқ. Артына тастап әркім
өз бетімен кетті. Бастығыма келіп: «БТР-дің моторы өше
береді. Не істеймін, буксирге аласыздар ма?» деп едім.
«Жолдас, лейтенант! Қайда шығатыныңды білген жоқсың
ба? Екі ай уақыт берілді. Неге дұрыстап дайындамадың!»
деп өзіме зекіп тастады.
Мейлі, не қылса, о қылсын! Жолда жиі-жиі тоқтап
моторды салқындатып аламыз. Сарбаздарым да көңілді,
ән салып, думандатып келеді. Біздің қызуымыз мотордың
қызуынан еш кем емес. Самогоннан ұрттап қойып, түнгі
үштер шамасында полкке әрең жеттік. Қыбыр еткен жан жоқ.
Бүкіл полк тылсым ұйқыға кеткендей тым-тырыс.
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...8.04. 1970 ж. Бір қу тілді жігіт досының үйінде тамақ
ішіп отырып, ішінде бір түйір еті жоқ көжеге көңілі толмай:
«Ойбай, тісім-ай!» деп жағын ұстап жата кетіпті. «Ойпырай,
аяқасты саған не боп қалды? деп досы бәйек. Үй-іші түгел
үрпиісіп естері шығады. Сонда әлгі қу жігіт: «Тісіме ет тиіп
кеткенін қарашы!» деген екен...
Кезекті демалысқа шығып, көңілім құстай ұшып елге
тартып келемін. Адамда сағыныш көп қой. Ата-анаңа, досжаранға деген сағынышың бір бөлек. Бұл жолғы сағыны
шым тіпті ерекше. Тоң мойын Cібірдің қапасынан құтылып,
Алатауыма, қоңыр желі ескен Қордайыма тезірек жетсем,
деген сағыныш. Пойыздың жылдамдығы неге қиялдың
ұшқырлығындай болмайды екен? Мамырдың 25-не дейін
боспын! Ха, ха!..
Елге де жеттім, туған-туыс, достармен де қауыштым.
1-май мерекесін ауылда қарсы алдым. Қордайдың тау-тасын
аралап, кәусар бұлағынан су іштім. Сағынышым бәсеңдеп,
мауқым да басылған тәрізді. Бұрынғыдай емес, бірге өскен
жігіттердің бәрінің өз отауы, өз тірлігі бар. Бір-екіден болса
да қара домалақ балалары жүгіріп жүр. Бәрі де жұмысбасты.
Есейген, ересек кісідей баппен сөйлейді. Көңілім әлде
неге алаңдайды, жүрегім әлдебіреуді іздегендей болады.
Суды қанша ішсе де мейірі қанбаған адам секілді жаным
шөліркейді. Біресе қалаға, біресе ауылға шапқылап жүріп
45 күндік демалыстың қалай өткенін білмей де қалдым.
Көңіл-күйім көтеріңкі болғанмен, ішкі дүнием дел-сал.
Жатырқаған адамдай бөлектеніп қалған секілдімін. Ішіп
отырған көжеден бір түйір ет таппаған әлгі жігіт сияқты,
мен де жанымды селт еткізер ешнәрсе көрмей, баяғы әскери
өміріме қайта оралдым. Адамның мінез-құлқы, болмысы
жүрген ортасына қарай өзгереді деген сөздің ақиқат екенін
енді ұққандаймын.
...27.08.1970 ж. «Дружба» атты совхозда іссапарда
жүргеніме бір айдай болды. Қарамағымда 16 сарбазым
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бар. Бізді мұнда совхоздың күзгі жұмысына көмек көрсету
үшін арнайы жіберген. Жергілікті адамдармен араласып
үйренісіп кеттік. Егін оруға 9, шөп шабуға 5 адам бөлдім.
Қалған екеуі ас әзірлейтін аспаздар. Екі қостың арасы
үш шақырымдай жер. Екі күнде бір барып тексеріп тұра
мын. Халқы негізінен буряттар. Орыстар көп емес. Онда да
Ресейдің түкпір-түкпірінен жалқау, маскүнем, арамтамақ
(сондай саясат болған) деген сылтаумен жер аударылғандар.
Ленинград, Москва маңынан келгендер де бар. Тұрмыс
тары орташа. Кілең ағаш үйлер. Жері қара топырақ.
Сәл ғана жауын жауса болды езіліп, батпаққа айналады.
Келгелі жарқырап шыққан күн көзін көрген жоқпын. Үнемі
бұлттанып, түнереді де тұрады.
Біз сияқты «Мичурин», «Киров» совхозына көмекке
келген өзге сарбаздар бір апта болмай қайтып кетті.
Жергілікті жігіттермен төбелес болып, офицерімен қоса,
бірнеше сарбаз соққыға жығылып, жарақат алыпты дегенді
естіп жатырмыз. Екі взводты да полкке қайтартып алды.
Шыдап тұрған менің взводым ғана. Оның да өз себебі бар.
Біз тұрған совхоздың орталық тұсында сырттан келгендерге
арналған үш бөлмелі қонақ үй орналасқан. Шағындау бір
бөлмесінде мен тұрамын. Түскі тамағымды ішіп, төсекте
шалқая жатыр едім. Қонақ үйдің алдына үш аяқты мотоцикл
келіп тоқтады. Денелі екі жігіт түсіп, қонақ үйге бет алды.
Мені көрген бойда: «Лейтенант, далаға шықшы, шаруа бар»
дейді. Шығып, қол беріп амандастым. Біреуі аласа бойлы,
көзі сығырайған, сары жігіт. Екіншісі еңсегей бойлы, шашы
ұзын, отыздар шамасындағы адам. Түсі сұсты екен. Оң жақ
бетінде тыртығы бар. «Біз егісте жүрген комбайыншымыз.
Екі күн болды жер батпақ, жұмыс тоқтап тұр. Науқан
кезінде арақ сатылмайды. Сен офицерсің, саған береді.
Бізге дүкеннен үш шөлмек арақ алып бер» дейді. Өтініп
тұрған адам сияқты емес, бұйыра сөйлейді. «Жоқ» десем,
тамағымнан ала түсетін сияқты. Іштей сескеніп тұрмын.
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Дүкенге өзім ғана кіріп, әлгінің айтқанын әкеп бердім. Енді
болған шығар деп бұрыла беріп едім: «Лейтенант, отыр.
Біраз серуендеп қайталық» деді әлгі жігіт. Совхоздан шығып,
оңашалау алаңға кеп тоқтады. Айнала қарағай-қайыңы
аралас қалың ағаш.
– Ұлтың кім? Грузин, өзбек, тәжік? Оларға ұқсамайсың.
– Мен қазақпын. Екі жылға келген офицермін, – дедім.
Өйткені, кадрдағы офицерлерді жек көреді дегенді жиі
еститінмін. Жергілікті тұрғындар арасында әскерилерді
біздің жерімізді жаулап алған «оккупанттар» деген көзқарас
қалыптасқан.
– Қырғызды білем. Ал қазақ дегенді естімеппін. Ладно,
черт с ним! Бір бөтелкенің аузын ашып, қалтасынан стакан
алып құя бастады. Маған арақ ішкізіп, тамағымнан орып
жіберіп, осында тастап кетсе кім табады? Көңілім алабұртып
әртүрлі ой келеді.
– Мичуринде болған жағдайды естіген боларсың? Оны
ұйымдастырған менмін. Егер сенің сарбаздарың сондай
көргенсіздік көрсетсе, сен де солардың жолын құшасың.
Түсіндің бе?
– Олар не істепті?
– Не істеуші еді. Клубта қыз-келіншектерге тиісіп, дөрекі
сөздер айтқан. Бізде ондайларды аямайды. Толтыра арақ
құйылған стаканды менің алдыма қойып:
– Ал, лейтенант, тартып жібер! Не үшін ішеміз? Тап
сол сәтте ойыма қайдан келе қалғанын өзім де білмеймін.
Стаканды қолыма алып:
– Шыңғысхан үшін! – деп бір деммен түк қалдырмай ішіп
салдым. Мұндайды күтпеген екеуінің ауыздары ашылып
қалыпты. Моторын өшірмеген мотоцикл ғана баяу гүрілдеп,
діріл қағады. Біраз үнсіздіктен соң:
– Шыңғысхан біздің бабамыз ғой. Оған сенің қандай
қатысың бар? – деді. Бойыма бірден тараған арақтың күші
ме екен, батылдау сөйлей бастадым. Тиісіп жатса мен де
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қарап жатпаспын. Қонышымда тұрған аңшы пышағын
қолыммен сипап қойдым.
– Үгедей сендердің хандарың болса, Шағатай біздің
ханымыз. Шыңғысхан бәрімізге ортақ бабамыз, – дедім
қызулана сөйлеп. Екеуі тағы үнсіз қалды. Енді не дер екен
деп артын күтіп мен тұрмын. Бұл жолы арақты жартылай
құйып:
– Сен маған ұнап қалдың. Миыңда бірдеме бар сияқты.
Менің атым Бадма, мынау Жоржы. Жақсылап таныс
болайық, – деді. Үні де, өздері де басылып қалған сыңайлы.
Қалған арақты екеуі бөліп ішіп, мені дүкеннің алдына әкеп
тастады. Қайта-қайта қолымды алып қоштасты. Дүкенде
тұрған бурят қыздар аң-таң: «Бұлар осы маңайға аты
шыққан бұзақы адамдар. Абайлап жүріңіз» деп шуыл
дасады. Бадманың жеті жылға сотталып, жақында босанып
келгенін де осы қыздардан естіп білдім.
Солардың ықпалы болды ма, әлде орайы солай келді ме,
қайдам? Өзіме де, сарбаз жігіттеріме де көз алартқан ешкімді
байқаған жоқпын.
...Екінші қоста (бригада) тағы бір «қонақ үйім» бар.
Мұнда келген сайын жасы жетпіске тақаған арық кемпірдің
үйінде тұрамын. Ол байғұс кешке дейін күйбеңдеп бірдеңе
істеп жүреді. Мен кешке дейін жатып кітап оқимын. Шағын
ғана елді мекен. Жеті жылдық мектебі бар. Соның шағын
кітапханасынан кітап аламын. Бір ғажабы, сөрелерде кітап
деген сіресіп тұр. Бүкіл классиктердің еңбектері бар-ау
деймін. Ешкім қол тигізбеген болу керек, парақтары бірбіріне жабысып, сарғайып кетіпті.
Екі бөлмеден тұратын шағын үйдің бір бұрышында бурят
кемпір, бір бұрышында мен жатамын. Тағы бір бұрышы «буд»
құдайына арналған. Оның жағдайы тіпті жақсы. Алдында
тұрған жез ыдыстардың біріне жәй су, енді біріне шарап,
үшінші ыдысқа сүт құйылған. Кемпір күніне екі-үш рет
келіп, аты жоқ саусағының ұшын суға немесе сүтке тигізіп
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басынан асыра шашып қояды. Осы қимылын үш қайтара
жасап, ішінен күбірлеп ұзақ отырады. Не айтып жатқанын
түсінбесем де үнімді шығармай аяғын күтемін. Столдың
суырмасында айдаһардың суреті салынған, тибет әріптерімен
жазылған неше түрлі оюы бар төрт бұрышты қағаздар
жатыр. Баяғы «лото» ойнайтын жалпақ қағаздарға ұқсайды.
Менің кітапқа тесіліп, үнсіз отырғанымды жақтырмай андасанда келіп: «шай-шай пить» деп шақырып кетеді. Шай
дегені бір уыстай тұз, бір шөкім шай араластырып қазанға
қайнатылған су. Екеуміз отырып алып кәдімгі тілі жоқ
мақаулар сияқты қолдарымызды мың бұрап әңгімелескен
боламыз. Сөйте тұра, бір-бірімізді жақсы түсінеміз.
Бұл үйге қонған сайын ұйқым шала. Кемпір түнімен
ыңырсып, тық-тық жөтеліп шығады. Кейде төсегінің
астынан түкіргішін шығарып, кеудесіндегі желімдей тұрып
қалған қақырығын шығара алмай әлекке түседі. Ондай
сәтте байғұстың жаны шығып кете ме деп зәрем ұшатын
еді. Көрші үйдің бойжеткен қызы бар. Көздері ботадай,
қазаққа ұқсайды. Улан-Удэде оқитын студент. Кемпірге
жиі келіп тұрады. Менің әскери киімімді қызықтап,
фуражкамды киіп алып сықылықтап күлгені қандай? Пәктігін
жоғалтпаған, секемі жоқ, тартымды қыз...
Кеше совхоздың жастары бас қосқан кешінде болдым.
Ұзақ отырып шарап ішкеніміз болмаса, есте қалатындай еш
нәрсе болған жоқ. Ықылық атқан адамдай ұзақ созып айта
тын әндерін тыңдадым. Қазақтың сұлу әндеріне не жетсін.
Екі-үш ән орындап беріп едім, тырп етпей тыңдап, үнсіз
қалды. Көздерінен-ақ қатты әсерде қалғандары байқалып
тұр. Сағат үшке таман тарадық. Қолтықтап кеткен қыздары
маған тарыдай да әсер қалдырған жоқ. Ал олардың не ойлап
кеткенін кім білсін!
...31.08.1970 ж. Адамның кеудесі мәңгі «двигатель»
секілді. Сүйрей береді, сүйрей береді. Қазіргі кезде бір
орында отыра алмайтын ауруға душар болдым. Үнемі
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жүре бергім келеді. Бірқалыпты, бей-жай тірліктен әбден
жалықтым. Бұдан арылу үшін не амал таппадым. Көпіртіп
хат та жаздым, өтірік ғашық та болдым. Шөлмектің түбіне
де түсіп көрдім. Жоқ...осының бәрі де жұдырықтай жүрек
«камерасын» толтыра алмады. Менің қазіргі жәйым
шынжырлаулы иттің өмірінен де қиын. Ол, байғұс, арс-арс
үріп, жер тырмалай алады. Ал менде ондай да күш жоқ. Іштей
қажалып, мұжылып барамын...
...03.09.1970 ж. Міне, әскери өміріме де бір жыл толды.
Полкте болсам, ондағы жігіттермен атап өтер едік. Дүкеннен
бір жартылық, 3 кг қияр сатып әкелдім. Көрші екі кемпірді
шақырып алып бөліп іштік. Бұлардың жастарын былай
қойғанда, кемпір-шалдары да арақ ішеді. Олар ауызғы үйде
өз тілдерінде балдырлап отыр. Не айтып жатқандарын кім
білсін? Мен төсегіме келіп жантайдым. Аяқ жағымда кәрі
ана мысық жатыр. Ол да жалғыз. Жаңа туған «балаларын»
жұрт таратып әкеткен. Ісініп кеткен емшегін жалай береді.
Жүз граммның әсері болар? Көңілім құлазып, көзіме жас
үйіріледі. Жалғыздық құрсын!
...10.09.1970 ж. Осы күндері Белинскийдің біраз шығар
маларын оқып шықтым. Оның тұжырымдап айтатын түйінді
сөздері ешкімді бей-жай қалдырмайды. Әсіресе, мен сияқты
басы қатты, өзімшіл, ашуға тез бой алдырған жандар туралы
айтқандары есте мәңгі қалатын ой-түйіндер. Күнделігіме
соның орысша нұсқасын жазып қойдым.
... «Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры,
потому что человек озлобленным умом бывет недоволен не
только людьми но и самым собой.»
... «Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого
разряда – люди без всяких заносчивых или мечтательных
притязаний; они не понимают, как может человек любить
кого-нибудь кроме самого себя и поэтому они нисколько не
стараются скрывать своей пламенный любви к собствен
ным им особам: если их дела идут плохо, они худощавы,
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бледны, злы, нискы, подлы, предатели; если их дела идут
хорошо: они толсты, жирны, румяны, веселы, добры...
... «Эгоисты второго разряда почти никогда не бывают
толсты и румяны: по большой части это народ больной и
всегда скучающий. Бросаясь всюду эти люди, везде ища
то счастья, то рассеяния, они нигде не находят ни того, ни
другого с стой минуты, как обольщения юности остовляют
их. Эти люди часто доходят до страсти к добрым действиям,
до самоотвержения в пользу ближних» дейді. Мен өзімді
осылардың қай түріне жатқызарымды білмей әлекпін.

***
Взводыма кейіннен қосылған екі қазақ сарбазым бар.
Екеуі де Маңғыстау жақтан. Әскери өмірге көндігіп,
ысылған жігіттер. Үш айдан соң елге қайтады. Шөп
шабуға ұста. Шалғыны сілтегенде бурят шалдар сүйсініп,
мақтап отырады. «Одон» өзені ағысы баяу болғанымен,
түбі терең, суы мөп-мөлдір. Балық деген шоршып жатады.
Жағалауы тізеден келетін қалың шөп. Сол маңның шөбін
шабуға он шақты адам келген. Солардың ішінде менің де
сарбаздарым бар.
Кеше шөпшілерге арнап жас бұғы сойылды. Бұғы союды
бірінші рет көруім. Қазақтар құсап аяқтарын буып, тамақтан
бауыздамайды екен. Бұлар төсін жарып, содан кейін ғана
жұлынын кеседі. Қанын ағызбай, іште қалдырады. Қан
араласқан тағам өте дәмді болады деп есептейді. Кешкі
тағамға мені де шақырды. Столға айнала жайғасып күтіп
отырмыз. Бәріміздің алдымызда бір-бірден тарелка. Бір сәтте
ортаға үлкен табаққа салынған бұғының қарнын әкеп қойды.
Ауыз жағын жіппен қатты буып тастапты, буы бұрқырап
тұр. Мұны қалай жейді деп таңқалып отырмын. Сөйткенше
болған жоқ ортада отырған бурят шал пышағын алып
қарынды екі бүйірінен тіліп жіберіп, қолындағы табағын
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тоса қойды. Ар жағынан қан-жым араласқан сұйық табаққа
ағып жатыр. Кәдімгі қан араластырып пісірген жарма ботқаға
ұқсайды. Бәрі тарелкаларын тосып, дабырласып, шуласып
жеп жатыр. Менің алдыма да бір тарелка ас қойды. Қасымда
отырған бурят ақсақал: «Бұл біздің ең құрметті қонаққа
беретін ұлттық асымыз» дейді. Амал қайсы? Жүрегім
айнып, лоқсып жіберердей әрең отырмын. Алдымда тұрған
арақты жұтып жіберіп, қасықтың ұшымен алып ауыз тидім.
Жоқ, мен ойлағандай емес, дәмді екен. Қазақтардың жылқы
сойғанда бауырға күріш қосып пісіретін «шыж-мыжына»
ұқсайды. Бар айыбы, шала піскені. Қазандағы қайнаған
суға аз ғана уақыт ұстап алып келеді. «Әбден пісірген еттің
пайдасы жоқ. Бүкіл маңызынан айрылады. Адамға күшқуат беретін, ағзасына ең пайдалысы шала піскен немесе
шикі ет» деп есептейді екен.
Далаға шыққан соң бригадирді оңаша алып шығып:
«Бізге тірі қой әкеп берші. Мен қазақпын ғой. Қойдың
қуырдағын сағындым. Жас мал болсын. Тіпті, ақшаңды
да берейін» дедім. «Болады, лейтенант. Айтсаң болды!»
деп жатыр. Екі күннен соң семіз тоқты әкеп тастады. Екі
қазағымды шақырып алып: «Қой союды білесіңдер ме?»
дедім. «Аға, қойыңыз не? Ауылда талай жылқы сойып
жүрген жігіттерміз ғой». «Ендеше, ертең демалыс күні
мына шөпшілерді қонаққа шақырамыз. Солардың көзінше
соясыңдар. Қазақтың қалай қой соятынын көрсетіңдер. Бәрі
тап-таза, мұсылманша болсын. Артынан жақсылап тұрып
қуырдақ береміз» дедім.
Қоста қалған екі шал, үш жігітті шақырып келдім.
Жігіттерім нағыз қасапшы екен. Қолдарын жайып, дұғасын
айтып, беттерін сипап қояды. Тоқтыны тізерлеп отырып
бауыздап, әбден қаны ағып болғанша аяқтарын шешкен
жоқ. Артқы аяғынан бұтаққа іліп қойып, сарбаздың өткір
пышағымен әп-сәтте терісін іреп, сыпырып алғанда қарап
отырған бурят қонақтарым бастарын шайқап шулап кетті.
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«Бас-сирағын, ішек-қарнын кейін тазалап алармыз. Енді
тездетіп қуырдақ әзірлеуге кірісіңдер. Пиязын көбірек
етіп, картоп салып пісіріңдер. Бауырын соңыра салыңдар.
Әйтпесе, қатып, қарайып кетеді» деп білгенімді айтып
жатырмын. Сарбаздың «кухнясында» не жоқ дейсіз? Томат
қосып, бұрыштап, тұздап, лавр жапырағын салып пісірген
қуырдақтың исі мұрын жарады. Қонақтарымның іші
шұрылдап, тағаты кетіп, жұтынып отырғанын жүздерінен
байқаймын. Қуырдақ әбден пісті-ау дегенде, бәрін дастар
қанға шақырдым. Солдаттың қалайы табағына толтыра сал
ған қуырдақты сүйсіне жеп, қайталай сұрағандары да бол
ды. «Мұндай асты жеп көрмеппіз. Қандай дәмді тағам!» деп
шын пейілдерін білдіріп жатыр. Далада, өзеннің бойында
отырып жеген асқа не жетсін? Сөйтіп, бурят ағайындарды
қазақтың қуырдағына бір тойдырғаным бар. Қайта-қайта
бастарын иіп, тамсанып, таңданып, риза болып тарасты.
«Дружба» совхозында екі ай болып қайттық. Жергілікті
тұрғындармен етене араласып кеткеніміз сондай, қимай
қоштастық. Совхоз директоры: «Әскеріңді бітірген соң
осында қайтып кел. Буряттың бір сұлу қызын алып берейін.
Қыздарымыздың қандай екенін көрдің ғой?» деп әзілдейді.
Сарбаздарыма 15 сомнан ақша жазыпты. Маған 100 сом
сыйақы берді.
Ауа райы қатаңдау болса да табиғаты сұлу, адамдары
тұйықтау келсе де жандары сұлу елді мекенмен қоштасып
жолға шықтық. Көз алдыма көлбең қаққан буряттың әдемі
қыздары елес бергендей болады!
...05.04.1971 ж. Күнделік жазған ғұрлы болмадым.
Соңғы рет өткен жылдың қыркүйек айында қолға қалам
алғаным болмаса, содан бері атандай жеті ай өте шығыпты.
Көк дәптерімді ашпағалы қашан. «Жазушы болудың еш
қиындығы жоқ. Көргеніңді, ойға түйгеніңді көпіртіп жаза
бер. Жерде қалмайды» деп бір сәуегей досым айтып еді.
Соның дегені болды-ау деймін. Әр тақырыпқа жазған
362

«шимай-шатпақтарын» кітап етіп шығаратындар көбейіп
кетті. Бұған мен сияқтылар кінәлі шығар? Алайда, менікі
кітап емес қой. Күнделік. Иә, зырлап өте шыққан жеті ай!
Саусақ бүгіп санасаң жеті-ақ саусақ. Ақшамен есептесең
жеті жалақы. Ішкен шөлмектер санымен есептесең, құдай
басқа салмасын! Қисапсыз көп. Ал, шынайы ар-намыс, адами
қиял, жастық дәурен тұрғысынан келсең – келмеске кеткен
азапсыз, армансыз, селкілдек айлар ғой бұл.
Қаңтар айында отбасы жағдайымен он күнге елге
барып қайттым. Осы жолы да маған бірнәрсе жетпегендей
болып еді. Самолетте келе жатып, соның себебін іздеп
ойым шарқ ұрады. Ішіп-жеуден, ойнап-күлгеннен кенде
болған емеспін. Сонша құлазуыма не себеп? Ол арнасы
толмаған жан-дүниемде, көңіл-күйімде жатқан тәрізді.
Ол адасқан, табыспаған, үндеспеген махаббат сезімімде
жатқан сияқты. Көп ойланып, жасаған түйінім осы. Зарлы,
зарлы болса да шындығым сол. Өз басым жар сүю дегенді
ғұмыр бойы ұқпай, сезінбей кететін шығармын!
Бұдан кейінгі әскери өмірімнің өткен күндерден айырма
сы шамалы. Бәрі де бірін-бірі қайталау. Көктемгі оқужаттығу, сарбаздарды үйрету, қарауылға шығу, күзетте болу.
Әбден тапталып сүрлеуге айналған жол секілді айналып
келеді де тұрады. Бұрынғыдай емес бәріне төселіп, менің
де «азу тістерім» қатая бастады. Боқтаудың да, бейауыз
сөйлеудің де түбін түсіретін халге жеткенмін. Жаңадан
келген офицерлер, сарбаздар: «Қай училищені бітірдіңіз?
Кадет емессіз бе?» деп сұрайды. «Иә. Әскери академияны
бітірдім» деп мырс күліп жүре беремін. Бойымдағы бар
өзгерісім, мінезім мен ішкі жан-дүниемді есепке алмағанда,
«нағыз еркек» деген «шенге» ие бола бастағаным. Оны
түсіндіріп жатудың қажеті болмас. Серіліктің бір түрі. Өзге
жұрт өзін-өзі алдай берсін. Мен әбден қажыдым. Кескілесең
қан шықпайтын шығар. Алдарыңда ар-намыс дегенді ұмыта
бастаған, болашағы күңгірт, жүрегі қырық жамау, жалған
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сөйлеп, жалған күлетін пенде тұр. Жылуы жоқ, махаббатсыз,
ажарсыз пенде ол. Бір тебіңдерші!
...17.04.1971ж. Полк офицерлері үшін ай сайын өтіп
тұратын саяси сабаққа міндетті түрде қатысуың керек.
Тізіммен шақырып қатаң тексеріледі. Соның өзінде
офицерлер клубының бір толғанын көрген емеспін. Көбіне
төменгі құрамдағы офицерлер келеміз. Бұл жолғы тақы
рып: «СССР-де тұратын әртүрлі этностардың тарихы» деп
аталады. Құлағыңды елең еткізер сүбелі тақырып. Не дер
екен? Қандай пікірлер айтылар екен?
Жирен мұрты бар, үнемі қызара бөртіп жүретін майор
баяндамасын тым беріден, 1917 жылғы қазан революция
сынан бастады. Бұған дейін жер бетінде халық болмағандай,
тарих болмағандай етіп сөйлейді. Көнеге бармақ тұрмақ,
соның не екенін білмейтін де сияқты. Айтпақ ойын келте
қайырып, қағазға жазып әкелген баяндамасын зулатып оқып
жатыр. Есіме университетім түседі. «Шіркін! Ұстаздарым
Зейнолла Қабдоловты немесе Мұхамеджан Қаратаевты
әкеп, мыналарға дәріс оқытар ма еді!» деп іштей қиялдап
қоямын. Езуі көпірген баяндамашы сөзінің соңында:
«Тәжік, өзбек, қазақ, қырғыз, тағы да басқа халықтың өз
жазуы, мәдениеті болмаған бұратана, жабайы елдер. Тек,
Совет үкіметі тұсында ғана еркіндік алып, жазу-сызуды
үйренді» дейді. Рұқсат сұрап та жатпадым, орнымнан атып
тұрып: «Сонда қалай? Омар Хайям, Фирдоуси, Абайлар да
жазу білмеген бе? «Шахнама», «Рүстем-Дастан», «ЛәйліМәжнүнді» кім жазды? Сіздің айтып тұрғаныңыз қате пікір.
Қазақтың кез келген шалы арабша хат таниды, арабша
оқи біледі» деп қызбалана сөйлеп жатырмын.
«Жолдас лейтенант! Біріншіден, саған ешкім сөз берген
жоқ. Сенікі сұрақ па, әлде баяндама ма? Онда бері шығып,
менің орныма баяндама жасаңыз. Екіншіден, өзің де
мойындап отырсың. Ол арабтың жазуы. Қазақтың жазуы
қандай? Шығып көрсетіңіз» деді. Үнсіз отырып қалдым.
Расында, біздің көне жазу-сызуымыз қандай болды екен?..
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***
...Әскерді тәмамдап елге қайтатын уақыт та жақындап
келеді. Бұрын қайда жүргенін қайдам Шилов деген капитан
қыр соңымнан қалмайды. Жолыққан сайын: «Әзірбаев,
кадрда қал. Мәскеуге Әскери академияға жолдама алып
беремін. Әскери журналист боласың» деп үгіттеп жатады. Өзі
біздің батальонның саяси жетекшісі. Ақкөлге келіп айтсам:
«Байғұс бала, әскерде нең бар? Бұлардың қолына түскен соң,
сені қайда жіберсе де өз еркінде. Бір жерде өліп қалсаң, кім
іздейді? Көп сөйлеме, шешеңе берген уәдем бар. Аман-есен
елге жеткізуім керек», – деп сөзінің аяғын әзілге айналдырып
жіберді. Ойлап көрсем мұның да айтқаны жөн.
Соңғы үш-төрт айда бірқатар жаңалықтар болды.
Демалысқа шыққан Социал ат басын бұрып бізге арнайы
келіпті. «Сағынып, сендерді көргім келді» дейді. Оның келуі
Жеңіс досымның отбасының келуімен дөп келді. Полкте
гі біраз қазақ жігіттері бас қосып, Жұмаділ ақасақалды
ортаға алып, есте қалатындай отырыс жасадық. Көптен үні
шықпаған ақ домбырам ерекше құйқылжиды. Кезек-кезек
қолға алып, ән салдық.
Ең қызығы Сейсен үйленді. «Бұлардың қазаққа сіңуі
өте қиын. Қоя тұр» дегенімізге қарамай буряттың Доғырма
деген қызын алды. «Қайта, осылардан қыз алып, қан ара
ластырсаң ұрпағың мықты болады» деп дау айтады. Атына
тіліміз келмеген соң Ғалия келін деп атайтын болдық.
Төрт-бес жігіт ақша жинап, кішігірім той жасадық. Ұлды
болды. Атын Болат деп қойды. Біраз ілгерілеп барып
айтар болсам, біз көрген сол бала тірі болса бүгінде елуге
келген азамат. Расында, Ғалия келін Алматыға келіп біраз
тұрған соң ұлын алып қайтып кетті. Сіңісе алмағаны, әлде
Сейсеннің «қиял-ғажабына» көндіге алмағаны беймәлім.
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ЛЕНИНГРАД. ТҮНГІ БАР.
Бізді «запасқа» жіберу туралы полк командирінің
бұйрығы бір ай бұрын шықты. Қаруларымды өткізіп,
сарбаздармен, басшылармен қоштасып, жолға әзірленіп
жатырмын. Артық заттарымды үлкен ағаш жәшікке салып
алдын ала жібердім. Оны Ақкөл күтіп алатын болды. Менің
ойым елге бірден тартпай, Ленинградты, одан соң Қыдырбек
аға қаза болған жерді көріп қайту. Мұндай мүмкіндік бола
бермейді. Өйткені, «запасқа» шыққан офицерлер үшін
СССР-дің кез келген жеріне барып, елге жетуге дейінгі
жол қаражаты тегін.
Жалғыз емеспін. Екі жыл бір бөлмеде жатып, дәмдес
болған Махмуд Рахимов менімен бірге жүретін болды. Ұлты
тәжік. Ол да мен сияқты екі жылға келген. «Сен орысша
да, қаланың тәртібін де жақсы білесің. Мені қалдырмай ала
кет!» деп бір ай бұрын мазамды алды. Көп сөйлемейтін,
өзімен-өзі жырақ жүретін жігіт. Алайда ақша үнемдеуге
келгенде алдына жан салмайды. Айына бір-ақ рет беретін
жалақым жетпей қалып, қарызға ақша сұраймын. Үлкен
қоңыр шамаданын ашып, бетінде Лениннің суреті басылған
25 сомдықты ұстатып жатып: «Ти, много тратишь! Зачем
тебе город, зачем много ресторан?» дейді ренжіп.
Асханаға өте сирек барады. Көрші жатақханада тұратын
өзбек жігіттермен бірігіп, тамақты өздері жасайды. Қай
уақытта барсаң да көк шайларын ұрттап ішіп отырғандарын
көремін. Елден алдыртқан тандыр нан, өрік-мейіз, жаңғақ,
кептірілген қауынға дейін толып тұрады. Ауыздарына арақ
алмайды. Не деген ділі қатты адамдар деп ойлайтын едім.
Маған бұлар дүниеқор, ақшадан басқа ештеңе білмейтін,
артта қалып қойған жандар болып көрінетін. Бұл ойымның
дәйексіз, жалған екенін кейін түсіндім.
Бір жолы Махмуд екеуміз Улан-Удэнің жайма базарына
бардық. Онда не жоқ дейсіз? Көбісі Жапоннан әкелген
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тауарлар. Бағасы біздің елдегімен салыстырғанда тіпті арзан.
Мен үстіме келіскен спорт киімін алдым. Махмуд болса
таңдап жүріп алуан түсті гүлдер салынған Сібірдің бір
неше шашақты орамалдарын сатып алды. Соған қоса алтын
нан, күмістен жасалған бұйымдарды алып жатыр. Сырға,
білезік, сақина, сағаттың бауына дейін бар. Қысқасы бір
дорба алтын.
– Махмуд, мұның бәрін не істейсің? Әлде қарындаста
рың көп пе? Одан да жүрсеңші ресторанға барып жақсылап
тамақтанайық, – деймін.
– Жоқ. Бұл заттар маған үйлену үшін керек. Әке-шешем
қалың мал төлейді. Қыздың әкесі былтыр екі мың деп еді,
биыл төрт мың әкелесің депті.
– Өзің Душанбенің университетін бітірдің. Жоғары
білімің бар. Қалыңдықты өзің неге таңдамайсың?
Махмуд мені бүгін көргендей бажырайып қарайды.
– Сонда қалай? Сен ата-анаңды тыңдамайсың ба? – деп
ренжіп қалды.
– Неге тыңдамайын! Тыңдаймын. Бірақ алатын қызды
өзім тауып көрсетемін. Ұнатса, бата жасап, тойын жасайды.
– Ұнатпай қалса ше?
– Олай болуы мүмкін емес. Өйткені, баласы жақсы
көрген қызды әке-шешесі де ұнатуға тиіс. Менің сөзімді
ұқпай қалған болу керек. Иығын бір көтеріп қойды.
– Махмуд, қалыңдығың қанша жаста? Көрдің бе? Қан
дай екен? Оқу бітірген бе? – деп бастырмалата сұраймын. Ол
жымиып:
– Былтыр демалысқа барғанда бір-ақ рет көрдім. Жетінші
сыныпта оқиды.
Менің аузымды ашып қарап қалғанымда шаруасы да
болған жоқ. Алған заттарын иығына көтеріп жүре берді.
Менің таңданысымда шек жоқ. Япырай! «Үйленем де
сең, қалыңдықты тәжіктерден іздеу керек екен-ау» деген
таңданыс.
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Аман-есен Ленинградқа келіп қондық. Новосибирск
қаласында біраз аялдағанымыз болмаса (басқа ұшаққа
отыру), жолымыз жеңіл болды. Махмуд өтінген соң такси
алып теміржол вокзалына келдік. «Бахор, (мені осылай
атайды) саған көп рахмет! Мен осында қаламын. Сен
жолың болсын, жүре бер» дейді. «Жүр, қонақүйден орын
алып, қаланы бірге аралаймыз. Мұнда тарихи жерлер
көп» деп үгіттеп жатырмын. «Мұнда көп болмаймын,
үш-төрт күн ғана. Алатын заттарым бар. Маған осы жер
қолайлы. Қайтарда пойызбен қайтамын». Соның арасынша
тұсымыздан ала тақия киген, иықтарына дорба ілген екіүш адам өтіп бара жатыр еді, өз тілінде бірдеме деп қалды.
Аналар да бастарын шұлғып жатыр. «Міне, жерлестерім де
бар екен. Енді тіпті жақсы болады» дейді.
Екі жыл бойы бір бөлмеде қатар жатып, бір-бірімізді
терең ұғыныса алмаған екі офицер, екі ұлттың азаматы,
сол жерде біржола қош айтыстық. Неге екенін қайдам?
Ойыма «Рожденный ползать – летать не может!» деген
орыстың қанатты сөзі орала берді. Бұдан кейін де жолымыз
түйіскен емес. Елге барған соң бірнеше рет хат жаздым.
Жауап келмеді.
Мен сол жерден офицерлерге арналған қонақ үйге
бір-ақ тарттым. Әрине, өзім қайдан білейін, таксист алып
келді. Үш қабатты еңселі ғимарат. Еденге түгелдей кілем
төсеніш салып тастапты. Тап-таза, төбесі биік, сөйлесең
даусың күңгірлеп шығатын сияқты. Кезекші орта жастан
асқан сары шашты, көзілдірік киген арықтау әйел менің
иығымдағы пагоныма қарап:
– Балам, бұл жоғары құрамдағы офицерлерге арналған
қонақ үй. Жас офицерлердің өз жатақханасы бар. Бірақ, ол
бұл жерден қашықтау орналасқан, – деді. Үні жұмсақ екен.
Өте мәдениетті, білімді адам екені көрініп тұр. Керек боп
қалар деп, жолдан ала салған бір қорап конфетімді ұсына
қойдым. Рахмет айтып, жымиып күліп қойды.
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Тап сол жерде «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы,
гордость моя! Чье эти стихи, знаете?» дедім жұлып алғандай.
Мүмкіндігінше жұмсақ сөйлеуге тырысып.
– А как же! Кто его не знает. Это Джамбул Джабаев,
казахский поэт. «Как раз я его внук. Приехал посмотреть
Ленинград. Из сибири, из Забайкалье! Город не знаю, здесь
первый раз. Помогите, пожалуйста!» – дедім. Бетіме таңдана
қарап біраз отырды. Содан соң:
– На первом этаже есть одно место. Но там комната
маленькая. Две кровати, две тумбочки. Телефона вообще
нет, – дейді. Мұндай жолым болар ма? Маған жағдайдың,
телефонның қажеті не? Жатын орным болса болғаны. Бірінші
қабаттағы ең шеткі бөлмеге ертіп келді.
– Бір төсекте курсант жігіт жатады. Іссапармен келіпті.
Мына төсек бос, – дейді. Менің баладай мәз болғаныма, өзі
де қуанып жүр. Әсіресе Жамбылдың «немересіне» орын
тауып бергеніне қуанатын секілді. Аяқ асты жол тауып
кеткеніме өзім де ризамын. Несі бар, түбін қусам мен де
Жамбылдың бір баласымын ғой!
Көңілім орнына түсіп, далаға шығып біраз серуендеп
қайттым. Қонақ үй Петр Біріншінің ескерткішінен аса қашық
емес екен. Көп жерін жаяу араладым. Екі күн уақытым
қаламен танысуға кетті. Көшенің қарсы жағында асхана
бар. Бір таңқалғаным, соның дәлізінде автомат-патифон
тұр. Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенованың орындауында
қазақтың бірнеше әндері жазылған грам-пластинканы көріп
қуанғанымды айтсаңызшы. Барған сайын тиын салып, ән
тыңдаймын. Томаға-тұйық әскери өмірден кейінгі мына
көргендерім, расында, жұмақ төрінен еш кем емес.
Көрші жігіт таңертең кетіп, өте кеш келеді. Жөндеп
тілдескен де жоқпыз. Көрпесін басына бүркеніп алып,
сылпылдатып бірдеме ішіп жатады. Онысы «молоко»
деген жазуы бар қойыртылған сүт (сгущенка) екен. Жеп
жатқан басқа тамағын көрмеймін. Қандай курсант екені
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де белгісіз. Үнемі жәй адамдарша киінеді. Танысудың
реті бүгін келді. Неге екенін қайдам, бұл жолы әдеттегі
сінен ерте оралды. Портфельімде жатқан арақты ортаға
қойып: «Кел, жігітім! Әскери адамдарша танысайық» дедім.
Өзін Славик (Вечяслав) деп таныстырды.
– Туып-өскен жерім Ленинград. Әкем әскери адам.
Киев қаласына көшіп барғалы бірнеше жыл болды. Сонда
әскери училищеде оқимын. Бітіруіме бір жыл қалды.
Дүниеде Ленинградқа жететін қала жоқ шығар! Жылына
бір рет келіп кетпесем мауқым басылмайды, – дейді. «Жолы
болар жігіттің, жеңгесі шығар алдынан» деген осы болар.
Жерден жеті қоян тапқандай қуанып кеттім.
Сөздің реті келгенде:
– Славик, былай келісейік. Мен қаланы мүлдем
білмеймін. Күндіз мені ертіп ең қызықты, тарихи жерлерін
аралатып көрсет. Кешке қарай ең атақты ресторанына
барып тамақ ішеміз, – дедім. «Бахыт, менің оған жағдайым
жоқ. Ақшам да жоқ» деп есі шығып кетті. «Жо-жоқ, бәрі де
менің есебімнен болады» деп күліп жібердім. Көзі жайнап,
көңілденіп сала берді. Сөйтсем, дұрыстап тамақ ішуге
ақшасы да қалмапты. Қойытылған сүтті сораптап ішіп жата
кететіні содан екен.
Үш-төрт күннің ішінде талай жерге апарып, небір
ғажап ескерткіштерді, ғимараттарды, жер асты жолдарына
дейін көрсетті. Эрмитажды аралап шығуға екі күніміз
кетті. Сонда да түгесіте алмадық. «Мұны дұрыстап аралап
шығу үшін бір ай уақыт керек» деп күліп қояды. ПетергофПетродворец. Петр-1 салдырған патша сарайы. Оны көрген
де, көрмеген де арманда. Кронштадқа ғана бара алмадық.
Ол қаладан алыс Котлин деген аралда орналасқан екен.
Оған бір ай бұрын жазылуға тиіс екенбіз.
Мен де уәдемде тұрып, кешкісін әртүрлі ресторандар
да тамақтанып жүрдік. Оны да табатын Славик. Ондағы
тамақтың, шараптың қанша тұратынына дейін біледі.
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Соның ішінде маған қатты ұнағаны «Нева», «Кавказ»
деген ресторан. Әсіресе, «Кавказдың» жөні бөлек. Аты
айтып тұрғандай, өңшең тау халықтары бас қосатын орын.
Солардың дені грузиндер. Сонау бала кезімде әкем айтатын
көріністен бір аумайды. Ерлері шығып, оған әйелдері
қосылып билегенде көлде жүзген аққуды көргендей боласың.
Даяшы келіп:
– Ал жігіттер, не ішесіңдер, не жегілерің келеді?
Грузиннің атақты «Чачасы» бар. Оны жігіттің жігіті ғана
ішеді. Шашлықтың барлық түрі бар, – дейді. Славикке қарап
едім, басын изеп қолдағандай болды.
Ұзақ отырдық. Ара-арасында биге шығып, бар білге
німізді көрсетіп жатырмыз. Грузиннің өр мінезді, тәкаппар
жігіттері столымызға келіп бокал соғыстырып кетеді.
Әкемнің тамсана айтатыны рас екен. Көңілдері кең, ақжар
қын, кілең думаншыл жігіттер. Грузиннің «Чачасын» ішіп,
тамағына сылқия тойып сыртқа шықтық. Асымыз тарасын
деп біраз жер жаяу жүруге тура келді. Орталық көшелердің
бірі болу керек. Көп қабатты үйдің астыңғы этажынан
дүңкілдеген музыка даусы естіліп тұр. Бірақ үлкен терезеден
сыртқа ешнәрсе көрінбейді. «Бұл да ресторан ба? Жүр, кіріп
шығайық» дедім. Славигім шошып кетті. «Онда не бар!
Шетелдіктерге арналған түнгі клуб. Бізді жібермейді. Біліп
қойса ұстап алады» деп зар-зар етеді. «Қорықпа. Жәй ғана
көріп шығамыз. Мен арабтың турисі болайын, сен мені
қыдыртып жүрген адамсың. Сонда тұрған не бар?» деп әрең
көндірдім. Кірер есікте тұрған ұзын бойлы, келісті шал маған
бір, Славикке бір қарайды. «Мынау, арабтың жігіті, ішке
кіргісі келеді» деді. Мен де дереу: «Ассалау-ма-ғалей-кум!»
деп даусымды соза амандасып, қолымды төсіме апарып иша
рат білдіріп жатырмын. «Кірсе, кірсін. Ал саған болмайды»
деп Славикті жібермей қойды. Сағатымды көрсетіп, қазір
шығамын дегенді ыммен көрсетіп ішке кіріп кеттім.
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Бұдан кейінгісі өңімде көрген түс сияқты. Әр столдың
басында екі-үш адам отыр. Еркектерден гөрі әйелдер көп
сияқты. Бәрінің қолында сигарет. Будақтаған түтіннен
жүздері әрең көрінеді. Ер адамдардың көбісі қызу. Бір
тобы жабыса құшақтасып билеп жүр. Адамдардың
дабыры мен күлкісінен музыка әрең естіледі. Есік алдында
тұрып қалғаным болмас деп бірден буфетке келдім.
Қияқтай мұрты бар, лыпыл қаққан жігіт «не қалайсыз?»
дегендей бетіме қарайды. Алдына 25 сом ақша қойдым.
«Кешіріңіз! Мұнда тек валюта ғана жүреді» дейді. Орысша
сайрап тұр. «Мен көп отырмаймын. Ішетін бірдеме берсеңіз
болды» деп көзімді қысып қойдым. Әлгі ақшаны лып еткі
зіп қалтасына тығып жіберді. Қимылына көз ілеспейді. Мені
шеткері тұрған бір столға отырғызып, алдыма мен бұрын
көрмеген екі шөлмек, бір қорап темекі әкеп қойды. «Мынау
чехтардың сырасы, ал мынау американың сигареті. Мына екі
долларға ертең келіп сыра ішуіңізге болады» дейді. Бәрінің
орайы келе қалғанына іштей қуанып, тез-тез ішіп шығып
кетейін деп ойлап отырғанмын. Кенет, қайдан шыға келгенін
білмеймін, қолында бөтелкесі, қолтығында құшақтап алған
дудар бас әйелі бар біреу тура маған қарай жүрді. Әбден қызып
алған, аяғында әрең тұр. Келе мені бас салып құшақтап: «О,
Арабия, Египет!» деп ағылшынша әлденені айтып жатыр.
Бір сөзіне түсінсем бұйырмасын. Арасында бетімнен сүйіп
қояды. Қолы тиіп кетіп, алдымда тұрған фужерді құлатып
алды. Төгілген сыраны бет орамалыммен сүртіп, мұқият
бүктеп қалтама сала берейін деп едім: «Выбрось!» деп
біреу құлағыма сыбырлағандай болды. Селк ете қалдым.
Бет орамалды жерге тастай салып артыма жалт қарадым.
Көзінде қара көзілдірігі бар, еңгезердей жігіт желке тұсым
нан төне қарап тұр екен. Жүзі жылы, күлімсіреп қарайды.
«Бір минутқа шығып кетесіз бе?» дейді. Мен үнсіз басымды
изедім. Оңашалау апарып:
– Мен сізді кіргеннен қарап, бақылап отырмын. Шынын
да арабсың ба?
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– Жоқ. Қазақпын.
– Мұнда неғып жүрсің? – деп күліп жіберді.
– Жәй әншейін, көріп шығайын деп едім. Мен офицермін,
әскерден енді босап, елге қайты бара жатырмын. Абдырап,
есім шыққаны сонша аузыма дұрыс сөз түспейді.
– Жарайды, түсіндім! Сен қазақ болсаң, мен грузинмін.
Сыраңды асықпай ішіп, білдірмей шығып кетіңіз. Бұл жерде
көп отыруға болмайды, – деді.
Далаға шықсам, Вечяславтың көздері бақырайып, есі
шығып кетіпті. Мені құшақтай алып:
– Бір сағат өтті. Сені алып кеткен екен ғой деп ойладым.
Сен білмейсің бе? Мұнда біздің чекистер де жүреді ғой, –
дейді.
– Жүрсе жүрсін! Жүрсе, грузиндер жүрсін! Оларға да
көп рақмет! Өздері ішкізеді, өздері босатып жібереді, – деп
дабырлай күліп келеміз.
Менің әскери қызметтен босаған алғашқы күндерім
осындай қызықты оқиғалармен басталды. Ленинградқа
келгелі бір аптадан асыпты. Владигім кеше ғана қоштасып
кетті. Мекен-жайын жазып беріп, Киевке келсең қуана
қарсы аламын дейді. Әкімші әйелге бір құшақ гүл, аздаған
сыйымды беріп алғысымды айтып, қоштастым. Жамбыл
бабаның «немересі» қолы ашық, қандай жақсы жігіт деп
айтып жүрсін. Алда бұдан да ұзақ, беймәлім жолсапар
күтіп тұр...
Қыдырбек ағаның шейіт болған жері Орел облысына
қарасты Орел ауданы, Вязовое елді мекені. Тарихта бұл
«Курск шайқасы» деген атпен белгілі. Менің қолымдағы
хатта солай деп жазылған. Хатты жолдаған сол жердегі
мектептің «ізкесуші» пионерлері. Орыс тілінде оларды
«красные следопыты» деп атайды. Әскери мұрағаттарға
жазып жүріп, Вязовое ауылы (деревня) маңында қаза болған
бір топ жауынгерлердің аты-жөндерін, қай жақтан, ұлты кім
екенін сұрау салып, біліп жүргендер де сол пионерлер. Хатта
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«осы адамның ұрпағы немесе жақын туыстары болса, хабар
берулеріңізді өтінеміз. Суретін салып жіберіңіздер. Тіпті
келіп кетсеңіздер қуана қарсы аламыз!» деп жазылған. Бұл
хат бізге 1965-66 жылдары келді. Ағаның суретін үлкейтіп,
жауап хат жазып жібергенбіз.
Міне, сол жерге барудың реті араға бес жыл салып,
енді келіп отыр. Іздеп келе жатқан ағасы да, туысы да емес,
«Қыдырбегімнің көзі, артында қалған тұяғы» деп әжеге тән
болып өсірген ерке баласы. Әжемнің көз тірісінде алыста
қалған ұлының бейітінен бір уыс топырақ әкеп берейінші
деген ой мазалағаны қашан.
Мәскеуге ұшып келген күні пойызға билет алып жолға
шықтым. Азын-аулақ заттарымды «Қазан» вокзалы
ның жүк қоймасына өткізіп, бұл жолы әскери киіндім.
Өйткені, жергілікті халық соғыс зардабын әлі ұмыта
қойған жоқ, әскери адамдарға ерекше ықылас білдіреді
деп естігенмін. Әсіресе, сол зұлматты көзбен көрген қарт
кісілердің пейілі ерекше.
Жап-жас лейтенантпын. Басқа ұлттың жігіті болғаннан
ба, әлде әскери киімнің сиқыры ма, қыздар кенедей
жабысады. «Жолдас, лейтенант!» дей келіп өздері сөзге
тартып, әзілдесе кетеді. Неге екенін қайдам? Вокзалда 1620 жастардағы бойжеткендер босып жүр. «Мені ала кет.
Жол көрсетемін. Ол жақты жақсы білемін» деп қиыла
өтінгендері де болды. Әрине жолсерік етіп солардың бірін
ала кетуге де болар еді. Ленинградта «бөсіп» жүріп ақшаны
көп жұмсап жіберіппін. Қолымда Алматыға жететіндей ғана
қаражат қалыпты.
Жеті сағат жүріп, Орел қаласына да келіп жеттік. Бұдан
әрі алпыс шақырымдай автобусқа мінуім керек екен. Бірақ
автобус селоға кірмейді, екі-үш шақырым жерден түсіріп
кетеді. Қолыма ұстағаным жалғыз портфель. Жолға алған
аздаған тамағым бар. Керек боп қалар деп ала салған бір
шөлмек арағым да бар. Кім біледі, Бурятиядағы Бадма
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сияқты біреулер кездейсоқ жолығып қалса, осыны көрсетіп
алдарқатайын дегенім ғой.
Орыстың өзі де көп, орман-тоғайы да жетерлік. Сонау
Сібірден шыққалы көріп келе жатқаным, бітіп болмайтын
қалың орман ғана. «Тәңірім, орысқа шексіз орманды
берсе, қазаққа көсілген кең даланы берген екен-ау!» деп
тамсанып қоямын. Қаладан шыққалы бірде-бір бөтен
елдің адамын кездестірмедім. Автобуста да келе жатқан
жалғыз қазақпын. Қасымда отырған кемпірмен қысқа
қайырып жөн сұраймын. Бағыма қарай ол да Вязовоеге
бара жатыр екен. Бетіме бажайлап қарап қояды. Түрі бөлек,
орысқа ұқсамайтын жас жігіт елінен жырақта не іздеп жүр
дегендей, сұқтана қарайды. Мен де үнсізбін. Өзіммен өзім
іштей сөйлесіп келемін.
«Осында ағам өлген. Соның сүйегін іздеп келемін»
деймін бе? Сүйегінің қайда қалғанын, қайда жатқанын кім
біліпті? Жұртынан бір уыс топырақ бұйырмай, Құран оқыл
май, бөтен жердің топырағын жастанған боздақтар аз ба?
Соғыс біреу, оның қайғы-зардабы көпке ортақ. Әжемді есіме
аламын. Құлын-тайға мінгізіп, тұлымын тарап, аймалапарқалап өсірген ұлының өмірі тап осы жерде қиылады, мәйіті
көмілмей қалады деп әсте ойламаған шығар. Көз алдыма
тайға мініп жарысқан, кекілі желкілдеген сәби келеді.
Адамның мінез-құлқы, іс-әрекеті өскен ортаға, сол
жердің табиғатына көп байланысты деген сөзде үлкен
шындық жатыр. Орыс жерінің қатаң қысы, түтеген бораны,
шымырлаған аязы қандай болса, адамдарының болмысы
да соған ұқсас. Жауына да, досына да, туған баласына да
қаталдау келеді. «Кәмелетке толдың ба? Маңдай теріңмен
нан тауып же» деп жол сілтейтін үрдіс осыдан қалған.
Қазақшалап отау тігіп, енші бөліп жатпайды. Әркім өз
жолын өзі табуға тиіс.
Еңбектен қашпайтын, көмпіс ел десе дегендей, расында,
қиындыққа мойымайтын ұлы халық. Өткен тарихына көз
жүгіртсең көрмегені жоқ. Орысты жаулап аламыз, орысты
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табанға саламыз деп соғыс ашпаған ел қалмапты. Оның
ішінде неміс те, француз да, ағылшын да, швед те, поляк
та, литва да бар. Көнеден тартсаңыз менің ата-бабаларым:
қыпшақтың, ғұндардың, түркілердің, үш ғасыр бойы
билік еткен Шыңғыс ұпақтарының іздері сайрап жатыр.
Солардың бәрі құрымға кетіп, орыс қалды. Мұрты да
кетілген жоқ. Сары шегірткедей қаптап-қаулап өсіп жатыр.
Қалай таңданбайсың?
Есесіне Ленинград, Мәскеу сияқты теңдесі жоқ ғажап
қала тұрғызды. Осындай бір қаланы Шыңғысхан бабамыз
неге салып кетпеді екен? Көзіндей боп қалар еді-ау! Қаражат
жетпеді дейсіз бе? Төбе-төбе алтын, күміс, небір асыл
тастар, қымбат бұйымдар тиеп күндіз-түні шығысқа бет
алған жүздеген, мыңдаған керуендер қайда кетті? Ол ол ма?
Ұлы қолбасшының сүйегінің қай жерде жатқаны да белгісіз.
Қыдырбек ағаның мәйіті сияқты.
Сонда орыс халқының жанын алып қалған не нәрсе?
Батырлығын, жанкештілігін былай қойғанда, жерінің
кеңдігі мен осы жасыл орманы сияқты болады да тұрады.
Көк жиектен асып кеткен қиялымды: «Вязовое елді мекені.
Түсетіндер бар ма?» деген дауыс бөліп жіберді. Көршімді
қолтықтап түсіріп алдым. Мөшекке салып алған біраз
жүгі бар екен. Онысын иығыма іліп, кемпірдің қолын бос
қойдым. Кәдімгідей қуанып, риза боп қалды. «Жүктің бәрін
мен көтерейін, сіз одан гөрі әңгіме айтыңыз» дедім. «Менде
қандай әңгіме бар дейсің, балам!». «Осы аймақ туралы,
осында болған қырғын соғыс туралы айтыңыз»...
«...Оның несі әңгіме, балам? Ол соғыс емес, халықтың
басына келген тажал ғой! Мен ол кезде осы ауылға келін
боп түскен жас адаммын. Сауыншы боп істеймін. Ауылдың
айналасы қалың орман, илеген қамырдай жабысып аяқ алып
жүргісіз батпақ еді. Адам тұрмақ ірі малдың өзін «жұтып»
алатындай тартпасы көп жер. Жауынды күндері мұнда келу
тіпті мүмкін емес. Селоға кіріп-шығатын бір ғана жол бар.
Адамдар сол арқылы қарым-қатынас жасайды.
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Немістер мұнда келіп жайғасып алған соң, ауылдың
бүкіл кәрі-жасын, сондай-ақ қолға түскен жауынгерлерді
қоса айдап әкеп осы маңның ағашын кестіртті. Басында
отын әзірлеп жатқан шығар деп ойлағанбыз. Алайда бұлар
дың зымиян ойы басқа екен. Тып-типыл кесілген ағаштың
орны бірнеше шақырымға жетеді. Көлеңкесіз қалған соң
бірнеше айдың ішінде жердің батпағы сорғып, тез кеуіп
кетті. Оны арнайы техникамен таптап, жол сала бастады.
Көз жететін жерге дейін алақанға салғандай жап-жазық.
Қыбыр еткеннің бәрі көрінеді. Сол жерге неше түрлі соғыс
қаруларын әкеп, «дзоттар» салды. («Дзот» әскери тілмен
айтқанда, жер қазып үстіне бөрене салынған атыс орны).
Зымиян немістер қызыл әскердің шабуылына осылай
алдын ала әзірлік жүргізген екен. Шабуыл кезінде біздің
әскердің құмырсқадай қырылып, көп шығынға ұшырағаны
сондықтан. Келші, балам, отырып сәл тыныстап алайық.
Соғыс деген пәлені еске алсам, көңілім бұзылып тез шаршап
қаламын», – дейді.
Қарт адамның әңгімесі елітіп, ой-санам алысқа шар
лап кеткендей. «Курск шайқасы» жайлы саяси сабақта
естігендерім, деректі фильмнен көргендерім есіме түседі.
Соны көріп отырып, сол қырғынның ішінде өзің жүрген
дей денең шымырлап, құлағың шыңылдайды. Расында,
қарап отыруға адамның дәті шыдамайтын қанды көрініс.
Соғыс кезіне осындай фильмді біздің ауылға да әкеп
көрсеткен екен. Астаң-кестеңі шыққан жерді, баудай түсіп
қырылып жатқан жауынгерлерді көріп шыдай алмаған
Сандыбай деген ағамыз: «Осыларға да ұн бермейміз
дедік-ау! Осыларға да ет, сүт бермейміз дедік-ау!» деп
клубты басына көтеріп өкіріп жылапты дейді. Ауылдағы
жеңгелеріміз мұны жыр ғып айтып отыратын.
«Вязовое» дегенің айналасы қалың ағаш, шағын
ғана хутор (ауыл) екен. Кемпір серігім көрсетіп жіберген
жолмен аяңдап келемін. Алдымнан бір қабатты шағын
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мектеп көрінді. Есігі жабық тұр. Айналасы тап-тұйнақтай,
тап-таза. Аулада жүрген ешкім көрінбейді. Айнала жүріп
терезесінен сығалап қоямын. Көшенің арғы бетінде үш
аяқты мотоциклін шұқылап, митыңдап біреу жүр. Соған
тақау келіп: «Мектептің директоры қайда тұрады? Көрсетіп
жібермейсіз бе?» дедім. Басын көтеріп, таңдана қарайды.
Алдында әскери киіммен тұрған мені көріп: «О, о! Жолдас,
лейтенант! Қош келдіңіз! Адасып жүрген жоқсың ба? Бізге
әскерилер өте сирек келеді» дейді. Әзілдеп айтқаны, кекетіп
тұрғаны белгісіз. Қатты дауыстап: «Валя, саған бір армян
жігіт келіп тұр. Далаға шықшы. Өзі «красавец!». Үйден жеңіл
халат киген, орта жастағы әйел шығып: «Қалжыңдап тұр екен
десем, шын екен ғой. Жүріңіз, үйге кіріңіз!». Мен келген
шаруамды, уақытымның тығыз екенін түсіндіріп жатырмын.
Армян емес, қазақ екенімді айттым. «Онда жүріңіз. Мен
сізге мектепті көрсетейін. Оқушылар ұйымдастырған көрмебұрыш бар» деп шынайы ықылас білдірді.
Мектептің іші мұнтаздай. Едені, есік-терезелері түгел
дей жаңартылып, әппақ бояумен сырланған екен. Көздің
жауын алады. Кіріп келгенде көңілім өсіп, еңсем көтеріліп
қалды. Ұзын дәліздің орта тұсында орналасқан үлкен бөл
меге алып кірді. Төрт қабырғасы түгелдей фотосуреттермен
безендіріліпті. Осы топырақта өткен алапат соғыстың
тұтастай көрінісі іспеттес. Әр фотоға қараған сайын жүрек
тұсым шым ете қалады. Расында, сол кезде түсірілген,
қарауға ауыр тиетін «жанды» суреттер. Бөлменің нақ төрінде
атақты әскери қолбасшы, маршал Иван Христофорович
Баграмянның портреті ілулі тұр. Оң жақ қабырғаға біз
үлкейтіп жіберген Қыдырбек ағаның суретін іліпті. Мұндағы
әр зат, әрбір фотосурет сол күндердің шежіресі іспеттес.
Бір қарап шыққан адамға бәрі де түсінікті. Жан беріп, жан
алысқан, қиян-кескі соғыстың жаңғырығы естіліп тұрғандай.
Иван Баграмян 1943 жылдары Курс шайқасына қаты
сып, 16-жаяу әскери атқыштар армиясын басқарған екен.
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Қыдырбек аға сол армияның құрамында соғысқан. Алматы
дан шыққанда атты әскер қатарында (кавалерия) жүрсе,
кейін артеллерист болыпты. Аға сержант екен.
Өзін «директор емес, завучпін» деп таныстарған орыс
әйел мені ертіп қаза болғандарға арнап тұрғызылған
монументке ертіп апарды. Жүзге жуық адамның ішінде
ағаның да аты-жөні жазылған. Сол жерден бет орамалыма
түйіп біраз топырақ алдым. Бұдан соң, ауылдың (хутор)
сыртындағы соғыс өткен жерлерді көрсетті. Қазылған
окоптар, қираған соғыс қарулары, снаряд жәшіктері әр тұста
шашылып жатыр. «Өзіңіз секілді алыстан келген адамдарға
көрсету үшін әдейі сақтап қойғанбыз» дейді. Шөп басып
кеткені болмаса, сол бір естен кетпес тарихи оқиғаның
іздері сайрап жатыр.
Завуч әйел қояр да қоймай үйіне ертіп келді. «Сонша
жерден келіп, дәм татпай кетуге бола ма? Мен Қазақстанда
талай рет болғанмын. Қазақтардың қонағын қалай күтетінін
жақсы білемін. Қой сойып күтеді. Қойым болмаса да, көксөгім жетеді» деп әзілдеп қояды. Ортаға қойған «Зубровка»
дейтін шарапты үшеуміз бөліп ішіп, жолға шықтым. «Бір
аптадан соң оқу жылы басталады. Қалыңыз. Пионерлердің
«костерін» көріп қайтыңыз» дейді. Оған уақыт қайсы. Екі
күннен соң пойызға отыруым керек.
«Әр жылдың 9 мамырында мұнда керемет мерекелер
өтеді. Еліміздің түкпір-түкпірінен қаза болғандардың туғантуыстары жиналып, бірнеше күнге созылған еске алу рәсі
мін жасайды. Мәңгі ұмытылмас дүние. Уақыт тауып келіп
кетіңіз. Өзіміз күтіп аламыз» деп, шын пейілден ақтарыла
сөйлейді. Тым болмағанда ескерткіш ретінде бірнәрсе ала
келу есімде болмапты. Қатты қысылып қалдым. Портфелім
дегі арағымды шығарып: «Мынаны қайта алып кетуге
болмайды. Қазақтар оны жаман ырым деп есептейді. Оқу
басталған күні осыны ашып, мен үшін бір «тост» айтып
алыңыздар» дедім. Менің қаза болған ағам үшін алыңыздар
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деуді ыңғайсыз көрдім. Екеуі мотоциклмен жол айырығына
дейін әкеп тастады. Автобусқа кіргенім сол еді, бүркіп жаңбыр
жауды. Мұны қазақ жақсыға балайды, нұр жауды дейді.
Айтқаны келсін! Заманың тыныш, нұрға, бақытқа орансын
дегені шығар! Иә, расы сол, кімнің елі, кімнің жері болса
да оқ жаумасын – нұр жаусын! Терезеден сыртқа қараймын.
Көз алдымда орыстың шегі жоқ, байтақ жері көсіліп жатыр.
Не көрмеген, нені бастан кешірмеген жер бұл. Мыңдағанмиллиондаған жауынгерлердің қанымен суарылған жер.
Топырақ астында солардың шашылған сүйектері жатыр.
Сонау Алатаудың етегінде туып, осында шейіт болған, бала
жүрегімде мәңгі «әке» ретінде сақталып қалған Қыдырбек
ағаның да қаны тамып, сүйегі осында қалды. Қош бол, аға!
Өзің өлсең де, рухың өлген жоқ. Ол, міне, бір уыс топыраққа
айналып, менімен бірге елге жол тартқалы отыр. Ауылда
қасиетті анаңыз, менің әжем күтіп отыр. Көмейіме келіп
қалған өксікті баса алмай, қайта-қайта жұтынып іштей
әлекпін. Далада жаңбыр сіркіреп тұр. Терезе бойлай аққан
тарам-тарам мөлдір тамшылар баяу сырғып жерге тамады.
Көңілім босап кетті. Жанарымнан бір тамшы жастың үзіліп
түскенін аңғармай да қалдым.

САҒЫНЫШ – ЕҢ ҰЛЫ СЕЗІМ!
Туған елге, жерге, ата-анаңа, туған-туыстарға, досжарандарға деген сағынышың болмаса өмірім босқа өтті
дей бер. Адамды елітіп үлкен істерге бастайтын да, алысалыс жолдарға шақыратын да, асқар арманға қол созды
ратын да осы сезім. Сағыныш сезімі! Студент кезімізден
талантына табынып, өлеңдерін іздеп жүріп оқитын жас
ақын Төлеген Айбергеновтің «Сағыныш» деген циклді
өлеңдерін оқып, біраз тұсын жатқа айтатын кездер қайда?..
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«Сағынбай барсаң, теңіз де сенің
		
