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Кө рнек ті қ аламгер Дү к ен бай  Досж ан н ы ң  таң дамалы 
шығ армаларының  бірінші томына қ ырық  жыл кө лемінде жазғ ан 
мінезді, бояуы қ анық , ізден істерге толы бірегей әң гімелері 
топтасты ры лды . Ә ң г ім ел ердің  жазы лу м ер зім ін е  қ арап , 
қ аламгердің  басып ө ткен шыгармашылық  баспалдақ тарын аң ғ ару 
қ иын емес. Сонау алпысыншы жылдары жазылғ ан “Кө кпар”,  
“ Ш ортанбай” әң г ім ел ер ін ен  бастап , бү г ін г і таң да туған 
“Мағ жанды ө лтіргендер”, “Пайғ амбар” туындылары реализм 
бояуынан бірте-бірте пәлсапашылдық қ а ауысқ анының  айқ ын 
дәлелі.
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Қ ажырын қ ылышша қ айрағ ан қ аламгер

Томас Карлейльдің  мынандай бір сө зі еске оралады. “Ерік  
кү ші мардымсыз к ісілер ө мірін ирек қ амшы итшілікпен ө тк ізеді, 
ерік  кү ші мық ты адамдар қ иын да болса мақ сатынан көз жазбай 
ілгерілей тү седі. Айқ ын мақ саты жоқ  адамдар айкын мақ сат 
иелеріне қ ызмет етпекш і”. Ә уел бастан, мектеп қ абырғ асынан 
“жазушы боламын” деіт талпынғ ан — ол кезде бал қ ү рақ тай 
ө спірім, бү л кү нде — қ азақ тың  қ абырғ алы қ аламгері Дү кенбай 
Досжан озін ін  діттеген межесіне оцайлыкпен жеткен жоқ . Ең 
әуелі шырыдцап жө ргекке тү скен, балалық  шагын ө ткізген 
Жаң ақ орғ ан, Отырар тө ң ірегіндегі қ ираган қ алалар мен коне 
жәдігерлердіц тарих корпесін кө герін, “Огырар”. "Ф араби”, 
“Қ ү м  ж ү тқ ан  қ алалар” к ітаптары н жазды . У н и в срси тет 
қ абырғ асынан шығ а салып, туғ дн жеріндегі қ арапайым тү йеші, 
диқ ан, қ ойш ы, қ айық шы, мү ражай иелерін ің  (жү зге жуық ) 
портреттер галереясын сомдаймы н деп салмақ ты “Зауал” , 
“Дария”, “Табалдырығ ың а табы н” , “Жолбарыстың  сү рлеуін ”  
дү ниеге ө келді. Қ аламынын қ арымы кецейіп, діттеген биігіне 
шығ ып, кө ркем сө здің  кәсіби майталман шеберіне айналғ ан 
соң ғ ы  жылдары алыптарымыздың  ғ ү мы рнамалы қ  бей н есін 
сомдауғ а ү мтылды — Абай туралы “Абай айнасы”, Ә уезов туралы 
“Мү хтар жолы”, “Алыптың  азабы” романдарын жазды. Оның  
бер жағ ында алпыс жылдан астам жабулы қ азан болып келген 
Мемлекеттік  Қ ауіпсіздік  комитеті архивіне еніп, шаң мен қ ү лып 
арасынан аршып алып “Абақ ты” к ітабын шыгарды. Осының 
бәрін уақ ыт тауып қ алай жазыгі ү лгерді, ү йық тауды үмытқ ан 
адам ба бү л деп таң ырқ ағ ан қ ү рбы-қ ү рдастарына пәлен деп сыр 
ашпайтын, жылы жымиып кү летін де қ оятын ол.

”Бәрі де адамнын жаратылысына, мінезіне байланысты болар, 
— дей ді ойы н салмақ тап баяу сө йлеп , — бала к езімдегі ек і  
штрихты айтып берейін. қ ү лақ  салың ыз...”

Бальзак  айтты  дег ен  сө з бар ем ес пе: к іс і. ә с ір е с е 
шығ армашылық  иесі ө зін ін балалық  шағ ында кө кірегіне сінген 
бояу мен әсерден нор алады, ө мір бойы баяғ ы он жасқа дейін 
кө рген-білгенін иіығ армасына азық  етеді деп. “Ә ринс, ө зімді 
Бальзақ қ а тсң ейін дегенім емсс. әйтсе де әлгі сө здін  жапы бар. 
Айтайын деген бірінші штрих: ес біле бастағ ан сәби шағ ым. - 
дейді жазушы. - Тау аң ғ арында жалғ ыз ү й отырмыз. Ә кем ү лкен

3



ү жымныи орі басқ армасы, орі мал-жанына иелік ететін адамы, 
такымы кеппей, атган тү спей жү реді. Шешем ағ ам мен әпкемді 
касыпа алыті, колхоздыц биесін сауады, кымыз әзірлейді, жондағ ы 
іпошііілсрғ е, дикандарғ а гасиды. Ө зімс қ арайтын адам жок. Есік  
алдыпа, кө лецксге тскемет тоссн. мені отырғ ызып, қ олыма екі 
тас ү статыгі кетеді. Екі тас — ойыпшығ ым, бір-біріне согыстырып 
пйнап отырамын. Кү н ауғ ан кезде шекемнен кү н ө тіп маужырап 
қ ү лап калатын корінем. Кешкілік  шаруадан оралғ ап шешем 
домалап ү йық тап жаткан мепі ү йге к ірг ізіп  қ ояды ек ен. 
Ертеигісін тамактандыра салып, сыртқ а, іргеіс текемет тосеп 
огырплзып кстеді, колыма баяғ ы екі тасты ү статады... Омірімдегі 
екіпіпі штрихты айтайын. Отырар. Жацақ орғ аи мадыидағ ы 
жапап дала, қ ү ба дү зде сскі қ алалардыд қ ү лагад қ алдығ ы кө п. 
Жас кезімнеп сол Саураи, Отырартө бе басына ілыгып шоқ иып 
огыргаиды ү нататын корінем. Қ иялымды қ озғ аи, баягы бақ и 
болгаи батырлар ү иіи, атыныц дү біріи естігендей сезін іп , кү ні 
боііы танжылмайды екем. Осы кезде сол жас кү пгі одет санама 
еіціп қ алғ аи ба — поезд терезесінен жапап далағ а сағ агғ ар бойы 
телміріп зерікней, ішім пыспай отыруғ а бей ілмііГ ...

Міне, Дү кенбайдың  жас кү нінеп бойына сіц іргси м інезі, 
торбнесі, ө скен, білген ортасы осыпдай. Бойындагы ең  мық ты 
касиеті—тозімі. Табысқ а шалқ ып мастапып кетпей, қ иындық қ а 
майысыгі ү гітілмей, әрдайым ө з і і і тасқ а жанғ ан қ ылыштай 
ү стайтынын ү натамын.

Ллныс жыл бойына қ алам қ айраткерлсрі жө гідсп ссіг ін 
аіііпаган, ш ад мен нафталинге к ом іл іи  жатқ ан Ү лттық 
Қ ауіпсіздік комитеті архивінде екі аіідай отырын, карауыл козін 
ала бере қ ойын кітаншасына тү рткендері мсн жадыпа жаггап  
ү лгергенін артынша қ анатын жазып “Абақ тыньГ жазганы, ү лы 
ү сгаздарымыз уагында пайдалануга қ олы бармаган орыс 
мііссиоиерлері мен губернаторлары жазбаларын. жетеқабыл 
іе-кагаздарын тірілте отырып “Абай айнасын" дү иисгс кслтіргсні,  
болкім, белі бү гілгенше, қ абырғ асы еогілгенше карадғ ы архивтс 
отыра беретін тө зім ш едберінің  кең дігінен шығ ар.

Дү кенбай алпысыншы жылдардын басында озім істсйтін 
“Жү лдыз” журналыныц табалдырығ ын алгаш қ алай аттаганы  
есімдс қ адыпты. Ү яң  мінезді, жү мсақ  ү нмсн шаруасын айгады. 
Қ адың  қ ара дәптерге сық астыра жазғ ан шыгармасыи алдыма 
тартады.

”Ау, кө кешім, шимайынды машинкағ а басқ ызып, бас-аяғын  
адам оқ итындай жобағ а келтіріп ө келмедің  бе?.. Бү л озі не 
порее?.. Роман ба, повесть ііе, мақ ала ма, кокешім!”

'Озім де білмеймін, -  дейді Дү кенбай нарггай боп қ ызарып, 
-  оуелде әң гіме секілді ғ ьш бастап едім, жазыла-жазыла ө стіп 
кампайып шыга келді, қ иялымды игерс алмай қ алдым”.

"Ау, қ ияли болғ анбысыц қ иялың ды игере алмай калатын. Бү л 
ө чі ү  іы н  қ арымы повестен асып, романғ а тартып кеткелі тү рган 
порсе секілді, аты бар ма ө зінің ?!-’

"Агын "Жібек жолы” қ ойсам дей м ін , оуелі бір бө лігін 
"оцгіме” деп басып кө рің іздер, ү нагі бара жатса кслесі тарауыи
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"повесть" деіі берерсіздер... одан к.алганын “роман” ден озге 
басылымғ а ү сынармын. Аяғ ы жазылып жатыр, калыидыгы дәи 
осындай кара дәптер”, — деііді Дү кенбай.

"Ау. Амсриканын Томас Клейтон Вулф есімді жазушысы 
кү ніге жазганын бас-аяғ ын бағ дарлай алмай кақ нагы ашык  
шабаданғ а тастай береді. шабаданы қ олжазбага сық ай толган 
соң  таныс редакторына "не кылсаң  да меіілі" ден анарып береді 
екен. Сен сол Томас Вулф емес шыгарсыц!”

