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Биринши китап

1
Минези қәпелимде өзгеретуғын Зәрипбай бүгин ҳәр қашан?
ғысынан да ашыўлы кейипте ас үйдеги ҳаялы Сәнемге келип:
— Үйди босатасан ба? Жоҳ па?—деди бирден.
— Ағасы, ҳоя қойса енди! Үстиме-ақ әкел. Қаршадай қызым
ыенен қайда барәман?..
— Сен албаслы турғанда, бул үйге ким келеди? Ким?1
— Сол әкелетуғын қызына өзим-ақ барайын. мени қанғырт»
пасан болар, шабазым!.
— Қойсана! Сенин менен балтамтап айтысып отырыўға
ўақтым ж оқ!—деп бай ергенектин қапталында сүйеўли турған
белсапты алды...
Далада ойнап жүрген он бир, он еки жаслардзғы қызы Жуч
магүл үйдеги пөстек сабағандай сартылдыға қосыла «ағасы, өлтирдин ғой, үҳ-ҳ-ҳ... Аҳ Жумагг. г. .* деп бөлинип-бөлинип, созьгла семген сеске жаны титиркенип, асығып жуўырып кирип
киятыр еди. көк ғазна мақпал тақыясынын ернегинен ашылған
көкнардын қызыл гүлиндей пөпегинен қара үйдин өттей сары
ыс басқан манлайшасы илип қалды. Қыз тақыясына қарамастан, басы есик бетке қарап сулап, аўзы-мурнынан зирек-зирек
қэн жосып атырған анасын көрип, зәрреси ушыўы менен бара
қушақлады. Дәрриў үстиндеги қызыл ала шатыраш көйлегиниц
етегин айырып жиберип, анасынын еки езиўинен сорғалап атырған қанды сыйырып, басын танды- Сөйтти де өш алатуғын
адамдай үлкен отаўға кирди. Әкеси жүдә бир инабатлы ис пиз
тиргендей мардыйып, бирақ бетинен қаны қашып ҳаплыққан
туринде отаўға келип жанбаслап атыр еди.
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— Апамды өлтирипсек ғой, аға!—деп үстине сүрине жыгыл*
ған қызын ири қоллары менен есик бетке түйип жиберди:
Қаранды батырсан-ә! Қөрдин бе. муштай болып мынаўсы*
ньщ бийҳаясын!'—Ол тымсырайыўы менен гүбирленип тикейди.
—Атаны сыйламай, жаланбас жүриўине қара, ешкимардын!...
Зәрипбай сөйленип-сөйленип шығып кеткен сон> Жумагүл
кайтадан турып, анасы жатырған ас үйге жуўырды. Сәнем, кимнин келип, кимнин кеткенин билиў түўе. аяҳ-қолын жыйнаўға
да ҳәлсиз. Өли шырай енип, шалқасынан жатыр. Жумагүл оны
қушақлап, төрге жатқызбақшы болып көрген менеи, жансыз де*
не ж ас қызға аўырлық етти.
< Апам өлди!!!
Шынғырған ашшы даўысқа қонсы-қобалар ҳә демей-ақ жыйналды. Олар ес-түссиз жатырған Сәнемге аянышлы түрлер менен көз жасларын сыпырып, байдын сыртынан сөгинип атыр
еди. сонын арасында аўылдағы мектеп молланы ертип келгеп
Зәрипбайдын өзин көрип, тым-тырыс болды. Адырайысып
қалғанларға молла кеўил аўдармай ,кирген пәти менен мелле
шапанынын жырмышынан услап, аяқ-қолын жөнлестирип, бетине ақ жаўылған ҳаялды желпий берди:
— Сүф-сүф! Қаш пәлекет. Қаш !...
— Ҳеш қандай әрўақ жоқ, таяқтан болған.—деди турғанлардыц биреўи оны жақтырмай. Молла сөйлеместен журесине
отырып, Сәнемнин бетин сәлпәл ашып көрип, және «түф-түф»
деп дем сала берди. Онын тиссиз аўызынан шыққан насыбайдын суўы аралас сары түпирик көзине тамды ма, Сәнем кирпиклерин қыбырлатып, қасын керди. Ишинен: Өлип қалып қуны
түспесе болар еди» деп зәрреси ушып турған байдыц түсине азгантай қан жуўырып. қаптал бетке шығып отырды:
— Қәнекей, моллеке, бизлерди ажырастыр, Басқа нәрсе керек емес.
Әкеси анда-санда дүзден пәтлеиип келип, үйге зобалан турғызып «сен қашан қарацды батырасац!» деп Сәнемге кийлик*
кен менен ата-анасы ажырасады деп Жумагүл ҳаслан ойламаған. Өйткени, бул олар арасындағы бир күнлик саўда емес,
Жумагүл есин билгели усы қыйқацшылық бәрҳа бар. Усындай
жағдайда ол әсте-ақырын үйден шығып кетип, жәнжел басылганнан сон келетуғын еди. Ал бүгинги ўақыя онын үмитин үзген сыяқлы! Бул не деген сумлық! Жаман әке жездеден де жаМан деген усы шығар!.. Ж ана ғана бой^-иклеп, ата-ана қәдирин
билетуғын болып киятырған қыздыц босасып турған ж ас жүрегин әке сөзи сецге тиреди:
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— Аға, ырасын ба, сенин?! Бүйтсен апам менен мен де кетемен. онда!—деди қыз жыламсырап.
— Ҳо, ҳо! Мынаўсы да айбат ететуғын болып киятыр маған.
Көрдин бе, халайық! Барсан-ә!—деп бай қолын бир силтеди.—»
Менин қыз кеселим жоқ! Бар, кетсен атамнын аяқ.уш ы на, жоғал! Қаранызды батырын!— Байдын қабағы үйилген менен
жыйналғанларға сыр бермеў мақсетинде күлди.— У а-ҳа-ҳа!...
— Ерли-зайыптын арасына еси кеткен түседи деген, Зәрипбай иним.—деди молла оған.—Мен ҳәзир айырып жиберсем.
сизлер бир-биринизди қыймай және қосылсаныз!
—Моллеке, айырын!
~Ес-ақылын жыйнаған сон Сәнемди тынлап көрейик, не
дер екен,—деди және биреў.
— Айыра бер, айыра бер. Сөзим сөз. Енди анасына да. қызына да рейимим келсе атамнын тели емеспен!—деп ол жыйналғанларға бурылды.— Қәне сизлер үйди босатынлар. Хожалығыма араласып не жумысыныз бар!
— Онда үш талақ ҳарам де!—деди молла байға.
— Үш талақ түўе, үш жүз талақ ҳарам!—деди бай орнынан
турыўы менен және қолын сермеп.
— Болды, болды. Үш тала^ десен жеткиликли.
Молла қойнынан қатты қаплы сары китап алып, ҳәр жерине
бир үнилди де Зәрипбайға усынды;
<— Мине. мынаны услап, үш талақ ҳарам де!
Қитапты байдан қайтып алған сон, еки қолы илажсыз жайылып атырған ҳаялдын алақанын молланын өзи ашып, гүбирлеиип китаптын мухабасын үш рет тийгизип:
— Питти енди—деди де еки алақанын бетине апарып, әўмийин етти ҳәм бир қолы менен жер таянып орнынан турды.
Уақыя ^үс мезгилинде болған еди. Күн аўмай-ақ байдын
есигинде жүрген бир дийхан өгиз жегилген арбаны үйдиқ алдына кесе тартты.
Бай ҳәммесин жәмлеп, бурыннан таярлап қойса керек. Жумагүлдин ықтыярына қарамастан еки жигит Сәнемди көтерип
арбаға салды ҳәм аўылдын күн шығар шетиндеги бир ылашыққа апарып түсирди- Өмиринин ишинде өли көрмеген қыз анасын өлген еқен, енди әўлийеге апаратуғын шығар деп пәмлегеи
еди. гөне ылашыққа әкелингенин көрип «апамды ағамнын таслағаныусы екен»—деп, ылашықтын төрине еплеп жатқарылған
ацасынын бас ушында, өксип-өксип жылаў менен отырып қалды. Әллен ўақытта барып солығын басып, исип кеткен көзлерин
уўқалап «түсим емеспекен? Түсинде жылаған, онында қуўанады дейтуғын еди, түсим болғай» деп.,бнрмезгилде пайда болған
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ойқанға исенбей, жән-жағына қарап еди, ылашықта қазан-табақ, қумған, бир қабақ бар. Тандыр ошақтын ылайы кеппеген.
бүгин салдырған усайды. Күн бираз желемик аяз еди. Анасын
тонып қалар деген ой менен ол от жағып, қуманды отқа қойды.
Күн батқанша ҳеш ким хабар алмады. Кешке қарай аўылдын арасы улы-шуўда қум-қуўыт болып кетти. Қай жер болса
сол жерде ўаҳақаласқан даўыслар, бир-биреўдин атын айтып
шақырысыўлар еситиледи. Балалық жүрек далаға қарай алып
ушады. Әттен анасын таслап кетиўге қорқынышлы.
Геўгимлете бағанағы молла кирип келди. Күни менен жалғыз өзи не қыларын билмей, албырап отырған қызға онын келиўи сүйеў көринип. моллаға болған ашыўын умытты. Орнынан
гура сала даладан отын әкелди.
— Қызым. апан қалай?
«*-> Билмеймен, өзин көр, ата— Жүреги соғып атыр. Ийшалла ҳеш гәп болмас, қызым...
Бүгин сизлерди шығарып жиберип, әкен мақсетин орынлады...
— Не мақсети бар екен?
— Әй, қызым, сен билмейсен бе? Өзиндей ғана қызәкелди.
Жумагүлдин бети сурланып кетти. Анасын еситип қоймады
ма екен деген қәўип пенен бетине үнилип еди, ол түк сезбейди,
*зынына түскен баяғы қәлпинде.
— Қызым, мын айтсан да қостар деген ғой. Бийшара әкен
мына Сәнем келинди бийийман өлип қалмасын деп мени жиберди. Соған келдим. Күни менен келейин десем, тойынын әнжамыпан шыға алмадым, қызым!
— Ондай әкенин өзи бийийман өлсин, ата!
— Өйдеме, қызым. Бул дүнья деген ялганшы дүнья! Мын
жаман болса да ол әкен- Анан өлсе онын қолына бармай қайда
барасан!—Молланын басы қалтылдап, ийегин сыйпады.
— Апам өлмегей қудайым.
— Бенденин де айтқаны бола берсе...
Молла Сәнемнин бас ушына шығып аўзын жыбырлатып, бир
нәрселерди тез-тез оқый баслады. Жумагүл онын нелерди тәкирарлап отырғанына түсинбей. ара-тура моллаға бир, анасынын бетине бир үниледи. Сон Сәнем және бир қыбырлап, қаязыған еринлерин жыбырлатып еди, молла онын жамылып атырган көрпесинин жыртығынан бир қысым пахтаны үзип алып,
қумандағы суўдан азмаз қуйды да. ернине сүйкеледи. Сөйтип,
егер анасы «суў» деп айта қойса, жылдам суўбериў кереклигин
соғян шекем пахта менен аўзына суў тамызып отырыўдын зәрүрлигин қызға зинҳәр тапсырып, өзи кетип қалды.
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***
Тойдыц сәўселеси еки күнге созылды. Аўыл арасы киснескеи
атлы. Топар-топар қыз-жигитлер аткөншекбетке баратырса,
және бир топарлары қайтып, уўдыр-жуўдыр болып жүр. Қуйрықлары түйилген атлар ылақ ойынына қайымласып. үстине
минген ийелеринин астында бир-бирине жақынласып қалған
гезде тикке-тикке шапшысадыЖумагүл ара-тура далаға шығып, бул көриниске көз жиберген сайын тағы балалығы тутып, ойнап кеткиси келип турады да, анасын қыймай ылашығына қайтып киреди. Егер Сәнем
ебиндей бас көтерип, тилге келсе, онын урықсат сораў есинде
жоқ емес сыяқлы. Ж алан аяқ-ақ қызларға ерип кете берер еди!
Азанда молла және бир хабар алып кетти. Қонсылары болса
саўасында келип-кетип атыр.
Сонғы келген еки кемпир еле отыр. Жумагүлдин жалғыз
зийнети ог жағыў. Оннан басқа келгенлерге кел кет деўдин де
мәнисин биле бермейди. Қоцсы-қобалары қыздын жаслығын
есапқа алып ҳештеце десиспейди. Садаған кетейин, £д-ел дз!
Қелгенлер қуры келип атырғанжоқ. Биреўлери нан, екипшилери
пискеқ^ас, сөк әкелип берип кетеди. Мынаў кемпирлердиц биреўи әкелген чайнекке Жумагүл чай демледи. Олар өз-ара сөйлеси/де:
— Зәрипбайдын жүзи нәрестеге түспес. Қамалға келип киятырған мынадай аяқ-қолы жеп-жецил қызын жетим қылғаны,
сирә онбас!
— Алғаны усы қыздан сәл-ақ ғаў қусайды,—деп екинши
кемпир басын қалтылдатып отырды.
— Алғаны да илая онбас. Биреўдиц қатықтай ўйыған хожалығын бузып:.-.
— Әй> шешежан-ай,—деди қалтанбас кемпир.—Ол бийшарада не жазық бар дейсец. Күши бар^адамлар неқылмайды. Бир
жағында өзин барсац, қырық жылдын бержағында басым усылай қалтылдайды. Несин айтасан, бул заманда қарақалпақтыц
қызынын көретуғыны усы.
Кемпирлер бурын басларын қурай алмай жүргендей бир
чайнек чайды бир кесе менен алмасып ишип, ара-тура ыцырсыған Сәнемге көз таслап. сөйлесиўин даўам ете берди. Жумагул
олардын қандай қыйын жағдайларды айтып отырғанына қарамастан еки қолын ийегине тиреп. отқа абынып, жалынныц қызгынына еки бетиниц алмасы бөтекедей қызарып отыр, Олардыц
гәшше түсине бермейди, де.
.
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Бир чайнек чай тамам болғаннан кейин кемпирлер «аяғымыз жекил болғай» десисип, орынларынан турды- Әнгимелерине жартыўлы түсинбеген менен Ж умагүл буларды да сүйеў билин отыр еди. Енди өзин бөриге байлаған ылақтай сезип. тыпыршылады.
Кемпирлер кеткеннен сон, Сәнем және бийтахат бола баслады. Тилин шығарып бир нәрселерди айтқысы келеди. Сөйлеи
алмайды. Манлайын жыйырып әлле нәрселерге қыйналады,
қозғала алмайды. Анасыньщ түр-түсииен Ж умагүл шоршынып
нетип, жанағы кемпирлерди қайтадан шақырып келиўге шыға
бергени, аттан түсип атырған адамды көрип қуўанғаннан бақырып жиберди:
— Яш а, дайым келди!!!
Кызынын даўысын анғарған Сәнем басын есик бетке бурғанда, мойнынын тамырлары дуўтардьщ тарыидай шертилип, жу.мық көзлериниц пердеси серпнлди- Түнерип атырған қабағы бираз ашылып. әлле нәрселерден үмитленгендей нурсыз көзлери
есикке қарай сүзилдн. Қансыз еки «зиўинде күлкинин изи көринди. Анасынын бул кейпин көрген қыз дайысынын қелгенине
әбден қуўанды.
Қелген киси Сәнемниц туўысқан ағасы Төренияз деген еди.
Ол қурашын алып .белбеўин шешип Сәнемнин қасына барды.
Жумагүлдин аяқлары жер илмей гур. Сөне баслаған отты
және гүрилдетип жагып жиберди. Төренияз Сәнемнин бетине
үиилип, онын өли шырай енген жүзин көргенде, тисленген түринде, манлайы жыйырылып, қыздан:
— Апана не болды?—деп сорады.
— Ағам урып-урып усы жерге екеўимизди әкелип таслады.
Ол басын төмен алып ойланып қалды- Дайысынан қандай
да бир жәрдем күтип, Жумагүл оныц бетине тигилип қараўда.
Ал ағасынын келгенин сезген Сәнемнин нурсыз көзлери жаўтанлап «аман саў жүрсен бе» дегендей, басын қыймылдатады.
Төренияз чай ишиўге қарамады. Сәнемге жақын бир дизелен
отырып, онын билегин сыйпап, тамыр соғыўын байқады. Сои
Жумагүлге ым қағып, далаға шықтьь
— Қарағым,—деди изинен келген Жумагүлге сыбырлап—
Апан өлсе қорықпайсан ба?
— Уай-ўай, қорқаман, дайы.—деп қыз жылап жиберди.
— Ж ылама, өзим үйге әкетип ж ақа-жана кийим әперемен.
Қыз жубанбады.
— Жийеним, бир нәрсе айтайын. Қисиге айтпайсац ба?—дедя ол Жумагүлди қасуна жақынлатып,—Апаннын төўир бола-
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туғын түри жоқ. Сен менин келгенимди адам бендеге сездирме,
яцшы мз?
— Неге. дайы?
— Апаннын аўзына көпшик таслап қоя берейик.
— Онда демигип өлип цалмай ма?
— Соннан кейин байдан пайымызды алып, қун өндиремнз.
Сен урып өлтирдин деп байдын көп малын сыпырып алып.се'
ни өзим әкетемен. Үйде бола бересен. Оннан басқа байдан өш
алыўдын илажы жоқ. қарағымДайысынын не айтпақшы екенин түсинген қыз;
— Кет-кет,—деп Төрениязды қос қоллап ийтерип, даўысынып
барғанынша жылап. ылашыққа кирди- Изин ала Төренияз келди. Дайысынын түр-гүсин жаман көрип. қыз анасынын қасынан
қайтып қозғалмады. Ал Төренияз әри-бери отырып, бир неше
мәртебе ым қағып, қызды айтқанына көндириўге урынып баққан менен, нан писпейтуғынын билип. сырым әшкәра болмастан бурын кетейин деген қәўип пенен, қарындасы менен де тиллесе алмай шығып кетти***
Сәнем, сол жатыстан үш айдын жүзин көрген сон барып бас
көтерди. Оған шекем қонсы-қобалар күн сайын келип, қызға
бар тапқан кенесин айтып, кимиси тамақ писирип әкелип, кимиси кирин жуўып, қарасып турды. Төренияз да анда-санда ала
ғарғадай көринеди. Бирақ ҳәр келген сайын жийенине «баяғ№
иы апаТГа билдирип жүрме» деп жалынып кетеди. Жумагүл
онын сөзии ишине сыйдырып бағып еди, апасы бираз ес-түсин
жыйнап, бети бермаған қараған сон айтпаўға шыдай алмады.
Туўысқан ағасынын жаманлық ойлағанын еситкен Сәнем ҳәр
келген сайын сол қылўасын Төренияздыц бетине баспақшы болып турады да. және үндемей «тек өш алыў ушын ойлаған шығар» деп өзин-өзи жубатады.
Гүзде қасақана қыраў ерте түсип, аўылдын егинлери писпей,
елде қыткершилик басланыўға қарады. Оньщ үстине быйылғы
қыс та орасан сууык келди. Сәнемлер ылашығынын әтирапына
еки қатар қамыс тутып, ишин уядай етип алған менен өз ўақтында тамақ таўып ишиў қыйынлыққа түсти. Қонсылары бурынғыдай аўысқан-хүйискенин әкелиў .түўе, өз қүнлерин
зорға көриўге қарады. «Үйден бөлек
шығарған менен
елдиц
дәстүрин етип, бай ен болмаса мына қызын көриўге келип турар, жәрдем берер» деген Сәнемнин қыялы
да иске аспады.
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Тамақ табыў күн сайын аўырласты.
Сонда да
ол өзлигинен
байдын есигине барып ҳақы айтыспады. Айтысқан менен
ҳеш
нәрсе өнбейтуғынына да көзи жетеди, ол өмирликке сатылған
Сәнемяен алған мал-дүньяны төркини қашшан сап етти. Ал ендиги жағында төркинге барыўдан басқа жол жоқ.
Бир күни
Сәнем қыдырып келген ағасына усы пикирин айтып еди:
— Өз күнимизди зорға көрип отырғанда, сен қалай сыясац?,
Онын үстине, қарындасы қайтып келипти дегсн атты орта жас*
қа келгенде қалай көтеремен,—дедн әптадалыққа
түскен қарындасыиан қәйткенде
қашып қутылыўдын
есабын таппай
биротала келмей қояйын десе, туўысқаны менен урыспай, кейис»
пей алшақ түсипти деген халықтын насақ сөзи боларман деп,
не қыларын билмей жүрген Төренияз. Сөйтип бул оған уллы
сылтаў болып өкшени сол көтергеннен, бул үйге қәдемин изен
баспады.
— Буларға туўысқан емес, дүнья керек щсен,—деп бийшара
Сәнем сарсыла-сарсыла, күнде бир ўақ, жатар алдында бармағын шайнап өкинетуғын болды.—Мени бийийман байға малдүнья ушын сатқан ағам ақыр соцында малға өтер жерим болмаған сон безди меннен.. .
Ол қалай еткен менен де өз күйинишин, өз қара басындағы
қыйыншылықларды қызына билдирмеўге тырысып бақты.
Жумагүл анасынын ҳәр бир суўық демине, түн ишинде толғанған ҳәр бир гүрсиниўин өзинше түсинип,
апам тәўир болған сон бурынғыдай ойнайман деген ойынан айрылды. Ал аўлағында жылап отырғанынын үстине келсе: «апа жыламаса»
дегеннен басқа жәрдем бере алмады.
Қонсы-қобалардын да күн көрислери қыйын болғанлықтан
бурынғы мириўбет биротала кесилип, буларға аштан сулал
қалыў қәўпи туўды. Сонын ушын тамақ излеп, күн кешириўден
басқа илаждын дереги жоқ көринди.
Қәйтип тамақ табыў керек? Қиси есигине қол жайып барып
көрмеген. Бундай қылық ненен ата-бабасы шуғылланса сира. Ғо
рип жолы қайсысан деп денлеринин саўлығына мәсирип, күши
жеткен жумысларды ислей беретуғынлардын эўлады.
Жумыс
табыла қойса не жақсы. Усн аўылда Зәрипбайдан басқа қолы
жуқналы, есигине адам жаллағандай хожалықлар жоқтыц қасында. Көпшилиги өз күнин өзи зорға көрип отырғанлардан.
Сәнсм бир-еки күнге шекем ойланыў менен жатты..*.
Бир жол бар, дийўанашылық! Ислеп көрмеген кәрди ислеў
ие деген аўыр. Усыннан басқа жол жоқ екенин түсинсе де,Сәнем басқа жол излеп көреди, ҳеш қандай имканият табылмайды. Ҳә сени, еркек боларма еди. Хийўа жолы қайсысан деп
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басын алып, талап излеп кетер еди. Мине, буны ата кәсиби десе
болады. Өз әкесинин Хийўадан талап ислеп, қайтып келип үйленгенин анасынан еситкени және есине келди. Жигит ағасы
Таренияздын да сол жолға түсейии деп турғанында Сәнем ер
жетип, аўь(р мийнеттен қутқарып, 'алақанына пул болып түсип, қорасына мал болып кирген еди. Мине сол Сәнемнин ендп
кереги жоқ!
Үйге ашлықтын араласыўы Сәнемди туўысқаннан
айырып
қоймай, келиншек болып түскен ел-елаттан,
абысын-ажыннан,
қәдир билис қәйин, қайнағадан айырыў алды нда.. . Ол қанша
ойлаған менен тамақ ишиўдин зәрүрлиги орнынан турғызбай
қоймайды. Көзлери көнгейленип жер көрмей баратыр. Қандай болса да аштан өлмеўи зәрүр. Қыстьщ
қыраўлы күнинде
не болсын. Бир жегендей көқ^шөп, ен болмаса жонышқа болса
да арсынбэс еди. Отлап кете берер еди. Атшоқайдыц да ўақты
емес. Не ислеў керек?ГЖоғ-ә! Оннан да өлген абзал. Соцғы
еки-үш айда ақ араласа баслаған басын сыйпап олай-булай ойланып көрди. Ендиги жол тиленшилик! Гөне көйлегинин жеилерин бириктирип шекийне тикти, баў тақты. Аўысқанына қызы ушын да бир шекийне тикти. Бирим-бирим мойынларына
асынып көрип еди, жемхор аттын тумсығынан шығарып жиберип тесине түсирген дорбасындай салбырағанын өзлери ацғармады. Ана өзиникин қоя берип, қызыныц мойнына асынған шекийнениц ояқ-буяғына қарап еди; «өйбей, сорымай!» деп қайтадан жаздырып-ақ алды: «Бүйткенше аштан-ақ өлейин! не де*
ген сумлық. Усы дорба менен тамақ излеймиз бе?»
Және бир күн жатты. Аўыл арасыпда жүрип қайыр сорағанлардыц да саны артып күн сайын бунын есигине де үш-төртеўи келип -щтетуғын еди. Ел гезген өзиндей адамларды көрген
сон ба, ямаса ашлық женгенликтен бе, тамақ ушын ел гезгенлигинин ар емеслигин мойынлады. «Дийўананын
бети қырық
есикке барған сон ашылады» деген, «қудайым тезирек
жумыс
ислеўдин ирети табылғай» деп Сәнем шекийнелеринин тесиги
бары-жоғын және бир көзден өткергенсон, ҳақ жолы қайсысан
деп қызын ертип ылашығынан шықты. Есик ашылған мәҳәлде
далада ысқырып уйтқып турған боран «ҳүўў» етип ишке кирип,
олар менен орын алмастырды. Қыс нақолай келген соц үйинде
дәртке асқандай шүберек болса кийимлеринин жыртығын қоймай
ж^мап, ун салатуғын сырты жүнли жалғыз шанашын
сөтип,
қызынын ҳәм өзинин аяғына шарық тигип алған еди. Далаға
шыққан пәтте ийинлерин сәл қысынқырағаны болмаса суўықты
сезбеди. Қалай қарап жүриў, қайсы бағдарға бет алыў керек
Әне олар усыны билмейди. Ырым ушын қайсысы жақсы? Ҳәр
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тәрепке бурылды. Кимдикине барардын есабын таппайды. Таныс адамларға қол жайыў күтә намыслы сыяқлы. Есик алдында қазьп^ай қақайысып қуры турғанда суўы қж алап әпшерлерин қуўырып баратыр. Демде-ақ Жумагүлдин жүзлери қуўарып кетти. Енди иркилип тура бериў мүмкин емес. Иши аш
ана менен қызынын үстиндеги ж ам аў-ж ам аў сьшмақлярын етине тағы да жақынласыўға мәжбүрлеген ызғырық боран, басына
қулақлы қызыл топпы кийген қызды ана қолтығына тығып, зирдеклетиўи менен Сәнемнин ҳалақасын аўзына бастырып, елинеп
айырды.
Аўылдын күн шығыс жағы әдеўир жерге
шекем даланлық
едц. Күн батыстан ескен шамал даланлықтын үстин уйытқытып
қар£„^опыраққа араластыра женил-желпи жапырақларды көтерип, ҳәр жер-ҳәр жердеги гөне түбирлердин әтирапына шыйрыля түседи, және көтериледи. Мине усы даланлықтын ортасын
қақ айырған гүзар жол менен, зүрәәти жыйналған кен атызлықта қалған қос қарақшфцай көз ушында көриннп Сәнем менен
қызы Ж умагүл әстен-әсТен адым атлап елден шығып баратыр.
Әтияждан Сәнем қолына бир таяқ та алған еди. Алдында қурыўлы қақпан жоқ па екен деп барлаған^ай ҳасасы менен ҳәр
жерди бир түртип, қапталында киятырғанқызын өзине жақынлатқан сайын, гөне қызыл айдынлысынын ҳалақасы қарақшыға
байланған жалаўдай желбирейди. Булар аўылдан шығып баратырса, солар тәрЙзли және биреўлер усы аўылға бет
алған.
Бирақ ҳеш қайсысы Сәнем менен хабарласпайды.
Бунын да
олар менен иси жоқ. Ш амалға қалша қарап жасаўраған көзлерин онын тусына келгенде бир сыпырып өте берди. Кескен торанғылдын басьща илинип қалған қанбақтай үлкен шөгирмеси
шамал менен дирилдеген бир киси ақ тал ҳасасыньщ бир ушын
он еки-он үш жаслардағы жалан аяқ балаға услатып, екинши
ушын өзи тутып киятыр. Көзлери ләкет болса керек, еки женименен гезекме-гезек манлайын сыпырады. Бала атасынын
сәл
иркилгенине қайылшылық бермей, артына алара қарайды. Ж әне ҳасаны силкИқкиреп жибереди. Усылай етсе ол адымын кенейтип, қыстырғышсыз, тысы да жоқ, қара кийизден топпы кийген баласынын изинен өнкенлейди де турады.
— Әй, келин бала, елиқиз тоқшылық па?—деди ол Сәнемлер
тусына кеЛгенде иркилип турып. Бирақ олардан жуўап ала алмаған сон өз-өзинен: «Бул заманда әптадалыққа ушырамаған
ел барма екен қудайым?» деп гүбирленип кете
берди. Онын
гүбирлиси Сәнемнин қулағына да' шалынған еди, кейин қайтқан менен пайдасы не, жақсы ийит өлимтигин аўлаққа таслайды
ол өлсе де Зәрипбайдық елинде өлмеўи тийис.
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Олар кеш песин шамасында бир бийтаныо
аўылға жетти.
Бурын ислеп көрмеген кәри болғанлықтан нв цыларын билмей
кайсы үите кирердин есабын таппай, ел шетинде зирдеклесип
бираз турдь. Суўык кем-кем күшейген еди. Аспаннан тамған ҳө.1
болмағанлығрган аяқ астынан шан көтерип ҳәмме жерди уйытқытып турған шамалдын күшине шөпликлерге шекем тетепки
бере алмай, базда пышыр етип сынады. Жол жүргенде онша
елестирмейтуғын суўық оларды көп ойландырып турғызбай үйлердн тез-тез анлаўға мәжбүрледи. Шетирекке ҳонған бир ылашыҳҳа нәзер салсаГолардын бахтына ылашықтьщ алдында ийти
де жоқ екен. Қызынын басына бешпентинин шалғайын жаўып,
суўық пенен қызарып, тамырлары шертилип кеткен он қолынын
алақанын жайып, ылашықтын есигинде турып әстен ғана сыбырлады. Сон'Сон даўысы ашыла баслады.
— Қудайым, бахытларьщ жатпағай! Бала-шағаларыныздын
ирәтин көргейсизлер! Ж ас нәрестем ушын жәрдем беринлер?...
Әри күннин аязлығы, әри ашлық, әри киси есигине қол жайыл қа^ыр сорап көрмеген ҳаялдын жыламсыраған даўысы иштен бир жаск^линшекти демде-ақ шығарды. Қелиншек ернеклери ушып, сынып, күтә тасландысы шыққан желимли бир кесенин
ишки бетииен жүўери алыг< шығып, Сәнемнин мойнына асынғаи
дорбасына салып, кейин бәсти, Сәнем оған қуўанышын қәйтип
билдирердиц есабын таппай:
— Алғанын менен қоса ағар!—деп зорға
айтты ҳәм қызынын басынан бир сыйпап, ийит жоқ па дегендей
жән-жаққа
қаранып келеси үйге бурылды.

2
Ж у р т сөз қылатуғын Әмиўдәрьяныц «Еркин» атлы бир саласы Порлы таўдын қубласынан саға алып, өзинше мәсирип ағып,
бир неше жыл есерленип, ағысы қалай бурылғысы келсе солай
бурылды. Еки жағына сән берген неше түрли жасыл жапырақлы нәўше өсимликлер менен ғарры торацғылларды ийримиие
мантықтырды. Талай-талай аўыллардыц басына жетти. Бирақ
өжет дәрья қаншама жиллиленип, еки бойын жайлаған елатқа
зеребесин үйирсе де, суўы тартылып өз «еркин» лигинен ериксиз айырыла баслағаны
тек сонғы жыллар ғана. Ал быйыл
ишинен аққан суў қудық басындағы наўа түбинде қалған суўды еске түсиреди. Күшли шамалда өркешленип шапиыйтуғын
ерке толқынлар енди бир бап пенен ғана бир-бирине шырпылдасып, табан балықтын арқасындай қырланып зорға-зорға көзге
илинеди.
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1
Бул жағдай дийханшылық етип отырған аўылға жаман тәсирин тийгизип, пейли тар дәрья түбинен зырлап аққан суўын тек
қолы жеткенлерге
берип, атызларына
кирди. Журтшылық
быйылғы бәҳәрден айрықша дәмеленип, суў молаяр деп ғаўқылдасып жүрген еди. Олардық раўқылдысы
қуры ғаўқылды
болды да қалды. Быйылғы бәҳәр ҳәр қашанғыдан ерте түсиўине қарамастан, суў өткен жылдағыларынан кемейсе кемейдидағы, көбеймеди.
«Еркин» дәрья қанша саран тартқаны менен тәбият өз бийлигинше жасаўын даўам етти. Анда-санда базы бир ғарры торанғыллардын шақалары қуўрап қалғаны болмаса, өсивдик атлыньщ ҳәммеси бәҳәр қуяшынан илҳамланып көк липасын ки-.
йине баслады. Ж ас торанғыллар шигиттей бүртиклер шығарып
ерманы менен қызыл жьщғыллар бүршиклеўге қарады. Дәрьяньщ ишки ернегиндеги ийиктей сүйриклер қылтыйысты. Бәҳәр
қуслары ушып келип тоғай ишин жанлата баслады. Дәрьянын
күн батар арқасындағы Порлы таўдын әжжеси бултсыз аспаннын қуяшына шағылысып жарқырады.
М аллар төллеп, шарўалардын жумысы көбейди. Шопанлар
күннен-күнге шыйрақланып, кешегисинен бүгин, бүгингисинен
ертен ерте оянып, көше бойлап «Ҳа! Ҳа! Малынды ай да»—деп
қыйқыў салатуғын күнлер туўды. Падашылар менен шопанлардын оғыры тәжирийбелиси болмаса, қайқы таяқты биринши услағанлардьщ КР^уҚУЎЯТТЯ|:ян малларға күши жетпей болдырып
жилигиндеги бар майын шағатуғын ўақты жетти.
Басына қызыл тыслы, пилтели топпы кийген, үстинде гөне
сырмақ қара гүписи бар, бели жикишке
кендир
жип пенен
буўыўлы, көйлеги тобығына түскен, жалпақ бетли,
турбатлы
қыз, қолына тутқан ақ таяғын белине салып, қәдимги ата шо-.
панлар сыяқлы «Еркин» дәрьянын жағасында зенир^ейип тур.
Онын шамалға желпилдеген қос тулымы бетин
киширейтип
қойыў қасларын бурынғыдан да қарайтқандай сән берди. Қуяш
анық түсликке тирелгенде, онын алдындағы
баспақлары ҳәр
жаққа тарай баслады. Жаныўарлар шөллеген шығар деп ойлаған қыз алдындағы үлкен ала баспақты қайырып, Еркиннин суўыиа қарай бет алдырды. Басқа баспақлар да сол баспақтын
нзинен бурылды.
Дәрьяныц ултанынан сырқырап аққан суўды көргенде, ҳэмме бузаўлар бирден шапқыласып еди, қыз қаўын басындағы
жансыз қарақшыдай қақайды да
қалды. Узақтан киятырған
шанғытты көргенде, табанына қоз басылғандай бирден жуўырды. Оныц ығбалына ана сыйырлардыц падашысы бул суўаттан
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суўғармайды екен. Шанғыт
жақын көринген
менен кем-кем
алыслады.
Т^мсықлл- ын суўға басқан баспақларға қарап, қыз нәше
егн:.1турған менен, сонша баспақтын ишинде өзинин бир басгағы
болмағанына ирепжип, әлле неткен қыялға берилди. Бирақ,
суўға қана сала жағадағы ушы истей сүйриклерге
қызығып
кеткен баспақлар онын ойланып турыўына пурсат бермей күйдйрди. Мыналар әжелине асығады-аў! Усыннан теренге түсип
кетсе өледи ғой? Жүзиў биле ме, бул гөдеклер!... Сон баспақларға неге тонқылдап турғанына
түсинбей, өзине-өзи кейиди:
«Л1ен не қылып турман? Ямаса мәмелек айландырды ма? Адамсыз сөйлегенимди биреў еситпегейдағы. Бүйтип жүрсем кеште
ийесине не деп жуўап беремен. Бул баспақлар өзлерине емес
маған әжел излеп жүрғой, манлайыма. Биреўи өлсе, менин өлгеним!...» Ол аяғынын астыиан кесек таўып, суў ишинде отлап
жүрген баспақларға ылақтырып «Шүў-шүў! Бәш-бәш!» деген
менен тилсиз жаныўарлар «адамбысан»
деп бурылмады да.
Арғы жағындағы Порлыны жийеклей
төселген ақ шатырдай
көринген кишкене көл бар еди. Соны сезгендей ен алдынғы алп
баспақ ксм-ксм теренге түсип, суўдьщ үстинде әйпе>-лей жь-лтыраған жуқа қаймақ музларды сындыра ысырып, сүнрик қуўалаўы менен қарсы жағага жақынлап қалды. Бул көринистеп
қыздыц жанЫ сезикленди. Енди ол күннин желемигине қарамастан сырхқы гүписин шеше сала, суўға түсиўге мәжбүр. Өйтпесе
айтқанына көнетуғын қайсы б асп ақ?. . .
Суўық суўдан тиксинип турмастан киндигинен
асқан суўда
ҳәр баспақты бир урып. өлдим-азарда сыртқа
айдап шығьш
едч, сон ийеги-ийегине тиймей сақылдап, денеси' қалжырап дирнлдеди. Қуяшламада кептиринип алайын десе, баспақлар және тарап кете ме деп сескенеди. Пайыт тапса тек қуяшқа жаўырнын тутып турады. Усылай етип ҳеш нәрсениц ебин таппан
жүргенде, күн аўып кетти. Азанда алып шыққан жарты наны
бар еди, еле жей алмай жүр. Нан жеў есине кирип шықпады
да. Алдындағы бир топар баспақтыц шетке шыққанына жуўырыўы менен ети қызған мәҳәлде, тоцғанын умытып, қойнындағы наныныц шетинен сындырып, аўзына салып гүйсейди. Оныц
менен бир жерде турып жута алса! Қөкке елигип тез-тез тарап
кстс беретугын баспақларды бир жерге топлайман деп жуўырып,
шайнаған нанын түпириги менен қосып, зорға-зорға қылғыныл
жутады. Ж алан аяқларына қадалмаған тикен, қараўытқан балтырын тырнамаған шөп қалмады. Балтырлары алқараған. Ол
оган да қарай алмайды. Кеште үйде бир көрермеи деп, балты-
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рынан сорғалаған қызыл қанды гейде алақаны менен сыпырып
жиберип, шеткерилегенине және жуўырады.
Мине падашылықта жүрген усы қыз дийўанашылықтан қутылған Жумагүл еди. Бул падашылық, сонғы гезде Еркинниц
бойындағы аўылға синисип, Қутымбайдын хызметине араласқан Сәнемнин «Жалғыз қызым барқулла шарық ийириў менен
бир жерде сарыйы шығып отыра бермесин, ен болмаса бой жазып шамалласын деп тапқан ақылы. Қайырқом ананын зейнине тийип көрмеген қыз, баспақ бағыўдын
бүгингидей қыйын
екенлигин есине келтирип те көрместен, тек шамалда жүргенин мәп билип қуўанған еди. Қерисинше бул
жумысы оған
баидч.н мал қорасы ушын шенгел тасығаннан аўыр болды. Азанда үйден шыққалы бир түбирге сүўенип отырып дем алмағаны
былай турсын, суўға түсип шыққалы жылыған жоқ. Қалтыраған
устине қалтырайды. Дәслеп ол адамсыз тоғайда жападан-жалғыз жүргенине қорыққан да еди, енди қорқыныш дегеннин не
екеии де умытылды. Ол усылайынша өзи менен өзи болын 20—ЗЭ
баспақш н анаўсына бир, мынаўсына бир жуўырып жургенде,
өзине таныс даўысты еситип, жым-жыртлықтағы тоғай ишин
жанлатқан қайғылы қаўазға қулақ түрди. Ешейинде ҳәр қайсысы өз басына кететуғын баспақлар да усы намаға қулақ салғандай бир жерге үйирилди.
«...Басымда ерким жоқ, кеўлимде қайғы,
Жа&ты күнлер қашан туўар, досларым!
Ҳасла көрмегендей күц менен айды,
Тыйылмады көзден аққан жасларым.
Бир күн бахыт таны втып жаҳанға,
Нуд. сәўлесин себермекен маған да.
Қой үстинен торғай жумалағандай.
Әдил заман қашан болар, досларым.»

Даўы с семген мәҳәлде баспақлар және шашаўлана баслаа
еди, падашы қыз жуўыра бергени «Ж умагүл!» деп созылып
шыққан сестен қорыққанынан селк етип, жүрегин баса сала,
бурылып қараса, усы аўылға келгели сырлас болған қурдасы
келип қалған екен.
— Өйбей, Бийби сенбедин? Даўысывды мегзетсем де; буниа узақта Бийби не пыладй деп ойланып
тур едим,-деди бурылып,
—Сорама, (}.алажан,-деп -Бийби жән-жағынан арқан,
балта
таслағандай жер гөзледи.
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:

— Қудайдын өзи адамға бир нәрсе берсе, бир жағын кемис
$ылып береди дейди, сол распа деймен.
— Неўе өзи?
«~Сенин шайырлығыцды айтамандағы.
—Менин айтып жүрген қосықларымды, өзимди
шығарған
деп ойлайтуғын қусайсан-аў. Бай-бай, балажан, ҳеш
қайсысы
өзимдики емес. Ҳәр кимнен уйренемен, көбисин жүдә жасымдэ
үйренип, ядлап алғанман, бирақ күйгеннен гүй шығады деген;
базда шайыр болып та қоя береди киси.
•—Ал онда айт, қәне ҳәзир-*-Айт деген соц аўызға сөз келе ме. Бундай жерде Айша
женгей тепериш.
—Ҳ аў, Бийби, отын ушыи бунша алысқа келип не қыласан''1
Арқалап барыўы күшмүйтек ғой.
—Дәртимди қоя бер, балажан. Сенин менен сөйлесип шер
.тярқатяйын деген мақсет пенен үйиде барып едим. апан бас«ақ бзғып кетти деди. Адам сөйлессе, мал мөнирессе дейди
ҒОй, ишимде! ш ерди ақтарып, бойымды жениллетейин деп едим.
Апан"ын айтыўы бойынша баспақлардын сүрдеўи менен келип
турғаным.
Орта бойлы, жумалақ жүзли қыздын
гүллән
денеси тап
нығарлап қойғандай тығыз еди. Тозыўы жеткен етиктин баслығын айландырып ойып кесип, геўиш орнына кийип алыпты. Әкесинин гөне етигинин ултаны ғой деп Жумагүл ойланса да, «бул
да жақсы, мен бундай қонышсыз етикти геўиш қылып алыў түўе
жаланаяқ тикенек басып жүрмен ғой,» деди өзинше. Бийби ийниндеги арқанын жерге таслап жиберген пәтте қарапәрен жүзинде ашыў менен пайда болған қан басылмай ойнақшыды:
— Бул қалай, суўға түскенсен бе?
— Майға түскен тышқанды көрдин бе? Әне мен сол!—деп ту*‘
ла бедени лаплап турған Жумагүл күлди. Ал, Бийбинин көзинде мәзи күлки ойнаған менен жүдә кеўилли
емес еди. Бирақ
қурдасынын сөзине шақалақ атып күлиўге мәжбүр болды.
Жумагүл өзинен басқзлардын қалай қыйыншылық
көрип,
оны қалайынша умытатуғынын да билмейтуғын еди- Жетим-жесирлердин басындағы аўырманлықты өзинин күн көрис жағдайы менен салыстырып ғана түсинеди, өзинше, ал әке-шешеси
бар қыз-жигитлерди
өмир бойы қайгысыз деп есаплайтуғын
әдети. Сонын ушын да ол Бийбилердин турмыс
кешириўлерин
көз алдына пүткиллей басқаша келтиретуғын еди. Онын әке-шешеси бар. Сонлықтан нени уўайым етип неден зар шегиўи мүмкин. Тек камбағалшылық па? Жоқ-ә! Усыған қапаланып бола
ма? Билектин күши барыпда жумыс ислеў керек. Қудай тескен
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тамақтын илажын қудай табады, әйтеўир-.. Ен жаманы кисиден
хорлық сөз еситиў- Әкеси, ағалары бар кызларды ҳеш ким бассынып, аўыр сөз айта алмайды. Ал Жумагүлди базыбир наданлар адам екен десе! Әйтен моллаға шекем қоярда қоймай оны
айттырып жүр. А л, мынаў Бийбиге не»жоқ!
Ондай
мәпилик
адамлар айттырыў түўе, шийинен сүййенип өтсин. Әкеси ашыўланып, бир кеспелтекти ала шықса,
ким дыррықшылық
ете
алады? Жумагүл көбинесе усылайынша ойлап, адамларға баҳа
беретуғын еди. Өзинин жүрер жолы тар болғанлықтан ба буннан артық ойлаўға ойы да жетпес* Бийбинин
не ойласпақшы
екенине ҳәм оған қалай кенес бериў кереклигин билмей турғанда, бир баспақ шетлеп кетти. Ж умагүл Бийбиге ҳеш нәрсе ескертпестен бирден баспақтын изинен жуўырды. Аўзын ашып анқайып қалған Бийби онын менен отырып сөйлесиўдин қыйын
екенин билген сон балта, арқанын
қолына алып Жумагүлдин
изинен барды.
— Қурдасжан, сен анаў торанғылдыц ығындағы қуяшламада
отырып кийимлеринди кептирип ал, мен баспақларға қараўыллап турайын.
Ж умагүл «шынын менен айтып турсан ба?»-дегендей Бийбинин бетине қарап еди ол:
— Неге қарайсан, бар, бар! Бүйтип жүргенде аязлап аўырып
қаласан,— деди.
Ш ақалары әрре-тәрре болған, бирақ астына
төселген сары
жапырақлар кийиздей төсек болып атырған қос торацғылдыц
ығына келип, Жумагүл қуяшламаға
жаўырынын тутып,
көк
қуўалаған баспақларынан көз айырмай зенирейип турып алды.
Бийби және келди.
— Шешин, шешин, сөйтпесен тез кеппейди— Баспақлар кетнп қалады ғой!
— Қорықпа- Булар мын айтқан менен ҳайўал- Басы сирә бирикпейди. Ҳэр қайсысы қәлеген жерине жайыла берсин. Қайтысын жыйнап аласан. Сен отыр, өзим тикейип қарап тураман.
Ж умагүл әсте ғана жүресине отырып шешине баслады. Толы
уршықтай тырсыйып, ушлары көк жигилдик жийдедей
болған
қос алмасын порықтай аппақ денесине қыпсырып, кен жаўырыиын гүжирейтиўи менен шөкке түсип отырын еди;
—Меннен несин жасырасан?—деди Бийби.—Мен де өзицденмен. Еркектин әўлады көринсе белги берейин саған.
Жумагүл үстиндеги бөз көйлегин қасындағы бир түп қарабарақтын үстине жайып, Бийбиге тикленип
қарай алмай, ҳәзчр
жоцғыдан шыққан қақпақтай жаўырыныц қуяшқа тутыўы уенен
отыра берди.
ү\ Н '
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Бийби оны айланып жүрип, ара-тура баспақларға көз жибе°
рип, шәпшек териўге киристи.
Ж умагүл арадан бираз ўақыт өткерип кийинди— Берекет тап, қудайым, айтқанын келсинБаспақлар шашаўланып кеткен еди, шаўып кетип
оларды
топлап келди—Ал, енди айт, қурдас,—деди Жумагүл Бийбинин
қасына
келип.
—Мен қыз болып қалған қусайман.
Жумагүлдин қаязыған қызыл еринлери жыбырласьш күлкинин изи билинди.
— Билмей жүрмедин?
•—Қайдан билейин? Қеше кеште ағаш арасындағы
Манғыт
елатынан бир бай келип, мени айттырып кетти.
—Ол келгенде, сен барма един?
— Қәйдем әйтеўир, үйге шөгирмелери қазандай еки киси келип еди. Апамнан булар ким деп сорасам, саған
келген күйеў
деп сыбырлады.
— Сөйтип не қылды?
—Мени беретуғын болып, малын айтысып, сәрсенбисин де
келисипти.— Бийбинин шымыры қызыл жүзи көгис дөнип, суўдағы сүйрик түсдес болып кетти.— Өзи бай болған менен
менин
көргеним ғарры киси.
—Аған ше? Қарсы турмап па?
— Бәри ағамнын таўып жүргени—Апана айтпадын ба?
—Ол сорлы не қылсын? Ағамнын бетине қарай алмайдыЖумагүлдин шамалға желбиреген тулымлары астындағы
қызғыш жалпақ жүзлери қуўарып, қандай да бир ызаланған кейипке кирди. Қапылған заман деп айтыўға аз-ақ қалып
турған
менен, чаманды айыплайтуғын шешенлиги болмағанлықтан:
—Усы биз сорлыларды қәлемеген адамына зорлап малға сатыўды ким шығарды екен,— деп
көз қарашықлары қозғалмай
еки қасы жақынласты.— Бул тек қарақа.гщақтын басында
ма
екен, ямаса адам баласынын гүлләни усындай ма екен?
— Қәйдем билейин, қурдасжан. Соны билгенде үсейтип жүремиз бе. Сенин менен ойласайын дегенде басқа биреў менен қашып кете берсем бе екен дейжақпан ғой!
Жумагүл қайдан шешим тапсын? Өз басындағы мунын кимге
айтып шагынарын билмей, зары-гирян. Жеме-жемеге келгенде
тнлейтуғығ.ы оз ғамы. Бир мыррық күн туўып, Әйтен молланын
қосын жетелеп кетпеў тилеги. Деген
менен қатар-қурбы адам
деп кенес сорап келгенде, өзиқ бил деп жибериў
де қыйын!...
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ууь'
Ол квгнс аспаннын жийегине көз таслап, қыялы менен узақты
шарлап көрди, Нәзери сонша узақта болған менен, көз қара*
шыцлары шашаў-шашаў жүрген алдындағы баспақлардан алысламады. Қасында онық тил қатыўык күтип турған Бийбиге, бурылып сарсылды,
— Ү ҳ -ҳ а !.. . Өзин бил,
Бийби. Сенин алдьщда
қандай есик
турғанына менид көзим жетседағы?
«Шәрьярдағы» Әнжимге
Зәўренин айтқанындай «Сен де мендей, менде сендей қуп нашар» емеспиз бе? Өзиднен артық ақыл мен де не жесин!
Екеўн алға қарай жүрип, баспақларды бир жерге топлап келген сои да, жартыўлы кенесе алм ады .. .
Еркин дәрьяныд арғы жағында Порлы таўдан басқа ел барын Ж умагүл билмейтуғын едп- Бийби қайтқаннан сон көп ўақыт өтпей-ақ арғы жағадан еки атлы көринди- Ол қорқып бир
түп пәскелтек торадғылды наналап қарап еди, киятырғанлардыи
екеўи де мылтықлы. Олар қасақана Жумагүлге қарай туппа-туўры ғарс-ғарс жортып киятыр. Басларындағы шөгирмелери селкилдесип ҳеш нәрееден хабарсыз, атларына анда-^нда қамшы
силтейди. Қос атлы жағаға келип, атларын айдаўы'менен суўды
кешип өтетуғын болған гезде, Жумагүлдин жүреги
қанасына
сыймай дүрс-дүрс ете қалды. Қайтадан музлы суўға ,түсип шыққандай, ийегн ийегине тиймей қалш-қалш етеди. Қайда тасаланыў? Егер алысырақтан пана излесе, баспағы түспегирлер басбасыиа кетпей ме? Гә баспақларга, гә атлыларга ҳәккедей қаранады. Буниаи пайда шықпады. Жолаўшылар дәрьяны оиыц тусынан кесип егти.
—Қаў, мен еркек балама десем, мынаў қыз гой,-деди алдындағы муртллс, атынын жүўенин тартып,-Майлы жилик
жолда
жата береди екен-аў!
— Ж ас қыз ғой,-деди екиншиси. Оньщ сөзи
Жумагүлге күтә
унаған менен жүрегинин дүрсилдиси еле басылмаған едн. Алдыи
дағы қара киси: «Нашарды шөгирме менен урғанда жығылмаса
болды» дегенде, қыздын еки дизесинен димары
кетип жығыла
жазлады- Баспақларына жуўырған киси қусап қашайын десё де,
атлылардыц жетип алатуғыньш билди ме, ямаса бирден Ҳүўши
кетти ме, турған жеринде қаққан қазықтай сәррийди.
—Буныц өзи еси аўма биреў ме деймен,-деди және сол муртлас.
—Қеттик, қайта жолымызға кесапаты тийер. Мақсетлер иске
-асса. бундайлардын нешеўин қушарсан, Тәке! Айда атынды!
Олар атларына бир-бирден қамшыны тартып-тартып жиберди. Екеўинин де атлары тикке-тикке шапшып, аўыл бетке қарай
жөнеди- Жумагүл бул ҳәдийсениц оны екенин де, түси екенин де
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билмей, олардын қарасы шөккенше излеринен елерпп қарап
«Усындай атқа минген ел ағалары бизлердн хорлағанда, жаманжаўтиклеринин биз қусаған жетнм-жесирлерди жеп қоймағанына сәддақ,-деди гүбирленип,-бүйтип жүрип масқара
болғанша
тезирек бнреўдин қосын жетелегеним де а б зал !. . . »
Ерте намазлыгер баспақларын айдап Жумагүл аўылға қайтты. Атлылардан қорыққаны еле басылмаған- Сонлықтан куни
менен шаршағанын, суўға түсип тонғанын, балтырларын шөп
тырнап азап шеккенин есине келтириў орнына
баспақларды
жорттырып изинен өзи өнкенлеў менен
болды. Ол күни менен
көк қуўалаған баспақлардыц
изинен
қуры ерип жүре берип,
аўылдан қанша алыслап кеткенин билмеген екен- Ана сыйырлар
бузаўларыч жойтып мөниресип, аўыл арасы улы-шуўда қумғуўыт болып атырғанынын үстине келди. Байдын ҳаялы шаўы;1даўы менеп алдына шықты.
— Бул не қатын?! Тоғайдағы жораларьщ жибермедн ме?
Сай-сүйегин сырқыратып жиберген сөзлерге қайырып ҳештене айта алмай. аналарына жанасқан бузаўлардын ҳәр қайсысына бир жуўырып, өлдим азарда айырып байлады. Қайтып баспақ бақпаға шәрт айтайын десе, анасынын қандай қыялда болатуғынын билмей мойны тартылып салпаўсыўы менен үйине қайтты. Бир күнде-ақ падашылықта көрген хорлығын, байдын ҳаялынан еситкен азапларын
анасына айтқанша шыдамай,
жүреги
ҳәўлирип киятырған қыз үйинде бахытсыз бир жағдай мой бергенинин үстине келди; қысы менен жарылып-жарылып турға>!
печи қулаи, анасы онын қап-қара кесеклерип далаға шығарыч
атыр екен.
Енди кешки отты қаяққа жағып, тамақты қайда писириў керек? Д алаға от жағыўға күн еле
жылып кетпеген- Бир-бирине
тутасып кеткен қьгслаүда далаға от шығарсан, елден айрылыў
қәўпи тағы бар, яки аўылды от алады, яки ел болып изине түсип көширип жибереди. Ж умагүл қапаланып отырған анасын керип күни мененги ойларынан жырақланды. Ғәрип ана қызыньщ
шырайынан ақ көкирегиндегисин уқты.
— Қапа болма, қызым.-деди ол қызын жубатқысы келип.-Арбанын жаман жери жаман жерге келгенде сынады деген- Бул
ўақытга отымыз өре жанбай тур. Соннан сон бәри де усылай бола береди. Абзалы, енди аштан өлсекте, баспақ
баққанды қоя
ғой. Сенин баспақ бағыўыннан үйимизге дәўлет киретуғын болғанда, мына печь сынбас еди.
—Апа, қәйдем билейин— Шырағым, қудай тескен қулқыннын илажы болар.
Сенин
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кешиккениқе бәйбишенин намазлыгерде айтқан сөзлери еле қулагымды гүўилдетип отырЖ умагүл буннан артық сөзге келмей, гөне сандықтын үстиндеги дастықты баўырына таслап, дүс төменине қулади.
Лнасы басқа исин қойып, қызынын қасына отыр^ сала онын
қызыл жынғылдын көмириндей қара, бестен таллап өргенликтен
қәр қайсысынын ени бир сүйем қбс бурымын сыйпады. Мақлайына түсип кеткен топпысын алып қойды.
— Шырағым-аў, шашын не деген қальщ!
I—Апа. шыраны жағып жибер,-деди қыз даўысы тарғылланып.
Сәнем шүтик шыраға шырпы шағып басты. Сөйтти де қызын
аш болып отырма деген ой менен қоқсысынын үйинен жылдам
бир чайнек чай демлеп келдИ.
—М ә, шырағым, ишип ал!
Қатып қалған нанды дастурханға қойып, бир чайнек чайды
екеўи бөлисип ишип жатты.
—Азанда биреўге онлатып алармыз,-деп гүбирленди ана, үнсиз жатырған қызын печь қаққында ойлап атырма
деген 'пәм
менен.
—Печьтин илажы болар, апа,—деп Ж умагүл ойынын изин
айгпай, қалтырап еди, кемпир билгенше асықты:
—Неге мәнисин жоқ, шырағым? Аўырғаньщ жоқ па? Ямаса
күн симер болып қалдын ба?
Жумагүл атлылардын жолыққанын жасырып, тек Бийби менен ғана сөйлескешш биримлеи айш н, сөзниин ақырын «мен де
сондай биреўге сатылып кетемсн бе» деген астар менен жуўмақлады—Ҳеш қапа болма, шырағым.
Қөзимнин тирисинде ҳақлап
кетсем де сени жылататуғын жерге жибермеймен. Бай адамы қурысын. «Бир бай менен бир
жарлы қуда болгя, қайдан қуда
болдым деп зорга жүреди:
Сени байға берип өзимди ҳәм сени
күнлик дәрежеге түсиргенше, аш қарным, тыныш қулағым жақсы. Өз тенине өзимдей жарлыға қосаман. Қудай бахыт берсин.
Байлық деген қолдын кнрн. Бай жарлы болыў, жарлыньщ байыўы, тәәжип емес. Бай әкене тийип мен не қайыр көрдим? Малына сүйенип, ақыбетинде қанғыртты. Ҳәттеки, мал алған туўысқанларым жеркенди меннен.
Ол ери жөнинде сөйлегенде, көзине ж ас алмай
қоймас еди.
Бул сапары қалайда өзин мәрт тутты- Әкеси туўралы еситкенде,
Жумагүлдин де баўыры ерип сала
берер еди. Ол да әкесине
ишинен нәлет жаўдырып тым-тырыс жатты. Ярым ақшамға шекем ана менен қыздын көзлери қыйсық қақыранын дүт басқаи
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қап-ҳара пәтигинен айрылмай, қай ўақытта уйқыға кеткенин өзлери де билмеди Ғ: рақ азанда Жумагүл баспақ бағыўға бармай
қалды.
3
Бийби уўытын таўып келип Жумагүл менен сонғы ойласқаиында, Сэнем:
—Заманы бирдин зары бир, шырақларым. Ҳәр ким талайынз
қайыл болыўы дәркар,-деп жубатты.
Ол өз қьншидай көретуғын Бийбини ақылландырып, ен болмаса өз басына түскен қысыўметлердн айтпақшы еди. «Жигит
жети көрим көреди» дейтуғын еди, нашар жетписин көретуғын
шығар деген жуўмаққа келтирген онын өмир жолы, өзинен сонгы жасларға бедгили сабақ. Тынлаған киси өзинин сондай болатуғынын билсе, дүньядан тақ өтин кетсе де, өзи жарлыдан келип
бай адамға турмысқа шығыўға келисим бермес еди. Малына
арқа сүйеп, тойғанына секиретуғын қайсы бай, қайсы бийшаранын сорлы қызын аяп қалады, көзине ысық көрингенге уялман
жаўшы жиберип отыра берёди. Бул ўақта мал-атақ, абрай, қатын
бслып кетти. Бийбипатпанын қайсы әўлады. Сәнемнен мөмин
тил алғыш, искер болады дейсен? Ақыбети неге әкелди? Бийбиним
де хорланатүғыны сбзсиз!!.! Сәнем бул жөнинде
айта ала ма?
Қоягөр, усы қыялды ҳәттеки биреў еситпесин! Ол жөнинде Бийбинин апасы да биледи- Перзентинин хор болғанын қайсы ана
жақсы көреди? Бәринен де бурын гиреўли орында
туратуғын
бул заманнын еркеги. Сонын ушын да ҳәмме ата-ана қудайдан
ул перзент сорайды. Ҳәммеге үл бере берсе, адамнын қалай өсип
©нетуғынын ойламай ма екен олар Бул жағынап қудай да бәле,
жер бетинде еркек пенен нашарды жарыма-жары жасап қойыпты. Әй, жоға, жарыма-жары емес шығар- Еркеклердин көбиси 2-3
қатынға ийе, ал еки үш еркеги бар
бир де қатын жоқ. Қудай
адамлардын тилегине ожетленип ҳәмме ул сорай берген сон, нашарды коп жаратқан болыуы керек. Сол ушын нашардын қәдири жоқ . Ақылландырған менен де әкесинин айтқаны айтқан.
Мәселен анам да менин тәрепимде еди. бәри бир
әкем женди,
Ағам Төренияз «қызыл жүзли жигиттин қыз қарындасы болмасын» деп. жүртдан бурын көтерилди. Менин кетиўиме
себепшн
болды. Бийбинин де әкеси женеди, болмаса қыз ағасы
бОлып
жүргенлер женели. Түбинде бир байдын нәзери түспесин, түссе
алатуғын кеселдей изиннен қала ма, араға еркек түсиреди- Бундай иске үйлин еркеги аоаласса, истин питкени.
Оннан да ғәрип жолы кайсы деп отыпғаным жон- Жалғыз қызым Жумагүл-
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дин еркин биреўлерге берип қоймаеам да жақсы. Биреў болмаса,
биреў Сәнем Бинбнни айнытыпты десе, зорға түтеп турған ошағыма суў қуйылын, бул күнимнен де айырар, тағы гезенде болып
кетермен.. •»
Бнйби Сәнемнин нелерди
ойлап, нелерди
бастан кеширип
отырғанына түсинбей. тек қурдасы менен
әжик-гүжик болып,
кетеринде:
— Қурдасжан.-деп Жумагүлди қушақлады.-Ендиги сәрсенбиге
кетемен. Қуда қәлесе узатыў тойыма сени биринши гезекте шақыраман.
...Мине бүгин сәрсенби! Бийбиниа тойына Ж умагүл атақлап
шақырылмақ түўе, бийхабар. Ж умагүл қой болды болған шығар
деп ойлаған еди, ҳәр кимнин сыбырлысынан қәм сәрсенби күнги аўыл арасында орнаған тэртиптен, қавдай да бир тойдын сэўселесин байғ^аДы. Ол шақырылмай қалғаны ушын Бяйбинин
сыртынан өкпелеп те көрди. Сон «Бийшаранын еркине қаратқанды дейсен бе» деп, өзии-өзи жубатып, жүрт арман-берман жүрген кеўилли күнде өзге”көзге коринбейин деп далаға
да шықпады.
Ҳақыйқатында ол усы тойға араласыўға
жүдә қумар еди.
Бундай ўақыя өз басына дөнейин деп тур. Сол ушын қыз-жигит,
күйеў, қудалар бас қосқан жерге барып олардан
ибрат алса,
қандай жақсы. Өз-өзинен қынжылыўы менен бир еки мәртебе аҳ
шекти, пайдасы не? Сон ойланып отырып,
шақырылмағанына
да қуўанды. кийип барғандай сыны дүзиў кийим керек ғой- Анасынын гөне-көкси жегде, жаўлығы болса да ҳеш гәп еди. Киеи
жеркенбей кийгендейлеринин бәри багалай чан болып қулқыниан өтип кеткени қашшан! Жаслық қыял көкирегин тербеп ерки*
не қоймайдьь Аўылдын бир шетинде гилен жаслар ҳәккедей шықылықласып, аўыл арасында уўдыр-жуўдыр жүрген қызлардын
даўысын иште отырып сезип, тақаты шыдамай,
жүреги далаға
алып ушты да турды, бир тикейди,
бир отырды. Пәрмана ана
ғ^ызынын көкирегиндегисин уғып отырғанлықтан оған:
—Ҳеш қапа болма. Бизин де танымыз атып. қолымызға қус
қонар,—деп тәселле бередиЖатар болмай-ақ олар шүтик шыраны ешире сала жатыўға
қолайласып атыр еди, биреў асығып-ентигип кирди:
—Сәнем гпеше, қызыныз бенен екеўинизди бай ағамдики хызмег етиўге шақырып атыр.
— Қай жерде даў болса,
пәстек молла. қай жерде хызмет
болса бизлер,—деди Сәнем шақыртыўшы шығып кеткен сон.—
Буған да шүкир. Қудайым қол аяқтын динкесин алмағай, хыз*
меттен адам өлмейдн. Ж үр, қызым, ж үр.
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Бәҳәрдин ортанғы айлары болған менен аўыл еле қыслаўдан
көшпеген еди. Әтирап наў қарағай қамыс пенен қоршалған. Байдын ақ отаўында қонақлар толы- Бай усы отаўын тиктиргели
уўық-керегесин, түнлик жамбаўларын ыс басады деп от жаққызбай қойған еди, бүгин ортадағы ошақты айланып гилен қызыл
жынғылдын томарын үйип, алақшынды ернеклеп, ғыжлаған қозға манлайын берип биреўлер жанбаслап жатыр. Жумагүл хызмет етиў ушын тап усы үйге киргизилди.
Шөгирмесин қапталына қойған дәпеннен келген киси тақыяшан. Жумагүл келген пәтте сәлем берип, есик
бетте жүресине
отырып. олардан «аманбысан» алыў ушын көз астынан қарағанда, тақыялы кисннин шала буўрыл болып ағарған шашын анлады;«Басына қыраў түскен усы адам күйеўмекен?» Қыз төмен қараў менен ошақтағы шала
жанған томарларды
қағыстырып,
бир-бириие қаластырды.
Және көз астынан оларға қарады. Қыздын танымайтуғынлары үшеў- Буўрыл шашлы, ортада. Оннан төменирек отырған кпсини көргенде Жумагүлдин ети жуўлап, селк еткенин өзи
сезбеди- Бирден турып қашыўға қыялланып еди, бирақ өзин зорға тутты. Ол баяғы баспақ баққан күни көрген атлылардын бири қара^мурт! Усы киси есине түссе, Жумагүлдин денеси дирилдеп, гейде түсинде ҳаўлығып шығатуғын еди. Түн ярымында
шоршып очнған қызын анасы қуў сүйекбармақлары менен сыйпалап, неден қорықканын сораса да, ҳәргиз айтпас! Ҳәзир оны
көрип «күйеў бала усы ма екен», деп ойлады. «Егер усы болмаса, онда қудаша таўып бер деп сорлыны пәнжесине алмаса
болар еди.» Онын тап усындай қыялға берилгенин түсингендей,
анаў киси қара муртларын қолы менен бирим-бирим
тегислеп
Жумагүлге көз таслады. Ал қыз болса,
оннан сайын қыпсаланып, киширейип баратыр. Хызмет етпей шығып кетейин десе,
бир келип қалған сон бәне херек. Қыздын әлле нәрселерге қысынып отырғанын байқап, онын намысын қорғаў мақсетинде ме,
үй ийеси Қутымбай көтерилип отырып қонақларға қарады:
—Сөйтип. Дүйсенбай жора, айланып келип бизге күйеў болдын-аў!
Бағанадан бери күйеў баланын қайсысы екении
байқамай
отырған қыз және көз астынан қонақларға урланып сығалады.
Ортадағы тақыяшан, шала буўрыл шашлы киси үй
ийесинин
созиие мардыйып, шалғаяқлай берип жанбаслады. Ол қынсайған мәҳәлде, керегенин түбине сүйелген ғалы қоржынныц гүржисине урылған қулып от пенен шағылысты. «Әлле қандай те«
мирден ислепген?'» Жумагүл бул отырғанлардыц ҳеш қай:.ысып
Бийбиге ылайық көрмесе де, ортадағы кисини анық күйеў екен
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деп пәмледи... Қара мурт уялмады да. Жумагүлге және көз тикти. Қысынғанынан Жумагүлдик қолындағы қумғаны түсип кете
жазлап еди. астыцғы ернин бир тнслеп алып, енди сыр бермеў
ушын өзин тутып отырыўға бел байлады* Төрдеги ғарры басыиа ац белбеў орап саққа жүгиниўли- Гейде алдында жайыўлы
жатырған китабына үциледи.. •
Даладан бир жигит кирип келди.
>—Қалай, ҳәммеси жай болып атыр ма?—деди үй ийеси.
— Қутымбай,—деди оған Дүйсенбай кесесин жерге қойып,—
яесине жай болмасын? Менде енди ҳеш кимниц атасыныц ҳақы
қалған жоқ шығар. Сойыслығын, көкнар пулын берсем, енди не
керек? Я сизиц елде жүўенсизлер көп пе?
—Жарайды, жайғастыра оерицлер,—деп Қутымбай келген
жигитти қайтарып жиберди.
Ж умагүл анаў Дүйсенбай деген кисиниц нағыз күйеў екенине енди анық түсинди. «Өйбей, бул Бийбиниц әкеси менен қатар
адам ғой... Мен де усындай бәлеге дуўшар болмағаймандағы...»
Айша деген ҳаялды адамлар «жуўапқа келсе алдына адам
салмайды, еки аяқлы бендеден сөзге келсе жецилмейди» деп сөз
ететуғын еди. Мине, усы ҳаял кирип келгенде Жумагүлдиц бойы бираз жецилленди. Айша босағаны атлаўдан
еки дизесине
қолын басып ийилип. қонақларға тәжим етти де,
Жумагүлдиц
қасына бир дизелеп отырып, ҳәммеге бир сер салды. Күйеў жөнинде бурыннан-ақ хабардар болғанлықтан ба, тацланбастан
қонақларды ғаўзастыра баслады— «Айдағаныц еки ешки, ысқырғанын жер жарады» дегендей
күйеў-күйеў дегенге қандай адамлар
екен десем, болдырған
адамлар ғой- Орнынан турып жецгеге ийбе етиўди билмейди—Отырғанлар сам-саз. Қутымбай бир қарап еди. Айша неде
болса өзиниц үстемлигин арттырып алғаннан кейин байдыц кеўлин бағып шайқатылды.
«Ат өлсе де қәде өлмес, арық қойдан төслик
ал,» деген.
Күйеў баладан қәдемизди сорап келдик, қайнаға!
Қутым ашыўланып бир сөз айтса, Айшаныц кететуғыныи да
билетуғын еди. Сонлықтан ба, шүйелген қәддин бузып бас көтермеди. Бәлким аўылыныц абройына қарап
күйеўден шығын
шығарғанын шеп көрмегендағы!
Күйеў тикленди, ал мурт жанбаслады. Төрде
китапқа үнилип отырған ғарры мухабасы
сары үлкен китабын қапталына
қойып, оц жағына сәл аўық, қырлы мурныныц үстинен көз әйнегин қолына ала сала, күйеў ушын жуўап берди:
— Қойды бир соймақ бар, еки соймақ жоқ.
Сол айтқандай
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н дени еки алыў жоқ. Енди бизлерде ҳақыныз цалмаған шығар,
цудағай келин!
Дүйсенбай марапатланып сақалын қайта-қайта сыйпады.
Айша олардан басылып кете қоймады—Аспанда ғаўық деген қус болады, ғаўқылдаса даўысы жер
жарады, услап алып жула қойсан, пәтамамы
бир қысым пәр
болады...
— Ғарға ғацқылдап ғаз болмас, кемпир сыцсып қыз болмас
деген,—деп мурт сөзге араласты.— Елицизде қәде сорәғандай
тәўирлеў биреў жоқ па?... Қызсыз ел болмайды. Соларға соратпайсыз ба ақыры?
— Ғаз ғанқылдар ҳәр жерде,
Шан бурқылдар тар жерде,
Бийкешлер сизди менсинбей,
Женгесн келди бул жерге...