тебіренбес жастық шағыңдай,
Бұлбұлдың даусын ести алмайсың
		
бауларға кірсең сағынбай.
Сағынбай барсаң, таулар да
		
сенің алдыңан шықпас асқақтап,
Ойлауың мүмкін дүниені
		
мынау кеткен екен деп тас қаптап...
Сағыныш жайлы қайтадан толғау
		
болар да бәлкім, қолайсыз,
Дегенмен, жаным, көгілдір дүние
		
сағынбағасын арайсыз.
Өмірде мынау сағынбағандар бақытсыз,
		
бақсыз, талайсыз,
Қазақтың жыры Абайсыз», –
дейді қас ақын.
Осы күні қолдарынан ұялы телефоны түспейтін, ойсанасы қияндап қыр асып кеткен, көздері мөлиіп, есі ауған
адамдай мәңкиіп жүретіндерге жаның ашиды. Осыларда
сағыныш сезімі бар ма екен, деп ойлайсың. Расында, қайдан
болсын? Өйткені жұмыр жердің қай шетінде жүрмесін қызы
анасымен, анасы баласымен, жақын туыстарымен емінеркін сөйлесіп отырады. Сөйлесуі былай тұрсын, бірін-бірі
экраннан көріп амандық сұрасып, мәз болып жатады. Бұл
енді заманның сұранысы. Оған айтар дау жоқ. Бірақ осының
бәрі адамның бойындағы сағыныш сезімін бүлдіріп, жойып
жатқандай көрінеді. Ұрпақтың тым бейтарап, алаңсыз,
бейқам бола бастағаны осыны аңғартса керек. Бұл әркімді
ойландырып қана қоймай, тездетіп іске көшуді, шаралар
қолдануды талап етеді. Өйтпесек кеш қаламыз. Туған жерінен,
елінен, ана тілінен жерініп жатқандар азба?
Әскерде өткізген екі жылым маған не берді? Ең алдымен
бойымдағы сағыныш сезімін оятты. Елімді, ата-анамды, әр
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қазақты құрметтеп, қастерлеуді үйретті. Өмірдің өзі қатал
мектеп екенін, өзгені сыйлап, өзіңді сыйлата білудің не
екенін көрсетті. Өзімді жалтаң, жалпаң болмауға, сақ жүруге,
қорғана білуге баптады. Ең бастысы ұқыпты болуға, таза
киінуге, сергек жүруге баулыды.
Ауылда екі аптадай болып, мауқымды басқан соң
Алматыға жүрмек болдым. Ендігі өмірімді қаламен бай
ланыстыруды ойлап жүретін едім. Мұны әкем де іштей
құптайды екен. Кетер күні оңаша шақырып алып, өз ама
натын білдірді: «Сенің қалада жүріп, қызмет істегеніңе
қарсы емеспін, балам. 14 жасыңда интернатқа өткізіп,
қалада оқытқанымның өзі ел танысын, өмір көрсін деге
нім. Міне, әскери борышыңды ақтап келдің. Есейіп,
кемелденіп қалғаныңды сөзіңнен де, бойыңнан да байқап
жүрмін. Ендігісі өзіңе байланысты. Ауылдан, қара шаңы
рақтан, туған-туыстан, бауырыңнан қол үзіп қалма. Бұлар
адам үшін ең асыл, ең киелі нәрсе. Ал жалғыз қайным
Қыдырбекті іздеп барған мына сапарың бір оңды іс болған
екен. Біраз нәрсені менің де есіме түсіріп отыр. Сол жылы
Қыдырбектің қазасын естірте алмай бір ай бойы қиналып,
іштен күңіреніп, қайғы жұтқанымды қалай ұмытармын.
Амалын таппай, ертелі-кеш домбырамды сұңқылдатып
тарта беретін едім. Жаны нәзік, сезімтал, сұңғыла Нәсиха
менің ішкі арпаласымды домбыраның үнінен-ақ сезіп
қойды. «Осы бір зарлауық әуенді тарта бермеші. Адамға
үрей туғызады екен. Әлдебір жамандықты біліп жүрсің
бе?» дейді. Мен амалсыз басымды изедім. Шашын жайып
жіберіп, екі бетін тырмалап «бауырымдап» дауыс айтқаны
әлі құлағымда. Адамға бауырдың қаншалықты қымбат,
қастерлі екенін сонда ғана білгендей болдым.
...Көнеден келе жатқан мынадай әңгіме де бар. Жерге,
суға, байлығына таласып қырық пышақ боп жататын сонау
жаугершілік заманда өзінің жауын талқандап жеңіске
жеткен баһадүр хан қолға түскендерді тергеп, бағынғысы
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келмегендерді дарға асып, жазалап жатса керек. Жеңім
паз ханның өзі парасаты мол, әділетті, талай соғыстарға
қатысып, қолға да түсіп, құлдықты да бастан кешкен жан
екен. «Қанша батыр болса да, жауға салма жалғызды»
деген сөз бар. Біреудің жалғызы болса тимеңдер. Көнсе,
менің қол астыма кірсін. Көнбесе қоя беріңдер, елін
тапсын» деген жарлық шығарыпты. Сондай бейшара күйге
түскен үш ер адамды алып кеп:
– Хан ием, мына үшеуі шайқаста қатты қарсылық көрсет
ті. Көптеген сарбазды ажал құштырды. Жабылып жатып
әрең қолға түсірдік. Бұларға қандай жаза бересіз? – дейді.
Сонда хан жиналған жұртқа қарап:
– Мына үшеуін білетіндер бар ма? Ортаға шықсын!
Болмаса, үшеуін де дарға асамын! – дейді. Жұрт тым-тырыс.
Сәлден соң басында ақ жаулығы бар, шаңқай ақ түсті көйлек
киген, екі бұрымы өкшесіне тиген орта жастағы әйел ортаға
шығып:
– Хан ием! Қандай жаза қолдансаңыз да өз құзыры
ңызда. Бір ғана өтінішім бар. Әрқайсысын бөлек алып кетіп
жазалаңыз. Бірінің өлімін бірі көрмесін. Мен де көрмейін.
Бұлардың үлкені құдай қосқан – қосағым, екіншісі – жалғыз
ұлым, үшіншісі – артымнан ерген жалғыз бауырым, – деп
жауап береді. Хан біраз ойланып отырып:
– Үшеуін бірдей босатсам, ертең жауығып кеп өзімді
шауып алмасына кім кепіл? Оның үстіне бұлардың қо
лында менің сарбаздарымның қаны бар. Аналық пейіліңізге
біреуін ғана қидым. Таңдауды өз ырқыңызға беремін,
– депті. Жұрт демін ішіне тартып, тына қалды. Сонда
ақылгөй, көреген әйел тұрып:
– Әйелдің құрсағы құрғап, ердің «демі» үзілмесін. Бала
деген сол ерлердің белінде жүрген жоқ па? Тағы бір еразаматы кез болар! Ананың ақ сүтін таласа еміп, арқама
көтеріп, еркелетіп өсірген бауырды маған кім тауып береді?
Кешір, қыраным! Кешір, құлыным! Жан бауырым үшін
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екеуіңді қидым! Маған күнә артпаңдар! – депті. Әйелдің
ақылына, тапқырлығына тәнті болған хан сөзінде тұрып,
жалғыз бауырын босатып берген екен. «Бауырың – бауыр
етің» дейтін сөз осыдан қалса керек.
Жылдар зымырап әлі-ақ өте шығады. Оған тоқтау
бар ма? Алдыңда орда бұзар отыз жасың күтіп тұр. Жігіт
үшін бұл ең сындарлы, аса күрделі кезең. Алды-артыңды
ойлап, абайлап қадам баспасаң не орға жығады, не күлкіге
қалдырады. Уақыттың қалай көлбеңдерін кім білсін?
Заманыңды сыйла, қатар жүрген, дәмдес болған адамдарды
сыйла. Олардың ішінде бәрі жүр. Қуы да, сұмы да, данагөй
ақылдысы да, түлкідей айлакері де, жалпаңы көп жалтақ
байлары да толып жатыр. Соларды тани білу, тіл таба білу
ерекше қасиет. Қолы ашық, ешкімді алаламайтын, жомарт
жігіт дұшанның өзін досқа айналдырып жібере алады.
Жаратушының өзі о баста-ақ адамды еш мінсіз,
кінәратсыз, мейірімді, жанын да, тәнін де таза етіп жаратқан
екен. Соған қоса ешкімде жоқ ақыл-сана, күш-қуат, мәңгілік
өмір сыйлапты. Жеті қат жердің үстін, жеті қат жердің
астын түгелдей етіп адамның еншісіне бөлген дейді.
Келе-келе осынша байлықты көтере алмай, даңғойлыққа
ұрынған адамдар Алла тағала берген «адам» деген қасиетті
ұғымнан айрылып, «пенде» деген атауға ие болыпты. Адам
ата, Хауа (Ева) анадан басталған осы үрдіс келе-келе бүкіл
адамзат баласын шарпып, әлекке салған екен. Жарату
шысын ұмытқан «пенделер», ендігі жерде өздері бір-бір
«құдайға» айналып, әркім өз білгенінше тірлік құрады.
Көктің құдайы, жердің, судың құдайы, от пен желдің құдайы
атанып шыға келіпті. Бұған қатты ашуланған Жаратушы
жер бетіндегі тірлікті бір сәтте жойып жіберіп, бәрін қайта
дан жаратыпты дейді. Адамның бүкіл құқығын алып қап,
тек ақыл-санасын ғана еншіге қалдырыпты.
Ендігі жерде ол барлық нәрсенің шешімін санасы
арқылы тауып, ақылмен шешуге тиіс болады. Есесіне,
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бүкіл жаратылысты, тіршілік атаулыны адамға қарсы етіп
қояды. Күннің аптабы, даланың ақпаны, таудың бораны,
судың ағыны, көктен, жерден келетін неше түрлі аурулар,
жыртқыш аңдар, улы жәндіктер, миллиондаған микроб
тар, вирустар бәрі-бәрі адамға қарсы қойылған. Сөйтіп,
мыңдаған жылдар бойы адам – адамзат баласы осылармен
күресіп, бірде жеңіп, бірде жеңіліс тауып келеді. Адамның
өлермендігі осында. Бұл мәңгі бітіспес, бітпейтін күрес.»
Әкемнің тереңнен тартып айтқан әңгімелері менің
қаперіме кірмеген дүниелер екен. Аң-таң қалып жүзіне қарап
қалыппын.
– Сонда қалай, әке? Адам дегенің жер басып жүрген
тіршілік иелерінің бірі ғана ма? Қауһарсыз, қолында билігі
жоқ, дәрменсіз тірі жан ғана болғаны ғой?
– Жоқ, балам. Адам баласы Жаратушының алдында
ғана қауһарсыз. Сондықтан да оған ерекше ақыл-сана берді.
Егер соны адам игілігіне, ақиқат жолына, Алланың ізгілігіне
бағыштап дұрыс пайдаланса ғана адам күшті-құдыретті
бола алады. Болмаса, қалған тірліктің бәрі бос әурешілік.
Әкеге қарсы келіп, дау айтып көрмегендіктен болар,
ішімнен қанша наразы болып отырсам да, сездірмеуге
тырысып:
– Жердің астын қопарып кен алып, тау-тасты талқандап
көпір салып, қиял-ғажайып ертегілерде ғана болатын
керемет қалалар тұрғызған адам емес пе? Тіпті жерді
қойып ғарышқа да қол создық. Осының бәрі қалай ғана жәй
әурешілік болады?
Әкем мырс етіп күліп қойды.
– Мұның бәрін адам баласы өзі үшін, ұрпағы үшін жасап
жатыр. Жақсы өмір сүргісі келеді, бай-қуатты болғысы
келеді. Оның еш сөкеттігі жоқ. Бірақ, әділетпен қоса
әзәзілдің де қатар жүретінін ұмытпау керек. Адамның бойын
әзәзіл билеген кезде бүкіл еңбектің зая кететіні сондық
тан. Әзәзілдің «жандайшаптары» көп. Кекшілдік, қызға
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ныш, тоғышарлық, тойымсыздық, әділетсіздік. Айта берсең,
бұлардың түрі сан алуан. Осылар жабылып Жаратушы
сыйға берген адамның бойындағы ерекше қасиет «қанағат»
деген ұғымды қуып шығады. Қанағаттан айрылған адамның
қандай болатыны айтпаса да белгілі.
Әкем терең ойға көміліп, үнсіз отырып қалды. Содан
соң менің жүзіме тіктей қарап:
– Қарағым, екеуміз байырғының ғұламалары секілді ой
қуып кетіппіз ғой. Жолыңа дайындал. Алатын заттарыңды
шешең әзірлеп те қойған шығар? Өзіме, беймәлім мына
дай әңгіменің желісін үзгім келмей, одан әрі жалғастыра
түссе екен деймін:
– Әке, осының бәрін Жаратқан көріп-біліп отырса, неге
жақсы жағын қалдырып, жаман атаулыны жойып жібермейді.
Оған құдыреті жететін шығар? Әкем тағы да жымиып күліп
қойды.
– Алла тағала, тек Жаратушы ғана емес, ол өте шебер
үйретуші де. Шыдамды, ұстамды, данагөй, кешірімшіл
ұстаз. Өз қолымен жаратқан адам баласы тағы да басқа
жолға түсіп кетпесе екен, жамандыққа ұрынбаса екен
деп тілейді. Тағы да Құдайдың қаһарына ұшырап, опат
болмаса екен деп тілейді. Жаратқанның жүрегі ауырмайды
дейсің бе? Ол да адам баласының небір қателігін, опасыз
дығын, озбырлығын көрмей отырған жоқ. Адамның
түйсігін оятайын, ой салайын деп анда-санда жерді сіл
кіндіріп, мұхитты теңселтіп, тауды атқылатып, топан суын
қаптатып қоятыны сондықтан. Егер соны пайымдап, құлақ
асар адам болса!
Жолда кетіп бара жатып әкемнің айтқандарын ой елегі
нен өткізіп, басымды шайқап қоямын. Адамнан «мәңгі
өмірін» алып тастап, дәмі таусылғанда, бұл фәниден мүлдем
кететіндей етіп қойғаны қандай ақыл болған. Болмаса
қанағатсыз, пендеге айналып кеткендер Айдың өзін арқан
дап, күштеп әкеп қондырар ма еді, кім білсін! Интернатта
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оқып, әскер қатарында жүріп ешкімнен мұндай әңгіме
естімеген екенмін. Бала кезден құлаққа құйған нәрсе: «Біздің
жаратушымыз – Ленин, құтқарушымыз – Сталин» деген сөз
ғана. Сол кезде болған мына бір жәй есіме түседі.
Жүн түтіп отырған әжеме жүгіріп келіп: «Апа, біздің ел
әлемде бірінші болып аспанға жер серігін ұшырды. Жаса
сын, совет ғалымдары!» деп әлгінде ғана мұғалімнен естіген
сөзді қайталап айтып жатырмын. Әжем басын көтерген де
жоқ. Төмен қараған күйі: «Е, е, жерді қойып, енді аспанға
ауыз салдыңдар ма? Тыныш жатқан Құдайдың құлағын
шулатып! Ертеңгі күні соның зардабын тартып, Құдайдың
қаһарына ұшырап жүрмесеңдер болғаны», – дейді. Япырай! Әкем мен әжемнің түсініктері бір жерден шығып, бір
арнаға тоғысқанына таңмын. Көнекөз адамдардың бәрі
осылай ойлайтын шығар?.. Әкем үнемі домбырасына қосып
айтып отыратын түрікмен халқының ұлы классик ақыны
Мақтұмқұлының бір ауыз өлең жолдары есіме түсіп, ішімнен
ыңылдап келемін. Оң жағымда Алатаудың қарлы шыңдары
мен мінген автобуспен қатарласа жарысып келеді.
«Асқар таулар, биікпін деп шіренбе,
Күнің жетсе, сен де типыл боларсың.
Асау дария айбат шекпе әлсізге,
Суың бітсе, сен де шөл боп қаларсың...
Лұқпанша дертке дауа тапсаң да,
Рүстемше жынын жаудың қақсаң да.
Ескендірше бар ғаламды шапсаң да,
Бәрібір сен жермен-жексен боларсың».
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ЖІГІТТЕР,
ӨМІР МӘНІ СЫЙЛАСУДА...
Қалаға келе салып алдымен іздегенім менімен аттас
Бақыт досым болды. Әскерге жүрердің алдында қандай жын
түрткенін қайдам, аузыма келгенді айтып, жер-жебіріне жетіп
ұрысқаным есімде. Өзінің салмақты мінезіне салып қарсы
бір сөз айтпай қалып еді. Менің аяқасты үйіріле қалатын
алақұйын мінезімді жақсы біледі. Мені шығарып салуға
келмегені де сондықтан. Содан екі жыл бойы хабарласпай
кеттік. Бір жолы әкемнен: «Бір-бірін жақсы білетін, сырлас,
ниеттес дос адамдар сөзге келіп қап, өкпелесіп тарасты делік.
Сонда кімдікі жөн, екеуінің қайсысы ақылды екенін қалай
білуге болады?» деп сұрағаным бар. «Ертесі күні қайсысы
кеп бірінші тіл қатса, сол ақылды» деп еді. Сондай-ақ, «бірге
жүрген замандасыңды сыйла, қадірле, кешірімді бол» дегенді
әкем жиі айтып, құлағыма сіңіріп отыратын.
Досымды әрең таптым. Институттан кейін, аспиранту
раға түсіп, кандидаттық жұмысын бастап та кетіпті. Арнайы
лабораторияда ғылыми тәжірибе жасайды екен. Дәлізде
күтіп тұрған мені көріп, үстіндегі көкшіл халатын шеше
салып қарсы жүгірді. Баяғы әңгіме қаперінде жоқ: «Бәке,
қашан келдің? Аман-есен келуіңмен!» деп құшақ жайып
көрісіп жатыр. Жүзінде аздап болса да қажығандық, шарша
ғандық байқалады. Онысын кітапқа көп шұқшиып, ғылыми
жұмысына байланысты тәжірибелерді көптеп жасағаннан
деп топшылап қойдым.
Бақыттың маған өте ұнайтын қасиеті – мінезі. Жау
шауып, тау қопарылып жатса да сыр бермейтін сабырлы
лығы. Екеуміз екі түрлі, екі дүниенің адамдары сияқтымыз.
Досым қорғасындай салмақты, мен болсам «тыз етпе»
қызбамын. Оның осындай мінезі интернатта жүргенде-ақ
байқалып тұратын. Балалар ортаға алып қажап, әжуалап,
тиісіп жатса да күліп қойып жүре береді.
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Оның интернаттағы жетімдер қойған жамау аты «ман
ный» еді. Өйткені «манный кашаны» өте жақсы көреді.
Төрт бала бір столда отырамыз. Бақыт келе жатқанда, каша
салынған тарелкаларды бір-біріне «мінгестіре» алдына
қойып, үнсіз отыра қалатын едік. Ол жымиып қойып, алдымен
өзінікін, содан соң біз қойған кашаны дымын қалдырмай жеп
алады. Содан соң бізге қарап: «Ал беретін тағы нелерің бар?»
дейді. Бәрін түгел жеп алады деп кім ойлаған? Қызық үшін
жасаймыз деп, өзіміздің аш қалғанымызды сонда білдік.
Неге екенін қайдам, жоғары сыныпқа келгенде бәріміз оны
Антон Павлович (Чехов) деп атап кеттік. Жұқа қоңыр пальто
сын, жиегі сәл қайрылған биіктеу шляпасын киіп шыға кел
генде, расында, европалық адамды көргендей боласың. Оның
үстіне денесін тік ұстап, салмақты жүреді. Дауыс көтермей,
биязы, ақырын сөйлейді. Өзін ақсүйек тұқымнан шыққан
адамдай тәкаппар ұстайды. Бәлкім, тегінде зиялылар да
болған шығар. Оны пайымдап жатқан кім бар?
Міне, сол интернатта басталған достығымыз, студент
кезде де жалғасын тауып жатты. Күн сайын болмаса да,
апта сайын кездесіп тұрамыз. Мені іздеп көбіне Төрткен
тәтемнің үйіне келеді. Олар болса жас отбасы. Қонақтары
көп. Алыстан, ауылдан достары, туыстары, жақындары іздеп
келіп жататын. Қонақтың реті жексенбі күнге дөп келген
жағдайда түн ауғанша отырып, қонақтары кете салысымен
дереу ұйықтауға жатар еді. Ыдыс-аяқ, шанышқы-қасық
тарды жууға да мұрша жоқ. Өйткені, ертеңінде жұмыс, ерте
тұрып балаларды балабақшаға апару керек. Олардың апылғұпыл тұрып қызметке кеткендерін күтіп жатамын. Үйдегі
адамдардың аяғы басылған бойда досым Бақытқа телефон
шалатын едім. Ол да көп күттірмейді, тездетіп жетеді.
Интернатта көріп үйренгеніміз тап осы сәтте пайдаға асып
жататын. Ванна толған ыдыс-аяқты тап-таза етіп жуып,
құрғата сүртіп, орын-орнына қою керек. Қасық-шанышқы
секілді ұсақ заттардың да өз орны бар. Ауыстырып алуға
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болмайды. Тамақтың қалдығы, қоқыс салынған шелекті
сыртқа апарып төгіп тастау керек. Ас үйдің еденін жуып,
тазалап, тап-тұйнақтай етіп жинап болған соң, қонақтан
қалған асты ортаға алып, «демалуға» кірісетін едік. Әрине,
дастарқан жаюлы, асымыз мол, жетпей тұрған бір ғана нәрсе
– азғантай шарап. Оның да реті келе кетеді. Өйткені Тасыған
жездемнің тоңазытқышы ешқашан бос тұрмайды.
Көзкөргендердің ішінде үйленбей жүрген екеуміз ғана.
Бірге өскен, бірге оқыған жігіттердің бәрі дерлік үйленіп
кетті. Біз танитын қыздардан да ешкім қалған жоқ. Күләшті
Нәби, Айшаны Құлмұханбет деген жігіттер алып кетті.
Бәрінің де тойында болдық. Іштей өкініп те, қызғанып та
жүрдік. «Мен әскерде болдым. Сен қайда қарап жүрдің?»
деймін әзіл-шынын араластыра. «Бәке, мен ғылым қуып кет
тім ғой!» дейтін күліп. Бір қызығы, маған ұнаған қызды Бақыт
та ұнатып қалады. Мен бірінші танысқан қыздар, артынша
Бақытты ұнатып қалатын. «Үй, осы сенің не сиқырың бар?
Үндемей жүріп-ақ қыздарды магнитше тартып аласың?
Асты-үстіне түсіп жүрген мені көздеріне де ілмейді» деймін.
«Оны өзіңнен көр. Ебелек секілді ұшып-қонып, елпең қаққан
жігітті қай қыз ұнатсын» деп әзіл айтушы еді.
Бәрінен де Төрткен тәтем екеуміздің сүрбойдақ саяқ
тірлігімізге күліп қойып: «Бәріне өздерің кінәлісіңдер. Талай
жақсы қыздар бар еді. Ауыздарыңды ашып жүріп бәрінен
айрылдыңдар! Ақыры жұптарың айрылмайды екен, осы
екеуің неге үйленіп алмайсыңдар» деп әзілдейтін. Сол сөзі
қамшы болды-ау деймін? Екеуміз шындап қыз іздеуге кіріс
тік. Талай тойларға, кино-театрларға, апта сайын парктерде
болатын би кештеріне барып жүріп өмірлік серік бола
тындай қыз таппадық. Қыз көп, әрине. Бірақ, менің көргенім
Бақытқа ұнамай, оның танысқан қызы маған жақпай қалады.
Бір жолы «Қазақстан» кинотеатрына келіп, жақсы кино
болса көріп шығайық деп ұйғардық. Кезекте адам көп екен.
Соңында тұрған екі қыздың қасына келіп: «Арты сіз бе?»
дедім, баяғы қуақы мінезіме салып. Менің тиісе сөйлегенімді
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сезе қойған қыз: «Иә, арты менмін, менің артым сіз боласыз»
деп қарап тұр. Бойжеткеннің тапқыр сөзіне төртеуміз де
қосыла күлдік. Сөйтіп, екі бойжеткенмен таныса кетудің
реті келе қалды. «Менің атым Бақытжан» деп қолым
ды создым. Бейтаныс қыз өзін «Алма» деп таныстырды.
Досыма қарап ымдап едім: «Менің де атым Бақыт» деді.
Екінші қыз мұны әзіл деп түсінсе керек: «Рахмет. Ендеше,
менің атым «Помидор» дегені. Сол жерде ішімді басып ұзақ
күлгенім есімнен кетпейді.
Екеуі де орта бойлы, кеуделері тырсиған, денелері
тығыншықтай қыздар. Аяқтары түп-түзу, балтырлары топтолық. Екеуі де қағытпа сөзге шебер екен. Тез тіл тауып,
танысып алдық. ЖенПи-дің студенттері, жатақханада
тұрады. Онысы кинотеатрға тиіп тұр. Күндізгі сеансқа
билет болмай, кешкі жетіге алдық. Ақшасын Бақыттың өзі
төлеп, кешке осында кездесетін болып келістік. Олардың
не ойлап кеткенін қайдам, бізге екеуі де қатты ұнап қалды.
Әсіресе Алманың ашық мінезі, әзіл-оспаққа шебер екен
дігі тәнті етті. Төрткен тәтемдікіне барып шалбарымыз
ды үтіктеп, жездемнің иіс майын ұрлап жағып жарты сағат
ерте келдік. «Киноға кірерде бір-бірден балмұздақ алып
берейік. Шыққан соң бір жерден тамақтанып алармыз» деп
қалтамыздағы ақшамызға қарай жоспар құрып жатырмыз.
Уәделі қыздарымыз әлі жоқ. Бес минуттан соң кино
басталады. Бақыт сол баяғы мызғымайтын мінез танытып
үнсіз отыр. Мұндағы күйіп жүрген мен. Қыздар келмей
қалса, екі билеттің ақшасы босқа күйіп кетеді-ау, деген қау
пім де бар. Сеанс алдында көрсететін киножурнал біткенше
күттік. Келмеді. Билет іздеп жүрген екі адамды қолынан
сүйрегендей етіп алып кірдім. «Ақшасын соңыра берерсің»
деймін. Кино көргендей болған жоқпын. Ашуға булығып,
денем көпке дейін дірілдеп, әрең отырмын. «Мұндай да
жалған сөйлейтіндер болады екен-ау! Түрлеріне қарасаң
әп-әдемі қыздар. Өтірік айтады деп әсте ойламайсың!».
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Кинодан шығып, есік алдындағы орындықта біраз
отырдық. Бақыттың да қабағы түсіп кетіпті. Бірақ ол қыздарға
емес, ақша үнемдейміз деп тамақ ішпегеніне ашулы. Гоголь
көшесіне шығып аялдамаға жақындай бергенде, Бақыт
қолымнан тартып қалды.
– Әні тұр ғой, – дейді.
– Кім тұр?
– Көрмейсің бе? Аялдамада Алма тұр. Шынында, білегіне
іліп алған қызыл сөмкесі бар сол қыз тұр. Әлгінде ғана мен
танысқан әзілқой қыз. Қасына жетіп барып:
– Бұларың ұят қой! Сендерді ешкім қыштаған жоқ. Уәде
беріп келмей қалғандарың қалай? – деп ренішімді айтып
салдым. Түк білмегендей бетіме таңдана қарайды. Содан соң
екі иығын көтеріп:
– Жігіттер, сендер мені біреумен шатастырып тұрсың
дар. Айтпақшы, ЖенПи-де менің сіңлім оқиды. Менен айнақатесі жоқ. Соны ылғи менімен шатыстырады, – деді. Жүзінде
селт еткен бір белгі болсайшы! Бей-жай қарайды. Мен
абыржып қалып, Бақыт досыма жалт қарадым. Ол ешнәрсе
болмағандай үнсіз тұр. Бір кезде қызға тақау келіп:
– Сонда қалай? Сіңліңнің аузында да бір ақыл тісі жоқ
па? – дегені. Қыздың көзі жыпылықтап, қызарып кетті.
«Ой, менің троллейбусым келді» деп сасқалақтаған қыз
тез-тез басып артқы есікке тақай берді. Біз де қоса мінейік
деп артынан ұмтылып едім Бақыт мені ұстап қалды:
«Мұндай тісқаққан қыздардан не пайда? Жүрші, одан да
барып сыра ішейік» деді. Япырай, бір көрген қыздың оң
жақ тісінің жоқ екенін қалай, қай уақытта байқап қалғанын
кім білсін! Бойжеткеннің қалай абыржып, қызарғанын
айтып, Бақыттың аңғарғыштығына таңқалып, көпке дейін
әңгіме етіп жүрдік. Уақыт зырлап өтіп жатыр.
Досымды талай рет ауылға да ертіп бардым. Ауылдағы
құрбылармен де таныстырдым. Менің достарымның бәрі
де Бақытты жақсы көріп кетті. Ұстамды, сабырлы жігіт
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екен дейді. Әсіресе, Нәсіпхан ерекше сыйлайтын. «Маң
дайы жарқырап, бір институттың ректоры сияқты» деп
мадақ етеді. Әкемнің 90 жылдығына арнап шығарылған
деректі фильмге де түсіп қалды. Төрткен тәтем айтпақшы,
расында, осы уақытқа дейін екеуміздің жұбымыз айрылып
көрген емес. Ең кіші қарындасым Ақбілек тұрмысқа шығып
кеткен соң, үйде Ақтамақ екеуміз қалдық. Бақыт жиі келеді.
Ақтамақты туған қарындасындай көретін. «Бүгін бір қызбен
кездесуім бар еді» десе болды мен бір жағынан, қарын
дасым бір жағынан «өбектеп», үйдегі бар жақсымды кигізіп
әлекке түсетін едік. Бақыт досымды еске алғанда, осы бір
оқиғалар көз алдымнан тізіліп өтеді. Соның бәрі жастық
шақтың алауындай алыстап кетті.
...Ол кезде студенттер арасында «жерлестердің бас
қосуы» деген кеш өткізіледі екен. Менің әскерден келіп
«Қазақстан» баспасында қызмет істеп жүрген кезім. Маған
жерлесім Әшірбек Көпішев телефон соғып, сол кешке
шақырды. «Әбеке, мен студент емеспін. Тісі сарғайған,
сүр бойдақтың барғаны қалай болады? Ыңғайсыз болып
жүрмей ме?» деп толқуымды жасырмай айттым. «Оның несі
бар? Кешіміздің негізгі мақсаты да сол ғой. Өзің сияқты
жерлес ағалармен, әпкелермен таныстыру» деді.
8-шағын аудандағы «Ласточка» деген кафеде болады
екен. Үйіме де жақын. Жерлес ретінде Төрткенді, жасы
үлкендеу тағы екі-үш адамды шақырыпты. Кешке жастар
көп жиналды. Ұлдардан гөрі қыздар көп. Мединститут,
Пединститут, СХИ, ЖенПи бәрі осында. Сол күні Сәния
деген қызбен таныстым. Бойшаң, көп сөйлемейтін, мінезі
ұяңдау қыз. Қазақ педагогикалық институтының 3 курс
студенті. Ол да мен сияқты кемпір-шалға тән бала екен.
Ата-анасы өзіміздің Сұлутөрде (ол кезде «Красногорка»
деп аталады) тұрады. Бір жыл таныстықтан соң апай-топай
той жасап, үйлендік. Шындығына келгенде үйленуге аса
құлқым да жоқ еді. Жүрегімде ерімей тұрған мұз бардай
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сезінемін. Әлі талай жыл саяқ жүре беретін бе едім, кім
білсін? Әкемнің мына бір сөзі болмаса. Соңғы рет барғанда
әкем мынадай уәж айтты:
– Қарағым, әскеріңді бітірдің, қызметің, басыңда
баспанаң бар. Ендігі жүріс не жүріс? Көркемжанды қышта
ғандай етіп ерте үйлендірдік. Оның себебін жақсы білесің.
76 жасымда тұңғыш немеремді сүйіп едім. Сені үйтіп
қыштап жатқан ешкім жоқ. Еркін өстің, еркін жүрдің. Ендігі
мына жүрісің көңілге қонбайды. Сен қатарлы жігіттердің
үш-төрттен балалары бар. 90 жасқа келгенде сенің де бір
екі балаңның маңдайынан иіскеп өлсем, оның несі айып? –
деді. Менің ай-шайға қарамай, жеделдетіп үйленуімнің бір
сыры осында. Екі жылға жуық уақыт ішінде қыз да, ұл да
сүйіп үлгердім. Тұңғышымның атын Жазира деп Тасыған
жездем қойса, ұлымның атын Мұхит деп Кенен атасы қойды.
«Өмірі мұхиттай терең, ақылы дариядай кең болсын!»
деп батасын берді.
Баяғы әкем әперген аядай екі бөлмеде тұрып жатыр
мыз. Қауырт тіршілік, ауылым жақын болған соң келіпкететін қонақтарым да аз емес. Қабақ шытпай, жоғымызды
(сыр) білдірмей күтіп әлек болатын едік. «Күтуші үйдің
тамағы жетсе де, табағы жетпейді» дегендей жататын
орын болмай қалғанда «кухня» немесе «балконнан» орын
тиеді. Қызметім бар. Таңертең екі баланың қолынан жетек
теп, қаланың орта тұсында орналасқан балабақшаға жет
кізуім керек. Кешіксең қабылдамай есіңді шығарады. Адам
дарды «аузы-мұрнынан» шыққандай етіп, нығырлап тұрып
лық толтыра тиеп алған 35-автобус әрең қозғалып, бір
өшіп, бір оталып, «ыңыранып-күңіреніп» жеткенше талай
шашың ағарады.
Сирек болса да мұрнын шулатып Жеңістай досым келіп
кетеді. Көбіне «Қайраттың» ойнын көруге келеді. Оның
жарасы жеңіл. Жеңіс келгенде қуанбасам, ренжімеймін.
Тамақсау досым, жейтін тамағын, ішетін сыра-шарабын
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үйіп-төгіп өзімен бірге ала жүреді. Ол келгенде бір шала
байып қалатын едік. Бір ғана жаман әдеті бар. Түні бойы
қорылдап шығады. Қорылдың да қорылы бар. Құрдасым
қорылдағанда үйдің қабырғасы дірілдеп, ыдыс-аяқ сылдыра
ғандай болатын еді. Таң атқанша көз ілмей, қызметке бару
оңай ма? Бір-екі күннен соң: «Жеке, бүгін Серіктің, болмаса
Кенжеханның үйіне барып қоншы. Ұйқы жоқ, мазамыз
кетті» деймін амалсыз. «Ә, үйіңнен қудың ба бәлем! Енді
көрмегенім сенің үйің болсын!» деп өкпелеп қалады.
Бірер айдан соң екі қолында екі сетка тамағы бар Жеңіс
досым түк болмағандай есікті кеп шырылдатып тұратын
еді. Баладай аңғал, көңілінде тарыдай да арамдығы жоқ
қайран, құрдасым-ай!
...Бала-шаға, қызмет, күйбең тіршілікпен жүріп Бақыт
досымды көруден қалдым. Біржола суысып кетпесек те,
арамыз салқын тартып қалған сияқты. Бұрынғыдай жиі
келуді қойды. Мен әскер қатарында жүргенде (1970 ж.)
үйленіп те қойыпты. Бір дөкейдің қызын алыпты деп ести
тінмін. Алған қыздың бөлек пәтері де бар екен. Тойында
болған жігіттер: «Ең жақын туыстары ғана қатысқан шағын
ғана той болды. Біздің интернаттан Әбдінұр, Ақылбек,
Рафиктер қатысыпты. Қыз жағы басым түсіп отырды. Үлкен
қызметтерде істейтін ағалары бар екен» деп әңгімелейді.
Әскерден келгелі бір келіп немесе телефон соғып амансаулық сұрамағанына іштей ренжіп жүретін едім. Оның
мен топшылаған негізгі себебін әңгіме басында айттым
емес пе. Сөйтсем, оның себебі тіпті тереңде жатыр екен.
Демалыс күні еді. Төрткен тәтем келіп кетші деген соң,
балаларды ертіп үйіне бардым. «Баяғыда егіз қозыдай бірге
жүретін Бақыт деген досың бар еді. Сол қайда өзі? Көріп,
жолығып тұрасыңдар ма?» деді. «Әскерден келгелі екі рет
қана көрдім. Үйленген, қызметі бар. Оны жәй сұрадыңыз
ба, тәте?». «Қайдан жәй болсын. Менің бір таныс дәрігерім
Бақыттың әйелін жақсы біледі екен. «Талма ауруы бар. Кейде
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ес-түсін білмей елеріп, жатып қалады екен. Күйеуі алтындай
бала. Ауруханада күні-түні қасынан шықпай бағады. Әбден
обал-ақ!» дейді. Аты-жөнін сұрап едім. «Атымтаев Бақыт»
деп жауап берді.
Бақыт досымның бізден жырақтап, неге қашқақтай
беретінін енді түсінгендей, абдырап қалғанымды несіне
жасырайын. Наурыз айында қызымның туған күнін сылтау
етіп, бірнеше жігітті қонаққа шақырдым. Ауылдастарым
Кенжехан, Серік болды. Бақыт та жұбайымен келді. Әндетіп,
неше түрлі анекдоттар айтып, бала кезімізді еске түсіріп,
көңілді отырдық. Досымның әйеліне сырттай қарап қоямын.
Өңі-басы әп-әдемі, тартымды. Жүзінен, сөйлеген сөзінен
ештеңе байқалмайды. Қонақтарымды шығарып салуға бірге
шықтым. Қолтықтасып аялдамаға келе жатырмыз. Бақыт
артта әйеліне бірдеме деп келеді. Кенет тамақтың қыры
лындай тұншыққан дыбыс естілді. Жалт қарап едім, Бақыт
шалқалай құлаған әйелін құшақтап тұр екен. Жүгіріп келдік.
Әйелінің аузынан ақ көбік ағып, көздері аларып кетіпті. Жол
шетіндегі шөпке жатқызып, аяғын, қолын жібермей ұстап
тұрмыз. Үш жігіттің күші әрең жетті. Бақыттың өзі авто
мат-телефонға барып дауыстап «жедел жәрдем» шақыртып
жатыр. Ол келгенше талай уақыт өтті. Әйелі болса көздері
шарасынан шығып кетердей елеріп, алас ұрады. Шыңғыр
ған даусынан құлақ тұнады. Келген жәрдемі біз көріп жүр
гендей емес. Ішінен екі-үш жігіт атып шықты. Біреуінің
қолында алдын ала дайындап әкелген инесі бар. Үшеулеп
жатып инені әрең салды-ау деймін. Сәл тынышталған соң
екі жағынан қолтықтап апарып машинаға отырғызды. Бақыт
солармен бірге кетті. Қас-қағым сәтте болған оқиғадан
есімізді жинай алмай біраз тұрдық. Ішім алай-түлей, көңілім
астаң-кестең, жыларман күйде тұрмын. «Қайран, досым-ау!
Қандай жәйға тап болғансың?». Көзім жасқа толып кетті.
Бір аптадан соң Бақыттың өзі келіп тұр. «Бәке, менің
жәйымды өзің көрдің ғой. Бүгін үйге әйелімнің ағасы
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келеді. Өте жақсы адам. Сен де жүр. Домбыраңды ала жүр.
Сен сөйлесудің жөнін білесің. Ашық әңгімелесейік» деді.
Ағасы дегенге егде тартқан адам деп ойлап қалғанмын.
Жас айырмасы бізден төрт-бес жыл ғана. Ұстамды, адамды
іш тарта сөйлейтін көргенді жігіт екен. Ұзақ отырдық.
Біраз ән салып бердім. «Сен қай әнді, кімнің әнін салсаң да
құлпыртып жібереді екенсің. Әншілікті неге қумайсың?»
деп шын риза боп қалды. Сөздің соңы Бақыт пен қарын
дасына ауысты. Бір реті келгенде: «Бақыт екеуміз интернатта
бірге өстік. Мұның сүйреп, сүйемелдеп жүретін ешкімі
жоқ. Өзінің еңбегімен, маңдай терімен келе жатқан жігіт.
Обалына қалмасаңызшы!» дедім.
«Құдай басқа салған соң не шара? Қарындасым туа
осындай ауруға шалдықты. Тұрмыс құрған соң басылар
ма деп үміттеніп едік, болмады. Міне, Бақыттың көзі отыр
ғой. Саған ешқандай ренішіміз жоқ. Заттарыңды алып, кете
бер деп талай айтқанмын. Қимай жүрген өзі» деді. Сөйтіп,
негізгі мәселенің басын шешіп алдық. Мені шығарып салуға
бірге шыққан досым: «Бәке, саған көп рахмет. Нағыз дос,
жанашырым екенсің. Қимай жүрген ештеңем жоқ, әзірге
барып тұратын жер таппай жүрмін» деп ашығын айтты. «Ал,
мына шамаданым сенің үйіңде тұра тұрсын. Жазған ғылыми
мақалалар, материалдар, қажетті кітаптар».
Екі айдан соң Абай мен Правда көшесінің қиылы
сында орналасқан аспиранттардың жатақханасына көшіп
келді. Бұл да менің үйімнен алыс емес, тиіп тұр. Осылайша
үзіле жаздаған көңіл жібін қайта жалғап, достық алауын
қайта жақтық. Талай қызықты бірге өткердік. Өзінің екінші
жары Жаннасын осы жерден тапты. Ұлды, қызды болды.
Немере сүйіп, ата болды. Мен қызмет бабымен Астанаға
көшкенде іздеп келді. Осында бір институтта емтихан алатын
комиссияның мүшесі екен. Баяғы биязы мінезі, риясыз
көңілі. 2013 жылы мектеп бітіргенімізге 50 жыл толды. Тірі
жүргендеріміз, өңшең зейнеткерлер Алматыға жиналып, екі
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күн бойы той тойладық. Бақыт бізбен жолығып, әңгімелесіп,
бірақ кешімізге келмей қалды.
Біраз уақыттан соң «Бақыт қайтыс болыпты» дегенді
естідім. Онда да көп кейін көлденең біреуден естідім.
Өлгені қалай? Өткен жолы көргенімде сап-сау еді ғой деп
аң-таңмын! Сілейіп ұзақ тұрдым. Достық көңіліміз тап
осылай аяқталады деп кім ойлаған! Бірге оқыған қызжігіттердің ешқайсысы білмей қалыпты. Ешкімге хабар
берілмеген. Қай жерге жерленгенін де білмейді. Сонша жыл
бірге жүріп, бір уыс топырақ сала алмағаныма өкінемін.
Кімді кінәлап, кімге өкпе артамын? Рухың разы болсын
деп, осы бір аздаған көңіл толқуымды арнадым. Арқаның
төсінде туып, Алатаудың етегінен топырақ бұйыртқан екен.
Жатқан жерің жайлы болсын, қадірлі досым!..
Біздің заманымыз солай болды ма, әлде адамдар өзгеше
болды ма қайдам? Жас кезімізде кімнің қайдан екенін,
қай ел, қай рудан екенін ешкім сұрап жатпайтын. Көңілі
жарасым тапса, пейілі жақсы болса болғаны дос болып,
араласып жүре беретін едік. Баяғыда артық сөйлеймін деп
Жеңісханнан таяқ жеуіме себеп болған Айшада үш жігіттің
көңілі болды. Соның біреуі Бақыт марқұм еді. Айша ешкімге
де мойын бұрған жоқ. Ақыры келіп, Қарағандының жігіті
Құлмұханбетке бұйырды. Ұстамды, кісілігі мол, мәрт жігіт.
Ғалым, профессор, бала-шағалы, өсіп-өнген азамат.
Мен бұл жерде сол жігіттерді салыстырып, артықкемін айтуды мақсат етіп отырған жоқпын. Өмірдің бар
мәні сыйласуда екенін айтпақпын. Біраз уақыт радиода
қызмет істегенім бар. Құлмұханбет ұстаздық ететін
институт тап қасымызда. Қасыма бір жігітті ертіп алып
жұмысына барамын. «Ал, күйеу бала! Ауылдағы ең әдемі
қызымыз Айшаны тартып алдың. Қалың мал қайда? Ең
болмаса «тамақты» жібітетін бір нәрсе әкелсеңші» деп
әзілдеймін. Ақырын жымиып қойып: «Бәке, жөн сөз. Бәрі
де болады» дейді. Кафедрадағы қыздар дастарқан жайып,
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шай әзірлейді. Сыпайы отырып, жас кезімізді еске алып,
қалжыңдасып, әдемі тараушы едік. Арамызда жөнсіз қағыту,
артық сөйлеу болған емес. Осы орайда кемеңгер Абайдың
ұлағатты сөздері есіңе түседі.
«Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат,
Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат.
Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлік,
Ер табылса жарайды қылса сұхбат...
Жолдастық, сұхбаттасық, бір үлкен іс,
Оның қадірін жетесіз адам білмес,
Ақылды ер білген сырын сыртқа жаймас,
Артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес».
«Құлмұханбет кандидаттық атағын қорғапты, банкет
жасапты» дегенді ауылдан келген жігіттерден естігенмін.
Үйге іздеп келеді деп кім ойлаған. Сенбі күні болатын.
Осыдан бір апта бұрын сол жақ тобығымды шығарып алып,
үйде жалғыз жатқанмын. Тіземе дейін гипс. Есікті біреу
ұзақ шырылдатты. Екі балдаққа сүйеніп әрең жеттім. Есікті
ашып қалып едім Құлекең тұр. Екеуміз де абдырап тұрып
қалдық. Мені мына түрде көрем деп ойламаса керек. «Кел,
жоғары шық!» деймін бәйектеніп. «Бәке, уақыт жоқ. Үйде
жігіттер күтіп отыр. Айша сені алып кел деп жіберді» дейді.
«Не болды? Жайшылық па?». «Менің ғылым кандидаты
болғанымды жуып жатырмыз» деп күліп қойды. «Япырай,
мына түріммен...» дей беріп едім. «Бәке, оқасы жоқ. Осы
спорт киіміңмен жүре бер. Өзім апарып, өзім қайтып әкеп
тастаймын. Есіктің алдында такси күтіп тұр» деді. Үшінші
қабаттан түсіру оңай ма? Мені иығына салып, көтергендей
етіп алып шықты. Біраз қонақтар келіпті. Іштерінде мен
танитын жігіттер де бар. Сол күнгі думан, сол күнгі айтылған
сөздер, салынған әндер құлағымда әлі тұр. Одан кейін де талай
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кездесіп, дәмдес болдық. Сыйластық болған жерде, жарасым
қоса жүреді. Арқаның жігіті болса да Құлмұханбеттің
көңілі жомарт, Айшаның пейілі таза. Болмаса, бір-бірімізді
осыншалық қадір тұту, құрмет көрсету қайдан болсын!
2009 жылы Қордайда өткен әкемнің 125 жылдық
мерейтойына да келді. Айша, Құлмағамбет, Бақыт досым
үшеуі бірге жүрді. Менің арнайы жайған дастарқанымнан
дәм татты. Жүрекжарды сөздерін айтып, тілек білдірді. Сонау
жастық шақтан бастау алған көңіл кептері ұзап кете қойған
жоқ, әуелеп көгімізде әлі ұшып жүр. Соның бәрі айналып кеп
кеудеме ән болып құйылып жатқандай сезінемін:
«Толқындай жарға ұрған өткел бермей,
Өтеді жастық думан ескен желдей.
Адамның жан азығы көңіл деген,
Қалмасын аталы сөз ескерілмей.
«Жақсы сөз жарым ырыс, көңіл нәрі,
Жігіттер, сыйласуда өмір мәні!» –
дейтін ән-туындыма түрткі болғандай еді.

«СМИРНО!». «ҚАЛШЫЙ!».
«ВОЛЬНО!» – ???»
Әскерден келіп алғаш қызмет істеген жерім «Қазақ
стан» баспасы. Атының өзі айтып тұрғандай өте салиқалы,
салмақты баспа. Сол кездегі саясатқа байланысты саясипублистикалық туындыларды әзірлейді. Бірнеше редак
циялық бөлімдер бар. Мені «Марксизм-ленинизм классик
терінің еңбектерін басып шығару редакциясына» қатар
дағы редактор етіп қабылдады. Әскердегідей қысқаша бұй
рықпен, айғаймен, «боқтаумен» істете салатын шаруа емес.
Арнайы дайындықты, журналистік тәжірибені қажет ететін
жауапты қызмет.
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Маған ауыр тиетінін өзім де байқап жүрмін. Газеттерде
істейтін жігіттер жолығып қалса: «Ау, Бәке! Кілең жасы
келгендер, «пенсионерлер» істейтін жерде нең бар? Газетке
келмейсің бе! Ысыласың, ел көресің, қаламың ұшталады»
деп тұқыртып тастайды. Ондайда: «Бұйырғаны осы болды»
деп күліп жүре беремін.
Мұнда келуіме екі себеп болды. Бірі, Жолбарыс досым
осында істейді екен. Айтулы аудармашы, аға редактор. «Бұл
жерден тәжірибе алып, көзге түссең ертеңгі күні ЦК-ға,
Жоғарғы Кеңестің аппаратына қызметке алуы мүмкін. Сол
«жалаң аяқтардың» ішінде не бар саған» деп көтермелеп
қояды. Екінші себеп. Жүрер кезде әкем мынаны айтты:
– Өткен айда жазушы Ілияс Есенберлин мен Шериаз
дан Елеукенов деген жігіт қонақ боп кеткен. Менің алда
болатын 90 жылдық мерейтойыма байланысты арнайы кепті.
Кетер жолда: «Кенеке, өтініш-тілеуіңіз, қосатын ойыңыз
болса айтыңыз» деді. Менде не өтініш болушы еді, қарағым?
Мүмкін болса, шықпай жатқан еңбектерімді жинап, кітап
етіп бастырып берсеңдер болғаны. Тағы бір тілегім. Әскерден
балам келе жатыр. Қалада тұрады. Соған жұмыс тауып
беріңдер дегем. Сен бара салып соларға жолық, – деді.
Атақты ғалым, жазушы Шериаздан Елеукенов бүкіл
баспалардың үстінен қарайтын басшы екен. «Мен Кене
кеңе уәде бергем. Сөзімде тұрайын» деп менің көзімше
әлдебіреуге телефон соқты. Сөйтіп, «Қазақстан» баспа
сынан бір-ақ шықтым. Директорым Абай Бейсенбаев деген
кісі, редакция басшысы Ғазизбек Тәшімбаев. Алғашқы
бір-екі айым корректорлық жұмыспен өтті. Басшым
өте сабырлы жігіт.
– Сені бірден редакциялау жұмысына отырғыза алмай
мын. Ол өзіңе де ауыр тиеді, редакцияға да пайдасы жоқ.
Одан гөрі келіп түскен қолжазбаларды оқып, көзіңді үйрете
бер. Мұндағы жұмысың негізінен аудармалар. Термин
сөздерді, сөз тіркестерін есіңе сақта. Мәтіннің қалай аударыл
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ғанын көр. Мазмұны түпнұсқадан алшақтап кетпесін, – деп
үйретеді.
Баспа бойынша қызметкерлері көп біздің редакция
екен. Екі бөлмеге бөлініп отырамыз. Тілеген, Әлихан деген
ағалармен, Махамбет, Алданғор, Қыдырбай атты жігіттермен
осында таныстым. Майда, Үрниса апай, Майкө атты келін
шек те бірге істейді. Үрниса апай өзіміз тамсанып жүретін
арқалы ақын Төлеген Айбергеновтың жұбайы. Осылардың
арқасында жұмысқа төселіп, ұжымға тез сіңісіп кеттім.
Саяси-публицистикалық аударманың өз ерекшелігі
бар, қыр-сыры көп. Тіпті көркем әдебиеттің ең майталман
аудармашысы публистикалық мәтінге келгенде шорқақтап
қалады. Өйткені саяси тілдің құрылымы басқа. Сөйлем
дері өзгеше болып келеді. Мұнда еркін аударуға, ойдан
қосалқы сөздер «кіргізіп» жіберуге мүлдем болмайды. Әр
сөздің аудармасы нақты болуға әрі өз орнында тұруға тиіс.
Редакцидағы Ғазизбек басшым бастаған, Жолбарыс досым
қоштаған тәжірибесі мол жігіттер мені үйретіп, құлағыма
құйып жататын еді.
Аударма туралы, аудармашылар жайлы небір қызықты
әңгімелер айтылады. Оны жасы үлкендер айтып оты
ратын. Кеңес үкіметінің алғашқы жылдары бүкіл әскери
терминдерді қазақшаға аударып, әскерилерді қазақша
сөйлетуге талпыныс болған екен. Сонда, «кругом!» дегенді
«айнал!», «направо-налево!» дегенді «оңға-солға», «смирно!»
дегенді «қалшый!» деп аударыпты. «Вольно!» деген сөздің
қазақша баламасын таппай қатты қиналыпты. Сонда біреу
тұрып: «Қалшыйып» тұрған сарбазға «Солпый!» десек
жетпей ме?» деген екен. Сол сияқты соғысқа барып келген
бір ағамыз: «Қанішер Гитлердің атын неге бас әріппен
жазасыңдар? Ондай адамды Маркс пен Лениннің қатарына
қоюға болмайды. Атын да кіші әріппен жазуымыз керек» деп
дауласқан екен. Аз уақытта мен де өз пікірімді айтып жүріп,
бірте-бірте редакторлық жұмысқа төселіп қалдым.
402

Тұңғыш рет редакциялауға алған жұмысым В.И.Ленин
нің шетелде жүріп жазған хаттарының қазақша аудармасы
болды. Ал редакцияның тапсыруымен орыс тілінен қазақ
тіліне аударған ең алғашқы жұмысым «РСДРП-ның ІІ съезі»
деген кітапша еді. Пышақтың қырындай ғана кітапшаны
қолыма алып, іштей толқып біраз тұрдым. Әріптестерім
болса: «Бақытжан, сен аудармашылық қызметіңді анау-мынау
емес, партияның тарихынан, ұлы Лениннің сөздерінен бастап
айды аспанға бір-ақ шығардың ғой!» деп әзілдейді.
1973-74 жылдары баспаға жаңа директор тағайын
далды. Мамажанов Мұқан Қалибекович. Баспаның жұмысын
ұршықша иіретін іскер адам екен. Мінезі ақжарқын, шапшаң
қимылдайтын, өте тынымсыз кісі еді. «Жұмыс істегілерің
келмейді, жалқаусыңдар. Іздену, есептеу, үнемдеу жоқ.
Болмаса бір ғана қағазды үнемдеу арқылы қыруар ақша
табуға болады» дейтін. Полиграфиялық-баспа жұмысының
қыр-сырын әбден меңгергені байқалып тұрады. Бір қолжаз
баны бірнеше редактордың өзара бөліп қарағаны тиімді
емес. Арнайы тапсырыспен түскен немесе көлемі тым үлкен
кітаптардың аудармасы болмаса, қалғандары бір редактордың
қолынан шыққаны дұрыс. Редактордың жауапкершілігі
артады әрі оған өзінің «перзентіндей» қарайтын болады
деп үйретіп отыратын еді. Расында, кітап басуға кететін
бояудың шығынын азайту, қолжазбаның көлемін ықшам
дау, кітаптың форматын өзгерту, шриферін реттеу арқылы
қаншама қаражат үнемдеуге болатынын сонда білдік. Тоқсан
сайын сыйақы алып, мәз болып жататынбыз.
Партияның ХХҮ съезінің (24 ақпан – 5 наурыз, 1976
ж.) материалдарын басып шығару кезіндегі Мұқан ағаның
іскерлігін, ұйымдастыру қабілетін көзбен көрген жігіттер
жыр ғып айтып отыратын едік. Ол өзі мәңгі есте қалатындай
оқиға болды. Қарапайым тілмен айтқанда, біздің редакция
«үш сменамен» үзіліссіз жұмыс істедік. Әркім, өзіне бөлінген
уақытта келіп қызметіне кіріседі. Орыс тілінде жазылған
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съезд материалдары тоқтаусыз келіп жатады. Л.И.Брежнев
тің баяндамасы, делегаттардың, өзге де адамдардың сөздері.
Оны ҚазТАГ-тің қызметкерлері тездете аударып, бізге жол
дайды. Редакция қызметкерлері болса қазақша аудармасын
орыс тілдегі түпнұсқасымен салыстыра оқып, редакциялап,
қате жерлерін түзетіп, сүзгіден өткізгендей етіп баспаха
наға жіберіп жататын едік. Ол әп-сәтте теріліп қайта келеді.
Түп мәтінін екі дүркін оқып, салыстырып шығамыз. Мұны
баспа тілімен айтқанда, бірінші-екінші «корректура» дейді.
Әлгіні редактордан бастап, басшылардың бәрі дерлік бірінен
соң бірі мұқият оқып, қатесі жоқ, дұрыс екеніне әбден көз
жеткенде ғана кітап етіп басуға рұқсат етіледі. Бұған дирек
тордан бастап, бас редактор, бөлім бастығы, жәй редактор,
корректорлорға дейін түгелдей қол қоятын еді. Қолымызға
кітаптың алғашқы (сигнальный) бірнеше данасы келіп
түскенде, қуаныштан гөрі қобалжу басым тұратын. Өйткені,
дайын кітап ендігі жерде Жоғарғы Кеңестің сүзгісінен өтеді.
Оны бас-аяғына дейін шұқшия оқып, сараптап шығатын
арнайы бөлім бар. Кітаптың редакторы болса әрбір нүкте,
үтір, әріп қатесіне дейін жауап беретін адам. Құдай басқа
салмасын, егер саяси тұрғыдан қателік жіберіп алса, қатаң
сөгіс алады, сыйақыдан айрылады, қызметінен төмендетіледі,
тіпті жұмыстан шығарылуы да әбден мүмкін.
Баспа жұмысының осындай ерекшеліктерін терең
ұғынған директорымыз қайта-қайта келіп жағдайды біліп
бәйек. «Ештеңеге алаңдамай жұмыс істеңдер. Обед құрсын!
Тамақ табылады. Қазіргі нәрсе мына кітапты абырой
мен, тездетіп шығаруымыз керек» деп әзіл айтады. Қызмет
машинасын жіберіп ішетін сусындар, әртүрлі тағамдарды
әкеп үйіп тастаушы еді.
Директорымыз бекер қамшыламаған екен. Осы кітап
баспаға үлкен абырой әкелді. Әр қызметкерге бір айлық
жалақы көлемінде сыйақы берілді. Мақтау грамоталарын
алды. Басқа да марапаттардан кенде қалған жоқпыз. Кейін
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естіп, білгеніміздей әңгіме съезд материалдарын кітап етіп
шығарғанда емес, қаншалықты тез әрі сапалы болғандығы
екен. Тіпті, Мәскеудегі «Политиздат» баспасының өзі орыс
тілінде шығарып үлгере алмай жатқанда, қазақтардан
мынадай тартуды күтпеген болу керек. Сырты алтын әріппен
безендірілген бірнеше кітапты алдына қоя салғанда Димаш
аға (Д.Қонаев) таңданысын жасыра алмай, басын шай
қапты дейді. Ертесі күні «Правда» газетінің бірінші бетінде:
«КПСС ХХҮ съезінің материалдары орыс және қазақ
тілдерінде кітап болып басылып шықты» деген қысқаша
ақпарат қатар берілді.
Бұл оқиға Мұқан Қалибековичтің қаншалықты іскер
адам екенін байқатса, оның адамға деген жанашырлық,
адамгершілік қасиетін өз көзіммен көргенімді мақтан ете
мін. Мен ол кезде баспадағы кәсіподақ ұйымының бір
мүшесімін. Осы жолы саяси-публистикалық басылымдарды
сапалы әрі мазмұнды шығарғаны үшін деп баспаның
қызметкерлеріне жоғарыдан үш пәтер бөлініпті. Орысы
бар, немісі бар бас салып құжаттарын дайындап әлекке
түскені әлі есімде. Ол кезде пәтер алудың қаншалықты қиын
екенін айтып жатудың өзі артық. Мені Мұқан аға шақырып
алып: «Махамбет досыңның қандай халде жүргенін жақсы
білемін. Ең болмаса соңғы үш бөлмелі пәтерді соған
берейін десем, ыңғайын таппай отырмын. Екі қызы бар
екен. Отбасы мүшесі жетпейді. Әлгі келіннің құрсағында
бірнәрсе бар ма өзі? Болмаса, сондай құжат-қағаз алатындай
бір амалын таппайсыңдар ма» деп кәдімгідей абыржып
отыр. Ойымда дым жоқ: «Қап, Мәке, үш-төрт ай бұрын ғана
алдыртып тастап еді!» деппін. Мұны маған Махамбеттің өзі
айтқан. Екеуміздің арамызда үлкен достық бар, сыр жатпайды.
Менен мүндай сөз күтпеген Мұқаң көзілдірігін алдына
тастай салып, креслоға шалқая жатып рахаттана күліп алды.
«Айтқышсың-ау сен! Жарайды, досыңның бірге туған інілері
бар ма?». «Бар, аға. Екі інісі бар». «Жарайды қазір барып
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маған Махамбетті жібер. Тез келсін!» деді. Бұдан кейінгісі
былай болған екен.
...Махамбет апыл-ғұпыл жолға жиналып жатыр.
Директор үш күнге рұқсат беріпті. Елге барып қайтуым керек
дейді. Мені оңашаға шығарып алып: «Алдымда корректура
жатыр. Соны оқып, қол қойып жібере салшы. Директор
жол қаражатымды бергізді. Пойызды қойып, самолетпен
бар дейді. Шымкетке жетіп алсам болғаны, ар жағы түк те
емес, таксимен жетемін. Қазір бухгалтерден ақша аламын.
Екі інімнің біреуі менің қамқорымда деген ресми құжат
әкелуім керек» деді.
Досымның жолы болып, Мұқан Қалибекұлының азамат
тығының арқасында пәтерге ие болды. Кім біледі? Басқа
адам болса, мұндай іске бару-бармасы екіталай. Бұдан
кейін де Мұқаңның кісілігін, әкедей қамқорлығын көріп
жүрдік. Әсіресе, офицерлік өмірде саяқ жүріп, «серілеу» боп
қайтқан мен үшін Мұқан ағаның қамқорлығы ерекше болды.
Жұмыс кезінде бірдеме ұрттап қойсам: «Осы анау Жол
барыс пен Махамбетке қарашы. Солар сенен артық ішпесе,
кем түспейді. Бірақ ешнәрсесін білдірмей төмен қарап,
«төрттағандап» жұмысын ісеп отырады. Сенің не құртың
бар, аузыңа бірдеме тисе болды, машбюроның қыздарын
шулатасың да жүресің» дейтін. Енді ойласам, онысы ашусыз
айтылған ағалық тілеу, зілсіз кейіс екен ғой.
«Қазақстан» баспасында жеті жылға жуық қызмет
істеппін. Қызметке байланысты талай оқиғалар болды.
Соның ең ауыр тиетіні, сен редакциялаған кітаптан қате
кетуі. Басылымдарды қаншама шұқшия оқып, қанша мұқият
болсаң да азды-көпті қате кетпей тұрмайды. Әріп қатесі,
түспей қалған үтір, нүктелер болса оның жарасы жеңіл.
Байқамаған болып жібере салуға болады. Бәрінен де қиыны
адамдардың аты-жөнінен, сөз тіркестерінен кететін қателер.
Сөйтіп, мен редактор болған бір кітаптан екі қате кетіпті.
Бірі «Ленин» деген сөз «Лепин», «достастығы» деген сөз
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«қастастығы» болып терілген екен. «Өрескел, саяси мәні
бар қате» деп осындайды айтады. Ол кездегі кітаптардың
тиражы өте көп. Кем дегенде 15-20 мың дана. Қағазбен
оралып, жіппен буылып, тасымалдауға әзірлеп қойған
кітаптарды қайта шығарып, қателерді түзетіп, қайтадан
орап-буып жату оңай шаруа емес. Маған көмекке алты адам
берді. Баспаханада бір аптадай жұмыс істедік. Бұл дегеніңіз,
алты қызметкердің жоспардағы өз жұмысы тұрып қалды
деген сөз. Бұл да ештеңе емес. Ең қиыны, бүкіл баспалар
дың басшыларынан бастап, жәй қызметкерлеріне дейін
мұны біліп отырады.
Амал қайсы, сөгіс алдым, сыйақыдан қағылдым,
«ұқыпсыз-нашар редактор» атандым. Сол жылы жастар
мен балаларға арнап кітаптар шығаратын «Жалын»
баспасы жаңадан құрылып жатқан еді. Мұқан ағаға келіп:
«Қалай дегенмен шығармашылық ұйым ғой. Жұмысы да
жеңілдеу шығар. Мені осы баспаға қызметке жіберіңізші.
Көмектессеңіз жақсы болар еді» дедім. «Бақытжан, жұмысы
аз, жеңіл мекемені тауып берші қане? Барлық жұмыстың өз
қиындығы, жауапкершілігі бар. Расында, барғың келсе айтып
көрейін. Ешкімді зорлап ұстай алмайсың» деп біраз ақыл
айтты. Менің көзімше «Жалын» баспасының директоры ақын
Қабдыкәрім Ыдырысовқа телефон соқты. «Менің бір жігітім
сенің қоластыңа барамын деп өтініп отыр. Кенен ақсақал
дың баласы. Ақ көңіл, қулық-сұмдығы жоқ, адал жігіт» деп
мақтауымды бір келтіріп қойды. Мұқаңның бұдан кейінгі
сөзіне қарағанда: «Жұмысына қалай? Тәжірибелі, ұқыпты,
жақсы редактор ма? Адамдармен тіл табуы қандай?» деп
сұраған болу керек. «Қабеке, оның несін сұрайсың? Мінезі
ашық, адамға жұғымды. Бас жарып, көз шығарып жатқан
ештеңесі жоқ. Жас қой, анда-санда... Жарайды қазір өзін
жіберемін» деді. Сөйтіп, көп қиналмай «Жалын» баспасына
қызметке ауыстым. Бұл менің Мұқан Қалибекұлын соңғы
көруім, соңғы рет өтініш айтуым болды. Көп ұзамай Орталық
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Комитетке жоғары лауазымға шақырылды. Әрі ұстаз әрі
қамқоршым болған үлкен жүректі тұңғыш директорымның
адами, азаматтық сипаты осындай еді.
«Жалын» баспасында істеп жүргендердің көбісін жақсы
танимын. Ермек Өтетілеуов. Ескен Елубаев. Бірі – ақын,
бірі – жазушы. Балалар тақырыбына қалам тартып жүрген
белгілі қаламгерлер. Курстасым, аудармашы-жазушы
Құрманғазы Мұстафин де осында екен. Ұжымның басым
бөлігі жастар. Мен барғалы директорды бір-ақ рет көрдім.
Қатты науқастанып жүр дейді Баспаның бүкіл жұмысын бас
редактор Қалдарбек Найманбаев басқарады. Бойы сұңғақ,
көрікті жігіт. Ол да жазушы. Нағыз ақын-жазушылардың
ортасына түскеніме іштей қуанып та жүрмін. Бұрынғы
істеген жерімдегідей емес, мұнда ахуал мүлдем өзгеше.
Тымпиған еркектер де, тымырайған әйелдер де көп. Ашылып
сөйлеспейді, жарқылдап күлмейді. Бір-бірінен қорқатын, бірбірін аңдып жүрген адамдар сияқты. Әсіресе, бірінші күнненақ маған деген қарым-қатынастары ұнаған жоқ. Бірдемеден
секем алғандай, көздерінің астымен жақтырмай қарайды.
«Атақты адамның баласы болсаң қайтеміз, сенің де жайың
белгілі ғой!» дейтін сияқты.
Күзге қарай бір топ жігіттерді қалаға жақын бір кол
хозға картоп, жүгері жинауға жіберді. Басшымыз белгілі
ақын Ибрагим Исаев. Бір айға жуық жұмыс істеп колхоз
басқармасының мақтау грамотасын алып қайттық. Баспа
басшысының атына келістіріп тұрып «Алғыс хат» жазып
берді. Қайтар жолда Ибрагим қасыма келіп отырды. «Бәке,
саған бір құпия айтайын. Сені маған жұмысқа жоқ, жалқау,
ақсүйек, мінезі шәлкез, ішімдікке жақын» деп айтып еді. Бір
ай болды ешнәрсе байқаған жоқпын. Шынымды айтайын,
сенің әрбір қадамыңды аңдып, бақылауды маған тапсырған.
Қазір соған өзім ұялып отырмын» деді. Шын көңілден рахме
тімді айтып, күліп қойдым. «Е, е, әскердегі рота командирім
секілді «езуі қисық» тағы біреулер шыққан екен-ау!».
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Ішпесем де ішкендердің қасында жүргенім үшін опық
жеп, басшылардың тезіне түсіп қалдым. Бейсенбі күні
болатын, ауылдан келген бір қарындасым ҚазПи-ге түспек
боп емтихан тапсыруға кеткен. Түс кезінде жағдайын
білейін деп сонда келдім. Ермек Өтетілеу, Төлеген деген
ақын жігіт, қастарында бұрын көрмеген тағы бір адам
бар сонда жүр екен. Шаруамызды бітіріп қайтып келе
жатқанда Махамбет кездесіп қалды. «Мектеп» баспасында
бөлім меңгерушісі болып істейді. Аты айтып тұрғандай
көбіне оқулықтар шығаратын үлкен ұйым. Бұл да жаңадан
құрылған баспа. Махамбетті арнайы шақыртып алған осы
баспаның директоры белгілі журналист Мәткәрім Әкім
жанов болатын. Жасы үлкеніміз Ермек аға: «Мәткәрімге
кіріп, құттықтап, сәлем беріп шығайық» деген соң бәріміз
сонда келдік. Сәлем берудің арты жақсы «отырысқа» айна
лып, уақыттың қалай өткенін білмей де қалыппыз. «Мына
қалыппен жұмысқа көрінудің еш қажеті жоқ» деген соң,
сол жерден бәріміз үйімізге тарастық.
Ертесі күні кімнің хабарлағаны белгісіз мұндағы
басшымыз бәрін біліп отыр екен. Алдымен жауапты менен
алды. «Кеше қасыңда кімдер болды, кіммен қанша іштіңдер?
Аты-жөнін көрсетіп маған түсініктеме жазып әкелесің.
Болмаса, өзің кеше ғана келдің, жазаң ауыр болады» деп
қыспаққа алып жатыр. «Жазаң ауырлау болады» дегені
қызметтен кетесің дегені ғой. «Ертеңгі күні-ақ көз көретін
адамдар. Қалай тізбелеп беремін. Мұным нағыз сатқындық
емес пе?» дейді ішкі түйсігім. Ақыры «қасымда ешкім де
болған жоқ, ешкімді көрген жоқпын» деп жалт бұрылып
шығып кеттім. Іс мұнымен біткен жоқ. Ендігі тергеуді
кәсіподақ ұйымы қолға алды. Өйткені мен коммунистер
қатарында жоқ адаммын. Стол басында төрт-бес адам отыр.
Аты-жөндерін айтпасам да болады. Ортада мен тұрмын.
Мұндайда нендей әңгіме болатыны онсыз да белгілі ғой. Сөз
арасында біреуі: «Мынадай фамилияны қор еткенше, өзге
фамилияға көшіп алсаңшы» деп қалды. Сол-ақ екен әлгінің
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жағасынан шап етіп ұстай алғанымды өзім де байқамай
қалдым: «Шешеңді... Ол үшін мені анамның құрсағына
қайта салып, тоғыз ай толғатып, содан соң тегімді өзгертіп
алыңдар» деп айғайлап жібердім. Түрім сұрланып, өңім
бұзылып кетсе керек. Әлгі жігіт: «Жібер жағамды!» деп
есі шығып кетті. Бұдан кейінгі жәйға уақыт шығындаудың
қажеті жоқ шығар. Үлкен басшым шақыртып алды. Бұл жолы
түсініктеме емес, «өз еркіммен» деген өтінішімді алдына
қойдым. Мұнда бар болғаны үш ай ғана қызмет істеппін.
Әріптестерім болса: «Бәкең, «Жалынның» алауына шыдай
алмай, жанып кетті» деп көпке дейін әзілдеп жүрді.

МЕНІҢ ЕҢБЕК КІТАПШАМ
Жәй колхозшыдан басталған еңбек жолыма қарап
отырсам, расында, кедір-бұдыры көп, біресе ойға, біресе
қырға тартқан тастақ жол сияқты. Қандай ерлік жасаса да
келемежге қалып, күлкіге айналатын, заманы өткен, қиялшыл
рыцор Дон Кихоттың хикаясына ұқсайды.
«Қазақстан» баспасынан кейін бір жерде үш-төрт жылдан
артық тұрақтап жұмыс істемеппін. Бұл енді менің жұмысқа
қырсыз, жалқау, берекесіз екенімді білдірмесе керек. Мұның
мәні әлдеқайда тереңде жатыр. «Заманың түлкі болса,
тазы боп қу!» дейтін қазақтың әдемі мәтелі бар. Соның
байыбына бармай кері түсінетін жандайшаптар, топшыл
дар, жікшілдер, рушылдар көбейіп кетті. Бір басшының
төңірегінде бірнеше пысықтар жүреді. Басшыға мұндай
«нөкерлер» ауадай қажет. Өйткені ұжымдағы хал-ахуалды,
кімнің не айтып, не істеп жүргенін осылардан естіп біліп
отырады. Бұлар жақсы деген адам қызметтен өседі, жаман
дегендердің жұлдызы баяулап өшеді.
Жарасқан (Әбдірашев) ақынның күлдіре отырып айта
тын бір әңгімесі болушы еді. Сол айтқандай, не қызметінен
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өсе алмай, не жазған дүниелерін шығара алмай әбден
теперіш көрген бір жігіт: «Мен де біреудің қолтығына (к...
не) кіріп көрейінші, бәлкім бағып жанып, жолым ашылар»
деп қиялдапты. Содан нағыз дөкей дегеннің біреуіне
келсе, оның «қолтығынан» пәленнің басы шығып тұр екен.
«Ә, бұл жер «занято» екен ғой!» деп екінші бір мықтыға
барса, оның «қолтығынан» түгеннің басы шығып тұрады.
Сөйтіп, мығым, мықты-ау дегендердің бәріне барып,
бос орын таппай шаршаған жігіт: «Тіпті, баратын жер,
кіретін тесік те қалмапты-ау!» деп күйінген екен.
Еңбек кітапшамды ашсам болды, бүкіл өткен жолым,
істеген қызметтерім тізіліп көз алдыма келе қалады. Тіпті,
сондағы әріптестердің, басшыларымның түр-түсі, сөйлеген
сөздері, үндеріне дейін жадымда. «Жалын» баспасынан
шығып қалған соң үш-төрт ай жұмыссыз жүрдім. Бірекі ұжымға барып көріп едім, бір-біріне «хабар» беретін
тарақандар сияқты, мұнда да мен жайлы бәрін біліп отыр.
Жылы қабақ танытпады.
Бір күні сыраханада жиі кездесетін таныс жігіт: «Ғалым
дар үйінде (Ғылым Академиясы) дөкей ағаң отыр ғой.
Үлкен ғалым, академик. Соған неге бармайсың? Қала
саң, ертіп барып, кабинетін көрсетейін» деді. Жігіттен
естіп білгенім Төлепбаев Байдабек Ахметұлы – сол кездің
өзінде тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Ғылым
Академиясының академигі, КСРО ҒА-ның мүшесі екен.
Бұрын көрмеген адамым. Мұндай адамға салып ұрып,
қалай жетіп барасың. Көп жылдан бері әкеммен жақсы
араласып, шығармаларын жинастырып, басып шығаруға ат
салысып жүрген, үйге де талай келіп, дәмдес болған, сол
академияда қызмет істейтін ғалым Нысанбек Төреқұлов ағаға
барып, жәйімді айттым. Сол кісі ертіп баратын болды.
...Орта бойлы, жүзі жылы, кішіпейіл адам екен. Кімнің
баласы екенімді, жұмыстан қалай шығып қалғанымды
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жасырмай айттым. «Болашақта әкем туралы ғылыми
еңбек жазсам деген де ойым бар» дегенді қосып қойдым.
Мұны жолда келе жатып Нысанбек аға үйретіп қойған.
Біреуге телефон соғып ұзақ сөйлесті. Сөздерінен ұққаным:
«Тарихшы емес, филолог та емес. Мамандығы журналист.
Ол бізге сәйкес келмейді ғой» дейді бір жағы. «Байқап
көрерсіңдер. Адамның бәрі ғалым боп тумайды. Жүре келе
бейімделіп кетер» деп жатыр. Сөйлесіп болған соң: «Сен
бір аптадан соң М.Әуезов атындағы «Әдебиет және өнер»
институтына бар. Ғылыми-хатшымен сөйлестім. Директоры
демалыста екен. Қандай қызмет берсе де тұрып ал, қалғанын
тағы көрерміз» деді. Институттың сол кездегі директоры
аты аңызға айналған партизан-жазушы Әди Шәріпов екен.
Бір апта емес, бір ай уақыт өтті. Барған сайын қабылдау
бөлмеде отыратын татар әйел: «Директор бұл жетіде
болмайды, іс-сапарда жүр дейді. Анда кетті, мында кетті.
Бір аптадан соң хабарлас» деп қайтарып жібереді.
Сөйтіп жүріп ойда жоқта, директорды көшедегі шағын
киоскіден темекі алып тұрған жерінен жолықтырып қалдым.
Сәлем беріп, өзімді таныстырып бәйек болып жатырмын.
Көп сөйлемейтін, біртоға адам екен. «Сен жайлы неше түрлі
әңгіме айтылып жүр ғой. Жұмысына салғырт, бірбеткей,
тым қызба мінезі бар дейді. Бұл қалай?» деп сұрақты
төтесінен қойды. «Оның бәрі жәй әңгіме, аға. Енді басқаша
болады» деп ақталған боламын. «Жарайды. Екі күннен соң
институтқа кел» деді. Таңданысымда шек жоқ. Япыр-ай!
Адамның жаман атқа ілінуі бір сәттік қана нәрсе екен-ау!
Жігіттің абыройын арттыратын да, жаман сөзге іліндіріп,
абыройын төктіретін де бір ауыз сөз болғаны ғой? Сол жолы
менің қызметтен кететінімді естіп бөлмеме келген Ермек
Өтетілеуов ақынның айтқаны есіме түседі. «Бауырым, жігіт
екенсің. Бізді жасырып, қорғаштап жүргенің нағыз ердің ісі.
Мәселе, ішкендікте емес, сенің фамилияңда болып тұр ғой.
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Анау Мырқымбаев, Тыртыңбаевтың бірі болсаң, саған ештеңе
демес еді. Атақты адамның баласына қыжына, қызғана
қарайтын әдетіміз бар. Сен оған таусыла берме!» деген.
...Сонша уақыт сағыздай созып, улатып-шулатып
жүргендегі берген қызметі жәй лаборанттық жұмыс.
Елден бұрын келіп кілттерімді салдырлатып есік-терезені
ашып, бөлмені желдетіп қоюға тиіспін. Кешке қарай есіктерезені қайта жауып, светті өшіріп кетемін. Бар жұмысым
осы. Мен істейтін бөлім: «ХІХ-ХХ ғасырдағы қазақ совет
әдебиетінің тарихы» деп аталады. Сол жағын зерттепзерделейтін бөлім. Бастығым филология ғылымдарының
докторы Әнуар Дербісалин. Сөзге сараңдау, тістеніп, сыздана
сөйлейтін кісі. Бірақ түйгені көп, өте білімді ғалым. Ғылыми
қызметкерлерден Сәрсенбі Дәуітов, Жұмат Тілепов бар.
Жұмат баяғы менімен бірге Сібірде әскерде болып қайтқан
жігіт. Сәрсенбі Қытайда өскен. Төтенше араб тіліне судай.
«Айқап» журналын түгелдей қазақшалап шыққан жігіт. Екеуі
де келе салып, бір-бір тақырыпты бекітіп алып, болашақ
кандидаттық жұмысына кірісіп те кетті. (Көп жылдардан соң
екеуі де ғылым докторы атанды.) Балым атты апайымыз бірге
істейді. Мені ең алғаш «Қазақстан» баспасына қызметке
алған директорымның жұбайы. Мұхтар Әуезовтың көзін
көрген адам. Бөлменің нақ төрінде тұрған ауқымды қоңыр
түсті столды көрсетіп: «Мұқаң осы столда отырып жұмыс
істеген. Онда мен жаспын, жас ғылыми қызметкермін.
Маңдайы кере қарыс, терең ойлы, аты әлемге әйгілі ұлы
жазушымен бірге қызмет істеу деген қандай мақтаныш.
Өзімді шексіз бақытты санаймын» дейтін.
Қазақтың бетке ұстар әдебиетші, ақын, музыка зерттеуші
ғалымдарының бәрі осында. Мұхамеджан Қаратаев, Борис
Ерзакович, Әбділда Тәжібаев тағы басқалар. Әкемді жақсы
біледі, үйде қонақта да болған адамдар. Мұндағы тірлік
мүлде басқаша екен. Баспадағыдай асығып-аптығып, жүгіріп
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жүрген бір адамды көрмейсің. Келіп-кетіп, сапырылысып
жатқан ешкім жоқ. Мереке қарсаңы немесе әлдебір жиындар
болмаса институт көбіне бос тұрады. Әр бөлмеде отырған
мен сияқты лаборант, кіші ғылыми қызметкерлер болмаса
сөйлесуге адам жоқ. Дәлізге шықсаң тықылдаған машин
каның даусынан өзге ештеңе естілмейді. Бәрі «ғылым қуып
кеткендей» тым-тырыс.
Сымдай тартылып, үнемі ширақ жүретін әскери өмірмен,
сондай-ақ ай сайын есеп беріп отыратын қым-қуыт баспа
жұмыстарымен салыстырғанда, мұндағы тірлік жұмақтың
төріндей көрінері рас. Ғылымды шиырлап, әркім өз тірлігін
жасайды. Сенің іштей өртеніп, қиналып, құлазып жүр
геніңде ешкімнің шаруасы жоқ. «Қандай жоспарың бар?
Былай істесең қайтеді?» деп жөн айтып, жол сілтеген бір
адам көрмедім. Кітапты жөнсіз көп оқып, милары ашып
кеткендей құлықсыз, мәңкиіп қарайды. Осындай жағдайды
басынан кешірген бір жігіт: «Жазаның ең қиыны қандай
екенін білесің бе? Ол адамды елемей, көзге ілмей қою» деп
еді. Сол айтқандай, менің бар-жоғым ешкімді алаңдатпай
тын секілді. Тек «Жамбыл тану» бөлімінде істейтін жігіт
тер ғана халімді сұрап, жақсы пейіл білдіреді. Әкемнің
рухын сыйлағандары болса керек. Сөйтіп жүріп бір жарым
жыл өтті. Лаборантпын, елеусізбін, ғылыми тақырыпты
былай қойғанда, қызметтен өсіретін де түрлері жоқ.
Көңіліме жақын тұтқан адам Жайсаңбек Молдағалиев
болды. Жазушы әрі ғылым кандидаты, кішіпейіл, көпшіл
адам. Мені туған інісіндей іш тартатын. Ағалық пейіл,
жылы сөзді алғаш рет осы кісіден естідім. «Әй, бала! Кешке
дейін есік күзетіп босқа отырасың ба? Жүр, Жазушылар
одағына барып қайтайық. Менің алатын біраз қаламақым
бар еді» дейді. Ақшасын алған соң: «Бұл жерден тезірек
тайып тұрайық. Мұндағы қулардың қолына түссек, үйге бір
тиын да бармайды» деп күліп қояды. Көзге түспейтіндей,
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оңашалау жерге барып сыра ішеміз, шашлық жеп қайтамыз.
Көзілдірігін сұқ саусағымен көтеріп қойып әңгіме айтқанда
түбін түсіреді. «Бала, біле білсең, қазіргі мықты боп жүрген
ақын-жазушылардың көбісі жас кездерінде сергелдеңге
түскен жігіттер. Қылмыс жасап емес, қыдырып қойып, көбірек
ішіңкіреп қойып, басшыларға жақпай қалып жүргендер.
Адуынды, мінезді болмаса ақын бола ма?»
– Өлеңдері де өзі сияқты өткір, жалын атып тұратын
Тоқаш Бердияровтың жұмысқа қалай тұрғанын білесің бе? –
дейді бетіме тіктей қарап.
– Оны қайдан білейін, аға? Бүгінге дейін баспа төңірегінде
ғана жұмыс істедім. Менің жәйымды білесіз ғой, әупірімдеп
жүріп осы академияға әрең кірдім.
– Жарайды, бала! Оқасы жоқ, әлі-ақ көндігіп кетесің.
«Сөйтіп, қай ұжымға барса да қызметінен шығып қала
беретін Тоқаш ақын Жазушылар одағына келіп қызмет
сұрапты. Ол кезде Жазушылар одағының басшысы Ғабит
Мүсірепов екен. Тоқаштың еңбек кітапшасын қолына
алып, ары-бері парақтап көрген Ғабит ағамыз: «Ту, Тоқашай! Тышпаған төбең қалмапты-ау, сірә!» депті. Сол сәтте
ақын жұлып алғандай: «Қайтем енді, Ғабеке! Сізді де бір
төбе деп келіп отырмын ғой» деген екен. Тауып айтқан
әдемі әзіліне риза болған Ғабең сөзге келмей жұмысқа
алыпты дейді. Айта берсең, Ғабеңнің осындай мәрт, жомарт
мінезін талай көрдім. Өзі иығына киіп көрмеген судай жаңа
бастон кастюмін сенің әкеңе, Кенекеңе кигізіп жібергені
әлі есімде. Ол былай болған еді.
Жаз айы болатын. Жазушылар одағының пленумына
Кенекең де келді. Қыр адамы аңғал болады емес пе? Ауыл
арасында киетін жаздық жеңіл киімімен жүре беріпті.
Ғабең мені шақырып алып: «Кенекеңді мына түрімен қалай
президиумға отырғызамыз. Тез үйге барып кел. Кеше ғана
сатып алған костюмді беріп жіберсін. Қайда тұрғанын
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жеңгең біледі» деді. Ғабеңнің қызмет машинасына міне
салып, айтқан затын алып келдім. Кенекеңді сол жерде
киіндіріп, жұрт алдына алып шықтық. Жеңінің сәл ғана
қысқалығы болмаса, шап-шақ, денесіне қона кетті.»
Жайсаңбек ағаның күлдіре отырып айтатын осындай
әңгімелері толып жатыр. Неге екенін қайдам, институттағы
жас жігіттердің ішінен маған ерекше ілтипат білдіретін
еді. «Сен адал жігітсің, сенімдісің, сенгішсің. Сақ жүр.
Бұлардың ішінде сенімен бір саптыаяқ сыра ішсе, соны
көпіртіп басшыларға жеткізетіндер де табылады. Ол ол
ма. Сені тойдыра ішкізіп, көшеге тастап кететіндер де жоқ
емес» дейтін еді. Жайсаңбек ағаның келістіре айтатын,
сан алуан әңгімелерінен мына бір айтқаны есімде мәңгі
қалып қойыпты.
«..Шілде айы. Қапырық. Қаланың іші күйіп тұр. Ондай
кезде далаға шығудың өзі қиын. Ақын Хамит Ерғалиев
әріптесі Тайыр Жароковке, ол ебін тауып жазушы ағасы
Ғабит Мүсіреповке телефон соғатын көрінеді. «Ғабеке,
бәріміз қара жаяумыз. Көлік тек Ғали Ормановта ғана бар.
Ол сізден басқаға көнбейді. Қаланың сыртына шығап, таза
ауа жұтпасақ, кеудеміз ыстанып кетті ғой» дейді. Расында,
ол кезде ақын-жазушылардың ішінде Ғалиде ғана көлік
бар екен. «Победа» деп аталады. Баласындай өбектеп, бап
тап ұстайды. Сыртқа көп шықпайды екен. Ақын-жазушы
лар арасында өздеріне ғана жарасымды, әдемі әзіл-қалжың
дары, қағытпа сөздері болады. Ғабит баяғы өзінің кербез,
сырмінезіне салып, даусын соза:
– Ғалеке, «күйі бірдің күні бірдей» деуші еді. Шілденің
аптабынан кеудеміз қысылып, миымыз айналып кетті. Анау,
тұлпарыңа мініп, сыртқа шығып, таза ауа жұтып қайтсақ
қайтеді?.
– Ғабит, бауырым-ау! Сенен несін аяймын. Тұр ғой, әне.
Сол темірді айдайтын шопырым да жоқ. Анда-санда ұрттап
қоятыны бар еді. Үш күн болды үшті-күйлі жоқ, – дейді
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сырғыта сөйлеп. Ғабең телефонды жәйлап қойып. Сәлден
соң қайта соғады.
– Ғалеке, шопырыңды тауып қойдым. Тағы не дейсің?
– Оған несіне әуре болдың. Шопырды бірдеме етіп
табатын едік қой! Бірақ, әлгі құятын не еді? Бензин дей ме,
сонысы қиын. Тіпті ақшаға табылмайтын пәле екен өзі.
Ғабең болса тағы да үнсіз телефонды қоя салады. Біраз
уақыт өткен соң:
– Ғалеке, бензинді де тауып қойдым.
– Ту, сол бензинде тұрған ешнәрсе жоқ. Тапқаның жақсы
болған екен. Енді әдейілеп таза ауаға шыққан соң ептеп көңіл
көтерген дұрыс қой. Оның әлгі ішіп-жейтіні болады. Сол
жағы қиын боп тұр.
Ғабекең тағы да телефонды үзіп жіберіп, бес-он минуттан
соң қайта соғып:
– Ғалеке, ішім-жемнің бәрін әзірлеп қойдық. Енді тек
жолға шықсақ болғаны, – деп қыса түседі. Сөзден тосылып,
айтарға сылтау таба алмай қысылған Ғали ағамыз:
– Қадалған жерден қан алмай қоймайсың-ау осы сен!
Жарайды. Машинаға үш адамнан артық мінуге болмайды.
Артқы дөңгелектері ескі, – депті.
Уағдаласқан жерде бәрі кездесіп жолға шығады. «Тау
жақтан гөрі даланың жолы қауіпсіз. Қапшағай жаққа
шығайық» деп Ғали болмаған соң соған бағыт алады.
Айдаушы жігітпен алдын ала келісіп: «Ара-арасында кедірбұдыры көптеу жерге шығып кетіп, машинаны секіртіпсекіртіп ал» деп үйретіп қояды.
Алдыңғы жағында Ғалекеңнің өзі, артқы орындыққа
үшеуі жайғасады. Бұлардан сөз қалған ба? Кезек-кезек
әңгіме айтып, көңіл көрігін қыздырып-ақ келеді. Бір
кезде «Победасы» шайқалақтап, ырғып-ырғып түскенде
Ғалекең айдаушыға алара көз тастап: «Балам, ақырын жүр.
Дөңгелекке тас тиіп, майысып қалмасын. Қайда асығасың?»
деп бір қояды. Шопыр жігіт те тіс қаққан, епті екен. Біраз
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жүргеннен кейін тағы да жолдан шығып барып, ұқыр-шұқы
ры көптеу жермен айдап өтеді. Машинаны біраз жерге дейін
селкілдетіп-секіртіп алады. Терезелеріне дейін дірілдеп,
салдырлап кетеді. Ғали ағамыз бұл жолы кәдімгідей даусын
көтеріп, қабағын түйіп: «Әй, бала! Сен өзің сөз ұқпайтын
адам екенсің. Мен машинаны аяп отырған жоқпын. Оның
түгі де кетпейді. Мына отырған қазақтың маңдайалды ақынжазушыларын қырып алсақ масқара емес пе? Елге не дейміз?
Гәп сонда!» дейді. Қыжына сөйлеп, біраз жерге барыпты.
Артқы жақта отырған үшеуі бір-бірін түртіп қойып, күлкіге
батып келеді. Ештеңе сезбегендей әңгімелерін жалғастырып,
бейқам отыр. Бұл жолы рольде отырған жігіт әдейі істеді ме,
әлде байқамай қалды ма белгісіз. Машинаның артқы дөң
гелегі үлкендеу бір ойыққа түсіп кетіп қатты ырғып кеткенде,
іштегі адамдардың өздері шайқалып, шуласып кетіпті.
Ақыры шыдамы таусылған Ғалекең: «Құрыды-ау, қайран
машинем!» деген екен.»
Мен ол кезде Ғали ағаның өлеңдерін оқығаным болмаса,
өзін көрмеген адаммын. Жайсекеңнің айтуына қарағанда
құрдастары ғана емес, үлкен-кішімен бірдей әзілдесіп
жүретін пейілі кең адам болса керек. Өйткені Ғалекең туралы
небір күлкілі әзілдер көп. Соның көбісін ақын күлкі үшін,
жұрттың есінде қалсын деп әдейі жасайтын көрінеді. Сондай
әңгіменің бірі шетелдік сигарет туралы. Мұны да Жайсаңбек
ағадан естігенмін.
«Ол кезде шетелдік темекі тұрмақ, өзімізде шығатын
«Қазақстан» сигаретін табудың өзі қиын. Қайдан алатыны
белгісіз Ғали ағамыздың қалтасында үнемі сондай сигарет
жүреді екен. Оңаша шығып кетіп, жасырып тартады екен.
Бір күні сигареттің бірін аузына алып енді тұтата бергенде,
аңдып жүрген бір қу жігіт шыға келіп: «Ғалеке-ау, мы
науыңыз біз көрмеген нәрсе екен, біреуін бере тұрыңызшы
дәмін көрейін» деп қолын созады. Сол сәтте Ғали еш
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қысылмастан: «Қап, інішек-ай! Бітіп қапты. Мынау соңғысы
еді» деп сигарет толған қорапты алдында тұрған шелекке
тастай салады. Анау да тіс қаққан жігіт екен. «Қорабы қандай
әдемі еді, немереме алып барайын, бір қуансын» деп еңкейе
бергенде, созған қолын қағып жіберіп: «Немене сенен басқа
жұртта немере жоқ дейсің бе?» деп темекі толған қорапты
қалтасына салған күйі, тез-тез басып жөніне кетіпті дейтін.»
«Жақсы адамның белгісі қарлығаштай...» демекші
Академияда қызмет істеген жылдары кішіпейіл мінезімен,
кісілігімен есімде қалған жігіттердің бірі – Тұрсынов Едіге
Дәріғұлұлы. Менен екі-үш жас қана үлкендігі бар. Құрдас
адамдар секілді әзілдесіп, жақсы қатынаста болдық. Орысқазақ тілдерінде бірдей сөйлеп, бірдей жазатын өте білімді
жігіт. Әдебиеттанушы, фольклорист ғалым. Ол кезде
ғылым кандидаты болса, кейіннен докторлығын қорғады.
Едіге де менің лаборант болып ұзақ отырып қалғаныма
ренішін жасырмай айтып отыратын еді. Бір жолы: «Білген
адамға сал-серілердің көзіндей болып қалған соңғы өкілі
Кенекең емес пе? Кенекеңді фольклорлық поэзияның
асқар шыңы деуге болады. Ал сен болсаң, сондай ортада
туып-өскен адамсың. Жүріс-тұрысың, мінез-құлқың,
арқаланып, шалықтап кететінің де сондықтан. Саған
сол сал-серілік өнерден қорғау керек. Өйткені бұл сенің
табиғатыңа жақын. Ғылыми жұмыстың тақырыбын, зерттеу
бағытын, неден бастап, қалай аяқтау керектігін, қандай
әдебиеттер оқу керектігіне дейін жазып берейін. Қарап
жүргенше осымен айналыса бер. Басшылар қолдап жатса,
ғылыми жетекшің өзім боламын» деді.
Маған сенім білдіріп, шынайы пейіл білдірген бірінші
адам. Іштей толқып, қуанып қалдым. Сондағы Едігенің
жазып берген, бірнеше парақтан тұратын ғылыми бағдар
ламасы әлі күнге қолымда сақтаулы. Оқушым, сен де көз
жүгіртіп көрші. Қандай ауқымды, мұзмұнды, мәні терең
еңбек болар еді. Сол күйінде, өзгеріссіз көрсетейін.
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Тақырыбы: «Сал-серілер творчествосының поэтикалық
жүйесі».
Тараулар:
І. Сал-серілер типінің ерекшеліктері.
а) сал-серілер типінің генедесі (пайда болу тегі, тарихы).
ә) сал-серілердің ақындардан айырмашылығы (репертуар
лары, айту-орындау манерасы).
ІІ. Сал-серілер поэзиясының негізгі тақырыптары.
а) богемалық сарындар (құштарлық, сүйіспеншілік).
ә) құс салу, аң аулау...
б) махаббат, ғашықтық, сұлулыққа құштарлық.
в) жастық дәурен қызығы.
г) тұрмыстық сарындар «Құлагер», «Көкшолақ» т.б.
әндері.
ІІІ. Сал-серілер поэзиясындағы фольклорлық
элементтер.
а) импровизация (ауыз-екі жолмен айтылып, таралуы).
ә) сал-серілер лирикасындағы формулалар (инициалдық
формула, медиалдық формула, қорытынды формулалар).
б) сал-серілер поэзиясының фольклорлық лирикамен
тақырып жағынан сабақтастығы.
ІV. Сал-серілер поэзиясының фольклорлық жүйесі.
а) структурасы (құрылымы).
ә) тірек сөздер («қыз» сөзінің баламалары, құс салу, ат
ұстау, жастық шақ кезеңдеріне байланысты сөз тіркестері
т.б.).
б) тірек сөздердің формулалар құрамындағы алатын орны.
в) тоника, строфика...
г) ұйқастар жүйесі, түрлері...
Қорытынды.
Міне, осындай тақырып төңірегінде тер төгіп, еңбек
етуім керек болатын. Қазақ әдебиетінің негізін қалаушы
ларды, зерттеушілерді, фольклорист-ғалымдарды айтпа
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ғанда, өз басым естіп көрмеген өзге елдің ғалымдарының
еңбектері де жетерлік. Едіге берген тізімде кім жоқ дейсіз.
В.В.Бартольд., Е.Бертельс., Е.М.Мелетинский., В.Е.Гусев.,
В.П.Пропп., В.Гринцер, тағы өзге де атақты ірі ғалымдардың еңбектері бар.
«Осының бәрін жүйелеп оқып, керекті тұстарын
«конспектілеп» ал. Бұл өте ауқымды әрі қызықты тақырып.
Көресің әлі, біртіндеп танысып, тереңге бойлаған сайын бәрін
де ұмытып, қалай беріліп кеткеніңді байқамай да қаласың»
деп арқамнан қағып қоятын еді. Біреу ноқталап, жетелеп
тұрса кері тартыншақтайтын есек емеспін ғой. Қайта көңілім
өсіп, арқаланып қалдым. Ертеңгі күні-ақ кандидат бола
қалатындай құлшына кірісіп кеттім.
Академияның бай кітапханасын саралап, толып жатқан
сан алуан папкілерді ақтарып жүріп ауыз әдебиеті жайлы,
бүкіл өлең-жырларын суырып салып, ауызша айтатын ақынжыраулар жайлы көптеген мағлұматтар алдым. Әкемнің мен
білмейтін 50-ден астам өлеңдерін осы жерден тауып, бір
марқайып қалғанымды несіне жасырайын.
Бір кездерде, ауызша айтатын ақындарды шеттетіп,
олардікі поэзия емес, фольклорлық туындылар ғана деп
менсінбей, төбеден қарайтын үрдіс те болған. Соған келісе
алмай ашуланған Кенен ақын бір жиында: «Біздікі жәй сөз
ғана болса, қане біреуің ортаға шығыңдаршы! Айтысып
көрелік!» депті. Расында, мен білмейтін жәйлар көп екен.
Едіге бауырым айтқандай, тереңірек үңілген сайын, иірімі
қатты өзендей тартып алып кететін сыңайлы.
Фольклор жөнінде атақты ғалымдардың пікірлері
тым қызық. К.В.Чистов: «...Что такое фольклор, каковы
его основные качества и чем его отличие от литературы?
Изменилась роль фольклора в жизни народа, изменились
формы художественного творчества в народном быту...»
десе, атақты орыс ғалымы В.Е.Гусев «...так как фольклор не
просто словеское искусство, а искусство синкретическое»
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деп тұжырымдайды. (Эстетика фольклора, 1967, 86-87 б.).
Оған қазақтың әдебиет танушы ғалымы Б.Уахатов: «ХІХ
ғасырда Ақан сері, Біржан, Иман Жүсіп, Үкілі Ыбырай, Жаяу
Мұса тәрізді әнші-ақындар, композитор-музыканттар болған.
Совет тұсында осы дәстүрді, яғни синкретизм дәстүрін
дамытушылар – Естай, Кенен, Шашубай, Нартай т.б. болды»
деп өз пікірін қосады. («Қаз.әдебиеті» газеті, 21 июнь,
1969 ж.). Әсіресе, Қ.Бекқожиннің Ақан сері туралы жазған
«Соңғы сайран» атты аңыз-дастанын оқып мына бір шумақты
көшіріп жазып та қойыппын. Қатты ұнаған болу керек.
«Жасынан құштар еді-ау әдеміге,
Сүйсінген махаббаттың әлегіне.
Сұңқардай самғап еркін, сейіл құрған,
Сері жан сауық-сайран әлемінде».
Осылайша көңілім орнына түсіп, ішкі дүнием байыз
тапқандай болды. Мен де өзгелер секілді уақыт тауып
кітапханаға жиі баратын болдым. «Ғылым – инемен құдық
қазғандай!». Бұл мәтелді талай естіп жүрсемде, мәнмағынасына енді көзім жеткендей еді. Бір-біріне оралып,
шиеленісіп қалған жіп секілді, бір ұшын тауып тарқатып
жатсаң, екінші орамы шығып жатады...
Маған қиындау тигені латын әліппесі болды. Онсыз
ісің өнбейді. Өйткені мұрағатта сақталған материалдардың
бәрі дерлік осы шрифте жазылған. Ежелеп оқып жүріп
оған да төселіп алдым. Төтенше араб әрпімен басылған
өлең-жырлар, дастандар көп. Бұған да көзімді үйретіп,
зуылдатып шықпасам да кәдімгідей оқитын дәрежеге жеттім.
Университетте араб тілін оқығаным қандай жақсы болған?
Соның да көмегі тиді.
Жылдар бойы тұмшаланып жатқан көне дүниенің бір
шетін ашып көргендей, үлкен ғылымға жол тартқандай
ерекше сезімге еніп, сергек жүрмін. Бір күні осының бәрі бір
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сәтте сап тыйылды. Едіге қатты ашулы. «Бұлардың бәрі мәңгі
ерімейтін мұз секілді. Қатып қалған көзқарас, мызғымайтын
жартас іспеттес. Бұларға салсаң ғылымды да стандартқа
айналдырып, ауыздықтап алады?» деп қынжылып жүр. Сөз
төркініне қарағанда: «Тұрсынов, сен әлі жассың. Жетекшілік
ететіндей ғылыми тәжірибең жоқ. Әзірбаев болса әлі лабо
рант, ондай тақырыпқа баруға өресі жетпейді. Біраз уақыт
өтсін. Бұл мәселеге кейін қайта ораламыз» дегенге саяды.
Олардың күтіп жүргені қандай уақыт екенін білмеймін?
Менің лаборант болғаныма үш жыл толды. Кімнің шарапаты
тиім жатқанын қайдам, менен кейін келгендердің өздері әпсәтте ғылыми қызметкер боп шыға келеді. Тіпті, қазақша
бірауыз сөз білмейтін бір жігітке «Абай» романы бойынша
тақырып бекітіп бергендерін көзбен көрдім. Әлгіге, «Абайды
дұрыстап оқып шық. Бізді ұятқа қалдырма» десе, «Ладно.
Постараюсь» деп қарап тұр. Осындайда әкемнің «Бұлбұл
мен көкек» деген мысал-өлеңі есіме түседі. Бұлбұлға сес
көрсетіп: «сен орман-тоғай, гүлді алқаптың әншісі болсаң,
мен биік жартас, адыр-құздың әншісімін. Менен қай жерің
артық, есесіне мені қолдайтын:
Тау-таста арқар, құлжа, барысым бар,
Арыстан, қасқыр, қаблан танысым бар.
Көке, деп бәрі мені қолпаштайды,
Өр кеуде өзіме тән дауысым бар», – дейтін Көкектің
өктем сөзі құлаққа естілгендей болады.

«ТЫҒЫНДАЙ» АТЫЛҒАН СӨЗДЕР
Сыпайылап айтқанда бұл оқиға, «ғылым жолына
шындап түсіп, енді аз уақытта кандидат бола қалатындай»
көрінген жас адамның үмітін кесіп, тірсегінен қағып
жібергендей болғаны рас. Мұндайды күтпегендіктен
болу керек біраз уақытқа дейін құлазып жүрдім. Санама
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әртүрлі ойлар келеді. «Шалдың ерке баласы ғылымды не
қылсын?!» дей ме екен? Әлде, менің жоғарыдан телефон
соқтырып келгенім әлдекімге жақпай қалды ма екен? Немесе
«қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан» демекші, баяғы
«ішкілікке жақын» деген сөзді берік ұстанған әлдебіреудің
арамза пиғылы ма екен? Түбіне жете алмайтын тұңғиық
ойлардан шыға алмай қорланып қалдым. Сөйтсем, менің
өзімше тон пішіп, әлекке түсіп жүргенім бекер екен. Салсерілер жайлы тақырыптың да бұл жерде еш қатысы жоқ.
Гәп, ғалымдардың өздерінде болса керек. Жұрт тамсанып,
басына көтеріп мақтан ететін ғалымдардың өздері ырыңжырың күй кешіп, жік-жапар, айтысып-тартысып жататынын
кім білген? Сол кезде біздің институтта осындай ахуалдың
орын алғаны рас. Сырттай қарағанда ешнәрсе білінбейді,
бәрі іштен тынатын секілді. Кәдімгі сырты бүтін, іші шіріген
жаңғақ іспеттес.
«Аузыма ұрттап алмаймын» десем күнәкар болармын.
Кеше ғана сондай бір ортада болып басым мең-зең, ауырып
әрең отырғанмын. Жайсаңбек аға кірді. Менің көңілсіз
отырғанымды әлгі оқиғадан деп ұғып қалса керек:
– Сен көп қынжыла берме. Ғылымнан да басқа дүниелер
бар. Өз мамандығың журналист үшін қызмет жетеді.
Радио, телевидение, газет-журналдар, баспалар дейсің
бе, толып жатыр. Одан да сен қазір менімен бірге жүр. Бір
шаруамен Ғабит ағаның үйіне бара жатырмын. Сізге сәлем
беріп шығайын деген соң, шалдың баласын әдейі ертіп
келдім деп айтамын. Зато, Ғабеңмен танысып қаласың, –
деді. Бойым дел-сал, ойым сан-саққа кетіп әрең отырмын.
Қызмет таба алсам Академиядан кетуді өзім де ойлап
жүргенмін. Жайсекеңнің айтқанын ойлап та жатқан жоқпын,
келісе кеттім. Бұдан соң Ғабең секілді атақты адамның
үйіне барудың сәті түсе ме, түспей ме?..
Біз жалғыз емес екенбіз. Жазушының үйінде бізден
бұрын келген адамдар да бар екен. Түпкі бөлмеден дабыр
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лаған дауыстары естіледі. Жеңгей бізді басқа бір кеңдеу бөл
меге алып кіріп, Жайсаңбек ағадан келген шаруасын сұрады.
«Өзіне ғана айтып шығатын бір ауыз сөзім бар, Академия
ның тапсырмасы, жеңгей. Соған бола әуре болмаңыз. Басқа
уақытта келіп кетермін» деді. «Жоқ, айналайын, күнде келіп
жатқан жоқсың. Мына бала екеуің шай ішіп, дәм татып
кетіңдер» деп, ас үйге беттеді.
Әкеммен бірге Сәбит Мұқановтың үйінде талай
болғанмын. Неше түрлі жиһаз, қымбат бұйымдарды көріп
таң қалғаным есімнен кетпейді. Домбыраның неше түрі
ілулі тұратын. Одан гөрі Ғабеңнің үйі жинақы, жұпыны
көрінеді. Есесіне үйдің бір қабырғасы түгелдей кітап. Кілең
мұқабасы қатты, қолға түсе бермейтін сирек кездесетін
кітаптар. Бұрышта қолдан жасалған «Абай» домбыра тұр
екен. Қолыма алып шертіп көріп едім, сайрап тұр. Шешен
домбыра екені бірден байқалады. Баяғыда менің Сібірге
апаратын домбырам секілді қоңыр үнді. Жайсекең маған
қарап, «Қане, әндетіп жіберші. Үйге анау-мынау емес,
Кенекеңнің баласы кеп отырғанын жұрт білсін» дейді.
«Жын айдағандай келе салып айғайлап жатқаным ыңғайсыз
болар?» деп едім. «Ғабең, ондай адамды жақсы көреді.
Тартынба, бастап жібер» деді. Әкемнің «Бозторғай» әнін айта
бастадым. Даусымды бәсең алып, жәйлап айтамын деп едім.
Болмай қалды. Бұл ән биік дауысты қажет етеді. Неде болса
тамағымды бір қырнап алып шырқата жөнелдім. «Бозторғай
шырылдайсың жерге түспей, мен жүрмін кешке дейін тамақ
ішпей!». Көптен бері жанымды жегідей жеген ойдың, іштегі
буырқанған ашудың әсері болды ма қайдам. Үнім зарлы,
тым ащы шықты. Маңдайымнан тер бұрқ ете қалды. Ішкі
сарайым дүр сілкініп, құрысқан денем жазылып кеткендей
рахаттанып қалдым.
Жеңгей келіп «Жайсаңбек, сені ағаң шақырып жатыр»
деді. Домбыраны қоя сап, терімді сүртіп жатырмын. Біраз
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уақыттан соң Жайсекең шықты, көңілі көтеріңкі күліп келеді.
«Қатырдың, бала. Молодец!» дейді.
– Ғабеңнің қасында кімдер отырғанын білесің бе?
Мүсілім Базарбаев бастаған, нағыз көкелерің отыр. Олар енді
ұзақ отырады. Жүр, біз де жеңгейдің қолынан бір-екі кесе
шай ішіп, қайтып кетейік.
Жеңгей болса дастарқанды толтырып қойыпты. Тәттінің
неше түрі, бал жағылған тоқаштар, қазысы қоса туралған
жылқының еті. Біз көре бермейтін тағамдардың неше
түрі бар.
– Қарағым, Жайсаңбек, ағаңды білесің ғой. Келген
кісілерден шыға алмайды. Олардың енді әңгімесі көп. Өздерің
асықпай тамақтанып алыңдар, – деп алдымызға бір бөтелке
коньяк қойды. Менің жайым белгілі ғой, ішім жылып, қуанып
кеттім. Бір рюмканы қағып тастап, тағамға енді кіріскенім
сол еді, Жайсекең:
– Жеңгей, біздің өстіп отырғанымыз жараспайды екен.
Ағадан ұят қой. Сізді де әуреге салдық. Мына шөлмек бізге
арналған болса, осының қасына аздап тағам орап берсеңіз
болғаны. Біз шығып кетейік, – деді. Жеңгей, «отырың
дар, асықпаңдар» деп жатыр. «Жоқ енді. Есіктен кіріп
төр менікі демейік. Ағаның жолы үлкен, ендігіміз ерсілеу
болады» деп тұрып алды. Жеңгейдің де қолы ашық екен.
Коньякпен қоса, бір сөмке етіп тамақ салып берді. Далаға
шыққан соң: «Бала, көрдің бе? Шала байып қалу деген осы.
Енді қайда барсақ екен?». «Жүріңіз, біздің үйге барайық.
Келініңіз жұмыста. Үйде ешкім жоқ» дедім.
Қысқасы, әңгіме былай болыпты. Жайсаңбек аға кіргенде
төрт-бес адам қолына картаны енді алып жатыр екен.
Ғабең: «Кенекеңнің бозторғайын айтып боздап отырған
қай бала? Үні де тәп-тәуір, зарлы екен» дейді. «Боздап
отырған тап сол Кененнің өз баласы. Сізге сәлем берейін
деген соң ертіп келіп едім!» дейді әлгінде маған айтқан
сөзін қайталап. «Қап, қолайсыз сәтте келгенін қарашы.
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Қазір жеңгең екеуің дастарқан жайып, разы етіп жіберіңдер.
Шалдың жылап жүріп Құдайдан сұрап алған баласы ғой»
депті. Біздің шала байып, бір жасап қалғанымыздың себебі
осында екен. Әкем, бір кезде, бастон костюмін кигізіп
жіберген Ғабиттің мәрттігіне риза болса, біз ағаның армян
коньягін ішіп мәз болдық. Қайран, пейілдері кең, ақылы
дария ағалар-ай!

