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Қ А Л А

М И Р  А Р А Б

ц  Бухара медреселерінде оку жылы мизам айында (22 
(рентябрьде) басталып, хамалға (22 мартқа) дейіи алты 
,]|йға созылатын.
Lf 1890 жылы ағайым Мухиддинмен бірге Бухараға оқу- 
1а келдім. Ол кезде он екі жаста едім. 

і'4: Абду-Салом дамулла, біздің Гиждуандық екенін, одан 
Й р  кезде ағайым Мухиддин сабақ алғанын будан бурын- 
§|ы кітабымда жазған едім. Ол қазір Бухараның Мир Араб 
'^едресесінде муғалімнің жәрдемшісі болып кызмет істей- 
$U екен.

ііі Абду-Салом Мир Араб медресесінен кужра тауып бер- 
jlu, біз сонда орналастық.
Й  Бухара медресесінде бүкіл Орта Азиядағы медреселер 
1 сыяқты, әдетте, бір немесе екі қабат үйде болатын. Буха
ра, Самарканд, Ташкент тағы баска калалардың медресе
лер! де нақ осыидай болатын.

Бул үйлердің төңрегі тас төселген алаң еді. Аулала- 
рының дуалдары күйдірілген іқышты кырынан қалап тур- 
ғызған, үйлерініқ қабырғалары да күйдірілген қьшітан 
соғылғіан. Үлкен кақпалар, зәулім күмбез бен тектер мед
ресе үйіне сән беріп туратын. Медресе жанындағы мешіт- 
тер үстіндегі тастан жасалған мунаралар аспанмен тілдёс- 
кендей көріиеді. Муның барлығы да көз тартарлық түрлі- 
тусті оюлармен әсем накышталған. Медреселерді салуға, 
өларды безендіріп, накыштауға әркашанда тандаулы ше- 
берлер еңбек ететін. Ал' мундай таңғажайып тамаша қу- 
рылыстар курылысшылардың және буған каржы берген
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үкмет баешыларының даңқын шығарып, оларды мәңгі ес- 
те іқалдыруға тиіс еді.

Алайда, біздің медреселердің осындай тамаша сырткы 
сымбаты олардың ішкі усқынсыз көркін бүркеп туратын. 
Өйткені, медресе шәкірттері туратын негізгі үйлердің көп- 
шілігі көріксіз, қараңғы тар қужралар болатын, буғач 
әдетте екі адам әрең орналасатын. Бул кужралардың 
жалғыз есігі болатын, будан адамдар кіріп шығатын, ауа 
өтетін және жарьрқ та осы есіктен түсіп туратын. Баска 
куыстар, терезелер, ауа кіріп туратын тесіктер бірен-са- 
раи қужраларда ғана оолушы еді.

Шәкірттер осы кішкене үйшіктің кіре берісіндегі бу- 
рышта тамақ пісіретін, жуынып-шайыиатыи, сол жерге кө- 
мір мен отындарын да жыйнап қоятын, ошаққа жағылған 
оттың түтіні де сол жалғыз есіктен шығатын, өйткені, ку 
рылысшылар моржа жасауды әрдәйім умытып кетегін.

Мунан үш немесе төрт жүз жылдар бурын салынған, 
осы күнге дейін сымбаттылығымен таңқалдыратын ескі 
медреселер феодалдык курылысты кезге елестетеді, сырт- 
кы көрінісі сәнді, сәулетті алып көрінгенмен іші қараңғы, 
капырық, саеык, адам сыйғысыз тар еді. Феодализмнің 
екіжүзділігі мен аяусыз катандығы, орта ғасырлык тағы- 
лығы тура бейнеленген, Россияда кітаптар мен мүзейлер- 
до ғана зерттелетін осы үйлерде өз емірімнін, жартысыи 
өткіздім, бәрін де өз көзіммен көрдім, басымнан кешірдім, 
касірет шектім.

Біздің қужрамыз Мир Араб мунарасында, төртінші қа- 
батында болды. Оған кабырғадағы қараңғы, тар куыспелі 
кіріп-шығатынбыз. Бірақ, далаға қарай ашылатын тағы 
бір есігіміз бар еді. Жарық пен таза ауа'сол есік арқылы 
үйге енетін. Осындай кішкентай ғана қужраға ие болға- 
нымыз үшін өзімізді бакыттымыз деп санайтынбыз.

Есекті сатып жыйнаған ақшам мен жаз бойы Ғиіждуан 
қыстағында ағайымның молда болып тапқан ақшасына 
күріш, буршак, май, отын және май шам сатып алдык, 
өйткені ол кезде шырақ деғен Бухарада атымен жоқ бо- 
латын. Жыйнағаи корымыз іқыс бойына екі адаіміға жет- 
кіліксіз-ақ, амал қанша, мунан артық сатып алуға шама 
жоқ, азын-аулақ ақшаны ағайым басқа, өз карал<атына 
калдырды.

Ағайым медреседе менен алда еді. Бул менен гөрі 
ағайымның білімі жоғары екенін танытты. «Ақайдты» 
окыйтындар «Шархимолданы» оқығандардан да озык са-
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налатын. Ағайым менен гөрі киімді жақсырақ киіп, өзінс 
керекті кітаптарды сатып алып туруы керек, сонымен ка
тар, өзі сабак алатын молдаларына көбірек жумалыктар 
беруі т-иіііс еді. Ол осы-ған арнап біраз аіқіша қалдырды.

Мен өз тамағымды өзім асырарлықтай бір жумыс та- 
буым керек болды.

Абду-Салом молда мені өзінің табақтастарына ас әзір- 
леуші етіп алмақ болды. Ежелгі әдет бойынша әлді-ау- 
қатты адамдардың медреседе окыйтын балалары екіден, 
уштен, төрттен бірігіп, бір жерден тамақтанатын. Осындай 
топты табақтастар деп атаушы еді.

Абду-Салом молданың табақтастары Варданзегалык. 
Қаеым молда мен Гиждуандық Қорибегі молда еді. Бу- 
лардың барлығы да Мир Араб медресесінде оқыйтын, 
өздері әлді-ауқаттылардық балалары, бірақ білімдері 
жағынан бір-бірінен мүлде өзгеше адамдар.

Қорибегі 'куранды жатіқа білуші еді, 'Сондьгктан ол ора- 
за айларъгнда түрлі жерлерде куран оқып, табысқа кене- 
летін. Бул табысының үстіне әкесінен де көп жәрдем алып 
туратын.

Варданзет саудагерінің баласы Қасым молда тәжік- 
ше шала сауатты, ал арабша мүлде сауатсыз еді, тәжікше 
әрең жазған жазуын өзінен басқа ешкім де оқый алмай- 
гын. Әкесінің қазақ қалаларымен жасайтын сауда кіта- 
бын жүргізу үшін ғана оған сауаттылық керек болды.

Махаллаи Шафирком қыстағындағы шаруаньщ бала
сы Абду-Салом молда тәжік пен араб тілін жаксы білетін, 
жазуы да суду еді, сол кезде медреселерде оқылатын бі- 
лімге де өте жетік болды. Сондыктан ол медреседе сабак 
алып жүргеннің өзінде-ақ шәкірттерге лекциялар оқый 
бастады.

Ағайыма палау пісіруге бір екі рет жәрдем бергеннен 
кейін табақтас осы үш адамға қызмет ете бастадым.

Мен осылардың қужраларында күн сайын кезекпе-ке- 
зек палау пісіріп беріп туратын болдым. Олар сағат бірде, 
күндізгі еабақтан демалысқа шьгққан кезде тамақтанатыіп

Кезегімен тамақ пісірілетін кужраға күн сайын еағаг 
сн біірде келем. Қужра иесі маған ет пен сәбіз береді, кү- 
ріш пен майды кужрада сақтаулы турған кордан өзім 
алып жүрдім.

Жалғыз қалып, төрт адамға палау пісірем, төртінші 
өзім.

Түскі тамактан кейін қазан, табақты жуып, келесі күн-



гө отын әзірлеймін, қужраны сыпырам, сонан соң &з жа- 
йыма кетемін.

Сабақ болмайтын күндердіқ карсаңыпа (сембі, сәр- 
сембі және бейсембі күндері) палауды кешке қарай пісі- 
ретіін едік, өйткені бул күндерде табақтастар сауық кеш 
қуратын, мен сол кеш бойы тынбастан оларға қызмет 
етем, шай қайнатып, суып қалған палауды қайта жылы- 
тамын, әңгімелеріне ішім пысады: мешіт пеи медресеге 
қарайтын жерден түсетін табыстар, ғылыми атак, лауа- 
зымдарды жаңадая бөлу туралы сөйлеседі. Қыстақтағы 
Усто Хожа бабаның немесе Тоты ханымның әңгімелері 
будан әлдеқайда ақылды және көқілге қонымды болушы 
еді.

Қолым бос күндерде кезекпе-кезек табақтастардың 
кірлерін жуатынмын, кір жууді үйреткен муғалима Биби 
Халифаға алғыс айтып, оны есіме алып қоямын.

С А Б А Қ

Қүн сайын үш сабағым болатын.
Араб грамматикасы «Қафиеден» екі сабақ оқыймын. 

Бул кітапты медреоеде ежелгі әдет бойынша, басынан 
емес, аяғынан, неғурлым оңай жерлерінен түсіп оқыйтын. 
Қітаптың қыйын деген бас жағын ең соңьгнан өтегін. 
Осындай тәртіптің арқасында шәкірттер әуелгі сөзді ту- 
тас үйренбей, сөз бөлшектерін оқыйды, өйткені кітаптьщ 
басында сөздің анықтамалары беріліп, зат есім толык 
баяндалатын, одан кейінгі төрт бөлімінде сөздің төрт го- 
бы, ал соңғы екі тарауда етістік пен журнақ жазылатын.

Мен де осы тәртіп бойынша «Кафиені» аяғынан түеіп 
оқуға кірістім.

Қіта.п тарауларының бірін Абду-Салом молдамен бір- 
ге өттім, ал екінші тарауды — Абду-Саломның жерлееі 
Баданбег медрееөсшдегі Вазар імолдамен өттіім. Вазарөлі 
де муғалімдік атак алмаған еді, сондықтан ол өз кужра- 
сында оқытатын.

Бул екі муғалімнің шәкірттерінің көпшілігі өздерінің 
жерлестері вемесе гиждуандықтар еді.

«Кафиемен» бірге Хоженттік Авез молдадан «Мухтл- 
саруль-Вигкаяны» оқый бастадым. Ол өз пәнін жақсы бі- 
летін, сондықтан маған оабакты өзге муғалімдерден гөрі 
әлдекайда жақсы үйретті
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Авез молда тақыр кедей болды. Ол екі шәкірт зорға 
сыятын қараңғы қужрада турып, сабақ беретін. Қужра- 
сының тарлығынан ол шәкірттерін екі-екіден бөліп, бір 
окытқан сабағын күніне бірнеше рет кайталап оқытушы 
еді.

Біз сабақтарымыз бен онық тәжікше аудармасын 
мүлтшсіз жаттап алуға іміндетті едік.

Сабақты жылы жерде, сандал жанында отырып жат- 
тау пайдасыз, деген пікір болды. Шәкірт ешбір бае пана- 
сыз, суықта отырып сабақ жаттаса ғана пайдалы болады, 
—• «оку неғурлым қыйьш болса, солғурлым көп білесін».

Осы әдетпен тас төселген ашык аланда отырып сабак 
жаттайтынбыз, мен сыяқты жасөспірімдер қатты дауыстап 
сабақ пысьгқтайды.

Қыстың суық кештерінде жердіқ қарын жеқімізбен 
немесе шапанымыздың етегімен сыпырып тастап, муздай 
суп-суык жерге жүремізден болмаса тізерлеп отыра қа 
лушы едік, менде жылы киіім мүлде болмайтын. Әлді- 
ауқатты шәкірттер мундай сабақ кезінде мақталы жылы 
шалбарлары мен былғары ултанды етіктерін киетін. Ал 
менщ етігім де жсж, жалаңаяғьша жаман кеібюімді суға 
салушы едім. Басқа киімнен жалаң қабат жалғыз жуқа 
шапанымның ішінен киетін шыт көйлек-дамбалым ғана 
болды. Бір жақсысы ол кезде тоңып, болмаса суык тиіл 
ауырып көрген емеспін.

Тек аяқкиімім жоқтықтан қорлық көрдім. Қөшеге не 
ауліаға шыққанда да қыйналатынмын. Әсіресе, жаңбыр 
немесе қар жауған күндері кебісіме су толып кететін, се
дан аяғьшның терісі ньшіак кеокендей тілім-тілш бо- 
лып жарылатын, аяіғымның еол тілімденген жерлерінен 
бырт-ібырт кан шьиратын. Бул жараға жағатын бірден- 
бір дәрім шам-шырақ майы еді.

Турмыс адам төзгісіз, тіпті шыдауға мүмкін емес сы- 
яқты көрінетін, бірақ білімге ынтыға умтылдым да осы 
қыйыншылыктың бәрінё қыйналмастан төздім.

* i{S
*

Бухара медреселерінде араб тілі — морфология мен 
синтаксис, логика, шешендікке үйрену теориясы, қудайға 
қулшылық ету мағнасында өтетін табиғат тану ғылымы, 
жуыну, дәрет алу ережелері, ораза туту, жаназа оқу, Ме-
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кеге бару, зекет, сатып алу мен сату тәртіптері, қул ием- 
дену және кулдарды босату ережелері, неке қыю жэне 
ажырасу ережелері, тағы баска шариғат жолдары өті- 
летін. Діни немесе мемлекеттік қызметте осы айтылған- 
дардың бәрін білу шарт еді.

Математика мен әдөбиетті үйренем деушілер өздерін- 
ше оқыйтын, өйткені булар медреседе міндетті түрде оқы- 
латын пәндер есебіне кірмейтін. Ана тілі болса мүлде 
оқылмаушы еді, оны да әркім өз бетімен турмыстан не- 
меее кітаптан үйреніп меңгеретін.

Оқу тәртібі мынадай болады:
Бастауыш мектепті бітірген жастар сауатсыз болып 

кала беретін. Муның калай болатындығын кітабымнын, бі- 
рінші бөлімінде жаздым. Егер онан әрі окуға қумаргушы- 
лар болеа, олар мешіттегі молдаға барып, будан былайғы 
оқуы жөнінде келіоетін.

Біз молдамен «Бидан» «ітабын ақыдык. Бул ікітапта 
тәжік тілінде арапша мыеалдармен, араб ғрамматикасы 
жазылған.

Мунан кейін шәкірттер «Ғылым бастамасы» дейтін 
тәжік кітапшасына кірісетін. Онда сурақ пен жауап ретін- 
де іслам діні негіздері болатын.

Будан ооң «Мүшги» және «Занджони» кітаптары бо- 
йынша араб морфологиясын, ал «Авомил» кітабы бойын- 
ша синтаксисті оқуға кірісетін. Шәкірттер осы кітаптар- 
дың мысалдары мен олардың тәжікше аудармаларын 
мүлде жаттап алушы еді.

Осылардан кейін арабтың еинтаксисі толығырак жа- 
зылған «кафия» деген арабша кітапты оқуға көшетш.

Медреселерде бул кітаптар муғалімдердің «дамулла 
күнжаки» деп аталатын көмекшілерінің басшылығымен 
ғана оқылатын.

Бул сабақтар үшін үш жыл уа-қыт кететін.
Бул сабактарды өткен соң араб синтаксисі «Кафияға» 

талдау жасайтын Мавлен Абдрахман Жамидін, «Шархн 
молда» деген кітабына көшетінбіз.

Сол кезеңнен бастап шәкірттер тәжрибелі молдалардан 
оқыйтын. Сонымен қатар, олар муғалімдердің көмекшіле- 
рімен «Кафияны» және логика кітабы «Шамсияны» да 
талдайтын еді.

Ал бул пәндерді оқу үшін бес жыл «ететш.
«Шархи молдадан» кейін «Хошияи Кутби» кітабы бо-
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йынша «Шамсия» кітабын талдап оку басталатын. Буған 
да бір жыл керек, сонымен катар Насафидің «Акайди» 
кітабы бойынша метафизика өтілетін. Метафизиканы біз- 
де ғылымның ғылымы, улы ілім деп атаушы еді.

Муның ізінше төрт жыл бойына Насафидің «Акаида- 
сын» оқыйтынбыз.

Сонан соң «Тахзиб» кітабын оқуға екі жыл кетеді, бул 
кітаптан логика мен метафизиканы өтеміз.

Мунан кейінгі екі жыл ішінде табиғи, дурысын айт- 
қанда табиғидан да жоғары ғылымдар туралы «Хикмат 
ульайан» («данышпандық») оқылды.

Ақыр аяғында метафизикаға арналған «Молда жалол» 
кітабын оқу үшін тағы да екі жыл керек болады.

Содан кейін ғана медреоені бітіретін күндер туатыч.
Муғалім Мухаммед жайындағы өсиеттердің бірін оқын 

шығып, шәкірттеріне өзі үйреткендерін, сонымен қатар, 
өзі оқытпаған қуран талдауларын қудырет болжаулары 
мен діни пәндерді басқаларға оқуға руқсат беретін.

Бухара медреселері шын мәніндегі білім ошағы, ал 
Бухараның діни ғальшдары ең білімді адаімдар болытт 
даңқы шыккан еді.

Бухара тек Орта Азия мусылмандарының ғана емес, 
сондай-ак Башқурттардың, татарлардың, дағыстандык- 
тардың және еліміздің баеқа жерлеріндегі мусылмандар- 
дың да діни орталығы болып саналатын.

Осы жерлердің қудайшыл сауатты сымақтарының қан- 
шама надан екенін мынадан-ақ айкын көруге болады: 
олар Бухара медреселерінде метафизикалық шешендік 
пен ортағасырлық курғақ фалсафадан басқа ешқандай 
діни пәндер окылмайтынын да сезбеді, куран талдаулары,. 
Мухаммед туралы өсиеттер және ісләм дінін жүргізу сы- 
яқты діни ғалымдарға қажетті пәндер шәкірттердің өзде- 
рінің ынтасымен жеке окылатын, ал оған шәкірттердін: 
көпшілігінід шамаеы келе бермейтін.

XIV ғасырдан бастаіп, Иван Калятаның кезінде Моск
вины салу уақыты мен Аксак Темірдің соғыс замандары- 
нан бері терт не бес ғасыр бойына білім беру және кі- 
тантарды. оқу тәртібі өзгерген емес. Жоғарыда аталған 
кітаптарға кейбір өзгерістер, жаңа талдаулар енгізш, 
бурынғы талдауларта жамала беретін, біраіқ бул ©згеріс- 
тер кітаптардың .мазмунына еиікандай жаңалық' коопай- 
тын. Осы кітаптарды бізден терт жүз жыл бурын жат- 
таған шакірттермен салыстырғанда бул талдаулардьт
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үйрену шәкірттердің көптөген уақыттарып бооқа алын, 
естерінен тандырғаннан баска шгқандай жаңа білім бе- 
ре алмайтын.

Мүмкін кейбіреулерге осы кітаптарды және осьгған 
байланысты мәселелерді оқып уйрену үшін он тоғыз жыл 
арнаған шэкірттер бул мәселелер жөнінен толык мағлу- 
маты бар адам болып көрінер. Жоқ, олар ешқандай ман
ду мат алған әмес.

Байкап көріңіздер:
Шәкірт араб грамматикасын меңгеру үшін онЫ сегіз 

жыл окыйды. Ал, зейін қойып кіріосе кандай тілді бол- 
масын оқуға екі жыл керегі молім. Бухаралықтар өз мед- 
реселерінде сегіз жыл ішінде арабтың бірнеше жеңіл 
сөйлеімдерін және оқыған кезде арабтың оөздерін дурыс 
айтуды әрең үйренетін. Бул білім муғалімдердің көмекші- 
лерімен бірге оқый бастаған алғашқы кезеңде-ақ меңге- 
рілетін, одан арғы бес—алты жыл муғалімдердіқ өздері- 
мен бірге Жами шығармаларына жазылған көптеген тү- 
сініктерді талқылауға кететін. ал Жами шығармалары 
жылына бес немесе кеп двгенде он жыл ғана оқылатын.

Мысал келтірейін:
Жамидің замандастарыіның бірі Исомиддин молда 

Жамимен курғак талас жасап, «Кафиеге» талдау жаса- 
ған.

Ал Жнмидің шәкірттерінің бірі Абдул Ғафур Лорн 
молда Жамиді Исомиддиннің шабуылынан корғап, «Шар
ли молда» кітабыньщ ашьик жеріне өз пікірін жазьшты. 
Бул пікірді Абдул Ғафур молданың шәкірті — Лябиб 
молда дамытқан. Ол Исомиддинге өршслене карсы шы- 
ғы‘П, Жами мен Абдул Ғафурды корған түсішк берген.

XVII ғасырда Бухаралық Шариф «Шархи молдаға» 
толық талдау жазіған, ол езііне дейінпі жазылған талдау- 
лардың барлығын жыйнап, солардан шындықты аньж- 
тауға әрекеттенген.

Қорыта келгенде, шәкірттердің әрқайсысы осы талдау- 
ларды оқуға және олардан бурынғы талдаулардын ду- 
рыс-бурыстығы туралы үздіксіз таластарға өз өмірлерінің 
бес жылын сарып ететін.

Бул таластар былай болатын:
Сабақіқа жыйналған шәкірттер муғалімнің алдына ті- 

зерлеп каз-қатар отыратын. Егер үй тар болып, шәкірттер 
кеп болса, иінтіресііп тыіғыз отыратын. Әрбір топтың
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еаалдына кітап оқушысы болатым. Ол талқыланатын 
кітаіптаи імыісалдар оқыйтын.

Муғалім, шәкірттер түгел отырғаннан соң, біреуіне:
— Ба-ста!— деп руқсат ететін.
0'қушы кітаптан араб сөзін оқыйды. Оны муғалім тә- 

жік тіліне аударады.
Мунан кейін муғалім оқылғаи оөз туралы өзінің пі«і- 

рін баян етеді. Кейбір шәікірттер осы арада муғалшге 
қарап өздерінің пікірлерін айта бастайтын, кейбір шо- 
кірттер өзара талас жургізетін. Осы таластарға нәнді 
жақсы білетін шәкірттер ғана емес, сонымөн катар, бул 
мәселеден түк хабары жоқ шәкірттер де кызу қатысатын. 
Соңғылар-ы өздерін білгіш етіп көрсету үшін елден ерек- 
ше даурыға таласатын. Сайып келгенде дәл сол таласта 
кімнің дауысы зор болса сол жеңід шығатын.

Бір күні ішкірттер тобының бірінде «Адам» деген сөз 
туралы талас болды. Осы оөзге анықтама іздеді.

Таласта «адам, айуан, оөз оөйлеуші» тағы сандайлар 
айтылды. Талас бір жарыім сағаітқа созылды.

Таласушылардың оөзіга үндемей тывдап отырған шә- 
кірттердін, бірі сабаіқтьщ ақырында муғалімнен:

— Дөгенмен, «сөйлеуші айуан» деген не? — деп су- 
рады.

Муғалім оған:
— Егер біздің осы таластарымъіздая кейін, буған өзім 

қатнасы-п отырсаім да сен ештеңе укщасад, онда бул сөз- 
дің не екенін сағ-ан түсіндірудің де қажеті жод. Әр нәр- 
сені мысалмен түоіидіру оқай тиеді, міне мысал: оөйлеу- 
ші айуандар өкілідід бірі седсід,— деп жауап берді.

Сөйтіп, оол діәкірт «оөйлеуші айуан» деп атальт кет- 
ті. Бухарадан қашан кеткөнше таныстары оны осы атпен 
атап жүрді.

Талас үстінде шәкірттер айқайдад дідкесі курып, 
шаршағад кезде муғалім қольгн көтеріп, тыдыдіталуға 
шакыратын.

Кейде сабак мезгілі осындай таластарімен-ақ өтіп ке- 
тетін. Ал уақыт болса жадағы сыяқты тағы бір оөзді тал- 
қылаумен сабақты аяіқтайтын.

Жами кітабына жазылған талдауларды осылайша 
оқыйтыд. Бірақ Жамидід кітабы мүлде одылмай, талқы- 
ладбай далатын. Жамидіңшьгғармалары жеке оқылмады. 
Од туралы төрт жүз жыл бурын жасаліған программа- 
мызда умьгтылып кеткен. Ғасырлар бойы әмір сүріп ке-
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ле жатқан осы іпрограммаға күдік келтірмеу максаты- 
мен, оны жөндеуге ешкімнің батылы бармапты.

Тағы бір мысал ікелтірейін:
Біз логика оқьгп жүріміз деп ойлайтын едік. Шынына 

келгенде Бухара медреселерінде оның тек аты ғана бар 
еді. Жим бойына шәкірттер логика жайындағы «Шам- 
сия» кітабына талдау больш саналатын — «Хошияи Кут- 
биды» окумен әуре болатын.

Сабақтар бар болғаны бір соз жвнівдегі таластан ку- 
ралатын.

«Шамсияның» авторы кітап басында арабша былай 
деп жазған:

«Бул кітап бір алғы сөзден, уш імаіқаладаи және бір 
кортындыдан куралған. Бірақ мундағы мақала үшеу».

Сөйтіп, автор кітаптьщ басында-ақ «Үш» деген оөзді 
екі рет қайталаған. Муның қате сөз екені айқьгн және 
«үш» деген сөзді дайталаудың қажеті де жоқ.

Алайда, жыл бойына «үш» деген сөз туралы кызу та- 
лас болды. Ондағысы осы қырсық «үш» артық па, егер 
артық болеа сөйлемнің кайсысында, біріншісінде ме, не 
екішліеінде артық тур <ма?

Осы көп мағналы мәселе ж-өнінде жыл бойына үздік- 
сіз таласа келіп, аіқыр аяғыида «Шаімсияның» авторы — 
XIII ғасырда өмір сүрген Нажімиддин Умари Казвинокий 
білімді болумен 'бірге, ғалым адам еді, еондыктан ол 
мундай қате жіберуі мүмкін емес, деп қортынды жасал- 
ды. Сірә, бул сөзді оның калаімы өз бетімен жазыіп жібер- 
ген болар деп уйғарылды.

Дегенмен, Бухара медреселерін бітірген кейбір адам- 
дар біліімді адамдар болды. Рае, ондай адамдар сортан 
жерге шыққан жеміс ағашьгндай өте сирек еді. Олардын 
білімдері мағнаеыз оку, болмаса жатқа альшған прог- 
раммадан не кысыр сөз талаетарынан куралған жок- 
Олар білімді өздерінің ерекше кабілеттілігі эрі төзімді- 
ліктері аркылы мен,герді.

Бірақ осы адамдар жалпы топты жарып шыкса да 
көпшілігі сол тоиқа қайта умтылды. Ондағы коздеген 
мақсаттары: Медресенің бірінде муғалім болып, төңрегі- 
пе шәкірттер жыйнап, солармен айқайлаеып, таласып жү- 
руге ‘мәжбүр іболатын. Өйткені шәкірттерінін, арасында 
таластардың және өз муғалімі лекцияларыныд мәніне 
түк түсівбейтіндер көп бола турса да, олар үздік шык- 
квн муғалім даңкына ие болғысы келетін.



К І Т А П Т А Р

Біздіқ медреселердің программасында поэзияны умы
тый ,кет in, оны оқуды оку орындары шеңберінен шыіғарып 
тасТаеа керек. Медреседе оқьгған, оны бітірген үш жүз 
адаімның ішінде ақындардьщ өлеңдерімен, жалпы эдеби- 
етаіен шуғылданған бір де-бір адам көргем жоқ.

Тек менің ағаммен бірге оқыған Гиждуандык Хампт 
молда мен Миркулоіхидан келген Зайнуддин ғазалдар 
жырлайтын. Бірақ олар өлеңдердің мағналарына жете 
түсінбей жаттап алып, түрлі әнге қосьгп айтып жүретін. 
Оларды поэзия сүюшілер емее, өлед айтуды сүюшілер деп 
айтуға болады.

Табактас үшеудің қужраларында өздері оқьиған кітап- 
тары, түрлі аруактарға арналған шамадан тыс мадақтау- 
лар ғана болатын, ал ғазалдар жазылған кітаптар бол- 
майтын.

Біздің медреседе кулябальик Абдулхаким деген молда 
турды. Ол кітаппен сауда жасайтын.

Бухарада базар күндерімен тура келетін сабақтан бос 
күндері ол қойны-қонышын кітапқа толтырып базарга 
жөнелетін.

Бухарадағы кітап базарында мундай кітап саудагер- 
лері өте көп еді. Олар бір кітапты сатып, екіншісін ала- 
тын.

Бір күні кешке Абдул Хаким молда қойны-қонышын 
кітапқа толтырып базардан қайтты.

Ол медресенің кіреберіеінде белдігін шешті де, бүгінгі 
базардан әкелген кітаптарын муғалімдер мен шәкірттер- 
ге көрсете бастады.

Әр кітапты қойнынан суырған сайын жер-көкке сый- 
ғызбай лепіре мадтайды. Әр кітапты автордың өзі жаз- 
ды не белгілі кітап к&шіргіштердің бірі жазды, деп ха- 
барлады. Ақыр аяғында ол жыйналғандарға, сатып ала- 
тын кітап мынау, деп кіталты усынды.

Өлеңдер жыйнағы таібылар ма өкен деп үміттеніп, 
оның кітаптарын мен де қарап жатырмын.

Бірақ бул кітаптардың бэрлығы да көріксіз, жаман 
жазылған екен. Ал олардың беггерінде тауықтың сірке- 
леріне уқеаған адам таньшайтын жазулар шубарлапын 
көрінеді.

Күтпеген жерден бір өлең кітабын көзім шалытт кдл- 
ды.
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Кітаптын, соңғы бетінде Индия да басылып шывдан 
белгі бар. Аты «Махмуд пен аяз» екен.

Молдадан:
— Мына кітапты каншаға сатып алдыңыз? — деп су- 

радым.
— Түике турмайды. Оны еріксіз алдым. Аса бағалы 

бір «ітаіпты байіқап қалып едіім, кітап иесі оны тек мы- 
наумен қосып сатаім, деп карысқаны ғой.

Ол жаңағы өлең кітабын еріксіз 'қосып берген ардақ- 
ты кітабын көрсетті. Оныеы Жәмидің «Шархи молда» кі- 
табына жазған Абдул Ғафур Лори молданың талдауы 
екен.

— Сатьгп ал, — деді саудагер, — бул екеуін мен он 
теңгеге алдым, егер сен матан он екі теңге берсең, мына 
кішкентай кітаіпшаны саған босқа берем.

Кітаптың бірнеше бетін аудардым да, Абдул Хаким 
молдаға:

— Абдул Ғафур Лоридің кітабы — жақсы кітап. Bi- 
рак маған оның әзірге керепі жоқ. Ал ана кітап сізге 
мүлде кажет емес. Соны маған сатыңыз, — дедім.

— Лоридің кітабы саған қазір керек болмағанымен 
кейін кал<ет болғанда табалмайсың. Бул ете сирек кезде- 
сетін кітап! Сен менін, ікеңесіме кулақ қой: кітаиты са
тып ал, мына қоқсыкты сатан коса берем. Мен мундай 
кітаптармен сауда да жаеағым келмейді.

— Жоқ! — деп күрсіндім, — үлкен кітапка көп акша 
керек. Ал, ондайлық акта  менде жоқ. Мына кһнкентай 
кітапшаны, амал қанша, өз халіме қарай сатып алар едім.

Ол үлюен кітапты ісатып алмайтындығыма ікөзі жеткек 
болуы керек, ал ана түкке турмайтын, кішкентай кітап- 
шаны баска кажет етушілер табыла коймас деген күдік- 
пен, маған:

— Жарайды. Бір теңге бер де, кітапты ала ғой,—
деді.

— Қазір, ақшамды әкелейін.
Қуанышым қойныма сыймай тіп-тік тар баспалдакпен 

к,анат біткендей ушып келем. Қыстактан әкелген бес тен- 
гедеи үш теңге қалған болатын. Бір геңгені ала салып 
қайта жүгіріп төмен түстім де, менің куанышымды сезіп, 
кішкентай кітапшаның кундылығын біліп коймасын дегек 
ой түсіп, кітап саудагеріне жакындаіған кезде ғаяа аян- 
дай бастадым.

Кігап колыма тиді.
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Мир Арабка келгеннен бергі күндердің ішінде, туң- 
ғыш рет осы жолы шаттыққа бөлендім. Оол күні тек 
бакыт үмітіне емес, нағыз бақытқа 'кенелдім.

Кітапты қолыіма ала салып, «бар шрменіммен кайта, 
жоғары қарай, өз қужрама зыттым.

Жалғыз өзім отырып кітаптың барлык бетін аударып 
шыіқтыім. Сол күні бул кітап маған дүниеде ешбір теңдесі 
жоқ кьм'бат көрінді. Егер кітап саудагері осы кітапқа 
деген қумарлығымды білсе, ол менің барлық жыйнаған 
қаржым — үш теңгеме де сатпауы мүмкін еді.

Қітаіпты Үндіетан акындарының бірі өлең айтые тәрті- 
бімен курастырып, араб әліп-ібиінің әрқайсысына бір 
ғазалдан жазылған екен. Ғазалдарды біз орыстар сыяқты 
төрт жол етпей, екі жолға жазатынбыз. Сондықтан үйлее- 
сіз үшінші жол екінші жолдьщ бірінші жартысы бола- 
тын. Әрбір екінші жол келесі ғазалдың басталар карпы- 
мен аяқталатын. Мысалы «С» карпына мынадай өлеңдер 
еді.

Сүйгенім-ау өз сертінді кеткенің бе умытып, 
Шынымен-ак, жанымменен жүргенімді суытып.

Қос уйіқаеты осы өлеңнің соңғы іқарпъі «П» мен аяқ- 
талеа, келесі ғазал да содан баеталатын

Бул кітаптың маған аса кунды болу себебі, осындағы 
ғазалдарды жаттап алып өлеңмен айтыеатыя ойындарда 
будан былай жендлмейтін болдьм.

Қ У Ж Р А Л А Р

Біздің медреседе турғандарды бірте-бірте байкап 
білді-м.

Қужралардыд бір бөлегшде барлык кітаптар мен 
талдауларды әлдеқашан оқып бітірген карт адамдар 
туратын. Олар өмірде сәтсіздікке ушырағандықтарына 
қынжылып, өз білімдеріне лайықты кызмет табылуын 
сарғая күтетін.

Әулие зиратына ікүн сайын 'кезекпе-кезек барып тура
тын отыз еопыньщ бірнешеуі осы кужраларда туратын. 
Олар сол әулие зиратына барып турғандықтары үшін 
Әмірден айына отыз теңгеден алушы еді.

Осы қужраларда тағы бірнеше дуға окушы адамдар 
турды. Булар 'күнде түскі намаз алдында Әмір сарайына,.
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Регистанға келіп, Рахимхони мешітіне дуға оқыіп, уакыт- 
тарьтн сонда өткізетін. Мунық үшін олардьщ әрқайсысы 
Әмірден ай сайын отыз теңгеден ақша алушы еді. Олар- 
ға ақшадан баска күніне бір шелпөк және бір уьгс жүзім 
беріп турды. Мундай дуға оқушылар көп болды, сондык- 
тан олар отыз адамнан топ-топқа бөлінді. Бул адамдар- » 
дыи барлығының 'да бала-шағасы жоқ, ал өздері болса 
жеке меншікті кужраларында туратын. Олардың өмір 
сүрулерінің негізгі қоры қужраларға берілген жерлерден 
түсетін өніммен Әмірдің ай сайын беретін .жалакысынан 
қуралатын. Олар сол табыстарын да керектеріне жумса- 
май, жыйнай беруші еді. Осындайлардың бірі кайтьіс 
болғаннан кейін қужрасынан он мың теңғе мен көптеген 
бағалы 'буйыімдар табылды. Олардыц мурагерлері болма- 
ғандықтан жоғары би мүліік иесінің жаназаеын шығаруға 
жыйырма-ақ тенге беріп, барльиқ қалған ақшасы мен 
мүлкін қазына пайдасьгна альгп қоюшы еді. Сорлы сарац 
өмір бойы аш, жалаңаш өрім-ерім болып жүріп, ол 
дүниеге де жоғарғы бидін тырнағынан зорға шыккан 
мардымсыз акшаға алынған кайыршы кебінмен кететін.

Өздерінің айтуларына Караганда, олар ©мірлерінде 
сәтсіздіктен кутыла алмаған адамдар еді, қулғраларға 
тиісті жерден түакен өніммен ғана күнелтіп жүрген бола- 
тын, бірақ сол өнімнің өзі бір аідамның тамағына эрен 
жететін. Дегенмен, олар амалын тауып тамтумдап акша 
жыйнап, сол жыйнағандарыи медресе шокірттері мен 
көшелердеті усақ саудагерлерге өсіммен беретік.

Қалада бала-шаға және үй-жайы бар кейбіреулер 
көіие мешіттерінде молда не -медреселерде муғалім -бо- 
лып кызмет атқарды, бірақ өздерінің кужраларын сак- 
тап, оларды жалға беруші еді. Олар қолдары бос күндері 
таңертеңнен баетап кужраларын жалдап алушыларға 
конакка келіп, кужра үшін ай сайын алатын ақшасының 
үстіне косьмша деп палау жейтін. Мунан кейін үй ішінде 
замандастарымен бірге отырьгп, семья жайымен кажыған 
күйлерін басу үшін өтірік-өсек айтумен шуғылданушы еді.

Қужраларда турушылардың баскалары медресе шо- 
кірттері болды.

Булардың басым көпшілігі кедейлер. Олар өздерінің 
ең сонғы бар каржыларын беріп, кужраларды жалдап 
алатын. Бір қужрадан екіншісіне жиі көшіп жүруші еді, 
олэр әр қужрада бір ай, көп дегенде бір жыл туратын. 
К.ейбір дәулетті кужра иелерінің пікірлері бойынша мун-
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дай тнәкірттер медреседе туратын адамдардың ішіндегі 
ең кайыршылары деп есептелетін. Қужра кожалары 
қурметті адамдар болып саналады, олар өздеріне ерекше 
сый-қурмет көрсетілуін талап ететін.

Біздің медресе «.ужралары жеквменшікке іқалай өтіп 
'ікеткендігін уғу үшін, аздап тарихты еске алу керек.

Білімді адамдар деген даикты атакка кумарткан 
кейбір әмірлер імен байлар өз каржыларына медресе сал- 
дыратын. Мунан сон олар не баскалар тэңір мүліктеріне 
жер, керуен саранлар дүкендер, монша, тағы баска өлі 
'мүліктер беретін. Осы еадакалардан түскен табыстар 
медреселерді жөндеуге, 'шәкірттерді қамтамасыз етуге, 
муғалімдер, тағы баска түрлі кызметшілер устауға жум- 
салу керек. Кейбіреулер ездері бурын окыған белгілі 
кужраларға мураға акша да калдыратын, сондықтан 
будан былай әр кужранын табыстары әртүрлі болды.

Бурын кейбір медреселердің зор кітапканалары бола- 
тын. Ал бул кітапканаларды ерекше адамдар сақтайтын. 
Оларды сактауға және кітаптарімен толыктырып отыруға 
мура етііп каражат калдырылатын. Осындай кітаптарда, 
медресе мүліктерінің документтерінде:

«Бул імүлік сатылмайды. Сатып алынбайды. Мура 
калдырылмайды, мураға алынбайды,» деген арабша 
жазу болатын.

«Осы сөздерді орындамағандар қудай карғысына, 
пайғамбар карғысына, барлыіқ аруақтар мен періштелер 
қарғысына ушырайды».

Солай бола турса да, Бухара медреселерінін негізгі 
мураларьгнын бірі — кужралар жекеменшікке өтіп, сатып 
алынатын және сатылатын да.

Ол былай болса керек:
Аштарханид хандьгғынын, акырьшда, Адул-файз-хан 

ел баокарған кезде (1708— 1747) Бухара мен Самарканд 
медреселері үнірейіп бос калып койыпты. Самарканда 
медреселерді ікеруен сарай ретінде пайдаланыпты, ал 
базар күндерінде төменгі кужраларда мал турады екен; 
Бухарада медресе үйлері тозып, оған адамдар кіруге де 
қорікатын болған.

Медреселерде кітап 'коятын оюлы сәкілер де тек ерте 
заманғы шөберлердін, колынан келетін накыштары бар 
есіктер де тозьгп біткен. Үйлердің ағаш курылыстары 
түгел бузылып, тас қабырғаларынан басқа ешнәрселер де 
қалмаған.
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Медреселердің жерлері өңделіп, егін оебілмеген, олар 
айлакер, епті адамдардың колдарына өтіп кеткен. Сауда 
адааддарынан пайда алынатын мүліктер мүлде табыс бер- 
'мейтін болыпты, себебі сауда ,мен колөнер 'кәсіптері тоқ- 
та-п, керуен сарайлары аңырап, дүкендер опырылып ку- 
лап, моншалар бос калған.

Бул күйзеліс маңғыттар урпағының үстемдік кура 
бастаған алғашкы кезеніне дейін созылды. Шах-Мурад 
Маңғыт әмір болғаи заманда Бухара мен Самарканда 
біраз жаңа тәртіптер орнатыпты. Ол суармалы жерлерді 
пайдалануды регтеп, базарлар уйымдастырыпты, мешіт 
мүліктерін жаңадан қалпына келтірген.

Бірак медреселер туруға мүлде жарамсыз болып кал- 
са керек. Ал оларды калпына келтіру үшін Әмірдің кар- 
жысы болмаған, жаңадан ғана арнасына түскен мешіт 
мүлжтерінің кіріс табыстары медреоелерді жөндеуге жет- 
пейтін болған.

Сондықтан амалсыздан Шах-Мурад мынадай буйрық 
берген:

«Өз каржысымен және өз еңбегімен қужраны калпына 
келтіріп, еңдеген әрбір шәкірт сол қужраның кожасы бо- 
лады. Ол адам кужраны баска бір шәкіртке беріп, жөн- 
деуге жумсаған каржысы есесін де қайтаруға ерікті».

Екі-үш жыл ішінде Бухара мен Самарканд медресе- 
лер! кайтадан жаңартылады. Сол заманнан бастап жөн- 
деуге жумсалған акшаны алып, кужраны бір шәкірттің 
екінші біреуге беруі әдетке айналады.

Біраз уакыттан кейін імешіт жерлерімен сауда кәсіп 
орындары едәуір мол табыс беретін болады. Сөйтіп, сау- 
дагерлік кәсібі'медресе ішіне де енді. Қужраны калпына 
келтіру каржысын алуды місе тутпай, әрбір кужраның 
болашақ табыстарының біраз бөлегі де алынатын бола
ды. Соньшен катар, кужраны тек шәкірттер ғана алмай, 
баскалардың сатып алуына да ерік беріледі. Бір кужра 
ғана емес, көптеген кужраларды иемденетін дәулетті 
адамдар да шығады. Сайып келгенде, кужралар пайда 
табудын кайнар булағына айналған. Қужралар жыйыр- 
ма-отыз мың теңгеге сатыла бастайды, ал оларды калай 
жөндесе де бул соманың оннан біріне турмайтындығыи 
әркімдер-аіқ жақсы біледі. Жафар кожаный, ағаштан са- 
лынған, опырылып кулап қалған медресесінің адам ту- 
руға жарамсыз іқужралары елу мың теңгеден бағаланды.
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Өйткені бул медресенің жабдығы мол болған, қужралар 
қожаларына аса көп табыс беретін. Жоғарғы би, кулак, 
естімеген «Жөндеу» кунына көзін шарт жумып карап, 
саудагерлердің өтірік документтеріне мөрін басып, олар- 
дан көптеген акша ала берген.

Сонымен катар, айта каларлыктай жабдығы жок 
медреселердін үйлері Жафар кожаның медресесі сыякты 
қыйрап жатпай, әрі жақсы, әрі мыкты, туруға жарамды 
бола турса да, олардың қужраларын ешкім сатып ал- 
маған.

Самарканд Россия қурамына енгеннен бастап, онда 
кужра саудасы да тоқтатылады. Бірақ, оның касындағы 
Бухарада «ужралар товар калпында кала берді, онда 
адамныц акылына сыйымсыз қужраеаудасы революцияға 
дейін жүргізіліп келді.

Mine, Әмірлік Бухарадаіғы ондаіған үлікөн, жүздеғен 
кіші медреселерден кедей шәкірттердіқ бас пана табал- 
маған себептері де осыдан еді.

Егер шәкірттің калтасында акшасы болса кужра са
тып альш кіруге мүмкіндігі болатын. Егер оның акшасы 
болмаса, онда ол қужраны жалға алатын. Шәкірттеір 
көбінесе акшасы болімағандыіқтан оны бірнеше айға ке- 
пілге алып, қожасына белгілі мелшерде ееіім процентін 
төлеп туратын өді.

Егер шәкірт езінің келіекен акішасын мезгілінде беріп, 
қужраны алуға шамасы келмөсе, онда кужра иесіне қо- 
наіқ асы беріп не баска жолмен оған пайда келтіру аркы- 
лы жалыньш-жалбарыныл, қужрада туруға мүмкіндік 
алатын.

Көптеген кужра кожалары медресеге, .ғыльгмға өш- 
қандай катнасы жоқ саудагерлер, колөнершілер, іссіз 
■адамдар еді. Олар өмір бойына медреселерде туратын, 
мундай өмірді 'Олар вте-імвте еркін және тыныш деп 
есептейтін. Оған себеп, медресе таәкірттері Әмір өкіметі- 
нің қандай да болмасын сый-курметінен шйдаланатын, 
медресе алым-салыктан, төтенше 'Шығындардан босатыл- 
ған мундағы турмыс қаладағыдан шрі әлдеқайда жеңіл 
әрі қауьгпсыз еді.

Кейбір кужра қожалары өэдерілің сауатсыздығына 
қарамай кужраларын іпәкірттерге жалдағанда, олар езі- 
нен сабак алу шартыімен де беретін жағдайлар болған. 
Қужра қожаларының осындай сауатсыздығыла карамай, 
олардық белгілі бір іләкірттер тобы болды, бірақ олар
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карамағындағы шәкірттерге еалнәрсе үйрете алмайтын- 
дығы айкын еді. Алайда буған қарамаетан шәкірттері 
болғандыктан өздері түік білмесе де медресе муғалімі 
дегеы ғылыіми атақ алатьгн. Эрине, мундай атак алған 
жасама муғалімді сауатсыз дел атауға ешкіімнің де хакы 
жок еді. Осылайша шартпен көптеген шәкірттер надан 
пайдалардың камкорлығына бөленш окыйтын, турақты 
кужраларға да ие болатын, оөйтіп, надандардың теңдееі 
жок ғалыім, білімпаз деген данкын шыіғаруға еебеіпші бо  
латын. Бірак ол білімлазсьшақ қужра иелері ©мірінде 
әліпті тая'қ деп білген емес.

О Р Ы С Т I Л I

Біздің медреседе ағайынды екі жігіт туратьгн. Үлкені 
— Махдум Қожаны журт Өгіз деп атады. Ол узын бой- 
лы, 'булшык еттері уршыкша ойнайтын, кең иыкты, бірақ, 
осы бейнесі оны дөмбелиге етіті көрсететін. Қараторы кел- 
ген, беті тары унынан жасаған калаштай, кап-кара са- 
кал катітаған, екі арасы іқоеылып кеткен доға сыяіқты 
иілген кою кара кастары мен қайкыйған узын кірпіктері 
арасынан каракаттай үлкен көзі күлімдей карағанда, ол 
әңгімелесіп турған адамньщ ең жасырын еырын айқын 
сезіп турған тәрізді көрінетін.

Оньщ кол-аяктары мен көкірегін калың кара жүн 
баскан, сондыктан оның түсі суық, түнеріп турғандай 
көрінетін. Бірак өзі әрдайьш нанғыта, әрі мейріімді еді, 
үнемі күлімдеп туратьш иман жүзді іпішіні адамды өзіне 
еріксіз тартатын.

Ол -эркашанда, кіммен 'болса да жылы еөйлесетін, 
әсіресе, медресенін, кедей шәкірттерін жиі қарсы алып, 
олармен көбіне шын ниетімен оөйлееетіндігін байкайтын- 
мын. Егер біреу-міреу ауырып калеа ол наукасты күтуге 
келетін де, шайын кайнатьш, қужрасын еыпырып, кіріне 
дейін жуып 'беретін.

Ол ешқашанда етіік ки т , баеына сәлде ораған емес. 
Күн жылыда жалаң даімбал, көйлекпен жүретін де, кыета 
булардың сыртынан жука шапаннан баска ештеңе ки- 
мейтін. Жазда жалаңбае жүрсе, қыета баеына тек таіқыя 
ғана киетін.

0-нын, жасы жыйырма бестө болеа да, түрі отыз жае- 
тағыдай еді. Сол «ездің өзінде ол сабақты он төрт жае-
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тағылардын программасы бойынша өтетін маған беріле- 
тін сабақтарды окыйтын.

Менің ойымша оған Өгіз деген атак үйлеспейтін 
сыякты еді. Рас сыртқы бейнесі Өгізге уксайтын, бірак 
оның ішкі жан дүниесі нағыз адам, шынында мен нағыз 
адам тек Махдум Өгіз сыякты болу керек деп берік сене- 
тінмін.

Оның інкінің аты Пир еді, өзінің ағасынан әлдекайда' 
жас болғандыіқтан оны «Пирак» деп атады. Ол менен екі 
жас үлкен, он беске караған еді, бірак он жасар бала 
сыякты кшгкентай болатын. Өзі әрі кішкене, әрі нәзік, 
жаңада ғана ауыр наукастан турғандай боп-боз еді.

Булар ағайынды екеуі бірге «Кафияны» окыйтын. Bi- 
рак біздер кешке карай бәріміз бірге кітап окыйтын 
жерден олаірдың колына кітап устап окып отырғанын 
көрген емеспін. Тіпті медресенің басқа жерлерінде де 
ағайынды екеуінің сабакка әзірленгені көзіме шалынған 
емес. Пир акемізден сабақ аламыз дейтін. Олардың сек- 
сен жасар молда әкесінін үйі Мир Арабка жақын еді. 
Әкесі мен соцғы анасы баска балаларымен туратын. Әке- 
сі жетпіеке келгенде ағайынды екеуінің шешесі кайтыс 
болды. Будан ооң шал екінші рет үйленіпті. Жас әйелі- 
нен тағы да үш бала туған екен. Олардың үлкені онда, 
кішісі бір жаста болған. Ең кенжесі әкесі жетпіс тоғызға 
келгенде туыпты.

Булардың әкесі Бухара медреоелерінің бірінде мүлда- 
рис болған адам еді, бірак соңғы кезде сабак бермейтін, 
сол медресе аркылы өзіне тиген уакыптан түскен табыс- 
тарынан күн көретін. Оның Мир Арабта екі қужрасы 
бар еді, соларын балаларына беріп койған.

Әдетте медресе адамдары кешке карай далаға, таза 
ауаға шығатын. Ересектер ашық галлереяда отырса, ба- 
лалар аулаға жыйналатын.

Бір күні кешке Пира к екеуміз катар отырдық.
Мен әрдайым жатка өлен білетін адамдарды іздеуші 

едім. Сондыктан да Пиракпен алғаш рет катар отыра 
калғандыктан, одан:

— Сіз қандай болса да бір өлең білесіз бе? — деп 
сурадым.

— Егер білсем ше, онда не болады?
— Онда өлең айтыеыл ойнар едік. Сіз әйтеуір катар 

уйкасты бір өлең айтасыз, оған мен сіздің сол катар 
уйқасты өлеңіңіздің соңғы қарпымен басталатын катар
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уйқасты өленмен жауап берем. Сөйтіп, осы уйкаспен кё- 
летін кажетті өленді біреуміз табалмай калғанға дейін 
солай айтыса береміз.

— Жок, мен ешкандай өлең білмейімгн. Ана Хамит 
Кожа молдамен Зайниддин Кожа біздің үйге өте жиі 
келііп турады, келген сайьгн неше түрлі өлендер оқыйды. 
Бірак, солардың бірде-бірі жадымда калмапты. Сіз өзі- 
ңіз білесіз бе?

— Аздап білвмін.
Менің жауабымды естіп ол куакылана күлімдеді. 

Сөйтті де кішкентай балалардай маіктаиа оөйледі:
— Мен сіз білмейтін, бірдеңе білем.
— Ол немене?
— Орыс тілін білем.
Мен оған сөне иоймадьГм. Медірөсенің шгхкірттері тіпті 

ана тілдерін де жөндеп үйрене алмай жүр, жатқа бір 
ауыз да өлең білмейді, орыс тілін кайдан білмек?

— Кәне, орысша бірдеңе айтыңызшы!
— Час! — деді ол.
— Тағы да білесін бе?
— Тағы да бірнеше оөз білуші едім, умыттьш. Менің 

қағазға жазып алғандарым бар. Біздің қужраға кел,
оқьгп берем.

