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КЛАРА ҚАБЫЛҒАЗИНА 

1950 жылдың 4 сәуірінде Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауда-

ны, Жалғызтал ауылында дүниеге келген. 1966 жылы В. Ленин атындағы 

орта мектепті жақсы аяқтап, үкіметтің қаулысы бойынша екі жыл өндірісте 

жұмыс істейді. 

С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік университетінің журнали-

стика факуль тетіне 1968 жылы түсіп, 1973 жылы бітірген. 1973-75 жж. 

Алматы облысы, Іле аудандық газетінде әдеби қызметкер, 1976-79 жж. 

республикалық «Социалистік Қазақстан» газетінде меншікті тілшілер 
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бөлімінің қызметкері, 1980-81 жж. Қазақ телевизиясы қызметкері, 

1981-82 жж. Алматы Жоғары партия мектебінде оқытушы, 1982 жылдан 

бері әл-Фараби атындағы Мемлекеттік университетте баспасөз каби не тінің 

меңгерушісі, аға оқытушы, доценттік қызметтерде болды, 2006-2010 жж. 

рес пуб ликалық «Арай» жастар журналының Бас редакторлығы қызметін 

қосымша атқарды. 

Клара Қабылғазина журналистика саласынан кандидаттық диссертация 

қорғаған. 2001 ж. филология ғылымдарының кандидаты және ассистент 

профессор дәрежесі (Жоғары Аттестациялық Комитет куәлігі № 0000119) 

берілді. Бүгінде әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде, жур-

налистика факультетінің «Баспасөз және электронды БАҚ» кафедрасында 

профессор қызметінде. 

К. Қабылғазина 3 электронды оқулық, 7 оқу құралын, 1 оқулық 

(ҚР БҒМ) жазған. Төрт жүздей ғылыми, публицистикалық және имидждік 

мақалалардың авторы. 

Оған ҚР Журналистер Академиясының дипломы, Құрмет грамоталары, 

«ҚазҰУ-ға 80 жыл» мерекелік медальі, «ҚазҰУ-дың үздік оқытушы сы» атағы, 

Ы. Алтынсарин атындағы және «Ерен еңбегі үшін» медалі беріл ген. Көркем 

прозамен шұғылданады, жас ұрпаққа үлгі-тәрбиені насихаттайтын әңгіме, 

новеллалары республикалық басылым беттерінде жарияланып тұрады. 

Жақында Брюссельде өткен Еуроазиялық ашық халықаралық әдебиетшілер 

форумында (Open Euroasian literature festival-2019) проза номинациясы 

бойынша 2-орынды иеленді. 

К. Қабылғазина туралы мемлекеттік тапсырыспен СТВ арнасын-

да «Қоғам және әйел» бағдарламасы бойынша деректі фильм жасалған, 

«Қазақстан» арнасында жеке бағдарлама арналған («Сырғалым»), «Білім», 

«Мәдениет», «Асыл арна» және «Хабар», «Еуразия» арналарында сю-

жеттер түсірілген, БАҚ беттерінде мақалалар жарияланған, «Қазақстан 

ғалымдары», Шығыс Қазақстан облыстық және Қазақстан білім саласы 

үздіктерінің энциклопедияларына енген. ҚазҰУ Ғылыми-педагогикалық 

қауымдастығы өкілдерінің «Аманат» атты жина ғы на шыққан. Өмірлік 

ұстанымы: шыншылдық, адалдық, турашылдық және шәкірттен талап ету 

үшін ұстаз өзі өнеге көрсетуі керек. 

Клара Қабылғазина үлгілі шаңырақ иесі, төрт баланы тәрбиелеп өсірген 

ана, әже. Қызы – медицина ғылымдарының кандидаты, С. Асфен дияров 

атындағы медициналық университет доценті, екі ұлы заң қызметкері, кішісі 

компьютерлік модельдеу маманы, математик. Немерелерінің алды меди-

цина университетінің студенті, кішісі үш жаста. 

Бүгінде К. Қабылғазинаның шығармашылық жұмыс өтіліне 50 жыл, 

педагогикалық өтіліне 40 жыл толып отыр. 
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ӨМІР СОҚПАҒЫ
(хикаят)

Оның өмірі қарапайым тіршілікте әрі қиындығы мол болып өтті. Әр 
адамда да солай ғой... 

Салиха қара шаруа, өзімен өзі күнелтіп жүрген отбасында өмірге 
келген. Бірінен соң бірі дүние есігін ашқан өңшең қара домалақтардан 
кейін ата-анасының Салихада шаруалары болмайтын. Ертеңді кеш 
ауладағы балалармен ойнап, ұлдар сияқты бағаналарға өрмелеп, ләңгі 
теуіп, доп қуып әбден шаршайтын, аяқтарының салтақ-салтақ кірін 
жууға да шамасы келмей сұлай кететін. Шешесі бұрқылдап ұрысып 
жүріп, кейде ғана оған көңіл бөлетін. 

Салиха мектепте де қарапайым, елеусіз ғана болып жүрді. Үш пен 
төртті алатын үнемі, ал бес деген баға тек ән сабағынан бұйыратын. 
Сөйтіп жүріп-ақ мұғалімдер даярлайтын оқу орнына түсті. Өйткені 
сол жерде конкурс жоқ болатын, мұндай мамандықты басқа жастар 
менсінбейтін. 

Студенттік дәуірде де бір ғана тәуір көйлегі болды. Кешкісін жуып, 
ертеңгісін үтіктеп киіп алып жүре беретін. Осы бір көйлегімен жүріп-
ақ болашақ ері Абдрахманмен танысты. Танысқан күннің ертеңінде 
екеуі киноға барды. Қараңғы залда жігіт қыз қолын қатты қысып ұстап 
отырды. Сеанстан кейін олар паркке бет алды. Жолай кенеттен жігіт 
оны қапсыра құшақтап, терекке қарай тықсырып, сүйе бастады. Енді 
өзіне де тежеу болмай, әбден талмаусырай сүйісті. Тек аймалаған 
қолдар белден төмен түсіп бара жатса, қайтарып қояды. Жігіт оны 
әдептілігі, өзін-өзі сақтап, қадірлегені деп ұқты. 

Көп кешікпей олар үйленді. Тоғыз айдан соң тұңғыш дүниеге келді. 
Салиханың басы қазандай болып кетті, сессиясы басталды. Кішкентай 
баланың әуресі. Жөргекті ұстай ма, кітаптарды ұстай ма, оны біле ал-
май қалды. Абдрахманның үй шаруасына икемі жоқ, ал бала қарау 
деген тіпті қиямет еді. Тіпті төсекте ерінің қажетін өтей жатып та ол 
«ертең ақшаны қайдан табам, не тамақ әзірлеймін, емтиханды қалай 
тапсырамын» деп ойлайтын. 

Ана болу деген бақыт дейді. Алайда, ақшаң, күйің жоқ болса 
бақытты сезінбейді екенсің... бәрі жоқ болып, толып жатқан өмір жүгі 
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Тіршілік

еңсені басқан уақытта нәзік жанды әйел емес, су астында малмандай 
болып жүк артып келе жатқан атқа ұқсайсың. Сондай тепең тіршілікпен 
он жыл өтті. Күйеуі заводта жұмыс істеді. Ал ондағы жұмысшылар 
жұмыстан кейін міндетті түрде ішеді, Абдрахман да солай. Оған 
жұмыста көңілді, ал үйде езу тартарлықтай ештеңе жоқ. Әйеліне өмір 
бақи ақша жетпейді. Баласы да «ойнат» деп маза қоймайды. Ол болса 
әбден шаршаған, баламен ойнамақ түгілі, тамағын іше салып, диванға 
жата кетеді. Не телевизор қарайды, не газет-журнал оқиды, сонан 
соң ұйқыға бас қояды. Ол жұмысқа барып келеді. Жұмыс орнының 
азын-аулақ жалақысын үйге әкеледі, ұйықтайды. Осы бір сарын-
мен келе жатыр. Тіршілікке бейімі аз, көмегі жоқ күйеуінің әрекетіне 
қарсылық ретінде Салиха төсек қатынасынан бас тартатын. Осының 
бәрі Абдрахманның басқа әйелмен көңілдес болуымен тынды. Бұрын 
үйге келіп ас ішіп, сосын ұйықтайтын. Енді ас ішіп кетіп қалатын бол-
ды. Ұрыс- жанжал басталды. Опасыз күйеуді қуып жібермек болып еді 
анасы:

– Есіңнен адастың ба? Туған күйеуін кім бөтен біреуге бере салады? 
– деді. 

Салиха ойланып қалды. Дегенмен жүрегі тілім-тілім. Өзін ғана 
сүйетін еркегінің енді басқаның тәнін құшып жүргенін елестетсе жын-
данып кете жаздайды. 

Салиха бастауыш мектептің мұғалімі еді. Дәптер тексеру деген 
әбден жүйкесіне тиетін жұмыстан тіпті мезі болды. Көз алдына басқа 
әйелмен жатқан ері елестей жөнеледі. Айналасындағылардың бәрі бұл 
жайды білетін болуы керек, содан ұялады, жалғыздық жанын жейді. 

Отбасын бекіту үшін жалғыз баламен болмай, тағы біреуін дүниеге 
әкелмек болып шешті. Мүмкін сонда қояр жеңіл жүрісті әйелді. Сөйтіп 
жүргенде екінші сәби дүниеге келді. Қыз. Ері бастапқыда қуанған 
сияқты еді, бірақ сол өмірін өзгертпеді. Келеді, ауқаттанады, кетеді... 
Негізгі өмірі көңілдестің үйінде... 

– Жақсылап сабап, әкесін танытсам қайтеді? – деді ағасы Әкім. 
– Білмеймін, – деген болатын Салиха. Шындығында не істеу керек-

тігін білмей дал болып жүрген. Бір жағынан ұрып, тіпті ешкімге бұйыр-
майтын ғып өлтіртіп те тастағысы келетін. Дәл қазір тіпті оның қадірі 
сезіліп тұр. Оның бойынан жақсы қасиеттерді көбірек көріп, сүйіс пен-
шілігі арта түсті. Осы он жыл бойы тек мұны жақсы көрген, енді өмір 
бойы анаумен... яғни, бір әйел еркекке аздық ететін болуы керек... 

Әкім бұның рұқсатын күтпей-ақ жолдасымен бірігіп, әбден ме-
стей ғып Абдрахманды сабап тастапты. Бәрінің нүктесі енді қойылды. 
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Ол киім-кешегін алды да, көңілдесін ертіп, оны да ұрып тастар деді ме 
басқа жаққа кетті де қалды. 

Салиха ағасына әбден ренжіді. «Бүкіл тірлігімді құрттың... Қыз өсіп, 
әкесі оған үйренер еді, көзімнің алдымда жүретін еді ғой... Отыз екі 
жасымда екі баламен далада қалдым ғой... Енді кімге керекпін?! – деп 
зар жылады. 

Ендігі жерде екі баланы бағу қамы тұрды. Қызын балабақшаға 
беріп, өзі де сонда жұмысқа ауысты. Өйткені, ол жерде тамақтары тоқ. 
Онымен қоймай азын-аулақ тамақты үйдегі ұлына көтере келетін... 
Киімге өзінің айлығы және күйеудің алименті жететін. 

Алайда қарын тоқтығы адамға аздық етеді екен. Көңіл тоқтығы де-
ген жас әйелдің жүрегін мазалады. Көздері еріксіз ер адамдарға түсіп, 
ішіп жей қарайтын дағды тапты. Әйелі жоқтарды іздестіре бастады. 
Сөйтіп жүргенде дүкенде әйелі қайтыс болған, ұлы бар, үй-жайы, 
жалақысы жақсы адаммен танысты. Әжептәуір махаббаттары жара-
са бастағанда ол: «Сен ұлыңды шешеңе бер, менің ұлым және сенің 
қызыңмен тұратын боламыз», – деді. Бұл ұсыныстан шошып түскен 
келіншектің есігінен ол қайтып қарамады. Бір реті келген махаббаттың 
сәтсіз аяқталғанына налыған келіншек жылап та алды. Алайда, негізгі 
өмірді балалары үшін сүруі керектігін түсінді. 

Ұлы он екіге келіп қалды. Кәдімгі жігіттер құсап ауыр сөмкелерді 
көтеріп, көмектесіп жүреді. Тіпті анасының киім киісіне, боянуы-
на қарап та кеңес бергісі келетін. Қызы біріншіге барған соң анасы 
да мектептегі жұмысына барды. Анасына қуаныш сыйлап, балалары 
жақсы оқыды. Өз басының қанағатын енді ұмыта бастап еді. Тағдыр 
аяқ астынан өмірін өзгертіп сала берді. 

Үйде оқушылардың дәптерлерін тексеріп отырған болатын. Теле-
фон шырылдады, Салиха тұтқаны көтерді. 

– Әлеу!
– Айдынды шақырыңызшы... 
– Сіз ол нөмірге түспедіңіз... 
Телефон қайта шырылдады. Тағы сол дауыс. 
– Айдынды шақырыңызшы... 
– Мен сізге айттым ғой, ол нөмірге түспедіңіз... 
Тұтқаны қойғаны сол еді, қайта безілдеп қол берді. 
– Мен сізге мұнда ешқандай Айдын жоқ, ол нөмірді дұрыс алма-

дыңыз дедім ғой... қандай нөмірді тердіңіз?
Жағымды еркек даусы нөмірін қайталады. 
– Тура осылай тердіңіз... 
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– Кешіріңіз... 
Атқарып отырған жұмысының мазасын алғанына көңілі қобалжыған 

әйел абдырап отырып қалды. Тағы телефон бебеуледі. «Тағы сол бо-
лар» деп ойлаған Салиха ашумен жауап қатты. 

– Әлеу... 
Тұтқаның арғы жағында тұрған адам үндемей қалды. 
– Бұл сіз бе? – деді Салиха. 
– Ия, мен... 
– Телефон станциясындағылар дұрыс қоспай тұрған болар, – деді 

әйел. 
– Енді не істесем екен?.. 
– Онда сіздің Айдынның телефонын айтыңыз. Мен оған сізге хабар-

лас деп айтайын. Атыңыз кім?
– Айқын. 
– Ол сізді біле ме?
– Ия. Ол менің туған ағам. 
– Жақсы. Сізді Айқын іздеп жатыр деп айтамын. Қандай телефон?
– Менікі ме?
– Жоқ-а, сіздікін неғыламын? Айдынның телефоны... 
Сонан соң келіншек Айдынның телефонын алып, жазып алған 

нөмірге соқты. 
– Сізді ініңіз іздеп жете алмай жатыр. Телефон соғыңыз. 
– Сіз кімсіз?
– Мен байланысшымын... 
Салиха тұтқаны қойды. Қайтадан тынышталып, жұмысына кіріскені 

сол еді, тағы шырыл естілді. 
– Көп рахмет сізге, – деді Айқын. 
– Жақсы... 
– Атыңыз кім? – деді жігіт. 
– Оны неғыласыз?
– Жәй, сізге үйреніп қалдым. Даусыңыз сондай жағымды екен... 
Салиха жымиды. 
– Көріссек қайтеді? Мысалы киноға кіріп дегендей... 
– Сіз мені қайтып танымақсыз?
– Сіз қолыңызға газет ұстап тұрыңыз. 
 Шынында зерігіп отырған әйел көрсем көре салайын деген оймен 

келісім берді. 
– Сіздің жасыңыз қаншада? – деп сұрады Салиха. 
– Жиырма алтыдамын. 
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«Ойбай-ау, мен одан әжептеуір үлкенмін ғой... әй, жарайды, 
тұрмысқа шығайын деп жатқан жоқпын ғой, киноға бір барғаннан 
ештеңе болмас» деп: 

 – Онда былай, менің мойнымда алқызыл мойынорағыш, қолымда 
қызыл сөмке болады. Егер сыртқы түрім сізге ұнамаса үндемей өтіп 
кетіңіз... 

– Сіз маған әлден, көрмей-ақ ұнап тұрсыз... 
Кинотеатрдың алдына келген әйел айтулы уақыттан жарты сағат 

артық тұрды. Яғни оған ұнамағаннан кейін өтіп кеткен болуы керек. 
Ой ұшқыны жалт етіп үлгермей-ақ жігіт қолынан ұстай алды:

– Кешірім өтінемін, тосқызып қойғаным үшін. Киноға кешігетін 
болдық... 

Тура бір ежелгі танысындай келіншекті қолынан жетелей жөнелді. 
«Сұлу жігіт екен, мені әншейін ермек еткісі келетін болар», – деп ой-
лады Салиха. 

Айқын – ауқатты, зиялы отбасында өскен жігіт. Беделді, белді 
қызметте жұмыс атқаратын ата-анасы оған сай келетін әдепті, әдемі 
қыз іздеп жүрген болатын. 

Ал, Айқын болса қараңғы ғимараттың ішінде отырып, келіншекті 
ұната түсті. Барлай қарап, әбден есі кетіп, көңілі әр нәрсеге ауды. Сол 
ауған көңіл ұзаққа созылды. Мұндай өзі жас, өзі өңді жігіт табыла кетеді 
деген Салиханың санасына сіңбеген еді. Енді міне, аяқ астынан тағдыр 
махаббат сыйлады. Салиха мұғалімдер бөлмесінде отырғанда теле-
фон шалады да, егер тұтқаны сүйікті әйелі ала қалса немесе шақырып 
алып; «Айдынды шақырыңызшы...», – дейтін. Сонан соң небір асыл да 
әдемі сөздерді айта жөнелгенде келіншек бақыттан жарылып кетуге 
аз қалатын. 

Айналасындағылар байқап қоймады ма дегендей, күлкі ізін жасы-
рып, салқын ғана « Ілтипатыңызға рахмет!» – дейтін. «Бір іспен сөйлесіп 
жатқан шығар деп ойласын айналасындағылар. Махаббат деген іс емей 
немене? Бұл адам өміріндегі ең басты іс әуелі». Тіпті күйеуінің өзін та-
стап кеткеніне риза болатын, мұндай махаббатты сезінбей қалатын 
едім-ау деген қорқыныш бойын кернейтін. 

Қоңырау соғылады. Қолына журналды ала салып, әлгідей әңгіме-
ден кейін жұмбақ жымиып, оқушыларына бет алатын. Махаббатың 
құдіретті күші оны шабыттандырып, бір әдемі әуенді есіне алады. 
Мектепте жеке дауыста хордың шумақтарын орындағанында осын-
дай бір елпілдеген, рахаттанған сезімде болушы еді. Міне, дәл солай 
шырқатып ән салғысы келді. Көңіліне әбден желік кірген әйел терезе-
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ден өзін күтіп тұрған көңілдесіне көзі еріксіз түседі. Сабақты жүргізе 

алмайтын дәрежеге жетті. Тастап кете алмайды, тәртіптің аты тәртіп. 

Жұмыссыз қалуы мүмкін. Кінәсіз балаларға өзіндік жұмыстар істетіп 

қоятынды шығарды: «Өздерің білетін құстардың суретін салыңдар... 

немесе «Мен жазды қалай өткіздім...» деген тақырыпқа шығарма 

жазыңдар», – дейді. 

Қайтадан терезеге келеді. Қашықтықта тұрса да көзбен көз 

ұшырасады. Осы екі ортадағы қуаттың күштілігі сонша – ұшып жүрген 

жәндіктер тап келсе соған өліп қалатындай. 

Кешкісін күндізгі махаббаттан шаршаған Айқын Салиханың ба-

лаларымен ойнайтын. Қызы әкесін білмегендіктен оны әке орнына 

қабылдап, еркелейтінді шығарды. Осылай өмір өтіп жатты. Кейде-

кейде Салиханың таныстарына қонаққа барады. Айқын өз ортасына 

апармайтын. Өйткені заңды некелі әйелі емес... Бірақ соншама жақын 

болды, бірге ішіп-жеді, бірге ұйықтады, бірге ойлады ешкім, ешқашан, 

ешқандай жағдаймен ажырата алмас... 

Махаббаттың жолына тосқауыл болатын бір нәрсе – жүктілік. Сон-

ша зарыға күткен махаббатың айқара құшағына енген әйел ондай 

қауіптің барын ойланбайтын, бәрін ұмытатын. «Алдыртып тастай-

мын», – деген әйел сөзіне Айқын:

– Алдыртпасаң қайтеді, тағы бір баламыз болатын еді... Мені 

ұрпақсыз қалдырмақсың ба?, – деді. 

Салиха өз санасы жетпей, ой шарық ұрып, не тоқтамға келерін 

білмей анасынан ақыл сұрады. Ол:

– Екі бала жетеді мына заманда. Туу туралы ой да болмасын. Шата 

баланың шатағы көп болады. Ол өмірде дәлелденген. Бүгін бар да 

алғызып таста, – деді. 

– Мен оны сүйемін... 

– Сүйсең қайтейін... Сен некеде тұрған, ата-анасының батасын алған 

келін емессің... Сен ойнасысың... Ондайларды «жәлап» деп атайды... 

 Анасының бет-жүзге қарамай айтып салатын мінезін біле тұра 

бұл жолы қатты ренжіді. «Ол әйел бақытын түсінбейді. Оның ойын-

ша төлқұжатта мөр болса, бірге тұрса болды. Әкемнің өмір бойғы 

көрсетіп келе жатқан қорлығына – ішеді, ұрады, қыдырады – шыдап 

келеді. Сондықтан ол мені түсінбейді...»

Қаншалықты жан дүниесі өре түрегелгенімен іштегі тіршілік иесіне 

қол салғызды. 

– Қалай ғана адам өлтіруге дәтің барды?!
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Әйел жауап бермеді. «Маған үйлен, сонан соң талап ет, «жәлап» 
деген атпен жүре алмаймын» деп айтайын деді, бірақ айта алмады. 
Өйткені, оның өзіне үйлене алмайтынын сезеді. Жап-жас жігітті жолы-
нан тайдырған өзі емес пе?! «Сен әлі үйленбеген, бетің ашылмаған жігіт 
екенсің. Ата-анаңның үміт күтіп отырған, өмірлік жар болар, әдемі де, 
әдепті келін іздеп жүрген ұлы екенсің... Жасың да менен көп кіші. Мен 
бір күйеуден ажырасқан, балалы-шағалы әйелмін. Сондықтан, жолың 
әне! Жолама!» десе жоламайтын еді ғой... «Тана көзін сүзбесе, бұқа 
бұйдасын үзбейді» деп қазекең тауып айтқан ғой... Өзім ғой көзімді 
сүзген... Сондықтан мен оған ешқандай шарт, талап қоюға бетім жоқ. 
Оның осы ыстық махаббатын пайдаланып, біреуге үйленіп кеткенінше 
жүре тұрайын» деген ойдың жетегімен қарсы сұрақ қойды:

– Сен мені тастап кетпейсің бе?
– Жоқ, ешқашан. Біз өле-өлгенше бірге боламыз, мен сені сүйемін... 
Сонымен келіншектің жаны жай тапты. Өлімге дейін алыс. Күнде-

лік ті тірлігі осы жігітпен көркейіп тұрса болды емес пе... 
Ал, Айқынның ата-анасы жақсы бір тәрбиелі текті, зиялы отбасының 

қызын іздеп жүрген болатын. Тапты да. Оның аты – Сабрина. Жасы 
жиырмада. Мінезі сынық. Топ-толық кеудесі мен балтырлары ерек-
ше көзге түседі. Айқынға қыз көрген жерден ұнап қалды. Сабрина 
жиырмада, өзі отыз алтыда, Салиха қырық екіде. Қырық екідегі әйел 
енді бала туа қоймайды, болғанын алғызды, жиырмадағы толып, 
пісіп тұрған қыз бір емес бірнешеуін туады. Айқынның бала сүйгісі 
келгеніне бірталай уақыт болған. Анасының да немерені аңсағаны 
қашан... мұсылманның отбасында ананың тілегі алдымен орындала-
тыны тағы бар ғой... 

Сонымен, неке үйіне барып Айқын мен Сабринаның некесі қиылды. 
Той өтті. Алғашқы төсек қатынасы Сабрина үшін алғашқы әрине, 
сәтті өтті. Айқын ғана түсінде жылап оянды. Талайдан бері Салиханың 
құшағына өзінің бірден құлаған себебін енді түсінгендей... Оның 
тәжірибесі мол екен ғой... Екеуінің жақсы дуэті есіне түсе кетті. Мына 
төсектен безіп, айдалаға қашқысы келді. 

– Сен анаған айттың ба?
Ұлының сыртқы өмірін жақсы білетін анасының алғашқы сұрағы 

осы еді. Ешқашан жолбике әйелдің атын атамайтын. Бірнеше жыл-
дан бері баласының басын қатырып жүрген жәлаптың жолын өстіп 
жапқаны үшін өзіне өзі риза болып тұрды. 

– Жоқ, – деді Айқын. 
– Бар да айт. Бәрібір біледі ғой... Бұдан былай одан құтыл, ол сенің 
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теңің емес... Ойнап, күлдің... жетеді енді... Сондай арсыздар талай 
еркектердің отбасын бұзып, түбіне жетіп жүр... 

Жігіт қаланың шет жағында орналасқан Салиханың мектебіне бет 
алды. Ол «Сен он күн ғана білетін қызға үйлендің, мені он жыл білесің... 
Өле – өлгенше менімен боламын дегенсің, мұның не?» десе не деймін?!

Мектептен жас мұғалім шығып келе жатыр екен, содан Салиханы 
шақыртты. Келіншек сәлден соң-ақ шықты. Күздің қоңыр салқынынан 
тітіркеніп, үлпілдек орамалына қымтана түскен түрі әйелдік нәзіктігін, 
қорғансыздығын білдіргендей... Жігіттің көңілі құлазыды. «Қалай та-
стап кетемін?... Көзіне жас келді. Тіпті еңіреп, көздерінен сорғалаған 
жас еріксіз бірін-бірі қуалай кетіп жатты... Келіншек оның сырын 
жақсы білетін. Аса көңілшек, тым мейірімді жігіт соңғы келмей кеткен 
он күндік жолсапардан кейінгі сағынышын білдіріп тұрғаны ғой деп 
ойлады. «Басын құшақтап, әдеттегідей қос омырауына басар еді, оған 
мына жерде болмайды ғой, әйтпесе...» деген ойдың артынша:

– Кешке келесің бе? – деді. 
– Келем... 
– Онда менің қосымша сабағым бар еді, кеттім... 
Бұрылып ішке кіріп кетті. Ештеңені сезбеді. Ол әдетте Айқынның 

ішкі жан тебіреністерін біліп қоюшы еді. Бұл жолы білмеді. Шынында, 
неге келмеймін, келемін... Сонша жылғы қатынасты бір-ақ күнде үзу 
оңайлыққа соқпас... 

Кешкісін қолында сый-сияпаты бар Айқын Салиханың табалдыры-
ғын аттады. Әбден сіңісті болған әрекеттері тағы қайталанды. Бірақ, 
түнгі он бір-он екілер шамасында Айқын қайтуға жиналды. Түсінбей, 
қонып, таңертең бірақ қайтатын көңілдесінің әрекетіне таңырқай 
қараған оның жүзінде сұрау тұрды. 

– Анам ауырып қалыпты, қайтуым керек. 
Осылайша оның анасы ұзақ ауырды. Бір жыл, екінші жыл... Мүмкін, 

үлкен адам, ауырса ауырып жатқан шығар... Енді Салиха оның қонбай 
кетіп қалатынына да үйренді. Бара –бара аптасына екі күн ғана келетін 
болды. Балалар өсіп келеді, туған әкелерінен қайыр жоқ. 

Бір жолы Айқын жұмыс бабымен Ресейге кетіп қалды. Өйткені қыз-
меті өсіп, беделі үлкейіп келе жатқан. Бірнеше күннен соң Мәскеу ден 
телефон шалды. 

– Екі-үш күннен соң қайтамын..., – деді. 
– Не дайындап қояйын, – деді Салиха. 
– Менің не жақсы көретінімді білесің ғой... 
– Ол жақта қалайсың?
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– Білім жетілдіру жөнінде ғой... 
Тұтқа қойылды. Тек кешкісін оның ағасы телефон соқты. Баяғы 

өзі байланыс жасап берген... содан бері мұны танитын, хабарласып 
тұратын. 

– Айқын хабарласты ма?
– Ия, екі-үш күнде келеді... 
– Бала не бопты?
– Қандай бала?
– Баланы отаға жатқыза ма, жоқ па?
– Қандай баланы айтып тұрсың?
– А... Сен білмейтін бе едің?
– Не білуім керек еді?
– Жарайды, онда... 
Осымен байланыс үзілді. Сонда қалай ол Мәскеуге әлгі бір бала-

мен кеткен. Ешқандай білім жетілдіру емес екен. Кімнің баласы екен? 
Ағасының ба? Онда ағасы неге бармаған? Яғни, Айқын үйленген, ол 
– соның баласы, ауру болып туған яғни. Салиханың есіне оның мек-
теп алдында тұрып жылағаны түсті. Сонда үйленген екен... Содан бері 
қонбайтын да болды. 

Айтқанындай үш күннен соң Айқын оралды. Салиханың дайындап 
қойған дәмді тамағын мұртын майлап отырып ішті, жеді. Келіншек 
оның тәбетін бұзбай, сабырмен күтті. Ол тойып, ыдысын шетке 
сырғытқанда әңгіме бастады:

– Дәрігер не айтты? Ота жасай ма, жасамай ма? Яғни сен үйлен ген-
сің, бала бар... ? Солай ғой... 

– Кім айтты?
– Ағаң... 
– Оларды неге тыңдайсың? Олар көре алмайды... Ешкімді тыңдама... 
Әйел күдіктеніп қалды. Қайсысы өтірік айтып отыр? Ағасы ма, өзі 

ме?... Не істеу керек? Мүмкін үйіне барсам ба екен? Жәрәйды, әйелін, 
баласын көрсін... Сонда не? «Сен мені неге алдадың?» дей ме... Олай 
айтуға қандай қақым бар? Ол маған уәде беріп пе еді? Ол тек мені 
сүйді, ешқандай уәде берген жоқ. Қазір де сүйеді. Ауру баланы да 
тастап, осыған келіп отыр емес пе?!... Ол көңілдес, яғни солай болып 
қалды. Оның анасы: «Баламнан аулақ жүр. Ол сен сияқты жәлапқа 
емес, жақсы қызға үйленеді» деген... Яғни, анасының айтқаны болды. 
Бұл кім? Бұл – жолбике. 

Балалардың жас кезі оңайырақ па деп қалды Салиха. Есейген сай-
ын күрделі әрі жауапты болып барады олармен қарым-қатынас. Ұлы 
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Мақсұт не жұмысты тұрақтап істегісі келмей, не оқығысы келмей, 
ақыры біреулермен ілесіп Астанаға «бәлен жерде бақыр бар екен» деп 
кетіп қалды. Көп ұзамай-ақ «Мен үйлендім, екеуміз де базарда жұмыс 
істеп жүрміз» деген хабар келді. «Өзі білсін... Өмірді өзі үшін сүреді... 
Мен үшін емес... Бірақ соның қадірін кетіріп, алды-артына қарамай, 
әлдекімге үйлене салуын-ай... Салиха ызаланды, жылады. Бірақ қолдан 
келер қайран жоқ. Ендігі жігер-күшін қызының тәрбиесіне салмақ 
болды. 

Қызы Жақұт та мектеп бітірейін деп жатыр. Оған өзінің сыныптасы, 
әкімнің баласы ғашық екен. Салиха әдемі өмірді көз алдына елестетіп, 
армандаумен жүр. Қызы керемет бай әулеттің келіні болады... Әрине, 
Салиха да бастауыш мектептің мұғалімі, ажырасқан, жәлап деген 
атақтардан ада болады. Бәленбай деген әкімнің құдағиы деп ел-жұрт 
аспанға көтереді. Осындай тәтті қиялдың жетегінде жүргенде қызы 
көрші аулада тұратын татар баласымен жүретін болып шықты. Сөйтсе 
ол не ішерге, не киерге жарымай, қайыр тілеуге аз отырған көп бала-
лы отбасының үлкені екен. Осының бәрін Салиха көршілерінен естіді. 
Ешкімнен, ешнәрседен олар ұялмай ашық жүріске әлдеқашан көшіп 
кеткенін бұл ғана білмейді екен... 

Елдің бәрі: «әрине,.. шешесі жәлап, қызы қайда барады дейсің...» 
деп кесіп-пішіп қойған... 

Салиха не істерін білмей дал болды. Мына жағдайдан қызды тез 
арада құтқару керек екенін түсінді. Сонымен, астанаға кеткен ұлымен 
сөйлесіп, ол медбикелер дайындайтын училищеге оқуға қабылдау 
жүріп жатқанын, соған тез арада жіберуі керектігін айтты. 

Тез арада жолға дайындалып, билет алып, қызын шығарып салуға 
келген беті. Қызын әлі де жас көріп, тәтті тоқаш әкеліп берді. Әп-әдемі 
қызының түріне қарап отырып, жүрегі сыздап қоя берді. Ол жақта 
қалай қараусыз жүреді. Сүйріктей саусақты қолдарымен қалашты жеп 
отырған қызына қарады. Қандай жақсы көретінін ешқашан білдірген 
емес. Өзінің шешесі сияқты қызына деген махаббаты жүрегінің ең 
түкпірінде болатын да, ал сыртқа дөрекі сөздер, сұрғылт ойлар ғана 
шығатын... 

– Анау мықтының баласы біле ме кетіп бара жатқаныңды?
– Кетсінші, ары... 
– Ал, анау-шы... 
– Мен оған хат жазып тұрамын... 
– Айтшы, сен неге отқа емес, боққа қарай тартасың?
– Мен оны сүйемін. Ал, ана мықтының баласын жек көремін. 
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– Болашақты ойлауың керек еді ғой... Қайыршылық өмір кешкен-

ше... 

– Сен кете бер, мен өзім-ақ отырып кете беремін. Бала емеспін 

ғой... 

Салиха автобусқа мініп, қайтып кетті. Үнсіз, қамығып, тұншығып 

жылады. Ішінде буырқанған сезім жанын алай-дүлей етті. Күйеуі кетті. 

Балалардың өз тіршіліктері өздерінде екен... сәтті ме, сәтсіз бе? Ол 

жағына мән беріп жүрген олар жоқ. Жүрек қалауын сүйеді. Сонымен 

іс тәмәм сияқты. Мүмкін дұрыс та шығар... 

Кешке қарай Салиханың үйіне телефон соғылды. Жақұт астанаға 

кетпей татармен кетіп қалыпты. 

– Ал, билеті не болды? – деді сасқанынан Салиха. 

– Құрыды, әрине... 

Әйел не істерін білмей бөлменің ішінде әрлі-берлі жүріп, қабырғаға 

соғылды. Жылайын десе жылай алмады. Әрине, махаббаттың дүлей 

күшін бұл сезінеді. Қызы анасы түсінбейді десе, анасы қызын түсінбейді. 

Сонда бұл не? Ұрпақтар қайшылығы ма, замана шиеленісі ме?

Кешкісін Айқын келді де, оның кең құшағына көмілген әйел бәрін 

де ұмытқандай болды: – Болар іс болды, 17 жас деген не?! Бұл махаб-

баттан жолы болмаса келесісінен болады, ал болып кетсе тіпті жақсы, 

– деді ол салқынқандылықпен. 

Қызының аяғы ауыр болғанын бөтен адамдардан естіді. Өзі не теле-

фон соқпады, сәлем де айтпады. Қорықты ма екен, әлде ұялды ма? 

Тек сегіз айдан кейін ғана жаңа туған қызын көтеріп келді. Шикіөкпені 

қолына алған Салиханың көңілі босап, өз құрсағын жарып шыққан 

қызының бір бөлшегін иіскелей берді, иіскелей берді. Татар жігітінен 

безе қашып келген беті. Айтуынша иттер де олардан гөрі жақсырақ 

өмір сүреді екен... Сәбиін тастап анасының қолына, өзі оқу оқимын де-

ген ниетпен астанаға кетті. 

Салиханың қолында нәресте, көңілдесі аптасына екі рет келіп 

тұрады. Қалған уақытта кішкентай қыздың тәрбиесі. Уақыт сынаптай 

сырғып өтіп жатты. Кішкентай жиен қыздың балабақшаға баратын кезі 

келді. Күз болды. Тура осыдан отыз жыл бұрынғы сурет, сол кедейлік. 

Айқын қазір көмектеспейді, өйткені өз отбасы бар. Оның көмегін 

күтпейді де, оның аптасына екі рет келіп кеткені мұның өміріндегі ең 

бақытты күндер болып саналады. Сол себепті одан ешнәрсе сұрамайды 

да, әйелі, баласы бола тұра екі күнді қиып келіп жүргенін, мұның 

өміріне мереке сыйлап жүргенін көңіліне медет тұтады. Егер ол бол-
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маса ше?! «Алла сақтасын! Ондай сұр өмірді құдай басқа бермесін!» 

деп есі шығады. 

Ұлынан хат келді. Оның да ұлы туыпты. Қарындасы Жақұт тағы бір 

жігітке күйеуге шығыпты. Бірақ, кішкентай қызы туралы бір ауыз сөз 

қозғамаған. Соған қарағанда өткенін өшіріп тастамақшы-ау... 

Ұзақ жылдар жалғанған махаббатының отын Айқынның анасы, 

туысқандары келіп бір-ақ күнде өшірді. «Сен, жәлап, қыздай қосылған 

жары бар, баласы бар, өз өмірі бар менің балама қашан тыныштық 

бересің?! Егер енді тағы бір рет шақырып, қылмыңдайтын болсаң, 

мен өзім шашыңды жұлып, бетіңді тілемін. Бүкіл елдің алдына сүйреп 

шығарып, масқараңды шығарамын!» – деді шешесі. 

«Мен өзім-ақ көміп тастай саламын, кімге керек мұндай арсыз. Кім 

іздейді мұны!», – деді немере ағасы. 

«Шынымен, – деп ойлады Салиха, – мені кім іздейді. Балаларым 

маған қорған болмақ түгілі, бастарымен қайғы». 

Сонымен, Салиха астанадағы балаларының қасына кетпек болып 

жиналды. Қоштасар сәт туды. Айқын Салиханың заттарын жинап, 

киім-кешектерін буып, түйіп үнсіз жүр. Сәлден кейін:

– Енді мен қайтемін, – деді. 

– Қайтушы едің туған әйеліңмен өмір сүресің, балаңды бағасың... 

келесісін тудырасың... 

Айқын өзінің аңқаулығын енді түсінгендей... ол бәрін біледі екен... 

– Ұлың немен ауырады?

– Туа біткен жүрек талмасы. 

– Қауіпті ме?

– 15 жасқа дейін ғана өмір сүреді екен. 

– Қазір қаншада?

– Бесте. 

– Сен қашан үйлендің? Мектепке келгеніңде ме... балаша егілгеніңде 

ме?... 

– Ия... 

– Неге айтпадың?

– Айта алмадым... Кешір... 

Айқын тағы жылады, бірақ бұл жолы еркекше көз жасын көрсетпеді. 

– Кешірдім... 

Әйел оның басынан құшақтады. Шашының өзіне таныс иісі сон-

шалықты ыстық, соншалықты сүйкімді сезіліп, өн бойына тарады. Бұл 

шынымен болған махаббаттың белгісі болатын. Егер махаббат нағыз 
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болса созылмалы ауру сияқты адам денесінде өле-өлгенше қалып 

қояды екен... 
Салиха пәтерін жақсы сатып, оны қалтасына салды. Кетер алданда 

ұлына телефон соғып, ескертпек болды. Жас әйелдің даусы естілді. 
– Келінсің бе? Мақсұтты бола ма?
– Ол жоқ. Бұл кім?
– Мен шешесімін. 
– Сонымен... не керек?... 
– Мақсұтқа айта ғой. Мен келе жатырмын. Поездан қарсы алсын... 
– Қонаққа ма?
– Неге қонаққа? Біражола... 
– Бізге ме?!
– Енді қайда болушы еді?
Салиха тұтқаны тастай салды. Әлі көрмеген келінінің бұлай 

сөйлескеніне көңілі толмады. 
Поезд жүретіні ескертілді. 
– Бар, – деді ол Айқынға, – бар артыңа бұрылма!
Көздеріне жас толып, шығармас үшін тістенді. Айқын мұны 

тыңдап үйренген әдетімен бұрылып кете берді. Қусырылған иықтары, 
бүкшиген пошымына қарап Салиха оның жылап бара жатқанын жан-
тәнімен сезінді. Өзінің үшінші баласы сияқты аялап үйренген еркегінің 
ендігі өмірін аяды, «кім әлпештер екен, кім еркелетер екен?» деген ой-
лар келді басына. Алайда ол өзін-өзі және қолындағы титтәй немере 
қызды аяуы керек еді... 

Поездың түні бойғы селкілінен бе, қажаған ойлардан ба түнімен 
көз ілмеді. Вокзалдан баласы достарымен келіп қарсы алды. Сонымен, 
жаңа өмір басталды. 

* * *

Келіннің қарсылығына қарамастан ұлы екі бөлмелі үйіне анасы мен 
жиен қызды орналастырды. 

Қызы жақын маңдағы бір елді мекенде үй жалдап тұрады екен... 
Анасын шақырмады. Торт әкеліпті анасына, ал қызына ештеңе де жоқ. 
Төрт жыл көрмеген қызына тіпті аса емеурін танытпады да. Жаңа 
күйеуінің қас –қабағын бағып, елпеңдеумен болды. Анасы қызының 
тұрмысын білмекке ұмтылды, пәтер жалдап тұратынын түсінді. 

– Бұрын қайда тұрып едің? – деді күйеу баласын сөзге тартып. 
– Ата-анаммен... 
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– Қандай үйде?
– Үш бөлмеліде. 
– Сонда тіркелгенісің бе, өзің?
– Ия... 
– Сол үш бөлменің бірінде неге тұрмайсыңдар?
– Менің бөлек тұрғым келеді. 
Салиха қызын ата-енесінің қабылдамағанын түсінді:
– Сол пәтерді бөлмедің бе?
– Ата-анам, бөлгісі келмейді. Соттаспаймын ғой... 
– Неге?
– Олар кәрі кісілер. Мен жаспын. Үйге қаражатты өзім табуым ке-

рек. 
– Дұрыс, – деп келіні сөзге араласты. Нағыз еркектің сөзі. 
Ас үйге кеткен анасының соңынан қызы келді:
– Ол саған ұнамады ма?
– Менің не қатысым бар, онымен бірге өмір сүретін сен... 
– Дұрыс айтасың. Мен сенен өтінемін, ештеңеге араласпа. Егер ол 

саған ұнамаса біз келмей-ақ қоямыз... 
«Япырмай, анасын, қызын мына бір еркекке бола айырбастай са-

лайын деп тұр-ау»... Ол қызының бетіне тесіле қарады. «Осыдан бес 
жыл бұрынғы костюмі де өзгермеген, сол көзқарасы да баяғыдай. 
өмірден еш тәлім алмаған екен ғой, бейбақ!». 

Келіннің көңіл күйі бірде бие, бірде түйе. Үлкен универмагтың әтір, 
бетмай сияқты майда-шүйде сататын жерінде сатушы болып істейді. 
Үйге келе енесінің жасап қойған дастарханынан ас ішеді. Салиха өмір 
бойына Айқынға арнап әдемі дастархан, дәмді тамақ жасап, күтіп 
үйренген. Сол әдетімен бар ниетімен ұқыптап жасайтын күнделікті 
әзір ас ұсынады балаларына. Үндемей міндетсініп, сыздап оты-
рып тамақтанатын келіні дәретханаға кіріп кетіп, жайдары көңілмен 
шығады. 

– Мама! – дейді енесіне. Салиханың жүрегі елжіреп қалады. 
– Мама! Біздің төменгі қабатта тұратын шал өзінің үш бөлмесін 

біз дің екі бөлмеге үстеме ақымен айырбастағысы келеді... Әрқайсы-
мызда бір бөлмеден болушы еді... 

– Қанша сұрайды?
– Алты мың... 
– Не ол?
– Әрине, доллар... 
– Менде ондай ақша жоқ... 
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– Жәрәйды, қойыңызшы... Пәтеріңізді саттыңыз... 
«Ешкімге ештеңе айтпаған едім ғой, қайдан біліп қойды?»
– Жоқ, бермеймін... Мен елудемін. Құр қалта қалғым келмейді. 

Ауру-сырқау бар дегендей... Мені кім қарайды?
– Бізбен тұрып жүрсіз ғой... сізді ешкім қуып жатқан жоқ... Отбасы-

на өз үлесін қоссын дегенім ғой... 
– «Жоқ» деген сөзді түсінесің бе?
– Жақсы... жоққа сот та жоқ... 
Үндемей әжетханаға кетіп қалған келіні аздан кейін қызара бөртіп, 

төсегіне зорға жетіп, құлай кетті. 
Салиха бұл әжетхананың не сиқыры бар екен деп тексерсе, су жи-

налатын жеріне бір бөтелке арақты тығып қойған екен... 
Кешкісін ұлы келген соң. 
– Сенің әйеліңнің ішетінін білесің бе? – деді. 
– Білемін... 
– Дені дұрыс әйел таба алмадың ба?
– Кеш болып қалды. Ұлым дүниеге келді... 
– Енді не істейміз?
– Баламды ішетін шешемен жібергім келмейді. Оны да тастай ал-

маймын... 
– Неге?
– Аяймын. Сонан кейін не болады?
– Өзіңді аяуың керек. Сенің өмірің не болады?
– Яғни сондай тағдыр... 
Салиха үйдің шаруасын реттей бастады. Кірсең шыққысыз етіп 

жайлылық жасау, дастарханның берекесін келтіру, дәмді ас дайындау, 
оның сәнін келтіріп алдыға беру сияқты жайларды тамаша меңгерген. 
Осысы үшін де Айқын бәлен жыл соны айналшықтап шыға алмаған... 

Ескі-құсқыдан арылып, жайнап сала берген үй-ішін көрген келіні де 
өзгеріп қалды. 

– Мен осы үйге тіркелуім керек, – деді ол келініне. 
– Қайда?!
– Осы үйге, менің ұлымның үйіне... 
– Егер білгіңіз келсе, сіздің ұлыңыздың бұл үйге еш қатысы жоқ. 

Менің әкем сатып әперген... Бұл бір... 
– Ұлым осында тіркелген ғой... 
– Екіншіден, сіз тіркелсеңіз бір бөлме сізге тиесілі болады. Ал, мен 

олай ете алмаймын... Егер сіз ұлыңыз екеуміз дұрыс өмір сүрсін десеңіз 
ақшаңызды беріңіз. Сіз бермейсіз... сондықтан тұрғыза алмаймын. 
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Әр бұрышта майда-шүйде сатып жүрген баласы бір контейнер 
қойып алсам, дұрыс сауда жасасам, табыс көбейер еді деп емеурін 
білдірген соң қолда бар қаржысының жартысын берген болатын 
келініне көрсетпей. 

– Бір үш-төрт айда қайтарамын, – деді ол. 
Ал қалған ақшасын мың салсаң бірнеше есе ғып қайтаратын бір 

компанияға салды. Ақша қайтаратын уақытты күтіп жүргенінде ол 
компания халықты алдап, жерге қаратып, шетелге кетіп қалыпты. 
Ұлының жаңа қойған сауда орнын бәсекелестері өртеп жіберіпті. 
Сондай сәтсіздіктерден кейін үй ішіндегі қайшылық ұлғая түсті. Келін 
қабағын ашпайды, үйіне келіп кіріп алған, ақшасын бермей қойған 
енесі көз алдында сүйелдей болып тұрып алды. Қабағын ашпаудың 
соңы ене мен келіннің жұлысып тынуына әкелді. Балалардың төбелесіп 
қалғаны түрткі болды. Келін ұлына, бұл жиен немересіне жақтасты. 
Ақыры бірінің шашынан бірі ұстап тұрған екеуін ұлы ажыратты. 
Әйелін балконға сүйреп апара жатқан баласын көрген Салиха жан 
дәрмен келінге болысуға ұмтылды. Ашу үстінде лақтырып жіберсе 
өмірі түрмеде өтпей ме?!

Оқиға қылмыссыз аяқталды. Салиха түнімен көз ілмеді. Өзінің бұл 
үйге симайтынын түсінді. Ұлы үшін уайымдады. Ішетін әйел, тірлігі күл- 
талқан. Ашудан бірнәрсеге ілігіп кетер ме?... Жиен қызды шешесіне 
апарып бермек боп шешті, өзі жалдануға жұмыс іздемек болды да, 
азын-аулақ жол қаражатымен кетіп қалды. 

«Жетім бұрышқа» барып күні бойы тұрып, енді үмітін үзіп, қайда 
барарын білмей тұрғанында әлде бір жаңа қазақ үй шаруасына әйел 
іздеп жүргенін айтып еді, бес-алты адам оны қаумалап алды. Оның көзі 
жинақы, сүйкімді жүзді, оқу-тоқуы барлығы білініп тұратын Салихаға 
тоқтады. Сөйтіп, құдай қолдап, далаға қалмаған әйел үй жинаушы 
болғанына риза болды. 

Бұл бір ірі банк қызметкерінің үйі екен. Үй жинап, тамақтарын дай-
ындап, кішкентай еркетотай қызына қарап күні бойы жұмыс таусыл-
майды. Тамақтың сәнін келтіріп жасайтын Салиха оларға ұнап жүрген... 
Қолындағы толып жатқан азық-түліктен аздап-аздап қымқырып, 
қызына көмектеспек болып, жинап жүретін. Соны біліп қойған үй иесі 
әйел:

– Сізді мен жұмыстан қуамын. Барыңыз, – деді. 
– Мен жоғары білімді мұғаліммін. Ұры емеспін. Ендігі әрі қай та ла-

май мын, – деді жыламсырап. 
– Жоқ, сенімнен шықтыңыз, – деді бір сөзді әйел. 
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Сонымен тағы жұмыссыз, әрі далада қалған әйел асылып өлмекші 
болды. Кейін суға кетпекші де болды. Алаңқайдағы құлап қалған 
ағаштың үстінде сарсылып отырған болатын. Өзінің қорғап-қоршап 
жүретін періштесі тағы көмекке келді. Қасына келіп отырған қысқа 
шашты, ажарлы, әйелге ығысып орын берді. Ол Ажар еді. 

Ажардың күйеуі, екі баласы бар. Күйеуі 25 жылғы бірлескен өмірден 
кейін опасыздық жасап, жасаңдау біреумен кетті. Ұлы шетелде. Қызы 
күйеуде. Өзі дәрігер болғандықтан негізгі сөйлесетіндері ауру адам-
дар. Солардың ауруларына қатысты әңгімелерді кейде тыңдаудан 
жалығады. Кешкісін жалғыз өзі үйге сыймай кетеді. 

Біраз отырған соң әйел тұрып, бұрылып кетіп бара жатты. Салиха 
әлде біреу түрткендей орнынан тұрып, әйелдің артынан жүрді. Қандай 
күш, қандай ой жетелегенін өзі де білмейді. Әйел бұрылды:

– Сіздің менімен барғыңыз келе ме?
Әйел үндемей басын изеді. Қайда барады, кімге барады, не үшін, 

не күтіп тұр оған бәрі бір болатын. Сөйтіп, жалғыздыққа мойынсұнған 
әйелдер бірігіп тұра бастады. 

Ажар шағын саяжай болған үйдің бір бөлмесінде, Салиха кіре беріс 
бөлмеде. Ажар тұрғанда әдемілеп жасаған столда таңғы асы дай-
ын тұрады. Жуынып-шайынып келген әйел тамақтанып, сонан соң 
жұмысқа кететін. Тыныштық. Таза үй,тамақ бар. Бәрін жинап, теріп, 
сериалдарды қарай отырып тамақтанады Салиха. Өзінің тамағына 
қарап отырып немере қызы не жеп отыр екен деп ойлайды. 

Сөйтіп отырған сәтте телефон безілдеді. 
– Алеу... 
– Айдынды шақырып жіберіңізші. 
– Қайдағы Айдын?! Қайдасың?
– Астанадамын. Баламды отаға әкеліп едім, қаржым жетпей тұр. 

Көмек көрсете аласың ба?
Салиханың көз алдына Ажардың шкафында жатқан ақша келе 

қалды. Сұрау керек екенін, берер, бермесін ойланбастан, жүрегіндегі 
махаббаттың ескі шоғы қайта қозып сала берді де: 

– Келемін. Әкелемін ақшаны... Орталық сауда үйінің қасында күт...,-
деді. 

– Сені қалай танимын?
– Сол баяғыдай... Мойнымда алқызыл мойынорағыш, қолымды 

қызыл сөмке. Егер ұнамсам үндемей өтіп кет. 
Айқын үндемей қалды. Артынша оның жылап тұрғаны білінді. Өзіне 

деген махаббатты бағаламағандығына ма, әлде көмек қолын созып 
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тұрған жанға деген ризашылығы ма оны әйел түсінбеді. Ойында тек 
Ажардың жинап жүрген ақшасын алу да, сүйіктісіне жету, мүмкін со-
дан кейін қайта табысудың сәті түсер деген ғана тіркестер болды. Өзін 
«жұмыстан қуып жібереді-ау, мүмкін милицияға ұстап береді-ау, тағы 
да далада қалам-ау» деген қиын ойлардың біріне де мойынсұнбай тек 
соған қарай ұмтылды. Уәделі жерде қарсы алған Айқын Салиханы тіпті 
құшақтамады да. Қолын созды. Ақшаны алып, қалтасына салды. 

– Қайтаруға тырысамын. Түбі мен саған қайтып келемін. Маған 
сенесің бе? – деді. 

Салиха басын шайқады. Үйге қайтып келе жатып өзі Ажармен 
танысқан алаңқайға келіп, сол құлаған ағаштың үстіне отырды. Көзі 
құмырсқаның илеуіне түсті. Әйтеуір әлдебір нәрселерді тасып жатқан 
құмырсқалар қыбыр-қыбыр. Біреуі әлі жетпейтін нәрсені домалатып 
әлек. Біреуі шама-шарқынша көтергенін әкетіп барады. Жер-ананы 
да Салиха осы құмырсқаның илеуіне ұқсатты. Әркім өзінің тағдырын 
жеңіл ме, ауыр ма арқалауда. Өмірдің соқпағы бірде тарылып, жүріп 
келе жатқандар жандалбасалап әзер өтеді, немесе өте алмай қалады. 
Енді бірде көк майсалы кең жол болып ашыла қалады. Сол соқпақпен 
тағдырдың нүктесі қойылғанша жүріп өту адам деген өмір иесіне сын 
екенін ол тағы бір түсінді. Тағы да тар соқпақ оны күтіп тұрды. Бірақ, 
сүйікті адамына қол ұшын бергеніне, оның баласы жазылып, бір сәт 
бақытты болуына көмектескені үшін қандай да болсын соққыға даяр 
болатын. 

Беймәлім тағдыр... 
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АНА

 Ана көңілі бүгін тым қобалжып тұрды. Жүрегі біресе дүрсілдеп 
-дүрсілдеп соғып, біресе тоқтап бара жатқандай тынысы тары-
лып, кеудесін кере дем алады. «Жүрегі бар болғырға не болды, неге 
алаңдайды, нені іздейді, алыста жүрген ұл мен қыздан аулақ, әйтеуір» 
деп құран сүрелерін оқып, аузын жыбырлатып, көзін жұмып, ұзақ 
отырды. Кейде Алладан тілек тілеп, жалынып, жалбарынғысы келген-
де «япырым-ай, басқа діндегілердің көз алдарына қойып, табынып жа-
татындары бар, осы бізге де бір бейне керек-ау» деп алып, іле-шала 
«кеше гөр, тәңірім, Аллаға серік қосқанымды» деп кешірім сұрайтын. 

Көзін жұмып, көз алдына Тәңірдің яки пайғамбардың түрін елес-
теткісі келеді: алдымен көкпеңбек аспан, онымен астасып жатқан 
қара жер. Сол екі ғаламның ұштасқан жеріне ұзын, аппақ сақал, шаш-
ты тұтастыра, біріктіріп тұрған үлкен басты, әрі қарай шексіз аппақ 
жамылғыны елестетеді. Түнде төсекке қалай басы тиісімен осы бей-
не көз алдына өз-өзінен келе қалатындай дәрежеге жетті. Сол бейне-
мен сөйлеседі, соған жалынады, жалбарынады. Сондағы айтары: «О, 
Алла, құдіреті күшті құдайым! Алыста, шет жерде жүрген балаларыма 
ғұмыр бер, денсаулық бер, жолдарын қыла гөр... Күнәларын кеше гөр... 
Олар үшін мен де, тіпті болмаса тілеулерін тілеу үшін де қажетпін ғой... 
Маған да ғұмыр, денсаулық бере гөр... Біліп жасаған, білмей жасаған 
күнәларын кеше гөр... Ия, тәңірім, қабыл ете гөр тілектерімді» деген 
сөз тіркестері күніне бәлен рет қайталанады. 

 Осы әдетімен тағы да біраз тәңірісіне жалбарынды. Бірақ, жүрек 
мазасызданғанын қояр емес... Тіпті, бір нәрсе ұмыт қалғандай ма? Не 
ұмыт қалуы мүмкін?... Айына бір келетін пәтерақыны, су, газ, жарық 
деген сияқты міндетті төлемдерді зейнетақысын ала сап төлеп қояды. 
Ешкімнен қарыз алып көрген емес. Сол Алланың берген нәпақасын 
талғажу етіп келе жатыр. Кезінде жақсы қызметтерде істеп, дербес 
зейнетақыға шыққан ғой... Сол, өзіне, қара басына жетеді. Тек жалғыз 
қалғанының шешімін, жауабын таба алар емес... Өз тағдырын қолына 
сеніп тапсырған ері адал жар емес арам болып шықты. Екі бала дүниеге 
келген соң, тірліктің тауқыметі, пәтер жоқтық, жетімсіздік дегендерге 
шыдай алмай, сыр берді. Үйі-жайы, қаражаты бар келіншектің қолына 
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бір-ақ кетіп қалды. Аспаннан найзағай түскендей күй кешкен ана 
кішкентай екі сәбимен, қоқысқа лақтырғандай күйде қалды. Сонымен, 
бар арман мақсат, екеуін жеткізу болды. Жаман тәрбиелемеген сияқты 
еді... Тапқан-таянғанын жинап, теріп, шетелде оқытты. Қарапайым 
жұрттың уысына түсе бермейтін мамандықтар алып берді. Түрік елінде 
оқып жүрген қызы, арабтың бір жігітіне тұрмысқа шығып, соның 
жеріне кетті. Міне, бірнеше жылдан бері сол жақта. «Айналайын-ау, 
өзіміздің бір азаматқа шықсаңшы... Алыс, жат ел, жат жерде не бар? 
Өміріңді өз қолыңмен өксітпесеңші... – деген ана ақылын тыңдамаған 
еді. Енді міне, өксіген хат та келіп жетті. Бір елден кетіп, азаматтықтан 
шығып алған соң, қайта келудің машақаты мол екен. Қартайған 
әйелдің зарына кім құлақ асар?.. Көз жасқа толы қызының хатын 
оқығанда қанша ренжісе де көкірегін жарып шыққан перзенті емес пе, 
жаны езіліп, ет жүрегі елжіреп, жабығып, қайғыға батқан еді. Енді амал 
жоқтықтан көніп, бір Алладан амандығын ғана тілеп отыр. «Маматай! 
Мына жақтағы күйімді адамның басына бермесін. Мен үшінші әйел 
екенмін... сырттан келген әйелдерді бұл жақта күң етіп ұстайды. Еліне 
келген соң күйеуімнің маған деген қатынасы өзгеріп сала берді. Өзіне, 
екі әйеліне, балаларына, әке-шешесіне, басқа балаларына қызмет жа-
саймын. Осы үйдің күңімін... Еш жаққа аттап басуға рұқсат жоқ. Атым-
ды да ұмыттым. Мені бәрі «кәпір» дейді. Не амал етерімді білмеймін. 
Осы хатты әрең дегенде жол тауып, біреуден біреуге өткізіп жіберіп 
отырмын. Ажалым осы жерде болатын сияқты маматай, кешір мені! 
Сенің кешіріміңді ғана өзіме пана тұтамын... кеш...» деген көз жасына 
шыланған қызының сөздері көкірегінде шемен болып тұр. 

Әпкем, бір туғаным бар еді деп ұл да іздей қояйын деп тұрған жоқ. 
Оқуын біткен соң сол «Ресейдің қаласында жұмысқа қалдым» деп ха-
бар келген. Содан соң еш жауап та жоқ. Ұшты-күйлі жоқ болған деген 
осы шығар. 

Ана әр атар таңды үмітпен қарсы алады. Келер, келіп қалар... 
Жұма сайын жұмалық шелпегін пісіріп, тағы басқа толып жатқан 

тәттілерді әдемілеп, өрнектеп, асықпай жасап, ыдыстарға сәндеп са-
лып, қарап отырады. Жалғыз адам не жесін, тәйірі... Жалғыз қыздың 
жағдайы анадай болды, ендігі үміт жалғыз ұлда. Бүгін, ертең келіп 
қалса дастархан мәзірі дайын тұрсын деп осы бір әдетті тапқанына да 
бір неше жыл болып қалды. Пісіп, түсіп тұрған тамақ ескіріп қалмасын 
деп, бір-екі күннен соң, далаға алып шығып таратады. Көшеде қол жай-
ып жүргендер де, там-тұмдап күн көріп жүргендер де, көршілері де, 
ойнап жүрген балалар да ақ шашты Ананы танып алған. Өзі тіпті дәмді 
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дайындайды бәрін. Ана да екі-үш күн сайын өзіне ермек табылғанына 
қуанғандай. Тамсанып, талап алып жеп жатқандарға рахметті өзі ай-
тады. 

Бүгінгі алағызғанына жол болсын... Әлде ұлы анасын есіне алып, 
«жалғыз қалған шешемді көріп қайтайын» деп жиналып жатқан бо-
лар... Соны сезіп отырған болар жүрек деген... 

Қой, қатып, кеуіп бара жатқан тәттілермен қарсы алғаным болмас... 
Жаңасын дайындайын деп дастархандағы бар тағамды алып, далаға 
шықты. Ананың шығуын күтіп тұрғандай-ақ әп-сәтте бәрі жиналып 
қалды. Тіпті бөтен адамдар да көп екен... Бәрі таласа-тармаса ананың 
қолынан шыққан дәмді жеп жатты. 

Дастарханның үстін тәтті, дәмдіге толтырып, қайтадан жабдықтап 
болған ананың көңілі сәл орныққандай болды. «Шынымен-ақ ұлым 
келе жатқан шығар, оның келетінін сезіп, қуанып, дастархан жайып 
отырғаныма марқайып қалсын!»

Күндегі соңғы ақпараттарды көретін дағдысымен теледидар 
құлағын бұрады. «Енді шетелдегі жаңалықтарға оралайық. Кеше Ре-
сейде ішкі істер қызметкерлерінің көмегімен нашақорлық саудасы-
мен айналысып жүрген бір топ адам құрықталды. Ішінде қазақ азама-
ты да бар болып шықты», – деген хабарламадан кейін тіпті толқыды 
да. «Япырым-ай, ол кім болды екен?... Кім болса да сорлады... Түрмеде 
шіриді енді... Содан басқа тірлік бітіп қалды ма екен, байғұс балаға? 
Әй, бұлар өлер жерін білмейді, ә?..»

 Біраз бұрқылдап, ұрысып шерін тарқатқандай болған ана көңілі сәл 
алаңдаусырағандай... Кешке қарай тағы да уайым басты. Үйге қарай 
туралап келе жатқан адам көзіне түсті. Пошташы екен.. Қолындағы 
қағазды ұсына берді. Жедел хаттағы: «Мен балаңызбен бір бөлмеде 
тұрушы едім... Оны тұтқындады,» – деген сөздерді оқи салысымен Ана 
талып түсті. Кетіп үлгермеген пошташы жедел жәрдем шақырды. 

 Жансыз қалған Ана денесін салып, машина бұрылыстан көрінбей 
кетті.
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АЗҒЫРМА, ӘЗӘЗІЛ!
 НЕМЕСЕ САБЫР МЕН СЫБЫР

Сап-сап, көңілім, сап, көңілім!

Сабыр түбі – сары алтын. 

Сабыр қылсаң, жайыңды

Білер ме екен бекзатым?

Көңіл аулап сөз айтар

Арадағы тілхатым;

Ағын судай екпіндеп, 

Лайы жоқ суатым. 

Ауру да емес, сау да емес, 

Құрыды әл қуатым. 

Сап-сап, көңілім, сап, көңілім!

Сағынышқа сарғайма!

Абай 

Төрткүл дүниенің төрт бұрышын түгел көргісі келгендей шарасы-
нан шыға жаздаған жанарлар ойыса- ойыса тау басында соқта –соқта 
болып жатқан қар сілемдеріне тоқтады. Тесірейе, тесіле ұз-а-а-а-қ 
қарады. Олардың да күні өтіп бара жатқандай... Жылдар жылжыған 
сайын, күндері көкжиекте көміліп, сілемдері де кеміріліп, уақыттың 
екпіні ығына көндіріп, өз дегенін істеткендей. Әнеу күнгі кездерінен 
тағы да азайып қалыпты. 

Жанарлар сілемдерді сынай қараған күйі, биіктен не нәрсеге де 
асқақ көз салып тұрған қарағайларға ойысты. «Биіктен бәрін көріп, 
тәкаппарсып тұрысын қарашы...». Олардың паңдығына, пендешілігінің 
жоқтығына, адамдардың қорлығын өзі сияқты көрмейтініне ызасы 
келгендей... 

Дарбазаның түбінде маңқиып қара төбет жатыр. Бағанадан бері 
қыңсылай оның мазасын алған сары қаншық қозған нәпсісінің бетін 
қайтара алмай, төбеттің алды-артын иіскелеп, тістелеп, ыңырсиды. 
Маң төбет мыңқ етпейді. Әлде сары қаншықтың «күндестеріне» ба-
рып, мауқын басқан ба, әлде қартайайын деген бе әйтеуір, өзін «айма-
лап», әлсін-әлсін шабына мұрнын тығып, мауығын баса алмай жатқан 
ұрғашыға көңіл бөлер де емес. Әлден соң «мазамды алма!» дегендей 
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арс етіп, қаншықтың меселін қайтарып тастап, сұлбасын сүйретіп 
әрірек барып жатты. Таңғы тыныштық жалғасын тапты. 

Тек қана жанарларын жас жуған әйел таңғы тәтті ұйқы құшағына 
ене алмайды. Ұйқысыздық күнделікті дағдысына айналғандай. Таңды 
қарсы алады, айналаны көздерімен сұлық шолады, жан-жануарлардың 
тынысын тыңдап, табиғаттың тамашаларына қызығып қарамайды. 
Қайта сарыла, үмітін үзе қарайды. Сары қаншықтың жаңағы әрекеті 
жүйкесіне тиді. Денесі тоңазығандай болған соң үйге кіріп, орындыққа 
жайғасып еді, мияулап ала мысық жетіп келді де, осыны күтіп тұрғандай 
секіріп алдына шықты. Арқасынан сипап еді рахаттанып, көздерін 
жұмып, пыр-пыр ете қалды. «Япырмай, мысық екеш мысыққа да аялы 
алақан керек екен...» Есіне бір келіншектің әңгімесі түсе қалды:

«Алла әйелге, әсіресе, қазақтың әйеліне белшеден бейнет берген 
ғой... Күні бойғы қызметің, сонан соң үй тірлігі, бала қамы. Ерің де бір 
бала сияқты. Тамақтандырып, жинап-теріп, жайғастырған соң әйелдік 
қасиеттерім оянып, айнаға қарап, сымбатыма көз салып, қыздай ти-
ген жарымның қасына қисаямын. Сондайда ол да аяп, аялап, ілтипат 
білдіріп, сипай салса мысық сияқты пыр ете қаламын. Сол сәт ұзағырақ 
болса екен деп, ертең ерте тұратынымды да ұмытып қаламын», – де-
ген еді-ау... Шынында әйел мен мысықтың ұқсастығын байқағандай... 

Әйел әлі отыр. Күн шуағын шашып, нұрын төкті. Үй іші алакөбеңнен 
арылып, жарық болды. Бірнеше айдың жүзі өтті, ойдың орны тола түсіп, 
тіпті ернеуінен аса бастағанына. Енжарлық басып, ешнәрсеге зауқы 
соқпай, жан дүниесі әлем тапырық, ішін қызғаныштың аждаһасы тыр-
нып-тырнап жібергендей болады. Содан көзге жас үйіріледі, екі иығы 
қусырылып, бір уыс болып, дірілдеп жылайды. Егіледі, өксиді сонан 
кейін жанардағы жас бітеді, одан әрі қайтадан тірлігімен тырбаңдайды. 
«Ой, қазекем-ай, түстік өмірің болса, кештік мал жина», – деген ғой.. 

Тағы таң атады, қайталап күн батады. Күн батқан сайын ой тереңі 
мұны батырады. Көз алдынан көлбеңдеп бақытты сәттер өте бастай-
ды: алғаш ақ некесі қиылған сәт, алғаш аналық сезімді бастан кешу, 
алғаш өз тәнінен бөлінген шарананы көру, алғаш олардың балдай 
тілінен рахат алу, алғаш тәй-тәйлау... осындай толып жатқан алғашқы 
сәттер, тіпті бүкіл өмір ортақ болып кеткелі қашан ерімен екеуіне?! 

Сайтан ойлар санасын сансыратып, сан-саққа сараптап, салмақтап 
болған соң қайтадан жарқын күндеріне бет бұрады. Дәурен-ай! Жастық 
шақ-ай десеңші!.. Әдемі көздері, сүйкімді келбеті, тал шыбықтай иіл ген 
тұлғасы, үнемі бір шапағат шашып тұратын мінезі талай жігіттердің на-
зарын аударып, есін кетіретін. Осы ерекшеліктерін бойжеткен сезініп, 
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өзінің қадірін біліп өсті. Даланың ерке елігі олар қызыға ұмтылған сай-

ын, сықылықтай күліп, орағытып, ор аттап кете баратын. Өйткені, ата-

ана махаббатынан басқа сезімдерге жол ашпаған бұла еді... 

Жоғарғы оқу орнына түсіп, орталық қалаға келгелі қалаланып, бояу 

жағынып, әтір себініп, өркениеттің өкпек желі өңін сорып, қара то ры-

лықтан бозаң түрге еніп, онысы өзіне жарасып, тіпті сұлуланып кет-

кен болатын. Бұлалықтың, еркеліктің өмірі ұзаққа бармады. Сол бір 

көктемнің көгілдір кеші әсер етті ме, әлде тұмса сезімнің түңілдігін ашу-

ды Аллаһ сол жігітке нәсіп етті ме, сүйір тілден шыққан сүмбіле сөздер 

өн бойын аралап, жүрекке жетіп тынды. Жастығына да қарамастан 

«Жар болшы!» дегенге жығыла салды. Бойжеткеннің бұлаңдаған, 

сылаң  даған күндері «Қош, қош!» айтып, өмірдің көкжиегінде қала 

берді. 

Сонымен, тағдырдың кемесіне бірге мініп, іркес-тіркес өмір ба-

сталды да кетті. Біресе долы желді, толқынды күндер келіп, кемені 

аударып, төңкеріп тастайтындай болып, біресе шуақты шақ шамын 

жағып, әйтеуір, суға батып кетпей келе жатқандарына екеуі де мәз бо-

латын. Кенет... 

Кенет әйелдің тұнығы лайланды. Шаттығы шайқалды. Еркек тырнақ 

астынан кір іздейтін болды. Әйел түсіне алмай дал. Суысқан күндер 

көбейді. Әлдебір сайқал суық қолын сұғып, аздыртып жүр ме?! Ерінің 

әрбір әрекетіне тек үмітпен, сеніммен қарап үйренген әйелдің әлдебір 

ойлармен мазаланып жүргеніне бірталай уақыт болыпты. Жаратылы-

сында әйел болып ерінің қалтасын тінтіп, телефонын қарап, қағазын 

ақтарып, ақшасын санап көрмеген болатын. Сенетін, өйткені сүйетін, 

әрі әбден бір-біріне бауыр басып, үйренісіп кеткен-ді. 

Ерінің бас жағындағы сөресін реттей салмақ ниетпен қағаздарды 

қолына алғаны сол еді... Дәл алдына қалың қоңыр кітап қайдан түскені 

белгісіз, пайда бола қалғаны бар емес пе. «Қандай кітап екен?» деп 

қарай салғаны сол, өзіне таныс қолдан шыққан жолдарға еріксіз үңілді. 

– Әбестік, бұл! Неге оқисың? Бұлай істеуге болмайды, – деп оң 

иығындағы періште көңілге көлеңке, жанына кірбің түсіргісі келмеген-

дей шыр-шыр етеді. 

– Оқы, оқы! Еркегіңнің не істеп жүргенін білгізейін деп мен саған 

мұны алдыңа тастап тұрмын. Неше жылдан бері аппақ таза пейіліңе, 

жайсаң жаныңа, нәзік болмысыңа дақ түсірмейін деп аян білдірмеген 

едім... Енді бір қызық болсын! Ха-ха-ха... 

– Япырмай, мынау әзәзілдің даусы ғой... Қой, оқымай-ақ қояйын... 
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Кітапты әрі қарай итеріп тастағандай болған. Енді қараса қайтадан 

қолында тұр. 

– Оқы, оқы! Біл, оның не істеп жүргенін. Ол саған адал емес! 

Тұнығың баяғыда лайланған. Мен сені аяғаннан көрсетіп тұрмын. Әрі 

қарай оқы!, – деп сол иығынан сығалаған сайтан саңқылдап қояр емес. 

Сонымен оқыған... «Жаным, сені осынау күндерде жолықтырғаныма 

дән ризамын. Махаббаттың не екенін, сезімнің осындай тәтті боларын 

сезбеппін... Енді сезгеніме, енді соның бесігінде тербелгеніме Аллама 

мың ризашылығымды білдіремін. Ешқашан сүймегендеймін... Тәтті 

күндер ұзағынан болса екен... Сенің жастық жалыныңа оранып, тіпті 

жасарып бара жатқандаймын». 

 – Япырмай, маған арналған жолдар ма екен?... Басқаға арналғаннан 

сақтай гөр, Алла!.. 

Талай талмаусырата күтетін күндерінің белгісіндей, қайта оралған 

ыстық сәтін күткендей әйел күнделік бетін қайтадан парақтай бастады. 

Парақтаған сайын оның, ерінің, басқамен өткен тәтті күндерінің суреті 

көз алдына елестеп, басқаның тәнін құшқан арам еркекке өшпенділігі 

оянғандай... Есін жия алмай қалды. Аяқ астынан білген жағымсыз 

жаңалық көктен жай түсіргендей... Ел жаққа барып келемін деп кеткен 

еркек әлі орала қоймас деген сеніммен отырып, өз көзіне өзі сенбей 

қайта-қайта оқыды. Өзіне арналмаған жолдар екеніне көзі жеткен соң 

мәселенің мән-жайын шындап түсінді. 

Екі жыл ма, жоқ, бұның суысқан сәтіне одан да көп уақыт болды-ау... 

Осындайда өткен күндерден белгі болатындай күнделік жазбағанына 

өкінді әйел. Күнделік демекші, мұндай жағдайға түскеніне сол бәле, 

күнделік себеп болды емес пе... Әйтпесе, сеніммен сүрген өмірі 

сүріндірмес еді. Көзін жұма қалса көз алдына көлбей жазылған жол-

дар қаз –қалпында келе қалады. Әр сөзі, әр жолы көңілінде сайрап 

тұр. Қандай шешім қабылдарын білмей дал. Күні ертең ажырасып, өз 

алдарына тұрмыстарын күйттеп кеткен балаларымен де қоштасып, 

еліне кетіп қалмақшы да болды. 

Періштесі қайтадан жұбатады: «Қой, әйел, әумесерленбе! Әзәзіл 

азғырып, ерің жолдан сәл тайған шығар... «Ат айналып қазығын та-

бар, ер айналып жазығын табар» дегендей, шыдай тұр, ол сені жақсы 

көреді. Сен оның алғашқы махаббатысың, сені шын сүйеді. Оның 

балаларын дүниеге әкелдің. Бүкіл ғұмырыңды, тағдырыңды соған 

арнадың. Ол у ішсе у іштің, ол су ішсе су іштің... Сондықтан ерің сенің 

алдыңда қарыздар. Сенің пәктігіңнен, адалдығыңнан аттамайды. 
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Сабыр, әйел!», – деп құлағына әлсін-әлсін сыбырлаған періштесінің 

үніне мойынсұнған болатын. 
Кешелі бері періштенің үнін шығармай ібіліс ілбіп тағы келіп алды. 

Санасынан шығарып қуып-ақ жіберейін дейді, болмайды. Оның 
күші адамның адалдығынан күшті, ақиқаттың салмағынан ауыр 
сияқты... Күнде келеді, қайталайтыны: «сен, көрсоқыр, бәлен жыл-
дан ештеңе сезбей, білмей, мәңгүрттің күнін кештің. Енді білдірсем 
мойындамайсың. Сен, бейшара әйел, осы өмірде не қызық көрдің? 
Айтшы... Түк те көрген жоқсың. Саған жұмыс орныңда кездесіп қалған 
сайын еміне қарайтын еркектерді көзіңе де ілмейсің. Бекер... Еркегіңнің 
есесін қайтар... Соның біреуіне күлімдей салшы, табаныңның астында 
қалады. Сендей әйелдер аз бұл өмірде. Ия, аз... Ә-ә-ә, сәл есейгенің 
ештеңе де етпейді. Бар... бар... Келіс... 

– Кет! Кет! Әзәзіл, азғырма мені! – дейді әйел. 
– Барма! Адалдығыңды, адамдығыңды былғама! Арыңа дақ сал-

ма! – деп періште шырылдайды. Дегенмен әзәзілдің аты әзәзіл екен. 
Періштені жеңгендей. Әйелдің ойына әлденелер келді. 

Үлкен мекеменің есеп-қисап бөліміндегілердің арасын бөліп 
тұратын әйнек терезелерден өтіп, өзіне тесілген, жан жүйесінің 
шырқын бұзған жанарды сезген әйел жалт қараса, анау тұстан көз 
салып тұрған сұлу жүзді жігіт ағасы екен. Жалт қарағанымен қоймай 
әйел қабақтарын кере жымиды. Ол да жауап қата күлімсіреді. 

Жұмыс соңында бүкіл мекеме қызметкерлері абаң-қабаң жина-
ла бастайды. Үлкен есік бір жабылып, бір ашылып тыным таппай-
ды. Нөпір ел сыртқа қарай ағылады. Сонау биіктен лифтпен лақ-лақ 
төгіліп, шығып жатқан адамдар арасынан жанарын жаутаңдатып, 
әйел жүзтанысты еріксіз іздеп қалғандай... Кенет, сүріне жаздаған оны 
қолынан біреу демей қалды. Өн бойын аралап өткен бейтаныс сезім 
жылт етіп, бой көтере бастады да:

– Рахмет, – деді жымиып. 
– Шын рахмет айтқан болсаңыз, күні бойғы шаршағанымызды ба-

сып, қыдырыстап, жүріп қайтсақ қарсы болмайсыз ба?
– Жәрәйды. 
Қалжыңнан басталған еркек әңгімесі біртіндеп сырға айнал-

ды. Өзінің көптен бері осы әйелге аңсары ауып жүргенін небір әдемі 
тіркестермен жеткізді. Әйел оған сенбегендей еді... Сайтан тағы сап 
ете қалды:

– Иіл, аздап болса да иіл, қақима! Өмір бойы қақиып болдың ғой... 
Үйдегі еркектің ісін есіңе ал. Не ері бар әйел сияқты ләззат көрмейсің, 
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не ері жоқ әйел сияқты жүріп тұрмайсың... Өзіңді ая!, – деп ібіліс тақ-
тақ етеді. 

– Қой, ібіліс, азғырма мені!
– Азғырғаным емес, шын жаным ашып тұр... 
«Ой, Алла, жаны ашитын да сайтандар болады екен-ау!» деген ой-

лармен тұрған ол өз еркінен айырылғандай... Дегенмен сайтанның 
дегені болды. 

Кешкі қыдырыстан кейін, үйіне шақырған таныс өзінің ойындағысын 
жүзеге асырып, көптен аңсары ауып жүрген әйелді құшып, құмарын 
қандырды. Әйел де еркек құшағының ыстығын сағынып қалғандай... 
Өн бойындағы құмарлық қуатын шығарғысы келгендей, ынтыққан 
көңілін баса алмай, қалай аймалап қалғанын байқамай да қалды. 

Бір сәттік құмарлықтың, өткінші сезімнің жалыны әп-сәтте сөне 
салды. Япыр-ай, бұл не істегенім?.. Әйел өз әрекетіне өзі енді ғана есеп 
бергендей... «Таспен атқанды таспен атамын» дегені не болды? «Әйел 
жолы жіңішке» дегенді қалай салыстырмады?.. 

Ұяттан аттай салғанның оңай болғанымен, тәңірінің алдында, ардың 
алдында жауап берудің машақат екенін, оның орны еш толмайтын 
өкініш екенін, пендешілікті кеш түсінгеніне өксігендей еді... 

Әлдеқайдан әлдебіреу саңқылдап жыр жолдарын оқып тұр:

Гүл болып ашылмағанның тілегін кім бар жақтаған, 

Рухы қосылмағанның, сезімі шаттық таппаған. 

Рухы қосылмағандар – жалынсыз, сәнсіз, жақұтсыз, 

Сондықтан мына жалғанда үшеудің бірі – бақытсыз... 

        үшеудің бірі – бақытсыз... 

Сол күні түнде Жер-ана күрсініп, екі иығын селкілдетіп, дірілдетіп 
жылады. Үйлер құлап, адамдарды жаншып, аспанда от жарқылдап, 
пенделер шыбын жан үшін арпалысты. 

Періште аспанда қалықтап ұшып, әйелді іздеуде. Сайтан сақ-сақ 
күліп, қызықтап тұр. 

2009. 
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ЕМЕКСІТКЕН ӨМІР-АЙ!

«Жылан түлеп, терісінің сыртқы 

қабығын алмастырған кезде қандай 

әлсіз болса, қоғамның бір кезеңінен 

өтер шақта халық та сондай күйге 

тап болады».

 Л. Гумилев 

 

Адам сүю, күю, азап шегу үшін 

жаралады екен... 

 Ж. Аймауытов

Құлазыған көңіл. Құрдымға кеткен күндер. Мәні, мағынасы жоқ 

ертеңгі атар таңдар. Мәкеннің басы ойлаудан шаршады. Қалай істесе 

де, қайда барса да, не әрекет етсе де өнбейтін, оңына жүрмейтін, ілгері 

баспайтын тірліктер. 

«Аллаһ тағала сүйген құлын өмірде қинайды екен...», өткенде 

мұның қажыған түрін көріп, әлде жұбатқысы келді ме, әлде шын 

жанашырлықпен айтты ма, әйтеуір солай деген еді көршісі. 

Ой түбіне жетер түрі жоқ. Өз өмірінің қай күнін, қай жылын, қай 

сағатын, қай сәтін алса да көңілді құлазытар, кірбің қалдырар кезеңдер 

шығады. Бұл құдайдың бүйтіп сүйгені бар болсын! Жұдырықтай 

жүрегін сан-саққа бөліп, отбасы, қатын-баланың жайын қойып, ел-

жұрт, халықты ойлап, санасын санға бөлетін қасиетіне өзі де уайым-

дайды. Шарасыздықтан: «Аллаһ санасыз, көкірегі қараңғы, көрсоқыр 

етіп жаратса ғой... ой беріп, талғам беріп алып, енді төмен қаратып, 

жер шұқытып қойғаны міне!» деп Алласына өкпелейді. 

Көңіл жүдеу. Жан жабырқау. Осындайда мейірлене сипайтын 

ананың қамқор қолы ма, әлде әкенің алақаны ма, әйтеуір жылылық 

іздеп, сая болар құшақты аңсады. Сол құшаққа құлап түсіп, еңіреп 

жылағысы келді. Өзі әке болса да пана іздеп, көкірегі құлази, көштен 

қалған бұралқы иттей сезініп, алыс-алыс ен даланы кезіп, лағып, бұл 

дүниеден безе жөнелгісі келді. Көзінен жас шықпады. Шыққанда 

жеңіл денер ме еді?!... 
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Бір құлап, бір сүрініп, бір еңбектеп, бір тұрып жеткен биігінен орын 
таппай отырысы мынау. Әбден жаны да, тәні де қара тасқа айналған-
дай, бұл жалғанда дәрменсіз, шарасыз болудан ары қиындық жоқ 
екен. Арнайы оқу орнын бітірген маман болғандығын, қысқартылып 
жұмыссыз қалғанын кімге айтар? Мұндай жай талай адамның басында 
бар, жұмыссыз жалғыз бұл емес. Сауда істемек болып, қарызданып, оны 
айналымға салып, ақыры одан да ештеңе шықпай екі арада мойындағы 
борышқа борыш қосылды. Мұндай есептен жаңылысқандар да толып 
жатыр. 

Кенет көзі радиодан естілген әуенге билеп, алаңсыз отырған қызы-
на түсті. Балалық шағын, қамсыз, қайғысыз сәби күндерін сағынып, 
бойын сағыныш сезімі тағы билеп, жүзіне нұр жүгіріп, қас қағым сәтке 
болса да рахаттанып қалған екен. Бұл бақытты минутын әйелінің 
шаңқ еткен ащы даусы бұзды. Осы он шақты жылғы ерлі-зайыптылық 
дәуірінде мұндай дауысты алғаш естуі:

– Неғып, балқып отырсың? Сары ауыздарың аштықтан шиқылдайын 
деп қалды ғой... Тап ақша! Еркексің бе, әлде еркек емессің бе өзің?! 
Тап, өлсең де, тірілсең де тап!

Орнынан сүйретіліп тұрып, есікке беттеді. Құлағында «тап! тап! 
тап!» – деген ызың мәңгіге тұрып қалғандай. Ал, шықты тысқа, енді 
не істемек?! Оны өзі де, өзге де білмейді. Басы ауған жаққа қарай 
жүріп кетті. Өткен қоғамда интеллигент болғанының да кесірі тиді. 
Қайыршы екеш қайыршылардың да өз ортасы, өз орындары бар екен. 
Кейін келіп қосылған бұған, әй, орындарын бере қоймас... 

Теректің түбіндегі орындыққа барып отырды. Мұндай дәрменсіздік 
батпағына батқанына біраз болды. Алғашында «екі қолға бір жұмыс 
табылар-ау, не бопты, көрермін...» – деген үміттің нышаны бар бола-
тын. Енді ол меселі де қайтып қалды. Өйткені талай-талай мекеменің 
есігін қақты. Күзетшілік, аула сыпырушы, оны-мұны құжат тасушы де-
ген сияқты жұмыстар бар деп естіп барған жері анау екенсің, мынау 
екенсің дейді, әйтеуір қабылдамай жібереді. Салы суға кетіп, еңсесі 
езіліп үйіне келеді. Әйеліне де, көздері жаудырап бұған үмітпен қарап 
отырған балаларына да қарар бет жоқ. Көзін төмен салған күйі жатар 
орнына қарай өтіп кетеді. Ол да көрдей қараңғы. Бір ғана бөлменің 
шамы жанады, қалғандарының да күйі осы тұсқа жетіп, күйіп кетіпті. 
Оны әкеліп қоюға да мүмкіндік жоқ. Әйтеуір, кетеуі кеткен дүние. 

Көздерімен ата қараған, бірақ ештеңе демеген әйелінің де айтпа-
ғын іштей сезген. Әйел дегенге әйтеуір, табиғат кез келген шара сыз-
дық тан шыға алатын табиғи қабілет бергенін, қысылтаяңда қалқып су 
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бетіне шығатын қасиетінің ерлерден артық екенін кейінгі уақытта өзі 
де мойындап жүр. «Әйелдің шашы ұзын болғанымен, ақылы қысқа» 
деген пікірді жақтыратын. Ендігі жерде олардың «шашы қыс қарып, 
ақылдары ұзарған» секілді көрінді. Үйдегі тоңазытқыш, сөре атау-
лының босағанына талай болған. Сонда да баяғы әйел шыш-быж еткі-
зіп, әлденені қоңырсытып, пісіріп балаларының аузына тосып жат-
қаны. Бүгінде сондай бірдеңе істеген болуы керек, жағымды астың иісі 
шық қандай. Еріксіз тәбеті ашылып, қарны шұрылдап әбігер болды. 
«Жоқ, әлде, ел жақтан сүрі-мүрі келіп қалды ма, әй, қайдам! Олардың 
да күйлері күй болмағаны қашан?!» Сүрі деген сөз есіне қайдан түсті?! 
Сілекейдің шұбырғаны енді болды. Әрі аунады, бері аунады, аш адам-
нан ұйқы да қашатынын енді білді. 

Әйелі балалардың бөлмесінде жатқан болуы керек, қыбыр-жыбыр 
естілмейді. Ақырын тұрып, ас үй жаққа еріксіз бет алды. Үстелдің 
үстіндегі бір жапырақ нан мен кеспесі, картобы қосылып жасалынған 
тамақты көргенде толқығаннан көзіне жас үйірілді. 

«Байғұс, Тынышкүл шырылдап балапандарының ауыздарына ты-
ғып, қалғанын бұған да қалдырған екен ғой... өзі жеді ме екен?!» деп 
ой лай отыра ауқаттанып, әлденді. Бойына қуат жүгірген соң тағы да 
тір лік туралы ойлар басын қармады. Сөйтіп, түн ортасы екендігіне 
қара май тысқа шығып кетті. 

Мәкеннің беталбаты сенделгеніне талай уақыт өтті. Түн орта-
сы болғанымен үлкен қалада тыныштық жоқ. Зуылдаған машина-
лар, жарқ-жұрқ еткен, кәдімгі батыстық қала сияқты сан түрлі бо-
лып құбылып, мазақ еткендей жарқылдап тұрған шамдар, әрлі-берлі 
жүрген адамдар. Аялдамаларды шолып, дүкендердің айналасын шам 
жарығымен сүзіп болды. Ешкімнен ештеңе түсіп қалған жоқ па екен. 
Түссе де, мұның алдындағы біреуге бұйырған шығар. Анау тұрған 
дүкенші қыздан қарыз сұрасам ба екен?.. Ой-бой, көшеде қаңғып 
жүрген қаңғыбасқа қайдан берсін?..» Қандай амал істерін білмей миы 
сан-саққа тарап, қараңғы қалтарыста темекінің ұштығын сіміре тар-
тып тұрған-ды. 

Әлден уақытта, кенеттен тапырақтай қашқан адамның жүгіргені 
естілді. Бұл әліптің артын бағып, тына қалды. Қашып келе жатқан ер 
адам бейнесі жолдың арғы жағынан бұған қарай бет алды. Зытқан күйі 
қолындағы затты қалтарыс қараңғыға қарай лақтырып кетті. Анадай-
дан көрінген қуғыншы милиция жігіттері қашқан адамның қарасы 
көрінген жаққа жүгіріп өте шықты. Мәкен лақтырылған затқа қарай 
өзінің қалай ұмтылғанын да байқамай қалды. Ойланып тұрмай-ақ 
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қолына іліккен әйел сөмкесін костюмінің ішіне, қолтығына тыға салды 
да, үй айналып кетті. «Қуғыншылардың бірі озыңқырап кетіп еді, қуып 
жетті ме екен әлде?» – деп ойлады да «не де болса маған бұйырған 
екен?» деген ниетпен үйіне оралды. 

Ұрлықты өзі жасағандай тынысы тарылып, жүрегі аузынан шыға 
өрекпіп, қолдары қалтырап, тірсектері дірілдеп, мазасы кетті. Жүріп 
келе жатқандай, бірақ адымы ашылар емес. Соңынан біреу аңдып 
тұрғандай артына қарай жалтақ-жалтақ етіп қарап қояды. 

Есікті жайлап ашып, үйіне кірді де «уһ» деп еркін дем алып, 
арқасынан жүк түскендей, үлкен бір қауіптен құтылғандай сезінді. 
Әйелінің оянып кетпеуін тілеп, ас үйге бет алды. Сөмкені ашқанша шы-
дамы таусылып барады. Соғуы жиілей түскен жүректің дүрсілі өзіне 
естілгендей. Толып тұрған неше түрлі бояу, майда-шүйде заттарды 
көргенде босқа әуреге түскеніне өкінгендей, қимылы бәсеңдеп қалды. 
Кенет қалтарыс қалтаны байқап, тез ашып жіберді. Жасыл ақшаларға 
қоса бірнеше мың теңгені көргенде «қорыққан мен қуанған бірдей» 
дегендей көзіне жас толды. Әйелі оянып кетсе «біреуді тонадың» деп 
айып тағудан тайынбайды. Сондықтан, тез ізін жасырмақ ниетпен 
сыртқа шығып, ішіндегі заттарымен қоса сөмкені қоқысқа лақтырды. 
«Бір түнде мұнша ақша саған қайдан келді?» деп әйелі күдік тудырмас 
үшін, біразын ғана қалтасына салып, қалғанын жақсылап жасырған соң 
көңілі орнына түсіп, алаңсыз ұйқыға жатты. Қуанышы мен қорқынышы 
қатар қабаттасып, енді ұйықтай алсашы. Көзі ілінер емес. Дегенмен, 
жаны рахаттанып, өмірге деген сенім пайда болып, тіпті тіршілікке де-
ген құштарлығы арта түскендей... «Ия, Алла! Осы бір қағаздан жасалған 
пұлға тірлікті, бүкіл адамзат өмірін тіреп қойғаныңды-ай! Осыдан сәл-
ақ бұрынғы көңіл-күйімді қолмен қойғандай жақсарта салғаныңа рах-
мет, Аллаһ! Аллаһ-тағала пендесіне беремін десе саңылаудан да бере 
салады деген осы екен-ау! Оһ, Аллаһ, шүкір, шүкір...», – деп жатып 
Мәкен өзінің қалай ұйықтап кеткенін байқамады. 