***
...Жетпісті алқымдап қалған қария тайыншасын
тепеңдетіп келе жатса алдынан жасөспірім бала шығып:
«Ассалаумағалейкум, ата! Бақуаттысыз ба? Тайыншаны
жорғалатып ұзақ жасаңыз!» депті. Шал болса: «Не деп оттап
тұрсың? Қайдағы сенің тайыншаң? Бұзау кезінен танауынан
жіп өткізіп өсіріп, үйретіп алғанмын», – деп шала бүлініпті.
Қақпадан кіре жүн түтіп отырған кемпіріне: «Атаңның
көрі... Әлгінде, бір шешек, жоғалтып алған тайыншамды
танып тұрмын деп жаттай жабысты. Әрең құтылдым», – деп
әңгімесін айта бастайды. Сонда қопсыған жүннің арасынан
қылтиып басы ғана көрінген кемпірі: «Ыстық берсем –
ыстығым жақпайды, суық берсем – суығым жақпайды. Сен
қақпастың бабын қайтсем табармын!» – депті. Қасында
ыңылдап, кесте тігіп отырған қызы сәл кекештеніп сөйлейді
екен: «Итке берсеңдер – итке беріңдер, құсқа – берсеңдер –
құсқа беріңдер! Бай таңдайтын жәйым жоқ», – дейді. Сөйтсе,
үшеуінің ойы үш жақта, үшеуінің де құлақтары естімейтін,
тас кереңдер екен.
Сол сияқты, үлкен басшылар да, кіші басшылар да, мен
істейтін бөлімдегілер де үнсіз, ауыздарына су толтырып
алғандай бір ауыз сөз айтпайды. Бөлім басшысы «Жиенбет
жырау» туралы апталап отырып жазып әкелген зерттеумақаламды оқып: «Мына жазғаныңды қарап шықтым. Жазуың
түсініксіз екен. Әсіресе «р» әрпін тану қиын», – деп алдыма
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тастай салды. Жақсы, жаман деген сөз жоқ. Бар айтқаны осы.
Ішкі қыжылымды әрең басып, үнсіз отыра бердім. Бұл жерден
ақыры кетемін, сөз шығындаудың қажеті не?
Бірақ мен үнсіз-үндемей кете алмадым. Өйткені бұл
институттың тарихында: үш жыл қызмет істеп, лаборант
боп кіріп, лаборант күйінде қызметтен кеткен жалғыз мен
ғана шығармын. «Атың шықпаса, жер өрте» дейтін менің
пиғылымда жоқ нәрсе. Бүгінде жігіттердің құлпыртып,
неше саққа жүгіртіп, қыздыра айтып жүргеніндей емес. Бәрі
ойламаған жерден, аяқасты болған әңгіме.
Күндегі әдетімше, түскі үзілістен кештеу келіп, бөлмеге
кіргенім сол еді көрші бөлмеде отыратын қыз келіп:
«Жиналысқа неге бармай отырсың? Әлгінде бәрін шақы
рып кетті» дейді. «Қайдағы жиналыс? Ешқандай хабарлама
болған жоқ. Бөлімдегі қызметкерлер де ештеңе айтқан жоқ»...
Мәжіліс залының есігін ашып едім, қызу жиналыс
болып жатыр екен. Басталғалы біраз уақыт болыпты. Кіруге
ыңғайсызданып есікті қайта жабайын деп едім: «Әзірбаев,
ішке кір!» деген дауыс естілді. Кіргенім сол екен:
– Әлгінде айтқанымдай институтта тәртіп болмай
кетті. Әркім өз бетімен жүр. Міне, соның бір көрінісі, – деп
ғылыми хатшы иегімен мені көрсетті.
– Жиналыстың болатынын білген жоқпын. Ешкім айтқан
жоқ.
– Қалайша, бәрі біліп, сен білмей қаласың? – деп кекете
күлді.
– Немене лаборантсыз жиналыс өтпей қала ма? Қашаннан
бері лаборантқа көңіл аударып қалғансыңдар? – деп дүрсе
қоя бердім. Ішім толып, іш-құса боп жүргеннен болар үнім
қатаңдау шықты. Ет қызуымен біраз жерге барып қалсам
керек. Сөз соңында:
– Әттең! Жеке-жеке боқтауға уақытым жоқ. Бәріңді
әкелеріңмен қоса... – деп бір сыбап жіберіп, сыртқа бет
алдым. Сол сәтте төменірек отырған Жұматқа көзім түсіп
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кетіп: «Мына, Жұматтан басқаларыңды» деп тез-тез басып
шығып кеттім. Артымнан тарс етіп есік те жабылды.
Бұл енді мен үшін үлкен ғылым ордасына кірер есіктің
мәңгі жабылғаны еді.
Неге екенін қайдам? Бойымда өкініштен гөрі, өр сезім
басымдау болды. Баяғы морт кететін қызба мінезім. Кімді
кінәлайсың? Ұғынысып, білісіп қалған жігіттер: «Уақыт
өткізіп, кейін қайта келерсің» деп жұбатқан болады. Мен енді
қайтып оралмайтынымды жақсы білемін. Өйткені: «Жақсы
ит өлігін көрсетпейді». Содан бері қырық жыл өтсе де,
академияның есігін өте сирек ашамын. Онда да әкеме бай
ланысты бір шаруам болса ғана. Қайда жүрмейін, қайда көшіп
бармайын осы әңгіме артымнан ілесіп, қоса жүреді. Оны
жігіттер әдемілеп әрлеп, қысқаша нұсқасын жасап алыпты.
Тіпті біреулерге кіжінгенде: «Бәкең, айтқандай, жеке-жеке
боқтауға уақытым жоқ. Әйтпесе...» деп әзіл тастайды екен.
Тіпті, 2015 жылы Астанаға бүкіл ағайын-туыстарымды,
құда-жекжаттарымды, интернатта, университетте бірге
оқыған достарымды, бірге қызмет істеген әріптестерімді
шақырып 70 жылдық мерейтойымды өткіздім. Құрметті
қонақтарымның бірі «бай-қуатты болайық» деген бір ауыз
сөзі мәтелге айналып, жұртқа тарап кеткен белгілі журналист
Нұртілеу Иманғалиұлы. Бұл да әділетсіздікті көрсе тарпа
бас салатын, мінезді жігіттердің бірі. Ешкімнің алдын
да бүгежектемей, тура тартып сөйлейтіні қатты ұнайды.
Ниеттес, тілеулес жігіттердің бірі:
– Ал, кәрі жездем! Тойың-тойға ұлассын! Сенің қандай
адам екеніңді, баяғыда бүкіл жұрттың алдында айтқан бір
ауыз сөзіңнен танығанмын. Соны осы тойда айтып берейін
деп келдім, – дейді.
– Айналайын, Нұртілеу! Мұнда балалар, келіндер бар,
немерелер жүгіріп жүр. Қайтесің соны еске түсіріп? – деп
жатырмын.
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– Оу, жездеке! Сен, шынында да қартаяйын дегенсің-ау,
сірә! Мен сонау Алматыдан тамақ ішуге келді дейсің бе? Осы
әңгімені айту үшін келдім. Бала-шаға, келіндер болса несі
бар? Олар да біліп жүрсін, – деп шындап тұр.
Ақыры, дүйім жұрттың алдына шығып, өзіне ғана тән
шеберлікпен, әр сөзін нықтай сөйлеп, сол бір оқиғаны
мәнеріне келтіре айтып берді. Бұрын естіп жүргендер күліп
жатыр, естімеген жастар жағы атамыз да «крутой» болыпты
деп таңдана қарайды. Нұртілеу мені құшақтап: «Бәке, егер
дұрыс түсінсең, бұл дегенің сен үшін ерекше «Бренд» қой!».
Әрбір адам ондай батылдыққа бара бермейді» дейді. Сөйтіп,
жас кезімде қызбалықпен айта салған бір ауыз сөзім, қырық
жылдан кейін өзіме «бренд» боп қайта оралыпты.
«Жартастар сөйлейді» десе, ол ақын-жазушылар
дың қаламының құдыретінен болатын шығар. Құстарды
сайратып, өзен-көлді билетіп, тау-тасты теңселтіп жіберу
тек солардың ғана қолынан келеді. Ондай құдырет менде
қайдан болсын. Еңбек кітапшамның келесі бетін ашып,
парақтап терең ойда отырмын.
«1981 жылғы 10-желтоқсан айында өз қалауымен
қызметтен босатылды» деп жазылыпты. Ғылыми институт
тың аға инспекторы М.Воровина дегеннің қолы тұр. Шын
дығына келгенде осы бір «өз қалауымен» деген сөзді қалай
жақсы ойлап тапқан дерсің. Ешкімнің көңілін қалдырмай
тын, сағын сындырмайтын бейтарап сөз. Ал бұл өмірде
әркім өз жүрек қалауымен жүрсе бір сәрі. Оның ар жағында
қаншама шым-шытырықтар, дау-дамайлар, тапталған, қор
ланған адам тағдыры жатыр. Мен өзімді жұртта қалғандай,
ешнәрсеге жарамсызбын деп тіпті ойлап жүрген жоқпын.
Көше сыпырып, вагоннан көмір түсірсем де бала-шағамды
асырауға шамам жетеді. Ондайға бала кезден төселгенбіз,
соғыс зардабы үйреткен. Гәп басқада. Ат төбеліндей жазу
шы-журналистер арасында өзім жайлы алып-қашпа сөздің
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өршіп кеткендігі қиналтады. Өсек сөз өрттен де жаман,
жаныңды күйдіреді, сүйегіңнен өтеді. Сондай жалын
ның ортасында қалған кезім. Жаным шырқырайды, бірақ
соны сезініп жатқандар аз.
Достарыма көп рақмет. Жолбарыс та, Махамбет те,
Ғазизбек ағамыз да қолынан келген көмегін аяған жоқ.
Анда-санда шақырып алып, үш-төрт баспа табақ аударма
береді. Менің аядай отбасыма соның қаламақысы да жетіп
жатыр. Япыр-ау, менің сол бір кездегі сүреңсіз жағдайыма
жанашырлық білдіріп, қол ұшын берген аяулы доста
рымды қалай ұмытарсың. Бүгін де солардың көбі бұл
фәниден озып, қайтпас сапарда жүр. Сендерге деген достық
пейілімді, көңіл иірімін тағы да сол өзім сүйіп оқитын ақын
Төлеген Айбергеновтың бір шумақ өлеңі арқылы жеткізгім
келеді. Рухтарың разы болсын! Иә, менің көзкөрген
замандастарымның:
«Біреулері жанын салып сан қатерден қорғады,
Біреулері мендегі үлкен адамдықты қорлады.
Бірі – шаттық, бірі реніш – бәрін жаным сезеді,
Менің кеудем – сан толқынның сарқыраған өзені».

***
Сол жылдары менің тұрақтамай, қайта-қайта жұмыстан
шығып қалып, елеусіз жүргенім Төрткен тәтем мен жұбайым
Сәнияға да ауыр тиетін сияқты. Жан-дүниеме үңіліп, сыр
тартып жатқан ешкім жоқ. Бәрінің тағар кінәсі, айтар себебі
баяғы арақ. Бір күні тәтем келіп:
– Бауырым, сенің жаның өте нәзік. Оны мен ғана түсі
немін. Өзіңді-өзің жазғырып, таусыла бергеннен не
өнеді? Менің жақсы бір нарколог-психолог танысым бар.
Соған барып, жәй ғана кеңес алып шығайықшы. Не дейді
екен? – деді.
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Дәрігердің сөзінен ұққаным, менің жан-дүнием
депрессияға ұшырап, миым стресс алған дейді. Дереу
емдеп, қолға алмаса нәтижесі ауыр болады. Ал мұндайда
ішімдік, темекі тарту деген өте қауіпті екен. Бір айға жуық
осы мекеменің бақылауында болдым. Беретін дәрілерінің
бәрі күшті, ағзаңа қатты әсер етеді. «Америкадан әкелеміз»
дейді. Бүйрек-бауырыңды езгілеп жатқандай уытты. Қандай
дәрі екенін айтпайды. Бәрі құпия. Жамбасыма ине салған
күні екі тәулік бойы орнымнан тұра алмай жаттым. Тамақты
төсегіме әкеп береді. Медбикелерді сөзге тартып сұрасам:
«Қорқатын дәнеңе жоқ. Денеңдегі уытты, тамырдағы
шлактарды тазартып жатырмыз» деп күледі. Аядай терезеден
көкшіл аспанның бір пұшпағы ғана көрінеді. Көзім жасаурап
соған ұзақ тесіле қараймын. Құлағыма алыстан тұншыға
жеткен соны әуен естілгендей. Жаным құлазып, жүрегімді
біреу сығымдап ұстап тұрғандай үрейлі. Көңілім шарқ ұрып
әлдекімді шақырғандай, іздегендей болады.
«Өмірдің ақпанында,
Қиналған шақтарымда.
Үзілген жапырақтай,
Сарғайып жатқанымда.
Жаныма мұң батқанда,
Жүрекке мұз қатқанда,
Құлазып адасқанда,
Жаным-ау, сені іздедім!..
Көгімді кір шалғанда,
Жол таппай бұл жалғанда,
Торығып ұзақ таңға,
Жаным-ау, сені іздедім!..»
Сол сәтте осы бір өлең жолдары көңілімді толқытып,
жүрегімді сыздатқан соны бір әуенге айналып, кеудемнен
үзіліп шыққандай болып еді. Сонда іздегенің кім? Осы
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жасқа келгенше күтіп, аңсап жүргенің кім? Достар ма?
Достан кенде емессің. Асыл жар ма? Алған жарың ешкімнен
кем емес. Қызың да, ұлың да бар. Тағат таппайтын не
деген жансың?
Мен бұл сұрақтарды өзіме талай қойған адаммын. Әлі
де қоя беремін. Қайда сол мен қиялдаған асыл күндер?
Мен армандаған ақ қуым, ақ құсым, ақ періштелер? Қайда
құрып кеттіңдер? Неге аямайсыңдар, неге алдымнан
шықпайсыңдар? Қалай болғанда да мен іздеуден, күтуден
жалықпайын, ал сендер бір көрінуден тарықпаңдар...

АДАМНЫҢ ҚЫРСЫҒЫН
АДАМ КЕСЕДІ
Бір күні Ақкөл досым телефон соқты. «Лейтенант
Әзірбаев, хәл-ахуалың қалай? Сұрап тұрған «полковник»
Отарбаев» дейді. Баяғы құлағым үйренген әзілі. «Сібірдің
қыздарын, офицерлік өмірді сағынып жүрген жоқсың ба?».
«Ақа, оның несін сұрайсың? Соным дұрыс еді. Ондағы
тірлік өзгеше екен-ау! Бәрі ашық, әділ, түсінікті. Мылтықсыз
майдан дегенді енді ұғып жүрмін» деп, әзіліне әзілмен жауап
беріп жатырмын. «Е, е, бала! Әлі талай нәрсені көресің.
Осылар тыныш ұйықтасын деп тайганың аязында дірдектеп
жүргенімізді жұрт қайдан білсін? Жарайды. Ертең түстен
кейін біздің баспаға келіп кетші. Әңгіме бар» деді.
Баспаның директорына өзі алып кірді: «Халеке, мен
айтып жүрген шалдың баласы осы. Өзі әнші, жақсы редактор.
Қалғанын өзіңіз де білесіз ғой» деп таныстырып жатыр.
«Алдына барғанда көлгірсіп, білгіштік танытпа. Өзіңді
сыпайы ұста. Ол кісі адамды бір қарағаннан-ақ таниды»
деп Ақкөл үйретіп қойған. Басымды изеп амандасып, үнсіз
отырмын. Тілемісов Хайдолла Әбдірахманұлы деген кісі
екен. Бірінші көруім. Әскерде жүріп қалыптасқан әдетім.
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Ең алдымен адамның сыртқы келбетіне, киген киіміне,
таққан галстугіне дейін көз жүгіртіп аламын. Жүзі жылы,
жейдесінің жағасында бір қыртысы жоқ, талғаммен киінетін
орта жастағы адам. Қолындағы алтын баулы жұқалаң
сағатына дейін жарасып тұр. Көпті көрген, салиқалы,
мәдениетті адам екені бірден көзге түседі.
Өзге басшылар секілді: «сен жайлы жақсы білемін,
естігенмін» деп тұқыртып жатпай, сөзді әріден бастады.
Үнінен бір жұмсақтық, әуезділік байқалады. «Ақкөл,
сенің мақтауыңды әбден келістірді. Бірге оқыпсыңдар,
бірге әскерде болыпсыңдар. Ол жағын жақсы білемін.
Баспаның жұмысы саған таңсық болмауға тиіс. Ендігі
әңгіменің бәрі өзіңе байланысты. Дұрыстап жұмыс
істесеңдер болғаны» деді. Сөйтіп, ойламаған жерден
«Қайнар» баспасының «Саржайлау» редакциясына қызметке
алындым. Институттан кеткелі тура бір жыл болыпты.
Одан 1981 жылдың 10 желтоқсан айында кетсем, бұл жерге
1982 жылдың 13 желтоқсан айында кіріппін. Осындай да
сәйкестік болады екен-ау!
«Адамның қырсығын адам кеседі» деген сөзде көп
шындық жатыр-ау, осы. «Қайнар» баспасы, сонда істеген
жылдарым менің қырсығымды ғана алып қалған жоқ,
тағдырымды төңкеріп тастап, өмірімнің ағысын мүлдем
басқа арнаға бұрып жіберді. Енді соны шым-шымдап,
байыппен әңгімелеп берейін. Директор айтпақшы, баспа
ның бүкіл жұмыс процесі, редактордың міндеттері мен
жауапкершілігі маған бұрыннан таныс дүниелер. Бар
қиындық, мен істеген «Қазақстан» баспасы саяси бағыттағы
ұжым болатын, ал «Қайнар» баспасы тек ауыл шаруашы
лығына арнап кітаптар шығарады. Екі баспаның мақсаты,
ұстанымы, тақырып аясы жер мен көктей.
Алғашқы кезде мен өзімді басқа бір әлемге кіріп кет
кендей сезінгенім рас. Ендігі жерде төрт түлік малға, балық,
құс, егіс шаруашылығына, көкөніс, бау-бақшаға байланысты
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терминдерді, сөздерді, сөз тіркестерін жаттауға, жадыңда
сақтауға тура келді. Бұған неше түрлі ауыл шаруашы
лығы техникаларын, оған байланысты толып жатқан тетік
тердің атауларын қосыңыз. Менің әлгінде «бөтен әлем»
деуімнің сыры осында. Бірте-бірте бұған да бойым үйреніп,
машықтана бастадым.
Баспада қазақ тілінде қолжазбалар әзірлейтін негізгі
екі редакция бар. Бірі – «Ақ бидай», екіншісі «Саржайлау»
деп аталады. Атауларының өзі айтып тұрғандай екеуі екі
бағытта жұмыс істейтін бөлімдер. Біздің редакцияда Зәуреш,
Гүлжан, Қалампыр атты қыздарымыз, Ақкөл екеумізбен
қоса Әпсәттар, Нұртан деген жігіттер істейді. Аға редак
торымыз да, бөлімнің бүкіл жұмыстарын ұйымдастырып
отыратын да Ақкөл. Өзі «Мал дәрігерлік институтында»
сырттай оқиды екен.
Сол жылдары біздің баспаның аты «дүрілдеп» тұрды.
Мәскеуде өтетін «Халықаралық кітаптар көрмесіне» бірнеше
рет қатысып жүлделі орындарға ие болып жүрді. Кітаптың
ішкі жағын ғана емес, сыртқы мұқабасын заманауи талап
тарға сай безендірудің не екенін сонда көрдім. Кітаптардың
сатылуы неғұрлым көп болса, түсетін қаржының да мол
болатыны ақиқат. Бұл баспамыздың беделін арттырған бір
шаруа болса, екінші бір себебі ұжымның өз ішінен «Саржай
лау» атты ұлттық-аспаптар ансамблі құрылды. Хайдолла
ағаның бастамасымен құрылған ансамбльдің мүшелері
тек баспаның өз қызметкерлерінен болды. Арнайы ұлттық
киімдер тіккізіп, музыкалық аспаптар сатып алынды. Әр
жұма сайын жұмыстан соң екі-үш сағат қалып дайындалып
жататын едік. Бізге нота, күй үйрететін жетекшіміз бар.
Ол Балтабай деген музыкант жігіт. Әйелі қобызшы. Екеуі
де консерватория бітірген. Екі-үш айдан соң домбыра
ұстап көрмегендер күй шертіп, қыздарымыз шетінен ән
шырқап жүре берді. Әпсәттар, Ақкөл, Нұртандар күйші,
мен бас домбырада ойнаймын.
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Алматыдағы ең ірі баспалардың бәрі осы ғимаратқа
қоныс аударған. Абай мен Гагарин көшелерінің қиылысы.
«Баспалар үйі» деп аталады «Мектеп», «Жазушы», «Өнер»,
«Қазақстан» баспалары осы ғимаратта. Тіпті, ұзатылып келіп,
сіңісе алмай төркініне қайтып кеткен бойжеткен секілді,
өгейсітіп, өңменімнен итерген «Жалын» баспасы да осында.
Көптен таныс, талай жыл бірге қызмет істеген, көзкөрген
әріптестеріммен жүздесіп, үйіріне қайта қосылған асаудай
болғаным рас.
Соның үлкен залында бірнеше рет концерт бердік.
Әншілердің ішінде мен де бармын. Әкемнің бір-екі әнін
салып бердім. Әріптестерім: «Оу, Бәке! Даусың әлі бар екен.
Қайран жиырма бестегідей болмаса да, әлі өзгермепті» деп
мақтап қояды. Жалпы баспалар тарихында мұндай ансамбль
болмаған екен. Қалаға жақын елді-мекендерге шығып
концерт қойып жүрдік. Біздің ансамбль жайлы сол кездегі
радио-телевидениеден арнайы хабар беріп, газет-журналдар
жарыса жазып жатты. Мәдениет министрлігінен арнайы
мамандар көріп, «халық ансамблі» атағын беру жөнінде сөз
болғаны да есімде.
Осыны ұйымдастырып, арнайы қаражат бөлдіріп жүр
ген Хайдолла ағамыздың өзі өмір жолын әншіліктен бас
тапты. Радиода қызмет істепті. Қаламы төселген журналист,
публицист, аудармашы, өнерге етене жақын екенін кейін
білдім. Бұл да болса менің бағым шығар. Маған көз
қарасы жаман болған жоқ. Ел қатары жасаған еңбегімді
бағалап, сыйақыдан, әртүрлі алғыс, мақтау-мадақтардан тыс
қалдырған жоқ. 1984 жылы үздік редактор атансам, 1985
жылы баспаның құрмет тақтасында суретім тұрды. Мен бұл
жерде өзімді немесе Хайдолла ағаны ерекше етіп көрсетуді
ойлап отырған жоқпын. Жақсының жақсылығын айту
борышым. Ойдан қосып, әсерлеп жатқан түгім жоқ, бәрі де
еңбек кітапшамда «тайға таңба басқандай» жазулы тұр.
...Қаншама жылдар өтсе де интернатпен қоштасу
кешінде айтқан директорымыз Хаби Сержановтың сөздері
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есімнен кетпейді. «Қандай ұшқыр ракета болса да, оған
бағыт-бағдар беретін «ракетаносителі» болу керек. Онсыз
еншқайда да ұша алмайды. Тот басқан жәй темірге айналады.
Жас адамның өмірге қадам басуы да осыған ұқсайды.
Сендердің арқа сүйейтін ешкімдерің жоқ. Адал қызмет
істеп, бір-бірлеріңе сүйеніш боп жүріңдер» деп еді.
Ақкөл досым себепші болып, Хайдолла Тілемісов секілді
көрген-түйгені мол азаматтың қарамағына келіп қызмет
істеуім осыған келіп саяды. Көңілім желпініп, бойым
да сергектік пайда болғандай, ерекше күйде болғанымды
несіне жасырамын. Осылайша ұзақ жылдар қызмет етіп жүре
беретін бе едім, кім біледі. Ойламаған жерден тағдырым
маған тағы бір сынақты көлденең тартты...

КЕЗДЕСПЕЙ ЖҮРГЕН БІР БЕЙНЕ...
Қолым сәл босай қалса «Мектеп» баспасында істейтін
Махамбет досыма барып сұхбаттасып, амандық сұрасып
қайтатын әдетім. Бүгін де солай болды. Есігін сәл ашып,
жүзімді көрсеткенім сол еді: «Бәке, кел. Жоғары шық!»
деп досым қуанып қалды. «Пейілің түзу екен. Қуаныштың
үстінен шықтың. Менің бүгін туған күнім. Соған, бөлімнің
қыздары шағын дастарқан жайып жатыр. Дәмнің үстінен
шықтың», – дейді. Шағын столдың үстінде шайға қажетті
ішім-жемнің бәрі тұр. Столды жағалай сығылыса отырға
нымыз сол еді, қолында буы бұрқыраған кастрюлі бар орта
бойлы, маңдайы жазық, ашаң жүзді келіншек сөйлей кірді.
«Міне, тамағымыз да дайын. Үйде болса оның жөні бөлек.
Мұндағы көзінің оты сөнген адамдай, жалынсыз, әбден
ескірген плиткаға тамақ жылытудың өзі бір тозақ» деп
әзілдейді. Жүзінде ерекше бір тартымдылық бар. Ақжарқын
күлкісі қандай?
Махамбет орнынан тұрып:
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– Бәке, біздің де өз Бақытжанымыз бар. Қарындасым,
Бақытжанның қолы тиіп кеткен жер көктеп, жасарып, жайнап
жүре береді. Танысып қойыңдар, – деп әзілге әзілмен жауап
берді. Отырыс барысында бір-екі рет ұрлана көз тастап едім,
расында, әдемі келіншектің жүзінен нұр тамып, құлағына
таққан сырғасына дейін жарқырап тұрғандай көрінді. Түскі
үзіліс уақыты тақап қалған соң, рақметімді айтып, ақырын
шығып кеттім. Мен құр кетпеппін. Сол сәтте тартымды
келіншектің әдемі күлкісі, жарасымды әзілі, ақжарқын
мінезі менің бойымды сергітіп, ерекше күйге түсіріп,
көңілімді шалқытып жібергендей еді. Кейін Махамбет
досымнан сұрап білгенімдей, менімен аттас келіншек те
тоғыз ұлдан кейін дүниеге келген жалғыз қыз екен. Атаанасының көз қуанышы, еркелеу өскендігі сол отырыста-ақ
байқалған еді. Мен де әкемнің өз кіндігінен туғаны, асырап
алғаны бар тоғыз ұлдан кейін дүниеге келген баламын.
Мен қалада 11-сыныпты бітіріп жатқанда, ол ауылда жаңа
дан ғана 1-сыныптың табалдырығын аттаған екен. Демек,
жас айырмасы 11 жыл. Бәрінен де қызығы екеуміздің де
атымыз Бақытжан.
Міне, осы күннен бастап менен тыныштық кетіп, әлгі
келіншек ойымнан шықпай қойды. Қайта-қайта қызмет
орнына іздеп барудың өзі ыңғайсыз. Кешке жұмыстан
шыққан соң да аялдамада күтіп біраз жүремін. Мінетін
автобусым келсе де, бір-екеуін өткізіп жіберетін едім.
Қалай да жолығуым, тілдесуім керек. Ақыры соның
ыңғайы келе кетті. Бір қызығы, екеуміздің мінетін автобу
сымыз да, түсетін аялдамамыз да бір болып шықты. Баяғы
аэровокзалға дейін баратын 35-автобус. Осылайша біздің
кездесуіміз апталап, айлап жалғаса берді. Жанымды дүр
сілкіндіріп, бойымды ерекше сезімге бөлеген сол бір
сәттерімді тап қазір келістіріп айта да алмаспын. Келесі бір
кездескенімде:
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– Бақытжан, көкек құс секілді өз атыңды өзің қайталап
шақырғандай қызық екен. Басында бір түрлі ерсі көріне
тіндей еді, оған да үйренісіп қалғандаймын. Бұл да бір жақсы
нышан шығар? Менің айтайын дегенім, басқа нәрсе. Біздің
осы «тірлігіміз» тым тереңдеп бара жатқан жоқ па? Сенің де,
менің де отбасымыз бар. Сөзге қалып, шоқ басып жүрмейміз
бе? Ақылға жүгініп, өз-өзімізге тоқтау салсақ қайтеді, –
деді. Бұл енді әйел адамға тән сақтығы шығар. Болмаса
арыны қатты су секілді, табаны қызған тұлпар іспеттес жандүниеңді шарпып алған асау сезімге қалай тоқтау саласың...
Мен бұл жолы ешнәрсе дей алмадым, бұл жолы үнсіз
тарастық. Үш-төрт күн кездеспей, қанша қашқақтап көрсем
де ешнәрсе шықпады. Жұма күні болатын. Адамдардың
аяғы сиреп, көше бойы бос қалғандай! Дүние дел-сал,
жабырқау, терең күрсінетін сияқты. Қызметтен кештеу
шығып, аялдамаға келсем Бақытжан тұр. Мені көріп көздері
жасаурап кетті. Енді бір сәт солқылдап жылап жіберді. Шалт
қимылдап құшақтай алғанымды білмей де қалдым...
Менің бойымдағы өзгерісті жақын достарым ғана
емес, қызметтес әріптесерім де байқап жүрсе керек. «Осы
күндері біздің Бәкең үлкен шабыт үстінде жүр. Алдына
келген қолжазбаны «қағып тастап», шақ келтіретін емес»
деп әзілдейді. Мұндайды қалт жіберетін Ақкөл ме. Бір күні
оңаша шақырып алып:
– Әй, бала, сен өзің соңғы кезде «Мектеп» баспасын көп
жағалайтын боп жүрсің. Абайла, бұл саған еркін көсілетін
әскери өмір емес. Басың шырғалаңға қалып жүрмесін, –
деп баяғыша ескертуін жасырған жоқ. Мұндай сөздерді
жиі еститін болдым. Бір жолы осындай бір сөзді жұбайым
Сәния да айтып қалды. Неге екенін қайдам, осындай сөздерді
естіген сайын жаным ширыға түсетін секілді. Жылдар бойы
сөніп жатқан сезім шырағын біреу келіп қайта жаққандай,
кеудемнің қақпасын айқара ашып нұрға бөлеп кеткендей
әсерде жүргенімді олар қайдан білсін.
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Сонау 1965 жылы шығарған «Қош бол балалық!» деген
тұңғыш әнімнен кейін, мүлгіп, селт етпей жатқан жандүнием қайта көктегендей, серпілгендей күй кешемін. Дүние
ге «Сағыныш», «Құштар көңіл», «Наз», «Қасиетті, киелі,
махаббат» секілді әндерім бірінен соң бірі келіп жатты. Ол
кезде менің жалғыз тыңдаушым да, сынаушым да Махамбет.
Сырымды соған ғана айтып, әнімді салып беремін. Көлгірсіп
көп сөйлемейді, тоқ етерін айтатын білікті жігіт.
– Бәке, мына әндердің бәрі сенің жүрегіңнен шықты
дегенге әлдекімдер күмән келтіруі де мүмкін. Мен сенің
ішкі болмысыңды жақсы білемін ғой. Әндерің сазға толы,
өте тартымды екен. Көңілің шалқып, жүрегің тербелмесе
ғажап әндер қайдан тусын! Құттықтаймын! – деп ағынан
жарылды.
«Махаббат нұры маздаған,
Көзіңнен мәңгі сөнбесін.
Назым бұл саған арнаған,
Кешігіп тапқан сәулешім.
Налыма, сәулем, бейуақыт,
Алаулап жетер арманың.
Ойлаудың өзі зор бақыт,
Тірлікте, жаным, сен барын.»

КӨРІПКЕЛ КЕЛІНШЕК
Менің атам Әзірбай да, әкем Кенен де екі рет үйленген
адамдар. Олардың өскен ортасы, заманы бөлек. Атам да,
әкем де баланың зарын көп көрген жандар. Әзірбай екі
қызын ұзатып, ендігі жерде көзінің қос қарашығында екі
ұлдың ержеткенін күтіп жүрген еді. Бұл үміті ақталмады. Ат
жалын тартып мінуге жарап қалған екі ұлы белгісіз аурудан
қаза болады. Көлденең келген қайғыдан бәйбішесі Алуа да
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дертке ұшырап, көп азамай ол да дүниеден озады. Қаңырап
қалған шаңырақта жалғыз қалған Әзірбайдың жәй-күйі
айтпаса да белгілі. Жасы болса алпысты алқымдап қалған
кезі. Сөйтіп, құса болып жүргенде замандасы Кебекбай
шешеннің көмегімен Ұлдарға үйленеді. Одан жалғыз ұл –
Кенен туады.
Ал әкем Кененнің бүкіл өмір жолы, басынан өткен
шырғалаңы оның бүкіл өлең-жырларында тұнып тұр. Өзінің
«Құдалар» деген поэмасында бірінші әйелі Үлпілдекті қалай
алып қашқаны туралы айтылады. Поэмада ол Ханзада деп
аталған.
Қазақтың байырғы дәстүрімен өзі теңдес біреумен құда
болып, қалың малын төлеп жүргенде құдасы аяқасты байып
кетіп, Әзірбайды менсінбей теріс айнала береді екен. Сондағы
Әзірбайдың құдасына кейіп айтқаны:
«Менімен құда болғанда,
Жирен шолақ құнаның бар еді,
Екі ғана құлағың бар еді,
Басыңда жаман тұмағың бар еді,
Қолыңда жалғыз таяғың бар еді,
Дәулетің менімен тең еді,
Мен сенен қашан кем едім?..
Жал біткен соң жалтарған,
Не қылған арсыз неме едің!».
Қалыңдығына Кененнің өзі барып жолығып, уәделі сөзін
алған соң ақыры алып қашып кетеді.
Мен бұл жерде әкемнің өмір жолы немесе поэмасы
жайлы талдау жасап, зерделеп жатудан аулақпын. Ол жөнінде
талай ғалымдар, әдебиет зерттеушілер, қаламгерлер жазып,
түйінді ойларын айтып кеткен. Мені таңқалдыратын нәрсе –
сол кездегі әйел адамдардың көрегендігі, пейілінің кеңдігі,
ой-өрісінің тереңдігі. Жасы келе ауыр дертке ұшырап, төсек
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тартып жатып қалған Үлпілдек (Ханзада) шешеміз бір күні
жұбайы Кененді шақырып алып былай депті: «Кенен, менің
енді қайта оңалуым екіталай. Екі қыздың (Талжібек пен
Ұлтай) көзін жәудіретіп, әлде біреудің босағасына телмірткім
келмейді. Оның үстіне маған да қарайтын адам керек. Сен
неде болса Қабылтайдың қызын ал. Биыл он жетіге толғалы
отыр. Әрі ағайындас жердің тумасы. Маған да алыстығы жоқ,
сіңлімдей адам. Тіл табысып кететініме күмән келтірмеймін».
Осылайша, көз тірісінде біздің анамыз Нәсиханы өзі қалап,
әкеме үйлендірген екен.
Ой елегіне салып көрсеңіз, бүгінгі заманның талғамына
мүлдем келмейтін нәрсе. Алайда өткенімізге көз жүгіртсек,
қазақ әйелдерінің ішінде ойға шалымды, парасатты, ертеңгіні
болжай алатын ақылгөйлері көп болған ғой. Өкінішке орай
мұның бәрі ұмыт қалып барады. Осының бәрін үлгі тұтып,
болашақ ұрпаққа үйретіп, көрсетіп жатқан тағы ешкім жоқ.
Заман өзгерді, өмірге өзгеше таным, көзқарас пайда болды.
Тартпасы бос, борпаң, тіршілікке енжар, өмірге жеңіл-желпі
қарайтын жас буын қаулай өсіп келе жатқан секілді. Қалай
десек те, осыдан отыз жыл бұрын басталған жаһандану
(глобализация) үрдісі өз нәтижесін бере бастағаны ақиқат.
Бұған қарсы қоятын күш әзірге табылмай тұр.
Негізгі тақырыбымнан ауытқып ой қуалап, «көсемсініп»
кеткеніме кешірім сұраймын. Менің айтпағым мүлде басқа
нәрсе.
Екі жыл әскери борышымды өткеріп келген соң, енді
мазаламайтын шығар, бәрінен құтылдым ғой деп ойлайтын
едім. Олай болмай шықты. Екі-үш жыл сайын бір аптаға,
кейде бір айға әскери жиынға шақырып алып кетеді. Бұл жолы
Қарағанды қаласына таяу орналасқан әскери горнизонға екі
айға жіберді. Пойыздан түсіп, жан-жағыма көз салып біраз
тұрдым. Бейтаныс қала, бұл менің Қарағандыға бірінші
келуім. «Сарань» атты елді мекенге баруым керек. Вокзал
дан шыға беруім сол еді, тап мені күтіп тұрғандай бірнеше
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цыған әйелдері жолымды кес-кестеп қоршап алды. Бал
ашып, болашақ тағдырыңды айтып береміз деп шуласады.
«Сендерге беретін ақшам да жоқ. Бәрін жолда жұмсап
қойдым. Сенбесеңдер, міне, қараңдар» деп шалбарымның
екі қалтасын аударып көрсетсем де тыңдар емес. Егделеу
келген, орта бойлы, басында қызыл орамалы бар әйел менің
қолымнан тартып: «Балам, сен бұлардың пейілін қайтарма.
Жолың ауыр болады. Жүр, мен саған ешнәрсе сұрамай-ақ,
тегін бал ашып берейін» деді. Оңаша тұрған орындыққа
жайғастық. Әлгінде, адамды түтіп жіберердей шулаған цыған
әйелдері жым болып, әркім өз шаруасымен кетті.
Алақанымды сипалап, тесіле қарап біраз отырды.
Содан соң: «Сен ұзақ, бақытты өмір кешеді екенсің. Жолың
ашық, сыйлас достарың көп болады. Екі әйел аласың» деді.
«Қайдағы әйел? Мен әлдеқашан үйленген адаммын. Үш
балам бар» деп сөзін бөліп жібердім. «Жоқ, балам! Мына бір
кейін қосылған көлденең сызықты көрдің бе? Сол бәрін айтып
тұр» дейді алақаныма тесіле қарап. Мен иығымды қиқаң
еткізіп, бір көтеріп қойдым. Сәуегей адам не демейді? Енді
бір сөзінде: «Сені алда үлкен махаббат күтіп тұр. Шынайы
махаббат. Біраз шырғалаңға түсіп, ақыры сабыр табасың.
Ендігі тағдырың соған байланысты болады. Бірақ ол өте
кеш келеді», – дейді. Менің өзім жайлы, болашақ өміріме
қатысты тағы біраз сөздер айтты. Менің таңданысымда шек
жоқ. Соның көбісі дәл болмаса да, шындыққа жақын келеді.
Бетіме шын пейілімен күлімсірей қарайды. Төс қалтамда
тұрған соңғы үш сомды цыған әйелге ұстатып, басымды
изеп қош айтыстым.
Бірер жылдар өткен соң тап осындай тағы бір жәйдің
куәсі болғаным бар. Бұл жолғы «көріпкелім» цыған әйелі
емес, қырғыздың жас келіншегі. Күзгі маусым болатын. Көр
кемжанның кіші ұлы Мұратты үйлендіріп, таңға жуық көз
шырымын алайын деп төсекке жантайғаным сол еді, қатты
ұйықтап кетіппін. Біреу иығымнан жұлқылап оятып жіберді.
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Дина жеңгем екен, асыға сөйлеп: «Төрем, тұршы. Танабай
ағаң келіп отыр. Сенде бір шаруам бар» дейді. Сағатыма
қарап едім әлі 8-де болмапты. «Таң атпай жатып мазалайтын
не шаруа?» деп ренжіп қалдым. «Онысын білмеймін. Келгелі
біраз болды. Аулада күтіп отыр» деп шығып кетті.
Танабай осы ауылдың озат шопаны атанған, менен
үш-төрт жас үлкендігі бар жігіт. Мені көре салып бірден
«шаруасына» көшті.
– Бақытжан, ерте оятқаныма ренжіме. Тойдан шаршап
жатқаныңды біліп отырмын. Біздің үйде құдайы қонақ
болып бір әйел отыр. Кеше кешкісін келген. Көріпкелі бар,
діндар адам екен. Сол кісі саған жолықтыр деп қатты өтініп
еді. Бір сағатқа ғана барып, тілдесіп қайтсаң болғаны.
Дастарқан әзір тұр. Көлігім дайын, қайтып әкеп тастаймын, –
дейді.
Біз үйге кіргенде молынан жайылған дастарқан үстінде
бірнеше адам отыр екен. Әлгінде ғана кіргізген самауыр
ентігін баса алмай, демін ішіне тартып әлсін-әлсін ысылдап
қояды. Төрде отырған әйел басын изеп сәлемдескендей
ишарат білдірді. Басындағы әппақ түсті, шашақты орамалдан
жүзі толық көрінбейді. Бәлкім, сырт көзге көрінбес үшін
әдейі солай жасаған да болар. Танабай аға мені таныстырып:
– Бақытжанның өзі Алматыда тұрады. Інісінің тойын
өткеруге келген екен. Сағат 11-де құдаларды күту рәсімі
басталады. Уақытының тығыздығына қарамай алып кел
дім, – деп түсіндіріп жатыр. Көріпкел әйел өзін қысқаша
таныстырған соң әңгімені төтеден бастап кетті. Сондағы
ұққанымыз, шариғат жолына түсіп, құмалақ ашып, тәуіпкеремшілікпен айналысқанына он жылдан асыпты. Ұлты –
қырғыз, Ош облысының тумасы екен.
– Мен бұл ауылға келемін деп әсте ойлаған жоқпын.
Бұл жерде Кебекбай, Кенен сияқты ұлағатты адамдардың
өмір сүргенін естіген де емеспін. Аян беріп, жол көрсетіп
осы жаққа алып келген бір Алланың құдыреті, – деп бетін
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сипап, ернін жыбырлатып біраз уақыт үнсіз отырды.
Содан соң жүзін маған бұрып:
– Бақытжан аға, сіз әулие адамның ұрпағысыз. Кенен ата
әулиелер санатына кірген адам. Болмаса мен сізбен бұлай
ша жолығып, қатар отырмас едім. Оны терең ұғынып, бүкіл
санаңызбен сезіну үшін жан тазалығы, тән тазалығы қажет.
Имандылық қағидасы солай дейді.
Шариғат туралы, адамның тағдыры, пендешілік жайлы
біраз уағыз айтқан келіншек, ендігі жерде өзінің бұл жерге
қалай келгенін, ойламаған жерде жан-дүниесінің қалай
азапқа түскені жайлы қызықты әңгіме айтты. Біз бар
ынтамызбен, беріле тыңдадық. Өйткені, бұл менің қаперімде
жоқ, ерекше жәй еді. Сондағы көріпкел келіншек айтқан
әңгіме желісі мынадай:
«... Алматыда екі-үш күн болып, келген шаруам біткен
соң елге қайту үшін «Алматы-Ош» автобусына билет алдым.
Балаларға алған аз ғана базарлығым болмаса көп жүгім
жоқ. Автобустың орта тұсындағы орныма келіп жайғас
тым. Билет алған адамдар толастар емес. Әп-сәтте, автобус
іші жолаушыларға лық толды. Қаладан шыққанша әр жерге
бір тоқтап, ауыр жылжып келеді. Ақыры қаланың текетірес
қарбаласынан шығып тақтайдай тегіс жолға түскен соң,
жылдамдығын барынша үдете түсті. Бірер сағатта Қордай
асуына келіп қалғанымызды сезбей де қалдық. Тере
зеден даланың әдемі көрінісін қызықтап келемін. Әр тұста
сайдың тасындай шашылып жатқан қора-қора қой, үйір-үйір
жылқылар көз сүріндіреді. Қазақтың жері де қырғыздың
жеріне ұқсайды. Таулары асқар, қойнауы толған мал. Осыны
ойлап, бейғам отырған едім. Кенет аяғымнан басталған
ыстық леп, денемді шарпып, төбемнен бір-ақ шыққандай
болды. Басым айналып, құлақтарым шыңылдап тұрып алды.
Жүрегімді әлде біреу уысынан шығармай қысып ұстап тұрған
тәрізді. Қапелімде, не болғанын білмей далмын. Аяқ-асты
қара терге түсіп, дел-сал күй кешемін. Орнымнан тез тұрып,
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автобусты тоқтатып түсіп қалдым. Бұдан кейінгі жәйім тіпті
қызық. Жол шетіндегі қайнардан су алып жатқан екі-үш
адамға келіп: «Ағалар, бұл қай жер? Жүрегім қысылған соң
әлгінде автобустан түсіп қалып едім. Фрунзе қай жағында?»
деп жөн сұрап жатырмын. Менің қырғыз-қазақ сөздерін
араластырып сөйлегенімді қызық көрді-ау деймін. Киген
киіміме, басымдағы орамалға, қолымдағы таспихыма қарап
біраз тұрды.
– Е, е, қарындас! Фрунзеге дейін әлі талай шақырым.
Бұл жер Қордай тауы деп аталады. Атақты Кенен ақынның
ауылы. «Киров» колхозы. Мұнда тек қазақтар тұрады, қазақ
ауылы деп қосып қойды. Бұл аз десеңіз, сонау алыстан
мұнартқан ауылды көрдіңіз бе? Ол елді мекеннің атауы
Мәтібұлақ. Өз заманында әулие атанған Кебекбай шешеннің
ауылы...
Мұндай адамдардың аты-жөнін бірінші рет естісем де,
басымды изеп, мақұлдап қоямын. Бір сәт менің жүзіме көзі
түсіп:
– Қызым-ау, бір нәрседен шошынған адамдай дегбірің
кетіп тұр ғой! Өңің қашып кетіпті. Бір жерің ауырып тұрған
жоқ па? – деп әлгі ағай бәйек болып жатыр.
– Ағатай, мені сол жерге апарып тастаңызшы. Жол
ақысын төлейін. Неде болса мен сол кісінің бейітіне барып,
Құран бағыштауға тиіспін. Болмаса, менің халім мүшкіл,
қолым байлаулы, алдағы жолым жабық тұр, – деп жалын
ғандай болдым. Өзін «Мәлік ағаңмын» деп таныстырған
орта бойлы, мінезі ашық, жүзі жылы кісі менің тұспалдай
айтқан сөзіме аса мән бермеген сияқты:
– Қарағым-ау, ол не дегенің? Сонау қырғыз елінен
Кебекбай бабама Құран бағыштауға келген адамның пейілін
қалай қайтарасың? Қайдағы ақша? Кел отыр, – деді.
...Кебекеңнің рухына үш қайтара дұға оқып, орнымнан
тұрдым. Бойым сергіп, жеңілдеп қалғандаймын. Бойым
дағы үрей де ғайып болыпты. Мәлік аға болса қорымда
жатқан адамдардың аты-жөнін айтып, таныстырып жатыр.
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Мені таң қалдырған нәрсе Кенен ақынның арнайы жаз
дырып әкеп орнатқан гранит тасы. Онда Кебекбайдың
шыққан тегі, аталары түгелдей жазылыпты. Кенен атаның
бір шумақ арнау өлеңі де тұр.
Аға болса әңгімесін жалғастырып:
– Қарындасым, мен әулие Кебекбайдың тікелей ұрпа
ғымын. Кенен де қыз алыспайтын ең жақын рулас, туыстас
атам. Ақынның әкесі Әзірбай да, анасы Ұлдар да, жастай
шетінеп кеткен екі ұлы Базар-Назар да осы қорымда
жатыр. Кенен болса Әзірбай мен Ұлдардан туған жалғыз
ұл. Ал Ұлдарды тауып, батасын беріп, Әзірбайға өз қолы
мен үйлендірген кім? Тағы сол әулие Кебекбай атамыз.
Үшеуі де Мәтібұлақтың бойында туған, үшеуі де сол
Мәтібұлақтың бойында, бір қорымда жатыр. Үш адамның,
үш тағдырдың бір жерге тоғысуы тектен-тек емес-ау! Мұның
бәрі бір Алланың құдыретімен болатын нәрсе.
– Аға, сонда Кенен атаның мазары қайда?
– Ол кісі әлгінде өзің түсіп қалған Қордай тауының
етегінде жатыр, қарағым. Мұражайы бар. Мәйіті де сонда.
– Аға, ренжімесеңіз, мені сол ауылға жеткізіп тастасаңыз
қайтеді. Алладан сізге мол шапағат тілеп, бар ниетіммен
дұға бағыштауға әзірмін, –дедім. Менің қысыла айтқан
өтінішімді үнсіз қабылдаған болу керек, жүзіме бағдарлай
қарап алды.
– Қызым, сонша жерден ниет білдіріп ат басын бұруы
ңа қарағанда, сенің бойыңда да әулиеліктің бір ұшқыны
бар-ау деймін! Оны мен сияқты қарапайым жұрт қайдан
пайымдасын? Меселіңді қайтармайын, қарағым! Жеткізіп
таста десең, жеткізіп тастайын, – деді. Жолда келе жатып,
осындай жүрегі кең, көңілі дарқан ағадан несін жасырамын.
Ойыма түйгенді айтып кетейін деп шештім. Сенсе – сенер,
болмаса есінде жүрсін.
– Аға, сіз Кебекбай атаның тікелей ұрпағы болған соң
әлгінде дұға оқып отырып көз алдыма келген, санамды
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түрткілеген ішкі бір түйсігімді айта кетейін. Кебекбай
әулие жатқан бейіттің бір түкпірінде бұзаудың терісіне
оралған көне құран-кәрімнің бір данасы жатыр. Қолыма
ұстап көргендей әсерде келемін. Мұқабасы қалың, ауқымды
кітап. Соған таяу ұзынша таяқ секілді бір зат көрінеді.
Оның асатаяқ немесе найзаның сабы екенін анық ажырата
алмадым. Көз тірісінде әулие атанған Кебекбайдың тегін адам
болмағанын осыдан-ақ білуге болады, – дедім
Сөйтіп, Мәлік аға мені ауылдың шетіне дейін әкеп
тастады. «Сол ауылдың тұрғыны ғой, ала кетейік» деп
жолдан мінгізіп алған әйел осы үйдегі Әшкен жеңгеміз
екен. Жеңгей екеуміз Кенен атаның мұражайын аралап,
бейітіне тізе бүгіп, топырағын сипап, Құран бағыштап біраз
жүрдік. Осыдан кейін ғана өрекпіген көңілім сабасына түсіп,
аласұрған жан-дүнием байыз тапқандай болды. Мені осы
ауылға бұрып әкеп, құдайы қонақ етіп, сіздермен дәмдес
қылып отырған сол аталардың рухы. Алланың кеңдігінде
шүбә жоқ! – деп сөзін аяқтады.
Көріпкел келіншектің әңгімесін беріле тыңдағаным
сондай, көпке дейін сол әсерден шыға алмай біраз отырдым.
Бір ыңғайы келгенде: «Қарындас, жолымыз енді түйісе ме,
жоқ па, оны бір Құдай біледі. Әкем туралы айтқан сөздеріңіз
көңілге қонып-ақ тұр. Бірақ ол жайлы ашық айта алмаймыз
ғой. Заманның талабы сондай. Менің бір өтінішім маған
арнап құмалақ ашып берсеңіз қайтеді», – дедім. «Шын
ниетпен қаласаңыз, ашып берейін. Құмалақ тыныштық
ты қалайды. Жүріңіз келесі бөлмеге барайық» деп орнынан
тұрды. Мені оң жағына отырғызды. Алдындағы жайна
мазға бұршақ тастарын шашып жіберіп тізерлеп отырған
күйі ішінен күбірлеп әлденені айтып жатыр. Бір кезде
маған жалт бұрылып: «Құмалағым кейде сөйлейді, кейде
үн қатпай жатып алады. Бүгін өте жайлы түсті. Сізді үлкен
жол күтіп тұр, аға. Жақсылық жолы. Алыс жерге қоныс ауда
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рады екенсіз. Өміріңіздің соңы сол жақта өтеді. Бақуатты,
өкінішсіз, ұзақ өмір сүресіз», – деп бетін сипады. «Тілеуіңіз
қабыл болсын!» деп мен де орнымнан тұрдым. Қоштасып
тұрып байқағаным. Жанары отты екен. Көзінен жалын
ұшқындап тұрғандай көрінді...
Былай шыға ең алдымен ойға келгені құмалақшы
келіншектің «алыс жерге қоныс аударасыз» деген сөзі. Іштей
мырс етіп күліп жібердім. Көңіл аулап айта салғаны шығар.
Болмаса Алматыны тастап қайда көшпекпін? Үй-жай, балашаға, ағайын-туыстың бәрі осында. Көңілге қонбайтын
әңгіме. Неде болса қырғыз қарындасым тап осы тұста бір
«сүрінді-ау!» деймін.
Зымырап жылдар өтіп жатты. Сонау 80-жылдарда
болған бұл жәйлар есімнен шығып кеткелі қашан. Алдымды
орап бал ашып берген цыған әйелдің, құмалақшы-көріпкел
қырғыз келіншектің сәуегейлікпен айтқандарын былай қой
ғанда, түр-әлпеті де жадымда қалмапты. Бәрі де ұмытылды
емес пе?
Енді қалай? Тап қазір сол көріпкел әйелдердің айтқан
дары түгелдей жүзеге асты. Мен екінші рет үйлендім.
Қырық жыл тұрған сүйікті Алматымды тастап, Елордамыз
Астанаға (ол кезде Целиноград) қоныс аудардым. Көріпкел
келіншек айтқандай, жақсы қызметте болып, абыроймен
зейнеткерлікке шықтым. Тап осы жерде Аллатағала берген
нәсібімді қанағат тұтып, өмірімді жалғастырып жатыр
мын. Бәрі де сол екі әйелдің айтқанындай болды. Бұған
қалай таңданбассың?
Әсіресе, саналы өмірінің басым бөлігі Құдайды тәлкек
етіп, бақсы-балгер, қожа-молда дегенді күлкіге айнал
дырып, көріпкел-тәуіпшілерді аяусыз қудалаған кеңестік
дәуірге дөп келген біздер үшін қиял-ғажайыптай көрінері
ақиқат. Өзім көзбен көріп, жаныммен сезінген осы оқиғадан
соң тылсым дүниеге, адамдардың санасы жете бермейтін
беймәлім-құпия әлемге деген көзқарасым өзгере бастады...
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***
Сөйтіп, Бақытжанмен арадағы кірбіңсіз сыйластығым
үлкен сезімге, жалын атқан махаббатқа айналарын кім білген.
Жасым қырыққа тақалғанда осындай күн кешемін, асау
сезімнің әлегінде жүремін деп мен де ойлаған емеспін. Бір
күні «Мектеп» баспасына жуырда директор болып келген,
атақты жазушы ағамыз Марал Ысқақбаев телефон соғып:
«Інім, уақыт тауып келіп кетші. Өзіңе айтар әңгіме бар»
деді. Директордың әңгімесінен ұққаным. Кеше кешкісін
жасы алпыстар шамасында, орта бойлы бір әйел келіпті.
Қасында жүзі ашаңдау, ұзын бойлы келіншек бар. Өзін Кенен
ақынның қызымын деп таныстырды. «Сіздің қол астыңызда
Күртібаева Бақытжан деген әйел істейді. Соны қызметтен
босатыңыз. Болмаса, жоғары жаққа дейін арызданамын.
Бұл не сұмдық, біреудің сүттей ұйып отырған семьясын
бұзып, әлекке салып жүрген қандай адам?» дейді. «Біреудің
жеке ісіне, өміріне араласа алмаймын. Ондай құқым жоқ»
десем де ұқпайды. Қатты-қатты сөздер айтып, қоқан-лоққы
көрсетіп кетті. Мен жаңадан келген адаммын. Бұл қайдан
шыққан әңгіме? Түсіндіріп берші» деп реніш білдірді. Мен
асықпай отырып әңгіменің төркінін, оған өзімнің қандай
қатысым бар екенін жасырмай айтып бердім. «Аға, соған бола
ренжімеңіз. Бәрін өзім реттеймін. Жас бала емеспіз ғой!»
деп рахметімді айтып шығып кеттім.
Япырай! «Үндемеген адамнан үйдей пәле шығады»
дегенді қалай тауып айтқан. Бұл неде болса үнсіз жүріп-ақ,
бәрін іштен шалатын Сәниядан болғанын бірден сездім. Үйге
келген соң қыспаққа алып, сұрақты жаудырып жатырмын.
«Мұның ұят емес пе! Бастығына кісі салып, бүкіл ұжымға
жаман атты қылғанда не ұтасың? Менің абыройымды
неге ойламайсың?» деп іштегі ашуымды біраз тарқатып
алдым. «Абыройды ойлаған адам сен сияқты ойсыз іске
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бармайды. Бәрін шулатып жүрген өзің емессің бе? Мені
тәлкек етсең де, балаларды неге ойламайсың?» деп ол да
өкпесін айтып, запыран құсқандай болды. «Мен ешкімді
жіберген жоқпын. Ол әйелдің бастығына кімнің барғанын
білмеймін. Онда менің шаруам да жоқ» деді. Бұдан кейінгі
сөздің еш пайдасы жоқ екенін сезіп, үнсіз қалдым. Жалған
айтып тұрғаны әр қимылынан, сөзінен байқалып тұрды.
Сәния екеуміздің арамыздағы екі жылға созылған текетірес
осылай басталып еді.
Б...болса баяғы ақжарқын мінезіне салып ешнәрсесін
білдіргісі келмейді. Қай уақытта көрсең де күле қарап,
сабырлы мінезінен бір таймайды. Мүмкін өзге жұрт
байқамаса байқамайтын шығар. Ал менің құштар жүрегім
оның ішкі дүниесінде болып жатқан аласапыран дауылды
жасаураған көзінен-ақ сезе қоятын. Өзімді ғана емес, оны
да әбігерге салып қойғаным жаныма батады. «Не біржола
тыйыл немесе жігіттік мінез танытып бір жағына шық»
дейді ішкі түйсігім.
Осылайша, екі оттың ортасында қалып, жаным шыр
қырап жүргенде туыстас інім Мергенбайдың келе қалғаны.
Қарындасым Ақтамақпен бір сыныпта оқыған, сол ауылдың
жігіті. Бұл күнде әкемнің мұражайының директоры. Шай
үстінде:
– Бәке, осы директорлық жұмыс маған қол емес екен.
Көркемжан аға басқа жұмысқа ауысқан соң, атамның
әруағын сыйлап келісіп едім. Мұндай іске ешқандай бейі
мім де, құлқым да жоқ. Орныма қоятын ыңғайлы адам болса
жақсы болар еді. Қатты қиналып жүрмін, – деп қалды. Тап
сол сәтте: «Бүйтіп, алақұйын күн кешіп, көпірме сөздің
жетегінде жүргенше ауылға тартып кетсем бе екен» деген ой
қылаң бергендей болды. Несі бар, әкенің мұражайын қолға
алып, шырақшысы болсам одан артық абырой қайсы? Біраз
ойланып отырып:
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– Сенің орныңа мен барсам, аудан, облыс басшылары
қалай қарар екен? Бұл баяғыдан бері қайда жүр деп түрткілеп
жүрмей ме?
– Ол не дегенің, Бәке? Ақынның өлең-жырларына, қал
дырған мол мұрасына туған баласы ие боламын десе, оған
кім қарсы болады? Оның үстіне журналист-қаламгер адам
сыз. Қай жағынан болса да, келіп тұрсыз! – деп көңіл желігін
арттыра түсті.
– Мергенбай, бұл сөз әзірге екеуміздің арамызда қалсын.
Егер орайы келіп жатса, саған өзім телефон соғып хабардар
етемін, – деп шығарып салдым.
Осы күннен бастап менен маза кетті. Әкемнің мұра
жайына кету деген ой көңілімен шықпай қойды. Оның үстіне
біздің ауыл бар және бірнеше шаруашылық бірігіп Қордай
ауданынан бөлініп, өз алдына отау тіккелі бір жылдан асты.
Красногор ауданы деп аталады. Орталығы Отар станциясы.
Балалық шағымның бесігіндей болған киелі мекен. Ондағы
кәрі-жастың бәрі мені жақсы біледі. Ауыл жағдайына тез
үйреніп, көндігіп кетерім даусыз.
Мені қатты қиналдырған нәрсе ағалық пейілін білдіріп,
қамқорлығына алған баспа директоры Хайдолла Тілемісов
тың алдынан өту болды. Менің «мәжнүн ахуалымды» ол
кісі де естіген шығар? Не деп барам, нендей сылтау айта
мын? Ақыры бар күш-жігерімді салып, қасыма баяғы Ақкөл
досымды алып кіріп-шығуға тура келді. Әкемнің мұражайы
туралы, жұмысының тұралап қалғаны, соған жанашыр
ретінде барғым келетіні жайлы тәптіштеп айтып бердім.
Сырбаз мінезіне салып біраз үнсіз отырды.
– Әкеге қызмет істеймін дегенің көңілімнен шығып
отыр. Оған кім дау айтсын? Қарсылығым жоқ. Өмірдің
«дәмін» ертелеу татқан, жасы үлкен аға ретінде мені ойлан
дырып отырған басқа нәрсе. Ауылдың тірлігін білеміз ғой.
Бәріміз сол ауылдан түлеп шыққанбыз. Ауылда не көп,
той-томалақ көп! Ағайын-тумалар бәрі қаумалап, кезек
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пен қонаққа шақырады. Қырлы стаканға толтыра шарап
құйып, күштегендей қолпаштап жататыны тағы бар. Сенің
осы күнгі суытылған аттай әдемі қалпыңды бұзып алмасақ
жарар еді. Менің көңілімді алаңдатып отырған осы жәй,
– деп сөздің ашығын айтып салды. «Жоқ аға, енді бұл
пәлеге жолай қоймаспын». Менің сөзіме сәл ғана жымиып
күліп қойды.
– Мына, Ақкөл досың секілді сөзге берік бол. Сендерге
өзім естіген мына бір әңгімені айтып берейін, естеріңде
жүрсін, – деді.
...Арақ деген әзәзіл, аузымен «құс тістеген» талай
дарынның, ақынның, данагөйдің жолын кесіп, тағдырын
тәлкек еткенін көзбен көрдік. Мұндай жәйлар көне заманда
да болып жатады екен. Жас кезімде біздің ауылда Құранкәрімді жатқа айтатын бір қарияның айтқан аңыз-әңгімесі
есіме түсіп отыр. Сонау жаугершілік кезде тұтқынға түскен
бір бейшараны алып кеп: «Саған үш міндет артамыз. Соның
бірін орындасаң еркіндік аласың. Біріншісі – анаңды өз
қолыңмен өлтір, екіншісі – қарындасыңды зорла, үшін
шісі – мына ыдыстағы сусынды түк қалдырмай ішесің. Қай
сысын таңдайсың ол өз еркіңде» депті. «Анамды өлтіріп,
қарындасымды зорлап қарабет болғанша, «Уу» болса да
мынаны ішіп өлейін» деп ойлаған жігіт әлгі ыдыстағы
сусынды сарқып ішіп алыпты. Сөйтсе, ол көп жыл сақталып,
әбден бабына келген, уыты күшті шарап екен. Әп-сәтте
басы айналып, ес-түсін білмей мас болған жігіт аяғында өз
қолымен анасын өлтіріп, қарындасын зорлап күнәға батады.
Ертесі күні есін жинаған жігіт өзінің не істегенін білген соң
өзіне-өзі қол жұмсап, жарық дүниемен қоштасқан екен дейді.
Сендер әлі жассыңдар, бұл әзәзілден аулақ жүргендерің
абзал» деп еді.
Айтпақшы, сен бұл жақтан алып-ұшып барғанда,
ешкім сені директор етіп отырғыза салмайды. Оның өз
тәртібі, қалыптасқан жүйесі бар. Мүмкін болса, Мәдениет
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министрлігінің ұсынысымен барғаның дұрыс болар еді.
Жұмысыңды тапсырып, тиісті қағаздарыңды өткізгенше
біраз күн бар. Мен Әбекеңе бір ауыз айтып көрейін, бәлкім
қабылдап та қалар.
Директорым айтқан күні атақты жазушы, Қазақстан
Мәдениет министрінің орынбасары Әбіш Кекілбаевтың
қабылдау бөлмесіне келіп, кезек күтіп отырмын. Басшыма
айтқанымды түгелдей дерлік Әбіш ағаға да баяндап бердім.
Ол кісі шаруамды көп созған жоқ. Жәй ғана: «Жұрт деген
Алматыға жете алмай жүрсе, сенің ауылға барамын дегенің
адамға ой салатын нәрсе екен» деп күліп қойды. Менің
көзімше әлдекімге телефон соғып, қысқа ғана аман-саулық
сұрасқан соң: «Менің алдымда Кенен ақсақалдың бала
сы отыр. Әкемнің мұражайына барып қызмет етсем деген
өтінішпен келіпті. Бұл бір жақсы үрдіс екен. Сіздің
пікіріңізді білейін деп әдейі хабарласып отырмын. Бұған
қалай қарайсыз?» деді. Министрдің орынбасары телефон
соғып отырған соң ол жақтағылар не десін? Жарайды, келем
десе келсін деген шығар. Бұл менің іштей жасап отыр
ған долбарым. Әбіш аға телефонын қойып, маған ойлана
көз тастады. «Інім, өзің естіп отырғандай сен ендігі жерде
Жамбыл қаласына (сол кездегі атауы) жетуің керек. Әлгінде,
облыстың мәдениет басқармасының басшысы Алдаберген
Сәрсенбаевпен сөйлестім. Келсін, ақылдасып көрейік дейді.
Қалған мәселені солар шешеді».
Тосыннан келген бұл шешімімді әлі ешкімге айтқан
жоқпын. Шешем не айтар екен? Сәния не дер екен? Бұл
ойымды Б. қалай қабылдайды? Ендігі жерде ойымды сансаққа жүгіртіп, жанымды жегідей жеп жатқан нәрсе осы.
Қалай айтудың ыңғайын таппай жүр едім, соның реті
бүгін келгендей болды. Күтпеген жерден үйге Төрткен
тәтемнің келе қалғаны. Арқаланып қалдым. Үшеуінің
көзінше барлық жәйды айтып бердім. Мәдениет министр
лігіне барғанымды, оншақты күннен соң Жамбылға жол
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жүретінімді де жасырған жоқпын. Ана деген қай уақытта
да бала жағында ғой. Терең күрсініп, бет орамалымен көзін
сүртіп жасып қалды.
– Қайтейін, балам, сенің аласапыран күйіңді көрмей отыр
дейсің бе? Біріңді-бірің танымайтын адамдай, қабақтарың
ды түйіп, дүрдиісіп жүргендерің қабырғама батады. Бәрінен
де балаларға қиын. Сен қай уақытта, қандай күйде келсең
де аяғыңа оралып, мойныңа асылып мәре-сәре болып жа
татын еді. Өзің де әкең сияқты өте балажан адамсың. Ондағы
жағдайың қалай болар екен? – деп біраз отырды.
– Апа, жердің түбі емес қой. Ай сайын келіп тұрамын.
Каникулда балаларды алып кетемін, – деп жұбатқан болдым.
Даусым дірілдеп, сөзім шашырап, сенімсіз шықты. Шешем
мойнын бұрып, ендігі сөзін Сәнияға бағыштап айтты:
– Келін, қарағым! Сен жаман келін болған жоқсың.
Саған бәріміз ризамыз. Артыңнан ілескен қаңқу сөз, өсекаяң болған емес. «Көңілің қалған адам – өлген адам» дейді
екен бұрынғылар. Бірге тұрмаймын, кетемін деген адамды
қол-аяғынан байлап, зорлап ұстайсың ба? Ақылың бар,
оқыған, көзі ашық адамдар олай істемейді. Аттандап, айғайшу шығарып, даурығып жататындар көкірегі соқыр, надан
адамдардың тірлігі. Үш баламен далада қалып қоямын деп
ойлама, қарағым! Көз тірімде осы үйді екеуіңе теңдей етіп
бөліп беремін.
Апамның сөзіне Төрткен де босап, жылап қалды.
«Апам дұрыс айтады. Бақытжанды алыс жерге тентіретіп
жібергендей болмайық. Ақылға салып, сенің де туыстарыңды
шақырып, бір мәмлеге келейік, қарағым. Ат құйрығын кесісіп,
көрместей болатын нәрсе емес қой. Балалар тұрғанда ешкім
ешқайда кетпейді» деді.
Көмейіме запырандай ащы дәм келеді. Үлкендердің
сөзіне көңілім толқып, жылап жіберердей әрең тұрмын. Апам
болса келінінен бір ауыз сөз күтіп үнсіз отыр. Бір кезде:
«Оны зорлап ұстап отырған кім? Қатын құсамай, кететін
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болса шамаданын алып шығып кетпей ме!» деп күңк ете
қалды. Сәнияның соңғы айтары осы болды. Сөзге сараң,
сіреспе мінезін жақсы білемін. «Қатын құсамай» деген сөзіне
шамданып қалдым. Мен бірдеме айтқым келіп қозғалақтай
беріп едім, шешем қолын көтеріп: «Балам, шығып кетші!»
дегенді ымдап көрсетті...
Сол аптаның аяғында Сәнияның туыстарын, жақын
құрбы-құрдастарын үйге шақырып, дастарқан жайдық.
Мұның бәрін жөнін тауып, келістіріп жүрген тағы сол апам
мен Төрткен екеуі. Бұл «жиынға» Сәнияның Шуда тұратын
тәтесі, Фрунзе қаласынан Айда деген туған әпкесі келді.
Мені Төрткен оңаша шақырып алып: «Сен қызбалыққа
салма. Кім не десе де ашуға берілмей, сабыр сақта. Бұл
ұрыс шығарып, салғыласып жататын жер емес. Ер адамша
тоқ етер сөзіңді айтып шығып кет» деп үйретіп қойған.
Мен кіргенде бәрі тым-тырыс бола қалды. Мені бірінші рет
көргендей бажырая қарайды. Бәлкім, маған солай көрінген
де шығар. Тыныштықты Шудан келген әпкесі бұзды.
«Біздік күйеу бала осы. Самай шашы ағарып, бірнеше
баланың әкесі болғанда махаббаты қайта ашылып қыз
Жібек пен Төлегендей болып жүргені» деп кекетіп қойды.
«Сіз, махаббаттан не білесіз?» дегім кеп тұрды да әлгінде
Төрткеннің таптап айтқаны есіме түсіп, үнсіз отырмын.
Не болса да бірдеме деуім керек. Бәрінің аңтарыла күтіп
отырғаны да сол. Ішкі толқуымды әрең басып: «Сәния, менің
саған ешқандай ренішім жоқ. Адал жар сендей-ақ болсын.
Сен балалардың анасы, мен сол балалардың әкесі боп
қала берейік. Мына үйді, дүние-жиһазды бөлуді де өз
қалауыңа беремін. Тек мені дұрыс түсінсең болғаны» деп
орнымнан тұрып, шығып кеттім. Кейін Төрткен тәтем
нің айтқанына қарағанда қонақтар ұзақ отырыпты. Ба
сында біраз өкпелі сөздер айтып кінәласқанмен, соңыра бір
келісімге келіп, тату тарастық дейді. Көпті көрген шешем
нің парасаттылы, Төрткен тәтемнің ақпейіл, ашықтығы
456

арқасында екі жылға созылған текетіресіміз оң шешімін
тауып, маған «еркіндік» алып берді.
Қалай болғанда да мен Сәниядан мүлдем қол үзіп,
суысып кеткен жоқпын. Алтындай қымбат ұл-қыздарым тұр
ғанда қайда барасың, қалай ғұмыр кешесің. Жиі-жиі келіп
балалардың бетінен өбіп, көңілім жай тапқандай болатын
едім. Оның үстіне шешем: «Қандай жағдайда жүрсең де,
тағдырың қайда бастаса да балаларды көңілден тыс қалдыр
ма. Нағыз жігіт екеніңді көрсет. Біле-білсең, олар сенің ғана
балаларың емес, Кенен екеуміздің ұрпағымыз ғой», – деп
еді. Анамның осы сөзі мен үшін үлкен демеу болды. Қайда
жүрсем де, қандай күй кешсем де Сәния мен балаларымды
бір сәт естен шығарған емеспін. Көп кейін жан ашуы
басылып, көңіл толқуы бәсеңсіген кезде Сәнияға арнап «Бал
күндер» деген ән де шығардым. Сондағы айтпақ ақ тілеуім,
арман-өкінішім, көңіл алауы тап осы әнге тоғысқандай
болып еді:
«Елеусіз, қызықсыз бал күнім өтті деп,
Жүрсіңбе, сәулешім, ішіңнен өкпелеп.
Жастықтың желігі құйын ғой, құйын ғой!
Кешіргің қойыппын азырақ еркелеп.
Көз ілмей сырласқан ақ тілеу түндерде,
Сыздаған жүрегім өзіңді іздерде.
Жүрсем де шалықтып жетпеді-ау, жетпейді,
Өзіңмен дәм-тұзым жарасқан күндерге».

***
Ауылға бара салып, Мергенбай екеуміз Жамбыл қала
сына жол тарттық. Мәдениет басқармасының бастығы
бізден біраз жас үлкендігі бар, баппен сөйлейтін кісі екен.
Сұраққа алып, әр нәрсені айтып уақыт өткізген жоқ. Маған
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қарап: «Отбасымен көшіп келесің бе? Ауылда тұратын
үйің бар ма?» – деді. «Аға, өзім біраз істеп көрейін, содан
соң көре жатармын. Қарашаңырақта ағам отырған жоқ па?
Әзірге, сонда тұрамын». Менің сәл күмілжіп қалғанымды
аңғарған да жоқ. Мергенбайдан: «Сен өз еркіңмен босап
жатырсың ба? Әйтеуір қандай да бір қысым жасау, күштеу
жоқ па?» деп сұрады. «Ол, не дегеніңіз, аға! Бәкеңді арнайы
іздеп барып, көндіріп, сізге ертіп әкеп отырған жоқпын
ба?» деп бәйек болып жатыр. «Жарайды ендеше, өтінішқұжаттарыңды тастап кетіңдер. Түстен кейін дайын болады.
Кадрлар бөлімінен аласыңдар» деп орнынан тұрып, бізге
қолын созды. «Іске сәт, жігіттер!» Міне, осылай, тағдырдың
толқыны айдап әкем, атақты халық ақыны Кенен Әзірбаев
тың әдеби-мемориалдық мұражайының директоры болып
шыға келдім. Бұл – 1985 жылдың мамыр айы еді.
Көктен түскендей менің бұл келуімді әркім әр саққа
жүгіртіп болжам айтып жүрді. Бірі «мұражайға үлкен
қаражат бөлінетін болыпты, соны қадағалап, рәсуа қылмас
үшін жіберіпті» десе, енді бірі «әкесі туралы ғылыми еңбек
жазуға келіпті» дейді. Оның ішінде «Әлде бір қылмыс
жасап, қызметінен босап, амалсыз осында келіпті» деген
«сәуегей» сөздер де бар. Ел аузына қақпақ боларсың ба!
Ішімнен күліп қойып, сыр білдірмей жүре бердім.
Бір күні шай үстінде Көркемжан ағам осы сұрақты
төтесінен қойды. Ерте ме, кеш пе бәрібір айтылатын сөз.
Сол жерде бар мәселені асықпай отырып, жайып салдым.
Өзінің баяғы томаға-тұйықтау мінезіне салып: «Қалай
десең де сенің бұл ісіңді қолдай алмаймын. Ел-жұрт не
дейді? Бірге өскен жора-жолдастарың не дейді? Анаумынау емес атақты адамның баласы деген атымыз бар.
Қаланың ортасынан ойып алған төрт бөлмелі үйіңді, үш
балаңды қалай қиясың?...» деп баяғы құлағымды жауыр
қылған сарынға көшті. Екі самайым солқылдап, қаным
шапшып миыма құйылып жатқандай тұла-бойым ысып кетті.
Орнымнан атып тұрдым. «Болар іс болды. Осы бір сөзді неге
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айта бересіңдер? Менде жүрек, менде әкелік сезім, ақыл-ой
мүлдем жоқтай. Менің жан арпалысымды, қайғы-мұңым
ды неге ұқпайсыңдар?» деп далаға атып шықтым. Туған
бауырың бүйтіп жатса, өзгелерден не қайыр?...
Мұражайдың ашылғанына төрт жылдан асыпты. Ұжымда
7 адам жұмыс істейді екен. Әкемнің бүкіл құжаттарын, қол
жазбаларын, мерейтойларында түсірілген фотосуреттерді
нөмірлеп, тізбелеп отырған ақынның келіні Дина. Сол
кездегі отырғызған ағаштар, шыршалар кәдімгідей бой
көтеріп, әдемі баққа айналыпты. Бірақ әлі бос жатқан жерлер
көп. Болашақта сол алаңшаларға арық тартқызып, ағаш
отырғызса мұражайдың айналасы бұдан да көркейе түсетіні
ақиқат. Мұражайдың аумағы түгелдей темір қоршаумен
қоршалыпты. Неге екенін қайдам? Тек біз отыратын кеңсеүйдің сол жақ қапталы мүлдем ашық жатыр. Өрістен келген
жылқы мейлі қойлар болсын тура тартып баққа кіреді.
Оны қаумалап айдап шығудың өзі бір жұмыс. «Бұл тұсқа
қоршау жетпей қалған ба? Неге ашық қалған?» деп жеңгем
нен сұрап едім. «Неге жетпесін, соның біразы ұрланды,
біразын Көркемжан ағаң директор боп тұрғанда көңілшек
теніп әлдекімге беріп жіберді» деді. Сөйтіп, менің алғашқы
жұмысым темір қоршауларды іздеуден басталып еді. Соның
үшеуі өзіміздің үйден табылды. Мал қораның ішін бөліп,
бір жағына сиыр байлайтындай етіп қоршап тастапты. «Аға,
тағы кімдерге беріп едің есіңізге түсіріңізші?» деп тақақ
тай түсемін. «Қалғанын Сабырқұл мен Жомарт ағаңның
үйінен табасың. Уақытша пайдалана тұрайын деген соң
бергенмін» деп ақталғандай болады.
Сабырқұл мен Көркемжан екеуі бұрынғының жолы
мен бір-біріне ат мінгізіп, түйе тарту еткен ежелгі достар.
Жұқалаң келген, мінезі жұмсақ, ақкөңіл жігіт. Мені көріп
балаша қуанып, елпелектеп қалды. Әдеппен жөн сұрасқан
соң: «Аға, мен әкемнің мұражайына жаңадан директор
болып келдім. Көркемжан сізге уақытша пайдалана тұр
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деп біраз темір қоршау берген екен. Соны алуға келіп едім.
Мұражайға өте қажет болып тұр» дедім барынша сыпайы
сөйлеп. «Алам десең ала ғой, қарағым! Бірақ, кешке келетін
қойды қайда кіргіземін? Мал қораның бір жағы түгелдей
осы темірмен қоршаулы. Оны алсаң мал далада қалады»
деп абыржып қалды. Расында, мал қора мен биік етіп
үйілген шөптің арасындағы қоршауды алып тастаса, бәрі де
ашық-шашық қалары сөзсіз. Екеуміз біраз үнсіз тұрдық.
– Оның жолы біреу ғана. Сен, басшыларға бір табан
жақын жүрген адамсың. Орайы келсе колхоздан қоршауға
жететіндей етіп тақтай ағаш әпер. Ағаштың кесінділері
пилорамада шашылып жатқан жоқ па? Соның өзі де жетіп
қалар. Темірің болса тұр ғой, міне. Оны кім алар дейсің? –
деп қулана қарап қойды.
Ол кезде біздің колхоздың басшысы Дауылбай деген
ағамыз. Сөзге берік, шаруаның көзін табатын іскер жігіт.
«Ол келгелі аулымыз бұрынғыдан да көркейіп, ажарлана
түсті» деп жұрт айтып отыратын. Өтініш айта барған менің
сөзіме күліп:
– Пау шіркін, Сәкең де ебін тауып кімге қалай құрық
салуды біледі-ау! Өзі келмей сені жіберіп отырғанын
көрмейсің бе? Алдыма бірінші рет келіп отырсың, көңіліңді
қалдырмайын, – деп қолын қойып, бір парақ қағаз ұстатты. –
Мынаны, прорабқа көрсетсең, ар жағын өздері шешіп береді.
Қызметіңе табыс тілеймін!
Жомарт аға да басында келіскісі келмегендей мінез
танытып:
– Мұны өз ақшама сатып алғанмын. Сенбесең,
мұражайдың қызметкерлерінен сұра, – деп біраз дауласқан
болды. Өңін бермей шындап сөйлейді.
– Аға, әділін айтсақ мұның бәрі атамыздың жатқан жерін
қастерлеп, қорғау үшін керек. Сондай әруақты адамның
бейітін мал тептеп жатса киесі ұрмай ма? – деп шамданып
қалдым.
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– Үй, інім-ау, сен әруақтарды қозғап кеттің ғой. Сені
сөйлете түсейін деп айтқан ағалық әзілімді шын көріп қал
дың ба? Ала ғой! Қазір-ақ шығарып қоямын. Сол темірдің
маған аса қажеті де жоқ, – деп ақтарыла күліп жатыр. Қалада
көп жыл тұрып, ауылдың жарасымды әзіл-қалжыңынан,
қағытпа сөздерінен тосырқап қалғанымды сонда байқадым.
Аға болса арқамнан қағып:
– Сен біле-білсең, Көркемжан екеуің маған жақын туыс
емессіңдер ме? Ұялмай келіп тұр. Бұл да сенің бір үйің.
Жырақтап, тым «городской» болып кетпе, – деп әзілмен
шығарып салды.
Сол жолы әр үйден сұрастырып әкелген темір қоршау
ларды орнатудың өзі біраз шаруа екен. Науқан кезі емес
пе? Гараждағы жұмыстар бітіп болмайды. Дәнекерлеуші
жігіттің артынан бір апта жүріп, әрең алып келдім. Бәріміз
жабылып бақтың ашық жатқан тұсын бекітіп алдық. Баспа
лардың есігін тоздырып кітап шығарудан бір кем түспейтін
жұмыс. Әсіресе, кіріп кеткен малды қуып әбден мезі
болған музейдің қызметкерлері үшін мұным үлкен қуаныш
болды. Тап бір ауқымды іс тындырғандай көңілім өсіп,
марқайып қалдым. Шіркін, аздаған тірлік болса да, өз әкеңе
қызмет ету қандай бақыт!
Аудан орталығына барып ондағы қызметтес жігіттермен
танысып қайттым. Көбісі талай дәмдес болған таныс адамдар.
Елдос аға ауданның Бас инженері, Беден құрдасым сондағы
бір үлкен қойманың директоры екен. Көркемжанмен құлынтайдай тел өскен Темкен аға болса ауданның бүкіл қар
жысын уысына ұстапты. Сақан інім ауданның кәсіподағын,
Дүйсебай халық бақылау бөлімін басқарады. Басқа да
жүзі таныс жігіттер келіп амандасып жатыр. Бәрі де сол
топырақта өскен жігіттер, бәрі де мені жақсы біледі.
Ауданның бүкіл техникасы Елдос ағаңның құзырында
деген соң інілік назымды айта кетейін деп қайта кірдім.
– Елдос аға, мына мен мініп жүрген көліктің (ПАЗ) сау
тамтығы жоқ. Әбден тозығы жеткен. Төрт дөңгелегі бірдей
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тозған. Кәдімгі таз адамның басындай жып-жылтыр, биттей
де бүдірі жоқ. Мұнымен жолға шығудың өзі қауіпті, – дедім.
«Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан» демекші,
аудандағы бүкіл көлікке қажетті қосалқы бөлшектердің,
дөңгелектердің иесі тағыда сол Беден құрдасым болып
шықты. Екеуі біраз сөйлесіп, келіскен болу керек.
– Қазір, Беденнің жұмысына бар. Төрт жаңа дөңгелек
береді, – деді. Баладай қуанып Беден құрдасыма жеттім.
– Әй, құрдас, аузыңның салымы бар екен. Басшылар
сұрап қалама деп тығып тастаған ең соңғы дөңгелектер
еді. Саған бұйырды, – деп әзілдеп жатыр. Сөзінің соңында:
– Мұны келген қызметіңнің көрімдігі деп есепте. Әлгінде
Елдос аға екеуміз солай келіскенбіз, – деді. Жерден жеті
қоян тапқандай марқайып шықтым. Төрт дөңгелекті тиеп
алып кеңсеге қайта келсем бәрі түскі үзіліске кетіпті.
Дәлізде есігін жауып енді шығып келе жатқан Жақан ініме
жолығып қалдым. Ол да мәдениет бөлімінің қызметкері.
Кішіпейіл, адамға тез жұғысып кететін пейілі түзу жігіт.
«Бәке, кеңседе ешкім жоқ. Жүріңіз, үйге барып, шай ішіп қай
талық. Қарындасыңыз қуанып қалсын». Расында, келіншегі
біздің ауылдың қызы. Өзі болса Отарда туып-өскен, бізге
күйеу болып келеді.
Есік алдына салынған шағын үйге кіріп жайғасып
отырмыз. Қарындасым болса:
– Жақанның осындай қожанасырлығы бар. Аға келеді
деп ертерек хабарлағанды білмейді. Бұл біздің шыбыннан
қашып кеп отыратын жеріміз. Қазір үлкен үйге дастархан
жайып келейін, – деп кәдімгідей абыржып қалды. Столда
жатқан газетті алып көріп едім, аудандық газеттің соңғы
нөмірі екен. Бірінші бетіне әкемнің үлкейтілген фотосуретін
беріпті. Бұрын көрмеген суретім. Көзімді жүгірте оқып
отыр едім, апыл-ғұпыл жүгіріп кірген үш-төрт жасар бала
есікті тарс еткізе жауып, ілгегін іле қойды. Қатты ентігіп
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кетіпті. «Есікті ашпаңдар, қазір Баба Поля келеді» дейді
аптыға сөйлеп. Біздің отырғанымызды көрмегендей, асыға
сөйлеп жатыр. «Тағы не бүлдірдің? Есікті ашып қой,
адамдар отырғанын көрмейсің бе?» деп әкесінің зекіп
сөйлегенін ерен де қылған жоқ.
«Өзі бір жынды кемпір. Қаптап тұрған көк алмасынан
біреуін ғана үзіп алып едім, таяғын ала салып қуып кеп берді.
«Біттібайымат!» деп айғай салды. «Өзің біттібайымат!»
деп қаша жөнелдім дейді. Баланың тіліне Жақан да, мен
де көзімізден жас аққанша күліп жатырмыз. Ол болса
көзі едірейіп, әлі сөйлеп тұр. Әкесі болса: «Бұл менің кіші
ұлым. Бетінен қақпай әбден еркелетіп алдық. Өскен соң
тыйылмаса, мұның талай қылығы бар» дейді күле сөйлеп.
Қалада жүріп өз балаларымнан да, өзгелерден де тап
осылай қазақы, жатық әрі тауып сөйлейтін ешкімді көрмеп
пін. Маған тіпті қызық көрініп кетті. Есіктің саңылауынан
сығалап тұрған ерке бала:
– Ә, болды, енді ешкім келмейді. Папам үйде болғанда,
біздің үйге жақындамайды, – деп есікті ашып, маған қарап
біраз тұрды.
– Аға, мен сені танимын. Анада шешем ауылға ертіп
барғанда көргенмін. Кененнің баласы деген. Келгеніңіз
жақсы болды, – деп ересек адамша қолын беріп амандасты.
Сөйлете түскім кеп қасыма отырғызып, басынан сипап:
– Жақсы бала екенсің! Жасың қаншада? Үлкейгенде кім
боласың?.
– Кім болушы едім, аға? Шал боламын ғой, – дейді даусы
шіңкілдеп. Күлкі қысып әрең отырмын. Содан соң менің
алдымда жатқан газетті көрсетіп:
– Мына кісіні танисың ба? – деді. Өтірік білмеген болып:
– Жоқ, онша танымай отырмын. Кім болды екен?
– Үй, қалай танымайсың? Бұл сенің әкең ғой! Кенен
ақын, – деп бетіме таңдана қарап қалыпты.
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– Е, е, мені қарабасып өз әкемді танымай қалыппын, – деп
ақталған болып жатырмын. Баланың тілі балдай деген осы
екен-ау! Сәлден соң:
– Аға, туфлиіңді киіп ал. Башпайыңа құмырысқа кіріп
кетеді. Көрмейсің бе, еденде қаптап жүр. Шешем қанша
қырып, сыпырып тастаса да таусылмайды. Осы үйдің астында
құмырысқаның илеуі бар-ау деймін!
Мен баланың жүзіне таңдана қараймын. Төрт жастағы
баланың тілі деп кім айтады?
– Шешем сізге дастарқан жайып, өрік-мейіздерін
шығарып жатыр. Неге екенін білесің бе?
– Бәсе, неге олай?
– Өрік-мейізді, тәтті кәмпиттерді алыстан қонақтар
келгенде ғана шығарады. Қазір помидор, қияр салынған
банкілерді де ашады. Өйткені сен құрметті қонақсың! Басқа
кісілер келгенде біз асты осында отырып іше береміз, – деп
мұрнын бір тартып қойды. Жақан болса ерке ұлының мен
естімеген талай қылықтарын айтып күлкіге батырды. Мен
ішімді ұстап: «Жақа, қой енді ішегім үзіліп кетер» деп көзімді
сүртіп, күлкімді әрең тыйдым. Тап осылай бар ықыласым
мен күлмегелі қашан? Дастарқан басында біраз отырып,
қарындастың пейіліне рахметімді айтып, жолға шықтым.
Күнде көріп жүрген боз дала бүгін ерекше рең алған
дай көсіле жарысып келеді. Машинаның терезесінен
басымды шығарып, даланың қоңыр желіне бетімді тосып,
ыңылдап ән салып келемін. Көп жыл жырақ жүріп, қала
тірлігіне етене «сіңісіп» кеткеннен болар ауыл адамдары
ның қарапайым аңғал мінезін, дариядай кең пейілдерін
қайта сезінгендей күй кешемін. Содан бері қаншама уақыт
өтсе де Жақанның сол ерке ұлының өткір мінезі, тауып
айтқан сөздері, қылықтары есімнен шыққан емес. Өрік-мейіз
қойылған дастарқанды көрген сайын есіме түсіп, өзімненөзім езу тартып күлетінім сондықтан.
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КӨПІРШІГЕН
КҮЙКІ ТІЛДЕН АБАЙЛА...
«Ер жігіт тіршілікте нені көрмес, ер болса қасыретке
бойын бермес» деген әкемнің сонау 1916 жылы ақ патшаның
жаналғыштарынан қашып, елден жырақ жүргенде шығар
ған «Бұлбұлға» атты әнінің бір жолы. Расында, ер жігіттің
басынан не келіп, не өтпейді? Жоқшылық, аштық, торығу,
құлазу, адасу. Айта берсең шегі жоқ. Нағыз ер адам осы
ның бәріне мойымай, күйреуіктенбей қасқая тұрып шыдам
дылық танытады. Ақынның «қасыретке бойын бермес»
деуінде осындай терең мағына жатыр. Бұл енді өмірдің
өзінен, адамдардың қаракетінен туындайтын қиындықтар.
Бұл өзгеше жағдай, өзгеше таным. Ал соның ішіндегі адам
ның жанын жаралайтын, жүрекке ине шаншып қойғандай
қатты бататыны жалған сөздер, өсек-аяң, күйкі тілдер болса
керек. Жасыратын несі бар. Мен сондай көпіршіген, «мысық
тілеу» сөздердің талайын естіп, жүрек сүзгісінен өткізген
адаммын. Әбден жауыр болған жалақор-жалаң сөздер,
тікенектей ащы сөздер, қаланы азсынғандай, мені өкшелей
қуып ауылға да жетіпті. Бір күні аузынан үнемі шараптың
иісі шығып тұратын бір жеңгем мені көшеде жолықтырып:
«Сені азғырып, үш балаңнан айырғалы жүрген әйел нағыз
әзәзілдің өзі. Бауырым есіңді жый, өз отауыңа, құдай қосқан
қосағыңа қайтып бар», – деп көпке дейін жібермей, көкіп
тұрып алды. Екі езуі көбіктеніп кетіпті. Көзін аларта, қабағын
түйіп қарайды. Зығырым қайнап әрең шыдап тұрмын. «Әттең
еркек болсаң ғой, «әзәзілді» көрсетер едім саған. «Жоғалт
көзіңді!» деп айғайлап жібердім. Аузымнан боқтау сөздің
қалай шыққанын да білмей қалыппын. Менен мұндайды
күтпеген сорлы әйел тез-тез басып «зыта» жөнелді. Аяқтары
шалынысып құлап қала жаздады. Бұл көзіме айтылған
бір мысал. Ал сыртымнан айтылған күңкіл сөздерді кім
есептеп жатыр дейсіз. «Басын дуалап, оқытып тастапты»,
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«Балаларының аттарын да ұмытым қалыпты», «Алғалы
жүрген әйелі сиқыршы екен», «Қалаға сыймаған соң, ауылға
қашып келіпті» деген сөздер қардай борап жататын. Мұндай
сөздердің қайдан шығып жатқанын біліп болмайсың. Іштей
сабыр сақтап, ешнәрсе естімегендей жүре бердім.
Бұл қаладан жырақ жүрген менің ахуалым. Ал «өртөсектің» тап ортасында қалған Б-ның жағдайы қалай екен?
Өткен айда барып қайтқанмын. Оңаша кездесіп, біраз
сырластық. Көздерінің алды ойылып, қатты азып кетіпті.
Оның да ажырасу туралы арызын сотта қарап жатыр екен.
Күйеуі, ата-енесі, олардың бірнеше қыздары, туыстары
жабылып, мұны баласымен қуып шығуды ойлайды
екен. «Сонда мен баламен далада қалуым керек пе? Бұл
ойларыңнан ешнәрсе шықпайды. Ендеше бәрін сот арқылы
шешемін» депті. Ол соттың қаншаға созылатыны тағы
беймәлім. «Өзім қазір баламды алып бір құрбы досымның
үйінде тұрып жатырмын» дейді. Қысқасы, оның да,
менің де жәйым мәз емес.
Екеуміз сөз байласқан соң, бәрі де тез бола қалатындай
көрініп еді. Олай болмады. Менің тиісті органға жазған неке
бұзу туралы өтініш-арызымнан да еш нәтиже жоқ. Өткен
айда Сәния екеумізді шақырып алып: «Әлі де болса ойла
ныңдар. Бір ай уақыт береміз» деп шығарып салды. Содан
бері тағы екі дүркін шақырды. Аға лейтенант, қазақтың жас
жігіті екен: «Інім-ау, несіне соза бересің? Бұл екі жақпен
келісіп, шешілген нәрсе. Мен енді қайтып қосылмаймын»
деген сөзіме де құлақ асқан жоқ. «Аға, ажырата салу опоңай. Ашуға бой ұрып ажырасып кеткендердің, төрт-бес
айдан соң қайта татуласып жататынын көріп жүрміз» деп
күліп қойды. Содан бері міне, жарты жылдай уақыт өтіпті.
Үйдің де бөлінетін түрі жоқ. Тәтеме, телефон соғып сұрасам:
«Онымен Сәнияның өзі айналысып жатыр ғой. Көңілден
шығатындай пәтер табылмай жатқан болар. Хабарласып,
біліп тұрмын» дейді.
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Енді ойласам, осының бәрін қасақана ұйымдас
тырып, таныс біреулер арқылы уақытты әдейі создырып
жүргендер бар екен-ау! Сондағы мақсат Б. екеуміздің
жүйкемізді тоздыру болса керек. Сонымен екі Бақытжан
екі жақта жүрміз. Көңілге қаяу түсірмейін деп қанша
тырысқанмен кейде қаңқу сөзден басың айналып, құлағың
шыңылдағандай болады. Кәдімгідей жасып қалады екенсің.
Қолымнан келері Б-ға деген жүрек лүпілін, көңіл толқынын
жанымнан шыққан әндер арқылы жеткізу болды. Уақыт
болса тоқтаусыз өтіп жатыр. «Сендердің махаббаттарыңды
сынап көрейік» дегендей үнсіз, аяусыз, баяу жылжыйды.
«Көпіршіген күйкі тілден абайла,
Ер жігітке саяқ жүру оңай ма?
Аңсап күтер ақ тілеуің мен болсам,
Әнімді сал, көп сарғайып мұңайма.
Түйсігі жоқ пенделер не демейді?
Жаны жазға жалған сөздер ермейді.
Ғашық болып көргендерден сұрашы,
Шын махаббат қайғы-мұңсыз келмейді».