Мурт сөзден утылып не қыларын билмей екинши қапталынл
жамбаслады. Бирақ сол киси сөйлеген сайыи Жумагүлдин
әжийнеси тырысып, ашыўы келди. Не илажы бар?
Жолдасыныц иркилип қалғаны ушын молланын мацлайы өрмекшиниц аўындай шытнады. Дүйсенбай
оны ертип шығарда,
«қарақзлпақтыц гейпара ҳаяллары аўзыцды аштырмай
сөзден
утып жибереди. Сол ушын китаптан қарап-ақ қутқарарсан» деген еди. Ҳәзирги мусаллат болып келип отырған ҳаялдан қутқарыўдыц жолын уўықтыц дизбегинен изледи. Арғы түбинде ҳеш
нәрсеси болмағанлықтан ба, тайын жуўап таппай ҳаялға бурылып;
—Сары шымшық боламан дейсек,
Ҳәр шақаға қонаман дейсец,
Өзин байталдан келип,
Айғырға аўыз саламан дейсен,—

деп. уттым ба енди дегендей мардыйды, Айша
екинши дизесине қонып;

бир дизесинен

—Бағқа кирсен зейнин ашар,
Жақсы гүлдин ийиси,
Арғымақ ат шабалмас,
Жаман болса сейиси
Нэўше қыз ат дизгини,
Женгеси болар ийеси».
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деген. Сиз мынаў заманласларымыздын сейиси болып келген
болсаныз. счзиц колыныздан жем жегенлердин қандай ҳәнгилигин КИ41 билер екен?—деди ҳалақасын артына қайыры.? таслан.
Дуисенбай- да, қара мурт та мәпилик ғаррысынын утылғанын сезип гижинип қарасты. Молла жерге кирип кетейин десе
қапталынан тесик таппай, тамағына тикен кеткендей қылғынды..
Әдебинде бир-еки аўыз сөз сөйлеген қара мурт та тилге келмеди. Олардын үскини қуйылғанынан пайдаланып Айша күйеўди
албыратып өкшелендире түспекши еди, және жасы үлкенлерге
ийбе еткенди мақул көрип, қәдесин алып кетпекши болды:
—Алдынғы арба қайдан жүрсе, сонғы арба соннан жүреди
дейди екен ата-бабаларымыз^ Күйеў бала, қәдени ирикпей қалтана қол сал!
Қутьғмбайдан дәмеленип Дүйсенбай қарап еди. ол арашаға
түсс қонмады. Соннан сон тақаты шыдамай, бул ҳаялды кө 1
отырғызбайын деген ой менен, қоржынын қапталына алып, қулпын ашып. гүржисин жаздырды да қосыўыслап жийде
алып.
Айшаға «Етегинди тут!» деди.
— Қой көрмесекте-қый көрип едик, ешкили байдын
қызы
едик^деген күйеў бала. Өзин бай болсан да көрмедик екенсен.
Қоржынынды өзимизге бер, босатып беремиз. Мён бала емеспеи, етегиме салғанды әкетип. Аналық кемпир деген абысыиымыздын бир чай ишимине де жетпейди бунын.—Айшанын сөзи
жети жүйресинен өтип, күйеўдин түги тебендей шаншылып еди,
бирақ ел дәстүри усылай болғанлықтан, ҳеш нәрсе дей алмай
ашыў менен қоржынын Айшанын қасына әкелип дүрис еткизди. Ол қоржынды ийнине салып шығып баратырған пәтте:
— Келин, қоржынын әкелип тасларсан,—деди
Қутымбай
изиншеЕнди қәде әўладынан қутылып болғаным жоқ па?—дегенден
хүйеў бир қозғалып отырған менен басы бузылмай кеткен жийдеге шеребе уртлағандай иши ашып, тамағын бир қырындьь
— Бул ҳаялға берип қутыласан,—деди үй ийеси онын кеўлин
алып.—Оғыры ақаяқ ҳаял- Уялмайды да. Дийдилегенин алмай
қоймайды да.
— Енди, Қутеке жора, елиннин жигитлери тынышлансьш.
Шабдырма қәде дегенди таўып қалтамыздын түбин тесер. Сенин менен де дуўшарласып отыра бермеймиз. Себеп пенен елиқе келгенде мазамыз кетти ғой әбден,—деди Дүйсенбай— Яқшы-яқшы. Қәне сен қыз, даладан биреўди шақырып
келши.
— Қутымбай аға, елинде қыз көп екен-а? От жаққышын да
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сая-сын<5аты келяскен гой. Бәле, ҳәзге қашып жүрсен-аў, а? Ҳ а
ҳа, ҳа!
Мурттық сөзине Қутымбай да селк-оелк күлдиМолла қаҮты жөтелип, сақалын сыйпап, еки байдан әлленәрселерди дәмеленген ишарат билдирди. Оғаи үй ийеси дәрриў түсинип алдын алды.
—Бул қызды аўылымыздын мектеп молласына әперейин деп
жүрмен.
—Әне, жан жуўытпайды бул.—деп Дүйсенбай өз молласына
қарап еди, ол пышықтан қорыққан мәкийендей мойнын ишке
тартты.
—Ж анағы қыздьщ өзи қақанбаслаў емес пе?
—Ҳаслан тартынбан- Ол ақылсыз нашар. ' Ақылы болғанда
мал-ҳаллы биреўге басын шатып келе болар еди. Бийғам бола
берин. Сол ушын ҳаялдан от жаққыш алдырып отырман. Сен неге сөйлемейсен, Тәжим?—деп үй ийеси қара муртқа бурылды.
—Мениц ашық кеўил адам екенимди, сол себепли натуўры
жолға түскен адамды аямайтуғынымды билесен ғой- Дурысында, бизлердей адамларға падашыны от жаққыш қылғанын ушьы
кеўлим раўая таппай отыр еди. Енди түсиндим. Буны сақлық
етип ислеп отыр екенсен. Менин жолдасларымньщ ҳәммеси сендей түсимпаз болғанда ма? Ҳәссений!
— Ол жағынан ғам жеме. Өзиндей қолы батыр жигитлерди
таўып беремпз.
— Бул қыз кимнин қызы?—деди молла.
—Ашамайлы Зәриптин қызы ғой.
—Ҳ аў, анаў бай Зәрип пе? Ол қалай, ҳаялын таслаған ба?
^ Қ а ш ш а н таслағаны. Бизин ҳаял бул қыздын анасын казан табақты таза услайды екен деп төрт жылдан бери жумсап
жүр- Хы зы да бизин есигимизде камалға келди. Тәжим, бунын
падашы болғанын қайдан билдин? Тек бир күн
ғана баспақ
бақтырып едим.
— Әкеси хабар алып тура ма?—деди молла Тәжимнин жуўабынан бурын.
— Бир «түф» деген нәрседен хабар алып, ол еркек емес пе?
—Ой, ол дурыслы жигит ғой,—деп молла мақуллады.—Зәрекенин ерлигин соннан бил, жақында Қоныраттағы әскер таярлап
атырған Көшекбай, Қасымлар менеи сөйлесип, азық-аўқат апарып бериптп. Өзи азамат, азамат! !
Тәжнм сөз қоспады.
—Ондай жерде ҳәмменин де ер болыўы лазым. Кыл ^ уйпыктан қырық жылға шекем дәмем бар деген,—деди Қутымбай жә-
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не.—Ж ана ҳүкимет келди деп гилен жалан аакларға мал-муликти бостан^бос берип жибериўге бола ма? Адамнын
көрки
мал- Бәримиз де мал менен адамбыз. Ҳүкиметке қарсы турып
малымды, бийлигимди қачымда қалдыратуғын адамнан аяйтуғын жаным ж оқ, өзимнин. Шайдаковты үстинизден аман өткерип
жүрген сизлер,—деп Қутымбай жүдә батыл сөйлеп, қонақларын
5аспалатты. Тәжим мурт өзинен басқаларды жақтырмаған ке*
йип пенен бир тикленип, ҳәммесине көз алартты да, және төмеи
ентерилди.
Күйеў сескенген түр менен жан-жағына алақлап қарай берди. Онын бул кейпине Қутымбай танланды.
— Сен қоян жүрек болғанбысан? Қартайған адам әзиз келеди
дейтуғын еди, ямаса қартайдын ба?
— Ғаррылығын сезген киси қыз айттыра ма? Уаҳ-аҳа!—дея
Дүйсенбай өзинин өскин көкирегин еркине жиберди.—Қартайған сон дүньянын түбин қарыслап, сарыйын шығып отырысьщ
мынаў. Адам деген қыйлы-қыйлы болып жаратылады, дейтуғын
еди. Р ас екен.Көкирегинде қуртын жоқ адам екенсен. Бир ҳаялдан басқа алғанын, көргенин жоқ. Күшигендей бир тесикке үнил
де отыр. Соннан келип маған қартайдьщ деп сын таққын келедиа?—О л үй ийеси Қутымбайдьщ неликтен де, төмен қарап қалғанын көрип, әқгименин бағытын екинши жаққа аўдарып жиберди.
—Қутеке мен сени күшли, түсимпаз жигит шығар деп едим, бирден үскинин қуйылып кетти ғой. Бәрин де мен
ойнап
айтып
отырман. Биз—күйеў отырған үйге кимнин болса да малдай сүйкене жүретуғын әдети. Жана әнгиме басқа жаққа бет алажақ
еди. Қысқасын айтқанда, сизлер ҳүкиметке болған ишки ашыўды шығаражақ болып қалдыныз.—Дүйсенбай даўысын және пУсейтинкиреп алдына ентериле отырды.—Үй меники демеқиз ший
артында киси бар деген. Менин қыялым да сениқ менен сөйлесиў еди. Сол ушын мына Тәжим де бирге келди. Бирақ бүгин
дым қолайсыз, сон мен келермен ямаса қутлы болсынды бәнелеп сен барарсан. Қысқасын айтқанда, ҳәзир қойып турайық.
Үйдин ишиндегилер шамалдай тынды. Ортада жанған жалыннын ҳүўилдеп жоқары көтерилгени еситиледи. Тәжим мурт көпшигин иргеге жақын қойды да, оған жаўырынын берип, басын
ғалы кергинин шашағына сүйеп, еки көзин майда ушқынлар көтерилип шығып атырған шацараққа қадады.
Олардын кейпин, ишкй сырларын анламаған молла гәпке
қыстырылды:
— Большойлар жарлыларға ўақым жерлерди ғана бөлистирип бериў менен қой щ й , диний-исламға қарсы оқытыў ушын
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орыс мектебине адам жыйнайды
деген ызын-сызын
гәп бар.
Менинше сөйтетуғынлардын көзин жойыўға умтылыў керек.
Моллаға жек көриўшилиги қозып, шертилейин деи отырған
Дүйсенбай онын жаман хабар тапқаны ушын бурынғыдан да бетер исинип, түйип жибере жазлады. Бирақ киси үйинде әри қонақ әри күйеў болып атырған сон өзин-өзи зорға иркип гүрк етти.
—Ишин жанып баратырса да қойсана сондай сум хабарды.
Бәринин де кепин тоны пишилген...
Өзин сәл еркин тутып отырған молла кирпидей жыйырылып
еки дизесин қосынқырап жыйнақласты. Көз әйнегинин үстинен
байға урланып бир қарап, китабына қайтадан үнилип отыра
берди...
Байдын кен отаўынын есик бетинде ҳаўа жетпей
демигип
отырған Жумагүл далаға шыққан сон еки алақанын желкесине
басып керилип дем алды. Жулдызларға қарады. Әтираптағы көмирдей қара болып көринген түн пердесине үйрениў ушын көзлерин қайта-қайта жумып-жумып ашты.
Қутымбай Жумагүлге пәленшени шақырып кел деп атақлап
айтпады. Ол кимди шақырып келиўи керек. Әлбетте байдын кеўлиндеги адамды табыўы дәркар.. .Байға унайтуғын ҳәм бираз
ислердин еркин берип қойған адамы Нурым. Оны усы аўылда
билмейтуғын, онын қаттылығын бастан кеширмеген адам шамалы. Ол кисини көргенде Сәнемнин де, Жумагүлдин де тынысы тарылып тышқан тесиги мын тенге болады. Себеби ол ҳеш
кимди аямас, зейнине тийсен сабап та кете береди. Бир жүўенсиз ерке. Егер онын үстинен шағынып бара қойсан бай өзинди
ондырмайды. Мине усыған түсинеди ғой деп бай онын атын айтып жибермеген болыўы мүмкин. Бай анаў-мынаў қысылгаанлыққа ушырағанда онын керек болатуғынын Жумагүл сырттан
сезетуғын еди.
Көзлерин қаранғыға қаншама үйретемен десе де
бир еки
жерге гөне түбирге сүрникти: Нурым сөзсиз Бийбинин үйинде.
Себеби бүгинги узатылыў тойына байдын өзи араласып үйине
қонақ алғаны— Нурымнын да сол әтирапта болғаны.
Онын от жаққан үйинде тынышлық, қыз узатыүдын
базы
бир белгилери иске асып атырған менеи, Бийбинин үйинде үлкен ойқан бар екен. Ол жақынлар жақынламастан-ақ бир-биреўге кийлигискен пәтли даўыслар еситиледи. Ҳаял менеп еркек
даўыслары бир-бирине шаррайма-шаррай келип атыр.
— Көргенсиздин әўлады. есит! Есит! Өзим өлмей қызым саз
ғарры байына тиймейди.. .
Жумагүлдин иши ғым етти. Бул Бийбиннн аиасьшын даў«сы ғой. Ишке кире алмай далада иркилди:
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Әдепки өрески еркек дауысы—эсте-ақырын еситиледи.
—Ел ағасын тыцламасан, етин ийтлерге жем болатығынын
билесен бе? Әйбир ешек қатын екенсен. Қатынды қудайтала жа*
ратқанда ешекке ылай алған жеринен ылай алады дейтуғын еди.
Сол рас гәп-аў. Болмаса иеге көткеншеклей бересен. Қугымбай
дайым менен екеўимиз сизлерди үлкен адам
етип, қызынныц
баҳасын арттырып үлкен басымыз бенен есигине келип жүрмиз.
Сизлердей қайсы жарлынын қызын узатыў ушын мен усылай
етип жүрмен. Ҳүрметти билмейтуғын занғар!
—Ҳүрметлемей-ақ қойын. Қызымды хор қылып, өзим таққа
мннгеннен не пайда?!
— Ен болмаса^елди, мынаў еринди сыйласаншы.
—Маған ел келип Ттырған жоқ, сизлер!
— Биз ел емеспиз бе? Усы аўылға басшы
болсақ бизин ел
болғанымыз.
«Бийби қайда екен?—деп ойлады Ж умагүл,
— қонсы-қоба*
ларға танысып кеткен шығар, болмаса анасыи бүйтип
жылатып қоймас еди».
Иштен Бийбинин әкесинин де даўысы көтерилди.
— Қатын, қой енди. Ҳәзир қызын келеди. Соған шекем солығынды бас. Кетеси нашардын жолында
жылап кесапатьщды
тийдирме.
— Кесапатын тийгизетуғын сен. Қаршадай қызды малы көн
екен деп ғап-ғарры кисиге қалай беремен?
Әй сақалы күнге
ағарған-аў!
— Ҳ аў, ҳаў, ҳаялдын тили ерине тийгени
қалай болғацы?
Журтқа өрнек бола ма десе қалай-қалайсызлар. Мынаўынызды
биреўлер еситсе қызынызды адам ала ма? Анасын көрип
қызын ал, табағын көрип асын иш деген. Сенин бийҳаялығынды
усывнан Дуйсенбай еситсе, иркилместен кетеди. Сеннен
туў*
ған қыз не онғанды дейсен. Еле де ол мынаў адамға тартқан
шығар,—деп Нурым Бийбинин әкесинин ийнине қол салды,—
Онда қолынызға келип түсип турған дүньяны қайтарғыныз келгени. Мейли, онда. Мен ғой сизлерди аз-маз көркейип қалсын
деп араға түсип жүрмен. Дүйсенбайға қыз қапыла ма. Оған
бәри-бир.Түбинде мен усы аўылдан оған биреўди қосып жиберемен.—Од кетиўге
қыялланып, керегенин басындағы эреби
қзра қурашын альш киймекши болып. еки қолын бирден созып
атыр еди, жаланаш етине шолақ қара шекпен кийген Бийбинии
әкеси шығанағынан тутты.
—Сен ашыўланба, қосшым. Бул уйдин
басшысы мен! Сен
мени тынла. Бунын менен несине еөйлесесен. «Күшимди көзине
керсетейин»,—деп ол бурыла сала, кяптал бетте
жер тоқпақ-
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лап отырған ҳаялына умтылып, бир-еки тепки менен думалатып, сандықтыи алдына әкелип таслады.
Нурым арашалаған
жоқ. Ҳаял бир нәрселерди айтып гүбирленди. Ғаррысы ҳәр
тепкиде тисленип:
— Бетиме келесен бе, енди! Әй атана нәлет, қэне қызынды
иркип көр,—деди де
ҳәўлире берди.— Усыннан
қыз келген
сон және бир нәрсе дедин ғой, жер менен жексен етемен. Түсинип ҳой. Бийбиден алатугын малымыз қарызымыздан аўысама? Соны биле тура сеники не тыржанлап? Әй, еаған айтаман,
—деп ғарры және тепти. Нурым қурашын
қолына услаўы меиен басына кийместен бир бүйирлеп қарап, ҳаялдын
жөнли
жуўап бериўин күтиўде. Бирақ оннан
бәләәтлағаннан басқа
жақсы сөз еситилмеди.
— Сен аўзына шөп өлшеткен екенсен, бәри-бир, көндире алмайсан,—деп Нурым және кетермен болып қурашын
басына
кийип, есик бетке жүрип еди, ғарры алдын кеселеди.
— Шырағым, сен бизди масқара қылма. Қызымызды бай қәлемей кетипти деген насақ тарқап кетер.
—Әлбетте, мен соны сезип сизлерди аяп турғаным ғой.
—Әне усыны мына шашы узын ақылы келте занғар түсинемекен?—деп ғарры ҳаялға және умтылып еди, ол еринин ҳәрекетке келген қос аяғы астында шыйратылған кийиздёй жумалады. Бирақ даўысы сембеди;
—Өлтирсен де ықтыярымды бермеймен!! . , .
—Сен де әбден ойнадын-аў, мен ғой ерки менен
жиберер
десем түсинбедин, сеидейлердин талайын көргенмен, қәне, енди
бир кеселеп көр,—деп Нурым асығып үйден шыға ж ақ болды.
Шнйдин сыртынан иште не болып атырғанын квряп турған
менен я ишке кире алмай, я кейин шегине алмай турған Жумагүлдин көкиреги улы дүрсилди: «Әй сорлы ана, бүйткенше
неге урықсат бермёйди. Бәри-бир айтқанын болмайды. Мынаў
жалмаўызлар Бийбини бүгин жибермей қоя ма? Ол ата-анасыарасындағы бул жәнжелди биле ме екен? Билмейтуғын шығар.
Билдирмеў ушын бир жерге жиберген ғой. Ҳәтте енди анасына
да хошластырмас...»
Нурымнын шығып киятырғанын сезгеи сон бул үйге
енда
киятырған адам қусап алдына қарай жүрди.
— Кимсен?—деди Нурым даладағы қаранғылыққа көзи үйренбегенликтен алдында турған бир қара көленкени еезип.
— Нурым аға, сизге мени бай атам жиберип еди.
Нурым үндемей жүре берди. Жумагүл әстеи ғана изине ерди.
Булардын аяқ сеслерин еситип өзге адамлар шығар деп ой-
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лап, әнп 1.\:епиц бағытын өзгерткени ме ямаса өз-ара жөн-жосақ сөйлесин отыр ма .иштен тек ғана Қутымбайдын:
—Сөйтип күйеў бала, қәдени берип болдым де,—дегсии еси«
тнлди. Нурым сөйлене кирди.
— Қутым дайы, сен өй деме, қәде түўесилмесин .
Толық денели. тапалт-ас, қара муртлары аўзын басқан, қыпма сақалы өзине сәл қонымсызлаў, белбеў буўганыпа қара шөгирмесн сәйкес, жигит ағасы болып қалған бул кнснге Дүйсенбай ейыла қарап едн. Қонағыныц кейпнн анлаған Қутымбай:
— Қәне, Нурым,—деди оған.—'Той қалай? Ҳәмме жайында
ма? Қызды қашанға таярлап атырсац? Айтқандан бул жигиттн снзлерге таныстырмгппая-аў,—деп үй ийеси
Дүйсенбайға
қарады,—Бул бүгинги мерекениц оданбасысы,
мениц жақын
жийеним Әбдираман улы Нурым. Сениц окелген бгрлық затыц
усынын қолынан өтип атыр.
Дүйсенбай оныц сары шерим етнгннен баслап басына шекем
бир көз жуўыртып «жүдә жақсы, жүдә жақсы» деп басын қайтақайта ийзеди.
—Ҳәрне барын жайғастырып атырмыз. Парахат ҳәзлесе бе*
рнн,—леди Нурым.
— Қызды қашанға таярлап әтырсац?—деди Қутымбан қэнақлардын да көкнрегиндеги усы ғой деген ой мечен.
— Күн шыға жолға салсақ болмай ма?
— Болады, болады,—деди молла, бул сөзге
Дүйсенбайдыц
ийбелик ушын жуўап бермей турғапын билнп.
Нурым шығып кеткен сои олар және көсилинкиреп жатты.
Далада бала-шағаларлыц даўысы семпп, таўықлар
шақыпыўға қараған мезгилде олар жанбаслап жатып қурылдап көзгир алысты. Жалгыз Жумагүл сйқыламастан бир дизеден айланып, от жағыўын тоқтатпады. Тан анық саз беряп, өйер-бүйердн керетуғын жақты түскен мәҳәлде Нурым қайтадан келип үйдегилепди оятты.
—Турынлар, таярлап атырмыз.
4

«Қара мурттыи аты Тәжим екен-аў!
Аты әлпайым болгаи
менен өзи сонша сур, бәтбешер! Ол неге көп сөйлемей маған тигиле берди. Бир бәне таппаса болар еди» деп Жумагүл қорқынышқа бөленсе де, сол күни оныц сөз салдырмағанына қарал
квкирегип суўық жерге басты. Сонда да базда-базда алағадалыққа берилнп, әлле нәрселерди
қыял етип
отырғанда, сол
мурт бирдеи көз алдынан өтип кеткенден болады. «Адам бнреў-!
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■ ге ашық болса, сояы көп еслейди, көзине көринип, түснпе енеди, дейди журт, меп соғаи ашық болып
қалгапым жоқ паэ»
деген қыял келгепде «өйбей, қоягөр! Қуданым опдан менен қослас болыў түўе, қайтып от жаққышы болмағайман!» деп, төсине
түсирип отырған қос бурымын бирден артына қайырып, орнынан ушып түргеледи. Ол өз күпинпн қандай болып өтип жүргеиине қарамай, Бийбинин тәғдири
жөнинде
бираз
ойлайды
Онын кетерде сынсып жылаған сести қулагына тал-тал келпп.
басын жанлатады да турады. Бийшарапын
еле сол жылаўы
шығар. Күйеў киши пейиллик етип ен болмаса қайын атасынын
есигии ашыт!, ата-анасына сәлем бериўге
де жарамады Мын
айтса да сүйегине тартып байлығынын арқасында байдикине
қонақ болды. сол жерден экетти. Жэне өзине-өзи:«мен қәрекеглегепнен саўман ба?» деп бул қыялларын умытқанша асыгады.
«өзимнии сықпанымды сығалмай жүрип, кисинии кеспасын
кесиўди маган кнм қойыпты?» Услай етип гә Бийбинин тәғднрине қыйиалып. гә қара мурт Тәжимди анланып келип
қалмаса
болар еди деп жүргеиде алдынан шыққан жемитли қармақ өзгермедн. Бул қармақ Әйтен молла.
Оныа ынғырыўлап
жүргешше ярым
жыл шамасы болып
қалған еди. Қанша эззн болса да, я қыз,
я анасы оған келисим бермек жүр. ДАолланын
суғанақлығына
бай аралзсады
деп ҳеш бир ойлаған емес еди. Баягы қонақлардьтн
алдыида
айтқаны ыраслапып, бир күни кеште
ас үйде сүт писнрип
отырған Сәнемге Қутымбандын өзп келди:
— Нашар бала ер жетсе, оннан кутылғаи жақсы. Өзин жесир ҳаялсан, артық мийнетти сатып алып оны кийиндиргенше
кара басыпнын ғамыи ойла. Ертен биреў менен қашып
кетсе,
баеьмт далада қалады. Оннан да қызыцды Әйтен моллаға бере
г о й .

Я жөн сораў жоқ, я алды менен түсинднриў жок, мын мәптебе бай болса да, мал емес, адам ҳаққында сөз етип отырған
сон ана алдыпда ийбе жок, байдын тпкейпп
турын көзге илмей гәп айтқаныцл Сәнемнин хорлыгы келдн:
—Қәйним, қызды ким антпайды, қымызды ким ишпейди дегсп, 6ул сөзине түсинбедим.
—Түсинбесен түсин! Пайданды ойлап отырман.
Байдын ат үсти сөзлери Сэнемннп көккпегин әл-аспанға
желдирип, ҳеш жерде турақлатпайды. Сонша жазық кен дүнья
алақандай көринип, ҳаўа жетиспей үсти-үстпне көкирегин кернеп. еки пйнипен дем алады.
Кешқурын ҳаўаиы булыт басып кетти. Бәҳәр айындағы булытқа исенип бола ма? Қәпелимде тесиледи де кетедн.

37

www.ziyouz.com kutubxonasi

Печи баяғы бузылғалы бери қайтадан қурылмаған еди. Төбеден дүткеш тесип алған. Ҳаўа райын жаман көрип ол келе
сала от жақпастан, қызына ишки зарын, киятырып көзине
алған жасын билдирмеў ушын қақырасынын басына
өрмелеп
дүткешти тығап келди. Оған шекем Жумагүл шүтик шыраны
жағып жиберди. Сәнемнин гүби писип әкелген бир аўызқабақ
айранынын үстинде бақаншақтай жылтыраған май бар еди. Там
басынан түсип үйге кириўден, майды алып нанға жағып-жағып
қызына усынды.
— Бүгин от жақпай-ақ қояйық, мынаны жеп ал, шырағым.
— Мейлин, апа. Ҳ аў, өзине алып қалмай бәрин маған неге берип атырсаи!
— Қазаншы пуўға деген,—деп ол күлимсирейжақ болып едп,
бирақ келистире алмады. Деген менен ишин гыжлатқан ашыўды сыртқа шығармаўға урынып бақты.— Қонақлар келген екем,
сонын сарқыты деп бәйбише әдеўир гүртак әкелип берди. Соны
жеп едим.
Жумагүл елестирген жоқ. Гейде өзи де сарқыт деп суўып
қалған жүўери гүртикке тойып қайтатуғын еди. Сонлықтан ырас
«ығар деп ойлады. Ақыр сонында олар от жақпастан суўық суў
менен кешки аўқатын тамамлады.
Анасы қызынан бул жаман ҳәдийсени қанша жасыраман дегеи менен Жумагүл хабардар
еди. Әйтен молла
Жумагүлдн
көрген жерде иркип сөйлемей қалмайды. Бирақ, намнаған киси маған сөз айтып жүр деп анасына айтпаға ол да уялатуғын,
онын үстине анамды қапа қылып аларман деп қорқатуғын еди.
Олар усылайынша биреЎ-биоеЎинен сыр жасырыў менен бираз
ўақыт өткергекине қарамастан, бул иске байдын өзи араласыўы тынышсызландырды. «Бай араласса, ислетемен дегенин ислетеди. Малы бар адамнын бул ўақытта айтқан
сөзи алтынға
қапланып тур ғой!».. .
Олардын ҳәр қайсысынын өз билгеплери ишинде. Бир-бирине айтайын десе қызы анасын, анасы қызын қапа қылып, жүрек баўрына дақ салыўдан қорқысады. Усылайынша
арадан
эдеўир күнлер өтти. Ҳәр ким -өз басыиа
гүрсингени болмаса
ишки сырлар ақтарылмады.
Қуяшлы күнлердин бири еди. Күн өз уясына қәдимги жарқыраўы менен көз қамастырып батты. Кеште ай ерте туўып түп
жақты болды. Ана менен қыз қақырасынын алдында тәбияттыц
түнги кәрииисине, ақ шөгирмеден дөнгелек
айға заўық пенен
қарап, сал желпиген шамалда ҳәз етип, гүллән қайғыларын
умытып отыр.
— Мынаў айдай жарқылдаған бахтын б о л са.. .
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АП астынан көринген жекке атлы олардын қонсысынан
€»нем кемпирдин үйин сорап келе берди. Бир бэле болып қалмаса болар еди деп екеўи де бир-бирине тығылысынқырады. Бирақ қорқынышларын бир-бирине билдириспейди. Жолаўшы атыч
қоранын қыспасына байлай сала кемпир менен аманласты. Бул
узын бойлыдан келген, ири жигит еди. Қысқалаў ғана шскпенинин сыртынан белбеў буўғанлықтан, басындагы
тпегнрмеси
де бийик көринип, өзин жинишке жигит етип тур. Шалғайы
жанбасынын ярым белин жапқанлықтан шерим етиктин қонышынын жоқарысынан ақ сүп ыштаннын балағы көринеди.
Ол
аттан түскен пәтте енкейип турып қонышынан шыққан балағын
қамшысыньщ сабы менен орнына тықты. Онын әлле қандай әлипайымлығына қарап неге киятырғанынын себебин түсииген ана
ойтеўир нәрсени бәнелеп қонсысыникине кеттидағы,
қыз үйге
кирип қонаққа төсек салды.
— Қарындасым, амансыз ба? —деди ол бул счзди келген пәтте бир айтқанына қарамай. Жигиттин сөз бясы қылыў ушын
айтып отырғанын қыз түсннсе де, женис.н!к
бергиси келмей,
оны албыратыўды ойлады.
— Келген пэттеги аманбысаныныз бенен бул амаибысаныцыздыц айырмасы қандай?
— Қарындасым, сөз басы болсын деп биреў бир қызға«унынды шашайын ба?» дегеп екен. Сол айтқандай биз де не деримнзди билмей атырмыз.
Жумагүл келген жигиттин тап өзи усап
сөзге олақ екенин
анғарып «бул да мен қусап ҳеш жерге
шығып көрмеген ғой»
деп ойлады. Сөйтти де өзи жөн сорасты.
— Қәйерден келдиниз?
— Ийшан қала беттен киятырман. Сол жақта
жүрип сизии
данкынызды еситтим.. .
Жумагүл жигитти сөзге олақ екен деген пикирине және беккемирек исенди. Ҳақыйқатында да солай болып шықты. Олардын екеўинин де гэпи үйлеспеди. Сонда да жөн сораса
келе
жигит өз атынын Турымбет екенлигин, жақында усы аўылдан
кыз алып кеткен Дүйсенбай деген байдан үсы
Жумагүлдиц
хабарын еситип. үйлениў ушын сөз салыўға келгенин жасыркгастап, ҳәттекп қысынып та отырмастан айтып берди.
—Сиз ол байдын нсси боласыз?—деди қыз.
— Ырасын айтқанда байдын ҳеш нәрсеси емеспен. Бирақ
аўылласпиз.
— Өзиниз байсыз ба?
Жигиттин үстине кийген кийимлери жарлылықтын нышанын
анлататуғын еди; сыртқы шапаны өзине сәл қысқалаў болған
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менен кецлеў. Кшки ноғай жағалы көйлектин бөз екенлиги сезиледи. Басындағы дигирмандай нәҳян шөгирме ғаиа өзине ар«
налып тигнлген болса итимал, етеги оныц бетине қолайластырылып жыйнаҳластырылған. Саҳалы шықпаған сүмпеклеў жағыка күтә қонымлы.
Сораўды ойланбай бергенине қарамастан Жумагүл өзинше
дурыс деп ойлады. Жигит не деп жуўап берерин билмей сасқалақлады: «Банман деп мақтанып жнберсем, көп мал талап ет
се, жарлыман десем, қыз тиймей қ ал са ?.. .
Жигиттин ойланып қалғанына қарап қыз оныц жүрегине түсинди:
— Дурысын айта бериц. Маллы адамнын жарлы түсиўи, жарлынын бай болыўы қыйын емес, тек ешейин сорап отырман.
Қызға жигиттин кейпп унап қалды. Өзи жүдә бир ғәрипсымақ көринеди. Қелген_дәўлетти қайтармайын ҳәм қатарым ҳом
жарлы жигит ёкен. "Ойтен молладан қутылғаным абзал емес пе?
деген ой менен шынын айтқысы келип сөйледи:
—Аўырыўын жасырған өлимин тезлетеди деген. Ямаса, қуда
бала жарлылығынды жасырғыц келип отыр ма?
Қорқпай-ақ
қон. Визиц шацырагымызды көрип отырсан ғой. Ҳәр ким көрпесине қарай аяқ созса хор болмайды. Ал мен болсам, бай адамнан қорқаман.
Қыздын көзине көнгейленип ж ас келди.
Ол өз экеси бай
болған сон малына сүйенип, қартайган ҳалында анасын қуўып
жибергенин айтпақшы болып еди және үндемегенин мақул көрди. Сонша билдирмейин десе де көзге келген жасын бир мәртебе сыртқа шығарып, жылдам жениниц ушы менен сыпыра сала, жигитке туўрылап қараў ушын көзин қыпылықлатып-қыпылықлатып жиберди. Жигит қайтыл сөйлей алмады. Бирақ қыздын өзине қыялсыз емес екенин билген сон бурынғысынан гөре
өзин еркин тутып, масайрап еркин отырды.
Екеўи де үнсиз. Бул жым-жыртлықты қайсысы бузыўы дәркәр. Жигит. жнгит емес пе? Ақырында окын батыллығы күшейдп. Орнынан сәл-пәл жылысынқырап, тамағын бир қырынып,
аўзыи он қолынын алақаны менен бир сыпырып тилге келди.
— Сөйтип сиз бнзди қәлейсиз ғой?
Ж ум а 1 үл оиын сөзиие мырс етип күлди. Жигит
бурыштай
қызарды. Буза жара кетиўге бийтаныс жер болған сон илажсыз. Болмаса қыздын бул күлкиси
оған әжептәўир
көринип,
шамбайына батып кеткен еди.
— Сизин кеўлиниз биледи,—деп қыз әллен ўақыттан
соц
жуўап берди.— Бизин отырысымыз, сыйқымыз мынаў,
Қисини
•қәлемейтуғын бизде не күш, не жағдай болсын., ,
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— Онда бнреўлер арқалы анақызға айттыранын
ба, ямаса
иенин менен цашасан ба?
Қыз анасы менен өзи ойласып алғанша бир жуўап бере алмайтуғынын ескертип жигитти қайтарды.
Анасына болған ўақымнын ҳәммесин түсиндирип:
—А па,—деди цыз.— Сөз аўзы келиспеген менен тенимиз екен.
Өзи кәмбағал, кисн есигинде көп жүрип кисн қолында
өскен
ғой. Онын да сөзи менин сөзимдей. Той мерекеге баратуғынды
дейсец бе, өзимиздейдағы.. .
— Өзин бил, шырағым, кәмбағал болғанына қыйналмайман.
Тек аҳылы бар кәмбағал болса.
•—Ақылын бир көргеннен қәйдем билейин. Ж уўас жнгит көринеди. Өзи кәмбағал болып ҳалын билмей ғожбацлай бергени
де жақсы емес. Маған бир мөмин сыяқлы. Әйтеўир, Әйтен молладан елимтиги артьщ болар.
Дуўшарласқан жерде илип сөйлеп, базда өзи ушын
байды
араға салып мазасын алып, пәтецге келтнретуғын молладан қызыныц хабарлы екенин анасы ендм билип Жумагүлдин де сол
ширкиннен калай қашып қутылыўға теснк таппай албырап жүргенин түсинди. Тәселле берсе қызыныц айтқанына жүретуғынын
да билетуғын еди бирақ, олай етип көп иркип, және _бой жеткеи нэушени жолынан тоқтатып, солдырғысы келмеди.
— Сениц алдына кесе турмайман, шырағым. Өзим усылайынша серт еткенмен. Мен де^сендей гезимде тек анам менен сырласатуғын ед и м .. . Ол бийшара маған «бийийман
әкен қояр да
қоймай байға бергизди»деп шағынар еди. Сонда-ақ ақ тоба, қара тоба, қыэлы болсам өз тенине берермен
дегенмен.
Тецин
екен қосыл! Өз тени менен адам қол усласып
дийўана болып
кетсе де, зыяны жоқ.. Түбинде әб-әнейдей қос дүзеўге
болады.
Ец баслысы аўыз бирлигиниз болсын. Ен жаманы малға сатылыў| Әке шешени байытып болған сон өзин мал орнына
таяқ
жеп, адамныц тамағын ишип, ийттин орнында жатқан ж а м а н .. .
Сәиемниц даўысы тарғылланып басынан өткен аўыр қысыўметлер'К'өз алдынан және бир мәртебе елеследи.
Әсиресе усы
Жумагүлин туўған күни ериниц
«қыз туўдын»
деп орнынан
турғызып сабағаны есине түсипл жүрегин лоқсытып жиберди.
Бирақ өткен ислер туўралы және ойланса, түни менен
уйқылай алмайтуғынын билген соқ қызы жөниндеги әқгимеге тағы
оралды.
— Сөйтип сол жигит пенен анық кеткиц келеди ғой-а?
— И лаж қанша?
—Ол тағы келе ме?.
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— Бүгии усы аўылда қонады. Ертен келип жолығаман
деп
кетти.
— Жигитке үйлениў, қызға турмысқа шығыў миясар. Буныц
ацыбети жақсы болса, ада болмас бахыт. Бахытыц болсын, балам. Бирақ биреў арқалы маған айттырсын. Ен болмаса жағдайыиа қарап кийим салайын. Кнйим деген душпан көзи. ..М е нин кийнндирип жибериўге мынаў жағдайым. Тапса кететуғын
күни жасы ү'лкен жасы кишинин пәтиясын алғандай бир ылақ
әкелсин,—деди Сәнем сыбырланып.
—Ол жағын өзин бил, апа. Өзимиздей кәмбағал оилса мал
табыўы да қыйын болар сорлынын.
— Ҳ аў, сен оныц дүньясына усы бастан қыйналажақ түрин
бар ғой,—деп күлди ана. Қызы да күлди. Екеўи күлки менеи
орынларынан турып, жатыўға төсек жайысты.
5

Қьтзын ертип жүрип бир қыс дийўанашалық еткеннен кейингн
Сәнемнин мәкан басқан жери усы Еркиннин бойы. Бул жер Сәнем сыяқлы жесирлерге онша нақолай жер емес еди. Қысқа қарай бир жағы балықлы,
аўылдын адамларына
ерип кетсе,
оларға от жаққышлық етип, көбирек балық тутқанлардан сыралғы сораса да ҳеш ким қуры қол қайтпайды. Сөйтип жүрип ол Қутымбайдын хызметине де араласыўға имканият алды. Ол былай
болған еди. Байдын ҳаялы күтә кербаз, қатық сүтке араласатуғын адам таза жүрич, таза турмаса, онын әлпи алысып табақлас
болыў былай турсын, қолынан шыққан асты ишиўге
тәбияты
алмай, мурнын гиржийтип отыратуғын сынжаў адам еди. Онын
үстине саранлығы басым. Қанша таза тутып
таза жүретуғын
адам болғаны менен көбирек баласы болса оны жақтырмайтугын әдетин аўылласлары сүйегине питкен минези деседи. Баласы көп хызметши ҳаялды қабыл етпеўинин себеби, ондай ҳаял
жасырып-пусырып балаларына анаў-мынаў берип болады ямаса ертип келип айран қатықтын берекетин қашырады деп қорқады екен. Ал Сәнем оған биринши келисинде -ақ унап қалды.
Биринши күни бир гүби қатықты пистирип, бир қазан айран атлатып, үстине көздей май салып қайтарып жиберди. Сәнемнин
усыған да кеўли шад. Ол ертецине де, соцғы күни де келе берди. Бара-бара айран атлатыў,
гүби пистириў
менен турмай
арық бәйбише оны дигирманға
да қосты. Түни менен шарық
ийиртип, оннан аўысқан ўақты болса қозаққа тықты. Жумыс
қанша аўыр болса да, Сәнем ҳеш ўақытта манлайын жыйырып,
жөнсиз тонқылдамайды. Күн көриў бәринен артықмаш.
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” Усы байдын есигине келгели Жумагүл шарық ийириўди үйренип, күни менен анасына жэрдем беретуғын дәрежеге
жетти,
Ярым ақшамда ма, таннын алдында ма, бәйбише урықсат бергеннен кейин анасы менен қызы дизилисип үйине келеди де.бир
дәсте отынды лаўлатып, пахтасы аққан, астары, тысы бөз көрпесин жамылып, қушақласып жата кетеди. Тан мейнл
бернп,
күн шығыс бет ағарса болғаны. екеўи және мөнтнйисип байдын
есиги алдында тайын болып, олар уйқклап атырғанда-ақ үйдиц
дөгерегин минтаздай етип сыпырып
таслайды.
Усылайынша
олар төрт жылды өткерди. Дәслепки еки жылда ашлық даўам
етти. Усы дәўирде олар нан дегенди умытып кетти десе де бо*
лады. Күнине үш мезгил ишетуғыны анран. Чай ишсе бәйбишеден сорап алған 4-5 қурт ямаса асықтай торақ дастурханда
жатады. Бирақ олар ҳеш ўақытта бир-бирине шаршадым деп
қабақ шытыспады. Базда Жумагүл анасына:
—Апа, нан дөнгелек болатуғын ба еди ямаса мүйеш-мүйеш
болатуғын ба еди,—деп қояды. Буған апасы да мунаймайды.
Қьгёынын кеўил көтериспе ушын айтып отырғанын түсинип, тек
мырс етип күледи. Оған қосылып Жумагүл де езиў тартады.
Усылайынша гейде шаршағанын ызгарлы күлки менен алмастьгрып төсекке киреди. Набада кеўли ашылып жарылқаған күни
бәйбише бир санрус ун берсе, қатырған менен
бир гүлшеден
артық шықпайтуғын болған сон айранды қайнатып сол
унды
ишине салып, қойыўырақ быламық писиреди.
«Буған да шүкир, кегирдектен дән тухымы өтип турса болганы» деп биринин сөзин бири жөнлеп және шадланысады.
Жумагүлдин қалайынша тез камалға келгени анасына билинбеди, ал бәйбише онын күн сайын толысыўына қатты күншиллик пенен қарайды.
Нарттан шыққан талдай
көзге түссе,
бәлким, онын менен күндесликке таласар. Ол усыннан басқа ҳеш
нәрсе ойламай, дүзиў сыны менен үйден кирип шығыўына наразылығын жасыра алмай Сәнемге:
— Қызьщ баспақ бақсын,—деп буйырғаныныц да себеби сол
еди.
Олар бәйбишенин бул буйрығына да қарсы келе алмады.
Үй ишиндеги есапсыз қыйқым жумыстан гөре бул Сәнемге қолай
көринген еди. Бирақ бул ис узаққа созылмады. Қыз бир күннен артық баспақ бақпады. Неге екени биймәлим, бай
зорламайды, ҳаялы өжетленбейди.
Олар тамағы менен кийимин ойлағаны болмаса, өзге ғаўасатқа кеўил аўдармады. Базда байдыц үйине қонақлар
келип,
дүбирлескен атлар үйдин әтирапына сыймай кететуғын усындай
күнлери олардын жумысы гүжийди. Бирақ олардын
ҳеш ким
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менен иси болыас. Гей күнлери тынбай дүсирлесип түри бете;»
|\арыў-ждрақлы адамлар келсе, демлерин қатты алыўға да .қорқыл, Жумагүлдин бетинде жуўдырмай жағал-жагалы мснен иске жумсайды. Олар сөғпип жүрин аўыл арасындағы онқанлардын, қарыў-жарацлы адамлар тәрепинен айырым жигитлердин
ат алданда жипа-жиксиз айдалып кетиўлеринин гүўасы сцнатында қалатуғы.ч еди. Өзлеринше иалыйды.
Оннан не пайдс.
қолларынан келетуғын илажы жок. Қайтаыа, бели бүкирейген,
шашы пахтадан болып ағарған аналар ецгезердей
улларынач
айырылып жер таянып қалады. Сопы көрип Сәием базда жағасын услаи тәуюеге келеди.
— Қуданым, усындай гаўасатлы, ғаўгалы жылларда ул бермегениие шүкир. Егер ул болғзнда 1 ири күйиги буннан да жаман болып бурынғысыиын үстине жамап болар еди.
Аўыл арасы.чда: «ак, патша қуланты-мыс, орнына жаиа патша болыпты-мыс, ол жетпы-жесирге қол берин. шалғай жабады-мыс»—деген ғаўасат тарқағалы да бираз ўақыт болды. Оныц иышанын Сәнем менен Жумагүл еле көргеп жоқ. Баяғысы
баяғы. Қутымбайдыц есигинде күн болыўы менен жүр. Патша
болған адам қандай? Әдпл ме, зулым ба? Журтты жарылқайтуғын қандай қудай? Оған көзлерн жетпейди.
Қызы ер жеткели Әйтен молла сыяқлылар
сөз салғанына
сай-сүйегп сырқырап: «бундай ғаўғалы заманда қыз берген көзсиз қудай» деп қайтадан малыс ететуғын болып та кетти.
Онын қайгысын Турымбеттнн айттырып келиўи ғана женнлл е т т . Бирақ оған бнрден қалай ўәде берерднц есабын таппай
қызы мепен екеўи бир күн мәўлет сорап алған едн. Буннан көбирек ўақыт сораўға жнпггти бпротала қашырып алармыз деген қәўкп екеўинде де туўды. Сорлыларға үнннде емин-еркин
кэйласыў қайда? Тац азаннан турып, дизилнсип байдыц үйиндеги талабына кетти.
Бурын ол көрмеди ме, ямаса көрип жүрген менен ескермейтуғын ба еди, үнде қара муртлы дәпец бир кнсн
жатыр екен.
Оған көзи түсиўден кеймн бәстн. Бандын өзн жоқ, ал бәйбише
болса Сәнем кирген пәтте көрпеден көтерилген еди. Кемпирдиц
кеўилин әлле қандай жг.ман қыял қаплады.
«Сорыма, мынаў
ерпннц көзине шөп салып жүр ме?» Ол қызын ертнп гүбн писетугын үйге кирнп үлгерместен бәйбише бақырды.
—Ҳәй, кемиир, қызыц мында келспн!
Сәием буған қарап дәслепки ойынан ажырасты. «Ой, шошқанын гүркесиндей қыял қайда кеттиц? Ондай сумлыгы болганда, қызды шақыра ма?» Ол қызын жибермеўге ойлап көрип
сди, бул исим әнтек болар деп қызына; ,
■
'-ч
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\
—Женгене бара ғой,—деди.
Жумагүл кирип келген пәтте, төбееинен муздай суў қуйған*
дай түршиккен менен, балалық епш бирден
қашып кетиўгв
намысланды.
— Кел, кел, гөззал қыз!— Тәжим мурт үстиндеги
керпешени
қағып жиберип, тикейе сала малдасын қурынды.
— Даладан отын әкелши,—деди бәйбише оған.
Ж аз басланып
киятырған менен азанғы ҳаўа бираз сал*
қынлаў еди. Оиын үстине бәрҳа жыллы жерде отырып. териси
жуқарып қалған адамларға азан мепен от жағып чай ишиў әдет.
Жумагүл кейин бәсип, бнр дәсте жықғылды пуштарлап, қайта*
дан кирип киятырып басын көтермейин десе де,
мурт пенек
бәйбишениц шорпылдасып бир сүшискенин аклап қалды.
Ҳаял
орнынан турып қайта-қайта еснеп, Тәжимге қарап турып, еки
алақанын желкесине салып керилдн.
— Ериншегим саған, муртлы жнгит.
Тәжкм оған не деп атырсан деп қарамады да. Ҳапл шығып
кеткен сон кеўилн өскен мүрт Жумагүлге қол узатты.
— Сенн бир қармаққа түсире алман жүрмен, гөззал қыз!
Онын жүнлес ирн қолларына туттырмай қыз қаймығын едк,
жигит турып кетип қушақлап алды да, көкирегине қол салды.
Ер адамнын-қолы тшшеген асаў дсне бирден туўлады. Бақы*
рып жнбернўге пйбенсе де, ашыўдын сонғы басқышына жеткен
қыз аўзына тикирейген мургларды шаншылдырмай, арман-берман бултанлап атырғанынын үстине бәйбише кнрип қалды.
Мурт ҳеш нәрсе билмегенсип орнына отырды, қыз асығып шығып кетти.
— Ол нен?—деди бәйбише қызғаиышлы ашыўға буўлығып.
— Ҳәр .хүддлн. иййси басқа. Ийискеп көрмекшпмиздағы.
Ҳаял басын шайқады. Снын шдинде Жумагүлғе деген жек
көркўшилмк бурынғыдан да артып, анасынын қасында отырғаи
қыздын изинен барып:
— Мына бнйәдебин тынышына жүре ме,
жоқ па?!—деди
тисленип.
Жумагүлдин бети тап
қағаздай дөнди.
Қорқыныштан ва
қәддине еле кнрмеген еди. Ҳәзир ғана болған ҳәдийсени
қыз
анасынан жасыра алмады. Байдын ҳаялы тислениўи менен шығып кеткен сон:
— Буньщ ақыбети жақсы болмас,—дедн Сәием гүрсинип,
Сөйтип сол күнги ўақыя Турымбетке берилетугын ўәденк тезлеткен еди.
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* * *

Сәрсенби!!!
Бул айрықша күш пенен, гейде аса наз бенен, айтылатуғыч
күн! Усы күндн тек Ж умагүл ямаса онын анасынын танлап алған күни емес, қәдим заманлардан бери қарақалпақтын қызы •
турмысқа шығатуғын күн. Қыз узатыў ушын ҳәптенин
басқа
күнлеринин ҳәммеси мыррық. Сонын ушын да Сәнем болажақ
күйеўине келеси сәрсенбини белгилеген
еди, ўәдели күн
жаҳынлап киятыр. Сәнем үйин тазалап, барын базар етиўдин ғамын жеди. От жаҳсан иши ала түтин болатуғын печьсиз ыс баскан ҳаҳырада не сән болсын? Бул ҳақыра да көшип кеткен биреўден қалған. Сәнемнин ырымшыллығы тутып, ҳызын
биреў--»
дин ләттеси шыққан гөрдей қақырасынан узатқанша, өзлеринин
мнйнети менен исленген панадан шығарғысы келип
еди, бул
ансатқа түсе ме? Ҳәр кимнен ҳалған, көги күнге күйип ғажығаи
тасланды керегелерди жыйнаўы тийис. Қыйын болса да солай иследш Нәтийжеде төбесине кесе
тал салып, ылашық
дүзетин
алды. Писетинде бар кийимлерин жуўып жайды.
Мине енди, ҳызы усы пәскелтек ылашыҳтан узатылмақшы!
Уөдели күн де келди.
«Той десе куў бас жумалайды» дейди адамлар. Жумалзға>;ы
ҳәие? Той десе—той. Бахытқа қарай бет бурыў десе— бет бурыу.
Ж ана хожалық ушын көкирек ашыў десе тап өзи. Неге ҳеш ким
келмейди? Екеўи далаға гезек пенен шығып келип атыр.
Жесир ана менен тири жетим қыз ушын бүгинги күн ен бахытлы күн болғанлықтан олар ет жемесек те сорпа ишкендей
болайық десип бар кийимлерин кийди.
Сонем ири геўдели шырайы қағаздай адам еди. Басына
©раған сары бөз орамалынын сәўлесине
қосымша
ишиндеги
қандай да бир жалынлы дебдиўи жүзин сарғайтқан. Айналары
болмаған сон олар бир-бирин түсинискен менен өз жүзлериндеги ызалықтын зарпын сезбеди; сезгенлерин бир-бирине ескертпеди де. Тек анасы бас ораган гезде Жумагүл қасында
отырып шақын сәл!үлкейтинкиреди. Сәнем, шетлери қызыл жийекли қозаққа тоқылған,. ақ жаўлық жамылып еди, бетинин
солғынлығы да онтпа' билинбей, хошүрейден келген, бойшан
кемпир болды. Аяғындағы шерим етигин майлаўға май тапгағанына ойланып отырмастан көкке боялған бөз бешпентинин
сыртынан екп қары бөз белбеўди буўды. Буннан басқа той күня
кийингенлей кийимлери-болмаса да анасы усыған қайыл болып
масайрап жүр. Қызы күндеги кийиминде. Онын да алып қойған
■ киығмлери; жоқ. Анасындай ири денели нашардын қызарып
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пискен алмадай жүзлери ҳәр нәрсени бир қыял еткенде дөнип,
ирн ала көзлеринин қарашығы бир орнынан қозгалмай, қабағы
үйиледи. Аяғына кийер нәрсеси болмаған сон, жақында ғана
Қутымбайдын ҳаялы кийип-кийип тоздырған гөне бийик өкшели,
сири гүлмыйықлы етигин сорап алған еди, ол соны кийди. Үстиндеги баяғы гүписи гүпи, белин сол буўғаны буўған, басынца
сол пилтели топпы. Анасы онын жүрис-турысына қарап ҳәм
бүгин бахыт жолына атланатуғынын сезип қуўанады, әттен
кийимин көрип ренжийди. Өзге ел үйинен не кийим кийип келди деп сынасады-аў, сонда қысылыспасын айта бер! Бийик
өкше етиктин де тесик-тесик баслығын уста таппай өзлери жамап алған сон нақуста адамнын қолынан шыққаны белгили,
жамаўлары жабысқан ылайдай болып тур. Олар несине ойлана
берсин? Кийим таппай жүргенлер тек усылар ма, журт пенен толы, күлген күлип айтсын,түбинде перзентинин бахты жатпай,
барған жеринде тастай батып, майдай синсин! Әне сол үлкен бахыт!
Екеўиде не ислеоин билмейди. Бир отырады, бир турады.
Қонсы-қобаларға айтайын десе күйеў алдап кететуғын адам ба
деп және исениспейди. Сәл жерде данғара қылып алса, кейнинен
күйеў айныған болса, оннан хорлықлы не болсын? Булар журттай абрайлы емес, басқа жерден қыз тапса кете бередидағы,
Былай-былай жүргенде баслары ылашықтын төбесине тийип енкейиўи менен гүйменлесип сыбырласады. Бир ўақытта даладан дүрсилди еситилгендей болды. Сәнем оған қулақ салмастан қызына:
— Шашынды жуўып ал, шырағым, адамлар келсе асығыс
болар,—деп, шетлерин қыямайлап, қызыл менен нағыслаған
бөз жаўлығын манлайына сәл-пәл түсиринкиреп, қызынын жанына қумған қойды.
Жумагүлдин жүзи биресе қуў-знышқа бөленгендей, биресе
иренжигендей қубылып, анасына нг дерин билместен, орынынан
турды. Керегеге илиўли аўыз қабақты алып, ернеги жарылған сары ала қырмаға азғана айран қуйды да, үнсиз қәлпинде,
бестен таллап өрген тоқпақтай бурымларын жаздыра баслады:
—■ Апа, сени бирге әкете бергенде қәйтеди?—деди ол оғада
зарлы сес шығарып.
Кемпир жуўап орнына басын кесесине шайқап-шайқап
отырды.
— Әй, шырағым-ай! Сырын билмеген аттын сыртынан айланып бола ма? Өз бахтынды гөзлей бер. Мен өлмеспен. Ж ақсылап онысып кетсен изиннен-ақ барарман.
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Ж умагүл бурымларын тарқатып болған гезде; кемпир орнынап жопе турып, гөне сандық пеиен боқжаманыц қабатынан
шыраны қараўытып кеткеи тарақты алып, алақшыннын. үстина
қойды.
— Шырағым, шашыц не деген қалыц. Киси елнне барғаида
өз тарағыц болмаса күтә қыйын. Биреўдиц тарағын сындырып
алсац және сөз боласац, үқ! үҳ! Бир тарақ әпергендей шама
болмады-аў!
— Не қылайын, апа, жаман болса да усы тарақты әкете
беренин;—деп Жумагүл майда тислери тып-тыйпыл болғап
ағаш тарақты қолына алып, ири тйслерин бармағы менен ысыпысып жиберип, көмирдей қара қойыў шашына салды.
Базда қызы шаш ж уўса, қолына тарақ алып, оныц шашьы
тараўға қолайласа қалатуғын ананын бүгин қалай парасатлы
болып қалғаны ҳайран қаларлық! Ғағырлап қалған тери дастығын алақшынныц ернегине қойып дастанып, қызыныц ҳәрекетине де қарамай, жүзин оған көрсетпестен, кец жеци менен бетин жаўып, бир қыялап жатыр. Бирақ еки көзинен мөлтилден шкққан жае тула бедениниц еркин кетирип, басынан
кеширген ғамғумлигии тап түсиндегидей көз алдынаи бир мортебе елеслетиўге мәж бүрледи., ,
Сонша жыл интизар болып көрген жалғыз перзенти неге
тири жетим болып өстн? «Әй, қудай сенде көз жоқ», деп бир
гүбирленди де, «Ҳәснге кетсем кешире гөр» деп жағасына
түпирди... «Өзим өлип, қызыы биротала жетим қалғанда не
қылар еднм? Жалмаўыз әкесипиц ийнениц ушыкдай рейими
келмес едн. Сонда да қудай, саған шүкирлигим көп. Бул қурлы
жалғаншыда палапан шыгарып. к анат қуйрыгын
жетилДирсем
нени күсеймеи? Мине, мине ушыўга таярланып отыр. Журтлардын бнразы бир тырнаққа зар. Несине қапа боламан». Ол өзине
тәселле берип орнынаи турды: «Мен перзентти биреўден урлап
алыппан ба? Қулдыц да өз қурдасы, бийдицде өз жолдасы бар.
Мен де қатар қурбымды, өзимдей муцласларымды жыйнайын»
деп, кемпир далага шықты. Қоцсыларынан үш-төрт еркек пенен төрт-бес ҳаял-қыз жыйнап келди.
Байдыц ҳаялы айыбымды кисиге сөз қылмасын деди ме,
ямаса сонша мийнетин жарылқады ма, кеше гана бир ылақ
берген еди. Сәнем жыйналып келген қоцсыларына сол ылағын
жетелеп келип көрсетти.
— Усыны соя қойыц.
Қызы анасынын бетине келмеди. Болмаса оныц қыялыншз
ылақ сойыў орынсыз сыяқлы. Ол ертец кетип қалса, анасыныц
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арттырған дүньясыныц болғаны сол, оннан кеннн не күн көредн?
Жалгыз адампыц аўырары, сызлары бар. Соны бнле тура
еспдырманын деген менен ананын аўызынан лебиз шықты.
Енди сөз қосайын десе, ақ кекирек аианыц көкиреги қабарады.
Қүнеў деген де душпан. Есигине түснрнн болып сен үйннде
маған не иззет еттнц деп бетнце де баса бернўн де шекленбеген!...
Бул аўылда Жумагүллердиц жауик.үйер ағайин-туўғанлары
да жоц. Танысып барғандай өрис тар. Сөйтседе күйеў әкелген
кнйимлерди кийнп, Жумагүл далаға шыкты. Қүни менен шыжгырған ыссы болса да, ҳаўа бир қамша салқын, жанға жағы.млы екен. Аспанда ийненпц ушындай булт жоқ. Гүллән жулдыз
Жумагүлдиц далага шыққанына қуўанысқандай жымыцласады.
Әтирапқа көз жиберип бираз турды. Аспандағы жулдызларға,
жаца шығып киятырған айға тәжим етти. Үстиндеги кийимлёрин кийинген ўақытта хәр ким «қутлы болсын, шақ екен» дегеп
менен, айнаға қарап өз көзн менен көрмеген соц өзин бир түрли
сезеди. Айдын жақтысы менеп шатыраш көйлегиниц етегии
төмен түсирнп, жегдеснн қолына алып, ҳәр жырмашына үцнлил
қайтадан жамылады. Жане қыял етнп айналаға
көз таслайды.
Жулдызларга тнгнледи. Аспанныц батыс жағынан бир жулдыз
атылып, тас төбеге келип жогалды. Шагырайысқан жулдызларға
узақ ўақыт көз тпккен қыз өз-өзнпен гүбирленеди:
— Жулдызым жоқары, жулдызым жоқары...
Түн ишннде аспанға қарамаўга тоўбе еткен сыяқлы оц қолы
менен көйлегиниц түймесии жаздырып, көкирегине үш рет түкирди:
— Түф, түф, түф!
Асыққан пишицде тез-те? қодем атып, шацарағынан жулдыч
торизли ушқын шығып атырған үйге қарай жүрди. Бул шаққал
қәдем оныц ойыи бөлип алағадалықтан айрылған еди. Үйге ононбес қәдемдей қалғанда және нркилди. Арткна бурылып едч,
квйлецке сыяқлы биреўдиц ерип киятырғанын көрди. «япырмай,
ацлығанын қоймады», деген пикнр басында қэншелли жылдам
тез пайда болса, соншелли жылдам шыгып кеттн. Азғана ўақыт
иркилип сығаланды. Қалтырағандай болады. Ж аца ғана болған
қорқынышты естен шығарып, аспанға тағы да көз тигеди. Бул
сапары жулдызлар .жымыцласып ўақты хошлық билдиргендей,
атылмады. Қайтып көрмейтуғындан айналаға сүйсине қарап,
жаздыц түнги салқын шамалын көкирегине толтыра симиредя
де, изинен одағайлап жүргеи көйлецкеге көз қыйығын жибернц
«Ширкин Әйтеи молла ма ямаса ыурт па?» деп қәўипсинеди,
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Көйленке бул сапары көринбеди. Дәслепки пәтте көринбегенге
сүйсинип, артына, еки қапталына айналып қарады да, алдындағы үйге сүнгип кетти...
Аўылдағы кәмбағаллар арасында жасы үлкен де, кәтцуда
да Анар кемпир. Оны жаслар да, ғаррылар да күтә сыйлап,
барлық ўақытта оған ҳүрмет көрсететуғын еди. Ж ас гезинда
оғада ғайбар адам болған деп ҳәмме айтысады. Ерназар ала
көз бенен болған әнгимелерин сөз етсе, жаслар да ҳайран ҳалысатуғын еди. Аҳылға жетик, өзинин азмаз шайырлығы болғач
сон көп ҳызларға да басшы болған. Ҳәзир ол қартайса да өз
ақылы өзинде. Кимде-ким кенес сорап барса, жатқан төсегинен
басын көтерип, билген ақылын айтып, ҳәттеки урыўлар арасындағы жәнжелди шешиўге де араласып, тек ғана өз үйинин ғамы емес, бир шоқ аўылдьщ ғамын ойлап тилек тилейди екен.
Сол ушын да урыўласларынан бири бир жаққа сапар шығып
кететуғын болса, оған жолықпай кетпес.
Бирақ сол жолығатуғынлардын ҳәммеси гилен жарлылар.
Байлар, бардамлылар оннан хабар да алмайтуғын еди. Соған
қарамастан Анар кемпирди аўылда ҳәмме Аналық кемпир
дейди. Ол ақлық баласы менен туратуғын еди. Ҳәзир ақлығы
жигит қатарына қосылып киятыр. А қ ' қапшықтьщ ашлығында
ғаррысы да, улы да келини де қайтыс болып, жалғыз жетимек
ақлықты оған тири таслап кеткен. Анар кемгшр туўралы журтлардын айтқанларына исенбей, биразлар талай мәртебе үйинич
сыртынан анлып, не айтатуғынын тьщлап та жүреди.
Бир күни аўылласы Мәмбетмурат дейтуғын кәмбағал жигит
қыз алатуғын болыпты.
Қурғыр дүнья қандай қыйын! Қандай қашық! Суўдай қолда
турмайды! Қуўсан жеткермейди. Мәмбетмурат та усылай ойлаған менен дүньядан тақ өтиў ацсат па, сон’ ол жөнинде умы*
тып тек қыз алыўды мақсет етеди. Анасыньщ өлсем асыма ж арар деген сыйырын сатпаса бойдақшылық пенен күн кешириўден басқа мүмкиншилик қалмайды. Оны да тек женге көйлек
ушын сатпақшы болыпты. «Бул да жақсы,—деп қўўанды ' өз
анасы, еле де кәмбағал жерге шегин түскенин айта бер, балам.
Болмаса түгимиз қалмас еди». Мине, сол Мәмбетмурат та Анар
кемпирге ойласпай кетиў иске кесапатын тийгизиўи йўмкин деп,
рннан пәтия алып сыйырын базарға тартады. Сол күйи Мәмбетмураттын өз анасынан бетер Аналық кемпир көп қыйналып
түни менен уйықламай:
'
•— Мәмбетмурат шырағым-ай!
Қалаға аман-саў барғай.
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Пулы көп ақылсыз адамға,
Көк сыйырын дус қылғай»,—деп бәйит айтып,
еки жағасынан қол айырмай, өрели танды кирпик қақпай атырғанын еситкенлер, аўыздан аўызға өткерип айтып жүреди. Анығында, Аналықтын Мәмбетмураттан көк тийин дәмеси болмаған. Әкелген сыйлығын да алмапты. Сол сол екен, Анар кемпир
аўыл арасында онша абройсыз болмады...
Түн ишинде жаўлығыи басына бүркеп кирип келген Жумагүлдин мақсети де журт айтысатуғын усы Аналық кемпирге
кирип, сәлем бериў ҳәм пәтия алыў еди. Саратан өтип ҳәсеттин
басланғанына қарамастан қара үйдин ортасынан ойылған жер
ошақта қызыл жынғыл дәстеси менен жанып атыр. Жалыны
шанараққа тийип турған оттын ҳәўирине үйдин иши ысып кетипти. Он төрт-онбес жастағы бала жигит оттын аптабына шыдай
алмай, шеп қолынын алақанын манлайына тутып, отынды аратура бир ысырып қояды.
Үйдин керегесине иштен алашалар тутылып қойылған. Шанарақтан басқа жерден ҳеш қандай шамал киретуғын емес.
Астына еки қат кийиз төсеп Аналық кемпир қақ жаўырыныыан жатыр. Үйдин ишин қаплаған ыссы ҳәўир сирә тәсийир етпегендей, тарамысланған жинишке қолы менен бетин сэл-пәл қымтап, үсти-үстине кекирип, ҳәлсиз даўысы менен :«Үүҳ жаным» ден
зорға-зорға дем алады.
Қыз кирип келгенде, бетине бирден ыссы ҳәўир урды. Сондз
да ол алқымынын астынан тартып алған қызыл жаўлығын жаздыра қоймайды. Үйде ер бала отырғанлықтан ба, қайтама орамалынын алқымыньщ астына қайырылған қыйығын аўзына
жақынлатты. Бала жалан бас отыр еди. Өсик шашларын от
шарпыған ба, ушлары сарғайыпты. Бетлери қып-қызыл. Еки
тулымын от шарпығаны беп-белгили. Ушлары күйрелген. Қыз
буған көз астынан қарады да ер балаға от жақтырмайын деп,
келе сала отты *өзи ысырды. Әтештаннын сыртынан шығып жанып атырған ж ас жынғылдьгн көбигин атөшкир менен қысып
ошаққа қайтарып салды. Жоқары көтерилип қайтадан күл болып түскен ушқын үй ишин қаплап кеткен еди, оларды сипсе
менен сыйырып ошақтын басын жыйнақластырды. Қемпир ж амылып атырған айдыллы көрпенин бир мүйеши алақшынға тү«
сип атыр еди. Оны арманырақ ысырып кемпирдин жән-жағын
қымтпстырды. Қемпирдин көкирек сырылдысынан өзге ҳеш
қандай сес-сыпа еситилмейди. Қыз да.
бала
да бир-биринен
уяла ма, бирин -бири сынай ма, ҳеш қандай үн қатыспады.
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Қыз кгпаи табақ бетке шығып, қара қуманды суўга толтырып о|қа кпГиш. «Бунысы дурыс. Дпам Iуў ден журиўи итима.т.
Бағанадан оери қойғанда қайиан турар едн. Қыз деген бале
ғой, бирден бн.пе қойды», деп ойлаган Аналықтын баласы сойлемеген менен, келген қыздын қылыгынз иишнен қуўанып, жымжырг.
Кемпир әллен ўақытта көкирегин басып, улынан жыллы суу
сорады. Қыз асықпастан үлкен қабақтағы суўдан одеп шәцгил
қабаққа, оннан сон сары зереиге қуйды. Онын үстине қайнаған
суў қуйып шабыстырып кемпирднн аўзына тутты.
— Мә, шеше!
Кемпир сәл ғапа басын көтерип еди, қыз қос қолы мепея
зсрендеги суўды нзи бир уртлап көрди де, бир қолы менен кемпирдии басын сүйеди. Кемпнрдиц жуқа еринлери қаязып кегкен екен. Аўзына суў тийген сон тили гүрмелиўге келип сести.ч
шығарды.
— Қайырқомлық етип атырған қыз бала ғой'
— Апа, қалай билдиц?—деди баласы қасына келип.
— Шырағым, билмей қәйтейин,— деди де кемпнр демин белнп алды.— Билмей қәйтейин, сен болғанда кесеге қуйып аўзымды күйдирер един. Мыпаў қыз баланын ҳийлеси. Ерпнз
кызмет етиўди де үйреннп қалған.
Бул сөз қызға унамаған болса керек, кемппрднн қырық қатг.анған бетине тнгилген нәзерин бирден т«мён алды. От ҳоўнрине шыдамай қәм қысынғанлықтан жүзн және қызарды.
Кемпир еки нннинен дем алып, жәпе бир рет «үҳ!» деген сон
иштеги дебдиўи бир қанша жеииллегепден;
— Қай баласан?—деп сорады көзпп ашпастан.
— А1ен,—деди қыз сынсыған әлпайым даўыс пенен.
— Менин ким? Агьщды, затъщды айт!—Кемпир бираз тиришеленип кетти.
— Жумагүлмен...
— Дурыслап айт. Жумагүл деген бизнн аўылдын ҳор үйнн*
де бар. Нурлыбай!—деди ол ақлығыпа.— Ямаса келинлердин
биреўи ме? Сен-ақ айтып жибере ғой.
Жумагүл я әкесинин, я анасынын атын айтарын билмей ты*
ғылып қалған еди.
— Жесир қатынныц қызы,—деди Нурлыбай.
Аўылдын адамлары көбинесе Сәнемди жесир қатын дел
айтатуғын еди. Соған қулагы уГгренпп кеткенликтен бе, ямаса
анаў баланын балалкқ етип шынын айтқанып кеўлине келтир*
мейнн деди ме, Жумагүл ашыўланбай тыныш отыра берди.
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Кемпир ақлығыиа «өйдеме, бий әдеп» деп Жумагүлдин ке>
ўилин алмақшы болып еди.
— Зынны жоқ, шеше,—деп Жумагүл жуўап берди.—Солай
екени ырас. Айды етек пенен жаўыг- бола ма?
— Сәием келиннин қызымысан?
— Аўа.
— Ҳе, шырағым, жат жерде чкеннин атын айта бер. Ананиын атын айтқанын айып болады.
Жумагүлдин әкесинен кемпирдин хабары бар еди. Сонда
да ол жөнипле қайтып гәп қозғамай бнразға шекем ойланып
жатты. Үсти-үстине және кекире баслады. Бир ўақытта қыздын не себеп келгенине түсинип:
— Нурлыбай!—деди баласына.—Д алаға шығып тур. Қыз
апан сеннен уялып қеш нәрсе айта алмай отырған шығар.
Бала егленип турмастан далаға шығып кетти.
— Жол болсын, қызым?
Жумагүл әнгимени неден басларын билмей тығыла берди.
•Баслағандай қолайлы сөз аўзына да келе қоймады. Қемпир
қыздын қыялына жылдам түсинди:
— Айта бер, қызым. Бағана -апан айтып кетнп еди.
Жумагүл қалтасына қолын суғып, қызыл шүберекке түйген
түйиншигин кемпирге усыпды.
— Мә, шеше, чай алып ишерсен. Бүгин кетпекши усайман.
Қыздын даўысында қандай да бир қайғынын *пзи билинии,
күтә тарғылланып шықты.
— Бахтынды алла ашсын, қызым. Бирақ қай ўақытта да
Қарақалпақтын қызы бол: Халық, хәр заманга бир заман
дейди, бул заманагөй бол деген ғәп. Өзим араласып көрмесемде еситип жатырман. Бурынғы патша қулап, енди қой үстине торғай жумалап, жесир қатын мын қой айдайтуғын заман орнайды деседи жуот. Сол ўақытта да
қурғыр хаял-ҳаял
болып қалады ғой...— Кемпнр сәл керилинкиреп басындағы
дастыққа жаўырынын тирегиси келгенин Жумагүл түсинип, басын сүйеди. Қемпир тикленинкиреп алып демин бөлип-бөлип сөнлеГ/ берди.— Қызым, орны келген жерде күтә тартыншақ та
болма. Мен бир заманлары қыз болып ержеткен едим. Заман
ғаўасатлы еди. Хийўа ханы елди бүлдирди. Ерназар ала көз
қусаған қарақалпақтын жайсан, баслы жигитлери сол ханнын
қарсылығына төтепки бере билди. Бирақ бийлердин алаўызлығынаи ол да қолға түсти. Бир ж ола... бул қыстын қатты боранлы күни еди... Қудықтын басында суў алып турсам, ханпынеки жаллаты Ерназарды пияда қәлпинде қар үстинен жалан-
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аяқ айдап баратыр екен. Жигитке реймим түсип, дәрриў етнгимди шешип бердим. Ерназар да мәрт екен. Етикти ала сала
қонышын қайырып жиберип аяғына илдирди... Сонда ол «Билмеген екенмен, қарақалпақтын мәрт қызлары бар екен»—деп
еди... Ҳақыйқатында да онын билмегени дурыс. Қырық қыздыц
Гүлайымы. Мәспатшанын Айпаршасы, Алпамыстын Гүлпаршыны қандай болған! Қарақалпақтьщ, қай қызы да олардач
қалыспайды. Бирақ, шырағым, қалай болса да Ерназардыц
сөзин қәр бир қарақалпақ қызы есинде сақлаўы керек. Аўыр
күнлерге мәрт болыў дәркар, Ел ушын жан аямасан ел сыйлайды. Әй, қызым, мен өзим туўралы көбирек сөйлеп жибердим, бурын еситкен де шығарсан...
Ол ернин жыбырлатып қыздан және суў сорады. Тацлайын,
/Обитип сөзин даўам етти:
— Ал енди, сен және бир нәрсени умытпа. Мәрт боламац
деп ерице қарсы турып жүрме, Пирим Бийбипатпанын нәсиятын орынла...
Қыз кемпирдиц ҳәр бир сөзин ядлап алайын дегендей үнсиз
тыцлап отыр. Кемпир өзиниц сүйеги шығып турған қоллары
менен қыздын тоқпақтай билегин сыйпап нәсиятлай берди.
— Билесен бе? Бийбипатпа енемиз ерине ҳеш ўақытта бир
аўыз қарсы сөйлемеген. Ериц-пириц. Бетине қарадын, не, дозақый болдын не? Бийбипатпа енемиз ери дүзден жумыс ислец
келгенде қапталына бес-алты қызыл шыбықты әкелип қояды
екен. Садаған кетейин енемиз, сонда ери жумыстан ашыўланыл
келсе уратуғын шыбық излеп те ҳәлекленбесин деген ғой. Соныц ушын да оныц денеси дозаққа күймепти...
Кемпир әнгимесин үзип таслап және бираз ўақыт ыцқылдап жатты. Және кекирди:
— Ҳәй-ҳәй, жаным, ж ана жай берди ғой.
•— Шеше, аўырып қалдыцыз ба?—деди Ж умагүл кемпирдиц
не ушын бундай жағдайда жатырғанын билгиси келип.
— А ў а, шырағым. Есинде болсын, түстен кейин қәстенин ҳалын сораўға болмайды. Ж умагүл, саған және бир, нәсият, мал
шақынан адам тилинен байланады. Усыған итибар қыл...
Ж умагүл есте сақлайман дегендей кемпирдиц күнн мененги
сөзин мақуллап, басын бир шайқады да:
— Яқшы, шеше,—деди.
Кемпир кем-кем ҳәлленйп, Жумагүлге бар тапқан нәсиятын
айтып узақ сөйлесип ж атты .. .
— Бийкеш!—деген даўыс еситилмегенде, кемпирдиц сөзи ада
болмас едн. Сонда да ол үйде өзин қалай тутыў, қайнағаларға
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қалай ийбе етиў, қәйинлери менен қалай
дәлкеклесиў,
келин
болған елинин қызларына қалай женге бплыүдын жолларыц
туси |дирип улгерди.
Кирип келген ҳаял басындағы ҳанўанқаслап ораган орамалынын халқасы менен аўзын басқанын билмей-ақ қалды...
— Әй, бийәдеп,—деди кемпир синири шыққан шандыр мурнын гижирейтип.—ДАеиин үстиме неге сес шығарып келесен?!
Келиншек еки қолын алдына қаўсырып, кемпирден кеширим
сөрады'
— Бир сапарға кеширин, енежан.
— Яқшы, яқшы. Енди— Жумагүлди ертип кете бер. Күйеў баланын, қудалардын алдында басылып қалман. Менин жолыма
да күйеў бала бир иркилсин,—деди кемпир қуўнақ ғана сөйлеп.
Буннан кейин Жумагүл де, келген келиншек те көп иркилмеди. Аналық кемпир ақ пэтиясын берип, көрпесин басына
жамылып қәдимги қәлпинде жатып қалды.
...Ярым ақшам аўдарылған мәҳәлде Жумагүл күйеўдин қасында келген жигиттин атына мингести. Перзентине ҳақ сапар,
ҳақ жол тилеўи менен Сәнем қала берди. Қыз кеткен сон, онын
менен ҳеш кимнин иси болмай үйлерине тарқады. Енди жалғызлық басына түеип бийшара Сәнем
еки
жағасын қымтап,
үйге кириўден дүс төменине түсип, ийинлери селкилдеўи менен
жылап жатты.