– Бірдеңені тындырып келгендей, тал түске дейін жатқаның не? 
Кеще! «Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі 
артық» демей ме? Тіпті болмаса ертерек тұрып жұмыс іздемедің бе? 
Бірдеңе табылып қалар ма еді... Елдің байы ертеңгісін үйіндегі жоғын 
біліп кетіп, кешкісін үйіп-төгіп әкеледі екен. Не ішем, не киемін дегенді 
ойламайтын қандай бақытты әйелдер десеңші солар! Менің күнім 
күн бе?! Жақсы киімді, демалысты қойып ертеңгі күні аштан өліп 
қалмайық, қарынды қалай тойдырамыз деп армандаймыз. Бірінен 
кейін бірін туып мына балаларды өзім де оңбаймын. «Енді немен асы-
раймын бұларды?» деп басымның қатып отырғаны мынау... 
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Мейлі, қанша сөйлесе сөйлесін деп Мәкен мығым жатыр. Тек әйелі 
жылап жібергенде барып, шыдамай қалтасындағы бірталай ақшаны 
алып, жарының алдына тастай салды. 

– Мынау ма сонша тұлданғандағың?, – деп бұлданып, еркексініп 
сөйледі. 

– Мәкен-ау!?... 
– Ия, жер- жебіріме жеткендегің осы пәтуасыз ақша үшін ғой... Ал! 

Не қарап тұрсың!.. 
Абдырап, сасып қалған келіншек күйеуіне бір, ақшаға бір қарап, 

қуанғаннан айтқан сөздерінің бәрін ұмытып, Мәкеннің мойнына асыла 
кетті. «Қайдан, қалай таптың?» – деп сұрауды да қажет етпегендей. 

Көңілдің сұр бұлты сейіліп, күн жарқырап шыға келгендей. Балалары 
да, өздері де мәре-сәре. Әп-сәтте бақытты, шаңырағы шаттыққа толы 
отбасы болып шыға келді. Тез арада жиналып, бос қалған сөрелерді, 
тоңазытқышты толтыруға, ұлдардың тозған киімдерін ауыстырмаққа 
бет алды олар. 

Арада зымырап күндер, асығып айлар өтті. Тауып алынған ақша да 
таусылды. Баяғы сұр күндер, көңілсіз тіршілік қайтып оралды. Тағы 
да еңсені езген тірлік мойынға мінді. Күш соның қолында. Қауқарсыз, 
дәрменсіздерге қарап, өзінің мығымдығын сезіне түскендей, тырнағын 
шеңгелдеп-шеңгелдеп батыра бастағандай. Жақсыға адам тез 
үйренеді-ау! Тағы да Аллаһ-тағала аспаннан бірдеңе тастай ма деп 
дәметіп, түнделетіп қыдырып келетінді шығарды. Бірер рет өзінің де 
сол істі істеп, аялдамада кештеу тұрған қыздың сөмкесін ала қашқысы 
келген... Іле-шала өз ниетінен өзі қорқып, «Мен істі болып кетсем бала-
ларым қайтеді, олар да сондай жолға түсіп кетсе ше? Алла сақтасын!» 
деп жаман ойдан жаны түршіккен болатын. 

Әркім өз қарақан басының қамын ойлайтын заман туғандай. Қол 
ұшын берер, жаны ашыр не дос-жолдас, не таныс, не жұрағат болсай-
шы?! Өзінің бұл қалада екі туып бір қалғаны, туысқаны болмаған соң 
біреуді апа, біреуді жезде ғып бұрын да күн көріп жүретін. Ол кездегі 
ай сайынғы жалақысын қанағат етіп, елден қалмай, жұрттан озбай 
әрекет қылатын. Ендігі жерде мұндай күйге ұшыраймын деп ойлап па? 
Жекешеленіп кеткен мекеменің бастығы біршама адамды жұмыстан 
қысқартып, өз адамдарын жинады. «Кедейге қақалғаны да қырсық» 
дегендей сол қысқарған топтың ішінде бұл да кетті. Небір ақшаның, 
табыстың айналасында жүргендер өз таныстарын тартады екен... «Елде 
болса ерінге тиеді, ауылда болса ауызға тиеді» дейтін қайран қазағым-
ай! Кең болған екенсің ғой...» өзінің сағын сындырған, бағын тайдырған 
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кім екенін біле алмай, кімді кінәларын білмей далбасалады. Бір сәт өзі 
өмір сүріп отырған қоғамына наразы болды. Енді бірде артындағы 
ұрпақтарына мұра, қазына қалдырып кетпеген ата-бабаларына кінә 
артты. Содан соң өзін-өзі тілдеді. Есіне әзілкеш досының сөздері түсті: 
«Бір кезде жая жегендер қазір де жая жеп жүр, бір кезде қ.. жеген-
дер қазір де қ.. жеп жүр» деп қарқылдаған еді. Сонысы рас-ау? Өзі 
бұрыннан-ақ шаруасы шайқалған жан екен ғой! Неменеге мәз болып, 
неменеге өмір кешіп келген. Өзінің бейшаралығымен қоймай бей -
шаралар қатарын көбейтіп, балаларын өмірге әкелгендерін айтсаң шы. 

«Қатын алма, қайын ал» деген емес пе! Тіпті болмаса ақшалырақ, 
дөкейлеу біреудің қызын аңдысашы!...» Енді бір сәт әйелін кінәлап, 
іштей жерден ап, жерге салды. Қажыр, қайраты кетіп, бүк түсіп, 
мүжілген Мәкеннің басын өзіне өзі қол салып, мына өмірдің бейнетінен 
құтылу жайлы ойлар қармады. Қайтып өлудің жолдарын қарастырды. 
Оң иығына қонған желеп-жебейтін періштесінің де жүні жығылып 
қалғандай, үнсіз... сол иығындағы сайтанның делебесі қозып, құлшына 
түскендей: «Ия, дұрыс, осы шешімің. Несіне жүресің?! Бейшарасың, 
бейшарасың, бейшарасың?» деп қайталап тұрып алғандай. «Шынын-
да, несіне жүрмін?. Балаларым, әйелім келсін. Солармен дұрыстап 
қоштасайын. Сөйтіп, бейдауа тірліктің жанын тындырайын» деп, 
«бала-шағаңмен келіп, бірер күн демалып, қонып, қонақ болып қайт» 
деп шақырған құрбысының үйіне кеткен отанасын күтпекке бел буды. 
Әлсіреп, әбден діңкелеп, көзі ілініп кеткен екен, телефонның безек-
теген даусынан оянды. Тіпті шырылдап қоймаған соң көтеріп еді, ар 
жағынан қыздың сыңғырлаған әдемі үні естілді:

– Алло! Сәлеметсіз бе? Мәкен ағайсыз ба?
– Иә... 
– Сіздің бұрын қызмет еткен жұмыс орныңыздан ғой... Мекемеміз 

кеңейтіліп, қайтадан бұрынғы кадрларды жинап жатырмыз. Қазір 
келсеңіз де келіңіз. Жұмыс орныңыз дайын. Жалақыңыз көбейген. 
Біліміңіз, тәжірибеңіз бар. Күтеміз, келіңіз. 

Ия, Алла! Қайтадан үміт оянып, күн жарқ етіліп ашылып, бұлт сейіле 
қалды. Өмірдің бір құлатқан, бір тұрғызған соқпақтарына төзе алмай, 
өзінің ана дүниелік бола жаздаған ойына, дәрменсіздік танытқанына, 
шарасыздыққа көнгеніне, өлі балықтай ағынмен кеткеніне, боркемік 
жанға айналғанына өзі ұялғандай. Мәкен басын шайқап, ұзақ тұрды. 
Күрт өзгеріп, оңға басқан тіршілігіне әрі қуанып, әрі таңданып тұр. 

Бір жылатып, бір қуантудан тұратын тіршілік-ай! Емексіткен өмір-
ай!
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СҮЛЕН АПА
(болған оқиға iзiмен)

Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын, 

Түбін ойлап, уайым жеп айтқанмын. 

Ақылдылар арланып ұялған соң, 

Ойланып, түзеле ме деп айтқанмын. 

Абай 

Қоп-қоңыр боп тотыққан, сай-сай, тарам-тарам әжiмдi бетiн 
сiңiрлерi шығып, тарамыс болған қолымен көлегейлей шығыс жақта 
жатқан жотаға ұзақ қарады. Бұл оның күндегi әдетi. Таңертең сауын 
малдарды өрiске айдап шығады да, сол жотаға ұзақ-ұзақ телмiредi, 
сонан соң кеудесiн кере бiр күрсiнiп алып, үйге бет алады. Мiне, осы 
әдетiнен жаңылмағанына жарты ғасырдың жүзi болыпты. Өмiр-өзен 
де ағысынан жаңылған емес. Зулап күндер, ағып айлар, жылжып жыл-
дар өтiп жатыр. 

Үйiне келген бетi бүгiн ғана Сүлен апаның. Үйi дегенi орын теуiп 
отырып қалған жұрағаттың шаңырағы едi. «Осы бiздiң отбасын өзiңе 
тұрақ етсеңшi, бәрiмiзге асылатын бiр қазан ғой, құдай берекесiн бер-
се, аштан қалмаспыз. Бiр шәугiм шайды бөлiсiп iшкеннен ортайып 
қалатын ештеңе жоқ, кел!»– деген туыстың сөзiне бола тұрып қалып 
едi. Сүлен апаның санасында Қараша атадан тараған үрiм-жұрағаттың 
бәрi оның туысы. Өлiм-жiтiм, той-томалақ болса шақыру күтпей-ақ 
барып, зыр жүгiрiп қызмет жасайды. Шаршадым-ау, ауырдым-ау де-
ген сөздер оның аузынан әсте шыққан емес. Өйткенi оның өзi келiн 
болып түскен Қараша елiнiң адамдары оның қайғысын да, қуанышын 
да бөлiстi. Қуаныш демекшi бүкiл сексен жылғы өмiрiндегi саусақпен 
санарлық қуанышын ұмытар ма!? Марқұм күйеуi Жазықбай сiңiрi 
шыққан тақыр кедей, әрi жасы өзiнен едәуiр үлкен болса да iштей 
жақсы көрдi оны. Сығырайған терезесi бар, аласа жер кепедегi тақыр 
тулақтың үстiнде отырып оған сызыла шай құйып берген сәттерi көз 
алдында мәңгi қалып қойған көрiнiс, өмiрiндегi бiр үзiк қуанышы едi. 
Көршi ауылдағы байдың есiгiнде жүрген жетiм қыз осы бiр азаматқа 
ұнағанына, шаңыраққа ие болғанына iштей қуанатын. Иба, әдеп, ұят 
дегендер ол кезде бәрiнен де жоғары тұратын едi ғой... 
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Сонан кейiнгi үлкен қуанышы – ұлы дүниеге келгенде болды. Қол-
аяғын тырбаңдатып, шыр етiп жерге түскен нәрестенi көргенде ащы 
толғақ зардабынан әлсiреп бара жатып та қуанышын бiлдiре бар күшiн 
жинап, жымиған едi. «Сүйiншi! Ұлды болдың!» деп жайпақ қораның 
үстiнде мойнына белбеуiн салып, бiлген ырымын жасап, бар бiлетiн 
тiлегiн Алла тағаладан сұрап отырған Жазықбайға тұра жүгiрiп едi 
көршi кемпiр. Сонан соң... 

Сонан соң қараша үйдегi Қараша атаның бiр ұрпағы өмiрден 
кеттi. Жазықбай айдалада мал бағып жүрген кезiнде жай түсiп өлдi. 
Бар қуанышы Сүленнiң сонымен бiрге кеткендей болды. Одан қалған 
жалғыз ұлды бағып, өсiру қарекетiмен жүргенде ол есiне бiр түсiп, бiр 
түспейтiн... Тiрi адам тiрлiгiн жасайды ғой... «Өлгеннiң артынан өлмек 
жоқ» дестi Қараша атаның ұрпақтары. Көптеп, көмектесiп тiршiлiк 
етiстi. Бiреуi бiр уыс талқанын, бiреуi бiр жапырақ етiн бердi. Жас 
ананың жанына медет болды. 

«Ий, ий, құдай-ай, тағы ненi қазбалап, ойлап кеттiм. Қой, тiршiлiк 
бар емес пе?! …Әлгi Қайраттың мектептен қайтар уағы болып қалды. 
Тама  ғын әзiрлейiн. …әке-шешесi маған сенiп жұмыстарына кеттi ғой...»

Қазандықтың астына от тұтата жүрiп те ой құрсауын қанша 
қуғанымен шығара алмады. Ызылдап сары шәугiм де қайнады, дастар-
хан жайып, шәйiн жасады. Қызарып, бiртiндеп сөнiп бара жатқан отқа 
қарап ұзақ отырды. Сол бiр күздiң суық кешiнде де отқа қарап ұзақ 
отырғаны есiне тағы түстi... 

Қара суық күз желi өңменнен өтiп, сыртта жүрген адамды ықтырып, 
әтуiрiн алып, селкiлдетiп, қалшылдатып үйге әкеп тығады. Бiрлi-
жарым мал екеш мал да сұрлары қашып, жүндерi үрпиiп, бiрiне-бiрi 
тығыла түсiп, үйiрiлiп тұр. Отынның бiр құшағын үйге ала кiрген ол 
көп күннен берi төсек тартып жатқан ұлына қарады. «Сүзек пе әлде? 
Құдайым-ау, онда қайтемiн, қайтiп жанын алып қаламын?» Алқымына 
өксiк тығылды, көзiне жас үйiрiлдi. Сұлық жатқан баласының мазасын 
алмайын дедi де, сөнiп бара жатқан оттың шоғына қарап, үнсiз, ұзақ 
отырды. Солай отырып қалғып кеткен екен, әлден уақытта денесiнiң от 
боп жанған қызуынан орнынан қозғала алмай қалғандығын байқады. 
Тiптi үн қатуға ауырсынды. …әрi ауру баланың дегбiрiн қашырмайын 
деп таң атқанша қозғалмай жатуды ұйғарды. 

«Апалаған» жасөспiрiм үнiне ешкiм жауап қатпады. Қазандық 
басындағы киiз үстiнде қисая жатқан анасына көзi түстi баланың. 
Бар күшiн жинап, әлсiреген денесiн зорға қозғалтып, орнынан тұрып 
келгенде ессiз-түссiз жатқан анасын көрдi. Дене қызуы күйдiрiп бара 



    41    

Тіршілік

жатыр-ау, ерiндерi кеберсiп, аузынан жалын лебi шығады. Елге қасiрет 
төккен зұлмат аштықпен қоса анталаған оба ауруының аяғы бұл үйдiң 
де табалдырығын аттағанын жас бала бiлмеген едi... 

Үш тәулiктен соң әйел тiлге келiп, есiн жинады. Көзi алақтап, 
жан-жағына қарағыштай бердi. Баласын iздеп жатқаны баршаға 
аян. Жиналған көршi-қолаң жас шылаған көздерiн төмен салды. 
…Әйелдiң жалғыз тiрегi, сүйенiшi, бар медетi жалғыз ұлдың қазасын 
естiртуден ауыр азап болмады... Бiр уыс болып шөгiп қалған ақсақал 
тамағын кенеп, қайта-қайта жөткiрiнiп, кекештене: «Қа-қа-рағым, 
Сүлен, бе-берiк б-о-ол!» деген сөздердi зорға айтты. Сол сәтте ау-
рудан, аштықтан құр сүлдерi жатқан әйелге қандай күш бiткенiн кiм 
бiлсiн, орнынан атып тұрып, есiкке қарай ұмтылды. «Қане, көрсетiңдер 
маған... Өтiрiк... Мүмкiн емес... Менiң жалғызыма тағдыр тiрлiк беру-
ге тиiстi. Жоқ, ол болмайды... Қайда әкеттiңдер? Көрсетiңдер... Жоқ, 
ж-о-о-оқ, сенбеймiн...» Қолтығынан қармап, жiбермей тұрғандарға 
бой бергiсi жоқ. Сәлден соң алыса-алыса дәрменi таусылып, сөйлей-
сөйлей сөзi бiтiп, құлап түстi. Тағы да есiнен танды. 

Ай жаңарғанша төсек тартып жатқан әйел ауру азабын жеңiп, 
қайсарлық танытып, орнынан тұрды. Құлазыған көңiлi еш нәрсеге 
ауар емес. Сүлесоқ қалыптан арылу бейнетi қиын тидi.»Сенгiм жоқ, 
мүмкiн емес қалайша?! Тәуiр болып қалған сияқты едi ғой аурудан». 
Тiптi ағайын-туған жиналып, баланың қабiрiн көрсетсе де нанғысы 
жоқ. 

Кеш батып қалған сәт. Күннiң алқызыл жалқындары төнiп келе 
жатқан түннiң қаhарына төтеп бере алмағандай көкжиекке шашырап, 
бiртiндеп таусылып бара жатыр. Таңертеңнен берi мазасы болмаған 
әйелдiң ойында бiр-ақ тiлек. Ол – баланың мәйiтiн қолмен ұстап 
көрiп қана өзiн-өзi сендiру. Ұзақ жолға жиналғандай әр нәрсенi бiр 
ұстап, әрлi-берлi үй iшiнде жүрдi де қойды. Ел орынға отырған кезде 
көз ұшында көрiнiп тұрған жотаға қарай жүрiп кеттi. Ананың балаға 
деген махаббаты, сағынышы, үмiтi сияқты сезiмдер жетелеген нәзiк 
тұлға небiр дауылды ақпанға да төтеп бере алатындай... Ана жүрегiнен 
артық жүрек, ана тiлегiнен артық тiлек жоқ екендiгiн әр басқан қадамы 
қайталап жатқандай... 

Күндiзгi болған жылылықтың лебiн күз кешiнiң суығы жан-жаққа 
бытыратып жiбергендей... Ауыл айналасында бетке сәл жылымық леп 
соққандай едi, ендi қойны-қонышына суық жел кiрiп, қалтыратып ба-
рады. Жер бетi де тоңази бастаған. Алыстан қарауытып жатаған тау-
лар көрiнедi. Жаз бойы ақселеу ғана басқан дала берекесi қашып, сәнi 
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кеткен. Жалғыз аяқ сүрлеумен келе жатқан оған жол тiптi ұзарып кет-
кендей... Ойында тек ұлы. «Тым болмаса мейiрiмнен шығып, құшақтап-
құшақтап, сүйiп-сүйiп те қала алмадым-ау, жанымды! Бiр ауыз сөзiне 
зар болдым ғой. Неғылған қатал өмiр! Бiр салған құрығын қайта-қайта 
салды-ау! Не жазығым бар?! Бiреудiң ала жiбiн аттаған пенде емес 
едiм. Бiреудi даттап, бiреудi ғайбаттап, көңiлiн қалдырмап едiм ғой!». 
Егiлiп келедi... Өмiрге бар өкпесiн айтып, әдiл қазылық жасамадың деп 
АллаҺ Тағаланы жазғырып та келедi... 

Келiп жеттi-ау! Бетi қабыршақтанып қатып қалған үйме топыраққа 
алғашында саусақтары бата қоймады. …Әлдебiр таяқшаны тауып 
алып, жұдырық сиятындай етiп үңгiдi. Сонан соң тырнақтарының 
арасына құм-тастың кiрш-кiрш кiрiп, батып, жанының қиналып 
жатқанына қарамастан үңги бердi. Күрек ұстамақ түгiлi жаңағы бiр 
таяқтың өзi баласының бiр жерiне тиiп, тәнiн ауыртып кететiн сияқты 
көрiндi. Сондықтан да екi қолға күш салды. Алғашында қатқақ 
болғанымен тереңдей келе топырақтан сәл жылылық бiлiнгендей 
ме... Жүрек тұсы лүп еттi. …Әлдебiр жылт еткен үмiт оты пайда бол-
ды. Баласы қателiкпен, абайсызда осында түскен сияқты. Бұл үмiт оны 
тiптi құлшындырды. Қанша уақыт қазғанын да бiлмейдi, бiр уақытта 
қаптың кенебi сияқты бiрдеңеге қолы тидi. «Дұрыс... Ақыретке анау 
ауқаттының үйiне қаптық кенеп алдық деп едi-ау!»

Кеңейтiп, қаза түсiп, қолы мәйiтке еркiн жеттi. «Мiне тiзесi, мiне 
саны...» Сұп-суық боп, қатып семiп қалған дененi аялағандай сипа-
лай бердi... …Әлден уақытта қолы баласының жыныс мүшесiне тидi. 
«Ұлым-ау, жарығым-ау, шынымен сөнген екенсiң ғой... Мен пақырды 
артыңа тастап кеткен екенсiң ғой... Сенбеп едiм...»

Кезiнде жоқтай алмағаны есiне түсiп, зарлады-ай дерсiң! Өмiрден 
көрген қорлығын, азабын, тағдырдың әдiлетсiздiгiн мақамға қосып 
төгiлттi. Айдаладағы зарлаған жалғыз әйелдiң дауысы таңға аспан 
аясына тарап кетiп жатты. Жаңғырық әйел мұңын, әйел зарын қағып 
алып әлдебiр, бұл өмiрден тыс тылсым бiр дүниеге жеткiзуге алып 
кетiп жатқандай... 

Бiрлi-жарым малын жайғап, түтiн түтетуге шыққан ауыл адамда-
ры жота жақтан келе жатқан Сүлендi көрдi. Жаулығының астынан 
қобырап шыққан шаштары көзiне түсiп кеткен. Үстi-басы топырақ, 
батпақ, саусақтарынан қан сорғалап, топырақпен араласып, қара 
қошқылданып көрiнедi. Бетiн басқан шаңды көз жасы айғыздап, та-
рам-тарам еткен... Ешкiмнiң оған «неге бүйттiң?» деп сұрауға дәттерi 
бармады. Үйiне кiрiп, баласының орнына етпеттеп жатқан күйi ұза-ақ 
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қозғалмады. Денесi жеңiлдеп, iшi босағанымен құлазыған көңiл мүлде 

ессiз қалғандай, әлдебiр түсiнiксiз сезiмде күнi ұзақ жатқан оны ой 

жетегi оятты. Мүлде оятты. 

«Қой, тағдырдың жазуы осылай шығар, «жазмыштан озмыш жоқ» 

деп текке айтылмаған болар. Өлгеннiң артынан өлмек жоқ, серпiлейiн... 

Қарашаның елi бар, жұрты бар ғой қолтығымнан демейтiн. Ешкiм кет 

әрi демес». 

Аштықтың азабын тартқан, аурудан әлсiреген ел iшi көктем шыға 

ес жинай бастады. Қолдарында бар талқанын, айран-сүтiн бөлiсiп, 

әлсiздерге, жас бала-шағаға алдымен таттырып, қолдан келгендерiн 

аямай жер көгергенге жеттi-ау! «Көппен көрген ұлы той» деген-

ге мойынсұнғандай ләм-мим деспейдi, тiптi осындай қиын сәтте 

адамзаттың ой-санасы әлдебiр кiрбiң кiрден тазарып, көңiл күйлерiне 

iзгiлiк орнай ма дерсiң?! «Өзiме қамтып қалайын, өзiм аман қалайын, 

алдымен өзiмдi ойлайын» деген сияқты пендешiлiктiң нышандары еш 

адамнан елең берген емес. «Елде болса ерiнге тиедi, ауылда болса – 

ауызға тиедi» дегендi медет тұтқан едi ел ересектерi. Осылай талай 

адам ажал аранынан аман қалды. Мынау ауқатты едi, мынау кедей едi 

немесе анау бәлен жүздiң, мынау бәлен рудың адамы, бәлен атаның 

ұрпағы едi демедi олар. Өйткенi төбеге төнген, топалаңдай тыпырла-

тып, баудай сұлатып жатқан аштық та, ауру да жалпы қазақ басына 

түскен қасiрет қай елдiң баласы екенiн сұрамайтынын ұқтырды. 

Содан берi талай-талай заман өттi бастан. Бүкiл ауыл, қала бердi 

көршi ауылдардағы Қараша әулетiнiң қуанышын қуаныш етiп, 

қайғысын өз қайғысындай сезiнiп жүрiп жатқанына жарты ғасырдың 

жүзi болыпты. Ақ ниеттi осы бiр адал жанның тал бойынан бiр адамға 

деген жеккөрiнiш сезiмнiң жұрнағы да болмайтын. Өзiн әлдебiреу 

ренжiткен болса да, өзiнше жуып-шаятын. Тiптi болмаса, себеп таба 

алмағанда: «Е, басы қатты ауырып тұрған болар, адам жаны ауырған 

кезде ештеңеге де қарамай кетедi ғой» деп өзiн-өзi жұбататын. 

Қай шаңыраққа көмек керек, еш шақыру рәсiмiн күтпей-ақ кiрiп 

кетедi. Не жұмыс кезек күтiп тұр, үн-түнсiз iстей беретiн. Жұмысқа 

тындырымдылығын, тап-тұйнақтай етiп атқарып «туыстарына» жаға-

ты нын iштей мақтаныш қылатын да... Тiптi, Қараша әулетiнен басқалар 

көмек ке шақырса, одан сайын мәз болатын... «Мiне, көрдiң бе, менiң 

қандай қажет адам екенiмдi! Қараша атамның балаларын қойып, бас-

қалар да шақырып жатыр. Оған бармай қою күнә болады» дейдi де 

қолы босасымен солай қарай жүгiредi. 
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Жұрт қайғысын өз қайғысындай сезiнетiн адамдар туралы естiгенде 
әрдайым есiме Сүлен-апа түседi. Бiрде жұрағаттың Зәмзә атты келiнi 
қайтыс болғанда ол әйелдiң бар жақсы қасиетiн ақ, iзгi ниетiн жiпке 
тiзгендей етiп, жоқтауға қосып айтқанын естiп, жұрт жағасын ұстап 
таң қалыпты. Көкiрегiн қақ жара күрсiнiп алып, зарлы дауыспен жылап 
отырған кемпiрдi көргенде осы бiр адал, аппақ, кiршiксiз таза көңiлдi 
адамға көңiлдерi босап, қайран қалысты. 

Бұл ғұмырында бiреудiң ала жiбiн аттамағанын да, ел-жұрттың бәрi 
оған сенетiнiн де мақтаныш ететiн, ал «Сүлен-апа, келiп бiр шәугiм 
шай iшсеңiзшi!» деген iлтипаттан артық оған қошаметтiң, алғыстың 
керегi жоқ едi. 

Сол Сүлен-апа 85-ке келген шағында Қараша әулетiнiң бiр шаңы-
рағы нан о дүниеге аттаныпты. Бiраз уақыт көзi көрмей қал ға нында ол 
келiп-кетiп көңiлiн сұрағандардың жүздерiн көре алмай қапаланыпты. 
Бәрiне, бүкiл үрiм-бұтағына алғысын айтып, батасын берiп кетiптi. 
Бүкiл ауыл жұрты болып, барын әкелiп, қолынан келгенiн қосып, ақ 
арулап жерлептi. Ел жұрттың айтуына қарағанда көзiне жас алмаған, 
шын қиналмаған адам болмапты... Сәл қол, көмек керек бола қалса-ақ 
«Шiркiн! Сүлен-апаның жоғын-ай!» десiп қалады екен.. 

«Адамның күнi адаммен» деген осы екен ғой... Өзi жоқ болса да, 
жасаған жақсылығы ауыл үстiнде айналып ұшып жүргендей... Менiң 
көкiрегiмде: «қызмет бабы, жағдай болмады, уақыт жетпедi» дегендi 
желеу етiп, көп уақыт Сүлен-апаға барып хал-жағдайын сұрай 
алмағаным, тiршiлiк тырбаңынан аттап шыға алмаған пендешiлiгiм 
мәңгi өкiнiш болып қалып қойды. 

 1988 ж. 
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КӘРIЛIК

Бүгін де жаңбыр, 

Қаңғыр да күңгір шатырым, 

Қаңғысам ба екен, қақпамнан   

                                       шығып ақырын. 

Жан – тәнім сезді жанымның 

                                       жалғыз екенін, 

Кемелге келіп, толысқан кезде ақылым. 

Есенқұл. 

Айқыз төсегiнен тұрып, жайлап терезеге келдi. Жанары боза-
рып, айналасын торкөз әжiм басқан көздерiн сығырайта далаға ұза-
а-қ қарады. Күндегi әдетi осы. Мынау сүттей ақ жарық сәулемен, 
дүбiрлi дүниемен iштей қабырғаның ар жағында тұрып тiлдескенiне 
де талай уақыт болып қалыпты. Жоғарғы қабаттан алған бiр бөлме 
пәтерiне кезiнде қолы жеткенде қандай қуанған едi. Қуанбай ше? Ау-
ылдан келiп, астананың жоғарғы оқу орынын бiтiрiп, озат оқығанның 
арқасында алдымен комсомол, кейiн партия қызметкерi болып шау-
ып жүргенiнде осы шаңырақтың кiлтi қолына тиiп, әпкесi, күйеуiмен 
шалғай облыстан қонаққа келiп, мәре-сәре болысқан едi... 

– Ой-бой... одан берi де талай-талай жылдар жылжып, уақыт зы-
мырап өтiп кетiптi-ау!

Тарам-тарам сiңiрлерi кәрi ағаштың қабығындай, қоңырқай 
тартқан қолдарының үстiнде бадырая шығып тұр. Сүйегiне жабысып 
қалған терiсiнiң астына әбден тұз жиналып, бүртиiп-бүртиiп, қисайып 
кеткен саусақтарын әрең қимылдатып, жылдардың есебiн шығара ба-
стады... 

– Ол кезде отызда болатынмын... Аудандық партия комитетiне 
қызметке барғаныма үш жыл болған... Iм-м... 

Сол сәт есiне Еркен түстi. Әй, жiгiттiң төресi едi-ау өзi де... 
Екеуi бiр-бiрiн құлай сүйген-дi... «Япырым-ай, әлi күнге дейiн саған 

деген сезiмнiң сақталғаны ма?» деп ойлады. Өйткенi, сол сәтте кәрi 
жүрек бұлқынып, денесiне қан жүгiргендей, тiптi бiр жылылық өн 
бойына тарап, шымырлап кеткендей болғанын сезiнiп, көз алдына 
елестете бастады: Сұңғақ бойлы, кең маңдайындағы қалың қастары 
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түйiсiп, бiр қарағанда қатал, түсi суық көрiнгенiмен Айқызға де-
ген мейiрiмiнде, сүйiспеншiлiгiнде шек жоқ едi. Ол қалалық партия 
комитетiнде бөлiм меңгерушiсi де, бұл ауданда-нұсқаушы. Оның әйелi, 
баласы бар... Мұның ешкiмi жоқ. Бiрақ екеуi ара сезiм, кеш кездескен 
махаббат отына бұлар ұзақ жылынды. Еркенге әйелiнен ажырасып, 
Айқызға қосылу дегенiң бүкiл бедел, қызметпен қоса қоштасу бола-
тын ол тұста. Сонымен жасырын кездесiп, демалыстарын бiрге өткiзiп 
жүре берiптi... Айқыздың да бiр шикiөкпенi тауып алып, соған алданып 
отыра беруiне де мүмкiндiк болмады. «Коммунист атағына кiр келтiрдi, 
моральдық қасиетiн жойды, совет семьясын бұзды» деген сияқты тағы 
да басқа жалаларға тап болатынын өзi де бiлдi. Оның үстiне қызметке 
әбден үйренгенi соншалық жексенбi күнi де екi қолы алдына сыймай, 
көбiне көп уақытын Еркендi күтумен өткiзетiн. «Қалқам-ай, сен ар 
жақта, мен бер жақта» дегендей бiрiнiң бiрi амандығын тiлеп, алыстан 
сағынып, жасырын табысып жүре бергенге әбден еттерi өлiп кеткен-дi. 

Өмiр жылжып өте бердi. Жыл сайынғы партия қызметкерлеріне 
бөлінетін жолдамамен теңiз жағалауында өтетiн демалыс екеуiнiң 
еншiсiне емiн-еркiн тиетiн. Бiр-бiрлерiнiң сырларына, мiнездерiне де 
қанықты. Бiр-бiрiне мықтап байланғандары соншалықты, сол бiр нәзiк 
жiптiң үзiлмеуiн екеуi де iштей тiлейтiн. 

– Қарағым-ау, мына жүрiсiң не? Отыздан асып барасың... Қызмет-
қызмет деп жүрiп, өмiрiңнiң өтiп кеткенiн бiлмей қаласың-ау. Сонда 
өкiнiп қалып жүрме, байқа..., – деген анасының сөздерi де есiнде мәңгi 
қалды. Қалғанымен амал не?.. 

Жұмыстың ерте кетiп, кеш келетiн, келгенде де телефон құлағынан 
қолы ажырамайтын сәттерiмен жүрiп, шынында өзiн әскер сияқты 
сезiнетiн. Сарт-сұрт жүрiс, үнемi серiппесi бой жазуға жiбермей 
тұрған аппарат тәрiздi соған өзi де үйренiп алған. Түннiң өзiнде де сан 
түрлi кездесу, жиын, мерекенiң өткiзiлуi де бұлардан талап етiлетiн. 
Сөйтiп, Отан, партия солдаты болып жүре берiптi. Алдымен нұсқаушы, 
кейiннен бөлiм меңгерушiсi болып 60 жасқа дейiн креслода арман-
сыз отырғанын өзi iштей мақтаныш ететiн. Өзiн-өзi күтiп, бой түзеп, 
сәндi киiнiп жүретiн әдетiнен жаңылмайтын Айқыз өз жасынан көп 
жас көрiнетiн. Сондықтан да болар, басқаларды алпысқа толысымен 
зейнет демалысына жiберiп жатқанда басшылар бұған көпке дейiн 
үндемеген. Кейiннен 64-ке қараған шағында ғана үлкен басшының:– 
Дем алмайсыз ба, қажыған шығарсыз, – деген бiр ауыз сөзiнен соң, 
сөз төркiнiн түсiнiп, құжаттарын дайындаған. Алғашында қолы босап, 
уақыты көбейiп қалған соң көптен араласпай кеткен туған-туыстарды, 
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ел жақты аралады. Әке-шешесiнiң көзiн көргендермен әңгiмелесiп, 
үрiм-бұтақтармен танысып, көңiлi марқайып, бiраз жатқан соң қалаға 
қайтқан. Осыдан бастап жалғыздықтың не екенiн қатты сезiне баста-
ды. 

Зейнеткерлiк демалысқа қалай шықты, солай бiртiндеп өзiнiң сән-
салтанатынан айырыла бастағанын, бiрден қартайып қалғанын өзi де 
байқаған едi. Дәлiздiң қабырғасында iлiнiп тұрған үлкен айнаның ал-
дынан өте берiп, ерiксiз өзiне өзi көз тастайды. Мойылдай қара бұрым 
сиреп, көксұр шуда жiптей болып бұратылып қалған. Қуанышын да, 
қайғысын да жасыра алмай жанарына шығатын, жалтылдап тұратын 
көздердiң сәулесi сөне бастаған оттың шоғындай әрiден жылтырайды. 
Тарау-тарау, қым-қиғаш жол салған әжiмдер бiр кездегi топ-толық, 
аққұба, қызғылт бет нұрын аямай-ақ торлапты. Жалғыз бет-әлпетiн 
ғана емес, жылдан жылға бүкiл өн бойына тамырын таратып, жай-
лай түскендей... Қуаты азайып, нәрi бойына жетпей басынан қурай 
бастаған көктеректi көрген сайын, неге екенiн өзi де бiлмейдi, әйтеуiр, 
ұзақ қарайтын едi. Сол сәт есiне түсiп, ұқсастық тапқандай болды. 

«Опасыз бұл дүние шолақ екен, 
Адамдар бұл өмiрге қонақ екен...» – дейтiн әннiң әуенiн ыңылдап 

көрiп едi, көңiлi босады. Көз жасына ерiк бермедi, әйтпесе кешелi 
бергi көтерiлген қан қысымы одан әрi асқына түсуi мүмкiн. Сондықтан 
қажалаған ой, мазалаған ауруға бой бергiсi келмей, шәй iшпекке ас 
үйге бұрылды. Көршiлерi әкелiп кеткен айран-сүт сол күйi стол-
да қалыпты. Тамақтың қалдығы қатып, жуылмай қалған ыдыстарын 
жуып, шәйға отырды. Қолын жайып, кiрпiктерiн әлсiз қимылдатып, 
көздерiн жұмып, бiлетiн аятын оқып, құдайдан тiлек тiледi:

– А, құдай, менiң басымды сүйер, аузыма су тамызар қасымда 
ешкiмнiң жоғын өзiң бiлесiң... Өзiң берген, маңдайға жазған тағдыр 
осындай... Сондықтан, кенеттен келер өлiм сұраймын. Күнәларымды 
кеше гөр,.. – деп бетiн сипады. 

Некеге тұрмаса да тұрғандай өмiр кешкен Еркеннiң бұл күндерi 
қартайып, ауру болып, төсек тартып жатқанына бiраз болған. «Ат 
айналып қазығын табар» дегендей балаларының, жастай қосылған 
қосағының қарауында көрiнедi. Өзiнен күй кеткен соң ба әлде, 
жастықтың шоғын басып, секiрiп жүрген күндердi өтпелi сәтке сана-
ды ма, әйтеуiр, шау тарта бастағалы Айқызға телефон соққанды да 
қойған. Одан берi де бiрiнен бiрi аумайтын күндер, жылдар жылжып өте 
берген. Аулаға шығып, Айқыз өзi құралпы кемпiр-шалдармен 
әңгiмелесiп, ана-мына өмiр түйткiлдерiн әңгiме ғып қайтатын едi... 
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Аяғы құрығыр, соңғы жылдары бастырмай, тысқа шығуға зар болып 

қалды. Екi-үш айда бiр соғып кететiн әпкесiнiң балалары болмаса, 

ешкiм ат iзiн сала бермейдi. «Қаншалықты бiр-бiрiн сүйгенiмен, Ер-

кен айналып келгенде ештеңесiн бұл өмiрден жоғалтпапты, бала-

шағасының қасында отыр. Ынтыққан күндер, сағыныш, сезім, махаб-

бат дегеннің бәрі өмірдің алдамшы, уақытша қызықтары ғана екеніне 

көзі жетті. Жеткеннен не пайда, сол алдамшы тірліктің жетегінде 

жылдар өтіп кете барыпты. Ал мен ше? Мен не ойлағанмын, менiң 

тiрлiгiмнiң мәнiсi не болды?»– деген ойлармен өзiн-өзi қажап, ақыры 

шаршаған болатын. Құдайдың берген өмiрiн сүрермiн, халiм келген-

ше... Болмаса онысын көрермiн, – деген ой-тұжырым жасаған. 

Сыздықтап тағы бiр таң атты. Сүт сәуле айналаны бозаң шапағына 

малындырып, жайлап күн де ұясынан көтерiлiп, бозаң қалып біртінден 

қызғылт реңденіп келе жатыр. Адамдар таңғы тәттi ұйқы құшағында. 

Айқыз түнiмен ұйықтай алмады. Көзiн жұмып қалғып кетсе-ақ бол-

ды Еркен түсiне енедi. Бiр аппақ шымылдықтың iшiнде отырған ол 

бiресе құс болып ұшқандай қалықтайды, бiресе шақырғандай қолын 

бұлғайды. Бұл да көптен сағынғанын бiлдiргендей қолдарын алға қарай 

созып ұсынады. Бiрақ орнынан тұра алмайды. «Шақырғанда, қолымды 

созып тұрғанда неге келмейсiң?»– дегендей ол қабағын шытып, ренiш 

бiлдiредi. Айқыз қайта ұмтылды. Япырмай, аяқ-қолын бiреу шегелеп 

тастағандай... Еркен жалт бұрылды да, тұңғиыққа сiңiп кете барды. 

– Аh, тоқташы, тоқта! – деп тұра алмаған күйi жылап оянды. Не бол-

ды екен? Ол өзi көптен төсек тартып жатыр деп едi-ау. Араларындағы 

байланыс баяғыда үзiлсе де соның тiрлiгiнiң өзiн медет қып жүр емес 

пе. Таң атпай телефон соқпай-ақ, кешiрек хабарласайын деген оймен 

орнынан қалтылдай тұрып, күндегi әдетiнше терезеге жақындады. 

Жарық сәулемен амандасқандай терезенi ашып, салқын саумал ауа-

ны, тау жақтан соққан лептi молырақ жұтқысы келгендей жиiлеп дем 

ала бастады. Көкiрегiндегi сырыл бүгiн күшейе түскендей. Таза ауаны 

нығыздай дем алған сайын жаны әбiгерге түсiп, мазасы кеттi. Ас үйге 

барып ыстық шәй iшсем мүмкiн ұстап тұрған ауру кетер деген оймен 

бұрыла бергенi сол едi, аяқтары кiлт етiп, жүрмей қалды. «Құлап түсiп, 

мертiгiп қалмайын» деп отыра кеттi, сол отырғаннан ұзақ отырды. 

Өмiрiндегi көлеңкелi тұстарды есiне алып, кеудесi өкiнiш пен мұңға 

толып, ұз-а-ақ жылады. Дәрменсiздiктiң, жалғыздықтың, кәрiлiктiң 

мұңын мұңдап, iшкi зарды шығарды. «Өмiрдiң бәрiн қайта бастар 

мүмкiндiк болса, шiркiн...», – деп болмас, ешқандай құдiреттi күш 
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қайтып әкелмес жайды ойлағанына өзiне өзi ренжiп, орнынан жайлап 

тұрды. Есiне телефон соғуы керектiгi түстi:
– Әлеу, Еркеннiң ұлысың ба, айналайын?
– Жоқ, туысқанымын... 
Айқыздың жүрегi әлдененi сезгендей лүпiлдеп, қағысы жиiлеп кеттi:
– Еркеннiң танысы едiм, қарағым... Ол ауырып жатыр деп едi... 

Қалай болды?.. 
– Ол кiсi бүгiн ертеңгiсiн қайтыс болды... 
Қолынан телефон тұтқасы түсiп кеттi. «Бәсе, кәрi жүрек бiрдеңенi 

сезген екен ғой...» деп сүйретiлiп барып диванға отырды. Барып, соңғы 
сапарға шығарып салар күй жоқ. Iштей қоштасып, бұл тiрлiктегi ең 
жақын, ең соңғы адамынан айрылып, қанаты қайырылған құстай, өзегi 
ойсырап, жаны жүдеп, көңiлi құлазып, езiлген күйi бiрнеше күн жүрдi. 
Сонан соң барып тiрлiгiн, пенделiк харекетiн жасап, әдеттегi күнкөрiс 
қамына кiрiскен болатын... 

Арада жылжып күндер, сусып сағаттар өтiп жатты. Есiктiң 
қоңырауын қаққан соң, ашса, көршi қыз екен:

– Апа, сiздiң почта жәшiгiнде мына бiр хат жатыр екен, бере салай-
ын деп... 

– Рахмет, айналайын... 
«Япыр-ау, мынау Еркеннiң жазуы ғой...» Асығып, абдырап, қисайып 

кеткен саусақтары икемге келмей, қайта-қайта жерге түсiрiп алды. 
Қас-қағым сәтте ойына не келмедi дерсiң... Әлде бiр үкiлi үмiт те жалт 
еткендей... Конверттi ашты-ау ақыры. Маржандай тiзiлген әрiптерден 
өрiлген ақ парақ бетiндегi бедерлер көзiне оттай басылды. Көзi 
көрiңкiремедi ме, әлде жаны қиналып жатып жазды ма?.. Әйтеуiр, 
сәл қисықтау жазылғаны болмаса, сол жазу, сол ерекше қасиетi бар 
сөздер... Көзiлдiрiгiн кие салып, оқи бастады:

 
Айым!
Сенi осылай мен ғана атайтынмын, есiңде шығар... Аурудан да 

гөрi жанымды көп қинаған сенiң тағдырың болды. Көп ойландым, 
толғандым. 73 жылғы өмiрiм көз алдымнан жетi-ақ минутта өтiп 
кеттi. Адам өмiрi дегенiң қысқа екен-ау. Өмiрiмдегi ең қызықты, 
ең тәттi күндерiм сенiмен өткен екен. Бiрақ, сенiң тағдырыңның 
осылай қалыптасуына мен кiнәлiмiн... мен... Кешiре алсаң, кеш... 
Күндерiмнiң санаулы-ақ қалғанын сеземiн. Маған жолықпағаныңда 
үй-жайың, бала-шағаң қасыңда болар ма едi?.. Тағдыр ғой... Жүрiп-
тұра алған болсам, барып қоштасар едiм... Балаларыма аманат 
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етiп сенi тапсырдым. «Қарайласыңдар олай-бұлай болып кетсе, 
менiң жаныма жерлеңдер» дедiм. Кемпiр де қарсылық бiлдiрмедi. 
Балаларымның анасы ретiнде қарсы келуi мүмкiн едi, бiрақ бұл 
жолы да парасатын, ақылдылығын бiлдiрдi. Жас кезiмiзде де бiздiң 
жайымызды бiлiп жүрiп, үндемеген екен. Одан да кешiрiм сұрадым. 
Бүкiл ғұмырым бiрге өткен адам емес пе, кештi, «кештiм» дедi. 
Ендi сен де кешiршi... өтiнемiн... Дәл сол сәтте, осы жолдарды 
жазып жатқанда да баяғы жiгiт шағымдағыдай жүрегiм тулап, 
сағыныштың оты қайта тұтанғандай болды. Хош, ана дүниеде жа-
нымыз кездескенше. 

 Өзiңдi мәңгi сүюшi Еркенiң. 

Кiре берiсте жүрелеген күйi отырған Айқыздың аяқтары ұйып, 
денесi дел-сал болып, тағы да бiраз басын қабырғаға сүйедi. Содан 
кейiн төрт тағандап, еңбектей төсегiне жығылды. Осылай күн жатты 
ма, түн жатты ма өзi де бiлмедi. Әйтеуiр, бойына қуат жиналып қалған 
екен, сергектеу тұрды. 

Себезгiлеген таң нұры терезеден өзiнiң шуағын тағы төгiп тұр. 
Мұндай таңдардың ендi қанша екенiн кiм бiлсiн? Дегенмен де аз 
қалғанын сезiнiп, түйсiнiп тұрғандай... «Хош, ана дүниеде жанымыз 
кездескенше» деген сөздер жадында сақталып қалыпты. Бiр сәт соған 
өзi де асыққандай болды... 

1985.
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ЖАЛҒЫЗ ЖАПЫРАҚ

Аспан сұп-сұр. Қою қап-қара бұлттар әлдеқайда беті ауған жаққа 
жөңкiле көшiп жатыр. Сұрланған, сұстанған түрлерiне қарағанда келе 
жатқан қыс ызғарынан қашып бара жатқандай… Күздiң суық желi тек 
даланың берекесiн ғана қашырмай, үй-iшiнiң де әтуiрiн алғандай… 
Жатаған тоқал үйдiң ойдым-ойдым болып сылағы түскен сырт пiшiнi 
көзге қандай сұрықсыз көрiнсе, үйдiң iшi де соншалықты көңiлсiз 
күйде тұр. Төрт көздi шағын терезенiң алдына көлденең салынған 
темiр төсектiң үстiнде бiр уыс қана болып бүрiсiп отырған қара кемпiр 
де тоңазыған денесiн жылытқысы келгендей жиырыла түседi. «Алла, 
тағала, жалғызымды сақтай гөр» деп күнiне әлденеше жалбарынып 
қоюды әдетке айналдырған. 

Бұл қария осы ауылдың көнекөз қарттарының бiрi Жәмiш кемпiр едi. 
Төсек тартып жатқанына талай уақыт болды. Көктем өттi, ала жаздай 
жатты, ендi мiне, суық күз келдi. Даладағы ауа райының қандай екенiн, 
қай мезгiл екенiн осы төрт көздi терезеге мөлиiп, ұзақ-ұзақ қарап жа-
тып бiлетiн. Жетпiске жеткен шағында күрт жатып қалды. Жасында 
ауырған өкпе ауруы қайта меңдеп едi оны. Екi иiнiнен дем алып, зорға 
қозғалады. Әлi бұл жағдайының қаншаға созылатынын қайдан бiледi! 
Әйтеуiр, кеудеде жан болған соң адам амал жасайды екен. Таңертең 
келiнi Сақыпжамал алдына қойып кеткен шайды бiр-екi құртпен біраз 
талмап, тастай боп суып кетсе де ұзақ сораптайтын. Келiнi ауылдағы 
бастауыш мектепте мұғалiм болып жұмыс iстейдi. Түс мезгiлiнде бiр 
жүгiрiп келiп кетедi. «Ер мұғалiмдердiң бәрiн майданға алып кеттi ғой, 
апа, бүкiл мектептiң жұмысы Сәлима екеуiмiздiң мойнымызда. Сiз үшiн 
ғана үйге жүгiрiп жүрмiн, әйтпесе, тiптi уақыт жоқ», – деп едi анада. 
Iштей аяп қояды. Жалғыз ұлының соғысқа аттанғанына да мiне, алты 
айдың жүзi болыпты. Алты айдан бес күн асқанына дейiн көкiрегiнде 
сайрап тұрса да, аузын жыбырлатып, әлсiз саусақтарын қыбырлатып 
қайта санайды. Қайта санайды да құдайына, жаратқан иесiне тағы бiр 
сиынып қояды. Күзге салым бiр хат келген едi-ау, содан берi баласы-
нан хабар жоқ. Ондағы: «Оқу оқыдық, қару-жарақты атып үйрендiк. 
Ендi, әне-мiне майданға алып кетедi деген сыбыс бар. Майданға кiре 
қалсақ хабарымды тағы бiлдiремiн» – деген сөздерi есiнде тұр. Әсiресе, 
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«Айналайын, апатай, есiмнен күнi бойы Сақыпжамал екеуiң шықпай-
сыңдар. Қас та рың да бас көтеретiн де ешкiм қалмады ғой. Дегенмен, 
«көппен көрген ұлы той» дегендей, ел қатарлы күн көрерсiңдер. Жауды 
жеңiп, аман-есен елге оралатыныма сенемiн. Тек қана мен барғанша 
сен тiрi болшы, апатайым!» деген жолдары құлағында тұрғандай. 

Жалғандағы жалғызын көз алдына елестетiп жатып, көзi iлiнiп кет-
кен екен. Үйренген әдетi бойынша тағы терезеге қарады. Терезенiң 
алдында анадайдан көрініп тұрған жалғыз теректiң бұталарының 
жапырақтары түсiп, жалаңаштанып қалған. Кенет, теректiң орта 
тұсындағы бұтақтардың арасынан түспей қалған бiр жапырақ көзiне 
түстi. Асықпай, мұқият түрде теректiң әр бұтағын қарап шықты. Тiптi 
тесiле қарағандығы сондай көздерi де жасаурап кеттi. Шынымен-ақ 
сып-сидам теректiң өн бойында қалған сол жалғыз тал жапырақ едi. 
Күздiң суық желiнiң ызғарынан қалтырағандай дiр-дiр етедi. Өзi онша 
сарғаймаған да. Қою жасыл түсiн сәл сарғайтып барып сақтап қалған. 
Неге екенiн өзi бiлмейдi, әйтеуiр осы жапырақтың түспегенiн тiледi. 
Оны өзiне ырым етiп қойды. Әлдеқандай бiр жақсылыққа жорыды. 

Ауызғы үйден тысыр бiлiндi. Сақыпжамал екен. «Ойпырмай, күннiң 
ызғар соғуын-ай! Мектепте жағатын отын жоқ, балалар тоңып отыр. 
Сәлима көршiлерiнен естiптi, немiстер де өңмеңдеп келе жатыр екен 
дейдi. Бiздiкiлер де берiспей жатқан тәрізді... Әйтеуiр, майдан дегенiң 
қиян-кескi соғыс көрiнедi» – деп ол есiктен асыға сөйлей кiрдi. «А, 
жаратқан құдай, өзiң жар бола гөр», – дедi кемпiр жауап орнына. 
«Сiзге шай қамдап берейiн. Кешкiсiн кешiгiп қалатын түрiм бар, – дедi 
Сақыпжамал, – үнiнен шаршағандығы сезiледi: 

– Пошташы газет-журнал таратып жүр екен… Бiзге ештеңе де 
келмедi… Күз де аяқталып қалды. Таяу арада қыс та келедi. Ол уақытта 
пошта қатынауы қиын болады. Тiптi соған дейiн бiр хабар келмедi-ау… 

– Қайтейiн, қарағым-ай! Екеуiмiздiң қолымыздан келер не бар? 
Бiр тәңiрiге жалбарынып, жалынамыз да, – деп кемпiр күбiрлеп, өзi 
бiлетiн құран сүрелерін сыбырлай жөнелдi. 

Күнде таңертең Жәмiш кемпiр терезенiң тұсындағы ақ терекке 
қарайтын болды. Тiптi ойында ешнәрсе жоқ болса да, көзi ерiксiз соған 
түседi. Күннен күнге суыта түскен ауа райының реңi де жаман. Қыс та 
суық болатын сияқты. 

Кемпiр сарғайып, қуаты тайса да тырмысып түспей тұрған жапырақ-
қа ұзақ қарады. Әлден соң көзiн жұмып, талған жанарын тынықтырып 
бiраз отырды. Жата берген соң ба, әйтеуiр ойына әлденелер түседi. 
Өзiнiң жастық шағын есiне алды. Дәм-тұзы бұйырып, қосылған 
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күйеуi Әшiр екеуi тату-тәттi ғұмыр кешiптi. Оның дүние салғанына 
да төрт-бес жыл болыпты-ау! Дүниеге келген балаларының үшеуiнiң 
ғұмырлары қысқа болып, жалғыз ұлмен қалды. Онда да мойымады. 
Бiр баласы екеу болып, келiндi болды. Соған шүкiршiлiк еттi. Ендi мiне, 
сол жалғыздың жолына қарап, мойып отыр. 

Күндер зулап, тоқтамай өтiп жатыр. Тiршiлiктерiн iстеп тырбанған 
жұрт. Алдыңғы қара қағаздар да келе бастаған. Пошта таситын қара 
шалды жұрт бұрын асыға күтушi едi, ендi оған үрейлене қарайтын бол-
ды. Қара шал да көк есегiн тепеңдеп, бейнебiр соғыс құрбандарына өзi 
кiнәлi адамдай көзiн жерден бiр көтермейдi. 

Тағы да қалғып кеткен екен. Түс көрiптi. Айнала құрсауланған көк 
мұз. Аяғын олай да басады, былай да басады. Тiптi қандай амал жасаса 
да, iлгерi жүре алар емес. Кенет әлдеқайдан Әшiр пайда болып, аяғын 
баса алмай тұрған жарына қолын созады. Ұмтылады кеп, ұмтылады 
кеп… Әйтеуiр бiр уақытта Әшiрдiң бiр саусағына қолын iлiндiрген 
Жәмiш жандәрмен ұстай алып, iлесе бердi. Жүрiп емес, ұшып бара 
жатқандай… Құрсауланған мұздың шеңберi кiшiрейе түскендей… Тағы 
да кедергi болды-ау! Мұз құрсау тiптi тарыла түстi. Онан сайын демі 
жетпей бара жатқан сияқты. Жанталаса қолдарымен ауаны қармаған 
күйi оянып кеттi. 

– Япырым-ай, бұл не түс екен, әлгi көршi кiрсе, жорытайыншы, 
әйтеуiр жалғыздың жанын сақтай гөр, жаратқан! 

Есiк жайлап ашылып, келiнi кiрдi. Жүдеу өңiнен қажып, әбден 
титықтағаны сезiледi, көздерiн уайым табы көлеңкелеген. 

– Сәлима екеумiз, тоғайдан отын кесiп, оны тасып, әкелiп болға ны-
мыз ша кеш те батты. Таң сәрiден тұрып мектепке от жақпасақ, сабақ 
жүрмей қалуы мүмкiн… Жұрт майданда қан кешiп жүргенде, бiз ел 
iшiнде отырып сабақты тоқтатқанымыз болмас… Далада қар жауып 
тұр. Соңын ала аяз болып та қалатын сыңайы бар, – дей жүрiп үйге 
от жағуға кiрiстi. Сәлден кейiн-ақ мыс шәугiм ызылдап үн шығарып, 
үй iшiне сәл бiр жылылық енгiзгендей еді. Келiнiнiң бiраз шаруасын 
тамамдағанын күтiп отырған кемпiр оны көршiсiне жұмсады. Көрген 
түсiн жорытпайынша жүрегi маза табар емес. 

Бар зейiнiмен бала күннен бiрге келе жатқан құрбысының әңгiмесiн 
тыңдаған көршi iшiнен секем алса да, оны Жәмiшке сездiрмедi. 
«Япырм-ай, күнi тақалып қалғаны ма шынымен! Құдай қосқан 
қосағының қасына барайын деген ғой», – деп ойлады. 

Ертеңгiсiн түнiмен жауған қар басылып қалыпты. Айнала көз 
қарықтыратындай аппақ. Жәмiш кемпiрдiң көзi тағы да терекке түстi. 
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Жалғыз жапырақ қалтырағанын бiлдiргiсi келмегендей ақырын ғана 
дiр-дiр етедi. «Тұрмысың iлiнiп, көктемнiң сарқыты, түсiнемiн, сенiң де 
қар астында қалғың келмейдi. Ұзақ өмiр сүргiң келедi. Адамдар да со-
лай… Ұз-а-ақ өмiр сүргiсi келедi. Жетпiс жас деген не тәйiрi! Ендi бiр 
жетпiс жас өмiр берсе де, тiршiлiктiң қадiрлi екенiн, өмiр сүргеннен 
артық бақыттың керегi жоқ екенiн айтар едiм. Менi қойшы, аз да бол-
са тiрлiктiң небiр дәмiн – ащысын да, тұщысын да таттым ғой, әлгi 
жалғызды құдай сақтасын. Қыршын, ғой қыршын!…»

Жалғыз ұлдың үйден кеткен күндерiн әдеттегiше төсек үстiнде 
отырып, қолдары қалтырай санай бастайды. Неше ай, неше күн, неше 
сағат болғаны айдан анық болса да, күнде ертеңгiсiн бiр санау әдетiне 
айналып кеткен. Өзiнiң де халi нашарлап бара жатқан сияқты. Аяқтағы 
iсiк денеге қарай жайылып бара жатыр… 

Үй-iшiнiң алакеуiмденiп қалғанына қарағанда күн батып бара 
жатқан сияқты. Жәмiш кемпiр әр түндi үрейлене қарсы алады. Ау-
руы да түнде меңдейдi. Сақыпжамалдың ұйықтап жатса да көкiрегiн 
кере күрсiнетiнi де жиiлейдi. Ойлар мазалаған сайын кiрпiк iлiнбейдi. 
Кешкiлiк дәмдерiн татып, анау-мынау үй тiршiлiгiне бола сәл күй-
беңдеген келiнi сығырайған керосин шамды үрлеп өшiредi. Сол сәттен 
бастап қап-қара түнек еңсенi басады. Көруге жаратылған көз осы 
түнектен шаршайды, шаршайды да сәл жұмылады. Көңiл – ояу. Осы 
бiр азапты түндердiң ұзақтығындай ұзақ ешнәрсе жоқ сияқты көрiнедi 
ауру адамға. Түннiң қара пердесi жайлап сыдырылып, жарық күннiң ақ 
сәулесi бөлме iшiне сыналап кiрiп, сәл жарықтандыра бастады. Тағы бiр 
таң атты, тағы бiр түн өттi… Тағы да көзi сол бiр терекке түстi. Жапырақ 
көзiне түспедi. Дала жарық, тып-тыныш. Жалғыз жапырақ, соққан 
желге де, жауған қарға да, аязға да төтеп берiп тұрған жалғыз жапырақ 
мына тып-тыныш күнде қайда кеттi? Суланған жанарын басындағы ақ 
кимешегiнiң шетiмен сүртiп жiберiп қайта қарады. Шынымен-ақ жоқ! 
Шынымен-ақ үзiлiп түсiптi! Ана жүрегi жамандыққа жорығысы келмей 
жан-дүниесiн езiлте сыздап қоя бердi. «Әй, осы мен де ырымшылмын-
ау, қайдағы бiр тал жапырақ үшiн не болды сонша маған езiлiп!» – деп 
өзiн жұбатып қояды. Әйтсе де есiнен сол бiр жалғыз жапырақ кетер 
емес. Жалғыз жапырақ менiң жалғызыма көрiнбесе еттi! Жасаған ием, 
жалғыз тұяғымды сақтай гөр! Әкесiнiң отын өшiрме. Әкесiне бермеген 
өмiрiңдi, бақытыңды соған бер!».

Кешке қарай Жәмiш кемпiрдiң жағдайы күрт төмендедi. Келiнi 
абыржып, көршi-қолаңды шақыруға кеткен мезетте ананың тiлi 
күрмелiп те қалған едi. Көздерi жасаурай, iштегi жалғыз арманын 
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көзiмен бiлдiрiп, жиналып қалған ағайындарына, ауылдастары-
на жаутаңдай қарады. Бәрi де ананың не айтқысы келгенiн, жалғыз 
ұлын ең болмаса бiр рет қана көргiсi келетiнiн ұқты. Не шара?! Үнсiз 
ғана жылаудың аяғы ана қазасын жоқтаудың сарынына ұласты. 
Көкiрегiндегi арманын жер бетiнде қалдырғысы келмегендей қысып 
жұмған күйi қолдары қарысып қалған. 

Ел-жұрт көптеп, көмектесiп ертеңiнде сәске кезiнде Жәмiш кемпiрдi 
қайтпас сапарға шығарып салды. 

Екi күннен соң бiр аяқтың орнына балдақ ұстаған, жол тауқыметiнен 
азып-тозған жас солдат келiп тұрды ана қабiрiнiң басына. 
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КЕШ КЕЛГЕН МАХАББАТ 

Бұл өмірдің қызығы махаббатпен... 

Көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. 

Арттағыға сөзің мен ісің қалса, 

Өлсең де өлмегенмен боласың тең... 

 Абай 

«Махаббат неғұрлым кеш оянса, 

соғұрлым қауіптірек».

Д. Джеррольд

Жадыраның курорттан оралғанына бiрнеше күн болды. Бiр айдай 
көрмеген ұл, қызы да, жастай қосылып, өмiр кешкен жолдасы Бектай 
да қуанып, мәре-сәре болуда. Бұл кеткелi бергi өзгерiс, жаңалықтарды 
күйеуi айтып, дос-жолдастары арасындағы, оқитын жерлерiндегi 
қызықтарды әңгiмелеп Ержан мен Маржан да әлсiн-әлсiн аналарын 
жағалап келiп кетедi. Өйтулерiнiң себебi – ол бұған дейiн ешқайда 
алыстап, ұзаққа кетiп көрген жоқ едi. 

– Жұмыс орнымнан бiр жолдама табылып тұрғаны..., демалып, 
емделiп барып қайтсам қайтер екен? – деп әйелiнiң қорғаншақтай 
сұран ғанына Бектай келiсiм берген едi. Соңғы кездерi жиi ауырың-
қырап, жүдеңкiреп, жұмыстан, үй-тiрлiгiнен, айналадағы екi жақтың 
туыстарының, бұлардың мойындарына артылып тұрған талай-талай 
таусылмас күйбеңiнен шаршап жүрген жұбайын бiр жағынан аяса, 
екiншi жағынан орта жастан асып кеткен әйелдi қызғанудың ыңғайы 
жоқ шығар деп ойлап, оңтүстiк курортқа жiберуге рұқсатын берген-дi. 

Биязы мiнезiмен, сыпайгершiлiгiмен, бiр қарағанда әдемi, сұлуша 
өңі бiрден адамды өзiне қарататын Жадыраны жас кезiнде ерi талай 
қызғанып, шу шығарып, қолы да тиетін, ал жаны нәзiк, сезiмтал, сыр-
шыл мiнез келiншек iштен тынып, көз жасына ерiк беретiн. Бұл мiнезiн 
де қояр, жақсы көргендiгiнен шығар... басылар, – деп жүргенiнде қызды 
болды. «Балалы болдық қой, ендi қояр ол мiнезiн, қадiрiме жетер« 
деп өзiн-өзi алдаусыратып өмiр кеше бердi. Тұңғыш баланың бағым-
күтiмiнiң қиыншылығымен жүдеп-жадап жүргенінде, ұлына жүктi бол-
ды. …Әйтеуiр, не керегi бар Алла тағала дегенiң бала сүюдiң тәттiлiгi 



    57    

Тіршілік

мен азабын қатар берiптi. Едел-жедел екеуiн өсiрудiң машақаты, 
мiнезi қиямпырыс күйеудiң күтiмi, бабын табу, үй-iшiнiң ұшы-қиыры 
жоқ күйбеңдері, жетiмсiз дүние, әсiресе тұрақты баспананың болма-
уы жас келiншектi аямай езгiлеп, томаға тұйықталып, «шықпа жаным, 
шықпамен» күндерi өтiп жатқан едi. 

Кейiннен пәтер алды, бiрақ оның өз қиыншылығы бiрге келдi. 
Iшiне қажеттi заттар алулары керек болды. Ана жерiн, мына жерiн 
жөндеу, ауыстыру тағы сол сияқты көптеген жайлардан баяғы 
жетiмсiздiктiң арқасында бiраз қиыншылық көрген соң балалар-
ды жастай балабақшаға орналастырып, Жадыра жұмысқа шығып 
кеткен-дi. Балалары жиi ауырады. Жұмыстан көп қала берсе орыннан 
айрылып қалуы ықтимал, бiрде өйтiп, бiрде бүйтiп жүрiп, амалдап, 
тiрлiк қылып өмiр сүрдi. Өмiр сүрдiм дегенi құмырсқа тiрлiк қылғаны 
екенiн ойлап, кей-кейде мұңайып та алады. Сол балалары есейген 
соң барып Жадыраның жаны тынышталып, өңiне қан жүгiрiп, толыса 
бастаған-ды. Өзiмшiл, алкеуделеу, әпербақандау мiнезi бар күйеуiнiң 
сырына әбден қанықты. Соның иiне жығылып, илеуiне көнiп алған. 
Жай кездерi тыныш, жайбарақат көрiнгенiмен, жиын-тойға барғанда 
iшiмдiктiң ағын да, қызылын да тартынбай iшетiн Бектай құтырынып, 
екi көзi қызарып, тисерге қара таппай, шарықтау шегiне жеткенде бiр 
орынға байыз тауып отыра алмайтын халге жетедi. Онсыз да үндемей 
отырған әйелiне бiрдеңе деуге ұялғандай басқаларға тиiсе бастайды. 
Жадыра сәл ескерту жасағысы келiп байқаған болатын, құдай сал-
масын, отырған дүйiм жұрттың көзiнше сыбап, түгiн қалдырмаған... 
Сондықтан, үндемей құтылады, немесе «ауырып» қалып тезiрек үйге 
алып кетуге әрекет етедi. Онда да кейде ұғып қайтуға жиналады, кейде 
ауырмақ түгiлi сұлап түсiп, өлiп жатса да қарамайды. Оның бұл мiнезiн 
кейiннен жайлап айтып көрiп едi, ол жанына жуытпады. «Менiң iсiмнiң 
бәрi орынды, кiм мен сияқты отырыстың гүлі боп отыра алады, кiм 
мен сияқты iше алады, қане айтшы?» – деп өзiне тап берген соң, оны 
да қойды. Соңғы тапқан амалы – жиын-тойға оның өзiн жалғыз жiберу 
болды. Ондағы ойы – «жүйкемдi жұқартпай, үйде тыныш отырайын, 
оның үстiне таусылмас үй шаруасын тындырып алайын» болды. 

Талай-талай ұрыс-керiс, талай айқай-шудың, сұрғылт күндердiң 
бәрi артта қалған соң «өткен күндердiң бәрi жақсы» болып көрiнетiнi рас 
екен. Дене бiтiмi ауырлап, мiнезi де салмақтанып, шау тарта бастаған 
Бектай да әйелiнiң дегенiне көнiп, тiптi оны тыңдап, айтқандарын 
орындап, көп қарсы келмейтiн де болды. Жұмыстан кейiн карта ойнап, 
iшiп кетiп қалатын әдетi де сирек, кәрiлiкке мойынсұна бастағандай... 
Тiптi кейде жұбайымен шүйiркелесiп, шүңкiлдесiп шай iшкендi қалап, 
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соған әдеттенiп алды. Бiр-бiрiнiң қадiрiн ендi бiлiсiп, ендi құрметтей 
бастағандай. 

Жолдан келiп, жұмысына шыққан келiншектiң көңiл-күйi астан-
кестең. Бiресе көл-көсiр жылағысы келедi, бiресе бiр орынға бай-
ыз тапқызып отырғызбай, өрекпiтiп тұрған жан күйзелiсiн басқысы 
келгендей жатпақшы болды. Жата алмады. Сонан соң мұңды бiр ән 
салғысы келдi. Әрi-берi ыңылдап едi «Қайдасың?» әнiнiң әуенi тiлiне 
оралғандай болды. Ыңылдап... бiраз айтқан соң барып кеудесiн кере 
«уh» деп күрсiнiп едi, iштегi жалын сыртқа атқақтап, оның артынан 
едел-жедел тағы жалын шықты. Шiркiн-ай, өнердiң құдiретi ме, әлде 
сезiмнiң қуатты күшi ме, әйтеуiр, бойы жеңiлдегендей болды. 

Не болды сонда? Өзi де түсiнбейдi. Кiмдi аңсап тұрғанын мойында-
ғысы келмесе де санасы сан бөлiнiп iздейдi, сағынады, әлдекiмдi. 
Әлдекiм емес екенiн де iшi сезедi. Ойынан аластап, атын атамайын, 
үй-жай, бала-шаға бар, не жоқ маған? – деп өзiн алдаусыратқысы 
келедi, бiрақ қолынан еш шара келмейдi. Қап, үйдiң телефонын неғып 
бермедiм, неден сақтандым? Жұмыстың нөмiрiн жоғалтып қойды ма 
екен? Әй, осы ер адамдардың ұқыпсыз болатындары-ай!

Курорттағы күндерiн жанымен де, тәнiмен де сағынды. Сол бiр 
жанына жаз орнатқан, көңiлiн жасаңғыратқан сәттердi көз алдына 
елестетiп, ләззат алғысы келгендей көздерiн жұмды. Күнi кеше ғана 
бастан кешкен жайлардай қаз-қалпында көз алдынан өте бастады... 

Демалуға келген күннен бастап Жадыра дәрiгерлердiң «сiлкiлеуiнен» 
ес жинай алмай екi-үш күн жүрдi, тiптi уақыты тығыз болып кеткендей... 
Бiресе қан қысымын тексерттi, бiресе сан түрлi анализдер тапсырды. 
Бiресе қол-аяғы, дене мүшелерiн жiлiктемесе де, еншiлеп бөлiп алған 
ақ халаттылардың әр қайсысының алдына барып, көрiнiп, әйтеуiр, олар 
қойған талаптарды орындап болып, ендi-ендi жан-жағындағыларға 
қарай бастаған. Кешке қарай ұйымдастырылатын көңiл көтеру, ойын-
сауық кештерiне бiрлi-жарым барып байқағаны – демалушылардың 
бiр тобының тойға келгендей сән-салтанатпен киiнiп, барын көрсетiп, 
көңiл тоғайтып, соған өздерi риза болып жүретiндерi, ендi бiреулерiнiң 
қарапайым спорт киiмiмен ғана қыдырыстап, жиналып, әңгiме-дүкен 
құрып, карта ойнағаннан гөрi табиғат тамашалағанды, көбiне жаяу 
жүрудi әдет қылғандар екен. Өзiнiң табиғаты осы соңғы топқа лайық 
болған соң, оларға қосылудың ретiн таба алмай жүргенiн сезгендей 
қара торы келiншек тiл қатып:

– Келгенiңе бiрталай күн болды ғой, құрбым-ау... Ешкiмге 
қосылмайсың... Жүр, бiзбен, қыдырайық, – дедi тамағын асықпай iшiп 
бола берген Жадыраның қасына келiп, ашық-жарқын мiнез танытып. 
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Оларға iлесе берген едi бұл да. Сол топқа қосылғалы берi тамаша бiр 
сәттер басталып кеткендей... Әндi тамылжыта салатын, күлдiргi әңгiме, 
әзiл-қалжың айтып езу жиғызбайтын Әлжанның, ашық-жарқын 
Әлиманың, үнемi әлдебiр ой үстiнде жүретiн, көп сөйлемейтiн Мәдидiң 
қатарларына қосылған Жадыра да өзiнiң кiбiртiктеп, қысылып тұратын 
мiнезiнен ажырап шыға келдi. Тiптi, түлеп, өзi де, жаны да жаңарғандай. 
Тамақтануға, ойын-сауыққа, қыдырыстауға да бәрiнде бiрге жүредi. 
Жатар орындарына тарасқан уақытта Әлжан әзiл-шыны аралас: – Бiр 
бөлмеге ұйықтай кетпеймiз бе? – дейтiн. Оған қалжыңбас Әлима жау-
ап қайтарып, «кет әрi емеспiн» деп әзiлдеп жатады. Жадыра ғана бiреу-
мiреу естiп қалмады ма дегендей қысыла түсетiн. 

Жақсы күндердiң тез өтетiн әдетi емес пе? Жолдамада белгiленген 
күн де бiтуге жақындады. «Жақсы демалып жатырмыз, күндерiмiздi 
тағы бiразға создырсақ қайтедi?» – деген Мәди пiкiрiне бұлар қарсы 
келмедi. Күнделiктi бойды балқытып, сезiмдi шалқытар ән, әуездi 
күй, таза ауа, көтерiңкi көңiл, қызықты әңгiме, әзiл-күлкi бәрi аста-
сып Жадыраға да шырай бiткендей... Айнаға қарап, өз-өзiне сұқтанып: 
– Әдемi келiншек екенмiн-ау, – деп, көңiл шiркiн одан да гөрi 
сұлуланғысы келiп, боянатынды шығарды. Алғаш танысқан сәттерiнен 
бастап-ақ Мәдидiң көзi Жадыраға қатты түскен. Ол өзiнiң басы бос, 
бойдақ, әйелiнен ажырасып кеткен жiгiт екенiн де сездiрiп, көзiн ал-
май қарап жүрiп, әйелдiң iшкi сарайына бiраз енiп кеткендей... «Басы 
бос, бойдақ болса қайтейiн? Не ойлап кеттiм мен, менiң балаларым, 
күйеуiм бар ғой...», – деп өзiне қанша тоқтау салғанымен желiк кiрген 
көңiл алып-ұшып соны iздейдi де тұрады. Есiнен шықпай, көзi ұйқыға 
кеткенше оның байсалды әрi әдемi жымиысын, тұнжыр, ойлы көздерiн, 
аз сөйлесе де, көп бiлiмдiлiктi байқататын әңгiмелерiн елестетiп барып 
ұйықтайтынды шығарған болатын. «Қой, ойбай, құрысын! Қайдағы бiр 
еркектi елестетiп, рахаттанғанша өз күйеуiмдi, балаларымды көз ал-
дыма әкелiп, сағынышымды басайын» деп қанша тырысса да, босқа 
әуре болады. Қайдағы бiр ренжiскен сәттерi, қолы, сөзi тиген кездерi, 
Бектайдың сұрланған жүзiнен басқа ештеңенi көре алмай, ерiксiз 
алғашқы елес оның орнын басады. 

Таңертең тұра салысымен қасындағы үлкен кiсiнi оятып алмайын 
деп аяғының ұшымен бөлмесiнен шығып, осы тәттi күндердiң сәтiн 
түсiрген Әлиманың бөлмесiне барады. Әрi қарай төртеуi бiрге асха-
надан тамақ iшедi... Сонан соң... сонан соң бiр-бiрiне асыққан, бiр-
бiрiн сағынған жандардың жақсы сәттерi өте бастайды... Ебiн тауып 
Әлима Әлжанмен бiрге бөлiнiп, бұларды жеке қалдырады. Басында 
ыңғайсызданып, өз-өзiнен қуыстанып, әлдебiреу көрiп қала ма деп 
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ұялатын Жадыра жiгiт құшағына да үйренген едi. Ыстық құшақ өн-
бойын күйдiрiп, Жадыра өз басынан ұмыт болғанына талай уақыт өткен 
ғұмырды қайта кешкендей... Екеуi де жас жiгiт пен қыз күндерiне қайта 
оралғандай... Аймаласқан сайын тоймайтындай халде. Махаббаттың 
бал ләззатына бөленiп, шарықтау шегiнен асып кеткендерiне де бiраз 
болды. «Япырмау, мұндай сәттердi алғаш тұрмыс құрған кездерiмiзде 
бастан кешкен едiм ғой.. Не болды маған? Әжептәуiр жасқа келгенде 
не iстегенiм? Қой, тиылайын...» – деп өзiн жөнге келтiрмек болады. 
Бiрақ, елiгiп, желiгiп алған сезiм бұны құрсаулап, өн-бойын жаулап 
алған сияқты. «Еркектiң, оның үстiне басы бос азаматтың ештеңесi 
кетпес, азын-аулақ ойнап күлейiн, уақытымды босқа жiбермейiн» деп 
жүрген шығар. Маған не жорық?» Қандай оймен болса да оны өзiнен 
аластайын десе де болар емес... 

Әдеттегiдей ертеңгiсiн орнынан тұра салғанда ойына соңғы күн 
екендiгi, ертең үйлерiне қайтатындары түстi. Лезде денесi суықтан 
тiтiркенгендей, қалтырай орнынан атып тұрды. 

– Не болды қарағым? – дедi жанындағы қартаң әйел жақтыртпай 
қарап. Соңғы кездерi келiншек бойындағы желiктi байқап, көптi көрген 
адам ұнатпай жүрген. 

– Жәй, әншейiн, – деп атып шыққан күйi, бақ iшiн аралап, алаңдап 
Мәдидi iздей бастады. Анадайдан көрiп, көңiлi орнына түскендей, 
жоғы табылғандай болды. 

Әншейiнде сырғып өте шығатын уақыт жылжымай қалғандай... 
Кештi, Мәдимен кездесер сәттi аңсаған сайын келiншек жаны жай 
таппай, бiр отырып, бiр тұрды. Күн еңкейе бере қалың қарағай ара-
сына енген екеуi бiр сәт құшақ жазбады. Тән мен тән табысып, айма-
ласып, әбден құмарлары қанған олар таң атып қалғанын да сезбептi. 
«Қырықтан асқан әйелде де осындай ыстық махаббат болады екен-
ау...» – деп iштей жiгiт ойлауда. Аспанға қарап, үн-түнсiз маужырап, 
рахаттана дамылдап жатқан келiншек: «Мұндай тәттi түндер шынымен 
басымнан өтпеген екен-ау», – деп толқиды. 

Сол ұйқысыз түннен кейiн, ертемен келiншектi шығарып салған 
Мәди ернiнен, көзiнен сүйiп тұрып: «Тiрi болсам, жер басып жүрсем, 
мiндеттi түрде барамын iздеп... Тiптi мүмкiндiк болмай қалса телефон 
соғармын», – деген. 

Мiне, бас-аяғы бiр айдың iшiнде болған, бiткенi осы. Жадыра сол 
бiр айдың әр күнiн, әр сағатын тәптiштеп қайталап, есiне түсiредi. 
Түсiрген сайын алабұртқан көңiл, жүдеген жүрек, сазды сағыныш ма-
засын алады. 
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«Қап, намыстанбай-ақ өзiм мекен-жайын жазып алуым керек едi...».
Сол Көкшеден екенiн ғана бiледi. Басқа еш мәлiмет қалмапты жадын-

да. Әр телефон шырылына елеңдеп, жұмысында да береке болмай бара-
ды. Әйелiнiң көңiл-күйiн күйеуi де сезгендей... Қаншама күн түнерiп, тiл 
қатпайды. Iстер амалдың жоқтығына, опық жегенiне, күйiнгендей iшуiн 
үдете түскен. Бұрынғыдай жасқанар әйел жоқ, «Ал, тиiп көр, мен баяғы 
көрсоқыр Жадыра емеспiн, сенсiз де күн көремiн. Кетемiн де қаламын» 
деген сыңай байқатады. Өзiн бағалайтын, сүйетiн, жанын түсiнетiн адам 
табылғанына сенiмдi сияқты. Кеш кездескен махаббаттың қасиетi оған 
күш берiп, тiптi батылдандырып жiбергендей... 

Курорттан келген күндерiн санай-санай шаршады Жадыра. Жарты 
айдың жүзi болды. «Неге телефон соқпайды? Әлде, уақытша алда-
ныш еттi ме? Жоқ! Мүмкiн емес!»– деген ойлар маза бермейдi. Сол 
бiр күндердi аңсап, армандап, сағынышпен, үмiтпен алысқа көз тiгiп 
отырып Бектайдың үйге кiргенiн аңғармай қалыпты. 

– Ә-ә-ә, алысқа кетiп қалыпсың ғой. Мен сенi... берi қайтарайын... 
Әкеңнiң... – деп аузынан былапыт сөздердi лек-легiмен ағытқан Бек-
тай әйелдi басқа, көзге төпеп, мастықтың әсерiнен өзiн тоқтата алмай, 
аяққа да ерiк бердi. Егер балалары келiп қалып, арашалап алмағанда 
кiм бiлсiн өлтiрiп те қояр ма едi? Бұл оқиғадан кейiн олардың аралары 
суысып, бiраз жүрдi. Балалары да өкпелегендей томсыраяды. Уақыт 
– емшiнің жазбайтын жарасы бар ма? Күйеуiнiң де ашуы басылып, 
келiншектiң сезiм оты сөнiңкiреп, төсекте бастары түйiсiп, өмiр өз 
қалпына келе бастады. 

* * *

Арада жылдар өттi. Сенбi күнi қызымен дүкен аралап жүрген 
Жадыраның көзiне анадайда келе жатқан Мәди оттай басылды. Жүрегi 
тулап, өрекпiген сезiм қайта лықсып, бас көтергендей... Қасындағы 
бойжеткен қызына да қарамастан: «Мәди, Мәди!» деп айқайлап 
жiбердi. Бұрылды, қарады, Мәди екен. Бiрақ, Жадыраны танымады. 
Әдемi қастарын кере таңданғандай бiр қарады да кете бердi. Сонда 
ғана келiншек өзiнiң «уақытша ермек болған көп әйелiнiң бiрi болған 
екенмiн» деген ойына сендi. Бiрақ, өз басына келген махабаттың 
шын, таза екенiне, құлай сүйгенiн, тек кеш келген сол бiр сезiм оты-
на тек жылынғанын түсiндi. Бiрақ, сондай бақытты күндердiң басы-
нан өткенiне iштей риза болды. Осы бiр ғұмырында есiнде мәңгi орын 
алған бақытты сәт ретiнде ескерткiш етiп қалдырды сол күндерді. 
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ЖАН АЗАБЫ

(хикаят)

Ар намысын сақтап жүрген тұмар қып, 

Бұлар ырыс, ошағыңда болар құт. 

Арулардың балқытады жан-тәнін, 

Аналыққа – деген абзал құмарлық. 

Есенқұл 

Сұп-сұр аспан, сұр үйлер. Еңсенi басқан айнала да сұр. Тау жақтан 
қаптап, ентелей енiп, маңайды көлегейлеп, қараңғылай бара жатқан 
тұман да сұр. Осы бiр сұр дүниенiң ортасында тұрған Айтолқынға 
әрлi-берлi, әйтеуiр бiр қарекеттен ерсiлi-қарсылы жүрiп жатқан адам-
дар да сұр көрiндi. 

Поездан түскелi бiрталай уақыт болды, бұны iздеген ешкiм болма-
ды. Құдай қосқан көршiлерiнiң әртiс баласына: «Алдағы айдың жиыр-
ма бiрiнде Айтолқын барады, қарсы алып, бiр жұмысқа орналасуына 
көмектесшi, айналайын, «көршi ақысы – тәңiр ақысы» деген ғой, ме-
нен қайтпаса құдайдан қайтар» деп апасы хат та салды, жеделхат та 
жiберген едi... Қарсы алған ешкім жоқ, сонымен. 

Алғаш рет жалғыздықты қатты сезiнiп, айдалада қаңқиып қалғандай 
болды Айтолқын. Көңiлi құлазып, көзiне жас оралды. Бiр сәт пойызға 
отырып қайтып та кеткiсi келдi ауылына. Бiрақ, ол жақтан екi қолға 
iстер iстiң табылмайтындығы, жас көңiлдiң жиi алағызып, әлдененi 
шөлiркеп аңсайтындығы, тiптi өзi қатарлас жастардың да жоқтығы 
есiне түсiп ол ойынан лезде қайтты: «Қой, әке-шешесiн кiм жанына 
таңып жүрер дейсiң... Өз бетiмше өмiр бастап көрейiн. Қайда барсам 
екен? Не iстесем екен? Күн болса қарайып барады, бүйтiп тұра берсе 
далада қалуым ықтимал. «Баяғы тыныш қала жоқ қазiр, қала даладан, 
далаң қаладан озып тұр» дегендi жиi-жиi ел аралап, жер көргендер 
айтады. Айтқандай, бiр класта бiрге оқыған баяғы Назигүл қайда едi? 
Осы қалада тұрып, шыт-сәтен шығаратын фабрикада iстейдi демеушi 
ме едi? Қой, соны табайын». 

– Шыт, сәтен шығаратын фабрикаға қалай баруға болады екен? – 
дедi қасынан өте берген әдемi қызға. 

– Что? Не понимаю... 
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– Апатай, айтыңызшы, шыт-сәтен шығаратын жерге қалай жетсем 
екен?– деген қыздың үнiне бұрылған ересек әйел, мың жасағыр, бәрiн 
ұқтырып, түсiндiрiп бердi. «Мақта-мата комбинаты» деген жазу көзiне 
түскенде сонша қуанғанында, кластас қызын таба алсашы. Ешкiм 
бiлмейдi... Әйтеуiр өзiндей бiр иманжүздi жас қыздар табылып: «Бiздiң 
бөлмеге қонып шық. Комбинатта жұмысшылар жетiспейдi. Айлық аз, 
тұрақты жұмыс жоқ болған соң көпшiлiгi кетiп қалады. Сондықтан, сенi 
ертең еш кедергiсiз жұмысқа алады. Бөлмеден орын бередi. Сөйтiп, 
«алматинка» боласың да шығасың...» – деп көңiлiн көтерiп тастады 
олар. Бiр-екi күнде шынымен-ақ жұмысқа қабылданып, көп қыздардың 
бiразымен танысып, орын алып, еңсенi басқан сұрғылт күндер алы-
стап, бiртiндеп құлазыған көңiлге шаттықтың, жастықтың әуенi сына-
лап енiп, үлкен бiр сырлы жырға айналып та бара жатқандай... Елден 
келген қаражаты таусыла берiп едi, апасы шiркiн, келіп-кеткендерден 
неше қабат қағазға орап ақша, хат берiп жiберiптi. 

Бөлмедегi қыздар бiрнеше жылдан берi жұмыс iстейтiндер екен. 
Қаланың қыр-сырын бiледi. Таныс жiгiттерi де көп-ақ. Аузын ашса, 
көкiрек сарайы көрiнiп тұрған, аңқылдақ ауыл қызы сәл қалаша 
киiнiп шыға келiп едi, тоқтай қарайтын көздер көбейе бастады. Өзiнiң 
әдемiлiгiне, сұлу тұлғасына өзi де қызығып қарайтын болды Айтолқын. 
Қаланың боз тұманы мен газ, түтiн аралас ауасы сорып, қара торы қыз 
бозарып, әсемдене түстi. Терiсi ағарып, бет ұшындағы сәл қызғылт рең 
айқындалып, сол ақ-қызыл фонда қара қасы мен қайқиған кiрпiктерi 
реңiн әсемдей түскендей. Өз келбетiне өзi тояттай қарап, айна алдын-
да ұзақ, ұза-а-ақ тұратын болды. Тiптi, кейде қалалық бозбалалардың 
да көз салатынын байқап қалды. «Қалада тұрақты тұратын, үй-жайы 
бар бiр жiгiттiң етегiнен ұстасам» деген арман да басынан орын тепкелi 
бiраз болған. Кейде қиялдап: «күйеуiм табыскер болып, үйде отырып, 
әй, бiр бес-алты қара домалақты дүниеге келтiрiп, маң-маң басып 
балапандарын ерткен қаздай болып, жүрер едiм» дейтiн. Он баланы 
дүниеге әкелiп, өсiрiп, тәрбиелеген анасы: «Алла тағала әйелдi дүниеге 
жаратқанда ұрпақ өрбiтсiн, бала өсiрсiн, сөйтiп, өмiрдiң қызығын 
көбейтсiн» деп әкелген. Алла тағаланың бұйрығына қарсы тұруға 
болмайды... Құдайдың бергенiн дүниеге әкелген жөн. Әр сәбидiң өз 
несiбесi өзiне. Құдай тағала бiр қозыны артық жаратса, бiр тал шөбiн 
қоса жаратады дейдi... Сондықтан бағың ашылып, бiр жақсы адам кез-
десе қалса, соның ұрпағын өсiр, көбейт, шырағым...» – деп өмiр-бақи 
үйреткенiнiң арқасы ма, әлде өзi көп баланың iшiнде өскендiктен бе 
әйтеуiр, бала жанды едi табиғатында. 



    64    

Клара Қабылғазина

Күнi бойы тiк тұрған жұмыстан шаршап, аяғын зорға алып 
бөлмеге кiргенi сол едi, бөлмелес Нәдия, тағы бiрнеше жiгiттер отыр 
екен. Жiгiттердiң көздерi сұлу қызға сұқтанып: «Нәдия, мынандай 
қызбен бiздi неге таныстырмай жүрсiң?, – деп қауқылдасып қалды. 
Шәй iшiлiп, ән салынып, шарап қызуы бойларын алған жiгiттер ендi 
бұларды қонаққа шақырды. Барғысы келмеген Айтолқынды зорлап 
киiндiргендей ғып ертiп шықты олар. Шыға салысымен такси ұстаған 
топ бiраз уақыт жүрген соң қаланың шетi болуы керек, әлдеқандай көк 
дарбазаның алдына тоқтап, дабырлай үйге бет алды. Қасында Нәдия 
болған соң онша көңiлiне қорқыныш келмеген, ешнәрседен қаперсiз 
ауыл қызы да еркiн. Көңiлдi отырыс, шетiнен өнерлi жiгiттердiң бiрi 
ән салып, бiрi гитара ойнап, бiрi домбыра тартып, әйтеуiр, қыздардың 
езулерiн жиғызар емес. Дастархан да жайылып, шарап буы бойын 
алып, Айтолқын да жатырқап жалт-жалт қарамай, еркiндiкке бой бере 
бастады. Өз өзiн танымай барады. Не болды маған? – деген сұрақты 
өзiне қояйын деп ойлайды. Бiрақ, еркi жетер емес. Қасында отырған 
ересектеу жiгiт құшақтап едi, кет әрi болмады. Япырым-ай, неге басы 
айналды, неге аяқ-қолы ауырлап, шегелеп тастағандай?.. Екi шекесi 
солқылдайтын сияқты ма? Көзi бұлдырап барады. Күледi де, көпке 
дейiн езуiн жия алмай ыржыңдайды. Қасындағылардың шампанға 
арақ қосып бергенiн, тұңғыш рет мас қалыпқа түскенiн сезбеген еді ол. 

Ертеңiне сәске түске жақын оянған Айтолқын «өзiнiң қайда 
жатқанын, қайда келгенiн, кiмнiң үйi, кiмдермен болды» деген сияқты 
сұрақтардың ешқайсысына жауап табар емес. Самайлары солқылдап 
ауырып, қос қолымен басын ұстап, терезеден қарауға тырысып едi, 
ештеңе көрiнбедi. Тек көк дарбаза таныс көрiндi. Есiне кешегi жiгiттер 
емiс-емiс түсе бастады. Ия, көк дарбазадан осы үйге кiрген өз аяғымен. 
Дастарханда тамақ, аздап қана шарап iшiп отырған... Одан басқа 
мүлде ештеңе есте жоқ... Өзiмен бiр жағдайдың болғаны аян едi. Белi, 
аяқтары қимылдатпай ауырады. Абыройдан жұрдай болғанын ендi 
түсiнген қыз жан-дәрмен есiкке ұмтылды. Тарс жабық. Тарсылдата-
тарсылдата қолы жара болуға айналды. Бұдан ештеңе шықпасын бiлiп, 
еңiреген күйi төсекке құлай кеттi. 

Күн батуға жақындағанда есiктен кешегi мұртты жiгiт кiрдi: – Ә, ә... 
красавица, ояндың ба? Көп iшуге болмайды... қыздарға... Iшпегенде 
қандай екенсiң, көрейiн деп келдiм... 