НӨСЕРДІҢ СОҢЫ –
КҮНШУАҚ
Демалыс күні болатын. 1984 жылы өткен әкемнің 100
жылдық мерейтойына арнап жазылған мақала-естеліктерді
оқып отырып, ымырт түсіп, сағаттың түнгі он болғанын
сезбей де қалыппын. Бөлменің жарығын өшіріп тысқа
шықтым. Бақ іші тым-тырыс. Аспанда жұлдыздар самсап
тұр. Әке жайлы жазылған сан алуан естеліктердің әсері ме
білмеймін, көңілім алабұртып әлдекімді іздегендей шарқ
ұрады. Ақырын аяңдап, әкемнің бейітіне келдім. Топырағын
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сипап, ұзақ отырдым, ішімнен күбірлеп сырласқандай
боламын. «Балам, сенен үмітім көп еді. Бір басыңа ие бола
алмай, әлекке түсіп жүрсің. Ғашықтық отына мен де талай
күйгенмін. Ол қасиетті ұғым болғанмен, өте қатерлі сезім.
Баянды болса адамды шексіз бақытқа бөлейді, болмаса
жетелеп апарып жардан құлатады. Тірлікте армандаған
нәрсенің бәрі орындала бермейді, қарағым!». Әкем мені
мақпалдай жұмсақ алақанымен басымнан сипап, кеудесіне
басып отырғандай сезінемін. Денем бусанып, арқам терге
малынып кетті. Үнсіз тіл қатамын: «Кешір әке! Көп үміт
артқан балаңның сиқы осындай. Диуана сияқты үйден безіп,
жападан жалғыз жүргенім мынау. Бағыт сілтеп, жол көрсетер
ешкім жоқ. Өзіммен өзім алысып, жаным құлазиды. Бірдеме
десеңші, әке!» деймін. Үнсіз сырласамын. Бір сәт көзімнен
жасым ыршып-ыршып шыққанын байқамай да қалдым.
Кеудемді қысып тұрған құрсауды біреу жұлып алғандай
ішкі дүнием бір солқ етіп босаңсып жүре берді. Тоқтаусыз,
ағыл-тегіл аққан көз жасым омырауымнан үзіліп әкемнің
бейітіне тамшылап жатқандай. Жас баладай солқылдап, ұзақ
жыладым. Бар жан-тәніммен егіле жыладым. Біраз уақыт
өтсе керек. Орнымнан көтеріліп, жұлдызды аспанға көз
жіберіп ұзақ тұрдым. Олар болса «әкең сені кешірді, әкең
сені кешірді дегендей» жымың-жымың етеді. Тынысым
кеңіп, тұлабойым жеңілдеп қалыпты. Қордайдың түнгі
жұпары бетімнен өбіп, сипалап тұрғандай еді.
...Сырт көзге байқалмағанмен мұражайдың өзіне ғана
тән ішкі жұмыстары толып жатыр. Архивте жатқан мың
даған экспонаттарды, хаттар мен құжаттарды, ақынның жеке
өміріне байланысты бұйымдарды, жәдігерлерді, фотосурет
терді сақтау бір бөлек, соның бәрін жеке-жеке нөмірлеп,
тіркеп отыру қажет. Әрбір бұйым туралы қысқаша анық
тама жазу, тарихын, мұражайға кімнің тапсырғанын,
уақытына дейін көрсету абзал. Менің алғашқы жарты
жылым осы жәйларды бір жүйеге келтіріп, реттеуге кетті.
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Ол кезде қазіргідей компъютер заманы емес, бәрі қолмен
істеледі, қолмен жазылады. Сондай бір папкінің ішінен
өзіме беймәлім құжат кезікті. Онда болашақта Кенен ақынға
арналған музейді қай жерде ашқан жөн? Бұл кісі екі облысқа
ортақ ақын. Бәлкім, Алматыда, болмаса Жамбыл қаласында
салған дұрыс болар деген пікірлер айтылыпты. Осындай
екі жақты көзқарас болғанға ұқсайды. Ақын өмірден
озған 1976 жылдан бері есептегенде, музей құрылысының
бірнеше жыл кешігіп басталуына осы себеп болса керек.
Көп уақытқа созылған осы даулы мәселенің тізгінін өз
қолына алып, соңғы түйінін шешкен сол кездегі Мәдениет
министрінің орынбасары, мемлекет қайраткері, этнографғалым Өзбекәлі Жәнібеков екен. Ол ақынның ауылына
арнайы келіп, тұрған үй-жайын көріп: «Шіркін, атамыздың
мына кірпіш үйі, қора-жайы, Кенекең ұстаған бүкіл бұйым
дары, құрал-саймандары, ер-тоқым, атақырына дейін тұнып
тұрған экспонат емес пе? Бұдан артық қандай музей керек?»
деген екен. Оған Көркемжан: «Аға, бұл әкемнен қалған
қарашаңырақ. Оны тастап, бала-шағамды шұбатып қайда
барамын?» деп қарсылық білдіреді. «Онда сенің өзіңе арнап
бөлек үй салып береміз. Келіссең болды» дейді. Тап қазір
біз кеңсе етіп отырған үй Көркемжанға арнап салынған
үй екен. Бұдан соң бірнеше рет арнайы комиссия келіп,
ауыл-аймақты аралап көріп: «Расында, Алатауды әнімен
тербеткен, өзі де, өнері де кемерінен асып-тасып жатқан
ақынға мына жер тым тарлық етеді. Неде болса, ақынның
мәйіті жатқан жерге жаңадан ғимарат салып берген жөн»
деген шешімге келеді. Сондағы жаңадан салынған үй
ақынның музейіне айналып әлі күнге жұмыс істеп келеді.
Сол мұражайдың кезекті бір директоры болғанымды мақтан
етіп мен жүрмін.
Менің директорлық қызметім дүниені дүр сілкіндірген
1986 жылғы желтоқсан оқиғасына дөп келді. Оның
жаңғырығы біздің ауылға да жетіп жатты. «Шеруге шыққан
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қазақтың ұл-қыздарын итке талатып, қанжоса етіп қырып
жатыр екен. Көшеде қан судай ағып жатыр. Қазақстан
ның түкпір-түкпірінен көмекке жастар келіп жатыр екен»
дейтін ұзынқұлақ сөздер есіңнен тандырып, басың айнал
ғандай болады. «Кенен Әзірбаев атындағы Ырғайты совхозтехникумының студенттері де бір автобуспен шыққан екен
Қордай асуынан асырмай, ұрып-соғып тарқатыпты» деп
шуласады. Теледидар жұмыс істемейді, радио үнсіз. Телефон
байланысы мүлдем жоқ. Іш-құса болып, іштей аласұрып
мен жүрмін. Үй-іші аман ба екен? Балалар не болды? Б. не
істеп жүр екен? деген ой маза бермейді. Неде болса бара
көрейін деп ертесі күні музейдің автобусына мініп, жолға
шықтым. Қасымда жүргізуші жігіт және өз шаруасымен
бара жатқан ауылдың екі адамы бар. «Бізді тоқтата қоймас.
Алдыңғы жақтағы екі есікке «Кенен Әзірбаев музейі»
деген жазу жазылған. Атамыздың әруағын сыйлайтын
шығар. Талай рет барып-келіп жүрміз ғой» деп жүргізушім
нықтап қойды.
Бірақ біз ойлағандай болмады. Алматыға жеткенше бес
рет тоқтатты. Біресе әскери адамдар, біресе милиция келіп
үстімізді тінтіп, құжаттарға қайта-қайта үңіліп әбігерге
салды. Автобустың бүкіл орындығын сыртқа шығар
тып, қуыс-қуыстан дым қалдырған жоқ. «Қару бар ма?
Жасырып қойған есірткі заттар жоқ па?» деп зіркілдейді.
Жастау келген біреуі маған келіп: «Аға, мен сізді танып
тұрмын. Жамбыл атамыздың музейіне келгенде көрген
мін. Қалада үлкен бүлік шығып, ешқандай көлікті жібермеу,
тіпті қайтарып жіберу туралы арнайы бұйрық бар. Біз
жібергенмен қалада тұрғандар ұстап алады. Қайтып
кеткендеріңіз дұрыс шығар» дейді. «Ескерткеніңе көп
рақмет, бауырым. Қалаға жетіп алайықшы, содан кейінгісін
тағы көре жатармыз».
Алматыға жақындаған сайын жүрегім дүрсілдеп,
көңілім алабұртып, бойымды қорқыныш билегендей күй
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кешемін. Қаланы жақсы білетінім мұндай абырой болар
ма? Көлік аз жүретін шағын көшелермен, кейде аулаауланың ішімен өтіп қала орталығына жақындай түстік.
«Осы жерден мен түсіп қаламын. Ал сен үшеуің тап қазір
ауылға қайтып кетіңдер. Ұстап алса бастарың пәлеге қалады.
Не болып жатқанын көріп тұрсыңдар ғой!» деп қызмет
көлігімді кері қайтарып жібердім.
Үйге қашықтау болса да, басқа амал жоқ. Жан-жағыма
сақтықпен қарап, аяңдап келемін. Көше толған адамдар.
Солардың басым бөлігі қолдарына резеңке таяқ ұстаған
милиция қызметкерлері, солдаттар. Түстері суық, жүздері
зәр шашып тұрғандай ызғарлы. Қарсы сөйлеп бірдеме десең
болды көкпар тартқандай тарпа бас салғалы тұр. «Мир»
(сол кездегі атауы) көшесімен бойлай жүріп келемін. Кенет
көшенің бір бұрышынан жүзге тарта қазақ жігіттері жүгіре
шығып, бұларға қарсы жүрді. «Бізді алаңға жіберіңдер.
Қолымызда қару жоқ. Біз бейбіт келе жатқан студенттерміз»
дейді айғайлап. Олардың сөзін тыңдап, мәмілеге келіп жатқан
ешкімді көрмедім. Бір кезде «Готовьтесь»!» деген өктем дауыс
шықты. Артынша милициясы бар, солдаттары, жәй адам
дары бар қалың тобыр алаңсыз тұрған жігіттерге лап қойды.
Алдын ала дайындықтан өткен болу керек. Қолдарындағы
таяқпен бас-көзге қарамай сабап келеді. Құлағандарын
шаштарынан сүйреп, қолдарын қайырып көшенің шетінде
тұрған автобусқа тығып жатыр. Аяқ-асты көшенің бойы
апыр-топыр болды да кетті. Ыңырсып, бастарын ұстап, бүк
түсіп жатып қалғандары қанша? Денем дірілдеп, көз алдым
бұлдырап кеткендей әрең тұрмын. Мұндай қатыгездікті
кинодан ғана көруші едік, міне, енді тап көз алдымда болып
жатыр. «Аулаға қарай қашыңдар!» деп бар даусыммен
айғайлап жібергенімді байқамай да қалдым. Сырт жағымнан:
«Саған да осы керек пе?» деген біреудің қарлыққан даусы
естілгендей болды. Жалт қарап едім алпамсадай орыс жігіті
бетіме үңіле қарап тұр екен. Қасымнан өтіп бара жатып, оң
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қолымен ішімнен түйіп өтті. Ауа қармағандай аузымды ашып,
бүгілдім де қалдым. Осы күйімде қанша уақыт тұрғанымды
білмеймін. Денемді әрең жазып, жаңа жүре бастаған сәбидей
«тәй-тәй» басып үйге әрең жеттім. Бұл желтоқсан айының
18-күні болатын.
Қаланың орталық көшелері адам танымастай өзгеріп
кетіпті. Көше қиылыстары бір-біріне тақай қойылған
жүк машиналарына толы. Арасынан еңкейіп әрең өтесің.
Шашылып жатқан әйнек сынықтарынан, кесек тастардан,
ағаш бұтақтарынан аяқ алып жүргісіз. Мен үйден шыға
алмай екі күн жаттым. Жасыратын несі бар. Көшеге
шығудың өзі қауіпті, қорқынышты. Қорқасың. Дүлей дауыл
соғып өткендей ауламыздың тас-талқаны шығыпты. Тақау
орналасқан мектептің қоршауынан дым жоқ. Бәрін сындырып
алып кетіпті. «Үйден шықпаңдар, ересек балаларды көшеге
жібермеңдер» деп радио-телевизордан күндіз-түні қақсап
айтып жатыр. Үйде бір аптадай болып ауылға қайттым.
Әлгі көргендерім көпке дейін көз алдымнан кетпей, жаным
ауырып жүрді. Әсіресе, жетпіс жыл бойы санамызға құйып,
бойымызға сіңіріп келген кеңестік насихаттың, коммунис
тік көзқарастың бір сәтте-ақ тас-талқан болғанын көрдік.
«Кеңес елінде адам-адамға дос, туыс әрі бауыр» деген
көпірме сөздің тұғыры осал, жайдақ сөз екенін көрдік. Сол
туыс-бауыр дегендердің өздері бір-бірін қан-жоса етіп
сабап, итке талатып жатқанын көрдік. Мұндайда не айтуға
болады. Қазақ данагөй, кемеңгер халық. «Шәйнек мың күнде
емес, бір күнде сынады» дейді. Желтоқсан оқиғасы соны
бір сәтте дәлелдеп берді.
Оның жаңғырығы бізге де, музей қызметкерлеріне де
жетіп жатты. Орталықтан, облыстан арнайы келген адамдар
оларды жеке-жеке сұраққа алып, осы оқиға жайлы ойпікірлерін айтқызып, қолдарын қойғызып жататын. Музей
дің архивін тінтіп, әлдебір құжаттарды, дерек қағаздарды
тізіп жазып алатын еді. Оның ішінде Д.Қонаевтың, атақты
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ақын-жазушылардың, ғалымдардың, өнер адамдарының
құттықтау-хаттары да бар. Мен бұл жөнінде «Әке рухымен
сырласу» деген туындымда жазып едім. Енді оны қайталапқажап жатудың қажеті болмас. Қысқасы, сол жолы тарихи
мәні бар бірталай құжаттарды, фотосуреттерді, құттықтаухаттарды жасырып алып қалдық.
Желтоқсан оқиғасы жайлы әрқилы әңгімелер ауызданауызға көшіп бірер жылға дейін толассыз айтылып жүрді.
Кейін естіп білгеніміздей, оның алауы талай адамды
шарпып өткен екен. Соның ішінде КСРО Халық артисі,
қазақтың театр өнерін әлемдік деңгейге көтеріп кеткен,
атақты режиссер Әзірбайжан Мәмбетов ағамыз да бар екен.
Қазақтың қаршадай бір қызына араша түсем деп басынан
соққы жепті. Талай кейіпкерлерді сомдап, жүрек елегінен
өткізсе де тап мынадай озбырлықты көрмеген ағамыздың
жаны күйіп кетсе керек. Көп кейін, еліміз тәуелсіздік алған
жылдары Әзекеңнің осы ерлігі ескеріліп «Халық қаһарманы»
атағы берілді.
Осындай ұлтжанды, намысқой жігіттердің бірі Сағатхан
Әшімбаев. Ол екеуміз университетке бір жылда түсіп,
қатар оқыдық. Ол филолог, мен журналистпін. Көп жылдар
көрші болып та тұрдық. Атақты ғалым, әдебиет сыншысы,
академик Мұхамеджан Қаратаевтың үлкен үміт артқан,
дарынды шәкірті. Жас кездегі менің «арындап», дегбірі
қашқан асау аттай болып жүретін мінезімді көріп: «Осы сен
іш-құса боп жүрген біздің заманның Печорині сияқтысың»
деп әзілдеп қоятын еді. «Жоқ, Сәке, Печориннен гөрі маған
Раскольниковтың әрекеті ұнайды. Қолыма балта берші, езуі
қисайған рушылдардың біреуін қазір-ақ шауып тастайын»
деп әзіліне әзілмен жауап беретін едім.
Сағатхан досым «таяқты» алаңда ит жетектеп жүр
ген әңгүдік солдаттардан емес, қолында билігі бар «даң
ғойлардан» жеді. Ол кезде «Қазақ телерадио комитетін» бас
қаратын. Мынадай жүгенсіздікті көріп жаны шырқыраған
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Сәкең қол астында істейтін журналист-операторларды
шақырып алып: «Мына көріністі түгелдей түсіріп алыңдар.
Мұның тарихи мәні бар» деп бұйрық беріпті. Кейін жаппай
тексеру, тінту басталған кезде «сол түсірілген фрагменттерді
тығып ұстап отырсың» деп Сағаттың өзін қыспаққа алып,
біраз уақыт тергеуге алған көрінеді. Сонысы бар, оның
үстіне пікірін бүгежектемей ашық айтатын мінезі бар, туған
халқы үшін отқа түсуге даяр тұратын жалынды қаракеті
үшін қызметінен кетуге мәжбүр болғаны ақиқат. Кейін
бір жолыққанда: «Бәке, осы сен өзіңді-өзің таба алмай
көп нәрседен қол үзіп қалып жүрсің-ау! Нағыз орда бұзар
шағыңда серілік қуып кеттің. Жүзі алау қылыштай қырық
жасыңда еш жанға айтпастан ауылдан бір-ақ шықтың. Неге
екенін қайдам, сенен көз жазып қала береміз?» деген сөзі әлі
күнге есімнен шықпайды.
Осындай жағдайға тап болғандардың бірі, менің жиен
інім Жұмабай. Әкеме шөбере болып келеді. Қаладан шеткері
ауылда тұрады. Боралдай қант зауытының бастауыш партия
ұйымының хатшысы. Денелі, мінезі қызба жігіт. Өзінің
әңгімесіне қарағанда, алаңға барып алыстан көріп қана
қайтпақ болыпты. «Сол жерде қазақтың жап-жас қыздарын
шаштан алып, аяқпен теуіп жатқан солдаттарды көргенде
көзімнің алды бұлдырап кетті. Қастарына қалай жетіп
барғанымды өзім де білмеймін. Біреуін жағасынан алып,
иектің астынан періп кеп жібердім. Ол шалқасынан құлап
түсті. Маған ұмтыла берген екіншісін аяқпен теуіп құлатып
артқа қарай қаша жөнелдім. Абырой болғанда артымнан
ешкім қуған жоқ. Ленин көшесімен төмен түсіп, ауылға
қайтып кеттім. Аман-есен құтылып шыққаныма қуандым.
Жаңағылардың қолына түссем, мерт боларым сөзсіз еді.
Көздері қанталап, аш қасқырдай алас ұрғандар ешкімді
аяйын деп тұрған жоқ.
Бір айдай уақыт өтті. Бәрі біткен шығар деп жүрге
німде, бір күні зауыт басшысы шақырып алды. Алдында
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жатқан фотосуреттерді көрсетіп: «Өзіңді танып отырсың
ба? Бұл сен баратын жер емес қой! Өзің жауапты қызмет
керсің!» деп зеки сөйледі. Расында, топ адамның ішінен
өзімді анық тани кеттім. Мені ерекше үлкейтіп көрсетіпті.
Мұның бәрін қалай, қай уақытта түсіріп алғаны беймәлім.
Мойындамасқа амал жоқ. Ың-жыңсыз арызымды жазып,
жұмыстан шығып кеттім», – дейтін.
Бұл оқиға талай адамның өмірін төңкеріп, тағдырын
тәлкек етті. Жүздеген студенттер оқудан шығарылып,
қаншама мұғалім, ұстаздар қызметінен босатылды. Сотталып,
қаза болғандары қанша? Бұл жөнінде талай сөздер айты
лып, кітаптар жазылып, деректі фильмдер түсірілгенін жұрт
жақсы біледі. Оның жаңғырығы әлі күнге басылған жоқ.
Мұның өзі еркіндік аңсаған жас ұрпақтың буырқанған ашуызасын ғана көрсетіп қойған жоқ, сол кездегі тоталитарлық
жүйенің бет пердесін сыпырып алып, оның бүкіл ішкі
болмысын ашып берді. Жем-жемге келгенде ешкімді
аямайтын озбыр, қатыгез, қараниет пейілін жайып салды.
Сонау алпысыншы жылдары Кенен ақын астарлап айтып
кеткендей: «Бұзықтың ел тұрмайды қол астында» деген
сөзінің ақиқат екендігін көрсетті. Осы жылдары мұндай
толқулар, қарсылықтар, бас көтерулер КСРО-ның әр жерінде
болып жатты. Ақыры келіп, дүние жүзіндегі «ең әділетті,
ең қуатты» деген алпауыт елдің ыдырап, құрдымға кеткенін
көзбен көрдік емес пе? 1986 жылғы желтоқсан айында болған
қазақ жастарының көтерілуі осындай істің алғы шарты,
бастауы болғандай әсер қалдырады.
Келесі жылдың көктемінде менің өмірімде де біраз
өзгерістер болды. Жарты жыл әуреге салып, ақыры қолыма
заңды түрде ажырасты деген құжат берді. Сәнияның қандай
күйде болғанын қайдам, өз басым қуанудың орнына көпке
дейін құлазып, көңілім босап жүрді. Өз қолыммен тұрғыз
ған шаңырақтың бір жағы опырылып түскендей жаным
қиналады. Оған кімді кінәлайсың? Жүрегім үнсіз налыйды.
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Б. болса ол да соттасып жүріп, ақыры бір бөлмелі пәтерді
бөліп алған. Сол жылы үйді бөлудің де реті келе кетті.
Көнелеу болса да еңселі, төбесі биік үш бөлмелі пәтерге Сәния
балалармен көшіп барды. Мұндай да қызық болады екен.
Желтоқсан оқиғасы күні өзім таяқ жеген Мира мен Гоголь
көшесінің бұрышында орналасқан үйге мен көшіп бардым.
Маған шағындау екі бөлме бұйырыпты. (Кейіннен «Мира»
көшесіне «Желтоқсан» деген атау берілді.). Сөйтіп, көптен
бері шешімін таппай жатқан істің орайы келген сияқты.
Жаныма батып жүрген ендігі мәселе «Бақытжанды қайтіп
ауылға әкеп көрсетемін, қалай таныстырамын» деген ой еді.
Кешкі шай үстінде жеңгем ағама қарап: «Көркем, айтсаңшы
енді. Төреме де оңай емес, қашанғы көз түрткі боп жүреді.
Бір жағына шықсын енді» деді. Менің атымды атамай Төрем
дейтін. Ағам болса, көп сөзді емес, тоқ етерін бір-ақ айтатын
кісі. Ойын қысқа қайырып: «Адам бәрінен безсе де, бауырдан
кете алмайды. Қалаға барғанда тәтем бәрін айтып түсіндірді.
Алайын деп жүрген әйеліңді әкеп таныстыр. Осындағы жоражолдастарыңды шақыр. Бір мал сойып, дастарқан жайып
қарсы алайық» деді. Келесі жұмаға шақыратын боп келістік.
Бұл мен күтпеген жәй. Біраз абдырап қалғаным рас.
Жеңістай досым болса қайтыс болып кеткен. Мұндай іске
батыл кірісіп, ретін тауып үйіріп алып кетер еді. Бар сене
тінім баяғы Таңатбек. Көшенің шетінде тұрады. Келістіріп
үй салып алған. Дүкен-автолавка айдайды. Алғашқы күніақ ауылға неге келгенімді, ішімдегі алай-түлей сырымды
ең алдымен зайыбы Оңалкүл екеуіне жасырмай айтып
бердім. Бала кезімнен бірге өскен, бозбала шағымның талай
қызықтарын бірге бөліскен досым емес пе? Іштей наразы
болса да, көңіл қалдырып көрмеген достығымды қимайды,
силайды. Несін жасырайын, осы күндері Б. біздің ауылға екіүш рет жасырын келіп-кеткен. Келген сайын Таңатбек екеу
міз жолдан күтіп алып, ауылдың сыртымен айналып ешкім
нің көзіне түсірмей, осы үйге әкелетін едік. Дастарқанын
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жайып жіберіп, етін асып, ешнәрсе білмегендей ақ пейіл
білдіріп жататын Оңалкүлдің кісілігін, өмір көргендігін қалай
ұмытарсың? Нағыз дос, көңіл сыйластық деген осындай-ақ
болар. Бұл жолы да Бақытжанды Тәкеңнің өзі барып күтіп
алды. Дүкен-автолавкасын үйдің алдына қойып: «Қажет нәрсе
болса, барып ала беріңдер. Досым үшін бүгін дүкен таңға
дейін ашық тұрады» деп күле қарағаны әлі көз алдымда. Сол
күні ауылдың бас экономисі Кенжехан бастаған біраз құрбықұрдастарымды шақырып, танысу кешін өткіздік.
...Ауылда екі жылдан астам қызмет істеп Алматыма қайта
оралдым. «Көңіл жарасса, дүние тарлық етпейді» дегендей,
аядай екі бөлмеде қос Бақытжан, шешем үшеуміз тұрып
жатырмыз. Келініне көңілі толды-ау, деймін. Бір жолы екеуміз
оңаша қалғанда: «Сәниядан асып кеткендей сұлу емес. Бірақ
өзім сияқты шаруаға мығым, шапшаң екен. Пейілі таза, қолы
ашық. Әттең әйел болып жаратылғаны болмаса, бір ауылды
бір өзі асырайтындай қайратты екен. Бақытты болыңдар!»
деді. Шешемнің оң батасын алып, көңілім марқайып,
қанаттанып қалдым.
Көп жылдан бері анаммен тап осылай оңаша отырып
сырласып көрмеппін. Сол жолы тереңнен қозғап біраз
әңгіме айтты. Өзінің өмірінен бері тартып маған беймәлім
талай жәйдың басын ашып берді. «Мен Кененге тұрмысқа
шыққанда, өмірге әлі бойлай қоймаған, жаңадан бүршік атып,
жарық күнге талпынған жас шыбықтай кезім еді. Ол заманда
қазақ қыздары үшін оқу қайда? Хат танымаймын. Әкенің
қанатының астында еркелеп өскен бойжеткен қызбын. Бұдан
кейінгі менің өмірлік ұстазым да, жол көрсетіп отыратын
ақылшым да Кененнің өзі болды. Әкедей қамқорлық
жасап, қолы босай қалса қасына отырғызып алып, түннің
бір уағына дейін кітап оқитын. Ерекше бір мақамға салып
оқиды. Сондағы естігендерім жадымда жатталып қалыпты.
Әсіресе Абайдың әйелдер жайлы, бақытты отбасы туралы
айтылатын терең ойлы, сырға толы өлеңдері жүрегіңді
477

тербеп, санаңа құйылып жатқандай көрінетін. Ондай сәтте
Кененнің өзі де таңдайын қағып: «Шіркін! Абайша ойлап,
Абайша тереңнен сыр тартатын ақын жоқ шығар? Сабазың,
қалай келістіре айтады» дейтін таңданысын жасыра алмай.
«Насиха, мына жерін тыңдашы! Тап саған арнап айтқандай!»
деп әлгі тұсын қайталай оқып беретін еді:
«Қатының сені сүйсе, сен де оны сүй,
Қоржаң, суық келеді кей сасық мый.
Ері ақылды, зайыбы мінезді боп,
Тату болса, райыс үстіңдегі үй.
Жоқ болса қатыныңның жат өсегі,
Болмаса мінезінің еш кесегі,
Майысқан, бейне гүлдей, толықсыған,
Кем емес алтын тақтан жар төсегі».
Дана Абайдың «райыс» деп отырғаны «жұмақ». Жүректері
үйлесім тауып, бір-біріне сүйеніш болған ерлі-зайыптардың
өмірі қуанышқа, бақытқа толы, жарасымды болатыны
сондықтан. Ал, «Кем емес алтын тақтан жар төсегі» десе оның
мәні тым тереңде жатыр. Ер адам әйелдің бойынан тек ләззат
қана іздемейді. Өзіне сүйеніш болатындай, қайғы-мұңын
бөлісетін, жан-дүниесін терең ұғынатын сырлас жан іздейді.
Бұлар болмаған жерде бұрауы келмеген домбыра секілді
әркім өз бетімен лағып, өмірлері күйкі тірлікке айналып
жататыны сол. Мұның бәрін несіне айтып жатыр деп қалма.
Ана жүрегі қандай жағдайда да баласын ойлап соғады. Ақылы
аз, мәңгүрттеу біреу болмаса баласынан безген ананы көрген
емеспін. Жұрт не десе о десін! Ақыры осындай тәуекелге
барған екенсің, нағыз жігіт екеніңді көрсет. Махаббат та
мәңгі алаулап тұрмайды. Уақыт өте келе өңін берген матадай
өзгеше рең алады. Оның соңы үлкен сыйластыққа ұласады.
Алған жарыңның қадірін біл. Ел мақтан ететіндей тату-тәтті
ғұмыр кешіңдер, балам!» – деп еді.
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***
...Жолбарыстың баяғыда мені қайрап айтатын болжамы
дұрыс шығып өзі де, досым Махамбет те Жоғарғы Кеңеске
қызметке шақырылыпты. Аударма бөлімінде істейді екен.
Солардың ықпал етуімен жоғары білімді, ісіне өте тиянақ
ты, тәжірибелі маман ретінде Бақытжанды да қастарына
алыпты. Менің ол жақтан дәмететіндей еш мүмкіндігім
жоқ. Оның үстіне құйрығына қоңырау байлап жіберген
танадай үркіп-қашып жүрген мені не қылсын. Жоғарыда
айтып кеткенімдей, мен үшін ғылымның да жолы жабыл
ған. Ал мынадай жағдайдан кейін баспалар жаққа беттегім
келмейді. Көңілім әбден суып қалыпты. «Журналист жерде
қалмайды» дейтін әзіл сөзді арқау етіп жүре бердім. Әйтеуір
бір жұмыстың реті келер. Ертеңгі шайымды ішіп, теледидар
көріп отырған едім, Ырым телефон соқты. «Оу, шалдың
баласы сен үйде шалқиып жатырсың. Біз болсақ саған
жұмыс іздеп әлек боп жүрміз» деп сөзін әзілден бастады.
«Анау, Нұрлан досың (Оразалин) бір үлкен іс бастап, Қазақ
стан Театр қайраткерлері одағын құрып жатқан көрінеді.
Жүр барып жолығып қайтайық» деді.
Нұрлан бізді баяғы өзінің сыпайы мінезіне салып,
орнынан тұрып қарсы алды. Көмірдей қап-қара шашын оң
қолымен көсіп-көсіп жіберетін әдетін әлі қоймапты. «Екі
сері қайдан жүрсіңдер?» деп күле амандасып жатыр. Біздің
факультеттегі Жарасқан Әбдірашев екеуінің ақындығы сол
студент кезден-ақ белгілі бола бастаған. Бірінен-бірі өткен
арманшыл, сырға толы өлеңдерін жарыса оқып жататын
едік. Бойы сұңғақ, аруана көз, адамды іш тартып тұратын
кішіпейіл, көрікті жігіттеріміздің бірі. Нұрлан әңгімесін
алыстан орағытпай, тоқ етерін бір-ақ айтты. «Мен былтыр
ғана Қазақстан Театр қайракерлері одағының І съезінде
бірінші хатшы ретінде осы қызметке сайландым. Президенті
міз Әзірбайжан Мәмбетов. Жаңа құрылым болған соң
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жұмыс шаш-етектен. Анау, кино саласының да, Жазушылар
одағының да арнайы өз газет-журналдары бар. Болашақта
осындай бір басылым бізге де қажет-ау, деп ойлап жүрмін.
Бәке, сен баспа жұмысымен етене таныссың ғой. Мүмкін осы
істі қолға алып көрерсің. Жалақысы аса көп емес. Келем десең
өтінішіңді тастап кет, ертең-ақ жарлық бергізейін. Қасыңа
кімдерді аласың, жұмысты неден бастайсың өз еркіңде. Тек
штат саны бес-алты адамнан аспасын», – деді.
Нұрлан досымның өзгелер секілді әр нәрсені сыл
тауратып, өткен-кеткенді қазбаламай, күмілжімей бірден
шешіп айтқаны көңілімді көтеріп жібергендей болды.
«Мәрт жігіт екенсің ғой!» деп іштей разы боп қалдым.
Болмаса мен жайлы айтылып жүрген көпірме сөздерді
естімеді дейсің бе? Сөйтіп, ойламаған жерден қазақтың
небір театр майталмандары бас қосқан салиқалы ұйымның
бір қызметкері болып шыға келдім.
Бастапқыда бірнеше қызметкер ғана істесек, кейіннен
алты адамнан құрылған Редакциялық-баспа бөлімі болдық.
Көлемі екі-үш баспа табақ болатын басылымның атауы
«Сцена-Сахна» деп аталды. Сыртқы форматы (көлемі)
да шағын. Біріктіріп екі тілде (орыс және қазақ) шығара
мыз. Орысша материалдарды қарайтын Лев Бродский деген
жігіт. Кезінде «Казахстансая правда» газетінде істеген өте
тәжірибелі журналист. Екеуміз жақсы тіл тауып, үлкен
сыйластықта болдық. Артық сөзі жоқ, кішіпейіл жан.
Кейде келесі нөмірге материал жеткізе алмай қиналатын
кездеріміз де болады. Өйткені өзіндік ерекшелігі бар, сан
қилы сахна өнерін жан-жақты сараптап, талдап, оқырманға
ұғынықты етіп жеткізетін мамандар тапшы. Әсіресе, қазақ
тілінде жазатындар тым аз. Ондай сәтте орысша түскен
материалдарды қазақ тіліне аударып әлек боп жататын едік.
Көлемі шағын болған соң көп жағдайда театр әртістерінің
фотосуреттерін, спектакльдерден түсірілген көріністерді,
әр театрдың ай сайынғы репертуарларын, қысқаша этюд
тарды берумен шектеліп жүрдік. Шығынымыз көп, түсетін
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пайда мардымсыз. Өйткені көлемі ауқымды, салиқалы
журнал болмаған соң, шағын ғана елеусіз басылымға кім
қызығады. Екі жылға жуық уақыт өтті. Бір күні Нұрлан
шақырып алып: «Қазақстандағы барлық театрларды шаруа
шылық есепке көшіргелі жатырмыз. Әр ұжым дербес жұмыс
істейді, қаржы табады, өзін-өзі қамтамасыз етеді. Ендігі
жерде олардың ісіне ешкім қол сұқпайды, бәрін өздері
жоспарлап, өздері шешетін болады» деп біраз әңгіме айтты.
«Бұл қазіргі уақыт талабы. Бәке, сен де өз әріптестеріңмен
ақылдасып, маған алдағы істің жоспарын жасап әкел», –
деп тапсырды.
Қайдағы жоспар, қайдағы шаруашылық есеп? Өзіңдіөзің қаматамасыз ету деген не? Бес адамнан тұратын шағын
бөлім не істей алады? Өмір бойы «жоғарыда» отырғандардың
нұсқауымын жүріп әбден тапталып, сүрленіп қалған ойсана, жан дүнием осылай деп қасарысады. Бұл енді жас кезі
мізден миға құйған: «Жұмысыңды адал істе, жалақыңды ал,
ешнәрсеге алаңдама, басқа істе шаруаң болмасын!» дейтін
кеңестік идеологияның бір көрінісі болса керек.
Мұның түйінін әріптесім Лев Зельманович шешіп берді.
Мен оны Лева деп атап кеткем. Әлгі әңгімені естігенде
ол тіпті қуанып кетті. «Бәке, бұл керемет мүмкіндік қой.
Басылымға бөлінген қаражаттың бір бөлігін өзімізге берсе,
тіпті ғажап. Біз ол ақшаға өзге нәрсе басып шығарамыз.
Кітап шығарамыз». «Лева, не айтып отырсың? Бес адаммен
отырып қайдағы кітап? Саған оны кім басып бере қояды?»
деп күліп жатырмын. «Қаражат болса болды, кез келген
баспаханамен келісім-шартқа отыруға болады» дейді. Жүзі
нен ешқандай жалғандық байқалмайды. Шын көңілден
айтып тұр. Бұл жәйді Нұрланға келіп айтып едім, бірден
келісімін берді. «Оу, шалдың баласы, мен сені «жайдақтау
ма» десем, ақшаның да көзін таба алады екенсің ғой!» деп
мақтауында жасырған жоқ.
Сонымен, алғашқы ісімізді «Тамаша» ойын-сауық ұжы
мынан бастадық. Ол кезде «Тамашаның» жұлдызы жар
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қырап, мерейі асып тұрған кез. Олардың концертіне жұрт
«қырылып» барады. Біз соларға арнап бүктемелі буклет
(кітапша) шығаруды ұйғардық. Ішінде атақты әншіміз
Мақпал Жүнісовадан бастап, «Тамашаның» біраз жұлдыз
дары бар. Солардың сахнадағы суреттерін, олар жөнінде
қысқаша әзіл-шарждарды қоса бердік. Түрлі-түсті бояу
лармен безендіріп, тартымды етіп шығарылған буклеті
міз өте тартымды болды. Бағасы да қымбат емес. Бес мың
данамен шыққан басылым екі концертке жетпей де қалды.
Олар үшін таптырмайтын жарнама болса, біз үшін көлденең
түскен табыс.
Бір күні Лева маған тағы бір идея айтты. Оның бір
танысы көп жылдан бері театрларға байланысты, театр
артистері, театрда болатын қызықты жәйлар туралы қысқа
ша этюдтер, анекдоттар жинайды екен. Соны «Театральные
анекдоты» деген атаумен, шағын кітапша етіп шығарайық
деп ұсыныс жасады. Пышақтың қырындай ғана кітап
шаны театрға келген көрермендер таласа алып жататын.
Бұл шарадан да біраз қаражат түсті. Соның ретін тауып,
театрларға таратып, түсетін ақшаны есептеп, жинап жүре
тін де өзі. Леваның еңбекқорлығына, іскерлігіне, ойының
шалымды екендігіне тамсана қараушы едім. Нағыз іскер
адамдар осындай болады екен-ау!
Сол кезеңде енді-енді сезіле бастаған нарықтық
экономика, қайта құру, жекеменшік, бизнес деген ұғымдарға
бойымыз үйрене бастаған кез. Оның өзі адамдардың санасын
түрткілеп, жан-жақты ойлана білуге, өз тірлігін өз қолына
ала білуге үйретіп жатқандай еді. Сол жолы бізге кәдімгідей
табыс әкелген басылымның бірі «Айседора Дункан»
атты туынды болды. Оны біз басып шығарған жоқпыз,
біраз данасын сатып беруге алдық. Бағасы да қымбаттау.
Аз ғана данамен шықса да тез өтіп кетті.
Айседора Дункан американың атақты бишісі. Осы күнгі
еркін бидің негізін қалаған адам. Орыстың дарынды ақыны
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Сергей Есениннің жұбайы. 1922-25 жылдары, яғни Есенин
дүниден озғанға дейін ұлы ақынның серіктесі болған.
Осының бәрін маған түсіндіріп, бұлар жайлы мен естіме
ген небір қызықты жәйларды айтып, көңіл жиегін кеңейте
түскен тағы сол досым Лева (Лев Бродский) екенін несіне
жасырайын.
Аты-шулы 1990 жыл да басталып кетті. Осы жылы
Нұрлан Оразалин Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің депутаты
болып сайланды. Театр қайраткерлері одағында жүріп,
досымның шашбауын көтеріп аз да болса қызмет істе
генімді үлкен абырой деп санаймын. Нұрланның шебер
ұйымдастырушы екенін, сол жылдары Алматыда, Фрунзе
қаласында, Душанбеде өткізілген Орта Азия және Қазақ
стан театрларының фестивалінде көзбен көрдік. Тіпті
Кеңес Одағы тарап әр мемлекет өз еншісін алып бөлектеніп
кеткен кезде де біздің ұжым өзінің өміршеңдігін көрсетті.
Соның бәрі де Нұрланның іскерлігін, шаруаның көзін
таба білетіндігін, үлкен жүректі азамат екендігін дәлел
дей түседі. Көбік езулер не десе, о десін, осындай қасиет
тері болмаса, Қазақстан Жазушылар одағын 22 жыл бойы
(1996-2018) басқарар ма еді. Кейін Қазақстан Републикасы
Парламенті Сенатының депутаты болып келгенде де
Нұрланның кісімсініп, асып-тасығанын көрген жоқпын.
Табиғат берген сыпайы, «май сылаудай» жұғымды мінезінен
бір тайған емес.
Сәл шегініс... Нұреке, мұның бәрін сені оқшаулап,
мадақтау үшін айтып отырған жоқпын. «Жақсының
жақсылығын айт, нұры тасысын!» деген пейілім. Бұл
сенің азаматтық тұғырыңның ресми бір бөлігі ғана. Ал
жұрттың есінде қалатындай дарынды ақын, драматург,
қоғам қайраткері деген атақтарың өз алдына. Ал менің
жүрегімде, артымнан небір қаңқу сөздер еріп, аяғым қайтақайта «сүрініп» кетіп жүргенде қол ұшын берген замандас,
ниеттес, тілеулес дос ретінде мәңгі қаларың ақиқат.
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БІР ҚЫРСЫҚ КЕТПЕЙ ҚОЙДЫ
БОСАҒАМДА...
Бармақ ақынның осы бір жол өлеңі сол кездегі менің жәйкүйімді дәл басып айтқандай. Өзіме жайлы қызмет тауып,
көңілім орнына түскендей алаңсыз жүргенде, тағдырым
мені тағы да қыспаққа алды. Бұл жолғысы жәй ғайбат-өсек
емес, адам өліміне байланысты қарекет. Жан-дүниемнің
астаң-кестеңін шығарған нәрсе Сәнияның аяқ-асты болған
өлімі. Мұны мен де, балаларым да күткен жоқпыз. Ешкім
нің қаперінде болмаған жәй. Жақында ғана үйлеріне барып,
жағдайларын біліп қайтқанмын. Жазира қызым студент,
Мұхит ұлым биыл мектеп бітіргелі отыр. Салтанат болса,
бастауыш сыныпта оқиды. Ел қатары тірлік жасап жатқан
дарын көріп көңілім орнына түскендей болып еді.
Сөз арасында Сәния: «Өтім ауырып, маза бермей жүр.
Операция жасатпаса болмайтын шығар» деген. «Үй, оның
несі қиын, түк те емес. Сексенге келген апама да жасады
ғой. Үш-төрт күнде секіріп тұрып кетесің» деп аса мән
берген жоқпын. «Жазираны босанар сәтте бұдан да қиын
операцияны бастан өткермеп пе едік?» деп күлдіріп, көңіл
аулаған боламын. «Папа, сонда не болды? Айтып беріңіз
ші» деп балалар шу ете қалды. Шіркін, баланың секемсіз,
аңғал мінезі-ай! Ұрлық жасаған адамдай өзімнен-өзім
қуыстанып, қара терге түсіп отырғанымды аңғарған да жоқ.
Әйтеуір сөз болсын деп әңгімемді жалғастыра бердім.
...Ол жылдары Сәнияның осы Жазираға аяғы ауыр кезі.
Екі айдай болып қалған. Кәдімгідей тебініп, бұлқынып
жатқандай көрінеді. Жас емеспіз бе? Соны қызық көріп, тың
тыңдағандай құлағымды тосып мәз-мәйрам болып жататын
едік. Бір күні ішін ұстап жатып қалды. Жедел жәрдем кел
генше не істерімді білмей аласұрып есім шықты. Осындайда
жөнін таба қоятын шешем де жоқ. Ол кісі ауылда, қартайып
қалған әкеме қарайды. Келген дәрігерлер «соқыр ішегі
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қабынған» деп тапты. Операция жасау керек» дейді. Көзім
бақырайып есім шығып мен тұрмын. «Не деп тұрсыңдар?
Ішінде бала бар емес пе?» деп айғайлап жіберіппін. Менің
бетіме жақтырмай қараған дәрігер қыз: «Алдын ала дауры
ғудың қажеті не? Қазір аурухана апарамыз. Онда арнайы
мамандар бар. Не істейтінін солар шешеді» деді.
Орта жасқа келіп қалған бас дәрігер мені оңаша алып
қалып, сөздің ашығын айтты. «Бұл өте сирек болатын
оқиға. Мұндай жағдайда операция жасаудың өзі күрделі әрі
қауіпті. Анасын аман алып қалғанмен, іштегі нәрестенің
тірі қалуы екіталай. Бұл менің тәжірибемде бірінші рет
болғалы отыр. Осының бәрін білемін, келісім беремін деп
қолхат жазуыңыз қажет» дейді. Амал жоқ солай істеуге тура
келді. Құдайдың оң қарағаны болар. Операция өте нәтижелі
болып, екеуі де дін аман қалды. «Бұл менің өмірімдегі ең
күрделі операция болды. Тап осындай сәтті боларына өзім
де сенген жоқпын. Расын айтсам, сенімнен гөрі қаупім
көбірек болды» дейді дәрігер әйел.
Екі айлық нәрестенің «тебінгені» түк емес екен. Іште
жатқан тірі жан уақыт өткен сайын жұлқынып, жарық
дүниеге ұмтылғандай тыным бермейді. Қанша ауырсынса
да соған көніп-баққан мамаң қандай шыдамды! Бала
ның «тепкілеуінен» ішіндегі тігілген жері қанталап, көпке
дейін жазылмай жүрді. Міне, Жазира, біздің тұңғыш қызы
мыз дүниеге осылай келген. Құрдастарым әзілдеп: «Біздің,
Бәкең нағыз брокадел. Бойындағы барын Сібірде жүріп
сарқып келген ғой. Тіпті дұрыстап ұл туғыза да алмады»
деп ортаға алатын. Ондай сәтте: «Бұл жерде менің еш
кінәм жоқ. Бәріне, соқыр ішек пен нәрестенің үрпісін
ажырата алмаған хирургтер кінәлі. Соқыр ішегін аламыз
деп, байқаусызда баламның үрпісін кесіп тастапты»
деп дауласа кететін едім.
Сендерге тағы бір қызықты айта кетейін. Мамаларың
Жазираға «екіқабат» болып жүргенде сыраға жерік болды.
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Мен үшін бұдан артық қуаныш болар ма? Екі-үш саптаяқ
сыраға ақшаны әрең беретін Сәния шіркін, мені қолтықтап
сыраханаға өзі алып келеді. Көгалдау жерге газет төсеп
тастап, балығын, көпіршіген сырасын тасып зыр жүгіремін.
Ол бір саптаяқ сыраны тауысып болғанша, мен екеу-үшеуін
тартып жіберіп, аяңдай басып үйге қайтатын едік. Осылайша
бір айға жуық мамаларыңа қызмет еткенмін. Балалар болса
«Тағы қандай қызықтар болды, папа? Айтып беріңізші»
деп ынтыға түседі. Оны келесі жолы айтып берейін» деп
орнымнан тұрып, қайтуға оқталдым. Балалардың жаны
нәзік, өте сезімтал ғой. Біздің қас-қабағымызды айнытпай
таныйды. Соны білдіргісі келмегендей кезек-кезек мой
нымнан құшақтап, есікке дейін шығарып салатын еді. «Папа,
келіп тұрыңыз!» дейді. Көздері боталап қимай тұрғандары
аңғарылып-ақ тұр. Әке – балаға ауадай қажет. Оны білмей
жүрген жоқпын. «Бала – бауыр етің!». Оны да жақсы түсіне
мін. Ер адам үшін бұдан артық бақыт бар ма? Ал мен үшін
тап сол сәттегі көрініс жан азабындай болып сезілетін.
Бір күні Жазира телефон соғып: «Мамам ауруханада
жатыр. Өтіне операция жасады» деді. Өзі кәдімгідей
жылап тұр. «Қызым неге жылайсың? Операция сәтті болса
болғаны, ертең-ақ үйге шығарады. Сен естиярсың ғой,
үйтіп балалардың есін шығарма» деп жуатып жатырмын.
Бұл күндері менімен жиі хабарласып тұратын осы қызым
ғана. Кәдімгі сырлас адамдардай амандық сұрасып, біраз
әңгіме айтатын едік. Мінезі ашық, айла-қулығы жоқ, кең
пейілді қыз. Көп жері маған тартқан. Жұрттың бәріне өзім
деп қарайтын, әсіресе біреуге жақсылық жасауға даяр
тұратын мінезі қатты ұнайды.
12-13 жасында ғой деймін, қолына ақша ұстатып «көк
базарға» жібердік. Бұл оның үлкен базарға бірінші рет
баруы. Өсіп қалды ғой, өз бетімен сауда жасап үйрене
берсін деп ойлағанбыз. Не алатынын шешесі жазып берді.
Базар үйден аса қашық емес. Трамваймен барғанда үш
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аялдама ғана. Бірер уақыттан соң қызым келді. Қолында бір
бума пияздан өзге ешнәрсе жоқ.
– Мұның не? Базар жабық па екен? Әлде ақшаңды
жоғалтып алдың ба? – деп шешесі екеуміз қыспаққа алып
жатырмыз.
– Базар да ашық, ақшаны да жоғалтқан жоқпын, – дейді.
– Онда қалған заттарды неге алмадың?.
– Ту, папа! Ақша-ақша дейсіңдер. Қалай түсінбейсіз?
Қалған ақшаны кішкене баласы бар бір әйелге бердім. Үш
күн тамақ ішпепті. Түрлері қандай аянышты. Прямо, жаным
ашып кетті! – дейді. Біз бір-бірімізге қарап, істің мәнін
түсіне қойдық.
Ол былай болған екен. Бір баласын көтеріп, екіншісін
жетелеп алған қайыршы әйел Жазираның алдынан шығып,
қолын жайып зарлап ала жөнеледі. Беттері айғыз-айғыз
балаларын, үстіндегі алба-жұлба киімін көрсетіп әбден
есін шығарса керек. Мұндайды көрмеген аңғал бала
қолындағы бүкіл ақшасын ұстата салыпты.
Ертесі күні базарға қызымды өзіммен бірге ертіп
барып, мұндай тіленшілердің базарда толып жүретінін
көрсеттім. Бұлардың көбі қайыршы емес, соны кәсіп етіп
алған алаяқтар деп түсіндіріп бердім. Қызымның көздері
жасаурап, кәдімгідей жасып қалды. «Мұның бәрі өзің
үшін сабақ, тәжірибе, қарағым! Адам өмірге біртіндеп
қалыптасады, осындай жәйларды көріп жүріп бейімделеді».
Сәнияға операция жасалған күн 1991 жылдың
6 наурызы болатын. Көңіл түкпірінде: «Басқа күн құрып
қалғандай дәл әйелдер мерекесі қарсаңында неге жасатты
екен? 8 март ерекше мереке. Әйелдер мерекесі. Бұл күндері
жас та, кәрі де, еркектер де, әйелдер де шампан ашып, шарап
ішіп кететін мереке. Барлық ұжымдарда солай. Мұның
өзі әбден қалыптасып кеткен жәй. Аурухана демекші,
бұлар да одан кенде емес шығар. Ол күндері дәрігердің
бәрі демалады. Осы жағын неге ойламады екен?» деген
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күдікті ой қылаң бергендей еді. Кейін білгенімдей менің
бұл күдігім негізсіз болмай шықты. Сол күндері Сәнияның
хал-жағдайы нашарлай түскен көрінеді. Дұрыстап ешкім
қарамаған. Шуылдап жүретін медбикелерден ешкім жоқ,
қараусыз, бақылаусыз қалыпты. Бұл аз болғандай түннің
бір уақытында келген медбике (бәлкім ішіп алған болу
керек) Сәнияның фамилиясын басқа біреумен шатастырып,
қарнында тұрған түтікшені алып тастаған көрінеді.
Сонымен, бүкіл өт науқастың денесіне жайылып кетіпті.
Өрескел қателікті білдірмес үшін сондағы бүкіл маман дәрі
герлер жабылып, бір апта бойы Сәнияның организмін өттен
тазартып әлек болады.
Мен де, балалар да мұның бірін де білген жоқпыз. Бәрін
жасырып ұстаған. Ауруы дендеп, орнынан тұра алмай
қалыпты дегенді естіп көңілін сұрап ауруханаға бардым.
Өңі сарғайып, қатты жүдеп кеткен екен. Маған қарап
көздері жасаурап, көпке дейін үнсіз жатты. Мұндайда не
дерсің? Екеуміздің арамызда айтатын әңгіме де қалмаған
сияқты. Қысқа ғана тілдесіп, жағдай сұрасқан болдық.
«Жаман-жақсылы 14 жыл бірге өмір кештік. Мен сенің
талай асау мінездеріңді кешіргенмін. Кемшілігім, көңіл
қалдырған жерім болса сен де кешір! Қандай жағдай болса
да балалардан көз жазба. Олар сені өте жақсы көреді» деді.
Тап қазір өмірден озатын адамдай алыстан орағыта сөйлегені
ұнамай қалды. «Олардан айрылып мені қарабасты дейсің
бе?» дегенді іштей айтып орнымнан тұрдым. Дәрігерлер
не дейді екен, барып сөйлесіп көрейін.
Сәнияға операция жасап, күтімге алып жүрген хирург
жігіттердің маған айтқандары мынау: «Бұл кісінің бас
сүйегіне сарысу жиналған. Біз соны желке тұсындағы
тамырлары арқылы сорып алдық. Ендігі жерде жақсы
күтім керек. Әлі-ақ құлан-таза жазылып кетеді» деп еді.
Жоғарыда болған жәйлар туралы бір ауыз сөз айтқан
жоқ. Екеуі екі қолтығымнан алып, әдемі шығарып салды.
«Гиппократқа» ант беріп, тәні ауырғандарға жанашыр, араша
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түсетін адамдардан жалған сөз шығады деген ой қаперімде
болсашы. Бұл бір жағы. Екіншіден, басына су жиналуы да
мүмкін. Өйткені, екі-үш жылда бір атасына барып басынан
қан алдырып келетін. Ақатай атасы (менің қайын атам) адам
тұрмақ, қырылдап өлейін деп жатқан малдың өзін аяғынан
тұрғызып жіберетін ғажап емші еді. Шағын ғана қандауыр
мен адамның мұрнының ұшынан «шертіп» артық қанды
ағызады. Кей жағдайда қанды адамның төбесінен алады.
Ол кісінің де өмірден озғанына біраз жыл болды. Бәлкім,
соның әсері болды ма? Әйтеуір осыдан кейін-ақ Сәнияның
жағдайы күрт нашарлай берді.
...Сол кездегі жағдайды көзбен көргендер жақсы біледі.
Дүкендер қаңырап бос тұр. Зауыттар, кәсіпорындар, көпте
ген мекемелер жұмыстарын тоқтатып, қаншама адам
жұмыссыз қалды. Қаражат жетіспейді. Сенделіп қалған
адамдар сеңдей соғылысып, әркім өз бетімен тірлік жасауға
көшкен. Адамдарда инабат қалмағандай, ашулы, ызалы.
Бірін-бірі түтіп жіберердей қатыгез мінез танытады.
Азық-түлікті былай қойғанда, дәрі-дәрмек табудың өзі
бір қиямет. Сәния болса қатты науқас. Балалар болса әлі
жас. Барып қайтқан сайын солардың жаудыраған, мұңға
толы көздерін көру маған да оңай емес. Өзімнен басқа
кімді жазғырамын. Іштей тынып, өз-өзімді жегідей жеу
ғана қалған сияқты.
Бір күні Фрунзе қаласында (Қырғызстан) тұратын
туған әпкесі Айдаға телефон соқтым. Екеуміз бір жылы туған
құрдаспыз. Күйеуі қырғыз. Сауда министрлігінде лауазымды
қызмет істейді. Жүрегі кең, өте парасатты адам. «Кіші бажа
келді» деп дастарқан жайып, коньягін құйып баладай әлек
болатын еді. Киім ілетін шифонерін ашып, қатарластыра
ілінген жейде-костюмдерін көрсетіп: «Мынаның кез
келгенін таңдап киіп ал» дейтін. Ол біз көрмеген ыңғай
шетелдік киімдер. Кейде Айданың көзін ала беріп қалтама
ақша салып береді. «Бажеке, ер адамға ақшасыз жүруге
болмайды. Ол дегенің кез келген уақытта қажет болып
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қалады» деп күле қарайтын. Сөйткен, Саты бажамның
ақ пейілін қалай ұмытарсың. Айдаға қазіргі жағдайымды
жасырмай айтып бердім. «Таныстарың көп қой. Сіңліңді
алып кетіп, дұрыс дәрігерлерге қаратпасаң, жағдайы өте
мүшкіл. Балаларға өзім бас-көз бола тұрайын».
Бір аптадан соң Айда келіп сіңлісін алып кетті. «Анаң
ның қасында бол» деп ұлымды қосып жібердім. Оларда
кінә жоқ. Атақты, тәжирибесі мол дәрігерлерге қаратқан
екен: «Бұған не себеп болғанын біле алмадық. Ағзалары
әбден әлсіреген. Бүйрек, бауыры ісініп кетіпті. Әттең,
бір апта бұрын әкелгенде, бәлкім, тұрып кететін бе еді»
деген уәж айтыпты.
Жұма күні болатын, жұмысқа барайын деп жиналып
жатқан едім телефон шыр ете қалды. Айда екен: «Бақытжан,
әйелің қайтыс болды. Денесін алып келдік. Саты, мамам
үшеуміз келдік. Үйде сені күтіп отырмыз» деді. Төбемнен
жәй түскендей сілейіп тұрып қалдым. Олай болады деп кім
ойлаған? Қасыма Бақыт келіп: «Не болды? Біреу қайтыс
болды ма? Түрің бұзылып кетті ғой» дегенде ғана барып
селт етіп оянғандай болдым. «Сәния қайтыс болыпты.
Енді не істеймін? Осында үйіне алып келіпті. Маған кел
деп жатыр. Барайын ба?». Не айтып тұрғанымды өзім де
білмеймін. Менің абдыраған түріме қарап: «Не істеуші едің.
Алдымен есіңді жина. Достарыңа, осындағы туыстарың
ның бәріне хабар бер. Ақтамақ пен Ақбілекке телефон
соқ. Келіп дастарқанға көмектессін. Менің барғаным
ыңғайсыз шығар» деді. Қалтама біраз ақша салып берді.
«Мұншасын Ақтамаққа бер. Дастарқанға салатын кәмпит,
өрік-мейіз, басқа да заттар алсын. Мынаны Жеңіске бер. Көр
қазатындарға төлейді. Абыржымай өзіңді салмақты ұста.
Сәнияның мәйітін сонау жерден осында алып келгеніне
қарағанда мынадай тапшылық кезде сенің шама-шарқың
ды байқайық, сасқан үйректей болсын дегені шығар» деп
зілсіз күліп қойды.
490

Ең алдымен Нұрланға телефон шалдым. «Бәке, ауыр
қаза екен. Адресін айтшы бір сағаттан соң кіріп шығайын»
деді. Бірер сағаттың ішінде көп адам жиналды. Ырым да,
Жолбарыс та келді. Ақкөл таныс молдасын ерте келіпті.
Көңіл айта келген Нұрлан бастығым астындағы қызмет
машинасын қалдырып кетті. «Анау-мынау шаруаңды бітіріп
ал. Ертеңге дейін шопырым сенің қарауыңда болады. Бір күн
жаяу жүрсек ештеңеміз кете қоймас» дейді. Қайран, көңіл
қимас асыл достар-ай!
Академияда бірге жұмыс істеген, тіпті мектепте бірге
оқыған жолдастарыма дейін келіпті. Бұлар қайдан естіп
қойды? деп таңмын. Сөйтсем, үйде отырып-ақ, осының
бәрінің ретін келтіріп, хабар берген Бақытжанның өзі
екен. Бәрі де соның айтқанындай шықты. Қарындастарым,
келіндерім жабылып әп-сәтте дастарқан жайып, көңіл айтып
келгендерді күтіп жатыр. Ақтамақтың күйеуі Жеңіс болса
мен берген ақшаны алып көр қаздыруға кетті. «Кеңсайдан
орын алу қиын. Оған жоғарғы жақтың рұқсаты керек.
Уақыт көп кетеді. Одан гөрі Боралдай жақтан ашылған
жаңа орынға апарайық. Қалаға да жақын, барғанға да
қолайлы. «Ең бастысы шілденің аптап ыстығына шыдамай,
марқұмның денесі бұзылып кетпесін, ерте қамданайық» деп
Ақкөл асықтырып жүр.
Түске таман бір автобус болып Сәнияның ауылдағы інісіңлілері жетті. Дауыс айтып, улап-шулап көрісіп жатыр.
Бәрі де өз орнымен, ойдағыдай атқарылып жатқан сияқты.
Жазираның көзі білеудей болып ісіп кетіпті. Мұхитым
болса терең күрсініп, мұңайып жерден көзін алмайды.
Салтанатты шошып қалмасын деп басқа үйге алып кеткен.
Менің жүрегім ғана өрекпіп, дамылсыз дүрсілдейді.
Қайта-қайта далаға шығып келемін. Жоқпын ба, бармын
ба? Мені ерен ғып жатқан ешкім жоқ. Әсіресе, Сәнияның
шешесі, елден келген іні-сіңлілері дұрыстап амандасып,
көңіл білдірген де жоқ. Еріндерін жыбырлатып бірдеме
деген болады. Қабақтарымен имендіріп, тұйыққа апарып
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тіреп қойғандай сезінемін. Кім біледі? Бәлкім, маған
солай көрінген де шығар? Әйтеуір дүниенің бәрі түнеріп,
сіресіп тұрғандай.
Бір кезде Ақкөл мені оңаша алып шығып: «Мыналарың
қандай адамдар? Сәнияны қайта елге алып кетеміз дейді.
Мұнда жатын көрі қазылып қойды, обал болады. Мұның
арты жақсылыққа апармайды» десем де көнетін емес.
Мұндайда шарт кететін мінезімді Ақкөл де жақсы біледі,
сыбырлағандай ақырын сөйлеп тұр: «Ақыры, мені адам ғұрлы
санап отырған жоқ екен. Өздері білсін. Мен бұлардан кеткен
адаммын ғой. Оған несіне шабынасың?» деп ашуланып
қалдым. Енді ойласам, осының бәрін алдын ала ойластырып,
өздері келісіп алған екен-ау! Бұл келісі, Сәния марқұмды
өзінің үйінде бір түнетіп алайық» дегені болу керек.
Сөйтіп, марқұмның денесін есік алдына шығарып,
жаназа намаз оқуға кірістік. Молданың айтуымен бір топ
адам алға шығып сап түзеді. Мен де солардың қатарына
келіп тұрдым. Ең болмағанда жаназасына қатысып, соңғы
сапарға шығарып салайын деген ой еді. «Марқұмның
біреуге берешегі, мойнында қалған қарызы жоқ па?».
«Жоқ» деген дауыстар әр тұстан естіліп қалды. Осы жерде
молда жігіт неге екенін қайдам: «Бұл кісінің күйеуі бар
ма?» деп сұрады. Тосын сұраққа не айтарымды білмей
қозғалақтап сасып қалдым. «Күйеуі мен едім» деуге жүрегім
дауаламайды. Сол сәтте артқы жақтан: «Күйеуі жоқ. Жесір
әйел!» деген зәрлі дауыс естілді. Біреуді табалағандай, өктем
сөйлейді. Марқұмның шешесінің даусы екенін тани кеттім.
Аяғымның асты теңселіп кеткендей болды. Әлгі дауыстан
тұла-бойым шымырлап, қаным басыма шығып кеткендей
әрең тұрмын. Жұрттың бәрі көздерін маған тігіп, табалап
тұрғандай. Бұрқ ете қалған маңдай терімді қолымның
сыртымен сүрткілеп үнсіз қалдым. Сол қас-қағым сәттің
өзі мен үшін бітіп болмайтындай көрінгені рас. Сәнияның
мәйітін інілері көтеріп автобусқа салды. Өздері айнала
отырып алыпты. Тап сол арада біреу келіп тартып алып
492

кететіндей көрініс. Ақырын келіп табытынан сипадым:
«Қош, Сәке! Көңіліңде қаяу қалмасын! Өкпе-ренішің болса
маған тастап кет. Қалған азапты мен-ақ тартайын! Қош
бол!.». Ішімнен осыны айтып теріс айналып кеттім. Өйткені
жанарыма келіп қалған көз жасын өзгелерге көрсеткім
келмеп еді. Япыр-ай! Өзгеге қисаң да, өлімге қиюдың
мұншалықты қиын екенін кім білген?
Мен жақтан жездем Тасыған мен Ақкөл досым кетті.
Топырақ салып қайтсын деп Жазира мен Мұхитты қоса
жібердік. Улап-шулап, дауыс шығара жылап қалған әйел
дердің қасында, ұлыған қасқырдай болып мен тұрмын.
Ішім алай-түлей. Жаным егіледі, қорланады. Расында,
нағыз қорлық қой бұл. Үстімнен біреу таптап өткендей
құлазып қалдым. Мені қайтесің? Мұнда жаназаңа жайыл
ған дастарқан, талай батасын берген қайын енең, қайын інісіңлілерің, талай жыл дәмдес болған дос-жарандарың қалды.
Бәрінен де, солардан бір уыс топырақ бұйырмағаны өкін
теді. Бұл мен үшін де, балаларым, бүкіл ағайын-туыстарым
үшін де аса ауыр тиген 1991 жылдың шілде айы болатын.

ШЕРАҒАНЫҢ «ҚАЙЫН АҒАСЫ»
Нұрлан Оразалин Жоғарғы Кеңеске депутат болып
кеткен соң театр одағының да кереге бауы босай бастады.
Жалақымызды екі-үш айда бір алатын жағдайға жеттік.
Бұған Лева (Бродский) шыдай алмай басқа жұмысқа ауысып
кетті. Шағын басылымды салиқалы журналға айналдырам
деген менің үмітімнен де ештеңе шықпады. Қаржы тапшы
лығы қысымға ала бастаған кез. Ұжым басшылары ауы
сып, театрдан гөрі көлденең ақша табуды ойлайтындар
көбейді. Шымкентте «дубленка тігетін цех аштық», Алма
тыда «парфюмерия сататын дүкен аштық» деп көкиді.
Содан түскен соқыр тиын да көрмейсің. Одақтың бірнеше
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бөлімдері жабылды. Біздің бөлімге де «тықыр таянып»
келген секілді. Іштей сезіп жүрмін. «Сол тапқан ақшаларың
қайда? Бізге неге көмек бермейсіңдер?» деп қаржы жағын
басқаратын хатшыға да бардым. Кесек сөйлейтін, мінезі
шәлкестеу жігіт екен. Оның аяғы ұрыс-керіске айналып
кетті. Бір-бірімізге қатты-қатты сөз айтып, боқтасуға дейін
бардық. Мен оның жағасынан ұстап бір періп қалдым, ол
менің арт жағымнан бір теуіп қалды. Сонымен іс бітті. Иә,
сонымен алты жыл қызмет еткен ұжымымды тастап, 1993
жылдың көктемінде Қазақ радиосының жаңадан ашылған
«Алтын қор» деген бөліміне редактор-стилист боп кетуіме
тура келді. Тағдыр талқысы деген осы.
«Алтын қор» редакциясының негізгі мақсаты өз атауы
айтып тұрғандай, осы уақытқа дейін эфирге берілген радио
хабарларды, очерктерді, ақын-жазушылармен сұхбаттарды,
атақты әншілердің, ғалымдардың, өнер адамдарының үн
таспаға жазылған дауыстарын жинап алу, сақтап қою еді.
Сөйтіп, болашақ ұрпаққа үлкен қор етіп қалдыру болатын.
Өйткені, мынадай қысылтаяң уақытта хабар жазуға кейде
таспа болмай қалады. Соны сылтау етіп бұрын жазып
алынған, біраз уақыт өткендерін өшіріп, үстінен басқа
сын жаза беру етек алған кез. Қаржының жетіспеуі мұнда
да айқын байқалатын еді. Өстіп жүріп тарихи мәні бар
қаншама материалдар жойылып кетті. Қазақтың маңдайал
ды азаматтарының сөздері, ой-пікірлері жазылған таспа
лар бүлінді. Тіпті, заманымыздың ұлы жазушысы Мұхтар
Әуезовтің үні жазылған таспаға дейін жоғалған, бүлінген,
жарамсыз боп қалған. Оның сұрауы кімнен?
Осы жылдары Қазақстан Мемлекеттік Телерадио корпо
рациясының төрағасы болып атақты жазушы Шерхан
Мұртаза тағайындалды. Сол кісі келген бойда осындай
ақсап жатқан мәселелерді қолға алып, біраз іс тынды
рыпты. Радионың шығармашылық жұмысы үлкен деңгейге
көтеріліп, қызметкерлердің жауапкершілігі арта түсті дейді.
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«Алтын қор» бөлімі де Шерағаңның бастамасымен ашылған
көрінеді.
Жазушының өзін сырттай бір-екі рет көргенім болмаса,
аса жақсы танымаймын. Әйтеуір, журналистер арасында
Шерағаң туралы небір қызықты әңгімелер айтылып, таңдай
қағысып жататын. Әсіресе жазушының үлкен бір жиында
қаламын жоғары көтеріп тұрып: «Қызметімнен алсаңдар
да, қолымдағы қаламды ешкім тартып ала алмайды» деген
сөзі ел арасында мәтелге айналып кеткен. Содан да болар
Шерағаңның аты дүркіреп, кімді де болса имендіріп,
сескендіріп тұратын.
Радиода жұмыс істеудің өзіндік ерекшелігі көп. Бұл
баспаларға қарағанда мүлдем өзгеше дүние екен, әрі
өте қызықты, тартымды жұмыс. Өзекті мәселе көтеру,
тыңдаушының құлағы елең ете қалатындай тақырып табу,
оны жазып алу, монтаждау, музыкалық көркемдеу сияқты
толып жатқан тәсілдері бар. Солардың қыр-сырын білу,
үйрену, әбден қалыптасу үшін де бірталай уақыт керек.
Үш-төрт айдың ішінде соған кәдімгідей бейімделіп, эфирге
материал дайындауды меңгере бастадым. Мен әзірлеген
бір-екі хабарым, әр дүйсенбі күндері болып тұратын шағын
отырыста (летучка) мақтау да естіп қалды. Осының бәрі
көңілге медет.
Осы уақыт ішінде радиода бұрыннан істеп жүрген
бірқатар жігіттермен етене танысып, «дәмдес» болып та
үлгердім. Бұл ұжымда да «ақаңнан» көңілі қалмағандар
бар екен. Тез араласып, тіл табысып кеттік. Әр жұма сайын
жұмыс күні бітісімен, бір шөлмекті (кейде екеуін) қылдай
бөліп, өңешке тастап жіберіп тарасу әдетке айналған.
Қырсық шалам десе оған дауа жоқ. Тап сол күні бір
құжаттама қағазды іздеп таба алмай бүгежектеп бөлмеден
кеш шықтым. Елдің бәрі әлдеқашан үйлеріне тарап кетіпті.
Дәлізде бір адам жоқ. Аяңдап бірінші қабатқа түсіп, шығар
есікке жақындай бергенде алдымнан Төрағаның шыға
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келмесі бар ма! Қасында кәсіподақтың екі әйел қызметкері
бар. Қапелімде, не алға, не артқа жүрерімді білмей тұрып
қалдым. Сасқанымнан: «Сәлеметсіз бе, Шераға?» деп екі
қолымды бірдей ұсыныппын. Менің қызара бөрткен жүзіме
көзін аларта бір қарап: «Өзің де саламат бол, шырағым!»
деп өтіп кетті. Бар болғаны осы. Бәлкім, Шерағаң, бұған көп
мән бермеген де шығар? Бірақ, анау Шерағаңның қасындағы
сілеусін көз әйелдердің не ойлап кеткенін кім білсін? Олар да
жақтырмаған түр танытып тұсымнан өте шықты.
...Несін қажай беремін. Бәрі де түсінікті жәй. Ертесі күні
мені шақырып алып, бірнеше кәсіподақ мүшелері қатыс
қан шағын жиналыс өткізді. Тұзым мұндай жеңіл болар ма!
Амал қанша? «Енді ауызға алмаймын, тағы да көзге түссем,
ешқандай сөзге келмей өз бетіммен жұмыстан кететін
болып» түсініктеме жазып бердім. Осымен іс біткендей
көрінген. Оның үстіне бөлім бастығы да: «Жаңа барып
кәсіподақ басшысымен сөйлесіп келдім. Жаңадан келген
адам екеніңді ескеріп, бірінші жолы сөгіс беріп, кешірім
жасайтын болды» деп қуантып қойған. Арқам кеңіп, көңілім
кәдімгідей көтеріліп қалды.
Түстен кейін осы әңгіме аяқасты өзгеріп шыға келді.
Бұл кімнің қулығы, айласын асырып жүрген қайсысы еке
нін білмеймін: «Төраға бұйрыққа қол қойып жіберіпті. Енді
өзің барып алдынан өтпесең, басқа шара жоқ. Қалам ұстап
жүрген адам ғой. Көңілі түсіп кешіріп те қалар!» дейді.
Әп-сәтте, екі бірдей шешім қабылдап, екі түрлі пікір
таратып үлгерген әлгілердің түлкібұлаң әрекетіне аң-таң
қалып отырмын. «Басын иіп алдыңа келсе, әкеңнің де құнын
кешір» дейтін сөз бар емес пе? Ешкімнің басын жарып,
көзін көгерткен жоқпын. Арақ ішкенім үшін шығарса, осы
радиода жүргендердің тең жартысын шығарып жіберуге
болады. Осылай өзімді-өзім іштей қайрап, ширықтырып
жатырмын. Неде болса Төрағаның алдына барып, бәрін өз
аузынан естиін. Есігінің алдында жүрегімді басып біраз
тұрдым. Жұрттың айтатыны рас-ау, деймін. «Шерханның
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алдына барған адамның тізесі дірілдеп, үні шықпай қалады.
Кімді болса да мысымен басып жібереді» дейтін еді. Мен
соны ойлап, есігін ақырын ашып ішке кірдім. Бірдеме
жазып отыр екен, басын көтеріп қараған да жоқ. Жүрегімнің
дүрсілінен миым солқ-солқ етеді. Расында, тамағым құрғап
қалғандай, еріндерім кеберіп кетті. Бір минутың бір жылға
татитындай уақыт өтті. «Не айтасың құлағым сенде» дегендей
төрағада үн жоқ.
– Мен не істеймін? Кете берейін бе, Шераға? – дедім
даусымды көтеріңкіреп. Сол кезде ғана жазуын қойып, бетіме
тіктеп қарады:
– Не үшін кетіп бара жатқаныңды білесің бе?
– Білемін. Мен үнсіз басымды изедім.
– Білсең сол. Түріңе қарасам жаман жігіт емес
сияқтысың. Бүгін қай күн өзі? Қараша айы ма? Жаңа
жылдан соң қайтып кел. Біраз демалып, өзіңді-өзің ретке
келтіріп ал. Қызмет ешқайда қашпайды, – деді. Бұдан кейін
сөз тықпалаудың еш жөні жоқ екенін сезіп кілт бұрылып
шығып кеттім. Жұрт айтатындай, қабағынан қар жауған
қатыгездігін байқаған жоқпын. Жасы үлкен адамға тән ағалық
пейіл білдірді. Үнінен де, сөзінен де мен соны аңғардым.
Өкініштен гөрі, таңданысым көп. Өкініштісі сол, осы ұйым
да бар болғаны 9 ай ғана істеппін. Әкемнен үйреніп қалған
халық композиторларының ешкімге белгісіз біраз әндерін,
өзімнің бірнеше туындымды, басқа да ойда жүрген әңгіме,
аңыздарды таспаға жаздырып эфирге шығарсам деген ойым
жүзеге аспай қалды. Оның ішінде Абайдың, Кемпірбайдың,
Бармақтың, Балуан-Шолақтың жұрт біле бермейтін әндері
бар. Шындығын айтсам, радиоға барғандағы басты мақсатым
да осы еді. Амал не? Тағы да «сопайып» шыға келдім.
Ал таңданыс тудыратын жәй. Бір-бірімен тақасып,
басшыға жағынудың, қызметтен өсудің ебін таппай жүр
ген жағымпаз жылпостар үшін менің мына қылығым
таптырмайтын сылтау болса керек. «Ішкені рас па? Рас.
Көзге түсті ме? Түсті. Оны төрағаның өзі де көрді. Бұдан
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артық не сұрайсың?» дегенді желеу еткен секілді. Мұның
астарында: «Атақты адамның баласы болса қайтеміз? Қайта
мұны қызметтен шығарсақ, өзгеге сабақ болады. Сондай
адамның баласын сөзге келмей жұмысынан босатқандар,
өзгені аяр деймісің?» деп ойлайды, қорқып жүреді деген
пасық пиғыл жатқаны даусыз. Орыстың атақты ақыны,
публицист Иван Крыловтың мысалында айтылатын: «Қой,
бұл қанден ер шіркін! Пілгеде үрді демей ме!» деген астарлы
сөзін еске түсіргендей.
Біраз жылдар өткен соң: «Халық қалаулысы болып
Астанаға келемін, Кенен ақынның кенже қызын алып, бүкіл
Қордай еліне күйеу боламын» деген ой ардақты ағамыздың
қаперіне де кірмеген шығар. Ал өз басым осындай адам
мен етене жақын, дәмдес боламын, Шерағаның өзі айтқан
дай «қайын аға» атанамын деп ойлаппын ба? «Өмірде не
болмайды?!» деген сөз осыдан қалған шығар. Бұл енді жанжақты ойланып, кеңірек толғана отырып жазатын әңгіме.
Кейінге қалдыра тұрайық.
Сол жылдардағы бастан өткерген қиындықты сөзбен
айтып жеткізе алмаспын. Бұл тек біздің отбасында ғана
емес, бүкіл елдің басына түскен нәубет. Азық-түлік тапшы.
Дүкендерге барсаң қаңырап бос тұрады. Қатып қалған балық,
сүйек-саяқтан басқа ешнәрсе таппайсың. Бола қалған күнде
бағасы удай. Жұмыссыздық етек алған кез. Адамдар сенде
ліп, босып кетті. Жан сауғалаған жұрт үйіндегі жылтыраған
ның бәрін базарға әкеп сатып тұратын еді. Екі оттың
арасында қалғандай менің жағдайым тіпті қиын. Әйтеуір,
Бақытжанның арқасында ешнәрсеміз білінбейді. Жоғары
Кеңесте істегені мұндай жақсы болар ма! Апта сайын
шай-қант, шұжық, май-ірімшігін, айран-сүтін алып келеді.
Ондағы қызметкерлерге апта сайын арнайы «паек» беріледі
екен. Бәкеңе білдірмей соның біразын салып алып балалар
ға жетемін. Беттерінен сүйіп, жағдайларын көріп қайтамын.
Қолдан келер басқа не бар? Олардың да жағдайы мәз емес.
Өздерінің шәкірт ақысы бар, менен алатын алименттерін
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қосып, әйтеуір «түлкі құрсақ» өмір кешіп жатыр. Жазирама
рахмет. Соның ретін тауып, үнемдеп, еш нәрсесін білдірмейді.
«Үш балаңды өзің асырап ал!» дегендей ағайын-туыстарда
үн жоқ, тым-тырыс. «Махаббат күйін шертіп, елге дес
бермеп едің! Сенің де әуселеңді көрейік» деген болу керек
Сәнияның туыстары да ат ізін суытқан. Алғашқы кезде
бір-екі рет төбе көрсетіп: «Мына үйді сатып, балаларды
Фрунзеге көшіріп әкетейік» деген екен, оған Жазира: «Папам,
тірі тұрғанда біз ешқайда бармаймыз» деп кесіп айтыпты.
Осындайда әкемнен естіген мына бір хикая есіме түседі.
...Бір ауылда тұратын екі әйел жас нәрестеге таласып,
бірін-бірі жұлып «жеуге» дайын, күнде ұрыс, күнде айғайшу. Үлкендердің айтқанын құлағына да ілмейді. Бір-бірімен
әбден жауығып алғаны сонша, баланы әрі-бері тартқылап
есін аударатын көрінеді. Ақыры болмаған соң екеуін
жетектеп Кебекбай әулиенің алдына алып келіпті дейді.
Мұнда да айылдарын жимай: «Бұл бесікте жатып ұрланған
менің балам. Бас сүйегінен танып тұрмын. Өзіме қайтарып
берсін» дейді бірі. Екінші әйел болса: «Құдайым куә. Тоғыз
ай құрсағымда көтеріп, толғата көрген жалғызым» деп
зар илейді. Бір-біріне небір ащы сөздер айтып бет қарат
пайды. Бұлардың ақылға келіп, бітіспесін сезген Кебекбай
нөкерлерінің бірін шақырып алып: «Жұрт куә болсын. Мына
баланы мына екеуінің көзінше қақ бөліп қолдарына ұстат.
Менің басқа амалым қалған жоқ» дейді өңін суытып.
Нөкер жігіт жас баланы қолынан жетек әкеп, киімдерін
шешіп, жалпақ тақтайға шалқасынан жатқызады. Белін
дегі айбалтасын алып, жүзін баланың беліне тақау әкеліп
көзбен мөлшерлегендей біраз тұрады. Мұны көрген жұрт
шыдай алмай теріс айналыпты. Қос-қолдап балтасын жо
ғары көтерген жігіт: «О, жаратқан! Кінәмді кешіре гөр!» деп
балтасын сілтей бергенде әлгі әйелдің бірі шыңғырып келіп,
аяғына орала кетеді. «Ағатай, өлтіре көрме! Мейлі қайда
жүрсе де, тірі болсын. Жер басып аман жүрсе болғаны!» деп
499