6
Аўыл аса етекли ел болмағанлықтан ба, бир үйде қандай
ҳәдийсе болса, ертенине еситпеген адам қалмас еди. Әсиресе
қызлар жөниндеги әнгиме аўыздан-аўызға тез өте қояды. Қутымбайдын үй-иши Жумагүлдин узатылғанлығын ҳәммеден бурын еснтти. Өйткени Әйтен молла азанғы чайды байдикинеп
ишиў ушын усы хабарды бәнелеп келди.
— Өзин насаз молла екенсен,—деди Тәжим мурт байдан
бурын.— Басын дуўалап тасламассан ба, онын. Өзиме айтқанда үйине келтирип беретуғын едим.
Сонғы ўақытта үй ишинде мусаллаты шығып жатып алғанға
ма, яки оннан қәўпи бар ма, Тәжим муртты бай онша унатпайтуғын еди, ал керегеге қыстырыўлы
бесатарына
көзи түссе,
илажсыздан айтқанына мөлтилдей береди. Бәрқулла билимлигине исенип пайғамбар есаплап жүрген молласына мурттык
айтқан сөзи байдын есин ендиргендей болды: бир нашарды дуўалай алмаған молла, оған қалай шалғай жаўып, қыл көпирде
жетелейди.
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— ӘА, инилерим,—деди молла усыларға түсингендей—Ҳәр
нэрсенин ўақты-соти бар. Дуўалаўды билдимдағы^бирақ келешекти ойлап едим. Дуўадан кейин үйиме келсе, ақылы-зайыл
болыўы итимал. Сол ушын сизлерге исенип едим...
Бай -оиын сөзин дурыс пәмлеп, сонғы қыялынан ажырасқанша асықты.
— Буған мен де ўәде берген едим,—деди бай Тәжимге қарап.—Келиспесе не илаж? Ал енди, моллеке,—деп ол Әйтепге
бурылды.— Ендпги жағында бир илажын таўып, күшикди көрсет. Аўма болса, жибересендағы.—Д уўа мал шығарама? Тийген
күйеўинен айрылып изине ерсе, әне күшин сонда көринип, журт
жағасын услайды. Қалай айтаман, Тәжим! Уаха-ха-ха!
Байдын ғарқылдысына басқалары үн қоспай, тек мыйықларынан күлди. Қазан-табақ бетте отырған бәйбише бир ж акынан бул ўақыяға қуўанса, бир жағынан есигиндеги тилсиз
хызметкеринен айрылғанына қыйналып отыр. Еринин көзин
алып муртқа «енди бизге қарап қалдын ба» дегендей алмагезек
қас қағып қояды. Ал, Тәжим оньщ қылығына тек муртын сыйпаўы менен үнсиз жуўап береди.
Қутымбайдьщ үйинен Тәжим мурттьщ шыққысы келмес, ол
ушын буннан басқа жерде^ қәз табылмастан еди, азаниан
кешке шекем тез-тез айнаға қарап
муртына пәрдоз
бергени
оолмаса, жумысы жоқ. Байдық ҳаялынын хош қылықлы назын өләмата уната бермеседе, сыр бермейди. Әлле нәрсенл
күткен болады, не күткеиин өзгелер түсинип жарымайды, көбннесе ҳаял-қыз бенен ойын-заўық қурыўды сүйетуғын ол
Шайдаковтьщ жецисинен кенин пүткиллей өзгеше. Бурын
сийрек келетуғын аўылына көбирек келетуғын болып алды.
Айбат болсын деп, муртын соцғы гезде еркине жиберген. Сүйир жақларындағы өсигирек еки алмасы артығырақ шийкн
гөш жабыстырылғандай бәрҳә қызарып турады. Оныц үстине
жағын басып, қулағьша жақынлаған муртлары оған әлле қандай айбатқа үстеме хошрейлик те берип туратуғын еди. Үй
аўлақ болған гезде байдьщ ҳаялы менен қосыла айнаға қараса, мардыйып жатып алады да, арық бәйбише оны шалқасын .1
жатқарып қойып муртларын сыйгалап отырады. Бул қылығып
Ж умагүл екинши рет көргелн мурттыц кейпи бираз түсинкиреп, өзине суйықлаў қарап киятырғанын сезгели бәйбише Сэнемнин я Жумагүлдин кәрин ислеп қойыўды Нурымға тапсыр*
ған еди. Жийен баласы еле белгили жуўмақ шығарып үлгерч
мей-ақ, Ж умагүл кетип қалды. Енди анасына не қылыў керек.
Бәйбише әне ўсы жөиннде онлайды. Тэжим мурт қызға және
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асылысқаны болыаса, шын ықласы ыенен берилмеген тәрнзли
еди, егер олай болғанда, демине нан писип турган мурт опы
шыдатпас еди. Деген менен ол өзин бир түрли сезеди. Себебиие
толық түсинбейди. Азанғы чайдын пәтиясын ислеп, молла кеткеннен кейин:
— Бизиц жатысымыз көбейди,—деди мурт байға.— Егер беретуғынын болмаса тез айт, ақыры жигитлернм мени күтин
аш жатыр.
Тәжим мурттыц бәне менен үйде бола бергенин мақул көрип, онын жасырын адамлары ушын мал бергизиўге жорта
қарсылық көрсетип жүрген хаялы еди.
— Айналдырған отыз сыйырдыц екеўин қалай бересец,—
деди ол бул сапары да ерине қарап.
— Нәзелим бәйбише, олай деме! Бизин мақсетимиз еки сыйыр сойып жеп, қалған малларыцды қолыцда қалдырыў. Усылайынша қэр ким малын қызғанып жигитлердн топлай алмаған соц Шайдаков деген қандай ойқап салып кетти. Қайтадан
бас көтерип ойқанды биз салмасақ ким салады?...
Байдын майқарындай жылтыр жүзи төмен қарап, шоқ, күйнк шецгелдей, сақалы алқымына тирелип, әллен ўақыттан соц:— Өзин айтқан атларды да усы сапары әкетесен бе?—дедн.
— Қуда қәлесе. Оны өзиц менен бурын келистик ғой!
Тәжим мурттыц анық кетермен болғанына хаял жүдә ишқыста. Арық денеси кем-кемнен қуўырылып, ҳеш жерге сыймай
Ка^атыр. Ж уқа геўдеге енген ашыў сыртқа шыққанша ишин
дүбирлетти. Бирақ отырғанлардыц қайсысына сөйлеўдин есабын таппайды, олар периштеси басым еркеклер.
Дәрриў орнынан турып, ас үйге кирди. Сәнем әлле қашан
келип нәҳән қазанға айран атлап отыр екен. Мунлас жалғыз
перзенгн, сырлас сүйенишин узатып салған соц жылай бергенлнктен, көзиниц алды көгерип, бети-аўзы қалқынын деген едп.
Кирип келген бәйбишени ацламады.
— Тойып секиресец-а?—деди, бәйбише, аяғыи ат басқандай
бақырып. Ол қаншама иләнәзик, шынжаў ҳаял болған менея
даўысы ашшы еди, шицкилдиси Сәнемниц жети жүйресинен
өтип, ырғып-ақ турды.
—«Көптен бери есигинде қылт етпей жумысынды ислеп киятырмыз. Қызымныц балалығын да, ержеткенин де
көрип еди,
минезимизди билетуғын еди. Байдыц ҳаялы тәселле берер, жубатар» деп дәмеленип отырғаида, оныц ҳәкирецлеп келиўи, иши
жаралы Сәнемнин тақатын кетирди:
— Неге тойып секиремен, сицлим?
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— Умыттын ба? Жалынып келгенин есиннен демде шығыпч
ты сенин!—деп бәйбише аўзынын суўын жутынып, тисленди.
Онысыз да мийи ғаў-ғаў болып турған Сәнем не болғанын,
ие дегенин сезбей сөйлей берди:
— Жуўыидынды бергенде мутқа берип отырғанын жоқ.
Мийнетимнин арқасында ишип жүрмен. Иске жарамай қалғанда ҳәттеки шөбире тасламайтуғынынды билемен сенип. Өйтпп
езим күйип турғанда, аўызынды тартып ура берме, синлим!...
Қамыт ағаштай арық бәйбишенин сиркеси суў көтермей,
Сәнемнин қолынан тартып, үйинен қуўып шықты.
— Сендейлерге жуўындым да көп. Қайтып кезиме керинбе'
Сәнем қарсыласпады. Әстен шықты да кетти. Бирақ есикти
атлаган гезде:
— Сенде ҳақым көп, берген ылағынды ҳақы деп ойлама.
Ол аўыз бастырығын, бәйбише,—деди зилли сөйлеп. Бәйбише
оған кисимисен, ийтписен деп жуўап бериў түўе, ызылдаған
шыбын шелли көрмей, қайтын сөйлетиеў ушын бара енсесинен
басып еди. Улы-дүрсилди, пыснаспа басланды.
Бул
мәҳәлде
Нурым екинши үйде еди, ҳаяллардын даўрығын еситип> жуўырып-ақ келди.
— Бул не шаўқым?
— Мына дуз урғыр маған жала ж абаж ақ, жийен бала!
— Не деп?
Сәнем ашыў менен болған ўақыяны айтпақшы болып турды да, және «қайтып келер есикти қатты жаппайын» деп өйлады. Бул жағдайдан ҳаял пайдаланып «Қызынды неге ой.ласнай бердин десем, жағама шаргша асылды»,—деди.
— Қәйним, ер жеткен қызды қалай сақлап отыраман? Ойласқан меьен де мынаўынпын жартыўлы кенес бералмайтуғынын билдим. Сол ушын сөзимди зая қылмадым буған.
— Әне, бул мени сөйтип кемситеди. Мен қызын моллаға
әпериўди ойлап жүр едим. Сол ушын ойласпады.
— Қызым өз тенине кетти!—деди кемпир ашыўы менен
онын сөзин бөлип.
— Ҳимм,—деди Нурым муртын сыйпап,—Бай дайым маған
еск ^тсе де, мен сенин қызынды моллаға ылайық көрмей, қай*
тарып жүр едим. Еле сизлердин кеўлиниз аспанда екен ҳз,
ҳа,... өзим паспанда болсам да, кеўилим әл-аспанда деген
ҳа, ҳа...
Сәнем көп тартысып турмай басына тартқан жаўлығын дүзестирип жым-жырт кетип баратырған еди. Нурым изинен даўыслады.
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— Қайда баратырсан?
— Гойып алған сон кеткенидағы.
Нурым бәйбишеге көз қысты да:
— Кел, женге!—деди Сәнемге әлпайым ғана. Бирақ ол қанша сыр бермей баўырмаилық көрсетпекши болған менен даўысы онша өзгере қоймаған еди. Сәнем түсинбеди. Кеткени
менен де қолайлы жер таба алмайтуғын болғанлықтан қайтып
изине оралды.
«Ж ала жапты дегеним не қылғаным, мынаў аўызыпа берик
кемпир екен, енди сорым қайнап билип қоймаса болар еди»
део қорықты қаял. Сөйтип ол жийен қәйнисинин сөзин жықпа*
ға-н киси қусап, оны аса қайырқом адам сыпатында көрсетки*
си келди:
— Сенин мийирманлығынды билсе жақсы ғой.
Сәнем қайтып сөйлеспестен айран атлаў ушын таярлап қой*
ған қртығын қазанға қуйып жумысына киристи. Бирақ бәйбпшенин ишиндеги гүгтикей тарқамады.
— Усы жийен баланын жүреги дым әззи ме деймен. Досқа
да, душпанға да ерип кетеди,—деп ол ери менен мурт отырған
отаўға сөйлене кирди.
— Зыяны жоқ, ойлағаны бар шығар,—деди бай, Нурымныа
ҳәрекетлерин қуўатлап.
* * #
Сәнемде бурынғы азғана ўақты хошлықтын изи де қалма*
ған. Келсе де сөйлемейди, кетсе де сөйлемейди. Үйине келсе
бир майдан жылап, маўқын басқаннан кейин көрпесиие аиқ
узатады. Қызынан хабар-атар жоқ. Оны сағынып жүзи де сарғая баслады. Ал байдын. ҳаялы ҳәр бир қәдеминен қәўипсинип,
Сәнеынин көзин жойғанша асығып, ҳәр қыйлы сумлықларды
ойлап көреди.
Байдын бир бийеси шаншыўлатын өлип-, гүллән гөшин қақлан, уйдеги сырыққа илдирип қойған еди. Ертенине гөштин
бир талы қалмапты. Биреў алып кетти ме, ямаса ийт жеп қойды ма, белгисиз. Ерине қарсылық көрсетиўге бәне таппай, Сонемнен қалай етип дық аларын билмей жүрген бәйбишеге бул
ү.пкен бир сылтаў болды.
Нурымды үйинен ертип әкелип:
— Мынаў буралқыдан аўлақ емес,—деди ол Сәнемге қол
шошайтып.— Енди қызынын изинен кеткиси келип жүр. Соғаи
дәстүрхан қылыў ушын алғаш Ж о-жоқ, кбрсет, жийен бала,
көримди буған.
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Бэйбишенин өзине қарағанда жас болғаны менен анық айцасқа келгенде женилетуғынын Сәнем сезетуғын еди. Бәйбише
де түсипеди екен. Сонлықтан Нурымды ертип келип отыр.
Урлықшы деген атақты алыў кимге жекил? Сәнемииц жығырданы қайнаи, намысы бетине шыцты.
— Аўзына келгенин сандырақлама, си? шм! Қәрсен айт,
көрмесен еки жгрден қыс. Биз арымызды сататуғыи адам
смеспиз...
Сирә усындан аўыр сызди еситемен дег' ойлап па? Есигиндеги хызметкеринин сөзи арьпү сүйегии тесип, жуқа . терисине
сыймай, қазандағы атлаўды алып Сәнемнин басына дөндирип
қалмасын ба? Тас төбесинен аяқ ушына шекем күйип турғдп >
Сәнсм пайын жнбермей, гүбидеги пискекти суўырып ала-сала
Озкбишешш көк желкесине қойып жиберди. Жаслайынан ыийнет ненеи қайнап пискен дуғыжым билектин күши, сүйеги шыгьш '.'ленэз!)кленген бәйбишени зир-зир қатырды. Сәнем оныц
мспсн де қарап қойған жоқ. Пискекти үш-төрт дөндирди. Нурым арашаға сөз қоспай, булар қуры бақырысып тарқасады—
гой деп тур еди:
— Ҳ аў, жийен бала, өлтиретуғын болды, не қылып турсац!
—деп бәйбише жалбарынғанда барып, есине епди келгендей
қосбаўынан пышағын ала сала Сәнемге умтылды. Пышақты
көргенде оныц жүзинде .қап қалмай, бөздей дөнди, еки көзи
уясынан шығып кете жазлап даўысыныц барғанынша бақырды;
— Келе гөриц-үў!!
Қонсылардан жәрде.м келгеише Нурымды қасына жолатпаў
ушын гшскегин өрли-ғырлы силтеп ж үр. Пышақтын бир жылг
стип кеткенине жэне бир рет көзи түскенликтен қорқып кетип,
көзин жумған еди. Бул пайттан Нурым пайдаланып, пискектиц
басын шеп қолы менен услап Сәнемди қыпсара қушақлады.
Жан-жақтан қонсы-қобалар келемен дегенше астына бүгирлегип басып, Сәнемнин бир қулағын тып-тыйпыл етиг> кести да
алды. Қан жосып, сорлы шырқырады да қалдш. Онын шынғырғанын еситкен қонсылар дүсирлесип келген мәқәлде, Нурым пышағыныц қанын шалғайына сыпырып ҳеш нэрсе көрмегендей шығып баратыр еди, келгенлер ҳәдийсени көрип, оиы
шыгарыастан ергенекке кепсерленип турып алды. Қонсылардкн арасында Өтәмбет палўан деген де бар еди, онын таў тасы.чдай шымыры, бөлек-бөлек булшық етлери нарттай қызарып. кәмбағаллықтын себебипен көйлек таппай, жийденин қабығына боялған саргыш түсли шекпенин алтай ж аз тасламай60
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тугын, бнрақ бәрҳа белнн кепднр жип пенен бослаў буўып жүретуғып қарыўлы ҳәм айбатлы адам еди. Нурым оны көрип
ҳорықты, бираҳ сыр берғиси келмей айбат шегии;;
— Қәне, жолдан шыгын!—деп еди.
— Л\ине, саган жолдан шығыў!—дсп алға илгерилеп барыт
онын қулақ шекеспне шаппаты менен алдырыи жиберип еди,
Нүрым түби шнрик торанғылдай қапталына гүрис етти. Өтәмбег және телпекшн еди, оны сезген Нурым;
— Сен пеге мепи қыйнайеан. Л\ен урыны жазаладым ғой!—
деди даўыеы нзгерип жыламеырап.
Жыйпалғаллар да, Өтәмбет те ан-тан болысты. Өтәмбег
г-икиринен қайтып оны геппеди, бирақ уры пышықтын желкесн*
нен жеркенил услагандай, оиын да желкесинен көтерип далага шыгарып жнберди. Сөйтип ергенектин алдындағы
бәйбишеге кеўил берместен:
— Ғ.ле анықлағап сон көремиз,—деп, Өтәмбет налўан өзиниц қасында гурган жолдасларыиа ымлап еди, олар Сәнемге
қайырқом болып, көгернп үйине әкетти.
Қызарып пнскен ғарбыздын жарығынан сорғалаған суўдай
тамшылаған қан ылашығына жеткенше тыйылмады. Ҳәр кич
ҳәр қыйлы иләж ойлап та көрди. Виреўлер ыслық күйдирип,
екиншилери күл салып атыр. Ақыры тыйылды.
Сәнем сәскеге тамап есин жыйды. Өзинин гөне айдыллысын қақ-қақ айырып, адамлар онын басын таиып таслаган
екен.
Ол адамларға өзин ақлап урлық етпегенин айтайын десе,
байдын ҳаялынын ғарлығын өз ўақтында әшкараламағаны
күйинишли. Енди айтқан менен ашыў үстинде жабылған жала
дег' онын сөзипе ким исенеди?...
Бир қулағы болмаған сон бийшаранын кисиге көрингендеч
эпшери де қалмады. Жалғыз қызын бир көриўге ынтыгып жүре
берди. Аўызы бос, тили узын бпреўлердиц:
«Урлық етип қулағын кестирген кемпир»,—деген
насақ
сөзди таратып жибергенн бетипе бес ели ширкеў. Далага шықпай жатады. Жала сөзден бой көтере алмай, ҳәлсизленгеи үстипе ҳэлсизленеди. Тамақтан да қалды. Оныц бул жағдайыа
тусинген жақын қоцсылары Сәнемге күнине бир реттен жутып
бериўте ғана жарады. Оларға өлпен даўысы менен рахмет айгқаны болмаса түргелип жемейди. Өлип баратырғанын сезсе ғана
аўзына гамақ салады. Қызын излеп кетейин десе «анасы сондан со.ндай екен» дегеи насақ сөз қызыма
ерип, бетине перде
боларман, күйсем өзим күйейин, жансам өзим жанайын» дел
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ойлайды. Қудаға қәншелли ҳоси болмайын десе де, гейде оны
ғарғап, усындай азап пенен узақ өмир берип қойганына налыс
етеди. Базда жана қүкимет туўралы адамлардан ызын-сызыц гәп
еситсе, келешектен үмитленип, өзинше «Қутымбай сыяқлы душпанларымнын үстине шығып бәйбишесин
өз орныма жумсап,
ҳәз етсем», деп қыялланады. Бирақ басып-жарып, душпанынан
пай әперетуғын ул баласы болмаған сон, бул ойын өзи бийкарлап,
келешектен және умит узеди. Жалғыз қызынын қандай ҳалда
екенин билиўге тырысқан менен бардым-келдим адам да керм-ейди. Өзи излеп кетиўди ойлап көреди де, және бийтаныо
елатқа уСы түри менен барып қызын намысландырыўдан
тартынады...
7

Ж умагүл мингескен ат иләҳийда нри, зәнгисине анаў-мынаў
келте адамньщ аяғы жетпейтуғын, өзи нәятый жорға
яўмыты
ат екен. Аўылдан шыққалы жер танабын қуўырып, үстине мингенлерди аспа бесиктегидей шайқатылдырып, ҳаслаи бийазар
киятыр. Еркин дәрьядан шыққалы пысқырып жортып таза
келиншекти Манғыт урыўына апарып түсиргенше тақаты шыдамағандай, суўлығын шайнап алдына өнменлейди. Даўыт көлдин ултанындағы қатқалақларда жолды шақырлатып, базы
бир жинишке соқпақларды Оуркеген қамыслықты баўыры монен жапырып, оқыранады жаныўар. Жолдын еки әтирапына
арнаўлы түрде егилгепдей қалын қамыс иенен жынғыллар,
шенгелликлер қора қыспаларындай ушықыйырсыз сызыла
артта қалады. Жолға жақын бүклерден «пырр-пырр» етип
үркип ушқан қырғаўылларға базда-базда атлардын қулақлары
селтен-селтен етеди. Ат туяғынын дүрсилдисинен қашқан қояплар жол бойынша қара көрим жуўырысып, қапталдағы қалынлыққа синип жоғалады. Жаз айыпып азанында ескен өлпеп
1памалдын шөплерди әсте ғана қозғап сытырлатып турғаны
буларға билинбейди. Себебп олардыц тек жол өнднриўден басқа ойлары жоқтай. Бнр-бирч менен сөйлеспейди. Турымбет пенен бирге барған жигит Әбди деген еди. Жумагүл дәстүр бойышпа өзинин ери емес, сол жигитке мингесип киятыр. Турымбет Әбдини гс көрип бнр нәрсе деп дэлкеклескиси келе ме,
ямаса ол өз үйине әкетип қалар деп қорқа ма, гейде онын менен қапталласып айдайды. Бирақ
минген аты
Әбдиникинеи
пәслеў болғансон және я изде қалады, я озады. Ал оныц қылықларына Жумагүлдин кеўли рыйза. Қәне, бәрҳә қапталла-
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сып ат шаўып зәигилессе! Жумагүлдин кеўли өскин. Егер ор*
таға ылақ гагланғанда гар 1 ы<ып барыўдан қайтпас еди! Бурын
минип көрмеген менен тойларда узақтан қарап көргенлери бар,
бир тәўекел етсе болады. Ол өз ойларынан өзи уялып, жигитлерге билдирмей мыйық тартады. Ылақ тартысыў
түўе аяғында зәнги де жоқ. Аўылдан шығар ўақытта да қеш ким елестирмепти. Турымбет әкелип кийгизген мәсинин қонышынан тептик
ыштанынын балақлары да шығып кеткен. Еле де күннин жыллы
болғаны. Егер қыс айында усылайынша жолға шыққанда, аяқлары сиресип қалар еди. Бирақ буны айта алмайды. Минге>
тирген жигит те сезбейди. Қолындағы қамшысын он қолына
көтерип, атқа қамшысыныц бар екенин билдиргиси келгендеи,
саўырына узақтан тийгизеди.
Я күйеў сөйлемейди, я жолдасы сөйлемейди. Буларды ра>:
таўып жиберген екен, өзлери ҳәм бирин-бири таўып шыққан
екен дейди Ж умагүл. Биринши болып сөйлеўге уят деген ой
ҳәттеки қаттырақ жөтелмейди
де. Кенегес
аўылынан өткен
гезте ат бир сүрнигип барып гикленди. Жумагүл пәт пенен алдындағы жигитке ентерилип қапсыра қушақлап-ақ қалды. Бул
ўақытта тан қулан ийек болып, күн шығыс беттен сүттин көбиги киби ақтанлақ көтерилип киятыр еди. Турымбет туўрылайман
деп
бир
танаптай
жүўери
атызынын
ортасынан
салып жибергени, Әбди де онын изинен айдағанын билмей
қалды. Атызға жақын қонғап жекке қара үйден орта жаслардағы кейўаны бир ҳаял шығып жөтелип турған екен. Қолында
услаған мысқуманы да бар. Атызды жасырып кеткен жүўеринич көгин басқылап барәтырган атлыларға:
— Әй, дуўайментлер, атыныздын аяғы қаяқтан киятыр?—
деди ғарғанып. Бул ғарғысқа Жумагүлдин иши ғым етип,
ийе1*ин тиследи. Әбди усыны түсингендей қысынғанынан қызарып,
атыныц дизгинин шелге қарай бурып, саўрысына қамшылапқамшылап, тикке шелдин басыиа шықты. Ал анаў ҳаял:
— Әй, келиншек!—деди бақырып.— Көзине қара, көзине.
Аяғындағы зәнгиц түсип қалыпты.
Зәнги болмағанлықтан өзинин нақолай киятырғанын Жумагүл айта алмай киятыр еди. Әбди аттан түсип өзинии ҳәм
Турымбеттин атынын мойнындағы қыл шылбырларды
шешип
алды. Снйтип екеўин жалғап қосып байлады да, еки ушынан
аяқ өтетуғын дөнгелек түйип, бөктериўликке кесе таслады.
Жумагүл аяқларын салып алып еди, бираз демеў болғанын
жолдасынан жасырмады;
— Берекет табын-әй!

63
www.ziyouz.com kutubxonasi

Тынбай сегбир тартып киятырғанлықтан жол өниўде.
Тан шамалы жанға жағымлы. Қаншама алыс жол жүрген
адамды да жалыцтырмас еди. Бирақ буларды уйқы қысып,
жүриўлери тосанлады. Жумагүл услап қалмағанда алдындағы
Әбди бир жерде жығылып кетежақ болып та қалды. Турымбет
ге қапталлап, гә изге шығып, гә алға түтсип тынымсыз киятырганлықтаи өзин уйқыға алдырмайды.
Анғабағардьщ гүлиндей сарғайып қуяш шыға берген гезде,
олар Кегейлиден ©тти. Бүгинги тан ҳәр қашанғыдан да артық
лоширей көринеди, урықлардын, майда көк бүршикли жынғыллар менен жаитақлардын басларына шашылған гүмис
ериндисинден жылтыраған шық зейин ашады. Ж умагүл бүгингидей тавды көрмеген сыяқлы. Жолдын
еки боныидағы
шенгелликтин арасында тоғай қуслары бүл-билдей нама салып
сайрайды. Желпип еснп, шеллердин басларын ийген жумсақ
так самалы оныц ееилген қос тулымын1:
артына
қайырады.
«Қапылғыр, келиншек болман атырып шашыма қосылажақ па»
дегендей, қолы менен орнына әкелип қ? яды. Таза ҳаўадағы шөплердиц ж упар ийисн танаўына атып мурнын қымыршытады.
©л ҳеш кимгеТилдирмей әребегшшц үстинен ғана мурыя шемнршеклерин әстен-әстен уўқалап жибереди, көкиреги де өскин. Әне Манғыт аўылы көринди!
Қуяш тусаў бойлы кетерилин киятыр. Ж умагүл бүгинги
қуяшқа әбден разы. Бул қуяш Мацғыт аўылына бүгин Жума*
гүлди келиншек етип бахыт босағасынан атлатады!
Аўылдын туў сыртындағы жаптыц көпирине жақынлаған
жерде атлылар тоқтады.
— Қәне, түсе ғой, қарындасым.
Аўылға қара көрим қалганда келиншекти түсирип кетиў ел
қәдеси болғанлықтан Жумагүл аяқларын жип зәцгиден биримлеп шығарып, аттан остен ғана сыпқанап түсти. Турымбет Әбдиден уялды ма, оған ҳеш нәрсе де ескертпей, атын пәтлирек
айдап кетти. Ал Әбди «Қанғылаибай күте тур, қыз-келиншеклерге хабар берип тез жиберемиз» деп, онын бетине күле шыраи бергсн нәзери менен бир бурылып қарап, кете берди. Жол
бойышпа ол Збдиден ат-жөн сорамаған еди, Турыыбет те оныц
атын антпады. Ал ҳәзир де «сиз ким боласыз?» деп оныц аты
жзнин сораўға да бата алмай, сон биле берермен, бул ўақта
1 Тулым— Бурын қызлардын қыз белгиси ушып шашынаи айырып еки жақ бетине тулымшақ қоятуғыи еди, оны
келиншек
болған соц
ғана шяшына
қосып өреди.
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оуннан бир нэрсе сорасам Турымбеттин кеўлине келер, бирин*
ши болып өзнм ат сораоып бийәдеплик етиенин деп, үндемей
цалды ҳәм олар аўылға араласқанша излеринеи көз айырма*
ды. Соц асыцпай барып алдындағы жаптыц рашына минди.
Енди ол дәстүр бойынша жана келнншекти күтип алыўға шы*
ғатуғын қыз-келиншеклерин күтип, Манғыт аўылынын сыртындағы жап бойыиа қойылған жалғыз қарақшыдай зенирейип
тур. Арт жағына бир бурылды. Кегейлн жүдә жақыи екен,
Қысы-жазы суў тасыўдан қыйыншылық көрмейди екенмен деп
ойлады. Жэне алдына қарады. Бул аўыл өзн туўып өскен аўылга қарағанда бираз көркемлирек усаған. Бағ ағашлары нурланып тур. Тамлары, қақыралары көп. Ҳәр тамнын қасында ч
қара үй, я ылашық, қамыс қос бар. Аўылдын қыслаўы да,
жазлаўы да бир орында болса керек, үпелеклери ушып сипселенген қамыс қораларға пәшек гүллер жанаса өскени узақтан
билинеди. Бирақ қонысласқан үйлердиц аралары Қутымбайдын аўылындагыдай қамыс қоралар менен бнр-бирине жалғасын кетпей, бнр-биринен қашық орналасқан. Базы бнр үйлердии араласын теггч жерлер айырады, базы биреўлерликин
жийде ағашлары, ерик ағашлары бөлип турады. Сырттан караған киснге Қутымбайдын аўылы бир шоқ қамыс қорадай
ғана көринер еди ҳәм падашынын даўысы бир шеттен екинша
шетке еситнлер еди. Ал бул аўылдын анаў шетн ыенен мынаў
шетин билип болманды. Еки— үш шақырымнан да қашықлау
кусаған. Аўылда мал баққаи адамнын соры қайнайды екен.
Не деген күшлн даўыс керек!... Күн шығар тәрепте көз ушында
бпр топар үзилип қалған қап-қара булттай ағашлық көринеди
Бунын қәйер екении ол ойланып турмадьЛ Опыц қуўаиышлы
қызыл жүзнне сән берген тулымлары шамая-менен желкплдеп,
] кэйин .ж у рттағы өмирлик есигнн
ашыўға асығыслық пенен
•ннкар. етеди. Оны әкелген атлылар аўылға сингеннен кейнн
барып ҳәрекетлер басланды. Үйлерден үйлерге жалан аяқ, жалан бас жуўырысқан қызлар менен балалар көринеди. Бирбирин шақырысқан сеслер әлле қандай йошлы жүреклердеп
шыққандай сезиледи. Усы жағдайға ншииен күтә ырза болған
қыз ботнне қараи қос тулымым жыйнақластырып алайын дейди. Бирақ аннасы жоқлығына пушайманы басым, нлажы не?
Паокпайы жегдесиниц женн менен бетнн сыпырып, манлай
шашын суқ бармағы менен қанта-қайта айырып қояды. Шаш- — л-гфыиын қалай турғаны, тулыыынын қаидай екении, жамылған
жегдсспшш түснмдарлығы көзине көринбегенликтен азмаз егленип ойланып турды да, суў ишетуғын адамдай раштан төмеп
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түсти. Иркилген жери жаптын қайтпаеы екен, суўы тынық. Ол
енменин алдына артып, ентерилинкиреп суўға үнилди. Өзинин
жүзин көрди. Ойлағанындай манлай шашлары сәл тарқанқырапты. Он қолынын еки бармағын суўға малып, манлай шашына жақты. Сон қолын суўлап, жүресине отырғанда ушы жерге
тийетуғыгдай тулымларын сыйгалады. Суў астынан көрннгеп
дөнгелек, ақ қалайы әребеги қызыл бояў жаққандай ерниниа
үстннде жалғыг қалған дегершиктей нақолай тур. Бнрақ оған
көп дыққат пўдармады. Қулақ шекелерин гезек пенен суўдыи
жүзнне тутып, сырға орнына шөп өткериўли қулақларын көргенде, өзин ен салдырған ешкидей-ақ сезди. Ол қайтадан ж ағаға көтериле бергени, өзине қарсы уўдыр-жуўдыр болып сес
берип киятырған қоныраў сеслерин еситти. Булар бир-бирине
қол усласып киятырған Манғыт аўылынын бир топар қыз-келиншеклери едн. Олардын изин ала бирин-бири қуўып, биринбири түйгишлеп майда балалар киятыр. Гүлләни де қуўанышга. «Той десе қуў бас жумалайды» деген ырас екеи, деп ойлады қыз. Мине, көп адам киятыр. Әне, аўыл арасы қәрекетке
кнрди. Мен бийшараны салтанатлы узатып салмаған менен,
қуўанышлы күтнп алатуғыи ел бар екон. Кәмбағал болса да
Турымбет елине абройсыз кәринбейди. «Ғәриб анамды алдырсам»... Қиктырған бир топар ҳаял-қызлар көпирдеи өтип Жумагүлдиц қасына келип иркилди. Келгенлер келиншектиц толық денели сыртқы тулғасын көзден өткёрип, ҳәр қайсысы
өзинше онын келешегнн, адамгершилнгин жорыған болады.
Биразлардын көзлери онын аяғындағы көмирдей қара геўишмасиде, Басына ораған шақлы докенесине сын кезлери мепен
тигиледи. Үстине кийген көк мақгал бешпентиниц сыртыпан
жамылған жегдеси, сәскеликке тирелген қуяш пенен шағылысып, ҳәр мухамға дөнип, оған бурынғысынан да көрик бернп,
бийдай рец жүзин қызартады. Орта бойлыдан келген ақ бозлақ, кейўаны ҳаял асығып-ентигип ҳәмменин соныпаи жетпп
келди.
— Перзентим, аман келдиц бе?—деди ол жақкилар жақынламастан қушағын ашып.
«Перзентим» деген сөзге Жумагүлдин баўыры ерип кетсе
де, алта қарай қәдем қойыўға ерки жоқ еди. Ал тил қатып
сөйлесе, бийодеплилик болатуғынын билген соц, қушағын ашқан ҳаял касына келгенше сабырлылық етти ҳәм оныи менен
қушоқласып бир-бирине төснн тийгнзип көристи. Соцынан басқа келиншеклер де солай көристи.
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— Бийбайым,—деди арығырақтан келген сүўен жақлы қьи
оған.— Келиншектин мурындық енеси сен болдын ба?
Онын қасындағылар «Түсинбей турсан ба?» дегендей ийинлери ыенен қағып жиберисти. Бийбайым жуўап орнына Жумагүлдин жегдесин сәл көтерип, қолындағы төрткүл ақ шытынын
шетин онын дәкенесипе илгешек пепен өткерип манлайына
жапты. Ж умагүл келнншек болды! Бетине ақ түскенше, онын
кеседей үлкеи көзлерин көрип турған қызлар қайда қарарын
билмен •'кр-бириие ыыласты.
‘Гек муоыидық епе болған ҳаял жаца келиншектин бетине
ақ жаўыўға ҳакылы екенлигин Жумагүл бурыннан билетуғын
еди. «Мурындық ененди өз анацнан кейин көрсен ҳадал перзент емессец» деген нәсиятты талай мәртебе еситкен ол Бийбаиымныц ҳәр бир сөзин өз анасынын сөзи деп түсинип, әлипайым
ттишинде, тек ишинен гибиртиклейдн. Күтнп алған қыз-келиншеклерге қанша қарағысы келген менен ессиз дәстүрдин рухсаты жоқ, бети бүркеўли. Өзине салса жана ушырасқан қатарқурбылардан днйдарын бинай өмиринде жасырар ма еди?
Айдары шошайып, сарғыш тулымлары бетин жаўған бир
бала бир баў қамысқя от басын, жүрер жолда кеселеп тур.
Топарласчан қыз келиншеклердин ортасында қалған жаца келиншек жүрср жолын көрмесе де тек сүрдеўге илесип киятыр.
— Оттан атда!—деди Бинбайым Жумагүлге. Ол көйлегинин
етегин көтеринкиреўге де уялып, оттан атлап еди, қасындағылар тағы еки мәртебе атлаўды буйырды. Өзине қанша берик,
сыр алдырмайын десе де, келиншектнц бахты жүрмей қалды
ма, шатыраш көйлегинин қызыл жийекли етегин от шалып, азмзз жери алысып кетти. Егер Бийбайым шаққанлық етпегенде
кэйлектиц алақандай жери бирден жанып кетежақ еди. «Пай,
оттан атлатпағанда не қылады екен? Басқа неси болса да көнемен гой» деп қыйналған менен Жумагүл сес шығарьт сөйлсй
йЛМ йДЫ .

Келиншскте усы ой пайда болғанын түсннди ме, ямаса кеў*
лин қабартпайын деди ме;
— Зыяны жоқ, шырағым, қысынба,—деди Бийбайым,
Көпир үстннде қол усласып турған балалар көпнр қәде сорап еди, мурындық қызын қысынбасын деген ой менен Бнйбайым қалтасынан бир түйиншик шығарып берди.
— Бул аз, келиншектин өзи берсин,—деп шуўласты балалар.
— Қойыцлар, өйтпецлер! Жецгециз еле береди. Ҳәзир қасына ернп келген жецгеси жоқ екен, қысьтдырмац,—деп Бийбайым және сәз қосып қойда, Жеккелик басына түсип, қасқыр67
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ға бгйланғаи қозыдай дағдарып, не қыларын бнлмей турған
келиншекке бул сөз сүйеў болса да, жецге ертиўге шамасы
жетпеген жетимликке иши және лаплап жанды.
Балалар ары өткерместен урынып бағып еди, ақыр соқында
алғанларынан артық ҳеш нәрсе тамбайтуғынын билип жолды
босатты. Олар үйлерине жақынлап қайтадан тоқтады.
Қатарыка еки үй тигилип қалыпты. Биреўинин үзиклери
шыптадан, ал екиншиси аса жақсы болмаған менен, бир жөч
отаў еди. Сыртларына жез шийлер тутылған. Турымбеттиц
айтыўы бойынша бундай отаў болыўы мүмкин емес. Мынаў
жарты жағы шыпта үзикли үй соныки болса итимал! Ол. бетиндеги ақтын астынан сер салып, отаўдын кеше ғана тнгилгенпн сезди. Қоныс орнын қыршыған белдин изи еле сақлаўлы.
Әтирапынан еле көп пз жүрмеген. Шыпта жабылған үй бурыннаи қоныслы сыяқлы. Солай болса да, он^н әтнрапы азанда
ма, ямаса кеште ме, қантадан тазаланған. Адамлардын жана
излери билинип тур. Үйлердин екеўинен де адаылар кирип*
шығып жүр. Шыпта үзикли үндин ший есиги түсирнлген. Ор*
таға от жағып кемпир-ғаррылардын қәр қайсысы бир чайниктен баўырына басып, чай шшго отыр, Бул Турымбеттин үйн
еди; үлкен ис пнткрип келгенлигин миллет еткендей, ол келген
пәтте-ақ өзин танытты. Мойнына ошақ түскенин билдирип үнотирапынан айналып, қай жерде ие кемпс дегендей ҳәммесич
көзден өткерди де, үйге кире сала, отырған кемпир ғаррыларға
араласып чай ише баслады. Түни менен уйқыдан қалған, қабағы бираз қатыпты. Тек чайға терлесем басылар деген пәм
менен ыссы чайды үсти-үстине үплеп жиберип, асығыслы жутып атыр. Бирақ өзи әкелген келнншектиц қандай ҳалда екенин умытқан тәрнзлн, ҳеш нәрсеге басы айналмайды. Пәриўайы пәнсерн болса да, жүзинде азғана қуўаныштьщ изи билинеди. Хызмет етип жүрген қатар-қурбылары кирип-шығыщ
оган гә қутлы болсын айтьго, гә дәлкеклеп кетип атыр.
— Туреке, он болсын, басын екеў болыпты.
—Аяғын төртеў болыпты, қутлы болсып.
Қаптал бетте отырған бир ғарры ж ас жнгитлердин дәлкек
сәзлерин жақтырмай тумжырайды. Гейпарасына қабағын үнип
қарап қояды. Бирақ олардын ҳеш қайсысы да
бул ғаррыны
жақтырып жүргенге усамайды. Тек жасы үлкен болған сон ғана оған қгрсы сөз айтыўға уялысқан сыпатта. Бул отырған
усы аўылдағы молла-Мәмбет. Басына бөз белбеўдн шала-пула
орап келип чай ишкени қашшан едп, үлкен кек-ала чайник
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алдына бес рет келди. Снрә қанар емес. Чай тоғыртқаға қуй*
ғандай билпнбеп кетнп атыр.
— Басын. екеў болмай малын екеў болманды,—деп ол да
генде өз-өзинен губирленедн. Бул сөзнн тәкирарлай-тәкирарлай
мазасын да кетирди. Ҳеш ким оған дыққат берип мақулламайтуғын да болып қалған.
Турымбет әллен ўақытта чайға қанып далаға шықты. Бул
ўақытта оны аўылдын кәтқуда жигитлери далада күтип тур еди.
— Қәне, тойға 'нен бар?
Бул сораўға Турымбет ойланбай-ақ жуўап берди.
— Еки қой, бир қашар бар.
— Қайсысын соямыз?—деди қолындағы нәқән қанжарды
шалғайына сүпкеп турған қырма сақаллы киси.
— Өзлерин билин.
Ийесинен лебиз алған .қассапқа пе турыс. Басқа бпреў келпп қэлмастан бурын барын сойып, баўызлаў алғаны өзинегзйда. Бала-шағасын таза сорпаға бир тойдырады. Пышағын
шалғайына бир, шерим етигннин қонышына бир қайрап-қайрал
алды да, қораға кирди.
Тойдын сойыслығы шешнлиўден-ақ бнреўлер отын майдалаўга, биреўлер суў әкелиўге,* биреўлер ошақ қазыўға кнристи...
Топарласқан қыз-келиншеклер келпншекти қоршап княтыр
еди, олар бирден иркилди. Бөз көйлектин сыртынан қара шолақ
бешпент кийнп, белнн шаршы менен буўған бала жнгит олардын алдына шықтьт.
— ҚеГшн бзсиц!—деп Бнйбайым алдына өрлеп баратырғаиларға буйрық еттн.—Көриылик айтсын!
Шолақ бешпентли бала басындағы ушы шошайған шаршысынын түйннин артына қайырып жиберип, ойланып турмастак
баслап жибердп:
Келикшек кслди көрнциз,
Керимлипш берициз,
Ала-ғула демеинз,
Атын айтып қоймацыз,
Көпшиликке бир сэлем!

.1
I*

Жумагүл басын төмен ийди. Қатар турған еки келнпшек те
ийилди. Оннан сон алға қарай үш-төрт қәдем тасланды. Қөримлик айтыўшы бала және баслап, келиншекке аўылдық белгилй
адамларын таныстырыўға қарады.
63-
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Аўыл елдиц ағасы,
Елтири тоипыц жағасы,
Аққан судыц сағасы,
Дүйсеибайға бир сәлем!

Келиншек қапталыидағылар менен қатар ийилип және 3— \
адым жүрди. Жумагүл ишинен баяғы Бийбинн әкеткен буўрыл
шашлы байды көзалдына келтирди. «Неге Бийби көринбейди?
Аўырып қалмаса болар еди, бийшара! Жалмаўыз бай жиберме*
ген шығар»...
Келиншектин, еиеси,
Қара жерден кемеси,
Келиншек келди дегенде,
Көкке жетер төбеси,
Гүлбийкеге бир сәлем!

, '

Келиншек бурынғысынан да төмен ийилди. Алға қарай жүриў тағы даўам етти. Қәйин ене туўралы айтылған көримлик
Жумагүлди бнраз қуўантты. Онын тилеги де усыидай енеге дус
болыў еди, егер жақсы адам болса, өз анасы Сопемди окелип
бирге оцыстырарман деген әрманы тағы артты.
Қойны толы қуранлы,
Аўзы толы иймаилы,
Мәмбет моллаға бир сәлем!

Ке.чиншек ҳәр адамнын аты айтылған сайын ийилип, тәжим
берип киятыр. Үйге он қәдемдей қалганда, ақ жаўлығын қыйыгына жамылған, ҳәр бети аўырықтай, жаўырынлары гүжирейген, бир семиз кемпир далаға шықты. Бул Жумагүлдиц қәйин
енеси еди. Қолына тутқан үлкен самары жинде менен ший баўырсаққа толы. Үнден шығыўдан-ақ ол ший баўырсақ пенеи
жийдени қосып қысымлап, жан-жағына, адамлардыц үстине
шашып киятыр. Бағанадан берлн келиншекке жол бермей алдьш ораи княтырған балалар шүрге асық таслағандай, жерге
түскен баўырсақ пенен жийдеге таласып, бөлинип шоқ-шоқ болып қалды. Келиншектиц жолы ашылды. Еки қапталындағы
келиншеклер Жумагүлдиц еки қолтығынан сүнегепдей қәлипте
жанасып киятыр. Есик түриўли. Енди қәйнн атапыц босағасын
биринши рет атлап өтиў керек!
— Қәйнн атацныц үйи! Ийил, шырағым,—деди Бийбайым. ,
7-Э
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Бундай дәстүрдн анасы-ақ үйретип. таслағаи. Сонда да о.т
өзине ай берип, сөйлеместен мирәт күтнп тур еди. Әстен еаке*
йип, еки қолынын алақанын босағаға басып, соц манлайына
ТИЙГИ5ДИ.

Он цапталға тутылған шымылдық шаршап келген келнншекти тасасына бүркеди. Бой жеткен қыздын қайсысы бахытлы
болыўды цәлемесин! Мине, ЛЎумагүл бахыт босағасынан өтти!!!
Мейли шымылдық гөне болса бола берспн, қ ә й и н журтта сыиаўға түскен келиншекке пана. «Шымылдьпүгы ойлап тапқан
Бийбипатпа анамыздыц жаны лэззетте болсын» деп Жумагүл
ғайбана бпреўгс рохмет айтты.
«Өз бахтымды сынап көрейин, қандай жерге келдим екен»—
деп шымылдық артында ҳеш кимге билдирмей манлайына жабылған ақтыц етегин шеп қолыныц еки бармағы менен қысып
көтерип, шанараққа қарады. Ернегинен көрииип турған шыста
түнлнк запырандай сапсары. Сонғы жылларда шацарақ та,
уўықлар ;<а жуўылмаған. Үй келиншек келердиц алдында қайта
тигилип, си болмаса суўга шайып алынбапты. Бул көринис
ж аца келнншекти әжеплендпрди. «Кемпириниц салақлығынан
шығар» деп ойлады да, қайтадан бетки жаўып керегеге жаўырнын сүйеди.
Ата мнйрасы не болады. Енди бас қосқаи азаматы менен
бахты ашылғай! Дүнья деген қолдыц кирн. Татыў турсац бәри
де дүзетиледи. Ыссыға күйреп ҳәкрейискен керегенин көклери
жаўырынына қадалған соц онша шалқая бермеген еди, шаршзл
келгенликтен бе, ямаса соцғы үмитин усы үйге артып, басқз
нәрсени умытқанлықтан ба, керегениц тикенеклескен көги батқанды қойып, және кейинирек жайласып отырды. Шәўкилдеген
ж ас жүрегин басып алған сон қап-қара шацарақ пенен уўықлар
устаханадан жана ғана шыққандай көрииди...
Азмаз көзгпр алмақшы болған гезде, бир топар қызлар келип шымылдыққа кнрген сон Жумагүлден уйқы қашты. Олар
менен аз да болса әцгимелесип отырмаса болмайтуғым еди. Бий-.
кешлери менен танысып үйиркелесе баслаған мәҳәлде, щымылдықтын ишине бир уршық бас, сабы менен дүрс ете қалды. Изинен шерек жумақтай ақ пахта түсти. Буған ҳеш ким таиланбад*ы. Қызлардыц алдында өзин иске уқыпсыз етип көрсетпеў ушын
Жумагүл уршықтыц сабына басын кийгизди де, шеп қолыньй*
шунатайына пахтаны орап, ййириўге ыцғанласты.
— Қөрдик, кише, соц ийирерсец,—деп қызлар келиншек пй*
нен жөн-жосақ сораскп, қайсысынын Турымбетлерге жудә ж ақынын, кимшщ урыўлас екенин
айтып ҳәм оиыц урыўын д а
П

www.ziyouz.com kutubxonasi

сорап атыр. Соныц арасында үйге келген Бийбиайымныц даўысы еситилди. Ж умагүл бул даўысты еситкенде, өз анасы келгекДей цуўанып отырды. Бинбиайым шымылдыққа үцилип, қызлар
менен отырған мурындық қызыныц қолындағы уршықты көрип,
басын қайтып ала-сала:
Абысын-аў, келмей атырып б у л не! Түни менен шаршағач
адам дем алсын, қызлар менен жай парахат сөйлесип маўқыч
бассын!—деп бақырьш< сейлеп еди. Гүлбинке кемпир оннан қалыспады.
— Еснгиме келген соц қалай жумсаў өз еркимде.
Қәйненениц гәпн Жумагүлдиц етин жуўлатып жиберсе де,
қасындағы қызларға сыр бермеўге тырысып бақты.
Д алада қәр кимниц ҳәр түрли сөйлесип, ғаўырласқанынеситкени болмаса, болып атырған ўақыядаН| Ж умагүл бийхабар
еди. Күн аўа қызлар менен далаға бир мәртебе шығып келип,
тойдыц кешке тарқайтуғын бағдарын еезди.
Келим-кетимнен қалай кеш болғанын да сезбептн. «Келинюектиц бетин ашамыз, келиншектиц бетин ашамыз» деген ғалаўыт көтернлген соц ғана тойдыц пнткенин түсинди. Үйдиц иши
және қыз-келиншеклер менен лыққа толды. Шымылдық түрил
тасланды. Екн келнншек Жумагүлдиц еки қапталына және келип турып алды. Қолына жицишке ақ таяқ услаған жигит ҳая.тлардыц арасын анырып, келипшектиц қарсы алдьша келдн ҳәм
таяғыпыц ушына Жумагүлдиц бетине жабылған ақтыц бир мүйешин байлап алып, шыбыннан қорғап турғандай салмақлы
желпкп бет ашарын баслады. Ол да келпншекти көпшиликтиц
атына бир ийилдирип алып, нәсият сөзлерии тамам еткеннен кейнн, ж ас үлкенлерге сәлем бердириўге көшти. Қелиишек бет
ашар айтыўшыныц даўысына қарап, азандағы көрнмлик айтқаннан өзге жигит екенин байқады.
Шығыи десе тура қашқан,
Көсли жерди тарпа басқан,
Дүнья ушын жолдан адасқан,
Дүйсенбайға бир сәлем!

— Байға уеы керек, үстииен түстин!
— Тплнцнен, камал тап!...—дести тыцлаўшылар.
Ж умагүл ийилсе де қайсы Дүйсеибай екенш<:е исенбейди.
Болким бундай ат бул аўылда көп шығар.
Бет ашарда адамлардыц мпнези айтылатуғыпын ол билегуғып еди, Екн түрлн берилген баҳаға Ж умагүл ҳа.нран болып тур-*
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ды да, қәйерде де байлардын гөзлегени адамгершилик емеё>
тап усы бай Бийбннн алғаи Дүйсенбай ғой деп тунннди өзиише.
Қелиншектнн қандай тоқлетте турғанын бет жаўлық астынал
ҳеш ким байқамады.
Жигит басқаЛардыц ийилгеп-нйилмегенине қарамастан, таяқ
ушы менен келиншектнц бет ж а ўлығын қыймылдатып, бет ашарын даўам ете берди:
Бпреў өлсе қуўапғап,
Екц жағы қуўарған,
Ж уп панга да жубанған,
Мәмбет моллага бпр сэлем! .

*—
—
лисип
даўам

Бәрекет тап бала! .
Қатыр.қатыр,..—деп ҳәр ким ҳәр жақтан бақырысып, куатыр. Гейпаралар «дурыслап айт!» десе де, бет ашаршы
ете берди:
Ҳэр адымын ғаз-газ басқап,
Қупа куидпз жолдап адасқан,
Сумлығы басыиан асқан,
Ақсақалға бир сәлем!

Топарласқанлардьщ арасында және шаўқым көтернлип, ҳәр
ким ҳәр жерден кулип ж үр. Базы биреўлер бет ашаршы баланын сыншыллығына тацланып гүнкилдеседе Ж умагүл «ақсақал, ақсақал» деген данқьш еситип, оидай атты көтерген адамныц ен кеминде еки-үш атлы болып жүретуғынын, байдыц да
сол адамға жүдә жалбырақлайтуғыиын сезетуғын еди. Әсиресе
бундай ҳамалдағы адамларды «ағаш арасында» (Қегейлиниц
шығысы усылай аталған) бажбаннан да абырайлы болады-мыс,
деп еситкени бар еди. Сол ушын көпшилнк кустаны қылып жүрер
дегг бурынғыдан да төмеиирек ийилди.
Шпйднц тубип қайыгап,
Қыйыиаы мсг.еп байыған,
Арсызлыққа келгепде,
Қалыспаған байыцнан,
Келнцшектиц мурыпдық атасы,

Машьшшыға бир сәлем!

Келиншек ийилерпн пйилдп, бирақ тикленпп бойын дүзеўи
қыйыи сезилди. Қудай оны қандай мурындық атаға тап еткен?
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Адамлар күлкидеи аўызларын жыя алмай ншек-силеси қатып,
кем-кем бәлент даўыслар менен күледп.
Бет ашаршы бала аўылдағы бираз адамларға келиншекти
ийилдиргеннен кейин, жуўмақлай келе қәйин енеси Гүлбийкениц
де пишимсиз жасалған қам гөшлигине, Турымбеттиқ қуры гәўкийген геўде екенлигин де көпшиликке жәриялап ец соцында
өзине тоқтады:
Сақал муртлы «баламан»,
Жақында қыз аламан,
Бай, молла, атқа мииерге,
Кеўилнм толмай бараман,
Өзиме де бир сәлем!