Шапалақпен ұрғысы келiп қолын көтерген қыз қалай ұшып түскенiн 
байқамады. Үстiне қона кеткен қарулы еркекке қарсыласуға дәрменi 
жоқтығына, көрген қорлығына ызаланған бойжеткен тек екi көзге ерiк 
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бердi. Ойындағысын жүзеге асырған жiгiт оның қолына киiмдерiн және 
азын-аулақ ақша берiп: «Осы жерден аялдамадан отырған кез келген 
автобуспен тұрағыңа жетесiң. Кiнәлi өзiң... iштiң... Өз еркiңе өзiң ие 
бола алмадың... Жiгiттердiң бәрiн риза еттiң. Соттасам, шарласам деп 
әуре болмай-ақ қой... Мен сол маңайда қызмет етемiн. Бәрiбiр, ниче-
го не докажешь, – деп шығарып салды. Бет-ауызы домбығып, iсiнген, 
көзi бұлаудай болған қыз аяғын зорға басып, автобусқа мiндi. Бiр сәт 
өлгiсi келдi, бiр сәт ол ойынан қорықты. «Балаларым бақытым, бар 
байлығым» деп санайтын анасы есiне түсiп едi, ұяттан бетi өртендi. 
Өзiне өзi қол салып елге бiр масқара етсе, қазасымен екi өлтiретiнiн 
сезiндi де, неде болса көрiп алдым дегендей жатақ табалдырығын ба-
тыл аттады. 

Бiрер айдан кейiн бойы ауырлап, басы жиi ауыра беретiн болған 
қыз өзiнiң жүктi болғанын дәрiгерден естiгенде көпке дейiн есiн жия 
алмады. Күн өткен сайын жүктiлiктiң бiраз қиыншылықтарын көрдi. 
Жүрек айнып, бас айналып, еш асқа тәбетi тартпай, жұмысын да атқара 
алмай жүргенде, күндер өте бердi. Бiресе жатақхана, бiресе жұмыста, 
әйтеуiр, жаны ауырған соң басқа еш жайды ойлауға шамасы келмей 
жүре берiптi, күндер де сусыған құмдай сырғыды... Әне-мiне дегенше 
жүктілік демалысын алатын күнi де келдi. Жатақханадағы қыздардың, 
ондағы қызметкерлердiң сөздерi, өсек-аяңдары құлақ етiн жеп ба-
рады. Босанатын күнi таянып қалғанын сезген ол: «Қой, не болса да 
ауылға барайын, анама жетейiн... Қайтемiн ұят болса... амалым жоқ..» 
деп жұмыстан бiржола шығып, орнын өткiзiп, вокзалға келгенiне бiр 
күн болды. Солай жүретiн пойыз жоқ емес, өзi бара алмай, көз ал-
дында анасының бетiн басып ұялғанын, әкесiнiң әншейiнде бетiнен 
сүйетiн әкесiнiң қарамай, терiс айналғанын, бауырларының үндемей 
қалғандарын көзiне елестетiп едi, жолына көлденең табылғандай бол-
ды. Ендi, қайда барамын? Тақтай орындыққа қақшиып отырғанына 
екiншi күн. Белi сырқырап, әлсiн-әлсiн iшi қатты бүрiп, ауырып кетедi. 
Түйiлiп, бүкiл iш-құрылысын әлде бiреу қозғап-қозғап, жұлып-
жұлып алып жатқандай... Ыңқылдаған дауысы қанша тiстенгенiмен 
шығып кете бердi. Айналасында отырғандар, өтiп бара жатқандар 
жалт қарайды, сөйтедi де кете барады. Кейбiреулерi «жедел жәрдем 
шақырайын ба?» деп сұрайды. Бұл басын шайқайды. Қасында отырған 
әйелдiң: «Толғағың басталған ғой, тезiрек ауруханаға жету керек. Үйiң 
алыста ма едi?– деген сұрағына жауап берместен орнынан тұрып кете 
барды. Тысқа шығып, ауамен көкiрегiн кере демалып едi, толғақ сәл 
басылғандай болды. Санасы сан тарапқа жүгiрiп, бiр шешiмге келген-
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дей сыңаймен вокзал маңындағы шағын дүкеннен бiр бөтелке арақ 
алып, такси жүргiзушiсiне қала сыртына қарай алып баруын өтiндi. 
Қала шетiне жақындағанда бұзылған ескi үйге көзi түсiп, толғағы 
жиiлеген соң машинаны тоқтатты да түсiп қалды. 

Жиiлей түскен толғақ әлсiн-әлсiн бүрiстiрiп, шыдатпай барады. Сәл 
тыныстатып алады да, тұмса жанды қайтадан өз дегенiне бастайды. 
Өмiрге деген адамзаттың ынтасын арттырып, қуаныш пен бақытқа 
бөлейтiн, бал қылығымен базар ететiн сәби де өзiнiң оңайлықпен 
өмiрге келмейтiнiн тағы да бiр көрсетiп қалғысы келгендей, ана 
құрсағын аямай тепкiлеп, жарық сәулеге ұмтылған сайын азапты 
сәттер жанды қинайды. Өмiр мен өлiм арпалысып, күреске түскендей 
азаптайды. Табиғаттың өзi адам баласын тiрлiкке әкелудi осылай етiп 
жаратқан соң өмiр жеңерi хақ. Бiрақ азаппен, жан қинаумен, арпалы-
спен жеңедi, сонысымен өмiр тәттi, сонысымен ардақты. 

Төмен түсiп кеткен iшiн қолымен уыстай, көзiнен жасы парлай, ескi 
бұзылған үйдiң еденiне құлай кеттi. Жарық дүниеге шығар уақыты 
келген сәби қозғалған сайын жан шыдатпайтын ауру қайталай бердi. 
Маңдайынан шып-шып аққан тер көзiне ағып, онсыз да жан ауруы-
нан қиналып, жылап жатқан қаракөзге қарай құйылады. «Апатайым-
ай, қайттiм, жан шықпақ деген қиын екен-ау» деп те ойлады. Әлден 
уақытта жанға батқан ауру сәл бәсеңдеп, күшенгiсi келдi. «Бұнысы несi 
тағы...» деп ойлап, ерiксiз бар даусымен ышқынып қалып едi, шар ет-
кен дауыс естiлiп, қол-аяғын ербеңдетiп сәби де қара жерге түстi. «Ух», 
деп күрсiнiп, жаңағы жанын қинаған ащы толғақ басылып, қиналған 
тән жай тауып, көзiне ұйқы iлiнгендей болды. Жоқ, бұлай жата берген 
болмас, – деп орнынан тұрмаққа ұмтылып едi, әлдене лық етiп түсе 
қалды. Баланың жолдасы болады деушi едi ғой... Сол түспей қалып, 
қайтыс болған келiндерi есiне түсiп, жарық сәуленiң бiр сәтке болса 
да қымбат екенiн, керек екенiн сезiнiп, сөмкесiнен кiшкентай қайшы 
алып, сәбидiң кiндiгiн кестi. Ендi қайтпек? Жаңа ғана шырылдап 
туған сәбидiң үнi өшiп қалғандай... Қанша отырғанын, не ойлағанын 
өзi де ұқпай манағы алған бөтелкенi ашып, қылқылдатып iше ба-
стады. Алдымен шөлдеп, таңдайы кеуiп тұрғаны басылып, кезерген, 
кеберсiген ерiндерi қимылға келгендей болды. Артынан бойына жылу 
жүгiрiп, күзгi суықтан қалтыраған, тер қатқан денесi жiбiп, бiр мезет 
рахаттанғандай болды. Қайғысын, қасiретiн, iс-әрекетiн ұмытып, көзiн 
жұмып, едәуiр отырып қалған едi. Есiн баланың дауысынан жиды. Тез 
арада тастап қашып кетпесе, етегiне жабысып қалмайтындай көрiнген 
ол асыға жиналып, басы ауған жаққа жүгiре жөнелдi. Түн ортасы ауған 
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кез бе, жоқ ертерек пе пайымдай алмады, әйтеуiр, қала шетiндегi қонақ 
үйiнiң бiр бөлмесiне орналасып, жатқаны есiнде. Әрi ащы толғақтан 
кейiн бусанған жас дене, әрi арақ қызуынан болар ауырсынбастан ұзақ 
ұйықтап оянды. Не iстегенiне есеп берiп, пайымдап едi, өкiрiп тұрып 
жылағысы келдi. Балажанды емес пе едi, көп балалы болуды арман-
дайтын қыз емес пе едi? Iшiн әлдебiреу осқылап, әлденемен тырналап 
жатқандай... Көкiрегiн өксiк қысып, өкiнiш оты өртеп бара жатқандай... 
Барып алып келгiсi келiп те кеттi... Бiрақ, белгiсiз сезiм етегiнен тартып 
жiбермедi. Жылап-жылап көз жасы да таусылғандай... 

Өткен жылы ең алғаш қалаға келгенде осындай күз едi... Бұлт 
та сұр, қала да сұр, адамдар да сұр, сұрқай... Бәрi сұр... Сол күнгi 
жалғыздық, ешкiммен де ештеңемен де iсi жоқ қала тіршілігі дәл сол 
күнгiдей, ештеңеге көңіл бөлмейтін адамдары әрлi-берлi жүрiп жатыр. 
Ешкiмнiң Айтолқында iсi жоқ, Айтолқынның ешкiмде iсi жоқ. Ендiгi 
бағыт-бағдарын анықтай алмай отырғанда екiншi күн де шығып, ке-
лер таң да атты. Ойлап-ойлап тапқаны: «бiраз күн жұмыс орнына, 
жатаққа көрiнбей жүре тұрып, сонан соң баланы ауылға тастап келдiм 
деп» қайта барармын болды. Оған дейін уақытша бір тірлікке орна-
ласып алмақшы. Сөйтiп, қонақ үйде тұрып жатқанына да бiрталай 
уақыт болып қалған, кешкiсiн теледидар көрiп жатқан едi, «Төтенше 
хабар беремiз» дегенге елеңдей қалғаны сол теледидарға қол-аяғы 
ербеңдеген күйi қатып қалған баланың суретi қойылып, iле-шала «қала 
шетiндегi бұзылған үйден жаңа туған, суықтан өлiп қалған баланың 
денесi табылды. Күнәhар, қылмыскер ананы iздестiру шаралары 
жүргiзiлiп жатыр» деген хабар төбесiнен суық су құйып жiбергендей 
болды. «Тауып алып, енді сотталып жүрмес пе екенмін, ата-анаға 
қасіретті сонда әкелермін... Бірақ ешқандай мекемеге тіркелмеген 
мені қайдан табар дейсің» деген оймен сәл тыншыды. 

Бәрі де өтпелi ғой... Уақыт жазбайтын жара бар ма? Айтолқын да 
жаңа жұмысқа орналасып, жаңа адамдармен танысып, қала тiршiлiгiнiң 
ырду-дырдуымен қайтадан араласып, тiршiлiктiң тұңғиығына сүңгiп 
кете барды. Бiрақ, сол бiр жағдай түнде түсiне енiп, күндiз көз ал-
дына келiп, жанын жегiдей жейдi. Бiресе есiктен баланың перiштесi 
ұшып кiрiп келе жатады, бiресе көкiрегiне жармасып, емгiсi келген-
дей ме, бiресе шыр-шыр етiп қолына жармасқан титтей саусақтарды 
әрi итерiп жатып, шыңғырып оянады. Ол елеске қосымша «құдай, сол 
күнәм үшiн жазалады-ау» деген ой қосылып, «бүгiн болмаса ертең, 
өмiр-бақи жалғыз қаламын-ау» деген күдiк жалғасып, ойлап кетсе 
жан-дүниесi түршiгедi. Тән азабынан жан азабының қиындығын ендi 
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түсiнiп, ар оты күнде өртеп, соған күнiне бiр жанып, бiр суып өмiр кеш-
кен дегеннен артық азаптың жоқ екенiне көзi жеттi. Адамгершiлiктiң ақ 
төселген баспалдағымен жүре алмағанына өкiнгенiмен ендi бәрi кеш 
едi... Ардан аттаудың жүзеге асуы тез де, оны қайтып алудың жүзеге 
аспайтынын енді сезді. Алайда бәрі де кеш еді. Көзi жұмылғанша 
көкiрегiн жегiдей жеген жайдан құтыла алмайтынын сезген келiншек 
бұл өмiрден өзiне орын жоқтығын түсiнгендей... Өз өзіне қол салмақ 
болған әрекеттерінен де ештеңе шықпай, ақыры есек тірлікпен күн 
кеше бастады. 

* * *

Жұмыстан қалжыраған Айтолқын тауық қорадай ғана күркесіне 
кірген бойда жата кетті. Балтырлары сыздап, табаны ысып, өн бойынан 
әлсіздік сезілді. Түскі ас кезінде ғана тоқтауға тиісті станоктың қасынан 
қадам басып тастап кете алмайды. Қапелімде қате кетсе «брак» деп 
бригадир бәле қылады. Сонымен өз табиғатында ісіне тиянақты, сөзіне 
берік, айналасына адал Айтолқын күш жігерін жұмысынан аямайды. 
Сондағы алатыны осы аядай пәтерінде тұруға және аштан өлмеуге 
жетеді. Киім туралы сөз жоқ. Үсті-басы да тозып жүр. Ауылдан келгелі 
киім-кешегін жаңартқан емес. Ауыл демекші есіне ауылы түсті. Балық 
аулаумен шұғылданатын теңіз жағасындағы кішкентай ғана туған жері 
өзіне алтын бесік болып көрінеді. Әкесі Байзақ байғұс та телмеңдеп 
өмір бойы жоспарын орындаумен, едел-жедел туған балаларын бағам 
деп шашы ағарды. Тұңғышы Айтолқын туғанда қуанғаннан теңіз 
жағалап жүгіре берген екен. Шарық табақтай болып толған ай сәулесін 
жан-жаққа шашыратпай, тынып, жайбарақат боп демалып жатқан, 
тұңғиық теңіздің бетіне төгіп тұрыпты. Айнала ақ сәуледен нұрланып, 
тамаша бір күйге еніпті. Қара мақпал түннің құшағындағы теңіз-жігітті 
жуасытып, майдай ерітіп, балбыратып қойған айдың жарығы тұла 
бойы тұңғышының туғанына қуанып, ебіл-себіл боп жүрген адамның 
жолына жарық түсіріп «қызыңның атын Айтолқын қой...» деп сыбыр-
лапты.

Маңдайынан қақпай адалдыққа, еңбекке, адамгершілікке тәр-
биелеген әкесі қызының мұндай күйге түскенінен бейхабар. «Жоғары 
оқу орнына түсу қиын екен, түсе алмадым, тағы бір жыл дайында-
лып, келесі жылы түсермін, өзім сияқты қыздармен бірігіп, жұмысқа 
тұрдым. Жағдайым жақсы, тек сіздерге көмек бере алмай тұрмын. 
Ренжімеңіздерші, маған», – деп соңғы жолдарын жазып біткенінде 
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көзінен мөлдір тамшылар да бірін-бірі қуалай, қағазға тырс-тырс та-
мып жатқан еді. 

Асханаға ақша шығармайын деп түсте де құнарсыздау бірдеңені 
ішіп-жеген Айтолқын енді әлсіздігін сезініп, тамақтануға тырысып, 
екі жұмыртқаны сәл кеспе қосып қуырып, жеп, әлденіп алды. Тест 
сұрақтарын алып дайындалмақшы болып еді, бойы дел-сал бо-
лып, кейінге тартып, қарағысы келмеді. «Келер жылға дейін бірдеңе 
қылармын» – деп қайтадан жата кетті. Тағы да ойлар қаумалап, кірпік 
айқастыруға мұрша бермеуде. Есіне жұмыстас Гүләйдің әңгімесі түсті:

«Мектепте бірге оқыған құрбымның жігітінің досы бар екен... Кру-
той жігіт... Сонымен танысқанмын. «Мына қызбен таныстырыңдаршы», 
– деп өзі айтыпты. Сонымен өмір маған тек гүл сыйлауда. Сөмкеме 
күнде уыстап ақша салып береді. Мынадай шаршататын жұмыста 
істеп, «сен маған жарамай қаласың» деді. Жақында ақысы жақсы 
жұмысқа кіргізбекші, пәтер алып бермекші. Жолым болды», – деп 
қуанып тұрған-ды.

Айтолқыннан қазір балалық кеткен. Ол неғылған батпан құйрық 
екенін түсінді. Атты жаратып мінгендей, сөзін қарамайсың ба, 
«әлсіресең маған жарамай қаласың» деген... Мырс етіп, күлгенін өзі 
де байқамай қалды. Шетелдік компанияда түсті металлмен жұмыс 
істейтін жігіттің әрине, қалтасы қалың. «Күні-түні халықтың, елдің 
байлығы жат жұртқа сатылып, түнімен вагондар ағылып кетіп жа-
тады. Оның қайда кетіп жатқанын ешкім тексермейді де», – деп осы 
Гүләйдің тәтесі келгенде айтып қалып еді. Соған қарағанда «арам ақша 
ғой оныкі» деп өзінше жорамалдады.

– Саған да сондай жұмыс тауып берейін бе? – деп Гүләй бірде 
қулана Айтолқынға қарады. Қабағы дір ете қалғанына қарап, қарсылық 
білдіріп тұрғанын түсінді. Сөйте тұра әңгімесін жалғастырды. 

– Осы Бекаға кездескелі өмірім өзгерді. Несі бар, еш әбестік сана-
маймын. Жан сақтау үшін көше бойында тұрып, немесе қонақүйлерді 
жағалап, қыздар күніне бәленбай адам қабылдап, тоз-тоздары шығып 
жүр ғой... оған қарағанда, өзіме Бекамның кездескеніне, соған қызмет 
көрсеткеніме дән ризамын. Аллаға алғысым шексіз. Жуырда үй алып 
берсе, басқа маған ештеңенің қажеті жоқ.

Айтолқын құрбысына ләм деп аузын ашпады. «Дұрыс істеп жүрсің» 
деген де жоқ, «мұның ұят емес пе, арыңның, болашақ ұрпағының, ата-
анаң, туыс, достардың алдына не бетіңмен бармақсың?» да деген жоқ. 
Тіпті өз жағдайын салыстырып, пәтерақыға берсе тамақсыз қалатын 
пұлын, «тапқаны танауын сүртуге» де келмей жүргенін салыстырғандай 
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болды. Пәтер дейтін де пәтер емес әйтеуір, далада түнемеудің әрекеті. 
Жағдай жасалған пәтерлерің оның бірнеше айлығын төлесе жетеді. 
Онда аш қалады. Сонымен, қожайындардың кезінде кілеті болған ба, 
бір ауызды бөлмеде сарғаюда. Үлкен екі қабатты үйдің қожайындары 
жағдайлы, бірнеше үйлерін пәтерге беретін сияқты. «Тетя Шура» бар 
ма, пәтер ақысын төлеуіміз керек еді» деп тұрған бірнеше қазақты 
көргені бар Айтолқынның. Ал арзандау күркесі де ақша болып, бұл 
да тұрып жатыр. Суы да жоқ, қыста «тетя Шурасы» от жағып қояды 
кей-кезде, кейде Айтолқын өзі жұмыстан келісімен, бір шелек көмірді 
әкеліп жағады. Өмір осылай өз ығымен өтіп жата берер еді...

Ертеңгілік жұмыс кимін ауыстырып, орнына барғалы жатыр еді 
Гүләй: 

– Бір кешке сені шақырайын деп тұрмын. Бекама айтып едім, дос 
қызымды ертіп алайыншы деп... Келісті. Ондағы ойым сен де жақсы 
өмірдің шет жағасын көрсінші дегенім ғой... Қазір екеуміз екі өмірде 
жүрміз. Жақында бұл күнгі тірліктен мүлде кетемін. Ақсүйектердің 
тіршілігіне араласамын. Жарайды, оны сен ұқпайсың бәрібір. Барасың 
ба, жоқ па?!

– Барайын... – деді күмілжіп, әрі ұялы көздерінен сенімсіздік пе, 
әлде қорқыныш па әйтеуір беймәлім сезім біліне.

– Бір киетін киімің де жоқ қой, ертерек шығып, менің пәтеріме 
барайық... Алған пәтерімді де көрсетейін. Менің киімдерімнен 
қалағаныңды кидірейін, жайнатып сұп-сұлу ғып сені алып барайын...

Кешкі жұмыс аяғына дейін Айтолқынның ойына нелер келіп, нелер 
кетпеді десеңші...

– Ұят-ай біреудің көңілдесі боп, ойыншығына айналып кеткенімді 
біреу біліп қойсашы?... Не істеймін?! Қайда бара жатқаным белгілі боп 
тұр ғой... Ата-ананың бетіне қалай қараймын?! Бармайын десем ит 
тіршіліктің түрі мынау... артыңдағы әке-шешеге көмек керек... «Бала-
ларым көмектесіп жатыр»,- деп мақтанып отыратындарға қызыға да, 
қызғана да қарайтын ата-анама тіпті болмаса көмек қылайын...

Аузы тынбай өмірінің қызықтарын айтып келе жатқан Гүләй өзінің 
пәтерінің есігін ашты.

– Кір, жайғас ... Шай ішіп отыратын уақыт жоқ. Дайындалуымыз 
керек. Бека кешігіп, ілініп-салынып жүргенді ұнатпайды. Айтқан 
уақытында дайын тұруымыз керек. Мына киімдерді қара, таңда! Ой- 
бу, сен байғұстың соңғы модыдан хабарың да жоқ еді-ау... Қазір өзім 
таңдап берейін... «Қасымда жүрген уақытта деревня құсап жүрме!» 
деп ол мені үлкен сауда үйлерінен, шетелдік мықты дүкендерден 
киіндіреді.
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Аяғыңды бассаң күмп-күмп басылатын қалы кілем төселген, 
жиһаздың небір тамашасы қойылған пәтерге кіргелі аңырайған 
Айтолқынның аузына сөз түсер емес. Әйтеуір құрбысының берген 
киімдерін киіп көріп жатыр... Кейбіреуін тіпті қалай кию керектігін де 
білмей, сөгіс те естіп қалды. Міне, мынау қатып кетті!», – деді Гүләй 
– алқызыл түсті, жылтырақтармен әшекейленген костюмді кигізіп 
тұрып. Айнаға қараған Айтолқын шынында да өзінің сұп-сұлу бой-
жеткен екенін, сүтке тамған қанның қызылындай боп, реңіне үстіндегі 
киімнің түсінен бетіне жалқыны тамып, нұрланып кетті.

– Қазір шашыңды жөндеймін асығыс болғанын қарашы, әйтпесе 
крутой шаштаразға апарар едім...

– Қойшы өре салайық та... Бәрібір ұзын шаштан ештеңе жасай 
алмайсың...

– Аульный боп тұрсың ұзын шашпен.... Жәрәйды, на первый раз 
пойдет... Жүр, кеттік, уже сбрасывает...

Ірі банкирдің туған күнінің құрметіне жиналғандар толып жатыр 
екен. Неше түрлі сәнді киінген, жал-жұлт еткен көздің жауын алатын-
дай жақұттар таққан, жасанған қыздар, сымбатты жігіттер... Басқа 
бір патшалыққа тап болғандай күйге түскен Айтолқын өзінің ұзын 
бұрымы үшін, олпы-солпы жүрісі үшін қымсынып тұрды. Ал, Гүләй 
ысылып қалған екен, мынадай ығай мен сығай жиналған ортада еркін 
жүр. Сылқылдап күліп, тіпті жүрісін де өзгертіп алған секілді. Екі 
жағына кезек-кезек мықынын ойнатып, былқ-сылқ етеді. Жүріп ішіп, 
бір нәрселерді жүре жеп, әңгімелесіп тұрған жұрт. «Япырым-ай осы-
лай түрегеп ішіп, жеп кете бере ме екен?!» Айтолқын өзінің ортасы 
болмай, Гүләйша айтқанда «цивильныйлардың» арасына үйрене ал-
май тұр еді, жүгіріп құрбысы келді. 

– Келді әне келді! Беканың другы ше, сені таныстырамын деген... 
қара, есікке қара, именинникпен амандасып тұр. 

Айтолқынның көзіне жас та болса қарны шыққан, бұғағы салбыраған 
орта бойлы жігіт түсті. Менмендеу ме, қалай... Көз қарашықтары 
ойнақтап, жан-жағына қарап, көзімен топты шалып, өзінен жоғары 
ма екен, әлде керек адамдары ма екен, екі-үш адамның қолдарын 
қысып, құшақ айқастырып амандасты да, басқаларын елемеген сыңай 
танытқан жігіт Гүләйдің Бекасы тұрған топқа қарай жүрді.

– Оу, братан, салам!, – деп Бека қарсы ұмтылды.
– Салам.
– Өзің келмей, ортамыз толмай тұр еді..., – деп Бека күмілжіді.
– Хватит болтать! Жүр! 
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Тұрғандар ыңғайсыз жағдайға түскендей болды. Бека томпаңдап 

оның артынан кетті. Айтолқын да: «Япырмай, мынау бір діңкілдеп 

қалған адам ғой»... деп іштей әбіржіп қалды.Қолдарына арақ-шарап, 

шырын, сусын сияқтыларды жүре ішіп жүрген топты асаба дастархан 

басына шақырды.

– Бүгінгі той дастарханының не үшін жайылып отырғаны сіздердің 

барлықтарыңызға түсінікті. Біз үшін бұл жердегі ең қуанышты жайт 

осы жерге Рақаңның, яғни Рақым Асановичтің келуі.

Тобыр ду қол шапалақтап, бәрі әлдене лебіз күткендей жаңағы қозы 

қарын, бұғағы салбыраған ақ құба жігітке күнге қарай күнбағыстың 

бұрылғанындай жапырыла қалды.

Асаба сөзін жалғастырды.

– Бәрімізге, бүкіл елімізге, шетелдерге танымал қоғам қайраткері 

Рақаңнан сөз күтеміз.

Орнынан маңғаздана көтерілген жігіт той иесін құттықтаған 

сыңай танытып, орысша сөйледі. Әлденелерді айтты, Айтолқын 

онша түсінбеді.- За это поднимем, – деген кезде бәрі жапатармағай 

орындарынан тұрып «Рақаң дұрыс айтады», «керемет сөз», «тамаша 

ой», «қандай тост, қандай тостер!» т.б. деген сияқты жанама жары-

спа сөздерді үйіп-төгіп жатты. Жағымпаздардың осындайларын-ай, 

ой, аллай», – деп Айтолқын ішінен ойланып қояды, – әй, мынау мені 

көзіне іле қоймас...

Қолдарындағы сыңғырлаған бокалдарының шетін Рақаңның бо-

калымен тиістіріп қалуға тырысып, анталаған ел оны қоршап алды. 

Қабағын шытып, оны жақтыртпаған мықты қолын «кетіңдер» дегендей 

сермеп еді, әлігі тобыр тәп-тәртіпті мектеп оқушыларындай тынып, 

орындарына отырысты.Мықтылар тамаққа қол салып, ауқаттана ба-

стады. Сан түрлі тағамды ұсынып, қайсысын саларын білмей, дәті бар-

май даяшы тұр. Рақаң әйтеуір ананы- мынаны аузы қомпаңдап, жеп 

болған соң, той иесіне бірдеңе деді де, орнынан тұрып кетті. Кетуге бет 

алғаны болу керек, жамағат жапырыла орындарынан тұрып, той иесі 

қалтаңдап шығарып салды, жанындағы оққағарлары ма, көмекшілері 

ме ілесе шығарып салып кетті.

Басының терін сүртіп, есін әзер жиып, орнына келіп отырған той 

иесі жүк түскендей «уһ» деп демалды, оның кеткенінен жеңілдегендей 

еркін отыруға көшті. Айтолқын көкіректері көкті тіреп тұрған ығай мен 

сығайлардың да мысын басып кеткен мықтының өзін көзіне ілмегеніне 

қуанбаса өкінген жоқ. Гүләй да қипақтап:
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– Подруга, мен өзім де оны онша танымаушы едім... Бека таныс ты-
райық деген соң... Сені көзіне ілмей кетті-ау... Бірақ мінезі шатақ екен... 
Өзім де қорқып қалдым..., – деп ақталып жатыр. Өзіне таныс емес 
ортаға тосырқап, танитындары да болмаған соң бұның да өнбойын 
көңілсіздік басып, той аяғына дейін әзер шыдады. Гүләй да: «Сені үйіңе 
қазір апарып тастайды. Үйіме шақыра алмай тұрмын. Ренжімеші... 
Бека бүгін отбасына бармай, менімен болмақ...», – деді.

– Әрине, әрине, оның не құрбым-ау, үйіме-ақ барамын...
– Кейін көп нәрсеге үйренесің. Қазір маған ренжіме.
– Жақсы, бара бер, ешқандай реніш жоқ. Такси ұстап-ақ қайта 

беремін.
– Жоқ, тіпті болмаса апарғызып салайын.
Гүләй жүгіріп, Бекасына әлдене деп еді, анау қабағын шытып, жауап 

берді. Өте беріп, жолақылық пұлын Айтолқынның қолына қыстырып 
үлгерген Гүләй артына қарауға шамасы келмей, жүгіріп кетті. Жалт-
жұлт етіп, зуылдап тұрған көліктеріне отырып жүріп-жүріп кет-
кен қонақтардың соңында жалғыз өзі қалған Айтолқынның жаны 
жабырқап, көште қалғандай сезініп, әйтеуір бір машинаны тоқтатып 
үйіне әзер жетті. Бойын билеген сезімді түсіне алар емес. Анау кет-
кен топтың өміріне қызыққаны ма, әлде бейтаныс әлем иелерін 
тосырқады ма, бұл өмірдегі тозаң құрлы тірлігіне намыстанды ма, 
әйтеуір, булығып, өксіп ұзақ жылады.

Самбырлап сөйлеп, анау үлкен өмірден хабардар етіп тұратын 
Гүләй құрбысы да құлағына телефон іліп, жұмсақ креслода, жылы 
жерде отыратын жұмысқа ауысып кеткен. Өзіне орындауға тиісті 
жұмыстарын жанын сала атқаратын Айтолқынның ештеңемен ісі жоқ. 
«Жылдың қорытындысы шығарылады, озаттар айтылады, марапаттар 
болады екен» деген соң фабрика ұжымы үлкен залға жиналуда. Толық 
сары әйелді жұмысқа орналасарында бір көріп еді, енді міне ұзын стол 
басында сол және бірнеше ер адам, әйелдер отыр . Кәсіподақ комитетін 
басқаратын сол әйелдердің бірі екен.

– Құрметті біздің әріптестеріміз! Міне, жыл да аяқталды. Бұрынғы 
дәстүріміз бойынша жылдық қорытынды шығару сәті келді. Сол 
үздіктерді жариялап, марапаттау үшін директорымыз, аса қадірлі 
Жанұзақ Сәндібаевқа сөз беріледі.

– Қымбатты, жігіттер, қыз-келіншектер! Келе жатқан жыл бәріміздің 
отбасымызға тек жақсылық, табыс әкелсін! Ал, енді марапаттауға 
көшейік. Сонымен «Ең таңдаулы бригадир» атағы және 1,5 айлық 
сыйақы Әсем Белгібаеваға. Ду қол шапалақ!
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Сахнаға көтерілген әдемі, сылқым келіншектің жүріс-тұрысы, киім 

киісі фабрика қызметкеріне ұқсамайтындай көрінді Айтолқынға. 

«Бригадир болса, бір-екі рет болса да көрер едім ғой... Әлде сырттан 

басқара ма екен?!»

– «Ең үздік жұмысшы» атағы, 1 айлық көлемінде сыйақы және ше-

телге жолдама Нұрсұлу Әлімоваға.

«Бұл кім болды екен?! Мәссаған, бұл әлігі шетелге жиі кететін қыз 

ғой... Міне, қызық! Бұл қай уақытта үздік болып үлгерді екен?! Мүмкін, 

бұлар көптен жұмыс істеп әбден, мақтауға лайық болып алғандар 

шығар»... 

Айтолқын «еңбегіне қарай-өнбегі» дегеннің ескіргенін, қоғамның 

жең ұшынан жалғасу, тамыр-таныстық жайлап алғаны сияқты дерті-

нен бейхабар еді. Күні бойғы жұмыстан әбден-ақ шаршап қалыпты. 

Отырған жерінде отыра бергісі келді. Тағы да толып жатқан мақтау 

қағаздары, алғыс хаттар дегендерді жариялап болған соң бәрі үйді-

үйіне тарасты. Қайтуға жиналған Айтолқынды жұмыстас қыз шақыр-

ды: 

– Айтолқын менің ұялы телефоныма сені шақырып жатыр. Тез кел!.

«Япырым-ай, ол кім болды екен? Ешкім іздемеуші еді ғой...»

– Айка, мен Гүләй ғой, сен ешқайда кетпей, есіктің алдында күт. 

Мен саған келемін, жақсы жаңалық бар...

«Япырым-ай не жаңалық екен?! Маған бір ақылы жұмыс табылды 

ма екен? Әлде ауылдан біреуді көрді ме? Не болды екен?»

Сәлден кейін зу етіп жетіп келген Гүләй Айтолқынды әй-шәйға 

қаратпай, машинаға мінгізіп ала жөнелді.

– Қазір үйге барып айтамын бәрін.

Гүләйдің пәтеріне екінші рет еркін кірген Айтолқын баяғыдай аузын 

ашып қалған жоқ. Еркінсіп, жұмсақ диванға күмп ете қалды:

– Ал, сөйле! 

– Сөйлейін. Қазір сен жуын, менің киімдерімнен тағы да жарасаты-

нын таңдап беремін. Сонан соң тағы бір крутой жігіттің үйіне қонаққа 

барамыз. Өзіңді дұрыстап ұстап үйрен, қалалық әйелдер сияқты, осы-

нау қала тірлігінің бәрінен хабардар болып көрінуге тырыс.

– Ол қалай?!

– Яғни, мыңқиып отырмай, ширақ бол! Жақындаса мойнына асыла 

кет. Еркелеп, бұраңдап, сылқылдап күлуге тырыс. Неғұрлым жарқын, 

сыңғырлап күлсең, соғұрлым еркек майдай ериді. Әне-міне жеріңді 

ұстаса шоршып түспе, тағы. Әй, осы сенен қорқам...
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– Неге?

– Сен байғұс, әне бір оқиға болмағанда... Нағыз нетронутая, мо-

нашка – красавицасың ғой... уәде бересің бе, маған?

– Не деп?

– Ойбай-ау, бағанадан бері не айтып тұрмын. Дикая, дикая... Не де 

болса, ертіп апарамын. Өйткені, обещала сұлу, свежая особаны тауып 

берем деп. Давай, тез киін.

– Жәрәйды, ал жасандыр!

– Осы бір жаңадан алған көйлегім маған онша жараспайтын 

сияқты.Ал саған қатып кетеді. Қане,қане маған қарашы... Шынымен-

ақ құлпырып тұрсың... Мына Мәкең ұзын шашты сипағанды жақсы 

көреді дейді, қысқа шаштар қолына толмайтын көрінеді... Значить 

ұзын шашың пойдет.

– Мәкең кім ол?

– Зачем тебе? Барған соң көрерсің. Енді сәл ерніңді боя, сәл- сәл 

қызарту керек. Аһа, тамаша! Сенің мына бүртиген ерніңді сүйген де 

зар, сүймеген де зар шығар-ау! Әй, жігіт болсам өзіңді ешкімге бермес 

едім... 

– Қойшы, мақтай бермей...

– Шын айтам, бір маңдайы жарқыраған еркектің әйелі боларсың-

ау. Әдемісің, ақылдысың... Мінезің де жақсы... тек, сәл жолың болмай 

тұр. Айтпақшы, сыртқы киімің де жұтаң ғой... Менің мына бір құндыз 

тоным саған қатып кетеді. Мә, ки, тү-у-у, тіфә, тіфә! Жайнап кеттің 

ғой... Әне бір мықтының қатынының түрін көрсең ғой. Кім еді?! Ой, 

әлгі министрдің орынбасарының қатыны ше? Божбандай қара, танауы 

аспанға қарап тұр. Сөйтіп тұрып тонның түр-түрін киіп, бізді көзіне де 

ілмейді. Құдай соларға бере салған ғой... Ой-бу, уақыт болып қалыпты 

кеттік, жүр!

Екеуі күтіп тұрған машинаға мінді. «Мәкеңнің үйіне!» – деді 

шопырға. Жол- жөнекей шашылған әтірдің жағымды иісі көңілді 

сергітіп, Айтолқынды әлде бір сезім билеп, өмір бойы осылай 

жүргендей, шалқып, кимнің буы ма, астындағы «жүрдек сылқымның» 

буы ма әйтеуір масаңданғандай болды. «Көңіл жүйрік пе, көк дөнен 

жүйрік пе?» деген-ау! Өзін бір бастықтың әйелі етіп елестетіп, жымиып 

қояды.

Зуылдаған машина қаланың шет жағындағы үлкен үйге келіп 

тоқтады. Биік дарбазаның арғы жағындағы үйдің шамдары осы 

мекеннің салтанатын білдіргендей жарқырап, шақыра түскендей. 
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Есіктің қоңырауын басып еді, өзі ашыла кетті. Ішке кірген Айтолқынды 

бұйра қара шашты, қалың мұртты жігіт ағасы қарсы алды:

– Оу, амансыңдар ма? Келіңдер, келіңдер... Қонақ бөлмеге өтіңдер?, 

– шешініңдер...

Үй қызметшісі жүгіріп келіп, қолдарынан киімдерін алып, қонақ 

бөлмеге бастап барды. Есіктің тұтқасына дейін алтындай жарқырап 

тұрған, сән-салтанатты үйді бұрын түсінде де көрмеген Айтолқын 

Гүләйдің қасына отырды. Ол: «Есіңді жи, жинал! Қазір Мәкең келеді», 

– деді! Ол кісі кіре салысымен құрбысы: – мен қазір келемін, -деді де 

шығып кетті:

– Ал, қалқам, атың кім?

– Айтолқын.

– Жақсы есім екен. Кел дастарханға, дәм ала отырайық.

– Рахмет.

– Кел, кел... тамақтың алдында аздап шарап ішу пайдалы. Ал, ал, 

қымсынба...

Гүләйдің «ауылбайская болмай ішіп, жеп отыр» дегені есіме түсіп, 

шараптан сәл ішті. Сымдай тартылып отырған бойына шарап буы тарап, 

босаңсиын деді. Әлдебір анекдоттарды айтып еді Мәкең сылқылдап 

күліп алды. Өз күлкісіне өзі таңқалды. «Қызық, мен тіпті әдемі күлдім-

ау!» деп ойлап, енді тіпті еркінсіді. Мәкең белінен құшақтап еді, шо-

шымады. Өзіне қарай тартып еді, бауырына тығыла түсті. Бүкіл үйде, 

үлкен қонақ бөлмеде екеуі ғана. Шамасы қызметкерлер кетіп қалған, 

«қазір келем» дегенді Гүләй де жорта айтқан екен. 

Сәлден соң жас сұлудың, әрі шараптың буы бойын билеген Мәкең 

қызды төсек салынған бөлмеге қарай сүйрей жөнелді. Жұмыстан, әрі 

қарымды еркектің тегеурінінен шаршаған қыздың көзі ұйқыға жұмыла 

берді. Таңертең оянғанда әбден мауқы басылған Мәкең ұйықтап жа-

тыр екен. Тұрып, жуынатын жерді тауып алып, киініп, сыланды. Өңі 

бұрынғыдай ақсұр емес, денесіне қан жүгіріп, бетіне қызылшырай 

пайда болыпты. Өз өзіне сұқтана жымиып, айна алдында біраз тұрды. 

«Күн болса сенбі, ешқайда асығып тұрғам жоқ және қайда барам? 

Қаланың қай шетіне келгенімді де білмеймін. Не де болса Мәкеңнің 

ұйқысын күтейін». 

Үлкен үйдің өзі тұрған қабатын аралап көрді. «Үстінде де бар сияқты. 

Астында да бар екен бөлмелер. Қызық, Мәкең кім екен? Тұрмысына 

қарағанда байлығы жетеді. Ел басшыларымен түскен суреттеріне 

қарағанда үлкен қызметкер немесе соның айналасында жүргендердің 
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бірі болуы керек» – деген ой топшысында тұрған ол Мәкеңнің де 

оянғанын байқап, солай жүрді.
– Ал, сұлуым, қалай ұйықтадың?
– Жақсы.
– Ал, мен өте жақсы сезініп тұрмын. 
– Кел, келе ғой... шәй дайындап жібер. Қызметке кетуім керек... 

Әлгі қызметшілерді де босатып жібере қойып едім.
– Жақсы, жақсы. Тек ас үйді көрсетіп жіберсеңіз...
– Сіз демеші... Сен маған бар жағыңнан ұнап қалдың. Менің көңіл-

десім болуға әбден жарайсың. Мен өзім қазақы тәрбие алғандарды 
ұната мын. 

«Көңілдес» деген сөз төбесінен су құйғандай болған Айтолқынның 
басы айналып, құлап қала жаздады. Дереу есін жиды... Өз аяғыммен, 
өз еркіммен келдім емес пе? Мұным не? Кәдімгі некелес әйеліндей 
шәйін дайындап, баптап құйып бола бергенде ол:

– Сені тұрағыңа апарып тастайды. Екінші машинаға мінесің. Тек 
мен кеткен соң... Міне, ақша! – деді де шығып кетті.

Жасылы бар, көгі бар бірталай ақшаға қарап не қуанарын, не жы-
ларын білмей қалды Айтолқын. Есіктен шыққан оны екінші машина 
жүргізушісі күтіп тұр екен, дереу үйіне жетті. Киімдерін алмақшы бо-
лып, түні қалай өткенін сұрамақ боп Гүләйім де жеткен еді бұл кезде:

– Қалай, подружка? Түнің жақсы өтті ме? Видать, интересно про-
вели... Бетің розовее стало.

– Қойшы, ұялтпай...
– О-о-о, әлі-ақ класный бикеш болып шыға келесің.
– Білмеймін...
– Білетін боласың көп нәрсені. Біздің Бека мен Мәкең аман болсын. 

Міне, байлық, міне, өмір! Сен екеуміздің өміріміз өмір ме! Одно назва-
ние. Маған енді ит те, құс та тұратын пәтер ұнамай Бекадан коттедж с 
охраной сұрап жатырмын.

– Қойшы, ұят емес пе?!
– Ұятты неғыласың... Мұндай сөздер қоғамда архаизм «Қолыңда бар-

да – басып қал» деген принцип қазіргілердің, билік басындағылардың, 
үкіметтің шет жағын болса да жағалап жүргендердің бәрінің әрекеті 
осы.

– Сонда қарапайым халықтың қамын кім ойлайды?
– Құдай-ау, неткен наивная! Қоғамға керектер бар, керек еместер 

бар. Екеуміз соңғысына түсіп кетпеу үшін де еркектерімізден айырыл-
мауымыз керек...
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– Сонда не істейміз?
– Соларға мықтап қызмет істеуіміз керек. Яғни, морально, телесно, 

жандарына шаршап келгенде өзіңнің энергияңнан бөліп беру керек?
– Ол қалай, түсінбедім...
– Что они хотят, безотказно болуың керек... және олардың не істеп, 

не қойып жүргендерінде шаруаң болмасын. Ештеңе сұрамайсың. 
Өздері береді, біледі. Самое главное, олармен қарым-қатынасың 
жөнінде ешкімге тіс жармайсың... Әйтпесе, олардың ашуына тисең, 
қабырғаға айналасың...

– Онысы несі тағы, қабырғасы несі?
– Көп сұрама дедім ғой мен саған...
– Жәрәйды, қойшы, сенің нұсқауларыңды ұқтым. Мына ақшаны 

қайда жұмсасам екен?! Үйге беріп жіберсем, қайтеді? Киім алсам ана 
жақта ата-анам отыр жәудіреп, ішсе асқа, кисе киімге жарымай...

– И-и-и... ауылда отырған олар отыра берсін. Они так привыкли 
жить... кейінгі ақшаларыңнан бересің. Так что, по нормальней киімдер 
ал. Мен де беремін но маған қашанғы жүгіріп жүресің? Свое есть 
свое. Давай кеттік дүкендерге, крутой бутиктер бар, заказбен товар 
әкелетін... Содан бастау керек. «Болмасаң да ұқсап бақ» деген Абай 
атаң. Давай, давай... машина ждет. Өзінің құнды-құнды нұсқаулары 
бойынша киінген Айтолқынды Гүләй үйіне әкеп салды. «Ұқтың ба, не-
мая, глухая как рыба», деп қадағалады, үнсіз басын изеген Айтолқын 
күркесіне келіп, алған заттарын қарап, киіп көріп, үлкен айна іздеп үй 
қожайындарына кірді.

– Ой, батюшки, кого я вижу? Что за красавица? Неужели это наша 
Айтолкын? – деп тетя Шурасы алдынан шықты. 

– Сол... бір ақша алып киінген едім... Үлкен айна керек боп тұрғаны...
– Кел, кел, қара, мына бөлмеге...
– Рахмет...
«Адам көркі шүберек» деген осы екен-ау...» деп ойлады Айтолқын 

өз келбетіне қарап тұрып. «Әдемі екенмін-ау! Алла, рахмет саған! 
Көрік бергеніңе де, мың шүкір. Егер қазір келбетім болмаса, Мәкеңмен 
кездесер ме едім...?! Бірақ Гүләй ше?! Жәй ғана қыз ғой... Әне қалай 
өмір кешуде!. Соған қарағанда «таудай талап бергенше, бармақтай 
бақ берсін» деген де рас екен-ау! Сонда ол қандай бақ? Бақ деген 
еңбекпен, адалдықпен, ақиқатпен, біліммен келеді деуші еді ғой...»

Сан түрлі ой жетегінде жүріп жұмысына келген Айтолқын өткен 
жолғы «Ең озық бригадир» келіншекті көрді. Кәсіпорын бастығының 
машинасынан түсіп жатыр екен... Құндыз тоны құбылып, біз өкшесін 
тықылдатып, бөксесін ойнатып, райхан гүлдеріне оранып бара жат қан-
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дай, гүл иісі аңқып кетіп бара жатты. Күнде өзінің үстіндегі киімдерінен 
қорынып, бүгежектей жүретін Айтолқын да өзінің кербез келіншекке 
ұқсап жүріп бара жатқанын байқамай да қалды. Бойына әлдебір қуат 
құйылып, әлдебір арман аңсаулар пайда болып, үлкен бір үміт қол 
бұлғап тұрғандай...

Үйіне келсе ауылдан жедел хат жатыр. Әпкесінің қызы Райгүлден 
екен. «Поезбен елден шықтым. 13-вагон. Күтіп ал», – депті. 

«Мектепте оқитын қызға не болды? Оқуы қайда? Әкелері қайтыс 
болған соң жағдайлары келмеді ме? Бүкіл туған-туыстардың басын 
біріктіретін, қолда барын бөліп беретін өз әкесінің жоқтығы біліне 
бастады ма екен?Әпкемнің қазасы жайлы жедел хатты алып, жылап-
еңіреп жұмысымдағы басшыларға барғаным анадай болды. Бөлінгені, 
жиналғаны мардымды болмай барған жолыма жетсе қайтарыма 
жетпейтін болғаннан кейін, үсті-басым тозып тұрған соң еліме де бара 
алмап едім... Сол кезде жолықса ғой Мәкеңдер... Мына қыз неге келе 
жатыр?. Өзім зорға күнелтіп жүргенімде...»

Райгүлдің әңгімесі:
– Әкемді білесіз ғой... Көп ішетін... ішкен соң міндетті түрде ма-

маны сабайтын. Бес бала, екі ауыз үй. Тамақ ішетін бөлмеге бөлініп 
ұйықтап жүрдік қой, ішпесе жап-жақсы. Ал, ондай күндер өте сирек 
болатын. Неше түрлі анайы киноларды көріп алады, орталықтағы туы-
стары ескі видигін берген... Әрине, бізге «кетіңдер, көрмеңдер» дейді, 
мамама маза қоймайды. Бізді қуып шығады да түпкі бөлмеде білгенін 
істейді. Түн ішінде қайда барамыз?! Дауыстары естіледі, үлкеніміз Ба-
зар бар еді ғой, сол жымыңдап күліп отырады. Біздер кішкентайлар 
көп нәрсені түсінбейміз. Тағы бір қатты ішіп келгенінде мамам итеріп 
қалып, басымен құлап, өліп қалды. Ол жайды естіген шығарсыз, әпке?

– Ия, ия, естігем, қалай қайтыс болғанын...
– Сонымен ауыл-аймақ, туған-туыстар жиналып, әйтеуір, жетісін, 

қырқын бердік. Мамам ертеңнен күн батқанға дейін майда-шүйде 
сатып, бізді бағатын еді ғой... Базар мектепті биыл бітіреді ғой... 
Кішкентайлар өздері отырады үйде ... Мен мектептен келген соң, тамақ 
пісіріп, үй жинап, соларға қараймын. Мен 9-шы сыныпта оқитын едім...

– Білем ғой...
– Бір күні мектептен келсем ағам үйде екен... Папамның көретін 

киноларын көріп жатқанын байқап қалдым... Балалардың тамағын 
құйып беріп, ағамды шақырмақ боп бөлмеге кіргем. Орнынан тұрып 
есікті жапты да мені жерге алып ұрды. Әбден мамамның жеген 
таяғынан жүрек шайлыққан басымды қорғай бердім... Сөйтсем, оның 
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ойы басқада екен. Ол болса, мені, туған қарындасын зорлады ғой... 

Айқайлауға да шамам келмеді.

– «Егер аузыңнан мен туралы сөз шықса – өлтіремін», – деді.Со-

нымен оның әрекеті әдетке айналды. Кішкентайларды далаға қуып 

жібереді. Менің көнбегеніме қарамайды. Кинодан көргенінің бәрін 

маған істейді... Сонымен қашып келген бетім... Әпкетай, қайттым 

енді, не істеймін?! Мамама «қалаға барып колледжге түсем, саған 

көмектеспекпін» дедім. Не істеймін, одан да сорақысын көрсем, 

екі қабат болып қалсам өлгенім жөн ғой... Мектептегі балалардың 

көпшілігі осындай әрекетте. Қыздардың қалай сақтануы жөнінде ле-

циялар жиі оқылады. Бұрын қыздық ар-ождаңды сақтау жөнінде сөз 

болушы еді, енді қалай екі қабат болмауды үйретеді. Соған қарағанда 

ұл-қыздардың көпшілігі таза жүрмейтін сияқты. Соның енді менің 

басыма келгенін айтсаңшы... Басқа емес, туған бауырымнан мұндай 

қорлық көргенім үшін ішім удай ашиды. 

Бетін тарам-тарам жас жуған әрі сәби жүзді, әрі көпті көрген 

әйелдей сөйлеп ой толғаған сіңілісін аяған Айтолқынның басына қаны 

теуіп, жүрегі шанши жөнелді. «Құдайым-ау, бұл не деген сұмдық? 

«Ел іші алтын бесік» дейтін елдің сиқы осындай болғаны ма? Бала 

тәрбиесіне бас-көз болатын еркектер мынау, нәпсілеріне ие бола ал-

май, ойларына келгенін істеп жүрген. Қаршадай сәби қызды зорлаған 

алпамсадай еркекті кеше де теледидардан көрсетіп жатыр еді... 

Немерелеріндей қыздарды алып жатқан шалдар анау...Соған қарай 

жастардың тәрбиесі осылай бұзылған болса, келешектен не қайыр? 

Енді қайтсем екен? Мына қызды ауылға қайтару обал. Не де болса 

үйдің қасындағы мектепке бере тұрайын, сонан соң Мәкеңдерді пайда-

ланып, интернаттардың біріне кіргізермін...Тамақ тауып жерміз, оған 

да Мәкең көмектесер...», деген сияқты ойлармен ұзақ дөңбекшіген 

Айтолқынның көзі таңға жуық ілінді.

Ұйқысы қанбай, әрі ауыр ойлардан езілген, жұмыстан шаршаған 

Айтолқын сұранып, ертерек үйіне келіп демалып жатқан еді, Гүләй 

жетіп келді.

– Тұр тез, киін! Әдемілен! Мәкең бүгін тағы сенімен болғысы келеді.

– Қойшы, шаршап тұрмын...

– Есің дұрыс па? Қандай болып тұрсаң да Мәкең хочет, значить 

дайын болуың керек. Ойбай-ау, Мәкеңдерге қолы жетпей жүргендер 

көп... Сен маған рахмет айтуың керек, әуелі.

– Кеше ғана болдым ғой... 
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– Яғни, оған әбден ұнағансың, көңілінен шыққансың. Сондықтан, 

оған қуан, сен.
– Тһуу...
– Мынау қайтеді-ей! Сені тәрбиелеп шашым ағаратын болды ғой...
– Ауылдан бір сіңілім келген болатын... Оны қалай жалғыз тастап 

кетемін? Қазір көшеге шығып кетіп еді...
– Ничего не знаю. Бол тез, жуын, киін! Машина күтіп тұр.
Дайындалып, сыланып болған Айтолқын есіктен шыға бергенде 

сіңілісі келіп кірген еді. «Тамағыңды істеп ішіп, алаңдамай ұйықтай 
бер. Мен кешірек немесе ертең келемін»,- деді де шығып кетті.

Өткен жолғыдай емес Мәкеңнің үйіне Айтолқын еркінсіп кірді. Кең 
құшағын айқара ашып, есіктен кірген Айтолқынды қапсыра, құмарлана 
сүйген Мәкең шынында да сағынып қалғандай. Көзінен, ернінен, мой-
нынан өбіп, ып-ыстық демімен күйдіріп, жандырып барады. Гүләйдің 
кеңестері есіне түсе қап, бұл да емеурін танытып, сүйіп, былқ-сылқ 
бола қалды.

– Қандай тәттісің, жаным... Сен сияқты бойжеткенді алғаш рет жо-
лық тырып тұрмын. Не скрываю, талай қыз-келіншектер кездескен. 
Бірақ, сен сондай ерекшесің. Жұмыстан келген шығарсың... Шәй қоя 
ғой... Ауқаттанып алайық... Мен де ашпын. Тоңазытқышта қызмет-
керлер дайындап кеткен тамақтар болуы керек. Соларды жылытып 
дайындай ғой... Тез жылытатын техникаларды көрсетіп берейін... Міне, 
мынау... 

– Жақсы...
– Мен демала тұрамын. Дайындап шақырарсың...
– Жақсы..., мақұл...
Айтолқын асүйдегі шеті алтындатылған әдемі ыдыстарды, сынды  -

  рып алмайын дегендей баппен ұстап, дастархан жайып, тоңазытқыш-
тағы уылдырықтың түр-түрін шығарып, қазы-қартасын турап, сәндеп, 
Гүләйден үйренгендерін істеп, қожайынды шәйға шақырды. Әкесін 
анасының қалай күтетінін көрген, үй ұстаудың тәлімін алған Айтолқын 
сәнімен, салтанатымен шәйін құйып, майысып отыр. Мәкеңнің де 
көңілі толып, талайдан бері орысшалыс, арбаң-қорбаңы басым, сал-
пыетектеу әйелінің сар еткізіп құйып, кесесін тарс еткізіп қоя салатын 
әдетінен кейін Айтолқынның мына отырысына риза болғандай, кесесін 
алған сайын, қолын сипай түседі.

Ас ішкен ыдыс-аяқтарын жинап, жуынып-шайынып, жатын бөл-
меге кірген Айтолқынды ай сәулесі түсіп, көгілдірленіп тұрған төсекте 
құшағын айқара ашып, Мәкең күтіп жатқан-ды. Құшағына құлай кет-
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кен жас аруды әбден әурелеп, ұзақ аймалады. Өткендегідей сұлық 
болмай әрекетімен келіншектің жауап қайтарып жатқаны ұнай түсті. 
Басынан қуат күшін тез қайтармай, сол сәтті ұзағырақ ұстағысы кел-
гендей өбе берді. Құшақтарын жазбастан екеуі де ұйықтап кетті. 

Түн ортасы ма, әлде таңға жақын ба әлдеқайдан естілген жағымсыз 
дыбыстан оянған Айтолқын түсіне алмай біраз жатты. Біреу ыңыр-
сығандай ма, әлде жылағандай ма, ер адамның зіркілдеген дауыс 
екпіні құлағына келгендей... Қасында Мәкең де жоқ екен... Япырым-
ай, не болды?! Қорыққаннан өн-бойы тоңазып, денесі дірілдеп кетті. 
Шамды да қайдан жағарын білмей, үн шыққан жақтағы терезеге 
жүгіріп барды. Ай сәулесі бұлтпен көлегейленіп ештеңе көрінбеді. 
Біреулер біреуді сабап жатқан сыңайлы... Айғайлап, жылап, жалынып 
біреу сауға сұрағандай... Далаға барып көрмекші болып есікке жүгіріп 
барды. Кенет Гүләйдің: «ештеңеде шатағың болмайды. Глухая, не-
мая, поняла?!» дегені есіне түсіп, кері оралды. Кенет, сарай ма, үй ме 
әлдебір есік ашылып, жарық түсті. Бірнеше адам біреуді сүйретіп алып 
шықты. Жансыз ба, талып қалған ба сүйретілген адамды қол-аяқтан 
алып, әлдебір науа тәрізді жерге лақтыра салды. Машинаның жарығын 
түсіріп, әлгі үш-төрт адам күрекпен әлденені лақтырып, жаңағы адам-
ды көме бастады.

«Құдайым-ау, мынау не сұмдық? Тірідей көміп жатыр ма?! Әлде 
қинап өлтірді ме екен? Не жазды екен? Құдай-ау, анау қолын қағып, 
бері келе жатқан Мәкең емес пе?! Алла, сақтай гөр. «Көп нәрсені білігің 
келіп ұмтылма, әйтпесе қабырғаға айналасың», – деп еді әнеу күні 
Гүләй. Осы екен ғой, қабырғасы. Ойбай, түк білмегенсіп, көрмегенсіп, 
ұйықтағансып жатайын. Алла сақтасын! – деп Айтолқын денесінің 
қалшылдағанын зорға басып, басын бүркей жамылып, жатып қалды. 
Мәкеңнің келіп жатқанын, сәлден кейін қорылдап ұйқыға кеткенін 
сезіп жатты. Көпке дейін өзі ұйықтай алмай, күн шыға көзі ілініп кетті. 
Бас жағындағы қағазға көзі түсті: «Айым, жексенбі ғой ұйықтасын деп 
оятпай кеттім. Ұйқың қанған соң шықсаң, көлік күтіп тұрады. Мына 
ұялы телефон сенікі, нөмірің мынау... Мен іздегенде тез келе қоюың 
үшін... және...» 

Айтолқынның көзі бір бума ақшаға түсті. Бұл жолы онша қымсынбай 
сөмкесіне салды да үйден шықты. Машинаға отыра бере арт жағына 
көз салып еді, түнгі оқиға болған жерде әлде бір құрылыс жүріп жатыр 
екен... жүрегі зырқ ете қалды, үндемес шопыр үйіне әкеліп салды.

Түнгі жай көз алдына елестеп, құлағында жалбарынған сарын 
ызыңдап тұрып алды. «Не болды, кім екен?! Тірідей көмді ме? Не үшін?» 
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деген сұрақтар басын қаумалап, бойын қайтадан қорқыныш билеп, 

дірілдеп сала берді. «Қой, құрысын, білмей-ақ қояйын.... Тыныштық 

керек». Дегенмен, былық-шылығы көп адамдарға жолыққанын іші 

сезді.

Көңілдесінің сыйға тартқан телефоны әдемі әуенді ойнап қоя берді:

– Әлеу, Айка?...

– Ия, Мәке...

– Көңіл күйің қалай, жаным? – 

– Жақсы...

– Өте тәтті түн болды... саған деген құмарым басылар емес...

 «Япырм-ай, ешқандай оқиға болмағандай сөйлеуін-ай! Әлде мені 

«біліп қоймады ма екен» деп сынап тұр ма?» деген ойлар орала кеткен 

Айтолқын жан күйзелісін сездірмеуге тырысты.

– Ия, мен үшін де жақсы түн болды. Шаршап қатты ұйықтап 

қалыппын.

– Телефоныңа мен ғана қоңырау шалуға тиіспін. Номерді ешкімге 

берме, жәрәй ма? Көпке таралып кетсе, маза қоймайды... Түсіндің бе?! 

– Жәрәйды, солай болсын...

– Бүгін үйіме, бала-шағаға барамын... Ал ертең сені міндетті түрде 

сағынамын.Дайын жүресің...

– Жақсы.

«Бала-шағасына баратыны дұрыс болды. Әйтпесе, мен ана оқиғаны 

көргенімді білдіріп қояр ма едім... Кішкене, арнаға түсіп алайын... 

ұмытуға тырысайын», – деп ойлап, ауылға барып қайтқандардан 

үй-ішінің амандығын біліп келейін деп кеткен сіңілісіне ас әзірлеп 

қоймақ болды. Көңілін ауламақ болып, радионы қосып еді, әдемі әуен 

құйылып тұр екен. Қосылып ән салып, бұрынғыдай не тамақ қыламын 

дейтін дәрежеден өтіп кеткенін байқады. Тоңазытқышында керектің 

бәрі тұр екен. Әдемілеп, сәндеп, асықпай тамақ пісірді, көркемдеп да-

стархан жайды. «Тек мынау еңсені басып тұрған күркеден құтылсам 

екен... Мәкеңнің уәде берген екі бөлмесі қашан болар екен?!» – де-

ген ой жалт ете қалды. «Бір шаңырағым болса, әйтеуір тыныш өмір 

сүрер едім... Жасым келгенше Мәкеңе қызмет етіп тұрсам, аштан өліп, 

көштен қалмаспын».

Тыстан Райгүл кірді. Қасында мектепте бірге оқыған, балалығы 

бірге өткен әпкесінің құрбысы Риза келе жатыр. Көптен көрмеген 

баяғы сырласы, мұңдасы Ризаны көріп қуанғаннан Айтолқынның ау-

зына сөз түспей қалды.
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– Кел, құшақтайын, неғып сүлкиіп тұрып қалдың? – деген Риза 
даусынан селт етті.

– Амансың ба, Ризажан?...
– Ия, шүкір. Өзің ше?
– Көрмегелі көп болды-ау...
– Айтпа... Егер мына Райгүл болмаса әлі де көрмес пе едік? Көшеде 

кездесіп қалып, қой Айтолқынды көрмей кетпеймін, – дедім.
– Жұмыс, жұмыс деп ешқайда мен де шықпаймын.
– Рас, жай-күйіңмен Райгүлдің әңгімесі арқылы таныспын...
Айтолқын секем алып Райгүл Мәкең туралы айтып қойды ма екен 

деп беті ду ете қалды. «Ешкімге тіс жарма» деп едім ғой қалайша айтып 
қойды. Мүмкін айтпаған шығар... деген оймен Айтолқын қыздарды 
дастарханға шақырды. Тәтті-дәмді тағамдарды жей отырып, қыздар 
ұзақ шәй ішті. Көп тіс жарып, ағытыла қоймаған Айтолқын көбіне 
Ризаны сөзге тартып отыр:

– Екеуміздің сырымыз да, жырымыз да бірге еді ғой... Ешбір сыр 
қалдырмай ақтарушы едік қой... Есіңде ме, бала махаббаттарымыз?

– Ия, ия, дәл бүгінгідей өмірді елестетіп пе едік? Армандарымыз 
асқар таудай еді ғой... өмір деген бағдаршам мүлде басқа арнаға түсіріп 
жібереді екен... Қалаға аңсарымыз ауып тұрушы еді, мектепті бітіре 
салысымен Ақтауға кетіп едім ғой... Сол жердегі оқу орындарының 
ешқайсына түсе алмай, заводта жұмыс істедім. Сол жерде жүріп 
тұрмысқа шықтым. Ойпыр-ой, кеудесіне нан пісетін, кеудем соқ жігіт 
болып шықты. «Алғанынша «жаным» дейтін, алып алған соң жанын 
жейтін» дегеннің өзі болды. Бойдақ кездегі жігітімді үйленген соң 
тани алмай қалдым. Өз дегенін істеді, менің айтқанымды құлағына да 
ілмеді, тіпті әдейі, керсінше ғып істейтінін байқадым. Үнемі кемсітіп 
отыратынды шығарды. Үй болған соң болар, мүмкін үйреніп кетерміз 
деп ойладым. Бір жылдан соң балалы болдық. Өмір өтіп жатты. Үйсіз, 
күйсіздік мәселесі де жанды жеп барады. Ұрыс-керісіміз көбейіп кетті, 
менен де тіл шықты. «Қолыңнан түк келмейтін бейшара болсаң, құр 
кеудеңді керетін бос кеуде болсаң, бала-шағаңды асырай алатын 
шамаң болмаса неменеге үйлендің, неғып менің басымды қатырдың? 
Дәулетті, әулетті біреуді қарастырмай сенен не үміт күтіп шықтым 
екен? Байғұс, бейшара басым-ай, – деп өкіріп тұрып жыладым. Осы 
түрімен еркекпін деп емексітетінін қайтерсің... Ой, сорлы! – дегенім 
сол еді, құлақ шекеден дың ете қалған жұдырықтан құлап түстім.

«Болды, жетті, енді ажырасамын. Отыр, осылай, байғұс, кеще, сор-
лы, көргенсіз, анадан тумаған аңсың», – деп тілімді тартпай сөйлеп 
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жатырмын. Бүйірімнен жатқан жерімде бір тепті. Одан сайын аузыма 
келгенді айтып, зарлай бердім. Есікті тарс еткізіп, шығып кеткен бола-
тын. Мен де жүгіре қоймадым. Сол кеткеннен мол кетті. Әкесінің үйіне 
барыпты да, асылып қалыпты. Асын өткізгенше отырдым да, сонан 
кейін баланы жетектеп, үйіме кеттім. «Қайта шапқан жау жаман, қайта 
келген қыз жаманның» керімен үйіме, ата-анама да сыймағандай күн 
кештім. Баланы соларға тастадым да, Алматыға тартып отырдым. 
Орналасқанша, орын тапқанша талай оқиғаны бастан кештім. «Алматы 
қалталылардың, шенді-шекпенділердің қаласы» дейтіндерге сенбеуші 
едім... Басқа түскен соң, көрдік қой бәрін... Біреудің танысының үй 
күтушісі болып жүріп, біраз еңбек сіңіріп, сенімдеріне кірдім. Алып 
қойған үйлері көп екен, соның бірін маған берді. Тұра бер, бізге адал 
қызмет ет, ұрлық қылма, міндеттеріңді дұрыс атқар, – деді. Ойбай-ау 
оларға қызмет етпегенде кімге қызмет етем?! Тағы бір жерде жұмыс 
істеймін, соның ақшасына ас-ауқат аламын. Сөйтіп жүріп жатырмын... 
Бірақ... жас адамға еркексіз қиын екен... Беталбаты кімге ұмтыламын? 
«Кел, бірге өмір сүрейік» немесе тіпті «көңілдесім болшы» деп те 
ешкім айтпады. Түнімен өзіммен өзім арпалысып, өртеніп шығамын. 
Ұйқы қашады. Ешкімге керексіз болған жаман екен. Қай еркектің мой-
нына асыламын? Асылдыра ма? «Күйеуімді неге бағаламадым, неге 
оны қадірлемедім? Еркектің аты еркек қой, кішкене шыдағанымда 
бәрі жақсы болып кетер ме, еді... Бала анау не әке жоқ, не шеше 
жоқ қасында. Мен мынау, әркімнің кір-қоқысын жинап, өмір сүріп 
жүрмін деп мәзбін. Жападан жалғыз отырмайын деп, пәтерден пәтерге 
көшіп,мазасы болмай жүрген ағамның баласын кіргізіп алған едім. 
Кейде аунап, дөңбекшіп, өртеніп жатып, сол бауырымның қойнына 
да кіріп кете жаздадым. Өзімді өзім әрең тоқтатамын. Шалқасынан 
ұйықтап жатыр екен. Оған көзім түсіп, жынданып кете жаздадым. 
Ар-ұят жеңіп, мен жеңілдім. Ертеңгі күні түнде тағы көзім түсті.
Нәпсі деген бәле нағыз сайтан екен... Бой алдырып бара жатып, зорға 
тоқтадым. Қой, бұл бала менің үйімнен кетпесе абыройдан жұрдай 
болармын, әулетті ойлап отырмын ғой, баяғы. Бұл жақта мені кім біліп 
жатыр дейсің... әрлі-берлі ойлап, балаға «үйді босат, күйеуге тиемін» 
дедім. «Әпкетай-ау, енді қайда барамын?» деп жылай-жылай кетті. 
Міне, құрбым, сенің жан досыңның жағдайы осылай... қол ұшын беріп 
тұратын, анда-санда болса да кездесіп тұратын біреудің тоқалы болуға 
қарсы емеспін... Біреуге қажет болу, сүю, күту, соған қызмет қылу да 
арман екен... Басында Алланың берген бағын қолда ұстап тұра алмай, 
ұшырып алғаннан артық бақытсыздық жоқ. Оның бәрін енді ұғындық 
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қой... Қанша өмірдің дауылына қарсы жүріп, қаншалықты әрекет 
етіп бақсаң да, «әйелдің жолы жіңішке» деп бабалар текке айтпаған. 
Машинаның рөлін ұстап, депутат болам, ел басқарамын деп ұмтылып 
жатқан әйелдер айналып келгенде, сол ер азаматтардың қолдауымен 
еркелеп жүргендер екеніне көзім жеткендей... Сондықтан, біздің қазақ 
әйелдеріне ата-баба дәстүрінен ауытқудың, боразда бұзғанның еш 
қажеті жоғын түсіндім...

Риза әңгімесінің толқытқаны соншалық қыздардың бәрінің ша-
ралары жасқа толып, жандары жабырқап, біраз үнсіз қалды. Өмір 
– өзеннің қайда ағызып апарарын, желегі желкілдеген, жанға жайлы 
алаңға ма, әлде елсіз қайранға шығарып тастай ма деген бір сәттік ой 
құшағында қалған олар үнсіз отыр. Сәлден соң Риза: 

– Қой, қыздар, үйіме қайтайын... Кешке қарай дәулетті екі адамның 
үйін жинап келуім керек..., – деп үнсіздікті бұзды. Қонақтарын шығарып 
салған апалы-сіңілілер үн-түнсіз төсектеріне жатты. Көздері ұйқыда 
болғанымен көңілдері алай-дүлей. Әр қайсысы өздерінің болашағы, 
бүгінгі күні, ертеңіне әбден бойлап жатқандары аунақшыған сәттерінен 
білініп тұрды.

Әсіресе Айтолқын өз жағдайын көп електен өткізді. Шынында 
да өз жағдайының ескексіз жел айдаған қайық сияқты екенін жа-
нымен түсінді. «Жас кезінде, әдемі, мүсінді күндерінде керек болып, 
ертеңгісін кір сүртіп тастаған шүберектей лақтырып тастамасына 
кім кепіл?! Бірақ... не істемек?.. Қолдан келер қайран жоқ. Қайта сол 
Мәкеңдердің керегіне жарағанына шүкіршілік. Ана Ризалар осындай 
өмірді армандап отыр емес пе? Сондықтан, қарным тойына бастаған 
соң, әр-нәрсені ойлап кеттім бе? Басыма бір шаңырақ алып алайын, 
сонан соң тағысын тағы көрермін».

Жұмыстан шаршап келгенде қатып ұйықтайтын Айтолқынның енді 
ұйқысыз түндері көбейді. Қажалаған, кемірген ой лектері ілініп бара 
жатқан көздің шарасын айнадай ашады. Әрі аунап, бері аунап, қап-
қара бұлттай салмағы батпан, зілі ауыр ойларды қуып кетіре алмай 
тағы әуре. Жарқынырақ нәрселерді ойлап, көңіл ауанын аулайын десе 
оған дәйек болатындай тағы еш нәрсе жоқ. Көбінесе жарқын жайлар 
ауылға байланысты келеді.

Әкесі Байзақ атасының екінші әйелінен туған екен. «Ойпырым-
ай, сол кездегі адамдардың көңілін-ай, парасатын-ай», – деп бастай-
тын анасы әңгімесін... – Жарықтық атамның бәйбішесі, Алла иманын 
бұйыртсын, Ақлима өте ақылды болыпты. Өз құрсағынан бала көтере 
алмапты. Жылдар жылжып өтіп жатыр.Жас болса келіп қалған... Іштегі 
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күйік қалыңдай түскен. Атамыз да махаббатына өте адал,сабаз адам 
екен, бала таппадың деп кінә артпапты...Содан апамыз шалына әйел 
айттырып алып бермек боп шешеді. Ауылдағы алыс жамағаттардың 
бірінің үйінде отырып қалған қызы бар екен. Соны айттырып алып 
беремін шалыма деп сұрап барады. Аналар қыздарын бермей қуып 
жібереді. Жігері құм болған апамыздың еңсесі түсіп, бүкіл қайғы-
қасіретін есіне алып, жылап келіпті. Ертесіне буынып-түйініп қайта 
барады:

– Әй, Есіркеп, мен саған жетіскеннен келіп отырған жоқпын. Бір 
әулет ұрпақсыз өтейін деп отыр, оған мен кінәлімін. Алла сөйтіп қойса 
не шара?! Құдай әйелді ұрпақ өрбітсін деп жаратқан. Үйде отырып 
қалған қыз ғой деп келіп отырмын. Шалым қартайып тұрған жоқ, 
қуат-күші бойында. Ал, мен күн бермейтін, ойындағысы бойында 
тұрмайтын, желөкпе қатын болсам өз байыма өзім қатын іздеп жүрмес 
едім. Сондықтан ойлан, ай туғанда қоржыныңды әкеп, алып кетсек...

– Тоқал боп барған соң қызымды тоқпақтап отырсаң, менің де 
іштей өлгенім. Одан да ақ босағасында отыра бергені жөн шығар?!

– Егер, қызың бала көтеріп, ұрпағымыз көбейіп жатса, мен өзім-ақ 
бағамын... Күйеуімнің қойнына салып қойып, тілеуін тілеймін.

Сонымен екі жақ келісіп, атамыз тоқал алады. Арада бір жыл өтеді. 
Тоқал анамыз да құрсақ көтермейді. Сонда бәйбіше апам дұғасын 
оқып отырып, күндесіне Алладан бала сұрайды екен. Егіліп, жылап 
отырып сұрайды екен... Алла оның көз жасын көріп, тоқал анамыз, 
бес бала туыпты. Кәдімгі келінін күткендей бала туысымен бауыры-
на салып, өзі күтіп-бағып, бәйбіше анамыз шалына да, күндесіне де 
жағдай жасап, емшек сүтімен едел-жедел көтерген бес баланы да 
өсіріп, ер жеткізген екен. Сол балалардың кішісі ғой Байзақ. Екі енем 
де байғұстар, Алланың бергенінен бас тартпаңдар, табыңдар деп оты-
рушы еді. Қандай кемеңгер, қандай кең, ақылды парасатты адамдар 
өмірден өткен десеңші....

Балалардың бәрі үлкен шешелерінің қамқорлығында өседі. Кіші 
шешелері Алла беріп, ұрпақ жалғастырғаны үшін құрметке бөленіпті. 
Әйтпесе, бос белбеу, салақтау, бірақ өте жуас әйел болған. Өле-
өлгенше бәйбіше шып-шырғасын шығармай, атамыздың шаңырағын 
шайқалтпай, берекелі, бейбіт отбасы етіп ұстап отырыпты. Сөйтіп 
зорға көрген балаларын атам да қызық, тәрбиелеуге немесе баласы 
жоқ туыстарға беріп жібереді екен... Кең даланың дархандығы дарыған 
үлкендеріміздің үлгісі үгіліп бара жатыр ғой...Сол біздің заманымызға 
дарыса ғой шіркін!...
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Ой, қазақ шіркін дархандығына, даладай кең пейілділігіне қара-
мас тан шамырқанғыш та ғой... Сол анамыз бен атамыз көрші отырған 
жама ғайынның үйіне өкпелеп, бір күнде көшіп кеткен екен басқа 
ауылға.

Көрші туыстардың ауласының сыртында үлкен өрік ағашы өсіп 
тұрған екен. Едел-жедел туып, бірінің артынан бірі өсіп келе жатқан, 
атамның өлгенде талғанда көрген балалары жаңағы өрікке өрмелеп 
шығып, піскенін жеп жүретін көрінеді. Жамағаттың бәйбішесі бірлі-
екілі рет балаларды қуып жібергенін көңілге түйіп, бірақ айтуға ауыз-
дары бармай жүріпті. Сол кілтипанның тетігі бір-ақ күнде шешіліпті. 
Бір күні ертеңгісін қараса арпылдаған үлкен төбетті әлгі өріктің түбіне 
байлап қойыпты.

– Менің балаларым жегеннен өрігінің саны кеміп қала ма екен?! 
Қашанғы жейді дейсің? Біраз күн жеген соң өздері де шығып қалады. 
Бала емес пе, қорыған сайын ұмтылатын... «Ит қорыған жерге өш» 
деген емес пе?! Қарашы-ей, мынаны! Ұят-ай! Қайнағасынан ұялмай 
ма? «Қайнағамның өлгенде, талғанда көрген балаларынан аямай-
ақ қояйын» демей ме? Ой, сый білмес, қу мазар құсап отырмасын, 
балалардың бірін алып тәрбиелеңдер деп айтпақшы боп жүрсем... Ой-
бу, қой... сол өрік те дүние болыпты-ау! Аллаһ бермей, үсіп кетсе ше? 
Онда қайтеді екен?.. 

Үлкен шешеміз бір күн бойы бұрқылдап жүріп, шалы екеуі, «қой, 
мынадай түйсіксіздермен қоңсы болмай-ақ қояйық», – деп бір күннің 
ішінде көрші ауылға көшіпті де кетіпті.Сөйткен бабалардың ұрпақтары 
сенің әкең, – деп отыратын анасы.

Бір шикі өкпе үшін осындай ерлікке барған, күндесін келініндей 
күткен аналары жайлы әңгіме есіне түскен сайын Айтолқын өз ісіне 
опық жейді. Тұла бойы тұңғышын өз қолымен өлтіргендей болады, 
өлтірген емей немене түсе сап бойында жаны бар нәрестені тастай 
қашқаны. Енді ол күндер келмеске кетті. «Әгәрәкім сол шақ қайта ора-
латындай мүмкіндік болса, әттең, бәрін мүлде басқаша бастар едім», – 
деген ойлар да шарасыздықтан туындаған болатын. Кеудені кернеген 
өкініш өмір лебі ақыр соңында лықсыған өксікпен шығатын, тұншыға, 
егіле жылаған соң барып бойы жеңілдейтін. Әрі қарай тіршіліктің 
қарекеті қайта жалғасады. Өйткені өмір сүру парызы деген үлкен 
ақиқат алдынан қарсы алатын...

Тарс-тұрс қағылған есіктің екпінінен шағын жер тамның өн бойы-
на діріл жүгірді. Шеті-шегі болмаған ой көшкіні бірінен кейін бірі ба-
сып, денесін батпан салмақтан суырып ала алмаған Айтолқын тарсыл 
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естігендей болды. Одан кереуеті діріл қақты. Жер сілкініп тұр ма, әлде 
түс көріп жатырмын ба деп кеш келген ұйқысын бұза алмай жатыр еді, 
«Айтолқын» деген қосыла шыққан айқай елең еткізді. Шашы қобырап, 
ұйқы көйлегі көлеңдеп, жүгіріп барып есік ашты:

– Таң атпастан, дабырлап, не болды, Гүләй-ау?!
– Болды, бұдан ары не болушы еді, болды...
– Айтсаңшы енді, ел аман ба?
– Ой, сен де, елін айтады ғой...
– Енді не болды?!
– Түнде келіп, милиция Мәкеңді тұтқындапты...
– Неге?! Неге?!
– Үкіметтің қаржысын жеген және де кісі өліміне де қатысы бар 

көрінеді...
– Не дейді?!
Айтолқынның өңі қуарып, жағы сола қалды. Әдемі өңі бір сәтте 

шарасыздық, бейшаралық халге түсті.
– Енді біздікіне де қауіп төніп тұрған екен... Екеуі сыбайлас емес 

пе... Әуелі, екеумізді де тексеруі мүмкін...
– Енді қайттік?
– Білмеймін... маған алып берген үйін де тартып алады екен... Дала-

да қалатын болдым... ай-и-и...
 Егіле жылаған Гүләйдің дауысы жоқтау айтқандай естілді.
– Болды, қойшы, Гүләй бірдеңе ғып күн көрерміз...
– Сенің бетіңнің әрі бар, жерде қалмай, тағы біреуді тауып аларсың, 

маған құдай бір мүмкіндік беріп еді. Бетім емес, қылығыма қаратып 
едім, әйтпесе, қазіргі еркектерге жан-жақты көбелектер керек қой...

Қосыла егіле жылаған егіз сормаңдайлар баяғы қалыптарына түс-
кен деріне, бақ даулеттерінің, ырзықтарының өмірі қысқа бол ғанына, 
тағдырдың тәлкегі бұларды әбден мазақ еткеніне налыды. Алайда 
біреудің бақытын ұрлап, ынтымақтарын ыдыратып, ырзығына ортақ 
болғанының пәтуасы болмайтынын керсінше жазасы болатынын, бір 
тәңірге жақпайтынын түсінгендей еді.

* * *

Күні бойы шаршағаны аяғына түскендей ілби басып, мойны салбы-
рап, бүкшиіп келе жатқан әйелді «Айтош!» деген дауыс елең еткізді. 
Сонау жап-жас бойжеткен шағындағы естіген есімі, баяғы сол қоңыр 
дауыс! «Құдайым-ау, Қайрош қой, мынау». Артына бұрылып, тұра 
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ұмтылды. Жаны жүдеу, көңілі күздей торыққан Айтолқын жүгіріп 
«Қайрош!» деп ұмтылды, қымсынбастан жігіт құшағына енді. Сол 
Қайрошы өзі қарамай кеткен Қайрошы... Іштегі мұңын, осы жап-жас 
қалпында өмірден көрген қорлығын ешкімге айта алмай, ішқұса боп 
жүрген ол ағыл-тегіл көз жасына ерік берді.

– Не болды. Айтош?! Неге қамықтың, жаным?!, – деп ауылда 
жүргенде қолынан да ұстатпайтын асау қыздың құшағына құлаған 
сәтін пайдаланып, жігіт те еркінсіді.

– Ештеңе, ауылды, елді, туыстарды, сендер сияқты достарды 
сағынып... кешір...

– Үйіңе шығарып салайын. Қайда тұрасың?
– Пәтерде тұрамын...
– Мен де... жүре ғой, апарып салайын.
– Мен өзім-ақ барамын.
– Барасың ғой... дегенмен әңгімелесіп қолыңнан шәй ішіп деген-

дей... 
Жігіттің талабына қайтара алмай, үндемей, көнген сыңай білдірді.
Менің де ауылдан келгеніме 5-6 жыл болып қалды... Пәтер жалдап 

тұрып жатырмын... Табысым жаман емес. Алған әйелім нашар болып, 
ажырасып кеттім. Өзіңді бір көрсем деп армандаушы едім... «Өңім бе, 
түсім бе, Айтош па, емес пе?» деп толғанып, бірақ, әйтеуір бір күш өзім 
қойған есіміңді ататқызды ғой... Өзің тұрмысқа шықтың ба?

– Мен де ажырастым.., – деді ол басынан өткен келеңсіз жайларды 
айтып отырғанды жөн көрмей.

– Мен сені әлі сүйемін, Айтош...
– Сол балалық махаббат менің жүрегімде де сақталып қалғандай...
Әйелдің өзіне онша кет әрі емес екендігін байқаған еркек өзін 

еркін ұстап, күлдіргі әңгімелер айта отырды. Өткен- кеткен қызықты 
оқиғалар, мектептегі өмір, ауылдағы жастар жайлы ұзақ әңгіме-дүкен 
құрды. Кетуге емеуірін білдірмеген жігіттің көңілін де Айтолқын қимай 
үндемеді. Ақыры Қайрош қалып қалды. Ертеңгісін ол:

– Айтош, бір-бірімізді білмейтін адамдар емеспіз. Сезімдер өтті 
бастан. Әлі сөнбеген сияқты. Бірлесіп өмір сүрейік, – деді.Сонымен, 
Айтолқынның аядай бөлмесінде екеуі бірлескен өмірді бастап кетті.

Арада айлар өтті. Гүләйдің айтуынша оның Бекасы, мұның Мәкесі де 
ұзақ жылдарға бас бостандықтарынан айырылыпты. Дүние мүліктері 
тәркіленіпті. Оның ішінде Гүләйға әперген баспана да кетіпті. Соны-
мен, ол да баяғы «таз қалпына» түсіп, күн көрісі қиындап, екі қолға 
бір тірлік табылмай қиналыпты. «Жетім бұрышта» жетімсіреп жүрген 
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жерінен біреу паналатып, үйінің бұрышынан орын беріпті. «Ой, дүние-
ай, десеңші!» дегенде көкірегі қарс айырыла жаздағанын көргенде 
Айтолқын да өзінің де біраз көрген қызықтарының ендігі жерде елес 
болып қалғанын түсінді.

Әрі бала кезден бірге өскен көзтаныс, әрі бала махабаттың куәсі, әрі 
сезімі әлі күнге өшпеген Қайрошқа деген сенімі нығайып, Айтолқын 
нәрестелі болуға бел шешкен болатын. Жастықтың қателігінен тастап 
кетіп, өліміне себепші болған нәресте кеудесінде қасірет болып қатып 
қалған. Сол шеменді жібіткісі де келді. Сөйткен сәби құрсағында 
қыбырлап, әне-міне дегенше дүниеге ұмтылғандай. 

Тиіп қашып, анда бір, мұнда бір жұмыс істеп, Қайрош та тиын-
тебенін алып келеді. «Тұрақты жұмыс табылмай тұр», – дейді. «Ол 
неге табылмайды, тұрақты неге орналаспайсың?», – деп бұл да 
сұрамайды. Өзінің азын-аулақ ақысы бар, ілдалдалап күн көріп жа-
тыр. Сырт көркі сұлу Қайрошқа әйелдердің көзі бірден түсетін. Өзінің 
осы бір ерекшелігін ол да жиі пайдаланатын. Көбінесе бір-екі қайтара 
қызықтаған соң, жоламай кететін тәсілі дәл осы жолы қармақталды. 
Кімге айтар оны...

Қармақты Жанат есімді келіншек салды, мықтап қатырды. Оны 
өзі сезбей де қалды.Жанат осы үлкен қалаға жақын жердегі ауылдың 
қызы. Жастай жетіліп, жігіттермен ерте араласып жүріп, он жетісінде 
жүкті болып, тапқан қызы бар. Одан бергі 13-14 жыл уақытта қолына 
жөндеп еркек ілінбей жүргенде Қайрош кезікті. Көрші атаның баласы-
мен дос жігіт сол ауылға жиі баратын. «Қадалған жерінен қан алатын» 
бойжеткен қолынан келген әрекетін жасап жүріп, өзінің әрсіздігіне 
қарамастан сымбатты сылқымды өзіне қаратып алды. Көптен ер 
құшағын көрмеген келіншек өнерін, білгенін бар жағынан көрсетіп 
жүріп Қайрош та алыстай алмады. Бірер жылдай салған қармағын 
тереңдете түскен келіншек өзінің көңілдестен гөрі салмақтырақ тірлік 
сүргісі келетінін жайлап ескертіп, жігітті құшағына үйретіп алған 
еді. Сонымен сәрсенбінің сәтінде жүкті екенін мәлім етті. Басы әңкі-
тәңкі болған Қайроштың «Егер тастап кетсең, сотқа берем» деген 
Жанаттың жетегінен шыға алмай жүргеніне де бірталай уақыт болған. 
Бала махаббаты болған, әне-міне деп күні жетіп отырған Айтолқынды 
да тастап кете алмай сарсаңнан шаршап жүргенінде қызды бол-
ды. Нәрестесіне қуанғаннан Айтолқынның көзіне жас келіп, ендігі 
өміріндегі бар қуанышы осы болар деген ойларға да кетті. Өйткені, 
әлденеге алаңдаулы болған Қайроштың мінезі кейінгі кездері ұнамай 
жүрген. Алайда, «жүкті әйелдің бір аяғы көрде, бір аяғы жерде» 
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дегендей еріне мойын бұруға шамасы келмеген. Енді аяқ-қолын ба-
уырына алып, ауруханадан кейін үйіне келіп, көңілі жайланған соң 
байқағаны Қайроштың сезімінің өзіне суый бастағандай кейпі еді. 
Бірақ, алаң дауға шама жоқ. Өмірдің есігін ашқан сәбиі Әселдің қамымен 
таң атып, күн батты. Ақыры Қайрош та Айтолқынға ағынан жарылды. 
Басына түскен қайғыны айтып, «ойнақтаған от басардың» кебін кигенін 
жеткізді. Сөйтіп, Жанаттың екі бөлмелі үйіне кіріп алды. «Қалай келсе, 
солай кетті» ғой деп өзін өзі жұбатқанымен де, Айтолқынның сүйенер, 
ешкімі болмай көңілі қоңылтақсып, уайымға берілді. Ең қиыны жан 
бағу жағы болды. Сәл тамаққа аузы ілінетіндей боп қанаты қата ба-
стаса сәбиін үй иесі әйелге ақшасын төлеп, қаратып жұмысқа шығып 
кетпекші де болды. Қайроштың қауқарсыздығына, опасыздығына, 
алды-артына қарауға шамасы келмей кеткен қорқақтығына налыды. 
«Менің сотқа берем» деп қорқытуға ұятымның жетпейтінін біліп тұр-
ау... Бұл заман осындайлардың заманы болды-ау...».

Уақыт зымырап өте берді. Күндіз жұмысынан қалжырап, кешкісін 
баласының тәрбиесі, қамымен жүріп оның төртке келіп қалғанын да 
байқамапты. Әлдебір тұңғиық ойлардың қажағанына біраз күндер 
болды: «Бұл не жүрісім?! Басымда баспана да жоқ. Қолтығымнан 
демер ерім де жоқ. Біріне тартса біріне жетпейтін қаржысы мынау. 
Сонда бұл неғылған мағынасыз тірлік болды?!» деп ойлады. Соны-
мен, ауылдағы қарт ананың қолына қайтпақ болып шешті. Жұмыс 
орнымен есеп айырысып, қызын жетектеп, азын-аулақ киім-кешегін 
көтеріп кете барды. Қош, армандай болған ақ қала! Бір уақытта таудай 
талаппен аттап едім босағаңды. Сол сұп-сұр күні келген мені сен де 
сұрланып қарсы алдың, бауырыңа тартпадың. Ақыры, не көрмедім?! 
Адам жаны бәрі көтереді екен... «Адамның басы Алланың добы» деген 
ғой, біраз домалаттың. Енді міне, орын таппай, от таппай, елге ауып 
бара жатқаным мынау...». Біраз тебіреніс, толғаныстан көзіне жас алған 
Айтолқын поезға отырды. Алда да жарқырап күтіп тұрған даңғыл жол 
жоқ сияқты. Мұнарланған боз даланың сағымы қандай жұмбақ болса, 
ендігі жердегі өмір де сондай мұнарлы болатын.

Ауыл сол баяғы ауыл екен... Жастардың көпшілігі қала жағалап 
кетіп қалған. Кете алмағандардың жұмыстары жоқ, уақыттарын кар-
та ойнап, арақ ішіп, ара-тұра төбелесіп өткізіп жатқандарынан анасы 
хабардар етті:

– Өз бауырың, Қанат та солардың қатарында... – Қызмет болмаса 
да, «мал өсіріп, бағып дәулет жасауға болады ғой» десем тыңдамайды...

– Мен сөйлесіп көрейін...
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– Ойбу, ол ешкімді тыңдамайды. Әкең қайтқалы тіптен өзгеріп 
кетті. «Араққа ақша тап» дейтінді шығарды...

– Менің қызымды бағып берсең, ана киім тігетін шеберханада бір 
әйел декреттік демалысқа кетеді екен, соған кірсем деп ойлап тұрмын...

– Әрине, аяқ-қолым жүріп тұрғанда бағып беремін ғой...
Осы бір әңгіме-дүкеннен кейін Айтолқын азын-аулақ ақысы бар 

жұмысқа кіріп, орын тапқанына риза болатын. Кешке-кешке кейде 
Қанаттың шығаратын шуы болмаса, бір қалыпты өмір басталғандай 
еді...

Кешегі ішкен ішкіліктің зардабынан басы зеңгіп тұрған Қанат не 
істерін білмей аласұрды. Бір жарты алып, кешегі достарымен бөліп 
ішіп алса жаны жадырар еді... Оған, қалтада соқыр тиыны жоқ, сана-
сында тек бас жазу.

