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едактор баѓаныР

Ќ±рметті оќырман!

құрметпен Бас редактор
Гүлжанар АмАнтАйқызы

Ұлт жұмысы жолында істеген ісі мен басқан ізі жарнамасыз ақ үлгіге айналатын 
тұлғалар болады. Ондай тұлғалардың ұлтына деген риясыз сүйіспеншілігі барлық 
болмыс-бітімінен айқын көрініп тұратыны да ақиқат.

Сондай тұлғалардың бірі – ерекше дарын иесі ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
халықаралық Ш.Айтматов атындағы академиясының академигі, «Парасат» 
отденінің иегері, жазушы, драматург Рахымжан Отарбаев болатын.

Құрметті оқырман, журналымыздың қолдарыңызға алып отырған кезекті санын 
қазақтың қайталанбас хас дарыны Рахаңның құрметіне арнадық. Жазушының 
өмір жолы мен шығармашылығына шолу жасай отырып, ол туралы естеліктерді 
топтастыруды жөн көрдік. Сондай-ақ, журналымыздың осы санынан жазушының 
«Бас» романын оқи аласыздар.



Әбдіжәміл нҰРПеЙІСОВ,

�АЗА�ТЫ� 
ЧЕХОВЫ

Халық жазушысы,

Қазақтың көрнекті жазушысы, халықаралық бейбітшілік қоры алтын медалінің иегері 
Рахымжан Отарбаевтың шығармашылығы Ресей оқырмандарына етене таныс. атақты 
«Роман-газета» журналы жақында (22-саны) қаламгер туындыларына бір санын тұтастай 
арнаған. Оған жазушының «Шыңғыс ханның көз жасы» повесі мен он алты әңгімесі енген. 

Қазақ әдебиетінің мерейін өсіріп жүрген жазушыға құтты болсын айтамыз.

Мен бүгін іні-досым, жазушы Рахымжан 
Отарбаев туралы көптен бері көңілімде 

жүрген ойымды қысқаша ғана білдіргім келіп 
отыр. Халқымызда «әр пайғамбар өз тұсында» 
деген аталы сөз бар.Ол сірә, әр заманның, әр 
қоғамның өз тұсындағы өмір салты, үрдіс-дәстүрі, 
тіпті, әрі-бері ден соң тура тіршілік әрекетіне 
қарай айтылған сөз болар. Міне, сол әртүрлі 
қоғам, әрқилы заман көрінісін, адам өмірінің 
небір қым-қиғаш, шым-шытырық тағдырын 
көрсететін құдіреттей күш – ол көркем сөз, 
көркем әдебиет. Сол әдебиеттің ең бір парасатты, 
ең бір елгезек ұшқыр жанры – әңгіме екенін де 
білесіздер. Қай халықтың да «әп» дегенде ауызға 
алынар ең ірі романист, эпик жазушыларының 
көпшілігі, оның ішінде кеше ғана дүниеден өткен 
қос дана – жазушы Мұхтар Әуезов пен Ғабит 
Мүсірепов те жазушылығын әңгімеден бастаған. 
Орыстың әлемге әйгілі жазушысы Чеховтың 
ұлылығы басқа шығармаларынан бұрын алды-
мен осы елгезек, ұшқыр жанр – әңгімелерімен 
ауызға ілігетіні белгілі. Ал, қазақтың арғы-бергі 
ғұмыр-тіршілігін осы ұшқыр әңгіме жанрының 
атасы Бейімбет Майлиннен артық ешкім де су-
реттей алған емес.

Әлгінде Чехов дедім ғой. Сол Чеховтың «Тос-
ка» деген, небәрі үш-төрт беттен тұратын қып-
қысқа әңгімесінде арбакеш шал әңгіме болады. 
Осының алдында ғана жалғыз баласы өлген. 
Осынау дүниеде көкірегін өртеп бара жатқан 
қайғы-қасіретін айтып, мұңын шағатын тірі жан 
болмағасын қайтсін, күні бойы кісі тасып көктен 
жауған қар астында мүлгіп тұрған дәл өзіндей 
кәрі атына мұңын шағады. Міне, бар әңгіме кәрі 
шалдың кәрі атқа шаққан мұңында. Осынау 
адыра қалғыр жалған дүниеге деген реніші мен 

жүрегін өртеген шері... Осы кұйттай әңгімеге 
бір сәт, бір ғана сәт ойланып қараңыздаршы. 
Осында бүкіл жер бетіндегі адам-пендеге ортақ 
тағдыр бар емес пе? Міне, әңгіме жанрының 
бүкіл құдірет күшін осыдан-ақ байқауға бола-
ды. Чеховтың осы кіп-кішкентай әңгімесіне 
бүкіл адам тағдыры сыйып тұр және соның бәрі 
қазаққа да, орысқа да, ағылшынға да, қытайға 
да, қаласа тіпті африкалықтарға да, бәрі-бәріне 
де ортақ , бәріне түсінікті. Сондықтан да, сен 
жан-тәніңмен қабыл алып, жүрегіңмен түсініп, 
әлгі арбакеш жетім шалмен бірге өзің де қосыла 
тебіренесің, өзің де, қосыла күңіренесің.

Мен, өз басым Рахымжанды бүгінгі, яки XXI 
ғасырдағы қазақтың Чеховы дер едім. Рахымжан 
өте шебер, өте ойлы және жаны сұлу жазушы. 
Ол ең алдымен әрі ұшқыр, әрі асқан шеберлікті, 
парасатты суреткерлікті талап ететін әңгіме 
жанрының асқан ұстасы. Рахымжанның маған 
ұнайтын тағы бір қасиеті – ол сондай қарымды 
да дарынды қаламгер бола тұра кейбіреулерше 
кеудеге ұрып мен мұндалап, өкіректеп, өзін 
жарнамалап жария қылудан аулақтығы. Айтса 
адалына жығылатын жаны нәзік, сезімі сұлу 
қарапайымдылығы.

Иә, жазушы адам қайда жүріп, қайда тұрса да, 
не жазса да өзінің әр қимыл-харекеті арқылы ең 
әуелі өз халқының, өз ұлтының мұң-мұқтажын, 
қайғысы мен қуанышын, жетістігі мен кемшілігін, 
қысқасы, өз ұлтының сөзін сөйлеуі керек. Рахым-
жанды мен дәл сондай жазушы деп білемін. Ол 
қазақтың ұлттық рухы бар жаңа әдебиетінің ең 
алдыңғы қатарында тұрған жазушы дер едім. Ал, 
ендігі кезек осындай ойы терең, парық-парасаты 
биік Рахымжандай қаламгерін халқы, елі қалай 
қадірлей білетініне байланысты.
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Ұлықбек еСДӘУлеТ,

ОЛ ӘУЕЛДЕН 
ПРОЗА ШІН 

ТУ
АН ЖАЗУШЫ 
ЕДІ...

Қазақстан Жазушылар Одағының басқарма 
төрағасы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері

Рахымжанмен алғашқы танысуымыз Жұмекен 
Нәжімеденов ағамыздың үйінде болды. Жұмекен 
аға оны Жұматай Жақыпбаев екеумізге «оған 
қарағанда көргендерің көп ғой, көз қырларыңды 
сала жүріңдер» деп көп тапсырды. Артынан дос әрі 
сыйлас, сырлас болдық. Орынды-орынсыз әзілдесе 
беруші едік. 

Ноқта киіп көрмеген асауға қалай ие боларсың!? 
Мен оған “Қабырғасы қарағайдай қаба жалды қара 
айғыр” деген ат қойған едім. Жолыққанда осы 
теңеуімді қысқа қайырсам: “Сен менің титулда-
рымды түгелдеп, толығымен айт!” деп, ақсия күліп, 
қобыраған шашын жоғарыға бір сілкіп қоятын. 
Қайта тумас қазақ, қайталанбас қаламгер еді ғой.

Жұматай кейін «аға сені маған да тапсырды ғой, 
бас жағы қиын болып тұр, бір нәрсе алып келші»деп 
әзілдейді екен. 

Оның әлем классиктерімен деңгейлес жарық 
жұлдыз екендігі енді білініп жатыр. Әлем елдерінен 
жазғандарына сұраныс көп түсе бастағанда кетіп 
қалғаны қандай өкінішті! Рахымжан – қытайлар 
таза өз тілінде кітабын тәржімалаған алғашқы қазақ 
жазушысы. Ешкімнен қаймығып көрмеген, адал 

жүретін, ақ сөйлейтін заманның 
батыры еді. 

Шерағамыз 1980-89 жылдары 
«Қазақ әдебиеті» газетін басқарды. 
«Қазақ әдебиетінің» сол кездегі 
кескін-келбетін бүгінде көп адам 
аңыз ғып айтады. Әдеби сын, өткір 
мақала, фельетон мен очеркгің 
түр-түрі, ең аяғы анекдот пен 
қыжыртпаға дейін табылады екен 
газеттен. Сол кезеңде Рахымжан 
Отарбаев редактордың айтуымен 
«Арал тағдыры – адам тағдыры» 
деп мәселе көтереді. Арал мәселесін 
жазған Рахымжан Отарбаевтың 
мақалалары қолдан-қолға өтіп 
оқылып, «Қазақ әдебиетіне» 
хаттар ағылып келе бастайды. 
Қысқасы, Рахымжан өзінің өткір 
мақалаларымен сол жылдары 
Қазақстан КП Орталық комитетін 
аяғынан тік тұрғызды, бүкіл 
Қазақстанды шулатты. Аралдың сол 
тұстағы обкомына «Аралды құртқан 
сен» деп кеудесіне сұқ саусағын 
қадауы ол кезде барып тұрған нағыз 
көзсіздік еді ғой. Отарбаевтың 
журналист ретіндегі «жұлдызды» 
сәті осы жылдары басталды деуге 
болады.

Ол қалам ұстаған алғашқы 
жылдарда өлең жазғанын білемін. 
Бірақ, онысын тез қоя салды. Өзінің 
әуелден проза үшін жаралған адам 
екендігін түсінген болуы керек. 
Ал, прозасы қайталанбайтын 
өзіндік ерекшелігімен биіктеп, 
оқырмандарын тез тауып алды.
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Якуб ӨмеРОҒлы,
Еуразия жазушылар бірлестігінің басшысы

Халық арасында бір адамды жақсы 
танығың келсе, ол адаммен жолға шық 

деген сөз бар. Сол секілді Рахымжан Отар-
баевпен біздің таныстығымыз да бір сапарда 
басталған... Астанадан Зайсанға бірге барған 
болатынбыз. Одан соң Татарстанның астана-
сы Қазанға,Түркияға және Қазақстанға бірге 
сапар шектік. Бір-бірімізді жақын таныған 
сайын достығымыз арта түсті. Оны танып, дос 
болғандағы сезімімді сөзбен жеткізу мүмкін 
емес. Оның ізгі ұстанымы мен адамға деген 
көзқарасы, кішіпейілділігі бір төбе. Мәдениеті 
де жаңадан танысып жатқан адамды да өзіне 
тартып тұратын еді.

Рахымжан Отарбаевтың еңбектерін 
Түркияда да газет басылымдарына 
жарияладық. Қазақстанның Анкара Үлкен 
елшілігінде кітаптарын таныстыру мақсатында 
жиналыс өткіздік. Жиналыста мен кітаптарды 
таныстырушы ретінде сөз сөйледім. Сол күні 
оны танитындар жиналыста көптеген сұрақ 
қойды. Жиналыстағы адамдар бірнеше сағат 
ішінде оның көзқарасына және мінез-құлқына 
деген танданыстарын жасыра алмады.

Ол тек менің ғана емес сонымен қатар 
отбасымдағылардың да досы еді. Анкараға кел-
ген кезінде балаларыммен таныстырған едім. 
Еуразия Жазушылар бірлестігінің бақшасында 
кешкісін бәріміз бірге отырып шай ішкен бола-
тынбыз. Сол бірге өткізген қысқа ғана уақыт 
ішінде қызым мен ұлым Рахымжан ағасына тез 
бауыр басып кетті.

Рахымжан Отарбаев қиын кезеңде жазу-
шы болды. Қазақстан тәуелсіздігін алған 
алғашқы жылдар әдебиетшілер үшін оңай 
кезең болмады. Көптеген ақын-жазушылар 
ол кезеңдерде отбасын асырау үшін қаламын 
тастауға мәжбүр болды. Рахымжан Отарбаев 
болса сол қиын кезеңде де қаламын қолынан 
тастамады, жазуын жалғастырумен болды. 
Өтпелі кезеңдерде қаламын қолына алған жа-
зушылар аз болғанындай, сол кезеңде де қазақ 
қоғамының өмір сүргені туралы жаза алатын 
авторлардың саны аз болды. 

ОТАРБАЕВТЫ� �АЗАСЫ – 
ОРНЫ ТОЛМАС ӨКІНІШ

Ірі әлеуметтік оқиғаларды жаза білу үшін 
кетіп қалу керек болды. Сондықтан, көптеген 
жазушылар сол кезеңдегі әлеуметтік оқиғаларды 
жаза алмады, Рахымжан оны жазғандардың 
қатарында болды. Оның шығармаларын оқыған 
сәтте қиын жағдайға тап болған жастардың 
жағдайын түсіне аласың. Негізі сол кезеңде 
қолындағы қаламын тастамауға ұлы жазу-
шылар ғана қол жеткізе алады. Біз білмейтін, 
танымайтын адамдардың өмірі туралы 
оқығанда, қылмыс болып саналса да қаламын 
тастамаған жазушының жағдайын түсіндік. 
Біз авторлардың қоғамдағы толеранттылықты 
дамытуға және адамзаттың өркендеуіне қосқан 
үлесіне назар аударуымыз керек. 

Ол оқырманға Махамбет туралы айтып берді, 
бірақ, оның пьессасын көргеннен кейін ол 
Жәңгір Хан жағдайын еске түсіре білді. Оның 
шығармаларын оқығаннан кейін Жәңгірге 
ашулы болса да, оқырман басқаша көзқараспен 
яғни, түсіністікпен қарай бастады. Бір-бірімен 
соғысқан екі жақтың психологиясын оқырманға 
түсіндіре білген жазушының бірі Рахымжан От-
арбаев еді.

Оның дүние салуы Қазақ халқы және 
болашақ әдебиет үшін үлкен жоғалту болды. 
Жаны жәннатта болғай!
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Досы көп еді

есмұхан ОБаеВ,
Қазақ КСР Еңбек сіңірген өнер қайраткері,

«Барыс», «Парасат» орденінің иегері,
театр режиссері, профессор,

Рахымжан Отарбаев деген есім халыққа жа-
зушы, драматург, қоғам қайраткері, саясаткер 
ретінде ғана емес, адами болмысымен ертеден 
таныс. Бір терінің пұшпағын илеп, театрда бірге 
жүрдік. Алғаш 20 шақты жыл бұрын Астана 
қаласында кездестік. Бірақ, таныстығымыз 
Алматыдағы Жазушылар үйінде, жазушылар 
ортасында бір іссапарларда, жиын-отырыстарда 
басталды. Рахымжанның жасындағы, сапындағы 
жігіттер тұлпар мінезді, көңілі ашық, көтеретін 
проблемасы ұлттың әдебиеті, ұлттың болмысы, 
ұлттық өнердің өркендеуі болды.

Ол кез Асқар Сүлейменов, Дулат 
Исабековтердің жаңадан шыққан кезі, 
Нұрлан Оразалин, Оралхан Бөкей секілді 
жігіттердің тұсы. Мен Рахымжан От-
арбаевпен әдебиеттің бір қырын, жаңа 
бір пұшпағын ұстап, көкпарға қосылған 
жігіттер секілді, тұлпар мінезді сері, 
қарапайым әрі менмен жігітті томағасын 
сыпырсаң ұша жөнелетін қыранға 
ұқсататын едім. 

Рахымжан досы көп, дұшпаны аз адам 
болды. Турасын бетіне айтып, сөзбен тіліп 
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тастайтын. Драматургияға 
келуі де тегін емес. Драматур-
гияны кесек тақырыптардан, 
үлкен тұлғалардан, ойлы 
проблемалардан бастады. Ол 
кісінің жанынан ешқандай 
проблемалы дүние көлденең 
өтпеген. Жанған отты 
үрлесеңіз лаулай түсетіні 
секілді, Рахаң сондай оттың 
ортасында жүрді. Ең алғаш 
екеуміз кездескенде, Бейбарыс 
сұлтан туралы пьеса жазғанын 
айтты. Мен тек Байбарыс 
деген атын білемін, одан басқа 
тарихтан көп біле бермеймін 
дедім. Байбарыс па? Бейба-
рыс па? дегенімде, халық 
үшін – Бейбарыс, тарихта – 
Байбарыс деді. Сол пьесаның 
маңында екеуміз біраз әңгіме 
құрдық. Маған оқы деді. 
Мен оқыдым. Содан кейін 
қойылымның сахналануы жай-
ында әңгіме жүргіздік. Егер 
әлемді қаратқан сұлтанның 
ерліктерін қойсақ, тарих 
сабағы болып кететін еді. 
Театрда тарих сол қалпында 
беріледі, бірақ көркемдігі 
жағынан көрерменді өзіне 
тартып әкетуі, баурап алуы, 
тәрбие беруін ойлана келе, 
бала кездегі көрген зорлық-
зомбылығынан, құл боп 
сатылған кезеңнен үзінді алып, 
тартыс, күрес, жаугершілік, 

қолбасшы, халықты 
ұйымдастыру қасиетін қосып, 
халық көретін қасиетті ұғым 
ретінде елі мен жері, суы мен 
жусанын қостық. «Өзге елде 
сұлтан болғанша, өз еліңде 
ұлтан бол» деген сөз бар. 
Пьесада да кейіпкердің өз 
елі табылды, елінің жусаны 
табылады. Пьесаны берді де 
өзі жоқ болып кетті. Астанада 
кездескенімізде «қазір режис-
серлар кейде сөз қуып кетеді, 
бұл – әрекеттің қойылымы. 
Жаңа бір қозғалыс, жаңа бір 
музыкамен әрлесек» деді. 
Мен бірден Юрий Ханин-
го деген орыс режиссер бар 
дедім. «Орыс не түсінеді?» деп 
сұрақтың астына алды. Мен 
режиссерға аударып берсек, 
түсінетінін айттым. Сол пье-
са әлі күнге дейін М. Әуезов 
атындағы драма театрында 
жүріп жатыр. Аз болғанда 
15 жыл болды. Бұл пьесамен 
Қазақстанды аралап шықтық. 
Кореяға бардық. Пьесада 
актер Азамат Сатыбалды және 
тағы екі актерлар ойнайды. 
Пьесаның ұзақ жыл бойы 
жүруіне себеп болатын– ада-
ми процестер. 

Автор адамды зерт-
теу мәселесімен, адамды 
түсінумен, адамның ар-
маны, зұлымдығымен, 

қорқақтығымен, адамның 
іштей батылдығымен ерекше. 
Рахымжанның қай пьесасын 
алса да барлығында көлемді 
мәселелер көтерілген. «Бас» 
пьесасын алып қарасақ, астар-
лы шындық, өкініш жатыр. 
Халқымыздың кейде сорлы 
халық болып көрінетін кездері 
болады. Қызмет бабында 
басын көтерген бір адамды 
Махаббетпен байланыстырып, 
шешімін тапты. Бұл – үлкен 
шығарма. Драматург бүгінгі бо-
лып жатқан жағдайды жазып, 
ертеңгі болатын оқиғаны білуі 
керек. Сол жағынан келгенде 
Рахымжан Отарбаев тарихи 
тақырыптарда кеңінен қалам 
тербеді. Соған қарама-қарсы 
бүгінгі күннің тақырыбын 
айтатын пьесасы бар. Аме-
рикадан келген келімсектер 
қазақ шалдың жерін тартып 
алады. Шалдың кемпіріне дейін 
күзетші етіп жұмыс істетеді. 
Америкалықтар өсіретін асыл 
тұқымды малға шалдың жалғыз 
бұқасы тиіскеніне қарсы 
шығып, барлығын тартып 
алғысы келеді. Бұл жерде де 
қазаққа тиесілі жер мәселесін 
көтереді. Рахымжан Отарбаев 
өз заманының заңғар тұлғасы. 
Театр тарихында да, әдебиет 
тарихында да есімі сақталатын 
кемеңгер жазушы.
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Георгий ПРЯхИн,

мӘСКеУ

ӨЗ ОТАНЫН 
ЛЕРМОНТОВША 
СЙДІ

белгілі орыс жазушысы, баспагер

Ол құдды әртістікі сияқты, ақалтекенің жа-
лындай төгілген шашымен, жас жолбарыстың 
аяңындай жүрісімен ерекшеленетін. Ешкімге 
ұқсамайтын сондай бір ерекшелік оның жазу-
ында да болды, болды деймін-ау, бар я болады 
да! Ара-тұра жаныңды қытықтайды, сонымен 
қатар, ол жерде ақиқат та, өткірлік те бар еді: 
оқып отырып, жан жарасын емдеуіңе һәм 
бір жеріңді аямай жаралап алуға да болады. 
Қазақстанның жаңа, я жаңаша ұлттық әдебиетін 
«Рахымжан Отарбаев» есімінсіз елестету қиын. 
Өз Отанын Лермонтовша сүйген, әдебиеттегі 
қарым-қатынасы канондық шеңберге де, 
хрестоматиялық қалыпқа да сыймайтын, кейде 
тіпті, еменге қарсы біткен бұтақтай жайсыздық 
туғызатын осы бір жазушының «Шыңғыс 
ханның көз жасы» шығармасын, өз басым, 
белгілі бір елдің ғана емес, сонымен қатар, 
біздің кешегі посткеңестік прозаның асқар 
шыңдарының бірі деп есептеймін. Жанрын 
халықтық ұғымға сай «зар» деп дәл анықтауға 
келетін осынау қысқа ғана ерекше дүниесі орыс 
тілінде алғаш рет «Юность» журналында жарық 
көрді.

Рахымжанның туған Атырауында Еуропа мен 
Азияны жалғап тұратын атақты көпір бар. Ре-

сейге арасы тым жақын қазақ Приволжьесінің 
тумасы (тіпті, өзі туған аудан орталығы Ганюш-
кино деп аталады) Рахымжан Отарбаев тек қана 
қазақ тілінде жазса да, қазіргі уақытта өзінің ең 
үздік шығармаларымен орыс пен қазақ арасын 
жалғайтын көпірге айналып отыр. Кітапқұмар 
Қазақстан мен кітапқұмар Ресей арасын, ұлтын 
«оқитындар» деп қана анықтауға болатын ру-
хани еркін һәм ойлай білетін адамдар арасын 
жалғайтын көпір еді ол.

Дәл осындай еске алу сөздерін жазып 
отырам-ау деген ой ешқашан басыма келмепті: 
Рахымжан менен гөрі едәуір жас болатын. Өзім 
араласатын ортадағылардың ішіндегі ең жасы 
да өзі еді. Оның өмірден озуы – жеке өз басым 
үшін орны толмас қайғы. Қашан да адал дос бола 
білген ол қиын сәттерде маған я басқа достары-
на тектіге тән ұзыншақ, мықты алақанын нық 
созған кезі бір емес. Пьесалары көптеген әлем 
сахналарында қойылған драматург, Шығыста 
ғана емес, Еуропада да таныла бастаған, шы-
нында да, ел мен елді жалғаушы көпір деп атауғ а 
болатын жазушы озды өмірден. Артында аңырап 
қалған бала-шағасының тірегі, орыс халқының 
адал досы кетті өмірден.

Жатқан жерің жайлы болсын, Рахымжан.Азияны жалғап тұратын атақты көпір бар. Ре-Азияны жалғап тұратын атақты көпір бар. Ре- Жатқан жерің жайлы болсын, Рахымжан.

Рахымжан Отарбаевтың 55 жас мерейтойында, 
Мәскеуден келген делегация
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марианна ДУДаРеВа,

Жазушыны еске алу
 «Юность» журналы

Соңғы жылдары журналымызда посткеңестік кеңістіктегі қазіргі әдеби үдерісті 
жазып жүрген авторлар көп жарияланған еді. 

Солардың ішінде «Юность» журналының бетінде кометадай жарқ етіп, шынымен, 
елең еткізген Рахымжан Отарбаев болатын. 

Оның «Шыңғыс ханның көз жасы» хикаятының жарыққа шығуы қазақ әдебиеті 
үшін де, орыс әдебиеті үшін де ерекше белгі іспетті. Бұл хикаят «Ресей және ТМД 
елдері халықтарының әдебиеттері» арнайы бөлімі әлі ашылмай тұрып, 2016 жылдың 
бесінші номерінің «Проза» бөлімінде шыққан болатын. Бәлкім, осы бір дүниесінің 
ұлттық әдебиеттер бөлімінде емес, дәл осы «Прозада» жарияланғаны дұрыс та болған 
шығар. Өйткені, бұл жағдайда шығарма ұлттық-тарихи материал шеңберінен шығып 
кетіп, нағыз герой жайын паш етпей ме. 

Хикаятқа қайта орала отырып, авторды тағы бір еске алсақ – Рахымжан жүрегі 
мұны асқан құрметпен қабылдар еді, өйткені, оның өзі «Шыңғыс ханның көз жасын» 
басқа дүниелерінен айрықша көргені рас.басқа дүниелерінен айрықша көргені рас.

Вахтанг Кикабидземен бірге. 2015жыл
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Сүлеймен ШаТҺан,

Мюнхен қаласы.

Б�ЛТСЫЗ КНГІ 
НАЙЗА
АЙ жанұялық досы

 Біздің атакүлдікке деген аңсарымыз 
әке мен ананың әсерлі әңгімесінен кейін 
көкіректе бүр атқан ұлы сағыныштан оянған. 
Иранда дүниеге келіп, Түркияда тұрып, 
Германияда қалыптасқан қазақ үшін туған 
жердің топырағын басу орындалмас қиял, қол 
жетпес арман болатын. Одақтың шаңырағы 
ортасына түседі деп кім ойлаған? Алғаш 
Алматы қаласына аяқ басқанда Алаштың 
сөзін ұстаған зиялы қауыммен танысуға 
ынтық болуым – өзімді табудың тура жолын 
іздегендіктен еді. Әрине, бәрі бірдей көңілден 
шықпаса да , шындық деп шырылдаған 
алашымның шөлін басқандай болдым. 
Өзімнің бір атадан тарайтын бауырларымды 
табуым арқылы танымым кеңейді. Құлсары 
қаласында тұратын ағам Бүркіт Базарба-
ев бірде өзінің досы жазушы – драматург 
Рахымжан Отарбаев туралы сыр шерткені 
бар және Рахымжан ағанын хабарласатынын 
айтты. Кейін қаламгердің өзі қоңыраулатты. 
Бұл оның абыройының аспандап тұрған 
кезі екен. Жолыққанда шығармаларын 
неміс тілінде жариялауға талпынысы бар 
екенін құллаққағыс етті. Қолымнан келген-
ше мүмкіндігімнің шеңберінде көмектесуге 
уәде еттім. Рахымжан ағаның Бішкек 
(Қырғызстан) қаласында өтетін театр 
фестиваліне шақырылып, Алаштың айбынды 
азаматтарымен қатарласа, иық тірестіре оты-
ру құрметіне ие болдым. Енді ол мені өзінің 
шаңырағында өтетін қуаныштарынан да 
қалдырмауға айналды. Мен де Қазақстан десе 
жүрегім алып-ұшып шақырту күтіп отыратын 
дертке ұшырадым. Сөйтіп, Бүркіт ағамнын 
досына деген арзу ниеті маған ауысты. 

Ол Германияға сапарлап келгенде он 
бес күн жанында жүрдім. Әрі гидпін, әрі 
тілмашпын, әрі інімін. Мюнхен қаласында 
үйімде болып Динайдың сүт қатқан 
қазақы қою шайын сүйсіне ішкен. Қолына 
қалтателефонын алып, Құлсарыдағы досына 
Бүркіт ағама қоңыраулатқан.

– Досым сен сөз жоқ жақсы жігітсің, 
бірақ, мына Сүлеймен ініңнің қолына су құя 
алмайсың. Елге барған соң осы азаматқа бір 
жақсылық жасауым керек. Келесі жылы мен 
асқарлы алпыс жасқа толатын едім, – деді. 
Жомарт жүрек жайсаң жан уәдесінде тұрды. 
2017 жылы қыркүйекте Атырау қаласындағы 
М. Өтемісов атындағы драматеатрда оның 
мерейтойым аталып өтті. Сахнада Ди-
най екеуміз ерекше сезімді бастан кешіп 
ертегілер еліне еніп кеткендей өң мен түстің 
арасында отырмыз. Саңқылдан құлақ тұнады, 
жар қиядан көз қарығады. Алғашқы болып 

саханаға көтерілген Рахымжан ағам келеге 
түсер бурадай буырқанып сөйлеп бір кетті 
дейсің. Оқығаны көп, тоқығаны мол екен. Бүкіл 
ғұмырым көз алдымнан өтті. Сөз құдыреті деген 
осы болар. 

Сөйтіп, Сәуле жеңгеміз екеуі менің 
ағайыннан артық қимасымдай қымбат жандарға 
айналды. Өзінің шығармашылық жоспар-
ларымен бөлісетін. Мақсаты ұшан - теңіз 
еді. Ұмытпасам «Ақырзаман» атты романын 
толғатып жүрген. Сол жылы кіші ұлым Абай 
шаңырақ көтеретін болып, Рахымжан аға 
әулетіне шақыру жібердім. Қатты қуанды. Тойға 
қатысуға ерте қамдана бастаған... Бұлтсыз күні 
де найзағай ойнайды екен. Тіпті тосын хабар еді. 
Ол өмірден өтті дегенде сене алмадым. Бүркіт 
ағамда қоңыраулатып, қаралы жайды баян етті. 
Ең болмаса қабіріне бір уыс топырақ салайын 
деп, рухына дұға бағыштайын деп анау Алмания-
дан алқына жеттім. Ағадан айырылып қалыппыз. 
Сәуле жеңгемді жұбаттым. Ермерейдің 
маңдайынан сипадым. Басқа қолымнан не 
келеді. Рахымжан ағаның шығармашылығын 
талдауды әдебиетшілер еншісіне қалдырдым. 
Ал мен аз ғана уақытта туған ағамдай болған 
азаматтың ерекше болмыс иесі екенін айту па-
рызым деп санадым. 

Өзі өмірден озған соң оның сөзі болашаққа 
бет алды. Қолжазба күйінде қалған кітаптары 
шет елдерде басылып жатыр. «Қызданайдың 
қырғыны» романы жарық көрді. Ол мен үшін 
аға болып қалады. Бар болғаны төрт айдай ғана 
үлкен еді. Жатқан жері жарық, топырағы мамық 
болғай, пейіштің төрінде шалқығай. Алаштың 
арын ұстаған арыс азаматы! 

Мюнхен қаласы.
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Дәурен ҚУаТ,

СӨЗДЕН СУРЕТ 
САЛАТЫН ЖАЗУШЫ

«Қазақ əдебиеті» газетінің Бас редакторы

Рахымжан Отарбаевтың 
шығармашылығымен кейініректе та-
ныстым. Соңғы 10 жылдың көлемінде. 
Оның үстіне жазушы Отарбаевтың 
нағыз толысқан кезі осы болса керек. 
Оның алдында да Рахымжан Отарбаев 
деп есімі аталып жүргенмен, ағамыз 
елшілік, басшылық қызметті де атқарды 
ғой.

Ел арасында шығармасынан бұрын 
есімі алда жүретін кісілер болады. 
Соның бірі деп Рахымжан Отарбаевты 
айта аламын. Мұны неге айтып отыр-
мын? Кей адам атағын жасап алады. 
Шығармасын оқысаң, көңілің толмай 
жатады. Ал Рахымжан ағамыздың 
есімі шығармасынан, шығармасы 
есімінен қалыс қалмай жүрді. Ол кісінің 
шығармашылығында маған ұнайтыны 
қазақ тілін өте жақсы білетіні. Тағы бір 
ерекшелігі ретінде сөздерді өз орнымен 
қолдануын айта аламын. Шығармадағы 
сюжет пен композиция, кейіпкерлердің 
ойы – барлығы бір жерден шығып, 
оқырманның ойынан шығуы үшін 
керегі шеберлік. Рахаң шебер жазушы 
болды. Шығармаларына әзіл араласты-
рып отыратын. Образ жасауы, адамды 
кейіптеуі ерекше болатын. Өз заманын-
да оза шауып, шығармаларында құр 
сөзге ермей, әрбір сөйлемге аса мән 
беріп қараған жазушы еді. 

 «Американың ұлттық байлығы» 
әңгімесінде шибөрі деген аң қаптап 
кеткені жайында жазады. Білуімше, ол 
кейін келе біздің жерімізде де көбейді. 
Америкалықтар шибөріні құрметтеп, 
тотемдік аңы секілді қарайды. Ал 
бізде шибөрі жағымсыз, қорқау 

кейіпте ғой. Әңгімесінде күлдіре отырып, күңірентеді. 
Осындағы сөз қолданысы, алыс қыстаудағы қойшыға 
бір кісінің келіп, әрбір сөзін жазып алуы қойшының 
қорқынышын тудырып, түнімен ұйықтай алмауын 
керемет суреттейді. Сонда, шибөрінің терісін сы-
пырып көрсеткенде «америкалықтардың меншігіне 
қол сұғып отырсың, Америка айдан бақылап отыр» 
дейтін жерлер бар. Бұл жерде автор қазақы фобия-
ны, қазақы аңғалдықты суреттейді. Санамалап айтсам 
«Атырау-Алматы поезы» әңгімесі мен «Бас» романы 
қазақ әдебиетіне жаңа серпіліс әкелді. Өз сөзінде «Мен 
қазақтың сөзін қойша қайырамын» деуші еді. Сол 
сөзі сөз. Бұл жерде сөзді еркін меңгергенін көрсеткісі 
келген болар. Ауызекі сөзге де шебер болатын. Бір 
тойда «мына балаң ертең ержетіп, солқылдаған 
қызды сырғалығынан ұстап әкелсін» деп, образ жасай 
сөйлегенін естігенмін.

Пекин, 2008 жыл
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Қайыржан БалЖІГІТ, 

ОНЫ� ОРНЫ 
ОЙСЫРАП �АЛДЫ

кəсіпкер

Рахымжан ағамен ертеден таныспын. Қашан, қайда 
тынсқанымыз есімде қалмапты, бірақ, ағалы-інілі болып 
қуанышымызды бөлісіп, қайғымызды тең бөліп, үнемі 
қасымыздан табылушы еді. Кейде күркіреген дауысымен 
«Күйеу келе жатыр» деп алдымыздан шығатын. Бұл да 
мені іні көргенінен еді. 

2012 жылы ағаммен болған әңгіме есіме түсіп отыр. 
Сөзіміз ел, жер жөнінде болды. Ағамның әңгімесін тыңдай 
бергім келетін. Сонда «Қайыржан, сенің Жемді Ұлы 
Жем деп айтатының дұрыс. Ризамын. Жапондар жер 
көлемі аз болса да өздерін Ұлы Жапония деп айтады. Ал 
Жемнің жері 800 шақырым. Ақтөбе облысы Мұғалжар 
тауынан ағып келіп, Кәрі Каспийдің құшағына құламай 
ма, қарағым-ау? Осы жерде туған азаматтар өз жерін 
Ұлы деп айтып отырса, ғанибет емес пе?», деп орыстың 
мықты темекісін тұтатып отырып сөйлейтін еді. Әрі қарай 
«Төремұрат батыр», «Қыз Данайдың қырғыны» жөнінде 
әңгімемізді жалғастырдық. Қыз Данайдың ертеректе атас-
тырылып қойғаны, оған Төремұрат бабамыздың ғашық 
болуы тарихта бар. Сонда ағамыз «Мен бұл әңгімеге бала 
кезімнен қанықпын. Төремұрат пен Қыз Данай жайында 
роман жазамын», деді. 

2013 жылы ағам хабарласып, «Қайыржан, айна-
лайын, Төремұратқа барайық. Қыз Данайдың тұрған 
жерін көрейік. Мен бір романға ұмтылдым» деді. Күзде 
екі жігітпен бірге келді. Бекет атаға барып, құран 
бағыштадық. Ары қарай Бейнеуге бардық. Одан шығып, 
Бекет атаның жерасты мешітіне бардық. Ары қарай 
Күйкенің төбесіндегі Төремұраттың моласына жеттік. 
Сол жерде үш сағаттай далада жүрдік. Ағамыз жердің 
топырағын ұстайды, біресе таудың құлаған әдемі пей-
заждарын тамашалады. Қолына қағаз алып жазған жоқ. 
Өзімен-өзі жағалап жүрді. Мен тек суретке түсіріп отыр-
дым. Кейін өзінің романында осы ақпараттарды қолданды 
деп ойлаймын. Міне, «Қыз Данайдың қырғыны» романы деп ойлаймын. Міне, «Қыз Данайдың қырғыны» романы деп ойлаймын. Міне, «Қыз Данайдың қырғыны» романы деп ойлаймын. Міне, «Қыз Данайдың қырғыны» романы 

осылай жазылды. 
Рахымжан ағамыз ұлы 

Ермерейдің тойында келінді Таз 
руынан алып жатқанын айтып, қыз 
Данайдың да Таз руынан екенін 
атап, келінін қыз Данайдың сіңілісі 
көріп, халықтың азаматы болар 
деген үміті бар екенін айтқан еді. 
Менің есімімді де романның жазы-
луына көмегі тиді деп ерекше атады. 

Ағамыздың досы көп бол-
ды деп айта алмаймын, бірақ, 
мен жақын араласып, таныс 
болған жақындарының бірі едім. 
Дүниеден озарынан 15-20 күн 
бұрын хабарласып, романды 
аяқтауға жақын қалғанын айт-
ты. «Өте жақсы шыққандай бол-
ды, саған оқытамын», деген еді. 
Иманды болсын, бірнеше күннен 
кейін дүниеден озып кетті. Ажал 
деген жылағаныңа жібімейді, 
қиналғаныңа қарамайды. Бүгін 
оның орны ойсырап тұрады 
Ағамыздың жатқан жері жайлы 
болсын...

Абдилдажан Акматалиевпен бірге, Бишкек 2016жыл Оқырмандармен кезекті кездесуде 
2015 жыл
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Бұл қаза қара тырнағына дейін 
шенеуніктердің 90 пайызын селт 
еткізбегенімен, зиялы қауым, ойлы оқырман 
үшін неге ауыр болды? Кейінгі кезде 
өмірден осындай дара дарындар өткен тұста 
байқалатын бір үрдіс бар. Егер аяғы жетіп 
жатса, денсаулығы жараса сол қаралы 
жиынға сол саланың белгілі адамдары 
(қызметтегі емес) келіп, кейбірі сөз сөйлейді. 
Болмаса басылымдарға, телеарналарға да 
сұхбат беріп жататын солар. Демек, жалпыға 
ортақ болуға тиісті қазаның кейде сол сала 
адамдарының ғана қазасына айналатыны 
да жасырын емес. Әкім-қара, қарапайым 
оқырман, көрермен, тыңдаушының ілуде бірі 
болмаса, қара көрсете бермейді. Дұрысы, 
қанша жоғары лауазым иесі болса да 
басшының сол тұлға туралы пікір білдіргені 
орынды. Бұл мәселеде қызметтік шектеу 
қойылмауы керек. Себебі, ел оның деңгейін, 
парасат-пайымын жұрт арасына келгенде, 
бір қайғы, бір қуаныш үстінде білуі қажет. 
Осындай ерекшелікке жол берілмеген 
жағдайда қоғамды әкім-қара туралы орынсыз 
пікір жайлайды.

Жазушымен Атыраудағы Махам-
бет атындағы облыстық драма театрын-
да қоштасу рәсімі өтті. Қаралы жиында 
қаламгерді шығарып салудың ресми сәті 
жарты сағат болғанымен, оның алдындағы 
оқырмандардың қоштасуы, халықтың нөпірі 
ұзын-ырғасы шамасы 40 минутке созылды. 
Сонда бас аяғы 1 сағат дейікші. Күні кеше 
Мәскеуде Олег Табаковты шығарып салу 
күн райының қолайсыздығына қарамастан 
бес сағатқа созылып, оған еден сыпыру-

шыдан етікшіге дейін келді. Әрине, мәселе 
уақытта емес, әр халықтың өзінің ритуалдық, 
шариғатқа негізделген талаптары да бар 
болар, дей- тұрғанмен де кей-кейде ақиқат 
нәрсенің өзі де осындай салыстырулар 
арқылы айқындалып жатпай ма? Ғұмыры 
жеткенше қазақ сахнасына таңдаулы туын-
дылар беріп, талайды тұшындырып, талай 
тұлғаны тірілткен (Бейбарыс, Жәңгір, Ма-
хамбет, Темірбек, Әміре, Сәкен, Мұқағали, 
Фариза, т.б.) жазушының соңғы сапарынан 
да ұлт рухына негізделген, ел есінде қалар 
бір шағын сахналық лиро-трагедиялық 
көріністің (фраг мент), фарстың жасалғаны 
дұрыс болмас па еді деп те ойлайсың. 
Өлімнің өзіне өнер қызмет етіп жатса бұл да 
бір жаңалық, өзгеше құрмет түрі, ерекшелік 
болмас па еді. Бұл өлімнің өзінен де өнеге 
түйетін өзге ел дәстүрлерінің бізде әлі де 
үрдіске енбегенін көрсетпей ме? Болма-
са елге айрықша еңбегі сіңген адамдарды 
соңғы сапарға шығарып салу рәсімі кейбір 
өңірде мәдениет басқармасы басшысының 
орынбасары деңгейінде өткенін көз 
көргенде, бұл жиынға шүкіршілік айтасың. 
Республиканың барлық өңірлерінен аяғы 
жеткеннің бәрі келді. Ұйымдастырылуында 
мін жоқ. Жазушының қоғамдағы, 
мемлекеттегі, шетжұрттағы орны бәрі-бәрі 
ретімен қамтылды. Сөздің асылы айты-
лып, өлеңдер арналып, телеарналар хабар 
беріп (әсіресе, «Қазақстан»), әлеуметтік 
желілер жарылып кете жаздап жатты, шүкір 
ғой. Құдайдың құдыретімен болған мына 
бір сәйкестікті қараңызшы. Ол өмірден 
көшкенде әкемтеатрда «Сұлтан Бейба-

Қали СӘРСенБаЙ:

ЖАЗУШЫНЫ� 
ЖРЕГІ

«Алматы ақшамы» газетінің бас редакторы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
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рыс» қойылып жатты. Өмірден өтерінің 
алдында Астанадағы Қ.Қуанышбаев теа-
трында «Әміре», «Фариза мен Мұқағали» 
қойылыпты, аққу әніндей болыпты. 
Мұқағали демекші, Алаштың Асанәлісі оны 
қоштасу рәсімінде «прозадағы Мұқағали» 
деуінің өзі жұртты бір терең күрсіндірді. Өз 
асылдарымызға теңеуді өз ішімізден табуы 
да тағлым түйгізіп кетті. Атырау облысының 
әкімі Нұрлан Ноғаевтың қонақасы да, 
қаралы жиында да, топырақ салу кезінде 
де көрге түсіп кетердей боп жүруі, кесек-
кесек, турап-турап сөйлеуі неге тұрады!? 
Асылық болмасын, өзі де өнерден құралақан 
емес биік азаматтың түр-тұрпатын көріп 
тұрып, екі тізесі ат құлағын теуіп отыра-
тын Иманжүсіптердің өзі де болса осындай 
болған шығар деп те ойлайсың.

Шын шығарма пікір алуандығынан, 
көзқарастар қайшылығынан туады. 
Таланттың өзі қайшылықтан тұрады. Осы 
тұрғыдан келгенде жазушының соңғы 
уақыттардағы ой-толғаныстарындағы 
айтылған жайларға да уақыттың өзі өзгеріс 
енгізуі әбден мүмкін. Себебі, талантты 
адамның бойында үнемі жылы, кереғар 
ағыстар жүріп жатады.

Дарынның аты дарын. Ол халықтың 
өлшеусіз байлығы. Сондықтан, ол қоғамда 
өз бағасын алуы керек. Олай болмаған 
күнде әдебиет пен өнерде «жәй пысықтар» 
(С.Мұқанов), «сәл шенеуніктер» (М.Әуезов) 

алға шығып кетуі жалғаса береді. Ал бұлар 
қоғам үшін де, мемлекет үшін де аса қауіпті 
құбылыстар.

Таланттың өз бағасын алуы үшін қоғамда, 
оның ішінде жергілікті жерде де мини-
Омаровтар, мини-Жәнібековтер отыруы 
тиіс. Осылай дегенде Нұрлан Асқарұлы 
Ноғаевтың Рахаңның 60 жылдығында 
«Орхон-Енисей жазбаларында: «Бегін 
сыйлаған халқы болса, халқын сыйлаған 
бегі болса - ол ел мәңгі болады» деген жазу 
бар екен. Міне, біз осы ұстаныммен жүріп 
келеміз. Отбасында, ортасында адами 
құндылықтарды насихаттай білейік» деген 
сөзі еріксіз есіме түсті.

Бәлкім аңыз, бәлкім ақиқат, ертеде 
оқыған бір дерек есімде қалып қойыпты. 
Шығыс жақта бір кішкентай ел бар дейді. 
Сол елдің заңдары өте қысқа жазылады 
екен. Тіпті заңды білмейтін көрінеді. Себебі 
бұл елдің кәрі-жасы тек әдебиетті оқиды 
екен. «Әдебиеті жоқ елде әдеп болмайды» 
деген ұран-сөз кісі бойындай етіп жазылып 
қойылыпты. Содан ба екен елде қылмыс ата-
улы болмайтын көрінеді. Қылмыс жоқ жер-
де заңның керегі не?! Демек, ел ізгілікпен 
басқарылады деген сөз ғой. Былайша 
айтқанда, Нұрландай басшылары, Рахым-
жандай жазушылары бар ел болса керек.

Қаза үстінде көңілден шықпай жүретін 
осы бір тәмсіл де көмекейде бүлкілдеп тұрып 
алды.

Рахымжан Отарбаевтың 55 жас мерейтойында, Сарайшық
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Рахаңның өзі Атырауда өткен мерей-
тойы үстінде «Құдай басқа сана берді, қолға 
қалам берді, тілге бояу берді» дегені бар еді. 
«Менің тілімде Абай тілінің мәдениеті бар» 
демеуші ме еді Әуезов. Рахымжанда да Абай 
мен Махамбет тілінің мәдениеті бар еді. Ол 
тірі сөз жазды, ірі сөз жазды. Жазуын бы-
лай қойғанда, сөйлеп бір кетсе төгіп-төгіп 
жіберетін ақ жауындай еді. Ол бәзбіреудей 
шабыт күтіп отырмайтын, шабыт деген 
шартты нәрсе ғой (рабочее состояние), қайта 
көңіл қошы жоқ кезде тоқтаусыз жазатын.

Бұл дүниенің шын жалған екендігіне тағы 
да көзіміз жетсе де ол жалған өмір сүрмеді, 
жалған сөз жазбады. Өмір шындығын өнер 
тілімен жеріне жеткізіп кетті. Қайтейік-
ай!? Мынау жалған дүниеге бес күн қонақ 
пенденің қолында не тұр?.. Не шара?..

Тірі сөздің, ірі сөздің иесі, кеудесі қара 
сөздің күмбірлеген күй сандығы, жазуы 
шертпе күйдей шүйгін, шырын, шерлі еді.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Халықаралық Айт матов академиясының 
академигі, әлемдік деңгейдегі аса көрнекті 
жазушы, қазақ интеллектуалды прозасының 
ірі өкілі Рахымжан Отарбаев өмірден озды 
дегенде есеңгіреп отырып қалып едік, енді 
ес жиып, есті сөз жазуға бет бұрған кез 
бұл. Мұндайда аза сөз жазуға жүрек шіркін 
шыдар ма, қол жүрер ме? Әлгінде айтқандай, 
шын жазушының өлімі әркімді де оқыс ой-
ландырып, өз жүрегінің ішіндегі жүректің 
шындығына үңілуге жетелейтін шығар. 
Сол шыңыраудағы шындықты жалғанның 
жарығына шым-шымдап шығарып, шырыл-
датып айтып жүрген санаулы суреткердің 
бірі еді Рахымжан Отарбаев.

Қайран, Раха! Соңғы уақытта бұ дүниенің 
жалғандығы, пендешілік жөнінде көп айтып, 
ұлтын рухани кемелдікке ұмтылдырудың 
қамындағы қысқа-қысқа қайырымдарға ден 
қойып еді. Айтуындай айтып, жазуындай жа-
зып кетті. Енді қалғаны Алашқа аманат.

Қайран, қаламгер! Бұл өмірдің қамшының 
сабындай қысқа екенін ерте болжады ма 
екен кейінгі тұста тұлғаларды қопарып 
түгендеуге кіріскен еді.

Бір шетел сапарынан оралған 
Рахымжанның сондағы бір үздігіп, үгіліп 
сөйлегені есімде. «Сізге бір мойын бұра 
алмай қойдым. Мәңгілік жүре беретіндейміз 
ғой. Осы уақытқа дейін қасымда ғой деп, 
алаңсыз жүрдім, сіз де әлі толық ашылмай 
жатқан қазынасыз ғой, енді сізге толай-
ым бұрыламын. «Еділ-Жайық» де ген пье-

са жазамын. Жұбан аға екеуіңіз жөнінде. 
Кейінгі кездегі рухани тұлғаларымыз туралы 
жазылып жатқан дүниелердің көпшілігіне 
көңілім толмайды деп еді», – деген Илья 
ағаның толқып сөйлегені де қазір жадымыз-
да жаңғырып тұр.

Иә, өзі де тұлғаға айналған ол ендігі жерде 
тұлғалардың бірыңғай сахналық галерея-
сын жасауға кірісіп еді. Бірде Атырауға жол 
түсіп, Сарайшыққа бірге сапарлап жол бойы 
әңгімеміз таусылмай, қалаға келген соң да 
жалғасып қимай қоштасқаным есіме түсіп 
отыр. Сондағы әңгіменің тұрқы да осы еді. 
Тірі болғанда ол түгендер еді бәрін.

Өзі туралы 53 минуттік деректі фильм 
түсіріп, өзі көріп кеткені де көңілге бір де-
меу. Ақұштап ақын айтқандай, біз енді оны 
көмеміз, қайтеміз бәріне көнеміз.

Дүниедегі қандай құбылысты, қандай сәтті 
болсын (қуанышты, қаралы, азалы, жаның 
төзбес сәттер, көріністер) жазушы ең алды-
мен жүрегіне жияды, бәрін соның сүзгісінен 
өткізеді. Ғалымдардың зерттеуінше, адам 
жүрегі күніне 100 мың рет соғып, 2 тон-
на қан айдайды екен. Бұл жалпыға тән 
нәрсе десек, ал жүрегі жұқа, нәзік өнер 
адамының күні не болмақ?! Бәрін жүрегіне 
жиып, жарылып кету тән оған. Ол да сол 
өз жүрегінің ішіндегі тағы бір жүректің 
сөзін сөйлеп, айтқанын айтып, жаз деп әмір 
бергенін жазып кетті. «Өтірігіміз жарасқан 
соң дос болып едік. Ортаға шындық түсіп, 
ажыратып жіберді» деп өзі күнделігінде 
жазғанындай, ол өтірік өмір сүре алмады. 
Оның бар шығармашылығындағы ұстанғаны 
осы қағида еді. Айтпаса тұра алмайтын 
оның кей тұста артық та кетіп, соның уайы-
мын көп жеп, өзін жел мүжіген жартастай 
үгітіп, өз жүрегінің отына өзі жанып, жы-
лынып жүретін. Өмірінің соңында ол осы 
бір жұдырықтай ет туралы да жиі айтып, 
жүрегім шыдаса жазатын нәрсе көп дейтін.

Жүзіңді көру үшін айнаға қарайсың. Ал 
жүрегіңді көру үшін қайда қарайсың?! Кім 
сақтайды сенің жүрегіңді? Хас қаламгердің 
қазасы қиядағы қыранның қазасына ұқсас. 
Қыран жүрегін жартасқа соғып жарып 
жібереді екен.

Жазушының, өнер адамының жүрегін кім 
ашып көрді дейсің. Жоқ ашып көрген адам 
бар. Ұйықтағанда да жұдырығын түйіп жа-
татын 45 жастағы Шукшин өмірден озғанда 
оның жүрегін көрген дәрігер дана қарияның 
жүрегіне балапты. Мына жүрекпен қалай 
жүрген деп таңқалыпты. Ал енді өзіміздің 
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Нұрағаң - Нұрғисаның жүрегін дәрігердің 
соңында бір жұма жүріп, зорға келісіп, 
арнайы аппараттан көрген белгілі қаламгер 
Басқар Битановтың ілгеріде «Нұрғисаның 
жүрегі» деген эссе жазғанын да білеміз. 
Қарапайым халықтың өзі алып оркестрдің 
сүйемелдеуіндегі сұрапыл дүниелерді 
тыңдағанда жанын қоярға жер таппай кет-
пей ме, ал енді соншама алапат мінезін бы-
лай қойғанда, музыкамыздың Махамбеті– 
дирижерлік пультте тұрған Нұрғисаның 
жүрегі қалай шыдады екен. Таңқаларлық 
жағдай. Өмірдегі бар жұмбақ, тылсым 
сәттер осындай қарапайым салыстырулар 
арқылы анықталады екен ғой.

Өзімізді қойып, өзге елдерді де отарлай 
бастаған сұрапыл суреткер Отарбаевтың 
да жүрегі осындай халде болмағанына кім 
кепіл?

Әңгімеміз жазушы туралы болғаннан 
кейін бе, көңіл деген көк дөнен де жүйткіп, 
ойыңды асау аттай әр қияға алып қашады. 
Мынадай ой келеді дөңгелеп. Кейбір 
алпауыт елдерге ат басын тірегенде 
байқайтынымыз, ескерткіштерде, 
символдық дүниелерде нақтылықтан гөрі 
абстаркциялық жайларға көбірек көңіл 
аударып, адамның құдірет-күшін тылсым 
құбылыстар, тосын сәттер арқылы бейне-
леу белең алған. Адам мен табиғат, ондағы 
тіршілік иелері бітісіп, астасып кеткен. 
Басқасын былай қойғанда алақандай 
Балтық жағалауының бір елінде көк 
жүзінде қалқып бара жатқан құстарды 
бейнелейтін ескерткішке «Халық әні» де ген 
сөз қашап жазылып, сонадайдан үзілдіреді 
көрген кісіні. Тіпті, бір елде байлық пен 
кедейлікке соғылған ескерткіш те бар. 
Мұның бәрі адамның арман-аңсарынан, 
мақсат-мұратынан туған туындылар. Ке-
лешек ұрпақтың көңіл кеңістігіне осын-
дай ой салатын, тіпті опындыратын тосын 
туындылар жасау жолындағы іргелі, іңкәр 
ізденістерге де бет бұратын кез келді ғой. 
Ондай дүние жасауға келгенде қабілеті он 
орап алатын шеберлер де бізде жоқ емес. 
Сондықтан, өмірден озған бар жазушыға 
(шын жазушыға) ескерткіш соғу мүмкін 
емес шығар. Алайда, «Жазушының жүрегі» 
деген атаумен бір ескерткіш орнатса 
қанеки!?..

P.S. Кім білсін, жылқының мүсінін, 
суретін көп жинайтын дағдысы бар еді. 
Бәлкім, оның жүрегі жылқының жүрегіне 
айналып кеткен шыгар.

Р.Отарбаевтың халықаралық фестивалінде, 
Бішкек 2017жыл

Ш.Айтматовтің мүзей үйінде 2017жыл

Р.Отарбаев 60 жас мерейтойында 
Талғат Тименовпен бірге
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амангелді 
КеҢШІлІКҰлы,

ШЕБЕРЛІК 
ПЕН ШЫНДЫ�

Əдебиет сыншысы

Бұрыннан білетін жазушымның жаңа кітабын қолыма ұстап, 
баспахананың иісі шыққан беттерін парақтағанымда, ылғи да 
менің есіме оның шығармасымен тұңғыш танысқандағы алған 
әсерім түседі. Бәлкім, сондықтан ба екен, өнердегі ізденісін 
қадағалап, жазған дүниесінен жаңалық күтіп жүретін жазушым 
Рахымжан Отарбаевтың «Шыңғыс ханның көз жасы» атты 
кітабына көз жүгірткенімде 1985 жылдың қоңыр күзінде, «Жа-
лын» журналында, қазақ прозасының мэтрі Дулат Исабековтің 
алғысөзімен жарық көрген тырнақалды туындысы («Соғыстың 
соңғы бомбасы») есіме түсіп, сол бір шағын хикаяда баянда-
латын кейіпкердің тағдыры ойыма оралды. Қазақ әдебиетінің 
киелі босағасынан именіп аттаған суреткер Отарбаев алғашқы 
әңгімесімен-ақ біздің бәрімізге де ұлттық прозамызға айтары 
мол жазушының келгенін аңғартқандай болып еді. Көңіліңде 
қатталып, жадыңда сақталып қалатын бірінші әсерің сезіміңді 
алдамайды екен. Жазушының таяуда жарық көрген кітабын 
оқып шығып, бауыр басып қалған кейіпкерлерімен қимай 
қоштасқанымда ширек ғасыр бұрынғы оқиғаны есіме алып, 
жазу мәнері өзгеше талантты тапқаным туралы сол кездегі 
балалық көңілімнің мені алдамағанына тағы бір көзім жетті. 

Әдетте, отыздан асқан немесе қырықтың қырқасына таяп 
қалып, өнердің «тар жол, тайғақ кешуінде» шыңдалған сурет-
керлер ғана тосын тақырыптың белін майыстырып, әдебиет 
әлемінің айдынына жұрт күтпеген сауалды алып шығып жа-
тушы еді. Сондықтан, жасы әлі отызға да толмаған жігіттің 
тұсауы енді ғана кесілген әңгімесімен-ақ қаламы төселген 
прозаиктердің де жүрегі дауалай қоймайтын мәселені көтеріп, 
миллиондаған адамдардың жанына жара салып кеткен соғыс 
тақырыбының шындығына басқаша көзбен үңілген шеберлігі 
бір жағынан бізді таң қалдырса, екінші жағынан өліара 
мезгілдегі табиғат құбылысындай тосырқатып та тастады. 

Әлі есімде, Ұлы Жеңістің 40 жылдығы дүркіреп өткен сол 
жылдары рухы мықты советтік жауынгерлердің елімізді неміс-
фашист басқыншыларынан азат етіп, жаудың көзін жойған 
ерен ерлігін жарыса баяндаған көркем туындылар одақтық 
және отандық басылымдарда бірінен соң бірі тоқтаусыз жарық 
көріп жатты. Соғыс тақырыбын жан-жақты қаузап, майын Ш
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тамызып сүгіреттеген әңгіме, повесть, 
романдардың тасқыны рухымыздың 
жасампаздығына сендіріп, көңілімізге 
қуаныш сезімін ұялатты. Алайда, сол 
қаптаған шығармалардың біріне де 
ұқсамайтын талантты жігіттің өрнегі 
өзгеше тоқылған шағын новелласындағы 
көтерген проблемасы жұрттың көңілін 
ерекше елең еткізді. Тоқыраудың тоңы 
әлі жіби қоймаған өліара мезгілде 
республикалық басылымда жарияланған 
«Соғыстың соңғы бомбасы» оқырманды 
мүлде басқа ойдың орманына енгізіп 
жіберіп, сезімін сергелдеңге салып қойды. 
Шығарманың бас кейіпкері Жазылдың 
майдан батырларының ешқайсысына да 
ұқсамайтын талайсыз тағдыры мен әрекеті 
бізге соғыс өмірінің айтылмай жүрген 
ақиқатын ұсынғандай болды. 

Өрбіген оқиғасы сезіміңді жетектеп 
әкететін әңгімедегі жазушы көтерген 
имандылық пен адамгершілік мәселесін 
бағалаудың оқырманға қиынға соққанын 
жасыра алмаймын. Ия, рас, моральдық 
ойдың безбеніне салсақ Жазыл ақтап 
алуға болмайтын – нағыз сатқын. Қан 
майданнан қашып, төрт жыл түрмеде оты-
рып, жазасын өтеп келген бейшараның 
түбіне бәрібір соғыс жетті. Ақыр аяғында 
ұрыс қимылдары кезінде ел шетіне түскен 
бомба жарылып, күтпеген жерден Жазыл 
мерт болды. Мағынасыз тіршілік. Ит өлім. 
Аянышты тағдыр. Сатқындардың қарасын 
көбейтіп қаза тапқан Жазылдың қолына 
қару алып, майдан даласында өлгені абы-
рой болар еді. Бірақ, пешенеге жазылған 
тағдырдың ісіне қайран қылатын амал кем. 

Дегенмен, бас кейіпкердің іс-әрекетін 
имандылық таразысына салып, оған со-
вет адамының емес, жүрегіндегі Аллаға 
деген сенімін жоғалтпаған жанның 
көзімен үңілсек – Жазылды ақтап алуға 
да болатын сияқты ма, қалай? Жүз жер-
ден кінәлап, мың жерден жазғырсақ та 
ол ажалдан қорыққандықтан емес, адам 
өлтіргісі келмегендіктен соғыстан ат-
тонын ала қашты ғой. Қалай болған күнде 
де ол қылмыс жасап, Жаратушының 
алдында ауыр күнәға батқысы келген жоқ. 
Майданға барған күнде де тышқанның 
мұрнын қаната алмайтын байғұс адам 
өлтіруге бата алмай, бәрібір Отанын 
сатқан опасыз атанар ма еді, кім білсін? 
Советтік ұлы идеал үшін болса да кісінің 
қанын мойнына жүктегісі келмеген 
Құдайдың құлын жазғыруға біздің қандай 
қақымыз бар? 

Зады кез-келген талантты жазушы 
оқырман талғамын қанағаттандыру үшін 

М.Шахановпен бірге, Бішкек 1999жыл

М.Құл-Мұхаммедпен бірге

Ұлттық Академиялық кітапханадағы 
Ф.Оңғарсынованың кітабының тұсау кесерінде

Р.Отарбаев, Ғ.Есім, Е.Шаймарданов
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емес, оны тереңдетіп, өзге түгіл, кейде 
өзімізге де айтуға қорқатын шындықтарды 
есімізге салып тұру үшін қалам алатын 
болса керек, қолына. Қарапайым пенденің 
сұранысын өз ықтиярына көндірген 
«талғамға талас жоқ» деген қағиданың 
үстемдігі өнерге жүрмейді. Егер талғам 
үшін таласпасақ әдебиеттің теңізі суалып, 
ұлттық тамырынан ажырап, адамгершілік 
табиғатын жоғалтып, өзегіне жегі түсер 
еді, баяғыда. Нағыз суреткер әдеби 
талғамның қоңыртөбел тіршіліктегі 
жалған танымның шылауына шырмалып 
кетпеуі үшін күресіп, өмір шындығын 
оқырман жүрегіне өнердің тілімен жеткізу 
үшін шығармашылық шеберханасында 
маңдайының бес батпан терін төгеді. 

Жазатын тақырыптардың жазығы 
тақырланып бара жатқан бүгінгі за-
манда жазушы болудан азапты жұмыс 
жоқ. Бір кездердегі ұлы Бальзактың 
«шығарманың ең негізгі шарты – 
қызықтыру» деген талабы компьютердің 
құлағында ойнаған қазіргі оқырманның 
көңілін қанағаттандыра алмайды. Бальзак 
дәуірімен салыстырғанда, кітапқа үңілуден 
басқа да неше түрлі көңіліңді тойдыратын 
ермегі толып жатқан заманда өмір сүру 
бақыты бұйырған бүгінгі күннің адамы 
«қызықтырумен ғана аясы шектелетін» ар-
зан алданышты көңіліне медеу тұтпайды. 
Ол көзінің майын тауысып, алтын уақытын 
шығындап оқитын шығармасынан 
қоғамның әлеуметтік шындығымен 
бірге, жанын мазалап жүрген ұстара 
сауалдардың да жауабын тапқысы келеді. 
Бүгінгінің адамы кешегі күннің қызық 
қуған оқушысы емес, ол талғамы өсіп, 
инттелектісі байыған - өмірдің қатал 
сыншысы. Бір рет көңілін қалдырсаң, 
сенімен мәңгі қоштасып, ат-құйрығын 
үзісуі де әбден ықтимал. Талғамы жоғары 
оқырманға қай заманда да сұраныс бар, 
оған достық қолын ұсынғандар кеше 
де аз болған емес, бүгін, тіпті көп. Бұл 
бір. Екіншіден, жазған дүниеңнің нағыз 
бағасын беретін таразы да талғамы биік 
оқырманың екенін ұмытпаған абзал. 

Осы тұрғыдан алғанда жаңа 
шығармасын жұрт іздеп жүріп оқитын 
Рахымжан Отарбаев – бақытты жа-
зушы. Ой құрауы мен жазу мәнерінің 
өрнегі бөлек, тілі төгіліп тұрған суреткер 
өз сөзін ылғи да парасатты оқырманға 
арнап айтады. Оқырман талғамын өсіру 
үшін ізденіс иірімдерін шиырлап, ой 
айдынын кешіп жүретін қаламгердің 
өмір өзеніндегі шындықты сүгіреттеген 
туындыларын оқығаныңда сезіміңді сан-
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сауалдар сүргілеп, жаныңа тыныштық бермей 
қоятыны бар. Әдебиетіміздің Бейімбет Май-
лин, Дулат Исабеков, Бердібек Соқпақбаев, 
Төлен Әбдікұлы, Тынымбай Нұрмағамбетов 
секілді саусақпен санарлықтай классиктерінің 
ғана шығармашылық табиғатына тән күлдіріп 
отырып, адамды жылататын шеберлікті кере-
мет меңгерген Отарбаевтың басталғаннан-ақ 
күлкіден езуіңізді жиғызбай қоятын хикая-
сын оқып болып, соңғы бетін жапқаныңызда, 
кенеттен көңіліңіз бұзылып, құлазып сала 
береді. Жаңа ғана шегіңізді қатырған туын-
дыдан басқа бір оты ұшқындаған шындықтың 
шетін көргеніңізде күлкіңіз сап тиылып, 
жаныңыз жабырқап кетеді. Өмірдің шым-
шытырық шырғалаңында нағыз бақытын таба 
алмай адасқан жандардың тағдырлары көз 
алдыңызда көлбеңдеп тұрып алып, енді оларға 
күліп емес, аянышпен қарап, ойдың мұнарына 
батырған сан-алуан сауалдар мазаңызды 
алып, жаныңызды кеміреді. Ақыл-кеңесімізге 
құлақ қойып, Рахымжан Отарбаевтың 
«Шыңғысханның көз жасы» атты кітабын 
оқып шықсаңыз айтып отырған сөзіміздің ил-
лахи шындық екеніне көзіңіз жететініне кәміл 
сенімдімін. 

Суреткердің жаңа кітабына соңғы жыл-
дары түрлі басылымдарда жарық көрген 
«Актриса», «Айна», «Алтын балық», «Біздің 
ауылдың Амазонкалары», «Аяқталмаған хи-
кая», «Сатқын» т.б. көзіқарақты оқырманға 
етене таныс әңгімелері мен «Шыңғысханның 
көз жасы» атты хикаяты еніпті. Жазушының 
шығармашылық шеберлігін көрсету үшін 
олардың бәрін жіпке тізіп, талдап-таразы-
лау шарт емес. Мейіріңді қандыратын бұлақ 
суының қасиетін білу үшін дәмін татып көру де 
жеткілікті. Сондықтан біз бүгінгі әңгімемізде 
жазушының жаңа кітабындағы бірнеше ту-
ындысына ғана тоқталып, Отарбаев әлемінің 
тереңіне бойлап, сыр суыртпақтауға ниет етіп 
отырмыз. 

Бір қарағанда суреткер Отарбаевтың «Аты-
рау – Алматы поезы» әңгімесінде алып бара 
жатқан сюжет те, еліктіріп әкететін оқиға да 
жоқ. Бірақ, бүгінгі өмірдің нағыз бет-бейнесі 
шынайы кестеленіп, шебер сүгіреттелген 
көлемі шағын ғана туындыда оқығаннан-ақ ет-
жүрегіңізді елжіретіп әкетіп, сезіміңізді майдай 
ерітіп жіберетін лиризмнің жылы шуағы көп. 
Шығарма осындай бір ерекшелігімен көңіл 
мекеніңдегі нәзік сезімдеріңді шымшылайды. 

 Қандай дәуірдің қаламгері болса да адам 
тағдырын өзі өмір сүріп жатқан қоғамның 
әлеуметтік шындығымен шендестіре сурет-
теп келеді. Нағыз суреткер бүгінгі заманның 
шынайы бет-бейнесін көрсету арқылы 
тіршілік топырағының астында көміліп 
қалған Құдайлық шындықтарды іздейді. 

Кез-келген талантты жазушының дүниені 
танудағы өз жұмбағы бар. Өмір иірімінің 
тереңіне бойлаған өнердің құпиясы жазу-
шы шығармашылығының жұмбағын шешу 
арқылы ашылады. Өнер өмірдің көшірмесі 
емес. Өмірдің заңдылығына бағынбайтын 
өнердің өз жолы болады. Өкінішке қарай, 
соңғы жылдары қайнаған тіршіліктің 
қазанында қайнаған журналистердің көбісі 
жазушылыққа ден қойып, өмірдің көшірмесін 
сүгіреттеген шығармалары арқылы прозаның 
жүгін де, ондағы айтылар ойдың салмағын 
да жеңілдетіп жібергені жасырын емес. 
Суреткер Отарбаевтың жазушы ретіндегі 
ерекшелігі ол еш уақытта да жұрттың көзіне 
түсіп, ерекше көріну үшін тақырып қуалаған 
публицистиканың жалына жабысқан емес. 
Кейбір қаламгерлердей жолын кесіп кеткен 
кейіпкерін жағымсыз етіп көрсетуге тырысқан 
өшпенділіктен де ол бойын аулақ ұстайды. 
Нағыз өнердің фәни мен бақи атты екі жұмбақ 
әлемнің арасын жалғап тұрған алтын көпір 
екенін жақсы білетін суреткер қоғамдық 
көріністің астарынан өмірдегіден де терең 
шындықтың мәнін іздейді. Және ол шындықты 
жазушы символдық белгілер арқылы 
көрсете біледі. Орыс философы Николай 
Бердяевтің айтуынша, нағыз өмір суреткерлік 
шеберлікпен тек символдар арқылы берілуі 
мүмкін, ол өнерге міндетті түрде шы-
найы күйінде енбейді. Өнер еш уақытта да 
эмпирикалық шынайлықты көрсетпейді, 
барлық кезде де ол басқа әлемге еніп кетеді, 
бірақ бұл басқа әлем өнерде символдық 
бейнелердің көмегімен танылады.

Жазушының «Атырау – Алматы по-
езды» әңгімесі де құндылықтар алма-
сып жатқан тоқсаныншы жылдардағы– 
өмірдің символдық көрінісі. Сол поезда 
кетіп бара жатқан қарапайым адамдардың 
тағдырлары арқылы тұнығы лайланған 
тіршілік айдынындағы тұрмысты көріп, 
өмірдің күрделілігін тани түсесің. Ауызда-
ры арақ сасып, тәндері темекінің түтініне 
ысталған кешегі күннің Қыз-Жібегі мен 
Баяндарының бүгінгі тірлігін көзімен көрген 
бас кейіпкердің Алматыға жетпей поездан 
түсіп қалуының себебін түсінгендей боласың? 
Адамдық құндылықтарды арзандатудың 
құдіретті пәрмені – уақыт сабазыңның ашса 
алақанында, жұмса жұдырығында екен – ау. 

Ия, ұлы мәртебелі уақыт! Құлқынының 
қамы үшін кім сол уақыттың құлына ай-
налмай жатыр десеңізші, мына опасыз 
жалғанда. Әсіресе, жұрттың аузында жүрген, 
қалың бұқара пір тұтқан өнер адамдарының 
шын мағынасындағы құлдық бет-бейнесін 
көргеніңізде, дүние-жалғаннан түңіліп кете 
жаздайсың. 
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«Актриса» әңгімесінде жазушы құлдықтың 
шырмауына шырмалған өнер адамдарының іс-
әрекетін уытты сарказммен шебер жеткізіпті. 
Ең алғаш осы әңгімені «Қазақ әдебиеті» 
газетінен оқығанымда ішегім түйіле жаздап, 
рахаттанып күлгенім есімде. Шығарманы 
екінші рет кітаптан қайта оқып шыққанымда 
күлмек түгіл, көңілім құлазып, жаным жылады. 
Театр психологиясын жақсы білетін жазушы 
шығармасындағы түкке тұрмайтын атаққа бола 
өнер адамдарының өлермендікке салынған 
арзан тірлігімен танысқанымда, имандылық 
пен адамгершілік қасиетін жоғалтқан қоғамнан 
жиіркеніп, жүрегім айнады. Бірақ, амал қанша? 
Бұлақ басынан лайланған, бұл - сенің қоғамың. 
Адами құндылықтар арзандап, дүние түгіл, 
ар-ұятыңа дейін саудаға түсіп жатқан мына 
жалған тіршілік, бұл - сенің өмірің. Жар басы-
на отырған жапалақты - қыран, қарқылдаған 
қарғаны күміс көмей бұлбұл ретінде тануға тиіс 
шындық, бұл – сенің бүгінгі күнгі ақиқатың, 
һәм шынайы болмысың. . 

Ар-ұятына кір жұқтырғысы келмей, 
адамгершілік құндылық үшін күресетін адамға 
өмір сүру барлық уақытта да қиын. Кешіріңіз, 
біз аяқ астынан үлкен жаңалық ашып отырған 
жоқпыз, бұл шындықты әлемнің ұлы жазу-
шылары Отарбаевқа дейін де тілге тиек еткен, 
алдағы уақытта да айтыла береді - ол әңгіме. 
Мәселе, айтқанда ғана емес, суреткердің оны 
қалай жеткізіп, өз дәуірінің шындығымен 
ұштастыра білетін шеберлігінде болса керек. 
Алғашқы әңгімесімен-ақ Совет заманындағы 
жалған моральмен үзілді-кесілді келісе алмаған 
жазушы Рахымжан Отарбаев «Сатқын» 
әңгімесінде көңілімізде жүрген тағы бір 
шындықты алдымызға жайып салды. 

Біздің бәріміз де ақыл-есі кіре бастағаннан-
ақ баламызды адал болуға баулып, ардың 
жібінен аттап кетпеуге үйретіп, имандылық 
пен ізгіліктің сәулесін санасына құюға ты-
рысамыз. Белімізден туған перзентіміздің 
алдындағы ата-аналық парызымызды адал 
атқарып жүргенімізбен, біз көп жағдайда беріп 
жатқан тәрбиеміз бен қоғамдық шындықтың 
арасындағы алшақтықты қаперімізге ала 
бермейміз. Қоғам мен адамның арасындағы 
келіспеушіліктің өрті әділетсіздіктен туындай-
тыны әмбеге аян. Ендеше, әділетсіз қоғамда 
өмір сүре отырып, адамнан ар-ұят талап етудің 
қаншалықты қисыны бар? 