Сол күні кешкі тамақтан кейін онық қулсрасына 
бардым.

Оның кужраеы медресенің Оңтүстік-батыс бурышын- 
да болатын, өзі тар, екі адам зорға сыярльщтай еді.

Кужраньгң ортасъгнда сандал тур. Анадай жердегі бу- 
рышқа жуынатын шағын қумыраша қойылыиты. Оның 
катарында — жуынды қуятын ыдыс, ол толған сайын 
Пирак 'Кораға төгіп турады екен. Ошақ жанында отын 
салатын терең шуқыр қарайьш көрінеді. Еден төсеніші 
арзан алашалардыд бірі екен, бірак тап-таза. Заманына 
карай кужра жаман болмағаны байікалып-ак, тур.

Пирак мені сандал жанына отырғызды да, басқа тіл- 
ге келмей-ақ өзі отырған көрпе астынан бір жапырак 
қағазды суырьш алды. Онда карындашпен жазылған екі 
жол бір нәрселер көрініеді. Кейбір таңбалары араб қа- 
рыптарына уқеайтын тәрізді, бірақ оқый алмадым.

Кағазды маған устатты да:
—. Міне, оқықыз. Орыс тілін үйреніңіз, — деді ол 

маған.
— Мен муны окый алмаймын. Муны кім жазды?.
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Ппрак қызарьш кетті:
— Өзім. Оның тек суретін көшіріп алдым. Өйткені 

мен сауатсызбын ғой.
— Онда өзіңіз окыңыз.
Ыңғайлырақ отырды да, басын таяна, саусақтарымен 

кағаз бетіндегі жолдарды нуқып көрсете отырып, жаз- 
ғандарын есіне түсіре бастады.

— Мынау —• сниег, — снег. Ал, мынау — час. Мына 
біреуі — хилеб, — хлеб.

—- Небәрі осы іма?
— Осы.
— Тағы бір рет окыңызшы. Тек орыс сөздерін ғана.
Ол тәжік тіліне аудара тағы да қайталады.
Онын айтуы бойынша мен бул сөздерді сол бойда 

іжаттап алып, өлең сыякты етіл қайталадым:
— Сниег — кар, часы — сағат, хилеб — нан.
Пирак қуанғандай күлді:
— Ой! «Нисо-бусса-биен» сыяіқты оқыдыңыз ғой, 

тіпті.
— Сіз бул кітапты кайдан білесіз! — деп тандандым 

мен.
Бул кітатіта араб сөздерінің тәжікше аудармасы бе- 

рілген. Муның өзі өлеңмен жазылған өзінше бір сөздік 
болатын, араб тілін үйренуді өте-мөте жеңілдететін кітап 
еді. Амал нәшік, бул кітапты мектепте де, медреседе де 
пайдаланбайтын. Тек кейбір өте-мөте білімді адамдар 
ғана өздерінің балаларын осы кітаппен ақытатын.

—■ Кішкене кезімде, — деді Пирак, — осы кітаптан 
әкөм маған бірнеше қос уйкасты өлең үйреткен. Соның 
бір жолы осы күнле дейін есімде. Бері кара!— дел сы- 
бырлады ол «өңілденіп, — былай етелік: мен аудармасы 
бар тағы да бірнеше орьгс сөздерін табайьгн, сол сөздер- 
ден сен өлең курастыр!

— Орыс сөздерін сен кайдан аласын?
•— Біздің медреседе Тураб молда турады. Ол Самар- 

қанға жиі-жиі барып кайтып жүрген адам. Онда орыстар 
көп. Сол жерде жүріп ол орыс сөздерін дәптеріне жазып 
алады екен, ал мен сонан көшіріп алам. Тураб молла 
осы жолы көптеген жаңа сөздер жазып окелуге уәде 
етті. Мен содан көшіріп алайын да саған берейін.

— Тіпті жаксы болады! — деп қуакып кеттім.
— Тек, байқа, бізде орыс оөзі бар деп ешкімге айту-

23



шы болма. Әйтпесе молдалар бул дүниеден біздің көзі-
мізді жоғалтады!

— Here? — деп тандандым.
— Оны сен олардың ездерінен сурареың. Өткен жылы 

олар Тураб молданы мүлде азапіқа салды ғрй.
— Қалайша?
— Қайдан еікені белгісіз, әйтеуір олар Тураб молда-

ның самарканнан орыс сөздерін жазып алып келгенін 
біліп койыпты. Молдалар аласурьш: «Ол орыс больщ
кегті! Медреееден аластау керек!» деп шулады. Бірақ 
Тураб молда жеке меншжті қужрасында турады, сондық- 
тан да оны медреседен аластау онай болмады. Мунан 
соң бар молдалар жыйналып, менің әкемді коса альш, 
жоғарғы бите барды. Жоғарғы би оларға былай депті: 
«Орые тілін білу діннен шықты деген сөз емес. Барың- 
дар, тек жүріңдер, ауыздарыңа ие болындар!» Олар шы- 
Fa бергенде би тағы да былай депті: «Орыс патшасы біз- 
дің Әмірмен дос. Егер мына былжырактарың Әмірдің 
қулағына тисе ашулануы мүмкін, сондыктан тілдеріңді 
тыйып, тек жүріндер. Беталды квкуді қыскарткандарың 
жен.» Муны мен өз әкемнен естідім, ал ағайым Тураб 
молдамен жакын дос еді. Әкем жоғарғы биден кайткан 
соң, ағамның Тураб молдамен дос болуына тыйым сал
ды. Міне, сөйтіп Тураб молда жаңағылардан зорға қу- 
тылған болатын.

Пиракпен әңгіімелесш оның білімге қумартып жүрге- 
нін аңғардым.

— Аздал болса да елең үйрен,— дедім коштасарда.
■— Сөзсіз үйренем. Хамит Хожа молда мен Зайнид- 

дин Хожа ағам келгенде олардан елең үйрет деп өтінем.

— Сен өйтіп үйрене алімайсың, өзің окуың керек.
•— Менің кітабым жоқ. Мектепте оқып жүргенде әкем 

'маған Ғафиздің кітабын берген болатын. Ал мен оны 
ініме бердім.

— Жарайды. Мен саған өлен, кітабьгн әкелейін.
Келесі күні кешке оған іөзімнін, сүйікті кітабымды

©келдім.
Ол кітапты іколына алды да, ібеттергн аударыстырьт 

тегіс карап шығып, түңілгендей өзіме қайтып берді.
— Мен муны ақый алмаймын. Тіпті карыптарын да 

ажырата алар емеспін. Егер Ғафиздің кітабы болса мүм- 
кін оқыр ма едш.
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Сол ікездегі акушылардың иөпшілігі сыяқты ол дз өзі 
бурын окыімаған кітабын окый білмейтіндігін енді сездім.

— Онда былай етелік, — дедім мен оған, — мен сағаи 
осы кітапты калай оқу керек екендігін көрсетейін. Сен 
бірнеше күнде-ак үйренесің.

Оған бул усынысты өте сактықпен жаеадым, мен 
«үйретейін» дегем жоқ, «көрсетейін» дедім, егер мен 
өэімді оған окытушы етіп көрсетсем, оның екпелеп қалуы 
да мүмкін еді. Бірак, ол дереу қуана келісті де:

— Көрсет! Қайткенде де көроет! — деді.
Сол кеште мен оған осы кітаптан төрт ғазалды дауыс- 

тап окыіП бердім. Ол менің ізімше ікайталады. Өлевді 
жаттап алған соң, енді сол оөздердің калай жазылғанын 
көрсеттім.

Содан бастап, бос кештерде Пиряика келіп жүрдім 
де, екеуміз бірігіп окыйтын болдьгқ. Екі айдан кейін ол 
барлық .кітапты еркін окый алатын болды, бірте-бірте 
жеке әріптерді 'де біліп алды.

Мен оған әуелі оріптер мен сөздердің суретін салуды 
үйрегтм. Онан соң оның колы іқаламға жаттығып, бірте- 
бірте өзі де жазатын болды. Сөйтіп, ол көктем шыға 
жазуды да, оқуды да әбден үйреніп алды.

Осы .кезде Тураб молда Самарканға барып, жаңа 
сөздер жазып әкелді. Ол орыстың сол жаңа сөздерін 
жазудан корка турса да, Пираюка тағы да:

Душа — жан, дождь — жауын, вода — су, — деп үш 
сөз жазып берді.

Пирак осы үш сөзді жазып альгп маған әкслді:
— Өзіміз келіскендей, үйлестіріп көр?
— Әкел!
Бул жолы Пирактын, жазғандарын жеп-лсеңіл окы- 

Д ы м . Орыс сөздерінен өлең шығаруға әрекеттеніп көріл 
едім, оп-оңай үйлесе кетті.

Мен оны Пиракқа окып та бердім:
Снег — кар, часы — сағат, хлеб — нан. 1
Вода •—■ су, дождь — жауын, душа — жан.
Пирак муны естігенде өрттей жанып, бойьга куаныш 

кернеп, билей бастады. Ол тамаша билейді екен, мундай 
биді мен өз өімірімде бір-ақ рет, Соқтардағы көршіміз- 
дің қыз айттыру тойында, Гиждуан бишілері, олармен' 
бірге атакты Тожихон келгенде ғана көрген едім. Ол өте 
шебер билейтін, шаттанған лсурт оньш, әрбір биінен кейін 
есі кетіп айқай салатын. Тожихоп биді кәсіп еткен адам
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еді, ол дарынды музьгкашылар қаққан бубен дауысына 
шын беріле билейтін.

Пирак орнына отырып, менің өлеңдерімді қайтадан' 
мактай баетағанда мен сдан биді қайдан үйрендің, деп' 
сурадым.

— Біздің медреседе Хамит Хожа деген Хожа бар.
Ол туралы мен саған айтканмын. Ол да сен сыяқты 
Гиждуандык. Ағайымның жанында ешкім болмаған кез- 
де ол Зайнуддин Хожа екеуі біздікіне келіп турады. Ха
мит Хожа көптеген ғазалдар біледі және жез подносты 
бубепше кағады. Өзі ғазал жырлап жүріп, подносты да . 
қағып ойнайды. Квңілдірек болу үшін ол маған да би • 
үйреткен. '

Пирак біраз үндемей отырып, тағы сөйледі:
— Олар будан былай ағайыма ікелгенде мен сені ша- 

қырайын. Сонда олардын калай өлең айтқандарын тың- 
дап, менің қалай билегенімді көрерсің.

Ө ГІ З

Пнрак маған бір күні таңертеңгі намаздан кейін бүгін 
ағайдың үйінде ғазал айтылады, сондықтан кешкі намаз- 
дан кейін біздікіне кел, деді.

— Қап! — дедім мен,— бүгін сейсенбі ғой, Абдуса- 
ламның кужрасында палау әзірлейтін күнім еді. Мейлі 
қолым босасыімен сөзсіз барамын.

Кешкі сағат онда Өгіздің қужрасына келдім. Оның. 
қужрасы Пирактың қужрасына карағанда үш есе кең 
екен. Сонымен қатар үлкен тектері бар, оған отын, кемір 
сыяіқты баска заттарды жыйнап қоюға да болады. Қуж- 
раның ортасына қойылған сандалдың айналасында Ха
мит Хожа, Зайниддин Хожа мен Пирак отыр.

Өгіз жок екен.
Пирак маған өз орнын берДі де, өзі сандалдың шетіне 

барып отырды. Қонактар бір-бір шыныдан шай ішті де. 
өлең айта бастады. Хамит Хожаның даусы жінішке, қу- 
лакка жағымды екен. Зайниддин Хожа өленді қоңыр 
дауыспен әсем айтатын көрінеді, бірақ даусын көтеріңкі 
шығара алмай отыр. !

Олар қолдарына устаған подностарын қағып, «уфа»
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әнімен коса өлеңдерін айта бастаған да Пирак билеп те 
кетті. Пирак бул жолы бір кезде өз кужрасында билеген- 
нен гөрі нашына келтіре жаксы биледі. Хамит Хожа 
оның бурынғыдан да шөбер билеугн талап етіп, әрбір 
кыймылын түзеп отырды.

Биден кейін тағы да шай ішуге кіріскенімізде, Пирак- 
тан, Өгіз неге жоқ, деп сурадьш. Біздің ағай жоғарғы 
бидіц куйеу баласы Асаджан Махдуммен дос болатын, 
ол бүгін еонымен бірге Мир Достым көшесінде туратын 
біреудің үйіне конавда кегті, — деп жауап берді ол ма
ран. Бухарлықтар өз каласында түнде жалғыз-жарым 
жүрмейтін. Өйткені урылар мен кайдағы жексурын қаң- 
ғыбастар соқтығыса кетуі әдетке айналған еді.

—- Ағай ікеішгмпей кайтам деп кеткен. Неге мунша 
' кешіккеніие өзім де түсінбей отырмын.

•— Біздің ағай күшті. Өгіз тәрізді! Егер колына ка- 
ракшылар түсе калса, оларға ант-су ішкізбей жібермейді. 
Сондыктан Асаджан түнде ағайсыз ешқайда шыкпайды, 
— деді Пирак Хаімит Хожаға куақылана сөйлеп.

•— Біздер, гиждуандыктар серуен қуруды да, төбеле- 
1 суді де л<ақсы көреміз. Күресте де, көңіл кетеруде де 
ешкімнен кеім түспейтін қасиеті үшін де Махдум Өгізді 
жаксы көрөмін. Сондыіқтан да мен оның көңлін өлеңмен 
көтеруге әрқашан да әзірмін. Қап бүгін оның кешігуін 
қарашы, — деді Хамит Хожа.

Сөйтіп олар тағы да бірнеше ғазел айтты. Бірнеше 
күйлер де тартты. Пирак ібиледі Уаіқыт ете берді. Түн 
ортасы ауғалы бір сағат болды, Өгіз сол кеткеннен кел- 
ген жоқ.

— Ішегіміз шзфылдап барады, карнымыз ашты. Па
лау 'пісір. Тез жеп, уйқтайық, — деді Хамит Хожа Пи- 
ракка.

Пирак палау пісіріп әкелді.
Өгіз келген кезде журт палауды жеп те болған еді.
Оньщ көзі жанған оттай жалт-жулт етеді. Ол күлім- 

сіремей, бар даусымен каркылдап күле берді. Х^ында- 
ньгп кеткея екен деп жаньш ашып, жүрегім аузыма 
тығылды.

Бірақ каркылдап күліп турьш айтқан сөздерінің бәрі 
көкейге қонымды. Кешігіп «елгені үшін -қонактардан 
кешірім де сурап койды.

— Мен кіналы емеспін. Қонак иесі мен оның конак- 
‘ тары кіналъі. Олар меінің күшімді сынал бакты. Өткэн
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жолы шараппен сынап көріп еді, утылды. Өздері бурын 
жығылды, ал мен болсам шыдадым, тіттті есшнен де тан- 
ған жокпын. Бүгін маған наша тарткызды. Бурын аузы- 
ма альт көрген затым ем ее еді. Өзімді-өзім берж устап, 
олардан екі есе артык тарттым, оған шыдамым жетгі. 
Баоқалар бір сормастан-ак. мае болып, аяктары көктен 
келді: Асаджан нашаны аузына алмастан мурнына жет- 
кен иістен-ак мае больш кулады. Ал мен мае болмадым. 
Жак, мен мае болғам жок. Тек басым сынып барады. 
Пісуі жеткен карбыздай! Ха-ха-хаI Ой басьш, сынып ба
рады! Екіғе жарылып барады!

— Сізге кептірген курт тәуір болар еді! — деді Ха
мит Хожа.— Бір, екі дөқгелек курт болса л<етер еді.

■— О! Інішегім казір береді! Пирак, кәне тез берші!
Өгіз тағы да «үлді, күтпеген жерден жылап та жі- 

берді. Қүлу, жылау араеында Пиракты бауырьша кыеьш 
турып:

— Бар сенгенім сен! Інішегім! Тынысьш! Шешеімііз 
өлгеннен кейін бул жарык дүниаде екеуміз ғана калдык! 
Аясаңшы мені, кептірген бір-еікі курт тапсайшы. Басым- 
ды емдеші! Анаңның аруағы сані жарылқайды! — деді.

Пирак 0'ған сағатты көреетіп:
— Қуртты кайдан табайын. Қарашы, қазір түнгі са- 

ғат екі ғой! — деді.
Бірак, Өгіз кояр еімес, қатты күреініп, сураумен отыр.
Пирак бір кезде:
— Сабыр етіңіз! Мүлде умытып кетіппін ғой. Бул 

курт бізде бар екен, — деді.
— Жігіт! Міне жігіт! Әкел-экел!— деп Өғіз куанған- 

нан каркылдап күліп жіберді. Ол шын ниетіімен, ақ кө- 
ңілімен ішек-сілесі катып күлді,—оның мунысына конақ- 
тар да күліп жіберді, сөйтіп іқужраның іші күлкіғе толды.

Пирак кабырғаға баопалдақ койып, жоғары шыкты 
да, бпіктегі қуыс текшедөн бірдеңелерді сусылдатып, сыл- 
дыратып ала бастады. Аздан сон, крлына бір ыдыс устап 
кайта түсті.

Ыдысынын. ішінде шағындау келген он шакты пияз бар. 
Қабығы аршылған, аппақ дөнгелек сыяқты пияз екен.

Өгіз күлкісін тыймастан пиязға кзолын созды.
Осы кезде шай да кайнады.
Өгіз әлі де күліп отыр, ол Пиракқа қар»п:
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— Әдетте ікурт тісің эорға бататын катты болушы 
еді. Сенің мына куртың өте жумсақ әрі сөлді екен. Өэі 
тым ащылау ма калай, окасы жок,, мундай ащыдан ба- 
сым тез жазылады, — деді.

Өгіз пиязды кашырлата анайнап, күлкісін тыймаетан 
сөйлеп отыр:

•— Мен бүгінгі кеште Бухараның ең данкты адамда- 
рының балалары араеында болдым. Олар барып турған 
ақымактар екен! Арабтар: «Жаксыдан туғанның барі 
іжаксы 'бола бермейді. Егер, жаксыдан жаксы туса, ол 
бір ғажап естен калғысыз нәрсе!» дейтін. Олардың бар 
білетіндері естерйіен танғанша ішу, мае болу, сөйтіп се- 
рейіп уйктау екен. Солармен байланысып жүрген мен 
де акымак. екенмін!

Осыны айтты да Өгіз жылап жіберді. Будан сон та
ры бір пиязды карш-курш еткізіп жеді де кайтадан күле 
бастады. Бірақ, енді баеым бурынғы-дан да қагты ауы- 
рып барады деп өкініш білдірді.

Хамит Хожа оған басыңа суық су куй деп кекес бер- 
ді. Қумыраға су толтырып алып, Өгіз далаға шықты. Біз 
де жайымызға яеттік.

Мен өте кеш уйқтадым, бірақ, ерте турдым. Өйткені 
базардан өзш тамак әзірлейтін табақтастарға кайімак 
өкеліп, шай кайнатуым керек болды.

Кужрадан шыкканьшда, аулада жүрген Өгізді кездее- 
тірдім. Ол жалаң денесіне көйлек қана киген, шайхана- 
дан шай әкеле жатыр екен.

— Уйқьвд 'канды ма? — деп сурады.— Сенің досьщ 
Пирак 'маған курт орньгна пияз беріп, сонымен сыйлады 
емес пе. Бірак, мөн оньгң көңлін калдырғым «елмей, жей 
бердім. Сол пияздың кесірінен баеьгм бурынғыдан да 
катты ауырды. Басыма суьгқ су куйғаным мундай жаіқ- 
сы болар іма. Бірдентәуір болды. Түнде жақсы уйқтадыім. 
Көрдід бе, Пирактан да бурын турдьгм.

У З Ы Н  М У Р Т

Бір күні идашке карай Пирах екеуміз Мир Арабка 
бардық. Жаңбыр жауып тур еді.

Екеуміз базарға барып, Шарафтың шай дүкенінің көң 
калканына біраз паналап отырып кайталыіқ, деді Пирак 
маған. Біз барсақ сол жерде Өгіз, Хамит Хожа мен Зай-
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ннддин Хожа отыр екен. Олардын. жапьшда алтын бу- 
йымдардың зергері шебер Жамолжан да бар. Оның үйі
біздің медресе турған кашеде болатын.

Хамит Хожа іақырындап ғазал айтып отыр.
Біз де олардын, катарына тал іп отырдьж,.
Осы кезде Мир Арабтың 'шьгғыс іжағындағы зергерлер 

дакпасы жағынан екі адаім көрінді.
Оның бірі аддуба келген калық, едірейген узын мур- 

ты бар, узын бойлы, толық денеліі адам еді. Түріне кара- 
ранда жасы отыздар шамаеьшда. Оның жанында жыйыр- 
ма бес жасар дараторы жігіт, бірге деле жатыр.

Олар бізге таяу келғенде жаңағы адқуба келген узын 
муртты адам Жамолжан зергерге:

— Жамолжан! Сіз дос-жарлар тапқанға уксайсыз. 
Есіңізде болсын, мундай жүз адам тапсаңыз да сізді са- 
лықтан куткара алмайды, •— деді.

Олар жанымыздан өте берді.
Хамит Хожа сол бойда узын муртты қуьгп жетіп, оны- 

мен көшелөрдің бір бурылыеында төбелеспек больш, 
ашуланып орньгнан қарғып турды. Бірақ, Өгіз оны тоқта- 
тып:

— Бул атышулы нағыз арсыз, бузакы адам. Оның 
аты узын муртты Рузи. Өзі өте күшті. Онымен казір бай- 
ланыепай-ақ «ойыңдар, >бір кезі келгенде мен оның са- 
зайын обден тарттырам, — деді.

Өгіз Жамолжаннан:
•— Онымен бітіепей жүрпен нелерің бар еді? Айтып 

турған салығы не? — деп сурады.
— Ол ібір «үні токымашылардыд тар көшесініңбір бу. 

рьшіында маған кездесіп калды. Сөйтіп үстімдегі шапа- 
нымды сыпырып алды да былай деді: «Сен жалғыз бул 
шапанмен менен қутыла алмайсың. Егер денсаулык 
қымбат болса, бүгіннен бастап маған салық төлеп тура- 
тын боласың». Бір апта өткен ооң қасына жаңағы жігіт- 
ті ертіп екеуі менің дүкеніме келді. Мен сол «езде болат 
тақтаның үстіне күміетен сым темір тартып жатыр едім. 
Ол маған былай деді: «Сіз аеа маңызды іспен шуғылда- 
нып жаткан көрінесіз, бірак мен сіздің бір іминуттай уа- 
қытыңызды алам. Бізге бір-бірден жүзік беріңіз». Мен 
оларға екі күміе жүзід бердім, бірақ ол алмады. «Жоқ, 
бізге алтын жүзік «ерек» деді. Сөйтіп, өзіне алтын жүзік 
беруге тура келді, ал серігіне «үміс жүзік алуға келісті. 
Ол осымен маған үшінші рет кездеседі. Енді ертең тағы
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да келіп, менен бірдеңе талап ететін бо.пды ғой, дсген
ойда калдым.

Жамолжан көзіне жас алып:
— Енді бірте-бірте колымдағының барлығын да со- 

ған беріп, дүкенді жауып үйде отырудан кызығы бол- 
мас, — деді.

— Қорыкпаңыз! Бір акылын табармыз! — деді Өгіз.
Хамит Хожа ыңылдап өлеңін айта берді.

* *
*

Арада бірнеше күн өткен соң кешке карай медресе 
ауласына келдім.

Шәкірттер екіден-үштен жайғасьгп, өзара әңгімелесіп 
отыр екен.

Пирак аулада жоқ болып шыіқты.
Кімнің қасына барып отырсам екен деп ойланып тур- 

ғанымда, Пирақ өз кужрасынан шыға келді. Ол қайрыл- 
май тысқа шығатыи есік жакка бет алды. Мен оны да- 
уыстап шакырдым. Ол маған карады да тоқтамастан жү- 
гіріп бара жатьғп, колын былғап өзіне шакырды.

Оны қуып жетіп екеуміз көшеге шыктык.
Ол үлкен көшемен батысқа карай беталды. Мен со- 

ңына өріп келем.
Осылайша жүріп отырып, үлкен мөшітке дейін келдік. 

Мунда ерсілі-карсылы өтіп жатқан адамдар тіпті аз екен.
— Сен кайда асығып бара жатырсың? Мені кайда 

апармақсың? — дедім.
Ол жүрісін баяулатып:
— Рузи узын мурт есінде ме? — деп сурады.
— Есімде.
— Кеше ағай сол узын муртты қонакка шақырған бо- 

латын. Мен палау әзірледім. Палауды жеп болған соң 
ағай қонағына: «Рузи, сен күшті адамсың. Қаракшылык- 
пен күн көру саған уят. Қандай жумыс істеймін десен де 
күшің жетеді. Қалай еңбек етсен, де Әмірше өмір сүрер- 
ліктей каржы табасың. Қаракшылыкты койып, адал 
өмір сүр, — деді. Ағай ойындағысын айтып болғанша 
Рузи басын төмен салып, үндемей отыра берді. Ал ағай 
сөзін аяқтағаннан кейін узын муртты Рузи ойлы пішін- 
мен, баяулап былай деді: «Самсаған дары мен түрмесі 
бар Әмір де мені жеңіп, қайта жасай алған жоқ. Ал сен
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еск! карттардын аузына келгенін былжыірайтын аңыз тә- 
різді кенесіныен мені жолдан тайдырмақпысың. Еул кыя- 
лыішан түк шыкпайды! Не істейтінімді мен өзім білем!» 
узын муртты Рузи калтаеынан бес тенге алды да киіз үс- 
тіне койып: «Мынау оіздің палауыішз үшін» — деді. 
Одан сон аіғама карамастан орнынан турды. Ағай оғая 
устамдылы'кпен меймандоетыкпен, жауап кайтарды: «Ак- 
шаңды өзін ал. Менің үйім асхана өмес. Оған 'көнгің кел- 
месе, мен сенің кешене барам да, ескі карттардын ацызын 
былай койып, еркектерше сенін сазайынды берем. Сонда 
сен өз орныңның кайда екенін білесін!» Узын муртты 
Рузи де тонталмастан жауап кайтарды: «Менін, мына ак,. 
шамды сонда қайтар.ареыз. Кешке мен сізді айткан же- 
рінізде күтем». Бүгін кешіке анай мені өз үйіяе жіберген 
болатын. Онда барьш кайтып келсем ол кужраеында 
жок екен. Сол, сірә, узын муртты Рузимен кездесуге кет- 
кен болар деп ойлаймын. Мені үйге жіберген сөбөбі: Ол 
соңьшан калмайтын шығар деп ойлаға.н болар және Өгіз 
өзіне жәрдемшіге бузау ертіп келіпті деп ойламасын де
ген болуы керек. Ал мен болсам сол жерде болуға мін- 
деттімін, нендей пәле кездесетініне кімінің көзі жетеді!

Біз тәтті тағамдар сатушылар мен мысшылар катары- 
нан өтіп, Тиргаірон какпасына дейін бардык та, одан әрі 
сабынмен сауда жасаушыларды кеее жүріп, Регистаннан 
бір-ақ шыктык,.

Сол жүргеннен жүріп отырып, карбыз бен жүзім дү- 
кендері катарынан да өттік, сөйтіп, узьгн муртты Рузидің 
үйі турған уста Рухиге жеттік.

Біз осы 'Жерге келгенде Өгізді көрдік, ол мөшіт жа- 
нында бір шалмен сөйлееіп тур екен.

■— Тегі, біз дәл мезгілінде «елдік білөм. Мунда әлі 
ештене болматан көршеді!— деді Пирак ағасының жаны- 
на бармастан.

Біз бурышта турып «.алдық.
Дәл осы сәтте мешіттің аржағындағы бурыштан өзінің 

серігімен бірге узын муртты Рузи шыта келді. Ол жанын- 
дағы серігін бурышта калдырды да, мешітке келіп шал-
дардан:

— Не болып калды? — деп сурады.
— Істің жайы былай еді, — дөп жауап кайтарды шал- 

дардың бірі, — біз саған мына Махдум молданың акы- 
лын тывдап, анау-мьшау ісінді іқойеаң деген «еқес бергі- 
міз келеді.
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— Тағы да баз-баяғы карттардың анызы на?
— Егер тілеоең, еркектерше сөйлесіп көрелік! — деді 

Махдум Өгіз.
Узын мурт Рузи шапанын шешіп іалды да оны дуал- 

дъін, үеті'не койды. Будан соң ол жолға шығьвп:
— Ер егеспей бітіспөс! — деп акырды.
Рузи белін жасыл белбеумен катты буып алған екен, 

сол жағында кынға салынған үлкен пышак салбырал 
тур.

Өгіз салмактана орнынан турды да күлімсіреп, узын 
Мурттының жанына келді. Екі колымен Рузиді капсыра 
қушақтап турьт бір тартқанда-аіқ оның белбеуін де, пы- 
шағын да жульш алды.

Узын мурт Өгізден биік екен. Ол Өгізді кеудеден қо- 
йып жіберіп, оның иығын катты кысып алып сілкіп жа- 
тыр. Оған Өгіз де бой берген жок, шыдады.

Мунан соң Өгіз ептілікпен жалт беріп, Узын муртты 
қапсыра кушактап алды да, баеынан асыра жоғары кө- 
терді. Узын мурттың уп-узын, еңгезердей денесі Өгіздің 
қолында салақтап, далбаңдап турьгп қалды.

Осы кезде узын мурттың касына ере келген серігі до- 
сына кемек көрсету үшін умтылды, бірак, ол жакындай 
бергенде-ақ Өгіз бар күшімен оның і-шіне теуіті жіберді. 
Ол бишара соккы жеген итше кыңсылап екі бүктеліп, 
дуалға сүйене барып сылқ ете түсті.

Өгіз Узын муртты кос колымен тік көтерш, каң-бак ус- 
таган бишілерше шыр айналдырып жүр. Узын мурт ша- 
масына карамай далбандаған колымен де, аяғьгаен де. 
әйтеуір Өгізді не урып, не теуіп калуға әрекеттенуде, 
амал қанша, түкте істей алған жоқ. Акырында Өгіз оны 
'жерге_алы'П урды да, қас какканша кеудесше қо-нып та 
алды. Узын мүрттын, екі қолын мыктап устап, оның кецір-

^& деп жібер-
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Өгіз узын гаурттын кеңірдегін аздап босатып еді, ол 
кырылдап:

— Аллаға ант еттім, осы қаламиың еркін, енді сенің 
билігіңе бердім, — деді.

Бул бухара бузықтары мен баскесерлерінің ен жоғар- 
ғы анты болатын. Бул антты бузуға олардың бір де-бірі- 
нің батылы барған емес.

Өгіз узын мурттың кеңірдегін босатьш, орнынан гур
ды да, узын мурттың қолынан тартып, оның да орнынан
туруыиа көмектөсті.

Узын мурт кызарандап, жан-жағына жалактап қарау- 
мен турғанда, Өгіз өз калтасынан баяғы бес теқгені алып:

— Мә, егер өкінішті болмасақ мына езіңнін, акшанды 
кайтып ал, — деді узын муртка.

— Мен өкгаішті емеопіи!— деді ол Өгіздің қолынан 
алып жатып.

Будан соц үшеуміз Мир Арабка көңілді кайттык.

Ф А Й З А Б А Д Т А Ғ Ы  С Е Р У Е Н

Ол кездерде Бухарада Жана жылды ерекше карсы 
алатын. Әдеттегі Жаңа жыл 22 мартта келсе, толық жыл 
21 марттан есептелуші еді.

Бул күндері Әмірдің Арктегі сарайында мусылманның 
дін басшылары жыйнальга, салтанатпен кудайға кулшы- 
лық етіп, намаз окыйтын. Сонымен катар, олар ешнәрсе- 
нің бетіне карамаетан алуан түрлі тамактар әзірлеп бі- 
рін-бірі конакка шакыратын, курбандыктар шалып, жақ- 
сы-жаксы сыйлыктар әзірлейтін. Осыдан кейін көп күнге 
созылған мейрам басталатын да, тус-тустан сырнай, кер- 
ней шалған халық каланы басына көтеріп, серуен кура- 
тын. Сол бір топтың арасында өшбір сүйенһш жоқ каң- 
ғыбас артистер мен маскарапаздар да жүретін еді. Сау- 
дагерлердің әртүрлі заттар сататын дүкендерінің сауда- 
сы да мейлінше кыза түсетін, палуандар күрестері болып 
жататын, осы кездерде Бухаранық атакты адамдарынан 
куралған салтанаттылар тобы сән-салтанат курып, көше- 
лерге шығатын.

Халык бул мерекені Жаңа жыл «елуден к&п бурын, 
Наурыз айынан, яғни 20 февралдан бастан-ак тойлауға 
кірісуші еді. Бухараның адамдары сол «үннен бастап эр-
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бір жума сайын іқаланық сыртындағы Файзабадка ба- 
рып, серуендеп көңіл көтеріп кайтатьгн.

Файзабад кыстағы Бухараның солтүстік-шығьгс жа- 
ғында бір километр жерде еді. Бул кыстактың турған же- 
рінде су деген көп-ак, өзі бау-бакдпаға бөленген жер көк- 
орай шалғын майса 'болатын. Қазір кала маңьгндағы 
осы кыетакта «Просвещение» дерен колхоз бар, ол жыл 
сайын өсіп, өркендеп ікеледі.

Серуенге өте-мете халық көп жыйналатын өкінші жу
ма күиі біз Файзабаідка бардық.

Қаладан, төніректегі қыстактардан топ-топ адамдар 
Файзабадка карай ағылып кетіп жатыр. Біздің тобымыз- 
дағы адамдар оншалык көп те емес, Өгіз, Пирак, Савти 
Хожа імолда, Зайниддин Хожа, ағайыім Мухиддин жоне 
мен, барлығымыз осы еді.

Өгіз серуенге шайнек, екі кесе мен көрде ала шыккан. 
Қорпені Пирак көтарді, ал мен шәйнек пен кеселерді 
алып жүрдім.

Таңертеңгі сағат тоғыэда кала какпаеынан шыктһік.
Осы арадан шығыска карай Бахауиддин Накышбенд- 

тін, зиратына баратын «ең жол басталатын, сондыктан да 
қаланың бул каікпалары зират қакпалары деп аталып 
кеткен. Буларды ерте заманда Сулы қакпалар деп ата- 
ған, өйткені Шахруд каналы калаға карай оеы арадан 
ағьш өтетін.

Біз Файзабадқа баратын жалғыз аяк жолға бурыльгп, 
Ыскақ Қалабоди Хожаның зираты жанынан өткенімізде 
карсы алдымыздан үш жактан зират дуалдарымен кор- 
шаліған алаң, ал солтүстігшізден кала төнірегіндепі гүл 
бақшалардың биіктеу жерге өсірген гүлдері көрінді.

Аланда қурап калған бірнеше карағаш, олардың ай- 
налаеында адамдар отырып, шай ішуге болатын балшык- 
тан салған сәкілер, сонымен катар, алдында узыеша етш 
сәкі орнажан шағын ғана бір үй тур. Мунда ана жерде 
де, мыла жерде де адамдар шай ішіп отыр. Өгіз бізге, 
алаңның шетіндегі сәкініқ біріне отырындар, деп көрсет- 
ті. Шайханашы бізге бір шайнек шай мен кеселер әкеп 
берді де:

— Сіздерге наша берейік пе? ■— деп сурады.
— Керегі жок! — деп Өгіз кыска жауап берді.
Біз шай ішіп отырьш теңірегіміздегі адамдарға қа- 

дала қараумен болдьгқ.
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Узын сакінің үстіне біраз кайыршы дәруіштер орна- 
ласыпты, олар ежелгі дағдылары бойынша жексембі, бей- 
сембі күндері үлкен бір топка бөлініп алып, каланы ара- 
лап жүріп, дәруіштік зікір салатын, сөйтіп ездерінің «Ка- 
сиетті» тостаға-ндарын қолдарына устап, кайыр, садақа 
жыйнайтын еді.

Бүгінгі мына узын сәчс-і үстіне отътрғандар кайыршы 
дәруіштердің басшылары болатьш. Булар белдеріне кі- 
лем тәрізді токыған ала белбеу буынып, ескілікті әдет- 
пен, аштық сезімін жоятын, бақыт та'сын қойындарына са. 
лып жүретін.

Дәруіштердің үстеріне киген киімдері дө өрім-өрім 
екен. Мундай алба-жуліба .киіімдерді оларга дәруішгердің 
Самаркандағы nip деп аталатын басшылары беруші еді. 
Мундай өрім-өрім киімді өзіиіи басшысына үлкен сыйлық 
бермеген бір де кайыршы кнюге хакы жоқ еді. Ал басты- 
ғына беретіін тарту көп шығынға түсетіін. Қайыршыларға 
сол өрім-өрімі шыгекан киімдерден бөлек самаркандағы 
пірдің беретін тағы да терт бурышты калпағы бар еді, 
сол калпак үшін де олардан көптеген а'кша алатьгн.

Дәруіштердің алдарында кайыр-садака салатын «ха- 
спетті» тостағандарымен катар калпактары да жатыр. 
Жарыяан айрылып, колаң шашын жайып салып, кайғы- 
рып отырған әйелдердің шаштарындай узын, бірак умаж- 
дальип калған шаштары жалаң бастарынан салбырап 
тур, әркайсысьшын. жаныада жуан, үшкір асалары жатыр.

Булардың кастарында салпан. кулак, екі ит бар. Ол 
екеуі үшкір тумсыктарын алдьщғы аяктарыныц үстіне 
қойып, кірпік какпастан иелеріне кадала карап, узыннан 
созылып жатыр, тіпті бүлк етер емес, сырттан карағанда 
тамаша ш-ебер салған жамсыз ит нусқалары сыяқты.

Қайыршылардьщ ішінде сәнді киінген бірнеше жас- 
тары да отыр, кайыршылар олармен бірденелер жайында 
кызу әнгіаделесіп кояды. Бул жас жігіттердің жаркыра- 
ған көздерінея олардың қабілетті акыл иелері екені айт- 
пай-ақ көрініп тур.

Басіқа еәкілерде ібір медресенщ ікарапайым шәкірттері 
отыр. Одан баска отырғандар Бухараның даңкты адам- 
дарының, көпестерінің, қолөнершілер мен саудагерлерінің 
балалары екен.

Біз бір шайнек шай ішіп болмай-ак шай тасып жүрген 
адам қайыршыларға наша салған түтік әкелді. Жаңғақ
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ағашынан жасалған бул түтік су куйылған кадағы бар 
КӘДІМГ1 коркор еыя'кты екен, алайда түтін шығатын түті- 
ГІ жуанырак, өзінің жалпы нускаеы жумыр өкеғк Темекі 
салатын гостағаны балшыктан жасалған, әдеттегіден он- 
ша үлкен де емес.

ІІІай тасушы іжацағы балшыктан жасалғал тостаған- 
ды бірдеңемен толтырды да, оның үстіне жалындағав 
шо'К салып, түтін келетін қамысынан бір-екі рет сорып- 
оорып жіберді.

Шай тасушы ссылай етіл, балшық тостағавға сальгн- 
ған нәрсені үрлеп тутатып, жаңа киім «иген елу жастар- 
ға келіп калған кайыршылардың баешысына берді. Бас- 
шы коркорды колына алғанда манадан тырл етп-ей жат
ка н иттер тыпыршып, жүндері үрпиіп кетті, дегенмен өз- 
дері жатқан орындарынан козғалған жоқ.

— Наша тарту басталды,— деді Өгіз.
Бяешы түтікті бір-екі рет сорды да, иттерге күлімсірей 

қарап, кайыршылардың ежелгі үніне салып:
— Ах... Дос... Илла-алла! Біздің басшымыз есуас на- 

шашы! — деп айкай салды.
Иттер тып-тыныш жата берді. Тек баешының күлім- 

дей карағаньгаа жауап беріп, куйрықтарын булғақдатьш 
қойды.

Басшы будан соң:
— О, ак еөйлейтін айуаядар, бері келіңдер, — деп ле- 

піре бастады.
Муны естітөн иттер орьгндарьинан атыіп турьгп, басшы- 

ның жанына жетіп барды. Сөйтті де, олар катар турып, 
алдыңғы аяқтарын сәкіге койып, ауыздарын ашып, бас- 
шыдан көздерга алмастан мелшиіп карап калды.

Басшы түтін шығатын екіншіі булыкты сауеағымен бі- 
теді де, өзі камьгс шыбык, жағыінан тағы да екі-үш рет 
сорьгп, нашаны бурынғыдан да қатты жалындата тутат- 
ты. Сөйтіп, түтік ііші кою түтінге лық толған кезде иттер- 
дің біреуітаің аузына саусағымен. басып турған булыкты 
тақап, өзі камыс шыбық жағынан түтінді үрледі. Сол сәт- 
те түтік ішінен булык аркылы будактап шыкхан тутің 
иттің аузьша енді, ит шіміркпестен буркыраған түтініді 
рақаттана жута бастады. Осындай әдіспен басшы екініш 
итке де шылым тарткызды.

Екі ит те шылы-м тартьш болған еоң кайтадан өз 
орындарына барьш жатты.

Шай тасушы қорқорды тазарттыда оған жаңадан
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наша салып тутатып баска кайыршылар мен сәнді кйін- 
ген жас жігіттерге усынды.

Наша тартқандар кыза еөйлеп, даурыға бастады. 
Кайыршылардың, олармөн әңгіімелеет отырған жас жі- 
гіттердіқ:

— Шыіндьгқ!— деп айқайлаған дауьгстары катты ес- 
тіліп жатыр.

— Дос... — деседі.
Иттер де қуаньшнты еркелеп, іқожаларының көңілді әң- 

гімелеріне косылғандай болды.
Осы кезде шай тасушьгның тағы біреуі коркорды тар- 

туға әзірлеп шай ішіп, өзара сөйлесіп отырған басқа 
адамдарды аралай бастады.

Олардың арасынан да жолдастары урсьш, мазактаған- 
дарына бой бермей, шылым тартқысы келген көптеген 
адамдар табылып жатыр.

Сөйтіп, шай тасушылар корқорларьша әлденеше рет 
наша сальгп кайтып әкеп берді.

Біз келісіімен коркор тартудан бастартсақ та, шай та- 
сушы келіп, тартыңыздар деп усынды.

Өгіз басын шайкап, тағы да іқарсылык, білдірді.
Хамит Хожа Өгізден:
— Біз бурын шыльш тартып көрген емеспіз. Бірақ 

сіздің будан тәжрибеңіз бар ғой. Сіз тіпті пиязды да 
қурт орнына жегөн едіңіз. Енді неге тартпайсыз? — деп 
сурады.

Өгіз қабағын шытьш, оньщ бетіндегі ежелгі күлімсі- 
реген ібелгі де жак 'больш кетті.

■— Сіздің ойьщызша шыльшды бекершілгкпен сен- 
делгендердіқ қауьшында рақат көрейін деп тартты дейсіз 
бе? Жоқ!

Шайды бірнеше рет урттады да:
■ — Жоқ! Ол есуастар мені жеңіл, мазақтан күлгісі 

келді. Ал мен олардын. алдында маскара болғым келмеді, 
олардан кем түспейін деп усыныетарын кабылдадым. 
Мырзалардың бәрі де естерінен танды, мен мае болма- 
дым. Ақырында олардын, өздерін мазақ еттім.

Қайыршылар наіша шегуді тоіқтатпады, игтерге де екін- 
ші реттен шеккізді. Гуілдесіп сөйлескен дауыстары да 
барған сайын қатты шыкты. Орталарындағы жас жігіт- 
тер үстеріндегі киіімдерін жулмалап жыртып, біресе, кү- 
леді, біресе жылайды, бастары ауған жаққа теңселіп, 
булғак-булғақ етеді.



Иттер болса орындарына қайтьш барып жатты да 
уйқтаті кетті.

Өгіз былай деді:
— Мынал-ар, Бахауиддин, тағы баоқа әулие, аруакта- 

рьшен кудайдын атьгн этап, аптасына өкі рет каланы ара- 
ла>п жүріп, мусылмандардак іқайыр-садака жыйнаушылар. 
Көрдіндвр ме? Сол кайыр-садакалар кайда жумсалады 
екен? Буған кандай аруак. қуаисын. Бул сумырайлар вз- 
дері бузылтандарымен коймай баоқаларды да арандата- 
ды. Қарандар, анау жас жігіттерді өздершің торларьша 
түсіріп те үлгірді. Егер сол жаетар іспен шуғылданса, 
нағьгз шобер адамдар болар еді. Ал енді булардың сәтті- 
лікке ушырағандары кайыршылардың «Қасиеттілері» Fa- 
на бола алады. Сәті келмесе Әмірдің дарға аеылып тур- 
ғанын ғана .көресін. Мыналар ит екеш, итті де жан түр- 
шігерлік нәрсеге баулуда.

Осынша узак, оөйлегеннен Өгіздің тамағы да кеуіп 
кетті.

Ол тағы да бір-екі рет шай урттады да сөйлей берді:
— Мен сіздерді осында әдейі ертіп келді.м. Ондағы 

ойым мына «Қасиеттілердің» журт алдьгнда кандай еке- 
нін өз көздерімен көрсін дедім. Ал булардың түнгі қупыя 
әрекеттері мунан да қоркынышты. Ана узын-узьгн жуан

. аеалар — осылардың каруы. Мына кайыршылардың көп- 
шілігі мусылмандардың өз еріктерімен бергендерін кана- 

■ ғат етпейді. Булар түнде каланың шетіне шығып, кеш 
калған адамдарды аңдыйды. Егер түнде кездескендер 
кареыльщ көреететін болеа, ондай адамдарға мына аса- 
ларыіның өткір уштарын суғып та алады. Булар мунда 
журттың ікөз алдарында әлденіп, наша тартқансып отыр 
ғой. Түнде апыйын тартатьш жерде булардың не істейтін- 
дерін керсең, өз көзін.е өзің еенбейсің, масқара, уят. Егер 
сол арада буларды адал ниетті адам көретін болса еш- 
қайсысын да тірі калдырмас еді.

Қайыршылардың әңгімелері кыза түсті. Олар туралы 
біздің свзіміз тауеылды. Біз кетуге ыңғайландьгк. Шай- 
дын, акшасын төлеу үшін барлығымыз да калталарьгмыз- 

! дағы акшамызға қол сала баетадьгқ. Біраіқ, Өгіз бәріміз- 
ді дө токтатып:

— Бүгін шайға акшаны мен төлеймін! — деді.
Ол бул оөзді анык, айқын етіп айтты, сондықтан еш- 

кіім, ештеңе дей алған жок.
Біз одан әрі серуенге кеттік.
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Жалғыз а як дао л шеттеріндегі жағалай кулпырған бау 
мен зират көлеңкелерінің таса жерлеріне нағыз карта- 
шылар мен кумарпаздар асык, шар жаңғак ойнаушылар 
жыйналыпты. Оларды биік дуалдың қабырғалары журт 
көздерінен калкалап тур.

Біз ақыр аяғында Файзабад мешіті жанындағы сер- 
уенге де келіп жеттік. Мунда саудагерлер токаш нан, ет, 
мейіз, өріік, куырылған буршак, жеуге жарайтынның бә- 
рін де сатып алып жеуде. Олар түрегеп турып та, жү- 
ресінен отырып та, дуалдарға сүйеніп турып та тамакта- 
нып жатыр.

Шай сатушылар мөшіт ауласындағы бос жерғе ала- 
ша төсеп тастаған, еөйтіп, бул жерлер де шайханаға ай- 
налыпты, адамдар топтана отырып өзара кеңес қурьш, 
шай ішіп отыр.

Хамит Хожа осы жерден К'Фяайлы орын тауып, тпай 
ішелік, — деп еді, оның бул сөзіне Өгіз келіспей:

— Нағыз серуен әлі алда. Әрі баралык! Егер шай іш- 
кіміз келсе шайнегіміз бар ғой, өзіміз кайнатып ішерміз, 
— деп көнбеді.

Біз осы арадан жейтін бірдеңелер сатыті алдыіқ та, 
карсы алдымыздағы жыртылып койылған жерді төтееі- 
нен баеып өтіп, мешіттіқ солтүстігіне карай беталдық,

Бухарада көктем Самарқанға карағанда ехі апта ер- 
те шығады. Жаңа жылға әлі он бес күн калғанына кара- 
мастан бидай, күздж арпа, жоңышка еыяқты егіндер жер
дей төрт елі жоғары көтеріліп калыпты.

Бастаулар мен арық жағалауларын, көктөмнің бар- 
лык, ылғалы баратын жер беттерін жайкалған көк шөп' 
баеьгп кеткен. Жер бетіи жасыруға жарап калған көк 
майса Жана жылды қареы алу үшін әдейі төселген үлпіл- 
дек, жуп-жумсак жасыл масаты сыякты.

Жас шөптердің әрі салкын, әрі таза хоиі иісі бойды 
сергітіп куаньшіка бөлегендей. Жупар исі анкыған таза 
ауамен демалу ғана емес, тіпті оны сіміре, жута бергің 
келеді.

Ак, сарғылт, көгілдір булттар аспанның мөлдір түсін 
•кенет өзгертш, жер бетіндегі көкгемнін, жайнаған әле- 
міне көлеқкесін түсіре, биік әуеде ақырындаи көшіп ба- 
рады. - - - - -
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Балалар қолдарына асыранды карғаларьт мен кырғый-
ларын устап, ен далада шулаеып, айкайласьт, аеыр 
салып ойнап жүр. Қустар өз иелері берген әртүрлі бел- 
гілерге назар аударады.

Кейбіреулері кусының аяғына жіп байлаіп, кімінің ку
сы алыска ушар екен, кімнің жібі узын тарқатылар екен, 
деп қусьгн баекалармен жарыстырады. Ушудан канаты 
талған қустар иелерінің колдарына кайта айналып ко- 
нып жатыр. Бул жарыста аспандап биікке уіньш, ауада 
кіөпке дейін жүр-ген кус озған боп саналады.

Жапалак. ойыны мүліде өзғеше екен: журтшылык кус- 
тан жүз кадамдай жерде каз-қатар турады. Жапалақ ие- 
сінің қолында отырып, айнала көтгшілікке карап, солар- 
дың қыйімылын андыйды. Егер көптіқ ішінен біреу оған 
акша көрсегсе-ак болтаны, жапалак ол адавдға тура 
ушып барьгп, ақшаны тумеьгғымен тіетеп алып, оны ие- 
сінің алаканыяа әкеліп салады. Мунан кейгн жапалақ 
оол кызмет акыеына кашан пісте бергенге дейін иәсінің 
алақ.анын ақырын ғіана шуқумен бол.ады. Иесі оның ақы- 
сын берленнөн соң ғана барыіп ол жаңадан акша шыіға- 
рылуын күтіп, журтшылықты қайтадан аддый бастайды.

* *
*

іБіз солтүстітсие карай жүріи отырып, адамдардан 
едәуір узак кеттік.

Сөйтіп, бір жайқалған жоңышка үстіне керпемізді тө- 
седік те, үстіне отыра қап шай ішіп, тамақтана бастадық.

Шайнектегі шайыадыз таусылысымен, Пирак жүгіріп 
барьғп шайханадан тағы да шай әкеліп турды.

Будан соң біз де калың көк шөптің үстіне аунап л о 
ты п алдық. Тек Хамит Хожа мен Зайниддин Хожа ғана 
жатіпай, бубен орнына жалпак табактарды кағьш ғазел 
айтып отырды. Олардың өлендері көктемгі салкын самал- 
ға улаеып, біздің көңілімізді көтеріп, шаттандыра түсті.

Жоңыішканың шетінде жастар белбеуден карғу ойы- 
нын бастаған кезде де булар өлендерін айта берді. Екі 
жас жігіт узындығы үш метр белібеуді алды да, оны жіп- 
ше есіп, тізелерінің тусынан кере устады.

Басқа жастар осы керілген белбеуден қарғып өтіп жа- 
, тыр.

Мунан кейін бел;б е у m *,£ерілin биіктетілді.
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Жастардың капшілігі мунан да қарғып өтті, бірак еке- 
уі сүрініп барып жерге кулады.

Үшінші рет белдж кеудеге дейін көтерілді.
Бул жолы ойьгаға катысушылардың жартысы ғана 

жоғары кетерілген белбеудән карғьгп өтуге жарады.
Белбеу иыққа дейін 'биіктетілгенде одан емікім де 

карғьііп өте алмады.
Бул кезде осы ойынды көруге көптеген адамдар жый- 

налып та калды.
Өгіз шалкасынан тусіп, карғушыларға карап жатыр.
Ол імынадай биііктіктен ешкім карғый алімағанын көр- 

гем сон орнынан турды да, белбеу устап турға'н жастар- 
дың касына келіп, 'белбеулеріңізді иы-ктарыңыздан да жо- 
ғарырак устаңыздаршьт, деп өтінді.