Усыны айтыўы мәттал, таяғын көтерип жиберип келиншектин басындағы жаўлықты қағып алды. Бағанадан бери ацлысып
турған ҳаяллардыц арасында бирден шаўқым көтерилип, ҳәммеси жигиттнц нзинен жабыла жуўырысты:
—■ Сарқыт бер, жүўернемек!
— Ж ақсы нийеттен бос қалдырма!
—Тап усыннан бос қалдырсац көресец...
Ҳаяллардыц бәри есикке жуўырғанлықтан, ергенек сыныч
кете ж азлап, олар зорға шығып болды. Бнрақ далада да ҳаял.лардыц шаўқымы басылмады. Беташарш^ тутылып, «Жибериц,
§зим үлестирейин» дегеп жалынышлы сес шығып атыр. «Түйебасты болды-аў, бийшара» деди келиншек ишинен. Бет ашаршынық сөзлерн Ж умагүлге үлкен ой қалдырған еди, азмаз гидирип: «Егер айтқанлары дурыс болса, қапылған саўда ғой,—деди
өзинше.қапылды ғой. Неге ҳәмме байлар менен моллалар бирбирине усас, бир минезде бола береди... Дурыс болыўына тийкар
бар. Бизин аўылда да бет ашар ўақтында сондай биймәни адамлар сойып салынады. Адамлар барлығын мақуллайды... Ҳақыйқатында да солай ғой. Ж ацағы айтқан баҳаны Дүйсенбач
емес Қутымбайға, Мәмбет молла емес, Әйтен моллаға айтар
ма еди?!
Бетиндеги ақ алынып тасланыўдан-ақ Ж умагүл қолына
сипсе алды. Ецкейнп жүрип ошақтыц басларын, есик бетти босағаға шекем сыпырып шықты. Ол исин тамамлан үлгермей-ақ,
бир топар жигитлер үйге тола кирди.
— Қәне, жаца келиншектиц қолынан чай ишейик!
Олар оц қаптал беттеги керегеге жаўырынларын берип жайласып отырыўдан, бир топар қызлар уўдырласып-жуўдырласып
кирип келди, Олар да бир днзелеснп гана жиритлерге қарсы
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гәрепте отырысты. Жигитлер менен қызлар бир биринен аман»
лық-есеилнк сорасып болғаи соц, әдеўпр ўақыт үиднн ншин жым*
жыртлық қаплады.
Жумагүл чайниклерге чай демлеп, дәслеп жнгитлер бетке,
сон қызлардын алдына қонды. Ол бар чайникти орны-орнына
қойып, кенишше шегине бергенде жигнтлердин оданбасысы қумандағы суўдын ынылдысы билипнп турған тынышлықты бузды:
— «Бүлбнл гүлге ашық,
Гүл сәнемлерге ашық,
Дақылласып отырған
Бир-биреўге минәсип» деген, қудашалар,
отырайық!..,
.« ү ,

сөнлесип

— «Қөрингев сон көзге,

Шыққан сон дүзге,
Еки-үш аўыз нақылын болмаса,
Неге келдин бизге»,—деп шырайы басындағы ҳайўаиқаслап ораған түрмесиндей қып-қызыл болған қыз женгеси би»
дизелеп отырған аяқларын аўмастырып, шайқатыла сөзге киристи;
—«Сөз сөзден шығады, сөйлемесен неден шығады. Сөз пияздын қабығы, сөйлесен зейнин ашылады»—деген. Адам көриссе*
мал мөнирессе бир-бирин түсинеди, қуда баллар, көрген билгенинизди, елиниздин саўда-сатығын арзан қымбатын айтып,
жаналығыныз болса сөйлеп отырынлар.
Сонын арасында жигитлердин оданбасысынан кейинирек
отырған екинши жигит алақанынын үстинде кесени шыйырып
қызлар бетке нәзер таслап, бир қасын қағып жиберип, кесен»
сәл алдынырақ тутты. Түрмели женгенин қасындағы биринши
қыз еки женин түсирип жиберип, шашбаўларын артына қайырып дүзетип, өнир-моншақларын сынғырлатыўы менен орнынан
турып, аяқларын ғаз-ғаз басып, кесе тутқан жигиттин туўры
алдына келип, күтә әндазасын келистирип ийилип, кесеге қос
қолын узатты.
Қыз кесени алып орнына қайтып келгенше гүллэн әнгиме
тынып қалды. Үйдин ишин қатан тынышлық қаплады. Ҳэр кимнин өзлерине дем алғаны да еситилип турды.
«Бир аўылдын қыз-жигитлери бир-бирнне бундай етип жуўап
айтып', чай берисип отырмайтуғын еди, тойға басқа аўыллардан
қыз, жигитлер келген екен,—деп ойлады Ж умагүл,— қуда қәлесе тан атқанша от жағады екенмен. Илайым, усындай ўақты
хошлыққа хызмет ете бергеймен. Усы алды болғай...»
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Турымбеттпц әкеси Нурымбет, аса бай болмаған ыенен өо
күнин өзи көрии, кисиге қол жаймай өмир сүрген' адам еди.
1эғдир оны Турымбеттен ертелеў айырды.
Әке-шеше «жалғыз бала* жалғыз бала» деп бэрҳа ығына
жығылып, бар тапқанын аўызына тута бергенлнктен бе, Турыыоет ири сүйекли, геўдеге келгенде әкеден артық туўылған менен, мнйнетке келгенде әкеден кем болып өсти. Егер қысынғандай ж ас үлкен болмаса, аўқатып отырып ишкен ыақлуқ еыес,
бәрҳә жанбаслап тамақ жейдп.
Өз кемшилигии өзи ҳасла сезбес. Хошкейине келгенде болмаса, биреў нэсиятласа да көп аса тынлай бермес.
Әкеси қайтыс болғаннан кейин, бурынғыдан да жатақ болып
қалды. Үндиц рузгершилиги не менен өтии атыр, ондайларға
ойланып та көрмейди. Хчас жигитлер базда-базда жыйналысын
гештек етиссе, иайлы гүриш-майын шығарады да, гештек ететуғын үйге ертеден барып, жоқарылаўдан орын алып, қайтып
қозғалмайды. Оныц усы минезин билип дүзетейин дедн ме, ямаса әкесин көрип қалғанлықтан қайырхомлық етейин деди ме,
қулласы, сонғы еки-үш айдын ишииде Дүйсепбай оны өз баўырына тартты. Анасы Гүлбпйке улгч бан адам қолтықлағанына
өмиршшц ншинде болып кәрмеген қуўанышта, оған күтә ыразы.
Себеби ол дегенине де жетирди. Байдыц қызларына мал таўып
бере алман, аўылдағы жарлыпыц қызларына «Турымбет жатақ»
атанып, ешеги жорғаламай жүргенде, қыз әкеле қойды! Бэрч
байдыц күши, байдыц ақылы!
Оны.н ойламаған жерден келиншек экелгенпне жақын жуўықлары да,ағайын-туўғанлары да тацланысады:
— Үндемей жүрип бәле екен өзи!
Журттын сөзлерин ол қалай қабыл етип жүрсе, бай бәринен
<абардар еди. Той тарқаған күпи, бай оиы үйине шақырды.
— Аўҳаллар қалай, Турымбетжаи?
— Аттайман!
Турымбет Оундай сораўларға бурынлары «жаман емес» деп
эстен ғана жуўап беретуғын еди, ҳэзирги қуўанышы араласа
берген жуўабы байды қуўантты.
— Әкен өлсе де, әкецди көрген өлмесин деген. Бийшара Ну*
рымбет қандай жақсы адам еди. Билип қой. Әбдиден сен ж ақынсаи.
— А ў а , бай аға, сизин арқацызда...— Ту-рымбет сөзин ада ет«
пей-ақ бай бөлди:
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— Көп адамлар ыенин қәдиримди билмейди. Менин еыее«
аў,—деп азыаз иркилип сөнледи.—Бай адамнын, қысқасын айт«
цанда, ж ас үлкеннин қәднрин бнлмейди, Өзиц еситтиц, бет
ашардағы ыаған айтқаны дурыс па?
— Дурыс емес!
— Қысқасын айтқанда, қәдиримди бплсен болды. Биз дуньчны жыйнап қайда апарамыз? Өзицдей жигитлер шалғайымызға асылса, бәрин келе қылыў ушын аяныў жоқ. Енди келнн балаға да ескертип қой, бет ашардағыдай болса, бан қайнағамыз
қурыған екен деп жүрмесин.
— Пан, аға деймен-аў!...
Бай нри даўысын еле қаттырақ шығарыўға тырысып ғарықғарық кулди. Турыыбет қыйпан-сыйпан етип- байдын алдында
езин күтә пәс тутқанлықтан, ири денесин киширейтиўге урынды.
Оныи менен келистире алмай қайта-қайта аўзын сыйпап, малдасын қурынгап кейпииде, алдына ентерилип басын төмен алды.
— Мен сени жарылқайын...— Бай күле сөйлеген менен манлайын ериксиз жыйырды,—Жеримнин ен ҳасылдар бөлегинен еки
атызын ал. Саған бермей кныге беремен-ә?
— Рахмет аға, рахмет.
— Ала бэҳәрден төктирип, ектирнп беремен... Гүлбийкеге айтып бар, қонақ-понақтан қутылған сон тәнҳэ өзим барып, қутлы
болсын антаман.
Байдын лақылдаған, шеннен тыс ыийирманлығынын астарыиа түсивкў орнына, Турымбет оны күтә унатып, тап әкесиндей
көрип отырғап шын қыялын қэйтип билдирнўдин есабын тагпай,
орнынан қозғалып басылды. Бай онын енгезердей бийик ыйығынан, гүпшекдей жуўан мойнынан бир нәрсе дәмеленгендей қарады.
— Ҳаялды да арзанға туснрип, қысқасын айтқанда мутқа алдыц. «Аўылдағынын аўзы сасық» деп сени қәлемеген базы бир
қызлар ишин тырнап жүрген шығар. Ҳа-ҳа-ҳа-ҳа!
—■ Рахмет аға, алла зыят етсин. Егер сиз айтып келмегенде,
бул маған жоқ емес пе едн?
— Өйдеме, басын ж ас, бир жигиттин тусында жети дүркии
қыз етеди деген. Еле ҳэм талайьш алыўына болады.
Турымбеттнн танаўы кенейип, өнмени жоқары көтерилди.
Қәдимги кенпинен өзгерип, аўзын және сыйпап тнкленип, және
байға қарады. Қызыл жүзлеринде күлкинин нзи жыбырласты.
— Қылған жақсылығьщыз ушын рахмет. Тойға не деген адам
жыйналды! Бәрн де сизин абройыныздан! Үйицизди апарып
тиккенициздиц өзине адамлардыц көбисиниц кеўли толып атыр.
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Бизин апам ким болса соған бай мырзағапьщ үйи мынаў дел
жеткенге айтып жүрди.
Бай муртын сыйпады.
— Түбннде жақсылығым шамалға ушпаса болды ғой,— Буннан артык нәрселердн айтып, мойнына хызмет жүклеўге, уйқыдан қалып, қабағы қалқынқыраған жигиттин мазасын ала бермейин деди ме, әнгименин бағытын аўдарып жиберди.—Айтпақшы, сизин үйдеги отырыспада кимлер жендн?
— Бай-ба-а-ай, аға!—деди Турымбет күтә тацланыў менен
даўысын созып.—Аннанын қызлары күтә жуўабый екен. Аўылдын жигитлерин отырғызып таслады ғой.
— Шешпек жуўап берди ме?
— Қоя бер,—деп Турымбет жүдә жеделленип қолын бир силтеди.—Ҳайран қалдым, ҳайран!
— Айтөс, қосшым, соцғы жыллары отырыспаға араласа алмай қулағым тығылып ж үр. Ғаррылықтын алды, жигитликтна ^
соны деп қыз әкелгеним өзине белгили. Қысқасын айтқанда, бажалығымыз да бар.
— Билемен аға, билемен.
— Әне, сол Қутымбай аўылында Айша деген ҳаялды күто
ақаяқ көрдим. Бирақ отырыспа ислеўге жумыс шараяты жол
бермеди. Қәне, жигитлер неден женилди?
— Ж уўап дегеннин ушы-қыйыры жоқ па деймен өзи. Жигитлер тәрепи қызлардан жуўап сорап еди, қызлардыц ншинен
бир дилўары сөйлеп;
— «Бир жуўап бар а а ^ны,
. ■
Бир жуўап бар пинҳамы,
Қайсысын алсац өзиц бил»—демесин бе, қызлар,
жигитлер ойланып қалды.
— Қөп ойланғанша жигитлер өзлерин бийнк тутып аспанысын алмады ма?—деди бай.
— Әне, аға, әне!—Турымбет қанша геўделн болған менен
жүдә епкинли түрде баладай болып, қолын шошайтып сөйлегенге бай шад отырды.— Қоягөрин! Екинши жерде сиз сорап
журмен оны. Себеби бизиц жигитлерднц ишинен биреўи ж ас
үлкенине қарамай, тезпейиллик етип «аспанысын берид» дел
еди, сол қыз:
— «Пинҳамысын сорасаныз,
Қатар қурбыдан аласыз,
Аспанысын сорасацыз,
Ғарға-қузғыннан аласыз»,—деп бетлери былыш етпей
отыра берди. Өлер болсан, өл ширкин, жигитлердиц м ой щ ла73
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рына муздай суў қуйылды да, қалды. Қайтып не десин, 'биреўи
биреўине қарасты.
— Пай-пай жаман болған екен,—деди бай ишинен бул әнгимелерге аз қызығып отырса да, сырттан күтә танланған болып.—Бизлердин ўақтымызда да не бир жуўабый дилўарлар
болатуғын еди. Мен бир жуўап айтпай-ақ, усы жасты ж асап, қ >
леген атыма минип, аламан деген қызларымды алдым.
Екеўи және күлисти.
— Сени көп ириктим, қосшым. Тазадан үйленген адамнын
жағдайын билемен,—деп бай селкилдеген күлкисин даўам етти.—Ҳа-ҳа-ҳа! Бирақ бир ақыл берейин, есинде сақла. Ҳаял деген жуўҳа болады. Қәпелимде аўзына шөп өлшетип алма. Ол
ушын азаннан кешке шекем үйде отыра бермеў керек.
Турымбет қызарып басын сыйпады.
— Аға, әйтеўир сизге мын-мын рәҳмет. Илайым бейиши
болыц!
Бул сөз күтә қартайып турған адамларға айтылады ғой!
Дүйсенбай болса еле ғаррылықты мойынлаў түўе, өлиўди есине
де түсиргиси келмейди. Бай онын «бениши болын» деген сөзине
ашыўланажақ болып еди, буным әнтек болар деп үндемеди,
бирақ жигиттнн жүрегинин қалай соғатуғынын анғарды.
— Сен Айтбай менен сырлассан-аў-а? — Өзиниз бурынл^ары оны қудай бийзар, жалатай дейтуғын
единиз. Сол ушын мен ондай адам меиен қалай ҳәмдәм боламан?
Айта гөрмен!
Бай оған еле исенбес еди, жигиттин шын жүрегинен сөйлеп
отырғанын бнлген соц ашылыса берди.
— Ол бир сени емес, кеп адамды жолдан шығарыўға талапланып жүр. Абайлы бол, абайсызда торына түсирип қоймасыч.
— Мени өләмата бала қатарына санай бермец. Оныц қурғап
торы маған өрмекшинин аўындай көринбейди.
— Ҳе-ҳе-ҳе! Нық азаматсан, иним. Гүнам болса кешир. Үйине ертен-бир күннен барып, жецгейге қутлы болсын айтып қайтарман. Биз көп көрген адамбыз, Нәсиятларым есицнен де,
тисицнен де шықпас.
— Өйтип бала емеспен, аға.
* * *
«Жалғызым, жалғызым» деп ой-баўырын кесип, баласы бип
ж аққа кетсе жағасынан қол айырмантуғын Гүлбийке кемпир
ери қайтыс болып, жесир қалғалы бери ериишек болып, хошкейн
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келген күии болмаса азаида ерте турмайтуғьш еди. «Келиншеч
түседи» дегеи ғаўқылды көЛернлгелп, жүреги шәўкилдеп жүргем
ол бүгнн жүдо ерте турды. Бул моҳәлде үзнктид тесиклеринеп
сағы.м түсип княтыр еди. Қара үйднн қазан-табақ беткн қапталында жатқан ол, ояпды ма екен деп дәрриў улы менен келипшщ төсепше қарады. Олардық баслары бир пэлекке питкен егнз
қаўьшдай бир-бирнне тнйип, бөз керпепин әсннесинен көринил
жатыр екен. Ол келшпшнн басын шайқаўға қиял.танып турды
да, жоне оятпады. Сөйтип өзинин дастығыныц арғы қапталында керегеге сүйеўли турған дуз қабаққа қол узатып, бир қысымын ала сала баласы менен келининиц басынан айландырып,
«жаман көзден сақлайгөр» деп, тандыр ошаққа таслап-таслап
жибердн. Жатар алдында ошақтағы күлге көмилген жылқыныц
қос тезегннин сырты унырап, ишн ғазнд_мақпал тақияныц пөпегиндей қызарып атыр едп, бнрден патыр-патыр етип Турымбетлердй оятты...
Олар чан ншнп болалмай-ақ Дүйсенбай келди. Бул күн оныц
Турымбетке ескертип жнберген күшшнн ертеци еди. Бул сапары
Дүйсеибай бурынғы келгеплериндегидей гәрдпйнп, қандай төсек
салынар екен деп босағадан атлап тура бермеди, салыўлы гөпе
кийнзднц үстпие шықты да отырды.
— Гүлбийке женге, қопақларды аман-есеп тарқаттыцыз ба?
— Борекет тап, қәйним! Сениц арқацда бәрн де жәнжелснз
болды,—деди кемппр.— Тек арқа топардан бир-екн үй шақырылмай қалып қойыпты.
— Қысқасын айтқаида, той екпесиз болманды деп ата-баба
бийкар айтпаған. Зыяны ...оқ. Қайтама усындай тойдын ақыбети
жақсы болады. Төрт бурышьш сан етип ел жайғастырыў қыйын.
Қолымыздап келгении аяғапымыз жоқ, жецге бнр жағыи өзиц
кердиц гой, солай емес пе?
— О й, алла зыят етсин, мырзаға. Ағайин бир өлиде, бир тприде, деген.—Жақын-жуўықты, бизге қол жабатуғын адамды енли бнлдик. Турымбегжанныц басын жуплап едии, ендиги жағымда өзпц келе қыла гөр, әйтеўир...
— Яқшы, жецге Турымбет антып келди ме, екн атыз жер
бөлип беретуғьш болдым,—деп бардамсып сөйлеп, егер Турымбет айтқанға жүретуғын болса, адам қылып жиберетуғынын, ҳәгтеки, ел басқаратуғын атқа минер еткп тэрбиялайтуғынын билднрнп, ўәде Оернп кетти. Оған кемпир де, баласы да қайта-қайт.з
мшшетдаошылық пенен қол қаўсырып, бай ҳэр қозғалған сайын
орынларынан ырғып-ырғып турып узатып салды.
Үйге қайтьтп киргеннен кейин мениц абройымды көрдиц бе,

80

www.ziyouz.com kutubxonasi

бай мешщ хызметкмде жүр дегендей Турыыбет ҳаялыиа маҳтаныш пенен карады. Ал ол ҳеш нәрсе түсинбегенсип, ҳоиақтач
кенин керпешелерди ҳағып салып, ошаҳтыц басларын сыпырды.
Әкеси барда еркелеткенн аздай, ери қайтыс болганнан кейи.ч
көкиреги жатыҳ оолып! өспеснн деп Гүлбийке улына қарсы сез
айтып көрмегсн едн. Турымбет анасынын ие ушын бостаплыҳ
берип қойғапына түсинбен, кеўлнпе келгенип ислеп баҳты. Әкеден ҳалған үш-төрг қара мал, бес-алты қой-ешкннн пацқылдан
жүрип төрт асыққа, соқта ойыныиа сарып етип, тек бир ат, биреки қараға-ақ ийе болып қалғаи, оныц бул әдетине қарама-қарсы кемпнрн дүньяпараз болмағанда, хожалығы биротала әпт^далыққа түсип қалатуғыиына да гүман жоқ еди. Сорлы ке.мпно
тпс-тырнақлап дүнья нзлейди. Ж аз болса атызларды апалап,
шешпепип жүргепн. Гүзде асқабақ сорап алмайтуғып үйн д?
қалмас. Соныц бәрнн жесе снрә. Ҳәр кимнен тиленнп алғанын
жыйпап, базар күни бир ешек таўыи қалаға тартады. Егер ешек
табылмаса, бес-алты палаўқабақты арқалап-ақ кете бередн. Деиеси арба тартқысыз ири. Қалаға барған адамлар опыц асқабақларын сата алмай, шар-базарда аўпағап богадан, қуяшта
жататуғынына ҳайран қалысады. Денеси қәншелли аўыр болған
мепеи, мннезн сонша жецил...
Келин түсиргеп күни есигинпц алдыпа сырық көмип, басына
гөне қуў гелле таўып қыстырып едн. Бай шығып кеткеннеи кейин «байдыц келиўн— үйге доўлеттиц келиўи» деп, ошаққа жэне
бир қысым дуз таслап болып, бир қызыл бурыш пенеи бир қызыл пнязды таўып, жипке днзип мацлайшаға илдирди.
— Ечди қандай адам болса да көзин тийгизе алмас!
Баласы анасыныц қылықларына наразы болмады.
— Қеўлнце келгенин ислен бер. Мине, келин-келин дей беретуғын еднн, қоле мойнына мин, қәле түйекке қос, саба, өзицннч
қолында,—деди. Гүлбинкениц баласынан күткени де сол еди.
Кслинни шақырып алып' буйрық бердп:
— Келин келсе етеги менен деген. Тезирек бала туўыўдыц
ғамын же. Сениц ананды ул туўмаған адам дейди. Егер апаца
тартсан, мәцги тураман деп ойлама, әйтеўнр!
Жумагүлднц қуўанышлы жүреги чай тартқандай силкти.
Илажы бар ма? Қәйин енеснннц парықсыз сөзди өлшеўсиз айтатугыи адам ехенпне түсинип, тек ншинен күйгени менен бир
нәрсе деўге тили қысқа. Егер бир аўыз үн шығарса болғаны,
мынаў кеыпир бәләәтлеп қойман, үйден шық деўге тайьи! сыяқлы, әўпилдеп сөнлеп, денеси менен жардай дөнип тур. Оиыц
үстипе қәйнн ене қанша жаман болганы менен, өмириннц енди-
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ги бөлегинде анасы. Оныц гүллән ныйқацына көшш жаманьт
жасырыи, жацсысын асырмаса бола ма? Өмир сүриў керек(
Қартайған адам бәдик болғанда не? Қашапға шекем жасайды?
‘Газа түскен келиншектиц бийорын сөйлеўге, биреўге қарсы гәп
айтыўына да ҳақысы жоқ екенин ези де жаҳсы түсинеди. Сот
себепли Гүлбийке не айтса да, астыцғы ернин тислеўи менен тынлаўы парыз... Кемпир әри-бериден соц басы кишигирим чайниктей уршьщты әкелип Жумагүлднц алдына дүрс еттирди:
— Келгели еле толтырғаныц жоц, ийир! Өрмектиц арқаўы
кемис.
Әдетте таза түскен келиншектиц шеберлиги менен санасып
отырылмастан қолына мәжбүрий түрде уршық услататуғын еди.
Бул жаца түскен келип уршықтай айналью хызмет етсин дегеи
тилек, әўладлардан әўладларга көшип киятырған ырым. Қайсы
бнр қәйин ене болса да, усы ырымды қуўатлайтуғынын Ж умагүл билетуғын еди. Сонын ушын орнынан тикленип барып уршықты алды да, сабын жанбасына шыйырып жиберип қулашын
кере ийирди. Онын шеберлигнне кемпирдиц аўзы ашылып қалды. Ж умагүл қолындағы бнр пилтенн ийирип, қазан-табақ бетке шыға сала бир дизелеп отырып, тапсырылған исти даўам егти. Кемпир өз-өзинен және гүбирленип:
— «Қатынды бастан, баланы жастан»—деп бир нәрселердч
айтпақшы болып, изин даўам етпей гүмилжи етип қалдырды.
Жумагүл буған да бир нәрсе деп айтыўға қәйин енесиниц кеўлин қалдырыўдан қорықты. Быжық кемпирдиц гейпара сөзлерин еситпей қалса да, қайтып сораўға батылы бармай, ишинен:
«мейли, мацлайға сызылғаны усы болса, көнемен, шәрияттып
талабы да усындай» деп ойлап, уршығын қулашлап отыра
берди.
9

Ҳәсет. Жатқан адам да, турған адам да бонынын тецлигинде
әтирапына көз жиберип қараса, бир тәрепке қарап ағып турған
ҳаўаны көреди. Ҳәттеки ҳаўыз беттеги қараталлардыц жапырақлары да қыймылсыз. Астында отырған ерлер де көйлеклерия
шешинип, ишки диз кийимлери менен отыр. Бәрибир, шыдаман
желпинеди. Жанлы мақлуқлардыц ҳәммеси дерлик көлецкеде
Арбасыныц саясында шекпенлерин төсенип жатырған бийшара
арбакешлер менен көлецкеге таласқан нйтлер де алдыцғы аяқларына басларын қоя алмай, тиллерин шыгарып ҳалықласады.
Тоғай шымшықлары, тық-тықларға шекем уяларында, шецгел
шақаларына қона алмай бүршикли жыцғыллар менен гүлли
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шеқгеллердиц түплерпнде қанатларын жайып, айғабағардыц туқымындай қап-қара тумсықларын ашып, пәрлерин гүжнрейтип
дем алысады. Бос турған ешеклер түўе ец шыдамлы қара маллар да тамлардыц саяларында көснлип, қарынлары бүлкилдеседи. Көшеде арман-берман жүргсн адамлардыц тоқтағаныка
да бираз ўақыт болды.
Қара үнлердиц ҳәммесиннц еснклери түриўли, артлары
ашыўлы. Мине, Турымбеттиц үйиниц де шийи түрилген. Кемпнри қаптал бетте басын төрге қаратып, жеци менен бетин, қолтығын желпинип, қанта-қайта «ҳүў, ҳүў» деп олай-булай аўдарылып түседи. Турымбет жүнлес балтырларын керегениц көзлерине тутып, үйге киретуғын ебнндей епкинди де иркип жатыр. Жумагүлге бүгинги ыссы да тәсийир етпейтуғындай. Оған биреўдн';
жапы ашығаны ямаса оиыц өзине-өзи рейими келгени сезилмейди. Келгендеги бас ораўы. Жаўлығы алқымыныц астынан тацы.т
ған. Бир дизеге қонып, мацлайынан моншақ-моншақ тер сорға
лаўы менен уршығын қулашлап ийирип отыр. Биреў келип қалса
уршығын көрпениц арасына тыға сала, от жағьш чай қайнатыўғ.)
ҳсзир. Ол усы үйге келгели далаға шықпаған еди. Үйдиц ишиидеги қыбыр-сыбыр менен-ақ тынбайды. Ш өже қоразлар менеп
бирге оянып орнынан турып үйдиц ишин сьшырыи болыўдан.
кемпир тапсырған иске кириснп, бәрқулла ҳәммеден соц жатады.
Қутлы болсынға изли-изинен көп адамлар келмеген күни үйд:ы
шеп қаптал бетине қурылған отырма дигирманныц тартқышынз
асылғаны асылғап. Соннап кешке шекем белин жазып алыўжоқ.
Келинди бнрден мийнетке үйреткиси келген Гүлбийке кемпир үйиндеги бар дәндн ун қылдырып та болды.
Тартылыўға тийисли гүллән дәи ун етилип болынған менен
де Жумагүл тыным таппайды. Ец қапылғап күни кемпир шығыи
кетип қоцсы-қобалардан бир желпим, еки желпим жүўерн әкелип, «мынаны тарт» деп, келинине тапсырады да кетеди. Келинде үп жоқ. Нағыз қаразға қосылғаи ешекке айналды. Ал кемпир бурынғыдай ел гезип кеп жортқанды да қойды.
Азаннан кешке шекем баққаны жалғыз келини. Төр бетке
төсек салып жатқаны жатқан. Ь1ссыдан ҳалықлап, өзиниц зорға
дем алып буўлығып отыратуғынына қарамастан, келини тегерац
уыныс гөзлесе кейпи қашады. Өзинде уйқы пүтин. Қеўили сергск, тек келинин тежестиреди. Күнднз көп уйқылағанлықтан'
кемпир түнге қарай жартыўлы уйқыламайтуғын да болып кеткен еди. Бул Ж умагүлге аўыр соқты. Күндиз тынбағаны аздай
ғТқшамына қарай шығыршыққа асылады. Тилсиз келин бәринс.
көне берди. Жумыстыц көплигинен өзиниц үсти-басына қарай83;
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туғын ўақыт та аўыспанды. Базда-базда жалғыз қалған анасын
оилап, оныц қалай күн көрип жүргешш көз алдына келтирейин
десе жумыстан сацлақ көрннбейди.
Төбедеп мыс қайнатқан ыссыға қарамастан, басындағы ҳалақалы орамалы түўе, оныц сыртынан жамылған ақ жаўлығын
шешиўнпе еле урықсат берилмеген. Бас жуўыўға ақшамында
да пурсат таппайды.
Усындай гүмарашылық пенен еки ҳәптеден аслам ўақыт өткерди.
Жумагүлдин қалай күн кеширнп жүргенп менеи Турымбеттиц де исн жоқ. Өзн де үйде турмайды. Пслеп жүрген иси жөпипде хожалығыида ҳеш кимге а!1тпайды да. «Ериц-пириц» деп
Аналық кемпнрдиц айтқаны есинде. Әпиўаны нәрседен оныц
зейнине тийип аламанба деп еришщ азаннан кешке шекем пе менен шуғылланып жүргенин сорамайды да.
Ҳәр қашанғыдан да тамылжығаи ыссы болғанлықтан ба,
ямаса қыдыра-қыдыра басқа үйлерге қэдири кетип қалғанлықтан ба, Турымбеттиц күндпз үйде болыўы бнринши рет. Жумагүл
оныц бүгип қыдырып кетпегенине пшинеи сүйсинип, уршықтыц
жнбин ораған гезде басына дастықты бийнк салып шацараққэ
қарап жатырған ерине нэзер таслап қояды.
■ Үй ийелери жанларын қәйерге қоярын бнлмей жатырғанда
алыстан соза сәлем берип еки киси кирип келди. Олардыц бнреўи Ж умагүл таныйтуғын Әйтен молла еди. Оны қайсы жел ушырып келди? Танланды. Баяғы кейпи—жазы-қысы гөнетоз селкилдек шөгирмесин басынан тасламайтуғын әдетин қыдырғанда
да қоймапты. Сарысынлыдан келген көсенамай, қу£_л^»мсық киси сди. Қебирге өскен жантақ киби сақалыныц ушы мудамы өргец шалғандай. Үстиндеги узып шапаны да сол баяғысы. Аягындағы шерим геўишн де сол ескн геўиши. Ец қўрығанда қыдырғанда кийиы алмастырса болады ғой. Аўылда пәжмүрдеме
десе бәрқулла усы турысы екен. Жағасыныц қыймайысы шығып
тур. Бул пәжмүрде иплас кнсиден Ж умагүл қорқайын да деди.
Аўылда маған дуўа жегизиўге сылтаў таппай нзимнен келип,
қатықтай уйыйын деп турған хожалығымды бузбаса болар едп,
дегеи қорқыиышқа берилип, орнынан қалай турып, қонақларды
қалай қабыл еткенин де байқамады.
— Кел, Мәмбет аға!—деп Турымбет ушып турғаида, Жумдгүлдпц биротала ацы кеттн. Бийбшш әкетиўге барған да усы.
Өзи усы аўылдыц молласы ғой. Бет ашар есине түсти: қапылмаса болар еди, ендн келнншекке сарқыт асатамыз
деп, екн
мол.ла бирнгип дуўа бермесе жақсы, Сарқыт, берсе жемеўгз де
84
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болыайды-аў. Қапылды, цапылды! «Ийт жоқта шошқа үредп,
скн самсаы бир жүреди», деген усы шығар. Ғ.ки дуўагөй есинен
тандырып, жилли қылып жнбермесе бир жөн!
Моллалар шапанларынын, пешлерин қоллары менен артына
қайырып, геўишлерин шештп. Мәмбет ыолла Әйтенге қарағанда
сақ едн. Геўишлерин шешкен ыенен сиринен услап төрге алып
етип, иргеге қойды. Еки молла да саққа жүгинисип инеклерип
қамтыылап, Гүлбнйке кемпирге қутлы болсын айтып, бетлерин
сыйпасты. Үсти басынын қунтсызлығы, отырыс-турыслары ексўинде бирдей еди. Тек айырмасы, Мәмбет молланын қызыл
жийекли дөцгелек жағалы бөз көйлегинин кен жағасынан көкирегиниц жүнм көринип тур. Шоқ сақалы ағарған. Жағы қыйсық,
мурны пышақтын арқасындай қырлы, сәйлемей қарап отырғамнын өзпнде сақалын барлап көрип, ийегин қайта-қайта сыйпач
беретуғын әдетке ийе екеи. Мақлайшанын тусындағы уўыққа нлдирилген бурыш-пиязды көрген Мәмбет молла жолдасын түртип,
оған да ымлап көрсетти хәм:
— Мынаў Әйтен молла бир жағынан қуда болады,—дедп
кемпирге, қарап отырмаи, сақалын бир сыйпап.—Хийўада бирге
оқыған жорам еди. Сизлерди пәтиясын алып қалсын деп ертип
келдим.
— Сирә жолым.болар мешщ. Қудайы бергенннн самалы оцынан еседи деген. Екеўнциздин жәм болып келнўицизге қара. Мениц балам менен келинимнин некесин қыйып кетиқлер.
Гүлбийке кемпир ҳәр сөнлеген сайын мардандай тулғасыи
зорға-зорға қозғайды. Әйтен молла жүдә сызы-лып, төмен қараўда. Көзлери перделенип уйқылап кетиўине сәл-ақ қалып турғапдай. Өзин пәс тутқанлықтан ба, яки қыздын теқин тапқанынз
ма, басын кәтере алмайды. Алдына чайник қойылған мәҳәлде
ғана Жумагүлге урланып қарайды. Жумагүлдин еси-дәрти анасынын аманлығын билнў еди. Бийәдеплик болар деп оған хабарласпайды. Әйтен молла өзлигинен сөйлемейди. Соған қарап
аўылдан емес, басқа жақтэ.н киятырған шығар деп пэмледи ол.
Қемпир Жумагүлге ым қағып, далаға ертип кетти. Олар
көп иркилген жоқ. Жумагүл қазан асыўға кнрнсти. Чай тамам
болыўдан нан сорпа да тайын болды.
Еки молла биринен-бири киши пейилликти асырып, «сиз
алыц, сиз алыц» менен бираз отырғаннан кейпн барып, бнреўи
биреўинен кәбирек айтқысы келгендей «биссимилла»ны ағылтегил етип, табаққа қол урысты. Кемпир келини менен ернеги
тайпақ қара зерецге сорпа қуйып табақлас болды. Ж умагүл жар*
85
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тыўлы жей алмай, көз астынан ерлердин табақ усыныўына қараГ)
бередм. Кемпир уят болады дегендей оныц жаўлығын тартынтартып қояды. Жумагүлдиц бундагы қәўпп Әйтен молладап:
«бәлким, ол сарқыт қайтарар мә.ҳәлде табаққа бир нәрсе салыпжиберер!»
— Мине, табақты алыц!—Мәмбет молла табақты оц қолына
көтерип усынды.—Сарқытты қалдырмай жеген саўап болады.
Жумагүлдиц ойлаған жерннен шықты! Қудай абрай бергей!
Ол найлаж түргелди де, табақты қос қоллап алып бир қырынлады ҳәм ернегин суқ барыағы менен айналдыра сыпырып,
қолыныц жуғьгн табақтыц қырына сыпырып, енесиниц алдына
әстен ғана қойды.
— Неге жемейсец?—деди кемпир сарқытты өзи жеўге асығып
отырса да, қонақлардыц көзинше сыр бергиси келмей, Жумагүл
қонақлардыц әл-әўмийининен кейин қолларына суў қуныўғл
ҳәзирленнп атыр еди.
— Өзни жейбер, тойып турман,—деди албырағанлығынап
не жуўап берернн билмей.
Еки молла бир-бирине қарасты. Турымбеттиц көзи анасынэ
тигилдн. Ол ез гезегинде баласыныц қыялына түсннип келинине жекириндн:
— Мектеп көргенбисец, өзиц!?
Өзге адамлардыц көзинше сөйлемейин дегек менен кемпирдиц сөзине жуўап бермей қалыў нақолай сезилди:
— Мектеп ким, биз ким, ене?!
Қайын енениц сүзетуғын сыйырдай ала көзли нәзерине шыдамай Ж умагүл ушатуғын қустай қунтыйды, бирақ сарқыт жемеди.
«Ж е-же» деген мирәт тамам болыл, пәтия оқылғанға енд.г
биротала қутылдым деп жайылып отыр еди, Мәмбет молланыц:
— Қәне, Гүлбийке, неке суў таярла!—дегенине бурынғыдан
да қуўанды: бул үйдин некели келини, Турымбеттин некели ҳаялы болады!
Қемпир чай кесени аз толмас етип суўық суў қуйып Мәмбег
молланын алдына қойып еди, ол басына ораған белбеўин жаздырып, ишинен бир түйиншик шығарды да:
— Гү^ўасы да екеўимиз боламыз,—деди, Әйтен моллаға,—сеи
келин тәрепинде, мен ери тәрепинде.
Гөне шүберектеги түйиншикти көрип Жумагүлдиц жаны қалмады: дуўа ишкизиўдиц жолын жана тапты булар!
Мәмбет молла кеседегп суўға түйиншегинен бир нәрсенн салып дем урды ҳәм Турымбетке:
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— Сен Зәрип қызы Жумагүлди денече бағыш еттин бе?—
деди. Усы тақлеттеги сораў Әйтен молла тәренинен Жумагүлге
де берилди. Бирақ екеўи де еситтирнп айтпаға уялған қусайды,
үндеспеди, сонда да еки молла питти-питти деснп, кеседеги суўлардан өзлери аз-аздаи жутып, әўели кемпирге, оннан сон Турымбетке, ақырында Ж умагүлге усынды. Ол ернине тегаран
тийгизип, қалганын есик бетке серпип жиберди.
— Ҳ аў!—Әйтен молланын танланғанына Турымбет бир көтерилип басылды.
Күн песинге айналған еди.
— Дәрет суў болеа!—деди Мәмбет молла. Ж умагүл албырап
жүрип чайдан кейин қуманға суў қуйыўды умытқан екен, дәрриў шәқгил қабаққа асылды.
— Бизлердей молла келгенде, қуманнан суў үзилгени,—деп
Әйтен молла басын бир шайқап еди, өзи жарылайын деп отырған
Гүлбийке кемпир гүрк ете қалды.
— Қэргенсиз жерден қыз алсан, усылай болады екен.
Жүрегине пышақ қадалғандай Ж умагүл селк етти, бирақ
өзине ай берип астынғы ернин тиследи. Ал Турымбеттин көзле
ринин ағы шақшыйып, Жумагүлди жеп жибергиси келгендей
болды.
Песин камазынан сон чай ишиў және даўам етилди. Қонақлардын көзинше шан шығармаса болар еди деп қорқып Жумагүл кәз астынан ерине сығаланады. Ол сазырайыўы менен еле
де ашыў үстинде. Буны көрип денеси базда-базда «жуў-жуў»
етип кетеди: дәўдей ири, сүбе қабырғалы жигит ашыўлаиса, сонғы ўақытта азып, еттен айрылған нашардын не жанын қояды!
Қалтырағаи Жумагүлдин барлық денеси босасып, қайнап атырған қуманды алып атырғанда, қолы дирилдеп кетип, гүллән суўы ошаққа ақтарылды! От ысылдап ақбастын күли шанараққа
көтерилип атыр. Буған Әйтен молла мырс-мырс күледи. Мәмбет
молла да оны күлки менен қуўатлап еди.
—Әне, көргенснзликтин белгиси!—деди кемпир ашыў менен.
Жумагүлди және ашыў қысып буўлықтырды. Бирақ өз айыбы
езинде болғанлықтан, сөйлемеди. Қайтадан отын әкелип, еплеп
отты алыстырды. Ол қанша жарамсақланаман деп ойласа да,
Турымбеттиц дөцгелек көзлери аларып, қабағы түнерген үстине
түнериўде.
Қонақларды шығарып салғаннан кейин ол пәтленди:
— Сени не ушын алғанымды билесец бе?
|
— Жети уйқылағанда бундай сораўға жуўап бериў Ж ума87
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гүлдиц есине де кирип шығып па? Н е дерин билмей төмен ха*
рады.
— Сарқытты неге жемедиц?!
— М аған иеге бағана кекесине жуўап берднц?—деп баласы*
на қосыла кемпир де цыстастырды.
—Саған аатып турман, ешек! Неге бежиреГшп турсац?—дедн
Турымбет бурынғыдан да қызып,—отқа неге суў куйдыц?!
— Бизин отымызды сөндиргиси келген ғой!—деп кеыпир баласыныц сөзин және кепсерледи.
Жуыггүл тис жармай төмен қараған пишипде тура берди.
— Саған айтаман, пэлет!—деп Турымбет теўпп жибердп. Ж умагүгл тентнреклеўн менен барып қазан-табақ беттеги аршамыц
алдына жығылды. Басы аршаға сақ етип, ораыалы капталына
түсти.
Келиншек болып түскели ол басын жуўыў туўе, ашып тл
көрмеген едн.«Басыцды неге ашасан» деп шашларьш бара цамтылап тккентнп урмацшы болып сүйреген мәҳәлде Турымбеттиц
қольшда бираз шашларыныц илинип жулынганып көрнп ол бирден ҳуўыштан айрылды.
Турымбет ҳаялыныц қандай ҳалға түскенине нтибар бермей
қолына ерген ^шашты қапталына таслай сала Ж умагүлге ҳәкнрецлей берди/
— Басыц таз екен ғой, әй нэлетий!
Ж умагүл өзиниц көнтен бери жапсақланып, сүзекке шатылғанына да қараыай, жатыўға уялып тек сүйретилпп жүр еди,
ал ҳәзир таяқтан жығылып ҳәлснреп көкиреги қысылғаи
соц. кесели қозып, гүшлән денесинен моншақ-моншақ тер шығьп
жатырып «жоқ, шабазыы, мен таз емеспен» деп айтыўға да тили
гүрмелмедп. Тек өзинен-өзи ыцырсып, таўланып, «алла-алла»
дейдн. Турымбет Ж умагүлди урыўға мейилленгенде, кемпир зып
берип далаға шығып кеткен еди. Келиннин сести семген соц
қайтып кнрди. Ошақтыц қасында попырап атырған оныц мийиздей қап-қара шашларын көрип аяўдыц ориыиа:
<=»- Қудай қайдан оцлы келин берди дедим-аў!—дедн оц қолы
мвоен жанбасын шаппатлап.— Пулы арзаннын сорпасы татьгмас
дегеи усы!
Кемпир сөйленип жүрип Жумагүтлдиц шашып жыйып жумбаршақлаўы менен отқа таслады. Ҳаялы тоцқылдаса Турымбетжәне бир-еки тепкини бермекши еди, қыбырламай сулық бо.тып жатырған адамға илаж ете алмай үйден сыпырлып шығып кетти.
Қара терге шомылып атырған Ж умагүд шашынын, ошақтг
бызылдап жанып атырғанын да сезбеди, ^
"— ------ -
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* ж*

«Ҳаял сырыцды алса, қудай қырынды
алады. Сол ушын
оған бас пнип, женнслик бердин деген сөз дәўлетин кери кетгн
деген сөз. Егер ыәккарына ушырасан, аўзына шөп өлшеп алып,
мурнына мурындық салып жетелейди»,—деп Дуйсенбан базда
мәселе қайтарып отырғанда, Турымбеттиц түрик еринлери жабылыай, аўзы анцанып қалатуғын еди. Оныц үйде көп отырмайтуғыныныц бир ыәнисн—сол сыр алдырмаўдыц илажлары.
Жел өкпелешш ҳаялын сулайтып салғанына мәснрип, үйинен шыққан менен қайда барарын билмеди. Күнде-күнде байдикине бара бериў де нақолай. Бәлкнм, ол
жек көрер. Өзннин
де күтә пейли кен адам емес. Киши ҳаялы Бнйбинн ж ас жигитлерден қызғанып, үйине бойдақ жигитлердин көбирек келгенин жақтырмайды. Турымбет бойдақ емес! Олай болмағанда
да, өзинин жасы үлкенннин хожалығына қыянат ислеп қудай
уры ппа?. . .
Турымбет далаға шығып, үйинин артындағы сандын ернегинде еки қолын белине салып шалқая турды. Көз алдында көк
Сүршнкли жынғыллар
менен бөленген үлкен кишнли жүўери
атызлары, онын аржағында қаратал менен қоршалған ақсақалдын тамы. Шеп аяғынын өкшесин шыйырып Дүйеенбайдын тамына бурылып еди, оныц кубласындағы пахта егнлген даланлық
ты көрнп иәзерин соған ирикти. Бойы дизге келген, жапырақлары баланын алақанындай жасыл ғаўашалар көз кумартады.
Кен көлемнин аржағындағы басланғап тоғайлық: майса торацгыл, көк бүршикли жынғыллық, нәҳән
көлемди қоршап қолдан тутылған қорадай көринеди. Бос жүрген адам көринбейди. Ҳомме өз жумыслары менен бәит... Ол артына бурылды.
Үйии көрди. Кирип шыққан бенде жоқ. Той тарқағаннан кейпн
бай үйин қайтып алдырған еди. ЖартысЫ шыпта үзикли қари
үйи түйенин үстинен аўған жүктей бир капталына
кыйсайып.
қуяшқа күйреп тур. Анаў бир бақаны тайған қыйсық бастырмасыныц астьшда жалғыз аты соналап, от жей алмай дүбир-дүбир
тепсшшўде. Ол оған көп қарамады... Журтлардын үнлеринтП1
отирапыиа сән берген егинлер бар, ал буньщ үпиннн қасьшдз
гүлшсдей бир қыйтақ асқабақ пенен гөне төлеге егилип, ернсгине қол жая баслаған суў қабактан басқа егин де жоқ. «Мағап не, бай ағам еки атыз жер берсе болғаны!». Қолын биц
силтеп жөь алды қарабарақ дегендей белгнлн бағытты мақсет
етпей-яқ. алдына жүрди. Жэне азлгаз иркилнп лгуонкн симг.ирди. Кегейли Сетке қарадк. Бул жақта ақ қалпақлы, ақ диз кинимлерии днзгсинен жоқаоь: түрип. ийинлерине бел салған жаланаяқ суўшылэр узағырақтан жекке-жекке
ақ қутанлардай
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көрипеди. Олар өз гүыирашылығы ыенен. Турымбет қаеларына
барған ыеиен сөйлесиўге ўақыт таба ма? Қанда барыў керек,
қайда? Үйге қайтып келиўге жаца ғана таяқ жеп жылап
жатырған ҳаял есике келгеннен кейин, буны көрип ашыўы қозып,
бетинен алыўы мүмкин! Бир мәртебе тилин шығарып алса, бәринен жаман. Сабап-сабап кетип қалыў әне еркектин иси1 Бай
ағасы усыидай деп бир-екн мәртебе үйреткен!
Үйде узынына сулаған ҳаялын және көз алдына
келтирди.
«Ҳақыйқаттан тазбекен? Дәслепки күнлери ондай емес қусаған
еди, я маған сыр бермей алдап жүрген бе? Мумкин. кесели бар
шығар, ети ысып, қалтырап жататуғын еди. Япырман-ә?... Бир
муштан мурттай ушып түсетуғын қандай ҳаял, ямаса күтә қарыўлыман ба? Усы күшнм менен неге гүреске түсип,
палўак
болмай жүрмен... Ж оқ, тойларда
гүрес болғанда палўанлар
қалтырап турады дейди, ал мен өзимнен ондай қәсийетти сезбеймен.. . Бир тепкйге шыдамай жығылғанына қарағанда бизин ҳаял ҳаяллардын мәккары болды ғой шамасы. Көрднн бе
жығылыўын! Аўзыма шөп өлшеп алаж аҳ. Зирилдеп қата қалғанға мени қушақлап орнынан турғызады деген ғой, ой шашы
узын ақылы қысқа ҳайўан! Пай тикейнттимдағы! Кегаке шекем
гөр болып өзи турар.» Арқа бетте топарласып асық ойнап. атырған балаларды көрди. Қалталарын сыйпады. «Бар емеспеди бала?» Белдемесин тинтинип бир сом тапты. «Әие, ўақыт еткерип
бүгинги кешке де асықпай жететуғын болдым» деп балаларға
келдн де;
—Қәне, ким утып атып?—деп, гилен он екн-оп үш жастағы
жалан аяқ балалардын бөкселери бир-биринен қашық, ал өзлери қумар менен алдыларына ентерилгенликтен торлы гүрбектей баслары бир-бирине тийисип шүйпркелесип, тандырдай дөигеленип, шаўқымласып отырғанына такқалғандай орталарына
үнилди. Тандырдын ншки ернегйнен сынып түскен бас бармақтай кесеклерди еске түсиретуғын асықлары шашылып атыр. Ал
дүзде қалып баз басқан суў қабақтай мойынлары, кир-кир көйлеклернкин ойма жағаларыныц қызыл-қаралтым жийеклерииеи
зорға ажыралған патас балалар буны ескерип орынларынан
козғалмады. Биразлары ойынға берилип кеткенликтен қуяштыц
теолеткенин де сезбептн, көбисиниц аўзы-мурынларына батпақ
сүйкегендей ж ағал-жағал. Олар Турымбеттиц даўысын еситпеди. Ал бул уялмастан барып балаларды ысырып арасынан жай
таўып. қой арасындағы ешектей әўкийип отырды.
— Қәне, ким асық сатады?
Шүнирек. қой көзли, бақа мурынлы
бир бала утып отыр
екен. Етегинде асық толып тур. Ол Турымбетти көре сала гөне
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без көйлегинин мөрли шапандай жалтыраған жени менен мурнын сыпырып:
— Енди мен ойнамайман, мына киси утылса сабайды,—деди
орнынан турып. Күни менен асықларын уттырып, жаны шығып
•отырған балалар бақа мурынлы баланы зорлап ойнатып атыр
■ еди, өрре-өрре тикейисип ойын бузажақ Турымбетти жек көрисип, жулысатуғын шөже қораздай үрпейисти.. .
Турымбеттнн бул жерден де талабы келиспеди. Биреўин тутып алып сабаўды ойлап көрген еди, ҳәммеси жөнли-жөнине кеткен сон, тек ойланыўы менен асық ойналған жерде қазықтай қақайып қалды. Ен болмаса усындай қуяшлы күнде топ ойнайтуғыи
адам да көринбейди. Күн қандай қолайлы. Әне, арба жол жақын. Кенислик. Кршарманды қанша узақтан ислесен Де болады. Ҳеш кимнин егинине зыян тийгизбей ойнай бериўге мүмкиншилик б а р .. . Онын үйреншикли аяқлары Дүйсенбайдық үйине қарай тартты.
Бай қара үйдин артын аштырып
жатыр еди. Турымбетти
керегенин арасынан көрип бақырды.
— Туреке, бизнн атқа бир баў жонышқа орып әкелши.
Ыссыда өз атына от орып салмаға еринип жүрген адам қарсылық билднрмей қәдемлери шыйрақланып, байдьщ айтқанын
тәрик етпестен екинши үйине орақ алыўға кирди.
— Бизин Жумагүл қурдас саў ма?—деди Бийби орақты берип атырып. Бул келиншек
бурынлары онын менен
онша
сөйлеспейтуғын
еди.
Тнришеленип
кетиптн!
Турымбет
ҳайран қалды. Аўылындағы сырлас қурдасы келген сон кеўили
өскен бе, әлле қалай’ Ол орақты алып үндемей шығып баратырып ергенекке жақынлаған гезде қайрылып сорады:
— Қурдасын тазбедн?
■— Не дейди!— Шоршынды Бийби.—Тазы неси?
Турымбет күлди:
—Женге-қурдас аяғынды
бузаў басқандай
ҳаплығасан,
таз екени таз!
— Қойшы, қурдас— қәйним, дәлкегинди. Бизиц аўылда Жумагүлден шашы қалын адам жоқ еди?
— Ол жағынан бийхабарман. Мен де сен усап абайламай,
шашыкын өзн бир қаралық деп жүр едим, бүгин билдим.
— бйбей, бийшара-ай1 Ол келгели күн ыссы, оған қосымша
шыжғырған ыссыда от жағып' көп хызмет пенен сүзек болғанында билмей жүреберген шығар, өйбей сорым енди не қылып
атыр?
—Ые қылатуғын еди?— О л жуўабынын кейнин айтып үлгермеди, екщшш үаден байдық ашшы даўысы еситилдщ
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— Әй, сен, ирке бермесец-а! Ат аш қалды!
Арадан көп уақыт өткермей-ақ бнр қушақ гүлте жоцышқа
әкелип шертектнц астындағы аттыц алдына таслады. Мортылдаған көк гүлтеге қатлары боялып қалған еди, бул турысында
бай менен сәлемлескеним болмас деп, қолын жууып келди.
Бай терт мүйешлн ақ шаршы мекен бетип желпип, керегедеа
өткен шамалға тыққан қанардан жаўырыиын тутып жатыр.
— Қәне, инпм, қалай аўқаллар?
—Ж аман емес.
— Неге аттан болмайды?
Турымбет ҳаялы менен болған ўақыяны-оныц
таз шығын
алданғанын айтты.
— Соған да ма!-деди бай күлип.-Бәри өзицнен ғәрезли. Қыеқасын айтқанда, сен аға десец болды, таз емес бнреўин таўып
беремен. Ғам жеме! Ыссыдан уйқылай алмай жатыр едим, бпраз шыдап бақ, уйқылап алайын.
Ыссылық кем-кемнен басылыўда. Ал Дүйсенбайдыц ернн ҳәр
деминде бир «пып-пып» етеди. Турымбеттнц эбден тақаты болмай, кетешш десе онын есабын таппан ҳэр қаптадыпа бир аўнаў менеп мазасы кетиўде, бай үйдиц ншпндегп бар ҳаўаны гәўмис қарнына сыйдыра алмай, мурны менен қоса ерщш «пыппп»
еткизгенине танланып, «мен неге усылай уйықламайман»
деп
аўнақшыды.
Үйдиц нши биротала салқын тартып, шацарақтагы қурттай
теенктен түскен қуяштын сағымы көтерилип, басқурдын тусына келгенде, бай оянды. Аўзыныц езиўинен аққан суўды алақаны менен сыпырып жиберип,
көзин\тез-тез
қыиылықлатып
ашып:
— Уйықладьщ ба?—деди Турымбетке.
— Азмаз мызғыдым, аға.
Турымбет күн батқан сон да қанталмады. Соған шекем ол
тагы жонышқа орды. Геўгим түскеннен кейин келген бийтаныс
атлы оны кетиў мүмкиншилигинен айырды!
Қонақтыц атын
жайғастырып, кеште 'жағылатуғын отын ушын жынғыл майдал а ў .. .
Бай қонағынын тури-түсине, кийинген кийимлерике
қарап
жалбырақлаўда. Атын ҳәм өзин жай еткен сон уятты қойып
қонағына бурылды.
— Сизди шырамытаман, бирақ исимшшзди умытып қалған-.
дайман.
■— Ксмнмнз Нурым.
Бай Бийбинн алып қайтыўға барғандағы ■ шйдыц ,сәрдары—«
Қутымбайдыи, жийеии Нурымды көз алдына келтирди,
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— Ҳо, ҳо, Қутекеннин үй-ииш саў ма?
>— Өзиниз көргеидей, сәлем айтын
атыр. Мени дайымиын
өзи жнберип еди.
— /Күдә мацул, жүдә. Өзи қутлы болсынға бараман дел
еди, келе алмады. Түбинде аман отырса болғаны.
— Аыан, аман.
Бай ендн неден гәп баслаўды билмей төмен қарап отыр. Нурым усыннан артық қолайлы болмас деген
ой менен кслген
жүмысын айтыўға мейиллеиди:
— Ж ас үлкен, апЫп көрмесениз, келген жумксымды сейлеп
отырсам.
— Аита бер, айта бер.
— Сон биреўлер келип кесент бере ме деп отырман.
Қай
қарақалпақтын үйине болса да қоцсы-қоба, қыдырмайлар урықсатсыз келип, табақты жаласып кететуғын әдетн ғой. Сизикипе
де сондай қыдырмайлар келип қалса, ашылысып сөйлесе алмас кисн.
— Әлбетте, келген адамға кет деў айып.
— Бай ағам снзиц жағдайынызды билиўди тапсырып жиберип едн.—деп Нурым Дуйсенбайға жақынланқырады:— Болшойларға қарсы Қонырат бетте үлкен күш таярланып атырғап
көринедн. Соған Тәжнм мурт дайымнын малыиан әкетти. Сизге
өзи келмекшн екен, ўақты қыстаў болып бизнц жасы үлкенге
айтып кетипти. Сол таярланып
атырған
адамларыиа снзин
адам- қосыўыныз ҳәм азық аўхат ушын ун, екн-үш мал бернўпниз дәркар.
Дүйсенбайдын үскннн қуйылып, жылтыр
майлы мацлайып
сыйпады.
— Кеткенше ойланып жуўабын берсенкз болғаны. Тэжим
мурттыц бай дайыма айтқан және бир тапсырмасы
бар. Ж ақкнда большонлар жерсиз ж алацаяқларға жер үлестирнп бериўге шығатуғын усайды. Сол" ушьш “жақын-жуўық, өэине тг>бия деген адамларға жеринен ези берип, өзн аброй алсын денди.
— Айтып бар, алдын алмайтуғын гөртүлек ладан емеспен.
— Дүйсенбай аға, ҳәммеси жай болды. Жецгейлерге отын да
майдалап бердим,—деп Турымбет сөйленип кирип, олардыц сөзин бузды .
— Бул жигит сизин аўылға күйеў,—деди бай қонағына
Турымбетти таныстырып.
— Ҳаў, бизиц аўылдағы урлықшы кемпирдин қызы Ж умагүл^и әкеткен усы жигит пе?
Өз ойы менен бәнт болғанлықтан қонағынкн не деп отырға93.
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нын анғармады ма, ангарса да итибар бермеди ме, бай үндемеди, ал Турымбетти цәйнененин тәғдийри ийнениц көзи қурлы
ойландырып, ўақыяныц жағдайы цыэыцсындырмады. "7\ешел
кисидей бети былш етпестен отыра берди.

10
Ж умагүл сол жатысынан уйцылап
оянды, бирақ шырайы
пәрдоздай болып қалды. Демде-ақ қалай өзгергенине үй-иши
хайран. Егер ол өзинин суўға малынған қағаздай жүзин, ишнн
үрлеген қарындай нсик қабағын көрсе, бәлким қорқар
да еди,
әттец қарағандай айнасы жоқ! Айнаны әрман етпейди де, не
сыйқы менен қарайды? Ыссы суўықты парықламағанлықтан ба,
еки бетиниц алмасы торлы ақ гүрбектей шытнап-шытнап кеткен. Кеседей көзлери бурынғыдай жаўтацламай тек сүзиледи.
Ғ,алыц қаслы қабақ астында әллеқандай ҳәсирет!! Күнлер өтип
атыр.
Сыртқы пишинин жоғалтқан сайын Турымбеттин
оған деген ышқысы жоғалып, үйине келгенде ябден әжийнеси тырысып,
мурнын жыйырады. Жумагүл болса көкирегинде ашыў сақламай, ол келсе де, кетсе де
ушып турып төсек салады. Бирақ
иши бүклеы-бүклем қайғы. Имканияты болса
онысын кисиге
сездирмеў.
Үйдин де берекети қашты. Бир бнрине томсырайысқаны томсырайысқан.
Мине уллы сәске. Азанғы чайды ишип алған олар ҳәр жерде жәнё дүнкийисиўде. Кемпир төр бетте бир дастықты дастапып, алақанын шекесине қойыўы менен бир қырынлап жатыр.
Турымбет не ислернн билмей тек, тисин шуқлап аўзы толы қэн
түпирикти ошақтағы күлге былш еткизедн. Азанда шығанағына
қойған көпшиги еле қыймылсыз, ҳәр түпиринген сайын алдына
ебинден ентерилип, Ж умагүлге ала көзлери менен
қдрап қоПып, түри бузылады да, жәнжел шығарыўға дерек таппай, тағы
жанбаслайды, еки езнўинен суў жэне түпиринеди.
Жумагүлде уршық. Қолынын барғанынша жоқары
созып
ийирип, дизесине шыйырып жиберген ўақытта ғана ерине нэзер таслайды. Онын түйиўли қабағын көрген сайын тула бедени қалтырап кетип, уршығын үгзип ала жазлайдьк
— Турымбет, үйдемисен?
Тосыннан шыққан сес Ж умагүлди қуўантты. Ери қыдырып
кетсе қурығанда бир майдан саўа табады ғой.
Турымбет даўысты таныса да, ол үйге киргенше жанбаслаўын бузбай;
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— Кел, Айтбап,—деп тнкейип отырды.
Ж умагүл уршығын услаўы ыенен орнынан ыргып-ақ турды.
Кемпир дастығын сәл жылыстырып, қәдимгисинше жата берди.
— Мен сизлердн куўантанын деп келдим.-деди Айтбай.
Кемннрдин де, Турымбеттин де жүзлери баз баяғысы. Ал
Жумагүлде әлле қандай қуўаныш пайда болды, бирақ еринен
бурын ие десии?
— Сүзетуғын буғадай неге үндемейсен?-деди Айтбай келгенине паразы болып.
— Айта бер. Қуўантқанда бизге алтын әкеп бересен бе?
— Қойсаца сондай тоцмойынлықты. Жер алсан
алтыннан
кем бе? ! Ҳәзир далаға шық. Чнмбайдан бир әнжирал1 келип
жалан аяқ кәмбағалларға жер бөлип-берип жүр.
Ҳүкиметтиц
сондай қәўлиси шығыпты. Сен де пайынды алып қал, оннан да.
Соны айтайын деп келдим. Уақым1
2 жерлерди бөледи, байдын
жеринен әпередн.
— Маған жер керек емес!
— Өзиқ билесец.
— Неге жер алмайсац?-деди Жумагүл ерине, Айтбай шығып
кеткен соц.-Алыў керек еди. Мен-ақ келе қыламан ғой, иесине
қорқасан?
— Ақылынды таз басыца жақсан-ә! Алақаныц қышып баратырса Дүпеепбай ағамныц берген еки атызы бар.
— Дурыс, шырағым. Гилен ҳәўлирмелерге қосылып не қыласац. Бүгин зорлық етип әперген менен бәри-бир қайтып аладьт.
Сорыд қайнап, ўақым жерге жолайман деп ғарғысқа
ушырап
қаларсан.
Турымбет әрн-бери отырыўдан зеригип еки ийки салпаўсыўы менеи далаға шығып еди, қолында өлитеўши алшақ таяғы
бар бир адамнын изинен жүрген топ-топ дийханларды көрди.. .
— Бәри-бир, өзлерицизднн сорыцыз қайнайды,-дедн гүбирленип ҳәм қапталына бнр түпнрди.
11
Турьшбет бир кетсе еки-үш күнсиз келмейди, атаклы қыдырымпаз болып алды. Хожалығыныц
машқаласы меиен ҳаслач
қызықсынбайды да. Онын жоғыда тәўир. Жумагүл өзин еркиплеў сезип отырады. Бирақ ойлана келе, ериниц бул бийпайдалығы туўралы ескертсе, ол «усы ўақытқа дейин тамақ таўып бергеч
1 Әнжпрал-ипженер.
2 Уақым жер-хап пәрманы менеи борларға, ирн дин нйелерине «мәнгилнк*
деп бөлингеи жер.
“
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■ сен емес» деп гүрк етеди ямдса әтөшкирге асылып абай шегеди, енесиие айтайын деое, ол Турымбеттен де бетер «Сен енди
мениц балама ақыд үйретнп, хожалықты бийлеўге қарадыц ба,
тоқал» деп бэләәтлеп шыға юеледп: Қолы нске үйренип
қалған жапакеш келиншек үйде отыра бериўднц есабын таппай,
ец болмаса егнни барларға орақта жордем етип, қыс азық топлаўды әрман етедп. Бирақ қаншама умтылып көрсе де, айтқаны
болмаған сон, ети өлип кетти. Ери менеи крйиненеси не айтса,
соны ислеп, үйдиц қыбыр-сыбырынан-ақ кешке шекем тыным
таппайды. Қолы сәл саўа болган гезде анасын есине түсприп
қамсығады.
— Бипшараныц қалы қандай екен?!
Зәқәрлн сөзлерине базда қарсы сөз айтқанлықтан енеси менен оты өре жанбай, юекелесетуғыи болып та
киятыр. Онын
менеп оған жецислнк қайда? Кемпир шағынса болды, улы өга
әпереди. Усылай аўырманлықты бастан кеширип, иши дүткешке
айналып кеткен, Ж умагүл, күйеўге шығатуғыя қызлар не ушын:
«Өз әкемнпн еснги майдай есик, ҳәўжар
Кнрсем шықсам басымды сынпар еснк, ҳәўжар.
■ ҚәГшп атанын сспгп шецгел еснк, ҳоўжар.
Кирсеч шықсам басымды тыриар еспк, ҳэўжар»,—деп

сынсыў айтады? Мәниси педен ибарат деп, тацланатуғын
еди.
Мине мәнисн усылай екеп, Урзир өз басынан кеширип жүр.
Турымбеттн дәслеп көргенде де, биринши
рет босағасына
басын ийгенде де, бундай қысқыға ушырайман деп ойламаған
нашар: «Бахыттын өзн ушқаи қус деўши еди, мешщ басыма қонар күнлер барма екен» деп әрман етиўц менеи аўыр-аўыр күнлерик өткерип сала берди. Түскешше жаца еки айдыц
жүзи.
Тек есиктнц алдындағы отынды әкелиўге шыққаны болмаса,
шамаллап шығыўға еле урықсат ж о қ .. , . Ол ҳәр бнр өткерген
күник ойласа, бир-бнринен ғәзебетли көриннп, жүреги лоқсыйды,
Үстиндегн кийимлериде кир-кир, оны жуўып алыўға да пурсат таппас. Ақшамға қарап жуўайын десе де «Жуқартып тоздырып таслайсан», деп Гүлбийке қолынан жулып алады. Ш ашын ҳөллеўге қәйнненеси керек десе бир уртлам ағарған
да
аўыстырмайды. Гейде ҳәмме жатып қалғаннан кейин ғана отқа
жағылған қарабарақтын суўық күлинеи бир қысым алып суўға
араластырып ғана бас жуўады.
Ишкк сырын ол кимге
айтады? Екн көзн төрт.
Қәўендеп
излейдн, Тапцайды. Ец болмаса носиятлап, нәсияты менен белиге белбеў буўып кететугын мурындық ененид де жолы кесилди.
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Ол қапаланып жалғьтз отыр. Ургаығын ийирмей қояйын десе,
кемпир келпп өлшейди. Аўыр ой үстинде. Бул азаптан ким қутқарып, ким төрелик береди, сирә билмейди.
Базы бнр орынларда шөплердиц басы сарғайып гүз өзнн хабарлап киятыр. Изинен тоқсаннын суўығы басланады. Соннан
сон не қылады? Қыс кийимлер керек, ал бул үйде онын ғамын
жеп жүрген бенде жоқ, бүгинги тойғанларына мәс!
Есикти жүдә әстен ашып мурындық синлиси Турдыгүл келмегенде не ой.табар еди ол? Ойы үзилди де
қалды. Орнынан
ушып турып синлисин қушақлады.
*=* Кел, қарағым, кел.
— Ҳ аў, аўырдын ба, апа?
*-=Аўырдым десем де болады.
Турдыгүл жинишкеден келген, қой көзли қыз еди. Онын кәбннесе күлим қағып туратуғын көзлеринде белгисиз бир ашыныўдын изи ойнады. Қайтып мурындық апасына қарай алман,
басындағы түрменин қызыл сағымы қызартқан
жүзин төмен
алды.
— Апан неге келмейди?—деди Ж умагүл, онын
қапа түрин
көрсе де, өзин берк тутып, жайдары даўыс пенен.
—Апам хабар алып қайт деп жиберип еди. Ҳәм өзим де кенеспекши едим...
«Ҳалымнын жаманлығын айтқан менен қолынан не келеди.
Буларды да қабартпай-ақ қояйын» деген ой менен:
— Апана айтып бара ғой, әнейдей болып
жүриппен. Енем
елеберин жөнлесип кетер,—деди Ж умагүл.
— Еле берин жөнлесип, усы ўақытқа шекем жиллимедим-ә?
*=-деп Гүлбийке сөйлениўи менен кирип,
өзинин турпатындай
гидиман бир суў қабақты есик бетке қойды.—Әй,
қыз, не жумысын бар бизин үйде! Мурындық қызым деп апац бир келеди,
мине өзин келипсен. Көзинизден бир-бир ушып баратырса, үйнкизге апарын. Мен жерип отырғаным жоқ. Машыншы
әкене
айтып, көзлеринди ойдырайын ба, со!
Қыз есиктен сыптырылып шығып кетти.
— Мына қабақты гөне төлеге еккенде ғайбана келинге кийет етип еккен едим,—деп кемпир суў қабақтын аўзын ашыў ушын
орақ алды.— Шанағына бәрҳа тезек салып турғанман. Қудай
тилегимди қабыл етип тайнаныр болып өсипти. Суўы бир күнге жетеди. Бүгиннен баслап суўға барасан. Жолда табанын былай-былай қыйсайса болды, жақсылық күтпейсен.
Қәйинененин буйрығы буйрық. Қайтарыўға я дүзетиўге болмайды. Сонын ушын да бул тапсырма Жумагүлдин
кеўлине
аўыр келмеди. Қайтама шамалға шықпай сарғайып бөздей бол-
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ған жүзинде қапданда бир үмит ушқыны туўды.. Ен болмаса
суўға барғанда аўылдағы қыз-келипшеклер менен таиысып, аўлағында қатар қурбылары менен күлиаш алады ғой!
Бәлким
анасынан хабар еситер! . .
Кегейли Турымбеттин үнинен әдеўир алыс
еди. Иши-сырты
еле кеннеген гидпман қабақты арқалап, Жуыагүл бнринши рет
үйден алысыраққа бет алды. Қуяш аўыўға мейил берип, тас төбеден сәл енкейген еди. Ол далаға шыққан мәхәлде тап ўәделесип қойғандай, қалақасын сүйретилдирип
бир қонсысыиьщ
хаялы суўға шықты.
—- Келин бала, тоқта!—деди ол назлы. — Бирге жүрейпк!
Көптен берлц киси менен сөйлесии көрмеген адам ушын, ен
болмаса суўға барғанша жолдас болып, орсақы аГпысын кеўнл
көтериў не деген қуўаныш! Онын үстине таза түскеп келиншек
абысынларына қарамаса және болмайды. Иркилди. Сонда да
изинеп қорқып артына бурылып еди, енесн еснктеп мпсли тасбақа болып басын шығарып тур екен. Буныц бнр ҳаялды күткенин көрип басын ишке тартып алды.
— Сәлем, шеше!—деди Жумагүл жақынлаған ҳаялға.
— Көп ж аса, келин,—деди де ҳалақалы ҳаял қабағын жерте қойды.— Бизиц қабаққа қарап тур. Мынаў үйдегп
бнйкешти
суўға ертип шығайын.
Жумагүл өз қабағын ийнинен түсирмей,
сол абысыныиыц
қабағы қасында қаққан қазықтай силейиўн менеи қалды.
Әтирапы тым-тырыс. Айналада адам жоқ екепин сезип,
аўылдыц
қандай тақылетте орналасқанын билгиси келнп, жән-жагына
қарамақшы болды. Дәслеп үйине көз жиберди.
Жекке. Үйдиц
алдк тегислик, арты гөне сай, иши көк шөплпк. Сай менен гамнын арасында дүмпешик бар, бул гөпе төле едн, с.уў қабақтыц
пәлеклерн көриннп, киширеклерн бпреў арнаўлы отырғызғандай агарып көринеди. Ҳалақалы ҳаял кирип кеткен үйге қарады:
Бир жөн басқурлары тоза баслағам үй. Гөне сай Кегейлп
беттеи шығып, сол үйдин арты мепен өтеди екен. Сайга жүўери
егилинти. ол тегис балық көз болынты. «деген
менеи бардамлы жер болса керек» деп ншинен түйипди. Бпрақ бупдай үйлер
көп емес. Көпшнлиги өзиннн үйи менен гана барабар. , Шыпта
үзикли, қара үйлер. Гейпараларынын үзиклеришш
бир
жагы
кпйизден болса, бпр жағы шыпта, базылары
жамаулы кнйиз,
Бнрақ жацгғы ҳаял кирген үпден саўлатлы үй күи батар беттеги
шетте. Опыц әтпрапында қазық та көп. «Коиагы көп жер екеп»
деп, есиие әлле қандай қыял келтнрди. Ҳозирднп өзннде екн ат
пенеи бир ешек байлаўлы. Бергн қап?алында ернк багы дөшш
тур. Қелгчн күплерн енесипиц мақтапып, срнк окелгеии усы бағ.
98
www.ziyouz.com kutubxonasi