– Апа, әй, апа! Қайдасың?, – деп ышқына айқайлады.
– Не болды, қарағым-ау, – деп сүріне, жығыла жүгіріп анасы келді.
– Маған ақша керек...
– Оны қайдан аламын? Жоқ қой...
– Қайдан алсаң, одан ал... тап деген соң тап...
– Әй, қайдан табам, жоқ болса, Зейнетақы бітті ғой. Ешкім қарыз 

бермейді.
– Өтірік айтасың береді...
– Енді араққа ақша бер деп жүгіремін бе?
– Нанға сұра!
– Бала болмай бақа болғыр сенен-ақ көрдім ғой...
– Не дейсің?!
– Мұндай болғанша өліп неге қалмадың?
– Ә, ә.... мені өлтіргің келіп тұр ма? Одан бұрын мен сені өлтіремін....
Басына қаны теуіп, көзі қарайған Қанат қолына түскен көсеуді ала 

салып анасының басынан ұрып жіберді. Есінен танып құлап түскен 
ананы темірмен ұрғылай берді. Өзі өмір берген ұлының қолынан осы-
лай ана өлім құшты. Қорқып тығылып отырған қаршадай Әселді көріп, 
көңіліне небір ойлар кіріп, еркектік делебесі қозды. Жүрегі әлдебір 
жамандықты сезіп жылай бастаған қызды, шырқыратып, сүйреп 
әкеліп, зорлап, аюандық әрекетке барды.. Тән құмарын тарқатып 
алған соң, талып қалған қызға көңіл бөлместен үйден ақша іздей ба-
стады. Шешесінің әмианын тауып жартыға жетер тиын -тебенді алып, 
арақ алып келді дүкеннен. Асықпай отырып ішімдікке тойып алған 
соң, есін жия бастаған қыз көзіне түсті, сәлден кейін қаршадай сәбидің 
басы оның айқасып кеткен саусақтардың арасынан сылқ ете қалды.
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Асықпай ауланың ішінен жер қазып, анасы мен жиен қызды көміп, 
үйге кіріп бөтелкенің қалғанын тауысып тұрған болатын. Аяқтары 
жүрмей отырған жігіттің көңіл күйін жұмыстан қайтқан әпкесі бұзды:

– Қанат, тағы ішіп отырсың ба?!
– Іштім, ішемін...
– Апам қайда, Әсел қайда?..
Бөлмелерді аралап, шарқ ұрған Айтолқын бір сұмдықтың болғанын 

сезді:
– Қайда деймін, олар?....
 Жауап бергеннің орнына көздері қанталаған бауырының өзіне 

қарай ұмтылғанын байқады. Қолында пышақ. Жан-дәрмен қашып, 
есікке жетті. Сол жүгірген бойы, көршінің үйіне жетіп жығылды:

– Аға, тез милиция шақыр. Қанат мас. Үйде анам да, қызым да жоқ. 
Білмеймін, не болғанын. Бір жамандықты жүрегім сезіп тұр...

Аудан орталығынан келген милиция қызметкерлері Қанаттың 
мастығынан айыға бастағанын байқап, сұрақ ала бастады. Аз уақыттан 
кейін ол өзінің істеген қылмысының бәрін жайып салды. Денелер 
көмілген жерді ашқан кезде әйелдің денесі суымағанын байқаған 
олар көмілген уақытта оның тірі болғанын анықтады. Келген экс-
перттер әлденені ұзақ жазып Қанатты түрмеге, қазаны көзімен көріп, 
есінен танып қалған Айтолқынды ауруханаға аттандырды. Ол ауыр 
халде жатқанда ел болып, ағайын болып марқұмдарды жер қойнына 
тапсырды. Сәл сауығып шыққан Айтолқын туған шаңырақтың есігін 
ашуға жүрегі дауаламай сол күйінше беті ауған жаққа кетіп қалыпты.

– Қайтадан қалаға кетіп қалыпты, – деді біреулер.
– Көрші ауылдағы туыстарына кетіпті, – деді тағы біреулер.
– Бір жерге барып байғұс өліп қалмаса не етті? – деді әркімдер.
Жаратқан иеміз де біреуге бақ,дәулетті, бар жақсылықты үйіп-

төгіп бере салады, ал кейбіреудің сорын бес елі қып, тағдырын тәлкек 
етіп, допша домалатады. Өмірдің қатыгез толқыны бір тұншықтырып, 
бір көтеріп алып келе жатқан келіншек қайсарлық көрсетіп, қасқайып 
тұра алар ма? Тұра алмас па? Бұл тағдырдың эпилогын тек жаратқан 
Алла ғана біледі...
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КҮЙЗЕЛІС

Тағы келді ғой, құстар ән салып, 

Тұрмын оларды жалғыз қарсы алып...

Ән жолдары қайта-қайта санасына оралып, тіліне үйіріліп, кеуде-
сін дегі мұңды одан әрі қалыңдатып, көкірегін кере күрсінді. Ағынды 
суға қарағанына да біраз уақыт болды. Өзеннің бұрала, үйіріле аққан, 
сыңғыр-сыңғыр сылдыры да көңілін жадыратпады. Қос аққу да бір-
бірінен алыстамай, айналшықтап жүзіп жүр. Екеуі де сұлу, екеуі де 
табиғат жарастырған жұп. 

Әзімхан екеуіне де айналасындағылар туыстар, дос-жолдастар, 
қызметтестер солай деуші еді ғой... Тіпті бірде үлкен құдағи, сексеннің 
сеңгіріне келген Асылы апа да:

– Әй, Әзімхан, Күміс екеуің сондай жарасатын жұпсыңдар, – деп 
сүйіспеншілігін жасыра алмай, шын ниеттен қуанатынын айтып қалған-
ды. Енді не болды? Күміс жалғыз. Жан-жарынан мұндай опасыздық 
болар деп тіпті үш ұйықтаса түсіне, оянса есіне келмеген екен... Бір-ақ 
ауыз сөз бүкіл тірліктің күл-талқанын шығарды: 

– Күміс, осы уақытқа дейін мен сені сүймеген екенмін... Өзімді-өзім 
алдап жүріппін... Сондықтан... Мен... сүйетін адамыма кетемін. 

Төбесінен соққы тигендей, мең-зең, меңірейген Күмістің аузына сөз 
түсер емес... Үндемеген, мелшиген күйі қала берді... Қала қазағының 
әдетінше балалар бөлек тұратын да, сенбі күндері бәрі осы қара 
шаңыраққа жиналып, бастары қосылатын. Немерелер де кең үйде 
шапқылап, анда барма, мұнда жүрме деген тиымдардан құтылып, 
мәре-сәре болатын. Ата-әже болып, масаттанып, масайрап, солардың 
қызығына қуанатын сәттердің бәрі де алдамшы болғаны ма сонда?

Бала-шаға жиналып келетін күнге дейін Күміс жанын қоярға жер 
таппады. Телефон соғып, бәрін шақырып алып, әкелерінің іс-әрекетін 
айтпақ болды. 

– Одан не пайда? Кімнің сөзін ол тыңдай қояр?... Бұл не деген 
әділетсіздік? Бүкіл өмірімді сол жарыма, осы балаларыма арнадым 
емес пе? Енді қайттым? Не істедім?

Жылай-жылай көз жасы таусылды. Мынау өмір өзен суындай су-
ылдап өте шығыпты-ау... Тұңғышы – қызы туғанда екеуінің қалай 
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қуанғандары көз алдына келе қалды. Титтәй нәрестені құшағына 
ала тұрып, қуаныштан ол көзіне жас алған-ды! Жарының басынан 
бақайына шейін сүйіп, ризашылығын білдіріп, ұрпағын дүниеге әкелген 
адамға деген шексіз ықыласын білдіріп еді. 

Сол бақытты сәттің ендігі бақытсыздығын сезініп, жанардан жас 
саулады... 

Ұлдың үлкенінде ше?! Ол туғанда тіпті не істерін білмей абдырап, 
елдің бәрінен, кездесе кеткеннің әрқайсысынан сүйінші сұрап, абыл-
дабыл болды ғой... 

Ұл мен қыз есейіп бара жатқан сәтте кішісін дүниеге әкелгеніндегі 
шаттықты, бақытты сәтті қайтып ұмытарсың? Қалаға бейімделіп, 
қызмет қуып, мансап іздеп, күйкі тірліктің бірде бар, бірде жоқ 
тірлігінде жүргендер біреумен немесе екеумен тежеп, «есептерінің 
мықтылығына» мәз болып, «модаға» бет бұрып тұрған заманда өтті 
ғой бұлардың жастықтары. Соның бәрінен аттап, үшінші баласы Аза-
матты дүниеге әкелгенде Әзекесі. 

– Күмісім, Алтыным, Жақұтымсың... Саған тең келер әйел жоқ 
бұл жалғанда... Балпақтай ұлды қылдың, тұлымды қызды қылдың, 
жаным... Сенің құлың болып өтуге даярмын енді..., – деп тебірінген 
еді. Сонда сол бақытты сәттердің, әдемі де әсерлі сөздердің бәрінің 
де жалған болғаны ма?! Яғни, мені ғана емес, ұрпақтарын да жалған 
жақсы көрген ғой... Мұндай да болады екен? Ой, Аллам-ай... 

Есіктің алдында ағып жатқан судың сыбдыры жүйкесіне тигендей... 
Қашан кеш батып, ертеңгі күн келер екен? Көздерін сығырайта күнге 
қарап еді, орнынан қозғалмапты. Ол да мұны мазақ еткендей... Нәр 
сызбағанын, көз ілмегенін кімге айтпақ? Қызметтестеріне ме? Онда 
өсектің ордасына түсіп, отына күймей ме?

– Ойбай, ана Күмісті отыз жыл отасқан байы тастап, жас қатын 
алып кетіпті. 

– Өзіне де обал жоқ, сонда ғана бай бардай қайқаңдап жүруші еді... 
Айтылар сөздер, тіпті аузы-аузына жұқпай сөйлейтін сары әйелдің 

даусы да құлағына келгендей болды. 
– Құдай-ау, досқа күлкі, дұшпанға таба қылдың-ау... Енді қайттым. 

Ұятынан өлетін болдым-ау... Өзімді үлгілі отанасы, ерім тәрбиелі 
отағасы, балаларымның бәрі білімді, әдепті шаңырақ иелері құдайға 
шүкір, немерелеріме бермекпіз ендігі жиған-терген тәлімімізді, қол-
дағы барымызды, – деп талай жерде айтып жүретін адамдар едік қой... 

Қаумалаған қалың ойды телефонның шырылы ыдыратып жіберді. 
Екі қолын кеудесіне ала салып, жүгіріп кірді. Жеткенінше сан ойлар 
келіп, сан ойлар кетті:
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– Әзімхан бе екен? Құлағына таныс дауыс, жағымды қоңыр үн кел-
гендей: 

– Кешірші, жақұтым, мен ит болып адасыппын... үйге келейінші... 
– Балаларға айтпашы, ұят болар бәрі бір-бір үйдің иесі ғой... 
– Жаздым, жаңылдым... Енді сені ешқашан ренжітпеспін. Сен мені 

алғаш әке атандырған балаларымның анасысың ғой. «Өлімнен ұят 
күшті» деген бабалар ұрпағымыз ғой, менің ісім әбес болған екен... 

– Өмірдің небір қиындықтарынан бірге өтіп, ендігі ісім сатқындық 
болған екен... Отбасын сатқан отанын сатқанмен бірдей ғой, кешірші... 
Сайтан сезім соларды ойлауға жол бермепті... 

Осындай сан түрлі ойлардың бірі отағасының аузынан шығар деген 
үлкен үміттің жетегінде бебеулеп жатқан тұтқаны көтерді:

– Алло?... 
– Әлеу, Әзекең бар ма екен?
– Жоқ үйде... 
– Қайда екен?
– Білмеймін... 
– Сіз кімсіз?
– Әйелі едім... 
– Онда неғып білмейсіз?
– Япырмай, мені қинадыңыз-ау, шындығында білмеймін... 
– Жақсы онда, сау тұрыңыз... 
– Сізде сау болыңыз!
Лүпілдеген үміт оты жалп етіп сөнді. Абажадай-абажадай есік тер-

ден әлдекімдер сығалап, бұған күліп, мазақтап қарағандай болады. 
Алқын-жұлқын қайтадан далаға жүгірді. Дәліздегі айнаға көзі түсіп еді, 
таралмаған шаштары қобырап, жылағаннан көздері ісініп, қан жүрмей 
сұрланған табиғатынан әдемі бет әлпеті тіпті өзгеріп кеткен екен... 
Оған көңіл бөлуге мұршасы да болмай, далада әлдене ұмыт болғандай 
шыға жөнелді. Даңғарадай үй-іші даладай. Тіпті пана болмақ түгілі 
азынап, ішіне суық толып кеткендей. 

Күн әлі тас төбеде. «Ал, жылжымаймын, қайтесің?» – дегендей. 
Үйдегі телефон тағы безілдеді. Тұра ұмтыла беріп әлденеге шалынып 
екбетінен ұшып түсті. Жараланып қалған тізесін құшақтап, ебіл-себіл 
көз жасына ерік берді. Бебеулеп, бебеулеп телефон да тоқтады:

– Қап, Әзекем болып «тұтқаны неге алмады?» деп уайымдап қалды 
ма екен? Бірақ, аса қажет болса ұялы телефонына соғар еді-ау деген 
ой келмеді басына. Сол отырғаннан отырып, жылай-жылай көз жасы 
таусылып, жанары жасып, кештің салқыны өте бастаған соң үйге қарай 
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жүрді. Күнде самаладай самсып жанып тұрған шамдар жанбады. 
Еңсені басқан түнерген түн жақындап келе жатты. Ілбіп, құр сүлдері 
ала көлеңке дәліздегі орындыққа отыра кетті. Мұндай жан күйзелісін 
алғаш кешуі. «Кеше түнгі 9-да Әзімхан үйден шығып кеткен, бүгін 
болыпты ғой, яғни тоғыз бен тоғыздың арасы он екі сағат, яғни, мен 
осынша уақыт осылай сенделіп жүрмін... Ештеңеге зауық жоқ, тәбет 
те жоқ. Кеше қай күн еді? Бейсенбі ме еді? Яғни, күн жұмаға ауғанда 
ол кетті. Осы түн өлмесем ертең балаларым келеді. Ал, өліп қалсам 
ше? Онда өте өкінішті жай болады. Мынадай қорлықты көрем, осын-
дай бейшаралық күнді бастан кешемін. Сонда неге өлмекпін? Жоқ 
«аққа құдай жақ» дегендей, Алла маған болысса керек-ті». Ішін әлде 
бір өткір нәрсе тырнап-тырнап жібергендей болды. Бүктетіле құлады. 

Басы айналды, айналаның бәрі көшіп бара жатқандай... Қолдарын 
ербеңдетіп, әлденені қармағысы келді. Көзге түрткісіз қараңғылық 
үйде де, түзде де. Әр жер әр жерден көздер сығалағандай... Кенет 
шыққан дауыстан жаны түршігіп, арқасын аяз қарығандай сезім пайда 
болды. 

– Біз, сайтандармыз, сенің ерің Әзімханның санасын улап, жолынан 
тайдырған, сені бақытынан айырған біздерміз. 

– Кетіңдер әрмен! Кетіңдер, құрыңдар!
– Жоқ, кетпейміз, сенің қандай күйде екеніңді еріңнің құшағындағы 

сайқалға жеткіземіз. Оның жаны кіріп, рахаттанады. Ал, сен азап 
шегесің!

– Не жазығым бар? Неге жазықтымын өйтетіндей? 
– Сенің жазығың сол, бала-шаға, үй тіршілігі деп, солардың 

жағдайын жасаймын деп оған жөнді көңіл бөлмедің... 
– Ойбай-ау, менің ғана бала-шағам емес қой... 
– Бәрібір көңілді оған көбірек бөлуің керек еді... 
– Көргің келе ме көңілдесінің қайтып жатқанын!
– Жо-жо-оқ... Қажет емес маған... 
– Тіпті болмаса не деп жатқанын есті. Әне... 
«Сендей еркек жоқ бұл дүниеде... Сен менің пірімсің, сен менің 

барымсың, байлығымсың... Сені өле-өлгенше сүйемін» деп жатыр. Сен 
өйтіп айттың ба? Жоқ, айтпадың. Сен оны сүйдің-ау, жаныңды ол үшін 
құрбан етуге бар болдың... Сүймедің демеймін. Тек оны уысыңнан 
шығарып алдың... 

– Енді не істеймін?
– Ештеңе істей алмайсың... Анау сайқал менен де ақылды сайтан. 

Ол талай еркектің ығына жығыла тұрып айтқанын істетіп үйренген. 
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Тәжірибесі мол, сен бейшара жастай тиіп, көргенің сол және оның 
бала-шағасы. Сондықтан, мен сенің еркек сымағыңды оған құл ғып 
бердім. Ал, сен талай қызықтан мақрұм қалған әйелсің. Сен өміріңді 
соған арнап жүріп талай дүниеден құр қалдың. Ал, ана әйел оны мақтап 
қойып, білгенін істей береді. Өйткені, өзін болашақта бағатын балала-
рын баққызып, өз тұрмысын жақсартуы керек. Мына сайқал заманның 
әйелі де сондай сайқал болады. Ал, сен ақымақ әйелсің! 

– Болды, жетер енді! Қажама мені сен сайтан! Құрт көзіңді, кет 
аулақ!

Дірілдеп, өн-бойы қалшылдаған әйел орнынан тұруға қарекет жа-
сап еді, қол-аяқтарын жерге шегелеп тастағандай қозғала алмады. 
Астындағы орындықты сайтанға қарай лақтырмақ болып ұмтыла 
беріп, шалқасынан тағы құлады. 

Әдеттерінше түске қарай жиналып келген балалар ес-түссіз жатқан 
шешелерін қаумалай көтеріп, жатын бөлмесіне апарды. Бірі дәрігер 
шақыруға жүгірді. Әкелерінің телефоны өшірулі болып шықты. 
Әлдеқандай жамандықты сезгендей еді олар. 

Дәрігер ем-домын аяқтап бола: – ол қатты күйзеліске түскен, 
оны медицинада стресс деп атайды, содан талып қалған. Біраз уақыт 
тыныштықта ұстау керек, – деді. Шамалы уақыттан соң өз-өзіне кел-
ген аналары болған жайды баяндап берді балаларына. Түсі сұрланып 
кеткен кішісі:

– Шаңырақты шайқаған ол әйелді мен атып өлтіремін де, әкемді 
алып келемін, – деп тұра ұмтылды. 

– Ойбай, қой құрысын! Одан әрі кетсін! Сенің басың бәлеге қалма-
сын! Қоя қой, қой, – деп жаны шығардай тіксініп, анасы айқайлады. 

– Болмайды, күнаһарлардың жазасын Құдай өзі береді, сен 
қолыңды былғап қайтесің..., – деді үлкені. 

– Енді көзімізге көрінбесін, «әке» демейміз, – деді қызы. 
Жан күйзелісі деген биологиялық құбылысқа санаң, денең, ойың, 

болмысың, жанарың, қозғалыс әрекетіңнің бәрінің қатысының бар 
екенін Күміс енді ұққандай. Ойында тек қана ол, бүкіл тұла бойы сал 
болғандай икемге көнбейді. Ешнәрсе ойлауға құлқы жоқ. Жанары 
күңгірт, солғын, қол-аяқ сананың бұйрығына көнбейді. Ілгері басқан 
аяқ кейін кеткендей. Сөйлер сөз таусылып, ертеңгі күннің шырағы 
әлсіз ғана жылтылдап сөніп бара жатыр. 

Жасау-жабдығы келіскен өзінің хан сарайындай көретін үйі енді 
жат, жабырқау, сұр, көлеңкелі. Шетелден әкелген анау аспа шамда-
ры көздің жауын алып, сан құбылып, жарқырап тұр. Соған неменеге 
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жүгіріп, анау алыстан әкелдім?! Керегі не? Мынау дүниеден бір зат 

мұның күйзелісіне демеу бола ала ма? Жоқ, әрине... Сонда осы дүниенің 

бәрін не үшін жинаған?! Бұрын жатын бөлменің сәнін келтіріп тұратын 

жиҺазы, киім толы сөрелері де жүйкесіне тиді. Осының бәрінің қажеті 

қанша? Үлкен залда жиі бас қосатын қонақтардың жүздері келе қалды 

көз алдына. Оларды күтіп, не үшін шақырып, әуре болдым?! Не үшін... 

Не үшін... ? Кім үшін... Кім үшін? 

«Күлкі мен құлқында ар жоқ», – деп көсемсіп отыр еді ғой анада 

біреу... Кім айтып еді?... Дегенмен, рас-ау..., ішегі шұрылдап, азық 

сұрағандай болды. Не жеп едім?! Әрі ойлап бері ойлап есіне түсіре ал-

сашы. Қашан, не жедім? Құдайым-ау, есте сақтауым мықты еді ғой... 

не болды маған? Қашан, не іштім? Су да татпадым ба? Қой, бірдеңе 

ішкен сияқтымын... 

Ас үйге барайын. Құдайым-ау, қол-аяғым қозғалмайды ғой... Алла 

сақтай гөр! Балаларға масыл болып қалмайын. Олардың күндері 

өзімен- бірі қызметіне, бірі оқуына, бірі бақшасына дегендей... тарап 

кеткен. Енді қайттым?»

Ұмтыла беріп сылқ етіп отыра қалды. Шынымен-ақ аяқтары жұмыс 

істемей қалған. Қаталап барады. Енді жүйке жүйелерінің бәрінде 

қаталаған қапас тұрды. Өмір деген қасиетті ұғымның құдіреті жеңе 

бастады. Өлмеу үшін қарекет басталды. 

Есіне Ұлы Отан соғысының ардагері болған әке әңгімесі түсті. 

Бір майданда қатты жараланған ол ұрыс даласында қалып қояды. 

«Көзімді ашсам түтін, тұман араласқан дала тып-тыныш. Жақын 

маңда тірі жан бар екені сезілмейді. Қол-аяғы қозғалмайды, ша-

масы сол жақтан жараланған болуы керек. Енді қайттым?! Суықтан 

да үсіп қалғандаймын. Бір-екі қадам жерде жатқан неміс солдаты 

жақында ғана о дүниелік болған секілді, денесінің жылуы бар екен... 

Жан-дәрмен қолымды жылытып, жан шақырдым. Сонан соң, далада 

қалып өлмейін деген қорқыныш бойымды билеп, екі қолымды тіреп 

алға қарай сүйретіле бердім, сүйретіле бердім... Өліктерге үйірілген 

қарғалар шүйіліп-шүйіліп кетеді. «Құдайым-ай, осыларға жем қылмай-

ақ қойшы...» деп жалына-жалына жылжи бердім. Қанша жылжығаным 

есімде жоқ. Естен танып қалған жерімнен медсанбаттың адамдары та-

уып алыпты. Аллаһым, сендерді көрсін, жар сүйсін, өмірдің дәмін тат-

сын деген ғой, қарақтарым» деп әңгімелеуші еді. 

Сол әке қасиетті жан екен ғой... Өмірді қандай сүйген? Әке рухы 

дем берген әйелдің де өмір сүруге құштарлығы оянды. 
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Жан-дәрмен аунап түсіп, бұл да екі қолын жерге тірей еңбектей 
бастады. Сұлбасын сүйрете-сүйрете асүйге жетіп, сүйеніп, шынтағын 
тіреп орнынан тұрды-ау, әйтеуір. 

«Түу-у, бір жұтым су-ай! Сарайым ашылып, санам оянып, көз 
шырақтарыма сәуле қосқандай болды... Өмір дегенің бәрінен мықты 
екен ғой... Жан үшін, жарық сәуле үшін ұмтылдым-ау! Яғни, өмір деген 
ең қасиетті, ең қымбат, ең керек осы екен... Тағы да жылжып-жылжып 
диванға жетіп құлады. Сусыны қанып, шәрбат суын ішкендей рахатта-
нып, көзі іліне берді. Сол жатқаннан мол жатты. 

Көзін ашса терезеден түскен күн сәулесі үй ішін нұрға бөлеп, төгіліп 
тұр. Айнала жап-жарық. Өн бойына қуат қосылғандай. Сал болмаған 
екен, аяқтары жаңа қадамды еркін бастауға икемделгендей... Шүкір, 
Алла! 

Өмір дегенің бір сәттік сәуле екен ғой, – деген өлең жолдары сана-
сына сап ете қалды. – Жоқ, есім ауыспапты... Ендеше, алға, жаңа күнге 
қадам аттайын! 
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ӘЙЕЛ СЫРЫ

Менсінбеуші едім наданды, 

Ақылсыз деп қор тұтып. 

Түзетпек едім заманды, 

Өзімді тым-ақ зор тұтып. 

 Абай 

Ызалы жүрек, долы қол, 

Улы сия, ащы тіл. 

Не жазып кетсе, жайы сол, 

Жек көрсеңдер өзің біл. 

 Абай 

Алатаудың баурайындағы шағын қаланың өз тіршілігі өзінде. 
Күнделікті тынысымен тыныстауда. Әрлі-берлі ағылған адамдар легі 
әлдеқайда асығулы тәрізді. Сабылған сансыз көліктер. Біреуді біреу 
біліп болмайтын қала өмірі – кәдімгі құмырсқа тірлік. 

Көктемнің сылбыраған жаңбырының себезгілегеніне бірнеше күн 
болған. Сұр аспан еңсесін басып, үйде байыз тауып отыра алмаған 
Гүлсанаттың шағын бақтың ішіндегі орындықта отырғанына әжептәуір 
уақыт өтті. Жүріп жатқан жүргіншілерге қарап, алаңдаған көңілін 
алдаусыратқандай... Өткен өмір жолына, өз әрекетіне өзі сырт көзбен 
қарап, әйтеуір бір күйге түскеніне таң. Әлдебір жайсыз түстер де еніп, 
түні бойы жалғызсырап, аунақшитын күндеріне беймазалықты қоса 
түскендей... Есіне соңғы көрген түсі де түсе қалды:

Мектепте оқып жүрген қызы бойжетіп қалған екен... Үлкен бір 
қалада тұрады-мыс. Көзге түртсе көргісіз қалың тұман басып тұрған 
ауа райына қарап, қызы адасып кетер ме екен деген қауіппен оны 
іздеп жүрген сыңайлы. Кенет алдынан шыққан топ-топ қыздар кілең 
жалаңаш. «Япыр-ай, мына тәнін саудалайтындардың ішінде болмаса 
не етті?!» дегенінше қызы алдынан шыға келеді. Ол да тыр жалаңаш. 

– Кеттік тез мына жерден, неғып жүрсің? – деп қызын қолынан 
тартқылайды. Ол болса кеткісі келмей кері бұрылып, топ қыздың 
ішіне сіңіп, көзден ғайып болады. Таба алмай аласұрып, шыңғырып, 
шырқырап, жылаған күйде оянып кетті. Өн бойы шылқып терлеп 
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кетіпті... Қолдарымен қармалап, қызының қасында екеніне көзі жет-
кен соң ғана «уһ» деген болатын. Осы бір түстен қатты тіксінген ол, 
еңсесін езген көңілсіздіктен арылғысы келгендей жан-жаққа қарап, 
көңілін аулағансыды. 

Қарсы алдындағы алаңқайда жүрген екі төбет біресе бірін-бірі 
қуып, шапқылап жүгіреді. Біресе иіскелесіп, бір-бірлеріне деген 
сүйіспеншіліктерін білдіргендей қатарласып, бүйірлесіп жатады. 
Әйтеуір, ит екеш ит те өз теңімен жарасым тапқандай... Кенет әлдебір 
қанден келді де, олардың бұл күйлеріне қызғаныш білдіргендей, шәу-
шәу етіп, үре бастады. Еркек төбеттің құйрығын иіскелеп, тістелеп 
көріп еді, қаншығы арп етіп, қауып алды. Сонан соң олар «мына бір 
жолшыбай қанден мазамызды алды-ау» дегендей орындарынан 
тұрып, бірінің артынан бірі қуалап кете барды. Қанден болса үруден 
ұлуға көшіп, тәні де, жаны да ауырып, көште қалғандай қала берді... 

Қарсы жақтағы орындықта отырған қыз бен жігіт те аймаласып 
қоймады. Олардың өлердей өбіскендері мұның жүйкесіне тиген соң 
үйіне қайтуға жиналды. Үйде тағы сары уайым жегідей жеді. Демалыс 
күндері де шаршатып жіберді. Жұмыста болса қызметтестермен ара-
ласады, әңгімелерін тыңдайды, өзінің сырларын айтады. Айлап-жылдап 
жататын ауруларға медбикелік көмегін жасайды, әйтеуір уақыт өтеді. 

Есейіп қалған қыз да тыңдамайтын болып барады, үйге тоқтамайды. 
Тым желігіп алған, көктем әсер етіп тұр ма, боянатынды, үйге тым кеш 
келетінді шығарды. Осындайда әкенің бір ауыз сөзі қажет-ақ екен... 
Бірақ әкесі бар өзі қайтті?! Осы қызынан сәл-ақ үлкен кезінде еркектің 
қойнында жатты емес пе... Он сегізінде осы қызды туып алды ғой... 

«Қазаннан қақпақ кеткен соң, иттен ұят кетеді» дегендей алғаш ар 
пердесіне жол салған жігіт те жиі келетінді шығарды. Сөйтіп, аяғының 
ауыр болғанын да білмей қалды. «Жастық па, жастыққа мастық па», 
әйтеуір, тағдырына жайсыз өзгеріс енді. Абыройдан айырылған соң, 
әрі қарай дұрыс отбасын құра да алмады. Сөйтіп жүріп талай еркектің 
«дәмін» татты. Бала-шағасы барлардың ойнап кетер ермегі болды, 
бойдақтар күлкіге айналдырды. 

Күндердің күнінде орта жасты алқымдаған, өзінің әкесінен де 
әжептәуір үлкен адам кездесті. Содан бері өміріне өзгеріс енгендей 
болды. Жиі-жиі кездесуге шақырып, қайта-қайта телефон соғып, 
сағынғанын, көргісі келетінін айтып әйтеуір, билеп-төстеп алды. Шын 
сүйетінін, өз отбасынан кететінін айтып әбден сендірді. Ермек болсын 
деді ме, әлде осы бір жақсы күндерінен естелік қалдырғысы келді ме 
өзі де білмейді, әйел әдетінде жоқ болса да күнделік бастаған... 
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12-қаңтар
Бұл кісімен танысқаныма да әжептәуір уақыт болыпты. Енді 

міне, ерлі-зайыптылық өмірге жол салғандаймыз. Өзі қызық кісі. 
Ақжарқын, қалжыңбас, тапқырлығы да бар. Аялы, ыстық алақандарын 
айтсаңшы... Құшақтап, аймалауға да уақыт тауып тұрады. Талайдан 
бері еркектің шын сүйген құшағын сезінбеген едім, бір түндік ермек 
қып кететіндерден шаршап, шын ілтипат көрмеген басым қатты ай-
налды. Әңгімесі де таусылмайды, небір күлдіргі жайларды айтып, 
көңілім таң нұрындай ашылды. Оқығаны да, өмірден тоқығаны да 
бар адам. Байқастырсам, әкемнен мүшел жас үлкен екен... Бірақ, оған 
қарайтындай емеспін. 

17-қаңтар
Аптасына екі-үш рет келіп тұр. Әңгімесінен байқағаным – өсіп, 

ержетіп кеткен қыз-ұлдары, қыздай қосылған әйелі, әуелі алты-жеті 
немерелері де бар екен. «Бір ғұмыр боларлықтай уақыт бірге өмір 
кешкен зайыбыммен бүкіл тыныс-тіршілік біте қайнасып кеткен емес 
пе... Әзірге ештеңе сезген жоқ ол. Менің әрекетім «зинақорлық» деп 
аталады ғой.. Ер жеткен ұлдарым, бойжеткен қызым біліп қойса не 
дейді? Келіндердің алдындағы қайынаталық қасиет қайда қалады? 
Әйел қандай мінез көрсетеді? Осылардың бәріне жауап жоқ. Әрине, 
бәрінің қарсы боларын сезгендеймін. Бірақ, тап жас кезімдегідей бір 
желік желкілдетіп, сезімнен, нәпсінің жетегінен шыға алмай қалдым... 
Ұят деген сөздің барын да ұмытқандаймын...», – деп сөзінің аяғын 
жұтып қойған. 

– Не, мені жолықтырғаныңызға өкінесіз бе? – деген едім. Ол 
үндемеді. 

5-ақпан
Ол кісіні «Ереке» дейтін болдым. «Ерім» дегенім ғой.. Ағалық қаты-

нас емес, туралап атын атауға ыңғайсыздау екен. Төсек қызығын 
аңсай тын ды да шығардым. Бұрынғылар тәрізді бір-екі келіп пайдала-
нып кеткісі келмейтін сияқты. Шынымен маған көңілі ауғандай... Шын 
сүйе ті нін де айтып қалды. Жас ағзаның қызуынан айтып қалды ма, 
қайдам... 

Қалта жағдайым да жақсара бастады. Келген сайын қаражат беріп 
кетеді. Қызымыз екеуміз көйлек-көншек сатып алып, жетісіп қалдық. 
Бұрын соңды бұндай көлемді қаражат ұстаған емеспін. 
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16-наурыз
Өміріме өзгерістер еніп, кәдімгі күйеуі бар әйел сияқтанып қалдым. 

Жалғыз жатқанмен де келер адамның бары жақсы екен... Күткен 
дегенді, тамақ дайындап қойғанды әдетке айналдыра бастадым. 
Көптеген әдеттермен де, әрекеттермен де қош айтысуға тура келді. Ол 
келгенде өмірден орынсыз таяқ жеген, опасыздық көрген соң қайтып 
еркек дегеннің не екенін білмеген бейкүнә адам сияқтанып, сызылатын 
болдым. Әйтеуір, бұған дейінгі көңілдестерімнің бірі келіп қалмасын 
деп бәрін «тазалап» қойдым. Ер адамдар әйелдердің құйтырқылығына, 
сайқалсығанына онша-мұнша сенбей, «бұған дейін не істемедің екен» 
деп күдіктеніп тұрушы еді, мына кісі сенгіш екен... Өзім тарапымнан 
әлде қайтеді, мүмкін қойсам қоя салармын деп жүрмін. Ал, маған де-
ген шын сезімді алғаш қабылдауым. Қыздың әкесі де ойнап, күліп бо-
лып, қызық тарқаған соң тастады да кетті өз отбасына. «Бұл қайтер 
екен?» деген күдік те жоқ емес. 

2-мамыр
«Әй, осы мен не істеп жүрмін?» деуге мұрсат, тіпті уақыт жоқ сияқты. 

Басқа бір шаңырақтың ойранын шығарып жүрмеймін бе? Қандай 
әйел, қандай еркек болса да отбасының адалдығын, бір-бірлеріне де-
ген тазалықты талап етпей ме? «Тана көзін сүзбесе, бұқа бұйдасын 
үзбейді» дегенді қазақ текке айтпаған шығар... Бәленің бәрі менен 
басталып тұр ма екен дегенді ойлағым да келмейді. «Қарғысқа бе-
кер қаласың...» деп еді әнеукүні қызметтес келіншек, менің әрекетімді 
естіген көрінеді. Қарғыстан қырылса ендігі жерде бүкіл зинақорлар, 
көңілдестер қырылып қалар еді ғой... Жүр ғой, әне, бәрі тайраңдап... 
Қайта ақ, таза, арлы деген небір сұлулар күйеулерінен айырылып, 
азып-тозып, бейшара болып қалды. Яғни, көңілдестердің заманы... 
менің заманым, қолыма келіп өзі түсіп тұр екен, неге пайдаланбасқа?... 

5 қазан
Ыстық құшақ, айқасқан білектер жазылмай тұрып ол: « Сен маған 

бір бала туып берсең, мен саған үй сатып алып берер едім» деген-ді. 
Жас иіс аңсады ма екен?! Немерелер өз сәбиіндей болмайтын болғаны 
ғой, сірә... Іштей қуанғаным соншалық, келістім. Жап-жас әйелге сол 
сөз болып па тәйірі?! Өз шатырыңның болғанына не жетсін? Өйтіп 
тұрған адамды шал деуге аузың бара ма? Шал демекші бір әзілдің 
есіме түсіп тұрғаны: Шалмен көңілдес болған бойжеткенге құрбысы:

– Не болды сонша, шалмен жүріп, көзің қарайды ма ? – депті. 
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Сонда анау:
– Ақшасын алғанда қай жылы шыққанына қарамайсың ғой, – депті. 

Менікі де сол ғой... 

11 сәуір
Бүгін менің туған күнім. Әдеттегідей жұмыстан өзім сияқты «еркін» 

әйелдерді, кәрі қыздарды жиып алып, ішімдіктен ішіп, мұңымызды ай-
тып, жылап алушы едік... Бүгін ешкімді шақырмадым. Күттім. 

Далада көктемгі нөсер құйып тұр. Жаңбырдың біркелкі, сылбыр сы-
рылы көңіл күйіме қатты әсер етіп, жалғызсырадым. Түн ортасы болып 
кетті, келмес пе екен деген күдік көңілімді жайлап, әбден торықтым. 
Келді-ау... Отбасынан шығып кетудің ретін таба алмай ол да әбден 
қиналыпты. Әйтеуір, біреуге айтып, әлдебір шұғыл шаруа шығып 
қалды дегізіп, телефон соққызып, әзер шығыпты. Сондай, амалтапқыш 
өзі... Қонып қалғысы келіп-ақ еді, бірақ үй-іші сезіктенетін көрінеді. 
Кәдімгі түнгі жортуылда жүрген ұрыларға ұқсап, түнделетіп, боран-
датып қайтып кетті. «Өзіңе бірнәрсе сатып аларсың» деген қаражатты 
көріп, жанымды жылыттым. 

Өзім қуанып, алғаш рет «еріммен» туған күнімді қарсы алдым. 
Сыртынан біреудің ерін өзіме таңып, мәзбін. Шын ерім болуға әзірге 
ниет білдірген жоқ. Ал, ниет білдірсе ше?! Әне-міне зейнеткерлікке 
шығайын деп тұрған, әкемнен мүшел жас үлкен адаммен (оның 
қызынан да кіші екенмін) өмірім қалай байланыспақ? Әзірге, өз басым 
махаббаттан гөрі жалғыздықтан құтылғым келді, біреуге арқа сүйегім 
келді. 

1-қыркүйек
Қызым мектепке кеткен. Ерекемнің, пірімнің көлігінің даусын естіп, 

атып шықтым. Отбасымен шетелге барып келген екен, қуанып кеттім. 
Сағынып қалғандай ілтипат білдіріп, құшағымды аштым. Кетерінде 
қолыма шетел ақшасын қыстырды. Күздік киім ала алмай отыр едім... 

31 желтоқсан
Жаңа жылды тағы жалғыз қарсы алмақпын. Қыз жаңа жылда доста-

рымен бірге болмақ болып кеткен. Әке-шеше де менің өз қолыммен 
жасаған тағдырыма намыстанып, ел-жұрттан ұялып, мені туған ұядан 
қуып жіберген. Әрине, олардыкі дұрыс. «Ел құлағы – елу» деген емес 
пе, біздің қатынасымыз оларға да жетіпті. Әкемнен үлкен адаммен 
ашына болғаныма әсіресе, әкем қатты налыпты. 
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12-қаңтар
Көп болды. Ерекең келмеді. Былтыр осы уақытта қуанышым 

қойныма симай отыр еді. Телефон соғамын алмайды немесе өшіріп 
тастайды. Япырмай, сүйетін сияқты еді ғой... Әне-міне әйелінен заңды 
түрде ажырасып, бірге тұрмақшы болғанбыз. «Жасы келіп қалған 
адам. Мен оның жарты жасындамын. Ертеңгі күні құтыла алмай жүрем 
бе, мінезі де қиындау көрінеді, қайтемін?» деп ұзақ ойланып, ақыры 
сүйетініне көзім жеткен соң, келісімімді бергенмін. Риза болғаны 
соншалық, қасымда қалып қалған болатын. Сол «келемнен» әлі жоқ. 
Жұмысына іздеп баруға дәтім жетпеді. 

10-мамыр
Өстіп жүргенде уақыт зымырап өте берді. Баяғы көкжиекте жүрген 

ескі таныстар қайта келіп, кетіп жүр. Отыздан жаңа асқан жас ағза 
ер адамның иісіне де елітіп, нәпсі құрғыр шыдатпай, кейбіреулерін 
«қабылдап» та жібердім. Бұрындары ана кісі көріп қалар, сезіктеніп 
жүрер деп, бейкүнәлік қалыппен көрінейін деп ешкімді жолатпаған 
едім... Олар да бірдеңені сезгендей бірінен кейін бірі телефон шалып, 
«көрген жерде ауыл бар» деп жүргендей... Енді не болды?

15 маусым
Қыз кетті қаңғырып. Өзім теледидар көріп отырғанмын. Кенет дик-

тор: «Ендігі әңгімеміз ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере өсіріп, 
келіндер, күйеу бала тәрбиелеп, бұтағын алысқа жайған бәйтеректей, 
әдемі қартайып отырған отбасы жайлы болмақ», – дегені сол еді, 
бүкіл бала-шағасының ортасында отырған Ерекемді көрдім. Келмей 
кеткенінің себебін енді түсінгендеймін... «Яғни, қандай сүйіспеншілік, 
қандай махаббат, қандай уәде болса да өз жанына жақын адамда-
рынан артық болмайды екен-ау, «ер айналып елін табар, ат айналып 
үйірін табар» деуші ме еді?...» деген түйін көкірегіме келіп кептелді. 

Көз алдыма алаңқайдағы қанден елестеді. Соның ұлып, шәуілдеп 
қалған кейпі... Қаншалықты жолшыбай қанден жабысса да өзінің 
үйреншікті жұбымен кете барған иттер жолжөнекейдің жол бойында 
қалатынын тағы бір дәлелдегендей болды.. 

Көз жасым кеудеме тамшылады. Егер о баста арымды аяққа 
бастырмаған болсам, ата-ана тәрбиесіне көнсем, мен де әжептәуір от-
басын ұстап отыратын едім-ау... Ата-ана демекші, анам мектепте, ба-
стауыш сыныпта ұстаз ғой.., енді ел-жұрт оны кінәлап жатқан көрінеді. 
«Өзінің қызы ауылда жезөкшелікпен айналысады, басқалардың бала-
ларына қалай ол тәлім-тәрбие бермек?» дейтін көрінеді... 
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Ұяттан айырыла салу оп-оңай екен де, қайтадан жиып алуға бол-
майтынын түсіндім... Бірақ, бәрі кеш... Тек жаратқаннан сұрайтыным 
– менің тағдырымды бойжетіп келе жатқан қызым қайталамаса 
екен. Нәпсінің күңі болғанымды енді мойындап отырмын. Біреудің 
шаңырағын шайқалтып, отбасын бұзып, бақытқа жету де мүмкін емес 
екен... Еркектің аты еркек, маған не жорық? Басы бос біреу де емес, бір 
әулеттің ақсақалына жабысқаным не?! Кейіннен әйелі естіп қойыпты, 
ұрыс-керіс болып жатыр екен оларда дегенді естіп едім... Бірақ, мына 
отырыстарына қарағанда еш ың-шың болмағандай... Қайта айналып 
үйіріне барды, «адасқанның айыбы жоқ» деген емес пе... 

* * *

Қызым мүлде тыңдамайтын болды. Түні бойы қаңғырып, күні бойы 
ұйықтап, оқуына да бармайды... Қайтсем екен ?.. Шарасыздықтан ба-
сым қатып отыр едім... 

Кенет... есікке әлдекім келгендей, сығалағандай болды. Баланың 
оянып жылағанына қарамастан есікке жүгіріп барып қарасам, ешкім 
де жоқ.. Сөйтсем, тағы да сығалап жүрген жалғыздық екен... 

2008 ж. 
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ТІРШІЛІК

Алтайдың қысы ақ көрпесімен даланы қымтап, орап тастаған. Аппақ 
жамылғы боз аспанмен астасып, айналасы жұп-жұмыр, аузы-мұрны 
жоқ отау сияқтанады. Ал, етектегі елді мекен сол алып қауыздың 
құйттай дәнектері сияқты бір жерге ұйлығып қалған. Елді мекен де-
ген аты болмаса бүгінде заты жоқ. Бір кездері әжептәуір тіршілігі бар 
бөлімше болатын. Енді сол бөлімше бөліне-бөліне, жұрты тарай-тарай 
екі-ақ үй қалған. Нарық деген алпауыт келіп, халық урбанизацияның 
уысына түсіп, сөйтіп отарыла ойдан қырға қарай ауыса бастаған-ды. 
Тып-тыныш жатқан елдің тұрмысын шайқап-шайқап тарыдай шашып 
жіберген болатын. Күн көріс қамымен ел тау асып, даладан қалаға 
ойысқан. Әл-ауқаты барлар тұқым-тұяғымен опырыла көшкен. 

Отырып қалғандардың бірі «төрімізден көріміз жақын» дейтін Жар-
қынай кемпір және шалы Рақыш. Ержеткен ұл-қыздарының қалалап, 
құйрықтарын қайқайта, сәйгелден қайтқан сиырдай кет кен дері 
қашан?! Үлкен қыздары Үкіш осы бірнеше жылдың жүзінде бір хат 
жазып, «күйеуге шықтым» деген, біраз уақыттан соң «қызды болдым» 
деп хабар жіберіпті. Кемпір мен шал «Ия, алла, ұрпақтарымды өсіріп, 
өркендете гөр! Жарылқап жанды, есіркеп малды қыла гөр», – деп бір 
Аллаға жалбарынып, сырттарынан тілеулерін тілеп отырған-ды. Со-
дан біраз жыл бұрын тағы да хабарсыз кеткен қыздары бір күні тал-
дырмаш, жас өспірім қызды әкеліп, «Бірдеңе ғып бағыңдар, мен басқа 
күйеуге шықпақпын, сендерге де жұмсарға бір адам керек. Жолыма 
кедергі болатын түрі бар», – деп әкеліп тастағанына талай күндер куә. 
Қыз байғұстың не құлағы естімейтінін, не тілі жоқ екенін білгеннен 
кейін ауылдағы екі үйдің тұрғындары «Меңіреу» деп атап кеткеніне 
де бағзы бір уақыт өткен. Бүгінде сол қыз кемпір-шалдың қолқанаты, 
жандарын тындырып, үй-ішін, қариялардың үсті-басын мұнтаздай 
етіп ұстап отыр. Қолынан келмейтіні жоқ. Үкінікіндей дөңгелек көздері 
тұнжырап, мөлдірейді де тұрады. «Бұл пендемді мылқау, керең еттім, 
енді көріктен құр қалдырмай-ақ қояйын» дегендей АллаҺ оны тал 
шыбықтай бұралтып, көздің жанарын, адамның назарын аударатын-
дай әсем, сүйкімді етіп жаратқан. «Балаларымыздан қайыр болмай-
тынын білген Алла- тағала жиеннен жақсылық көрсін деген шығар», 
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– деп қартайған шақта, шәй қойып ішуге шамалары келмей қалған 
сәттерінде қариялар бұған неге риза болмасын, соған шын ниеттерімен 
қуанышта болатын!

Тау сағасында тұрған ауылдың тағы бір тұрғыны Серікқұл. Әкесі 
Берікқұл өзіне серік болсын деп осылай атаған екен. Сол Серікқұлдың 
өзінің серіксіз қалғанына да бес-алты жылдың айналасы болып қалды. 
Өз кіндігінен тараған екі қыз, бір ұл да қалаға қарай оқу, жұмыс іздеп 
кеткен еді. Содан тұрақтап қалып, ауылға қайтпады. «Қыз байына, ұл 
жайына...» дегендей өз күнін күйттеп жүріп жатқан-ды. Алыстағы, ақ 
қарға көмілген ауылға пошта да келмейді. Хабар-ошарсыз болғанына 
да көп болды. Әйелі Естігүл қайтқалы бері мал-жан, үй-ішінің тірлігі 
бір мойнында. Қуаты қайтпаған еңгезердей, батыр денелі Серікқұлдың 
малы-малына қосылып, жыл сайын көбейе түскен. Сауылатын 
сиырлардың да қатары молайып, егіз-сегізден төлдеп, әбден мал ба-
сты болып қалған. 

Сиырларды күрп-күрп сауып, сүтін тартып, қарын-қарын сары май-
ын, қап-қап құртын бұрын аудан орталығы болған қалашыққа апа-
рып, ақша жасап қайтады. Пұл салған қапшықтың да бүйірі бұлтиып, 
қалыңдай түскен. Атына теңдеп, ұн-шайын, қант-кәмпитін ала келеді. 
Бір жаппа наны бірталайға жетеді. Қарыны тоқ, уайым – қайғысы жоқ 
болған соң өзі де бүйрекбеттеніп, қызыл-шырайланып, мұрты жылты-
рап, қоңдана бастаған. 

– Үйімнің іші әйел өлгелі көк сасып, ыс тұрып, кірлеп кетті...... Мына 
жиендерің әйел заты ғой, маған қолғабыс беріп, үй-жайымды бір рет-
ке келтіріп берсінші, ақысын жемеспін, – деп кемпір-шалдан меңіреу 
қызды сұрап алып келіп, ымдап ұқтырып, нені қалай істейтіндігін 
түсіндірген болатын. Содан бері Меңіреу де өзіне тиесілі, жұмыстай-
ақ көрші үйге де жүгіріп, Серікқұлдың қолынан әйел тірлігінің біразын 
алып, қолы босап, мойны жеңілдеп қалған болатын. Қырау басқан 
терезенің аяз салған суретін жайлап қыра-қыра үңіліп, Рақыш шалдың 
жертөлеге ұқсап қалған үйі жағына қарап, Меңіреуді күтетін әдет тауып 
алған еді бұл соңғы уақытта. Міне, бүгін тағы сөйтті. Жертөленің есігінен 
шығып, өз үйіне бет алған қызды көргенде баяғы жас кезіндегідей бой-
ына ыстық қан жүгірді. Жас қайыңдай майысып, ырғала басып келе 
жатқан қызға әдеттегіден өзгеше көзбен қарап, құлын мүшелеріне 
көз тігіп, үйіне кіргеннен ішіп-жеп, жанарымен тояттады. Қырдан 
алып келген тәттілерін үстелге қойып, қыз үй тіршіліктерін, оны-мұны 
шаруашылықтарын реттегенше дастархан жасап қойды. Ымдап, шай 
іш дегенді айтайын деп еді, қарай қоймады. Жәйлап қолынан ұстап, 
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өзіне қаратып еді, тұп-тұнық көздердің шошына қарағанын, селк етіп, 
секем алғанын сезді. Еріксіз құшағына тарта түсті. Алпысты алқымдаса 
да қызуы бойынан қайтпаған еркекті табиғи талап еркіне қоймай, 
аяушылық сезімін тапап өткендей... Айдындай мөлдіреген жанарлары 
жасындай жарқ етіп, селк ете қалғанымен қыз қимылсыз тұр. Басына 
қаны теуіп, құлағы шыңылдап, көзі қарайды Серікқұлдың. Жазықсыз 
жанға, еліктің лағындай жаутаңдап тұрған мұңлыққа деген аяныш 
сезімді құйындап келген нәпсі дауылы жеңді. Әлсіз, иілген жағына 
қарай майысқан нәзік денені қолынан келгенше умаждады. Дәл осын-
дай құнығып, дәл осындай нәпсі рахатын көрмегендей, әбден аймалап, 
шаршап құлағанша әуреледі. Ыңырсып жылаған қыз талмаусыраған 
ба, үнсіз. Нәзік тұла бойы жансыз қалды ма, әлде мойынсұнғандықтан 
ба әйтеуір, көзі жұмулы. Шалқалап жатқан қызды өзіне тартып еді, 
құшағына құлады. Бұла бойы бұлқынбады. «Оның жаны да рахат күйін 
шерткендей ме, әлде...» – деген оймен жіңішке, аппақ білекті кеудесіне 
салып еді, қайтып алмады. Аптығы басылып, алқынғаны қойып, есіне 
келген соң алдына алып, сүмбі талдай иілген бойжеткенді балаша 
әлдиледі. Ана әлпешінің, әке ықыласының тапшылығы ма, аялай түссе 
екен дегендей қыз да ер мойнына білегін орай, қапсыра құшақтады. 
Көздері жұмылғанымен көңілі ояу, өзіне пана, жанына демеу тапқандай 
әсерде. Одан басқа ештеңе ойлауға құлқы жоқ. 

Ертегідей өткен сол бір сәттің елесімен Серікқұл да бірнеше күн 
бойы бей-жай күйде жүрді. Бірақ әдеттегідей шалдың есігі ашылма-
ды, бойжеткен мұның үйіне қарай бет алмады. Беттің арын белге бай-
лап, көпті көрген басалқы емес пе, кемпір-шалдың үйіне кіріп барды. 
Жанары жалт етіп, есіктен кірген Серікқұлға қараған қыздың жүзіне 
қуаныш реңкі ұялағандай болды. «Бірнеше күннен бері неғып кірмей 
қалдың ?Көрші ауырып-сырқап қалды ма?» – деп кемпірден сұраймын 
дегенді айтып шал қаңғалақтап жатыр. Серікқұлдың жүрегі орнына 
түсті. Кемпір-шалдан келіп-кетер кикілжің көрінбейтін сияқты. Тіпті 
соның болмайтынына сенімді де еді. Өйткені, олардың азын-аулақ 
малдарын қарар адам болмаған соң, өсімінен еңбегіңді аларсың деп 
осы Серікқұлға табыстап қойған. Ит-құстан аман сақтап, күзетіп, 
бағып, жайып жүрген көршілеріне ризашылықтарын білдіріп, рахметін 
жаудырғаннан басқа қолдан келетін амалдарының жоқ екенін бұлар 
да түсінетін. 

Серікқұл үшін түн күнге ауысқандай. Түнімен малдарды күзетіп 
шығады. Таудан анталаған аш қасқырдан жиі-жиі мылтық атып қана 
қорғана алады. Қалың қардан жемтік таба алмаған аш бөрілердің 
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етектегі үйлердің малына көз тігіп, аңдығандарына біраз болды. Топ-
топ болып, шоқыда шоқиып отырып алып ұлидай келіп... ауууу-ауууу... 
Бұл болса олардың ұлығанына жауап қайтарғандай әлсін-әлсін тысқа 
шығып меңірейіп-меңірейіп тұрған құз-шыңдарды, тау-тасты бір 
сілкіндіріп қояды. Соны аңдып тұрғандай жаңғырық мылтық даусын 
іліп алып, тау-тасты аралатып әкетеді. Бірін-бірі қайталай жартастар 
біразға дейін өздерінің тыныштықтарын бұзғанға наразылықтарын 
білдіргендей ащы дауысты қақпақылдап жібермей тұрар еді. 

Күндіз терезеден түскен, сәулелі жарық күннің шуағына шомыла 
жатып, бойжеткенді құшып, мауқын басады. Әйел қолынан құйылған 
шайды ішуді ұмытып қалғанын есіне ала отырып, сораптап, ұзақ ішеді. 
Қырдан әкелген тәттілерін қыздың аузына тосып, оның үлбіреген әдемі 
еріндерімен сүйірлете сорғанын көріп, балаша қуанады. Тіршіліктің 
беті түзеліп, бояуы қанығып, әдемі рең алғандай, мына баз дүниеде 
екеуінен басқа ешкім жоқтай.... Дәл осы сәтте бұларға шынымен-ақ 
ешкімнің де қажеті жоқ болатын. Тылсым әлем, қар жапқан дала, өлі 
тыныштық, табиғаттың төл перзенттері әйел және еркек. Адам-ата 
мен Хауа-ана тәріздес... Күндер өткен сайын олар бір-біріне әбден 
үйренісіп қалды. Бірін-бірі аңсай күтіп, сағына қауышатын болды. 

Міне, тағы да Алтайдың ақ түтек бораны басталғалы бірнеше күннің 
жүзі. Мал да, жан да тырп етпей мүлгуде. Боран езуінен ысқырып, 
«қане, маған кім бар қарсы келетін?» – дегендей қаһарына міне түскен. 
Жер астынан шыққандай ирелеңдеп, созалаңдап қатар тұрған екі түтін 
шығады. Сол екеуі тіршіліктің нышанын танытқандай. Бүкіл аспан мен 
жер асты астасып, тұтасып ақ әлемге айналғандай... Биыл бұл өңірде 
қыс қатты болып тұр. Ат бауырынан асып түскен қарды омбылап, 
екі үйдің ортасында жүретін екі-ақ адам. Бүкіл тіршіліктің үміт жібін 
жалғастырып, өмір атты үлкен сахнаның басты кейіпкерлері рөлін ой-
наушылар да осылар. Сүю, сағыну, бірін-бірі аңсау бар жерде торығу, 
жабығу, үмітсіздік дегендерге орын жоқ екендігін тіршілік шіркін тағы 
бір дәлелдегендей. Өмірге, өмір сүруге деген махаббат оты да қоздап 
жалындай түскендей. 

Дүлей табиғат та, маң дала да, түксиген таулар да осы бір адамзат 
сезіміне, өзге тіршілік иелерінен осындай ерекшеліктері бар адамға 
қызғана әрі қызыға қарағандай... 

Әлде бір тосын сезім қыз бойын билегелі бірталай уақыт болды. 
Тал шыбықтай белі толысып, аяқ-қолы жұмырланып, өңінде шырай 
көбейгенін «сәл толысқаным жақсы ғой» деп ойлап қойған болатын. 
Енді түннің бір уағында біреу түртіп қалғандай оянады. Шынымен-ақ 
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түртеді, ал қозғалып жатқан болашақтың өкілі, өмір жалғасы, тұла бойы 
тұңғышы екенін көпке дейін біле алмады. Кейіннен барып омырауға 
сүт толып, құрсақтағы сәби өсе бастағанда ғана қуаныштан көзіне жас 
келді. Өзінің ана болатынына шексіз қуанған. Көңіл қабаттарының 
тереңінен көтерілген ана болу бақытын сезініп, жаны жай тапқандай. 
Сол бір бүкіл адамзат мойынсұнатын сезімнің бесігінде тербелгеніне 
дән риза болатын. Сөзін айта алмаса да жан дүниесінен шығып жа-
татын әлди әуенін өзі іштей ұзақ тыңдап, айта-айта шаршап, ұйықтап 
қалатын. Өз бойындағы өзгерістерді байқамады ма дегендей оның 
қарулы қолдарын іш тұсына апарып қояр еді, «қыспа мені» дегендей 
дереу құрсақтағы сәби бұлқынар еді. Екеуі де мәз болатын соған. Ри-
ясыз қуанатын. 

Уілдеген боран шегіне жетіп, ұйытқыған жел де саябыр тапқан. Енді 
мүліген тыныштық орнап, табиғат мінезі басылып, табиғаттың Жер-
перзенті ақ көрпенің астында қалғып, мүлгіп, ұйқылы-ояу жатыр. Та-
улар да момақансып, жуаси қапты. Бәрінің үстінен тәкәббар қарап 
тұратын шың ғана тасты жара жайғасып алған шынар қызбен сыбыр-
ласып, сырласып тұрғандай... 

Меңіреу қыз, меңіреу тыныштық, меңіреу табиғат... Тек адами 
тіршілік қана осынау меңіреу дүниенің түңілдігін сырып тастап, ары 
қарай жалғасуда... 
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ШАРАСЫЗ

 Сенiскен досым да жоқ, асылым да, 

 Ақыры өлең қылдым, жасыдым да. 

 Көрмеген көп дүние көл көрінді, 

 Кірлемеген көңілдің ашығында. 

 Абай

Алла тағала бұл дүниеге келтiрiп, адам етiп жаратқан соң, маңдайға 
бiткен жолдың бақ па, әлде сор ма, әйтеуiр бiреуiмен өмiр кешедi. Бiрақ, 
неге сол «сор» деген көбiрек жабысып, «бақ» дегенiң ойқастаңқырап, 
қашып, бейшара сормаңдайлар, бақытсыздар қатары молаяды екен? 
Сол сұрақтарға жауап таба алмаған сайын осынау бiр оқиға көз алды-
ма келе беретiн едi... 

Мына бiр қаршадай баланың маңдайына бiткен сордың бiр себебi 
– арақ. Мөлдiреген қап-қара, тұнық көздерiнен үнемi мұң табы сезiлiп 
тұратын, нәзiк, ап-арық, күнәсiз сәбидiң көз қарасына тап келiп қалған 
сайын жерге қарап өтетiнмiн... Мұңдысын-ай... Қасiреттiң, шердiң, 
қайғының табы емес, балалықтың шаттығы, қуанышы, еркелiгi сезiлiп 
тұруға тиiстi жанарға түскен көлеңке сол бал дәуреннiң белгiлерiн 
қалқалап, көлегейлеп көрсетпей тұрғандай... 

«Осы бір арақ дегендi кiм ойлап тапты екен? Сол бәлекет болма-
са қарным ашпас еді, менiң шешем де ана Арманның, Айдостың әке-
шешелерiндей әйбат кісі боп, мен де сол балалар құсап қарыным тоқ 
болып, таза киiнiп, алаңсыз ойнап жүрмес пе едiм...» деген ойлар-
ды жиi ойлайтын да, сәби жүрек өзiнше қиналатын, өзiнше сан та-
рау сұраққа жауап iздеп сарсылатын. Осы тектес сауалды тосыннан 
маған қойғанында қатты тосылып қалғанмын. Әдеттегідей, күнделікті 
жұмысқа бет алған едім. Санаммен сәбиді іздеп келе жатқанмын, ал-
дымнан шыға келді. 

– Сәлеметсіз бе, тәте! – деді мұң кіреукелеген көздері жасаурай. 
– Сәлемет пе, қалқам? Ойнауға шықтың ба? – дедім сөз ретін таба 

алмай. 
– Айтыңызшы, менің мамам неге арақ ішеді? Ал, сіз неге ішпейсіз?
– Арақ деген жаман нәрсе, сонан кейін ішпеймін... Ал мамаң жайы-

на келсек, оның өзінен сұрау керек болар.., – дедім күмілжіп. 
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– Маған ішпейтін мама тауып бересіз бе?

«Япырмай, мама деген біреу-ақ болады, кез келген адам ана бола 

бермейді дегенді қалай түсіндірем» – деп дал болдым. Сәби сана-

сында сондай үлкендерге тән ой жүреді деп ойламаппын. Ішкілік 

дегенді кім ойлап тапқан бәлекет екеніне, адамдардың соған не үшін 

құмартатынына шынымен-ақ жауап таба алмадым. 

Бұл баланың көзiн ашып көргенi шешесiнiң ащы суды iшiп алып, 

әлде кiмдермен керiлдесiп жатқаны, немесе өздерi сияқты бiр топ 

адамды жинап, айғайласып, ауыздарына келгенiн айтысып, орын-

сыз ыржыңдап, ия болмаса бір-бірлерінің кеңірдектеріне жармасып 

жүргендерi. Солармен таласып-тармасып бiрдеңенi iшiп-жеген бала 

босаған шөлмектердi солдат қып ойнағанды әдетке айналдырған. Ол 

өзінің кішкентай нәресте кезiнде анасының онша iшкiлiкке салына 

қоймағанын, күйеуi тастап кеткенiнше әжептәуiр әйел болғанын, өмiр 

деген алып теңiздiң толқынына қарсы тұра алмай, босбелбеу, ынжық 

мiнездi анасының осындай күйге душар болғанынан хабарсыз бола-

тын. Бұл ащы судың не сиқыры барын нәресте сәби бiле алмайтын. 

Әйтеуiр, соны ұрттамаса бұны жазықсыз ұрып-соғып, әйтпесе ұрсып 

алатын анасы бiрер стаканды ұрттап жiберген соң керемет тамаша, 

жайдары мiнездi адам болып шыға келетiнiне қайран қалады. Оның 

ащы су екенiн ана бiр жолы татып көргенi бар. Отырған ағалардың бiрi:

– Әй, атың кiм едi? Кел, ағалардың мынандай да ащы нәрсенi 

iшетiнiн көр, еще, соны iштiң деп балалары ұрсатынын қайтесiң... Мә, 

татып көр... – деп Мәлiкке ұрттатып жiберген едi. Бұл сонда қақалып, 

шашалып, көзiнен жасы ағып, тұншыға жөтелген болатын. Олар оған 

қарқылдап күлiп: «Әне, көрдiң бе, бiрақ кейiн үйренiп кетесiң... Зәмзәм 

суы деген осы шығар деп ойлайсың... Бұнысыз тұра алмайтын халге 

жетесiң... бiз сияқты...» деген еді мәз-мәйрам болып. 

Анадағы ағалар айтқандай, кейiн iшерiн, iшпесiн бiр Алла бiлер, 

бiрақ дәл қазiргi уақытта оның ащы суға тәбетi тартар емес. 

Сәби жүрегi күндердi екiге бөлiп үйренген: жақсы күндер не-

месе жаман күндер. Жақсы күндер дегенi анасының үйде отырып, 

бөтелкелердiң түбiнде қалған бiрдеңелердi iшiп, басын, қабағын жа-

зып алған соң, оны-пұныдан тамақ пiсiрiп беретiн күнi. Ал, жаман 

күндер... Ой-бой..., оның бетiн құдай ары қылсын, мамасы дала безiп 

кетiп, iшiп-iшiп, үйге қайта алмай, жолда құлап жататын күндерi. Он-

дай кездер Мәлiктiң басына қара күндер туды дей бер... Құлап жатқан 

шешесiнiң басын отырып алып, жалынады, жылайды: «Мама, мама, 
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жүршi, үйге барайық, үйде ұйықтайықшы... Мама, мен қорқамын... 
Менi бiреу алып кетедi ғой... тұршы...»

Ал, оның тұрмақ түгiлi, көзiн ашып, кiрпiгiн қимылдатар шамасы 
жоқ. Аздан кейiн жылап-жылап көз жасы таусылған соң жұлқылап, 
сүйремекшi болады. Бiрақ жетi жасар баланың шамасы неменеге 
келсiн... 

Алматының ақ жаңбыры бiрнеше күн бойы сiркiреп-сiркiреп 
тиылған болатын. Тоқталған, шалшық суларды ертемен тұра сап, 
кешiп ойнап жүрген Мәлiктi тағы кездестiрiп қалдым. 

– Неғып ерте тұрдың? Ұйықтамадың ба? – дедiм. 
– Ұйқым келмейдi... үйге де барғым келмейдi... 
Сұмдық-ай... Қаршадай сәбидiң көзiнiң айналасына да әжiм түседi 

екен-ау... 
Талайдан берi күтiм көрмеген баланың үстi-басынан күлiмсi иiс 

шығады. Жұрегiм шым ете қалды. «Осы жақын күндерi бұл бала-
ны күштеп балалар үйiне тапсыруға кiрiспесек болмас», – деген ой 
ұшқыны тағы жалт еттi. 

Анау топ-топ болып жүрген балаларға да қосыла алмайды бұл. 
Мәлік балаларға жақындаса-ақ олар бұдан қаша жөнеледi, тiптi бол-
маса келекелеп: «Алқаш, алқаш, алқаштың, ішкіштің баласы» деп бiрi-
гiп айқайласады. Шарасыздықтан отырып, отырып бұл ұйықтап кетедi. 

Есi кiрiп, етегiн жабуға шамасы келсе, анасы тұрып, тәлтiректеп, 
үйге бет алады. Шамасы келмесе сол жатқаннан мол жатады. Өткен-
кеткендердiң бiрi балағаттап, бiреуi теуiп те кетедi. Әйтеуiр, мұның 
ұғымынша, Мәлiктi емес, мамасын кiнәлайды. «Өй, ұятсыз неме!» 
деп теппек болып, аяғын көтере берген бөгде ағаның аяғына жабы-
сып, ұстай алғаны бар... бiрде. Есесiне таяқ мұның өзiне тидi ұзақ 
жылады, егiлiп жылады... Не себептi анасы екеуiнiң осындай күйге 
түскендiктерiн ұға алмай дал болады. Бөгде бiреуден жеген таяғына 
емес-ау, сәби жүрек тағдырдың таяғының ащылығына жылады. 

Қарны да ашып, бiр ыстық тамақ жегiсi келдi. Көршiлерi, Арманның 
шешесi, бiр жақсы тәтей. Анада, екi-үш рет бұны шақырып алып, 
маңдайынан сипап: «Айналайын-ай... сенiң жазығың жоқ қой... 
ана құдай атқан, Айжан ғой жазықты. Сенi мәпелеп өсiрiп, тапқан 
таянғанын араққа емес, саған арнап отырса ғой, сенi сорлатпас едi-
ау», – деп бiраз ұрсып алып, Мәлiктi жақсылап тамақтандырған бола-
тын. Сол күнгi тамақтың дәмi аузына келiп, езуiнен сiлекейi ағып кеттi. 

Айтқандай, үлкен қара сөмкесi бар, жиі келiп жүретiн, кеше көршi 
подъезге кiрген сол апа келсе бiр жақсылықтың боларын сезедi, 
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ол ақша бередi, яғни жақсы күндердiң бiрi. Ондай сәттер бiр ме-
реке бұлар үшiн. Мамасының сөзiмен айтқанда: «Сенiң өлген әкең 
о дүниеден ақша салып қояды анда-санда». Екеуi базарға барады 
ол күнi. Бұның сұрағанын әпереді сонда мамасы. Әрине, Мәлiк тәттi 
сұрайды, ойыншық сұрайды. Бірақ, бiр рет қана «аяғымдағы санда-
лым тесiлiп қалды, жүгiрсем тас кiредi» деп айтқаны есiнде. Сөйтiп, 
ес бiлгелi бiрiншi рет өзi болып киiм алдырған. Егер ол жақсы күнi ма-
масы базарға сау барса, үйге бiраз тамақтар, заттар алады. Соңында 
әрине, бiр-екi шөлмек алуды ешқашан ұмытпайды. 

– Алмашы, мама, оны алмашы, – деп бiрер рет қолына жармасып 
едi, Мәлiк шапалақ жеп қалған-ды. Содан берi қарсылық жасамайды. 
Бәрiбiр алғысы келсе алады, ешкiмдi де тыңдамайды. Алса алсын тек 
үйге барып iшiп, ұйықтап қалса екен... Ең басты тiлегi – ешкiм кел-
месе екен... Әйтпесе, ана жолғы ұзын сары аға қасындағы кiсiмен 
айқайласып, ақыры оған лақтырылған шөлмек Армандардыкын-
дей түрлi-түстi болмаса да әйбат көрсетiп тұрған телевизорды быт-
шыт қылды. Содан берi не «мультик», не «соғыс» көре алмаған ол iшi 
пысқан соң айналып келiп, сол шөлмектермен ойнайтын... Өмiр осы-
лай өтiп, тiрi адамдар тiршiлiгi созыла берер ме едi... Егер осынау бiр 
оқиға дүниені дүр сiлкiндiрмегенде. 

Ертемен кеткен анасы күнi бойы үйге оралмаған соң Мәлiк оны 
iздеп көшеге шыққан болатын. Үйге жақын маңайдағы базарда жи-
налатын едi әдетте мамасының жолдастары, сол жерде бiрiгiп, ақша 
жинап, арзан арақ сатып алып iшетiн. Ол жерден ешкiмдi таба алма-
ды. Қайтып келе жатып, жол айырығында құлап жатқан әйелдi көрiп, 
солай бұрылды. Мамасының киiмдерiне де ұқсайды киiмдерi. Тезiрек 
жетiп жол шетiне шығармаса машина басады. Әне, бiр иномарка 
ағызып келедi. Оны жүргiзетiндердiң бәрi де ақшалары көп, «блатной» 
ағалар. Олар басып кете бередi, Өйткенi олар ешкiмнен қорықпайды. 
Мамасының түсiндiруi бойынша ақшасы көп адамдар ештеңеден 
қорықпайды. 

Тұра ұмтылып, санасында тек «басады-ау» деген ой болған, жолға 
жүгiрiп шыққан ол өзiнiң тоқтатып үлгермеген машина астына қалай 
бүктетiле құлап түскендiгiн аңдауға шамасы келмедi. Баланың қай 
жақтан жүгiрiп шыққанын, қалай жүгiрiп шыққанын байқамай қалған 
машина иесi басын қос қолдап уыстаған күйi отырып қалды. 

Жиналған жұрт баланы танып, анадайда мас болып құлап жатқан 
Айжанды көрiп iстiң мән-жайын айтпай-ақ ұққандай... Баланың өлi 
денесiн жедел жәрдем алып кеткенде, тiрi өлiк болып жатқан ананың 
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денесiн милиция машинасы алып кеттi. «Шарасыз нәресте, қатыгез 
тағдырдың құрбаны болдың-ау...» деп баяғы Арманның мамасы көзiне 
жас алды. 

Ана бiр жылы орыс, қазағы, басқасы бар балалар үйiне бермек бо-
лып едi осы баланы. Сонда арақ iшудi қоямын, баламды өзiм бағып-
қағамын деп уәде берiп Айжанның бермей қойғаны есiне түстi. Одан 
кейiн аумалы-төкпелi заман басталып кеттi. Кiмнiң өмiрiне кiм көңiл 
бөлдi дейсiң... Сөйтiп Мәлiктiң тағдыры да қарбалас тiрлiктiң тасасын-
да қалып қойған едi... 

Сол оқиғадан берi көкiрегiмде тұнып қалған мұңды аластай алма-
дым... Көз алдымда шарасыз, өмiрдiң дауыл-желiне қарсы тұрарлық 
қауқары жоқ сәби, еш жазығы жоқ, бiрақ өмiр сүруге құқы бар сары-
ауыз балапан мәңгі бақи тұрып қалғандай... Өмiр ме, тағдыр ма, iшкiш 
ана ма, қол ұшын беруге жарамаған айналадағы адамдар – бiздер ме, 
тiрi өлiк әке ме, әйтеуiр, кiнәлiнi ұстай алмадым... 

Кiнәнiң бiр ұшын артып қояр мектеп те бар екен-ау! Күзде бiрiншi 
класқа оқуға Мәлiк те барған едi. Айжан да әжептәуiр киiндiрiп ұлын 
жетектеп апаруын апарған-ды. Екi-үш айдан кейiн мектеп те оны 
оқытудан бас тартты. Жүйелi тәрбие көрмеген, арнайы дайындықтан 
өтпеген бала әрине, басқаларға қарағанда ақыл-ойының өзгелерден 
кем көрiнуi, өмiрден қалыс қалуы шындық едi. Оның үстiне күнделiктi 
мектепке күтiп, мәпелеп апарар ана болмаған соң, бақыламағаннан 
кейiн ұзақ уақыт сабаққа келмеген баланы шығарып тастаған-ды. 
Мәселенi оңай шешудiң жолы құтылу болып шыққан ғой... 

«Әй, Айжан, Айжан! Қол аяғы сап-сау, сүп-сүйкiмдi сәбиден айы-
рылып қалдың-ау! Ертең-ақ бiр азамат болып шығар ма едi... Шiркiн-
ай... уһ...» деп Арманның шешесi есiне түскен сайын күрсiнiп қояды. 

Айжан болса сылтаудың жаңа түрi табылғанына бiр жағынан 
қуанғандай сыңай танытып, iшуiн үдете түскен. Бiрақ қап-қара 
көмiрдей шашының арасын аралаған тарау-тарау ақ iштен жеген 
күйiктi аңғартқандай... Қалай болса да, не десек те ана ғой... 
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КҮНАҺАР 

Қалаужан қызметтен босағалы бері мазасыз күй кешуде. Сауықты- 
сайранды, тоқшылықты, торқалы ортадан бір-ақ күннің ішінде елсіз 
аралға түсіп қалғандай. Өзі де тым асқақтап кетті ме, әлде үлкен 
бастыққа біреу жамандап қойды ма, несі жақпағанын өзі де білмейді, 
әйтеуір, орнынан бір-ақ күнде алып тастады. Кейбіреулерді отырған 
креслосынан жұлып алса, кішірек екіншісін бере қоюшы еді. Бұған 
өйтпеді. Барсың ба, жоқсың ба деп мұны ешкім де елемеді. 

– Қалеке, Қалеке! –дейтіндердің қолапашымен, қошеметімен 
жүріп, дәуренінің өткенін білмей де қалыпты. 

– Ой, Алла-ай! Жалғыз қаламын деген ой бір сәтте болса санама 
саяламаған екен ғой... 

– Неге жалғызсың? Бала-шағаң бар емес пе еді?! – дейді сайқал-
сынған ой мұны қажап. 

– Ой-бу-у... мына алдамшы тірліктің арқасында олардың алдындағы 
қадірім қашып, сыйым кетіп қалыпты ғой, – дейді бұл. 

Осылайша отырып, сайқал ой мен салмақты ой арбасады. Қалаужан-
ның көңіл-күйін қара бұлт қаптап, өткен күндеріне көз жіберіп, бұл 
күннің бұлай болу себебін іздейді. 

Қалаужан Түркістанның киелі топырағында туып-өсті. Елеусіздеу 
болып жүріп, орта мектепті бітірді. Жастар тайлы-таяғы қалмай оқуға 
кетіп жатқан соң бұл да кемпір-шалдың жиған тергенін қалтаға са-
лып «Алматы қайдасың» деп қайқайған болатын. Киелі, қасиетті ба-
балар жатқан жердің әсерінен бе, әйтеуір өзіне бөгде біреулердің 
мейірімі түсіп, көмегі тиіп жүретін. Солайынша бағы жанып, қаймана 
қазақтың көмегінің арқасында оқуға түскен еді. Институттың есігінде 
кезекші жібермей, топталып тұрған жұртты қақ жара өтіп бара жатқан 
ұзынша, арықтау жігіт ағасының артынан неге екенін өзі де білмейді 
«Көке! Көке!» деп Қалаужан тұра жүгірген еді. Бұл дауыстың ол кісіге 
қатты әсер еткені сондай қалт тұра қалып, кейін бұған қарай жүрді. 
Қарсы келген кісіден қаймығып, сасып қалған бала «Кешіріңіз, көкем 
көзіме елестеп кетіп...», – деді төмен қарап. 

– Айып емес «көке» дегенің құлағыма жағып, – деді ол да мұңайған 
күйі. Оның есіне соғысқа әкетіп бар жатқан әкесінің артынан «көкелеп» 
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жүгіргені түсіп еді. Соған іші жылып, баланы өзімен ертіп, институтқа 
алып кіріп, ешкімі жоқ шал-кемпірдің баласы екенін естіп біліп, қол 
ұшын беріп, оқуға түсіріп жіберген. Аузына салып бергенді сіңірмесін 
бе, оқу орнын жақсы тәмәмдап, көптің қолы жетпей жүрген дипломды 
қалтасына салған. Сонан соң біреуді ағалап, біреуді апалап жүріп сан 
түрлі қызметке қолы жетті. 

Әрі қарай несін айтасыз, әрі қарай қолының ұшына іліккеннен ай-
ырылмайтын табиғи бейімнің арқасында қызметтен қызметке өсіп, 
бағы жанды. Үкіметтің түрі ауысып, шенеуніктердің қызметтерінің 
аты өзгеріп, қалың жұртшылық қайта құрылыстың оңына әлде соңына 
қарарларын білмей мәңгіріп қалған тұста бұл өзінің еті тірілігімен 
әкімдіктің божысына ие болған болатын. Міне, содан бастап «Қалеке» 
болды, содан бастап тасы өрге домалады. Жұмыс жүріп жатыр. 
Бағыныштыларын шақырып алып сілкілеп-сілкілеп, бағыттап қоя 
береді. Олар тепеңдеп желіп береді, желімей көрсін.... 

Ақша деген жарықтықтың көгі де, жасылы да өзінен өзі келіп 
қалтасына түседі. 

– Қалеке, үйге шақырса келмейсіз, уақытыңыз тығыз ғой.... Үйге 
келе қалса, кигізейік деген костюміміз еді.... 

– Қалеке, шет жаққа демалысқа жүрейін деп жатыр екенсіз.... мына 
бір пұл жолаяққа дегендей... 

– Қалеке, келуіңізді жуып шақырайық десек, келмейсіз.... мінеки 
жолыңызды жуып бергеніміз.... 

Мұндай толып жатқан себеп-сылтаулармен келетін конверттің бәрі 
есебі жоқ нәрселер. Кейбірі есінде қалады, кейбірі есінде қалмайды 
да. Есеппен, жоспармен жасалынған, жасалып жатқан үлкен шаруа-
лардан келіп құйылып, еселеніп кіретін табыс түрлері өзіне ғана мәлім. 
Қаражат молайған сайын, бара-бара, кейіннен тіпті көңілге желік кіріп, 
жас қыз- келіншектерге көз сала бастады. 

Отыз жыл отасқан, алғашқы қалыптасу дәуірінің ыстық-суығын 
бірге атқарысқан, пәтерден пәтерге қаңғып жүріп балаларын, өсірген 
қиын-қыстау кездердің бәрінде, өмірдің аумалы-төкпелі күндерінде 
қасында табылған жардың бойынан мін табатын мінез пайда болды. 

Жасы келіп қалған әйелдің олпы-солпы денесінен бойын 
аулақтатып, 

«Саған керегі осы-ау...» дегендей бір уыс ақшаны үстелге шаша 
сала тын. Әйелі болса: «үлкен қызметтің аты үлкен қызмет қой... 
жауапкершілігі көп... шаршап жүрген болар.... аман болсыншы» деп 
өзін-өзі жұбататын. Балалары да әке бойындағы өзгерісті байқап, 
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іштерінен жақтыртпай жүретін. Билік те, қаражат та таныс та оның 
қолында болғандықтан наразылықтарын білдірмей, қарсы ештеңе дей 
алмай, біржағынан аналарының мұңайған, жалғызсыраған жүзі жан-
дарына батып, күй кешіп жатқан еді. Ал Қалекең болса бір мекеменің 
құлағын ұстап отырған жолдасының хатшысы, сүйкімді жас қызға сөз 
салып, бозбала кездегідей жүрегі лүпілдеп, сый-сыяпат жасап, қолына 
гүл ұстап, әжептәуір өзгеріп кеткен-ді. 

 Соңғы демалысында екеуі шетелге де барып келді. Жас ағзаның 
әсері ме, әлде күйдің өзгерісі ме әйтеуір, Қалекең түлеп, қанатын 
қомдап, ширығып шыға келді. Желіккен көңіл мұнымен басылмады. 
Сарықарын бәйбішесін ертіп ақсүйектер ортасына барғаннан гөрі 
әрі жас, әрі сұлу келіншекпен жарасатындай көрінді де тұрды. Соның 
сылап сыйпағанын үнемі аңсайтын болды. Содан қолда тұрған соң 
мәселені тез шешіп, өзіне салдырып жатқан үлкен үйдің босағасынан 
көңілдесін аттатты. Балаларына:

– Үйлі-жайлы болғандарыңа да, болмағандарыңа да көмектесіп 
тұрамын. Жағдай осылай болып қалды. Мамаларыңмен тұра алмай-
мын, – деді. 

Тек институтта оқитын қызы шыдай алмай, еңіреген күйі көзі жасқа 
шыланып, аузына сөз түспей, дағдарып отырған анасының алдына 
құлап түсті. Бар болғаны осы. Бірақ ол өз басы үшін, өзінің өмірін 
мәнді, маңызды тіпті, бақытты ету үшін жасалған бұл әрекетін күнә 
деп есептеген емес. Сөйткен сүйіктісінің мұның қолынан билік кетіп, 
судай тасыған бақдәулет сарқыла бастағанда қолда барды бөлгізіп, 
өзіне тиесілісін алып, өзін төрт қабырғаға қаратып, жасырақ біреудің 
етегінен ұстап кетіп қалғаны жанына батады, жүрегі сыздайды. 

«Күлшелі бала сүйкімді» дегендей жай-жағдайларын айтып, мұның 
қабылдауына көп адам келетін. Келгендердің көпшілігін жоғары дағы-
лар дың таныс-туыстары болмаса орынбасарларына жіберткізеді. 
Ақиқат, шындық іздеп келгендердің, қолында қаржысы жоқтардың 
көпшілігі жылап қайтып жататын. Еркіндікті өздеріне беріп қойған 
орынбасарлары мен көмекшісі басшыларының осал жерін біліп 
алғандай.... 

– Мына бір мәселеге қолыңыз керек болып тұр, – деп құжаттың 
астына конвертті қоса қоюды әдетке айналдырған. 

– Байқаңдар-ей, сендерге сеніп, қолымды қойып жатырмын, 
-деп көзі жымыңдап ескертуді де ұмытпайды. Мұның бәрі біреудің 
көз жасы арқылы, немесе адал еңбек арқылы келіп жатыр ма, жоқ 
әлде басқа жолмен келіп жатыр ма оған мән бере бермейтін. Берген 
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екен «белшесінен бас» деген принциппен жүріп «жемқор» атанғанын 
байқамай қалыпты. 

Бірақ оны өзіне күнә деп санаған емес. Өйткені, заман сондай. 
Қолында билік бардың бәрі өз ұрпақтарын, өз болашақтарын, өз қарын 
қамын ойлап жатқанда халықты ойлап бұған не бопты. Бұл кішігірім 
әкім ғана. «Жоғарыдағылар, үлкен әкімдер басын ауыртпаса маған не 
жорық? «Балық басынан» дегендей, сол жақта ондай кісілікті қимыл 
болса мен де қозғалармын. Әйтпесе өмір де, билік те бір-ақ рет келеді. 
Аллаһ «аса» деген екен, менің қандай күнәм бар? Жоқ. Құдай қостап 
отырса мен оған айыпты емеспін» деп өзін-өзі ақтап қойған. 

«Жоқ әлде, күнәм басқада ма екен», – деген ой басында жалт ете 
қалды. Япырым-ай, бір жолы өзіне кезек күтіп отырған көптеген 
адамдарды бұл «қабылдай алмаймын, сіздердің шаруаларыңызды 
орынбасарым шешеді» деп асығыс өте кеткенде, өзіне ұмсына бер-
ген қарт адамды танымағансып кетіп еді-ау. Әрине, таныған. Ең алғаш 
Түркістаннан келгенде, жоғары оқу орындарының есігін сығалап 
жүргенде, қол ұшын беріп, студент атандырған қамқоры еді ол. Баяғы 
бір бейдауа тірлік.... Тағы да асығыстық.... толып жатқан қолына 
ұсталмас, қусаң жеткізбес тіршіліктің жетегінде кете берген еді. Сол 
үшін кейін өз ісіне есеп беріп отырғанда ұялатын. Бірақ мұны да күнә 
деп есептеген емес. 

Есіне тағы бір оқиға сап ете түсті. Қасындағы қорғаушы жігіттермен 
сыртқы есіктен шыға бергенде бір әйелдің: «Мұндай басшы құрысын! 
Қаржысы, қорғаны жоқ әлсіздерді жылата беретін уақыт та кетер. 
Бізді сен жылатсаң, құдай сені жылатсын», – деп тілдеп, тура осыған 
қарағандағы жанарының сұғын-ай! Денесі тітіркеніп, бойы шымырлап 
кеткен болатын. «Неге жыладыңыз, сізді кім жылатқан? Не мәселеңіз 
әділетсіз болды?» – деп сұрауға оқталды да, тағы да сол кердең көкірегі 
дес бермей, бұрылмай кете барған-ды. Әлде сол көз жастың кәрі тиді 
ме? «Халықтың бәріне бірдей жағу қиын, тіпті өтірік жылап беретіндер 
де бар. Ондай-ондайға көңіл бере берсеңіз текке шаршайсыз», – деген 
орынбасарының сөзіне құлақ түрген-ді. Орынды санады. 

Тұнжыраған күйі отырғанына көп уақыт болды. Өлі тыныштық және 
жалғыздық үндескендей. Балалары да «өзіңе де сол керек» дегендей 
бірде біреуі халын сұрап келмеді. Тіпті телефон соғулары да сиреді. 
Жанарына жас үйірілді. Сол сәтте жүрек тұсы шым етіп, қаны басына 
тепті. Сол жақ иық, жауырын тұсы қатты шаншып, ауырсынған күйі 
қисая кетті. Солай көзін жұмған бойы ұзақ жатты. Бейдауа өмірге на-
лыды. Қолында билігі жоқтың, қалтасында пұлы жоқтың, қамбасында 
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дәні жоқтардың күйін енді түсінгендей.... Бір кездері «Қалекелеп» 

жүгіретіндердің бір де біреуі тіпті жағдайын білуге де шамалары кел-

мей, сырт айналғандары үшін қапаланды. 

«Өмір шіркін, бар болсаң бетін берген, 

Басыңнан бағың тайса к... берген», 

– деп домбырасын ақырын тыңқылдатып, ыңылдап ән салып отыра-

тын еді марқұм әкесі. Қандай философ болған олар деп өзінен-өзі 

таңдайын тақ еткізіп, таңданғанын байқамай қалды. 

«Шәкіртсіз ұстаз тұл» дегендей өзіме қол ұшын беретін азаматтар 

дайындамаған екенмін. «Қолдан келсе, қоныштан басты» бетке ұстап, 

сауық-сайранды өмірге алданып жүре беріппін-ау!» деген ойларға 

көбірек оралды. Адам өз қатесін білген кезде ақылды болады екен-ау. 

Бірақ.... білгеннен не пайда? Амалсыздық, шарасыздық бойын билеп, 

тіпті орнынан тұрып шай ішуге де құлқы болмады. 

Қанша жатқанын өзі де білмейді. Сары уайым, сананы торлаған 

топ-топ ойлар, көңілдің көкжиегін көлегейлеген алдамшы күндер, 

өзеуреткен өткінші сәттер, әйтеуір толып жатқан жайлар мұны 

томырық күйге түсірген. Қоғамға, адамдарға керек болмаудың күйігі 

– жанына тіпті батып тұрған жай. Алдына келіп, кетіп жатқандардың, 

талай жылағандардың, талай қиналғандардың біріне болса біріне 

көмек берген болса, мүмкін солардың алғыстары үшін мұндай болмас 

па еді.... кім біледі.... «Алғыспен ел көгерер» деп атам қазақ орынсыз 

айтпаған ғой....» деген пікірдің санасынан орын тепкеніне де бірталай 

болды. Бір ой мұны қажайды: «Өзің бәріне кінәлісің.... өмір бақи осы-

лай жүре-беретіндей, артыңды ойламадың. Ал, енді басыңды сүйейтін, 

аузыңа су тамызатын қасыңда ешкім болмай отыр. Ал енді көр.... ал, 

енді біл.... ал, енді тарт сазайыңды!» деп табалайды. Табаланған сай-

ын кірерге жер таппай қиналады. Маңдайынан суық тер сорғалайды.... 

Ішінен, әріден шым-шымдап, бойын шымырландырып, денесін 

тітіркендіріп әлде бір сезім бой көтереді. Сонан соң көзінен жас болып 

құйылады. Ащы жас беттегі әжімдерді сағалай, қуалай жылжып ағады. 

Көптен бері мұндай құлазыған емес. Қу далада, әр жерде селтиіп-

селтиіп тұрған қараған, тікеннен басқа ештеңе өспеген, қатпар –қатпар 

болып жарылып, сусыраған, тап-тақыр, елсіз, жансыз шөл далада бір 

өзі жатқандай. Айқайласа дауысы жетпейді, жүгірсе аяғы жетпейді, 

дәрменсіз қауқарсыз, шарасыз халде. 



    124    

Клара Қабылғазина

Есіне шешесі жарықтықтың жиі айтатын әңгімесі түсті де, көз ал-
дына бейнесі елестеді. Анасы сонау Сарыарқаның сары даласынан 
келген, ақ тотыдай таралған, сұңғақ, сұлу адам болатын. Тігінші еді. 
Жалғыз ұлын бетінен қақпай өсіріп, жасынан момын, «ақкөңілділігі 
атының соры» дегендей далақтап, өзінен гөрі өзгенің ісіне жүгіруден 
жалықпайтын күйеуінің қас-қабағына қарап, күндіз-түні киім тігіп, 
қартайғанында бүгжиіп, мүлде бүкір болып қалған анасына деген ая-
ныш сезім кенеттен пайда болып, көз жасына тұншықтырды. 

Анасы көне Түркістан жеріне келін болғаны жайлы жиі әңгімелейтін:
– Қалау, құлыным, сен менің қалап келген елімде, қасиетті баба-

лар жерінде туған балам болғандықтан атыңды Қалаужан қойғанмын. 
Тұла бойы тұңғышымсың... Бар үміт, бар армынымды саған ғана 
бағыштағамын... Соғыста қаза болғаны жайлы «қара қағаз» алдымен 
әкеме, іле-шала ағама келді. Қайғы жұтып, қамыққан шешем орны-
нан тұра алмай, қасіреттің азабынан төсек тартып жатып қалды. Арқа 
қысының ұзақ түні өтпейді, таңы атпайды. Түнімен жастығымды сулап, 
анамның жүрегін одан әрі сыздатпайын деп, көз жасымды көрсетпей 
жылаймын. Әкемнің, ағамның қазаларына қосымша маған басқа 
дерт қосылған. Ол келер жылы тұрмыс құрмақ болып, уәделескен 
адамымның қазасы еді. Неке қиылып, құда болыспаған, оң жақта 
отырған қыз болғандықтан баруға болмады. Үйіне хабар келіпті. 
«Ерлікпен қаза тауыпты» дегенді естіп, отын жинап, далада жүрген 
кезімде ессіз қалыппын. Әлден уақытта ес жинап, сүйретіліп үйге 
жеттім. Келсем шешем де нашарлап қалыпты. Көршілерді шақырайын 
десем аяқ-қолым сал болып қалғандай, мүлде жүре алмаймын. Бір 
кезде ол көзін ашып «жалғыз қалдың қызым-ай, сенің тірлігің керек 
енді жерде. Бекем бол!» деп көзінен жас парлаған күйі жүріп кетті. Шы-
рылдап үстіне құладым. Тағы да талықсып қалған екенмін. Жағдайды 
білмекке келген көрші-қолаң есімді жидыртыпты. Көптеп-көмектеп 
анамды жерлепті. Міне, осыдан бастап сал болдым, балдақпан ғана 
кіріп шыға аламын. 