"Аздан окыганым бар. Корің іздер ... оқ ың ыздар". -  деп 
болмсден жылыстай жоиеледі.

Сол қ олжазбасы 1965 жылы “Отырар" дсген атпен повесть  
болын жарияланлы, әлгінің  бір болігі “Фараби" болып кеггі,  
қ алғ ан жагы келесі дәптсрімен қ осылып, “Жібск жолы" романы 
болып басылды. Бір бастаса қ аламын тоқ тата алмаіі қиналатын, 
езін  де, ө згепі де қ инау ү шін жаратылғ андай болып корінген 
Дү кенбай ініміз ү лкен әдебиет аулына 22 жасында осылайша ат 
басын бү рып еді.

Екіпші бір қ адап айтарым: Дү кенбай Доежапны ң  еш к іміе 
ү қ самайтыны, ешбір канон, қ алынқ а сыймайтыны; сондық тан 
ба ксзінде қ аламгсрдің  сыншысы да кө п болды, босекелес, 
бақ талас қ атарлары да аямай тірссктен кағ ып бақ ты.”Бү л озі 
қ айдан шық қ ан қ ызыл кө з жазғ ыш" деп тырнақ  астынан кір  
іздеп  қ ү лаиьқ ү лаш  сын мақ ала жазды. Бір ғ ажабы: әлгі  
сындардан жазушы мү ң айыгі, мү қ шіғ ан жоқ , сшк імніц үстінен 
арыз-шағ ым жазбады, керісіпше, бү рын елеусіздеу, белгісіздеу 
болып жү ргеп бірсулер Дү кенбайды сынаймын деи аты зорайды, 
лабырайды. Дү кенбай әдебиет әлемінде оз созін  айта жү рін, 
ө зіндік  беті, бағ дары айқ ың далмаган біраз қ аламдасын ракета 
секілді әдебиет орбигасына шыгарын ү лгерді.

Мына нарадокске қ араныз! 61 -жылдың  жауъін сабалаган қ ара 
кү зі! “Ленинш іл  ж ас” (к азіргі “Жас алаш ”) жаны нап ж ас 
әдебиетш ілерлін бірлестігі ү йымдасқ ан. Ү йымдастырган сол 
кездегі реснубликалық  комсомол комитеті. Газет ү жымы казіргі  
Жібек жолы мен Абылайхаи даң ғ ылы қ иылысындагы тү ргын 
ү йдің  буылтық -буьнітық  торт бө лмесіне озер сиып отырган соң , 
бірлестік мәжітісін  ылги Сейфуллин дацгылыпдаіъі комсомол 
комитетіиіц шагын залында ө ткізетін. Ә уезовтің  созімең  айтсақ , 
к ілең  екпіні ү й жық қ андай “толыспағ аи Толстойлар мсн шала 
Шекспирлер” қ олжазбасын арқ алап, осы мәжіліске жиналатын. 
Дау-дамай да осында, бірін-бірі кекетіп-мү қ атып, ірен, сойып 
жатқ ап кергілесу де осында. Дау-дамайдың  ү йткысы көбіне 
менін  тү ргылас-кү рдастарым. сол кезде сын жанрына жаң адан 
калам тарта бастағ аи Асқ ар Сү лейменов , Тө кен Ибрагимов, 
әң гімені қ ыздыру ү шін біреулерге шоқ  бастыра отыратын асау 
акын Тө леужан Исмаилов ағ амыз да бар іш імізде. Бірлсстікгің  
ксзекгі алқ алы мәжілісіне бас қ ү раганбыз. қ араймын: оз кө зіме 
ө зім  сен бей м ін . Аш ан, ак к ү ба ө ң ді осы Дү к си бай  м інбеге 
ө рмелен шығ ыгі, ак ө лең мен жазьніган дастанын оқ и бастады.

Қ ұ дай-ау десең ші! Бетіне жел тигізіп кө рмеген. азу тісіи айга 
білеген к ілең  кер ауыз сыншылардың  алдына шыгыи, дастан
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окыган мына бозбаланың  жү рек жү гқ ан ақ кө здігіне таң  қ алам! 
Қ араймын, жанымдағ ы Тө кен басын шайқ ап мырсылдай кү леді! 
Мінбеге шық са, аспаннан жай тү скендей шатырлап 
оң цырмайтын тү рі бар.

Жас ақ ынның  дастаньш ү мытып қ алыппын, әйтеуір тө рт аяғ ы 
тайиалган ү йқ асы жоқ , ін.ікі ырғ ақ  та байқ алмайды, кәдімгі 
екпіндеген қ ара соз окып тү рғ ан секідді. Есімде сақ талғ аны — 
ойы қ ара сө збен баяндауғ а келмейтін, тек қ ана ө лең ге сү ранып 
тү рғ ан поэтикалық  оралымдар еді. Кәдімгі Уолт Уйтменнің  
“ІІІө п жанырағ ына” ү қ сайды. Дастан оқ ылып бітісімен 
сыншыларғ а сө з берілді. Жуан жү дырығ ымен бос ауаны 
тү йгіштеп Тө кен суырьпщы, дү ние пәленің  мысқ ьш, тікенек сө зін 
тіліне тү рпі етіп алғ ан Асқ ар шығ ып тө гілдірді. Жиынның басым 
кө пшілігі дастанды ү натпады. Жалғ ыз-ақ  Асқ ар мен Жү сіп 
Қ ыдыров жактап сө йледі. Талқ ылаудың  аяғ ы қ ызыл кең ірдек 
дауғ а ү ласып, қ ызды-қ ыздымен жағ а ү стасып, тө белесіп кала 
жаздап... комсомол басшылары әзер арағ а тү сіп, қ алпағы ү шып, 
аяк асты бола жаздаи... “сен қ андайсың !..” “мен мү ндаймын!” 
деген кергіме даумен әзер тарағ анбыз. “Даудьщ басы Дайрабайдың  
кек сиыры” демекші, сол алқ а жиынның  быт-шыт болып 
ырғ асьш, ызғ ысып тарауына Дү кенбайдың  шағ ын дастаны 
себепші болып еді. Бү л да болса қ азір қ ыр астында қалғ ан 
тарихқ а айналды.

Былайғ ы уыстағ ы қ ү мдай сусығ ан тіршілікте оте ү яң , жү мсақ  
мінезді, қ ой аузыиан шө п алмайтьш Д ү кенбай Досжан есімі әдеби 
ортада, шығ армашылық  кештерде, бейне тең із астынан 
котерілген тайфун толқ ыны секілденіп қ ым-қ уыт айтысқ а, 
тартысқ а ү ласып кететіні несі деп ө зім іштей ойланып 
жү ретінмін. Шешуін кейін тапқ ам. Осы автордың  маң айында 
дәйім сыншылардың  сығ ылысып, ө зеуресіп жү руінің  басты себебі: 
ол ылғ и бү рын тү рен тү спеген қ иын тақ ырыигарга барады екен. Оқ ып 
корелік, “Отырар”, “Фараби” (1965) иовсстері таза тарихи 
деректерге табан тіреп жазьшган. Тарихи тақ ырыптың  сол тү стағ ы 
ең  ырыеты қ аламгері І.Есенберлиннің  озі “Қ аһ ар” романын 
жетпісінші жылдардыд басында шығ арды, “Кө шпеиділер” 
трилогиясының  келесі екі томы 72, 76 жылдары жарық  кө рді. 
Жазушылар одағ ының  бір жиналысында әдебиетші әріптесім: 
“Ағ айындар-ау, бү л не деген ақ кө здік, қ азақ  кала салушы ма 
еді?.. Отырар, Сауран дегендері әншейін қ ожалар қ оныстанғ ан 
қ ыстақ  дағ ы”, — дсп сынап сө йлегені есімде.