Әңгіменің бас кейіпкері Асылбек сәби 
күнінен арманшыл болып өскен жігіт. Киноны 
көп көріп қиялданып, жастайынан радиоға әуес 
болды. Кішкентайынан өнер қуған ұлының 
келешегінен әке-шешесі зор үміт күтуші еді. 
Міне, осы Асылбек ат-жалын тартып, атпалдай 
азамат болып, әскер қатарына алынарда ант 
беруден үзілді-кесілді бас тартты. Өйткені, ол 

елдегі бүкіл жерді иеленіп алған байлардың 
балаларының әскерге бармай, өзі сияқты 
түгі жоқ, тақыр кедейлердің оған алынуын 
әділетсіздік санайды. 

Жазушы Рахымжан Отарбаев адам 
жанының шыңырауына үңіле отырып, одан ру-
хани тереңдіктерді таба біледі. Тілдің майын та-
мыза білетін шеберлігі болғанына қарамастан, 
көпсөзділіктен бойын аулақ ұстайтын суреткер 
шығармашылығында кейіпкерлердің мінездері 
мен жан әлемі баяндау арқылы емес, ситуация 
барысында жан-жақты ашыла түседі. Отарбаев 
шығармашылығында адам рухының құнарлы 
топырағының қабатындағы жанартауы 
қопарылып жатады. Қаламгердің шығармасы 
ылғи да оқырманның көкейінде жаңа сұрақтар 
туғызады. Әсіресе, суреткердің сомдаған 
кейіпкерінің сан-қырлы табиғатына еніп кете 
алатын даралығы мен оның жан әлеміндегі 
қопарылыстарды жеткізе білетін шеберлігі таң 
қалдырады.

 Ол – рух қозғалысының суреткері. 
Жазушының шығармасын оқи бастағаннан-ақ 
ондағы алапат дауылдың отты құйыны сезіміңді 
үйіріп әкетеді. Талантты суреткер адамның 
жұмбақ болмысына тұрмыстың қалыпты 
жағдайында емес, от басып, әділетсіздікке 
қарсы бүлік шығарған кезінде үңіліп, өмір 
заңдылығының ағысында емес, қоғамның 
әлеуметтік шындығына мойынсұнбаған аласа-
пыран стихияда адам табиғатының тереңдігі 
ашылып, оның шегі мен шекарасы жазушы 
шығармашылығында зерттеліп жатады.

Өмір шындығын өнерінің жұмбағы арқылы 
қазымырланып зерттейтін қаламгердің 
«Шыңғысханның көз жасы» атты хикаяты 
- бітімі бөлек туынды. Шығарманың аты-
на көзім түскенде талай жазушылар қалам 
тартып тақырыбын тоздырған Шыңғысхан 
жайында Отарбаев не жаңалық аша қояр 
дейсің деген бір сенімсіздікпен, күмәндана 
қарағанмын. Алайда, өрнегі өзгеше тоқылған 
хикаятты соңына дейін оқып шыққанымда 
Ізгілік пен Зұлымдық, Адамгершілік пен 
Жауыздық, Әділет пен Қиянат, Шындық пен 
Өтірік тақырыбының топырағын бұрынғыдан 
да терең қазған Рахымжан Отарбаевтың 
жазушылық шеберлігінің басқа бір қырын 
танығандай болдым. Біреулер ұлы қолбасшы 
екенін айтып мақтап, екіншілері дүниені 
қанға бөктірген қанышер екенін жазып жа-
мандап жатқан Шыңғысханның жұмбақ 
болмысына Рахымжан Отарбаев мүлде 
басқаша қырынан үңіледі. Бұл тарихи емес, 
философиялық астары терең - психологиялық 
туынды. Адамның ішкі әлемінде қопарылып 
жататын қайшылықтар арқылы шығарма 
желісі өрбіп отыратын бұл туындыда жазу-
шы Рахымжан Отарбаев төрткүл дүниені 
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тітіркенткен Шыңғысханның шын 
мағынасындағы адамдық табиғатын 
өлім сағаты жақындаған кездегі бір 
ғана сәтке осалдық бой алдырған шағы 
арқылы ашуға тырысады. Шығарманы 
оқып шығып, ондағы айтылмақ 
болған ойдың астарына үңілгеніңізде 
оңай болып көрінгенімен Ізгілік пен 
Зұлымдық дегеніміз не?, Адамгершілік 
пен Жауыздық дегеніміз не?, Әділет 
пен Қиянат дегеніміз не? деген ұстара 
сауалдардың жауабын берудің қиын 
екенін түсінгендей болып, ойдың теңізіне 
батасың. 

Шынтуайтында жазушы қаламынан 
шыққан өнер туындысы қаламгердің 
қиялынан туған нағыз тіршіліктің жалған 
көрінісі болғанымен, ол адам баласы-
на өмірдің мәнін тереңірек түсінуге 
көмектеседі. Өтіріктің орын қазған 
қаламгер емес, ақиқатында, өмірдегі 
шындықты өнердің тілімен жеткізе 
білетін жазушы ғана мына жалғандағы 
өкініштеріміз мен сәтсіздіктеріміздің ор-
нын толтырып, халықты келешекте болуы 
ықтимал қауіп-қатерден сақтандырады. 

Нағыз талант әдебиетке қошемет көру 
үшін емес, адамгершілік мұраттарды 
жырлап, қоғамның қордаланып қалған 
шындығын айту үшін келеді. Азаматтық 
үні биік жазушы Рахымжан Отарбаев со-
нау жылдары жарық көрген тырнақалды 
туындысы «Соғыстың соңғы бомбасы» но-
велласынан бастап, күні кеше ғана жазы-
лып, қаламының сиясы әлі кебе қоймаған 
«Шыңғысханның көз жасы» хикаятына 
дейінгі барлық шығармаларында өнердегі 
адамгершіліктің туын биік көтеріп, 
өмірдің жалған көрінісін әшкерелеумен 
келеді. Суреткерліктің тіл, стиль, форма, 
сюжет т.с.с формальдық жағына ғана 
назар аударған адамнан үлкен жазушы 
шықпайды. Нағыз жазушының бойында 
қоғамның шындығын өнердің тілімен айта 
алатын батылдық болуы тиіс. Рахымжан 
Отарбаевтың шығармашылық ерекшелігі 
өрнегі өзгеше өрілген шеберлік пен бо-
яуы төгіліп тұрған суреткерлігінде ғана 
емес, шындықты айтудан қаймықпайтын 
жазушылық мінезінде жатыр. Өйткені, 
мына әлемді дүрліктірген Шыңғысханның 
басынан көшкен дәурен біздің де ба-
сымыздан өтеді. Жаратушыдан хабар 
келіп, о дүниелік болып Алланың алдына 
барғанымызда біздің бәріміздің де қабір 
азабымызды жеңілдету үшін айтатын бір-
ақ сөзіміз бар. Ол – Шындық!

«Шұғыла» журналының редакциясында 
С.Рахметұлымен бірге, 2017 жыл

Б.Батыршаұлы, Араб ұлтының өкілі 
Александриа қаласы

Египет елшісімен бірге

Дүниежүзілік кітапханашылар форумында, 
Милан
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Табылды мҰҚаТОВ,

Тарихтың 
жоқтаушысы 

еді

ЮНЕСКО-ның Алтын медаль иегері, суретші

Рахымжанмен 90-жылдардың басынан 
таныспыз. Мен «Жазушы» баспасын-
да көркемдеуші-редактор болып жұмыс 
істедім. Қатты жақын араласпасақ та сол 
кездерде қызметтік байланысымыз бар 
еді. Оның жазушылығымен де сол жыл-
дары таныса бастадым. 1994 жылы мен 
«Жалын» баспасында жұмыс істедім. 
Қырғызстандағы елшілікке байланысты 
Рахымжан басқа қызметке кетті. Қызмет 
бабына байланысты арамыз көп жылға 
үзіліп қалды. Бертін келе ол Астанадағы 
Ұлттық академиялық кітапхананың дирек-
торы қызметіне ауысты. Артынан Атырауға 
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Серік нҰРҒалИеВ,

АЛЫСТЫ 
БОЛЖАЙТЫН

Құдасы

Рахымжанмен 2015 жылдан бастап төс 
қағысытырып, құда болдық. Құдамыз өте 
керемет адам еді. Ол кісімен сөйлескенде, 
жан-жақты қызыққа толы әңгімелерін 
тыңдап бір демалып қалатын едім. Айнұр 
қызымызды әрдайым мақтап отыратын. Біз 
оған марқайып қалатынбыз. 

2017 жылы «шекесі торсықтай ұл 
Жаһангир дүниеге келді» деген сүйінші 
хабар келді. Ұялы телефонды алып, құдаға 
қоңырау шалдым. Алғашқы немересі ғой 
деп «Құтты болсын, құда» дегенім сол еді, 
«Ұят болды ғой. Мен бірінші болып ха-
барласуым керек еді» деді. Дауысынан 
кеудесіндегі қуанышты алыста болсам да 
сездім. Сол күнгі күлкісі әлі құлағымды 
тұр. Әңгіме арасында «Жаһангирді бірінші 
сыныпқа өзім апарамын» деп айтып отыру-
шы еді...

Құдамыздың әулеті құдалыққа шақырған 
кезде әулет болып барды қ. Әңгіме арасында 
Отанға, елге, халыққа деген сүйіспеншілігі 
көздерінен, сөздерінен көрініп тұрды. Ол 
ерекше алымды, қимылы шалт жігіт еді. 
Алысты болжайтын. Амал бар ма, Алланың 
жазуымен құдам бүгін арамызда жоқ. «Ор-
нында бар оңалар» дейді қазақ, артында 
ұрпағы барына шүкір етеміз.

көшті. Сол кездерде үзіліп қалған байла-
нысымыз қайта жалғасып, біраз жұмыстар 
істедік. Қытайдан басылып шығайын 
деп жатқан кітабының иллюстрациялық 
жұмыстарын қолға алдым, бірақ ол іс 
жүзеге аспай қалды. Баспа жағынан 
қажеттілік болмады ау деймін.

Десе де, мен суретті ретінде 
Рахымжанның бірсыпыра шығармаларына 
арнап суреттер салдым. Ол менің 
Рахаңның шығармаларына деген өз 
қызығушылығымнан туған дүниелер еді. 
Соның бірнешеуіне тоқтала кетейін.

«Бесқасқа беріштің оқиғасы» повесіне 
және «Соғыстың соңғы бомбасы» 
әңгімесіне иллюстрация жасадым. Сондай-
ақ, «Аспандағы ақ көбелектер» әңгімесіне, 
ата-бабаларының рулық ұраны – Бәйтерек 
туралы әңгімесіне кескіндемелер жасаған 
едім. Сонымен қатар, өзінің бірнеше 
портреттік кескіндемесін салдым. Ол 
бір әңгімесінде анасының ерте өмірден 
озғанын, әжесінің өзін арқалап жүріп 
өсіргенін айтады. Жалпы, Рахымжан 
ана турасындағы тақырыпқа өте мұқият 
қарайтын жазушы еді. Шығармасынан мен 
оның анасына деген шексіз сағынышын 
көргендей болдым. Сол әсермен майлы 
бояу арқылы оның портретін жасадым. 
Қарап отырсаңыз портретте жастай 
өмірден өткен анасы мен оны арқалап 
өсірген әжесінің, бала кезіндегі туған 
үйінің көрінісі бар. Бұл жазушының 
кеудесіндегі ұлы сағынышы еді.
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«Рахымжан екеумізді 
қосқан рухани жақындық, 

жан жақындығы»

Сәуле ОТаРБаеВа,

«Рахымжан екеумізді 
қосқан рухани жақындық, 

жан жақындығы»

Жұбайы:

Рахымжандай асыл ағамыздың алды – сағым, 
арты – сағыныш болып мынау жалған дүниеден 
өтіп кеткеніне де бір жыл толып қалыпты-ау... 
Өкінеміз, сағынамыз... алайда, тағдырдың ісіне 
шара бар ма? алла жүрегіңізге сабыр берсін, 
Сәуле жеңге!

Рахымжан аға Алла берген санасы 
– биік, тіл бояуы – өзгеше, айрықша 
дарын иесі еді. Артында қалған 
қазына мұрасы – прозасы мен драма-
тургиясы қазақ оқырманына жақсы 
таныс һәм халықаралық деңгейде 
де жүйелі насихатталған, көптеген 
әлем тілдеріне аударылғанын білеміз. 
Жазушының жауһар дүниелерінің 
ендігі тағдыры қалай болмақ? 
Аяқталмаған дүниелері қалды ма? 

Елбасымен кездесу, 2014 жыл
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– Сен жыл болды дейсің, Анар, ал мен үшін 
уақыт тоқтап қалғандай...әлі де отбасының ор-
тасында жүргендей... телефон соғып, хабарлама 
келіп қалатындай... әлі де қайтып оралатын-
дай көрінеді де тұрады... Балалары да қатты 
сағынышта жүр. Өткенде Ермерейінің түсіне 
еніпті... Жазу үстелінен тұрып, темекі  шегу-
ге шығып барады екен дейді. «Папа, мен сені 
алып келгенде... ана жақтан сұрап алып келген 
екенмін дейді... папа, мен сені алып келгенде, 
сен маған уәде бердің ғой... сені «бұдан былай 
темекі шекпейді, күтінеді» деп, о жақтағыларға 
уәде беріп, алып келдім ғой десем, үндемейді, жәй 
жымияды дейді... Қаракөзіне қырқы өткенше 
күнде бір ғана түс енді. Қызының түсінде папасы 
біздің жанымызда әрлі-берлі жүріпті де қойыпты... 
Санаң біліп тұрған нәрсеге көңілің сенбейді...

Рахымжан саналы өмірінде өлермендікпен 
жұмыс жасаған адам, әдебиетке, өз бойына туа 
біткен талантына, қазақтың қара сөзіне адал 
болды. Ешқашан жазуына немқұрайлы қараған 
емес. Мүмкін киіміне, денсаулығына қарамаса, 
қарамаған шығар, бірақ жазуының әр сөзіне 
мән бере жазды, ол сөз киесіне сенетін. Бұл 
орайда өзіне Әбдіжәміл аға Нұрпейісовты үлгі 
тұтатын. Жас күнінен бастап қаламынан шыққан, 
баспасөз бетін көрген барлық публицистикалары, 
барлық көркем дүниелері үйде қолжазба күйінде 
қатталып, сақтаулы тұр. 

Қаламсаппен жазатын әкелеріне кезінде 
балалары компьютерді де, электронды кітапты 
да алып берді, бірақ, «техникадан хабарым жоқ» 
деп, өмірінің соңына шейін қаламмен жазып кетті. 
Онда да «жай қаламсап қол жүргізбейді» деп, 
гель сиямен жазатын. Гель сиялы қаламды қорап-
қорабымен алып қоямын. Соңғы жылдары үстінен 
қарағанға ыңғайлы деп, қызыл, жасыл сиялы 
қаламдарды да сатып алып қоюымды тапсырушы 
еді. Жазып жатқан дүниесі «аяқталмай қалады» 
деп қорықты ма, бірдеңені сезгендей, тым асығып 
жазды. Жұмыс үстелінен бас көтермей отыра 
бергісі келетін. Бірақ, біреу садақаға, біреу тойға 
шақырады, біреулер пікір, алғысөз жазып бер, 
бір нәрсемді қарап бер дейді, сондай нәрселерге 
көңілі бөлінсе, ренжитін еді. «Үйге кісі шақырмай-
ақ қойшы» деп, соңғы кездері көп кісінің келгенін 
қаламады. 2017-нің желтоқсанында Германия-
дан Өмірхан Алтай келіпті. Хабарласқан соң, 
«Атырауға келіп тұрып, қалай келмей кетесіз, 
Өмеке, үйге келіңіз»,– деп шақырдым. Сол кезде 
Рахымжан «жазуым бұзылып қалатын болды 
ғой»,– деп аздап ренжігендей болды. «Қойшы 
енді, папасы, шақырып қойдым », – деп ақталып 
жатырмын... Өмекең келген соң, үй-іші ән-күйге 
толып, домбыра тартылып, әңгіме айтылып, өте 
жақсы отырыс болды. Артынан: «Шақырғаның 
жақсы болды, демалып, сергіп қалдым, ойым 
бөлініп жақсы болдым», – деп қуанып қалды. 
Өмекеңді қатты сыйлайтын. Мюнхенде 
болғанымызда ол кісінің де отбасында болғанбыз. 
Жанұямызбен жақсы көреміз.

Р.Отарбаев жары Сәуле, ұлы Ермерей 1991 жыл

Р.Отарбаев отбасы және балдызы Қанатпен 1993 жыл

Бішкек 1996 жыл
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Жазу үстелінде «Қыз Данайдың қырғыны» 
атты аяқталмаған романы қалды. Сол романның 
бітпей қалғаны бүгін мен үшін қатты өкініш. 
Бірақ, сонда да, аяқталмаған романды жылына 
қарай, баспадан шығарып жатырмыз. Өмірінің 
соңғы жылдары: «оқырманды алаңдатпай, 
шығарманың басты идеясы, мақсатынан басқа 
нәрсеге көңілін аудартқызбай, оқиға шешіміне 
тікелей алып келетін шығарманың қалай жазы-
лу керек екенін мен енді түсіндім, бұдан былай 
жазған шығармам қазақ әдебиетін әлемдік 
деңгейге көтеретін болады», – дегенді жиі айта-
тын. Мені өкіндіретін нәрсе де осы: жазушылығы 
әбден кемеліне келген кезде, жазам деген 
дүниелерінің жазылмай қалып кеткендігі. Осын-
дай оймен ол «Босқындар» романын бастамақшы 
еді. Барлық материалдарын жинақтап, жоспарын 
жасап, бір бума күйі қалдырды да кетті... Бұл 
әлемдік деңгейдегі проблеманы көтеруге тиіс 
шығарма болуы керек болатын. Әлемдік масштаб-
та босқынға ұшыраған мұсылман-араб елдерінің 
хал-күйі, оны ұйымдастырып отырғандар 
кімдер, себебі неде, «Босқындар» шығармасы 
көтеретін мәселе осы жөнінде еді. «Тәуелсіз 
қазақ әдебиетінің қорын байытатын, кейінгіге 
өлмес мұра болып қалатын тағы бір шығармасы 
болар еді-ау», – деп ойлаймын, өзекті өртейтін 
үлкен өкініштің бірі осы. Алайда, «Босқындар» 
жазылар, оны әкесі болашағынан көп үміт 
күткен талантты қызы Қаракөз жазар де-
ген үмітім де жоқ емес. Сондай-ақ, Ақтөбе 
облысының сұранысымен жазылмақ болған Әлия 
Молдағұлова апамыз туралы драмасы да жоспар-
ланып, бірақ жазылып үлгермеген күйі үстелінде 
қалды...Түріктердің өтінішімен Ататүрік туралы 
жазбақшы еді. Оспан батыр жөнінде және «Ал-
тын адамның оянуы» деген шығармалары жоспар 
күйінде қалды.

Рахаң жас кезінен Лев Толстойдың 
шығармашылығына жақын болған. Толстой 
жайлы жазам деген шығармасына өмір бойы 
қаншама мәлімет жинады. Әттең, сәті түспей, жа-
зылмай қалды. Жазу үстелінде жоспары құрулы 
осындай шығармалары қалды...

– Әрине, ағамыз өмірден мезгілсіз, тым ерте 
кетті. Бұл күллі қазақты есеңгіреткен, күтпеген 
ауыр қаза болғаны рас... Сізге, отбасыңызға, тек 
қана сабыр тілеймін, жеңге... Ағаның өмірінің 
соңғы сәттерінде қасында өзіңіз болдыңыз ғой...

– Өмірінің соңғы кездері ол күрт қартайып 
кеткендей болды... Күнделігінде өмірдің барлық 
жақсы сәттері артында қалып қойған адамның 
өзіне айнадан қарап тұратыны бар еді ғой?.. 
Соңғы кездері: «маған не болған, түріме не болып 
кетті? Қатты қартайып кеттім» – дегенді жиі 
айтатын. Қыздары, бәріміз: «Қайдағыны айтпа-
шы»,– деп, шу ете қалатынбыз.

Дүниеден өткеніне біраз болып, абыр-сабыр 
басылған соң, қасында Атырау өңіріне сыйлы 
Амангелді Селбаев деген аяулы ағамыз бар, 
Әбдіжәміл Нұрпейісов аға арнайы көңіл айта 

келді. Сол жолы да: «Рахымжанды соңғы көр-
генімде «қарағым, сен қаралып жүрсің бе, ауы-
рып қалған жоқсың ба?», – деп алаңдаушылық 
айтып едік, мән бермеді», – деп, сол екі аға 
айтып отырды. Рас, соңғы жылдары аса бір 
жанкештілікпен жұмыс жасады, 2017 жылдың 
желтоқсанынан «екі жылдық еңбек демалысын 
аламын, жазуға отырамын» деп жоспарлады. 
Сен сенсең, Анар, үйден шыққан жоқ. Үй түгіл, 
Атырауға сыймай аптасына Астана, я болмаса, 
Түркия, Мәскеуге бір-екі күнге ұшып барып 
келетін адам үйден шықпай жұмыс істеді, күні-
түні жазумен болды. Сосын Жаһангиріне бар 
аталық махаббатын төгіп кеткендей. Бұл өмірдегі 
соңғы жазуы «Рахымжан Жаһангир» екен. Бір 
бетке толтырып жазып тастапты.

Мен кешке жұмыстан келгенде, «сені күтіп 
отырмын, шәй ішейік», – дейтін. Сонда: «бүгін 
даланың бетін көрмедім», – деуші еді. Негізі, үйде 
теледидар қоспаймыз, шаршаған кезде, анда-сан-
да жан-жануарлар әлемін көрсететін каналдарды 
қарайтын. Қазір балалар айтады: «осы каналдың 
дауысын естісек, папа төрде теледидар қарап 
отырғандай», – деп. Не істейсің?! 2018 жылды 
қарсы алар кеште Сұңғат бажасы шақырған, 
бірақ, түнгі екілерге дейін жазу үстелінен тұрмады. 
Жүрегі сезді ме?! Түннің біраз уақыты болса да 
Жаһангирін құшақтап барып, бажа балдызының 
дастарханында өте көңілді отырды. Бажалары-
мен қосылып, таңға карта ойнады. Жалпы, жұма 
сайын біздің үйде бажалардың басы қосылатын. 
Ет асылады, шай ішіледі, ешқайда асықпай, кең 
отырып,әңгіме дүкен болады. Бұл кәдімгі дәстүрге 
айналған басқосулар еді. Қаңтардағы менің туған 
күнімде, түнгі он екіден кейін, (Жансая ғана оқуда) 
балаларымен құттықтап, у-шу болып жатқанда, 
өзін біртүрлі артық адамдай сезінді. Артынан 
ойлап қарасам, келген қонақтармен сөйлесіп 
отырып, қоштасатын адамның әңгімесін айтып-
ты. Сосын қоймай жоспарларын айтқаны есімде. 
«Астанаға, одан Пекинге, Пекиннен Алматыға 
келемін, ақпанның 12-14-терінде Бішкекке 
ұшамын, одан Астанаға, Астанадан Қарағандыда 
қойылғалы жатқан «Мұқағали-Фариза» 
пьесасының премьерасына қатысамын, одан кейін 
он алтысы үйге ұшамын», - деді. Сонда мен: «Түу, 
папасы, «бұйыртса» деп айтшы», – деппін, ойым-
да ештеме жоқ...

Күнделігі өмірлік серігі болды ғой, «16.02.17. – 
Үйге ұшу» деп жазып қойыпты... Содан он алтысы 
емес, он жетісі атар таңда кетіп қалды ...

Сол жоспарымен ақпанның бірі Астанаға 
ұшты, «аман жеттім» деп хабарласты, ертеңіне 
№54 мектепте кездесуі болды. Сол кездесу-
ден кейін қатты қуанып телефон соқты. «Мен 
Жаһангирімді, жаманымды сағынып жатыр-
мын, Бішкекке бармаймын, артынан барармын. 
Пекиннен Алматы арқылы үйге ұшамын», – деді. 
Пекинде бес күн болып, үйге келді. Ермерейі 
аэропорттан қарсы алған. Мен жұмыстан келсем, 
қағаз қарап отыр екен, мені көріп «Осындай деле-
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гациямен керемет барып қайттық, келісімшартқа 
тұрдық», – деп сапары туралы әңгімесін айтты. 
Көп уақытын алған, ұзақ жылғы жобасы сәтті 
шешімін табарына қуанған еді...Қызығын бала 
шағасы көреді деп ойлаймын.

Содан екі-үш күн өткен соң, денсаулығы 
сыр берді. Астрахандағы бір жеке клиникаға 
хабарластық, қаражатына қарамай сол жақтан 
дәрігер шақырттық. Қыс қатты, боран, тайғақ. 
Сонда да, бес-алты сағаттық жолды еңсеріп, 
жедел жәрдеммен келіп жетті, қасында бол-
дым, сенбі-жексенбі күндері ағаңның халі өте 
жақсы болды. Бірақ, ұйқысыздыққа ұрынды. 
Дүйсенбі күні мені жұмысқа жеткізіп салып, 
өзі театрға кетті. Он екілерде маған қоңырау 
шалып: «Қарағандыда ел күтіп отыр екен», – 
деп барғысы келді. Денсаулығының әлі орнына 
келмегенін айтып, мен қарсы болдым. Сол күні 
билетті тапсырыпты. Дүйсенбінің кешінен қатты 
мазасызданып кетті, мен жұмысқа бармай жа-
нында болдым. Көңіл-күйі күрт өзгеріп, ұйықтай 
алмай қалды. Біреулерге телефон шалып, үйге 
шақырды. Кірді-шықты, киімдерін, заттарын 
қарады. Бала-шағаны басқа үйге жіберіп, Қаракөз 
екеуміз жанында болдық, кешке Ермерей де 
қасымызға келді. Бір психологиялық өзгеріске 
ұшырады. Жанын жай тапқызбай, тынышын 
алған не екенін кейін түсіндік қой... Сәрсенбі 
күні облыстық ауруханаға жатқызып, жігіттерге 
телефон шалып, тапсырдым. 

Жиырма жеті жылда өмірдің ащысын да, 
тәттісін де бірге көрдік қой, Анар, бірақ, дәл сол 
сәтте, сол кезде кетіп қалады деп ойламаппын... 
Ажал да алдап алып кетеді деуші еді, алданып 
қалдық па?!

Негізі соңғы айларда «Мына көкемді қиып 
қалай кетем» деп, Айжамалына көп алаңдады, 
бірде қарап отырып: «Сен төрт баланы өзің асы-
райтын жағдайың бар екен, сен жоқ болсаң мен 
төртеуін төрт жаққа бытыратып алам-ау», – деді.

«Менен бір мүшелдей кіші болсаң да, жаным-
ды сен түсіндің» деген папасы күнделігіне: «Сен 
мені осы күнге шейін сақтадың, Сәуле, саған 
рахмет» деп жазып кетіпті...

Қазір ойлап отырсам, шынында да, бала-
шағасын аманаттап отырған екен ғой. Нағашы 
апам айтады: «саған бәрін айтыпты ғой, 
ойланбадың ба», – деп. Кетіп қалады деген 
ешқандай ой болған жоқ... алда қанша жоспары-
мыз бар еді... 

– Рахымжан аға көпшіл адам болғанын 
білеміз. Қашан да ол кісінің айналасында адам 
көп болатын. Өнерге, әдебиетке жақын адам-
дар ғана емес, ел сыйлайтын игі-жақсылардың 
өздері де ағаның қасына магнитше тартыл-
ды. Аға, шынымен, көпшіл болды ма? Ендеше, 
жазбаларынан жалғыздық лебі есіп тұратынын 
қалай түсінсек екен?

 – Мінезі туралы айтсам, мінезі ауыр, тік 
болатын, бірақ, солай бола тұра, жібектей жұмсақ 
та еді. Оның көпшілдігі танымалдылығынан, 

Студент Рахымжан

журналист Р.Отарбаев Арал тұрғындарымен 
кездесуде 1989 жыл
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қоғамдағы орнынан, белсенділігінен болса керек, 
қасында үнемі адамдар жүретін, жеке шаруала-
рын айтып көп келетін. Бірақ, «кіндігіңді кескен-
нен кейін адам басына – бір жалғыздық»,– 
деп, өзі жиі айтатыны сияқты. Рахымжанның 
жалғыздық тақырыбы, жалғыздық күйі, мұңы, со-
нау балалық шақтан, анасы Шәмсия Дәулетқызы 
қайтыс болған кезден бастап ажырамаған екен. 
Анасы кеткеннен кейін ата-әжесі бетінен қақпай, 
еркелетіп өсірген. Алайда, ананың жөні бөлек. 
Ана құшағын сезінбей өскен ол анасын керемет 
аңсайтын. Анасы бар адамдарға қызығатын. 
Түр-сипаты туралы: «су астындағы елестей 
еміс-еміс есімде, күлімдеп қарайтыны есімде, 
Ермерейдің көзі Шәмен апаға тартқан (анасын 
солай атайтын)», – дейтін. Анасы мен Беке-
жан інісі , қарындасы Райса кетіп қалғаннан 
кейін, екінші анасынан бауырлары болса да, 
барлық сұхбаттарында өзін «жалғызбын» 
дейтін, Ермерейін «жалғызым» деп өтті. 4-курста 
оқып жүрген мені Каз-МУ-де алғаш көргенде 
түрімді анасына ұқсатыпты. «Шәмен апа сияқты 
сарысың», – дейтін. Негізі, біздің әжеміз апалы-
сіңлілі екі қыз болған. Соғыстан кейінгі жылдары 
өгей шешенің мінезіне шыдамай, апасы қалаға 
кетіп қалған да, Шәмен апа ауылда қалып қойған. 
Мені алғашқыда сол нағашы апасының қызы 
ма деп те ойлапты, бірақ, іштей: «туыс болып 
шықпасақ екен», – деп тіледім дейді кейін. 
Бала кезден «тілші болам» деп өскен мен үйге 
келетін «Пионер», «Ақ желкен», кейін «Жалын», 
«Жұлдыз» журналдарын, «Ана тілі», «Қазақ 
әдебиеті» газеттерін жібермей оқитынмын. 
Өлең жаздым, соларды жіберіп тұратынмын. 
Рахымжанның «Қазақ әдебиеті», «Жалынға» 
шыққан бүкіл шығармасымен таныспын, 
шығармашылығын жақсы білетінмін. «Жерлес 
ағам» деп араласып жүргенде, маған жігіт ретінде 
көңілін білдірген болатын. Дипломымды алар 
кезде Алматыға алып қалуға жұмыстанды. Мен 
өте ақылды, сабырлы ананың қызы едім. Папам 
мені қатты жақсы көретін. «Қызым келе жа-
тыр», – деп, той жасауға дайындалып жатқан. 
«Үйде ата-анам күтіп отыр», – деп, Атырауға 
кетіп қалдым. Сөйтсем, Рахымжан артымнан 
ұшып келіп, екі-үш ай жатып алды. Ішкі сырын, 
шерін айтып, алып келген күнделіктерін оқып 
бергені де сол кез. «Алдайын деген ойым жоқ, 
мен шынымен де жалғызбын . Мұндағы екі-үш 
жыл бұрынғы жазбалар саған өтірік айту үшін 
жазылмаған», - деді. Сол күнделіктер үйде әлі тұр. 
Маған үлкен ой да салған, оның тағдырына деген 
аяушылығымды оятқан осы күнделіктегі жазба-
лар еді. «Бас» романындағы кейіпкерінің: «Алғаш 
құрған некем сәтсіз болды», – дегені, сондағы 
маған айтқан сөзі еді. 

«Ер-азаматының намысына тиюі, сыйлай ал-
мауы өзі сезімтал адамды жүрек талмасына алып 
келіп, ашуымды жазудан алдым, ауруханадан 
босасам архив пен кітапханадан шықпадым»,– 
деген еді сол кезде. 

Р.Отарбаев ұлы Ермерейдің үйлену тойында, 
отбасымен бірге 2016 жыл

Астана 2009 жыл

қызы Айжамал, келіні Айнұр, немересі 
Жаһангирмен, Карловы Вары қаласы 2017 жыл
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Ішкі жалғыздығы, рухани жалғыздығы өз-
өзіне қол жұмсауға дейін алып барған. « Көрген 
баққанында» жазып еді ғой... Сондай бір жеке 
өміріндегі ауыр кезеңде оған кездескен екем. 
Оны жүрегімнің тұнығымен жақсы көрдім. 
Алғаш қосылған жылдары іші толып қалғандай 
көп сөйлейтін. Жалпы, көп әңгімелесетінбіз. 
Ермерейі де, Қаракөзі де жазбаларында жазды 
ғой, үстел басында екеуден-екеу отырып, ол шәй 
ішіп, мен әңгіме тыңдайтынмын.

– Ол рас, «Қаз-МУ-дегі он екі мың 
қыздың ішінен таңдап алдым», деген жан 
жары – өзіңізге де нәзік пейілі ерекше 
екенін әр сұхбаттарынан білеміз ғой. Жал-
пы, барлық сұхбаттарын қайталап оқып 
шықтым. Отбасына деген асқан сүйіспеншілігі 
білінеді. Әр баласының атын аялай атайды. 
Болашақтарынан үлкен үміт күтеді...

Аға отбасында қандай еді? Ол кісінің өзі 
«отбасында қандай қожайынсыз?» деген 
тілші сұрағына: «Қателеспесем, әжептәуір 
қожайынмын-ау деймін», – деп жауап беріпті.

– Өзі балаға қаттымын дейді, бірақ, олай 
емес. Ермерей дүниеге келгенде, өмірімнің 
жалғасы, ер бала дүниеге келді деп қатты 
қуанды. Күнделікті суға түсіруді міндетті түрде 
бірге істейміз. Таңғы төртте тұрып, далаға алып 
кететін, себебі, шілдеде Алматыдағы жалдама-
лы пәтеріміз күн шықпай ысып кететін. Қатты 
сыйласып, бір-бірімізге түсіністікпен қарап 
өмір сүрдік. Үй шаруасына қолғабыс тигізуден 
қашпайтын еді, бірде мен дүкенге кеткенде, 
жеңін қайырып алып, балалардың киімін жуып 
жатса, Мұхтар аға Шаханов үйге кіріп келіп, 
қатты сасып қалыпты. 

Мен қаланың қазақы отбасында өскен 
қызбын ғой, үй тірлігі әйелдің міндеті деп ойлай-
мын. Мамам қазақы жөн-жосықты, тәрбиенің 
дұрыс-бұрысын санамызға қатты сіңіріп өсірді. 
Папамыз жұмыстан келгенде, үйге киетін аяқ 
киімі, тақиясы, сүлгісі бәрі дайын тұратын. Со-
сын үйде көп бала болсақ та, шыбынның ұшқаны 
білінетін, біз әкені сыйлау дегенді солай болуға 
тиісті қағида деп өстік. Өзім құрған отбасында 
осы тәртіпті сақтауға тырыстым. Рахымжанмен 
папамның мінездері ұқсайды. 90-шы жылдары 
қиын кез болды ғой, ол сүтсіз шай іше алмайды, 
мен үнем жасап, «сүтпен ішкім келмейді» деп, 
оған ғана құятынмын. Сол кездерден бастап, 
үйдің тіршілігін толықтай маған сеніп кетті. Ол 
тек жұмысын, алаңсыз жазуын білді.

Біз үлкен сыйластықпен өмір кештік. Барлық 
отбасында болатын тұрмыстық қиындықтар үшін 
ренжіспейтінбіз, өзі «Дара жолда» «жеке бас 
қиындығым бар, Сәуле соның бәрін көтерді»,– 
деп айтып еді ғой. Көп нәрсесіне, асаулығына, 
тентектігіне кешіріммен қарадым. Жалынан 
сипап, жәйлап айтсам, жұп-жұмсақ қалпына 
түсетін. Анасынан ерте айрылғандығы бар, 
кейінгі көрген қиындықтары бар, жазушылық 
әлемі мен өмірдің екі басқалығы да оның ішкі 

Халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісов, 
Р.Отарбаевтің шаңырағында немересі Жаһангирмен 
бірге 2018 жыл

Илья Жақановпен бірге, 2011 жыл

Миялы ауылындағы Бәйтерек мешітінің ашылуында 
Нұрлан Балғымбаевпен бірге
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күйзелісін ұлғайта түсті деп ойлаймын. Алланың 
берген бойындағы ерекше таланты да оны қалып 
пен шеңберге сыйғызбады...

Рахымжанның мінезінде шығармашылық 
адамына тән бір нәзіктік, жұмсақтық болды. Сәл 
нәрсеге қуанып, сәл нәрсеге ренжіп қалатын 
еді. Ешқашан «жоқ» деп, алдына келіп тұрған 
адамның меселін қайтармайтын. Біреуге ренжісе, 
онысын білдіртпейтін. Кейінгі кезде мазасын 
алатын жұрттан мезі болып, телефонын сөндіріп 
қоятын болды. Керек адамдарына артынан өзі 
қоңырау шалып жатады. Жоғарыда айтып кеттім, 
біз о бастан күйлі, дәулетті тұрған жоқпыз. Жас 
кезіміздегі жоқтықты солай болуы керек деп 
қабылдадым, кейін жағдай түзелген кезде асып-
таспадым. Оның материалдық игілік емес, басты-
сы – рухани байлық, жан тазалығы деген ойын 
хош көрдім.

Мен оның публицистикасын, тілшілік жаз-
баларын сондай жақсы көремін. Өзі болса, көп 
уақытымды алды, одан да жазушылығымды 
құнттауым керек еді дейтін. Бірақ, осы өсу 
жолы, табысты қадамдары туралы айтқанда , 
үйге келетін жақын туыстар арасында әзілдеп, 
сол жолда сенің еңбегің осынша пайыз дей келе 
99 пайызға жеткізетін. Мені сөйтіп «алдап» 
қоятын. Жалпы, жеке өмірімізді жабық ұстадық. 
Ешқашан ел алдында артыққа жол бермедік. 

Ер адамның жағдайын жасау – әйелдің 
міндеті. «Отбасында бақытты адам ғана бақытты» 
дейді ғой, ол бала-шағасының ортасында, 
шынымен де, бақытты еді. Елдің адамының, 
танымал азаматтың жары болу үлкен еңбек. 
Қазақтарда бір ұғым бар, ондай адамның жеке 
өмірі, бала-шағасы жоқтай көреді. Кейде сені 
итеріп тастағысы кеп тұратындар көп. Ол тек 
бір оның ғана емес, жұбайының да бірге өткен 
жолы екенін көп адам түсінбейді. «Танымал 
еркектің артында ақылды әйел тұрады» деп 
орыстар айтпақшы, өмір жолымызда үйсіздікті 
де, жоқтықты да, ағайын-достың сатқындығын 
да бірге көрдік. Қазір ол кеткен соң біреулер 
бірдеңе дегісі келеді, ондайларға күлкім келеді.

Балаларын өте жақсы көрді, қатты еркелетті. 
Сырт көзге балаға мән бермейтін сияқты, бірақ 
солардың әрбір сөзін, әрбір қылығын іштей 
ескеріп жүретін. Қаракөз жасөспірім кезінде 
«барабан тартқым келеді» дегенде, Түркиядан 
нән дауылпазды көтеріп те келген. Қыздарының 
қызығып, алғысы келген интернет-тапсырыс-
тарын маған айтпай төлеп беріп жүреді екен. 
Күнделіктерінде балаларының құйттай-құйттай 
суреттері, шатпақ шимайлары жапсырылып 
тұр. Алыс сапарлардан бәрімізге сыйлық алып 
келетін. Жалпы, Рахымжандай азаматпен бірге 
өткізгенім қиындықпен келген бақыт. Көп әйел 
түсінбейтін бақыт. Бір көңіл шәйда Дариға 
деген нағашы апасының айтқаны бар: «Кімнен 
айырылғаныңды емес, кіммен бірге өмір сүр дің, 
кімді бақытты еттің, соны ойла, соны ойласаң 
қайғың жеңілдейді», – деп.

Жоғарыда айтқанымдай, қосылған жылдары 
тұрмысымыз өте қарапайым болды, пәтер жал-
дап тұрдық. Ауылға өзіміз барып қайтатынбыз. 
Араласатын адамдарымыз да жоқтың қасы 
болды. Кейіннен айналасында адам қарасы 
көбейіп , өз жұмысымен маңайынан үйіріліп 
шықпайтын солардың көпшілігі Рахымжанның 
да отбасы, бала-шағасы бар екен-ау, жеке өмірі, 
жеке уақыты болуы керек екен-ау деп, санасқан 
жоқ. Тіпті, демалыс күндері де мазаны алып 
бітетін. Тек солардың шығармашылығына кесірі 
қатты тигенін айтқым келеді...Кейде өзіміз үйде 
отырсақ та, есік сыртына біз анда кеттік, мында 
кеттік деп өтірік жазып қоятынбыз.

 – Жазушылық шеберханасы туралы айтып 
берсеңіз. Жұмыс істеу тәсілі қандай еді? Үлкен 
тақырыпқа кірісер алдында, жұмыс үстінде 
өзін қалай ұстады? Үлкен бап қажет ететін бе 
еді? «Көп нәрсе жазушының өмірлік жарына 
байланысты» деген шындыққа жақын сөз бар, 
сол сөзді тірілтсек, жазушыға қалай қолдау 
білдіретін едіңіз?

 – Жазушылық шеберханасы десеңіз, оның 
өзін бір «көшпенді шеберхана» деп атауға әбден 
болатын шығар. Ол шығармашылығына келгенде 
үлкен бап таңдамайтын. Біз көп көшкен адамбыз. 
Алматыда үй жалдағаннан бастап көштік, одан 
Бішкекке жұмыс сапарымен кетіп, сол жерде 
бес жыл тұрдық. Жұмыстан келіп, тамақтанып 
алып, балалар ұйықтағаннан кейін жазуға оты-
ратын. Шаршаса да, өмір бойы осы тәртіппен 
жұмыс жасады. Жұмыстан шаршап шығып, бірде 
автобуста қалғып кетсе, басынан бөркін шешіп 
әкеткенін білмей қалыпты. Әдебиеттің «қара 
жұмысына» барлық қалам иелері сияқты түнгі 
мезгілін арнайтын. Тақырып таңдағанда, ұзақ 
ойланбайтын. Сүйікті кейіпкерлері – тарихи 
тұлғалар, қарапайым ауыл адамдары еді. Жәңгір 
хан, Исатай мен Махамбетті жақсы көрді, Сы-
рым батырды, Мұстафа Шоқайды, Бейбарысты, 
Әмірені, Ғабит атамызды, Сәкен Сейфуллинді, 
Темірбек Жүргеновті жазды. Жалпы, не жазса 
да, зерттеп алмай, жазуға кіріспейтін. «Басымда 
пісіріп аламын» дейтін, ондай кезде, жаныңда 
отырып та, ол сені тыңдамай отыруы мүмкін, 
өз әлеміндегі геройларымен отыратын еді. 
Алғашқы тұрмысқа шыққан жылдары бірде 
жуынуға кіріп кетіп, өз-өзімен рахаттанып 
әңгіме айтып жатқанын естіп, шошып кеткенмін. 
Енді бір қызығы, қазір Қаракөзі сондай. Бұл да 
шығармашылық ойда жүретін адамдардың бір 
ерекшелігі болса керек. Көкейіндегі нәрсе әбден 
«піскен» кезінде ғана жазуға отыратын. Жазуға 
отырғанда, ешкім мазасын алмағанды жақсы 
көреді. Жазу деген кейде лық етіп төгіліп кетуі 
мүмкін. Сол төгілгенде, жазып алуға тырысады. 
Балалар өсіп, мазасын алмайтын жасқа жет-
кенде, күндіз де жазуға көшті. Түскі мезгілде 
«бір сөйлем болсын жазып тастайыншы» деп 
отырады кейде. Көбінесе, бір жазғанын қайтып 
түзетпеуші еді. Бап дегенде, өзі жылқышының 
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баласы , болмыс-мінезі таза қазақи, жылқының 
етін жақсы көрді, міндетті түрде соғым соямыз, 
сол соғымды маусым айындағы Ермерейдің туған 
күніне дейін жеткізуге тырысамын. Жылқының 
еті үнемі алдында болатын, сол сияқты, сүт қатқан 
шайды ерекше жақсы көрді, шайсыз ғұмырын 
елестету қиын. Әсіресе, жазу жазғанда. «Сен 
таңдаған шайдың дәміне ештеме жетпейді» деп, 
үйдегі шайдан жұмысына да алып кететін еді. 
Шұбат, құрт-ірімшік, балды жақсы көрді. Оның 
ауылы балыққа, әсіресе сазанға бай сулы жер. 
Сазанды ерекше жақсы көруші еді. 

Жалпы, қай-қай азаматтың да өмір жолы алған 
жарына байланысты деп ойлаймын. Әйел болып 
қателескен де жерлерім болған шығар, бірақ, 
менде сол адамда бәрі дұрыс болсыншы деген 
ой ғана болғаны Аллаға аян. Қиындығын бірге 
көремін деп қосылған соң, әрине, мен әйелдің 
міндетін орындауға тырыстым. Өмір болған 
соң, ауыртпалығын көтердім, көп нәрсесіне көз 
жұмдым. Ол да мені түсінуге, көмектесуге, ерке-
летуге тырысатын. Әр нәрсе тергеліп, сөз қуып, 
жұрттың сөзіне еріп кетсең отбасы құруың 
қиын. Маған дейін ол осындай нәрселердің 
бәрінен өткен, азап шеккен. Кездескен кездері өз 
өмірінен, ақын жазушылар өмірінен көп мысал, 
әңгімелер айтатын. Солардан өмірлік сабақ алдым 
десе де болады. Жиырма жеті жыл бір шаңырақ 
астында өмір кешкеннен кейін оның әрбір әдеті, 
әрбір әрекеті «солай болуы тиіс» сияқты болып 
кетті. Бірге өмір сүрген сол ғұмырдың тез өтіп 
кеткеніне мен қазір таң қаламын. Өмірімізде 
ащы да, тәтті де нәрсе болды. Қай кезде де оның 
дұшпаны – менің дұшпаным еді, оның досы – 
төрімізден орын алатын. Қашан да ер-азаматымды 
қолдап, тілеуін тілеп, қиналса бірге қиналдым. 
Рахымжандай жаратылысы бөлек адамның, бала 
кезінен қиындық көрген адамның тағдыры үшін 
үлкен жауапкершілікті өз мойныма артқаным рас. 
Ол қарны тойғанға мәз болып өмір сүретін көптің 
бірі емес еді, сондықтан оның тұлғасына лайықты 
жар болу керек екенімді мен жақсы сезіндім. 
Бет-аузыңды бояп, әдемі киім киініп, қасында 
қуыршақтай болып тұру бөлек те, жанын түсініп, 
кешірімшіл болып, талантты адамның жары болу 
мүлдем бөлек. Балаларды да солай тәрбиеледім. 
Қазақ әйелі баласын әкеңе сөз келтірме деп 
тәрбиелейді емес пе?

– Бала-шағаны, қара шаңырақты, мәңгі 
өлмейтін киелі туындыларын бір өзіңізге 
қалдырды да жүре берді... Мұның барлығы нәзік 
болмысыңызға аса ауыр салмақ екенін, әрине, 
сеземіз...

 – Қара шаңырақ деген киелі ұғым . 2017-нің 
қарашасында жер учаскесін алып, «Жаһангиріме 
үй саламын» деп, сол жерден үй жоспарлап 
жатқан. Бірақ, оған Құдай жеткізбеді... бірақ 
сол мақсаты, жоспары бізге аманат, Ермерейі, 
Қаракөзі бар, жанының саясы болған Жансаясы, 
Жамалы бар, сол тілегіне бізді жеткізсе деп арман-
даймын. 

Ә.Кекілбаевтің мерейтойында, Атырау

Ш.Айтматовпен бірге, Ақорда

М.Жолдасбековпен бірге

Ирак Елекеевпен бірге
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Туындыларын көп жинамайтын, шашып 
жүре беретін. Алматыдан Бішкекке көшкенде, 
тез буынып-түйініп, көшіп кеттік. Заттарымыз-
ды сонда тұратын ағайынымыздың үйіне қойып 
кеткенбіз, бір-екі жыл өтіп, сол үйдегі жеңгеміз 
ренжігеннен кейін, Алматыға барып, екі-үш 
үлкен сөмкеге салып, тек қана Рахымжанның 
қағаздарын алдым да, қалған заттарды сол күйі 
қалдырып кеттім. Сол қағаздарды Бішкектен 
Ақтауға, одан Атырауға көшкенде бірге алып 
жүрдім. Ақыры, жинала-жинала келгенде, 
бір бөлме толды. Өзі өмірден өткеннен кейін 
Астанадағы үйде қалған қағаздарын поезбен 
алып келдік. Артында қалған жазба мұраларын 
жинақтап, жоғалтпай реттеп, болашаққа алып 
бару – біздің міндетіміз деп есептеймін.

Әрине, өзі кеткеннен кейін, артында қалған 
отбасына деген ел-жұрттың сын сөзі болады екен. 
Қасындағы адамың кеткен кезде, бұл «Алланың 
ісі емес, әйелінен болды» деп қарайтындар да бо-
лады екен. «Неге уақытында қаратпады, неге сақ 
болмады, неге алдын алмады?», - деген сөздер 70-
80-ге келген ел ақсақалдардың аузынан шыққаны, 
Алланың ісіне шек келтіргендері өкінішті, әрине. 
Бұл заманда жесір болу да , адамының артын 
күту де сын емес, сынақ екен. Сенің қайғыңмен 
көбінің ісі болмайды екен. Осылай өмір сүріп 
жатырмыз, Анар... Кейбір адамдардың қолдан 
жасаған қиындығымен күресіп өмір сүріп жа-
тырмыз... Кейбір досым деген адамдардың өзі 
айтқандай иттің дос болғаны жақсы, достың 
ит болғанын көріп те өмір сүріп жатырмыз, 
кейбір ағайын-туғандарының сатқындық жасап, 
өзгерген мінездеріне таң қалып өмір сүріп жа-
тырмыз... 

Бұл да Алланың берген сынағы шығар. Сол 
сынақты, сол жолды менің өтуім керек болған 
шығар деп ойлаймын. Біріншіден, өз-өзіме сабыр 
тілеймін, балапандары санасыз емес, ол үлкен 
қуат маған, әкесі әрқайсысына сеніп кеткенін 
түсінеді. Бұлар аман жүргенде, оның ұрпағы 
аман жүргенде, Рахымжанның мұрасы да, аты 
да өлмейді дегенге сенемін. Алдағы уақытта осы 
мақсатта жұмыс істеймін.

– Күнделігінде: «Өмір сүргім келмейді. Тап 
осы сәт Аллекем ақ мылтығын кезесе, «атқан 
қолдан айналдым» дер ем...» - депті... 

– Бұл соңғы жылдардағы көңіл-күйінің бір 
сәттері еді. Атырау облыстық теледидарына 
берген сұхбатында ашылып, көсіліп сөйлеп, ең 
сәтті сұхбатының бірі сол болды деп ойлаймын. 
Сонда елдің, ұлттың мәселелерін ашық айтты. 
Әркез қазаққа төнген қауіпті өзіне келген кеса-
паттай қабылдады. Қоғамдағы кейбір мәселелер 
жанын жегідей жеді. Жан дерті меңдеген сәтте, 
осындай сөздерді айтқызды. Оны қинаған нәрсе, 
осы келеңсіздіктерге қарсы тұра алмағандығы. Өз 
пікір, ойын ашық айтып жүргенімен тоқтау қоя 
алмағандығы, өзінің шарасыз күйі жанына қатты 
батты. «Ойлы адамға қызық жоқ» деп даныш-
пан Абайдан артық айту қиын. Ол ақша шашып, 

думандатып, серілік құрып жүретін адамдардың 
қатарынан емес еді. Миында сан мыңдаған ой-
лары, жоспарлары тұрады, елдің басына түскен 
небір қиын жағдайларды естігенде, торығып, тіпті 
ұйқысыздыққа да ұрынатын. Киімі жоқ, не бір, 
қарны аш емес, осындай ойлар оған маза бермеді. 
Әсіресе, соңғы екі-үш жыл. Бұрын болашаққа 
деген үміті, сенімі болатын. Торығып, қиналып 
кетті. Ешкімді көргісі келмейтін кейде. Өзің мен 
төрт бала, әйтпесе бұл дүниеде қимайтын ештеңе 
жоқ деп, мен жақсы көретін адамдардың көбі 
кетіп қалды деп соңғы кездері жиі айтып кетті. 
Сондай сәттерде рахатты жазудан тапты деп ой-
лаймын. Шіркін жазып қиналғаның емес, бітіріп 
рахаттанған сезімді айт деуші еді. 

– Ағаның мәңгілік мекенін ертерек, көзі 
тірісінде сайлап қойғаны рас па?

– Атыраудың шетінде «Томарлы» деген ауыл 
бар. Сол маңда екі үлкен қорым бар. Бір кездері 
Кіші жүзде Құныскерей деген күрескер, Совет 
үкіметі банда атаған мықты атамыз өткен, сүйегі 
Түркіменстан жерінде қалып кеткен, 1995-98 
жылдары сол атамыздың сүйегін әкелеміз деп көп 
жұмыстанған. Жалғыз өзі емес, ағайындармен 
бірге. Екі мемлекеттің ортасындағы мәселе 
шешілмей, ол аяқсыз қалды. Бірақ, сол кезден 
бастап, әзіл-шыны аралас жиі айтатын болды. 
Баласына да тапсырып кетіпті. 

– «Қызмет – қолдың кірі, саясат – беттің кірі, 
осы екеуінен де тазардым-ау», - деген Рахым-
жан ағамыздың біржолата шығармашылыққа 
бет бұрған кезі қай уақыт еді? Қызметті қойған 
соң, жазушылыққа біржолата бет бұра алды ма? 
Өндіртіп жазғаны қай уақыт еді? Жазғанына 
көңілі толатын ба еді?

– Ұлттық Академиялық кітапхана 
басшылығынан кеткеннен кейін «Ақ Жайық» 
журналын ашты. Содан кейін өмірінің соңына 
дейін Махамбет атындағы Атырау қазақ драма 
театрының көркемдік жетекшісі болды. Сол 
жұмысын өте жақсы көрді. Сол театрды көтерем 
деп, ауырып жүрсе де, қолынан келгенінің бәрін 
жасады. Өмірінің соңында істеген қызметі – 
«Академиялық театр» атағын алып беріп кетті. 
Сол «Рахымжан Отарбаев атындағы халықаралық 
театр фестивалі» дүркіреп өткен, қаламынан 
туған сүйекті пьесалары қойылған сахнада сүйегі 
қойылып, ақтық сапарына сол киелі сахнадан 
аттанды... 

Театр Бассыз қалды...
Рахымжан мемлекеттік қызметтен кетіп, 

қанша жерден «тазардым» дегенмен де, ол ор-
тадан кете алмады. Барлығын тастап, бірыңғай 
шығармашылықпен отырған жоқ. Бірақ «үш жыл 
жазамын, үш жылдан кейін жазуды қоямын» 
деді. Ендігі жоспары – Атыраудан «Рахым-
жан Отарбаевтың әдебиет үйін» ашу еді. Оған 
лайықты ғимаратты да қарап қойған болатын. 
Талантты жастарға шеберлік класын өткізу, 
жастарды қамқорлыққа алуды ойлады. «Өзім 
Алматыға алғаш барғанда, көше орындығында 
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ұйықтап жүрген күндерім сияқты, Атырауға 
ауылдан, шеттен келген жас таланттар қаңғып 
жүрмесін», – деп. Әсіресе, оралман жігіттерге 
қатты жаны ашитын, солардың жайын көп ойла-
ды, қолынан келген көмегін аямады. Баспанаға 
зәру болса, біраз уақыт тұрып кететін, іштегі 
шері барлар пікірталасып, аз уақыт әңгімелесіп 
кететін, жастардың жып-жылы бір ұясын құруды 
алдына мақсат етіп қойды. Кемеліне келіп, 
шеберлігі шыңдалған кезде қазақтың жас талант-
тарына жол көрсетуді, жөн көрсетуді ойлады. Өзі 
айтқандай, әлем тағдырына алаңдайтын жағдайға 
келген, «жазушы боп уайымсыз, мұңсыз 
жүру мүмкін емес» дейтін Рахымжан шәкірт 
тәрбиелеуді мақсат етті. Өз шығармашылығына 
шек қойған себебі сол. Соңғы төрт-бес жылда 
қатты өндіртіп жазды. 2018 жылы жоспарлаған 
шаралары бір-екі жыл кешігер, мүмкін, бала-
шағасы, жоқтаушы елі, әдебиет пен өнер жана-
шырлары Рахымжан арманы әлі жүзеге асады деп 
ойлаймын. Осы сәтті пайдаланып, облыс басшы-
сы Нұрлан Асқарұлына отбасы атынан Алла разы 
болғай деймін. Өнерді, сөзді, әдебиетті түсінетін 
тұлға екендігін фестиваль кезінде ел таныды. 
Рахымжан кеткенде де анық сезіндік. Ел үшін 
істеген ісіне еңбегіне сәттілік тілейміз.

Әрине, ағаңның өз жазғанына көңілі толатын, 
бірақ өзіне қатты сын көзбен қарайтын. 

– Әдебиеттанушы ретінде Рахымжан ағаның 
прозасының біразын талдадым. Соның ішінде 
айтары астарында жұмбақ боп жасырынған, 
ең терең я ең тылсым шығармасы – 
«Шыңғысханның көз жасы» екен. Жазушының 
бұл шығармасын түсіну үшін том-том моногра-
фиялар аздық етері анық. Көзі барда түсінбедік, 
сол өкініш...

Ол аздай, о бастан бұл кітаптың тағдыры 
ауыр болғанын білеміз. «Аты-жөні жоқ біреулер 
кітабымды өртеп жатыр. Қорқақ, қорқау бір 
мүскін менің өмірбаянымды қазып отыр... 
Өртемек тұрмақ, елден шығарып жіберсін. 
Пікірімнен қайту жоқ. Көзіміз тар екен. 
Көңіліміз мешеу екен. Әулиедей Әбіш ағаның 
(Кекілбаев) тірлігіндегі бір осалдығын кешіре 
алмай тап осылай шулап ек. Аға құсадан 
қаза болған. Әй, ел емес екенбіз ғой» , - деп 
қайысқанда, қасында болдыңыз ғой...

– Әр саналы адам өз істеген ісіне жауап бере 
алу керек қой? «Шыңғыс ханның көз жасын» 
өртегендер не үшін сол әрекетке барғандарына 
жауап бере ала ма екен? Мен мұндай жағдайдың 
болғанын Рахымжан естімесе екен деп 
қорғаштап, соншалық тырысқанымды қайтейін, 
осы жердегі бір «жанашырлары» компьютерден 
басып шығарып тұрып алып келіпті. Ол кезде бұл 
шығармасы «Мемлекеттік сыйлыққа» ұсынылып, 
соның шешімін күтіп жүрген. Дәл сол уақытта 
осы кітаптың өртелгені өзіне қатты әсер етті, 
іштен шыққан баласын біреу қорлап жатқаннан 
кем қиналмаған шығар. Әрине, бейшаралықтан 
жасалған әрекет екенін жақсы түсінді, бірақ нәзік 

жаны, сонда да, қатты жараланды. Ермерейі: «Па-
пам өз отына өзі күйіп кеткендей» десе, сол рас. 
Оны мынау қоғамда жеке басын ғана күйттеген 
адамдар қатты шаршатып жіберді. Әбіш аға 
Кекілбаевты қатты сыйлайтын, аға кеткенде ол 
үйде отырып, үнсіз жылады. 

– Ең үлкен арманы не еді? 
– Ең бірінші әке ретінде перзенттерінің 

бақытты болуын армандайтын. Ал тұлға ретіндегі 
негізгі арманы – қазақтың тағдырымен, 
әдебиетімен тікелей байланысты. «Біз әлі ұлт 
болып қалыптаспаған, көбіне рудың деңгейінде 
қалып қойған, сәби секілді алданып қалатын 
ұлтпыз», – дейтін. Ол қазағын рухы мықты, 
мәдениеті биік дәрежедегі ұлт ретінде көргісі 
келді. Екінші бір арманы – тіл мәселесі. Өз 
жазушылық қуатына аса сенімді болғандығынан 
шығар: «Мен қазақтың сөзін қойша айдай-
мын», – дегені. Жазған кезде арқасы ұстап, 
тылсым дүниемен байланысқа түсетіндей 
еді. Шығармашылық үстінде сөздің теңіз 
толқынындай лықсып,төгіліп түсіп жататынын 
бейнелі түрде «қойша айдаймын» десе, сөз 
киесінің өзіне жақындығын меңзегені болуы да 
мүмкін. «Қыз Данайдың қырғынын» жазу үс-
тінде біраз қиналыңқырап жүрді. «Аузыма сөз 
түспейді, әлде менен сөз қашты ма?» - дейтін...
Сөздің киесінен қорқатын. Ондайда шаршағанын 
басып, баласымен бильярдқа барып, миын 
тынықтыруға тырысатын. 

– «Бас» романының алғашқы қолжазбасын 
өз қолымен өртеп жібергені рас па? Екінші 
нұсқасы қай уақытта жазылды? Бұл кітап неге 
оқырманға жетпей жатыр?

– Анар, бір қолжазбасын өзі жойып жібергені 
рас. Себебі, ескіліктің көзқарасымен жазылған 
шығарма деп, көңілі толмағаннан өртегені 
рас. Өзі бір сұхбатында айтады ғой: «Жас кез-
де жазған роман еді. Социалистік реализмнің 
даңғылына түсіп кетіппін. Исатай мен Махам-
бет – ұлттық батыр ғой. Ал Жәңгірді надан, хан 
иіс алмас ит-шошқа деппін. Фатима тоташты 
көрсеқызар, ақылынан тақымы жүйрік біреу 
деппін. Тұқым-жұрағатының бәрі қанаушы, 
қаскөй деппін. Кейін мұрағатқа кірейін... Ескі 
қолжазбаларды қазайын. Өткен дәуірдің шаңын 
жұтайын. Қайран қалдым. Бақсам, солай деп 
жазған жазушы ағаларым да, мен де надан екем», 
- деп. Басқа бағытқа кетіп бара жатқанына көзі 
жеткен соң, сол әрекетке барды. Кейін романды 
қайта жазып шықты. Сол сияқты, «Жәңгір хан» 
деген пьеса жазды. Сахнада жақсы қойылып 
жатыр. Әсіресе, Орал театрына қатты ризамын. 
Кейінгі «Бас» романын еліміздің ешбір баспасы 
шығаруға жүректері дауаламаған соң, шетелде 
бастырып жатырмыз. Біраз інілері, нағашылары 
бар, қазірде үлкен бір топ жылдық асына 
дайындық үстіндеміз. 

– «Бас» пьесасы сахналанып жатыр ма?
– «Бас» пьесасы сахналанған, Махам-

бет атындағы Атырау театры қойған, «Ра-
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хымжан Отарбаевтың 2 Халықаралық театр 
фестивалінде» сәтті қойылып, 1 жүлде алған. 
Әзірге театр репертуарында. 

– «Рахымжан Отарбаев атындағы 
халықаралық театр фестивалін» дүркіретіп 
өткізген Атырау елінде бұл үрдіс жалғасын таба 
ма? Бұдан кейін жазушы, драматург мұрасы 
қалай дәріптелмек?

– Фестивалдің Атырауда қайта-қайта 
өткені рас. Бұл жауапкершілігі өте үлкен шара 
болғандықтан, Рахымжан үшін салмағы ауыр бол-
ды, үлкен мазасыздық туғызды. Үлкен шараның 
дайындығы барысында болатын ұсақ-түйектердің 
бәріне алаңдағаннан кейін, әрине, үлкен салмақ 
болды. Сондай ақ, қатты қуантты да оны, рахат 
сезімге бөледі. Соңғы жылдары бірнәрсеге қатты 
алаңдаса, ауырып қалатын. « Маған ренжуге бол-
майды екен» дейтін. Дейтін де дәріні қос қостан 
ішетін. Ол дәрісі үйде, тоңазытқышта қорабымен 
тұратын. Оны жанында жүрген көп адам сезбеді 
де. Театр басшылығына телефон шалып: «Ұсақ-
түйекпен мазаламаңдаршы, қазақта «азамат, сені 
сақтадым» деген бар емес пе еді», - деген едім. 
Түсінді ме, түсінбеді ме? Түсінбеген сияқты. Өз 
сұхбаттарында «өнер мерекесі» деп баға берген 
бұл игілікті үрдіс ел қолдаса, әкімшілік қолдаса, 
болашақта да жалғасын табар деп ойлаймын. 
Болашақта «Рахымжан Отарбаевтың руханият 
қоры» жұмыс жасайтын болады. Біз, отбасы, 
бала-шағасы қазір алда келе жатқан 63 жасына 
орай нендей мақсатта, қандай бағытта жұмыс 
жасаймыз деп ойластырып отырмыз. Сол кез-
де Каракөз де магистратурасын бітіріп елге 
келеді. Ермерей де өзінің бір жеке жұмысын 
жүргізіп, бағытын айқындап алса деймін. Алып 
бәйтерегіміз құлап, есеңгіреп қалған мына 
күйімізден еңсе тіктеген соң, отбасылық алып 
кемеміз өз бағытын алып, болашаққа қарай 
еркін жүзе бастаған кезде, Рахымжанның 
қалдырған мол мұрасын зерттеу, насихаттау, 
оқырманына жеткізу, бұл – менің, менен 
кейін балаларымның міндеті .Одан кейін қалың 
оқырманы қолдайды, күш береді деген үміттемін, 
себебі, Рахымжан ел сөзін сөйлеген, жоғын 
жоқтаған азамат. Ойға алған мақсаттарымызды 
жүзеге асыруға Алла тағала мүмкіндік бергей деп 
тілеймін.

– Рахымжан аға қалың оқырманы бар 
бақытты жазушы еді, аға кеткенде барша қазақ 
елі күңіреніп, қабырғасы қайыса қайғырғаны 
рас. Ендігі насихат жұмыстары қалай 
жүргізілмек? Оқырман сүйікті жазушысын 
жоғалтып алмай ма?

– Рахымжан: «Мен кетсем, бүкіл ел 
күңіренеді», – дегенді соңғы кездері көп айта-
тын. Сол өзі айтқанындай, өзі кеткенде солай 
болды, шынымен де. Қарапайым халықтың, 
өзінің оқырмандарының махаббатын, қолдауын 
біз сезіндік сол кезде. Шынымен де, елі оны 
оқитынын, кеткеніне өзегі өртене өкінгенін біз, 
оның отбасы жақсы сезіндік. 2018 жылы өзі көп 
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жұмыс жоспарлағанын айтып өттім ғой. Сол 
жұмыс міне-міне басталғалы жатыр. Содан 
кейін насихат жұмыстарын қолдан келгенше 
қаржылай да қолдап, барынша жолға қоямыз 
деп ойлаймын. Көзі тірісінде айтып кеткен, 
жазып кеткендерінің барлығын жинақтап 
бір жүйеге түсіру де ертеңгі күннің ісі. Соңғы 
сұхбаттарының бірін Атырау теледидары-
на бергенін айтып кеттім ғой, өте бір сәтті 
сұхбат болды. Өзі жазған Сәкен Сейфуллин, 
Темірбек Жүргенов, Мұстафа Шоқай сынды 
тұлғалардың қиын тағдырын жүрегінен өткізіп 
барып жазғаны рас. «Осының бәрін мен жа-
нымды жеп жаздым», – деп өзі де айтатын. 
Кейбіреулер айтып жүргендей, ешкімнен 
ұрлап-жырламаған. Қазақтың өзінің тари-
хын, ұлтшыл, қайраткер тұлғалардың өмір 
шындығын киелі сахнадан көрсетуді мақсат 
етті. Болашақ ұрпақ ұмытпасын деп арман-
дады. Кешегі тарихын ұмытқан елдің ертеңі 
бұлыңғыр деп сұхбатында айтып кетті емес 
пе? Елдің өзекті проблемасын көтерді. Аты-
рау әуежайына Хиуаз Доспанова апамыздың 
атын сол кездегі облыс басшылығына ай-
тып бергізген де өзі еді. Қазақ радиосында 
оның апамен жасалған сұхбаты Алтын қорда 
сақтаулы. Ел тұлғаларына ескерткіш қою, балық 
музейін ашу, мұнай музейін ашу, Атырау-
Астрахань тас жолын «Бөкей жолы» деп атау 
т.б жұмыстар Рахымжан бастамасын көтеріп, 
әзірге жүзеге аспай тұрған болашақтың 
мәселелері. Екеуара әңгімеде де, ел болашағына 
қатысты осындай өзекті жайттарды да көп айта-
тын едік. Интернеттен ел тағдырына байланыс-
ты нәрселерді айтсам, «мұндайды көп айтып, 
менің жүрегімді ауырта бермеші», – деп, 
орнынан тұрып кететін. Сол желтоқсан, қаңтар 
айларында ұйқысы қашқаннан, түнімен жұмыс 
істеді, мені де ұйықтатпай, қасына отырғызып, 
екеуіміз Димашты қараймыз, көңілі көтерілсін 
деп, балалардың қызықты сюжеттерін 
қараймыз. Содан бір-екілерде «ертең жұмыс» 
деп, тұрып кетемін... менің білмегенім ғой, бір 
үлкен адам болса, мүмкін, сезер ме еді... бірақ 
ондай еш нәрсе сезген жоқпын, шыны керек...

– Ағаның жылдық асы Атырауда 16 наурыз 
берілмек... шегертуіңізге не себеп болғанын 
айтып өтсеңіз, жеңге?

– Мұны шегерту дегеніміз дұрыс болмас. 
Бұл бір календармен белгілеп қойған қызыл 
дата емес қой. Алла сәтін салып, шаңырағының 
бүткіл жұмысын үйлестірген күні осы болып 
тұр. Рахымжанның өзі жиі айтып отыратын 
бұрынғы ата-бабаларымыз жақсы адамның 
асын бір жыл емес, кейіндетіп өткізетін болған 
деп... өмірден өтуін күтіп отырғандай болмай, 
уақытынан асырып барып беретін болған деп...
ол кез енді ат шаптырып, балуан күрестіріп ас 
берілер кез ғой. Рахымжан Құран бағыштап 
одан дәм ауыз тиіп кете беретін көптің бірі 
емес, өзі жоспарлаған жұмыстың бір бөлігі 

Ташкент 2017жыл

60 жаас мерейтойында. Халық ықыласына 
бөленуде.

60 жаас мерейтойында қарсаңында, туған 
ауылы Ганюшкинде 
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біткендігін елге көрсетейік, екінші өмірі баста-
лып жатқандығын халық білуі тиіс деген ниет-
пен кітаптарын шығарып жатырмыз дедім ғой. 
Сол Берлиннен, ҰланБатордан баспа бетін көріп 
жатқан екі аударма кітабы кешігіп жатыр. Отба-
сымыз қайғыдан есеңгіреп, бес-алты ай есімізді 
жия алмай қалғанымыз рас. Үзіліп қалған байла-
ныстарды жалғап, аудармашылармен сөйлесіп, 
қаражат мәселесін шешем дегенше уақыт осылай 
болды. Моңғол және неміс тілдеріндегі кітаптары 
наурыздың жиырмасынан кейін шығуы мүмкін. 
Бірақ бір данасы болсын ағаңның асы берілетін 
уақытта жеткізіледі деп уәде беріп отыр жігіттер. 
Немісше «Бас» романы Лейпцигте жылда 
өткізілетін халықаралық көрмеге қатысады. 
Қаракөзі мен Жансаясы сонда оқуда ғой. Барып 
көреміз деп жоспарлап жатыр бұйыртса. Одан 
басқа да жұмыстар Мәскеу әдебиетшілерімен, 
Алматы баспагерлерімен бірге жүріп жатыр. 
Туған ауылымен де тығыз байланыстамыз. Онда 

да үлкен жұмыс басталғалы тұр. Бәріне 16 на-
урызда жұртшылық куә болмақ.

Содан кейін ағаң өмірден кеткеннен тура бір 
жыл өткенде шаңыраққа Данай есімді балапан 
келді. Қыз Данай туралы жазып атын да өзі қойып 
кеткендей...Қара шаңырағына рухы оралғандай 
сезімдеміз. 

– Мағыналы сұхбатыңызға рахмет, Сәуле 
ханым! Ағамыздың жасамаған жасын артында 
қалған ұрпағы жасасын... Жалы биік жазу-
шы еді, артта қалған мұрасы – көңілге медет, 
шығармаларының ғұмыры мәңгілік болсын деп 
тілейік...

– Саған да , рахмет, Анар, бүгінгі мүмкіндікті 
пайдаланып кезінде жанымызда болған, жылы 
сөз айтқан адамдарға, Рахымжанның қалың еліне 
алғыс айтқым келеді. Әңгімеміз аяқталмағай... 

Сұхбаттасқан Анар Қабылқақ, 
әдебиеттанушы

Ел ағаларымен 2016жыл «Бейбарыс Сұлтан» спектаклінің кезекті 
қойылымында

Ұлттық Академиялық кітапханадағы кезекті жиын 
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Серік аҚСҰҢҚаРҰл ы,

ТСІНІКСІЗ...
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері,

Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсіреповтер бастап, 
Әбдіжаміл Нұрпейісовтер хоштаған алыптар 
тобы мен Әбіш Кекілбай, Мұхтар Мағауин, Асқар 
Сүлейменов, Төлен Әбдік, Дулат Исабековтердің 
алпысыншы жылдардағы асау толқынынына 
ілескен Тынымбай Нұрмағанбетов, Несіпбек 
Дәутаевтардың жұлдызды шоғырында қазақтың 
жүрегіне түскен Рахымжан Отарбайдың жарық 
сәулесі елден ерекше болды десе болады.

Екеумізді Тәңірі өткен ғасырдың 80-шы жыл-
дары табыстырды. Оның тұла бойындағы тұнып 
тұрған әдебиетке деген адалдық, Атыраудың 
айдынындай терең талант, ер жігітке ғана тән 
ерен кісілік, қолына қалам ұстағандардың көбінен 
көрініп тұратын қулық, сұмдық дейтін пәлекеттің, 
мүлдем, жоқтығы тәнті етіп еді мені. Мен оған 
бар-жоғы екі-ақ өлең арынаған екем; біреуі--
көзі тірісінде, біреуі – фәниден бақиға көшкен 
күні... Бір-бірімізге жылы лебізімізді айтуға «қол 
тимейтін» заманда, көкейімдегі ынтызар сезімімді 
жеткізіп, үлгерген екем, – бүгін соған Құдайға 
тәуба деп отырмын.