Өгіздің сөзін естіген журтшылық, таң қалып осындай 
жуан, денесі ауыр адам мынадай биіктіктен карғый ала 
ма деп керіее бастады. Көпшілігі карғый алмас, сүрініп 
жығылар деген қорытьтндыға келді.

Өгіз елу -қадамдай шегініңкіреп, жүгіріп келіп секір- 
генде, белбеуден әлдекайда жоғары, оны устап турған 
жас жігіттердін. басы мөлшерждегі биіктіктен жеп-жеңіл 
ырғып өтіп, косаяктап барып жерге дік ете түсті. Муны 
көрген журт шаттанып, таикалды.

Осы кезде узын бойлы бір адам топтан шыкты да:
•— Мына балалардың бойлары тым аласа екен. Бой- 

ларың маған теіідес біреуід шығьщдаршы. Белбеуді біз 
керіп көрелік. Егер Махдум Өгіз будан да карғып өтсе, 
біз өзіміздің жеңілгенідігімізді мойьшдайык, — деді.

Оған серік болуға узын бойлы жас жігіт шықты.
Олар белдікті иыдтарынан келтіріп устады.
Өгіз іркілместен карғып өтті.
Белбеу керушілөр енді бастарына дейід керіп турды.
Өгіз мунан да секіріп кетті.
Енді белбеуді баетарынан да жоғары көтеріп устады.
Өгіз бул жолы да өшбір қыйналмастан жеп-жеңіл 

қарғып өте тпыіқты.
Бул сынға журтшыльгқ бастапікы кезде дөмдерін іші- 

не тартып, таңдана караса да, бара-бара шаттанып, ай- 
қайлап, куттьгктаумен болды.

Қарғудан кейін жарыс басталды.
Бул жарысқа бес адаім катыеты, Өгіз ооның ішіндегі 

озып келгенімен жарыспақ болды.
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Жарыс жолыньщ узындыіғы мың кадамға дейің узар- 
тылды.

Өгіз бул жарыета өзімен бәйгіге косылған адамнан 
жүз отыз кадам үздік шығып озып келді.

Жарыстан кейін күрес басталды.
Журтшыльгқ Гала Осиехтің палуандары Мазар Ба- 

хауиддин ікыстағының адамдарымен күреседі деп келісті.
Қаладан келгендер жарыета қай жаіқ әлсіз болса, сол 

жағына 'Көмектеспек болды.
Жыйналған журт күрес алаңын босатьш, өздері жер- 

ге айнала отырды.
Әуелі күрес алаңьгна жас палуандар шықты. Олар 

бір-бірімен узақ күш сынасты.
; Мунан «ейін тәжрибелі іпалуаидар шыға бастады.

Акыр аяғында даңқты палуандарға да кезек тиді.
Күрес нәтижеоінде бахауиддиндіктер жеңіп шыкты, 

сондьгқтан келіеім бойынша қала адамдары Гала осиех- 
тіктерге көмектесетін болды.

Сонда да бахауиддинджтер бәрібір жеңілмеді, олар- 
дың бес палуаны күреске шыққандардың бәрін түгел 
жьисгы.

Мунан кейін Өгіз жаңағы жеңуші бес палуанға жал- 
ғыз өзі қарсы шықты да, кезекпе-кезөк беееуін дө алып 
урьгп, күлімсіреп келіп, қайтадан орнына отырды.

Өгіз демін алып болмай-аіқ үш жақтың да өкілі ке 
лш, онымен жыйырма жастағы жігіт Рустамның күрескі 
сі келетінін айтты.

Өгіз Рустаммен күресуден бас тартып:
— Оның жасы жыйырма да ғана. Баламен күресе ал- 

маймын, — деді.
Біраіқ келгөн өкілдер Өгізді қояр да қоймай «күресуге 

келістірді.
Әйтеуір, акырында күресуге ризалық білдірді:
— Жарайды. Өзіінің 'күшія көрсете койсын! — деп жа- 

уап берді.
Рустам ортаға шьгқты. Ол жастығы былай туреын, 

тіпті бойы да аласа, өзі болса ап-арык. Түріне қарап, 
оны жыйырма жаста деп ешкім де айта алмайды.

Өгіз өз күшінен өз[ уялғандай, ақьірын басып Рустам
мен күреске шьгқты. Устаса кеткен жерден-ақ оны алып 
уруға әрекеттенді. Біраіқ, бул әрекетінен ештеңе шыкпа- 
ды. Еікеуі де түрлі әдіс-айлаларды колданып бірін-бірі 
алып уру әрекетінде, дегенмен ештеңе шығар емес. Бара-
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бара Руста^г шаршағаңдай болды. Оның демалуы жиіле-
нш, ауырлай бастады.

Акыр аяғында күресті баскарушы адавддар палуамдар- 
ды ажыратты. Достык ишарагпен әркайсының колдарын 
кыеып, ризальгқ білдірді де орын-орындарына апарып 
отырғызды.

Осьгмен күрес те бітіп, журтшылық жай-жайларына 
тарасты.

Пирак екеуміз кеселер мен көрпені, шайнекті жыйнас- 
тырып, кайтпак. болып жатканымызда Рустам өзінін, бас- 
шыеьшен біздің касыімызда турған Өгізте келіп оның ко- 
лын капы  .К.ЫСЫП:

— Махдум аға'й! Сіз маған туыскандьгк мейірім біл- 
дірдініз. Сізге өзімнін тең келе алмайтындығымды бел- 
дескен л<ерде-ак уктым. Сізбен куреспек болғаным бала- 
лық екен. Әрине, сіз мені оп-оңай көтеріп алып, жерге 
алып урған болар едініз! Бірак. мен өзімнің осы катемді 
соңынан байкадым. Мені жы;ға алмағандығыңызды жақ- 
сы түсіндіім және оған ешбір шүбәм болмады. Ал, сіз бол- 
саңыз мені аядыңыз. Менін абройымды төккіңіз келмеді. 
Сізге өмір бойынша қарыздармын, — деді.

— Сен әлі де көп жаттығуың керек! Күгшім бар деп 
тәкаппарльпқ жасама. Сонда ғана тамаша палуан бола- 
сың. Ең бастысы тәкаппарланба, дандайсыма. Мактанып, 
дандайсысаң ештеңе шықпайды!

Біз Бухараға қайттық.

Т УР АБ  М О Л Д А Н Ы Ң  А Я Қ К И І МІ

Тураб дғолда әлді-аукатты шаруанын жалғыз баласы 
болатын. Ол ата-анаеы кайтыс болғаннан кейін л<ерін, үй- 
ін, малый сатьғп, Мир Арабтан медресе сатьгп алған еді. 
Оған дейін Тураб молда екі жыл бойы түрлі медре- 
селерде гентіреп жүрді, нсекеменшігіне қужра сатып ал- 
ғаинан кейін, еиді шзкірт больш жайбарақат өмір сүруге 
болар деп ойлады.

Бір жылы жазда ол бірге окыйтын серіктерімен Са- 
марканға барды. Оған кала өте унады, соньшен катар, 
квптеген достары мен таныстарына кездесті.

Сол кезден бастап, Бухараның сасыкиісі жалыктыр- 
са-ак болтаны, таза ауа жутып кайту үшж Самарканға 
барып туратын болды. Осы еапарларында орыс тілін білу-
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дің хажеттігін сезеді. Ол орьтс сөздөрін жазып ала бас- 
тайды, ол үшін арнаулы дәптер әзірлеп, орыс тілінін қа- 
тарына тәжікше аудармасын да жазып іқойып жүрді. 
Осы сөздік сапарға шыккан сайын тшықтырылып, улғая 
берді.

Тураб молда бір күні Пирақка өзініқ осындай дәптері 
бар екенін айтады, будан co r  Пиракка да орыс тілін үй- 
рену керектігі жайында жаңа ой туады. Сондыкган ол 
Тураб молданың дәпгеріндегі сөздерді көшіріп жаза 
бастайды.

Орыс тілін осындай жолмен үйрену, Мир муғалімдері 
бірнөше молдалардың ісостауымөн Турабты «удайдан без- 
пен, дін бузар деп айыптап, оны 'медреседен де қуып шы- 
ғатын болғаннан кейін барып токтайды.

Жаңағы муғалімдер мен молдалар Турабтьг медресе
ден куып шыіға алмады, бірак, оньгмен тыньгштала койған 
жок.

Тураб Мир Арабтың бас галлареясы алдынан ете бас- 
таса-ак болғаны, оған кастаскандар:

— Орыс кетіп барады. Орыс! Муның түрі де нағыз 
орыека уксэйдьі! — десіп шуласып қалатын болды.

Шынында кара торы келген, қара сакалды, кара көз- 
ді Тураб орыстан гөра арабка көбірөк уксайтын еді.

Бір кезде Тураб Самарканнан өзіне жаңа галош са- 
тып альш ікайтгы. Сөйтіп, ол жауынды күндердің бірінде 
жаңағы галошын аяғына киіп, медресенің ауласына шы- 
ғады. Молдалар мен муғалімдер муны көре сала:

-— Аданы карлңдар! Дыбысы шы.қпайтын мундай ая.к- 
киім кімге керек? Ондай өз дыбысын білдірміей жүретін 
км? Әрине, түнгі қаракщылар!— деп улардай шуласып 
қалады.

Бул өсек уйткып үсті-үстіне жамалып, жанарьш, өр- 
леп-өрши береді. Турабтың жүріс-турысынан, мінез-кул- 
кынан урыға уксайтын жаңа белгілер тапкандай өштес- 
кен муғалім, молдалар ыбыір-сыбырды жаңғыртып коса 
береді.

Самаріканға оньщ жиі баратьш еебебі де ашылды. Ту
раб урлаған буйьгмдарын Самаріқанға апарып сатады. 
Ал Самарканнан урлағандарын БукаРаға әкеледі екен. 
Ол кужраны да сол урльгкпен татакан акшаларына сатып 
алыпты! Мунан өкі-ақ жыл бурын осы Тураб такыр ке- 
дей емес пе еді, кужра да, бір жапрақ нан да табалмай 
жүрмейтін бе еді, ал енді дүниеғе кенелгенін көрмейсін-
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дер ме! Ол урлык істемесе буларды кайдан алады? Эри
не, бул урлыіқ акшалардың күші, деп соғатын болды.

Төртжүз жыл өмір сүрғен Бухара медресесінің табал- 
дырығын аттауға батылы жеткен Тураб молданың төці- 
регінде осындай ылас, жиренішті шаң-тозац қуйыны 
уйтқып, үйріліп, айналып соға береді.

* *
*

’Тураб иолда Саімаріқаінға баркам 'келөсі еа'парында 
былғары ботинка сатьгп альш киіп келөді. Оның бул жа- 
ңа ботиикасы аяғын баекан сайын ерекше сыкырлайды.

Дыбысы •шыкпайтын аяқкиіім кигені үшін Тураб мол- 
даны бурын уры деп атағандар, енді бурынғыдан да бей- 
мазаланып:

—■ Бул ботинканың бір қупыя сыры болу 'керек! — 
деп каттырақ қобалжый бастайды.

— Орыістар өздерінің қудайының есімін мыс табак- 
шара жазып койған. Ал оол табаіқшаны мьма ботинкапың 
ултанына оалып коса тіккен. Сондықтан муны киіп жүр- 
генде орыс кудайының есімі бүкіл Мир Арабка, бүкіл 
Бухараға, жаңағы ботинкені киген адам жүрген жердің 
бәріне, бүкіл мусылмам әлеміне естіледі! — деп те соға- 
ды.

Кейюіреулер Тураб імолдаіның шәкірттерін ол мешіт- 
тің алдына ботиикесін шөшіп кеткен кезде урлап алың- 
дар, деп те үгіттеді. Ботинкені урлап алғаннан соң оның 
ішініде сыкырлайтын не екеніи көрөміз деп ойлады.

— Табақішаны табу керек! Ол табакша біздің колы- 
мызға түспей болмайды! Біз сонда ғана Тураб молданы 
жазаға тартқыза аламыз.

Кейбір жібі түзу, оқ імен оолын ажырата алатындары 
жөмсіз алащғасарларды сактандырьгп:

— Ал егер табакіша табылмаса қайттік? Онда өзіміз 
масіқара боламыз ғой! Ол арыз береді, қолымызда акта-

:латын ешнәрсе болмайды, сонда біз не бетімізді айтамыз. 
Будан соң оның қайта беделі артады, біз кулдырап тө- 
мендейміз, — дейді.

Ақыр аяғында, Турабқа өзінің шәкірттерінің бірін жі- 
берелік, ботинікесі неге сықырлайды екен, оол біліп кел- 
егн, деп келіседі. Турабтық карапайьш адам екендігін бі-
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легін молдалар ботинкесінің неге сықырлайтын купыясын 
өзі-ақ айтып бөрер, деп сенеді.

Шәкірттіц койған сурағына Тураб: бул ботинкені тік- 
кен орые етікшілері емес, мусылмандар, Қазандағы та- 
тарлар, бірақ еол етікші мусылмандардың ботинке улта- 
нына не салып тіккендерін білмеймін, деп жауап береді.

Мир Арабта Қамар молда деген Қазандық татар ту- 
ратын.

Бухараның саудагері Махмуд Хожа Камарды он ж а
смин, а Қазанпан Бухараға алып келген екен. Қамар ере- 
сек болғанға дейін песір ретінде Махмуд Хожаның үйін- 
де қызмет істейді. Ал Бухарадағы баеқа татарлар осы 
хатты көшіруші песір татармен танысуға да намыстанып, 
онымен ешбір қарьш-қатнас та жасамайтын.

Ал Мир Арабтың муғалімдері өздерінің шәкірті Ка
марды татарлар мен Қазанды былай койғанда Росеияны, 
тіпті барлық орыстарды егжей-тегжейіне дейін жете біле- 
тін таімаша адам деп есептеген.

Тураб молданьщ ботинкееініц сыіқырлауы жөніндегі 
қыйьш мәселені шешу үшін Арабтың молда-ғалымдары- 
ның кеңеоіне Қамар да шакырылды.

Сол кеңесте Қамар Турабтың ботинкесінің Қазанда ті- 
гілгені ақыйкат екенін айтады. Бул жайында ешбір кү- 
ман жоіч, дейді. Бірақ, ботинкені тіккен татарлар емес, 
орыстар, өйткені Қазанда орыетар өте көп. Татарлардың 
тіккен ботинкелері сықырламайды, орыс етікшілері езде- 
pi тіккен ботинкелер еықырлап туруы үшін оның ултаны- 
ның арасьгаа шошіканың кылын еалады. Буған ешбір кү- 
ман жоқ. Басқа калаларда туратын мусылмандар муны, 
әрине білмейді, Қазанда аяқ киімді тек татарлар тігетін 
болар деп шамалап, шошканын терісінен тігілген аякки- 
імдерді киіп жүре береді. Тураб молданың ботинкесінің 
даусы шошканың корсылына усайтыныда осыдан. Ал Ту
раб молда сонда арам айуанның терісінен тігілген бо- 
тинкені аяғына киді, онымен ғана коймай ол медресеакз- 
дің хасиетті табалдырығын басты. Буған ешқандай да 
күман жок! деп соғады.

Муны естіген молдалар:
— Қудайеыз, Мир Араібты шошка теріеімен арамдап- 

ты ғой! ■—деп даурьііқты.
■— Шошка медресе «.абырға-сына да келгені ме!
— Ол шошқаның арам екенін жақсы түсінеді. Сонда 

ол ғылым үйін әдейі арамдағысы келген ғой!
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Ад Тураб дінсіз аталып кетермін деген кауыппен, 
жалпы намаздан ешкашан да калмайтын. Өзі туралы 
дэл жоғарыдағыдай әңгіме боп жатқан кезде о да мешіт- 
ке барьип капты.

Алдын ала Муғалімдер өшіктіріп койған Турабтың 
шәкірттері Тураб молда мешітке келісімен оның ботин- 
кесін көілеге лактырып жіберді де, Турабтың өзін мешіт- 
тен итерііП шығарды.

Турабтын ішдкірттері өз муғалімін қуып шыадандарын 
намаздан кейі'н білген молда ғалыімдар:

— Бул жеткіліксіз! Б-отинкенің іші арамдалған. Оны 
лақтырып тастау аз! Сендер әлі жаосыңдар, тәжрибеле- 
рід жок, бул ботинкені колдарыңмен устап күнакар бол- 
дыңдар. Мундай күнаны укыпеыздықтан істеген жоксын- 
дар, білмегендіктен ктедіқдер, сендердін бул күналарын,- 
ды қудайдың өзі «ешіреді. Ал енді ботинкені отқа өртеу 
керөк, сонда ғана іс бітеді! — деді.

Осындай уағызды естіген қудайшыл шәкірттер колда- 
рына кыішка-ш көсеу альт, Тураб молданың қужрасына 
келді де, астан-кесгенін шығарды, сөйтіп жүргенде Ту- 
рабтың орыс-тәжік оөздігі дәптеріін ,де тауьш алды.

Жанағы шәкірттер арамдальгп калмалык дегенкауып- 
пен сөздік дәптерді де Турабтың үстінен шешіп алған көй- 
легіне оралған калпында, арам дөп тагткан баска заттар- 
мен коса кьиикашпен кыеьгп устап, шункырда лапылдап 
жанған отка тастап жіберді, олар түгел жанып күл бол- 
ғанша сол отты айнала корш-ап, анталап карап турды.

Тураб мундай уақыйғадан кейін күні бойы кужрасы- 
ная шьркпай есігін жауып алып, тырс етпей отыплы.

Осыдан соң Тураб қужрасынан ешкімге көрінбей түн- 
де урланып шығьт, Мир Арабтан бір жолата кетеді.

* *
*

Тураб молда өсіімкор бір адамды тауьтп, қужрасын он 
екі мыц тенгеге сатты, шынында ол замандя оньчі қужпа- 
сы кемінде он бес мың тенге туратын еді. Тураб бул сау- 
даны Мир Араб бастығы бекіттес, өзі туралы болып жүр- 
ген канку сөздер мен уакыйғаларды пайдаланьгп, кужра- 
ны мунан да арзан баға беріп тартып алар деп те кауьш- 
тенді.

Сатушы да, сондай-ақ алушы да бул сауданың сәтгі
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болуын көздеді. Оондьжтан, медресе басшыларъшың тгікі- 
рін күтпей-ак Бухараның жоғарғы биіне барьытты да, 
қужра саудаеын сонда растатьш алыпты.

Мунан кейін кужраны сатьт алған адам медресеге ке* 
лі-п, медресе баашыларын конакка шакырды, оларға аз- 
ды-көпті ақша да берді, кужраны Тураб молдадан сатып 
алғандығы жайында документін де көрсетті. Бул доку- 
ментке ж«ғар;ғы бидің мері койылған екен, сондықтап 
қареылық жасауға медресе баешыларының батылы да 
бармапты. Олар кужра сатьш алушыдан акша алы,п, 
оның үсгіне конаік асы жеген соң, көңілдері жай табады.

Содан баетап, қужра сату қандай да болмасын кы- 
йыншыльткка ушырайтын болса, бул сауданы Жоғарғы 
сютта растайтын болды. Медресе басшыларыньщ пікірімен 
санаспай, оларды елемей, орағытып өту сыякти бурын- 
соңды болыш көрмеген мундай әдіс медресе басшыларын 
Турабка бурынғыдан да жаман өштестірді. Өйгкеяі ерте 
заманнан қалыптасып, орын тепкен медресе басшылары 
пікірімен санаспау әдісін бірінші рет қолданып, іс жүзіне 
асырған осы Тураб болатын.

Осындай сапырылыскан алай-дүлей уакыйға кезінде 
сыкырлайтьш ботин'келерде шошқа кылы бары не жоғы, 
етікшілер аяккиім ултанына кандай да болмасын шошқа 
кылын салатыны не салімайтыны айқымдалмай кала бер- 
ді. Өйгкені, ол заманда молда ғальгмдар да, жасөспірім 
шәкірттер де біздің бір де біріміз шошқаны да, шошқа 
кылын да көрген жоқ едік.

Орьгс тілін үйрену жайындағы біэдің әрекегіміз де 
осыдан кейіін өзінен-өзі аяксыз калды.

Тураб молданың бул таряхына Абду-Салом молда да, 
оның габаистастары да катыокан жок. Күндердің бір кү- 
нінде Абду-Салом татар Қамарды қонақка шақырды.

Сол күні Абду-Салам молданын, табақтастары түгел 
келді, ал мен оларға палау әзірледім.

Жыйналғандар түрлТтүрлі әңгімелер козғады. Акыр 
аяғында Абду-Салом сөздің бағытын Тураб молданын, 
ботинкесі туралы уакыйғағіа бурды.

— Мен Россиядан Бухараға бала шағьтмда келдім. 
Ал шанжаны көргенім бар, бірак онын, сондай катты кы
лы бола ма, жок. па, білмеймін. Орыс етікшілері аякки- 
ім ултанына шошка кылын салатындығы жайында әңгі- 
мені маған бір кезде Қазадда туратын қарт молдалар
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айтқан болатын. Мен ол кезде бала едім, дегенмөн мол- 
даның осы сөзі есімде қалыпты, — деді Қамар.

Осы жыйында Қамар таяуда Бухараның аяккиім сау- 
дагерінен сурағандығын, оның аяккиімге шошка кылын 
салмайды, тіпті оны салса да сыкырламайды деп түсінік 
бергенін мойындады. Ултаны опиртке малынғаін ботинке- 
лер ғама сықырлайтынына сонда көзі жетіпті.

— Маған бәрібір, — деді Қамар Бухара алаяқтары- 
ның бейкам даусына салып, — ант аткыр ботинкеде еы- 
қырлаған шошканьщ кылы ма, әлде спирт пе, онда менің 
шаруам жоқ. Мусылмандарға оның кай-қайсысы болса 
да арам. Мен молдаларға өтірік айтқам жоқ, өз қула- 
ғымімен естігенімді айттым. Осыяың салдарышан туган 
қып-кызыл шатакты көрдім, Турабтың кужрасы сатыл- 
ғаннан кейін медресе басшыларымен тойға бірпе барып 
қоняк, болдым. Бөлісте екі тенге акша да алдым!

Буған дейін Қамар медресе басшыларының курамын- 
да жок еді, осы мезгілден бастап о да солардыц тооына 
қосылды.

А Й Д Ы Ң Т У Т Ы Л У Ы

Бір күні кеш'ке карай ежелгі дағды бойынша шәкірт- 
тер мен окытушылар топ-топ болып, Мир Арабтың бас 
галлереясының ішкі үлкен кақпасы жанында отыр еді, 
көше жактан узын бойлы бір адам кіріп келді.

Бул адаімның бойынын. узындығы сонша, үстіне киген 
банорас шапаны шолтыйып, тізөсі-нен-ақ келіп тур. Егер 
бул шапанды тіпті бойшаң адам кие калғанның өзінде 
оның етегі шубатылып жерге тиіп жүруі мүмкін еді.

Келген адамның келбеті, дене курлысы ооншалык 
сымібатты болғандыіқтан оның бойынын, узындығы онша- 
лық көзге түсіп турған жоқ. Бул адамды бірінші рет көр- 
гендер орта бойлы адаім екен деп калуы да мүмкін еді. 
Оның узын мойны етті, толңік келген де, басы шамадан 
тыс үлікен екен. Сірә, соншалықты зор басыньщ салмағы 
оның мойнына едәуір ауырлық түсіріп туратын сыякты. 
Жүрген кезде басының салмағын екі жавда тең түсіре- 
йін дегендей мойнын біртүрлі булғак-булғақ ешізіп, адам 
тан каларлыктай пішінде лсүреді екен.

Бул адамньщ жасы аллыетан әлдекашан-аік асып кет- 
се де, дөңгеленген қараторы бетінде өжімнің белгюі мул-
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де жоқ деуге де болады. Әдемілеп 'қькрікылғаи шағын са- 
лқальгньщ ағарған талдары басьш сыякты көрінді. Ол 
орые қамысынан жасалған таяғын қолына устап, соған 
сүйеніп жүріп барады. Сол таяқ оның ерекше узын бойын 
аласа етіп көрсеткендей. Таяққа сүйенгендіктен бе, әй- 
теуір аздап бүкірейген тәрізді.

I Ол аяғьш салмаіқтай басып, медресенің аулаеытіан 
өтті.

Жаңағы адам келгенде кіреберіете отырған медресе 
баошылары мен муіғалімдер орьшдарынан турьш, кур- 
метпен сәлем берді.

I Бірақ әлгі адам басшылар мен муғалімдерге көзінің 
қырын да салған жоіқ, сәлеімдерін де алмастан, тек ба
сни ғана изеген болды. Ал оның бул кайтарған жауэбы- 
ның өзі де белгіісіздеу еді, тіпті сәлемғе жауап емее, ба- 
сының ауырлығыннн өзінің ежелгі булғақтауы болуы да 
МүіМКІН.
! Ол аула арқылы өтіп кеткен соң басшылар қайтадан 
орындаірына отырды да, өзара сыбырласыл, келген ада.м 
туралы:

— Тағы келді! Енді кужраісына кіріп альт, түні бо- 
йы жын-шайтандармен оөйлеседі, оөйтіп, ертең шәкірттер- 
ді адал жолдан тайдыру максатын көздеп, өзінің түні бо- 
йы жын-шайтанмен оөйлескеңдерінің бірін қалдырімай ай- 
тумен болады, — деп өсөк айта бастады.

— Бул айдың не күннің кашан тутылатынын білетін 
адам куеап жүреді, осыны болжап айтқыісы келеді.

Отырғандардың бәрі де ду күлді.
— Буны тек бір кудай білш, болжай алады! Мына 

бақытсыз неме өзін ікудаймен теңегісі келеді!
— Е, кудай өзін кешіре гөр! Мынау ма, бул өзі ку- 

дайсыз болып, діннен безгеншөн гурмай, тіпті Фиравн, 
Наімруд, Шаддад қуеап қудайды өз кюльшен жасағыеы 
келіп жүрген біреу ғой.

— Әмір мен Ж'Оғар:ғы бидің төзіп жүргеніне таңқа- 
лаім, олар шариғаттың бір парызын білмеген адаімдарға 
жаза береді, әйтпесе отыз тоғыз іқаімшы дуре соғады. Са- 
льгкты толык өтемеғені үшін адамдарды өлтіреді. Сон- 
дықтан сыйыибаймыи дөп ойын ашьгқ айтып жүрген мы- 
надай адаімға ешкім' ләм деп аузын ашпайды. Тіггті оған 
ғалыім кусатып башрае шапанын да беріп койыпты!

Әімір мен Жоғаірғы соттың аттары аталғанда әңгівде- 
лееушілер бурынғыдай даурықпай жаймөн сөйлей баіста-
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ды.. Езулертеа күяшоіреғен бедгілері де жоғальш, жүа- 
дерінде бурьгнғьгдай таккалу мен ыза-ның ізі де жсғал- 
ды. СөздерМң жігі ашылғандай, қыюы кетті.

Ақыр аяғында карт молда былай. деді:
•— Мемдекет иайдасын мөмлекет баешыларьгның өз- 

дері біледі. Оіздер шариғат парызын білмеушілерді жа- 
залауды айтасыздар. ІІІариғатка ондай жазалау кайшы 
«елмейді. Іслам дініін корғап турған етаршиналардьщ 
'камшылары мен Әмірдің кылышы екіеш шын! Өйтіпейінше 
барлык наідандар ақиіқат жодынан тайьгп, кудайсыздар 
іжолыыа түсіп кеткен болар еді. Аюға намаз үйреткен таяқ. 
деп. бвкер айтылмаіған. Сіздөр,. кудайдан безген Ахматке 
Әімір неге тыйьгм салмайды, кайта оған ктгектесетіті ка
лан, таңданаеыздар ғой. Муның өзінен де мемлекетке тү- 
сетін пайда бар. Біздің Әмір: орыс патшэсымен әркашан- 
да санасады. Ал Ахматтын, өнерін орыстар қолдайды. 
Бул қудайсыздын өэі Россияға элденеше рет барып та 
кайтты. Егер улығьмыз Әімір Ахмагты істеген іетері үшін 
жазалаеа, орыстар оған қатты ашуланар еді, ондай кө- 
ңілеізджтің акыіры барып, елііміздің шііне бүлік еалған 
болар еді. Ахматтын, езі християн дініне косылды деген 
де лаіқап б-ар.. Әэірге жүре гурсын, өлгеннен кейін ол өзі- 
нін. кәпірл€рімен бірге тозаікка түседі. Тозактан оған әл- 
деқашан өрын азірлентен. Ал мүнда мемлекет пайдасын 
көздегенджтен-ак, оған әзірге тимей, орыістардың көңілін 
аулап жүре бер-у керек.

Турабтың аяғынан галонг пен ботинкееін ікөргенде 
улардай шулаған медресе баошылары Бухара ғалымының 
крлытан орьгстың таяғын көргенде үндей алмай калу се- 
бептерін осы әнгімелерден кейіи уктык- Алайда, олар- 
дың осыядай кудайдан безген адамга еоншалыкты бас 
иіп шиарат көреетіп, жапатармагай сәлем беру себепте- 
ріін түеіне алмадыік.

Әцгіме етіп отырған осы адамымыз таімаша матема
тик, геометрия және астроном Ахмат Махтум Дониш бо- 
латын, журт басы тым үлкен болғакдъгктаін о«ы дэубас 
Ахмат немесе тэжжше Ахматкалла деп этап кеткен.

Молдалар Ахматтың көз алдында неге сыпайгершілік 
көрсететшдіггн, ал өзідері онаша калғанда &шпенділікпен 
оны балағаттантьшын, оонына>н, тіпті көп уакыт өткөннен 
кейін білдім.. Соньвмен катар, Ахмат ©зіне молдалардың 
берғен сәлемдерш неліктен. дуръіс кабылдамайтынын да 
уктьш.
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Сол жылы ма, элде баска бір жылы ма, есімде жоқ, 
өйтеуір ежелгі дағдысы бойынша бір күні кеште Ахмат 
өз кужрасына келді.

Ахмат әдеттегіондей аяғын маң-маң басып ішке кірді. 
Ол бул келісінде де Мир Араб басшыларының жалпақтап 
берген сәлемдөріне жауап та кайтарған жоқ.

Бірақ бул жолы Ахмат басшылардың жанына келіп 
тоқтады да, олардың еішқайсысына көз кырын еалмастан:

— Бүгін түнде ай тутылады. Айдың тутылуы пәлен 
еағагтан, пәлен минутка дейін созылады. Көргісі келг-ен- 
дер осы уакытта медресенчц төбееіне шығып қарасын, — 
деді аздап туттығьгп сөйлеп.

Осыны айтты да ол әрі карай жүріп кетті.
Молдалар әбігерленіп, өзара таласа бастады.
Егер бурьш молдалардың дәубас Ахматка айткан ыза- 

лы жамандауларын естігенде тақданатын болсам, енді 
булардың өсектерін жайбаракат ести алмайтын халге 
жеттім. Бул арада өзім де абыржып калдым. Ахматтын, 
айтқаін сөзі меніңше біздвд бурьгнғы уғымдарьшыз-ға мул
ле қайшы келетін сыяқты. Осы күнге дейін айдың туты
луы адамдардың күнасына кудайдың әдейі жіберген кә- 
рі дед есітуші едім. Егер Ахматтың айтканы рас болса, 
онда ол улы ғалым болғаны ғой. Олай айдың тутылуы ку- 
дайдың пәлесі емес екен! Осы күнге дейін Ахматты сәуе- 
гейлік айту-шы детт атағаньш естіп келген едім. Егер осы 
сапар он.ын, айтканы дурые келсе, Ахмат сәуегейлж ай- 
тушы емес, онда «ағыз астроном болғаны ғой.

Түн болдьт.
Ахмат айткан уакыттан бурый-ад Мир Арабтың бар- 

льгк, халқы үй төбесіне шыіқты. Басқалардан мен де ка- 
лыспадым. Ахматтық өзі, үй төбесіне журттың бәрінен 
бурын шыкты.

Ол үйдің төбөсінв кілем ала шығып төседі де, өзі со- 
ның устіне отырды. Онын карсысында өзінің күйеу ба- 
ласы отырды. Булардың жанында ішінде балауыз жая- 
ған фонары тур. Фонарьдың алдында ашык сағат жатыр. 
Ахматтың' тізесінде түрлі цифрлар жазылған кағаз аға- 
рып көрінеді. Кызыл сыямен жазылған цифрлардың кей- 
біреулері кара сыямен өшірілген, ал кағаз шетін>е қысқа- 
қыска сөздер де жазылған.

Ахмат біресе цифрларға үңілө карайды, біресе жалт 
беріп сағатка көз салады, біресе шайдай ашъгқ бетіне 
нур сэулесін жарқырата төгіп турған айға қарайды.
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— Ә-е — әуеге к-к-ка-ра-ңыз-дар — деді кенет тут- 
тығыққырап. Шынында да ай беті күқгірттене баста
ды.

Айдың тутылуы бірте-бірте улғая берді. Муны қала 
халқы да түгел көріп, біле бастады. Көшелерде түнгі 
күзетшілердің катер төнді деген дауыстары да естіліп жа- 
тыр. Аулаларда темір ыдыстар мен қазаңдарын, мьгс 
подностарын іқағып, аллаға жалбарынушылардьщ даң- 
ғыралары да кулакка келіп жатыр.

Даң-дуң, қаңғыр-күңгір етіп кетті, азан-қазан бол- 
ды.

Қап-қараңғы болып түнерген аіспаи, ақырьгндап кала- 
ға карай жылжыл келе жатқандай «өрінді, оның үстіне 
жерден шьиккан мынадай айқай-шу адамды өсінен тан- 
дырғандай зәресін алып барады.

Мыңдаған аулалардак шыккан қаңғыр-күнгірлер, ой- 
байлаған, аттандаған, бакырған дауыстар, жүздеген ба- 
рабандардың, шелектер мен казандардын, үрейлі дабылы 
Ахматтың да көңлін бөліп, оның кағаэға қарауьша мүм- 
кі«дік бермеді. Ол әлденеге іқызыінып, не ызаланғандай 
езу тартьш күлуде.

— Қазандар мен шелектерін қаншалықты қаңғырла- 
тып, дабыл сала аттандап айқайлағанмен де айдын, туты
луы өз уақытында аяқталады. Пәлен минуттан кейін 
айдың шеті керіне бастайды. Пәлен адинуттан кейін оның 
жүзі тап-таза болады,— деді.

Ахматтың айтіқан мннутында айдың шеті біртіндеп 
керше баетады. Оның белгілетен минутында айдың туты- 
луымен ешкандай із калмай, аспан бурынғыдай тап-таза 
боп кетті.

Ахмат фонарын қолына алды да, үйдің төбесінен бі- 
рінші боп жерге түсті. Онық ізінше Ахматтың кағаздары 
мен кілемін жыйнап алып, күйеу баласы да кетті. Баска 
адамдар тэты да Ахматты жамандал, ол туралы өсек 
айту үшіи біраз кейіндеп қальгп, оонан олар да төменге 
түсе бастады. Бірақ олар бул жолы Ахматты көз байла- 
ғыш сыйкыршы деп айыптады. Молдалар болса тас бас- 
палдақтан тамен карай жайлап түсіп кележагып, Ахмат- 
тың кағаздарында пері, болмаса жын-шайтан дуғалары 
жазылған дееіп күқкілдесті. Олар қаттъі күрсініп:

— Сол дуғаларға қолы тиш «ешен адам жоқ болады, 
— деді.
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— Шариғат еыиқырға тыйьш салады ғой.
— Ахмат сыякты кудайсыздар халықты дівнің ақ 

жолынан тайдырады! — дсп те еоқты.
Ертеңіне сабақ кезіиде езімнің муғаліміім Абду-Салом 

молдадан:
— Дәубае Ахмат айдың тутылатыіндытьин .қайдан біл- 

ді екен?— деп сурадым..
Абду-Салом:
— Адамдар болашакты екі іжолмен біледі. Әулие 

адамдар кудай купыясын тірішіліктің бәрін жансызданды- 
ру, шапшаңдық, дуға аріқылы біледі. Мундай болжағыш 
алдын-ала болжап айтса—бул таңғажайып нәрсе. Бірақ 
әулне адамдар өздері білетін кудай .қупыяларын жасы- 
рады, адаімға айтпайды. Мунымен қатар, болашақты 
жын-шайтаи аркылы білетіндер де бар. Олар көз байлау, 
сыйқырлау көмегімөн, оеындай жын-шайтан жолы аркы
лы, еыйқырлы әлемге барады да, сол жерде періштелер- 
дің 'Сөздерін тыңдайды. Мундай болжаудың ешкандай 
кереметі жок, кайта ікүна. Іслам дінінде осылай делінген. 
Ахматтың жын-шайтанімен карым-іқатнаеы бар екендігін- 
де ешбір күман жоқ. Ол адамдарға жын-шайтан жолы- 
мен білгендерін айтады. Ахматден әңгімелеекендәрдің 
бәрі де ақихат іжолдан тайып, перілер іқызіметшілеріне 
айналады,— деп жауап кайтарды...

Менің муғалімім осылай деп үйретті.

* *
*

Будан көп уақыт өткен соң бізге Абду-Салом «Шам- 
сияны» (бул кітап бойынша логика оқытылатын) талдап 
окытып жүрген кезде, осы кітаптың ідіінен ай жер мен 
күннің арасына келгендө күн тутыла баетайды деген 
мыеал кездесті.

Абду-Салом осы мысалды маған әйтеуір түсіндіруге 
әреікеттенді.

Осы арада мен ай тутылған «езде Ахмат Доништің 
алдында көптетен цифрлар жазылған қағаздар болғанын, 
Ахматтың ай тутылғанда оол цифрларды анықтап зерт- 
теп тексергөнін өсіме алып:

— Муғалім оіз, Ахмат Дониш күннің, жердің және 
айдың қалай қурыльш, қалай орналаеуын жете білген- 
діктен ай мен күннің тутылуын алдьш-ала болжап айт-
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қан болар дел, ойламайсыз ба? — деп сурадым муға- 
лімнен.

Абду-Салом іқабағын каре жауып, маған түнере кара- 
ды да, біраз үндемей турып калды, оонан еоқ:

— «Шамсиянық» авторы—ғалым. Ал ғалымдар шари- 
ғатта баян етілген шындьгқты негізге алмайды. Олар 
ойына келгендерінің бзрін айта бөреді. Олар — албасты 
мен жын-перінід шәкірттері, дәубас Ахмат — солардың 
кызметшісі. Булардыд барлығы да кудайдан безгендер. 
Оларды еске тусіріп, ауызға ала іберудің саған «ерегі 
жок, — деп жауап берді.

Логика муғалімінід бул айтқандары тіпті ақылға сы- 
йымсыз еді. Егер «Шамсиянық» авторы ғалым, жын-пері- 
нід шзкірті және шариғат шындығынан ауа жайылған 
адам боса, шариғатты мүлтіксіз орындайтын адамдар- 
ды тәрбиелеп шығаратын біздід медреселерде жүздеген 
жылдар бойы «Шамсияны» неге окыйды?

Мен сол күнге дейін Ахмат Донишқа карсы 'Шыкпа- 
ғаны, Тураіб молдаға кареы өштестірушілікке катыспа- 
ғаны үшін Абду-Саломды өте курметгеп, сыйлайтын едім. 
Ғалым деген атаюка босқа ие болып, Мир Араб медресе- 
сінде окыйтын біздерге сабақ беретін сауатсыз, надан 
адамдардан Абду-Саломныд да айырмашыльгғы жоқ 
екенін мод оол күні уқтым.

Көктеімнің бір күндеріндө маған Ахмат Доништіц 
үйін көруге мүмкшдік туды.

Тут ағашыныд жомісі піскен кезде ©зім тамаіқ әзірлеп 
беріп жүрген табадтастар бір жаққа барын тут 'жаміеін 
жеп кайтуды уйғарды.

Сол күні Мухиддин молда імені окытатын муғалім 
Абду-Саломныд кужрасына келді. Мухиддин Ахмат До- 
нишпен таныс болатын, оныд ©зі сол 'кіеіден сабак алып, 
үйіне де барьт жүретін. Мухиддин Ахматтың өте жаксы 
бау-бакшасы бар екенін, онда тут ағаштары көп екенін 
айтты. Ол табактастардың бәріне де дәубас Ахматтыд 
бауына барьвп, содан жеміс жеуді уеьшды.

— Егер Ахматтыд бауына барғыларыдыз «елее, оида 
мен еіздерді ертіл баірайын! — деді ол.

Бул уеыныс табақтаетардьщ ібзріне де унады. Ахімат-
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тың 'бауынан ж ш с  жеу мүмкшдігі туғанда оның кудай- 
сыз екендігін, діннөн безгеидігін, тіпті оның жын-шайтан- 
мен достытын ешкім де ауызға алған жоқ.

Олар ағаш баеынан жеміс сілікіп түсіріп, жыйнау үоиін 
менімен қоса медресенің тағы бірнеше шәкірттерін де 
ертіп алды.

Біз медреседен шыіқтық та, үлкен кошемен шығысқа 
карай бет алдық, Мир Араб дуалының солтүстік кабыр- 
ғасының жанынан, зергерлер қақпасы аркылы, каз-ка- 
тар орналаекан алтын буйымдар жасайтын шеберлер 
дүкендөрі арқылы, Мнр Улык-Бек .медресееі жаньшан, 
казаншылар мен шегешілер юөшасі аркылы өттік. Біз 
Жафар Хожа кварталынд дейін жүріп бардык. та, сол 
кварталдың ақырына жеткенде Үлкен көшеден оңтүстік 
жақтағы тар көшеге бурылдық. Осы көшенің біткен же- 
рінде бір әдемі қакпа тур екен.

Біз аулаға ікірдік. Аулада бізді кызметшілер қарсы 
алып, үйге қарай ертіп келді.

Қақпадан бауға дейін узыннан-узақ созылған екі 
қатар жүзім ағаштары бар екен.

Жүзім ағаштарының қақ ортасында жалғыз аяк жол 
жатыр. Сол жолды бойлап бауды аралан жүре бастаған- 
да, жүзімнің жасыл жапьграқтіары жаңағы жалғыз аяқ 
жолдын, екі жағынан төгіліп турады екен. Жүзім ағаш- 
тарының екі жағында үш бурышталып отырғызылған 
жеміе ағаштары жайқалып өсіп тур.

Сол жеіміе ағаштарын бойлай тағы да катар-катар 
жүзім ағаштары өеіпті. Жол үстінен итаршылап теп-тегіс 
орнатылғаи өре ағатнтарының үстінен жоғары жүзім шы- 
бьгқтары салынған. Муның өзі шридорлардың геометрия 
сызьгғындай оның 'ішіне жапыраіқтар арқылы өткен күн 
сәулесі сыйкырлы әлемдей көгілдірленіп, мунарланып 
көрінеді. Жүзім ағаштарының бір шеті актелген, соньгмен 
катар түрлі оюлармен әеем безендірілген үй алдындағы 
бастырмаға келіп тірелген.

Осы баетырманьщ шығътс жағында жеірден едәуір 
жоғары көтеріліп жасалған, шпактау келген, әдемілеп 
боялған бағаналары бар жагтпа жалғасып тур. Осы ба- 
ғаналардын, түптері кедір-будырлы дөңгелек кауын сыяқ- 
ты, ал оның жоғары бастары кыяр тәрізді, сондыіқтан 
оларды да кыяр қусатып бояп койыпты.

Осы жаппаның төбесін тік бурыштап күмбездеп еа- 
лып, ашық бояумен әшекейлеп тастапты.
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Сол жаппаның балионынан Караганда жоспарлап, 
қағаз бетіндегі сызык куеатып уқыпты егіл өсірілген 
бүкіл бау анык. көрініп тур.

Бастырманың батыс жағынан сопакша келген сәкі 
жасалған, осы сэкінің узындығы да жақағы жаппаның 
узындьгғындай екен. ;

Бастырманың оңтүстігі үй «.абырғасын жағалап со-’ 
зылған. Осы арада үйдін іқысқы бөліміне кіретін есік бар. 
Есіктің ікарсы алдындағы гүлзарда сан алуан хош иісті 
гүлдер еріксіз көз тартьш жаркырай түседі.

Мухиддин молда үйлер, бау және гүлзарлар Ахмат 
Махдумның өзі сызган жобаеы бойынша жасалғандығын, 
бау-бакшадағы өсімдіктің көбін Ахматтың өз қолымен 
егіп, өсіргендігін айтты.

Қызметші бізді үй алдындағы албар аркылы баскыш- 
пен жоғарғы бөлмеге ертіп әкелді, мунда үйдің қабыр- 
ғаларына жердің картасын және ерте заманның жер ша- 
рыныд жартылай картаеьгн іліп койыпты. Үй кабырға-' 
сындағы текчиелерде жер мен әуенің глобустары тур. 
Мен бул буйымдарды туқғыш көріп турмын, Алайда 
Мухидцин молда жаңағы буйымдардың неге хажеттігін 
толық түсіндірді, содан кейтн ғана олардың неге арнал- 
ғанын аздап уқтым.

Глобус пен карталар сөздің багытын жаңа арнаға 
бурды:

— Әрбір кадаім жеріді көзімен көріп, әрбір каланы, 
өзенді және шел д аланы этап көрсетіп, кағаз бетіне тү- 
сірген кім? Айта койьщдар, кім? Әрине, алдамшы біреу 
ғой! Немесе «ілең алдамшылар өзара келісіп, осының 
бәрін ойдан кыйыетырып жасап, баетырған ғой, ал надан 
адамдар осындай алдамшы заттарға да ақша төлейді.

Екінші біреу күліп:
— Ахмат та ақылды адам деседі. Ал онын, өзі бухара- 

лықтардың бәрінен де бурьга мына алдаудын, торына 
гүсіпті! Сөйтіп, ол мыналарды үйінің қабырғаларына 
қағы-п та койыпты!— деді.

Мухиддин молда дәубае Ахматтың түсінігі бойынша 
жер мен планеттердің іқалай айналатындығын түсіндірө 
бастағанда, келгендердің бәрі де бір ауыздан үй иесінің 
бөлмесінде отырып, Ахматты іқудайсыз адам екен деп 
есептеді.

Осы бөлменФң басқа қабырғаларындағы тектерінде
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шылдырман, барабан, дутар, рубаб, сол сыякты баска 
да музыка аспаптары жатьгр екен. Табақтастар түгелдей 
сол жатқан аспаптардың барлығы дәубас Ахматтың қу- 
дайсыз екендігін тағы да растайтын перілер ойыншығы 
деген кортьшдыға келді.

Мен әлі де жае бала едім, алайда мыналардың айтып 
отырған сөздеріі адам күлерлік екенін түсіндім. Өйткені 
біздіц қыстақта той болған жөрпе әкем мені де ертіп 
баратын, сол тойлардың борінде де әкөм екеуміз өлец де, 
музыка да еститін едік. Әкемнің адал ниетті, сонымен 
катар, дінге сенетін адам екенін де жақсы білем, ал ол 
болса музыкашыларды қюшеметтеп: «Міне, жігіт! Жақсы! 
Тағы да айта түс! Қудайым сенің өмірінді узак етсін, 
бәрекелде!» деп айқайлайтын. Әкөмніц үлгіісіімен мен де 
өлевді, музыканы, музыка аспатгтарын, көбін-есе біздің 
караңғы кыстақ турмысына куаныш пен шаттық әкеле- 
тін өлең айтатын, билейтін адамдардың өздерін жаным 
жаратын, жаксы көрдім. Мына молдалардыц жаңағы 
сөзіне мен келісе алғам жоқ, шьглдырмандар меи дутар- 
лар Ахмат Доништың даңқты есіміне кір келтірулері тіп- 
ті мүмкін емес. Мен әкаммен бірге Бухараға алғаш рет 
келгенімде Мир Араб медресесі жанында Әмірдің езі 
той жасап жатты, сондағы түнгі мерекеге, бишілерге, 
'музьгкашыларға жыйналған журт бар ынталарын салып, 
қызыға карап туріған еді, ібірақ Мир Арабтағылардың бір 
де-бірі сол мерекені жын перілер көңіл көтерді, бишілер 
діннен, айтушылар қудайдан безгендер деп ойлаған жоқ 
еді.

Мен Ахматтың бауында отырыл, молдалардың әлгіде 
ғана айткан сөздері адам күлерлік, тіпті ақылға сыйым- 
сыз деп уқтым. Муның өзі менің Ахматқа деген курмет 
сезімімді, сүйіспеншілігімді арттыра гүсті. Ол жылдарда 
Ахмат Доништың идеялары, жумысы мен ‘максаты тура- 
лы өшнәрсе білгөм жок, білуіім де мүмкін емвс еді. Мен 
Ахматтың озін де білмейтінмін. Ахмат туралы бар біл- 
гендеріім, оның жауларьшан өстігендерім ғана. Ахмат 
жайындағы Міенің кулағыма естілген сөздер оны бала- 
ғаттау, каралау, маюқзралау ғана болатьш. Солай бола 
турса да менің жүрегімде күдік өсе берді. Көкірегімде 
өзіме де түсішкеіз бір сезім — Ахмат Доништің айтқан- 
дары дурьвс больгп шык-са екен детен тілөк арта түсті.

Ахматтың кызметшісі шакырьшмаған конактардың 
алдына дастаркан жайьш, шай әкелді. Тутты жыйнау-
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дың да хажеті болмады, өйткені лық толтырылған же- 
місі бар екі ыдыс алдымызда тур.

— Ахмат Махдум молда,— деді кызметші,— наукас, 
келт оіздермен бірге отыіра алмағандығына «ешірім
сурайды.

Қызметші кетті. Ахматтын. сырын жақсы білетін Му
хи ддин молда:

— Жорта істеп отыр! Ахмат әрдайым осы бөлмедө 
отырады да үйге кіріп келе жатқамдардың бәрін де кө- 
реді. Тіпті үлкен көшеден осы тар кешеге бурылғандар- 
ды да бурын көреді. Егер қеле жаткан конақтар өзі 
іжақтырмайтын және олармен әңгімелескісі келмейтін 
адамдар болса, екінші бөлмеге барады да, жорта наукдс- 
пын деп хабарлайды. Ол сіздөрді жақтырмайды, сондық- 
тан да бөлмеден шығып 'кеткен,— деді.

— Неге жаіқтырмайды?— деп тацданды Кори-беги,— 
әлде біз кудайсыз, адамдармыз ба?

— Менің байқауымша сіздер бір-біріңізді түсініое 
алмайсыздар,— деді Мухиддин молда.— Егерде от суды 
жаратпайтын болса, су отты несін жаратсьга!

— Л<алпы айтқанда Ахмат Махдум дандайсып кет
кен! — деді менің муғаліміім Абду-Салом. — Ал кудай 
мен-меидік пен тәкаппарлықты жын-пері хасиеттері деп 
санайды.

— Ахмат Дониш дандайсыт -кетгі дегенді кайдан шы- 
ғардыңыз? — деп Мухиддин молда оның сөзін бөлді.

•— Ахмат медреееге кіріп келгенде медресе басшы- 
лары орындарынан турып, оған сәлем бергендерін әлде- 
неше рет көрдім. Ал ол тіпті сәлем де алмайды! Сы- 
пайылықпен сәлем бергенде, әдептілйшен жауап қайтар- 
масқа кімнің хакы бар.

— Жок. Бул мен-мендік те, тәкаппарлык та емес — 
деп карсыльгқ білдірді Мухиддин молда. — Медресе бае- 
шылары оның көз алдында сәлем бергенімен, бурыла 
беріп оған лағнат айтып, жамандайтынын Ахмат жаксы 
білелі. Олар Ахматты діннен безген ада.м дейді. Муның 
өзі Бухараның әдеті бойыиша өлім жазасымен бірдей, 
молдалардың сәлем беруі екіжүзділік, ал ол екіжүзді
болғысы келмейді, өзінің киетін ашьгк білдіреді.

Қыэметші сүтке пісірілген ыстық күріш бопка әкеліп, 
біздің алдымызға койды да шығып кетті. Қызметшінін, 
кетуін күткен Мухиддин молда тағы сөйледі:
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— Екіжүзділік адамнъщ ең жаиан' хаеиеті екенін Ах- 
маттың өз аузынан әлденөше рет естігенім бар. Ал біздің 
жіжүздідаГккв бойымыз үйреніп кеткендігі' сошна, тіпті 
міндеггі хасиетімізд-ің біріне айналған. Молдалар қудай- 
еьгздьгн, курда бөткжын' зшкарактыкпен ракагтаныл сау- 
сактарыньщ. араеынан- аіщан май дастарханға да тамьш 
жатыр. Қос урт-ьш күрішке тығындаған Қасым молда 
Мухиддннн-ен:

—■ Демек, мен-мендік екіжүзділіктен жақеы болмаға- 
ны ғой?— деп еурады.