Д.Доежанның  маң айы әрдайым шулығ ан болуының  келесі 
себебі: жазушы ылғ и баспалдақ тап ізденіс ү стінде, бү гін жазғ аны 
кешегіге ү қ самайды. Ал, оқ ырман қ ауым жаналық ты қ ашанда 
тосырқ ай қ абылдайтыны мәлім. Мысалғ а, “Абай айнасы” 
кітабының  кіріспесінде ү лы Абай кө рінен қ айта тіріліп шығ ыгі, 
елес боп, сағ ымғ а ү қ сап жазушымен ү зақ  отырып тілдеседі. 
“Таразы” романының  бесінші тарауында қ ү ба шө л Қ ызылқ ү м 
ішінде, ай жарығ ының  астында осыдан мың  жыл бү рын өтіп 
кеткен Жібек жолының  тү йекеш, кірекеш, жү лдызшысы осы 
бү ғ інгі рюкзак арқ алағ ан кезбелермен бетгіс-бет ү шырасып гәп
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шертіседі. Мың  жыл бү рынғ ы зергер ү ста мен бү гінгі қ азбагер- 
археолог арасындағ ы қ ырғ ын айтыстың  ө зі неге тү рады. Дү кенбай 
каламы символдық  тү спал, аллегория, метофора, ой ағыны, 
психологизм, астарлап беру әдістеріне жиі жү гінеді. Тосын, кез 
келгеннід ойына келе бермейтін шегіністерғ е барады. “Абориген”  
повесіндегі қ азіргі ит байласа тү рғ ысыз ауыл тіршілігінен, тү рмыс 
тауқ ыметінен әбден  мезі болып, дү н иеден  тү ң іліп тасбақ ағ а 
айналып кететін Оң ғ арбай бейнесі, жерлестерінің  жыртығ ына 
жамау, кем-тары на тіреу болып, терін  тамшылатып жү ріп  
алпыстан асқ ан Палмантайдың , ауыл әк імін ің  алдына жү гінген 
мү шкіл халін елестетіп кө рің із! “Сізге пенсия бү йырмайды”, — 
ден суық тіл қ атғ ы әкім. “Неге бү йырмайды, — деп қ айран қ алады 
Палмантай, — міне қ ү жаттарым, миы аздап шайқ алғ ан деген 
дәрігер сарапш ыларының  қ орытындысы бар, бү ры нғ ы дай 
жү рттың  отынын тү сіріп , ш ө бін шауьш беругс саушылығым  
жарамайды”. “Оқ ыдым қ ү жатты. сіз согыс мү гедегі емессіз, 
тү рмыс соғ ысының  мү гедегісіз. Сосын миыдыз ең бек майданың ца 
емес, аудан абыройын қ орғ аймын деп кү реске тү скен кезде 
шайқ алғ ан”. “Шырағ ым-ау, аудан атынан кү реске шык, бәйгі 
аласыз ден қ олтығ ыма дым бү рк іп қ оймағ ан ө зің  емес пе едің !” 
— дей ді П алм антай . “Жығ ыльга қ ап , миы ң ы зды  ш айқ ап 
алатының ызды қ айдан  б іл ей ін !..” “Қ арсы ласы м қ азақ ш а 
к ү р ест ің  см ес , грск  к ү р ес ін ің  м айталман ы  ек ен ін  н еге 
ай тп ағ ансы здар? Т ік е ажалды ң  апан аузы на тастап  кеп 
жіберіпсің цер. Қ айта қ абырғ ам қ аусап қ алмағ анына шүк ір”, — 
деп Палмантай ең сесі езіліп, кү ң ірене кү рсінеді” ( ”Адамғ а қ анша 
қ уаны ш  қ аж ет ” п о в ес ін ен , “Жолбары сты ң  сү р л еу і” , А.: 
“Жазушы”, 1986, 147 бет).

Дү кенбай шығ армалары қ андай тақ ырыпты қ озғ асын, нендей 
гәпті тілге тиек  етсін — ешқ ашан еск ірмейді, ө зін ің ө зектілік - 
мәнін  жоймайды. Ө йткені ү немі адам мінезін ің  астарын ашуғ а 
қ ү лшынады. М ін ез стихиясын терең дете зерттейді, тебірене 
жазады.

Сыншы ретінде байқ ағ аным, кө ркем қ арасө з — прозаның ө зіне 
тән ішкі ү йқ асы, оралымы, ырғ ағ ы болады. Шығ арманың, әр 
жанрдың  геометриясы  болады, ол тіпті ө зіндік  логарифмдік  
ө лшемге де бағ ынады. Жазушының  қ ай-қ ай хикаятын, романын 
алыгі оқ ысақ  та — ондағ ы басталу меи аяқ талу логикалық  
силлогизмнің  кө ркем сө здегі кө рінісін кө з алдың а тоса береді; 
кайсыбір тү старда әсем  сызылғ ан ш ең берді, конус ү лгісіндегі 
әдемі ү ндестікті сезінер едік. Баз бір жазушы кітаптарындагы  
қ исы нсы зды қ , қ айш ылык , басталуы бар да қ аш ан, немен 
аяқ талары белгісіз ү ғ ымсыздық ты мү нда ү шырата алмайсыз. 
Ә риие, бү ғ ан қ арап қ аламгер тө рт аягы тайпалғ ан жорғ а секілді 
ешқ ашан сү рінбейді деуден аулақ пыз. Сө йлемді кү рделі қ ү рамын 
деп бү гінгі оқ ырман қ ауымнан ірге ажыратып алатыны, баз бір 
ғ ү мырнамалық  шығ армаларындағ ы публицистикалық  сарын, 
бояуды қ алың датамын деп  тым-тым баттастырып жіберетін і  
кө зімізге кемшілік  болып кө рінеді. Алғ ашқ ы шығ армаларында 
жергиіікті диалектіні шамадан тыс кө п қ олданатыны бар.
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Жазушының  ізденіс ерскшелігі туралы ү зак  әң гімелеуі е болар 
еді. Қ аламгер аса кө п оқ ып, кө п тоқ иды, жолсапарда жү рсін, 
ең бек демалысына шық сын, тіпті аурухаиада жатсын, қойын 
дәптері қ ольиган тү снейді, ьпіғ и алдына келген, тү йген жәйіттерді 
тү ртіп шіа жү реді, қ ү йма қ ү лақ  десе де болгандай. Әсіресе соң ғ ы 
кезде жарық  корген “Мү хтар жолы” (1988), “Алыптың  азабы” 
(1996), “Екі дү ние есігі” (1998) кітагітарын оқ ып отырган кісіге  
автордың  кімдерге зер салын, ық ылас қ оятынын байқ ау қ иын 
емес. Бү лар: У. Фолкнер, Д.Джойс, Г .Гессе, Г.Мслвилл, Г.Маркес, 
Д.Конрад, Ж.Аймауытов. Қ арақ ты кө з аты агшіғ ан жазушылардан 
қ азақ  қ аламгеріне а>тан стильдік белгілерді бірден сезе алады. 
Рас, автор мен кейіпкер монологін бір-бірімен жымдастыра оріп, 
ой ағ ынымен кестелеу, тө л сө з бен толеу сө здің  синтаксистік  
қ ү рылымын бү зу, диалог — тілдесуді баяндау тәсіліне кө шіру, 
ал, керісінше, баяндауды кейіпкер монологі арқ ылы тө гілдіріп 
беру тәжірибесі жіті белең  алады.

Баз бірде пәлсапалық  ойғ а тізгін бередіГАдам жаратылысында 
-  ө зімшіл, -  дейді жазушы кейіпкері, — еол ө зімшілдік  жү ре- 
бара ө м ір ін ің  м ән ін е, мағ ы насы на айналады . Қ огам ды қ 
баспалдақ тар оқ иғ ағ а байланысты ө згеруі мү мк ін , ал, адам 
санасына орнығ ып қ алғ ан “ө зім білем”, “әуелі ө зім ” деген ү гым 
ешқ ашан ө згермейді, жоғ алмайды, ол қ анмсн келіп, сүйекгісн  
кететіи мінез. Атақ ты адам болсам дейді, байысам дейді, жү ріты ң 
бәрі жапырылып бү рылып: “Е, мына к ісі сәулелі жан, согаи жол 
берелік” десе деп тілейді. Сол ө зімшілдік  мық тагі қонса — к ісіаі 
дертті етеді. Аса дарынды, қ асиет қ онғ ан адамдардың ө зімшілдігі 
туралы жазылган қ алың  кітап кө п, оны ешкім тү біпе жетіл оқ ып 
тауыса алмайды. Мысалга, Лев Т олстой ды д “ Соғ ы с жән е 
бейбітшілік” романы не туралы дссек , бү л сауалга жалғ ыз ауыз 
созбеп  жауап беруге болар еді. Ол — Алек сандр патш а 
сарайындағ ы ақ сү йек зиялылардың  ө зімшілдігі мен Наполеон 
Бонапарт ө зімш ілдіг ін ің  керегар к ел ін , ү лкен халық тарды 
канжоса қ ақ тығ ыстарғ а салуы туралы толымды баяндау. Ә лгі 
озімшілдік  қ аншама касарыспа мінез гү ламаны жылы төсегінде 
ү йық татпай, ш ү қ ы нш ақ , ү ң ілш ек  етіп  ғ аламат жаң алы қ 
ашуына себепш і болды. “Ө зім білем” деген ой обден санасына 
сің гсн Сталин қ ара басын жарық  кү нге тең еп жыр жырлағ ан 
ақ ыидардың  мадағ ына бас шү лғ и елтіп, мацайында жү рген небір 
басы алтын адамдарды абақ тығ а жапқ ызып, тү қ ымын тү здай 
қ ү ртгы. “Ө зім” деген ү лы мағ ыналы сө здің  пәрмен інен серпін 
алғ ан кү шпен нешеме қ ала салынды, арық  қ азылды, шө л тө сіне 
жасыл тоғ ай орнады, телегей тең із бу болып аснанғ а ү шып, 
табаны жалаң аштанды. Біздің  кейіпкеріміздің  де озімш ілдігі бір  
кітапқ а жетерлік ”, — деп  басталатып м онолог “Екі дүн и е 
ес іг ін ің ” лейтмотив і сек ілді ( ”Ек і дү н и е е с іғ і” , Алматы:  
“Қ айнар”, 1998, 8-бет). Оқ ырманды ой орманыпда аралагқ андай 
нсшеме кептің  шырғ алаң ына салады. Тағ ы да бір биік  ойдың 
асуына қ ол артады.

Оеы тү ста баспасө з бетіне шық қ ан жазушы Г .Белысрдің ой 
толғ анысын келтіре кетуді жө н кө рдік.
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"Сощъі он жылдық  Дү кенбай Досжан ү шін ерекше жемісті 
жылдар болды. Мәселе әсте де қ ажымас қ арасоз зергерінін бү л 
жылдары озін ің  неғ ү рлым елеулі кітаптарын жазғ андығында емес. 
ол таза шыгармашылық  жағ ынан алганда да ө зін ің  ишркау б и т н е 
бары нш а к ө тер іл ді деп  б іл ем із. Т отесіи  ай тқ ан да, ол ө з 
оқ ырмандарына сапалық  жағ ынан. кө ркемдік кырынан танылды. 
киял кө кжиегін кең ейтті, тосын бояулартапты" (Г .Белыер. “Оттъі  
жылдар етінде”, “Жалын” журналы, 1998. N»7-8, 170 б.)