Ай, аймедет ер Доспамбет көкем-ай...
(15 ғ.)
Мұсылманның баласы түгілі, ,
Көрген кезде кәуір танар есінен,
Азаулының Стамбұлдан несі кем?
Аймадет Ер Доспамбет жыраудың
Би ұлынан несі кем,
Хан ұлынан несі кем?!
Азаулыда ақшалмалы пірлердің,
Мешітте жаққан шамдары самдай жарқырап,
Бекзада дәурен кешіп ең;
Түбі түрік түгілі,
Адамзатта асқақ еді-ау, – несібең!

Қоғалы көлдер, қом сулар,
Сайраған бұлбұл, көкегі-ау!
Аталар сонда арыстандай бұтын алшайтып,

Арғымақ мінген екен-ау!
Саңқылдап жүрген екен-ау,
Қарқылдап күлген екен-ау!
Атырау-Арқа-Алатау-Алтай төсінде
Найзасының жебесіндей ұшқан екен-ау,
Жұпарын қардай боратып,
Ару да құшқан екен-ау!

Қыран едің қырдан көкке самғаған,
Қанатыңнан қайырылдың,
Маң-маң басқан, маң басқан,
Төрт аяғын тең басқан,
Шудаларын шаң басқан,
Өркештерін май басқан қара нарың бар еді,
Одан-дағы айырылдың!

Аузы түкті бұ кәуір жекпе-жекте сынасар
Тектінің ұлы емес-ті,
Құтылмақ боп со сұмнан,
Қырында киік жайлаған,
Суында балық ойнаған Жемде қылдың кеңесті,
Одан да елді көшірді!

Ойыл деген – ойың-ды,
Отын тапсаң – тойынды, 
Ойылда құрдың кеңесті,
Одан да елді көшірді!

Қайтейін сені, нар тұлға,
Ойыл да Қиыл, Жем, Сағыз қалып артыңда,
Ақ Жайыққа қарайлаған қалпыңда;

Сынаптай уақыт бір орында тұрмай зырылдап,
Жаным бір олжа демедің,
Боз далада боз торғайдай шырылдап,
Шаһит кешкен сен едің!,

Содан да кейін ел көшті, талай жел де есті,
Аузы түкті кәуір ап бел-белесті;
Ата жау қоймай, – егесті!
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Кезі келген күнінде 
Найзам менің зеңбірекпен теңесті,
Кіндігіңнен туған жұрт есемді алам деп өсті!
Құтылмақ боп со сұмнан
Жымпитыда құрдым кеңесті,
Семейде құрдым кеңесті;
... Шығысында Айдаһары ысылдап,
Батысында Аю ақырған,
Менің де шерім сенен де бір кем емес-ті...

Таяуда кеудесі аяқ қаптай бір дәлдүріш 
70-ке келдім деп, «шығармашылық кешін» 
өткізді. Кешіне айналасы жиырма бес шамалы 
көрермен келіпті. Үш жүз, төрт жүз адам сия-
тын ат шаптырым залда көзге шыққан сүйелдей 
солар шоқиып отыр. Жетпіс жыл бойы өзінің 
күнкөрісін күйттеп, әдебиетке еңбек сіңірмеген 
жазарман, мықтыларға еліктеп-солықтап, 
бірдеңелер жазғандай болған. Қолына қалам 
ұстағалы вариация жасаумен ғана айналысқан 
еді. Өлеңдерінде өзінің бет-бейнесі жоқ. Бар 
жеткен жері өлең жазудың техникасын біліп 
алған-- машықтанған өлеңші. Сол күні түсіме 
мархұм Рахымжан Отарбай кіріп, түнде шошып 
ояндым; қамшының сабындай қысқа ғұмырын 
қазақ әдебиетіне арынаған, қайран, боздақ! 
Арман-аңсары ішінде кетті! Бар-жоғы 61жа-
сында о дүниеге аттанды, биыл ақпанның 22 
жұлдызында мына жалғандағы Рахымжансыз 
өткен ит тірлігіме бір жыл болады. Бүгін Фб-дан 
жары Сәуле Отарбайдың естелігін оқып, тағы 
бір егілдім! Сәуле Ғалым Жайлыбай Атырауға 
барғанда «Рахаң Секеңді жақсы көруші еді. Осы 
елге екі рет келіп кетті деп естідім...»-деп, маған 
өкпелеп жүр екен. Мені Рахаң фәниден бақиға 
кеткеннен кейін Атырауға екі мәрте шақырғаны 
рас. Бір рет Қойшығұл Жылқышиевтің мерей-
тойына, екіншісінде Мереке Құлкенов бау-

ырым Жұмекен өлеңдерінің республикалық 
көркемсөз оқу жарысына шақырған, бірақ, 
мен бір шаруалармен бара алмай қалып 
едім. Барсам-- Рахаңның шаңырағына кіріп, 
құран оқытып шығар едім ғой? Онсыз да осы 
Қарағандыда аруақтарға құран бағыштағанда 
оның да атын қосып жүрем.

Енді Рахымжанның екінші өмірі басталғалы 
жатыр. Рахаңның көзі тірісінде өзі ұйытқы бо-
лып өткізген Атыраудағы театр фестивалін оның 
өз атына меншіктеп, оны жыл сайын өткізуді 
дәстүрге айналдырса деген ой бар менде. Артын-
да қалған мәңгі өлмес мұрасын түгендеп, әдеби 
айналымға түсіру қажет.

... Мынау менің сол күні, (22.02.2018 ж.) 
қаралы хабар жеткенде жазған өлеңім еді: 

Рахымжан дейтұғын бір боздақ та өтті, 
Қазақтың қайғы-мұңын қозғап кетті.
Бұ жақта ел де мәз ғой, жел де мәз ғой,
Бұ боздақ неменеге боздап кетті?!
Түсініксіз...

Аруақ оның көзін оның байлап өтті,
Атыраудан, неге, әйтпесе,- Айға кетті?
Қорғайтын, қайран, ұлын, қайда барса,
Ғайып ерен, қырық шілтен қайда кетті? 
Түсініксіз...

Деуші едік: «Құдай--жалғыз. Ұлтым– жалғыз.
Жұртым-ай, ұл туа бер!
(Құл тумаңыз?!»).
Таңданып, түк түсінбей бұ жалғаннан,
Сандалып қалдық соның жұртында біз,-
Түсініксіз...

Ия... Маған бәрі де түсініксіз боп барады. 
Ақылым-алтау, ойым-жетеу... 

16.02.2019 ж.

 Германия 2017жыл
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 Сәкен СыБанБаЙ,

�АЛАМЫНАН 
СӨЗ САУЛА
АН 

ЖАН ЕДІ

журналист

Жазушы Рахымжан Отарбаевты мен өмірде бір-ақ рет көрдім. Онда да қазақтың та-

нымал бір өнерпазының ұлан асыр тойында. Той болған соң белгілі ғой, қаумалаған 

кісі көп, аман-сәлемнен арыға бара алмай, ағамен дұрыстап сөйлесіп те үлгермедік. 

Бірақ, өз басым үнемі оны көптен бергі көнекөз танысымдай көремін, етене сырласым-

дай сезінемін. Әрине, шығармашылығы арқылы...

Рахаңның қай шығармасын бірінші 
оқығаным қазір есімде жоқ, бірақ, оның 
бірден өзіне баурап алғанын білемін. 

Өйткені, ол кісінің қай дүниесін де бастап 
оқыған замат бас көтере алмай қаласыз. Неге?

Ең әуелі, қазақ тілінің бар шұрайы мен 
шырайын артық ағызып-тамызбай да, кем 
қып қақтап-қаңсытпай да, орын-орнымен, 
жөн-жөнімен мүлтіксіз қолданады. Сөздік 
қорының, тіл байлығының көл-көсірлігі, сю-
жет сыпаттаудағы, образ жасаудағы көркемдік 
шеберлігі таңдай қақтыратыны сонша, Рахаң 
шығармасын оқығаннан кейін кейбір басқа 
кітаптарға көңілің шаппай, қоңылтақси бересіз. 
Өзгелер жадағай шолып, жалаң баяндаумен 
шектелетін тұстарды, асығыс айтып, жай 
сөзбен судыратып өте шығатын көріністерді ол 
басқаша кестелейді, қазақы нақышпен әдіптеп, 
сөзбен сурет салады. Ол кісінің жазуында пойыз 
күншығысқа бет түземейді, «...қайыстай созы-
лып күнге маңдай төсейді» («Атырау – Алматы 
пойызы»), күн батып бара жатпайды, «батысқа 
еңбектей жығылады» («Жасырынбақ»), ауыл 
теңіз жағасына қоныс теппейді, «теңіз тамағына 
төніп отырады» («Біздің ауылдың амазонкала-
ры»), үйге кіріп келген кісі жай «малдас құра» 
салмайды, «екі бұтын құшақтастырып отыра 
кетеді» («Американың ұлттық байлығы»). 

Яғни, Рахымжан Отарбаев әбден көз 
үйреніп, қалам қалыптасып кеткен бейнелеу 
әдістерінен, сіңісті суреттеулерден, дағдылы 

сөз тіркестерінен әдейі қашады. Таптаурын 
тәсілдерден үнемі іргесін аулақ салады. Тың 
теңеу, соны сипат іздейді. Мұның бәрі – 
сөз өнерінің киесін ұққан, кепиетін бойына 
сіңірген, сол кие алдындағы жауапкершілікті 
«бұлжытпай орындауға тиіс қасиетті борышым» 
деп санаған көркем әдебиеттің адал құлына 
ғана тән ұмтылыстар. Соқталы тілдік құнардан 
гөрі сыпырта баяндап шығуға әуестік жеңіп 
бара жатқан кейінгі кезеңде Рахымжан аға өзін 
«табиғаттағы ақ қарға» сезініп қалған да секілді. 
Кей сұхбаттарындағы тұжырған ойларынан 
осыны аңғарғандай болдым. Бірақ кейінгі бір 
әңгімесінде: «Лайланған су тұнбай қалған кезде, 
лай судың астында асыл жатыр ма, ақық жатыр 
ма – білмей жүргенде, «менімен бірге орыстың 
айшықты тілі өледі» деген Иван Буниннің сөзі 
есіме түсетін еді. «Әй, осы біз қазақтың қасиетті 
де мәнерлі сөзінен айрылып қалдық-ау, жазу 
кетті-ау» деуші едім. Құдайға шүкір, талантты 
жігіттер өсіп келеді...» – депті. Өз басым со-
нау Әуезов қаламынан басталып, Әбіш пен 
оның замандастары шыңдай түсіп, шырқау 
биікке көтерген, қара сөзбен картина салудың 
хас шебері Рахаңдар жалғап әкеткен көркем 
тілді қазақ әдебиетінің жалауын Дәурен Қуат 
бастаған бүгінгі буын жазушылар тік ұстайды 
деп сенемін.

Сосын Р.Отарбаевтың қай туындысының 
түбірінде де ұлттың бір уайымы, қоғамның 
көкейін тескен бір мәселесі тұрады. Жазушы 
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оқырманына сан алуан ой са-
лып, толғандырып отырады. Кей 
тұстарда кітаптың бетін қайыра 
бүктеп, басыңызды көтеріп, әлдебір 
белгісіз нүктеге қадала қарап, терең 
ойға батып кеткеніңізді байқамай 
да қаласыз. Рахаң шығармасын 
оқығаннан кейін дүниетанымыңызда 
әлдеқандай өзгеріс болып, өмір, 
тіршілік түйткілдері жайында бас 
қатырып, тіпті жаныңыз тазарып, 
санаңыз сілкініп сала береді. 

Ал жазушының қай 
шығармасында да айрықша 
айшықты мәнерде көрініс таба-
тын сатиралық элементтер оқыған 
жанды әрі көзінен жас аққанша 
күлдіреді, әрі көкірегін қаздай шула-
тып ашындырады. Мысалы, «Актри-
са» атты әңгіме. Қысқаша мазмұны 
мынадай: қазақ драма театрына 
министрліктен тапсырма келеді. 
«Гогольдің «Үйленуін» қоясыңдар. 
Ең басты рөлді орындаған, яки, 
күйеу таңдап отырған қызды 
ойнаған актрисаны «Құрмет» 
орденіне ұсынасыңдар» дейді. Со-
дан дайындық басталып кетеді. 
Театрдың директоры басты рөлді 
сол жерде талай жылдан бері жұмыс 
істейтін дос актрисасына бергісі 
келеді. Бірақ, оның жасы елуден 
асып кеткен. Режиссердің де өз «дос 
актрисасы» бар. Рөлге талас қызады. 
Рөлге талас – орденге талас. Біреуі 
шыдай алмай ішіп кетеді. Біреу 
инфаркт алып, ауруханаға түседі. 
Тоқ етерін айтқанда, бұл – «Өмір 
дегеніміз – театр» ғана емес, «театр 
дегеніміз – өмір» екенін де көрсете 
білген туынды. «Соңғы спектакль» 
де, «Болған оқиға» да, «Аяқталмаған 
хикая» да солай. Алдымен рахаттана 
күліп аласыз. Сосын күрсінесіз.

Рахымжан аға драматургия 
жанрында да көп дүние жазды. 
Театрға жиі барып жүріп, ақырын 
қызығушылығы оянып, «пьеса 
жазсам қалай болады?» деген ойға 
келген екен. «Алғашқы жазған төрт-
бес пьесам көңіліме қонбады, – 
депті өзі бір сұхбатында. – Бақсам, 
пьеса жазудың өзіндік қиындығы 
жетіп жатыр екен. Бұл – ең 
күрделі, ең мінезді жанр. Сахнадағы 
кейіпкерлерің өз өмірін сүріп жата-
ды. Оның қайғысы, оның қуанышы, 
оның шиеленіс-конфликтісі, 
арасындағы интрига, оқиғаның 
өсуі, дамуы, шарықтау шегі және 
тиянақталып аяқталуы, осының 

бәрін өлшеммен алмаса болмайды. Сахнада тұрып алып 3-5 
минут уағыз айтып, оқиға қуалап кетсең, онда көрерменді 
ұстай алмайсың. Сондықтан жазып отырған кезде өзің 
белгілі дәрежеде жартылай режиссер, актер, көрермен бо-
лып отыруың шарт. Ең бастысы, әр әрекеттің – қайғының 
да, қуаныштың да, шиеленістің де, өмірдің де, өлімнің де – 
әрқайсының дәлелі болуы керек. Онсыз көрермен сенбейді. 
Мінезді жанр дейтінім де сол».

Жиырмаға жуық пьеса жазған Рахаңның «Бас», «Жәңгір 
хан», «Сырым батыр», «Бейбарыс сұлтан» пьесалары сахна-
ланып жүр. Жолы болмай жүрген туындысы – «Абай-сот». 
Қырғыздар сахналапты, ал біздің театрлар әзірге қоя алмай 
жатыр. Өйткені, бұл Абай – біз білетін, біз көріп жүрген, 
біздің санамызға сіңген Абай емес, басқа Абай. Пьеса 
басталғанда Алматыдағы ескеркіш-Абай... тұрып-тұрып, 
кенет тұғырдан түседі де, қаланы аралап кетеді. Әкімге 
кіреді, неше түрлі сұрақтар қояды, парламент сайлауына 
түсіп жатқан кандидаттармен сөйлеседі. Елге беріп жатқан, 
орындалмайтын, құлаш-құлаш жалған уәделерін естиді. 
Базарға барып, бала-шағасын балабақшаға тастап, сауда 
жасап отырған бүгінгінің Ділдәсі мен Әйгерімін көреді. 
Өзінен кейінгі жұртының халіне қарап, Абайдың көңілі 
қалады. «150 жылдан кейін келіп едім, бірақ орталарыңа бір 
Абай сыймады» деп өкінішін айтып келіп, «Қай ғасырдың 
белесінде жүрсең де, қайран елім, қазағым деген дауысымды 
естіп жүрерсің» деп қайтадан ескерткіш болып кетеді.

«Адамзаттың Айтматовы» атанған Шыңғыс Айтматовтың 
өзі «интеллектуалды қазақ прозасының ХХI ғасырдағы 
озық өкілі» деп бағалаған Рахымжан Отарбаевтың дүниеден 
өткеніне де бір жыл болыпты. Өмірінің кейінгі кезеңінде 
әдебиеттегі әділ бәсекенің қарқын алуына атсалысып, 
қаламдастарына қамқорлық жасауға ден қойып, біраз игі 
шаралардың басы-қасында жүріп еді. 2017 жылы өзі баста-
машы болып, «Рахымжан Отарбаевтың мәдениет қоры» 
ұйымдастырған еркін тақырыптағы әңгімелер байқауына 
мен де қатысып, ағаның жүлдесіне ие болғаным бар-ды. 
Өкінішке қарай, өзімді Рахаңмен байланыстыратын жалғыз 
жіп осы ғана екенін ойлағанда, өзегімді өкініш өртейді. 
Кітаптарымен сырласқаннан басқа лаж жоқ...

Атырау қаласының құрметті азаматы атағын алған сәті
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Ұларбек ДӘлеЙҰлы,

«Жетті сізге де 
өмір мизамы...»

Ақын,

Өмір ағыстарында талай адаммен дос 
боласың. Біріне іні, біріне аға деген-
дей. Иран-Ғайып ақынның Мұқағали 

ағасына: «Біздей іні табылар іздегенге, Сіздей 
аға қазаққа табыла ма?..» деген өлең жолдары 
қаншама дүниені бойына сыйғызып-ақ тұр. 

Менің жастық өмірім үшін айрықша орны 
бар, ұмытуға болмайтын ағаларым тым көп 
емес. Айналып қана кетейін, сол ағаларымның 
бірегейі – Қазақ прозасында айрықша ізі бар 
жазушы, драматург Рахымжан Отарбаев еді. Сол 
кісімен бірге өткен аз ғана уақытым жайлы жаз-
сам, есіме қай-қайдағы түсе береді. Жоғалтып 
алып жоқтайтын қазақпыз ғой, тірісінде қадірін 
қаншалықты білдік, ол жайлы айтудың өзі 
ауыр...

Әлхисса, 2009 жылдың қыркүйек айында бір 
шаруалармен Астанаға бара қалдым. Даңқты 
жазушы Рахымжан Отарбаевтың Астанадағы 
Ұлттық академиялық кітапханада басшылық 
қызметте екенін алдында естігенмін.

Ақын досым Бауыржан Қарағызұлы да сонда 
жұмысқа енді орналасып жатқан. Араға бірер 
күн салып Баукең екеуіміз Рахымжан ағаға 
сәлем беруге кірдік. 

Қайратты ұзын шашын артқа қайыра сілкіп, 
жараған бурадай одырая қараған сұсты да 
келбетті кескіні әлі көз алдымда. 

Амандықтан соң әдебиет жайлы әңгімеге 
қызу кірістік. Өлең де оқыдық. Түркістаннан ма-
гистратура бітіргенімді, әдебиеттанушы ғалым, 
сыншы Құлбек Ергөбектің шәкірті екенімді 
естіп, сәл көңілсіздене қалғанын байқадым. 
«Ағаларымның арасында бір келіспестік бар ма, 
әлде...» деген мазасыз ой басымды құрсаулады.

– Ол ағаң керемет сыншы, қазақ әдебиетінің 
отымен кіріп, күлімен шыққан ғалым. Әттең, 
кенже ұлы қайтыс болғанда, ауырып жатып 
көңіл айтып бара алмап едім. Өзімді қылмыскер 
сезінемін... – деді өкіне.

– Құлбектің шәкірті әрі өкіл інісі болсаң, 
сен де осал бала болмадың. Өзің қазір қайда 
тұрасың? – деп сұрады іле-шала.

Осы жылы ғана үйленгенімді, Алматыда 
тұратынымды, Астанаға жеке шаруалармен 
келіп, енді кешікпей кететінімді айттым.

Алдындағы телефонның қасында тұрған сұры 
түймешікті басты да, әлдекімге өзіне келуін 
бұйырды. 

Айналмалы ұзын креслосынан маған 
бұрылып түксиген бойы:

– Сен бала Алматыға кеткенді қой. Кадр 
бөлімінің басшысын шақырдым, қазір саған 
осы кітапханадан орын қарайық, – деп қысқа 
қайырды.

Мен аң-таңмын.
Күттірмей егде тартқан әйел адам кірді.
– Бізде қандай бос орындар бар?, – деп 

сұрады. 
Бір құшақ қағазды ақтара отырып, «Жақында 

өзіңіз құрып жатқан «Хұснихат» баспасында бас 
редактор жоқ», – деді әлгі апай.

– Дауай, мына жігітті сол орынға аламыз!
Түксиген қабағымен маған қарады да: 

«Алдағы қазан айына дейін әлі оншақты күн бар. 
Алматыдағы жүктерің мен бала-шағаңды алып 
Астанаға көшіп кел. Бұл қала сендер сияқты 
жастардың өркендейтін жері!».

Болды, бітті.
Таңдана сыртқа шығып, Талдықорғанға 

жақында көшіп келген үлкен үйге, әкеме теле-
фон соқтым. Мән-жәйді түсінген ол кісі де Аста-
нада қалуымды қолдады.

Қысқасы, тез жиналдым. Астананың 
көшелерін білмеймін, қай қуыстан тұрақ таба-
рым да белгісіз. Бауыржан екеуіміз ақылдаса 
келе кітапханаға жақын Сауран көшесінен 
3-4 бөлмелі пәтер жалдап, өзіміз сияқты үйсіз 
жүрген тағы бірнеше жас отбасын тауып, 
«қауымдаса өмір сүруге» бекідік.

Солай болды да.
Ақтөбеде төркіншілеп жатқан әйелім үш 

айлық баламды алып, Астанаға келуге ол да жи-
налды. Енді пәтерақыға ақша табу керек. Қалтам 
таязып кеткен.

Құжаттарымды көтеріп, кітапханаға кел-
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сем Рахымжан ағам жоқ екен. Ойым сол кісіге 
жағдайымды айтып көмек сұрау. Ұят та болса, 
әлі бұйрық шықпаған жұмысымнан айлықты 
алдын ала сұрау. 

Рахама телефон соғып едім, Атырауда екен. 
Кібіртіктеп мән-жайды айтқандай болдым.

– Әй, бала, тұтқаны қойма. Төртінші қабатқа 
көтеріл де бухгалтерге телефонды бер, – деді.

Алдында ғана терминалдан 200 теңге 
салғамын. Байланыс қаржым бітіп қалмасын 
деп, лифтімен жоғары көтерілдім. Алқын-
жұлқын кіріп, бухгалтер әйелге кірпіш nokiaмды 
ұстата қойдым. Алғашында таңданып, Рахамның 
дауысын естіген соң бірдеңе түсінгендей бол-
ды да әрі қарай тыңдады. Ар жағынан «Андағы 
жігітке менің айлығымнан қырық мың теңге бер 
қазір» дегенін естіп қалдым.

Сонымен, пәтер төленді. Көңіл орнықты. 
Жұмыс басталды.

Аға қамқорлығы деген сол ғой, тәні де жаны 
да мұздай суық қалаға үйренісіп, енді көтерген 
шаңырағымның биіктеуіне Рахамның бір кісідей 
көмегі тиді.

Баспа жұмысы жақсы жүрді. Бос уақыт болса 
Рахам кабинетіне шақырып алып, әдебиеттің 
өткені мен бүгіні, өзінің өмірі жайлы қызықты 
әңгімелер айтатын. «Моно Лиза» әңгімесі маған 
әсер еткені сонша, тіпті, «МОНШАҚ ҺӘМ 
МОНО ЛИЗА» деп Рахымжан ағаға өлең ар-
надым. Рахамның «– Буынды шөптің үстінде, 
бұлтты көктің астында сен аман жүрші, – дедім 
сыбырлап. – Мені қойшы…» деген диологы мен 
қатарлы бір буынның жүрегінде жатталды.

Кейін осы өлеңдегі бір сөз – «Күз жауған 
соқпақ» деген атпен екінші кітабым жарық 
көрді.

Құстары үркек қанатын сілкіп,
Түстікке түнде түзеген бойын.
Тұратын қырда тұманын бүркіп,
Қараша айы– бұл менің айым.

Жетті маған да, өмір мизамы,
Моншақтап жасы қалды-ау, Моншақ қыз…
Көрмеймін мұңды Моно Лизаны,
Жақынбыз тағы, сондай алшақпыз.

Геркулес сынды батыстың ері,
Жалғыз түп жусан молаңа қоям.
Иілмес басы, бүгілмес белі,
Мен де бір асқақ далалық Ноян.

Сүйсем де сонша, кешіре алмайтын,
Ла Скала!
Сол қартың ар ма?
Ғасырлық жаңбыр өшіре алмайтын,
Өкпем бар Римдік суретші шалда.

Тырналар!
О, мұңлық құстар,
Қайтесің өткенді жоқтап.
Жап-жасыл жүрек көктемге құштар,
Кешер ме мені күз жауған соқпақ?!

Басымнан солай бір дауыл өткен,
Шақырып ақшам,
Алматы шамы.
Сол үшін мен де Каспийден кеткем,
Тамшылап ағып арымның қаны.

Жетті ме саған өмір мизамы,
Моншақ жасыңды төкпе, Моншақ қыз.
Күлдіріп ертіп Моно Лизаны,
Кешіресің бе, саған барсақ біз?..

…Құстары үркек қанатын сілкіп,
Түстікке шулап көшерде мамыр.
Тұратын қырда тұманын бүркіп,
Қараша айын есірке, Тәңір!!!

«Әбутәліп әпенді» спектаклінің қойылымы
Шымкент, Өзбек театры 2016 жыл
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Шынайы көңілімнен шыққан осынау жыр 
жолдарына Рахам дән риза болды. Әр көрген 
сайын мені жазуға қузайтын. «Жаз, жаз! Мына 
дүниеде саған берілген мүмкіндік сол. Ман-
сап, байлық бәрі баянсыз. Артыңда тек жазған 
дүниелерің ғана қалады» деп отыратын.

Бейжіңдегі «Ұлттар» баспасынан «Соғыстың 
соңғы бомбасы» деген кітабы төте жазумен 
және қытай тілінде жарық көрген еді. Ол 
жақтағы оқырмандар таласа-тармаса оқыды. 
Қытайдан келген, кітап оқитын кез келген қазақ 
Рахымжан ағаны іздеп келіп сәлем беретін. 
Ағаның оларға деген ықыласы да бөлекше еді.

Қанаты енді қатая бастаған біз үшін 
Астанадағы өмір алғашында ауырлау тиді. 
Ағалардың жылы алақаны осындайда керек 
екен. Талықсысам қолтығымнан демеді, көңілім 
түссе қолпаштады.

Рахаңның соңынан ерген жастар – біздің 
арамызда мынадай бір әзіл бар еді: «Рахымжан 
аға бізге көп көмек көрсетті. Талай жақсылық 
жасады. Бірақ, ажырасып не ішіп кететін талай 
орайдан айырды ғой» дейтін. Осы әзіл арқылы 
ағаның інілеріне қамқорлығын анық көруге бо-
латын сияқты.

Бір жылдан кейін Рахымжан аға болмайтын 
себептермен кітапханадағы қызметінен кетті. 
Жұмыста басшы ретінде қабылдап алғандықтан 
ба, ағама көп еркелей алмай жүрдім. Сөйтсем, 
әлдеқашаған ағаға, аға болғанда жауға бермес, 
дауға қимас нағыз жанашыр ағаның өзіне айна-
лыпты.

Рахаңмен ілесе біз де кітапханадан кеттік... 
Аумалы-төкпелі күндерде үйіме арнайы іздеп 
келіп, қалымызды біліп кетіп жүрді. 

Осылай басталған аға-інілік байланысымыз 
Рахамның соңғы күніне дейін үзілген жоқ. 
Жоспарлары, жазатын дүниелері тым көп еді. 
Бәріне үлгіре алмады. Аққан судай зулаған уақыт 
ақыры арамыздан алып кетті.

Былтыр 17-ші ақпан күні Алматыда 
жүргенмін. Ұйқыдан тұрсам, «Рахымжан От-
арбаев қайтыс болды» деген қаралы хабар қазақ 
даласын, әлеуметтік желілерді солқылдатып тұр 
екен. Қонақ үй терезесінен далаға қарап оты-
рып, мен де солқылдап жыладым... 

Соңғы жылдары ауру азабымен алысып 
жүргенін, сонда да әдебиет үшін ірі жобаларды 
бастап, өзі де жанкешті еңбек етіп жатқанын 
білетінмін.

Өзгені білмеймін, қапыда келген 
қаза соңынан ерген біз сияқты бауыр-
қарындастарына ауыр тиді. Ай бойы аза тұттық. 
Жоқтадық, іздедік...

Жазушылығы бір төбе, адамдық қасиеті 
мен ізгілі бір төбе ағамыздың бос қалған орны 
бүгіндері анық біліне бастады. Қандай қызметте, 
қай жерде жүрсе де жастарға қолынан келген 
көмегін аямады. Руға, жерге тарту деген оңбаған 
мінезді бойына бір дарытпады. Таланты бар жас 
көрсе, мәпелеп өсіруге, аялап жетелуге қашанда 
дайын еді.

................
Иә, ағатай! «жетті сізге да, өмір мизамы...»
Биыл аға қазасына жыл толды. Аза-

лы жоқтауымның бір парасы осы еді. Біз 
сізді ешқашан ұмыта алмаймыз. Тәніңіз 
қара жер құшағына кеткенімен, сіздің 
ұшан-теңіз еңбектеріңіз халқыңыздың, 
оқырмандарыңыздың жүрегінде.
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Шар хан ҚазыҒҰл,

ИНДИВИДУУМ>БУНТАРЬ>АТОМ

публицист,

«Адамның көбі бір сызықпен жүргенді 
тәуір көретінін өмірден байқау қиын емес. 
Керек десеңіз, көзге ұрып тұрған әлеуметтік 
құбылыс. Кісі біткен ұқыпты, тәртіпті «пи-
онер» болғысы келеді. Бұл не үрдіс екеніне 
басым жетпей қойды. Осы тұрғыдан алғанда, 
біз Рахымжан Отарбаевқа бір «Алла разы 
болсын» айтуға тиіспіз. Өркениетті бунтарь 
сол кісідей-ақ болсын. Менің түсінігімде, 
ол – өмірдің барлық қаймағы бір сызықпен 
жүрудің аржағында жатқанын түсінген көзі 
бар қаламгер. Сөз өнерінде тактикалық 
мақсатыңа жету үшін сұлу торы аттай 
салиқалы сөз қажет, стратегиялық мақсатыңа 
жету үшін жеті атанға жүк болатындай 
оқшау-оқшау ой керек. Рахымжанда осының 
екеуі де бар. Оны Ұлылық деңгейге көтеріп 
тұрған осы екі фактор».

Рахымжан жер басып жүргенде 
«Оңашадағы онлайн ойлар» деп аталатын 
кітабымда дәл осылай жазғанмын. Былтыр 
жазда «Сәуле ғұмыр» деген хабарға қатысып 
отырғанымда жүргізуші жігіт осы абзац тура-
лы сұрақ қойды: «Рахымжан Отарбаев ағаның 
көзі тірісінде сіз оны «өркениетті бунтарь» 
деп жазыпсыз. Осыны түсіндіріп бере аласыз 
ба?».

Жауабым мынау болды: Кез келген 
қоғамда социум деген болады. Қазақша ке-
стелесек, тобыр. Бұлардың өз ойы жоқ, 
ел шулап жатқан ертегінің соңынан еріп 
жүргенді жақсы көреді. Социумға қарама-
қарсы индивидуум болады. Олар өте аз. Дей 

тұра, ерекше ой иелері. Сол ойларын әлгі 
тобырдың санасына сыналап кіргізуге талпы-
нады. Айқайламай. Ойбайламай. Дегенмен, 
ол ойларды тобырдың жуық арада қабылдай 
қоюы – қияметқайым шаруа. Селк етпейтін 
қоғамның болашағына ерекше алаңдай білетін 
индивидуум әбден пісіп-жетілген кезінде өз 
ойларының орбитасынан асып төгіледі. 

Сол уақытта индивидуум қоғамдық са-
наны дүрліктіретін деңгейге көтеріледі. 
Индивидуумның бұған дейін ешкім айтпаған 
ойларына қоғам үрке қарай бастайды. Осы 
процесті бунтарлыққа балауға болады. Ра-
хымжан осы құбылысты өлгенінше өте 
өркениетті үлгіде көрсетіп кетті. Сондықтан 
да оны өркениетті бунтарь деп атамасқа амал 
қалмады. 

«Индивидуум» сөзі латыншадан грек 
тіліне аударылғанда «атом» деген ұғымды 
білдіретінін жақсы білесіздер. Ал, Демо-
крит атомдардың бөлінбейтінін және олар 
мәңгілік, үнемі қозғалыста болатынын 
дәлелдеп кеткен. Соңғы ғасырларда ғалымдар 
атомдардың өзара әрекеттесетін теріс және 
оң зарядталған бөлшектерден тұратынын 
анықтады. Десе де, атом әлі де бөлінбейтін 
бөлшек ретінде сақталып қалды. 

Физикадан лирикаға ауысайық. Бір анық, 
Рахымжан – біздің қоғамның апайтөс 
атомы. Оны енді ешкім бөлшектей алмай-
ды. Бөлшектеймін деп тыртыңдаса да! 
Демокриттің тілімен айтқанда, Рахымжан – 
мәңгілік, үнемі қозғалыста. 
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Көркем шығарма жазғаннан асқан ләззат 
жоқ. Дегенмен, осы процесс барысын-
да белгілі бір қатып қалған, қасаң ереже-
лерге байландым дегенше, бұл ләззаттан 
қағылдым дей бер. «Шығармашылық азабы» 
деген түсінікті қалыптастырған «тәртіпті», 
«ұқыпты» жазушылар болар деп ойлай-
мын. Өз-өзіңді қинап кітап жазғаннан Құдай 
сақтасын. Өзіңді аямасаң да оқырманыңды 
аяуың керек емес пе?! Өйткені, сенің 
шыңғырып жазған шығармаңды шыдамы-
на шектеу қоймай оқитын оқырманның 
не жазығы бар еді?! Рахымжан қиналмай 
жазатын қаламгер еді. Өкініштісі сол, ол 
ойында жүрген шығармаларының бәрін өз 
оқырмандарына бере алмай кетті. 

О басында адамдарды ойлануға мифология 
ерекше әсер еткенін қазір екінің бірі біледі. 
Одан кейін өнер көкжиегінен романтизм 
айқын көріне бастады. Бұл ағым адамдардың 
сезімі мен ақылының арасында алтын көпір 
болғаны тағы рас. Дей тұра, уақыт өте келе 
адамдарды ойлауға үйрететін жаңа бағыт ке-
рек болды. Жеке тұлғалар енді реализмді ой-
лап тапты. Соның нәтижесінде адамзат нақты 
ойлауды үйренді. 

Алайда, келе-келе нақты ойлауды үйренген 
адамды енді реализмнің өзі селк еткізуі қиын 
жағдайға тап болдық. Дәл осы кезде абстрак-
ционизм сахнаға шықты. Осылайша бірден 
қабылдана қоймайтын өнер адамның өзіндік 
ойлай білуді үйренуіне жол ашты. 

Қазақ драматургиясына осы 
абстракционизмді алып келген Рахым-
жан Отарбаев екені даусыз. Суреткердің 
субъективтік көңіл-күйінен туған пьесалары 
мұңсыз адамның өзін ойландыра алатыны-
на бәс тігемін. Мәселе сол туындыға кіріге 
алуыңда жатыр. Иә, кірігу – қиын. Кіріге 
алсаң, миың қозғалысқа түсті дей бер. Сурет-
кер Рахымжанның құдіреттілігі осында жатыр 
деп ойлаймын. 

Соңғы кезде көп қателесетінімді байқап 
жүрмін. Бұрынғы бір жазбамда қазақ асылда-
рын өлген соң ғана бағалайтынын тілге тиек 
етіп едім. Бекер екен. Ендігінің қазағы өлген 
соң да қадіріңді кемсітуге көшкен сияқты. 
Әйтпесе, Атырау театрының төңірегіндегі 
әңгімелерді қалай түсінуге болады?! 

Екі рет көңіл қалды. Бірінші рет әлі жетісі 
де өтіп үлгермеген Рахымжан Отарбаевтың 
аруағынан қорықпай, «академиялық» 
атағын тойлап кеткен театрға өкпем қара 
қазандай болып еді. Не әкетіп бара жатқанын 
түсінбесек де «тірі театр тіршілігін тоқтатқан 
ба?!» деп іштен тынғанбыз. 

Сол театрды тұғырға көтеріп кет-
кен Рахымжан екеніне ешкімнің таласы 
жоқ шығар?! Қай облыстық театрымыз 
халықаралық фестиваль өткізіп, айды 
аспанға шығарып еді? Тірісінде бір «Алла 
разы болсын» айтуға жарамағанымызды 
былай қойғанда, топырағы кеппей жатып 
Рахымжанның о дүниедегі жанын өткен 
жылы жазда тағы жаралап үлгердік. 

Алматыдағы гастроль де «қаскүнемдікпен» 
аяқталды. Сол бір мамырдың мамыражай 
күні атыраулықтар «Бас» тарту етеді деп 
барған алматылықтар «актер ауырып қалды» 
деген желеумен «Мәңгүртті» көріп, мәңгіріп 
қайтты. Үйлеріне. Логикаға сыймайтын сыл-
тау күлкіңді келтіреді. Қали Сәрсенбай до-
сым айтпақшы, Серке Қожамқұлов баласы 
қайтқан күні де спектакльде ойнаған жоқ па 
еді?! Көрерменді сыйламау мен авторды айна-
лып өтуден ләззат алып жүрген кім?! Кімдер?

Рахымжан құрдасым қайтқан күні бы-
лай жазыппын: «Бір кейіпкеріңнің аузымен 
айтқан сөзің бар еді: «дүние жалған емес, 
адам – жалған». Бүгін де Құдайдың таңы 
атты. Дүние сен бардағыдай шыр айналып 
тұр. Ал, сен жоқсың. Жауыр болған ойлардың 
орнына тың тұжырым жасаумен алдыңғы 
планға шыққан сен сөзіңді талқаның тау-
сылып жатып та дәлелдеп тұрсың. Осыдан 
кейін өзек қалай өртенбейді?! Өршелене 
өртеп тұрған өзіңсің! Сен бүгін киелі сөздің 
түрмесінен қашып шықтың. Енді халқың сені 
біржола аялауға ауысатын болады. Жалған 
өміріңнен құтылдың, Раха, нағыз өмірің бүгін 
басталды. Басың сыймай кеткен дүниеге 
жаның сиятынын біліп кеткеніңді сеземін. 
Жазушының бұдан асқан жеңісі болмайды. 
Осы ғана медеу. Әйтпесе, сені халық әлі талай 
жоқтайды».

Осы сөзім де қате болған сияқты күй 
кешіп, қатты қапаланғаным бар. Бірақ дәл 
қазір мынадай ой келіп отыр: Қазіргі өмір 
сүріп жатқан ұрпақ қателесуі мүмкін. Жорта. 
Десек те, болашақ ұрпақ қателеспейді. Біз 
табандап отырып алып, табынғымыз келмеген 
«Басқа» олар міндетті түрде құлдық ұратыны 
даусыз. Себебі, оларда біздегідей бақай есеп 
атымен болмайды. Күйіктің ең жаманы – 
басқалардың көзінің алдында жүру, бір за-
манда солармен қатар өмір сүру. 

Қайран, Раха-ай, қанаттас өмір сүрген 
емес, қанаттаса өмір сүре алмаған 
ұрпағыңмен бақытты болатыныңды сезбедің-
ау?! Сезбеуің мүмкін емес. Сен сезбеген сыр 
бар ма?! Дей тұрғанмен, оны бізге айтып, абы-
рой таппайтыныңды бәрібір білгендейсің!
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Сәпен аҢСаТ,

РАХЫМЖАННЫҢ БОЛ-
МЫСЫ ЖАСТАРҒА ҮЛГІ

Темірбек Жүргенов атындағы қоғамдық қордың төрағасы, Қармақшы 
ауданының құрметті азаматы, «Құрмет» орденінің иегері

Мен, Темірбек Жүргенов атындағы қоғамдық 
қордың жетекшісі болғандықтан, Жүргеновтің 
бейнесін сахнаға шығаруды ойлап, Қызылордалық 
ақын Шәкизада Әбдікәрімов арқылы Рахымжанға 
шықтық. Екеуі құрдас, дос екен. Менің өтінішімді 
Рахымжан бауырым бірден қабыл алып, – Сәке, 
еш қам жемеңіз, Т.Жүргенов жайлы пьесаның 
сценарийін қаламақы сұрамай жазып беремін,– деп 
қуантты. Сценарий дүниеге келді. Рахаң оны қазақ 
хандығының 550 жылдығы қарсаңында жарияланған 
«Алаш тарихының ақиқаты» атты жабық бәйгеге 
ұсынды. Сценарий бірінші жүлдені иеленді. Пье-
са 2016-жылы Қызылордада Нартай Бекежанов 
атындағы музыкалық драма театрында сахналанды. 
Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа 
өтінішпен шығып, ол кісі қолдап аталған пьеса 
2017-жылдың 8-желтоқсанында Ақтөбеде Тахауи 
Ақтанов атындағы театрда сахналанды. 

Рахымжанның драматург ретінде танылуы 
Қызылорда театрындағы «Қанды өзек» атты 
пьесасының қойылымымен бастау алған болатын. 
Рахаң Қызылордалықтарға осы үшін ғана риза еді.

Ақ Жайықтың қалың жұртшылығына Сыр 
жұртшылығы атынан көңіл айтамын. Рахымжанның 
кітабын өртеп, дөңайбат көрсеткендер өз қолымен 
жаққан отымен тозаққа өздеріне жол салған 
шығар... Рахымжан болса, жаңа мен айтқан – 
Т.Жүргенов және басқа Алаш арыстарының аруағы 
үшін атқарған сауапты амалымен, кешкен сәулелі 
ғұмырымен, өз мейірім шуағымен барар жайы жұмақ 
болар деген ойдамын.

Ақтөбе театрында. «Нарком Жүргенов» 
қойылымынан көрініс

Темірбек Жүргеновтың қасіретті өмірі жайлы 
спектакль шығарту мақсатында жазушы-драматург 
Отарбаев Рахымжанмен байланысып рухани іні-аға 
дос болдым. Спектакль аяқталғанда сахнаға рөлдерді 
ойнаған әртістер, режиссер мен суретші шығады. 
Барлығы хормен: «Автор, Автор» деп дауыстай-
ды. Рахымжан: «Кеттік аға» деп мені сахнаға бірге 
шығарады. Риза болған көрермендер қошеметі бас-
талады. Құшақ, құшақ гүлдер табысталады. Сахнада 
тұрғандар театр төрінде қол ұстасып ілгері-кейінді 
топтаса жүреміз. Кеудеңе сыймастай шаттыққа 
бөленесің. Көзіңе жас іркіледі. Өзіңді бақытты 
сезінесің. Өз ойым: «Осы бақытымды әкем марқұм 
көрмей кетті-ау»... Ия, бақытқа бөленген осындай 
сәттеріміз марқұм Рахымжанның арқасы еді..

Рахымжан Отарбаев «Нарком Жүргенов» 
спектаклінде Темірбектің аузына Фирдоуси заманы-
нан жетті деген мынадай сөзді салады: – «Қаншама 
адам көрдім, үстінде киімі жоқ. Қаншама киім 
көрдім, ішінде адамы жоқ». Ел Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухни жаңғыру» 
және «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақалаларының 
мақсаты адамды тұлға ретінде қалыптастыру 
екені белгілі. Астана тұрғыздық, қаланы, даланы 
көркейттік, Батыс Қытай, Батыс Еуропа автожо-
лын салдық. Киіміміз бүтінделгендей, енді ішкі 
жандүниемізді, киім ішіндегі адами қалпымызды 
жетілдіріп, толық және кемел адам деңгейіне көтеру 
арқылы халықты ұлт деңгейіне көтеру Рахымжанның 
ұлы мақсаттары және биік мұраты болатын. 

Президенттің «Болашаққа бағдар: Руха-
ни жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақалаларынан туындайтын міндеттерге байланыс-
ты облыстық, қалалық, аудандық әкімдіктер түрлі 
шаралар өткізеді. Бабаларымыздың «Ар, Ұят, Намыс» 
деген ұлы қасиеттерді қастерлеген ұстанымдары 
жайлы әңгіме айтатын мүмкіндігімді пайдаланып 
жаңағы айтқан шараларда мені баяндамашы етеді, 
түрлі кездесулер ұйымдастырады. Республикалық 
ақпараттық-насихат тобына мүше етті. Қызылордада, 
Атырауда өткен «Қазақты тану, Қазақтану» атты 
лекторийларда ірілік, кішілік, жайлы әңгімелерімде 
Рахымжанның болмысы жайлы бірнеше мысалдар 
келтіріп жүрген жайым бар. 

Шығармалары сырт елдердің тіліне көп 
аударылған танымал жазушы, Қытайда көп болған. 
Рахымжан Бейжің қонақүйінде жатқанында Қытай 
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Ақтөбе театры. Спектакльден кейін. Отарбаев 
Рахымжанның толғаныс сәті

Ақтөбе театры. «Нарком Жүргенов» спектаклінен кейін театр ұжымымен

жағынан қытай жігітінің қазақ қызына ғашық 
болған махаббаты жайлы кинофильм жасау ой-
ларында барын, соның сценарийін жазып берсе 
м-о-о-л ақша төленетінін айтқан ұсыныс түскен. 
– Ондай киноның сценарийін жазуға ұлттық 
намысым жібермейді. Олай етсем, мен қайтып 
өз мемлекетіме бара алмай, өз ұлтымның бетіне 
қарай алмай қаламын деп келісім бермеген. 
Басқа бір ақшақұмар, дүниеқоңыз біреу болса, 
онда тұрған, менде тұрған не бар?– деп жазып 
беріп, мол дүниеге ие болып қала берер ме еді?..

Рахымжанды билікшіл еді, жағымпаз 
болды деп ешкім айта алмайды! Оның От-
анын сүйетіндігіне, азаматтығына қатысты 
мынаны айтқым келеді. Рахымжан Ұлттық 
академиялық кітапхананың бас директоры 
қызметінде жүргенде АҚШ та ұйымдастырылған 
мемлекеттердің кітапхана басшыларының 
үлкен басқосуына қатысқан. Басқосуда 
Америкалықтар Орта Азия мемлекеттеріне: 
«Сөз азаттығы, бостандығы, демократиясы 
орныққан мемлекет ретінде Қырғызстанды үлгі 
етіп дәріптей берген. А.С.Пушкиннің: «Отаным 
жайлы өзім жерден алып жерге салуым мүмкін, 
ал менің Отанымды біреулердің тілінің ұшымен 
даттауға бермеймін», деген ұстанымында болған 
Рахымжан: «Демократиясы дамыған ел ретінде 
Қырғызстан бізге үлгі бола алмайды! Қолдарына 
таяқ алып көшеге шығып, ақ ордасын басып 
алып, Президентін қуып шығу демократия емес. 
Ол – бассыздық: Сендер (Амарикалықтарды 
айтып отыр) Америка құрлығындағы бүткіл 
үндістерді қырып салып, солардың сүйектерінің 
үстінде өркениет орнатқан болып отырсыңдар. 
Осы күнәларыңды мойындап әлем алдында неге 
кешірім сұрамайсыңдар» деп шамырқанған. 

Ақтөбе театры. «Нарком Жүргенов» спектаклінен кейін театр ұжымымен

Міне, ірілік, міне, намыс! 
Рахаңның «Көрген, баққанындағы» көп 

тәмсілден екеуін ғана келтірейін: «Өтірік 
айтысып дос болып едік, шындық араласып 
ажырасып тындық», «Бір топ үйрек бір көлді 
тастап, дүр етіп көтеріліп, екінші көлге қарай 
ұшып барады дейді. Жолай сұңқар кезігіп 
сұрайды: «Қайда бет алдыңдар?» – депті. Сонда 
үйректер: «Құрысын, мына көл сасып кетті. 
Ана көл таза, соған барамыз», – деседі. Сұңқар 
айтты дейді: «Мына көтендерің аман болса оны 
да сасытарсыңдар». Бұл, бүгінгі біздің қоғамның 
бет бейнесі. Қайраткер жазушының осын-
дай пайымдарын оқи отырып, өзіңе үңілесің. 
Пенделігің есіңе түседі. Өзіңді, өзің жеңуге 
тырысасың. Сәждеге бас игендей тазарасың. 
Тынысың ашылады. Көп жазушылар мен 
ақындардың болмыстары шығармаларындағы 
кейіпкерлерінен көп төмен. Айту бар, жазу бар, 
болмысы басқа. Бір сөзбен айтқанда, Рахымжан 
өз шығармаларының деңгейіндегі тұлға. Білген 
жанға «Моральдық кодекс».
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СӘлімбай ӘБДІРахман,

СӨЗ ЖО�, ТЕКТІ Т�ЛПАР ЕДІ...

Құрманғазы ауданы əкімдігінің ветеринария бөлімі басшысы,

Ол кез 1976-77 жылдардың шамасы-
ау деймін, әйтеуір 6-7 сыныпта оқитын 
шақтарымның бірі. Жанұямыз газет- 
жорналдарға молынан жазылатын да, олар 
бәтеңке бауына тігіліп, сап түзеп,самсап, 
жарға ілініп тұратын. «Жұлдыз», «Жалын», 
«Мәдениет және тұрмыс», «Қазақстан....»– 
деп басы басталатын...мұғалімі, ...мектебі, 
...пионері, ...әйелдері газет-журналдары, 
«Балдырған», бір шетінде ұзындығы – үш 
қарыс болып, демін басып «Лениншіл жас» тұ-
ратын. Оның екі жағына, екі інісіндей, көлемі 
аналарға қарағанда шағындау, аудандық 
үнпарақ – «Ленин жолы» мен «Спорт» 
газеттері жайғасатын. Көп жыл қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінен сабақ берген әкейдің тәртібі 
қатал: «Оқып болған соң бетін жыртпай, 
кері өз орнына ілуің керек!» Сол заманның 
интернеті еді ау...

...Бірде сол «Жалынға» Рахымжан ағаның 
«Киіктер» деген тамаша өлеңі басылды. 
Екінші бетінде ақын Абзал Бөкеновтың 
өлеңдерімен қоса оның шағын суреті 
беріліпті. Рахымжан ағаның суреті жоқ, 
тек; «Орал қаласындағы Пушкин атындағы 
педагогикалық институтта оқиды» деген бір 
ауыз сөз оның фамилиясының астына, ұсақ 
әріппен жазылған, Өлеңді сол күні де, келесі 
күні де сан мәрте оқыдым. Ұнады. Несімен? 
Жұп-жұмыр ұйқастарымен! Айтар ойы тайға 
таңба басқандай айқын, қарапайым тілмен 
жазылған – әдемі өлең. Дәлірек айтсам, менің 
жүрегімді баурап алған өлеңнің айтар идеясы. 

Кең жазира даланы мекендеп, емін-еркін 
өмір сүретін, шапса жылдамдығы желден де 

бетер, киіктерді әдемі суреттей келе, «..Тағыға 
оны балама, жанары неткен тұп-тұнық!
Алдыңды туған далада, Кестірмей жүру-
мықтылық !» – деп өлеңін аяқтапты.
(Тасталған ұран емес пе?!). Бала жүрегімде 
қалып қойған да осы соңғы шумақтың соңғы 
екі жолы. ...Жануарым ай?! Жолын кеспек бо-
лып жүйіткіген машинамен жарысып, артына 
түйдек-түйдек шаң қалдырып, техника болса 
да оған алдын кестірмейтін, кес-кестегенді 
әсте ұнатпайтын дала жануарының осы 
қасиетін Рахымжан аға дөп басып суреттепті.

Менің студенттік шағым - 1980-85 жыл-
дарда, қып-қызыл комсомол жұмыстарының 
белсенді жүргізілген кезі еді. Жастар 
арасындағы түрлі бастамаларды зерделеу 
мақсатында анкеталар үлестіріп, сауалнама-
лар жүргізілетін. Әлі есімде , «Сіз нені символ 
тұтасыз?» деген сұраққа «Киіктерді», – деп 
жауап жазған едім. Рахымжан ағаның сол 
өлеңін оқығаннан кейін бастап, отыз жасыма 
дейін киіктер менің символым болып, кеудем-
нен орын алды.

Сөйтіп, қазақтың белгілі жазушысы және 
айтулы драматургі Р.Отарбаев ағамен алғаш 
рет «Киіктерді» жазған ақын ретінде, «заоч-
но», «Жалын» альманағы арқылы танысқам.

Одан кейін ағаның жазған өлеңдерін 
кездестірмеппін. Ал, прозалық шығармаларын 
түгелдей оқыдым, таныспын. Алғашында 
ол кісіні Оралдың тумасы деп ойлағанмын, 
қуанышқа орай қателесіппін, біздің ауданда 
дүниеге келген екен. Оған қуандым, кеудемді 
мақтаныш сезімі кернеді. Ағаға ренжігенім: 
«Киіктер» деген идеясы ғаламат, әдемі өлең 

Р.Отарбаев апасы Бақыт , 
жеңгесі Рахимамен бірге

Р.Отарбаев, Өмірхан Алтай және 
Сүлеймен Шатһанмен бірге, Мюнхень
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жазып, маған символ тауып беріп, өзі өлең 
жазуды қойып кеткені. 1978 жылы біздің 
жанұя әкейдің қызмет бабына байланысты 
Орлы ауылына көшіп барған едік. 

1980 жылдың жазында ғой... Рахым-
жан ағаның Орлы селолық мектебіне бас 
сұққаны көз алдымда. Бұл болашақта қазақ 
прозасының ірі тұлғасы атанар Рахымжан 
ағаны ең алғашқы рет жақыннан жүзбе-
жүз көруім еді...

Елге, туған жеріне жиі атбасын 
бұратын. Тілдік қоры өте бай, сөзбен сурет 
салатын сөз зергері, ерекше сөз саптауы 
бар, «жұртым, халқым» деп жүрегі елжіреп 

тұратын Рахымжан ағаның фәниден 
бақилыққа өткені құрманғазылықтар үшін 
ауыр қайғы. Ұлт әдебиетіне әлі де тамаша 
туындылар сыйлар дер шағында, бауырын 
жазып шабар тұсында ғұмыры кілт үзілді. 
Қазақ әдебиеті деп аталатын ұлы өлкеде, 
ұлы далада өз тұстастары ішінде алдына 
қара салмай, артына шығармаларынан 
бұйра-бұйра шаң қалдырып, Рахымжан 
аға киікше ағып өтті. Ор болып қалушы 
еді шапқанда ізі. Қайда асықты екен? Әлде 
анау жаққа да жақсы адам қажет болды 
ма? Жаныңыз жәннатта болсын, текті 
тұлпар.

Аудан ақсақалдарының ортасында

60 жас мерейтойы қарсаңында қонақта 
туған жері Ганюшкенде «Рахымжан» көлінің 

жағасында, 2016жыл
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Жанарбек ӘШІмЖан,

�ОБЫЗ КЕУДЕЛІ, 
ШАЛКИІЗ ТЕКТІ...

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
республикалық «Ана тілі» газетінің Бас редакторы

...Осы күндері жағы жығылуға бет алса да 
жастармен алысып жолын тосып бағын кесіп 
тасын өрге домалату былай тұрсын төбел 
шашын желкілдетіп кеңсе-кеңсенің есігін 
тоқылдатып»осыған болмаса екен» деп үстіңе 
тас бастырып кетуге даяр жүрген аяр мен 
көркеудені екі жастың біріне келмесек те екі 
күннің бірінде көзіміз көріп жүр... Рахаң тым 
болмаса осыған зияным тиіп кетпесе екен 
дегендердің қатарын арттырған санаулылардың 
бірі әрі бірегейі еді...

Тәуелсіздік дәуірінің елең-алаңы басылып 
әлгі бір оңтайландыруда аузына қара құлып 
салынған кітапханалардың есігі қайта ашылған 
шақта жастардың кітапқа жазуға деген іңкәр 
сезімін қайта оятқан осы Рахымжан Отарбаев 
сынды арлы қаламгерлер. Және әдебиетке деген 
көзқарасты және қоғамдық сананы түбегейлі 
өзгертуге бар күш-жігерін салған ондай 
қаламгер өте аз сол аздың бірі егіздің сыңары.

Шығармаларын шетінен тізбелеп талдап, 
таразылап жататын емес Рахымжан Отар-
баев ағамыз соңғы 15-20 жылда түрлі жанр-
ларда өте жанкешті еңбек еткен жазушы 
екенін қолына қалам ұстаған екінің бірі біледі. 
Шығармашылық жоспарын өте сапалы құрды 
және соны сәтімен жүзеге асыра білді. Проза, 
драматургия, аударма сынды ірі жанрларға жаңа 
тыныс берген Отарбаевтың шығармашылық 
отарбасы республика көлемінде ғана емес 
халықаралық деңгейде бармаған бекеті аз. 
Өз шығармаларына өзі әдеби агент болған 
аяулы Аға алып елдермен жоғары деңгейде 
байланыс орнатты. Нәтижесінде сол елдерге 
қазақтың сөзі жетті. Сапалы аудармашылармен 
жасаған келісімдерінің нәтижесінде ғажайып 
шығармалары ондаған шетел тілдерінде жарық 
көрді. Содан кейін театр дейтін әлемде жаңа 
тынысы ашылды. Еліміздегі орталық және 

Қазақтың көрнекті қаламгері драматург 
Рахымжан Отарбаевтың жарық жалғанды 
тастап шыққанына да жыл толыпты-ау... Ол 
кісінің Атырау алқабында өткен ақтық сапарын 
көзімізбен көрсек те өңірін өксік буған ұл-қызы 
мен жанарын жас жуған аяулы жарына сол 
бір қаралы күндерде айтылған сабыр-сөздерді 
құлағымызбен естісек те... «бұл дүниеде Рахаң 
жоқ» дегенге көңіл сенбейді. Сол үшін де 
«қаралы туыңыз жығылсын» дейтін сөз ауызға 
түспейді... 

Рахымжан ағамызбен ең алғаш танысқан со-
нау бозбала кезеңнен бергі шақтардың бәрі үзік-
үзік таспа секілді көз алдыдан сырғып өтуде...

Сәулелі сәттер көп... 
Қашан көрсең жетім өкпесі желпілдеп желке 

шашы желкілдеп қазақтың қаракөз жастарын 
қолдауға ұмтылған екен. 

Маңдайына жазылған Құдай Тағаланың 
құнды уақытын қазақ көркем сөзінің көші 
көлікті болуына күш салған күнге бет алған ке-
руенбасы секілді кесек жан.

Ай-күннің аманында бірінің қолы 
бірінің жағасынан кетпей жүретін осы 
бір шығармашылық өлкесінде атақ-даңқы 
алыстарға кеткенмен «ала қойды бөле қырқып» 
«ауылдастың аты озса екен» деп жүретін «ау-
рулар» аз емес. От ауызды Отарбаев ондай 
індеттен ада болды. Ол Алты Алаштың бала-
сын алалаған емес. Өзінің кіндік қаны тамған 
қасиетті Атыраудан бастап Алатау Арқа Қаратау 
киелі Сыр бойындағы кеудесінде қозы бар 
шоғыр жастардың бәрінің шоғын үрледі. Ба-
сынан сипады. Жолын ашты. Туннельдің ана 
басынан жылт етіп көрінген бір жарығын жарты 
әлемге алып шығып жария етті. Үміттендірді. 
Мұның бәрін қайсыбіреулер секілді бақ ай-
есеппен емес ақжарылып бар жан-тәнімен 
шынайы істеді.
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аймақтық театр сахналарында драматург Ра-
хымжан Отарбаевтың пьесалары қойылмаған 
сахна кемде кем. Оның айқын дәлелі - Атырау 
төрінде дүбірі дүниеге жетіп дүрілдеп өткен 
«Отарбаевтың театр фестивалі».

Мұның сыртында тікелей Рахаңның идея-
сымен жарық көрген «Ақ Жайық» әдеби жур-
налы көркем шығарманың насихатын артты-
рып қаншама жастардың бағын жандырды. 
Көркемдігі де баспаханалық сапасы да жоғары 
деңгейде жүзеге асқан сол журнал әсіресе 
қолына қалам ұстаған жас ақын-жазушылардың 
мінбесі еді.

«Қызыл тілі көмейін күйдірген», «қара сөзді 
қойша жусатқан» сұрапыл Рахаң шешен Рахаң 
қара қылды қақ жарып қара суды қақ бөліп 
қоғамның сөзін сөйлер сәтте де бұғып қалған 
жері жоқ. Ақты - ақ қараны - қара жасықты - 
жасық дараны - дара деді. Ол көтерілген сахнаға 
айрықша аруақ бітіп ол ұстаған микрофон от-
тан көйлек киетіні несі екен. Мұның құпиясы 
құмсағаттай құбылып бізден Отарбаев бейнесін 
алыстатып бара жатқан уақыт пен кеңістіктің 
еншісінде...

Өзі қандай нәзік болса жүрегі аттың басын-
дай алып. Кемел шағына келіп көштің бастар 
шақта осындай Тұлғалардан көз жазып қалу - 
қазақ халқының қашаннан бергі қасіреті...

Қарт Каспий мен Алатау қатар толғатып 
осындай тұлғаны енді қашан туатыны Тәңірге 
ғана аян...

Рахымжан Отарбаев дейтін қобыз кеулелі 
домбыра болмысты. Шалкиізтекті ірі тұлғаның 
тірі тұрпаты арамыздан ұзап кеткеніне көз 
де көңіл де сенер емес... Күні ертең «мен 
әуежайдамын інім...» деп телефон шалатындай 
жүрек елегізи береді. Қалта телефондағы қос 
нөмірі де сақтаулы (8-702-317-56-56, 8-775- 535-
47-05) ендеше неге үнсіз?

Павлодар облыстық Ж.Аймауытов 
атындағы қазақ драма 

театрының директорымен
2014жыл
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азамат СаТыБалДы,

РАХЫМЖАН ОТ-
АРБАЕВПЕН ТА-
НЫС �ЫЛ
АН 
ТА
 ДЫРЫМА 
РИЗАМЫН

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ Мемлекеттік 
академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театрының директоры, актер, ҚР еңбек 
сіңірген қараткері,

Рахымжан аға жайында таңды таңды асы-
рып әңгіме айтуға болады. Ағамыздың «Біздің 
ауылдың амазонкалары» кітабын толық оқып 
шыққанмын. Дарынды прозашының керемет 
шығармаларын тоқтамай оқи бергін келеді. 
Одан бөлек драматург ретінде де көпшілікке 
өте жақсы таныс қаламгер. Драматургия үлкен 
шың болса, сол шыңда Рахымжан Отарбаевтың 
өзіндік қолтаңасы бар. Мен ағамызбен «Бейба-
рыс Сұлтан» қойылымының барысында таныс-
тым. 

Бірде «Бейбарыс Сұлтан» қойылымын қойып 
жатқанымызда спектакль дұрыс жүрмеді. Деко-
рация құлады. Сахнадағы перде де дұрыс ашыл-
мады. Спектакль басынан аяғына дейін әйтеуір 
дұрыс болмады. Бәріміз кімнен көрерімізді 
білмейміз, кімге кінә тағарымызды білмейміз. 
Жүйкеміз тозып жүріп ойнап шықтық. Сол күні 
көңіл күйіміз болмай үйге қайттық. Ертеңіне 
Рахымжан ағаның дүниеден өткені туралы хабар 
келді. Тура сол спектакль жүріп жатқан кезде 
Рахымжан ағаны жедел жәрдеммен алып кетіп, 

«Бейбарыс Сұлтан» спектаклінің қойылымында
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ағамыз өлім мен өмір арасында арпалысқан сәт 
екен. Қаншалықты сәйкестік екенін білмеймін, 
бірақ перделердің өзінен-өзі жабылып кетуінде 
де, арттағы сахнадан әрлендірудің түсіп кетуінде 
де бір байланыс бар секілді көрінді. Рахым-
жан ағаның өліммен арпалысып жатқанын 
білдіргендей болды. Біз үшін өмірді қатты 
сүйетін адамның өмірге деген құшарлығы, 
белгісіз тылсым күш болып қала берді. 

Ағамыздың «Мен жетіскенімнен жазу-
шы болған жоқпын. Кез келген адам қолына 
ақ парақты алып жазушы бола алады. Сол ақ 
параққа өксігін құсады. Сол құсық елді бұзады. 
Мен ел бұзылмас үшін барынша ақ қағазды 
ластамауға тырысып, аманат арқалап жүрген 
адаммын» деген сөзі қатты ұнайды және жа-
дымда жақсы сақталып қалды. Бәріміз аманат 
арқалап жүрген адамбыз. Дәл сол кісі секілді 
аманатқа қиянат жасамай жүруді парыз етіп 
келеміз. 

Рахымжан аға мәрт, адамгершілігі мол, 
дүниетанымы кең кісі еді. Әлі де талай құнды 
дүние қаламынан төгілер ме еді?! Өкінішті, 
арамыздан ерте кетті. Ағамыздың «Бейба-
рыс Сұлтан» қойылымынан кейінгі аманаты 
ретінде тағы бір қойылымын көрерменге 
ұсындық. Мен Ғабит Мүсірепов атындағы 
Қазақ Мемлекеттік академиялық бала-
лар мен жасөспірімдер театрына басшы 
болып келгеннен кейін жақында ғана Ра-
хымжан Отарбаевтың «Ғабит» қойылымы 
сахналанды. Менің басшылық қызметке 
тағайындалуыммен тұспа-тұс келіп, Рахым-
жан ағаға деген сағынышымды басқандай 
болдым. Өз басым Рахымжан ағамен 
өмірде де, өнерде де танысқаныма, биік 
тұлғаның шығармасындағы басты кейіпкерді 
сомдағаныма, образын сахнаға алып 
шыққаным үшін тағдырыма ризамын!

Театр саңлақтарымен бірге

Р.Отарбаев Асанәлі Әшімовпен бірге Республикалық театрлар фестивалінің сал-
танатты жабылуында 2014жыл
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Өтежан ОТаРБаеВ,

БОЛМЫСЫ БӨЛЕК ЕДІ
Інісі

Ағам екеуміздің арамыз – 12 жас. Ағам 
бала күнінен болмысы бөлек болды. Біздің бала 
кезімізде Рахымжан ағам Оралда оқыды. Атамыз 
бен әжеміздің тәрбиесінде болды. Жазушылық 
үлкен әжемізден дарыды деп ойлаймын. Себебі, 
әжеміз ән айтып, көпшілік ортада сөз алып 
сөйлегенде де, сөздің майын тамызып отыратын. 
Оралда жүргенде бала күнімізде әжеміз:

«Самауырын салдым қайнарға,
Оралдағы байларға.
Аман болсақ, қарғам келер,
Осы туған айларда» деген секілді өлеңдер 

айтып отыратын. 
Бала күнінен-ақ ағамыздың тілі өткірлеу 

болды. Оқудан келгенде қой қамайтын қорада 

бізбен бірге ойнайтын, бізге құмалақ жината-
тын. Тобығымыздан қағып, қалай секіру керек 
екенін көрсететін. Ол күнде біз баламыз. Бізге 
түрлі дүниені үйрететін. Атқа бірге мініп, ойнау-
шы едік. 

Мен оқуды 1984-85 жылдары бітірдім. 
Сол жылдары ағам Алматыға алып кетемін, 
мал дәрігерінің оқуына түсіремін деді. Үйдің 
кенжесі болған соң әкем жанымда қалсын 
деп, жібермеді. Ағамыз үнемі алыста болды, 
бірақ, қатынасымыз өте жақсы еді. Артық 
сөйлеп қойсақ, ашуланып, бізді түзейтін. 
Көрсеткен көмегі мен қамқорлығы көп болды. 
Әрдайым үйіне барған кезде «айналайын» деп 
маңдайымыздан сипап отырушы еді...

Р.Отарбаев інісі Өтежан, жары Сәуле, ұлы Ермереймен
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Сержан ТОҚТаСынҰлы,

СА
ЫНЫП ЖРМІН...

журналист, інісі

Студент кезімде қазақ әдебитін 
кітапханаға іздеп барып оқитынмын. 
25 жасыма дейін барлық қазақ 
жазушыларының шығармаларын оқып 
бітірдім десем болады. Соның ішінде 
Рахымжан ағаның шығармалары ерек-
ше ұнайтын. 90-шы жылдардың орта-
сында алғаш рет «Бес қасқа Беріштің 
хикаясы» шығармасын оқыдым. Оқуды 
бітірген соң ауылда біраз жыл жүрдім 
де, сәті түсіп Бейжіңде Мемлекеттік 
ұлт істері жөніндегі агенттіктің 
«Ұлттар баспасына» жұмысқа ор-
наластым. Бұл баспа кітаптарды 6 
тілде басып шығаратын. Сол баспада 
жұмыс істеп жүргенімде Шыңжаңның 
сыртқы істер министрлігінде істейтін 
Қасым Қажы деген жігіт хабарласты. 
Біздің ауылдың жігіті екенін сырты-
нан білетін едім. Қасым маған Ра-
хымжан ағаның кітабын беріп, оқып 
шықшы деді. Баспадағы бастықтарға 
ұсынуымды сұрады. Басшылық 
ұсынысты қабылдап, аудармаға, 
баспаға ағаның кітаптарын басып 
шығару жұмыстарын бастап кетті. 
2006 жылдың қарашасында Рахым-
жан аға Үрімшіге келді. Сол жерде 
алғаш рет кездестік. Ағама кітабының 
баспада әзірленіп жатқанын, өзін 
шығармалары арқылы танитынымды 
айттым. 

Қытайда Еркеш Құрманбекқызы де-
ген қытай тілінде жазатын, аудармашы 
қыз болды. Сол бойжеткен Рахымжан 
ағаның кітабын қытай тіліне аудар-
ды. Мен екі ортада үйлестірушінің 
жұмысын істедім. Қазақша мен аудар-
маны салыстырдым. Содан кітап 2007 
жылы екі том болып қазақ және қытай 
тілінде баспадан шықты. Бейжіңде 
кітаптың тұсаукесері болды. Жазу-
шыны халықтың қалай қарсы алғанын 
айтып жеткізу мүмкін емес. Мере-
ке Құлкенов ағамыз да Рахымжан 
ағамен бірге келді. Үлкен алты қанатты 
ақ боз үй тігіліп, Рахымжан ағаны 
қарсы алдық. Бұл іске Қазақстанның 
Қытайдағы елшілігі де араласты. 

Қазақ жазушылары Абайдан, 
Жамбылдан бастап қытай тіліне 
аударыла бастады. Абайдың өлеңдері 
1950 жылдан бастап аударылса, 1980 

жылдарға дейін Қытайдағы жағдайларға байланысты 
бұл іс баяулап қалған болатын. 80-ші жылдардан кейін де 
қазақ әдебиетінен азды-көпті аудармалар жасалып жүрді. 
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін шығармалары 
қытай тіліне аударылған алғашқы жазушы– Рахымжан 
Отарбаев болды. Қытай тілінде таңдамалы деген атпен, 
қазақ тілінде де кітап 3 рет қайта басылды. Қытай тіліндегі 
нұсқасын Қытай жазушылары да жақсы қабылдады. 

2009 жылы Бейжіңдегі жұмысымды тастап, 
Қазақстанға келдім. Ағаның Астанадағы үйінде тұрдым. 
Жақсылығын көрдім. Інісі болдым. Туған ағамдай болып 
кетті. Көпшілікке мені інім деп таныстыратын. 10 жыл жа-
нында жүрдім. Рахымжан аға әке-шешемнің көзін көрді. 
Ауылыма барды. Дастарханымыздан дәм татты.

Ал, шығармашылығына келетін болсам, тілінің құнары 
бар еді. Ең басты ерекшелігі – тілмен сурет салады. 
Жазушы деген жалпылама ұғым болуы мүмкін, ал са-
наулы суреткерлердің бірі – Рахымжан Отарбаев. 
Суреткерлігімен қазақ әдебиетінде өзгеше биік тұлға 
болып қалды. Әңгімені де ұзартып жазбайды, қысқа 
әңгімеден қоғамдағы адамдарды, қазақтың мінезін 
жеткізеді. 

Мен алғаш Қазақстанға келгенде театр мамандығына 
түскім келген, бірақ жасым 30-дан асып кеткендіктен бол-
мады. Содан Сүлеймен Демирель атындағы университет-
ке магистратураға түстім. Диссертациямның тақырыбы 
ретінде Рахымжан Отарбаевтың шығармашылығын 
таңдадым. Жұмысым ғылыми айналымға енді. Ағаның өзі 
де көрді. Алдағы уақытта көлемді дүниелер жазымын деп 
жүрмін. 

Рахымжан аға ағалық ақылын айтып, өзінің орынды 
қалжыңымен, өзіне тән мінезімен үлгі болды. Әңгімеміз 
әрдайым әдебиет төңірегінде өрбуші еді. Ешқашан еш 
топқа қосылма деп ақыл айтып отыратын. Сағынып 
жүрмін...
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Жарас КемелЖан,

«Басыңыз» бөлек дедім
журналист

ДАТ-та жұмыс істеп жүрген кезім. Бір 
күні редакторлығы сотталып, газеттің «Бас 
оқырманы» болып қалған Ер-ағам (Ермұрат 
БАПИ): «Әй, Жұқамыр Шөке, бері келші!» 
деп шақырды. «Жұқамыр Шөке» – менің 
бүркеншік есімім еді. Ол кезде студентпін. 
Билік үшін қызылкөз атанған ДАТ-тың 
«Тасжарғанында» жұмыс істейтінімді 
деканаттағы делдебайлар білсе, оқудан қуып 
жіберуі мүмкін. Онсыз да алғашқы бір мақаланы 
өз аты-жөніммен жазамын деп, біраз қудалауға 
түскен жайым бар-ды. 

Бастық шақырған соң, есігін жұлқа тартып 
кіріп бардым. 

– Сен бала, Алматыдан шықсаңшы! – деді, 
Бас оқырманым түйеден түскендей.

– Қайда? – дедім, сөзінің тұспалын түсіне 
алмай.

– Айтқыш шалдар ауылдарда тұрады. Со-
лардан сұхбат ал! – деді, көз әйнегінің үстінен 
бетіме қарап. – Алматыдағы Қабдеш, Дулат, 
Темірхандарды әбден езіп болдың. Арқаныңды 
алысқа лақтыр! – деп сұқ саусағын шошайтты. 

– Қайда? – дедім, тағы да көзім бақырайып. 
– Атырауда Рахымжан Отарбаев деген жа-

зушы тұрады. Бұғалыққа көнбейтін көкжалдың 
өзі. Рахаңнан сұхбат алсаң, екі қаламақы жаза-
мын. Сұхбат дүйсенбі дайын болатын болсын!– 
деп, әй-шайға қаратпай, тапсырманы берді де 
тастады. Тапсырма болғанда да бұлтартпайтын 
бұйрықтай, сөзінің соңын шегелеп айтты. 