Өлмегенге көктем де шықты. Арқаның қатал, қаҺарлы, ұзақ қысы 
көктемге дес беріп, күн көзі нұрын төгіп, жан-жануар, адамзаттың 
еңсесі сәл көтеріліп, арқасы жазыла бастаған-ды. Балдағыма сүйеніп, 
күн шуақтап, денем жылығанмен, жаным тоңып, мұңайып тұрған едім. 
Қасыма бас аяғына дейін аппақ киінген бір шал ғайыптан келіп:

– Қызым, жап-жас екенсің.... Болашағың алда... ИншаллаҺ, жақсы 
боласың.... Бірақ ол үшін қасиетті Түркістан жеріне барып, құдыреті 
күшті бабалар мекеніне, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып тәу ет... 
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Ахмет Яссауи деген хақ жолындағы адалдарға, рухани тазаларға, әділдік 
жолынан таймағандарға, мейірімділерге, дүние қызығына алданып, 
адамгершіліктен аттамағандарға, күнәсіздерге, қанағатшылдарға әмсе 
пайдасын тигізеді. Оның аруағы, киесі қасиетті жолды ұстанғандарды 
қолдайды, – деді. Сонымен, ауыл-аймақ жиналып, жолға қаражат 
жиып беріп, пойызбен жолға шықтым. Танымайтын ел, бөтен жер 
болғанымен адамдардың бір-біріне мейірім шапағаты, имандылығы 
жоғары тұратын кез болған. Жол- жөнекей кезіккен сондай жандардың 
көмегімен қасиетті жұртқа да келіп жеттім. 

Көк кесене күмбезі күмбірлеп, алыстан мен мұңдалап тұрғандай. 
«БисмилаҺи-ир-рахман-ир-рахим» деп босағасынан аттап, тәу етіп, 
қабырғаларын жағалап, қабірін сүйіп, көз жасымды бұлап, құдайы 
қонақ болған үйге қайттым. Саған өтірік, маған шын таңертең денем 
ширығып, ерекше күш біткендей сергек тұрдым. Жансыз аяқтарыма 
жан кіргендей.... Жетінші күн дегенде балдақсыз жүруге жарадым. 
Өңіме қан жүгіріп, өмірге деген құштарлық пайда болды. Сол кезде 
осы кесененің қызметшісі болып жүрген, сенің болашақ әкеңмен та-
ныстым. Бір-бірімізді ұнаттық. Арқаға қайтқанда мені күтіп тұрған 
ешкімнің жоқтығы бар, оның үстіне қасиетті топырақтың дәм-тұзы 
бұйырып тұрғаны бар, әйтеуір, адал, момын, еңбеккер жандардың 
босағасынан аттадым. Сенен кейін құрсақ көтермедім. Бірақ сені 
бергенінің өзіне Аллаға мыңда бір шүкірлік етемін, қанағат! Өйткені, 
киелі бабалар қолдамаса, Алла бұйрық етпесе, мұндай өмірге де жет-
пеген болар едім, – деп әрі күліп, әрі жылап айтқан ана дауысы мұның 
құлағында әлі күнге тұр. 

Шүкіршіл, қанағатшыл, құдай жолына риясыз ден қойған ата- 
анасының әсерінен болар Қалаужанның жүрегінің түкпірінде болса 
да құдайға деген сенім бар еді. Дүниенің жалт-жұлт қызығына ілесіп, 
соның бәрі уақытша екенін ұмытып, өзінің осындай пендешілік күйге 
түскеніне налыды. Есін біліп етегін жапқалы бері ат ізін салмаған 
туған жері есіне оралды. Нәмі қазақ екінші Мекке деп жүрген 
қасиетті топырақта туғанын өзі іштей мақтаныш етуші еді. Енді сол 
Түркістанына сапар шегіп, Қожа Ахмет Яссауи зиратына барып, зиярат 
етіп, тағзым жасап, өткен-кеткен күнәлары үшін кешірім сұрап, өзегін 
өртеп тұрған өкініштің ащы запыранын сыртқа шығарып, жеңілдеп 
қайтпаққа шешім қабылдады. 

Түнімен жол жүріп, іші толған адамдардың тағдырын, тауқыметін 
арқалап әкелгеніне қажығандай, міндетсінгендей үлкен автобус та 
таңға қарай ыңырси, ысылдай, ауыр дем ала тоқтады. Аяқтары қасиетті 
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жерге, туған топыраққа тиісімен, Қалаужанның жүрегі атша тулап, қан 
қысымы көтеріліп кеткендей болды. «Бәленбай келіп қалыпты-ау», 
«Көптен бері бұл жаққа келмеген беделді азамат келген екен» деген 
ешкім болмады. Өзінің еленбегеніне өкінбегенмен, іші алай-дүлей 
болған күйі киелі кесенеге қарай жүріп кетті. Көк аспанмен астасып, 
«байсың ба, кедейсің бе, бастықсың ба, қосшысың ба, қарасың ба, 
ақсың ба кім болсаң да Алланың жаратқан пенделерінің маған бәрі 
бірдей» дегендей көгілдір күмбез алыстан асқақтайды. Пенделердің 
теңесетін, тәубасына келіп, күнәлары мен адами қасиеттерін таразы-
лайтын орынға қарай асыға бет алды Қалаужан. Жақындап келген 
сайын құдыретті бабалардың аруақтарының мысы баса түсті ме, әлде 
жолдан шаршады ма, аяқ-қолдары дірілдеп, жанары жасаурады. 

Кесененің ішіне кіре бергені сол еді, басы айналғандай болды. Есіне 
қасиетті жәдігердің табалдырығына маңдайын төсеп, тағзым етпекші 
болғаны түсті:

– Кеше гөр, Алла, күнәларымды! Кешіре гөріңдер, бабалар аруақ-
тары! Қасиетіңнен айналайын, туған топырақ! Пендешілікке салы-
нып, атақ пен мансап, байлық пен даңқ қуып жүре беріппін... Есейгелі 
келіп тұрғаным осы екен-ау... Кешіріңдер, мен бейбақты... Адам де-
ген адамдығынан аттаған күні бейшара болып шыға келеді екен, соны 
білдім... – деп күбірледі. Еңкейе берген сәтте көтеріліп тұрған қан 
қысымы лақ етіп ми қауашағына құйылғандай болды да, ары қарай 
ессіз-түссіз құлап түсті. Жұдырықтай жүрек бұлқынып-бұлқынып ба-
рып тоқтады. 

– Қожа Ахмет Яссауи баба кесенесінің табалдырығын сүйе берген 
күйі бір қазақ о дүниеге жүріп кетіпті. Байғұс, шын ниетімен аңсап кел-
ген екен... 

– Қасиетті аталар аруақтары, аспаннан бәрін бақылап отырған 
Жаратқан Иеміз пендесінің күнәларын кешті ме екен? Әй, кешкен –ақ 
шығар... 

Не айтылса да, қандай қауесет тараса да Жер-ананың аясына сиып 
жатты. Бірақ Қалекеңнің жүзінде сақталып қалған емеурін, ерін ай-
наласында үйіріліп қалған жымиыс табы өзінің сол киелі орынға 
келіп тәубасына түскеніне, жүрегінің түкпіріндегі арман-мақсатына 
жеткеніне риза болғанын білдіргендей еді... 

Адам жанына кең дүние тар көрінгенде, өмір атты дауыл-құйын 
қақпақылдап, адамның басы «Алланың добы» болғанында осындай тәу 
ететін, көңіл жұбататын, жан сергітетін жердің бары да ғажап екен ғой... 
Пенделікті, күйкілікті, бейшаралықты бір сәтке болса да теңестіріп, ой 
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салатын орынды жаратқан Алла Тағалаға жиналған топ, рахметін ұз-
а-а-қ айтып, Қалаужан сияқты пенделерге шын жанашырлық білдіріп 
тарасты. Қара жер де: « Ей, адамдар, адамдар! Күнадан ауыр ештеңе 
жоқ. Бәрін көтерсем де, сол бар ауырлықтың, бар жамандықтың ба-
стауы болатын күнәҺарлықты көтеруге ғана ауырсынамын» дегендей 
күрсінді. Бірақ, оны ешкім де естімеді. Пенделерге рухани дем беріп, 
көгілдір кесене көктен көз тігіп, адамдарды мәңгі бақылап тұра бер-
мек... 

 1997 ж. 
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ҮЗIЛГЕН ҮМIТ

«Адам бола білу – ең қиын 

мамандық».

Х. Марти

– Қаран қалғырдың баласы-ай! Қу тастанды неме! Сен де бiр бәле 
болып жабыстың-ау! Сенi алмаған құдайдың тамағы тоқ шығар, – 
деген Қатыш кемпiрдiң сөздерi көтерiлiп қалған күнмен бiрге жары-
са шықты. Лек-легiмен ағылған ащы сөз тасқыны үй қабырғаларына 
соғылып, қайтып жаңғырып жатқандай ызың-ызың етедi. Әлде жәбiрлi 
көңiлге солай көрiне ме, әйтеуiр, үй iшiндегi әрбiр зат осы бiр сүйектен 
өтетiн тiркестердi, iшiп-жеген зәрлi көзқарасты қайталап тұрып 
алғандай... 

– Көкемнiң жанында рахаттанып ұйықтай берер ме едiм! Түу, күнi 
бойы неғып ол менiң жанымда болмайды екен!?

Бала аң-таң. Сәби көңiлi бiр нәрсенi түсiнбей-ақ келедi. Неғып көкесi 
малдан қайтқан кезде ғана бұл апасының ашуы басылып, мейiрiмi түсе 
қалады екен?! Бала көзi жасқа толып, жаутаң-жаутаң етiп, қаршадай 
жүрек жәбiр көргенiн сезiнiп, иегi дiрiлдеп кеттi. Үнсiз жылады, 
тығылып жылады... «Көкем тезiрек келсе екен», дегендi қалай, кiмге 
айтарын бiлмей шағынады. Дел-сал, еш нәрсенi түсiнер емес. Тезiрек 
үлкен болар ма едi! Әй, сонда бәлем, анау кiсiлер келетiн жақтағы 
ауылға кетiп қалар едi! Ол жақта жақсы шығар?.. Жақсы, әрине, – 
деп ойлайтын да, шаңы шығып жатқан, ұзыннан ұзақ созылған қара 
жолға телмiре, ұзақ қарайтын. Қарап, қарап көзi талған соң, қайтадан 
әлденемен ойнап кететiн. 

Сол жақтан анда-санда жапандағы жалғыз үйге соғып кететiн ма-
шиналар, бiрлi-жарым салт атты адамдар бала көңiлi үшiн қол жетпе-
стей арман едi. Япырмай, тым болмаса өз аяғынан жүрмедi-ау! Анада 
келген Қатыш апасының туысқандарының өзiндей баласы жүгiрiп жүр 
едi. Ал, Айтбек болса онымен құмардан шығып ойнай да алмады. Неге 
олай?

Бала өзiнiң ешбiр күтiм көрмегендiктен мешел болып қалғанын, 
жәудiреген жанарға тағдыр тәлкегiнiң осындай көлеңкесi түскенiн 



    129    

Тіршілік

аңғара алмайтындай халде едi. Жанбастай жылжып Айтбек босаға 
жаққа қойылған, әлдебiреудiң қолапайсыз қолынан шыққан, көнерiп 
қалған ағаш кебежеге жақындады. Сол жерден Қатыш кемпiр 
жоқта, жұдырықтай қарыны тамақ тiлегенде келiп, қолына iлiккен 
ас қалдықтарын барбиған саусақтарымен қармап, аузына апаратын. 
Ол нәрсе тамақтың қалдығы ма, жеуге бола ма, болмай ма ол жағын 
аңғара бермейтiн... 

Даладағы ұсақ-түйек жұмыстарды тәмәмдап, қорадағы өрiске жа-
рамайтын малдарды жайғап қайтқан Қатыш кемпiрдiң кебеже жа-
нында отырған Айтбектi көргенде тағы да жүйкесi қозып сала бердi. 
Баланың көзiнен аққан жас оның талайдан берi жуылмаған бетiн 
тарам-тарам етiп, айғыздап кетiптi. Оған қосыла мұрнынан аққан 
маңқасын жеңiмен сүртем деп жағып қойыпты. Оның бұл түрiне жи-
рене қараған Қатыш:

– Ойпырмай, құдай-ай! Бiреудiң тастанды баласын баққызып 
қойғаның-ай! Бұл жетпегiрi менi жұтар!, – деп тағы да зарлай жөнелдi. 
Күнi ұзақ жалғыздықтан жалыққан соң ба, әлде сүйегiне сiңген мiнез 
бе екен, әйтеуiр, қара кемпiрдiң ұзақты күнге ауызына тыным болмай-
тын. Кiшiлеу ағаш тостағанға жүгерi талқанын салып, оны шәугiмнiң 
түбiнде қалған қара шайға шылап-шылап Айбектiң қолына ұстатты. 
Көзiме көрiнбесiн дегендей үй алдындағы алаңқайға апарып отырғыза 
салды. Айтбектiң күткенi де осы едi. Кiр-кiр қолдарын салып, тамақ 
тiлеген кiшкентай ғана қарынына қарай талқанды асығып-аптығып 
жiбере бердi, жiбере бердi... 

Сол бiр кездер соғыстан кейiн халықтың ақыл-есiн жиып, аш 
өзектерi тойынып, елдiң ауызы нанға емiн-еркiн жетiп қалған сәттер 
едi. Әйтсе де, айдалада мал баққан жалғыз үйге мұндай жақсылық 
нышанының жете қоймаған шағы болатын. Анда-санда, айлап-жыл-
дап бiр соғып кететiн басшылар, кейбiр келiмдi-кетiмдi көлiк арқылы 
ғана ұн-шәй келiп қалатын. 

Аз да болса ар жағына ел қонған бала жаңағы бiр жайлаған сұрғылт 
тiрлiктi де, көрген жәбiр-жапасын да ұмытып, ойынға берiлiп кеттi. 
Тiптi көкесi де естен шықты. Ақ, шақпақ, домалақ малта тастарды 
жанбастай жүрiп жинап, сәбиге ғана тән алаңсыз, қайғысыз бiр хәлге 
ендi. Өзiмен өзi сөйлесiп, тастарға тiл бiтiрiп, бiр топ баламен ойнап 
жүргендей жәудiреген қара көздерi бал-бұл жанып, тас төбеге келiп 
қалған күннiң қызуынан тәмпiштеу келген танауының ұшы шып-шып 
терлеп, бетiне алқызыл рең жүгiргендей болды. Жорғалап жүрген 
бейбiт көгершiн тәрiздi. Өзiмен өзi, алаңсыз, қамсыз... 
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Садық ақсақал орта жастан асып, қарттықтың қырқасына шыққан 
кезiнде маңдайға ұрғандай есеңгiреп, елсiзде, жалғыз балапанын бау-
ырына басып қала бердi. Бала көрмей тұяқсыз кетем бе деп жүргенде 
Шарипаға жолығып, сонан соң мына бiр шикiөкпе дүниеге келiп, 
қайран дүние, тағы бiр жайылып салған едi. Япырмай, бұл қуанышың 
артық болды дегендей тағдыр тәлкегi тағы да шүйлiктi. Осынау бiр 
күйкi тiрлiкке шыдамады ма, әлде Садық жас көңiл иесiне олқылық 
келтiрдi ме әйтеуiр, жетiм лақтай маңыратып Айтбектi, сыңарынан 
айрылған қаздай қаңқылдатып күйеуiн тастап, ана бiр бригадирдiң 
етегiнен ұстап кете барды. Сұм тiршiлiк-ай!– деп күңiренерiн күңiренiп 
алса да, iштей Шарипаны ақтап қояды: – Қайтсiн қалалы жермен ара-
ласып өскен адам, далалы жердi жерсiне алмаған ғой. Басы жас, қызық 
өмiр құрайын деген ғой... Жолы болсын, байғұстың!

Сонан кейiн иесiз үй, анасыз балаға ие керек болды. Ұрыс-керiспен, 
қаттылығымен аты шыққанын бiле тұра «Әйел ғой әйтеуiр» – деп 
Қатышқа қолқа салып, үйiне кiргiзедi. Мiне, содан кейiн қазан-ошаққа 
қам жемей, малын бағып кете беретiн болды. Айтбектi де жаман 
қарамайтын сияқты. Қалай дегенiмен де әйел қолы ғой. 

Кешкiлiк тiрлiктi жайғаған соң, күнi бойғы жүрiстен бiр тыным та-
уып, алдына баласын алады. Бала да мәз, әке де риза өмiрге. Қатыш 
кемпiр де қазан асады, үй iшiн жайлаған көңiлсiздiк арыла бастайды. 
Айтбек болса, осы жанға жай сәттiң қысқалығынан, көкесi ертеңгiсiн 
малға кетiсiмен бәрiнiң қайта басталатынынан запы болған. Жақсы 
мен жаманды айыра бастайды, сәби жүрегi сезедi әр нәрсенi. 

– Балам-ай, келшi! Айналайын сенен! – деп айналып, толағанатын, 
осы бiр әдетке айналған шақты тiптi есiнен шығармайды. Әйтсе де, от-
басы тiзгiнiнiң мына бiр кемпiрге қарай ауып кететiнiне түсiне алмай-
ды. 

Жылдар жылжып, күндер сусып өтiп жатыр. Осы бiр шағын жанды 
отбасы арасындағы кикiлжiң, тартыс, ұсақ-түйекке бола шығып жа-
татын ұрыс-керiс, жас өмiрге небiр әсер ететiн жайларды бағдарлап, 
тiршiлiктiң дәмiн татып Айтбек те өсiп жатты. Уақыт дегенiн iстейдi 
ғой. Тiрi адам тiрлiк етiп тырбанып, келер күннiң қамын жасайды. 
Бұлардың да мимырт тiрлiктерi жалғаса бердi. 

«Жасым келдi, оның үстiне баламды мектепке берейiн деп едiм» 
деп қыңқылдап жүрсе де бөлiмше меңгерушiсi малды өткiзiп алуды 
кейiнге қалдырып жүрiп, әзер дегенде бiреуге өткiздiрген-дi. Соның 
кесiрiнен, жасы асып, есейiп барып Айтбек мектеп табалдырығын атта-
ды. Үй-iшi шағын үйлi, жетi жылдық мектебi бар бөлiмше орталығына 
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қоныс аударды. Бұрынғы жалғыздық артта қалып, сұрғылт өмiр рең 
алып, өзгерiп сала бердi. Кеш болса да аяқ басып, баяу жетiле бастаған 
жасөспiрiм балалармен ойнап, оқып, күйбең тiрлiк тауқыметiнен бiр 
сәт те болса алыстап, балалалықтың бал дәмiн тата бастаған болатын, 
қуанышында шек жоқ едi. Бiр кездегi кем-кетiктiң орны толып, балаң 
жiгiт кемелдене бастады. Уақыт сырғып өттi. 

* * *

 Қыз жалт бұрылып, жүгiре жөнелдi. Нәзiк денесi бейне бiр жүгiрiп 
емес, қалықтап ұшып бара жатқандай. Қимылдарының әсемi-ай! Айт-
бек қыздың кенет шыққан бұл мiнезiн аңғара алмай, тек Нәркестiң 
сұлу қимылын қызықтап тұрып қалды: 

– Нәркес десе Нәркессiң-ау! Атыңды тауып қойған адамға рахмет. 
Жаның да осындай нәркес, мөлдiр болғай! – деп күбiрледi ол. Осы сәт 
iшiнде көптен бұлықсып шыға алмай жүрген тұңғыш махаббат сезiмi 
бас көтергендей болды. Ақ көйлек киген аққұба қыз қайта қалықтап, 
Айтбекке қарай ұшып келедi, шынында да ұшып келедi... 

– Нәркес, берi келшi, жақындашы!
– Жоқ, сен маған кел!
– Нәркес, саған бiр нәрсе айтайын ба?
– Айтпай-ақ қойшы, – деп наздана әрi қиыла қарады. Осы шақта 

кiршiксiз таза, нәзiк махаббат жiбi екi жасты жақындастыра түскендей 
болды. Айтбек Нәркестiң жып-жылы сүйрiктей саусақтарын қыса 
түстi. Нәркес те алаңсыз, бақыт құшағына енiптi. Жүзiнде күлкi сағымы 
ойнайды. 

– Айтбек, неге үндемей қалдың?
– Жәй, әншейiн, кейде бiр жабырқау ойлар мазамды алады. Жуыр-

да бiр ақынның кiтабынан оқыған:
Қорқамын соққан желден даладағы, 
Үзер деп нәзiк жiптi арадағы, – деген өлең жолдары есiмде қалыпты. 

Сол айтқандай, сәл нәрседен қорқамын. Кейiнгi күндерi осындай ой-
лар меңдеп алды. 

–Түу, тiптi жоқ нәрсенi айтып кеттiң ғой. Қорқытпашы менi. Жүр, 
онан да анау төбенiң баурайындағы гүлдердi терейiк. 

Нәркес Айтбектi қолынан жетелей жөнелдi. Күлiп барады олар. 
Бақыттың, қалтқысыз сенiмнiң күлкiсi. Сыңғыр-сыңғыр... Жас жан-
дарға, алғашқы махаббат құшағындағыларға тән, жарасымды күлкi. 

 Ауылдағы жетi жылдық мектептi тәмәмдап, одан әрi оқуға жағдайы 



    132    

Клара Қабылғазина

келмеген Айтбек ауылға жұмысқа қалғалы да бiрталай болыпты. Жас 
та болса үлкендермен қатар жүрiп науқанды жұмыстарға қатысып, 
қайда жiберсе де бара беретiн. Осынау күнделiктi қайталана беретiн 
бiр қалыпты тiршiлiктiң мәнi осы Нәркеспен кездескелi берi өзгерiп 
кеттi. Жұмысқа құлшына кiрiсiп, тезiрек аяқтап, сүйген қызымен кез-
десер сәттi жiгiт асыға күтетiн. 

Нәркес – көршi ауылдың қызы. Астана маңындағы шағын қалашықта 
оқиды. Жазғы демалысын үнемi Айтбек ауылындағы туыстарының 
қолында өткiзетiн. Басы достықтан басталған осы бiр нәзiк сезiм бара-
бара арна алып, махаббат теңiзiне ұласқан. Нәркес оқуын бiте салысы-
мен үйленемiз деп армандайтын. 

Айтбектiң ойына әкесi түстi. Дүниедегi ең бiр қимасы да, жақыны да 
сол кiсi едi. Аяулы әкенiң көз жұмғанына да жылдан асты. 

«– Байғұс, әкем-ай! Жалғыз балаңның да қызығын көре алмадың 
ғой. Нәркестi көрсең қандай қуанар едiң...» деген ой көңiл -күйiн әлем-
тапырық етiп, жүрек соғысы жиiлеп көзiне жас iркiлдi. Әке орныны 
есейген сайын жоқтата түскендей. Кейде бiр көз алды тұманданып, ал-
ды-артын аңғара алмай қалған кездерi әке алақанының аясын iздейтiн. 
Қамқор алақанның жылылығын аңсайтын. 

Қатыш кемпiрдiң пұшпағы қанап, бала көтермеген соң ба, әйтеуiр 
балаға мейiрiмi жоқ. Тiптi әйтiп-бүйтiп кетсем жанбасымды жерге 
тигiзер осы Айтбек қой, бас көтерер туған-туыстарым да жоқ қой деп 
ойлауға да өресi жете қоймайтын. Оның жолдастары үйге келсе жиы-
рылып қалатын. Оның үстiне Шарипаның бар екенiн, кейiнгi күйеуiнен 
баласының жоқ екенiн, өздерiнiң күйлi тұратынын еститiн. «Туған 
шешесiне керек болмаған шiрiк неме, менiң басымды өрге сүйрер 
дейсiң бе...» деген азғын ойларды жиi ойлайтын. Кешкi мал-жайды 
жайғай жүрiп, ауызы да тыным табар емес:

– Жалғыз басыма жетпей жатқандай, осы немеге күйбеңдей 
беремiн. Дайын тамақты iшiп, орынынан тұрып жүре бергендi бiледi, 
мына бiр бала да. Бұл да құдайдың көрсеткенi ғой... 

Сүйектен өтетiн сөздер зәрлi уытын шашып, ауаға жайылып кетiп 
жатыр. «Тiршiлiктен шаршаған болар, бейшара кемпiр. Нәркес келiп 
апамның қолын жылы суға малады ғой әлi-ақ» деген тәттi ойлардың 
жетегiнде кеткен Айтбек: 

– Апа, ренжiмеңiзшi, осында келiп жүрген ана бiр Нәркес де-
ген қызды бiлесiз ғой. Бұйыртса, сол қыз келiнiң болады. Қолыңыз 
ұзарады апа, немерелерiңiздi бағып отырасыз әлi-ақ көл-көсiр болып, 
– деп ойдағы жүрген ақ арманын лақ еткiзiп, ақтара салды. Бiр нәрсе 
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шағып алғандай, көздерiн бағжаң еткiзген Қатыш өршелене жөнелдi:
– Бiр тастанды, шiрiген жұмыртқаны бағып адам қылғаным аздай-

ақ ендi сенiң балаңды баққаным жетпеп едi. Қу ғана құдай, өзiңнiң 
iшiңнен шықпаған соң, не қызық көрсетер дейсiң бұлар?.. 

Сөз тiзбегi тiзiлiп жалғасып жатыр. Айтбектiң көзi қарауытып, 
басы айналып кеттi. Осы бiр сүйектен өтер сөздер жер өмiрiнен өтiп, 
ызыңдап тұрып алғандай. Теңселiп тұрып қалған ол бiраздан соң ауыл 
сыртындағы жазыққа шығып кеттi. Ағыл-тегiл жылап келедi. Осы 
қысқа ғұмыр iшiнде көрген қызығы мен қасiретiн сарапқа салып, егiлiп 
келедi. Жұдырықтай жүрегiн бiреу сығымдап, езгiлеп жатқандай... 

Ашық қара көк реңнен бiртiндеп ажыраған аспан қою қара түске 
енiптi. Қарауытқан төбелер шөгiп жатқан ару ана секiлдi. Күнi бойғы ты-
нымсыз сабылыстан соң табиғат мүлгiп, сәл саябыр тауып жатқандай. 
Бетiн қатайып қалған шалғынға төсеп жатқан Айтбек көкiрегiн кере 
күрсiндi. Әлде оған солай көрiндi ме, жер-ана да терең күрсiнгендей... 
Аунап түсiп аспанға, сан мың жымыңдаған жұлдыздарға қарады. 
Көптен көрмегендей тесiле, емiрене қарады. Жусан мен ерменнiң 
мұрынды жарған иiсi келедi. Бәрi-бәрi орынында. Дүние қаз-қалпында. 
Осындай бейқам табиғат көрiнiсi кенет оның жүйкесiне тиiп, тағы да 
арпалысқан, жөңкiлген ой легi лықсып келiп қалды. 

Япыр-ай, қуанышы тiптi аз екен-ау! Шыр етiп дүниеге келгеннен 
бастап сараптаса шын пейiлден сақылдап күлген күндерi саусақпен 
санарлық екен... Жалт еткен үмiттiң нәзiк жiбiн жалғастырып, арман-
ды күндердiң ақ сағымын елестеткен осы Нәркес едi. «Тастанды, шiрiк 
неме» деген сөздер тағы да желмен бiрге үзiк-үзiк келiп жатқандай... 

Түн қараңғылығы қоюлана түстi. Дененi тоңазытқандай салқын 
жел соғып тұр. Ауылға қарай бет алған Айтбек, ұйқы құшағындағы 
ауыл көшесiмен жайлап келiп, әкесi көзiнiң тiрiсiнде сатып алынған 
шағындау үйдiң алдына келiп тоқтады. Әке босағасы кеудесінен итер-
гендей сезінді... Тағы да өткен өмiрдiң күңгiрт, сұрғылт суреттерi ойы-
на оралып, жайсыз сөздер жаралы жанын жей түстi. Алда да не аға-іні, 
не апа-қарындас, сүйеу болар, арқа тiрер осы бiр түнектен алып шығар 
ешкiм жоқ-ау деп егiлген Айтбек бiр сәт тiршiлiктен күдер үзiп кетiп 
едi. Осындай бiр дәрменсiздiктi аңдып тұрғандай суық ойлар сумаңдай 
кiрiп, тiршiлiктiң, өмiр сүру деген қасиеттi ұғымның жүгi ауыр болса да 
қасиеттi екенiн, тiршiлiктiң сәнiн келтiрер Нәркестер барын, ақ пейiлдi 
адамдардың да көп екенiн ұмыттырып жiбергендей болды. Көзiнiң 
алды мұнартып, суық ойдың шылауына, шайтанның азғыруына iлескен 
Айтбек жүгiрiп қораға кiрдi. Қорада жатқан арқанды қайтып байлап, 
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бұрышта тұрған ағаш келiнi қойып, оған қалай шыққанын да аңғара 
алмай қалды. Бәрi де көздi ашып-жұмғанша өте шықты. Жас дене 
созылып, жерге аз-ақ жетпей керiлiп барып тұрып қалды. Айтбектiң 
төсекте жатқан-жатпағанымен шаруасы болмаған Қатыш кемпiр таң 
сәрiден тұрып, тысқа беттедi. Қораның есiгiн аша салып, ойбайлап 
кейiн шегiндi: 

– Ойбай, ойбай! Жарандар-ау, Айтбек өлiп қалыпты. Ендi не бол-
дым, құдай-ау! 

Таңғы мамыражай тыныштықты, адамдардың тәттi ұйқысын, тұнып, 
мүлгiп тұрған бейқам сәттi ащы айқай шайқап-шайқап жiбергендей 
болды. Шырт ұйқыны шайдай ашқан осы бiр суық хабар елдi екi 
аяғынан тiк тұрғызды. Өз көздерiне өздерi сенер емес. Шырқатып 
ән салып, небiр көңiлдi көрiнiстiң ұйтқысы болып жүретiн Айтбек 
өлдi дегенге сенгiлерi келмейтiн сияқты. Балғын өмiр балауса гүлдей 
қиылып түсiптi. Тiстерiнiң арасында қалып кеткен ерiндерiнен шыққан 
қан ұйып қалыпты. Бәрi де ендi кеш екендiгiн сезiнiп, төмен қарасты. 
Аяушылықтың «әттеген-ай» дегiзген өкiнiштiң жастары жерге тырс-
тырс тамды. Айтбек салған әндердi, оның әзiлдерiн, Нәркеспен ма-
хаббатын айтып ауыл жастары, жолдастары көпке дейiн оны ұмытпай 
жүрдi. Жас өмiрдi аяп, бар қасiреттi бiреуге, немесе бар қуанышты 
бiреуге үйiп-төгiп қоятын «әдiлетсiз құдайды» тiлдеп жатты бағзы 
бiреулер. Бiрақ ешкiм де Қатыш кемпiрге аяушылық бiлдiрмедi. Ба-
лалар да, үлкендер де осы бiр әлсiз жiптiң әйтеуiр бiр үзiлерiн бiлген 
тәрiздi. Ал, Шарипа болса құрсағынан шыққан тiршiлiк иесiнiң көзi 
тiрiсiнде бiр келiп маңдайынан сипап көрмегенiне өкiндi. Айтбектiң 
өлгенiн естiгенде жылап баруға ары жiбермесе де, iштегi шерiн бiр 
тарқатуды ұйғарды. Бар өкiнiшiн, қайғы-шерiн қосып, сай-сүйектi 
сырқыратып Айтбектi жоқтаған Шарипаның дауысы бүкiл ауылға 
естiлiп жатты. 

– Қайтсiн-ай, – деп көзiне жас алғандар да болды. – Тiрiсiнде бiр 
келiп, балам едi деп аналық сезiмiн бiлдiрмеген соң несiне жылайды 
екен?, – деп сөккендер де болды. Не айтылса да бұл тiршiлiктiң аясына 
сыйып жатты. 

1971 ж. 
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ҮМІТ ҮЗІЛМЕСІН
(хикаят)

Тау баурайындағы алақандай ауылдың тұрмыс-тіршілігі өз алдына 
қым-қуыт. Тіршілігі қайнап, әрекеті қызып жатқан шағын бір мемле-
кет тәрізді. Кешке қарай бұзауларын аңсаған сиырлар мөңіреп, қозы-
лақтар жамырап, айналаны қорып, қожайынына жағып, жампаңдаған 
иттер үріп, бала-шаға шуласып, мал қайыра барып, өсек-аяңдарын 
айтып шүйіркелесіп, ерні ерніне жұқпай сүйреңдескен келіншектердің 
сыңқылы, дағарадай кимешектерінің етегі желпілдеп, балалармен 
қабаттаса шуға шу қосып, «қайт, кебенек!» немесе «әйт, шүу!» деп 
шаңқылдаған кемпірлер не керегі бар, әйтеуір, қызу тіршіліктің ныша-
ны жан-жаққа тарап жатқандай... 

Қолында көлігі барлар қаладан майда-шүйде тасып, оны үйінің 
қасында сатып, жәмпеңдесіп жатқан саудагерлер. Бұлар заман 
ағымына қарай тез бейімделіп, әрекеттеніп жатқан «көзі ашықтар». Ай-
наш осы бір тірлік иелеріне қатты қызығады. «Қандай жақсы! Ол үйдің 
іші сағызды қалауынша шайнайды... тәттіні де жегілері келген уақытта 
жейді... Әр түйір сағызды он бес, жиырма теңгеден сатады, ал бүкіл 
балаларды тартып тұратын сусындары тіпті қымбат... Өзім де өскенде 
піркәшік болар едім... Әжемнің айтуынша олардың жағдайлары ылғи 
жақсы болады. Сауда, ақша жүрген жерде тоқшылық қатар жүреді...»

Алқызылданып, тарам-тарам шапақтарының ұштары сап-сары ал-
тындай боп, жан-жаққа тарап, әлі де болса түн қараңғылығы жеңгенше 
жер-анаға нұрымды төге тұрайын дегендей күн сәулесі мейірленіп, жы-
луын аямауда. Кешкі қоңыр салқын леп білініп, күндізгі ыстықтан бір 
сәт бойлары жеңілдеген ауыл адамдарының қарбаластықты көбейтіп, 
қам-қарекетпен айналысып, ертеңгі күнді қарсы алуға дайындықтары 
байқалғандай... 

– Айнаш ! Әй, Айнаш қайдасың?.. Дәл кешкі абаң-қабаңда осы қыз 
қайда жоғалып кетеді? Шошаңдамай, бой жетіп қалған қызға ұқсап, 
бір жерде байыз тауып отырмас па?.. Тау мен тасты кезіп, секеңдеп 
кеп жүргені... 

Әжесінің айқайы дәл осы бір сәтте шығатынына әбден үйреніп 
алған Айнаш та жетіп келеді. 
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– Бар, анау кебенек келгірдің алдынан шық! Бүгін тағы еміп 
қоймасын... 

Жылдамдат дегендей қолын сермеді. Шошайтып жинап қойған 
шашы қозғалған сайын селтең-селтең етіп, жүгіре жөнелген жасөспірім 
қыздың алаңсыз, уайым-қайғысыз, тек қана өмірге ынтық екені әр 
қимылынан білініп тұрғандай... 

Айналадағы табиғаттың үнсіз ойнаған күйіне, өзіне таныс 
әуендерге балқыған қыз тез-ақ табиғаттың тылсымына еліте жөнелді. 
Әр қайыңмен, әр талмен, әр гүлмен күнде сырласатын әдетімен 
«Есенсіңдер ме, балқайың?», «Қалың қалай, сүмбетал?», «Гүлдерім, 
сұлуларым, мен келдім сендерге... Мен арманымды сендерге айту-
дан жалықпаймын...», «Ия, ия, біз де сенің арманыңның орындалуына 
тілектеспіз!» дегендей, бәрі бір бірін қостағандай бастарын шұлғиды. 
Олардың дәл осылай дейтінін Айнаш жүрегімен түсінеді. Бұл бол-
са келер жылы астана маңындағы қалашыққа оқуға баратынын, 
үлкен өмірге араласатынын, болашақта бір сауда орнын басқаратын 
қызметкердің оқуын оқығысы келетінін, содан соң өзіне ақылды, сым-
батты, іскер, мәдениетті, қысқасын айтқанда «крутой» жігіт тауып, 
күйеуге шығатынын, сонан соң өзі сияқты әдемі қыз, сүйкімді ұлды 
өмірге әкелетінін айтады. 

Олар да қыз арманын мақұлдасып, тілегіңді тәңірің берсін дегендей 
өздерінше шулайды, сыбдырлайды, сыңғырлайды, бастарын шұлғиды. 
Осы бір табиғатпен сырласқан сәттен соң әуезді үнімен кеудесіндегі 
күмбірлеген күйге қосылып, әндете емшектері сыздап, аяқтарын 
талтаң-талтаң басқан қоңыр сиырды әукесін сипалай үйге әкеледі. 
Күнделікті тіршілік бір қалыпты, бір сарынды болғанымен өзгеше 
ыстық, өзгеше жақын. 

Таңертеңгі сәтті де аңсап, сағына қарсы алады Айнаш. «Тұршы, 
қызым-ай, анау малдарды өріске тездеп айдап апармасаң, тағы да та-
быннан қалып қойса елдің бау-бақшасын аралап, көршілердің әтуірін 
кетірер, тезірек баршы...», – деген анасының қоңыр даусы естілісімен-
ақ орнынан атып тұрып, киімдерін апыл-құпыл киіне салып, өздері-
ақ өріске бет алғалы тұрған ірілі-уақты малдардың артынан ілесе 
жөнеледі. Таныс тастардың үстінен секіріп, жанына жақын жотаның 
басына шыққанша, сонан соң өзеннiң салқын суына жуынып, аяқтарын 
малып, малта тастарымен бiраз ойнап, олардың әрқайсысымен бiраз 
тiлдескенше күн де көтерiледi. Тағы да шуақтарын шаша, күн көздерiн 
күлiмдете жымияды. Рас, жымияды, оны Айнаш қана көре алады. 
Таңғы самал бетiн өбедi. Қыз болса: «Амансың ба, алтын күн? Есенсiң 
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бе, ерке жел?» деп амандасады. Осы бiр сөздердi өзi ойлап тапқанына 
мәз. Титтәй жүрегiнiң сезiмталдығына, «ақынжанды» (мамасы айтқан-
дай) болып жаратылғандығына да өзi риза болғандай … Мөп-мөлдiр 
судың астынан көрiнiп жатқан, әжесiнiң езген құртынан кейiнгi қалған 
малтасындай, әр түрлi доп-домалағы, сүп-сүйiрi, жұп-жұмыры аралас 
тастарды сүйiр саусақтарымен сүзiп алады да «май жалатады». 

Бұл маңға бiрге оқитын ұл-қыздармен де талай рет келген-дi. Та-
лай-талай өзен жағалап жүгiргендерiнде олар да «май жалатып» тас 
лақтырып жарысатын. Сөйтiп, тастары қанша рет секiрсе, сонша рет 
«әйел аламын» деп мәз болғандарын естiген. Өткен жылы қаладан 
демалысқа келген әкпе-жездесiмен осы өзен жағасында қыдырғандары 
есiне түстi. Ана бiр кiшiсi тiптi қызық бала өзi. «Май жалатып», тас 
лақтырып тұрған әкесiне:»сенiң тасың бiрнеше рет секiрдi ғой, папа, 
мамамнан басқа тағы неше әйел аласың?« деген сәбилiк сұрағына бәрi 
де күлген едi. 

– Жоқ-а, сендер тұрғанда мамаңнан басқа маған ешкiмнiң керегi 
жоқ, – деп жауап берген әкесi. 

Сол бiр сәттер есiне түскен сайын ерiксiз бiр-ақ рет шолп ете қалған 
өз тасына қарап, өз тағдырын өзi жоритын: «мен де бiр-ақ рет күйеуге 
шығады екенмiн…, әрине, бiр-ақ рет сүйiп, үйлену қажет. Өмiрдiң та-
лабы, заңы сондай» деп едi ғой анасы. 

Биылғы оқу жылының аяқталуын, келер оқудың басталуын Айнаш 
дәл осылай асыға күткен жоқ едi. Өйткенi балаң көңiл, балауса шақ, 
жастық жалыны көңiлiн бейтарап қалдырмай алысқа шарқ ұрғызатын, 
әлдененi аңсайтын, армандайтын. Қиялы алысқа жетелеп, сан мәрте 
түн ұйқысынан оянып, немесе көз iлмей, таң атқызатын күндерi бола-
тын. Әйтеуiр, арманының ақ көгершiнi қалықтап ұшып, талай-талай 
асулардан асып, қиырларға кетiп, шартарапқа жетiп жататын. Алды-
мен махаббаттының кейiпкерiн, сонан соң бiр мамандық иесi болғысы 
келетiнiн, бiр үлкен қалада тұрып қызмет iстегiсi келетiнiн арман-
дайтын. Мазасыз жүрек алқынып, аптығып, сол бiр жақсылықтарға, 
асуларға тезiрек жеткiзгiсi келгендей жас жанға жай таптырмағанына 
көп болған. Тезiрек орталау мектептi бiтiрiп, шағын ауылдан шулы 
ортаға қарай кетiп қалғысы, сөйтiп көп арманының бiрiн орындағысы 
келетiн. Апа-жездесiнiң айтуынша биыл күз сол теңiз жағалауындағы 
ақ қаладан оқып, орта мектептi бiтiредi. Сөйтiп, әрi қарай жездесi 
оқуға түсiредi... Сонан соң, тағы да өмiр жалғасын табады, ал бұл-
армандарының келесi алынар биiктерiне қарай қадам басады… 
Тағдыры, тәлейi қалай екен?!



    138    

Клара Қабылғазина

Сарғая күткен күз де жақындады. Айнаш жездесi Тынышжанды 
күтiп, азын-аулақ киiм-кешектерiн жинап қойғалы қашан… қала жақ 
бағытына жүретiн қара жолға қарай-қарай кей кездерi көзi талады. 
Жеке машинамен келе ме, әлде автобуспен бе? Қызының мiнезiндегi 
өзгерiстердi балалыққа жорыған анасы оған аса мән бермеген едi. 
Тағат таусылып, үмiт үзiлер шақта әлдебiр арманның ақ сәулесi ме, 
сезiм бе, жақсылық нышаны ма жалт ете қалатыны бар емес пе? Бұған 
да сөйтiп, сәтi түсiп, жездесi Тынышжан келiп, өмiр күле қарады. Бiрер 
күн түнеп, асығыс екенiн, келген шаруасы Сайраштың тапсыруы бой-
ынша Айнашты алып кетпек екенiн айтып, жолға жиналды. Айнаштың 
қуанышында шек жоқ. Бiр қалыпты, мамыржай тiрлiгi өзгеретiн бол-
ды. Жаңа қала, жаңа орта, жаңа достар не керегi бар бәрi жаңаратынын 
ойласа шын мәнiнде қуанып, тiптi бiр бақытқа бөленетiн едi. 

Автобус терезесiнен телмiре қарап, жас қыздың көзi талып, жа-
нары шаршады. Шетi, шегi жоқ көкжиекке барып қана тiрелетiн сар 
даланың өңi өзгерсейшi… Әне бiр көрiнген белге барып, көкжиекке 
тас жолдың тұмсығы белгісіз арман қалаға тiрелгендей болады да, әрi 
қарай ұшы-қиыры жоқ дала тағы жалғасады. Ана бiр белден асқан соң 
жетiп қалармыз-ау деген үмiтi қайтадан алданады. Жеме-жемге кел-
генде жалт ете қалатын тұп-тура алдамшы жалған сияқты…

Түс ауғанша әлi селеулi даладан басқа ештеңе көре алмаған қыз 
жездесiнiң алақанына басын салып, ұйықтап кеттi. Ұйқысы әлдеқашан 
қанып, шаршағаны басылып қалған екен… Автобус әлi селкiлдетiп 
келедi… Неге екенiн өзi де бiлмедi, әйтеуiр ыстық, үлкен алақаннан ба-
сын көтергiсi келмедi. Бiр қолын қыз басына төсеп, екiншiсiмен кеуде 
тұсынан құшақтап отырған, өн бойын қыздырып бара жатқан қамқор, 
аялы ер адам қолының қасиетiн, махаббат деген сезiмнiң осылай пай-
да болатынын ол ұқпаған едi. Бiрақ, жанына жаққанын, тiптi кейiнгi 
кездерi де осы сәттi сағынатынын бiлмедi. 

Жаңа мектептiң Айнаш барған сынып балаларының бәрi бұған 
керемет көрiндi, бар жағынан. Бұйығы, жасқаншақ ауыл қызы қала 
оқушыларының арасында көп уақыт үйрене алмай жүрдi. Бiраз 
уақыттан кейiн өзiне достар тауып, пiкiрлес, мiнездерi ұқсас қыздармен 
тiл табысып кеттi. Айнаштың өзi айтқандай «жаңа өмiр» жалғасын тау-
ып, күндер зулап өтiп жатты. 

Қалашық балаларының, жастарының ұзақ қыс бойы барар жерлерi 
жасанды теңiз мұзына сырғанау. Үлкенi алтыдағы, кiшiсi екiдегi 
Тынышжанның екi баласының да теңiздiң дәл түбiнде тұрған соң ой-
ындары сол сырғанақ болатын. «Айнаш оқуынан әлi қайтпаған ба?» 
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деген оймен жұмысынан ертерек қайтып, балаларын балабақшадан 
ала-мала асыға үйге кiрген Сайраш толып жатқан үй тiрлiктерiн бiтiрiп 
алмақшы болды. Балалары жас, әрi тете болғандықтан шаң-шұңдасып 
қала берген соң, далаға ойнауға жiбердi: «Сырғанаққа бармаңдар, 
шетi қатқанымен, тереңi қатқан жоқ. Қауiптi, үй маңында ойнаңдар», 
– деп шығарып салды. Нағыз ойын баласы үлкенi iнiсiн шанаға 
отырғызып «мықтап ұста, құлап қалма» деп ескерттi. «Мен қазiр қатты 
жүгiремiн» деп әрлi-берлi бiраз жүрдi де, қырбақ қарға көңiлi толмай, 
сырғанаққа қарай тартып отырды. Екпiнмен жүгiрiп келiп, шананың 
артына жармасса, лыпып тұрған шана табаны әжептәуiр жерге дейiн 
сырғиды. Ойын қызығына түскен бала қыңқылдай бастаған iнiсiнiң 
аузына емiзiгiн салып қойды да, әрi қарай ойнап кеттi. Әлi онша қата 
қоймаған жаққа қарай дендеп кеткенiн байқамаған олар екпiндеп 
жүгiрiп, сырғанақтың зырылына елiте түстi. Кенет балалардың салма-
ғына шыдамай шарт ойылған мұз ойығына сәбилер түстi де кеттi. 
Жағалауда жүрген балалардың бiр ересектеуi: – Батты, батты, ана-
лар суға батты, – деп айқайлап, одан ел жиылғанша әжептәуiр уақыт 
та өттi. Батқандарды судан шығарып алған уақытта серейiп, қимыл-
сыз қалған денелерден олардың о дүниелiк болғаны аңғарылып, 
адамдардың көздерiне жас толды. Кiшкентайының аузындағы емiзi-
гi мен қатып қалғанына қарағанда, қорқыныштан, өлiмнен бейхабар 
сәби жылап та үлгермеген. Ерiндерiн томпайтып, емiзiктi жұтына ем-
ген күйi көз жұмыпты. Үлкенiнiң шарасынан шыға қорыққан көздерi, 
судан жасқана, қорғанғандықтан ба толық жұмылмапты. Бейқам, пәк 
аңғырт күйi ұйықтап қана кеткендей сұлық, үнсiз, тыныссыз. Япыр-
май, мұндай да қатал, қатыгез тағдыр болады екен-ау! Ақыл-естерiн 
жинауға шамалары келмей, аңырап, ошарылып тұрған қауым етегiне 
сүрiне, жығыла жеткен Сайраш пен Тынышжанның дауыстарынан селт 
еткендей болды. Ес-түс жоқ, көзiнде тек үрей мен шарасыздық қана бар 
әке жансыз денелердiң әр қайсысын бiр көтерiп, сүйiп, «ояныңдаршы, 
ұйықтамаңдаршы, қатып қаласыңдар» деп, ессiздiктен жанталасып, 
жүгiрiп жүрген ананы ұстамақ, тоқтатпақ болып аузын ашқандай, бiрақ 
үнi шықпайды. Үнi қайда, неге даусы шықпайды, әлде ел естiмей ме? 
Әйтеуiр, әлдеқандай қуатты қолдардың, қатты дауыстардың әсерiмен 
машинаға мiнiп, Сайрашты да бiреулердiң көтермелеп әкелiп, жаны-
на отырғызғанын байқады. «Жедел жәрдем» аурухана алдына тоқтап, 
балаларды алып кеткен соң да, әлдеқандай үмiтпен, жауап күтiп екеуi 
ұзақ отырды. Есiк әр ашылған сайын жалтаңдай, армандай қарайды. 
Көршi-қолаң, қызметтес, таныстардың «ендi берiк болыңдар, балалар-
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ды өзi берген құдай өзi алды» деп естiрткенде барып Тынышжан өкiрiп 

жiбердi. Iштi буып, лықсып тұрған зар құса лақ етiп сыртқа шықты. 

Бiраз дауыс салған соң, бойы жеңiлдеп, ес жиғандай болды. Ал, Сай-

раш ұстап, демеген, басу айтқан жұртқа бой бермей балаларды алып 

кiрген есiкке қарай тұра-тұра жүгiрiп, өз шашын өзi жұлып, еркiнен 

тыс қуат-күш бiткендей жұлқынады. «Балаларым, қайда менiң бала-

ларым?» деп өзеурейдi. Еш нәрсенi тыңдар емес … Үйлерiне алып келе 

жатқан жолда да бiресе басын аямай ұрғылап, бiресе шығар есiкке 

ұмтылған келiншектiң ақылынан адасып қалғанын түсiнген адамдар 

оны жүйке ауруларын емдейтiн жерге апарап салды. Өйтпесе болмай-

тынын, оның бiрдеңеге ұшырап қалуының кәдiк екенi айқын едi. 

Бүкiл аймақты дүр сiлкiндiрген сол бiр оқиға болғалы де айлар өтiп, 

ел есiнен шыға бастағандай… «Балалы үй базар, баласыз үй қу ма-

зар» деп текке айтпаған-ау! Тек бауыр етi баласынан айырылған ата-

ана ғана бақытсыз, қайғылы, солар ғана мәңгi жоқтайды, солар ғана 

мәңгi iздейдi, мәңгi жылайды… Үй-iшiнiң еңсесi түсiп, тас қабырғалар 

да қайғыға батқандай… Бiр түрлi жабырқау, сүрең, сұрғылт… Иесiн 

жоқтағандай, жылылық iздегендей дүние-мүлiк те сазара қалған… 

Есiктен кiрген сәтте бойды дiр еткiзетiн сурет Айнаштың алдынан 

күнде шығады.. Сайраш ауруханада, Тынышжан күнi бойы жұмыспен 

алданып, кеш қайтады. Айнаштың өз тiрлiгi өзiмен. Оның жанына да 

батқан жағдай көп уақыт ұмытылмағанымен бәрi-бiр өзге қайғыдан 

сергiп, қуана бастаған болатын. Тек жездесiнің түнi бойы аунақшып, 

уҺiлеп, күрсiнiп, шығатыны қинайды бұны да… Барып, жанына жа-

тып қайғыдан ақ араласа бастаған шаштарын саусақтарымен сара-

лап, аққұба, әдемi жүзiн аймалап, жұбатқысы келедi. Бiрақ … олай 

болмайтынын бiледi… Сайраш анандай күйде жатқан уақытта бұл не 

iстегенi демей ме! Апасына не айтпақ? Әкпесi жазылып келген болса 

не iстемек. Әйтеуiр сан түрлi жауабы жоқ сұрақтар мазалап бұл да түн 

баласына көз iлмейтiн болды. 

Әне, тағы да олар ұйықтайтын бөлмедегi төсек сықырлап, оның 

тұрғаны, ас үйге кiргенi, шырпының жанғаны естiлдi. «Темекiнi түнде 

де тартатын болды-ау», – деп ойлап Айнаш та ерiксiз күрсiнiп қалды. 

Әлден уақыттан соң бұның бөлмесi алдынан өтiп, жатар орнына 

барғанына дейiн сезiп, бiлiп жатты қыз. «Жолай кiрсе екен, сен де оңып 

жүрген жоқсың-ау, Айнаш», – деп аймаласа екен« деген бiр тiлектi 

қалай тiлеп қалғанын байқамады. Сөйттi де, өз ойынан өзi шошып 

кетiп, құлақтарын жастықпен басқан күйi ұйықтауға тырысты. 



    141    

Тіршілік

Бозалаң таң да сәуле берiп, күннiң қызыл шашақтары алқызыл 
жалқын шашып, жайлап тарап, көтерiле бастады. Тағы бiр таң атты, 
тағы бiр күн өз қарекетiн бастады. Өмiр – өзеннiң ағысы тылсымдап 
өтiп, өзiмен бiрге талай-талай жақсылықты да, жамандықты да алып 
кетiп жатты. 

Осы жылы орта мектептi бiтiргелi жүрген Айнаш бойжетiп, тара лып 
өсiп, әйелге тән қалыптасып, көңiл аударып қарайтындай әдемi қыз бо-
лып шыға келдi. Қайқиған, тарам-тарам қара кiрпiктердiң аясындағы 
тұңғиық көздер аппақ, тап-таза шарада, мөлдiрей жаутаңдайды. Тал 
шыбықтай бұратылған денесi, қыпша белi, сүйрiктей саусақтары, 
қиюын әдемi тапқан мойын тұсы, бiресе түйiп, бiресе жайып, немесе 
құбылтып өрiп қоятын толқынды әрi ұзын шашы бәрi-бәрi табиғаттың 
пәк қызының тұп-тұнық тазалығын, әсемдiгiн, сұлулығын паш еткен-
дей. 

Мектеп өмiрiнiң қым-қуыт қызығымен, балалықтың, жастықтың бал 
дәуренiн кешiп жүрген ол бәрiн ата-анасы мен ауылын, әкпе-жездесiн 
жиi ұмытатын. Балаң, жас, көңiлi сан-саққа жүгiрiп, алабұртқан, 
қызыққа тоймайтын жастағы бойжеткен көп уайым түбiне жете 
бермейтiн-дi. «Ол уақыт заңы, табиғат талабы ғой» – деп Тынышжан 
да қыз мiнезiне аса мән бермеген едi…

Әдеттегiдей Айнаш кешкi ас қамдап, жездесiн қарсы алу қарекетiне 
кiрiстi. «Емтихандар да мұрынға тақалып тұр-ау» – деп ойлап бiраз 
сабақтарына дайындалды. Күндегiсiнен әлдеқайда кеш оралған Ты-
нышжан бүгiн көңiлдi екен. Сәл iшiңкiреп алған ба, әйтеуiр, қабағы 
ашыңқы, жүзi жадыраңқы тартқандай. 

– Айнаш, ау, Айнаш! Ку-ку! Қайдасың? 
Асүйдегi қызды байқамай, бөлмеге қарай өттi. Айнаштың жездесiнiң 

бұлай дауыстауын балалары кеткелi алғаш естуi. Жүрегi шым ете 
қалғандай болды. 

– Мұндамын, жезде! – деген дауысын естіп, қайта оралып, 
-байқамай қалдым ғой, бай боласың, – дедi қалжыңдап. Жездесiнiң 
қабағы жадырап, көңiлi көтерiңкi екенiне қуанған қыз да жанарын 
мөлдiрете, қуана әрi қысыла күлiмсiредi. Оның жақын келiп, қапсыра 
құшақтап, маңдайынан, бетiнен сүйген әрекетiне қарсылық бiлдiре 
алмады, тiптi сол сәттiң ұзара түсуiн iштей тiледi қыз. Есiне кенеттен 
әлдене түскендей Тынышжан жалт бұрылып, «кешкi тамақ iшiп келдiм, 
жатамын», – дедi де өз бөлмесiне кiрiп кеттi. 

Ұйқыға жатқанымен қыздың жанын жай таптырмаған әлдебiр 
сезiм, өн бойындағы қанын қыздырып, тамыр-тамырын бусатып, 
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екi бетi алаулап көпке дейiн басыла алмады. Әрлi-берлi аунақшып, 
ұйқысы шайдай ашылып, көкiрегiн кере, әлсiн-әлсiн күрсiнiп жатып, 
көзi iлiнгенiн байқамады. 

Түннiң бiр уағында өзiне жақындап қалған сұлбаның жиi-жиi 
тыныстағаны естiлiп, дәл күтiп жатқандай қыз оянып кеттi. Қасына 
қисайған ер адамның оттай ыстық демi, денесiн, тұмса ағзаны 
балқытып, балбыратып жiбердi. Айқасқан құшақтар тас болып қатып 
қалғандай… Бiрiн бiрi көптен күткен, аңсай, шөлдей, сарыла күткен 
жандар тәрiздi! Япырым-ай, адам басынан мұндай да тамаша сезiмдер 
өтедi екен-ау! Жұмақ, бақыт, махаббат дегенiң осы болса, мұны 
сезiну бақыты соған бұйырып отырса одан артық не керек?! Махаб-
бат ләззатынан тыныстап жатқан қыз осыны ойлады. Ал, Тынышжан 
болса өз iсiне ендi ғана есеп бергендей көзi жұмулы болса да санасы 
өкiнiштен, ұяттан өртенiп жатқандай…, cуық…, бағанағыдай емес, от-
тай сезiмнен салқын күл ғана қалғандай сұлық жатыр. 

– Айнаш… кешiр… менi құдай атты…
– О не дегенiңiз?! Қиналмасаңызшы… сiздiң күлiп жүрген кез де рi-

ңiз дi сағынғандаймын. 
Бiр-бiрiне терiс қарап жатқан күйлерi, еш ләм деместен атар 

таңды атқызып, бiрi мектебiне, бiрi жұмысына кеттi. Бiрақ, махаб-
бат ләззатының ерекше қасиетi екеуiнiң де жүздерiнен байқалып, бiр 
сәттiк бақыт табы сезiлiп тұрды… Әдеттегiдей емес, өмiрге құштарлық 
сезiмi бiрiнiң бойында қайта оянып, бiрiнiкi арта түскендей… Адами 
сезім бе, әлде сайқал нәпсі ме құдiретті күш дегенiне бағындырды, екi 
жанның бағынбасына, мойын ұсынбағанына қоймады. «Болар iс бол-
ды, қалғанын көрiп алармын», – дедi ме әлде шынымен сезiм, оты шар-
пыды ма, әйтеуiр, Тынышжан өз әрекетiне емiн-еркiн жол бердi. Үйiне 
қарай асығатын әдет тапты. Айнаштың үйде сағына тосып отырғанын 
елестетсе қуанышқа бөленгендей болады. Қайғы-қасiретi де, сұр 
күндерi де сол iңкәрлiк тасасында қалған. Құштарлық жалыны екеуiнiң 
де бойын әбден билеген… Бiрi: «Жастықтың желеуiмен албырттықпен 
ерте үйленiп, тұрмыстың шылауында, күйбең тiрлiктiң құрсауында 
жүрiп, сүю дегеннiң, шын махаббат дегеннiң, құштарлық сезiмнiң 
алабұртқан, аңсатқан сәттерi бар екенiн неғып байқамағанмын, 
қалайша бiлмегенмiн», – десе, екiншiсi: «Адам баласына құдай осын-
дай да тәттi, отты сезiмдер сыйлаған екен ғой… Махаббат жолында 
бастарын құрбан еткендердiң күйiн ендi түсiнгендеймiн… Шын бақыт 
дегендi адам тек осындай сәтте сезiнетiн болуы керек…», – деп ойлай-
ды. 
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Жақындап келiп қалған емтихан да, ағайын-туыс та, ата-ана да, 
құрбы-құрдас та естен шығып, тек кеш батып қас қарайғанын, сүйген 
жанның келуiн ғана асыға күтетiн қыз өз iсiне, әрекетiне есеп берер 
қалде емес… Бақыттан басы айналғандай… Қыздың толықсып, ақ 
балтыры, бөксесi жұмырланып, жүзiне қан жүгiрiп, кеуде тұстары 
оқшауланып, сүйiрлене түскенiн, көңiл күйi де өзгерiп бара жатқанын 
егде тартқан, талай қыз көз сынынан өткен мұғалiм әйел байқаған едi. 
Ол Айнашты сөзге тартқысы келiп, жақындауға сыңай танытып едi, қыз 
iлтипат бiлдiрмедi, тiптi «шаруаңыз қанша?» дегендi айтпаса да көзiмен 
бiлдiрдi. Сонымен жабулы қазан жабулы күйiнде қалып, оқу жылы 
аяқталып, әр кiм өз тiрлiгiмен болып кеттi. Мектептi тәмамдағаны ту-
ралы құжаты қолында болғанымен оқуға баруға асыққан қыз жоқ, са-
насында тек iңкәрлiк, құштарлық, бақытты сезiндiретiн сәттi тағы бiр 
көру, рахаттану. 

– Айнаш-ау, мен сенi оқытамын деп әкелдiм ғой… қимылдап, 
қағаздарыңды жөндеп, қалаға баруға дайындал. 

– Жоқ, бармаймын. 
– Бармағаны несi, үй-iшiңнiң алдында не айтамын?
– Ауылға барып, жағдайдың бәрiн айтып, мойнымызға алып, содан 

соң әрi қарай бiрге өмiр сүремiз…
– Не айтып отырсың, жаным-ау?! Бұл болмайтын жағдай!… Оның 

үстiне Сайраш та тәуiр болып қалды… Кеше дәрiгерi «жақында үйге 
шығарамыз» дедi. 

Соңғы сөз қыз жүрегiне пышақ қадалғандай әсер еттi, әпкесiнiң 
бар екенiн ұмытып кетiптi-ау! Масқара! Ендi қайтпек? Шынымен, 
қалаға қарай көзiн жоғалтуы керек екен… Тынышжанымды қалай, 
қалай қиып кетемiн? Не iстеймiн? Қыз санасы сан-саққа жүгiрiп, 
ойланып-толғанып «кету керек» деген шешiмге келдi. «Балдызымды 
қалаға апарып оқуға түсiремiн» деген желеумен бiраз күнге демалыс 
алып Тынышжан қалаға тартты. Барысымен пәтер жалдап, жылдық 
ақысын төлеп, жұмысқа кiргiзбекке талпынды. Ондағы ойы… «оқуға 
түсiргенмен арты не болады, әлiптiң артын бағайын», болды. Өткен күнi 
төсекте жатып қыздың iшiнiң қатқылданып, жұмырланып, бұлтиып 
қалғанын байқап:

– Айым, ештеңе мазаламай ма? Бiр жерiң ауырып жүрген жоқ па? 
– деп сұраған едi. 

Балалығы ма, әлде аңғалдығы ма қыз ешнәрсенiң мазаламайтынын 
айтып, еркелей мойнына асылған. Бiрақ, Тынышжан өз ұрпағының 
қыз құрсағында жатқанын сезiнiп, жоғының орны толатындай болып 
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марқайғанымен, екеуiнiң ел бiлмейтiн жайларын ойлап, жүдеп қалды. 
«Ол жайлы айтып, қыздың мазасын кетiрмейiн, кейiн өзi бiле жатар»- 
деп жұмыс тауып, орналастырған соң үйiне қайтып кеттi. Жарты жаны 
артында қалғандай, iшi-бауыры езiлiп, жүрек тұсы шым-шым сыздап, 
артына қарай-қарай кете барды. 

Ауылына келiсiмен ауруханаға соғып едi, Сайрашты ауруханадан 
шығаратындықтарын, аяқ асты болған қайғыдан жүйкесiне қысым 
түсiп пайда болған жүйке аурулары ғана тез емделетiнiн түсiндiрiп, 
жас келiншектiң жылдам айыққанын, бiрақ әлi де күтiм керек екенiн 
айтып, «миына қысым түсiрмей, бiраз күтiп бағыңыз», – деп дәрiгерлер 
шығарып салды. Өзiнiң оңалғанын, ендi өмiрге сау адамдардай арала-
са алатынын тiптi қызметке шығуға да болатынын айтып Сайраш үйге 
жеткенше мәз-мәйрам болды. Өз табалдырығынан аттап, шаңырағына 
оралған әйел көңiлi алғашында балалары алдынан жүгiрiп шығатындай 
алаңдап, көңiлi бұзылса да, өзiн-өзi ұстап «маған ренжуге болмайды, 
өзiмдi-өзiм ұстауым керек», – деп табиғатында берiк, ұстамды, ақылды 
болғандықтан да ақжарқын күйiне көштi. Алыс жолдан келгендей жа-
тын бөлмесiне кiрiп, залға енiп, әр затын сипап, сағына қарады. Бәрi 
ыстық, бәрi сол күйi, бәрi иесiн асыға күтiп тұрғандай. Бiрақ, Айнаш-
ты сұрамағанына күйеуiнiң таң қалғанын байқамады. Жарына деген 
сағынышын да жасыра алмады. Мойнына оралып, құшағына ене түстi. 
Келiншек жанары тез арада өн-бойын шола қарап, тiптi iшкi сарай-
ын аралап кеткендей сезiнген Тынышжан абыржып қалды. Арадағы 
бiр салқындық лебi сыз бергендей… Бойын жинап алған Сайраштың 
денесi тiтiркенiп кеттi…

Жұдырықтай жүрегiн қақ бөлген жiгiт көңiлi күптi. Сана сан та-
рау. Әрi сағыныштан, әрi аяғы ауыр Айнаштың хал-жағдайын бiле 
алмағандықтан туған алаңдаушылық соңғы күндерi үдейе түскен. 
«Жұмыс бабымен жақында қалаға кетуiм мүмкiн» деп әйелiн құлағдар 
етiп қойғанына да бiраз болған. Ұйқыдан да маза кеткен. Жанындағы 
жарының да көңiлi де бұған олқы түсiп қалғандай… Түс көргiш те бо-
лып алды: Кеш қараңғылығы түсiп кеткен екен дейдi. Апалы-сiңiлiлi 
екеуi өзен бойлап кетiп барады… Алдарындағы шыңырауды байқар 
емес «Байқаңдар, құлайсыңдар, құз… !!!» деп жан-дәрмен айқайлайды 
бұл. Оларға дауысы жетпей ме, әлде әңгiмемен аңғармай ма, әйтеуiр, 
тура кетiп барады. Әне, жақындап қалды. Жанталасып қуып жеткенi 
сол екен олар да шыңырауға түсiп кеттi. Әлдеқандай бiр күш бiтiп, 
екеуiн екi қолымен ұстап қалды. Бiр кезде оң қолындағы Сайрашты 
тартып шығарып алды, ал Айнаш түсiп кеттi ме, әлде аман қалды ма 
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анық есiнде қалмады. Жаны қиналып, терге малшынып, оянған соң 
өз-өзiне келе алмай бiраз жатты. Жаманға жоруға дәтi бармай, «түс 
түлкiнiң боғы» деушi едi ғой деп ұйықтап кетуге тырысты. Тiршiлiктiң 
бар тауқыметiн арқалағандай тұнжыраған таң да атып келе жатты. 

* * *

Алғашқы кезде жұмысына ерте кететiн Айнаш бүгiн толықсып ұзақ 
жатты. Жұмысқа жаңадан орналасқан кезде түсi суық, мiнезi қатал 
көрiнетiн бастығы Ермектен қаймығатын. Оның қоластындағылардың 
айтуына қарағанда принципшiл, талапшыл, тәртiп сүйетiн адам 
көрiнедi. Бiрақ, әйелiмен нашар тұратынын да естiп-бiлiп жүретiн. 
Қолында тұратын әке-шешесiне қызмет еткiзiп, әйелiн жүгiртiп қояды-
мыс… Мұндай бастықтан неге ықпасқа? Оның үстiне жұмыс табу 
дегенiң қиын бұл күнде. Оқымаған адамды қойып, оқығандардың, 
бiлдей дипломы барлардың ешқайда өте алмай жүргенiн өз көзi көрiп 
жүр емес пе?! Бұған жездесінің таныстары көмектесiп, жылы орынға 
орналасқанын қалай ұмытсын… Бастығына телефон шалғандарды 
тiзiп, айтқан сәлемдерiн жазып, қашан келетiнiн, қайда кеткенiн айтып 
отырғаннан басқа мiндетi де жоқ. Оған несiне қиналсын… 

Алаңдайтын ешкiмi жоқ, қайта жұмысқа ерте келiп, кеш қайтуға 
тырысатын. Сонысымен жақты ма, жоқ әлде әдемi бойжеткенге 
жүрегi жыли ма, әйтеуiр «басекеңнен» ұрыс естiп, немесе ренiш қабақ 
байқаған емес. Жұрт қаймыққан соң, бұл да сескенетiн…

Екеу ара қатынастың бәрi сол бiр күннен басталған болатын. 
Әлдебiр жайсыз тағам жеп қойды ма, асқазаны қатты түйiлiп ауырып, 
өзi қызмет еткелi бiр-екi жылда тұңғыш рет жұмыстан қалатын болып, 
телефон шалды:

– Ермек Әлiбаевич, сәлеметсiз бе?
– Сәлеметсiз…
– Мен ғой, Айнаш…
– Иә, жайшылық па?
Жұмысқа ерте келiп отыратын хатшы қыздың жұмыс орнына келе 

алмауы туралы ойламаған едi. Басқа бiр әңгiме күткендей…
– Жұмысқа баруға шамам болмай тұрғаны… Ауырып…
– Қай жерiң, Айнашжан?
Даусынан үрей, қорқыныш байқалғандай… Жоқ әлде қызға солай 

көрiндi ме?!
– Асқазаным … түйiлiп …
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– Тұрағыңды айтшы… Дәрiгер жiбертейiн…
Осы бiр әңгiме Айнаштың құлағында әлi күнге тұр. Айтқандай-ақ 

сол күнi дәрiгер келген-тiн. Дәрiгерден соң көп ұзамай-ақ Ермектiң өзi 
келдi. «Айнаштың басшысы едiм, жағдайын бiлуге келдiм», – десе үй 
иесi қалбалақтап, бұған ескертпей кiргiзiп жiберiптi. Жатқан жерiнен 
атып тұрып, киiнбек болған қызға: «Жата бер, жата бер Айнашжан! Сен 
ауырып қалған соң… Менiң де мазам болмай…», – дедi. «Қызық, неге 
мазасы болмады екен? Әлде менi сүйе ме? Бұған дейiн де көз қарасын 
өзi сезетiн. Ұзақ-ұзақ қарайтын, жұмыс жазып отырса, артынан келiп 
иығына қолын салып, оқығандай болатын. Осының бәрi сүйетiндiгiнен 
екен ғой» деген ойлар жалт етiп, өте шықты. 

Ол еңкейiп, маңдайын ұстағандай болды… Әрi қарай ернiне төнген 
еркек қызуына бiр сәт елiткендей болды ма, жоқ әлде басшының 
мысы басты ма Айнаш қарсылық бiлдiрмедi. Қыз тарапынан «Кет әрi!» 
болмаған соң талай-талай ләззатты басынан кешiрген еркек батылдық 
көрсетiп жiбердi. Үлкен адамнан сескендi ме, әлде көптен берi еркек 
құшағын көрмей сағынып қалды ма қыз да көне бердi. Мiне, содан 
берi ыстық, тәттi түндер жалғасып кеттi. Бүгiн де Ермек Айнаш үйiнен 
шығып қызметiне кеткен. Түнгi ұйқы шала болған соң, қыз бiраз 
ұйықтап, асықпай, керiлiп-созылып жатқан едi…

Ермек осы өңiрде туып-өскен жiгiт болатын. Шет жерде оқып 
жүрiп, осы әйелi Иринаға үйленген едi. Есейiп қалған қызы бар. Жаста-
ры ұлғайған сайын екеуi бiр-бiрiмен тiл табысқанның орнына, кейiнгi 
кездерi әйелiмен жиi-жиi ренжiседi. Майда-шүйде бiрдеңелерге бола 
келiсе алмай жатады. Кейiнгi кездерi бұл ерегiстiң бiр себебi – Ермектiң 
ауылдағы ата-анасын алып келуi. Өз жанын күткен, молшылықпен өмiр 
сүрiп, өмiрдiң ләззатын көбiрек бағалайтын келiншек жұмысының 
көбейiп, кемпiр мен шалдың масыл болғандарына шыдай алмай 
жүрген. Соның да әсерi болар бұрын да олқыланып жүрген көңiл одан 
сайын қаязданып, ерiмен төсекте бастарының түйiспегенiне бiрталай 
болған. Араларындағы дәнекер тек қыздары-Карина. Кейiнгi кездерi 
қартайып, өздерiн өздерi күтуге шамалары келмей қалған соң, қарттар 
қалаға баруға келiскен-дi. Әйтпесе, ауылдың шаңын да, түтiнiн де, тiптi 
итiн де қадiрлейтiн қариялар қала десе азар-безер болатын. 

Ермектiң әкесi жасында қолынан өнерi тамған, зергер ұста болған. 
Парасаты мол, ақылды адам да, ал, анасы керiсiнше берекесiздеу, не 
болса соны сөйлей салатын адам болатын.. Бұл әйелдiң бiр ерекшелiгi 
– бiр нәрсенiң шет жағасын естiсе болды, арғы жағын өзi жеткiзетiн. 
Кейбiр өзi қатарлылар күлкi етiп, мысқылдап: «Кейiнгi уақытта көп 



    147    

Тіршілік

сөйлемейтiн болып кеттiң ғой, Жәке, иә, өмiрде не жаңалық?» деп сөз 
бастайтын. Жәміштің оқымай қалғандығы болмаса, фантазия керемет 
дамыған, оның бiр көрiнiсi:

Өрiстен кеш қайтқан сиырына көршiлес жас келiншек ұрсып 
жатқан көрiнедi:

– Күнде кеш келетiндi қайдан шығардың? Қаңғып кетесiң, iздеп 
таба алмай қаламын. Қай жаққа қаңғисың айтшы? – дегенiн ести са-
лысымен Жәміш өзi қатарлас кемпiрге:

– Ой-бу! Мына жап-жас келiншектiң күйеуi басқа әйелдерге барып, 
қыдыратын көрiнедi. «Қайда қаңғисың, күнде кеш келесiң» деп жылап 
ұрысты кеше күйеуiне. 

– Қойшы-әй! Кеше ғана үйленiп едi ғой… Бұл күнгi жастардың бәрi 
бұзылып кеткен. 

Далаға кiрiп-шығып, мал-жайын барлап, өткен-кеткендермен бiр-
екi ауыз тiлдесiп, тiптi болмаса мал өрiсiне қарай барып, қыдырыстап 
қайтатын ақсақалдың екi қолы алдына сияр емес. Әлсiн-әлсiн «Бе-
ломорын» ұстап, балконға шығады. Әрлi-берлi өтiп жатқандарға 
қарайды. 

Кемпірі шала орысшасымен әңгімесін Иринаға айтады. Ол 
алғашқыда сәл құлақ түретiн едi, соңғы уақытта: – хватит болтать!, 
– дейтiн болды. Онысы мылжың кемпiрдiң сөзiнiң жүйкесiне тигенi 
де, екiншiден, Ермекке деген ашу-ызасы да қабаттасып қалған-ды. 
Кейiнгi кездерi үйге қонуды сиретiп жүрген күйеуiне көңiл олқылығы 
тағы бар… Ене мiнезiн «ұялмайтын бетке шаршамайтын жақ бередi 
екен» деп түйген. «Өзiнiң мiнезi өзгердi, үйге қонбайды, онымен қоса 
алжыған әке-шешесiн әкелiп миымды ашытып қойды-ау» деген ойлар 
басын шырмаған келiншек үйден жұмысын сылтауратып, ұзағырақ 
кетiп қалуға тырысады. Ажырасып кетейiн десе мына заманда күн 
көру қиын. Ермектiң табыскерлiгiнде мiн жоқ. Жұрттың әйелдерiнше 
қолына сөмкесiн ұстап, қай жерде арзандау тамақ бар екен деп 
сүмеңдеп жүрген жоқ бұл. Базарға да бармайды, жүргiзушiсiн жiберiп 
керек-жарағының бәрiн әкелiп, тоңазытқышты толтырып қоятынын 
жоққа шығара алмайды. Сол себептен де ажырасқан күнi жағдайының 
қиын болатындығын түсiнедi. 

Жалғыз қыз Карина да шолжаң, еркетотай болып өсiп келедi. Не 
сұраса, не қаласа қолын қақпағандықтан бой жетiңкiреп қалса да «жоқ» 
дегендi ұқпайды, елестете алмайды. Өзi сияқты қыз-ұлдарды тауып 
алып, солармен ғана араласады. Нашарлау киiнетiн, жағдайларының 
жоқтығы бiлiнiп тұратын, бірақ жақсы оқитын балаларды да менсiн-
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бейдi. Жұмыстан кеш қайтатын, немесе мүлде қайтпай қалатын әкесi 
келсе топ-толық денесiмен маймаңдай жүгiрiп, мойнына асыла кететiн 
әдетi бар. Табиғатынан балажан Ермек қанша шаршап тұрса да, көңiл-
күйi болмаса да қызының илеуiне көне кететiн. 

– Папа, бiздiң мектептiң бiр қызы иномарка жүргiзiп жүр. Мектепке 
өзi айдап келедi, қолында соткасы да бар. Маған да әпересiң ғой…

– Әрине, тек есейсең болды…
– Ой, папа, мен сенi сондай жақсы көремiн, – деп әкесiнiң бетiнен 

шолп-шолп сүйедi. Оның осы қылығына риза болған әкесi де, ата-
әжесi де қауқылдасып қалады. Бәрiнiң тiлегi жалғыз, жалқы қыздың 
аман дығы. Тек, Ирина ғана әлденеге iшiнен секемденгендей… Қызы-
ның алдында өзiнiң беделiнiң төмендеп, ақшалы әкесiн көбiрек 
жағалайтынына қамығады. Бой жетiп, анасына сырлас болудың ор-
нына күннен күнге алыстап барады. «Бүгiн де кеш келемiн» деп өзiне 
көз салмастан бұрылып кете берген күйеуiнiң артынан қарап қалған 
Иринаның көзiне жас толды. Соңғы кездерi топ адамның ортасында 
отырса да жалғыздықты сезiнетiн болғаны жанын жабырқатып, көңiлiн 
жүдеттi. Тiптi болмаса, көңiлiн аулап, жұмысқа кетерiнде бетiнен сүйiп 
кететiн күйеуi соңғы кездерi тым салқын. «Көнсең – осы, көнбесең – 
тағы осы» деген сыңай танытады. Бiр өзгерiс барын сезетiн, бiрақ бiле 
алмай дал болатын келiншек амалсыз көз жасына ерiк бередi. Ойлап-
толғап шешкенi – амалдап, қызын өсiрiп, күн көруi қажет. Сөйтіп 
жүргенде Ермекті Айнашпен тағдырдың өзі жолықтырған еді. 

* * *

Не жауарын, не жаумасын бiлмегендей аспанның жүзiн торлаған 
қара бұлттың бiр тобы жөңкiлiп өте шығады, ендi бiр тобы түнерiп 
қара аспанды төндiрiп тұрып алады. Онсыз да көңiлi бей-жай бо-
лып, не әрекет етерiн бiлмей отырған Ақжанға ауа райы да қосымша 
болғандай…

Есiне әр нәрсе түсiп, жанарына жас үйiрiлдi. Бiресе балалық, жастық 
шағы өткен ауылы көз алдына көлбеңдесе, бiресе ана алақанының жы-
луынан ерте айырылып, жаутаңдап өткен күндерi елес бередi. Орта 
мектептi бiтiрген соң «Бәленбай деген Алматыға кетiп барады екен, 
соған iлесiп оқуға бар!», – деп әкесi қолына азын-аулақ қаржы берiп 
шығарып салған болатын. Бiр-екi көйлек-көншегiн салып кете барып 
едi… Содан жолы болып, жоғары оқу орнының есiгiн де ашты. «Жоқтық 
ұят емес, байлық мұрат емес» деген принциппен жүргенiнде бес жыл 
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да өте шығыпты. Ендi ойлап отырса, сол кездегi дәулеттiлердiң бала-
лары қазiр жақсы қызметте екен-ау! «Күлшелi бала сүйкiмдi» дегеннiң 
әлi күнге мәнiн жоймағанына таң қала отырып, ойларына дәлелдер 
келтiре бастады. Бұл университет бiтiргелi бiрнеше жыл уақыт болса 
да, уақытша жұмыс iстегенi болмаса, тұрақты қызметке ие болмапты. 
Не басына баспана да бұйырмады. Бiреудiң тауықтың күркесiндей ғана 
бөлмесiн жалдап тұрып жатқанынына да талай болды. Сыз, iргесiнен 
суы шығып тұрған, жартылай қараңғы бөлмеде отырған қыз көңiлi 
алай-дүлей. 

Бiрлi-жарым баспасөз беттерiне шыққан прозаларын, мақалаларын 
кездесе қалған ел-жұрт мақтайды. Өтiрiгi ма, шыны ма?! Дүдәмал ойда 
жүргенiнде, тiптi, журналистикаға қатысы жоқ бiр танысының «әй қыз-
ау, өзiң жазғыш екенсiң ғой… соңғы шыққан әңгiмеңдi үй-iшiмiзбен, 
көршi-қолаң болып жабыла оқыдық. Жаза бер, сөйтiп…» дегенiн естiп, 
терiсiне симай қуанған… Аңқылдақ, бала мiнез ұстазының… Ауыл 
жайын мәселе етiп көтерген мақалаларың тамаша! – деп қуанғаны 
көз алдында. Сол бағалауларға қарағанда өзiнiң жаза алатыны-
на сенедi. Жұмыс таба алмай жүргенiне – онша – мұншаға шешiле 
қоймайтын мiнезi кiнәлi-ау деп өз-өзiне кiнә артады. Бүгiнгi өмiрдiң 
қым-қуыт тiрлiгiн, қитұрқысы мен қызығын, сан алуан адам тағдырын 
тоғыстыратын романы да аяқталуға жақын. Елдi елең еткiзу дегенiң 
бұл күнде ең қиын шаруа. Жақсы шығарманың дәрежесiне жеткiземiн 
деп қажығанына бiрнеше жыл болды. Кейде ұнаған жолдарын келесi 
жолы оқығанда тезiрек жыртып тастағысы келедi. 

Жаза-жаза қажалған саусақты, тозған жүйкенi тыныстатып 
келмекшi болып Ақжан көшеге шықты. Қала халқы мынандай ауа рай-
ында да тыныш жатпайды-ау! Тыстағы адам қарасы көп болған соң, 
әрлi-берлi өткендерге көз салып, жүре берiп алыстап кеткен едi. Кенет 
«Ақжан!» деген дауысқа жалт қараса өзiнен кейiндеу мектеп бiтiрген, 
ауылдас қызы екен…

– Айнаш! Қайдан жүрсiң? 
– Осында… екi-үш жыл болды пәтер жалдап тұрып жатырмын. Эко-

номика институты директорының хатшысымын. Ал сен ше?
– Мен де осындамын. Бiрақ жұмыссызбын…
– Мақала, әңгiмелерiңдi баспасөз беттерiнен көрген сайын, қалада 

екен-ау, кездессем деп жүрген едiм… жақсы болды, – деп аңқылдап 
жатыр. 

Үстi-басы бiршама жақсы, әп-әдемi киiмдерi жарасып тұр. Өзi 
жұмыс iстейдi екен, … әрi әке-шешесi де бар ғой… Көмектесетiн 
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шығар… Бiрақ неге жүдеу? Ауырған-ау шамасы, – деген ойлар жалт 
етiп келе қалды басына. 

Айнаш болса жездесiнен аяғы ауыр болғанын, әпкесi, ата-ана, 
туған-туыстар алдында қарабет болғанша, жымын бiлдiрмей тынды-
райын деп қозғалып қалған баланы операциямен алғызып тастағанын, 
көп қан жоғалтып, жағдайы ауырлап, ауруханада ұзақ жатқанын, со-
нан соң ғана жұмысқа оралғанын, әрине, айтпады. Ауылдағы ортақ 
таныстарын, қыз-жiгiттердi әңгiмелеп бiраз қыдырыстаған соң, 
үйдi-үйлерiне оралды. Әңгiмешiл, көңiлдi Айнашпен жүздесiп көңiлi 
көтерiлген Ақжан қобырап, толып жатқан қағаздың арасында ораулы 
тұрған нанды алып жеп, шәй iшкен соң, дымқыл тартып, көк иiсi шығып 
тұрған көрпесiне оранып, ұйықтауға ыңғайланды. Адамдардың рухани 
тазалығы, мораль тақырыбына жазған материалдарын республикалық 
бөлiм бастығы «қарайын, көрейiн, кейiндеу хабарласыңыз» деп алып 
қалғанына да әжептәуiр уақыт өттi. Кейбiр таныстардан «қаламақыдан 
қайтарамын» деп қарыз ақша алмасам, аш қалатын түрiм бар» – деген 
оймен қыз кiрпiк айқастырды. 

Ақжан сарыуайымға сирек салынады. Табиғатында ертеңге, 
болашаққа үмiтпен қарайтын, қолына алған iсiн тиянақты тынды-
ратын, бос, жел сөзге жоқ адам. Қолында айтқанын зыр жүгiртiп 
орындатар билiгi, өздерi келiп-ақ жасауға мәжбүр етер қаржысы 
жоқ болғанымен де елiнiң ертеңiне, бүгiнiне жаны ауырады. Балалар 
үйiндегi жағдай, ондағы сәбилер тағдыры, алуан-алуан өмiр жолдары 
өзiн көптен берi ойландырып, көлемдi проблемалық мақаланың негiзi 
салынып, жоспары жасалып қойғанына да бiраз болған. Бұл жолғы 
кейiпкерi – Пұсырман. Жетiмдер үйiн өмiрге келген кезден бастап 
мекендеген мұсылман баласын ондағылар Пұсырман деп атап кет-
кен екен. Аққұбаның әдемiсi өзi, көздерi жалт-жұлт етiп, қара қасы 
айшықтанып, кең, жазық маңдайға көрiк бере түскендей. Жасының 
көп кiшiлiгi болмаса Ақжан шынымен сүйiп қалатын едi. Жаны да таза, 
әлпештеп өсiрген нәзiк, әсершiл қала балаларына ұқсайды. Балалар 
үйiндегi мектептi бiтiрген соң, баратын жерi болмаған баланы «өзi 
жақсы кiсiге бiр кiсiлiк орын бар» дегендей, сол балалар үйi басшыла-
ры шаруашылық iстерiн жүргiзушi етiп қалдырған болатын. 

Тағдыр тәлкегiне қаршадай күндерiнен iлiккен сәбилердiң шы-
тырман оқиғалы өмiрлерiн бiлмекке тәрбиешiлерiмен, ұстаздармен 
сөйлесiп көрген едi. Көптеген материалдар, фактiлер жинақталды. 
Бiрақ, Пұсырман әңгiмесiнiң жөнi бөлек болады да тұрады. Ол көп 
бiледi, ой-өрiсi кең дамыған, көркем шығармаларды көп оқиды екен. 
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Соның әсерi болар әңгiмешiл, әңгiмесi жатық, қызықтыра, елiктiре, 
жас болса да ойландыра сөйлейдi. Бiр ойы мен келесi ойының сабағы 
үзiлмей әдемi бiр жалғасын тауып жатады, тыңдаушыны тарта түседi. 
Сондықтан да, Ақжан тағы да сол жас жiгiтпен әңгiмелесiп, жазылар 
шығармасын толықтыра түсетiн дәлел алу үшiн баруға жиналды. Айна 
алдына келiп, шашын түзеп, киiмiне көз салды. Көнетоз қоңыр пәлтесi 
өзiне шақ, жарасымды болғаны бiлiнiп тұр. Тек ұзақ киiлгеннен сыны 
кете бастағандай… Құдай бұған сүйкiмдi өң, сұлу тұлға сыйлаған ғой… 
Ескi, өңi түскен киiмдерiнiң өзi ажарына айшық берiп тұрғандай… 
Ашық түстi орамалды сырт киiм жағасының үстiне сала салып едi, 
ескiлiгi де бiлiнбей қалды. Қолына жұқа терi қолғапты киiп, иығына 
сол түстес сөмкенi асынып едi, сымбатты бойжеткен боп шыға келді. 

Қысқа киер бiрлi-жарым киiм-кешектiк, тамақтық қаржы болуы 
үшiн бiрнеше ақшалы, өнiмi өтiмдi деген редакцияларға екi-үш ма-
териалдарын апарып тастауы керек. Сол мақала жазғаннан басқа 
өзiнiң қолынан ештеңе келмесiн де байқап жүр. Кейбiр университет 
қабырғасында бiрге оқыған таныстары, жолдастары саудамен айна-
лысуда. Тiптi кейде соларға қызығатыны да бар. Қолдарында ақша, 
миларын қатырып, жүйкелерiне күш түсiрiп емес, одан гөрi оңайлау 
табыс тауып жүргендерiне пендешiлiкке салынып, қызғанышпен қарап 
қалатыны бар. Оны өзiне кешiрмейдi бiрақ…

Өмiрдiң, қитұрқы тiршiлiктiң қыр-сырын кейде түсiне де ал-
май қалатын кездерi болады. Туғаннан құлағына ана әлдиiмен енген 
адамшылықтың, ақиқаттың, ақ жолдың әуездi сарыны ғана сақталып 
қалған. Осындай бiр жақты тәрбиенiң, дүние әлемге бiр түспен 
қараудың қиындығын кейде мойындағысы келедi. Кейде бiреудiң 
титтәй ғана iстеген iсi үлкен бiр ауқымды жайға айналып кетедi, ал 
бәз бiреулердiң еңбектенiп, азаптанып iске асырған әрекетi түкке 
тұрғысыз боп қалады. Сол iстеген микроәрекетiн батпандай ғып ай-
татын шеберлердi естiп, көрiп отырғанда өзi де таң қалады. Соған 
қарағанда халық айтқандай «заманың түлкi» болса тез арада тазыға 
айналуың керек-ау! Жұл, ал, тарт, есеңдi жiберме!

Қу тiршiлiк-ай! Тiрлiк үшiн күрес дегеннiң жолы қандай ауыр! 
Әрине, тек мен сияқтылар үшiн ғана ауыр. Оп-оңай олжаға, тез 
сәттiлiкке, мол байлыққа әп-сәтте кенелiп жатқандар ше! Дегенмен 
құдiреттi күш келтiретiнi рас-ау! Аллаға сиын! Таза жүр, адал бол, 
үмiт үзбе деген сияқты принциптердiң мағынасы өзгерейiн дегенi 
ме?! Не сонда бұл?! Адам азатын, дүние тозатын сәт жақындады ма? 
Жоқ, бұлай бола беруi мүмкiн емес. Өзiне Алла ауыр жол силағанын 
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бiледi. Қандай бiр iске ұмтылса да ұзақ, ауыр жолдан өтiп, қиналған 
сәтте iске асатыны да бар, iске аспай қалатыны тiптi жетерлiк. Соған 
да шүкiршiлiк етедi. Қайырымды адамдардың да көмегiн көрдi. Осы 
бiр жалғыз өзi тiршiлiктiң дауылына, желiне қарсы жүрiп келе жатқан 
әйел затының өмiрiн мүлде жаңартып, жақсартып, өзгертiп жiберу, ал-
дымен құдайдың, сонан соң билiктi, қалталы адамдардың қолында-ау! 
Ақжан кейде армандап:»шiркiн, ана бiр бизнесмен жiгiттердiң бiрiнiң 
көзi түссе бұған, немесе билiк басында жүргендердiң бiрi сөз салса», 
ойланбай-ақ шықпақшы болады. Бiрақ, арман бiр басқа да, құдайдың 
пешенесiне жазғаны бiр басқа екенiн, Алланың алтын кiтабындағыдан 
озу мүмкiн еместiгiн iштей сезiнедi де ерiксiз мойынсұнады. 

Автобус аялдамасынан балалар үйiне дейiн бiраз жер. Ақжан бет 
алған жерiне жеткенге дейiн құрсаған ойлар шырмауынан шыға ал-
мады. «Өмiрдiң маңызы, мәнi көш соңына iлескен иттей, қарын 
қамымен тiлi салақтап шаба беру ме? Ойдан, таланттан кем емес адам 
да сол көште, бiр Алла добалап жарата салғандар да сол көште. Бiр 
жақсылыққа жетсем деп тырбанып жүрiп анасы дүниеден қайтты, 
әкесi болса шаршаған сыңайда, бүкшиген, жанары суалған, бұның 
зейнетақысын талғажу еткен балаларын көрiп мұңаяды. Қоғам адамға 
керек пе, әлде адам қоғамға керек пе? Қайсысының үлес салмағы 
басым?! Өзiнiң жүрiсi де мынау, iшсе тамаққа кисе киiмге жарымай 
жүргенi… Не баспанасы да жоқ…»

Ұзын сонар ой тiзбегi бiрiнен соң бiрi келiп, әп-сәтте межелi жер-
ге келгенiн де байқамай қалыпты. Кiрген беттегi ұзын дәлiздiң iшi 
қаракөлеңке. Қаншалықты балалар мекемесi болғанымен еңсенi 
басқан зiл сезiледi. Түкпiрдегi кiшкентай бөлмеде қызметкер ретiнде 
Пұсырман жалғыз өзi тұрады. Газет-журналдардың жаңа нөмiрлерiн 
бiр құшақ етiп кiтапханадан алып келiп, қарап жатыр екен. Ақжанды 
жақын бiр туысқаны табылғандай қарсы алды:

– Ақжан тәте, сәлеметсiз бе? Денсаулығыңыз қалай? Қабағыңыз 
жабығыңқы қой… Жәй ме?- деп абдырай сұрап жатыр. 