— Ахмат Дониі” меимен адам өмес. Ол барлык адам- 
дармен жыльг 'жүзбеғг,. ылтыйпаттылыіітен- сөйлеседі. Ол 
еауатсыз адамдарға да кішшейіл, әдөпті. Ол жыл сайын 
кьсстақтарға барып турады, оөнда шаруалармен әңгімеше- 
сіп, олардың әркайсысының муктаждарына қамқорльгқ 
жаеайды-. Ал медресе башшыларымен ол сыпайыгеригілік- 
иен еөйлеекіеі «елмейді.

—• Жаряйды, айтальщ ол тәкаппар адаім емес-ақ бол- 
сын. Сонда да арабтың: «Қелген конақ душпаның болса 
да, ®:ньг сыйлай біл»> деген мәтелін білмей ме. Біз оның 
дуінланьшан- да жаман болғаныімыз ба? Тіпті жүз көр- 
оетуге де шықпадьг ғой.

Мухиддин молда- біуға-н1 да:
— Біз оны бул жөрде балзғаттаи отырғанымызды 

Ахмат біледі, соған карамнстан- бізге конак асы берді, 
бул жерғе келе алма-шшндъііғьгна кешірім* де сурады. Тек 
Ахмат Дөкиш- ғана өсылай іетей алады, муны уғу керөк, 
— деп жауап кайтарды.

Біз' Ахжаттытғ үйінен карнымызды тойдыръгп шығыіп, 
аяңдагг жүріті келеміэ. Қазаншылар көшесіне келгенііміз- 
де Мухиддин молда өз жайъвна кетті, өйткөні ол сол 
көшеде туратын. Табактастар жол-жөнөкей өтір'ік-өсек 
айтумен болды. Ал мен Мухиддин молда туралы ойлап 
кедем'. Оны менің жөлдастарым уғымеыз, надан дөп 
атады. Булар' Мухиддин молдаға бурын- да кейде: «Сіз 
осы несіне окыйсыз? Сізден бәрібір молда шыға қоймас» 
дейтін. Дл ол жаңағыларға жаузп кайтарып: «Табыннан 
бөлек кеткен бузауды жейді. Мен өзімиің бузаудан өсіп 
сыйыр- болз алмайтыидығымды білем, дегеимен, сыйыр 
ішінде жүрге» бузау кауыпсыз» — деуші еді.

Сол күні Ахматтын, үйііне барғандардың ішінде бәрі- 
нен де акылдьг және дурьгс сөйлеген бір ғана Мухиддин 
молда болды деп ойладым.
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О Қ У  Ж Ы Л Ы Н Ы Ң  А Я Қ Т А Л У Ы

1890—1891 жылғы оқу маусымы бурынғыша хамал 
айьшда (22 мартта) аякталды. Оіқу жылы алты айға со- 
зылды. Бірақ Бухарадағы осы алты айлыіқ оқу мерзіміне 
шәкірттердің бәрі бірдей шыдай алмайтын. Бул мерзімге 
тек аштьгк пен суыкіка көні-ккен шәкіртгер ғана төзе 
алатын. Баска калалардан келген кедей шәкірттөрдің 
көпшілігі оқу жылының басында Бухарада болатын да, 
сона-н көп узамай-ақ үйді-уйлеріне тарап кетунгі еді. 
Олар «ыстактарда егінді жыйьш алғаннан кейін, шаруа- 
лар мешіттерінде кызмет іетегендері үшін немесе кыстақ 
мектептерінде сабақ бергендері үшін өз молдаларына 
ақы төлеген соқ, ноябрь айларында ғіана өз медреселері- 
не қантадан келетін.

Медресе шәкірттерінің ноябрьде әкелген бул азык* 
түлік, қаржы қорлары үзіліп-созылып, февральға дейін 
ғана жететін де, імунан кейін олар тағы да бет-беттері/мен 
тарай бастайтьгн.

Сондыктан оқу жылының басында бір топта елу адам 
болса, екі апта өткен соң оол топта не бәрі жыйырма 
адам ғана калушы еді. Ноябрь, декабрь айларьгнда шә- 
кірттер то'бы қайтадан толыктырылатын, бірак март 
айында сол елу шәкірттіқ оны ғана калатын. Оқу жы- 
лып аяқтайтьш да осы калғап шәкірттер еді.

Медресе аптасына нөбәрі т&рт «үн, — сембіден бастап, 
сейсөмбіге дейін оікыйтын да, ал сәрсеімбі, бейбембі, жума 
күмдері демалыс деп саналатын.

Жоғарғы кластардың шәкіртгеріне сабақ бөретін кей- 
бір карт муғалімдер денсаулыктарының нашарлыіғын 
сылтау етіп, сейсембі күнін де демалые деп жариялап 
жүрді. Сондықтан ондай муғалімдерден сабақ алагын 
шәкірттер аптасына үш-ак күн окыйтын.

Әдетте, мынадай да болатын, шәкірттер бір жерде, бір 
үйде туратын да, муғалімдөр түрлі медреселерде тура- 
тын, сондыіқтан муғалімдер сабакты өз үйлерінде беретін. 
Муғалімдердің кемекшілерінің де сабақ беру әдісі осы- 
лай еді. Оқытушылар мен олардың көмемшілөрі туратын 
үйлердің аралары көбінесе екі-үш километр болатын. 
Муғалімдер күніне сөгіздән он екіге дейін сабак беретін. 
Әр сабақ мерзімі бір сағат, бірақ шәхірттер оған үш 
немесе төрт сағат уакытын жумсайды, өйткені, оған му- 
ғалімнің көмекшісінен муғалімге немссе бір муғаліммен
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екінші муғалімге бару керек. Мағнасыз бір талас үшін 
сабақ мерзімі іжарты сағаттан аса уакытка артык созы- 
лып кететіні жиі кездөсетін, мундай жағдайда шәкірттер- 
дің ікелесі тобы алдыңғы топ өзінің таласын қашан 
аяқтағанша есік алдында сарғайып 'күтіп калушы еді.

Егер, сабақтың /қай уакытта, қай жерде болатыны 
жазылған кестеге үңіліп қараса сабакка арналған жаңа- 
ғы мардьшсыз уакыттың өзі де мағанасыз өтетіні айкын 
болып шығады. Мысалы, шәкіртке «Шамсияны» муғалім- 
нің көмекшісі ақытады. Муыан кейін сол көмөкші немесе 
муғалім буны шәкірттер аға муғалімнің алдында окуы 
үшін екінші рет қайталатады. Шәкірт осының өзін бір, 
■кейде тігтті екі муғалімнің алдында оқып кайталаушы еді. 
Сөйтіп бір сағатта одылатын нәрсе үш не төрт сағатқа 
созыльт, уаіқыт бооқа кете іберетга кезд-ер жні кезде- 
сетіін.

Сайып келгенде, бір сағатта окып, талдау жасалатын 
сабақ шэкірттерге төрт сағатка түсуші еді, оған косымша 
бір муғалімнен екінші муғалімге барып, онда барған соц 
алдыңғы топтағы шәкірттердің шығуын күтіп турып, 
акырында үйге «сайту үшін гөрт сағат уакыт және кете- 
тін. Сөйтіл, бір сағатта ғана оқып, талдау жасауға бола- 
тын сабакқа қыоқы сегіз сағат уақыт осылай бооқа 
кетуші еді.

* *
*

Март айында ағайым Мухиддиннің акшасы да, азық- 
түлігі де таусылды. Ол кыстақтардың біріне молда имам 
не муғалім болып баруды уйғарды. Ағайьгмның түрікпен- 
дтк бір жолдасы оны өзімен бірле Түрткпеннің даласына 
баруға шақырды:

— Сізді мен сондағы мектептөрдің біріне муғалім 
етіп орналастырам, — деді ол.

— Мен түрікпен тілін былай койғанда, тіпті өзбек 
тілін де білмеймін ғой — деп қарсылық білдірді ағай.— 
Тәжікше сөйлей білмейтін балаларды калай окытпаклын.

— Түрікпен тілін білудің керегі де жоқ. Біздін байлар 
өз даққын шығару үшін, «пәлендей бай мектеп ашыпты» 
деп журт олар туралы аңыз қылсын деген мақсатпен 
ғана мектеп ашады. Біздің елдегі молдалар түрікпендер- 
дің өмірінеде, өлімінеде кожа, олар жергілікті жерден 
өздеріне лайықты көмекшілер тағайындап алып, үйлену
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кезіндегі салттарды өткізу, ©лгендерге ж'аназа окуды 
баскару, есебі халықт-ын. барлык әдет-ғурыптарын, тіпті 
сот істерін .де ез .колдарьша алып, ездері жургізеді’. Сон- 
дыктан да м.ектептерде молдалар сабак, окытпайды, өйт- 
кені олар бул жумысты өздерінің мортебелерінен төмен 
санайды. Онық үстіне біздің молдалардьщ көпшілігі са- 
уатсыз адамдар. Вгер муғалім молдалар халыкка унап, 
оларға сый-курмет көрсете білсе, мунын, өзі олардьщ 
беделін ,арт.т.ы.ра туседі, ондай муғалімдерді молдалар 
да, халык, та мейлінше куаттайды, ал егер де муғалім өз 
кылығымен унамаса онда олар муғалімді надан деп жа- 
риялапды.

Ағайым түрікпен молдаларымен тату туруды уйға- 
рып, марттыд аяқ шенінде Қеркі даласына жүріп кетті.

Мен болсам жазғы ыстық маусым бастальгп, тут лсе- 
містері піскенге дейін өзімнін табадтас хожаларыммен 
бірге Бухарада кала бердім. Жоғарыда айтылған мезгіл 
басталганда хожаларым кыстақка баратын болды.

Олармен бірге мен де жүріп кеттім.

Қ Ы С Т А Қ Қ А  С А П А Р

Муғалімім Абду-Салом екеумГз Бухарадан шыккад 
бетімізде Махалла кыстағына келдік, Абду-Саломның үйі 
осы қыстакта болатын.

Сол кыстактан Жоғарғы Махаллада туратын нағашы 
атам м.ея дағашы әжеме жүріл кеттім, менің інГлерім де 
солардық колында .еді.

АІунда келісімен ауыр қайғыға душар болдым. Жа- 
нымдай жаксы көретін, суйікті інім Киромиддин кыста 
қайтыс болғ.ан екен. Тегінде сол інім тірі болса жаксы 
адам болар деп үміт етуші едім. Оқу жылының ортасын- 
да ойына кайғы-хасірет салып, мазаламайық деп туыста- 
рым бул казаны маған хабарламапты.

Екінші інім Сироджиддиннің де денсаулығы дашар 
екен. Кыста ол мүлде жудеп, мүлдем әлсіреп калыпты. 
Киромиддин аштычска, мухтаждьиска төзе алмағандығын 
уктым, өйткені нағашы әжем мен нағашы атамнын тур- 
мыстары өте нашарлап кетіпті. Олар таңертен үлкен ка- 
.занға су толтырып, оған бір уыс жүгері унын салып кайна-- 
тады екен. Осыдан олардың әркайсысына маш .салған 
бір кеое кайнаған су ғана тиеді. Ал түсте суық сумен
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жүгері унынан пістрілгөн бір буда қалаш, кешке бір 
жапырақ жүгері' наны мен екі пияз не суға қайнатылған 
маш көже ғана болған.

Нағашы әжемнің әлсірегендігі сонша, тіпті орнынан 
да қозғала алмай қалыпты. Сексен жастан аса өмір 
сүрген нағашы атам да әжемнен әлді емес. Бүкіл семьяда 
жалғыз Раушан Нияз ғана жумыс істейді екен.

Раушан Нияз далада кас карайғаиға дейін жумьтс 
ісгеп, кешке қайтып келгенде өзіне қалдырылған маш- 
тың сылдыр суьгн үндеместен отырьш ішеді екен де, 
одан кейін көзінен жас төгіп, туыскандарьша бір карап 
койып, уйқтауға кетеді1 екен. Таң сәріден баяғы сылдыр 
су көжені бір жапырақ нан тығып, далаға қайтадан кете 
барады екен. Әжемнің сөзіне қарағанда, кудай Раушан- 
ды тек жумысқа жараткан:

•—■ Бәрі де жеткілікті, турмысымыз жап-жаксы бол- 
ран кездің өзінде-ақ Раушан ешкіммен де сөйлеспейтін, 
ештеңе де сурамайтын. Бірақ ол кезде Раушан мундай 
ойға шомған кайғылы, көқілсіз емес еді. Қазіргі халымыз 
мүлде нашар. Елді шешек жайлаған жылы егінішз мүлде 
шықпай калды, ал өткен жылы егістен өзімізге калғаиы 
жыйырма төрт пут гааш, кыръіқ пут жүгері. Абду-Рахдтан 
байдан карыз алған астыкты екі есе етіп қайтардық. 
Шешек жайлап, егіс мүлде шықпай қалған жылғы кары- 
зымызды есептей келін, быйыл бізден сальвдты үш есе 
артық алды. Осындай жағдайда Раушан Нияз өмір сүре 
ала ма?..

Кіші нағашы ағайым Ниязхон кыстақтын, малый ба
рады екен. Ол кысы-жазы бірдей малмен бірге больш, 

,уйгіе мүлде келмепті. Шешек шыккан жылы мал да көп 
кырылған болатын. Соядықтан мал санын көбейту ушін 
козыны сою мүлде тоқтаған екен. Соның салдарынан 
адамдарға малдан ешқандай пайда да жоқ. Қаракөл 
койлары жанадан туған козынын. елтірісін алу ушін сой- 
ғанда ғана табыс береді. Малшылар болса өздеріғіін акы- 
сын жүңдей алатын. Бірак олар табан акы, мандай тері- 
нін, акысына алған оол жүндерін шешек жылы өлпен 
койлар үшін өтейді екен.

Үлкен нағашы ағайым кайтыс болғаннан кейін үй йні- 
не Курбан Нияз басшы болып калған еді. Гиждуан биі 
кызметінен Абдул Вахид кеткен сон қурбан Нияз да fmre 
кызметші болудан шығып, мақта тазартуға кірген Кур
бан Нияз өзінің қажырлылығы жәяе еңбек сүйгіштігі
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арқасында жумысты басқалардан көп істесе де қожайы- 
нынан алған каражаты, тапқан табысы өте аз еді,-сон- 
дықтан онысы жеке басьгның күн көруіне де жетттейді
скен.

Курбан Нияз туралы әжем:
—■ Біз карт екеуміз соның көмепмен ғана күн көріп 

келеміз. Ол кейде аздап болса да ет, қант әкеліп менің 
қаусаған денемдегі жылылықты сактап келеді,— деді.

Қурбан Нияздың жумыска кабылетг?лігіне жэи-е тө- 
зімділігіне, опыц денесінің темірдей беріктігіне өзім дө 
таң калдым.

Курбан Нияз бен Раушан Нияздан кіші Ниязхонның 
үлкен тағы бір нағашы ағайым Алихон өзінің әкесі, менің 
нағашы атамның үйінде турғанымен, бул семьядан бөлек 
өмір суреді екен. Ол бөлшектеп шаймен сауда жасайтын. 
Оның бар байлығы — есек, бір қап шай, таразы және гир 
еді. Ол әр күні базарға барып, сәкілердің бірінде өзінің 
шайын сатып алушыларға өлшеп тартумен ғана шуғыл- 
данатын. Сауда жасайгын шайының коры таусыла бас- 
тағанда ол Гиждуанға не Бухараға барып ірі саудагер- 
лерден көтере сатып алып, шайының қорын үнемі толық- 
тырьгп отыратын.

АлихоіН үйге келгөнде туыскандарынан, аға-інілерінен 
тамақты бөлек ішетін. Алихоннын, туыскандары оның 
әйелі екеуі тамақты дәмді және тойып Ішетінін де біледі. 
Оның әйелінің де оемьяның жалпы ісіне катысы жоқ. Ол 
әйелді Гиждуаннан алған болатын, әйелі сатуға арнап 
мақта матасынан шапандар тігуші' еді.

Қурбан Нияздың сөзіне қарағанда, Алихоннын да, 
оныц әйелінің де табысы мол, бірақ Алихонның туысқан- 
дарына ешкандай қайырымы жоқ.

Әжем былай деді:
— Алихон күн сайын базарға барады, менің тары 

унынан істелген наннан ауырып ікатқаныма қарамастан, 
ол бір де-бір рст не маған, не атаңа жалғыз жапырак, 
бидай нанын әкеп берген емес. Бір күні атан, Алихонға: 
«Базардан жаңадан пісірілгөн ақ наін әкелші» деді. Ол 
әкелген жок, базарда ондай нан болған жоқ, деді де кой- 
ды. Буған кім нансын?

Біз інілерімізді әжемнің қамқорлығына қалдырғанда 
Алихон өзінін, семьясына көмектесер, балаларды өлім- 
нен аман сақтап калар деп сенген едік. Әжемнін сөзіне
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қарап, Алихонның өзінГң жиендеріне ешкандай көмек 
көрсетпегендігін уқтым.

— Алихон ағай менің інілеріме ешқандай жәрдем 
көрсетпөген қусайды еой. Мөн көбінеее саған оөнген 
едім.

■— Қамкорлық көрсету деймісің, оны койшы! ■—деп 
жауап кайтарды әжем.— Киромиддин жүгері наиынан, 
тары унынан ауырды. Ол бул тамақтарды жей алмады, 
баска ештеңе де болмады. Ол бул тамақты ішкен сайын 
нашарлай берді. Денесі толык, әлді бала бі'р ай ішінде 
боп-боз болып семіп кетті. Бір күні біз сол балаға деп 
Алихоннан бір жапырақ нан сурадық. Алихонның әйелі 
аггта сайын пеш толтырып ақ нан nfcipin туратынына қа- 
рамастан наным жоқ дегеі-іі ғой. Ол тіпті сондерден ала- 
сым бар дейді...

Әжемнің бул сөзіне таң қалдым.
•— Қандай аласысы бар екен? Менің де, меніңсемьям- 

ның да Алихонмен ешқандай қарым-катынасымыз 
болған емес. Мүмкін ол шешемнін. жаназасы үшін шы- 
ғарған қаражатын толық алмай, бірдеңені лсасырып кал
ган болар? Бірақ ол өзі айтқандарын түгел, тіпті ар- 
тығымен алған еді ғой.

— Жоқ, әңгіме онда емес,— деп жауап қайтарды 
әжем.

Түрім өзгеріп кеткен болуы керек. Мен ашуланып:
— Онда енді несі бар? — деп сурадым.
Әжем менің ашуланып, түсімнің өзгеріп кеткенін бай- 

кап қалды да, өзінің бул әнгіменГ қозғағанына өкініп, 
енді жайбаракаттануға тырысты.

— Алихон өз саудасының салдарынан сараң, дүние- 
кор болып кетті, ол үлкен саудагерлердің әдетімен, мі- 
нез-кулыкгарына еліктейді. Ал мен болсам картайдым 
ғой, есгГгендерімді ойымда көп сактай алмаймын, сендер- 
ден кандай алымсағым бар дегенін умытып калыппын. 
Тегі мен өзім бірдеңелерді шатастырдьгм ғой дөймія.

Әлсемнің әйтеуір бірдеңені менен жасырғысы келгенін 
уктым. Менің камығуым, мазасыздануым бурынғыдан да 
күшейе, арта түсті.

* *
*

Діехнави Абдулложан кыстағында Дүйсенбі күндері 
базар болушы еді. Нағашы ағайьш Қурбан Нияз екеуміз
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базарға келдік. БІз шаймен сауда жасап жатка н Али- 
хонның жанына келіп биік сәкіге отырдық. Әрдайым шай 
сатыіт туратын бірнеше адам сол жерге жыйналыпты. 
Қурғақ күйінде шайдық жақсы не нашарлығын білуге 
бола ма деген сөз болды.

— Шайдьг қайнатпай турын ояың сапасын білуге 
болмайды,— деді кейбіреулер.

— Шайдыц жақсы не жаманын кайватканнан кейін 
де білу қыйын. Оны кайнатқан соң тундыру керек. Еғер 
шай басқа түс беріп қарайьгп кетпеое, иісі де, бузылмаса, 
онда жақсы болғаны,— дееті тағы біреулер.

— Шайдың сапасын курғақ күйівде де, түсіне карап 
та, исінен де білуге болады,— деп кейбіреулері' басқаша 
айтты.

Қурбан Нияз соңғы адамның сөзіміен келісіп, былай 
деді:

— Әрине, унның да, шайдың да, күріштің де, тіпті' не- 
ніқ болса да қандай екенін курғақ күйінде білуге болады, 
ал буған да тәжрибе керек. Бграқ, пәлен жылдық тәл<рн- 
бең болса да бір нәрсені білу қьгйьгн. О л — адам. Қей- 
біреулер адамды оньгң ата бабалары а-ркылы білуғе бо
лады деседі. Бул дурыс емес. Мундай белтілер аркылы 
малдың тукымы мен сапасын аныктауға болады. Мей- 
рімді адамдардан зулым адам туатыны жиі кездеседі. 
Ал зульшдардан жаксы адамдар да туады.

Шай куйылған кееенг устап отьгрған колымен Кур
бан Нияз Алихондьг нусқап, оған ала көзімен түнере 
қарады да:

— Баска адам былай турсын, тіпті бірге туыскан ба- 
уырынды да б\лу кьгйын екен. Оньгмен үнемі бірге өмір 
сүріп, байкап карасан. бурын-соңды ойыңа кіріп те шьтк- 
паған, мүлде күдіктенбеген бірдеқелер көзіңе түоеді. Mi- 
не, мына Алихонды мысалға алайық. Бул менің бірге ту- 
ған інім. Оған қарандаршы! — деді.

Жыйылғандар Алихонға таңдана карады. Ал Алихон 
уялып, саскалактап ағасына карай берді. Қурбан РІияз 
туралы тағы да не дер екен деп кысылып, шыдамсыздык- 
пен сөздің артын күткені оның жүзінен айкын көрінГп 
турды.

•— Біз екеуміз >6ір әке, бір шешеден тудық. Мен Али- 
хоннан сегіз жас үлкенмін. Ол дүнвепе келіп, аяғын 
апыл-тапыл басып жүре бастағанға дейін аркалап жүріп 
өсірдім. Бутан сөйлеуді де үйреткен мен. Бірақ рсы інім-
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нің сырын бул күнге дейін білмейтіндігімді быйыл ғана 
уқтым,— деді Қурбан Нияз.

— Бул калай?.. Неғып білмей жүрсің?..— десті шу- 
ласьш төңіректегілеір.

— Ол былай. Мынау менің жиенім, бірге туған апа- 
мыздың баласы. Муның ағасы бар, оны сіздер білесіздер. 
Бул жиеннің тағы да екі інісі бар. Ең кіші інісі быйыл 
кыета қайтыс болды. Булар енді үшеуі ғана қалды. Әке- 
шіешелері шешектен кайтыс болды. Әрине, халдері өте 
ауыр. Соған қарамастан ересек екеуі Бу^араға оқуға 
кетті. Ал, менің мына інім осы жетім балаларға жэрдем- 
десудің орнына булардан алымсағым бар дейтін көрінеді.

—■ Оиысы неғылғаны? Бул қалай? — деп тавданды 
жыйылған журт.

Жүрегіме ине суғып алғандай болды. Тынысым тары- 
лып барады. Алайда шыдадым. Маған қурбан Нияз сөзін 
адам шыдағысыз узакка созған еыяқты көрінді.

—• Мәселенің түйіні былай. Апамыз булардың әкесіне 
турмыска шыккан кезде, бурыннан келе жаткан әдет бо- 
йынша кейіннен бір себептермен әйел күйеуінен айры- 
лысса не жесір далса, онық күн көруін камтамасыз ету 
үшін куйеуінің туыскандары әйелге енші бөлуге міндетті. 
Олар біздің апамыздың еншісіне Соқтарадағы бауын 
белгілепті.

Тындаушылардың танданулары арта берді.
— Менің інім, мына турған шай саудагері, бір жер

дей сол еншіге аталған бау күйеуі өлгеннен кейін әйелі- 
н ін — біздің апамыздың меншігіне өтеді дегенді естіпті. 
Сонъшен қатар, олардың жарты гектар жерінің сегізден 
бір бөлегі де апамызға берілуі керек. Ал апамыз біздін, 
әке, шешемізден бурын кайтыс болды. Сондыктан шари- 
ғат жолы бойынша апамыздың мүліктерінің алтыдан бір 
бөлегі оның туыскандарына берілуі тиіс. Осыны ангар- 
тан сабаз інГм біздің ата, анамыздың туыскандарының 
іатынан мына турған лғетімдерден дау даулап, өзініқ жи- 
ендерініен жаңағы жерді тартып алмак болыпты.

Бул әңгімені естіген адамдар кайран калып, тандан- 
ғандарынан:

— Ай! Ай!— деп бастарын шайкасты.
— Қарны ток, кайғысы жок, көргенді деген мына 

саудагерсымактың көзі тоймастығы, каталдығы міне осы- 
ран жеткен.

Алнхон уялды ма, жоқ па білмеймін, бул кезде оның
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жүзі қандай болғанын да байкай алмадым, әйтеуір өзім 
уялғаннан кірерге жер табалмай, ешкімнің бетіне де қа- 
рай алғам жоқ.

Ал, Қурбан Нияз шайы суып кеткен кесені қолына 
устаған қалпында сөйлей берді'.

— Бурын осы інімнің қулығын, кайырымсыздығын 
білуші едім. Муныц туысқандарына да қайрымсыз екенін 
білетінмін. Бул тек жалғыз өзін ғана сүйетінін де аңға- 
ратынмын. Ал, муның сарандығы неге әкеп соққанын мен 
таяуда ғана йбден білдім.

Нағашы ағайым шайын ішті де тағы еөйліеді:
— Егер бул өзінің әрекет?н орындауға мүмкіндік бол- 

са, сонда буған не тиер аді? Окасы жоқ, жалпы айпқаті- 
да ібіздің ата, .аиамыз әлі тірі. Олар өлген ооң, егөр му- 
нын. өзі сол күнге дейін өмір сүретін болса, қалған мура- 
дан тиесі бестен бір бөлек еншісін алар. Сонда буған 
қанша енші тимек? Еншінің бағасы бір кадақ шай.

— Аіқыры іқалай болды, бул неме айтқаныиан қайт- 
ты ма?

— Жок.. Ата, анамыз өздерінің атынан мундай зу- 
лымды.қ істеуге руксат етпеді. Ал олардың келісімісіз 
бул өз таласын жүзеге асыра алмайтын болды. Осъі істі 
бастауға руксат беруді талап етіп бул оеы уақытқа де- 
йін карттарды күн сайын мазалауда.

Ағайым сөзін аяқтаған кезде жаным жай тапкандай, 
көқілім жадырай бастады, барлығы да түсінікті болды. 
Мен енді Алихонға қарадым. Ол уялғаннан маған да, 
ағайыма да,, халыкқа да қарай алмай, қьш-қызыл бо- 
лып, басын төмен салып отыр екен.

Шай сатып алушылар да, шай ішіп отырғандар да 
бет-бетГне тарап кетті.

Біз өзіміз ғана оңаша калғннда Алихон төмен салбы- 
раған басын көтерместен, ағайыма былай деді:

— Бөтен адамдардың көзінше уялтпасаңыз да бо
ла р еді.

— Егер мен сенің колыңды, аяғыңды сындырсам бул 
жаза саған өте жеңіл болар еді. Егер біздер—ағайынды 
екеуміз төбелессек бул ата-анамызды, туыокаіндарыімызды 
камықтырған болар еді. Сен туы:ск,андарыңнық ренжуін 
түкке турмайтын нәрсе деп санайсың, ал мен муны күна 
деп ойлаймын. Әрі ойлап, бері ойлап, өзің жағьшбақ бо- 
лып жүрген халықтың алдында сені масқаралауды мен-
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өте орынды деп уйғардым. Егер сен мына әдетіңді тастап, 
.қарттарға деген көз қарасыңды өзгертсең, мен бахытты 
болар едім. Егер сен .өзгермеоең оені імунан да жаман 
масқаралаймьщ. Біліп кой.

Алихонның бізден кандай альшсағы бар екенін осы- 
лай білдім. Сомымен қатар, нағашы ағаларымның сыры 
да белгілі болды. Булар сауатсыз болғанымен екеуі де 
бір семьяда, бір ата-анадан, бір кыстакта туып-өскенімен 
түрлі адамдар болып шыкканын уқтым. Кастандық, са- 

•раидыкты дамыту арқылы Алихонға саудагерлер эсер 
еткен де, Курбан Ниязға Ахмат Доништі білетін, оның 
айткандарын жаксы түсінетін ақын, әрі ғалым -— Абдул 
Вахид би эсер еткен екен.

*  *

*

Курбан Нияз мал бағып жүрген кіііВ інісі Ниязхон- 
ды көріп кайгуды уйғарып, сол далаға бармад болды.

— Егер даланы аралағың келсе жүр, бірге бара- 
лық,— деді ол маған. Мен бар ыкыласыммен келістім. 
Бойымды шырмаған Бухараның сасық иістерінен кең да
ла ғана тазартатыны белгілі.

Тары унынан пісірілген тоқашты қапқа салып алдық 
та есекке мініп, далаға карай жол тарттық.

Біз қыстақтан алыстаған сайын ауа тазарып, хош 
'иістене берді. Әсіресе Шафнрком өзенінен өткенімізде 
жаіқсы өңделген даланьщ ортасында табиғат тамаша 
тау булағындай мөп-мөлдір, ауаның хош иіеі, тап-таза, 
жап-жарық кең дүшіе мүлде көркейе түсті.

Бул кезде көктем өтіп, жаз басталған еді, алайда, 
таяуда көп жауған жаңбырдан кейін далада жайқалған 
жап-жасыл, кунарлы шөп қальщ болып өсіпті. Қай жақ- 
қа салсаң да қырмызы қызыл алтындай сап-сары қыз- 
ғалдақ пен сарғалдақтар шешек атып тур. Сабағы куат- 
ты ағаштар жаңадан шыққан, қалың жапырақтарын тө- 
гіп жібіеріпті.

Үндемей жүре беру ағайымды жалықтырған болу ке- 
рек. Өзііініқ көрғені мен естігендерга айта баетады. Ол
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Абдул Вахит би, оның мейрімділ?гі мен акылдылығы 
жайында көп сөздер айтты.

— Абдул Вахит би өз кызміетінен кеткен сон, баска 
бір биге кызмет етуге неге бармадыңыз? Мақта тазарту 
одан гөрі кыйын емес пе? — деп сурадым.

— Эрине, кыйын. Бірак, былай болды: Абдул Вахит 
кызметтеи шығысымен гиждуаннан Бухараға көшті. Мен 
баска кызмегшілермен бірге оның мүліктерін жаңа үйге 
алып барыстым. Абдул Вахит барлығымызды да өз үйі- 
не кондырды. Ол өзі наукас еді, таңертең мені шакырып 
алды да: «Сенің баска бір биге кызмет еткің келе ме» 
деп сурады. Мен билердің бәрі де Абдул Вахитке уксас 
болар деп ойладым. Сондыктан да «я» деп жауап кай- 
тардым. Ол біраз ойланып турып «билердің бәрі де ку- 
дайсыздар, зорлыкшылар. Олардың үйінде болған адам- 
дар тез бузылады» деді. Ол тағы да азғана үндсмей оты- 
рып былай деп уйғарды: «Арнфхонның баласы Парсхон 
таяуда ғана би болды. Мүмкін ол әділетсіздікке әлі үй- 
ренбеген болар. Соған бар қызметшілерінің кейбіреуле- 
рі де билердің біріне кызметке жіберуді өтінген еді. Мен 
оларды да соған жіберем. Барлығыңызға да бір хат жа- 
зып берейін» Біз бесеу екенбіз. Хатты алдык та сол күні 
Парсхон би туратын Ғаждумакка жүріп кеттік. Барысы- 
мен Абдул Вахиттың хатын Парсхонға табыс еттік. Би 
бізді екі күннен кейін шакырып алды да, Абдул Вахитта 
канша уакыт кызмет істегенімді сурады, онан кейін бы
лай деді: «сіздердің мунда бізге жас билерге кызмет ету 
үшін бейімделетін дағдыларыңыз Абдул Вахит бидің 
үйіндегі әдет-ғурыптар мен мінез-қулыктыңыздан мүлде 
өзгеше. Жоғарғы мәртебелі Әмір біздің кызметімізге ка
рай шен беріп, шапан кигізеді, біз қызмет еткенде жоғар- 
ғы мәртебелі Әмірді' қуантуға тырысамыз. Сондай-ақ біз 
де өзіміздің кызметшілерімізді олардың ынталарына ка
рай бағалаймыз. Қойған мөр үшін халыктан көп ақы 
алатындар, дауласушылардан салыкты мол алып, оның 
жартысын кожасы биге беретГндер ғана кызметті жаксы 
істей алады. Егер сіздер кызметті осылай Істейтін болса- 
ңыздар, сіздерді мен де бағалаймын, жоғарғы мәртебе- 
лі әмірдің көзіне түсіп каласыздар. Сіздер бір аттың 
орнына екі ат аласыздар, молшылыкта өмір сүресіздер». 
Мен осындай өсиет сөздерді естідім де, биден руксат 
сурамастан үйге кайтып, макта тазартуға кірістім.

Дегенмен, сізге казір күн көру кыйын ғой?
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— Ж'(Ж, бул жаман жумыс ем'ес. Егер адамныц дені 
cay, бойында күші болса жумыстың қандайын боле а да 
аткара береді. Егер оның еңбегіне қарай адал акы төлен- 
се, ондай адамнъщ турмысы да жаман болмайды. Амал 
канша, ең жаманы мақта алып, сатушылар — урылар, 
алдамыштар. Олар жумыс есебін шығарғанда өз жумыс- 
шыларының тазартқан макталарын кем өлшейді, акыны 
аз төлейді. Ақырында нанға да жіетпейтін болып шығады.

Осы кезде біз бурынғы заманда осы өлкені сумей 
камтамасыз еткен Жилызон өзенінің суы қурып қалған 
арнасына келдік. Осы булақ қалай деп аталып еді деп 
сурадым мен.

Суы қурымай турған кезде бул булақ Тезгузар қыс- 
тағын сумсн қамтамасыз еткен болатын, сондықтан муны 
Тезгузар деп атаған еді. Тезгузар дегеніміз — «Тез өт» 
деген сөз.

Мен жер, судық аттарына әрдайым ерекше назар ау- 
даратын еді'м. Сондықтан:

— Қыстақты олай деп атағаны несі? Неге тез өт де
ген? — деп сурадым.

Ағайым осы туралы ерте замандағы ертегіні айтты. 
Баяғы өткен заманда бір байдың сулу қызы осы өзенніц 
жағалауына келіп, колындағы кесесімен өзеннен су алып 
ішіп отырыпты. Сол кезде өзеннін, аржағындағы далада 
бір малшы мал жайып жүр екен. Әлгі малшы кызды 
көрген жерден ғашық больщ, қыздан көз алмай, аңырып 
турып қалыпты. Мунан соң. қыз бен малшының арасында 
мынадан сөздер болыпты:

— Көзінді неге «.адайсьщ? Жаяарың бетіімді күйдіріп 
барады!— деп сурапты қыз.

— Меи саған ғашык болдым, қарамаска шамам 
жоқ! — деп жауап кайтарыпты малшы.

Қыз оған қолындағы кесесін созып:
— Кесені толтырып ақша әкел маған!— депті.
Малшы:
— Мөн «едеймін, адшаны 'қайдан алам? — депті.
Қыз ашуланып:
— Олай болса мені көзіңмен атпа! Карама, кет! 

Қайыршы 'жолынды тап, алдымнан тез өт! — депті.
Ағайым күлімдеп, түсінік берді:
— Mine, осы себепті бул к.ыстақты Тез ©т — Тезгузар 

деп атап кетіпті.
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*  *
*

Жильвон өэенінен өтіп, «қырық қыз зиратына» кел-
ДІк.

Бул зират жапан даланың шетінде тур, оның манайын- 
да таяу жерде қыстак. та, ағаш та, eric те көрінбейді. 
Далаға өрістей жайылған малдан сиреп, селдіреп калған 
шөптер анда-санда көзге түсіп, жайлап өскен желмен 
теңселіп тур.

Ағаііым маған осы зтірат туралы ертегіні айтты.
Ерте за манда Тезгузар мен Богафзаль .қыстаіқтарьгн- 

да кырыіқ күң 'болғаін екеін, қожаларының 'катандыіғьгнан 
күцдердің турімыстары өте ауыр болыіпты.

Сол қыздар адам шыдағысыз нашар халге жегкен соң 
аңдып жүріп, кожалары уйқыға кеткенде оеы далаға 
қашкан екен. Күңдергніц вдшіқандығьш сезіп калған қо- 
жалар қолдарына қаруларын алады да, жүйрік аттарға 
мініп, қыздарды қууға шығыпты. Осы даланық шетіиде 
Жильвелрудтің тақыр жағалауында қожалары қыздарды 
қуып жеткен екен.

Қыздар қуданға жалбарынып, жәрдем сурай бастап- 
ты. Сонда қудаң кара жерді қақ айырып жіберг_ен екен, 
қыздар сол жердің жарығына түсіп кетіпті, сөйтіп қожа- 
лар күддерін кайтып алалмапты. Сол кыздардың кайда 
екенін ешкім білмейді. Содан бері осы жер Чильдухта- 
рон деп аталыц кетіпті, бул «Қырық қыз» деген сөз.

* *
*

Мунан соң Хариз деген жерге келдік.
Мунда муржасыз жағылатын үй жасап алған Дехна- 

ви Абдулложан ауданыньщ малшылары турады екен. 
Осы малшылардьтң қызметшілері өздері жасаған май 
шығарғышпен май шығарып, козы етін майға куырып 
жатыр, ал малшылар далада мал жайып жүр.

Қурбан Нияз мені інісінің кішкене үйіне калдырды 
да өзі Ниязхонды іздеуге кетті, бір сағаттан соң інісін 
ертіп келді. Ниязхон бізге айран берді де, мосы асып, 
тары унынан токаш пісіріп, быламық көже әзірлеуге 
кірісті.
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Қурбан Нияз үйге кірісімен уйктап кетті, үйден шык- 
тым да аяндай басыіп, далаиы көзіп кеттім. Бул жер ку- 
лазыған қу дада екен. Қайда көз салсаң да өркеш-өркеш 
қызыл кум төбе. Малшылардың тартқан сыбызғылары- 
ның үні кулағыма келгенде мен осындай бірнеше төбеден 
өткен едіім. Тағы сондай бірнеше төбеден өткен соң бст- 
кейде жайылып жүрген шағын қоралы қой көрдім. Төбе 
басында ежелгі дүниенің бір карты жайлап сыбызғы тар- 
тып отыр.

Бул сексен жасар Гүлям деген карт еді, оның баласы 
менің ағайым Мухиддинмен емшектес болатыи, екеуі бір 
ананың сүтін еміп өскен. Бала шағымда мен бул картты 
жиі көруші едімҚара.кшылар оны жеті жасында туыс- 
кандарынан урлап әкетіп, содан соң балаға Некадам 
«Баікыт экелуші» деге-н ат іқойьщ, Жоғарғы Махалладағы 
Абду-Рахимбай деген байға саткаи екен. Қарт мені таны- 
ды. Ол сыбызғысын жанына қойды да менен әке-шешсм- 
нін, кайтыс болғанын жоне қазіргі турмыс жағдайымды 
сурады.

Мен оның білгісі келгендерін түгел айтып .бердім. 
Сонымеи бірге, менің де жаңағы карттың узак өмірін 
білгім келді.

Карт өзі, кыстағындағы адамдар, ушан-теңіз кайғы- 
касіреті және секоен жылғы өміріндегі қас-каккандай 
кысқа куанышы туралы узак әңгімелер айтты. Көп жыл- 
дар өткеннен кейін осы туралы мен өзімнің «Кулдар» 
деген романымда жазған болатынмын. Ал сол күнгі кеш- 
те кызыл кум арасында қаннен-қаперсіз жайбарақат 
жайылып жүрген койларға көз сала отырып, нағашы 
ағаларымды да умытый, күн батып, кеш болғанын, қара- 
көк қойлардың, қызыл кум төбелердің күлдібалам көлең- 
келерінін, узыннан узақ совылғандарын байкамастан, 

_ карттың ақырын байсалды дауыспен айтқан әқгімелерін 
бойым уйып тыидаумен болдым.

Әлден уақытта менің атымды атап шақырған дауыс- 
ты естідім.

Көршілес төбенің басына шығып алып, кіші нағашы 
ағайым Ниязхон қое алаканын екі езуіне қалқалап, шыр 
айнала бурылып, мені шакырып тур екен.

Мен бірден жауап каттым, соиан соң бәріміз нағашы 
ағайымнын. үйіне келдік. Қурбан Нияз уйкыдан оянысы- 
мен мені «Қаскыр лтеп қоймады ма екен деп» ойлап, кат- 
ты беймазаланған екен.
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Кешкі тамакты жегеннен кейін, біз есектерімізгс мініп, 
кайпшдан жолга шыктық.

Тунгі сағат үште Жоғарғы Махаллаға келдік.

* *
*

Інім Снроджиддинді кайда орналастыруды шешу керек 
болдьт. Егер інімді нағашы атамның үйінде қалдыратын 
болсам, ол аттан өліп калуы мүмкін, өйткені иағашы 
атамның үйінде жейтін тамақ жоқ. Ақырында інімді өзім- 
мен иірге Б^хараға алып баруды уйғардым. Онда не" 
болса да әйтеуір көз алдымда болады ғой.

Бухараға кетпей турып, Соқтарадағы үйіме барып 
кайтқым келді. Енді інімнен айрылғым келер емес, сон- 
дыктаи оны да Соқтараға ала бармақпын.

Нағашы ағайым Қурбан Нияз базар күні бізді Гиж- 
дуанға апарып салды, сол жерден базардан қайтқан 
соқтаралыктармен бірге өз қыстағымызға жету онша 
қыйын болмады.

Соқтараға келгенде туыскандарымның кайыршылық 
халге жеткенін, туған үйімнің қақғырап қыйрай бастаға- 
нын, бау-бакшаның кулазып калғанын көрдім.

Тоты ханым қайтыс болыпты. Оның үйі де мүлде кый- 
рап калған екен. Аулада сасық арам шөппер қаулап өсіп 
кетіпті. Шалкасынан ашылған есікке келдім. Тоты ханым- 
кың сыйқырлы қупыя дүниесіне осы есік аркылы әлдене- 
ше рет кірген едім-ау. Осы есіктің аржағында көнілді 
тербелткен, қызықты канша ертегілер болған еді. Сый- 
кырлы дүниенің де, ертегілердің де, ханымның да шыны- 
мен-ақ мүлде жоқ болғаны ма? Жүрегім калтырап, үйдің 
ішіне көз салдым. Жүні кырқылған, кір баскан баяғы те- 
pi еден үстінде әлі жатыр. Осы жоғалған дүниені алғыс 
антып еске түсірмек болыті, үйге кірдім. Күтпеген жер
дей бір жабайы мысық тері үстінен атып турып, маған 
карсы карап пыекырып жанымнан өтіп, сыртка карай 
каша жөнелді. Ертегі үйінің жаңа кожасы осы болу ке- 
рек. Өткен күндерді еске алып, өкініп біраз турдым.

Мунан шығьш, Ыбрайым Хожаның әйелі — Султан- 
пашанық үйіне келдім. Султан-паша ауру екен, оның 
жанында наукас төрт жасар улы жатыр. Буларға неме- 
ресі кызмет етіп жүр.

Мен Ыбрайым Хожаны сурадьщ^
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О! — деді Султан-паша жасырын сыбырл&п сөйлеп,— 
оның эулие зиратында сопы болып отырғанына таяуда 
кырық күн болады. Ол сол эулие зиратынан барлык. ку- 
надан эбден. тазарып шыкдак.!

Султан-паша Бухарадағы турмысымды сурады, муиан 
соқ ол:

— Байқа, Тоты ханымнық үйіне бара корме! — деді.
— Неге, апай?
— Қудай сақтасын! Ол үйге жетібасты жалмауыз 

орналаскан!
Султан-пашамен 'қоштаетым да, уста Хожа ағайымньщ 

үйіне келдім.
Мунда келіп, қуатты, еңбек сүйгіш жэне сөзшең аға- 

йымның орнына хал үстінде жаткан шалды көрдім. 
Онық тіпті сөйлеуге де әлі' жок.. Қулақкд әрең естілетін 
үнімен ол менің турмыс жағдайымды сурады.

Уста Хожа ағайым қыстың бас кезінде науқастанған 
екен. Жерін арзан бағамен би балаларына сатуға тура 
келіпті.

Мен, Икрам Хожа балаңыз кайда, деп сурадым.
Өзім ауырған иүннен баетап баламды көргем жо'Қ. 

Икрам Хожа менен руксат сурамай, тіпті коштаспастан 
есекке мінді де кетіп қалды. Қазір ол Бобкентте шеше- 
сінің туысқандарының колында деседі. Саид Акбарды 
көрсең әкең ауру деп айт. Келіп халымды білсін. Егер 
қайтыс болды деп естісе әкесін өз қольшан көмеін.

Ағайымньщ үйіінде өзіініқ әйелі, екі кызы, іжаңадан 
туған улы бар екен, бірак булардьщ да жүздерінде қан 
жоқ, сөл жоқ, богг-боз', олар бейне катты науқаетан леа- 
қа турғандай.

Бул үйден де әлсіреп, '.кайғырыіп шыктым.
Балалық шағым көз алдымнан өтіп жатты.

Біздін бауымыз бен сәкі жанындағы жеміс ағаштарьг 
курап қалыпты, бул ағаштарды ешкім суармапты. Men 
асқабақ еккен жерге қурай өскен.

Үйдің ішіндеп' сылақтары да қулап калған. Көрпелер- 
ді тышқандар тесіп тастаған. Ал киізді қаракүйе жай- 
лаған.

Жерімізді көршілердің бірі пайдаланады екен. Ол 
гехтардың төрттен бір 'бөлегіне адақта егіпті. Бірак, макта 
еккен жер катып қалған. Енді бір бөлегіне еккен бидай 
өніпті, алайда одан түскен өнім салық өтеуге де жетпей
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кальшты. ІОршім, жөрівдіі маған іне би балаларьгна сат, 
деді. Мен одан бас тарттым.

— Ағайымның келісімісіз саталмаймын,— дедім.
Бухараға барғанда өзімен Сироджиддиннің күн көр- 

уіне керекті қаржыны жазда қайдан, қалай табудын, 
камын ойладым.

үй мүліктерін сата бастадым.
Тышқандар тескен көрпелерді, қаракүйе түскен ки- 

іздерді, ыдыс-аяқтарды, әкемніц тоқыма станогін, диір- 
мен тасын кашайтын жабдықтарын саттым.

Тамақ жағын жақсарттық, Сироджддиннің бетіне қан 
жүгіре бастады. Өзіме, ініме екі-екіден көйлек, дамбал 
сатып алдым.

Біздің ікыстаіқтағы 'адамдаірдың көбі, карттарды бы- 
лай койғанда шешек ауруы тараған жылдан аман калған 
орта жастағы адамдар да сол жылы қыста катты болған. 
Олардың мурагерлері қайтыс болғандарға окылатын 
жаназалардың шығынын өтеу үшін жерлеріне дейін са
тып жіберіпті. Бул жерлердің бәрін де ірі жер қожалары, 
бшіердің балалары алыпты да, әке-шешесі өлген шаруа- 
лардың балалары оларға жалданып батрақ болып келіп, 
сол кыста кайтыс болғандардық ішінде жуан Лютфулло 
да бар.

Осындай апалаң-топалаң болғанына қарамастан Сок- 
тара Жоғарғы махалладан жақсы көрінеді. Ағын суы 
да бар. Заравшан да алые емес. Соқтара да азды-көпті 
жаңалық та бар. Осы жазда біздің қыстактағы молда- 
ның танысы дарбазалық Шақ молда «елшті. Оның өзі 
медресені бітіруге жуық калған, әдебиетті жақсы көретін 
адам екен. Қыстағымыздың молдасы науқас болғандық- 
тан көшеге сирек шығады. Онық қонағы Шох молда 
шәкірттерді жыйып алып мешіттің алдындағы ашық 
жерде оқытады екен. Ол шәкірттерге, әсіресе, әдебиетті 
бар ынтасымен үйретеді.

Шох молда балаларды өз айналасына отырғызып 
алып, оларға Бедилді оқып береді.

Муны білгеннен кейін мен оныд сабағына күн сайын 
барып, өлең тындайтын болдым.

Шо'Х молданың Бсдил өлеңдерін «өшіріп жазған қол- 
JKa36a жыйнағы бар екен, ол содан ғазелдерді бір жол- 
дан оқып, онын, мағанасын баліаларға түсіндіреді.

Бір күні ол мынадай өлең оқыды.
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Талшыбыктай буран бел — жан тірегіі .
Үлбіреп, нур шашады екі беті,
Күніне жүз қарасам көзім тоймас,
Сен бір жан жүрегімнің болған дерті.

Ғазелдарды оқый келіп, молда мынадай өлецге де 
жетті.

Елтсмін көз жанарың түссе ыаған,
Жутқандай зор шарабын жүз тостаған.
Жүздеген қансыраған мен сыяқты,
Сонда да қуанады-ау бір ғана жан.

Молда бул өлеңдерді сол окыған калпында түсіндірді. 
Осы арада «Мен сыя'кты» (тәжіікше «чу мш») дегеи сөз 
'маған унамады. Еңкейіп кітагіқа карап едім, оида «Чу 
ман» деп жазылыпты. Бул сөз кате жазылмады ма екен 
деп ойладым. Мүмкін — «чаман» (жасыл шалғын) деп 
оқу керек болар. Соқынан баска бір колжазбадан дәл 
сол жерде жасыл шалғын деген сөзді таптым, бірақ ере- 
сек адамдардың аддында бул пікірімді айтуға батылым 
бармады, сондықтан да үндемедім. Ішімнен:

Жүздеген кансыраған жасыл шалгыи,
Сонда да куанады-ау бір ғаиа жан. —

деп кайталадым.
Шох молда Бедилді оқый берді, мунан сон, мынадай 

ғазелге жетті:

Канжардай қадалады көз қарасың,
Денемнін сыркыратып, сай-саласын.
Ішімді сол көздерің уландырып,
Алмурттыд қан шіріндей бойды аласын.

Осы өленді түсіндіре келіп, Шох молда былай деді:
— Біздің кыстаік'балаларьгның бірі, імедресенщ шәкір- 

гі Бахрам молда бул сөзге келіспеді:
— Біздің аулада алмурт ағаштары бар. Жыл сайын 

одан алмурт жыйнаймыз, бірақ оның жемісінде қан бол- 
ғанын, тіпті қызыл шірін болғанын көрген емеспін.

Шох молда буған қарсылық білдіріп:
— Біздің дарбазада жеміс бутағын кесіп жіберсен 

коразды бауыздағағіда ағатын қып-кызыл қан сыяқты 
шірін ағатын алмурттар бар,—■ деп жауап берді!

Мен ішімнен, Дарбаза алмурттарынан ал қызыл ші- 
ресі шашырап турмайтыны жақсы болған екен, әйтпесс, 
ондай алмуртты жеген адамдардың ауыздары, сәлделері,

79



шапандары, кол дары кып-кызыл канға боялар еді-ау, 
деп ойладым. Сонымен катар, Бебиль бул арада баска 
сөз жазған болар — «нок» (алмурт) деген сөз емес, 
«ток» — жүзім деген сөз жазған шығар деген де ой, 
түсті.

Бахрам молданың сөзінен кейін, батылдығым арта 
түсіп, өзімнің болжауымды Шох молдаға айттым:

—■ Мен «нок» деген сөздің орнына «ток» деп окыған 
болар едім. Сонда бул өлен. былай болып шығар еді:

Ішімді сол көздерік уландырып,
Жүзімніқ қан шіріндей бойды аласын.

Шох молда менімен таласкан жоқ:
— Бул арада өленді көшіріп жазушы кателескен бо

лар «жүзімнің шіріні» деп оқыған жөн.
Будан соң Бахрам молда бул сөзге де:
— Жүзім ағашында да, жүзімнің өзінде де қан жоқ 

кой,— деп келіспеді.
Тіпті болмаған сон. Шох молда бірнеше мысалдар 

келтіріп, жақындар көбінесе шарапты жүзім қаны деп 
жмі атайтындығына нандырды.

Өлеңдерді осындай нашар көшіріп жазудың, муғалім- 
дердің укыпсыз окуының салдарынан адам күлерліктей 
кателер әрдайым кездесе беретін. Дегенмен осы сабақ- 
тар мені шексіз көп куанышқа бөледі. Соған дейін өзі- 
міздің кыстакта да, тіпті Мир Араб медресесінде де 
поэзиямен мундайлық шуғылданып көрген емес едім.