Рахымжан Отарбаев деген кім еді? Аты-
жөні таныс. Ойлана бастадым. Ол кезде интер-
нет қазіргідей қолжетімді емес. «Гугіл атай» 
(google) көмекке келе бермейді, мәлімет аз. 
Бастығымның кәбинетінен басым салбырап 
шықтым. 

Жұмыстағы басқа журналистерден сұрай 
қояйын десем, аптаның соңы. Көбі үйлеріне 
қайтып кеткен. Басым ауған жаққа кетіп бара-
мын. Көкбазардың тұсы болу керек, жолдың 
бойынан жазушы Серік Нұғманды кездестіріп 
қалдым. Қасында Сержан деген жігіт бар. Таныс-
тырды. Бейжіңнен келіпті. Миллиардтардың ара-
сында «Ұлттар баспасы» деген үлкен орталықта 
қызмет ететін көрінеді. Серік ағам «Жұқамыр 
Шөке» деген осы бауырың» деп мені танысты-
рып жатыр. Миымда басқа сұрақ. Соны сезді-ау 
деймін, Серекем «Қалың ойға шомып кетіпсің 
ғой» деп иығымнан қақты. «Тасжарғанның» 
тапсырмасын айттым. «Іздегенің алдыңда тұр» 
деп Секең Бейжіңнен келген жігітке қарады. 
Сөйтсем, Сержан – Рахымжан ағаның рухани 
бауыры екен. Сол жерде Рахаңның кітабын, 

телефон номерін берді. Жатақханаға жеткенше, 
екі әңгімені аударып тастадым. Ойым он ау-
нап түсті: ойпырмай, мынандай көркем тілмен, 
терең оймен, Атырауға қалай сыйып жүр екен? 
Журналиспіз деп кеудемізді қағамыз. Мұндай 
қаламгерді қалай танымаймыз? Алматыдағы 
жазушылардың әйдік басқосуларынан қалай 
көрмегенбіз? Осы қалың сұрақтың арасын-
да отырып, Рахымжан Отарбаевқа қоңырау 
шалдым. Ол кезде ҚазҰУ-дың журналистер 
жатақханасында көне таксофон бар болатын. Га-
зет-журнал сататын дүңгіршектен 500 бірлігі бар 
карточка сатып алдым да, Рахаңның үйіне ма, 
әлде жұмысына ма жалғадым. Телефонды кімнің 
көтергені анық есіме жоқ. Рахаңды сұрадым...

Әлгі көк таксофонға қанша уақыт жабы-
сып тұрғаным есімде жоқ. Рахымжан ағамен 
бірлігім таусылғанша сөйлестім. Дауысы күндей 
күркірегенімен, үніннен мейірім, қамқорлықты 
сезіндім. Қызық болғанда, әңгімеге беріліп 
отырып сұхбат үшін хабарласқанымды ұмытып 
кетіппін. Қайтадан көшеге шығып, тағы да 500 
бірлік әкеліп, әңгімемді жалғадым. Ермұрат 
ағаның сұхбат ал деген тапсырмасын да айт-
тым... 

Рахымжан Отарбаевпен алғашқы 
таныстығымыз осылай басталды. Әлгі сұхбат 
Алматыдағы жазушы біткенді бір сілкіп кетті. 
Редакцияға талай адам қоңырау шалып Рахаңның 
телефон нөмірін сұрап алды. Кейбіреулер Рахаңа 
да, маған да алғыс айтып жатты. 

Жарты жылдан кейін болу керек, Қазақстан 
Жазушылар Одағының кезекті бір сайлауында 
Рахымжан ағамен жақынырақ танысудың сәті 
түсті. Жаратылысы бөлек жан екені тұлғасынан 
анық көрініп тұратын. Ұзын шашын артына 
қарай сілкіп тастап, салалы саусақтарымен 
күреп-күреп тарағанда, Мұқағали Мақатаевтың 
біз көріп жүрген анау бір суреттегі бейнесін 
көргендей боласың. Тұлғаларынан ұқсастық 
байқағандай болдым. Қауқылдасқан қалың 
жазушының ішінен шығып, менің маңдайымнан 
сүйіп, арқамнан қаққаны жүрегімді жытылып 
жіберді. Тіпті, көңілім босап кеткендей бол-
дым. Қонақ үйге орналасқан екен, жазушылар 
одағының шай-тамағынан кейін сонда бардық. 
Көп әңгімелестік: әдебиет туралы, өзі көрген 
классик жазушыларды айтты. Атырауда туған 
алыптар хақында: өзі зерттеп жүрген Бейбары-
сты, Жәңгірханды қозғады. Түннің жартысына 
дейін отырдым. «Осында қона салсаңшы. Бір 
бөлме алып беремін», – деді. «Келіншегімнің 
аяғы ауыр еді»,–деп ағама рақмет айтып 
қоштастым. 
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Содан бастап, Рахаңмен телефон арқылы 
әңгімелесіп тұратын болдық. Алматыға келген 
кезінде, уақыты жетсе, кездесіп, сұхбаттасып 
жүрдік. Таныстығымыз тереңдеген сай-
ын, Отарбаевтың шығармашылығына деген 
құмарлығым арта берді. Жаңа әңгіме жазса, 
қайда шығатынын айтып «Оқы. Ойыңды айт» 
деп тұратын...

Алдыңғы жылы күзде КТК телеарнасының 
бір үлкен жобасымен Атырау топырағына таба-
ным тиді. Мына қызықты қараңыз, бізді Рахым-
жан ағаның ұлы Ермерей күтіп алды әуежайдан. 
Біртоға, байсалды жігіт. Мен жолбойы Рахым-
жан ағаны сұрадым. 

– Танимын – деді. – Кездесуім керек 
еді, – деп қоямын. – Бүгін жұмысында емес. 
Ертең болады, – деді. Күнде сөйлесіп тұра ма? 
Бұл қалай біледі? – деп ойладым. Сөйтсем, 
Рахамның жалғыз ұлы – Ермерейі екен ғой. 
Сол жолы ағамен театрда кездестік. Екі сағат 
тапжылмай отырып Атырауда туған алыптар 
хақында ұзақ сұхбат берді. Өкінішке қарай, 
фильмге қоса алмадық. Басшылық тақырып 
жағынан үндеспейді деген уәж айтып, Рахаңның 
сұхбаты мұрты бұзылмай қолымда қалды. Бірақ, 
өзі қайтқан кезде «Жас қазақ» газетіне сол 
сұхбатты толық шығардым. Көзі тірісінде бере 
алмағаныма қатты өкіндім! Айтпақшы, Атырауға 
барған сапарымызда ағаның уақыты аз болды. 
Таразға Несіпбек Дәутаевтың 70 жылдық тойына 
баруға асығып отыр екен. Сол күні ұшып кетті. 
Қасында жамбастап жатып әңгімелессем деген 

үмітім бар еді, орындалмады. Өзі де «Айналайын, 
Жарасжан, елге бір келгеніңде үйді көрсетіп, 
жеңгеңнің дастарханынан дәм таттыруым керек 
еді. Жағдай жар бермей тұр. Айып етпеші. Әлі 
кездесеміз», – деп, кешірім сұрағандай болды. 
Қайдан білейін, қазақтың Рахымжан Отарбае-
вын соңғы рет көріп тұрғанымды.

«Намаздыгер мен ақшамның арасында» деп 
әлдебір әңгімесін бастайтыны сияқты, содан 
кейін біз де намаздыгер мен ақшамның арасын-
да телефон арқылы талай тілдестік. Жоспарлары 
көп еді. Жете алмады. Ауруханада жатқанында 
хабарласып тұрдым. – «Рух»-тың бәйгесіне 
«Басты» қостым. Бірақ, талаптарына келмей тұр. 
Түрік тілінде шығып қойып еді. Соны көлденең 
тартыпты, – деді. – Олар «Бастан» қорқады. 
Сіздің «Басыңыз» бөлек – дедім мен. Астарлап 
айтқанымды түсінді. Күлді. 

Рахымжан Отарбаев туралы көп дүние жазуға 
болады. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: 
Отарбаев жоғары деңгейде жазатын жазушы. 
Оны кез келген оқушы түсіне алмайды. Оның 
тілінің шұрайы, төгіліп түсетін афоризмдері, 
қаламының шымшымасы – бәрі-бәрі 
Отарбаевқа ғана тән. Қаламгердің бойындағы 
бірбеткей, қайтпас мінезі кез келген әңгімесінен 
көрініп тұратын. Жалпы, Рахаң өмірінің соңғы 
жылдары өзінің шығармашылығын насихаттау 
үшін ерінбей еңбек еткен жазушы. Марқұм, 
өмірінің қысқа қайырыларын сезсе керек! Бақұл 
болыңыз!

Алматы. 6 наурыз, 2016 жыл.

63№ 3 (68)/2019



айбек ОСмҰхамБеТОВ,

ЖЕ�ГЕМІЗБЕН 
Ә�ГІМЕЛЕРІ 
ТАУСЫЛМАЙТЫН

Інісі,

Рахымжан ағамен менің таныстығым 
2003 жылы Қызылорда қаласында басталды. 
Құман Тастанбеков ағамыз екеуміз 2-3 күнге 
тойға барғанбыз. Рахымжан аға да сол кезде 
Қызылордада екен. Пьесасы театрда қойылған 
болу керек. Алматыға қайтуға пойызға билет 
алып тұр екен. Біз де вокзалға келген едік. 
Құман аға мен Рахымжан аға бір-бірін тани-
тын. Вагонымыз бөлек болды. Бірақ, Алматыға 
жеткенше әңгімемізді айтып, шайымызды 
ішіп бірге ке лдік. Содан Рахымжан аға отыз 
күндей Алматыда болды. Күн сайын біргеміз. 
Мен жұмыстан алтыларда босаймын. Ағам 
«Босадың ба? Шай ішейік» деп хабарласатын. 
Отыз күн ішінде бауыр басып, ағамыз мен іні 
таптым, ағайын таптым деп қуанды. Сол сапа-
рынан кейін менің білуімше және ағамыздың 
айтуынша, бірде бір рет Алматыға маған айтпай 
келген емес. «Күтіп алайын, бос болмасам көлік 
жіберейін» десем, «Күтіп алатындар бар. Сен 
қасымда жүрсең болды» деп айтатын. Қасынан 
тастамай жүруге тырысты.

Менің анамды тәте деп атайтын. Бір сапа-
рында үйге келе алмаса, «келесіде міндетті түрде 
барамын» деп анама сәлем айтып жіберетін. 

Екеуі арқа-жарқа болып ұзақ әңгіме айтатын. 
2005-2006 жылы болу керек ағамыздың үлкен 

бір шенеунік досының қабылдауында болдық. 
Ағамызға ұсыныс тастады. Алматыдағы үлкен 
драма театрдың директор қызметін ұсынды. 
Ол жерде отырған басшы азамат Рахаңмен 
аға-іні деген қатынаста, сыйластықтағы кісі еді. 
Рахаң сонда бас тартты. Мені қинама, оның 
орнын тартып алғандай боламын деді. Сол 
кездесуде бізге сол қызметте отырған жігітті 
бәрібір қозғайтындарын айтты. Содан, шыға 
салып театрға келдік. Келіп, әлгі азаматқа өзін 
қозғайын деп жатқанын, дайын отыруы ке-
рек екенін айтты. Мұны мен азаматтық деп 
қабылдадым. 

Ағамыз өте балажан болды. Сыртта жүрген 
кезде үйдегі қыздарымен, жеңгемізбен 
сағаттап сөйлесетін. Өзім қасында отырып 
қызығатынмын. Әңгімелері таусылмайтын. 
Сырт көзге қатал көрінгенімен, балаларына 
деген көзқарасы басқаша болды. Ұсақ-түйекке 
мән бермейтін. Жеңгеміз бабын жасап, 
жағдайын жақсы жасаушы еді. Алматыға 
келгенде үйдегі күтімнің жақсы екені жүзінен 
көрініп тұратын.
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нұрлы хаБИеВа,

«Ең жақсы көретін 
қарындасым деуші 

еді»

қарындасы:

Рахымжан аға болмысы да, сырт келбеті де, сөйлеген сөзі де, да-
уысы да ерекше кісі еді. Ұлы адамдар көп десек, ішінде Рахымжан 
ағаның орны бөлек. Жарқырап дүниеге келген кең пейілді, маңдайы 
кере қарыс жанның өнерінен бұрын адамгершілігі мен адалдығын, 
ағайын мен отбасына, жаттан жақын болған адамдарға деген 
қарым-қатынасын ерекше атамасқа болмас. Мен де жаттан жақын 
болғандардың бірімін. Мені «ең жақсы көретін қарындасым» деп 
отырушы еді. Туған ағамдай сыйлайтынмын. Бастапқыда алыстан 
көріп, теледидардан қарап, шығармашылығымен танысып, тәнті бо-
лып отыратынбыз. 

Менің өмірдегі кумирім – әкем. Ол кісінің бойынан бір теріс мінез 
көрген емеспін. Әкем Рахымжан ағаны інісіндей жақсы көрді. Ра-
хымжан аға да көрген жерде сәлемі түзу болып, жақын араласты. 
Құдашамыз Айнұр Рахымжан ағаның жалғыз ұлына жар болып, со-
дан құда болдық. Әкем Рахымжан ағаны «туғанымдай» деп отырушы 
еді. Сол сөзге лайық болып, Рахымжан аға әкем дүниеден озғанда 
бізге ағалық етті. Бас сүйеген кісілердің бірі болды. Ел сыйлайтын, ел 
білетін кісі Рахымжан ағамыз әкемізді ақтық сапарға бар болмысын 
елге көрсетіп шығарып салды. 

Ағамыздың өмірі оңай болмаса да, мен ол кісіге қызыға 
қарайтынмын. Рахымжан аға қалай өмір сүргісі келсе, солай өмір 
сүрді. Ешкімнің алдында жалпақтап, өтірік айтуға мәжбүр болған 
емес. Атақ алу үшін ешкімге жағымпаздық жасаған емес. Мұны 
ағамыздың пікірлерінен, сөздерінен білетінмін. 

Бұл жай ғана мысал десек те, ағамның бұдан бөлек айтқан 
пікірлері қаншама?! Өткір, шыншыл пікірлерін айтып, кей жерде 
қатты сөйлесе де, екінші жағынан қарасақ, жаймашуақ, жайдары 
кісі болды. Ағамның жатқан жері жарық, жаны жаннатта болсын! 
Сағынамыз...Кез келген сұрақты қойсаң, жақсы жағынан жауап 
беріп, жаныңа жалау болып, дем беріп отырушы еді...Сәуле жеңешем 
де ағамызға тән интонацияны алып алғандай болады. Асықпай, бай-
ыппен сөйлегенінен байқаймын. Ағамыздың ізін жалғаушылары бар 
және соған сенемін.
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ермерей ОТаРБаеВ,

ƏКЕСІ ЖАҚСЫ ҚАНДАЙ-ДЫ

«РАХЫМЖАННЫ� �ЛЫ 
БОЛУ –

ұлы:

19 қазан – қазақтың қайсар қаламгері, көрнекті жазушы, драматург Рахымжан 

Отарбаевтың туған күні. Орта толтырып жанымызда жүрсе күні ертең 62 жасқа толар 

еді. Қалың оқырманы қапыда көз жазып қалғанына да жылға жақындап қалыпты. Өзінің 

қаламгерлігіне соншалықты жауапкершілікпен қараған еңбекқор жазушы Рахымжан 

Отарбаев туралы әлі талай естеліктер айтылар. Бірақ, оның отбасындағы азаматтық 

болмысы мен әкелік бейнесі туралы әке мейірімін молынан сезінген ұлы ермереймен 

кездесіп сұраған едік. Ұлы да әкесі секілді салмақты, сөзін саралап сөйлейтін тектінің 

тұяғы екен. 

ермерей Отарбаевтың осыдан біршама уақыт бұрын «ана тілі» газетіне берген 

сұхбатын автордың келісімімен журналымызға қайталап беруді жөн көрдік.

Әкемнің дүниеден озғанына аз ғана 
уақыт өтсе де қатты сағынып жүрмін. 
Әкем сырттай қатал көрінгенмен мінезі өте 

жұмсақ еді. Өте балажан еді. Мені «жалғызым» 
деп жиі еркелететін. Үш қарындасымды «үш 
көкем» дейтін. Үлкен қызы – Қаракөзді 
«Көгөз», кенже қыздары – Жансая мен Айжа-
малды «Жашөн», «Кенжебике» деп еркелететін. 
Сұраған затымызды алып беріп өсірді. 
Бетімізден қаққан жоқ. Бала кезімізде анам 
көбіне үй шаруасымен, әкеміздің жағдайын 
жасаумен, ұл-қыздарының тәрбиесімен ай-
налысты. Әкем демалыс күндері Қаракөз 
екеуімізді міндетті түрде паркке апарып 
қыдыртып, бізге көңілін бөлетін, бұл әдеті және 
бұлжымайтын. «Анаңды тыңда» деп сол кездің 
өзінде құлағымызға құйып отыратын. Есейген 
соң да әкем екеуміз әртүрлі тақырыпта ұзақ 
әңгімелесетін едік. Кейде пікіріміз келіспей 
қалатын сәттер де болатын. Сондай кез-
де «дұрыс, екеуміздің өмірге, қоғамға деген 
көзқарасымыз бір нүктеде үйлесуі міндетті 
емес, өзіңнің пайым-байламың болу керек» деп 
қоятын. Тіпті, менің балаң ойларыма күліп те 
алатын. Мүмкін, ішінен: «Әй, балам-ай...» дейтін 
болар. Қазір оңаша қалғанда сол сәттерді аса зор 
сағынышпен еске аламын...

маңдайға біткен бақыт...»

«Анам екеуі керемет 
гармонияда өмір сүрді»

Үйде анам мен әкем екеуі ұзақ шәй ішіп, 
көп әңгімелесетін. Кейде әкем темекі шегуге 
шығып келеді. Сосын екеуі қайтадан ас үйде 
ұзақ отырушы еді. Жалпы, әкем шәйді жақсы 
өте көретін және баптап ішетін. Бәлкім, анам 
екеуі арасындағы жас айырмашылықтың 
әсері ме, әкем анамды қатты еркелететін. Ұлы 
ретінде мен оны сезініп өстім. Екеуі өте бір 

Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы 
ауылында Р.Отарбаев Н.Балғымбаев және ұлы 

Ермереймен бірге
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ғажап гармонияда өмір сүрді деп 
айтсам болады. Анам Сәуле ер 
адамды сыйлап, жоғары қоятын 
жанұяда өскен, сол да себепті 
де болу керек, қандай жағдайда 
болмасын, әкемнің қас-қабағына 
қараумен болды. Анам әкем дема-
лып жатса, үй-ішінде тыныштықтың 
болуын, мазасын алмауын қатаң 
қадағалайтын. Ешқашан бір-бірінің 
атын айтқан емес. Керісінше, «мама-
сы», «папасы» деп қатты сыйлайтын, 
бірін-бірі өте жақсы көретін. Әкем 
алыс-жақын сапарлардан «шіркін, 
үйге жетсем деп келе жаттым» деп 
сағынып оралатын.

Пенде болған соң, оның үстіне 
шығармашылық адамы болған 
соң түрлі көңіл-күйде болатын 
шығар, алайда, әкемнің отбасында 
ашуланған сәтін көрмеппін. Кейде 
үйге ренжіп келетінін немесе теле-
фонмен біреулермен қатты сөйлесіп 
жатқанын көреміз. Бірақ, ол көңіл-
күйді отбасына тіпті де қатыстырған 
емес. Көңілді кезінде еркіне бағына 
бермейтін шашын сұқ саусағымен 
орап-орап жіберіп, басын өзіне ғана 
тән қимылмен қозғап қойып өте 
әсерлі әңгімелер айтатын. Кейде жа-
зудан шаршап, миын тынықтырғысы 
келсе жезделерімді шақырып алып 
карта ойнайтын, құмар ойын емес, 
әдеттегі ойын. Одан қалса «кеттік 
балам, киін» дейді, сосын екеуміз 
ғана бильярд ойнауға кетіп қалатын 
кездеріміз де болатын.

«Анам әлі сене алмай жүр...»
Әкем мені кішкентай кезімнен 

қасына көп ертіп жүрді. Сапарлар-
да жағдай таңдамайтын, адамдарға 
салмақ салмауға тырысатын. Жол-
дастары көп болды деп айта алмай-
мын. Маған жігіт боп, айна алдында 
тұрып шашымды қайыра бастаған 
кезімде: «Балам, жолдас көп болар. 
Ол жолда кездесіп жолда қалады. 
Достыққа сақ бол. Әкеңде дос аз. 
Сол есіңде болсын», – деп айтатын. 
Рас екен... Әкем өмірден өткелі сол 
сөзді есіме жиі аламын...

Әкемнің Райса деген қарындасы, 
Бекежан деген інісі, әжем Шамсия 
өмірден өтті. Ал өзі жалғыз бала 
болып өскен. Ет жақын туыстары 
жоқ. Немере апа жезделері, ағалары 
болды. Солармен араластық. Сол 
кісілерді білемін. Атырауда той көп. 
Бәрі келгенін қалайды. Әкем тойға 
барғанымен, соңына дейін отырмай-

тын. Аз уақыттан соң үйге кеп шәй ішіп, жазуға отыратын. 
«Даңғазамен босқа уақыт өлтіргенше, бір бет болса да жазу 
жазғаным жақсы» дейтін еді.

Әкемнің шығарма жазғандағы сәтін анам жақсы біледі. 
Ол туралы менен гөрі ол кісі көп нәрсе айтады. 

Анам әкемнің кеткеніне әлі күнге дейін сене алмай 
жүр... Жалпы, әкем жазуға кіріспес бұрын ойша ұзақ 
дайындалатын. Дерек-дәйегін, шығарманың формасын, 
идеясын ұзақ әзірлейтін, сосын жазылу сәтін күтетін. 
Содан кейін ойға жиған идеясын, қағазға тез түсіретін. 
Шығармасын жазып бітіргенде балаша қуанатын, кей-
де бізге дауыстап оқып та беретін. Әкемнің сөйлеу тілі 
қандай бай болса, жазу тілі одан да көркем, тапқыр және 
оқырманның сезіміне қатты әсер ететінін сезем. Анам жур-
налист қой. Жазып біткен шығармасын оған оқуға беретін. 
Кейде анам аздап сынап та қоятын. Сол кезде әкем «осын-
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алақан жайып қалған жоқ, өзі бел шешіп 
кірісті. Мәскеуден әдеби агент ұстады. 
Кейде өзіне өзі де әдеби агент болды 
деуге болады. Бұдан бөлек, соңғы жыл-
дары драматургияда өте жемісті еңбек 
етті. Алматы мен Астанадағы ірі-ірі 
театрларда, барлық облыстық театрларда 
спектакльдері қойылды. Қаншама тари-
хи тұлғаларға арнап деректі өлмес пье-
салар жазды. Мұның барлығы әкемнің 
еңбекқорлығын, шығармашылыққа 
деген жауапкершілігін, күрескерлігін 
білдіреді. Алпыс жасқа толған мерей-
тойы қарсаңында Атырау қаласында 
облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың тікелей 
қолдауымен «Рахымжан Отарбаевтың 
Екінші халықаралық театр фестивалі» 
өткендігін бүкіл ел-жұрт біледі. Жал-
пы, Атырау дүркін-дүркін өткізді ғой 
фестивальді. Өз еліміздің даңқты 
тұлғаларын былай қойғанда, шетел-
ден қаншама көрнекті тұлғалар қонақ 
болып келді. Бүкіл республиканың 
жетекші театрлары бұрын-соңды Атырау 
топырағында дәл осылай бас қосқан емес. 
Апта бойы Атырау халқы театр әлемімен, 
әкемнің сахналық қойылымдарымен 
алаңсыз табысып сусындады. Әкемнің 
соңғы сәт-сағаты соғып уақыты келген-
де де өңір басшысы өзі бастап қайғылы 
қазаның бүкіл ауыр-жеңіл жұмысын өз 
иығымен көтерді. Бүкіл елдің ағалары 
жұмылды, сол үшін мен ол кісілерге 
қарыздармын! Ал, Рахымжан Отарбаев 
секілді қазақ қаламгерінің баласы болу– 
мен үшін үлкен бақыт және сансыз 
жауапкершілік. 

«Өмірден кетерін сезген сияқты...»
Әкемнің қоғамдағы болып жатқан 

түрлі жағдайларға, адамдардың бір-
біріне деген қарым-қатынасына, 
әдебиетке деген жеңіл көзқарастарға 
жалпы, көп нәрсеге жүрегі, жаны 
ауырды. «Қазақстан-Атырау» арна-
сына берген сұхбатында айтқандай, 
тіл мәселесі, жастардың жағдайы, дін 
тақырыбын көп уайымдайтын. Та-
рихты керемет білді. Экология, жер 
мәселесі қатты толғандырды. Экология 
демекші, О.Сүлейменов айтқандай ол 
алғашқы эколог журналист қой. Талант-
ты жастарға қатты қуанатын. Бір жақсы 
шығарма не мақала оқыса авторының 
телефонын тауып алып құттықтайтын 
және үлкен-кіші демей өзі шығарған «Ақ 
Жайық» журналына шығармаларын жа-
риялап, сол авторға өте жоғары деңгейде 
қаламақы беріп, қолынан келген көмегін 
аямайтын. Қолыңнан келсе мұқтажға 
көмек бер деп, бізге айтып отыратын. 

дай ақылды әйел алған өзіме де обал жоқ» деп 
әзілдеп те қоятын еді.

Кешегі кеңес кезінде кітаптары сан мыңдаған 
таралыммен тараған жазушылар қауымы 
Тәуелсіздіктің алғашқы сәттерінде қатты 
дағдарып қалды ғой, көптеген қаламгерлер 
қиын жағдайларға тап келді. Сондай кезде әкем 
мемлекеттік қызметімен қоса, шығармашылық 
кәсібін бір сәт те ақсатқан жоқ. Соңғы жылдары 
шығармашылық насихаты үшін барлық шаруа-
сын жиып-теріп қойып кірісті. Шетел тілдеріне 
аударылуына мықтап күш салды. Алыс және 
жақын шетелдердегі әріптестерімен керемет 
достық және әріптестік байланыс орнатып, 
соның нәтижесінде әкемнің шығармалары 
қаншама тілдерге аударылды. Үкіметке қарап, 

Немересі Жаһангирмен бірге, Карловы Вары

Отбасындағы демалыс
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Өмірден өтерінен аз бұрын 
желтоқсан, қаңтар айларында 
еңбек демалысын алып үйде 
болды. Анаммен ұзақ сырла-
сыпты. Көп нәрсе айтқан екен. 
Олар бір-біріне өмір бойы жақын 
болған соң мән бермеппін. Әкем 
өмірден өткеннен кейін ғана 
«бәрін білген, сезген екен ғой» 
деп ойлаймын. Кейде әкем өз 
энергиясына өзі өртеніп кеткен-
дей сезіледі...

Әкемнің аяқталмай қалған 
романы жазу үстелінде қалды. 
Шығармашылық жоспарын 
тап-тұйнақтай етіп жасап, тек 
жазуы қалған романы қалды. 
«Босқындар» деп атын қойған 
екен. Жарияланбаған дүниелерін 
біз, жанұясы болашақта 
оқырманға ұсынамыз, әрине. 
Қазірде баспагерлермен, 
зерттеуші әдебиетшілермен 
сөйлесіп жатырмыз. Одан бөлек 
әбден иінін қандырып дайын-
дап, материалдарын жинаған 
екі-үш роман, пьесасы қалды. 
Әттең, әлемдік әдебиетке үлес 
болып қосылар шығармаларымен 
әкеммен бірге айырылып 
қалғанымыз бізге өте ауыр. 
Қарындасым Қаракөз журна-
лист қой. Әкем қаламымды ұстап 
қалар деп сенген. Мүмкін...Әке 
аманаты секілді маған.

Әкеммен есімде қалған 
ерекше сәт көп, өте көп. Сол 
санамда сақталып қалған ғажап 
естеліктердің өзіне іштей шүкір 
етемін. Өмірден өтерінен тура бір 
жыл бұрын мен ұлды болдым. Те-
лефонмен «папа, кешір!» десем, 
«не болды, балам?» деп шошып 
кетті. «Мен сізді ата атандыр-
дым», - деп ем, қасындағы адам-
дардан сол бойда сүйінші сұрап, 
қатты қуанды. Сол күні Астана 
театрында «Әміресінің» премье-
расы болып жатқан. Ертеңіне 
ұшып келді. Өзі Жаһангир деп 
атын қойды. Фамилиясы – Ра-
хымжан. Содан күнде таңертең 
Жаһангирінің оянғанын күтіп 
отырып, бір иіскеп жұмысына 
кететін. Кейде кешігетін болса, 
анама хабарласып, «ұйықтап 
қалмасыншы» деп ескертетін. 
Міндетті түрде иіскеп, сөйлесіп 
«енді ұйықтатыңдар» деп бізге 
беретін. Өзі қарын шашын, 

тырнағын алып, тура мені баптағандай бап-
тайтын еді.

P.S. «Әдемі қаламсаптар бар. Көргенде– 
көзің, ұстағанда қолың қуанады. Бірақ, 
жазбайды. Сиясы сапасыз, иә таусылған...». 
Иә, көрнекті қаламгердің өзі айтқандай 
оның әдемі қаламсабы кенеттен жазбай 
қалды. Сол қаламсаптан түрлі жанрдағы 
сапалы шығармалар үздіксіз ағылып-төгіліп, 
арнасынан асып жазылып жатыр еді, кенет 
тоқтады. Қалам сиясы таусылған жоқ, 
үлкен жүрек соғысын тоқтатты. Сиясының 
сапасыздығынан емес, иесінің дәм-тұзы 
таусылғандықтан... Оның бұл өмірдегі 
миссиясы біткенмен, қаламгердің екінші 
ғұмыры басталды. Ендігі жерде кітаптан 
алыстап бара жатқан менің замандаста-
рым, жаңа буын қазақ қаламгерлерінің, 
соның ішінде Рахымжан Отарбаевтың 
отты шығармаларымен келешек дәуірлерге 
қадам басса екен деген тілектеміз...

Жаз ып алған Айзада ЖАЙЫҚҚЫЗЫ.

Ермерей Отарбаев жары Айнұр, ұлы 
Жаһангир, қызы Данаймен 2019жыл

69№ 3 (68)/2019



Қаракөз РахымЖанҚызы,

Папам туралы. Папама арналады.
қызы,

Папа, папатай, Сенің кеткеніңе бір айдан сәл 
ғана асты. Күн артынан күн өтіп, ай артынан ай 
келсе де мен бұған сене алармын ба? Небәрі 25-
ке толған кезімде Сені кетіп қалады деп ойладым 
ба? 61-де ғана едің ғой? Бұлай болмауы керек 
еді. Біздің басымызға мұндай қайғы дәл осы 
уақытта түспеу керек еді... 

Папамды жақын танитындардың бәрі 
(жақын танымайтындары да) оның анасы 
кішкентай кезінде қайтыс боп кеткенін біледі. 
Өз басынан өткерген жан ғана оның неден 
айрылғанын түсінер еді. Ананың көзіне қарап- 
ақ қамқорлығын сезінудің не екенін білмеді, 
қолдау сөзін естімеді . Өз сезімін, көңілін 
сыртқа шығара білуді оған ешкім үйретпеді, үлгі 
болмады. Мен әйел мен ер адам арасындағы 
сезім емес, дос-жаран, үй- ішілік қарым-
қатынас туралы айтып отырмын. Ол өзі бала 
болып толыққанды отбасы бақытын сезінбеді. 
Анасының баласын еркелетіп, еміреніп жақсы 
көруін сезінбеді. Бірақ, біз дүниеге келгеннен 
ақ бәрімізді жақсы көрді. Төртеуімізді түгел. 
«Төрт құбылам» деуші едің. Сол сияқты оның 
жүрегінен жалғыз келіні мен тұңғыш немересі 
Жаһангиріне де орын табылды. Артық сөзсіз, 
үнсіз жақсы көрді. Әкеміздің махаббатын оның 
қамқорлығы мен ісінен сезінетін едік. Неше 
жыл бұрын Папам Египеттен мен тұрмысқа 
шыққанда кисін деп әдемі жамылғы алып 
келіпті. «Арабтың қыздары қалыңдық көйлегінің 
сыртынан киеді екен. Қаракөзіме алдым. Салып 
қойшы» деп мамама беріпті. Папатайым ай.

Ия, Рахымжан жазушы болатын. Ия, 
Рахымжанның атқарған қызметі ұшан-теңіз. Ия, 
ол көп адамды таныды. Оның атына қанық адам-
дар одан да көп болатын. Менің бүгінгі сөзім 
мамамның арқасүйер қолдаушысына, менің ең 
жақын адамым Папама арналған шексіз балалық 
махаббатым мен сансыз алғысым. 

Ол біздің жүрегімізде. Немересі Жаһангирді 
қатты жақсы көрген, күнде таңертең бар 
жұмысын ысырып оның оянғанын күтіп, иіскеп 
кететін атасы боп қалады. Әр сапарынан үйге 
асығып оралатын, бізге сыйлығын ұмытпайтын 
аяулы адамым ретінде есімде сақталады. Және 
Папам менің есімде үй-ішін шуаққа бөлеген 
жып-жылы адам ретінде, сүт қатқан шәй мен 
бешбармақты ұнататын жан ретінде мәңгі 
қалады. Мамам екеуі ұзақ әңгімелескенде 
уақытпен санаспайтын. «Мамасы, жүр шәй 
ішейік» деп анамды ас үйге сүйреп, күннің 
қалай өткенін, кімдермен кездескенін, не 
жоспарлағанын бәрін-бәрін айтатын. Өзі туралы 

айтылған әрбір жылы сөзді аялай есіне түсіріп, 
ұмытпағанын сіздер білсеңіздер ғой. Кейде 
бізбен әзілдесіп « Жашөн, Қагөз, Айжок, сендер 
Папаларыңның ұлы жазушы екенін білесіңдер 
ме?» деп сұрайтын.

«Папа, есіңде ме сен біздің бала кезіміздегі 
қылықтарымызды айтып отырушы едің ғой... 
Мен Сенің арқаңды мақтап ( мүмкін арқаңда 
көп көтерген соң ) Папаның ең әдемі жері – 
арқасы деп қоятыным...Сосын мамам екеуіңнің 
бөлмелеріңнің есігі астынан шимайлаған жаз-
баларымды қалдырамын. «Папа, Сіз мені жақсы 
көресіз бе?» деп. 

Жылдар өте Папам менен « Қагөөөз, сен 
осы мені жақсы көресің бе?» деп жиі сұрайтын 
болды.

Өзің жайлы алғашқы естеліктер үш жасым-
нан есімде. Ол кезде отбасымыз төрт адамнан 
тұратын. 

Сен ол кезде Қазақстанның Қырғызстандағы 
елшілігінде қызметтесің. Бішкекте тұрамыз. 
Сен жұмыстан келгенде ұйықтап жататын ағам 
екеуміздің жастығымыздың астына «киндер 
шоколад » сап қоясың. Таңертең шоколадты 
көргенде «Папа келді!» деп шаттанатынбыз. 
Бұл «Мен үйдемін» деген өзіндік бір белгі еді. 
Кішкентай кезімізде жұмысқа кеткен Сені алыс 
сапарға кеткендей күтетінбіз. 

Қазір де мен Сені алыс сапарға кетті деп 
елестетейінші, Папа. Мүмкін портфеліңді « кин-
дерге» толтырып қайта ораларсың?

Мені тоғыз жасымда шығармашылық 
толқыны қатты соқты десем болады. 
Айналамдағының бәрін қағазға түсіре баста-
дым. Әсіресе, Папа Сені «аямадым». Тамақ 
қалай ішесің, жазу жазғандағы барлық қимыл-
қозғалысың, ойланып отырғаныңды, тіпті 
ұйықтап жатқан сәттеріңді де тізіп жаздым да 
отырдым. Мектеп оқушысының жұқа дәптеріне 
«Папам ұйықтауға жатты. Ұйықтап жатса да көз 
қарашығы тоқтамай әрлі-берлі қозғалып тұрады. 
Демалысы бірқалыпты. Жастықты құшақтап 
алған. Етпетінен ұйықтап жатыр,– деп тізерлеп 
отырып алып, жаныңда қозғалмастан әр сәтіңді 
түсіре беретінмін. Уақыт өте Папам әлгі дәптерді 
тауып алып, ох, шпион-қызының жазбаларына 
рахаттанып күлгені-ай Папатайым менің...

Папа, есіңде ме, мені Әлия Молдағұловам 
дейтінің...Біз Атыраудың С.Датов көшесіндегі 
үйге көшкенімізде мен он екі жастамын. Үйде 
жарық жиі сөніп қалушы еді. Мен жүгіріп 
шығып подьезден электр жәшігін ашып жіберіп 
тығындары ұшып кетпеді ме, сымдары үзіліп 
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кетпеді ме деп қарай бастайтыным. Папам 
артымнан шығып «менің Әлиям ештеңеден 
қорықпайды» деуші еді...

Сөйткен маған енді қорқуға немесе осалдық 
танытуыма бола ма?! Сенің маған деген 
сеніміңді біле тұра қалайша мен қорқақ бола-
мын.

Папа, неге менен ерте кеттің? Менің идеяла-
рымды, ойларымды енді кім қолдайды? Шетелге 
барып тіл үйренгім келеді дегенде, ойланбастан 
«қай елге барғың келеді, айт, бар» дедің. Ирлан-
дияны таңдап, бір жыл оқып келдім. Үйге келген 
қонаққа « Менің, Әлиям, ештеңеден қорықпай 
туу алысқа барып тіл үйреніп келді» деуші едің 
мақтанып. Бір жыл бұрын « Папатай, алысқа, 
ұзаққа оқуға кеткім келеді» дегенде, кідіріп 
барып « Қагөз, сен ұзаққа кетем дейсің. Ал, той 
қашан?» дедің...Папатайым ай,менің...

Енді менің өмірімдегі ең жарқын күн өзіңсіз 
өтпек...Өз арманымда бұл күнді басқаша елес-
теткен едім.

Папа, Папатай , Сен менің есімде сақталып 
қана қалмайсың , сен менің бойымда өмір 
сүресің. Сенің мен болар-болмас секпіліңді, 
оң аяғыңды өзгеше басатыныңды, шашың 
мен көз қиығыңды алдым және жазуға деген 
құштарлығыңды жұқтырдым. Ең қызығы, өз 
өзіңмен сөйлесетін әдетіңді де бердің маған, Па-
патай. Алғаш қосылған кезде Сенің өз өзіңмен 
сөйлесіп, күліп жатқаныңды естіп Мамам шо-

шыса, көп жылдар өте келе сіңлім Жансая «апа, 
кімге сөйлеп отырсың?» деп қорқа қарағаны 
есімде.

Өмір бойы екеуіміздің бойымыздан ортақ 
нәрселер көрмеппін. Ал, қазір жарқыраған 
софит шамдарының көзінде дәл алдымда 
тұрғандайсың, мен болсам, тура бір өзіме 
қарағандай келбетіңнен көз ала алмаймын. 
Папа, Папатай...

Мен салатын ән есіңде ме, Папа? « Менің 
Папам алтын, Мамам менің алтын...»

Папатай, алтын Папам менің, бір ғана тілегім 
бар – түсіме енуді тоқтатпашы...Папа, мен Сені 
жақсы көремін...

Р.Отарбаев атындағы республикалық театр 
фестивалінің ашылуында қызы Қаракөзбен бірге

Р.Отарбаев жанұясымен 
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Рахымжан ОТаРБаеВ

роман

Бас
Айналаға күміс тозаңын төге-төге Ай да өрісінен алыстап кеткен шақ. Пілтесі таусылған жұлдыздар 

да солғын тартып, сөне бастапты. Екіндіден бері отырған орнынан қозғалмаған Ноэльдің құйрығы то-
зып, көзі кілегейленіп, кірпігі желімденіп шыдатар болмады. Бозала бояқ жүгірген терезеден жүзін 
аударып, балконға шыққысы келген. Зауқы соқпады.

– Тіршіліктің тағы бір таңы атты. Бізге күлімдеп қарар ма екен? Не айтасың, Махамбет аға? – деді 
алдында тұрған ақсүңке басқа қарап. – Сені жетіқат жер астынан қазып алдым. Үрлеп жан сала ал-
мадым. Бірақ, исі қазақ зәру болған мәлике жүзіңді мүсіндедім. Маған риза бол. Сөкпе. Әлім құрыды. 
Титықтап біттім. Қайтамын Мәскеуге...

Ақсүңке бастың сәбидің алақанындай көз аңғалағы жылтыл қағып, жақ сүйектері сақ-сақ 
қозғалысқа енген екен дейді.

– Әй, Ноэль мені Алматыға лақтырып кету үшін көрімнен қазып алдың ба? Бұл не сұмдығың?
Сақ-сақ қозғалысқа енген жақ сүйектерден осы сөз анық естілді. Өң бе, түс пе айыртар емес.
Өзі атақты Герасимовтың шәкірті-тін. Қазақстанда қаны тамбай тұрған жалғыз антрополог. Қыр 

мұрынды, ашаң да әдемі жігіт Мәскеуден алғаш оқу бітіріп келгенде... Қазақтың арманда кеткен 
арыстарының бәрін жіпке тізіп тірілтемін деп күпінген. Қысы-жазы қозыжон қорғанды, бүкір бел 
кезеңді сағалаған. Тақасы тозған. Күнсіп маңдайына кепкісі батқан. Шашыраңқы сақалына шаң 
қонған. Топырақты үңги-үңги небір күрек пен сүйменнің ұшын жылтыратқан. Басы бар аяғы жоқ 
арман да... Жарықтықтардың жамбасы тиген жерден қу басты қазып алып, тірі мүсінге айналды-
ра қойса... Ханы айыр қалпақты баса киіп, қаумет сақал тағынып, жүзінде ой мен мұң қатар шар-
пысып, көзін көкжиекке қадап, халқының болашағын безбендеп отырса... Оң тізесін басқан биі ай 
маңдайынан тер моншақтап, селдірлеу біткен сұйық сақалы кіндігін қағып ол тұрса... Босағадан оң 
тізесін бүгіп, айбалтасына сүйеніп, қос көзі шоқтай маздап батыры көрінсе... Пау, шіркін!

Сол арманның жетегінде жүріп Мәдениет һәм білім министрлігін жағалаған. Тарихи және 
мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамын сағалаған. Академияның ғылыми-зерттеу институттарын 
айналсоқтаған. О, тоба аруақты бабалардан қалған өлең-жырға, аңыз әңгімелерге ешбірі қамшы сал-
дырмайды. Лыпып тұр. Бірінің аузынан бірі бүріп әкетіп ескі сөзді гөйітеді-ай, кеп. Құлағына майдай 
сіңген әңгіменің аяғында бұл тұрып: – Ақылы асқан ағалар-ау, сол арыстардың сүйегі қайда жатыр? 
Аттан сап іздейік те. Табылмай кетпес. Бас сүйегін қалыптайын. Жүздеріне нұр-сипат үстейін. Со-
сын жарқыратып кітаптарына қосайық. Жайнатып кілем мен көрнекі құралға басайық. Кейіннен сол 
мүсін ескерткішке айналар, – демей ме?

Бұл сөзді естігенде сайдың сауысқаны құсап сұңқылдап тұрған немелер көше көлеңкелеп жым-
жылас жоғалар. Аңырып бұл қалар. Өйтетін де жөндері бар екен. Бақса бұлар қазақтың маңдайына 
біткен марқасқалардың тек жазған-сызғанын зерттепті. Қорғап ғалым атаныпты. Бір-бірін 
қолпаштапты. Төрге озыпты. Екі тізгін, бір шылбырды иеленіпті. Нәпақа айырыпты.

Сол жақсы мен жайсаң қай жерде жан үзді. Кәлласын қай құзғын шұқыды, хабары аз. Сыпа бой-
ларын сипатпайды. Төтелей түссең нәубетті нәлеттейді. Со заманды қарақаттайды.

– Кімнің сүйегін жіліктеп теріп жүрейік, – деп бір ақбас академиктің тұсаулы аттай, шапшығаны 
бар. – Қой, шырақ, жайыңа жүр. Аулақ. Ін қазатын көртышқан емеспіз. Соның оқуын бітірген 
екенсің. Бара қой. Береке тап!

Емен есігі ерініп ашылатын мекемелердің талайынан көңілі суып, ақыры Талғар беттегі бір 
қорғанға келген. Шөккен бурадай боп, бір қырындап жатқан қорған бұрын қазылып, тоналмай, ішіне 
небір құпияны бүккен сынды.

Қарш еткізіп күрек салып еді, бет топырағы жұмсақ боп ілінді. Тек екі-үш күрек бойы төменнен 
шықырлап таудың ұсақ тарғыл тасы көрінді. Ұлы сәскеде екі көмекшісі Вова мен Мәлік те келіп жет-
кен. Алматыда бір көше бойында қатар өскен достар. Екеуінің де жұмыстан қысқарып бос жүрген 
беті.

– Осы жерден алтын тапсаң айтпады деме, бізбен бөлісесің, – деген ылғи терлеп жүретін Вова.
– Әйтпесе, тартып аламыз. Бала-шағамыз онсыз да аш отыр, – деген Мәлік ілмиіп тұрып.
Әрине, бұл құрдастардың әзілі.
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Шөккен бурадай боп бір қырындап жатқан қорған көрер көзге ғана кішкене екен. Үш жерден 
күрек салып, құлаштап сүймен ұрғанда былқ етер болмады.

– Әй, айдың-күннің аманында тау қопарып, төбе ақтарып не ғып жүрген жансыңдар?! Ұрысыңдар 
ма? Қаланың шпанасы шығарсыңдар, – дейді тар маңдай, тарғыл бет құбақан шал қамшы үйіріп.        
–Тап қазір хабар беріп, қаматып тастаймын.

Вова мен Мәлік шындап сасайын деді.
– Соғыс кезінде бір топ алаяқ, экспедициямыз деп келіп, қорған біткенді қопарып, бар қазынасын 

жым-жылас тонап кеткен. Сендер де солардың сойы шығарсыңдар?! Айт, кәне, шыныңды! Әйтпесе...
Қаймана қазақ қамшы үйіріп тұрған соң Ноэль отырған орнынан көтерілген.
– Ақсақал, абыржымаңыз. Біз арнайы рұхсаты бар адамдармыз. Мынау менің паспортым. 

Сенбесеңіз көріңіз.
Ат белінде манадан бері қоқырайып тұрған шал паспорттағы жазуды әріптеп оқыды да, селк ете 

түссін. Сосын атынан домалай жығылсын.
– Құдай қарғаған басым кімді түстеп танымай тұр. Ойбай-ау, сен Қазақстанды басқарған Жұмабай 

Шаяхметов көкемнің жалғыз тұяғы екенсің ғой. Мәскеуде оқуда деп естуші ек. Келші бермен. 
Мауқымды басайын, – деп әлгі шал Ноэльді қаусырма құшағына алсын. – Біз Жұмабай көкеммен 
немере туыспыз. Талай ағалығын көрдік. Жарықтық қарапайым кісі еді. Жалғыз ұлын жер қазатын 
оқуға беріп... Мәскеуде дегенге дәу бастық боп оралар. Сүйенішіміз болар деп жүрсек...

Тар маңдай, тарғыл бет құбақан шал жаспен шылады ма, әлде босап кеткен мұрынның ылғалы ма, 
бетін сипалаумен болды.

– Мұны сақ дәуірінен қалған қорған деуші еді, балалар. Күн кешкіріп барады. Үйге түсіңдер. Ба-
уырымды таптым. Бір тоқтының басын мүжітпей жібермеймін. Қапысын тапса қасқыр да тартып ке-
тер. Жүріңдер. Ертең де күн бар. Қорған қашып кетпес...

Ертеңіне таңғы салқынмен кіріскен. Шай қайнатым уақытта қолдарында бір-бір үшкір күрегі бар 
ауылдың оншақты жігіті де жетті. Әлгілерді азанда айқаймен оятып, көмекке ертіп келген тоқты ба-
сын ұстатқан туыс шал екен. Мұның әкесінен көрген жақсылығының өтеуі де...

Қайратты жігіттер қоя ма, жан-жағынан бірдей үңги қазып, қорғанды қорс етіп салды. Қазған 
шұңқыр тереңдеп лақатқа таянғанда-ақ Ноэльдің жүрегі зырқ ете түскен.

– Әлі де дендей түсейік. Бірақ, бұл біз ойлағандай емес, ертеректе тоналған қорған болды, – де-
ген. Ұстазы Герасимов екеуі әне бір жылы Запорожьеде дәл осындай қорғанды қазғаны бар-ды. Онда 
да дәл осындай адам мен аттың сүйегі аралас бей-берекет көмілген екен.

Ауыл жігіттері әбден сартап болған аттың бас сүйегін алып шығып қабырғаға сүйеді. Сағағына 
баланың басы сиып кеткендей. Сәйгүліктің өзі екен. Қаба жалы шірімепті. Тұтас шықты. Бір күрек 
тереңнен бір құшақ құйрығы да табылды. Ал, адам сүйегі ұнтақ боп уатылып, шашылып жатыр. Қару-
жарақтан ада. Тінтіп іздегенде табылғаны жалғыз күміс тостақан. Бүйірінде іркес-тіркес боп сына 
жазу тұр. Бар-жоғы сол. Үшеуі қолдарына жалғыз күміс тостақанды ұстап Алматыға жүрерде ауыл 
азаматтарын алғыстаған. Алтын табамыз, күміске қарық боламыз деп қанжығасына екі қанар қап бай-
лап келген тар маңдай, тарғыл бет құбақан шал алаяқ тонаушыларды ма, жолы болмаған ағайынын ба, 
әлде ұлын дені дұрыс оқуға бермеген көкесін бе әйтеуір күбірлеп боқтап қыр асып кеткен...

* * *
Телефон шар ете түскен. Ноэль ұйқылы-ояу қол соза берді. Сымның арғы ұшындағы әйел даусы 

бет бақтырар емес.
– Венера, айттым ғой, тиісті мекемеге өткізем де ұшаққа отырам деп.
– Қызың институтқа түсті. Онымен шаруаң жоқ. Сол қу басты құшақтап бақ та отыр ендеше.
– Венера сүйінші!
– Мә, ала ғой.
– Тостақандағы сына жазуды ақыры ғалымдар оқығанын білесің.
– Ал...
– «Мен де сендей болғанмын» деген сөз. Астары қандай? Неткен философия а? Бірақ, қысқа 

қайырылған. Енді соның жалғасын іздеуім керек.
– Философияң өзіңе. Қашан қайтасың?
– Әрі кетсе бір апта.
– Тағы бір жылға созылмасын. Сағындық...
Тоналған қорғаннан табылған күміс тостақан мен бүйіріндегі сына жазу археологиядағы айтулы 

жаңалыққа айналған. Дүниежүзінің қасқабас ғалымдары әлгі таңбаны әріптеп жатып оқыған. Оқыған 
да таң-тамаша қалған. «Қадым заманда ес біліп, етегін енді жапқан азиялықтар темір балқытыпты. 
Алуан қоспа түзіпті. Қалыпқа мінсіз ғып тостақан құйыпты. Әріп ойлап тауыпты. Соңдарына сөз 
қалдырып кетіпті және де қандай сөз! Ал, бұл кезде европалықтар ағаш басынан алма теріп... 
Аяқтарына боршын киіп... Айтпа, айтпа!..»

Ішкі қыжылды сыртқы сыпайылық жеңген. Ғылымға деген іңкәрлік басым түскен. Ақыры ғасыр 
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олжасы десті. Сол сол-ақ екен, Ноэльдің атағы аспандап кетсін. Қыр мұрынды, ашаң да әдемі жігіттің 
күлімсіреп түскен суреті мен маңызы үстем мақалалары әлемнің небір баспасөзіне көрік берген.

Елдегі тілеулестері де қолдап, қолпаштап баққан.
– Несін айтасың, алдында күтіп тұрған жұмыс шаш-етектен. Айбарың асып тұрғанда істеп қал. 

Түркістанға жерленген Абылай ханның басын тап. Әз Тәукенің мүсінін сомда. Астрахань жақта жал-
ды Құрманғазы жатыр. Олар кейінгі ұрпағымен қашан қауышпақ? Сосын осы қазақта басынан ай-
ырылып қалған батырлар аз ба? Қырғыздың Кекілік тауында әйгілі Кенесарының сүйегі көмілген. 
Басы Эрмитаждың қоймасында. Әнеу Құлбарақ батыр ше? Түркіменнің Аллақұл ханы Сүйінқара деп 
қапияда басын кестіріп алыпты. Ұлы денесі туған топырақта. Басы оқшау елде, ол жатыр. Жайық 
бойындағы Қаройын құшақтай құлаған Махамбет ше? Қобдада жантәсілім еткен Исатай ше? 
Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгембай кімнен кем? Ешбірінің сурет, сымбатын білмейміз. Мына 
қияли суретшілерге дауа жоқ. Сауыт кидіріп, екі көзін ежірейтіп, иегіне бір уыс қара қылшық жапсы-
рып мынау бәленшекең деп айдар тағады. Жүздерінде нұр, көңілдерінде заманаға деген кір, уайым 
жоқ. Беті қатпарланған, маңдайы шоқпарланған таскөз біреуді алдыңа тосады. Мәртебелі мекемелер 
әлгі таскөз, тасыраң немені алтын жалатқан рамаға салып, жар біткенге жапсырып тастайды. Осы 
өріп кеткен бейбастақтыққа енді тоқтам қоятын сен, – деп қаралай табанын қыздырған.

Жарықтық сақ көсемі «Мен де сендей болғанмын» – деп таңбалап бұ пәнидің жалғандығын, 
ойнамалығын біле жүрсін, кейінгілерге сабақ болсын деген-ау. Десе де, осы дүниені дүбір қақтырған 
жаңалық Ғылым академияның сарысіңір ғалымдарын бір үркітіп тастаған.

– Әй, осы қу анау Мәскеудегі нағашыларымен ауыз жаласып жүр дейді.
– Қорғаннан күміс тостақан тұрмақ аттың құйымшақ сүйегі де шықпапты.
– Эрмитажда қадым заманнан бері тұрған ыдыс екен. Тіпті, қайдан табылғаны да белгісіз.
– Ескі темірді балқытып, оған сына жазу түсіру қазіргі технологияның тұсында сөз боп па, тәйірі?
– Өзі тіпті антрополог емес, негізгі мамандығы дәрігер дейді, – десіп күңкілді күшейткен. 

Күңкілмен қоса өмір бойы шатыр мен күрек, сүймен арқалап Қазақстанның тау-тасын кезіп 
қызылсирақ боп жүргенде иек астындағы қорғанды көздеріне ілмегені іштерін шоқ боп қарыған. 
Бірлесіп Ноэльдің үстінен арыз жаза қояйын десе... Мәскеу тұрмақ әлем археологтары түгел бас 
шұлғыған жетістікке қалай топырақ шашар?! Тіпті, Шаяхметовты ғайбаттағанның өзінде күні ертең 
қорған, төбенің құпиясын иіскеп ажырататын ғалым атаулы бас қосып, Алматыда ғылыми конферен-
ция өткізсе ше? Қарсы дау айта алмай, тиянақты дәлел жоқ шен-шекпендерін шешіп беріп құтылар. 
Қой, пәлесінен аулақ!

Күткендей осы ілкі табыстан кейін-ақ, оған деген ықылас пен ынта суып сала берген. Тіпті 
мамандардың жәй жиналысына да шақырмауға шықты. Ғылыми ортада сәлем алатын адам қалмауға 
айналды. Шөп жұлған аттай бастарын кетжең еткізіп, өте шығады.

– Иә, бәрі де қызғаныш пен қысастықтан туды. Өзінен де бар. Алқалы бір отырыста Жоғарғы 
соттың алдына қойылар үш бидің мүсіні талқыға түскен. Конкурс өткен. Жеңімпазы бір шиборбай 
сәулетші. Талқылау деген аты ғана. Өңкей қошамет, қолпаш. Бірінен соң бірі іліп әкетіп таңқалысады, 
таңдай қағысады.

– Төле би бабам қандай көрікті. Көз сүйсінеді-ау!
– Қазыбек ше? Аруағынан айналайын-ау, отырысын қарашы!
– Әйтекенің қыран көзі дүниені шолып тұр ғой. Пау, тусаң ту!
Шыдатар емес. Орнынан көтерілген. Қаны басына шапқан. – Осы үш би бір шалдың шапаны-

нан, бір кемпірдің етегінен шыққан ба? Эскизге зер салыңыз, бір-бірінен аумай тұр. Көз қиығы, 
мұрыны, бет өлшемі. Жо-жоқ, шындап ұятты көздеріңізбен қараңыздаршы, – деген сосын ағысқа 
қарсы жүзіп. – Қазақ даласының қиян шеттегі үш түкпірінде туған бұлар тұрмақ, әке-шешесі ортақ 
бір үйдің үш баласы бір-біріне ұқсамайды. Ал, бұлардың айырмашылығы тек сақалдарында. Ұлы 
жүздікі қауметті, ұзын, Орта жүздікі ықшам, ал Кіші жүздікі шұнтиып тұр. Бар өзгешілік осы. Бұл не 
сақалдың көрмесі ме? Сосын үшеуі де бір түзу сызық бойында сымдай тартылып тұр. Аузы дуалы би-
лер халқына билік айтқалы тұр ма, әлде әскер қатарына шақырылып па? Ақылы асқан көкелер осыны 
түсіндіріп беріңдерші?!

– Осы көлденең қосаяқ салуын қашан қояды?
– Бәлденіп-ақ бітті!
– Үш бидің аруағы атқыр!
– Көре алмай тұр!
– Бұдан артық не істе дейді бізге? – десіп алқа-қотан отырғандар шу көтерсін.
– Бұдан артық істеу қолымызда, – деген бұл өз сөздерімен өздерін жығып. – Рұхсат етіңіздер, үш 

бидің моласын ашайын. Бас сүйектерін алайын. Әр сантиметрін өлшеп, ғылыми негіздеп тірі кезіндегі 
мүсінін қалыптайын. Ұрпақ көрсін. Ұлағат алсын. Сосын ескерткішін қойыңыздар. Кім қыңқ етер 
екен.

Үнсіз тарасқан. Артынша өзін көркемдік Кеңестен қуалап тастады. Сол эскиз қабылданған. 
Еліміздің қай қаласына барсаңызда жүрелей отырған үш шалдың ескерткіші. Ой жоқ, уайым жоқ. Ең 
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кішісі емеуріннен де ада. Әлде қойын өріске айдап салып, өздері төбе басына құйрық басқан біреулер 
ме?! Солай, өзінен де бар.

Әбден торығып, ащы көлдің шабағындай бозарып жүрген тұста ұстазы Герасимовке қоңырау 
шалған. Көрген құқайын, алдында керілген алты құлаш ала арқан барын айтып егілген.

– Жалпы сендер, қазақтар қызық халықсыңдар, – деген Герасимов ұзақ үнсіздіктен соң. 
– Орталарыңнан бір дарын қара үзіп шықса алдымен әуелетіп төбелеріңе көтересіңдер. Сосын 
құйрығына қурай тығасыңдар. Шыдаса айтқандарын ләппайлап естіп орталарында қалады. Жоқ, бас 
асау болса... Заманында Әуезов пен Сәтпаевтың өзі Алматының әлгі алапес күйдірткісіне шыдамай 
бұғып қашып Мәскеу келген жоқ па? Тағдырлары таразы басында қалтылдап тұрған. Әрең деп бас 
баққан.

– Мен не істейін?
– Сен әлі уыздай жассың. Шыда. Ауыз көмегім әзір.
– Қиналып кеттім.
– Ноэль Жұмабаевич, – деген Герасимов ресми кейіпке көшіп. – Тек қазақ емес, орыстың да 

оңып тұрғаны шамалы. Иван Грозныйдың мүсінін қалыптағанымда көтерілген дау өзіңе аян. Киевтен 
Ярослав Мудрыйдың бас сүйегін алғанымда лабораториямды қаскөйлер түн жамылып кеп қиратып 
кеткен жоқ па? Тіпті Юрий Долгорукийдің бел баласы княз Андрейдің бет әлпетін көргендер не 
демеді. – Мына Герасимов нағыз есуас, – деп фельетон да жазды. Ақыры не болды? Долгорукийдің 
кейінгі жұбайы түрік ханының қызы боп шықты. Андрей нағашыларына тартқан. Кейіннен шіркеу 
қабырғасына салынған портреті де табылды. Айна-қатесіз өзі. Құйып қойғандай. – Кешірерсіз, сіз 
есуас емес, данышпан екенсіз, – десті. Керек еді маған ондай данышпандық! Ал, мен сені Қазақстанда 
жалғыз тостақан жоғалған. Соны тап та кері қайт деп жібердім бе? Біле білсең археология сенің 
кәсібің емес. Демек, сөзді доғар. Жалғастыр жұмысыңды!

Шыдамай қайда барсын. Мәскеуде туып-өскен Венера мен кішкентай Викасына салса сол күні-ақ 
жолға шығуға бар-тын. Түбі кетеміз, ұстазым лабораториясына жұмысқа алады, тағы бір жаңалық 
ашайын – сосын деп тәк-тәкпен ғана ұстап отырған... Одан бері де Алатаудың басына талай қар 
қоныпты-ау.

* * *
Үміт жібі жіңішкерсе де үзілмей тұрған шақ-ты. Ноэль тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау 

қоғамына келген-ді. Бастығы Ықас орнында екен. Ноэль өзінің жұмыс жоспарын, алда атқарылар 
істерді көзінен тізіп шыққан. Бастық алдымен бас шайқады, сосын жайма-шуақ күлді. Күлгенде 
креслоға әрең сиып отырған қарны қоса селкілдеп, өзінен кейін де күліп жатты.

– Ноэль, қалқам, – деген сосын тәттілеп қана. – Сіз талантты жас ғалымсыз. Алдыңызда үлкен 
болашақ күтіп тұр. Тіпті қарамағыма жұмысқа да алар ем. Әттең, біздің мекеме тек жер бетінде 
құламай қалқиып тұрған ескерткіштерге ғана ие. Оның да мемлекеттік маңызы бар ма, жоқ па соны 
анықтайды. Тым көне, осы қажет-ау дегендерін есепке алып, бюджеттен бөлінген ақшаға жөндеу 
жұмыстарын жүргізеді. Ал, оның астында көрде кім жатыр, тірлігінде не бүлдірді онда біздің шаруа-
мыз жоқ. Бәлкім исі қазаққа жақсылығы өткен біреу шығар. Кім біліпті? Айттым ғой, көмектесер ем, 
қолым қысқа деп.

Қайтып тіл қатпады. Креслоға бірде сиып, бірде батпай тұрған күлегеш қарынға тістене қарап сәл 
тұрды да есікті сарт жапқан.

Аулаға шығып темекі тұтатқан. Жанына ұзын бойлы, қоңырқай жүзді, мөлттей қара көздерін мұң 
кептеген бір балаң жігіт батылсыз басып жақындай берген.

– Сәлеметсіз бе, Ноэль аға, – әлгі өзімсініп қос қолын ұсынып.
– Аман.
– Кешірерсіз. Көптен сізбен танысу арманым еді. Есімім – Дәурен.
– Дәурен? Кімсің, қайда жұмыс істейсің?
– Осы Ықас ағаның қасында. Түнгі қарауылмын.
– Сендей жас жігіт... Қарауылы несі?
– Әке-шешемнен ерте айырылғам. – Балаң жігіттің көзі жасқа толып, сақиналанып кетті. – Ау-

ылда туғанмен Атырауда «Балалар үйінде» өстім.
Сосын арзанқол темекі алып, шырпы жаққан. Омырау сорғандай үсті-үстінен еміп тартады екен. 

Жетімектігі рас шығар.
– Аға, – деген өзімсініп, – Бір жылдан бері осы мекемеден нан жеп жүрмін.
– Ал, сосын...
– Айтайын дегенім, Ықас ағадан қайыр дәметпей-ақ қойыңыз. Оның Махамбет поэзиясын зерт-

теп жүрген жалғыз қызы бар. Өте зерделі. Аты – Айым. Ол да сізбен жақын танысуға асық...

* * *
– Иә, өткен күндер елесі. Жазық даладағы сағымдай үзіліп-жалғанып таусылар ма?.. Ағайыннан 

75№ 3 (68)/2019



шеттеп, аш күзендей бүгіліп жүргені жанына қатты батқан. Көшейік, көз көрмес, қол жетпеске 
жоғалайық. Қалған ғұмырда көрмегеніміз Алматы болсын деп жұбайы шырылдаған. Олай дейтін 
жөні бар. Үстімнен тағы да арыз түскен. «Ескі қорған, молаларды қазып алтын мен күмісті пұттап 
жинайды. Тапқан байлығын сыбайластары арқылы әйелінің Израильде тұратын туыстарына жіберіп 
жатыр» – депті. Тергеушілер сау ете түссін. Пәтерін тінтті. Қуыс-мүйісті ақтарды. Бар байлығы – 
әйелінің саусағындағы неке жүзігі. Сосын жалғыз диван, стол, бес-алты орындық. Ұялған дағы шыға 
жөнеліскен.

– Сәл шыдайық. Қазақтың ең болмаса айтулы бір тұлғасының бас сүйегін қалыптайын. Туған 
халқымен табыстырайын. Перзенттік борышымды өтейін. Сосын. Жалғыз күміс тостақанды көтеріп 
қалай барамыз. Мәскеуліктер ортақол ғана нан табар десер. Білем ғой оларды. Дүниені тебен иненің 
көзінен сығалап көріп отырады. – деген. Көнер болмады. Ақыры әкесінен қалған бір бөлмелі пәтерге 
көшіріп тынған. Викасын Мәскеудің мектебіне орналастырып оралған. Сондай жаналқым шақта үйіне 
қоңырау шалынған. – Қалқам Ноэль аман-есенсің бе? – деген жанға жұғымды майда қоңыр дауыс. 
– Мен Әлімжан Сақтаев деген ағаңмын. Мамандығым дәрігер. Әуесқой тарихшымын. Сыртыңнан 
табысыңа қанықпын.

– Рахмет, аға.
– Кейбір ірілі-ұсақты басшылардың өзіңе деген салқын қабағын сезіп қалып жүрмін. 

Уақытшалықтың екпіні қашанда қатты ғой. Бірақ баянсыз. Мәңгілік болмаса... Өзіңе айтар, ақылдасар 
үлкен бір іс бар, қалқам.

Ертеңіне Горький бағына уәделескен мерзімнен бұрын жеткен. Шырмауықтай шатысқан 
ой маза берер емес. Бұл кім өзі? Тарыққанда тапқан жебеуші ме? Әлде... Бейуақта сау ете түскен 
тергеушілердің де сөзі майда еді-ау.

– Қалқам Ноэль...
Қарсы алдында орта бойлы, толықша, бүйрек беттеу, қызылы басым аялы көзді жігіт ағасы тұрды. 

Жалт қараған. Күлімсіреп, құшағын аша берді... Әлімжан ағасы бақ ішін қыдырып жүріп Махамбеттің 
өлеңдерін жатқа айтты. Өңкей өзегіңді өртер отты жырлар. Аласармас арман да, жаныңды үккен мұң 
да, үзілмес үміт пен орны толмас өкініште сонда. Ұятты қойып бұл жылап келе жатты. Аз халықтың 
серкесі болғаннан көп халықтың еркесі болған жақсы екен ғой. Дүние-ай, десеңші!

– Ақынның зираты табылды. Жәй ғана төмпешік боп жатыр, – деген Әлімжан ағасы сөзін жалғап. 
– Тиісті мекемелерден рұхсат алдым. Зиратын ашсақ. Аруаққа жат болмас. Уақытың бар ма, қалқам? 
Көмегіңе зәрумін. Көзім тірісінде бабамның шынайы келбетін көрсем дейм.

* * *
Сол күні түнімен Махамбет түсіне кіріп, дөңбекшітіп ұйқы берсінші. Қобда жеріндегі қақтығыс 

екен дейді. Қалың әскерді Елек өзені бойына төгіп, өздері отыз-қырық шолғыншысымен жан-
жағын барлауға шығыпты. Аңдыған дұшпан алмай қоя ма? Астрахань казачество полкінің атаманы 
Петровтың да күткені осы сәт екен. Кереге қанатын жайып қоршады да алды. Хиуа хандығынан оры-
спен соғысам деп Қайыпқали сұлтан үш мың ләшкерді бастап жеткен. Мұғалжар тауының етегін ба-
сып қаннен қаперсіз ол жатыр. «Жау шаптылап!» – хабар салар жәй қайда? Көзді ашып-жұмғанша 
қақтығыс басталды да кетті.

Мұздай қаруланған патша әскеріне отыз-қырық шолғыншы не қайран қылар? Казактардың негізі 
нысанасы – Исатай мен Махамбет. Көтерілістің екі басшысын құртса, өңгесі шидің тезегіндей пы-
шырап кетпей ме? Төбе басына сүйреткен көктемірін құрып, отты қару үш дүркін атылған. Ойқастап 
жүрген Исатай:

– Шаңын шығарып емес, қанын шығарып соғыңдар! – деп ақырады. Оқ өзіне дарымады. Ауыздық 
бермей ала қашқан ақтабан ат сүріне құлаған. Батыр жерге домаланып түсті. Махамбет оңды-солды 
қылыш сермеп батырға ұмтылып баққан. Жетті де астындағы ақбозын алдына тоса берді.

– Мін атыңа! Жаудан қашты деген жаман атқа қалдырайын деп пе ең?!
Әй, арыстан еді-ау, Исатай! Ақырғы сөзі осы екен. Дұшпанның көздеп атқан оғы қақ жүректен кеп 

қадалды.
Жаны шықпай жатқан батырдың бір казак кеп кеудесіне істік сұққан. Екіншісі селебе пышақпен 

тамақтан орып жіберді. Ыстық қан көкке шапшыған. Ат үстінде тұрған атаманның бетін жуып кетті.
Махамбет ақбозына қайта қоныпты. Қазір оны да оққа байлар. Қаптаған казактардың үстінен ақ 

боран жауып кеткені несі? Көздерін бітеп, ауыздарына кептеліп жатыр. Е, Махамбет қой, астындағы 
көпшігін қанжарымен жарып жіберген. Қоға басы бұрқылдақ екен ақ боран дегені. Ат сүрінген жер-
де ақыл тапқан қайран ақын-ай!

Жалаңдаған үш мың ләшкерін бастап Қайыпқали сұлтан Ақбұлақ бойына қарай дүркірей қашып 
барады. Ұрысқа неге түспеді?

– Маған Бұхар беттің хандығы аздық етпес. Исатай иманды болсын! Мен кеттім. Елге сәлем де! 
– деп дауыстайды.

– Қайыпқали, нағыз ит екенсің! Сенің сәлеміңе зәру ел қалды ма? Тірі жүрсем осы сатқындығыңды 
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алдыңа бір келтірермін! – Махамбеттің құландай ащы дауысы құлақты жарып барады.
Оянып кетті. Түн ортасы әлдеқашан ауған шақ.
Апыр-ай, бұл түс пе әлде аян ба, не нәрсе өзі? Айыра алмай ойымен арпалысып ұзақ жатты. Иса-

тай мен Махамбеттің даңқын Әлімжан ағасынан естіген. Хандық басқару жүйесіне қарсы шықты. 
Қара қазақтан қол жинады. Ұлт-азаттық көтерілісті бастады деген. Әй, бірақ Еділ мен Жайықтың 
арасы қуықтай жер. Асау тайдай тулап қайда барсын? Оның өзі Астрахань мен Царицын, Теке мен 
Орынбордың ықпалындағы өңір емес пе? Қазақтың соңғы ханы Жәңгірді құртар, алайда оның 
арқасында тұрған екі басты самұрық бейнелі алып империяға не қайла қоймақ?!

Айтпақшы, осында Пугачев көтерілісін көркем шығармаға айналдырам деп Пушкин де ат басын 
тіреген. Даль қасында жүріпті. Сол сапарда ғой 

ұлық ақынның «Из Гурьева городка, протекла кровью река» – дейтіні. Қауырсын қаламның 
ұшына иманыңды ұшыратын осындай қос тармақ қалай ілінді екен?

* * *
Ерте тұрып бір шыныаяқ кофесін ішті де Абай көшесі бойындағы Ұлттық мұрағатқа келген. Қадым 

заманғы хикаяттардың қоймасын өлі тыныштық басып тұрды. Бөлмелердегі қоңырқай леппен қоса 
бойын беймәлім бір жайсыздық жайлады. Қаз-қатар текшеленген папкалардан көз тұнады. Қай-
қайсының бетін ашсаң да тарих шаңы астында қалған тұлғалар тірілердей. Құса-шер қоса төгілердей.

– Бәрі буулы. Тілін тістеп тұр, – деп бұл көңілсіз күбірлеген. – Қарындас, Махамбеттің соңғы 
сәтін баяндайтын деректі іздеп едім.

– Өмірінің бе? – деді шынтаққап киіп алған шикі сары қыз. – Әлде...
– Қаройдағы...
Иә, кеше Әлімжан ағасы біраз әңгіменің бұрау басын шалған. Бес күндік бәтуасыз тірлікте бұлағай 

салған ерлерді қолтықтап атқа кері қондырғандай әсерлі еді. Әттең, ой ортақтастыра алмай күмілжи 
берді. Тыңдаушы бар. Қостаушы жоқ. Сөзді де сәтін тауып қыздырып отырмасаң қоздамай қалады. 
Іштей қорынған. Содан бекініп шыққан беті еді. 

– Бір көне қолжазба бар, – деген шынтаққап киген шикі сары қыз әлдебір папканы аударып-
төңкеріп жатып. – Үзінді сияқты, бас-аяғы жоқ. Оқып көріңіз.

– Бізде бәрінің де бас-аяғы жоқ қой, – деген бұл. – Әкеліңіз. Қарап шығайын.
«Жайықтың Бұхар бетінде, өзеннен тайшаптырым жерде Қарой жатыр. Қазан айының орта тұсы. 

Шағыр мен жусан бояуынан айырылып, тырнауыштың тісіндей селдіреп қалыпты, – деп баста-
лыпты сарғыш тартқан қағаздағы жазу. – Батыстан желге қарсы өрши көтерілген шажырқай бұлт 
бас біріктіріп түйіліп кеп сіркіреп өткен. Қырлау жерге бақсының моласындай боп жалғыз қонып 
отырған Махамбет киіз үй түндігін жаптырған. Ызыңдаған мазасыз жел қамсау таптырмаған соң 
туырлықты да босаттырды.

– Ием-ау, шөкімдей бұлтқа бола соншама қымтанғаның не? Атың өзеннің құрағын кеміріп тұр 
екен. Хасенді жібердім. Самаурын қайнап қалды. шай ішіп, атқа мініп сергіп қайтсаңшы. Сарыжам-
бас боп жата бермей.

Біраздан бері оң жамбасына сыздауық шығып, сылти басып жүрген ақынға Типан қамқорси 
сөйледі.