Б\л Дуйсенбанга дорек гой! . . . Күн шығарда, сал бөлегирек бнр
нюқ бар. Олар жүдә тыгыз қопысласқан. Үйлердиц де, тамлардыи.да бир-биринен артық кемлигн жоқтаи, бәри бир жөн еда.
Бул қг.пеы урыудын үйлери екен?. . . Маған оларды хәзир билиўдпц ;:е кереги бар?» дегеи қыял менен, бул ойын умытқанша асыгыи, жолдас абысынынын тезирек шығыўын күтти. Жуўгарада
шыға қоймады. Бул жерде турып аяғы да талды. Нәп-иохән жас
қабақтын жшшшке баўы ийинин де қыйып баратыр. Ж ап-ж ас келиишек ушын бос қабақты жерге қойыў да уят.
Кете бернўге
киснинн қабағына малшал сүйкенлп сынып қала ма деи тартынады. Изннеи даўыслап шақырыў да өлим. Биреў болмаса, бпреў көшеде шаўлаған қандай бийәдеп келин деп, кейинетуғыиы
да даўсыз. Опыц үстине үйге тезнрек қайтып, — уршық
толы
жн.чтп ери келгенше келеплеп
таслаў керек.
Болыаса кемпир
Турымбетке жоне жамаилайды.
Ҳалақалы ҳаял әллен ўақытта бнр ж ас қызды
изинс ертип
шық
—Яша, кишсме қабақ толтыртамыз—дедп қыз Жумагүлдп
көрмўден.
Қыздын сөзпне ЛЎумағүл мыйығынан күлип қойды. •
Үшеў болыи суўатқа қаран жолға түсип едп, шетирек
үйлерден суўға шыққан екн келиншек көрннди.
Булар өз ара дзлкеклесип княтыр. Жумагүл көп сөйлемедш
Дыққаты тек мынаў ҳалақалы ҳаялдыи айтқанларында.
— Кеше «большой» баланын үйинде мейлис болған екен, тек
бизнн аўылма десем, қәйерде жерсиз адам болса, Оәрпне жер
бериле береди
деп сөз болыпты.
Бурын о баланыц сөзнне
адамлар исепбейтуғын еди, өзн де тап ертектей қылкп айтады
гәнип, ҳақыйқатында да ырасын айтып жүрме деймен.
— «Большой» деген ким, шеше?—деди Ж умагүл.
— Майтбан бала ше.
Жумагүл бунысыз да Айтбайдын кнм екенлигин кимнеп
сорарын бнлмей жүр еди, «большой» деген сөз туўралы халық аўзынан еситкеннне қарап, мәрдикардан келген жигнт
екеи деп
ойлады.
— Енди ол оқыўға адам алады дегенди таўыпты.
Бунысын
ҳәмые әнтек көрип жүр.
Бул ҳаял бундай әцгимелерди не ушын айтып княтыр.
Жумагул түсинбеди; бирақ көкрегпнде әлле кандай түйин қалып
қойғандай, ал жутына алмайды, жөтеле алмайды, жөн-жосагын
сорап алмоды.
1-'сгснлнипн суўы гүзге қарап тартылганлықтан. сыўат ыгырақта сдн. Күк өткеп сайын суўалмадан суў алыўда қыйынласьшты.
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Қәдди жүдә төменде. Ҳаяллардыц қабақ толтыратуғын
жери
әрн тик. әри тайғақ. Суў бүгип кешегиден де төмен түскен.
— Ал келин, ҳәмелинди ала ғой,—деди ҳалақалы ҳаял суў
бойына келген соц.
Жумагүл оларға қарсы ҳеш нәрсе демей
шәцгил қабағын
алып, аяғын ғаз-ғаз басыўы менен еплеп суўатқа түсти.
Алды
менен жаиағы ҳаялдын қабағын толтЫрып шығарды. Қейининен
анаў қыздын қабағы толтырылды. Гезек өзиникпне қарағанда,
соцғы еки ҳаял жетнп келмеснн бе, олар да қабақларыныц баўын Ж умагүлге услатып, ыраштыц басында сәррийисип,
таза
келинге миллет етип турып алды. Гезек пенен олардикин де толтырды. Ендн өзиникин ала берейин дегенде песии мезгили болғанлықтан ба, суўшы ҳаяллар көбейип кеттп. Биреўи кетсе екиншиси келедн.. . Төртиншисп.. . оныншысы____ Тап бәри қасақана келиг. атырғандай, изи үзилмейди. Жумагүл ақыр соцы шаршады. Ендиги келгенлерин көрмегенсип, өзиникин толтырмақшы
болғанда және бир ҳаял келип:
— Ҳай келин!—деди пәтли.—Майда темекн көзице аз көрине ме?—деген. Басқалардан
биздн пәс көрдицбе, қабағымды
толтырмай неге өрлеп киятырсац? !
Илажсыздан оныц қабағын да қолына
алды. Сирә кейина
болмай кетти. Намазлыгер қылтыйып киятырғанда, зәрре
үзилиспе болып едн; өрли-ғурлы өз қабағын толтырып,
суўаттан
сыртқа шықты. Бағанағы бос ўақтындағы ийинин қыйыў
қыйыў ма, суўға толы зилдей жүк енди минди.
Ыраштан төмен
түсип сыртқы қәндектеги жолды кесе өтетуғын жерде қабақтыц
баўын ийнннен сәл жылыстырыцқырап көтермекши болып, артына шайқалынқырап, белин қайқайтқан мәҳәлде, алдындағы
жолдан кесе өтпекши болып киятырған шөгирмели еки ещедлини көзи шалып кетти! «Кесип өтсем әдепсизлик болар!» —деди
де, көз ушында киятырған ғаррылардыц өтиўин күтип иркилип
қалды .. .
***
Турымбет әллеқайдан келе сала чай ишиўге
қумарланып
еди, ҳеш жерден суў таппады. Кемпири болса улына бурынғыдай жалбырақламақ түўе хабарласпады да. Т.урымбет әри-бери
шыдап үнсиз жатты. Арадағы тынышлық көпке созылмады.
•—* Қелмей атырып аўзыца шөп өлшеттиц!—деди кемпир жоқ
жерден шац шығарып.
Турымбет буған түсинбеди,.
— Неге?
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— Песинде кетип еди, еле ж оқ.Суў
таппай намазлыгерли
тэйемби қылып оқыдым.
Жигиттин ашыўы мурнына шығып, тер тамшылары атлығып
кетти. Д алаға да шықпады. Суўық демин алды да, не билгепи
ишинде, түнерип отыра берди.
Намазшам қылтыйғанда барып, мақлайынан тери тамшылаўы менен Жумагүл үйге кирип, қабақты жерге зорға қойғаны
мәттал, жаўырнына дигирманнын тартқышы сарт ете қалды .. .
Үсти-үстине дөнген тартқыш Жумагүлди қырға шыққан балықтай таўландырды, бултанлатты. «Ҳеш нәрсени түсинбейтуғыи
қандай ҳәўлирме? Кешигейин деп кешиктим бе? Дәстүр. Суўга
барған ҳаяллардьщ қабағын толтырмасан журт масқара қылса’
Жолдан өтнп киятырған адамнын алдынан кесип өтсе, «Қара
жол қатын» деп жолаўшылар ғарғаса! Елге жараныў ма, ерге
жараныў ма? . . . » Сартылдаған таяқ астында жатсада Жумагүлдиц ернн тастай, қысыўлы. Таяқ зарпынан басы мец-зен. Ерине
қарсы сөйлейин десе, ол-пири! Аналық кемпир де усылай кенес
берген жоқпа? !
Әйтен моллаға басын байлағанда да азап шегетуғыны сөзспз еди. Бардамлы жерге келиншек болған қайсы кәмбағалдын
қызыныц манлайы жети қарыс ашылды? Күц орнында. Тецнч
таппағанына көз жаслары сел-сел. Буған
онын көзи жеткен
жоқ па? Турымбетке ерки менен қосылғанда
бундай боламап
деп ойлап па сорлы! Еркименен қосылды, еркименен! Тацлағач
да жоқ. Анасы мал сорамады. Өзиндей жарлыныц баласы ели
ғой! Усындай ҳәдийсеге ушырайтуғыны жети уйықлағанда түснне кирсе екен-аў! «Ҳеш ўақытта ерицнин бетипе қарап сейлеме» деген Аналық кемпирдин нәсияты және бөгет. Не
қылыў
керек, не?!
Олай-булай бурранлап таўланыўда еле. Турымбеттнц қолындагы тартқыш орнына қойылмай, оныц жаўырнына да, қабыргасына да үсти-үстине дөниўде. Жумагүл бәрине шыдап ынырсып аты р.. . Бирақ таяқ зарпы онын даўысын шығарып, ерппе
қарсылық билднриўге мәжбүрлемей қоймады. Жумагүл керегеге
асылып орнынан турып;
— Тарт қолынды!—деди зәҳәрли.
Жумагүлди бүйтип сөйлейди деген пикир ойына келмесе керек; Турымбет селк етип, қолындағы тартқышын түсирип алды.
Отырарын, қайтып тартқышты аларын билмей, аяқ астында буратылып жатырған Жумагүлге көз тигиўи менен сәррийди.
— Еле аўзыныц сарысы кетпеген найсап екеницди билмеген
едим. Ойланыўды, киснни баҳалаўды билмейтуғын қандай
жансан?
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Жумагүлдип ашыўы Турымбеттин
салыеын суўға кетири::,
сескендирдн. Ол қайта қайта аўзын сыйпзй берди, тез-тез түпириндп. Келинн мепен баласын арашаламай
далада жүрюн
кемпнр Жумагүлднн заҳарлн сөзин еситип жуўырып-ац кирди.
— Қандан бийәдеп ийтсен, қатын!—деп болып, Турымбетхз
жин көзленнп жекиринди.—Әй, жаман, шаппаттай қатынға бе.л;ш 1нен алдырып қазықтай қақайыи пе қылып т у р с а и !...
12
Нурым қелнп кеткели ншине шеребе қуйылғанын
бай хеш
кимге билдирмеди. Нё билгени ишинде. Жүрек баўырыпа от салып, ншти ашытқап зәрде оны бнйзар
қылып,
аздырып-;а
жиберди.
«Қанғы менен ша.шым ағарып кеткеп жоқ па» деп аўлағкнда айнаға қарап, шашына млаж ете алмай, ақ муртларын искек
пенен жулып, әри-бери ойланады, бирақ узақ ойда.ч хеш бпр
жуўмақ шығара алмайды. Бир жерде отырып, >::ср шуқыланын
пйлана бергенлнктен кеш болмай, күнлср қанша
ақырын ет.е
?е қайғы-ҳәсирет пенеи ол күнлердин есабыпан да жанылысты.
"үз кпргенине әдеўир ўақыт болды. Ағашлардык, гүллән' ш-к
шөплерднн жапырақлары түснп атырғапы қашшан. Б ай.бул көI пписти сезбегендей болып жүрген меиен шырайы
усы гүзгн
жапырақтай солып сарғайып баратыр. Егер, бүгкн ярым ақшамда г.елген жскке атлы төсегинен турғызбағанда,
Нурымға
берип қалғап ўодеспн де естен шығарғаи еди.
Бул атлы Тәжнм мурттыц өз.и едп. Бан далзға шыгып оныц
ащыўлы кейпкн анлағанда, дизесинен. мәдер
кстпп
жығыла
жазлады.
ч
— Ҳузир, ҳозир. Аттан түспсйсец бе? Усы
опбағаи жалан
аяқларға жериынзди талзн-тараж ете беремнз
бе, бир исрсе
түсипдпрөссе!. . —лсп бан езянип гүллои ақыл-ҳушын
Тә>::::м
мурттан излегеидеп долбнреп жүрип сөйлеиди.
— Бизнкп сонын гамы. Агсақальшныц үйпне неге
жэрдсм
бермейсен? Оннап панда көп, түсин!
Қәне асығыспан,
б:;р
сыйырицды андап шық!
0 .1 албырағаны.чап пе қыларып бнлмен; қорасыиын
сркзгнг.е байлапган жппти шешиўге де асыгьш, үзип жибердп де,
бир сыйырды айдап шығып Тәжим мурттьш алдыиа салды.
— Буиын менеп пс питпейди! —деди Тажмм
жедсллп.—Ҳозио Әўлнйе терекке езнц' исеткерип бересеи! Ал, иөкернндн тсз
тапрлпўдыц гамын же!
'Гожнм мурт зонгнге ширенип атына қамшы урды.
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...Түии менеп тынбай, қарацғыда сүрмелекленип пияда мал
андап жүрип, шаршаған адам тацнын алдына сүйретилип
үйине келген сон уйқы оны темир қурсаўға салып, сәскеге шекем қойнынан шығарған жоқ.
Оянып, уйқым
қанды-аў
деп
кыялына келтирген менен басы мец-зен болғанын қоймады. Бир
чайник көк чай ишип қайтадан жатты. Тағы алағадалыққа түскен басы гүўилдеп уйқылай алмайды.
Ол ушын мал берип барлық уўайымнан қутылыў қыйын емес
сыяқлы сезилетуғын еди. Аўыры адам бериў тапсырмасы болын
тур. Буны ол қалай орынлайды? Ел ишине алағадалық түсин
турған заманда айтқанына ким жүреди? . . .
Байдын минези қалай өзгерди; өзине қандай қатнас жасап
жүр; Турымбет бул туўралы ойланып көрсе! Егер онын ашыўлы
отырғанын билсе, кирмей-ақ тамақ писирилетуғын үйден ғырра
қайтып кете береди; ,ал бай онын келгенин сезип қалып шақыра
қойса, ҳәмме нәрсени умытып; алдына барып жалбырақлап байдыц атына от салады, жем береди, я мал қорасын тазалайды.
Мине бир ярым ҳәптеден
асты. Ол қайта-қайта
келсе де,
бандын үстине кире алмайды. Бийбиден оныц қандай жағдайда
окенин сораса, ол:
— Билмеймен, жаўатуғын булыттай түнерип отыр—дейди
тек.

Турымбет бүгин де Бийбинин үйреншикли жуўабы менен кетип баратыр еди, онын аяқ дүрсилдисине уйренип танып қалгаи бай шақырып алды.
— Неге келмей кетип баратырсан?
— Кетежақ емес едим-аў..‘ .
— Мен бар ғой, Турымбет,—деди бай қалталына отырғызып
—ннансан егер, сенсиз отыра алмайтуғын болдым. Орта жасқа
барған сон кисинин жүреги жақын адамды күсейди де туради
екен. Қысқасын гйтқанда, маған не болған, ҳ ә ? !
Турымбет жуўап бере алмады. Бирақ кеўили қуўанышқа берилип мыржыйып күлди.
— Ҳайранман! Периштелер саған бағ-дәўлет
бережақпа,
түснме ене бересец. Қеше түсимде бир кәрамат көрдим. Сенннзнме ертип, бийик таўдын басына шығып баратыр екенмен.. .
Мен соған қарап екеўимиз де бахытлы боламыз, журттан бийик
мартебеге ериседи екенбиз деп ойладым.
Сонда Төребай да
ерип, ж үрежақ болды, ал мен оны қалдырып, сени ертип кеттим: Әстаўпыралла, өзике бахыт қарай жақ-аў
бэле! Абайлы
бол, иним, түс деген шәмшил болады, буны кисиге айтып жүрме!
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— Яқшы, аға. Бизин апам да түсинде сизик менен
мениц
бир атқа мингесип баратырғанымызды көрипти.
— Әне, әне! Сенин анан Гүлбийке де қуры -алақан
адам
емес, ақыры.
Байдын уўайымы бираз женилленгендей, тулғасын қанбақтай сезип, бойын тиклеп керилди. «Буннан артық исенимли ким
бар? Ж о қ » .. . Бир неше күн ойланып, қайта-қайта сынап, Турымбеттин ишки дүньясын, тәбиятын толық
билетуғын усап еди.
Сонда да гүманлана береди.. . Енди ол бурынғы базы бир гүманларын биротала кейин шегиндирди.
•— Ҳәзир оқыў Деген бир нәрсе шығып ж үр,—деп бай алақаны менен аўзын сыпырды.
— А ўа, Айтбай большойдьщ аўзында сондай ызымсызым гән
бар көринеди.
— Әй, иним, иним — деди бай басын шайқап. — Адам болар
Адам узаққа көз жибереди. Ал мен сеннен оны көрмей жүрмен...
Турымбет «неге» деп сорайжақ
болып еди, өзин-өзи зорға
иркип қалды. Бай ҳәр сөзин тап сатып отырғандай
салмақлы
етип асықпастан сөйлей баслады.
— . . .Қысқасын айтқанда, бир жигиттин арқасында қырық
жигит атқа минеди деген. Менин өзим де усы ўақытқа шеке.м
усыны
елестирмейтуғын едим.
Ҳәзир
билип жүрмен, сени
айыплайтуғын орным жоқ, бирақ менин айтқаным саған сабақ
болыўы керек. Көре-көре көсем боласан, сөйлей-сөйлей шешен
боласан деген. Биз көп жасадық, көп көрдик. Ҳәзир заманнын бағыты бузылып баратыр. Абайла, қосшым,—деп бай сақлық етти.
—Әлемди усылай болып кете береди екен деп ойлап жүрме. Қуда
қәлесе ҳеш гәп болмайды. Себеби кәлийма шадәтқа тили келген
мусылман бундай гүналы иске жол қоймайды, қоймаўы дакерек!
Бизлердин ж ас жигитлик гезимизде аўылдағы молла-ийшанлар
ҳаял адам еркектин бетинен
алса ақырзаман
болғаны
дейтүғын еди. Бир есаптан солжақынлап киятыр да ямаса биреўлердин көзине қан толып, әжелине асығып жүр, сен адам болатуғын жигитсен, усыларға түсиниўин керек.. . — Бай сөзин тоқгатты. Жигит гәптин астарында не жатырғанын да сезбеди.
— Сен бир сөзлисен, —деп бай Турымбеттин жаўырынаи
қақты.—Оны күтә жақсы билемен.
«Ер сөзинен,
шер изине
қайтпайды». Қимде-ким болса да жаўды қайтарып, мусылманнын тынышлығын, исламнын үстемлигин гөзлеўге урыныўы керек. Күтә ақыллы адамлар усылай ислейди.
— Қуда қөлесе, соны ойлап жүрген шығармыз
аға,—дедж
Турымбет әнгимецрн неге келив эд^уры латуғьщ цна түсинбей.
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— Қысқасын айтқанда, 'бир нэрсени е.честирмей жүрген болы*
ўын керек деп шамалайман.
— Нени?
•— Ҳәзир жерлерди алып атыр ғой. Оннан ҳеш нәрсе шықпайды. Бәри-бир жердин ҳәкими өзимиз. Бизин жоқары жақтан қолымыз б а р .. . Айтпақшы, сен ҳаялынды урыпсан ғой?
— Аўә урдым, цалай билдиниз?
— Елдин бәри Турымбет
ҳаялын урған екен,
ол бетинен
алыпты, енесине қарсы сөйлейтуғын болыпты
десип жүр. Бул
жаҳсы әдет емес. Қысқасын айтқанда, қараҳалпаҳтын бири өзнмиз-ғой. Қарақалпаҳта қатыннын бетине күле қарадын нә, шалг
ғайына жамаў тилеттин не. Қолыннан келсе үнин шығармаўын
керек. Қыз, жигитлерди оқыўға әкетеди-мис деген гәпти еситип
мурнына шамал енип жүрген шығар.
Абайлы бол, анаў есч
жоқ Айтбай большойдын гәпине ерип халықтын
алдында жүзинди төмен қаратпасын.
« Онда не қылыў керек?
— Балалық етип бирден қызатуғынына қара.
Сууық канлы.
сабырлы бол. Үйге бара сала ҳаялынды тергестирип _ жүрме.
Жабайы шөпти тамыр баспай турып жулып тасласан, егин қандай таза болады. Айтбайдын сөзине адам инанбайтуғын
болып
киятыр еди, жақыннан бери және жанланыў бар сыяқлы. Сол
ушык Айтбайдын сырт пенен қатнасын
үзиўимиз
зәрүр. Өзи
аўылда шыр-пыр болып жүрип, өлеси кемпир-ғаррысыч таслан
кете алмай ақ сзп болады. Минекей, сол ушын оқыўғя
адам жыйнаймыз деп жүргенлерди Нөкис, Саманбай, Ақ терек
жағысларынан берман өткермесен исин раўаж . Әдеп сол жағына бек болыў керек. Олар бэҳәрден
баслап Төрткүл беттсн
адам жыйнайтуғын қүсайды. Соларды бул жаққа келеди, деген
с&з бар.
— Менин соларға қарсы барыўым керек ғой, шамасы.
Ҳе, ҳе, әне, жана түсиндин. Кем-кем ақылын
артып киятыр-аў өзи!
— Сизге бурыннан айтып жүрмен, аға, сиз, не десениз биз мақул деймиз, сизин сөзиниз сынғанша душпаннын мойиы
сыясын!
— Басшы болар жигит бес жасынан-ақ белгили. Қьтсқасыи
айтқанда, ҳақыйқат ел басқара алатуғын, оданбасылыққа
қолай жигитсен дә, әттен заман қайшы келип тур.
Бул заманды
қәлеген жағына айиалдырып, түбелегин түсириў сендей жигнттии қолынан келеди. Ленин деген орысты журт кудайдын жепге жиберген пайғамбары, пүткил әлемди
сораў оған миясар
болыптымыс деп жүрер еди, бийкар екен. Онын
өзин қудай
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ғаргапты. Мусылманнын дннин бузаман дегени ушын биреўлер
атып, кеселге шатылыпты. Опыи ҳәр жакқа жиберген адамларын да дәўдей-дәўдеи десетугын еди. Тазгарада
қырғын етке;г
Шайдаков йегени өзимиздей адам екен гой. Тек өзимиздин жкгитлердин жаманлығынан ол мақсетине жетип кетти. Қос бузылмай дүзелмейди. Ҳәзир күшлер қайта биригип атыр. Адам балпсы қзтелеспей тура ма, қам сүт емген бендемиз ғой. Сол уш ьт
барлық қәтеликтен жуўмақ шығарамыз. Ҳәзирше оқыў дегенлердин көзин ғарға июқыўы тийис.. . Буған қосыласан ғой-п?
— Қосылмай неси бар? ! -Турымбет
орнынан турып
кете
жазлап, бир көтерилип басылды. -Тек жағдай со.зи менен бпр
топ жаўды алдап қайтарған. Өмирбекти журт аўзынан еле түсирмейди. Ал бизин заманымыздағы
динин сатқанларды жоқ
еткен адамиын атын халық көкирегине алтын сыя менен жазар
деп ойлайман.
— ӘНе ақыл!-әне ой!-деп ол Турымбеттин Өмирбек
лақкы
туўралы айта беретуғын әнгимесин талай еситсе де, кеўилнч
алыў ушын тағы сөйлете бергенди мақул көрди.
— Бнр күни Өмнрбек лаққы арқаланып
кетип баратыреа
жолда алты-жети баспашыларды ушыратыпты. Өмирбек лаққыны көре сала «Мына жол қайда барады?»
деп соряған екен.
паққы турып: «бул жол ҳеш жақка бармайды, усы жерде
кягт
жылдан берли жатып» депти.
Олардын басшысы
лаққыныи
шебекей сөзине ашыўланып- «шап» деген екен. Өмирбек лақкы
♦ шапсанызлар шабынлар. аўылға тез барасыз» депти.
Соп.та
олардын арасынан биреўи жолдасларына: «Утылдық, жигпт"ер, қарақалпақта Өмирбек лаққы деген
бар дейтуғын
едп.
Мынанын сөзн соган усайды, қайтайық»
леп ғырра излерине
айналыпты.
Байдын күлкиси қаншама қатты ҳәм тез шақалақ
атқаны
' ыяқлы суў куйщщуг оттай тез тынды.
Сөйтип
Турымбеттнц
жаўырынынан және қақты. Жигит байды жорта күлип отыр деп
гүман етпедн.
— Әне. бап аға. гөйтнп
Өмпрбек елге княтырғам
жаўдь;
кейнн қайтарған. Сол ушын оны журт умытпайды. Ал ул-қызын
лншшеи яйыры\’ ушын шыққан кәпирлерди қайтарған адамннн
пты үммтыла ма сирә? !
— Тилиинен. ойьишан, жүрегиннен сении!
Бирақ ҳәзирпге
сен бул туўралы кисиге сыр берип жүрме. Бәрин астыртын пс.'•е"’ге тырысып бақ.
— Әлбетте, өнтип мен жиллнмен бе?
Лүйсенбай оны ашыўламдырып алмайын деген ой менен
аркасыиан жоне қақты.
И )"'
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— Қысқасын аптқапда, жасы кншинп носнятла# . жас үлкенге
парызлы истей болып кетеди екен. Сол ушып айтып отырман.
Болмаса ақылын аиық толыпты. Ал, қосшым, мен
сени өзиндеп қоппақ. бирегей жигнтлерге қосаман. Асгыцда қашса
жеткермейтугын, қуўсан басып өтетуғын яўмыты ат болады.
— Кашан? .
Мүддетин айтапын десе және тартыиып Турымбеттин ке.тбетипе карады. Онын кыйық қарз көзлерн
жымынласып, ибадатлы иске асыққан кейпин анлатып тур еди. Сонлықтан ол демин ишине тартып жүўап берди.
— Уақтын өзнм айтаман.
— Бнзин ат сизикиндс қалады ғой-ә?
—Әлбетте. Жалгыз атынды минип аздырыўға болама?—Турымбет үйине кеткеннен кейин
Дүйсенбай
көпшикке
шалкая бас қойып, қолларыи анқастыра тарақлап, басынын астыка
салды.
— Бир нөкер сазладым-ә!
13.

Тамнын төрги иргеси ҳаслан босамас. Жипке дизген шинги!'!!!< төсектцн дийўал бетки ернегинен баслап иргеге шекем тақыр, Сол жерге асқабақ жыйылып қойылады. Сирә буған Гүлбийке кемпирдин көзи де тоймайды. Үлкени самапдай. киширеги
чайнектей ҳәр қыйлы асқабақлар менен палаўқабақлар
бәрҳа
үйилип жатқаны жатқан. Кемпирдин күни менен ислерге-нси болмағанлықтап ба, айналдырғаны усылар. Олақ ҳаял тиккен қурақ
көрпешедей етнп. ири майдалығына қарап ҳәм қызьтл. сары, қа
ра. мяллесин танлап, әтирин келтирип, текшелейди. Олардын япасында шет-шебирин бир иәрсе кемирип таслағанлары да табылады. Булардын ҳәммесин гүздин күни ҳәр кимнин атызынам
атызына журип жыйнағанлықтан ба, ишиндеги суўыққа тонын
мыжымырланғанына шекем Гүлбийке кемпирге яширепи. Жумагүл жалынса да өзлигинен биреўин ҳаслан писирип бермес.
Жумагүл сонғы рет урысқанында ашым
менен өзин
ашқа
таслап еди, кемпир оны аяды ма. я қудайдан қорықты ма, әўесек деп кишкене бир палаўқабақты қазанға аспастан ыссы күлге писирип бердн.
Сол сол екен, қайтып дәм таттырмады.
Қалғаиларын күн
■’ зйын бир сыйпап, орынларын аўмастырып қайтадап жыйнанлы.
Кесек печьке көп от жағылып, күл топланса, киширегин өзи отқз
көмип жеп отыра береди. Оны баласы ла елестипмес. Келпн туснргели аса зықна болып кеткенликтен бе, быйылғы гүзде жый-
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налған асқабақлары тап тоқсаннын ортасына шекем ада болмады.
Улынын бийпайдалығы себепли үйден чай пулы табылманды. Сонлықтан ендиги қалғанларын сатыўдан басқа илажы жоқ.
Илгери бир сапарм базарға апарғанында өткере алмай қайткан
еди, ертен азанда куннин оғыры суўық болатуғын түри бар. Ысқырған даўыл қапыны ашсан ошақтын аўзындағы күлди де
шыйратылдырып кетеди. Бундай суўықта жабанлылардын көбиси қалаға бара алмайды, мүмкин асқабақларым
ез қардарыи
тез табар деи, кемпир ертенине азанда қалаға жолланды. Онм
Жумагүл жөнелтип, үйге кириўден Турымбет кийине сала багдары белгисиз бир жаққа кетти.
Жумагүлдин Де күтетуғыны көбинесе бүгингидей жеккелик.
Бираз еркин отырып дем алады. Кериледи, ишки
кийимлерин
ошаққа ысытып қағып алады. Шингирик төсектин үстин бир қатара сыпырып болып, ошаққа азмаз ақпас салып лаўлатып ж ағып атыр еди, есикти әстен ашып Турдыгүл кирди.
— Ж умагүл апа, кемпириннин базарға баратырғанын көрип киятырман.
—■ Келеғой айнанайын, келеғой. Атам, енем саў ма?
— С аў.
Қазаннын қақпағында_й ғана дөнгелек
қара кийиз қуўысқа
бәрқулла төсеўли жататуғын еди, қыз сораўсыз-ақ сонық үстине шығып отырды ҳәм асығыслығын анлатты.
— Ж умагүл апа, саған ойласыўға келдим.
— Ж үдэ жақсы, қарағым, отыр, чай ишейик,
үйде екеўмизден басқа адам болмайды.
Ж умагүл ошақтык басын тазалады, шингирик төсегинич үстинен бир қатара сипсе жүргизди. Сон отқа қуман қойды.
Енди айта бер, қарағым.
— Мени үйдин иши зорлап Ж ана базар бетте бир ғарры ийшанға берейин деп атыр.
— Аған, апан не дейди?
— Ағам ғой, барлық бәлени таўып жүрген.
Ж умагүл он қолынын алақанын манлайына, шығанағын кесек печтин қазанлығынын үстине тиреп, жүресинде отырған
кейпинде көздерин перделеди.. . Турдыгүл Тәнирберген машыншынын жалғыз қызы еди. Өзинен басқа онда аға да, ини де
жоқ. Ж умагүл олардын үйине мурындық
қыз
болғанлықтаи
усы жағдайларды сорап билген еди, сонлықтан Турдыгүлдии
ойласпаға келгенин айыпқа санамады; оған ақыл бере алса!
— Қарағым, еркекке қарсы турыў —әўлийеге
кесек атқан
менен б ар аб ар .. .
'
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Еки нашар биразға шекем сарсылысып,
белгнли жуўмаққа
келе алмады. Әри-беридеи сон Ж умагүл ашылысты.
— Сүйген биреўин бар ма еди?
Түрдыгүлдин гүлшедей жүзлери басындағы түрмесиндей қызарып, басылды.
— Бар болған менен биразлар оны есер деседи.
Есер болғанда ким?
—Айтбай «большой» деген жигит.
— «Большойы» неси, есерлиги неден ибарат?
« Ол мәрдикарда болып келип еди. Үйинде өлеси кемпирғарры бар. Екеўи де далаға шығып
келе алмайды.
Өзлери
кәмбағал. Айтбай бийшара солардын алдында
от жағады, тамақ писиреди. Қолы босаса қонсы-қобаларын
жыйнап, жана
патша туўралы сөйлеседи. Ол сөйлесе, Ж умагүл апа, көзинди
жумып отыра бересен. 5ейишти жердин үстине қондырып
қоя
қояды. Соған исенеримди де, исенбесимди де билмеймен. Адамлардын ойламағанын табады. «Жана патша ким? Ески патшаны ким тақтан түсирди» десен. «Ленин деген киси» дей ди .. .
— Сирә, онын айтқанларынан иске асқаны болды ма?
— Неткен-ә! Айтпақшы, ол таза патшанын
пәрманы менен
жардыларға жер бөлистирилип бериледи
деп жүр еди, өткен
гүзде жер өлшеспе болып, өзи белсендилик етти.
— Бунысы нан писпейтуғын саўда ғой. Өзлери еге алмаған
сон байлар жерди1 н'е қылсын. Бай бизин үйге оннан бурын-ақ
еки атыз жер берди.—Ол Турдыгүлдин үмитсизленген
бет-әпшерин көрип отырса да, қәйтип жубатардьщ
есабын тапп?,йь^
тек ҳәммеге белгили кенести айтты.— Көпке ойлас, өз билдигине бар деген. Кәмбағалға тийсен ғана манлайын жети
қарыс
ашылады екен деп ойламай-ақ қой. Мен де усы үйге келерде
сөйдеп келип едим, мине бир жағында барсызлар ғо й .. . Кисинин әзелден бахьтты болсын. Манлайға жазылғанына бара
береди екен. Адамды қудайдын өзи жупты менен қосып ж аратады дейди. Рас гәп
болыўы керек.
Несибен, қайсысына
тартса, қудайдын сонын менен жаратқаны.
Илажын бар ма?
Ол жигитти биреўлердин неге есер дейтуғынына түсинесен бе^
“ Сол маған айтқан келешегин ҳәммеге айта
береме деймен сорлы. Ол кызыллар менен усы Тазғараға шекем
бирге
урысып келип еди, келген сон йемпир-ғаррысынын аўҳалын кэрип, биротала қалып қойды. Болмаса, орыстын
бир оқыўына
кетпекши екен. Сөйлессен бәрҳәма келешек бизики дейди. Бнлмеймен, келешекте не барын. Ел үстинен қараған аксакал анаў
күни бизикинде түсленип еди, сөз рәмәўзине
қарасам, ол да
Айтбайды унатпайтуғын қу‘с аған, «есер жигит» деп отырды.
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■— 'Ееерсоқ бслмай ер болмас» деген- ол жағынада караў кгрек. Ал, кептп көрген адам
сыпшыл болады,
бул жағын дй
есаплаў керек, бәлкнм, антқаны дурые келер. Сенни көкирегиц
ю ,1 большойды сүйип қалған сок кеўлице ысық көринип жүрген
шығар. Бнрақ абайла, адам алаеы ншинде, мал аласы сыртын:■& деген. Ақсақал сизлсрдин араиызда сүйиўшнлик барын се■ ип, өзиндп ҳәм үй-пшицди онпа I бездьриў ннйетинде
айтып
жүрген болмасын.
Дийдилеген кенесин ала алмады ма, ямась ҳақыйқаттан да
исықты ма, Турдыгүл өрре турды.
— Кешпр апа, көп отырып қалдым.
Кеўли қабарып келген қызга қандай кенес
бергенин, неде
тоқтасқаньш Жумагүл биле алмай-ақ ҳайраплықта отырып қала
бсрдн. Бнрақ неге екепн белгисиз, сол қыз көкнрегине ғулғула
,:алып кеткен тәризленди.
Сол келгенннин соны екеч. Турдыгүлдин бул үйге келиўи
гплшак кескендей тыйылды. Онын с(Угебин Ж гчзгүл биле алмай
/күр едн, бир жола суўга баратырын жолда ушырасқанында:
—Ағам маған далага шыгыўды да қадаған сттп,—деди Тургыгүлдин өзи. Жумагүлднн кғш норсснн билгисн келер сди. Кнм'■ ен^ Оны бил.мес.
Ол биринши мәртебе келиншек болып түскеиде бирге пйилген, беташарда бнрге енкенген қос келнншектнц бнреўи Бағдагүл
деген келиишек еди. Мине усы келиншек пенен гана
ара-тура
'тнырасади, бирақ оған исенбей
ме. ямаса оиын жэрдем бере
япмайтуғынлығын биле ме.ишки сырларын өломата
сыртка шыгара бермейди. Ҳәрўақ-ҳәрўақ ушырасып жүрип-ақ Бағдагүллин Дүйсенбайларға жақыилыгы барын, ал кгйеўи себеплч арадағы қатнасықтын үзилнп қалганын билзи Бпр- бирипе үйренисе келе Бағдагүл ашылысып, бир жола тек екеўден-екеўи суўга
'аратырып та, киятырып та жолдас болғанлықтан, басыпап өтхенлеркн сөйлеп берди: Багдагүлдиц шығысы Мацгыт урыўыган
Дүйсенбайга аталас адамнын қызы екен. Ата-анасы ж ас гезинде қазалаиып, ол Дүйсеибайдын қолында тәрбияланады ҳәм соныц д\?.ыи шинп кәмалға келеди. Ер жеткен соц байдин нчтыягына кепбей ҳәзппгн күнсүн Төребай меиеи кашады да кетели. Сол-сол екеи, бан қатты қэҳэрлснип; «Қант
баска қазақ
генеп кеткеии ушын басын шаптырар едим,
эттен заман! ...»
леп тнснн қайрағап дейдн, ал басқа ҳеш иәрсе нслей алмаған. ел
болып Теребанды қуўатлағам. Себеби усы аўылда қолы ушы талап етип жүрген оныц минезине^ киушпеГшллпгиие қарап ҳомме
сыйлайды екен. Ал Багдагүлге уйленген сон аўыл дийханлары
оны бурыигы.дап да жақсы көрнп, мнллет өзгешелнпш елестн1К)
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Гкў былан түрсын, көрген жерде ҳүрметли опынды согач усынады екен. Вағдагүлге үйлениўнне себепши болып кммпси доп.
кпмпсп шығяпыспақ етип мал әкелип, еки жастын басын косьш
экибереди. Сопнан баслап олар әп-энедей хожалық болсч
керек...
Жумагүл оныи үй-ишине барып көрмеген менен айтқаныньп
ҳәммесиие инанар еди. Өйткени ол да өзи сыяқлы қурғақ мактяныўды билментуғын ■ келиншек көринеди.
Сол себепли бул
аўылдын мийирман адамларыня Жумагүлдин айрықша сүйпўшилиги артып, ҳәттеки, китпке1Ге балалардын да алдынан кесе
өтпейтугыи болып алды. Себеби «еки қаиды бириктнрип жиберген ел бизлерди де ажыратпас»
деп дәмеленеди.
Ал, \лт
ишинде-ошақ басында болып жүрген майда-шуйде гәплерди айтпага бир ол емес, ҳәммеден де тартынады. «Бәлким, биреўлерн
Турымбетке жақын шығып жеткерип барар».
Айтбап «большой» жөнинде азын-аўлақ билгиси келеди, бт’рақ, еркек адам жөнинде биреўден сорай қойыў оғыры нақола:’
сезиледи.
1 Жумагүлдин кийимлери де жупыньт тартып баратыр. Үстиндеги бөз көйлеги де ж амаў-жамаў. Ал, қара гүписиннн сып
тына. ҳәттеки алашанын жуллығын д?Ржамап, дийўалға ылал
жабыстырғандай етип қойыпты. Өйтпейпн десе түрн жоқ.
жямамаўға күн ызғырык. Бар тапқаны басына үйилген.
Ол сол
тупысында суўға да барадьт, отынға да барады. Жакынтта ғатп
онын қолына аркан, балта алып кетнп баратырғаннн Төпебян
корип қалған еди, тек аманбысан айтып үлгерди. Ол нркилип
турмастан «шүкир» деди де қаймығып кете берди...
Тооебайдын өзи кисинин ҳаялына тикленип нәзер таслай борнўге уялатугын жигит еди, ал онын жүрис-турысынан био нәпсени анғарып, оған деген
аянышы
қозғалып кеттн. Себебч
яуыллас болғансон ол Турымбеттин минезине де, кемпиршптм
қылўасына да қанық еди.
—■ Сен!—деди ол үйине келип ҳаялы Бағдагүлге '(Төребай
дәстүр бойынша ҳаялдын атын айтпайтүғын
еди).— Жумагүл
менеп сырласып копдпн бе? Ҳал жагдайы қалай екмг'’
— Киситши ҳаялы менеп менин не псим бар?—дедн Бағдагүл
ҳеш т п с е билмегеисип.
— Жоқ. олай деме, шабазым. Адамиын
күни
адам меиеп.
'Алам бпйтаныс жерге келгенде. дос излейдтт. Ашылысып сөйлескисн келелн. Сыпласканды тәўпр көредч. Келиншек болып
тмсксмпне ле көп ёакыт болтдп калды. Ғле беттт ашылмаган. Тяменшик, еки көзк төрт болып, я төркшшен хабар билмей,
я
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түлчРц елатынан тен қурбы таппай, иши дәртке толыл жүргеч
болмасын. Бийшаранын шашы түсип қалғанба деп пәмледим.
— Шашын айтып жүрген сен,—деди Бағдагүл еринин шыны
менен сөйлеп отырғанына түсинип.— Шашынын түсип қалғаны
гүзде еди ғой. Жақыпда суўға барғанында
бирге жолдас болып едик, бийшара кисиге қарай алман қанмығып, қолын бетине тута береди. «Жүзинди неге жасырасан, сэртермисен»—дедим мен оған ашыўланып. Қасымда адам жоқ е д и ., Менин сөзиме бийшара даўысынын барынша ениреп қоя берди. Аяп барып, манлайын сыйпалап жубатпақшы болып, бетине үнилсем,
бет аўзы алқараған. Шоршып кеттим. Қарасам мурны жырылып қалыпты.
— Мурнына не қылды?—дедим түсинбей.,,
— Үйдеги ашыўы менен әребегимди жулып алды,—деди солығын баса алмай.
Төребай ойланып бир гүрсинди:
— Әй, әй онбаған Турымбет.
“ ■ Мурынға әребек салыўды шығарған иймансызды айтсана.
Ҳаял түйе ме еди, өйтип?—Бағдагүл өз қайғысын қоса билдирип, мурнындағы жез әрй(5егин қолы менен услап көрди.
Ерли-зайып биразға шекем үндеспедн. Ыдашықты бастырган
қадалар көмир менен боялғандай қараўытып кеткен еди, Төребай ойланып отырып, жоқары қарады да басын төмен алды.
Жерден өндирип алатуғын олардын баслы егини
асқабақ.
Олар сол асқабаққа көп итибар берер, бәхәрге шекем түўесилмес еди. Ҳәзир де қазаннын қақпағы көтерилип-басылып, ишнндеги асқабақ жуғыр-жуғыр қайнаўда. Қеспелери езилип кетпесин деп Бағдагүл қазаннын қақпағын аша бергенн, толық денели домбайлаў, басына төбеси шошақ бир нәрсе
кийген, қара_
торь1__жигит кирип келди.
"Кел, қурдас,—деди Бағдагүл келген жигитке иззет көрсетип.— Қолынды жуўыц өте ғой. Асқабақ
деген атаннын асып
тайынлап атырмыз.
Келген Айтбай большой еди.
“ Ж е, демин санаўсыз болады,—деди Төребай дәлкеклеп.
— Сен усы дем санаў, ийман дегенлерди көп айтасан, ямаса
супы болдын ба?—деп Айтбай қолына кеспе алды.— Сен Өмирбек лаққынын бир ийшанға айтқанын еле еситпепсен— аў, деп
ол ыссы асқабаққа аўзы күйип,
қолындағы пуўы бурқыраған
сары пэллени үпледи.
— Сондайды сен табасан,—деди Төребайдын жүзннде күлки
ойнап. Ол да қолына бир кеспе алған еди. Бағдагүл асқабақтыц
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суўьщ, сары сорпасын табақца қуйып қасына қойды. Бирақ үйийелерии{Н1 тақаты шыдамай Айтбайдыа аўзына үнилди.
— Сөйтип, үф-үффф!..
Ийшан Өмирбек лаққыға асқабақ
асып берип, сен қусап: «Өмеке, жейберин,
жейберин, асқабақ
жегеп адамнын деми санаўсыз болады, өлмейсиз» деп, бир айтып ҳәм қоймапты, еки айтып ҳәм ҳоймапты. Лаққынын әбден
мазасы кетип, ийшанға «әкениз көринбейди, бирге таб.ақлас болар едик» деген екен. Ийшан: «өлип қалғаны қашшан» деп жуўап берипти. Сонда Өмирбек «Сиз әкенизге асқабақ бермединиз
бё ақыры» депти-ғой қатырып.
— У а, ҳа-ҳа! ! !—Төребай асқабақ қолы менен ишин басты.
Өйбей! Ҳе, ҳе. ҳе, ҳе. ҳе! I ! —Бағдагүл көзин уўқалады. ^
— Бағдагүл, мен сеннен бир нәрсе сорайын ба? —■ деди Айтбай бир аздан кейин.
— Сора, сора. Қыз таптын ба? Женгелик етейин бе?
— Қойса, дәлкек етпей, — деп күлди Айтбай. — Мен сеннен
Ж умагүл жөнинде сорамақшыман. Түбиқиз ҳаял ғой, көрип туратуғын шығарсан?
— Қөрип турмақ қайда, Қемпири үйинен шығармайды. Бара
қойсан келинимди айнытпаға келдин деп паталайды.
— Бай-бай бала,—деди Айтбай.—Жақында Чимбайдын узақ
базарына түсип, Еркиннин бойындағы Өтәмбет палўан деген танысымды көрип едим, ол меннен Жумагүлди сорады.
— Ағалары ма екен?
— Ж оқ, аўылласы екен. Жумагүлдин жалғыз кемпири бар
дейди. Сол күтә хорланып жүрсе керек. Аўылыньщ Қутым деген
байы жала жаўып, қулағын кестирип, азап берипти. Ҳәзир ҳар
кимге қол жайып тиленшилик пенен күн көрип жүрген қусайды.
Қызынын «ағаш арасына» кеткенинен хабары болса да, қайсы
аўылда екенин билмейди дейди. Қызымды бир көрип өлсем әрмансызбан деп жылағанда етеги жасқа толатуғын қусайды, байгуоз^н. Бизин жаққа келетуғын биреўлер ертип кетейин десё,
«қоягөрин, қызым келип көремен десе келер, болмаса елине мына сықылым менен барып, өзим менен турмай оныц да жүзин
сарғайтарман» деп жүрипти дейди. Соны Ж умагүлге айтсақ па,
айтпасақ па екен, онласыўға келдим.
— Тәғдирдин не бир қысыўметлери бар-ә?—деп гүрсинди Төребай. —Онбағыр Турымбет Жумагүлдин мурнындағы әребегин
жудып жырық етипти.
— А л, буньщыз дурыс, Бийбинин кемпири де қыдырып келип
айтып кеткен екен. Бийби маған, Жумагүлдн мениц көриўим
қыйын, үйден шығармайды, ол келмейди, сен айт» деп еди. Соны
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мен яе яита алмай жүрмеи. Айтайын десем, ол бийшараныц
қольшан не келедп. Соны бизлер енди ойласажақ болдш атыр
едик,—деди Бағдагүл ериие гикленинкиреп қарап.
Үигеўи үсти-үстине аўыр суўық дем алын қайғыланды.
— Меиинше сол кеминрди әкелиў керек,—деди Айтбай.
— Сенин айтқанына келе ме?— Бағдагүл аянышлы сөйледи.
— Күйеў балан менеи қызын жиберди десем қәйтеди.
— Әдеп Турымбетке ойласып алғаи жөн. Өз
анасы қандап
■ юлса, өмнрлик жолдасынын апасы да сопдай болыўы тийис.
Егср дурыслап антсақ көнер. Қәйненеси үйинде отырса, бэлким,
-■ опнан уялып Жумагүл менен урыспайтуғын болар.
— Қәйненесиниц көзинше урыса берип бәле көршшп пе?
— Бирақ анаў үйиндеги қазықбас^кемпир ж аманаў,—деди
Бағдагүл.
Айтбай биразға шекем ойланып отырды. Ол қызылларға қосылып ақларға қарсы урысқандада, ақ патша қулағаннан кейин де пүткиллей басқаша үмитте еди. Себеби ҳәмме жерде жениске еристи. Қызыллар менен аўылына шекем келди. Енди неге
мақсетлер гез-тез иске аса бермейди. Шайдаков «тез кунде ҳәмме тенлеседи» дел кеткен еди. Тенлескени қәпе, тек жерсизлерге
жер алып берии, байлар менен шартнама дүзискеии ме? Баягь:сы баяғы. Байы да, жарлысы да өз орнында. Болыс, байлар
бурынғы қәлнинде. Ақсақал ше? Оныц дийханларға сәл -п т
жумсарғаны болмаса, бай адамға еле бас ийнп, сөзнн сөйлейди...
Гурымбеттпш өзи қалай болып кеткеп? Жер алмайды? Не бнлгепи бар екен өзиниц... Айтбай қанша алағадалыққа түхкен менеи өз қарабасыньш ойын ҳеш кимге сездирмеди. Бәлким от
қэте ойлайтугып шығар. Басында писнп жетиспегеп ойым кисше
айтпаўға қызыллардыц қатарында жүргенде үйренген.
— Турымбетке түеинесен бе?—деди Төребай Айтбайдын
ойып аиғарғандай.
— Түхинбеймен. Жөнке екен өзн. Неде болса кемпирнн а л -‘
дырайық.
— Ғәрнпке қол созғаннын несин айтасац. Алдырайық дегечиц жөн. Сонда да Турымбетке барып хабарласып көрейнк. Егерде жаратпаса снзикинде я бнзикипде оцысар, ямаса қосылып
күтермнз. Бийшара, қанғырмасын.
Олар усы келнсимге келгенпен соц Айтбай шығып кетти.
— С.ен суў-пуўға барғаиыцда Жумагүлдн көрип ақыллапдырып, аўылдын жацалықларын айтып тур,—деди 'Гөребай ҳаялыпа.
— Онын байы менен онысқандай түрн жоқ екен-дә, бпряқ
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'.:>йьша бнр ҳэмле питип қалыпты. Сол аяғына ораў болар деп
жүрме деген ойдамап.
— Ақылландыр, егер олай болса, баласына зыян келип
Тәжнм ыурт Дүйсенбайға зеребеснн үпприп «адам таўып бересен» деп кетсе де, ушты-күйди өзп көрннбей кетти. СЦ гуўралы ҳеш кимнеп де айтып жибермейди. Бирақ езп келмессде Лүйсеибайды және еки сыйырынан айырды. Сол б о л г а т 1.
5ай «әдепки күнлерн «адамын табыү ақырзамаи, мал меиеи қу
гылып қалсам болғаны» деп жүрсе де, Турымбегтен келисим
алғалы малына иши ийт жыртқандай. «Меннен пөкерии алып
ҳэр қыплы алағадалықтаи қутқарса болар едн», деп гүрсипеди.
Лл, 'ь>жим мурттын буйрығы менен келген адамнаи «нөкерин
қашап алады, ямаса қойыггкетти ме» деп сорапын десе жүрегч
пглкплдейди:
Бәлким л^урт оныц сырын билиў ушыи жиберилнп қойған
жансыз шыгар. Анаў-мыиаў деп гәп шашқанын еситсе, сен мени
сатпақшы екенсен деп өлтирип кетиўи де мүмкнн. Мнне ол
усыны.есине алса, астына төееген еки қабаг көрпешесин шецге.1!
ден кейип сезбейди.
Сол гүздеги келип кеткеннен сои Тәжим мурт адамып
берсин деген жасаўылды келеси жылдыа саратаиында ғана жпберип отыр. Сирә қой болды
болған
шығар
деп,
арқайын
жүрген бай гүни менен уйқыламан, азанға шекем манаўсыран
шықты. Сэске мезгилинде бай бағыиан ерик алдырып жеп отыр
еди. Турымбеттии шақыртыўсыз-ақ келиўи оны ҳәр қашанғыдан
да бетер қуўандырды, қызыл буғағы салынып, шырайына қан
жуўырды.
—Әне, қосшым, несибен бар екеп, ериктеи жацалық алдырыл
отырғанымныц үстине келдиц. Бирге татысатуғын болдық. Қудайдын өзн шебер, қанымыз-жанымызды кем-кем қосып киятыр
—деп бай ҳәр қайсысы муштай-муштай сары ерпк толған себеттч
ортаға тартып Турымбетке усынды. — Қэпе же. «Шер изине,
ер сөзинен қайтпайды» деген, баяғы өзиц сорап жүргеп ўақтын
болды. Бир сөзли жигит болсац, нөкерлик липасты кийип, жолға
түсесец. Әўлийе теректе күтемен!
Турымбет былтырғы гүздеи бери усы күнди асығыслық
пенен күтип, көкиреги алыи ушар, шыдамсызлық пенеи баздзбазда бапга өзи ескертетугын да едн. ал бай огап «асықпа» дсп
жууап бсретуғын еди.
Асыгыслық пеиеи күткен күнипнц келип қалғанына, енсесине
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днгирмаииын тасын цойғандай, шырайы қуўарып, аўзына салғап
еригнн шайнан алмай урты томпайды. Бас бармақтып^асындай
шанғалақты алып, қалтасына салып манаўсырады. Өмиринин,
ишинде қолына пышақ услап, мал сойып көрмеген адамға бул
тапсырма өрмеле^хесЛнйик таў, жүзип шығалмас ушан тениз болып көринип, салысы суўға кетти.
Гәнтнн питетуғыны айтылғансон бай қайтып сөйлемеди. Себеби абайсыздан Турымбеттин ҳәзирги кейпине унамайтуғыи
бир гәп айтып салса, истин насырға шаўып кететуғынын сезетуғын еди.
Турымбет көп отыра алмай, жеген жалғыз еригинин шанғалағын қолына қысымлаўы менен үйине қайтты. Жақынлаған
гезде оған өз үйиде әзирейлидей көринип кетти. Ашыў менем
қолындағы шанғалағын қапталына ылақтырып жиберди.
Ишке кире төсекке аўнақшыды. Бирақ кем-кем кеўли босасып, жүреги әззилеп баратырғандай. Ешейинде анасыпа да баўыры жибимейтуғын адамда әлле қандай өзгерис болған сыяқлы. Әйтеўир нәрсеге-ақ «ҳаў, апа?» деп жалбырақлайды. Ж умагүлге бир түрлн қорқыныш пеиен қарайды, бирақ хабарласпайды. Анасы перзентиндеги өзгеристи сезбеди. Қазаннын, қуманнын 1щ щ ақларкш бирим-бирим ашып көрип кемпир гүбирлейди:
“
‘
— Келинли болғалы қайта тежестириў менен шаршайман.
Турымбет аўыр ой менен ҳеш нәрсе еситпегендей, басына
дастықты еки бүклеп қойып, төрде узынына түсип жатыр. Базда
дастығын ыйығы менен сәл жылыстырып, аяқларын анқастырып
әлле қайда көз жибереди. Еринин қандай да бир ой менен бәнт
екенине Жумагүл түйинди, бирақ тиллесиўге батылы бармай,
тек көз астынан оған қарап қояды. Турымбеттин күндеги жатысы да усындай болған менен, бүгингиси пүткиллей өзгеше едн.
Өзине өли шырай енген. Бир күннин ишинде азып тек гәўкийген
мурны қалған. Шерим етигинин сары қонышы қайырылған күйинде, бөз дамбалынын балағы шығып, жүнли балтырлары
көринип атыр. Узын мойнын бурып, биресе әйнекке, биресе қапыға
қарайды. Сирә тақат таппас... Қыялы да әрре-тәрре. Аиасына
ойласайын десе, ҳаслан исенбес, хошласпай таслап кетиўге ж азатайым оқ тийип жарадар болса «апа!» деп бақыратуғыны турған гәп! Ер жетип, үйленип қатарға қосылғалы да түнде шоршынып «апа!» деп оянатуғынын анасынан да, дәолепкн күнлерн
Жумагүлден де талай-талай еситкен. Ол ушын не ислеў керек.
Дүйсенбай айтқандай бәрҳәма булар жениске ерисе бере ме?
Тазғарада неше большевик қазаланды, оған қарсы гүрескенлер^
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диц қаншасы қырылды. Ол бир тойға баражақ па! Дүйсенбайдын
айтыуынша булар жүйрик атлы, царыў жарақлы. Ал олар мене;|
урысатуғыи адамлар ше? Бийғам уйқылай бере ме? Мылтық бар
жерде қаза бар!.. Оныц көзлерине өлим көрине берди. Ири қолларын ҳәр жерине тийгизип сыкпайды; Атыса қойғанда қәйерине
тпйер екен. Жаны қәйерде?!
Ол анасын қойып Жумагүлге сырын айтпақшы болып та қыялланды. «Ж оқ»,—деди бул ойға берилиўден гүбирленип.—
Ҳаялға сыр алдыратуғын мен бе? Бул барып турған жарамаслық, өзимди төмен таслағаным! Усындан әдет қарақалпақтык
қай жигитине тән!..» Ол бираз ўақытқа шекем ҳәр муқамға дөнди.
Басына кирген ғаўғалы ойлардыц түйинин таппай, шыбын жанынап гүманланып, бә.хәрги хәлсиз шымшықтай ҳәр шақаға
бир қоиып көрди. Бәри бир, тийисли жуўмаққа келе алмайды
Күп аўған сайын ишқысталыққа түсти. Күн батыўға қарағандз
етине қалтыратпа тийип, безгек болды. Бирақ бул кейпине
қарсы Дүйсенбайдыц, «Ер сөзинен, шер изине қайтпайды» деген сөзи есине түсип, бойына жигер енип кетти.
«Бунша қорқақ болсам, неге туўылдым! Жигитлигим қәне?
Жигирма бестиц күши жоқ па менде?»—Орнынан секирип турған мәҳәлде бойын бийлеген гүллән қыяллары бирден серпилди. Далаға шығып, айсыз қаранғыда жән-жаққа нәзер жиберип, саратанныц жағымлы шамалы менен қозғалған жапырақлардыц сытырлысына узақ ўақыт қулақ түрди.
Ҳәр жерде ийтлер үреди. Көзине жалтыраған әйнеклерден
басқа хеш нәрсе көринбейди. Ҳақыйқат күнди тацлап алған
екен,—деп ойлады ол.—Тап бүгинги түнниц усындай болатуғынын қалайынша алдан билген? Ж оқ, бул китапқа қаралған ис.
Ахунлардыц көбиси дәрьяны терис ағызады деп журт бийкар
айтып жүрген емес, қуда қәлесе, пирлер яр болса, аман қайтаман. Аман!»
Үйинен берекет кетип, сорпа ишилмегенине неше күнлер
болған еди. Бүгин Турымбеттиц тилеги бойынша бир ата қораздыц сорпасы ертедеи ҳәзирленип атыр. Ол үйге қайтьш
киргенде, Ж умагүл гүртик салып болып кемпирге дузын таттырып атыр екен.
Таўық сорпаға көптен берли қумар больтп жүрген үй адамлары күтә жым-жыртлықта. Жумагүл болса, жәнжелсиз сорпз
ишкеймиз деп ҳәр қайсысыныц қас-қабағына қараў менен өз
орнында.
Бүгипги кеш бул хожалық ушын ец бахытлы кеш болды.
Ҳәттеки аўқат та тым-тырыс желинди. Таза сорпа ишип те117

www.ziyouz.com kutubxonasi

рнси жайылган кемпир эўминин етиўдеп басын дастыққа қо
нын едп, пырылдады да қалды. '1ек [урымоет бппгахат. Ерп де әллепегкен қубылыс паида болғаныи күни менеи сезпт
отырған Жумагүл үнде.меўге шыдамады.
— Шабазым. ишиндеги.чи маған ортақлассац қәйтеди?
Бундан жағдапда хәкиренлеп кететуғыи жнгит дым жуўа ,
сөйлемейди. Жүзинде келиншегине деген цаталлықта сезилмейдн, өзн меиеп өзи. Онын әллеқаидай жуўмақлы ойды аяқлал
алмай отырганып Жумагүл анғарган менен оны сөйлете алмады. Буннан бурын еринин усыпдан бир
жуўас отырғанында
«Айтбай большой» 'жөнипде сораймап деп дәкки жеп қалғаны
бар еди, соилықтап көкиреги даўамапды, ал оган қарамастан
ол туўралы бнлгиси келе берер...
Турымбегтин бүгинги кейпи айрықша өзгеше болғанлықтан
жақсы нийеттен үмитлендирди.
— Магап үкем келип ойласып еди...
Әцгиме мурындық синлнси Турдыгүл жөиинде баратырға.нын түсангенликтеп:
— Не қылажақ екен?—деди Турымбет.
— Айтбай болыпойды тәўнр көреме деймен.
— Қудайдан бийүмит есер адамнып атын айтпа маған.
— Ат айланып қазығыиа келеди, шабазым, кәмбағал адам
қудайдан безе ала ма?
— Қудайдап безбесе әкеспндей пилтабан дийхан боладыдағы. Оннан артыққа ақылы да жетпейди. Ат айлапыи қазыгына келгени сол ма? Ал енди және ескертемен, бул үйде
Айтбай туўралы гэи болмасып!
Әнгиме шорта кеснлди.
Турымбет Ж умагүлге, қэдимгисинше, ҳештеце ескертпей
түргелди.
Елден атлы шыгып кеткенни ҳеш кцмге билдирмеў мақсогннде байменен ўәделескеп жернне—Әўлийе терекке шекем
пияда келди. Оны күтин турган Дүйсенбайдын жетегнндеги
ат,
адамды көрип бир оқыраиды. Турымбет бара-сала аттын жүўеиниен тутып, омыраўын сыйпалады. Сийпементи беккем
.екен.
— Атқа кеўлиц тола ма?—деди бай сыбырланып.
— Мнпип көрип билемиз.
Турымбет атқа қарғып миидн. Үстиие знлдей адам мингенге бели аўырды ма, я.маса өзге киеи болған соц жатырқады мл.
ат алдыцгы еки аягын көтерип, жоқары шапшыды. Соц жолга
түскенше асыққаидай бир жерде тура алман, аяқларын теп-
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сипип, гә шегинди, гэ илгеридеди. Атқа Турымбеттин кеўлп
толып:
— Бул кнмдики?—деди байға.
— Сеинки.
— Ҳэзир меникн екенин билип турман. Маған шекем кнмдики еди?
— Әй иним, күнге жарар деп бнр-екеўин жер төледе баққыға қойгапман.
— Ҳасыл туқым ба деймен,—деп Турымбет ат устинде шалқайып отырып, тақымып қысып жиберди де, байдын өзи мене.?'
қатарласып Қегейлиге туппа-туўра салып жиберип едн, атлар
қә демей-ақ арғы!жағаға өтти.
— АттьиГкүшин көрсин деп қарийшаннын көпирине айдамадым. Еиди бплдин гой!
— Билгенде қапдай! Бундай ат кисипи жаўда қалдырмайды.
— Өзицдей азаматты жаўда қалдырмаса, сол азамат ат
берген агасын да жаўда қалдырмас деп ойлайман.
— Айтарыцыз бар ма, аға! Бийгам болыц!
— Қэне, бөктернўицди шеш.
Жигит аттыи жүўепин босқа жиберип, жорғасы менен баратырғанда артыиа қайырылып, бөктериўин шешемен дегенше,
Дүйсенбай унснз келе берди. Бөктериўдн жаздырып Турымбет
бир бешатарды алды ҳәм қарацғыны гөзлеп көрдн.
— Қалай, унай ма?
— Нағыз мүлик екен. Бирақ буиыц атыўып бнлмеймеп-аў?'
— Үйренесец. Ҳәзир барған жеримизде өзнцдей жигитлергеқосыласац. Сизлердм Тожим мурТ қызыл қум бетке әкетип екнүш күн мылтық аттырып уйретеди. Ал, нним, менин. бир пәпди
нәсиятым бар, соны тыцла. Бәрқулла душпаныца рейимснт
бол. Егер жолдасыцныц биреўинин сатқын екепнп сезсен, соннан саған зыян келетуғын болса, көп сөйлесип турма, атып
тасла. Себеби ондай адам қарсы келген душпапыцнан да ж а ман болады.
Турымбет сөйлемейдн. Өзшшц қуўанышлы екснин де я қыйланып турганын да түснпбейди, ишинде қандай да түйин бардай сезиледи. Сол киятырғанда «Бәрн таярлықлы екеп, бупнан шетте қалмай қосылганымды айта бер. Жецис қолымызгғ
тийсе, қаидай абройлы азамат боламап. Банлық деген өзнненөзи келе береди.» деп те ойлаиады.
— Түреке, тезирек айда!
Олар атларына бир-бирден қамшы басып, шайқатылғач
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жорғалары менен тоғай ишинин, жым-жыртлығын бузып кете
берди.
Екеўин Саманбай жағасында бир топар
атлы кутип алды.
Олар атларын байлап, тоғайдыц қалын жеринде от жағып соқта ойнап отыр. Үлкен қазанныц үсти майға липилдеп қайнаи
тур. Булар да қатарға қосылып отырғайнан кейин қолға тез суў
алынды.
— Кешиктициз ғой,—деди Тәжим мурт байға қатал пишинде қаран.
— Айдап киятырғанымыз усы.
Ат жабыўларды төсеп отырған жигитлердиц ҳэммеси мәс, '
ҳеш қайсысыныц бир нәрсени уўайымлаған түри сезилмейди.
Олардыц кейиин көрип, Турымбет те ҳеш нәрсе елестирместен
қатарға отырды. Алдыларына бесеў ара бир табақтан гөш ҳәм "
сорпа келтирилди. Гөшке гүртик салынбаған еди. Шөреклерди
қапталларына қойып барлығы өрли-ғурлы жей баслады.
«Бундай таза сорпа, мол гөшке келетуғынымды билгенде
бағана қоразды сойдырмайтуғын едим» деп ойлады Турымбег.
Сөйтсе де, басқалардан қалыспай көп жеўге тырысып бағып еди,
иштейи өзгелердикиндей болмай тез кейин шегинди,
■— Бул не сыпайышылық?—деди табақлас жигитлердиц биреўи.
— Тойдым.
•—■ Бул тамақ жеўиц болса, бала менен айқасыўға да шамац келмейди ғой,—деди Тәжим мурт жилик тутқан бармақларын биримлеп шылпылдатып сорып.
Күшке келсе усы отырғакдардыц ҳәммесйнен де қайтпайман ғой деген ойда отырған Турымбетке бул шаншыўдай тийди. Бирақ бийтаныс адамлардыц арасында ҳәзир сөйлемегендч
мақул көрди.
Аўқатқа пәтия ислер ўақытта бир ақсақаллы киси пайда болды. Бул кисиниц қайдан пайда болғанына Турымбет ҳайран
қалды. Абайлап қараса, бүктиц қалыцырақ жеринде ылашық
сымақ бир нәрсе бар. «Усында жатырған екен-аў» деп ойлады.
Бул киси атақлы Нурымбет ахун деген еди. Ол ортаға шығып
бетин қублаға қаратып, ҳәммениц орынларынан турыўын сорап
еди, барлық адам алақанларын жайып тикейисти.
— «Исламныц күши, оныц ҳүкими ақырғы әлемге шекем .
дүнья жүзинде үстем болыўы ушын пәтия беремен. Лўигитлер,
бахтыцыз ашылсын. Душпанларыцыз опат болсын!...»
Ҳәмме оныц ҳәр бнр сөзнне «Әўмийин, әўмнйин» десип тур.
Әллен ўақытта пәтия тамам болды.
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Тан. атыўға мейилленип, күн шығар бет сәл-пәл бозарып
киятырғанда Тәжим мурт қурбасыльиү етип, атлыларды және
бир рет санап шықты.
—■ Жигитлер, ишинизде мылтық ата алмайтуғыныныз
бар ма?
Ҳәмме тым-тырыс. Нурымбет ахун жигитлердин жолланайын деп турғанын билиг. тағы пәтия берип болған сон:
— Тәжимжан, балаларға қайырқом бол, билмейтуғынына
үйрет!—деди жүдә бир кишипейиллик даўыс пенен.
— Қәне, онда кеттик, жигитлер! Күн шыға Бадай тоғайына
кирип жатып, келеси ақшамда дәрьядан өтемиз.
Дүйсенбай менен Нурымбет ахун кеййнлерине қайтты.
— Қуда қәлесе, ҳәммесин туўрылаған шығармыз,—деди
ахун былайырақ шыққаннан кейин.
—■ Ийшалла, айтқаныныз келсин.
— Исламға терсекей келетуғын билимди таратамыз дегенлердин ҳәммеси тиллерин айқыра тислеп қалады, Дүйсенбай
жан!
•— Илайым, тақсыр, солай болғай...
15.