– Жәй… ой дегенiң бiр теңiз, батасың да кетесiң…
– Малтып шықсаң тереңнен, 
Арманыңа жетесiң…
– Япыр-ай, өзiңде ақындықтың да ұшқыны бар ма деймiн…
– Адамның ерекшелiгi – сезiмталдығында ғой…
– Сезiмсiз құр өткенiң, 
Өмiрден бос кеткенiң, – деп тақпақтай бiр жағы әзiлдей берген 

балаң жiгiт жауабына риза болған Ақжанның жүзiне күлкi үйiрiлдi. 
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Балалар үйiнiң тыныс-тiршiлiгi бұрын бұған таныс емес едi. Осы 
балаң жiгiтпен танысқалы берi бiраз нәрсеге қанық болды. Ана 
алақанының жылылығынан артық сәби үшiн құдiреттi нәрсе жоқ екенiн 
солар табиғи инстинкт арқылы сезетiнiн байқады. Жылап отырған 
бүлдiршiндi қолына алып, басынан сипап едi, ол құшағына тығыла 
түсiп, пана iздегендей, көмек сұрағандай жаутаңдап, осы бiр сәттiң 
ұзағырақ болғанын қалағандай құшағын ұзақ ажыратпады. Соны шы-
нымен сезiнiп, жүрегiмен түсiнiп көзiне жас үйiрiлген едi. Әбден есiн 
бiлiп, буыны қатқанда ажыраған ананың мейiрiмiн өзi де әлi күнге 
дейiн ұмыта алмай жүрген едi. Сол бiр сурет, әр қилы тағдыр тәлкегiне 
түскен сәбилер өмiрiне үңiле түскен сайын қолына қалам алуына 
себепшi болды. Содан да болар Пұсырманмен достасқысы келгенi… 
Оның үстiне ақсүйектер отбасында тәрбиеленгендей түрiндегi өзiндiк 
маңдық, асқақтық пен өмiрге құштарлық есiп тұратын осы ақылды 
бала мұны өзiне тарта түскен едi. Болашақ жетiмдер жайлы жаза-
тын мақаласына көптеген қажет материалдар алып, әрi жас досымен 
әңгiмелесiп, пiкiр таластырып көңiлi көтерiлген Ақжанды пәтерiне 
келген бойда үй иесi қарсы алып күмiлжи сөйледi. 

– Ақжанчик, бiр жайсыз әңгiме болып тұрғаны … Мiне, жеделхат. 
– Ол не? … Не екен ол?!
Жауап қатпаған әйел қолындағы қағазды ұсына бердi. Жұлып алып 

қараса, әкесi қайтыс болғаны жайлы хабар екен!… Өн бойын әлдебiр 
қытымыр суық қарып бара жатқандай мұздап, ендi бiр сәт iштегi жа-
лын отқа орағандай ысытып, күйдiрiп, әлден уақытта екi көзден жас 
болып парлап ақты. Анасынан айырылғалы берi сыңар қанат құс 
сияқтанып жүр едi, ендi қалған қанат та қайырылды. Өзiнiң ең жақын, 
ең қимасы осы әкесi едi… Сексеннен асқан қария болса да сол кiсiмен 
ақылдасушы едi… Өмiр жайлы көп пайымдауды үйренсе, сол әкесiнiң 
әсерi. Қолына қалам алғаны да сол әке ықпалы. Бiрақ, ажалсыз адам 
жоқ-ау! Қайта бiраз өмiр сүрдi ғой… – деп өзiн-өзi жұбатып, қыз жолға 
дайындалды. 

Таңертең ерте пойыздан түсе салып отырған автобус күн сәскеден 
ауғанша әлi селкiлдетiп келедi. Алда тағы да ұзақ жол. Селеулi сары 
даланың ұшы-қиыры жоқ сияқты. Қара таспадай жол ұзыннан ұзақ 
созылып, сәлден-соң көкжиекке тiрелетiндей көрiнедi. Көкжиек 
дегенiң төбе болып шығады. Төбеден ассаң, тағы жол… Алдыңнан бiр 
шетi сағымға сiңiп, көлбеп «төзiмiң жетсе жетерсiң»дегендей қара жол 
тағы көсiледi. Әр жерден көрiнген қараған кейде малға ұқсайды, кейде 
жанға ұқсайды… Көкiрек тұсы лүп етiп, ауылға жақындап қалғандай 
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боласың… Бiрақ, үмiтiң үдеден шықпай, көңiлiң су сепкендей басыла-

ды. Шiркiн, қазақтың жерi-ай! Қазекеңнiң өзi сияқты кең, олпы-солпы. 

Ақжан көз шырымын алмақ болып, басын арқалыққа сүйеп едi, 

әрi-берi селкiлдеткен қимыл маза таптырмады. Есiне тағы әкесi түстi. 

Елгезек, қағылез мiнездi шүйкедей сары шал балаларының малына, 

жанына қарап, қора-қопсысын жөндеп, тыным таппаған шығар. Жай 

кезде көп сөйлемейтiн адам, ащы судан аздап татып алып, өмiр жайлы 

әңгiмелердi айтатын. Көбiне-көп айтылатыны – соғыс жайлы:

– Қан майдан Сталинград үшiн шайқас жүрiп жатқан. «Ура, алға!» де-

ген бұйрық естiсек болды, автоматты тарсылдатып шаба беремiз, тиiп 

жатыр ма, тимей жатыр ма, оны бiлiп болмайды. Тек алға ұмтыламыз. 

Өйткенi, «бiр адым да артқа жоқ, тек алға» деген заң бар. Бiр күнi, 

ауыр жараланып, далада қалыппын. Көзiмдi ашсам айнала көк түтiн. 

Белден төмен қозғауға келмейдi. Қолдарым домбығып, үсiнуге жақын 

қалыпты. Аспанда шулаған қарақұс. «Құдай-ау, ендi осыларға жем бо-

лам ба?» деген ой басыма келгенде мені өмiрдi аңсаған сезiм жеңдi. 

Анадайда жатқан адамның қасына зорға жылжып барсам немiстiң сол-

даты екен. Жүрегi бiр әзiрде ғана тоқтаған сияқты, өйткенi денесiнде, 

киiмiнде сәл жылу бар. Соған қолымды тығып, немiстi «құшақтап» бiраз 

жылынған соң, шетке қарай жылжи бердiм, сүйретiлiп жылжи бердiм. 

Санамда тек «өмiр, жарық дүние» деген ғана бiр тiлек. Майдан шебiне 

жақындағанда қансырап талықсып кетсем керек. Медсанбаттың адам-

дары госпитальға апарыпты. Сөйтiп аман қалып, бала-шаға сүйгенмiн. 

Бүгiнгi күннiң сәл ауыртпалығына шыдамайтындарға кешiрiм жоқ, – 

дейтiн. Әкенiң осы тағылымын, қайсар мiнезiн үлгi етiп өскен Ақжан 

көп нәрсеге таусылмайтын, сары уайымға салынбайтын. 

Күн еңкейе ауылдың шетi көрiндi-ау! Аялдамадан әке үйiне дейiн 

бiраз жер. Айнала жым-жырт, келген төрт-бес жолаушыдан басқа жан 

жоқ. Жарық та жанбайды. Аңғардан соққан жел адуындатып, етек-

жеңдi тартқылап, iшiңе сумаңдай кiрiп, дененi қалтыратып жiбердi. 

Құлазыған көңiлiн одан сайын жетiмсiреткен жел, сырт дүниеден 

бейхабар арал секiлдi, балалығы өткен ауылының сұрқы қашқан түрi 

қыз көзiне жас үйiрдi. Сол егiлгеннен егiлiп, әке мәйiтiн құшақтай 

жығылған-ды. 

– Қой, айналайын, қой…

– Жылама, қызым…

– Әкеңнiң арманы жоқ, Ұзақ жасады, немере көрдi, балалы-шағалы 

болды… Соғыста өліп қалса қайтер едіңдер?!
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Жұбатушылардың сөзiн тыңдап, әрi iшi босап, денесi жеңiл денген-
дей болған Ақжан жылауын қойды. Шәй үстiнде ақсақалдың жақсы 
қасиеттерi сөз болып, естерiнде қалған жәйларын сөз етiп отырысты: 
– Осыдан жарты жылдай бұрын тағы ауырып, Ақжанды шақыртып 
едiк қой… Қызы келiсiмен сауығып кеткен едi. Сондағы айтқаны ғой, 
жарықтықтың: «ой, пәлi- ай, Ақжантайымды әуре ғып шақырғанда жа-
зылып кеткенiмдi қарашы» деп… Отырғандардың жүзiне ерiксiз күлкi 
ұялаған. 

Ауылдың жәйi мәз емес. Жердiң ыңғайына қарай аласалау етiп 
салынған тоқал үйлер ағаштары қиылып, бар көркiнен айырылғандай. 
Елде ақша болмаған соң iрi қараны, ұсақ малды сыпырып әкетiп 
жатқан алыпсатарлардың ғана тiршiлiгi тәуiр көрiнедi. Үкiмет тара-
пынан бөлiнетiн азын-аулақ зейнетақы, жәрдемақы дегендердi сирек 
көретiн халық көнбiс. «Барына қанағат» деуге үйренген қазақ сол сыл-
быр күйiнде. Заманның тынышында кетеулерi кетiп жүргендер қазiр 
мүлде азып-тозған. Әр нәрсенiң соңынан ала қозғалатын табиғи, қой 
мiнездi халықтың заман ағымына iлесе алмай, аңтарылып, аңқайып 
қалғандары да баршылық. «Асықпаған арбамен қоян қуып жетедi», 
«Таңғы нәсiп-тәңiрден» дейтiн бабалар ұрпағы шынымен-ақ ошары-
лып қалыпты. Жүрек сыздатар жай көп, қолдан келер дәрмен жоқ 
Ақжан тек қаламға ерiк бердi. 

Соңғы күндерi басына құран оқытып келiп қайтқан қызының жан 
күйзелiсiн сезiп жүр ме ана аруағы, әйтеуiр, есiнен, түсiнен анасы 
шықпайды. Кейбiр сәттер сол күнгiдей көз алдында. Бiрде анасы екеуi 
аудан орталығынан қайтарларында он шақты шақырым жердi жаяу 
қайтты. Көлiк сирек қатынайтын. Күн төбеден шақырайып тұр, аңызақ, 
ыстық жел даланың да, адамның да кенезесiн кептiрiп бара жатқандай. 
Табиғатына лайық, жусан мен селеу ғана басқан дала шетi көкжиекке 
тiрелiп жатқан көл тәрiздi. Бiрақ, ол сағым ғана… Су дегенiңiз табыл-
майды жақыннан. Әлден уақытта анасы:

– Анау, қарағанның түбiне отырып, дем алайық, – дедi. Жайғасып, 
бiраз отырған соң сызылтып ән салды. 

– Алатаудың басынан-ей, арша ап жүрмiн – и – и
Көтере алмай-й-й аршамды шаршап жүрмiн…
Ана тiзесiне басын қойып қисайған Ақжанның көзi iлiнiп кетiптi. 

Әлден уақытта бетiне тамған тамшыдан оянып кеттi. Ол ән са-
лып отыр, жылап отыр… Бетiнен тарамдап аққан жас бiрлi-жарым 
әжiмдерiн сағалап, қуалай кетiп жатыр. Неге жылады екен?! Ен далаға 
өн бойыңды шымырлатқан, сазды сағынышқа ма, әлде тұнжыраған 
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мұңға толы ма, әйтеуiр, сезiмнiң қыл iшегiн шертiп, сызылтқан әйел 
дауысы жайлап тарап жатты. Мүлгiп, тыныштықта тұрған дала да ана 
әлдиіне қалғығандай…

Ендi ойлап отырса, қолына гармоньын ала салып кейде жарқылдап, 
кейде мұңды әуенге басатын ана жүрегi сезiмге толы екен ғой. 
Адамның адамдық қасиетiн аспандатып тұратын бiр ғана абстракты 
ұғым iшкi жан күйзелiсi, ақ арман, тұнық махаббат, ұшы-қиыры жоқ 
ойлар. Сол сезiмдердiң бiрi, лықсып сыртқа не сөз болып, не жыр бо-
лып, не күй болып, не жас болып шығуы керек екен-ау! Адам – жаны 
жұмбақ, шешуi табылмаған, қыр-сыры көп табиғаттың сыйы, Алланың 
құдiреттi жаратылысы. Сонда жылап отырған анасын байқамағансып, 
ұйықтағансып көзiн қайта жұма қойғанын Ақжан өзiне әлi күнге кешiре 
алмайды. 

– Айтшы, неге жыладың, мама?! Жаныңды күйзелткен не нәрсе?! 
– деуге шамасының келмегенiне, өресiнiң жетпегенiне өкiнедi. Ненi 
армандады екен?

Шалғайдағы шағын ауылдың өз iшiндегi әңгiмесi толып жатыр 
«Халық азғындап, тiлi тозғындап, географиялық картадан да жойылуға 
айналған халықтар бар ғой жер бетiнде, құдай ондайдан сақтасын» 
деп қойып, Ақжан сол жайлардың бiрiне сенiп, бiрiне сенбегендей. 
Жамағайындарының бiрi Сапар бес баласы мен әйелiн тастап басқа 
бiр әйелмен кетiп қалған екен. Балаларының ең үлкенi он бiр жаста 
ғана қалыпты. «Әкесiз жетiм ерке жетiм» дегендей бiрде бар, бiрде жоқ 
болып ана аясында өсiп, жетiлiп жатқан жайлары бар-тын. Кейiннен 
солардың көз жасының киесi тидi ме, әлде алланың қаҺарына ұшырады 
ма, әйтеуiр Сапар ауру болып, табар табысы болмай қалғанда кейiнгi 
әйелi үйден қуып жiбередi. «Балалардың әкесi болып, қалқайып 
отырса да демеу ғой, адасқан шығар»… деп алғашқы әйелi Ырыс бiр 
ойласа, екiншi ойы: «Балаларым қаршадай шақта ауыртпалықты өзiм 
көтердiм, ендi ержеткенде, өзi ауру адамды басыма бәле ғып қайтейiн, 
қайда барса онда барсын» дейдi. Әбден ақыл таразысына салған әйелдi 
алғашқы ойы жеңдi. Сонымен Сапарды бала-шағасы қарсы алды. Күтiп 
бақты. 

Күнi ұзаққа базарда тұрып, оны-мұны сатып балалардың тамағын 
асырап жүрген Ырыс ерте кетiп, кеш келедi. Бойжетiп қалған Маржан 
мектептен соң үй шаруасын iстейдi, оған қаршадайынан төселген. 
Кешкi асты пiсiрiп, әкесiн күтедi, сiңiлi-iнiлерiне қарайды. Жоғалғаны 
табылғандай болған Ырыс күйеуiн iштей сағынғанымен, аса пейiл 
бiлдiрмей, суықтау болып жүрген. 
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«Күтiмi жақсарды ма, әлде аурудан айығайын дедi ме кейiнгi 
уақытта Сапар да түлеп, түрленiп, ширығып қалғандай. Жүрiп, тұра 
бастады. Маржан да толысып кеткен бе, қалай?» – деп ойлап жүрген 
шеше көңiлiне еш жамандық кiрмеген едi. Кейiннен барып қызының 
аяғы ауыр екенiн бiлдi. Япырым-ай, тағдырдың тағы бiр тәлкегi мой-
нына құрығын салды ма, – деп шамырқанып, ашуға ерiк берген Ырыс 
қызын соққының астына алады:

– Айт қане, кiм ол оңбаған? Айт деймiн, айт!
Сазарған қыз жауап бермедi. «Ендi қайттiм, алдыртып тастай-

тын уақыттан да асып кетiптi. Кiмнен жүктi болғанын бiлсем, сотқа 
берсем де соған тигiзер едiм… Кiмге жабысады, беталбаты кiмнен 
көредi?» деп жүрген кезде уақыт зымырап, босанар күн жақындады. 
Ырыс алдынан тағы бiр соққының күтiп тұрғанын бейхабар болған. 
«Судмедэксперттiң» адамы баланың анализi арқылы Маржанның 
өз әкесiнен жүктi болғанын анықтап бередi. Сонымен, Сапар сотта-
лып кетедi. Ал, Ырыс Маржанның сәбиiн көзге түрткi болмасын деп 
ауруханаға қалдырыпты. Тiрi жетiмдердiң қатарына үлкендердiң 
ақылсыздығынан, парықсыз, пайымсыздығынан тағы бiр жетiмектiң 
қосылғаны ең өкiнiштiсi болды. 

Жүрек ауыртып, жан сыздатар мұндай оқиғадан сәл серпiлгендей 
болып едi Ақжан. Тағы бiр оқиға дүңк ете қалды. «Бiр шаңырақтың 
отағасы iшiп келiп, әйелiн ұрып өлтiрiп қояды. Шиеттей бала-шаға 
аңырап қалыпты. Әкелерiн түрмеге алып кеткен… Шаңырағы ортасы-
на түскен емей немене?!

Япыр-ай, елдiң пейiлi бұзылды ма, ниетi тарылды ма? Мұншама 
азғындауға не себеп? «Жаным арымның садағасы», – дейтiн халықтың 
ұрпағы емес пе едiк?!» «Өлiмнен ұят күштi» дегендi ту етiп ұстайтын 
ұлтты басқа халықтардан өзгешiлiгi ерекшеленiп тұратын дарын-
ды, парасатты нәсiл деп есептейтiн Ақжан жамандыққа қимайды. 
«Хан Абылайдың түсiндегiдей құрт-құмырсқаға айналып кеткеннен 
сақтасын… Азғындау уақытша қиындықтан туып жатқан жайлар бо-
лар… Бәрi де орынына келiп, ел еңсесi көтерiлер… Еш уайымы жоқ, 
қарыны тоқ, адам құны бәрiнен де қымбат бағаланатын мемлекеттер 
қатарынан әлi-ақ көрiнермiз» – деп ертеңге қашанда үмiтпен қарайтын 
ол айналасындағыларды да сендiре бiлетiн. 

Бұл елiнде болмаған соңғы жылдардың өзiнде адамдар да қатты 
өзгерген. Бәрiнiң еңсесiн езiп, жанарларын торлаған, адымдарын 
аштырмайтын, iстегендерi өнбейтiн, ешнәрсенiң қисыны келмейтiн, 
әйтеуiр, бiр қыспақтың барлығы байқалады. Әлде табиғат аурасы мен 
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адам аурасының теке тiресi ме екен?! Адам мен қоғамның қатынасы 
ажырап, ашыну пайда болған жерде адамдардың ниетi өзгередi. Ал, 
«ниет пен ынтымақтан кеткендердi құдай да апатын, ауырлығын 
жiберiп жазалайды» – деушi едi марқұм әкесi. Оған елдiң де көзi жетiп 
келедi. Ендi не iстеу керек? Ашынып, халықтың пиғылы өзгермес үшiн 
олардың тұрмыс-тiршiлiгi жөнделуi қажет. Оны кiм жөндейдi? Кiм-
кiмге қайыр жасайды? «Ойлай бiлетiн санаткерi бар халық бақытты», 
– деген ұлы орыс жазушысы Антон Чеховтың сөзiн оқып, жадында 
сақтап қалған едi. Басшылар, қоғамның тiзгiнiн ұстап отырғандардың 
терең ойлауға түсiнiктерi жетпеуi мүмкiн бе?! «Бас-басына би болғысы 
келетiндердiң» көбеюi де жақсылық емес-ау! Қолында дипломы бар 
мұның өзi жұмыссыз, елдiң бағалауынша»талантты журналист, проза-
ик»… Бiрлi жарым достары көмектесiп, әупiрiмдеп шығарған әңгiмелер 
жинағын өзiң сатып, баспаға ақшасын қайтар деп, қолтығына қысып 
жiберген… «Менiң жазғаным едi, ала қойыңызшы» деуге аузы да барар 
емес. Көркем шығарманы қойып, тамағына көк тиыны жоқтар бұның 
кiтабын қайтсын… Сонда бұл не тiршiлiк? Мақсат, мүдде не болғаны? 
Қарынның қамын ойлаудан аса алмаған ұрпақтан не күтпекпiз? Ин-
теллект, ой-өре тек қарын қамын ойлағандардан шыға ма? Осындай 
толып жатқан ой құрсауынан шыға алмаған күйi Ақжан қайтар жолға 
жиналды. 

Пойыздан түсiп, аялдамаға келгелi талай болды. Маршрутты ав-
тобус келмей, қымбат алатындары ағылып, бiрiнен кейiн бiрi бос 
тоқтауда. Әдемi, жас қызға жолаушы тасып, ақша тауып жүргендер 
терезелерiнен телмiре, сүзiле қарайды. Қалжыңдауға қабағы қатыңқы 
жас сұлуға батыңқырамай, қарай-қарай өтiп жатыр. 

Ақжан кеткен бiр айда ештеңе өзгермеген екен. «Келдiң бе, кеттiң 
бе? Кiмсiң, несiң?» деген ешкiм жоқ Баяғы ағылған, әлдеқайда асыққан, 
ерсiлi-қарсылы сабылған жұрт. Ағылған, көздiң жауын алатын шетел-
дiк машиналар, қарапайым тобыр, бiрi қабын, бiрi түйiншегiн көтерiп, 
әрлi-берлi сарсылып, бiрi жаяу, бiрi жол күтiп телмiредi. Сырты жыл-
тырап тұрғаны болмаса өзiнiң де осындай бейшаралық халде екенiн 
тағы да мойындады. Бiр жұмыс табылса… Орталық газетттiң бас-
шысы мығым денелi, қасқа бас жiгiтттiң ешкiмнiң талантына бас 
ұрмайтынын, тек сұрағанын берсең жұмысқа алатынын естiген. Оған 
берер қаржы қайда? Қайтар жолына там-тұмдап, жинап зорға жетiп, 
автобустың арзанын күтiп тұрғаны мынау. Бiрден-екiден сатып беруiн 
сұрап, кiтаптарын бiраз адамдарға қалдырып едi… Егер олар сатыл-
маса, тамағына, пәтерақысына қарыз сұрамақ... «Кому на Руси жить 
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хорошо?» деген шығарманың авторы қандай данышпан! Өз елiнiң, өз 
халқының, өз дәуiрiнiң сұрқылтайын қандай керемет суреттеген! Не 
деген шындық! Мiне, реализм! – ойлар легi лықсып, кемелiне келiп 
толғанда көлiк те келдi. 

Үй иесiне телефон соғып, мұның келгенiн бiлген Пұсырман көңiл 
айта келдi. Ауыл, ел жайын баяндап, iшi босаған, құлазыған көңiлi сәл 
басылған Ақжан үйдiң тамағын iшсiн деп, қонағын жiбермей отырған 
үстiне Айнаш кiрдi:

– Уау, бармысың?! Барып жатып алдың ғой, сағындырып…
– Жатпасқа болмады… Әкемнiң қырқын өткiзiстiм… Оның үстi не 

ағайынмен араласпағаныма да көп болған… Тағы да, «қалаға асы ға-
тындай менi не күтiп тұр» деген ой да болды… Ендi, мiне алдарың-
дамын… Айтқандай, сендер бiр-бiрлерiңдi танымайсыңдар ғой…

– Жоқ, – дедi асыға Пұсырман, ендi сәл болмаса таныса алмай 
қалатындай ұмтылып. 

– Олай болса, бұл қыз менiң ауылдасым, Айнаш деген сұлуымыз. 
– Мен, Пұсырман, – деп Айнаштан бұрын қолын созды жiгiт. 
– Есiмiңiз қызық екен?!…
– Солай қойған ғой…
– Пұсырманның есiмi жайлы кейiн әңгiмелермiз, Айнаш, дастар-

ханға келiңдер, – деп Ақжан жарқылдап, көңiл кiрбеңiнiң бұлты сөгiлiп, 
өзiн iздеп келген достарын қуана қарсы алуға кiрiстi. 

Пұсырман алғаш танысқаннан Ақжанды әпкесiндей қарсы алып, 
солай қабылдағанынан болар, әйтеуiр, бiрер жас ерекшелiгiн ерек-
ше сыйлап, туыстардай болып кеткен-дi. Ал, Айнашқа деген iлтипаты 
ерек ше болып отыр. Қыз өзiне ұнап қалған сыңайлы. Ешкiмге ғашық 
болып көрмеген балаң жiгiт, өңi алабұртып, әншейiнде көп сөй ле мей-
тiн, ендi тiптi сөзуар болып алған. Бар мақсаты Айнашты өзiне қарату 
сияқты. Жас жiгiттiң басындағы жайды сезiнiп, Айнаш та сыңғырлай, 
қоңыраулата күлiп, аппақ тiстерiн жарқ еткiзгенде, бет ұшындағы 
шұңқыршағы ойнап, үйiрiлiп шыға келедi. Өзiнiң осы сәтiнiң жiгiт 
атаулының бәрiне ұнайтынын, тiптi сұлуланып кететiн де бiлiп алған 
едi. Әйел жанының бiр жұмбағы – ұнаған үстiне ұнай түссем екенiн 
сез дiр гiсi келмегендей, әредiкте қарлығаштың қанатындай иiлiп тұрған 
қап-қара қастарын түйiстiре қояды. 

Ұзақ отырыс, ұнамды әзiл-қалжың аяғы әнге ұласты. Пұсырман 
гитарада ойнап, ән салатынын көрсеттi. Жасөспiрiм кезiнде балалар 
үйiндегi тәрбиешi апайын өзiнiң сүйгенiн, сүю деген сезiмдi алғаш рет 
сезiнгенiн, кейiннен ол қыз тұрмысқа шығып кеткен соң, сол сезiм 
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қайта оралмас деп жүрген жiгiт өз бойындағы өзгерiстi жақсылыққа 
жорыды. Өзiн жақсы көрер де ешкiмi болмағандығына налитын, кейде 
бiреудi жақсы көрiп, тiрек, қорған болып жүрудi армандап кей түндерi 
ұйықтамай да шығатын. 

Қонақтарын шығарып салған Ақжан ертең жұмыс iздеп бiраз жерге 
барып қайтпақты жоспарлап қойды. Ертеңгiсiн алдымен ғылыми 
институттың есiгiн ашты. Бөлiм меңгерушiсi болып отырған өзiнен 
сәл-ақ ересек болар, әйтпесе құралпас жiгiтттiң қарнының тоқтығы 
бетiнен-ақ бiлiнiп тұр екен. Семiздiктен қозы қарын бөлектенiп 
шығып, майдан жылтыраған, бүйрек беттерi сызданып, әлемнiң бiр 
шетiнiң билiгi қолына тигендей дәрежеде көрінеді. Әкесi ме, көкесi ме, 
әйтеуiр, бiр көтергiш кранның көмегiмен осы дәрежеге жетiп отыр ма 
екен?! Бұның ойында, қолы бұндайға еңбекпен немесе қиындықпен 
жеткендер бүйтпесе керек. Өйткенi, олар қадiр бiледi. Ал, мынаның 
iсiнiп-кебiнгенiне қарағанда қозғаушы күшi – «мықты бiр жүндес 
бiлектiң» бары айқын. «Далада жатқан жұмыс қайсы, өзiң не сөйлеп 
тұрсың?» дегендей емеурiн бiлдiрiп, айналғыш креслосын терiс бұрды. 
Жас адамның сызданып, кеудесiн көтерiп, майға бөккенiн мақтаныш 
етiп отырғаны көзге қораш көрiнгенiмен Ақжан ештеңе дей алмай керi 
қайттты. 

Өзiнiң бiр курстас қызы беделдi газетте бас редактордың орын-
ба сар лығын атқарады деп естiген едi. Оған да алып-ұшып келген 
көңiлi су сепкендей басылды. Баяғы Балнұр жоқ, япырым-ай, жастық 
нышаннан қалсашы бiрдеңе бетiнде. Қабақты тарс түйiп, қысқа 
сөйлеп, зеку, бұйыру сияқты әдеттерiнен ләззат алғандай. Дембелше 
денесi толығып, кексе әйелдерге ұқсап-ақ қалған екен. Есiктен кiрген 
бойы тұрып қалған Ақжан ыңғайсызданып, қолдарын қайда қоярын 
бiлмей әбден қысылды. Абырой болғанда «кiмсiң, танымадым» де-
ген жоқ. Иегiн көтерiп, «отыр» дегендей ишара бiлдiрiп, телефонға 
жармасты. Әлдекiмдермен әлдебiр мәселелердi сүт пiсiрiм сөйлестi. 
Әңгiмелерiнiң төркiнiнен ұққаны – «Бәленбай дөкейдiң әйелi соңғы 
жылдары прозамен айналысып жүрген көрiнедi. Соны орысшадан 
аударып, шығаруымыз керек. Ұят болады, әйтпесе, дырдай газетттiң 
құлағын ұстап отырып оны ескермесе болмайды», болды. Аржақтағы 
«оны қайдан табамын?» деген-ау шамасы. Мынау бұрқылдап: «қайдан 
тапсаң да тап, тез аудартып әкел» дедi. 

– Мiне, масқара! Дөкейдiң әйелiнiң шатпағын басу керек, ауда-
ру керек, тап» деп жатқанын қара! Жаны ауырып, ел күйзелiсiн өз 
қайғысындай көрiп, соны жөндесек деп жазып жүргендер жазғанын 
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шығара алмайды. Уақыттың өзгергенi-ай, ой, алла-ай!» – деп Ақжан 
күрсiнiп қалғанын байқамай да қалды. Әлден соң ол бетiн бұрып:

– Не шаруа? – дедi
– Жұмысссыз едiм, корректордың орны болса да, табыла ма деп…, 

– дедi даусы әрең шығып. 
– Ой, жұмыс дегенiң қиын ғой… Кейiндеу бiр соғып кетерсiң, өзгерiс 

болса айтармын…, – деген сөзiне сенер сенбесiн бiлмей Ақжан шығып 
кеттi. 

 Соңғы кездерi кресло, билiк, ақша дегеннiң адамдарды күрт өзгер тiп 
жiберетiнiне әбден көзi жеткендей… Дәл осы қыздың журналисти каға 
икемi жоқ болатын… Ағаларының көмегiмен оқуға түсiп, желiп оты-
рып бiтiрiп шыққаны есiнде. Ретi келгенде, студенттердiң арасындағы, 
кейбiр оқытушылардың бiрлi-жарым әңгiмелерiн басшыларға жеткiзiп 
қоятын әдетi де бар едi. Сол тәсiлдерiмен басқан қадамы сәттi болған 
сияқты, ол әжептәуiр беделдi орында отыр, бұл болса жұмыссыз жүр. 
«Жаза алмайтындар журналистиканың маңайына да жоламауы тиiс», – 
дейтiн едi марқұм ұстазы. Ол заңдылық неге сақталмайды? Керiсiнше, 
ондайларға төрден орын тиюде. Жоқ, күресу қажет, өзiн көрсетуi ке-
рек… Халыққа тиер пайдамның барын көрсететiндей, қоғамға, елге 
көмек беретiн келелi мәселелердi жазып жүргенiмдi дәлелдеуiм керек 
деген шешiмге келген қыз, өз бойындағы ерен батылдықтың қайта 
күш ала бастағанын сезiнгендей едi. 

 Жұмыс iздеп шыққан сапары тағы да сәтсiз болған Ақжан басын 
төмен салған күйi iлбiп келедi. Жолақының арзандау күнiнде де көлiккке 
мiне беруге жағдайы келмейтiн. Ендi мiне, қымбаттағалы берi жаяу 
кезедi қаланы. Бүгiн де қаншама шақырым жүргенiн кiм бiлсiн, әйтеуiр, 
iлгерi басқан аяғы керi кетiп келе жатыр. Көңiл күйi әлем-тапырық. Жан 
дүниесi быт-шыт. Еңсенi езген тiршiлiктiң ауыр табаны күннен күнге 
аямай мыжып, таптап барады. Ертеңгiсiн бiр жапырақ нанмен бiр кесе 
қара шай iшкен. Қажып, шаршаған ағзаға күш берерлiктей бiр нәрсе 
қажет сияқты. Көшенiң қиылыстары, бұрыш-бұрыш толған көздiң жа-
уын алған тамақ. Сатып алушыдан сатушы көп сияқты. Қызыл-жасыл 
шамдары жалт-жұлт еткен мейрамхана асханасының иiсi мұрнына 
келiп, сiлекейi ерiксiз шұбырып кеттi. Қызық болғанда, есiне қазы-
қарта, уылдырық емес, жас кезiнде анасының ыстық нанға май жағып 
беретiнi түстi. Мұңын шаққысы келдi әлдекiмге. «Осындайда бiреудiң 
қалтасынан бiр азын-аулақ ақша түсiп қалмайды екен?!» деп те ойлап 
келедi. Не қыс емес, не көктем емес боп тұрған күннiң сылбыраңқы ауа 
райы. Сылбыр жүрiспен ұзақ жүрдi. Сылп-сылп, сылп-сылп… Тұратын 
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пәтерiнiң есiгiн ашқанда қолдары дiрiлдеп, табалдырықтан зорға атта-
ды да киiмшең күйде төсекке құлай кеттi. 

Сол жатқаннан жатып ертеңгiсiн бiрақ тұрды. Табиғаттың жараты-
лысы да қызық. Түн қараңғылығы түнектей ойларды миыңа тықпаласа, 
жарық күн қайтадан үмiт отын жаққандай болады. Умаждалған үстi-
басын ретке келтiрiп, бет-ауызын жөндеп столға отырды да, қара шай-
ын ұзақ iштi. Дүкеннен әкелiнгелi бiрталай болған нан да әдеттегiден 
дәмдi көрiндi. Пұсырманға барып келудi ұйғарды. 

Пұсырманның алғашқы пәк, ақ махаббаты Айнашқа арналған-ды. 
Бiраз уақыт кездесiп жүрдi де, қыз оны босқа үмiттендiрмейiн дедi ме, 
әлде бала жiгiт көңiлiне олқылық еттi ме әйтеуiр, жанына жолатпай 
қойған. «Басым бос емес, сен мұнан кейiн менiң мазамды алма» деген 
Айнаш сөзiнен кейiн күрт өзгерген Пұсырман үн-түнсiз уайымдап жа-
тып алатын болған. Соның көңiлiн аулап барып шықпаса, арқа тiрер 
сүйеуi, ақылдасар адамы болып көрмеген жастың өмiрдiң алғашқы 
соққысынан-ақ баз кешiп кетпесiне кiм кепiл? Сондықтан, жанында 
болып, әңгiмелесiп, өзiнiң де көңiл-күйiн көтермек болып шештi. «Ба-
сымда баспана болса, қасыма алып, бiрге тұрар едiк, туған бауырла-
рымдай көрер едiм… Әттең, оған өзiмде де жағдай жоқ қой…» деп жиi 
ойлайтын Ақжан. Балалар үйiне барған сайын еркек болса «папалап», 
әйел болса «мамалап» жабыса кететiн бүлдiршiндердi көрген сайын 
да жүрегi ауырады. Тағдырдың тәлкегiне түсiп отырған нәрестелердiң 
жазығы жоқ-ау! Солардың көзiн жаутаңдатып тастап отырған, 
нәпсілеріне ие бола алмаған, ертеңін ойламаған қыз-келіншектерге 
зауал. Әрине, еркектің аты еркек, бала белде, қатын жолда. Жарық 
дүниенiң есiгiн шыр етiп ашқаннан көздерi жасқа, жандары налаға 
толы бейкүнә балаларға жаны ашиды. Бәрi де ананың аялы алақанын, 
жылы сөзiн аңсайды. Олардың бәрiнiң көздерiнен сол үмiт сезiлiп 
тұрады. Кеудесiнде сезiм оты бар әр адамның оны байқамауы мүмкiн 
емес. Кейiннен олардың «мамалаған» дауыстарына мұның да етi үйре-
нiп қалды. Ең алғаш бiрнешеуi бұған жабыса кеткенде, олардың үнi 
құлағынан кетпей, көз алдына елестеп, ұйықтай алмай шыққан едi…

Жол-жөнекей тағы редакцияларға, бiр-екi мекемелерге кiре кетудi 
ұйғарды. Көпшiлiгi «бар жерде қысқарту жүрiп жатыр, өз адам  да ры-
мы з ға да жұмыс жоқ» дейдi. Көз таныстар: «Бiрдеңенiң шетi шықса ал-
дымен саған хабарлаймын» деп есiктен шығарып салады. «Өлмегенге 
өлi балық жолығар» деген деп тағы да бiраз аралап шықпақшы бо-
лып, көлденең жолдарды тiкесiнен кесiп өтiп, тартып келе жатқан 
едi. Машинаның бипылдатқан даусы естiлiп, жалт қараса бұны танып, 
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шақырып тұрған Айнаш екен. Сүйрiктей сұлу, ақ машинаның есiгiн 
ашып шығып, қарсы жүрiп, күле амандасты. Сұлу денесiне, әдемi 
жүзiне үстiне киген қымбат киiмдерi ерекше әр берiп, өңi құлпырып 
кеткен. 

– Машинаға да жеткiзбей тартып барасың ғой, алысқа бет алдың 
ба?, – деп әзiлдегенсiп жатыр. 

– Жұмыс iздеп, бiрер мекемеге кiрiп шығайын деп едiм…
– Кел, отыр. Бастықтың машинасы ғой… Қазiр менi жұмысқа апа-

рып тастайды… Сонан соң жеткiзiп тастайсыз ғой, Сәке, мына қызды 
барар жерiне, – деп рульдегi жiгiтке күле қарап едi, анау басын изедi. 

– Толысып, әдемiленiп кетiпсiң Айнаш…
– Ал, сен, тал шыбықтай бұралып тұрсың… Бұрын да «қима бел 

қарындас» едiң… Сәл жүдегенiң болмаса, сен де көрiктi қызсың ғой… 
Мен арықтайын деп, күнiне бiр-екi сағат жаттығу залына барып 
жүремiн. Қызығамын сенiң мүсiнiңе…

«Бiреуге мал қайғы, бiреуге жан қайғы» дегендей Ақжан күрсiнiп 
қалды. Оның көңiл күйiндегi өзгерiстi байқамаған Айнаш салдырлап, 
әңгiмесiн бiрiнен-соң бiрiн жалғастырып, әне-мiне дегенше жұмыс ор-
нына келiп, түсiп қалды. Бiреудiң басындағы бағын, жеткен жетiстiгiн 
күндейтiн, көре алмайтын немесе қызығып, армандайтын әдетi жоқ 
болса да iшiн бiр нәрсе тырнап өткендей болып, жауап таба алмай 
жүрген сауалдарының қатарына тағы бiреуi қосылған едi. 

Лыпып, сырғып тұрған сырты сұлу көліктің iшi де керемет екен. 
Жұп-жұмсақ орындық, табан астындағы түктi кiлемшелер, тоңазыт-
қышы, желдеткiшi, телефоны тағы басқа толып жатқан нәрселері бар 
сәндi, тамылжыған әндi көлiктiң бiр сәттiк әсерiнен көңiлi көтерiлген 
Ақжан Пұсырманға да жайдары амандасып, құшағын жая қарсы алған 
жiгiтпен шүйiркелесе кеттi:

– Көңiл күйiң жақсы екен, қуаныштымын, бауырым… Серпiлгенiң 
жөн…

– Сiздiң қуаныш менiкi ғой.. Сыңайыңызға қарағанда ештеңе 
естiмеген сияқтысыз ғой…

– Не ол, не?
– Мiнеки, бүгiнгi газет.. Көре салысымен Сiзге жиналып жатқанмын. 

Өзiңiз келiп қалдыңыз. Бүгiннен бастап той да, қуаныш та, табыс та 
сiзде.. 

Не екенiне дегбiрi жетпей, жүрегi алып ұшқан Ақжан газетке үңiлдi. 
Өзiнiң бiр әңгiмесiн ағылшын тiлiне аударып, көркемдiк жағын тiл ма-
манына тексертiп, шетелдiк үлкен қордың шығарып жатқан журналы-
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на жiберген едi… Конкурсқа қатыстырады деген ойында да болмаған. 
Ендi мiне, сол әңгiмесi конкурс жеңiмпазы атанып, үлкен жүлде тиетiн 
болғаны жазылыпты. Қуаныштан бiр сәт жүрегi тоқтап қалғандай 
болған қыз сұлқ отыра кеттi. Қорқып кеткен Пұсырман жан-дәрмен 
ұмтылды:

– Ақжан тәте, не болды, не болды?…
Ештеңе емес дегендi қолымен ишаралап Ақжан өзiне-өзi келдi. 

Санасының бәрiн тұрмыс билеп, жаны жүдеген ол түбi бiр жолы болып, 
бақтың айналып бұған соғатынына сенетiн. Ешқашан қандай қиындық 
болса да үмiтiн үзбеген. Ендi мiне, өмiр күле қарағандай…Қолма-
қол екеуi есептей бастады: басына жап-жақсы баспана, тiптi артын-
да қалған ауылдағы бауырларын көшiрiп әкелiп, бiршама киiнуге де 
жетедi екен…

– Пұсырман, бауырым, сенiң де бағың бар екен… Менiң iнiлерiмнiң 
бiрi болып, бiзбен бiрге тұрасың ендi. Ал, кеттiк, жүлденi алуға…

Қол ұстасып, балаша секiрген екеуi жетiмдер үйiнен алыстап 
бара жатты. «Барында баптаған, жоғында таптаған» бейдауа өмiрдiң 
кей-кейдегi жомарттығына, бақыт дегендi тым алыстап бара жатса, 
тiзгiнiнен тежеп, бiр сәт адамдарға күле қаратып қоятын шеберлiгiне 
риза болғандай күн де нұрын төге қалыпты…. 

* * *
Көп уақыт бойы, Айнашты өзi апарып тастағаннан кейiн қалаға 

жолы түспеген Тынышжан вокзалға келiп түскенде, күн де еңкейiп 
қалған болатын. Қаланың шетiндегi баяғы өзi тауып берген қыздың 
пәтерiне жеткенiнше қас қарайды. Бұны танып, үй иесi әйел қалбақтап, 
кiшiпейiлдiлiк танытып жатыр:

– О, о … сұлу жiгiт! Көп болды ғой келмегенiңе?! Төрлет…
– Рахмет, рахмет!
– Жүз граммға қалай қарайсың? Бiзде жаңалық көп… Айнашқа 

бастығы пәтер әпердi… Өзi де тамаша қыз ғой… Заслуживает, правда 
же?…

Тағы бiр жаңалық айта ма деп Тынышжанның жүрек тұсы лүп ете 
қалды. «Әкелiп тастады да кеттi, қайтып келе алмады ғой.. Сайраштың 
күтiмiнен шыға алмағанын кiмге айтсын… Босанып алып үндемеген 
болар, өсiп те қалған шығар…» Ол жайлы кемпiр ауыз ашар емес. 
Сұрайын деп бата алмады. Аузына басқа сұрақ түстi:

– Қай жақтан алды, мекен-жайын сiзге қалдырды ма?
– Әрине, мiнеки… Кейде бiржаққа қонақтап кеткенiнде қарап 
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тұрамын. Немесе қонақтар әкелерiнде маған телефон соғатын. Мен 
барып тамақ дайындап, яки үйiн жинастырып қоямын. Сол үшiн бiр 
кiлтiн маған берген едi… Кездейсоқ үйiнде жоқ болып қалса, далада 
қалмаңыз. Алыстан келдiңiз… берейiн… Бiрақ, жоғалтып қоймаңыз, – 
деп кемпiр қолына кiлт ұстатты. 

Қаланың бiр шетiнен екiншi жағына қарай қайта сапар шеккен Ты-
нышжан сұрастыра-сұрастыра, жаңа ықшам ауданның үйлерiн әбден 
аралап, түн ортасына жақындағанда тапты-ау, әйтеуiр…»Қоңырау 
баспай-ақ кiрейiн, ұйықтап жатқан болар… сюрприз жасайын… 
Сағынған шығар…» деген оймен жайлап есiктi ашып, үйге кiрдi. 

Дәлiздiң шамы жанып тұр екен. Кiрген бетте келгендердi қарсы 
алғандай Айнаштың үлкен портретi күлiмдеп қарап тұр. Жарты-
лай ашық тұрған жатын бөлменiң есiгiнен көгiлдiр шамның көкшiл 
сәулесi әсем әуез төгiлдiрiп тұрғандай, жанға жайлылық орнатады. 
«Әлi ұйықтамаған ба?» деп жайлап қарап едi сол сәтте алпамсадай 
еркектiң астындағы әйел затын жәукемдеп, қорбаңдап жатқанын 
көрдi. «Қойшы… жайырақ… жаным!» деп еркелей сөйлеген Айнаштың 
даусын таныды. Төсек қызығына әбден берiлген жандар мұны байқар 
емес. «Не iстесем екен?! Анау құнжыңдаған алпамсадай неменi үстiнен 
жұлып алып, қусам ба екен? Жоқ, әлде үндемей шығып кеткенiм 
дұрыс болар… Үй алып берген дөкейi осы шығар… Әрине, оған қызмет 
көрсетпегенде кiмге көрсетедi…» деген ойлар жетегiндегi Тынышжан 
үйден қалай шыққанын да бiлмедi. Сәлден соң есiн жинап, такси ұстап, 
вокзалға тартты. 

Түнiмен кiрпiк iлмей, таңды атырған жiгiт ой құрсауынан шыға ал-
мады: «Оның өмiрiне кесiрiмдi тигiзгенiмдi сезiнудiң орнына нәресте 
күткенiм қай мазағым? Бала туып, менi күтiп отырғандай мен оған не 
жақсылық жасаппын? Қорқақтық, ездiк танытып, келе де алмадым 
емес пе?! Не бетiммен көрiнгелi келдiм? Қаршадай қыздың iсi балалық 
болған болар, мен қақсалға не жоқ? Тоқтау салып, дұрыс жолға 
бағыттағанның орнына бүлдiрдiм. Құрсақ көтерiп қалғанын айтуға да 
батылым жетпей қаштым емес пе? Кеткенiм дұрыс, көрiнбегенiм жөн 
болды… Ендiгi жерде көлденең болмайын, тек бақытты болсыншы өзi». 

Қара жолдың үстiнде мiнгiзiп алған жолаушыларын қасқая тартып, 
аҺілеп-үҺiлеп келе жатқан автобус ауыр дем ала теңiз жағалауындағы 
қалашыққа келiп тоқтады. Үйiне қарай көңiлi тартпаған Тыныш-
жан жағалауға жаққа бет алды. Оның осы астаң-кестең көңiл күйiне 
үн қосқандай жағажай да сазарып, өңi қарауытып, мелшиiп қалған. 
Адамы болмаған соң, өзi қуаныш силайтын маусымынан ажырап 
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қалғаннан кейiн қадiрi кеткендей… Балалары қайтқалы мұнда алғаш 
келдi. Қандай қапырықта болса да суға түсуге келмей, табиғаттың осы 
бiр дүлейiне өкпесiн осылай бiлдiретiн. 

Тегiнде дiнi жұмсақ, қайтымы жылдам жiгiттiң морт кететiн 
сәттерi сирек болса да бар едi. Тiптi, сол бiр қасиеттерi өзiне үнемi 
керi әсер етiп те жататын. Көп балалы, үлкен шаңырақтың тұңғышы 
болғандықтан, қит еткен шаруаларын шешкiзiп, iнi-қарындастары да 
мұның иығына бар мәселелерiн артып қойған. Табудай табатын қар-
жы-қаражаты да солардың үй-жайына жұмсалатын. Соларға жырым-
дай берген соң әйелi екеуiнiң ұрыс-керiсi де содан болатын. Дегенмен, 
әйтеуiр бiр үмiт жетегiнде «Ананы жуайық», «мынаны жуайық», «ананы 
атап өтейiк», «iшiп қояйық, көңiл көтерейiк» дегеннiң бәрi көңiлдерiн 
қалдырмайтын осыған келетiн. Сөйтiп жүрiп iшкiлiкке салынып 
кеткендiгiн өзi мойындағысы келмейтiн, сол осалдықтың жетегiнен 
шыға алмайтын. Бүгiн де сөйттi. Бағана қалада ашылған шөлмектiң 
соңын сарқып, құйып iштi. Өмiрiндегi ең сәтсiз, ең сұрқия кездерi есiне 
түскен сайын көзiне жас келдi. Егiлiп, екi иығы селкiлдеп, бiраз жы-
лап алған соң бойы жеңiлдедi. Бауыр етi балаларынан айырылған қара 
күн, әйелiнiң жүйке ауруына ұшырағаны, Айнашпен арадағы қатынас 
оның ата-анасына жетiп, қайынжұрттың терiс қарағаны, ендi мiне, сол 
жанына жақын адамынан айырылуы. Не керек, санасы саққа жүгiрiп, 
ең бақытсыз, бейшара өзi болып отыр. Шындығында, есейiп, ақыл 
тоқтатқандағы махаббат ыстық бола ма екен? Сонда қалай Сайраш-
ты да дәл осылай сүймеп пе едi? Әлде, бұл да алдамшы ғұмыр ма? 
Жоқ, әрине, сүйген… Тұрмыс-жағдайдың нашарлығы, жас отаудың 
iргесi қаланып, шаңырағы нық тұрғанша болатын өзiндiк қарама-
қайшылықтар көбейiп, оны өмiрге бiрiнен кейiн бiрi келген сәбилер 
күрделендiрiп, өздерiнiң жан рахатына тән өмiр сүрiп үлгермеген 
ерлi-зайыптылар үшiн жарығынан гөрi қараңғылығын көбiрек 
түсiрген күндер көп едi. Оның соңындағы қайғылы оқиға бұларды 
мүлде есеңгiретiп жiберген болатын. Сондай жанының да, тәннiң де 
«жетiмдiк» көрiп жүргенiнде, жабырқау шағында көңiлiн көтерген қыз 
құшағы, бұла сезiм, тұмса тән рахатын, мүмкiн, махаббатпен шатасты-
рып алды ма?! Осылай ойлағысы келедi, бiрақ ауған аңсар, аңсаған 
жүрек таразысы үнемi басыңқы болды да тұрды. 

Қас қарайды. Кешкi жел жағалауда күшейе түсiп, түнге қарайғы 
салқын денесiн мұздатып, айыға бастаған ол алыстан бiрiн-бiрi қуалай 
келiп, жағаға соғылып «маңдайы тасқа тигендей» керi қайтып жатқан 
толқындарға қарап, ұзақ тұрды. Қап-қара болып түнерiп, аждаҺадай 
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аузын ашып, «қандай кереметiң болса да жұтып жiберемiн» дегендей 
табиғаттың тiлсiз дүлейiнiң ышқынғанының жиiлегенiне қарағанда да-
уыл болмақ. Осындай бiр дауыл алып кеткен, қайықта қайтыс болған 
досы есiне түстi. Оның бейнесi толқындар арасынан көрiнгендей бол-
ды. Бұған қолын бұлғағандай… Тұла бойынан әлдебiр нәрсе жүгiрiп 
өткендей өне бойын қорқыныш биледi. Өмiрдi қию, өлiмге қарсы жүру 
дегеннiң оңай емес екенiн ұққандай… Масаңдығынан әп-сәтте айығып, 
үйiне қарай бет алды. 

Қасiрет салған жаза жазылмай, жүйке ауруына қайтадан ұшыраған 
әйелiн оятпай-ақ қоймақшы болып, есiктi жайлап ашып, Айнаштың 
төсегiне құлай кеттi. Бiрақ қайғыны да, қуанышты да, дауыл сезiмдi 
де, күйiнiш-сүйiнiштi де екшеп, толғап бiрақ сыртқа шығаратын әйел 
жүрегi бәрiн бiлiп, сезiп жатты. Өзiнiң мәңгi мекенiне апаратын осы 
ауру болатынын, ал Тынышжанның тағдырдың мазағына айналаты-
нын, iшкiлiктiң салдарынан адамдық бағыт-бағдарынан айырылып, 
азып-тозатынынан екеуi де бейхабар едi. Дос жаран, таныстары: «Е…, 
болмағанға болыспа» деген өзi кiнәлi бәрiне, ендi оны жөндеу қиын 
дестi. Өз туыстары: «Ендi одан бiзге пайда жоқ, бiлгенiн iстесiн, iше ме, 
қоя ма, бәрiбiр бiздi тыңдамайды» – дестi. Қайын жұрты: «Қыз дары-
мызға бақытсыздық әкелдi, барлық жаманшылық соның iс-әреке тiнен 
келдi. Аулақ!» – дестi. Тек Айнаштың жүрегiнiң бiр түкпiрiнде сүю 
дегендi сездiрткен, алғаш махаббаттың ба әлде нәпсінің бе тәттi дәмiн 
татқызған адам ретiнде ол мәңгi қалып қойды. 

Бiрақ, өмірдің бұралаңды, соқпақты жолдарына шыдай алмаған-
дар дың, қиындыққа төзбегендердiң, боркемiк, езбе жандардың ағыс-
пен бiрге ағатынын, тiрiлердiң қарсы жүзулерi қажет екенiн ешкiм 
айқай лап айтпайды екен… 
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ТАРБАҒАТАЙ ТАҢЫ
(Болған оқиға желісімен, әжем Бапарияның әңгімесін 

негізге алып жазылды)

Жұрт әбігер. Апалаң-топалаң. Біреуді біреу біліп болмайды. «Әй! 
Әй!» деген әрі өктем, әрі асып-сасып шыққан дауыстар болмаса, 
түсіндіріп, ұқтырып жатқан бір пенде жоқ бұл жайды. Сырттан қараған 
адамға әйтеуір бір зобалаңның тықыры таялғаны сезілгендей... Таң 
қараңғысында шырқы бұзылған сәби жөргекте шырылдап, мына бір 
қымқуыт қарбаластың сұрқын кетіріп, әтуірін ала түскендей... «Ал, 
аттандық!» деген көш басы, ауыл азаматының гүр еткен дауысымен 
қоса, ерлер жапа тармағай атқа қонып, бала-шаға, қатын-қалаш арбаға 
мінгені арбаға, жаяулары жаяу, қараңдап, зор денесі ала кеуімде одан 
да зорайып, ат үстінде отырған адамның артынан шұбай жөнелді. 

Бұл көштің басында бай боп аты шықпағанымен, өзіне жетер дәулеті 
бар, айтса ауылына сөзі жүретін, мінезді, жүректі Жабықбай еді. 
Үйелмелі-сүйелмелі жеткіншектерін арбаға отырғызып, олардың ана-
сы құдай қосқан қосағы Бапарияны ілестіріп, жүріп кетті. Көкірегінен 
әлде бір нәрсені бір тылсым күш сыздықтатып, суыртпалап әкетіп 
бара жатқандай, күй кешіп келе жатқан әйел артына бұрылып еді, 
көкжиектен алқызыл сәулесін жалқындата, қара көк түн шымылдығын 
ысыра тастап, аспанға көгілдір жібек пердесін құра, құлан иектен таң 
атып келеді екен. Табиғатынан көкірегі ояу, жаны сезімтал, жүрегі 
жыршыл келіншектің көзінен жас тамшылары үзіліп, омырауына 
түскен еді. 

Көк жиекке дейін көсілген сар даланы тек ақ селеу басқан. Аспан 
мен селеулі даланың астасқан жерінде маң Маңырақ, саялы Сауыр, 
тағдыры тарау Тарбағатай сілемдері мұнартты. Одан әрі қарай Жоңғар 
жоталары жалғасып жатыр. Әйтеуір сол таулардың қойнауына бір 
жетсек деген үмітпен ілгері жылжыған көштің арттарына қарауға 
мұршалары жоқ. Арт жақта тек сусыз-елсіз, ұшы-қиырсыз дала қалып 
барады. Жергілікті адамдар болмаса қай жерде ауыз су барын тауып 
алудың өзі қиямет. Көл-өзен дегендеріңе бұл өлкеге табиғат сарандық 
жасаған. Осы сусыз жердің өзінде кімнің қанжары қан төкпеді дейсің?! 
Осы далиған даласының отын оттап, суын сулап жүрген қазекеңдерді 
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біресе жоңғарлықтар шапқыншылығы жайпаса, бірде қалмақтар 
қырып, енді бірде қара қытай қаһарын төккенде де талай-талай 
аумалы-төкпелі заманды бастан өткеріп, енді біраз тынышталғандай 
болатын. 

Ата мекеннің тобылғылы, торпаңды, нулы-сулы деген жақтарын 
мекендеп, ерменді, жусанды жағын жағалап жүрген Қараша, Бо-
лат, Төртуыл әулеттері сияқты рулы елдің сонау Ресейге жақын 
қоныстанған қазақ руларынан жетіп жатқан дақпырттардың арты 
шынға айналып, енді не істерлерін білмей дал болғандарына біраз 
болған еді... 

«Қанды тырнағын халыққа батырып, салықтан салық салып, 
сүлікше сорған Николай патша тақтан құлап, бүкіл Романовтарды 
тұқым-тұяғымен Сібірге жер аударыпты-мыс. Өкімет басына кел-
ген қызылдар сол жақта патшаның үрім-бұтағын сендер бұл жарлы 
жақыбайға не істемедіндер?» – деп қуып жүріп қырыпты-мыс. Олар-
ды қызылдар дейді екен, кеңестіктер деген бір аты тағы бар. Өздері 
қарапайым елдің қамын жейді деген тәуір хабар жеткелі де бірталай 
болған, сөйткен қызылдар өздері келіп, «бәленбайдың ауылын шауып 
кетіпті», «түгенбайдың ауылын орнымен отап кетіпті» деген дақпырт 
дүдәмал тудырғалы елде маза жоқ. Патшаның туын көтеріп, жоғын 
жоқтағандар соның заманын көксегендер көтеріліп, олардың ақ гвар-
дияшылар аталатынын, солардың аңқау, надан елдің ойын ойыстыру 
үшін біресе қызыл боп киініп, біресе ақ боп келіп, елдің есін алатын 
саясат екенін ұғатын хал халықта жоқ еді. Сондықтан да үдере көшкен 
беттері. Алғы бетте – Қытай елі. Ол жақта да күлімсіреген күннің күтіп 
тұрары анық емес. Әйтеуір ол жерде бұрыннан тұрып қалған қазақтар, 
ұйғырлар бар екен... Соларға біртіндеп сіңіп кетсек, болашаққа 
ұрпағын сақтасақ деген ғана арман жетелеген еді... 

Аттың аяңын, қатан-қалаш, бала-шағаның сылбыр жүрісін есеп-
теген көш басы енді бір-екі күнде Тарбағатай сілемдерінен асса, түн 
жамылып шекарадан өтсе, артынан ерген елді есен-аман жат жердің 
топырағына іліндірсе, ар жағында жергіліктілермен сіңісіп, арала-
сып ел боп кетерміз деген оймен дамылдап, ат шалдыруға, аялдауға 
әмір еткен-ді. Қуып келе жатқан қуғыншы жоқ қой деп өзін-өзі 
саябырсытқан болатын. Бірақ ол өз ішінен жау шыққанын білмеді. 

Атаққұмарлық, жағымпаздық, іштарлық сияқты жаман әдеттерді 
құдай «әп» деп жаратқанда қазекеңе молырақ бергенін кім білген! 
Жергілікті жерде патша өкілі болып саналатын, халықтан алым-
салық жинайтын, ағзам бұйрығын жеткізуші, елі ішінде «қара дүлей» 
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атанған жендеттің тыңшысы бұлардың аттаныс алдында екенін айтып 

қойған-ды. Қара дүлей болса мұндай елеулі оқиғаны жеткізгені үшін 

ояздың бастығынан сый алатынын, мүмкін шен-шекпен беретінін, 

оларға жағынса өлмейтінін, қазақтың басына қара күн туар сәт бол-

са, аманшылығын ойлап, әрі іш тарлығы жеңіп, опасыздыққа барған 

еді. Сол бойынша әскер шығып, бұларға таяп қалғандығынан топ бей-

хабар болатын. Енді ғана аз дамыл тауып, демалуға кіріскен жұртты 

көш басының «Жан сауғалаңдар! Қашыңдар! Жыра-жыраға қарай 

қашыңдар!» деген ащы айқайы аяқтарынан тік тұрғызды. Қапелімде 

не істерлерін білмей апыр-топыр болып, бір сәт ұйлыққан қауым 

енді жапа-тармағай дүркірей жөнелді. Жүрдек, баптары келіскен, 

күтімдері жақсы аттарға мінген әскерлер күн сәулесімен жарқылдаған 

қылыштарын аспандатып, әне-міне дегенше жетіп те қалып еді. Тым- 

тырақай жан жаққа қашып бара жатқан қашқындарды бала-шаға, 

әйел-еркек дегенге қарамастан жалтыраған алмас жүзді олар олай 

бір, былай бір жарқылдатып қырып-ақ салды. Әрлі-берлі ойқастап, 

көзге түскендерді шанышқылап, күн еңкейе «елімізді табайық» де-

гендей әскер де кері қайтты. Жазықсыз жандарды қырғандарына 

мәз болып, әңгіме етіп, қарқылдай күліп, бекініске қарай бет алды. 

Олардың қарасы жоғалып, кеткенше жатқан көш басы сүйретіліп оры-

нан тұрды. Қылыштың жүзі сипай тиген екен, өлмепті. Көзінен аққан 

жас сақалынан тарамдады. Бір ауылдың адамын қырғынға ұшыратқан, 

оған себепкер болған өзі деп тапты. Қараған, тобылғының түп-түбін 

саялаған жерінде кескіленгендерді қарап айқайлай, боздап келеді:

– У-ай-и-й! Ойбай, бауырым! Бауырларым-ай! Тірілерің қалды ма? 

Көтерсеңдерші бастарынды! Үн қатсаңдаршы!

Сайға, жыраға қарай домалағандардың көбі тірі қалыпты. Жазыққа 

қарай кеткендердің дені қырылған. Тарам-тарам болған көз жасы 

таусылғандай, алқымына құрғақ өксік тығылды. «Мен боркеміктенсем 

қалғандары не болды? Қой, ес жияйын» деп өзіне-өзі дем берді ол. 

– Қарақшылардың қайта оралып келіп қалмасына кім кепіл? 

Өлік терді жинап, жерлеп, қайта жол жүруге әрекет етейік! Біздің 

сапарымызды әскерге жеткізгеннің жазасын құдай берсін!

Бәрі де бұл қарғыстың кімге арналғанын сезгендей еді... Өздерінің 

қандас бауырларынан шығып отырған мұндай қаскөйлік қасиет 

халықтың атына жабысқан дерттің бірі екенін мұнан кейін де тарих 

сан рет дәлелдеп, әлі де сан рет соның құрбаны болатынын сезді ме 

екен, қайран ел!
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Жер қазуға кіріскен күректердің шықыры, жоқтау айтқан әйел дер-

дің дауыстары, шошынып шырқыраған бала үндерін екіндінің уағында 
тын дап, сар дала салбырай қалыпты. Өзімен ілестіріп үлгерген екі 
баласын іздеді Жабықбай: бір түп қарағанның түбіне барып бұққан 
жерде қылышпен шаншылған Сақанын, нәзік денесі ат тұяғына 
жаншылған, мылжаланған Ақанын тапты. Өзінен кіші інісін қалқалай 
құлаған Құмар мен Нартайды бір жерден тауып, денелерді құша 
құлады. Өзегін өрт шалған әке көзіне қан толғандай тіл байланып, 
мылқау күйге айналған. Ентігіп, далақтай жүгіріп, балаларын бірінен 
соң бірін іздеп, ерсілі-қарсылы сабыла берді. Едел-жедел туған, 
кішкентай екеуін, Рәш пен Күләшті қолтығына қысып, етегіне ұстата 
Қабылғазыны сүйрелеген күйі жардан домалай құлаған, қайта өрмелеп 
шыға алмай тұрған жерінен Бапарияны тауып әкелді әлдекімдер. 
Кішігірім жарақат алғандары болмаса, дін аман. Тағы екі-үш қолы 
болғанда ана шіркін басқа балаларын да аман алып қалар еді-ау!

Қаншалықты темірден жаратылса да ер азаматта да жүйке бар, 
жүрек бар, сыңсыған, жоқтау айтқан әйелдер дауысы еңселерін езіп, 
жүрек етін мылжалап, боршалап бара жатқандығы сонша аяқ тарын 
ілгері баса алмай шамалары келмей қалды. Талықсыған, жара лан-
ғандарды көтере, демдей сылбыраған адамдар «енді не болса ол 
болсын» дегендей пішінде еді. Көш басының үні түн тымырсығын 
тілгілей саңқ ете қалды:

– Жетер енді сыңсығандарың! Қысқартындар! Тіріге тірлік керек! 
Тірі ұрпақтың қамын ойландар!

Жат ел, жат жердің топырағын басқандарына да біраз уақыт болып 
қалды. Туған жерден шыққандарында бірнеше әулеттен біріккен 
бір ауыл ел еді, жолшыбай қырғынға ұшырап, ауырып, өлім-жітімге 
ұшырап, аман қалғандарының ендігі күйлері де мәз емес. Не көп, 
қашқын, босқын көп. Жергілікті дұнған, ұйғырлар босқын қазақтарды 
жалшылыққа да тандап алып, айтқандарына көндіріп, айдағандарына 
жүргізіп тұр. Бір шаңырақтан біреу жұмыс тапса да аштан өлмейді-ау 
деп ойлаған Жабықбай біраз дарбазаны қағып көрген еді, оның беделі, 
ақсақалдығы, ақыл-ойы өз жерінде қалып қойған екен. Бұл жақта 
өзінің жан бағуы, от басын аман сақтауы қиын болайын деді. Өлдім-
талдым дегенде бір байдың үйіне үлкен жалшы болып кірді-ау!

Сауда-саттықпен айналысқан дұнғанның биік құйма кірпіш дуал-
мен қоршалған үлкен үйінің тірлігі бір тынбайды. Ауыз су алыс бол-
ған дықтан күні бойы су тасу, бақшаның ішінен қазып қойған құдық-
тан су тартып, қоршалған, ат шаптырым аумақты алып жатқан 



    172    

Клара Қабылғазина

көкө ністі шелектеп су тартып, шөптеу, түптеу сияқты толып жатқан 
жұмыстар қала берді қожайынның әйелі беретін бұйрықтар, әйтеуір, 
шегі жоқ тырбың-тырбың... Күбідей қарын ернеуінен асқанша ауызы 
дамылдамайтын жалпақ сары әйелдің сары күзендей шаңқылдаған 
даусы бір тынбайды. Айғайға аттан қосып, дүрліктіріп, үркітіп, «ел 
көшті; жау жетті» демей отырса, іші пысатын мұндай әйелді бұл 
құдай ерігіп отырып жасай салған-ау деп мысқылдап қоятыны бар 
іштей. Қолапайсыз қолдан шыққандай, төртбақ жуан, қисық аяқ, 
семіздіктен іркілдеген дене, сығырая жұмылған көз. Мұндай ебедейсіз 
салақ, икемсіз әйелді кім көрген?! Бүгін сыпырып, жинап-терген аула 
ішін кешке қарай өзі-ақ бықсытып шығарды. Ұстағанын-ұстаған, 
қойғанын қойған жерге тастап, әр ыдысын әр жерге шашып, кір-
қожалақ балаларының киімдері әр бұрышта қалып, бықсып жүретін 
жан болатын. Не әйел болып іске икемі жоқ, не тазалық, жинақылыққа 
ебі жоқ мұндай адамды шынымен-ақ Аллаһтың пендесі екеніне таң 
қаласың. Ас ішкен ыдысының ішін жуып, сыртының кірін сол күйінде 
қалдырып, кір-кір майлығына шыбын үймелеп жатқанын қазақ жалшы 
қарап жүреді, іштей күйінеді, күрсінеді. 

Сөздің мәнерін, мәнін түсінген, әдістеп, тақпақтап, қиюластырып, 
айшықтап, әшекейлеп сөйлем құрау, сұлу, сымбатты тіркес қию лас-
тырған халық қазекеңдей болар. Қазақтың пәлсапасындай пәлсапа, 
ой-түйін еш халықта жоқ шығар деп алады да, қимылдай жүріп тізе 
береді. :»Қатын дейтін қатын жоқ, балалардың апасы», «Бұлттан 
шыққан күн ащы, жаман қатынның тілі ащы», «Жаман үйден қосым 
артық, сынық ошақтан мосым артық» деген-ау деп алады да есіне 
кіндік кескен жері түседі, алыста қалған елі түседі, жүрегін сағыныш 
сазы кернеп, көзіне ыстық жас үйіріледі. Сағымды сар даласы, ошақтан 
көлбей шыққан түтін ирелендеп, созылып барып ғайып болады. 
Өрістен қайтқан малдар мен оны қайырған адамдар дауыстары 
тіпті жақыннан естілгендей елең ете қалды. Алқымнан ала, көкіректі 
кернеген ащы өксік тамаққа тығылып, кептеліп қалғандай күйде 
түрған еді. Шынымен-ақ біреудің мал қайырған даусы естілгенде есін 
бірден жинап, бақшаға қарай тұра жүгірді. Жусай, бисай, әшкөк, пияз 
сияқты толып жатқан көкөністі күтіп-баптау, малмен көзін ашқан қыр 
қазағына оңайға түспеді. Қожайынның үйреткені бар, өзінің үйренгені 
бар әйтеуір әжептәуір өнім беріп, оны иесі базарға шығарып, жүріп 
жатқан болатын. Міне, сол еңбекті еш қылып, қара өгіз таптағанын 
таптап, жегенін жеп, ойрандағанын көрген қожайын жалшыны боқтай, 
даттай жүгіріп, малдарды шығара алмай әуре. Екі жақтан ұмтылған 
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адамдардан құтырына қашып, таптап, езіп, езеуреп барады. Әйтеуір 
тапталып, езілген өнімдермен қоса қожайынның жүрегі де езіліп 
кетті-ау! Өлдік-талдық дегенде өгіз де шықты. Жуандығы баланың 
білегіндей таяқпен жалшысын бастан көзден сабаған қожайын бүкіл 
есесі сонымен қайтқандай қорбандап үйіне кіріп кетті. Есін жиған 
жалшы маңдайынан қаны сорғалай жүріп есікке жеткені сол еді, 
алдына керек-жарағы салынған ала қоржын топ ете қалды. Сонымен 
тағы жұмыссыз қалды. Күн ара бала-шағаға апарып тұртын азықтан 
айырылды, ендігі күн не болмақты ойлап, қара өгізді қарғап сілей 
үйіне келді. 

Шешек шығып, әлсіреп жатқан екі баласын көргенде шеккен жәбір-
жапасы қайғымен қосылып, көзден көл боп аққан жаспен шықты. 
Қой туған жерде жүрген болсақ дәл мұндай қорлықты көрмес пе 
едік... Бірен-саран елден қалған ағайындардың басын қайта жиды 
Жабықбай. «Туған топырақта қалайық, не де болса... Өзге ел өзекке 
тебетіні рас екен, есіміз барда елімізді табайық» деген шешімге келді. 
Балалары есін жинап, беті бері қараған соң белін буған Бапария да 
қосылды. Тірі қалған екі қыз Рәш пен Күләшті, ұлы Қабылғазыны ертіп, 
қайтадан қазақ жері, қазақ елі қайдасың деп түнделетіп жолға шықты. 
Таң қараңғысымен жат ел, жат жерді артқа тастап, туған топыраққа 
қарай жеделдетіп жүріп бара жатты. 

Алты ай емес, өзге елде алты жыл болғандай, ұзақ бір ғұмыр 
өткендей... Амандықпен аяқтары ел шетіне ілінген соң еңселерін басып 
тұрған ауырлық иықтан түскендей, ата қоныс топырағына беттерін 
тосып еңкейгендері сол-ақ іштегі запыран жас көздерінен тарам-
тарам боп ағып, лақылдап төгілді-ай дерсің... 

Балалардың сәби жүректері де жиілеп соғып, көздері жасаурап, 
біресе ата-анасына, біресе алқызыл боп атып келе жатқан таңның 
сәулесі түсіп тұрған, көзге таныс бұйра белдерге әлдебір үмітпен қарай 
берді... Бұл Тарбағатайдың таңы еді... 
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ӨМІР КҮНДЕЛІГІ

* Барыс жылының сәуір айында бұл дүниеге келіппін. Сәбилік, 
балалық шақтарымнан есімде ештеңе жоқ. Кейбіреулер: «үш-төрт 
жасымда сөйткенмін, бала кезімде бүйткенмін» деп жатады. Менің 
жадымда ештеңе қалмапты. 

* Ойын ойнайтын ойыншықтың қат кезі еді... Даладан сынып қалған 
ыдыс бөлшектерін алып келіп аяқ-табақ қып, таяқтан, батпақтан 
қуыршақ жасап ойнайтынбыз. 

* Әкем Семей қаласында зоотехникалық оқуда болды да, бірде мені 
өздерімен бірге алды. Кешке қарай анам Бибатия бір қолымнан, әкем 
Қабылғазы екінші қолымнан ұстап, Семейдің құмын кешіп келе жатқан 
қызыл арайлы іңір есімде қалып қойды. Сол күнгі бақыттылығымда 
шек жоқ еді... Әлі күнге еске түскен сайын балалық, бал дәуренге деген 
сағынышты сезінемін. Шамасы төрт-бестерде болуым керек. 

* Бірде ата-анам мені ауылда қалдырып, оқуларына өздері кетіп 
қалды. Қызыл шапақ бүкіл көкжиекке таралып, күннің сәулесі батуға 
жақындаған сәт еді. Үйдің іргесіне отырып алып, көкірегімді кернеген 
сағыныштың табын сезіндім бе, түсіндім бе, әйтеуір, солқылдап, ұзақ 
жыладым. 

* Ағам Кәрімхан (Кәкен дейтінбіз, Украинаның Тернополь деген 
қаласында тұрады, жеңгеміз Наташа, ұлты украин, Клара деген қызы, 
Сергей деген ұлы бар. Менің құрметіме қызын солай атапты.) мектепке 
барса, «мен де барамын» деп қалмай, қолыма Сталиннің томдарының 
бірін ұстап, ілесе біріншіге барыппын. Алғашқы ұстазым Аухади деген 
(аса бір парасатты, мол пейілді адам екенін кейіннен бағаладым) педа-
гог мектепке жасым толмай тұрса да «Әй, осы қыз жерде қалмайды, 
жақсы адам болады» деп қабылдапты. Нашар баға қойса-ақ жылап 
қоя бергесін, жыламасын деп жақсы баға қояды екен сонда. Қайран, 
ұлағатты ұстаздар-ай... Ал өмірде мүлде басқа, бәрі керісінше бо-
лып шықты. Егер өмір өзегіңнен тепсе, тағдыр тұзды тәлейін тарт-
са, басыңа бәле үйірілсе.... мынау жылаған екен деп сол ұстаздардай 
ешкім есіркемейді, ешкім маңдайыңнан сипамайды. Құдай ондайдың 
бетін ұрпақтарыңнан аулақ қылсын. Аухади ағаның үрім-бұтақтары 
қазір баршылық. Кейіннен Марзия-Ораз, Маурия-Керімбек, Күпән 
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әпке т.б. сол кісінің ұрпақтарымен араластым. Маурияның әпкесі Мар-
зия- нағыз қазақ әйелінің кемеңгер образын жасап отырған, ұлт ана-
сы болуға лайықты жан, медицина саласында еңбек еткен. Ері Орекең 
– Ораз Беденұлы медицина ғылымдарының докторы, «Алатау» атты 
ғажайып сауықтыру шипажайының бас дәрігері болды ұзақ жылдар, 
өзіне тартып ұлдары да осы сала ғалымдары болып шықты. Қызы да 
бір отбасының түтінін түтетіп отырған ана. 

* Айт күндері анам міндетті түрде үстіме жаңа көйлек кидіретін. 
Жоқшылықтың кете қоймаған кезі. Анам жылтырақ торғын де-
ген матадан етек көйлек тігіп берді (бүтін көйлекке мата болмаған-
ау). Соны киіп үлкен атамыз Рақыштың үйіне барып едім, жап-жаңа 
көйлектің етегін Жәміш апам сәл жыртып берді. Жыларман болдым. 
Сондай ырымның бар екенін кейіннен білдім. Рақыш ата, оның ұлы 
Тұрысбек және Көксеген ағалар ата-бабаларынан бері жылқы бағып 
келе жатқан жылқышылар әулеті. Небір марапаттарды алған адам-
дар. Бірде олардың үйіне бір журналист келіп, сұқбат алып отырыпты. 
Журналист балаларының атын сұраған сәтте, әр тұяқ малының атынан, 
түрінен жаңылмайтын Тұрысбек аға кіші сегізінші баласының атын 
ұмытып-ақ қалған ғой. «Әй, Шолми (жеңгеміздің аты) ана жалаңбұт 
жүргеннің аты кім еді-ей?» – депті. Қайран, табиғатынан адал, аңғал 
азаматтар-ай... 

* Орталықтан 7-8 шақырымдай жердегі фермаға әкем бастық 
болды да, сол жерге көшіп бардық. Мұндағы мектеп 4 жылдық. Со-
нан соң орталықтағы мектеп-интернатқа әкем орналастырды ағам 
Кәкен екеумізді. Оқып жүрдік. Мен 5-де, ағам 7-де. Екеуміздің ара-
мыз бір жарым-ақ жас, шешем «сені емшек сүтімен көтергенмен» 
деп отыратын. Ағамды жаңадан босанған кезі екен анамның, көрші 
ауылдан енесі (әжем Бапария) жаяулатып келіп, емізіп отырған, әлі 
қырқынан да шықпаған баланы жұлып алып кетіп қалады. Алғашқы 
бала ата-ененің баласы деген қағиданың барын білетін анам үндемей, 
емшегінен сүті саулап қала береді. Сол ағама әжем шешесін Бибатия, 
әкесін Қабылғазы дегізіп, аулақтатып өсірді. Орысша оқудың мықты 
боп тұрған кезі, орысша оқып, сол күйі армия қатарына алынып, орыс 
жеріне барып, орыстан әйел алып, алдымен Мәскеуде, кейін Батыс 
Украинада тұрып қалды. 

Сонымен интернатта неше түрлі бала бар. Неше түрлі мінез, неше 
түрлі тәрбие, әйтеуір мүлде басқа өмірге тап болдық. 9-10-сыныпта-
ау деймін, Қуаныш деген бала оқыды. Мені көрсетіп тұрып: «Мына 
қыз өскенде мен оны аламын», – дейді. Оны естіген ағам бойы да, 
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жасы да кіші болғанымен төбелесе кетеді. «Менің атым Қожадағы» 

Қожа мен Сұлтан сияқты. Босқа таяқ жейді. Мен болсам жылаймын, 

алу дегеннің не екенін түсінбесем де, «алмайсың» деймін. Сонымен, 

әкеміз келген күні екеуміз бірдей «интернатта тұрмаймыз» дедік. Со-

дан бір ағайынның үйіне тұрғызды. Аймұқаш деген үлкен баласы ғана 

есімде қалыпты. Мектептен келген соң, түс қайта қарнымыз ашады. 

Ағаш кебеженің іші бос, жейтін ешнәрсе табылмайды. Өзінің 4-5 ба-

ласына біз қосылып, енді ойласам ештеңе қалмайтын болуы керек. 

Қара ұннан көмпитіп пісірген нан мен қара шайдың дәмі әлі күнге 

таңдайда. Бұл үйден де «кетеміз, қарнымыз ашады» дедік. Ендігі жер-

де «фермабастық» әкемнің ойлап тапқаны мынадай болды: біз сияқты 

интернаттан қашатындармен қосылғанда 5 балаға бір ат жегіп, арба-

мен қатынайтын болдық. Арбакештікке берген Елшібай ата әндетіп, 

асықпай жүріп арбасына атын жегеді, балаларды үйді-үйінен алып 

жолға шығамыз. «Сарыөлең» деген ауыл мен «Қазақстанның 40 

жылдығына» дейінгі 7-8 шақырымды жәйлап барғанша 1,5 – 2 сағат 

уақыт өтеді. Күнде алдыңғы екі сағат математика болады, біз де күнде 

кешігеміз. Қазбек Ыдырысов деген арық, қара кісі мұғалім болатын. 

«Мен 15 жыл оқыған адаммын, менімен байқап сөйлесіңдер» дейтін 

еді.. «Ойпырмай-ай, 15 жыл деген не деген оқу! Қандай білімпаз!» деп 

таңғалатынбыз. Сөйтсек 10 жыл мектепке 5 жыл институтты қосқанда 

солай шығады екен ғой... Сол кісі ағам екеумізге де тоқсандық бағаға 

«екі» қойды. Жылдың аяғында үшке іліндік-ау... Содан математика 

деген сабаққа ынтам жойылып, тіл-әдебиетке ауыстым. Журналист 

болуымның бір себебі содан. Келесі жылы әкем «Қарасу» совхозына 

парторг боп барды. Үлкен мектепте оқыдық. 

* Анам екеуміз 12 шақырым жердегі аудан орталығына бардық 

(неге екені есімде жоқ). Қайтарда көлік таба алмай жаяу қайттық. 

Демалып отырғанбыз мен басымды анамның тізесіне қойып жатсам, 

қалғып кетіппін. Бетіме тамған ыстық жастан оянып кеттім. Сонда да 

көзімді ашпай жата бердім... Жаны нәзік, сезімтал, көкірегі ояу, ажар-

лы, гармоньда ойнап, ән салатын өнерлі анам сыңсытып ән салып отыр. 

«Алатаудың басынан-а-а-ай, арша ап жүрмін.., 

Көтере алмай аршамды, шаршап жүрмін-а-а-ай…». Жылап отыр, 

көз жасы тарам-тарам. Менің бетіме де тамады. Жыласын, іштегі сары 

тап шерді тарқатсын дегенді сездім бе, әлде жастық мінез жібермеді 

ме, әйтеуір, қозғалмадым, үн қатпадым. Неге жылады екен, байғұс 

анам-ай!?
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*  9-оқимын. Жаңа жылдық баллға анам екеуміз костюм дайында-
дық. «Көктем» болмақпын. Басыма түрлі-түсті қағаздан жасалған 
гүлді веноқ, кеудеме жасыл кеуде көйлек кидім. 7 түске боялған 
кемпір қосақ тәрізді етек көйлек тігіп берді. Анам қиялға бай, шебер 
адам болатын. 7 түрлі, түсті бояу тауып, ақ матаны жеке-жеке бояп, 
бүрмелеп, крахмалдап қатырып, тігіп берген костюміндей костюмді, 
әлі күнге ешкімнен ондай идея көрмеппін. Сол күнгі баллдың «патшай-
ымы» мен болдым. «Ең әдемі костюм киген, ең әдемі қыз» деген атақ 
алдым. Соңынан болған биде жігіттер бірінен кейін бірі биге шақырды. 
Ол кезде вальс пен фокстрот қана билейтінбіз. Шыр айналып, аққудай 
қалықтадым. Өмірімдегі ең бір шаттықты, ең бір бақытты күнім сол 
болды-ау... Аппақ әлем, аппақ көңілдер, аппақ жастық... Арман-ай, 
десеңші... 

* Ол кездері қазіргідей SMS, ұялы телефон дегенді қойып, жай 
телефонның да қолы ұзындарға бұйырып тұрған тұсы болатын. 
Жігіттер мен қыздар бір-біріне хат жазысады, ол хаттарды сенімді 
деген дос-жолдастары арқылы жолдайды. Солай табысып, үлкен 
махабаттарға жол ашылып жатады. 10-сыныптың көктемінде мен де 
алғаш рет жігіттерден хат алдым. Екеуіне де жауап бермедім. Алғашқы 
бала қатарлас «б»- да оқитын Төлеу деген (қайтыс болып кетіпті деп 
естідім), ал екіншісі бір класс жоғары оқитын Қабыл еді. Соңғысы бүкіл 
мектептің қыздарының арманы болып жүретін, ең сәнқой, модашыл, 
тап-таза боп, аппақ жейдесінің жағасына кір жұқпай жүретін сары 
жігіт болатын. Талай қыздардың сөздерінен байқағаным көбісі соған 
ғашық көрінеді. Сол қыздардың сөздерінің әсері болды ма, біраз уақыт 
кездесуге шығып, көктемнің тамаша, барқыт түндерінде қыдырыстап, 
ауылдың сыртына дейін кетіп қалатынбыз. Жусан мен ерменнің иісі үп 
еткен желмен мұрныңа келеді, көк майса шөптің де балғын кезі. Қол 
ұстасқаннан әріге бармайтын қандай адал, қандай сезімге берік, тама-
ша жігіттер еді солар... Әйтпесе... көктемнің күні, ауыл сырты, айнала 
тым-тырыс, бүкіл әлемде сен және ол. Тазалықтың, пәктіктің куәсіндей 
жұлдыздар жымыңдайды, ай күлімдейді. Ата-ананың берген «сағат 10-
нан қалмай үйде бол!» деген уақыты тез өте шығады. Шәмші ағаның 
«Сырласу вальсі» әнұранымызға айналып тұрған кез. Соны айтамыз, 
айтамыз да билейміз. Шыр айналғанда дүние қоса дөңгеленіп, бірге 
билейтін... Шіркін, жастық-ай! 2-3 айдай қыдырыстаған соң жалт етіп 
жанған күмәнді сезімім жалп етіп сөнді. Жігітімді жақтырмай қалдым. 
Ол кездері жігіттерді сарылтып, ұзақ күткізу, үйдің маңын торуылда-
тып жүргізіп қою дәстүрлі дағдымыз болатын. Солай біраз күткіздім 
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де «енді кездеспей-ақ қояйық» деп хат жібердім. Мен себебін айтпа-
дым, ол да сұрамады. Сонда бұл не сезім болды, соны өзім де әлі күнге 
ұқпаймын. Мектеп ішілік «рейтинг» жинау болды-ау деймін... 

* Кешке қарай аңсарымыз ауылдық клубқа ауады. Кино болады, 
сонан соң би ұйымдастырылады. Гармоншы жігіт гармонь ойнай-
ды немесе кей-кейде күйтабақ қойылады. Вальс, факстрот билейміз, 
твистің жаңадан шығып жатқан кезі. Соның өзі қандай керемет сәттер 
еді, шіркін! «Көрікті қыз» деген атым бар, көкірегім де біраз бар-ау. 
Айналадағы жігіттерді менсінбей жүрмін өзімше. Қайда екен алғашқы 
махаббаттың куәгері? Қаладан келген студент жігіттер би үйретеді, 
«твист» деген шығыпты деп көрсетеді. 

* Соңғы қоңырау болды. Кейбір қыздар көздеріне жас алды. Ал, 
мен әлдебір сағымды күндердің мені күтіп тұрғанын сезгендеймін. 
Әлденені аңсаймын. Небір әдемі сәттерді көз алдымда елестетіп, 
түнімен ұйықтай алмай жататынды шығардым. Белгісіз махаббатым-
ды көз алдыма әкелемін. Қызық-ай!

Мемлекеттік емтихандарымды аяқтап, аттестатымды алып, көкі-
рек тегі арман судай тасып, оқуға аттандық. Ауылдан Алтынай деген 
туы сымыз қызы Мәншүкті Алматыға апарады екен деп, солармен мені 
әкем ілестіріп жіберді. Дәрігер болуды жаным сүйеді, өзімді ақ халат 
киіп тұрған дәрігерге ұқсатып, неше түрлі армандардың жетегінде 
жүргенмін. Енді соңғы сабақтан 5 – алсам түсіп кетемін. Кенет... үйге 
қайттым. Анам қатты ауырыпты, Өскемендегі ауруханаға алып кетіпті. 
Аурудың беті жаман көрінеді. 

Ауылға қас қарая жеттім. Үйге келсем анамды облыс орталығына 
алып кетіпті. Бір жасқа толмаған сіңілім (қазір Алтай өңіріндегі 
Қатонқарағай аудандық ауруханасында бас дәрігердің орынбасары) 
Гүлмираны әпкем Күләштің (әкемнің қарындасы) үйіне қалдырыпты. 
Жүгіріп соған бардым. Бет-ауызы қожалақ-қожалақ болып ұйықтап 
жатыр екен. Сәбилік бейқамдық, анасының төсінен, табиғи қорегінен 
неге ажырап қалғанын да түсінбейді. Көзіме жас келіп, көкірегіме өксік 
тығылды. Жүрегім әлдебір жамандықты сезгендей болды. 

* Ертеңіне облыс орталығына, анамды көрмекке жол тарттым. 
Ыңы ран ған автобус таусылып бермейтін қара жолмен тартып келеді. 
Ертеңгі 7-ден кешкі 5-6-ға дейінге созылған жол сапарым Семей 
медициналық институтының 5 курс студентімен танысудан бастал-
ды. Кетіп бара жатқан себебімді білген болашақ дәрігер көп әңгіме 
айтты. Студенттік шақтың қызықтарын да әңгімеледі. Сөйтіп ұзақ 
жолдың қалай қысқарғанын да байқамай қалдық. Соншама ашық, 
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жарқын әңгіме құрып, көп жағдайда пікірлес болдық. Жол айырылар-

да, қоштасарда бір-бірімізді қимай, көп уақыттан бері таныс, аралас 

адамдардай қиналып, біраз тұрдық. Сол сурет әлі күнге көз алды-

ма келеді. Қол жетпеген нәрсенің сөйтетіні бар ғой... Аты Қайыркен 

еді. «Бара салысымен хат жіберемін, сен де кешіктірмей жауап жаз» 

деді. Сонымен ғашықтықтың белгілерін басымнан өткергендеймін... 

Шынымен-ақ, оны аңсап, сағынатын дәрежеге жеттім. 

Анамның қасында біраз күн болдым. Аурудың азабы бидай өңін 

аппақ қып сорып жіберіпті. Әдемі өңі, толқынды қара шаштарының 

қобырап тұрғанының өзі сұлу көрінеді. Ауылдағы тігін цехын басқарды, 

сауда саласында қызмет атқарды. Қолынан шыққан нәрсенің бәрі 

жарқырап, жайнап тұратын ісмер, шебер, берекелі әйел еді. Ауыл 

адамдарының бірдеңесін тігіп бер, жөндеп бер дегендерінің бетін 

қайтармайтын. Тіккен бұйымдарын кейін өзі о дүниелік болып кеткен-

нен соң да туысқандардың үстінен көріп жүрдім. Анам басымнан ая-

лай сипалап, көзіне жас алды. Мені сағынған болар деп ойладым. Үйге 

қайттым. Көңілімде ешбір жаман ой болмады. 

Мәссаған! Дәрігер жігітті шынымен-ақ жақсы көріп қалыппын. 

Ұзақ жол үстінде бір минут та есімнен шықпады. Үйге келсем хаты 

менен бұрын жетіпті. Ол да маған деген сезімін жеткізіпті. «Күнім!», 

-деп басталыпты хаты. Сағынғанын, жолыққысы келетінін, мені қатты 

ұнатып қалғанын айтыпты. «Кеудемде бір өкініш пайда болды. Осыдан 

біраз бұрын, сәл ертерек неге жолықпадың екен, жаным?!» депті. Неге 

олай дегенін түсінбеген едім... 7-8 хаттан соң мүлде тиылып қалды. 

Жатақханаға жазған хаттарым өзіме қайта оралды. Ешқандай дерек 

жоқ. Кейін есейген уақытта оның өкінішін түсінгендей болдым. Азғана 

сапарлас болған жігітке ғашық болып, күлкіден, ұйқыдан айырылдым. 

Күнде үміттеніп, хат күтетін болдым. Уақыт жазбайтын жара жоқ, 5-6 

айдан кейін өз қалпыма қайтып келдім. Сөйтіп, тез жанған жалыным 

тез сөніп қалды. Сонымен, тұңғыш махаббат деген осы болса, оның да 

нүктесі де қойылды-ау деймін. 

Қош, алғашқы махаббат!

* Қазан айының сұрғылт күнінде, 30-жұлдызында анам өмірден 

озды. Бар-жоғы 37 жаста еді. 3 ұл, 2 қызды дүниеге әкеліп, солардың 

еш қызығын көрмей өмірден кете барды. Ағам армияда, мен 17-де, 

Мұрат 15-те, Төкен 10-да, Гүлмира бірге толмаған болатын. Соны-

мен, «шешесіз жетім шын жетім» дегендей, жетімшіліктің тауқыметі 

басталды. 
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Табиғатты, жастықты, Отанды, туған жерді жырлап, өлең жазушы 
едім.. «Ана қабірі басындағы ой» деген өлеңімді аудандық газетке 
жіберсем, шығарыпты. Кейіннен мен Алматыға кетіп қалғанда Қадыр 
(фамилиясы Түсіпов пе, ұмытып қалдым) деген жігіт әуенін шығарып, 
біраз уақыт сахнада орындалып жүріпті. Ол туралы Қадыр қайтыс бо-
лып кеткеннен соң естідім. Ол Қапшағай жақта тұрған еді, білсем ха-
барласып, жазып алар едім. Біреуді біреу керегінде ғана іздейтін бей-
дауа дүние-ай, десеңші... 