– Ондық шамды жақ. Жаңбыр басылған соң түндікті ашарсыңдар.
Махамбет қабағы келіспей, шәйі көрпенің үстінде құс жастықты шынтақтаған күйі жата берді...
Сәске тұста Типан сасып, үйге өз етегін өзі теуіп тастап асығыс кірген. Өңі қуаң тартып, алакөзденіп 

кетіпті. Жастыққа басы домалап шалқасынан жатқан Махамбет бір жайсыздықты сезді. Басын оқыс 
көтеріп алғанымен оң жамбасын ауырсынып, бір қырындап отырды. Үнсіз кереге басында ілулі тұрған 
исфаhан қылышына қолын созған. Типан лып етіп қылышты қынабымен ұсынды. Өзегіне қорғасын 
жүгірткен он екі өрім бұзаутіс дойырды да ұстата қойды.

– Жәй ма?
– Қайдан білейін. Жарбастау жақтан оншақты аттылы суыт келеді. Жүрістерінен секем алғаным.
– Хасен атты ерттеді ме?
– Бала құраққа тойған талау келгір бұлтақтап қашып ұстатпай жүрген сынды.
– Кім болса да жапандағы жалғыз үй мені сағынып келе жатпаған шығар. Асаубай қайда жүр?
– Бажаң ұсақ малын саудалаймын деп қала шығыпты.
– Қап! Соңы жақсылық болса жарады...»
Жазу осы тұстан үзілген. Таңдайындағы тәттісінен айырылғандай Ноэль шикіл сары қызға 

қарағыштай берген.
– Бізде бары сол аға, – деп онысы қымсынған. – Қалғанын біреулер жыртып алып кеткен сияқты.

* * *
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Ақ жеңіліп, қызыл іңір құшағын еркін жайған шақта шаршап үйіне жеткен. Келе шешінбестен 
кереуетіне құлаған. Кірпігі қамаса бастаған екен дейді.

– Ой арқалап болдырдың ба, балам?
– Шыдармын, – деген бұл ұйқылы-ояу.
– Оқиғаның жалғасын өзгеден емес, өзімнен тыңда, – деді жақ сүйек сақ-сақ қозғалысқа еніп.
– Құлағым сізде, Маха.
– Ертелетіп жеткен оншақты аттылы бөлем Ықылас екен. Төрге жайма-шуақ жайғасты. Ептеп 

күй шалатын өнері бар-тын. Жастайынан жер жамайтын пысық атанып атқа мінген. Баймағамбет 
сұлтанның старшыны. Бөлем болғанмен сенім аз. Сұйық сақал, теке көз, адыраңдау еді. Іргедегі дом-
бырама қол созды.

– Ел ауып кеттің. Кезінде келіскен де, тебіскен де шығармыз. Өткенге – салауат. Сағынып келдік, 
– десті. Жанындағылар да сыр алдырмай сыпайы отыр.

Хасен бір семіз ісекті сойып, бұтарлап жатты. Типан шәйін баптады.
Семіз ісектің еті балбырап пісіп, ағаш астауға түсе бастаған сәтте манадан бері домбыраның күйін 

келтіріп тыңқыл қақтырып отырған Ықылас қазақ пен ноғайға ортақ «Ел айырылған» күйін бебеулете 
жөнелгені.

– Қызыл қайыңнан шабылған-ау. Шешен домбыра екен, – деп қояды теке көзін аударып-
төңкеріп.

– Сосын, – деді кереуетінен атып тұрған Ноэль сөйлеп кеткен қу басқа ұмсынып.
– Бұл Ықыластың жанындағы жігіттерге берген белгісі екен. Шынтақтап жатқам. Тарпа бас сал-

сын. Он екі өрім бұзаутіс дойыр қолыма ілінді. Үш-төрт қарулы жігіт кеудеме қонған. Ойбайлап, до-
малап түсті.

– Қараша үйді жығыңдар! Бой бермей кетеді. Қатынын ұстаңдар!
Сықырлауық есіктен далаға қашып шыққан Ықыластың айқайын есіттім-ау, деймін. Типан қолына 

адалбақанды алған екен. Құлап жатсам да көзім шалды. Небір сүргінді көрген әйел ғой. Қарсы келген 
бірін бастан ұрып жатқызды.

– Неге тұрып кетпедіңіз, Маха? Қылыш қайда, қылыш?
– Өңшең сужүрек неме керегенің бауын тіліп, үйді үстіме жықты. Киіз үйдің сүйегі ауыр еді. 

Тырп еткізбеді.
– Хасен қайда жүр?
– Інімнің нәті жуас. Не қайрат көрсетті дейсің.
– Әттеген-ай!
– Шаңырақтың күлдіреуіші сыныпты. Арпалыса-арпалыса басым шығып қалыпты. Желке 

тұсымнан Ықылас қылыш сермеген. Типанның қарғысы, ұлым Нұрсұлтанның шырқыраған даусы... 
Арғы жағы бұлдыр-бұлдыр бір елес... Қызыл қанға боялып күн батып бара жатыр екен дейм...

Ноэль безгек қысқандай қалшыл қағып кетті. Темекі тұтата алар емес. Бөлмеге жарық жағуды да 
ұмытты.

– Кешіріңіз, Маха. Тыңдай алар емеспін.

* * *
Көп ұзамай Әлімжан ағасы екеуі Атырауға бет түзеген. Облыс басшысы Айтуов мырза мәдениетті 

де білімдар жан екен. Ілтипатпен қабылдап, сәт сапар тілеген. Алдарында – атақты Қарой. Бұлар 
мінген жеңіл көлік Жайықтың Бұхар бетіндегі соқпа жолға түскен. Алдында жаңбыр сіркіреп өтіпті. 
Іздік ғана ұлпа шаң көтеріледі. Мамырдың майда самалы көкірек ашып, аңқылдап еседі. Жайық 
жағасындағы нар қамыс пен балапан құрақ жарысып ырғалады. Өзен ортасында үйдей кеме су бетін 
сызып қалаға бет алған сынды. Жан-жағын толқынмен көміп барады. Қарсы кезіккен моторлы ұсақ 
қайықтар жол беріп безілдеп қашады.

– Паh, шіркін, Жайық көктемі бөлексің-ау, – деп мына көрініске көзі тоймай келе жатқан 
Әлімжан ағасы шабыттанады. – Бала күнімізде осы тұста асыр сап ойнаушы ек. Жайық тасып, сай-
салаға жайылып кетсе де жүзіп өте беретінбіз. Біз құлаш ұрып өткен өзеннен Чапаев қалайша суға 
кетіп жүр деп таңқалатынбыз. Бақсақ, Жайықтың орта тұсына жеткенде пулемет оғы жайратып 
салған екен-ау, сабазды. «Батыр – бір оқтық» деген сол...

Ирелең қаққан дала жолын қуалап кеп жеңіл көлік бір топ төмпешіктің жанына тоқтаған. Ана-
дай жерде атарба байлаулы тұр. Жанында қараң-құраң етіп бір қара көрінеді. Машина тоқтасымен 
қария екі аяғын бауырына алып бұларға қарай жүгірген. Әлімжан үнсіз жымияды. Бұл секем алып, 
бойын жия қойған. Иттің демі үзілер жерден іздеп келгенде зиратты қаздырмаймын, аруаққа жат деп 
жүрген ақынның бір жұрағаты болмасын?! Атақтыларда не көп жанама туыс-жамағайын көп.

Өзі қалада өскен, қазақы салт - жораға шорқақ. Бір тойда жас жігіттің әңгімесіне құлақ тосқан. – 
Ағамның Жантас деген досы бар, – дейді ақ мақтадай үлпілдеген келіншекті сөзге икемдеп. – Сол 
досының жақын араласатын көршісі бар. Сол көршісінің әйелінің руы – Арғын. Содан қуғанда сіз 
маған тұп-тура туған құдашасыз. Екеуі сосын жабысып қоймай билеген. Жаңа табысқан туыстар да. 
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Бұл той бойы ойланып, мына жақындықтың жөнін таба алмаған. Үйге келген соң ерінбей-жалықпай 
қағазға схема ғып түсіріп те көрді. Әлгі жылмақайлау жігіттің ағасы, оның досы, сосын көршісі, оның 
қойнында жатқан әйелі ақыр соңында әлгі ақ мақтадай үлпілдеген келіншек. Ағаштың бұтағы құсап 
әр тарапқа шауып тұр. Бастарын біріктіре алса ше. Иә, қазақ боп өмір сүру кейде қызық!

Емпілдеп жүгірген қарт кісі келе Әлімжанды құшағына көмген.
– Айналайын, ат-көлігің аман келдің бе? Сендерді күтем деп екі көзім төрт болды. Иә, облыстан 

телефон соққан. Хабар түскен.
– Шүкір, Құрақ аға. Бұл – Ноэль Шаяхметов деген балаңыз. Негізгі қонағымыз осы жігіт.
– Зекетің кетейін-ай, әлгі соғыс жылдары Қазақстанды басқаратын Жұмабайдың ұлы екен ғой, – 

деп қапсағай денелі қарт қалбаңдады да қалды. – Жақсыны жақсы ғана таниды. Жаманға не жорық?! 
Келгенін айтсаңшы!...

– Күн сәскеге таяды. Құрақ аға, бірден іске кіріселік, – деген Әлімжан сәл тыныс тапқан тұста.
– Бүгін үйге қонып, сыбағаларыңды жеп, ертең бастарсыңдар?
– Аға, Махаң бізді жүз елу жылдан бері күтіп жатыр. Сыбағамыз ертең де қаша қоймас.
Осы сөзге тоқтаған Құрақ қарт атарбасында байлаулы жатқан бір ісекті жетектеп әкелді. Қайраты 

қайтпаған екен, нән қойды көтеріп ұрып, төрт аяғын айқастырып байлады. Жел үрлеп, жаңбыр мен 
қар жеп тастаған жатаған төмпешіктің жанында басын құбылаға қаратып: – Алдымен Алланың жо-
лына сосын Махамбет бабамның рухына бағыштадым. Құрбандығымды қабыл ала гөр Жаратқан ием, 
– деп семіз ісекті шалып кеп жіберді. Құран оқылып болған соң Ноэль еңсе көтеріп: – Ал, бастадық, 
– деген.

– Тыңда, балам, – деген сонда қария әлі ешкім естімеген бір құпияны баян ғып. – Әкем 
бабамыздың осы моласына жеті жасымда ертіп келген. Жоғалып кетуге шақ қалғанда көгентүп 
көнелерден сұрастырып жүріп әзер тапқан екен. Біреулер анық білсе де ашып айтпайтын. Халық ба-
сынан алағай да бұлағай заман өтті ғой, шырағым. Сонда әкем мола басына тобылғы сап қамшысын 
сіңіріп тұрып: – Әй, күшік, саған аманат! Түбі Махамбетті жоқтайтын ұрпақ туар. Сонда осы 
қамшыдан танып, көрсетерсің. Ғұмыр бойы ұмытпа! – деген. Қамшының терісі шірісе де тобылғы 
сабы міз бақпайды. Қасиетті ғой. Алдымен соны табайық.

Ноэль күрегін қолына алған. Қария шыр ете түсті. – Таста, ойбай, жалаңдатпай. Қолмен қазамыз, 
қолмен! – Сөйтті де «Иә, пісімілла, менің қолым емес, ата-бабамның қолы» – деп бір шөкім топырақ 
алған. Үшеуі үш жақтан қатып қалған сазды қопсыта бастады. Жырта қарыс тереңдікке барғанда «Уа, 
аруақ бар екенсің ғой» – деп қария тобылғы сап қамшыны сопаң еткізіп суырып алсын. Төрт өрме 
тері бөз матадай үлбіреп тұр. Ұстаған жерден бырт-бырт үзіледі. Ал, сабы қып-қызыл қалпы. Міні 
құрмапты.

Алты алақан аялап топыраққа тереңдей берді. Бір құлаш бойлағанда ағараңдап сүйек көрінді. Бұл 
Махамбеттің денеден бөлек, көп кейін көмілген басы еді. Құрақ шарта жүгініп бір сүрені ұзағынан 
қайырған. Көзден аққан жас иектен төмен құлап өңірін сулап тастады. «Қайран, арманда кеткен 
бабам-ай!» – деп бастың көз қуысын, кеңсірігін топырақтан аршып, көкірегіне басып қапелімде бо-
сатар болмады.

Қария біраздан соң мауқын басып, сартап боп қалған қу басты бұлардың да қолына ұстатты-ау.
– Маңдайы тайқылау да жазық біткен. Жіңішке сүйек кісі болмаған. Бас бітімі, шықшыты соны 

дәлелдеп тұр, – деген бұл Әлімжанға қарап. – Өлтірерде үш мәрте қылышпен шапқан. Екеуі желке 
тұсқа батып кеткен. Ал, біреуі оң жақ шекелікке қағыс тиіпті. Сүйек ойылған. Демек, ақынның ажалы 
екі адамнан келген. Қылыштың бірі өткір де, екіншісінің жүзі добалдау. Міне, көрдіңіздер ме?

– Қайтейін, бұ заманда жақсы да бір төмпешік, жаман да бір төмпешік.
Құрақ жүресінен отыра кеткен...

* * *
Сәске кезінде көшеге шыққан. Ешнәрсеге зауқы соғар емес. Екі-үш көшені айналсоқтап жүріп 

алды. Ақыры қарауыл боп істейтін Дәуренге беттеген. Күрке дегені арық қатынның арты әзер сияр 
ұядай бөлме.

– О, Ноэль аға! Біз пақырды іздейтін де адам бар екен ғой, – деп асып-сасқан.
– Дәурен әңгіме бар. Қою шай керек.
– Қазір аға.
Маңдайы жіпсіген Ноэль ағасы Айым жайын сұраған. Бұл не десін? Бастықтың жалғыз қарғасы. 

Батыл, еркін өскен. Болашақ ғалым. Жетекшісі Қайып мырза. Атақты профессор.
– Сен Айыммен қалай танысып жүрсің?
– Осында. Жәй доспыз. Кейде келіп әңгіме айтып, шай ішіп кетеді. Әкесінен жасырынып...
Әкесінен жасырынып... Жо-жоқ, бұл бастықтың бұлғақтап өскен еркетотайы болмады. Жетіммен 

жұғысса бір-бірінің қадір-қасиетін сезеді дағы. Өзі Махамбет поэзиясын зерттеп жүрсе...
– Аға, оның маған келетіні... Ұнатады деп айта алмаймын. Мен сол Махамбет жерленген Қаройда 

туғанмын. Аталаспыз. Кішкене күнімде әкем жарықтық бабамыздың ерлігін жиі әңгімелейтін. Оң 
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тізесін басып отырып құлағыма қорғасын ғып құйып ала беріппін. Айым қайта-қайта естігенімді 
айтқызып, қағазға түсіреді. Өзі бір қызық қыз. Өзгеге ұқсамайды.

– Менімен таныстыршы. Айымды көргім келеді, – деді Ноэль иығына ақжемделіп қалған тері 
дорбасын іліп жатып.

– Жарайды, аға.

* * *
Ықастың үйінде таң атқалы маза қашқан. Кеше кеш саудагер әйелі Дубайдан ұшып жеткен. 

Қоржын басы тоқ. Бүгін бір қадірлі қонақты әспеттеп төрге оздырып, қойдың басын көрсетпек. 
Қыздары кандидаттық диссертациясын жазу үстінде. Кешікпей қорғар. Жетекшісі Қайып пен 
бәйбішесіне сый-сияпатымызды көрсетіп бағайық деп жанталасқан. Ықастың әйелі қонақтарға деп 
Дубайдан сатып алған қолүздігін қайта-қайта тексеріп әлек.

– Мынау костюм сыптығырлау Қайекеңе тура қона кетеді. Алмалы-салмалы жағасы бар ақ көйлек 
пен өрттей қызыл галстук қандай жарасып тұр. Әй, Қашқария-ай, дүниенің жақсысын білесің ғой 
сен, – деп Ықас келіншегін көтерме сөзбен көміп тастады. – Ық, әкеш бір иіскейін, Ық, тым болма-
са... Ал, мына әйелінің қолына салар бриллиант жүзігіңе күмәнім бар.

– Сен осы ғұмыры күмәнданбасаң жүре аласың ба? Тасы жасанды деп маған кінә таққалы тұрсың 
ба? Айтшы, кәне?

Орта бойлы, толық, бұғағы жиған көрпедей текшеленіп тұрған әдемі келіншек байына шатынап 
шыға келді.

– Жо-жоқ, қайдағыны айтпа. Тек әлгі Қайекенің бәйбішесі Дүрияның саусақтары қысқа әрі 
мыртықтау ғой. Мына жарқыраған жүзік оған сия қойса деген ғой, менікі.

– Симай жатса, сабын аман болсын. Көпіртіп-көпіртіп тұрып сылқ еткізіп кигізе салам. Әр жағы 
өз шаруасы.

– Айтпақшы, қайтарда бір бизнесмен бала менімен бірге ұшты. Дубайдан пәтер сатып алып келе 
жатқан беті екен. Өзі бойдақ. «Бой жетіп, сәмбі талдай иіліп отырған қызым бар» – деп ем. Тәтелеп 
іш-бауырыма кіріп кете жаздады. Телефонын алып қалдым. Үйге келсін, дәм татсын. Таныс-біліс бол-
сын...

– Бизнесмен? Мама босқа шаршап қайтесіз? Олар ақшаның тілін білгенмен адамның тілін 
білмейді ғой, – деп Айым киіне бастады.

– Папа, кешіріңіз. Мен қонақтыққа қатыса алмаймын. Маңызды кездесуім бар.
Айымның мына сөзі Ықастың маңдайына әжім түсірді.
– Қызым жақында қорғайды. Ғалым атанады деп шешең екеуміз борбайлап кеп шабамыз. Сен 

болсаң жетекшіңе құрмет көрсетуден қашасың. Бұл қалай?
– Өй, миы жоқ қаншық. Осының қорғағалы жүрген тақырыбының өзі не еді? Әлгі Махамбеттің 

несі ме?
– Өлеңдері ғой.
– «Махамбет поэзиясындағы өршіл рух», – деді бұл әке-шешесін қатар түзетіп.
– Осыдан аяғыңды аттап бас, рухыңмен қоса... – деп би бәйбіше паркет еденді бірер мәрте бөз 

өкше төплиімен теуіп жіберді. – О, несі-ай!
– Жә-жә. Тақырыбыңа қатысты кездесу болса бар, – деген Ықас көңілсіздеу. – Қайыпқа тігісін 

жатқызып айтармыз. Мұрағат шаңын жұтып отыр деп. Қайта қуанып қалады. Тек кешікпе, күнім!

* * *
Сол күні Ноэль, Дәурен мен Айым үшеуі оңаша тау аңғарында кездесіп, армансыз сырласқан. 

Аңғар жақпар-жақпар тастардан үш бұрыш боп қаусырылған, етегі қайың, өрі қарағай жұмақтай жер 
екен. Асай-мүсейін арқалап, тау қуалап таза ауа жұтам деген қалалықтардың сұғанақ көзінен таса. 
Айым арқасына таңған рюкзагын ашты. Алаңқай ортасындағы сандық тастың үстіне газет жайды. 
Ащы-тұщы тағам түрін қаз-қатар тізді. Дәмі таңдайыңды тебер француз виносын да ұмытпапты. Белі 
үзілгелі тұрған үш рюмка да шүпірлеп келе қалды.

Батыл да еркін өскен орта бойлы орнықты бойжеткен қолды-аяққа тұрар емес. Дүниені желдир-
мендей айналдырады.

– Ноэль аға, Дәурен кәне жақындаңыздар. Алдымен дәм алайық. Сұхбат сосын.
– Ендеше алғашқы тостыны осындай сұлу табиғат аясында сүйкімді кеш сыйлаған Айымжанның 

құрметіне көтерейік.
– Құп!
– Неткен тәтті еді, – деп Дәурен бір бәлішті жұлмалап жатты.
– Әй, інім, айналаңда бәліштен де басқа тәттілер бар.
Қыз күлкісі іргедегі бұлақпен қоса сылдыр қағып ақты.
– Айымжан, – деген Ноэль тоқ басқан соң. – Ықылас-ниетіңе алғыс. Сені Махамбет поэзиясы-

нан кандидаттық диссертация қорғағалы жүр деп есіттім. Дәуренге өзіңмен таныстыршы деп өтініш 
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айтқанмын. Уақыт тауып келгеніңе разымын.
Ноэльдің қыр мұрынды, ашаң да әдемі келбеті қызылшырайланып, жүзіне көптен бері үркіп кет-

кен беймарал жаймашуақтық қонақтаған екен.
– Ой, қорға деп қоймай жүрген папам мен мамам сосын әлгі жетекшім Қайып ағай ғой. – Орта 

бойлы орнықты бойжеткен, қойшы соларды, дегендей қол сілтей салды.
– Айым қорғауға қарсы емес. Бірақ, ашқан айтулы жаңалығым жоқ. Ел-жұрттан ұят дағы – деп 

беттемей жүр.
Дәуреннің сөзін Айым бас изеп қуаттады.
– Аға, мен де сізді бір көрсем деп ынтықтым. Көкейімді тескен көп сауал бар. Айып етпессіз.
– Сұрай бер. Жауабыма тоймай қалмасаң болды.
– Ендеше, қазаққа жасаған жария жақсылығыңыздың өтеуі неге жоқ? Неге бәрі соңыңызға шам 

алып түсті? Қандай кінәңіз үшін елден бездірмек? Бізге маза бермей жүрген осылар. Ең болмаса 
Дәурен екеуміздің құлағымызда қалсын. Көңілімізге тоқиық.

Ой қуалап кеткен Ноэльдің жүзіне кірбің қайта қонды. Тау өрлеген қарағайларды жалғыздап 
санағандай ұшар биікке қыдырта көз тікті. Ысқырық ата күрсінді.

– Айтайын. Екеуіңнен басқа сенетін кімім қалды, – деді сосын. – Азаптың басы сақ қорғаны, 
күміс тостақан, ондағы сына жазудан басталды.

– «Мен де сендей болғанмын» – деп Дәурен күбірлеп кетті.
– Ия, солай. Рас, мен археолог емеспін. Сонда жазығым не? Тапқан олжамды тығып тастауым ке-

рек пе? Бәрін бастаған өз көкелерім. Жаяу жүріп жамандады. Сүйкімімді қашырды. Тіпті ұры, алаяқ 
деп балағаттауға жетті. Герасимов болмағанда...

– Шіркін, сондай ұстазға кезіксем, – деген Айым алабұртып.
– Ұлы тұлға! Халықаралық ғылыми конференцияда «Тостақандағы жазу – киелі сөз. Тіпті 

бимәлім дұғаның үзіндісі. Бәлкім, жалғасы өзге тостақанда өрнектелген шығар. Оны таппай біз бұл 
философиялық ойдың толық мәніне жете алмаймыз» – деп қаңқу сөз қанатын қайырған.

– Іздейік те. Екінші күміс тостақан қай қорғанда екен?
Ноэль иығын құныстырып біраз отырды. – Білмеймін, – деді сосын дүдәмал үнмен. – Бірақ 

жүрегім сезеді, ол қазақ даласында жоқ. Дүниенің қай бұрышында көмулі жатқаны белгісіз. Амери-
када ма, Мексикада ма, Перуде ме...

– Енді қорған қазсаңыз бізді де ала кетіңізші.
– Жаныңызда жүрейік. Жүгіңізді көтерейік, Күрек, сүйменіңізді арқалайық.
– Рахмет. Сәті түсер. Бірақ енді Қазақстан топырағына күрек батырмаспын.
– Өкпеледіңіз ғой.
– Өкпе ішіме сияды. Бауыр симай бара жатыр. Ол көп хикая. Түбі кітап жазармын. Сонда мән-

жайға қанығарсыңдар. Ең өкініштісі Қарой қалып барады... Бізді үмітті көзбен ұзатқан Құрақ қарт... 
Мені періштедей қорғаған Әлімжан аға... Қайтейін, ұзын дәмеге қысқа қолым жетті ме?

– Құрақ атаны көріп өскем, – деген Дәурен сөзді жалғап. – Сол кісі ғой сіздерді қарсы алған.
– Иә, Құрекең болмаса бұ қазақ жер сипап қалар еді.
– Сол сапар басты Алматыға алып қайттыңыз ба? – деген Айым жанары жасқа толып.
– Иә, арқалап оралдым.
– Мүсінін қалыптауға қанша уақыт сарп еттіңіз, – деп Дәурен титімдей вино тамызды.
– Бас-аяғы бес-алты жыл.
Ноэль темекі тұтатқан. Ой меңдеп, темекі түтінін әуелете ұшырды.
– Ақынның батыл да аңғал көзқарасын, сыртқа теуіп тұрған ызалы күш-жігерін бәрін-бәрін жүз 

мәрте қайта жасадым. Ақыры аяқтап шықтым. Бәстесем, Махамбет тірлігінде тап сол мен қалыптаған 
мүсіндей болған. Аллекем жан үрлесе сөйлеп кетер еді.

– Сізге келер ұрпақ қарыздар.
– Қайдам. Сенім аз. Тіпті ұлы ақынның бет әлпеті осындай екен-ай, деп таңырқап, тәу еткен кісі 

көрсемші. Бар шаруа бірер плакат шығарумен бітті. Тиісті орындарға өткізіп ем, ескерткіш салмақ 
тұрмақ есте қалатын алақандай да мақала жазылмады.

– Жақын күндері Мәскеуге кетпекшісіз.
– Бас сүйекті кімге қалдырасыз аға?
– Білмеймін, – деді Ноэль аңтарылып қалған екеуіне қарап. – Құрақ қартқа хат жазып ем, хабар 

болмады. Ал, Әлімжан аға баhи кешіп кетті. Аяулы жан еді. Өзім апарып Қаройдағы зиратына көмейін 
десем, алаяқ біреулер ұрлап кете ме деп қорқам. Айқайға аттан қосқысы кеп аңдып жүргендер аз 
ба? Облыстың баяғы мәдениетті де білімдар басшысы қызметінен кеткен. Орнына келген біреудің 
түсінігі төмен. «Мола ақтар деген мен емес. Аулақ жүр. Қу бассыз да шаруамыз шаш-етектен» – деп 
маңына жолатпайды.

– Олары ұят екен.
– Ел емес пе еді?
– Үй-ішім Мәскеуде. Жаңа жоба әзірлеп Герасимов болса кел де кел деп дігірлейді. Енді аялдар 
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жөнім жоқ. Біздің хал осы, достарым. Қараңғы түсті. Салқын дендеді. Қайтайық қалаға.

* * *
Кештетіп пәтеріне кіргені сол еді, телефон шыр ете түсті. Венера екен.
– Ұстазың асықтырып жатыр. Шетелге жүретін уақыт таяу. Тез арада қайтсын дейді.
– Ұлы тұлғаның басы...
– Сол бастан-ақ көрдік-ау, көресіні.
– Мәскеуге ала барсам қайтеді?
– Бір бөлмелі пәтерге ме? Тағы да құшақтап жатайын дейсің бе?
– Енді...
– Сонша еңбектенгенде күреп ақша не сыйлық алғандай. Лақтырып кет!
Таңертеңмен иығына ақжемделіп қалған тері дорбасын асынып Мәдениет және білім министрінің 

қабылдауында тұрды. Кезегі жеткенде атшаптырым бөлмені ұзақ жүріп өтіп министрдің мақтадай 
жұмсақ алақанын ұстаған. Ресми аман-саулық алысты.

– Жұмыс сұрай келген шығарсыз. Министерствода тап қазір бос орын жоқ, – дейді шотмаңдай 
қара мұрнын оң жақ сырғалығына қарай қисайта тартып. – Тіпті кімге звондатсаңыз да көмектесе 
алмаймын.

– Жо-жоқ, мен сізден жұмыс сұрамаймын, – деді Ноэль түсін суытып. – Махамбет Өтемісов 
жайлы... Ақылдаса келгем...

– Махамбет? – деді министр шотмаңдайын жиырып. – Ә, әне біреу екен ғой.
– Шынымен білмей тұрсыз ба?
– Қай басқармада істейтін еді? Оған не керек?
– Сіз далаға лақпасаңызшы! – деді тікесінен тартып. – Мен қазақтың ұлы ақынын айтып тұрмын.
– Оның маған қажеті қанша? – Министр креслосынан ытқып тұрды. – Неге соншама тепсінесіз?
Ноэль ақжемделіп қалған тері дорбасының аузын шешіп, министрдің қақ алдына ақынның сартап 

болған бас сүйегін қоя салды.
– Міне, сіздің қызметкерім деп шатыстырған Махамбетіңіз. Бір өлеңін де оқымаған екенсіз ғой.
Қу басты көріп иманы ұшып кеткен министр сасып көмекшісін, қорғаушыларын шақырғысы кел-

ген. Бірақ ол ойынан тез айныды.
– Не керек, айта беріңіз?
– Мен антрополог Шаяхметовпын. Махамбеттің бас сүйегін тірі кезіндегідей қалпына келтірдім.
– Көп рахмет!
– Рахмет үшін емес.
– Ақша керек шығар? Айтыңыз, қанша?
– Жо-жоқ, тыңдап алыңыз. Қалыптаған мүсінді тиісті мекемеге өткіздім. Мәскеуге кетем. 

Біржола. Бас сүйекті алып қалыңыздар.
Креслосына қайта жайғасқан министр өзіне қарсы қарап тұрған қу бастан көзін алып қашып бір 

қырындап телефон нөмірін терді.
– Әлеу, Баймахан ба бұл? – деді өктем дауыспен. – Менде Шаяхметов отыр. Антрополог. Иә, 

сол. Маған ақынның басын көтеріп келіпті. Слушай, министерство – саяси мекеме. Әркімнің қу ба-
сын жинайтын пантеон емес. Түсінікті ме? Өтемісовтің өлеңдерін тарихи фактілермен қоса зерттеп, 
кітап жазып жүрген сендер емессіңдер ме? Давай, қазір өзіңе Шаяхметов барады. Басты дорбасы-
мен қоса қабылдап ал. Көзге анық түспейтін жасырындау бір жерге қоя сал. Нан сұрап жатқан жоқ. 
Қызмет талап етіп жатқан жоқ.

Министр телефонды тарс еткізді. Жүзіне қызыл шауып, мұрнын оң жақ сырғалығына қарай 
көтере бір тартып қойды.

– Давай, барыңыз. Кетсеңіз жолыңыз болсын. Хош!
Ақжемделіп қалған тері дорбасын арқалап академияның тарих және этнология институтына да 

жетті. Кәрі-жасы бірдей дәлізде сабылып жүр. Директорды сұрап еді: – Баймахан ағай мәжіліс залын-
да. Бір жігітіміз «Махамбет өлеңдеріндегі тарихи деректер» деген тақырыпта докторлық қорғамақ. 
Жетекшісі – директордың өзі. Әзір шыға қоймас. Күтіңіз, – деді шашын арқасына шашып тастаған 
хатшы қыз.

– Министр звондап еді. Ол жайлы сізге айтқан жоқ па?
– Махамбеттің қу басы дей ме... Сондай бірдеңе деп ашуланып шығып еді. Сіз екенсіз ғой, таң 

атпай министрді мазалап, директордың жүйкесін құртып жүрген?
Түс ауа қорғау сәтті бітіп, жұрт мәжіліс залынан дүркірей шықты. Қой бастаған серкедей болып 

келе жатқан Баймахан мұны көрді де езуіндегі күлкісін жия қойды.
– Әй, Ноэль, – деді даусын көтеріп, қалың қасы дүрдиіп. – Сенде бір жабысқан жерден жан 

шығаратын неме екенсің. Мана мен де министрге қоңырау шалғам. – Біз таза тарихи мәселелермен 
айналысамыз. Шаяхметов бұл өтінішпен тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау қоғамына 
барғаны жөн. Басшысы – Ықас. Өте парасатты, бастың қадіріне одан артық жететін кісі жоқ, – 
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дегем. – Министріміз жаңадан тағайындалғанмен жан-жақты саясаткер адам ғой. Бірден түсініп, 
келісімін берді. Бара ғой, айналайын! Айтпақшы, көш көлікті болсын!

Ықас орнында екен. Елпілдеп қарсы алып: – Шырағым, құтты болсын! Талай жыл қазақ еліне 
еңбегің сіңді. Сосын өзім бас болып қолдап, осы мекеменің құрмет грамотасымен марапаттадым. 
Міне, мынау, – деп сейфтен баланың жаялығындай сары ала қағазды суырып алды. – Ризамын 
өзіңе. Мәскеуге осындай марапатпен қайтқаның жөн. Дос бар, дұшпан бар дегендей...

– Ықыласыңызға рахмет. Марапатқа зәру емеспін. Тездетіп бітірер шаруа бар.
– Айт.
Ақжемделіп қалған тері дорбаның аузын шешіп, бас сүйекті шығарып Ықастың столына қойды.
– Астафыр-алла, бұл не пәле? Әкет, сал ішіне!
– Ықа бастан неге шошыдыңыз?! Зер салып қараңызшы, төрт-бес тісі түсіп қалған. Шекеде, 

желкесінде қылыштың үш бірдей ізі тұр. Міне, бір, екі...
Үрейі ұшып кеткен Ықас стол айнала қашты.
– Таста, атаңа ғана нәлетті! Адамның иманын ұшырмай!
– Ықа, соншама қашып не көрінді? Бұл ұлы ақынның басы ғой. Қазақ халқының мәңгілік 

мақтанышы.
– Әкет, жасыр, жап! Сал дорбаңа! Айдың-күннің аманында сендер кісіні үркітіп өлтірерсіңдер. 

Өңшең жынды! Тып-тыныш отырғанда қу басты ала шауып, ала жүгіріп... Сендер ме сендер!
– Министр сізге тапсырма берген шығар?
– Мен ол кісіге тек құрмет грамотасымен марапаттаймын деп уәде еткем. Аулақ менен!
– Сіздің мекеме адам сүйегінің үстіне салынған мазарлардың иесі.
– Ал, болсын.
– Соның сізге үсті керек те, астында жатқан боздақтардың құны көк тиын ба?
– Әй, слушай, – деп айқайлап жіберді Ықас шыдамы бітіп. – Сен маған жөн айтуға шықтың ба, 

кімсің сен өзі?
– Махамбеттің қасында түк те емеспін. Бұл бас – Қазақстанның байлығы. Сондықтан осында 

қалуға тиісті.
– Сендер ме сендер, тып-тыныш жатқан көрден басты қазып алып... Елді алатайдай бүлдіріп.
Осы кезде ішке баса-көктеп ақын Мақатай кіріп келді. Үсті-басы алқа-салқа. Ұзын бойлы, шашын 

шалқасынан тастаған. Адуын ақын алабұртып тұрған Ноэльды құшағына бір көмкерді де, ашуға пісіп 
отырған Ықастың қолын сілкілей қысты. Қызу екені көзге ұрынып тұр.

– Үлкен орынның жауапкершілігі де үлкен болады, шырағым. Сенсіз де басымыз қатып отыр.
– Өлең туды. Сұмдық! Соны оқып, сіздей ағаны қуантып кетейін деп әдейі бұрылдым.
Шарасы таусылған Ықас бет терісі жыбырлап: – Ал, оқы, – деп басылды.
Шарап ішіп шалықтадым, ол анық,
Қанатсыз да қалықтадым, ол анық.
Өлең жазып арықтадым, ол анық
Өмір сүріп жарытпадым, ол анық.
Дүниеге іңкәр болған жүзімді,
Топырақпен қалай көмдің мола ғып?!
Ноэль алақанын шапалақтап, «Классика!» деп келе Мақатай ағасының бетінен сүйген.
– Көміңдер де көміңдер, бұл не пәле? Ал көмсін, қазып алсын!
– Ықа, мендей арқалы ақын молаға сыя ма?
– Сыймағанның кесапатын сенсіз-ақ көріп отырмыз, – деп теріс айналып Ықас қалтасына қол 

салды. Сылдырлатып бір уыс ұсақ ақша алып ақынға ұсынды. – Мә, әлгі тақпағың шынында да жақсы 
екен. Ал, хош.

– «Мы вольные птицы, пора брат, пора» деген Пушкин. Хош болыңыз, Ықа.
Дәл осы сәтті баққандай есік еппен ашылып, ішке әдебиет пен өнер институтының директоры 

Қайып кіріп келе жатты. Ықастың қол-аяғы жеңілдеп теке сақал, ала көз, адыраңдау профессорға 
дүниенің бәрін ұмытып, құшағын аша ұмтылды. Сол құшақтары жазылмаған қалпы ерін ұшынан 
сүйісіп, қарсы тұрған креслоға жайғасты. Асықпай аман-саулық алысты.

– Табалдырықта кісі түрегеліп тұрмайды, Ноэль інім, – деп Қайып мейірлене қараған болды. – 
Қазақ екі жағдайда табалдырықта тұрып хабар айтқан. Бірі – жау шапты дегенде, екіншісі – кісі 
қазасын хабарлағанда... Кел, жанымызға жайғас. Еліміз тыныш, әзірге шейіт кеткен ешкім жоқ. 
Құдайға шүкірміз ғой.

Хатшы қызына шай алдырып, бәйек болып жатқан Ықас мол денесін селкілдете күліп: – Пау, 
шіркін, тыңдасаң біздің Қайекеңдерді тыңда. Салт-сана, жөн-жоралғыға келгенде бәйге атындай 
аңқылдап алдыңызға қара салмайсыз-ау.

Үшеуі бір-бір шыныаяқ шай ішкен соң негізгі тізгінді кабинет қожасы ұстады.
– Аса қадірлі Қайып Есимович, – деген көзі күлмеңдеп, жалпақ мұрны бетіне жабысып. – Өзім де 

сізге телефон шалып ақылдасқалы отыр ем. Қиналғанда жететін періште секілдісіз-ау. Дәл уақытында 
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көрістік.
– Иә, – деп теке сақал, ала көз, адыраңдап қалған профессор маңғазданып, оң аяғын баппен 

көтеріп әкеліп, сол тізесінің үстіне қондырды.
– Ықа, мен асығыспын, – деп Ноэль сағатына қайта-қайта қарағыштаған. – Жолға жиналуым 

керек.
– Осы күнгі жастардікі – сол. Шикілі-пісілі бір дүние жасайды да, тура алқымыңа жармасады. 

Бітер істің басына жақсы келеді деген, қазір Қайекеңмен ортақ ақылдасамыз, мәселені шешеміз.
– Ол не нәрсе? – деді профессор сол маңғаз қалпын бұзбай.
– Қайеке, ұмытып барады екем. Кеше сіздің үйдегі бәйбіше телефон шалып, әлгі татымайтын 

сыйлығымызға таудай ғып рахмет айтты. Данышпан адам ғой. Сіздің де көлеңкеңіз кең ғой, шіркін, 
Қайеке-ау, тура рулы ел сыйып кеткендей...

– Мына бала сонша неге асығыс? – деп құйрығы үшкірленіп отырған Ноэльды иегімен нұсқады.
– Қайеке, өзіңіз Махамбет поэзиясынан докторлық қорғаған ғұлама жансыз. Ал сол Махамбеттің, 

иә, нағыз Махамбеттің басын көрдіңіз бе?
– Жоқ, – деді теке сақал иектен бір көтеріліп-басылып.
– Шығаршы дорбаңнан, шығаршы, – деді Ықас жанталасып. – Жақсыны көрмек үшін.
Ноэль ақжемделіп қалған тері дорбаның аузын ашып, ақын басын столдың үстіне отырғызды.
– Қойшы, мынау сол бас па? Рас па? – деп профессор алабұртып, алқынып басты айналды-

ра қарап тісін жалғыздап санады. – Әлгі өзің көрден қазып алып зерттейтін бас па? Міне, тарих! 
Тірісінде жүген – құрық тигізбеген асау ақынның басын енді өз қолымызбен ұстап тұрмыз.

– Рас, Қайеке. Бәрі осы баланың еңбегі.
– Халқымыздың мақтанышын тірілттің. Ұлы тұлғаны ортамызға алып келдің. Алғыс саған!
Қайып осыны айтып телефон құлағына жармасты.
– Әлеу, мен ғой. Буфетте?.. Көз таса болды, қаңғисыңдар да жүресіңдер. Менің атымнан антропо-

лог ғалым Ноэль Шаяхметовке алғыс хат дайындаңдар. Тез!
Басты айналдырып тамашалап тұрған Қайып бастың шекесі мен желке тұсына келгенде көзілдірігін 

бір алып, бір киіп біраз кідірді.
– Үш рет шапқан. Мыналар – сол қылыштан қалған із.
– Дәті жетіп қалай шапты екен иттерің!
Жанында тұрған Ықас қорсылдай күліп:
– Ханым, ханым дегенге,
Көтере берме бұтыңды,
Көптіре берме ұртыңды, – деген ғой қасқайып. Сосын қатынмен салғыласқан ақынды Баймағамбет 

сұлтан аясын ба?
– Пау, шіркін, айтқыш қой, – деп әлі де бастан ажырамаған Қайып қостап қойды.
– Қайып Есимович, – деді креслоға ырсыл қағып кеп жайғасқан Ықас.
– Бұл аяулы ақынның басы ғой, өзіміз де қимаймыз. Десек те сәтімен келе қалдыңыз. Осыны 

сізге, өзіңіз басқаратын институтқа сыйласақ деп отырмыз. Кабинетіңізде ардақты ақынның басы 
мен мұндалап тұрса, онсыз да беделі үстем институтыңыздың атағы тіпті дүрілдеп кетпей ме?

Мұны естіген Қайып селк ете түсіп, басты стол үстіне ысыра салды.
– Ау, не деп кеттіңіз? Қу бастың әдебиет пен өнерге қандай қатысы бар? Тіпті еш қатысы жоқ қой.
– Осы сіз докторлығыңызды Махамбет поэзиясынан қорғаған жоқ па едіңіз?
– Ол – поэзия. Бұл – қу бас. Кәдімгі көрден шыққан сүйек.
– Сол поэзиясы түскір осы бастан шыққан жоқ па еді, ағасы-ау, – деген Ноэльдың тағасы таусы-

лып.
– Шыққан, тасқын судай ағылып шыққан, – деп Ықас мол денесімен еңкейе келіп басты 

Қайыптың алдына жылжытып қойды.
– Рас, бәрі де рас, – деді профессор қанын ішіне тартып, Көзінің тіпті қарасы жоғалып кетті. 

– Бірақ сендер мынаны ұмытпаңдар. Герасимов Ақсақ Темірдің зиратын қазғанда өзбек шалдары 
зар жылаған. «Аша көрмеңдер, бұл – соғыс Құдайы. Орнынан қозғасаң бітті аласапыран басталып 
кетеді» деп. Тарихи шындық. Таң атпай жатып фашистер елімізге басып кірген. Ал, не дейсіңдер?!

– Қайеке-ау, тәуелсіздік алғалы тепсінген жау көрмедік қой. Еліміз тыныш. Мамыражай өмір 
сүріп жатырмыз.

– Жо-жоқ, – деді профессор дегенінен қайтпай. – Бұл сол тұрған, сақталған жерін бүлдіріп кетуі 
мүмкін. Қиратқыш, бұзақы күш қой.

– Айтасыз-ау, сіз де, – деп сөз таппаған Ықас креслода шалқайып қарнын құшақтай кетті.
Кетуге ыңғайланған Қайып кейінге мойнын бұрып тұрып: – Ал, өлеңдері ше? Оны зерттейміз. 

Жастарға ғылыми жұмыс қорғатамыз. Ұрпаққа – ұран, ұлтқа – мұра. Одан артық не керек?
Қоштаспастан есікті тарс жапты да, төменгі баспалдақтың екеу-үшеуін аттай-аттай басып тарсыл-

дай жөнелді.
Енді не істедік дегендей Ықас пен Ноэль бір-біріне сұраулы жүзбен қарасып қалған. Есік қағылып 
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ішіне ұзын бойлы, қоңырқай жүзді, мөлттей қара көздерін мұң кептеген Дәурен кірді. Қысылып аз 
тұрды да: – Аға, – деді Ықасқа назар тіктеп. – Кешіріңіз. Жастайымнан өлеңіне де, өзіне де табы-
нып өсіп ем... Ақынның басын маған қиыңыздар. Аманаттап беріңіздер, Ғұмыр бойы шаң қондырмай 
өтер ем...

Ықас орнынан атып кетті. – Әне, – деді өлердей қуанып. – Біздің болашағымыз қандай кемел! 
Ағаларының өкшесін басып, егемен еліміздің жас жеткіншектері желкілдеп өсіп келеді.

Мұны күтпеген Ноэль Дәуренге таңдана қарап біраз тұрды. Сосын басты ақ матаға әдемілеп ораған 
қалпы қолына ұстата берді. – Ендеше саған аманат, бауырым!

– Дәурен қарағым, атаңның басы жебеп-желеп жүрсін. Жын-шайтаннан аулақ боласың, – десін 
қаралай жабысқалы тұрған пәледен аяқ асты құтылғанына қуанған Ықас асып-сасып.

– Хош болыңыз, – деді есік көзіне жеткен Ноэль Ықасқа сұлық қана.
– Ойбай-ау, әлгі грамота, – деп баланың жаялығындай сары ала қағазды артынан ала жүгіріп еді.
– Рахмет! – деген сақпанның тасындай сарт ете қалған дауыс Ықасты кілт тоқтатты.
Ноэльдың жүзіне қарау мүмкін емес еді. Шаралы көзден ыза мен өшпенділік оты алма-кезек 

төгіліп тұрған.
– Туалетіңіз қасыңызда. Сонда бір кәдеңізге жарар. Қайып Есимовичке де осы сәлемімді 

жеткізерсіз. Сіздер тәтті тамақ жейсіздер, сосын әлгі жерге жиі барасыздар. Сау тұрыңыз. Мен 
кеттім.

Есік айқара ашылып барып, сарт жабылды.

* * *
Жазғы жаңбыр себелеген. Алатаудың басында еркелеп жатқан ақшулан бұлттар иіп, құрсаулы 

көңілдерін жібітуде. Алматы арқасына қонған шаң-тозаңды жуып жатты. Түн ортасында ұшар рей-
ске әлі ерте. Бала күннен ғұмыр кешкен ортасы. Көзіне оттай басылып қалған даңғылы мен шолақ 
көшесін асықпай аралағысы келген. Өзі құлай жақсы көрген, ақыры азабы боп қалып бара жатқан 
қызырлы мекенге деген қимастық сезім бе, әлде, әлдекімдерге деген өкпе-назын осылай тарқатқысы 
келді ме, өзі де түсініп жарымады. Әдетте мұндай торыққан шақтарда Әлімжан ағасына баратын. 
Екеуі киіз текеметке шынтақтай жатып, Үркер ауғанша сырласатын. Арманы түскір неткен көп еді? 
Оны да ғұмырыңа шақтап тілемесең діңкелетіп бітеді ғой. Ғазиз жанның елге деген асық көңілін, 
қазіргі медицина іліміне қоссам деген келелі зерттеуін айтсаңшы! Есіл азаматты биыл көктемде ауыр 
сырқат төсекке алып ұрған. Ажалдың ақ мылтығы тураламасын де...

«Көкбазарға» бас сұғып, төрт тал ақ гүл алды. Сөйтті де таксиге отырып Көктөбеге көтерілген. 
Тау жолымен бұралаң қағып кеп, зират басына жақындай бере жүргізушіні тоқтатты. Қарсы алдында 
орта бойлы, толықша, бүйрек беттеу, қызылы басым аялы көзді Әлімжан ағасы тұрды. Жо-жоқ, дәл 
сондай мүсін тас мүсін тұрды.

– Амансың ба, қалқам, – дейтіндей. – Білем симағаннан емес, сидырмағаннан кетіп барасың. 
Бұл пәниде ұсақтар сиғыш. Орын тапқыш. Іріліктің бір қасіреті осы. Еш жерге басы батпайды.

– Оқасы жоқ, аға, – деп ескерткіш алдына тізерлей кетті. – Сіз маған жақсылық қана жасадыңыз. 
Сіздің арқаңызда Махамбет тірілді. Бір адам орын босатуы керек қой.

– Ұлы жаңалыққа ұлы құрбандық шалу қашаннан бері қазақтың қанына сіңіп еді?
– Мен білсем, ұзақ ғасырлардан бері...
– Сен мені кешір, Ноэль, – деген ағасы сонан соң. – Сақ қорғанын қазып, тоналған жерден 

тостақан тауып әлемді аузыңа қаратқанда-ақ сенің кереметтей болашағыңа сенгенмін... Ал, Махам-
бет саған әрі бақ, әрі сор боп жармасты. Тірлігінде жолы ауыр еді, жарықтықтың. Өлген бураның 
басынан тірі атандар шошыды. Сені де қоса қинады. Жаман ағаңды тағы бір кешір, Ноэльжан.

Бүркіп тұрған жаңбыр үсті-басын түгелдей малшынтыпты. Тізеден өткен су ішкі жылуын алып, 
қалшыл қақтырды. Сосын зират басына төрт тал ақ гүлді аялап қойды да еңсесін тіктеді. Күн де ала 
шұбар бұлтқа бір батып, бір шығып еңкейіп қалыпты.

– Хош бол, Әлімжан аға, – деген тас мүсінге тағы бір қарап. Сосын мұны күтіп тұрған таксиге 
отырды. – Әлдекімдермен арпалыста жеңіске жете алмасам, кешірерсіз!

Қас қарая есігінің алдына кеп таксиден түскенде мұның подъезінен Дәурен мен Айым жүгіре 
шыққан.

– Ой, аға, сізді қанша күттік. Тіпті үн-түнсіз кетіп қалды ма деп састық, десін орта бойлы, орнықты 
Айым қыз.

– Зыр қағып автовокзалға барып келдім. Мәскеу рейсі түнгі екіде деді, – деп Дәурен алқынады.
– Пойызға отырып кетсе қайтеміз, деп жанымыз шырылдады ғой, – деп әдемі қыз ағасын 

қолтықтай подъезге көтерілді. Қолына дәу сөмке ұстаған Дәурен өкшелей басады.
Жалғыз бөлме, жалқы төсек, жарда ілулі тұрған жары мен қызы Виканың фотосы, екі-үш кос-

тюм, көйлек-көншек басқа не болсын? Үшеулеп тартпа бауы бар шабаданға нығыздап салды. Күлім 
қаққан Айым кухняға кіріп кеткен, Дәурен әзер көтеріп келген дәу сөмкені ақтарып салыпты. Стол 
үсті жайнай жөнелді. Тұздалған балық, тәтті шұжық, алуан түрлі салаттар, теңіз жәндігі, тіпті бәрінің 
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ортасында мойнын созып француз виносы тұр.
– Ой, Айым, – деді Ноэль кухняға бас сұққан бетте. – Бұларың не, жолаяқты өзім жасар ем ғой.
– Жоқ, аға, рұқсат етіңіз. Айым екеуміз сізді шығарып саламыз деп уәделескенбіз.
Үшеуі дастарханға жайғасты.
– Қашанда жолыңыз болсын, аға, – деп Айым рюмкаға қол созды. Алдымен сөзді ағасы алса тым 

қызбаланып кетер деп тапқан айласы.
– Болсын!
Ноэль екі жастың бейкүнә қулығын сезіп, жарқ етіп күліп жіберді.
– Ұшаққа отырғанша сіздер – басшы, мен – қосшы.
– Олай демеңіз, – деді Айым назданып. – Сіз әлемнің қай түкпірінде жүрсеңіз де бізге қимас 

ағасыз. Осы қалпыңызда қаласыз.
– Сіз арқылы Айым екеуміз мынау үйреншікті өмірге басқаша қарай бастадық. Бақсақ, кейбір 

ағалардан қалған таптауырын ескі жолмен кетіп бара жатыр екенбіз. Тірлік қамы, үй жайы, жалған, 
жәдігөй сыйластық... Оны түгендей аласыз ба? Таусылмас. Сіз біздің санамызды сондай қоқыстан 
азат еттіңіз.

– Дәурен шын айтып отыр, – деді сөзді іліп әкеткен Айым жүзі бал-бұл жанып. – Біз сіз арқылы 
еркін ойлауды үйрендік. Көп жалғандықтың жалғыз шындықтан үркетінін көрдік. Сіз біздің са-
намызды тәрбиеледіңіз. Сана азат болмаса тәуелсіздіктің құны көк тиын екенін бізге де, өзгеге де 
ұғындырып барасыз.

– Сол үшін де өзіңізді қолдан келер бар құрбандыққа шалдыңыз.
Ноэль толқып темекі тұтатты. Қолы қалт-қалт етеді. Көзінен аққан жас екі бетін күйдіріп барады. 

Жан толқынын жасыра алар емес.
– Рас па? – деп жалғыз ауыз сөз айтуға шамасы келді.
– Ақиқаты осы, – деді Дәуренді де өксік қысып.
– Ендігі жерде бұлай өмір сүруге болмайды, дегенді бар болмысыңызбен, іс-әрекетіңізбен айтып 

барасыз. Енді бұ қазаққа одан артық не керек?
Сөзді телефон шырылы бөлді.
– Ә, Венера, жаным, қалайсың? – деді Ноэль артынша даусын бекітіп. – Вика ше? Мен 

Қазақстанмен есеп ажырастым. Таң алдында ұшып барам... Шереметьевода... Әуре болма. Таксимен 
жетермін.

– Жеңгелерің ғой, – деді Ноэль жай күлімсіреп. – Жақсы адам. Мені күтудей-ақ күтті. Ағалары 
шетелде тұрады. Баяғы күміс тостақан табылған кезде оларды да тексеріп зықысын шығарған. 
Тақпаған кінәсі жоқ. Бәріне шыдап бақты. Мен үшін. – Ноэль орнынан көтеріліп рюмканы енді ұстай 
бергенде әлгі заржақ телефон тағы да шырылдап кетті. Керенаулау барып көтерген, ұстазы Гераси-
мов екен.

– Жаңа ғана Венерадан есіттім, – дейді Михаил Михайлович саңқылдап. – Қазақстанның саған 
өкпесі жоқ. Риза шығар. Екі бірдей үлкен іс тындырдың. Құрметпен шығарып салғалы жатыр ма? 
Өңіріңе бірдеңе тақты ма өзі?

– Қайдан білейін, риза шығар. Қазақтар жақсы көргенін ішінде ұстайтын, ашып айтпайтын халық 
қой. Рас құрметтеп, шығарғалы отыр. Ал, марапатқа келсек, ұяттымын. Екі қағаз ұсынған, туалеттеріңе 
қойыңдар деп қайта өздеріне жақсылық жасап кеттім... Көйлегім емес, көңілім тозды.

Орысшалау өскен Ноэль кеудесінде лықсып келіп қалған наланы ұстаз алдында іркіп жатпады.
– Жарайды, болды енді, – дейді көпті көрген көне. – Сені қашан оралады деп тағатсызданып 

отырмыз. Бір айдай үйіңде демал. Сосын Аризона штатына аттанамыз. Мексика арқылы барамыз. 
Ескілікті қорғанды қазуға жергілікті халық рұхсат алыпты. Әуежайдан өзім қарсы аламын.

– Тағы да аттаныс. Жолсапар... Америка, Мексика... Қорған қазу... деп өз-өзді күбірлеп, стол ба-
сына оралды.

– Ноэль аға, мені де Мексикаға ала кетіңізші. Шәкіртіңіз болайын. Енді кандидаттығымды 
қорғамаймын, – деді пәсейіп қалған Айым.

– Тас, топырақ қазайын. Мені де қалдырмаңызшы, – дейді Дәурен қара көздерін мұң кептеп.
Ноэль үнсіз бас шайқады. – Айым сені экспедицияға алып кетер ем. Дәурен жалғыз қалады ғой. 

Жасырмаңдар, араларыңда бір нәзік сезім барын сезем. Соны үзіп алмау ләзім. Ал, Дәурен мен саған 
Махамбет бабамыздың басын аманаттап бара жатырмын. Тірінің қадіріне жетпеген қазақтар өлгенді 
қайтеді? Оны қайда тастап кетпекшісің? Ерте ме, кеш пе осы ел ес жиып, ардақтыларын түгендер. 
Сол кезде басты сенімді қолға табыс ет. Содан кейін ғылымның осы жолына түсем десеңдер, мен 
әзірмін. Тек ғұмыр жетсе. Ұстаздарың болайын. Қорғаныштарыңа айналайын.

Дәурен мен Айым үнсіз құптап ризашылықпен бас изеді.
– Қатаң ескертерім, – деді ұшар уақыт таянғанда Ноэль екеуіне сыбырлай тіл қатып. – Түн жа-

мылып Махамбеттің бас сүйегі өздеріңмен байланысқа түседі. Анда-санда досы да, дұшпаны да ере 
келеді. Айтқан оқиғаларын, тірлігіндегі өкпе-назын байқатпай қағазға түсіре беріңдер. Сұрақ қойып, 
жауап алуға да болады. Шын тарихты сонда естисіңдер. Ал қазіргі Исатай-Махамбет көтерілісін жа-
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зып жүрген білгіштерге сенбеңдер. Дені жалған. Көбін ойша құрастырған. Тек сақ болғайсыңдар. 
Киелі кісілер... Бірақ зияны жоқ.

Араға аз уақыт салып алып лайнер алқаракөк аспанға сіңіп бара жатты.

* * *
Алқаракөк аспанның кең көмейіне жұтылған лайнермен қоса бар сүйеніштерінен айырылып 

қалғандай Дәурен мен Айым құлазып сала берді. Жанға – тіреу, көңілге – демеу болар аға да алысқа 
ұзады.

– Тек жолы болғай, – деді әуежайдан шыға бере Айымның жанары жасаурап. – Қазақстан 
қаншама ақыл-ойдан, оқымыстыларынан осылайша біртіндеп айырылып жатыр. Өкінішті!

– Ұғымы бөлек. Түсінігі басқа. Баладай – сенгіш. Данадай – ойлы. Өңшең тебеген айғырлар 
қуалап сыйғызды ма?

Жаны күйіп тұрған Дәурен ақ матаға оралған басты қолтығына қысып тұрып зар төгіп жіберді. – 
Айым, – деген сонан соң – Осы бас екеумізге бірдей аманат қой. Енді не істейміз? Қайда сақтаймыз?

– Жүр, сенің жататын жеріңе барайық. Сосын ойластырамыз.
Мұны Дәуреннің өзі де біліп тұр-ау. Бірақ біреудің от жағатын аядай жертөлесін қалай көрсетер? 

Белуардан жерге көміліп тұр. Терезесінен де жарық түсіп жарымайды. Үстіңгі қабатта тұратын кемпір 
пен шал мейірімсіз. Отты сол жертөледен Дәуренге жақтырады. Әрі пәтерақыны ай сайын шытырла-
тып санап алады.

– Жертөлеге бөгде адам кіріп шықпасын, – деп екі жақтап зікір салады. Бірер мәрте ренжісіп те 
қалған. – Ақысын төлеп, оттарыңды жағып, жайнатып отырмын. Неге тірі пенде есік ашпауға тиіс? 
Үй екеш молаға да кісі барады ғой, – деп бұл да шыдамай дауыс көтерген. Сонан бері дөң айбаттары 
бәсеңсіді.

Сондай жерге мынау менің құжырам деп Айымды қалай ертіп барар? Екеуі бір-біріне 
үйірсектегенімен шындап сыр ашқан емес. Жәй достық рай. Айым болса салтанаты келіскен үйде 
тұрып, пепілдетіп «Лексус» мініп қалған бастықтың қызы. Қотыраш баспалдақпен жертөлеге түскенде 
от жағатын пешті, жалғыз сықырлауық темір төсекті, тас еденді көріп шошып кетсе қайтеді? Тәрбиелі 
қыз ғой, сырттай сыр алдырмағанмен, көңілі суып қалса ше?

Дәуреннің үнсіздігі ұзап бара жатқан соң Айым:
– Отыр, машинаға, – деді. – Қысылма. Айт, адресіңді!
Жертөленің құжыра бөлмесі Айымға кереметтей ұнасын.
– Міне, нағыз шығармашылықпен айналысатын жер. Артық-ауыс ештеңе де жоқ. Көңіліңе 

алаң кірмейді. Отыра қал да жаз. Зертте. Зеріксең баққа шық. Рахат! – деп темір кереуетті біраз 
селкілдетті.

– Шай қояйын, – деп сасқанынан Дәурен шәйнекке жармасқан.
– Әуре болма. Былай істейік. Сен ағаш тауып бір метр жетпіс сантиметр адам сұлбасын жаса. Мен 

ертең үйдегі көп шапанның бірін алып келемін.
– Сосын?
– Ағашқа ақынның басын отырғызамыз. Шапан кигізіп белін буамыз. Сонда мына бұрышта 

ескерткіш сияқты тұра қалады.
Айымның ойлап таппайтыны жоқ. Дәурен осы қиялға байып, тіпті көңілденіп кетті. – Келістік, 

жаным!
– Жанымың ерте, – деді жүзінде нұр ойнаған қыз. – Шығарып сал мені.
Кішкене бақ ішінде отырған Аркадий Васильевич жанындағы кемпіріне ымдап:
– Байдың қызына көз салып жүр. Көрдің бе дәмесін. Машинасын қарашы, – деп сыбырлап еді, 

бойы мен ені бірдей бәйбіше сөзін шығын етпей, ернін бір қайқайтып басылды.

* * *
Ертерек тұрып малын өріске қосып қайтқан Құрақ қария ертеңгі шайға мазасызданып келіп 

отырды. Кемпірі қалампыр қосқан шайын қайта-қайта демдеп, аққұманды томпаң қақтырып жайнап 
тұрған шоққа бір мінгізіп, бір түсірді. Қарт қабағы бәрібір ашылар болмады. Тіпті уһілеп, қолтығына 
қысқан құс көпшікті іргеге қарай атып жіберді.

«Кәрі жыны тағы қозған екен. Жазған жерім жоқ еді. Бірер аптадан бері әлгі қара айғыр көрші 
ауылдың биелерін қуалап кетіп таптырмай, қызыл өкше ғып біткен. Сол сойқанның бір жайсыз хаба-
рын естіп келіп отыр-ау, шамасы», – деп тоқпақтай қара кемпір өзінше байлам жасаған.

– Сол талау келгірді былтыр піштіріп таста дедім. Тыңдадың ба? Елдің биесі қысыр қалатындай. 
Өткенде Өтеудің қатыны зар жылап отыр, кәпірдің мінезі келіссіз екен, биелерді әрлі-берлі қуып, үй 
үстін ала шаң етіп бітті, – деп.

Қолындағы кесесін дастархан үстіне шиырып жіберген Құрақ тоқпақтай кемпірін оқты көздің 
қырына алып бақты.

– Ендеше күйті келген малын қорасына қамап ұстасын. О несі-ай! Бұ қазаққа жақсылық жасасаң 
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да жақпайсың. Мені де қоса піштіре салыңдар. Сонда мұраттарыңа жетерсіңдер... О несі-ай.
– Қағынбасаңшы, – деді тоқпақтай қара кемпір жон арқасы жыбыр қағып. – Айғырға ашуланып 

келді ме дегенім. Сыртқа шығуың мұң екен, теріңе сыймай қайттың.
Шай дастарханы жиналсымен Құрақ қарт төртінші сыныпта оқитын немересін шақырып алды.
– Шатыраш дәптеріңнің ортасынан екі бет жұлып бер, – деді әй-шайға қарамай.
– Математика апай ұрсады. Бетін түгендейді, – деп секпіл беттеу сары бала шошыды. – Көке...
– Апайыңды ма, сенің... Е, жиен қыз екен ғой. Жұл да әкел... Енді қаламсабыңды бер.
– Артығы бар, ала қойыңыз, – деп секпіл беттеу сары бала ашу қысқан атасынан әупіріммен 

құтылғанына қуанды.
Құрақ қарт оңаша қалған соң қаламсапты қысып ұстап ойға қалсын. Астана түгілі кезінде әскердегі 

ұлына да бір ауыз үшбу жазбап еді. Енді жазар хатын неден бастарын білмей, дағдарып отыр. Жаны-
на Исаны шақырса қайтеді? Ой қосар, сөйлем жалғар. Әй, бірақ жергілікті әкімге оппозиция болып 
қырқысып жүрген даукес немеден қайбір жөні түзу сөз шығар дерсің. Ақыры ойлана-ойлана:

«Аса қадірлі Халықаралық «Бәйтерек» қорының төрағасы Нұри інім», – деп бастады хатын шаты-
раш жолдан шығып кетпей. – Еліміздің мәдениеті мен тарихына һәм ілім-біліміне өзіңіз басқаратын 
қор бас ие боп отыр. Арманда кеткен арыстардың аты жаңғырды. Жазған еңбектері елмен табысты. 
Жақсының қадірін кеш білетін қасқа халықпыз ғой. Жә, ауылдағы жаман шалдың хатын ежіктеп 
отыруға уақытың қайдан табылсын. Тоқ етеріне көшейін. Осыдан он жыл бұрын Ноэль деген ғалым 
бала бабамыз Махамбеттің көрін қазып, басын дорбасына салып, Алматыға алып кеткен. Мүсінін жа-
саймын, қайтадан тірі қалпына келтірем деп. О бала Мәскеуге көшіп кетіпті. Маған қайта-қайта хат 
жазған екен, оны әлгі көктемегір ауыл әкімі Қарауыл бермей, құйрығының астына басып отырып-
ты. Енді сол бабамыздың басы қараусыз қалып, жоғалып кетіпті деп есіттім. Бір миллион адам сиған 
Алматыға Махамбеттің қу басы сыймады ма? Жоғалған басты таптырып беруіңізді сұраймын. Сіздің 
пәрменіңіз болмаса, бізден қайран кетті. Басты ұлы денесіне қосып жерлемейінше, менде маза жоқ. 
Аруаққа жат, азаматтыққа сын ғой, айналайын! Ал айыпқа бұйырмаңыз. Өтініш иесі – Құрақ қарт».

Шатыраш дәптердің толық бір бетін алған жазуына көз сүзіп, көңілі толып біраз отырды. Мұны 
ауыл поштасынан жөнелтуге болмайды. Әлгі көктемегір ауыл әкімі тағы да астына басып қалар. 
Астанаға мені қайбір мақтап жазып жатыр деп ойлайды.

Сосын сәске кезінде хатты төрт бүктеп, бешпетінің ішкі қалтасына мұқияттап салып, аудан 
орталығына аттанған.

* * *
Төраға таңертеңмен кең де салтанатты кабинетіне келген. Жарда тұрған айнаның жанынан 

өтіп бара жатып өзін сыңар көзбен шолды. Шала ұйқылы еді. Қараторы жүзі солғын тартыпты. 
Әдеттегідей терезе алдына кеп пердені ысырды. Аспан қабағында кіреуке жоқ. Тек бір жапырақ ақша 
бұлт аулақта желдің екпінімен сырғанақ теуіп барады. Көшеге көз тастады. Жұмысқа асыққан жұрт. 
Ерсілі-қарсылы қайшыласқан алуан көлік. Көз тұнады.

Есіктен сығалаған көмекшісі – Нұри Утенович, – деген баяу үнмен. –Өткен ғасырда батыр 
болған атамды таптым, деп Оңтүстіктен хат жазатын ақсақал бар ғой. Сізді асқа шақыратын.

– Ал.
– Сол тағы хат жазыпты.
– Не деп?
– Екі әйел алу мәселесі қашан шешіледі деп. Кемпірі рұхсатын беріп отыр екен.
Мырс етіп күліп жіберген.
Иә, аты белгісіз батыр мен би көп табылып жатыр. Бұл үрдіс тіпті асқынып барады. Бәрі «біз 

кімнен кембіз», – деген қазақы дарақылық. Бір рудан жілік майы үзілмеген біреу белсеніп шығады. 
Ағайынның басын қосады. Табанын қыздырады. Ал, кеп қолтықтан жел гулеп шап. Дереу бәтуа ба-
сын байласып беймәлім бір ескі зиратқа ен тағады. Куә боп сол топта жүрген жезқалам жазғыш оны 
бәлен ғасырда өмір сүрген түгенше деген атақты батыр бабамыз деп сүйіншілейді. Қолма-қол жылу 
жиналып, әлгі белгісіз зираттың үстіне айшықты мазар көтеріледі. Ендігі қалғаны – ол жайлы құдайы 
күлшедей кітап шығару, ат шаптырып, ас беру, көше, мектеп атын сұрау!.. Жалғандық жайлаған жер-
де ақиқатқа тазкепешті кигізбей қоймайды. Жалғандық деген аса ұйымшыл, ырымшыл, көктерлі. 
Ақыры ақиқаттың өзін айтқанына көндіріп, айдауына жүргізер. Осыдан барып жақсың – жаманға, 
жаман – жақсыға айналып, күпі мен түлкі ішікті ауыстырып кигізе қояды. Ал, мықты екенсің, түстеп 
таны. Ал, мықты екенсің көрейік, қайсысын таққа, қайсысын атқа жұмсарыңды? Бұл кім, қай заман-
да өмір сүрген, қазаққа пияз қабығындай пайдасы тиіп пе, жоқ па, онда шаруамыз аз. Бұл біздің әлі 
күнге ұлт болып ұйыспай, тайпа, рулық деңгейде жүргеніміздің айғағы. Қолдан жасанды батыр, би 
жасау – бұл, алдымен, тарихқа қиянат. Арға жүк. Араға бірер ғасыр салған соң кейінгі ұрпақ көркем 
шығармалардан, мектеп оқулықтарынан Қобыландыны әлгі «жасанды» батырдың атқосшысы немесе 
«жасанды» биді ұлы Төле бидің ұстазы ғып оқымасына кім кепіл?!

– Ата жігімізді ажыратып алайық. Сұраусыз кетерміз. Жалмауыздай жалаңдап жаһандану келіп 
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қалды, – дейді қайраткер деп жүрген бір азамат танауы иненің жасуындай боп шуылдап.
– Ал, ендеше, жатайық, бір-бір атадан құшақтап, – деген бұл келелі бас қосуда. – Бар мақсатымыз 

сол болса!
Өзегіңді өртейтіні – ұлтқа ұстын болар ағалар үнсіз. Оқиды, көреді, біледі, сосын шайға бата 

қайырғандай боп шыға жөнеледі. Қызылдан қалған қылық па, демократия дарытқан дәріп пе, 
түсініксіз. Мәңгүрт деуге тілің келмейді. Шетелдің көз алдаған жылтыр жібегі, жылтырақ шынысы-
мен сауда жасап боп, енді бабалар ғұмыр кешкен дәуір шындығын таразы басына салуға шықтық. 
Жетіскен екенбіз!

Көмекшісіне мойын бұрған. – Біздің қорға қатысы жоқ шаруа. Рұқсат Алладан де.

* * *
Бәрі де Айымның айтқанындай болды. Көлденең қағылған ағаш-иыққа мойын жасап, оған бас 

сүйекті абайлап орнатып, үстіне шапан жабуы мұң екен, кәдімгі жертөленің бір мүшесіндей болды 
да қалды. Көңіліндегі істі тындырған соң екеуі ыстық шай ішкен. Әңгімемен отырғанда түн ортасы 
ауыпты. Айымның қалта телефоны шыр ете түскен. Қоңырау шалған шешесі Қашқария екен. Бірден 
дүрсе қоя берді.

– Қаншық, біз сені ғалым болады деп тасынып жүрміз. Түнімен қыдырасың. Қайт, қазір. Шашыңды 
талдап жұлып қолыңа берейін! – деген дауыс саңқылдап кетті.

Айымның аялы жанары жасқа толып, орнынан көтеріле берген. Жертөле ішін бозғылт мұнар 
кептеді. Есік ашылып, әлдекім кіргендей болды. Сасқандарынан дір-дір етіп отыра қалысқан. Келген 
Жәңгір хан еді. Жәңгір хан зерлі шапанды, айыр қалпақты, қара сұр, қыран қабақты, селдір сақалды 
екен. Махамбетке таяп барды.

– Ғылымда дәлелденген жайт, қазір екеуі де елес-бейнеге айналады. Тірісіндегі айтыс-тартысты, 
өкпе-назды тағы қайталар, – деп Айым қалшылдап қорқып, Дәуреннің құшағына кіре түсті.

Жәңгір: – Әй, Махамбет, тоқта, ат басын бұра кет, – деді ақынға қарсы тұра қалып. Қу бастың 
көзі аңғалағынан от жалтылдап, жақтары бір-біріне сақ-сақ етіп қайралды. – Ит көйлегін бұрын 
тоздырғанымыз бар еді. Қазақы аман-саулықты қаза қылдық па?

Махамбет: – Қожа мен татарға, аузы түкті кәпірге қол беріп, алақан жайып, қазақылық алдымен, 
сізден әдірем қалған жоқ па?

Айым жалма-жан қол сөмкесінен қағаз, қаламын алып, көз алдында көлбеңдеген бозғылт мұнарға 
қарамай хан мен батырдың айтысын жалма-жан қағазға түсіре бастады.

Жәңгір: – «Құран кәрімде» жердегі билеуші аспандағы Алланың көлеңкесі деген. Бір сәлем беру-
ге де, алуға да татитын құнымыз бар шығар.

Махамбет: – Әлбетте.
Жәңгір: – Исатай осы тұрған екеумізге де аға еді, иманы жолдас болғай!
Махамбет. – Батырдың құны мен батаның пұлына жетсеңіз жарты ауыз сөзбен жарытымсыз 

көңіл айтпас едіңіз.
Жәңгір: – Еңкейме есігі, шалқайма төрі таптырмас ұшып-қонып жүрген ебелектің соңынан 

қуалап жүріп бата оқығанды қайдан көрдің, Махамбет?
Махамбет: – Жерден безсек те елден безген жоқ едік. Ендеше орыс солдаты сақалын тұтамдап 

тұрып кесіп алған Қойшыбайға да көңіл айт. Тірілей өлдім, деп қара жамылып ол жатыр. Дұшпан 
жеңген жауының екі көзін жылау үшін аман қалдыратын әдеті емес пе?

Жәңгір: – Әй, Махамбет, шалқақ басып, асқақ жүріп болдың. Мәміле басын түйейік. Екі даушы бір 
келсе, амалыңның кеткені, екі ауру бір келсе, ажалыңның жеткені. Барар жер, басар тауды қуықтай 
екі өзеннің арасымен өлшеме. Бұл өңірге екеуміз тебіссек сыярмыз. Өзге тепсе, өрісіңнен шығарар.

Махамбет: – Сауырыма тиетіні жаттың тұяғы ма, жақынның тұяғы ма бәрібір. Аяйтын тұщы етім 
қалған жоқ.

Жәңгір: – Қайт райыңнан, Махамбет! Қара орманға қарсы көтерілген оңбас, қисық мүйіз өгіздей 
қыңыр мінезің басыңа бақ боп қонбас.

Махамбет: – Алмас кездік шабуға бар, қайтуға жоқ.
Жәңгір: – Бұ қазаққа өзің хан болсаң не шапағат көрсетер ең? Байламы жоқ сөзін бағасың ба, 

бәтуасы жоқ ісін бағасың ба? Сені құртсам, халықтың азасына қалам, мені құртсаң патшаның наза-
сына қаласың. Қайт, Махамбет, райыңнан қайт!