60-70 жылдар ініінде кітаптыц бірінен кейін бірін тоғ ытқ ан 
Дү кенбай таусылып болғ ан шығ ар, жазагыны қ алмағ ан болар, 
енді сол озі жақ сы кө ретін. бірақ  ө зіне ежелден таныс еск і жү рт: 
Тү ркістан, Отырар, Жаң ақ орғ ан маң ын қ айыра айналсокгап, ескі 
әуендерін  баскаш а қ ү былгып, тү рлендірін жү рген болар деп 
ойлаганбыз. И ә, қ аламгермен ондағ ан жылдар бойы достық , 
шыгармашылық  қ арым-қ атынаста болғ ан оз басым оның  қазақ 
сө зіпе қ аншалық ты қ амқ оршы екенін, кара создіц  әлем танығ ан 
қ ас ш еберлерінен қ алайша ү йренетін ін , олардыц техникалық  
одіс-тәсітдерін  қ алайша оз бойына жинақ тап алгапын, туғ ан 
олкесіие жн і-жи і барғ ан кездерінде жаң аша соз қ олдапыс. оіі 
оралымын, о з і і і д і к  ерекшелігі мол адами м інсз-қ ү лы ктарды , 
әртү рлі тү рмыстық  жағ даятгы қ андай тиянақ тылыкпен қағ азга 
тү ртіп, жадында сақ тап жү ретінін, осы замангы омірдіц ү дайы 
озгсріп жататып қ исық -кыцыр келбетінс қ аншалыкты шүқ шия 
қ арап, яанкты ата-бабалардыц ө ткендегі омірінен олі де мол- 
мол адамгершілік  сү йеніш  іздейтінін білетінмін.

Д.Досжаіш ы ц  жанқ ияр сцбек к ор әрі каламсабына алал 
суреткер екенін де терең  тү сінеміи. Тііггі, нагыз әдебиет аяк 
астынан абыройлы болмай шық қ ан, мына нарық  заманында 
тапым да, талгам да тү гел ө згеріп, озі қ ү ралпас әдебиетш ілердің 
бірі саясатқ а, бірі бизнеске кетіп жатқ ан қ азіргідей қ ым-қ иғ аш 
уақ ытта: ол мү қ алмай. әрі діггеген нысанасынан кө з жазбай, 
кө ціддегі кө гі кү дікті серпіп тастап, алапдамай. тақ ырыбынан 
айнымай, жазғ аи ү стіне жаза тү суде. Бү л кө зсіз срлік корінуі де  
мү мк ін . Оның  жазудан баска ісі, ермегі жоқ ,ү йқ ы сы з ү зақ 
тү ндерде. аурухана, демалыс ү йі тө еегіпде “сырласары” сол қ ағ аз 
бен қ алам ғ ана. Соныц нәтижесі: әлемніц он тоғ ыз тілінде ү ш 
мидлионнан астам тиражбен басылып шық қ ан кырык қ аралы 
кітап. Жазу бө лмесінде жинақ талғ ан он мың ның  ү стіндегі адам 
мінезін ің  қ ырлары мен сырлары тізілген қ атырма картотекасы 
бар.

Ол бауырына жастық ты басып алып, ү немі етнетінен еденде 
жатып жазатын дуние жү зіндегі жалғ ыз жазуіпы болар, сіро.

Д.Досжап алғ ы шелте жү рген жауынгер сск ілді, ылги ізденіс 
ү стінде, әрдайым озін -езі аяусыз қ амшылаумен келе жатқ ан 
қ аламгер. Бү гін жазғ аны кешегі шығ армасынап мү лдс бө лск, 
ерек ш е, тосы н ты ны спен оқ ылатыны тегін ем ес. Тақ ырып  
ауқ ымы кең . Қ азақ ты ң  кө не қ алалары Отырар, Тү рк істан. 
олардыц орта гасырлардағ ы ты ныс-тірш ілігі, жат жерлік  
жауларга қ арсы кү ресі; жалпы әз-Жән ібек , Керей хандардаіі 
басталғ ан қ азақ  мемлекетгігінің  қ алыптасу жолдары: одан бергі
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кең естік дәуірдегі Қ ызылқ ү м мен Қ аратауды жайлағ ан диқ ан, 
малшы, балыкшы, ү ста; тоқ етері -  ел адамдарының  қ ам- 
қ аракеті, кү йініш-сү йініші кысылтаяң  тағ дыр талайы ү стінде әр 
қ ырынан ашылып жатады.

Мысалғ а, кү ні шыжьгғ ан қ ү ба шө лге терең дей сің іп, қ айтсем 
таздың  шашындай селдіреп бара жатқ ан тү йе тү лігін сақ тап 
қ аламын ден елден безе-безе ақ ырында ө зі де нар қ оспақ қ а 
айналып кететін Досмағ амбет ("Қ ызылқ ү мның  желі не деп 
жьшайды”), кісікиік, еркекқ ос болып, балық  бардеген ө зен-кө лді 
тентіреп кезіп кеткен баяғ ы Арал тең ізінің  балық шысы 
Тобағ абыл (”Қ ү мда қ алғ ан кемелер”), ө мір бойына қ ой бағ ып 
Қ ызылқ ү мның  ішінен шық пағ ан Абылү йгеннің  тұ ң ғ ыш рет 
Ататау шипажайына жолы тү сіп, шыбынсыз сай, ақ шаң қ ан 
тө секке ү йренісе алмай медбикелерге келеке болуы 
("Абориген”), суалып бара жатқ ан Ырғ ыз ө зенінің  кабағ ынан 
қ орық  -  заповедник ашамын, аң -қ ү сына иелік етемін деп 
дәмеленіп барғ ан Дананың  жергілікті аң шылар қ оғ амының  
агенті, ақ бокен мү йізінен панта қ айнатып мың ғ ырып байыған, 
қ алтасы қ алың даса дағ ы, адамшылык ар-ү яттан мү лде 
қ ү ралақ ан қ алғ ан Молдабердімен ашық  беттесуі, ө ліспей- 
беріспейтін тайталасы ("Тілегімді бере гө р”) ө зінің  оқ иғ а 
сонылығ ы, кө ркем бояуы. бейнелі мө лдір тілімен қ азақ  
прозасына қ азыналы ырыс болып қ осылғ ан мазмү ны бай 
шығ армалар. Бү л хикаяттардың  баршасы уағ ында орыс тіліне 
аударылып, Ә біштің , Олжастың  алғ ысө зімен Мәскеудегі 
“Молодая гвардия”, “Художественная литература” баспаларынан 
жарық  корді.

"Жолбарыстың  сү рлеуі” хикаятын орысшағ а мө лдіретіп 
аударғ ан Иваи Щеголихиннің  сө зі тө мендегіше: “Ә уелде 
Дү кенбайды кө п жазушынын бірі ғ ой, кө п болса қ азақ тың ү лттық  
ө зтешелігіне, экзотикасына табан тірен қ алың  ытаптар жазып 
жү р ғ ой” деп іштей кү мәнмен қ олыма алғ ам. Бастапкы бетінен- 
ақ  ө згеше ойлайтын қ аламгерге тәнті тү рдым, дү ниені, болмысты 
ө зінше ү лкен художникке тән қ абылдайды, кейіпкерлері кітаби 
емес. Хикаятгағ ы тараулар бейне қ ү миың  жал-жал толкынын 
елестетеді. Диалогтар адырна секілді серпімді, артык сө з жоқ , 
оқ иғ алар тығ ыз, жолма-жол аударма жіпсіз жетелеп отырды” 
(И.П.Щеголихин, “Простор”, 1984, №2, с. 112)

Қ аламгердің  барша кө ркем шығ армасына талдау жасап, 
Г.Бельгер “Отты жылдар ө тінде” атгы кө лемді мақ ала жазды, 
онысы “Трудолюбие и поиск” деген атпен “Простор” журналында 
жарияланды. Осы мақ аланы қ азақ шалау жауапкершілігін ө зім 
котергем, сол қ азакша нү сқ асын “Жалын” журналы басты. Мү нда 
бірың ғ ай мақ тау, я сың арезу датгау жок, кенішгі мәслихатгың  
козін ашқ андай тым ертеректегі “Қ ы мы з”, “Кокпар” 
әң гімелерінен бастап, соң ғ ы кезде жарық  кө рген “Абай 
айнасына” дейін байыпты талдау жасалады; қ ай шығ армасы 
нендей қ оғ ами кө зқ арастар дендеп тү рғ ан кезде туды, сол
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тұ мшалағ ан тү мылдырық  иік ірлерді бү зып шығ уі-а автор қ андай 
кү ш жү мсады... тапқ аны не... жоғ алтқ аны қ айсы... бүге-ш егесіне 
дейін  сү зіп , әлемдік  әдебиетпен  салыстыра ш ендестіріп , кө гі 
жәйтгің  шымылдығ ын тү реді.