Осы кезеңде жүзім де пісті. Біз Сироджиддин екеу- 
міз Жоғарғы махалладағы нағашы атам мен әжеме 
кайтып келдік. Булардың бауынан бірнеше күн жүзім 
жедік.

Мизам (сентябрь) айы — жаңа оку жылы бастала- 
тын уакыт та жақындап калды. Бухараға баратын да 
мезгіл жетті.

Інім екеумізді Курбан Нияз нағашы ағайым қалаға 
өзі апарып салмақ болды.

Б У Х А Р А Ғ А  Б А Р А Т ЫН  ЖОЛ

Курбан Нияз нағашы ағайым інім екеумізді бір есек- 
ке мінгізіп, өзі басқа есекке мінді. Сөйтіп, біз Бухараға 
жол тарттық.
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Мінген есектеріміз арық, эрі кэрі еді, сондықтан жол- 
жөнекей жиі-жиі тоқтап, демалдырып, шалдырып алуға 
тура келді.

Қас карайып, түн болғанда Гала Осиеге жеттік, бул 
арадан Бухара сегіз шакырым жерде еді.

Қаланын какпалары кешкі намаздан кейін жабыла- 
тын, мунан соң қалаға кіруге де, каладан шығып кетуге 
де болмайтын.

Нағашы ағайым әдеттегідей, Гала Осиеге конғысы 
келмей жол үстіндегі шанханалардың біріне қоналық, 
деді.

Сөйтіп, түнде жүріп отырып, біз Кахкашон кыстағы- 
на жеттік. Бул арадан Бухараға дейін терт шакырым 
ғана еді.

Ағайым бір үйге келіп какпаны тыкылдатып қақты.
Біреу кақпаным кішкене есігін ашты да:
— Сізге кім керек? — деп сурады.
— Мажидтің үйі осы ма?
— Я, не шаруаңыз бар еді?
— Біз қалаға кетіп бара жатыр едік, кешігіп қал- 

дық. Конып шығуға болмас па екен?
— Қоныңыз — деп жауап берді жаңағьт дауыс.
Қакпа ашылды, біз аулаға кірдік. Үйден шыккан

адам есектерімізді кораға байлады да, бізді конақтар 
бөлмесіне шақырды.

Кіреберісте сандал тур екен. Оның айналасында екі 
карт макта тазалап отыр. Олар мақтаны кауашактан 
қолымен аршып алуда. Сол үйдегі екі мақта тазарткыш- 
тың бірінде жас жігіт жумыс істеп отыр. Оның жанын- 
дағы үйдің кабырғасына сүйей жыйнағанда үлпілдек ақ 
мақта үюлі жатыр, макта тазарткыштың алдында мақ- 
таның аршылған шиті төбе боп үйілген. Сандалдың үс- 
тінде биік бір текшеге қойылған кара май 'шам жанып 
тур. Бул шамнын нускасы беііне желқайық сыякты, 
оның екі жағына бірдей жеткізе салған пілігі аркылы 
лаулап екі кызыл тілі лап-лап етеді. Осы шамның жа- 
рығы сандал айналасына да, бөлменің мактаны шитінен 
тазартып жатқан бөліміндегі уршықтың айналасына да 
жетіп жатыр.

Біраз уакыт өткен соң үйге жасы жыйырма бестер 
шамасындағы бір адам кірді, Қурбан Нияз орнынан кар- 
ғып турып, келген адамды қарсы алды. Қелген кісі де
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Курбан Ниязға карай ентелей жүгірді. Олар қушақта- 
сып көрісіп, бірінің бетінен бірі сүйіп жатыр.

Мунан кейін екеуі де жайласып отырды да, өзара 
сөйлесе бастады.

Ағайым былай дсді:
— Біз шақырылмаған конақпыз. Сіз үйде жоқ екен- 

сіз, әйтсе де сізден руқсатсыз кірдік.
— Оның несін айтасыз? Бул сіздің де үйіңіз ғой. Өз 

үйіне келген кісіден руксат сураудың не қажеті бар?
Үй иесі ағайымның алдына дастарқан жаюға әмір 

етті.
— Сіз қақпаны каққанда мен осында едім. Мені ус- 

тауға келгендер болар деп ойлап, жасырынып калған 
едім. Сіздер аулаға кірген соң тесіктен сығалап қараеам, 
сіз екенсіз, кслгеніңізге шексіз куаныштымын.

— Ал, шаруа қалай?
—■ Егер маған тыныштық берсе, шаруа жаман бол- 

пае еді. Еш жерге жумыска жалданғам жоқ. Кедей бол- 
сам да еріктімін. Көрдіңіз бе, мақта тазалап жатырмын. 
Оцай іс емес, мундай істен барлық тырнағыңнан айрылу 
да ғажап емес. Бірак күш-куаты бар адамға жумыстан 
қорқу уят.

— Менің де күн көруге әрекетім осындай. Жаман 
жумыс емес. Бірақ, алатып акың жумсаған еңбегіңе 
турмайды. Егер қожайындар алдамай ақы төлесе жаман 
болмас еді.

— Алғашқы кезде қожайындар мені де алдаған бо- 
латын. Ал мен ондай алдауға жудырыкпен жауап бер- 
дім. Қазір олар менімен дурыс есеп айырысатын болды.

Шай әкелініп, дастаркан үстіне нан туралды.
— Тек осы билер мазамды алып бітті. Менің үйде 

екенімді, киімім бүтін, тамағым ток, екенін білсе-ақ бол- 
ғапы кызметшілерін бірінен соң бірін жіберіп, үй ішім- 
нік астан-кестенін шығарып, тінтіп, мені іздей бастайдьг. 
Алысқа, аулаққа кашып барып урлык жасап, қаракшы- 
лык істеуге тура келер деймін, сонда олар мені мазала- 
уын кояр, өзімнің де тамағым ток, киімім бүтін болар.

Біз шай іштік те, уйқтауға жаттық.
Таң сәріден турдық та, үй иесімен коштасып, жарык 

түскенше жүріп кеттік.
Қурбан Нияз ағайым біз қонып шыққан үйдің иесі 

туралы маған мынаны айтты.
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Мен Гиждуан биінде қызмет істегенімде,— деді Кур
бан Нияз,— Гиждуанның салық жыйнаушылары халық- 
тан жыйнаған ақшасын Әмірге табыс ету үшін Бухараға 
жіберді.

Ежелгі дағды бойынша тартулар мен салыктар Әмір- 
ге таңертең табыс етілетін. Салык жыйнаушылар таңер- 
тең Бухарада болу үшін өздерінін, керуенін Гиждуаннан 
түнде жөнелткен еді.

Бірақ сол күні түнде Размоз кыстағы маңында ке- 
руенге урылар шабуыл жасап, күзетшілердің быт-шытын 
шығарып қуып, тартудың біраз бөлегі мен ақшаны тар- 
тып алып кетіпті.

Гиждуанпың, Бухара мен Вобкент күзетшілерінің 
басшылары жаңағы урыларды іздестірумен болады, бі- 
рақ, урыларды да, мүліктерді де таба алмайды.

Ақыр аяғында, Әмір өзінің адамдары аркылы Тали- 
Зарангар мацындағы ескі керуен сарайға түнде урылар 
жыйналып, сол жерден шабуыл жасайтыкдықтарын бі- 
леді.

Әмір Гиждуанның төрт чиновнигіне — биге, старосто- 
ға, салық жыйнаушы мен приставка жалғыз керуеи са- 
райды түнде қоршап алып, урыларды тірідей қолға түсі- 
ріп, Бухараға жөнелтіңдер деген буйрық береді.

Гиждуанның чиновниктері Әмірдің буйрығын алысы- 
мен өздерінің адамдарын каруландырып, старостанық 

орнына Абдул Вахит биді Гиждуанда қалдырып, үшеуі 
кызметшілерін ерте барып, жаңағы керуен сарайды қор- 
шауға алады. Мен би қызметшілерінің ішінде едім.

Біз Факелдер жағып, керуен сарайдың төңірегіне 
қойдық. Адамдардың бір бөлегі керуен сарайға шабуыл 
жасады, калғандары қару алып, әзір турды.

Мен колыма канжар устап, кабырғанын, кулаған же- 
рінде турдым. Қапелімде қорадан қашып шықпақ болған 
бір салт атты адам карсы алдыма жетіп келді. Мен ат- 
тың аяғына канжармен періп жіберіп, лсығып, ат үстін- 
дегі адамғ.а кона түсуді ойлап турмын.

Менің ойымдағыны білгендей, жаңағы салт атты жа- 
қындап келіп:
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— О, батыр! Менің жас жанымды ая. Босат меніі 
Менің кутылуыма мүмкіндік бер, — деді.

Карасам карсы алдымда кыршындай жап-жас, иман 
жүзді, бір жігіт тур екен. Аяп кеттім де, оған тиместен 
коя бердім.

Мен бул уакыйғаны сатан өте узак кайтып келем, ал 
біздің кездесуіміз тіпті қас каққандай уакыттың арасы 
еді.

Абду Вахит би өзінің қызметінен кеткенде, мен де 
бидің кызметшісі болуды токтаткам. Егер умытпасаң 
сол жылы кар калың жауып, күн суык, кыс катты бол- 
ды той. Осындай күндердін бірінде нағашы атаң мені да- 
лада мал бағып жүрген Ниязхонға жылы киім, нан апа- 
рып бер деп жумсады.

Мен баяғы канжарды беліме байлап, капты алып, 
атымды ерттеп міндім де, жүріп кеттім.

Ініме апарғандарымды түгел табыс еттім де, одан 
біраз елтірі алып, ізімше үйге кайттым.

Түн көзге түртсе көргісіз каранғы еді. Мен Харизге 
'келгенімде атым кос кулағын тікірейте үркіп, жолдан 
жалт берді, бірак үлгере алмады, біреу шаужайыма ке- 
ліп жабыса тү.сті, мен канжарға кол салдым, жаңағы 
адам менің ол әрекетіме карамай:

— Түс аттан! — деп буйырды.
Мен канжармен періп жібергенімде, атымнын. тізгінІ 

босағанын байкадым. Катты тебініп алға умтылдым. 
Атым ышкынып бір аттап ү.пгермедім. Өздерін танытпау 
үшін беттерін орамалмен танып алған үш адам мені устап 
алды. Түн онсызда караңғы еді, әлгі адамдардын бетін 
көру, тану кайда. Екі колымды артыма кайырып байлап 
тастады. Атьш жерден тура алмай төңбекшіп, тыпырлап 
жатыр, оның жіліншік сіңірін кылышпен шауып жібе- 
ріпті.

Шылауымды устасымен-ақ канжарыммен колын осып 
жіберген адам мені дереу өлтіру керек, деді. Онын, дос- 
тары бул усыныска келіспей.

— Жок, бул өз бетімізбен үкім шығару болады! Бас- 
шыға апаралык,— деп көнбеді.

Әлгі адамдар кабымды аркалатып, мені даламен ай- 
дап отырып, бір үйге алып келді. Үй іші мүлде караңғы 
екен, онда бірнеше адам отыр. Барлығының да беттері 
орамалмен таңылған, тек көздері ғана көрінеді. Мені 
қолға түсіргендердің бірі алға шығып, калай тутқынға
84



алғандарын айтты. Менің канжарымнан жараланған жа- 
ңағы адам, дереу өлтіру керек, деп дікілдеп тур.

Үйде отырғандардың бірі буған келіспеді.
— Өятіруге әруақытта үлгіреміз. Ең әуелі кімді өл- 

тіретінімізді білелік те! — деп менен сурак ала бастады. 
Мен жауап (бермедім. Өз канымды 'боска төкпей, осы- 
лардың біреуін өлтіріп, жастығьшды ала кетуге мүмкін- 
дік болар деп ойладым. Бірақ екі қолым бірдей байлау- 
лы.

Каракшылардың бастығы менің сөйлегім келмей тур- 
ғанын укты да, майлы таякты жағуға буйрык берді. 
Сөйтіп, жанағы жанған таякты менің бетіме тақады.

Дәл осы кезде бастық айкайлап:
— Мынау менің досым ғой! Бул мені өлімнен алып 

қалған болатын! — деді.
Ол жаныма келіп, колымды шешті де, катты қушақ- 

тап бетімнен сүйді. Мунан бір жыл бурын айдаладағы 
керуен сарайдан өзім қутқарып жіберген адам осы екені 
сол жерде аныкталды.

Түнде қапелімде сондағы жолықканнан кейін оны 
ешбір көрген емеспін, тіпті танымайтынмын да. Ал ол 
маған күндіз әлденеше рет кездесіп көріпті. Ол сол ара- 
да менің хал-жайымды сурады. Мен бастан-аяқ айтып 
бердім. Содан бастап дос болып кеттік.

Бүгін түнде біз соныц үйінде қондық. Мажид Кахка- 
шон деген жігіт сол еді.

Қ А Й Ы Р Ы М Д Ы  Қ А Л А Н Ы Ң  А У А С Ы

Таңертең ертемен Бухараға келдік.
Су тасығыштар көшелерге су сеуіп жүр екен, жер 

ылғал, мурныңа жоңышқа мен кауынның сіңген иістері 
келеді, бірак кыстақтың сезілер-сезілмес осы иісі кала- 
ның тапжылмайтын, кою, дағдылы сасық иісіне сіңісіп 
кеткен, мунда көшелердін, тар сақлаулары әліі де ала 
кнлеңке, сап-салқын, биік үйлердің төбелеріне күннің 
қызғылт сәулесі жаңадан түсе бастаған.

Біз ағайымныц кужрасына келдік. Ол Керіктен кай- 
тып келіпті, өткен жылғы өзінің кужрасында турады 
екен.

Сироджиддинді калаға алып келгеніме Мухиддин 
бастапқы кезде таң қалды. Ол буған мүлде наразы бо-
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лып калды. Будан сон, мен оған ағайындарымыздың 
турмыс-халының өте ауыр екенін, Киромиддиннің кай- 
тыс болғанын айтқанымда, ағайым інімді алып келгенім- 
ді дурыс деп тапты.

Қурбан Нияз сол күні кайтып кетті. Біз оған коны- 
ныз деп өтініш айтып едік, көнбеді, Қужрамызды көріп, 
төрт адам жатарлыктай орын жоқ екенін укты білем.

Менің муғалімім Абду-Салом молда мен оның та- 
бақтастары қайтқан екен. Мен оларға тағы да ас пісіру- 
ші болдым.

Сабақ әлі басталмапты.
Әзірге алдағы оқу жылына муғалімдермен қарым- 

қатнас жасалып жатыр екен.
Оқу ақысы анық белгіленгеніне карамастан, шәкірт- 

'тер оқу жылының басынан-ақ ақшаларын әзірлеп қо- 
йыпты.

Бухара муғалімдерін үш топка бөлуге болар еді.
Біріншісі — кабылетті, білімді адамдар, булар мед- 

реседе өтетін оқу сатыларынан түгел өтпегенмен, жаңа- 
дан келген шәкірттерді окыта бастағандар. Мундайлар 
Абду-Салом сыяқты муғалімдердің көмекшісі ретінде са- 
бак беретін.

Екіншісі — кіші муғалімдер, олардың тапқандары 
шығындарына да жетпейтін, ондайлар муғалім болып 
тапқандарымен әлі күн көре алмайтын. Олар дурыс дә- 
режеге жету мақсатын көздеп, барынша қажырлы еңбек 
ететіи.

Үшіншісі — бірнеше жыл муғалім болып келе жат- 
кан, өзінше едәуір-ақ дәрежеге, дақққа ие болған, сон- 
дықтан да шәкірттері көп, көрнекті муддаристер, аға му- 
ғалімдер еді. Бул муғалімдердің қайсысы болса да ме- 
нен окы, тек менің лекциямды тында деп шәкірттерді 
зорламайтын. Шәкірттер өз калаулары бойынша муға- 
лімдерді таңдап алатын, кай медресеге барса да ерікті, 
егер бірі унамаса екіншісіне баруға, көңілдеріне жак- 
кандарын тапканша ауыса беруге ерікті еді. Сондыктан 
да муғалімдердің медресемен байданысы туракты муға- 
лімдердің еқбек акысьша жумсалатын уакытка ка
рай болатын. Осы уакыттан түскен табыс туракты муға- 
лште 'берілетін де, сол медр'вседе туратьгн шэкірттеірмен 
муғалімді осы табыс кана байланыстыратын.. Муғалі^і- 
дер мен шәкірттер арасындағы қарым-қатынас ерікті 
түрде жүргізілетін.
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Зекеттен баска муғалімдердің мүмкіндігінше шәкірт- 
тсрдің көп болуына, шәкірттердің әрдайым сый, курмет 
көрсетіп туруына муғалімдер қуштар еді.

Мундай көрнекті муддаристердің табысы өте көп 
болды. Олардың кейбіреулері муғалімдікті місе тутпай, 
заңдарды түсіндірушілер-мүфтилік қызмет атқарды, сөй- 
тіп, буған да көп акы алатын.

Бидайдың буты жетпіс бес тыйын болған кезде шәкірт 
«Шархи молдаға» түскенде муғалімге жетпіс бес тыйын- 
нан екі сомға дейін акы төлеуші еді, «Акаидка» түскенде 
төрт сомға дейін төлейтін. Сөйтіп шәкірттің білімі артқан 
сайьгн, оның муғал'іімге төлейтіні де іқымібаттай түсетін. 
«Жалол молдаға» түскеннен бастап, шәкірт оку акысы- 
на жыйырма сомға дейін төлейтін болған. Ал окуды бі- 
тірер алдында «хатми Күтубка» түскенде шәкірт жүз 
сомнан екі жүз сомға дейін он бес сомнан отыз сомға 
дейін акы төлеуші еді, мунық өзі қырык. пут бидайға тен, 
келетін. Муғалімдердің тарту ретінде алатын осындай 
акысынын мөлшері шәкірттердің каржысына байланые- 
ты. Сонымен бірге, окытушылардың шәкірттерле назар 
аударуы да олардыц берген акыларына карай болатын.

Оқудың басталуы барлық шәкірттердің жыйналуын 
күтіп, әдетте декабрьге калдырылатын.

Муғалімге берілетін каржының біраз бөлегі жүзім, 
халуа, кант тағы баска тәтті тағамдар, токаш нян мен 
шапан оатып алуға жумоалып та кетіп жүрді. Шәкірт- 
тер осылардың бәрін жез подноска салып, сабак баста- 
лар алдында өздері окыйтын қужраға әкеліп, муғалімге 
табыс ететін. Ал акшаны кағазға орап, қолдан-қолға 
өткізіп, акырында муғалімге беретін.

Шәкірттер кейде осы акшаның біраз бөлегін кейінге 
калдырып бірлесіп той жасаушы еді.

Егер шәкірттер тобында кітап окып беретін муғалім 
бухаралык болса «Акаидка», «Жами молдаға» түсер 
алдында, медресені бітіру куанышына үлкен той жасау
шы еді. Бул тойды жасау үшін сол топтағы шәкірттер 
бірлесіп, акша жыйнайтын.

Мундай той жасалар алдында ежелгі дағды бойынша 
жаңағы окушы Әмірге арнаулы тарту апарып беріп, той 
жасау үшін руксат алатын. Тойға Бухараның жоғарғы 
бш, мүфти, жоғарғы чиновниктердің кейбіреулері, медре- 
седе міндетті қызмет атқаратын барлык молдалар және
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сол муғалімнен сабақ алатын барлык шәкірттер түгел
шакырылуға тиіс.

Шәкірттердің берген акылдарынан муғалімдердің та- 
быстары біржарым мың сомға жететін, буған екі жарым 
мың пут бидай сатып алуға болар еді. Осындай табысқа 
қумартқан, әкімшілік және заң кызметінен колдары бо- 
самайтын, сабак беруге ешбір каблеті жоқ Бухараның 
жоғарғы биі мен дуанбасы да шәкірттерлен якы мен 
тартулар алу үшін лекциялар окып немесе сабақтар бе- 
руді кәсіп етіп алған. Оқудың акырғы жылында жоғар- 
ғы бидің лекциясын тыңдамақ болған шәкірттер оньщ 
кабылдау бөлмесіне сыймай кететін. Шәкірттердің би 
лекциясын тындауға муншалықты ынталануы айтпаса 
да түсінікті. Өйткені мемлекеттік кызмет орындарын жо- 
ғарғы би бөлетін, түрлі чиновниктерді де өзі тағайын- 
дайтын. Мундай жағдайда би басқа муғалімдерден са
бак алған шәкірттерді былай қоя турып, алдымен өзінен 
сабақ алғандарды жумыска орналастыратынында сәз 
жоқ.

Мен сабак басталғанға дсйід 'күндіз бос болдьш.
Осындай күндердіқ бірінде кужрамыздын. жалтыра- 

уық қағазбен жапсырылган терезесін ашып, көшеден 
өтіп жаткан адамдарға карадым. Терезедеи адам шыда- 
ғысыз сасық иіс келіп турды.

Муның өзі мүлде жат иіс, кайдан шыкканын біле ал- 
май таң калдым.

Терезені кайтадан жаптым да төменге түсіп, калаға 
шыктым. Жүріп келіп шайханаға кірдім де, төбесіне 
шығып,'кабырғаның көлеңкесіне отырдым.

Бул аранын. ауасы таза екен, бірак жацағы сасық ға- 
жап иіс мунда да жетіпті. Мақта базарынын тар аланы- 
нан шыккан айкай мен шудың уштаскан тынымсыз бей- 
'маза ызыныная «улак тунады. Кала төңірегіндегі шаруа- 
лар базарға жүздеген кап, бума-бума макта жеткізген 
екен. Олар әкелген макталарын үлкен таразылардың ай- 
наласына таудай етіп үйіп, өлшетіп, алыпсатарларға са- 
ту үшін кезек күтіп тур. Таразышы әрбір шаруамен әу- 
реленуден жалкауланып, ондаған капты бір-ак өлшеді.

Мен жоғарыдан карап отырып, әр шаруаның канша 
макта әкелгенін таразышы қалай айтып береді екен деп 
таңкалдым.

Таразышы әрбір шаруанын әкелген мактасынын, сал- 
мағын қатты айқайлап қайталап тур. Ол шаруаньщ бі-

88



реуіне — үш, үш! Екіншісіне ■— бес, бес! — деді. Бірақ, 
шаруалардың көпшілігі оның айтканына келісер емес.

— «Бес, бес» емес, алты!— деп ақырды шаруалар- 
дың бірі таразышыға.

Ал таразышы оның айтканына қулақ койған жоқ. 
Өзінің шаруасын істей берді.

Жаңағы шаруа кайсарланып, өз сөзінің акихаттығын 
дәлелдемек болып, кабын кайта өлшеуді талап етті, сөй- 
тіп таразының басын устап жібермеді.

Таразышы шаруаның мақтасын жерге лактырып тіас- 
тап, таразының басын қолынан жулып алды. Шаруа 
мақтасын жерден көтермек болып, таразыпы қолынан 
шығарып жіберген кезде, таразышы екінші бір шаруа- 
нық мақтасын таразыға салды.

Мунан кейін таразышы тай-таласып, айыпты болған 
жаңағы шаруаныц мақтасын көпке дейін өлшемей кой- 
ды. Ақырында бпшара шаруа көзінен жасын ағызып, та- 
разышының іаяғына бас урып, жалынып кешірім сурауы,- 
на тура келді.

Мактаны сатып алушы алыпсатармен есеп жасасқан 
кезде талас, жанжал тағы да өршіді. Алыпсатардың есе- 
біне шаруа келісер емес, ал алыпсатар өзініц айтқаны- 
нан кайтпай, қатып калды. Сатылатын мақта салмағы- 
нын, дурысын айтуды растауға таразышы шакырылды. 
Ол ашып ештеңе айтнастан астарлы бір пішінмен басын 
изеді де, таразысына қайтып кетті, оның бул бас изесі 
шаруаның айтқанын растады, алыпсатардың сөзін жақ- 
тады деп те уғуға болар еді. Егер шаруа айткаиынан 
кайтпай таласа берсе-ақ болғаны, алыпсатар кайсар ша- 
руаныд кабын шетке лақтырып тастай беріп, кезек күтіп 
турғіан келесі шаруамен оаудаласа бастайды. Мен осы 
уақыйғаларды көріп, ойланып отырып, мына таразышы 
мен алыпсатардың күштілігі — булардың аздығында, бі- 
рін-бірі костайтындығында, ал шаруалардың әлсіздігі — 
өздерінің алауыздылығында деп білдім. Шаруалар бірін- 
бірі итермелеп шығарып тастап, әркім өз кабын бурыны- 
рак өткізуге тырысады, олардың біреуі алыпсатармен та- 
ласып жатса, баскалары алыпсатарға жетуге асығып, 
жаңағы таласушы шаруаны итеріп шығарады, ал келесі 
шаруа тағы да алданып калса, оны да ешкім жактамай- 
ды, сондыктан алданған шаруа өзінің жалғыздығына кө- 
зі жеткен соң, алыпсатардың дегенімен келісупе мәжбүр 
болады. Сатып алушылар сатушылардан аз болғандық-
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тан, сатып алушы табылмастай көрініп тур, сондықтан 
оның ақ дегені алғыс, каре цегені қарғыс.

Сол кезде мен үй төбесінен базардық тар саңлауына 
кез салып отырып, көпе-көрнеу алдау мен арбауды, мы- 
на сыяқты базар озбырлығын қандай күшпен, калай 
жоюға болатынын шеше алмадым. Бірақ сол отырысым- 
да озбырлыкты, өтірікті өз көзіммен көрдім, шаруалар- 
дың жапа шегуін жете түсіндім, бойымды әлдекандай 
ашу кернеді, не керек, сол ызаны жоярлықтай күшті 
қайдан табуды білмедім.

Мен ол кезде он төрт жаста болатынмын.

* *
*

Қасыма Пирак келгенде, мақта базарына қарап, үл- 
кен ойда отыр едім.

Кыстақтан кайтқалы оны әлі көргем жоқ. Ол Өгіз 
екеуі де бір жаққа барып, тек бүгін келіпті.

Біз әркайсымыз жазды калай өткізгенімізді бір-бірі- 
мізге бастан-аяк баян еттік. Мунан кейін Пирак менен:

— Сен мунда неге келдің? — деп сурады: Макта ба
зары гүлдеген нағыз ара уясы ғой. Баска баратын жер 
таппадың ба?

Мен оған адамның жаны төзгіеіз сасық т'стен әдейі 
кашып келіп отырғанымды айттым.

— Ол иіс мал сататын жерден келіп тур. Бурын ол 
отын базарында болатын. Қасапшыларға бурынғы орны 
алыс көрінген болу керек. Осы мүңкіген иіетен медресе- 
лердегі де рахагтіансын деп камқорлық жасап, дуанбасы 
қасапшылардың малды кала ортасында ооюларына руқ- 
сат беріпті ғой.

— Иісі анкыған ондай орынды Бухараның мәдениегті 
кақ орталығынан гері, адамдардан аулак, шет жерден 
салу керек кой!

— Охо! езіңкыстактанікелесалыіп дүние жүзііндеғі ен, 
мейірбан адамдардың, тіпті' кала 'баошыліарының ісін 
кіналағың келді ме? Сен айтып турған касап біздің мед- 
ресеміздін мақында быйыл ғана пайда болды. Ал Күюель- 
даш маңындағы медресе Бухарадағы ең ірі, ең данкты, 
ерте заманнан келе жаткан медресе. Оның жанындағы 
қасап .көпт&ген жылдардан бері көркейт, гүл-ігүл жайнан-
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ақ келеді. Оған ешкім наразылык білдіріп көрген емес. 
Қаса-п үйініц кабырғғаеы Хиббон м-едресесі үйінің кабыр- 
ғасьгна түйісіп ту.рады, бірақ Хнобон медресесі шэкірттері- 
нің бір де-бірі шағым айтып көрген жок. Барлык жер- 
лерде ■— жаңа базарда да., Хожа базарында да, Гозион 
базарында да күллі кішкене базарларда да мал дегенін, 
адамдардың көз алдарында соыылады да, қасапшылар 
сол мал сойған жердегі өздерінің дукендерінде ет сатады. 
Ал регистаннын, мал соятын жері, Әмір сарайының кар- 
сы алдыида, оның хош иісі жоғары мәртебелі Әмірдің 
де мурнына барады, бірақ наразылық білдіріп көрген 
емес. Ондай иіспен сіцісіп кеткен! Қасап үйінің сасығы- 
на да, мақта баэарының иісіне де, осылардың бәрінен 
бурығі сен дағдылаиуға тиіссін. Мәдениетті.меейрбан Бу- 
хараның әуесіндегілердіқ барлығына да дағдылану ка
жет. Мундағы иістердіғғ бәріне де төзіп үйрен, болмаса 
туншығасың!

Пирак бул сөзаерді айжанда әлдекандай кайғы, ка- 
сіретті адамдай беймазаланып кетті. Кеяет ол менің ку- 
лаіғыма еыбырлап:

— Малды сенГң көз алдында сойған унамай ма? Онда 
осы араға таяу жерде адамдарды да еоятын орын бар, 
онда қайтесін!— деді.

Мен саеқалақтап:
— Қандай! — деп сурадым.
— Кезі келгенде мен саған ол жерді де көреетер- 

мін! — деді Пирак.
Ол орнынан турды да, бір жаққа баруға асығып жү- 

'ріп кетті.
Мақта базарындағы айқай-шу күшейе түсті. Бі’реудің 

катты айқайлаған даусы шықты. Мен еиді базар шуына 
кулақ коймадым. Пирактың асыға айтқан қорқынышты 
сөзі туралы ойлаумен болдым.

* *
*

Менің муғалімім Абду-Салом ет алып туратын бір 
қасапшымен таныетырды.

— Сен әлі баласық, саған етті кем өлшеп, тіпті1 кау- 
саған сүйек беріп жіберуі де мүмкін. Мына адамға сені 
эдейі әкеп тур-мын, бул кісі’ саған жақсы ет берем деді, 
алдамайды да.

/
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Бір күні ежелгі дағдым бойынша ет дүкеніне барсам, 
дүкен ашық тур екен, бірак, ішінде қасапшы жоқ. Мен 
көршілерден сурап едім:

— Біраз туратур,— деді олар,— ол мал соятын жерге 
кеткен болар.

— Ол жер кайда?
— Осы манда. Көшенің басындағы бурылыста.
Бурылыс каше де жакыін еді. Мен тіалау пісіруге

кешігіп қалам ба деп қауіптені'п, мал сойып жагқан жер
ге баруды, қасалшыны тез ертіп келуді уйғардым.

Сөйтіп, мал сойылып жатқан жерге келгенімде, сасық 
иістен демімді алалмай қалдым.

ӨзГмді-өзім зорлап ішке кірдім.
Муның өзі жартылай қараңғы, үлкен сарай екен, төрт 

бурышта төрт бағана тур, сарайдың «.аібырғаларына үл- 
кен ілгіштер қағылған, оларға жақада ғана сойылған 
қойлардын, гутас мүшелері ілінген. Кірпіштен қаланған 
узын арык сарай ортасынан кесіп өтіпті'. Оның жағала- 
рында қасапшылар мал сойып жатыр, сойылған малдар- 
дық дан-жыны сол арыдпен ағады екен. Арықтың іші 
көпіршіген канға лық толған. Қаннен-қаперсіз аяқ асты- 
на келіп домалап жагқан қойларды бауыздауға жер бо- 
сату үшін, сойылған малдың іші:кдегі кыйлары да лсаңа- 
ғы арыққа келіп қуйылып жатыр.

Осы арыклың дәл тебесінде иіс тартатын терезе бар 
екен. Сол мардымеыз жарык беріп турған терезеге иісі 
мурінымды жаріған, іқан-жын жайлаіған, сасьгқ алавдөлең- 
келі сарай ішінен абайлап жоғары қарап едім, дәл тө- 
бемнен өзіміздің қужрамыздың ерте заманғы терезесіна 
көзім түсті. Сонда ғана бізге сасық ауанық қайдан келе- 
тінін білдім.

Енді касапшылардың іші'нен ет дүкенінін, қожасъін 
тауып алдым. Ол койларын сойып жатыр екен. Оған, 
мені кешіктіре көрмеңіз, деп едім, касапшы қанданған 
колын етегіне сүртті де, маған ілесе шықты.

Жол-жөнекей касапшыдан:
— Жанағы сарайдағы арық қан-жынға лық толып 

кетшті ғой. Оның ішіндөггні енді қайда жібереді?—деп 
сурадым.

— Сарай артындағы медресенің маңында жаңағы 
арықпен аккандар қуылатын үлкен кудық бар. Қар мен 
жауын суы да соған ағызылды. Қасапшылар канды, сол 
сыяқты барлық қалдықтарды да сол қудыққа төгеді. Ал
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оны буралкы иттер жеп коре к етеді. ОІ.ан артык, не ке- 
рек?— деп танданды касапшы.

Қабырғаларында үшкір ілгіштер ілулі турған осы ка- 
раңғы сарай есімнен кетпей-ак койды. Адам касабы ту- 
ралы Пирактын сөзі капелімде кулағьша тағы да естіл- 
гендей болды, мен касапшылар сарайына кіріп шыккая- 
нан кейін, Пирактан естіген сөздерім денемді тағы да 
тітіркентті.

— Ппрак — дедім мен оны көргенімде,— сен әлғі бір 
жерді көрсетем дегенің кайда?

— Несі бар! — деп келісті Пирак,— егер жолың болса 
кур орнын ғана көріп коймассың. Ол жерден өлімді де 
көрерсің.

Р Е Г И С Т А Н

Біз Пирак екеуміз ерте турып, тан, қараңғысынан Ре- 
гистанға бардык.

Егер кешігіп баратын болсак бізге Регистанда бола- 
тын кызықты көретін бос орын калмайды, деп ескертті 
Пирак.

Сол кезде Регистан төңірегінен көптеген курылыстар 
салынған еді, сондыктан ондағы алаңның көлемі ширек 
гектардан аспайтын.

Әмір сарайы орналаскан Арктің какпасы жанағы 
алаңның ортасында болатын. Алаңнан какпаға карай 
Тахтапуль көпірі салынған. Поянда мешіті жанындағы 
көпірге жуық төбенің ең биік жерінде Әмірдің ескі аша- 
лы зеңбіректері тур.

Көпір асдында жерден казылған Канахон зынданы 
бар екен.

Біз алаңға келгенімізде Дару-ш-шиф медресесі мен 
Поянда мешітінің төбелері халыкка лық толып калған 
екен. Үй кабырғаларының жанында да тізбектеліп адагл- 
дар отыр. Бізге отырып көретін колайлы орын калмап- 
ты. Өзіміз сыякты орын іздеп жүрген адамдардын соны- 
нан еріп, шығыс кабырғаны түгел аралап шыктык, зең- 
біректер турған жерге дейін келдік, бірак еш жерден 
орын таба алмадык. Пирак зеңбіректің үстіне шығалық 
деп акыл айтты, біз зеңбірекке аяктарымызды салбыра- 
тып, атша мініп, отырып алдық. Кейбіреулер акырын 
ғана ескертіп:

— Ау, сендер не істемексіндер? Қайда шығып бара-
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сындар? Бул жоғары мәртебелі Әмірдің зеңбірегі ғой... 
ал сендер...—• деді.

Алайда, біздің жанымыздан сарайға кіріп-шығып 
жатқан, әрі-бері өтіп жатқан күзетшілер де, Әмірдің 
адамдары да, бізге ештеңе деген жоқ. Өйткені бул зең- 
біректердің атуға жарамай қалғаныпа көп уақыт болға- 
нын олар жақсы білетін. Ал бізге осы арадан көпір үс- 
тіндегі қақпа, сол қакпадан көпірге дейін тартылған 
ауыр шынжыр жаксы көрініп турды.

— Егер бүгін Әмір кақпасы ашылатын болса, онда 
анау турған ауыр шынжыр шешіледі. Онда көруге ту- 
рарлык зор уакыйға болатыны сөзсіз. Егер Әмір какпа- 
сы ашылмайтын болса, шынжыр түске дейін сол кал- 
пында калады. Онда Әмір қақпасының бүгінгі ашылуын 
көруге келгендер өздерінен өздері-ак тарап кетеді,— деді 
П и р а к .

Пнрак сөзін айтып болысымен, екі күзетші Арктан 
жүгіріп шыкты да екеулеп шынжырды көтеріп, бір т е т 
ке апарып қойды.

Осы кезде үлкен көше жақтан жеміс пен түрлі та- 
ғамдар сататын дүкендердің аржағынан Әмір сарайының 
қызметшілері, салт аттылар шыға келді. Салт аттылар- 
дың үстеріндегі жібектен, алтыннан, атыластан тіккен 
шапандар жарқ-жарқ етеді. Белдерінде алтын мен күміс 
орнатқан, тенге кадаған белдіктері де жарқырап көріне- 
ді. Белдіктеріне байлаған алтын немесе күміс кынды 
қанжарлары салақ-салақ етеді. Аяқтарына кигендері 
американың сары ботинкасы, ал бастарына қозы қуйрық 
дөңгелек ақ сәлделер ораған.

Үстеріне белбеусіз кең шапан, бастарына тақыя, аяқ- 
тарына бір түсті ботинкелер киген жыйнакы атшы ма- 
лайлары әрбір салт аттының үзеңгілері алдында ентелеп 
жүгіріп келеді. Олардың кейбіреулері өз қожасының жо- 
лын аршу үшін одан озып кетпек болған екінші салт 
аттының атын қакпайлап, жол бермей бөгеп барады. 
Екінші біреулері аттың шаужайынан устап, алға сүйре- 
мелейді, егер ат көткеншектеп алға карай аяғын баспай 
койса, олар қулақ тунатьш сөздермен балағаттайды, бул 
балағатты естіген журтшылық әуелі үрейлері ушып, боп- 
боз боп кетсе, біраздан кейін каркылдасып ду күліседі.

Көпірге бірінші болып келуді максат еткен жаңағы 
салт аттылар да өзі басып озбақ болған, алдында келө 
жатқан аттыдан басқа ешкімді көрер емес.
94



Салт аттылар көпіргё «сетті де жапа-тармағай атта- 
рынан түсті.

Булар аттарынан түсісімен баяғы топырлаған қал- 
пында көпірге карай жармаса бергенде Арктіц есігінің 
алдында қалшыйып турған алтын зерлі шапаны бар, бе- 
ліне алтын белдік байлаған адам қолынданы алтын 
балдағын көтеріп, каһарлы үнмен:

— Тәртіп сақтаңдар! Өйтпесендер мен сендерге көр- 
сетермін! — деп ақырып қалды.

Бул үнді естіген сарай қызметшілері жыы болды, 
олар маңғазданып көпірден өте бастады, алдымен алтын 
шапан кигендер, онан соң жібек шапандылар, ец артын- 
да атылас шапан кигендер жүрді. Булар осы тәртіппен 
Аркке барып кірді.

Алтын балдақты адам «удайшы»—курметті уәзір екен.
Атшы малайлар босаған аттарға карғып мініп, 

көкпар шапқандай алды-артындағы аттарды қамшымен 
сабалап, Дар-Үш-Шиф медресесінің кабырғасына қарай 
жабыла умтылды. Арктен хожалары шыкканда аттарын 
бірінші болып жеткізіп беруді мақсат еткен малайлар, 
аттарының бастарын алаңға бурып, көпірге жақындай 
түсуге жанталасып келеді.

Сарай қызметшілері Аркке кіргеннен кейін Әскери 
музыка ойналды, Әмірдіқ атты әскері казармадан Регис- 
танға шыкты. Бул әскер бөлімдері «Кавказ»' деп атала- 
ды екен, олардың киімдерінің жалпы нускасы дағыстан- 
дыктардың үлгісін еске түсіреді, бірақ, киім түстеріне 
карай Кубань, Тер, Түрік отрядтарына бөлінген. Жалпы 
киімдері әскерлердөн де гөрі циркте ойнайтындардың 
костюмдеріне уқсас. Бул әскерлер үнемі казармада ту- 
рады. Әмір қайда барып турса да, оның сарайыныц ка- 
тарынан «Кавказдықтарға» арнап казарма жасалатын. 
Олардың қазармадан шығуларына қатаң тыйым салын- 
ған. Өздері он сегіздер шамасындағы кілең жастар. Кар- 
тая бастағандары аттылардың артында жаяулар сапын- 
да келеді. Жаяу әскердегілер өмар бойына, картайғанша, 
тіпті өле-өлгенше кызмет ететін, олардың әскерде қызмет 
ету мерзімі мүлде белгіленбеген.

Атты әскерлер музыка сазымен Арк жаққа карай тә- 
жім етті де, алаңнан кетіп калды. Олардық орнына ж а
яу әскерлер келді. Булар екіге бөлінген: бірі «Шамбегі», 
екіншісі «Сешамбегі» деп аталады екен. Бірінші бөлегі 
әскери өнерді жексембіден сейсембіге дейін, ал екінші-
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сі — сәрсембіден жумаға дейін үйренеді. Қалған уакыт- 
тарында күзетте болады, сыйлык ретінде басшыларға 
қызмет етеді, өздерінің түрлі істеріне кетеді. Бірінші бө- 
лімдегілер орыс берданкаларымен каруландырылғаи, 
олар әскери оку аяқталысымен-ак каруларын казармаға 
өткізуі тиіс. Еківші ібөлімдегшер сүмбелі .мылтыктармен 
қаруланған. Булардың казармалары да жок, сондыктан 
бет-бетімен бытырап сарай мен калалардағы бос үйлер- 
де туратын, каруларын өздерінің бойында сактайды, 61- 
рак түрлі жумыстарды аткаруға, белгіленген сағатта 
әскери окуға келуге, міндетті.

Жаяу әскердегілер кызметтен, окудан бос кездерінде 
бухаралык ежелгі киімдерімен жүреді де, ал кызметте 
формамен, жазда ак, кыста кара шолак бешбет, кой те- 
рісінен тігілген шалбар, кара етік, бастарына дөнгелек 
қара папақ киіп келетін. Бул киімдерді кәдімгі киімдер- 
дің сыртынан шапанды шалбарланып, оның сыртынан 
шекпен киюші еді. Сондыктан да жаяу солдаттын түрі 
жуан, ал барлық жаяу әскер корбандаған икемсіз келепн-

«Сешамбегі» солдаттары әскери окудан бос кезіиде 
басшыларына тегін кызмет ететін. Егер бос уакыттары 
будан да артылып калатын болса, әркімдерге бір күн, 
жарым күнге жалданып кызмет ететін, базарларда етік 
жамайтын, әйтеуір кез келген жумыстарды аткара бере- 
тін, өйткені әрбір солдатка ай сайын үш сом ғана акы 
төленетін. Оларға будан баска тамақ та, киім де тиісті 
емес еді. Тіпті солдатка берілетін формалы киімнің б.ара
сы да сол жал акыдан усталатын. Тек «Шамбегі» юа- 
зармада карауыл кызметін аткарған күндерде ғіана он 
адамға бір шара быламык көже берілетін еді.

Кавказ атты әскеріне ғана тамак та, киім де, казына 
есебінен казарма да берілетін.

Біз Регистанға келген күн «Шамбегінің» әскери оку 
күні екен. Олардын: кастарында сыбызғы, сырнайлар
тартатын музыкашылар да болды. Булар Арктің алдына 
токтады да белгілі күйін тартты, мунан кейін олар алаң- 
ға сапка турды, мунысы да түзу болып шыққан жоқ, 
жауынгерлік түрлері де көрінбейді.

* *

Түрмеден төрт туткынды алып келді. Олардын. кол- 
дары арттарына қайрылып байланған. Тутқындарды үс-
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теріне Бухараның ежелгі шапанын киген, қолдарына та- 
яқ устаған полиция күзетшілері айдап шықты.

Мен зәрем кетіп, коркып:
— Мыналарды шынымен-ақ елтіре ме? — деп сыбыр- 

ладым.
— Жок,— деп жауап кайтарды Пирак,— оларды 

таяқпен жазалайды. Өлім жазасына кесілгендердің кол- 
дарын алдарына байлайды.

Туткындар солдаттардың араларынан өтіп барып, кө- 
пір үстіне барды да, Арк жакка қарап турды.

Колында балтасы бар полиция бастығы — «түн тзңі- 
рісі» жаңағы туткындардың жанына келді. Колдарында 
таяқтары бар күзетшілер көпірдің төменгі жағында ка- 
лып койды. Мунан кейін «Әмір кәрін орындаушы» — 
жендеттер келді де түн тәңірісініц карсы алдына тоқ- 
тады. Жендеттердің бірі бір бума қызыл тал шыбыкты 
әкеліп, туткындардың алдына тастады да, өзі жендет- 
тердің қатарына барып турды.

Арктің сәнді киініп отырған бас уәзірі бул кезде ор- 
нынан турды да кақпаның табалдырығынан өтпей тура 
қалды. Сөйтті де ол койнынан бүктелген бір кағазды 
алып, оған үніле қарады, сотталғандардың бірін нусқап, 
жақын отырған адамдардан:

— Мына тутқын Ахмат па? Жоқ бөтен бе? — деп 
сурапы.

Жақын отырғандар шулап: '
— Я, бул Ахмат. Оран өлім келсін!— деп жауап 

берді.
Бізге таяу жерде отырғандардың бірі күлімсіреп, 

өзінің касындағы адамға ақырын ғана:
— Булар мына Ахматты түсінде де көрген адамдар 

емес,— деді.
Осы сөзді кулағым шалып қалған соң сыбырлап:
— Уәзір олардан несіне сурайды? — дедім.
Жаңағы адам маған біраз жақындай түсіп, көзіме

қадала қарады да тағы да сыбырлап:
— Сен әлі жассың. Көп нәрселерді түсінОейсін,. Бул 

Әмірдің кызметі,— деді.
Ол жан-жағына карады да оның сөзін тыңдап отыр- 

ған жок екенін байкаған соң, тағы да сөйледі:
— Пәре алып, айыпты адамдарды босатып жіберіп, 

оның орнына кінасыз біреулерді дарға асатын жағдайда 
болады. Сондықтан Әмір жақағыдай сурақ қоюды ойлап
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тапты. Бірак, бул сураққа бас уәзірдід жанында турған- 
дар жауап береді. Ал тажал алдында турғандар кімдер, 
олар халық арасынан кімдерді білмек еді?

— Мына жазалылардың кінасы не екен?
— Кім білсін, шаруалар болар. Бишаралар түскен 

салықтарын төлемеді ме, чиновниктермен бірдемеге ере- 
гісіп калды ма, не Әмірге кыз іздеушілерге өз кыздарын 
бермеді ме. Жоқ, олай болмас, тегі, ондай кіна үшін өл- 
тірген болар еді ғой, жоғарң мәртебелі өз әмірінің мейі- 
рімділігінен бас тарткандарды өлтіретінінде күман жоқ. 
Мүмкін басқалардың күнасы үшін жауап берушілер шы. 
ғар, мундай да уакыйға бола береді.

— Мыналар урылар емес пе екен? — деп сурады Пи- 
рак.

—• Урылар бола қоймас! — деп сыкақ еткендей бол- 
ды жаңағы адам,— урылар зынданда бір ай отырғаннан 
кейін, айыптарын сатып аларлықтай ак та  төлейді неме- 
се пәре береді де, «кешіктіруге» болмайтын өз істеріне 
қайта оралады.

Уәзір жаңағы жазалының кім екенін анықтаған бол- 
ды да жендеттерге буйрық берді.

Жендеттер туткынның үстіндегі шапанын сыпырып 
алды. Екі жендет айыптының екі қолын устады, үшіншісі 
тугқынның көйлегін басына дейін түріп тастап еді, оның 
аркасы жалаңаш қалды. Содан кейін екі жендет манағы 
ркелген бір бума қызыл’ талдың солқылдақ шыбықтарын 
қолдарына устап, тутқынның екі жағынаи тура калды.

Бул кезде музыкашылар бухараның түрлі сырнайла- 
рымен қулақ тундыра шу көтерді, жендеттер сол улан 
асыр салдыр-гүлдірімен косыла жазалы адамның арка- 
сына шыбыкпен дүре соға бастады.

Олар уста дүкеніндегі кып-қызыл алауланған шойын- 
ның екі жағынан тура кап гүрсілдете соққан балғашы- 
лардай саспастан кезекпе-кезек урып тур.

Жазаланушының бір нәрсе деп айкайлаған даусы 
шықты. Бірак шулаған музыка үвінен онын, не дегенін 
ешкім ести алмады.

Әр урған сайын жаңағы адамның терісі таякка жа- 
бысып, борша-борша боп жулынып түседі, жара орны- 
нан шүмектеп аккан кан жан-жакка шашырап тур.

Жетпіс бес дүре сокканнан кейін уәзір жендеттерге 
тоқтаңдар дегендей белгі берді, олар токтады. Бул кезде 
туткынды устап турғандар да оның қолын босатып еді,
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бейшараның боршаланған денесі жерге сылк ете түсті.
Ол өлген адамдай күзетші бастығы мен жендеттердін, 
аяқ астында кыймылсыз жатты.

Будан кейін тағы да екі жендет жанағы жаза тарт- 
қан адамды аяғынан сүйреп, Арк ішіне карай ала жө- 
нелді.

■— Оны енді Абханаға апарып отырғызады, — деді 
бізбен әңгімелесіп отырған адам.

Қалған үшеуіне де Ахмат сыякты дүре соғып, жаза- 
лап болғаинан кейіы Әмір сарайынын астындағы ең қор- 
қымышты Абхана зынданына жөнелтті.

Будан кейін әскери оқу басталатын мезгіл жетті, бас 
қолбасшы кернейшіге буйрык берді. Кернейші кернейі- 
иің аузын жоғары қаратып ақыртқанда Регистанды ба- 
сына көтерді.

Қомандирлердің әркайсысы өздерінің отрядтарына 
әлде не деп команда беріп жатыр, бірақ біз олардық 
айтқан сөздерін уғалмадық. Пирак, команда орыс тілін- 
де берілді, бірак бул команданы орыс тілін білетіндер- 
дің өздері де уқпайды, деді.

Осы 'көзде біздің жаінымыздаін сегіз адамнан курал- 
ған отряд өтіп бара жатты. Оның командирі даусын қат- 
ты шығарып, сөзін созыңқырап:

— Намә — исти! — деп шаңқ етті.
Бул тэжіік тілінде — турып каліма, тоқталма делен 

сөз еді. Ал осы сөзден кейін командирдің бойын ыза 
кернеп, қып-қызыл болып кетті, өзі отрядтың алдына 
жүгіріп шығып, солдаттарды токтатты да, шапалақпен 
әрқайсысының жағына тартып калып:

— Есектер! Сендерді үйреткеніме жыл болды. Жыл 
болды! Айуандар! «Намести» дегенде тоқтау керек, 
орындарыңкан козғалушы болмаңдар, есектер! Орын- 
'дарыңнан қозғалмаңдар, ант атқандар! — деп айқайлай 
бастады.

Отырғандардың бірі аз ойланып:
— Орысша біздід буйрықты керісінше түсіну керек 

болды ғой. Орыстың «Тоқтама» дегені тоқтау деген сөз 
екен ғой, — деді.

Әскерлер алаңның екінші басына барып жеткенде 
бас командашының айткандарын жеткізушінің белгісі 
бойынша барлық командирлер өздерініқ бөлімдеріне 
қайталап айтқан буйрықты берді.

— Лапле — чу!
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Солдаттар бет-бетімен қыйкы-жыйқы болып, өздері- 
нің қаруларын әрец дегенде иықтарына көтеріп қойды.

Олар будан кейінгі берілген команда бойынша терт 
катардан сапка турды. Музыка марш ойиады. Солдат- 
тар бул алаңнан қаланың сыртындағы оқу өткізетін да- 
лаға жүріп кетті.

* *

Регистаннан солдаттар калай кетісімен-ак түрлі та- 
мақ, жеміс, тәтті тағам сатушы жүздеген адамдар ан- 
талай жүгіріп, каптап кетті. Олар Регистанға жакын 
көшелер мен бурыштарда колдарына өздерінін, товарла- 
рын көтеріп, алаң ашылысымен саудаға колайлы жерді 
баскалардан бурын иемденіп калу үшін жанталасып, 
кимелесе, сол бір кезеңді асыға күтіп-ак тур екен. Сау- 
дагерлер дәл осы шақды аланда ездертн мол бір та- 
быс күтіп турғандай көзге көрінбейтін орынға калайда 
елден бурын жету үшін калың топты бузып-жарып, бі- 
рін-бірі каға-маға, баса-жаншып кимелеп, аяусыз ай- 
уандыктын. кандайына болса да әзір.

Алаңда саудагерлер осылай апыр-топыр болып жат- 
кан кезде, жоғарғы мәртебелі Әмірдін руқсаты бойын- 
ша, үйлеріне кайткан сарай кызметшілері көпірге шыға 
келді. Бул қызметшілер көрінер-көрінбестен-ақ каланда 
кожасына атты баскалардан бурын жеткізуге тырыскан 
манағы атшылар да аттарын үсті-үстіне камшылап, бі- 
рін-бірі басып озып, көпірге қарай жапа-тармағай ум- 
тылды.