Махамбет: – Аллаға берген антым, адамға берген сертім бар. Ендігі жерде хан айтты деп ақ жол-
дан тайып күнәһар атана алмаспын.

Жәңгір: – Жолдың бәрі соқпақ боларын, мойның – қазық, кәллаңа тоқпақ қонарын сезсең нетті, 
Махамбет. Бір жағым – өрт, бір жағым – құлама жар. Барыңда баптадым. Енді таптаймын. Есіңде 
болсын!

Махамбет: – Тұрысатын жеріңді айт! Кінә – өзіңнен. Нар жайылар көңілдің жайлауына өңшең 
тоқал ешкіні ойнақтата алмаспын.

Бозғылт мұнар сейіліп жүре берді. Жәңгір де көзден ғайып болған. Қу бас та шапан жамылған 
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қалпы тыншыған.
– Ноэль аға ескертіп еді.
– Айтқаны келді. Тірліктегі текетіресін елес қалпында қайтадан қайталады.
– Түгел жазып алдың ба? Нағыз шынайы тарихты өз ауыздарынан естисіңдер деп еді ғой.
– Үлгергенімше, – деді Айым Дәуреннің құшағынан босап. – Әлі талай оқиғаға куә болармыз. 

Жүр. Мені шығарып сал...
* * *

Герасимов бастаған экспедиция мүшелері Мехико әуежайында таң шапағатымен таласа жеткен. 
Сапарлас жолаушылар қол жүктерін көтерісіп, тарап бітуге айналды. Күтіп алушылардың қарасы 
көрінер емес. Алуан тілде ағып тұрған қара қыз әуежай қызметкері екен.

– Харлин Джеронимо... индеец, – деп бұлар сұраулы өңмен алақан жайысқан. – Қайда?
Құлын мүшесі көз арбаған пері қыз алдымен сықылық атып кеп күлсін. Еркелей басып Михаил 

Михайловичтің жанына жетті де: – Россия? О, сіздердің олигархтарыңыз сондай мырза. Нағыз джен-
тельмен! – деп сайрай жөнелді. – Сіз де соның бірі шығарсыз? Біліп тұрмын. Қыдырып келдіңіздер 
ме? Көмегім әзір...

Күлімсіреп бас шайқай берген Герасимов артынша бар даусымен:
– Харлин! – деп айқайлап жіберді.
– Орыстарды түсіну оңай емес, – деп қыз да жылыстай жөнелген.
Қарсы алдында аппақ тістерін ақсита күліп орақ мұрын, сылыңғыр қара торы жігіт келе жатты. 

Үстінде апачилердің ұлттық киімі. Басындағы сауыстың қауырсындары алуан түске еніп құлпырады. 
Ошарылған топқа жете бере алақанымен аузын қалқалап қиқу қақты. Бояуы басым дауыс үсті-үстіне 
құбылып, ат шаптырым әуежай ішін жаңғырықтырып жіберді.

– Бұл апачи тайпасының жау келіп қалды немесе қадірлі қонақты қарсы аламыз деген белгісі, – 
деп экспедиция басшысы бой тартып қалған жігіттерге басу айтты.

– Харлин Джеронимо, – деп басынан ұлттық киімін сыпырып алған жігіт келе құшақ ашты. – 
Апачидің шөбересімін. Хош келдіңіздер.

– Герасимов. Мамандығым көп. Негізгісі – антрополог, – деп қол алысқан алпысты алқымдап 
қалған салиқалы ғалым. – Ал, мына тұрған Ноэль бастаған жігіттер менің шәкірттерім.

– Сіздің еңбегіңізді әлем құрметтейді Михаил мырза, – деген Харлин басын иіп. – Әйтпесе 
үкіметтің келісімін алып, бабаларымыздан қалған ең көне қорғанды қазуға қолқа саламыз ба? Хош 
келдіңіздер! Қазір Аризонадағы резервацияға аттанамыз. Онда сіздерді тайпа көсемі күтіп отыр.

– Америка арқылы келмедік. Өйткені олар жаулап алғанға дейін бұл өңірді мексикалықтар 
қоныстанды. Сол заманның кейбір көріністерін сезінгіміз келді, – деген Герасимов.

– Кешіріңіз, профессор мырза, бұл жер ешкімдікі емес, біздікі. Үндістердікі! Олар біздің 
бабаларымыздың сүйегінің үстінде сайран салып жатыр.

Бұлар мінген жүрдек көлік қаладан шығысымен ағыза жөнелген. Келе-келе тауды белдеулеп 
жатқан сыңар белдіктей жіңішке жолға түсті. Жүргізуші жігіт рульді оңды-солды ойнақшытады. 
Төбең – қыран ұшар биік те, астың құлама жар, шыңырау. Ноэль сапарлас жігіттерге көз салған. 
Үрей меңдепті. Әншейінде әзілден аузы босамайтын Петров күбірлеп тынды.

– Хан Тәңірі асуы бұдан да қорқынышты. Тіпті бұлтты жарып өтесің. Бұл деген... Оған қарағанда 
жазық даладай, – деп Ноэль көңілдерін аулаған.

– О, ол қасиетті тау. Бір сапарда көлігімізге қыран кеп соғылды. Машинаның шынысын талқандап 
салды, – деп Герасимов те қыздырмалатты.

– Тау бүркіті ғой. Олар бізден өз биігін қызғанады. Ұябасарын қорғайды.
– Несін қызғанады? Жетпей ме иен тау? Құспысың деген. – Петров қыранға әжептәуір өкпелеп 

қалды.
– Әй, Петров әзірге бойдақсың. – деп бір құрдасы қағытқан. – Тағы да үйлен. Бір сұлуды 

құшағыңа ал. Көрерміз сонда қаралай қызғанып қырғын саларсың. Білем ғой сені.
Ду күлкі үрей мен томаға-тұйықтықты серпіп жіберді. Артынша резервацияның да төбесі көрінген. 

Ағаштан салынған жатаған үйлер мен шөкім-шөкім шалаштар. Иесіз қалғандай жым-жырт. Алып бал-
бал тастар қатар түзепті. Бәрі де қиырға көз сүзеді. Алыстап кеткен армандарын қарауылдағандай. 
Бірлі-жарымы қайратын сарқып шынтақтай құлапты.

Мына үнсіз қарсы алыс жер шарының талай өңіріне табаны тиген Герасимовты шошытты. 
Жалтақтап жанындағы Харлинге қарағыштаған. Ол сыңар езу тартып жымиып, әуежайдағы қиқуына 
қайтадан бассын.

Сол сол-ақ екен, төбесі үшкір еңселі бір шалаштан бет-аузына ақ пен қара бояуды баттастыра 
жаққан, ұятты жеріне шаршы орамал байлаған, басы сауыстың қауырсынынан көрінбейтін тайпа 
көсемі табалдырық аттады. Келе қызыл иегін көрсетіп күліп, Герасимовтың қолын алды.

– Апачи тайпасы алтыға бөлініп кеткен. Соның бірінің көсемі осы қария. Сіздердің достық 
сапарларыңызға алғыс айтады. Құрметті қонағы болуға шақырады, – деді Харлин сөзін қолма-қол 
аударып.
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Жатаған үйлер мен шалаштардың жанына жартылай жалаңаш, қолдарына садақ, найза ұстаған 
апачилік жігіттер сап түзесті. Мойын мен білектеріне алуан моншақ ілген келіншектер жалтыл 
қағады. Асыр сап жүгірген балалар лезде айналаны думанға бөлеп жіберді.

Қызылшақа күн де батқан. Қараңғы етегін жая алау тұтатты. Қураған ағаш күтірлей жанып аспанға 
шапшиды. Қонақтарын жанына алып жайғасқан тайпа көсемі қысқа-қысқа бұйрық беріп қояды. 
Жас апачилер жүгіре жөнеліскен. Қалыңдық ішіне бас сұқты да екі торайды шыңғыртып әкелісті. 
Бағымдағы шығар. Тұтас үйтіп жатыр. Отқа май тамшылары саулай құйылып, хош иіс төңірекке 
жайылған. Қаралай желікті көтерген. От айнала апачилер қару-жарағын сермелеп соғыс биін биледі. 
Қыз-келіншектер де қалысар емес. От айналған сан алуан көбелектен көз бұлдырайды. Жаныңды 
еркіндік самалы кеулейді. Өкініш пе, аңсар ма түсініксіз бір сезім бас көтереді.

– Тас қалада тағалы аттай боп несіне қамалам, – деп Петров өзгелер естіп қалмасын дегендей 
Ноэльдің құлағына сыбырлайды. – Қалам осында!

Аяқ-қолы серейген осы бір ақ көңіл жігітке бұрыннан іш тартатын.
– Ендеше ойланба, лыпаңды шеш те бас биге! Күтетін несі бар?
Екеуі күлісіп алған. Вискиге қызыңқырап қалған тайпа көсемі: – Бұл қасиетті арал. Анау балбал 

тастар біздің ежелгі ата-бабамыз, – деп сыр ашты. – Бұл бізде сосын Перу үндістерінде ғана қалды. 
Өзгесін испандықтар мен ақ нәсіл құртып тынған. Қасымызда қазыналы қорған бар. Мұның бәрін 
бізге мына Харлиннің атасы Джеронимо аманатқа қалдырған. Біз соның ұрпақтарымыз.

– Атақты Апачиді әлем таниды.
– Кинодан көрдік.
– Кітаптан оқыдық.
– Оның бәрі ақ нәсілдің ойлап тапқан шылдырмағы, – деп тайпа көсемі қабақ шытты. – Шын 

Джеронимо басқа еді ғой. Ондай болу қайда?!
Аз-кем ойға шомып отырды да, қолындағы вискиін отқа шашып кеп жіберді. Бәсеңси бастаған алау 

тарам-тарам боп көкке көтерілген. Әр басы жеке-жеке билеп барып жығылады. Алыстан әлдекімдерді 
жанұшырып шақырып жатқан қол сияқты.

* * *
– Шұғыл хат-хабар, қол қоятын құжаттар бар ма? – деген төраға.
Көмекшісі жіңішке папкадан оқушы дәптеріне жазылған Құрақ қарттың хатын алып Нұри 

Утеновичтің алдына тоса берді.
Хатты мұқият, әр жерінің астын сызып оқыған төрағаның көңілі нілдей бұзылсын. Жауар күндей 

түнеріп, дереу өзіне Мәдениет және білім министрін шақырды. Шотмаңдай қара дызақ қағып тез 
жетті.

– Әй, сен осы қазақта Махамбет деген ұлы ақын өткенін білесің бе? – деді төраға қабағын шы-
тып.

– Білем.
– Білсең оның басы қайда?
– Біреу қу басты алдыма алып келген. Мен оны тарих және этнология институтына жібердім. 

Жақсылап сақтаңдар деп...
– Министр мырза Махамбеттің бір шумақ өлеңін жатқа айтшы.
Шотмаңдай қара мұрнын оң жақ сырғалығына қарай қисайта тартып иығын қиқаңдатты.
– Ертеңнен қалмай Махамбеттің бас сүйегін табасың. Әйтпесе...
Сол күні Мәдениет және білім министрлігіне Баймахан, Ықас пен Қайып сыңар иықтап жалғыз-

жалғыз кіріп, өңдері қашып шыққан. Кеш түсіп, көз байланғанша үшеуі бір-біріне телефон шалмай, 
тым-тырыс жатып алды.

Ықас үйіне уһілеп-аһылап әупірімнің күшімен әрең жеткен. Алдынан келіншегі Қашқария күлмең 
қағып шығып, бәйек болды да қалды. Шайын баптап отырып: – Сол ұшумен салып ұрып Парижге 
келдік, – деп көзін жайнақтатты. – Дүкендегі дүние-мүлік көздің жауын алады-ау, жауын алады. 
Қонақ үйін айтпа, тура жұмақ. Сауданы да өкіртіп жасадық. Дүрияны айтам-ау, бейшара шетелге 
жаңа шыққан ғой қасқа, мыртық саусақтарымен анаған бір жармасады, мынаған бір жармасады. 
Өзіне тіпті киім қонбайды екен.

– А, солай ма? – Күйеуі енді қызып келе жатқан әңгімені демеген болды.
– Солай. Құдай түр бермеген соң қайтсін, байғұс. Көйлек өлшесе де, жараспайды, пальто 

кисе де аузын буған қанар құсап қалады. Онымен қоймай сайдың сауысқаны құсап шықылықтап 
қызықпайтын заты жоқ.

Орта бойлы, толық, бұғағы жиған көрпедей текшеленіп тұрған әдемі келіншектің қызыл тілі тиген 
жерін шоқтай күйдіріп барады.

– Ту, мам, қойсаңшы енді, – деп Айым кесесін итере салды да, орнынан тұрып кетті.
– Ойбай, мына қаншыққа не көрінген? Әй, сен де бүгін жынынан айырылған бақсыдай боп... 

Мен әңгімені кімге айтып отырмын, – деп Қашқария анадай жерде жайымен тұрған кастрюльдің 
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қақпағын жазықсыз тарсылдатып жіберді
– Ұзақ жолдан мамам шаршап келеді-ау деп, ас пісіріп қоятын қыз қайда? Оны алдын ала қызына 

ескертетін маған бай біткен бе?
Ықас семіз денесін былқылдатып, мойны бұлғаңдап бір жайсыз хабардың шетін шығарды.
– Ауылдың жаман шалдарына дейін тыныш жатпайды. Құрақ деген қызылкөз пәле шықты. 

Махамбеттің басын жоғалтып жіберді деп Халықаралық «Бәйтерек» қорына хат жазыпты. Жетпіс 
жеті атамызды түгендеп балағаттапты.

Бұғағы жиған көрпедей текшеленіп тұрған әдемі келіншектің жүзі көкбілеуленіп шыға келді.
– Арыз айдапты. Тура Нұридің өзіне ме? Ауына тамызбай сиіп келгенін олжа көріп отырмай 

ма, қақбас! Міне, әлгі өздерің қолдан жасаған демократияның жемісі. Біліп едім піспейтінін, сол 
көктүйнек қалпында іштеріңді өткізетінін.

– Жә, сабыр. Мына министріміз мені жау шапқандай шақырып алып, ертеңге дейін басты тап. 
Әйтпесе, кет орныңнан! – деп кабинетінен айдап шықты.

– Мен бір жаққа шықсам болды, бір нәрсенің бүлінетін әдеті, – деп көкбілеуленіп алған келіншек 
енді қызының бөлмесіне қарай айқайлады.

– Қорғадың, иә, әлгі Махамбеттің несінен... Қорғамай кет! Махамбеттеріңмен қоса құрыңдар! 
Сен ғалым болып басыма көктас қоймайсың. Әкеңнің де жарытқаны шамалы. Бұл дүниені оқсатса 
мен өстіп тасынам ба?

– Мама, мен шетелге кетіп өзге ғылымның жолына түсемін.
– Өзге ғылымның? Қанымды қайнатпа! Одан да сауданың жолына түс. Ілес маған.
– Жұрттың бәрі саудагер боп кетсе, осы елдің көсегесін кім көгертеді, мама?
– Жауап қаттырмағанын қарашы! Киініп алып, есікті тарс жапқанын.
Артынша есік қоңырауы қағылған. Қайып Есимович екен. Күтусіз қонаққа сыр алдырмай төрге 

оздырып, Қашқария дастархан мәзіріне кірісті.
– Біздің Дүрия алыс шетелге алғаш шығып тұр ғой. Осы жеңгеміздің алымдылығына аузын ашып, 

көзін жұмып келді. Тіпті французша сайрап тұр, ағылшынша ағып тұр дейді.
Қайыптың мына мақтауы әдемі келіншектің буынына құрт боп түсіп, жүзіне күлкі ойнатып жіберді. 

Қашқария көңілденген соң Ықастың жалпақ мұрны бет қуалап жайылып бара жатты. Дастарханға 
енді жайғаса бергенде есік қоңырауы безілдеп қоя берсін. Бұл келген Баймахан еді. Қалың қасы ұйпа-
тұйпа боп кетіпті.

Бірер шынаяқ шай мен екі-үш бокал вискиден өзгеге тәбеттері шаппады. Тост үстінде де үйреншікті 
тәтті сөздер айтылмады.

– Өлік шыққан, тфә, тфә, үйдей қылмай әңгімелесіп отырсаңдаршы, – деп Қашқария тосырайды.
– Өрт шығып тұр ғой, өрт, Қашеке-ау, – деп Баймахан мұрнын молдау ғып бір тартып қойды. – 

Министр кет те кет деп жатыр. Бұйырмысты зейнетақымызға да жөндеп шығармас.
Аяғын айқастырып отырған Қайып: – Бас сүйек деген не? Символдық ғана нәрсе. Жоғалды, табы-

лады. Бүгін министрге мен де кіріп шыққам.
– Ғалымдар да бір қияли, – деп үй иесі семіз денесін былқылдатып шала бүлінді.
– Ғалымдардың қу басқа қандай қатысы бар? – деп Қайып теке сақалы шошайып бір қырындап 

отырды.
– Әрине, бар. Талай адамға нан жегізді, – деп Ықас Баймаханға бұрылды.
– Ықа, сол бас сіздің мекемеде сақтаулы тұр емес пе?
– Қойшы, рас па? – деп Қашқария күйеуіне қазтабандап жақындай түсті.
– Кезінде болған.
– Қазір қайда? – деді Баймахан жұлып алғандай.
– Бір қарауыл балаға сақтауға бергем. Оны осыдан үш ай бұрын жұмыстан қуып жібергем.
– Маған неге бермедің? Сандыққа салып қояр ем ғой, сандыққа! – деп Қашқария шоқ басқандай 

бажылдап күйеуіне тап-тап берді.

* * *
Есікті сарт жауып үйдегі даудан қашып шыққан Айым машинасына от алдырып, Дәуреннің 

жертөлесіне келген. Ояу екен. Қуанып кетті.
– Ой, Айым, жеті түнде қайдан жүрсің? – деп құшағын ашты. – Өткендегідей елестер келе қалса, 

жалғыз өзім не істеймін, деп отыр ем.
– Белгі бар ма?
– Жақ сүйектер бірер мәрте қозғалып кетті.
– Онда кешікпес. Кездесу басталар. Бұ жолы жарықты өшіріп көрейік.
– Жарайды.
Екеуі темір кереуетке тізе бүкті. Айым алдына ақ қағаз жайып, ұшында кішкене жылтырақ шамы 

бар қаламсабын қолға алды. Көп күттірмеді. Бөлме ішін бозғылт мұнар кептеді. Есік сықырлап ашы-
лып, әлдекім кіргендей болды. Келген тағы да Жәңгір хан еді. Сол зерлі шапанды, айыр қалпақты, 
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қара сұр, қыран қабақты, селдір сақалды қалпы. Махамбетке тағы да таяп барды.
Жәңгір: – Әй, Махамбет, тарт дедім ат басын. Жи есіңді! Дүрліктірме елді! Босқа қырып салайын 

деп отырмысың?
Махамбет: – Еділ-Жайықтың ортасында ешкімге есе бермеспін.
Айым қалшылдап, сықырлауық темір кереуеттің бұрышына тығыла түсті.
Жәңгір: – Қалмақтың Үбіші ханы Жоңғарға кері көшкен соң бос қалған екі өзен аралығын 

ақ патшадан жалға сұрап алған кім? Әкең Өтеміс пе, әлде Бөкей хан ба? Бөкей болмаса, кетер ең 
тұқымыңмен қаңғып. Үстірттің қырына, Хиуаның ойына!

Махамбет: – Аянба, айтып қал.
Жәңгір: – Тартынар жерім жоқ. Осы қазақта тұңғыш мектеп ашып, төре, қара деп бөлмей балаларға 

білім берген кім? Жәңгір! Алғаш дәріхана аштырған кім? Жәңгір! Қатерлі дерт ел ішін меңдегенде 
Астраханға ат шаптырып, доғдыр алдырып тегін ектірген кім? Жәңгір! Казначейство құрып, банк, 
пошта жүйесін іске қосқан кім? Жәңгір! Санкт-Петербургтегі Императорлық ботаникалық бақтың 
бөлімшесін Ордада орнаттырған кім? Жәңгір! Жәрмеңке сайын қазақ саудада ұтылып қала береді 
деп базар, ләпкі аштырған кім? Жәңгір! Қыздар гимназиясын ұйыстырып, оқуға, ісмерлікке, тіпті 
бәйбішелікке тәрбиелеген кім? Фатима тоташ! Мына Жәңгірдің тоқалы. Әлі де айта түсейін бе?

Махамбет: – Жетер! Бәрі рас.
Жәңгір: – Ендеше өресі биік ойыма ере алмаған кінә сендерде. Қара қазақта!
Махамбет: – Бәрібір кескілеспей бір басылман!
Бозғылт мұнар сейіліп сала берді. Жарық жанған соң екеуі ес жиып, біраз отырды.
– Бұл жолы Жәңгір хан басым түсті, – деді Дәурен.
– Фактімен сөйледі ғой. Оған бола қайғырма. Бұлар әлі талай кездеседі. Ноэль аға айтқандай 

шындықтың беті ашылып жатыр. Хош, Дәурен, мен кеттім...
Айым ешкімді мазаламай, есікті өз кілтімен ашып, дәлізге енген. Төрдегі төртеудің дауы тіпті өршіп 

кетіпті.
– Иә, сол баланың қолында кеткен, – дейді әкесінің даусы жуасып.
– Айтпақшы, аты-жөнімен тауып алуға болады ғой. Бұл күнде шөптің ішіне түсіп кеткен ине табы-

лады, – деп Қашқария шаужайласады.
– Кадрдағы қатындарға іздетіп ем. Түк құжат жоқ. Әйтеуір, аты естерінде қалыпты. Дәурен деген. 

Бір қатқан қара бала, ауылдікі.
– Қап, құртқаны-ай!
– Байеке, есіңізде шығар, «Мына басты не істейміз? Ноэль бізге тастап барады» деп 

ақылдасқанымда маған түк қатысы жоқ, деп еріңізді бауырыңызға алып тулағаныңыз.
– Есімде жоқ! – деп Баймахан ыршып түсті. – Күйе жақпасаңдар отыра аласыңдар ма осы?
– Мен куәмін! Ықас өзіңе звондағанда қасында мен отырғам, – деді Қайып теке сақалын шошай-

тып. – Мен...
– Сен қашаннан бері қашты-қудыға куә боп жүрсің, а? – деп шыдамай кеткен Баймахан орнынан 

жұдырығын түйе тұрды.
– Білмеймін. Бастың керегі жоқ, лақтыр деген сен.
– Сонан соң, Қайеке, ендеше осы басты әлгі қарауыл балаға берейік деп бата қайырған тіпті өзіңіз 

еді ғой.
– Міне, міне, – деп ежірейген Баймахан түйілген жұдырығын алақан ғып жазды.
– Балаға басты бергеніңді көргем жоқ. Тіпті менің қатысым аз. Сырттай бетімді сипасам сипаған 

шығармын. Онда тұрған не бар?
Қашқария желге қарсы өршіген өрттей дауды басқысы кеп, бәйпеңдеп қонақтардың бокалына ви-

ски құйып, шөкіп-шөкіп мұз салып әуре.
– Министр басты алдымен саған жолдады. Ендеше ертеңгі күні басшыға алдымен өзің жауап 

бересің. Сосын біз...
– Мә, саған министр! – деп Баймахан вискиді әлгі сөзді айтқан Қайыптың бетіне шашып кеп 

жіберді.
– Мына даңғой атаңа нәлет кімді басынады-ай! – деп Қайып өре түрегеліп Баймаханды бокалмен 

қақ шекеден қонжитты.
Қашқария бажылдап орталарына түсуге ұмтылған. Әйелінен бұрын қимылдап қалғысы, 

арашалағысы келген Ықас мол денесін игере алмай жолай орындыққа сүрініп, омақасып жатты.
Дәлізде бәрін естіп тұрған Айым: – Садағасы кеткірлер-ай! – деді де, өз бөлмесіне тездетіп кіріп, 

іштен кілттеніп алды.

* * *
Ноэль мен Герасимов түн ортасы ауа шалашқа жетіп қисайған. Қалжырағандары сондай, сәске 

болмай қозғалмаспыз дескен. Ноэль таң сыз бере шошып оянды. Орманды алқаптың тұнық ауасы 
дәру. Денесі жадырап қалыпты. Әлгі түс шынымен аян ба, әлде...
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Өзі күрегін қолына қысып ұстап, биік қорғанның төбесінде тұр. Қазсам ба дейді. Біртүрлі 
жүрексінетін сияқты. Елегізіп жан-жағына қарағыштайды. Кенет ақша бұлттар үйіріліп, бүйірлесіп 
келді де, ортасынан қаракер атына қаздиып отырған нағыз Апачидің өзі пайда бола кетті. Қолында 
садағы мен айбалта. Қабағы қату. Шашы жалбырап, көзі тұтанады. Үстіңгі еріннен дәм- еткен үлкен 
орақ мұрын қарасұр жүзінің айбатын тіпті асырып тұр.

– Не іздеп жүрсің, бала? – дейді иегін әнтек көтеріп. Мұның денесін тер қамап, үні құмығады.
– Қорғанды қазғалы – деді әлден уақытта.
– Ол ақ нәсілдікі емес. Менің қорғаным, – деп оң қолын бастан асырды. – Ұры-қары болсаң 

қазір жайратам!
– Бізді Харлин алып келген. Өз шөбереңіз.
– Е, онда жөн, – деп Апачи жұмсарды. – Сендерді қызықтыратын таңсық дүние көп. Табыңдар. 

Прескотт Буш кесіп алған шопайым да соның ішінде жатыр...
Бұл басын изеп жатып оянып кеткен.
Мұздай бұлақ суына жуынып жатып, көрген түсін ұстазына айтқан. Михаил Михайлович, тым 

әсерленгенсің, содан да, деп мән бере қоймады.
Ертеңгі шәйін ішіп, құрал-саймандарын алып жолға шығарда тайпа көсемі: – Қорғанды төбесінен 

емес, етектен бастап қазыңдар. Бір уыс топырақ шашылмай өз орнында қалсын, – деп қатал талап 
қойған.

Жеңіл көлікке отырған соң Харлин Ноэльге әдетінше ақсия күліп: – Қалай Джеронимо әлі тірі ме 
екен? – деген. – Оның мәңгі рухын ешкім өлтіре алмайды. Қорықтың ба? Ештеңе етпейді. Өзінен 
рұхсат алғанбыз.

– Оны қайдан білдің? – деген Ноэль таң-тамаша қалып.
– Атам маған да келіп кетті. Біз бұл жердің түпкілікті тұрғыны емеспіз. Көшпеліміз. Есте жоқ ескі 

заманда алыстан келіппіз. Атам сені туысқанымыз, деді. Бас-көз боп жүр, деп маған аманаттады. Ол 
біздің жебеушіміз.

– Ноэль өз атасын енді тапты, – деп Коля Петров қағыта бастап еді, Герасимов қабағымен жасқап, 
тиып тастады.

* * *
Ауыл әкімі Қарауыл таң атқалы үйірсіз айғырдай азынап, елдің зықысын алып бітті:
– Табыңдар, Құрақ қартты! Жердің астына түсіп кетсе де табыңдар! – деп еденді солқылдата 

тепкенде есік көзінде қағаз басып отырған түймедей қыз ұшып-ұшып кете жаздайды.
– Өткен жолы жылқысын ұрылар қуып кетіп еді. Ізіне түсіпті. Соның дауымен көрші ауданда жүр 

екен, – деп келді жұмсаған адамдары.
– Астанаға хат жазып, шәт-шәлекейімізді шығарып!.. Тып-тыныш жұмысымызды атқарып 

отырғанда дәу бастықтың көз қырына іліндіріп! Адам пайғамбар жасынан асқан соң байыз тауып, Ал-
ладан жанына медет тілемес пе? Жегені ақ май, ішкені қағаз шай, одан артық не керек? Көрпені төрт 
қабаттап салып, көтенін күлге көміп отырмас па? Жоқ, біздің ауылдың шалдары, әйтеуір екі қолға 
бір ермек тауып алғыш. Баяғыда Махамбеттің басын қазып әкетіңдер деп Алматыдан бір қора адам 
шақырып елді бөрліктіріп еді. Ендігісі – мынау. Атам басы жоғалып кетіпті, тауып беріңдер, деп зікір 
салып жатқаны. Атаңа ғана нәлет! – деп күйіп-жанды. Дереу ауылдық пошта бастығын шақырып 
алып оған ақырсын.

– Бір көзіңді қысып алып, үнемі қалғисың да жүресің. Саған айтқаным қайда? Ақпа құлақ ит-ау, 
аудандық, облыстық әкімшілікке жазылған арыздар мен Астанаға жолданған хаттар болса ашып оқы 
да тура өзіме әкеліп бер, – деп.

– Ойбай-ау, өткенде үстіңізден жазылған жеті-сегіз арызды қолыңызға тапсырған ем. Оқып, хат 
иелерін жалғыздап балағаттап екеулеп өртеп ек қой. Құрақ қарттың хаты мен арқылы өткен жоқ. 
Келсе шөміштеп қысып ұстап алмаймын ба? Алдыңызға жайып салмаймын ба? Демек, хатты аудан 
орталығындағы поштадан жөнелткен.

– Солай шығар, – деді ауыл әкімі ентігін басып. – Бар. Мұқият бол! Осыдан бар ғой, осыдан! – 
деп сұқ саусағын безеп, бір көзі қыли, тыри арық жігітті кабинетінен қуып шыққандай етті.

Күн екіндіге таяғанда Құрақ пен жергілікті оппозиционер Иса әкім кеңсесіне беттеді деген хабар 
Қарауылға да жеткен. Шапалай басып олардың алдын орап кеп кабинетіне жайғаса қалды.

Артынша Құрақ пен иегіне оншақты тал қыл-қыбыр біткен жергілікті оппозиционер Иса көрінді.
– «Хатқа жүйрік сол қалқа мұсылманша» дегеннің кері келді, – деп ауыл әкімі әңгімені қиыс ба-

стады. – Бізді басып озып, біз емес-ау, аудан, облыс әкімін кәперіңізге алмай, Астанаға төтелей хат 
жазатынды шығарыпсыз.

– Шырағым, қолда өскен баласың, мұқатпай сөйле, – деді Құрақ сабыр сақтап. – Менің ала ал-
май жүрген ұзында – өшім, қысқада – кегім жоқ. Атамның басы қайтадан қабіріне жерленуі керек.

– Оны алматылық ғалымдар бізге бере ме? Әлдеқашан алтынмен аптап, күміспен күптеп бір жер-
ге қойған шығар?
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– Алтынмен аптауын... Қараусыз әр жерде қалды деп естимін. Жоғалып кетіпті.
– Ит өлген жерге сіңір создырып баратын қаражат қайда ақсақал-ау, – деп әкім алақанын жай-

ды. – Ақша жоқ. Бюджет тамызып қана береді. Бас іздеңдер деп ақша бөлмейді. Оны өзіңіз де жақсы 
білесіз. – Бұлардың текетіресін телефон қоңырауы бөлді.

– Әле, Мәмеке, әле, ассалау-мағалей-көм. Сіз екеніңізді түскен қоңырауыңыздан-ақ танимын 
ғой, – деп азынап тұрған әкімнің көзі жыпылықтап, беті күлмеңдеп кетті.

– Үйленгелі жатыр ма? Оқуын бітіріп? Ой, азамат!.. Қайдан дейсіз? Өскеменнен. Пау, Алтайдың 
аруын аққудың көгілдіріндей ғып.. Әне, болар бала деген сол. Құдалыққа?.. Бас құда дейсіз бе? Бұл мен 
үшін шексіз құрмет қой, Мәмеке-ау. Тек жаным ұясында болса... Сіз үшін құда емес, Құдайдың алды-
на да туралап жетермін. Е-е-х! Ал, хош, – деп телефоннан әзер ажыраған Қарауыл мына қақпастың 
әр сөзіме елеңдеп, ішіне түйіп отырғанын қарашы, деп ала көзденіп алды. Десе де, көңілін тапқысы 
кеп: – Құреке-ау, әлгі ұры алған жылқыңызды тапты деп есіттім. Құтты болсын, – деп салды.

 Иә, көрші ауданнан ұсталды. Мал ұрысы қазірде табылар-ау. Маған керегі атамның бас ұрысы боп 
тұр.

 Жағдайды айттым. Басқа қолдан келер көмек аз. Шықпа, жаным, шықпа, деп отырған ауылдық 
жерміз.

 Әй, Қарауыл, – деді қарт қатуланып. – Үкімет бас ізде деп ақша бөлмесін. Жарайды, түсінемін. 
Ал, мына іргеңде жатқан атақты Мұрат Мөңкеұлы, Малайсары, Дәрі мен Қара, Итемгеннің зираты-
на неге белгі орнатып, жаңартпайсыңдар? Көз алдарыңда жермен-жексен боп өшіп барады. Ойдан-
қырдан қырғын халық келіп түнеп, тәу етіп жатады. Білген адамға әрқайсысының осы қалайы жоқ, 
қазақтың бір-бір арыстары емес пе?

Қарауыл бұл жолы да бұлт ете түсті.
– Ақсақал, мұсылман дәстүрінде зират жаңартады дегенді естігеніңіз бар ма? « Құран кәрімде» 

жазылып па екен? Шариғат қоспайды.
Сөзден тосылған Құрақ: – Өй, сен де бір, – деп үнсіз тынды.
 Жата берсін. Жаңартсаң болды, бұлар өлім тілейді. Біреуміз босқа рәсуа боп кетерміз.
– Алты Алаштың ардақтылары-ай, – деп Құрақ қарт төменшіктеп орнынан көтерілді.
 Тууын әр жерде туып, өлгенде біздің округке жинала қалғанын қарашы, – деп Қарауыл күбірлеп, 

терезеге көз тіккен. Қараңғы тұмшалай бастаған екен.
Осы кезде есік алдында шу шықсын. Ауыл оппозиционері Иса екен, әлдекіммен жағаласып жатқан.
– Құдайдан сұрап алған жалғыз әкімімізге кіргізбеймін деп... Көрдің бе мұның әуселесін? Топалаң 

тиген қойдай қылармын!
– Әй, Иса, бұл не, тыныш күнде қара дауыл көтеріп... Туыңды бұлғап!
– Бұл – Алаштың туы, менің қолымда қалды. Қонған тұғыры берік.
– Ендеше тоқта, – деді әкім жекіріп. – Кімді топалаң тиген қойдай қылғың келеді, а!
– Демократиядан қия басқанның бәрін де!
– Өй, аузыңнан айналайын! – деп қалды Құрақ қарт манадан бері еш сүйеніш таба алмай, 

қоңылтақсып қалған көңілін осы сөз толтырып жібергендей.
– Өй, сен оппозициямын деп өйтіп талтаңдай берме. Ортақ тәртіп бар, заң, зәкөн бар. Еліруін 

мұның!
– Дұрыс, – деді Иса сұқ саусағымен Қарауылдың көзін шұқып алардай боп. – Тәртіп ортақ. Талап 

бірдей. Бюджеттен ақша қаралды, ендеше ауылымызға неге газ жүрмейді? Құдықтың құрттап кеткен 
суын ішіп жұрт безер болды. Әр үйге су құбыры неге тартылмайды? Ал, әлгі ортақ тәртіп қайда, қане, 
көрсет өзіме?!

– Өй, аузыңнан айналайын! – деп қалды Құрақ қарт тағы да Алаштың ала туының астына тұрып 
жатып.

– Өй, сіз де бір, – деп әкім кабинетінен шығып кете қоймаған қартқа кіжінді. – Өңшең кежір.
– Тарт тіліңді! – деп Иса әкіммен тіпті кеуделесіп қалды. – Алақандай елді алалайсың. Шопыр 

ғып балдызыңды алдың. Хатшың – құдашаң. Бухгалтерің – көңілдесің. Көршің...
Мұнан соң әкім басымен қайтіп шыдасын: – Өй, әкең!.. Түрменің түбіне шірітейін сені! Көзіңе 

көк шыбын үймелетейін! – деп жағасына жармасқан.
– Қазір... Сірке сыққандай ғып тастаймын! – деп туды тастай салып бұл да ұмтылған. Әйтеуір, хат-

шы қыз бен шопыр балдызы, бухгалтер бойдақ келіншек арашаға түсіп, айыз қанар анық төбелеске 
жібермеді.

Жағаласқандар да, арашаға ұмтылғандар да әр жерде отырып аздап дем басты.
Құрақ қарт қайтуға бекініп, ауыл әкіміне бір ауыз сөз айтты.
 Асыл текті Махамбеттің басына ақша жоқ та, құдалыққа бар екен, жолың болсын, шырағым!
 Дүние ғаламдасамыз, жаһандасамыз деп өңір тиегін ағытып, бәрі ортақ деп жатқанда істеп 

жүргендерін қарашы. Надандық-ай!
 Өзің надансың, – деді Иса әкімді ала туының ұшымен түртіп. – Мен жаһандаспаймын. Бәрі 

ортақ. Қатын-балаң да ортақ па сонда? Ішер асың, киер киімің... Жапанда жалғыз өлермін. Көрші 
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ауылға симай қаңғып келген ит. Саған қор қылғанша, сол басты өзім барып тауып алып келемін.
 Махамбетіңмен қоса құры, зәнталақ!
 Не дедің? Қайтала!
 Оттама!
Бір-біріне тың күшпен қайта ұмтылған әкім мен оппозиционерді хатшы қыз, шопыр балдыз, бух-

галтер бойдақ келіншек тағы да арашалап әкетісті...

* * *
Төраға жұмыс аяғында Мәдениет және білім министрін шақырып, тағы да сұрақтың астына алған. 

Шотмаңдай қара мұрнын оң жақ сырғалығына қарай қисайта тартып күмілжи берді.
Жас қой, жігерін жаныр, шығармашылық ортамен қоян-қолтық жұмыс істер деп Жоғары билікті 

сендіріп ем. Үмітім ақталмады, – деді төраға шаршаңқы қалпы бет әжімдері батыңқырап. – Бара бер. 
Өзіңе лайықты бір жұмыс тауып берер.

Нұри Утенович қала шетіндегі саяжайына жетіп жеңіл-желпі тамақтанды да, камен пештің қарсы 
алдына жайғасты. Креслода отырып сытыр-сытыр жанып жатқан ағаштардан көз айырмады. Күзге 
салым жайлаудан түскенде әжесі ошаққа тезек қалап, қазан асар-ды. Бір асым жас еттің иісі айналаға 
жайылып, қаралай тәбетіңді оятатын. Сонда етегіне жармасып жүріп бұл да бірер кепкен тезекті 
ошаққа тастар еді.

Тек, көбейгір, құлап кетерсің, – деп ерін тұшытып сүйген тұңғыш немересін көз таса етпейтін.
Сол күзгі салым ошақта қоздап жанған түтін иісін аңсады. Креслодан еңкейіп бірер қу бұтақты жа-

нып жатқан отқа үстеме ғып қойды. Бүгін өзімен-өзі оңаша қалғысы келген. Абайдың жыр жинағын 
қолына алып, ортасын қақ жарып ашып еді, қасиетті қара шал да:

Көзіме жас бер жылайын,
Сабыр бер, шыдам қылайын, – 
деп зарлап қоя берді. Сосын күрсініп кітаптың бетін жапқан.
Ой меңдеп отырып қалды. Өткен күндердің елесі иектеп алған. Көңіл-көмбеде не жатқан жоқ 

дейсің? Кешегі өткен Қабанбай мен Бөгенбай, Қарасай мен Ағыбай, Кенесарылар осы елге ортақ 
жақсылар ғой. Одан бергі Алашорда көсемдері ше? Ай, айтары бар ма? Осы арыстардың иісі қазақ 
даласы үшін жасаған жанкештілігін жазсаңыз, ақ қағаздың өзі сары майдай ерір еді?!

Осы арыстардың азапты тағдырын, отбасынан ажырап, ұрпақсыз қалғанын, тіпті кәлләсінің өзі әр 
шұңқырда домалап жатқанын жазсаңыз, ақ қағаздың өзі зар жылар еді?!

Бәрінің мақсаты – біреу. Қазақты сақтау. Жерін өңшең аш шекпен жүргендердің талан-таражы-
на бермеу. Сол үшін қайғы жұтқан, қан түкірген. Бері қарап күліп, әрі қарап жылаған. Кім үшін?

Ал, мына біз ше? Солардың анық басып кеткен ізіне татимыз ба?..
Аспандағы Ай бір шекелей қалыпты. Түн ортасы әлдеқашан ауып кетсе керек...
Ертеңіне офисіне келе жаңадан тағайындалған министр Мұхас Аббасовичті іздетті. Алғыр азамат. 

Ғажайып білім иесі. Сөйлесе шаршы топта су төгілмес жорға.
– Қызметің құтты болсын, бауыр. Кел, жайғас, – деген тездетіп жеткен қырма сақал, боз жігітке 

мейірім төге қарап. – Неге асығыс шақырғанымды білесің бе?
– Әзірге жоқ, – деген Мұхастың өңін қызыл арай шалды.
– Қазір қала әкімі Имаш келеді. Екеуіңе айтар өтінішім бар. Әзірше мына хатты оқы, – деп 

Мұхастың алдына Құрақ қарттың оқушы дәптеріне жазған үшбу сәлемін ысырады.
Алматының әкімі Имаш та көп тостырмады. Жалаң қылыштай қайда салсаң да жарып өтетін батыл 

қара жігіт өзіне туған інісіндей бауыр басқан. Шешімтал, кейде әзіл айтатын еркелігі де жоқ емес.
Екеуі хатты алма-кезек оқысты. Төраға үнсіз көз астынан байқатпай бақты да отырды. Мұхас 

ашу кернеп нарттай қызарды. Бірдеңе айтқысы кеп тамағы бүлкілдеді. Имаштың өңі сұрланып, тісін 
қайрап, қайта-қайта бас шайқаумен болды.

– Жағдай осы жігіттер, – деді төраға орнынан көтеріліп, терезе алдына барғасын. – Әлі күнге 
арыс дейміз, ақтаңдақ дейміз. Бар тірлік кітап шығарудан аспай жатыр. Шетел мұрағаттарында 
жүздеген, мыңдаған құнды құжаттар бар. Кім оларды елімізге қайтарып, рухани айналысқа салмақ? 
Қашанғы шырылдай беруге болады? Әл-Фарабиіміз айдалада қалды. Бейбарыс Дамаскіде жа-
тыр. Жалаңтөс баһадүрден айырылдық. Шәкәрімнің сүйегін алпыс жылдан соң құдықтан жіліктеп 
теріп алдық. Мұстафа Шоқай болса жат топырақта. Сырым мен Қаратауды ұмытуға айналдық. Енді 
қолымызда тұрған Махамбеттің басын жоғалту. Мен мұндай сұмдықты естіген емеспін...

Төраға қызбаланып, әбден кіжінді.
– Екеуіңе өтінішім ортақ. Имаш сен Алматының әкімісің. Білмейтін қуыс-мүйісің жоқ. Бәрі көз 

алдыңда. Мұхас сен де сондай сұңғыланың бірісің. Қайткен күнде де жоғалған басты табу керек. 
Түсінікті ме, қайткен күнде де!.. Сосын Алматының әсем көшесінің біріне Махамбеттің ескерткішін 
қояйық. Батырлығы мен ақындығы көрер көзді сүйсіндіретіндей етіп құйылсын. Эскизін өзім 
бекітемін. Ақшасын да өзім көтерем. Жолдарың болсын!

Министр мен әкім төрағаның алдынан тау арқалап шыққандай көңіл күйде еді...
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* * *
Экспедиция қорған төбені айналып шыққан. Аумағы тым жайылыңқы, көлемді көрінді. Етектен 

бастап көтеріледі де биіктей береді. Ұшар басына жеткенде қолмен үйгендей дөңгелене қалыпты. 
Тайпа көсемі қасиетті дұға оқып, аруақтардан рұхсат алды. Ортаға Герасимов шыққан.

 Жұмыстың ауыр екенін сезіп келдіңдер, – деген ұстаз өзіне тән салмақты қалпы. – Өйткені бұл 
мыңдаған жылдар бойы қозғалмаған қорған. Осы қорғаннан археологияға немесе антропология мен 
сәулет өнеріне таңсық жәдігер тапсақ еңбегіміздің жанғаны. Бұл үш сала бір-бірімен әріптес. Демек, 
атағы да, абыройы да бәрімізге ортақ. Іске сәт!

Ноэль – бісімілла, – деп алғашқы күректі қадаған. Бос топырақ пен тау жынысы аралас екен. 
Жігіттер де құлшына кіріскен. Мандытар емес. Екі күнде алақандары ойылып, үлбіреп қалды. Еңіске 
екі шатыр тіккен. Ыстық пана бермей тұр. Бірер сағат қазған соң күректерін шаншиды да белдері 
қайқайып шыға келеді. Көлеңке іздеп кетіседі. Әзірге бар олжа – Петров тапқан жалғыз көз қызыл 
моншақ. Қолдан қолға өткенмен назар аударарлық емес. Жәй дүниелік. Кешқұрым қара торы әдемі 
келіншек бұларға сусын әкелген. Темір ожауға Петровтың әлгі моншақты сыңғыр еткізіп тастай 
салғаны. Көздің құрты екен. Келіншек күлім қағып «Луиза» деген. Шатыр жанындағы жігіттер ду ете 
түсті.

 Луиза, бойдақ мына біздер.
 Петров барып тұрған антұрған.
 Әйел тастағыш.
– Жолама, сұлуым!..
 Моншақ кімдікі болса – қыз сонікі, – деп Коля да бой берер емес. – Луиза тыңдама бұларды. 

Мен енді тек саған моншақ іздеймін...
Десе де Герасимовтың қабағы қату. Кеше кеш экспедиция мүшелері жиылып кеп мұңдарын 

шаққан.
 Михалич, Сібірдің қамал қорғанын қаздық. Бұйым көрмеп ек.
 Алтайдан алтын адам таптық. Қиналған жоқпыз.
 Ұстаз, өзіңіз көріп тұрсыз, үшкір қайланың өзі майырылып жатыр.
 Бұдан да бізге Тунгус метеоритін тап де, – дескен.
Кешкілік Герасимов Ноэльмен ақылдасқан.
 Не істейміз? Жігіттер титықтап қалды. Ал, қорғанның мұрты да бұзылған жоқ.
 Көріп тұрмын.
 Ойбай, жаңалық ашамыз, деп Мәскеуді дүрліктіріп кетіп ек. Сүмірейіп қайтып барамыз ба?
 Ұстаз, менің бір ойлағаным бар. Күйіп-піспей шыдай тұрыңыз. Көп кешікпей келем.
Ноэль сол беті Харлин мен тайпа көсеміне беттеген. Мұның сәлеміне жарыса күліп жіберді.
 Кел, төрлет, бауыр! Сені тосып отырмыз. Білгенбіз... Бабаларымыздың оңай қорған соқпайтынын 

көрсін дегенбіз...
Ертеңіне таңмен таласа айыр тіс темір пұлыққа екі бұқа жеккен он апачи шатырдың алдында 

тұрды. Сауыры жылтылдаған жануарлар жер тарпиды. Кеңсірігіне тағылған дөңгелек темір сырға 
мен бас жіп болмаса таптап кетердей сойқанады.

Жұмыс жеңілдеп сала берді. Темір пұлықтың соңында қопсыған бос топырақ қалып жатыр. 
Күрекпен аудара бер. Қол байлау жоқ. Әзірге олжа да көрінер емес. Тек Коля Петровтың қайдан та-
батыны, уыздай Луизаның алақанына жұрт көзінен жасырып тағы бір қызыл моншақ қыстырды.

* * *
Айым екі-үш апта көрінбей кеткен. Дәурен кәдімгідей алаңдай бастады. Жанындағы сүйенішінен, 

көңіліндегі қымбатынан көз жазып қалғандай күй кешкен. Бір күні кешқұрым жарқ етіп жертөлеге 
кіріп келгені.

 Сағындырдың ғой, – деді Дәурен басқа сөз таба алмай.
 Ноэль ағаның аманаты есіңде ме? Нағыз шындықты ортанқол тарихшылардан емес, оқиға иелерінің 

өз аузынан естисіңдер дегені. «Қазақстанның жаңа тарихы» деген сериямен кітап шыққалы жатыр. 
Сол кітапқа арнап Махамбет пен Жәңгірдің екі кездесуін қағазға түсірдім. Ғылыми негіздедім. Бір 
авторы – өзің. Кітап шығарып жатқан институт басшысы Аяған – дегдар тұлға. Мақаланы бірден 
ұнатып, енді жалғасын сұрап жатыр, – деп бар сырды бір-ақ ақтарды.

 Қандай жақсы! Тек мені авторлықтан алып таста, өтінемін. Еш еңбегім сіңген жоқ.
 Бар бейнет – сенікі. Өзің болмасаң, біз бұл кездесулерге куә болар ма ек? Сөзді қой, Дәурен.
Еркелей жымиған Айымға қарсы тұрарлық әл жоқ еді. Асып-сасып шәйнегін тоққа қыстырған.
 Айым, – деді сосын дастарханға нан мен бір шөкім сары май, конфет қойып жатып. – Сен Ма-

хамбет поэзиясынан қорғамаушы ма ең?
 Жоқ! – деді жұлып алғандай. – Олардың басынан өткен тарихи оқиғаларды түгендеп береміз. 

Сосын ғылымның өзге саласына ауысамын. Ноэль ағаға шәкірт болам. Бәлкім, сен де Мәскеуге бірге 
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жүрерсің?
Адалдық пен аңғалдықты ұя ғып алған Дәуреннің көзінде бір тамшы шоқ жылт етіп, басын изей 

берді.
Бөлменің ішіне бозғылт мұнар ене бастады. Алыстан аспан ақырып, күн күркірегендей дауыс 

шықты. Кешкі ауамен шағын бақ ішінде тыныстап отырған Аркадий Васильевич пен бойы мен ені 
бірдей кемпірі алақандай бұлты жоқ аспанға аңтарыла қарап: «Ой, боже мой!» деп үйлеріне қашты. 
Күркірдің күштілігі сондай темір кереуетке отыра қалған Айым бүк түсіп, басын қорғап көлегейледі. 
Бозғылт мұнар қоюланған сайын Махамбеттің жақ сүйектері тынымсыз сақылдап кетті.

 Бұл жай кездесу болмады. Аса қауіпті кезеңнің көрінісіне тап боламыз, Айым, – деп Дәурен сы-
бырлап әлек. Әлден уақытта Айым да есін жиып, қағаз-қаламына жармасты.

Махамбет: – Келетініңді білгем, Баймағамбет! Сөйле. Арзуыңды айтып қал.
Баймағамбет: – Әй, Махамбет міне, тағы кездестік. Ықылас сұмды жұмсап басыңды шаптырып 

ем. Ақ патшаға күнәһар жүзіңді көрсетем деп отырғанда бажаң Асаубай ат қорадан ұрлап кетті.
Махамбет: – Жаныңда қаптап жүрген жағымпаз төлеңгіттеріңнің бірі сол Асаубайдай бола алды 

ма? Болса сенің кәлләң Елек суының түбінде шіріп жатпас еді. Біз Исатай екеуміз жалғыз бала боп 
жар басында ойнадық. Хан, сұлтандар көлдеуде жүрген көп бала. Босқа ісінбе!

Баймағамбет: – Басыңды алдырмас едім, қалың қазақ тағы да соңыңнан еріп кете ме деп айбын-
дым. Жөн сөзге сен көнбедің. Замана желі ұйтқи соғып бізге көз аштырды ма? Ормандай орысты 
қайда қоясың?

Махамбет: – Түйе жапырақтың көлеңкесіндей қысқа күнге қырық құбылмасаңдар олармен де 
арпалысып бағуға болатын еді ғой.

Баймағамбет: – Исатай мен Махамбет тұрмақ атам Нұралыны тақтан қудыратын Сырымның өзі 
араға он төрт жыл салып Ресейге оң қолын берген. Жалғыз жаяу сен кім едің соншама?

Махамбет: – Азды малданып, шен-шекпенге сен сияқты алданып, орыс отаршыларының алдында 
баталы құлдай бәйпең қаққаным жоқ. Сары майын иті жемейтін сені бұ күнде ел ұмытқан. Аруағы 
асып туған Исекемді босқа қозғама. Оның аты ұрпақтан-ұрпаққа ұрандай боп, иман байлығындай боп 
ауыздан-ауызға көшер.

Баймағамбет: – Сенің де аруағың басым екен, Махамбет. Кеттім, Жәңгірге.
Махамбет: – Ей, сұлтан асықпа. Өмір біреу болғанмен кезек екеу. Енді өз ажалыңды көре кет. 

Асаубай, қайдасың?
Бозғылт мұнар бірде сейіліп, бірде қоюланып құбылды. Күн күркіреп, алыстан найзағай ойнады. 

Өзен суының аласапыран ағысы, нарқамыс басының тербеліп сытырлай соғылысы естілді.
Шағын жертөле іші алма-ғайып күйге түсті. Қанды кекпен қоса табиғат құбылысы да көрініс беріп 

тұрды. Темір кереуеттің астына тығылған бұларды елең етпеді. Оқиға өрби жөнелді.
Дауыл басылар емес. Елек суы сапырылып, үйдей толқындар бірінің үстіне бірі мінгісі кеп өрекпи 

шабады. Қос ат жеккен, он солдат қорғаушы ерткен Баймағамбет сұлтанның пәуескесі солқыл қағып 
кеп жағада тізгін тартты.

– Басып кетпесін. – Дәурен қызды тас ғып ұстай алды.
 Мен білсем, бұл Баймағамбет сұлтанның Санкт-Петербургке барып, марапат көріп, генерал-май-

ор шенін алып келе жатқан беті, – деп Айым Дәуреннің құлағына сыбырлап үлгерді. – Нағыз қызық 
– алда.

 Сұлтан, дауыл басылсын. Бүгін бергі бетте түней қалсақ қайтеді? – дейді старшын.
Үсті-басы түгелдей сары ала жез сұлтан солқылдақ пәуескенің баспалдағынан әупірімнің күшімен 

түсті.
 Сал қайда? – деді сосын жан-жағындағыларға.
 Бергі бетте дайын тұр, генерал-майор, – деседі әлдекім. – Тек күн райын баққанымыз. Қауіпті. 

Сіздей қымбат адамға...
 Тоқтат, сөзді! Тиеңдер салға. Мініңдер бәрің де. Лүп еткен желден қорқып жағада қонар жайым 

жоқ.
Екі жағына білектей екі арқан бекітілген салға алдымен қос атпен пәуескені мінгізген. Ортаға 

қорғаушыларымен сұлтанның өзі жайғасты. Білек салған төрт жігіт салды баяу жылжытып жағадан 
алыстай берді.

 Қалтырап ұшып барам.
 Мен де. Кел, құшақтасып жатайық. Жылынасың, – деп Дәурен өңір тиегін ағытқан.
 Қуын қара өзінің!..
Арғы беттегі қалың қамыс арасы сыбдыр қағып қоя берді. Біреулер қалбаң-құлбаң жүгіретіндей.
Сал орта тұсқа келгенде: – Кесіңдер арқанды! – деп Асаубай қабланша қарғыды.
Сал жүрісі баяулады. Дауыл оңға қарай ықтырып әкетіп барады. Сол сәт сал тартқан төрт жігіттің 

жан даусы шығып бақырып жіберді. Арғы бетке мұқият бекітілген арқан ұшы қолдарында тұр еді.
 Арқанды кесіп кетті! Енді не істедік?
Үйдей толқындар салды қақпақыл ойнатып өзен бойымен алып бара жатты.
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 Не істейміз? – деді көмейі көрінген өлімнен жаны түршіккен Баймағамбет. – Құтқарыңдар мені!
Ойбай сап жүгіріп, салды қолмен еспек болған қорғаушы солдаттарды долы дауыл өзен суы-

на біртіндеп лақтырумен болды. Қос ат та қарғып кетті. Әр жерде бастары қылтың қағып жағаға 
ұмтылғысы келеді. Салда пәуеске мен сұлтаннан басқа ешкім қалмапты. Бәрін дауыл жалмаған.

 Иә, Алла, құтқар! – деуі мұң екен, толқыннан-толқынға секіріп келе жатқан сал қақ ортасынан 
жарылды. Сұлтанның құлақты жарған даусы өзен бойын кезіп кетті.

 О дүниеге имансыз аттанды, бейшара! – деді Асаубай. – Тез атқа қоныңдар! Сытылып шығып 
үлгерейік.

– Уа, зәнталақ, менің түбіме жеткен сен екенсің ғой, – деп қарсы алдында көлбеңдеген елеске 
сұлтан қылышын ала ұмтылған...

Дәурен мен Айым есін жиғанда бозғылт мұнар тарап кетіпті...

* * *
Ықастың үйіндегі төбелеске қатысқандар бірер апта ауырған. Сол төбелес шотмаңдай министрдің 

зәрлі бұйрығынан аман сақтап қалды. Бұлар аңдысын аңдып жатқанда ол да орнын суытып үлгерген-
ді.

Үшеуі де: – Шоқ, шоқ, – деп табалағанымен, бір-бірінен хабар үзген дүрдараз қалпы. Байлары 
жаға жыртысқан соң Қашқария мен Дүрияға не жорық. Әншейінде бір-бірін көре қалса сілекей 
алмастырып сүйісетін құрбылар, тіпті бірер мәрте телефонмен сен – қатын, мен – қатын десіп 
балағаттасып алған. Оған да мейірлері қанар емес. Әсіресе, саудаға баулып жүрген Қашқарияның: – 
Шетелге сенімен бірге шығуға арланатынмын. Мойның – тықыр, белің – мықыр дегені Қайыптың 
бәйбішесіне қатты батты. Осы сөзден соң үйінен борбайлап шықты да таксиге отырды. Қашқарияға 
тура тартты. Есікті жұлқып ашып ішке енген. Қашқария бұдан мұндай әбжілдікті күтпесе керек, селк 
ете түсті.

 Сен қатын... – деп Дүрия біраз тұтығып барып ашылып кетті. – Кімді басынасың, а? Жоқ, айтшы 
деймін? Мені сен көтеріп жүрсің бе? Әлде ана өгіздей байыңды арқа тұтасың ба? Айтшы, деймін!

 Жағыңды қарыстыр! – деді Қашқария тістеніп. – Менің үйіме басып кіріп, дау көтеретін кімсің 
өзің?. Бар-жоғы Қайыптың бейшара қатынысың! И все!

 Пішт, мә, қызың енді қорғар! – деді Дүрия да қалыспай, балан үйрегі мен ортан терегінің орта-
сынан бас бармағын шығарып. Бас бармақтың қып-қызыл бояулы тырнағы тіпті Қашқарияның әдемі 
қыр мұрнына тақап келіп-келіп қайтты.

Көкдолысы ұстаған Қашқария бармақ иіскегеннен кейін тоқтар түр көрсетпеді. Дүрияны 
алқымынан ала кетіп, сол тұрған дәлізінде омақастыра жықты. Көсіліп салып кеудесіне мінді.

 Құтырайын деген екенсің сен қатын! Байыңнан басқа қызыма жетекші болатын ғалым құрып 
қалып па? А, айтшы?

Астында жатса да бас бармағын шығарып жатқанын көріп одан сайын долылық меңдесін. – Брил-
лиант жүзікті мен сенен қорыққанымнан қолыңа тағыппын ба? Әкел, ендеше! – деп саусағына жар-
масты.

Өзі айтқандай қысқа, мыртық саусаққа қайта-қайта сабындап кигізген жүзік оңайлықпен шыға 
қоя ма? Сол қолын бұрап отырып жүзікті тартқыласын.

Түк көрмеген жүзқара! Тоқта, саусағымды сындырасың. Өзім шығарып берем. Өзім дедім ғой, – 
деп Дүрияның бажылдағанына қарамай жүзікті жұлқа тартып, суырып алды.

Үйіне том-том тарихи кітапты құшақтай көңілді кірген Айым: – Ойбай, саусағым сынды. Сотқа 
берем, сотқа! – деген Дүрияның жыламсыраған даусын естіп шошып кетті.

 Не болды, апа?
 Мә, енді қорғарсың. Мә! – деп жазықсыз Айымға да қып-қызыл бас бармағын иіскеткен Дүрия 

қашып шықты.
Кухняға кіріп алқынып отырған шешесіне таңдана қарап: – Не болды, мама? Жайшылық па? –

деген жұмсақ үнмен.
 Әлгі Қайыптың қатыны әлдеқандай боп... Сені байыма айтып қорғаттырмаймын деп... Қаралай 

қанымды көтеріп...
 Ой, қойыңызшы, – деді Айым өз бөлмесіне кіріп бара жатып.

* * *
Министр мен әкім араға күн салып жедел кездесті.
 Болашақта қойылатын ескерткіштің эскизіне конкурс жариялайық, – деп алдымен сөзді орта-

дан жоғары бойлы, мығым, қырма сақал боз жігіт бастады. – Мүсіншілер түгел қатыссын. Қомақты 
жүлде де дайын тұр.

 Алдымен комиссия құрайық. Өзіміз де іріктеуге қатысамыз. Мүсіншілер де қиялы көп халық. 
Бағыт, бағдар бермесең болмайды, – деп жалаң қылыштай қайда салсаң да жарып өтетін батыл қара 
жігіт қостай жөнелді.
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 Комиссия мүшелері мына құрамда, – деп министр бір парақ қағаз ұсынды.
 Дұрыс екен, – деді көзбен шолған қала әкімі бас изеп. – Мен ескерткіш тұрады деп екі-үш үлкен 

даңғылдың қиылысын, екі бақтың кіре берісін көздеп отырмын. Алдымен, өзіміз қарап шығайық. 
Ұнатқан жерімізді қор төрағасына сосын айтармыз.

 Бәріне үлгереміз, – деді министр қабағын шытып. – Ал, енді жоғалған басты қайдан таптық?
 Сұрастырсам жоғалтқан сенің қарауыңдағы әлгі бір қоғам мен ғылыми-зерттеу институты. Жан-

дарын неге мұрнының ұшына тақамайсың? – деп қала әкімі күлімсіреді.
 Қан құстырсаң да ештеңе өнер емес. Бір-біріне жауып, бастарын ала қашады.
 Кеше Ноэльға звондағам. Аризона штатында жүр екен.
 Дәурен деген қарауыл бала сұрап алыпты. Жұмыс істеген жерінен не құжаты, болмаса адресі тап-

тырмады. Жоқ. Жым-жылас. Қазірде кім көп Дәурен көп.
 Мұхас, төрағамен келісейік те сол басты тауып әкелгенге сыйақы тағайындайық. Басқа амал жоқ!
Министр жарқ етіп күліп жіберді: – Қазақтар ұлы ақынның басын жоғалтып алып, енді жаппай 

іздеу үстінде деп, дүние азан-қазан шулап кетсе қайтеміз?
 Жо-жоқ, оны жұмсақ, жаймашуақ ғып жариялайық.
 Мәселен?
 Мәселен, Халықаралық «Бәйтерек» қоры Махамбет ескерткішіне конкурс жариялайды. Ол үшін 

зертханалардың бірінде, жеке қолда сақталған ұлы ақынның өз бас сүйегі қажет. Басты әкеліп берген 
зиялы азаматқа мынадай мөлшерде сыйақымыз бар, десек үйлесе кетпей ме?

 Таптың, – деді министр қала әкімін құшақтап. – Кел, бір шыныаяқ шай ішейік. Төраға шетелдік 
іс-сапардан оралысымен тездетіп шешім алуын өтінейік.

 Келістік...

* * *
Төраға іс-сапардан оралысымен әкім мен министр Махамбетке қойылар ескерткіштің орны, жа-

рияланатын конкурс шарты жайлы баяндап берген. Түгелдей мақұлданды.
 Бас қайда? – деді Нұри Утенович екеуіне алақан жайып. – Табылатын түрі бар ма? Әлде түпкілікті 

айырылып таза масқара болдық па?
Мұхас абыржып қала әкіміне қараған.
 Кешірерсіз, – деді ол. – Бетімізбен жер басқандай боп тұрмыз. Әзірге қуанатын хабар жоқ. 

Алайда бастың жоғалып кетпегені анық. Сондықтан Мұхас екеуміз халықтан ептеп сұрап алудың ша-
расын ойластырдық. Иә, ешкімді де дүрліктірмей. Сіз басқаратын қор сол басты әкеліп берген жанға 
сыйақы тағайындаса қайтеді?

Төраға қараторы жүзіне күлкі жүгіртіп, екі інісіне қулана қарады.
– Қандай мөлшерде?
 Патшалы Ресей тірі Махамбеттің басы үшін заманында он мың рубль күміс ақша тіккен, – деп 

қала әкімі суырылып алға түсті. – Ендеше кесілген басты қаншаға бағала дейсіз? Өзіңіз айтыңыз?
 Бір миллион доллар! – деді төраға алақанымен столды бір қойып. – Тек табылса екен! Есі бар ел 

есуасын да түгендейді. Ал, біз...
Төраға сонан соң көптен көкейін тескен ойларын тізбелеп айтып, екі інісінің алдында еркін 

көсілген-ді.

* * *
Арада екі апта өткенде қос бұқа пұлықты тарта алмай өкіріп-бақырып тұрып алғаны. Қамшы 

үйіргенмен аттап басар емес. Аузынан сілекей шұбыртып, шаңырақ мүйізін шайқайды.
 Темір тісті жібермей жатыр. Демек... Бұқаны босатыңдар, деген Герасимов бір жақсылықты сезіп. 

– Қолдарыңа күрек, шетканы алыңдар.
 Михалич, күрек ұшы ақ тасқа тиді, – деген жігіттердің бірі жарқын, жаңа дауыспен. Еңіске көз 

тіккен. Тайпа көсемі мен Харлин де жедел басып келіп қалған екен.
 Білгенмін, – деді қызыл иек шал көмейін көрсете күліп. – Бабаларымыз осы қорғанды күзетсін 

деп мамонттың басын көмген. Он ғасыр бұрын! Сендер соған жеттіңдер. Отыра қалыңдар. Қасиетті 
дұға оқиын. Аруақтар қозғалып кетпесін!

Мамонттың басы тас пен топыраққа кірігіп, әбден нығыздалып қалған. Абайлап арши-арши ақсүңке 
сүйекті тазартысты. Бұрын Сібір өзендерінен, Амазонка бойынан, Ніл жағалауынан миллиондаған 
жыл бұрын өмір сүрген алыптың жекелеген қаңқасы шыққан. Бірде тоқпан жілігі, кейде қабырғасы... 
Ал, бір өзі төбедей боп тұрған орай да орай мүйізді мына бас... Тұңғыш рет... Ғылым үшін таптырмас 
олжа!

Сол күнгі кеш сауық-сайранға ұласты. Артынша Герасимовтер Мәскеуге аттанып кеткен.

* * *
Махамбеттің мүсініне конкурс және жоғалған басына тігілген ақша көлемі жарияланған газетті 
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оқысымен Ықас байыз тауып отыра алмады. Алдымен кадр бастығы Зиягүлді шақырып алды.
 Тағы да айтам, – деді алдындағы столды жуан жұдырығымен ұрып. Стол үстінде тұрған қағаз, 

қалам екі-үш секіріп басылды. – Дәурен деген қарауыл болған баланың дерегін тап деп. Бар ма, 
бірдеңе?

Қағаз, қалам секірді деп шоши қойған қаншардай қатқан қара келіншек жоқ. Қайта көзі шатынап, 
басын оқ жыландай көтеріп алып бастықтың өзіне шаңқылдасын.

 Кезінде қу, көзін жоғалт! – деген өзіңіз. Жұмысқа бұйрықпен алынған жоқ. Оның орнына еңбек 
стажы үзілмесін деп Қашқария Каюмовнаны тіркеттіңіз. Сіздің айқайыңыздан жүрегіміз жарылып 
өлетін болдық қой, ойбай!

Ықастың есіне кезінде өзі жасаған қисынсыздығы түсіп, креслоға кептеліп қалған қарнын әрең 
босатып, қатқан қара келіншекке графиннен су құйып ұсынды.

 Жарайды, қоя ғой. Мен де қайбір жетіскеннен дауыс көтереді дейсің. Анау сейф, шкаф, қуыс-
мүйісті түгел тінтіп қарадың ба? Қолыңа бір мәлімет түсті ме екен деген дәме ғой. Жақын жүрген 
жолдастары болса сұрастырып, пәтер жалдап жатқан жерін тез анықтап, ешкімге тіс жармай тек 
өзіме сыбырлай қой, – деп оны шығарып салды.

Қашқария тағы да сауда жайымен Парижде жүрген. Соңғы модадан шығып қалған киім-кешекті 
шетел дүкендері тиын-тыпырға сатып құтылатын көрінеді. Жылдың төрт мезгілін бағып отыратын 
бәйбішесі дүниенің төрт бұрышын кезіп кетеді. Анау жолы – Италия, кейіндеу – Испаниядан ар-
тынып-тартынып оралған. Шүкір, ішіп-жерлікке мол. Бірінің үстіне бірі қонақтаған тауық құсап көп 
қабатты үйде қашанғы тұрсын. Тау етегінен үш қабатты коттедж соқтырып жатыр. Бұйырса біте 
келді. Бәрі сол тасынып, тырмысқанның арқасы. Жеделдеп бәйбішесінің қол телефонын терген. 
Қайта-қайта қоңырау берсе де көтерер емес. Кәдімгідей қобалжи бастады. Бір кезде Қашқарияның 
даусы саңқылдап қоя берді.

 Иә, ындыққа өтіп кетсек те іздемеуші ең. Бүгін не болды? Мен көйлек пен кофта алып, саудаласып 
жатырмын. Тыныштық болса мазалама.

 Тыныштық емес, ойбай, – деді бұл булығып. – Жайлап сөйле.
 Ах, әлгі жалғыз қыз байға қашып кетті ме?
 Айтпа қайдағыны. Ол үйде. Махамбеттің басына...
 Мен саған әлдеқашан Махамбетіңмен қоса құры дедім бе, жоқ па?
 Дедің. Бірақ соған, басты тапқан адамға бір миллион доллар сыйақы тағайындалыпты. Газетке 

хабарландыру шықты.
 Кім дедің?
 Халықаралық «Бәйтерек» қоры.
 Бір мил-ли-он дол-лал?
Қашқария сақауланып шыңғырып жіберді.
 Рас па?
 Рас болмай.
 Көйлегі құрып кетсін. Түнгі рейспен Алматыға ұшам. Күтіп алыңдар.
 Тым асықтың ғой.
 Бір қайыршының қолында кетсін деп отырсың ба?
 Бас па?
 Миллионды айтам. Осы сенің жайбасарлығың-ақ өлтіріп болды-ау.
Айым мен Ықас түнгі сағат үште Парижден келіп қойған рейсті тосып алды. Асығыс оралды деген-

де де... Бума-бума жүк шағын «Лексусқа» зорға сыйып, ерлі-зайыпты екеуі бірінің тізесіне бірі мініп 
қайтты.

Қашқария бір мақсатқа белді бекем бумасын деңіз... Келе сала Айым әзірлеген шай үстінде орта 
бойлы, толық, бұғағы жиған көрпедей текшеленіп тұрған әдемі келіншектің көзі шоқтай жанып, маз-
дап отырды.

 Әй, қыз, – деді қолма-қол Айымға тарпа бас салып. – Сол Дәурен деген бала екеуің әлгі Ноэльді 
әулие тұтып жүрді деп еститінмін. Бас – сол баланың қолында. Ол баланың қайда екенін сен білесің. 
Шыныңды айт! Бізді әке-шешеміз десең.

 Мам, мен Дәуренді де, басты да білмеймін. Хабарым жоқ. Ал, Ноэль ағаны танығаным рас. Сосын 
айттым ғой, мен үшін әуре болмаңыздар деп. Бәрібір кандидаттық қорғамаймын.

 Неге қалқам-ау, – деп Ықас жаймашуақтанды.
 Керемет деген Қайып пен Баймахан ағаның түрі анау болса... Жиреніп кеттім, бәрінен, папа. 

Босқа қинама мені. Шетелге кетіп өзге ғылымның жолына түсем.
 Өзіңе тартқан қаншықтың оңбайтынын роддомға бармай жатып-ақ білгем. Сонан соң әулие емес 

деші мені. Ертең таң атсын осыдан, – деп Қашқария сол суымаған, маздаған қалпы төсегіне құлай 
кетті.

Көрпені көлденең жамылған Ықас мол денесін икемдеп:
 Ық, әкелші бір иіскейін. Ық, сағындым ғой, – деп баяу сыбырлап еді.
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 Жоғалшы әрі! – деген қатқыл үнді естіп, көтеріп алған басы көпшігіне қайта домалады.

* * *
Қайып қолындағы газетті аударып-төңкеріп біраз отырды. Сосын шыдамы қашып телефонға 

жармасқан. Министрлікте жасайтын, өзі іш тартып жүретін жігітпен құпиялап сөйлесті.
 Қалқам-ау, түсінбей жатырмыз. Махамбетке Алматыда мүсін қойсын. Дұрыс делік. Азаттықтың 

аңсар бейнесі. Ал, оның әлгі жоғалды деп жүрген басына Халықаралық «Бәйтерек» қоры бір миллион 
доллар ұсыныпты. Осы шын ба? Әлде біреудің қалжыңы ма?

 Рас сөз, ағасы, – деді жігіт те өзінің жорға жүрісінен жаңылмай.
 Әркім қолына түскен қу басты ала шауып берекелеріңді келтірмесе болды да...
 Олай істей алмас. Көрден қазып алған кезде Ноэль мен Әлімжан Сақтаевтың жасаған бас 

өлшемдерінің бәрі бар деп есіттім.
 Е, жарайды. Біздікі, әйтеуір ортақ істің қамы ғой, – деп Қайып теке сақалын алақанымен уқалап 

кетті. Өткенді ойлап өкінді. Сол қу басты Ықас тегін ұсынып, көкелеп тұрғанда қолтығына қыса 
кетсе қайтер еді? Даңғарадай төрт бөлмелі пәтерінің бір бұрышында жатар да қояр. «Керек тастың 
ауырлығы жоқ» деп шалдар қақсап өлген. Бақса осыны біліп айтқан екен-ау.

Анау жолы Ықастың дастарханында Баймахан екеуінің ортасына от лақтырып ойнап, ақыр соңы 
қан-жоса төбелеспен тынған.

Қалың қасы ұйпа-тұйпа боп Баймахан өлсе де ерісіп өлетін неме ғой. Алдымен бетіне виски шашып 
бар пәлені бастаған өзі. Бұл да қарымтасына қолындағы вискиді төбесіне лақ еткізіп құя салмай... Қап, 
дәу бокалмен шекесін жарып жібергенім ұят болды-ау, – деп өзін-өзі іштей нығыртып біраз отырды. 
Бірер мәрте телефонға қолы барып та қалды. Шоқ ұстардай қайтадан тартып ала қойды.