Сыншының  мына пік ірі ө зімн ің  де кө кейіме дө и қ онады.”Кө п 
жазушылар ү лттық  менталигетке ү ра қ азғ андай тү сіп алады да. 
ө з іш іне ү ң ілғ еннің  жө ні осы ден образ аясын тым кушитып  
тарылтып ж ібереді, мү ндай мін Дү к енбайда да бар. Қ азақ  
ү лтының  ешкімге ү қ самайтын озіне тән менталитетін қазамын, 
ашамын деп одеби шаң ырағ ын аласартын, пәсейтіп алады. Бү л 
қ ауіпгі. Ал, керісінше, адамзаттық  биік  мәселеге ү н қ осқ анның 
жопі осы екен деп  баз бір қ аламгер бү лттың  арғ ы жағына 
кө теріліп алып, қ айдағ ы ғ аламдық  пө лсапағ а тізгін беріп, кө ркем 
әдебиегтің  адам жү регіне ү ң ілушілік  ү рдісінен адасып қ алады. 
М иғ а, жү рекк е дары майты н пәлсапаш ы лды қ қ а ү рынады. 
Дү кенбай әзірге бү л дертке шалдығ а қ ойғ ан жоқ . Ө з үйім, ө зімнің 
туган жерім, таныс-біліс адамдарым, қ арапайым кісілердің  жан 
азабы деп, қ ұ мы мен тауына қ айта айналып соғ а бермей, әлгі 
кейіпкерлерғ мен қ осьшыгі ө се, есейе, егделене тү ссе қ ү ба-қ ү п 
болар еді деген тілегіміз бар” (Г.Бельгер “Отты жылдар ө тінде” , 
“Жалын” , 1998, № 7-8, 175 б.)

Туғ ан жер демекш і, ғ алымдардың  есептеуінш е, республика  
жерінің  70 пайызы шө лді және шө лейтгі болып келеді. Бізге 
келетін ү лкен ө зендердің  баршасының  басы басқ а елден ағ ып 
шығ ады. Шығ ыстагы Ертіс, Жетісудің  ең  сулы салалары -  Кө ксу, 
Іле басы н Қ ытай ж ер ін ен  алады , тү стік тег і Талас, Шу, 
Сырдарияиың  негізгі саласы — Қ ара Нарын қ ырғ ыз тауларынан 
басталады: ө з анамыздай болыіт кеткен Сырдың  асау мө лдір 
толқ ыны әуелі қ ырғ ыз, ө збек  ағ айындардың  егінжай алқ аптарын 
аралап, бізге тың айтқ ыш дәрі сің ген улы, лайсаң  қ ашыртқ ы 
суы ғ ана әзер -м әзер  жетеді. Батыстағ ы Жайық  ө зен і орыс 
орманын жү здеген шақ ырым шарлап барып бізге жетеді.

"Қ ү мның  басталуы да, аяқ талуы да болмайды, ол уақ ыт 
сек іл ді” , -  дей ді аргенти налы қ  әй г іл і жазуш ы , Н обель  
сыйлығ ының  лауреаты Хорхе Луис Борхес. Қ ү м мінезін байқ ампаз 
суреткерлер омірдің  ү лкен арпалыс, қ иын кү ресінің  баламасы 
деп біледі. Жапон жазушысы Кобе Абэ ө зін ің  “Қ ү м адамы”  
циклінде осынау пәлсапаны терең дете тү скен. Қ азақ  жазушысы 
Дү кенбай Досжанның  бір сала тақ ырыбы -  қ ү мдағ ы тағ дырлар, 
қ ұ м оміріне жазылғ ан цикл кітаптарын (”Қ ү мда қ алғ ан кемелер”, 
“Таразы", “Қ ү м кітабы”) осы арада арнайы сө з етіп корелік.

”Қ ү м  к ітабы ” осы  авторды ң  бү рынғ ы  “Қ ү м да қ алғ ан 
кемелер” , “Таразының ” — табиғ и жалғ асы болып саналады.”Ө зен 
басьшдағ ы су ішеді, аяғ ындағ ы у ішеді” деген қ азақ тарғ а каратып 
айтылғ аи сө з. “Қ ү м к ітабында” нарық  заманында ү лтымыздың 
басына тү ск ен  қ иындық ты әр қ ырынан алып суреттеуі - 
ешкімге ү қ самайтын ерекше қ ү былыс. Қ ойшы, тү йеші, қазбагер- 
археолог, ө н ер  адамдары — оздер ін ің  қ илы -қ илы  тағ дыр
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талайымен кө рініс тапса, автор астармен мецзеу, метафора, 
тү спал әдістеріне жү гіне отырып. Қ орқ ыт баба, Қ ожа Ахмет 
Ясауи, Дон Клхоіты қ айыра тірілтіи. солардың  рухын сө йлетіп, 
бү гіи  мен кеш егін ің  нәлсапалы к  астарын оры нды , ойлы 
диалогтар аркнлы ашуғ а қ ү лшынады. Колемді кітап "Қ үм адамы
-  Аборигсн", “Ө з ажалымен ө лмеген адам” атгы қ ос хикаят, он 
бес әң гімснің  басын біріктірген. Жинақ қ а енген шыгармалар 
бір-бірімен іштей ү ндес, қ ара сө з ырғ агы, келісімі мен кестесі 
бір деммен оқ ылып, жіпсіз жстелегі отырады.

Мәселен, “Қ ү м адамы -  Абориген” хикаятының  окигасы 
қ айгылы халден басталады. Айдалада шошайғ ан жолым үйде 
аурудан барып-келіп әлсіреген қ арт қ ойшы жатады. “Балам,
-  дейді қ арт қ ойшы, -  сен і оқ ытам дедім, окыта алмадым, 
жетк ізем дедім, жетк ізе алмадым. Айдала азыпаган қ оралы 
қ ойдыц бейнетін мойның а артыгі барамын. Қ иналғ ан кезінде 
“кө рің де ок іргір” ден әксң ді сө к пегейсің ”. Қ айрап әке соң гы 
рет кү шін салып шынтағ ына сү йен ін , сырылдаган кеудссін озер 
кө теріп қ иырга кө з жібереді, -  дария срнеуінде кешегі жылдары  
Қ оркыт бабаның  моласы қ алқ иып тү рушы еді, озен  тасып, 
жарды мү жіп , моланы к ө з алдымызда қ ү латуга айналды ... 
қ абірді әне кө ш іреміз, міне кө ш іреміз деп жү ргенде уақ ьгг вте 
берді, қ ол ти м еді, ш аруаны ң  ш еті-ш ег і к ө р іп беді. ерте 
кө ктемде дария қ атгы тасыды. Қ орқ ыт бабапың  жар басында 
жарбиып тү рғ ан моласы бір тү нде жым-жылас жогалды. жар 
қ абагы қ ү лағ аи кезде лай толқ ын шайып кетті. Ә лі күнгс кү йші 
бабаның  сү йегін  қ ү м іш іне кө ш іре алмадым-ау деи  озегім  
ө ртенеді... арманымның  ек інш ісі — ең  бастысы сол сді. арманда 
кетіп  барамын, бал ам ...” Соң ы нда қ алғ ан жалгы з ү лы — 
қ азакша Абылү йген, тө лқ ү жаты бойыиш а “Абориген ” жасын  
сығ ып жү ріп, жапан тү зде ө кесін жерлеп, қ атым қ ү ран оқ ытын, 
жаназасын шығ аратын молда да табылмай, ш олдеген малдың  
сонынан сү мең деп кете барады.

Абориген шол ішінде жү ріп қ аны азайып ауырып, облыс 
ауруханасына тү седі. “Таң ғ а жуык қ ү быжыктай тү с кордім, — 
дейді Абориген біртыныста. -  Қ ораны қ ү м басып калмасын деп 
кү н сайын қ ү м кү рен әл-дірмәні біткен ө йелім алабажақ  кызарғ ан 
ай бетімен сырғ анагг тү сіп, тереземді тық ьнідатып, жасын сыгып,  
езімді шақ ырып жү р. Қ ү м іш інде кө ккене, мәлін, бү рге қ аптап 
еш шыдатпайды дейді, жаз басында алғ ан бір қ ап ү н таусылута 
жақ ын дейді... Саудың  асын іш іп, аурудың  и н есін , дәр ісін  
иемденіп жата бермекшімісің , қ айт, қ ү рыдық  дсйді. Босатындар, 
балалар”.

Осы сө збен  ауруханадан шығ амын деп шатак шыгарғ ан 
Аборигенді келігі тексеріп қ араган бас дәрігердің  кө зілдірігі тө мен 
тү сіп  кетеді. “Удивляюсь, — дей ді бү ган тү сін ік с із тілмен 
оріптесіне бурылын, — гемоглобин низкий, белө рубин вышс 
нормы, резус фактор положительный, с такими анализами давно 
бы умер другой, ей, богу, этот -  чудо чсловек !..” Ғажайып
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адамныц қ ү м іш індегі ө мірі бү дан да ауыр, дү бірлі. Қ алыц 
бейнетке шыдай алмай әйелі тө рк іиіпе кетсді. Екі батаны малмсн 
коса азынатып бағ а алмағ ан соц орталық тағ ы иитернатқ а анарып 
орналастырады.

Мү ндағ ы соз саптау. сойлем қ ү рау. символғ а жү гіну секічді  
коркемдік ізденістер мү лде ерекше. Қ азак  қ ачамғ ерлері бү рын 
талай барғ ан малшы тағ дырыи нарық  заманы белесінен кайга 
бір елеи, екшеуі шыгарма ө зектілігін арпыра тү скен.

"Ө з ажалымен ө лмеген адам” хикаятында ү лы Абай ө мірініц  
сонғ ы кү ндсрі трагсдиялық  хал ү стінде кө рініс тапқ ан. Абай оуелі 
оймен ауырады. оның  ү стіне Ә біштің . Мағ ауияньщ олімі жапын  
жү детіп сансыратып кетеді, ақ ырында “жанын алыи кел” деп 
жіберген иайғ амбардың  ақ боз пырағ ын іцірде ү стаздың ө зі қ арсы 
алуы — тө бе қ ү йқ аны шымырлатар әсерлі сурет.