Ал сарай кызметшілері де өз аттарына бурын жетіп 
мініп, алаңнан бірінші болып шығуға асығып, бірін-бірі 
кимелеп шубалған шапандарының етектерін баса-маса 
жүгірді. Көпір үстіне сыймағандары секіріп түсіп, оның 
астымен безектеп келеді. Бул жүгірген сарай кызметші- 
лерінің әркайсысыньщ әйтеуір бір әскери атағы бар еді. 
Сондыктан олар осы асығып-үсігіп, бірін-бірі басып озу- 
ды ерлік, батылдық әрі жігіттік деп біліп, өздерінің 
шапшандығы мен кажырлылығын байкайтын, Әмірдің кө- 
зіне осындайда бір түсіп калуды максат еткен.

Қызметшілердід бурыін жеткеқдері ез атына мінісі- 
мен-ак жакын келген аттарды камшымен басы-кезіне 
^арамай сабалай берді, ал аттар камшыдан жасқанып, 
алдыңғы аяқтарын көтере секірді. Атқа сермеген қамшы-
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лар кейде адамдарға' да тиіп кетіп жатыр, бірак, оған 
назар аударған жан жоқ. Осындай апалан-топаланы 
шыккан сарай кызметшілері саудагерлер тобына да ара- 
ласып кетті. Олардың қолдарындағы подностары мен 
заттарын кағып түсіріп, аттарының аяктарына тапта- 
тып, ойранын шығарады. Саудагерлер өздеріне кырғый- 
дай тиген мынадай оспадарсыз игі жақсыларды балағат- 
тап, подностары төңкеріліп жерге шашылған тағамда- 
рын апыл-ғупыл жыйнап, баттаскан шаңды колдарымен 
сүртеді де, подносқа, ыдысқа кайта салады, сөйтіп жан- 
жағына жалтақтап қарап, сатып алушыларды шақы- 
рады.

Әскерлер мен сарай кызметшілері алаңнан кетісімен- 
ак, алуан түрлі ыдыстар мен қазандарын, подностар 
мен товарларын көтерген саудагерлер алақға лық тол- 
ды да кетті.

Бул жер Әмір сарайының алдындағы алақ болғаны- 
на қарамастан файзабат серуеніндегідей ығы-жығы, иін- 
тірескен арпалыс, топалаң базары болды да кетті. Осын
дай қарбалас бірнеше минут бойына тынған жоқ.

Саудагерлер әлі де сол қалпында: осы кезде хауіз 
жақтан су тасушылар көрінді, олардың әркайсысы екі 
үлкен саба артылған есекті алдарына салып қуып ке- 
леді. Кож'алары камшының күшімен жан ушырта жел- 
дірген ызалы есектер жаңағы сарай кызметшілері сыяқ- 
ты өздеріне жол ашуды көздеп, тістерін ақсыйтып, қар- 
сы келген адамдарды тістелеп, қалын, топты бузып-жа- 
рып алға кетіп барады.

Есектер биік ерге кондырылған зор сабадағы сумен 
саудагерлер катарына келіп килікті де, олардың затта
рын ақтарып төккендері былай турсын, тіпті алды-ар- 
тына 'карамай адамдардың өэдөрін де қулатып барады.

Регистаннан кетіп бара жатып, ашығып қалған буха- 
ралық біреудіқ пісірген кой етін сатушы саудагердін, 
жанына келіп отырғанын көзім шалып қалды. Әлгі адам 
Койдың сыйрағын колына ала бергенде, ойда жок жер
дей кездескен бақытсыздық емес пе, саба тиелген есек 
булардың үстінен басып өтті де кетті, ал мыс шара, 
қойдың басы мен сыйрағы жерге домалап кала берді. 
Саудагер су тасушыны кашырып алмайын деп бір колы- 
мен оның етегінен шап беріп устады да екінші колымен 
шаң-топыракка араласып былғанған бас, сыйрақты жер
дей жыйнап алып өз шапанының етегіне салып жатыр.
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Ол су тасушыны ата-бабасынан бері қозғап, балағаттап
алды да, оның аргьгмша өз товарын жер-көкке еыйғыз- 
бай мақтап, оны кайтадан сатуға кірісті.

— Бүгін ешкімді өлтірген жоқ. Жүр, мен саған өл- 
гендер тасталатын орды көрсетейін. Егер адамдарды ка- 
лай өлтіретінін көргің келсе кезі келгенде сонда барар- 
сын, — деді Пирак.

Біз жеміс сатушылар лық толған, Регистанға жакын 
жердегі шағын алаңнан өттік. Мунда жеміс деген жерде 
үюлі жатыр, дүкендер де, паластар да, бірінің үстіие бі- 
рін жыйнаған себеттер де лық толған.

Осылай өтіп сол алаңның батыс бурышындағы су 
қуйылатын терең кудыкка келдік. • Бул қудық сасық су 
мен шалшық ылайға толғаи кезде, оны кудықтан шы- 
ғарады екен де, алысқа әкетпей, сол қудықтыц айиала- 
сына төге салаіды екен. Іріп-ішірігөн калжара шалшық 
иісі Мир Араб жанындағы мал соятын жердің иісіыен де 
жаман, адамның өцменінен өтіп, тіпті дем алуға да мүм- 
кін емес.

— Адамдарды осы қудықтың шетііғе әкеп елтіреді. Он- 
дағы мақсаттары өлтірілетін адамның қанын мына қу- 
дыққа ағызып жіберу еді, — деді Пирак.

Мунан кейін жаңағы кудықтың жанында турып, Пи
рак маған Регистан үстіндегі Арктің әйнекті есігін көр- 
сетті.

— Анау, Әмірдің кабылдау бөлмесінің есігі. Ол сол 
есік арқылы әскери оку мен адамдардың өлтірілуін ке
рш отырады.

Осы кудыкка жакын жерде жіп сатушылар отыр.: 
Олар товарларъін жайьга тастап, алушыларға усынуда; 
Екінші жақтағы дүкенде де осындай жіп сатып жатыр.

Пирак тағы да былай деді:
— Бір ібейікам ақьгн, жта базары мен адамдарды 

өлтіретін жер көршілес болуды сүйеді дегендей уғым 
беріп:

Жіп саудасын көргенде жаным шығар,
Басымды осы базарда кесер болар,— 

деп жырлашы.

К Е М П I Р
Дүйсембі күндерінің бірінде, макта базарыньщ үстін- 

дегі баяғы шайхана төбесіне тағы да шығып отырдым. 
Бул күиі базарда ешкім жоқ, тып-тыныш екен. Буған
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себеп, мунда базар сейсембі күндері болатын, сондық- 
тан базардың үлкені ертең болуы керек.

Базар алдында мақтаны көтере сатып алушылар да, 
сатушылар да жоқ. Тек өз иесін күткенден, анда-санда 
үйілген мақталар жатыр. Үш адам мен отырғаи жерге 
таяу келіп, астарына шағындау кілем төссп, шай ішуге 
отырды. Оның бірі — Гүльобно қыстағында туған жетпіс 
жасгағы — Зәкірбой қажы ■— дса көрнекті мақта сауда- 
гері болатын. Ол өткен жылы мойнындағы күналарын 
жою үшін Мекеге барып қайтқан. Содан бері опы журт 
қажы деп атайды. Қажының жанында отырғаниың бірі 
Зәкірбой туған қыстақка көршілес қыстақтық баласы 
Хашым деген. Ол мурты тебіндеп жаца ғана шығып ке- 
ле жаткан жас жігіт. Оның базарда істейтін кәсібі түр- 
ліше, товарларды сатып, болмаса таразышылардың қыз- 
метін де істей салып, әйтеуір кез келген жумысты ат- 
қарып күн көреді. Осы қауымда отырған үшінші адам 
— Мурад деген. Ол белі бүкірейген, түсі боп-боз, жасы 
жетпістегі шал еді. Бетінің қатпарланған әжімдері отқа 
күйдірілген алма тәрізді. Күші бар жас кезінде мақта 
тасушы болған, бірақ енді қуаттан айрылып, қартайған 
соң мақта базарын күзетеді.

Зәкірбой кажынық Мир Арабтағы гиждуандыктар- 
дың кейбіреулерімен достасып жүретін Кәмелжон деген 
улы бар еді. Ол оқуға мейлінше қумар еді және Хамит 
Хожа молданық қужрасына жиі-жиі келіп туратын. Зә- 
кірбой қарттың істері туралы менің жақсы білетін се- 
бебім де осыдан еді. Гиждуандықтар, бул карт барып 
турған арам адам еді, бірақ Мекеге барған соң барлық 
күналарынан тазарды, діншіл, нағыз адал адам болып 
қайтты, десетін. Мекеге бару шынында да адамды куна- 
дан тазартады дегенге мен де сенетінмін.

Зәкірбой хал<ы өзімен әңгімелесушілерге әулие же- 
ріне калай барғанын, Мединеде пайғамбар зиратына қу- 
ран оқып, сыйынғанын, Мекеде Кабудың күнадан пак 
ететін жеріне калай кіргенін айтып отыр. Ол сөзің кү- 
налы адамдар Қабудың сол пәледен тазартатын үйіне 
кіріп. шыкса-ақ болғаны, анадан жақа туган нәрестедей 
барлық күнадан тазарады деген араб шайыхтарының 
сөздерімен макулдап қояды.

Дәл осы кезде базар алаңынан үстікде алба-жулба 
пәренжісі бар, колындағы таяғына сүйеніп, зорға жүр- 
ген бір кемпір келді. Оның алдында үстіне мақта сал-
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ған үш путтық кап тиелген, шаршағаннан аяғын зорға 
басып, теңселіп келе жаткан бір есегі бар.

Базар алдында кыбырлаған жан жоқ екенін көрген 
кемпір тақданып аңырып турып калды.

Зәкірбой Хашымға карап:
•— Бар да, ана кемпірдің мақтасын өлшеп, менің 

м-аіктама төге ғой. Бсінде болеын, көмпірдің мэктасын 
өлшегенде өзімізге шайға да, нанға да, етке де қалдыру 
жағын умытпа, — деді.

— Егер, «ар-уятыңмен өлше» десеңіз, — деді Ха- 
шым, — онда барып өлшеген болар едім, бірак...

Хашым муңайып, баска ешнәрсе дей алмай, жерге 
қарады.

— Ар-уятсыз өлшегің келмей ме? «Ар-уят!» Қара 
муның сопы шайх бола қалғанын. Сен күні кеше ғана ур- 
лық жасамап па едің?

— Дурыс. Ертең де урлаймын. Мактаның түсі аппақ, 
ал мақта базарының іші кап-қара. Бул базарда ақ бо- 
лып кала алмайсын,. Ал мына кемпірді мен тонай ал- 
маймын.

— Неге? — деп таңданды Зәкірбой.
— Егер бул кемпірдіқ жанашыр адамдары болса, 

онда өлімсек кемпір осы базарға сүйретіліп, өзі келме
тен болар еді. Менің әлі де ар-уятым бар. Көр алдым- 
дағы кемпірдің акыреті мен зыйратына арнаған ақша- 
сын тартып алмаймын. Қоркам, алалмаймын.

Зәкірбой үстінен сыртқы шапанын жулып тастап, 
мырс етіп сыкактай сөйледі:

— Дурыс айтасың, кемпірдің карғысынан омақа ас- 
уық мүмкін, сондыктан ар-уятығшы таза сактағайсың. 
Кемпірдің мақтасын мен өзім-ак өлшеймін. Оның кар- 
ғысынан еле коярмын деп корыкпаймын да, ал егер, 
өлесінің қарғысынан шынымен-ақ ажалым жетіп калса, 
сонда да осы кемпірдің есебінен семіз қой етіне бір то- 
йып калуға уакыт табам.

Зәкірбой баспалдактан түсіп, базар аланына аяндай 
басып барды да, кемпірге жакындап, ешнэрсені керек- 
сінбеген адамдай:

— Апай, мақтаңыз күнге ашылған ба не қолмен та- 
зартылған ба? — деп сурады.

— Тазартылған. Әлі мизам айы болған жок, күн сәу- 
лесінен қалай ашылсын?
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— Кайдан білейін, өткен жылғы макта емеое пе екен 
деп ойлап едім. Есектен түсіруге руксат етіңіз.

— Алла риза болсын, түсіре ғой, менде муиы түсіре- 
тін ешкандай куат жоқ.

Зәкірбой капты есектеи түсіріп, оның аузын шешіп, 
мақтаны көрді де:

— Мактаңыз жаман емес екен! Тым кебу, жеціл кө- 
рінеді. Алыпсатарлар бул мактаныздың канын жерге 
тигізбес еді. Бірақ олар жоқ, бүгін базар күні емес« кой. 
Егер базар күні келсеңіз ерінбестен, өзім-ак. бул товары- 
ңызды біреулерге сатып берген болар едім.

Зәкірбой каптың аузын байлады да сөзіп де кысқар- 
тып, кемпірге кадала карап калды.

— Осы заманның адамдары да ракымсыз болып кет- 
ті! — деп шағым айта бастады, әлгі кемпір. — Шалым 
сізден кәрі еді, көктемде көршінін кос өгізін сурап алып, 
осы мактаны, онан соң, шыбыктарды екті, бірақ куда- 
йым оның өзін алып кетті. Шалымды жерлеймін деп өзі- 
міздің кыстактағы бір байға карызданып калдым, са- 
лык жыйнаушы да күн сайын салығыиды төле деп зір- 
кілдеп маза берер емес. Ал өзім ыстык быламық татпа- 
ғаныма бір айдың жүзі болды, көршіден карыз алған 
каткан нандьт ғана корек етіп, күн өткізіп келем. Осы 
мақтамды сатып, карызымиан кутылам ба делен үмітім 
бар. Екі жума бойына мақтамды осында алып келетін 
бір жан таба алмадым.

Кемпірдің тарихы Зәкірбойды жалықтырған болу ке- 
рек. Ол карттың сөзін бөліп:

■— Сіз мақтаңызды бүгін сатуды көздеп турсыз ғой? 
— деді.

— Әртгне, тек сатып алушы табылса екен!
— Өзіні'3 де көрііп турсыз, сатьга алушы- жоқ! Ба

зар күні келуіңіз керек еді.
— Жағдайдың калай болғанын сізге казір ғана айт- 

тым ғой. Кәрілік курсын, тым узақ сөйлеп кеткен болар- 
мын. Өзім калай аркалап келмекпін. Көршім де сауяа- 
гер еді. Ол есегін Дүйсембі күні ғана береді, ал базар 
күндері өзіне керек. Mine осы себеппен бүгін келуге ту
ра келді.

— Бүгін сатып алушылар жоқ. Енді не істейсіз?
— Арзандау болса да оатуға көмектесініз. Қайтып 

экете алмаймын ғой. Тағы келуге есекті кайдан таба- 
мын?
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Кемпірдің жайы белгілі болды, енді батыл қыймыл- 
дайтын кезең туды. Жуушының тырвағына ілінген өлік- 
тей кемпір де Зәкірбойдың шеңгеліне түсті.

— Жарайды бір мейрім керсетейін. Адамдар Мешіт, 
медресе салдырады, ал мен іқудай үшін еіздің хасретіңіз- 
ді жеңілдетейін.

— Сөйтінііз, жаіқсылығыңыз тәңірден кайтсын. Неме- 
релерің мен шөберелеріңнің игілігін көр, өркенің өссін.

Зәкірбой көмпірдің халане жаны ашып, қайғырған 
адамдай күрсініп қойды да;

— Мақтаңыздың қунын түсірмеймін. Өлшелік, қанша 
шыіғар екен, оөйтіп оізге тиісті хаіқыңызды &з жанымнан- 
ақ төлейін. Мейлі ертеңге дейін менің ақшДм сіздің 
мактақыздын, үстінде жата турсын. Ертең өйтіп-бүйтіп, 
сатып ақшамды кайтарып алармын. Әрине, мен муны 
сізге тек кудай үшін ғана істейін деп турмын.

Оның мынадай мейрімділігіне іші-бауыры елжпреген 
кемпір мьщ рет алғыс айтып, өруаіқтарға сыйыныіп жа- 
тыр. Бул 'кезде Зәкірбой мактаны таразыіға төкті.

Зжірбой кемпірмен лооғарыда айтылғандай саудала- 
сып жатқанда, Мурат қарт Хашымге мынадай әңгіма 
айтты:

— Біздіқ іқыістағыімызда ееек айдап тсүін көруші Ба- 
варча Н әсіім деген болды. Оның есектері де тамлша еді. 
Ол Бухарадан Вобкентке жәие Бухарадан Мазар Бахау- 
иддинге өсектерімен товар таісыйтын. Өткен жылы ооның 
еккен жүгеріоінің ішіяе қаракішылар ібір жюлаушыны 
өлтіріп көтіпті. Шариғат заңы ібойывша егер 'қылмысты 
адам табылмаса, онда қылмыс істелғен жердіқ иесі жа- 
уапты болады. Осы себепті түн тәңірісі Князь жанағы 
есек айдаушынц тутқынға алып, Бухарэның түрмесіне 
жапты. Оның інісі бір жыл ішінде ағасын босату үшін 
есектерін де, жүгері егілген жерін де сатты. Бірақ ара- 
сын босатпады. Бүгін Әмір Нәсімді өлтіруге буйрық бе- 
ріпті деп естідім. Түн тәқіріеі князь Нәсімнін, інісіне: 
«Егер бүгін түнде екі мың теңге әкелмесеқ, іағаң өлтірі- 
леді» депті. Ал інісініқ екі мың турмақ, екі тецгесі деп 
жоқ.

Мурат ашынған ызалы үнмен:
— Егер мен Әімір болсам, Нәсіімді емес, ең әуелі осы 

Зэкірбойды өлтірген болар едім. Бул жендет қанжарсыз- 
ак шаруалардыд қаньш күн сайын судай ағызып жүр 
ғой. Қазір ол ана сорлы кемпірді де тшмеліеп жатыр.
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Осы «езде кешіірдің түңіле шыккан даусы естілді.
— Бул мактаны бір талдап, өз қолыіммен, мына қо- 

лыммен өлшегем. Үлкен емес, кішкене таразымен өлше- 
ген едіім ғой. Тмтті әрібі.р таразыньщ макута салған басын 
ауырлау етіл отырған едім.

— Сөйтіп, сенініше канша болып еді?
— Аз-аздап өлшегеім. Бес кадақтан. Өлшеген мак- 

тамды бөлек-бөлек крйдым. Онан соң кателесіп кетпейін 
деп жаңағы бөлөк-бөлек қойғандарьгмды кайта -санағам. 
Жүз жыйырма бес қадаіқ болған. Ал сіз оексен қадак 
дейсіз!

Зәкірбой «емпірді әлдене деп балағаттап, оның ма-қта- 
сын «айтадан .қапқа сала бастады:

— «Жақсылыкқа — жамандык!» деген өте дурыс ай- 
тылған сөз. Мен сені не бетшмен алдамакпын, төрт мың 
тенге шьяғарып өткен жылы ғана Мекеге барып кайттым 
емес пе! Мә, мақтанды ал да, бул арадан жоғал! Өзің 
өлген соц муныңды көршің еатытт, әйтеуір камер сені, 
сайтан!

Көмнір жаймен сөйлеп, қареылыік білдірді:
— Жок, енді қайтып әкете алмаймын. Не істесең де 

езің біл. Тағдырымды бір қудайға таосырдым,— деді.

— Тағдырымды ібір кудайға тапеырдым! Тегі, сенің, 
шаруаңнын. ооңынан жүгіргеннен ібасқа, қудайдың істер 
ісі жок болар, ой алібасты!

Көмпір узақ уақыт жылап-еыктап, кудай мен аруақ- 
ты түгел атағаннан «ейін барып, м акт асы н берді де, 
Закірбойдан аздағаи акша алды. Бейшара ол акшасын 
санаған да жок, орамалының шетіне түйіп, бос кабын 
есегінің үстіне тастады да, есегін колындағы таяғымен 
қакпайлап айдап базардан кете барды.

Бул юөмпір өз бетімен есекке міне алмайтын болар 
деп ойлап, юөмектөсу үшін жанына жүгіріп бардым. Кем- 
nip есекке мінуден бае тартты.

— Мен кәрімін. Ееекіюе мініп ж.үре де алмаймын. 
Жакеы сөз айтып, кө-ңіл бөлтеніңе рақмет. Тілегің қабыл 
болсын, — деді.

Кеішіір базардан узай берді. Оның көзінен аккан ые- 
тық жас іқатігар-қатлар әжім басқан бетінен сорғалап 
барады.

Мақта базарынан кіайтып келе Жіатып Пиракка соқ- 
тьш да, оған кемпіір жайын, ертең Нәеіімшң өлтірілетінін
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естіпенгіімді айттым. Сөйтш оны ертең Регистанға баруға 
шакырдым. Ол келісті.

Мен уйге келдім.
Әлдекандай бір ауыр кайғы жанымды жеп бара жат- 

кандай жүрегЬм беймазаланьгп, тынышым кетті. Түнде де 
уйктай алмадым, кезімді жумсам болғаны ауру есегін 
алдына салып айдап, кезінен ж асы оорғалап, жылап бара 
іжаткан кемпір көз алдыишан кетпей-ақ қойды, іелестей 
берді.

Ә М І Р Д І Ң У Л Д А Р Ы
Бул жолы біз Рөгистадаа өте ерте келдік. Алаң әлі 

бос еюен, болған уаікыйғаның бәрін жақсы көріп туратын 
жерден орын алдық.

Мундағы іетердің бәрі де еткен жолдағыдай бастал- 
ды. Бірак көпірден какпаға дейін тартылған шынжыр 
бул жолы алынған жок. Регистан шьгнжырының алы- 
нуын тыкьгршып, сондай шыдамсызяыкпен күткен сарай 
кызметшілері наразы боп жәй-жәйіне кетті.

— Кара, канша төресьшактар Аркка кіре алмай іқал- 
ды. Бүгін олардын, ісін кіім атқарар екен? ■— деп сурадым 
Пирактан.

— Олар Аркта ештене де іістемейді?
■— Ендешс, олар Аркқа кіруге неге соншама қумдр- 

тады? Мүмкін онда оларға сыйлық беретін шығар?
— Ешкандай сыйлык бермейді.
— Онда булардың Әмірле кажеті не?
— Есіііде ме, өткен жолы осьгнда кездескен бөтен бір 

адам: «бул Әмір кызметі» деді ғой. Мөн былай деп өсті- 
дім. Аркке 'кіргеннен кейін курметті уәзір сарай кызмет- 
шілерін дәрежелеріне карай кабылдау бөлмесінен бастал, 
мегаігке дейін сапқа турғызады екен. Әмір кабылдау бөл- 
месіне кіреді де, жоғарғы есіктің жанына отырып, есік 
алдындағы күзетшіге ым қағады. Есік күзетшісі сарай 
қызметшілері турған төменгі есікке жүгіріп барып, «Са
лем беріңдер!» деп айқайлайды. Будан соң қурметті уәзір 
сарай қызметшілерін топ-тобымен кабылдау бөлмесіне 
енгізеді де, олардың есімдерін сіңірген енбсктербн, бас- 
басына атап-атап айтып шығады. Ол булардың бәрі де 
улы мәртебелі Әмірге сәлем бергелі, сол үшін қудайға 
жалбарынғалы келді. Сарай кызметшілері бейне намаз 
окығандай кілем үстінде аяктярын бүгіп, бастарын 
иіп, Әмір іқурметіне ітәжіім етеді. Әмір кулдарыньщ осын-
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дай бае иіп сәлем беруіне жауап кайтаруды імәртебесіне 
лайык деп санамайды, сондыктан, ол үндемейді де, ал 
онын орнына «Ассалаумағалайкүм» легенде — «Уағалай- 
күм ассалам!» деп жауап кайтаратын арнаулы адам тур. 
Удайшының көмекшісі осыидәғы барлык топтың атынан 
•жоғарғы мәртебелі Әмірдің баікытты болуы, ден саулы- 
іғы үшіп жэне жана 'Жеңіетерге іжете іберуі үшін кудайға 
жалбарынып дауыетап, дуға окыйды. Удайшы дуғаеын 
окып болванная кейін айіқайлап: «ал енді кетіндер!» деп 
'команда береді. Осыдан кейін ғана кызіметшшің ібэрі 
орыядарынан турьгп кетебастайды. Барлык топ Әмірдіқ 
алдынан осылай етіп өтін болғаннан кейін, удайшы олар- 
ды Әмір тағы турған үлікен сарайға ертіп келеді. Мунда 
келген соң удай оларды сол шен дәрежелері бойынша 
үстіаде ешшрсе төселімеген каралайым кыш сөкіге таз-ка
тар отырғызады. Мунан кейін .малайлар сапал ыдыстары- 
мен палау алып келеді. Ал сарай ікызметшілері палауды 
вуелі малайлардың, соңынан біріінің 'колынан бірі кағып 
алып, таласып калады. Палау салынған ыдысты әріқай- 
сыеы өзіпе тартады, сейтщ жүріп ыдыеты төңкеріп, па
лауды жерге төгіті алады.

— Онысы несі, олардың палау .көрімегені іме?
— Жоқ! Үйлерінде олар ондай палауға көздерінің 

кырын да салімаған болар едіі. Олардын пікірінше Әмір 
■палауы касиетті, бул Әмірге де өте унайды. Алыс-жулыс 
аякталғаннан кейін палауға ешкім де карамайды, кал- 
ғандарыін аоканаға әкетііп, далэға шыіғарып тастайды. 
Сарай ікызметшілері жоғарьгдағы тәртшпен палау жеген- 
нөн кейіін қаібылдау 'бөлімесіиің есігінен мешітке дейінгі 
аралықтағы ез орыкдарьша кайтып келіп, аішык ауада үй- 
леріне кайту үшіін Әімірдін, руіксатын 'күтумен болады.' 
Кейде олар дәл сол жерде жаңбырлы, карлы күндерде 
Әмір буйрығын кашке дейін тосады. Mine, Әмір қызміеті 
дегенің осы.

— Ештеқе де түсінбеймін муван келер пайда не? .
— Мен mi*! де түсінбеймін. Тегі, ана 'күнгі адамның 

саған «оен әлі жассың» дегөні дурые болар. Әлі-ак еріже- 
терміз, уғармыз.

Сарай 'кызметшілері бет-бетіімен тарап кеткеніне кара* 
маетан, Регистаннық күнделікті іжумысы ез қалпьшен 
жүре береді.

Әскерлер сапка турғаннан кейін, барлық жүрт кутае- 
гөн жерден Арк .қакпасынан шырарып айдап келе жаткан
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үш адамды көрді. ЖыйвдалғДн халык, абыржып, күбір-кү- 
бір еөйлеое баетады. Бүгін айтарлықтай уаікыйға болады 
деп күткен ешкіім жоқ. Адамдар сотталған үшеуіне олде- 
кіаіндай ікауьшты, аянышты түрмен іжалтак-іжалтаіқ ка
рал, бір-бірімен сыбырлап сөйлесіп, іштерінен аяньгш біл- 
діроп отьир. Кейбіреулер муидай мейрімсі-з катал уакыйға. 
ға кумартып, асыға ікүтуде. Ал, сәвкой серуенгаілер тобы 
ешбір кысылып-кымтырылмай-аіқ тутқындар туралы өза- 
ра неміқурайды, 'көңілсіз піішінмен оөйлесш отыр. Айна- 
ладағы уакыйғалардьщ ібәріне де осылайша, калай болса 
солай карау «нағыз бухаралыклық» хасиеті деп санлла- 
тын. Арктен ішығарылған үш туткын Регистанға ақіғрғы 
per карап турғандығы журттың бәріне мәлім болды, өйт- 
кені: олардың колдары алдарына байланған, муның өзі 
туткьгндардық өмір сүруіне бірнеше ғана минут қалды 
деген еөз.

Бірінигі уәзір 'өлтіру тәртібін іқатаң еактап, сотталған- 
дардың есімдерш оқьт шыкты да, оная соң ©з төңіректе- 
ріне ©тырғандардая мына турған тутқындар өлтірілуге 
гиісті адамдардыд нақ ездері ме деп сурады. Сол жерге 
жакын отырған өз адамдарьшан оның еөзін растағанын 
ықыласпен тындады. Мунан кейін ол күзетшілер басты- 
ғына өлтіру туралы 'буйрығын іберді.

Түн тәңірісі (буйрыкты алды да, аса зор қошаметпен 
сүйді, оөйтіп оны ібасынан жоғары көтеріті, көзіне сүйкеді, 
қайталап тағьг да тәуетіп, тағы да сүйді, одан еоң әлде- 
қандай паңдыкпен қойнына тықты.

Осылардан кейін ол ым іқағьш, жендеттөрге әмір бер-
ді.

Сол ікүні үсгеріне кыска ішпан ікиіл, етегія белдерінө 
кайырып қойған, аяктарына кәдімгі етж, бастарына дөң- 
гелек бөрік кигөн таякы мурын жендеттер бір-біріше еш- 
бір уксамаса да, олардың >көз қарастары, жеңдетгж кә- 
сіптері бірінен-бірі айнымады. Қутырған иттің көзіндей 
алақ-жулак еткен жаяарларынан кәдімгі ік&здің ағы мен 
қарасы емес, кайнап турған кан шашырады.

Жендеггердің <бсрі кольгна қыскалау жуан шоқлар ус- 
таған, екіншісінің белдігінде қынға салынған пышақ 
бар.

Тутқындар мен жендеттерді күзетшілер коршап алдьг. 
Олардың арт жағынан екі іжақтан бірдей 'бірінші уәзір- 
дің қолдарыяа шақпар алғая іқывіметшілері м<өн Әмірдін 
күзетшілері саітқа гурып, айнала 'қамап алды.
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Балта устаған түн тәңіркі сотталған а'дамдар йен 
жендеттердің алдына түеш, айьгатылар өлтірілетін жерге 
қарай жүрді.

Түн тәңірісі 'кшірден түсісімен-ак оған аса еәнді ер- 
такымды, үстіне «естелі жабу жапқан бір атты әкеліп 
көлденең тарта койды.

Баратын жер небәрі үш жүз қадамдай жер болғанына 
қарамастан түн тәңірісі атка мінуден ібае тарткан жок. 
Оның соңынан жендеттер, одан кейін сотталғандар еріп 
келаді.

Біз Пирак екеуміз туткындардың жүзін көрмек болып, 
қыеыльш-кыімтырылыіп аліға карай умтылдык. Соттал- 
ғандардың жүздіеріне көзіміз түсісіміен-ақ екеуміздіқ де 
зәреміз уішьш, тула бойыімыз муздап кегті. Өлімге әкетга 
баіра жатқан үш адамның алда ікеле жаткан біреуі Ту- 
раб молла етан. Екіншіеін де біз жаіксы білетін едік — ол 
Базар молда больш шьгқты. Үшінші адамды таньгмадык, 
еғер Мураттың кешегі айгқан оөзі рае болеа, бул Нәсім 
болу керек.

Тураб пен Базар өздері елтірілетін жерге батырлар- 
ша, ерлжпен, кеуделерін жоғары көтеріп, аяқтарын нык 
басьгп теледі. Бірақ олардың жүздері бурыгағы түрлері- 
нөн мүлде. 'Өзгеіше еуп-еур, бейне .мае адам еыяқты, ша- 
рапты шамадан тые көп ішіп, ес-түсін білмейтіндей, ай- 
наласындағы болып жаткан уакыйғаны жете аңғармай- 
тыидай, оөйтсе де, өздіерінің маетыктарын журттан жа- 
сырған адамдай аяктарын берік, дәл басьш теле жатыр.’ 
Буларды ікврген халықтың бәрі іде аса ауьгр түс көріп жа
тый, ’шошьт оянған, абыржып өңім бе, түсім бе деп кор- 
кып, болмаса аң-таң боп турған адамдар сыяқты үрейле- 
ніп 'кетті.

Ал үшініш тутікын зәресі кеткендігі оовша, келе жат- 
қанда 'кеудесінде жаны жок адаім сыякты. О-ның сурғылт 
жүзі өлген адамның өңіидей сарғыш тарткан. Буыны ку- 
рьт ез бетіімен жүруге жаравдай калған болу керек, 
былқ-еылқ еткен кур сүлдесш жендеггер сүйрепендей 
итермелсп теледі.

Өлім ждзасына «есілген үш адам Региетанның жіп ба- 
зарындағы ордың жанына жеткізілді. Түн тәқірісінің, бас 
уәзірдің адамдары міен Әімірдің ікүзетшілері орды, өлтірі- 
летіндер мен жендеттерді айнала коршап тура қалды.

Түн тәңірісі ат үстінен түспестен осы айнала коршал- 
ған топтың ортасын бір айнальш шыіқты, оонан соқ кой-
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ныная Әмірдін буйрығы-н глин, аскан укытттыльпшвн та
ры да тәуетіп, көзіне сүйкеді, сонан сон сүйді де, кайта- 
дан К'ОЙнЫ'Па апарып тықты. Мунан кейін ол Әмірдін осы 
алаңдаіғы уакыйғаларды мөріп отыратын Арктегі әйнекті 
есігіые карай бурылды да, сол есікке карай атыньщ жа- 
лына маңдайы тигөнше енкейіп бае иді.

Түн тәкірісі қолын жоғары көтерді де, тутқындар 
мен жыйналған халықты жоғары мәртебелі Әмірдін кур- 
метіне дуға окуға шакырды. Бас же идет алаканын жа- 
йып аопаиға көтерді, оны костаған жендеттер мен күзег- 
шілер де алаканын жайды. Бас жендет дауыстап дуға 
оіқый 'бастады:

— Жоғары мортвбелі Әмірге алланын рахымды мейі- 
рімділігі жаусын, кыльгшы өткір, еапары кайырлы бол- 
сын. Дуспаны іріп-шірісін, онын урпағына арамдык ой- 
лағандардың әркайсысы мүрдем кетсін. Аумин!

■Бәрі де -беттерін сыйпап, жендеттің оөзін кайталады:
— Аумин! — десті.
Күзетші бастығы буйрық бергендей қольгн сілтеп кал- 

ды.
Базар молданы орға әкелді. Жендеттердің бірі шағын 

шоқпарын иініне арта салып імаңғазданып, Базар мол- 
даның каеьгаа иелді де, ішжпарьш кулаштай сермеп, Ба- 
зардың тізесінен періп жіберді. Туткын беті кара топы- 
раікка көміле, етпетінен кулады. Жендет Базардың сака- 
лынан мыктап уетап, басы-н бар күшімен кара балшык- 
ка басты. Екінші жендет өткір кішкене пышағын қыіны- 
иан суырып алды.

Ол туткынды .өлтірді де, үлкен бір іс бітіргендей, пьг- 
шағын 'Өзі өлтірген адамиың шапанына сүртіп, іқайтадан 
'Қьгнына салды.

Қалған ©кі адам да осылай өлтірілді. Үшінші адамнан 
қан өте аз акты.

Жоғары мэрпөбелі Әмірдің хурметіне тағы да дуға 
оқылды.

Күзет бастығы күзетшілерімен жендеттерін алып кай- 
тадан Аркка кайтты. Халык өлтірілгендердің айнала- 
сында топтальгп тур. Ал өлтірілгендердің денелері әлі де 
дірілдш, таімырлары тартып жатыр.

Регистанның онтүетік жаіғынан колдарына үш зембіл 
алып келе жаткан басы-көздерін күл баскан, өңі каш- 
ка« кайыршылар көрінді. Булардың үстерінде д амбал да, 
мөйлек не жоқ, алжанқыш  сыяіқты бір жалырақ қурыімды
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белуарларынан жігспен байлап алған. Иіндерінен ғана ке- 
летін жыртыіқ шапаадарын үзік-үзік жіппен шандып тас- 
таған.

Олар жакындай бергенде-ақ халык дүркіреп каша жө- 
нелді, ал қайыршылар зембілдерін сүйретіп:

— Жоғары мәртөбелі Әмірдің улдары! Жоғары мэр- 
төбел.і Әимірдің улдары!— деп өзара сөйлөсіп турған ха- 
лыкка адырая карая, жүгірш келді.

Қайыршылар оряың жанына келді де каза тапқандар- 
дың дірілдеп соңғы рет тартқан тамырларына шыдамсыз- 
дана карап токгал калды.

Өлтірілгендердін денелері суысымен-ак жоғары мәрте- 
белі Әмірдің улдары өлікті зембілдеріне салып алып 
кетті.

Мөн Пирактан, уокытеыз кайыршыларды журт неге 
жоіғары мәртөбелі Әмірдің улдары, деп атағандарыін су- 
рад ьгм.

— Жоғары імәртебелі Әмір Абдул-Ахад акын. Ол өзі- 
нің өлеңдерінің бірінде мынядай өлтірілген душпандары- 
ньгң денелерін коксык төпетін шункырларға тастағаны 
үшін жавдғы кайьгршыларға алғьвс айтып, олардаи будан 
былай да көмек көроетулерш еурапты.

Кездесер кас жауынмен келсе кезіқ,
Кес басын, тындыр көнлін, жоғалт көзін.
Денесін зембілге can, көтердағы,
ІІІундырға ыткыткайсың улым менің.

Әлі де ©ңі бозарып турған Пирак үйге кайтуға бурыл- 
ды да:

— Бухаралыктар байкағыш және накыл сөздерді тез 
тапқьгш халык. Бірак зулымдыктың түп тамырын к&ре 
отырьш, оол арам таімырды жульш алуды ойламайтында- 
ры өкінерлік іс. Бойсунуға әдеттеніп кеткендік пе, әлде 
жалікаулык па, бул калай екенін түсіне алмай-ақ кой- 
дым... жүр, кетелік, кайтар мезгіл де жетті, — деді.

Біз жаңағы коркьшышты жерден кеде 'бардык,-

С О Л Д А Т  О Қ У Ы

Жіп базарындағы жак түршігерлік кырғынды көрген- 
нен кейін, бойымды баскан ауыр зілді арылтпак болып, 
Пирак екеуміз қаланық сыртына баруды уйғардық.
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— Қаласаң солдаттарды ойнатьгп, оқытып ж а ткан 
жерге баральгқ? Онда күлікілі талай нәреелерді көруге 
болады. Ол жердің ауаеы да каладан гөрі таза.

Біз тар юөшөмен Имам какпасына карай бет алдық. 
МирзоТафур тығырығынан өттік те, оңға бурылдық, 
Төрт бакалшының «іішкөніе 'базары жанынан жүріп 'ба- 
рып, қала дуалына жеттік.

Оң жағымызда каланың кулаған дуалы қарауытып 
көрінеді, сол жақта еасы.қ «өл қарайьш жатыр. Бул жер 
кала маңындағы ең ойпат жер болатын, юондықтан да 
барлық су, узақ жылдар мүмкін ғасырлар бойы аккан 
қокеыктар осы араға жыйнала беретін. Өлген иттер ,мен 
мыеықтарды, есөктердің елігін, тіпті нендей коксы-қ бол- 
са да оеы араға әкеліп тастайтын. Осылардьгң бәрі іріп- 
шіріп, .қойыртпақ еары балшыкіка айналған.

Сасық иістен дем алалмай, өрең өттік те, каланың 
оолтүстік шетівдегі Самарканд қакпасына жеттік. Бул 
жерден солтүстікке карай Вобкент пен Гиждуанға бара- 
тын октай түзу, әрі кең кара жол басталатын. Осы ара- 
дан шығьюқа карай-файзабадқа, Дилкушоға, Гурбунға, 
одан әрі Самарқандқа кететін еківші бір жол да бар еді.

Әокерлердің оку өткізетін алаңы осы екі жолдың ор- 
тасьшда екен. Алаңіға іжуык жерде іркінді еулары бар 
бірнеше ор к&рдік, сол орлардан аңқыған еаеыік иістері 
де қаладағы көлдің иісінөн ешбір кем емес. Олардың ба- 
тыс жағында қала сыртындағы адамның еркін алған — 
дилкушо бағы тур. Мүқкіген сасық иістің кақ ортасынца 
турған осы ба.қ адамның калайша еркін алғанына түсіне 
алмай-ак, койдым.

Біз әокерлердің оқу аладьша келтен кезде, өліім жа- 
засына кесілгендерді өлтірудің аз-ақ алдында Арк ала- 
ңынан кеткен солдаттар беетен, оннан бөлініп дөм алып 
отыр екен. Әскер баеішылары мен отряд командирлері сә- 
кінің үстінде жайбарақат шай іішіп, тамақ жеп, шылым 
тартып, бое еөзібен алданьш отыр екен. Can түзөп жүру 
о.қуы әлі басталмапты.

Солдаттарды демалып отырғанда көрейік деп қаста- 
рына жақындадық.

Мен олардьщ жасына таң қалдым. Отырғандардың 
кейбіреулері он жаеар бала, оның қатарындағысы жетпіс 
жасар шал. Қарттардың ішінде тіпті кару көтеруле ша- 
маеы «елімейтін ауру, әлсіздері де бар. Оларға окуға тек
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найзамен ғана .келуге руксат еткен. Қарттар жүргенде 
найзаларын таяк етга сүйеніп жүреді екен.

Шамалы бір сағат еткен соң корней тартылды. Сол- 
даттар орындарынан іқарғып турьгп, каруларьш алып, ко- 
маіндирлеріне карай жүгірісті. Аурулар мен карттар найза- 
ларына сүйеыіп, -солдаттардын, содынан ілбіп басып ба- 
рады.

Командирлер оолдаттарьга сапқа түр-ғызды да, орта- 
сына музыканттарды қойды.

Шуғадан тігілген әдемі кнтел к-итон, -иьгқтарьша алтъін 
гтогон таккан, баеында әд&мі, қьгмбат папағы бар, узын 
бойлы, жуан денелі адам сәкіден турды. Ол жалтыраған 
американ етігініқ конышыньгң еыртынан .қызыл ла.-мпас- 
ты шуға шалбарының балағын төмен карай төгілдіріп 
Койыпты. Бул жоғары мәртөбелі Бухара Әмірі -әскерінін, 
бае колібасшы-сы екен.

Бас колбасшы сапіқа туірған солдаттаріға карай жүр- 
ді. Оның сыртынан иыктарында погондары бар, үстеріне 
әдөмі кител 'киген офиц-ерлер келе жатыр. Ал, олардың со- 
ңьинда колдарьта мылтық орныіна таяіқ уста-ғаін бір взвод 
солдат кел-еді. Үстіне сьшбатты шолақ бешпет киген, он 
бес жасар, жылпос, әрі ежет солдат қолібас.шы отырған 
орындықты жулып алды да, жәйімен келе жаткан бас 
қолбасшыны басып озып, сапта турған солдаттардын, ше- 
тіне апарып койды.

Бас қолбасшы солдаттардын, жанына келді де жаңа- 
ғы койылған орындьгюка барып отыра кетті. Офицерлер 
оның екі жаньша, ал таяк устаған солдаттар офицерлер- 
дің арт іжағьгна барып тізіліп тура қалды.

Осы кезде жол жакта баеьмвда ак сәлдесі, үстінде кең 
шапаны бар, кырык жас шамасындағы бір адам к-эрін- 
ді. Оның беті обден картайған адамның бетіндей, эжім 
баскан, ба-сын төмен'карай салбыіратып, ж-ерге карап ке- 1 
леді. Көзі сығырайып, узын шапаныньщ етегі жерге сүй- 
ретіліп, аяғьша оральгп әрең келе жатқан қаңіғыібае өлім- 
тіік кулап кала жаздап келеді.

Шапанының ішінен белін байлаған ақ белбеу ікөргаді, 
оған калам сауытпен оопақ етіп бүктелген бір тарақ ка- 
ғазды кыстырып койыпты.

Бас қолібасшы кел-ген адамға бір карады да, катал
■пшкнмен.

— Писарь! Неге ікешіктің? — деп оурады.
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Писарь 'бастыктардың беттёріне дё ікараіиастан, «уір- 
ғаған еріндерін бір жалап алып:

— Үйіімнің жанындағы астыйыя тартатын орьш бүгін 
жабық болды. Сүйретіліп баска жерле баруға тура келді. 
Сол жерде сіздің денсаулығыңыз үшін өмір суын іштім! 
де, іжоғары мәртебелі Әмірге арнап дуға окыдьгм. Қайтып 
келе жатып асыкканым сонша, тіпті омір суын берген 
куаныштың бәрі қайда кеткенін де білмей калдьгм. Оқу- 
дан кейін, апыйын тартатын жерге кайта баруға тура ке- 
ліи тур, тағы да бір сыбаға қаібылдауым керек. Бірақ бу
ран сіздің мейрімді көмегіңіз керак,— деп аіқырын ғана 
жауап іқайтарды.

Бас қолібасшы ризалық білдіргендей басын изеп:
— Жарайды, тек тез баста! — деді.
Писарь ібүктелген кағазын жазып окый бастады.
— Нурбай. Can түзеу окуына бір апта бойына келген 

'ЖОҚ.
Жаріқьграған жасыл шуға кител киген жас офицер:
— Поручик шакыр Нурібайды, —дөп буйрық 'берді.
— Қуп болады, тақсыр!
Мыжырайған, еңі куарғаи елу жасар Нурбай солдат 

найзасына сүйеніп саптан әрең шьгқты.
Бас колбасшы бойын ыза кернеп, көзін адырайтып, 

айыптыға ашулана қарады.
— Антаткыр, жалкау! Сандалып кайда жүрдің?
— Хурметті таксыр! Сіздердің бар дерттеріңіз маған 

келсін. Мен ауру болдым. Қазір де ауырып турмын. По
ручик маған адам жіберіпті. Сүйретілііп воріға келдім. Кө- 
ріп турсыз ғой, менің түрімді. Егер қорықпасам келуге 
қуат табалмаған да болар едім.

Солдаттың бірі екіншісіне:
— Рас, Нурбай ауру. Ол мешмен көрші турады. Офи

цер пара сурады, ал Нурбай болса ауру, оның бере қояр- 
лық ештеңесі де калған жоқ. Мійе, көрдің бе, офицердіц 
акыры не істегенін, — деді.

— Бул жер саған Россия mec! Онда доктордан анық- 
тама алсаң болғаны, серуен курып жүре берееін. Бул қа,- 
сиетті Бухара, мунда өктемдік улы мәртебелі Әмір мен 
курметті шариғаттың кольгнда. Мунда аныктама да жа- 
нынды сақтап қала алмайды. Өтіірік те жәрдеім бере ал- 
майды.

Жасыл кителді офицер бас колбасшыныц оөзіне ара-
ласып:
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— Таксыр, өтірік жайында етө дурыс айттыңыз! Бул 
каракшының айтканы шылғый өтірік! Соңғы күндерде 
муныц жалданьга жумыс істегені көршілері арқылы бізге 
әлдекашан-ақ мәлім болған.

Нурбай нальгп, офицерге тасіле карады да:
— Қудайдан коркыцыз! Сіз тіпті менің кай жерде ту- 

ратынымды да білмейсіз ғой! — деді.
Бул сөзді естіген офицер сасқалақтап, жан-жағыиа 

•қарай 'берді.
Бае колбасшы Нурбайға а.қырып:
— Менің алдьшда турғавда маған кара. Сен кайда 

тур асы н?
— Төбе астындағы баракта үй еылаушылармен бірге 

турам. Онда туратын менен баска оолдаттар бар. Егер 
імаған сенбеоөңіз солардан-ак сураңыз.

Бас қолбасшы жаңағы офицерден:
— Мьгнау сізді кайда туратьгньгмды білмейді деді ғой! 

Жауап беріңіз, ол кайда турады? — деп еурады.
— Тебе астындағы баракта үй салушылармен бірге 

турады. Онда туратын баска оолдаттар да бар.
— Көрдің бе, офицер дәл айтты. Сөйтіп, сен мені де 

алдағың ікелді ме!
Бас колбасшы бойын ыза кервеп, тіпті орньшан да 

^шып турды.
— Сен окудан кашкан айыбыцды мойньща алуды бы- 

лай койыц, тіпті офицерге де жала жабуға әрекеттөндің 
ғой! Сенімен бірге тағы кім турушы еді?

Мана сапта, Нурбайдың ауруы жайында сөйлеп тур- 
ран солдат пен тағы бір солдат екеуі алға шықты.

— Сендер Нурбаймен бірге турасындар ма?
— Дәл айттыңыз
— Ол ауру іма?
— Дәл айттыңыз.
— М-м! Сендер бір-біріңнің айыптарыңды жасыруға 

өзара оөз байласып, офицерлерге өтірік айткыларың кел- 
ген екен? Үшеуіне де дүре ооғылсын!

Бас колбасшы таякты солцаттарға белгі берді. Олар 
жалма-жан жүгіріп келді. Екеуі Нурбайға жақындап, үс- 
тгндегі киімін тез сы-пырып алды. Нурбайдын үстіндегі 
әскери шолак бешпетжің ішінде жыртык шапаны, оныц 
ішінде кір баскан, шокпыт көн.пегі бар екен. Оны тыржа- 
ланаш шешіндірді. Әлдекашіай бір аурудын дағы калған 
арық, сурғылт деносі арса-арса болып тур. Нурбайды үл-
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кен барабанның үстіне етбетінен жаткызды. Барабанный 
екі жағына солдаттар тура калдьт. Керней мен барабан
ный, сыбызғының әр кыйлы дауыстарымен алаң азан-ка
зан болды да қалды. Музыка үнінің ырғағьгмен солдат- 
тар Нурбайдың ырсыйған арқасына дүре соға бастады. 
Кейде музыка үні арасынан Нурбайдың:

— Ой, сорлы басьіім! Кешіріңдер! Аяңдар, мені!— де
ген да усы естілді.

Бас қолбасшынық ашуьт кайта басталды.
Ол кызіметші офицерше:
— Шылыім әкел!— деп акырды.
Манағы жылпос солдат кор кор мен б ip шайнек шай- 

ды кесесімен бас колбасшыныц кольта устата берді. Му
зыка, ойбайлаған дауые, тарсылдаған дуре әлі токтаған 
жоқ. Дүре есепсіз соғылып жатыр. Нурбайдың аркасынан 
кан жосьгп кетті. Оның жанын аман саіқтап калган да сол 
сорғалаған кан болды. Солдаттар таяктарын сермеп жо- 
ғары көтергенде оған жабысқан кан жан-жақка шашы- 
рады.

Щашыраған кан тізесіне келіп тамғанын көпген бас 
қолбаошыны тэғы да ыза кернаді, бірак оның бул жолы 
кәрі Нурбайды саібап жаткан солдаттарға түсіп:

— Токтатыңдар! Акымактар, тоқтатындар деймін 
мундай есуастыкты! — дөп акырды.

Нурбайдан кейін оның екі көршісі жазаланды.
Мунан кейін наркоман—ітисарьдьщ тізімі бойынша та

ры да бірнеше адам жаза алды.
Солардың ішінде, әсіресе, 6'реуі есімде берік калды. 

Ол Нор Мурад деген еді. Жумыеқа үш күн келмегені үшін 
айыпталды.

— Рас өткен аптада ,мен жумыска «елгем жок. Өйт- 
кені ол күні менің кезегім емөс еді. Жумыска келімеді деп 
жазалаған Нор Мурад мен емес баска адам. Менін айы- 
бьтм оныімен так аттас болғаныім ғана, — деді Нар Мурад.

Бас қолбасшы писарьдан:
— Қелмегені — қайсысы, мынау ма әлде баска ма? 

деп сурады.
Писарь күтпеген жерден берілген сурауды естігенде 

әуелі не деп жауап берерін білмей, қатты жөтелді де 
шатіанының жағасын бір нөтерш қойыл, ежелгі әдеті бо- 
йьшша жерге карал:

— Булардың жүзін танымаймьш. Сіздіц .бакдлашьщыз
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маған «Жондоралык» Нор Мурад үш күн жумысқа кел- 
ген жок» деді. Мен солай деп жаздым, — деді.

•— Ол кайда? — ідеп ақырды бае қолбасшы.
Бір офицер алға шығып:
— Заң 'бойыиша мен ол Hop Мурадты екі аптаға үйі- 

не барып келуге руксат еттім, — деді.
Бас колібасшы катал оөйлеп, Hop Мурадка:
•— Егер сенің аггасың үйіне жіберілген болеа, онда 

іжумьгака келмеген Нор Мурад оен боласың! — деді.
Солай деді де жазалаушы солдаттарға кольш сілтеді. 

Олар дағдылы әдетімен Нор Мурадты жалма-жан ше- 
шіндіріп, барабанға сүйрей жөнедді.

Нор Мурад айқайлап:
— Мен емеопш! Ол баска а:дам! Оның әкесінің аты 

Шер Мухаммед, меніц әкөмнің аты Нураддин! — деп зар- 
лап барады.