Сол төбелестен кейін академияның екі бірдей институтын басқарып отырған екі басшы жұмысқа 
екі жақтағы есіктен кіріп жүрді. Ғайыптан кезіге қалса, мойындары жарға қарап сіресіп қалғандай 
көрмеген боп өте кететін. Енді онымен қалай тіл табыспақ? Мына ортақ ырыздыққа бірігіп, қалайша 
тізе қоспақ? Жалғыз-жарым адамға бой беретін бейнет емес қой, мынау.

– Ағай, ниетіңізге рахмет. Сізден қорғамаймын, – деп қызы аспирантурадан бас тартқанымен 
Ықасты икемге көндіру оңай. Нәті жуас. Ыңғайшыл. Ал, әлгі көркем келіншегі аузын ә деп ашса ақша 
көрінетін нағыз дүниеқоңыздың өзі. Мына дүрбелеңде олар да қарап жатыр дейсіз бе?

Осы оймен үйіне телефон шалып, Дүриямен кеңескен.
– Менің саусағымды сындырып, онымен қоймай, әлгі итжегір жылтырағын жұлып әкеткен 

жүзқара қатынмен қайтадан ауыз жаласуым керек пе? Сен не деп отырсың өзі? Есің дұрыс па, 
деймін, есің?

– Тоқтай тұршы, мәселе – саясатта...
– Саясатыңа сиейін! Мә, саған, мә! – деді күйеуін көріп тұрмаса да балан үйрегі мен ортан 

терегінің ортасынан бас бармағын шығарды. Қайыптың көз алдына өзіне етене таныс бас бармақтың 
қып-қызыл бояулы тырнағы елестеп кетті.

* * *
Айым ерте оянып, «Лексусына» отырды да көше қуалап тез айдады. Дәуренге жеткенше асық. 

Жоғалған бас, оған тігілген сыйақы талайдың табанына сынап төгіп, сырғанатып жіберген. Үйдегі 
ұрыс-керіс анау. Шешесі ұйқысынан тұра сала күйеуінің желкесіне мінер. Екінші жақтан шаужай-
ласып ғылыми-зерттеу институтының ғалымдары шығар. Бәрі жабылып Дәуренді тауып алатындай, 
басты қолынан жұлып әкететіндей көрінді.

Дәурен бақ ішінде өзімен-өзі ойға батып тұр екен. Айымды көріп алдынан жүгіре басып шықты.
 Келдің-ау, әйтеуір, – деді қолтығынан демеп. – Атамыздың басы айдалада қалмас деп ем. Іздеуші 

табылды ғой. Сүйінші, жаным, сүйінші!
 Сүйіншің әзір. Жүр жертөлеге кіріп, ақылдасайық.
 Дәурен, – деді тізе бүккен Айым. – Бүкіл Алматы қазірде өзіңді шам алып іздеуде. Бәрінің де 

көкейін ақша тесіп барады. Не істейміз?
 Мен де оны ойлағам, Айым, – деді бұл байсал тартып. – Бас алдымен – Махамбеттің өзінікі, 

ал сыйақы Құрақ атама тиесілі. Жермен-жексен боп жатқан моласын тауып берген сол қария. Одан 
кейінгі құрмет иесі – Ноэль аға. Қалғандарыныкі – құр әурешілік. Ал, екеуміз тек қана перзенттік 
парызымызды өтедік. Бар-жоғы сол!

 Жақсы көрем сені! – деп Айым ұшып тұрып Дәуреннің бетінен шөп еткізіп ерін ұшымен сүйді. 
– Сенің осылай деріңе сеніп келгем ем. Жарайсың!

 Енді екеуміз Құрақ атама хабар салайық. Ешкім сезіп қалмасын. Келіп, басқа өзі иелік етсін.
 Қария кісі Алматыға жетем дегенше көп уақыт өтер. Оған дейін ақынның ескерткіші де ашылып 

қалар...
 Дұрыс айтасың, – деді Дәурен қостай кетіп. – Басты әзірге ұры-қарының қолына түсіп кетпеуі 

үшін осы жертөледе сақтаймыз ба? Жоқ, әлде өзге бір тасалау жерге көшіреміз бе? Ойланшы.
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 Меніңше осы жертөледен басқа ыңғайлы орын жоқ. Әрі аруақтармен де кездесуіміз бар ғой. 
«Қазақстанның жаңа тарихы» кітабына жазғандарыңның бір әрпін қисайтпай басамыз деп отыр.

 Ендеше үш мәселе. Бірі – күндіз-түні мен осы жертөледен шықпауым керек. Әйтпесе, көзге 
түсем. Бірлі-жарым таныстар бар. Екіншіден, жертөле іші қыста от жақтым ғой, жары күреңітіп, 
ыс исі шығып кетті. Екеулеп ақтап алайық. Үшіншіден, өзің күн сайын маған келіп-кетіп тұрасың. 
Келістік пе?

 Келістік, – деді орта бойлы орнықты қыз.
Екеуінің әк езіп, жертөледегі темір кереует пен бірер орындықты есік көзіне шығарып қойғанын 

бақ ішінде тыныстап отырған үй иелері көріп риза кейіппен бас изеді.
– Жарадың, жігітім! Ақыры байдың қызын уысына түсіріпті, – деп Аркадий Васильевич 

жанындағы бойы мен ені бірдей кемпіріне қарап көзін қылмаңдатты. – Енді екеуі тұрайын деген ғой. 
Жертөлені әктеп жатыр.

– Екеуі тұрса пәтерақыны өсіру керек. Газ бен жарықты көп пайдаланады, – деп біз сұғып алсаң 
да былқ етпейтін бәйбіше ақшаны ойша есептеп кетті.

* * *
Қала әкімі Имаш ақынның даусынан шошып оянды. Таң саз беріп қалыпты. Алматы халқы әлі 

қалың ұйқысынан ояна қоймаған сынды. Қағыс көшеден бірер машинаның зыр қағып өткенінен 
басқа бөгде дыбыстан ада. Балконға шықты. Терезесін ашып таңғы саумал ауаны көкірек кере жұтты. 
Көрген түсін өзінше жорып біраз тұрып қалды.

– Иншалла, – деді іштей, – Махамбет атам аян берген шығар. Өзі ежелгі Сарайшық қаласының 
құм жұтқан, су кемірген төбесінде жападан жалғыз тұр екен. Не іздегенін кім білсін, көз талдырып 
алысқа қарайды. Қарсы алдында ойнаған жібек сағым ба, мұнар ма арбасып алысты көрсетер емес. 
Бір жағы иен дала. Оң қолда күмістей аунап, шымырлап Жайық ағып барады. Жағалай біткен бала-
пан құрақ баяу ескен самалмен ырғалып, тыныштықты ұйытады. Жайықпен жарысқандай анадай 
жерден бір қора шаң көрінеді. Түйдегін жазбай келе жатыр. Бір мезетте қою шаңды артқа тастап, 
сытылып ақбоз атты шықты. Ақбоз сәйгүліктің төрт аяғы жерге тимей ұшып келе жатқан сынды. 
Күмістелген жүген мен құйысқанды қалмақ бас ердің үстінде Махамбет отыр. Бес қаруы – бойында. 
Қараса, ұшып келе жатқан ақбоз сәйгүліктің тізгіні жоқ, шорт кесіліпті. Үстіндегі ақынның басы жоқ. 
Екі қолын Тәңірден әлдене тілегендей көкке созған. Ақбоздың сауырында ақынның мойнынан аққан 
қан тамшылары бармақтай-бармақтай боп қатып қалған. Сол жарық жұлдыздай аққан қалпы мұның 
жанынан өте бере: – Оян, ботам! – десін қаһарлы дауыс. – Оян, ботам!

Оянып кетіп, ойға шомып тұрысы – осы. Жебеп-желеп жүр ме, жарықтық. Әлде... Астындағы 
ақбоз сәйгүлігі... Табаны жер иіскемейді... Жалт-жұлт етіп өтіп бара жатқан заман-дағы. Тізгіні 
кесілген... Бас жоқ... Кезінде оған уақыт пен оқиғалар итжығыс түсіп тізгін берді ме? Басы да 
әлдекімнің қанжығасына байланды... Соңында басы жоқ үркек тобыр қалды. Кейінгі ұрпағына 
назырқанып бара ма? Әлде басын өзі іздеуге шықты ма? Әйтеуір қаһарлы дауыс құлағына құйылып 
қалғандай шыңылдап тұр.

Күн ауысымы жексенбі болса да жеделдетіп киініп жұмысына келген. Әлгі дауыс бәрібір байыз 
таптырар емес. Телефон құлағын көтеріп, министрге қоңырау түсірді.

– Мұхас Аббасович, амандық. Ескерткішке қанша жоба түсті?
– Қырыққа таяп қалды. Қорытындысын шығарар уақыт жетті. Алдымен өзіміз таңдау жасайық. 

Комиссияға ұнатқан екі-үш мүсіннің жобасын ұсынармыз.
– Бастан не хабар бар?
– Іздеуші көп.
– Апыр-ай, а, нәтиже шықпай тұр әзірге, – деп қала әкімі күрсінді.
– Табылады. Уайымдама, – деді министр нық сөйлеп.
– Мұхаммед пайғамбардың тікелей ұрпағының сөзіне сенеміз де... Тегін жерден емес қой.
– Ендеше ертең дүйсенбі күні жобаға отырайық. Комиссия мүшелері тегіс жиналсын. Үздігін қор 

төрағасына табыстаймыз.
– Менің де ойым осы. Хош.

* * *
Ақтың реңі қайтып, қызыл іңір үстемдік алған шақта Ноэль оңашаланып, тау етегіне беттеген. 

Етегін еркін жайып келе жатқан қараңғылықтан биік таулар да сескенетіндей. Иықтаса қалыпты. 
Бой тоңазытатын салқын леп есті. Тау басынан бозғылт мұнар етекке жылжиды. Бұлт емес, түтіннен 
бөлек, түткен жабағы жүндей бұл не өзі? Ноэль аңтарылып, бойын қымтады. Жанына таяп кеп қалған 
бозғылт мұнардың ішінде алуан сәуле ойнап, көріністер оянды. Мұның аяғынан әл кетіп, тәлтіректеп 
жанындағы жуан қарағайға сүйене берген...

Бес-алты пәуескелі ағылшын әлде мексикалық төрелер қоңырау қақтырып айдау жолмен келе 
жатты. Жан-жағын жүз қаралы әскер қоршап, қорғауда. Аттары ойнақшып, ауыздығымен алысады. 
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Сәнді, салтанатты топ.
– Тоқтаңдар! Осы жерге түнейміз. Қалған аборигендерді таң ата аулаймыз.
Жуан полковниктің даусын күткендей, бәрі ошарыла қалсын. Пәуескеден аппақ мұрты салбыраған 

шал, мықыны былқылдаған бапты бәйбіше, бозбала мен бойжеткендер өріп түсе бастады. Бой жазы-
сып, күлісіп мәре-сәре. Шеңбер жасап туарылған пәуескелердің сыртына ағаш қоршау орната баста-
ды. Қоршаудың қақпасы алдына екі қарағайды көмісті. Жоғары бұтағына адамның екі басын шаныш-
ты.

– Кеше ғана кесіп алғанбыз. Жабайылар енді маңымызға жолап көрсін, – дейді әлгі полковник 
мейманасы тасып. – Уайымсыз болыңдар ханымдар мен мырзалар!

Ноэль есеңгіреп, өң мен түстің ортасында тұрған. Есін бір жиғанда айқай-шу үдеп кеткен екен.
– Апачи!
– Джеронимо жауыз!
– Келіп қалды!
– Атыңдар тез!
Қайдан шыққанын, ала аттылы екі үндіс ағызып келе жатты. Бауырын төсеп шапқан аттардың 

тұяғынан от өргендей. Жайдақ мініпті. Ұзын қара шаштары жалбырап желмен ойнайды. Бажылдап 
жылаған қатын, бақырған бала, дүркін-дүркін шаңқылдап атылған мылтық даусы тау аңғарын дүр 
сілкіндірді. Солдаттар жатып, тұрып бей-берекет жүгіріседі.

Аттылы екі үндіс бұларға жете бере ат басын сәл ірікті де, садақтарын шірей тартысқан. Қос 
қарағайдың бұтағына ілінген екі бас допша домалап түсті. Еңкейе берді де көз ілеспес шапшаңдықпен 
ілді де кетті...

– Ат дейм, иттің күшігі! – деп жуан полковник дамбалшаң жүгіріп солдаттарды қарғап-сілеп 
жүр. Құтқармады. Ала аттың бірі созыла барып омақаса құлаған. Оқ иесін де жайратып салыпты. 
Жүз қаралы солдат қалың жаудың бетін қайырғаннан бетер андағайлап жүгіріскен. Екінші үндіс со-
надайдан орағыта шауып жолдасына алдымен жетті. Ажал оқ тиген. Қайран жоғын көрді. Көрді де ат 
үстінде тұрып жолдасының басын кесіп алған. Үш бас қоржынында кетіп бара жатты. Биік шыңға ала 
ат билеп көтерілді. Талтақтап жүгірген жүз қаралы солдат бұл кезде бассыз денеге әзер жеткен.

– Ей, полковник, мен – Апачимін!
Тау жаңғыртқан дауыстан бозғылт мұнар көшіп жүре берді.
Есін әрең жиып, шатырына оралғанда Харлин мұны күтіп отыр екен.
– Үрейленбе, бауыр, – деген ол мұның иығына қолын салып. – Бұл – елес. Өткен күндер елесі. 

Жиі-жиі қайталанады. Уақыттың құпиясы шығар. Сен Апачидің бір ғана ерлігіне куә болдың. Ал, ол 
жауларымен отыз жыл осылай арпалысты.

– Екі аттылы қауіп-қатерге қарамай басты неге алып кетті?
– Оны дұшпанға қалдыруға немесе жоғалтуға болмайды. Бұл сүйекке таңба!
– Жолдасының басын неге кесті?
– Оны тағы да қарағай басына іліп, мазақ етуі керек пе?
– Ал, мен жау қолына түсіп қалсам ше? Сен не істер ең?
– Мына қанжарды сол үшін беліме байлап жүрген жоқпын ба?
Харлин аппақ тістерін ақсита күліп Ноэльді құшақтай алған.

* * *
Алматының көшесін әншейінде алашапқын ғып жүретін Әлімнен бұ күндері тіпті маза қашқан. 

Қарауындағы бес-алты жігітпен он-он бес жылдан бері екі-үш базардың «крышасы» еді. Пышақ ұшы 
майдан кеппей дәуірлеп-ақ баққан. Ық жағынан аш ит жүгіріп өтетін небір сараң байлардың өзі есігін 
екпіндей ашып кірген көзі тұздай, шықшытты, қақпақ жауырын қоңыр жігітті көргенде тізеге діріл 
жүгіріп, сасқалақтап сейфінен кілтіне жармасатын. Лә дейін десе, офис сыртында аңдып тұрған бес-
алты баскесердің ортасына түседі. Одан да ай сайынғы жарнасын төлеп, жай алып, жалпақ басқанды 
қош көреді. Алғашқысында бәрі де ерін бауырына алып тулаған. Етіңнен ет кесіп беру оңай ма? 
«Ақша – қолдың кірі» деген даңғой қазақтың сөзі. Күндіз тапқанын түнімен санап, есепке семіріп 
отырғанда... Бірақ бас шайқасаң бітті самайыңа, алдымен, пистолеттің суық мұрны тақалады. Тіпті 
оған да көнбейтін телі болсаң, алдымен, салық инспекторы бас сұғып есеп-қисапқа қанығады. Басын 
екі иығына алма-кезек тербеп ол кетеді. Оның ізін баса қаржы полициясы сау ете түседі. Жүздері 
суық жігіттердің сөзі де шоттың тасындай санаулы. Әрі тиген жерін қарып түседі. Осы кезде естеріне 
Әлімді алысады. Көкетайлап табысады. Сол сол-ақ екен тексеру тыйылады. Тергеуші де жөнімен 
жоғалады. Содан кейін оны құтқарушыңдай көрмеске амал қайсы?

Соңғы жылдары жағдай күрт өзгерді. Алдымен Әлімнің сенімді екі жігіті қарсы топпен теке-
тіресте оққа ұшты. Үш жігіт полицияның қолына түсіп, ұзақ жылдан арқалады. Атбасарда ағаш 
төсектің үстінде жатыр. Баяғы заң орындарымен ауызбірлік жоқ. Олардың денін бандиттермен ым-
жымың бір деп погондарын жұлған. Абыройларын ит құйрығына байлаған. Әлім болса жанын аузы-
на тістеп қашып, жалдамалы пәтерде бұғып жата қалған. Жанындағы жалғыз Жорик – қолғанаты. 

104 № 3 (68)/2019



Тамақ та тасиды, хабар-ошардан да кенде қылмайды. Жас та болса, мұның жұдырығының астында 
өскен жылмақай жылтыр сарының өзі. Базардан безіп шыққалы, қатынымен ажырасып, коттедж, 
жеңіл көлікті беріп шыққалы мұның да әншейіндегі алып-ұшқан көңілі баяу. Таусылмастай көрінген 
көп байлық сарқылып, башпайдың тырнағындай ғана бірдеңе қалды. Қол жалап күнелткен күшіктей 
Жориктің өз бетімен бірдеңе олжалай қоюға шамасы жоқ. Не істеу керек? Міне, осы сауал Әлімді 
жан-жағынан жүндей түтіп біткен. Күн көзіне шықса болды... Қолына сылдырлап кісен түседі.

– Іздеу жарияланыпты. Фотоң газет, теледидар бетінен түспейді. Біздің шеф прямо киножұлдызға 
айналды, – деп Жорик сүйінші сұрағандай тамсанған.

Тепкінің астына алып, қан жалатып жіберейін деп бір тұрды да іштей тынды. Енді жанынан бұл 
қашып кетсе, күні кімге қарамақ? Қалтаң-құлтаң жүргенінің өзі көңілге медеу.

Әдеттегідей кештетіп есікті абайлап ашып кірген Жорик: – Шеф, – деді келе сала. – Бір қызық 
хабар бар. Мә, мына газетті оқы. Какой-то бір ақынның басы жоғалыпты. Соны тапқан адамға...

Әлім газетті қолынан жұлып алды да әрі қарай сөйлетпеді.
– Шай әзірле. Оттамай!
Мына хабарды оқып Әлім ойға кетті. Қиялы байып, шартарапты шарлады.
– Әрине, сауаптың ісі, – деп өз-өзінен күбірледі. – Әркімнің көз жасына суарылған ақша емес. 

Арам дүние – байлық боп жұқса жұғар еді ғой. Қалай келді, солай жоғалды. Кемді күн тайраңдағаны 
кімге дәрі? Қарғыс та – қақпанның бір түрі. Бір тісіне ілінген соң оңайлықпен босата ма?

Әлім осыны ойлағанда өз-өзіне таң қалды. Бұрын «байлар да басқыншы сияқты. Уақытында соққы 
бері тоқтатпасаң қауіпті. Әлсін-әлсін қолтықтарына қар жағып, сабасына түсіріп отырмасаң, бой бер-
мей кетеді» – деп, дүниенің бәрінен өзінің үлесі, алажағы бардай көретін. Жалдамалы пәтерде бұға 
қалған соңғы үш ай өзін өзгерте бастаған-ау. Бойы да, ойы да тазара жаздап, баяғы студент кездегідей 
сабасына түсіп, пәсейіп енді сауап деп отырғанын қарашы. Бір кісідей ақылды, айбатты жігітті осы 
тар кешуге салып жіберген, қайтып құшағынан босатпай қойған кешегі қоғам ауысқан тоқсаныншы 
жылдардағы дүрбелең. Жастықтың өзі – жарты мас. Қол-аяғын дедектетіп алды-артына қаратты ма? 
Айналасына өңшең спорттан тауы шағылған жігіттің сырттаны үйіріліпті. Жайларына қарап жүрмей 
тақымдары қышып шетелдің жүйрік көлігін мінгілері келіпті. Иықтары қышып, үстеріне қызылды-
жасылды бешпет кигілері келіпті. Институттан қол үзе жаздап жүрген оларға мұның алғыр ойы ғана 
жетіспей тұрыпты. Әлгілермен қант пен балдай боп табысқан... Әттеген-ай!

Шайын ұрттап отырып, терезеге көз тіккен. Түнгі Алматының ұйқыға бас қояр түрі жоқ. Қайшыласа 
шапқан жеңіл көліктер мен дуылдаған жастар құс базарындай қиқу салады. Көзін тайдырып әкетті.

– Иә, сауаптың ісі, – деді тағы да. Махамбет те мұның өзі сияқты заманында басбұзарлау болған. 
Хан мен байлардың ышқырындағы битті санатып, басы артығын тартып алсам деп айбат шегіпті. 
Бірақ ол, алдымен, халқым, қарындасым деген. Бұл ше? Аузын ашса ақша депті, көмейін ашса көр 
көрініпті. Жоғалған басты ақынын ардақ тұтқан елге тауып беріп, сүйіншісін қалтаға басса, ебін 
тауып көз көрмес, қол жетпеске жоғалар еді. Аз да болса ар алдында тазарар еді. Қашаған жылқы 
құсамай адал тірлігін бастар еді. Бірақ қалай? Қайтіп табады ол басты?

Студент кезінде бір мұражайға бас сұққан. Ана батырдың шашақты найзасы, киген сауыты, мына 
бидің ұстаған қамшысы деген көне дүние көздің жауын алады. Қызықтап ұзақ жүрді. Табанынан то-
зып барып мұражайдың бір қызметкерінен сұраған: – Осының бәрі рас па? – деп. Жас қыз иығын 
қиқаң қақтырып біраз тұрды да: – Елден жинап алған зат ғой. Нақ сол адамдардікі екеніне өзіміз де 
сенбейміз. Жоқтан жақсы, – деп құтылған. Осыны естігенде мұның алақызба көңілі суып сала бер-
ген. Әй, бәсе! Сүрініп кеткеніне қарамай, тоңқаңдап алға ұмтылатын бұ қазақ қайдан ғана мұқият, 
мүттәйім бола қалды десе... Көбі көз алдаған мүлік екен.

– Жорик, кел қасыма, – деді көзіне ұйқы тығылып, маужырай бастаған серігіне. – Әкел құлақты! 
Құпия сөз бар...

* * *
Күн ұясына талықсып барып жығылған. Ақ түн енші алып жатты. Санкт-Петербург шаһары 

у-шудан басы қатып тұрды. Аспан өңіп кеткен, ажарсыз. Желбегейге тиер жел бар. Нева да тыншыр 
емес. Бетон жағалауға жеткенше желкелескен толқындар бір-бірін өлтіріп жатты.

Слава сағатына қарап тағатсызданған. Мана көпір жиегінде кездесеміз дескен. Абраам неге 
кідірді? Жүргінші көп. Ақ сәулеге шомылып сеңдей соғылысады. Әй, бірақ, қысқа күнге қырық жер-
ге көмбе көмген қу емес пе? Тағы бір айла-шарғысы да. Қартайып қалғанымен өзінің криминалды 
топта беделі бар. Басшысы да, қосшысы да емес. Солардың ақыл қалтасы. Дегенмен соңғы жылдары 
қашты-қудыдан тартынып, жеке әрекетке жиі барып жүр. Былтыр Айвазовскийдің атақты бір карти-
насын шетелге түпнұсқа деп жасырын өткізген. Онысы көшірме боп шығып басы дауға байланған. 
Жаналқымда жиған-тергенін беріп құтылды дескен. Рас шығар. Мұнымен сөйлескенде тісін жасы-
рып, тілін көрсетіп-ақ баққан. Әйтпесе мәймөңкеге жоқ еді. Әне, өзі де келіп қалды. Асығып емпеңдеп 
басады. Басының бәрі маңдай. Екі самайда толар-толмас екі уыс шаш.

– Слава, кеше «Россия 24» каналынан берілген жаңалықты көрдің бе? – деген айналасына абай-
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лап көз сап.
– Жоқ.
– Ендеше тыңда. Қазақтардың ертеде өлген бір ақынының басы жоғалып кетіпті.
– Жоғалсын.
 Өй, сенде бір... Соны тапқан жанға бір миллион доллар ақша ұсыныпты.
– Оны қайдан табамыз?
– Қажеті жоқ. Енді ақылдасатын шаруа бар. Сенің қолыңнан келеді.
– Айта бер.
– Мұсылмандар өз бастарына ие бола алмай жүріп... Өлгендердің басын іздеуге шығыпты. Қапы 

қалмайық.
– Тапсырма қандай?
– Эрмитаждың қоймаларының бірінде Кенесарының басы сақтаулы. Мен жолай алмаймын. 

Құйрығымда қоңырауым бар. Сенің жөнің бөлек. Әзірге өмірбаяның таза. Қырағы көзге ілінбегенсің.
– Сонда...
– Сол басты алуымыз керек. Сақтап қоямыз. Қазақтар түбі оны да іздейді. Сол кезде сауда қызады. 

Қымбатқа өткіземіз.
– Қиын.
– Күзетшінің тілін тап. Қалғаны оңай. Жолын өзім айтам.
– Ойлап таппайтының жоқ, шеф!
– Пайда ортақ. Жарма-жар! Келістік пе? Әкел қолды!
Ақ түнде алысқан қолдар ұзаққа дейін ажыраспаған.

* * *
Таң атқалы Қарауыл қол-аяғын бауырына алып, бүлкіл қағып, тыным алар түрі жоқ. Кеңсесіне 

қайта-қайта кіріп-шығып, есік алдында кезіккен әлдекімнен: – Осы Құрақ ағам қайда жүр? Әлгі 
ұрыларға қолды болған жылқысын тапты ма өзі? – деп сұраған. Онысы жауап беруге ерінгендей 
бетін тыржитады.

– Қайырым қашқан. Бұлар ағаны іздейтін бе еді? Өңшең безбүйрек неме! – деп даусын әжептәуір 
көтеріп, біраз адамға естірте айтты.

Кабинетіне қайта оралып, бухгалтер келіншекпен сыбырласқан. Алақандай ауылдың бар 
жаңалығы, жатып-тұрғаны аузында жүретін жайнақ көз келіншек: – Естіген жоқ па едіңіз? Не ғып 
айтпағам? – деп алдымен өзіне-өзі таңқалып алды. – Көрші ауданда ұрылармен соттасып жүріп, 
оңбай жеңіліп, инфаркт алып құлапты.

– Ол қалай? – деп ауыл әкімі шошыды.
– Солай, – дейді үркек жылқыдай ұшқалақтау келіншек. – Мықтымен соттаспа деген. Біздің 

шалдың арызын заңның тармақтарына салып, айналдырып-айналдырып жіберген судья өзін жалақор 
ғып шығарыпты.

– Ужас! – деді Қарауыл санаулы орысшасының бірін шығындап. – Дер кезінде не ғып естімегем?
– Ә, – деді бухгалтері есіне енді түскендей. – Өткен жолы өзіңіз кеңседен әлгі оппозиционер 

Иса екеуін желкелеп шығарған соң бұл жаңалықты сізге жеткізбеген екем-ау.
– Қой, – дейді ауыл әкімі қабағын түйіп. – Осы жұртқа жөнін айтсаң да желкелеген боп көрінеді. 

Әлгі берекетсіз Иса шығар жүйкемді тоздырған. Құрақ ағам...
Түкке түсінбеген жайнақ көз келіншек қиылып түскен қасын жоғары-төмен дірілдетіп өз орнына 

кеп отырды.
Ауданға тартып кеткісі кеп бір қопарылды. Құрақ ағасының көңілін сұрап, сорпа-суын жеткізіп... 

Ақша көрсе бітті, аузы солай қарай қисайып кететін әлгі судьясы түскірмен де сөйлесіп... Қысқы 
соғымың менен. Қысыр бие. Құрығанда табан шығады десем...

– Бадымша дейім, – деп жаңа ғана отырған орны суып үлгермеген бухгалтер келіншекті өзіне 
қайта шақырды. – Жаманымды саған ғана айтам, жақсымды – жатқа... Өзімсің ғой... Мен алыс 
жолға жүргелі отырмын. Қауіп-қатер, бәле-бәтер, шабысы мен табысы да аз болмас. Көрші ауылдағы 
сыған шатыс карта ашатын келіншек сенің құрбың еді ғой.

– Жай танысым. Қайдағы құрбы...
– Мейлі. Қазір машинама отыр да соған тура тарт. Карта ашып сөйлесін. Алыс сапарға жалғыз 

аттанғаным қол ма, әлде топ құрап барайын ба? Ұмытпай болашаққа да бал салдыр. Мә, тұтас мың 
теңге.

– Мың теңгеге бола аузын ауыртпайды.
– Енді ше?
– Құрығанда...
Қарауыл жалма-жан қолын екінші қалтасына сұғып бес мың теңгені Бадымшаның алдына тастады.
– Мә! Тек тездетсін. Бәлденгеніне қарар уақыт жоқ. Үкіметтің шаруасы.
Түс ауып кеткелі ауыл әкімінен маза қашқан. Бұлар неге кешікті деп есік, терезеге жаутаңдап, 
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сағатына қарағыштап бітті. Машинаны ызғытып айдай алмайды деп сыртынан шопырын балағаттады. 
Үстіне әлем-жәлем көйлегін киіп алып ел кезіп кеткен шығар, деп сыған шатыс келіншекті сыбады. 
Төсекте ылдым-жылдым болғанымен оның да жоқ жерде екі аяғын тең баса алмай қалатыны бар деп 
Бадымшаны бір түйреп өтті. Тағатты таусып барып күн екіндіге ілінгенде бухгалтері де жетті-ау.

– Сүйінші! – деді есіктен енген бетте Бадымша қиылып түскен қасын жоғары төмен дірілдетіп. 
– Көрші ауылда сүндет тойда отыр екен. Қуалап жүріп әзер таптым. Картаны алдына жайып жіберді 
де талып түсе жаздады.

– Иә, сосын, – деп Қарауылдың құйрығы креслоға сыймай дөңбекши берді. – Айтшы тез!
– Жаңа талып түсе жаздады дедім бе? Сосын «Сүйінші!» деп айқайлап жіберді. Бес мың теңгені 

өрттей ғып алдына тастай бердім.
– Тоқ етерін айтшы. – Қарауылдың жүрегі үлпілдеп, жаны шығып кете жаздады.
– Сапарға жалғыз өзі аттансын. Жоқ іздеп барады екен. Мақсатына жетеді. Мол олжаға кенеледі. 

Қанжығасы майланады. Ауылға абыройы асқақтап қайтады, – деді.
– Алла-ай, не дейд? Күткенім осы ғой!– деп орнынан опыр-топыр атып тұрып Бадымшаға 

ұмтылған. Жайнақ көз келіншектің келе қылдырықтай белінен екі орап құшақтап, қаймыжықтай 
ерніне ауызды салған.

– Мұртыңыз... Жаным-ай..., – деп Бадымша жұтқан демін жартылай шығарып, буыны құрып 
бара жатты...

* * *
Экспедиция мүшелері Мәскеуге аттанып кеткенімен Аризонада екі адам негізгі топтан бөлініп 

қалып қойған. Бірі – Ноэль да, екіншісі – Коля Петров. Ноэль қорғанды әлі де үңги қазғысы бар. 
Құпия көмбе табар. Ғылымда тосын жаңалық ашар. Құпиясы болмаса апачилер осыншама зәулім ғып 
қорған үйер ме еді? Оған мамонттың басын көміп, қарауыл қояр ма еді? Жо-жоқ, тегін емес. Әрі 
ұстазы соңғы жылдары жіңішкелеп ауырып жүр. Атағын да, абыройын да өзі еншілесін. Жасаған 
сияпаты болсын. Көңілі көтеріліп, көркем сабыр алар.

Осы ойын Харлинге айтып еді: – Қорғанды сенен аяр дейсің бе? Әлің жетсе ақтара бер, – деген.
Ал, Коля Петровтың жөні бөлек. Әке-шешеден жастай қалып «Балалар үйінде» өскен. Үйленіп еді, 

сәтсіз. Дала кезіп алты ай жаз үй көрмейтін немені қайтсын. Кезекті сапардан оралғанда келіншегі 
жаңа күйеуімен жарасып отырыпты.

– Тәпішкіме дейін аяғына кигізіп қойыпты, – деп кемсеңдейді қамкөңіл жазған. – Орыстың 
бүкіл еркегі құлдықта жүр. Әйелінің қолына кіріп. Түбі біз оңбаймыз!

Негізгі топтан жырылып қаларда тайпа көсемінің алдына кеп шөкелей жығылған. – Жетім өскем, 
жалғызбын. Үй-күйім жоқ. Осында қалайын. Тайпаңызға алыңыз.

– Не үшін? – деп қызыл иек шал сығырая қарайды.
– Еркіндік үшін!
– Ойың әлі піспепті. Дүниенің қол-аяғы байланған. Ал, сен еркін болсам дейсің.
Сонадай жерден байдан жастай қалып, құмардан шықпай жүрген Луиза көлденеңдеп өте берді.
– Бәрібір сіздердегідей еркіндік еш жерде жоқ.
– Ендеше ант бер. Адалдығыңа!
Петров еңбектеп кеп тайпа көсемінің қолын сүйіп жатты.
– Ант!
– Сен орыс емес, енді апачисің!
– Құп!
– Бар. Анау шет шалашыңның орны. Көтеріп ал!

* * *
Қайып пен Дүрия ертеңгі шайдың үстінде әрі-бері ырғасып, бір-біріне жеңістік бермей біраз отыр-

ды. Ықас пен Қашқарияның атын естігенде шабына шоқ түскендей мөңкіген келіншек Баймаханның 
аты аталғанда сәл-пәл саябырсығандай болды. Осы тыныштықты пайдасына жыққысы келген күйеуі 
тұқшиып, теке сақалымен қайта-қайта тамағын шөткілеп – Ым... Соны айтам. Артынан ақылға сал-
сам кінәнің көбі өзімде екен. Тентекті тезге салып қалған тектінің тұқымы емеспін бе? Қақ шекеден 
қонжитып жіберіппін... Ұят екен.

Дүрия күйеуінің көкейінде не жатқанын сезіп отыр. Бұл Ықастарды маңайлатпай қойған соң енді 
Баймаханмен тізе қоспақ. Сәтін салса олжа бөліспек. Атақ-абыройға ортақтаспақ. Сонда да әйелдік 
менмендігі қайтпай:

– Құдайға не жаздық, бас деген пәле шықты ғой. Тып-тыныш өмірімізді аласапыран етіп. Жұрттың 
бәрі дүрлігулі. Құлақтарын қайшылап, бұрыш-бұрышты тіміскілей бастапты. Өңшең ашкөз неме.

– Миллион доллардың қызуы шыдата ма? Бұдан да өткен сорақысын көрерміз әлі, – деп Қайып 
үнін тіпті жусатып келіншегінің ыңғайына құлай берді.

– Әлгі Ноэль деген қаңғыбас Аризона штатында жүрген көрінеді.
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– Оны қайдан есіттің?
– Кеше телевизордан берді. Тағы да көр қазып жүрген шығар. Сұғынбаса, жүре ала ма бұлар?
– Сонымен Баймаханды қонаққа шақырып... Үстіне бір костюм кигізіп жіберейік.
– Костюмің не? Бес-алты шапан тұрған жоқ па үйде? Етегін сүйретіп жап соның біреуін. Ата 

дәстүр деп. Ит ішкірдің суып қалғанын қарашы, – деп Дүрия кеседегі шайын кері ысыра салды.
Қайып та әңгіме суымай тұрғанда орнынан жедел тұрып, телефонға қонған.
– Байеке-ау, – деп бастаған сөзін. – Есенсіз бе? Жо-жоқ, тыңдаңызшы. Қаласы түскірдің 

адамды бір-бірінен суытып, алшақтатып жіберетіні бар ғой. Әйтпесе, анау егіз төлдеген саулықтай 
мекіреніп жүретін Ықасқа қарағанда осы екеуміздің шыққан тегіміз, түп-тамырымыз бір емес пе 
еді? Жо-жоқ, тыңдаңызшы. Арамыздан шайтан жүгіріп, алауыздық өткен шығар. Ұмытайық. Әбден 
уайым меңдеп, ине жұтқандай боп жүрмін. Дүрия да өзін-өзі іштей кеміріп, сізді айтып күнде жы-
лайды. Мені жазғырады. Сенің мінезің құрсын, кәпір, бетім күйіп көшеге аттап баса алмай қалдым 
деп. Қойымызды сойып, қолымызды қусырып отырмыз. Бүгін кешке деп... Денсаулығым болмай 
жүр дейсіз бе? О, шіркін кімде бар дейсіз. Жүрегіңіз кең еді ғой... Ой, бәрекелді. Азаматым сол. 
Сөйтейікші!

– Мына әдірем қалғыр неге шалқаяды сонша, а? – деп манадан бергі әңгімеге құлақ қойып тұрған 
Дүрия тұлыптай боп денесін былқылдатып байының қасына жеткен. – Неменеге табанын жалайсың, 
сонша, а?

– Бәйбіше, сабыр. Бәрі саясат қой. Дымың ішіңде болсын. Оң қабағым қоймай тартып жүр. Тіпті 
ұйықтап жатсам да, – деп Қайып көзін ойнатып басылды.

Дәм-тұздан майысқан дастархан басында ілкіде Баймаханның қабағы ашылыңқырамай отырды. 
Алдына келіп, үй иелері аузына тосқан астың денін жанындағы келіншегіне қарай ысырып, өзі шекіп 
қана қойған. Жортқан жыланның аяғын санап жіберетін Қайып иығына дереу зерлі шапанды әкеп 
жапқан. Дүрия да қалысар болмады.

– Біз әйел пақыр қашанда тілекшіміз ғой, – деп көзіне жас алған. Тіпті жүзі әлемтапырық боп, 
бет-аузы суланып кетті. – Пайғамбар жасына келдіңіздер, кең дүниені тарылтқандай не жетпейді 
осы сіздерге деп, мына Қайыпты да нығыртып біттім. Құдайға шүкір дейік. Осы екеуіңіздің дәреже, 
атақтарыңызға дұшпан түгелі, дос-жаранның өзі қызғанышпен қарайды. Сөйтіп, бір аяқтан бал татып 
жүргенде өкпелескендеріңіз жанымды шабақтап бітті. Байеке, сіз түсінесіз...

Дүрияның даусы қарлығып, жіпсіңкі көзі жұмылып кетті. Келіншегі қысылып, жүзіне жалтақтап 
қарай берген соң оқтау жұтқандай боп отырған Баймаханның да ішіне жылу жүгірді.

– Айтам ғой, осы Қайекеңе қарағанда Дүрия көшелі, – деп алдындағы виски толы бокалды 
көмейге бір құлатты. Өкпе-наз осымен өшіп, дүниенің бас-аяғы кеңіп, әңгіме желдей есіп жүре берді.

Сөз ауаны ауа-райынан басталып, әлемнің әр түкпірін жедел кезіп өтті. Саясат пен экономика да 
таразыға бір-бір түсіп шыққан соң қолданыстан қалды. Экология мен адамгершілік ахуал да дастар-
хан басында көп тұрақтап тұра алмады.

– Жастардың арасында ажырасу көп дейд. Той жасап, кернейлетіп-сырнайлатып қосылғандардың 
үштен бірі жыл айналмай жатып көрпе-жастығын бөлек ала қашады екен, – деп Қайып қабағына 
әжім батыңқырап кіржиді.

– Ауыздарынан ақ май ағызып қойған соң ажыраспай қайтсін. Тәртіп жоқ, шектеу көрмей бетімен 
лағады. Білетіндері – сауық-сайран, сауна...

Дүрияның жіпсіңкі көзінде жылтыл оянып, қонақтармен қосылып вискиден шүп еткізіп бір ұрттап 
қойды.

– Тәнін сатып, жанын сатып, – деп Баймахан екпін алып келе жатыр еді, сауысқаннан сақ 
келіншегі қабағын шытып, сөзін зая жіберді.

– Басқа әңгіме құрып қалғандай...
– Осы Ықас көрінбейді, қайда жүр өзі, – деп Дүрия іле жөнелді. – Өзі – ынжық, қатыны – са-

удагер. Тиын сауып, ақшаның мөрін жалап... Тіпті әлгі қыздарына дейін шапшып, Қайыптың бетін 
тырнапты.

– Ойбай, не дейд?
– Онысы ұят екен.
– Ұят емес, өлім десеңізші, – деп Дүрия Баймаханды қостай кетті. – Енді сол Қашқария тобығы 

қисайып, жоғалып кеткен басты іздеймін де табамын деп, шала бүлініп жатыр дейд. Ал кесіп ал!
– Махаңның басы қатын-қалашқа дейін қолжаулық болды-ау.
Қайып терең күрсініп, иінін төмен салды.
– Сыйақысы бар болсын, біз таптық, әлі де зерттей түсеміз, ақиқатын анықтап кітап жазамыз де-

сек бір жөн. Атағымыздан аттылы адамның өзі ығып тұрады. Бұл не қылған бейбастақтық? Тарихқа 
– қиянат, ғылымға – зорлық емес пе, мұнысы? Қайран ақын тірісінде-ақ:

– Қаумалаған қарындас,
Қазақта бар да, менде жоқ, – деп біліп айтқан.
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Баймаханның мына сөзі манадан бері өзі батпай отырған келелі әңгімеге әкелгеніне Қайып қуанып 
қалды.

– Паһ, паһ, – деп басын шайқап, иығын қомдады. – Айтады-ау, шіркін! Әр өлеңі өзегіңді өтер өрт 
қой, өрт. Заманында қарындасы болмаса болмаған шығар, қазір бар. Біздің Дүрияш ақынмен рулас. 
Тіпті қыз алыспайтын аталас десе де артық етпес. Ортаға түсіп айырып тұрған төрт-бес шал. Демек, 
Махамбеттің туған қарындасы. Ешкімнің дауы жоқ.

– Ол рас, – деп Дүрия бұл сөзге куәлік бере бастағанда Қайып кеуделеп кеп қайтадан килікті. 
– Жарықтық енеміз осы қызды босанарда неге жерік болғанын білесіздер ме?.. Ендеше айтайын. 
Айдаһардың етіне!

– Құдай басқа салмасын! Не дейд? – деп қонақтар үрпиісіп қалды. – Бұ заманда айдаһар табыла 
ма?

– Атамыз тауыпты. – Қайып көзін алақ-жұлақ еткізіп айдаһарды өзі ұстап алғандай қызынды. – 
Енеміздің жеріктігі сондай, кекіріп, бақырып кеттім-бардым деп айналасын бездірген. Ақыры атамыз 
шыдай алмай кертөбеліне ер салып Ашақты жағалап, Қошалақтың қырын түгендеп, Ақжонасты айна-
лып соңында әйгілі Кененбай үңгіріне жеткен.

– Баяғыда кәмпескеге түскен байлар алтын, күмісін тығатын орын ғой онысы, – деп Баймахан 
қостады.

– Дәл өзі! Әрі-бері үңіліп қараса көзіне ештеңе ілінбепті. Ертеректе Мәскеулік мұнай іздеген экс-
педиция от қойып, үңгірдің аузын жарып кеткен. Жырым-жырым жақпар тас. Түбінде бүлкілдеп 
аққан су даусы.

– Тоқ етерін айтсаңшы. Ас суып қалды.
– Иә. Содан қой, болмас, деп кері жөнеп берген. Едәуір жүргенде соңынан құлақ жарған ысқырық 

естіліпті. Жалт қараса айдаһар дейд.
– Алтынды күзетіп жатыр десеңші!
– Солай шығар. Қос қанаты бар дейд. Күн сәулесімен күміс арқандай аударылып-төңкеріліп қуып 

кеп береді. Ысқырығы жалын бүркеді. Астындағы кертөбел ат қорыққаннан қаша алмай қалтырап-
дірілдеп қан шаптырып жіберіпті. Атам болса қыл арқанды қолға ап басынан асырып бұлғап-бұлғап 
жіберіп кеп қалады. Асау ұстап үйренген әккі адам. Бұғалығы айдаһардың мойнына сарт етіп ілінген. 
Содан аты шығандап ала қашып, өзі «Аллалап» арпалысып ауылына жеткен. Айдаһар қылғынып 
өліпті.

– Уһ! – деді Баймахан сенер-сенбесін білмей. Мына хикаяның біткеніне шүкірлік еткен сынды. 
– Тегін болмады Дүрия ханум!

Ақынның жаңадан табылған қарындасы үшін көтерілген тостыдан соң тоқ басамыз деген сәтте 
желік кернеген Дүрия: – Ағамның басын әркімге қор етпей өзім жоқтаймын. Ертеңнен бастап сыба-
нып екеуміз шығайық, – деп Баймаханның жұбайын көзімен ішіп-жеп барады.

– Жо-жоқ, рахмет. Саулығым жоқ. Ренжіме, – деп сауысқаннан сақ келіншек безілдеп кетті. – 
Мен тілектес боп үйде отырайын.

– Дүрия баста – өзің. Біз Қайып екеуміз көмекшіңе жарармыз. Алтын балықтың үйіріндей боп 
жүрейік. Арамызға кім түсер екен. Иншалла дейін.

Осыны айтып Баймахан дастарханға бата берем деп алақанын кең жая бергенде есіктің қоңырауы 
жын қаққандай шырылдап қоя берсін. Тоқтау жоқ. Дүниені бездіріп барады.

– Ықас шығар, – деді Қайып өз-өзінен үркіп.
– Мас біреу де.
– Қаңғығандар аз ба?
Дүрия көп бөгелмеді, жұлқынып барып құлыпты сылдырлатып есікті ашты.
– Кімсің? Адамсың ба, перісің бе? Бүкіл елді шошытып, – деп танауының суағар тұсын таңдап кеп 

қона қалған бір шөкім мұрты бар бейтанысқа сестеніп біраз тұрды. Түймедегі қолын сілкіп жіберді.
– Адаммын, жеңеше. Қайып көкеміздің үйі ме? – деп айқара құшақ қызыл гүлмен Дүрияны көміп 

жіберді. – Ауылдан едім. Кең жайылып жабайылау өскенбіз, кешірерсіз. Есімім – Қарауыл.
Ілгері озып төрдегі ағаларымен, сауысқаннан сақ келіншекпен ілтипат төгіп амандасқан соң Дүрия 

жеңгесінің иіліп кеп оң қолын сүймекке ниет еткен. Саусақтарына дейін қымбат маймен сылап, ол 
аздай француздың әйгілі әтірін сепкен бапты қолдың жұпар исі көз алдын бұлдыратып, танауын 
қытықтап, ерні енді тие бергенде түшкіріп кеп жіберсін.

– Ойбай! – деп Дүрия баж ете түсті.
Қайып алғашында мына түн жамылып, түсі қашып келген пәле әйелінің қолын тістеп алған екен 

деп шошыған.
– Сорлы басым, – деп жыларман болған Дүрияға қараса, қолынан мәкірік пе, сілекей ме тамшы-

лап тұр. – Мынаны не істеймін?..
– Үйге олжа келді, оңай олжа! – деп Баймахан шалқалап кеп күлсін. Оған сықылық атып 

сауысқаннан сақ келіншек бірікті.
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– Қалалық жердің мәдениеті ғой деп... Тұмау тиіп жүрген, кешірерсіз.
Қарауыл теке сақалы шошайып, едірейе қалған Қайыпқа мүләйім қарады.
– Көке, ғапу етерсіз.
– Ұшынып кетпесек болды, – деп басылды үй иесі. Алдында түріп айдап шықсам ба деп бір тұрған. 

Өзін көкелеген соң дәті бармады.
– Олжа! Сүйіншісін беруге болады, – деп Баймахан әлі шалқалап жатты.
– Ал, жарқыным, жөніңді айт, – деген Қайып тыңнан келген қонағына, дастархан басына 

қайтадан құйрық басқан соң. – Кімсің? Не шаруамен жүрген жансың?
– Махамбет атамыздың жамбасы тиген ауылдың әкімімін. Аяулы ақынның алдында жуылмас 

ұятымыз бар. Ұят біреу, бет екеу. Қайсысына жеткізерсің. Басын жоғалттық. Осы жақтан бір жылы 
леп ескен соң... Елдің ақсақалдары ақылдасып... Қос қолтығымнан көтеріп... Енді қарап отыруымыз 
жараспас... Басы-қасында бол деген соң... Олардың лебізі бізге жазылмаған заң ғой... Сосын алды-
мен көкелеріме сәлем берейін деп... Сырттарыңыздан өздеріңізді тірі әулиедей көріп отырамыз. 
Алдарыңызды торғай адым кесіп өтсек біз үшін өлім ғой...

Мына жылы, жұмсақ сөз бәрінің шырайын кіргізді. Баймаханның іші кеңіп, алдындағы бастың бір 
құлағын кесіп алып Қарауылдың қолына ұстатты.

– Ой, Баймахан аға, сізді он шақты жыл бұрын елге мерейтойыңызды өткізуге жеңгеммен бірге 
келгенде көргенмін. Көзіңізге түсе қоймаған шығармыз. Үлкен басшылар бар, біз қазан-ошақ басын-
да жүрдік.

– Е, бәрекелді, өзіміздің бала екенсің.
– Біздің ауылдың азаматы екеніңді құтпан айғырдай кісінеп келгеніңнен-ақ сезгенмін, – деп 

Қайып Дүрияға қарап жымың қақты. – Бәйбіше, елден қайның келді. Тығындың болса шығара бер...
– Шырағым, сол шаруа бізді де тыныш ұйықтатар емес, – деп Баймахан сөз алған. – Бұл қазақтың 

сүйегіне таңба! Өшпес дақ! Осы отырғанда жанымызды шабақтап отырмыз. Қалай табу керек? 
Қайдан іздеу қажет? Қай имансыздың қолында кетті? Міне, ертеңді-кеш әңгімеміз осы.

– Бейтаныс қалада мен не бітірем? Тақам қисайып екі-үш көшені айналғанда болдырармын. Жоқ 
іздеген сіздерге жәрдемші болсам жарайды.

Мына сөз Дүрияны қолды-аяққа тұрғызар емес. Қауырсындай ұшып-қонып ортаға француздың 
қымбат коньягын қойды. Қойдың туырылып тұрған тоқпақ жілігін Қарауылдың алдына әкелді.

– Ағаның үйі – ақмешіт. Қашанда қош келдің. Бұ күнде өстіп еркелеп келетін қайныға зар болдық 
қой, – деді сосын тәттілеп. – Өзім демесе көкелеп келе ме? Қысылма, айналайын, еркін отырып ас 
ал.

Өзіне сөз кезегі тигенде орнынан тебіреніп көтерілген Қарауыл жақында жаттап алған ақынның 
бір шумақ өлеңін есіне түсіре алмай, біраз бөгелді. Қанатың қатты, мойның былқылдақ деп қай құсты 
айтып еді? Нені қорып жүрсің деді? Жалғыздықтан неге жапа шекті?

– Әй, құзғындар, құзғындар, деген жаны торыққанда ақын.
– Қой, құзғыны несі?
– Әй, қызғыш құс, қызғыш құс, деген Махамбет. – Қайып қонағына ауыз көмек жасады.
– Иә, қызғыш... Көл қорып жүріп ол да кетті. Ел қорып жүріп, ақын да өтті бұл пәниден. Соңында 

иіс алмас мен сияқты өңшең шөп пен шөңге қалды. Адал ниеттің үстінде отыр екенсіздер. Сіздер – 
басшы, мен – қосшы. Бізге атақ та, ақшасы да керек емес. Абырой керек, абырой, – деп кемсеңдеген. 
Жас таппады.

– Жаны шырқырап жүр екен!
– Міне, жөн білетін атан жілік азаматтың сөзі!
– Адамды ішпей-жемей семіртетін осы көңіл ғой!
– Ауылдың кеңдігі-ай, осы! – десіп дастархан басы дүрлігіп кетті.
Сол күні Қарауыл ас үйде Дүрия жеңгесімен сыбырласып, көрер таңды көздерімен атырған...

* * *
Қыркүйек айы тусымен ыстықтың беті қайтып, күн көзін жұқашап бұлттар көлегейлеген. Тынық 

мұхиттан ертеңді-кеш ескен самал қунатып сала берді. Жанға желпу. Басқа сая. Бірер апта тынығып, 
әл жинаған Ноэль жанына Петровты алып тағы да қорған жағалаған. Тақиядай төңкерілген, бір 
бұрышынан мамонттың басын суырып берген ұшы-қиырсыз қорғанның қай тұсын шұқырын білмей 
дағдарды. Осы бір ой буды сәтте есіне көрген түсі оралған. Не деп еді Апачи? Ала аттың үстінде отыр 
екен дейд. Қолында шиті мылтығы бар, қатулы, қарасұр жүзін қадап тұрып:

– Ей, бала іздегеніңді таптың ба? – деген жоқ па. Бұл күбірлейді. Өз даусын өзі естімейді. – 
Бағытың дұрыс. Мойын бұрма. Олжаң алдыңда!

Түсті ғана дәме қып, көзінің оты жасыған шақта жанына Харлин келген. Көптен көрінбей кеткен-
ді. Вашингтоннан оралыпты.

 АҚШ президентін тағы да сотқа беріп келдім, – деді мұңайып. – Бұлар атамның бас сүйегін әлі 
күнге қайтармай жүр.
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Ноэль осы құрлыққа өкше көтерерде Джеронимоның тарихын ежіктей оқыған. Бар-жоғы отыз 
сегіз жігітімен қоса ұрыс салған ер ғой. Соңына қиқулап түскен бес мың әскер отыз жыл бойы 
құрықтай алмаған. Кейіннен генерал Нельсон Майлзға өзі кеп беріледі. Онда да қара басының қамы 
емес. Бір уыс халқын түгелдей қырып алудан сақтанып. Басқыншының уәдесі – сынап үстінде 
сырғиды. Ақыры Сиэтл айлағында жантәсілім еткен. Араға он жыл салып Прескотт Буш Апачидің қу 
басын көрден кері қаздырып алған.

 Не үшін?
 АҚШ-тың әскерге жаңадан алынған әр жауынгері атамның бас сүйегін сүйіп ант береді.
 Ант?
 Иә. Жауыма қатал да мейіріміз тіпті шектен шыққан қанішер болам деп! Сол үшін де қайтарар 

емес.
Тұла бойы түгіл шымырлап Ноэль сең соққандай күйге түсті. Алматыдағы шағын пәтері... Ой 

меңдеп, жүйке тозған шақ... Махамбеттің бас сүйегі... Маңдайында ғайыптан пайда бола кеткен 
жазу... Не деп еді? «Исі мұсылманның жақсысы мен жайсаңы – тағдырың осы. Таңда да жұбан». Таң 
алды еді. Көзі кілегейленіп қайта-қайта үңілген. Апыр-ау, не дейд? Ғазиз басымызға қылыштан басқа 
нәрсе бұйырмаған ба?

– Заманында Рим папасын құрдай жорғалатып, қолынан сүйгізген Еділ патша қайдасың? – деді 
Ноэль өз-өзіне симай. – Бейбарыс баба діні бөлек Дәуіт пайғамбардың зиратына атпен кірген жоқ па 
ең? Өзге жұрт екі бүктетіліп енер есіктің төбесін бұздырып. Еңкеймеймін, ер басымды имеймін деп! 
Қайда сол өршіл рух! Қайда сол бастар?! Әлде баспен ойнау ойынын алдымен бастаған өздерің бе? 
Ендеше неге аяқтап кетпегенсіңдер?! Қазы-қарта шайнап, қымыз ішіп, қыз құшып жүргенде дүние-
кезек екенін естеріңнен шығарып алғансыңдар-ау, шамасы.

* * *
Жорик Алатаудың аспа-түспе етегіндегі жоталарды ұзақ кезген. Қазақ пен орыстың қорым боп 

жатқан өлі ауылын сырттай төңіректеген. Топырағы тозбаған жаңасына жоламай ескісін аңдыған. 
Ақыры Талғар қаласының күншығыс жақ бетіндегі қыратқа кеп тоқтады. Асықпай аралап, бетіне 
қурай шығып, шет топырағы көрге ойылып түскен екі-үшеуіне сырттай ен тақты.

Жақын маңдағы жартастың тасасына құйрық төседі де, таң атқалы арқасына жабысып түспей 
қойған рюкзагын ақтарған. Алдына газет жайып, бір шөлмек арақ, шұжық пен нан шығарған. Ыстық 
өтіп, тер көзіне құйылыпты. Ерні жарылып, шөл қысқан. Дем басып, асықпай қимылдауға ойдағы 
олжа байыз таптырды ма? Дедек қақтырып сай-саланы кездірді. Шефтің де ойлап таппайтыны 
жоқ.... Арағы қыз-қыз қайнап тұр екен. Алғашқысын жиіркеніп жұтып еді, кейінгілері бұлақ суындай 
көрінген. Құрыс-тұрысы жазылып, дүние дидары кеңіп сала берді. Бұрқ ете түскен тер қатып, таудың 
аңқылдақ самалына кеуде тосты.

Жорик дүниеге осындай тұлдыр жетім боп келмеген. Әке-шешесі Алматының құрылыс тресінде 
істеген. Бірі – тас қалаушы, екіншісі – әктеуші. Өзінен бірер жас үлкен әпкесі Надя екеуі балабақшаға 
да қатар барды, мектепті де қол ұстасып бітірді. Бұл мектеп бітірер жылы Одақтар енші бөліскен. 
Жергілікті қазақтан өзге ұлт ұлы анасынан адасып қалғандай күй кешкен. Инфляция күн сайын 
ауыздық бермей асқынған. Құнсызданған тауар мен тағам болса бір сәрі... Алуан түрлі ұлтшылдық 
ұрандар көтерілген. Бұратана деген ұғым бастарына қара бұлт боп төнген. Уақыт легін оқиғалар 
тізбегі басып озған берекесіз кез еді. Қала ортасындағы үш бөлмелі пәтерін, Көктөбенің шекесіндегі 
саяжайын сатысқан. Атажұртына аңсары ауған елмен бірге көшке ілескен. «Жигулиге» тиеліп Ря-
зань асқан.

Келе қала шетінен бау-бақшалы жайлы қоныс алған. Жиһаз таңдаған. Тоңазытқыш, телевизор 
жеткізген. Жаңа қонысты жайнатып кілем жайған. Көрші-көлем жиналып келіп еді... Ашкөзденіп 
тұрып алды.

 Қаңғып қайдан келдіңдер? –десті.
 Сендерді кім шақырды? – десті.
 Бұл неткен аста-төк байлық? – десті.
 Буржуй, әкел арағыңды, жуасың, әйтпесе, – десті.
Сағынған елінің сиқын көріп әке-шешесі аңтарылған.
 Ата-бабамыздың ежелгі мекеніне келдік, – дейді шыр-пыры шығып.
 Қазақ та бір – маңыраған қой да бір. Оңған халық емес. Дүре салып қуды. Ойбайлап қашып 

шықтық. Өз орысыңдай қайдан болсын, – дейді көздеріне жас беріп.
Секемі көп. Сенер емес. Көрген құқай күн санап асқынды.
 Дүние-мүлік жиғаннан басқа шаруасы жоқ. Бұлар таза орыс емес, оңбағандар, деп – кіналасты.
– Қаңғып-қаңғып қазақ боп кеткен келімсектер. Көр де тұр бұлар кәнігі дәстүрімізді бұзады – 

десті.
 Келген жағына қарай қайтадан қуайық. Бүгін арақ ішкенмен ертең бас жазуды білмейді. Өңшең 

надан, – десті.
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 Сор айдады. Жылы орнымызды суытып қайдан келдік? Еркегі самогон сауғаннан, қатыны қарғыс 
пен картошка қазғаннан басқаны білмес бұл неткен жұрт? Байлықты балағаттап, жоқ-жітігін мақтан 
тұтқан қандай ел? Өз орысымыз өзегімізге тебер деп кім ойлаған? – деп әке-шешесі жер шұқып 
қалған. Сатып құтылайын десе үйін алар адам жоқ, қашып құтылайын десе барар жер, басар тау жоқ...

Бір күні бәрі Рязаньға барып келгендерінде үйінің күйе шалған төрт қабырғасы мен өндіршегі со-
райып тұрбасы ғана тұрды. Өшіккен топ өртеп жіберіпті... Үш жылға жетпеді, әке-шешесі қайыршы 
халға түсіп қайғыдан өлді. «Жигулиді» иеленген Надя ақыры байға тиіп құтылды. Өзі ұрлыққа арала-
сып, екі-үш тұтылып Алматы асқан. Әлімдермен сыбайласқан...

Қараңғылық қанатын қаусырып, қуалап кеткен ойын үзіп, рюкзагына қол созды. Ішінен сабы екі-
үш қарыс сапер күрегін, жіп пен кішкене айбалта, пышағын шығарды. Аш бөрінің көзіндей жылтыл-
датып қол шамын жағып, өшірді.

Бетіне қурай шығып, шет топырағы көрге ойылып түскен ескі қабірге беттеген. Келе жүрелей 
кетіп сапер күрегін қолға алды. Кірш еткізіп жерге қадады да, ойланып қалды. Шеф не деп еді? Бұл 
асай-мүсейін рюкзагіне тоғытып жатқанда: – Әй, Жорик, – деген сұқ саусағын безеп. – Әкелетін 
басың әбден сартап ескі болсын.

 Жарайды.
 Сосын орыстікі емес, қазақтікі болсын.
 Оны қайдан білем?
 Моладан. ДНК арқылы анықтаса ұсталамыз.
 Жақсы.
 Тез жеткіз. Екеуін. Жаның барында!
 Сеніңіз.
 Зыт!
Сапер күректі көр топырағына кірш еткізіп қадады да қаза жөнелді. Ай туып алыстан орағын 

қайрап тұр. Жұлдыздар өрісіне кетіп барады. Тау қуалаған салқын самал бойын тітіркентті. Күрегі 
тереңдеген сайын елең қағып елегізеді. Иесіз жер емес. Әлдекімдер бүлкіл қағып аңдып жүрмесе не 
қылсын? Тықыр еткен дыбыстың тасырға ұласатыны несі? Тіпті жаңа зираттардың төрт құлағы алаң-
құлаң етіп кісі шақырып тұр емес пе? Ата-бабасының көрін қазған кісәпірді түн жамылып келіп тырп 
еткізбей басса...

Күрегі тарс етіп тасқа тиді. Жо-жоқ беріш боп қатып қалған ағаш екен. Айнала топырағын аршыған. 
Қаз-қатар қаланған тақтайларды күштеп жұлып алғанда алдында ақсүңке сүйек жатты. Аш бөрінің 
көзіндей қолшамын жылтылдатып, айбалтаны қылдырықтай мойын омыртқаның тұсынан аян-
бай сілтеген... Үсті-басын қаққыштап жанындағы екінші зиратқа беттеген... Таудың түнгі аңқылдақ 
салқын самалы есіп тұрды.

* * *
Қорғанның төбесінен бастап қазған. Жас жігіттер жанын салды. Аумағы тай қуалап ұстардай, 

тереңдігі кісі бойы қол созымға жеткенде сынған жебе, түсі өңген қауырсын, тізбелі моншақ, кісінің 
тоқпан жілігі шыққан. Артынша төңкерілген қара қазанның түбі көрінді. Еппен көтерген, әр жерінде 
сыңар тиындай тесігі бар. Өзі ауқымды да төрт құлақты. Тайпа көсемі тағат табар емес. Айқай сап 
апачиларын жинады. Қызыл иегін көрсетіп күледі. Суалып қалған көзден бірер тамшы жас тауып 
кемсеңдейді. Ақыры есін жиып: – Бұл есте жоқ ескі дәуірдегі мұра. Ата-бабамыз ас пісірген. Дәм 
татқан. Енді ырысымыз ортаймайды. Жоғалғанымыз табылады! Үзілгеніміз жалғанады. Сор қашады. 
Бақ қонады, – деген. Сөйтті де бүкіл тайпаның алдында мұның мойнына алуан түсті сылдырмақты 
орай да орай салған.

– Сен енді апачисің. Тайпаның құрметті мүшесісің!
Қара қазан жайдан-жай төңкерілген бе? Астында қадым дәуірдің бір құпиясы жатпасын. Әйтпесе 

неге сонша жеті қат жерге жасырды. Кімнен? Бауырынан өрген ұрпағынан ба? Жөні жоқ. Тағы бір 
күрек бойы тереңдеген. Сыртқа шыққан топырақтан бүйірі бүлк етіп... Сынық сәуледей жылт етіп… 
Ұмтыла беріп суырып алған... Күміс тостақан! Бүйірінде сына жазудың ізі тұр.

– Таптым! – деді Ноэль сонда айқайын сап. Өз даусынан өзі шошыған.
– Таптың! – деген Апачидің қарлығыңқы даусы тау жаңғыртты. – Жарадың, ұлым!
Бұл жолы да Си-Эн-Эн ақпарат агенттігі іліп әкетіп. – Шаяхметов Солтүстік Америкадағы Ари-

зона резервациясы қорғанынан тағы да күміс тостақан тапты. Ол Қазақстандағы сақ қорғанынан 
табылған тостақанның сыңары. Бүйірінде «Сен де мендей боларсың» – деген сына жазу бар, – деп 
дүние жаңалығына құлақ тосқан жұртты желді күндей желпілдетіп жатты…

Кері аттанатын күн де жеткен. Харлин Ноэльді қапелімде құшағынан босатар болмады.
– Сен бізге бұл өмірдің ұлы жұмбағын шешіп беріп барасың, – деген. – Кіндік жұртымыздың 

тым-тым алыста екенін сезетінбіз. Бірақ тап баса алмай қойғанбыз. Сен туған өлкеден бабаларымыз 
не үшін ауа көшкен? Сыңараяқтап теңіз кешіп, құрлық асқанда не іздеген? Аңсап жеткен жұмағы 
осы ма?
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– Әлі талай кездесерміз, – деген Ноэль. – Жер шары дөңгелек қой.
– Ол рас, дөңгелек. Бірақ үндістер үшін төрт бұрышты, – деген Харлин резервацияны нұсқап. – 

Дөңгелеуі қиын!
Мехикоға жете бере Харлин қалтасынан төрт бүктеулі газет көшірмесін алған.
– Оқы, досым. Біздің халықтың бар соры осының бетінде тұр. Бұл генерал Нельсон Майлздың 

Америка Президентіне жазған қызметтік хаты.
«...Үндістердің бас асау үш бұтағы инк, маия және апачи тайпасын өзара алауыз еттік. Қару-жарақ 

бердік. Ішімдікке құмарланды. Бәсекелестікті қыздырдық. Билікке таластырдық. Ақыры бұлар бір-
бірін малша бауыздады. Ұлттық намысы өшті... Оп-оңай қолға түсті. Бұл тәжірибені болашақта өзге 
де халықтарға қолданса кереметтей нәтиже береді деп білемін. Тапсырмаңыз толықтай орындалды.

Бір қызық жайт, аттан құлап жан тапсырған Джеронимоның үш күннен соң басын кестік. Бөлек 
көму үшін. Сол кезде қаны бетіме шапшып кетті. Ып-ыстық. Өлсе де қайнап жатқан бұл не деген 
құдірет? Таң-тамаша қалдық. Бәрі де ештеңе емес, содан бері екі көзім қып-қызыл. Жусам да кетпейді.

 Түсінікті, – деген бұл өзге сөз таппай.
 Сол Президент кейіннен бейбітшілікті қолдағаны үшін Нобель сыйлығын иемденді, – деді Хар-

лин. – Газет көшірмесін саған берейін деп алып шыққам. Бір қажеттеріңе жарар. Салып ал.
Мехико-Мәскеу рейсіне отырғызу басталған. Ноэль жедел басып өте берді. Елге деген бейшара 

бір сағыныш бойын әбден меңдеген-ді.

* * *
Сәскеде төсегін жиған Қашқария асүйге кіріп шай қойған. Бірер шынының шетін тістеген соң 

денесі жіпсіп, көңілін демдеді. Апта бойы тамырдай тарап кеткен көшелерді кезіп, әр үйдің ауласын 
сығалап діңкелеген. Табаны үлбіреп ойылып қалыпты. Бірінші Алматыда қайбір жөні түзу жұрт бар? 
Аулада әрлі-берлі жүгірген иті ғана арпылдаса екен-ау. Тіпті бірінде шүңкиген сақалы бар, шүңірек 
көз шал шаужайына жармассын.

 Дәурен дейсің бе? Білем. Пәтерімізде тұрған, – деп өңмеңдесін. – Кімісің? Қарындасысың ба?
 Жақынымын.
 Түстіңдер ме қолға? – деп білегінен шап берді. – Түгімізді қалдырмай тонап кеткен. Қазір 

бәлем!... Көрсетейін!
 Ойбай, мен іздеген Дәурен жас жігіт. Қайдан мен қарындасы болам? Шешесімен жастымын.
Кемпірі келісті жан екен. Ағаш баспалдақтың үстінде тұрып айқайды салды.
 Өй, жынды, жібер жабыспай. Неңді көрсетесің? Қырық жыл бұрынғы қақпышты жібітуін! Өзі 

араққа салып жіберген заттың бәрін әлі күнге содан көрумен келеді.
 Бәрібір кінәлісің. Давай жүр! Көрсетейін!..
Бәрі Ықастың кесірі. Соның бостығы. Кадр бастығы Зиягүл, сол бала бірінші Алматы жақта пәтер 

жалдайды деп ұзынқұлақтан есіттім депті. Апта бойы сабылтқан сол қатынның әлегі. Өңшең жынды-
мен жағаластырып қойған. Басын оқ жыландай қайқаңдатып соның өзіне іздету керек еді.

Таң атқалы қағаз, қаламнан ажырамаған Айым бір сәт шешесінің жанына кеп тізе бүккен. Бір кесе 
шайды құйып қызының алдына ысырды. Қашқария жүзіне зер салған. Әдемі әлбеті ашаң тартыпты.

 Осы сенікі ненің уайымы? Не ішем, не кием жоқ. Үкінің баласындай үлпілдетеміз де отырамыз. 
Тіпті сонда да жақпаймыз. Қарап жүріп азып кетіпсің, – деп Қашқария қамқорси сөйлеген.

 Материалдық игілік бүгін бар, ертең жоқ, мама. Рухани байлық болмаса...
 Айтып отырған рухани байлығы құрғырың үстіңе үй, астыңа машина бола ма? Айтшы осы?
 Үйің тозады, машинаң сынады. Ақшаң таусылады. Жан-дүниеңнің жарасымынан артық ештеңе 

жоқ, мама. Ол қазына ортаймайды.
– Жас ғалым жігіт әкеңнің қарауына жұмысқа тұрыпты. Үйге келіп кетті. Бойы сырықтай. 

Маңдайы жарқырап болайын деп-ақ тұр екен, – деп Қашқария енді сыбырға көшкен. – Сенің жар-
да ілінген фотоңа қарап... көзін сатып отырып алды. Ішіне от түсіп кетті. Әкең де мақтап жүр... Бәрі 
сенің болашағың үшін ғой, жаным.

– Мама босқа шаршап қайтесіз? Менің мақсатым басқа.
 Оқу өтіп кеткен. Миың ашыған... Қорғамайтын болсаң аш күзендей бүгіліп не жазып отырсың?
 Ноэль ағаға хат. Ашқан ұлы жаңалығымен құттықтадым.
 Мә, ол не жаңалық? – Әлденеден секем алған бәйбішенің көзінің қарасы жоғалып-жоғалып ба-

рып табылды.
 Естімеп пе едіңіз? Біздегі сақ қорғанынан табылған күміс тостақанның сыңары Аризона штаты-

нан қазып алынды. Ал, бүйіріндегі жазу ше?..
Арып ашаң тартқан Айымның жүзіне қызыл шырай еніп, құлпырып кетті. Қуаныш лебі бар бол-

мысында қонып-ұшып жүр.
 Ит жылғы тостақанды тауып мәз болуын, – деп Қашқария бастырмалатып келе жатты да, ойына 

әлдене түскендей кілт кідірді. – Ал, әлгі тостақанға не деп жазыпты?
 Екі тостақандағы жазуды қосып оқыса: «Мен де сендей болғанмын, сен де мендей боларсың» де-
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ген сөз шығады. – Айым алдындағы кесесін ысырып, орнынан көтерілді.
 Тоқта. Мынау ит тірлікпен жағаласа-жағаласа сен де мендей боларсың. Дұрыс екен. Ал, айтшы 

әлгі Ноэльдің сенде адресі бар ма? Әлде тұрақ-мекені жоқ ел қыдырып, су сыдырып қаңғып жүрген 
біреу ме?

 Бар. Мама, саған соңғы кезде не болған? Дүниенің бәріне өкпе артып, шаптығасың да жүресің. 
Саған жұрттың бәрі бережақ па? Қарыз алып па еді? Ғұмыры көрмеген ғалымды неге ғайбаттап 
тұрсыз?

 Бар болса бер. Айналаңа арпылдамасаң бүгінде іс біте ме? Жат тұрмақ шыбынға шақтырмай 
өсірген өзің мынау, жағаласасың да жатасың.

 Ноэль аға қазір Мәскеуде.
 Әкел тез!
Қашқария қолына ақ кептер қонатындай алақанын айқара ашып, қызына қадалып қатты да қалды.
 Мама, ол кісі жақында тағы да шетелге кетеді. Маия тайпасының қорғандарын қазады, – деп 

Айым күлімдеп қоя берді. – Үндіс пен қазақ түбі бір туыс. Ерте заманнан. Соны зерттеп, ғылыми 
дәлелдемек. Мазалап қайтесіз.

 Мына қаншықтың басымның сақинасын тағы да ұстатқанын қарашы, – деп уһілеп-аһылап бітті. 
– Ағайын-ағайыннан үй айналып қашып жүрген мына заманда маия дей ме, шая дей ме... Бұ қазақ 
соларды көрейін де өлейін деп зарығып отыр еді. Бересің бе, жоқ па?

Айым Ноэль ағасының адресі мен телефонын тізіп жазды да шешесінің әлі де ашық тұрған 
алақанына салды.

 Ем-дәрідей бұлдауын...
Осы кезде түскі асқа жанына Қарауылды ерткен Ықас та жеткен. Есіктен әрең кірген бір құшақ 

қызыл гүлдің жұпар иісі жайылып, бәйбішені көмді де салды.
 Қайның. Елден келген. Ауыл әкімі, – деп Ықас біраз қомпылдады.
 Ой, жеңешем, сондай келісті жан екен. Сәлем бердік, – деп Қарауыл даусын майсақтата созып, 

Қашқарияның қолын алып, еңкейіп ернін шүйіре берді де басын кегжең еткізді. Танауының суағар 
тұсын таңдап кеп қона қалған бір шөкім мұрты жыбырлап басылды.

 Қош келдің, қайным, – деп Қашқария да аяқ асты пейілденіп, қонағына мейірлене қарады.
 Ай, ауылдың жігіттері-ай! Жеңешеме апарам деп базардың қатын-қалашын шулатып, бүкіл гүлін 

сыпырып әкетті.
Ықастың мынау дәу қараға құлап тұрған көңілін бағып Қашқария да жаймашуақтанып отырды.
 Рахмет. Қай ауылдансың, қайным?
 Жайық бойы жеңеше. Қаройданбыз. Алматыға келген бетім. Алдымен өздеріңізге сәлем берейін, 

аға-жеңгемнің мәлике жүзін көрейін деп.
 Бала оқуға түсетін бе еді?
 Жо-жоқ, жеңеше. Ұл – ұясына, қыз – қиясына қонған. Махамбет көкемнің...
 Иә, бұл қайның да бас іздей шығыпты, – деп Ықас әңгімені іліп алды. – Мынау ызы-қиқы мега-

полистен бас тұрмақ адам жоғалады. Аға-жеңгеме көмекші болайын, қолын ұзартайын деп жетіпті. 
Жұмыс орныма келіп құрақтай майысып тұр, айналайын. Сосын кеттік, үйге, – деп ала жөнелдім.