шырылдайды. Екінші әйел болса жүзінде ешқандай аяныш
жоқ, мізбақпай, сіресіп тұрып қалыпты. Сонда Кебекбай
келіп жерде жатқан баланы көтеріп алып, жылап жатқан
әйелге ұстатыпты. «Шын анасы өз перзентіне өлім тілемейді,
өмір тілейді. Бұл бала сенікі, қарағым! Ұзақ, бақытты өмір
сүріңдер!» деп батасын берген екен. Ал жалақор әйел өтірігі
ашылып, жұрт алдында масқара болыпты дейді...
Менің тап сол кездегі жағдайым осы аңыздағы жәйға
ұқсайтын еді. Балапандарына жем тасып, шырыл қаққан
бозторғайға ұқсайтын еді. Қолыма тыйын-тебен түсе қалса,
үйге емес, ең алдымен соларға апарып бергім кеп тұратын.
Барған сайын көңілім «жыламсырап», жаным күйзеліп
қайтушы едім. Неге екенін қайдам шешесі өліп, әкесі тірі
жүрген баланы бұл қазақ «тірі жетім» дейтіні бар. Соны
айтқызбау үшін барымды салып аласұрамын. Мұндай
жағдайды басынан кешірген адам болмаса, өзгенің түсінуі
екі талай.
Зымырап күндер өтіп жатты. Бәкең екеуміздің арамызда
Мұхтар өсіп келеді. Сол жылы үшке толды. Қолынан
жетектеп балаларыма ертіп барамын. Мұхтардың тілін
қызықтап, мойындарына көтеріп, азан-қазан болады. Бұлар
дың алаңсыз, таза күлкісін есту қандай қуаныш! Әкеге
бұдан артық бақыт қайсы? Төбем көкке жеткендей, жүзім
алабұртып, жаным жадырап сала беретін еді. Менің көңілкүйімді қас-қабағымнан сезе қоятын Бақыт бір күні: «Мені
ешнәрсе білмейді, сезбейді деп жүрсің бе? Үйден тамақ
тасып (ұрлап), екі үйдің арасында «алақұйын» боп қашаң
ғы жүресің? Есейіп, ақыл тоқтатқан балалар ғой, бәрін
үйге ертіп кел. Мен бүгін дұрыстап дастарқан жайып, ет
асып қояйын. Мұндайда жүз көрісіп, біліскен жақсы. Сені
күйеу етіп, балаларыңды шеттетсем менде қандай қасиет
қалады?» деді. Іштей тынып, айта алмай жүрген ойымды
Бақыттың өзі жайып салды. Көңілім толқып кетті. Бас салып
құшақтап, бетінен сүйдім: «Осылай істемесең найманның
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қызы боласың ба!» деп әзілімді айтып үйден атып шықтым.
Жедел басып, «құстай ұшып келемін»...
Міне, осы күннен бастап апта сайын балалар бізге, біз
оларға барып етене араласып кеттік. Менің «ұрлығым»
да, «ұрын» жүрісім де сап тиылды. Қолыма түскен азынаулақ ақша болса, балаларға емес, Бақыттың өзіне әкеп
беретін болдым. Ол болса әр аптаның аяғына таман аздыкөпті көкөніс, тағамдар салынған сөмкені қолыма ұстатып:
«Мынаны балаларға апарып бер» дейтін. Өзінің туған бала
ларындай көріп, бәйек болып жүретіні жанымды толғантады.
Мұндай сәтте әкемнің Нәсиха шешеме айтқан:
«Алақан ашық, ақ пейіл,
Ағайын мен абысынға
Көрсетпеген бір зейіл.
Қабағы ашық жазығым!
Нәсиха алтын қазығым!» –
деген өлең жолдары есіме түседі. Әкемнің осы сөздері тап
осы Бақытқа арнап айтылғандай әсер етеді. Бұған не дерсің?
Көңілім тоқ, бәріне ризамын. Соның бір айғағы секілді менің
де айтар алғысым болмай қалған жоқ. Әкемнің сөзіндей дөп
түсіп жатпаса да, шын жүрегімнен туған әнімді арнап, көңіл
алауын білдірдім:
«Қуансам бірге қуандың,
Мұңайсам бірге мұңайдың.
Тұмар ғып таққан мойныма,
Тәңірдің сыйы шығарсың!
Қайырмасы:
Мен сені не үшін сүйдім?
Жанымды ұққаның үшін!
Шоқ болып күйгенің үшін!
Жүрекпен сүйгенің үшін!
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«ӘЛӘУЛӘЙДІҢ» ЗАМАНЫ ӨТКЕН
Әрине мұның бәрі айтуға оңай. Болмаса бүкіл дүние
астаң-кестеңі шыққандай, аласапыран күйкі тіршілік.
Сонау, 90-жылдардың басындағы ел басына түскен
ауыртпалық кімнің болса да есін аударатындай қиын кезең
болды. Қайда барсаң да қап көтеріп шұбырған әйелдерді,
жұмыс іздеп сенделіп жүрген еркектерді көресің. Әркім
өз тірлігімен әлек. Мұндайда «маған қол ұшын бермедің,
көмектеспедің» деп кімге өкпе артасың. «Елмен көрген –
ұлы той!» деген осы. Күздің қара суығы басталған кез. Үп
еткен желдің өзі өңменіңнен өтердей ызғарлы. Космонавтар
көшесіндегі орыс шіркеуіне тақау орналасқан Никольск
базарын аралап келе жатып, көптен көрмеген танысымды
жолықтырып қалдым. Кезінде институтта сабақ берген,
обкомда қызмет істеген жігіт.
– Мұнда не істеп жүрсің? – деймін таңданысымды
жасырмай.
– Жұмысы жоқ адам не істеуші еді? Сауда жасаймын.
– Қайдағы сауда? Сонда не сатасың?
– Көрмей тұрсың ба? Мыналарды сатамын.
Ол қолымен алдында шашылып жатқан заттарды көрсе
тіп, мырс етіп күліп қойды.
– Мұның бәрі ескі заттар ғой, кім ала қояды дейсің?
– Алғанда қандай! Қазір елде ақша жоқ. Сіңірі шығып,
әбден титықтаған жұрт жаңадан гөрі ескіге ұмтылады.
Міне, мына бір тоңазытқыштың тетігін ол қайдан тапсын?
Дүкенде бұл екі есе қымбат. Онда да табыла қалса жақсы.
Біз мұны арзанға бере саламыз. Ол уақытын үнемдейді,
бізге аздап болса да тиын түседі.
– Біз деп тұрғаның кімдер?
– Осы қатарда тұрғандардың бәрі де мен сияқты ұсақтүйек бұйымдар сатады. Радио, үтік, телевизор, тоңа
зытқыш, мотоцикл, велосипед дейсің бе, бәріне қажетті
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тетіктерді осы жерден табасың. «Күйі бірдің күні бір»
демекші, бір-біріне қол ұшын беріп, көмектесетін де
осылар. Саудаң жүрмей, көк тиынсыз қалсаң да сені құр қол
жібермейді. Сол күні біраз ақша тапқандар сенімен бөліседі.
Орайы келгенде сен де солай істейсің.
– Оу, мыналарың кәдімгі дербес коммуна сияқты ғой!
Ғажап нәрсе екен! Мені де қатарыңа алсаңшы. Мен де
жұмыссыз жүрмін, – деп әзілдеп жатырмын. – Әй, бірақ
менің терім жұқа, мыналар секілді күздің қара суығына
шыдап тұра алмаспын.
Таныс жігіттің айтқанына қарағанда, мұнда кім жоқ
дейсіз? Кезінде дүркіреп аты шыққан спортшы да, жоғары
қызметте болған адамдар да, суретші, ғалымдар да осында
жүр. Араларында тенистен, сырғанаудан, шахматтан
чемпион атанғандар да бар екен. «Басқа түссе, баспақшыл»
дегендей, бәрі де күнкөрістің, бала-шағасын асыраудың
қамы үшін жүргендер.
– Мұнда тәртіп өте қатаң. Бірінің саудасына бірі қол
сұқпайды. Сен затыңды көп сатып қойдың, арзанға бердің
деп ешкім саған көз алартпайды. Әркімнің өзіне тиесілі
орны бар, өзіндік амал-тірлігі бар. Қаласаң, ертең қасыма
кел. Орын тауып қояйын, – дейді әлгі жігіт мені қызықтыра
түскендей.
– Сонда не істеуім керек? Анықтама, құжат әкелейін бе?
Менің бұл сөзіме шын көңілден рахаттана күліп алды.
– Советтің мектебінен шыққаның көрініп тұр. Қит етсе
анадан қағаз, мынадан рұқсат әкел деп адамды сандалтып
қоятын. Ештеңенің қажеті жоқ. Осындағы жігіттермен өзім
келісермін. Сататын заттарыңды алып келе бер, –деді. Мен
күмілжіп біраз тұрдым. Ондағы себеп, сонда қандай зат
әкелемін? Бірнеше жылдан бері балконда тұрған «Саратов»
деген тоңазытқыш болмаса. Үйде қажетсіз, артық жатқан
ештеңе көрмеппін. Мен әлгі танысыма осы жәйды айтып едім,
мені жаңа көргендей қапсыра құшақтап, қолдап ала жөнелді.
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– Оны қалай алып келемін? Қажетті бөлшектерін қалай
шығарып аламын? Жөнін білетін біреу болмаса, менің
қолымнан келмесі анық.
– Оған басыңды қатырма. Қазір қасыңа екі жігіт қосып
берем. Үшеуің барып тоңазытқышты осында жеткізіңдер.
Қалған істі сол жігіттердің өздері-ақ жайғастырып береді, –
деді.
– Бауырым, сол жігіттеріңе айтшы. Бәлкім, өздері сатып
та берер. Менің қалада таныстарым көп, жақын жерде
балаларым да тұрады. Біреу-міреу көріп қойса, неше саққа
жүгіртер, – деп өтініп жатырмын.
– Е, е! Сенің өзің де, балаларың да нағыз аштықтың дәмін
татпағансыңдар ғой. Әйтпесе, бұлай сөйлемес едің, – деп
келте қайтарды. Жүзінен ренжіп қалғаны байқалып тұр. Не
дерімді білмей, абыржып қалдым. Айтарға сылтау таппай:
– Жо-жоқ! Менің айтайын дегенім басқа еді. «Ажырас
қан әйелім...» дей беріп, тілімді тістеп алғандай кілт
тоқтай қалдым. – Жақында әйелім қайтыс болған, бала
ларға қарауым керек. Кешке дейін мұнда тұруға еш мүм
кіндігім жоқ, – деп бастырмалата сөйлеп жатырмын. Менің
жәйымды енді ұққандай бетіме тіктей қарап:
– Оны мына жігіттермен өзің келіс. Бірақ, қаншаға сатса
да бір бөлігін осыларға бересің, – деді.
Сөйтіп, сырттай оқитын студенттер, сияқты мен де
сырттай сауда жасайтын «саудагер» болып шыға келдім.
«Саратов» атты тоңазытқыштан басталған бұл тірлігіміз,
біразға дейін жалғасты. Қолыма түскен бұдан басқа да
біраз бұйымдарды апарып бердім. Жігіттерім болса әлгі
заттарды «ет жіліктегендей» етіп әп-сәтте бөлшектеп қояды.
Бензиге салып жуып, тазартылған тетіктер жап-жаңа боп
шыға келеді екен. Ұсталған заттың өзінен гөрі оның майда
тетіктері көбірек өтетінін кім білген? Аптасына екі рет
келіп кетемін. Саудасы жақсы жүрген күндері жігіттер
көңілдене күліп, қолыма маған тиесілі ақымды ұстатады.
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Жоқ күндері иықтарын көтеріп, бастарын шайқайды.
Ешқандай реніш жоқ, ешкімге кінә тақпайсың.
...Бірде шай үстінде жұбайым мынадай ұсыныс айтты:
«Мен келесі аптада бір айлық демалысқа шығамын. Мұхтар
ды көтеріп ауылға барғанда не істейміз? Олардың да шекесі
қызып отырған жоқ. Одан гөрі мен сауда жасап көрейін.
Мына тұрған Қытайдан зат әкеп сатып, күн көріп жатқан
адамдар қаншама? Бір таныс құрбым әлденеше рет барыпкеліпті. Жолын да, тәртібін де жақсы біледі екен. Менімен
бірге жүр деп отыр», – деді.
Сонау бала кезден санама ұйығып қалған «біздің
тұқымға саудамен айналысу, ұрлық жасау жақпайды» деп
әкем айтатын сөз есіме түсіп, ыршып түстім. «Сауда деген
не пәле? Мұхтарға кім қарайды? Ол жаққа баратын ақша
қайсы?» деп төпелеп жатырмын. «Даурықпай сабыр етші.
Сөздің аяғын тыңда! Мен ол жақта байланып қалмаймын
ғой. Ары-бері жолыма үш күн кетеді екен. Ол үшін алатын
заттардың тізімін алдын ала жасап алу керек. Сонда көп
уақыт үнемдейсің. Мен жалғыз емеспін. Бір топ адамды алып
барып, алып келетін арнайы адамдар бар, арнайы автобус
бөлінген. Қажет ақшаны әзірге құрбымнан қарызға ала
тұрамын. Балалар бар, өзің барсың, бір Мұхтарға қарай алатын
шығарсыңдар?» деді. Сонда да болса, баяғы еркектік мінезге
салып бірден көне кетпей: «Жамандық айтып келмейді.
Мұхтар ауырып қалса не істеймін? Үш күн бойы бізге кім
тамақ істеп береді?» дегенді айтып дауласып жатырмын.
Мұным, ендігі жерде жәй ет қызуымен айтыла салған сөз.
Болмаса, Бақыттың айтқанына кәдімгідей ойланып қалдым.
Көңілге қонатын нәрсе. Мен жұмыссызбын. Оның алатын
жалақысына, менің «әупірімдеп» тауып жүрген мардымсыз
ақшама қарап қашаңғы жүреміз? Оның үстіне Бақыттың:
«Мұхтар ауырып қалса, «Көкем» бар емес пе? Кез келген
уақытта телефон соқсаң келіп қарап береді» деген сөзі менің
қаупімді біржола сейілтіп жіберді.
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Бақыттың «Көкем» деп отырғаны өзінің ең жақын туыс
әпкесі Қалима тәте. Мұхтарды екі-үш күн көрмесе: «Сағынып
кеттім. Осының бетінен бір сүйсем, бүкіл шаршағанымды
ұмытып кетемін» деп жиі келіп тұрады. Өзі қырық жылдан
бері балалар дәрігері болып істеп келе жатқан, өте тәжірибелі
маман. Жолдасы атақты спортшы (штангист), өмір бойы
спорт тақырыбына қалам тартып келген белгілі журналист
Өмірзақ Жолымбетов. Менің бажам. Өте білімді, көңілі
дарқан, пейілі кең азамат. Қазақстанның спорт тарихын
тап Өмекеңдей терең білетін, жан-жақты таратып, жүйелеп
беретін маман жоқ шығар. Оның қаламынан шыққан ондаған
туындысы көпшілікке мәлім. Соның ішінде ең құндысы,
тарихи мәні бар еңбек деп Ө.Жолымбетовтың құрастыруы
мен, оның редакциялық етуімен қазақ спортының тари
хында тұңғыш рет басылып шыққан «Қазақстан спортының
энциклопедиясын» айтуға болады.
Сөйтіп, ойламаған жерден Бәкең, халқы құмырсқа
дай қаптаған Қытай еліне «саудагерлік сапарын» бастап
та кетті. Бір-екі жолы аман-есен барып келген соң көңілім
орнына түсіп, көп алаңдамайтын болдым. «Көз қорқақ,
қол батыр» дегенді қазақ қалай тауып айтқан. Соның бәрі
ой-санамыздың тұмшаланып, көз ашқалы шетелге шығып
көрмегеннің әсері болар. Бізден алыс, жердің шалғай бір
түкпірінде жатқандай көрінетін Қытай еліне, кәдімгі «қайын
жұртқа» барып-келгендей еркін жүре беретін болдық.
Бақыт сапарлап кеткен сайын араға екі күн салып,
үшінші күні түн ортасында есікті қағып тұратын еді. Бір
жолы телефон соғып: «Бақытжан, автобус бұзылып мені
үйдің тұсына емес, «Аэровокзалға» түсіріп кетті. Сен де
шығып, көмектеспесең болмайды. Жүгім көп» дейді. Ол
құрғырың біздің үйден біраз жерде. Киініп алдынан шық
тым. «Мынаны сен ұста!» деп қолыма екі-үш сөмке ұстатты.
Оның өзі де кәдімгі тас салып алғандай ап-ауыр. «Ең қиыны
мынау ғой!» деп алдында теңкиіп жатқан кісі бойындай
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қанарды көрсетті. «Мұны қалай жеткізесің? Ол үшін
тағы екі-үш адам керек» деп бәйектеніп жатырмын. «Түн
ортасында кімді табасың? Бірдеме ғып жеткізу керек» дейді.
Соны айтып, биіктігі өзінің бойымен бірдей төрт бұрышты
қанарды бір жағынан көтеріп, кәдімгі қап аунатқандай бір
аударып тастады. «Осылай амалдамасақ болмайды. Басқа
шара жоқ» дейді. Әлгіні, жалғыз өзі қайта-қайта аударып
тастап, біраз жерге дейін домалатып апарды. «Сен деміңді ал.
Ары қарай мен аударып көрейін» деп қолымдағы заттарды
ұстаттым. «Абайла, беліңді мерттіктіріп алма! Бұл саған
отыра қалып жаза салатын «аударма» емес» деп әзілдеп
жатыр. Сөздің шыны, әлгі қанарды екі-үш рет аударып
тастауға ғана күшім жетті. Белімді қос қолыммен ұстап,
жаза алмай біраз тұрдым.
Япырмай, мынадай зіл батпанды қалай әкеліп жүрген?
Әйел болса да осынша қайрат көрсеткеніне іштей таңғалып
тұрмын. Өзімнің осалдығымды білдіргім келмей «Не
мене, қытайдың бүкіл темір-терсегін тиеп әкелгенсің
бе? Мынауың сұмдық ауыр ғой!» деп ақталған боламын.
«Е, батырым, қандай екен? Саудамен айналысу дегенді,
серуендеп, қызықтап қайту деп ойлайсыңдар-ау! Жан қинап,
тер төкпесең жақсы киім, оңды тағам қайдан келеді?». Мен
үнсіз іштей мойындаған болдым. Шындығы да сол. Ол болса
төрт бұрышты теңкиген қанарды үшінші қабатқа көтеріп,
үйге кіргізгенше «ләм» деп сыр білдірген жоқ. Мен болсам
қолымдағы азын-аулақ жүктің өзін қайта-қайта демалып,
«ахлеп-ухлеп» әрең жеткіздім. Баяғыда шешемнің «өзім
секілді шапшаң-қайратты екен! Әттең, еркек боп туғанда бір
ауылды бір өзі асырайтындай екен» дейтін сөздері есіме түсіп
мырс етіп күліп жібердім. Бұл енді шын көңілден, шынайы
ризашылықтан туған күлкі еді.
Бәкеңнің бұл тірлігінен еш залал шеккен жоқпыз.
Көлденең кіріс келген соң, жағдайымыз да оңалып шыға
келді. Әсіресе, балалардың «бүйрегі шығып», тағамның неше
507

түрін жеп жетісіп қалдық. Әкелген заттарды шығарған кезде
бір төбе болып үйіліп жататын. Осының бәрін бір қанарға
қалай сыйғызған деп аң-таң қалатын едім. Оның ішінде не
жоқ дейсіз? Ересек адамдардан бастап, жас балаға дейін
қажетті бұйымның бәрі табылады. Балалардың өздері таңдап,
ұнатқан шалбар, аяқ киім, қысқа жең жейде-футболкалардың
неше түрін киіп мәз. Тіпті белбеу, шұлық, іш киімге дейін
жаңартып алушы едік. Заты әйел болса да осының бәрін
сонау жерден ерінбей, арқалап әкеліп жүрген Бақытқа
рақмет. Несі бар? Іргемізде жатқан Қытай еліне де сан
алғыс. Сол жылдары қазақтың кәрі-жасына дейін қытайдың
бұйымдарын пайдаланып, киім-кешегін киіп, тірлігін жасады
десем артық айтқандық болмас. Тіршілік қамымен безек
теп жүріп бір жылдың қалай өткенін де білмей қалыппын.
Жұмыссыз жүргеніме де біраз болыпты. Бір күні Махамбет
телефон соғып: «Бәке, сен тап қазір Әділет министрлігіне
жет. Сонда аударма бөліміне бір қызметкер керек деп естідім.
Көп созып алмай, тездетіп бар. Ол орынға «құда түсіп»
жатқандар жетерлік», – деді. Қолым бос, несіне алаңдаймын.
Оның үстіне Әділет министрлігі үйге тиіп тұр. Он минутта
жетіп баратын жер.
Аударма бөлімінің басшысы Гүлмереке (тегі есімде
қалмапты) деген әйел екен. Сыпайы сөйлейтін, мінезі ашық,
қарапайым жан. Заңмен жұмыс істейтін болғандықтан бұл
саланың өзіндік ерекшеліктерін айтып біраз сұхбат жүр
гізді. Бұл жағынан менің «құр алақан» еместігімді білген
соң: «Бәке, сіз туралы Жоғарғы Кеңесте отырған аударма
шы жігіттер де жақсы пікір айтып еді. Өтініш жазып тастап
кетіңіз. Мен сізді ұсынып көрейін, ендігісін басшылар
шешеді». Бір аптадай уақыт өтті. Арасында телефон
соғып хабарласып қоямын. Менің де «тілеушім» бар екен.
Сөйтіп, 1994 жылдың қазан айында ҚР Әділет министрлігі
ұйымдастыру-бақылау басқармасына бас маман-аудармашы
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етіп тағайындалдым. Сәл кейін бұл атауды «бас консультантаудармашы» деп қайта өзгертті.
Тағайындалу дегенге таңқалып жүрмеңіз. Мен қызмет
істеген өзге ұжымдарда «жұмысқа қабылданды» деп жазы
латын еді. Сондай-ақ мұнда әскери қызметтегі сияқты
арнайы шен (чин) беріледі екен. Маған «Юрист первого
класса» деген шен берілді. Бұрын мұндайды көрмеген
басым, іштей масаттанып, көтеріліп қалдым. Бәлкім, Әділет
министрлігі ресми ұйым әрі мәртебесі жоғары болған
дықтан осылай айтылатын шығар. Ендігі жерде: «Тырп
етпей отырып жұмыс істе. Мынадай аумалы-төкпелі
уақытта мұндай қызметке қол жеткізу оңай ма? Бұл саған
«әләуләйға» салып жүретін мекеме емес» деп өзімді-өзім
қайрап қоямын. Гүлмереке замандасқа көп рақмет. Әріптес
ретінде жақсы тіл тауып, үлкен сыйластықта болдық. Қатар
отырып бірге қызмет істедік. Өзі басқа қызметке ауысқан
кезде, (Алматы теміржол институтына) мені басшыларға
айтып орнына тағайындап кетті.
Мұндағы жұмыс ерекшелігі тіпті өзгеше. Іс-қағаз
дардың барлығы дерлік орыс тілінде жүреді. Мекемелерден,
ұйымдардан, жеке адамдардан келіп жататын ресми қағаз
дарды, әралуан хаттарды аударып беру аудармашылардың
мойнында. Оның бәрі белгілі бір заңға сүйеніп, құқықтық
құжаттарды негізге ала отырып жазылуға тиіс. Бөлімде
бес адамбыз. Төртеуі қыздар. Бұл салада ешкімнің арнайы
білімі жоқ. Қатты қиналатын едік. Оның үстіне әр бөлім
дегі қызметкерлер орыс тілінде дайындаған азды-көпті
жұмыстарын үйіп-төгіп жұма күні әкеп тастайды. Бұл әбден
қалыптасқан жағдай. Апта бойы не істейтінін кім білсін? Біз
болсақ демалыс күндері келіп, ертеден кешке дейін мықшиып
әлгіні аударып әлекпіз. Кейде екі күндік демалысымыз
сонымен өтеді.
Бұл аз болғандай әрбір дүйсенбі күні болатын шағын
отырыста әрқайсысы шығып: «Мен қолымдағы жұмы
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сымды өткен аптада аударма бөліміне апарып бергенмін.
Олар әлі жасап берген жоқ» деп бізді жаманатқа қалдырып
жатады. Көпке топырақ шаша алмайсың. Ол белгілі қағида.
«Ендігі жерде менің бөлімім де әлгілердің әккі қулығына
көніп отыра алмайды. Бір әрекет жасамасам болмас» деген
пікірге келдім. Осы ойға бекініп, министрдің орынбасары
Еңлік Нұрғалиеваға кіріп шығуды ұйғардым. Бұл кісі жайлы
министрлікте көп мақтау айтады. Өте білімді, әділетті
заңгер, шындықты кесіп айтатын батыл адам деп сөз қылады.
«Құласаң түйеден құла» дейтін қазақта сөз бар емес пе? Соны
көңілге түйіп, неде болса кіріп, бар жағдайды түсіндіріп
шығайын деп шештім. Өйткені өз басшым орыс жігіті.
Менің ойымды қолдаса жақсы, қолдамаса босқа «арамтер»
болам ба деп жүрексінгенім рас. Сөзім дәйекті болу үшін
қыздарым аударған бір жарым беттік, кейде бір бетке де
толмайтын орысша мәтіндердің біразын ала бардым.
Менің әңгімемді мұқият тыңдаған соң: «Бұлары ұят
нәрсе екен. Сонда мына бір бетті жазу үшін бір апта керек
пе? Бұл дегенің жұмыс істемейтін нағыз жалқаудың ісі
ғой!» деп кейіп қалды. «Сендердің жәйларыңды түсіндім.
Бұларды тәртіпке келтіру үшін нақты не істеу керек?» деп
өзімнен сұрағандай болды. «Еңлік Нұрғалиевна, мұны реттеу
оп-оңай. Өз атыңыздан бүкіл бөлім қызметкерлеріне тап
сырма берсеңіз болғаны. Қолдағы жұмыстарын сәрсенб
іден қалдырмай өткізетін болсын. Сонда ар жағындағы екі
күнде біз де аударып үлгереміз». Шешімді тез қабылдайтын,
іскер адам екендігі көрініп тұр. Менің көзімше көмекшісін
шақырып алып: «Тап қазір барлық бөлім басшыларына менің
атымнан хабарлама жібер. Қолдарында аударуға қажетті
мәтіндер болса сәрсенбіден қалдырмай беретін болсын.
Одан кешіктірген материалды аударма бөлімі қабылда
майды деп баса көрсетіп жаз» деді. Лауазымды адам
ның кесіп айтқан бір ауыз сөзінен кейін біздің де мәрте
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беміз өсіп, арқаланып қалдық. Өте асығыс жұмыс болмаса
демалыс күндері келіп аударма жасау деген сап тыйылды.
Әшейінде, зейіл танытып, көзіне ілмейтін заңгер жігіттер,
бөлім қызметкерлері ендігі жерде бізге ілтипат білдіріп,
аудармашының жұмысына түсіністікпен қарайтын болды.
Сәл ілгері кетіп айтар болсақ: «Тау таумен кездеспейді,
адам адаммен кездеседі» дейтін мәтелдің дұрыстығына
қалай сенбейсің. Бірер жылдан соң Еңлік Нұрғалиқызы
Парламент Сенатының депутаты болып Астанаға келеді,
мен болсам Сенат Аппаратында қызмет істеймін деп
кім ойлаған. Мен ол кезде «Редакциялық-баспа және
лингвисткалық сараптама» деп аталатын бөлімде істеймін.
Жолығып қалған сайын амандық сұрасып, жақсы пейіл
танытып тұратын еді. Парламентке түсіп жататын сан-алуан
заңдарды оқып-зерделеп, сараптамадан өткізу, толықтыру,
кей тұстарын өзгерту сияқты іс-шаралардың бас-қасында
өзі жүретін. Мемлекет және қоғам қайраткері, білікті
заңгер, мәртебелі ғалым, сол саланың үлкен білгірі ретінде
үлкен құрметке ие болған ұлағатты адамның бейнесі менің
көңілімде осылай қалып қойыпты. Бұл әрине көп жылдардан
соң түйген ойым. Ал қазіргі жәйға қайта оралсам, ол
министрдің орынбасары, мен болсам сол кісінің қарамағында
істейтін қарапайым ғана аудармашымын.
Әділет министрлігінде қызмет істеген жылдарым
(1994-1996 ж.) өзіме үлкен тәжірибе болғаны ақиқат. Әсіресе,
ресми құжаттарды қалай аудару, заңдарға сілтеме жасау,
құқықтық терминдерді, сөз тіркестерін дұрыс пайдалану
сияқты көптеген жәйларға кәдімгідей төселіп қалдым. Осы
жылдары талай іргелі оқиғалардың куәсі болдық. Соның ең
бастысы, тарихи мәні бар оқиға: 1995 жылғы 30 тамыз айында
қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы.
Халықтың тезіне салып, республика бойынша референдум
өткізу арқылы жүзеге асырылған мұндай іс-шараның мәні
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зор екені айтпасада белгілі. Оған біздің министрліктің
қызметкерлері түгелдей атсалысты десем артық айтқандық
болмас. Мұндай жұмыстан аудармашылар да тыс қалмасы
белгілі. Көз майын тауысып, әрбір әрпін, әрбір үтір-нүктесіне
дейін тексеріп, шұқшия оқып жататынымыз әлі есімде.
Өйткені, осы Ата заңымыздың авторы, бас кеңесшісі, заң
ғылымдарының докторы, әлемдік деңгейде аты мәшһүр,
қазақтың біртуар ұлы, біздің сол кездегі әділет министрі
міз Шайкенов Нағашыбек Аманғалиұлы еді. Елбасының
тапсыруымен осындай тарихи істі абыроймен жүзеге асырып
кеткен үлкен жүректі азамат. Оның бастамасымен – тергеу
саласында, прокуратура жүйесінде, жалпы құқық қорғау
органдарында жүргізілген өгерістерді, жаңа үрдістерді теріп
айтар болсақ оның өзі «бір құшақ» әңгіме.
Журналист, аудармашы-баспагер болған соң әртүрлі
басылым, газет-журнал жағына көбірек назар аудараты
нымыз белгілі. Сол жылдары екі тілде бірдей басы
лып, оқушыға жол тартқан «Заң», (Юридическая) газеті.
Көптеген тиражбен заң кітаптарын шығаратын «Жеті
жарғы» баспасы. Әділет министрлігінің, басқа да құқық
қорғау органдарының кеңес дәуірінен бері келе жатқан
«қалқан мен семсер» таңбасын (эмблема), кәдімгі салмақ
өлшейтін құрылғы «таразымен» ауыстыруы көпшіліктің
таңданысын туғызған жаңалық болды. Философиялық
терең ойға жетелейтін сол «таразы-таңба» өмірде болып
жататын ақиқат пен жалғанды, әділет пен қиянатты өлшеппішіп, таразылап тұрғандай әсер етеді. Осының бәрі де
министр Нағашыбек Аманғалиұлының бастамасымен болған
жәйлар. Міне, осындай адамдармен бір мекемеде қызмет
істеп, азды-көпті еңбек сіңіргенім көңілге медет, кеудеме
мақтаныш ұялатады.
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КҮН ЕҢКЕЙІП БАРАДЫ...
«Балалық, жігіттікпен өтер заулап,
Өмірдің опасы жоқ, көңілін аулап.
От-жалын, күн шілдесі салқын тартып,
Елу жас қырындатар көптен аулақ».
Әкемнің осы бір шаумақ өлеңінде айтылғандай, расында
өмірдің бәрі өткінші. Жас кезіңде қанша шалықтап, көңіл
аулағанмен өмірден опа жоқ. Заулап өте шығады. Шілденің
аптап ыстығындай уақыт өте келе адамның көңілі де суынып,
салқын тарта беретіні һақ. «Елу жас қырындатар көптен
аулақ» деп ақын айтпақшы, осы жасқа келген адам гүлдәуренқызғын шақтан бойын тартып, алшақтай беретіні содан болса
керек. Мен де биыл сол елу жасқа келіп отырмын. Сірә, адам
деген өмірдің қызығына тойып болған ба? Думандатып,
шалықтап жүре бергің келеді. Естияр жігіт тез тыйылып,
есін жинап, етек-жеңін қымтап ала қояды. Ал әңгүдік-есерге
бәрібір. Алпыс-жетпіс жаста да қылжаңдап, әркімге бір
сүйкеніп, «күйектеніп» жүргені. Осындай келеңсіз жәйларға
бағыштап Кебекбай бабамыз айтқан: «Жастығыңды кәрілікке
зая етпе, кәрілікті жастыққа зая етпе» дейтін сөз бар. Терең
мағыналы, адамға ой салатындай аталы сөз. Әрине оның
мәнін терең ұғынатын адам болса. Болмаса?..
Сондай бір «жүгенсіз» өскен, әумесерлеу біреуден:
«Жасың болса елуден асты. Қашанғы теке тірлік жасап, бос
жүресің? Тыйылып, ендігі жерде шаруаға мойын бұратын
кезің емес пе?» деп сұраған екен. Әлгі тұрып: «Не оттап
тұрсың? Әкем әлі өлген жоқ қой! Бар шаруаны өзі істейді»
деп әлгінің өзіне тап беріпті. Сол айтқандай, арқа сүйейтін
әкем болса әлдеқашан дүниеден өтіп кетті. Ақыл айтып,
«дем» беретіндей ешкім жоқ. Тап биыл өмірден озғанына
жиырма жыл. Кеңшілік заман болса, ауылға барып бір мал
сойып, ағайын-туыстардың басын қосып, қазан көтерсем
513

қандай ғанибет болар еді. Амал қайсы? Жау шапқандай
астаң-кестеңі шығып, тапшылық дендеген мына тірліктен не
сұрайсың? Іштей налып жүре беретін едім. Ер азамат үшін
одан асқан қорлық жоқ.
Есесіне, тоқсаннан асқан шешем бар. Бірер ай қыздары
ның үйінде, енді бір уақыт біздің үйге келіп тұрады. Кәрілігі
болмаса ешкімге салмақ салмайды. Дербес зейнетақысы бар.
Өзінің ішіп-жеміне, киіміне молынан жетеді. Ең бастысы
Ұлы Отан соғысы кезінде тылда істеген еңбегі үшін, сондайақ көп бала тәрбиелеген құрметті ана ретінде тегін берілетін
азық-түлігі тағы бар. Мынадай қысылтаяң кезде мұның
өзі үлкен сүйеніш емес пе? Кейде соған бола «кемпірге
таласып» қалатын кезіміз де болады. Әзіл ғой. Болмаса
баласы үшін анадан артық кім бар? Көбіне жасы үлкеніміз әрі
шешеме жайлы деп Төрткеннің үйінде жүреді. Бара қалсақ,
қаумалап, құшақтап мазасын алатын едік. Бір жолы:
– Апа, мынаны жеңіз, асқазанға жеңіл тамақ, – деп алдына
қабығы аршылған банан қойдық. Аузына салып, дәмін көрді.
– Расында тіске жұмсақ мен сияқты қартайған адамдар
жейтін нәрсе екен. Бұл қай жақтың тағамы? – дейді.
– Апа, мұны сонау Африка деген елден әкеледі. Тіпті
сол елдің маймылдарына дейін осыны жейді екен, – деп
шуласамыз.
Апам болса:
– Япырай ә! Тағамның ең жұмсағын таңдап жейтін не де
ген қу маймылдыр! Ол жақтың маймылдары адамнан да ақыл
ды екен-ау ә! – деп таңдайын қағар еді. Мұндайда күлмеген
де, қайда күлесің? Бәріміз мәз-мәйрам болып жататын едік.
Дастарқан басында отырып еститіні баяғы: «Қант жоқ,
ұн жоқ. Оны алатын ақша жоқ. Дүкендер қаңырап бос тұр»
дейтін әңгіме ғана. Жарықтық, көзін бет орамалымен қайтақайта сүрткілеп: «Баяғыда біз көрген ашаршылық қайта
келген бе өзі? Соятын малың, дастарқанға салатын қантшайың болмаса, нағыз масқара сол емес пе? Япырау, мына
түрлеріңмен, мен өлсем дұрыстап көме де алмассыңдыр!
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Баяғы үкіметім дұрыс еді. Сол кезде-ақ өле салуым керек
еді», – деп кәдімгідей босап қалады. «Қойыңыз, апа! Бұл
не дегеніңіз! Сізге арнап ауылда бір жылқы, төрт-бес қой
дайындап қойдым. Шай-қант, өрік-мейіз деген түк емес!
Аудандағы жігіттер ең қымбат тұратын жыртыс матаңызға
дейін тауып береміз деп отыр. Оған қам жемеңіз», – деп көңілін
аулаған боламын. Ұл баланың сөзі өтімді болады-ау, деймін.
Әлде, артымда арқа тұтар ұлым бар дегенді көңіліне медет
ете ме? Әйтеуір менің сендіре айтқан сөзіме баладай ила
нып, арқаланып қалатын еді. «Қайдам, қарағым! Осы күндері
«түк жоқ» дегеннен басқа сөз естімеймін. Әлгі елге қадірлі
Қонаев, Асқаровтар қайда жүр? Қамба толған астығымыз
қайда кетті? Зар илетпей, бермей ме мына халыққа» дейді...
1995 жылдың күз айы болатын. Төрткен тәтем телефон
соқты. Даусында болар-болмас үрей бар. «Бақытжан, үштөрт күн болды апам жатып қалды. Осында аудандық
ауруханада. Бас дәрігерге жолығып едім: «Қамдана берің
дер. Бұл кісінің енді тұрып кетуі екі талай. Көп болса екі-үш
ай ғана тірлігі қалды дейді. Көркемжан тірі болса, өзі жай
ғап, шешесін шығарып салар еді. Әйтеуір, ырым-кәдесін
жасап, елге алып барармыз. Басқа қолымнан не келеді?
Сен тездетіп ауылға барып қайтсаңшы. Үйді дайындап,
әзірлене берейік» деді. Ертесі күні әйелім екеуміз жеңіл
машина жалдап ауылға тартып кеттік.
Жолда бара жатып, баяғыда шешеме айтқан сөздерім
есіме түсіп өзімді-өзім сөгіп келемін. Сонша күпініп едің!
Қайда әлгі әзірлеп қойған жылқы-қойларың? Қайда әлгі
асып-төгіліп жатқан дастарқаның? Қыздардың жөні бір
бөлек. Олар бөтен елдің келіндері. Сен ұлсың. Барлық сауал,
ауыртпалық саған түседі. Соны енді ұқтың ба? Намыс
тан өлер жерің осы... Ауылға жақындаған сайын көңілім
алабұртып, жаным құлазып, кәдімгідей жасып қалдым.
Неде болса аудандағы дәмдес болған жігіттерге жолығып,
бар шындығымды айтайын. Бір шешуі табылар...
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Сондағы іздеп келе жатқаным Сақан (Таубалдиев) мен
Дүйсебай (Райымқұлов). Ауданның бір-бір тұтқасын ұстап
отырған жігіттер. Әкемнің көзін көрген, талай тойларын
бірге өткеріскен елге сыйлы азаматтар. Тәтем айтқандай,
Көркемжан ағам тірі болса, менің жағдайым әлдеқайда
жеңілдер еді. Оны былтыр ғана жер қойнауына табыс еткен
біз. «Жаман» ауруға шалдығып, Алматыда бір жылдай жатты.
«Екі өркеші түйенің, екі емшегі биенің» деп әкем еркелетіп
маңдайымыздан иіскейтін жалғыз бауырым.
Көркемжан қайтыс болатын жылы (1994 ж.) әкеміздің
туғанына 110 жыл толды. Облыс көлемінде ұйымдастырылған
мерейтойға көптеген қонақтар келді. Бұл еліміз тәуелсіздік
алғаннан кейінгі біздің ауылда өткізіліп отырған алғаш
қы іс-шара. Шаруасы тоқырап қалған елдің еңсесін көте
рейік, елдігімізді танытайық деген болар. Азын-аулақ қазақ
үйлер тігіліп, ат шаптырып, ұлттық ойындар көрсетілді.
Тойдың бас-қасында облыстан, ауданнан келген, одан
қалды ауылдағы «атқамінерлер» шапқылап, сабылып жүр.
Лауазымды біреудің төбесі көрінсе болды соны төңіректеп,
отқа жиналған түнгі көбелектей көлбең қағатын мінезіміз
бар. «Мына жақта ақынның үйі бар еді-ау! Кемпірі қайда
екен? Балалары бар емес пе?» деген ешкімнің қаперіне де
кірмеген секілді. Жұртқа не керек? Ат бәйге, қызық-думан
керек. Басшыларға не керек? Ақынды дәріптеп, тойын жасап
елге жағыну керек. Біз болсақ, Пушкиннің «Алтын балық»
ертегісіндегі жарық астаумен қалған кемпір сияқты, өзі
де тозығы жеткен әкемнің қара шаңырағында азын-аулақ
дастарқан жайып шошайып өзіміз отырдық.
«Шын бауырым болсаң, мені осы тойға алып бар.
Ауылды бір көріп қайтайын. Мүмкін соңғы көруім шығар!»
деп Көркемжан ауруханаға барған сайын айтып қоймай
ды. Ақыры болмаған соң дәрігеріне қолхат беріп, қажетті
дәрі-дәрмектерін алып жолға шықтық. Емдеп жүрген
дәрігері жасырмай шындығын айтты: «Өте кеш қимылдаған
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екенсіздер. Кеңсірік астына жиналған ірің миына жайылып
кеткен. Оған істер шара жоқ. Біз ми жүйесіне қатты әсер
ететін дәрілердің күшімен ұстап отырмыз. Ол дегенің ерекше
рұқсатпен беріледі әрі табылмайды. Мұндай ем қабылдаған
адам ұзаққа бармайды, інім» деді. Оны Көркемнің өзі де
сезіп жүрген сияқты. Жол бойы бірауыз сөз айтқан жоқ.
Көздерін Алатаудан алмай ұзақ-ұзақ тесіле қарап келеді.
Көзі жасаурап, әлсін-әлсін бет орамалын алып сүртіп қояды.
Онысын көріп менің де жаным күйзеліп, қиналып келемін.
Бір анадан тусақ та екеуміз екі түрлі адамбыз. Мінезіміз
де әртүрлі. Ол өте ақкөңіл, шыдамды, ақжүрек, баладай
аңғал адам. Менің «бұрқ» ете қалып, тез басыла қалатын
қызба мінезім оған мүлдем жат. Бәлкім, көреген әкем
қасына (қарашаңыраққа) кіші баласы мені емес, көмпіс
Көркемжанды алып қалғаны содан да болар.
Атақты адамның баласымын деп кеуде көрсетіп, мінез
танытпайтын Көркемжанды бүкіл ауыл жақсы көретін еді.
Колхоздың қандай жұмысын берсе де көндігіп, бар ынта
сын салып, шын ықыласпен істей беретін. Киномеханик, сүт
тасушы (молоковоз), шопыр, мектепте мұғалім, бригадир.
Кей жылдары жауын-шашын болмай егін-шөп шықпай
қалатын кездер болады. Ондайда малға жем-шөпті сырттан
тасиды. Сол сияқты қажетті техникалық жабдықтарды
дайындаушы (заготовщик) тағы басқа жұмыстар. Көркем
жан осының бәрін көзбен көрген, қолмен істеп, үлкен
тәжірибе алған адам.
Ал оның ән салғандағы даусы қандай еді? Даусы биік,
қоңыр, өте жағымды. Музыка тілімен айтқанда жұмсақ
баритон. Көбіне Ермек Серкебаевқа еліктеп айтатын.
«Біздің ауылдың Серкебаевы» деп ауылдастары мақтан
етіп отыратын еді. «Әттең, арнайы білім алғанда қаладағы
опера әншілерінен бір кем түспес еді» дегендерін талай
естідім. Жасы келіп, әбден егде тартқан кезде көргендіктен
болар, әкем біздің әнші-әртіс болғанымызды аса құпта
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майтын. Ала-жаздай ел аралап, үй көрмей кетеді деп
ойлайтын болу керек. Соның әсері ме Төрткен де, Көркемжан
да. мен де арнайы музыкалық білім ала алмадық. Басқа
мамандықты таңдадық.
...Қысқа ғана жасалған баяндамадан соң ұлт ойындары,
ат бәйгесі басталды. Тай жарыс, құнан жарыс, жорға жарыс,
ең соңында ат жарысы болады. Көркемжанды: «Жүр,
қонақтармен бірге отырайық, ол жерден жақсы көрінеді»
деп қанша үгіттесем де көнбей қойды. «Ол жақта не бар?
Жұртпен бірге отыра берейікші. Бұл тұстан да бәрі көрініп
тұр ғой, несіне әуре боласың?» дейді. Ақыры, көк шөбі
таптала қоймаған, жусаны биіктеу тұсқа барып екеуміз
иықтаса отыра кеттік.
Бәйгеге шыққандар шеңбер жасап жарысады. Тәртіп
сондай. Бір айналым жасап, тұсымыздан өтер кезде, жұрт
орындарынан атып тұрып, қолдарын ербеңдетіп, айғайлапшулап кетеді. Әлдекімнің атын атап: «Тізгінді тартып ұста.
Қамшы салма. Әлі ерте» деп күшене айғайлағанда өңеші
жыртылып кететіндей көрінеді. Ат үстінде құйғытып
бара жатқан балалар тап соның сөзін ести қоятындай
күлкілі. Сондай сәттерде мен де Көркемді иығынан қап
сыра құшақтап, сілкіп-сілкіп аламын. Қайтейін енді. Көңілі
көтерілсе екен деймін. Қайта-қайта темекісін алып, бірінен
соң бірін тартып, үнсіз отырған бауырыма жаным ашып
кетеді. «Жаратқан-ау! Тап осы Көркемжанға көзің неге түсті?
Әке-шешем бір балаға зар болып, небір әулиелердің басына
түнеп, шырақ жағып, жалынып-жалбарынып жүргенде
көрген перзенті емес пе? Әкемнің 55 жасында көрген ұлын,
55 бес жасында қайтарып алатындай неден тарықтың?
Ретімен алсаң тоқсаннан асқан шешем отыр ғой, әне!
Тап қазір алса да арманым жоқ дейді...»
Ат бәйгесі біткенше менің қиялым талай жерді шарлап
келгендей еді. Ішімде біреу күбірлеп сөйлеп отырғандай
көрінеді. Ағамның жүзіне қайта-қайта жаутаңдап қарай
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беремін. Қызыл шырайлы, қастары қоп-қою, көрікті жігіт еді.
Содан жұрнақ та қалмапты. Жақ сүйектерінің еттері қашып,
мойын тамырлары білеуленіп тұр. Денесінде «бір қырым»
ет жоқ. Иықтары қушиып, денесі бір уыс болып қалғандай.
Көңілім толқып, көзімнен жас бұрқ ете қалды. «Бауырың –
бауыр етің» дегенді енді ұққандаймын. Қолтығынан демеп,
орнынан тұрғыздым. Жеп-жеңіл, қаңбақтай да салмағы жоқ.
Үйге келіп, дайын тұрған дастарқаннан дәм татып жолға
шықтық. Кешкі салқынмен қалаға ертерек жетіп алайық.
Түнде жүру өте қиын әрі қауіпті. Біз мінген жеңіл көлігіміз
әкемнің музейінің тұсынан өте берген еді: «Қош енді,
әке! Балаң осы кеткеннен қайтып келмейді» деп дауыстап
жіберді. Алақанымен бетін басып, иықтары селкілдеп босап
қалды. Оған қасында отырған келіні қоса жылады. Мұндайда
қайтіп басу айтасың. Менің де ішім алай-түлей. Көзіме келіп
қалған жасқа ерік бердім. Басымызды түйістіре отырып
біраз жерге дейін жылап бардық... Сол жылдың күзінде
жалғыз бауырым Көркемжан да мәңгіліке жол тартты.
Қадірменді оқушым! Ой қуып, әңгіме желісін басқа
арнаға бұрып жіберді деп сөге көрме. «Өлгелі жатқан»
шешемнің шаруасын ұмытқан жоқпын. Енді соған қарай
ауысайын. Бақытжан екеуміз мінген ақ «Волга» әп-сәтте
аудан орталығына алып келді. Сақан мен Дүйсебай біздің
алдымызда ғана «Красногор», «Красноктябрь» ауылдарына
кетіпті. Сонда колхозшылармен кездесу өткізеді екен. Бүгін
қайту-қайтпасы белгісіз деп бізге хатшы қыз түсіндіріп берді.
Оларды күтіп отыруға уақыт тығыз. Өйткені астымыздағы
машинаны кешке дейін деп алғанбыз. Қайткенде де бүгін
қайтуымыз керек. Ауыл арасы қашық болса да арттары
нан қуып баруды жөн көрдім. Жиналыстарын аяқтап, енді
шығып келе жатқан Сақан інім бізді көріп аң-таң. «Бәке,
мұнда неғып жүрсіз? Ақ «Волганы» көріп, обкомнан біреулер
келіп қалды ма деп есім шығып еді. Өзіңіз екенсіз ғой!»
деп құшақтап аман-саулық сұрасып жатыр. Баяғы өзінің
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кішіпейіл, ақжарқын мінезі. Неге екенін қайдам? Аса жақын
туыстығым болмаса да осы жігітке көңілім тартып тұратын
еді, туған інімдей жақсы көремін. Дүйсебай екеуін оңаша
алып шығып, келген шаруамды айтып бердім. Екеуінің
таңданысында шек жоқ. «Бәке, сонша жерден ат сабылтып
келмей-ақ, телефон арқылы бірауыз айтсаңыз да болатын еді
ғой! Мұнда да ел-жұрт бар емес пе? Апамыз жалғыз сіздің
ғана анаңыз емес, бәріміздің шешеміз. Бүкіл аудан үшін бір
жылқы, бірер қой деген не? Шешемізді жақсылап тұрып
шығарып саламыз. Оған алаң болмаңыздар!» деді. «Қайдан
білейін? Былтыр тойға келгенде далада қалғандай болып
едім. Жүрегім үркіп, көңілім алай-түлей болып қайтқан
мын» дедім күдігімді жасыра алмай. Сол күні Сақанның
дастарқанынан дәм атып, жаным жай тапқандай риза болып
тарастық. Қоштасарда: «Бәке, өзім телефон соғып хабарын
біліп тұрамын» деді. Сақан сөзінде тұрды. Әр апта сайын
телефон шалып жағдайымызды сұрайды. Алғашқы кезде:
«Апам, ничего, әлі сол қалпы жатыр» деп жауап беретінмін.
Әлі өлген жоқ деп қалай айтасың. Біраз уақыт өтті. Шешем
басын көтеріп, аздап болса да тамақ ішіп, тілге келді...
Сақан болса телефон соғуын қоймайды. Ендігі жерде
тап бір ұрлық жасаған адамдай өзім ыңғайсызданатын
болдым. «Сәке, не айтамын? Апамның жағдайы түзеліп
келеді. Төсектен түсіп өзі жүретін болды. Вообщем, бәрі
жақсы» деймін күмілжіп. Иә, өлетін түрі жоқ деп қалай
айтасың? Сөйтіп жүріп бір ай өтті, екі-үш ай өтті. Апам
науқасынан құлан-таза жазылып кетті. Енді жұртқа не
дейміз? Алып-ұшып елге барып, бәрін дүрліктіріп жүрген
өзіммін. Шешемнің жазылып кеткені жақсы-ау, әрине! Екі
ортада менің өтірікші болғанымды қайтесіз? Сақанның
кезекті телефон соғуын күтпестен дереу өзім хабарластым:
«Жігіттерге сәлем айт. Апам бұл жолы аман қалды. Әуреге
салғаным үшін кешірім сұраймын. Вообщем! Отбой!»
деп сөзімнің аяғын әзілге айналдырып жібердім. «Бәке,
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еш сөкеттігі жоқ. Шешеміз жүз жасайды екен» деп ол да
қалжыңмен жауап берді. Сақан бауырымның айтқаны рас
екен, шешем бұдан кейін де төрт жыл өмір сүріп, 2000 жылы
дүние салды. Сөйтіп, жүз жасаған шешемізді жол-жөнекей
екі рет «өлтіріп», екі рет «тірілтіп» алғанбыз. Бұл енді арқауы
кең бөлек әңгіме.
Министрліктегі жұмысым қанша ауыр болғанмен,
өзіме ұнайды. Адамдар көп келеді. Осында жүріп жоғары
лауазымда жүрген біраз адамдармен таныстым. Жақын
жылдары астанамыз өзгеріп, басқа қалаға көшуі мүмкін
деген сөздерді де солардан естіп қаламыз. Кейін сол естіген
дерім шындыққа айналды. Алдымен бүкіл Жоғарғы Кеңес
тің депутаттары, Үкімет, Аппарат қызметкерлері көшетін
болыпты. Содан кейін министрліктер рет-ретімен көшеді екен.
Сол кездері бүкіл баспасөз беттерінде, әр адамның аузында
тек осы әңгіме жүретін.
Бақытжан қызмет істейтін (жақында ауысқан) Парла
менттегі «Инженерлік орталық» та түгелдей баратын
көрінеді. «Ағаң ғой. Өмірбек Байгелдіге кіріп, бір ауыз
айтып шықсаңшы. Бәлкім, ретін тауып тізімге сені де
кіргізетін шығар» деп мені үгіттейді. «Қайтіп барам, мен ол
кісінің қарауындағы қызметкері болсам бір жөн. Ұят емес
пе?» деймін ашу шақырып. Сол үшін кейде сөзге келіп,
ұрсысып та қалатын едік. Ақыры көндіргендей болды. Бұдан
басқа амалым да қалған жоқ. Өйткені біздің министрлікте
баратын адамдардың тізімі әлдеқашан жасалып қойған.
Олардың дені заңгерлер, көптен істеп келе жатқан тәжірибелі
мамандар.
Жоғарғы Кеңестің депутаты, ақын-қаламгер, әрі аға, әрі
әріптес ретінде сыйласып жүрген Арғынбай Бекбосыновқа
телефон соғып, жағдайымды айтып бердім. Ол алып кірмек
болып уәде берді. Уағдаласқан күні Өмекеңнің қабыл
дауында болдық. Өмірбек ағаның өзі сыпайы сөйлейтін,
мінезі жұмсақ, өте мәдениетті адам. Бір жылдары біздің
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Қордай ауданында әкім де болған. Сол кезде Қордай баба
мыздың рухын асқақтатып, Қордай асуының ең биік жота
сына граниттен ескерткіш тас орнатып, адамдар барып құран
оқытып, мінәжат етіп қайтатындай алаңша жасатты. Оны
күтіп-қарайтын арнайы шырақшысы да бар. Бабамызға арнап
жасалған сол тұғыр қазіргі кезде кәрі де жас та барып тізе
бүгіп, сыйынып қайтатын қасиетті орынға айналып отыр.
Әкемді көзі көрген, үйде де талай болып дәм татқан кісі.
Содан да болу керек ағаның алдында өзімді аса қымсынбай
еркін ұстаймын.
Өмекең, біз кіріп барғанда орнынан тұрып қол беріп
амандасып, бізге орын ұсынды Айтпасам да менің келген
шаруамды біліп отыр екен. Әңгімені созбай төтеден бастады:
«Бақытжан, біздегі адамдардың тізімін Президенттің өзі
қарап, қадағалап отыр. Соншама қызметкерлерді алып бару,
орналастыру оңай шаруа емес. Оны өзің де түсініп отырған
боларсың? Шынымды айтайын, ешқандай мүмкіндік тап
пай отырмын» деді. Ойын бүкпей, ашығын айтты. Осын
шалық жоғары лауазымына қарамастан мені қабылдап,
баласынбай іш тарта сөйлегені көңілімді көтеріп жіберді.
Қабағымен имендіріп, ыңыранған талай басшылардың
алдын көрген «сопақ» басым, ағаның қарапайым салиқалы
мінез көрсеткеніне іштей таңқалып отырмын. Ойыма
әкемнің: «Кішіпейіл келеді білімді адам, дәні толған тарыдай
басын иіп» дейтін өлең жолдары орала кетті. Демімді терең
алып, күліп жібердім. Арғынбай аға да, Өмекең де менің
күлгенімді аңғарған жоқ: «Қайтем енді! Ұлы көштен қалып
қойсам, оқасы жоқ. Бәрінен де келініңіз сол жаққа кетіп,
менің жұртта қалатыным қиын боп тұр. Амал қайсы?.
Найманның тағы бір қызын алып, осында қала берермін»
деп әзілдеген болдым. Бұл сөзіме пейілдене күліп: «Мұның
жолын әлгінде өзің тауып айттың ғой. Ел аяғы саябырсып,
мына дүрбең басылған соң келіннің артынан іздеп келмейсің
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бе? Сонда бір ретін қарастырып көрейік. Ал тап қазір
басқа амалын көріп отырған жоқпын» деді ел ағасы.
1997 жылдың желтоқсан айында бүкіл елді дүр сілкін
дірген тарихи оқиға астананың Алматыдан Ақмолаға көшуі
болды. Вокзалдың алды лықыған адамдар. Ине-шаншарға жер
жоқ. Жолға шығатындардан гөрі шығарып салушылар көпау деймін. Менің «ескі» достарым Жолбарыс та, Махамбет
те сол көшетіндердің ішінде. Бәрінен де адамдардың көңілкүйін айтсаңызшы! Бірін-бірі құшақтап, сүйіп, ақтілеу
сөздерін айтып мәз-мәйрам. Адамға шабыт беретіндей ғажап
көрініс. Оркестр құйқылжыта музыка ойнайды. Пойыз дүр
сілкініп, баяу ғана орнынан жылжи бастады. Неге екенін
қайдам, менің қасымда тұрған бір топ жастар Шәмші
Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным!» деген әнін шырқап
ала жөнелді. Мен де арқаланып әлгілерге қосылып кеттім.
Әсіресе: «Гүлің болып егілейін... Жырың болып төгілейін»
дейтін тұста вокзалда тұрған жұрттың бәрі қосыла айтып
тұрғандай көрінді. Тап сол сәтте осы әннің бірер жылдан
соң Тәуелсіз Қазақстанның ән ұранына айналады деген ой
ешкімнің қаперінде болмаған да шығар. Талай ұрпақ шырқата
салған құдыретті ән әуелеп аспанда мәңгі тұрып қаландай.
Тап осы күні Егемен еліміздің жаңа дәуірі, Астананың
тарихи жаңа өмірі басталып та кетті...
Мен Ақмолаға келесі жылдың қаңтар айында келдім.
«Ол жақтың қысына ең қоңды деген жылқының өзі
шыдамайды» деген соң жылы киімдер іздеп жайма базарға
бардық. Өз көзіме өзім сенбей ұзақ жүрдім. Әншейінде,
қат-қат болып өтпей тұратын қысқы киімдерден дым
қалмапты. Алматының қысы жылы әрі қысқа ғой. Содан
болар оны жұрт көп ала бермейтін. Маған керегі қалың тон
(дубленка). Жәй кезде тонның неше түрі тең-тең болып
үйіліп жатушы еді. Дені Түркиядан әкелінетін тауарлар.
Одан да дым қалмапты. Сатушылар болса көңілдері тоқ:
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«Келесі «партиясын» күтіп отырмыз. Қолда барын астанаға
көшкендер талап алып кетті» деп жайраң қағады.
...Сол жылғы қаңтар-ақпан айының түтеген бораны
әлі көз алдымда. Мені туысым Семетай күтіп алды. Менің
өтінішіммен қаланың орталық көшелерімен жүріп, біраз
жерін көрсетті. «Бұл саған бала кезімізде бұрқырата кешіп
жүгіретін Отардың шаңы емес. Қаланың іші болған соң
білінбей тұр. Ашық далада болса адамның өзін қадам жер
жүргізбей, қаңбақша ұшырып әкететіндей күші бар» дейді.
Қалай айтса да сөзінде шындық бар. Оны өзім де көріп
келемін. Жол шетіндегі төбе-төбе етіп үйілген қардан шағын
үйлердің шатыры әрең көрінеді. Онда да кернейден шыққан
будақ-будақ түтіннен байқайсың. Көп қабатты ғимараттар
тым аз екен. Онда да облыс орталығы болған кезде салынған
үйлер болса керек. «Сәке, жыл сайын отанның қамбасына
миллиондаған тонна астық құйдық деп жар салып жатады.
Тың игерушілердің астанасы деген атағы бар. Сол байлық
тың бәрі қайда кеткен? Қаланың сыртқы сипаты тым жұтаң
ғой?» дедім. Семетай болса екі көзін жолдан алмайды,
рульге бар кеудесімен жатып алыпты. Үйтпесе, басқа амал
жоқ. Мынадай ені тап-тар, көктайғақ көшемен машина
жүргізудің өзі бір қиямет шығар? Біраз үнсіздіктен соң:
«Сен қаланың дұрысталып, аз да болса ажарланған кезін
көріп отырсың. Сонау, алпысыншы жылдардағы қаланың
сиқын көрсең жаның түршігеді. Кілең екі қабатты барак
үйлер болатын. Үй-жәй деген аты ғана. Тұрмысқа қажетті
еш нәрсе жасалмаған. Адам тұратындай емес, тіршілікке
мүлдем қолайсыз. Әйтеуір, тың көтеруге келгендерді
апарып соған тығатын. Анау белуарына дейін жерге шөгіп
кеткен үйлер соның айғағы. Ал мына ғимараттардың
көбісі атышулы Хрущевтың дәуірінде салынған. Ақмола
атауын «Целиноград» деп өзгертіп, тіпті кейіннен Қазақ
ССР-інің астанасы жасаймыз деген де ойы болған екен.
Онысы іске аспай қалыпты».
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Семетай ұзын-сонар әңгімесін айтып әлі сөйлеп келеді.
Менің ойым болса құстай қалықтап, өткен күндерге жете
леп ала жөнелді. Иә, сенің жер үсті, жер асты байлығыңды
қандаладай сорып, өз қажетіне жаратуды ғана ойлайтын
өктем саясаттан не сұрайсың? Мұнда «біреудің жерін гүлден
діріп, елін көркейтейік» деген ой жоқ. Болмаса тың игеруге
бөлінген миллиардтаған қаржы осы бір қаланы келістіріп
салуға аздық етті деймісіз. Ұстағанның қолында, тістеген
нің аузында кеткен есіл дүние-ай!. Әйтпесе, тарихи атауын
өзгертіп «Целиноград» деп атаған соң әлем таңқалатын
дай, бұл өңірде бұрын-соңды болмаған көрікті, ғажап қала
неге салып бермеске? Көз алдыма өзім талай куә болған
атышулы жылдар елесі тұра қалғандай еді.
С.М.Хрущев билік жасаған кезеңде талай-талай өрес
кел оқиғалар болғанын менің замандастарым жақсы біледі.
Сол оқиғалардың ішіндегі ең күрделісі Сталиннің дене
сін мавзолейден шығарып тастауы еді. Оның жеке басқа
табынушылық саясатын әшкерелеп, миллиондаған адамның
обалына қалғанын тайға таңба басқандай етіп дәлелдеп
көрсетті. Кешегі Ұлы Отан соғысында «Сталин үшін»,
«Отан үшін» деп кеудесін оққа тосқан жауынгерлер, бүкіл
халық дүрлігіп, қарсылық білдіргені әлі есімде. Тіпті
қаршадай кезімізден Сталиннің есімін жаттап өскен біздің
өзімізге бұл «көсемдердің көсемі» атанған адамға қасақана
жасалып отырған сұмдық қиянаттай көрінетін. Осы оқиға
жөнінде сан-саққа жүгіртіп, небір әңгімелер айтылып
жатушы еді. Мәскеуде болған сондай бір іргелі жиында:
«Никита Сергеевич, нағыз коммунист болсаңыз, осының
бәрін Сталиннің көз тірісінде неге айтпадыңыз?» деген
дауыс естіліпті. Залға үнсіз көз тастап, біраз тұрған Хрущев:
«Сұрағыңды естімей қалдым. Орныңнан тұрып қайта
айтшы?» дейді. Зал тым-тырыс. Орнынан тұрып жатқан
ешкім жоқ. Шыбынның ызыңы естілетіндей тыныштық.
«Е, е! Міне, көрдіңдер ме? Біз де кезінде тап осылай үнсіз
қалғанбыз» деген екен.
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Сайын далада сағымдай жосып жүрген көшпелі елдің
санын азайтып, өрісін тартылту, түбінде кең байтақ жерін
иелену деген жымысқы ой қай заманда да өз мәнін жоғалт
пақ емес. Патшалық Ресей кезінде көшпелі елдің атам
заманнан келе жатқан хандық басқару жүйесін жойып бүкіл
қазақты біртіндеп қол астына алуы, ақ найзасын еппен алып,
қолына күрек ұстатуы, бекіністер салып отырықшылыққа
үйретуі сондай жымысқы әрекеттен туған нәрсе. Кеңестер
дәуіріндегі Голощекин деген біреудің «ел аман, жұрт
тынышта» қолдан жасаған ашаршылығы (кәмпескелеу),
халық жауы атандырып қазақтың маңдайалды азамат
тарын қырып салуы, Жетісудың ең құнарлы, суы мол тұтас
бір аумағын ұйғыр халқының еншісіне беріп, тіпті, Шығыс
Түркістан атанған қазақтың Алтайдағы ғажап жерлерін
миллиондаған халқымен қоса қытайға «сыйлай» салуы
осының айғағы емес пе?
Арғысы сонау Иван Грозныйдан, бергісі Екатерина,
Елизавета сияқты патшайымдардан басталатын орыстың
осындай құйтырқы саясаты Хрущевтің тұсында тіпті ашық
әрекеттерге көше бастады. Тың игеруді сылтау етіп, миллон
даған адамды қазақ жеріне тоғытуы, оңтүстіктегі екі-үш
ауданды, тап бір әкесінен қалған еншідей өзбек ағайын
дарға бере салуы, Қонаевты орнынан алып, ешкім білмейтін
қайдағы бір ұйғыр жігітін ел басқаруға отырғызуы нені
көрсетеді? Тізіп айта берсең, мұндай кеудемсоқтық, өрескел
жәйларды көптеп келтіруге болады.
Бір кемшілік, еліміздің бастан өткерген осындай тарихи
оқиғаларды кейінгі ұрпаққа ептеп түсіндіріп отырудың
орнына, бас-басымызға білгішсініп, саясат қауып кете
тініміз өкінішті. «Бүгінгі таңда қазақ қоғамында жас
тарға үгіт-насихат жүргізетін идеология жоқ» деп дауры
ғамыз. Шынайы идеология қайдан болсын? Ол үшін тым
ұшқарылыққа бармай, даурықпай, ешкімнің көңіліне қарап
жалтаңдамай, өз тұғырымызды нық қолға алып өскелең
526

ұрпаққа бар ақиқатты айтып, түсіндіріп отыруымыз қажет.
Іргемізде отырған қытай жұрты мектептегі балаларына
дейін: «Көне Алтайдан бастап Самарқанттың көк тасына
дейін Қытайдың жері» деп үйретіп отырған жоқ па? Ешкім
солардың қолына кісен салып, тілін кесіп алып жатқан жоқ.
«Бұл біздің ішкі шаруамыз, өз идеологиямыз. Оған қол
сұғуға ешкімнің қақысы жоқ» деп есептейді.
Осының бәрін ой елегінен өткізіп үнсіз келемін. Семетай
болса менің үндемей қалғанымды тоңып отыр деп қалса
керек. Артына шұғыл бұрылып: «Қайта бүгін аяз аса қатты
емес. Оның көкесін түнде көресің. Баратын жатақханаң
жылы ма екен өзі? Болмаса үйге алып кетейін» дейді. «Жожоқ, рахмет! Мына жүгіммен әуре болмайық. Неде болса, сол
жерге апарып таста».
Басымдағы норка бөркімді екі қолыммен нығырлай
басып, тонның жағасын бір көтеріп қойып тағы үнсіз
қалдым. Бұл қиял дегенді қойсаңызшы! Қас-қағым сәтте
сені алып айға да, күнге де, таңдаған кез келген жұлдызыңа
жеткізе алады. Адамның ой-қиялынан ұшқыр ешнәрсе жоқ.
Қиялым мені тағы да елітіп алып, қазақтың құс қанаты
талатындай шексіз-шексіз даласымен қиялай ұшып келе
жатқан тәрізді.
Иә, не көрмеген дала бұл! «Сары айдаһар», «Қара
айдаһар» дейтін екі алып елдің арасын қақ бөліп, сыналай
кіріп жатқан киелі мекен. Бір заманда айдарынан жел
есіп, қаһарынан тау тітіркенген құдыретті ел болған дала.
Дүниенің төрт бұрышына құрық сілтеп, ең күшті деген
елдердің өзін уысынан шығармай, тырп еткізбей ұстаған
дала. Алып деп отырған осы екі елдің өзін тізесіне басып,
көктей өткен қыран жүректі қаһарман дала. Соның бәрі
тарихтың еншісінде, адами ой-қиялдың жетегінде ғана
қалды. Бұған кім кінәлі дегенде күмілжіп қалатынымыз
неліктен? Ешкім келіп, кең байтақ даламызды, асқар тау,
өзен көлдерімізді бір жаққа алып кеткен жоқ. Сол бағзы
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замандағыдай әлі тұр. Жерін тартып аламыз, табанға салып
құл етеміз деп дәмеленген қандыкөз жаулардың не болғанын
тарих жақсы біледі. Келді, даламызды оттай шарпып,
одыраңдап біраз жүрді. Ақыры тұмсығына таяқ тиген бөрідей
құйрығын қысып еліне зытты. Оның ішінде араб та, қытай
да, моңғол да, қалмақ та бар. Иә, сол замандағы жеріміздің
тұтастығынан, қаһарман мінезден, ынтымақ, бірліктен неге
айрылып қалдық? Бұл енді сауалы көп, шексіз-шексіз ойларға
жетелейтін ұзақ мәселе. Бір ақиқаты сол, ру-руға бөлініп
бір-бірімен қырық пышақ боп қырқысып, береке-бірліктен
айрылған өз тірлігімізден болғаны даусыз.
Неге екенін қайдам! Өз басым әлемдік картада
көрсетілген қазақтың жер аумағын ауқымды ірімшікке
ұқсатамын. Қарап отырсаң, айналасын кеміріп жеп, бір
кездері теңіздей шалқыған ұлан ғайыр аймақтан оймақтай
ғана жер қалдырған тәрізді. Бұған да шүкір! Ата-бабамыз
арыстандай арпалысып, қанға тізеден бөгіп жүріп «найзаның
ұшымен, білектің күшімен» алып қалған жерұйығымыз осы.
Бар асылымыз да, байлығымыз да осы. Әртүрлі жағдай
мен қазақ жеріне әкеп тоғытқан жүзден астам ұлтармен
(халықпен) бірге өмір кешіп жатырмыз. Ел басына күн туып,
қауіп-қатер бола қалса бұлардың бәрінің де арқа сүйейтін,
қашып баратын өз отаны бар. Қазақ қайда барсың? Туған
елден өзге, барар жері, басар тауы жоқ. Міне, осындай киелі
жерге ие боламыз, іргелі ел құрамыз, жаңа астана саламыз
деп жұрт ағылып келіп жатыр. Солардың бірі болып, егемен
еліме азды-көпті қызмет етсем, соның өзі бір ғанибет.
Менің тәтті қиялымды: «Бәке, дәуде болса осы үй шығар?
Қаланың ең шетінде екен. Мынадай ауа райында әрең
жеттік» деген Семетайдың даусы бұзып жіберді. Жаңадан
салынған ақ шағаладай үш қабатты үйдің алдына түсіріп
кетті. Темекімді будақтатып біраз тұрдым. Ендігі тірлігім
не болар екен?..
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ТҮС ТҮЛКІНІҢ Б... ЕМЕС!
Жатақхана расында да салқын екен. Әлде жамылғы
көрпем жұқа болды ма? Денем тоңазытып, түннің бір
уағында оянып кеттім. Тонымды көрпенің сыртынан қымтап
жауып, қайта жаттым. Қатты ұйықтап кетіппін. Түс көрдім.
Түсімде әкемді көрдім. Өзі де бойшаң адам еді, бұрынғыдан
да биіктеп, ұзарып кеткен сияқты. Ақ сақалы желбіреп,
иығындағы ақ шапаны күн сәулесіне шағылысып күмістей
жарқырайды. Маған қолын созып «Тұр балам, көзіңді аш.
Ұйқы адамға жау. Менімен жүрші. Таза ауа жұтып серуендеп
келейік» дейді. Орнымнан атып тұрып, еріп келемін. Екі
жағына ағаш отырғызып, сан-алуан гүлдер егіп тастаған
тастақ жолмен жүріп, биіктеу бір төбенің басына шықтық.
«Мына ғажапты көрдің бе? Мекке-Мәдинадан қай жері кем?»
деп екі қолын бірдей созып, аңтарылып тұр. Мен де аузымды
ашып қарап қалыппын. Төбесі көк тіреген не бір келісті
ғимараттар. Әппақ сәукеле киген сұлудай еңсесі биік ақ
шаңқай мешіттер. Мұнарасы күн сәулесімен жалт-жұлт етіп
көз қариды. Тап сол, «мың бір түн» ертегісіндегі ғажайып
қалалардан бір кем емес. «Әке, мынау бір керемет қой!» деп
мойнымды бұрғаным сол еді, ғайыптан пайда болғандай
қасымда тұрған әкем зым-зыя жоқ болып кетті...
Көзімді уқалап біраз жаттым. Не деген керемет түс!
Әкем түсіме кірмегелі қашан? Мәңгілік сапарда жүрсе де
баласын ойлап бір аян берген шығар? Мұндайда, жаман
түс көрсем: «Қарағым, түс түлкінің б... ғы деген. Одан
шошынба, қорықпа» дейтін, ал жақсы түс көрсем: «Қарағым,
жолыңа ақсарбас! Жасың ұзақ, өмірің шуақты, бала-шағалы
болады екенсің» деп ағынан жарылатын әжем есіме түседі.
Қайсысы болса да айтқандары келсін! Тап осы кезде
менің жан-дүнием бұған аса мұқтаж.
Жатақхананың салқын бөлмесіне шыдай алмай ақыры
жиен інім Төлепбергеннің үйіне көшіп алдым. Әкемнің
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Ұлтай атты қызынан туған бала. Бұлардың мұнда тұрға
нына ширек ғасырдан асыпты. Төкен экономист, Раушан
келін есепші-бухгалтер. Қаланың қақ ортасында орналасқан
«Шұбар» деп аталатын ауданда туып-өскен. Бір-бірін дұрыс
тауып, жақсы отбасын құрған жандар. Мұхтар, Дидар атты
ұлдары, Сәуле деген қызы бар. Үш бөлменің бірінде мен
жатамын. «Аға, биыл қыс ерекше. Үй де жөнді жылымай
тұр. Тоңып қалмаңыз» деп үстіме екі көрпе жабады. Жүннен
тоқылған ішкі киімім бар. Оның сыртынан «трико» киіп,
кей күндері аяғымдағы шұлығымды да шешпей жатамын.
Тіпті тоңып бара жатсам, дәлізде тоным ілулі тұр. Ол аз
болғандай Төкен өзі қолдан жасаған электр жылытқышты
аяқ жағыма әкеп қояды. Өздері болса мұндай аязды көзге
де ілмейтін сияқты. Балалардың беттері албырап шауып
жүр. Түк болмағандай жеңіл-желпі киініп жүре береді.
«Южаны» деп бізді бекер айтпаса керек. Әбден көндігіп,
денеміз суыққа үйренгенше дірдек қағып жүргенімді несіне
жасырамын. Астаналық боламын, еліме қызмет істеймін деп
келген менің алғашқы күндерім осылай өтіп жатты.
Парламент жақтан еш хабар жоқ. Жоғарғы Кеңес тара
тылған соң қос палаталы парламент болып қайта құрылған.
Төменгісі Мәжіліс, жоғарғысы Сенат деп аталады. Екеуінде
де аударма бөлімі бар. Бірін, баяғы көз көрген досым
Жолбарыс Әбішев, екіншісін қаламгер ағамыз Болат
Бодаубай басқарады. «Басшымыз қол қойса болғаны – біз
дайын» деген соң екі жаққа да өтініш жазып қалдырып
кеткенмін. Апта сайын бір соғып, біліп қайтып жүрдім.
Қызмет істеп жүрген жігіттердің біразы мені жақсы
біледі. Барған сайын: «Бәке, сабыр сақта. Мұнда қызметке
кірудің өзі бір қиямет. Әбден тексеріп, арғы-бергіңді түгел
ақтарып көздерін жеткізгенше «ләм» демейді. Тек аяғын
күту керек» дейтін. «Е, е! Менің арғым да, бергім де жетісіп
тұрған жоқ. Түрткілеп көрсе талай «қызықтың» басы
қылтиып шыға келері сөзсіз. Менікі жәй әурешілік екен
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ғой» деп іштей қиналып қалатын едім. Сөйтіп жүріп бір айға
жуық уақыт өтті. «Өмірбек Байгелді ағамыз баяғы айтқан
сөзін ұмытып кеткен шығар? Болмаса осынша созбай, тоқ
етерін айтар еді ғой» деп ойлап қоямын. Жоқ. Қателесіппін.
Ұмытпаған екен. Бір күні Болат Бодаубайды шақыртып алып:
«Мына, шалдың баласын қарамағыңа қызметке ал. Келін
екеуіне жатақханадан орын бергізейін. Әзірге пәтер бере
алмаймыз. Өйткені, бұлар Президент бекіткен тізімде жоқ»,
– депті. Болат аға маған сол күні телефон соқты. «Бақытжан
бір қуанышты хабар бар. Тез келіп кетші» деді. Иә, бұдан
артық қуаныш болар ма? Екі күннен соң Өмірбек Байгелді
нің өкімімен Сенаттың «төрінен» бір-ақ шықтым. Сол
кездегі толық атауы: «ҚР-сы Парламенті Сенаты Аппараты
ның Редакциялық-баспа, аударма және лингвистикалықсараптама бөліміне» консультат етіп тағайындалдым. Бұл,
расында, мен үшін үлкен абырой, жақсылыққа бастаған
мәнді оқиға болды. Әкемнің түсіме кіріп, қолымнан жетектеп
әкеп көрсеткен ізгілік жолы осы болса керек. Мұндай
сәтте бүкіл Қордай елі пір тұтатын Ноғайбай бабамның
«Ісің оңға бассын!» дейтін баталы-сөзі еске түседі.
Бөлімнің жұмысы шаш-етектен. Жаңадан көшіп келіп,
қызметтеріне енді кірісіп жатқан өзге бөлімдерді қайдам,
ал аударма бөлімінде «қарап отыру» деген мүлдем жоқ.
Ел арасында мәтелге айналып кеткен «сіңбіруге мұршам
жоқ» дейтін сөз тап бізге арнап айтылғандай. Қаулықарарлар, заң мәтіндері, өкім-жарлықтар, депутаттарға келіп
жататын хат-хабарлар тағы басқа да орысша жазылғын
материалдардың бәрі дерлік аударма бөлімінен өтеді.
Компьютерлік жүйенің, бағдарлама-базаның жаңадан ене
бастаған кезі ғой. Оны дұрыстап игеру үшін де уақыт керек.
Көп жағдайда бүкіл аударма қолмен жазылатын еді. Қазір
гідей кез келген сөзді, атауларды, заң терминдерін компью
терден таба қоятын кез емес. Том-том заңнама кітаптарын,
бұрынғы жылдары қабылданған қаулы-қарарларды, анықтама
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сөздіктерді үйіп қойып, соның арасынан бастары қылтиып
жұмыс істеп отыратын аудармашыларды көзге елестетіп
көріңізші. Бұл айтуға ғана оңай. Болмаса аударманың аза
бын онымен тікелей айналысқан адам ғана біледі. Осының
бәрі біз көзбен көрген, өзіміз бастан кешірген жәйлар.
Біздің бөлімнің өзгелерден тағы бір айырмашылығы
сол. Ақын да, жазушы да, қаламы төселген журналист те,
кеңестер дәуірінде жауапты қызмет атқарғандар да, тіпті
мектепте мұғалім болғандар да бар. Бір сөзбен айтқанда,
«үлкен шығармашылық ұйым» десе де болады. Содан да
болу керек Парламенттегі мерекелік іс-шаралар біздің
бөлімсіз өтпейді. Әйелдер мерекесі, наурыз күндері ақындар
өлеңін оқып, әншілер тамылжыта әнін салып жатушы еді.
Бөлімдегі жасы үлкендердің бірі Қайрат Жұмағалиев.
«Анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды» деген бір
ауыз сөзімен бүкіл елдің есінде қалған белгілі ақын ағамыз.
Мінезі жұмсақ, биязы сөйлейтін, әзіл-қалжыңға шебер
адам. Онымен тұстас бөлім басшысы Болат Бодаубай
аға. Жазушы, публицист, аудармашы. Жер төңкеріліп, тау
қопарылып жатса да сабырлы мінезінен бір танбайтын
ерекше жан. Өзіне қарата айтылған небір қағытпа сөздерді
нар түйедей көтеріп жүре беретін еді. Енді ойласам, соның
бәрі көп жылдар мемлекеттік қызметте істеп, мол тәжірибе
жинағаннан болу керек. Содан кейінгі жақсы тіл тауып, үлкен
сыйластықта болған замандас досым Мәди Айымбетов.
Ол да жазушы, қаламынан талай іргелі туындылар шыққан
белгілі қаламгер. Бөлім басшысының орынбасары. Кейін
Болат аға зейнеткерлікке шыққанда орнына бөлім басшысы
болып тағайындалды. Аударма жанрының нағыз тарланы
деп осындай қызметкерді айтатын шығар. Бәріміз жабыла
аударған бүкіл материал осы Мәдидің қолынан өтеді. Қалай
үлгеретінін кім білсін! Мәтінді жәй ғана оқып, салыстырып
шықса бір жөн, әр сөйлемді мұқият редакциялап, әр сөзді,
әр терминді сақадай етіп орын орнына қойып бергенде
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таң қалатын едім. Қызыл сиямен шимайланған аудармам
ды қолыма ұстатқанда, кәдімгідей намыстанып қаламын.
«Бәке, оқасы жоқ. Бәріміз де осылай бастағанбыз. Әлі-ақ
төселіп кетесің» деп көңіл аулайтын еді. Көзкөрген, тілеулес
достықтың арқасы шығар, демалыс күндері көбірек «ұрт
тап» қойып, ертесінде «быжыған көжедей» миым ашып,
ісіп-кеуіп отырғанымды көргенде жәйлап қана: «Бәке, мен
қазір машина шақыртып берейін. Бүгінше үйге барып,
жақсылап тынығып келші» дейтін сөзін осы күнге дейін
есіме алып, күліп қоямын.
Әрі бажа әрі әріптес ретінде жақсы қарым-қатынаста
болған жігіттердің бірі Серікқали Байменше. Осын
дай ауыр қызметте жүріп-ақ, ғылыми еңбек жазып үлгер
ген азамат. Филология ғылымдарының докторы. Адамға
сыпайы сөйлейтін, мінезі жұмсақ, өте білімді жігіт.
Кейінгі жылдары Мәдиге орынбасар болып тағайын
далды. Оның орнына «Парламент актілерін басып шығару»
секторына меңгеруші болып мен бардым.
«Бажам, шіркін, кесіп айтты демегің,
Жанарыңнан желік отын көремін.
Наймандарға күйеу болған жігіттің,
Жүрегінің түгі барын білемін...
Майра бағың, өзің – ғалым, ұл – ғалым,
Бейімбет боп тереңнен сыр қорғадың.
Қызметті де, ғылымды да тең ұстап,
Таң қалдырып «докторлықты» қорғадың», –
деп әзілдесіп, жарасым тауып жүретін күндеріміз кеше
ғана еді-ау!
Бөлімде екі тілге (қазақ, орыс) бірдей аударатын «су
жорғаларымыз» да жеткілікті. Соның бірі Талғат Әминов.
Кеңестер дәуірінде іргелі қызметтерде болып мол тәжірибе
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жинаған білікті маман. Жасымыз да алшақ емес. Қалжыңға
аса ұшқыр болмаса да тетелес, құрдас адамдардай әзіліміз
жарасқан әріптеспіз. Нені болса да бетке айтып, тік
сөйлейтін мінезі бар. Сонысын білгендіктен сәл ығыңқырап
жүретініміз де рас. Әділін айтатын, қайтымы тез жігіт.
Алпысқа толған мерейтойында құрдассынып жазған
менің бірер шумақ өлеңімді оқып: «Осы мен ақынмын деп
жүргендерден еш кем түспейсің. Неге бұрқыратып өлең
жазбайсың?» деп құшақтап қояр еді.
«Мінезің төске ұрған балғадайсың,
Жұмысты аз ба, көп пе талғамайсың.
Қос тілдің, қос тізгінін бірдей ұстап,
Төрт аяғы тең түскен жорғадайсың!
Салмақтысың құлжаның асығындай,
Бура сан бұрынғының батырындай.
Кесіп-кесіп айтасың әділ сөзді,
Байырғының «көк дауыл» ақынындай».
Аударманың нағыз майталманы, бөлімнің нағыз «қара
нары» деп Есен Сафуаниді айтуға болады. Қандай жағ
дайда да күлімсіреп жүретін, әзіл-оспағы, анекдоты даяр
тұратын сөзге шешен жігіт. Тілдесе қалсаң болды, көңілің
көтеріліп, бір жасап қаласың. «Бәке, алпыстан асқаннан
кейін бәрі де қысқарады екен, жіңішкереді екен-ау өзі!
Бойың да, ойың да, есту, еске сақтау қабілетің де, анауың
да, мынауың да...» деп шұбыртып ала жөнелгенде, өзі де, біз
де күлкіге көміліп қалушы едік. Әсіресе қазақы анекдоттар
дың хас шебері. Сол кездері Есеннің аузынан естіген біраз
әзіл-әңгімелері қойын дәптерімде жазулы тұр. Анда-санда
ашып оқып, өзімнен-өзім күліп қоятыным бар. Әріптесім
Әбен Жұмашты сол кездегі Алматы қаласының әкімі
Виктор Храпуновтың нағыз «көшірмесі» деп, тым ерте
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қайтыс боп кеткен ақын Болат Қанатбаевты ортаға алып,
әзілдесіп-дуылдасып жататын күндердің қай жағын айтып
тауысармын. Кейінірек біздің бөлімге марқұм Болаттың қызы
Маржан келді. Бар болғаны 18 жаста екен. Парламенттегі ең
жас қызметкер. Жасымыз қанша үлкен болса да ізет танытып,
қызымыздай жақсы көріп кеттік.
Ал енді бірнеше жыл бір бөлмеде отырып, сыйлассырлас боп кеткен Орекеңнің (Орынбек Жолдыбай) орны
бір бөлек. Сөзге де, іске де шапшаң. Қолындағы аударманы
әп-сәтте бітіріп тастап, маған көмектесіп жататын еді. Термин
сөздер, балама сөздер, заң атаулары, экономика, қаржыға
байланысты толып жатқан сөз тіркестерін жатқа біледі.
Нені сұрасаң да мүдірмей аяқасты жауап береді. Япыр-ай,
осының бәрін қалай, қай уақытта жаттап алған, миында
қалай сақтайды деп таңданушы едім. Бәрінен де біреудің
әділетсіздігін байқап қалса болғаны аяқ-асты «күйіп-пісіп»,
сонысын бетке айтып, артынша жадырап күліп жүре беретін
мінезі ұнайды. Ешкімге кек сақтап, жамандық ойламайтын,
көңілі таза жігіт. Адамның мінезінде, таным-болмысында
аздап болса да сәйкестік болмаса жарасым табу қиын ғой.
Екеуміз тіл табысып, жақсы сыйластықта болдық. Қолымыз
босай қалған кезде әкеден естіп қалған небір қызықты
әңгімелерді, өзімнің бастан кешкен «хикаяларымды» айта
мын. Ондайда: «Бәке, мынаның бәрі дайын тұрған кітап қой.
Уақыт тауып, жазып қалдырмайсыз ба! Кәрі де, жас та қызы
ға оқитын дүние болар еді», – деп баладай қуанады. «Оны
жазатын уақыт қайсы? Бұл күнде оны кім оқиды? Ең басты
сы мына желкеден тартып тұратын «көкбет» жалқаулықты
қайда қоямын. Шіркін! Сенің осы тыным таппайтын
еңбекқорлығыңды маған берсе ғой!» деп ақталған боламын.
«Мені қойшы Ореке! Осы ақылды сенің өзіңе айтқым кеп
отыр. Осыншама энергияны, бойыңдағы күш-қуатты жәй
аудармаға жібергенше, ғылыммен неге айналыспайсың?
Сенің орның ғылымда ғой» деп қайрап жататын едім.
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Үзіліс кезінде, шай үстінде айтылып қалатын осы пікір
алысуымыз қамшы болды ма, қайдам? Кейін Орекең ғылыми
еңбегін жазып, филология ғылымдарының кандидаты
атағын алды. Ал осы жолдарды қағазға түсіріп отырған мен
үшін Орынбек бауырымның қайрап айтатын сол бір сөздері
көңілге қанат бітіріп, шабыт шақырғандай болғаны даусыз.
Бөлімдегі әріптес жігіттерді тізіп жазып, «қыздары
мызды» ұмыт қалдырғандай болмайын. Олардың жөні бір
бөлек. Жас жағынан да, қызмет істеген уақыты жағынан да
маған жақындауы Артықова Бәтима мен Жолымбетова
Қымбат. Зейнеткерлікке шыққанға дейін үшеуміз бір сек
торда қызмет істедік. Парламентте қабылданып, Президент
қол қойғаннан кейінгі бүкіл заңнамалық актілер біздің
секторға келіп түседі. Соларды мұқият оқып, үтір-нүктесіне
дейін тексеріп, сараптама жасап баспаға әзірлеу біздің мін
детіміз. Көз майыңды жұқартып, миыңды шаршататын
ауқымды әрі өте жауапты іс. Құдай сақтасын! Бұдан қате
кетпесін! Ол дегенің «ашық күнде» найзағай соққанмен бір
дей. Ай сайын екі томы басылып шығады. ҚР-сы Парла
менті Сенатының Жаршысы (орысшасы «Вестник») деп ата
лады. Жылына 24 томын әзірлейміз. Соның бәрі баспадан
шығып, депутаттардың, басқа да ресми мекемелердің қолы
на тигенше бізде маза жоқ. Жұрттың бәрі өз кезегімен еңбек
демалысына кеткенде, басымызды тұқыртып корректура
оқып отыратын едік. Әзіліміз жарасып, ұйыса қызмет
атқардық. Қымбат болса, жоғарыда айтып кеткен Өмірзақ
Жолымбет бажамның жақын қарындасы. Содан да болар
маған деген құрмет-ықыласы өзгеше болатын. Тірлікте
болатын небір қиындыққа шыдас беріп, мойымай, онысын
сырт көзге білдірмей асқақ жүретін тәкаппар мінезі өзіме
қатты ұнайды. Онысын біріміз түсінсек, біріміз аса ұқпай
қалып жататын едік.
Бәтима мені басы қатты жорғадай «атойлап» жүретін
жігіттік кезімнен біледі. Сондағы кейбір «қылықтарымды»
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айтып, сықылықтап күліп отыратын еді. Соның қарымын
қайтармақ болып: «Әріптесім, Әз-Бәтимаға!» деп бірекі шумақ әзіл өлең де жазып қоятын едім. Соның бір
қысқартылған нұсқасы былай деп келеді:
«Көрген сайын өзіңді, еске түсер өткенім,
Қызғын шағым алыстап, қызуының кеткені.
Тілеулес боп әрқашан, шашбауымды көтердің,
Қатар жүрген замандас, көзкөргенсің өйткені.
Қастерлейтін өзіңді қауымың бар қасыңда,
Нұр тілейді бөлімнің үлкені де, жасы да...
Төрт аяғы тең болмас көп салмаса жорғаны,
Қадірлісің, сыйлысың сөзімнің жоқ жалғаны.
Оң жағыңда қолтықтап, Мәди жүрсе сол медет,
Сол жағыңда «сүйкеніп» өзім жүрсем болғаны».
Жоғарыда айтып кеткенімдей, біздің бөлімнің ерек
шелігі де осында. Қызмет болған соң анда-санда арамызда
келіспеушілік болып жатады. Керісіп, дауласып қалатын
кездеріміз де жоқ емес. Соның бәрін жуып-шайып жіберетін
осындай әзіл-қалжыңымыз болса керек. Басшының да,
қасыңда жүрген әріптестердің де ақынжанды, өнерге жақын
болғаны қандай ғанибет!
Парламенттегі «өнер жұлдыздарының» бірі – Перизат
Сапарбаева. Даусы ерекше сұлу, әнді бар ықыласымен
сезініп айтады. «Қарындасым-ау! Мұнда не істеп жүрсің?
Сенің ортаң бұл емес қой. Әншілікпен неге айналыс
пайсың?» деп ағалық пікірімді айтып қоятын едім. Әртүрлі
мерекеге байланысты жиындарда екеуміз шығып, бүкіл
депутаттардың, парламент қызметкерлерінің алдында
талай ән салғанбыз. Әріптестірім болса: «Осы екеуіңе ең
болмағанда Парламенттің еңбек сіңірген құрметті әншілері
деген атақ неге бермейді екен?» деп әзілдеп жатар еді.
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Ө.Байгелди ағамыз басшы болған тұста Сенаттың өз ішінде
айтулы мерекелерге арналған осындай іс-шаралар жиі болып
тұратын. Енді ойласам, мұның бәрі: «Астанаға жаңадан
көшіп келген жұрттың еңсесі көтерілсін, жаңа ортаға тез
бейімделіп, тәуелсіз ел екенімізді тереңірек сезінсін» деген
оймен арнайы жасалады екен-ау.
Аударма саласында сөйлеушінің сөздерін, баяндамасын
тап сол сәтінде (қазақшадан орысшаға және керісінше)
сөзбе-сөз аударып, тыңдаушыға жеткізіп отыратын тәсіл
бар. Ол леспе аударма (синхронный) деп аталады. Бұған енді
үлкен тәжірибе, машықтану қажет. Бұлардың жұмысын тап
кәдімгі суырып салма ақындардың шапшаңдығымен, тап
қырлығымен салыстыруға болады. Жадыңда жатталып қал
ған жүздеген терминдер, аударма тіркестері, балама сөздер
болмаса өте қиын. Ойың ұшқыр, тілің епті болуға тиіс. Бұл
дегенің «аузынан сөзі, қойнынан бөзі түсіп» тұратындардың
уысына түсе бермейтін қиын шаруа. Міне, сондай аударма
ның хас шебері, көп жылдар бойы сол сектордың меңгерушісі
болған «қайсар қызымыз» Камал Әлпейісова. Ол тек
аудармашы ғана емес, сирек болса да қаламын ұштап әңгіме,
өлең жазатын жазушы адам. Мен оның бір ғана «Түс» деген
әңгімесін оқып қайран қалғанымды несіне жасырайын.
Ойға шалымды, тілге бай, көсілте жазуға бейім екендігін
бірден аңғаруға болады. Бұл ойымды өзіне де айтқанмын.
Сол туындысы менің қолымда әлі сақтаулы тұр. Өмірдің
бұралаңы, тұрмыс-тіршіліктің бітіп болмайтын әуре-сарсаңы
көп жағдайда адамға, әсересе әйел адамға мұрша бере
бермейді-ау! Болмаса, тап осы Камал қарындастан үлкен
жазушы шығатынына кәміл сенемін. Камал менің жұбайым
Бақытжанмен түйдей құрдас. Сонысын пайдаланып сыпайы
әзіл айтушы еді. Камалдың маған арнап шығарған бір
ауыз өлеңі, менің шын көңілден оған арнап жазған өлең
шумақтарым осының айғағы:
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«Бірде шорт, бірде байсалды,
Сезіммен талай күйге енген.
«Қыздар мінген байталды,
Жанай жүріп» үйренген.
Шал болу жоқ ойында,
Ақ түстен «парик» кигенмен.
Найманды ғана «пір тұтып»,
Тек найман қызға үйленген», –
деген сөздері расында менің мінез-құлқымды тап басып
айтқан зілі жоқ әдемі әзіл деп ұққан жөн. Мұнда әкемнің
атақты әніндегі: «Қыздар мінген байталды жанай жүрші,
Көкшолақ» деген бір жолды шебер «кіріктіріп» жібергені
әлгінде мен айтқан ақындықтың ұшқыны. «Тек найман қызға
үйленген» десе онда да шындық бар. Қазіргім де, марқұм боп
кеткен Сәния да осы рудың қыздары еді. Мен болсам осыған
жауап ретінде «Әйелі құрдастың – күйеуі құрдас» деген
тақырыппен бірнеше шумақ өлең жазып қалдырдым. Өлеңім
«орашолақтау» болса да негізгі айтпағым мынау еді:
«Іске берік, тілге жүйрік Камалсың,
Шашау сөзге алдырмайтын қамалсың.
Жанарыңнан шабыт отын көргенде,
«Осы Камал, ақын-ау!» деп қаларсың...
Текті қызсың, епті қызсың, сөзім шын,
Сөйлегенде қандырар құлақ құрышын.
Елбасымен соғыстырып бокалды,
Шампан ішкен бақытты қыз өзіңсің!»
Президенттің жаңа жылды қарсы алу кешінде қазақтың
бір топ қыз-келіншектерінің ішінде Камал қарындастың да
болғаны рас.
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«Аштықта жеген құйқаның дәмі кетпес» дейтіндей,
Парламенттің табалдырығын аттаған бойда, менің қатты
қиналған жерім компьютерде жұмыс істеу болды. Сұқ
саусағыммен әр түймесін бір басып, әлгінде ғана жазға
нымды жоғалтып алып әлекке түсіп жататын едім. «Ту, аға,
тағы несін басып жібердіңіз? Жаңа ғана көрсетіп бердім
ғой! Мына, түймеге жоламаңыз, ал мынаны жиі-жиі басып
отыру керек. Сонда мәтініңіз жоғалып кетпейді. Сақтаулы
тұрады» деп бәйек болып жататын тағы бір қарындас бар. Ол
бөлімнің бүкіл материалын компьютерге түсіріп отыратын
ең белсенді қызметкеріміз Ақтоты Мұстафа. Қайтақайта келіп, соқырға таяқ ұстатқандай етіп, бәрін көрсетіп,
түсіндіріп кетеді. Ол кетісімен меңдуана жеген адамдай
«мәңгіріп», қай тұсын басарымды білмей ұзақ отырамын.
Ақыры «тәй-тәйлаған» бала сияқты жетелеп жүріп біраз
нәрсе үйретті. «Аға, ендігісін өзіңіз жазып үйреніңіз. Мен
енді келмеймін» деп нықтап-нығырлап кететін еді. Сол
күні жұмыстың аяғына дейін келмей қояды. Сөйтіп жүріп,
компьютерге әрең үйрендім емес пе! Сол күндерім есіме
түссе, әлі күнге дейін күліп, Ақтотының шыдамдылығына
тәнті болып отырамын. Ақтоты маған «таяқтап» жүріп
компьютер үйреткен тұңғыш ұстазым деп әзілдейтінім
сондықтан.
...Түсімде әкем ертіп кеп көрсеткен ғажайып шаһар
осы Астана болу керек. Көз алдымызда бойжеткен қыз
дай түрленіп, құлпырып әсем қалаға айналды. Еңсесі биік
көркем ғимараттар, мұнаралары «алтынмен» қапталған
ғажайып мешіттер тап сол түсімде көргендегідей көз тар
тады. Қас сұлудай елітіп талай ақынның, сазгердің жүрегін
толқытып, шабытын оятқан Астана. Ару қалаға арналған
небір тамаша әндер, өлең-жырлар туындап жатты. Жасы
ратын несі бар? Сол лектің ішінде өзімнің де «қарайып»
жүргенімді үлкен қуаныш, зор бақыт деп санайтын едім.
«Ел бесігі – Есілім!» деген әнімдегі:
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«Есілім шағалалы,
Көк майса сая-бағы.
Астана әсем ару!
Жағаңда таранады.
Астана кербез сұлу!
Тотыдай таранады», –
деген өлең жолдары сол кездері шыққан туынды болатын.