Амал канша, Әмір Бухарасында тізімге адамның аты, 
кай жерде турғаны ғана жазылатын, ал әкесініц аты еш- 
бір жерде жазылмайтын.

Жакағы ібишараның сезіне өшкім қулақ салған да 
жок. Барабан даңғырлап, керней гүрілдеп, сьибызғы ша- 
льгнды. Дүре үсті-үстіне соғылып, жазықсыз жанды жа- 
залай берді.

Біз бул арадан да кеттік. Келе жатьш Пираік:
•— Біз көңілді уакыйға іздеп келген едік, мынадай да- 

раға 'кесдестік. Мундағы тіршілік те Регистандағы зу- 
лымдықган ешбір жеңіл емес екен,— деді.

Ә М І Р Д І Ң  Т У Ы С Қ А Н Ы
Қайтарымызда сасык көлге сокпау үшін Самарканд 

қақпасыімен жүрімей, иімам каікпасы аркылы жүрдік.
Біз солдаттар оқуы алаңынан төтелей жүріп, Ашура- 

хан бағыньгң жаныная өтіп, үлкен жолға шықтьгқ. Сол 
жолмен тартып отырып, Галаджуя каналына келдік.

Он жаіғьимызда кунарлы жерде күзде кайта 'көктеғен 
есімдіктер култіьфып тур да, сол жағымызда көлдің са- 
сьщ суы жайылған орлар жатыр. Сасык сулы калың ка
мне өсіпті, шалшык кара суда куж-куж кайнаған бака- 
лар бак-бак етіп, сайран салып жүр. Көп узамай көл жа- 
ғалауынан балшыктан соғылған, айналасы кулап калған 
дуалмен коршалған аула көрдік. Бул ауланың салынған 
жері аііналадағы басқа жерге қарағанда шуңқыр бол-
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ғандыктан көлден аккан сасьпқ шалшык су тура аулаға 
барып куйылып жатыр.. Ауланың әржеріне шалшьгқ су 
тоқтағая, онын. айналасы сазға айналыпты, осы шалшық 
сулардың арасынан 'КІшкене жалғыз аяк жол көрінді.

Аула мен сасык сулы орлардың араоын үгітіліп жа- 
рылған дуалдар мен кабырғалары жартылай кула-ғаи бір- 
■неше ағаш үйлер бөліп тур. Үй кабырғаларының кейбір 
жерлеріне тіреулер койылыпты, 'кейібіреулері кыйеайьгп 
кулағалы тур, ал кейбіреулері түгел не бір кабырғасы 
кулап калыпты. Қулаған дуалдардың саңлауынан аула- 
ның ішіндегілер аяык көрінеді.

Осындай каібыріғалардың біріпде биік бағанаға бай- 
лаған түрлі-түсті аттар тур. Аттардың араеында ол.ардың 
жем шөбіне карая жүрген екі карт адам жүр. Олар оон- 
шалық жүдеу, устеріне кигенщері жыртык шапан, әлеі- 
реп, аяқтарын әрең баеады. Бі-р тәуірі бул жерде шалішңк 
су жок екен, бірак көң дегеніңіз таудай үйілііп жатыр. 
Ат байлайтьга бағаналардың бірінде ат тәрізді каз-катар 
тізіліп байланған адамдар тур. Бул адамдардың қолда- 
рын арттарына қайырып екінші бір бағанаға таңып тас- 
тапты да, мойындарына шынжырлы қуреау салып, оны 
жоғарыда турған дөягелөк сакыйнаға ілга ікойыпты. Бул 
адамдардьщ екеуі үстерінде гозығы жеткен, тітггі уактап 
кабыған кызыл шапаны бар, жастары да елуге келген 
түркмендер екен. Олардың баетарында кой теріеінен іе- 
телген, бейн© кара казандай бөріктері бар, ал калған 
алты адам Бухараның жалаңаяқ шаруалары. Булар 
түркмендерге карағанда әлдекайда жас адамдар, бірақ 
мынадай ауыр азатпың салдарынан әбден шаршаған әл- 
сіреп біткен кейіп жүздерінен айкын сезіледі.

Осы адамдар турған аулаяьщ аржағындағы төрінен 
узыннан-узак сәкі көрінді. Бул сәкі ауладан әлдекайда 
биік, оған шығу үшін үш баепалдак жоғары көтерілу ке- 
рек. Сәкінің оңтүстік жағы үймен жалғасқан, ал үйдің 
есігі тікелей оол сәкіге карай ашылады.

Сәкінің үстіне үлкен кілем жайылған.
О-сы сәкінің ортасында, кілвм үетіяде, аетына үш ка- 

бат жібек көрпе төсеп, бетін қақпаға беріп, бір адам 
отыр.

Оның алдьша, кілем үстіне, кестелі үлкен дястаркан 
жанылған. Дастарканды әртүрлі ыдьгстарға еалынған _ja- 
мақтарымен коса піскен ет, май шелпек, үлкен-үлкен то- 
қаш нанның неше алуаны жатыр.
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Отырған адамның түсі де таң қаларльис Бойы ап- 
аласа, түсі кара торы, кең танаулы мурнын ббйне әдейі 
жаншьш та-стағандай жаліпыйған қасы, кірпігі жоқ кіш- 
кене қар<а кезі болар болімае жылтырайды. Басы да кіш- 
кентай, беті кушыйған соп-сопак, тап-тар маңдайына тус- 
кен әжімі шоттыйған ісік тәрізді.

Оның аузы да ғажап. Иегімен жағы мүлде жоқ, тута- 
сып кеткеидей. Иек сүйегінің орнына бірпеше қылы бар 
қыртыеганіған бір елі кара тері сал'бырап тур.

Сә'КІ үетінде отырған адамның ібасында жаздық а.к та- 
қия,. ал бутына кигөні жүннен тоқылғап .кең шалбар. Ол 
аяғын астына басып малдас қурып отыр, үстінде көйлегі 
де жоқ, жүн басқан айуандай жалаңаш денесіне шыттан 
тігілген жука шапан жамылған. Ал жуан карныыа да 
сыймай, тізесінің алдында салбырап жатыр.

Бул адамның жас мелшерін дәл айту қыйын.
Ол бір колына май шелпекті, өкінші колымен кесек 

етті алады да, шелпекке орап қомағайлаяа аузына тық- 
кылады. Аузына түскенін шала-шарпы шайнап жута са- 
лып, а.ш каокырдай ет пен шелпекке тағы да кол салды. 
Оныд тамақ жеуіне, шашьгна г% түопіегенше карағанда 
қуатты жас жігіт екен деп ойлайсын. Ал бетіндегі әжімі- 
не, касы жоқ, жанары кеткен көзіне қарағанда жетпіс 
жасар шал деуге де болады.

Сәкінің шетіндегі сатының жанында, әлгі адамға қа- 
рама-қареы, беліне ақ орамал байлаған, он алты жасар 
бір бала отыр. Оның басында шағын ғана ақ сәлдесі бар. 
Сәлдесінің басын орағаннан қалған ушын иығына түсіріп 
қойыпты. Баланың жанында шайнек пен поднос, ал под
нос үстінде кесе тур.

Бала ет жеп отырған адамньщ «шай бер» деген белгі- 
СІН не онын, тамағына ет тығылып калуын аңдып, дереу 
несете ыстык шай куйьгп, мыс подгаоспен шаталаң бере 
салуды күткендей кадалып калыпты.

Ал әлгі адам ат інорасындағы бағанада таңылған се- 
гіз туткынның көз алдында жайбарақат, ешбір алаңсыз, 
ашқарактанып, талмастан, тынымсыз тамақ жеп отыр.

— Бул кім?— деп сурадыім Пирактан.
— Муның аты Хайдаркул Шошқа. Өзі жоғары мәрте- 

белі біздің Әмірмен бір рудан. Әмір оған шексіз сенеді. 
Қурмет көроету жағынан Әмір сарайында Шошкаға тең 
келетін, сірә, ешкім болмас. Тіпті Музаффар Әмір зама-
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нының өзінде-ақ коқандап соғыста аткарған кызметі 
үшін Шош'ка Әмірден жарльгк. алған болатын. Ол сол 
жарлық бойынша өзі істеген барлык. қылмыстары үшін 
жауапкерлііктен мүлде босаған, Шошка нендей ауыр қыл. 
мыс істесе де, Әмір де, уәзір де, жоғарғы би де оған еш- 
теңе айта алмайды. Қаршида, Бухара манында, Бухара- 
ның көптеген округтерінде міуның іменшіікті 'кыетақтары 
бар, солардан ол сальркты шариғат белгілегея Заң бо- 
йынша жыйнамайды, өзінің ойлағанынша алады.

Пирак колдары арттарьша кайрылып, бағанада таңу- 
лы турған адамдар туралы да айтты.

-— Хайдаркул Шошіда адаімдарды өзіне қызмет істет- 
кенде,— деді Пираік,— оларға еінқандай акы төлемейді 
деп өсіттім. Ал егер кімде-кіім одан ақы оурай «алса, 
Шошқа оны үйінен қуып шығады екен. Егер қуғанына да 
кетпесе оған су да, там,а'К та бермей, бірнеше күн бойы 
атқораға байлап кояды. Әрине, ондай азап шргеинен ке- 
йін Шонжата 'қызадет еткен адамдар тіпті ақы сураудан 
да бас тартады.

Мен Шошіканы бүгін алғаіш рет ікөріп турмын, біраіқ 
ол туралы бурьгн түрлі суркыя әңгіімелер еетіген едім. 
Ол туралы осында да, қалада да, тіпті .қыстағымда жүр- 
генде де естігендерім юөп болатын.

Хайдаркулдың ата-тегі маңғыт руынаін екен, Әмірдін, 
руы да сол маңғыт. Оның әкөсі Қаршида турады екен, 
мыңғырған бай болыіпты. Байдын малы жаз болса Қае- 
қа-Дария бойын жағалай Қарши мен Шахризяб аралын- 
дағы көлдер мен өзендер жағалауындағы суы мол, шөбі 
шүйгін жерлөрді жайлайтын болтан. Оньщ бүкіл сеімьясы 
мал шаруашылығьгмен ш уғылданатьшдардың ежелгі дағ- 
дысы бойынша көп м-алдың ооңына еріп, киіз үйлермен 
өзен жағалауларына көшіп-кшып жүрген.

Хайдаркул осы өзен-көл жағалауларыньщ бірінде ту- 
ьгп өскен. Бала жасынан соадағы көрген, білгендерінің 
бәрі де өзіне өмір бойына әдет-дағды болып қалыпта- 
сады

Шошка бала шаіғынан-ақ зорльгқ-замібылыкка бой 
урады. Жүрген жерлеріндеті дихандардың табан а:қы, 
маңдай терімен өсірген егіндерін, жеміс бауларын, бау- 
бащлаларын жер кайыскан малының аяғыиа таптатып 
шаңын шығарып 'кететін болады. Хайдаркулдын рулас 
адамдарының өздері-ақ оның осындай шектен аскан мей- 
рімсіз мшезіне қарай оны Шошка деп атап кеткен.
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Шашка есіп, ержеткеннен «ейіи, Бухараға келеді, оны 
Әімір өз сарайына қызметіке алады жіәне соғыс жорықта- 
рына катысады. Осы қызметте жүріп, ол ерекше көзге тү- 
седі, онын кызімөті Мүааффар Әмірле өте-мөте уиайды 
да, Шошқаға сыйлык ретінде өз қолынан жарлық береді, 
ол жарльгк бойынша Шашқаны соттауға, жауапқа тарту- 
ға, оның ісіне кол суғуға, оған қарсы шығуға ешкімнің 
қақы жок боліады.

Бухарада Шошка үйренген ежелгі дакдысынан өзгер- 
ген жоқ. Ол осы И.мам каікпасының аржағындағы көл 
жағалауына орналасып, оол жерден өзіне үлкен үй сал- 
дырды.

Бірак бул кел жағалауындагы жерлер өте ылғалды. 
Күйдірілмеген кыштан каланған үй қабырғалары ылғал- 
данып, кулап қыйрай береді. Оған ренжитін Шошка жоқ. 
Ол қурылысшыларға бір тенге де төлеместен, кулаған 
үйін әркашан да түзеп, қайта салып, қалпына келтірумен 
біолады.

Біз Шошканың үйінен де өтіп, Имам кақпаеына бара- 
тын үлкан жолдың үстіндегі Ат базарына келдж.

Таңсәріден сандалумен жүрга нәр татқан жоқ едіік, 
әрі шаршап, әрі ашыкты-қ. Сондьгқтан Ат базарындағы 
шайханаға кіріп тамактаяғыімыз келді. Мен екі күлше 
нан сатып алдым, Пирак шай алатын болды, оөйтіп, са- 
мауырға таяу жерге келііп отырдык.

Шай үстінде де біздің әңгімеіміз Шошқа туралы бол- 
ды.

іМен Пирактан:
— Оның осывдай сазды, ылғалды жерге орналасу ое- 

бебі, мүмкін бала шағынан көл жағалауында өскендігінен 
болар. Сондықтан да оған осы жер унаған болуы керек, 
— деп сурадым.

Шайханашы менің сөзімді естіп, біздің жанымызға 
келді де былай деді:

— Мүм«і'н сіздің айжанъщыз да дурыс' болар. Мүм- 
(кін ол жаеындн оондай жерге дағдыланған шығар. Ал 
менің ойыімша оның ікөд жағалауыніа орналаеуының мә- 
«і тек дағдыіда ғана емес. Біздія каламызда ®өл делен 
толып жатыр. Әр.кіімінің аулаеында да нөлге татырльик су 
коймалары бар. Қаланың взіяде де яөл бар емес пе. Ме- 
ніңойыміша істің түйіні ол болмау керөк. Баскаша *бір се
бе п бар.

— Сіздің .ойьгңызша кандай себеп болуы мүмкін?
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— Оған ат саудасы к-ерек. Ол ,ат саудасынан юөп ац
ила табады. Ол сотталуға жатпайтын үлкен ада:м, бетінв 
карсы келер жан жоқ. Алыпсатарлар болса оған жыл- 
қыны арзанға алып беріп, оның жылкьгсьга кыімбатка са- 
тады. Олардың жылкы еаудасьша ешікіад кол еуға ллмай- 
ды. Ол — олма, Шошіқа урлаған жылкыімен де сауда жа- 
сайды. Урланғаи жыліқыны сату оңай емес, әрі кьгйын, 
әрі қауыпты. Егер урланған жылкы Шошқаның корасын- 
да туратын болса, онда сол арада саудаңды бітіре беру- 
ге де болады және кауыосыз. Тіпті урлатаған аттыд «есі 
сюл арада өз атын таныса да үвін шығара алмайды, «ір- 
n iri'H  де 'каіғуға шамасы ікелімейді. Өйткені бәрібір ешнәр- 
се істей алмайтындығына көзі әбден жетеді. Егер біреу- 
міреудің аузынан жаздтайьгм «бул >менің іатыім, мөнен ур- 
лаі-гған еді!» деген сөз шыкса-ақ болғаны, іс бітті. Ондай 
адам сіол арада жалма-жан колы артытаа кайрыльт, ба- 
ғанаға таңылады да, мойнына курсау түсга, онысы жо- 
ғарыда турғіан дөцгелек сахыйнаға ілшеді. Будан ооң 
атыңды дәлелдеп көре ғой. Сенің сөзіңді тыңдайтын адам 
табылмайды. Ат иөсі бір жутым су һипестен, бір жапы- 
раіқ нан жеместен осындай халде бір апта турғаннан ке- 
йін: «Кешірш сураймын, әлтіндей атты мен өмірімде бі- 
ріиші рет көрга турмын» дейтін болады. Егер бул сөзді 
айтып 'ісөшіргм сурамаса, оолай тура береді, акыр аяғын- 
да Әмірдің түрмөсіне түсіп, айжанынан кайпканға дейін 
түрме кенесіне жем болады. Шашка осындай сауда жа- 
сауға катан, тәртіп орнатқан. Урланған аттың жарты ақ- 
шасы өзінің калтасына түседі де, жартысын уры мея 
алыпсатарға береді. Ал урылар мен алыпсатарлар ат- 
тың жарты акысьгаан айрыліғанына ешкандай өкінбейді. 
Оларды ешкім мазаламайды, сауык-сайранын курып жү- 
ре береді. Будан былай да жылкы урлай береді. Егер 
Шошқіаның үйі баска какпалардын бірінің алдьгнда бол
са, оның жылкысымен сауда жасау ешкімнің де ойына 
кіріп шыкпаған болар еді. Шошка көл жағалауын саға- 
лап жүрген жок, Ат базарын сағалауда — енді оның 
кандай жағалауға көшіп барғанын түсінген боларсын 
бауырым.

_— Қазір оның корасында таңулы турғаядар 'кіаддер? 
Жумысын істетіп алған соң енбек акыларын сурамасын 
деп жазалап койған жумысшылар болғаны ғой, тегі.

— Я, жумысшылар. Бірак олар акы сурағандары 
үшін таңулы турғандар емес, Шошқадан кіім .акы сурау-
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т ы  еді? Журт одан акы сурауды элдекашан уадыткан. 
Ол бишаралардың бағанаға танылу себөбі мүлде баокіа- 
ша: Шошқаның үйінін кабырғалары кулаті калды, міне, 
енді сол үйдіц 'кабырғаларын салушыларды шакыртып 
алып жазалап жатканы ғой. Шошка оол жумысшылардан 
уйінің кулаған кабырғаларыньщ 'куньгн талап еткен. 
Оларды «.айта калаткаін уаидатта Шошқа жумыешыларға 
көк тыйын да төлеген жок болатын. Ал енді ол кулаған 
соң, ліумыешылардан «апоша әкел» дап ©тыр. Жумьгошы 
бишаралар анау-мынау деп 'көріген икен, бағанаға таңьш 
тастапты. Соры :кайн.аға’ндардың бағанаға таңылғандары- 
на бі'р л«?ті болды!

— Оныеы несі, үйдің кабырғаеын кулатікан олар емөс 
кой. Қайта адал еқбек етш, турғызып берген жоқ па 
олар?

— Әрине, қабырғаны олар шын пейілдерімен кайта 
гурғызған Ал жердің ылғал боляанына х<умысшылар 
жауапты емес кой. Сонда байлаулы турған екі туркмен 
шөберлжтершен даңкы шыккан адамдар болатын. Ал 
калған алтауы солардын, басшылығымен лсумыс істеген. 
Булар өтгеен л<ылы Шошканың колытаа түсті. Шошка 
оларды шакыртып альгп, көл мен аула араеынан бір ду- 
ал, аула мен іркілген су ағатын op аральгғынан жуқалау 
тағы бір дуал соқтырды.

Кыста ордан дуалдың астына су ағып, ол ылғалдана 
беріпті. Дуалға су сіңіп, угітіле бастаған кезде жаңағы 
қурылысшылар артелі л^акын манда баска курылыста 
жаз бойы жумыс істеп жүреді екен. Олар өздері істеген 
курылыста арқа еті арша, борбай еті борша боп лсүріп 
әрқайсысът жүз, екі жүз теңгеден еңбе.какы табады. Бул 
жумысшылар көп ақша тапты деген хабарды Шошқаның 
қулағы шалады. Ол осы хабарды естісімен-ақ оның екін- 
ші дуалы кулайды. Сол-ак екен, Шошка қурылысшы жу- 
мысшыларды шакыртып алып, әркайсысынан шығыны- 
ның орнын толтыруды талап етедіУ Жумысшылар мундай 
орыисыз талапқа келіспейді. Ендеше шыдаңдар, деп 
Шошка оларды бағанаға таңған да тастаған. Жумысшы- 
л.арға су да, нәр де тіаткызбайды, онын өсесіне күніне 
әркайсысына екі ретген дүре соғады. Қыста күн көру үшін 
жаз бойы тапкан акшаларын, бул бишаралар Шошкаға 
беретін болар сірә. Олай етпейіише Шошка жумысшы- 
ларды бәрібір босатпайды. Неше аштан катырып өлесі 
халге л-сеткізеді. Оның несі кетеді! Қолында жарлығы бар,
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ол үшін пара алу, пәлеге қалу емес, тастай батып, судай 
сіңе береді.

* *
*

Біз ат базарының жанынан жүріл, Им.ам какпасы 
аркылы іқалаға .кірдіік, Регистанды басып өгіп, жүн тара- 
ғыштяп кварталына жеттік.

Үлісен моншаның карсысында ©зара бірдеңелерге дау- 
ласыл жаткан адамдарға алыстан ‘Көзіміз түсті. Сондағы 
іжанжал тіпті төбелеске баратын түрі бар.

Шапшаң басып, сол жерге «елді-к.
Уакыйва былай екен: Жоғары мәртөбелі Әмірдің 'бір- 

неше улдары көшені да.мажаулап коршап алыпты. Сэй- 
Tin, әркайсысы көшеден өтіп бара жаткан адамдардың 
шапанының етегінен устал, екіиші қолын ©зіінің денееін- 
дегі кышымалы котырына үйкеп, оны устаған адамдары- 
ның беттеріне такал, зәрелерін кстіре:

— Кәне, тез бер! Өліктің кебіні үшін үпі теңге шығар! 
Бермесең мына қолыімды өщменіңе суғаімьгн! — дөп ады- 
рады.

Өткінші адамдардың адшасы барлары жаліма-жан мы
на сумырай кайьгршыларға іберіп қутылъгп жатыр. Ал ақ- 
шасы аз өткіншілер ікайырішылармен саудаласып тур. 
Ақшасы жоқтардың халдері мүлде мүішкіл екен.

Біз шеттеңкіреп турып, шағын алаңдағы уакыйғалар- 
ды байкадьгк. Моноганың алдындағы зембілдің үстінде 
үсті-басы .канталаіған үш адамның жаисыз денөсі жатыр. 
Булар жоғарғы мэртебелі Әмірдің ден саулығы үшіл бү- 
гін таңертең курбандық болған Турабтың, Базар мен Нә^ 
сһмнің денелері екен.

Біз бул арадан тезірек кетуге асықтық және көзгө 
түслеетен ібір тығырьик мөшеге 'бурылдыд. 3,айниддин Хо- 
жа Банный және Сидикион көшелерінен өтіп, Мир Араб 
медресесіне жеттік.

Жол-ж,өнекей Пираік жоғары мәртәбелі Әмірдің улда
ры Түкүндіз моншасы пешінін. 'күлі төгілетіл жерде тура- 
ды деп түсіндірді. Олар өлтірілген адамдардың денеле- 
рін ©з жерлеріне алып барады екен де, жерленбеген өлік- 
тің денесін көрсетіп, өткіншілерден ақша талап етеді екен.

Өлтірілген адамдардың бай туыетары болеа Әмірдің 
улдары үсті-баеын кан баокан денелерді мөп адшаға са- 
тады. Егер өлтірілгендер жалғыз басты не кедей болса
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оның денесін замбілге сальгп, моншаның алдыіна екі-үш 
күн устап, сол кіөшеден өлкен адамдардая жерлеуге үне- 
мі аила алады.

Өліктің денесі иіетенга, иөше ортаеында устауға бол- 
май каліғанда ғана, оны каланыңішегіне апарып, көлдер 
мен олардьгң біріне лактырьгп тастай еалады екен.«

* *
*

Бул күнгі көрген уакыйғаларым мені катты күйзелтті, 
тіпті қарақғы қужрада жалғыз отыра алмадым. Медраее- 
дөн шыіқтым да, алаідаан өтіп, Мақта базарыедағы шай- 
хананың жаньпна келіп отырдыім.

Еікінші бір жақтан адамның жөтелгені және ікүзетші- 
нің сезіктенө шықіқан даусы өстілді.

— Бул кім?
— Бул мен, медрөсенін шөкғртімін,— «арттың күдігін 

'бастым д а ,— мунда келіңіз, Мурат баба. Отырайык, 
әңгімелесейік, — дедім.

Мурад .қарт қарауыл таяғыи жерғе ты,қ-тык еткізіп 
мен отырған жерге келді. Ол менің каеьгма ешкі терісін 
төсеп, оның үстіне қасіретті адамдай ауыр салмақпен 
отырды.

— Уһ! — деп ауыр күрсінді, Мурад,— қуат кетті, кар- 
тайдық. Суы«. таоқа отырсаім болғаны белім қозғалтпай 
қалады. Сыр'кырап, қатты ауырғанда тніті дем ала алмай 
■қаламын. Мына теріні сүйреп жүргенш де содан.

Қарттың денеаулығы жайында сөйлесе отырьгп, рңгі- 
ме арасында ептеп:

— Сіз бүгін Нәсіммен еоңғы рет коштасуға Регисган- 
ға ©еге барімадьғңыз? Ол сіздің көршіңіз еді ғой, — деп 
сурадым.

— Өзің онда бардың <ба?
— Бардым.
— Оларды қалай өлтіргенін «өрдің бе?
— Көрдім.
— Сен оны таяыдың ба? Өзін білушімедің? — деп 

абыржып сурай бастады Мурад.
•— Жак, мен оны таньшауішы едім. Бірак «вше сіздің 

Хашиіммеін әңгімелескеінііңізді естігем. Сіз оған, тегі Нә- 
сімді өлтіретін шығар, дедіңіз ғой. Мен танымайтын бір 
адамды өлтіргенде, оол Нәсім болар деп ойладьш.
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Карт біраз тынышталғандай болып отырды да, жэ- 
йімен:

— Нәсімді өлтірген жок. Дегенмен Нәсімнің орнына 
әйтеуір бір кедейді өлтірді, — деді.

Күркілдеген узак жөтел Мурадтың оөзін бөлді. Қарт 
жөтеліп болды да сөзін жалғап:

— Кеше мен Хашиімге: Нәсімді елшнен аман еакта-п 
калу үшін күзетшілер бастығы оның інісінен екі мың 
тенге тал a n  етті деп айттьгм р о й . Гнісі  о о л  жердегі бір 
байға жерін, үйін, сыйыры мен вгізін сатьгпты. Муның бә- 
рі кем дегенде он мың тенге туратын еді, ал бай небәра 
екі мың тенге берген. Нәсіімнін іні-сі еріксіз .келісга, сол 
ақшаны күзетшілер баетығына апарьгп беріпті. Акшаны 
кольгна алғаннан кейін күзетшілер бастығы былай депті: 
«Нәсімді өлтіру туралы буйрьвкка кол койылып, бае уә- 
зірге табыс етілді. Е«ді Нәоімді босату оңай емес. Мен 
сенін ағайыңның орнына кангыбас, кайыршы кедейлердің 
әйтеуір кез келген біреуін өлтіруге буйрык б е р е м Өзің 
бүгін көшке ел жата түрменің жанына кел. Түріме бастығы 
караңғыда ағаңды шығарып береді, ертіп ал да жайыңа 
жүре бер. Байна, алты айға дейін өшкайда шьшшасын, 
бірде-біреудің көзіне түсуші болмасын. Бул окыйғаның 
бәрі умытылғаннан кейін, жіайбаракат жүре беруіне бола- 
ды оны ешкім іздемейді де», Міне, осындай а.малмен Нә- 
сімді өлімнен аман калдырды. Ол өлген жок, баска бі- 
реудің каны төгілді. Рас, оның орнына өлтірілген кедейдің 
өшкандай кінасы жок. Егер, сол жазыкеыз бишара кедей. 
дің орнына Зәкірбой хажының басын кессе өте игіліікті 
іс болар еді! Е, айтып-айтпай не керек, Бухарада әділег- 
ті істі көре алмай турмын-ау?

Ә Д І Л  Ү К І М  С А Л Т А Н А Т Ы

1891 жылдың бае кезінде Кукельдаш медрееөсінде аоа 
көрнекті өсімікор Кори Захидтін өлігі табылды.

Кори Захид калада үйі >бола турса да әрдайьш осы 
медреседегі кужрасында туратын.

Ол нағыз 'мейрімсіз өсімнор және кужраларды еатыи 
алыті, кайта сатудан көп пайда табатын саудагерлердің 
бірі десетін. Кори Захид түрлі кулык-сумдык әдістерімен 
шәиірттерді карызға белшесіінен батыратын да, сонан соң 
өзіне 'қарыз шәкіірттердің кужраларьш тартып алатын.
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Абайсызда алданып, оның қақпанына түскен қарапайым 
адамдар да аз емес-ті.

Оныц мінез-ікулкы, сумдык арам істері туралы да көп- 
теген сьгбыстар айтылып жүрді. Захидтьгң кужраеында 
жанжал шыкпаған тун болып пдарген емес.

Оны өзі күйзелткөн кедейлердің бірі өлтірген. Мүмкін, 
өзінің азғындаған жакын адамдарынық бірі өлтірген бо- 
лар. Кори Захид өлгеннен кейін онын, артьгнда мурагер 
болатын ешіюм калган жок, сондыктан оныц барлык мүл- 
кі жоғарғы би аркылы казынага өтті. Кори Захидке ка- 
рыз адамдарды аны.кдау үшін оның барлыд кағаздары, 
жазған жазулары Кори Захидгіқ 'қужраеынан жоғары би 
қарамағына өикізілді.

Жоғары би Кори Злхидті жерлеу үшін жыйырма тен
ге—үш сом-ак берді, ал жерлеуге керекті баска акшаны 
Күкельдаш медресесініқ шәкірттері өзара бірлесіп жый- 
нады.

Кори Захидті өлтірген адамды іздөстіргөн де ешкім 
болған іжок. Шыиыида өсімкор Кори Захид тіріеінде ты- 
ным көрмей дүние жыйнаи, өзі өлген сон. оны жоғары би
те қалдыру үшін ғана өмір сүрген сыяқты болып шыкты. 
Ол бул міндетін орындады. Сонымен, Кори Захидтің күні 
де бітті.

Базар молда бірнәше жыл бойына осы Кори Захидтің 
асбазшысы болып істеді. Ол Тураб молда екеуі бір кыс- 
тақтан болатын. Ал Тураб молда жайына келеек, ол Мир 
Араб 'медрөсесінен ка.шкан ооң Хиобон медресесінен бір 
қужра еатып альгп, еонда сопы болып турды. Оның ан- 
да-санда Самарканға барып қайтатыны ғана болмаса, 
тіпті іКешеге де шыкпайтын.

Крри Захид өлгеннен кейін Зинданай округінде туған 
Базар молда Турабтын, кужраеына барып орналаеты.

Кори Захидка карыз адамдарды іздестірумен шуғыл- 
данған жоғары би оның қағаздарын укыптыльгкпен тек- 
серді. Сол карыз алған адамдар тізімнің арасынан жо- 
ғары би шағыін дәптерді көздестірді. Кори Захид сол кіш- 
>кене дәптерге жеке басының істерін жаза жүрген екен. 
Дәптердегі жазу һнінде бір уакыйғаға жоғары би ерек- 
ше назар аударды, сол жазу оны абыржытып, ауыр ойға 
да калдырды. Бидің бойын коркыныш биледі. Ол дәптер- 
дегі жазудан өзінің туған улкен улының жасырын түрде 
Кори Захидпен кездесіп жүргенін білді. Кори Захид ку
пит жүрііс-турыстарының бәрін ашық жазыпты, бул жү-
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рістерде жоғары бидің балаеы айрыкша көрнекті орын 
алған екен.

Бул жазуларды оқып шыққан кезде жоғары бидің бо- 
йын корқыныш билеп, мынадай ой түсті: «Егер бул уа- 
кыйғаны біреу білсе, бул тек улымды ғана емес, ттті 
мсні де масқаралайды. Ал мен болсам өлгеннен кейін Бу- 
харамың жоғары биі сол ульгм болады.деп осы күнге де- 
йін 'Сеніп келдім!»

Бул дәптердің сырын бөтен біреулер оқьгмай, өз қолы- 
на келііп түокеиіве би өте қуанды да. Егер бул дәптерді 
қужрадан алыіп шьгқіқан кезде жоғарғы бидің өз адамда- 
ры акьгса, бул оншальгқты кор-қынышты емес, ондай 
адамдардың .аузыіна кақ-пах салу оп-оңай. Би балаеының 
бурынғы көңіл .көтеру серуендерін білетін адамдар болса, 
ең қауыптыеы осы. Ондай адамдар бул уаіқыйғаларды 
қай жерде болса да, кезі келген күні айта салады, онда 
іс бітті, маекара болып күлі көкіке ушты дей бер. Муның 
алдын алу үшін Кори Захидтін, кужрасында өз улы бол- 
ған кезде қандай адамдар болғанын білу кажет бюлды. 
Сөйтіп, улымен кездескен адамдардың көзін жою ікерек, 
мынандай купыяны сол адамдардың өздерімен бірге ол 
дүниеге женелту қажет.

Кездесер қас жауьщмен келсе кезіқ,
Кес басын, тындыр көңлін, жоғалт көзін.

Қупыя зерттеу жумыетарын жүргізгеннен кейін жо- 
ғары би улы Кори Захидтің қужрасына барып жүрген 
күндерде өсімқордын, аебазшысы болып занданайлык 
Базар молда кызмет істегенін, оны Кори Захидтің куж
расында тургаиын біледі.

Мунан кейін Базар молда .қазірде Хиобон медреоасін- 
дегі Тураб молданың қужраеында туратыны анықталды. 
Улының қупыя еырын Базар молда Турабқа айтып та 
үлгірген шығар деп қауьттенген, алды-артьгн күні бурын 
байкағьші би Базар молданың да, Тураібтың да көзін 
жоійып, куа болатын адамдардан біржолата кутылуды 
уйғарды.

Базар мен Тураб тутқыиға алынды.
Оларға тонау махсатьшен Кори Захидті влтірді деген 

айьш тағылды. Артында мурагері калмағандықтан Базар 
мен Тураб урлаған Кори Захидтің барльгқ мүлііктері 
Әмірдің қазиаеына түеуі керек еді деп жала жапты. 
Осьшдай қолайлы сылтау табылғандьгқтан олар Әмір
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қазнаеын урлағандары үшін айыпты больгп шьгқты. Мун- 
дай кылмьюқа өліім жазаеы берілетіні айкын.

Үш күннен кейін Әмір кылімыетыларды өлім іжазіасына 
көсу туралы буйрықка қол койды.

Сол күні бул буйрьгқ орындалды.
Жоғары бидің «әділ үкі>мі» осылай еалганаг курды.
Біз Пирак еікеуміз муны өз көзімізбен көрдік.
Бул өкі адамды өлтіру жюғары бидің тағы бір әреке- 

тіне керек болды. Кори Захидтің 'кейібір бағалы мүліктөрі 
Әмір казнасына түсней жоғалуы өлтірілген молдалардың 
айыбына дәлелдеме болып табылды.

МИ Р  А Р А Б Т А Ғ Ы  С А У Ы Қ  КЕШ

1891 —1892 оку жылы басталды.
Оіқудын. алғашкы ікүндері муғалімяің көмекшіоі Абду- 

Сало,м молда өз тобыньщ кориі Шарифжан Махдум мен 
оның медреоедегі кейбір жолдастарын конакқа шақырды.

Осы кезде асбазліы мен болдым.
Абду-Оалом молданық қужрасы біздін, медреоенің 

ішівдегі ең жаксыеы еді, ол әрі кең, өзі бір мунаралы 
болатын. Ошақ пен жуынатын жері есік жанынан істел- 
ген. Осы себепті конақтар, кужра кож асы және оларға 
шай кайнатып ас әзірлеп жүргаі мен де — бәріміз бірге 
'отырдық, сөйтіп үйдегілердін, сөзін тындап, әқгімелеріна 
қатысуға меніқ де адүмкіндігім болды.

Шарифжан Махдум достарьгмен бірге үйге кіріп кел- 
ген бетте-ақ мені таныды. Ол Абду-Саломнан:

— Мынау, әлгі б&рін білтіш Мырза Абду-Вахитымды 
жеңген бала емес пе? — доп сурады.

— Дәл өзі! — деп жауап кайтарды Абду-Салом.
— Келгені жаксы болған екен. Оқу төрек!
Қонакка жыйналғандар сол кеште ақындар, кітаптар,

вдебиет туралы әнгімелесті. Өйнкені конактардьщ көпші- 
лігі өздері өлең жазумен шуғылданатын немесө өлеяді 
қумартып окыйтын, жалпы айтканда ттоэзияны білетін 
адамдар еді. Олардың ішінде өлецді баскалдрынан аз бі- 
легіндері де бар еді, бірак олар да тапкыр, сөзшең бола
тын. Қыокасы жыйналғандардын кай-кайсысы болса да 
өз оөздеріне карай орьгнды айта білетіндер.

іБулар езара оңгіімелесе отырып, откен-кеткеннен күл- 
кілі әңгімелер айтты, өлең оқыды, оздері жазған іөлеқде-
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рінің уйкастары жшінде пкіір алыісты, сол арада колма- 
кол көңілді әзілге курылған ікос буынды өлендер шығар- 
ды, бурынғы акындардың газелдерін еске түсірді, клас- 
'сиктерге еліктеуге тырысып, мен-менсінген күшеншек 
акынсымактарды сыкак етті. Бул еліктеуші акындардың 
өлеңдері түр жағынан ерте замандағы акындардың үнін 
айнытпай-ак сала алатын, бірақ ол акындардын. айтайын 
деген ойы айкын, такырыбын да тер-ең ойлап табатын. 
Ерге замандағы акындардын. өлең түрлері алған такыры
бын терең айтып беру тілегінен туды. Ал, еліктеушілер 
өлеңнің түрі туралы ғана ойлады, такырьгпты талдап 
алу, оны терең зерттеу олардың мыйына да кіріп шық- 
қан жок.

Осы кеште кітаті түптеуші Назрулла Лутфи молда да 
болды. Ол жае кезінде кітап түптеуші больгп, кейін <жу- 
ға түокенін, сөйтіп жүріп, әдебиетпен шуғылданғанын 
еоңынан білдім. Бул адамньгң жасы әлі отызға да жетпе- 
ген. Оның быйыл оку бітіретін жылы. Ол әдебиет жайын- 
дағы айтылғандарды өте жакеы білумен катар, өзінің 
Ьыртқы бейнесі де адам назарын аударарльгқтай ақ өңді, 
кара «өз, дене курылысы тольгқша келгеи сьшбатты, 
үлпілдек аіксары сакалды, әдемі адати болатьгн. Қас, ка
баны келіскен узын ікірпікті, колдары мен аяктары туп- 
тура салалы келген және мыкты еді. Осы адам маған 
ішшде 'бөтен оөзге ешкакдай орын жок, тілғе жеңіл, жү- 
реике жылы тиетін газелдегі адам сыяқты көрінді.

Лютфи жазуды да аса көркем жазатьғн, оның ж а знак 
хатын көрген сауатсыз адамдардың өздері де еуретшінің 
көркем шығармасыніа карап танданып сүйсшетін. Ол кі- 
тап көшіріп жазумен күн ікөруші еді.

Лютфидін. өлендері маған 'мейлінше каратіайьш өлең- 
дердей, ал мазмуны тайыз кіөрінді. Бірак, оның өзі әнтек 
күлімсіреп сөйлеген кезде, аузынан ішыккан әрбір тапкыр, 
накыл сөздерін, кайтарған жауантарын, акылды ескерту- 
лерін, мәеелені талдауларьга еріксіз акыр аяғына дейін 
тындаған үстіие тындяғың келетін. Онын сыкағы, өзі 
әңгімелесіп отырған ада,мдардың оөздеріне күтпеген жер
дей мағна беруге каблеттілігі, сол күнті кештегі әңгіме- 
лердін, бәргн де көнілді етіп, жаядандырьгп отырды.

Бул көште шаштараз Рахмат молда да болды. Ол бул 
өнерді балалық шағында кәсіп егіп, мунан соң медресе- 
ге түсіп шәкірт іболғак алташкы жылдарда да осы уста- 
ра мен қайшьшьщ аркасында өзінін, тамағын асырапты.
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Сөйтіп, бірнеше жыл окьгғаннан кейін өзінің бурынғы 
кәсібія ікаламға айырбаетал, ірі саудагерлердің қағазда- 
рьш жазумен аздиа тауьгп, оолардын. жумыстарын жүргі- 
зетга болъш алыпты. Жасы тура отызда, Лютфи және 
Шарифжаи Махдуммен иөп жыл бірге окып желе жаткан 
адам. Оқуды орташа үлгіреді, әдәбиетпен онліа шуғыл- 
данбайтьгн да еді. Мінезі жумеак, өшкімге арамдык ой- 
ламайтын, адал ниетті, каралайым адам, мен-менсшген 
молдалар мен екіжүзді кудайшыл, сыйкыршыларды өте 
жеік кіөретін, 'взшің жалпы лікірі туралы:

— Меніің рухани ібасшьгм біреу-ақ, ол — палау, — 
дейтін.

Раікмет молда жазда аікіша табу үшш оеруен куру 
үшін, қайда барса да бір іқызыіқты тарихка 'кездееетін не 
өзі бір кызьгқ уакыйғаға душар болатьгн да жүретін, 
кайтып келген соң еол көргендері ,мен бастан кешірген- 
дерін ертегілерге уксас болмаған уақыйғаны болғандай 
көңілді, қызыкты етііп >.айта білетга.

Шарифжан Махдум оған былай деді:
— Сіз бастың шашыін алудан, тарих шашын алуға 

юөпгтіщз.
Мунда Окил молда деген де болды. Оеы жыйналған 

кауымның ішіндегі мінезі ең байеалды, тезімдінін, бірі 
сол ға»а еді. Ол өзіне тіреп айтылғандардың бәрін ауыр 
алмайды, ордайым көңілді, еьвка,қ сөздерге бүлк етпей 
төзе береді,тым беймаза адзмнан қутылу үшін ғана өткір 
оөзбен кағып тастал отырады.

Осында жыйналғандардың бірі Күлябальгқ Бурхан 
молда. Оның жасы отызда деуге болады. Ғзын бойлы, 
толық денелі келғен адам. Бурхан калың кара к&кшіл 
сакалын всіріп жііберілті. Оныеы жалпак, тольгк 'келген 
караторы бетіін тутае жауып тур. Айналасы әрі узыя, 
әрі калын, бірақ, үлпілдак кірпікті каһарлы көздері кісі- 
ге ікарағанда жалт-жулт етеді. Ол әңгімені нақыштап 
отыр. Ал адаммен оөйлесікенде тау халыктарында бола- 
тын каталдьрк мінездерін, бухаралыктардың өткір сөз 
тапкырлығымен шөбер уіштаетыра білетіні еезіледі.

Бурхан орташа өлецдер жазады екен де, өлеңдеріне 
«Муштоки» деп кол кояды екен. «Муштоки»— «Қумар- 
тушы» дегеи оез. Оның бул екінші есімін Назрулла 
Лутфи бір кезде буындап окыл, бурмалауынан баска 
мағна беретін болып шығады. Лутфидің окуынша оның 
ез өлеңінің соңына қоятын "аты «Мүши токи» яғни
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«тау тышқаны» деген мағна береді. Мунан кейін Бурхан 
өзі таңдап алған есімінен бас тартьгп, баска ат ойлап 
табады — «Бисмил» деп кол коюға келіседі. Ал «Бис- 
мил» — «бауыздалған» деген оөз.

— Өлеңіме будан былай осы есіммен кюл коюға көн- 
ген себебім депті ол сонда, — мына Лутфидің тілінен 
бузылғаны'мды умыттыірмдйды.

Медресе оқуьгнан екі жыл қол үзіп кетіп, Бурхан 
өзінің таулы жерінде болы-п, мунда таяуда ғана кайтып 
келген еді. Медресе әдеті бойынша сабақ жөюнен артта 
калғандар өзімен бірге окығандардан кейін калғанға 
саналмайгыны жайында мен бурыдда айтқан болатын- 
мын. Сондай-ақ екі жыл оқымай бос өткізген Бурхан да 
ешбір сабақ калдырмағандай бурын өзімен сабақтас бол- 
ған шәкірттермен бірге оқый берді.

Медреседе болмаған өкі жылын Бурхан молда узын 
романный әңгіме ырғағындай былай дөп баян егті:

— Өткен 'жаз күндерінің біріиде мен бурын окып кет- 
кен сабақтарымды кайталау, іқалып койған жерлерімді 
пысыктап о.қу жөне болаінак сабнкка әзірлену үшін 
адамдардан аулак, оңаша бір жерде сопы болып турғым 
келді. Бул мақсатыма жетумен бірге тегін тамак беретін 
жерді табуды да ойлады:м. Маған Хожа Убон мазарьша 
баруыма кеңес берді. Мен сіздерге сол орынды баян ете- 
йін, бул әңгімемді «хажылардың кебістері» деп аталық.

«X А Ж Ы Л А Р Д Ы Ң  К Е Б І С Т Е Р І »

«Өздеріңізге мөлім, Хожа Убон мазары осы арадан 
солтүстік-шығысжа карай кырык, шакырьш жерде. Оның 
өзі қумды шел даланың как ортасьгна салынған.

Хежа Убон мазарына дейінгі жолдың жартысы көк 
майсалы жер. Мазарға баратын одан арғы <жол— кум 
басқан, шөбі жоқ, шел дала. Осындай жолмен сапар 
шегу де оңай емес. Алайда .мен мазарға жеттім. Мазар- 
дың айналасында ел де, су да, кыстақ та жоқ екен. Қу- 
лазыған кула далада тастан каланған жалғыз мавзолей 
ғана тур, онда Хожа Убонның зиратынан баска тар куж- 
ралар, «қалпелердің намаз оқыйтын орьшдары» бар 
екен. Сыйынуға келген адамдар шариғат шарты бойынша 
мунда кырық күн «аімаз оқулары керек. Мазар жанынан 
қазылған терең кудык бар, оның суы ішуге жарамсыз
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ащы. Бул тек ауруларяы ©мдеуге ғана жарайды. Дені 
cay адайдар оның суьш татты деген-ше ауырады. Мазар- 
ға ішімдік су алыстағы турған елдерден сабамен әке- 
лінеді.

Намаз окыйтьгн 'бөлме, оның жанындағы кең калқа 
мен хажылар тамак ітігетін бөлмелер мазардың сырткы 
жағына мыжырайта жалісырыла салынған. Осы көңілеіз 
бөдмелер улы әулиенің қабылдайтын бөлмесі деп ата- 
лады екен.

Мазардың ©олтүстігіінде 'биік дуалмен ікоршалтан үл- 
кен аула тур. Бул мазар хазретгаін, туратын үйі.

Мазардьгң жетпіс жаетағы жуп-жуан, екі беті нарттай 
іқьш-кызыл ак еакалды1 хазреті муеылмандар хасиеттеген 
рсы орыінның әрі молдаеы, әрі әулие есиеттерш тарату- 
шьгсы еді. Ол мазардың барлық істерін кыіп-кыска, быр- 
тыйған жуан шеңпелше берік устаған. Онық қарама-ғында 
әлдвнеше кыэметшілері де бар.

Айнала узыннан созылған борпылдақ біркелкі тау 
тәрізді қум төбелер. Бул төібелердің <б:р жағы Шоржой- 
ға, екі'нші жағы Хорезмгө, ал солтүстігі кулазыған Кы
зыл кумға уштасып жатыр.

Қальщ іқумда өштеңе өспейді, айналада жайыльш 
жүрген мал да жок, бірақ кабылдау бөлмесінде ішіп-жем 
тағамдар жеткілікті. Булардың бәрін де тәңірге сыйына 
келғендер, емделмек 'болған 'науіқастар жіәне мазар хаз- 
ретінің шәкірттері әікелгөн.

Хазіреттің қоймалары дінге еенуішілерден алынған ун, 
бидай, күріш, арпаға, нешетүрлі азық-түліктерге лык 
толы дөседі. Хазреттің қоймаеында қарын-карын майы, 
кең далада санеыз ш п малы бар. Муньшен катар, хазрет 
маңайдағы қыстактардын, жерлерін де өз кюлына кара- 
тып альгпты, онда хазреттің ондаған чііәкірттері жумыс 
істейді екен.

Қабылдау 'б-өлмөсіндегі түрлі тағаімдарды көргенімдө 
екі көзім оттай жайнад, тозақтың калың ортасындағы 
ужмақка кіргендей болдым.

Мазарға келген дәруіштердің, сыйынушылардың ка- 
йыршылардың бірде-бірі бул ужмақта үш күннен артық 
туруға тиіс емес өкешн соңынан білдім. Мазарға келген
дер оеымдай ағыл-тегіл мол тағамға телміре карап, 
амалеыздан шөл далаға кете 'барады екен. Қарапайым 
адал ниеттерімен Уоон әул.иеге ездерінің қажырлы ең- 
бектерінің жемісін әкелген шаруалар да мунда көп іб.ол-
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майды, келер-ікелместен-ақ кайтуға асығады, ейткені, 
олар үйлерінде калған айдалатын жерлері, 'күтетін 
малдары асыктырады. Оларға жумыс іетеу 'керек. Ша-
руалар әкелгеіндерін көлііктерінен түсіре салып, асығые 
намаз окысымен-аіқ қумыраларына кудыктан шипа 
болатын су ‘куйып алып, сол күні ізіыше кайтадан жолға 
шы-ғады екен.

Мен осы мазарда соты 'боп кьгрық күн отыруға бел 
байлап, намаз окыйтын үйге орналастым. Күпіне үш рет 
кабылдау бөлмесіне келем, сонда жыйналған хажылар- 
мен бірге түрл'і тағамдарды ішіп-іжеп, тойып аламын да, 
өз орныма кайга кетемін.

Үш күннен кейін таңсәріде далаға шыксам, кірерце, 
шешт калдьпрып ікеткен кебісіімнің тумсығы -шығаберіске 
қаратып іқойылғанын байкадьғм. Бастапкы «езде буған 
мән бергем жоқ. Муны қызметшілердің маған ерекше 
сый көрсеткені болар деп ойладым да койдьгм. Бірақ, 
осы уақыйға үсті-үстіне кайталай берді, сован соң ;қыз- 
мет.шіні көргенімде:

— Туыскан еен де мен сыяқты адамсьгн. М-енің кебі- 
сімнің камын ойлап таңсәріден мазалануың маған мүлде 
ыңғайсыз. Будан былай бул әдетіңді кой, — дедім.

— Сіздің кебіеіңізге такжен мен емөс.
— Сонда оны бурыш койып жүрген кім?
— Әулие Хожа Убон ғой.
—  Кі'М, 'кіім, дейсің?
— Оеы >араға жерленген өулие^ Хеша У бон. Сіздің 

көбісіңізді бурып койып жүрген сол.
Бул сөздерді кызметші менің кебісімді әулие өз колы- 

мен бурыіп жаткаиын әлденөше per көрген адамдай беті' 
шімірікпестен маған жайбаракат карап турып айтты.

Онық қайтарған жауабы мені таң калдырды. Сондық- 
тан осы купыяның сырын калай да ашуға уйғардым. 
Қызметіяіден шын пейілі'м,мен:

— Сонда әулиенің маған сый көрсеткені ме? — деп 
сурадьгм:

— Жоқ, керісінше. Сізге «аразылык білдіргені. Егер 
осында келген кейбір адамдардың кайтатын мезгілі жетті 
деген пікірін білдіргісі келее, Убон әулие ондай адам- 
ның кебісшің тумсығьга жолға «аратып қояды.

— Ал, егер, сыйыну үшін келген адам дүдамалданып 
қайтпай койса, онда не болады?

— Дүдамалданғаін адам алапес ауруына уішыранды.
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Купыяньщ еырьш енді уқтъии. Сейтіп, «Мен акьгмақ 
ёмеспін, алапеспен корхыта алмайсың! Бул арадан мені 
кетіру үшін мазар хазреті бастаған барлык. кызметші- 
лер біраз еңбек етуге тура келер» деген дортындыға 
келдім.

Сол күні түнде журттың бәрі қатты уйкыға кіріскен 
ікезде далаға шыктым да, барлык, конаіқтардың — хажы- 
лдрдық ваукастардың, қайыршыліардыц, шаруалардың 
кебістеріінің тумсыктарын каз-ікатарынан есікке каратьщ 
қойдьгм. Мен кішкене белмелердің калкалары астынан 
да, адамдарды каібылдайтын үйдің өсігінің алдынан да, 
әйтеуір бурыіш-бурышта уйктап жатқан адамдардың бір 
де-бірініц ікебіеін калдырмай түгел тауып, тумсықтарын 
бурьгп койдым. Содан кейін жайбарақат өз орныіма келіп 
уйқыға кірістім.

Таңертең орньгмнан турғаіньгмда барлык, адамдардың 
кайтпақ боп жыйналып жатқанын ‘көрдіім. Бәріяін. дө 
жүздерінде наразылық, қатты қайғы бар екені сезілді: 
«Улы әулие олардың бул арада болуын жақтырмады, 
енді не болар екен, кімге еенібек?»

Осы ісімді түн еайын кайталай бердім.
Ақьгр аяғында Хожа Убон хазреттен, қызметшілерден 

және менен баока ешкімді жактырмайды ек-ен деген ха
бар бүкіл округке тарады. Осыдан кейін курбандыктар, 
нешетүрлі сый мен тартулар әкелетін адамдар зыйрат- 
тьщ табалдьгрығын енді кайтып аттамайтын болды.