Бір-ақ жаста жетім қалған, маңдайының соры қалың болған 
сіңіліме, Гүлмираға қарайтын адам керек болып әкем үйленді. Үйге 
өгей шеше келді. Өзіне Аллаһ-тағала перзент бермеген әйел екен, бізге 
өте қатал қарады. Аты Ермек еді жарықтықтың, әкемнен едәуір жас 
кіші болатын. Мен қалаға оқуға кетіп қалдым, жетімдіктің шын азабын 
Төкен мен Гүлмира тартты. Әсіресе Төкенді анам қатты еркелететін 
еді, таңертең ұйқыдан оянғанда қолын жастығының астына тығады, 
сол жастығының астында бір уыс тәтті жатпаса бітті дей бер. Ойбайға 
басқанда үйді басына көшіріп жылайтын, бұзық болып өсті. Сол ерке 
балаға анадан бірден айырылып қалу қатты ауыр болды. Еркенің 
еркелігін көтермек түгілі, бала деп қарайтын ешкім болмады. Оның 
өгей анадан көрген қорлықтарын жазсам Сәбит Мұқановтың «Өмір 
мектептерімен» қатар келетін шығарма болар ма еді... деп те ойлаймын. 
Кейін өзіміз студент бола жүріп, бауырым 8-ні бітіре салып, Алматыға 
алдық. Біреудің жертөлесінде тұрамыз. Не ешжерге оқуға алмайды, 
не ешжерге жұмысқа алынбайтын жаста. «Қазақфильмнің» жаңадан 
салынып болған кезі, соған аула сыпырушы етіп, жұмысқа қолы ілінді. 
Стипендиядан жырып, үстіне бірдеңелер алып бердік. Сөйтіп жүріп, 
армияға алынатын болды. Ол жақтан келген соң Гүлнар деген қызға 
үйленіп, өмірінің соңына дейін бірге болып, үш баласын, немерелерін 
бақты. Қазақстанның бір түкпіріндегі біреудің жетістігі телевизордан 
айтылып жатса, соған өз қолы жеткендей қуанып отыратын, ақкөңіл 
жан болатын. Енді бір жарқын өмірі басталып келе жатқанда, 63 жа-
сында о дүниелік болып кете барды. Қатты жыладым, күйіндім, ең бір 
жаныма жақын бауырым еді... 

Жарықтық өгей шешеміз ішімдіктен бас тартпайтын, ащы суды 
жақсы көретін жан болатын, ақыры өз өзіне қол салып, асылып қайтыс 
болды. 

* Ауылдағы мектеп-интернатқа әкем тәрбиеші етіп орналасты-
рып, қыстай жұмыс істеп шықтым. Жоғары оқу орынына түсу үшін екі 
жыл өндірістік тәжірибе керек деген министрліктің қаулысы шыққан. 
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Кей кездері мұғалімдердің орындарына сабақ та жүргізіп кететінмін. 

Менің педагогикаға деген ынтам сол кезден басталды. Интернаттың 

жоғары сыныбының оқушыларымен өз құрбы- құрдастарымдай ара-

ласып кеттім. Әнуарбек деген жігіт баянда ойнайды, бәріміз қосылып 

ән саламыз. «Меңдіқыз-ау, Меңдіқыз! Айырылмаймыз енді біз», -деген 

ән жолдары есімде қалып қойыпты. 

Сол жылдың жазында неге екенін білмеймін, медициналық 

институтқа қайта барғым келмей, Қазақ мемлекеттік университетінің 

журналистика факультетіне оқуға түстім. Студент атанып, шар тарап-

тан келген 50 қыз бен жігіттің арасындағы жаңа өмір басталды да кетті. 

Біреумен біреудің ісі жоқ суықбауыр қала тірлігі. Осынау беймәлім 

алып шаһарда бір таныс, бір туысқан ешкім жоқ. Яғни, құласаң 

қол ұшын берер, демеу жасар пенде табылмайды. «Берік бол, Кла-

ра, мойыма, алға жүр» деп өзіме-өзім дем бердім. Жоқшылықтың, 

жалғыздықтың машаһатын көру сол кездерден басталып та кетті-ау... 

Өйткені, өгей ананың әсерінен болар әкемнен келетін көмек те азайды. 

* Студенттік шақтың өз қызығы өзінде. Сол шақты көрген де ар-

манда, көрмеген де арманда. Күйкі тірлік, жағымсыз ойлар аулақта 

қалып, аудиторияға кірген соң басқа бір әлемге тап келесің... Ғибраты 

мол, айтары, берері бар, небір ғұлама-ұстаздарды көрудің өзі бір 

ғанибет. Мысалы, Кеңес Одағының Батыры, фольклоршы ғалым 

Мәлік Ғабдуллин ағаның жарқын бейнесі көз алдымда. Сабағын да 

қалжыңдап, әзілге айналдырып өткізетін:

«Қобыланды батыр» жырындағы қыз Құртқа:» Биік шыңның 

басына ілінген жаулығымды кім атып түсірсе, соған тұрмысқа 

шығамын», – депті. Жан-жақтан, әр тараптан, сан алуан, әр қайсысы 

өз мықтылығымен ерекшеленген батырлар жиналыпты. Бір уақытта 

Қобыланды батыр келіп: «Кто крайний?» деп сұрапты да, кезекке 

тұра қалыпты. Үстінде темір сауыты, қолында қылышы бар батырдың 

орысша сөйлеп тұрғанын елестетіп алып, ал күлетінбіз. Сонан соң 

ол кісінің тағы бір ерекшелігі – аудиториядағы 50 студенттің бәрін 

есімімен атайтын. «Әй, Асқанбай, осы сен мұрт қойшы, сонда Сәкен 

Сейфуллинге ұқсап қаласың» деуші еді. 

Бірде ескі алаңдағы Бас корпустың 2-қабатындағы аудитория-

да сабақ өтіп жатқанбыз. Лектор – марқұм Әбілфайыз Ыдырысов 

ағай. Кенет алдыңғы жақта-отырған екі қыздың бірі жел шығарып-

ақ қойғаны. Кейбіреулер мұрнын басып, кейбіреулер не болғанын 

түсінбей қалдық. 
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Туу, ана жақта біреу отырып тастаған ба? – деді екінші қабаттың 

терезесінен жерге қарап Әбілфайыз ағай... Бәріміз ду күлдік. 

Бәріміздің кеудеміз арманға толы, шетімізден «ақынбыз, жазушы-

мыз». Кейбір іш пыстыратын сабақтарда бір-бірімізбен жазба айтысқа 

көшеміз. Өмір шіркін, оның ішінде жастық, студенттік дәуреннің 

қызығы көп-ақ. 

Маған жатақхана берілмей, пәтерге тұруға тура келді. Ол кезде жалға 

берушілер басқа ұлттар да, жалға алушылар қазақтар. Сөйтіп «Стро-

ительная» көшесінен бір үйдің жазғы бөлмесін жалдап, жатақханадан 

орын ала алмаған Күләш Ахметова, Несіпкүл, Ізімкүл төртеуміз тұра 

бастадық. Оңтүстіктің осындай жаны жайсаң, өмірге бейім, берекелі 

қыздарына жолыққаныма да Аллаға ризашылық білдіремін. Өйткені, 

бір үйдің доп қуып, велосипед теуіп өскен шолжаң қызымын – не 

тамақ пісіре алмаймын, не адамдармен онша тіл табыса алмаймын. 

Адамдармен қарым-қатынас жасауды, қонақ күтуді, жігіттерге ілтипат 

жасауды т.б. толып жатқан қасиеттерді, қазақы әдеп-әдетті сол 

қыздардан үйрендім. Күләшқа Қайырбек келеді. (Қайырбек Асанов 

кейін Күләштің жан жары болды, ақын, журналист, қайраткер жігіт, өзі 

көрікті және...) Қайырбекке Тараздан келген сүріні былқытып асады 

Күлекең, сонан соң майысып отырып күтеді. Қалған үшеумізде жігіт 

жоқ. Сонан соң Күләштің әдемі жырларын тыңдаймыз. Ой, дәурен, 

асыл дәурен! Сол Күләш кейіннен тамаша ақын болды, Мемлекеттік 

Сыйлықтың лауреаты атанды. Сол Қайырбегі қасында қазір. Күләш 

ауруға ұшырап, жүре-тұра алмай қалғанында да, (дені сау, аяқ-қолы 

бүтін әйелдерін кейбір еркектер басқаларға айырбастап жатқанда), 

жастығы бірге өткен жарының қасынан табылған, соны күтіп-бағып 

отырған Қайрекеңе алғыс айтып қоямыз. Адам-адамшылығымен 

құнды ғой... 

Сондай адамшылықты ердің бірі – нағыз азамат, қамқор әке, адал 

жар, тамаша ғалым, білімді ұстаз – ол менің Кәкен Хамзайыш курста-

сым. Жарынан жастай айырылып қалса да әкелік парызын адал өтеп, 

екі қызды ешкімнің қолына жаутаңдатпай, өзі өсірді. 

Ата-анамның берген қазақы тәрбиесіне кейде көңілім толмай 

қалады. Көп жерде есемді жіберемін, айту керекті айта алмай, «ұят-ау, 

көңілі қалып қалады-ау т.б. «деген сөздерден аса алмайтыным, тым 

жасқаншақтық сияқты қасиеттерден көп зардап шектім. Сол ұят, сол 

иба, сол әдептен әлі күнге аттай алмай жүрмін. Орысшалау тәрбие 

де кей-кейде жақсы ма деп қалам... Алайда, сол қасиеттерім арқылы 
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қырық жылға жуық жұмыс істеген ұжымымда, шәкірттердің алдында, 
туған-туыстар арасында бетім жарық, арым таза. 

Абитуренттік күннен таныс болған, заңгерлікте оқитын Гүлжауһар 
Шәмшиевамен жақсы дос болып кеттік. Бөлмелес достарым- Жұмагүл 
Саухатова, Жұпар Қожақова, Гүлниса Әлімбаева деген қыздармен өмір 
өтіп жатты. Жұпар, Гүлниса, Теңлік, Жұмагүл және мен бір бөлмеде 
тұрдық. Теңлік тарих факультетінен. Ересек, бізге қарағанда салиқалы, 
салмақты бойжеткен біздерге күн көрсетпейтін болды. Аузына 
келгенін айтады. Бір күні тағы сондай сәттің бірінде Жұпар шыдамай 
Теңлікті ұрып жығып, төсегінің үстіне құлаған күйінде қылғындырып, 
төмпештеп жатыр. «Клара, сен есікті қарап тұр, біреу келіп қалмасын, 
мен мынаның сөзін не қойғызайын, не өлтіріп тындырайын» дейді. 
Бас жақтағы көлденең төсекте Гүлниса кітап оқып жатқан, сабаздығы 
сонша, айналасында түк болмағандай сол кітапты әрі қарай оқи берді. 
Мен Теңлік өліп қала ма деп зәрем қалмай, ажыратып жүрмін. Содан 
бәріміз сабаққа кеттік, кешке келсек Теңлік киім-кешегін алып пәтерге 
кетіп қалыпты. 

* Алғашқы курсты тәмәмдадық. «Барахолка» деген базар болады 
екен» дегенді естідік. «Блат» деген нәрсе болатын көрінеді, оған ақша 
береді екенсің, сонан соң қалағаныңды, тауып алады екенсің» деген 
әңгімелерді алғаш естіген кездеріміз. Ішіміздегі пысықтау Жұмагүл 
еді. Үлкен қызметтер атқарып, кейіннен денсулығына орай үйде отыр. 
Жолдасы Алдан Смайылов жазушы, халық таңдаған Парламент депу-
таты болды. Жүкеңнің және Светаның көмегі тиген еді жатақтан бөлме 
алуыма. 

Сол пысықтығымен көбімізге қол ұшын беріп жүретін еді Жұмагүл. 
«Алғашқы махаббаттар» пайда бола бастады. Ілияс деген жігіт 
Жұмагүлге сөз салды. Бірақ көп ішетін... Сонан соң Жұмагүл көрегендік 
танытып, Алданға мойын бұрды. Қазір керемет тамаша отбасы болып 
отыр, арамыз қызметтік дәрежеде алыстап кетті. 

* Мақұлбек пен Дәметкен, Бағдат пен Гүлниса сияқты жұптар 
шықты. Мақұлбек Жамбыл облыстық газетінің Бас редакторы бо-
лып, Дәметкен облыстық әйелдер қоғамында қызмет істеді. Әйтеуір, 
екеуінің бірге жасасып, жетістіктерге жетіп келе жатқандарын естіп, 
марқайып қалатынмын. Жастықтың, бақытты дәуреннің куәгерлері 
ғой... Куәсі демекші, үйленген соң, тек қана материалдық емес, ағза 
да биологиялық өзгерістерге түсіп, небір қиындықтар басталды да 
кетті. Жерік деген бәлені кім естіпті? Сол менің басыма үйіріліп, оның 
ішінде «итжерігіне» ұшырап, әбден қиналдым. Ішкен-жегенім бойы-
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ма тұрмай, қара суды да бүкіл іш-бауырым аузымнан шыға жаздап 
құсамын. Көзім бақырайып, концлагерь тұтқыны сияқты әлсіреп, 
ешнәрсеге зауық жоқ, ынта жоқ бір бейбақ болдым да қалдым. Ел-
ден сұрастырсам, біреу қызында, біреу ұлында құсады екен, немесе 
аз уақыттан кейін қойып кетеді екен. Ал мен бейбақ ұл, қыз демей, 
ол байғұс бала өмірге келгенше қиналатынмын. Сөйтіп жүріп те бес 
құрсақ көтергенімді өзім іштей көзсіз ерлікке балаймын. Сондай бір 
сәтте ауруханадан бір-ақ шықтым. Келген- кеткен, хал-жағдай сұраған, 
не ішесің, не керек дейтін бір жан жоқ ерімнен басқа... Бір Аллаға сый-
ынып жатсам, Дәметкен келіпті. Көңілім көтеріліп қалды, сәбиге де, 
өзіме де талғажу керек, аурухананың нәрсіз тамағымен жатқанмын. 
Дәрі-дәрмектен кейін қиналыс сәл басылған. Дәметкеннің әкелген бір 
тоқашы мен бір бөтелке айранының дәмі әлі күнге есімде... Бабалары-
мыз сондай сәттің бәрін «аштықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кет-
пес» деген ғой... Сөйткен Дәметкен де, Мақұлбек те қазір бұл дүниеде 
жоқ... Арттарында ұрпақтары қалды. 

Ал, Бағдат пен Гүлниса да жақсы отбасы еді, екеуі де өмірден озды.. 
Жазымыш солай... Студенттік семьяның бірі солар. Қарын ашқан соң 
ба, әлде қыдырып барған түріміз бе білмеймін, әйтеуір алты-жеті 
адам Бағдаттардың жалдап тұрған күркесіне жетіп бардық. Гүлниса 
бір қойдың басын асқан екен және өң картоп пен пиязды майонезбен 
араластырып салат жасап қойыпты. Қамырын салғанша әлгі бастың 
бір құлағын Мақұлбек, тілін тағы біреу жеп қойыпты. Сонымен қалған 
«мүшелерін» басқаларымыз жеп, тақылдап қалдық. Қайран, жастық-
ай, десеңші... 

Абдулмен, Бекзаттармен, ауылдас студент жігіттермен қатынасым 
достық па, қыз-жігіттік пе екенін түсіне алмай жүргенде Асекеңнің 
тілінің ұзындығына оратыла қалдым-ау деймін. Әйтеуір, сонымен 
киноға да, маңайдағы тойға да барғыштап кеттім. Жаным жүдеу, ру-
хани жалғыздық сезініп, анамның қазасын бір сәтке де ұмыта алмай 
жүргенмін. «Өзіме өмірлік серік болатын, пана тұтатын адамымды 
таптым-ау деймін... «деген сырды Жұпарға айттым. Ол да қостады. Со-
нымен екінші курсты да бітірмей жатып Асекеңе күйеуге шыға салған 
ғой Клара деген қарағың... Әкеме де айтпаппын... Жөн-жоралғы да 
жасатпаппын... Қызықпын ба?! Топаспын ба?! Адам ұғып болмайтын 
халдемін. Сөйтіп, өзім билеп, өзім төстеп келін болдым да шықтым. 
Той болған күннің ертеңінде ғана ойландым. «Не істедім, бұным не, 
ел-жұрт, әке, бауыр, туғандар қайда?» – дегенді сонда ғана ойладым. 
Қаладан барған адамдардан менің күйеуге шығып кеткенімді естіп, 



    185    

Тіршілік

әкем үш күн жер бауырлап, жатып қалыпты. Қабырғасы қайысып, нәр 
сызбапты. Не деген қатыгезбін, әкем байғұсты қалай қинағанмын?! 
Бірақ, кейін күйеубаласын жақсы көріп кетті. Әкем әңгіме-дүкен 
құрғанды жақсы көретін, іштарта әңгімелесетін, майдандағы, өмірдегі 
әңгімелерін жырдай ғып айтатын. 

Тойға келгендер тарап, айдалада қалғандай құлазып тұрғанмын. 
«Сен неге тұрсың, жинаспайсың ба?» деген сөзбен бірге тиген шапалақ 
алғашқы жан жарасы екенін, тірлігімде әлі талай жан жарасынан ауы-
ратынымды білген жоқпын... Қызғаныш деген «науқасқа» шалдыққан 
адамның дауасын таба алмай қиналатынымды да білмедім... Толып 
жатқан тергеулердің, даттаулардың астында, бала-шағаға сездірмей, 
жетімсіз тірліктің құрсауында бір мұңайып, бір жасып өмір дегенің өте 
берді... 

Сонымен болар іс болды, бір іс тындырдық. «Ендігісін, бір Аллам 
ғана біледі» деп тартып кеттік... Отбасылық өмірдің қиыншылықтары 
басталды. Әкем маған ренжіп көмектесуін қойды. Тұрмысқа шыққан 
жерім тақыр кедей. Өзіміз студентпіз. Асекең біресе түнделетіп нан 
зауытта, біресе аула сыпырушы т. б. жұмыстарды істеп күн көре 
бастадық. Пәтерақы, жол ақы дегендерді бөліп қойып, қалғанын тамақ 
етеміз. Азын-аулақ стипендиямыз бар. Талай рет ішерге ас болмай, 
суық пәтерде (времянкасы біреудің) бүрісіп отырған күндер болды. 
«С любимым в шалаше рай» дейді ғой орыстар. Қалай дегенмен де 
шындықты «сананы тұрмыс билейді» деп Маркс айтқан екен, махаббат 
та сол тұрмыстың көлеңкесінде көлегейлене бастады. Бірақ, бәріне 
төздім, көндім, адалдықтан аттамадым, «сабыр түбі сары алтын» де-
гендей сол «атбасындай алтынды» күте бердім. Күндер өтіп жатты... 
«Жастық-ай» деп еске аламын. 

«Ермек деген дос жігіт үйленетін болды, соның «шашбауын көтеріп», 
келін апарамыз ауылға», – деп Асекең сабақтан шыға салысымен ала 
жөнелді. Таңерең орыннан тұра сала нәр сызбай, сабақтан кешікпейік 
деп шаба жөнелгеміз. Қыс мезгілі болатын. Отырған көлігіміз де ескі 
екен, әр жерінен жел гулеп тұрды. Барлық студенттерше жұқалтаң 
киінгенмін, әбден тоңғаным сонша, қол-аяғым қимылдамай қалды, 
әрі ашпын. Ермек пен Толқын (Толқын ол кезде ауыл шаруашылығы 
институтының студенті болатын, қазір егер біреу ұнамаса тілін қадап, 
түйреп-түйреп алатын юморист, кәдімгі «Тамашаның» ауылдағы 
кейіп кері, сары қарын бәйбіше) неке қию рәсімдерін өткізіп, ырду-
дырдумен «Ақшиге» келіп жеткенде менің еш күш-қуатым қалмаған 
болатын. Мұқаш деген досымыздың шешесі Мөржан апа мені көріп. 
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«Өйбу, мына келіннің жағдайы болмай қалыпты-ау» деп үйіне алып 
барды, той жайына қалды. Ертесіне ауруханаға түстім. Тұла бойы 
тұңғышым ұл бала болып дүниеге келді, үш күн жатып шетінеп кетті. 8 
айлық балаға әбден суық өткен, өкпесінен дем ала алмайды. Өте ауыр 
босанып, әрі дене қызуым қатты көтеріліп, орнымнан зорға тұрып 
баламның түрін көріп келдім. Мұрнына, аузына демалдыратын кис-
лород қойып қойған, өкпесіне суық тиіп туған. «Босанып, «ұл туды» 
дегенді ести салып әкеміз ауылдап кетіпті. Басқа келіп кеткен бір жан 
жоқ, Үшінші күні дәрігер келіп «баланы аман алып қала алмадық» деді, 
содан жылай-жылай қайта ауырдым. Баланы жерлеуге ауылға алып 
кетті, мен 10 күн жатып, үйге шықтым. Үй дегенім бірудің шошала-
сы, от жақсаң үсті ысиды, астыңғы жағынан жел уілдеп тұрады. Бар 
енемнің де, жоқ анамның да орнына Жұпар досым келіп, кәдімгідей 
сорпасын қайнатып, мені күткен болады. Соған әбден ризамын. 
Мәриям Танашева деген дос-курстас қыз келіп, палау пісіруді үйретті. 
Әжептеуір көтеріліп қалдым. Бір құдай өзі ғой мені алып келе жатқан. 
Тәуба, шүкір, шүкір... Бір жығылып, бір сүрініп, бір қуанып, бір жылап, 
әйтеуір бір жақсылықтың алдымнан шығарына сеніп күн кеше бердім. 

* Бір жылдан соң ана атандым. Арайлап атқан таңым, шапағым 
Арайым өмірге келді көктемде. Жаңа туған балаға киім іздеп, ақылшы 
боп Ғалия барады ғой дүкенге, сөйтсе 1-2 жастағылар киетін әдемі, 
шілтерлі көйлектер алғызыпты. Қайдан білсін... 

 «Өте тәрбиелі қыз өсіріпсің» дейді ел-жұрт, соған мың шүкір! Қы-
зым қазір де С. Асфендияров атындағы медициналық университеттің 
до центі, ғылым кандидаты. Күйеу балам – Серігім де адамшылығы 
жоға ры азамат. Ол да ғылым кандидаты, хирург. Москвадан алған 
білімді. Тұңғыштары Жәмиланы 8-ні үздік бітіргені үшін Европаның 
бес мем лекетін аралатып келгенмін. Қазір С. Асфендияров атындағы 
меди  ци налық университеттің стоматология факультетінің 5-курсында 
оқиды, мемлекеттік грант иесі, болашақ пластикалық хирург. Ассоль 
да (орыстың А. Грин деген жазушысының «Алқызыл желкендер» де-
ген атақты шығармасының Ассоль деген сұлу да нәзік жанды кейіпкері 
бар ғой, соны пір тұтқан әкесі Серік солай қойған атын), әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, медицина факультетінің жалпы 
медицинасына 1-курсқа грантқа түсті, болашақ хирург. Шыңғысы да 
мектепте жақсы оқиды. Құдайым тіл-көзден сақтай гөр, жап-жақсы 
отбасы болып отыр, әйтеуір... 

* Қызым 2-ге толғанда ұлым Абзалым дүниеге келді. Қара баламның 
қызметі қалалық юстицияның бастығына дейін көтерілген еді, қазір 
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жай қызмет істеп жүр. Қызы Әмина менің кішкентай кезімдегі түріме 
ұқсайды, әп-әдемі өзі... жақсы оқиды. Биыл мектеп бітіріп, болашақта 
технолог болмақ, Құдайым дегеніне жеткізсін... Әмір болса сырт 
пішіні нағашы атасына тартып кеткен сияқты. Мінезі де шырт-пырт 
бола қалады. Өзі жеті айлық туып, қолға зорға ұстап, шомылдыратын-
мын... Содан ба әйтеуір, соған бүйрегім қатты бұрып тұрады... Шыңғыс 
екеуі бір сыныпта оқиды, бір-бірін бауыр тұтып, қол ұшын созып 
жүретіндеріне шүкіршілік етемін... Әйтеуір, кімге тартса да солардың 
қызықтарын көрсетсе екен, Аллаһ! Келінім – Ләззат банкте қызметте. 

* Асқатым өмірге келгеннен бастап аурушаң болды. Талып, 
ауруханаға қайта-қайта түстік. Сондай сұлу бала боп туды. Көз тиді 
ме қайдам? Сол үшін көп жыладым. Алла-тағалам тілегімді беріп, 
өмірін қиды маған. Тым еркелетіп жібердім бе, білмеймін, мектеп-
те де бұзықтықты көп жасады. Бірақ, тамаша ұйымдастырушы бол-
ды. Балаларды сенбілікке мұғалім ұйымдастыра алмай жатқанда, 
ол ұйымдастырып жіберетін. Ақша ауысып, ел аштықтың алдында 
қалғанда, қысылып кеткен кезде бір титтәй дүңгіршек ашып, қосымша 
табыс тауып, күн көргенбіз. Дүңгіршекті кешке қарай тексеріп кетейін 
деп келсем, ол жерде мектеп директорының орынбасары отыр. Сасып 
қалдым. «Апыр-ай, неғып отырсыз бұл жерде?»-десем «Асқат мені 
түнгі сатушы ғып жұмысқа алды» (Асқат онда 10-сыныпта оқиды) 
дейді. Не күлерімді, не жыларымды білмей қалдым. «Жақсы, жақсы» 
дей бердім. Оқушысы оқытушысын жұмысқа алғанды кім көрген?! 
Міне, ол баламның ойлау қабілеті де, пысықтығы да керемет болды. 
Инженерлік білімділігі де мықты. Техника дегенді шашып тастап, ор-
нына қоя салады. Алайда, сол ақылды өз арнасына бағыттай алмады 
да ол отыздан асқанша талай күйіндім, талай жыладым. Өзінің диагно-
зы да қауіпті болып, кейін тәуір болды. Әйтеуір, Жаратқан иемнен тек 
өмірін сұраймын. Қазір әйелі, балалары бар. Тұңғышы Айсұлтанның 
есімін өзім қойғанмын. Айымы мен Даянасы да өсіп келе жатыр. 
Келінім Лина ұлты орыс болғанымен қазақша сөйлейді, ұлттық салт-
дәстүрді меңгеріп қалды. 

* Кенжем Айбек біздер сияқты гуманитарлық емес, жаратылы-
стану ғылымына бейім. 40-қа келгенде тапқан балама ағайындар 
«Қырықбай» деп қосымша ат қойған. Мектепті 110 баллмен бітіріп, 
мемлекеттік грант иегері болды. Математик, компьютерлік модель-
деу маманы. Дипломын алып, қызметін шетелдік фирмада істеп жүр. 
Үйленген, Ануар атты батыры бар, Аллам амандық берсін! Келінім Ме-
руерт бизнесте. 
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Балалардың, тұрмыстың тауқыметімен жүріп өмірдің зулап өткенін 
байқамай қалдық. Оспанхан Әубәкіров ағамыз айтқандай «тапқанымыз 
танауымызды сүртуге жетпей» жүрген заман басымыздан өтті. Сөйтіп, 
біресе қызметке, біресе үйге, біресе мектепке, біресе балабақшаға 
жүгіріп жүрдім. Қазіргі келіндердегідей (бір бастарына қажеттің бәрі 
бар заманда өмір сүріп отыр ғой) жағдай жоқ. Балалар туғанда пам-
перс деген нәрсе жоқ, жаңбыр жауғанда кептіру деген бір машақат, 
үйдегі бар төсек жапқы, жастықтың тысы дегеннің бәрі жөргек бо-
лып кететін. Ауыстыратын киім болмағандықтан, жетпегендіктен 
түнімен кір жуып, оны үтіктеп кептіріп, соны кигізіп, бірін мектепке, 
бірін балабақшаға жіберіп, бір нәрсені үнемдеп сатып әкеліп, оларды 
тамақтандырғанша, ыдыс-аяғын жуып, шайғанша түн ортасы бола-
ды. Таңертең қайта сол тіршілік басталады. Сөйтіп жүріп балалардың 
өскенін де білмей қалыппыз. «Өзім үшін өмір сүремін» деген түсінік 
болмаған менде ешқашан. Мен ерім үшін, балаларым үшін жан аямай 
өмір сүрдім. Төрт баланы ауыздан жырып асырап, түн ұйқыны төрт 
бөліп, арқа етіміз арша болып жүріп өсірдік бір Алланың арқасында. 

* Балалар есейген соң ғана, ғылымға бет бұрып, диссертация 
қорғадым. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 
жұмысқа кіріп, ұстаздық деген ұлы жолдың бойында келе жатқаныма 
қырық жылға жуықтапты. «ҚазҰУ-дың үздік оқытушысы» деген атақ 
алдым, филология ғылымдарының кандидаты, (Associate Professor) 
ассистент профессор ғылыми дәрежесіне ие болдым, Ақпарат және 
Мәдениет Министрлігінің тапсырысымен «Қоғам және әйел» деген 
сериямен мен туралы бір сағаттық деректі хабар түсірілді, EURASS 
деген еуропалық мекеменің Алматыдағы өкілі болдым, ҚР Жур-
налистер Академиясының дипломымен, Құрмет грамоталарымен, 
«ҚазҰУ-ға 80 жыл» мерекелік медальімен марапатталдым. Мен тура-
лы «Қазақстан» арнасында жеке бағдарлама арналған («Сырғалым»), 
«Білім», «Мәдениет», «Асыл арна» және «Хабар», «Еуразия» арнала-
рында сюжеттер түсі ріл ген, БАҚ беттерінде мақалалар жарияланған, 
Шығыс Қазақстан облыстық, «Қазақстан білім саласы үздіктері», 
«Қазақстан ғалымдары» атты энциклопедияларға ұсынылдым, ҚазҰУ 
Ғылыми-педагогикалық қауымдастығы өкілдерінің «Аманат» атты 
жинағына шықтым. Ыбырай Алтынсарин атындағы және «Ерен еңбегі 
үшін» медальдарының иегері болдым, сол сияқты біраз майда-шүйде 
қызметтерді атқарып, еленіп жүргенім үшін бақыттымын. Бельгияның 
Брюссель қаласында өткен «Open Euroasian literature festival» де-
ген шарада «Short stories» номинациясы бойынша 2-орын алып, 
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халықаралық деңгейде еңбегім еленді. Ең бастысы – шәкірттерімнің 
«Біз сіз үшін мақтанамыз, апай!» деген бір ауыз сөзін кеудеме тағылған 
марапат етіп келе жатқаныма ризамын. «Осы саған ешнәрсе керегі 
жоқтай мәз-мәйрам болып жүресің», – дейді бірде Қосылған деген 
әріптесім. «Шүкір, менде бәрі бар», – деймін. «Қашан болсын тап-
тұйнақтай, әдемі болып жүресіз», – деп жастар айтады. «Әрине, сен-
дерге үлгі көрсетуім керек қой, сол үшін тырысамын», – деймін оларға. 

Көкіректе көмескіленіп жатқан ойларды жарыққа шығарайын деп, 
көркем прозамен шұғылданадым, жас ұрпаққа үлгі – тәрбиені наси-
хаттайтын әңгіме, новеллаларым сирек болса да республикалық басы-
лым беттерінде жарияланды. 

* Осылайша өмір өзінің есігін жақсылыққа қарай айқара аша бер-
генінде сатқындық, опасыздыққа тап болдым. Үш ұйықтасам түсіме 
кірмеген жағдай алдымнан шыққанда есеңгіреп қалдым. Қатты уай-
ымдап, қайғырдым. Екі күн, екі түн көз ілмеген жағдайды бастан 
өткердім. 

* 2001 жылдың 2-қаңтарында әкем қайтыс болды, бір жұма өте са-
лысымен ортаншы ұлым аса қатты жол апатына түсіп, бір жылдай төсек 
тартып, бірнеше қайтара ота жасалып, әйтеуір Алла қолдап, тірі қалды. 
Сондай ауыр күндерде пайда болған асқазан жарасы тәуір болып кет-
кен еді, күйзелістен сол қайта ашылып, қан қысымы қатты көтеріліп, 
не керегі бар аурудың да астында қалдым. Балаларымның рухани 
көмектерінің арқасында соның бәрін жеңіп, қазір жер басып жүрмін, 
соған шүкіршілік етемін. Уақыт- емші, өмір -өзен өзінің бір қалыпты, 
сабырлы арнасына бұрды. Осы күніме, тірлігіме, ұрпақтарымның 
амандығына, елімнің тыныштығына күніне неше мәрте ризашылық 
білдіріп, жүріп жатқан жай осындай... (жалғасы бар...)
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БОТПА

«Ұялмайтын бетке шаршамайтын жақ береді» екен-ау құдай де-
ген... Япырым-ай, сол адамды көрген сайын таңырқаймын. Ол менің 
ауылымның кейіпкері. Аты-Ботпа. Атына заты сай, ботпа десе бот-
па. Орта жастағы әйел, толық денелі, келте мұрынды, шикіл сары, 
денесінен үнемі тердің ащы иісі мүңкіп тұрады, үйлі-жайлы, балалы-
шағалы... 

Ол әйелдің бір ерекшелігі – бір нәрсенің шет жағасын әйтеуір 
естісе болды, ары қарайғысын өзі біледі. Қиял дегенің керемет 
дамыған. Әттең, оқымай қалған, әйтпесе керемет фантастикалық 
шығармалардың авторы болары хақ. 

Өрістен күнде кеш қайтуды әдет етіп алған сиырына көрші жас 
келіншек ұрсып жүр:

– Күнде кеш келетінді қайдан шығардың? Қаңғып кетесің, іздеп таба 
алмаймын. Қай жаққа қашқансың, а?! – деген сөздерді дарбазаның 
сыртынан ести сала ертесіне Ботпа көрші кемпірге:

– Әй, әлгі мына жап-жас келіншектің күйеуі басқа әйелдерге барып 
қыдыратын көрінеді. «Қайда қаңғисың, күнде кеш келесің?» кеше ол 
ұрысып жатты күйеуіне.

– Қойшы, әй, бұл күнгі еркектердің кәрі- жасы бәрі бұзылып кет-
кен...

– Рас-ау, кеше ғана үйленбеп пе еді...
Қазіргі жастар туралы, ерлер жайлы тағы басқа көптеген нәрсенің 

басын шалған Ботпаның аузы тынар емес. Ендігі жерде халықаралық 
жағдайға көшіп, радиодан естігендерін, әлде біреудің аузынан есті-
гендері ме, қым-қуыт телесериалдардан көргендері бар сампылдап 
отыр:

– Кеше Әміриканың бір сәмолеті құлап, 1-2 мың адам өліпті...
– Қойшы-ей, соншама адам сиятын сәмолет бола ма?...
– Болады, болады. Оны айтасың әуелі ана Мәрсель қашып кетіпті 

бүкіл ақшаны алып...
– Оның кім еді тағы?...
– И-ии-и, қазір көрсетіп жатқан киноны айтам да...
– Ей, құдай-ай, тағы да біреу біреудің әйелін алып қашып кетті ме 
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десем...Сенің білмейтінің жоқ қой... Дарбазаның артында отырып-ақ, 
үйден шықпай-ақ бәрін біліп отырасың...

– Әлгі Оңқабайдың баласын іспід деген аурумен ауырады деп 
ауданға жатқызып қойыпты доғдырлар.

– О не тағы?
– Ол сондай жазылмайтын ауру екен... Денесі біртіндеп шіріп, бәрі 

құрып, өліп қалады екен... Қасында отырып сөйлессе де жұға беретін 
көрінеді.

Осы тұсқа келгенде манадан үндемей отырған отағасы шыдамады:
– Оттай береді екен ғой, не болса соны...
Ширек ғасырдан астам бірге өмір сүрген әйелінің аузына қақпақ 

бола алмасын білген соң шал жеңіліп қойған еді. Тек, тіпті шыдамағанда 
арындап, көбін өтірік айтып отырған әйеліне өстіп зекіп қалатын-ды. 
Ол да қалыспады:

– Оттамасаң, оттама!
Жасаңдығы бар, төрт жылдық білімі бар, орысшалап тіл сынды-

ратыны да әжептеуір... осындай өзінің артықшылықтарын шалынан 
жоғары қоятын да, десте бермейтін ол:

– Анау жатқан кәзиттен оқыдым, ал қайтесің? – деді.
Арабша ғана хат танитын шал тағы мүдіреді. Шынында да, кім 

біледі, аумалы-төкпелі заман ғой, солай болса болып жатқан шығар...
Үйінде ғана емес, тіпті анда-санда бара қалған қонақта отырып 

та Ботпа аузын тыймайды. Елдің бәрі оны ұйып тыңдап отырғандай 
көріне ме екен, әлде өзін ерекше білгіш санай ма екен, әйтеуір айна-
ласындағылар жақтырып, жақтырмай отыр ма, шаруасы шамалы. 
Шәйді ішіп те, әңгімені айтып та үлгереді. Жастар бұрыла беріп күліп 
жатады, кемпір-сампырлар еріндерін сылп еткізіп қояды. Ежелден осы 
ауылға келін болған әйелдің мінезі бұларға қанық.

Құдай тағала мінездің қыр-сырын үйлестіріп бере қояды. Өзінің 
салақтығы, олақтығы былай тұрсын еренсіз де еді. Жалқаулығы бір 
төбе болатын. Баласына тігіп берген жейдесінің бір жеңі бір жеңінен 
қысқалау болып жүре беретін. 

Сырын білмейтін құдалар ауылына бара жатқанда балалары:
– Құдай үшін аузыңды жауып, тып-тыныш отыршы, – дейтін.
– Бәлем, енді сендер мені сөйлетіп алыңдаршы, – деген бұл да.
«Үйренген ауыз жып еткенін қоя ма» дегендей барған соң шыдамы 

сәл уақытқа жеткен әйел ағыл-тегіл кетті дерсің. Тақырыптар бірінен 
кейін бірі кетіп жатыр. Тіпті тақырып түгесіліп жатса бірдеңе деп ау-
зын ашқанның сөзін қағып алып жалғастыра береді.
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– О-о-о, құдағи әңгімешіл екен... тағы да айтыңыз, – деп қояды 
құдалар жағы. Олар ілтипат білдіріп отырғанда бұл қайтсын, қырық 
түрлі мәселенің басын шалып естіген, көрген, білген, бұрынғы, қазіргі, 
болашақ дегендердің бәрінің басына су құйып шықты.

Шалы құрғыр тағы шыдамады. Әрі отырып, бері отырып, әрі 
қозғалақтады, жөтінкіріді. Ботпа қарар емес.

– Әй, сарнамай қоясың ба, түгі?
– Саған кім «сарнама» деді? Сен де сарна... Онысы несі ей?
Шынында шал сөйлесе кім ұстап отыр екен? Өзінің көп сөйлемейтін 

мінезін, бір сөйлесе нықтап бірақ айтатынын өзіне мін көретін шал 
тағы тұқырды.

Япырым-ай, адамға адвокаттық талант та керек екен-ау...
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БИБI-БАТИМА ЖАЗБАЛАРЫ

Адамзат – бүгін адам, ертең топырақ, 

Бүгінгі өмір жарқырап, алдар бірақ. 

Ертең өзің қайдасың, білемісің, 

Өлмек үшін туғансың, ойла, шырақ. 

Абай. 

 Өмірдің алды – ыстық, арты суық, 

 Алды – ойын, арт жағы мұңға жуық. 

 Абай. 

Күлдіргіштеу, күлкішіл, қалжыңға ұста, 

 Кезеген ит тым-ақ көп біздің тұста. 

 Өз үйінен жиреніп қашып жүрген, 

 Антұрғанға қосылма қапылыста. 

 Абай. 

 

Бибi-Батима – қарапайым әйел. Көрер көзге ешкiмнен ешқандай 
артықшылығы, ерекшелiгi жоқ. Ел қатарлы көркi, жұрт қатарлы сым-
баты бар. Соншалықты сұқтанарлықтай болмағанымен де, алғаш 
көрген адамға бiрден ұнай қалатын, кiмдi болса да жақсы пiкiрде 
қалдыратын. Өсек, өтiрiк айту, қызғаныш, iш тарлық бiлдiру, бiреудiң 
сыртынан ғайбаттау сияқты пендешiлiк қасиеттiң бiреуi де жоқ оның 
бойында. Арамдық, титтәй жалғандық көрсе-ақ, кiмнiң болса да бетiне 
айтып салатыны да бар. Айналасында жүрген пенделердiң iшкi жан-
дүниесiнде қандай да бiр бөтен ой, жат пиғыл бар екенiн Алла-тағала 
сыйлаған қасиетiнiң арқасында сезiп қояды, сонан соң-ақ «сен сондай 
адамсың, сенiң тазаруың керек, немесе осы сенi жақтыртпай тұрмын» 
деуге мәжбүр болады. «Керек едiң, жақтыртпайтындай немесе сондай 
ескерту жасайтындай сен кiм едiң» деп жұрт бет қимылдарын жасап, 
мазақ ететiн. «Шындығында, кiм едiм, неге өйтiп айттым» деп бұл да 
ойланып жатпайды, «өйткенi, шындығын айтамын» деген қасиеттi 
қара сөздiң тiркесi жанына қуат берiп, дәрмен ететiн. 

Жан-дүниесi таза, арамдық, алалықтан ада адамдарды тез тани-
ды, көңiлi өсiп жүрсiн дегендей «бiр жақсы адам екенсiң, құдай рахым 
етсiн» деп кейбiреулерге рахмет айтса, олар иықтарын қиқаң еткiзiп, 
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«оны неге айтып тұрсың» дегендей кете барады. Кей-кейде жанын 
жабырқатып, көңiлiн жүдеткен кейбiр жайларды жазып қоятын әдетi 
бар едi. Ендi соған құлақ түрiңiз... 

Бiрiншi жазба
Орта жас алқымнан алып келiп қалған әйел әңгiмелеп отыр:
– Өзiмдi-өзiм қаншалықты күтiп-баптап, тамақты талғап iшiп, 

ертеңдi-кеш дене шынықтырып, қаншама уақыт ауру дегеннiң не 
екенiн бiлмеген едiм, бiлемiн деп ойлаған да емеспiн. Ендi, мiне, аяқ 
астынан тап болған сырқаттың неден болғанын да ешкiм бiлмейдi. 
Дәрiгерлер «Уланған болуы керек» деген дүдәмал анықтама бердi. 
Сол күнгi дастархан басына жиналғандардың алдындағы астан басқа, 
мен де ештеңе ауызға алмаған едiм... неғып, жалғыз мен уланамын? 
Не керегi бар, кенеттен ессiз-түссiз қалып, о дүниеге жүрiп бара 
жатқанда операция алып қалыпты жанымды. Жан болған соң оның 
қиналатын зар қақтыратын сәттерiн ендi көрiп, азабын сезiп болдым 
ба дегенде, қайтадан пышаққа iлiндiм. Кеңiрдекке салынған түтiкпен 
демалып, сол түтiктен тамақтанып, тiлгiленген жердiң ауру азабына 
қосыла басқа ағзалардан да аурулар шығып, әйтеуiр, қиналған үстiне 
қиналдым. Аурудың көрсеткен қорлығына шыдай алмай, алладан, 
«бүйтiп қинағанша бұл тозақтан тезiрек алып кете қойшы» деп, өлiм де 
тiледiм. Жоқ, бәрi өттi де, екi жыл дегенде қайтадан өмiрге араласып, 
үй-жайыма оралдым. Бiрақ, көкейiмнен кетпегенi не жаздым, неден 
жаңылдым, құдай не үшін жазалады, осынша? – деген ой едi. 

Алғашында тұрмыс құрған соң, бiр қызды дүниеге келтiрдiм, 
нәресте көтерудiң, оны күтудiң, өсiрудiң қиыншылықтарын көрiп, 
екiншi рет көтергiм келмеп едi, шешем, күйеуiмнiң мәжбүр етулерiмен 
екiншi қызды өмiрге әкелдiм. Жерiк деген нәрсенiң қияметiне шыдай 
алмай, екiншi рет сол азапқа неге келiстiм деп, өзiмдi-өзiм қарғап-
сiлеген күндерiм де болды. Бес-алты ай бойы ас батпай, күнделiктi 
құсудың не екенiн, тiптi ас iшпей қойғанның өзiнде қара суды сыртқа 
әлсiн-әлсiн шығарудың не екенiн бiлмейтiн әйелдерге қызықтым. 

Сөйтiп, өзi атадан жалғыз күйеуiмнiң әулетiн жалғастырар бiр 
ұл керек дегенiне құлақ аспадым.  Өзiмдi аядым, жан күйзелiсiнен 
қорықтым. Бейшара, оның бiр тентектi армандайтыны соншалық, 
кеудесiн қарс айыра күрсiнетiн-дi. Ал, мен болсам, бала көтерудiң 
қиыншылығынан қорыққандықтан ғана оны «нәресте көтере алмай 
қалдым» деп алдауға мәжбүр болдым. Бiрақ көрсетпей, дәрi-дәрмектi 
қолдану арқылы сақтанып жүрдiм. Ендi, өзiм де көтермейтiн жасқа 
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келiп қалдым-ау, бiрақ мына бiр науқас жiбiн үзiп кетпей тұр. Өз жа-
нын күткен мендей-ақ болар... ұрлық-қарлық жасамадым, өзiмдi тек 
адамгершiлiкпен өмiр сүрiп келемiн деп есептеймiн. Бiлмеймiн, Алла 
тағала маған не үшiн жаза бұйыртып отырғанын?

Мен әйел әңгiмесiн тыңдай отырып, оның Алланың алдындағы өз 
күнәсiн әлi де болса бiле алмай, ауыр мiнiн сезiне алмай отырғанын 
байқадым. Адамның өмiрде жасаған қиянаты, күнәсi, озбырлық-
зомбылығы, ұрлық-қарлығы, т. б. деген көптеген күнаhарлықтардың 
бәрi Алланың есебiнде болып, өзiне лайық үкiм алып, Құдайдың 
қаhарына ерте ме, кеш пе әйтеуiр, түбi бiр келетiнiн бұл адамдар неге 
бiлмейдi екен?! Жаратқан Алла, адамға сананы да әр қилы етiп берген-
ау! Бiреулер өмiр бойы тәжiрибе жинап, оның қорытындысын тек о 
дүниеге аттанарда ғана аңғарып, ұғады. Ендi бiреулер ертерек пайым-
дап, өзiнше қам-қарекет қылады. 

Бiр әулеттiң тамырына балта шапқан әйел күнәhарлығынан өткен 
не бар? Ол әулеттi өсiру, не өшiру сол әйелдiң қолында болды. 
Адамшылық парыз – ұрпақ өсiру едi, ол оны түсiнбедi. «Жан азабына, 
бiр уақыттық күйзелiс, қиналысқа төзе алмасаң, мiне мынаны байқап 
көр» дегендей әлденеше пышаққа түсiрiп, о дүниенiң босағасына 
алып барып, қайтып әкелiп отырған Алланың шеберлiгiне қалай таң 
қалмассың? Бiрақ, соны әйел пенде кеш сезiп, кеш түсiнген кезде, оның 
жүрегiнде мәңгiлiк өкiнiш орын тепкен едi. Солай, Алланың жазасынан 
қашып құтылу мүмкiн емес... Сондықтан, адалы Құран-хадистiң шарт-
тарын әрдайым жадында ұстап, ұрпағына үйретiп отырғанда ғана, 
адамзат ақ жолдан таймас едi. Бiрақ пенде пендешiлiгiн әрдайым жа-
сайды. Әр қадамында, iсiнде «е, мұны кiм көрiп тұр дейсiң» дегендей 
қателiкке жол бередi. Адамға жан-жануарлардан артықшылық етiп, 
құдай ми, сана берген ойлау үшiн. Ойлай отырып, өмiрiне бағыт-бағдар 
болсын, қараңғылықта жарық етсiн деп Құран-хадистi қалдырған. 
Күллi адамзатқа, әр халықтың өз тiлiнде жазылған осындай дүниенiң 
қасиеттiлiгiне шек келтiргендер ғана күнәhарлыққа барады. 

Екiншi жазба
Өмiр бойы iшсе тамаққа тоймай, сыбаса түгiңдi қоймай, кезi 

келсе көкiрегiмен басып, әйтпесе табанымен таптап кететiн мiнезi 
бар, әлсiздерге «мен» дегенде менмендiгi басынан асатын, пайдасы 
тиетiндерге құлдай жорғалап кететiн бiр пенденi танушы едiм. 

Анасы бiр болғанымен атасы бөлек ағасымен бiр ауылда тұрушы 
едi. Анау ағайын өзi бiр жалпылдаған, құдайына бас иген, Алласы 
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аузынан түспейтiн, қолынан келсе шарапты тиіп тұратын, қулық-
сұмдықтан ада адам. Еңбекқорлығында баға жоқ. Біреудің ала жібін 
аттамай-ақ табыс тауып жүретін де, өзі әрдайым «осы маған құдай 
өзі бере салады» мәз болушы еді. Тапқан табысын ешқашан бір өзінің 
отбасына ғана беріп қоймайтын, бауырларына, жамағаттарына да 
үлестіріп, қолына тәтті күлше, кәмпит түсе қалса да, алдымен өз бала-
ларына ұсынбай, бауырларының балаларына ұсынатын-ды. Ал, өзіне 
осы жайлар кереғар қайтып жатса көңіл бөлмейтін, әлдекім «аналар 
неге солай жасамайды?» немесе «неге үнемі кешірімді бола бересің, 
байқасаң да өзіңе жасалып жатқан күпірлікті байқамағансисың, 
арамдықты біліп, көріп отырсаң да көрмегенсисің» дегендерге: «кім-
нің қандай екенін, қалай не істеп жүргендерін, адалдық, арамдық 
деген нің бәрі бір Құдайға аян ғой, сол Алла тағала өзі таразыласын» 
дейтін де қоятын. Ана бір өзінен кейінгі бауырларын қолынан келер 
жәрдемін аямай жүріп, өзінше тәрбиелеп өсірді, олардың өз алдары-
на шаңырақ көтеріп, адам болып, ел қатарына қосылуына ат салысты. 
Олардан үлкен үміт күтетін еді, өзінің оларға сіңірген еңбегі бір қайтар 
деп үміттенетін. Есейе келе, өз қолдары өз ауыздарына жетерліктей 
дәрежеге жеткен кезде олардың санасы өзгереді, өзіне жат пиғыл пай-
даланады, немесе оның бала-шағасын алалайды-ау деген санасына 
кірмеген, кірмейтін де еді. Бірақ, айналадағы ел-жұрт, ағайын-тума, 
дос-жаран байқайтын. 

Япырмай, әсіресе ортаншы інісін құдай тағала жаратқанда қандай 
мақсат етті екен. Ашкөздік, ашқарақтықтан семірген денесі майдан 
іркілдеп, сықсиған көздері кіреукеленіп, қап-қара болып, божби-
ып отыратын. Жаратқан иенің шеберлігіне таң қаласың. Сыртының 
қаралығынан ішінің қаралығы басым болып шыққанын айтсаңшы, 
үлкен басын кіші етіп бұның бала-шағасы ауырып-сырқап қалса да зыр 
жүгіріп, білген ем-домын жасап, дәрі дәрмегін тауып, бала-шағасының 
аузынан жырып бұныкіне тасып, тыныштық таппайтын туысқанға «со-
лай болуы керек» дегендей үндемейтін. Оның әкелгендерін қаржысын 
қаржылай, затын заттай, бергенін бергеніндей қылғытып салып, аш 
қасқырша жалмаңдап, тойымсыздықтың құрбаны болып, пендешілікті 
көп жасайтын еді. Соңғы уақыттарда әлде бір себептерден болар 
әйтеуір құдайды аузына көбірек алып, құрбандық шалып, өзінше күнә 
жуар қарекеттер істей бастаған-ды. Жасырақ күндерінде балалықпен, 
кейіннен саналықпен істеген істері, адамшылықтан аттаған кездері 
есіне түсіп, кей-кейде жанын тырналай ма, әлде адам шау тарта 
бастағанда сондай кездерді бастан кешіп, өз өзінің ары алдында есеп 
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бере бастай ма... кім білсін. Бірақ, Алла тағаланың жаратқан жан 
дүниесі, о баста жазықсыз болғанымен, кейіннен бір күнәға келесісі 
қосыла «Күнәһар, жат пиғыл» атанып кеткен соң, жуу, тазарту қиын-
ау. Батпандап кірген дерт сияқты, мысқалдап та шығуы оңайлыққа 
түспес, бірден жақсылық жасау, жаманшылыққа қарсы тұру, ниет 
түзеу деген қолдан келер ме? «Құдайдан қорықпағаннан қорық» де-
мей ме. 

Кедейліктен басы көтеріліп, малына мал қосылып, біраз ауқат біте 
бастаған-ды. Бай тұқымынан шықпаса да, сондай «тектілерге» ұқсауға 
тырысатын. Елді елпеңдетіп, жұртты жүгіртіп жұмсағанды жаны 
жақтыратын. Адал жүректен шыққан ақуалды айла деп ұқты, көңілден 
шыққан көмекті көлгірлік деп түсінді. Көп нәрсені көре алмады, көруге 
өресі жетпеді. 

Жастары қатарлас өз ұлы мен жаңағы туысының ұлы там тұрғы зып 
жатқан еді. Қара жұмыстың ауыр жағы көбінесе «басқа ұлға» түсетін. 
Көзге көрінбейтін, қолға ұстатпайтын, не ауыз толтырып айтуға да 
келмейтін сол бір пендешіліктер жас баланың жанына тиетін, әкесі 
сондай жайларды неге ұқпайды екен деп налитын. Бірақ, ол жайлар 
ешқашан ешкімнің аузынан шықпайтын. Тіпті әйел боп анасы да әңгіме 
қозғамайтын. 

Тағылымына, ниет-пиғылына қарай жаратқан ием де «сыйын» дай-
ындап қояды екен-ау. Біраз жылдар өткеннен кейін мен әлгі пенденің 
екі көзін бірдей шел басып, көрсоқыр болып қалғанын естідім. «Ақыр 
жақсылық атаулыны көрмесе, мүлдем көрмей-ақ қой» деген ғой. Бірақ 
не үшін сондай «сый» алғанын сезінді ме, екен сол пақыр?

Үшінші жазба
«Дүние дегенің көздің жауын алады», «алтын көрсе періште де жол-

дан таяды» дегендер негізсіз айтылмаған-ау, сірә! Содан кейін, біреу 
қымқырып жейді, есебін тапса, екі асайды. Адал малын, еңбегінің 
ақысын жеу бір басқа да, үкіметтің халықтың еншісін екілене, қарпыта, 
жеген сайын қомағайлана қылғыту дегенің тойымсыз, ашкөз пендеге 
әдеттегі нәрседей көрінер. «Судың да сұрауы бар» дегендей түбі оның 
бір сұрауы болар қақ. 

Бірақ, құдайекең, есеп-қисабын жасап, жауабын сұрағанша, қамтып 
қалу керек. Бұдан кейін мүмкіндік бола ма? Қолыңа қателесіп пе, әлде 
қателеспей ме құдай өзі берген екен, қымқыр, жымқыр, қамты, жұт, 
қылғыт. Балаңның баласына қалатындай етіп үй, төк. Мына өмірде 
көрмеген қызықтың, молшылықтың ана өмірде керегі қанша? Тозағы 
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не, жұмағы не өлгеннен кейін? Ол кездегі жауабын беріп алармын. 
Жер шарындағы жеті миллиардтан астам адамның құдай қайсы бірін 
бақылап отыр дейсің? Мүмкін шатастырып, мүмкін ұмытып қалар? 
Әй, мейлі, кейінгі дүние не десе де өзі білсін. Мына дүниедегі қысқа 
ғұмырда (70-75 жас деп жүр ғой) маңызды өткізгенге не жетсін. Жұрт 
кимегенді киіп, жұрт ішпегенді ішіп, өзгелерден артық көрінудің өзі 
ғанибет емес пе? Алла тағала, ішсін, жесін демесе, өзі құптамаса өзі 
неге береді мұндай кезді? 

Иә, пендеміз ақымақ емес, көрдіңіз бе қалай ой толғайтынын? 
Құдайға құлшылығын да ұмытқан емес. Сонда да өзінің ой толғамын 
өзі уәждей, құптайтын. Пенде – әйел затынан еді. Үлкен бір аймақтың 
сауда-саттық ісін басқарушы болатын. Қолынан небір керемет, небір 
қымбат, асыл деген дүниелер өтіп жатты. Көздің құрты түскен соң 
жемей, алмай тасымай тынбайды. Тасыды, үйді, жиған үстіне жыйды. 
Енді оның ақысын қайтып төлемек? Оның да амалын тапты. Бәленбай 
есе нарқына сатып беріп тұратын адам тапты, оның да қолын майлап 
қоятын. Сөйтіп ағылған үстіне ағыла берді табыс. Ол тасыған үстіне та-
сып, байый берді. Үйі қамбаға айналды. Сонда да тасуда шек болмады. 

Адамдардың бірнеше тобы болады. Бірі сәл байыса, барын көрсету 
үшін қонақ шақырып, кәде жасап, біраз пұлын шашып, мақтанып, 
терісіне сыйыңқырамай, тоқшылығын жария етуді жөн көрді. Енді бірі – 
көңіл тоқшылығынан гөрі көз тоқшылығына бой ұратын, жиған-терген 
байлығына сырт көз сұқтанбасыншы деп басы артық елдің келмеуін 
қалайтын. Көзі тояттап, өзімен-өзі мейірленіп, елден артықшылығын 
сезінеп, «аналарда бұның бірі де жоқ-ау» деп рахат сезімге бөленіп, 
қарын тоқтығы мен көңіл тояттығын тоғыстырып, ондай жиған тергені, 
жейтіні жоқ таныстарды, көрші-қолаң, туыстарды менсіңкіремей, 
өзінен төмен санап, жүрген жерінде асыл тастарын, байлығын ай-
тып лепіріп, өз артықшылығын білдіре сөйлейтіндер қатарынан еді 
біздің Пендеміз. Қолына құдайдың берген сәтін пайдаланып тасыды 
кеп, тасыды кеп. Ұқыптылықпен, аса ыждаһаттылықпен жинады. Уы-
сынан ештеңені шығарғысы келмеді. Тіпті туған-туыстарына да аса 
қимайтын. 

Бірде ол түс көріпті. Түсінде алып бір теңіздің жағасына салынған 
ғажайып бір үйде тұрады екен. «Бір жанға керектің бәрі бар» деген бұл 
жерде жай сөз болып қалған. Ағылған, төгілген молшылықтың ішінде 
тұрып, кәдімгі өңіндегідей рахаттанып, ләззат алып тұрғаны сол еді 
өркештенген дәу-дәу толқындар лықсып келіп, жаңағы көз тұндырған 
дүниені үй-мүлкімен теңізге қарай ағызып ала жөнелген. Тұншығып, 
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қақалған-шашалғанына қарамастан дүниенің әр қайсысын бір ұстап, 
алып қалуға қарекеттенгенінен ештеңе шығар емес. Әлден уақытта өз 
басын құтқарудың қамына кірісіп, жан-дәрмен дегенде жағаға қолы 
ілінді-ау. Көзін ашып алса, өзі қара терге малшынған, дүние мүлкі ор-
нында екен. 

Арада көп жылдар өтті. Қалтасы қалыңдап, байлығы арта түскен 
әйел заты «семіздікті қой ғана көтереді» дегендей қоңдылығы 
көбейген сайын көтере алмай қалды. Осылай өмір сүре берер ме еді, 
әлдеқандай бір сырқаттың қатты тигені сондай, бір жанынан береке 
қашып күн сайын әлсірей бастады. Қай жерде атақты, білікті дәрігер 
бар десе соның кез-келгеніне сый-сияпат жасап, мол қаражат шаша 
жүріп, емделді. Бірақ, дәру болмады дертке. Енді тәуіп, бақсы-балгер 
атаулыны түгендеп, ел аралады. Жиналған байлық суға езілген сабын-
дай азая берді. «Япырмай, шыбын жанға еш нәрсе сеп бола алмайды 
екен-ау» дегенде іш құса болып, шер қатты. Есіне баяғы бір көрген түсі 
жиі түсетін. 

Бұл күндері өздігінен жүре де, тұра да алмайтын сал ауру болғанына 
бір шама уақыт болды. Дәулет шайыла-шайыла сарқылды. Дүниенің 
өтпелі екеніне көзі жетіп, өкініш пен өксік көкірекке келген мезетте 
бәрі де кеш болды, кеш түсінді. 

Міне, өмір дегенің осылай ащы сабағын тәмәмдайды. Есігін ашып, 
хал-ақуалын сұрайтындар да сирек. «Адамның күні адаммен екен-ау, 
баяғыда қолында барда сол ағайындарды ішке тартса, мұндай бол-
мас еді-ау... Ендігі күн не болмақ?» деген ойлар санадан шықпайды. 
Шықты не, шықпады не... 

Тағдыр тәлкегі алдында адам дегенің ойыншық қана... 
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АРМАНҒА САПАР

Түнi бойы көз iлмей, науқастың беті әлде қайтедi деген оймен 
отырған көршi – қолаң, туған-туысқандар таң алакеуiм, бейуақытта 
абыр-сабыр боп, iле-шала таңғы бей-жай тыныштықты қақ жара дау-
ыс естiлдi. Балғын жүрек дiр еттi. «Құдай қосқан қосағым едiң ғой, бiздi 
тастап шынымен кеткенiң бе-ай...» Жарқышақтанып, тарғылданып 
шыққан әкесiнiң дауысын анық естiдi. Япырмай, жылап отыр ғой… 

Бiр жамандықты сезгендей тұла бойы түршiгiп кеттi. Төсегiнен 
тұра сала, жан-дәрмен түпкi бөлмеге ұмтылды. Есiкке қарама-қарсы 
қойылған төсекте жатқан анасының бетiн басындағы ақ орамалымен 
жауып та үлгерiптi. Бәкенiн құшақтап, көкiрегiн өксiк қысып, қайта-
қайта үһілеп, әкесi беті жабылған анасының бас жағында тұр. Ұмтыла 
берген Күлсәндi әлдекiм ұстап қалды. Бiреу шашынан сипап, бiрдеңе 
деп жатыр ма, әлде бесiктегi Гүлнәр жылағандай ма?.. Әйтеуiр әрi 
қарай не болып, не қойғанын аңғара алмай қалды. 

Көзiн ашса, үй iшi күңгiрт тартып қалыпты. Үйдегiлер де күбiр-күбiр 
ғана сөйлесiп, жабырқау бiр тыныштық орнаған. Гүлнәрдi құшақтаған 
әкесi отыр босаға жақта, Бәкенi жанында. Япыр-ау, мамасы қайда, бұл 
жұрт неге үндемейдi? Тiптi төсегi де жоқ қой... Мамалап айқайлағысы 
келедi, бiрақ тамағына әлдене тығылып қалғандай дауысы да 
шықпайды, тек ұмсына бередi. Көзден аққан мөлдiр жас тамшылары 
бiрiнiң артынан бiрi қуалай домалап аға бердi, аға бердi… 

Күлсән бүгiн де таң сәрiден тұрды. Ұясынан әлi шықпаған күннiң 
сарыала сәулесi шашырап қалған шақ екен. Көк жиектен ендi ғана 
көтерiлген күннiң алтын арайынан нұрланған төңiрек алқызыл рең 
алғандай. Сарыала тартқан дала, қып-қызыл күннің арайы, мұнартқан 
көгiлдiр сағым. Қандай тамаша! Бiр өңкей нәзiк түстер астасып, оған 
таңғы тыныштық қосылып, мамыражай күйге енiптi. Тек қана келiп 
қалған күздiң сәл ызғырығы бар. Жел лебiне қарай иiлiп, майысып 
тұрған жас талдай қыз денесi тiтiркенiп кеттi. Бойын билеген бейжай 
қалыптан арылғысы келгендей ұзақ тұрды. Манаурап, табиғаттың таң 
шапағын тамашалап, кәусар ауаны жұтып тұра берер ме едi, есiне қат-
қабат үй тiршiлiгi түспегенде. Сиыр сауу, от жағу, үй жинау, Гүлнәр 
мен Бәкенге қарау, оларды жуындыру, тамақтандыру, киiндiру, ойна-
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ту тағы-тағы толып жатқан ұсақ үй тiрлiгi. Қажиын да дедi. Мамасы 
байғұс қайтiп үлгерiп жүрдi екен, бұл тiрлiкке? Осы оймен бiраз тұрып 
қалған ол аздан соң үй шаруасының тынымсыз күйбеңiне сүңгiдi. 

Әке жүзi бұл күнде тым жабырқау. Орта жасты алқымдаған 
шақта қасындағы қосағынан айырылып бiр қайғырса, ес бiлiп ақыл 
тоқтатпаған Гүлнәр мен Бәкенiн ойлап тағы қайғырады. Қатарынан 
қалып, жап-жас басымен үй тiрлiгiне қамалған Күлсәннiң кiр-кiр 
көйлегiне, таралмаған шашына көзi түскен сайын көкiрегi күңiренiп, 
алқымына өксiк, ыстық жас тығылып, көздерi жасаурап кетушi едi... 

– Қу тағдыр-ай! Толқын айдап, қайраңға шығып қалған қайықтай 
ғып тастап кете бардың-ау! Екi жастың бiрiне келгенде өстiп жұтаң 
өмiрге тап болам деп ойлап па ем?! Кеше ғана жаманымды жасырып, 
жақсымды асырып дегендей, берекелi дастарханын жайып тастап, 
мейiрiмдi жүзiне күлкi үйiрiлiп, аңқылдап Бәтиям отырып едi-ау! 

Тағы да лықсып келiп қалған өксiк алқымына тығылып, тамағы 
құрғап кеттi. Қара жердiң астында деген ойға өз қолымен қабiрiне 
топырақ салып келсе де сенгiсi жоқ. Кеп қалатындай көрiнедi бүгiн-
ертең... Ана дүниеге сапар шеккен, арманда кеткен ананың дәстүрлi 
салт-жоралғысын жасап, туған-туысқандар үйдi-үйiне тарап кеткен-
ше оншалықты күйзелiстi байқамап едi. Ендi ғой еңсесiн жалғыздық 
басып, қаңырап тұрған даңғарадай үйге басын сұққысы да келмейдi. 
Мына бiр ақ үрпек балапандарына бола қалқайып жүргенi болмаса, 
құр сүлдерi ғана. Ертеңгiлiк мал, қора жайын қамдап, сонан соң атқа 
қонып, егiн-жайды аралауға кетедi. Тағы да жүрек сыздатар, жегiдей 
жейтiн ауыр ойлар еңсесiн езе мазалайды. 

Күлсән мазасыз ұйықтады, түсінде қасында бiр топ құрбысы, 
қолдарында гүл, жүздерi бал-бұл жанған бiр топ қыздармен бiрге 
сыңғырлай күлiп келе жатыр екен. Мектеп бiтiру кешiнен кейiнгi 
қыдырыс сәтi-ау… Бiр уақ ақ армандарын, алаңсыз балаң көңілдің 
тiлегiн айтысып кеттi. «Бiлесiңдер ме, қыздар, мен ақын болам, туған 
жерiмдi, достарымды, ұстаздарымды бәрiңдi-бәрiңдi жырға қосам. 
Қыздар десе, сендер ренжiмеңдер, бiрақ мен ең алғашқы жыр жолда-
рымды дүниедегi ең қымбатты адамым – анама арнаймын. «Қызыңның 
өзiңе деген сыйын қабыл ал» деймiн». 

Сол сәт айнала ақ мұнар, көк сағымға боялып бозалаң тартып кет-
кендей болды. Тағы да кәусар күлкi естiлiп, елiктiң лағындай секiрген 
олар, қызылды-жасылды гүлдерге қонған көбелектей қалықтай 
жөнелдi. Кенет, жар ма, әлде құз ба, әйтеуiр, бiр тұңғиыққа сүңгiп бара 
жатқан Күлсән ауаны қолдарымен қармай оянды. 
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«Түу, достарыммен өткiзген сол бiр күннiң айна-қатесiз, өңiндегiмдей 
боп көрiнгенi–ай! Сiрә, оларды да сағынсам керек. Қайда екен осы 
сәттер? Кейбiрi оқуға түсiп, кейбiрi жұмыста жүр ме екен... Күлсәндi 
ойларына ала ма екен? Хаттар неге келмей қалды? Тұңғиық қараңғыға 
батып кеткенi несi екен, ә?» – деп түсiне жорамал жасап, тәттi арма-
нын есiне алып, ұзақ жатқан Күлсәннiң кiрпiктерi айқасып, көздерiне 
ұйқы ұялады. Ойына әкесi түстi. Көршi ауылдағы нағашыларына барып 
қайтам деген ол кеше келмекшi едi, әлi жоқ. Неге кешiктi екен? Бiздi 
ұмытып кеткенi ме, – деп қамығып, әкесiне ренжiген күйi жанында 
қоянның көжегiндей ғана боп, бүрiсiп ұйықтап жатқан Бәкенге, том-
пиып қана мұрыны пысылдап, еш нәрседен алаңсыз жатқан Гүлнәрға 
қарады. Күнi бойғы салпаңдаған жүрiстен соң, өзi де шаршап қалыпты, 
аздан соң ұйқы құшағына ендi. 

Дүрсiлдеп қағылған есiк дыбысынан қыз ұйқысы шайдай ашылды. 
Үй iшi жарық болып қалған екен. Дабыр-дұбыр естiледi. Не болып 
қалды деп жүгiрген бойда есiк ашты. Көңiлдене күлген әкесi есiктен 
iшке кiре бердi. Ана қазасынан кейiн ол кiсiнiң күлкiсiн көрмеп едi. 
Бала көңiлiн қуаныш кернеп, әке мойнына асыла кеттi. Артынша-ақ 
бiрнеше адам үйге дабырлай кiрдi. Нағашы тәтесі, бейтаныс бiр әйел, 
қартаңдау екi ер адам…

– Қонақтарға шай қамда, күнiм, – деген өзiне әрi таныс, әрi жылы 
үнi естiлдi әкесінің. Күлсән ас үйге беттедi. Мезгiлсiз уақ бұл не қылған 
адамдар екен?! 

Қонақтар ас-суын iшiп, дастархан жиналғанша күн де арқан бойы 
көтерiлiп қалды. Сәлден соң олар қайтуға айналды. Кетер алдында 
нағашы тәтесі бейтаныс әйелге: «Құдай қадамыңды құтты қылсын, 
қарағым! Мына жетiмектерге көз қырыңды сала жүр, әйтеуiр» деп да-
уысы дiрiлдей түсiп, бұрылып кеттi. Балғын жүрек тағы да дiр еттi… 

Үйге жаңа адам қосылғалы жағдай да өзгерiп сала бердi. Шаруа-
шы лықтың бар тауқыметiн қолына алған өгей шеше өз еркiнше би-
леп, төстеп алды. Түнерген, қайғы меңдеген әке қабағы да ашылды. 
Тек қана Күлсән осы үйде өзiн-өзi артық көре бастады. Тiптi мұнда 
уақытша келген тәрiзденедi. Басқа бiр жерде анасы күтiп отырғандай 
сезiнедi де жүредi. Басыңда бөтен адамды тосырқаған Бәкен де қазiр 
ойынмен әуре. Кiшкентай Гүлнәр қанаттарын далбаң-далбаң еткiзiп, 
ұшуға талпынған балапан тәрiздi ұмтылып, мағынасыз күлiп, өзiмен-
өзi отыр. Кеше ғана анасы ұстаған ыдыс-аяқ, дүние-мүлiкке бөгде 
бiреудiң үстемдiк етуiн ойласа, жас жүрегi ана қолын iздеп, езiле 
қамығады. Тiптi, iштей қызғанады да. 
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Әдеттегiдей түскi тамаққа үйге оралған Күлсән үй-iшiнiң өзгерiсiн 
бiрден байқады. ЖиҺаздардың орындары ауыстырылыпты. Мәссаған! 
Диванның тұсында әкесi мен анасының суреттерi қатар iлiнiп тұрушы 
едi, ендi ол алынып, әке суретiнiң қатарына өгей шеше бейнесi iлiнiптi. 
Жүрек соғысы жиiлеп, iшiн тiлгiлеген ойлар арпалысып кеттi. Көзi 
жасқа толып, сыртқа шыға жөнелдi. Күнi бойы дел-сал күйде жүрдi де 
қойды. Кешкiлiк шаршап келдiм деген сылтаумен жатып қалды. Көптен 
берi ойланып жүрген байламының шешуiне бұл жай түрткi болғандай 
болды. Қалаға барып, оқуға түссем деген ой мазалап жүретiн едi. 

Бұл ойын әкесi де құп алды. Ауылынан алысқа қадам басып шығып 
көрмеген ұяң қыз үшiн бұл сапардың толғанысы да, қорқынышы да 
қат-қабат келдi. Түнiмен көз iлмедi. Автобус ауылдың шетiне шығып, 
үлкен тас жолға бет алғанда артына қараған Күлсәннiң iшiн ащы бiр 
өкiнiш жайлап, көкiрегiнен әлдебiреу жүрегін суырып алып бара 
жатқандай, iшi-бауыры елжiреп, езiлiп кеттi. 

Қош, туған жер! Қанатыңның астынан бiр балапаның ұшып шықты. 
Арман қуып, алысқа сапар шектi. Қош, сөкпегiн, жер-ана! Жер ба-
сып жүрсем әлi талай шалғыныңда аунармын. Әлi талай алдыңа келiп 
бас иiп, анашымның төсiндей жұмсақ майда топырағыңа бетiмдi ба-
сып жатармын… Қош, қос балдырған! Қарамай кеттi демеңдер, қос 
қарлығашым! Әлi-ақ қанаттанып ұшарсыңдар. Тек ғұмырлы болыңдар, 
әйтеуiр... 

Қош, анашым! Топырағың торқа болсын! Әсте көзiңнен таса қыл-
май тын қызың шалғайға кетiп барады. Сенiң «құлыным» деп маң-
дайым нан сипаған аялы алақаныңның орнына енді терезеден соққан 
самал жел өпкендей… 

Қимастық па, сағыныш па, әлде толғаныс па әйтеуiр, ыстық бiр 
сезiмнiң куәсiндей төгілген жас моншақтары бiрiн бiрi қуалай там-
шыларға айналып жатты… 
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БАЛҒЫН ЖЫР

Бейбiт соңғы күндерi қатты мазасызданып жүр. Кеудесiн әлдебiр 
нәрсе қысып, бунайтын сияқты. Еркiндiкке шыққысы келген балапан 
құстай бұлқынып, әлдебiр сезiм ұмтылып, маза бермегелi әлденеше 
күн болған. Анасы Бәтима да баласының бойындағы бұл өзгерiстi 
лезде-ақ сезiп, бiрнеше рет сыр тарта сұраған-ды. Бүгiн де сабақтан 
оралған баласының жүзiнен сол бiр беймазалық ұшқынын тағы да 
байқады. 

– Балам-ау, бiр жерiң ауырып жүр ме? Бiреу бiрдеңе деп ренжiттi 
ме? Айтсаңшы, мүмкiн көмектесу қолымнан келер, – деп бәйек болған 
Бәтима жеңiл күрсiнiп қалды. «Әлде әкесiн сағынып жүр ме екен?», – 
деп ойлап, өткен жылы мезгiлсiз қайтыс болған ерiн есiне алды. 

– Мұндай мiнезi жоқ едi ғой, япырым-ай, ауырып қалмаса не еттi… 
– Тоғызыншы кiләстiң пiргiрамы да қиын деп жүр ғой әлгi бiр бұйра 

бас мұғалiм келiншек. Сол бiреулердi оқимын деп-ақ шаршап жүрген 
шығар. «Оқы, оқы» деп сен де кешке дейiн кiтапқа шұқшитасың, – деп 
әжесi келiнiн кiнәлай жөнелдi. Әже сөзiне күлкiсi келген Бейбiт ерке-
лей сөйледi: 

– Әжетай, маматай! Уайымдамаңыздаршы, маған ештеңе де болған 
жоқ. Әлi-ақ бәрi де орнына келедi. 

Не болғанын, тынышын алып жүрген қандай сезiм екенiн Бейбiттiң 
өзi де бiле алмады. Оның бойындағы бұл өзгерiстi басқа балалар да 
байқап қалып, әртүрлi әзiл-оспаққа айналдырып, тiптi қыздар жағы 
«көктем ғой кiнәлi» деп қағытып қалған. Оның есiне алдыңғы күнi 
болған бiр жай түсе кеттi. Сол бiр ағаттығына тағы да iштей қысылып 
сала бердi. 

Биологиядан сабақ беретiн Сәнiм апай ауырып қалып, ол кiсiнiң ор-
нына практикаға келген, пединституттың студентi Гүлнәр сабақ өткiзiп 
жүрген едi. Сыныпқа кiрген сәтте орындарынан тұрған балалардың 
соңынан ала, асықпай тұрып жатқан Бейбiтке көзге түскен-дi. Сабақ 
үстiнде де әлденеге алаңдап, әлде бiр ой үстiнде отырған шәкiрт мiнезi 
жас мұғалиманың ызасын келтiрдi. 

– Тұр! Сенi айтам, атың Бейбiт пе едi?! Тұр! Өзiң тiптi поэма жазып, 
шабыт үстiнде отырған ақындардай болып тұрсың ғой, – дедi. 

– Оныңыз рас, апай. Мына бiр жолдарды тыңдап жiберiңiзшi. 
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Көктем келдi өлкеме, 

Нұрландырып аймақты. 

Арайланған дала төсiн, 

Бозғыл сағым жайлапты, 

– деп осынау бiр шумақты аптыға оқып шығып, «ал, қалай екен!» де-
ген пiшiнмен алабұртқан балауса көңiл өрекпи барып тоқтады. Жау-
ап күткендей мұғалима бетiне қарады. Балалар арасынан мырс-мырс 
күлкi естiлдi. 

– Отыр! Тәртiбiң үшiн екi қоямын. Шәкiрт фамилиясының тұсын-
дағы кiлең «4» пен «5»-тiң жанына құйрығы қайқия түсiп «2» қонжиды. 
Жас ұстаз шәкiртiнiң көктемде жаңа бой жазып келе жатқан көк 
сияқты бас көтерген албырт сезiмiн басып тастағанын байқамай, әрi 
қарай сабағын жалғастырды. 

Осы бiр көңiлсiз жайды көз алдынан өткерiп, бiраз тұрып қалған 
Бейбiт, ауыл сыртына қарай бет алды. Үйге барғысы келмедi. Жер 
көгерiп қалыпты. Қар алғаш ерiп жатқан кезде, бәйшешектер бiр түрлi 
суықтан жасқанып, әр жерде бүрiсiп тұрғандай әсер қалдырушы едi 
оған. Ендi мiне, күн көзi мейiрленген сайын даланы қаптап кетiптi. 

Бейбiт өзiнiң ауыл маңайының әр тасын жатқа бiлетiндiгiн мақта-
ныш көретiн. Әкесi екеуi бұл маңайды талай аралаған. Түрлi шөптер 
мен өсiмдiктердiң, сайлар мен төбелердiң аттарын үйретушi едi. Бей-
бiттiң кiшкентай кездерiнде-ақ, оны туған жердi, елдi сүюге баулитын. 
Әлi есiнде, Бейбiттiң төменгi сыныпта оқып жүрген кезi болу керек. 
Егiстiк суарып жүрген әкесi қос уысына қара бұйра топырақты уы-
стап тұрып, баласынан «мынау не?» деп сұрады. «Соны да сұрай ма 
екен, бұл топырақ қой!» – деген әрi таңырқай қараған ұлына ол: «Бұл 
әншейiн топырақ емес, туған жердiң топырағы, ұқтың ба, туған жердiң 
топырағы», – деген едi зекiп. 

Қазiр де әке iздерi, оның әрбiр қадамы көкiрегiнде сайрап, жабырқау 
сағыныш көңiлiн ұялап алды. Оның тiптi алақанының жылылығын да 
ұмыта алар емес. Кейде апасына сағынышын айтқысы келетiн, сонда 
бойы жеңiлдеп салатындай көрiнетiн. Әлденеше рет айтуға оқталса да, 
ана көзiне ұялайтын мұңды елестетсе, бұл ойынан айнып шығатын. 

Сағыныш сазы кеудесiн кернеп, аузын ашса лықсып барып төгi-
летiн дей, асығып-аптыққан Бейбiт қалтасынан қаламын iздедi. Сөйттi 
де, оқуға алып шыққан кiтабының соңғы ақ парағына жаза бастады. 
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Әке, сенiң ұлылығың – ақындардың жырындай. 

Әке, сенiң жылылығың – мынау күннiң нұрындай, 

Пәктігіңді әке сенiң, еңлiк гүлге теңер ем. 

Iстерiңдi әке сенiң, ерліктерге теңер ем, 

– деп лақ етiп келiп қал ған, толқынның бiр легiнше қайтып кетiп 
қалатындай көрiнген, көңiлге оралған балауса буындарды Бейбiт 
қағазға түсiрiп шықты. Бойы бiр түрлi жеңiлдеп сала бергендей, 
көкiрегiн кернеген әлгi бiр белгiсiз сезiмнiң тиегi ағытылғандай бол-
ды. Қайталай, күбiрлей оқып шықты. Тұңғыш өлеңнiң алғашқы, әлi 
көк шумақтары өзiне ұнап кеттi де, бар дауысымен саңқылдап, оқи 
жөнелдi. Туындап келе жатқан балауса өлеңдi тыңдағандай айна-
ла, табиғат та маужырай қалыпты. Кеудесiн қысқан құрсау ажырап, 
көкiрегi ашылып, дүние кеңи түскендей… Бұл – поэзия деген қасиетті 
күштің алғашқы шарпындары болатын... 
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ЖОЛСАПАР ЖАЗБАЛАР

 «Азуы алты қарыс» Америка

«Азуы алты қарыс» Америкаға жол түскенде қобалжу, жүрексіну, 
бір жағынан даңқы жер жарған, дамуды бізден көш ілгері бұрын 
бастаған елді көруге деген құштарлық сияқты қат-қабат сезіммен 
алып ұшақтың босағасын аттадық. Мұхит асып, Атланттың жағасына 
орналасқан Нью-Йорк қаласына да келіп жеттік. 8 миллионнан астам 
тұрақты (ресми тіркелмегендермен қосылғанда 18 млн. астам деген 
мәлімет бар екен) халық тұратын қала ығы-жығы, араның ұясындай 
құжынаған адамдардың сені қойып, бір- бірімен шаруасы жоқ тәрізді. 
Мүлде басқа әлем, басқа өмір. 

Сырттан келгендердің алдымен түйісетін тұсы көлік мәселесі. 
Адамдардың қоғамдық көлікті пайдалану жайын мұнда тек метро-
мен шешіп қойған. Бұл жақта көлік кептелісі кейбір сенбі, жексенбі 
күндері кездесіп қалмаса, біздегідей тұрып қалу деген болмайды 
екен. Метролары жердің астымен де, кей сәтте үстімен де жүреді. 
Әрбір он минут сайын қатынап тұр, кестесінен жаңылуы да өте си-
рек. Жол көлік мәдениеті де жақсы жолға қойылған. Ертеңгілік және 
кешкісін жұмыс соңына қарай адамдар көбірек болады, бір -бірімен 
ұрсысып немесе итерісіп жатқан ешкімді көрмедік. Ертеңгі уақытта 
бір егде жастағы әйел қомақты жүгін тура шығар жолдың алдына 
қойып алып тұрды, «япырым-ай, мына кісі қызық екен, адамдарға 
кедергі келтіріп тұрғанын сезінбей ме?.. «деп ойлап қойып отырмын. 
Аялдамаға жеткенде де ыға қоймады. Біреу-міреу ескерту айтар ма 
екен деп едім, ешкім үндемей, айналып өтіп жатты. Осындай жайлар-
ды бірнеше рет байқадым. Яғни, адамдардың жүйке жүйесі орынында 
немесе тәртіпке бағынушылық мықты болар... Жол айрықтарында да 
жүргіншінің мысы басады, өйткені олардың құқығы 99 пайыз дұрыс 
болып саналады. Бізде бағдаршамнан өтерде екі жағымызға алақтап, 
қай жағымыздан қағып кетер екен деп қорқа-қорқа өтеміз ғой, олар 
өйтпейді, өйткені көлік жүргізушілер адамдар толық өтіп болғанша 
күтіп тұрады. Бірақ жолақысы 3 доллар, әрине, көк қағазды қымбатқа 
сатып алатын біздер үшін өте қымбат. 



    208    

Клара Қабылғазина

Бір жаққа барып алып, қалай қайтамын деген мәселе оларда мүлде 
болмайды, өйткені метро тәулік бойы қатынайды. Аялдамалардың 
аттары көбінесе нөмірленіп қойылған, тайға таңба басқандай айқын 
жазылған және көлік ішінде электронды табло жүріп тұр. Тоқтаған 
жерде қарап-ақ, ешкімнен сұрап әуреленбей-ақ қажетті межеңе 
жетесің. 

Жеке меншік көліктерін американдықтар көбінесе мінбейді, өйт-
кені, әр жолғы тұраққа қою қымбат. Біздегідей қоғамдық көлікке 
ныға лып мініп, (сирек жүргендіктен, интервал сақталмайтындықтан) 
ыстық күнде терің ағып, жұмысыңа барып-келу сияқты азап оларда 
жоқ екен, өйткені, жол көліктері қажетті айналымын әр 5-10 минут-
та жасайды және көліктердің ішіне салқындатқыш қойылған. Кейбір 
вагондарда әдейі қойылмаған, бала-шаға, кәрі құртаңдар салқындап 
қалудан қорыққандар үшін жасалған көрінеді. «Кез келген қоғам 
халық үшін қызмет етуі керек қой, адамның өзі қысқа өмірі күйзеліспен 
өтпеуі керек-ау...» деген ойда қалдым. 

Метрода отырып, айналаға қызықтап қарап отырасың ғой... Мұнда-
ғылар өте қызық халық. Шаш қоюдың неше түрін көрдік. Мысалы, бір 
жігіт бастың бәрін тақырлап қырып тастап, тура төбеде қалдырылған 
бір уыс ұзын шашты әйелдердің түйрегішімен түйіп қойыпты. Аме ри-
кан дықтар уақытты аса қадірлейтін адамдар ма деп қалдым. Бір қыз 
түрегеп тұрып, кергіштегі кестесін тігіп тұрды. Тағы бір кейуана 70 тен 
асқан шығар деп шамаладым, қушиған тар шалбар және сондай түсті 
берет киіп, темір-терсектің біразын тағынып алыпты. Біздегі әжелер 
олай жүрсе, әбден күлкі болар еді... Енді бір отағасы 55-60 та болар, 
рэп айтып, билеп, өзімен өзі әуре. Соған қарағанда халық өздерін өте 
еркін ұстайды, қатып қалған стереотип жоқ. Балалары да батыл, көзіңе 
ықпай, тіке қарайды. Жасықтық, момындық белгілері байқалмайды. 

Бойлары ұзын адамдар көп кездеседі, теңіз өнімдерін мол пайда-
лана тын дықтан болар деп топшыладым. Бізде бірен-саран ұзын 
бойлылар кездесіп қалса, тамашалай қараймыз ғой... Әсіресе жігіт-
теріміздің бәкене болып бара жатқандары соңғы кездері жиірек 
байқалуда. Мұның өзі әлеуметтік жағдайға да тікелей тәуелді шығар... 
Өте толық адамдар да толып жатыр. Олар өздері семіздіктің себебін 
де біледі. Неше түрлі фастфудтардың зиянын да түсінеді, өздері «junk 
food» яғни, зиянды тағам деп айтады. 

Дүкендердің жұмысы жақсы реттелген. Сөрелерде барлық тағам 
атаулы молынан және жоғары сапалысы толтырылып қойылған. 
Біздегідей бірер бұзылғанын арасына тығып жіберу сияқты психология 
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орын алмаған. Тамақ өнімдерінің қайсысы табиғи екендігін, қайсысы 
жасанды екендігін атап көрсетіп қояды. Ол жағы енді қаншалықты 
сенімді екенін біле алмадық. 

Тұтынушыға құрмет те ерекше. Тіпті қарапайым ғана қызмет –
алған затыңды орап беру. Мысалы, балық өнімін алдымен ақ қағазға 
орайды, сонан соң иісі шықпас үшін кішірек целлофан қалтаға сала-
ды, одан кейін сіздің алып жүруіңізге ыңғайлы, ішіндегісі көрінбейтін 
пакетке салып, қолға ұсынады. Есіме, үйімнің қасындағы дүкен 
сатушыларының қызметі түсті. Екі бөлек салып алған нанды біреуіне 
нықтап салып, екінші дорбаны босатып алып қалды, яғни бір теңге де 
тұрмайтын нәрсені үнемдеген түрі ғой... Бірақ, осы әрекеттің тұтынушы 
санасына қалдырар кері әсерін ойламағандары қынжылтады. Яғни, 
тұтынушы үшін бәсекелестікті әлі де түсіну кем деген сөз. Ол жақта 
шаштараз, дүкен, химиялық тазарту т. б. халыққа қызмет көрсету 
орындары түннің бір уағына дейін жұмыс істейді. 

Кез келген тығырықтан жол тауып кетуге бейім тұрады батыстық 
халық. Мысалы, біз 15 мемлекеттен келген өкілдермен бірге оқыдық. 
Дәріс оқылатын аудиторияға келгендер симай, адамдар кептеліп 
қалды. Дәріскер әлдекімге телефон шалып шақырып еді, бір жігіт 
жетіп келді де ортадағы қабырғаны (жиналмалы екен) жинап, келесі 
бөл ме мен жалғай салды да, еш бөгеліссіз сабақ әрі қарай жүре берді. 
Әрине, мұның бәрі майда-шүйде нәрселер болғанымен жұмыс сапасы-
на кері әсер ететін факторлар. Мәселені тез арада шешу, тығырықтан 
шыға алу, кез келген жайдан проблема туындатпау деген нәрселерге 
келгенде олар жылдам, оңтайлы. Халықтың психологиясы проблема-
ны күрделендіруге емес, шешімін табуға ыңғайланып тұрады. 

Колумбия университетінде болып, әріптестер өмірімен таныстық. 
Кітапханасына кіріп, әбден таңқалдым. Сөрелерде қазақтар туралы 
түрік ғалымының ағылшын тіліндегі зерттеуі тұр. Қазақ ғалымдарынан 
Манаш Қозыбаевтың еңбектері көзге түсті. Кітапханадағы кітап қоры 
саласына қарай нөмірленіп қойылған. Қай сөреде, қай жақта екендігі 
көрсетілген. Оқырман қалаған кітабын сөрелерден қарап, тауып ала-
ды да, пайдаланып болған соң сол отырған орынына қалдырып кетеді. 
Кітапхана қызметкерлері өздері орын-орынына қояды. 

Материалдарды поштаңа жібергің келсе, компьютер дайын, ска-
нер леп көшірмесін алам десең сапалы сканер тұр, барлығы тегін. 
Тек есіктегі күзет тексеріп кіргізеді, бейсауат адам кірмейді. Және 
видео бақылаулар бар. Біздегідей кітапханашының қабағына қарау, 
тапсырыс берген соң әжептәуір уақыт күту, одан кейін берген 
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кіта бың не жоқ болуы, не парақтары жыртылған болып шығуы сияқ-

ты келеңсіздіктер атымен жоқ. Әрине, осындай қызметтен кейін жас-

тар дың зығырданы қайнайды, қоғамға деген, өзі өмір сүріп отырған 

ортаға деген көңілтолмаушылық сезімі пайда болады. 

Біздің мемлекетіміздің кітапхана жүйесін реформалаудың қажет тігі 

туындап тұрған сияқты деген ой келді осы жайдан кейін. Студенттер-

ге, жалпы оқырманға деген қамқорлық сапасын арттыру – білім са-

пасын жақсартудың бір шарасы екендігі түсінікті. Тағы бір бай қал ған 

жай-кітапқа құмарлық оларда басым екен. Метрода кітап қа шүйіліп 

отырған жастарды да, үлкендерді де, тіпті балаларды да көп кез дес-

тір дім. Электронды гаджеттерге үңілу кезеңі олар үшін өтіп кеткен 

сияқты. 

Көңілтолмаушылық дегеннен шығады, Америкада жүрген қазақ 

жастарының біразымен, басқа да ТМД мемлекеттері өкілдерімен 

әңгімелестім. Тимур: – Қазақстаннан мұхит асып келгеніме жеті жыл 

болды. Басында қатты қиналдым, бұл жақта жергілікті тілді білмесең 

өте қиын. Алғашқыда кафелерде ыдыс жудым, тамақ тасыдым. Кейін 

тілді меңгерген соң, метрополитенге екі рет сынақ тапсырып, оның жа-

уабын бір жыл күтіп, жұмысқа кірдім. Біздің елдегідей Мәке, Сәкелер 

арқылы жұмыс табу дегенің атымен жоқ. Тағы да біздің жақта жалақы 

өте төмен, жас мамандарға алғашқы кездері 70-80 мыңнан артық 

айлық төленбейді. Онымен күн көру мүмкін емес. Сөйтіп ертеңге де-

ген сенім жоғалады. Болашағыңның күңгірт екені еңсені езеді. Мұнда 

жұмыс берушілер өте қатал шарттармен қабылдайды, жұмыстан 

кешігу, бармай қалу сияқты жайлардың себебін сұрамайды да, бірден 

шығарып жібереді. Сол талаптарға орай ақысы да есептеледі. Жалақы 

бұл жақта сағаттап төленеді. Әбден орнығып алған соң, елге барып 

үйленіп, кейін әйелімді алып, қайта келдім. Бұл жақта заң қатал, 

тәртіп бар, жақсы еңбек етіп, көзге түссең еңбегің бағаланады. Енді 

пәтер сатып алуға дайындалып жүрмін. Елге қайту ойымда жоқ. АҚШ 

азаматтығын алуға әрекеттеніп жатырмын. 

Гаухар: – Бостонда оқимын. Оқуымды бітірген соң мен де қалмақ-

шымын Америкада. Өйткені, мұндағы білім сапалы беріледі. Біздегідей 

интернеттен көшіріп немесе шпаргалкамен тапсыру дегенің мүлде 

санаға кірмейді. Міне, екі айлық демалысқа бара жатырмын, алайда 

екі аптадан соң кеткім келеді. Өйткені, ондағы өмір, жайбарақаттық, 

салғырттық, тәртіптің жоғы, заңның әлсіздігі, парақорлық сияқты 

жайлар жүйкеме тиеді. 
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Дәурен: – Мен алғаш тіл үйрететін курсқа оқуға келгенмін. Кейін 

көп нәрселерге көз жеткізіп, қалуды ұйғардым, – дейді. 
Осындай пікір білдірген жастарға: – Сендердің айтқан себептерің-

нің бәрі уақытша келеңсіздіктер, оның бәрі орындарына келеді. Жас 
мемлекетпіз, қайта сендер оның қалыптасуына атсалысуларың керек 
қой, – деп пікір білдірдік. Алайда, олар айтқан жайларды, қоғамдағы 
келеңсіздіктерді еріксіз мойындауға тура келді. 