«Қайинене үйде болса күнде-күнде урыса бермеге уялысады.»
деген шешимге келип Төребай менен Айтбай Жумагүлдин апасын әкелиўди мақул тапты. Бирақ бул ойларын Турымбет пенен
келисип алмаса баз баяғы болмайды. Сол ушын бир жола Айтбай келип еди, Турымбетти ушырата алмай, үндемей кетти, сон
Төребай келетуғын болды, ол да ҳеш гезлестире алмайды. Гүлбийке кемпирдин «азанда шығып кетип еди» дегени менен қанаатланып кете береди. Ал Ж ўмагүл кемпирдиқ өтирик сөзине түсине алмай қала береди.
Төребайдын сонғы келип кеткенинде де кемпири
сол үйреншикли жуўабын берип еди, Жумагүл бурынғысынан да ҳайран
қалды: Турымбеттин ушты-күйди жоғалғанына бир айға шамаласты. Бул кемпир неге қайғырмайды? Не билгени бар өзинин?
Иләжсыздан бнесинен улынын қайда кеткенин сорап еди, ол:
—- Сен қатын келемен деп улым үйден безди,—деди тонқылданып.— Расын айтайын, тисиннен шықпасын.
— Аўыз бирликти бузатуғын бул үйдин өгей адамыман ба?
— Сен келгели балам мойнына ошақ түскенин билип жүр екен.
Дәрьянын аржағынан қол ушы талап ислеўге кетти. Қуда қәлесе,
кийимин пүтинлеп келер, саған да, маған да бир нәрсе аўыстыра-
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«ып яеп журген шығар. Геп сорагап-аламға бун деп айтып х<үрме. Балама да, саган да жаксы ат емес. Өзи де арланып ата-баба билиспейтуғын жақларға кеттн.
Баласы қатарына еки күнге шекем келмей хабар-атарсыз
жоқ болып кеткенге кемпир биймазалапып Дүйсенбай билерме
екен деп барғаныида, бай усы ақылды айтқан едн, буны Жумагүл сезбели. Ендигиден былай сораған адамға ол да кемпира
қусап азаида шыгып кетти» дей ж ақ, ал сорап ҳеш кимде келмейди.
Үйдин қыбыр-сыбыр жумысы сирә түўесилмесе де Жумагүл
бнграз тынышланды. Кемпирп қоцсы-қобаларға айраншылал
•кстсе, ойланып алыўға азмаз ўақыты аўысады. Ери қыйыншытықта жүргенде отыра бериўи керек пе?.. Ол усы пикирин бир
жола епесине айтып көрип еди, ол:
— «Қатын қарыўланып қазан қаннатпас» деп ата-баба бийкар аптпаган, табанын қышып баратырса, айрапшылай ғой!—■
.деди.
Жумагүл арсынбады. Қөп жыллардан берп турған аўыз-қабақты алып айраншылайтуғын болды, бирақ кемпири ол кесер ўақытлары «анаў үйге бар, мынаў үйге барма» деп, үнлеряпи сыртынан көрсетип қалады. Ол кемпнрдиц не мақсет қойын
жүргенин гүсинбеди, ал «барма деген үйлер бизлердей жарлы
шыгар, езлери айран сорап жүргенде үйине биз барсақ күлер»
дейдп де, кемпирдин айтқанынан шықпайды.
Ен болмаса барғап жерппин гүбисин писнп. айранын атласып. аўызқабағы толы айрап алып қайтады. Олар сөйтип сыйырлы хожалықлардан ксм болмай сүзбе жыйиап, бир еки рет
қурт. торақ та қайнатып алды.
Ол мурыпдық атасы Тәцирберген машыншыникине
барып
Гурдыгүл менен сөнлескпси келер. ал ол үнге изеп қәдем қойыўды кемлирп қадағап етнп қойыпты. Жасырынып барапыц
десе жэне бол.майды. Дәстүр бойыиша олардыц өзлери алды
бурын мурыидық қызын шақырыўы тийис.
Байдыи үйине де күнде азаида көп айран атлапатуғын болган сон ала геўгимнен-ақ тпленшилердин аўыз-қабақлары газяай қатарласып қалады. Бпйби Жумагүлдин келгемин көрсе,
айраншылағаи аўыз қабагыи ноўбетсиз-ақ толтырып жибередч
де, ертеден келгенлердиц биразым бийнесип қалдырады. Мине
сонлықтан Жумагүл бул үйге көп аса бара бермес.
Бир жола азап менеи Айтбайды ушыратып қалып еди,
оньтц «Турымбет үйде ме?» деген сораўына
«Дзанда
ертсрек
турып кетип еди» деп жуўап бсрсе дс, қысыпып қаларман деп
(2 2
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ойламады. Лйтбай оган анықлапқырап қарап, опын қан тамырларынын ойнақшып әлле қандай бир сырды буклеп г>-ргаиын
сезди.
— Срте турып галан ислеўге кетсе жақсы екен.
Жақында ғана Багдагүл менен ..ырласқапында ол шынынзн
келип, Турымбеттнн дүзележақ екенлшин. сол ушын қолы ушы
талап излеп кеткеннн жасырман. кейпинде кнсше бнлдирмеўдл
өтииген едн, сонлықтан ол бул жасырын сырларды Төреба 1»дын
жорасы АГпбай еситеди деп ойына кслтнрмеген.
— Ерте гурган қудайга да жақса корск,—деди де аз гнднрди. Жумагүлдм бурыпман голгандыратугын қыял бул жнгнттин жацалық хабарын, яғпый Турдыгүл г.пгқапдай опын бсйишти жер үстине қопдырып қоя қоятугын сөзлернп нч қулағм
мепен еситиў еди. Ал қозир сораў нақолай ••ыяқлаид|.1 Қоп.с.,
бери мурындық синлисин көре алмай жүр. Барайып десс еле
қатнаспаған =оц...
— Ән, Ж умагүл, Ж умагүл!—деди Айтбай басым шайқап.
Жумысеы.члықтыи кесепатыиап қыла|)га гк таппан, ммкниннн сыртынан борҳо бақлап жүретугыи Гүлбийке кемпно
үйнпнн иппеўипе сүйепнн; булардыц сөйлеснп гурғапын кнрнп
тур еди, өзшшн бойдақ жигит пепен көшеде кобпрек п;;м 1лге 1Н!не пушаймап етип, уй бетнне иә.чер салған Жумлгүлднн козлерн оиы шалын, бнрден. асығып, шаққап-шаққап жү(;нп ксттп.
Оиын ипасы туўралы айтыўды онлапып тургаи жигит ғеажыралысқанына қуўапды; «Бийшаранын кеўлпн қабартпагчным жақсы болды!»
Ке.мпп[) оган жекиринип:
— Сеиин менен Турымбетжапым келген сои сөйлесермеи,—
деди.
Жумагүл неге иркилгепнп түсимдиргепи менен кемпир барнбнр нсеибейдп. Ол сөнлеместен аўызқабағындағы апрапыс,
қаптал бегте сасыи, үсти көпприп турған бөз шекнйпеге қуйди
16
Ғркишнш бойында «ақсақал келнпги!» деген хабар тарқасо
■ Золганы, аўыл арасы анда-мында шаиқан атлылар менен толыл кетогуғын едп. Жумагүл бул аўылдап ондай көриппгги еле
10-фП'п жоқ, • ебебнн де билмейди, сорайын десе оган ақсақалдыц неге ке])егп бар, Турдыгүлден бангы еситкенпне қараганда
ақсақалдын ози усы яўыллыи лдямы болса керск. Соган қарап
«ақсақалды өз аўылы сыйламайма скеп.—«Аўылдағыпын аўзы
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сасық деген усы екен-аў!» деп ойлап жүргеи ыепен. бул жақтын
ақсақалыныц сыртыпан «ат көтергнсиз семиз.ҳәр бети шыжықтан қызарып бөрткеи, қара шоқ сақаллы, басында әреби шөгирме, үстииде қысы нсазы сенсеи постын» деп көз алдына келтиретуғын еди. Бир жола суўга баратырғанында ала аттыц
үстннде еки ийни қуўсыршлып отырган сүўен жақлы, мурны
мыйқынын тумсығындай иймек, арық кисиге ушырасып қалып,
онын ақсақал екенин изинен суўға келген ҳаяллардап сорап
билди. Бир сапары сол ақсақалды көргении айтып кемпири де
булқыған:
— Бизге ақсақал да қайырқом. Балан оғыры ақыллы екен
«жақсы ийт өлигин аўлаққа таслайды» деген, көрдиц бе алысқа кеткенин, күтә дүиьялы болып келеди,—деди маған...
Буған Жумагүл де қуўапды. Бнрақ ол, не ушын Турымбеттпн талап ислеп кеткенин ақсақал менен бай биледи, басқалар
бнлмейди, мине усығам ҳайран қалады, кемпири арқалы
емес,
өз қулағы менен анығын еситкнси келеди, оғаи жүрек қайда?
Ақсақал менен, бай оныц ыенеи сөйлессеши! Бнйбиден сорап
көрип еди, ол да «қайдем» дейди.
Күтпегепде пиядалап үйине қарай баратырған ақСақал
ушырасып қалды. Ол Жумагүлди сыртынан таныйтуғыи болса
керек, иркилип турып:
— Келин, Турымбеттен хабар бар ма?—дедн.
— Ж оқ, қайнаға, қайда кеткенин де билмеймиз.
— Билиў дәркәр емес, сизлерге напақа таўып келсе, болғаны емес пе?
Жумагүлдин ақсақалдан күткени бундай еыес усаған еди,
деген меқен оиыц иркилип сөйлескениие ишинен разы. «Ҳаялларға ҳөктемирек сөз айтыў гүллән еркектиц еркеклик қәсийети...» Ол ацсақалдын пияда жүргепнне тацланып, ертецине
Бийбиге айтып еди, ақсақал сол жүрисинде қуры жүрмеген
екен, баласы, қызы бар үйлерге гезек пенен өзи кирип шығыпты.
— Не ушын?—дедн Жумагүл қызықсынып.
— Оқыў дей ме, бир нәрсе дей ме, соған адам салық түскен
қусайды.
— Өйбей, еситпегеи елде көп деген. Адам таўып па оған?
— Ж умагүл, басыц нскен екен. Өз ерки менен баратуғын
адам табыла ма? Өзид барамысац? Қолайга келген бнреўди
зорлап жиберетуғын қусайды.
;— Булар әззини қолайлайды, Бийби. Бизин үйдегини сондай бир оқыўға жиберип қоймаса болғаны ғой.
— А1аған ондайды кнм айтатуғын едн.
124

www.ziyouz.com kutubxonasi

«Турымбеттн алдарқатып оқыў дегеп салығына жиберсе
жиберип қойған шығар, бул бийүмитлер» деген қәўнп Жумагүлдии көкирегине түйин болды да турды. Бул қәўпин қайииенеден жасыра алмады да.
— Не дейди мынаў!—деп кемпир, үйпнде тақат етип отырэ
алмай, орамалын шала ораўы меиен асығып байдикине шаўып
кетип еди, бай тәселле берип дурысын айтыўдыи орнына «еринин таяғынан қутылып, келиниинин етине қан жуўырып, өтнрик сөйлеўге қараған екен» деп шағыл жиберипти. Кемпир байдыи сөзин сол турысында Жумагүлге айтып келип, топыл.1
берди.
— Көшеде Айтбай большойдан еситкеницдп маған айтатуғын болдын ба, бийәдеп, жүўенсиз!!!
*

*

*

Турымбеттин дерексиз кеткенинен бай да қэўипсинди.
Әсиресе онын тынышын алғаи аты: «Турымбет не болса сол
болсын, менин жибергенимди еки аяқлы бенде билмейди, ат
сонша айлар баққыға қойған туқым атым майрылып келсе,
ямаса душпаннын қолына түссе, бәринен сол ж ам ан...» Егер
усы қыялын ойлап отырғанынын үстине Турымбеттин кемпирн
келип қалып «баламнан хабар атар жоқ па?» деп сораса, балана қыйпалғанша меиин атымды айт демекши бола жазлап,
өзин зорға тутып қалады. Сол аты есине түскен ақшамында
уйқылай алмайтуғын да болған еди. Дүрсилди шықса тым-тырыс қулақ түрип, бизин яўмытынын туяқларынын сести емео
пе деп, басын көтереди. Арадан анық бир ай өтип кеткен сок
әбден тыпышсызланды. Кеўлине аты келип қалғаидай. Базда
ярым ақшамда-ақ турып кетип, Әўлийе теректин тусындағы
шенгелликтин ортасындағы жер төлени көрип қайтатуғын
бәлеге ушырады. Үмити—егерде оқ тийип Турымбет жаза тайым
бола қойғанда да, ат жем жеген жерине оралады. «Ат айланып
қазығын табады» деген ғо й !. . .
Бийдәреклик үш айға шамаласқанда барып, түнде Турымбег
келди. Ҳәр қыйлы қыялларға берилип, уйқылай алмай жатырған бай сырттағы есикти тақылдатқан адамнын даўысын тапый
сала, қасындағы Бийбини бөлек жайға жиберип, есикти өзн
ашты.
— Ат қайда?
Аманлық-есенликтен бурын атын сораган байға Турымбег
ашыўданбады. Өз орнына байланғаиын айтып бөлмеге кирди.
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Баи аттыи- амаилығын билгсн соц барып опын меиен әиғимеғе
шуғыл киристи.
— Қалай, мақсетлер орынлаиды ма?
— Бпр чайнпк чай болсд?—деди Турымбет түпиригин жутынып. Ьай тургелип хаялы жатырган бөлмеге кире сала, теэ
чай қайпатыўды, демлеигеппен кейнн өзи келнп әкететуғыпыи,
устине хеш кайсысыпыи кпрмеўип буйырып қайтып келди.
— Ҳэзир қайнайды. Шығыиыцыз жоқ па?
— Еркпндәрья аўылыпын Онр жигнти өлди.
— Атысиа болды ма? Ол кпм? Қалан өлди?
— Атыспа болгапда қандай! Өлгеи Нурым дегсн жпгиг.
Абайсызда мен атып алдым.
— Нурым, Нурым,—деп Дуйеенбан ойланып бул атты сол
сследп.— Ҳе, ҳе, Қутымбайдыц жпйепи екен гой. Зыяны жо :,
ожсл деген. Өзлепицнз аман болсацкз болғаны. Басынап сөй.ю
қосшым.—Дүйсенбайдыц көптеп бери асыгын жүргеп жүрсгч
усы хаба-рды таллап есптпўге қуштар сдп. Оныц үстине Турь -'беттиц минезнн биледп. Ол «з мэртлнгип аптқанша шыдама:..
пш қысталықта да отыргаи шығар! Негизпнде Турымбет ондай
кеГшпте емес, шаршаған, шырайы шац басқапдай қуўарғап.
Тэжнм мурт оларға нслснгеп пслер туўралы ҳеш кимге тнгнслнк бнлднрмеўип тапсырып, егер бнреўдпц усы жөпинде роп
қозгағапыи еснтее, тирп жүрнўпниц гүма.н екенпн қатты ескерткеп еди. Сонлықтан ўақыя туўралы аўыз ашыў қэўпг.!
Турымбет тамсапып түпирннди.
— Әпс, нагыз импер болыпсац,—дедп бан көтермелеп.—Сыр
сақлаган ем жақеы пэрсе. Аьтнасац аптпап-ақ қой. Тэжимнпп
оз!шеп-ақ есптемен.
Кг.пдыц ертелп-ксш бпл:г й қоймаптуғыиина кози жеткегл"ктсн айтпаўға еш п бпйлс.й алмады. Атқаргам «ерлигп: ■>
ишкпе сындыралмай, өзп де эбден жарылыуға кслген ақыры.
— Снзлсрдсн айрылғаи түмп күп шыга Бадай тогайы т
жетпп, күнднз кылт стпей жаттық,—деп алдьша байдыи о.-:
о!<'"нп қойгап чаГшпктеп кссеге чай қуйып, малдасын, жыныьқырап огырды,—Келесн ақшамында *дорьядаи өттпк. Сол түн !
тынбастап жол жүрип сырдапдай слспз далг.га шыптық. Ш гмамша «Қызылдыц қумы» дегеп сол шығар. Жақыи-жуўыгыпда ел көрмедпм. Опнап да асып ксчтнк. Сол лсүристел журкл
бпр таўдыц жнйепше тирелдик. Сол таў морлн жернмпз екен,
оган жеткенше өзпмнз де бир қыйлы болдық, атлар да болдырды: Ҳапрап қалдым, жап-жағы қапырық тогай, төбс таўдыц
баўырайында бир ылашық согылыпты. Сырттаи қараганда, до126
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мыздыц гүркесн дейсен, ал ишине кирип бир
ҳаял менен бнр
чемпирдиц отырғанын көрип, так қалдым. Олардын жападаи
жалғыз ылашықта қорықпан отырғанына әлҳәббиз дей берик!
Анығын жартыўлы биле алмадық. Бирақ шамалаўымша, сол үп
Оизин басшымыздыц үйи ме деп пәмледим. Ылашықтын сырты
кёриўге пәжмүрде болған менен, пшине кнрсен, шыққысьн
ехен! Түркмени ғалы, гилемлер, бояўы мурныннын қаныцдап
қызыл ҳәр қыйлы текиментлер көзиннин отын алады. Қулласы
ылашықтын иши жайнап тур. Ҳәр биримизге бир мақпал көрпе
табылды. Екеў-ара десем лан болар, қурығанда үшеў ара шыгар, мал сойылды. Гөш деген ийт-ырқын!..
— Қысқасын айтқанда, бир көклеген екенсиз,—деп бай тиспнин суўын сорып жутынды.
— Басқаларды ғой билмедим, ал мен жата беретуғын жер
екен дедим сонда. Ал. Тәжпм ағанын үйп шығар деп пәмлеўимнпц себебн, ол сол үйдин барлық нәрсесине суғылысып баратыр. Ақшам сол үйдин келиншегн менен бирге жатқанына қарап тақыйық исендим. Өйдейин десем, оларды жәие жеке та. лап, бизлер менен бирге дәрьядан өткенше келди. Сон өзи қайда баратугынын айтпан. жөн алды қарабарақ бир жаққа кетти...
Байға мурттыц үй-иши туўралы барлық ҳақыйқатлық белгили болғанлықтаи ба, онын менеи қызықсынбады.
— Ҳә, сөйтин қондыныз?..—дсп Турымбетке әнгимени-басынан қалдырмай айтыў ушын жолға салцп жиберди.
— А ўа, қондық. Қоиалқағада тойып алдық. Ол жерге сәскеде барып едик, кеш песинге шекем уйқылап алдық. Дем берип тамағымызды тойдырғаннан кейин Тәжим аға бизлерге
«қәне, жигитлер, атларынызға минин»—деди. Ол не антса питти ғой!.. Арамыздан исми Нурым деген жигит жансызлық етиў
ушын Төрткүлге жиберилди, ал бизлер таўда мылтық атып
машқы қылып жата бердик. Арадан бир айдын жүзи әткенде
сол Нурым қайтып келди. Ол көргеи билгенлерин бизлерге баян
етнп, «Төрткүлге жоқары жақтан бир адаы келипти, үш-төрт
жигитти оқыўға әкетейип дес атыр» деген ғаўасат бар» деди.
Буннан кейип кимде тынышлық болсын. Ҳәмме ҳәр қыйлы нәрселерди таўып, өз билгенлерин жорып жүрди. Ал Тэжим ағз
бнзлерден бөлинип бнр күн ойлапды. Ақыр соцыпда келнп
«бүгин ақшам Төрткүлге кетемиз» дедн. Бнзлер де сөзин тэрк
стней асығыс түрде атландық.
Төрткүлге жақынлаған жерде әдепкн жнбернп алға.н жигк'тимнз Нурым тағы жансызлык ет».п кетип, жоқарыдан келгем
кнси үш-төрт жигитке басшы болып оқыўга адам жыйиаймыз
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деп Шораханға арбалы жөнеп кеткенин хабарлап келди. Ендя
не қылыў керек! Биреўлер изинен қуўайық дейди, биреўлер
жолын тосайық деди. Қулласы бир шешимге келе алмай бираз
тартыстық.
— Алдын ораған жөн ғой,—деди бай шыдамсызланып.
— Ҳәзир, қәзир,—деп Турымбет қолын көтерип алақанын
байға қаратты.—Сөйтип аға, тап усы сиз айтып отырған тоқтамға келинди. Әмиў дарьядан өте с.ала тоғай-тоғайдыц арасы,
сайлардын иши менен излеринен ат қойдық. Бир жерде олардыц қарасын көрипте қалдық. Ендиги жағында тек Тәжимниц
ым қағыўы менен бағдар алып, көп жерге шекем қапталлап
шаўып, алдынан шықтық та, бир жерде жаттық. Ол жер ўмытпасам Туркмеп жаптыц бойы шығйр деймен. Атларды жаптыц
ишки қәндегине беқкем кисенледик те, өзлеримиз буққы таслап, олардыц алдынан тостық. Бәри қосық айтып киятыр екен!
Әжел дегенди қоя бер! Шашлы биреўи арбадан түсип, саряламақшы болып еди, қалғанлары да иркилди. Биреўлери арбаға сүйенип турып шылым шекти. Қарақалпаққа шылым шегиўди ким қойыпты!— Оларды аяғандай Турымбет басын шайқады.— Уай-ўай, эжел-ай! Мине сол ўақытта оларды атқысы
келип, жансыз болған Нурымым,ыз алдыға түсип мәртлик етип
еди. Тәжимниц «тоқта!» деп сыбырланып берген буйрығы ҳәммени турған-турған жеринде қалдырды. Анаў жигитлер және
арбаға минген кезде бәримиз мурттыц буйрығы бойынша қамалап, бешатарларды иске салып жибердик. Биреўи де аман қалған жоқ. Бирақ мениц бир оғым қацғып кетип Нурымды сеспей
қатырыпты. Бийшара таўланды, таўланды!
— Ырас билмей қалдыц ба?
—■ Оллақий билмей қалдым. Сол жерде Тәжим аға, бул
кимниц оғы деп жекиринип еди, меники деп мойынлаған соц маған үндеген жоқ.
— Бийшара жигит-ай,—деди бай Нурымды қайғырып.—
Сөйтип анығырақ айтса, оқыўға адам жыйнаймыз дегенлеринен тири қалғаны болды ма?
— Қалай тири қалсын! Алды менен сулаған шашлы жигиттиц бир кишкене мылтығы бар екен. Қасларына барып тинтиў
жүргизгеннен соц билдик. Ал басқаларында муштан басқа наўа жоқ, бирақ арбадан үш бешатар таптық.
— Сазайын алған екен, зацғарлар! Енди усыны еситкенлер
өлмей оқыўға барады-аў. Қәне, соннан кейии не қылдыцыз?
— Бул шаўқымныц изи басылғанша елғе кетпец деп, Тәжнм
бизлерди баяғы үйгё емес, басқа жерге әкеттн. Бул жер Еркик<
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ниц аржағындағы Порлы таудык арқасындағы бир көлдин ортасы екен. Тэжим аға бизлсоди усы жердин ҳәкими деп Турдықылыш деген менен таныстырды. Ол орақ мурын, қуўжақ,
қаслэры уйилген, суўық түсли адам екен. Оған бағынатуғын
атлылар он бес-жигирмадан аслам. Олар менен бирге бир ай
болдық. Олар бизлерди дәслеп жүдә суўық күтип алды. Себебин сонын ала билдим. Қараўындағы өзимиздей адамлари
бизлер менен үйренисе келе сыр жасырмады. Сол ушырасыўға
шекем Тәжим менен Турдықылыш екеўи жулдызлары қарсы
ж аў екен. Алдына бас ийип барған сон ба, соғс-сон еки баспвд
(баўырманласа берди. Адамлары менен бизлер туўысқандай
болып кеттик. Олардын ислейтуғын иси исламнын үстемлигин
иске асырыў екен.
— Қалай, өзлеринде женемиз деген үмит бар ма?
— Олар ҳәмме нәрсеге исенеди. Егер оқыў дегеи бәлесине
адам жибергизбей қалсақ болып болғаны. Гөне дийўалдыц
тиреп бердисин алып қойғандай, болыиойлардын исин жүргизетуғын адамлары тайынланбай, өзинен өзи қулайды деседи.
— Тәжим деген тәлим-билимди көп оқыған, Кабаға да барып
қайтқан жигит. Ол ел басқарыўдын гүллән сырын биледи. Турдықылышқа жарысып Қоныратқа хан болып көтерилиўге ҳ>
зирленип атырғанда усындай әламат болып қадды ғой...
—- Түри солай. Ақылға оғада жүйрик екен. Ал, енди бай аға,
барлық ўақияларды сизге өзим деп айтып отырман, тисинизден
шығармассыз.
Байдын езиўинде азмаз күлкииин изги бар еди, сонда да
даўысыпа ашыў ендирип:
— Мен сени баспашы деп тутып беремен, ақмақ!,—деп қолын тутты. Ж ас жигит оған күш бермей, жинкөзленип, орныиан секирип тура сала, қосбаўынан шығанақ бойлы ақ қанжарды суўырып-ақ алды:
—Аўзына қум қуймасан, шаламан!
Байдын жаны көзине көринип, ети шымырқанып илажсычдан күлди;
— Әне, жана писик жигит болыпсан. Мен сени сынап атырман. Рахмет саған. Берген дузыма, миндирген атыма ырзаман.
Турымбет қанжарды қайтып қосбаўына тықты.
— Иним, мынаны әкет,—деди бай Турымбет аўқатланьм
уйине кетиўге тура бергенде, бир түйиншикти усынып.— Ишинде кемпирине бир ақ жаўлық, ший мақпал гүпи, келинге бир
шатыраш көйлек бар. Сен кешиккеи сон үйиннин и!ни жүдэ
биймазаланып еди, мен «талап ислеп кетти» деп алдарқаттым.
12 9
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Өтирикши болмайыи, мынаў тапқан табысым деп алып бара
ғой, батырым.
— Аўылда ие жацалық бар?
— Сол оқыў дегенниц дүмпиўи бизнц аўылға да еситилия
еди, кесгеллем ҳеш ким бармайды.
— Айтбай қусаған биреўди жпбере қойыў керек тә.
— Иним, иним,—деп бай суўық демин алып басыи шайқа*
ды.—Ол кемпир-ғаррысын таслап қайда барады. Болмаса бизлер мснен ойласып та отырмай ағажан деп кетеди-аў,—деп
оқыўға баратуғынларға қарсылық етнўдиц не ушын зәрүрлигин, мәрдикәрға гилец жарлыларды жиберип қалай алданғаньш майдалап түсиндирмекши болып турды да, еле ўақыт
бар ғой деген ой менен үндемей қалды.
Бойын уйқы қаплаған Турымбет отыра бериўге шыдамай
қайта-қайта еснеўи менен байдикинен алған түйиншепш қолтығына қысып шығып кетти.
17

Және қыс келди. Бул қыс Ж умагүл келпншек болып түскеинен сонғы екиншп қыс,
Ысқырып ескеи даўыл қара таллардыц жапырақсыз шақаларын оқ жайдай бүгнп, қылқобь!3_тартқандай «ыз-ыз» етип
тур. Көшелерде бүрсецлеген адамлар ғана көрипеди. Ал Кегейлиниц қумлы ырашы күшли даўыллар нәтийжесинде айғызуйғыз. ийрек-ийрек нағыс ойғандай, ыраштын сыртқы қәндегине өскен урықлар қатты даўылға төтепкп бере алмай мортылдап4 буўынынан сынып атыр. Аўыл арасын, жап бойларын сәнлендирген жасыл жапырақлы боянлар ҳәзир сып-сыйдам, тек
куў ағаш, қоныраўлары қараўытып жарылғап шенгеллердегн
тоған шымшықлары менен тықтықлардыц уялары жүлибарақланып узақтан-ақ көзге түседи- Жаздыц күнлери төбеси көринбентуғын ылашықлар, қара үйлер менен тамлар патлыйып көзге
тасланады. Аралары сояў-сояў.
Даўыл күннен-күнге күшейип, бетнне киси қаратпай арадан
күн өткен сайын өжетленип баратыр. Бул қыс айынын дәслепки қатдл белгилери еди. Манғыт аўылыиыц дийхаплары қыстын әнжамын жеп, мал отларына шәкем таярлаған. Жапырақлары ж алпақ ақ қаныстай пишенлер баў-баўы менен тамлардын төбелерине ғьтррықлаўлы. Сатарман днйхаилардыи ғаўышлары, баўы билезиктей болса да, тақ-туйнақтай болып қораларға суўынлакған, гейпараларыншш тамбасында. Қозғап жич
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берсен аяқ астын бүркеп, жер көрсетпейтуғьш жапырақлы боянлар гүди-гүциси ыенен үйиўли. Сөкли жантақлардыц гүдишеклери үйлердин қасында да, аўылдын шет шебирииде де.
жекке-жекке ылашыклардай. Жаўырынларына суўық самал
өтип, омыртқасы аязлаған қара маллар менен жабыўы баўырына түскен ешеклер тамлардын тасасында, қоралардын қуўысында қунжыйысады. Үстине женилтек кийим кийип далаға
шыққан адамлар бүрсенлесип, үй араларында жуўырысып
жүр.
Турымбет пенен Дүйсенбайдын үйлериниц аралығындағы
үлкен бир атыз бағ пенен бир атыз егислик жерлер ҳәзир сырдандай. Үсти ҳүўлирип тур. Ерик ағашлары қыстын қатты қәҳәрине өршеленип, «кел, сениц менен көре қалайын» дегендей
гүллән ҳәлсиз шақалары менен бирец-саран сары жапырақларын астына шашып, баўырын өрге тутады...
Дүйсеибайдыц ҳәўлиеи жүдә кец еди. Кошқар шақы нағые
ойылған тахта дәрўазаныц ски қапысы да ашық. Бирақ кирип
шыққан адам көринбейди. Дөрўазаныц күн батар бетиндеги
жайсац қорада жабыўлы атлар от жеп тур. Бәри де суўыққа
шыдамай ма ямаса үстине ер түсиўин күте ме, яки бир-биринен жем қызғана ма, жер тепеинип дүбирлеседи! Дәрўазаныц
Оир қапталы ашық. Оннан орта бойлы, қара гүпнли бир адам
шығып, көлецкедей қараўытып азмаз турғаи сон қорадағы
атлар менен маллардыц алдына пишен таслап қайтып, қаптадан сол дәрўазаға сүцгип кетеди.
Ашық дәрўазадан 4—5 еснк көринеди. Анаў терп менен қапланған қапы ат дорбадан қулыптаи бәрқулла айрылып көрмсген, қай ўақыт көрсец де сол дорбадан қара қулып илннгенн
илинген. Оған тек байдыц өзн ғана кирмесе, басқа адамныц
кириўиие рухсат етилмейтуғын еди. Онда не бары басқаларға
ж умбақ. Қалғанлары: мийманхана, жатақхана, ал аўыз бетиндеги есик асхананики. Атлардыц жемн де усы асханада сақланатуғын еди. Буған қонақ-қопсы келгенде болмаса, байдыц
өзи бас суқпайды. Мине, усы жайдыц қапысы алдында басына
түлки териден қулақшын кийгеи Турымбет керинди. Оныц енгезердей ири денеси қапыға зорға сыйып, бир қырынлап шықты. Иште лсеп үлгериўге асықса керек, еле-аўзы кемсецлеп, бир
нэрселерди гүйсеп киятыр. Ол дәрўазадан шықты да, күн батар
жағындағы атқораға бурылды. Ергенекке жақыилап әтпрапына, шыққан дәрўазасына қарап азмаз гидирди, сон қораға бирден кнрди. Сырттан адам киргенин жатырқағандай от жеп турған атлар оқыраиысты. Турымбет уры көзленип артындағы ке131
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рекөз ергенекке жоне бир мэртебе көз таслап, хрр аттыц алдыидағы бедедеи бир қысым, бир қысым жыпнап, үстиие гөне
киниз жабылып кирер аўыздағы ызғырық бнринши тийетуғын
мүйешке байланған көк боз аттыц алдына әкелип таслады. Көк
боз ат ийесинин урлығына қәнәәт етпегендей, алдындағы ушы
шырпылып, шала желинген беделерди аяғы менен шашып-шаи1ып оқыранады. Турымбет жәм-жағына жалтақлап қорадан
шықты. Оныи киргенип де, шыққанын да, х.еш ким байқамады.
Басыпдағы қулақшыпын қос қолы менен басыцқырап алды
да, үйине қарай кетти.
Турымбеттин тамы бираз ғөнергенликтен тыриағы укырап,
одеўир жуқарған. Сол себеили жаздын күпи түўе қысқа қарал
га үпшне жақын мал байлаўға болмайтугын едп. Тамнын днй*
\алы әзиз болғанлықтан ба, басына шөп те шығарылмаған.
Чақыйқатында да жыйнағандай от-шөп онда жоқ еди. Күч
шығарға қараған әйпектиц тусында, қуты кеткеп кишкене қора
дүзетип, жыйиалған азғантай қыс отынды сонда жыйнап қойыпты. Ж азда суў қабақ егилген гөне төле тамныц дийўалыиан он қәдемдей арқарақта, бул үсти ашық гөне төле сыпырыпа ықтырма болыпты. Ал аты жентуғын жоцышқасы болмағантықтан жалғыз көк боз атып Дүйсенбайдыц қорасына байлайгуғын болғаны былтырдан берли.
Ол Тәжим мурттын топарына араласып келгели, қандай да
бкр аўыр мииезли адамдай болып қалғап еди. Жүрис-турысын
да ойланады. Байдыц үйинен шыққап соц, адымын тап сапап
басып княтырғаидай, ақырын ғана үйипе келе берди. Жайыпда гүбирли шығып атыр екен. Кемпири қатты-қатты сөйлейди.
Ол бул ўақыяға қулақ салып тоқтады.
— Меп шакыртқаным жоқ. Керек болса Айтбай «большой»
днкине апарын!...
— Мусылманшылық ғой. Турымбет келсе, көпдпремиз.
— Егер ишимнен шыққан перзентим болса, аптқапымнан шығармайман.
— Кемпир, қатты кетпе!
— Шырақларым, зорламац—деди өзге даўыс.
«Бул не жәнжел?» Турымбет түсине алмады.
Бнрақ сонғы
хаял даўысы тапыстай сезнлди. Бнр жола Жумагүлдин Айтбай
ыенен сөйлесип турғапы жөннпде кемпир баласыпан келген күни-ақ «сүйинши» тнлеген еди. Сол ушынба «большой» дегец
сөзди еситкенде ашыўы қайпап, сыртта көп турыўга тақат етпедн.
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Жумагүл есик бетте жүресине отыр. Бет аўзын бүркеп тастаған кемнир печьтик қуўысыида. Бул кемпир Турымбеттеч
сәлем дэме еткеиден жаўлығын көтерип қолын созыўға мейилленгенде барып, ол Сәием екенин таныды. Иләжсыздан бул да
қолын усынды. Баласынын ҳәрекетнн унатпан Гүлбийке кемгир және шаўлады.
— Кереги қызы болса әкетсин!
Бағанадан бери болып атырган әнгиые белгили болды. Себеби жазы менен «талап ислеп» жогалып кеткен Турымбетти
күтип-күтин, ақырьшда, ол келген сон, Төребан оган қәнинеиеси жөнинде еспткенлерин айтып, қолына алыў кереклигип ескерткен еди. Сонда-ақ ол келисим орнына:
— Ендн ыеиин күш күйеўгө апланыўым керек пе?—деп жач
жуўытпаған едн.
Мине ҳәзир де сол айтқанын ишпнеи тэкирарлап, сөйлемен
сазырайып тур. Еримин келиўии күтип отырғаи Жумагүл кемпирине төрелик бермегенине енкнлдеп жылап жибердн. Оным
көз жасына я Турымбет.я Гүлбийкенин баўыры ерип, көкиреги
жибимеди. Жана ғана бай мепен сөйлесип шыққан Турымбетке
бул ўақыя он түсти. «Кетсин, ыении не жумысыы бар. Апам
дурысын айтып атыр. Бай ағамнын айтқанындап, усы ҳаялды
алғалы үй қорепиш тартып кеттн. Қолынан түк келмейди. Бап
мирәт етип турғанда, тәўирлеў биреўине неге үйленбеймен...-»
деди Турымбеттин қыялы. Бирақ тым-тырыс.
— Сен не дейсен?—деди Төребай, шыдамай Турымбеттин
жүзине қарап.
— Не дейтуғын едим? Баяғы айтқаным айтқан. Анамиач
безип жинлимен бе?
— Бул да бнр апан емес пе? Турымбеттин қәйиненеси қанғырып жүр екен десе саған аброй бола ма?
—Менин баламнын етегин жаўып жүрген спзлер емес!
— Ырас. сизлер емес!—деп Турымбет хошлады.
Сез кесилди. Өмир бойы азап пенен жүзи сарғайып, бели
бүкирейиўге қараған ананы панасыз қалдырыў қайсы перзенг
ушын онай? Жумагүл өз көзинин тирнсинде анасын қанғыртыўға қайылшылық билднргиси келмеди. Орнынан тикейди.
Онын ҳәзирги түсинде қандай да батыллық бар. Бирақ ерн.ч
және тынлап көрмекшн!.. Дәслепки пикирннен айнымайтуғынын бнлген сон:
—Анамиан мен де қалмайман!—деди қатал. Оныц көзлериисн жас та қуйылды, бирақ нашарлығын билдиртпей анасын
ециретпеў ушын өзин мәрт тутып бақты. Буғап Турымбеттнц
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бети быж ететуғын емее, қайта суп-еур. Гулбийке кемпир қарап
турмай:
— Үнди босатқанын мақул. Мешелин баға алмаймыз. Балама қыз қапылмас,—деп бирден түтигип, үйди басына көтерни
кәтқудаларға женислпк бермеди.
— Жумагүл қарағым, балалық етпе, бузылып дүзелнў ацсаг
емес, алдын қыс. Екеўиниз қәйерде сыясыз. Өзим кемпирднц
илажын табаман,—деп Төребай тәселле берип еди, Турымбеттиц жүреги хәўлирип және көтернлди.
— Төребай, қойсаца! Сен емес мениц хожалығымды дүзейгуғын, қызы да кетсин!
— Қысқарт!—деди Төребай оған салмақлы етип.— Гүлбийке анац болғанда, Сәнем анац емес пе? Енесин
көрген соц
басылар, уялар деп Айтпай екеўимиз алдырған едик, нағыз
уятсыз екенсец. Әй, оцбағанныц әўлады!
— Қудайдан қыз тилесин дегеним жоқ,—деп Гүлбийке қайтадан пәт алды,—Мен ямаса оныц туўған улын мәрдикарға жибердим бе?
Төребай енди мыц зорласа да, истиц патыратқа айналғаньш
түсинген еди.
— Ул менен қыздыц қаидай айырмасы бар,—деди салмақлы түрде.— Егер мынаў балац болмағанда сүйегиц көшеде қалатуғын қазықбассац иағыз! Сениц сөз қосатуғын не орныц бар^
Қайтама балаца ақыл берип, қудағайыц менен әжик-гүжик болып отыратуғын адамсац... Шашы күнге ағарған көрмедик!
Төребайдыц Гүлбийкеге айтқан сөзлери Турымбеттиц ашыўын қоздырып, Төребайды түйгишлеп үйден шығарыўға қолайластырды. Истиц ақыбети жаманға айналатуғынын түсингсннеп соц Төребай тикенип турған түринде:
— Шеше, жүре ғой!—деди Сәнемге.—Ал, Ж умагүл, сен
қозғалма!
— Қызым жыламай жүрсе, мен тынышпан, мен ушын қуралы бузылмасын,—деп ана мәртлпк етип, жылап турған қызын
жубатты.—Шырағым, шацарақ бир бузылса дүзелиўи қыйын.
Ерли зайыптыц бир-бирине желимлениўи ушын кепсер перзент
болады. Ҳәзир күйеў бала жаслық етип көкирегин баса алмай
жүрген шығар. Ата қәдирин ата болғанда, ана қәдирии ана
болғанда билесец деген. Қапа болма! Аман-есен көз жарсац,
бәри умыт болып кетер.
— Қайдан бнлейин, апа...
— Адамныц келешеги адам, шырағым. Еле берин еси ене
келе ата-аиа қәдирин биледи. Мен соннан соц-ақ келермен Үҳ,
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ие кылайыи? Ата-бабасына тартады деўге шьшжирма-ШЫнжыр
киятырған байдын әўлады емес бул. «Ат айиалып казығыпа
желеди» дегеи. Алдынан аға дегеи бала жуўырып ш ыу а, дүзелетуғыны турған гәп.
Жумагүл «мен ағамныц алдына бәрҳәма ағалап шығатуғын
едим. Сяы ц менен ол жөнлести ме? Бәри бир сени таслады»
дей ж аҳ болып еди, анасыныц жүрек жарасын тырнамайын
деп, үнсиз түрде көзии жеци менен сыпырды.
Айтбайдыц Шымбайдағы бир танысы «маган тәрбияшы
кемпир керек деп» ҳәр барғанда зинҳарлай береди екен, ертецине Төребай Сәнемди сол үйге әкетти. Турымбет бул жағдайдан сырттан хабарлы еди, қәйиненениц киси есигнне кеткепине
жаны ашымады. Ертецине ол байдикине баоып, атын жайгастырып үйнне келсе, Гүлбийке кешегисиндей шаўлап сөйлеп
атыр еди.
— Сени алып мениц балам ҳор болған, басында шашыц
сийрек. Мурныц түйениц мурнындай жырыҳ. «Аспазын көрпн
асын иш, анасын көрип ҳызын ал» деген. Анацды көрмей ғапылда ҳалған екенмен. Сени туўған анац да перзентим бар деп
жүргенице ҳара уялмай. «Муртына қарай искеги, гүбисине ҳарай пискеги» Анасы анадай болған соц, ҳызы мынадай дә!!.
П а х , па.х! Зацғар туўған екен да еринбей. Анаца болайык, ҳызына болайын, өйбей, анасыныц ҳулағы ж оҳ, бетаўзы сыпырадай бир бәле. Ҳе.. ҳе....
Усыншама хорлықҳа төтепки берип отырған ҳостарыныц
хабарған кеўлин алын ерн жубатпады-аў! Қайта анасыныц үстемлигине мэсирип, өз-өзинен ыржыйып күлип тррге шығады.
Ол отыра берген гезде Жумагүлдиц бир аўыз сөйлеген сести

11'ЫҲТЫ.
— Өзимди не десец д е , апама тил тийгизе берме!
—Тил тийгизгенде, сениц
аиац периштениц
әўладыма,—
деп Турымбет орнынан ғаргып турып, нәлли етигнниц өкшеси
.менен ҳаялыи бир тепти...
18
«Киси есигпнд§ көзлери мөймецлеп, арзан кымбатқа түсипетуғын болып кёлди, ендиги жағында әнейдей болып кете берермиз» деп дэме ететуғын Жумагүлдин шырайы ҳайтама ҳәр
бир күн өткен сайын шаҳасынан үзнлген ҳызыл гүлдей солып
баратыр. Турымбет сәл ашыўланса болды, Жумагүлднц «Айт>бай менен сөйлескеиин» ортаға салып, оныц ҳаҳлығыиа гүмап
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туўдырады. Қатар курбылары ыенен емин-еркин сннап күлнў,
я ерине, я қәйнненеге зар шегип, оиы орынлатыў жоқ, күндекүиде жэнжел, даў. Аяғыныц аўырлығы да жәнжел шығыўыныц бир себебн. Бурынлары ол ери бир жақтан келсе, орныиаи
ушыптурып қағып төсек салатуғыи едн. Енди тез-тез қозғалыўы қыйыи. Жер таямып зорға орпыиан турып, зорга отырады.
«Ақ жарылқап күн туўып, қудан еки жаныыды бирден бсре
қойса аиамды алдырарман» деп ойлайтуғын еди. Ҳэзнрги ол
қыялы да пуш!
Ҳэттеки мурныцыц жырылғаны тап иштен туўылғакдай
үлкен айып болып тацылды. Қәйииенеси бир көтерилсе кешге
тап уйқылап кеткенше қулағы на^урт. Ж умагүл ншкн зердесин ец болмаса айтып тарқатыўға адам таппайды. Жақында
Бағдагүл меиен суўға барып сөйлесип турғанын кемпири көре
қойган едн, соинан берли ыцғырыўлаўын және қоздырьщ жиберди. Сөзмниц соцында айтатуғыпы бир гәп:
— Сен неге сондан бнйҳая меиеп сөйлесесец?!
Бурын да ҳеш гәп екен, ери менен бир төсекте жататуғьш
сдн, ҳәзнр еки ж ас арасындағы татыўшылық суўып кеткен
сыяқлы. Турымбет жүдә кешлетип келеди де, Жумагүлди теўип жиберип оятып, бөлек төсек салдырады да, жатып қаладьг.
Мнне, бүгии де аўыр жатар. Жумагүл ерин күте-күте көзи
телмирип, ақыр соны уйқыдан көзлери ашып, астары жыртық
бөз көрпени жамылып жатыр. Еле келетуғын Турымбет жоқ.
Отын таўсылған еди. Кеште кемпир оғаи жартыўлы отта
жактырмады. Тамныц нши муздай.
ЖүЎеои
жаома писирилип азғантай ғана от жағылғаи едн. Тек қазап ошақта ғана
ысыў бар. Кемпир болса, пышықтай пырылдап, үйдин ишиндегн ҳәмме нэрсени асты-үстине салып печьтиц қуўысында уйқылап атыр. Жумагүлдиц көзи илинер емес. Астына төсеген қаптыц тигислери етине қадалса, оныц астындағы жүўериниц
шицгнригннен өрилген төсеги батып, сүйеклерин сырқыратыўда. Бир жамбасынан екинши қапталына ыцырсып аўдарылады. Шалқасына жатса, қақ жаўырнына батқан шингириктиц
қатты буўыны ағаштай тийеди. Дүстөменине жатыўға мүмкиншнлик аз, келешек гүлипе зыяи келе ме деп те қорқады. Базы
бир кемпирлер жүкли болған келинлернн суўға түнде жибермейтуғын едн. Ал мынаў кемпирге бәри бир. Күни-түнине қарамай жумысқа қосқаны қосқан. Аўыр азапларға шыдамай
ҳэм жернк асын да таба алмай, еринлери қаязып, мурньшыц
үстин сепкил дақ басты. Сирә усы үйдиц ийтн қурлым қэдири
болмай баратыр.
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Ҳәр қапталына аўяарылып, уйқылай алмай тикейип отыр,
Жапяыи ишн тастай түнек. Далада «ҳүўу, ҳүўу!» етип ескеч
ызгырық самалдын ҳоўлиргени еситиледи. «Өлиы-өлнм, бир
өлим, деи ойлады ол, бул жүристен өлгеним жаҳсы. Аҳ сүт
берии асырап, кәмалға келтирген анама саям түспесе? Бәрҳу.тла ол: сениц табаныца кирген шөцге мениц мацлайыма кирсип*
ден хызмет стетуғын еди. Сөйтип асыраған перзентимеп. Ол бийшара қартайғанда, киси есигннде хор. Қудай бплсип, усы ўакытта ол ҳандан ҳалда? Мен қусап астыпдагы төсеги нақолай
болып тикейип отыр ма? Мени ойлап уйқысыпап безип, түн
ишинде еки көзи төрт болып телмирип жатыр ма? Кисиииц балаларын жубата алмай, бесик басында еки көзииен қанлы жас
ағын отыр ма?.. Анам сондай болып жүргенде меники ие жатыс! Ишнмдегшш неге көтеремен? Бул да адам болган күни
мен усап анасьша қол жаба алмай сарсылады ғой!... Қой-л
өйтетуғын болса, барыиан жоғы! Қүйиги көзнме көрннбеснп!..
Алдымнан не шықса, сол шықсын, қорықсам өзи-ақ түсип қалар!... Бул болмағаида апам менеп кетер едим, ол сорлы да
усьшы ойлап кетти ғой! Қара басымнын тамағыи тапгай мешелмен бе? Буннан қутылғаным жақсы. Тап усы ақылды неге
ертерек ойламадым?... Менли, еле де кеш емес!...» Жумагүл
еки қапталына еки алақаныи тмреп, ыцқылдаўы менеп зорғн
орнынан турды.
Қатты боран «ынцц» етип ҳүўнлдеп қапыдан кпрди. Ол дзлаға шықты. Аспан бултлы едн. Қарацғыда қайда қаран жүрерин билмей, жан-жаққа қарап бираз ўақыт турды да, тәўекел етип Кегейлнге қарай жүрди. Айпала жым-жырт. Суўыққа
тоцған ийтлер өзлеринин кетеклеринен шыға алмай, түн тынышлығьш бузып киятырған Жумагүлге бас көтермейди. Аўылдыц күн батысыпдағы Қегейлшшн ырашы қап-қара думан болып, әжелдей дөнди. Жумагүл сол әжелге қаран адымын тезтез атып жүрнп киятыр. Ыраштыц басына минди. Үстипдеги
жыртық бешгентин теснп өткен қыстын қатты бораны ыраш
басында оны бир майдан шыдатпады. Ол суўалмаға
қарай
жүрди. Муз жалтырап жатыр. Жэн-жағын айлаиып үкшш табч
алмайды. Ҳәр жерди аяғы менен тепкилеп көреди. Муздыц
ойылғандан түри жоқ. Аяғындағы шерим етнгн кешеги ызғар
менен түнде жнбисип қалған еди. Суўыққа шыққан сон ғағырлап, аяқларын қысыгг, жанын көзипе көринднрип баратыр.
Үкшш излеп ҳәр жердн бир тепкенде, еки тобыгы ғайзалын,
дицкеснн қуртты. Өзин өлим қушағына қашиа ийтермелеп ба-;қан менен, ийек-ийегнне тнймей қалшылдап, ҳалдан кете басI -1
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лады. Мнне усы жағдайда онын басына нелер келип, неле;>
кетпеди? Енди оған өлнмнен басқа жоллар тунық тәрнзли...
«Анадан туўылғанда адам не ушын шырр етип жылайды? Моллалар буны «адам туўылғанда-ақ мен бийкар туўылып атырман, бәри-бир өлемеи» дегени деп сыпатлайды. Меи де бир
туўылыппан, бир өлейин!
Бул суў, бул үки неше қарақалпақ қызын ийрнмине тартпады дейсен? Кегейлинин Қуўанышжармадап өринин Қызкегкен деп аталыўыпын себеби не? Қызкеткен, қыз! Мынаў қалшылдап отырған Жумагүл сыяклы бир мөмин бенде! Ол дз
орман менен бойын суўға таслаған. «Менин сол қыздан нем артық? Ҳәр күнги азаптан қутылыўға жалғыз жол усы! Мейли,
Қуўанышжармадан бержағы да Ийшан көпирге шекем Қыз
кеткен деп атала қонсын!... Ким биледи? Өлнгнмди кпм из*
лейди?»
Тоғыз ай қурсағында көтерип, өмиринин жартысын жесирлик пенен өткерип «жалғыз қызым» деп жүрген ананы таслап
кетиў! Түў! Қудай көрсетпегей! Жалғыз өзи кете ме, еки жан
бирден кетеди! Анасы хожалығын бузбан кеткенде, не ушын
кетти? Онын ойлағаны дүньяға ендн келетуғын Жумагүлдш»
нәрестеси!... Бағдагүл менен сөйлескенин еснне түсирди... Ол
Төребай менен Айтбайдыц өз-ара әцгимелерин еситкенлерип
айтып, «келешек жақты қусанды, Ж умагүл, қапа болма!» деген
еди. Соннан бери ол бираз пәрседен үмитленеди. Бағдагүл мони жубатыў ушын айтқан шығар деп ойлап қалады. Ж оға...
Ырас шығар дейди тағы да, бул әцгиме өтирик солса да, қәммениц аўзында... «үмитсиз шантан». Болким иштегп нәресте бахытлы болар... Өзиииц мацлайы ашылыўыда қынын болмас.
«Жоқ. Буган исениўге болмайды. Ырас болғанда бурынғы баплар меиен саўдагерлер, моллалар қазиргидей күшепмес еди...
Сирә алдында қеш нәрсе жоқ шыгар!...» Үкинп оялмай қәлдеп
кетнп отырғаи Жумагүлдпц басындағы қыяллары срре-тәрре...
Қәйтсин, қеш кнм ақылландырмаса, адам екеи деп сырлаепаса!...
Әл усылайыиша отырғанда бешпеитинин шалғапы музга қчтып қалгаиыи да абайламапты. Және үкнни теппекши болып.
ориынап қозғалмақшы болғанда табжыла алмай қалды. Шалғайыи муздан жыртпай алыў ушын ҳәрекет еткенин өзи сезбеди. Өлдим азарда орнынан турды. Бул ўақытта көз алдынаи
және анасы елеследи:
«Эй, қызым, ақылсыз болма, мен сеин елнм ушыи емес, өмпр
ушын туўдым. Меи еен ушын дүньяныц төрт бурышын гезиўте
таярман, сен өлме! Ишиндегшш ая, Қартайған маган ойлассац.
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ыспи таслап кетпе! Сен өлсец үш адам өледи. Мен де! Мсни
сен жерле... Қартапып күштен айрылған ҳалда панасыз цалдырыа, иерзентим!...»
«Перзептим!...»—Жумагүл б)л сөздп сыбырлап айтқан менеп оныц еснне тағы бир перзеит түсти: «Апа, кецесиц мақул,
меп болмасам, сен де бнр дийўана! Арқа еүйер кимнц бар,
кнмиц?! Теренняз ба? Ол дүпья ушып сенп өлтнрнўге таяр.
Ж оқ, ж оқ!—деп Жумагүл музлаған қолларын көкнрегине басты. «Өлимшш ертеси, кеши бола ма? Тиллесиў керек. Опын
тек рухы усылай кецес берип тур. Өзи, билким, жол ойлаи табар. Мыи қартайса да апа, ана!...» Ол усы ойы менеп бийик
жагаға қарады. Өзн нүткиллей ойға түсип кеткен екец, Айдып
қарацгылыгына қосымша тнк жар басына тецкернлил, қулап
ксмежақ болып турғандай. Хрр жерде бир тыиып, шоқалақларга асылын, ырашқа шықты. Епди ол апасып қайдап табады.
Теребай оны Шымбайдағы бир тагардыц үйине орналастырғаи.
«Шымбап-Шымбай» деп еснтип жүрсе де, оныц қай багытта
екенин бнлмейтуғын еди. Неде болса анасын таўып алыўы керек.
Жолы қайда? Белгисиз. Базы биреўлердиц «Чнмбай қаласынан
княтырмыз» дегенип еситкспп бар. Олар аўылдыц күн шығысыпан өтетуғын гүзар жол менен арқадан келеди...
Өл ыраштан әстен түсии, сол жолға бағдар алды. «Айланышта болса жол жақсы. Жүрнп отырсам ақыры бир жерге
барып тирелермеп, адамлар да усы жол менеи келедн ғой» деп,
жолға түскенше тоўекел етип шәпликтиц арасы менен княтыр.
Бийшараныц аягындағы шерям етик, осиресә үкиниц басынач
шыққан соц түигн қақаман суўық пенен обден келнсти. Адымыа
снрә жнйилетпейди. Ецкейип етигнниц баслықларын алақапы
менен ысып-ысып жиберип және жүреди. Аўылдан бир шақырым алысламап-ақ адасты. Қайдан жүрип, қайдап турғаны :1
да сезбейди. Аўылдыц арқасы ғой дел қубласына шығып кегкенин де билмеди. Қарацғыда көзн көрмей, гөне шуқанақларға
аяғым тығып алып, оммақазап атып жығыла бередн. Соида да
ол қеш жерде тыным таппаўды ойлады. Егер бир жерде аз
ғапа егленсе, денеси сиресип суўыққа қатып қалыўы турған гоп
еди. Тац атыўға мейнл берген сайын көзнн азмаз уйқы қыса баслады. Жүрерге жол таппай, бир жүрин өткен жерине еки-үш
келип, айналасы ярыы шақырымдай-ақ урықлықтыц ишинде
жүрди де қойды. Үйнне қайтып барайын десе, бурыиғыдан дз
бетер азап шегетуғынын көз алдына келтирди. «Ҳәзир Турымбет келип жатқан шығар, келгек ўақытта теўип оятатуғын ада139
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ыыныц қайда кеткешш билмей, епди келсе сояйып дел, қолын*
дышақ алып жатырған болыўы да итимал...»
Тац атып, әтирап жарықланаман дегенше, бпр жердн ппиалағанды мақул көрип, алдынан шыққан жантақ гүднннн ығына барып жүресине отырды. Өткен күнги жумыстан, түни ме*
пенги жол таппай тенселиўдеп шаршаган дене кем-кем уйысып.
бойы зилленди. Тамырлары шертилип кеткенине қарамай, жан
айбаты менен барып жантақ гүдини бузып астына төседн. Соц
үш-төрт пәттедей жантақты қапталына пана етип, бир пэгтесип басына дастық етти. /Кантақ тикенеги етине киргенип байқамай, ықтан паиа тапқанына қуўанып буйықты.
Көзи сәл илингендей болып еди, бирден оянды. Қараса, ү<>
г-ин қар көмип таслапты. Қозғала алмады. Аяқ қолы сәррийин
тоцып қалған. Басын көтерип, мойнын қыймылдатты. Қолларын сәл-пәл қәрекетке келтирин серменди. Сәл-пәл жибискен
қоллары менен аяқларын уўқалап, бираз отырды. Бирақ саўтаназү жери қалмаған, сыйпаған жеринен тнкен ала бередгт.
Уйқысы қаиып қалгандай сезиледи. Әстен орнынан турып аппақ қарды шарлап алға жүрнўин даўам етти.
Адымлары күтә тар, жаца жүрпске үйренген баладай қалгылдап, ҳәр аяғына батпан тас байлағандай, зорға-зорға кө1 ерип басады. Мақсети қеш кимге көринбеў еди: мийи ғүўлап.
лрқаны, қубланы айыра алмай, күн сэскеликке жақыилағац
сезде барьш гүзар жолға түсти.Жолдыц ернеги меиен әсте-ақырын жүрип княтыр. Қанша тоцып болдырса дэ, көз нурлары
қәдимги қәлппнде еди. Көз ушында қар түслес ақ жорғаны
шайқалта сүрнп киятырған жолаўшыны ацғарды. Оған көрипбей жолдыц шетине қаймықпақшы болып еди, атлыиыц бөктериўге ширенип шалқая отырыўы оғап таныс сыяқлы түйилд.т
қәм оны биреўге мегзетти. «Қәйерде көрдим?... Ақсақал емеспе?». Оннан толық, семиз көрннеди. Ол ақ атлыныц ким екеиия
айыра алмады. Атлы сецсец постынды аўдарып кинип алғаи
ексн, ақ аттыц угтппр щубяр қпйпы отырғызып жибергендей.
Жумагүл оны Зәрипбай емес пе екен деп те шамалады.
Себеби оныц, ҳаўа тегеран ығалланса, постынын аўдарып кнйетуғын одети менен бөктериўге шалқайып, зэнгиге ширенип
отыратуғыпы оған жаслайынаи мәлим. Бирақ Зәриптин қара
мурты, қара сақалы бар қусағап еди. Қәзир бет-аўзын агмгақ
қыр.аў басқанлықтан ацлай алмады. Сөйтсе де әкем шығар деа
дәмеленип, жасырынбағанды мақул көрди. Қанша тэкаббнр
болса да усы сапары нрейнми түсер. Жек көрсе анасы Сәнемдн
жек көрип ажырасты. Перзентте пс гүнә бар? Жазықлы бол143
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ғаидай ҳештеце ислеп көрмеген қызыныц усы сыцқын квр:е
аяп, агыиа мннгестирии, аиасыиа қуўыстырар, болким, ерлнгн
тутып иамысланса, азаплаганлардан пай әиерер...
Бул жеке жолаўшы Жумагүлди узақтаи көриўден-ақ жүриспн өзгертип, аттыц жылаўын оған қаран Сурды. Дз күп болса
да алақанда өскен перзентин танығапба ямаса жазыйрада жазатайым дуўшарласқан батпан к у й р ы к т ы мутқа мицгестнриў,
ушын қыялы бузылдыма, ол зәцгиге әбден ширенип, Жумагүлге жүдә жеделли жақынлады.
— Амансыз ба, қосшым!
Оныц даўысын Жумагүл бирден таиып:
—Аға, қолыцды бер?—деди суўықтан жарылып, қаны шыққан қос қолын тецнен усынып.
Зәрнпбайдыц өни өзгернп, жадыраған түсинде қан қалмады.
— Кимсен, сен?
Суўыққа тоцып қалтырап турған Жумагүл:
— Жумагүлмен ғой, аға, танымай турсац ба?—деди зорға.
— Не дейди?! Мен... Мен... Эй, сен, не нслеп жүрсец бәдбақ?!
— Апамды нзлеп...
Ол Жумагүлдиц Манғыт арасына узатылғапынан хабардап
еди. Оны да сорап қуўдаласып, я қызыныц күн кеширип жүриси
менен қызықсынып билмей, Қутымбайдыц үйине келгенде
қозгалған әигимеден ацғарған. Ол сонда сөз дс қосқан денсец
бе? Бирақ ол қызыныц күйеўин қопал жигит дсп еснткен едп.
Сонлықтан Жумагүлдиц хәзир жападан-жалғыз, алба-далба
жуқа кийимлер менеп кетии баратырғанын, ншинен түсинсе де:
— Қоне.изнце қайт!—деди ол ат үсгинде қамшысын таўлап.
Әкесиннц ашыўлы келбетин көрип, қәҳәрли даўысын еситкен менен Жумагүлдиц оннан үмити зор еди:
—Аға, реҳим ет, перзентиц едим ғой..,—деди жыламсырап.
Бай қызыныц жалбарыныўына қарап турмады. Үстнне ат
андап бадабат сала берди.
— Қәне, жүр деймен!! Жүр!!
Бийреҳим бай қамшы силтеди. Оныц қамшысы Жумагүлдиц
ийнинен оратылып барып, қара бешпентпенеи қоса гөне бөз
көйлегнн де қақ айырды. Әкеси қалай қамшы урса да, Жумагүл изине қарап қәдем қойгысы келмей, алдыиа қалаға қарай
умтылды. Пйесиниц суўлықты тартып, жапбасқа урғаи қамшысына шыдамай ақ ат опыц алдын оран бердн... Борп-бнр,
Жумагүл алған бағытынан қайтпады.
Ат оцға бурылса, ол солға, ат солға бурылса, ол оцға қай-
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мығып, изде қалған аўылға қарай жүриў түўе, бетнн де қарат-'
қысы келмейди. Зәрипбай оны атқа бастырмақшы болып, үс*
тине дөнди де. Ҳайўан болса да үстиндеги адамнан ақыллы
жаныўар, баспады. Ийесине «сеп меннен де ақылсызбысан,
адамды басыўға неге қүким етесен.» дегендей тумсығын аспанға көтерип, үстнндеги мийримсиз әкени жыққысы келгендей,
тикке-тикке шапшыйды. Жумагүл базда аттыц омыраўы астынан сытылыпшығып Чимбайға қараған қәлпинде алға жуўырады. Бирақ бай оннан сайын ашыўға минип, атты қапталлатып апарып Жумагүлди қамшы менен дөнднрип-дөидирип жнбереди де, алдын кеселейди. Қамшы тнйген сайын Жумагүл
шыйрақланады. Еки тобығын қысын жүргизбей киятырған шерим етик кенейип кеткен тәризли. Денеге кирген тикенек орынлары енди сызламай-ақ, қамшы тнли оны өрге-ыққа жуўырытты. Жуўырыўға да шг.ршағандай түри жоқ. Қамшы етин тилип
өтсе де, мьщқ етнп сес шығармады. «Әкеге қарсы сөз айтыў не
деген дозақылық!...» Аналық кемпирдин нэсиятын қалай орынламасыи! Көзине ж ас та келмедн.
Зәрнп қызынын не ушын қарсыласып, бирақ аўыр сөз айтпай турғаны жөнипде ийненин ушындай ойла.мады. Гүллән ойы
Жумагүлди Турымбетке апарып қайтадан қосыў ҳәм Мангытлардын 'жас үлкени Дүйсенбайдын үйипдеги кенеске қуры қол
келмей, «жесиринди әкелдим» деп те мақтаныўдан аўлақ емес
еди... Өз қызыньщ көз жасына көкиреги жибимеди. Өзин тислеп алатуғын қасқырдан кейин көрмей, аты жақынлаған гезде
қамшысын бир силтеп, атынын қаймығыўы менен айналып келип узақтан ура берди. Жумагүлдин адымы өрбимеди. Ат қуўып жетеди... Мийи зенип, енди ол өзинин қалай қарап жүрернн билмей, еки қолы менен көзин қоршаўдан басқа илаж
таппады. Ийегин тислеп жуўырыў менен болды, сорлы...
* * *
Турымбеттин
көп
қыдыратуғынынын себеби—«күнлик
шнликтен» келгеннен кейин белгили шабармап болды. Геўгим
түссе болғаны, я байдын баққысын минеди, я өз атына миннп
бир жақларға барып қайтады. Оныц бул жүрисин бай менел
тек Турымбеттиц өзи ғана билиўи тийис. Егер тис жарып биреўи болмаса биреўи ансызда айтып салса, паш
болатуғынын
бай оныц қулағыпа күн сайын ясыйын етип оқыйтуғыи еди.
Ҳақыйқатында ол аўылдыц айналасынан онша қашықламайды.
Қуптанда кетсе, ярым ақшамда келе бередн, Баратугыи жери

142
www.ziyouz.com kutubxonasi

тек Икшан қала еди. Бул жерде оны Нурымбет ахун ғана күтин
алады. Баяғы танысы. Қай ўақытта барса да, не әкелсе де, белгиленген орнында тайын ол.
Турымбет әдеп бул жумысты күтә улкен цызығыўшылық
пенен атқарды. Барады, қайтады. Апарады, бос келеди. Не
апаратырғанын өзи де анық билмес. Себеби ғалы қоржынға
бир нәрселерди байдыц өзи салып, ези аўызын гүржилеп береди. Қулып та урады. Гилтин өзи алып қалады. Онын екинши
гилти тек Турымбеттин алдынан шығатуғын ахунда ғана. Ол
да көрсетпейди. Тек қоржынды ишке әкетип, босаған сон әкеледи. Турымбет жолда баратырғанда цоржыннық сыртын сыйпалап, ямаса көтерип әпергенде аўырлығына қарап биресе
азық-түлик, биресе кийим-кеншек шығар деп шамалайды. Бул
ушын ол ҳақы сорап та жатпайды. Байдын бир ўәдеси есинде,
сол орынланса ўассалам! Базда-базда сол ўәдесин байдын есине түсирип ьщғырыўлайды да.
— Бай аға, ҳаялымды көрсем қусқым келеди.
— Ҳәзир тоҳтап тур. Тынық суўды көрмей_ылай суўды төкпеў керек,—дейди бай. Оннан сон екеўи де басқа сөзге айланысып кетеди. Сонынан соҳта бөлинип, бес тартар басланады.
Ойынға қызыҳқаны соншелли, Турымбет саралап алыўы керек
болса да шыдай береди, шыдай береди.
Гейде далаға ышқырын услаўы менен жуўырып
шығып,
қораға кирип азмаз отырған сон, атларға көз жибереди. Басқа
атлардын алдында беде үйилип жатқаны жатқан, көбинесе
онын жалғыз атынын алдында беде турмайды. «Л1енин атым
қорен-аў» деп ишннен ойланады да, байдыц атларынын алдынан бир қысым, бир қысым урлап, өз атыныц алдына апарып
таслайды. Қайтып киреди. Тағы соқта ойыны даўам етиледи.
Екеўинин арасында дуз көзгпр ушын базда шаўқым көтерилмесе, басқа сөз болмай, жерге тартып урған соқталардыц
ғана
сести еситиледи.
Бай Турымбеттн ута ғойса болғаны, күтә масқаралап азабын берип, үстине дөнеди, жаўырнына урады, я лобпық алады.
Турымбеттин тек қызарғапы болмаса, байға қарсы сөз айтпайды. Егер ута ғойса «сиз де ойнайтуғын бедициз?» деп тийдиреди де, соқтаны қайтарып бөле береди.
Өткен ақшам Турымбет көп утылды. Оньщ бир қәсийети
усыидай жағдайда үйине қайтпай ойнайды. Ойынныц басында
бир рет утып еди. Қайтып даўы жүрмеди. Ойын созылып кетти.
Ойыннан шаршағаи гезде екеўи еки көпшикти алып, басларына
дастаныўы менен қолларын таррашлап көкирегине қойып, ас*
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панға қаран шалқасына жатып дем алады. Және баслайды.
Бнр ўақытта бай қурылдап уйқыға кетти. Куп аўгалы утылған
жигит онын мазасын алды.
— Тур, жас үлкен, ойнайық!
— Турымбет, шаршапсан, иним. Үйине барып дем ала ғсй.—
деп бап қайырхомлыц еткен болып басын көтерди.
Сөзин сындырып көрмеген бай агасынын бул гәиипен кейпн
отыра алмады.
Желбегей салган цара гүписин басына бүркеўн менен асығып үйине келсе, қапы ашық. «Ҳаялым бузылды ма екен», дгген қыял басына сап ете қалды.—Айтбай менен ым-жымы бир
екени ырас болды ғой, нағыз үстннеп келдим, кемпир де уйқышы, билмей жатырған болыўы керек. Занғарды тутып ғана
алайын...» Аяғын ғаз-ғаз басып кирдн де, иштеи тәмби б а сш .
Қалтасынан күкирт алып, шүтик шырага тнйгнзип жиберди.
Қемпирдиц қорылдысы тап биреў шалып атырғандай, Жумагүл
жамылып жататуғыи гөне бөз көрпе шингирик төсектин үстинде үйилип жатыр. Көзи уясыиан шыгып аларып кетти. Көп
ойланып турмастан, қонышындағы сары ала сүйек саплы пышақты гз-ўырып, қынынан а.ш п алақанына жамыи-жанып жыбердн де, өзи ушын бөлек салынған төсекке кирип жатты.
«Усыннан келсе, ҳәйле-пэйлеспне қаратпайман. Қимниц көзине
шөп салып жүр, бул ешектиц туўғаны». Әдеўир ўақытқа шекем
шыраны да өширмеди...
Азанда кемпири басын шайқап, шаўқым салғанда ғана кәзнн ашты.
— Неўе өзи?
— Келин жоқ, қашып кетнпти! Түрөс!— Кемпирдиц де, баласыныц да көзлери алақласты.
— Түип менен келмеди ме?
— Түнде езиц қуўып жиберген жоқпысац?...
— Ҳ аў, ҳаў!..—Турымбет албырап, Жумагүл төсектиц агтында қалғандай, көрпесин, төсек кийизин армап-бермап ылақтырды.
Екеўи қаиша даўырық салса да, түсер пайда жоқ екеннн
сонынан сезип, Турымбет жуўырыўы менен Дүйсенбайдыц үГшне келди.
— Бай аға, биздегн келшшц кетип қалыпты!—деди ол асығыс пишинде.
— Иним, шаршағаныц еле басылмапты. Кеше саған дем ал
дедим гой. Де.м алыўыц керек. Жүрегиц бунша неге шэўкнлдей
береди. Несине қыйналасац? Өзиц жиберемен деп жүр едиц.
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Епди кетия қалғаньша сонша ҳаплығасан., ҳаял деген малға
келедн ҳа, ҳа, ҳа!
— Бан аға, билесец бе? Өзнм жнбериўим керек еди. Ендн
ҳаткны қәле.мей ҳашып кетипти деи журт айтады. Онын үстине анаў-мынаў адамныц қатыны өзлигинен кете ме? «Бели
жоқ» екен ден кетсе, не ҳыламан? Журтқа дацғара қылып жиберсе, соиысы жаман аў! Уай! Уай!
Бай Турымбеттиц сөзин бөлип селк-селк күлип сөйледи.
— Ж ассац! Ж ассац!
Олардыи үстине Гүлбийке кемпир де сөйленнп кирди.
— Ҳаялдыц бнри өзим. Қамысты бос усласан ҳолыцды
қыяды, деп ата-баба бийкарға айтпаған. Жети күнде бир таяқ
урып турмаса, ҳаял байым жоқ деп жылайдь:... Бул қатын тач
усы аўылда биреўдикннде мәзим қурып жатырған болар. Илажын етинлер! Илажын!...
Дүйсенбай күтә суўық қанлылық етти. Кемпир даўырық салын кнрсе де, ол албырамады. Басын төмен алып, бираз ўақыт
отырды да, оған көз аўдарды. Оныц ала көзлерипиц ҳәр бири
алақандай үлкен, бирақ дөп-дөцгелек еди. Ақ ене баслаған
қалыц қаслары кернлип, шоттай дүнки манлайы үйилгенде,
кемпнр дизесин бүгиўге мәжбүр болды.
— Шаўқым салмай сабыр етицлер!
Турымбет көз астынан байдыц келбетине қарап еди. Оныц
сақаль: ағарса да, өзгермеген қызыл жүзинде бир түрли ойлаиыўшылық белгиси бар. Көзлери сүзнлин, мацлайына жыйрық
пайда болыпты.
— Қысынба, иним!—деди бай Турымбетке қарап,— асықпаган арбалы қоянға жетеди. Пэкизе тынығып, усы жерде дем
алып жат. Қаялыц кешке шекем үйине қайтып келеди.
Турымбет қорқайын деди. «Асықпасы неси? Кешке шекем
оны қандан таўып келеди? Мени ҳәр күни түнде иркип, биреўге
байланыс жасатып жүр ме екен өзи,а? Кейинн қуўыс көринеди.
Бмреўди жиберсе, кешке таман қайтып әкелдирер де қояр.
Епди мэкириўге айлапған жоқпа бул ҳаял?»... Усы ойлар басына келип кеткенде, қаны қызып, етп жуўлайды. Және: «байдыц өзине қусап суўық қанлы болайын. Ақыбети не болар екен»
деп ойлады да, шыдады.
— Қаял!—деп даўыслады бай.
Бнйби жуўырып кнрип келди.
— Әбдннн шақырып жибер.
Түрписи жагал-жагал болган тилким-тплкнм қылқа тонлы.