”Мағ жанды олтіргендер” әцгімесінде Жү мабаентыц акыргы  
кү ндері соз болады. абақ тыда жендет Гайковичтіц жауагі алуы. 
акырыпда оқ қ а байлауы сү мдық  суык елес. “Сізді ату туралы 
ү кім тасқ а басылын, влдекашан қ ол қ ойылып қ ойғ ан". -  деііді 
Гайкович. “Ө лімнен қ орық паймын. — дейді Мағ жан қ оцыр 
ү нмен. — Шын ақ ындық , адамдық  рухым әлдеқ ашан депемнен 
бө лініп сыртта. олең імніц әр жолында. к ітабымныц ор бетінде 
қ алғ ан. алдыцда отырғ ан қ ү р қ ауқ армын. тү лышіын. сүлба 
суретнін әнш ейін". Ә цгіме Мағ жан Жү мабаеитыц олім мен омір 
туралы ойларын кезек  алмастыра отырып. арасында жендеттіц 
естеліғ ін келтіру арқ ылы қ июластыра ө рілген.

Жинақ та “Дон Кихот” деген әцгіме бар. Ғ ажайыбы сол: ү лы 
Сервантестіц ек і томдық  “Дон Кихот” романын испан тілінен 
тікелей қ азақ шағ а аударғ ан дарынды торжімашы. философия 
ғ ылымыныц кандидаты, ө зім білетін Ә бдіғ аші Бәженов деген бізбен 
ү зең гілес кісі болғ ан. Аса алгыр, ең бекқ ор жан еді. Ә цгіме сол 
Ә бдіғ анидың  отыз жыл ө мірін сарып ечіп, коз майын тауысып жү ріп 
аударғ аи мы цтө ртжү з беттік аудармасын кітагі етіп шығ ара алмаіі. 
коп қ орлық  к орген ін . мазақ қ а ү шырағ ан тағ дырын коркем 
суречтейді. Бәженовті жү рт Доп Кихот деп кү летін. Біреулер 
“осыншаны қ алай аудардыцыз" деп кү діктенсе. келесі біреулер 
“ө зімді қ осалқ ы автор етсең із — шығ аруғ а комектесер едім” дегі 
желімше жабысады. Ө стіп жү ріп аудармашы қ атты ауырады, 
ауырып жатқ ан ғ аріптіц тө р бө лмесіне тү н ішінде Дон Кихотгыц  
ү зын-тү ра сү лбасы еніп, найзасын еденге шаншып тү рып тілдеседі.

Жинақ тағ ы әрбір әцгіме, хикаяг — коғ амдагы қ айшылықты  
бой ы н а ж и н ағ ан , әл еум етт ік  тец с іздік  м ацдайы на гиген  
кейіпкерлсрдіц м інез жиыіғ гығ ын барынша жалацаштап ашады. 
Жап ашуы. Жү рск  шері. Дү ниеде ү зақ  уақ ыт ө лмейтін ек і-ақ  
нәрсе бардей ді білетіндер. бірі — халық пеи қ осыла жарасып келе 
жатқ ан қ асистгі тіл, ек інш ісі — кісіғ е жасағ ан жақ сылык. Осынау 
қ ос бірдей асыл мү ратты меже ғ ын ү стағ ан кітап кейінкерлсрі 
оқ ырманды ө здерін ің  соны ерекш елігімен, тозімді мінезімсн, 
аса ецбекқ ор. қ айсар табандылығ ымен тацқ алдырады. “Осы
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қ алай” дс іі жауан іздеп жү рген кө гітеген кө кейкесті мәселелердін; 
пердесі ашылады.

Осы орайда Абайдың  мына бір сө здері ойга оралады.
"Сыртқ а қ асиет бітпейді, алла-тағ ала қ арайтү ғ ын қ алыбың а, 

боямасыз ыкыласың а қ асист бітеді.
Айнағ а табынып ақ ыл ө спейді,
Ақ ыл ө ссе -  тү псіз терең  жақ сылық ты сү ймектікпен ө седі!” 

Осынау ойды кең інен тарқ атып, ү лы ү стаздың  ақ ырғ ы сағ аты, 
дү ниеден ө тучтуралы "Ө з ажалымен ө лмеген адам” деген кайғ ылы 
хикаят кітаптың  биік аккорды. Жазушының  ү ш кітаптан қ ү ралғ ан 
қ ү м циклінің  соң ғ ы тү йіні -  осынау “Қ ү м кітабы” 1996 жылы 
Мемлекеттік сыйлық ты иеленді.

Қ аламгердің  әдебиетке сің ірген ең бегі боямасыз, қ адау-қ адау 
болып алы стан-ақ  кө зге айқ ы н ш алынады. Баяғ ы маң ғ ү л 
шапқ ыншылығ ы, Отырар мәдениеті туралы тарихи романы — 
“Жібек жолы”, одан бсргі Ә уезовтің  қ уғ ынғ а ү шырағ ан жылдарын 
дсректі дү ниелермсн тү здық тап жазғ ан “Мү хтар жолы”, кешегі 
желтоқ сан трагедиясы туралы “Атаң " романы, откен күндер мен 
бү гінді қ атар ү штастыра суреттеген “Таразы” романы, жү з елу 
жылдық  тойы дү бірлі ө ткен Абайдың  гү мырнамалық  кітабы “Абай  
айнасы” — жазушының  ақ  тер, кө к тер адал бейнетін  толық  
танытатын туындылар.

Ә дебиетте солдат болмайды. Ө з созімді айтамьш деп қолына 
қ алам алыгі, былайғ ы ө мірін соз ө неріне арнағ ан адамғ а қ айта 
айналып артына қ арау, басқ а к әсіп т ің  қ ү йры ғ ы нан  ү стау 
бү йырмағ ан; ол я осы майдапда оқ қ а ү шады, я қ анша жарақ ат 
алып, жаны кү йзелсе де генерал атанады. Онсрдің  қ ү діреттілігі  
сол — әрі-сәрілік , ек іү дайлық , ек іү штылық қ а жол жоқ. Бү л 
қ ағ иданы біз тауын отырғ ан жокпыз, мү ны әлем әдебиетін ің  небір 
майталмандары қ адап айтып кеткен. “Сө з ө пері дертпен тең ” 
деп ү лы ү стаз қ атал ескерткен.

Сө збен дертгенгеи адамды сө з дәрісі ғ апа жазады.Сол аурудан 
жазылмай отетін жазушылар қ аншама. Бү гіп жігіт ағ асының  
жасына жетіп, қ ырық  бес жылдан астам уақ ытын қ ағ азбен, 
қ аламмен ө ткізіп, оқ ырманына о іі  ромап, жиырма екі хикаят, 
жү зден астам әң гіме берген, “әлі де жазарым мол, алатын асуым 
ал да” деген  ө ж ет м ін езб ен  аттан  тү сп ег ен  жазуш ы 
замандасымызғ а айтарымыз: “Бар бол!.. Ойың  ортаймасын!..”— 
деген тілек қ ана.

Сө зімізді қ аламгердің  м інезінен , ерекше жү ріс-тү рысынан  
бастағ анбыз. Епді сол ү рдісті ү станып, жазушығ а байланысты бір 
оқ иғ аны тілге тиек етелік.

Дү кенбай әне бір жылдары, ө зін ің  “Таразы”, “Мү хтар жолы”  
романдарын жазып жү рген к езін де ү лттық  к ітапхананы ң 
тү рақ ты қ онағ ы болғ ан ғ ой. Тыныш залда қ олжазбағ а үң іле- 
ү ң іле, жаза-жаза басы ауьірады. Ауызғ ы болмеге шығ ып, аздап 
сергін алуды ойлайды. Кітап кө рмесіне коз салып, олай-бү лай 
жү рмей ме. Кө зіне ж ү зі жылтыр, қ асы -к озі қ иы лғ аң  бір
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келішдек  жылы ү шырайды. Қ асына тақ ап сө лемдеседі, созге 
тартады. “Тарихи романдарды ү натып окимы н, — дейді олгі 
келінш ек , — институтга сабақ  берем ін , қ орғ ап алайын деп 
жү рм ін ” . "Қ азақ  жазуш ыларыныц қ андай тарихи романын 
оқ ы ды ң ы з?”-  дей ді Дү к ен бай . Ә лгі к ел інш ек  м ү дірм ей 
Ілиясты, Ә бішті, Мү хтар Мағ ауинді айтып келіп: "Авторы есімде 
жоқ , әйгсе де мектепте жү ргенімде Отырар қ аласы туралы. оны 
Шыцғ ысхан нойондары  қ алай басып к іргені жайлы "Жібек  
жолы” романьш оқ ығ ан едім, — дейді . “Ендеше сол кітаптыц  
авторы озім боламын” , — дейді Дү кенбай. Сонда әлгі әйел катгы 
тацыркап: “Сіз әлі тірі екенсіз ғ ой!.. Кеш ірерсіз, сізді әлдеқ ашан 
о дү ниелік  болды, ең  қ ұ рғ анда 90-га келді деп жү ргем!”, -  дейді.