Дегенмен, біз жоқ жердің бәрі жақсы екен деген ойдан арылатын кез 
де жеткендей. Бізде қарқынды даму бар, оған ТМД мемлекет терінің 
бәрі қызығады. Мысалы: -Біздің елде ағылшындандыру процесі жүріп 
жатыр, үлкен демей, кіші демей тіл үйренудеміз, қоғамның талабы со-
лай, – десем тәжік қызы Шахнозаның пікірі мынадай болды: – Біздің 
мемлекетте баяғы кеңес үкіметіндегі жағдай өзгерген жоқ. Әсіресе, 
білім саласы артта қалып отыр. Жаппай тіл үйренуге деген үрдіс – алға 
басушылықтың, дамудың деңгейі. Қандай жақсы! – деп қызыққанын 
жасыра алмады. Демек, салыстыру деген философиялық категорияны 
қолдану арқылы сараласақ, өзге дамушы мемлекеттер арасында да-
мудан оқ бойы алда тұрғанымыз аян. 

АҚШ-та мәдени орындардың жұмысы жақсы жолға қойылған. 
Музей лер, галереялар, демалыс орындары өте көп. Америкада мәдени 
орындарында болсын, басқа да көпшілік жерлерде адамға, оның 
игілігіне аса мән беретіні, оған шынайы түрде қызмет көрсете білетіні 
көрініп-ақ тұр. Сондай-ақ, кейбір мұражай көрермендерден ақша ал-
майды, оған кіру тегін екенін де айта кетудің артықтығы жоқ шығар 
деп ойлаймын. 

Олар құндылықтарын жарнамалай біледі. Мысалы, бір ғана «Азат-
тық» статуясын көруге әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған халық 
нөпір, алайда ажиотаж байқалмайды, өйткені адамдарды тасы мал-
дайтын корабль және қызмет көрсетушілер сервисі жоғары деңгейде 
ұйымдастырылған. Фильмдерінде, газеттерде бейәдеп суреттер бол-
майды. Оларда телерадио компанияларының табыс үшін жарнама 
көбейтуіне тосқауыл жасалмайды. Алайда, көрермендердің мүддесі 
тап талмайды, қоғамдық теледидарлар үшін жарнаманың мөлшері үш 
секундтан асырмайды. Бізде әр он бес минут сайын ақпарат бөлініп, 
кем дегенде 5 минут жарнама беріледі. Әрине, бұл деген көрер мен-
дерге рухани қиянат жасау деген сөз. Адамдардың жеке көзқарасы да 
қорғалуына ерекше көңіл бөлінеді екен. Айталық, кейбір азаматтар 
қоғамды жек көреді, бірақ олардың өмір сүру құқығын ешкім шектей 
алмайды. 
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АҚШ бұқаралық ақпарат құралдарының да миссиясы біздегідей, 
елді ақпаратпен қамтамасыз ету, талдау-сараптама жасау, көңіл 
көте  ру,  философиялық ой толғау,  экономикалық-жарнама арқылы 
қыз  мет көрсету. «Тың жаңалықтарды дер кезінде таба алатын алғыр 
адам  дар ғана нағыз мықты журналист болады» деп есептейтін амери-
ка журналистикасының басты мақсаты қызметкерлердің ақпарат алу 
қабі леттерін арттыру екен. 

Американдықтардың журналистикаға аса байыппен, зор құрмет-
пен қарайтындықтарына көз жеткіздік. Танымдық, авторлық бағдар-
лама лар сапалы, жоғары деңгейде жасалады. Журналистердің тақы-
рып ты терең зерттейтіндіктері байқалады. Қай туындыда да жаңа 
ақпа рат, танымдық тың мағлұматтар беру көзделген. Олар өз елдері 
туралы ақпараттың әлемге дұрыс, шынайы жетуіне аса көңіл бөледі 
екен. «Ақпаратгы еркін алу, оны ешбір кедергісіз тарату мүмкіндігі 
толық жасалуы керек. Онсыз демократия да, азат баспасөз де жоқ» 
деген принцип ұстанатын көрінеді. АҚШ журналистерінің ақпарат алу 
құқығы шектелген жағдайда олар сотқа жүгінеді екен. «Сот қашан да 
істі баспасөздің пайдасына шешуге тырысады», – дейді олар. Аме-
рика журналистикасының тарихында баспасөз өкілдерінің арасында 
шындықты бұрмалаған, өз кәсібіне опасыздық жасаған бірде бір оқиға 
тіркелмеген көрінеді.   Бұл әңгімелерді мен тәжіктік әріптестерден 
естідім. 

АҚШ бұқаралық ақпарат құралдарында журналистердің жала-
қы сын өсіріп отыратан үрдіс бар екен. Мысалы, қарымды журнали-
стерге қойылатын қаламақы бас редактордың айлығынан да жоғары 
тағайындалатын көрінеді. Ел өмірінде болып жатқан елеулі оқиғалар 
түн-күн демей дамылсыз хабарланып жатады. Жаңалықтар бөлімі 
ақпаратты жинау және оны өңдеу тәрізді екі негізгі топтан тұрады да, 
эфирден тек қана бүгін, ертең немесе таяу болашақта деген сөздер 
естіледі. Нью-Йорк тұрғындары өздеріне қажетгі барлық ақпаратты 
күнделікті ала алады. 

Ол жақтағы оқу орындары журналистік білім алуға келген студент-
ке алғашқы сабақтың өзінде-ақ қалай сұрақ қоюды үйретуден ба-
стайды екен. Яғни, сұрақ дұрыс қойылғанда ғана тілші ақпарат таба 
алады. Оқу орындарының оқу бағдарламалары алдын ала дайында-
лып, шәкірттерге ұсынылады, олар сол бағдарламалар арқылы қай 
ұстаздан білім алғысы келеді, соған жазылады. 

Тағы бір көңіл бөлетін мәселе – бұлар электр энергиясын үнемдеуді 
халық болып қолға алған сияқты. Әрине, халық өз бетімен жүзеге асы-
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рып отырған жоқ, оған басшылықтың оңтайлы әрекеттері әсер етуі 
тиіс. Сегіз миллионнан астам тұрғыны бар қаланың қай тұрғынына 
«электр энергиясын үнемде» деп жүреді, сондықтан өндірушілер та-
рапынан үтік, фен т. б. сияқты құрылғыларды максималды қызбайтын 
етіп шығарады немесе ток кернеуін тежеп қойған. Мұның өзі жақсы 
табылған тәсіл. 

Америка Құрама Штаттары деп тегін аталмаған, мұнда сан түрлі 
халықтар тұрады. Мен тұрған ауданда Доминикан мемлекетінен кел-
гендер топтасқан екен. Өздері өте шулы халық, көліктерінің есіктерін 
ашып қойып, өз тілдеріндегі музыканы бар даусымен ойнатып қояды, 
сенбі, жексенбі күндері тіпті жанданып кетеді. Олардың тілдері, саз-
дары басқаларға жаға ма, жақпай ма олардың шаруалары жоқ. Өз 
құқықтарын емін-еркін пайдаланады, өз ұлтының ерекшеліктерін 
мақтан тұтады. Өз ұлтының ортасында жүріп қазақша сөйлеуге арла-
натын халық бізде ғана шығар деген ой еріксіз ойға оралады. 

Қаланың ең туристер көп баратын жерлерінің біріндегі Чайна-
таунға келгенде Қытайда жүргендей сезіндік. Қытай қалашығының 
қақ   ортасында   ұлы   ойшыл  Конфуции ескерткіші тұр. Атаулардың 
бәрін өз тілдерінде жарқылдатып қойыпты. Ағылшынша аудармасы 
да жоқ. Чайна-таунда екі миллионнан астам қытай ұлтының өкілдері 
тұратынын, орта мектеп, жоғары оқу орындары және өзге де мәдени 
орындардың бәрі қытай тілінде жұмыс істеп тұрғанын естігенде өз 
елімізде отырып, тек ана тілімізде, аудармасыз ештеңе жасай алмай-
тынымыз есімізге түсті. Тәжіктердің, орыстардың да шағын аудандары 
бар екен. Жат жұртқа кеңдік танытып отырған Америка басшылығы 
саясатына еріксіз таңданасың. «Цензураға қарсы қор» деген ұйымның 
баспасөз бостандығы үшін күресушілерге, ресми үкімет тарапы-
нан қысым көрген, қуғын-сүргінге ұшыраған бұқаралық ақпарат 
құралдарына грант бөліп, заңдық қолдау көрсетіп, қаржылық көмек 
беретіні тіпті таңқаларлық жай. 

Елге қайтар уақыт та жетті. Алып ұшақ аспанға көтерілген соң 
өмірің, тағдырың бір Алланың қолында екенін сезіне түсесің. Өйткені, 
11-12 мың метр биіктікте сені ұшқыш та, ұлы да, сиқыршы да, бай 
да қауіптен құтқара алмайды. Осы отырған бірнеше жүз адамның 
күнәларын құдайдан «кешіре көр» деп тілегеннен басқа шараң 
қалмайды. 14-15 сағат көк аспан төрінде болған ұшақтың табаны жер-
ге тиген сәтте пенделер қол шапалақтап, ризашылықтарын жолдайды. 
Таныс та, бейтаныс Америкадан жаныңа жақын, құшағы ыстық Қазақ 
жеріне келгеніңде бойыңды бақыттылық сезімі баурайды. 
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ШАБЫТТЫҢ ШАЛҚАРЫ – ШВЕЙЦАРИЯ

Табиғаттың тамсандырар тамашасына таңдай қаққанда, әлемнің 
әсем өңірлерін салыстырғанда «мынау екінші Швейцария ғой» деген 
өзіндік жазылмаған бір қағида бізде де қалыптасқан. Көкшетаудың 
көгілдір көлі мен жасыл желегін, Қатонқарағайдың орманды алқабын, 
заңғар биіктерін көргенде де тура солай тамсанып едік. Тіпті атақты 
«Баден-баден» курортының өзін «Германияның Швейцариясы» деп 
атайды екен. Сол бірінші Швейцарияны көруге асыққан біздерді алып 
ұшқан ұшақ асығар емес. Алты сағаттан аса аспан аясында жерден 
5 мың метрге жуық биіктікте өмір кешіп, атып келе жатқан таңның 
белгісі алып күнмен, батып бара жатқан аймен қатарласа ұшу сәтінде 
сөзбен суреттей алмайтын ғажап құбылыстың куәсі болдық. Аспан 
құбылысының таңғажайып сәтін Швейцарияның тамаша табиғаты-
мен жалғастырдық. Бұл шағын мемлекет батысында Франциямен, 
оңтүстігінде Италиямен, шығысында Австрия және Лихтенштейн 
король   дігімен, солтүстігінде Германиямен шектесіп жатыр. Әскери 
бей тарап, бейбітшілікті сақтауға тырысатын ел. 

Сапарымыз Европа еліне ортақ Боден көлінен пароммен өтіп, 
гүл аралы Майнауға барудан басталды. Боден көлінің бір жағынан 
Авст рия, бір жағында Германия, қарсы жақтан Швейцария көрінеді. 
Көлдің Германияға қарасты жағына орналасқан гүл аралы Майнаудың 
көлемі 45 гектар. Жердің қадірін қатты білетін европалықтар осы бір 
аралдың өзін пейішке айналдырып қойған. Тек қана раушан гүлінің 
500-ден астам түрі өсетінін ескерсек, сондағы миллиондаған түрлі 
гүлдердің ортасында осы пейіштің иесі Бернадоттың замогы тұр. 1827 
жылы Майнау принц Эстерхазидің меншігіне өткеннен бастап, ертегі 
еліне айналды. Граф Бернадотты Боден көлінің «шведтік корольі» деп 
атайды. Әйнектелген бөлек орында көбелектердің түр-түрін де өсіреді 
екен, үлкендігі алақандай боп келген кейбір табиғат жаратылысының 
әсемдігі көз тойдырады. 

Швейцария – нулы жер. Сол шағын өлкеде үлкенді-кішілі 1500 
көл бар екендігін жолбастаушы Елена айтқан еді. Сондықтан да бо-
лар тауы да, даласы да, ауылы, қаласы да жап-жасыл болып тұнып тұр. 
Қарағайлары самсып, шалғыны жайқалып, гүлі көз тойдырып тұрған 
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елдің шетінен кіргеннен бастап көңіл тояттай бастады. Қолымыздағы 
камераға, IPad-қа тыным жоқ. Адамның көзі тойған ба?! Осы бір тама-
ша көріністердің бәрін түсіріп алғымыз келіп әрекеттеніп жатырмыз. 

Бірден байқалатыны – әсем айналаның мұнтаздай тазалығы. 
«Шағын аумақ болған соң тазалық сақтау да оңай шығар, біздің кең 
бай тақ алқаптың қайбір жерін әспеттей береміз, оған шама да кел мей-
ді ғой, әрине!» – деп қалды жерлес жолаушыларымыздың бірі. Мен 
іш тей тіпті дала емес қаланың өзін аса таза ұстай алмауымыздың себе-
бін іздей бастадым. Яғни, көше мәдениетін сақтау сияқты қарапайым 
ғана әдетті адамдарымыздың бойына сіңіруді сәби кезінен бастау ке-
рек шығар... Көлікте кетіп бара жатып әлденені лақтырып, аялдамада 
шекілдеуік шағып, шырт-шырт түкіріп т. б. қарекеттер жасап тұруды 
әдетке айналдырған қазекеңдер көзіме елестеді. Бұл елде тұрған 
жеріңді аялау, табиғатты қадірлеу сияқты жайларды көтеретін, сол 
үшін күресетін, құрамында бес мыңнан астам адамы бар еріктілер 
қоғамы жұмыс істеп, мемлекеттің басқаруына көмек көрсетеді екен. 
Әлде бізде де сондай қоғам құрып немесе экология, табиғатты қорғау, 
комитеттерінің жұмысын қайта жасақтап, жаңа міндеттер жүктеу ке-
рек шығар... Әйтеуір, әрбір түп бұтаны сындырмайтын, әр тал шөпті 
жұлмайтын ұрпақ өсіруге қадам жасау керек екен деп ойладық. 

«Швейцария бай елдердің қатарында, олардың әр 12-отбасы мил-
лионер», – деген жолбастаушының сөзіне құлағымыз елең ете қалды. 
Алайда, олар қаншалықты бай болғанымен аса қарапайым келеді 
екен. Біздің ағайындардың банктен несие алып, қарызға батып жүрсе 
де жақсы көлік мініп, жалтылдап жүруі сияқты әдеттер олардың 
мінездерінде жоқ. Әлемдегі ең бай 500 адамның 8-і осы Швейцари-
ядан екендігі Forbes-та жарияланған болатын. «Ия, байлық менде де 
бар, алайда оны көпке жариялаудың не қажеті бар?! Біздің отбасында 
да әр швейцариялық сияқты кіріс, қор жайында ештеңе айтылмайтын. 
Көл-көсір өмір сүргеннен, қарапайым күн кешкен әлдеқайда дұрыс, 
тыныш. Уылдырықты алтын табақтан жеу міндетті емес, керісінше 
ешбір алаңдамай-ақ қарапайым ыдыстан жеу қажет», – деп жазыпты 
Фриц Цорн деген швед жазушысы өзінің «Марс» деген кітабында. Осы 
жолдардан-ақ олардың ұлт ретіндегі табиғатын тануға болады. 

Швейцарлықлар салықты өте аз төлейді. Оның есесіне қауіп сіз ден-
діруге көп көңіл бөледі. Мысалы, медициналық сақтандыру дегенге 
келісімшарт жиі жасалады. Елдегі кедейлік мәселесі күн тәртібінен 
шығып қалған жоқ, яғни аз мөлшерде болса да, көп балалы және орта 
(ері не әйелі жоқ) отбасы да кездеседі. Алайда, оларға мемлекет тара-
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пынан көмектер көрсетіледі. Ондай көмектің 43,8 пайызын жергілікті 

тұрғындар емес, сырттан келгендер алады екен. 

Осындай жағымды жаңалықтармен Швейцарияның ірі өнеркәсіпті 

қаласы Цюрихқа да келіп қалдық. Цюрих – Швейцариядағы халқының 

саны жағынан ең үлкен қала, ірі іскерлік орталығы. Лиммат өзені 

мен Цюрих көлінің құйылысында орналасқан кантон орталығы. Ел 

29 кантонға бөлінеді (Кантон – біздегі облыс деген түсінікті береді). 

Қалада мәдениет ошақтары көп шоғырланған, 50 ден астам музей, га-

лерея, театр, концерт залдары бар. Біздің қалада саусақпен санарлық 

қана мәдениет орындарының бар екені де біздің мәдениетіміздің алға 

баспай жатқанының бір себебі де болар. Цюрихта жыл сайын тамыз 

айында әлемдік заманауи музыканы дәріптеу мақсатында стрит –па-

радты өткізу дәстүрге айналған. Мұнда Европадағы ең ежелгі, тара-

лымы үлкен газет «Нойе цюрхер цайтунг» 1780 жылдан бастап неміс 

тілінде шығып келеді екен. Бұл қалада университет және жоғары 

федералды политехникалық мектеп бар. Әр түрлі архитектуралық 

ежелгі стильдерді сақтау дәстүрі Европаға тән жай. Бұл қаланың да 

сол ерекшелігі сақталған. ХІІ ғасырдың аяғында салынған үйлердің сол 

тұстағы безендірілуі әлі күнге дейін назар аударады. Біз социалистік 

қоғамның қалдырған ескерткіштерін түп тамырымен құртуға ат салы-

сып жатқанда, олар бір кезде бізге көсем болған В. И. Лениннің тұрған 

үйін туристер келетін орынға айналдырып қойыпты. Көненің көзін 

көздің қарашығындай сақтау да еуропалықтарға тән қасиет. Лиммат 

өзенінің үстімен ХІV-XV ғасырларда салынған ағаш көпірді өртеніп 

кеткеннен кейін 8 млн. еуро шығарып, қайтадан орнына келтірген екен. 

Цюрих – неміс тілді кантонның астанасы және әкімшілік орталық 

болып табылады. 2011 жылы Цюрих халқының өмір сүру сапасы 

жөнінде әлемде 2-орынды алса, 2012 жылы әлемдегі ең қымбат қала 

болып табылды. Қала халқының 77, 7 пайызы үшін неміс тілі ана тілі 

болып саналады, екінші орында итальян тілі тұр. Жалпы Швейцарияда 

4 мемлекеттік тіл қолданыста. Олар – неміс, француз, итальян және 

роман. Бұл ел шенген келісіміне енген және БҰҰ 2002 жылдан бері 

мүше. Бұл мемлекеттің әр кантонының өз заңы, конституциясы бар, 

алайда олардың бәріне федералдық конституция басшылық жасайды. 

Елдің президенті жыл сайын федералдық кеңестің мүшелерінен сай-

ланады. Заң шығарушы орган құрамында 125 депутаттары община-

лар кеңесі болып танылады. Олар әр төрт жылда ашық түрде сайлауға 

түседі. 
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Цюрихтің ең әйгілі көшесі Банхофштрассе- қаланың орталығы. Бұл 
көшемен автокөліктер жүруге болмайды, тек қана трамвай жүреді. Бұл 
қаланың бір ерекшелігі бүкіл фонтандарға мүсіндер қойылған. Барлық 
мүсіндердің авторы XVI ғасырда өмір сүрген скульптор Ганс Гинг. Әр 
мүсіннің тарихы бар. Мысалы, бір фонтанда әлдебір қорқынышты 
адамның аузында кетіп бара жатқан баланың құйрығы бейнелен-
ген. Яғни, жылауық, тілазар, бұзық баланы осы ата жеп қояды. Мұны 
швейцарлықтар бала тәрбиесіне қолданады екен. Ескі қаланың ор-
тасында Қасиетті Петр мен Фраумюнстер шіркеулері орналасқан. 
Соңғы шіркеу кезінде зиялы қыздар мектебі болған. Сөз ретінде айта 
кету керек, Швейцарияда әдепті, мәдениетті, білімді, көргенді, сы-
пайы қыздар мектебі осы күнге дейін бар. Диана ханшайым, герцоги-
ня Корнуоля т. б. оқыған мектептер әлі күнге дейін зиялы қыздарды 
тәрбиелеп келеді. Осы Фроумюнстер шіркеуін өрнектеп, безендірген 
атақты орыс суретшісі Марк Шагал екенін де осы тұста естідік. 

Қаладағы политехникалық университетте әлемге танымал ғалым 
Альберт Эйнштейннің оқығанын жергілікті халық мақтан етеді. Осы 
оқу орнының қабырғасынан шыққан жиырмадан астам ғалымдар 
Нобель сыйлығының лауреаттары екені үлкен ұлттық мақтаныш. 
Міне, ғылымы дамыған ел деп осыны айтады. Оның қасында Цю-
рих университеті тұр. Цюрих – өте ежелгі қала. Тіпті 10 ғасырда 
салын ған үйлер бар. Және үйлердің салынған жылдары, неше түрлі 
өрнектердің астарында әр кезеңдегі аңыздар жатыр. Швейцарлықтыр 
– тарихты өте бағалайтын халық. Мысалы, жүзім шаруашылығының 
негізін қалағандар, алғашқы тоқымашылар үйі. Музейлер өте көп: 
ойыншықтар, динозаврлар, өнеркәсіптік, тоқымашылар, жүзім кәсіп-
шілігі музейі т. б. Халықаралық футбол федерациясы ФИФА да осын-
да орналасқан. 

Берн қаласындағы үкімет үйінің алдында қарапайым халық қыды-
рыс тап жүр. Жол бастаушының айтуынша қарағанда үкіметтің пре зи-
денті, министрлер қолдарындағы хотдог, гамбургер сияқты т. б. бір-
де ңелерін жеп, жалғыз өзі, еш оққағарсыз жүре береді екен. Өйткені, 
халықтан оңаша, оқшау ештеңе жүзеге асырылмайды. Тіпті, уақытты 
алмастыру (жазғы, қысқы уақыт) дегеннің өзі халықтық талқыға сала-
тын көрінеді. Қаруды үйде ұстау, ұстамау, зейнет уақытын ұзарту т. б. 
сияқты мәселелер шешілуден бұрын алдын-ала жазылып, қоғамның әр 
мүшесі өз даусын қосу үшін үйді-үйлеріне таратылып беріледі. Сөйтіп, 
халықтық, қоғамдық пікірдің қорытындысы бойынша жүзеге асырыла-
ды. Фукусима реакторлық орталығы жарылғанда Швейцария халқы да 
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елдегі атом электр станциясын жабуды сұрап үкіметке құжат жолдаған. 
Сондықтан, қазір ғалымдар басқа заманауи энергия көзінің балама-
сын табу үшін жұмыс істеуде. Ал, атом электр станциясын біртіндеп, 
көрсетілген мерзімге дейін жабу қарастырылып, халыққа уәде берілген. 

Үкімет үйінің қасына атақты швейцар банкі орналасқан. Бұл 
елде құпиялылық өте ерекше сақталынады. Тіпті отбасылық табыс 
көзінің өзі өзара да жария етілмейді. Сондықтан болар, біздің елдің 
де көптеген шенеуніктері өз қаржыларын сол Швейцариялық бан-
кте сақтайтыны. Американдықтар өз елдерінен шыққан, Швейцария 
банкіне салынған қаржының көлемін сұрап, жариялауды талап ет-
кен бір оқиға болған көрінеді, бұл жай үлкен мемлекетаралық дауға 
ұласса да жарияламаған екен. 

Крамгасс көшесінде жылжымалы мүсіндері бар сағат орналасқан, 
бір кездері ол Бернге кіретін 1191 ж. салынған қақпа болған, ал 
мүсіндер 1527-1530 жылдары жасалған. Әрбір санды соғардан төрт 
минут уақыт бұрын мүсіндер шығады. Бұл әйгілі сағат уақытты ғана 
емес, сонымен бірге аптаны, айды, жұлдыз жорамалды, айдың фаза-
сын көрсетеді. 

Швейцариядағы шағын болғанымен тарихи маңызды қалалардың 
бірі-Люцерн. Бұл қаланың туристер көп келетін орындарының бірегейі 
– өлім алдындағы арыстанның мүсіні. 1792 жылы Людовик ХVI ко-
рольге қарсы шыққан көтерілісшілер сарайға шабуылдаған кездегі ко-
роль мен оның отбасы үшін жан аямай күрескен швед гвардиясының 
әскеріне арналған. Бұл мүсінді көрген жазушы Марк Твен «әлемдегі 
тасқа салынған шығармалардың ішіндегі ең қайғылысы, ең аянышты-
сы осы» деп жазған екен. Тіпті сарайдың талқандалған түрін, қырылған 
әскерлерді, король отбасының аяусыз жазаланғанын көрген Наполеон 
«бұлардың біразын аяусыз қырып жібергенде, қалғандарының өздері 
де мұнда жоламайтын еді», -депті. Олай дегеніне себеп- өз халқына оқ 
атқызғысы келмеген король мәселені бейбіт жолмен шешпек болған 
көрінеді, сөйтіп бұйрық бермеген. Ал ашынған жұрт тобырлық әрекет 
жасаған. Мүсін Бертель Торвальдсен деген дат мүсіншісінің жоба-
сы бойынша жасалған. Осындай сан түрлі ақпаратқа толы саяхаты-
мыз Альпі таулары баурайындағы Рейн сарқырамасында жалғасты. 
Альпінің асқар шыңдары есімізге Алатауды түсірді, елге деген сағыныш 
сезімі оянып, «болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз» дегендей 
үлкен армандармен, пікірлермен оралдық. 
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АРМАНДАҒЫ АҚ ҚАЛА

Адамның арманы таусылмайды ғой... Ел аралап, жер көріп, әлемдік 
маңызы бар орындарды көрсем деген бір ішкі ойдың жүзеге асқан күні 
туып, ақ қала Парижге табан тіредік. Ақ қала деген теңеу Францияның 
астанасындағы ең биік ғимарат Мон Парнастың үстіне шыққанда ойға 
келді. 59 қабаттан тұратын бизнес орталығы үстінен, құс ұшатын 
биіктен бүкіл қала көрінеді, тіпті Эйфель мұнарасының өзі алақанда 
тұрғандай. Туристерге арналған 56-қабатқа, 200 м. биіктікке аса 
жүрдек лифт 38-40 секундта алып шығады екен. Ал 59-қабат вер-
толет қонуға лайықталған. Алақандағыдай болып көрініп жатқан 
Париждің ғимараттарының көбі ақ түсті болғандықтан ақ қала болып 
әсер қалдырады. Ақ қаланың аты әлемге тараған атақты жерлерін 
көруді мақсат тұттық. Әрине, Эйфель мұнарасы алдымен көз тарта-
ды. Мұнара негізінде телерадио хабарларын трансляциялауға және 
метеоқызмет атқаруға арналған. Биік мұнара сонысымен қатар ту-
ристер келетін орынға да айналдырылған. Мұнда бір жылда 6 млн. 
адамға дейін келетін көрінеді. Қоңырқай темірден құралған мұнара 
күндіз аса көз тартпайды. Бүкіл туристердің күтетін сәті сол мұнара 
шамдарының жағылар кезі. Жаңағы қоңырқай темір жалт-жұлт еткен 
оттарға айналады. «Кешкі Сена серуені» аталатын бағытпен корабльде 
жүзгелі тұрған жүздеген халық дүркірей қол шапалақтады. Бірі сурет-
ке, бірі камераға түсіріп, сол бір жарқын сәтті есте сақтауға тырысуда. 
Француздар өздері оны «алмаз мұнара» дейді. Кешкі Парижді тамаша-
лаушыларды серуендедетін кеме Джо Дассеннің әнімен қарсы алды. 
Жағалауда Сорбоннаның студенттері қол бұлғап, қонақтарға қошемет 
көрсетуде. 

Европада орта ғасырлық ірі қалалардың бәрінде храмдар салын-
ғаны мәлім. Сондай ірі ғимараттардың бірі – Нотр Дам (Notre Damede 
Paris). Орысша – «Собор Парижской богоматери» деп аталады. 
ХІІ ғ. бастап салынып, құрылысы 170 жылға созылған. 1831 ж. Вик-
тор Гюгоның «Собор Парижской богоматери» деген романы жарыққа 
шыққан соң ғана үкімет тарапынан көңіл бөлініп, готикалық стилі 
сақталып, қайта жөнделген. Дева Марияның (Парижская Богома-
терь) және қасиетті Дионисияның мүсіндері, Людовик ХІІІ және 
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Людовик ХІV корольдердің бейнелерімен безендірілген. Осындағы 
орган Франциядағы ең үлкен музыкалық аспап болып саналады. 
Жалпы органдық музыканы француздар жоғары бағалайды. Атақты 
романның басты кейіпкері Квазимодоның Эсмеральдаға ғашықтық әні 
әлемнің барлық тілдерінде шырқалып келеді, қазақ тіліндегі нұсқасын 
Роза Рымбаева орындап жүр. Көп жылдар бойы собор қала өмірінің 
орталығы болды. Онда Париж парламентінің отырыстары өтті, сауда-
саттық келісімдері жүргізілді, үйсіздер, жарлы-жақыбайлар пана 
тапты, ал байлар алыс сапарларға кетерінде асыл дүние-мүліктерін, 
құнды заттарын сақтауға тапсыратын, небір дәстүрлер, мерекелер 
өтетін орынға айналған. 

Қаланың қақ ортасында орналасқан триумфальды арка, осы елдің 
елдігін бейнелейтін ғимараттардың бірі. Биіктігі 50 м арканы салу-
ды 1806-1836 ж. Наполеон ұсынған. Өзінің соғыстағы жеңістерінің 
құрметіне арналған және онда белгісіз солдаттың қабірі де бар. «Мұнда 
1914-1919 ж. Отан үшін жанын берген француз солдаты жерленген» 
деген сөз жазылған. Наполеонның ұлы да осы маңайға жерленіпті. На-
полеон оқыған әскери академия да әлі күнге жұмыс істеуде. Мұндай 
салтанатты қақпа әлемнің көптеген жерлерінде бар. Астанамызда 
салынған «Мәңгілік ел» деп аталатын триумфальды арка халқымыздың 
тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған және сол монументке ұқсайды. 
Ежелгі Еуропа мәдениетінен үлгі ала бастағанымыздың өзі қуанарлық 
жай. 

«Елисей даласы» деген ені 24 м. үлкен көше екен, Наполеонның 
қақ пасына барып тіреледі. Елисей сарайы да француздықтардың мақ-
таныштарының бірі – Франция президенттерінің резиденциясы орна-
ласқан. Оның шығыс жағындағы «Авеню Мариньи» деген бөлігінде 
орыс жазушысы А. Герцен 1848 ж. тұрып, сондағы революция жай-
лы «Авеню Мариньиден хат» деген еңбегін жазған көрінеді. Осында 
орналасқан Кетрин Деневтің, Ален Делонның, ресейлік опера әншісі 
Г. Вишневскаяның, үш мушкетердің үйлерін көрдік. Қала ескерткішке 
өте бай, тіпті мемлекеттің бас заңгеріне, бас экономисіне де ескерткіш 
орнатылған. 

Версаль корольдік резиденциясы Парижден тыс 18 шақырым жер-
де орналасқан. Қаладан аулақ салынған бұл сарайдың негізі – 1623 ж. 
салынған. Людовик ХІІІ-тің аң аулауға шыққанда келетін үйі болған. 
Луврдағы сарайын көтерілістен кейін қауіпті деп санаған король 
Людовик ХІV Версальға ауысады да, сарайды классицизм стилінде 
кеңейте бастайды. Ол король күнді ерекше жақсы көргендіктен күн-



    221    

Тіршілік

бала атанған. Людовик ХІV өте өзімшіл болған, «мемлекет деген мен», 
«менен кейін әлемді мейлі, топан су бассын» дейді екен. Петр I пат-
ша Петергоф сарайын осы Версальдың үлгісі бойынша салғызыпты. 
Алып аумақты алып жатқан сарай шындығында күн-корольдің та-
лап еткеніндей шаңқайған күн астында тұр, Версаль бағында да биік 
ағаштар жоқ. Бұл жерді жүз жылдай король ұрпақтары мекендеген. 
Королева Мария Тереза 16 баланы дүниеге әкелген екен. Ол 23 жасы-
нан ел басқарған, императрица Екатеринамен дос болған. Осы сарай-
ды салуға кеткен қаржының есебі осы күнге дейін сақталуда көрінеді. 
25 725 836 ливр (1 ливр 409 г  күміске тең) 10500 т күміс екен. 1кг 
күміс 250 евро деп шамаланғанда 37 млд евро кеткен көрінеді. Ал 
қазіргі сомаға шаққанда 259, 56 млд евро болыпты. Бүкіл шығын 50 
жылға бөлініп, 1710 ж. құрылыс аяқталыпты. Екінші дүние жүзілік 
соғыстан кейін неміс-француз келісіміне де Версаль сарайында қол 
қойылған. 

Париж дегенде Лувр алдымен ойға оралады. Король семьясы 
Версальға көшкеннен кейін бұл ғимарат өнер сарайы бола бастайды. 
1793 ж. музей болып ашылады. Оның коллекцияларының көбеюіне 
Напо леон-І қолбасшы мол үлес қосады, әр жеңіп алған жеріндегі 
ұлтқа көркем шығарма түрінде салық салған екен. XV-XVI ғ. Француз 
корольдері Италияны жаулағанда антикалық мүсіндерді, т. б. көркем 
өнер туындыларын бүлдірмей, еліне алып кетіп отырған. Король Карл 
VІІІ 1494 ж. Флоренцияны жаулап алғанда құнды туындылармен 
қатар мақтаулы деген суретші, мүсіншілерді Францияға көшірген. 
Солардың ішінде корольдің шақыруымен 1517-1519 ж. Леонардо да 
Винчи де келген. Луврдағы оның атақты шығармасы «Моно Лизаның» 
төл нұсқасының болуы да осыған дәлел. Бірнеше кварталға созылып 
жатқан алып ғимарат Луврдың туындыларын аралап көріп шығу үшін 
1 апта уақыт қажет шығар. Арманымыз Мона Лизаның түп нұсқасын 
көру болғандықтан мәреге жеттік. Түп нұсқа бірнеше қатар 
қоршаулармен қоршалған. Дәл түбіне жақындау мүмкін емес. Әлемнің 
әр түпкірінен келгендер қаптап тұр. Суретке, камераға түсіріп жатқан 
жұрт. Әлдебір энергетикалық құбылысқа, күшке толы Джаконданың 
сиқырлы көзіне біз де қарадық. Сонымен бірге тамаша әсер қалдырған 
1899-1905 ж. өмір сүрген Камилла Клодельдің «Толысқан жас» (Зре-
лый возраст), Гюстав Курбенің (1866 ж.) «Әлемнің пайда болуы» (Про-
исхождение мира) т. б. еңбектер болды. 

Францияның ЖОО-десе алдымен Сорбонна университеттер жүйесі 
еске түседі. 1257 ж. теолог ғалым Франция королі Людовик ІХ-дың 
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рухани жетекшісі болған Роберт де Сорбон негізін салған оқу орны 
алғашында кедей балаларына арналған колледж болған. Бір кезде 
4 факультетте оқитын 16 студенттен бастаған оқу орнының қазірде 
құрамында 13 университет бар. 17 факультетте 23000 шәкірт оқиды. 
Онда Оноре де Бальзак, Николай Гумилев, Пьер Кюри, Марина Цве-
таева сияқты т. б. әлемге әйгілі адамдар оқыған. Мұндағы оқуды 
мемлекет қаржысы қамтамасыз етеді. Оқу орындары жайлы сөз 
болған соң еске түсіп отыр, Швейцарияда әдепті, мәдениетті, білімді, 
көргенді, сыпайы қыздар мектебі осы күнге дейін бар. Диана ханшай-
ым, герцогиня Корнуоля т. б. оқыған мектептер әлі күнге дейін зиялы 
қыздарды тәрбиелеп келеді. Берндағы политехникалық университет-
те әлемге танымал ғалым Альберт Эйнштейннің оқығанын, осы оқу 
орнының қабырғасынан шыққан жиырмадан астам ғалымдар Нобель 
сыйлығының лауреаттары болғаны үлкен ұлттық мақтаныш екенін сол 
мемлекетте болғанда естіген едік. Міне, ғылымның дамуы деген осы 
болса керек!

Орыстың тамаша ақыны ақын Анна Ахматованың сыртқы келбеті 
көптеген суретшілерді қызықтырған екен. Солардың бірі Модильяни-
мен А. Ахматова 1910 ж. Парижде танысқан. Араларында ғашықтық 
роман болып, сол мүсінші салған, ақынның ойланып отырған тамаша 
бейнесі Сорбоннаға жақын жерде орнатылған. Тағы бір есте қалар 
орындардың бірі Пантеон яғни, «барлық қасиеттілер храмы». Мұнда 
кіре берісте «Ұлы адамдарға Отаны риза» деп жазылған. Онда Вольтер, 
Гюго, Золл, Пьер және Мария Кюрилер т. б. ұлылар жерленген. 

Еуропа елдерін аралаған кезде есте қалған бір жай – олардың та-
рихи мұраларды бағалап, сақтай білуі болды. Әрине, айта жүрер, үлгі 
етер дүниелер, сәттер аз емес. Жазу, сызуы ерте қалыптасқан ежелгі ел 
болғандықтан да болар мұндай тарихи жәдігерлердің көп болуы. Де-
генмен есте қалар, жадыңда ұстар жайлардың бәрін сипаттау мүмкін 
еместігіне көнуге тура келеді. Армандағы ақ қала Париждің бейнесі 
сол мемлекеттің айнасы тәрізді. 



    223    

Тіршілік

ШЕЖІРЕЛІ ЧЕХИЯ

Шетел аралау дегеніміз өмірімізге мықтап еніп, ауылдан ауылға 
бара жатқандай, алып құс-ұшақтың ғажабының арқасында Чехияның 
астанасы Прагаға жеттік. Бұл шетелдіктердің жақсы бір қасиеттері 
уақытында қарсы алып, шығарып салып тұратындары бар. Ойдағы 
күмәнді сейілтіп, алдымыздан аты-жөнімізді жазып, көтеріп тұрған 
шала болса да орысша сөйлейтін чех азаматшасын көргенде бірге 
туғанымызды көргендей қуанысып қалдық. 

«Таңертең сағат 9-дан 15 кеткенде келемін» деген Ийтка айтқан 
уақытында дәл келді. Бәріміз зираттар арқылы өтетін жолмен «Radio 
Free Europe» мекемесіне қарай бет алдық. Жол-жөнекей Ийтка 
Чехияның бостандығы үшін өзін-өзі өртеп жіберген, сөйтіп ұлттық 
батырға айналған Ян Палах жөнінде әңгімеледі. 1968 жылы көтеріліс 
жайында Кеңес әскерлерінің басып алуы, олардың әрекеттері жай-
лы айтып берді. Көптеген тексерулерден кейін Еуропа радиосының 
алып ғимаратына кірдік. Оның ішінде 21 елден 20 тілде ақпарат та-
рататын журналистер жұмыс істейді екен. Олардың ақпарат тарату 
тәжірибелерімен танысып, тікелей эфиріне қатысып, технологиясын 
көрдік. Қазақ тілінде хабар беретін редакцияны Едіге Мағауин деген 
азамат басқарады екен. Ағылшынша судай, орысша-қазақша жетік 
сөйлейтін азамат біздерді өте жақсы қарсы алды. Студенттердің 
тәжірибеден өтуіне жағдай жасады. Өздерінің арнайы қонақтарға 
арналған пәтерлерін берді. Жалпы бұл радиоға тәжірибеден өтуге 
біздер тұңғыш рет қадам жасаппыз. Оның өзі ақпараттың қоғамдағы 
маңызының артуынан деп білдік. Кеңес Одағы тұсында «Азаттық» 
радиосын оппазициялық бағытта деп түсінетінбіз, олардың және 
басқа редакциялардың жұмысымен таныса келе, олардың ақпаратты 
объективті таратуға тырысатынын байқадық. 

Бізді жетегіне алып жүрген әйелдің орысшасы мардымсыз болға-
ны мен, көп білетін адам болып шықты. Оның Отаны өз халқын өз 
өнімімен ғана бағып отырғанын мақтанышпен айтты. Бұл жерде рабс 
деген шөп өсіріліп, одан биоотын жасайды екен. Ауыл шаруашылығы, 
мал шаруашылығы өнімдері өз халқын асырауға жетеді, сырттан алу 
өте аз көрінеді. Жемістер Испаниядан, Португалиядан жеткізіледі. 
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Прагадағы Вацлав алаңында жерге салынған крестер көзге түседі. 

Бұл осында болған дворяндар мен наместниктер көтерілісінің 

жаңғырығы іспетті, солардың 27-і аяусыз жараланып, олардың ба-

стары көп уақыт бойы бағандарда ілініп тұрған, яғни, «билікке қарсы 

келетіндерді осындай жаза күтіп тұр» дегенді білдіреді, халықты ашса 

алақанында жұмса жұдырықта ұстаудың тәсілін айғақтайды. 

Қала аралаған кезде Жижков мұнарасы ерекше көзге түседі. 

Биіктігі 100 метрлік мұнараның төбесіне қарай өрмелеп, еңбектеп 

бара жатқан кішкентай балалар бейнеленген. Чехтардың Давид Чер-

ный деген әр еңбегі ел арасында датталып, кейде мақталып жүретін 

атақты мүсіншісі бар екен. Осы еңбектеген сәбилер де соның еңбегі. 

Қалада (Кафка музейінің жанында) дәрет сындырып тұрған еркектің 

және Вацлав алаңында төңкеріліп тұрған аттың мүсіндері көзге түседі. 

Олар да осы мүсіншінің даралығын ерекшелеп тұрған еңбектер. 

Осы мүсіншінің еңбектері қойылған жерлер туристердің көп келетін 

орындарының біріне айналған. 

Еврейлердің ескі-жаңа кварталы, готикалық стильде салынған 

ежелгі ғимараттар тас көшелермен астасып жатты. 

Тағы бір табиғатына тамсанған орындардың бірі – Карловы-Вары. 

1350 ж. Чех каролі және Рим императоры болған Карл ІV аң аулап жүріп 

тауып алған шипалы су курорты. Прага қаласынан 130 шақырым жер-

де орналасқан, алайда айнадай болып жатқан жолдардың арқасында 

тез арада жетіп барасың. Курорттағы 60 түрлі жер асты суының 13-і 

емдік мақсатта пайдаланылады екен. Жыл сайын мұнда әлемнің 70 

елінен 85000 адам келіп демалатын, емделетін көрінеді. ХVІ ғ. соңында 

қалаға Кароль Карлдың қаласы деген статус беріледі. Негізгі мағынасы 

«Карлдың ыстық суы» дегенді білдіреді. Жер астынан атқақтап жатқан 

субұрқаққа келіп адамдар соның буымен демалады. 

Гетенің «Әлемде жақсы өмір сүруге болатын 3 қала бар. Ол – 

Веймар, Карловы-Вары және Рим» деген сөздерін қабырғаға жазып 

қойған. 1-Петрдің демалған үйі сақтаулы. Гитлер де демалған екен. 

Қала ның сыртында чехтардың Диснейленді орналасыпты, балалар 

үшін ойнаудың бар мүмкіндігі жасалған. 

Қаланың ортасынан қақ жарып ағып жатқан өзенмен «Кешкі Прага» 

деген кеме серуені ұйымдастырылған. Оттар самаладай жарқыраған, 

тап-таза, әсем қала көздің жауын алады. «Билеп тұрған үй», «Билеуші 

фонтандар» деген ғажап ғимарат пен симфониялық оркестр әуеніне 

билейтін субұрқақ шынымен ғажайып көрініс. Классикалық музыка-
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ларды, тамаша симфонияларды тыңдай отырып, ғажайып әлемге тап 

болғандай әсер аласың. 
Жарқылдаған дүкендер әлемге әйгілі чех хрустальдарымен тол ты-

рыл ған, чех гранаты деген тастары да бірден көзге түседі. Хрусталь дан 
жасалған аспалы шамдардың әдемілігіне, әсемдігіне көз тоймайды. 
Біздің бір байқағанымыз, европалықтардың басты ерекшеліктерінің 
бірі – азды көп қып, жоқты бар етіп көрсете алатын қабілеттерінің 
мықтылығы. 

Ерекше көзге түсетін бір жай Европа қалаларының тазалығы. Қала 
қоқыстарының түрлі-түсті боялған арнайы жәщіктерге жеке – жеке, 
пластик, қағаз, тамақ қалдығы т. б. бөлек жиналып әкетіледі екен. 
Көлік мәдениетіне риза боласың. 3-5 минут сайын ағылып келіп жатқан 
көліктің қайсысына отырам десең де таңдау өзіңізде. «Ақша төле, билет 
көрсет» деп, әйтпесе жолаушы жинап жанталасқан жүргізуші дегенді 
немесе кез келген бұрыштан таяғын шошайтып тоқтатып тұрған авто-
инспекция қызметкерін көрмейсің. Бәрі өз ретімен, ыңғайымен жүріп 
жатыр. Иық тірестіріп, сығылысып болмаса автобустың артынан қуып 
жүргендер кездеспейді. Өмірлері қоғамдық көліктің ішінде, кептелісте 
өтіп жатқан өзімізді аядым. Қоғамның барлық іс-әрекеті халық үшін 
болатын кездің тезірек болуын армандаған күйде еуропалық сапардан 
оралдық. 



    226    

Клара Қабылғазина

АЛҒАШҚЫ ТАМШЫ
 (эссе)

Сонау қарашаны қарға бөктiрiп, күздiң қара суығын азынаған ақ 
боранға айналдырған биылғы қыс табиғатты тұмшалап алып, еңсе 
көтертпегелi бiраз болған. Жазда жыршы құстардың базарына айнала-
тын алма бағының арасында қар мен екпiндi желдiң шиырынан басқа 
iз жоқ. Өзге қанаттылар жылы өлкеге кеткенде де, ыстық-суықта сыр 
бермей, осында қалған суық торғайлар да бұйығы, момақан қалыпқа 
көшiп, бүрсеңдеп, пiшендiк пен қора маңынан шықпай кiбiртiктеп 
жүргелi қашан... Қайда қарасаң да қыс ызғарынан мезi болған құстар-
ды көресiң. Күн қабағы жылт етсе, қарқылдап, даңғаза ойынын бас-
тайтын қарғалардың да биылғы қыста сыбысы бiлiнбей кеткен бола-
тын. 

Бүгiн шығыстан екi апта бойы екiлене соққан желдің екпiнi ба-
сылып, ептеп жылылық бiлiнгендей күн көзi жылт еттi. Ол мына көз 
қарықтыратын ақшаңқан даланы бұрынғыдан да жарқыратып, жан-
дандырып жiбергендей. Ең алдымен бұл құбылысты осы өлкенiң 
кiшкентай тұрғындары – суық торғайлар сезiніп, пiшен ығынан, қора 
қуысынан шығып, бұтаға қонақтап, сiлкiнiсiп-сiлкiнiсiп алды. 

Күн көзi шарықтай көтерiлген кезде торғайлар тiптi көңiлденiп 
кеттi. Қыза-қыза бiрiн-бiрi тыңдамастан тiршiлiк тiрегi – күнге де-
ген пәк көңiлдерi мен алғыстарын бiлдiруге кiрiскендей мәре-сәре. 
Ұзақ қыста үстi-үстiне жауып, шатырды қайыстырып жiберген қалың 
қардың өңi жiпсiп, күн нұрына маужырап, балқи бастаған сыңай та-
нытты. Көп ұзамай үй кенересiндегi қардан қуаныш жасына ұқсас, 
мөп-мөлдiр жалғыз тамшы шолп етiп үзiлiп түстi. Бұл сәттi аңдып, 
байқап отырғандай-ақ бұта басындағы кiшкентай құс базары қыза 
түстi. Торғайлар тобына әлдеқайдан, өткен жылы үйiрiне ерiп кетуге 
үлгермей, осы өлкеге қыстап қалған қос көк кептер келiп қосылды. 
Күн нұрына арқасын тосып, алғашқы тамшының таму сәтiн қуана 
тамашалауға әдейi келген қонақтардай отырыстары оқшау, маңғаз. 
Ара-кiдiк сiлкiнiп, таранып қояды. 

Көптен берi көрiнбеген күн көзi де ақша қар тұмшалаған жер 
бетiне елжiрей назар тастады. Осы сәтте манағы жалғыз тамшының 
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жалғастары әр жерден жылт еткен қуаныштай шолп-шолп үзiлiп 
түсе бастады, бiраздан соң бiрқалыпты ырғақпен тартылған жан 
балқытар күйдiң толқынына айналды. Бұған торғайлардың нәзiк 
шиқылы қосылып, наз бен махаббатқа, гүлге, сезiмге толы көктем 
симфонияның кiрiспе бөлiмiн бастай жөнелгендей болды. 

Бас-аяғы бiр сағаттай ғана уақытқа созылған осы сәт табиғатты 
қысқы ұйқысынан оятып, көктемнен қуанышты хабар әкелiп үлгердi. 
Ағаш бұтақтарына, шатыр кенерелерiне сүйрiктей әдемi, аспандай 
көгiлдiр сүңгiлер байланды. Сол мезет көңiлге, алғашқы тамшыдай 
шолп етiп, көктем лебi тамып түскендей болды. 
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БАЛАҒА ХАТ
Эпистолярлық эссе

Өмір-өзен ағып кетіп жатыр. Өтіп жатқан күндер анау мидай 

даладағы құмға сіңгендей жоқ... Қайтып оралта да, көре де алмайсың... 

Алайда, санаңда сағымдай бұлдырап, сол күндердің естеліктері 

қалады. 

Тағы да өз- өзімнен жымиып, езу тарттым. Сендердің томпиған түр-

лерің, қолдарың, барбиған саусақтарың қандай тәтті еді... Күні бойы 

сәл қышқылы бар уыз иістеріңді иіскеп, сүйе беретінмін. Алғаш тіл-

дерің шыққандағы сәтке ештеңені айырбастамайтыным хақ. Қандай 

бақытты күндер еді... 

Сәбидің ана бойына біткеннен бастап тіршілігі бірге жүреді, жүрегі 

бірге соғады. Тұла бойынан бөлініп шыққаннан нәрестенің ары қарайғы 

тірлігі де сол ананың қамқор-құзырында. Абайдың әжесі Зеренің 

аузына салынған (мүмкін шыққан) мынадай бір сөз бар екен: «Бала 

тапқанның бәрі ана бола алмайды» деген. Сол айтқандай, бүгіндері 

жатырынан шыққан нәрестені қоқысқа лақтырып, өлтіріп жатқан, ба-

лалар үйіне тастап кетіп, өз қарабасының бағы үшін өгей әке қолына 

тапсырып, аяусыз ұрып-соғып жатқандар қаншама?! Оларды ана деу-

ге ешкімнің де аузы бармас... Бірді айтып, бірге кеттім-ау... 

Балапандарым, менің... Сендердің алғашқы уілдегендерің, маған 

келгілерің келіп талпынғандарың, неше түрлі қылықтар шыға бастаған 

сәттерің бәрі-бәрі көз алдымда. Қаңғалақтап қадам басып бара жат-

қаның да құлап түсер ме екен деп, жан-дәрмен, жүрегім аузыма 

тығылып, талай ұмтылдым-ау... Жазатайым құлап қалсаң, соғып алған 

жеріңнің ауырғанын жаныммен сезініп, жанарға жас үйіріліп, жазатай-

ым шікірттеніп, ауыра қалсаңдар бірге ауырдым ғой... Әлдебір тәтті, 

дәмді бірдеңе қолға түсе қалса «құлындарым жесінші» деп титтәй 

түйіріне дейін сендерге сақтап, тәбетке тиым салушы едім... 

Жылға жыл қосылып есейе бастадыңдар. Хат танытып, сабақ-

тарың ды қаратып, білгенімді үйретіп әбігер болушы ем... Сондай 

бір күндерде қатты ұрысыппын ғой, оны анадағы бір әңгімелеріңнен 

байқап қалдым. Майлы жерден бір тартатыным бар еді, әбден сендер 
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есіріп кеткенде. Сөйттім бе екен? Өйткенше, қолы құрғыр неге түсіп 
қалмады екен?! Енді соған өкініп отырмын. 

Ең кішкентайымды бір қолтығыма қысып, біреуіне етегімнен ұста-
тып, бір қолыммен ас дайындап, күнде ауыстыруға жетіспейтін киім-
кешектерді түнімен жуып, кептіріп, өтектеп, ертеңгісін әп-әйбат қып 
біріңді мектепке, біріңді балабақшаға жеткізіп, әрі қарай тіршіліктің 
қарекетіне беттеп, «кешікпейін, бастықтан сөз естімейін» деп емпең-
деп, жартылай жүгіріп, екі өкпемді қолыма ап қызметіме жетуші едім... 
Жұмыстан қайтқанша сағынып, ет жүрегім елжіреп, сендерді көр-
генше асық болатынмын. Жол-жөнекей кешкі ас мәзірлерін ала-ма-
ла, бір қолыммен сендерді жетектеп, қазақтардың қабатына (5-қабат) 
көтеріліп, күні бойғы шаршау бар, әлсіреу бар (қай бір тоя тамақ іштік 
дейсің...) үйге кіретінмін, сонда да бақытты едім. Өйткені, менің дем 
беретін қуат күшім сендер бар едіңдер. 

Кешкі дастарханда бас қосып бірге ас ішкен қандай мереке еді... 
«Тамақ дайын боп қалды, ішіп бірақ кетіңдерші», – деп үлкендеу 
ыдысқа құйып жіберіп, әрлі-берлі шайқап, суытып үлгеретінмін. Бірақ, 
сендер асығып тұрғансыңдар, сонан соң да менің асыма қарамадыңдар. 
Ертеңгісін бәріңді шығарып сап, кешкісін қарсы алу, үй ішінен тәтті-
дәмді бір иістерді шығарып, сендердің көңіл-күйлеріңді жадыратар 
әрекет жасайын деп жанталасып жүгіретінмін... Алайда, кешке қарай 
қарсы алатын да ешкім болмай қалушы еді... Өйткені біреуіңді дос-
жолдастарың, біріңді қыз, жігіт күтіп дегендей, әркімнің өз шаруасы 
табылатын. Мұңая отырып, бір өзім шай ішетінмін. 

Шаш ағарды, бетті әжім басты. Денсаулық сыр бере бастады. Аяқ-
тардың баяғы жылдамдығы азайып, шау тарттым. Сонда да балала-
рыма қызмет етейін, соларға жылы болсын, солар тоқ болсын, солар 
қиналып қалмасын деп әрекеттене бердім. Қызметтен оралған ба-
лаларымды қарсы алғым-ақ келеді..., бірақ табиғаттың заңдылығын 
аттауға құқым жоқ, әйелі қарсы алады. Есіктен шығып бара жатқанда 
да зайыбымен қоштасып алсын, кедергі жасамайын деп бөлмеме кіріп 
кетемін. «Анашым, мен кетіп барамын» деген бір ауыз сөзді естіп, 
«Жасаған жолыңды оң қылсын, Алладан шапағат болсын!» дегенді ай-
тамын деп күтіп отырамын. Бірақ, олай болмай қалады, іштей тілеп 
тілектерімді, налып, көзіме жас тығылады. «Ананың көңілі балада, 
баланың көңілі далада» деп бабаларымыз осының бәрін бастарынан 
өткерген соң айтқан екен ғой... 

Сонан соң тағы да бөлмемнің есігі ашылып: «Анашым, қалың қалай?» 
деген сөзді біреуі болмаса біреуі айтар деп күтемін. Жарайды, заман-
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ның өзі де арпалысқан күндерге алмасып кеткен ғой, мүмкін шаршап 
жүрген болар... Осы мен де қызықпын! Өкпелегім келіп тұратыны несі? 
Қартайғанның белгісі ғой... Оны айтасың, кейде еркелегім де келеді. 
«Ана жерім ауырып, мына жерім ауырып, мазамның болмай тұрғаны-
ай!... «деп қаламын сөз арасында. Ондағы қулығым: «Ой, қай жеріңіз? 
Не боп қалды? Ауырмашы, анашым, сен бізге керексің...», – деген 
бір ауыз шипалы, дуалы сөзді күту болатын. Алайда, оны естімеймін, 
мүмкін естімей қалармын... 

Дәлізде қыбыр-жыбыр көбейіп, әлдебір көлемді қапшықтарды 
қолына алып, келін өте шықты. Мойнымды бұрып қарап жатырмын 
мен де. Сәлден соң немерелер жаңа бірдеңелерді киіп, қолдарына 
әлдене заттарды ұстап шығып жатты... «Е..., дүкен аралап келген екен 
ғой... Анашым, мына орамалды сізге алдым...», – деп маған да бірдеңе 
беретін шығар деп дәмеленіп қалдым. 

– Төріңнен көрің жуық қой, бейбақ, саған дүниенің не керегі бар?- 
дейді сайтан ой. 

– Жоға... дүниенің керегі не маған? Әншейін көңіл ғой, – деймін. 
Балапандарым, менің... Балаларыңнан өздеріңді көріп, сендердің 

бал шақтарыңды есіме қайта алып, іштей рахат сезімге бөленіп, көз 
алдыма елестетіп, әдемі күй кешіп жатып көзім ұйқыға енеді. Түн ұзақ. 
Бірер сағат қалғимын, көңіл ояу жатады. Күні бойы отыра-отыра кей-
де зерігемін. Асүй жақтан сылқылдап күлген дауыс естіледі. «Е, бала-
лар бір қызық әңгіме айтып жатыр-ау, шамасы» деп қыбырлап, мен 
де үстелдің шетіне келіп жайғасамын. «Бір қызық әңгіме айтып жатыр 
едік, сізге айтып берейік» дей ме деп, орамалымды құлағымның сыр-
тына сырып, дайындаламын. Бірақ, бекер дайындалыппын... 

– Аш емес, жалаңаш емес, отырған жерінде отырмай ма, кедергі 
жасамай, – деген ойды келіннің алая қараған көздерінен оқыдым. Әлде 
солай көрінді ме? Солай көріне салса екен... Ой-бой,... талай көздердің 
сырын, пенделердің ойын сезіп, біліп қоятын қалге жетіппіз ғой... 

Әрі аунап, бері аунап, әлсін-әлсін балапандарымның өмір кезең-
дерін кезегімен еске алып жатамын. Біреулері кештеу оралды-ау ша-
масы... есік ашылды. Жабылғанын, бөлмелеріне қарай өткенін сезіп 
жатырмын. Жол жөнекей есікті ашып: «анамыз ұйықтап жатыр ма 
екен, әлде бір жері мазалап ұйықтай алмай жатыр ма екен?» деп есік 
ақырын ашылып, біреуі қарайтын шығар деп күніге күту де әдетке 
айналған. «Алла, сақтай гөр, өстіп жатып өліп қалсам, балаларыма 
бір ауыз жылы сөзімді де айта алмай кетем бе?» деген қорқыныш та 
ұялай қалады. Сондықтан, мұндайдың алдын алып, бәрінің басы жина-
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ла қалғанда оларды жанымнан да жақсы көретінімді, олардың өмірін, 
денсаулығын күніне бәлен рет Алладан тілеп, дұға оқитынымды, тек со-
лар үшін өмір сүріп келгенімді айтпақпын. Айтқандай, «зейнетақымды 
алғандарыңда «мынау әжелеріңнің әпергені» деп немерелерге де 
бірдеңе әперіп қойсаңдаршы» дей салайын... Немерелер дегендей 
олардың тәрбиелеріне де іштей алаңдап, жақсы адам болып өссе екен 
деймін... Кейбір кемшіліктерін байқап, келіндердің бала тәрбиесіндегі 
олқылықтарын түзегім келеді. Кейде әкелері жоқ сәтін пайдаланып, 
ұрып жіберіп жатқандарында жүрегім шаншып кететіні бар. Мен өзім 
бала ұрып, жанын ауыртқан емеспін, оларды әлпештеп-ақ өсірдім. 

Күні бойы көгілдір жәшіктің қазақшасын қараймын ғой, баяғы. 
Бір хабарда қарттар үйінде тұратын көген көздер жайлы айтып жа-
тыр екен, көпшілігінің бала-шағасы бар көрінеді. Біразы келінге 
жақпаған, соның шешімімен әкелініпті. Бір кемпір: «Өзімнің мінезім 
шайпау, бетің бар, жүзің бар демей айтып салатыным бар еді, содан 
жақпадым», – деп отыр. Япырай, айтса балаларының кемшіліктерін 
айтқан шығар... Сонда сүйретіп, көзін жәудіретіп, біреудің қолына 
телмеңдетіп, ажалын күткізіп осында апарып тастай ма екен? Алла, 
сақтай гөр мұндайдан! Қой.., ойымдағы кейбір жайларды айтамын 
деп едім ғой... Енді айтпаймын. Балаларымның босағасында (қандай 
жағдай болса да) жүре бергім келеді. Қартаяйын дедім-ау... қит етсе 
көзге жас үйіріледі. «Әй, текке жылағаны несі, басыңа көрінгір!» деп 
баяғыда үлкендер қарғап жатушы еді. Құдай-ай, сақтай гөр, балапан-
дарымды! Отбасына жаманшылық көрсетпе! Немерелерден мейірім, 
шапағат бере гөр, Аллаһ!

Ананың хатын әдіптеп жеткізген 

Клара
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ӘКЕ ӘНI
(адами эссе)

Халықта қыз бала көбiне анаға қарағанда әкеге жақын дейдi… 
Небiр ой қорытындысы текке айтылмайды ғой, бұл пiкiр де көп жылғы 
тәжiрибе, ақиқаттың нәтижесi шығар… Мен де әкеме жақын өстiм. Ол 
– әдетте көп сөйлемейтiн, томаға тұйық адам. Ал, кейде бiр көтерiңкi 
көңiлде отырған сәтте әңгiмеге тарта қалсаң, шешiлiп қоя бередi. Өзi 
қуақы тiлдi, тiптi, әңгiменiң бояуын түрлендiрiп, соншалықты сезiммен, 
жүйелi баяндап есiңде мәңгiге қалдырады. Кей-кейде шүберектен 
тiгiлген боқшаны иығына асынып, сонау Терiс-айрық өзенiнен өтiп, 
жаяулатып көршi ауылдағы мұсылман мектебiнен оқығанын айтып 
өтедi. Көбiнесе Ресей жерiне күн туған сәтке әлсiн-әлсiн орала бередi. 

– … Соғыс басталған сол бiр күндер әлi есiмде. Ол кезде мен 18-
ге жаңа толған жiгiт едiм. Шағын ғана ауылдың азаматтарына бiр-ақ 
күнде шақыру қағазы келдi. Бәрiмiз майданға бiрге аттандық. Алғашқы 
кездерi адам ату түгiлi қолына мылтық ұстап та көрмеген өзiмiз 
сияқтыларға қосылып, бiраз оқу-жаттығуда болып, 1941 жылдың 
аяғына таман соғысқа кiрiсiп те кеттiк. Бүкiл соғыстың жолын жүрiп 
өттiк қой… Қайсыбiрiн айта берерсiң… Сәл бiр жазушылық қабiлет 
болғанда әлденеше роман болатын жайлар көз алдымда. Кейiнгi жас 
жазушылар соғыс тақырыбына жазған уақытта, шiркiн-ай, ешқандай 
сезiнбей жазып отыр-ау деп ойлаймын. Шын сезiнбеген, түйсiнбеген 
адамнан шығар ой да табиғилықтан аулақ кетедi ғой. 

Иә, бiрдi айтып бiрге кетпейiн. Сталинград түбiндегi бiр қанды 
шайқаста сол жақ сан еттен тиген оқ оң жақ жанбастан шығып, қатты 
жараланыппын. Есiмдi жинаған сәтте байқағаным үсiнуге жақын 
қалғандаймын. Көп қан кеткен сияқты. Көз қарауытып, дене қозғалтар 
емес. Айдала. Жатқан жерiмнiң қары ерiп, қанға араласып ендi қата 
бастағандай екен. Қозғала алмай, әрi айналаны бажайлап бiраз жат-
тым. Шабуылға таң ата шыққанымыз есiме түстi. Күн бесiн уақыты 
сияқты. Екi аяқ мүлде жоқ тәрiздi. Қозғалып көрейiн десем, адам 
төзбес аурудан көздерiмнiң алды қарауытып, қайтадан есеңгiреп 
қалдым. Дегенмен, текке өлмеуiм керек, күресуiм керек. Жанға батқан 
аурудан қорқып қозғалмасам, ай-далада қалғаным ба деген ой да шар-
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пып өттi. Көздi қарауыттырып, миды солқ еткiзетiн аурудан ышқынып, 
бiр жанбасқа аударылып, сосын еңбектеп жылжитын қалыпқа түстiм. 
Қол, иық, арқа, мойын, дегендерiңнiң бiрi де қозғауға келер емес, 
сiресiп қалған. Бар күштi жинап алға ұмсындым. Бiр-екi қарыс жер 
қозғалған сияқтымын. Тағы, тағы қозғалдым… Денеме қан жүре 
бастаған сияқты. Осылайша қанша жылжығаным есiмде жоқ, тағы да 
ессiз жатқан жерiмнен медсанбаттың адамдары тауып алып, жедел 
көмек көрсетiптi. Бұдан кейiн бiрнеше рет жараландым. Мынандай 
майда-шүйде жараларды есепке алмағанда, – дейдi басын оқ жұлып 
кеткен саусақты көрсетiп қойып. «Қырық жыл қырғын болса да, ажал-
ды өледi» деген осы шығар, – дейдi де осындай жайттардың куәлары 
мыналар дегендей ордень, медальдарының куәлiктерiн алдыңа жай-
ып салады. III дәрежелi Даңқ орденi, Қызыл Жұлдыз орденi, «Сталин-
градты қорғағаны үшiн», «Ленинградты қорғағаны үшiн», «Ерлiгi үшiн», 
«Германияны жеңгенi үшiн» медальдары және тағы да басқа марапат-
таулары көзiңiзге түседi. 

 – Берлинге ту тiккен күн бүгiнгiдей-ақ көз алдымда. Соғыс бiттi, 
бiз жеңдiк дегендi бiр-бiрiмiзге айтып, кез-келгендi сүйiп, құшақтап 
жүрмiз. Қуаныштан жылаған дегендi сонда өз басымнан кештiм. Бұл 
күнге жетпегендер қаншама десеңшi! Бiздер солар үшiн жыладық. 

Майдандағы ерлiктер куәгерлерiнен соң, келесi бiр папкаға көзiңiз 
түседi. Бұл – соғыстан кейiн бейбiт еңбекке араласқан жылдар 
шежiресi…

«Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай аудандық суландыру жүйесi 
басқармасының инженер-гидротехнигi Жабықбаев Қабылғазы еселi 
еңбегi, адал қызметi үшiн… наградталады» деп басталатын жолдар 
көзге оттай басылады. Сан-алуан грамоталар, құттықтаулар, бiрнеше 
дүркiн бесжылдықтар қорытындысы бойынша алған марапаттаулар. 

Әке өткен өмiр жолының осы бiр парақтарын ақтара отырып, ойға 
қаламын. Әкемнiң еңбек өтілі ұлы Жеңiспен жасты екен-ау! Соғыстан 
Жеңiспен оралған ол бiрден еңбекке араласты. Өйткенi, ол жыл-
дар ауыртпалығы демалып отырғанды көтермейтiн халде болғаны 
баршаға белгiлi. Шаруашылық басқарды, партия жұмыстарында бол-
ды. Әйтеуiр, қай жерде жүрсе де еңбегiн аянбады. 

Ардагер әке жолы көпке үлгi. Қазiргi кезде Украинада еңбек ететiн 
үлкен ұлы Какен, милиция қызметкері Төкен, дәрiгер-педиатр Гүлмира, 
әке жолымен гидротехник мамандығын қалаған Мұрат, құрылыс ма-
маны Тұрсын сияқты балалары әке үшiн әрдайым мақтаныш. Кей-
кейде әке әңгiмесiн тыңдай отырып, ойлаймын»бұл кiсi сияқты Отан 
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үшiн от кешкен, талай азап тозағын басынан өткергендер саны аз-ақ 
қалған шығар-ау» деп. Қандай ер адамдар! Нағыз батырлар осылар-
ау! Бұларға қанша құрмет, қанша iлтипат көрсетсең де аздық етер… 
Үкiмет, қамқорлығы өз алдына ғой, әрине. Менiң сөз етпегiм, адам-
дар құрметi. Кейде кезекке тұрғандар алдына келiп «Отан соғысына 
қатысқан» деген кiтапшасын көрсетiп, әлгi бiр затты алғысы келген 
адамды кейбiреулер тiлдеп, сол бiр жанның жанын ауыртып жата-
ды. «Осылар-ақ кимелеп жүредi екен, өздерiңе арналған дүкенге неге 
бармайсың?» – деген сөздiң өзi сол адамға соғыс азабынан да ауыр 
тиедi-ау! 

Бұл бiр ғана мысал. Былай қарасаң, уақ-түйек секiлдi болғанымен, 
мұның түп астарында үлкен мән де бар. Отан үшiн от кешкен, 
басқыншылардан елiн қорғаған адамдарға деген iлтипаттың кей-кейде 
ұмыт болатыны кешiрiлмес жай. «Бiз үшiн Отан деген тек Қазақстан 
болмады. Бүкiл Совет елiн Отан деп ұқтық. Сол үшiн кеуденi оққа 
тостық», – дейдi ол. Бұл әсiресе, соңғы буын жастарға ескертер мәселе. 
Бiздер, кейiнгi ұрпақ өкiлдерi, ол адамдарға өмiрбақи қарыздармыз. 
Бiз сол қарыздарымызды өз адамгершiлiгiмiзбен өтеуге тиiспiз. 

Әр жылғы 9 мамыр күнi бiздiң үйде кiшiгiрiм той болатын едi. 
Жан-жақтағы балаларынан жеделхаттар келiп жататын. Аудандық 
салтанаттың, әкiмшiлiк жиналысының төрiнде кеудесiне ордень, ме-
дальдарын тағып шығып, шалқып бiр отырады. Осы сәтте мектепке 
де шақырып жатады, естелiк айтып берсе екен дейдi. Әке көңiлi көл-
көсiр. Мiне, осындай бiр күнi ол кiсiнiң ыңылдап ән салғанын естисiң. 

Әридай-ай, құрбым-ай, әридай-ай…

Маған сол бiр ыңылдап салған қазақ әнi әуенiнен ыстық ән жоқ 
сияқты бұл тіршілікте. Алысқа ұзап кетсем де, әр күн сайын құлағымда 
сол әуен тұрады. Кеудемдi, санамды сағыныш билейдi. Осы бiр өмiр 
мен өлiм өткелiнен бiрдей өтiп, қарапайым батырға деген сағыныш 
лебi есе түскендей болады… 

Ол кiсiнiң қызметi су маманы болғандықтан, қарамағындағы екi-үш 
ауылдың егiн-жайын суландыру мәселесiмен айналысатын. Сондықтан 
да науқан уақытында жарғақ құлағы жастыққа тимей, атқа мiнiп егiн 
аралайтын. 

Жақсы өнiмдi көрiп қуанатын, көңiл толмастай жай болса күйi-
не тін. Туған дала табиғатымен бiрге қуанып, бiрге мұңайып жасасып 
келе жатқанына жарты ғасырдан артық уақыт өтсе де жарғақ құла-
ғы жастыққа тимейтін. Дәл осылай Жер-ананы сүю, қадірлеу, сол 
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ана ның перзенті болғанына қуану екінің бірінің қолынан да келмесі 
анық... Кейін құрметтi демалысқа шықса да, маусымдық жұмыстарға 
араласқан еді... Ажал деген алпауыттың құрығы жетпейтін жер бар ма 
екен, шіркін!.. 

Бозғылт сағым көлбеп жатқан сар даланы кезiп келе жатып та 
әлгiбiр әуендi ыңылдаған шығар… Желмен шайқалып тұрған бағана 
сымдары сол әуенмен тербелгендей болушы еді… 

Алатаудан соққан самал сонау шығыстың желiнен сол әуендi iлiп 
ап, маған жеткiзiп тұрғандай көрінуші еді… 
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КӨРГЕНДІ ЖЕРДІҢ ҚЫЗЫ 
 

«Қыз өссе- елдің көркі» деген қазақ мақалының қалай, қашан пайда 
болғаны беймәлім. Әйтеуір, қазақ қазақ болғалы айтылып келе жатқан 
тәмсіл екені даусыз. Қапысыз тауып айтылған. Ежелден қызды ұлдан 
төмен көріп «Алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық» деген-
де оларды кемсіту мақсатында емес, қайта олардың табиғи нәзіктігін, 
әлсіздігін білдіру мағынасында айтылғанын түсінген жөн дер едім. 

Қыз бала – болашақ әйел, болашақ ана, шаңырақты ұстап тұрар 
уық тары, тіршілікті жалғастырушылар. Бірақ біраз уақыт бұрындары 
осы бір табиғи қағидалар ұмытылып, «еркекшора» қыздар көбейіп, 
сондай бір келеңсіз бағыт алған жағдай болды. Оның өзі де заманның 
бір құбылмалы кезеңінің әсері болар. Орысша оқып, тәлім-тәрбие 
алған дардың дені сол бір бағыттағылар. Енді Алла –тағаланың өзі кең-
шілік танытып, халықтық дәстүрлеріміз, сипаттарымыз, салттары мыз 
қайта оралуда. Осыған орай қазақ қыздарына да талап артқандай. 
Бұрынғыдай емес, содан да болар өз тілдерінде сөйлеуге тырысушылық 
байқалады, бір нәрсені қазақшалап сұрасаң, барқ етіп орысша жауап 
қайтару, өздерін тым еркін ұстау сияқты келеңсіздіктер де аздап азая 
бастағандай.... 

Бұрын мектеп жасынан бастап қыздарға ұлдармен бірдей тәрбие 
жүр гізуді мақсат тұтты мектептеріміз. Қоғамдық жұмыстарды көп 
атқар тып, комсомол, пионер белсенділеріне тәрбиеледік. Сабақ оқы-
маған, тәртіп бұзған ұлдарды қыздарымыз жағасынан алып, сілкі лесе, 
мақтаппыз. Байқап отырсақ, сол кезден бастап –ақ оларды ер балалар-
ды сыйламаушылыққа үйрете бастаппыз. Сол комсомол жұмысының 
соңында кетіп, кейін партия қызметкері болып, тұрмыс құруды 
ұмытқан қаншама «патриот» қыздарымыз жүр?! Басы ауырып, балты-
ры сыздаған жағдайда не басын сүйер азаматы, не балалары жоқ. Ата-
ана болса не қартайып қалған, немесе о дүниелік болып кеткен. Аға-
бауырлары өз алдарына үйлі-баранды болған, «кәрі қыз» деген атымен 
не жеңге, немесе келіннің қолына қалай қарайды? Қартайған шағында 
олардың тірлігінің не болғанын қазір көріп отырмыз. Кәрілер үйінің 
көпшілігі сондай адамдар. Асылы, жалғызбастылық деген заты қазаққа 
жараспайтын қылық. Міне, бұл кеңестік дәуірдің тәрбиесінен болған, 
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қыздар тәрбиесіне кесірін тигізген идеологияның әсері. Ал, қазір ше?! 
Қазіргі қыздардың тәрбиесінің бұзылғанын кімнен көреміз? Тәнін са-
тып жүргендер біздің қыздар. Ақша үшін арды архаизмге айналдырып 
жүрген біздің қыздар. Бірер баланы жолшыбай тауып алып, «саудалап» 
жүрген де солар. Ата сақалы аузына түскен, немере көріп, келін ұстап 
отырған ордалы ұяны бұзып жатқандар да осылар. «Тана көзін сүзбесе, 
бұқа бұйдасын үзбейді» деген бабаларымыз, яғни қыздар тәртіптерін 
бұзбасын деген емеурін жасаған. Оны ұғып, өз абыройларын сақтап 
жүрген аруларымыздың жерде қалғанын көргеміз жоқ. Ондайлардың 
бәрі әжептәуір отбасыларының уығын көтеріп жүр. Еркектермен тай-
таласамыз дегендердің көпшілігі сол жалғызбасты, кәрі қыздардың 
қатарын толықтыратыны анық. Өйткені, ер адамдарға ибалы, ина-
батты, тәрбиелі, адал, абыройлы, болашақ өнегелі ұл-қызының анасы 
керек. Біреудің көңілдесі болып, немесе біреудің отбасын ойрандап, 
ерін тартып алып құрған отбасы қарғысқа ұшырамасына кім кепіл? 
Олардың ұрпақтары кім болады? Әлем ғалымдарының дәлелдеуінше, 
баланың бойындағы қалыптасатын қасиеттердің 70-80 пайызы ана 
жатырынан пайда болатын көрінеді. 

Тәуелсіздіктің арқасында өмірге жаңалық еніп, шет елдердегі от-
андас, қандастарымызбен араласа бастадық. Сондағы бір ұнаған 
жайлардың бірі, мысалы, Түркияда қыз балалар мектебінің бөлек бо-
луы, олардың нәсілдеріне қарай оқытылуы. Бұл мүлде кемсітушілік 
емес, қайта оларды өмірге дайындау деп түсіндік. Тіпті ондай мектеп-
тер болмаса да, қыздарға арналған жеке тәрбие сабақтары болса құба 
–құп болмақ. Тіпті, бір мектеп оқытушысымен болған әңгімеден кейін 
жағамды ұстағанмын. Оның: «тәрбие, әдеп, иман деген сөздерді ай-
туды баяғыда қойғанбыз, оның орнына бала көтеріп қалудан сақтану 
жайында жиі дәріс өткіземіз» деген сөздері әлі күнге дейін құлағымда 
тұр. 

«Ауылдан келген аңқау қыздар қалаға барып бұзылып жатыр. 
Зинақор, жеңіл жүрістілер көбейіп барады» дейді. «Қаланың қазақ 
қыздары олардан да озып тұр, доллар қуып, тек шетелдіктермен 
байланыс жасап, киім, дүние қызығына түсіп жүргендер де солар» 
десіп жатады. «Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман бол-
са, замандасының бәрі виноват», – деп Абай атамыз айтқандай, 
қоғамның кінәсі, тәрбиелеушісі ата-аналардың кінәсі одан да зор 
дер едім. Инабатты, кісі алдынан кесе – көлденең өтпейтін, орысша 
оқыса да үй ішінде ана тілінде сөйлеп, сызылып тұрған қазақ қыздары 
жоқ деуге ешкімнің де аузы бармас. Ондай қыздарымыз өте көп. 
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Тіпті қаншалықты басқа тәрбиедегілер ортасында жүрсе де өз әдет-
ғұрпын жоғалтпаған арулардың біразын көзіміз көріп те жүр. Өйткені, 
оларды ата-аналары солай тәрбиеледі, солай талап қояды. Үй ішінде 
басқа тілде сөйлеуге рұқсат етпейтін, тек ана тілінде тілдесуді та-
лап ететін, балаларының бәрі кезінде ұлт мектептерінің аздығынан 
орысша білім алғанын, қазір де жоғары оқу орындарында сол тілде 
оқуларын жалғастырып жатқандарын, бірақ бәрі де домбыра тартып, 
Мұқағалиды жатқа айтатын отбасымен өзім араласып тұрамын. Соған 
қарағанда, кінә өзімізден-ау «Заманың қалай болса, бөркіңді солай ки» 
дегенге бөркімізді тым бұрып жібергенбіз. 

«Қызға қырық үйден тиым» деп текке айтпаған ата-бабамыз. Қыз 
тәрбиесі – ел тәрбиесі. Олардың тәрбиесіне қарап-ақ басқа елдер 
халқымызға баға береді. «Аталас ағайынға ұят келтірме», «Руымызға, 
сүйегімізге таңба салма» дейтін, соны насихаттап отыратын қарт-
тары мыздың азайып бара жатқаны да өкінішті. Қыз намысы – ел на-
мысы екенін ұмытпайық, қандастар! Аялдамаларда, көшелерде де 
қазақ жігіттері өздерінің әпке-қарындастарын жәбірлеп, тонап, алдап 
кетіп жататын жайларды да көп естиміз. «Жігіттер-ау, ұлттық намыс 
қайда?» дегің келеді. 

Жақында үнді еліне сапарға барып қайтқан бір танысыммен 
әңгімелескенім бар. Ол елде қай жерде, қандай көпшілік орында, 
қандай жағдайда болмасын, өз ұлтының өкілдерін, қандастарын ке-
зекке тұруға мәжбүр етпей, аса ілтипатпен қызмет жасайды екен. 
«Өзіңді-өзің сыйласаң, жат жанынан түңілер» деген қағиданы қатты 
ұстайтын көрінеді. Бұл – халқын қадірлеу, ұлтын ұмытпау. Осы бір 
тағылым дәл бүгінгі біздің халқымызға керек. Осындай жайлар ай-
тылмай, жазылмай жатса бір өкініш болар еді. Айтылып, жазылып та 
жатқан имандылық жайлы көп нәрселерді жастарымыз оқымайды-ау, 
міне, нағыз өкініш осы. 

«Мен қазақ қыздарына қайран қалам» дейтін тамаша ән біздің 
қыздарымызды мадақтайтын бірден-бір ән. Шындығында да, мадақ-
тауға тұратын қыздарымыз, құдайға шүкір, баршылық. Кейінгі 
уақыттарда болып жатқан сымбат конкурстарынан байқағанымыз-тек 
қазақша жетік сөйлейтін қыздарымыз ғана ондай жерде өз өнерлерін 
сарапқа сала алады. Ал басқа тілде тәрбие алғанмен, қазақилығын 
сақтаған кейбір бойжеткендеріміздің ішінде де небір өнерлілері бар-
ау! Оларды сырттата берудің де жөні жоқ. 

Ар, ұят, әдеп, иба деген терминдерді көнерген сөздер қатарына қосып 
ала жаздағандаймыз. Көпшіліктің алдында тылтитып немесе жартылай 
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жалаңаштанып киініп алатын, үлкен отыр-ау, кіші отыр екен-ау демей 
тайраңдайтын, ішімдіктің небір шетелдік түрлерін ішіп, шылымның 
да жоғары сорттарын шегіп, оза шығып, ирелеңдеп, қиралаңдап би-
леп ала жөнелетіндерді көргенде еріксіз төмен қарайсың. Олардан 
қандай жар, қандай ана шықпақ? Жарасымды тату-тәтті отбасының 
берекесін сақтау, әмәнда, әйелдің қолында ғой.... «Жақсы әйел жаман 
еркекті адам етеді, жаман әйел жақсы еркекті надан етеді» дегендей, 
жақсы қыз тәрбиелесек – жақсы ана, жақсы әйел тәрбиелегеніміз. Рас, 
кейде көргенді жерден шыққан тәрбиелі қызды бір берекесі кеткен от-
басына тағдыры тап келтіріп, опық жеуі де мүмкін. Он саусақ бірдей 
емес дегендей, сан түрлі адамдар бар. «Әйел жолы жіңішке» деген 
ғой. Бірақ, тіпті сондай күйге тап болғанның өзінде өзінің инабатымен 
жеңіп, көргенділік қасиетін сақтай білу де, шая-пая болып, бет-жүз 
жыртысып жатпау да киелі көргенділік, тектіліктің нышандары. 

Бірде мектепті орысша бітіріп, әрі қарай білімін сол тілде 
жалғастырып жүрген, бірақ мықтап қазақи тәрбиеленген, талғаммен 
киінетін, қолаң шашты, әдепті бір қыз баланың; «Сіздер қыздардың 
бәрі мендей болады деп ойлайсыздар. Мысалы, біздің курстағы қазақ 
қыздарының ішінде, сіздерше айтқанда, мен ғана «тәрбиелімін». Ал, 
жігіттер жағы маған «модадан артта қалған» немесе «оқу өткен қыз» 
деп қарайды. Жігіттердің көпшілігі ашық түспен боянып, мини киіп, 
ұзын, қып-қызыл тырнақты саусақтарына шылым қыстырып, аяқты 
айқастырып, жаргондармен сөйлеп отыратын қыздарға үйір келеді. 
Соларды «цивильный» дейді, – деп налығанын естігенім бар. «Заман да 
басқаша бет бұрар, жігіттеріміздің де көзқарастары өзгерер, осы бір 
жарым милион тұрғыны бар оңтүстік астанамыздан сенің қадіріңді, 
қасиетіңді таныр, маңдайының бағы жарқыраған бір жігіт өзіңді 
күтіп жүрген болар. Тек осы қалпыңнан, пәктігіңнен, ақтығыңнан, 
әдептілігіңнен, инабатылығыңнан ажырап қалмашы, қалқам! Құдай 
сендейлерге тек бақыт берсін! – деген тілектерімді қалай тездетіп 
айтып жібергенімді байқамай қалдым, тіпті сол киелі қасиеттерінің 
бәрінен тап қазір ғана бас тартатындай көрініп кетті білем! Біраз уақыт 
өткеннен кейін сол қыздың өз бақытын тапқанының куәсі де болдым. 

Ауылды жерден қалаға келіп, бірден оқуға түсе алмай неме-
се жұмысқа орналаса алмай қиналып, тағдыр тәлкегіне түсетіндер 
қаншама! Түрлі мерзімді баспасөз ақпарларында жазылып жатқандай, 
тастанды ұрпақтарымыз жетімдер үйлерінде ең жоғарғы пайыз екен. 
Бұл жай жаңағыдай қыздарымыздың көбеюінен туып отырған жағдай. 
Ауылды жерлерде оларға тағы да қамқорлық жоқ. Көп жерлерде 
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жасөспірім қыздарды жұмыспен қамтамасыз ету қолға алынбаған. Көп 

кінәлілердің қатарына сол ауыл, аудан басшыларын қосуға да болады. 

Ұлдарға жұмыс табылар, ал қыздарды не болса соған жегіп, қадірлерін 

кетіруге болмайды ғой. Қыздарға лайықты киім тігетін, тоқитын ком-

бинаттар ашып, жіп иіретін немесе кондитерлік тағамдар өндіретін 

цехтар ашып, тағы басқа кәсіпорындар ашып, қыздарын далаға, қалаға 

қаңғытпай, тентіретпей отырған, үлгі көрсетіп жүрген басшыларымыз 

жоқтың қасы. Қазіргідей таршылық заманда өз ауданының, ауылының 

тұрмыс жағдайын жақсартқаны өз алдына, жаңағыдай қамқорлық 

көрсеткен болар еді. Оның да небір шешілмеген күнгей, эканомикалық 

түйіндері бар шығар. Дегенмен де, болашақ ұрпақ қамын ойласақ ал-

дымен қыздарымызды-гүлдерімізді аялап, солдырмау баршамызға 

парыз. 

Селк етіп секем алып қарадың-ау, 

Қай таудың киігі едің қарағым-ау?

Төбеңде шыр айналып бала қыран, 

Мүйісте мергені бар қала мынау.

Сондықтан секем алып қарадың-ау, 

– деп киелі, қасиетті Мұқағали ақынымыз жырлағандай, сол 

киіктерімізді жаутаңдатпайықшы! Оған иісі қазақ атсалысып, ата-

ана дұрыс тәрбие беріп, әкімшілікке қолы жеткен азаматтарымыз 

материалдық, моральдық көмек көрсетіп, әйтеуір, ел болып қам 

жасасақ, бұзылған қыздар қатары азаяр еді. 

Жуырда африкалық азаматқа тұрмысқа шыққан мөлдіреген қара-

көз қызды көрдім көшеден. Арбаға салып алған бөпелерін қыдыртып 

жүр-ау шамасы. Шыдай алмадым: «Айналайын-ау, қазақтың ішінен 

осындай қап-қара жігіт таба алмадың ба? Тіпті өз басыңды қадірлесең 

қайтетін еді?» дедім. Түсінбеді ме, әлде шынымен өзегін өртеген өрттің 

үстінен түстім бе, әйтеуір үндемеді. Абырой болғанда, «менің кімге, 

қайда күйеуге шыққанымда не ақың бар?» дегенді естімедім. 

Тәрбие мәселесінде, әсіресе жас ата-аналар қыз бала тәрбиесін на-

зардан шығарып алмаса екен. Жас шыбықты алғашқы күннен жақсы 

күтіп-баптасаң қандай сымбатты болып өсіп немесе солып қалар еді. 

Ал күтіп-баптау дегенің тамағы тойса болды немесе барды киіндіріп 

тайраңдатып қою емес, ол-дұрыс бағыт-бағдар беру. Дұрыс тәрбие 

дегеніміз: 
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Біріншіден, өтірік-өсектен аулақ өсіру, бірді-бірге соғып, қулық –
сұмдық жолмен біреудің бірдеңесін қымқырып, жымқырып жүргендер 
үстімізге жұққан дақ;

Екіншіден, үлкенді сыйлау, яғни ізеттілікке баулу;
Үшіншіден, үй-іші тіршілігіне-тоқу, тігу, ас әзірлеу, тазалық жағына 

үйрету;
Бесіншіден, ер балаларды сыйлауға, қадірлеуге үйрету, болашақ 

ерлі-зайыптылыққа баулу деген сөз бұл;
Алтыншыдан, талғаммен киіну. Бұны бас, аяғыңды қымта, бүркен 

деген сөз емес, сәнімен киіну деген мағынада;
Жетіншіден, әдептілікке дағдыландыру. Сөз мағынасын түсініп 

сөйлеу. Сөз жарыстырып, бағжаңдап, тайраңдап деген сияқты түрпідей 
тиетін мінезден сақтау. «Әке отырып ұлы сөйлегеннен без, шеше оты-
рып қызы сөйлегеннен без» деп халқымыз философиялық ілімді текке 
айтпаған. 

Баяғыда біреу айналдырған төрт ешкісінің біреуі өліп қалды 
деп естіртіп тұрған кемпіріне «Е, тәйірі, мал іші болған соң болады 
да» деген екен дейді. Сол айтқандай, бес саусақ бірдей емес, бәрін 
бірдей әдепті, ғып тәрбиелеу де мүмкін болмай қалар, дегенмен өзі 
аз халықпыз, ал ұрпағымыздың бытырап, шашылып, берекесінің 
кетуіне жол бермегеніміз жөн-ау! «Ойды ой жетелейді» дегендей, 
«әй» дейтін әже, «қой» дейтін қожа жоқ болып тұрған осы бір шақта 
бірлік-берекенің болғаны ләзім. Былай қарасаң, сол жастармен 
жұмыс істейтін, жөнге салатын, бағыт-бағдар беретін мекемелеріміз 
баршылық. Қазақстан Жастар одағы комитеті, Қазақстан мұсылман 
әйелдері қоғамы дегендеріңізге неге тікелей тәрбие істерімен 
айналыспасқа? Жастар одағындығылар да кілең бір конкурстарымен 
ғана көзге түсуде. Болашақ ұрпақ қамын ойлайтындар осы жоғарыда 
аталған мекемедегілер болуы тиіс қой. Жүректері сыздап, ойларына 
ел ертеңі, халық қамы түссе мазасызданатын азаматтарымыз қашан 
ұйқысынан арылар екен?

Жуырда бір жоғары оқу орнының бір топ бұзақылықпен айна-
лысатын студенттері, қазіргі тілмен айтқанда рэкеттері, басқа оқу 
орындарының жатақханаларына барып, киімдерін, ақшаларын тартып 
әкеткен көрінеді. Бұл бір емес, бірнеше рет болған екен. Жәбірленуші 
де, жәбірлеуші де өз қандастарымыз. Еркектерден ары бірін бірі ша-
шынан сүйреп, жұлып, сабап жатқандар да біздің қыздар. Ал, таяқ 
жеп, қорлық көріп жатқан тәлімді қыз екені бет-бейнесінен көрініп 
тұр. Интернетті ашып, кадрды тоқтатып қойып қарап, соған көз жетті. 
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Бұл не сұмдық, мұндай қыздардан қандай ана, қандай жар шықпақ?! 
Құдаймен қорқытатын, тәубаға келтіретін дініміз әлі қауқарсыз. Енді 
қыздар тәрбиесімен алдымен ата-ана шұғылдануы керек, балабақша, 
мектеп тәрбие береді деген үмітті қойып, сағат сайын қыз тәрбиесін 
назарға алмайынша қыз қылықты емес, былықты болары сөзсіз. 
Қыздарымызды «көргенді жердің қызы екен» деп мадақтап жатса 
барған жері, ата-анаға содан артық не марапат керек. 

Өмір дегенің күрес, қайшылық. Әп-сәтте ар-ұяттан айрыла қою 
оңай да, оны қайтарып алу қиын нәрсе. «Өлімнен де ұят күшті», 
«Арым-жанымның садағасы» деген қағидаларды ұстанған халықтың 
баласымыз ғой. Әрқашан ар, ұят, ождан деген сөздерді жоғары 
бағалайық. Сонда ғана біз нағыз парасатты халық өкілдері бола ала-
мыз. Елдігіміз, бірлігіміз, егемендігімізді ұрпақтарымызға жалғастыру 
үшін, өркениетті ел болып, жер басып жүруіміз үшін ұрпағымыздың 
тәрбиесін түзейік демекпін. 
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