«ШАШЫҢНАН
БІР-БІР ТАЛДАП СҮЙЕР ЕДІМ...»
Тоқсаныншы жылдардың аяғына таман ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаты, Халық жазушысы Шерхан Мұртаза
ағамыз көшіп келді. Вокзалдан бір топ адам күтіп алдық.
Ол кезде Кенен ақынның кіші қызы, менің қарындасым
Ақбілекке үйленіп, бүкіл Қордай еліне «күйеу» болып үл
герген кезі. Қасында жары, қойнына тығып алған «Бағира»
деген сүліктей қара түсті кішкентай мысығы бар. Алматыға
тастап кетуге қимай өзімен бірге ала келіпті. «Бұл әлгі
жүні үрпиіп ошақ басынан шықпайтын сабалақтар емес,
тұқымы асыл, текті мысық» деп басынан сипап қояды.
Жолсоқты боп келді ғой, тынықсын деп, дастархан
жайып әлек болып жатырмыз. Шерағаңды, сонау радиодағы
қызметімнен «шығып» қалғаннан бері алғаш рет бетпе-бет
көріп отырғаным осы. «Одан бері қаншама жылдар өтті,
есінде қалмаған да шығар?» деп іштей ойлап қоямын.
– Шерхан аға, төрге шығып отырыңыз. Мынау Ақбілек
екеуіңізге арнайы жайылған дастарханым. Барыммен базар
ғой, аға! – деп жатырмын. Шерағаң болса:
– Оу, батыр! Осы жолы мені дұрыстап сабап алатын
шығар десем! Төріңді ұсынып, жақсы пейіл көрсетіп
отырсың. Қарындасыңды қоса беріп отырсың. Мен бұл үйге
күйеумін ғой, төрге қалай шығамын? – деп әзіл тастады.
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– Сіз біздің әулеттің ғана емес бүкіл халықтың адамысыз. Сізге төр лайық, аға! – дедім күле сөйлеп.
– Қайдам, ана жылы алдыма келгеніңде, «екі айдан
соң қайтып кел» деген сөзімді ерен қылмадың. Қайтып
келмедің. «Е, е! Ат құйрығын біржола кесіскен екен-ау» деп
ойлап жүруші едім. Міне, енді туысқан болып шықтық. Не
десең де, сенің құзырыңдамыз, – деп екі алақанын жайып,
дауыстай сөйлейді.
Әңгіменің не жайлы болып жатқанын жете ұғынып
жатпаса да Шерағаңның қалжың сөзіне үйдегілер дуылдасып
күліп алды. Япырай! Қаншама уақыт өтсе де сол бір
оқиғаны қалай ұмытпай жүрген, осы жасқа келгенше еске
сақтау қабілетінің мұншалық зор екендігіне таң қалып,
үнсіз отырып қалдым. Мұндайда не дерсіз? «Есесіне, енді
міне, Құдай ретін келтіріп, біздің әулетке күйеу болып
отырсыз» деген ой көмейіме келіп-ақ тұрды. Бірақ, онымды
сыртқа шығармай, іштен ғана күбірлеп қойдым.
Шерағаң депутат болған жылдары етене араласып, балашағамды ертіп алып қонақ болып жүретін едік. Жұрт та
айтқыш-ау! «Қабағы ашылмайтын, сөзге сараң, қаталдау»
дейтін адамның жас балаларды көргенде ерекше көңіл
деніп, кезек-кезек алдына алып, мейірлене иіскеп қояты
нын талай көрдім. Бәлкім, заманның қысастығына, қо
лында билігі бар адамдардың әділетсіздігіне, басшылардың
алдында жалпаң қағып, жалған сөйлейтіндерге қарап қабақ
шытатын шығар? Болмаса, өзім көріп-біліскен жазушы
ның бойынан нағыз адамға тән адалдықты, таза пейілді,
өзгеге деген ағалық қамқорлықты ғана байқайтын едім.
Жақсы адамдарға шалқыған көлдей, арам пейілді,
жылпос жандарға түнерген түндей көрінері рас. Ол енді
табиғат берген еш жасандылығы жоқ текті мінез. Бәлкім,
Шерағаң туып-өскен Мыңбұлақтай қасиетті жерден, киелі
топырақтан дарыған ерекшелік болар? Мұны жәй көл
гірсу деп қалмаңыз. Ақиқаты сол. Болмаса, елім деп еңіреп
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өткен ағалары Тұрар Рысқұлов, Бауыржан Момышұлы
секілді қайталанбас тұлғалар, кейінгі буыннан шыққан
Бақытжан Ертаев сынды қаһарман бауырлары қайдан туады?
Атақ-даңқына, лауазымына, жасының үлкендігіне қара
мастан дастархан басында тап Шерағаңдай еркін сөйлеп,
әзілдеп, небір қызықты әңгімелерін айтып отыратын жанды
кездестірген емеспін. Әсіресе, халық батыры Бауыржан
ағамыз жайлы айтқан естеліктері не тұрады? Сондай бір
әңгіменің желісі мынадай:
...Бәукең, дандайсып, кеудесіне нан піскен, өзін елден
жоғары санайтын тәкаппар адамдарды аса ұнатпайды екен.
Ондайларды көргенде «тарпа бас салып», кім болса да
«бетің бар жүзің бар» демей, ойындағысын айтып салады.
Ол мінезін ел жақсы біледі. Бір жолы Мерке шипажайы
на демалысқа барыпты. Қасында үш-төрт қарт адамдар
бар, ағаштың көлеңкесінде әңгіме құрып отырса керек. Ақ
шаңқай түсті костюм киіп, кеудесінде «Еңбек Ері» деген
жұлдызы бар әлдебіреу әрі-бері көлденеңдеп жүріп алып
ты. Екі құлағы тебінгідей, ешкімді көзіне ілмей талтаңдай
басып жүрген әлгі жігітті Бәукең дауыстап шақырып алып:
– Ты кто? Казах или мангурт? Шалдарға неге сәлем
бермейсің? – деп қыспаққа алса керек. Баукеңнің отты көзі
нен, шытылған қабағынан есі шыққан байғұс:
– Жоқ, аға! Жылқышымын! – дейді күмілжіп.
– Жылқышы болсаң, анау кеудеңдегі жұлдызды не үшін
алдың?
– Жүз биеден жүз құлын алғаным үшін.
– Вот парадокс! Алтын жұлдызды саған емес, жүз құлын
туғызған айғырға беру керек! Нағыз еңбек соныкі! Дурак!
– деп қолын бір-ақ сермепті. Бәукеңнен сөз естіген әлгі
жігіт сол түні ешкімнің көзіне түспей шипажайдан тайып
тұрған екен. Осындай жәйларды, қазақы анекдоттарды
майын тамызып айтқанда, алдымызда Шерағаң емес,
Бауыржан ағаның өзі отырғандай әсер аласың. «Бас кеспек
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болса да, тіл кеспек жоқ» деген сөзді халқымыз осындай
адамдарға арнап айтса керек.
Ақын Қадыр Әлімқұловтан бастап, Семетай, Әлпи,
Әден, Төкен секілді інілері Шерағаңды кезекпен қонақ
етіп, ортамызға алып бір жасап қалатын едік. Соның бәрі
атақты жазушыға деген інілік құрметтен, әңгімелерін өз
аузынан естіп қалайықшы деген ниеттен туып жататын.
Бір жолы Қадырдың «Аманбысың, Бауырым!» деген
әнін тыңдап отырып, әсіресе қайырмасындағы:
«Сипатқызбай сауырын,
Жылжып уақыт өтті ғой.
Аманбысың, бауырым?
Хабарласпай кеттің ғой», –
дейтін тұсын қайта-қайта айтқызып, қатты сүйсінген
Шерағаң: «Қадыр інім, мен сенің ақын екеніңді білсем
де, ән шығаратыныңды білмеппін. Болмаса, Қазақ
радиосының күнделікті бағдарламасын сенің тап осы
әніңмен аштыртып, осы әніңмен жаптыртуға болатын
еді», – дегені әлі есімде. Шерағаның аузынан тараған
болу керек кейінгі уақытта жұрттың бәрі, біздің өзіміз де
әлде кімге телефон соға қалсақ «Аманбысың, бауырым?
Хабарласпай кеттің ғой!» деп әзілдесіп жатар едік.
Дүниеден тым ерте озған Әлпи бауырым өзінің тұңғыш
немересінің атын Шерхан деп қойды. Шерхан беске
толғанда Алматыға арнайы ертіп барып, Шерағаңның
алдынан өтіп, батасын алып қайтты. «Шерхан ата! Сізді
көріп, батаңызды алу үшін бақандай бес жыл күттім ғой!»
деген баланың тапқыр сөзіне Шерағаң әбден риза болып,
шын көңілден батасын берді» деп еске түсіріп отыра
тын. Халықтың жүрегінен мәңгі орын алған айбынды
жазушымыз Шерағаң жайлы айтар әңгіме көп. Ал ұлы
қаламгердің алдын көріп, есімін-батасын алған жасөспірім
Шерхан болса бой түзеп, ержетіп өсіп келеді...
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Бұл жолы да Шерағаңды қосып бірнеше адамды қонақ
қа шақырғанбыз. Телефон шыр ете қалды. Шерағаңның
даусы, тани кеттім:
– Маған «б» Бақытжанның керегі жоқ, «қ» Бақытжан
ды шақыр, – дейді. Қапелімде не айтарымды білмей мүдіріп
тұрып қалдым.
– Неге үнсізсің? Әлде тіліңді тістеп алдың ба? – дейді
күліп.
– Шераға, «б» дегеніңізді түсіндім. Байы – ол мен ғой. Ал
«қ» дегенді қалай дейміз? Тым дөрекілеу емес пе? – деп мен
де күліп жібердім.
– Сенің не ойлап тұрғаныңды білемін. «Қ» дегенім, сен
ойлағандай емес, «қыз Бақытжан» деген сөз. Енді ұқтың ба?
– Осы сендердің үйлеріңе барсам денемнің құрыс
қаны басылып, көңілім бір көтеріліп қалады. Екеуің барда
«Тамашаның» қажеті не? Босқа ақша шығарып, – дейтін
әзілдеп. Әсіресе, Бақыттың ақжарқын мінезін, артық кетпей
әр сөзді тауып сөйлейтін жарасымды әзілін ұнатады.
– Қуырдағың қандай? Шын қуырдақ па? Әлде кейбір
әйелдер сияқты майлы етті кесектеп турап, картоппен
араластырып, «өлгенше» бұрыштап алдыңа қоя салатын
өтірік қуырдақ па? Құйрық майы, ащы-тұщы ішегі, бүйрекбауыры, қарын-ұлтабары бар ма? – деп Бақытты сұраққа
алып жатар еді. Бақыт болса:
– Келіңіз, Шераға. Мұндай қуырдақты Бұқара-Стамбул
дан да таппайсыз. Тіске жұмсақ, тіл үйіреді. Сонау, Қордай
дан жіберген сыбаға, – деп жауап береді.
– Өткенде, шәй көрпе туралы анекдот айтқан қызыл
көйлекті келіншек те келе ме?
– Келгенде қандай, Шераға!
– Құдай бұйыртса, онда барып қалармыз, – дейтін еді.
Қызыл көйлекті келіншек деп отырғаны Астанаға
келгелі отбасымыз араласып, жақсы сыйласып жүрген
Күлбүбі атты келіншек. Үлкен мекемеде қызмет істейді.
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Расында, онсыз дастарханның сәні жоқ. Қазақтың небір
күлдіргі сөздерін, әзіл-оспақтарын нақышына келтіре айт
қанда, күлкіден «қырылып» қала жаздайтын едік. Күл
бүбінің қиыстыра айтатын әзіл-оспақтарын қанша естіп
жүрсекте тап сол сәтте туғандай боп көрінетін. Шерағаңның
айтып отырған «шәй көрпе» жайлы әңгімесі де соның бірі.
Бір қызығы анекдотын бастамай тұрып ең алдымен өзі
шын көңілден рахаттана күліп алады. Отырған жұртты
өзіне қаратып алған соң ғана сөзге кіріседі.
...Байназар деген бай бопты, төрт түлігі сай бопты, бір
балаға зар бопты дейтін заманда үйір-үйір жылқы, мыңғы
ратып қой айдаған бір мырза бәйбішесіне келіп: «Кіндігім
нен бала жоқ. Ертең өліп қалсам, мына байлықты, мыңғырған
малды кімге қалдырамын. Мен білмеген, көрмеген болайын.
Бөтен біреуден болса да мына дүниеге ие боп қалатын
дай бір мұрагер туып берсеңші. Басқа амалым жоқ» дейді
күйініп. Күйеуінің шарасыздығын көріп-біліп жүрген әйелі
біраз үнсіз отырып: «Қол астыңда жүрген бірқатар жылқы
шыларың бар емес пе? Соның біреуімен өзің келіссеңші»
депті. Бұған қуанып кеткен күйеуі дұрыстау деген бір жыл
қышысын шақырып алып, жағдайды түсіндіріп болған соң:
«Екеуміз серттесейік. Егер қыз туса бұзаулы сиыр, ұл туса
құлынды бие беремін» деп қыспаққа алады. Жылқышы
болса есі кетіп: «Байеке, бұған қалай барамын? Құдайдан
қорықпайсыз ба? Біреу-міреу біліп қойса, елге масқара
боламын ғой» деп зар илейді. «Құдаймен де, әйеліммен
де келісіп қойдым. Осыны істемесең, менен жақсылық
көрмейсің!» деп бай ашу шақырып, нығырлай түседі.
Не істерін білмей басы салбырап үйіне келген жыл
қышы зайыбына байдың бұйрығын түгел айтып беріпті.
«Үрерге иті, сығарға биті жоқ», сіңірі шығып, кедейліктен
әбден тыйтықтаған байғұс әйел: «Бүйтіп, саусақ жалап
жоқшылықта өмір сүргенше байдың айтқанын істегенің
жөн шығар. Нең кетеді? Сиыр берсе де, бие берсе де бала
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лардың аузы аққа тиіп жетісіп қалар едік» дейді. Байдың
айтқаны келіп бірер уақыттан соң әйелі жүкті болады. Бір
ұл, бір қыз туыпты. Қуаныштан есі шыққан бай уәдесінде
тұрып жылқышыға құлынды биемен қоса, бұзаулы сиырды
да айдатып жібереді. Балалары сүт ішіп, өздері қымыз ішіп
тұрмыстары оңалып, жетісіп қалыпты. Бір күні шалқа
сынан жатып, тәтті қиялға берілген отағасы: «Әттең, сорлы
басым-ай! Бір өкініштісі, астыма төсеген шәй көрпеге
аяғым тұрмай тайғанақтай бердім емес пе? Аяқ тірейтін
жер болмады-ау, шіркін! Әйтпесе, сиырды табынымен,
жылқыны үйірімен айдап әкелетін едім», – деген екен.
Күлекеңнің нақышына келтіре айтқан сөзіне жапырыла
күліп жатырмыз. Отырғандардың бірі: «Кереге бар емес
пе? Керегесіз үй бола ма?» деп күлкіден қылқына сөйлейді.
Күлмей отырған жалғыз Әден ғана. Қазақ тіліне шорқақтау,
орысша өскен, әскери адам емес пе? «Что такое керега! Вот
это что ли?» дейді сұқ саусағымен үйдің төбесін көрсетіп.
Мұнда күлмегенде, қайда күлесің? Ду ете қалған қонақ
тардың күлкісінен ыдыс-аяқ сылдырап, үйдің қабырғасы
«теңселіп» кеткендей болды.
Шерағаң болса ақырын күліп қойып, өзінің ұстамды
мінезінен бір таймайды. «Сендердің орталарың қызық.
Бір-бірлеріңді жақсы тапқансыңдар. Сырмінез, көңілдері
жарасқан адамдар ғана осылай күліп-ойнап отыра алады.
Қонақ күту деген, кешке дейін «күйсеген малдай» тамақ
ішу емес қой. Адамға әңгіме керек, бой сергітетін ән керек.
Қонаққа барудан кенде болып жүрген жоқпыз. Әркім-ақ
шақырады. Бармасқа шара жоқ. Өйткені қазақ үшін дас
тарқаннан киелі ештеңе жоқ. Сыйлайсың, барасың. Небір
«ығай мен сығайлардың» үйлерінде де болып тұрамыз.
Оларда бәрі басқаша. Оқтау жұтып алғандай болып күйеу
лері отырады. Ішімдегіні тап дегендей, тәкаппар, үнсіз.
Сөйлесе ыңыранып, сызданып, қабақпен қағысқандай әрең
сөйлейді. Қолдарын алтынға малып алғандай, небір асыл
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заттар тағынып әйелдері отырады. Көздерінің астымен
бірінің құлағына, бірі ұрлана қарайды. Іштей аңдысып
отырған секілді. Не ән жоқ, не күлкі жоқ немесе тұщымды
бір әңгіме жоқ. Есіл уақыт-ай! Ұзақ отырасың. Әрең шы
дайсың. Сондайда «екі жақ сүйегім қарысып, екі бұтымның
арасы жабысып қалады», – деп күлдіретін еді. Одан да анау
Қадыр ақын бір ән салсын...».
...Шерағаның жазғанын оқып, әңгімелерін естіп жүріп
ән салатынын білмейді екенбіз. Ал қара өлеңді қиыс
тырып, қазақтың байырғы әдетімен құдағи-құдашалар
мен айтысқанын көргенде, таңданыстан аузымыз ашылып
қалып еді. Бұл оқиға Семей қаласында болды. Үлкен
қызым Жазира сол жаққа ұзатылған соң Шерағаңды
бетке ұстап, бір топ адам тойға бардық. Вагоннан түскен
бойда аяғымызды жерге тигізбей алды да кетті. Атақты
жазушының тойға бара жатқанын қайдан, кімнен естіп
қойғаны белгісіз. Қала әкімдігінен бірнеше жігіттер келіп
күтіп алды. «Үйде дастарқан жайылып, құда күтуге келген
туыстарым күтіп отыр» деп Жеңісхан құдам шыр-пыр болып
жүр. «Жеке, ренжімеңіз! Бұл кісілерді ұзақ ұстамаймыз. Екі
сағатқа ғана рұқсат берсеңіз болғаны» деп келген жігіттер
бәйек қағады. Ақыры екі жақ келіскендей болды.
Бізді дайын тұрған көліктерге мінгізіп қарт Ертісті
бойлай салынған әдемі котедждерге алып келді. Мұнда
да дастарқаны жаюлы, саунасы жағулы тұр. Тіл үйірер
тағамдардың неше түрі қойылыпты. Ол аздық еткендей
исі танауыңды қытықтап тәбет шақырған ыстық кәуапты
көргенде ішек-қарным шұрқырап, сілекейім шұбырып
кетті. Жаз айы емес пе! Бірнеше күн вагондарда сығылы
сып, тымырық ауасын жұтып келген біздер үшін мұның бәрі
жұмақтың төріндей көрінеді. Биші қыздар мың бұралып
би билеп, әншілері құйқылжыта ән салды. Ақсақалдары
Шерағаң жайлы жылы лебіздерін білдіріп, иығына шапан
жапты. Осының бәрі атақты қаламгерге, қоғам қайраткері,
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депутат Шерхан Мұртазаға көрсетіліп жатқан сый-құрмет,
елдің таза пейілі екені даусыз.
Халық
арасында
мысалдап
айтатын
мынадай
әңгіме бар: «Бір жолы қыран бүркіт биіктен қиялай ұшып
кеп бейқам жайылып жүрген еліктің ішінен ең қоңдысын
іліп әкетіпті. Жартастың басына қонып, қанатын бір қомдап
алып жемтігін жеуге енді кірісе бергенде, қасына кеп қар
шыға қонады. «Япыр-ай, Бөке! Осыны мен де аңдып, ебін
таппай жүр едім. Әйтеуір, сіз болып, біз болып, екеулеп
жүріп алдық-ау!» депті. Сонда құс патшасы тәкаппар
бүркіт еліктің кеуде тұсындағы жұмсақ еттен екі-үш рет
қарпып-қарпып жіберіп, шеңгелдеп басып отырған жемтігін
қаршығаның алдына сырғыта салған екен» дейді. Біз де
осыған ұқсап Шерағаның арқасында Ертістің суына түсіп,
дәмін татып, бір жырғап қалдық.
Әлгі жігіттерден «Шерхан ағаның келе жатқанын
қайдан естідіңдер? Біз ешкімге хабар берген жоқ едік.
Оның үстіне «Ешкімге дабыраң қылмаңдар. Сыпайы ғана
барып, тойымызды өткізіп қайтып кетейік деп Шерағаның
өзі қатты ескертіп еді», – дедім. «Бәке, оның несін сұрай
сың? Мұндай атақты адамдардың жүрген-тұрғаны, қайда
барып, кімдермен кездескені жұрттың көз алдында. Оны
жасырып, бүгіп қала алмайсың. Түні бойы бүкіл Семейді
аралап шықтық. Он бір үйде той болып жатыр екен. Соның
бәріне барып, сұрастырып жүріп әрең таптық-ау!» – деп
ақтарыла күледі. Екі сағат дегендері үш сағатқа созылып
кетті. Ақыры құданың үйіне де келіп жеттік-ау! Жеңісхан
құдам да тағатсыздана күтіп есік алдында жүр екен.
Дуылдасып көрісіп, у-шу болып үйге кірдік.
Тойдың өзі үш күнге созылды. Барған күні құданың
үйінде түн ауғанша отырдық. Шерағаның реті келсе тосылып
қалмай айтысқа түсіп, ән салатынын сонда көрдім. Жағым
ды, қоңыр даусы бар екен. Татар халқының бірнеше әндерін
нақышына келтіре орындап берді. Жазушының мұнысын
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тілге тиек етіп: «Шераға, бұдан өзге ән білмейсіз бе? Әлде
нақ сүйеріңіз татардың қызы ма еді?» деп тиісе айтқан
құдашаларға айтар жауабы да даяр. Кей ұйқастарды жанынан
шығарып айтатыны аңғарылып тұр. Ұзақ отырдық, көңілді
кеш болды. Әсіресе, дастарқан басқарып жүрген атақты
әнші Тұрсынғазы Рахимовтың даусына тәнті болған жұрт бір
салған әнін қайта айтқызып жатты. Мұқағали Мақатаевтың
сөзіне жазған бірнеше әндері бар екен. Домбыраның төменгі
сағасынан алып шырқай жөнелгенде айызың қанады. Неткен
дауыс деп сүйсініп қаласың. Шерағаңа ақынның «Аякөзару» деген өлеңіне жазылған әні қатты ұнады. Бірнеше рет
қайтара айтқызып, көзін жұмып бар ынтасымен тыңдағаны
әлі көз алдымда.
«Аякөз деген аядай бұлақ деседі,
Жұрттарда қалған жұмбақты кім шешеді?
Аягөз болып ғасырлар алға көшеді,
Ая, көз, ая, Арулар еді кешегі», –
деп созылта айтқан Тұрсынғазының үні құлағымда мәңгі
қалып қойғандай.
Бір өкініштісі, Шерағаның сол отырыста айтқан өлең
дерін, салған әндерін бейне камераға түсіріп алмағанымда
болды. Осы өкінішімді өзіне айтқанымда: «Кімге реніш
айтасың? Далақтап, даурығып, бейғам жүре беретін әдетіміз
ғой! Сөйтіп жүріп қаншама дүниеден айрылғанымызды кім
білсін? Әйтпесе құдалармен өткізген кешегі отырыс айта
жүретін, бір ғанибет емес пе?» – деді. Сыпайылап айтса да
үнінде болар-болмас кейіс байқалып тұрды.
Біз жатқан қонақ үйде де, жатын бөлмемізде де жаюлы
дастарқан. Жүзіктің көзінен өтетіндей епті жігіттер жүгіріп
қызмет істеп жүр. Келесі күні құданың келін түсірер үлкен
тойы болды. Мұнда да көл-көсір дастарқан. Келген жұрт
алдымен келіп Шерағаның қолын алып, амандық сұрасып
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жатады. Құданың туған-туыстары, іні-қарындастары бір
кісідей жүгіріп қонақ күтісіп жүр. Абыр-сабыр, артық сөз
жоқ, бәрін ыммен-ақ түсініп тұрғандай. «Жарайсың құда!
Бәрін салып, бір шабылған екенсің!» деп іштей сүйсініп мен
жүрмін. Таң қылаң бергенше той тойлаған жұрт риза болып
тарасты. Ертесі күні қайтар жолға шығуымыз керек. Үш
күнге созылған қонақ күтуден титықтап қалмасақ та, біраз
шаршағанымыз байқалады. Ендігі нәрсе, тезірек купеге кіріп,
Астанаға жеткенше ұйқыны «божылтату» болмақ. Өзгелерді
қадам? Өз басым тек соны ойлап келемін.
Вокзалға кіргеніміз сол еді. Үстінде әппақ түсті
костюмі бар, төсіне теміржолшының белгісін таққан, бойы
сұңғақ, аққұба келіншек алдымыздан шығып: «Қадірлі
құдалар, қош келдіңіздер! Былай қарап жүріңіздер» деп
өзі бастап жол көрсетті. Өзін вокзалдың бастығымын деп
таныстырды. Үлкен залға жайылған мол дастарқанды
көргенде таңданыста шек қалмаған шығар? Табақ-табақ ет,
сықита қойылған сусындар, ішімдіктің неше түрі самсап
тұр. Әлгі келіншек: «Асықпай отырып дәмнен алыңыздар.
Пойыз кетіп қалады деп қам жемеңіздер. Азар болса бірер
уақыт күте тұрар. Ол қолымызда тұр ғой» деп әзілдеп күліп
жатыр. Мұнда да біраз сөздер айтылды. Біразымыз «тост»
көтеріп, құдалар жағы әндетіп, Шераға батасын беріп
орнымыздан тұрдық.
Ендігісі сол, тездетіп пойызға міну, купеге жетіп сұлай
кету ғана қалған секілді. Құдалармен қоштасып, қайтақайта құшақтасып, сүйісіп жатырмыз. Не деген бітпейтін
қоштасу бұл? Ақыр соңында купеме де жеттім-ау! Есігін
ашып қалып, таңданыстан сілейіп тұрдым да қалдым. Бұл
жерде де дастарқан жаюлы. Шағын столда қойдың басы
салынған бір табақ ет тұр. Менің таң қалып әрі дағдарып
қалған жүзіме екі көзін сығырайтып тесіле қарап тұрған
дай. Артымнан ере келген мұртты жігіт: «Аға, мынау, жолда
551

ішетін сусындарыңыз» деп қолындағы сөмкесін қасыма
қойып, шығып кетті...
Жолда келе жатып Шерағадан той жайлы суыртпақтап
сұрап келемін. «Менің бас құда болып бірінші рет баруым
ғой! Мұндайды бұрын көрген жоқпын. Кем-кетігі болса
айта отырыңыз, Шераға?» деймін. «Құдаң жақсы кездесіпті.
Ұзағынан сүйіндірсін! Үш күннің қалай өткенін білмей де
қалдық. Аса шаршаған да жоқпыз. Құда күтудің нағыз үлгісі
осындай болады. Қонақ күтудің өзі үлкен өнер екенін білесің
бе?» деп сұрақты өзіме қарата бұрып жіберді. Білемін деуге
батылып жетпей: «Несі бар? Көріп жүріп үйренеміз ғой»
дедім. Менен тұщымды жауап күткен болу керек, қасын
бір керіп қойып, аса жақтырмай қалды. «Босқа селтеңдеп
билей бергенше, ақылға салып, өзге жұрттан үйрену
керек. Артыңда ерген балаларың бар, әлі талай тойдың
куәсі боласың. Қазақтың әдет-ғұрпын, құда күтудің жөнжосығын білмеген адам ертең ұятқа қалады. Ел күледі»
деп бір тоқтады.
Құда күту, қонақ күту деген үсті-үстіне төпелеп ас беру,
сылқылдатып шарап ішу емес. Оның да өз реті, жөні, тәртібі
бар. «Құдасын құдайдай көретін, көсілте күтетін» қазақтай
халықты қайдан көрдің? Кешеден бері соның куәсі болдық.
Талай жұрттың тойында болып дәмін татып жүрміз. Қонағын
«жабыла, жарыса тіпті ақтарыла» күтетіндерді де көріп
жүрміз. Ал енді бүкіл ел болып, жасынан-қартына дейін
«жапырыла» күту дегенді кеше көрдім. Мұндай іс сенің
қайын жұртың наймандардың ғана қолынан келеді» деп
сөзінің артын әдемі қалжыңға айналдырып жіберді. Сөйтіп,
Шерағаны ертіп барып, құдалардың сый-сияпатын көріп,
үлкен абыроймен Астанамызға оралған едік.
Осы жолы айтты ма? Әлде басқа бір отырыста естідім
бе, қайдам? Өзінің жанынан шығарғаны ма? Әлде өзге
біреудің сөзі ме? Оны да білмеймін. Шерағаның өз аузынан
естіген:
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«Қиялап қырда өсер қызыл арша,
Ажалдан кім құтылар құрық салса.
Шашыңнан бір-бір талдап сүйер едім,
Өмір, шіркін, жетпейді-ау, амал қанша?!» –
деген бір шумақ өлеңі есімде мәңгі сақталып қалыпты. Соған
үйлестіріп айтатын әні де бар еді. Құнттап жазып та алмап
пыз. Шерағаның өзі айтып кеткендей далақ-далақ тіршілік,
«бір кем дүние» дегені осы шығар...

***
...Уақытты тежеп, тізгіндеп мінгенді кім көріпті?.
Зымырап өтіп жатыр. Парламенттің бітіп болмайтын қауырт
жұмысын істеп жүріп алпысқа да жетіппін.
2005 жылы бүкіл әріптестерімді, туған-туыстарымды
шақырып азын-аулақ той жасадым. Сол тойда Шерағаның
ағалық ниеттен айтқан бір ауыз сөзі мені үлкен ойға қал
дырды: «Алпыс деген – тал түс! Алдыңда талай уақыт бар.
Өнерге жақынсың. Өзің де сол өнердің, әншілік пен ақындық
тың ордасынан шыққан адамсың. Соңғы кезде әркім іздеп
жүріп оқитындай тәп-тәуір дүние жазып жүрсің. Ендігісі
не? Анау-мынауды, қыдырымпаз, жеңіл-желпі жүрісті қойып
қаламды мықтап ұстап жазуға отыру керек. Сонда біраз
дүние шығады. Алыстан іздеудің қажеті не? Жазам десең,
бір әкеңнің өзі сенің ғұмырыңа жетіп жатыр», – деп еді.
Шерағаның осы айтқаны қамшы болып, 63-ке толмай
жатып-ақ зейнеткерлікке шығу туралы алдын ала өтініш
түсіріп қойдым. Менің бұл әрекетімді қызық көрген
Парламент басшылары: «Өзге жұрт араға кісі салып, екіүш жылға қалдыруды өтініп арызданып жатқанда, бұл
жігіттің зейнеткер болуға осынша асыққаны қалай? Мұндай
жағдайды бірінші рет көруім» деп таңданған көрінеді.
Сөйтіп, 2008 жылдың шілде айында «жүгенімді» сыпырып
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тастап, басшысы жоқ, бос уақыты көп, алаңсыз жүретін
зейнеткер болып шыға келдім. Расында, осы жасқа дейін екі
үкіметке қызмет істеппін. Ең алымды, алғыр шағым кеңестер
дәуірінде қалыпты. Ең бақытты, шат-шадыман кезім тәуелсіз
еліме арналыпты. Ендігі қалған өмірімді әкенің рухына
арнайын, әруағын қастерлеп бір ауыз сөзім болса да жазып
қалдырайын деген ой бұрыннан да маза бермей жүретін еді.

«ӘЗІЛІҢ ЖАРАССА,
АТАҢМЕН ОЙНА...»
Апыл-ғұпыл асығып, жұмысына кешігіңкіреп келген
бастығы кілттерін салдырлатып кабинетін аша алмай әлек.
«Жездеке, маған беріңіз, мен ашып берейін» деп қасына
келген хатшы қыз әлгінің шалбарының «аузы» ашық
тұрғанын көзі шалып қалады. Асығып жүріп түймелерін
салуды ұмытып кетсе керек. Әдепті қыз: – Жездеке, гаражы
ңызды жаппай ашық қалдырыпсыз ғой, – дейді. Қыздың
сөзіне мән беріп жатқан ол жоқ. Кабинетіне кірген бойда
телефонды ала салып, үйіне қоңырау соғыпты:
– Әй, Зейнеш! Астына түсіп гаражды қарап келші.
Қақпасын жаппай кеттім-ау, деймін. Құлыпын салыппын
ба? Тез барып көр! – деп бұйыра сөйлейді. Сәлден соң әйелі
қайта телефон соғып:
– Бәрі де орнында қақпасы жабулы, құлып салулы, –
дейді. Хатшы қыздың нені аңғартқанын сонда ғана түсін
ген жігіт ағасы басын шайқап, күліп жіберіпті. Өзін ретке
келтіріп, кабинетінен күле шыққан бойда:
– Қалай, балдызым? Гаражда тұрған қара түсті судай
жаңа «Волга» көзіңе түскен жоқ па? – деп әзілдейді.
– Жо-жоқ, жездеке! Менің көргенім алдыңғы екі дөңге
легі жарық, мыжырайған ескі «Запорожец» қана, – деп жауап
беріпті. Балдыз – қыздың тауып айтқан әзіліне не айтарын
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білмей тосылып қалған жігіт ағасы кабинетіне зып етіп
қалай кіргенін байқамай да қалған екен.
Көріп отырсыздар, бұл әзілдің төркіні қазіргі заманға
лайықтап айтылған. Ал қазақтың көнеден келе жатқан
әзіл-қалжыңдарын еске түсірсек, оның шегі жоқ. Жезде
мен балдыздың, жеңге мен қайнының, тел өскен құрбықұрдастардың, жалпы замандас адамдардың бір-біріне
деген көңіл назы, жарасымды әзіл-оспақтары бүгінде сиреп
барады. «Әзілің жарасса, атаңмен ойна» дейді қазақ. Осы
нақыл сөздің мағынасын біз түсінгенмен кейінгі ұрпақ
терең пайымдай алмайтын секілді. Бәлкім, заман талабы,
уақыт сұранысы солай шығар. Қалай болғанда да бүгінгі
өскелең ұрпақ әдемі әзіл сөзден, жарасымды қалжыңнан
қашықтап, жылтырағы көп, мән-мағынасы жоқ даңғаза
дүниеге қатты еліктеп бара жатқаны жасырын емес. Олар
дың әлжуаз, ауыршаң, өмірге бейімі жоқ, бейғам, жігерсіз
бола бастағаны да содан шығар.
Адамның күніне бір рет күлгені жүз күнге татырлық
азық екенін қазіргі медицина да жоққа шығармайды. Ал
көреген халқымыз көтеріңкі көңіл-күйдің, жарасымды әзілқалжыңның адам денсаулығына, ойлау жүйесіне, өміріне
қаншалықты пайдалы екенін атам заманнан біліп, соған
үлкен мән бергені ақиқат. Жоғарыда айтып кеткеніміз
дей: жезде мен балдыз, жеңге-қайны, құда-құдаша, құрбықұрдастар арасында болып жататын жарасымды әзілқалжыңдар жер бетінде қазақтан өзге елде жоқ десе де
болады. Мұның бәрі халқымыздың тұрмыстық ерекшелігін
ғана көрсетіп қоймайды, жоғары өркениетті ел болғанын,
адамның психикасын, табиғаттың тылсым заңдылықтарын
терең білгендігін аңғартады. Үлкендер жағы жастарға бататілеу айтқанда: «Осы әзіл-қалжыңнан, шадыман күлкі
ден айырмасын. Өмірден қайғы-қапа көрмей, ойнап-күліп
өтіңдер!» дейтін сөздің астарында осындай мән жатыр.
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Менің сыныптастарым ішінде әзіл-оспаққа шебері
Рапих Сатыбалдиев еді. Сонау «жетімдер» атанып, интернат
та жүрген кезімізден-ақ өзінің сыпайы мінезімен, тап-тұйнақ
тай киім киісімен, әзіл-қалжыңға ептілігімен есімізде қалған
жігіт. Жасы жетпістен асып кетсе де жолыққан сайын бір
әзілі немесе анекдоты даяр тұрады. Алматыға барған сайын
қара түсті «Джип» машинасына отырғызып алып біраз
жерді көрсетеді. Мен оған «Сүлікқара» деп ат қойғанмын.
Кейде «Сүлікқараға» мініп алып, қаланың сыртына шығып
кетеміз. Қайта-қайта тоқтатып, бұта арасына жүгіріп барып,
қайта келіп жүргенімді көріп: «Бәке, он саптыаяқ сыра
ішсең де былқ етпейтін сарбаз едің, қуығыңның «объемы»
тарылып кеткен-ау, сірә!» деп әзілдейді. «Тарылмаса да сол
құрғырың жарқанатқа айналып кеткен-ау осы. Қанатты
лардың ішінде ең «сигегі» осы жапалақ деуші еді» деймін.
Екеуміз машинаны басымызға көтере күліп келеміз.
«Е,е Рәке! Кешегі әкелер өткен өмір соқпағы. Біз одан
қашып қайда барармыз! «Жас кезеңдері» деген өлеңінде
Кенен атамыз әр жастың өзіне ғана тән ерекшелігін тайғатаңба басқандай етіп айтып кеткен ғой. Алпыс жасқа
дейінгісін өзіміз де көріп, бастан өткердік. Ал енді жетпістен
кейінгісі тап осы біздер шығармыз:
«...Жетпісте жер таянған шал атанып,
Сыйыспай бір төсекте жырақтайсың.
Сексенде селкілдектей ауру келіп,
Басыңа ие болмай бұлғақтайсың.
Тоқсанда бүкіл мүшең садақтай боп,
Ақ үрпек балапандай қылжақтайсың,
Жайланбай жатсаң-тұрсаң жүзге жетіп,
Ақыры қара жерге тұрақтайсың!».
Қандай сәтте болмасын әзілі-қалжыңы даяр тұратын
Рапих бұл жерде де тосылып қалған жоқ: «Бәке, ол байырғы
556

аталарымыз өткен дәуір ғой. Жетпістен асып жорға мінсе
де, біз сияқты «Джипке» отырып көрмеген заман. Бұл күнде
жетпіс жас дегенің «сал-серілік» жасайтындай, сексеннің өзі
қутыңдап думан қуатындай боп қалған жоқ па? Так что, бізге
ол жаққа бару әлі ерте! – деп күледі.
– Біз сияқты жолаушылап шыққан екі академиктің
әңгімесін білесің бе?
– Иә, оның не әңгіме? Айта отыр, жол қысқарсын.
– Олар да тап осы біздің жасымызда болса керек. Қала
дан қашықтау бір ауылға қонаққа келе жатыпты. Ауылға
тақау қалғанда біреуі тұрып: «Ауылдың жәйын білесің
ғой. Қайбір дұрыстау дәретхана бар дейсің? Осы жерден
жеңілденіп алайық» дейді. Қыс кезі. Екеуі машинадан түсіп,
қатарласа тұра қалады. Сонда қардың бетіне қарап тұрған
жасы кішілеуі: «Шіркін, дәурен-ай! Жас кезімде бетегежусанның түбін қақыратып, құмдақ жерді тесіп жібер
дей қарқынды еді. Енді қарашы, шалбарға су бүріккендей
шашырап-бытырап жатқаны!» дейді. Сыртын беріп, бірде
мені іздеп жатқандай күйбеңдеген серіктесі тұрып: «Оу, сен
қайта ширақтау екенсің. Мен, сол құрғырыңды әлі таппай
жатырмын» деген екен.
Ал студенттік достарымның ішінде әзіл-оспаққа
ұстасы Ақкөл болатын. Мұрнын екі-үш рет тартып қойып,
әзіл айтқанда, жалған сөздің өзін шындай ғып жіберетін.
Жүзінен селт еткендей еш нәрсе байқалмайды. Оған
сенбеу мүмкін емес. Оның әзілінің негізгі «геройы» көбіне
менмін. Дастарқан басында балаларды қасына шақырып
алып: «Кенен аталарың қайтыс болғанда папаңның қалай
жылағанын білесіңдер ме?» – дейді өңін суытып. Аңғал бала
не десін? Бастарын шайқап, қызыға түседі. Ақкөл орнынан
тұрып, менің сол сәттегі жүрісімді салады: «Міне, осылай
басын қайқайтып, екі қолын ербеңдетіп, «Атам-ай! Қайран
атам-ай!» деп дауыс шығарып, адымдай басып келе жатыр
еді, білегіне қызыл мата таққан бір ағасы алдынан шығып:
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«Даусыңды қатты шығарма! Үйде үкімет адамдары отыр»
деді. Сол-ақ екен папаларың жылағанын қоя салып, бұрышта
тұрған орындыққа отыра кетті» дейді. Балалар шуласып, мәз
болып күліп жатар еді. Оларға әңгіменің өзі емес, Ақкөлдің
мені айнытпай салған неше түрлі қимылы қызық.
Он бес жылға жуық біздің қолымызда тұрған қайын
енем бар. Жасы жетпістен асып кетсе де қайратты, қимылы
ширақ. Өмір бойы колхозда жер тырмалап, қызылшада
жұмыс істеген адам. Содан болу керек саусақтары қисайып
кеткен, буындары шорланып тұратын. Көзіне әйнегі бір
елідей жалпақ көзілдірік тағады. Әйнектің ар жағынан
бақырайып тұратын көздеріне қарап таңқалған балалар:
«Папа, апаның көздері неге үлкен?» деп сұрайды. «Апала
рың бірнеше институт бітірген, көп кітап оқыған кісі. Орыс
тың ұлы жазушысы Лев Толстойды білесіңдер ме? Сонымен
бірге оқыпты. Көп жазып, қағазға көп тесілгеннен жанары
әлсіреп қалыпты», – деп әзілдеймін. Соған кәдімгідей
сеніп қалатын еді.
Бес жасында жетім қалып, өмірдің небір тауқыметін
бастан кешірген адам ғой. 14 құрсақ көтеріп содан тірі
жүргені екі ұл, бір қыз ғана. Үлкен баласы Советхан, кіші
ұлы Бауыржан, жалғыз қызы менің жұбайым Бақытжан.
Мені күйеу бала ретінде емес, туған баласындай көретін.
Әзілдеп айтқан анау-мынау сөздерімді ерен қылмай жүре
беретіні содан болса керек.
«Бұл кісі өмірде не көрмеген? Әкем Сағынбек соғыста
басынан жараланып мүгедек болып қайтты. Ауыр жұмысқа
жарамайды. Үйдің де, колхоздың да бүкіл шаруасын жал
ғыз өзі атқарды. Сөйтіп жүріп мені оқытты. Қатарымнан
бір кем қалдырған жоқ. Әке болса дүниеден озғалы қашан.
Енді қанша өмірі қалды дейсің? Қалаға әкеп, дәрігерге
көрсетіп, күтімге алайын. Ағамның өз тірлігі, толып жатқан
ұл-қыздары бар. Ертелі-кеш жұмыста. Ауылдық жерде кәрі
адамға қайбір жағдай бар? Құдайдан сұрап алған жалғыз
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қызы емеспін бе? Мен қарамағанда кім қарайды?» – деген
Бәкеңнің сөзіне мен де қарсы болған жоқпын. Сөйтіп, әлі
үйленбеген кіші ұлы Бауыржан екеуін Бақыттың соттасып
жүріп бөлдіріп алған пәтеріне көшіріп әкелдік. Біраз жыл
өтті. Бауыржан аяқасты қайтыс болған соң, кемпірді біржола
қолымызға көшіріп алдық. Мұның бәрін тәптіштеп айтып
жатқаным, өзімнің кеңдігімді немесе кісілігімді көрсету емес,
қартайған ата-әжеңді, әке-шешеңді қандай жағдай болса да
қолыңда ұстау, қамқорлық жасау, дегенді аңғарту ғана.
Кемпірді қаланың тәртібіне бейімдеу бізге оңай болған
жоқ. Ауылдың етек-жеңі кең, алаңсыз, бейғам тірлігіне
үйренген кісі емес пе? Үйдегі кәмпит-тәттілерді, өрік-мейіз,
тіпті алма-алмұртқа дейін қалтасына салып алып, аулада
ойнап жүрген балаларға әкеп беретін. Ойын баласына не
керек? Қазағы бар, орысы бар шүлдірлеген балалар жүгіріп
келіп: «Спасибо, апашка!» деп қолындағысын жұлып алып,
жүгіріп кетер еді. Бұл әдетін қызы «ұрсып» жүріп әрең
қойдырды.
Бір жолы түс кезінде үйге келсем «алтын тещам»
есік алдында бір орыс кемпірмен әңгіме соғып отыр.
Самбырлаған дауыстары сонау жерден естіліп тұр. Қолдарын
ербеңдетіп, бастарын шұлғысып сөйлеседі. «Екеуі екі тілде
сөйлейді, бір-бірін қалай түсінеді» деп таңмын. Әңгімеге
беріліп кеткендері сондай қастарына келіп тұрған мені
аңғармай да қалды. «Апа, үйде біреу бар ма? Есікті жауып
шықтыңыз ба?» деймін. «Ешкім жоқ, балам. Күн жарықта
есікті жауып не қыласың? Ол жаман ырым ғой. Қарап
отырмын, сырттан ешкім кірген жоқ» деп бейғам отыр. Біздің
тұратын пәтеріміз үшінші қабатта. Жүгіріп үйге көтерілдім.
Айтқандай-ақ есікті сәл ашыңқырап кетіпті. Іште де ешкім
жоқ. Сондағы қарап, «күзетіп отырғаны қай есік?» деп
күліп жүрмін. Ауылдағы үй-жайым секілді деп ойлайтын
болу керек. Даладағы подъезге кіретін ең сыртқы есікті
бақылап отыра беріпті.
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Айта берсең, қайын енемнің мұндай «қожанасырлығы»
толып жатыр. Телевизорды қалай қосу, газды өшіру, далаға
шыққанда есікті жауып кету сияқты біраз нәрсені үйреттік.
Бауының ұзындығы бір қарыс болатын бір топ кілтті
салдырлатып шапанының ішкі қалтасына салып, түймесін
мұқият салып алады. «Жау жабатындай есікке осынша
құлпы салғандары несі?» деп күңкілдеп қоятын еді. Жұма
күні болатын жұмыстан ертерек шығып, базардан азықтүлік алып артылып-тартылып келгеніміз сол еді. Қайнаған
еттің исі бүкіл подъезді алып кетіпті. Жылқының кептіріліпыстаған сүрі қандай? Мұрнымды жарып барады. «Біреулер
келетін бе еді?» деп Бақытқа жалт қарадым. Ол білмеймін
дегенді ыммен көрсетіп, иығын көтеріп аң-таң. Есікті ашқан
енемнің көңілі көтеріңкі, бізге күле қарайды. Шағын қазанға
ет асыпты. Буы бұрқырап жатыр. «Апа, ет асқаныңызға
қарағанда ауылдан біреулер келді ме?» деп қызы сұраққа
алып жатыр. «Әлгінде екі жігіт келді. Қолдарында ұстаған
шамадандары бар. Күйеу баланың інілері-ау деймін?
Шүлдірлеп орысша сөйлейді. Кухняда біраз отырып, кешке
қайтып келеміз» деп шығып кетті. Шайға да қараған жоқ.
Қарап отырғанша, ет асып қояйын. Әлгілер келіп қалса, күйеу
баладан ұят боп жүрмесін» дейді. Ұзақ күттік. Шамадан
ұстаған апамның қонақ балалары сол күйі жоқ болды.
«Келеді деп көп қойдық. Келмеген соң жеп қойдық» демекші,
ойламаған жерден сүр етті тоя жеп, сорпасын ішіп мәз болып
мен жатырмын. Осы жерде бір шындықты айта кетейін. Осы
жасқа келгенше менің енем сияқты етті тұздап, сорғытып,
баптап ұстайтын адамды кездестірген емеспін. Бұл кісінің
қолынан шыққан еттің дәмі мейіздей тәтті, тіл үйіретін еді.
Ал бүгінгі асылған еттің «хикаясы» былай болған екен.
Түс кезінде қазақтың екі жігіті келеді. Ай сайын келіп
газды тексеріп кететін слесарьлар екен. Орысша сөздерін
апам түсінбеген соң қолдарындағы шамадандарын көрсетіп,
үйге әрең кіреді. Әп-сәтте істерін бітіріп, қолдарын жуып
кетуге ыңғайланған әлгі жігіттерге: «Қарақтарым-ау! Асық
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пай отырып шай ішіп кетпейсіңдер ме? Балалар жұмыста.
Кеш келеді. Шаруаларыңды бітірген соң қайтып келіңдер,
тамақ жасап қояйын» деп бәйек болады. Екі слесарьдың
шығып бара жатып қолдарын кеудесіне қойып, бастарын
иіп рахмет айтып, ризашылық білдіргенін, «қазір қайтып
келеміз» деп ұққан жарықтық, еттің ең дәмдісін таңдап асып
қойған сәті екен.
Япырай, өзі аштан қалса да, бар дәмдісін қонағының
аузына тосатын қазақтың дархан көңілі-ай! Қай халықта
бар дейсің мұндай мінез? «Жер экваторын бойлай қазақтар
қоныстанған болса, мына жұмыр жерді көліктен де, астан да
тарықпай үш айналып шығуға болар еді» дегенді шетелдік
саяхатшылар бекер айтпаса керек. Қолы ашық, ақ пейіл,
мінезі жазық, баладай аңғал қайын енемнің осы бір кенен
мінезін көпке дейін айтып күліп жүрдік.
Астанаға көшкенде де қайын енемді тастамай өзімізбен
бірге ала келдік. Қызметтік пәтер ретінде берілген үш
бөлменің бірінде сол кісі жатады. Өз шешем жолымызға
ақ тілеуін білдіре отырып: «Әбден қартайған шағымда
мені әуре қылмаңдар. Мұнда да қарайтын қыз-келіндерім
бар ғой. Маған қарағанда Бақыттың шешесі әлі тың.
Қастарыңда жүрсін, көзтілеу болсын. Мен өлгенде денемді
осы құдағиға жуғыз. Көңілі таза, адамды алаламайтын,
пейілі кең, әулие адам» дегені есімнен кетпейді. Кейін бәрі де
шешемнің айтқанындай болды.
Жатақханадан берілген жұпыны ғана пәтердің өзі бізге
хан сарайындай көрінеді. Мұндағы бұйымдардың бәрі, тіпті
телефон байланысына дейін тегін. Кіммен, қанша уақыт
сөйлесем десең де өз еркіңде. Пәтер ақысы, жарық-суға дейін
үкіметтің есебінен төленеді. Алғаш көшіп барған жылдары
жатақханада тұратын мемлекет қызметкерлеріне осындай
жеңілдіктер берілген.
Теледидардан бір жыл бойы көрсетіліп келе жатқан
«Богатые тоже плачут» деген телесериалды көріп жатқан
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мын. Енем қасыма келіп отырды. Ана жылғыдай емес
денесі еңкіш тартып, бойы аласарып қалғандай. Құлағы
нашар естиді. Содан ба қайдам, сөйлегенде даусы тым қатты
шығады. Теледидарға біраз қарап отырған енем, ернін бір
сылп еткізіп: «Мен жазда ауылға барғанымда осы қатын
жылап жүр еді. Одан Алматыға келсем, онда да жылап жүр.
Енді келіп мұнда жылап отыр. Не істемедің дейді бұл бейбақ?
Байы бар қатын ба өзі?» деп кәдімгідей кейіп отыр. Енемнің
аң-таң, аңырып отырған жүзіне қарап біраз күліп алдым.
– Апа, бұл жәй ғана кино ғой! Түсіріп алып, қалаған
уақытта көрсете береді.
– Е, мейлі түсірсе түсіріп алған шығар. Сонда немене
қысы-жазы жылап отыра бере ме? Әйел адамның шаруасы
шаш-етектен емес пе? Басқа тірлігін жасамай ма? – дейді.
Үнінде кейіс бар. Жарықтық көңілінде тарыдай да қулығы
жоқ, шын пейілден айтып отыр. Бұл енді өмір бойы еңбек
етіп, тынымсыз ғұмыр кешкен адамның имандай шындығы.
Астанаға біз көшіп келген жылы қыс өте қатты болды.
Белуардан түскен қарды айтпағанда, ұйытқи соққан желді
қайтесіз. Бораны бір жағынан, үскірік аязы бір жағынан
қысқанда кірерге жер таппай қаласың. Жәй күндері біздің
өзіміз үйден алыстап шыға алмайтын едік. Ертелі-кеш
үйде отыра беру қайын енеме де оңай тиіп жүрген жоқ.
Онысын дастархан басында күңкілдеп айтып та отырады.
«Қарақтарым-ау! Мені қайда алып келгенсіңдер? Ит байласа
тұрмайтын жер ғой мынау! Ойпырмай! Күндіз-түні бір
тынбайтын не қылған жел? Не бір келіп жатқан кісілерің
жоқ. Ең болмаса шүйіркелесіп, әңгіме айтатын шал-кемпір
де қалмапты. Мына бір немең кешке дейін орысша сөйлеп
ауыз жаппайды. Не деп жатқанын түсінбеймін. Құлақ
болса мынау, естімей қалды. Мені жер түбіне әкеп, алдажалда өліп қалсам елге де жеткізе алмайсыңдар-ау!» –
дейді кейігенін жасырмай. Расында, төрт қабырғадан өзге
ешнәрсе көрмей іш-құса болып жүргені ақиқат. Оны өзім
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де көріп, біліп жүрмін. Қайда апарам енді? Балабақшаға
өткізетін жас бала емес. Амал жоқ. Сөзге тартып, біраз
сөйлете түсейін әрі көңілі көтерілсін деген ниетпен:
– Апа, бұл жақта қыс кезінде өлуге болмайды екен.
Мынадай боранда қайда апарып көмеміз? Молданы қай
дан табамыз? Үсіп кетпейміз бе? – деймін. Әзілдеп айтқан
сөзімді шын көріп қалады:
– Немене ажал келсе, сенің жағдайыңа қарап тұра ма?
Немесе қыста келемін, жазда келемін деп ақылдасып жата
ма? Дөп келген күні алады да кетеді, балам! – дейді. Сөзімді
одан сайын қыздыра түсіп:
– Апа-ау! Өзіңіз көріп отырсыз ғой. Бұл жердің бораны
бір соқса бір-екі аптаға дейін толастамайды екен. Кенеттен
ажалыңыз қыс кезінде болса, денеңізді қытайдың үлкен
сөмкесіне салып, балконға шығарып қоямын. Аяғыңызды
созып, басыңызды шығарып дегендей. Бұл жақтың тұрғын
дары қысқы соғымдарын осылай сақтайды екен. Үстіне су
бүркіп қойса болғаны, сол қалпы тұра береді. Шетінен кертіп
алып жей беретін көрінеді. Күн көзі жылынған бойда алыпұшып елге жеткіземін ғой, апа! Оған қам жемеңіз! – деймін.
Менің сендіре айтқан сөзіме кәдімгідей иланып:
– Мейлі, айналайын! Әйтеуір елге жеткізсеңдер болды.
Шалымның, балаларымның қасына барып жайғассам бол
ғаны. Айтпақшы, басыма қалыңдау орамал жауып қоюды
ұмытпа, қарағым. Қаптаған қарғалар көзімді шұқып кетпесін,
– дейді. Мұны әзілмен айтып отыр ма? Әлде шыны осы ма?
Біліп көріңіз. Біз болсақ күлкіден домалап жатар едік.
Үкімет кешіктіріп болса да пәтер берді. Оған үкімет
емес, өзім кінәлімін. Ол кезде кіші балам Мұхтар музыка
мектебінде оқиды. Бар болғаны 11 жаста. «Тым қашық екен.
Қысы-жазы скрипкасын көтеріп қалай барады? Мектебіне
жақындау жерден беріңіздер» деп, келіп тұрған дайын
пәтерден екі дүркін бас тарттым. Содан, «отказниктердің»
тізіміне түсіп қалсам керек, біраз уақыт күтуге тура келді.
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Ендігі жерде әкемнің Астанадағы қарашаңырағы біздің
үй емес пе? Төрімді көрсетейін, қуанышымды бөлісіп,
баталарын алайын деп дастархан жайып, Шерағаң баста
ған біраз кісілерді шақырып қонақ еттік. Ішінде Қаратай
Тұрысов ағаның үйіндегі Әскеркүл жеңгей, атақты ақын
Фариза Оңғарсынова, сол кездегі білім министрі Шәмшә
Көпбаевна тәтеміз бар. «Мен айтсам көңіліне алып қалар.
Туған қызысың ғой. Ұялатын қонақтар келеді, сөздерін
бөлмей, әңгіме тыңдап отырсын. Бата берерде өзім ретін
тауып айтамын. Апама соны айтып, дұрыстап түсіндіріп қой.
Орта тұстан киіп кетіп, ұят болып жүрмесін» деп Бақытқа
үйретіп жүрмін.
Өздері де көпті көрген адамдар емес пе! Небір әңгімелер
айтып, өте көңілді отырды. Құлағы естімейтін қайын енем
артық ауыз бірдеме айтып қояма деп дегбірім қашып мен
жүрмін. Ет әлі желініп болған жоқ, алда әлі ішетін шайымыз
бар. Неге екенін қайдам, апам маған тесіле қарап отыр екен.
Көзіне көзім түсіп кетіп: «Апа, тамақ алып отырыңыз»
демесім бар ма! Құлағының естімейтіні есімнен мүлдем
шығып кетіпті. Сол-ақ екен алақанын жайып жіберіп:
«Бисмилляхи-рахмани-рахим!» деп дауыстап ала жөнелгені.
Екі қолымды бірдей ербеңдетіп қасына жүгіріп бардым.
«Апа, дастархан әлі біткен жоқ. Тоқтай тұрыңыз!» деп
әрең қойдырдым. Әлгінде бетіне қарап сөйлегенімді «бата
беріп, ас қайтарыңыз» деп ұғынса керек. Отырған қонақ
тарым мәз болып, күлісіп жатыр. Бәрінен де менің қалбалақ
тап, алып-ұшып жүгіргенім қызық көрінген сияқты. Бақыт
ақырын ғана құлағына сыбырлап: «Апа, беліңіз шыдамай
кетті-ау деймін. Жатып демалыңыз» деп сүйемелдеп
жатын бөлмесіне алып кетті. Алда бұдан да қызық күлкілі
жәйдың болатынын ешкім күтпеген шығар...
Қонақтардың алды сыртқа шығып кеткен. Дәлізде
Шәмшә, Фариза тәтелер, тағы бір-екі адам қалды. Солардың
киімдерін, сөмкелерін әперіп қызмет істеп жүгіріп жүрміз.
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Кенет: «Бақыт, әй Бақыт!» деген апамның даусы шық
ты. «Не боп қалды? Қонақтарды шығарып салайық, апа.
Сәл шыдаңыз!» дейді Бақыт дауыстап. Оны естіп жатқан
апасы жоқ: «Анау, қонақ қатындар менің галошымды киіп
кетпесін. Қарап қой!» – демесі бар ма. Сол жерде тұрғандар
күлкіге баттық та қалдық. Есіктен шығып бара жатқан
Фариза тәте қайырылып кеп: «Апа, абыржымаңыз! Біз
галош киетін қатындар емеспіз!» деді. Мұнда күлмегенде,
қайдан күлесің? Қайын енемнің бұл сөзін ешкім көңіліне
алған жоқ. Керісінше, естігендерін қайта-қайта айтып,
рахаттана күліп, дуылдасып тарасты.
Ауылда өскен адамдар жақсы біледі. Бір кездері «азият
ский галош» деген аяқ киім шыққан. Оның өзі «алтынға»
бергісіз, іздеп таба алмайтын бұйым. Қолы жеткендер
қаладағы жайма базардан сатып әкелетін еді. Әсіресе,
ауылдың шал-кемпірлеріне өте қолайлы. Кез келген аяқ
киімнің сыртынан киіп алуға болады. Барған жерінде кіре
беріске шешіп тастап, төрге шығып отыра беретін. Сырттан
қоқыс алып кірмейді, тазалыққа жақсы. Сауданың тілімен
айтқанда нағыз «дефицитный товар». Тойға, қонаққа
барғанда сақ болмасаң тағы болмайды. Ондай сәтте ауылдың
қуаңқы шалдары жұрттан бұрын шығып, шашылып жатқан
галоштың ішінен ең жаңалауын таңдап киіп тайып тұратын
еді. Галоштарын таппай «зарлап» қалған кемпірлерді өзім де
талай көргенмін. Менің қайын енем де сондайдың талайын
бастан кешірген ғой. Сол есіне түсіп кеткен болу керек?
Болмаса қалада галош киетін кім бар?
Соңғы кездері жүрегі сыр бере бастаған соң, жан-жақты
тексерілсін деп ауруханаға жатқызған едік. Екі орындық
палатада екі кемпір бірге тұрады. Жұмыстан соң Бақыт
екеуміз барып хәл-жағдайын біліп-қайтып жүрдік. Біз келген
сайын қасындағы орыс кемпір дәлізге шығып кетеді. Біздің
дабырлап сөйлегенімізден қашқақтайтын болу керек. Бір кез
де енем әңгімесін айта отырып тумбочкада тұрған дәрілерін
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алып ішіп алды. Біраз отырған соң қолын созып көршісінің
дәрісін алып ішкелі жатыр. «Апа, мұныңыз не? Бұл басқа
дәрі. Ол кісінің ауруы басқа болуы мүмкін! Біреудің дәрісін
ішуге болмайды» деп түсіндіріп жатырмын. «Бір бөлмеде,
бірдей төсекте жатырмыз. Екеуміз де аяғын әрең сүйретіп
жүрген кемпірміз. Ауруымызда да көп айырма жоқ шығар,
балам?» дейді. Шын ниеттен айтып отыр. Бақыт екеуміз екі
жақтап қаумалап ұғындырып әлекпіз. Сондағы келтіре айтқан
дәлелі мынадай: «Мына кемпірде ұят жоқ екен. Ақ төсекке
жатқызып, асты-үстіңе түсіп туған анасындай бағып-күтіп
жүрген дәрігерлерден ұят емес пе? Тегін берген дәрісін ішпей
шелекке түкіріп тастайды. Оған қыруар ақша кетті. Обал емес
пе? Одан гөрі өлсем мен-ақ өлейін деп, әлгінің дәрісін бірекі жолы өзім ішіп алдым» дейді. Бұған не дерсіз? Баладай
аңғал, көңілінде тарыдай қулығы жоқ, ақжүрек адамның
ісіне не дерсіз. Апамды медбикелерге тапсырып, дұрыстап
қадағалауын өтініп, үйге қайттық. Қайын енем жайлы шымшымдап, қысқарта айтқан әңгіме желісі осындай. Болмаса ол
кісі жайлы айтар сөз көп. 86 жасында өз аяғымен елге барып,
жаз бойы немере-шөберелерінің қасында болып, сол жолы
Астанаға қайтпай, туып-өскен жерінде мәңгілік қалып қойды.
Советхан ағаның айтуына қарағанда: «Балам, маған
алаңдамай жұмысыңа бара бер. Қыздарыңа айтып кет, монша
жағып, мені ыстық суға түсіріп алсын, денем құрысып,
ауырлап тұр», – депті. Моншадан шыққан соң, әппақ таза
көйлегін киіп, төсекте шалқасынан жатқа күйі жүріп кеткен
екен. «Бәрінен де күйеу баласын шығынға қалдырмай,
өз аяғымен елге барып дүние салған қайын енеме көп
рахмет! Жаны жәннатта болсын!» деп әзілдеп қоятын едім.
Бәрімізді бірдей көріп, өзіме де, балаларыма да бір ауыз
зекіп көрмеген, үлкенді де, кішіні де аналық жүрекпен
«әкем-көкем» деп өткен әзиз жанды, менің қайын енемді
әулие демегенде, не дейміз?!.
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ҰРПАҚТАН АЙРЫЛУ –
ҰЛТТАН АЙРЫЛУ ДЕГЕН СӨЗ
«...Үйретсең жаман әдет жастайынан, өскенде тыя
алмайсың өз балаңды» деген бір жол өлең Кенен ақынның
«Ақыл-нақыл» деген толғауынан алынды. «Жаман әдет»
деген сөздің ауқымы кең, мән-мағынасы тереңде жатыр.
Өтірік айту, ұрлық жасау, қорқақтық, қулық-сұмдық,
еріншектік, жігерсіздік, опасыздық сияқты жаман әдеттен
ұрпақты аман сақтап қалу үшін не істеу керек? Бұрынғы
заманда да, қазіргі дәуірде де бұл аса маңызды, көкейкесті
мәселе болып қала береді. Әлемдегі ең озық дейтін елдер
дің өзі бүгінгі таңда осы мәселеге терең үңіліп, алаңдаушы
лық білдіріп отырғаны сондықтан. Өйткені санасы уланба
ған, жан-дүниесі таза, парасатты, білімді ұрпақ қана ұлттың
сақталып қалуына бірден-бір кепіл. Біздің бала кезімізде
осының бәрін санамызға құйып, үйретіп отыратын атаәжелеріміз еді. Олардың тәрбие құралы алуан түрлі ертегі
лер, батырлар жыры, мақал-мәтелдер, нақыл сөздер болатын.
Ақылшымыз да, ұстаз-тәрбиешіміз де солар еді. Бүгінгі
күні соның бәрі өзгеріп кетті. Ғылымның, замануи техника
құралдарының өскендігі сондай адамзат баласы соған
басы байлы, тәуелді болып бара жатқанын көріп отырмыз.
Компъютердің «бір түймесін» басып қалсаңыз болды, сізге
қалаған нәрсеңізді тауып, қалаған сұрағыңызға жауап бере
алады. Ендігі жерде компъютерге телмірген ұрпақ бүкіл
тәрбиені содан алып жатыр. Олардың атасы да, әжесі де,
ақыл айтушы тәрбиешісі де сол. Бұл ретте кім басымдылық
танытса, бүкіл ұрпақ, ел-жұрт, халықтар мен ұлттар соның
жетегінде кетері даусыз.
Осы күні бала тәрбиелеудің небір жолдарын көрсетіп,
соған үгіттеп-насихаттап жатады. Американың, Еуропа
елдерінің тәрбиесі, үш-бес жасқа дейін баланы бетінен
қақпай өз еркіне жіберу керек дейтін жапон, еврей халқының,
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басқа да жұрттың тәрбиесі деген бар. Сол әдістемеге иланып,
балаларын осы тұрғыдан тәрбиелеп жатқандар қаншама?
Оның ішінде жаңадан отау тіккен қазақ жастары да жетерлік.
Бүгінгі жасөспірім балалардың мінездері шәлкез, сөз
тыңдамайтын, бірбеткей болып бара жатқаны содан-ау
деймін. Оған бүкіл ел болып жұмыла қарсылық танытып,
пайдалы шаралар қолданудың орнына «бұлардың заманы
сондай. Ендігі ұрпақ мүлдем басқаша» дейтін уәж айтып
қоя саламыз. Көзін ашқаннан шетелдік мультфильмдерге
тесіліп, өз ұлтына, табиғатына жат кейіпкерлерді көріп өскен
баладан не күтесіз? Немере, шөберелері атасына мылтық
кезеніп, дікілдеп, айғайлап тұрса, оған таңданудың қажеті
жоқ. Бала көргенін істейді. Ал жасынан көріп, танығаны
әлгіндей. Мінезі, қимылы, іс-әрекеті тап сол мульфильмде
көрген кейіпкерінен аумайды. Соның тілімен сөйлейді.
Соған еліктейді.
Ұлттық идеологияның асыл тұғыры ұрпақ тәрбиесі.
Одан қымбат, одан маңызды ешнәрсе жоқ. Ұрпақтан
айрылу – ұлтыңнан айрылу деген сөз. Әр қазақ, әрбір
азамат осыны терең ұғынбайынша, мәңгілік ел болуымыз
екіталай. Ертеңгі күні ұлт болудан қалсақ, ұрпағың шіл
дей тозып, бар қасиетінен айрылса бүкіл ел-жұртымыз,
ата-салтымыз, мың жылдық тарихымыз құрымға кеткені
емес пе? Ұлттық тәрбие деген бірер жылда жасала салған
дүние емес. Жүздеген, мыңдаған ғасырлардың тезінен өтіп,
небір зұлмат сұмдықтарды бастан өткерген халқымыздың
асыл қазынасы.
Әр қазақтың бойында Отанына деген құрмет, туған
жерге деген тағзым, үлкенді сыйлау, ата-ананың алдындағы
парызыңды терең ұғыну сияқты асыл қасиеттері болмаса
қалған тірліктің бәрі бекер. Мұның бәрін тап қазір жаным
нан шығарып, жаңалық ашып жатқан жоқпын. Талай-талай
аға буындарымыз «шырқырай» айтып, сол үшін бастарын
өлімге тіккен мәңгілік күрес жолы. Осыны терең зерделеп,
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зерттеген елдер құйғытып алға шықты. Ал біз болсақ
шабандап қалған ат секілді сүрініп-қабынып, әркімнің сөзіне
жалпаң қағып, жалтақтап әлі келеміз.
Сонда ең озық деген елдердің тәлім-тәрбиесіне «табын
ғаннан» не таптық? Жігіттеріміз болса нағыз ерге лайық
ты мәрттік, жомарттық, парасаттылық, намысқой-ержүрек
тілік секілді қасиеттерінен айрыла бастады. «Тарысы
көптің тауығына айналғандай» ұнамсыз көрініс. Қыздары
мыз болса қазақ қыздарына ғана тән сыпайы, ұяң, биязы,
салмақты мінезінен жеріп, батыстың омырауларын ашып
тастап, ашық-шашық жүретін әдепсіз қыздарына ұқсап
барады. Мұны да заман сұранысынан көреміз бе? Жоқ.
Бұл да жас кезінен санасына сіңіріп, көріп өскен шетелдік
тәрбие-тәлімнің нәтижесі. Бұған араша түсер кім бар?
Миллиондаған жастарға тәлім-тәрбие беруге тиіс саналуан газет-журналдарымыз саясат қуып, ұсақ-түйек істер
мен айналысып, езуі көпіршіген өсекші әйелдің кейпіне
түскендей. Тәрбие берудің ең маңызды құралы дейтін
теледидардың өзі дәрменсіз болып қалды. Әр арнасы әркімнің
жеке меншігінде жүрген «бейбақтан» не күтесің? Сол әсіребояуы көп, даңғаза тірлікке көздері әбден үйреніп кеткені
сондай, соған өздері де атсалысып жатқанын білмейдіау, сірә?. «Арпа ішінде бір бидай» демекші, жан-тәнімен
еңбек етіп, арпалысып жүрген бірнеше ұлттық арнамыздан
өзге не бар? Намысқа салып қаншама қамшыланса да, жас
ұрпақты елітіп, жетегіне алып бара жатқан өзге жұрттың
пәрменді үгітіне қарсы топырақ шаша алмайды.
Батыстық идеология, шығыстық идеология деп ауыз
көпіртіп сөйлей бергенше, ешкімге тәуелсіз, жалпаңы жоқ
дербес, өзімізге ғана тән ұлттық идеологиямызды жолға
қоятын уақыт жетті емес пе? Оған қай тұрғыдан келсек те,
халқымыздың тарихи тағылымы, ғасырлап қалыптасқан
тәлім-тәрбиесі жеткілікті. Жоғарыда айтып кеткендей
оның өзегі, бастау көзі өскелең ұрпаққа ұлттық тұрғыдан
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тәрбие беру болуға тиіс. Жасыратыны жоқ, қазіргі уақытта
батыстың тегеурінді идеологиясы басым түсіп, дәуірлеп тұр.
Бүгінде мәдениеттің, өнердің қай саласын алсаңыз да солар
дың ықпалында екендігі жасырын емес. Миллиондап адам
жинайтын шоуконцерттерді, музыкалық қойылымдарды,
кино-телевидение саласын, тіпті киім тігу, шаш қою
үлгісіне дейін жастарға тәрбие беру құралына айналдырып
отыр. Бұған қыруар ақша бөлінеді. Жаһандану сияқты
әлемдегі барлық елдің әлек-шәлегін шығарған пәрменді
бағдарламасы тағы бар. Ең қауіптісі осының бәрі әлі адам
болып қалыптасып, ақыл тоқтата қоймаған, елпең-селпеңі
көп бозбала-бойжеткендерге бағышталады. Жастың аты жас,
оларды елітіп, ертіп теріс жолға салып жіберу оп-оңай.
Қай кино туындысын алмайық, неше түрлі анайы
істерді көрсетіп, жыныстық қатынастарды, қатыгездік пен
хайуандықты ашық дәріптейтін батыстың құйтырқы тәсі
лін жас адам қалай пайымдасын. Бірте-бірте көзі үйренеді.
Содан соң өзі үйренеді. Жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, өмірге
көзқарасы өзгереді. Өмір сүрудің мән-мағынасы осында
тұрғандай сезінеді. Сөйтіп жүріп ар-ұяттан жұрдай сұрқия
әлемге өзінің қалай еніп кеткенін білмей де қалады. Осы
ның бәрі көз алдымызда болып жатқан көрініс. Жас адамдар
ғана емес, аға буынның өздері осыған аса мән бермей
салғырт қарайтын секілді. Қыздарымыз шаштарын сыпы
рып тастап, тәндерін жалаңаштап жатса, ұлдарымыз қораз
дың айдарындай шаш қойып, түр-әлпетін өзгертіп маймылға
айналып жатса, айтарға сөз қайсы?..
Қазақта «өнерді үйрен, үйрен де жирен» деген аталы
сөз бар. Ешкімнен үйренбе, ешкімнің өнеріне қызықпа,
томаға-тұйық өмір кеш деуден аулақпын. Біз де жас кезіміз
де шетелдің музыкасына, билеріне еліктеп, еденді тепкілеп
«аласұрып» жататын едік. Сол кездегі аты-шулы «брейкданс», «твист», «рок-н-рол», «хали-гали», «ватуси», «локо»
деген билер жастардың өліп-өшіп тұратын хоббиі еді.
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Алайда еліктеу, қызығу деген бір басқа, ал соның соңына
түсіп бойыңдағы ұлттық ерекшеліктерден айрылып қалу
бір басқа. Әр уақыттың өз сұранысы, талғамы болады. Осы
күнгі «хип-хоп», «зумба», «техтоник», «хаус», «джаз франк»
деп аталатын билер бар. Заманына қарай олар да өнердің
бір-бір түрлері болып саналады. Оның да өз жанкүйерлері,
жақтаушылары жетерлік. Алайда соған басы байлы кіріп
кетіп, түр-тұрпатын адам танымастай өзгертіп, өз ұлтының
тілін, әдет-ғұрпын маңсұқ етіп жүрген ұл-қыздарымызға не
айтарсыз? Ондайларды халқымыз: «Көргені жоқ, жетесіз!
Намысы жоқ жігерсіз! Алақұйын берекесіз!» деп таныған.
Жөн сөз. Бұған қосып-аларымыз жоқ. Осы танымның түптөркіні «тектілік пен тексіздік» дейтін ұғымға жалғасып
жатқандай. «Тексіз адам-тамырсыз ағаш іспеттес», «тектілік
тің белгісі ел-жұртына қарасқан, тексіздіктің белгісі атасалттан адасқан» дейтін мән-мағынасы терең ойға жете
лейді. Әдет-ғұрпымызға кереғар осындай «құбылыстарға»
қарсы жан-тәнімен шырқырай қалам тартып жүрген
М.Шаханов ағамыздың мына бір өлең жолдары кеудесінде
намысы бар әр қазақты бей-жай қалдырмас деп сенемін:
«...Тамырсыз дарақты,
Тамырсыз көк майса алапты,
Тамырсыз гүлдерді,
Тамырлы тірлікте кім көрген?
Нақ солай адам да,
Заманнан заманға,
Санадан санаға,
Бабадан балаға,
Жай көзге байқалмас,
Тамырлар арқылы жалғасқан...»
Міне, осы жалғастық үзілмесе екен, түп-тамырымызға
ешкім балта шаппаса екен, ұрпақтан-ұрпаққа көшіп мәңгілік
жасай берсе екен деп тілейік.
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ҚОС ҰЛЫМ – ҚОС ҚАНАТЫМ!
Дастархан басында он-онбір жастағы баланың тілін
қызық көріп, қайта-қайта сөйлетіп отырған ақсақалдар «Бұл
шаңырақтың төресі кім?» деп сұрайды. Іркілмей жауап беріп
отырған бала сәл ойланып барып:
«Атам – нар түйеге ұқсайды, бұйдасы әжемнің қолында.
Әкем – құлынды биеге ұқсайды, шылбыры шешемнің
қолында. Мұндағы ноқта кимеген, бұйдасы да, шылбыры
да жоқ мен екенмін. Ендеше, бұл үйдің төресі де менмін», –
дейді.
Баланың ой-өрісінің ерекшелігіне тәнті болған қонақтар
жас баланы сөйлете түскілері кеп: «Сонда өзің кімсің?
Бастауың қайсы?» – деп сұрақ қойыпты.
«Бастауым ата-бабам. Мен солардың бәрімін. Анамның –
бесік әнімін. Әжемнің – мәпелеп өсірген шетенімін, әкемнің
– үміт артқан шеттігімін», – деп жауап береді.
Баланың шетен деп отырғаны раушан гүл тұқымдас
көрікті ағаш. Кейде оның биіктігі он-онбес метрге дейін
жетеді. Ал әкенің шеттігімін деп отырғаны, осы ағаштың
жас бұтақшалары. «Шетені сынса, шеттігі өсіп жетілер»
деген мәтел сөз осыдан қалған. Сол бала кейін бүкіл қырғызқазаққа аты мәлім шешен әрі әулие атанған Кебекбай
бабамыз екен. Түбін қусаң, біздің әулеттің бастауы да
соларға қарай жол тартады.
Тәңірім қалап берген екі ұлым бар. Бірі – Мұхит, бірі –
Мұхтар. Жас айырмасы 14 жыл. Екеуі де Алматыда туыпөсті. Үлкен ұлдың атын «Ақыл-ойың дариядай кең, мұхиттай
терең болсын» деп әкем қойып кетті. Кіші ұлдың атын «Аты
әлемге мәшһүр қазақтың ұлы жазушысы Мұхтардай бол» деп
шешем қойып кетті. «Әке – балаға сыншы» дейтін қазақтың
текті сөзі бар. Бекер айтылмаған сөз. Буырқанған жастық
шақтың желігімен жүріп Мұхиттың қалай ер жетіп қалғанын
аңғармай да қалыппын. Бала кезінен жұқалаң, қимылы
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шапшаң, мінезі ашық болып өсті. Адамға жұғымды, арсыгүрсі, кесек қылығы жоқ естияр бала. Сонысына қарап «Осы
балам өнерге, музыкаға жақындау болатын шығар» деп ойлап
жүретін едім. Олай болмай шықты. Оның себебін жоғарыда
біраз айтып кеткенмін. Өзге балалар сияқты Мұхиттың
балалық шағы да шат-шадыман қуанышқа толы, алаңсыз
өтті. Қазақ балаларына арналған бала-бақшаға барды. Тілі
қазақша шықты. Ана тілінде мүдірмей, еркін сөйлейді. Ал
енді қандай мектепке беремізге келгенде, шешесі екеуміз
біраз айтысып алдық. Ақыр соңында үйдің қасындағы Қаныш
Сәтбаев атындағы орыс мектебіне беретін боп шештік. Біраз
текетірестен соң: «Ендігісін орысша оқысын, тілі қазақша
шыққан бала ешқашан ана тілін ұмытпайды» деген пікірге
екеуміз де келіскендей болдық.
Ол кезде сағына барып, аунап-қунап қайтатын жеріміз
ауыл еді ғой. Үш айлық каникулдың кем дегенде екі айын
сонда өткізеді. Сондағы мақсат, ауылдан қол үзіп қалмасын,
қым-қуыт тірлігіне бойын үйретіп, ана тілінде сөйлеп үйрен
сін, әсерлеп айтқанда «сиырдың мүйізін, кетпен-күректі»
өз қолымен ұстап көрсін деген ой еді. Мұнымыз нәтижесіз
болған жоқ. Орысшасы басым түсіп шүлдірлей сөйлеп кеткен
баламыздың, күзге таман жүзін жел қағып күреңденіп,
тілі түзеліп, қимылы ширақ есейіп қалғанын көргенде бір
жасап қалатын едік. Зымырап жылдар өте шықты. Мұхит
9-сыныпқа жетті. Бір жолы шай үстінде бірінші сыныпқа
енді барған кіші қызым Салтанат даладан жүгіріп келіп
менің мойнымнан құшақтай алды. Қатты ентігіп кетіпті:
– Папа, сіз бала кезіңізде нені армандадыңыз? – дейді.
Қапелімде не дерімді білмей күмілжіп қалдым.
– Қызым, арман көп қой. Біздің бала кезімізде қандай
арман болушы еді? Мың асығым болса, тойға баратын
жүйрік тайым болса деп армандайтын едік.
– Папа, көрдіңіз бе? Сіз армандағандай менің де бір
арманым бар. Айтайын ба?
– Айта ғой, балам!
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– Көрші подъездегі Лена мініп жүргендей менің де
велосипедім болса, қандай бақытты болар едім, – дейді.
Қуанышқа толы көздері ұшқын шашып, балауса жүзі бал-бұл
тартады. Иә, велосипед мінген орыс қыздың артынан бір топ
баланың улап-шулап жүгіріп жүргендерін талай көргенмін.
«Тап қазір жағдайым жоқ қой, болмаса ондай велосипедтің
бесеуін әпермес пе едім» дегенді көзбен білдіріп, Мұхитқа
жалт қарадым. Мұндай сөзді ол да күтпеген болу керек, сәл
үнсіздіктен кейін: «Салтанат, сен екі ай шыдасаң, папам
екеуміз саған судай жаңа велосипед әпереміз. Ұқтың ба?»
деді. Үнінде сенім бар, нықтай айтып тұр. «Ура! Ағайым
маған велосипед әперетін болды» деп қуанған Салтанат үйді
басына көтере айғайлап, секіріп жүр. «Мен жұмыссызбын,
сен әлі оқушысың, ондай ақшаны қайдан табамыз, баламау?» дедім іштей налып. «Абыржымаңыз, папа. Көршіміз
Алла апайды білесіз ғой. Биыл сол кісінің немересі Айдар
екеуміз Тарбағатай тауына барып жұмыс істейтін болдық.
Дәрі-дәрмек жасайтын шөп жинаймыз. Жаз бойы сонда
боламын. Бізден өзге де адамдар бар. Бәрімізді Айдардың
атасы бастап барады», – дейді ұлым. Таңданыстан аузым
ашылып, көзім шарасынан шығып кеткен болу керек. «Баламау, ол жақта жыртқыш аюлар көп қой» деппін басқа сөз
аузыма түспей. «Қорқатын ештеңесі жоқ. Атамыз жыл сайын
барып-келіп жүрген жер. Жататын арнайы қос та бар. Сонда
тұратын боламыз», – дейді. Ересек адамша, сендіре сөйлейді.
Сатып алған брезент (кирзе) етігін, қалың тоқыма курткасын
көрсетіп күліп қояды. Әлгінде өзін ғана емес мені қоса айтып
уәде бергені көңілімді толқытып жіберді. «Ұлым-ау! Сенің
есейіп, ер жетіп қалғаныңды жаңа білдім. Қай кезде де бала
әке үшін буыны қатпаған, ақыл тоқтатпаған балауса болып
көрінеді екен-ау!» Осыны іштей айтып, көзіме келіп қалған
жасымды көрсетпей теріс айнала бердім.
Осы жолы Мұхит біраз ақша тауып келді. Өзіне де,
тәтесі Жазираға да бірталай киім әперді. Салтанатқа берген
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уәдесін де орындады. Қыз балаға арналған қызыл түсті
әдемі велосипедті әкеп ұстата салмай, алдымен маған хабар
берді: «Папа, кешке келіп өз қолыңызбен беріңіз. Қызыңыз
әбден қуанып қалсын. Оған дейін көрсетпей тұра тұрамын»,
– дейді. Әкенің жүрегі жарылатындай сәт емес пе бұл?
Жан-дүнием тербеліп, көңілім құстай ұшады.
Сонау 90-жылдардың басындағы қиын-қыстау жағдай,
аяқасты болған анасының қазасы Мұхитты бірден есей
тіп жібергендей көрінетін. Бозбалаға тән бұлаң мінезден,
сауық-сайраны көп қызғын тірліктен бойын аулақ ұстап,
бөлектене берді. Мен ұсынған журналистиканы қойып,
«Ауыл шаруашылығы институтын» таңдады. «Папа, мына
дай аумалы-төкпелі уақытта, осы заманға қажетті мамандық
алғаным дұрыс шығар» деп әзілдейтін.
Әркім өзінше тірлік жасап дүкен, асхана, дәріхана,
шайхана ашып әлекке түсіп жатқан кез ғой. Сол кезде қала
көшелерін бойлай қаптаған дүңгіршек дүкендерді (киоскі
лер) жұрт әлі ұмыта қойған жоқ. Орталықтан шеткерілеу,
қаланың бір түкпіріне орнатқан біреудің арақ-шарап
сататын дүңгіршегін күзетіп те көрді. Екі студент бала түнгі
кезекке шығып таң атқанша сауда жасаймыз дейтін. Түні
бойы арақ-шарап, темекі іздеп келетіндер көп. Олардың
арасында кім жоқ дейсіз. Сол кезде «рэкет» дегендер
қаптап жүретін. Бір жолы бастарын айнадай етіп тақырлап
тастаған еңгезердей үш жігіт келді. Алшаңдай басып, арыбері жүреді. Біздің үрпиген түрімізге қарап жаны ашып
кетті-ау деймін.
– Кто такие? Бізге не бересіңдер? – дейді.
– Братан, біз студентпіз. Осылай тамаққа ақша тауып
жүрміз. Қайта өздерің қайырымдылық жасап, бізге бірде
ме беріп кетсеңдерші. Дұрыстап тамақ ішпегелі үш күн
болды, – дедім. Менен мұндай батылдықты күтпеген болу
керек орта бойлы жігіт маған таяу келіп:
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– Ничего себе! Тағы не керек, сендерге? Өзің қайда
оқисың?
– Нархозда!.
– Охо! Ақшаң болмаса, ондай жерге қалай түсіп жүрсің? –
деп көздерін аларта қарайды. Мен төмен қарап, үнсіз тұрмын.
Мұндай жағдайда рэкеттің көзіне тіктеп қарама, «жындары»
қозып кетеді дегенді біреуден естігенім бар.
– Жарайды. Бір кезде мен де сонда оқығанмын, – деп
бізді төпелеп сұраққа алған орта бойлысы қалтасынан
25 сомды суырып алып, алдымызға қойып кетті дейтін.
Баламның өзіме тартқан қуаңқы мінезі бар. Әңгімені қиыс
тырып, шебер айтады.
Институт бітіргенше Азамат деген досы екеуі фото
пленкалар, электр тауарларын, шетелдік неше түрлі унитаз
қақпақтарын, басқа да тұрмыстық бұйымдарды сатып ты
ным таппай жүретін еді. Мен баламның бұл тірлігіне қуан
басам, ренжіген жоқпын. Өмірді көрсін, бейімделсін, ысыл
сын дейтін әкелік сезімім басым түсіп жататын. Өйткені,
14 жасымнан көріп өскен, мені тәрбиелеген интернат
тық өмірім маған осындай тұжырым жасауға себеп болған
секілді. Институтын бітіргеннен кейін де Мұхиттың бос
қарап жүргенін көрген емеспін. Мамандығына сәйкес дұрыс
қызмет табылғанша біраз уақыт банктерде, ірі мекеме
лерде күзетші болып істеді. Ол үшін тиісті курстарға қаты
сып, арнайы әзірліктен өтіп жүретін. Бірер жыл Алматы
дағы орталық аэропортта халықаралақ рейстегі самолет
терге тағам-сусындар, өзге де қажетті бұйымдар жеткізіп
беретін қызметші де (менеджер) болып көрді. Мұның бәрін
несіне тізбелеп отыр деп қалмаңыз. Біріншіден, жасынан
еңбекке үйретілмеген, бей-жай бұлаң өскен адам, өмірдің
аласапыран тірлігіне шыдас бере алмайды. Борпаң, еріншек,
бойкүйез, жігерсіз болып қалады. Ондай адамның: туған
елі-жері үшін жанын пида етіп, ел басына күн туса кеуде
сін тосып ерлік істерге баруы екіталай. Екіншіден, атақты
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адамның ұрпақтары қайғы-мұңсыз күн кешіп, дүниені
белден басып, сайран салып жүр дейтін ұшқары пікірлерге
қарсы айтылған уәж деп қабылдаңыздар. Қанша баласы
болса да әкенің риясыз пейілі соның біріне ғана түседі.
Әкесі ретінде Мұхитқа деген менің көңілім ерекше екенін
жасыра алмаймын. Өйткені, ол өмірдің біраз қиындығын,
шырғалаңын көріп өскен жігіт.
Баламның өз мамандығы бойынша алғашқы қадамы
1997 жылы «АБН-АМРО Банк Қазақстан» ЖАҚ деп
аталатын мекемеде басталды. Қаржылық операция, есепқисап, кредит дегеннің не екенін аса ұғына бермейтін біздер
үшін Мұхиттың бұл қызметі құпиясы көп ғажап ертегі
дей көрінетін. Ес білгелі ән-күй, өлең-жырдың ордасында
өскендіктен болар: «Балам, біздің әулетте есеп-қисапқа
жүйрік ешкім жоқ. Көп ақша жүрген жерде арамза-қулық
бірге жүреді деуші еді. Аяғыңды аңдып басып, сақ жүр», –
деймін ішкі қаупімді жасыра алмай. «Папа, менің жұмысым
сіз ойлағандай аса қиын емес. Мен жәй ғана қызметкермін.
Өзіме сеніп тапсырған тиісті жұмысты ғана атқарамын», –
деп күліп қояды.
«Қайдан білейін, қарағым! Есіме Тасыған жездем
айтатын бір әңгіме түсіп отыр. Бұл әңгіме сонау отызыншы
жылдарда болса керек. Колхозшылардың жалпы жиналы
сында жасы тоқсанға келген бір қарияның немересін
ауылдық комсомол ұйымының хатшысы етіп сайлап, қолына
кішкентай мөр ұстатыпты дейді. Мұны көрген қария:
«Біздің әулеттен де бір баланың қолы «пешатқа» жетті-ау!»
деп еңкілдеп жылаған екен. Сондағы «пешат» деп отыр
ғаны жарна жинағанда қоятын «Уплочено» деген жазуы бар
мөртабан болса керек. Сен де біз үшін сондай көрінесің.»
Менің бұл сөзіме балам екеуміз көзімізден жас аққанша
күліп алдық.
Осы банктегі жұмысын (1997-1999 ж.) жәй кассирлік
тен бастаған ұлым, бірер жылда (1999-2002 ж.) «Валюталық
577