Бү л диалогке косып-аларымыз жоқ . Дү кенбай Досжанды тол 
оқ ырмандары, жас қ аламгерлер тым егде санайды, ол - жазуды ө те 
ерте, бала кезінен бастады. Ә рі оз қ атарларымен салыстырғ анда 
бірш ама қ ары мды , қ омак ты , к есек  дү н и елер берді. Бө тсн 
ойлағ анымыз емес, оқ ырман жадындатым ерте жатгалып. кө п іс 
тындырып, арамызда әлі ө зін ің  кажыры мен қ айратын тасқ а 
жанығ ан қ ылыштай қ айрап келе жаткан жазушыныц тө зіміне, 
мойымайтын мінезіне тәнті бола тү семіз. Ә лемніц әр тү кпіріндегі 
мың -сан оқ ырманы қ алаулы қ аламгерінің  бірегей дарыны мен 
ө зіндік  бағ ытынан кө з жазын қ алмайтынына кәміл сенеміз!

Зейноша Серікқ аяиү лы, 
Қ азақ станның  ең бек 
сің ірген қ айраткері.
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ЖАҚ СЫ КІТАП Қ АЛАЙ ЖАЗЫ ЛАДЫ ?

Бү л ө зі сскі әң гіме болғ анымен ойғ а азық  ү лы тараудың  
басы.

Есте жоқ  ескі мсзгілде Балқ ы жерінде Жалаледцин Руми 
есімді ақ ылгой әң гімешіл, бәйітш іл, қ ауырсын қ аламы 
кө птеген кітаптар туғ ызган білімпаз кісі омір сү ріпті. Ә лгі 
кісі уақ ытының  кө бін қ олжазбалар сақ талган кітапханада 
откізіп, тү рлі хиқ аяттар жазыпты. Ө зін-озі пендсшілік кө п 
нәрседен тиыпты. Сү қ  саусагы сү йедценіп ертеден қ ара кешке 
дейін қ агазга ү ң іледі. Кітапхана іші кобіне қ араколең ке 
болып, козі сіркеленіп, жанарының  нү ры ерте қ айта бастапты. 
Жылдар ө те пендешілік нәпсіден бойын аулақ  салып, беті 
жылтыр, бө ксесі бү лтың  ү ргашығ а коң іл болудсн мү лдем 
тиылыпты. Байлық  жинасам, жарқ ырагі киім киссм, домді 
тамақ  жесем, коң іл котеретін шәрбат ішсем деген ойдан 
қ ү лан-таза арыла бастапты.

Ә йтеуір аяғ ымжетпеген жерге, ө зімді білмсйтін слге ойым, 
қ иялым, дінім, дегенім жетеін деп ақ  қ агазга молдірстіп созден 
сурет салып, тү рлі қ ызық  әң гіме жаза бсріпті, жаза бсріпті.

Корксм созден кесте тоқ у оң ай ма. Ә рі-берідсн жазғ анда 
коз жанары қ анталап, саусағ ы сү йелдсніп, шске тамыры 
лыпылдай согып талығ ып кетеді. Тамақ  ішуді ү мытып 
ү ң ірсйіп жү дейді. Кө ршілер: “Бү гін хан сарайында жарты 
әлемнен жиналғ ан білімпаздар сайысы болады екен, әлгілердің  
әрбір сө зі інжу маржан секілді, естіген де арманда, естімсген 
де арманда”, — деп бар тәуірін иық тарына іліп кетіп бара 
жатады. Бү л кө кең  қ оржын тамның  тү кпір болмесіне еніп 
алып, малдас қ ү рып, кеудесінен келетін жозыга стпетінен 
сү лағ андай болып озегі талганша жазу жазып шү қ шияды. 
Ө зінен талай бү рын ө ткен не бір гажайып бәйітшілердің  
ү йқ асын, ыргағ ын кө лемді кітапқ а арқ ау етіп сү йкектстіп 
отырганы.

Алыс сапардан саудагер танысы оралыпты. Ә лгінің  
әң гімссінің  әрпі бө тен: “Ой, пәлснше, қ араколең ке ү йде 
қ агазга кө міліп қ алыпсың . Пәлен жерде алтын қ ақ палы хан
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сарайын тамашаладым, тү ген елде буыны сү йсксіз жү з 
сү лудың  биіне балқ ып есімнен тандым”, — деп тондіргенде 
бар ғ ой, мына пақ ыр Жалаледциннің  қ ызық қ анынан кө з алды 
жасаурап кетті.

Озі қ ү ралпы тайдай туласып қ атар оскен қ ү рдасы ү йінің 
тү сынан кө лденең дсп отіп бара жатып соғ ыпты, оң гімесінің  
ө рпі бө тен: “Ой, Жәке, бәйгс атынжаратып, баптап, тазының 
баласындай етіп корш і тү рікпендердің  аламан бәйгесіне 
қ осып сдім, бес тү йе бастатқ ан, қ ос қ ү л жетелсгсн жү лдені 
жсң іп алдым, бір кү нде байбатша болып шыга келдім”, - 
дсп даурығ а мақ танып біраз уақ ытын бө лді. Ү йді басына 
кө теріп домбырағ а қ осылып ән салды. Қ азір барып базардан 
баглан сатып әкелем, қ ос кәнизәк қ ызмстжасап коң ілімізді 
табады, бірсуі палау пісірсді, келссісі белі ү зілс жаздап би 
билегі, коз алдың да онср кө рсстеді деп... қ араптан-қ арап 
бү зылып, ногісілік қ ү лқ ы  жең іп барады ма. “Тіфо!.. тіфә!.. 
бсті аулақ  копірдің , қ ыпш а бел кәнизәқ қ а аң сарым аумаіі, 
қ ара талқ анғ а қ ақ алы п отырып кітап жазғ аным опалы 
тіршілік шығ ар” деп қ иялын қ айтара жинап алды. Ой тү бінсн 
ой терді.

Қ онағ ын озердсп қ ақ гіадан откізіп шығ арыгі салды. Ү йіне 
қ айтып келе салып қ ауырсын қ аламын сияғ а малды. Ақ  қ агазғ а 
сө зін маржандаіі тізіп тө гілдіріп отырғ ан ксзде есігін әлдекім 
тағ ы қ ақ ты.

Ксліп тү рғ ан медрессде біргс оқ ығ ан жолдасы екен. Ксйінгі 
жыдцары бү л жолдасы қ асиетті Қ ағ бағ а барып, қ ажы аталып, 
басына дағ арадай сәлде орап маш айық  софы болып кетіпті 
дсп естіген. Тәспісі шү батылып ү йге енді, тө ргс шыгып малдас 
қ ү рды. “Ә рқ алай іскеталпын, талпынба, нәтижесі не болары 
бәрі алладан, бір алланың  омірінен”, — дейді ың ырси тіл 
қ атып. Ак қ ү манды қ айнатып, ү стінс кок шаіі салып, кесеге 
қ ү йып қ онагына ү сынды. Маш айық  молда асық пай шайды 
мейізбен ішті. “Бір аллағ а қ ү лш ылық  етксннен басқ аның  
бәрі ө ткінші, — дейді ың ырсып, — кітап жаз, жазба — бәрібір, 
мигү ла кісіні жақ сы сө збен демдеп ақ ылды сте алмайсың”. 
Тәспісін екі қ айтара бармақ тап теріп шық ты. “Ал, жү ремін, 
бір алланың  шапағ аты арқ асында бү йырғ ан несібең ді теріп 
жеп жү р екенсің , іншалла, бағ ытын дү рыс, әйтсе дс кө п 
кітап жазамын дсп кок ми болып — жаратқ ан иені есің нен 
шығ арып жү рме”, — деп қ ү лқ уалласын ү ш қ айырып, ү ні 
қ ү былып аруақ тарғ а бағ ыштап қ ү ран оқ ыды.

Сәлдесін қ айыра тө бссінс ү йіп, кебісін киіп, тәспісін 
ты рсы лдата теріп , қ ош  айты сы п ш ы ғ ы п жө нелді. 
Машайық тың  уағ ызы, сө зі ксудесін қ ысып жібергең цсй сезілді. 
Есік псн терезені қ оса ашып ү й ішін желдетіп алды. Малдас
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кү рып, сілкініп, қ алам мен қ ағ азғ а қ айыра ү ң ілді, жақсы 
сө з бен коз майымды аямайын деп бекінді.

Осы оймен Жалалсддин кітап жазуғ а кірісіп кетті. 
Ертсң гілік сәрілік ас ішуді ү мытты. Жозы ү стіндегі қ ағ азғ а 
аш кү зенше, сү рақ  белгісінше бү гілді. Мезгілдің  қ алай 
сырганап ө ткенін білмеді. Алыс, жақ ыннан мү ның  ү тйіне бас 
сү ғ ып, сәлемдесіп: “Хал сү расып ш ығ айынш ы”, — деген 
ағ айын кісілердің  мына жазушының  сө зден, бө тсн әң гімеден 
саппа тиылып, тү йық танғ ан мінезін, сү рын коріп, о тобалагі 
тү ң ілді. Тезірек кетіп қ алуғ а асық ты.

Жалаледдин бір кү ні есік алдындагы дө ң гелек шағ ын оуіз 
жиегіне текемет тө сеп, жозысын қ ү рып, бас кө тсрмей жазуын 
жазып отырғ ан. Ту сыртынан оқ ыс ү н шығ ады. Бү рылып 
қ араса, жү пыны киінген, сырық тай ү зын, қ олында асатаягы 
бар бір кісі келіп кө ніп тү р. Ә лгінің  жанарында алмас бар ма 
деп ойлады. Қ арағ ан кезде назары тү ла бойынды тініткілеп 
кетеді екен. Кө ктен аяғ ы салбырап тү скендей бү л неғ ылғ ан 
керемет деп аң қ иган кү йі отыра беріпті. Ә лгі жанарының  
оты мол кісі кие сө йлеп, сауал тастады.