 Қайдан білейін. Ноэль дей ме, Дәурен дей ме, біреудің қолында кетіпті ғой.
 Дәурен деген біздің ауылдың баласы. Жансыз-жақсыз жетім өскен. Оқу іздеп кетті деп еститінбіз.
 Тұрақ-мекені бар ма?
Қашқарияның көзінде үміт оты жанып-өшіп, құйрығы жыбырлап кетті.
 Оны білмедім. Интернатта өскен бала. Фамилиясы... Қай шалдың атына жазылды екен? Еркебаев 

па? Есербаев па, әйтеуір сол шама.
 Қой, біздің ауыл Есербай деп ат қоймаушы еді.
 Онда сол Еркебаев шығар.
 Қарауыл шырағым, мына ағаң елде жоқ ақ көңіл. Оқу-тоқусыз қаңғып жүрген жерінен әлгіні 

қызметке алып, бар жағдайын жасапты. Жетім көрсе – жебегіш өзі. Ауылдың баласы қалаға келсе 
түлкі болады. Қаланың баласы ауылға барса күлкі болады. Ал, ол не істепті? Сеніп тапсырған алтын 
басты ұрлап қашқан. Маңғыт аузыңа саңғыт деген осы.

 Осы күнгі жұрт жақсылықты біле ме, жеңеше-ау. Аппақ көңіліңе түкіріп кетеді ғой бұлар... Ал, 
жоғымыз табылды дейік. Сонда қу бастың кімдікі екенін қалай анықтаймыз? Немен дәлелдейміз?

 Үш дүркін қылышпен шапқан. Ізі сайрап жатыр.
 Кім шапса да ер екен, шіркін! – деп Қарауыл қаралай қомпылдап кетті.
 Азамат қой, – деп Қашқария қапияда өлген Махамбетті ме, қылышын құлаштай сермеген 

қанішерді ме, әйтеуір қостап жатты.
Есіктен асығыс шығып бара жатқан Айым даусы дірілдеп: – Құдайдан қорықсаңдаршы, – деп 

қалды.
 Қайным, бұл бір еркетотай өскен қарындасың. Еркін сөйлей береді, – деп Қашқария артынша жу-

ып-шайды. – Кандидаттықты Махамбет бабасынан қорғайын деп жүр. Ақынның барлық тақпағын 
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жатқа біледі. Осыдан басы табылса докторлығымды да соған арнаймын деп отыр.
Семіз шай үстінде болашақ жоспар талқыланды. Қашқария тездетіп Ноэльға телефон шалады. Ал, 

Қарауыл Дәуреннің елде қалған ағайындарын іздестіріп, фамилиясы мен тұрақ мекенін анықтайды. 
Сосын екеулеп қыр асып қашқан қызыл түлкіге қақпанды құрады. Ықас болса күндіз-түні көше кез-
ген өзге топтардан ақпарат аулап, оны жүйелеп, саралап, бұларға бағыт-бағдар беріп отырады. Да-
стархан батасы осыған сайған.

* * *
Түс ауып, көлеңке басы ұзара есік алдында жүрген немересі үйге айқайлай кірген.
– Ата! Пошта апай әкелді. Алматыдан ата!
Қайыс жібітіп, қамшы өріп отырған Құрақ қарт қолындағысын тастай беріп: – Өй, аузыңнан айна-

лайын. Кімнен екен? Әкелші, оқышы, – деп көптен хат күтіп зарыққан жандай дегбірсізденіп кетті.
«Ардақты Құрақ атамызға сағынышты сәлем! Бұл Дәурен деген балаңыз. Есіңізде ме, Алматыға 

оқуға аттанып бара жатқанымда зейнетақыңызды тұтасымен қалтама салып беріп едіңіз. Сол 
жақсылығыңыз жанымды әлі күнге дейін жылытады...»

 Ой, зекетің кетейін. – деді қарт алыстан Дәуреннің даусын естігендей. – Оқы, мүдірме дейм.
 Ата, өзіңіз ғой бөліп жіберген. Заулатып келе жатыр едім, – деп немересі қолындағы бір парақ 

қағазды аударып-төңкерді.
 Ал, баста!
 «Денім сау. Алматыда жүріп жатырмын. Сырттай оқуға түстім, ата. Ауылға келмей кеткеніме 

өкпелеп жүрген жоқсыз ба?.. Кешірерсіз. Онда сағынатын да адам қалып жарымады ғой. Сізден 
басқа... Ата, сіздің Халықаралық «Бәйтерек» қорына жазған хатыңыз бүкіл елді дүрліктірді. Ақынға 
ескерткіш қойылғалы жатыр. Жұрт сабылып басын іздеп кетті. Бәрі сүйіншіге тігілген ақшадан 
дәмелі. Ал, ол бас менде сақтаулы тұр...».

 Не дейд? Алла зекетің кетейін-ай! – деп қарт орнынан опыр-топыр қарғып тұрды. – Кемпір 
қайдасың? Ақсарбас! Әй, кемпір ақсарбас дейм!

 Әжем көрші үйге шілдеханаға кеткен.
 Осыдан-ақ көрдім-ау, көресіні, – деп Құрақ жазықсыз кемпіріне кіжінді.
 Оқы!
«Оның шын иесі – өзіңіз. Өзім ауылға апарып қолыңызға табыстар едім. Бірақ мұнда кеселдік көп. 

Оның мән-жайын кезіккенде айтармын. Ата, маған ақшаның қажеті жоқ. Айымға да... Денсаулығыңыз 
көтерсе жолға шықсаңыз екен. Алматыға келгенге дейін бәрін құпия ұстарсыз. Ешкімге тұрақ-
мекенімді бермессіз. Қауіп көп. Басқан ізімді аңдып жүр. Жазым етіп кетуі ғажап емес. Қош, ата! 
Күтеміз! Балаңыз – Дәурен.»

 Ақсарбас, ақсарбас! – деп мына тосын қуаныштан есі шыққан қарт абдырап есік көзіне шыққанда, 
қолтығында бір бума газеті бар Иса да осылай қарай беттеп келеді екен.

– Оу, Құреке, жайшылық па?
– Емес, – деді басқа сөз таппай.
– Ал, менде жаман жүректі жаратын жаңалық бар. Сүйінші сұрайын деп келем. Сүйінші!
– Қалағаныңды ал! Қолыңды қақсам Құрақ болмай кетейін.
Иса алдына көлдей ғып бір газетті жайды да, бетін алақанымен шартылдатып ұрып-ұрып жіберді. 

– Міне, жазыпты. Махамбеттің басын табасыңдар, деп жоғарыдан пәрмен беріпті. Тіпті тапқан 
адамға бір миллион доллар қолүздігі бар депті. Ескерткіш те қойылады. Бәрі сіздің арқаңыз. Сүйінші 
сұрайтын жөнім бар ма, жоқ па?

– Ал, айдап ал! Бәрі– сенікі.
– Содан таң атпай екі шатақ шығарайын! – деп Иса қолынан екі елі тастамайтын Алаштың ала 

туын желп-желп еткізіп, бұлғап-бұлғап қойды.
– Жайшылық па?
– Қайдан? Газет-журнал біздің ауылға бір ай жүріп әрең жетеді. Қызуы басылып, қызығы әбден 

қашқан соң қолымызға тиеді. Мына хабарды оқи сала пошта бастығының жағасына жармасайын. Бір 
көзін қысып алып қалғиды да отырады. Онымен қоймай сөзін қисық шаптыратынын айтсаңшы.

– Сабап тастаған жоқсың ба, әйтеуір.
– Жоқ, енді газет-журналды бір аптадан артық кешіктірсең, ісім сенімен болсын, – деп ала туды 

найза ғып кеудеден екі-үш нұқыдым. Стол айналып тапырақтап қашады, нәлет!
– Осы сенің қызбалығың-ай. Сосын?
– Е, батырдың тұқымы емеспін бе? Содан салып ұрып кеңсеге келсем Қарауыл жоқ. Қиылып 

түскен қасын жоғары-төмен дірілдетіп Бадымша отыр. Тіпті кердең қағып сөйлесер емес.
– Әкімің қайда? Креслосына мүк шығып кетіпті ғой дейм.
– Кавказ асты. Асқазанында жара бар. Жұмсақ сумен шайдырады, – дейді ерін ұшынан. Жыным 

мұндай қозбас. – Баяғы қыз кезің есіңде ме, – дедім. – Сілекейің бал татитын еді, – дедім. – Талай 
шөл қандырғам. Қазір ғой ашып кеткені...
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 Исажан, тоқта, қой құрысын, тереңдеме, – деп Құрақ қарт сасып, ауаны қолымен оңды-солды 
кескілей берді. – Әңгімені әкімнен бастадың. Ал...

– Иә, жоқ, жым-жылас. Ел-жұрт ойбайлап ақынның басын іздеуге кірісіпті. Туған жерінен бүлк 
еткен пенде болса ше. Бұл не сұмдық! Қарыны кебежедей боп жара дейд. Қайдағы? Анау жолы бір 
тойда жұрт көзінше қарнын қайта-қайта сипалап қоймады. – Әй, Қарауыл, – дедім шыдамым тау-
сылып. – Осы сен басыңды іздеп тұрған жоқсың ба? Ол сәл-пәл жоғарыда. Шарт та шұрт кетістік. 
Жақсы басталған төбелес еді, әттең, тойшылар ажыратып жіберді.

– Ендігі ісім сенімен болсын! – деп аулаққа түкіріп жөнелген. Соңғы көргенім – сол.
Дәуреннің хатын манадан бері уысына қысып ұстап отырған Құрақ дауыстап немересін шақырды.
– Әй, сен мына хаттағы сөздерді біреуге жайып қойған жоқсың ба?
– Жоқ, ата. Ешкім кезіккен жоқ.
Секпіл бет сары бала секемденіп айналасына қарағыштады.
– Айтпа. Ішіңде болсын!
– Әжеме де айтпаймын!
– Жарайды, бар, – деп немересін нықыртып алған қарт Исаны төргі бөлмеге бастай берді...
– Ойбай, аттанайық! Бұл не отырыс, – деп хатты оқыған Иса өре түрегелді. – Пойызға мінейік 

өрмелеп. Жетейік Алматыға.
– Аруақ – жар. Барайық. Жолда өлсем жаным Махамбет атамнан артық дейсің бе?
– Соғымға арнаған өгізім бар. Сауыры жылт-жылт етіп тұр, семіз. Сатам соны.
– Қайтесің. Ұрыдан қалған жалғыз айғырды базарға шығарғам. Азынап ауылға сияр болмады. 

Әжептәуір қаржы құрады. Жетеді сол.
– Екеуміз бір айғырдың ақшасына мінгесіп... Жо-жоқ, Құреке, айта көрмеңіз. Сатамын. 

Алматының ел-жұртына шай берейік. Риза ғып қайтайық. Кеттім, базарға!
Сақалын санағыштап отырған Құрақ қарт алкеуделеу інісінің алдын орай қоймады.
Ертеңіне түсте Атыраудың мал базарына өгіз жетектеп кеткен Исаның өзінен бұрын хаба-

ры жетті. Бір-бірінің аузын жалдап үйренген қазақ жаңалыққа зәру етпес. Кештеніп мал базары-
на апарып қамаған өгіз темір қоршауда түнімен сойқаныпты. Жай сойқанса бір жөн, қасындағы 
қызыл құнажынды жарып тастапты. Содан Иса мен құнажынның иесі қып-қызыл дау көтерген, 
сөз сарыққан. Түске дейін азуласып ақыры Иса өгізін өтеуге беріп шығыпты. Бас жібін қолға ұстап, 
Қаройға қайтып келді.

Құрақ қарт сол күні аруақ жолына атаған ақсарбасын сойып, көрші-көлемге таратты. Ертеңіне 
Исаны ертіп пойызға отырған.

* * *
Алматының сәулелі көшелерінің бірінде Махамбет ескерткіші бой түзеді. Салтанатпен ашы-

лар күні белгіленді. Сол күні қала халқы ақынның күмбірлеген күйімен оянды. Алатаудың иығынан 
асып құлаған қара бұлттың іргесі сетінер емес. Қайта бүйір тіресіп, қалыңдай түсті. Гүл құшақтаған 
зиялы қауым ақын өлеңдерін жарыса оқып жатқан жастарға, артынша аспанға қарап алаңдайды. 
Қала әкімі мен Мәдениет министрі қайта-қайта дайындықты көріп, ескерткіштің ақ жамылғысын 
тексергіштейді.

– Ескерткіш «Бәйтерек» қорының қаражатына салыныпты.
– Е, салмай. Иесі олигарх емес пе?
– Мына күнді қарашы. Түнеруін.
– Махамбеттің аумаған өз мінезі ғой. Басқа не дәметесің?
– Ойбай, келіп қалды. Үндеме! – деп қауқылдасып көпшілік иін тіресіп, алға лықсыды.
Нұри Утенович машинасынан түсіп алдымен Алатауға қараған. Найзақара шыңы көкке ұмтылып 

барады. Ұшар басын ақ қармен қырлап, егеп алыпты. Сосын таудың бір шоқысындай боп ақ 
жамылғымен тұрған ескерткішке көз тіккен. Қарсы алдында толқын-толқын боп теңселіп тұрған 
халыққа сүйсіне қарады. Осы сәтте найзағай күміс қайшыдай жалт-жұлт етіп, ұйып қалған қазбауыр 
бұлттарды қиғылап жіберген. Күн көзі көрінді. Ақ қоян сәуле секектеп жүгіріп ел-жұрттан сүйінші 
сұрап жүрді.

– Қадірлі әлеумет! – деп төраға микрофонға тақап кеп. – Махамбет – елдік пен ерліктің сим-
волы! Ол бүгін талай ғасырдан бері аңсар болған тәуелсіздігіміздің тұғырына көтерілді. Бұл – кешегі 
қоңыраулы найзасын қолдан түсірмей, қабырғалы елім, қазыналы жерім деп өткен барша бабаларға 
деген құрмет пен тағзым.

Сөзін қысқа қайырған Нұри ескерткіштің жанына еркін басып кеп жібек жіпті соза тартқанда 
ақ жамылғы екіге құлаш жаза айырылды. Азынай шапқан ат үстіндегі ақын қара желді қақ жарып 
барады. Қолындағы оңды-солды сермеген қайқы қылышы, қарсы тұрар қай жау бар, дейтіндей. Оң 
жамбасында құндағы дөңгелене біткен қозықұйрық домбыра көрінеді. Таңмен төгілген күйге тентек 
ағын боп қосыла кетердей. Тебіренген төраға тағы да лебіз жалғады:

– Толғамалы найзамен,
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Толықсып жауға шапқанда,
Бір озғанмын халқымнан! – деген Махаң осы.
Алыс-жақынға бірдей аты мәшһүр тұлғаның өзі кеп қолға түсіп тұрғанда айырылып қалмайын деп 

Қайып тыпырлап алға ұмтылған. Жете бере:
– Өмір бойы Махамбет шығармашылығын зерттеп келем. Мынау – сол еңбегім. Ал, бұл – ақын 

өлеңдерінің соңғы басылымы. Сізге тарту етейін деп тұрмын, – деп аптығып әдемі мұқабалы екі 
кітапты ұсынды.

– Рахмет, Қайып. Махамбеттің өлеңдері жан-жақты зерделенді ғой. Ендігі жерде жазған хаттарын 
жарыққа шығарыңдар. Саяси астарына, әлеуметтік мәніне үңіліңдер. Ол өмір сүрген дәуір шындығы 
сонда қалқып шығады. Тарихқа долбар керегі жоқ. Нақтылық қажет, - деп қаумалаған елге бет бұра 
бергенде, оң қолтығынан Баймахан саңқылдап қоя берді.

– Шіркін, осындай ақылға зәру боп жүрміз ғой, – деп жалпақ жауырынымен Қайыпты көлегейлеп 
берді. – Өзім басқаратын институттың бес ғалымы ақын жазған хаттарды ғылыми айналымға әзірлеп 
жатыр. Екеуі – докторлық, үшеуі – кандидаттық қорғамақ. Сосын...

– Әй, Баймахан қолға түскені – бар-жоғы елу хат. Бес ғалым қорғайды дейсің. Бет бар ма осы 
сендерде? – деп бір ақ кірпік шалдың шарылдап қоя бергені. Неткен сүйкімсіз еді. Шөлдеп, су 
іздеген лақтың маңырағанындай. Алақтап қалған Баймахан шалды таныды. Ғұмыр бойы түртінектеп, 
мұрағат ақтарып, мұражай кезіп, көнеліктердің көшірмесін жинайтын қырсық-ты. Онысын ешкімге 
ұстатпай, шыр-пыр боп қаралай қызғанып жүретін. Аттың төбеліндей боп анық көзге түсер жер еді. 
Әттең... Тақиясының шеті майсақтанып алдын орап кеткенін қарашы.

Еңселі ескерткішті айнала шолып, сүйсіне көз тігіп тұрған Имашқа көп ішінен суырыла шыққан 
Дүрия жедел басып жеткен.

– Қайным, сыртыңнан тілеуіңді тілеп жүретін жеңешеңмін. Мына тұрған Махамбет – менің 
көкем. Жақын қарындасымын. Қыз алыспаймыз. Бүгін өлгенім тірілді, өшкенім жанды деп тұрмын, 
шырағым. Қуанғаннан жылап та алдым. Қазір маған сөз бергіз, микрофон ұсын. Көкемнің басын 
қалай іздеп жүргенімді жария етіп айтайын. Таппай қоймаймын дейін. Сөйт.

Имаш қарсы алдында тұрған тұлыптай бәйбішеге қарап ойланып біраз тұрды. Сосын басын тербеді.
– Ықыласыңызға рахмет, жеңеше. Бұл жолы сөз бермеді деп өкпе артпаңыз. Басты табыңыз. Со-

сын талай сұхбат құрармыз. Шетелден келген журналистер жүр. Айғыр құлағын қайшылап. Сыр ал-
дырып қайтеміз.

– Сөз бостандығын қайда қоямыз? – деп бет-аузы көгіс тарта бастап еді, Қайып кеп қақбайлап 
әкетті. Енді құтылдым ба дегеніңде бала көп ойнаған қуыршақтай боп қалған бір әнші келіншек: – 
Қазірде өнер адамының оң қолы сол қолынан ұзын. Сұрамсақ ғып қойған осы заман. Маған тау ба-
сынан коттедж соқтырып бер. Өзіңе арнап ән жаздырамын. Сахнадан орындаймын. Атағың тіпті 
әуелейді, – деп өңіріне жармасып жатты.

Өз өмірбаянынан жырта қарыс естелік кітап жазған жылтыраған бетінде бір тал қылтанақ жоқ 
көсе жазушы Мәдениет министрін өкшелей қуып: – Еңбегім сіңді. Өңірімде егемен еліміздің бірде 
бір марапаты жоқ. Орденге ұсын. «Отаннан» кем болмасын. Өлсем де басымда музыка ойнатып 
өлейін, – деп зар құсып жүрді.

Бұл кезде көпшіліктің шетін ала Ықас пен Қашқария ортасындағы қара сөмкені алма-кезек тарты-
сып жатқан. Мына күмбір қаққан күй мен ағын судай төгіліп жатқан өлеңдер әйелімен арадағы дауды 
анық естіртпейтінін білсе де Ықас тістене сыбырлап, ышқынып басылады.

– Қой дедім! Ұят болады дедім!
– Жабам үстіне! Франциядан әкелген шапаным дейм. Жібер жетесіз... О несі-ай!
– Күлкі етеді мына жұрт! Ойбай-ай, өлдім-ау!
Қашқария шірене тартқанда Ықастың қолында сөмкенің шұнтиған бір қарыс құлағы ғана қалды. 

Күйеуінен құтылған бетте Қашқария жүгіре басып топқа қойып кеткен. Шетелден ат арытып келген 
журналистердің қоршауында тұрған төрағаның алдында жетіп, ентігін басты. Шешесінің елеуреген 
түрін көріп Айым теріс айналған.

– Сіз де журналистсіз бе?
– Жоқ. Кешірерсіз, мына атқа өзіңіз қос қолтығынан демеп мінгізген ақын ескерткішін көріп, 

жүрегіміз жарылғалы тұр. Шексіз разымыз. Сізге арнап француз модельеріне арнайы шапан 
тіктіргенмін. Соны сыйлауға рұхсат етіңіз, – деп бұлғын бөрік, алтын айшықты шапанды ұсына 
берді. – Ал, басты тауып, сізге өз қолыммен алып барамын. Сеніңіз маған!

Төраға келіншектің қолынан сый-сыяпатын алып, рахметін айтқан. Сосын жан-жағына көз тастап, 
манағы иіні тозып кеткен ақ кірпік шалды тауып алды да:

– Ақсақал, келіңіз. Осы салтанатта сіздің де бір шапан еншіңіз бар шығар. Сізге жаптым. 
Игілігіңізге киіңіз, – деген.

– Тарих қопарып, шаң жұтқан ғұмырымда бар көрген құрметім осы! – деп қырсық шал кемсеңдеп 
кетті. – Алла разы болсын!

– Қайыршыға бұйырғанын қарашы, – деп өкпелеген Қашқария көп ішіне жылыстап сіңді.
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– Адам ата мен Хауа ананың тұңғышы Қабыл қызғаныштан Абылды өлтірді. Бірақ көмуін білмеді. 
Қарға жөн көрсеткен. Содан бері қазақ аспанында қара қарғалар қаптап кетті.

– Тайқазанының қақпағы жоқ, ұлыларының басы жоқ бұл неткен иесіз ел?!
– Махамбет көтерілісшілерге қарыздар. Оның даңқы үшін мыңдаған жасақ қырылып кеткен. 

Атақты жалғыз өзі иемденді. Сол қазақ алдындағы қарызын басымен өтеді.
– Ықылас – Иуда. Олар – өміршең. Әлі күнге арамызда жүр, – дескен алабөтен топ ереуілдетті 

жатты.
Қазағымның намысы едің жанитын,
Жау тосумен бұзылыпты сан ұйқың.
Басың кетті, мынау марғау даланың,
Адам қылып шығарам деп әр итін. Әй, Махамбет! – 
деп Мақатай ақын ескерткішті құшақтап жылап жатты.
– Төраға мырза, бір сұрақ беруге рұхсат етіңіз. Махамбет ақынның басы қолды болды деп есіттік. 

Жалпы сіздің елде көрнекті тұлғалардың басы жиі жоғала ма? – «Би-Би-Силік» бота тірсек сары қыз 
аш масадай қадалып аузына микрофон кептеген.

– Азаттық үшін күресте талай ұлы тұлғаларды жоғалтқанымыз рас. Өшіккен жауының басын 
кесіп алу, әрине, тағылық. Бірақ бұл тек біздің елге тән көрініс болса бір сәрі. Сіздің елдің тарихына 
көз жүгіртсек те осындай келеңсіз оқиғаларға жиі кезігеміз. Ал, ақынның бас сүйегі жоғалған жоқ. 
Оны аса қымбат жәдігер көріп азаматтарымыз сақтап отыр. Өздері әкеліп береді.

«Си-Эн-Эн» тілшісі ескерткіштен көз алмай тұрып:
– Махамбет патша чиновниктеріне елу шағым жазыпты. Арызқой болған ба? Соншама арыз 

жазған адам дұшпандарымен қай уақытта соғысып жүр? – деп сұңқылдасын.
– Бас-аяғы он жыл соғысқан. Сонда жылына – бес арыз. Оның дені қара бастың қамы емес. 

Қалың бұқараның жайы. Көптік ете ме? Сауаты болған соң ащы өкініш ішінде қалай тұншықсын? 
Қазірде сол арыз-армандар ұлт-азаттық көтерілісінің ең сенімді куәсіне айналып отыр.

Бет-аузын қыл-қыбыр басып кеткен «Әл-Жазира» компаниясының жігіті: – Айтыңызшы, Махам-
бет шетелдіктерге мұнай кенін бермеймін деп соғысқан ба? – деп тосын сауал тастады.

– Жоқ. Ол кезде әлемде мұнай әлі игерілмеген-ді. Көтерілісті бастаған ұлт намысы болатын.
– Намыс дейсіз бе?
– Иә. Ұлт намысы! Егер ол болмаса, біздің бабаларымыз әлем картасында тоғызыншы орында 

тұрған осыншама ұланғайыр жерді иеленіп қалар ма еді? Отты қарусыз. Қызыл қолмен!
– Түсіндім.
– Халайық, – деді сосын ол жігерлі үнмен. – Жыл сайын мектеп бітіруші ұландар ақын 

ескерткішіне тағзым етіп, ұлт намысына ант берсін. Біз таусыла қалса мұнай мен газды, көмір мен 
темірді тіпті кез келген қазба байлығын шеттен сатып аламыз. Ал ұлт намысын жоғалтсақ ше? Онда 
бәрінен де айырылғанымыз!

Теңіздей толқып теңселген елдің қуанышты даусынан мың кептер дүр сілкініп көкке көтерілді. 
Сатырлай жауған шапалақ даусы Алматы аспанын шырқау биікке көтеріп бара жатты.

* * *
Эрмитаждағы Кенесарының басына жұмсалған Слава келесі жолы әріптесін күліп қарсылаған. 

Абраам да разы кейіпте: – Ақша ұстайтын алақаным қышып еді. Жарайсың. Джоһар Дудаевты 
білесің ғой. Енді соның да... – деп жатты.

Алматының «Көкбазарында» кіндігін ашқан қыз-келіншектер Қытайдың айналасына алтын тиын 
үйілген тоқ қарын, томар бас мүсінін сатып жатты. Әлгі шал өз-өзінен мәз боп күледі-ай, кеп.

Сол базарда жас жігіттер адам басын күлсалғыш сувенир ғып саудалап тұрды. Сувенирдің екі көзі 
мағынасыз үңірейіп, шексіздікті көрсетеді.

* * *
Түн ортасында Жорик қалаға ілінген. Шеткі көше, қараңғы түкпірмен қашып-пысып ұзақ жүрді. 

Полицияның көзіне түссе құрығаны. Тіміскілемей жүре ме олар? Тоқтатып рюкзагын ақтарса... Екі 
бас домаланып түспей ме? Құтылып көр! Көр ақтарып, аруақтардың мазасын алған кісәпірдің жаза-
сы дайын. Тіпті ақ-қарасын ажыратпай, бұларды өз қолыңмен жаһаннамға аттандырдың дер. Осыны 
ойлаған сайын қалшыл қағып тіпті жүрісі өнер емес. Шөл қысып, тілі аузына симай сол бүлкілмен 
ақыры жалдамалы пәтерге де жетті-ау. Әлімде де тағат таусылған. Есіктен басы көрінісімен: – Бар 
ма? – деді қатуланып.

– Жатыр.
– Құйрық жоқ па?
– Ертпеймін.
– Жарадың, кел.
Айтса айтқандай, ет пен сіңірден әлдеқашан ажырапты. Бірінің шүйдесі дөңгеленіп біткен. 
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Жанындағысы жас адамдікі шығар шақшабас екен. Қатарласып тұр. Жақсылы-жаманды адамның 
басы. Қалай өмір сүрді, не істеді, не қойды беймәлім. Тірлігінде сауап алған жан ба, әлде қарғыстан 
көз ашпаған біреу ме, қайдам?

Әлім екі басқа қарап отырып ойға кеткен. Бала күні-ау. Ауыл шетінде шағын шағыл төбе бар-тұғын. 
Кешқұрым көрші-көлемнің бүкіл баласы сонда ойнар-ды. Жел тұрып, құм бұрқаса садақ сынығын, 
ердің тот басқан қасын, тебінгі сынды көр-жерді тауып алысатын. «Қалмақ осы арада қырылыпты» – 
деп отыратын үлкендер жағы. Солардан қалған мүлік те.

Бір күні кісінің басына кезікті. Төбесі жарық. Жанында тістері шашылып жатты. Қорқа соғып 
тұрысқан, артынша қызық көрісті. Тіпті әлгіні қолдарына алып шауып, қыз-қырқынды қуаласқан. 
Олар болса секелек қағып кеп қашады.

– Өй, өңшең нәлет! – деген зәрлі дауыс ғана естерін жиғызған. Боталы інгенін өрістен алып келе 
жатқан атасы екен.

– Бұл не?
– Ата, бас.
– Адамның басы.
– Таста! – деген түйесін шөгеріп жатып. – Әкел бері! Адамның басы енді сендерге ойыншық 

болды ма?
– Қалмақтікі шығар!
– Осы арада қырылған ғой!
– Жауымыз емес пе? – деп жарыса шулайды.
– Адамның басы! – деп қолына еппен ұстап, қабағына әжім салып тұрып қалған. Сосын шағылдың 

етегін қамшы сабымен қопсытып, шұңқыр жасап көмген. Құбылаға қарап шарта жүгініп ұзақ аятты 
қайырған. Үрпиісіп тұрған бұларға қарап: – Әй, не шықса да сендерден шығар, сендерден! – деп 
бас шайқаған. Түйесіне қайтып мінбеді. Жаяу жетектеді. Тобық қаққан құмнан ба, әлгі сөзден бе 
әншейінде алпамсадай атасы өз-өзінен шөгіп, кішірейіп кеткендей көрінген...

Тегін тіксінбеген екен, жарықтық. Баспен ойнауды бұл әлі күнге жалғастырып келе жатқан жоқ 
па? Өз еркімен дейсің бе? Қақпақыл ғып әкелді ғой.

– Алеша келіп кетті, – деген сосын қара шайды сораптап отырған серігіне.
– Не хабар?
– Бас іздеуге тағы да екі топ қосылыпты. Алматыны бөлісіп алыпты. Өз территорияларына өзгені 

кіргізбейтін көрінеді.
– Кімдер екен?
– Саған қажеті қанша. Шайыңды іш.
Алешаның осы хабары Әлімнің қиялында тағы бір қызық сауданы қыздырып жіберген-ді.
– Сенің ендігі міндетің, – деген сосын Жорикке. – Егеу табу. Әр түрінен. Сосын қышқаш. Көше 

кезіп жүрген бақталастардың алдын ораймыз. Жарыққа шығатын күніміз алыс емес.
– Алеша сенімсіз. Оны неге шақырдың?
– Басқа шаруаға керек. Ондай алаяқсыз іс бітпейді.

* * *
Бәрі Си-Эн-Эн телекомпаниясының күндізгі хабарынан басталған. Генерал Хьюстің өзі ұзақ жыл 

НАТО әскерінің құрамында болған. Әскери қызметі аяқталған. Десе де, әлемнің әр түкпірінде соғысып, 
өзге жұртқа от жалатқан бұл үйінде тыныш жата алар ма? Көзі қып-қызыл еді. Қан қаптағандай. Туа 
бітті. Төрт қабырғаға қамала-қамала тіпті құтырынып кетті. Бұрынғы әскери достары іздеуді қойған. 
Аз нәпақаға алданып жатыр да. Тісі жоқ өңшең ботқа жегеннен не күтсін. Алма жүзі алаулап тұрған 
сол диктор қыз не деп еді?

– Бұл бұрын әлемнің ешбір елінде болмаған оқиға. Қазақстанның Халықаралық «Бәйтерек» қоры 
Махамбет ақынның басын тауып әкеліп берген адамға бір миллион доллар сыйақы ұсынды. Басты 
іздеуге бірнеше топ жедел аттанып кетті...

Ал ендеше! Дереу жанында тұрған глобусқа жармасқан. Қазақстанды қанша іздесе де таба алма-
ды. Әзірге Америка қырына алған елдердің тізімінде болмаған да... Мейлі ғой.

Тұра тұр! Бас түгендейді. Бұларға да ата керек екен ғой. Демек, өлген атақты адам. Көмген. Кейін 
іздесе жоқ. Түн жамылып ұрлап кеткен. Мұқият жасырған. Әбден зарықтырып бермек. Қомақты 
қаржыны қалталарына баспақ. Табылған ақыл!

НАТО әскері талай елге сайран салған. Қаласын қиратқан. Даласын ойрандаған. Халқы шыбын-
дай қырылған. Сұрауы жоқ соларды қойшы. Ал, әлгі басшылары ше? Алтын тағы астынан кетпеген-
дер. Олардың да кәлләсі мүжілген. Ұрпағы ертең-ақ естерін жиып осылай іздеу салса? Шаһитіміз деп 
жата қап жоқтаса? Моласын қопармас па? Басын іздемес пе? Әп, бәлем!.. Жаңа бизнестің төбесі мен 
мұндалап көрінді ме?

Мұнан соң генерал Хьюс Нью-Йорктегі пәтеріне қалай сияр. Өзімен бірге соғыста сыналғандардың 
ең сенімділерін үш топ қып бөлек-бөлек жинаған. Сыбыр сап кеңескен. Атқарылар істің ауқымын 
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анықтаған. Кездесер қиындықты таразыға салған. Шығар шығын, болашақта түсер пайда шотқа 
қағылған. Сонан соң қай-қай топ та құлшынып сала берген.

Бәрі де: – Мұсылмандардың бастары қалайша қымбаттап кеткен? – деп таң қалысқан. – Өзге 
діндегілердікі ше?

– Сөзді көбейтпе, – деп оларды Хьюс қабағымен жасқады. – Сендердің бастарыңды бес долларға 
ала ма?

Бірінші топ Иракқа аттанған. Дар ағашы алдында өз иманын өзі үйіріп өлетін Саддам Хусеиннің 
басын ұрлап шығуға.

Екіншісі АҚШ-ты «Қабаған ит» деп нәлеттеп кеткен Муаммар Каддафидің көмілген жерін табуға.
Соңғысы бір уыс топырақ бұйырмай, денесі теңізге тасталған Бен Ладеннің су астынан қаңқасын 

іздеуге.
Генерал Хьюс сәт сайын қол телефонына үңіліп, қуанышты хабарды күтумен отыр...

* * *
Қашқария бүгін ерте қозғалған. Бірінші Алматының пәтер жалдап отырған үйлерін адақтап 

күдер үзген. Жанын келіге салғанмен Дәурен таптырмады. Үшті-күйлі жоқ. Жер жұтқандай. Жын 
көтергендей. Содан сәске кезінде Мәскеуге Ноэльдің пәтеріне қоңырау шалған. Қызы көтерді.

– Папа шетелден он күндік демалысқа келген. Қазір үйде жоқ. Ғылыми кеңеске қатысып жатыр, 
– дейді нәзік дауыс. – Алматыдан дейсіз бе? Қандай шаруаңыз бар? Айтайын.

– Қызым, Ноэль Жұмабаевичтің өзімен сөйлесуім керек еді. Жоғары орындардың тапсырмасы. 
Тым асығыс.

– А, олай болса қол телефонына шығыңыз. Номері...
Алынар болмады. Өшіріп қойыпты. Дағдарған ой, пірім шақта есіне «Адрестер бюросы» түскені. 

Ау, баяғыдан бері табанынан тозғанша сонда неге бармаған? Қыбыр қаққан жанның бәрінің дерегі 
көзінен тізіліп сонда тұрған жоқ па? Бір аптадан бері аға-жеңгелеп майлы қасықтай боп алған 
Қарауылды қонақүйден көтерді. Бұл ауыл адамын қойсаңшы, жайбасар ғой. Әлі күнге баланың нып-
сысын анықтамапты.

– Мен білсем иә Еркебаев, иә Есербаев деп тағы да қарап тұр.
– Уақыт күте ме? Ауылға неге хабарласпадың?
– Бухгалтер келіншекке звондағам. Ет жақын деген біреуі Атырауға көшіп кетіпті. Содан зым-зия. 

Аталары о баста көп ағайынды екен. Ішінде Серкебай, Көрпебай дегендер бар. Бірақ олардан дерек 
жоқ.

– Ой, сен де бір... Маған шежіресі емес, Дәурен керек, Дәурен!
Жетектесіп «Адрестер бюросына» да жеткен. Осы күнгі жастардың сөзі қысқа ғой. Жарты 

сөйлеммен сөйлейді. Инеліктей үзіліп кеткелі тұрған қыз компьютерден көзін алмай: – Аты-жөні, 
туған жылы, сіздер кімі боласыздар? – деп ақ парақты қолдарына ұстатты. – Толтырыңыздар.

– Шырағым, біз Дәурен деген баланы іздеп жүрміз. Аға-жеңгесі едік. Көптен көз жазып қалдық, 
– деген Қарауыл бір көз тесіктен басын сұққылап. – Қазақтың ағайыны көп. Тіпті қай шалдың атына 
жазылып кеткенін де білмейміз.

– Аға, басыңызды алыңызшы. Мұртыңыз бетіме тиді. Тіпті қорқынышты екен, – деп инеліктей 
қыз тартынып отырды. – Шал көп дейсіз бе? Бәрін іздеп жүрсіз бе?

Манадан бері үнсіз тұрған Қашқарияның талағы тап осы тұста тарс айырылсын.
– Былай тұршы, – деп Қарауылды қолынан жұлқа тартты. – Өңмендемей. Қызым, Дәурен деген 

бала керек. Қарашы.
– Ой, апа, мыңдаған Дәурен бар, болмайды.
Еркебайдан бастап тізген, ешқайсына үйлесім таппады. Көрпебайға аты-жөні келген. Бірақ жасы 

соқпады. Онысы жетпістен асқан ақсақал болып шықты.

* * *
– Қарауыл құйрығын түйіп қашты, – деген Дүрия ертеңгілік шай үстінде.
– Қайда қашты? – деп Қайып абдырап аузы кесесін таба алмай қалды. – Баймаханға ма?
– Баймаханы несі? Ол – өзіміз. Бір жақ емеспіз бе? – деп келіншегі дүңк ете түскен. – 

Қашқарияның қасында жүр дейд. Басын дуалаған да. Ноқталап алғандай жанынан шықпайтын 
көрінеді. Сол қатынды тұқымымен дуакеш деп естігем. Қарап жүре ме?

– Не дейд? Бір қарасаң өзі де, сөзі де салауатты жігіт.
– О бастан білгенмін. Қоқанның салықшылары құсап осында кісіні шошытып келмеді ме? Сенің 

ауылыңда қай бір дені дұрыс адам бар еді? Өңшең сатқын.
Мына сөз жанына батса да Қайып үнсіз құтылды. Жіңішке жерінен ұстап отыр. Нақты мысалға не 

қайла қылар?
– Баймаханмен сөйлесейін.
– Оны да әлгі сауысқаннан сақ келіншегі қақпайлап, адымын аштырмай жүр. Кісіні үндемей 
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өлтіретін сұм ғой. Баласы мен қызының қос-қостан дүкені бар. Ақшаға зәру дейсің бе солар. Тек 
қызығына шабады да.

Шарасыз қалған Қайып ақыры: – Осы дүрбелеңді қоя салсақ қайтеді? Дәурені де, басы да өздеріне. 
Жанымыз қыдырып кетті. Тіпті уайымдап ауырып қаларсың, – деген.

Дүрияның да күткені осы болса керек. Бет-ауызы ашыған нандай ісініп шыға келсін.
– Осы сенің есің дұрыс па? Сонда ақшаны да, бар абыройды да ана қатын еншілеп кетсін дейсің 

бе? Жоқ айтшы деймін?
– Сүрініп-жығылып өлуге қалдық қой. Үш ай болды, бір дерегі жоқ. Осы сүргіннің аяқталар күні 

бар ма өзі?
– Біздің Дүрия ақынның туған қарындасы, деп ел-жұртқа жарапазан айттың. Енді кеп сүргін 

дейсің. Тақам қисайып көше кезіп мені жетіскеннен жүр дейсің бе, ойбай! Ұлың болса анау, әйелі 
ауыздық бермейді. Тіпті кіріп-шығудан қалды. Қашанғы үкімет берген пәтерде қақталып отырамыз. 
Оқыс айналсаң болды артыңды жарға соғасың. Біз де тау етегінен үй салып, жұрт сияқты өмір сүре 
аламыз ба осы? Кетем, қал өзің омалып!

– Қай жаққа? – деп қалды Қайып аңтарылып.
– Құтыла алмай отыр екенсің. Қуанып қалдың. Жарайды, ендеше.
– Өһө-өһө батырекесі, бұрын қайраттансаң қазан қайнататының бар еді. Тіпті күшейіп кеттің, – 

деп қол сөмкесіне жармасқан. – Мен де қайбір жетісіп жүрмін. Ат – арыды, тон – тозды.
– Жібер, кетем, – деді жұлынып. – Біз өкше төплиім қайда? Қаскелеңге барам.
– Онда не бар? Тағы да бас па?
– Атақты экстрасенстің қабылдауына жазылдым. Қолмен ұстағандай қылады дейд. Аруақтармен 

сөйлесіп арғы-бергіңді ақтарып-төңкереді дейд.
– Алмағайып заманда албасты да әулие деген.
– Болса болар. Осы Алматының бар полициясы соның алдынан шықпайтын көрінеді. Ұры іздесе 

де, бөрі іздесе де сол тауып береді дейд. Өздері кілең масыл, жұмыс жасайтын ба еді?
– Ал, жарайды, – деп Қайып жарға соғып қайтқан толқындай тез басылды. – Сақ бол. Өз басыңды 

айналдырып алып жүрмесін.

* * *
Жер тістеп жатқан уақыт жылжыса-ше. Жеңгесінің қабағы келіспей, шара кеміп Қарауыл шар-

шады. Бір кезек ауылға қайтып кетуге оқталған. Асқазанымда жара бар, Кавказ асам, шипа су ішем, 
тәбетімді түзеймін деп айналасын алдарқатып кеткен. Таулы аймақта тынығып, жадырап келер деп 
олар елеңдеп отыр. Бұл Алматының көшесін адақтап, жағы суалып, жүзі қуарып барса не дер? Қой, 
құрсын, шыдайын, деп одан бір айныды. Қайып пен Баймаханға қайтып баруға тағы жүрегі дауала-
мады.

– Табанына сынап жаққан жігіт екен. Сырғанай берсін, – деп бір ортақ танысқа өкпе айтып-
ты. Ал, Қашқариясы түскір ақ көңіл-ау. Бірақ жүріс-тұрысы алақұйын. Ауылдың мынау деген әкімі 
ғой демейді. Балаша шаптырады. Манағысын көрмейсің бе? Былай тұршы, – деп жеңінен жұлқа 
тартқанда, иығын жұлып ала жаздады. Қой, бұл қаланың тікбақай қатындарын қой! Тұрып ішіп, тұрып 
шаптырып әбден жаман үйренген. Ауылдағы Бадымшалар бұлардың қасында қайда? Алақаныңа 
бұдыры білінбес түкті мақпалдай ғой. Өз ойын өзі қуаттап кеткен екен, қалта телефоны шырылдап 
қоя берсін.

– Ойбай, жеңеше, Ноэль звондап жатыр.
Кафеде алдындағы шайын үрлеп ішіп, қырыстанып отырған Қашқарияның көзі жарқ ете түсті.
– Әкеле ғой. Біліп ем.
Мақтадай жұмсақ алақан іліп алып еді, дауыс та гүлдеп кетті.
– Ноэльжан амансың ба, күнім? Бұл Ықас ағаңның үйіндегі жеңгең. Айым деген қызым бар. 

Өзіңді ағалаған кезде жаны шығып кете жаздайды. Алыс елде жүр, мазалама деп телефон нөмірін 
әзер берді...

Сұрланып отырған жеңгесі нұрланып сала берген соң бұған не жорық? Оң құлағын қақпайлап 
Қашқариямен иықтаса кетті.

– Рахмет, қайным. Ертеңді-кеш тілегіңді тілеумен отырамыз... Өзіңде біліп отыр екенсің. Сол ша-
руа... Шеберханада қалған шығар дейсің бе? Қазір бос тұр ма? Біреу-міреу алып кетпесе. Адресін 
айта ғой... Тапсақ сүйінші өзіңдікі, қайным. Қасымда Қарой ауылының әкімі де отыр. Оңды азамат. 
Тұстас шығарсыңдар. Дұғай-дұғай сәлем айтып жатыр. Ал, хош!

Айтқан адресі бар-жоғы екі-үш көшенің айналмасы екен. Оңай-ақ тапқан. Бес қабатты үйдің 
жертөлесі. Баспалдақтан төмен түскенде-ақ сыз бен күлімсі иіс қолқаны қапқан.

– Бұл шығармашылық адамның жаны сірі келеді. Жұмыс жасаған жерін қарашы, – деп жеңгесі 
алдын орап көлбең қағады. – Оңға бұрыл деген. Үстіңді ластап алма, қайным. Ибай, өрмекші тор 
құрып тастапты.
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Шеберхана дегені кең бір бөлме. Жарық күңгірт түсіп тұр. Ағаш сөрелер қаз-қатар қойылған. Шаң 
тұтыпты. Көз үйрене келе көрді. Сөрелерде адамның төрт-бес басы тізіле қалыпты.

– Мынаң қара! – деп Қашқария шегін тартты. – Жарықтықтар-ай, бір-бірінен аумай қалыпты 
ғой.

Десе де, тұра ұмтылып ұстауға дәті жетпеді. Қарауыл әрбірін қолына алып аударып-төңкеріп 
шықты. – Бәрі бір адамның басы, – деді сонан соң.

– Не дейд? Бір адамда неше бас болушы еді?
– Қарасаңызшы. Оң жақ шекедегі ойық бәрінде де бірдей.
Рас екен. Қаз-қатар тұрған бастар бір-бірінен ауса ше. Қашқария тосылып әрқайсына жаутаңдап 

қарай берді.
– Қайным, қарашы, желкелерінде қылыш ізі бар ма?
– Біреу, екеу... бар жеңге.
– Бәрінде ме?
– Бесеуінде де. Тоқтай тұрыңыз, осылардың бәрі гипстен істелген емес пе? – деп Қарауыл 

тырнағымен сызғылап жатты. – Мен білсем осының біреуі ғана бас сүйек. Қалғаны Ноэльдің қолдан 
жасаған жасанды нұсқасы.

– Қайсысы?
– Міне біреуі. Аумаған сүйек. Тек сыртына лак жаққан ба, жылтырап тұр.
– Кәне, әкелші. Көрейін, – деп Қашқария еппен ұстаған. Әрі-бері айналдырып шықты. – Сүйек. 

Кәдімгі адам басы. Махамбеттікі! Бағымыз бар екен, қайным!
Қашқарияның бет-ауызы әлемтапырық боп не күлгені не жылағаны белгісіз Қарауылды бас салып 

сүйіп жатты.

* * *
Дүрия Қаскелеңнен қуанышты хабармен оралды. Қайып пен Баймахан да тағатсыздана тосып 

отырған. Есіктен күлім қағып кіріп келгенінде-ақ бір жақсылықтың барын сезді.
– Сен кеткелі оң қабағым ойпыр-ой, қоймай тартып... Шыдай алмай Байекеңе қоңырау шалып... 

деп Қайып мән-жайды білгенше асықты.
– Менің де бүгін бір оң жамбаспен тұрғаным, – деп Баймахан да қоштап жатты. – Баяғы шалдар 

құмалақ салып, сүйінші түссе бесіктегі бала қуанғандай дейтін. Не хабар бар, бәйбіше?
– Өң мен түстей болды, – деп Дүрия дем басып, көзімен ішіп-жеп отырған екі еркекке жымың 

қақты. – Айтпа, дейм. Ғылым, оқу-тоқу дейсіңдер, нағыз ғылымның көкесі экстрасенс екен. Қалғанын 
қой!

– Ойбай-ау, айтып өлтірсеңші. Үзіктіріп біттің ғой, – деп Қайыптың құйрығы қатар тұрған екі-үш 
орындықты кезіп кетті.

– Әлгінің алды қарақұрым адам. Иықтасып бой берсе ше, – деп Дүрия көрген-баққанын тізбеледі. 
– Кезегім келгенде кірдім. Ақ сәлделі, орта жастағы жігіт. Сақалы бар ма, жоқ па есімде қалмапты.

– Сақалы құрсын, айтар бер!
– Иә. Алдында дөңгелек әйнек шар тұр. Аты-жөнімді сұрады да әлгі шарды зыр қақтырып ай-

налдырып кеп жіберсін. – Тәте, – деді сосын. – Аса қымбат нәрсені жоғалтыпсыз. Таба алмай 
торығып жүрсіз. Қазір көрейін. – Содан төбеге қарап әлдекімдермен сыбырласты, ымдасты. Көзінің 
қарашығы мүлдем жоғалып кетеді екен. Аруақтармен сөйлесу оңай ма?

– Содан?
– Табасыз. Мол олжаға кенелесіз. Үйіңізге жеткенше бір хабарын аласыз, десін.
– Әй, олар да айта береді-ау.
– Үндеме дейм. Шыдамсызың-ай, сенің!
– Тоқтама. Естиік, – деді Баймахан ындыны құрып.
– Әулие демей көрші. Қалаға енді кіре бергенімде қол телефоным қақсап қоя берсін.
– Ойбай, не дейд?
– Тәте, сәлем, – дейді бір бала. – Мен Алешамын. Сізбен кездесіп сөйлесуге бола ма?
– Ал, сосын?
– Не жайлы, қалқам? – десем. – Іздеген затыңыз менің қолымда тұр, – дейді. – Қажет десеңіз 

көрсетемін. Бірақ өте құпия. Тек сізді сыйлағаннан...
– Ой, тоба, тоба, – деп Қайып теңселіп кетті. – Байеке-ау, мынау сұмдық оқиға ғой. Дүрия әкелші 

вискиді!
– Иә, таңдай жібітейік, – деп Баймахан буфетте тұрған бокалға ұмтылды. – Әй, біліп ем. 

Атамыздың аруағы туған қарындасын қолдар деп ем. Дүрияшқа сеніп отырдық қой.
...Сол кеш сауда қызып, бас он мың долларға сатып алынды.

* * *

122 № 3 (68)/2019



Дәурен мен Айым жертөлеге түскенінде бозғылт мұнар қоюланып, аруақтардың айтысы қызып 
жатты.

Жәңгір: – Әй, Махамбет талай жыл тең өсіп, дәмдес болып ең. Сыртымнан қоймай дөңайбат ғып, 
текеметімді тілгендей менен не жамандық көрдің?

Махамбет: – Атаң Әбілқайыр қарауындағы елді алакөз дұшпанынан қызғыштай қорғаған ел үшін 
туған ер еді. Нардан айыр туды, айырдан қайырсыз туды. Аз қазақты алалады, халқын қалтыратты. 
Сен жылатқан елді мен жұбатсам несі айып?

Ханның елесі үнсіз қалып, қу бастан жүзін аударды. Табалдырықта үкікөзденіп тұрған бұларға 
қараған сынды. Айым Дәуреннің қолынан шап беріп ұстай алған.

Жәңгір: – Басыма қонған құдайы күлшедей бақты көре алмай, қотанда тұрып ортасынан жа-
рылып үріккен қойдай боп ең. Әй, қазақ, сені билеген әкімнің соңында жақсы аты қалмас. Тақырға 
гүл өсер деп су құйып ем, оным өзімнің үстімді былғар шалшыққа айналды. Махамбет бұ қазақтан 
жақсы болсаң да еститінің бір атаңа нәлет, жаман болсаң да еститінің бір атаңа нәлет. «Қара албасты 
басқырсың» дегенің маған емес, үйдегі қатыныңа айтар қарғысың еді ғой.

Жәңгір уәжін аяқтай бере жанына Баймағамбет пен Ықыластың елесі топтана кетті.
Махамбет: – Сендер осы менің соңымнан неге қалмайсындар? Баймағамбет: – Қалмаймыз, Ма-

хамбет!
Ықылас: – Болашаққа сенімен бірге барамыз.
Махамбет: – Типан әй, Типан, қайдасың? Нұрсұлтанға айт, атты ерттесін. Дұшпандар көбейіп 

кетіпті...

* * *
Құрақ қарт пен Иса поездан түсіп, жан-жағын бажайлап біраз тұрысты. Ерсілі-қарсылы 

сапырылысқан жұрт пен қайшыласқан машинаны таңсық көрген қария: – Е, Алматы де. Небір 
марғасқаның табанының ізі қалған қызырлы қала ғой бұл. Ақбас Алатауға бір сәлем. Қартайғанда 
мінәйі себеппен көрсеткеніңе де шүкір, – деп тебіренген. – Иса шырағым, ел тыныш, жұрт аман, 
мына ала туыңды желді күні желбірете бермей қолтығыңа қысып ұстасаңшы. Біреулерді үркітіп алар-
мыз. Келген шаруамызға кеселі тиер.

– Құреке, әнеу екі-үш полиция оқшырая қарағанға қымсынып тұрсыз ба? Бұл қайта бізге сес, – 
деп бірмойын неме қыңар емес.

Бұлар ауылдан шығарда Дәуренге жеделхат салмаған. Алдымен бір көзін қысып алып ылғи да 
қалғып отыратын пошта бастығына сенбеді. Сосын Дәуреннің өзі хатында «Ешкімге тұрақ-мекенімді 
бермессіз. Қауіп көп. Басқан ізімді аңдып жүр» – деп жазған. Баланы біреу-міреу жазым етіп жүрер. 
Тып-тыныш жетіп, топ етіп түсе қалайық, дескен.

Бұлар берген адресті қолына алған такси жүргізушісі ат шаптырым көшелерді айнала-айнала ақыры 
бір үйдің алдына тоқтаған. Аулаға қай есікке бас сұғарын білмеген Құрақ «Дәуренжан, қайдасың?», 
«Ботам, бармысың?» деп дауыстап жіберген. Таңертеңнен нәр сызбаған, даусы жарқыншақтанып 
ащы шықты.

Бұл кезде Дәурен мен Айым аруақтардың өзара шарпысуын көріп болып, дем басып отырған-ды.
 Құрақ ата! Соның даусы! – деп Дәурен ұшып кете жаздады. – Жеткен екен!
 Ауылдағы ата ма? Сен хат жазатын?
Дәуреннің тіл қатуға шамасы жоқ, қызды қолынан жетектей аулаға жүгіре шыққан.
 Ата!
 Даусыңнан айналдым! – деп қарт та құшағын аша берді. Кемсең қағып тіпті босатар болмады.
 Алматыны шыр көбелек айналдық, – деп Иса тілге келген. – Мына тұрған келін бе?
Сасып қалған Дәурен – Ым... жоқ, – деп қонақтарын жертөлеге бастай берді. Оны елеп жатқан 

атасы жоқ, иіліп тұрған Айымның маңдайынан иіскеп, «Бақытты болыңдар, жарығым» – деп бата-
мен көмді де салды.

Аядай жертөлеге кіріп, қаракөлеңкелеу ішіне көзі үйрене алмай бөгеліп қалған Құрақ біраздан соң 
ағаш тұғырға қонған бас сүйекті көрді. Көрді де:

 Апыр-ай, Құдай бар екен ғой. Мынау атамның алтын басы ма? – деп буыны құрып алдына 
тізерлей кетті.

 Қайран, Маха бармысың? Иса деген мүскін мен болам. Жергілікті шәртекей басшыларға симай 
жүрген... Алаштың ала туын желпілдетіп жүрген... – деп ол да даусы қалтырап, жерге шөге берді.

Алдымен аруақтарға құран бағыштаған атасы жөнді аман-саулыққа сонан соң келген.

* * *

Махамбеттің үш басы бірдей табылды деген тосын хабар әкім мен министрді есеңгіретіп тастаған. 
Алдымен Имаш есін жиды. Министрге қоңырау шалған.
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– Мұқас мынау қызық болды-ау. Бұл қалай? Біреуге зар боп отырғанда үшеуі несі? Қайдан 
шыққан?

 Қайран ақын «Бізге біткен бес еркектің буы бар» – деп тегін айтты ма? Үшеу болса – үшеу 
шығар. Одан да көбейіп кетпесін, – деп министр алдымен әзілге шаптырған.

 Ой, сен де... – Имаш булығып күліп жіберді. – Адамның жаны қысылып тұрса. Не істейміз? Же-
дел кездесіп, ақыл қосайық.

Кездесу ұзаққа созылған. Ноэль жасаған мүсіннен көшірілген плакат – тағы ақы бейнесіне 
қарағыштады. Болашаққа үміт әрі күдікпен көз тігіп ол тұр. Бірақ оған қарап ертең-ақ алдарына ке-
лер бас сүйектің анығы мен танығын тап басу қиын. Тіпті мүмкін емес. Ноэльға телефон шалысқан. 
Тағы да алыс құрлықтың біріне аттанып кеткен де. Алынар болмады. Нұри Утенович, мына хабарды 
жеткізу ыңғайсыз. Соңғы кезде өзінің де денсаулығы болмай жүр. Сөз аңдып, құлағын қайшылап 
жүрген журналистердің бірі естіп қалмасын де. Сол күні-ақ айқайға аттан қосып жібереді. Тоқтатып 
көр! Онсыз да шетелдік ақпарат агенттіктері «Қазақтар бас жоғалтты. Бір миллион доллар кімге ке-
рек? Іздеңдер, табыңдар. Қас-қағымда байисыңдар!» – деп күндіз-түні бірдей қақсап қояр емес.

Екі басшыны осы ойлар тығырыққа тіреген.
– Бірі – ақындікі, өзгесі жалған бастар ғой, – деп министр шарасызданды. – Қайдан тауып жүр?
 Алаяқ аз ба? – деген Имаш күреңітіп. – Тиісті орындарға тапсырма бергем. Іске кірісіп кетті. 

Комиссия мүшелері қайда? Тездетіп келсін.
 Аузы берік екі-үш адамнан аспасын. Үш топты да алдымызға шақырайық. Сараптама жасайық. 

Ақ-қарасын анықтайық. Сүйінші – кімге, жаза – қайсысына сол жерде шешейік.
Келісім осы болды. Сәрсенбінің сәтіне комиссия тағайындалып, үш жаққа да хабар кетті.
Министр мен әкім аузы берік екі-үш комиссия мүшесімен алдын ала кеңес өткізген. Табылған бас 

сүйектерді сарапқа салу, анықтау ләзім. Үш топтың әрқайсысы біз таптық деп ентігіп тұр. Қайтсе де 
екеуінің қолында өзге, бөтен бастар жүр. Ол қайдан алынды? Мұнан қылмыстың исі аңқып тұрған 
жоқ па? Қылмыс болғанда жай емес, адам жаны түршігер сорақысы.

Осылай ой түйіп алып, бас құшақтаған үш топты бір-бірлеп алдарына шақырысқан.
Алдымен Қайып пен Дүрия есік ашты. Дүрия денесі былқылдап, аяғын тұсаулы аттай кібіртіктей 

басып ортаға шыққан. Ақ матаға оралған басты комиссия мүшелерінің алдына қойды. Көзі жасаурап, 
құйттай шүберекпен құрғатты.

 Сабыр етіңіз.
 Ал, тыңдайық сізді.
 Қалай, қайдан таптыңыз? – дескен комиссия мүшелеріне қарап, кемсеңдеп алды да:
 Ақынмен қыз алыспас ағайынбыз. Тіпті жұрттың бәрі мені туған қарындасы деседі, – деп бір дем 

басқан. – Жаманат жата ма? Мына хабарды естігенде тоқтай алмай дауыс салып жыладым. Атамның 
басы жоғалғанша мен құриын деп қу жаннан түңіліп...

 Дүрия ханым, сонымен... деген Имаш тағатсызданып.
 Иә, сонымен, қайным. Мына Қайып ағаларың өмір бойы Махамбет өлеңдерін зерттеді. Есік 

көзінде досы Баймахан да қуаныштан жүрегі жарыла жаздап тұр. Сөйтсек алыстан іздеген басымыз 
осылар басқаратын институттың қоймасында жатыр екен. Шаң қондырмай әспеттеп сақтапты. Аялап 
ұстапты. Міне, көріңіздер, міне!

Дүрия ақ матаны жаймен ашып, басты комиссия мүшелеріне қарай жылжытыңқырап қойды. Көз 
аңғалағы үңірейіп, тұмсық тұсы тышқан ініндей сәңірейіп тұра қалған сартап сүйекті отырғандар 
абайлап қарасты.

 Міне, желкеден тиген қылыштың ізі. Көктемегірлер, қалай ғана көзі қиды екен, – деп Дүрия енді 
еркінси түсті.

Отырғандар бір-біріне үнсіз көз тігіп, тосылып қалған.
 Өзгелерді де шақырайық. Ортақ шешімге сосын келерміз, – деп Мұқас Аббасович үнсіздікті 

бұзған.
Сыртта Ықас пен Қашқария да әзер тұрса керек, жедел басып кірді. Жандарына Қарауылды алып-

ты.
 Ә, Ықа сәлеметсіз бе? Келіңіз, төрлетіңіз, – десіп комиссия мүшелері қозғалысып қалды. Шеткі 

орындыққа құйрық басқан Дүрия көзімен бақталас келіншекті қайта-қайта шағып баққан.
 Бұл азамат Қарой ауылының әкімі. Есімі – Қарауыл, – деп Ықас алдымен сөзін қонақты танысты-

рудан бастады. – Ақсақалдар батасын беріп, жолға шығарып салыпты. Қайткен күнде де жоғымызды 
тауып қайт. Онсыз оралма, депті. Содан бері біздің қасымызда жүр.

 Жақсы. Алғысқа лайық іс, – деп қала әкімі Қашқарияның қолында тұрған түйіншекке назар сал-
ды.

 Қашқария ханым, рұхсат етіңіз. «Жақсыны көрмек үшін» деген сөз бұл жерде жүрмейді. Бас 
көбейіп тұр. Сарапқа салайық.

Осы сөзді күтіп тұрған. Манадан бері қолы жыбырлап, аузы күбірлеп отырған Дүрияны етегімен 
қаға-маға ортаға шыққан.
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 Өзге баста шаруам аз, – деді салған бетте. – Менікі тұп-тура өзінікі. Оған мына Қарауыл да куә.
 Қолыңызға қайдан түсті?
 Ноэльдің шеберханасынан таптым. Мәскеуге кетерде лақтыра салыпты. Күл-қоқыстың ортасын-

да жатыр екен. Олар кімнің қадірін білетін еді?! Өзіміз де қимаймыз. Бірақ амал бар ма?
Қатар тұрған екі бас бір-бірінен ауса-ше. Әкім министрге қарап бас шайқаған. Министр комис-

сия мүшелеріне зер салды. Олар не дерін білмей терезеге үңілді. Жел көтерілген екен. Қатар өскен 
қарағайдың бұтақтары қайшыласып, жапырақтар бір-біріне жармасып жатты.

Үшінші бастың иесі Жориктің сөзі қысқа:
 Дәурен деген біреудің қолында жүр екен. Соның жалдаған пәтерінен таптым. Өзі кетіп қалыпты. 

Үй иелері Ресейге көшкелі жатыр. Бастан құтылғандарына соншама қуандыға, сайды.
Комиссия мүшелері Жорик ұсынған басты аударып-төңкеріп көрген. Көңілдеріне күдік кірді. 

Қылыштың жүзі батты деген сүйектегі із жаңадан жонылған сынды. Ақшылданып қалыпты. Оң 
шекедегі ойық та сенім туғызбады.

Өзара кеңескен комиссия мүшелерінің ортақ тоқтамға келуі қиынға соқты.
– Ноэльдің шеберханасынан табылса, күмән келтіріп қайтеміз, – дескен бір-екеуі.
 Институттың қоймасынан шықса, қалайша жалған болады? – деп өзгесі көнер түр танытпады.
 Ал, ана Жориктікі ше?
 Оның мәселесі шешілген. Кешікпес, – деп әкім тоқтатты. – Қалған екі бастың біріне ен тағайық. 

Бізді Нұри Утенович таң атқалы тосып отыр.
Мұны естіген Қашқария орнынан сілкіне тұрды.
 Мұның Махамбетке үш қайнаса сорпасы қосылмайды, – деп Дүрияны көзге шұқыды. – Туған 

қарындасымын дейд. Шіли өтірік. Бас қоймада жатса осы күнге дейін әкеп бермей Ай қарап жүріп 
пе? Әлде ақша тігіліп, аттан салғанын тосып отырып па?

 Сен қатындікі не басыну дейм, а? Ойбай, мұның пәлесін қара, – деп Дүрия тұлыптай боп ісініп, 
саусағын бүре ұмтылған. – Көрсетейін саған! Бет тырнаса алмады. Күйеулері ажыратып әкетісті. 
Баймахан да ортаға түсіп басу айтқансыды.

Осы кезде ішке полиция полковнигі кіріп, қала әкіміне бір құжатты көрсетіп жатты. Имаш үнсіз 
бас изеген. Сол-ақ екен қас пен көздің арасында шеткері момақан күйде тұрған Жориктің қолына 
кісен салып үлгерді.

 Көптен ізіне түстік, – деді полковник сосын даусын көтеріп. – Бұл қауіпті қылмыстық топтың 
мүшесі. Басшылары Әлім де бұғауланды. Тек Алеша деген біреу ұстатпай жүр. Ресейге өтіп кетті де-
ген болжам бар. Оны да құтқармаймыз.

Үрпиісіп қалғандар қапелімде ес жияр болмады. Дүрия қолма-қол жуасып Қайыпқа қарағыштай 
берген.

 Басты қайдан алған? – деген министр.
 Алатаудың етегіндегі зираттарды қазған. Мүрдені ақтарған. Барлық дерек қолымызда. Соңына 

аңду қойғанбыз, – деп полковник Жорикті желкеден түйіп жолға салған.
Осы кезде дәлізде дабыра көбейді.
 Қарауыл дейсің бе? Ол мұнда не ғып қаңғып жүр! – деген Исаның гүрілдеген даусы өзінен бұрын 

жетті. Артынша есікті те айқара ашылған. Құрақ пен ала туын қолтықтаған Иса, соңын ала Дәурен 
мен Айым ішке енген. Аман-саулық алысып бола бергенде Қарауыл жанындағы Қашқарияны тастай 
сала суырылып алға шыққан.

 Қымбатты министр мырза, әкім інім бұл келген Құрақ деген ауылымыздың ақсақалы. Ноэль мен 
Әлімжан ағаға Махамбеттің зиратын тауып беретін осы кісі. Әкеміздей ардақты адам, – деп жорға 
кейіпке енді.

 Әй, Қарауыл, сені Кавказ асты, қарнының жарасын емдетет деп еді. Не хат жоқ, не қара қағазың 
жоқ бұл не жүріс? – деп Иса ала тудың ұшымен нұқыған.

 Өй, көргенсіз – деп ауыл оппозиционеріне ұмтыла беріп еді, сол қолы оң білегін ұстай алды.
– Адассаң да құбылаға қарап адас. Таба алмай қалып жүрерміз дегенім.
 Мына қыздың жүрісін, қайдағы бір қағылған-соғылғанға еріп, – деп Қашқария тұтанып келе жа-

тыр еді, Қайып сыбырлап сабырға шақырды.
 Шырақтарым, кәрі сіңірімді созып ерігіп келгенім жоқ. Мына Дәурен балам ауылға хат жазып, – 

деп Құрақ сөз бастауы мұң екен, бәрі бірдей аңтарылып, жарты жылдан бері ешкімнің қолына түспей 
қойған балаң жігітке таңдана қарасты. – Басты Ноэль аға маған тастап кеткен. Күндіз-түні Айым 
екеуміз күзетіп отырмыз, депті. Осы жақсылықты естіген соң қайтіп шыдайын. Исажан екеуміздің 
жеткен бетіміз осы.

 Әй, Дәуренжан сенбісің? – деп Ықас жаңа көргендей мол денесін үйіріп, кең құшағын ашты. – 
Сағындық қой өзіңді! Қайда жүрсің?

 Садағаң кетейін адам болатын бала екен, – деп Қашқария тағы бір аунап түсті. – Айымжан екеуі 
ата рухына қызмет еткен екен ғой. Жүрегім сезіп еді-ау.

 Қызым, ұстазыңа сәлем бер. Қайып көкең ғой, – деп Дүрия Айымға біртабан жақын келді. – 
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Ағайын тату болса ас көп деген...
 Қазақ араз болса бас көп десеңші, жеңге! – деп төбе басында қарауыл қараған құлжадай боп 

оқшырайып тұрған Иса ала туын жайып жіберген.
 Сабыр, – деді Имаш дау-дамайдың алдын орап. – Құреке қалаға қош келдіңіз. Атыңызға бала 

күннен қанықпын. Әзірге әңгіме бас жайында. Қалғаны жата-жастана айтылар.
 Зарықтық қой. Соңына ұлы сөз тастаған бас қандай болады екен? Кәне, көрейікші! – деп Мұқас 

Аббасович ілгері ұмсынды.
Дәурен мен Айымның күткені осы. – Міне, көріңіздер!
Осында келген бетте-ақ басты ауылға алып кетейік. Ақын зиратына өз қолымызбен қояйық 

дегенбіз, – деп анталасқан топқа Құрақ лебіз шығарды. – Мына Дәуренжан мен Айым қызым 
көнбеді. Ертең комиссия болғалы жатыр. Өзіміз барайық. Ақ-қараны анықтайық. Әйтпесе, өзге жұрт 
бізге сенбес. Дау шығарар, десті.

Өте орынды, – деді министр иық тіресіп қайың мен талдай боп тұрған екі жасқа қарап. – Сіздерді 
барша қазақ халқы атынан алғыстаймын. Айналайындарым менің!

Дәурен, мына тұрған екі басқа қарашы? Кімдердікі дейсің? – деп әкім сынай қарады.
Дәурен алдымен Қашқария таптым дегенді ұстап, айналдырып шықты. Сосын мырс етіп күліп 

жіберді.
 Бұл Ноэль ағаның гипстен қалыптаған нұсқасы ғой. Тек сыртын лактап тастаған.
Көтек, не дейд! – деп Қашқария жорға шошығансып басылды. – Қой, құрсын, шеберханасына 

кері апарып тастайын.
Ал, мынау шынында да адамның бас сүйегі, – деп Дәурен екіншісіне әжептәуір үңілді. – Тек 

кімдікі екенін өзінен сұрай алмаймыз. Әттең!..
Ештеңе етпес. Институт қоймасында әлі де жата тұрар, – деп Дүрия күбіжіктей берді. – Ғылым 

үшін керек зат. Қайып пен Баймахан сосын да сақтап жүр ғой.
Ендеше хаттама толтырайық, – деп министр шалт қимылдады. – Қор тіккен бір миллион доллар 

Құрақ ағаға тиесілі. Иесі өзіңіз.
Мұқасжан тоқтай тұр. Атам басына ақша дәметіп... Аруақ кешпес. Ақшаға емес Аллаға мұқтажбын, 

шырағым. Ол қаражатты мына тұрған екі жас алсын. Еңбек те, болашақ та осылардікі.
Біз Ноэль ағаға шәкірт боламыз.
  Оксфорд университетіне оқуға түсеміз. Ақша қажет емес, – деп Дәурен мен Айым алма-ке-

зек бас шайқай берді. Қашқария жалма-жан:
Әй, қыз қой дейм. Атаң айтып тұр ғой. Неге үлкенді аузынан қағасың. Ал, деген соң болды емес пе? 

Дәуренжан екеуіңнің оқуыңа молынан жетеді, – деп жатты.
Ендеше маған қиыңдар, – деп Қарауыл ортаға күректей алақанын жайған. – Қаройға газ 

тартқызайын, таза ауыз су жеткізейін...
Үкіметтің арнайы бағдарламасы бар. Өздері істейді. Әзірге күте тұрыңдар, – десі Қайып пен Бай-

махан, Ықас үшеуі бірдей дауыс көтерді. – Сен сұм сол қаржыны босқа рәсуа ғып жеп қояйын деп 
тұрсың. Саған сенім жоқ.

Жей алмайды! Жесе бітті тамағына қылқан боп тұрып алам! – деп Иса қайта өршіді. – Онсыз да 
жалған жақсыға алданып, ғұмырымыздың жартысынан айырылдық.

Қой, Құрақ аға олжамыз өзімізде. Қайтайық елге. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне, – деп 
Қарауыл бұдан бұрын тапқан үш көкесінен ірге ажыратып, қарттың қолтығына жармасты. – Мен де 
сол ақшадан бас тартамын. Келесі сайлауда Парламентке депутат болсам дейм...

Қашқария құрбым, ендеше өзіміздің отағасылар бар, мына жерде Баймахан да тұр, өзара бөлісейік, 
– деп Дүрия торғай адымдап басып Қашқарияға таяды. – Еңбегіміз сіңді...

Жөн сөз. Беріп тұрғанда алмасаң ақшаның киесі ұрар, – деп Баймахан киліккен. – Ықас, сен не 
дейсің? Қайып мырза, дұрыс па осыным?

Екеуі елпілдеп бас шұлғысты.
– Қақалып қалсаңдар да Құдайдан бірдеңе дәметкенді қоймаған екенсіңдер, – деп Құрақ күбірлеп 

тынған.
Соңғы сөз Нұри Утеновичте, – деген әкім, – Кімге ақша, қайсыңызға атақ, абырой сол адам 

шешеді.
Әкімнің мына уәжі жиналғандарды түгел жадыратты.
Кәне, Қаройға дейін ақын басын төбемізге көтеріп барайық. Ел тосып отыр, – десті бір ауыздан.
Зират басында баяндаманы мен жасаймын, – деп теке сақалы шошайып Қайып құшырланды. – 

Сонан соң академиктің да ауылы алыс емес шығар.
Махамбеттің ешкім білмейтін құпия қадір-қасиетін өзім санамалап беремін. Әлі күнге тірі жанға 

айтқан жоқпын, – деп Баймахан күшіне мінді. – Институт директоры боп қашанғы жүрем. Одан 
басқа да биік лауазымдар бар емес пе?

Махаңның көлеңкесі бар қазаққа жетеді ғой, шіркін! – деп Ықас та көшке ілескен.
Ал, аттандық!
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* * *
Сол күні дүниежүзінің барша беделді ақпарат агенттіктері «Сенсация! Махамбет ақынның басы 

табылды!» деп бар дауыспен жаһанға жар салған.
Туған топырақта жан жадыратқан жаңалыққа жарғақ құлағын төсей қалған ешкім жоқ. Селт етер 

емес. Жақсы жоғалып табылса ел-жұрты сүйінші сұрауға жарайтын еді ғой...
Таң атқалы арнасына симай дөңбекшіп, жазықсыз жағалауды қапқан Жайық ғана жел екпіні ба-

яулап, бірте-бірте сабасына түскен. Толқындар ыңғай-төкпе қалпы көтеріліп-басылып мұңды күй 
кешіп жатты.

* * *
«Мен де сендей болғанмын, сен де мендей боларсың» деген киелі сөздің құпиясын ашуға әлі ешкім 

тәуекел еткен жоқ.
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Рахымжан Отарбаевтың мұрағатынан үзінділер
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Рахымжан Отарбаевтың шығармалары
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