10

! 15

www.ziyouz.com kutubxonasi

орта бойлы, Әбди кирип келди. Ол бурынғы тартыншақлығьш
қойған ба, иркилмен төсекке шығып отырды.
Турымбет бурын талай мәртебе көрип жүрсе де Әбдшша
үсти басына және бир мәртебе қарады. Аяғындағы шерим етигиииц қонышы отқа бүрисип қалған, сонлықтан жуўан балтыры сыймай, етиктиц қонышын тилипти. Сыртынаи кендир жил
г.енен банлап қойыпты. Қылқасыныц да жаўырынындағы тигисн сөтилип кеткен. Буны Турымбет қылқаныц гөнелигинен емес^
жнгиттиц кец жаўырынлығынан деп сезди.
— Қонсылық иретинде өтиниш,—деп бай Әбдиге мойшын
соза тикленди,—Ҳәзир мынаў Турымбеттин атына минип, ҳаялын таўып қайт...
Турымбет атын басқа биреўдиц минетуғын болғанына ишинен қыйналса да, сыр бергиси келмеди.
Әбди бул байдыц бурынғы дийханы еди, соцғы гезде еркине
кетип, оныц айтқанына мойынсынбайтуғын едн, қоцсылықты
ортаға салган сон ба, сес-семерсиз шығып кетти.
— Әне питти,—деди бай Турымбетке,—Ағац барда, арқац
тамда. Мениц қолтығымда екенсец, қор болмайсац. Бул
қолтық сендей жигиттиц он-он бесине пана болады, қосшым,—
деп ол ғарық-ғарық күлди.—Ҳаялыц кешке шекем үйице келсе болғапы емеспе саған-ә?
Турымбет байдыц сөзине ишинен ырза болып, езиў тартқаи
менен кеўили алба-дулба еди; «Меннен усы Әбдисин қалдырмайды. Ҳаял әкелерде де усы Әбдини қосты, және Әбдиге излетип отыр. Бул бай араға түсип бир ҳаял мепен екеўимизди
де алдап жүрме екен? Тап солай. Баяғыда неге усыған мингестирдим мен? Бәлким, Әбди бир жерге апарып қойған шығар.
еледе байдыц өзи «келин-келин» деп байланысып жүрген болмасын...» Бай Турымбеттин сум қыялына түсинсе керек. Оныц
кеўнлнн басқа жаққа бурғысы келип мақтана баслады.
— Баяғы бир жылы бизиц үйге ҳәзиргиден бурынғы ақсақал келпп қоиды,—деди ол малдасын қурған қәддинде көпшиктн баўырына басып.— Кеште мал сойып ҳүрмет еттим. Табақлас болып, қолымды жаца табаққа ура бергеиим «қолыц
кир екеи» дейди маған. Ҳақыйқатында қолым кир еди. Мал тутып. оған хызмет еткен адамныц қолыныц
кири кете ме? Қо*
лымды да шала жуўған екенмен, абайлап қарасам, бармақларрымныц арасына суў бармапты. Сонда да ақсақалдан басыла*
йын ба: «Ақсақал аға, қолымныц кнри болмаса, бизикине кел*
мес едицпз» дедим..
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Турьтмбет сөздйц мағанасын түсинбесе де, алақапын қопы*
шына сарт еттирип урып күлди.
— Ырас-аў1—деди бай Турымбеттин күлгенинен мази-мапраы болып шадланып.— Қолдыц кири деген сөз—байлық дегеп
сөз. Жыраўларда сол ушын «мал дегеи бул қолдын кири, жуўсаи кетер бир күни» деп жырлайды. Дурыс емес пе, Туреке?
— А ўа, ага, аўа,—Турымбет қайта-қайта басьтн ийзейдн.
— Ақсақал да бәле екен зацғар! Гәпимниц астарыпа түсннип шақақ атып бир күлди де, табаққа қол ура бердн...
Олар түске шекем далаға шыққан жоқ. Соқта да ойиалмады. Ешейинде «кел ә, бир қол ойнайық» деп сандығынан соқта
алатуғын бай Турымбеттиц гынышын алғысы келмей, жамбаслаи жатты. Турымбетке тағы бнр мортебе дем алыў кереклнгин, бүгкн кеште Ийшан қалаға барып қайтыўыныц зәрүрлигин ескерттн.
Бийби түски аўқатыи бериўдин алдында қол жуўдырыү
ушын мыс^қуыан менен шылапшынды нсаца алып киргени, Әбди аяғын дик-дик басып, ашыўлы түсн менен үйге кирдн.
— Сизди бпреў сорап тур далада.
— Ким өзи?—деди бай қолын жуўыўға умтыла бернп.—
Қире берсин!
— Билмедим, өзициз хабарласып билерсиз.
Бай гүписин ийиине желбегей салып тнкейди:
— Яқшы, өзим шықпасам болмас.
Зәрипбай ат үстинде жымыйып муртын сыйпап тур екеп.
Қораныц аўзында Жумагүл көлбеп жатыр.
— Мыпаў сепдеги келин ғой!— деди Дуйсенбай өзи менен
қосыла шыққан Турымбетке.
— Қашып баратырғанын билип, усы аўылдыц жесири шығар деп әкелдим. Қамшынын зоры менен
жортып келип еди.
Ҳәзир жығылды,— деди Зәрип аттан түснўге ынғайласып.
— Әй жүзи қара залымлар,—деди де Әбди Жумагүлдиц
қасына барып басын сүйеди.— Бийшара Ж умагүл, Ж умагүл...
Не жазығыц болды ехен...
— Зэреке жора, иағыз серли адамсац-аў. Еринен қашқан
қатынды түринен таныў— бул анаў-мынаў жай адамныц ися
емес. Турдым ғайратыца!..
19

Дүйсенбанлар ишке, киргениен кейнн көп ўақытқа шекек
қайтып шықпады. Турымбет өз ҳаялып таныса да, бас қосқан
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емпрлик жолдасым еди, биншараға обал болды -аў деген гирт*
тен аяиынпы қыялыида пайда етиўди де билмеди.
Үлкен ис питиргенин минлет етти ме, Зәрип ншке ғоддаслаўы менен кирди. Қамшысын жынғыл қазыққа плдирип, сенсец постынып төрдеги кесе сырыққа
таслап, шиймақпал бешпенти менен үйиле-төгиле отырды. Қаладан шығарда шашторезде болғаны белгили болып тур. Тулымлықтыц тусынан баслап бир ели қара шыт пенеи жағын танып таслағандай, сақалы
сып-сыйдам. Л\уртынын ушы да қырқылған, үстинги ерни қыи*
қызыл.
Дүйсенбан қайта-қайта ушып қонып, қонағы шешкен киГшмлерди қайтадан ҳәр жерге илдирип жүр.
— Зәреке, сонғы күнлери көриспей кеттик.
Қонақ пенен үй ийёси не десер екен деген қыял менен Турымбет алдына сәл жылысынқырап малдас қурынды. Тамағын
қырынып, үлкен мурнын қысып-қысып қойды. Жасы кишн күгэ
өр көкирек, парықсыз болса, қайсы жасы үлкеп унатады? Әснресе көкиреги өскен ҳәм ҳәмме жерде ҳүрметке ийе болып
жүрген жасы үлкеплерге бул қорлық! Зәрип Турымбетке үйинки қабағы, төнкерилген ала көзлерн менен қарап сорады:
— Иннм, әкен барма?
— Әкеси жорам еди,—деп үй ийеси қонағыныц кеўлинз түсиннп Турымбет ушын жуўап берди,—-Әкеси алланыц қарызып
питкерип, тэғдир болғанына жети-сегнз жыл болып қалды.
Соннан сон малдас қурынып отыра береди.
— Онда зыяны жоқ.
— Бул жигит бир есаптан сизиц күйеў балацыз.
— Ҳым,—Зәрип гүзем ғунанпыц жалындай теп-тегис тикирейген сақалын сыйпады.
Қопақтын жақтырмағанлық пишишш сезген Турымбеттиц
аўзы ашылып, ортан бармағынын тырнағындан сарғыш үлкеп
азыў тислери көринди. Қалын еринлерн түрнлип, жайлы-жайына кетти. Ол өзинин бул кисиге қаидай күйеў бала екениа түсинбейтуғын еди. Танланды. Соцынан бойын бир қуўаныш бииледи; Бай қыз әперемен дей беретуғын еди, қашшан ғамымды
жеп жүр екен-аў. Менпки әдепснзлик болыпты. Әўелден неге
бир дизелеп отырмадым, әй, сор басым! Усындай пешенасы келискен, мацланы жети қарыс адаыға күйеў болсам, несине пушайман етемен. Пан, пай унамай калмасам болғаны...» Ол қаитадан қозғалып, көзаба ушын бир днзеледи.
— Әне, ендн жарайды,—деди Зарпп. Турымбет тап үш-төрт
жасарбаладай-ақ мардыйып, бурыпгысынан да тикейнп әўкий14Я
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ди. Қоиагыиыц не айтпақшы болғанын түсннди ме, үй ннес:т
оны қошеметледн.
— Өзициз күтә киши пейил адамсыздағы, кеш болса да,
сыйлаган адамды унатасыз. Ҳақыйқатында да бизин Турымбет
сондай жигктдағы, бәрине түсинеди. Беттен алмайды.
Турымбет оннан сайын жыйнақласып отырды. Бирақ сейлемеди.
— Бул жпгнттн тапыстырайын,—деди бай қонағыныц ишкн
сырына түеиннп.—Аты Турымбет. Қысқасын айтқанда, мениц
ен жақын иним. Былайынша балам десем де болады-аў!... Әкесм өлгейли қыяметлик жорам еди,—деп Турымбеттин әкесиннц.
атын айтып еди, Зәриг оны ганымады. Сонда да байдыц тиланиц астында бир нәрсе жатырғанын түсинип басын ийзеди:
— Ойбой, ол киси менеи арацыздан қыл өтпейтуғын едц.
Бнзикине бир барғаныцыз есимде,—деди Зәрип.
— Ҳе, ҳе берекет тап. ©зиц бир жағын билесен гой. Жақсыдан жақсы туўады деген ырас екен. Турымбетжан әкесинен деартық болып туўылды. Усы баланыц ақыл-ҳуўшына қуўанып,
қолымнан келгенинше пешимди жаўып жүрмен. Өзим үйлсндирдим де. Жанағы сиз айдап келген келиншек усы баланыч
келиншеги. Анығында ол сизин...—бай усы кәрада, тили қурғырын зорға нркип қалды. Қапылып орны болмай шықса
қанша нәрсе уттырыўы мүмкин! Бундай «бийәдеи» қыздыд
акеси екенин Зәрип мойынласа не ж ақсы ?... Ойлаған жеринен
шықты. Зәрип оиыц не айтайун деп
киятырғаиына түсниип.
шырайын өзгертиўи меиен, терис бурылды. Дүйсенбай көбнрск
бийорын сөйлеп баратырғаныиа өкинишли еди. Өз ўақтында
илаж етнп, өзин иркип қалгапына қуўанып, абыржығанын билдиргнсн келмей, желкесин қасыды. Усы мәўлеттен пайдаланып
ол ойлапып та үлгсрди. Өзгелерге сыр бермеў ушын бир сөзн ч
еки айтатуғын тутлықпа кисиге усады да, даўам етти;
— Сизиц, сизиц,.. алдыцыздан, алдыцыздан... шыққань:
жақсы болған екен. Мусылманшылықтыц бир шәртинде—жесирди елине әкелиўдиц парызлығы жазылған дейди. Пай,
өзициз бпр күтә қайырқом, геци жоқ адамсыздағы.
Үй ийеснниц қснаққа жагымпазлапыўы Турымбетке унамады. Қалай унасын! Бертсн ўодеси бар: Жумагүлден оцлырақ,
көргеили, бардамлы қыз әпериўи тийис... Турымбет геўкнйгем
мурпып горқ еттирнн, ишине тартып еди, кейипи ушып кетти ме
бай тисиниц арасынаи зытқытып түпирип жиберди.
— Мынаў жигиттиц жацағы келпншектен қойери артық! —
деди Зорип бир дизелеп жагыи таяиган Турымбетке қарап. Ту-
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рымбеттиц ашыўы бетиие шығып, цапы жүзине жыйналып, қызарып сала берди. Ол бул сөзге шыдамай бир демде кетиўге
де қыялланып еди, Дүйсенбайдын. сөйлеўге қолайланып көтерилип басылғаны оны ериксиз иркип қалды.
— Бул жигит,—жигитлердиц сейдини,—деди үй ийсси Турымбеттиц кейпин ацлап.— Өзи оғыры мәрт жигит! Сиз, бәлким, билмейтуғын шығарсыз. Қысқасын айтқанда, хәзирги ец
ақыллы, төрели деп мацлайға тартып атырғанлардыц бирн.
Нөкердағы, нөкер!...
Келгели берли жазылысып сөйлей алмай Турымбеттиц шығып кеткенин мақул көрип отырған адам бирден өзгерди.
— Сынап атырман. Ҳақыйқатында
да жигнтин нағыз бнй
болыўға қолайлы екен. Гейпаралар шонтық келеди. Қөрдиц бе,
сөздиц ақыбетин тыцлап, масайрап отырыўын. Шыдамлылыц
ҳәр кимнен табыла бермейди.
Бир қолына чайник, екиншисине дәстурхан алып кирген
Бийбиниц Турымбетке көзи түскенде, тап қорқыиышлы «әзирейлини» көргендей титиркенди, бирақ өзге қонақ алдындз
өзин найлаж тутты ҳәм кейин бәсип шығып баратырын оған
жумыс тапсырды;
— Қурдас қәйним, азмаз отын майдалап бер.
Жигит үй ийесине, қонаққа бир жалтацлап, бир қолын қапталына таянып түргелди.
— Өзин неге айырмайсан?—Дүйсенбай ҳаялына аларын
бир қараған пайытта қонағы оныц шалғайынан түртип қалып еди:
— Епди бара ғой, қосшым,—деди ол және Турымбетке.
—• Сен, бәле, ҳаялды танлап алған екенсец.
— Өйтип мақтанбай-ақ қой. Сеники күтә сулыў, қумь1реқа
бел деи еситемен. Биз де қалыспаспыз,—деди Дүйсенбай.
Олардыц арасында күлки көтерилди.
— Дүйсеке ж ора,—деп Зәрипбай уйреншикли әдети бойынша муртын сыйпады.— Қудай өзицди ақыллы етип жаратып
мал берсе, оны орнына жумсаў лазым. Ал Қутымбай бул жағынан жүдә пәс екен. Қамыт ағаштай биреўге үйленип еди,
енди кунде бир ўақыт бармақ бүгип, малын санайды да жүреди...
— Мешщше бизлер екеўимиз ақылға келгенде бир-бирнмизди қойыспайды екенбиз. Өйдегеним қыялымыз арқан ескендей
биригип кете береди. Меп тек бир нәрседеггқорқаман. Соцғы
гезде ж ал ацаяқлар бираз пәтленип баратьф. Мақтумқылынын:
«Орақшы бег болар беглер орақшы. /
350
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Журтқа ҳәким болар қойшы, дузақшы»—дегени келмесе
болар еди.
— Ҳеш гәп болмас. Елишшн аўыз биршилиги жаман емес
пе? Бүгин усы жерге Тәжим мурттын өзи келмекши.
— Буза-жара баратырған ҳеш нәрсе болмаған менен усы
жаланаяқ жарлылардын кеўиллери эллеқандай өскин. Төребай дегенге аўылдын ж ас жигитлерин сонша қарсы
қояйын
деймеи, сирә қойылмайды. Ал бурынлары бундайды ислеў онай
усаған еди. Айтбай «большой» болса кемпир-ғаррысы себепли
көпәса далага шығалмайды.
— Елиниин ойлы-шуқырын өзин билесен, сол ушын онланып көре бер. Менин ойымша, бир-биримизди қас қақпай-ақ.
алыстан түсиниў ен баслы иәрсе...
Әбди Жумагүлди ҳәмеллеп
сүйеп ишке киргизип, Бийбиге
тапсырып кеткен еди, жыллы жерге келген сон Жумагүлдиц
бойы жылып, қәддин тиклеп көзин ашып бир қырынлап жатыр.
Турвшбет балта сорап усы асханаға кнргенде, ол шығып кетежақ болып турды да, жәие оны көрмеген киси қусап бир қырынлап жатты.
Қонаққа қой сойылғам екен, қәпелимде Бийбиниц де машқаласы артып кетти; ишек-қарын тазалаў, гелле үйтиў... Басқа
биреўдиц сүнгип мийнет ислеп атырғанын көрсе, араласпай тура алмайтуғын Жумагүл әстен турып қурдасына көмеклесиўге
мәжбүр болды. Кешқурын гүртикке қамыр ийлеўге жәрдемлести. Қонақлардыц үстине ким келип, ким кетип атырғанынын
ҳәммесин Бийби арқалы билди де отырды. Ал Тәжим мурттын
келгенин еситкенде төбе шашы тик турып, оған хызмет етпеў
мақсетинде кетип қалмақшы болып көрди. Өйткен менен кимнин жылқысын айдайды? Неге сүйенип мойынтаўлық етеди
Муртты жек көретуғынык айтайын десе, Бийбиден де тартынады. Бурын сырлас қурдасы болған менен байдыц ҳаялы болған сон өзгерип кетсе не қылады Сөйтсе де зуўалалаған қамырын жайып атырып, оны сынан көриўди ойлады.
— Бийби, қудай көпсинбесин, сенин бақытын ашылғэн ғой.
— Не?:ин айтасац,—деп күлди ол.—Сырттан қарағанда, солай көрикетуғын шығар, ыенин басыма бергенди қудай бендеге
бермегей!
«Қашан көрсен жыланады... Маған қусап күнде дүрсилдеген таяғы жоқ, күнликке кийип жүргенлерин мен жыйынлыққа
таба алмайман. Әй, қудайым-ай, ҳәр кимге питкен бир минез.
Есигинде жумсағандай адам бар. Биреў отын майдаласа, биреў
от жағысады...»
15 1
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Жумагү.п суўык демпн алып, еки алақаны менеи оқлаўды
хэрскетке келтире берди. Ал, бир нәрсе деўте күнлегендей болар деп үпдемеди. Бийби қазандағы сорпаныц
дузын татып
көрип, оғап усынды.
— Аўызымпын дәми жоқ,—деди Жумагүл шөмиштеги сорпаға тилпн тийгизип.— Өзин, көр!
Шыра жанып дәлиздеги кирип шыққан дүрсилди басылған
соқ, Жумагүл далаға шығып еди, қонақлар отырған бөлмениқ
қапысы пышақ арқасы ашық екен. Үцилейин деп иркилин
турды да, және қорқып, аяқларын ғаз-ғаз басыўы ыенен сыртқа шығып еди, зецирейген биреў тур екен. Қасына жақынлай
алмай, асығып қантып кирди. Ол адам Жумагүлдин шыққанын
дд, киргенинде сезбей қалды. «Не сыр бэр? Буны қараўыл
етип қойған ба?» деди ол өзинше. Бул жөнинде Бийбидеп ссраўға және бата алмады. Қонақлардыц үстине сорпа апарып
келген Бийби Жумагүлге:
■— Турымбет кеткен бе деймен, жоқ ғой,—дегенде барып,
оныц жүреги силкип кетти. «Жанағы даладағы сәррийген геўде тап соныц өзи екен ғой. Қудай жарылқап көрмегенин айта
бер. Егер көрип қалып қарацғыда белсап пенен салып жибере, не шарам бар!...»
— Д алада биреў тур. Сол емес пе екен?...
—Ҳә, ҳә,—деп сыбырланды. Бийбн.— Сырттан қонақ келсе,
тдетлери бирдей усындай. Тамаққа қараўыл қойып жейди. Бул
дәстүр қарақалпақтыц ата жолында болмаған. Мен келгелн
ме, билмеймеи, усы үй сондай, Байдан сорайын десем аўзымды
жулып алғандай етип: «Сенин не жумысын бар» дейдп. Соннан
соц ыен де үндемеймен.
— Жасырын сырлары бар шығар.
— Билмесем, Тәжим мурт деген бәтпешер кнси бәрҳэмз
түнлетиг' келип, түнлетип кетеди.
— Бизиц үйдеги есиўас не питиреди?—деди Ж умагүл қолайлы ўақтын таўып.
— Билмеймен, ақшам қонақ келсе, сол бийшараныц өмири
далада өтеди. Аяймаи да.
— Шақырмай ма үйдегилер?
— Иеткен-ә? Тек есабын таўыи келип, бнйшара тамағын
тойдырыи алады.
Қандай сыр бар? Оны Бийби де билмейтуғын еди. Жумагүл баз-баяғы түсинбеди. Бирақ, оныц көкирегипде әлле қандай гүдик пайда болды. Сойылған қойдын геллеси табақтын
үстнке салынып, ишке аиарылғаниан кейин Жумагүл жәпе дә352
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лизге шықты. Қапыныц сацлағыпан «снздец болсын, әдеп снз*
деи болсып» деп Зәрип пеиен Тэжим мурттьтц қол салысып
атырған даўысып ацғарды.
— «Душпанныц қулагын усы қулақтай егнп ш ай н а.. мо саган, мийин мынадай қылып шуқыла...»— үй ийесипиц устағанды
өзи тақсыйымлап атырғанын байқады. Душпаны ким, ол жзне түсинбеди.
— Большойлардыц шекеси усылай айрылсын!—усы сөзга
қосыла ғырш етип сынған сүйектиц сести еситилди... Дәлпзде
көп тура алмай Жумагүл ишке кирди.
—Қурдас, бағана мени әрмансызсац дедиц-аў,—деди Бийби қонақлар тынышланған соц жайласып отырып.—Меинен әрыанлы жоқ шығар. Бул үйдиц машқаласы аўыр. Ҳор адымым
санаўлы. Үлкен хаялларыныц мүжигени мен. Ец үлкенимиз
төркинине кетип еди, еле келген жоқ. Өзи жүдә бир қатал
адам. Ортаншымыз бенен татыў болсақ та, күндестиц аты күндес. Усынданда бар жумысты маған аўдарады. Бай үшеўимизден
де гүман етеди. Биреў менеп сөйлесе қойсац, дәрриў соғап жетеди, қайсысыныц жеткеретуғынын билмеймен. Ишқысталықт.ч
өлетуғын болдым. Оныц үстине ғарры адам меиен қосылып.
жаслығымды босқа жиберип атырғаныма иренжиймен. Ертенбир күннен қартайсақ, не көрднк деймиз...— Бийби зарланып а:-.
шеккенде көзипен аққан ж ас алдындағы сорпаға тама жазлайды.
Ж умагүл төмен қарап жер шуқланды.
— Гейде үйге сыймай кетемен,—деди Бийби сарсылып.—
Ишегимди биреў тырнағандай жүрегим айныйды да турады,
базда қосық айтқым келип жарыла жазлайман. Әкениц үйинде
бплмейди екенбиз... шәрняттыц бизлерге бунша қаттылығы
неликтен екен-ә? Қыз ўақтымызда да жүрис-турысымыз санаўлы, түнде далаға шығып қатар-қурбы менен бир шарықлап
ойпамадық. Күйеўге шықсам емин-еркин жүрермен дейтуғып
еднм, қайта аяғымызға қыл шылбырдан тусаў салынды. Үхх.х’ !
— Бир жола суўға барганда қосық айтқан екепсен, еситкенлер даўысыца тәсийин қалысады...
—■ Еснмде жоқ, айтсам айтқан шығарман...
Қонақлар иштен тэмби басып жатып қалғаниан кейик булар да шыраларын өширди. Бир аўылда болғанына қарамастаи
бир-бирине ишкн сырларын айта алмай, көрискен жерле бирбириниц қайғысын кез жанарларынан ангарып тарқасып жүрген еки қурдяс потикке қонақлаған жуп қумырыдай ғуғырласты.
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— Әбли қыздан бир жигит екен, байдын ағаиинлери емес
пе?—деди Жумагүл.
«Сезикли секирер» дегендей, бул сораўға' Бийбиниц денеси
түршигип, хаўлығайын деди.
Әнгиме үзилди. Жым-жыртлық узаққа созылды. Бийби Жумагүлдин ойланып қалғанын сезип, қыстастырмады, өзи де әлте қандай шешимге келип сонысын ортақласайын деген ннйет
пенен ой устинде көпшигин баўырына басып, дүс төменинс
жатыр.
— Ж умагүл-аў,—деди ол әллен ўақытта,—қудайдын өзи кеширсин. Жүдә жаслай келгенликтен хеш нәрсенин мәнисич
билмейди екенмен. Сүйиўшилик дегенниц мәнисин еқди түси*нип киятырған қусайман. Әбдинин өзи кймбағал қонсымыз,
бирақ илаҳийда зор жигитпе деп шамалайман. Қөрсем баўырым ерпп-ерип турады...
— Өзи бир күтә кем сөзли, киши пейил, орасан сабырлы
жигит болыўы тийис. Мени әкелиўге барғанында да мен мингесип келднм ғой. Жолда маған бир аўыз орсақы сөз айтқан
емес. Менинше кисиниц көзине шөп салатуғын, кнсини алдайтуғын жигиттин түри ондай болмайды. Басқасын өзин бил.
Биринши көргенимде Турымбет мағанда унап еди, еле унайды,
бирақ азабы жүдә жаныма батады, ендиги жағында хожалық
болыўымыз қыйынға түсер ме деп қорқаман. Сен де алжасып
жүрме әйтеўир.
— Заманнын қалай дөнип баратырғанын да түсинбейди ки•:и. Әбдиге салсан, ол берин ансатластырады. Қәдимги еркеклердин суўдыр сөзи ме деп киси исенбейди де.
— Ол айтқанын дурыс-аў. Ҳақыйқатында, балажан, жа.қсылық болар ма деймен. Қөбинесе менин он қабағым тартады.
Жақсы-жақсы түслер көремен. Алдым күндиз дейин, бир жола
еки жағыма еки қанат байлап шарықлап ушып жүр екенмен.
— Мен де түсимде талай мәртебе ушқанман. Бнрақ бир нышанын көрмедим. Қемпирлерге жорытсам, бахытлы боласан,
ул-қызын көп болады дейди, усындай гөр гүмрашылықта улқыздын не пайдасы бар?
— Бизлер апам екеўимиз сонша жыллар қанғырып, әптадалықтын барлық түрин бастан кеширип едик. Дийханларға
мутқа жер үлестириў дегенди көрген емеспиз. Ал, сонғы гезде
байлардын өзгерип баратырғанын абайлап журген шығарсан.
Ақыбети қалай болар екен?
— Басьщ искен екен, Жумагүтл, жер берсе берер, бәри бнр
бай менен жарлы тенлеепейди ғой, бизин үйдеги байдын ай154
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тыўына қарағапда, олардып тенлесиўи
дегеп болмаған гәп.
Пешенаға жазылғаны бола береди, бай, бай жолы менен, жарлы, жарлы, жолы меиен. Ал генлеее қойсын-ақ. Сонда бизлер,
хаяллар не қайыр көремиз? Еркеклердин баяғы урыўы, баяғы
сөгиўи болатуғын шығар. Усы бизлер че жақсылық күтип жүрмиз?...
'
Екеўи де жуўап таппай нақолай жағдайға түсти. Жаралы
қос жүрек бир-бирин қайтип жубатыўдын жолын излеп ойланыў менен жатты. Сыртта қзр жаўа баслаған еди, өз ойлары
менен бәнт болып сырттағы ҳаўа райын билиў ушын олар әйнекке де қарамады.
# * *
Биреў үзбестен ун елеп турғандай майда қар түии менен
тынбай жаўып тур еди. Ҳаўа райы қәпелимде өзгерип, үпелек
қар танпын алдында буршаққа айналды. Әтирап булағайланды. Зәрипбай ерте турып далаға шығып еди, қайтып кирип
бийғам жатырған қонақлардын арасында бирден абыржыў
басландырды.
— «Қарлы күни қарма» дегендей, жата бермесек болатуғы»
емес, бир булағай дейсен, қоя бер.
— Бул жерде ярым мезгил шыдаўға болмайды. Күн шықпай кетиў керек,—деди Тәжим мурт дастығынын астынан наспай шақшаоын излеп.
Үй ийеси қайсысына қосыларын билмеди; кете берин деўге
күннин ала сапырапында олардын жүриўн қыйын, ал бола бсрин деўге Тәжим мурт асығыс.
— Муз болып қататуғын суў емеспиз, қәне, кийин—деп мурт
•түргелип кийимлерин түўеллей баслады.— Кетиў керек. Ҳәр
кимнин көзине көрине бериў қожет емес.
— Онда өзин кете бермесен.
— Не дейди?! Ҳаўа ырайын бәнелеп ақшамғы ўәдеки бузбақшымысан? Әне, бизлер усылай етип ыдыраймыз.
— Қудай шебине қараса, не қыласаи ақыры?
— Зәрип, қойсаншы сондай патыратты. Қудай биз ушын шеп
емес. Қуда қәлесе, бәри орынланады. Әй сен, Дүйсенбай,—деп
ол үй ийесине бурылды.—Турымбст онбағанын аўзына беккем
болсын!...
— Ғам шекпен!—Дүйсенбай орнынан тикейип, мурттын керегеге илдириўли қатарын әперди.—Өзин де шегелеп жиберипсен гой, менин менен де сырласпайды.
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Бешатардыц оцлаўлы пнсенлерн толы катарын белнне буўып, Тәжнм мурт сыртынан гүписин кинди. Жағаларын дүзетип, оелкилдек қара шөгирыесин силкпп, бир қолы менен екнн:пи қолыиыц алақанына урып-урып кийе сала, басыи қалт-қалт
еттирип қыпмылдатты. Гүпнсинин шалғайын қайырып жнбегип, ишки қара шиймақпал бешпентинпн қалтасыпап сары насы'ай шақшасын алып, жоқары ийек көтерип аўзына қуйды.
— Қәне, бол. Бийге жүйесец бе, жоқ па?
Ол кийинип ҳәзирленгенннше, еле қайтыў иийетннде болмаан Зәрипбай бийилаж қозғалыўда.
— Бол, бол!
Зәрип шаққан кийипе баслады. Қөк шиймақпал бенгпепгн'иц сыртыпан ақ белбеў менеп белин буўынып, онын үстипен
.■ енсен постыныи аўдарыўы менен ила шала кийинип:
— Кеттик онда,—деди үн ийеснне. Онын даўысындағы әлле
;андай наразылықты үй инесм сезди, илажсыз. Өйткени ҳәзир
:ркип болмайды.
— Сен шықпай-ақ қой,—дедн Тәжнм аўзындағы суўласқач
тасыбайын босағаныц түбине былш еттирип, гөне гүписин
желбегей салған, жалан аяқ Дүйсенбайға.—Саған зинҳар тап:ырма сол, Турымбетиц аўмақайлаў бнр пәрсе усаған, бек бол!
Халықтын рәмеўзине де қараў керек... Қалай болмасын, ҳаятын үйине апарып қуўыстыр. Болмаса шатақ болыўы мүмкин.
Әсиресе сағап зыянлы. Большойлар ҳүкимети халықты өз әтирапында топлаў ушын ҳәр қыйлы сумлықларды ислеп атыр.
«Қосшылар союзы» деген ҳаял-қызлардыц еркин қорғайды дейди. Егер сенин қосқаньщды еситсе, арбадан айыбын да бастыпылып кетеди... Шәрият та айрылысқан ерли-зайыпты бир сапар қосыўды талап етеди ғой! Қәне, к&п сөйлеп жибердим. Қетейик. Өзине өзин бек бол. Баслы нәрсе бир-биримизди түсинетуғын болайық. Бизиц базыбир жигитлеримизде жаман қәсийет
бар. Ол бир биреўге исенбеўшилик. Ен жаман нәрсе усы. Кемшилигин бетине антып кейнп қойсгн, ертецине айыбыцды айтып эшкара қылады...
20

Булағай басылып әтирап ашылысқан сон Дүйсенбай Жумағүлди ертип үйине әкетти.
Гүлбийке кемпир байды күтэ әлпайымлық пенен күтнп, қалысы ашылыўдан ырғып турып төсек салыўға
қолайласыл
атыр еди, изнпен кирип княтырғаи келипин көрип, жүкке асылыўы менен қазық болып қақайып қалды.
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— Женге, бунша неге танланасан?—Дүйсенбай күлди де,
өзи жүктин үстинен төсек алып, оны жумбаршақлаўы мепеп
астына қойып жүресиие отырды.
Ол жайласып отырмай-ақ ғаўырласқан бир топар дийханлар кирдн. Олардын арасында Айтбай да, Төребай да, Әбди де
бар еди.
Келгеилердин пәтинен айбынып Дүйсенбай орнынан бип
турыўға турып еди, және өзимди ушқалақ көрсетпейин деп қайтадаи бекинисти. Дийханлар Айтбайды, Төребайды төрги байдын қапталына өткерип жиберип, өзлери печьти айланып шыгатуғын жеринде кепсерленип турып алды. Турымбет үнсиз.
Жумагүл хайран. Ешейипде келген адамға сөйлемей қалмантуғыи кемпир де апалақлады.
—Дүйоенбай. сизни үйге де барып едик,—деди Айтбай.—
Буида кетипсиз. Бул не ўаззаҳа өзк?
— Көрип отырсыз ғой.
— Қәне, сен усы елднн аўыз биршилигин сақлайсан ба.
я жоқ па?—деди есик бетте тикейип турғанлардыц
арасынап
дәпен биреўи Турымбетке. Бой жарыстырғанда да, күш сыпа'-қапда да онын алдында өзин қасқырдын алдындағы күшиктен
сезетуғын Турымбет сөйлей алмады.
— Шәрият базда ҳаял жағында да болады,—деди Дүйсепбай.—Туреке, елдин жигитлери сенин бузылгаиынды жақсы карип келген емес. Окысыўын керек.
Турымбеттин ҳәр түги тебендей шаншылып, байға дәпинип
сөйлемекшн болған еди, онын көз қарасынан бир нәрсени угым
үндемеди.
— Қаялы менен урысатуғын биреў, ажырасатуғын биреў,
сизлердин бул не келисиниз? Әне, бул ҳаял тағы күшейеди.
Бундай әдет қайдан шықты? Бизлер келиншек екенимизде тегеран айыбы болса ҳаялды ел болып сабайтуғын еди, ал сизлер
ел болып менин баламды сабайжақсызлар?
— Кемпир, баланызды ҳеш ким сабамайды. Сабаўға да келген жоқ, бирақ Жумагүл де өзицдей адам баласы ғой, неге
бүйтесизлер?—деди Төребай.
— Сизлер усаған гүдибузарларды сабап-сабап хожалығыцызды бириктпрген натуўры болмайды,—деп дийханлардыц
және биреўи сөзге араласты.— Бундай тон мойынлықтын не кереги бар. Ҳәзир ақлық көрейин деп отырсан.
Бул үйде көпшилнктиц дүмпиўине қарсы
келетуғын адам
болмады. Сон Айтбай сөйледи:
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— Ҳэзирги большевиклер ҳүкимети ҳаял-қызлардын қорланыўыпа жол қоймайды...
Жумагулдин шырайында үмиттин белгиси көрвшди.
— Қарык,—деди кемпир аўзын қыйсайтып.— Әдеп өзиниин
жөнинди тап, ҳаял ал, соннан сон айтарсан.
Дуйсенбай кемпирге бир, жыйналғанларға бир, еки қапталында отьгрған Теребай менен Айтбайға гезекге-гезек, сон жерге ийнеси түсип кеткендей төмен қарап отырған Жумагүлге де
бир қарап алып;
— Менинше усы үйде ақылсыз адам жоқ-аў деп пәмлеймен,—деди.—Усынша адамнын неге келгенин, үлкен басымды
киширейтип менин неге келгенимди түсипер. Гүлбийке келинйне енди кейимес, халайық. Турымбет те жөнснзлнгин қояр. Ж умагүл келин, сен де бүйтип анаў-мынаў нәрсе ушын қула далаға ылаға бермеўин керек. Биз де елмиз. Елдин ж ас үлкен, ж ас
кишиси бар. Мынаў Айтбай да соны айтып отырған шығар деп
пәмлеймен. Мен болсам, базбаяғы сизлердин хожалығьщыздын
бузылмаў тәрепиндемен, дурыс емес пе халайық?
— Қпне, геўек Турымбет не дейсен?—дедн Әбди, Бундай
сөзге көтерилип кететуғын Турымбет үндемеди.
— Қэне, Гүлбийке, сен жуўап бер?—деди бай.
— Не айтаман?
—■ Не болатуғын еди, балан менен келининди бузып қоябересен бе ямаса ис көрежақсыз ба?—деп Айтбай қызыўланды.
Қемпирди көпшиликтин сусы басса керек, бурынғыдай шаўламастан:
— Енди урысқызбайман,—деди келгенлерге жалтақ-жалтақ
қарап. Ал Турымбеттин үскини еле қуйылыўда, ҳеш ўәде бермеди.
Бүйтип сөзимди сөйлейтуғын адам табылады деп ойламаған
Жумагүл елдин азаматларына ишипен ырыйза, бирақ еле тусине алмайды; «Большойлар ҳүкимети сонда тек мен ушыч
болғаны ма? Әй, жо-ғә! Сонда булар неге маған сонша ғамхор?
Ҳәттеки байдын өзи де? Менде ондай ке қәтере бар? Журт уялатуғын я аға, я әке болса!.!. Қеше өз әкем мени қанша сабап,
азап берген менен ақыр сонында аяп, буларға; «үйине апарын,
оцыстырьщ» деп кеттн ме екен? Әй, солай шыгар-аў!...
Кәтқудалар шығып кеткенше жалтақлап отырған кемпир
олар кеткен соц жэне баяғысын баслап, келинине «ийттен қор
болып келдгщ бе, қашақ!» деп гүрик етти де, қаптал беттеги
үйиўлн көрпени жайыц жиберип үстине шығып жатты.
Турымбет неннц не екенине түсинбей-ақ қойды. Неликтен
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бай айныды? Жек көретуғын Айтбайы менен бирге шығып кетиўипе себеп не? Печьке абынғаиын қойып, төр бетке өте сала
сандыққа суйенип, азмаз отырған сон., қайта-қайта басын қасып, көп ойланып үйинен шықты.
Қайда барыў керек? Ол мақсетсиз шыққанлықтан жэн-жағына қарап бираз турды. Сон онын үйреншикли аяқлары Дүйсенбайдикине бурылды.
Бай жоқ еди, сонда да ол келе сала кете бермедн.
— Қурдас қәйин,—деди Бнйби оғаи.—Жумагүл менен бслисе алмайтуғын нениз бар, урыса бермегенде болмай ма?
Сораў Турымбетке жақпады. Алақанында
турған кеседегн
чайын үплеп еситпегенсиди. Бийби әри-бери бетине қарап бағып еди, онын қуба жүзинде әлле қандай жақтырмағанлық пишим барлығын анлап, өз исине айланысып кетти.
Бай кешке таман келди. Қүни менен бала-шаға отыратуғын
бөлмеде зеригип, ҳаяллар менен қэйтип сөйлесердин есабын
таппай, иши пискен жигит байдын изин ала мийманханаға
кирди.
— Бүгинти менин тутқан жолым саған унамаса керек?
— Қалай билдиниз?—деди бул сөзге кеўили толған жигит
ишки сезимин жасыра алмай.— Ырас, түсинбедим, аға!
— Еле түсинесен, бирақ сен енди оны таслайман деп жүрме!
Турымбет «не ушын» деп сорай ж ақ еди, иркилди. Байдық
өзн емес пе, бәрқулла қыз әперемен деп жүрген! Бүгинлиги
бирден айныйды, турақсыз адам! Ж ас үлкен
еки сөйлесе не
болғаны? Ешейинде онын қәр айтқан сөзин ядлап алып, «бай
ағам өй деди, бүйдеди» деп жүрген жиғитке күтэ түснниксиз
жағдай бул!... Турымбеттнн отырысынан, манлай жыйырыўынан-ақ көкирегиндегисин анлаған бай:
— Қеш абыржыма,—деди нәсиятлап.—Албырақлама. Мен
саған орынсыз нәрсе айтып отырғаным жоқ. Гилен жаланаяқлардын сумлығына түсиндин бе? Ҳештенеге күши жетпейтуғын
болғансон, ҳаялларға ҳәл бериўди баслапты.
Сөйтип ҳәм өш
алмақшы. Болмаса, өзлерин дүзеп көрсин. Келғенлердин арасында ҳаялын урмайтуғыны бар ма? Сумлықты ала тана баслайды дегендей, өзинин ҳаялы болмаған сон бунын бәрим бнриктирип жүрген Айтбай. Сол Айтбай келген
жылы да нәлем
болады, төлен болады деп жүр еди, қәне болғаны.
Бәримнз
орнымыздамыз. Онын айтып жүргенинин ҳәммеси
өткипши
булттай нәрсе, алды бар, арты ж оқ... Менин барғаным абзал
болмаса олар жаўатуғын булыттай ашыў менен келген екен...
— Сизин гәпиниз ушьш үндемей қалдым,—деди Турымбет
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манлайын женн менен сыпырып.—Мен омы соидай жек көретуғын болдым, себебнн билмеймеи; Ал ул туўа қойса, тасламаўым
мүмкнн, қыз туўса ушқыниыц туқымы болса да шыдатпайман. Қәлесе Айтбай үйине апарсын.
— Әне, бүйтсен болады. Қарақалпақта қыз туўған ҳаялды
таслайман дегеиге, я үстнне ҳаял аламан дегенге, ҳеш ким дыррықшылық ете алмайды. Бул шориятта бар, дуйым журт биледи...
Қуўаныштан күлип жибережақ па, Турымбеттнц екн езиўи
жыбырлады.
* * *
Жумагүлдиц жан күйер әменгери болмаған менен жекке
емес екен, кем-кем түсине баслады. Бул ел анасын да &.келдн,
азап көргенде Турымбетке топылысып келди. Әттен сүйиўшиликти зорлап болмайды, қәне, еринин дәслепки күнлерги муҳаббаты сақланса! Өзи қалай сүйетуғын болса, Турымбет те
солай сүйсе! Және оған елдиц дүмпиўи қосылса, бәри гүл ала
гүл болып кете берер еди. Бул да жақсы. Ел елшилигии етти.
Анасыныц басына усындай ис түскенде ким қайырқомлық ете
алды? Ҳеш ким. Ҳәзир басқаша заман ба, ямаса усы аўылдыц
дәстүри басқаша ма? Жумагүл әне усыған жуўап излеп бас
қатырады. Қоцсыларына айраншылап жүретуғын сапарыныц
бнринде ийнине шарық көтерип киятырған Турдыгүглди көрип
қалып иркилди. Басын қатырған сораўларға усы қыз жуўап
тапса табар! Дүйсенбай меиен ақсақалдыц үйиниц арасындагы
ашықлықта анаў-мынаў ылашықтай бир гүжим қопарыўлы
жатыр еди, олардын бахтына ушырасқан жери усы кәраға жа»
қыи екен. Ҳәккедей жан-жағыпа қарасып, үстнне қара үйдиц
бақанларын шегелеп таслағаидай тамырлары ҳәррийисип атырғап сол гүжимниц тасасына барып
шөкке-шөкке
түсисии
отырды...
Ж оқ, олар көн сөйлесе алмады. Жумагүл белине еки қольы
тиреп:
—Өйбей, қарағым, мени үйге апарагөр,—деди.
Онын мацлайы жыйырылып, астыцғы ерни тислеўли, көкирегин қайқайтып Турдыгүлге бойын таслайды. Тутанақлы кесел ме, яки толғақ па, Турдыгүл түсннбеди. Зорға сүйеп үйине
әкелип еди, Гүлбийке кемпир оныц шырайын көрип, дәрриў сабан таўып келип үстпне жатқарды да, қасына бақан көмип,
оған кесе жүўен таслап, Жумагүлдиц еки қолын жүўепге су*
ғындырып, қайтадап дизерлетип отыргызды.,.
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,,.0 л цыз туўды! Сонын ашыўы ма, босанғаннан үш күя
соц-ац белнне қур баплатып қанын ене оны жумысқа араластырды. Бурын ьддиамга қарай өлп төсекке кприп жаиы
тыныш
табатуғын келпншекткц қызы жылаўық шығып түн уйқысын
төрт бөлип бесик таяиып көзн нлинбейдн, алкүндиз уйқылап
дем алыўға баяғы ҳүкими ҳүкнм.
Турымбет бираз өзгерген, бурынғыдай көп аса таяқ алыс
умтылмайды, ал кирсе де, шықса да қабагы
жабыўлы.
Онын
да шыдамы әбден түўесилген болыўы тийис, ойлап жүрген ен
соцғы сөзин ортага таслады.
— Үйди босат! Сениц менен қослас болыў дгүддетимнз түўесилдп!
Ери етнн ашытып неше мортебе таяқ урғап менеп бундай етип
кесип гоп айтпастан сабап-сабап шығып кетер едн. Урмастан,
жонжел көтерместен тужырып айтылған сөз Жумагүлге урғанпаи аўыр болды.
«Өгизге туўған күп баспаққа да туўады, бахтым усы шығар,
я аиамньш, қала бердн мешш бахтым неге ашылмайды? Бизге
не болган? Ғарғысқа ушырадық па?...» Әкеси Зәрнпбайдын айрылысар күни Сәнемге айтқанлары еснне түсти, өзнн беккемирек тутып көрнп еди, «шарр» етпп жылағаи бепееин баўрына
қысқан гезде даўсыныц барынша еинреп жпберди:
— Енди қайда бараман? Қаршадай яәресте менен мени ким
сыйдырады, ким?...
Турымбет ҳаслан* сәпле.мейдп. Ж умагүл жане жалбарыпады:
— Бир ашыўыцды бер, шабазым? Маған түсин? Енем де
елеси адам ғой, оиын барлық азабыпа шыдайын, мынаў нэрее»
те жетпм болмасыи! Басыца дастық, аягына ултарақ болайыи,
костарым...
Буған Турымбеттиц көкиреги жнбиспейди.
Норестеге бетип
ле қаратпады. Қайта тирншеленпп Жумагүлдиц ншни
жандырып сөйленеди:
— Жиннмди тырыстырып сөйлей берме! Саған малым шықпағанып бнл! Мәнгилик қатын қыламан дегеи ой болған емее
менде, болмайды да. Тынык суўды көрмей ылай суўды төкпейин деп жүр едим... Сен оны өзнн тезлеттиц!...
Жумагүлднц үмити үзнлди. Пшн жылығапдай бир жуўап
ала алмаған сон бөпесин жерге жатқызып қуидақлай берди.
— Сенпцше мен қара қоқым суўман-э! Еле берин биле бегерсен.—Оныц жығырданы қайнап, көзиннн жасын тыйды. «5ул
анық жибзретугын болған екен. Не де болса сыр алдырып жы-
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ламайын» деди де, солығын басып ҳалақасыныц ушы ыенео
көз жасын сыпырды. Орнынаи турды. Гөне көрнешеге
ораған
бөпесин қушақлаўы менен есикке жақынлап, артына бир бурылды.
— Хош бол, шабазым. Бирақ сенн ыынаў нәрестениқ кез
жасы тутады, абайлы бол!
Оньш есиктен шығып баратырып айтқан сөзине Турыыбс!
жапбасыпа бнр урып, күлиўи менен қалды.
— Қолыннап келсе, ушыр аспанға!
Үйден шығарын шықса да, Жумагүл қайда қарап жүрерип
билмей тур. Бәҳэрге жетиснп кетсе де ҳеш гәп болмас еди, кийиминин қалын-жуқасы билинбейди, ал ҳәзир-ше? Кимнек кийнм тиленеди... Бул жерде турып сыр алдырғанша былайырақ
барып ойланайын деп тәўекел алға жүрди.
Онын белгилн бағытсыз бнр жаққа қарап жүрип баратырғанын Бағдагүл көрип қалғап екен, асығып қасына келди:
— Ж уыагүл, қайда баратырсан? Бизикине апан келди, жүр.
Күтпеген жацалыққа Жумагүл қуўанып, қолындағы бөпссни түснрип алажақ болып еди, Бағдагүл қақшып-ақ қалды.
Сәнем қызын жүдә сағынып қалыпты, қағаздай жуқарган
бетинин еки алмасынан, манлайынан, шорпылдатып сүйип
атыр. Өз-өзинен де гүбирленеди: «Ақлық көрсеткен қудайдан
айланайын». Ол бепеии қундағы менен қушақлай сала бетинс
үцилип. шүртийген еринлерине, қап-қара көзлерин
мөлдиретип
ашып-жумып атырғаныпа аса шадлық псиен қарайды, сон оны
қундақтан жаздырып, мацлайымап, төбесинен, қарнынаи, қулласы, саўтанақ жерин қоймай суйип атыр. сирә, тойынар емес...
— Өзин-ақ киятырмедиц, тез келдиц ғой,—деди Сэнем.
Биротала келдим деўге Жумагүлдин батылы бармай:
— А ў а,—деди.
Төребайдын хабары бойынша қызынын жас босанғанын еситип келген Сәием базарлықлы екен. Хызмет еттирген үйи күто
сынлап жпберипти. Ол түйиншиклерпн шештн. Бөпеге қолай
кишкене кийимлери көп... Қурақ жөргеклери меиеп силекейге
шекем бар. «Қандай мийриман адамнын
үйинде
болған» . . .
Кемпнр қызынын көз қарасынан-ақ усы сораўды уғып, экелгенлерин биримлеп, қьтзыл шақа ақлығына кийгизип атырып:
— Мен Нуратдийин татар деген муғаллимнин үйинде болдым.—деди гүбирленип— Берекет тапқырлар мкйирман екен.
Фотийма деген келиншеги наятый зор. Мениц ақлықлы болатуғыиымды есчтип еди, аўысқан шыты болса усыларды тиктире
берди.
16?
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«Татар муғаллпм» жөнинде Жумагүлдин түсиниги болмаған
сон ба аўзын ашып анқайды. «Не де болса қудайдан үмити бар
үй екен»—деген ой есине кнрди, шықпайды. Кемпир қызын түсинсии дей ме, ямаса онда қандай да бир сезимди оята қояйын
дей ме, әнгнмесин жалғайды:
— Оларды бир мен емес, аты Чимбай десем болады, сыйлайды, жақсы көреди. Ҳаялы да, өзи де жақсы адамлар. Тенлик
әперетуплп орысларға дилмаш болып келип, кейнинде балақызларды оқытыўға қалыпты.
Анасы менен қызы жазылысып ала қойсын дегендей Төребай көп иркилмей отынға, ал Бағдагүл суў-қабағын арқалап
суўға кеттн. Олар бир-биреўин көрип маўқын басса да, жаралы
жүреклери елжиреп, бир-бирине сөз айта алмайды. Ақлығын
етегине салып. көсилген аяқларын тербетип отырған кемпирдин
қапталында Жумагүл бир қырынлап жатыр. Қемпир алдында
уйқылаған ақлығын қасына жатқарып, Жумагүлдин сирке басқан басын қарап, сүйеги шыққан бармақларынын тырнақлары
менен сығады. Өзи де жақын арада жуўылып, катық тийген бас
емес. Умбар-жумбар. Кемпир қызынын шашын бес бармағы менен тарап, тарамысланған қолын онын жағасынан суғып жиберип, көкжелкесинен баслап жаўырнына шекем сыйпап отырыл
носиятлады.
— Қанша қатал болғанда да басынды жуўыўға пурсат таба алмаған өзин де бир қыйлы барсан-аў, балам! Сонын кесепатыпан шашын да сийреклепти. Анық бундай болатуғынықды
билген сон өлгенше жарамсақланып жумысын ислен берип не
қыласан? Нәтинде көп жегеи таяқтын бири болар еди,
ара-тура соўирлеп те шықпапсан, манлайларынньщ тамырына шексм
көк көмбек!...
Нәснят бериў тек анасына емес, Жумагүлдин бастан кеширген турмысын билмейтуғын адамнын ҳәммесине ансат болыўы
мүмкин. Сомлықтан тек гана тынлап тымтырыс жатты. Анасыпын балта саптай жинишке жиликлери де онын басына батпады, онын басы ана дизесинс салмақ түсирмеди де. Бири мамық
көпшикке бас қойғандай, екиншиси аяғы үстине пәр көпшик
таслағапдай бирине-бври ҳазарсыз шүйиркелести.
— Кешигип қаларсан, кете бер, балам,—деди кемпир әллен ўақытта Жумагүлдиц үрпек шашлы басынан шорып еткизип сүйип.
Жумагүлдин көнгейленген көзлерине ж ас келип ериксиз зыты>/Щў1. Қызынық асықпаў сео$£>нц рд ишцуеи ссзсе дэ, кеўлн
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бгрмай отыр еди, ендн бнротала түсинди. Ҳәм оныц тутанайы!»
деп турған жүрегине тамызық басқысы келмеди:
^-Ш ырағым, сен жасльщ етип жүрген бол ма? Балалы болғаннан кейин ата-ана арасындагы муҳаббат балаға
өтеди-мнс
деген гәп бар. Күйеўин саған бир қырынлаған менен, мынаў
перзентии жақсы көрип, барлық ықласын усыған аўдарып жүрген шығар.
— Үўҳ!— Жумагүл
бнр гүрсинди.—Апажан,
түсинемеи
гой! Өзи жүйрпк қ оян мынаў бахты қара қыз дүньяға шыққалы қатты кетти! Бурын да ҳеш гәп еди, тек өзим азапланатуғын
едим, соц мынаў палапаидай нәрестеге тилн тийип, жанымды
отқа сала беретуғын болды. Тегаран жыласа болды, тап ийттиц баласындай қолыныц ушы менен далаға шығарьтп таслайды. Сөзнм аўыр болса қудай кеширгей, анаў қақпас кемпириде ақлығым екен деп жубатпайды. Уят та болса айтайыи, ол
ширкинниц маған түўе адам бендеге ысығы жоқ!
Ана қызын жигерлендириўди ойлады:
— Қартайганда дәўлет бер, жигнтимде мийнет бер, деген,
шырағым. Ҳаслап қапаланба! Душпанларға сыр алдырып көзнце ж ас келтирме. Басыц ж ас, көре бересец., ,
Қуда қәлесе
жесир қатын мыц қой айдайтуғын заман басланғаны шынлық
қалада усы гәп. Гилец жарлыларға үлестирип атырған жеринен биз де халық қатары жер алайық. Қызынды өзим бағаман,
сен жигерленип, жецицди түр, шашьтцды төбеце түй. Белицдп
беккем буўып жумыс исле. Төребай да, ҳаялы да жаман адамлар емес көринеди. Ҳал-жағдай сөйлесип отырмыз. Маған тапқан ақылын айтып аты р .. . Бир жола сен үйицнен шығып бас
алып кетипсец. Төребайдан еситип шыдамадым, сениц аўҳалыцнын қыйынласқанын айтып барып мени әкелдн. Күшиц
барда
кисиге қол жайған ж аман, қызым, Төребайдыц арбасы бар
екен. «Биргелесип Шортанбай тоғайынан отын әкелип қалағз
сатсақ та күнелтиўге болады» деп отыр. Үйге үй сыймайды дейтугын болсан, усы тамға жабыстырып қос дүзетип алармыз.
Оныц ушын қайғырма! Айдыц он беси карацгу_ болса, он беси
жақты. Қашацға шекем қарацғыда қалармыз дейсен. Нуратдийин татар мени ешекли әкелдирип таслады. Д1ынаў пәскелтек
жүк меники. Астындағы гөне арша да бизики,—деп кемпир қаптал бетте дийўалға тақалып жыйналған көрпе-төсекти нусқады.
Сары көк бояўлар менен кереге көзли етип сырланған гөне аршаныц үстинде еки қызыл шыт көрпе, тозьтўы жеткен бир ақ
кийиз тур. Жумагүл басын көтерместен оларға еығаланады.
— Булардыц еки қазаны бар екен. Егер басқа шықсацыз бтн
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реўин 'беремпз деп отыр,— деп кемпир Жумагүлдин цағаздай'
жуқарып, запырандай саргайган жүзине көз
тигип, мурныныц
жырыгына қадалады. — Әй, сум заман! Түйедей қылдын-аў!..
Қайғылы көзлери сүзилген Жумагүл үнсиз еди, басын кэ*
терди.
— Солай ислемесек басқа илаж бар ма апа. Жалғыз ғана сүйенишим сен! Ж ат деген жеринде жатайын, өл деген жерде өле*
йин. Кеткенде бунпан артық қайда барамыз? Ким бизге қула*
шын жая қалар дейеен.
— Чи.мбайдағы Нуратдийин татардын үйи де қуўып жибер*
мейди. Соған барсақ та болады. Өзлери илаҳийда жақсы
адамлар. Оларды бизин жаққа жибергеплер «большойлардыц»'
басшылары екен. «Бизлер қарақалпақтын қыз-жигитлерин оқы*
тыуға, жол-жоба үйретиуге қалдық» десип отыр.
— Апа, айтқанын дурыс гой, баяғыда, енкейип түскен елдеч
өлсепде шықпа дел един өзин, сол ушын бул аўылдан кетпеў
керек.
— Шырағым, өйдегеннм де ырас. Енди мен бир нэрселерге түсингендеймен, — деп кемпир сөйлеген менен қызына жартыўлы
ҳеш нәрсени уқтыра алмады, ал ол да анасыныц пелерди айтқысы келип отырғанын еле түсинип жетиспеди.
— Сенин басыннан өткен күн менин басымнан өтти, апа.
Баяғыда дайымпыц аўылына барайық дег, сени бийкар қыйнағаныма өкинемен!.. .
Сәнемнин бурынғы көрген азаплары
көз алдына
елеслеп.
азанғы бүршикке' тамғаи шықтай жылтыраған моншақ-моншақ
көз жасы ыбыр-жыбыр жыйрық басқан бетлерин жуўып, дизеспне бас қойған Жумагүлдин шекгсине тамды. Женшшц ушь;менен көз жасын сыпырып жиберди де:
— Қәне тур, шырағым,— деди Жумагүлге. — Бет-қолыиды
жуў. Уятты. Ьағдагүлдин суўдан келетуғын ўақты болды. Қәдлпнди тикле. Күйеўинди есине алып, белннннц димарын кетирме. Өзнндн өзиц т у т !...
Жумагүл есик бетке шығып, шәнгил қабақты шеп қолын.7
услап муздай суўға бетин ж уўд ы .. .
Бағдагүл кирип келгенде, ол баласын емизиўге отырып, Сәнем от жағыўға таярланып, далада отын пуштарлап атыр едн.
— Өзим-ақ пуштарлайман ғой, шеше, — деп Бағдагүл қабағын арқалаў менен үйге сөйлене кирди. Жумагүл қызын жерге
жатқара сала Бағдагүлдин ийининен қабағын алып пэрмәнвбола берди.. .
Кеште Сәнем Төребайға: «үйге үйсен де жетпейди» деп, Жу165Р
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магүлди өзинен қалдырмаи , қайерде жумыс ислесе де, бир жа*
ғында жүргизиўнн өтинип ҳәм мүмкиншилик болса, қапталынан
қос дүзетип алыўға жәрдемлесиўди соранып еди:
^ — Сизлер не тилесециз де бәржай етемен, — деди ол ойла«ып отырмастан.
«Бир қапы жабық болса мын, қапы ашық... қандай да кеўил
«ен пейилли адамла^!...» Ана менен қызы күтилмеген қуўаныштыц ийесине айналды...