— Неғ ып отырсың , мү сәпірім?
— Мү сәпір емеспін, әйгілі жазушымын. Алыс-жақ ын осы 

жұ рт есімімді тү гел жатқ а біледі. Алты жыл болды: былайғ ы 
ө мір-ө мірге жететін ғ ажайып кітап жазып жатырмын, мү нда 
ақ ылды сө з, әдемі нақ ышты саз, ырғ ағ ы мол бәйіт, ө серлі 
бояу тү гел қ амтылғ ан.

— Кәне, әкелші, оқ ып корейін, — дегі әлгі алмас жанарлы 
кісі қ олын созды.

Бү л қ арсылық  білдірместен қ олы қ алтырап қ алың  кен 
кітапты кө теріп әлгі әулиеге ү сына берді. Іш інен оіілағ ан: 
мынаның  пысы басқ аны сонша — неге жө н сү рамастан, қ ү лақ  
қ ақ пастан айтқ анын істеп отырганым қ ай сасқ аным! Мү ндай 
да тосын ө сер болады екен-ау, сірә! Ә лгі ө улис кісі тікссінен 
тік тү рғ ан қ алпынша кө н кітапты аударыстырып оқ и бас- 
тады, бір мезетте қ абағ ына бү лт тү йілді. Басын ш айқ ап, 
қ олындағ ы кітапты тарс жауып әуіз ішіне лақ тырып жіберді.

Жалаледдин шошып кетті. Суғ а батып бара жатқ ан кітабына 
тү ра ү мтылды. “Алжығ аннан, адасқ аннан саумысың -әй! 
Кісінің  алты жылғ ы ең бегін суғ а лақ тыруга қ андай хақ ың 
бар!” — деп әкеден сыпыра боқ тап, ү рып жіберуге шақ  қ алды. 
Ә лгі асалы, сақ алды жалаң  бас кісі таяғ ын кө лдснең  котеріп 
мү ның  кеудесіне тіреді. “Сабыр қ ыл, — деді, кітабынды қ азір 
қ айта алып беремін”. Сойтгі де ү зын таяғ ын кө сгең  сткізіп 
оуізге салып жіберіп, әлгі судағ ы кітапты іліп алып, шетке 
шығ арды. Таяғ ының  ү шымен Жалалсддинге ү сынды. 
Жалаледдин кө н кітапты жалма-жан ала сап парақ тап шық ты,
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аударып қ арады, қ ү п-қ урғ ақ . Судан ш ы қ қ ан  кітапқ а 
уқ самайды.

Таң  қ аяғ аннан ү ні ш ық пай қ алғ аны. Бү л келіп тү рғ ан 
кісі тсгін адам болмаганы. Барша жан-тәнімен ө лшеусіз 
сыйлауга мойын ү сынды.

— Кітабың ды суғ а лақ тырғ аным: іш інен отірік сө здер 
коріп қ алдым. Жазғ ан нәрсем омірлі мәң гілік болсын десең
— жалғ ан соз қ оспағ аның  ләзім, — дейді әлгі әулие сабырлы 
ү нмен, — халық  кітап созіне балаша иланады, әйтее де 
жалғ ан соз жадынан тез шығ ады, шыншыл сө з кісінің  есін- 
дс мәң гі мақ талады, жатталады. Осыны ұ қ қ аны ң  жө н, 
пірәдарым.

— Ендеше алты жыл бойына жазғ ан осынша ең бегімді 
отқ а жағ амын да қ айта бастаймын. Жү қ а болса — жү қ а 
болсын, коріксіз болса — мейлі, әйтеуір басынан аягына дейін 
шыншыл созбен жазылуына ден қ оямын, ү стазым!

Ә лгі әулие кісі сақ алы н салалап, басын оң  иыгына 
қ ондырып, батар кү нге қ арап ойланып біраз тү рды. Сосын 
қ оң ыраулы ү нментілгс келді.

— Жақ сы кітап жазу ушін шыншыл оқ иғ а, ақ иқ атты ой, 
ғ ажайып соз теру аз әлі, ■ - дейді баяу ү нмен.

— Тағ ы не істейін, эулием!.. бас ием!.. Пірге жығ ыл десеп.
— жығ ылайын, қ ү былағ а бас қ ой десең  — бас қ ояйын, 
шылауың а ілесейін, әйтеуір ө лтірсең  дс жақ сы кітап жазудың  
жолын ү йрет, әулием!

— Ендеше соң ыма Ьтес, — деді де әлгі ү зын кісі аса таяғ ын 
костендетіп жү рс берді.

Жалаледцин қ ауырсын қ аламын, қ ағ азын, сия сауытын 
жалма-жан қ оржынның  басына тоғ ытып әлгі кісінің  соң ына 
ілесті. Асық қ аны сонша, есігін кілттеуге муршасы болмады. 
Қ ақ пасы ашық  қ алды.

Ә улие артына бү рылып қ арамағ ан кү йі кү н батқ анша 
жү рді, ү лкен тауды бетке алып ай жарығ ымен кө п аяндады. 
Жалаледцин сирагы сырқ ырап аягы талып әбден шаршады. 
Тү н ортасы ауа бір бү лақ  басына кідірді, екеуі де ү нсіз, 
әулие қ оржынынан қ атқ ан таба нан шығ арып бір ү зіп бү лақ  
суына малып ө зі жеді, бір шетінен ү зіп бү ғ ан берді. Тастай 
суғ а уыс толтырып шө лін қ андырды.

Аз дамылдап, сирақ  созып демалып алғ ан соң , қ айыра 
жолғ а шық ты. Тауды бетке алып тіркесіп, жаяулатып кө п 
жү рді. Оң  иық тагы табақ тай ай бозарып таң  белгісі білінді, 
бозторғ ай шырылдады. Бү лар биік қ ыратқ а котерілген кезде 
ажары ашылып ағ арып таң  атты. ЬІлди бет алқ ап екен. Ақ  
ш аң қ ан әдемі қ ала сү лбасы шалынды. Ә улие қ ала жақ қ а 
қ аратып таяғ ын котерді.
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— Қ ала жаң адан ояна бастады. Ссн бар да ш аһ ар 
ортасындагы ү лкен дү кеннен арак сатып алып кел. Ө зім 
осы жерде кү тіп отырамын.

Мына созді естіген Жалаледдин шошып кетті. Жауырын 
оргасынан суық тер қ ү йылып, жанары жасаурады. Қ апелімде 
ү ні кө мескі естілді.

— Тақ сыр, қ аладағ ы жү рттың  кобі озімді білсді, біреуі 
кітабымды оқ ығ ан, келесісі мешіттс, тойханада ү шырасқ ан, 
қ алай олардың  козіншс арам су — арақ  сататын дү кенгс 
кіремін, кө рген жү рт “арамның  жолына тү скен екен” дсп 
аузы-басы жыбырлап ө сек ө рбітпес пс! Ту сыртымнан топырақ  
шашып әйкәпір атандырмас па, ү стазым!

— Ендеше мен сағ ан ү стаз бола алмаймын, — дсп әулие 
тсріс айналды.

Амал жоқ , қ атал кісінің  әмірін тындауга тура келді. 
“Мақ ү л” дсп шапанын иыгына іліп, қ ү лдыраң дай жү гіріп 
ылдитө мсн қ алага беттеп жонслді. Кошсге тү сті. Жү рт 
ү йкысынан оянып, ү йренш ікті тірш ілігіне бой салып, 
аяғ ына жел бітіп, бірі базарғ а, бірі саябақ қ а жө ң кілс бас- 
тапты. Жалаледдин арақ  сататын дү кеннің  ту сыртына келіп, 
кіруге батпай, тө ң іректеп коп жү рді. Ө з-озінен кірігітар 
хал ксшті.

Амалы таусылғ ан соң , ө тіп баражатқ ан қ ызмстшіні кідіртігі 
отініш жасады. “Шырағ ым, мына кү міс тең гені алып мағ ан 
бір шолмек арақ  алып кеп берші”, — дсйді. Қ ызметші қ ү п 
алғ ан кү йі алақ анына салган кү міс тсң гегс заматың да шолмек 
арақ  апып келді. Жалаледцин әлгі кәпірдің  асын шапанының  
шү балғ ан етегіне жасырын, қ ымтап алды. Аяғ ы аяғ ына 
жү қ пай жылдамдата жіті аяндап, манағ ы тау басына, әулие 
жатқ ан жерге ентігіп жетті-ау әйтсуір. Ұ стазына шолмскті 
ү сынды. Нақ а бір жауды жапырып жеткен қ олбасығ а ү қ сап 
шоқ ыланып сө йлейді.

— Сенен бү л арақ ты алмаймын, — дсйді ү стазы қ атуланып, 
— мені де, ө зінді де алдап тү рсың . қ алағ а қ аіітып бар да 
жаң асын сатып әкел.

Деді де ү стазы ашудан тү тігіп Жалаледдинге кү міс ақ ша 
ү сынды.

Жалаледцин қ арап жү ріп кіріптар хал ксшксн тағ дырына, 
одан қ алды ө зінің  кісіге сенгіш, кісінің  коң ілін жық пайтын 
ақ кө ң іл мінезіне налыды.

Ө стіп алаокпе болып жү ргенім кімге қ ажет деп ойлайды. 
Мына ойда жоқ та сап ете қ алғ ан ү зын қ араның  соң ыііа ілесіп 
салпақ тамай-ақ , ө з ү йім, олең  тосегімде кон кітабымды 
жазып, қ арнымды тыр-тыр қ асып жатқ анымда гой бірсу ксліп 
ү рар ма еді. Ө з басыма ө зім бейнеттілеп жү ретін, қ ү ііысқ анғ а
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