бақылау бөлімінің бастығы» дәрежесіне дейін көтерілді.
2003 жылдың аяғына дейін «Тенгиз» филиалының
басқарушысы болып жүрді. Атырау өңіріне барып, ауыспалы
(вахтовый) әдіспен жұмыс атқарды. Тұрмысын түзеп, ел
қатарына қосылған баламның істеген бүкіл тірлігіне риза
болып, көңілім толып, ештеңеге алаңдамай, 1998 жылдың
көктемінде Астанаға жол тарттым. «Папа, бізге қарайламай
жаңа Астанаға көше беріңіздер. Ол жақта қызмет табу
әлдеқайда жеңілдеу болар. Мұнда мен бармын ғой», – дейді.
Көңіл толқытар сөз. «Сүйенер ұлың болса, сүйсінбеске
нең қалды?» деген осы.
Бірнеше жыл өтті. Бір жолы Астанаға іссапармен
келген балам шай үстінде отырып: «Папа, мен балашағамды алып, осында көшіп келетін болдым. Ендігі
жерде ауыл шаруашылығымен айналысамын. Солтүстік
Қазақстан облысынан біраз жер алатын болдық. Егін
егіп, астық жинаймыз. Сондағы тұралап қалған бірнеше
шаруашылықтарға көмек көрсетеміз, аяғына тұрғызамыз», –
дейді. «Қайдағы ауыл, қайдағы астық!» деп ыршып түстім.
Таңданысымда шек жоқ. «Банктің жұмысы бір бөлек,
ауылдың тірлігі бір басқа. Балам-ау, оған сенің дайындығың,
арнайы мамандығың да жоқ. Қалай істейсің?» – деп сұрақты
төпелетіп жатырмын. «Білмесем, үйренемін. Нені болса да
көзбен көріп, қолмен ұстаған жақсы ғой, папа! Соңғы үштөрт жылда банк қызметін егжей-тегжейлі біліп шықпасам
да көп нәрсеге үйрендім, тәжірибе алдым. Ендігі жерде ауыл
шаруашылығын барып көрейін. Адам қолымен істелген
істің бәрін де үйренуге болады. Тек қана көп еңбек, ізденіс,
үлкен ынта болса болғаны», – дейді. Баламның өңінен
«шындап» отырғанын сезіп, басылып қалдым. Есіме «Оты
зында орда бұзбаған жігіт, қырқында қыр аспайды» деген
мәтел түседі. Адамға сол медет. Әйтпесе, «Баламның бұл
бастамасы қалай болар екен? Шаруасы жүріп кетсе жақсы.
Тұралап қалса қыруар еңбегі бос кетеді-ау! Құр әурешілік
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болмаса екен!» дейтін күмәнді ой шиырлап миымнан
шықпай қойды.
Әңгіме төркіні мынадан басталыпты. Сол жылдары
құрылған тәуелсіз «Қуат-Агро» аграрлық-өнеркәсіптік
холдингі Қазақстанның бірқатар аймақтарында жауап
кершілігі шектеулі серіктестіктер (ЖШС) ашып, әртүрлі
салада қызмет көрсеткені мәлім. Ендігі жерде Ақмола,
Солтүстік Қазақстан облыстарында да сондай серіктестік
тер құрып, ауылды (селоны) дамыту жөніндегі үкіметтің
бағдарламасына атсалысып, жүзеге асыруды міндетіне
алады. Осындай ауқымды іс-шараны жүзеге асыру үшін
банк жүйесінде істеп жүрген тәжірибелі жас маман ретінде
Мұхитты шақырған екен. Алғашында осы компанияның
қаржы директоры, кейіннен Бас директоры болып істеді. Ор
талық кеңсесі Астанада болды. Телефоннан түспей, столды
қойғылап құр кеңседе отыра бергеннен іс біте ме? Қыстың
қақаған аязына, жаздың аптап ыстығына қарамай апта сайын
шапқылап, бүкіл шауашылық объектілерін аралап кете
тін. Оның өзі қаланың іргесінде жатқан шаруашылықтар
болса, бір сәрі. Ара қашықтығы 200-300 шақырымды құрай
тын бір-бірінен алшақ жатқан елді-мекендер. Соның бірі
– Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Құспек
селосында орналасқан. Өзіне бөлінген қаржының есебінен
осындағы ескі шаруашылық объектісін сатып алып, негізгі
қызмет түрі мал азығына қажетті өсімдіктер өсіру және
мал шаруашылығын дамыту болып табылатын «Исағали»
ЖШС-гін құрды. «Ауыл шаруашылық саласында қолға
алған алғашқы іс-шарам ғой. Оңай болған жоқ. «Көз қорқақ,
қол батыр» демекші, тәуекелге салып кірісіп те кеттік.
Әсіресе кеңес үкіметі тарап кеткен соң жоқтаушысы жоқ,
иесіз қалған шаруашылық объектілері тоқырап, әркім өз
бетімен әрекет жасайды. Заманына қарай адамдардың мінезқұлқы, психологиясы да өзгеретін сияқты. Қолына ақша
ұстатып, көздерін әбден жеткізбейінше, тұяқ қимылдат
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қысы келмейтіндей дәрежеге жетіпті. Шаруаларды үгіттеп,
істің мән-жайын түсіндіріп, нақты түсетін пайда көлеміне
дейін, алатын ақшасына дейін есептеп, көрсетіп әлекке
түсетін едік», – деп маған түсіндіріп отыратын.
Сол жылдары компанияның өз қаражатынан шығар
ған «Қуат-Агро-холдинг компаниясы» атты жарнамажурналында былай деп жазады:
«...Осы мақсатта 20 мың гектарға жуық жер телімін
уақытша пайдалану туралы мемлекетпен шарт жасалды. Осы
жылы «Класс» фирмасынан (Германия) 5 жоғары сапалы
комбайн, сондай-ақ олардың ауыл шаруашылық құралдары
мен қосымша бөлшектері сатып алынды. Ауыл шаруашылық
техникасына арналған ескі парк толығымен қайта қалпына
келтіріліп, іске қосылды. Машина және трактор жөндеу
шеберханалары, қырман, диірмен, өзге де шаруашылық
кешендері өндіріске қосылды».
Сол сияқты көршілес Ғ.Мүсірепов ауданы Новоишим
елді мекенінде жаңадан салынған «Нана» астық қабыл
дау кәсіпорны өз жұмысын бастады. АҚК-ның өндірістік
мүмкіндігін арттыру үшін, сондай-ақ астықты қабылдау,
кептіру және темір жол вагондарына тиеу үшін кешенді
технология қажет болды. Осы мақсатта Германиядағы
«Шмидт» фирмасы шығаратын ауыл шаруашылық жаб
дықтары сатып алынды. Бұған қоса сенсорлық автомо
биль, теміржолға арналған өлшеу таразысы, қуаты тәулігіне
1500 тонна астық тиеуге арналған жабдықтар орнатылды.
Болашақта АҚК-ның қабылдау мүмкіндігін 15 мың тоннаға
дейін жеткізу көзделіп отыр. Ал келіп түскен астықтың
сапасын санаулы минуттың ішінде дәл анықтау үшін және
астықты түсіру, вагондарға тиеу процестерін түгелдей
бақылап отыру үшін, «СЖС Казахстан Лтд» халықаралық
компаниясымен (Швейцария) келісімге тұрдық» делінген.
Мұхит басқарып отырған агрохолдингтік компания
ның тағы бір жетістігі, сол аймақтағы астықты қабыл
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даумен қоса сатумен де айналысты. Ол үшін дербес жұмыс
істейтін тәуелсіз әрі осы компаниямен еншілес «Грейн
Экспорт» ЖШС-і құрылды.
Мен бұл жерде бірнеше жылда атқарылған іс-шаралар
дың кейбіріне ғана тоқталып, қысқаша шолып өттім. Мұның
бәрі айтуға ғана жеңіл. Ал оның ар жағында қаншама мәселе,
қыруар еңбек, адамның күш-жігері, өмірі жатқаны айтпаса
да белгілі. Мұхит болса, менің бүкіл күмәнді ойымды
сейілтіп, бұл салада да өзінің біліктілігін, ұйымдастырушылық қабілетін көрсете алды.
Осының бәрін көзбен көріп бірге атсалысқан, сол кездегі
«Грейн Экспорт» ЖШС-нің аймақтық директоры Ерболат
Сахатов деген әріптес досы әзіл-шынын араластырып
былай деп әңгіме айтатын еді:
«Қалада туып-өскен, бұрын-соңды ауыл шаруашылы
ғында істеп көрмеген жұқалаң арықтау жігіт келді. Қазақ
ша-орысша екі тілде бірдей ағып тұр. Солтүстікте өс
кен біздер үшін осының өз-ақ үлкен жаңалықтай көрінеді.
Алғашында жер телімін, топырақ түрлерін, оның
ерекшеліктерін, бидайдың сорттарын дұрыс ажырата
алмай көп жағдайда өзімізден сұрап әлекке түсетін еді.
«Тәжірибесі жоқ жас жігіт осыншама қыруар жұмыс
ты қалай ұйымдастырады, іргесі құлап, тоз-тозы шыққан
шаруашылықты қалай аяғына тұрғызады?» деп сезікте
ніп жүретінбіз. Расын айтқанда, сенген де жоқпыз.
Жарты жыл ішінде Мұхит біздің бұл күдігімізді тасталқан етті. Ендігі жерде ол бізден емес, біз Мұхиттан
үйренетіндей жағдайға жеттік. Осының бәрін қайдан
біліп, қалай үйреніп жүргенін кім білсін? Әйтеуір өзіне де,
бізге де тыным бермейтін еңбекқорлығында дауа жоқ. Біз
күмән келтіріп, сенімсіздік білдіріп жүрген жігітіміз өз
ісіне берік, жергілікті шаруа адамдарымен тіл табысып,
бастаған істің көзін таба білетін нағыз шаруаның адамы
болып шыға келді», – деп әзілдейді. Бұл ретте қазақтың:
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«Сегіз қырлы бір сырлы» деген қанатты сөзіне жүгінбеске,
иланбасқа шара қайсы?
Алматының жаймашуақ, жанға жайлы табиғатын
қиып, мінезі шалт адамдай аяқасты құбылып шыға келетін
Арқаның «бұрқ-сарқ» ауа райына көндігіп, Мұхиттың
соңынан еріп келген Айман келінге де мың алғыс. Үйелмелісүйелмелі үш баламен көшіп келіп, қанша қиналса да
шыдамдылық танытып, сыр берген жоқ. «Текті жердің қызы
екен. Болмаса ері өрге, әйелі сайға тартып ырың-жырың
болып жатса, мұндай тірлік қайдан келсін?» деп ойлап
қоятын едім.
«Арайлап атқан таңымсың,
Басыма қонған бағымсың.
Алдымнан шықсаң, аталап!»,
Жүрегім мейлі жарылсын», –
деп әнімді арнап, батамды берген тұңғыш немерем Мағжан
жетіге толды. Әкесі де, мен де қазақ мектепке беруді жөн
көріп жүрміз. Байқаймын, орысша оқып, орыстың тәлімтәрбиесін алған келіннің бүйрегі сол жаққа тартатын
сияқты. Бір жолы дастарқан үстінде: «Қарағым, Мағжанды
қазақ мектебіне берейік. Қазақша оқыған баланың білімі аз,
санасы төмен болады деген сөз әзәзіл адамдардың әдейі шы
ғарған тәсілі. Өз тілін, әдет-ғұрпын ұмытсын, «мәңгүртке»
айналсын деген сұрқия тілеу. Тәуелсіз елдің ұрпағы да,
тілі де тәуелсіз болуға тиіс. Балаларымыз түгелдей орыс
танып кетсе, ертеңгі күні мына елдің тізгінін кім ұстайды?»
– деп келініме біраз кеңес бергенім бар. Талай мысалдар
келтірдім. Ақыры бәріміз бір мәмілеге келіп, Мағжанды
қазақ мектебіне беретін болып шештік. Қасында атаәжесі болмай, қадағалаусыз, тым ерке өскен Мағжан
ның тілі орысша қалыптасты. Оны қайта «сындырып»,
ана тіліне үйрету, қазақшаға баулу оңайға түскен жоқ.
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Сыныптағы балалардан ұялатын болу керек алғашқы
кезде мектепке барғысы келмей қиқаңдап, жылап әбігерге
салатын. Ондай сәтте шешесі Мағжанды киіндіріп, сумка
сын иығына салып беріп, желкесінен итергендей етіп
шығарып жіберетін еді. Бәріміз терезеден қарап тұрамыз.
Мағжан болса, екі қолымен көздерін сүрткілеп ілби
басып кетіп бара жатады. Әлгіні көріп жүрегім сыздайды.
«Әй, Мұхит! Баланы жылатпай орыс мектебіне бере
салайықшы. Бір ауыз қазақша білмейтіндер де ел қатары
нан тауып жүр ғой» деймін. Ендігі жерде бастаушысы өзім
болсам да немеремнің мұңайғанын көріп көңілім бұзылып
отыр. Соны байқап қалған ұлым «Эмоцияға бой алдырмай
артын күтейік, папа. Әлі-ақ үйреніп кетеді» деп сабырға
шақырады. Айтқандай-ақ, мектепке жылап баратын немерем
Астанада бастаған қазақша оқуын тастамай, Алматы
қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы №159 мектепгимназияны бітіріп шықты. Қазақстанның Еңбек Ері, осы
ұжымның директоры Аягүл Миразова сияқты ұлтжанды,
ұлағатты ұстаздардан тәлім алды. Осы күні Мұхиттың
тағы бір қызы, бір ұлы осында білім алып жатыр. Қазақша
тәрбие алып, ана тілінде еркін сөйлейтін Мағжаным жиі-жиі
телефон соғып тұрады:
– Ата, денсаулыңыз қалай? Ауырмай, аман-есен жүріңіз, – дейді.
– Рахмет, балам! Өзің де аман бол. Биыл жасың 23-ке
келді. Ендігі жерде, келін түсіруді де ойлау керек. Анаумынауларға еріп кетпей көргенді, тәрбиелі қазақтың қызына
үйлен, – деймін.
– Ата, әлі жаспын ғой! Қайда асығамын. Біраз өмір көріп,
білім алайын. Келін ешқайда қашпайды, – деп әзіл айтады.
– Балам, сен жас болғанмен, мен қартайып барамын.
Уақыт қарап тұрмайды. Сен немеремсің. Енді маған шөбере
сүйдіріп кетпейсің бе? – деймін күліп. Менің сөзімді шын
көріп қалады.
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– Онда жарайды, ата! Бірақ маған екі жыл «отсрочка»
беріңізші. Мына бір оқуымды бітіріп тастайын, – дейді.
Баламның аңғалдығына іштей сүйсініп, шөбере тұрмақ
шөпшек сүйгендей масайрап қалатын сәттерім ғой бұл.
Мұхитым болса, тағы бір іргелі істі бастап та кетті.
Солтүстік Қазақстан облысында қолға алған іс-шараларды
абыроймен атқарып, біраз шаруашылықтарға дем беріп,
аяғына тұрып кетуіне мұрындық болғаны жайлы жоғарыда
айтып кеттік. Мұнда да жас маманның тегеурінді еңбек
жолы, атқарған істері сайрап жатыр. Мені тағы да таңдан
дырғысы келген болу керек, бұл жолы құрылыс саласы
нан бір-ақ шықты. Мұхиттың бұдан кейінгі қызмет жолы
құрылысқа байланысты болады деген ой қаперімде жоқ
нәрсе. Бірақ тап солай болды. Әке жүрегі тағы да тағат
таппай бір қобалжып, бір қуанды. Бұл енді әкелердің бәріне
тән риясыз көңіл толқуы болар. Өздері қалап, мақтауын
келтіріп, қолқалап жатса, адам үшін одан артық абырой
қайсы! Баламның ендігі тірлігі осыған саяды. Алматыға
қайта көшуіне себеп болған да осы жағдай.
2009 жылы Алматы, Астана қаласы әкімдіктерінің,
«Казкоммерцбанк» АҚ және «Самрұқ-Қазына» қорының
бірлескен шешімі бойынша «GiobaI» құрылыс компания
сы құрылған еді. Бұл компанияның негізгі міндеті, өзде
ріне тиесілі пәтерлеріне қол жеткізе алмай, қаржысынан
айрылып сергелдеңге түскен мыңдаған салымшылардың
мәселесін тез арада шешу болатын. Нарықтық экономика
ның қиын-қыстау кезінде осы компанияның қаржы жағын
басқаруды жас кәсіпкер Мұхит Әзірбаевқа сеніп тапсырды.
Алматылық әріптестері телефон шалып: «Мұха, жақсы
аграрник екеніңді көрсеттің. Енді сені Алматыдағы құрылыс
саласына шақырып отырмыз. Біз сияқты кеңседен шықпай
«сал тартып» қалған адам емессің, нағыз «практик» адамсың.
Өзімізге қайтып кел», – деп әзілдеп жататын еді.
Мұхит осы құрылыс компаниясында Қаржы директоры,
Бақылау кеңесінің төрағасы болып істеді. Қазақстандағы
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құрылыс саласы Ұлттық ассоцияциясының президенті
де болды. Әйтеуір өзіне сеніп тапсырған істі барын
салып, көзін тауып, абыроймен атқарып жүрген ұлыма не
айтамын. Әкенің үмітін ақтап, атаның рухына дақ түсірмей
жүргеніңе тәубе! Жас болсаң да істеген ісің, жүріп өткен
өмір жолың менің көз алдымда сайрап жатыр.
«GiobaI» құрылыс компаниясы айналдырған бес жыл
дың ішінде аяғынан тұрып қана қойған жоқ, қыруар жұмыс
тар атқарып, Қазақстандағы өзі тектес құрылыс компания
ларымен иық тіресетіндей жағдайға жеткенін мақтанышпен
айтуға болады. Осы жылдар ішінде Алматы қаласындағы
салымшылардың проблемасын түгелдей шешіп, қосымша
600 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға берді. 7000нан астам қала тұрғындары қоныс тойларын тойлады. 3000дай адам компания ұйымдастырған жобалармен жұмыс істеп
жатыр. Алматы қаласының әкімдігімен бірлесе отырып
жүзеге асырылған бұл жұмыстарды кезінде Елбасы көріп,
ризашылығын білдірген. Алматының бойтұмарындай көрік
беріп, көздің жауын алатындай тәкаппар-әсем ғимарат
тар қала тұрғындарының көзқуанышына айналғалы қашан.
«Достық резиденциясы», «Үш Төбе», «Жағалау», «Алтын
бұлақ», «Грант Алатау», «Шахристан», «Кәусар»,
«Мирас парк», Әль Фараби даңғылы бойындағы «AFD
Plaza» басқа да тұрғын үй кешендері салынды. Осындай
іргелі, игі істердің басы-қасында Кенен ақынның неме
ресі, менің ұлым Мұхит Әзірбевтың болғанын біреу білсе,
біреу білмейді. Алматыға барған сайын әлгі ғимараттардың
тұсынан өтіп бара жатып, іштей күбірлеп дұғамды оқимын,
толғанамын, іштей мақтан етемін. Әке үшін бұдан артық
қуаныш, бұдан артық бақыт болар ма?
Апта сайын шығатын республикалық «Курсив» газеті
нен, «Строительный Вестник», «Жизнь», «Алматы ақшамы»
атты республикалық салалық газеттерден ұлым жайлы
жазылған сүбелі мақалаларды оқып, фотосуреттерін көріп,
кеудеме басып, босап қалатын кездерім де болады. Әсіресе,
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іскер адамдарға арнап екі тілде шығатын «Қазақстан» атты
халықаралық журналының 2012, 2013, 2016 нөмірлеріне
берген үй құрылысына байланысты мақала, сұхбаттарың
әке үшін үлкен мақтаныш екенін несіне жасырайын. Онда
көптеген мәселелер көтерген екенсің. Осы заманның
сұранысына орай тұрғын үйдің қандай болуы, оның адамдар
үшін қолайлы әрі қауіпсіз болуы үшін не істеу керектігін
талдай айтқан пікірің көңілге қонымды. Тыңдайтын құлақ
болса, біраз нәрселер айтылыпты. «Асыл тастан, ақыл жастан
шығады» дегенді халық бекер айтпаса керек.
Қарға баласын «әппағым!» десе, онда еш сөкеттік жоқ.
Қай ата-ана баласын жек көреді дейсіз. Әке ретінде өзіңе
деген жүрекжарды пейілімді біраз білдірген сияқтымын.
«Арғымақ болар құлынды желі басынан танисың, азамат
болар ұлыңды ел қасынан танисың» демекші, мені тәнті
етіп, таңқалдырған тағы бір жәй бар. Оным осы салада істеп
жүріп, бірін-бірі тауып, қызметтес, сыйлас болған үш жігіттің
тағдыры. Бұлар киелі үш тұғырдың, бүкіл қазаққа мәлім үш
атақты адамның ұрпақтары.
Соның жасы үлкені – Сауранбаев Болат Оспанұлы.
Құрылысшы-инженер, техника ғылымдарының кандидаты.
Құрылыс саласында көп жыдар еңбек етіп, мол тәжірибе
жинаған елеулі азамат. Басқару жүйесінде де біраз қызмет
тер атқарып Тараз қаласының әкімі, Алматы әкімдігі аппа
ратының меңгерушісі, әкімнің орынбасары болып істеген.
Болаттың атасы өз дәуірінің Еңбек Ері, туған еліне қалтқы
сыз еңбек етіп, зор құрметке бөленген Қати Сауранбаев
ақсақал. Кезінде Кенен ақынмен үлкен сыйластықта болғаны,
бір-бірін қонақ етіп құрметтеп өткені жұртқа мәлім.
Мұхит алғаш осы салаға келгенде бар білгенін айтып,
құрылыстың сан алуан қыр-сырын үйретіп, ағалық қам
қорлығын аямаған адам осы Болат еді. «Мұхит өте еңбекқор,
іске бекем, қабілетті кадр. Әлі-ақ құрылыстың өзін ұршықша
айналдыратын болады» деп мақтап отыратын.
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Мұхиттың еңбек жолына үлкен ықпал жасаған тағы бір
айтулы азаматтардың бірі – Мағжан Мұратұлы. Қазақтың
ұлы ойшыл, жазушысы Мұхтар Әуезовтың немересі. Банк
жүйесінің үлкен білгірі. Адамға жақсылық жасап, жәрдем
беруге әзір тұратын өте мәдениетті, білімді жігіт. АҚШтағы Колумбия университетінің түлегі. Магистр. Көп
жылдар «АБН АМРО» банкте, «Казкоммерцбанкте» әртүрлі
басшылық қызметтер атқарған. «Құс жолы» қайырымды
лық қорының президенті болды. Біраз уақыт «Әль-Фараби»
атындағы Қазақ Ұлттық университетінде ұстаздық етті.
Міне, осындай ортаға кейіннен Мұхит келіп қосылып
ты. Мұның бәрін жәй мақтан үшін айтып отырған жоқпын.
Әңгіме, олардың кім болып, қандай лауазымда істегенде
рінде де емес. Сөз түйіні, өз дәуірінде дәм-тұздары жарасып,
бірін-бірі сыйлап, қастерлеп өткен аталардың рухында
болып отыр. Аталардың әруағы, солардан қалған үлгі,
таным-түсінік болмаса, үшеуінің басы тап осылай қосылар
ма еді? Өз тегін ғана емес, бүкіл ата-бабаларын ұмытып,
сергелдеңге түскен ұлдар аз ба?
Бір жолы балам маған мынадай ұсыныс айтты. «Папа,
шаруаның орайы келіп тұрғанда мейлі Алматы, мейлі Астана
болсын өзіңіз қалаған жеріңізден бір үй салып берейін»,
– деді. Неге екенін қайдам? Тап сол сәтте өзім талай шар
бақтарын бояп, шатырын сырлаған, бозбала шағым өткен
әкемнің ақшаңқай үйі көз алдыма тұра қалды. Сонау бала
қиялымды оятқандай, сол кездің өлшеуінде хан сарайын
дай көрінген шағын үйдің бұл күнде әбден ескіріп, тозығы
жеткелі қашан. Әкенің көзі тірісіндегідей шуап келіп жата
тын адамдардың аяғы сап тиылған. Ат байлайтын бел ағаш
та, қораға топырлап кіріп жататын қой-ешкі де жоқ. Көркем
жан дүние салған соң мүлдем қаңырап бос қалғандай көрі
неді. «Моласындай бақсының...Жалғыз қалдым...» демекші,
ол үйде жалғыз Дина жеңгем тұрады. Қыздары тұрмыс
құрып, ұлдары балаларын жетектеп қалаға көшіп кеткен.
Көңілім босап, біраз отырдым.
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Қыздардың жөні бір басқа. Ендігі артында қалған
жалғыз ұлы мен ғой. Талай батасын беріп, үміт артқан
кенже ұлымын. Балаларымның алды ер жетіп, қолдары бір
кәдеге жетіп жатса, ең алдымен, әкемнің қарашаңырағын
тіктетіп, рухын биіктетермін деген ой көптен бері жүре
гімді сығымдап, жаныма батып жүретін еді. Сол арманым
ды сыпайылап балама түсіндіріп жатырмын. «Қарағым,
басымда үкімет берген баспанам бар. Әзірге сол да жетеді.
Қанағат. Мүмкіндігің болса, маған деген үйді ауылға сал. Өзі
де құлағалы тұрған қора-қопсының бәрін сыпырып тастап,
соның орнына жұрт тамсанбаса да, сүйсінетіндей етіп үй
тұрғыз. Атаңның өзі тұрған үйді жөндеуден өткізіп, қалпына
келтір. Бұл әрі музей, әрі ел кіріп әкемізді еске алып, құран
бағыштайтын орын болады», – дедім. Мұхит бір сәт ойланып
алып әзіл-шынын араластыра: «Жарайды, әке. Үйдің жобасын
әзірлеген соң, сізге әкеп көрсетемін. Орындалсын, деп қол
қойсаңыз болғаны», – деді.
Сөйтіп, бір жылдың айналасында еуропалық үлгіде
салынған, бөлмелері кең, едендері паркеттелген еңселі үй
тұрғызылды. Ыстық суы, шомылатын бөлмесі, тіпті дәрет
ханасына дейін ішінде. Ауласын түгелдей өрнек тастармен
өріп, қисайып, қирап жатқан шарбақтардың орнына зама
науи үлгідегі биік қоршау жасалды. Іштен жылытатын
арнайы пеш орнатты. Жеңгеме: «Қырық жыл су тасып, көмір
жаққаннан құтылдың. Қалған өміріңді қаланың керімсал,
ақсүйек әйелдеріндей өткіз» деп, әзіл айтамын. Байғұс
жеңгем бұл сөзіме: «Кәрілік дендеген кезде, бұл тірлігің
жақсы болды ғой, Төрем!» деп кәдімгідей босап қалды.
2009 жылы әкемнің 125 жылдық мерейтойына келген
қонақтарды осы үйде күтіп, бір жасап қалдық. «Кенекемнің
артында рухын асқақтатып, шашбауын көтеретін ұрпақ
тары бар екен-ау! Әкенің қарашаңырағын шайқалтып
алмай, нық ұстаңдар» деп, ризашылығын білдірген жұрт
көп болды. Барған сайын әкемнің өзі шынтақтап отыратын
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көк диванына жатып бір сәт ұйықтап аламын. Не құдырет
екенін қайдам? Тұрған кезде бойым сергіп, жан сарайым
ашылып, жеңілденіп қаламын. Расында, әкенің рухы келіп
бала күндегімдей шашымнан сипап, маңдайымнан иіскеп
кеткендей сезінемін. «Енді менде арман жоқ» дейтін өлеңінің
мына бір жолдары есіме түседі:
«Көркемжан мен Бақытжан,
Екі өркеші түйенің,
Екі емшегі биенің.
Немере мен шөбере,
Туажатты сүйгенім,
Ақ ешкіге парланып,
Жүрген шақта зарланып,
Қабыл болды тілегім.
Содан кейін басылған,
Тарсылдаған жүрегім...»
Балам, Кенен атаңның сөзін терең ұғынсаң, сендерді
Құдайға жалынып, әруақтарға табынып жүріп сұрап алған.
«Бірте-бірте баламды ала берді, домбырамның қала ма иесі
жоқ?» дейтін сөздер артымда ұрпағым қалмаса бұл өмірдің
мәні қайсы, бұл дүниеден «салт атты, сабау қамшы» атанып
өтемін бе?» дейтін атаңның қайғы-мұңы жатыр. Жас болсаң
да осыны терең түсініп, атаңның отауын жаңғыртып,
көшесіне дейін тегістеп, асфальт төсеткен бір немересі сен
– Мұхит болсаң, осы шаңырақтың ендігі иесі, шырақшысы
Көркемжанның кіші ұлы – Мұрат. Әлгінде келтірген: «екі
өркеші түйенің, екі емшегі биенің» деген атаңның сөзінде
осындай ұлағатты ой жатыр. Мұның бәрі көңілі толып, риза
болған әкенің ғана пікірі емес, осындай ақтілеу сөздерді
ауылдас адамдардан да жиі естимін. «Балаңыз ауылдың
мешітін күрделі жөндеуден өткізіп, ішіне жылу тартқызып
берді. Қыстың күні келіп, тонға оранып отырып намаз оқудан
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құтылдық. Өркені өссін! Қалада өсіп, ауылын ұмытпаған
балаңызға дән ризамыз!» дейді. Іштей марқайып, мақтанып
қаламын. Әке мерейі деген осы.
Осыдан бірер жыл бұрын «Алматы ақшамы» газетіне
(8.06. 2017 ж.) шыққан «Тектіліктен нәр алған» атты
мақаланы оқып, көңілім толқып, қуаныштан түні бойы
ұйықтай алмадым. Мақаланың авторы «Нұр Отан» партия
сы Бостандық аудандық филиалының кеңесшісі Байғали
Әбдіәліұлы деген азамат екен. Мұхиттың ата-тегін, өскен
ортасын, Алматы қалалық мәслихаты депутаттығына қалай
ұсынылып отырғаны жайлы әңгімелей келіп:
«Қазақша емес, орысша да мүдірмей, сауатты сөйлей
тін мына жігіт мәслихат емес, Мәжіліске де лайықты
үміткер екен... Шіркін-ай! Парламент төріне мемлеттік
тілдің майын тамызып, шырайын келтіре сөз саптай
білетін, ұлт мүддесін бәрінен де биік қоятын, қалада туып,
қалада өссе де тамыры туған елдің құнарынан нәр алған,
бойынан даланың исі «бұрқырап» шығып тұрған нақ осындай
ұлтжанды азаматтар көптеп барса, келешекте ұлттық
руханиятты ұлықтайтындардың қатары көбейер ме еді,
деген ой сол кезде-ақ қылаң берді, – деп жазады.
...Мәслихат депутаты болып сайланғаннан кейін де
Мұхиттың ішкі мәдениетіне, бауырмалдығына, Абай
атамыз айтатын «Адамзаттың бәрін сүй, бауырың
дай» деген нақыл сөзін өмірде нақты қолдана білетін,
адамдарды алаламайтын, шыққан тегіне, нәсіліне, ұлтына,
әлеуметтік жағдайына қарап бөлмейтін тектілігіне
тәнті болдым, – деп салиқалы пікір айтыпты.
...Депутат Мұхит Әзірбаев өз бастамасымен Психи
калық денсаулық сақтау орталығында емделіп жат
қан науқас балаларға арнап ойын алаңын жасатып,
оған жұмсақ төсеніштер төсетіп, барлық қажетті
бұйымдармен қамтамасыз еткенін айта кеткен жөн.
Жетім-жесірлерге, мүгедектерге, қарттарға, жас сәби
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лер мен көпбалалы аналарға, қамқорсыздарға қолұшын
созудан ешқашан жалыққан емес. «Бақытты балалық
шақ» жобасы аясында №93 мектепте оқушыларды дом
быра тартуға тегін үйрететін музыкалық орталық ашып,
оны қажетті құралдармен, аспаптармен толық қамта
масыз етуі, әрі сол мектепке түрлі іс-шаралар өткізуге
арналған құрал-жабдықтарды сатып әперуінің өзі неге
тұрады!» – деп ағынан жарылыпты.
Бейтаныс адамның ұлым Мұхит жайлы айтқан
жүрекжарды мадақ сөзіне қай әкенің жүрегі толқымайды
дейсіз? Күре тамырларым лүпіл қағып, қуанышым бойым
ды кернеп, кеудеме сыймай кеткендей болдым. Әке баласы
нан осыны күтеді. Әкенің жүзі жарқын, сергек жүруі, тіпті
ұзақ ғұмыр кешуі де, міне осыған байланысты. Басқа не
дермін, балам? Бойымдағы жақсы қасиеттерім сендерде
қалсын. Жамандары болса өзіммен бірге ала кетермін. Бір
айтпағым, өз еліңе қызмет етудің үлкен-кішісі болмайды.
Сеніп тапсырған қандай қызмет болмасын, барыңды салып,
шын ниетпен атқар. Тоғышар, топшыл, жікшілдерден
бойыңды аулақ ұста. Ол адамға абырой әперетін жол емес.
Ең бастысы, жұрт алдында еңбегіңді бұлданба. Кемеңгер
Абай айтпақшы, «Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес
далаға...». Туған жеріңе, еліңе адал қызмет етуден артық
бақыт жоқ. Өйткені «Халқыңа адал қызмет етпесеңіз,
абырой-атақ деген келе ме оңай!?» деген сөзді Кенен
атаң жарты ғасыр бұрын айтып кеткен.

***
Бір топ нөкерлерімен Қордай тауынан асып қырғыз
дағы достарына қонаққа бара жатқан Дәулетбақ би алдына
отырғызып алған 7-8 жасар ұлы Ноғайбайдың тілін
қызықтап, әрнәрсені сұрап келеді. Дәулетбақ жеті атасынан
бері қолдарынан билік кетпеген, арғы аталары Жетісудағы
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қырғыз-қазақ жұртына аңыз болған текті-тегеурінді жерден
шыққан батыр жігіт. Ұлының құлағына сыбырлағандай етіп:
– Өскенде кім болғың келеді? – дейді.
– Кім болушы едім, әке? Түйеден – түйе, жылқыдан
жылқы туатыны рас болса, биден би тумай ма? Өскенде, сіз
сияқты би-батыр боламын, – деп жауап беріпті. Баласының
жауабына риза болып, дауысын шығара күліп жіберген әкесі:
– Жұрт қаласа боласың. Қаламаса не істейсің? – деп
сөзін нығырлай түседі.
– «Қалауын тапса қар жанар» дегенді жиі айтасыз ғой.
Ол жұрттың да бір қалауы бар шығар? Сонысын тауып,
тілегін орындап, әділетті болсам, мені қаламағанда кімді
қалайды? – депті.
Бала болса да ересек адамша сөйлеп отырған ұлының
басынан иіскеп риза болған әкесі: «Өзге ұлдарымнан мұндай
сөз естіген емеспін. Осы қарадомалақтан бірнәрсе шығып
қалар!» дегенді іштей айтып, астындағы күреңін тебіне
түседі.
Жолда келе жатып тағы бір байқағаны, әкесінің
қолындағы қамшының бүлдіргі бауын қайта-қайта босатып
алып қолына киген ерке ұлы, ат тізгініне жармаса беріпті.
Баласының бұл әрекетін де жақсы ырымға санаған әкесі:
«Түбінде жеті атамнан бері келе жатқан биліктің тізгіні
осының қолына тиетін шығар. Бүкіл Қордай елінің, ДулатҚасқараудың жоқтаушысы да, жаршысы да осы болар» деп
ой түйген екен. Әкесінің жорамалы дәл келіп Ноғайбай
өз дәуірінің атақтысы ғана емес, сөзге шалдырмайтын
шешені, халықтың қамын ойлайтын әділетті биі болғаны
тарихтан мәлім.
Кенен ақын Ноғайбай бидің келбетін былай деп
суреттейді: «Ноғайбай орта бойлы, өткір көзді, алғыр сөзді,
батыр адам болыпты. Адамның қара тілді шешені, ақиық
қыраны деп аталған кісі екен. Айлалы, епті, салауатты,
сесті, сегіз қырлы бір сырлы болыпты. Егескенді илеп,
қағысқанды қағып, айтысқанды алып, аңдысқанды шалып,
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сыйласқанды сыйлап өтіпті. Өз заманында ешкімді бет
қаратпаған тапқыр, қырағы, сақ адам екен». (К.Әзірбаев.
«Аңыздар сыры» атты кітабынан»).
«Әке – балаға сыншы» дегенді жиі естиміз. Ұлағатты
сөз. Қыз бала шешеге, ұл бала әкеге жақын болады. Ол да
өмірден алынған шындық. Ананың өз перзентіне деген
көзқарасы, махаббат сезімі, пейілі өзгеше дүние. «Қарағым,
ауырып қалмаса екен! Қарны ашып қалмаса екен! Қатарынан
қалмай жақсы өмір сүріп, ел сүйсінетіндей үлкен жігіт болса
екен!» дейтін ақ тілеуден туындап жатады. Ана-аруана
сол үшін жанын аямайды, барын аузына тосады, керек
десең өмірін қиюға бар.
Ал әкенің көзқарасы бұдан сәл сәл өзгешелеу. «Балам,
қуыс кеуде, күйреуік болмай нағыз еркек болып өссе екен.
Ата жолын қуып елге қорған болатындай, ұрпағымды
жалғастырып, атымды шығаратындай жігіт болса екен»
дейтін ізгі тілеу. Осы үшін әке де қарап қалмайды.
Бойындағы бар асылын, көрген-түйгендерін баласына
дарыту үшін барын салары хақ. Сырттай қарағанда әкенің
де, шешенің де тілеуі бірдей, бір арнаға тоғысып жатқандай
көрінеді. Алайда әкенің ой-арманы, түпкі мақсаты нағыз ер
болуды, елдің қамқоршысы болуды меңзейтін ауқымы кең,
салиқалы дүние. Әлгінде айтқан «Әке – балаға сыншы»
деген сөздің түп төркіні осында жатса керек.
Мен екінші ұлым Мұхтарды 43 жасымда көрдім. Тойдуманы таусылмайтын, қызық-қызғын шақтағы көрген
балаң қандай? Оң-солыңды танып, ақыл тоқтатқан кездегі
көрген балаң қандай? Мұны тәптіштеп жатудың қажеті
болмас. Алайда, Мұхтар дүниеге келіп жөргектелген күннен
бастап, күлгені-жылағаны, еңбектегені, тәй-тәй басып
жүргені, бозбала, жігіттік шағы, қуанып-мұңайғаны, бәрібәрі менің көз алдымда өтті. Бәлкім, бұл сөзім артықтау
болар, әйтсе де Мұхтар екеуміздің жүрек тамырларымыз
бірігіп-бітісіп кеткендей әсер қалдырады.
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Тым балажан болсам керек. Туғаннан бастап баланың
бойындағы кейбір ерекшеліктерін жазып көрсеткен
күнделігім де бар. Онда былай деп нақты көрсетіппін. «Ұлым
Мұхтар Бақытжанұлы 1988 жылы 23 тамызда дүниеге
келді. Туған жері Алматы қаласы. Туғанда бойы – 53 см.,
салмағы 3700 кг болды. Шашы қап-қара, бұп-бұйра, маңдай
тұсында орайы бар, ұзындығы – 2 см. Ширақ, тым шапшаң,
өте күлегеш. Перзентханадағы дәрігерлердің айтуынша
кеудесі шығып, «аяқ жағы» іште жатса да бақырып жылап
жіберіпті. Даусы барылдап қатты шықса керек: «Сперва
попку вытащи!» деп бәрі мәз-мәйрам болған екен. Емізікті
мүлдем аузына алмай кетті. 6 айында астыңғы екі күрек
тісі, 7 айында үстіңгі екі күрек тісі шықты. 1,5 жасында
сөйлей бастады. Тілі анық. Аш, жап, қойып қой, айран,
алма, өрік-мейіз деген бала тіліне ауырлау сөздерді нақты
айтады. Таза, сымбатты, естияр бала болады-ау деймін.
Әнді, әуенді, домбыра үнін жақсы көреді. Әжесі, шешесі,
мен үшеумізге домбыра ұстатып қойып, ән салдырады.
Бала болып зат сындырып, кітап-альбомды жыртып,
бүлдіріп көрген емес. «Адамның жақсы-жаманын бала
мен ит сезеді» деген сөз бар. Үйге қабағы қатыңқы адам
келсе, жоламай қояды. Елгезек, мінезі ашық-ақжарқын
адам келсе, мойнына асылып түспей қояды. Бұл да баланың
бойындағы бір ерекшелік болса керек...»
Қазақтың көнеден келе жатқан ғұрпында жаңадан туған
ұл баланың тұлғасына қарап, денесінде әлдебір дақ, қалы
немесе меңі болса соның өзін ырымдап, жақсылыққа жорып
жатады. Мұны жұрт «нысанасы бар екен», «нысаналы
бала» деп атайды. Соған қарап нәрестенің болашағын, өмір
жолын, қандай адам болатынын жорамалдап, болжам жасай
тын әдет осы күнге дейін сақталып қалған. Мұхтар туғанда
байқағаным, оң жақ тобығында екі елідей ұзынша меңі,
оң жақтағы жамбасында беліне дейін созылған алақандай
қоңыр дағы болды. Уақыт өткен сайын әлгі белгілер
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біртіндеп жойылып барады. Қазақтың ырымында ол жөнінде
көпке дабыраң етуге болмайды. Әке-шешесі ғана біліп,
құпия сақтайтын болған. Нәрестенің бойындағы мұндай
«нысана таңбалар» әлемде тек екі елде ғана кездеседі екен.
Бірі – жапон, бірі – қазақ елі. Ұлттардың шығу тегін, қайданқалай пайда болғанын, гені-генезисін зерттейтін осы заманғы
генеалогия ғылымы осындай тұжырым жасап отыр.
Әкемнен қалған тағлым болу керек. Өз басым балаға
қатты-қатты сөз айтып, қол жұмсап көрген емеспін. Әлде
біреу: «аузын ашқан ынжық болмасын, ешкімге есесін
жібермейтін қайсар, қанды ауыз қасқырдай болып өссін»
деп баласын төмпештеп-ұрып жатқанда, шыдай алмай
теріс айналып кететін едім. Баланы таяқтап адам етемін
деу, барып тұрған есерсоқтық екенін қайдан білсін. Әке
мен бала арасында көзге көрінбейтін, алайда бір-бірін
байланыстырып, «бұрауын келтіріп» тұратын тылсым күш
бар. Ол әкенің баласына, баланың әкесіне деген ішкі жан
сезімі, бір-біріне деген сыйластығы, бір-бірін құрмет тұтуы.
Иә, қайталап айтамын, әке мен бала арасында құрметсыйластық болмайынша, басқа тірліктің бәрі зая.
Дүниеге келген, әсіресе ер бала үшін әкенің орны бір
бөлек. Өйткені жас бала көзін ашып, ес білгеннен бастап
әкенің үніне, қимылына, істеген ісіне қарап өседі. Дөрекі
сөйлеп, қатаң мінез таныту бала үшін аса қауіпті. Жаны
нәзік, қайнардың көзіндей мөп-мөлдір бала көңілі бәрін сол
қалпында қабылдайды. Соған қарап мінезі, жан-дүниесі,
табиғаты қалыптасады. Өсе келе баланың сезімтал, елгезек,
естияр болуы немесе тым қатал, сөз ұқпайтын сотанақ,
санасыз болуы көбіне осыған байланысты. Балаға «көз
қуанышым, өмірімнің жалғасы» деп қана қарау аздық
етеді. Ол сенің ертеңгі күнгі сырласың, досың, сүйенішің,
жоқтаушың екенін әсте ұмытпаған жөн.
Баланың өлімін көп көріп, зардабын шеккен Кенен
ақын ұлды болғанда (1939 ж.) сонау Қастектен жалғыз атын
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қамшылап Жамбылдың өзі келіп, батасын беріп, Көркемжан
деп атын қойып кеткені жұртқа мәлім. Сондағы қарт жырау
айтқан ұзақ толғауында мынадай өлең жолдары бар:
«...Құтты болсын Көркемің,
Өсе берсін өркенің,
Кененнен тудым дейтіндей,
Ұлы болсын өлкенің.
Жігіт болып жеткенше,
Бетін қақпа еркенің,
Өзі болсын өскенде,
Қой бастайтын серкенің.
Ғашық етсін қыздарын,
Қордай, Шу мен Меркенің».
Мұндағы «бетінен қақпау» деген сөз «бетімен жіберу»
дегендік емес. Осы заманда дүниенің молдығынан ба, әлде
бәсекелестік пиғылдан ба, кім білсін? Баланың қолынан
қақпай, не қаласа соның бәрін әперіп, асты-үстіне түсіп
бәйек болып жатқан ата-аналарды көресің. Баланы ерекше
мәпелеп, қымбат дүниелер әперіп, үлде мен бүлдеге орап
қоюдың еш сөкеттігі жоқ. Әрбірден соң ол әр адамның өз
еркі. Сөз түйіні, балаға алып берген әрбір заттың нарқын,
қалай жасалатынын, қайдан келіп жатқанын ұғындырып,
түсіндіріп отыру ата-ананың парызы. Осындай тәрбие
көрген бала әке-шешенің, ағайын-туыстың, айнала табиғат
тың, тіпті үйіндегі бар дүниенің қадір-қасиетін біліп
өсетіні даусыз. Еркелету, бетінен қақпай еркін өсіру дегенді
халқымыз осылай түсінген. Әр баланың мінез-құлқын
дұрыс қалыптастыру көп ретте ата-анасының біліміне,
өмір тәжірибесіне, қазақы тәлім-тәрбиесіне байланысты.
2-5 жас аралығында балаға қызықты ертегілер, мақтау
сөздер айтып, жиі-жиі құшақтап, аймалап-сүйіп, кеңпейіл
білдірген пайдалы.
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Жасының өсуіне қарай баланың да ой түйсігі, іс-қимылы
өзгеріп отыратыны белгілі. Қазақ халқы осы сәттерді қалт
жібермей бәріне атау беріп, кішігірім той жасап жататыны
сондықтан. Мұның өзі жәй ғана ырымдау рәсімі емес,
баланың есінде мәңгі қалатындай тәрбие түрі. Тұсау кесері,
сүндетке отырғызу, қолына қамшы ұстатып тайға мінгізу,
үлкендердің қолына су құйғызып батасын алу сияқты толып
жатқан тәрбиелік мәні зор әдет-ғұрыптарымыз бар. Алғаш
қы мүшел жастан бастап баланың бозбала-жігіттік шағы
бастау алады. Әкенің қамқорлығы, ақыл-өсиеті, тәрбиесі,
міне, осы кезеңде аса қажет. Баланы жақын тартып, үй
шаруасына араластырып, жігіт боп қалғанын сезіндіру
үлкен ғанибет. Баланың мінезіндегі, жүріс-тұрысын
дағы өзгерістерді тамыршыдай дәл басып, байқап отыру
қажет. Жастық сезімнің шоқтан да ыстық болатынын,
ақылмен жүріп, абай болмасаң орға шығып кететінін еппен
ұғындырып қоюдың да еш сөкеттігі жоқ.
...Алдыма түсіп алып балабақшаға жеткенше секіріп
билеп баратын, кешке үйге келгенше «қосаяқтап» билеп
келетін Мұхтардың музыкаға деген бейімі екі-үш жасындаақ аңғарыла бастады. «Өзім арнайы музыкалық білім ала
алмадым. Неде болса осы баламды өнер жолына бағыт
тайын» деген ой сол кезде-ақ ұшқын беріп еді. Бес жасында
А.Жұбанов атындағы дарынды қазақ балаларына арналған
музыка мектебіне алып келдім. Дәлізде ине шаншар жер
жоқ. Қолдарына домбыра ұстаған қазақтың қара домалақ
ұл-қыздары ұлардай шулайды. Оларды жетелеп жүрген
ата-аналар да жетерлік. Баламның көзі үйренсін деп қолы
нан ұстап дәліздің бойымен жүріп келемін. Дәліз аяқталар
тұста үлкен палатноға салынған сурет көзіме шалынды. Бір
топ адамдардың ортасында әкем тұр. Домбырасын көтеріп
ән салып тұрған бейнесі. Тақау келіп қарап тұрмыз. Менен
бұрын Мұхтар қуанышын жасыра алмай: «Әке, мынау менің
Кенен атам ғой!» деп дауыстап жіберді. «Балам, ақырын
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сөйле. Мектепте қатты айғайлауға болмайды» деп жүре
сөйлеп келемін. Менің абыржып, қысылып қалғанымды бала
қайдан сезсін. Оңашалау шыққан соң «Кенен атаң сияқты
домбыра тартып, ән салғың келе ме?» дедім баламның
көзіне тіктей қарап. «Домбыра да тартамын, ән де саламын.
Бірақ оны маған кім үйретеді?». «Міне, осы мектепте
оқысаң, бәрін де үйренесің». Бастапқы сыныпқа бес жастан
қабылдайды деген соң алып келген бетім. Атақты әншікүйші болмаса да, домбыра тартып үйренсін, арнайы білім
алсын деген ой еді. Бұл тағдырға не дерсіз? Ақыр соңында
Мұхтар балам мен ойлағандай домбырашы емес, нағыз
скрипкашы болып шықты.
Әңгіме төркіні былай болған еді. «Балаңыз бірінші
турдан жақсы өтті. Әлгінде өзім тексеріп көрдім. Музыканы,
ритмді түсіну, еске сақтау қабілеті жоғары екен. Дене бітімі
жұқалаң, саусақтары салалы, өте жұмсақ. Төрт сауса
ғының ұшынан қоса ұстап артына қайырып көріп едім,
білегіне жетіп тұр. Бұл болашақ музыкант үшін өте қа
жетті ерекшелік» дейді әлгінде ғана танысқан орта бойлы,
өзіне жарасымды сақал-мұрты бар көрікті жігіт. Бүгінгі
комиссияның төрағасы екен. Екеуміз далаға шығып, шылым
тартып тұрмыз. Өзін Фрадкин Михаил Шаевич деп таныс
тырды. Профессор. Құрманғазы атындағы Алматы Ұлттық
консерваториясының ұстазы. Жасымыз да қатарлас болып
шықты. Әзілге бейім, ашық сөйлейтін адам екен. «Сізге бір
айтар сөзім, мүмкін болса балаңызды скрипкаға беріңіз.
Скрипка деген бүкіл ішекті аспаптардың «королі». Әрине
оған үйрену өте қиын. Бірақ таланты бар бала оны тез игеріп
кетеді» деді. Домбырадан басқаны аса менсіне қоймайтын
қазақтың бірі емеспін бе? «Домбыра тұрғанда скрипканы
не қылады? Өз ұлтының аспабын дұрыстап үйреніп алса сол
да жетпей ме? Шындығына келсек, орыс, еврей, неміс басқа
да ұлттың балалары тұрғанда қазақтың баласына жол қайсы?
Шаң қауып, көш соңында қалып қоймай ма?» деген ойымды
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бүкпей айтып салдым. Шылымын сорып біраз үнсіз тұрып
қалды. «Жоқ, досым! Сіз қате түсінесіз. Музыка өнерінде
нақты екі жол бар. Оның бірі – табиғат берген дарын. Оған
ешкім қарсы тұра алмайды. Екіншісі – үлкен қаражат.
Мүмкін болса шетелдерде білім алып, сол арқылы да атақдаңққа қол жеткізуге болады. Бұлтартпайтын бір ғана ақиқат
бар. Ол дегеніңіз осы екеуіне де қатысты. Тынымсыз еңбек,
жылдар бойы төгілген маңдай тері. Адамның бойындағы
бұл қасиетті ешкім де, ешқандай жолмен сатып ала алмай
ды». Өз пікірін жасырмай ашық айтқан ұстаздың сөзін
іштей мойындап, риза боп қалдым. Япырай-ә! Осы уақытқа
дейін соның байымын терең ұғынып, қалайша түсінбей кел
генмін? Е, е, санаң әлі төмен ғой сенің, дегенді іштей айтып,
өзімді-өзім сөккендей боламын.
«Михайл Шаевич! Бұл ойыңызға толықтай қосыламын.
Алайда әр халықтың өзіне тән ұлттық аспабы бар емес пе?
Қазақ үшін ол – домбыра. Ең көне, ең киелі аспап. Оны
білмей тұрып, өзге аспаптарға қол созғаны жөн бе?» –
деймін. Ол бетіме күлімсірей көз тастап, сағатына бір
қарап қойды. «Мен де сіздің сөзіңізге қосыламын. Бұл
жерде домбыраның еш қатысы жоқ...». Оң қолын созып,
мектеп ауласында асыр салып ойнап жүрген балаларды
көрсетті. «Қараңызшы, осының бәрі түгелдей домбырашы.
Бұл сіздердің қандарыңызға сіңген нәрсе. Әрбір екінші
қазақ домбырада ойнап, әндете береді. Ал скрипканың
құдыреті сонда, бұны мыңның бірі ғана игере алады.
Сізге айтар тағы бір сөзім. Скрипканы меңгерген адам кез
келген ішекті музыкалық аспаптарда ойнай береді» деп
ойын түйіндеген еді. Кешке үйге келген соң әлгі ұстаздаң
айтқан сөздерін ой елегінен өткізіп, біраз шуласып алдық.
Мұхтар болса иығын қиқаң еткізіп: «Скрипка деген қандай
болады? Біреуін сатып әперші, ұстап көрейін» деп мәз.
Сөйтіп, Мұхтар баламның азабы көп, аса шыдамды
лықты, тынымсыз еңбекті, қайсарлықты қажет ететін
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музыкалық өмір жолы осылай басталып та кетті. Музыканы
танудың әліппесі нота ғой. Алғашқы кезде балама қиын
тиіп жүргенін, көңіл-күйінен байқайтын едім. Оның
үстіне шешесі де, мен де бұл жағынан мақұрымбыз. Соны
біліп мынадай тәсілге көштім. «Мұхтар, сен мектептен
үйренгеніңді, үйге келген соң бізге үйрет. Біз де нота танып
үйренейік» дедім. Бұл әрекетім балама ұнап қалса керек.
Мектептен келген бойда қасына мені отырғызып қойып,
кәдімгі ересек адамша сабақ айта бастайды. Дәптерін ашып,
мұғалімнен естіген, көргендерін айнытпай салады. Мына
белгіні «кілт» деп атайды. Өзге ноталарды ашып көру үшін
қажет. Ал мына бес сызықтың үстіне нота жазамыз. Мынау
«до», мынау «ре», ал мына белгі «ми» деп аталады. Барлығы
7 нота. Әртүрлі дыбысты білдіреді. Қане, қосылып айтып
көрелік. «До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до!», «до-си-ля-соль-фами-ре-до!». Даусын созып, «маған қосыл» дегендей белгі
береді. Шешесі екеуміз даусымызды қаттырақ шығарып
қосыла кетеміз. Мұхтар болса бізге нота үйретіп, мұғалім
болғанына мәз, мен болсам ұлымның көңілін аулап,
жүрегіне жол тапқаныма разымын.
Музыка әлеміне «тәй-тәй» қадам басқан жасөспірімдер
үшін ең қиын кезең саналатын алғашқы айлар осылай өтіп
жатты. Қанаты қатайған балапан тәрізді, уақыт өткен сайын
баламның да ынтасы артып, бойында әлдебір құлшыныс
пайда болғандай көрінетін. Скрипканы иыққа қойып,
қолындағы смычокпен (қыл қияқ) дұрыс дыбыс шығара
білудің өзі қаншама еңбекті қажет етеді. Ол кезде шағын
ғана екі бөлмелі пәтерде тұрамыз. Бір бөлмеге кіріп алып
сағаттап скрипка ойнайды. Оған шыдамы таусылған қайын
енем: «Әй, Мұхтар, мына пәлені кешке дейін шиқылдата
бермей, анау Кенен атаң сияқты бір уақыт домбыра
тартпайсың ба!» деп реніш білдіріп жататын еді.
Михайл Шаевичтің айтқаны рас болды. Скрипка
ойнаудың ең қарапайым тәсілдерін үйренудің өзіне талай
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жылдар кетеді екен. Бұған көзім әбден жетті. Домбыра
секілді емес, жүрегіңнің қыл пернесін үзіп жіберердей,
қан ұйытар нәзік дыбыстарды «аулай білу» дегеннің не
екенін енді ұғынғандай болдым. Бір жолыққанда, музыкант
құрдасымнан скрипканың осындай қасиеттерін сұрап сөзге
тартқаным бар. Сондағы небір мысалдар келтіре отырып
айтқан ұзын-сонар әңгімелері әлі есімде.
– Бар құдырет скрипканың өзінде ғана емес. Соны асқан
шеберлікпен ойнап, небір дыбыстар шығара білетін музы
канттың дарынына көп байланысты. Мәселен, Никколо
Паганини деген әлемде теңдесі жоқ скрипкашы өткен.
Италия халқының асқан шебер-фиртуоз музыканты. Ол
скрипкада ойнаған кезде небір тылсым дыбыстардың құды
ретінен тыңдап отырған жұрт тым-тырыс ұйқыға кетіп
немесе жын ұрғандай естері шығып орындарынан өре
тұрып кетеді екен. Дыбыстың құдыреті деген осы. Оны
бүгінгі медицина ғылымы да жоққа шығармайды. Дыбыс
тың емдік қасиеті көне дәуірден белгілі болған. Ішекті
аспаптардың түп атасы саналатын қазақтың қобызының үні,
осы күнге дейін жетіп отырған бақсы-балгерлердің емдік
іс-қимылдары осыған дәлел. Америка, Еуропа елдерінің
көптеген емдеу орталықтарында Людвик Бетховен, Иоганн
Бах, Амадей Моцарт, Иоганн Штраус сынды ұлы компо
зиторлардың музыкаларын пайдаланады. Мұндай шара
лар әсіресе жүйке ауруына ұшырап, нерв жүйелері зақым
данған адамдар үшін таптырмайтын ем. «Көрдіңіз бе, до
сым. Сіз балаңыз оқи бастаған сәттен бастап, скрипканың
қадір-қасиетін ұғына бастадыңыз. Мәселен, төрт-бес жыл
оқып-ақ инженер, дәрігер, мұғалім, заңгер болып шығуға
болады. Ал скрипканы толық игеріп, нағыз музыкант болып
қалыптасу үшін онбес-жиырма жылдың өзі аздық етеді. Бұл
дегеніңіз – өмір бойы үйрену, жаттығу деген сөз, – деп еді.
Сондай-ақ, бұл ретте қыз бала мен ұлдар арасында
мынадай айырма бар. Алғашқы жылдары қыздар басым
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түсіп жатады. Өйткені сабағына ұқыпты, берген тапсырма
ны уақтылы орындау, тәртіпті болу олардың табиғатында
бар нәрсе. Жасы ұлғая келе қыз балалар босаңсып, оның
есесіне ұлдардың үлгерімі жасарып, шабыты арта түседі.
Басында аса құлық танытпай, еркінсіп, ерке жүретін ұлдар,
музыка әлеміне енген сайын жан-дүниесі өзгеріп, құлшы
нысы артып, шалымды бола бастайды. Бұл да ер балаға
тән табиғи ерекшелік. Жұрт айтатындай: «баласы бәйгеге
шапса, үйде отырып әкесі тақымын қысады» демекші,
үшінші сыныпқа дейін қыс-жаз демей Мұхтарды қолынан
жетектеп мектепке тасуымның себебі осыған саяды. Баланың
әрбір қадамы, жетістігі көңілімізді тасытып, қуанышқы
бөлеп жататын еді.
1994 жылы Назарбаева Сара Алпысқызының ұйымдас
тыруымен өткен «Айналайын» атты жасөспірімдер
конкурсында сахнаға алғаш рет шығып өнер көрсеткені
тап бүгінгідей көз алдымда. Мені таңқалдырған нәрсе
үйдегі асыр-салған ерке мінезінен жұрнақ та жоқ. Өзін
тап бір кәнігі музыканттай еркін ұстайды. Жүріс-тұрысы
сыпайы. Нық басып ортаға шықты. Көпшілікке басын иіп,
музыкасын ойнап болған соң, тағы бір мәрте иіліп сахнадан
шығып кетті. Залдағылар ду қол шапалақтап, шулап жатыр.
Әке үшін соның өзі де жеткілікті. Қуаныштан жүрегім
тулап, кеудемді тесіп жіберердей лүпіл қағады. Сол жолы
бес-алты жасар скрипкашылар арасында үздік атанып,
мақтау грамотасын алды.
...Өмірінде түйені суретінен болмаса жақын келіп
көрмеген бір әпенделеу адамнан екі айлық ботақанды
көрсетіп: «Мынау қандай мал?» деп сұрапты дейді. Әлгі
адам ботаны айнала жүріп, басын, жотасын сипап тұрып:
«кішкентайлығы болмаса құдды түйе ғой!» деген екен.
Соның кері маған келгендей, балам ертең-ақ Бетховен,
Моцарт болып шыға келетіндей көрінгені рас. Бұл енді әкенің
аласапыран көңілінен, алып ұшқан жан-дүниесінен екені
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айтпаса да белгілі жәй. Мұхтардың жолы болып, әлем әртісі
атанған скрипкашы, профессор Айман Мұсаходжаеваның
бастамасымен 1998 жылы Астана қаласында ашылған Қазақ
Ұлттық музыка академиясына қабылданды. (Бүгінде Қазақ
Ұлттық өнер университеті). Тәжірибелі ұстаздардан дәріс
алып, шеберлігін шыңдай түсетін өнер ордасы.
2000 жылы Қазақстанның Италиядағы күндері өтіп,
академияда құрылған балалар хорымен бірге барып Рим,
Ватикан, Генуя қалаларында өнер көрсетіп қайтты. Сол кезде
Италияда елші боп жүрген қазақтың атақты ақыны Олжас
Сүлейменовпен кездесіп, бірге суретке түскендері жас адам
үшін мәңгілік есте қалатын оқиға екені даусыз.
2003 жылдың жазында Италияның көрікті қалалары
ның бірі Сан-Бартоломеода өткізілген жас музыканттар
дың конкурсына қатысқаны Мұхтар үшін үлкен қуаныш
болды. Әлемнің 32 елінен 300-ге жуық жас таланттар келіп,
өнерін сарапқа салатын айтулы конкурс. Сондағы өзін
қатты састырған бір жағдай туралы осы күнге дейін айтып
отырады. Әркімнің жасына қарай тізімдеме жасаған кезде
Мұхтардың бойының ұзындығына қарап, он бес-он жеті
жастағы музыканттар тобына қосып жіберген көрінеді.
Сол тізімнен өзін көре салып, жүгіріп ұстазына келіпті.
Абдырап қалған мұғалім: «Япырай-ә! Мен сені бойыңа
қарап ересектер қатарына қоса салып едім. Мұны дер
кезінде байқап қалғаның қандай абырой болды. Сонда сенің
шын жасың нешеде?» дейді. «Он үш жастан енді астым
ғой, апай!».
Тағы бір қызығы, өз тобындағы тізім бойынша Мұхтар
алтыншы болып шығуы керек екен. Неге екені белгісіз, үшін
ші болып шығады. Фортепианода сүйемелдейтін мұғалім де,
Мұхтардың өзі де арқасын кеңге салып, жайбарақат жүрген
ғой. «Кенет микрафоннан сахнаға шақырған өзімнің атыжөнімді естігенде, не істерімді білмей сілейіп тұрып қалдым.
Сүйемелдеушіні тауып келгенше, скрипканың бұрауын
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тексеріп көргенше біраз уақыт өтті. Сахнаға кешігіп шықтық.
Көңілім алабұртып, қатты толқып тұрмын. Сол сәтте
алғашқы ұстазым Михайл Шаевичтің үнемі айтып отыра
тын мына бір сөздері есіме түсе кеткені. «Сахнаға шыққан
скрипкашы, жарылғыш заттың желісін ұстап тұрған сапер
іспеттес. Саусақтары діріл қағып сәл ғана қателік жібер
ген сапердің зардап шегетіні сияқты, нотадан болар бол
мас ауытқып кеткен музыкант та опық жеп, тұралап
қалады. Музыкант қандай жағдайда да өзін жинақы ұстауы,
салқынқанды болуы қажет» дейтін. Шым-шытырық ойымнан
тез арылып, бойымды жинап алдым. Бар жігерімді сала
тиесілі шығарманы ойнап шықтым. Зал тым-тырыс. «Е-е,
әбден бүлдірген екенмін-ау!» деп бұрыла бергенімде, ду ете
қалған қол шапалақтан зал іші жаңғырып кеткендей болды.
Көңілім толқып кетті. Тез-тез басып сахнадан шығып кеттім.
Осы жолы жас скрипкашылар конкурсынан жүлделі орын
алып, лауреат атанып қайттым», – деп еске алады.
Музыка саласында оқитын балалар үшін қысқы-жазғы
каникул деген мүлдем жоқ нәрсе. Өйткені, қайда барсақ та
нота кітаптарын, бума-бума нота қағаздарын қалдырмай
көтеріп жүретінбіз. Мұның бәрі каникул кезінде оқып
үйрену әрі жатқа ойнау үшін берілген тапсырмалар. Әр
бала каникулдан келген бойда осы бойынша есеп береді,
емтихан тапсырады. Қалада, мейлі ауылда болсын, қай жерде
жүрмейік ноталарды іліп қойып, баламды оқытуға кірісемін.
Күніне екі-үш сағат скрипкада жаттығу әдетке айналған.
Өзі қатарлас балалар улап-шулап ойын қуып жүргенде,
тапжылмай отырып нота жаттау оңай ма? Бастапқы кезде
көңілі толмай, бұртыйып жақтырмай жүретін. «Ту, папа,
осыдан басқа оқу таппадың ба?» дейді ренішін жасырмай.
«Ойын қайда қашады дейсің, балам. Сен осы аспапты
дұрыстап үйреніп ал. Соның өзі-ақ сені талай жерге апарады.
Ата-бабаларың, әке-шешең бармаған-көрмеген жерлерді
аралайсың. Ел танисың, жер көресің» деп құшақтап, көңілін
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аулаған боламын. Бірте-бірте бұған әбден көндіккені сонша,
менің «тақақтауымсыз-ақ» өз бетімен оқып, нотасын
жаттап жататын еді.
Баламның бұл еңбегі зая кеткен жоқ. Кәмелетке толмай
жатып-ақ өзі тұрғылас әріптестерімен бірге Италияның
– Венеция, Кеджа, Милан, Диана-Марина, Санремо, СанМарина, сол сияқты Францияның – Монте Карло, Ницца,
Монако атты қалаларында болып, өнер көрсетіп қайтты.
Кеджа қаласында бір айға жуық кәсіби шеберлігін шыңдау
мектебінен өтті. Скрипкадан «Мастер-класс» курсын бітіріп
шықты деген диплом алды. Мұның бәрі айтуға оңай. Болма
са қаршадайынан қолына скрипка ұстап, соның азабы мен
қиындығына көнген адам ғана музыка әлеміне сеніммен кіре
алады. Күйреуік, жалқау, бұлаң мінезділерге онда орын жоқ.
Есейе келе мұны Мұхтардың өзі де терең түсінген секілді.
Әке ретінде айта салған менің «сәуегей» ойымның шындыққа
айналғанын көріп, мен де мәзбін. Сол жылдары Еуропаның
көптеген елдерінде болды. Жолы түсіп Американың Орлан
до, Вашингтон, Нью-Йорк секілді аса ірі қалаларын көріп,
өнер көрсетемін деген ой баламның да, менің де қаперімде
болмаған жәй. Бұған не уәж айтасыз. Әке үшін үлкен
мақтаныш болса, бала үшін мерейлі оқиға екені даусыз.
Ал, 2004 жылы Академияның жас скрипкашылар тобы
жас таланттардың шығармашылығына арналған VII-ші
«Шабыт» халықаралық жастар фестиваліне қатысқаны
белгілі. Сол жолы аса күрделі оннан астам музыкалық
шығарманы, нотаға қарамай жатқа ойнаған жас музыканттар
дың өнері ешкімді де бей-жәй қалдырған жоқ. Осыншама
шығарманы бір деммен жатқа ойнап шығу бұрын-соңды бол
маған жағдай екен. Соның қатарында бойының сұңғақтығы
мен де, ойнау шеберлігімен де көзге түскен Мұхтар да болды.
Олардың талантына тәнті болған алқа мүшелері бірауыздан
ең жоғары деген баға беріп «Президент кубогын», сондайақ «Гран При» атағын қолдарына ұстатты. Бұл 15 жасқа
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енді толған Мұхтар үшін үлкен белес екені айтпаса да түсі
нікті. Міне, сөйтіп «баласы бастап, әкесі қоштап» деген
дей, музыка әлеміне жәйлап қадам баса бердік. Мұхтардың
жұлдызы биіктен жарқырай түссе екен дейтін ақтілеу
әркімнің де көкейінде жүргені жасырын емес.
Белгілі жазушы, тылсым дүниенің құпиясын ашуға жаны
құмар әйгілі қаламгер әрі әріптесім Мағира Қожахмето
ва «Ата жолын жалғаған» атты мақаласында жас скрип
кашы-музыкант Мұхтар жайлы мынадай пікір айтады:
«Былай қарағанда, Мұхтардың талантты болмасқа
хақы жоқ сияқты, өйткені ол атақты композитор Кенен
атаның немересі... Скрипкада шебер ойнайтын Мұхтар
дың басты ерекшелігі – 9 жасынан музыка жазады екен.
Жақында оның әуендерін тыңдаудың сәті түсті. Шығар
ған дүниелеріне әзірге ат қоймайды, бірақ әр туындысы
ның астарында терең мағына, жүрекке жылы тиетін сезім
жатқанын байқадым. Шағын этюдтары көңіл тербей
ді, сан алуан әсерге бөлейді. Қысқа да нұсқа дүниелері
бір-бірін қайталамайды, көңіл-күйдің тылсым сәттерін,
табиғат құбылыстарын, қазақ даласының жыл маусымына
қарай сан құбылтар көрінісін суреттейді. Не жазса да
табиғилықтан ауытқымайды. Жас талап Мұхтардың
музыкалық шығармаларының болашағы зор деп ойлаймын»
(«Ақ желкен» журналы, №12, 2003 ж.).
Сөздің ретіне орай айта кетейін, Мұхтар баламның
өнердегі алғашқы қадамына осындай баға берген жазушы
ның айтқан пікірі зая кеткен жоқ. Классикалық үлгіде
шығарып, қазіргі замана талабына орай өңделген Мұхтар
дың музыкалық туындысы 2019 жылы дискіге жазылып,
тыңдаушыға жол тартты.
Екі ұлдың тілеуін тілеп, бағдар шам сияқты бағыт сілтеп,
бақылап отыратыным болмаса, олардың ісіне, тірлігіне
жөнсіз араласып жату әкеге абырой әкеле бермейді. Бұл менің
өмірде ұстанған тәлім-тәжірибем. Баланың ойына ой қосып,
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санасын жетелеуге болады, ал өктемдік көрсетіп, мына
жолмен ғана жүресің деу үлкен ағаттық. Жасынан теперіш
көрген бала ынжықтау, жалтаң, әлде бір шаруаны өз бетімен
шешуге құлықсыз болатыны сондықтан.
Үлкен ұлым Мұхит сияқты, Мұхтар да өмір жолын
өзі таңдап, қажет-ау деген мәселені әке-шешеге салмақ
салмай, өзі шешуге ұмтылады. Скрипкашы мамандығымен
қатар, Қарағанды педагогикалық университетін ағылшын
тілі бойынша сырттай оқып, диплом алып шықты. Ал
магистратураға түсерде музыка саласын емес, заңгерлік
мамандықты таңдағаны бізді ғана емес, бүкіл ұстаздарын
таңқалдырған іс болды. «Балам-ау, өнер адамына заңгер
болудың қажеті не? Өз мамандығың бойынша тақырып
алып, қорғап шықпайсың ба?» деймін. «Мүмкіндік болып
тұрғанда, мұны да бітіріп алайын. Кейін бір кәдеме жарап
қалар. Өмір бойы скрипканың «құлағында» отыра бермеймін
ғой, әке. Әлдеқандай жағдай болып қалса, далада қалған
дай боламын ба! Музыкант өмір бойы музыкант болып
қалсын дейтін қағида жоқ. Жақсы музыкант, жақсы заңгер
де бола алады» деп әзілдейтін. Оның дұрыстығына талай
жолы көзім жетті.
Мұхтар осы күні музыка жазумен қоса, мемлекеттік
қызметті де қатар атқарып жүр. Бірнеше жыл Астана
қаласы (бүгінде Нұр-Сұлтан қ-сы) мемлекеттік симфо
ниялық оркестрінде өнер көрсетіп, 2012 жылы Қазақстан
Республикасы Парламенті Сенатына қызметке қабылданды.
Басқа қызметке ауысқанша сегіз жылдай осы ұйымда қызмет
атқарды. Белгілі жазушы, драматург, қоғам қайраткері,
сенатор Жабал Ерғалиевтің көмекшісі болды. Көргентүйгені көп қаламгерден тәлім-тәрбие алу жас адамға
қаншалықты қымбат екенін айтып жатудың өзі артық. Туған
баласындай қамқорлық көрсетіп, мемлекеттік қызметтің
қыр-сырын үйретуден еш жалыққан емес. Жас адамды
маман етіп тәрбиелеудің ұлағатты үлгісін көрсеткен адам.
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Көңілі толған жазушы-сенатор Мұхтарды жас кадрлар
резервіне енгізу жөніндегі ұсынымында былай деп жазыпты.
Бүкіл мәтінді айтып жатпай, ішінара, қысқартып алайын:
«...Жыр алыбы Жамбылдың шәкірті, даланың дара
таланты, халық ақыны Кенен Әзірбаевтың немересі
Мұхтар Бақытұлы Әзірбаевты өз басым тектінің асыл
бір ұрпағы деп танимын. Ол өзінің тектілігін мінезімен
де, әдебімен де, жүріс-тұрысымен де әрдайым байқатып
отырады. Кісілік те, кішілік те бойына ата қасиетімен
дарығандығын айтар едім...
Ол 2010 жылы Қазақ Ұлттық Өнер университетін
скрипка мамандығы бойынша бітіріп шықты. 20082010 жылдары Қарағанды қаласындағы «КГТИ-Лингва»
Орталық Қазақстан университетінде сырттай оқып,
ағылшын тілін меңгеріп және қытай тілінің әріп тану
курсын бітірді. Талапты жас өз білімін одан әрі жетіл
діру мақсатымен 2010-2012 жылдары Алматы қала
сындағы Орта Азия университетінің магистратурасында
юриспруденция, заңгер мамандығы бойынша білім алды...
Мұхтар Әзірбаев өзінің еңбек жолын Астана қаласы
ның мемлекеттік филармониясында концертмейстер, көр
кемдік кеңестің мүшесі болудан бастады. 2009-2011 жыл
дары «Академия солистов» атты камералық оркестрін
де ойнады, ҚР Мәдениет министрлігіне қарасты «Қазақ
әуендері» АҚ-ның мемлекеттік және коммерциялық
тапсырыстар департаментінде қызмет істеді...
Өз ісіне өте жауапты әрі ұқыпты қарайды. Кез келген
адаммен тез тіл табыса алады. Ең бастысы тапсырған
істі ерінбей аса жауапкершілікпен мұқият орындайты
нын айту керек. Ұстамды, артық ауыз сөзі жоқ. Өз ойы
мен пікірін сабырмен жеткізу дағдысы қалыптасқан».
(2014 ж., 25 маусым. № 8-12-115.).
Парламенттегі әріптестері «біздің мәдениет министрі
міз Мұхтар ғой» деп әзілдейтін. Бұл сөзде біраз шындық
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жатыр. Мұхтардың негізгі қызметі «Әлеуметтік-мәдени даму
және ғылым комитетінің» жұмысына қатысты болғандық
тан әрқилы мәдени іс-шараларға атсалысуы заңды нәрсе.
Өйткені ол кәсіби музыкант, бұл саланы жақсы біледі.
Шетелден келетін қонақтарды қарсы алу, орналастыру,
дөңгелек столдар ұйымдастыру, соған орай шағын музы
калық бағдарлама көрсету сияқты мәдени шаралар көп
жағдайда Мұхтарға тапсырылады. Сенатор Жабал Ерғалиев
айтқандай, «өз ісіне өте жауапты әрі ұқыпты қарайтын
дығын» талай рет көрсетті. Сол жылдары ҚР Сенатының
Төрағасы болған, бүгінгі Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаевтың, көп жылдан бері Мәжіліс Төрағасы Нұрлан
Зайроллаұлы Нығматулиннің, Сенат Аппаратының басшы
сы Александр Судьиннің қолынан алған көптеген Мақтау
грамоталары, Алғыс хаттары осыған дәлел.
Баласын тым мақтап кетті дей көрмеңіздер. «Әке көрген
оқ жонар, шеше көрген тон пішер» дейтіндей, баламның
мерейі артып, жұлдызы биіктей берсін деген әкелік қамқор
лығым ғой бұл.
Ал, 2019 жылы Кенен атасының туғанына 135 жыл
толуына орай Қазақстанның 9 қаласында (Нұр-Сұлтан,
Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Павлодар, Талдықорған,
Алматы, Тараз, Шымкент.) 12 іс-шаралар, кездесулер
өткізуге мұрындық болғанын жұрт жақсы біледі. Ол
жөнінде «Егемен Қазақстан» газетінде «Алатау, сағындың
ба Кененіңді?» деген көлемді мақала басылып, жан-жақты
айтылған. Сол жылы Мәдениет және спорт министрлігінің
қолдауымен Кенен Әзірбаевтың 5 томдық шығармалар
жинағын басып шығаруға атсалысты. Тап осы тұста арнайы
музыкалық білім алған Мұхтардың біліктілігі көп пайдаға
асты десем артық болмас. Ақынның ерте кезде нотаға
түсірілген 100-ден астам әндерін, 7 күйін, айтыс әуендерін
қайта жаңғыртып, қате тұстарын түзетіп, бүгінгі заманның
талабына қарай компьютерлік жүйеге енгізді.
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Халық ақыны, қайталанбас өнер иесі К.Әзірбаевтың
шығармашылығын түгелдей қамтитын, сондай-ақ ақын
жайлы түсірілген деректі фильмдерді, жазылған кітап
тарды, мақала-эсселерді, радиохабарларын, фотосуреттерді,
әншілердің орындауындағы, сондай-ақ өз даусы сақталған
дискілерді бір жүйеге келтіріп арнайы «сайт» ашты. Бұны
Кенен ақынның бүкіл өміріне арналған аумақты кітапхана
десе де болады. Атаның рухын көтеріп, әкенің атын
шығарып, адал қызмет етіп жүрген Мұхтар баламның мұндай
игі істері мақтауға тұрарлық дүние.
Жоғарыда сөз еткен атақты Ноғайбай би замандасы
Кебекбай шешен қайтыс болғанда арнайы келіп, батыр
бабамызды «соңғы сапарына» шығарып салып тұрып:
«Иесіз қалған жер жетім. Қорғаусыз қалған ел жетім.
Жоқтаусыз қалған ер жетім. Кебеке, сенің қорғаушың да,
жоқтаушың да бар, өсиет-өміріңді жалғаушы ұрпағың
да бар. Арманың жоқ, бақыттысың, Кебеке! Бақыл бол,
Кебеке!» – деп қоштасқан екен.
Сол айтқандай, ұзақ сапарда жүрген Кенен атаңның
рухы разы болсын! Отыз жастан енді асқан кезің ғой,
балам. Біз болсақ «Өмір» деп аталатын тұлпардай асау,
көкпар-тірліктен қайтып келе жатқан толқынбыз. Сендер
болсаңдар, сол қызғын додаға бара жатқан ұрпақсыңдар.
Дұшпан көзден, әзәзіл сөзден аулақ бол. Сенің тұңғыш ұлың,
менің 74 жаста көрген немерем Мерейге арнап шығарған
ән-термемнің мына бір жолдарын өзіңе бойтұмар етіп
«таққым» келеді:
«Тамырыңда бүлкүлдеп,
Ағып жатқан бабаңның,
Аманатын ұмытпа.
Аталар салған дара жол,
Ағалар өткен сара жол,
Тұғырыңнан адаспа.
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Жасындай, балам, жарқылда,
Қиындықтан тартынба,
Жақсы сөз қалсын артыңда!».
Мұның бәрін әкенің көкейінде жүрген ақтілеу, арманы
деп ұқ. Сөз басында айтқандай, әке балаға сыншы ғана емес,
жанашыр-тілеулес. «Қос ұлым – қос қанатым!» десем, жәй
көлгірсу емес, жүректен шыққан шындығым. Тәңірім қалап,
әруақтар қолдап, сендермен бірге көкке әуелеп биіктей
берейін. Қос қанатым талмаса болғаны...