Күндердің бірінде намаз окыйтын жеріме хазреттің 
өзі келді. 0'нын, беті бурынғыдан да кызарып кетіпті, 
екі көзі жолібарыстын, юөзіндей іжарк-журк етеді. Енді өз 
еркіммен кетіпееем, бул мені күшпен еүйреп шығарар' 
деген ой can ете түсті.

Сый кэрсешен адаэддай отырған орньшяан түрегел- 
діім. Хазрет мені орныіма кайтадан отьгрғызды. Сөйтіп, 
езі устазьшың алдына келғен шәюірттей сызылып, кареЫ' 
алдыма отырды да, купыя сырын айтатьш адамдай сы-: 
бырлай басгады. Сол кезде әулие үйіяе мүлде жат — 
шараптың иеін сездім. Әлсіреген күшія нығайту үшін 
хазрет қолдан жасалған шариғат руксат еякен шараптан 
көмек алмак болған екен ғой деген ойға 'келдім. Бірақ, 
оның жүзіне карап, хазрет шарапты күшін нығайту үшін 
емес, бойъша әлдакаадай батылдық куат жыйнау үшін 
ішкендігін аңғардыім. Ол сыбырлап:
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— Бай'кауымша сіз әулие Убоннан корқатьгн емөссіз 
ғой деймін!— деді.

— Жак, қорыккам жок! — деп оған даусьшды катты 
шығарып батыл жауап кайтардым. Аяқ астынан бойыма 
белгісіз бір күш бітікеіндей, оның үстіне өзімнің дәл сол 
кезде артытошыльгғым бар екенін уға койдым. Егер олар 
мені осы арадад күштөп кетіретін болса, онда кебіс тура- 
лы булардың ешнәрсеге турғысыз кулықтарынын, сырын 
барлық журтка жарияламакпын.

— Олай десеңіз осы жер сізге әулиенің зыйраты 
•емес, өз үйіңіз болеын. Сізден тек бір өтінгшім «әулиенің 
кебхтерді буру жөніндегі іправосына будад былай кол 
сукпаңыз, мунда келгендердің •квбістерін сіздің калаға- 
ныңызша емее, әулие өз қалағанынша буратын болсьгн...»

Хазрет тольгқ баяндалімай .қалған еөздің қайда айтыл- 
ғанын атап бере алмай біраз мүдіріп калды да тяғы.

— Екіншіден онда: «Қіупыяны бері'к қупыя етіп сақ- 
тай білген ерлер жақсы» делінген, — деді.

Хазрет менімен жаджалдаеудың орнына, өзара түсі- 
нісуді уйғарғандығьгн мен де уктым.

Ол өзінің цитатын айтып болды да, қойнынан кағаз- 
ға оралған бір түйіншеікті шьвғарып, менің алдыма қойып 
жатып:

— Мынау сіздің оеында келгеніңіз үшін үлесіңіз. Ал, 
бул орынды умытканьвңыз үшін шапан мен сәлде бері- 
леді. Булар сізге арналып тігілмек.

Хазрет осыны айтты да асьгға басыіп шьвғьгп гкетті:
Ол кеткеннән соң алдымда жаткан кағазға ораулы 

ақшаны санадым, Бухараның жүз теңгееі— іпатша Рос- 
сиясының он бее сомы өкен.

Сол күвгнен бастап тамақ ішу үшін, қабылдау бөлме- 
сіне барудыд маған хажеті болмады. Түрлі тағамдар, 
әуелі ме« намаз окыйгьвн жерге әкелінетш болды. Егер, 
жалпы қонакқа жай нан берілетін болса, мдған екі рет 
еленген уннан піеірілген нан келтіріледі. Киіімдерімді 
жуып беретін 'кызметші «ьгз да келе бастады. Сөйтіп, 
не керек, мән қонақ болудан гөрі, хазреттің үй ішіндегі 
бір адамынз айналдьгм. Қызметшілер де маған бас иіп, 
ишарат көрсетіп туратын болды. Мазарға 'келген сыйы- 
нушылар мені әулие Хожа Убонның жақыны болар деп 
ойлап, көрген сайын алдымда бас иш сәлем бере бастады. 
Сөйтіп, үй іштндегі бөрііғе айн-алдым. Сол імазарда турған
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кезімде тағы ібір күрделі уақыйғаға кездестім. Оны да 
айту керек болар.

Бурхан молда алдында турған кеседегі шайын ішті 
де, бірдемелер жайында сөйлеп, Хожа У-бонның мазарын 
тағы да әңгше ете бастады. Оның еікінші әңгімест — 
«Шөлдаладағы кыз» деп аталық.

« ШӨЛ Д А Л А Д А Ғ Ы  Қ Ы 3»

«Мазар хазреті жолаушы жүріп кеткенде менің кір 
киімдерімді әікететіи қызметші кызбен бірге үстіне кым- 
батты жіібөк парашка жаімылғзн узын бойлы бір кыз 
ілесіп келіп жүрді. Қыздың үстіне төгілмелі сур түсті 
жі'бек шапан жамылғам (Бухарада мундай түсті жібекті 
тоты қус пері түсті деп атайтын) бай адамның әлі тур- 
мыска шықпаған кызы дегеннщ белгісі іболатын, өйшені, 
дағды да, Бухараның кыздары матадан тітілген жай Кы
зыл шапан жамылып жүретін. Жаңағы келғен кыз әдет 
бойынша кара кылдан токылған бүркеніш ориына бетін 
үлпілдек ақ матамен бүркей салғая. Матанық сусыған 
сыбысынан бул қыздың үстіндегі ікөйлвгі Бухараның 
асыл жібегшен тігілген көйлек екенін уктым.

Қызметші менің кужраіма ікелгөнде оның қасындағы 
әдөмі киінген хош иісті кыз бетгае жапкан үлпілдөк ак 
мата арқылы маған қадалып узақ қарайтын еді.

Сәнді киінген сол бір кыздың бетш де, шашын да 
көре алмадьгм.

Мазар хазреті сапаріға кеткен сайын осындай уакыйға 
қайталай берді.

Бір күні қызметші қыз менің жууға берген киімдерімді 
өкелді. Онымен бірге келген сәнді іқыз үйге кірмей есік 
алдында қальш койды. Кызметші кыз маған сөз қатып:

— Менің ханышам сізді нөп газел ібіледі деп ееітіпгі. 
Мүмкін ханышама кос уйқасты өлеңдер жазьгп бермес 
пе өкенсіз? — деді.

Бетіне устаған бүрікеншігімен өсік аузында қалып 
қойған кыз осы сөзді естіген соң сылқ-сылк күлді де, 
қызметшісгае:

— Ситора, куланба, сен муны кайдан ойлап таптың? 
Молда ағайдын алдьгнда мені мүлде масқара кылдың 
ғой, — деді.

Қыздың даусын естігенімде ешбір кыймылсыз қак-
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шыйы'п катып калдыи. Оның даусы маған булібулдьгЦ 
үніндей, тіпті булбулдың сайраған өнін-ен де артығырақ 
болып естілді.

— Сәулем, сөзіңді қуп кабыл алдьгм, кеигке Ситорды 
жібере койісаиыз, ол менің жолдамамды сіздің алдыңыз-»
ға жеткізер еді.

Меніц 'бул оөздеріімді еетіген 'кыздың уні бурынғыдан 
да қаттырақ шықты.ол тағы да сылқ-сылк күлді де(, 
қызмеиші кызьш кіналай оөйледі.

— Ситора, тезірек шьщ, жүр, сен мені біржолата 
маскара еттің ғой, — деді.

Қыздар шығып та кетті.
Мен булардың калай кетіп бара жатқанын көрейің 

деп іздерінше далаға шыктым.
Жамылған шапанын адльгмен өзі ішінен әдейі коз- 

ғалтып желбіретт бара ма, әлде оның үстіндегі жібекпен 
ойнаған жел ме, білмеймін, әйтеуір сәнді қыз суда жүз- 
ген акікудай толтс.ый басьш, менен алыетап барады екен.

Күтпеген жерден қыз жалт бурылып, артына карады. 
Сонында карал турған мені көрді де, әлденеден шошып 
үрііккен кижтей аяғыін ойндкшый басып, узай берді. Мен 
акырьгн ғача ыңылдал, Хисрава Дехлавидің імынадай kjoc 
уйқасты өлеңін айттыім:

Тоты кустын кыймылынлай жүрісің бар журек шерткен,
Жалт карасын, айнымайды-ау қорқып қашқан ор киіктен.

г  Кыз сол жүріспен барып аулаға енді де, көрінбей 
кетті. Мен оған арнап өлең жаздым».

* *
*

Бурхан молда кызға арнап жазған өлеңдерін окыды, 
бірақ өлеңдері менің есімде қалмапты, сол кезде жазып та 
алмаған едім. Шамалап айтқанда оның мазмуны мына- 
дай болатын: «Егер сен бүгін кешке күн батканнан ке- 
йін, маған өзіңнің сулу көркінді көрсетпеоең, Хтока Убпн- 
нын кудығьсна барам да, соған түсіп өлөм. Онда менің 
өлімһм оенін жас өміріне ‘күна болып қалады.»
I Бурхан молда тағы да:

— Өз өлеңімнің аяғына авторы белгісіз, бірак, Буха- 
рада махаббат шарапаты шалған жандардың бәрі де 
жақсы білегін, мына бір қос буынды өлеңді жаздым:
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Өлген болса сені сүйіп, сол бір қыршын жас жігіт,
Жақсы емес, сен де жассық, сенде де бар сол үміт.

Осы өлендерімді Ситора арқылы қызға да жеткіз- 
дім...»

Осы кезде ошакгың астына от жағуға кіріетім. Бур- 
хан молда өзініің әңгімесін тағы да соза түсті. Оның 
ендігі әдгіімесін «Қум үстіндегі ай оәулесі» деп атауға 
болады.

« ҚУМ Ү С Т І Н Д Е Г І  А Й С Ә У Л Е С І »

«Күн батар алдында Ситора нелді. Мен одан:
— Хат таныймысың? — деп сурадьш.
— Жоқ, — деп жауап берді ол.
Бул ждғдай менің көңлімді жай таіпқызғандай болды, 

өрі 'қуатты, өйткені қызметші кыз сауатсыз болғандықтан 
меніц жазғанымды оіқый алімайды «сәие. ешікімге әшкере 
ете дө алмайды.

— Ал, оенің ханышаң ше, сауатты ма?
— Сауатты, кейде оның өзі де жазады, кап оқыйды.
— Байка, ешкімге «і&роетуші болма, өшкіімгө айтпа 

да... — деп еокерттіім оған өлеңімді беріп жатып.
— Бул ескертуді мен сізден бурын өзшнің ханшам- 

нан естіген болатынмын.
— Сен өзіңнін, сол уәдеяді орындаймысың?
— Ханыішам мені өтежадсы көреді, түнде екеуміз 

Койындасып бірге жатамыз. Мен оны өшқашан да рен- 
мгітпеймін.

Ситора менің хатымды алып кетті.
Көп узамай-ак, ол кайтып келді. Оның ікүлшсіреген 

жүзіне карап жаксы хабар әкелгенін уктым. Оны есік 
алдында қарсы альгп едім, бірак, қыз күлшсіреп қуж- 
раға кірді.

Будан кейін ол жеңінен бір қағазды шығарып маған 
берді де, кайтадан кетііп бара жатьш ақырын ғана:

— Қае карайғаннан «ейін мазардың он бүйірінен кі- 
регін е-сііктің алдына келідіз. Одан кейін сізді өзім алып 
барам.

Қыз кетіп калды.
Мен хатты оқыдьгм:
«Молда ағай’ Ситора не айтса соны істеціз»;
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Ымырт жабылып, көз байланды. Әуе жымындағай 
іжулдьіздарға да толды. Дэл осы кезде мазардың бүйірі- 
нен шығарылған есік жанына Ситора да келді. Шыньшда 
мен оны осы жерде әлдеқашаннан-ақ шыдамсыздана 
күтіп тур едш.

— Шыдамды болыныз! — деді ол імаған. — Мен казір 
былай карай кетем, ал сіз араға жыйырма кадам салып 
менін. сонымнан жүре берщіз.

Қызідың аяқ баоканьш аңдьгп, эрбір кадамын санад 
турмын, ол уәделі жыйырма қадамын атгағанда мен де 
орнымнан козғалдым. Екі көзім араімыздың бір калыпта 
болуында. Қыз табадыд кырьгқ бірінші рет жерден көтер- 
генде, мен жыйырма 'бірінші кадамды бастьғм. Әсікери 
оку кезінде өзінің қадамьғн шмандирінің қадаімына өл- 
шеп жүруге тырыскан Әмір солдаттарының жүрісін дәл 
сол 'бір сәтте айнытпай сальгп келем.

Ситора курылыстарды бір шетте қалдыра берічп, шөл 
далаға карай бурылып, кум төбелер арасына карай ке- 
тіп барады, оның соңына ілесіп мен келем. Қейде төбелср 
калқасы кызды жасырып, маған көрсетпей де кояды. 
Адасып қалар ма екем деген кауып те мазамды алады.

Ақыр аяғында қыз бір ойпатқа келіп тоқтады. Мен 
де орньғмда кілт қатып қалып едім, қыз ьшдап мені 
шақырғандай белгі іберді.

Қыздың жанына келдім. Ол маған сыібырлап:
— Мына төбенін, астындағы ойпатқа барьш жата 

турыңыз. Байкаңыз, ешкім көріп қалмасын. Ханышам 
осы араға келеді.

Осыны айтты да, Ситора кетш қалды.
Әуедегі жулдыздар күңгірттеніп алыстай берді. Күн- 

шығыстан алыстағы өрттід жалынындай кып-кызыл үл- 
кен дөңгелөк керінді, әлгі дөңгелектің жарығы барғая 
сайын улғая берді. Осы дөңтелөк улғая-улғая келіп, өзі- 
нін. қызғылт тусга де өзгертті. Мунан кейін кызарған 
дөңгелек бірте-бірте үлікейіті, ақырында жаркырап, ал
тын табактай боп, он терт жадасы толғая ай керінді. 
Ай көтерілген сайын араға түсіп, қумды төбелерге өзінің 
жарық нур сәулесш төкті. Айваладағы шел дала толқын- 
сыз тып-тыныш жатқан, ушы-қыйыры жоқ айдынды, ак 
сүтті теңіз сыякты.

.Қыз келер ме екен, әлде мені. мазақтап алдағысы 
келді ме екен деген күманды ой түсіп, мазам кете бас- 
тады.
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Шыдамым тауеылды, сарғайьгп, 'күтіп жата алатын 
емеспін. Жер бауырлап ж ыліж ы іп , төбенің басьина шығып 
бдіім, кыз турған мөкенінің тас дуалы иөрінді. Ай сэу- 
лесіне бөліенген дуал да оүттей аппақ боп тур. Жалғыз- 
ақ дуалдағы кішкене өсік қарайып көрінеді. Гн аузында 
тышқан ацдыван мыеьгктай, мен де асы кішкентай есжке 
телміре қарап жатырмын.

Көп қарадьгм.
Әлдөн уакытта імен тесіле қараған есік те ашылды-ау.- 

Жүреғім дірілдеп, тулабойым қалтырап кепт'. Амалым 
қашла! Бағанадан бері мөзімді сатып, телміре караған 
есіктен шьііққан мен күткен адам өмес. Ол алаеа бойлы, 
жүрісі пыеык — Ситора екен.

Біраіқ, Ситор.а мен ж а ткан ж.ақка карай бет .алкал 
жоқ. Ол мені ертіті келген жолға бурыльш, мязарта ка
рай бет альт, біраз жер жүрді де токтады. Осындай 
жүріспен есіктің екінші жағына да барып, тағы да біраз 
турды. Мунан соң баяғы кішкене есгкке қайтып .келді де, 
жда, болды.

Көп узамай оол кішкене есіктен ақ оәуле .көрінді. 
Сәуле алға жүріп иеледі. Мен Жіатқан жерге карай бу- 
рылды. Ақ көйлекті бір адамның маған .қарай келе жат- 
қаны мәлім болды.

Ол жакьшдай бёргенде жер бауырлап жылжып оты- 
рып, төбеден ойға түстім де баяғы орныма кайта барып 
жаттым.

Ақ көйлекті адам менің басьгмның тусындағы төбенің 
үстіне шьгқты. Жатқан орньшнан қарғып турдым. Шы- 
вында ол меншен катар тур. Оның үстіне .кигені кеудеге 
дейів жабылып туратьгн кыздар киетін көйлек емес, бел- 
беуіне дейін узын тілігі бар, балалы әйелдер киетін көй- 
лек екен. Жеңін шынтағынан жоғары түріп алыпты. 
Баеында шашын жаба бүркенген ақ орамал жайнап, 
жаркырай түскен тәрізді кіөрітаеді.

Мен мае адамдай аяғымды зорға басыіп турмьгн. Қыз- 
дың кодын устадым. Аңкыған иісті судың хош иісімен 
бірге, шарап исі де айіқын сезілді.

Дәл сол сәтте Саиб Исфаганцтің косуйкасты мына- 
дай үш ауыз өлеңі еісііме түсті:

Ай, күнім! Шыктың ба үйден шарап ішіп,
Мәуедей үзілгелі турған пісіп.
Майысып, бәлденетін таста әдетті,
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Қалатын уялшактык мезгіл жетті.
Сыбанып білегінді тосыркамай,
Тезірек қойнынды аш, атқан тақдай.

Неге екеніін өзім де білмеймін, кыздың мен устап 
турған колы да, оның колын устап турған менін кольгм 
да дір-дір етеді. Лам деп ауыз аша алмай, бедірейіп 
турдым да калдым. Тілім байланып, оөз атаулыны бір 
жолата умыткан сыяктыімын. Осылайша дел-сал болып 
гурғанымда күтпөген жерден кыз мен устап турған қо- 
лын жулып алды да, батыл сөйлеп:

— Коне, бір жерге отыральгк! — деді.
Жүрегінің алыл-ушып, аузьгна тығыла жаздаға.ны 

және менің жігерсіздігімді кіналағаны кыздың үнінен 
сезіліп-ак тур.

----Отыралыік! — дөп жауап кайтардьгм мен де.
Қыз төбенің баурына келіп отырды. Онын ■катарьша 

мен де отырдым. Жерге отырғаннан 'кейін каншалыкты 
ойлап кыйналсам да кызға айтуға лайыкты свз еске тү- 
сер ем-ес. Акыр аяғьгнда оөзді бірінші болы'п қыз бас- 
тады да.

— Сізді Бисмил деп атайтын себебі не? Ол не деген 
оөз?— деп сурады.

— «Бауыздалған» болғаным ғой. Бір кезде махаббат- 
тан бауыздалған болатынмын, осы * себепті мені журт 
Биамил деп атап 'кеткен.

■— Махаббат үшін жаралған осындай сүйкімді адам- 
ды кандай катал ғашьгқ-жар жаралы етті екен?

•— Мен оғіың атын атай длмаймын! — деп жауап кай- 
тардым, даусьғм калтыраті.

— іБул дүниеде өлікті гірілтетін амал бар ма екен, 
сірә?

—• Бар! — деп мен оның ыістьгк ерніне жакындай түс- 
тім. — Мына еріндер ғана өмір бере алады!

Қыз корьискан да жок, кейін де шегінбеді. Сонын ace- 
pi болу керек, менін батылдығым да арта түсті. Қызды 
қапсыра кушадтай алдым. Қыздың каны кайнап кетті.

Ол кайсарльщ. көрсетт кеудемнен итеріп жіберді. 
Амалым не, кейга шегінуте мәжбүр болдым. К,ыз орны- 
на« қарғып турды да, менен шегінінкіреп барып, карсы 
алдыма отырды, сонан еоң басын төмен салбыратып, еңі- 
реп жыл-ап жіберді.

. Кыздың екі көзінен молт-мөлт ағскдр жаска карай 
алмадым. Мен бул қызды қуантып, «өңілін хош етпек
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едім, көзіиен жас сорғалағаньш көргенімде »е істерімді 
білмей, сасқаиымнан:

— Мен сенің жайдары мейріміңе қарап алданып кал- 
ран «кем. Сені қуантудьщ орнына ренжітіп алдым, енді 
не істейін? Айтшы, не десен, де бәрін істейін? — дедш 
оған.

Қьі'3 біраз тыныштанғандай болды.
— Еғер, менің кезімнің жоғалуын тілеп, көңлің сонда 

жай тауьга, қуанатын болеаң, онда өзімді-өзім казір 
өлтіруге әзірмін!

Қыз басын төмен сальш, терең ойға шомды.
— Надыма, ренжіме, мен тіпті казір қарамды өші- 

рейін. Бул жерге енді қайтып келуші болмайын! — дедім.

Қыз ай сәулесі түскен қум үстіне еаусағьшен бір- 
деңелерді шыймайлап сызып отыр.

— Мен сені сүйем! Ал сенің оден үшін ренжігеніңе 
шыдай алатын емеспін!— дедім тағы да.

Осыны айттым да, зор үмітпен қызға телміре қаран 
қалдым. Ақыр аяғында қыз тіл қатып:

— Әрине, сіз батылдьгқ істедіқіз. Мен де сіздің қолы- 
ңыздан булқынып шықтьгм. Еғер імен сіз үшін жылағаін 
болсам, онда сізді айьштаған да болар еді-м: өйткені сізді 
батылдық жасауға итермелеген өзім ғой, — деді.

Қыз тағы да біраз үнеіз отырды.
— Жылауыма өзімнің бақытсыздығым себепкер. Ме- 

ні әрі ба'тыл, әрі уятсыздыққа итермелеген де сол жағ- 
дайдың керісі. Шарнғат заңымен молдалар еркек отыр- 
ған жерде әйелдің тіпті үн шығаруына да тыйым салды, 
ал мен міне, еркектщ алдында бетімді де жаппастан, 
мүлде таныс емес жат адамімен еркін оөйлесіп отырмын! 
Сіз мені қанша жаста деп ойлар едіқіз?

Меніңше қыздың жасы жыйырмалар шамасында сы- 
яқты. Ойланып қалдым, бірак, бір де-бір әйел, не .қыз өз 
жасын дэл айтқанды сүймейтіндігі есіме түсе койды да, 
аздап кішірейтіңкіреп:

— Сенің жасын он жетіде, — дедім.
Қыз мырс етіп күлді де:
— Менід жаеым жыйырма сегізде. Сіз жасьшды кіші- 

рейтумен алдап, өтірік қуанткыңыз келе ме? — деді.
Қыз тағы да мунайды, оның жүзін қайғы басты.
— Міне, осынша жасқа келеем де әлі турмысқа шық- 

қам жоқ. Күтудемін.

Ю  II Бухара 145



— Нені?
Қыз менің бул сурауыма өзініқ өмірбаянын айтумек 

жауап берді».
* *

*

Бурхан молда айтып отырған узақ әңгімөсін тағы да 
үзіп, баска бір иәроелерпе айналыса бастады, бірак 
тыңдаушылар бастаған әңгімесін тольгқ баяндауын өтін- 
ді. Ол алдында турған қою кара шайды бір урттап алды 
да, кесесін кілем үетше қойып тағы да еөйлеп кетті.

«Қ А й Р Ы М Д Ы X О Ж А Н Ы Ң Қ Ы 3 Ы»

«Қыз маған былай деді:
Мен ата-анамның жалғыз перзенті едім. Жасым ок 

алтыға толғанда шешем күйеуге бермек болды. Айтты- 
рушыларды күте бастады. Бірақ, айттырушылар кезінде 
келе койған жоқ. Осылай жүргенде тешем қайты-с болды, 
ол кезде жасьгм он сегізге келген болатын. Әкем осы 
Хожа мазарының хазреті еді. Ал Хожалар, сонық ішінде 
Хожа Убонның урпағы менің әкем де өздерінің кыздарын 
тек өз урпағынан болмаеа сол рудан шыккан адамдарға 
ғана күйеуге береді. Ал біздің руымызда мені аттанды- 
рарлықтай бір де-бір жас жігіт болған жоқ-

Шешем қайтыс болғаннан кейін бір жылдан сон. әкем 
баска бір әйелге үйленді. Менің жасым он тоғызға 
жетті.

Өгей шешем үй ішіндегі ауыр жумыстардың бәрін де 
менің мойныма артьш қойды. Онымен койміай ол қолыма 
кітап алып отырғанымды көрсе-ак болғаны, өршелене 
айқайлап:

— Кітап оқыған кыздар бузылады, бузық болады! — 
дейтін болды.

Ал түн бойына әкемнің кулағына сыбырлап, менің 
үстімнен шағым айтумен бодады:

— Сіздің кызыңыз н-ешетүрлі уятсыз газелдер оқыйды. 
Буған кезінде тыйым салыңыз, кітаптарын тартып алып, 
өзін тезірек күйеуге беру керек, -—деп соғатын болды.

Осы үйден, мына қулазыған шөл даладан, мүмкінші- 
лігінше жылдамырақ кетуді арман еттім. Маван мынадай 
ой келді:
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— Мейлі, меніқ күйеуім жетпіс жасар шал болсын! 
Маған ешкім табылмайтындай, шынымен-ак қожалар- 
дың тукымы таусылып қалғаны ма.

Ал біздің руымыздың еркектері хажылардыц қызда- 
ры мен өздерінің шакіргтеріне әдет-ғурып бойынша сый- 

лыікка әкелінген сыйыр мен кой сыяқты іартуға берілген 
қыздарға үйлөнетін. Сондыктан, маған күйеу қайдан 
табылсын?

Төрт жылдан кейін өгей шешем де өлді. Әкем мунан 
соң үшінші әйел алды. Бул кезде менің жасым жыйырма 
үште болатын.

Соңғы өгей шешемнің жақсылығы бурынғыдан артып 
кете койған жоқ.

Бул шешем өзімдің туған анамның көйлектері мен 
буйымдарына қолыңның ушын тигізуші болма, деп талап 
қойды.

— Әйелдің мураеы әйелге тиісті. Ал саған деген көй- 
лектерді сені бай алға-нда, езіішің күйеуің тіккізеді,— 
деді ол маған.

Ол мундай т.алап қоюмен ғана тынған жоқ, біздің үй 
ішіміздің мүліктергн урлап, өзінің туыскандарына карай 
тасый ба-стады. Әкем әйелгкің бул қылығына шыдай ал- 
май, үйден біржолата куып шыкты. Содан бастап мен 

үй ішіндегі бірдөн-бір ханыша болып қала бердім. Жа- 
еым жыйырма беске жетті.

Әке-шешесі жок Ситораны өзіме қызметші етіп алып, 
тәрбиелеп өсірдім. Қазір онын, ж-асы он екіде. Менің бар- 
лык қайғы-касіретімді білетін жалғыз ғана оол.

Бір кезде Әулие Хожа Убон урпағьшан шыққан, өзі 
Бухарада туратын Хожа-ның бірінід әйелі қайтыс болып- 
ты. Оның жасы елуде екен. Сол Хожа мөні айттырмақ 
болып кісі жіберді. Әкем оған:

— Мен қартайдым. Бөтен жанашырым жоқ. Қызым- 
ды өз үйіме келіп, іқолымда туратын жалғыз басты адам- 
ға ғана күйеуге беремін, — дөп жауап кайтарды.

Әрине, қалада өз алдына үй-жайы, кәсібі бар адам 
әкемнің бул шартына келіспеді.

Мунан кейін мен мәңгілжіке жарсыз жалғыз өтетініме 
көзім жетті. Қайланы тастап, шөл далада өмір сүретін, 

сараң кайынатаның қолына келіп күшік күйеу болуға 
Хожа У бон урпағынан кім келісе дояр дейсін?

Осы жаока келгөнге дейін мен махаббіат сезімін 
былай қойғанда, тіпті жай ғана еркек жүзінө көз салға-н
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адам емеспін. Дүниеден біржолата түңіліп жүргенімде 
осы жапан түзге Хожа Убонның ежелгі әдет-ғурыптарын 
батыл бузғая бір адам пайда болды. Мен дін, ата жолда- 
ры, әдет-ғурыптарының қулақкесті қулы, қурбаны бо- 
лып жүргенімде, ежелден етөк жайған осы дағдынын 
бірөуін болеа да батыл бузған ер жігітті жан-таніммен 
сүйдім. Мен сол жігіттің әрбір кадамын үй кабырғалары 
арқылы, өзімнің есідшнен сьгғалап аддумен болдым. Ме- 
нің оған деген ынта-яиетім барған сайын арта берді.

Ақыр аяғында оол жігітке ауған көңлім ақындардың 
махаббат деп атаіп, сол үшін қайғы-хасіретке түсетін, сол 

сезімнен бойьща жыланның зәрлі уыіндай у тарайтын дә- 
рөжеге жеттім, халім бітті».

Жүрегі дірілдеп, бойын әлдеқандай ушқыр оезім би- 
леген қыз аладдны мен беліиен жоғары карай, кеудесіне 
дейін сыйпап, шкірегін қатты басып де,м алды да, сөзін 
жалғап:

—• Махаббат бөгет салынған су сыяқты. Мезгілі же- 
тіп, кемеліне келгенше тунып, тып-тыныш тура береді. 
Ал, егер көлемі шеқберінен асып, ендігі жерде бір жаққа 
бетальт кетпек болса, алдымен тамшылап қана өтеді. 
Оная соқ тасқын калпынан асьш, қаһарына мінгенде 
оны өшқандай күшпен бөгеу мүмкін емес. Ол жольшда 
кездескөн әрқандай бөгеттің күл-талқанын шығарады! 
Мі«е, менің де махабібатым осындай, — деді.

Қыз жауап күткендей, маған қарады.
— Сен айтқан бақытты жігіт кім болды екен? — деп 

сурадым мен.
Қыз маржандай тізілгөн ақ тістерін жарқыратып, 

маған карап күлімдеп турьш:
— Егер бағанадан бері еоздерімнен өзіңіз аңғармай

отырған болсадыз, онда жауап берейін: Ол — сіз. Кебіс- 
тер жөніндегі қульгқтың қупыясын ашып, сіз менің әкем- 
ді сыкак еттіқіз, оны өзіңіздің торыңызға түсірдіңіз. 
СонЫмен менің Хожа Убон дағдыларын талқандау се- 
німімді ояткан да сіз. Бул дүниеден біржолата түңілш 
күдер үэіп қойған кезімде емір үмітіяе қайтіа оралткан 
да сіз. Жас қаным кайяап, арман еткен, оол бір күшті 
тасқындай тасып, жаңа үміт тудырған сенім үстінде 
осы адамға қол жалғайын деп бел байлатқан да, сіз, — 
деді. _

Не істерімді, не дерімді білмей қалдьш. —
— Мен,— д-еді қыз, — сізбен ашыктан-ашык, ерлі-
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зайыпты болып өмір сүргім келеді. Бірақ, арам ойлы 
ниетке жол бере алмдймын.

—■ Бул айтқаныңа мен де шын жүрегім, жан-тәніммен 
әзірмін. Бірак, әкемнің қайсарлығын мойыту қалай болар 
өкен?

— Оған да жол бар, тек іқажырлылық керек.
— Қандай ж ол?—• соны көре алмай турмын. Тез айт, 

бул жолда басымды да қурбан етуге әзірмін.
Қыз күлді де:
— Егер оеы жолда сіздің басыңыз курбан болса, ма- 

тан келер пайда не? Хожалар қасиетті жолдарды Хожа- 
ларға тең санады дегенді естігенім бар. Айттырушы адам 
т-абыңыз, ол адам оеының бәрін әкеме дәлелдеп, оның 
көзін жеткізеін, — деді.

Мен қарт беріні кақпанға түсіре алатындай араға жү- 
ретін түлкідей ку адамды қайдан тапсам екен деген ойға 
қалдым.

Менің ойланып қалғанымды сезген қыз, былай 
деді:

— Егер біз сәті түсіп косылып, одан кейін сіздід мына 
қулазыған далада турғықыз келмейтін болса, қазірше 
менің әкеме алдыңызға койылғая шартты орындаймыи 
деп уәде бере беріңіз. Бул шартқа төк екеуміздің некаміз 
қыйылғанға дейін вана бағынасыз. Аржағында шариғат 
бойынша сіздің қарамағыңызға біржолата өтем, қайда 
әкетем деоеңіз де ерік өзіңізде. Егер, сіз мені қалаға алып 
баратын болсаңыз, бір жапырак нан табу менің де 
қолымнан келеді, ■— киім де тіге білем, қыздарды да 
оқыта алам.

Мен алдьшен қыздың әкесінщ ау-жайын байқап альш, 
снан сон, айттырушы адам жібергім келді.

Мен осы араға келгенде туған ай екеуміздің төбеміз* 
ден асып барады екен. Қүн шығыстан көк жиекті аспан- 
ға карай өрлеп шығып келе жатқан мешіт мунарасы 
сыяқты, аппак, бірақ жарқыраған еәулесі бар, әлдекан- 
дай үлкен дөңгелек керінді.

Қыз орньгнан турды да:
— Арманым мсн тілегімді өршіттіңіз. Ендігі 'іотің бәрі. 

сіздің қолынызда. Ақын айтқандай:

Не күтеміз? Бар тағдырым қолыңда,
Өмір үшін аярым жоқ жолында.
Екі тілек: әзір басым көкірегіңде болар не,
Не болмаса жаным сенің мойныңда.
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Қызбен бірге орнымнан турып, оны кушақтадым, ол 
да мені кушактап, бауырына карай тартты.

Айқасқан кулаш жазылмастан уақыттың озғанын да 
білмей тура беріппіз. Осы кезде жарқырап атқан таң 
сәулесі біздің үстшізге өз нурын жая бастады.

— Ойбай-ау, таң атып қалыпты ғой, кетелік, біреу- 
міреудің көзіне түссек, масқара болармыз.

Қыз мені қушағынан босата салып, жүгіре жөнелді.
Мен өркеш-өркеш кум жоталармен аласа тө-белерден, 

олардьщ ойпат саға-салаларынан өтіп, айналмалы жал- 
ғыз аяқ жолмен жүріп отырып, мазарға жеттім де, өз 
кул<рама кірдім.

Келесі күні хазрет Бухарадаін к-айтьш келді.
Елден бурьш барып, оған мен сәлем бердім.
Көпе-көрнеу екіжүзділік жасап, хазреттің айтқанда- 

рын бар ықыласыммен тыңдадым, оның шаршағандығын 
байкаған еоң барып, өз жайыма кеттім.

Осы күннен бастап хазретке барып жолывдан сайын 
әрдайым оның кара басының турмысы мен семьяеы тура- 
лы әңгіме козғайтын болдым.

Әккі болған залым адам имес пе, сурауларыма қысқа 
ғана жауап беріп, менің сөзімнің сарьшына көшуге тііпті 
беттемей қойды. Ал, уакьгт болса озып барады.

Ситора жиі-жиі келеді, келген сайын ғашығьшың айт- 
кан сәлемін жеткізеді, бірақ оның әкесі ешкайда шыкпай 
қойды, сондықтан онымен жолығуға да мүмкіндік бол- 
мады.

Күндердің бір күнінде қызға Бахауиддин Хожалары- 
ның бірінен әйелі өлген алпыс жастағы карт куда түспек 
боп келді.

Қыздың әкесі айттырушьгаың тілегін кабыл алмастан 
оны ізінше ікері кайтарды.

Орайы келіп турған осы бір жағдайды пайдалана 
қойдым да, кыздьщ әкесі хазретке барып, куда түсушінің 
тілегін кабыл алмағанын білмеген адамдай түр білдіріп, 
алдағы болатын тойға кутты болсын айттьгм. Ол куда- 
ның тілегін кабылдамағанын, оның себебін, бастан-аяк 
баяндап өтті:

— Біздің урпағымыз Оспан пайғамбардан тараған. 
Оспан пайғамбардың үшінші досы екен. Ал Бахауиддин 
Хожалары бул атакка мунан нөбәрі бес жүз жыл бурын, 
Бухарада дервиштердің діни қоғамының негізш салған 
Бахауиддин Накшбаи қайтыс болғаннан кейін ғана ие
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болван. Ал Бахауиддиннің ата-бабалары кімдер болға- 
ныи ешкім білмейді. Оның урпағы Бухарада ісләм діні 
орнағанға дейінгі отқа табынушылардан шығуы да ға- 
жап емес. Сондьгктан бахауиддиндіктер бізбен калай 
ғана теңдесе алады, біз калайша оларға кыз береміз?

•— Мен сіздің қызыңыздың жасы едәуірге келіп қа- 
.лыпты деп өстідім. Шариғат бойынша қыздың ата-анасы 
баласы кәмелеттік жасқа келген соң, тезірек күйеуве 
беруге міндетті, — дедім.

— Біздер медреседе өте аз оқыдық, бірақ шариғатты 
білеміз. Хажет болған жағдайда шариғат өз ережелеріне 
де өзгешеліктер кіргізе алады. Шаркитапта: «егер хажет 
болса, жол беруге де болады» делінген.

Хазрет осы қажетті жағдайларға сыйыстырып, лайық- 
ты күйеу табылмағандығын, үй турмысы жағдайларын 
айтты.

— Егер күйеу табылатын болса, онын, ез колымда 
туруын қалаймын. Бірдқ ібәрі де дағдырға байланысты!— 
Біраз ойланып, қатты күрсінді де: — Қыздың жасын сіз- 
гө асыра айтқан болар. Менің қызым быйыл он оегізге 
шығады. Рас, шариғат бойынша қызды тоғыз жасында да 
күйеуге беруге болады, бір жағынан алғанда бул дурыс 
та: өйткені мундай жағдай қызды әрбір бөгде адамдар- 
дың көз қыйығынан аман сақтайды,— деді.

— Шариғат бойынша өздерінің қасиеттілігі жағынан 
молдалар да Хожаларға тең. Егер Хожалардан күйеу 
табылмаса лайықты молда тауып, күйеу бала етуге де 
болады ғой.

Меніқ сөзімді хазреттің қалай қабылдайтынын білгім 
хеліп, оның жүзіне зер сала қарадым. Бет әлпетінде 
шариғаттың дәл осы жерімен мүлде келіспейтіні байқал- 
ды. Алайда, мен тағы да:

— Эрине, көрінген молдаға сене беруве де болмайды. 
Күйеу болатын молда сізге қул тәрізді кызмет етуі керек, 
сіздің басы-қасыңызда болуға тиіс, сонымен катар, жақ- 
сылығыңызды асырып, жамандығыңызды жасырып, бар- 
лык купыяны сактап, осы әулие үйінің мүддесі үшін, оны 

көркейту үшін сізге көмектесуге міндетті, — дедім.
Осы сөздерді айту арқылы мен оған өзімнің күйеу 

бала болғым келетінін және алдыма қойған шарттарым- 
ды айттым. Tie қаққан кәрі тарлан менің көкейімдегілерді 
ешбір күдіксіз біліп те үлгірді. Аяқ астында кубылып, 
жүзіндегі наразылықпен, ьгза бейнесін дереу жойып,
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куанышты, бейтарап калыпқа келе калғандай болды.. 
Менің сөзімді түсінібегендей мүләйімсиді, бірақ, оныд жү- 
зіндегі ыва мен наразыльгқ титтей де бәоеқдемегендігше 
зер сала караған көзге 'айқын көрініп тур. Ол иөңілден- 
ген адамдай жауап қатты:

—■ О, сондай молда табылса десеңші. Онда үлкен той- 
дың барлық шығьтын ез мойныма-ақ алар едім. Міне, 
сіз қалаға барып, өз айтқаныңызға лайықты молданы 
тапсаңыз, оның қыз айттыру үштн, жаушы боп, маған 
атақты, курметті адам тауып жіберуіне көмектесееңіз- 
қандай тамаша болар еді.

Осы сөздерінен менің сөзімді кабыл алмағаны былай 
турсын, оның мені, үйімнен тез кет, деп жолға шығарын 
салып отырғаяын уқтым. Кемеліне келіп, тілті жаеы асып 
бара жатқан, күйеу іздеген қызымен әйел іздеп жүрген 
жігіттің дәл осы күнде көршілес болуыыан қауыптену 
сөзсіз-ақ түсінікті еді. Ол куда түсуші атақты, қурметті 
адам болсын дегенді сылтау етіп, мені дәл сондай адам- 
ды таба алмас деп те ойлап отыр.

Осы еөздерден кейін меніқ жағдайым өте мүшкіл бо- 
лып қалды: күйеу іздеу үшін тезірек қалаға кетуім ке~ 
рек, бірақ қарттың кызымен жолыкпай кете алмадым.

Ақыр аяғыяда хазрет Жондор округівде туратьш шә- 
кірттерінің бірі шакырған тойға кетті. Ситораны күтіп, 
кужрамнан өшқайда шыкпай қойдьгм.

Бір кезде Ситора келді де, былай деді:
— Ханыша ' сізге сәлем айтты. Хазрет бүгін кеінке 

қайтьгп келеді. Қае қарайысымен дуал жанындағы есік- 
тің түбінде больщыз.

Ғашығымды көру, әрине, зор қуаныш еді. Бірақ, дәл 
осы жолы онымен акырғы рет жолығатыным өзіме аян, 
сондықтан да бул кездесуім жаныма катты батты. Қыз- 
дың көңлін жай таптыру үшін енді өтірік айтуым керек, 
егер әкесінің тілегімді қабыл алмағанын білсе, қыз қай- 
ғырып, қасірет шегуі мүмкін, ең ақырғы үмітінен де тунг- 
лап, ауырып қалуы да кәдік.

Біздің каралы бақытымыз болғая ьгмырт тым ерте 
жабылды. Ауланың биік дуалы жағалауларымен жайлап 
басып, уәделі жерғе де жеттім.

Сол сәтте е с т  те ашылды. Баеына өшнәрее жамыл- 
май, үстіне түн караңғысы тәрізді қара атылас кейлек 
киген к,ыз шыға келді. Оның өрілмеген қою кара шашы 
жайылып тізесіне түеіп тур.
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Мен қолымды созып үлгірместен-аіқ қыз білегімнен 
устай алып, дуалға карай т.артты. Екеуміз де боп-боз 
боп, өшбір қыймылсыз, әрі үн-сіз бір орында қатып кал- 
дық.

— Әкеммен сөйлесюен сөзіңізді естідім, — деп әнгі- 
мені қыз баетады. — Сіз өте шебер айттыңыз. Әкем де 
сіздің пікіріңізді уккан екен. Оныд уқкандығын мен де 
аңғардым. Әкем ішіиен риза да екен. Тек уялғаннан тү- 
сінбегенсіп, мүләйімеіпті. Жай сыпайылык үшін жаушы 
күтіп отыр. Сіз енді қалаға қашан барасыз? Жаушыны 
қашан жібересіз? Өзіңіз осы күнге дейін неге кетпедіңіз? 
Егер сіз қалаға жүріп кеткен болсаңыз, жаушы ендігі 
осы жерде болар еді. Игілікті істі тез бітіру керек. «Ша- 
бан жиі сүрінгіш келеді» деген бар емес пе.

Байқауымша кыз әкееінің сөзіне әбден сеніп қалған 
екен. Оның сеніміне күдік келтірмеуді ойлап, өзімнің 
кешігу себөптерімді түсіндіре бастадым:

— Өзінді көріп рыйзалығынды алмай, қоштаспай 
кете алмадым.

— Енді мені көрдіңіз ғой. Рыйзалығымды аласыз, 
қоштасамыз да. Ал, айтыңыз-шы, қашан жүрееіз?

— Әкең қайтыеымен рыйзалығын алам да, жолға 
шығам.

— Әкем казір келеді. Оньщ келер жолын Ситора ба- 
қылап тур. Қараеы көрініеімен-ақ бізге хабар береді.. 
Мен бір куанышты хабар айтайын: Әкем әдейі сізге ар- 
нап жаңа шапан, тақыя, еәлде тіккізіп қойды. Ол өзінің 
болашақ күйеу балаеы тойға әсем киініп келетін бол- 
сын деді білем.

Бул киімдер Хожа Убонға келген әулиеге табынушы- 
лардың кебісі туралы қупыяны аузымнан шығармаған- 
дығыма арналған тарту екеиін іішім сезіп тур. Амалым 
қашла, куаньйнты хабар үшін қызға алғые -айтумен ғана 
тындым.

— Ертен, экеңнен суранам да, жолға шығам, — деп 
жауап бердім.

Қыз колымды босатпай, маған жақындай түсті. Біз 
қушақтасьш, сүйістік. Бірақ қыз 'көзімнен аққан жасты 
байқап калды.

Ол таққалғандай:
— Біздін, жылайтын шағымыз өтііп кетті ғой. Сізгене 

болды? — деп сурады.
— Сенімен кюштаеып турмын ғой. Қаладан осы сен-
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калып .бара жатқад жерге дейін қырық шақырым жол 
бар емес пе.

— Маған жылау керек еді. Кететід адамға ештеде 
емөс, қалатын адамға ауыр, өйткені ол сарғайып күтеді. 
Бірақ мен жыламай-ақ турмын ғой: Мен енді сіздің бір- 
жолата келуідізді күтем.

Қыз мені көңілдендірмөк болып, әзіл, қалжыд айтып 
тур. Осы кезде Ситоранық жотелгед үні естілді.

Ғашығым- мені аеыға сүйді де, кушағыд еріксіз жа- 
зып, былай деді:

— Жаушьгны тезірек жіберідіз! Оның ізінше тезірек 
•эзідіз де келідіз! Мен сізді асыға күтем!

Қыз ееікке карай жүгіре басьш барды да ішке кірді. 
Tape етіп есік те жабылды. Сонымен іс те бітті.

Мен ертедіде калаға жүріп кеттім».

* *
*

Біз осы узақ повесті, бар ықыласымызбен тыддаи 
отырмыз. Қужрадыд ашық өсігінен жулдызды түнгі аспан 
көрінеді. Бухара әлдеқашан-ак уйқыда, тек күзетшілер 
мен қарауылдағылардыд анда-санда хабарлаоқандай үн- 
деекен дыбыстары ғана естіледі.

— Сөйтіп, бул уақыйға осымен бітті ме? — деп сура- 
ды Абду-Салом.

— Жок, бул тарихтың әлі жалғасы да және ақыры 
да бар.

*  *

*

О'Сыны айтты да, Бурхад молда әңгімөсінің жалға- 
'Сын баяндады.

«Қалаға келісімен-ақ, кудалыққа жүретін адамды да 
таптым. Ант аткыр шал менің тілегімді кабыл алмай- 
тындығы өзіме жақеы аян. Егер, мен жаушылыққа кіеі 
жібермесем, екі жүзділік істеді деп қыз мені кіналаған 
болар еді. Оондықтан қыз алдында алдамшы, өкі жүзді 
болғым келмеді.

Жаушылыққа жүретін адам да табылды. Ол Шейх- 
рангүз Хожаларыныд бірі болатын. Өзі әрі атақты, әрі 

курметті адам еді.
Қудалыққа жібергед адамым екідші күді Хожа Убон-
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наи қайтып келді. Жүрісше карасам, бейне базарға сату- 
ға сыйырын шығарып, оныеын тіпті тірі жан сурамаған 
адамдай тәлтіректеп аяғын зорға басып келеді екен. Әл- 
сіреген адамдай күші өте солғын. Бул оолғындык оньщ 
шаршағандық белгісі емес, сәтсіздік белгісі екен. Хазрет 
қуда түое барған .адамыма намысқа тнерлік жауап беріп, 
кері кайтарыпты.

— Маған бүкіл өлкені шакырьш бір жеті бойына той 
жасай алатын, менің даңкымды бурынғыдан да арттыра 
түсетін күйеу керек. Тіпті, жүз жерден молда болса да 
жалғыз басты кедейдің керегі жоқ, — депті ол.

Мен бул сөздерге лайықты жауап қайтаруға да бел 
байладым. Тағы да есік сыртында сығалап турып, әкесі- 
нің бул оөздерін қыздьщ калай тындайтынын да ееіме 
түеірдім. Сондықтан, мен ең алдымен, кыздың жағдайын 
білгім келді. Сол ойға тоқталдым. Көп кыйьгашылықтан 
кейін, ақыр аяғында, Хожа У'бонньщ Бухарада туратын 
урпақтарынан хазрет қызыныц жынданып кеткенін, ооның 
салдарьгаан асылып өлгенін естідім.

Мундай өлімге мен де даяр едім. Бірак, тоқталдым. 
Өйткөні жүрегім әлденені .күтіп, үміттенетін, әлденеге 
оенетін сыяқты. Осының салдарынан ауырып та қалдым. 
Мәжнүн сыяқты жалаңаяк, жалаңбас туған қаламның 
көшелерін кезіп кеткім келді. Есім ауысып, жындаяа бас- 
тағанымды сездім. «Бухара көшел-ері мәжнүнге тар бо- 
лар» деп ойладым. Сонан соң тауға карай жол тарттым. 
Бір жыл өткеннен кейін көңлім жай таба бастады, ал 
жінші жыл өткенде бойыма кайтадан күш жыйнап, кал- 
пыма келдім. Міне, енді осында қайтып оралдым. Доста- 
рьгм, мөн тағы да еіздөрдің орталарындамын. Тағы да 
бірге болып, білім ал.амыз».

Бурхан молданың әңгімесі барлығымыздың да жүре- 
гімізді тебрентті. Оеыдан кейін бурынғы шаштараз Рах- 
мат молда марғуландық бір әйелге ғашық болған сауда- 
гер туралы әңгімені айтып, барлығымызды да көңіл- 
дендіргісі келді. Саудагердің ойьга сезіл қалған сатушы 
«еркек үстіие яәрекже жамылып саудагерге жолығып, оны 
мыктап алдаған екен.

Рахмат молданың осы жайьгадағы әңгімесін естіген 
соң барлығымыз да көңілденіп, қаркылдап күлдік.

Сауық кешіміз түнгі сағат екіге дейін созылды.
Мен Бухарада әдебиетке кумар адамдардың көкейге 

қонымды, қызык әңгіімелерін осы жолы алғаш рет тың-
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дадым. Бул кеңес біздің медреоеде болатын бурынры,. 
дағдылы жалпы әңгімелерге ешбір уксамайды.

Абду-Салом мен оның табақтастары мына адамдар- 
мен салыстырғанда кеуделерінде жандары жоқ адам тэ- 
різді екен.

Қонақтар кетпек боп орындарынан турған кезде, 
Шарифжан Махдум мөні нусқап, муғалімім Абду-Са- 
ломға:

— Егер мына балава ағасының қужраеында туруға 
тар болса, онда біздің үйге жіберіңіз. Сонда жүріп, бір 
жағынан әрі қызмет істеп, әрі оқыр, деді.

— Ж аксы!— деп келісті муғалім.
Бір күннен кейін Шарифжан Махдумның үйіне бар- 

дым.
Мир Араб медресесі қабырғаеында өткізгея өмірім- 

осылай аяқталды.

Е К І Н Ш І  Б Ө Л І М Н І Ң  С О Ң Ы



Е С К Е Р Т У

Тәжііюстаниың карт жазушысы және ғалымы Садрид- 
дин Айнидің «Есте қалғандар» («Еддоштхо») кітабының 
екінші бөлімі өткен ғасырдын. 90-шы жылдарыньщ бас 
кезін қаімтыйды. Автор бул кітапты «Қалада» («Дар 
шаіхр») деп атаоа да, тек Бухараны оыйпаттаумен тьгнбай, 
қыетак турмыеына аряалған тараулар да еңгізгея. «Есте 
қалғандар» кітабынық бірішиі бөлімі сыяқты осы екінші 
бөлімінде де материалдардың документалды болуымен 
катар, өмірлік Бухараның турмыс-жағдайлары көркем 
тілмен суреттелген. Бул кітапта С. Айнидің озат ғалым 
және әдебиетші Ахмада Калла Дониш (1827—1897 жыл- 
дар) туралы және XIX ғасырдың бас кезінде тәжік 
жастарьгның орыстарға жақындасу жайындағы, орыс әде- 
биетше умтылуларын, оөйтіп орыіс тілім үйреяушілердің 
Бухарада қуғынға ушырағандыктарын жазған тараула- 
рынын. ерекше маңызы бар.

Аудармада кітаптың түп нуоқасындағы идеялык жә- 
не көркемдік байлықтарыя толык сақтау көзделді. Тәжік 
тілінен орысшаға аударғанда азвана езгерістер болды: 
Кітаптың соңғы бөлімінен Марғуландағы саудагердің ісі 
туралы әңгіме қысқартылды. Сонымен катар, кітаптың 
әдеібиет зерттеушілік маңызы ғана бар беттерін де қые- 
қартуға тура келді. Автордың оеы «Есте қалғандар» кіта- 
бында суреттеген бірнеше адамдар онын, будан бурынғы 
жазған романдары, повестері, әңгімелерінің кейіпкерлері. 
(Мысалы, Мажид Кахкашовды С. Айни өзініқ «Бухара 
жендеттері» повесінде суреттеген болатын. f. б.)-
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