«ШУ ДЕГЕНДЕ КӨРІНЕР
СҰЛУ АРТЫҚ...»
Жас адамның өмірінде болатын ең жауапты кезең өмірге
серік – жар табу. Бұл жөнінде талай ғұламалар ой түйіп,
ақындар жырын арнап, ғалым-жазушылар қалам тербеген.
Көреген халқымыз ұрпағының салауатты, жаужүрек, төзімді
болып өсуіне қаншалықты мән бергенін ғасырларданғасырға асып бізге жеткен батырлар жырынан, аңыз-әңгіме,
ертегі-толғауларынан айқын байқалады. Соның бәрінде де
ер адамның бағын ашатын, ақылына ақыл қосып, сүйеніші,
сырласы болатын әйел адам екенін тереңнен толғайды.
Баланың бақытты, өрісі кең, үрім-бұтақты болуы үшін ең
алдымен жақсы жерден, текті елден қыз алып, құдандас
болуды бірінші кезекке қоятыны сондықтын. Құдай қосқан
құда, бел құда, бесік құда, сүйек құда дейтін сөздердің
астарында осындай ұлағатты мән-мағына жатыр. Тіпті
«құда» деген сөздің өзі «құдай» дегенді аңғартып тұрғандай.
«Құдасын құдайдай сыйлайтын» қазақтан өзге халық жоқ
десе де болады.
Сонау бала кезімде ауылдың қарт адамдары бас
қосып, сол аумақта болып жатқан жаңалық, өзгерістер
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жайлы, өрістегі малдың қоңдылығы, тіпті үйірге қосатын
айғырларына дейін сөз етіп, әңгімелеп отырушы еді. Енді
ойласам, шалғай жатқан ауылдарды аралап, ат шалдырып,
түстене-қона жүріп талай жердің дәмін татып жүретін сол
ақсақалдар елдің көз-құлағы екен-ау...
Қазіргідей астында көлігі, телефон байланысы жоқ
айлап-апталап хат-хабар ала алмайтын жұрт үшін бұл деге
ніңіз ауадай қажет. Өйткені «тең-теңімен, тезек қабымен»
дейтін қазақтың әдет-ғұрпын берік ұстанатын, соның
пайымын терең ұғынатын әлгі қариялар, қай ауылда кімнің
қызы бойжетіп, ұлы ержетіп отырғанын, олардың тұрмыс
деңгейіне дейін байқап, құда болуға кімге-кім лайық дегенді
көрегендікпен болжап, құлаққағыс етіп айтып отыратын
еді. Сөйтіп, қыз бен жігіттің бір-бірімен танысып, білісіп
отыруына, адамдардың өздеріне лайықты құда-жегжат
табуына ықпал етеді. Ақылға салып, өзара ризашылықпен
келісе отырып жасалған құдалықтың мың жылдыққа иек
артатыны сондықтан. Мұның өзі түптеп келгенде, берік
отбасын құруға, ертеңгі күні қыз бен жігіттің тіл табыса
алмай ажырасып кетуіне тосқауыл болатыны сөзсіз.
Заман өзгерді. Сонысына қарай адамдардың тәрбиетанымы да сан құбылып тұр. Бұл ретте өзге елдің теріс
ықпалы да өз әсерін тигізіп жатыр. Ол жөнінде әңгіме басын
да біраз айтып кеткенбіз. Жасөспірім ұл-қыздарымызды
былай қойғанда, осы күнгі ата-аналардың өздері қазақтың
осындай киелі ғұрпына жеңіл-желпі қарайтын секілді. «Еш
нәрседен тарықпай шалқып өмір сүргің келсе, бай адамға
тұрмысқа шық немесе ақшасы көп біреудің қызын ал» дейтін
үрдіс күш алып, қалыптасқалы қашан. Бүгінгі күні бәрін
ақша шешеді. Қалған тірліктің бәрі бос әурешілік дегенді
жиі естіп жүрміз. Бұған не деп дау айтасыз? Заманына
қарай ақша құдыреттеніп, тегеурін танытып жатқаны жасы
рын емес. Осындай көзқарастың ықпалына түскен қаншама
жастарымыз апыл-ғұпыл үйленіп, артынша жүздеп-мыңдап
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ажырасып жатқаны да жалған емес. Құда мен құданы, қыз
бен жігітті ақша жарылқамайды. Өзара сыйластық, бір-бірін
құрмет тұту, қадірлеу дейтін халқымыздың көне дәстүрін
білетін, соны бойына сіңіріп, бойтұмар еткен адамдар ғана
шынайы бақытқа ие болмақ.
Замандасым әрі тілеулес, ниеттес болған көрнекті ақын,
сыншы, аудармашы, түркітанушы, филология ғылымда
рының докторы Асқар Егеубаевтың осы тұрғыда жазған
өлең-жырлары, әңгімелері бір төбе. Ал ғылыми еңбекте
рінің ішіндегі ең сүбелі, аса үлкен құрметке ие болғаны әлем
әдебиетінің ең асыл мұраларының бірі Жүсіп Баласағұн
ның «Құтадғу біліг» («Құтты білік») кітабын зерттепзерделеп, қазақ тіліне аударып, оқырмандардың қолына
ұстатып кеткені дер едім. «Ұстатып кеткені» деп өткен
шақпен жазып отырғанымды оқушым сезіп отырған болар.
Асқар қазір арамызда жоқ. Бар болғаны 56 жас ғұмыр
кешіп, 2006 жылы бұл дүниемен қоштасып жүре берді.
Біздің мақсатымыз – дарынды ақын-ғалымның осы еңбегін
түгелдей баян етіп, жан-жақты талдап, ой-түйіндеу емес,
сонау көне заманның өзінде-ақ жар таңдау, отбасын құру,
бақытты ғұмыр кешу секілді мәселе төңірегінде ой толғаған
данагөй бабалардың сөзін кейінгі ұрпаққа шым-шымдап
жеткізу ғана.
Кесек мінез танытып, өктем сөйлейтін кейбір елдің
ғалымдары айтып жүргендей, көшпенді қазақ елі ешқашан
өзіндік жазу-сызуы жоқ, өнерден, мәдениеттен маһрұм
қалған, жабайы, бұратана болып көрген емес. Көнеден келе
жатқан халық даналығын поэзия тілімен өрнектеп бізге
қалдырған Жүсіп Баласағұн бабамыздың ой-тұжырымдары
бұған дәлел. Ол жөнінде Асқар бауырым былай депті: «Мың
жылдық, бабалар қолымен жазылған кітапты парақтағанда,
беттерінен жалтылдап төгілген ой маржандарын көргенде –
халық даналығына таңдану да, табыну да аздық ететіндей.
Көкірегі ояу, көңілі жүйрік халықтың, құдыретті даналықтың
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алдында өзіңді әлі сәбидей сезініп, парасат-парықтың он
ғасырлық терең де бедерлі ізіне таң қаласың... Халық –
қашан да Дана! Әйтпесе, осыдан Х-ХV ғасыр бұрынғы халық
ойының, сезімінің кемел түйіндерін қайда қоямыз?!».
«Білімсіздің тілін тиған жөн болар,
Білімдінің сөзін жиған жөн болар.
Білімдінің нұрлы сөзі сарқылмас,
Бастауы кең бұлақ көзі тартылмас.
Білімділік – шым бүркеген бір теңіз,
Бұрқырар су, аяқ басып жүрсеңіз».
«Құтадғу білік» туындысы 1069-1070 жылдары, он сегіз
айдың ішінде жазылыпты. Авторы Жүсіп Баласағұн, сол
заманда аты әлемге мәшһүр, ірі мәдениет-сауда орталығы
болған Жетісу өңірінің Шу өзені бойында орналасқан
Баласағұн атты (Құзорда деп те атаған) қалада дүниеге
келіпті. Қоғамдық-әлеуметтік мәні терең, халықтың
моральдық-этикалық бағдарламасы іспеттес бұл еңбегін 54
жасында жазып қалдырған екен. «Құтты біліктің» бізге үш
қана қолжазбасы жеткен көрінеді. Бірі – қазіргі кезде Вена
(Австрия) қаласында сақтаулы. Араб әрпімен жазылған
қолжазбаның ұйғыр әрпімен көшірілген нұсқасы. Екіншісі –
араб әрпімен жазылған Каир (Мысыр) нұсқасы. Үшіншісі –
толықтай әрі жақсы сақталған Наманған (Ферғана) нұсқасы.
Көнеден тартар болсақ, ұлағатқа толы Орхон-Енесай
жазбалары, өз дәуірінің ғұламасы, екінші Аристотелі атанған
Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбектері, елдің асыл-қазына
сына айналып, бізге жеткен Мұхаммед Хайдар Дулатидың,
Қадырғали Қосымұлы Жалаиридің ғылыми мұралары,
адамзаттың ойшыл ақыны, кемеңгері атанып отырған Абай
Құнанбайұлының даналық сөздері уақыттың тезінен өтіп
бізге жетіп отыр. Мұның бәрі толғана айтқанда, арғысы
«Түркі», бергісі «Қазақ» деп аталатын тәуелсіз, пейілі
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дарқан елдің бастау көзі, өткен тарихы, баға жетпес рухани
қазынасы десек, артық айтқандық болмас. Бір ғажабы,
осы ғұлама даналарымыздың бәрі де ұрпақ тәрбиесіне,
ел билеу, ерлер мен әйелдер мәселесіне, отбасылық жәй
ларға өздерінің көзқарастарын білдіріп, даналық ойларын
айтып кетіпті.
Ж.Баласағұнның қалай жар таңдау, қандай әйелді өмірлік
серік ету, кімге үйлену керектігін меңзей айтатын ақылнақылдары кімді болса да бей-жай қалдырмайды. Ғұлама
адамның осыдан мың жыл бұрын айтып кеткен сөз түйін
дері бүгінгі күннің ең көкейкесті мәселесімен астарласып
жатады. Бұл еңбектің сарқылмас даналығы да, мәңгі өлмес
жасампаздығы да осында. Енді солардың біразына ой
жүгіртіп көрелік:
«Әйел алмақ болсаң егер, қарарсың,
Жіті бағып таңдаулысын аларсың.
Жақсы болсын тегі, заты, ұрығы,
Пәк, ұятты, болсын жанның тұнығы.
Дұрыс үйдің қызын ал, қол тимеген,
Сенен өзге еркек жүзін көрмеген».
Былай қарағанда, жалпыға белгілі, әркімнің-ақ ойында
жүретін кәнігі сөз сияқты. Бұл жерде айтпақ ойдың түйіні,
түп-төркіні, «тегі, заты, ұрығы» дейтін үш сөздің мәнмағынасында жатыр. «Тегі» – арғыдан келе жатқан атабабасы, жеті атасы дегенді білдірсе, «заты» деген сөз шық
қан ортасы, тәлім-тәрбиесі дегенді аңғартады. Ал «ұрығы»
деген сөздің мәні, біздің қазіргі ұғынумыздан әлдеқайда
тереңде жатыр. Ол өзіңнен кейінгі ұрпақтың салиқалы,
білімді, жүректі болуы, «қызын алғалы немесе қызыңды
бергелі» отырған жақтың парасатына, асыл түғырына
тікелей байланысты. «Тумасы жақсы адамның, туары жаман
болмайды» дейтін халық даналығына жетелейді. Ал, сондай
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ортада өсіп, тәлім-тәрбие алған қыз-жігіттің адал, пәк,
ұятты болатыны айтпаса да белгілі жәй.
Сұлуға құмартпа, байлыққа қызықпа. Бұл екеуі де
адамды шаттыққа бөлемейді, керісінше адастырады, орға
жығады деп ой түйіндейді: «Сұлуқұмар, сұлуды аңсап сор
қума», «Сұлуды алма елге күлкі боларсың», «Ей, таңдаушы,
бай әйелден үміткер, құлы болып қалма оның, білікті ер»
деп ескертеді. Халық даналығымен астасып жататын ғұла
ма ақынның ой-пікірінің тереңдігі сондай, тап қазір өзіңе,
бізге арнап айтылғандай әсер қалдырады. «Өз теңіңді
ал... Көркін қума... Есті нәзік жар ізде... Ақылды әйел
ізде...» дейтін рубаяттары, осы күнгі жұрт аузында жүрген:
«Тең – теңімен, тезек қабымен», «Сұлу – сұлу емес, сүйген
– сұлу», «Көркіне ақылы сай», «Әйелдің бағы көркінде емес
– ақылында» дейтін мақал-мәтелдермен ұштасып, бірге
жасасып келеді.
«Жібек мінез, қыз-келіншек шырыны,
Біле білсең әйел көркі – қылығы!
Ақылды әйел, іздеп тапсаң сен егер,
Өмірің шат, төрт құбылаң теңелер», – деп түйіндейді.
Біз жоғарыда айтқан өнеге-өсиет жалғастығы, ұрпаққа
ұлттық тұрғыдан тәрбие беру, халқымыздың ғасырлап
қалыптасқан әдет-ғұрпын, рухани байлығын қастерлей
білу деген ойымыздың бір парасы осында дер едім.
Елбасы, Тұңғыш Президентіміз бір сөзінде былай
деп еді: «Мен саясаттың адамымын. Саясаттың тілімен
сөйлеймін. Бірақ сөзімнің астарына терең үңіліп, не
айтпағымды біліп отырған абзал». Елбасының: «Қазақ
қазақпен қазақша сөйлессін!» деген де, бұл күнде мәтелге
айналып кеткен сөзі бар. Осының бәрін ой елегінен өткізіп,
қарапайым адами тұрғыдан келер болсақ: «Қазақтың қызжігіттері қазаққа ғана үйленсін» деуге болар еді. Өйткені,
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демографиялық жағынан алғанда, қазақ халқының өсіпөнуі шабандап тұрғаны жасырын емес. Бұл тұрғыда біздің
әрбір қыз-жігітіміз баға жетпес асыл қазына екені даусыз.
Мәселен, қазақтың жүз қызы өзге елге тұрмысқа шығып,
жүз жігіті өзге елден қалыңдық әкелсе, тіпті екіден ғана
нәресте сүйгеннің өзінде, аз уақытта бір қауым елге
айналмай ма? Бүгінде олардың қатары жүздеп емес, мыңдап
саналады. Ең қауіптісі сол, олардан туған ұрпақ қазаққа
тән болмайды. Өскелең ұрпаққа осы жағын көбірек айтып,
ұғындыру көкейкесті мәселе екенін жадымыздан шы
ғарып алған тәріздіміз. Көрерге көз, естірге құлақ болмаған
соң не шара?
Түмен ойдың тізгінін тартып, әңгіме желісіне қайта
оралайық. Уақыттың тұңғиығына қарай жетелеп ала
жөнелетін өлең сөздің құдыретіне қалай таңданбасқа!?.
Осының бәрі он ғасыр бұрын жазылып, хатқа түсірі
ліп, адамзат өркениетінің асыл қазынасына айналыпты
деген ой, жүрегінде оты бар, көңілі ояу әр қазақты мақта
ныш сезіміне бөлейтіні даусыз. Бөлеп қана қоймайды,
бабалар аманатын оқып білуге, терең пайымдауға үйретеді.
Тұғырыңнан адаспауды, халық даналығын жадыңда мәңгі
сақтауды өсиет етеді. Ғұлама-ақын Жүсіп Баласағұнның
заманындағы қыз-жігіттердің ой-арманы, өмірге көзқарасы,
талғам-түйсігі қандай болса, соның бәрі де тап қазіргі жас
буынның бойынан көрініс тапқандай.
«Ер жігітті адастырар көп себеп,
Бірі – күндей сұлулықты көксемек.
Енді бірі даңқтысын қалайды,
Үшіншісі – байлықты жар санайды.
Төртіншісі – бірін де ойға алмайды,
Ақ ниетті, әдептісін таңдайды.
Білгің келсе, оң-терісін осының,
Көр ойланып, меніменен қосылып».
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Бұл жерде ғұламаның сөзін тергіштеп, ойына ой қосып
жатқанымыз әбестік болар. Осы өлең жолдарының өзі-ақ
санасы бар адамға көп жәйды айтып тұрған жоқ па?
Құрметті, оқушым! Ұлы ақынның айтпағын, өсиетнақылын бойыңа сіңіріп, ойға тоқып, қажетіңе жаратуды өз
еркіңе қалдыруды жөн көріп отырмын. Мұның өзі данагөй
ақынның рубаяттарын түпнұсқадан аударып бізге жет
кізген дарынды ғалым-ақын Асқар Егеубаевтың арқасы.
Ғұламаның жүрегіне жол тауып, әр сөзін терең пайым
дай отырып, жан-дүниесін аша білген іргелі еңбек. Ойға
шалымды, сөздің нарқын түсіне білетін өскелең ұрпаққа
Жүсіп бабаң айтқандай: «Көпті көрген көнелердің сөзіне,
құлақ түрсең ой келеді өзіңе» демекпіз.
Мың жылдыққа құлаш ұратын халқымыздың әдетғұрпын, даналық сөздерін бүгінгі күннің талабына орай
жан-жақты зерделеп, өзгертіп, түрлендіріп отыру парыз.
Өйткені әр ұрпақ өз дәуірінің сипатына қарай өмір сүреді,
пайымдайды, ой түйіндейді. Сондықтан, өмірдің барлық
саласын қамтитын дәстүр, өнер, мәдениет, сана, танымұғым жалғастығы дегенге атүсті қарау аса қауіпті. Көпте
ген қазақ жастарының ел тағдырынан гөрі, өз қамын
ойлап, даңғаза тірлікке бой алдырып, өз тұғырынан адасып
қалып жатқаны содан болса керек. Осы тұста дана Абай
айтқан мына бір сөздің орайы келіп тұр:
«Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та, бар қалан».
Қазақы ақыл-ойдың, философиялық таным-түйсіктің
бастау көзіндей болған Жүсіп Баласағұнның терең ойтұжырымдары ондаған ғасырларды артқа тастап, талай
ақын-жыраудың, ғалымдардың, ойшылдардың бойтұма
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рына айналғаны даусыз. Соның бірі – қазақтың кемеңгер
ақыны, композиторы, данагөй ойшылы Абай Құнанбаев.
Ұлы ақынның дүниеге көзқарасы, тағлым-тәрбиесі, адам
ның әрекетінен туындайтын сан алуан жәйларға деген
ой-түйіндері осыны аңғартқандай. Абайдың да өскелең
ұрпаққа, жастарға айтары жетерлік. Оның «Жігіттер, ойын
арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат»
дейтін екі жол өлеңінде қаншама ой, ұлағат жатыр.
«Біреуді көркі бар деп жақсы көрме,
Лапылдақ, көрсе қызар нәпсіге ерме!
Әйел жақсы болмайды көркіменен,
Мінезіне көз жеткізбей, көңіл берме!» –
дейді Абай.
«Бақытыңды сұлулықтан іздеме, «лапылдақ нәпсіге»
еріп абыройдан айрылма, жақсы әйелдің нарқы көркінде
емес, мінезінде» дегенді асқан көрегендікпен жеткізіп отыр.
Дана адамдардың дүние танымы, ой-өрісі уақыт
талғамайды. Өйткені ол ақиқат сөз. Ақиқат та саф алтын
секілді мәңгілік. Өзгермейді, тот баспайды. Қай тұрғыдан
келмеңіз, ұлы Абайдың жастарға айтар үлгі-өсиеті, ақылнақылы мағынасы терең, мәңгі өлмес дүниелер. Жігітке де,
қызға да сын айта отырып, ақын енді бір сөзінде:
«Шу дегенде көрінер сұлу артық,
Көбі көпшіл келеді ондай қаншық.
«Бетім барда, бетіме кім шыдар» деп,
Кімі паңдау келеді, кімі тантық.
Ақыл керек, іс керек, мінез керек,
Ер ұялар іс қылмас болса зерек.
Салақ, олақ, ойнасшыл, керім-кербез,
Жыртаң-тыртаң қызылдан шығады ерек».
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Сұлулық табиғатта да бар. Асқар тау, шалқыған өзенкөл, кілемдей құлпырған кең дала. Бұл дегеніңіз – ғажап
көрініс, табиғи болмыс. Алайда ол тылсым, үнсіз, жансыз
дүние. Сізге тіл қатпайды, алыстан арбап көз тартады.
«Адам көркі, әйел сұлулығы» деген ол бір басқа. Табиғат
берген сол сұлулықты қастерлеп, ақылмен, абыроймен іс
қылар әйел бақытты болмақ. Жұрт ондай адамды «көркіне
– ақылы сай», «пейілі кең, зейілі кем», «жақсы әдептен
аттамаған хас сұлу» деп үлгі етеді.
Расында, әйелдің сұлулығы өзіне әрі мақтаныш, әрі
қасірет болуы да мүмкін. Көп ретте «Сұлудың соры –
сұлулық» деп те жатады. Мұның да астарында шындық бар.
Сұлу әйелге кім сұқтанбайды, кім қызықпайды? Бір сұлуға
бола таласып талай ердің мерт болғанын, тіпті ел мен елдің
соғысуына себеп болған жәйларды шежіре-тарих жақсы
біледі. Алысқа бармай-ақ қазақ халқының көнеден қалған
«Қыз-Жібек», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыр-дастанын
айтсақ та жетіп жатыр.
Кейбір ұшқары ойлайтын әйел мұнысын өз пайдасына
шешіп, жеңіл жүріске салынып, елден ерек, өзгені
менсінбейтін, тәкаппар болатыны да шындық. Әлгінде ақын
Абайдың: «Кімі паңдау келеді, кімі тантық» деуінде осындай
терең ой жатыр. Ал әйелдің қандайын таңдаған жөн? «Ерге
қанат, сүйеніш болатын әйел қандай болады?» дегенді Абай
бір шумақ өлеңге сыйғызып айтады.
«Жасауы көп, малды деп байдан алма,
Кедей қызы арзан деп құмарланба.
Ары бар, ақылы бар, ұяты бар,
Ата-ананың қызынан ғапыл қалма».
Жүсіп бабамыз секілді Абай да «Жігіттің бағын ашатын
көрікті, бақуатты әйел емес, сабырлы, ақылды, намысы бар
бойжеткен» деп түйіндейді.
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Кешегі Кеңес үкіметінің ықпалынан шыға алмай,
қаншалықты теперіш, қысым көрсе де, бізге жеткен асыл
мұрамыз халық даналығы, қазақи ұғым-тәрбие, үлгіөсиет екендігі дау туғызбайды. Халқымыздың ғасырлап
жинаған көне дәстүрін, әдет-ғұрпын, әлеуметтік-рухани
болмысын шым-шымдап болса да кейінгі ұрпаққа жеткізу
үшін еңбек еткен тұлғаларымыз аз ба? Сол үшін басын
қатерге тігіп, өмірін қиғандар аз ба? Бұл жайлы ой
тербесек, талай жерге «шиырлап» кетеріміз ақиқат.
Қазақтың сондай ұлы тұлғаларының бірі, күміс көмей
әнші, ақын-жырау, ұлы композитор Кенен Әзірбаев екені
жұртқа мәлім. Дүниеге ғұлама бабасынан он ғасырдай,
дана Абайдан жарты ғасырға жуық кеш келсе де солар
салған ізбен жүріп, ұлы көштің соңы болған адам. Бұған
ақынның: «Абай мен Жамбыл ұстазым, солардан қалған
сарқытпын» деуі көп ойға жетелейді. Көкірегі ояу, көңілге
тоқып алар жан болса, Кенен ақынның айтып кеткен ақылнақылдары, мәтел сөздері, ой-пікірлері қаншама! Соның
бәрінен қазақи танымды, халқымыздың даналыққа толы
әдет-ғұрпын, тіршілік болмысын көріп-білуге болады.
Кенен ақынның да жас буынға, өскелең ұрпаққа айтары
көп. Соның біразын әңгіме барысында айтып та кеттік. Ал
жар таңдауда жолы болмай опық жеген жігіттің көңіл-күйін,
оның салдары қандай болатынын ақын «Ерлі-зайып» деген
өлеңінде шебер көрсетеді. «Болыңдар ерлі-зайып татутәтті, басыңнан қуалама қонған бақты» деп басталатын
туындының айтпағы көп. Бұл да Жүсіп, Абай бабаларымыз
айтып кеткен даналық ойдың жаңғырығындай сезіледі:
«Әйелің жақсы болса атың байлар,
Шапылдап жаман болса отынға айдар.
Алғаны ер жігіттің жаман болса,
Қаймығып қатарыңнан сорың қайнар», –
дейді.
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Бұл жерде ақын уағыз айтуды, жол сілтеуді мақсат
етпеген. «Өзіңе жар таңдауда абай бол, асығыстық жасама.
Оның салдары мынадай» дегенді ашық айтып отыр.
«Жақсы әйел жұрт алдында жасытпайды,
Салмақты, сабыр сақтап асықпайды.
Алғаның шәйпау мінез болып шықса,
Достарың, ағайының қашықтайды».
Несі бар? Өмірде сирек болса да көріп жүрген тұрмыс
тық хал-ахуал. Ақын мұны да қалыс қалдырмапты. Жақсы
әйелдің қандай болатыны, ақылы кемдеу жаман әйелдің
кейпі? Көз алдыңда тұра қалғандай. Өмірлік жар таңдау
деген, жаңғақ шағып дәнін тату емес. Ойланбай істеген іс
орға жығады, қадіріңді жұрдай етеді дегенді аңғартып тұрған
жоқ па? Тіршілікте болып жататын осындай көріністерді
өлең-жырына айналдырып, жастарға нақыл етіп ұсынған
Кенен ақынның көрегендігіне қалай таңданбасқа! Жақсы
мен жаманды саралай келіп, жар сүюде жолы болған
жігіттің шат-шадыман күйін ақын былайша бейнелепті:
«Адамның қолы ашық, жолы да ашық,
Ешкімнен қор болмайсың сөзден сасып.
Жігітке алыс та дос, жақын да дос,
Жүресің ортасында алшаң басып».
Алған жары жақсы, кездескен жігіттің қолы ашық,
ағайын-туыс, жора-жолдас алдында мерейі биік, үлкен
құрметке ие болатыны әуелден-ақ белгілі. Ал жігіттің жақсы
болмағы, тегіне, өскен ортасына, алған тәлім-тәрбиесіне
байланысты екенін әлгінде біраз сөз еттік. Түптеп келгенде,
Кенен ақынның діттеген ойы да, жас адамға айтпағы да
осыған келіп саяды. Кенен ақын бұған қоса: «Қыздың
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қандай боларын анасынан танисың... Ісмер болар қызыңды
бармағынан танисың... Асыл менен жасықты салмағынан
танисың» деп өз жанынан ой қосады. Бұл да ақынның
көрегендігін, ой-өрісінің тереңдігін аңғартатын жәйлар.
Бірі – ғұлама, бірі – кемеңгер, бірі – ақын-композитор.
Үш тұлға, үш ақын, үш таным.
Өмір сүрген уақыты да үш түрлі.
Бір-біріне ұқсамайтын үш дәуір, үш қоғам, үш формация.
Туып-өскен, адам болып қалыптасқан жері де әртүрлі.
Осыншалық айырмаға қарамастан үшеуінің де дүние
танымы, өмірге көзқарасы бір-бірімен ұштасып, сабақ
тасып жатуына не себеп? Ең бастысы – халқымыздың
ғасырдан-ғасырға жалғасып, үзілмей, тоқырамай бізге
жеткен даналық болмысы, бастауын көне дәуірден алатын,
тамыры тереңде жатқан тарихи-рухани қазынамыз болса
керек. Осындай дария-дана ілімнен сусындап, келелі ой,
асыл сөздер жинаған адамдардың бір-бірімен үйлесім тауып
жататыны заңды құбылыс.
Сөз соңында айтарым, ғасырлар тезінен өтіп, ұрпақ
тан-ұрпаққа, атадан-балаға ауысып келе жатқан қазақи
дәстүріміз, бабалардың өсиет-нақылдары көмескіленіп,
жойылып кетпесе екен. Бүгінгі әсіре бояуы көп, парықсыз,
даңғаза уақыттың жетегінде кетіп, соның көлеңкесінде
қалып қоймаса екен дейтін тілек. Ендігі міндет, осындай
асыл мұрамыздың арнасын кеңейтіп, кейінгі ұрпақтың
санасына құйып кету болмақ. Ал өмірден өз бақытын,
өмірлік жарын іздеген жас адамға айтарым – Даналар айтқан
өсиет сөздерді терең ұғынып, мән-мағынасын пайымдай
білген адам ешуақытта тұғырынан адаспайды, шалыс
баспайды. Өйткені бабалар өсиеті – киелі сөз!
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ӨМІРГЕ ӨКПЕ ЖҮРМЕЙДІ...
Әлдебіреудің өмірді даттап, балағаттап, ауыр сөздер
айтып жатқанын көргенде: «Әй, күнәһар, пенде өмірде
нең бар? Ол Алла тағаланың саған берген сыйы ғой. Соны
дұрыстап сүре алмаған, қадыр-қасиетін ұғынбаған өзіңнен
көр» деп дүрсе қоя бергің келеді. Алайда көрсоқыр, надан
адамға бәрібір. Ғұмыр бойы той-тойлап, ішіп-жеп, шалықтапшалқып жүргенге мәз. Кенен ақынның осындай жүген
сіздерге қаратып айтқан «Топастар тойғанға мәз, түбін ойлар
адамдар аз» деген сөзі мәтелге айналып кеткен.
Өмірдің екінші аты – Уақыт. Жансызға да, жаны барға
да белгілі бір жас белгілеп, соны «қадағалап» отыратын
өмір өлшеуіші. Дана халқымыздың «жазмыштан, озмыш
жоқ» деуі сол. Талай-талай даналарымыз өмірдің шынайы
мәнін көрсетіп, дұрыс ғұмыр кешудің жолын, жөн-жосығын
айтып кеткені мәлім. Соның бәрін жүйелеп, ұрпаққа ұлттық
тәлім-тәрбие беудің құралына айналдыра алсақ, қандай
ғанибет болар еді. Әзірге бұған қабілетіміз де, шамамыз да
жетіңкіремей жатқаны жасырын емес. Мұның өзі арнайы
бағдарлама жасап, қаржы бөліп, бүкіл ел, қоғам болып
қолға алатын іс. Оның ар жағында ұрпақты сақтап қалу, әр
азаматтың намысы мен парызын ояту сияқты ұлағатты істер
бар. Бұл үшін телерадио, баспасөз, өзге де үгіт құралдарын
былай қойғанда, ғасырлар бойы халықпен бірге жасасып
келе жатқан айтыс өнерін кеңінен пайдаланған жөн. «Ана
тілге неге шорқақпыз?», «Бабалардың аманаты», «Тұғырың
нан адаспа!», «Ел үшін туған ұрпақпыз!» деген сияқты
тақырыпта сөз қозғаудың несі әбестік? Аудан, облыс, тіпті
республикалық деңгейде өткізілген мұндай шаралардың,
бүгінде екіұдай күй кешіп, санасы тұмшалана бастаған
өскелең ұрпаққа берері көп. Бұған ой-өреміз жететін шығар.
Өмір жайлы айтылған көнекөз ақын-жыраулардың,
ғалым-жазушылардың сүбелі сөздерін айта берсек, «сөзуар,
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түйіні жоқ шешенге» айналып кетерміз. Алайда заманы
мыздың ғажап ақыны Мұқағали Мақатайұлының дүниеден
өтерде жазып қалдырған ең соңғы өлең-реквиемі ешкімді
де бей-жай қалдырмасы хақ. «Моцарт. «Жан азасы».
Ақынның өмірге, жарық дүниеге деген құштарлығы
мына бір жолдардан-ақ көрініс тауыпты:
«Өмір дегенге,
Тірлікте, сірә, жетер ме ой.
Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой.
Бекер ғой бәрі,
Бекер бәрі – бөтен ғой,
Өмір дегенің – бір күндік Сәуле екен ғой!..»
Дарынды ақынның соңғы демі секілді «Табыт үні»,
«Халық үні», «Жесір үні» дейтін өлең жолдарын оқыған
кезде, расында ақынның жан азабын сезініп, «жаназасын»
өзі оқып жатқандай күй кешіп, көңіл толқиды. Даналыққа,
дара ойға толы осы туындысының өзі-ақ Мұқағалиды
ұлылардың қатарынан орын беріп, атақ-абыройын әуелете
түсері даусыз.
...Бағзы бір заманда жасы жүзге жетіп ақүрпек болған
қариядан: «Құрдас, сырлас, қимастардан кім қалды?» деп
сұрапты. Көзін жұмып, біраз үнсіз отырған қарт: «Менің
құрдасым да, сырлас, қимасым да Өмір ғой, балам!»
деген екен. Қарияның сөзін терең пайымдай алмаған
жұрт: «Е, жарықтық, ақылынан ауыса бастаған екен-ау!»
деп тарасыпты.
Жасырақ кезімде осындай бір ой-түйінді әкемнен де
естігенім бар. Болар-болмас нәрсеге ашу шақырып, «алайдүлей» мінез көрсеткенімді ұнатпай қалған әкем: «Баламау, дүниеден түңілгендей не болды сонша? Сен ойлаған
дай болмады деп уақыт тоқтап қалмайды. Өмір салған
сызатты, уақыт емдеп жазады. Әр нәрсенің артын күтіп,
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сабыр еткен озады, қарағым!» – деп еді. Кейін есейген
кезімде мәтелдеп айтқан әке сөзінен ұққаным, өмір-ғұмыр
дейтін киелі ұғымға өкпе артып, тіл тигізудің үлкен күнә
екендігі, өмір жайлы айтқан көнекөз қарияның да, әкемнің де
айтар ойы бір арнаға тоғысқан ақыл-нақыл екендігі еді.
Расында, адам 60, 80, 100 жыл өмір сүрсе де, сол өзіне
берілген жасты қанағат тұтады. Оны өзгерту, өз қалауын
ша көбейтіп алу – пенденің қолынан келмейді. Қанша
өмір сүрсең де өзің өткерген сол жасың, сенімен түйдей
құрдас емей, немене? Ендеше, сол құрдас-ғұмырдың
қадірін білу, қастерлеп-құрметтей білу, әзілдесіп, сыйласып
өту қандай ғанибет!
Өмірдің ажырағысыз бір сыңары уақыт дедік. Ендеше,
адамның бозбала, жігіттік шағы, серілік құрып думандатар
кезі, өмірлік жар іздеп шарқ ұратын, адам болып қалып
тасатын, өсетін, ел ағасы, қария-қарт атанатын кезеңдердің
бәрі-бәрі уақыттың еншісінде. Уақытқа қарап адам бой
түзейді, есейеді, кемелденеді. Көнекөз қария айтпақшы,
ендігі жерде адамның ойына ой қосып, ақылдасып, сырла
сатыны «Уақыт» болмақ. Әлгінде қария айтқан «сырласым»
дегендегі сөз түйіні осында болса керек.
Қазақтың ұғымында «жазмыш-тағдыр» дейтін түсінік
бар. Бұл да көнеден келе жатқан, мәні терең, даналық
көзқарастың бір парасы. «Адам тағдырдан аттап кете
алмайды», «маңдайға не жазылса соны көреді», «тағдырыңа
өкпелеме, тіл тигізбе» дейтін аталы сөздер (афоризм
дер) содан қалған. «Өмір», «уақыт» секілді «тағдыр»
ұғымы да адам ғұмырының ажырағысыз бір тетігі. Көзге
көрінбейді, қолға ұстай алмайсың, түр-әлпеті, исі жоқ
тылсым дүние. Тағдырына риза адам шат-шадыман күй
кешсе, тағдырына өкпелі адам елден жырақ, ренжулі жүреді.
Осының бәрін түйіндей келіп, ой елегінен өткізсек өмір мен
уақыттың бірі – құрдас, бірі сырлас екендігі ешқандай дау
туғызбайтыны сияқты, «тағдыр – адамның мұңдасы» десек
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еш сөкеттігі жоқ. Ал, «жасың жүзге жетсе де жаның тәтті,
қара жердің қойнына енгің келмес» деп Кенен ақын айтқан
сөзге жүгінсек, жер басып жүрген адамның ешқайсысы
бұл тірліктен өз еркімен кеткісі келмейтіні ақиқат. Жарық
дүниені кім қисын? Дарынды ақынымыз Мұқағали:
«Бір күндік сәуле.,
Бір күндік жарық мекенім!
Мәңгілік түнек-қапасқа қалай кетемін.
Келмейді-ау тілім...
Өлгеннен сұра дер едім,
Тірі жандарға,
Өмір дегеннің не екенін», –
депті.
Арқалы ақын осылай деп тербенеді. Бұл шындыққа
кейбіреулер, әсіресе жалын атқан арынды жастар көп
мән бере қоймас. Өмірдің талай белесінен өтіп, қызғын
дәуренді бастан кешірген, тірліктің ащы-тұщысын бірдей
татқан жандар үшін бұл ой-толғаудың қаншалықта әсерлі
екенін айтып жатудың қажеті болмас. Ақын көксеген бір
сәттік «жарық сәулесі», жанын тербетіп, сағыныш сезімін
туғызған көңіл иірімі – қимастық болса керек. Жүз
жасаған көнекөз қарияның да, дария көңіл ақынның да
айтпақ ойы бір-бірін толықтырып, ұштасып жатқандай.
Оқушым, тап осы тұста ғасырмен құрдас қария меңзеген,
біртуар ақын Мұқағали келістіре айтқан ой-түйіндерін
санамыздан өткізіп көрелікші. Расында:
«Өмір – құрдасың,
Уақыт – сырласың,
Тағдыр – мұңдасың,
Жарық дүние – қимасың!» –
екені дау туғызбайтын ақиқат болып шықпай ма!?.
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***
Кез келген адам үшін ең қасиетті саналатын үш нәрсе –
ол туған жерің, өскен елің, ананың ақ сүтімен дарыған ана
тілің. Бұл жөнінде қаншама ой-толғаулар, өлең-жырлар,
ғұлама пікірлер айтылды десеңізші. Әсіресе, бұл үрдіс еліміз
тәуелсіздік алып, күллі әлемге еркін-егемен халықпыз деп
жар салған тарихи кезеңнен бері толассыз жүргізіліп келеді.
Зымырап жылдар өтті.
Міне енді, 2021 жылы сол айтқан тәуелсіздікке 30 жыл
толғалы отыр. Аллаға шүкіршілік етейік. Қазақтың кең-бай
тақ жері тотыдай түрленіп, еліміз етек-жеңін жинап, замана
аталатын ұлы көштен қалмай өсіп-өніп келеді. 2030 жыл
дары ең бай-қуатты дейтін 30 елдің қатарынан орын аламыз
дейтін игі мақсатымыз да бар. Әр қазақты толғандыратын,
қамшылайтын, мақтанышқа бөлейтін іргелі іс.
Жерімізді ешкім көтеріп алып кетпес, біреу келіп
елімізді бір жаққа көшіріп жібере қоймас, алайда тіліміздің
өрісін тарылтып, құрдымға айналдыратындай тәсіл, айла,
сыртқы күштердің бар екенін мойындамасқа болмайды. Ол
бүкіл ұрпақты өзіне телміртіп қойған компьютер жүйесі,
елдігіңді сынға салатын жаһандандыру үрдісі, «қолы ұзын»
алпауыт елдердің ықпалы, іс-әрекеті дер едім. Сондықтан
жер-суымызды, туған елді қалай қорғасақ ана тілімізді
де солай қорғай білуге тиіспіз. Бұл бір адамның қолы
нан келетін шаруа емес. Ел, мемлекет болып, бүкіл қоғам
бірлесіп іргелі шара қолданбаса «ана тілінің» тағдыры
мүшкіл екені даусыз.
Әрине, менің бұл ойым тап қазір жанымнан шығарып
жатқан жәй емес. Көп жылдан бері айтылып, жазылып,
талай дау-дамай туғызған, әбден сүрленген тақырып. Солай
десек те нәтиже неге жоқ? Жолаушылап қайда барсаң да,
мейлі көшеде, мейлі көпшілік орындарда болсын, орысша
шүлдірлеп жүрген қазақтың жастарын көресің. Өз еліңде
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емес, алыс бір шетелде жүргендей сезінесің. Осының
бәріне алдымен қарекетсіз, арқаны кеңге салып алаңсыз
жүрген өзіміз кінәліміз. Жас ұрпақтың жүрегіне жол таба
алмаған, қазақи дәстүрді, қазақ тілін үйретіп, үйіріп-елітіп
әкететіндей іс-шаралар ұйымдастыра алмайтын мәдени
орталықтарымыз кінәлі. Бөтен елдің бір-екі ұл-қызы қазақ
ша сөйлесе немесе бірер отбасы баласын қазақ балабақша
сына, мектепке берсе болғаны бөркімізді аспанға лақтырып,
мәз болатын аңқау-аңғалдау мінезіміз кінәлі.
«...Ерте-ерте заманда ұрлық жасап қолға түскен
күнәһарды патшаның алдына әкелген уәзірі айбалтасын
әлгі бейшараның мойнына тақап тұрып: «Дат, тақсыр! Не
бұйырасыз? Басын шауып таста десеңіз, әп-сәтте қағып түсі
рейін» дейді. Патша тұрып: «Оның басын алғаннан не пайда?
Тірі жүрсе бір кәдеңе, шаруаңа жарайды. Одан да тілін
кес. Тілі жоқ адамнан келер қауіп жоқ. Айтқаныңа көнеді,
айдауыңа жүреді, артық сөз сөйлемейді» деген екен. Сол
айтқандай тілінен айрылған ел, бәрінен айрылатыны ақиқат.
Қазақтың байырғы, қазіргі зиялылары, жанашырлары,
саясаткерлері тіл мәселесін қайта көтеріп, мұны мемле
кет деңгейінде ғана емес, халықаралық ауқымда шешуге
атсалысса, нұр істіне нұр болар еді. Өйткені, тәуелсіздіктің
алғашқы жылдары жердің де, тілдің де мәртебесін көтеріп,
үлкен-үлкен мінбелерден сөз сөйлеп, дабыл қаққан тіл жан
ашырлары көп болды. Талай игі шаралар жүзеге асырылды.
Жұрт құптарлық іс болғаны рас. Кеңестер дәуірінде бар
қасиетінен айрылып, жойылып кетуге шақ қалған қазақ
тілі бой түзеп, көркемденіп, өзінің табиғи бастауын қайта
тапқандай болғаны жасырын емес. Көп жылдар үстемдік
құрған орыс тілі айылын тартып, ығысқандай болып еді.
Бүгінде сол адамдардың қатары сиреп, бірі қартайды,
енді бірі өмірден баз кешті. Орысша ойлап, орыс тілінде
сөйлейтіндердің саны көбеймесе азаймай тұр. «Қазақ тілінің
өрісі тарылып, тұрмыстық деңгейде ғана қалып қоя ма?»
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деген қауіп те жоқ емес. Оның басты себептері де баршылық.
Соның бірі – үш тілде сөйлей білу, үш тілді меңгеру деген
үрдістің белең алуы болса керек. Оның арнайы бағдар
ламасын жасап, оқу жүйесіне енгізіп те үлгердік. Пайдасы
мен зиянын електеп, сараптап жатқан ешкім жоқ.
Әрине, заманның талабына қарай, сондай-ақ төрткүл
дүниеге тарап, әлем халқының ортақ тіліне айналған
ағылшын тілін білудің еш зияндығы болмас. Ол түсінікті
жәй. Ал бірнеше ғасыр бойы орыс мәдениетінің, орыс
тілінің ықпалында болып келген, тең жартысы орысша
сөйлейтін қазақ халқы үшін, әсіресе өскелең ұрпақ үшін
осы бастаманың пайдасы бола қояр ма екен? Өз тілімізді
өгейсітіп, өз деңгейіне көтере алмай жүргенде, бұл тірлігіміз
тым асығыстық емес пе екен, деген ой маза бермейді.
«Артық қыламын» деп, «тыртық» етіп жүрмесек болғаны.
Қазіргі кезде бүкіл ел болып «орта және шағын»
бизнесті дамытуға атсалысып жатырмыз. Өте құптарлық
жәй. Өйткені мемлекеттің жылдық кірісінің қомақты бөлігін
құрайтын, мол қаражат әкелетін табыс көзі. Әркім жолын
тауып, өз қалауынша «бизнесін» жүргізіп жатыр. Бүгінде
жүздеп-мыңдап ашылып жатқан осы шаруа иелерінің қазақ
тіліне деген немқұрайды тірлігі көңіл алаңдатады. Әртүрлі
жарнамалары, мекеменің атауы, шығарған өнімдерінің
қаптамасына дейін орысша. Қол астында істеп жүргендер
дің дені қазақ жастары. Қожайыны қай тілде (орысша)
сөйле десе, сол тілде сөйлейтіні белгілі. «Қайда барсаң да,
алдыңнан Қорқыттың көрі шығадының» кері келіп тұрғандай.
Мұндай жағдайда қазақ тілі қайтіп оңалсын, қалай дамы
сын? Тамырлары қурап үзілгелі тұрған бәйтерек іспеттес
шайқалақтап әрең тұр.
Ел билеудің әрқилы тетігін үйретіп, жастарымызды
іріктеп, сынақтан өткізіп мемлекеттік қызметтің әртүрлі
саласына тарту өте маңызды шара. Жасыратыны жоқ,
бірінің әкесі, бірінің көкесі мықты деп, келсін-келмесін
жас адамдарды жоғары лауазымдарға отырғызудың қанша
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лықты зиянды екенін жұрт көріп отыр. Алысқа барудың
қажеті не? Бірінен соң бірі істі болып, түрмеге тоғытылып
жатқан талай жас адамдардың мүшкіл халі осыған дәлел.
Бұған өмірден алған тәжірибесі жоқ жас адамдар кінәлі
емес, соларды жетелеп-желпінтіп жүрген әзәзілдер кінәлі.
Сондықтан, елдің болашағы жастардың қолында деп қан
шалықты жар салғанмен, билік тізгігін ұстатып, жоғары
қызметке тағайындау кезінде өте мұқият болғанымыз жөн
шығар.
Көңіл алаңдатар тағы бір жағдай. Жоғарыда айтып
кеткендей, бар болмысы компьютерге жегулі, бүкіл тәлімтәрбие, білімді содан алып, ұлттық таным, салт-дәстүр
ден алшақ кеткен жас буынның алды 30-40 жасқа келді.
Олардың өмірге, туған елге деген көзқарасы, пайымдауы,
жауапкершілігі өзгеше. Бұл жерде әңгіме төркіні қазақи
ортада өсіп, ой-санасы қазақша қалыптасқан жас адамдар
туралы болып отырған жоқ. Басқа тілде сөйлейтіндер
жайлы ой бөлісу. Ана тілінің уызын татып, бойына сіңіре
алмаған адам, ешқашан өз елінің көшбасшысы, жанашыры
бола алмайды. Жақсы қызметкер, еңбекқор, іскер болуы
мүмкін, алайда сол елдің жоғын жоқтайтын ұлтжанды,
намысқой, патриоты болуы екіталай. Бұл ақиқат.
Ендігі қазақ жастары қандай болуы керек? Ұлдары
мыз ұлықты, қыздарымыз қылықты бола ала ма? Күмән
көп. Әрине, уақыт өзгерді, сонысына қарай адам да өзге
ретіні рас. «Еңку-еңку жер шалып, егеулі найза қолға
алып» дейтін Махамбет бабамыздың дәуірі, ыңылдап ән
сала отырып, кестелей өрнек өретін Қыз-Жібек анамыздың
заманы өткелі қашан. Тап қазіргі біз өткеріп отырған уақыт,
«ширақтау» болмасаң аузыңдағыны қағып әкететін пысықай
адамдардың дәуірі. Сондықтан, ұрпағымыздың салауатты,
білімді, іскер, сақ болғаны аса қажет.
Шетелдерге шығып білім алудың, тәжірибе жинап, ел
танудың еш сөкеттігі жоқ шығар. Уақыт талабы сондай.
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Алайда, қайда жүрсең де өзіңнің қазақ екеніңді, ана тіліңді
ұмытпай, еліңнің байырғы әдет-ғұрпын жадыңда мықтап
сақтау қажет-ақ. Жастарға осындай талап қоя отырып,
пәрменді іс-шараларға көшетін уақыт жетті. Оның заманға
сай жаңа үлгілерін, бағдарламасын жасау керек. Мұн
дай іс-шаралардың қазақ жастарын елітіп-ертіп әкететін
дей пәрменді болғаны абзал. Қайта жаңғырудың алғашқы
кезеңінде өзге шаруаны (саясатты) сәл кейінге ығысты
рып, елдің әл-ауқатын арттыру, тұрмыс жағдайын жақсарту
мәселесіне көбірек көңіл бөлінгені рас. Осы күні сол
үрдістен абыроймен шығып, елдің еңсесі көтерілді, мемле
кетіміз аяғына нық тұрды. Қазынамыз алтынға толып,
мерейіміз арта түскенін несіне жасырамыз. Ендігі жерде
өскелең ұрпаққа қазақи тәлім-тәрбие беру, қазақ тілін сақтап
қалу мәселесі бірінші кезекке шығуы тиіс. Мұның өзі
елдігімізді танытатын, мәңгі ел болып қалуға жол ашатын ең
абыройлы іс екені даусыз. Мінез-құлқы, іс-әрекеті қазақы,
өз пайдасынан гөрі елдің жәй-күйін көбірек ойлайтын
білікті, іскер ұрпақсыз бұл мәселені шешу мүмкін болмас.
Иә, көп сөз – көбік. «Сонда не істеуіміз керек?» деген
сауалға азды-көпті өз пікірімді айтып көрейін.
Ең алдымен біржолғы, науқаншыл іс-шаралардан бас
тарту қажет. Бірнеше бет параққа жазылып, жоғарыдан
келетін тапсырыстарға орай жүзеге асырылатын «ортаңқол»
шаралардың ешқандай құны жоқ. Ол жәй есеп беру үшін
ғана қажет. Арнайы тақырып бойынша аудан, облыс
көлемінде өткізіліп жататын құрғақ «уағызға» толы кеш
терге жастар көп бармайды. Керісінше, деңгейі орталау
болса да, шетелден келетін әншілердің шоу-концертіне,
даңғаза музыкасына жастарымыз топырлай келіп, шыбындай
үйілетінін көріп жүрміз. Осындай шаралар өткізу біздің
қолымыздан келмей ме? Неге келмесін!
Қала күндеріне, атақты адамдардың мерейтойларына,
басқа да жәйларға байланысты өткізіліп жататын іс-шара
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лардың шегі жоқ. Қыруар қаржы бөлініп, ат шаптырылып,
дастарқан жайып қонақ күтісіп жатады. Мұндай тойлар
дың діттегені көп ретте жастарға тәлім-тәрбие беру емес,
«тойға жоғары лауазымды адамдардан кімдер келеді екен?»
дегенге саяды. Тойды қызықтап қайтқаны болмаса, өскелең
ұрпаққа тарыдай да әсері жоқ. Той тараған соң, күпіне
сөйлеп: «ана жақтың жорғасы мықты екен, мына жақтың
жүйрігі суырылып бірінші келді, пәлен үй тігіліпті» деген
көпірме сөздерден өзге ойға түйіп қалатындай дәнеңе де
қалмайды. Мұнымды, жәй ғана сөз арасында айтыла салған
ой-пікір деп түсініңіз. Болмаса көнеден келе жатқан ұлттық
салт-дәстүрімізді ұлықтаудың не сөкеттігі бар. Бәйгемізді
шауып, көкпарымызды тартып жүре бергенге не жетсін!
Бұл жерде менің айтпағым, осындай іргелі той-жиындарды,
іс-шараларды жастарға бағыштай отырып, солардың
санасына сәуле түсіретіндей етіп өткізсе деген ой. Өйткені,
өзге елдің үгітіне еліктеп, өз ұлтына өгейсіне қарайтын,
«самарқау» жастарымыздың қатары жыл санап көбейіп
барады. Бұл жасырын емес.
Қазақстанда мыңдаған тұрғыны бар ірі-ірі қалалар
баршылық. Жылына бір рет, сол қалалардың бірін таңдап
алып (негізінен орысшасы басым солтүстіктегі қала
ларда), Бразилияның (Рио-де Жанейро) жыл сайын өткі
зетін карнавалы іспеттес (әрине ұлттық ерекшелігімізді
сақтай отырып) көне салт-дәстүрімізді, тілімізді молы
нан насихаттайтын ауқымды шаралар неге өткізбеске?
Бұған сырттан біреулерді шақырып, қонақ етіп, ақша төлеп
жатудың қажеті жоқ. Басқа облыстарды тарта отырып, бәрін
де өз күшімізбен жасауға әбден болады. Ұлттық тұрғыдан
арнайы бағдарлама жасалып, екі-үш күнге созылатын мұн
дай іс-шараға мемлекет тарапынан көмек берілсе, нұр үстіне
нұр болмақ. Тап сол күндері қазақтың бүкіл тарихы, салтдәстүрі, өткені мен бүгіні көрініс тапқандай, бүкіл қазақ елі
көшіп келгендей әсер қалдырса ғой, шіркін! Әр жыл сайын
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өткізілетін мұндай мереке-шараның кейінгі ұрпаққа берері
мол болатыны ақиқат. Жас буынның мерейін арттырады,
намысын қайрайды, санасын оятады.
«Қиялсыз адам, қанаты жоқ құс іспеттес» деп текке
айтылмаса керек. Өмірде болып жататын бүкіл игі істердің
бәрі де қиял-арманнан туындайтыны рас десек, бұл ойы
мызды да жүзеге асырып, халықтың игілігіне жаратуға әб
ден болады. Ол үшін таза пиғыл, ниет болса болғаны. Осы
ған орай әртүрлі атаумен өткізіліп жататын конкурстардың
да ауқымын кеңейтіп, өзгеше мазмұн, ұлттық сипат берген
дұрыс секілді. Мұнда да қазақ жастарына тіл үйрету, қаза
қи әдет-ғұрыптарды көбірек насихаттау жағына айрықша
көңіл бөлген жөн. Осы үрдістен шыққан конкурс жеңімпаз
дарына берілетін сый-сыяпаттың да қомақты болғаны дұрыс.
Тегін пәтердің кілтін, туристік жолдамалар беру, көлік сый
лау, әртүрлі оқу орындарына конкурссыз қабылдау, басқа да
ынталандыру шараларын кеңінен пайдалану тиімді болар
еді. Бұл қаражатты оңды-солды шашып, жөнсіз шығын
дану емес. Ертеңгі күні ұрпағың мәңгүрттеніп, тілінен
жеріп, қуыс кеуде, тұрлаусыз болып қалса сол шығын.
Бұл мәселені ертерек қолға алып, бүкіл ел болып жұмыла
кіріспесек, ертеңгі күні кеш қаларымыз сөзсіз. Ақылға
салып, батыл қарекет жасайтын уақыт жетті, ағайын!
«Ауруын жасырған ауырмай өледі». Сәл қатқылдау
естілетіні болмаса көңілге қонатын сөз. Қазақ халқының
жүріп өткен бүкіл жылнама тарихына көз жүгіртсеңіз, «бір
жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып» дегендей, берекебірлігі артқан дәуірде, рухы асқақтап, айдарынан жел есіп,
айбарынан төрткүл дүние тітіркенгендей қаһарман ел
болғанын байқайсыз. Адамдары ақылгөй, жастары жаужүрек
болғанын аңғарасыз. Сол қасиетінен айрылған бойда тоз-тозы
шығып, ру-руға бөлініп, ұсақтанып, дәрменсіз күй кешкені
тағы да мәлім. Осы күні ел аузында жүрген: «Қазақты ешкім
сырттан келіп жаулап алмайды. Қазақтың жауы – жікшілдік»
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дейтін көңілге қозғау салатын сөз бар. Бұл дегеніңіз – «ел
болуды емес, ел билеуді» ойлайтын жетесіздердің тірлігі.
Елдің берекесін кетіріп, құрымға айналдыратын әзәзіл
әрекет. Біздің осындай осал тұстарымызды өзге елдердің
қалай пайдаланып, өзімізді орға жығып кеткен жәйларды
жұрт жақсы біледі. Өткен тарихымыздан тағлым алатындай
уақыт жеткен жоқ па? «...Бас-басына би болған өңкей қиқым,
мінеки, бұзған жоқ па елдің сыйқын?» дейтінді дана Абай сол
дәуірде-ақ айтып кеткен.
Топ құру, жікке бөліну, рушылдық секілді келеңсіз
жәйлар осы күні де бой көрсетіп қалады. ...Жап-жас жігіттің
сәл ғана шалыс айтылған сөзді көтере алмай, дастархан ба
сында отырған бүкіл жұртқа тіл тигізіп, өзінің руын дәріп
теп, артықшылығын айтып дау туғызатын жәйларды талай
көрдік. Мойнына дейін қызарып, шеке тамырлары жарылып
кететіндей білеуленіп, жөнсіз мінез танытады. Бір түсініксіз
нәрсе аузы дуалы, елге қадірі бар дейтін ағаларымыз, осы
күнгі мүйізі қарағайдай саясаткерлеріміз, атақты ақынжазушыларымыз, қоғам зиялылары осындай мәселерге
сын айтуға келгенде күмілжіп, аса құлық танытпайды. Ал
мұндай келеңсіз жәйлар адамды да, елді де іштей бүлдіріп,
жегідей жейтін «ауру» емей немене? Әсіресе, ақыл
тоқтатпаған, өмірдің ащы-тұщысын татып көрмеген жас
буын үшін бұл аса қауіпті «індет».
Жеті атасын, өскен ортасын, ата-анасының шыққан
тегін, руын сұрастырып білу қандай да бір артықшылық
дегенді білдірмесе керек. Бар болмысы, шежіре-тарихы,
тәлім-тәрбиесі, танымы ұрпақтан-ұрпаққа ауызша беріліп
отырған қазақ халқы үшін, мұның бәрі ғасырлап қалыптас
қан ереже-тәртіп. Әке жағынан, шеше жағынан қандай
туыстығың бар? Жеті атаңды білмей, жақын қарындасыңа
қол салып жүрме дегенді үйрететін тағлым. Қазіргі ұғымда
мұны «анықтама алу» деп те түсінуге болады. Осы за
манда шетелге бара қалған қазақтан ешкім «руын» сұрап
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жатпайды ғой. Біліміңе, іскерлігіңе, бойыңдағы ұлттық
ерекшеліктеріңе қарап бағалайды.
Жиырма бірінші ғасырға нық қадам басқан, пейілі таза,
көңілі ақ, тәуелсіз еліміздің жастарын әлгінде айтылған
жаман әдеттен аулақ болуға тәрбиелеу басты парыз.
Бұл салт-санамыздың, елдің де, діліміз бен тіліміздің де
біртұтастығын айғақтайтын басты өлшем болуға тиіс.
Өз жерінде жүріп-ақ, түр-тұрпатынан, тілінен айрылып
«өлместің» күйін кешіп, тіпті жойылып кеткен халықтар
аз ба? Бәлкім, бізге тап қазір сондай қауіп төніп тұрмаған
шығар? Алайда, «сақтансаң – сақтаймын!» дейтін
Жаратушының ескерту сөзін қаперден шығаруға болмайды.
Аумалы-төкпелі замана көші, мың құбылған уақыт үрдісі
бізді осындай ойға жетелейді. Түп қазығынан айрылып,
құрымға кеткен әлгі елдер секілді, енді бір 100-150 жылда
«арпа ішінде бір бидайдың» кері келіп немесе қуырдақ
арасындағы қараң-құраң әбден күйіп кеткен бауырға ұқсап
қалмасақ болғаны...

ЕЛ БОЛАМ ДЕСЕҢ ІРГЕЛІ...
Сан алуан табиғаттың, орман-тоғай, сай-саланың көркі
бұлбұл құс екені жұртқа мәлім. Оның көңіл тербетер әсем
әніне, жүз құбылған үніне тамсанбайтын жан жоқ шығар?
Алайда, өзге құстардың үні естілмей, күндіз-түні, ертеден
кешке дейін тек бұлбұл ғана сайрайтын болса, адам одан
да жалығары сөзсіз. Менің де тым көсемсініп, білгішсініп
кеткенімді оқушым осылай қабылдауы мүмкін ғой. Сондық
тан ойымды тұжырымдап, жел сөздің тізгінін тарта түскенім
жөн болар. Бұл бір себеп болса, екінші себеп, бүкіл дүние
ні әбігерге салып, адамдардың зәре-құтын алып, жүздепмыңдап о дүниеге алып кетіп жатқан «короновирус» дейтін
індеттің шыға келуі. Адам таңдамайтын бұл тажал біздің
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елді де, менің отбасымды да айналып өткен жоқ. Кемпірім
екеуміз бір-бір аунап түстік. Әйтеуір бала-шаға дін аман.
Көңілге медет етерім сол ғана. Атойлап келетін жау емес,
үндемей келіп тірсектен ұратын әзәзіл екен. Алдымен
тамақтан алды. Жөтел қысып, денемнің қызуы көтеріліп,
түспей қойды. Дәрігердің айтқан дәрілерін ішіп, тұмау
тисе болғаны балаға да, үлкенге де беріп жататын байырғы
қазақтың емі «құйрық майдан» ұрттап қойып жата бердік. 3-4
күн өтті. Дерттің қаймығар түрі жоқ. Буындарым дірілдеп,
денем күннен-күнге ауырлап бара жатқан секілді.
Теледидар болса күндіз-түні тынбай бұл дерттің аса
қауіпті екенін, әсіресе жасы келген адамдар үшін өте ауыр
тиетінін айтып дамыл таппайды. Соның бас-қасында жүріп,
күндіз-түні елге қызмет істеп жүрген медицина қызметкер
лерінің арқасында, сонау бала кезімде қолына су құйып,
талай батасын алған әкемнің замандас құрдасы Қисық ата
ның келіні де бар екенін сонда білдім. Қисық атамыздың
немересі Қуаныш бауырымның жұбайы, медицина ғылымда
рының докторы, білімді маман, білікті дәрігер Қисықова
Сәуле Дүйсебекқызы. Ол кезде Нұрсұлтан қаласы қоғамдық
денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Күніне бірнеше
рет теледидардан сөйлеп, көлденең келген дерттің ерекшелігін тәптіштей айтып, жұртқа ұғындырып жататын еді.
Шай үстінде зайыбыма «Әй, бәйбіше, жаны шығарда
торпақ та тұяқ серпеді деуші еді. Мына селебеге мойын
сұнып, үнсіз жата береміз бе? Сәуле келінге бірауыз айтып
көрсеңші» дедім. «Әрі келінің, әрі қарындасың өзің неге
телефон соқпайсың?» деді әзілдеп. «Мен не деп айтамын?
Ағаң өлейін деп жатыр деймін бе? Әйел адамдар бір-бірін
жақсы түсінеді. Әлде менің өлгенімді күтіп жүрсің бе?»
деп әзіліне әзілмен жауап бердім. Бәйбіше сол күні-ақ
телефон соқты: «Апай, вы что делаете? Сіздер әлдеқашан
стационарда жатуларыңыз керек еді. Егде адамдарға
үйде емделуге мүлдем болмайды. Жиналып, киініп даяр
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отырыңыздар. Бір сағаттан соң «Жедел жәрдем» келіп
алып кетеді» депті. «Жанашырың болмаса, жаныңды сенің
кім ұқсын!» деген осы.
Сәуле келіннің айтуымен қаладан қашықтау осы індетке
арнап салынған емханаға келіп жайғастық. Әшейіндегі
ауруханаларға мүлдем ұқсамайды. Аулада, дәлізде бос
жүрген бір адам көрмейсің. Құлаққа ұрған танадай
тыныштық. Қабағы қатулы адам секілді салқын, суық мінез
танытатын тәрізді. Адамдарда артық ауыз сөз жоқ. Ол қайдан
болсын? Бүкіл тұлабойын қымтап, бет-аузын тұмшалап орап
алған дәрігерлер мен медбикелердің әйнек бетпердесінен
екі көзінен өзге ешнәрсе көрінбейді. Бетіңе төне қараған
сол көздерден үрей де, саған деген қамқорлық сезім де
байқалып тұрғандай. Тап бір әппақ матаға орап тастаған тірі
мүсіндерге ұқсайды. Тіпті сырттай қарағанда басқа бір алыс
ғарыштан қаптай келіп, жер бетіндегі пенделерге араша түсіп
жатқан өзге планетаның адамдары сияқты әсер қалдырады.
Бірінен соң бірі кіріп, өзіне ғана тиісті емін жасап, тез-тез
басып кетіп жатқан дәрігер қыздардың ширақ қимылының
өзі-ақ көп нәрсені аңғартқандай. Мұнда байсалдылық та,
қорқыныш та, үлкен жауапкершілік те бар. Бір ғажабы, бірер
сағат өтісімен үстіндегі киімдерін шешіп тастап, басқасын
ауыстырып киеді екен. Осыншама қауіп-қатердің ішінде
жүріп, сабырлы мінез танытқан ақ халатты ару қыздарымызға қалай сүйсінбейсіз!?
Сыртқа шығуға рұқсат жоқ. Бөтен адам саған бас
сұқпайды. Сен ешкімге бармайсың. Жарық дүниеге тек
терезе арқылы көз тастап, қиялға мініп шарлайсың. Бәйбіше
екеуміз көлденең келген дертпен алысып, тоғыз күн жаттық.
Қайта біз, құдай есіркеп дер кезінде, өкпеміз қабынбай, індет
асқынып кетпей тұрып келіппіз. Болмаса, бұл тажалдың
құрығы ұзын екенін теледидардан көріп, ұзынқұлақтан
естіп жатырмыз. Ешкімнің лауазымына, атақ-даңқына, жас
айырмасына қарамайтын бұл дерттен талай адамдар зардап
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шегіп, өмір мен өлім арасындағы өлара кезеңді жанымен
сезініп қайтты емес пе? Солардың ішінде даңқты адамдар
да, палуандар да, ғарышкер, әнші, зиялы қауым өкілдері де
жетерлік. Міне, сөйтіп төтелей келген «ажал» құрсауынан
аман-есен құтылып, отбасымен қауышып, ел қатары
тірлік етіп жатқан жәйымыз бар. Бұл енді Тәңірдің берген
бір сыйы шығар. Соған қоса, қауіп-қатерге қарамастан,
адамдардың өміріне араша түсіп, жанқиярлық көрсеткен
Сәуле Дүйсебекқызы сияқты, қазақтың намысқой, ержүрек
ұл-қыздарының арқасы деуге әбден болады.
Осы жағдайдан кейін жазуға отыруым тым сиреп кетті.
Отырған күнде де тез шаршаймын. Еске түсіру, еске сақтау
қабілетім де төмендеп кеткен сияқты. Әлгінде ғана ойыма
келген нәрсені «жоғалтып алып», есіме түсіре алмай
қиналатын кездерім көп. Бұдан бұрын айналасы үш-төрт
сағаттың ішінде, «ой желітіп» біраз нәрсе жазып тастаушы
едім. Ендігі сәтте жарты бетке, кейде бір жарым бетке
төзімім әрең жетіп жүр. «Уақыт өте, мұның бәрі өз қалпына
келеді» деп дәрігерім айтып еді. Сол уақыттың қашан
болатыны беймәлім.
«Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің» дейтіндей,
бұл індеттің сыры да, жыры да көп екен. Осы күні ғалым
дар, журналистер, сенсацияға әуес адамдардың бәрі жабыла
жазып түгесе алмай жатқан тақырып осы. Бірі – бұл
індетті адам қолымен қасақана жасалған нәрсе десе, енді
бірі тұңғиық ғарыштан жеткен, адамзатқа беймәлім вирус
дегенді айтады. Сәуегей ғалымдардың енді бір тобы: «Бұл
әлі түк те емес. Үлкен қауіптің басы ғана. Антарктиданың
мыңдаған ғасырлар бойы қатып жатқан «мұз жамылғысы»
еріп, жердің төсі жалаңаштанып қалған сәтте не боларын
білесіз бе? Тіршілік атаулыны жойып жіберетіндей нағыз
қауіп-қатер сонда жатыр. Адам баласына мүлдем белгісіз
бактериялар мен вирустар, басқа да індеттердің «бас көтеруі»
әбден мүмкін. Өз кезегін күтіп жатқан мұндай тажалға
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бүгінгі адамзат та, қазіргі ғылым да төтеп бере алмайды.
Ақырзаман дегеніміз сол!» – деп шошытады.
Ертерек кезде бір құрдасым: «Басқа тисе өлерміз,
к...ке тисе көрерміз» деп күлдіруші еді. Расында, адам баласы
бұл жарық дүниеде не көрмеді дейсіз? Жойқын соғыстар,
қаптаған топан сулар, жер бетін түгел шарпып өткен алапат
өрттер, зіл-залалар, ашаршылық, ауру-індеттер, басқа да
толып жатқан апаттар. Соның бәріне төтеп берген өміршең,
жанкешті, өлермен Адам баласы ғой. Бұл қасіреттен де
тезірек айығып, өз қалпына түсер деген үміттеміз.

***
Бүгінгі таңда, әлемдегі ірілі-ұсақты елдердің бәрі
де атышулы дағдарысты бастан өткеріп жатқаны мәлім.
Соның көбісі тұралап, төрттағандап қалмаса да, дәрмені
құрып, аяғында әрең тұр. Бірі бұдан шаш-етектен пайда
көріп масайрайды. Енді бірі зардап шегіп қайғырады. Тарих
тағлымына көз жіберсеңіз, мұндай жағдай көбіне алапат
соғыспен аяқталып отырады екен. Бұған миллиондардың
өмірін қиған бірінші-екінші дүниежүзілік соғыстар куә.
Осы күні бүкіл адамзат бастан кешіріп отырған «короно
вирус» атты індеттің қарымы солардан еш кем түсіп жат
қан жоқ. Миллиондаған адамдардың «тізесін бүктіріп»,
ажал құштырды. Толқынды толқын қуғандай, бірде
бәсеңсіп, қайта қаһарына еніп дес беретін түрі жоқ. Қолда
рында соғыс қаруларының алуан түрі бар алпауыт елдер
бір-бірінен сескенетіні ежелден мәлім. Сондықтан жой
қын соғыстан гөрі дағдарыстан шығудың осындай жолын
таңдап алған тәрізді. Халықтың үрейін алып, соншалықты
сергелдеңге салып қойғанына қарап, осындай ойға келесің.
Болмаса, адамзатқа беймәлім мұндай қатерді, құпия жәй
ларды жасырып, жылы жауып қоймаушы ма еді? Халықты
дүрліктіріп, көңілін алдарқатып, елдің назарын басқа жаққа
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бұрып әкетіп жатқандай әсер қалдырады. Тәуелсіздіктің
туын тіктеп, іргесін нықтап, аяғына енді тұра бастаған
біздің еліміз үшін мұндай «соғыстың» тарыдай да қажеті
жоқ. Өз ішіміздегі, сыртқы да жағдайдың тұрақты,
бейбіт, оңтайлы болғаны абзал.
Бұдан бір ғасыр бұрын «Еуропаны бір елес кезіп жүр.
Ол – коммунизм елесі» деп Карл Маркс айтыпты» деген сөз
бар. Сол елестің ақыры не болғанын, кемеңгер ойшылдың
осы идеясының қаншалықты жүзеге асқанын, адамзат
баласына қаншалықты қауіп-қасірет әкелгенін жұрт жақсы
біледі. Тарихи шежіреге айналып, уақыттың терең қой
науына кеткен осы дәуірде не болмады дейсіз!?. Ұлттар
ды сеңдей соғыстырып, әр елдің ғасырлап қалыптасқан
салт-дәстүрін, дүниетанымын, діни, рухани болмысын тасталқан етіп, табанға салып таптап, әлек-шәлегін шығарды
емес пе. Қарапайым халық аштықты да, алапат соғысты
да, ар-намысын таптаған репрессияны, шағын ұлттарды
тарихи отанынан айырып, түгелдей жойып жіберердей
сұрқия саясатты да бастан кешірді. Соның бірі, кеше ғана
тәуелсіздігін алып, еркін тыныс ала бастаған қазақ елі.
Жер басып жүрген миллиардтаған адамдардың саусақ
іздері бірі-біріне сәйкес келмейтіні секілді, әр ұлттың,
әрбір халықтың ешкімге ұқсамайтын өзіне ғана тән өмір
жолы, тарихы, табиғи ерекшеліктері бар. Бүгінгі тірлік етіп
отырған адамзаттың бар болмысы, дүниетанымы сонысы
мен құнды. «Балқан тау, ол да біздің барған тау» деген сөздер
бекер айтылмаса керек. Оның негізінде шындық жатыр.
Талай-талай алмағайып заманды бастан өткеріп, бүгінде
«қазақ» деп аталатын халықтың шиырлаған іздері жатыр. Бір
заманда ол Қыпшақтар атанып найзасын көкке білесе, енді
бір дәуірде Сақ, Үйсін, Ғұндар атанып, айбарымен бүкіл
Еуропаны «қалтыратып», шеңгелінде ұстағаны тарихтан
белгілі. Бұдан кейінгі сонау Түркі қағанаты, Шыңғысқан
дәуірінде де жарты әлемді бағындырып, атойлап өткен
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бабаларымыздың батырлыққа толы, мыңжылдық шежі
ресі жатыр. Сол ата-бабамыздың қалдырған аманатын, мол
мұрасын толықтай иемденбесе де, жер көлемі жағынан
әлемде тоғызыншы орын алатын тәуелсіз «Қазақстан
мемлекеті» бар. Ата жұрттың, ата-мекеннің бүгінгі мұрагері
де, иесі де сол қазақ елі. Бар байлығымыз да, ендігі жерде
көздің қарашығындай сақтайтын бар асылымыз да осы.
Өскелең ұрпаққа халқымыздың өткен тарихын ғана
айтып, көрсету, мақтан ету аздық етеді. Бұған қоса қазақтың
бойындағы өршіл, қайсарлық қасиеттерін, тіл байлығын,
мінез-құлқындағы ерекшеліктерді үлгі етіп, үйретіп отыру
әлдеқайда тиімді. Мұның бәрі сол аталардың қанымен,
тәрбие-түйсігімен бізге жеткен асыл мұра екенін жас буын
ның санасына сіңіре білу аса қажет. Бүгінгі қазақ жастары
үшін аса қастерлі нәрсе, байырғы ата-бабамыздан қалған
ерекше қасиеттердің бірі: сөзде тұру, серттен таймау, жалған
сөйлемеу болуға тиіс.
Жалғанда сөзден құдыретті, сөзден киелі не бар?
Құжаттама толтырып, хаттама жазып жатпайтын сонау
көне заманның өзінде-ақ бірінші кезекте «көк тәңірін» пір
тұтқан, содан кейін «сөзге» жүгінген халықпыз. «Жігіт
тің екі сөйлегені – өлгені», «сөз сүйектен өтеді...», «серттен
тайған адам, сатқынмен бірдей», «уәдесін бұзғанды –
ант ұрсын!» дейтін сөздердің түп төркіні, мән-мағынасы
осыған саяды. Қалай болғанда да, ата-бабаларымыз меңзеп
кеткен асыл тұғырымыздан, данагөй халқымыздың рухани
тәлім-тәрбиесінен қол үзіп қалмасақ болғаны...
Бұл күнде әлемнің барлық ғалымдарын, ғұлама
ойшылдарын, әртүрлі діни ұйымдарды алаңдатып отырған
бір жәй адамзат өркениетінің бүгінгі хал-ахуалы, беталысы
болып отыр. Соның ішінде ең өзектісі, маңыздысы өске
лең ұрпаққа дұрыс тәрбие беру, бағыт-бағдар көрсету.
Ғасырлар өтінде жүріп, талай зілзала, зұлматты басынан
кешірген адамзат баласының ойлап тапқан ең құнды, пәр
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менді, әділетті жолы «демократия» деп аталады. Адам
затқа бақыт, теңдік, еркіндік әкеледі деген сол ілімнің өзі
бүгінгі таңда шайқалақтап, тұғырынан айрыла бастаған
секілді. Мен саясат қуған адам емеспін. Алайда, менің
заманымда болып жатқан әрқилы оқиғаларға жіті қарап,
ой елегінен өткізу парызым.
Бүгінде не көп? Соғыс көп. Оған айтар сылтау да,
себеп те жетерлік. Бір елдің патшасы, енді бірінің ұстанған
пиғылы, таңдап алған жолы ұнамай қалса болғаны, әйтеуір
ебін тауып соғыс жариялап, әлгі жұртты тарпа бас салып,
тас-талқан ету үрдісі басым. Бұған бойымыздың үйренгені
сондай, «кезекте қай ел тұр екен?» деп күтетін болдық.
Бірі сценарийін жазып, екіншісі бастап, үшіншісі осының
бәрін қоштап жататын елдердің аттарын атап, түр-түсін
нақтылап жатудың қажеті болмас. Бүгінгі саяси ахуалдың
өзі-ақ, желдің қай жақтан соғып тұрғанын көрсетіп тұрған
жоқ па? Осындай әдіспен біртұтас араб әлемінің іргесін
шайқалтты. Дербес мемлекет дейтін Ирактың патшасын дарға
асып, Сирия, Ливия сияқты бірқатар елдердің шаңырағын
ортасына түсірді. Енді бір 50-100 жылға дейін бұл елдердің ес
жинай алмасы айтпаса да белгілі жәй. Әлемде болып жатқан
осындай жөнсіз істерге қарап, «демократия» деген ұғымның
көмескі тартып, жер бетінде өмір сүріп жатқан ұлттар мен
халықтардың ортақ игіліне емес, ат төбеліндей аз ғана елдің
«қол шоқпарына» айналғандай әсер қалдырады.
Ендігі жерде мың құбылып тұрған саясаттың садағы
қайда қарап тартылады екен. Қазіргі күні тарихи оқиға
дегеннің талайын бастан кешіріп, ащысы мен тұщысын
бірге татып келе жатқан мың жылдық көршіміз Ресейге
де оңай тиіп жатқан жоқ. Тегеурінді, шыдамды, көмпіс
деген елдің өзін тулақтай тартқылап, көкпарға айналдыр
ғысы келетіндер аз емес. Сондай сұрқия пиғылдың бір
көрінісі Украинадағы жағдай. Тәуелсіздігін жариялап, өз
алдына дербес ел атанып, тып-тыныш тіршілігін жасаудың
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орнына елдің берекесін алып, дүрліктіріп жатқаны. Бұл да
арнайы сценарий бойынша, сыртқы күштердің ықпалымен
жасалып жатқан нәрсе.
Ол аз болғандай Ресейдің мың жылдық көршісі, түп
қазығы бір қандас туысы Белорус еліне де ауыз сала бастады.
Сондағы мақсат – Ресейді көршілерінен аластап, жалғыз
қалдыру. «Ендігі кезекте Қазақстан тұр!» деп жар салған
әзәзілдердің пиғылына не дерсіз? Сегіз мың шақырымға
жуық ортақ шекарасы бар екі елдің арасына сына қағып, «қақ
айырғысы» келетіндер толып жатыр. Пейілі жаман, қараниет
адамдардың осындай сөздерін естігенде, расында, жүрегің
үркіп, көңіл құлазиды. Қазақта «көрші ақысы – Тәңір ақысы»
деген аталы сөз бар. «Жақсы көрші, туыстан артық» деп те
айтады. Осы көршілігіміз, мызғымас достыққа, туыстыққа
ұласып жатса, нұр үстіне нұр болмақ. Өйткені шекарасы
ортақ, тағлым-тарихы ұқсас, ғасырлар бойы көршілес
жатқан дәмдес, бейбітшіл, сырмінез екі ел үшін бұдан
өзге жол жоқ. «Досқа сүйеніш, дұшпанға сес» деген осы.
Қазақтың ұғымында «4» саны ең киелі деп саналады.
Жылдың төрт мезгілі. Көктем, жаз, күз бен қыс. Өмірдің
төрт кезеңі. Балалық, жігіттік шақ, орта жас, кәрілік.
Жүгірген аң, ұшқан құстың қайсысын алсаңыз да «төрт
таған» мүшесі бар. Осының бәрін тең етіп жаратқан Тәңірден
не тілейміз? Елімізге ынтымақ, молшылық, бейбіт өмір
тілейік. Елге не тілек айтамыз? «Төрт құбылаң тең түсіп,
атақ-абыройың арта берсін! Бай-қуатты, парасатты елдердің
қатарында бол! Болашағың жарқын, ұрпағың бақытты,
тәуелсіздігің мәңгілік болсын!» демекпіз.
Адам болып қалыптасу қаншалықты қиын болса, іргелі
ел атану, елдігімізді сақтап қалу одан да күрделі іс. Бейқам
дық орға жығады. Өйткені ақшаға табынған, ар-ұяттан жұр
дай, қиянатшыл-озбыр, кесел-кесапаты көп қатыгез замана
келіп есігіңді «теуіп» тұр. Ойланайық, ағайын!
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Жүрек түкпірінен бастау алып, көңілімді тербеген мына
бір терме-өлеңім айтылмақ сөздің түйіні болсын:
– Ел болам десең, шуақты,
Басынан тұндыр бұлақты.
Ұрпағың өссін, қуатты
Жер бетінде ұлт болып,
Мәңгі қалам десеңіз,
Ынтымақты үзбеңіз.
«Біріңді, қазақ, бірің дос,
Көрмесең істің бәрі бос».
Бармақ тістеп жүрмеңіз.
Дана Абайдың айтқаны,
Ғұлама сөз білсеңіз,
Толғайды тілім, толғайсың,
Ел үшін туған өрелі,
Ерлерім, аман болғайсың.
Қалғанда жұртым селдіреп,
Азаттық құсы, бақ құсы,
Тұғырыма қонды кеп.
Бүкіл әлем көз тіккен,
Еркіндіктің көк туы,
Көгімде тұр желбіреп,
Мәңгілік елдің байрағы,
Мәңгіге қалсын желбіреп!.
Нұр-Сұлтан қаласы,
қаңтар-қараша, 2020 ж.
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