21
Түни менен желемик жайдары самал есип, жердин үстин
қаплап атырған қар ерий баслаған еди. Азанда күн шығыўдан
■ жарқырап сәске боламан дегенше қуяш түскен жердин пәтамамы қараўытты. Пахтанын минәрындай жалтырап жататуғын
Кегейлинин ырашы аспаннын жийегиндеги узынша булттай қараўытып көзге тасланады. Тек анда-санда ғана пахта шашыл■ ғандай қар қалдығы ағарады. Үйлердин аралары шилпэрше,
Геўиш кийгенлер кен адым атлай алмай, тек майда қәдем болып қалды. Ал аўылға араласқан атлылардын қайсысын көрсен*
•де, атларынын қуйрықларын түйип алған. Тек басы бос маллар
менен үстине минген ийелери салақ атлардын қуйрықларыныч
ушы буўылған сипседей сүмпейген. Сәпем тамнын алдына жалғыз өзи шығып жан-жаққа қарап, күни кеше ғана үскиии қуйылған тәбияттын бүгин бирдеи өзгергенине мәз майрам болып тур
еди. арқа беттен киятырғаи бир топар атлыны көрип қорқып кетти. Бул неткен атлылар?! Бәри мылтық асынған. Күпннн бүптн
бирден жылытып кететуғынып билмеген болыўлары керек, басларында үлкен-үлкен селкилдек қара шөгирмелер, үстилеринде
узын гүмпейлер...
Ат аяқларынын «патыр-патыр» дүрсилднси узақтан ақ еситилип, Сәнемниц дыққатын аўдарған
еди. ҳақыйқатында
да,
олар шапқыласып киятыр екен, ал аўылға жақынлаған гезде
«н алдынғы ақ муртлаш кисиге еликлеп олардыц бэри атларыныц жүўенлернн тартты, қәпелимде жүрислерин дүзетип
сап
тартып қалды, бир-биринен озбай дизнлисиўи менен келе бер«
яи. Аўылға араласыўдап олардыц тэртиби бузылып ҳәр қайсысы ҳәр тәрепке бурылды.
— Бул кимниц үйи? «Большойлардан» ким бар? — деди Сонемге қарай бурылған қара атлы биреў. Оныц даўсында әлле
неткен жедел ҳэм ашыў сезнлип. зағарадай томпақ бети көге*
163

www.ziyouz.com kutubxonasi

рпп, қойыў қаслары көзнн жаўып турыпты. Сәнем өзиннн буж
аўылға бийтаныс екенин айтып еди, ол көп иркилип турмай:
— Билип турып айтпай қалсан, ертен жанынды жәҳоннем*де көре бер!— деди де қуйрығы түйдекленген атынын жанбасына бир урып басын кейин бурды.
Ол ишке кирип әйнектен қарап еди, ақ муртлаш атлынын
алдында пилда жуўырып жортып жүрген күйеў баласы Турымбетти көрип, жүреги суў ете қалды: «бул сорлы да большоймекен?» Турымбет оларды күн шығар топардағы шоқ үйлерге
баслап барып, қамыс қоралы қақыраға өзи кирип шыға салз
бир нәрселердя айтқандай болып еди, ана муртлаш киси онын
жаўырнын қамшы менен бир еки мәртебе тилдирип, Дүйсенбайдын үйине қайрылмастан қублаға қарап жоне сол патырласып
шабысыўы менен кетип қалды.
Мунлы қызы менен қосылысып қәм арқа сүйер пана тапқанына, онын үстине күннин бирден жылытып кеткенине қуўапып «биз қусаған аш-арық, жупыиы жаланашларды қудай қашанға шекем ғарғасын, усылай етип болысар-аў, заманнын қаталлығы да бүгинги күндей жадырағайдағы» деп турғанда, қ,>
пелимде аўыл арасынан ойқан турғызып кеткен бул атдылар
абыржытты. Неткен атлылар екен? Төребайдын жоғын айтз
бер. Турымбетти алдына салып барған үй кимдики екен? От
қызықсынып дигнрман тартыўдан келген Жумагүлден сорап
еди, бул Айтбай «болынойдын» үйи екен. Ш амасы, үйинде өзинин жоқ болғаны ғой, болм.ғ.са үлкен ойқан дөретер ме еди, әлле қәйтер еди? Сонда Турымбеттин не жазығы бар?
— Онын өзи де сол Айтбайды жек көретуғын еди, сирә өз»г
ертип барған шығар,—деди Ж умагүл. Сәнем исенбеди. Егер
ол большойларды жек көретуғын болғанда атлылар алдынз
салып айдап, кетеринде ура ма? Болмаған гәп!
Ақлық кызы бирден шоршып жылап еди, кемпир дәрриў қушақлап «әў-әў-киш-кнш» деп еки қолынын үстинде селкилдетип, бурын елестирмеген бир нәрсеге, яғный қызына ат қойылмағаны есине түсип, Турымбетке деген жек көриўшилнги қозып кетти: Несине ақлап турман оны, адамгершилиги болғанда усындай етер ме еди? Я анасы, я өзи перзентин еске альнг
атын қойдырыўға жарамаған. Тек азаматы бар деген атағьг
болмаса, олар да камбағал-аў! Аўысық неси бар дейсен? Сирэ
шығынынан қашқан шығар! Ат қойыў ушын да белгили б и р
сарпай керек. Мектеп молланын өзн келип, китапқа үнили»т
отырып, қулағына қайта-қайта азан айтып, атын қоймаса е л
күстәны қылады.
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Анаў-мынаў нэрсенин жүзине қарап адам
баласын
атсыз
калдырыў! Қоягөр, қоягөр! Онын Жумагүлге көйлек тнктириў
ушын арнап әкелгеи сегнз ғары: қызыл шыты бар еди, онпач
артық киси қызыққандай дүньясы да жоқ, мектеп молланы шақырып соны бериў керек пе? Бергенде де көп болмайды, ал молЛ а келе қонса? Ерннен талақ хатсыз айрылған хаялды нәмақрем деп есаплап қеш молланын ондай үнге соқпайтуғын әдетн
-бар. Ен жаманы усы. Өзшпие ат қойғанда?... Жумагүл менен
ойласып көрип еди, ол «алтын баслы хаялдан бақа баслы еркек артық» деп, Төребайға ойласып көрсек деген пикнр айттьт,
Кеште Төребай күндегисинен ойлы, әлле пәрселерге жаны
төжбегендей шыдамсызланып отырды. Сонлықтаи Сәнем ол
жөнинде гэп қозғамады. Ерн далаға шығып кеткен мэқәлде
15ағдагүл оларға сыбырланды:
“ Бүгин атлылар келнп кеткенин еситкели мәниси жоқлаў...
Ол көп ўақыттан сон келди, бирақ бул сапары жүзинде ойлылықтын қалдығы болған менен бнр нәрсеге кеўли толғанлық-тын изин анлаў қыйын емес еди, келе сала қарап отырмай:
— Қэне, бөпенди маған берип туршы,—деди Жумагүлге
қолын жайып.—Айтпақшы, бунын аты ким?
Төребай еки алақанынын үстинде қақшып-қақшып атыр.
Ж умагүл пе дерин билмей апасына бурылды, апасы ўақыттаи
■ пайдаланып:
■— Еле аты қойылмапты, шырағым,—деди.
— Онда өзин қоя қал,—деди Төребай кемпиргс,— айьга емес,
қулағкна азан айттырып китап қаратаман демей-ақ қой...
Твребайдын не ушын усылай кенес берип отырғанын ҳэр
қайсысы өзлеринше болжап отьтрған апа менен қызы төмен қарасты. Ананьщ ойынша, ол динсизлеў көриндидағы, ал Жумагүлдин ойынша, ол ат қоятуғын моллаға беретуғын белгили
баслы нәреенин жоқлығын есапқа алып айтқандай сезилди.
— Меиин анам ат қойыўды үлкен ғанибет деп билетуғын
еди,—деди Төребай сол ойшыл қәддннде отырып,— ат тыянақлы
тилектн билдиретуғын болса тәўир болатуғын қусайды. Мағаи
анам бийшара «сенин атынды елде төрелик болсын, әўладьм
мызға байлық аралассып деп «Төре» «бай» қойып едик.себеби
сениц атынды айтаман деген душпаныниыц да тили «төре» больтп «бай» болып гүрмеледи» дейтуғыи едн, сол ушын усы қыздыц атын ойланып қойған шеп емес.
— Дурыс, шырағым, бнзиц журт та сизиц журттай баласыныц атып бир иэрсеге сүненип қояды. Бпзиц Ж умагүл «Жума»
күни туўылып едн, сөнтнп' Ж умагүл болды,
1С8
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Төребайдыц ишинде бир бүклем сыр ашылмай қалған
килли, келбетн Оир қуўарын Оасылғакдан болып еди, Багдагүл
гәпке араласып, ершшц зәрделн көкирек қанғысын айтып жецнллетенин деди ме, оныц аиасы жөпннде сөйлеп бердн: Төребайдыц анасын еслей беретуғыиыныц бир себебн, ол бул дүньяда:»
әрманы ат басындан болкп кеткеп адам екен... Анасы тағдир
болғанда Төребай 8—9 жастағы бала екен, әкесн менен шешеси қазахта ажым деген руўдыц атақлы байыныц жылқымапы
екен, бнр күни басқа бир руўдыц адамлары келнп ажымларғз
зорлық етип, жылқыларын айдап кетедн де, сонын үстипде екн
ортада үлкен жәнжел басланады. Ажымлардыц күши ҳәлсизлигин көрген ҳаял шыдамайды, төбелеске араласады. Ж аў тзрепи ҳаялдыц араласқаныиа қатты ызалапып, қамшыныц түйинли жағын соған қарата берген ҳзм сол төбелесте ол өлимш!Г
болып таяқ жеп, сонын зардабыиап көпке бармай қайтыс болады. Бириктпрнп, жетпесин созып отырган ападан кейин хожалыққа әптадалық түспп пшқысталықта дағысып кетпп жоқ болады, Төребан жетпмлик пеиен елден шыгынып бир саўдагердик
от жаққышы болып жүрип, усы қарақалпақтьщ шуқырына келип
қалады...
Сәнемннц аянышы артып көзинен ж ас шығып кете жазлады.
—■ Аты ким екен бнншараныц?
— Өзиц антшы,—деди Бағдагүл ерине.
— Тазагүл.
— Бнйбипатпа енемиздиц гүллән әўладында қайғы-ғам,
тоғдир неге бирдей бола берди десециз-ше?...
— «Таза...» «гүл...» қойылған атыка ылайық өзн өр көкирек,
сап жүрекли адам болғап екен, мениц ақлығым да сондай болса ҳеш ким налымас. Бул да «Тазагүл» бола қойсын,—дедч
Сәнем.
Бул пикир бәрнне де унап қалса керек, жүзлерннде ырзз
шылық билинди...
Дәстүр бойынша ҳаяллардыц ҳеш қайсысы өзи туўған туц-'
гыш перзентиииц дурыс атын айта алмас, ал өзлернише қандай^
да бир ат таўып алады, ул болса көбинесе «Бөке», қыз болсз
көбинесе «Айқыз» аталады. Еринен айрылып өзин еркин сезге»
менен Жуыагүл де халық дәстүрннен шығып кете алмады, қызын «Айқыз» деди. Шабақтай тыпыршылаған Тазагүл бул1
ушын Апқыз дегенше Айқыз болды. Багдагүлге шекем алдынз
алзды, ал Төребай оныц шын атын айтса, әлле қандай сезимге
ериксиз берклип, көкпрегпн суўық желге толтырып, екп нйни139
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-иен дем алады жэне босасады, сок Тазагүлди жырлап толғаў
айтады...
Соцғы күнлер Жумагүл ушын таты ысыла баелағаа гүмис
күнлер болды, өзин шекснз еркин, бахытлы сезеди. Дүньяны ол
бурын ошақтан кен көрмейтуғын еди, өз ойынан оныц бираз
кенлеў екенин енди гүсинип киятыр. Ерте жатып кеш турганым
ҳеш ким минемейди. Бейиштин өзи болмаған менен оныц ог
жаққышы көрген күн дәрежесине жеткен шығарман деп қуўа*
нады өзинше. Аз-азлап сыны дүзиў кийим жөнинде де ойлайды. Нуратдийиин татардын ҳаялы берип жиберген сегиз ғары
қызыл шытты ол қолдан тигип, тигнслерин . патлыйтқанша,
машыншыға тиктирип алса не деген сулыў болар еди. Бу.т
ушын уеы аўылда Тәцирберген машыншыдан басқа адамда
•машина жоқ. Ал соныкине барайын десе, мурындық атасы, ол
үйднн есигин еле ашып көрыеген. Әри-бери шақырар деп жүргенде. кемпирге өкпеледи ме, ямаса машыншыныц өзинен
болды ма, бул ис өзипин қолайына келмеди. Ақыр соцы айрылысты. Туппа-туўра бараберсе не қылады? Апасына ойласыи көрил
еди, ол:
— Ендиги жағында сыйласық бола ма, бара бер, қызым,—>
деди басқа машыишы излеп кетиўге ҳәзир имкәният жоқ екенин билген сон.
Ол мурындық енесии, мурындық сицлисин көрип жүрсе де,
машыншыныц өзин көрмеген еди, ол киси көз әйнекли, кисиге
көз әйнегипиц үстинен қыялацқырап қарайтуғын, қарағаны жүдэ әп-аший, шырайы жамылшадай сары, қапа сақаллы адам
-екен.. Жумагүлге дәслеп адырайып қараған менен кийим тиктириўте келгенин билген соц ба, сары жағал ешкинин сақалындай сақалын оц қолы менен қамтылап сыйпап, жайма шуўақланды:
— Ҳақысын да бирге әкелдиц бе?
Қәйткен менен де мурындық атам ғой, мениц камбағаллы•гымды еске алып, көйлегиннин пайғазысы болар деп мутқа-ақ
тигип берер дегенинде анасы: «қой,
қызым, темирши тоғаға
.жарымайды» деген, кэсиптеги адамиын, бай адамныц жақсылық ететуғыны шенде-шен болады», деп оған тнйисли ҳақыны
-бир шүберекке түйип берген еди. Жумагүл отырып сол түйин•шигин ашты. Ишинде гүмис тецгелер бар екен. Машыншы
оларды көриўден-ақ гүрснден жерге түсти ҳәм онын әкелгсн
шытын кийиздиц үстине жайып жиберип пише баслады.
Жумагүлдин қаратоқпайдан шамалаўы бойынша бөпесиие
көйлек, днзкийим, бесикке жабатуғын бнр көрпешеге тыс аўы-
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сыўы керек. Машыншынын қыялында ол жоқ, қайыстай енлгғ
кайшыны емнн еркин салып атыр... Сон берер, ҳәзир сорасам
уят болар ҳәм тез питкерип бермес деп қорықты.
Бәри бир болды, көплеги биринши ўәдели күнинде питиеди.
Екинши рет келди, үшинши рет келдн... Ҳәр келген сайын келгенине пәнт жеп қайта береди, Бир жола шыдамай Турдыгүлге
шағынды;
— Япырмай, қарағым, мешщ бул кисиде емес, ал
бул кисинин менде алмағы бардай, келип көзине көриниўге бетим шыдамайтуғын болып баратыр, қайтып бере ғойын, қолдан тигип
аларман деп айтайын десем де уяламан.
— Мени тынламаған менен апамнын сөзине қулақ асса дгг
бир қуп болар еди...
Көйлек ушын Жумагүлдин қатнаўлары Турдыгүл менен
екеўинин арасыи бурынғыдап да жақынлатты. Ашылысып сөйлеседи. Турдыгүлдин Антбайдан еситиўине қарағанда, сонғы
гезде баспашылар күшейип кетипти. Базыбир аўылларға олар
күндиз ҳәм топыла беретуғын ҳусайды. Анаў күни Айтбайдын
үйде болмай қалғаны жақсм болған, болмаса оған қәўип екен.
Төрткүл, Ш орахан, Хожели деген жақларда адам өлтириспе'
көбейипти. Олар анаў күнги өтип кеткен қабатта арқадағы
аўылдан да бир адамды өлтирип кетнгти. Усыларды еситкенде,
Жумагүл жағасын услап қорқып-қорқып отырады.
Ол Нуратдийип татар жөнинде апасынан еситкенин айтса,
Турдыгүлдин көзлери сүзилип, бир қабат қаранғылықтын аржағында бир нәрсе жылт етип кеткендей сезинип, бир ноқатқа
қарап қалады. Екеўи қуры сөйлесин ишке жыйналған сырларын бир-бирине айтып, бойларын жениллеткени болмаса, устзғанлы жуўмаққа келе алмайды, қайтама айрылысқан сон бойлары аўыр тартып, әлле нәрселерге наразылығы күшейеди, сөйтип заманнын бардым-келдимин, ел үстнндегн ҳәрқыйлы әләматлар жөнинде қайтып сөйлеспеўте тәўбе етип турады д а г
көрисе қойса, әнгименин тағы бурынғы қәлипке қуйылғаныи
анғарыспайды.
Ол бул үйге ҳәр келген сайын наятый арсызлықтын бир көринисин көреди. Кийим тиктириўге келгенлердин биреўинин кеўл»
толып кетпес. Әсиресе бир ғарры дийханнын шыдай алмай жыламсырағанын көрип, бул үйге келиў, дуз ишиўдин өзи наду-*
рыс екен деп ойлады: Сол ғарры дийхан қалаға ешекли отьп?
сатып алты ғары қара таўарлы болған екен. Өлгенимде ысқа*
тыма қойылар деп сол таўарын бешпент тиктиретуғын болып
машыншыға әкелип берген. Питкенине қуўанып кийип қарасз.
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■ жецн шыганағыиа, пеши бөксесине жетпей тур. Бир сарсылды,
бийшара сарсылды!... Машыншыныц ҳақысына да үш ешек
жүги отын әкелип берипти... Сонда машыншы намысланып б >
ти шыж етсе ямаса кеширим сораса болады ғой, керисинше,
ҳорлығы келип жыламсырап турған ақсақаллы ада.мға күлип:
— Пал тутқан бармағын жалайды, қол үзлпги болмаса,
кийнм тигиле ме?—дейди.
«Ертеи», «арғы күни» деп үш ҳәпте ириккенине
қарамастан
Жумагүлге де соны қылып, бөпеснне аўысады дегенлеринен
тутқыш қурақлықтан аўыстырып бермеди.

22
Шайдаков келип кеткеннен кейин аўылдық арасы бираз тынышып, олай-булай гезип жүре беретуғын саяқ атлылар кемеиген едн. Бир-бири менен сөйлессе әлле нәрселер жөнинде даўысларын көтерип, қасарысып сөйлесетуғын дийханлар да посейип қалған еди, жер бөлиспе күнлеринде ғана азмаз шаўқым
болды. Ал жақыннан бери намәлнм саяқлар және бас көтерин
киятыр. Түнге қараса, дүсирлеген атлардын анда-мында жүргени. Соған қарап адамларда және абыржыў папда бола баслады. Дийханлар бир-бири менен ушыраса, шүнкилдесип ғана
отырысады. Не болды? Не болажақ, бул пе гүйзелис? Ҳеш кнм
-билмей ме, билсе де, сақлана ма, бул сораўларға ашық жуўап
беретуғын адам табылмайды.
Аўыл адамларынын кейпи өзгергенге қорқты ма, ямаса
олардын аўыз биршилигин сақлап қалыўы керек
пе, ақсақал
бир жола дийханларды үйцне шақырып:
— Өсек сөзлерге иианбанлар, ҳәр ким ҳәр жақтан ҳәр түрли хабар табыўы мүмкин, қулақ аспацлар,—деп ескертнп жиберди. Ол қандай өсеклер жөнинде айтты? Қатнасқанлар түсинбесе де, сорап отырысқан жоқ. Себебн өсек сөзге исенбеў
кереклиги жөнинде ақсақал дурыс айтады. Ҳақыйқаттан да
инанбаў керек.
Бир топар атлылар келип, сары қаўын излеген ийтлердей
ҳгр жерди тимискиленип кеткенде, аўылда ақсақал да жоқ
екен, Дүйсенбай да жоқ екен. Бул соц анықланды. Себеби егер,
ақсақал болғанда я Дүйсенбай болғанда, мал бересец, қарыўж арақ таўып берееец деп зәўлим салады екен» деген сөз тарқап кетти. Олар тоғай ишиниц қудайдан безген гелле кесерлери
бслыў керек! Олардан көрген қорлығыи айтып жарылайыи десе, байды гезлестире алмаған Тудымбетте усы хабарды еситти,
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еситпегенге өзи де айтып жүрди. Бирақ бул күнлердин, ала са*
пыранына ҳеш түсннбес. «Баяғы Шайдаков келердиц алдында
аўылға усындай кейип кирип еди, тағы сол баслапбаса болар
еди» деп ойлайды.
Ҳаялына азап берип жүрсе де,
енди ол өзин бир түрли
сезеди, үйренисип қалғанға ыа, үйи геўек, жарты жағы босап
ҳалғандай көринеди. Гейде ҳеш жерге сыймай бир шығады,
бмр киреди, ешейинде үйине сийрек келетуғын адаы арқасынан
сүйеўли дийўалы танып кеткендей, киыге ыиллет етерин де,
кимге өшигисерин де билмейди. Жумагүл аўылдан шығып кеткен жрқ, бәлким, қыяллы шығар! Ал барып хабар алайын десе,
еркеклик наыыс өзнн езине бийлетпейди. Бай менен бурынлары
сөйлесип көргенинде, қазанына тынық суу өзинен өзи келия
куйыла қоятуғындай көретуғын еди, енди ылай суўына зар, керек десе азанда Ж умагүл бардағыдай отта жағылмайды.
Турымбет кирип келсе бай жадырай түсетуғын еди, бул
сапары олай болмады. «Кел» деп те айтпады. Жанбаслаған
қоддин бузбастан, тамиын мүйешине көз тигип жата берди.
Бул суўық қабыл етиў Турымбетти ойландырды, бирақ сыр
бермеди: бәлким, ол сырқатланып ямаса ҳаяллары менен мплеллесип отырған шығар. Ол етигин есик бетке шешип, шуўаш*
тыц ийиси мүцкип кеткен ултарағын дәрриў-дәрриў бүклеп қоиышына тықты ҳәм байдын қапталына барып, ж алац аяқларын
астына басып отырды.
— Үй ишлер сгў ма? Женгем тетикпе?
— Ш үкир... Ана күнги келген атлылар жөн-жосақ сораспайақ, адамлардыц көзннше қаышылап кеткели қапаман... Ҳаялдыц да кеткени...
Бай сөйлемеди. Қамыстыц қыяғын алып тисин шуқлаўға
киристи. Соц аўзына толып кеткен қан аралас түпирикти тисиниц арасынан ошаққа зытқытып жиберип түргелди.
— Түсимсизсец...— Бай және тисин шуқлады, және түпирди,—Дқыллысаи-аў... Ҳаялыц кетсе не бопты, өзиц жибердиц.
Енди алғыц келип жүр ме?
Ту.рымбет желкесин қасыды.
— Алыўға болар еди-дағы, некеси бузылды ма деп қорқаман.
— Қаны бөтен анаў Төребай деген келгииди ҳаял үстине
алыпты деген гәп бар,—деди бай бийғам сөйлеп.
— Не дейсиз?!
— Шаыырқанба.
Жигит тыпыршылап, гә бир дизерледи, гэ ыалдас
қурынды.
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гә сақца жүгииди. Бай толы ишектей жуўан жылтыр бармақлары меиен муртын дүзестирди.
— Қпсинин ҳаялын бир жағына шыгып ашым-аГфыҳ болыастаи бурын көргенсизлер алады,.
ямаса қандар
душпаным
алады. Жалғыз үйли болса да, душпанлығыи етти. Бул басына телпек кийген кисинин иси емес.
Байдын қандай тыйтыл менен антып отырғанына түсинбеген оны намыс өз қушағына қаўсырып, искенжедей қысты, отыра алмады...
— 'Гөребай үйинде ме?—деди ол сол үйден княтырғаи Айтбайға жолығып.
Ол пәтлн екен. Бети ҳансыз, дузланғап гөштей суп.сур, көзлери уясынан атлығып кетейпн деп ойпаҳшып тур. Даўсы дз
дирмлдеп шығады. Өзи безгек туткандай қалтырайды. Айтбай
онын не ушын Төребайды сораўыпын лийкннин шамалады.
— Үйинде жоқ екеп, пе қылажақ един?
— Басына түспесин, ол қарақалпақтын дәстүрин бузып мен
елмей турып, көзимниц тнрисннде, мен үйленбей
турып,
ҳамлымды неге алады? Қарақалпақ емеслигине барды. Қарақалпақтын қызларында ар жоқ, оннан Бағдагүл қарыидасымызды
да тартып алыўымыз керек.
— Сүйсе, айырыў қыйын гой.
— Әне, сен де сатқынсан! Ж ас үлкен адамлардын айтқаны
дурыс, сен бузылып ҳәр миллеттен дос тутқан адамсац, ҳэттс,
орыстан да достын бар-а! қәне, кет жолдан!
— Қысқартсана, ладан! Анығын билмен неге ҳәўлиресен?
Мен Төребайднкинен киятырман, ондай гәп жоқ. Ийт те ийт
аяғын қызғанады, егер Жумагүл менен Төребайдыц арасындғ
байланыс барын сезсе, Бағдагүлдин өзи шац шығармай ма'->
Ақырына бақ, ақырына!
Турымбет жуўасыды.
— Жүр ертнп барайын,—деди Айтбай Турымбеттиц қолыпан тартып.—Ҳәзнр Төребай үйинде. Бэне менен сол жерден
Жумагүлди көр, илажы болса, қайтадан ал.
Турымбст не қыларын бнлмей қалды. Барыў керек пе, я изғе
қайтыў керек пе? Таслаған ҳаялын көриў ушын барса, қандап
жигит болғаны? Ар-сары шығып басын қасый баслаған соц„
Айтбай оныц қолынан жетелеп Төребайдикине қарай тартты:
олардын қосылыспағанын анық билгизгени мақул. Өйтпесе,
бүгин ямаса ертец бул және көтерилип, олар екеўиниц биреўине қәўип туўғызатуғыны түсиникли, себеби оныи минези сүзс-
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ўик өгиздсн жаман, көтерилип кетсе, ансатлыққа жөиге кел-1
,мейди.
Айтбай қоярда қоймай женииен тарта берген соц Турымбет
көниўге можбүр болды.
Төребан етигин жамап отыр еди. Жана шығып кеткеи
Айт5ай Турымбеттн ертип келген соц бир гәп бар ма екен деп
ушып-ақ турды. Терге кийизин жайып жиберди. Айтбай Турымбетти отырғызды да, сараламақшы киси болып сыртқа шықты.
Далада отын майдалап атырған Бағдагүлдиц қулағына бир
норселерди тез-тез сыбырлап үйге кирди.
— Япырмай, бала!—деп Айтбай қеш нәрсе билмегенсип гоп
баслады. Бул ўақытта Бағдагүл де келип отырған еди.— Ким
болса да бир жуўҳа «Төребай Жумагүлдн
алыпты!»
дегенди
ойлап таўып, Турымбеттиц табанына шоқ басьш жнберипти.
— Өйбей,—деди ошақтағы отты алыстырыў ун^ш үплеп
атырғаи Бағдагүа нәрсе билмегенсип.— Бизин үйдеги ондайға
сер сала ма екен сирә. Салып көрсии, еки аяғыи бир етикке тыгып ғана қояйын.
— Қойса, Айгеке,—деди Турымбет қысынып.— Басқа соз
тапса.
Олар Жумагүл туўралы қайтын сөз қозгамады. Төребай
менен Айтбайдын қыялы Жумагүлдин нағыз адамгершилигин,
хадаллығын, қарақалпақтыц қарыўлы жайсан мнйнеткеш қызы, бир хожалықты сүйрейтушн күши бар, ақыллы екепин айтып. мақтаў еди. Турымбеттиц мәниси
болмай,
гезекме-гезек
еки қапталына бурылып, әлле нәрселерди излегепден тынымсыз
отырды.
— Сен пәмсиз байдыц оц қолы болып баратырсан.. . —деп
Айтбай гәп баслап еди, Турымбет баўырын сона шаққан жылқыдай шаншыды:
— Сеи де өзицди меннен ақыллы санама!
— Турымбет.-^дедн Төребай эцгимени бнротала басқа жаққа бурып,—Дүйсенбай бул күнлерн қалай?
Бан жэниндс билетуғын болғанына Турымбет гәрдийип, сессыпасыз шығып кетти.
* * *
Бағдагүлдиц мииези бир күнде өзгерди. Ғ.рипен гүманланыў’
былай турсын, ҳәтте оныц алдында қабағын шытып, қарсы гәп
айтып көрмеген адамныц көкиреги түйинленип, «Суў сайдан
агады, бир жағында шынлық болмаса бундай гәплер шығар
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ма еди»... деп ойланады. Буган үлкен себеп мынаў болды:
суўга баратырът я дигирманнан киятырып, ара-арасында
айрашиылап журип, ҳаяллардыц сыпсыц-сыпсыц сөйлескенип,
еркеклердпц ийкнлеснп сөйлесип баратырғаиын көредн. Ал бул
жақынласа олар аўызларына тақан салғандай тым-тырыс. Бул
ие сумлық? Ел жзне бузылып, жэне аўыз алашылық пайд)
болып. жаўгершплнк баслана жақ па? Ж о..ж оқ, дендн өзинше
жеделленнп, шамал ессе, шеплер қыймылдасады... Арғы төркишшде бир нәрсе болған соц Турымбет келип ж үр... Айтбай қурдастыц алдағанына көнип Турымбет жөцкеге неге өтирик дедим?... Бэлким, олар дым үндеспей тил бириктирип жүрген
шығар. Журтлар мөқмин болып есигнце келип, соц әсте-ақырын
жылан болйп мойныца оратыла береДн. . .
Жумагүллердп үйде бола берсин деген Бағдагүлднц өзи еди.
«Есаплы дос жацылмас» деп, басқа шығартқан Төребай ғой!
Не дегсн түбн туцғыйық сумлық ислеген. Онша өнте берип кисиииц хожалығы мепен не жумысларымыз бар едн, бәрин таўьш
жүргсн өзи!
Отынға жалғ.ыз өзи кете беретуғын адам енди неге Жумагүлсмз жүрмейди? Бүгннде бирге кетти. Бәри түсшшклн!...
Бағдагүл гибиртиклеп қеш жерде тақат ете алмайды. Ерич
көрсе тақыр жерден шацғыт шығармақшы, сол ушын жолын
тосып ,тез-тез далаға шығып қарап келе береди.
Бәқәр жаўынлы келгенлпктеп жер бети былшырап атыр.
Аспан сэл булытлассз да, қамырласып көпшип жататуғын кебирликтиц әбден берекети қашқан. Багдагүл далаға қәр шыққан сайын желимдей ылайға батып кеткен аяқларын зорға суўырып, қайтып киреди. Ол бул жағдайды көрип азандағы отыиға кеткен ернн аяйды да. «Бийшара, усы батпақта қәйерлердн
сүзип киятырған екен...»
с
Төребай Ж умагүл меиеп тоғайдан ҳәр келген сайын Ж умагүлдиц еркектей отын шабатуғынын, қарыўлылығын, жырымсызлығын айтып отырғанда, ол, Жумагүлди де аяйтуғын сди.
Ҳәзир сол ссине түсип, көкирегиндеги түГишди тағы улғайтып
жибереди. Ерте намазлыгерден баслап чан қайнатып, еришш
келнўине таярланып отыратуғын ҳаял бүгин от та жақпады.
Киреди, шығады, уҳлеп зар шегеди.
Онын әлле нелерге ашыўланын кейпн қашып жүргешш бнлген Сәием:
— Шырагым, сырқасланып отырғаиыц жоқ па?—деди кешқурын.
Өзи жаққак отты ези өшире қойыў оған да ацсат саўда емс^
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еди. Истпи акырына жетпей кемпирге өкпесян 'билдириў иақо-лай көринди.
— КсЛпим болыцкыраман отыр, шеше.
Қемпир басқа нәрсе сорамады. Шыраны
жағып
ошаққс
отын әкелип салды, Агөштанныц дөгерегин тазалады.
Аўыр жатар Г">қәл1шде гана ар.баныц шыпқылдысы еситилди.
Кемпир Багдагүлдин чайын демлеп берди де, өз қосына кетин,
бесиктеги ақль:ғын тербетнп, қызынын келиўнн күтти...
Төребай кнрнп келгенде, еки бетинии алмасы қанталағандан
қызыл едн. Әлле суўық шалған ба? Олан деўге айта қалгаидаГ:
суўық жоқ. Даладағы отынды зорға жайластырып үлгернп, қагы
тал беттеги салыўлы төсекке еүре жығылды. Қаннгама ашыўльг
стырса да, Бағдагүл орнынап ушып турғанын сезбен-ақ қалды.
Бара сала Төребайдын шекеснн
услады. Оиыц денеси қызғач
тандырдай лаплап тур едн.
— Өнбей сорым-ай! — дедп шоршынып. Сейтти де чзйнигнн
қайта-қайта сыпырып, еринин алдына қойды. Төребай жанбаслаған қоддинде қолтығына гүпнсин жыйнап басып, зорға отырып аўзына кесе апарады.
— Жүдо шаршадын ба?—деди Бағдагүл
еринин кесесине
чай қуйып.
— Сорама, шабазым. Бизге мына Жумагүлди берген қудайды ант,— деп демип бөлип алды. Багдагүлдин
бетннен қаны
қашып, қолынан чайииктн түсирнп ала жазлады. Төребайдыц
оннан хабары болған жоқ. Чай ишнп кем-кем өзнне келе баслаған сон Жумагүл жөнпнлеги әнгимеснн соза түстн.— Бүгин тоғайда аўырдым, шабазым, Жумагүл болмаганда үйге жетиўим
қыйыи еди... Илахпйда
қарыўлы нашар
екен.
Әлх.аббыз
дей бер! Небир батпақлықта, небир шығарлықта
арбаны гүпшеклегенде. күшн меннеи асып түсе береди. Бизин ат бийшара
бәҳәрге салым күто болдырыпты. Екеўимиздин күшимиз бенен
зорға келди жанўар.—Манлайы жнбнснп терлей баслаган соц
ылай-ылай етигин шешти. — Көрдин бе, қостарым, не деген батпақ. Егер Ж умагүл болмағанда. бүгнн дүзде қалатуғын еднм.
Бағдагүл өзин тутайын деп тырысса да, жүрекке түйилген
түйин вз шсшимнн тапқанша түрткилеп баратырғандай.
Еки жумыс нслеп шаршаған шығарсац!—деди ақыр соцы
шыдаман.
Төребай ҳеш нәрсеге түсинбей,
оныц не ҳаққында айтып
отырғанын билиў ушын бетине қапап еди, ҳаялынан
бурынғыдай жайма-шуўақ жүз көрмедн. Қандгй күлки ойиатаман десе
де, түси сурланған. Соған қарап онын
қыялына
жылдам түсинди. Адамнын көкнреги шошканын гуркеси дейди,
бү-
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гип күтә кешигип келгенимиз ушын гүмакланып
қалған ба?
Ямаса биреў бнр нәрсе дедп ме екен? Ҳаялындағы сырды бнлгнси келип едн, бирақ шаршап келгенликтен
солығын басып,
демин алғанша сөйлемегепди ыақул таўып, жанбаслан жатырған қәддинде скинши чайннкти баўырына тартты. Ҳаял еле үнсиз. Түси бираз суўық. Кесеге чай қуйып көз астынан қарап
сди. Бағдагүлдиа аўзы жыбыр-жыбыр
етип сөйлегиси келип
турғандай. Ери бир аўыз сөйлесе ол он есе арттырып жибережақ. Төребай бнраз терлеген соц шөгнрмесин шешип қапталыпа қойды. Ишинен кнр-кир пашшайы тақыясын
алып кийдп.
Қап-қара узын муртларын еки жаққа айырып сыйпады. Бетипдеги моншақ-моншақ, терди екн жени менеп алма-гезек сыпырынды. Бир жағынан печтин қызғыны, екиншн жағынан шыраныц нуры Теребайдын жумалақтан келген жүзин
ушығадай
қызартты. Онын әлле нэрселердн ойлағаи нурлы көзлери сүзилип, ҳаялға мәцгн күлешырай берии туратуғын
келбети, сол
түсин жоғалтқан. Қызыл шырайлы сулыў ерине көзи түскендс,
Бағдагүлдиц қызганышы бурынгыдан дз арта түседи,
әттец
илажсыз. Ол анық аўырып келипти. Қөпшикке бир қыялап
жанбаслаған күйинде соцғы кеселерин оклап та нше алмады.
23
Дийўалы жарық-жарық тамнык бир қапталын алған ылашық пәскелтеклиги менен турмай гнлец қамыс ҳәм шецгел
менен қоршалған еди. Бийтаныс адамға бул ылашық
жарга
сүйенген қамыс суўынындай көринип, там ийесиниц мал қорасы десе де алжаспастай. Сықылсыз тамныц таў
жырасындай
жарықларын көргенлер сол ылашықтыц жыйнақлығына қарал
«өзлери отырған тамынан анаў мал қорасы жыллы шығар»,—
деп гүбирленеди. Себеби онын сыртқы көриниси мисли мал қора. Өйткени маллы адамлардыц көпшилнгн қысқа қарай таыы|:ын алдына тап усындай бастырма дүзетедн. Ал онын төбесиидеги дүткештен шашыраиды суйық түтин көтерилгенде барып,
ншинде адамлар жасайтуғынына ҳайран қалысады да.
Ал ишп тегис. кирсец бәри тап туйнақтай.
Қазаи-табақ әз
орнында. Қызыл сыры кетип аламышланған кишкене ғана гөне
гандықтыц үстинде пәскелтек ж үк. Бир жағы тампыц дийўалы болғаны қолай болыпты. Оған алаша орнына шнйдек тутылып, үстиие қазықлар қағылған. Қазықларда
ҳәм жыйынлық
ҳәм күнлнк кийимлер менен қатар бөпеннц шаппаттай ғана ақ,
кызыл, қара түстеги ызғар жәргеклери илдирилип қойылыпты.
Бнр қанат кереге көзлеринен өткен қамыслардыц үпелеклери те-
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гис гүземлснгси. Төбеси гөне қадалар менен шошақлаў бастырылып, онын үстнне қамыс жабылған. Ш адарақ орнында
тутин шығатуғын түби тесик гөне дүнке. Ортаға жағылатуғын оттын ашшы түтини оне усы түпсиз дүнкеден шығады. Гейде түтин қамыс араларынаи да жол таўып сырттан қараған кисиге
шашыранды болып көринетуғыны усыдан еди.
Ылашықтын. шалдыраўы қанша қалын
тутылса да, самал
шебиие турған күни кереге сыртындағы қамыс сийреклнк ететугын еди. Базда Антбай қыдырып келе гойса;
— Уядан ылашықтын қаяғынан шалқыйды,—деп бираз күлкн туўдырып кетеди. Онын сөзиие Сәнем де Ж умагүл де шақалақласып мәс болып күлиседи.
Турақ жайы қаншама нақолай болыўына
қарамастан, ана
менен қыздын жан сезимлерн еркин. Ғарры ана ақлығы менен
ожик-гүжик, ал Жумагүл бурыпғы тар қәпестен жырақ.
Кеш
келсин ерте келснн енди оиы Турымбеттнн ерманы
тартқышы
күтип турмайды. Өз ерки өзинде. Кнсилер менен иси де жоқ.
Бэҳәргн батпақшылықта алыс тоғайға барыў қыйын болғанлықтан аўылдын көбисн жақып жерлерден қарабарақ
пенеи
шенгел шаўып окелнп жағатугын еди. Ал маллы
хожалықлар
малыпын жемей таслаған сабанлары менен шицгириклерин жагып ылашық түўе, пеши бар тамларды пысқытып отырғаны. «Доп
байы болмасақ та отын байы болайық, келген қонаққа бул да
иззет» десип, Жумагүл менен Төребай еснк
алдын Шортанбайдыц қаныратпа жыцғылларына үйип қойыпты. Сол еебептен бе,
ел арасында бираз қыткершилик болған менен күн көриси де
жаман болмады. Екеўи биргелнсип ҳэптесине кескггрт еки рет
Шортанбайға отынға барып қантады. Базардан бир күн бурын
әкелген бир арба отынды Төребай қалаға сатып келеди. Соныц
пулы базар арасы жегендей папақаға еплеп ушласатуғын
едп.
Ҳәр базар күнн 'Гөребай әкелген гөш бир жерде асылып,
еки
хсжалықтыц адамлары кептерлердей жуғырласып жәмлеседн.
Гепде Төребай сорпа ншип терлеген соц, көйлекшецленип Ж у'
магүлднн қызын алдына алады. Ол шубыртып ҳәр қыйлы күйге
салганда үй-ишлери силтидей тынып қалар. «Бул ақын Абайдыц
өлендери» деп жүйидкнп ала
жөнелгенде,
үйдин қасларыиац
етип баратырған дүрсилдилер де тынышлапады.
Қарақалпақлардыц сүйип айтысатуғын Бердақ шайырыныц қосықларын да
ядтан биледи; оларды да өзи үйренип алған намаларга
салады,.
Әсиресе:
«Ақ бийдапы турып сулы сепкеипсп,
Таза салы турып шигии еккенчсп,
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Жөнсиз қырқ күн қайғы-уўайым шеккеннен,
Ден саўлықта бир күн шадлық жақсырақ».

дегеп қосықты көп тәкирарлайды.
Бул сөзге Сәнем қайта-қайта басын шайқап, ҳәр сапары көдяне ж ас алып, ж ас гезинде бул қосықты Бердақтыц қайсы тойда
айтқанын еслей алмай отырса:
— Кемпнр жаным, ол жағын ойлап не қыласан? Бирақ асз
шайырлық, өткир даналық пенен айтылған сөз ғой,—деп Төребай кемпирди тынышландырады.
Олардын өткерген күни бир-бирине уқсас болып өте берди.
Жумагүл
өзин жалғызлыққа
берип, Айқызын алдына алсз,
жүрек баўыры уиырап кете жазлайды. Перзенти Тазагүл жетимлкктиц кесапатынан қандай болып өседн? Әрн жасқанш ақ, әри
әлжуўаз болады. Жесир ана тәрбиялағап «көрмеднк қыз» атанып
кетеди. Усылар есине түссе, бийшара Ж умагүл ақшамыиа қаран
көрпеге емес, намыс қушағына оранғандай. Жамылған көрпеси
айралық зарпы болып қысады. Терлетеди. Ынырсытады. Ой, ой,
ол қанша әззи! Дәслепки мухаббетке қанша берик! Егер Турымбет бас ийип келсе, қайтадан қосыла қойыў бир әрман! Ж ок,
жоқ, егер ол келе ғойса алдьша шәрт қойыў тийис: «бурынғыдай
зэҳәрицди жая берме, жайдары бол! Өзиц халық қатары м^ацлай
терлет. Үйдеги гөр гүмиралық талаптан дүзднц жумысы не де:ен ацсат! Кец ҳаўа, жазық дала. Қандай қәҳәрли ашыўды да
аширип кетеди...»
Жумагүлде усы аспаный
қыяллар
қайдан пайда болды?
Еркинниц бойында анасы менен әндамлы отырған жоқ па едн?
Сонда неге миндирип-миндирип Турымбетке шәрт қоймады?
Жаслықтан. Турмыс қурыў деген сөз — жуптылар бир-бирии
сүйсе болғаны, әсиресе ҳаял дурыслап сүйе билиўи тийис деп
озинше ойлайтуғын едн. Аналық кемпир де усылайынша кецес
берген! Мине не пайда тапты? Ерин сүймеди ме ол? Бир аўыз сөз
бенен бетине қарсы келмесе! Ернксиз инсанга айланғанын да
сезбедн. «Адам тилинен, мал шақынан байланады» деп, Аналық кемпирднц айтқаны умыт болған жоқ. Оныц нәснятларын
ядтан шығармай, еринин ашшы сөзлери, таяқлары жанына батып сол ашыў менен сөйлей ж ақ болса, бармағын тислеп қаншз
шыдап бақты?! Сондада бахыт шамалы шебекейине есе бердиаў, қапылып! . ,
Базда ол баяғыда бир ғарры: «енди бала болсам сум бала
Оолар едим» деген екен, сол антқандай әўелден
неге асықтым.
Ендн сол жаслық гезим оралып келсе, басқаша болар едим» деп
мыржыйып күледн. Турымбет пеиен айрылысса, кун көре алмайI
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туғындай сезетуғын еди. Қайтама ҳэзир басы ернкли, табылған
тағамды аиасы менен шөишейди, талайларына қайыл.
Көрпе төсеклери де өзлерине жеткилнкли.
Еки. көрие, бир
кийнзи бар. Бпр көрпени ақшамына қаран бөпесине жабады да,
екиншисин анасы менен екеўи жамылады.
Жумагүл түнге қа-рай тап ҳәзир бесикте жатырған Тазагүлдей кншкене көринеди Сәнемге. Ақлығы оянып оны емизиў ушын
турыўы керек, болмаса. кемпнр қызын баўырына
басып
белсаптай қатты, қуў сүйек, тарамыс-тарамыс қолларынын бирин
Жумагүлдин басына дастық етеди, бнрнн үстине салып қушзқлайды. Ири денели Жумагүлдин салмағы оған шыбынныц қонганындай сезилсе сирә!
Жеснр қатыннын халық қатары кнсиге жалынбай күн кешириўи аўыллын адамларын да тацлаидыра баслады. «Ҳаял, ошақ
басындағы от жаққыш» деп жүргенлер ҳаял да қарыўлы болады
екен» десетуғын болды өз-ара. Төребай Жумагүлдин еркектей
қарыўлы нашар екения айтқанда, бнразларынын аўызыныц суўы қурып танланса да, биреўлер исенбейтуғьш едн.
Ақылсыз, сықылсыз деп баҳалап жүрген келинин
ҳәр кимҳәр кимнин «Еркекке бергисиз
ҳаял екен»
деген сөзлери, үй
машқаласы мойнына шөгип, пысылдап қалған
Гүлбнйкегеде
еситилип, ол бир күни уялмай Сәнемге келнп те жеттн.
— Мен қызымды саған бергеним жоқ, үйиндеги азаматына
бергенмен. Сол келсии,—деп Сәнем оны қысқа сөз бенен ғана
қантарып жиберди.
Ҳаял алдында дизе бүгетуғын Турымбет пе? Бойдақ жигит
атацғаньша мосирип, Дүйсенбай анда-мунда жумсап «қәлегеп
қызынды әперемен» дегенге еле шады қуррам. Дәрья тасса тобығына келмейди... Анасынын айтып барғанына қулақ асса!
#* *
...Сол күнги батпақ кешип шени болмай келгеннен берлн Төребай бурынғыдай зинкилдеп кете алмады. Бойы аўыр тартып,
көп аса далаға шыға бермейтуғын болды, Кем-кемнен аўырыўы
күшейип қалаға барыўдан да қалды.
Ертен базар. Әдеттегнше қалаға арбалы отын апарылыўы
керек. Егер олай етпеген жағдайда келеси базарға шекем екн
хожалықтьщ тамақтан биротала тарығып, қысылшақлыққа түеиўи сөзсиз. Бул жағдайдан қутылыўдын жалғыз жолы калаға
отын апарыў. Бирақ бул ушын онда
шама жоқ. Деген менеи
көкиректе жан болғзн соц өлмесликтин ғамын жеў шәрт. Ж умагүлди жнбериўге болмайды. Ол нашар, еокектиц басшылығы
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болмаса, ондай жумысты ислей алмайды. Онын үстине жол жаман. Жем жемей бәҳәрге зорға жеткен арық ябы димарсыз.
Усындай батпаҳлықта шығарлықлардан тарта алмай ҳалғанда,
Жумагулдин еки көзи төрт болмай ма?... Ол кешки аўқаттан
кейин орнынан турып қалаға кетиўдин әнжамына киристи.
Ай жақты едн, ол таза ҳаўаға шыққан
сон бираз жөтелледн
Сон қамыт ағашты излеп арысқа кийгнзди. Шүйлерди қайтадан
алып салды. Жумагүллер де еле жатпаған
еди.
Төребайдын
қандай да бир пслер менен шуғылланып атырғанын сезнп далаға
шықты ҳәм онын қалаға кетиўге ҳәзнрлик көрип атырғанын көрип көмеклеее баслады. Аттын арқалығын бирге тартысты. Тийелген отын шөнкерилме ме ямаса баспа ма, екеўи арыстын еки
жағына шығып көтеристи. ‘Гөребай ынқылдысын
бплдирмейин
десе де, арыс көтерген мезгилде күтә табанлап ширенеди. Бәҳәр
ақшамынын ен жақты түнлеринин бпри болғанлықтан Жумагүл
онын ҳәр бир ҳәрекетин анғарып қалады. Тоғайды кийип кетип,
сонша жынғыл шапқанда терлемейтуғын жигит ешейин нәрсегеақ манлайын жени менен сыпырып ж үр. Тез-тезден
жүресине
отырып қалады.
— Төребай аға, өзим кетемен, қалаға,—деди Ж умагүл оныц
жүре алмайтуғынын сезген сон. Төребайдын дизесинен дәрман
кетип жзне жүресине отырды.
с
— Қалаға барған сон сатыўдын да машақаты бар-аў, қарағым. Үйи қаланын ишиндегп биреў ала қойса не дгақсы, алысырақтағылары алса, апарып болып, өзине түсиртетуғын хорлығы бәринен жаман.
— Тәўекел шығар, аға, ҳеш гәп болмас, аўырыўынды қоздырып аларсан, жат.
— Ж үдә барғын келсе, қасымда жүре ғой.
Жатып қалсам,
арбаны айдап қайтарсан.—деди Төребай бурын қалаға
барып
көрмеген Жумагүлди қыйналдырмаў ушын.
Олардын гүнкилдисин еситип Сәнем де шықты.
— Өйтпе, шырағым, тымаў асқынласа жаман болады дейди.
Жумагүл кете берсин. Себеп пенен қалаға барып үйренер.
Төребайды узақ жөтел қысып, олар екеўи сүйеп үйине киргизди.
Жумагүл түни менен толықсып жатты.
Ертен биринши рет
қалаға жол алады. Қала қандай болады екен? Қөз алдына
ҳеш келтире алмайды. Тек саўда-сатықтын бир жерге топланған
жерн деп ойлайды. Не апарсан да, өтпей қалмайды.
Гүлбнйке
кемпирге шекем сол қалаға асқабақ апарып пуллы болып, қайтысын аржағынан күн көринетуғын жуп-жуқа бийдай шөреклер
әкелип, дастурханға қойып, қоддаслап
отыратуғык еди. Соғаи
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қарап ол қалада сатылмайтуғын зат болмас екен дер еди өзинше. Гей күнлери азанда базарға қарап жол алған ешеклилерди,
атлыларды көрсе, «булардын бәри қайда
сыяды, ҳәммесинин
танысы бар ма екен?» деп ойлар еди. Бнрақ қайсы қыялынын
дурыслығына өзи түсинбес. Көз алды убыр-шубыр бир нәрселер менен қапланып, өзи нсенгендей бир пикирге келе а л м а с.. .
Отынын өткере алмай қалада қонып
қалып
жүре ме деп
қәўипсингеи Сәнем оған
Нуратдийин
татардын үйин таўып
алыўдын зәрүр болатуғынын ескертип, ол ушын қайсы
дығырықлардан қайсы дығырықларға
қарап бурылыў кереклигии
узақ ўақыт түсиндирген менен, еле Чимбайдьщ қай бағытта екенин билмейтуғын Ж умагүлге бәри қуры елес болып көринди.
— «Қөре-көре көсем боласан» деген,— деди Сәнем сонынан,
— еле бәрине үйренисип кетерсен. Бирақ бир пәнди нэсийҳатым—
отынынды сатсан, өзинди қалынға урма. Қала дегенде небир
сырғыялар болады, көзиннин алдында ненди әкеткенин билмен
қаласан,—деп, ҳәттеки, отын сатқан гезде өзин қалай тутыў кереклигине шекем ескертип айтты.
Жумагүлди биресе қорқыныш, биресе қуўаныш бийлеп, көзлерин гә ашып, гә жумып тезирек уйқылап қалыўға асықты.
Қазаннын қақпағын көтерген сүттей ағарып тан атып
киятырғанда Жумагүл арбаны сазламақшы болып далаға шығып
еди, Төребай арыстын қасында бүгеженлеп жүр екен. Ол Жумагүлдн абайламайды. Аўзына қолын басып қайта-қайта
еснейди., үсти-үстине түшкиреди. Қамыт ақашты
арысқа кийдирип атырып көзден парлап аққан жасын жени менен сыпырынады. «Ийя» деп қалтырағанда, Жумагүлдин
Де ети жуўлап
кетти:
— Өзим қоса аламан ғой, аға1
— Әй, шырағымай, арбаны қалай қосқанынды көзим менен
көрежақ ед и м ,. . —деп аўылдан былайырақ шығып, қалаға апаратуғын гүзар жолға түскенше, ынқылдаўы менен аттын сырын,
қай ўақытта дем берип, қай ўақытта отынньщ үстнндеги бедеден асатыў кереклигин түсиндирип, қалаға кнрген сон арбалы
отыншыларға гезлесетуғынын, арбасын қандай жерге қойыў
кереклигин, қәйткенде отыны ири ҳәм көп көринетуғынын ескертип барды...
Азанғы қатқалақ пенен Жумагүл бираз жерди асып кетти.
Күн сәскеликке шамаласқанда тонлар ерип, жол сүзбе ылайға айланды. Шыққалы адымын келеплеп басып киятырған гүрен
ябы кем-кем жүриўин тосанлатты. Ол қалаға жақынлаған сайын
алды да, арты да ыбыр-жыбыр жолаўшыларға толды. Балақларын түрген жалан аяқ адамлардын базылару қап толы бир
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ьәрселердн тырмышлап арқалап, көкиреклернн самалға ашыўы
менен кимиснннц белн қайқайып, кимнсп алдына пйилип, мацлайынан пуў бурқырап баратыр. Мицгескен ешеклилер де көринеди. Ешеклерине қызыл жыцғылды, сөкли жантақты бастыра
артқан, кпйимлери өрнм-өрим ҳәр қынлы отыншылар ҳәр жер
ҳәр жерде баратыр. Ешеклерине артқан жуклерин аўып кете ме
деп қорққан жас балалар отынларына қапталлап асылып княтыр. Көзлерипен суў шуфырған небир ғаррылар үстине артылған жүклерин көтере алмап шыбжыцлап жорғалағаи
ешеклерине жете алмай, көкнреклери сырылдасып жортыўда. Жумагүл
буларды тек тусынан өткенде ғана абанлап қалмаса, жан-жапдна қарай алмайды, еки көзи арбаныц дегершеклери өтетугык
жерднц ойлы-болентлпгннде. Жолдыц базда урықлық, базда
шенгелликлер, базда бпнтаныс аўыллар, базда узыннан-узақ сай
ишннен, базда жекке сийрек қара тал, гүжимлерге жанасып,
базда асырмалардан, базда еспе қум үстинен, гейде узына-шубай
тақырлық үстнпен өтнп атыргаиыиа ҳайран. Усы жолға шыдам
берип, арба тартатугыи жаныўарлардьщ жанына сэддақ.
Тегислнклер қара корнмпен аспайды. Гә минерлнк,
гә түсерлпк,
Түсерлнкке кслсе дегершиклердин тез жумалап
кетип арық
ябыдан озып кетпеўи ушын ҳэрекет етип, арыстыц шүйлигипен
услап кеннине ийтередп ,ал бийикликке шығарда қарынлыққа
зор тусип атты әззилетип, көтерпп кетпеўи ушын арысқа өнмепин тасланды. Сәл саўасык тапса, тийелген отынныц қапталына
байланған бедеден бир қамтым-бир қамтым алып асатады. Сейтип киятырып алды-артына қараўға пурсат табады. Әне, алдында бнр арқа томар әстен жылысып баратыр. Жақынлаған гезде
онын астынан жаланаш қос балтыр көринди.
Арқаламайшы
бийшара! Қапталласып келе бергенде қарап еди,
басы жерге
тийгенше енкейген биреў қызыл жыцғылдын томарларын арқалап баратыр. Узын, қалыц сақалы көкирегине
басылған, өсик
қасльт қарапәрец пнлтабан бул адамнын мацлайынан
тер там*
шылары тамып пыснап киятыр. Арбаныц тусына келгенде, Ж умагул оны аяп кетти.
— Ағай, қалаға баратырған болсацыз бизиц арбаныц үстине
сала қойыц.
,
Ол киси тырмышын сэл силкип көтерип, ала көзлерин жапқан
қойыў қара қасларын керип, аттыц жағындай ири жағын оған
бурды.
— Арбаца салсам, енедәрегин таба алмайман ғой, ониан соц ~
бала-шағам не күн көреди?
Ж умагүл қайтып зорламады.Оныц жүги салынггк соц аты
тарта алмай қалыўы мүмкнн, .
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Онын сыртқы тулгасы еркек трлпин анлатар еди, нри,"бойшаи,
кец жаўырыплы, еьцпынан Таребайдыц ешки жүнинен өрмекке
тоқылған қара шекпеннн кинип алған еди. Тек гана қызылға
боялған бөз көйлеппшц етеги тирсегнне
оратылып, узацтан
ҳаял екенин тастыйыҳлайды. Шақын ҳайтарып ораған басындагы гөне айдыллысы әўкийип, төбеснне цараған кисиге бул княтырған ҳаял дегенди жақынлаған гезде
ацлатпаса. узақтап
қараған кисиге, қызғыш сары қураш секилли. Қаланы тезирек
көриўге ҳоўесленгепдей тақырлыққа келгенде
атын
асықтырады.
Қала көринди. Әце.инине кирип
шыққан
қумырысқадай
быған-жыған адам. Епди оныц көзлери ериксиз апалақлап, әтирапына қарай бередн. Ол қаланын көриииснн пүткиллей басқаша
сыпатта көз алдына елеслететуғып едн. «Қалалылардыц ҳәммеси азада, жақсы кийинеди. Биреў-биреўге мүнәсебетлп.
Жайдегенлери бийик. Иши-сырты нағыс. Қәйер болса сол жерде
саўда, пул...» Бул қыяллары бийкар екен. Азада кийннгенлер
канша болса, алба-далба болып кийингенлер ониап ыын мын
есе!... Аўылдан айырмасы тек тамлары жийи. Бириншиннн басыпа минген пышық, екннши, үшинши... оныншы тамнын басынан
бир-ақ түскендей Сырты әжжеленген тамлар түўе тырпағы желннип, қулаўға еәл-ақ қалған тамлар да ызғып атыр, Дийўалына
бақан тнрелип қойылған тамлар да көп.
Қалаға жақынлаған гезде шоғыртпақланған көп адам көрингеиге «аўылларда, адам қалды ма екен, ҳаў, мени жнберип Төребан да, Багдагүл де келген шығар» деп ойлады. Бала кэтерип жолдан кесе өтип баратырған гөнетоз бешпентли кемпирди
көргенде «апам шыгар» деп ойлап, «ҳаў, апа, пе қылып
жүр*
сен?»—деп шақыражақ та болды.. . Базы биреўлерге
сонша
сығаланады. Топар-топар базаршылардын арасында
ол танығандай бенде жоқ! Биреў арман баратырса, биреў берман килтыр. Үстн-үстнне қызып атырған саўда ҳеш жерде көринбейди.
Болким, басца жақта шығар деп ойлады және.
Аўылдан шыққан пәтте бүгнн
қалаға арбалы
отын әкеле
атырған бир өзнм шығар деп пәмлегеи еди. Қалаға кнрген жерде, шүй-шүйине қағысқан арбаларға гезлестн. Биреўлери өгиз.
биреўлери ешек қосқан арбалар ызық-ызық. Отын тннелген арбалар қалай қарап жүрсе, бул да солай қарап
бурыла- бердп.
«Отыи базары қайда?» деп сораўға усыншама бийтаныс адамлардан биреўн болмаса биреўи натуўры силтеп жибере ме, деп
қорқадтл. Қалаға кирген отьш арбалардын язинен ере бериўдн
кисиден ҳеш нэрсе сорамаўды Төребай ескертип жиберген ғой

ақыры!
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Алдындағы ешек арба иркилип қалды. Қапталынан
айланып өтиўге жол тар еди. Бул да турды.
— Отынынды неге бересен?—деди төбеси бас бармақтай шпшайған соппас кийген сарысынлы егеде киси. Соппасына қарағанда ыәрдикардан келген көринеди. Ким де
киы отыньги
сорап келсе, оған тикленип қараўды шегелеп «егер төмен
қарап, бурын қалаға келип көрмегенинди
анлатсан,
қаланын.
сырғыя дәлдалшылары алдап кетеди» деп анасынын
қайтақайта ескерткени есине түсип, өмиринин ишинде еркек киснге
тикленип қарамаған нашар саўда досына бурылып еди, алдыпда турған сары кисинин сақалын, муртын
қырғызып қойғаны
белгили болып турды. Сақал, муртты еркеклердин
биротала
сыйдаылап қырып қоятуғынын көрмеген Жумагүл бул мусылман адам ба екен деп ойлады.
— Қызым, неге танланасан, отыныннын баҳасын айт—деди,
қалалы киси. Жумагүл бул кисинин
қарақалпақша
сөйлеп
турғаныпа ҳайран қалды. Ёирақ онын тилиндеги азғана өзгеристи байқап, ол жөнинде ойланып та турмады. Тек Төребайдын
усыған келсе ирикпей берип жнбер деген баҳасын айтып еди.
— Ж үдә мақул, қалаға биринши келген екенсен, күйеўиц
ыенен келиспей шыққан көринесен. Айтқанына алайын, айдап
жүре ғой,—деп Жумагүлдин алдына түсип, Қегейлинин көпирине қарай жол баслады.
Жумагүл отыным арзан кеттн ме, деп қыялына
келтирген
менен тез қардар таўып басқа отыншылардан турып қалмағанына қуўанышы көкирегине сыйыай киятыр. Ол киси Кегейлипин көпирине жақын
жердеги бийнк
ҳайўаны
бар, шөпкер
жайда турады екен.
— Женгецлер базарда жүрип еди,—деп ол отынды өзи түсире берди. Жуыагүл де тынбай ж үр. Ойламаған жерден пайда болған бул адаыға ишинен рахмет айтады.
Отынды түсирип болғансон ол кнси Жумагүлдин ишке кнрип
чай
ншип
кетнўнн соранып еди, ол кирмеге тартынды.
Сонлықтан
үй
ийесн бағанағы антысқан пулды ҳәм:
— Мынаў сынлаў!—деп үлкенлпги алақандай төрт мүйешли
бир айна менен бир мүйиз тарақ әкелип берди. Ер жетип,
қатарға қосылғалы атағына айна-тарақлы болып көрмеген сорлы Ж умагүл оған рахмет айтыўды
да умытты, тек ишинси
«дүньяда жақсы адамлар көп екен ғой» деп сыбырланып, арбасына минди. Отын алған киси оған атын айтпады, ол сорауга тартынып, оныц Нуратдийин татар екенин билмей-ақ кетти.
Жумагүл бир арба отын менен әри айна-тарақлы, әри пуллы
18«
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болғанына,
оған
қосымша
отыннын; тез
өткенине
де
шад.
Қалаға
барып
кирер
дәрўазанын
алдында
арбасын иркнп, гөш алғысы келди. Ҳәмменин
дыққаты Ж умагүлде тәризли. Олар келиншектин арба айдағанына тацлана
ма, ямаса бәри оньщ қалаға биринши рет келгенин билип ерси
көре ме, өтип баратырып қараса береди.
Бул ҳеш
нәрсени
■ серлемейди, еситпейди, ўағыр-ўағыр, гүбирли, абайлап қараса
бақырысып сөйлеп турған адам жоқ қусаған, ал тынласа гүўгүў1. .
,
Шенгектин алды тығылысқан адам екен. Дизбе қатарды
бузып биринин үстине-бири асырылып шаўқымласып атырған
адамлар Ж умагүл жақынлаған гезде бирден тарады да кетти.
Олар өз-ара гүбирлесип;
— Буны қой, ўазға барайық. Уазға!—деседи.
Жумагүл
ҳайран болды. «Уаз деген не? Ямаса бир шенгектин
атымекен? Сиро, ўаз деген арзан гөш шығар. Болмаса адамлар бүйтип тарқаса ма? Мен де сол ўазға барып арзан гөш алсам ба
екен?» деп, көпшиликтин кеткен тәрепинеқарап еки қэдем таслап
турды да: «Қой, пулы арзаннын сорпасы татымас! Апам өзинди қалынға урма деп еди, арзан гөш излеймен деп пулымнап
айрыларман» деп, өзинше гүбирленип қалтасына қолын суғып,
нулын барлап көрди, Түйнмшиги орнында. Айна-тараққа қолы тийгендо қуўанғанынан жымыйып бир күлди де, адамлардын жоқлығынан пайдаланып шенгектен жигирма ағары гөш
алды да,
қайтып келди.
Асықпай алтақтаға
минип, гөш
түйген түйиншигин арбанын көкирегине таслап,
аттьщ басын
аўылға қайтармақшы болып, қамшы көтерип еди, тусынан өтип
баратырған биреў;
— Уазды тьщламай, қайда барасан, синлим?—деп асығып
жуўырып кетти. Ж умагүл және ҳайран
болып сыбырланды;
«ҳаў, ўазды тынла дегени неси? Арзан гөш болса несин
тьщлайды киси? Қаланын жаланқая адамлары қашшан
алысып
кеткен шығар. Өйбей! Қала дегенде адам ҳәр қыйлы
нәрсеге
дуўшар бола бере ме деймен. Еситпеген, билмеген нәрсенин өзи
көп қусайды дүньяда, астаўпуралла!. . . Дәрўаз
деген болады
дейтуғын еди, солмекен? , . . Не болса да көрип
кетсем,
шеп
болмас. Айта жүрермен...» Ол арбасынан түсип жанағы жнгиттин изине осте жүрип еди. Қалаға келген ерлердиц ҳәммеси бир
жерге топланыпты. Қара шор адам үйилип тур. Ортадағы, қорықшыньщ шертегиндей, мпнбер үстинде бир жалан бас киси
бир қолын алдына
созып, алақанын
биресе жайып, биресе
мушлап күйип-писип сө^леп атыр^
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льждай тегисленген алтын туслес сары шашы самал менен желкнлдеп, көзин жаўып кетедн. Ол қолы менен шашын тез артыиа қайырып, даўысынын барғанынша келип қы зады .^Бул адам
не деп атыр? Ж умагүл ҳеш нәрсе
уға алмады. Кепшилнкке
араласайын десе тартынады. Себеби минберди айланып турғанлардьщ арасында ҳаял әўлады көринбейдн. Алысырактан ҳулаҳ
салды. Сары шашлы жигиттнн даўысы ерескн пәтли. Тек қынмылынан бир иәрсеге күйгенлпги сезиледи... Төрт тәрепи ақ гүлли
қара жипек тақыя кинген биреў оныц менен қатар минберде.
Гезепше ол да сөйлеп турғандай, Ж умагүл күтә тыныҳ зейин салып еди.. Сары шашлы тынған гезде сол ала тақыялы сөйлеп
кетс-ди. Оныц тили түскникли. Бирақ нағыз қарақалпақша емес
усаған. Ол Қутымбандыц есигинде жүргенде базда бир саўдагерлердиц келип усындан сөйлесетуғынын ацғаратуғын еди. Солардан еситкенине қарап, тақыялы жигитти өзбек шығар деп пәмледи. Алысырақ турғанлықтан ба, ямаса бурын көп сөйлесигт
көрмеген тили болғанлықтан ба, базы бир пикирлерди ганэ
уқты.
— Ж олдас Козлов былай деп атыр. Ҳаял қызларға ж ам а 1Т
көз бенен қарағанды тоқтатып, малға сатыў, қалыц мал алыўга
'ыйым салынсын.. . Шығыста ҳаял-қызлар еркеклерден ақылсыз
яеп есапланады. Айтыцызлар олар сизлерден
ақылсыз ба? . .
Жоқ, ҳаял-қызлар еркеклерден ақылсыз емес... Тәрбиялап оқытыўымыз керек,. .
Минберден шыққан бул сөзлер Жумагүлдиц жүрегине майдай жағымлы тийип, қатып қалыпты. «Уаз деген ҳаял-қызды
оқытыў.. . Олар еркеклерден ақылсыз емес» деген сез екен-аў:.
Бул адамныц сөзлерин еле де анығырақ еснткнси келип, жақынламақшы болып, бир қадем нлгерилеп
еди, шетте турған
адамлардын көзлери «жақынлама, кет арман» дегендей болды
да турды. Жумагүлдин ар-сары шығып, не қыларын билмеди. Сон емизиўлн қызы есине түскенлнктен, көп турыўға
асығып, арбасын артына бурмақшы болып еди, ат қыймылдай
алмайды, қараса, арбасынын саўтанақ жери қалмаған,
узақ
жолдаи байрақтан ат күтип, дүмпекке
минген
тойшылардай
узынлы-келтели адамлар гүпшекке шекем сығасып мипиптг.
Ҳеш қайсысы сөнлемей. силтидей тынып тынлап қалған. Ол арбасына мингенлерге ҳеш нәрсе дей алмай,
ўаз түўесилгенше
күтти. Қорыққанынан ара-тура гөшине қарап, пул түйген шүберегин сыйпап-сыйпап қояды .. .
Кяладаи кстн шыққаиына қарамастан, айпа тарағынын қуўанышынан да бетер, еситкен ўазы қайтысьш бойын жециллетнп,
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жолын өидире берди. Алтақта үстииде ширенип отырып атқа
қамшы көтергеи сайын «шүў жаныўар, ҳаял-қызлар еркехтеи
ақылсыз емес»____деп гүбирлеиди өзинше.
***
Ол геўгимлете-геўгнмлете аўылға араласты.
Үйинин қасына келип, асықпастан арбаны туўарып, атты орнына банлап жайғастырып ж үр, Иште Тазагүлдиц емшек сағынып ингалаған даўсынан
басқа
ҳеш
нәрсе
еситилмейдн.
Қызып келгеп пәти менен аўырыў адамныц үстине кирмейнн
Деп далада егленип, әллен ўақытлардан сон қамыт ағашларды
сатырлатыўы менен ншкерпледи. Төребайдыц
ыцқылдысы
азандағыдаи да басым. Бағдагүл биресе аяқ ушына, биресе бас
ушына шығып. ериннц хызметипде пәйик. Сәнем ақлығын
днаесинин үстинде селкилдетип, Төребайдыц маладай табанларын
уўқалап отыр. Жумагүл әстеп барып қәстениц бетине үннлди.
Ол көзнн ашпай, басын оланбу.лай таўлап ыцқылдайды. Мурглары өсип, аўзы-басын жүн басқан, шырайы шүтик
шыранын
сағымында андыздап. Жумагүл қызын найлаж қушақлады, қолы босаған Сәнем чай демледи.
Төребап дуз татпаған соц кешкн тамақтыц мазасы да болыады. Күни ыенен урынған Төребайдыц көзн азмаз илпнгеннеп
кейнн Тазагүл жылай берген соц, оныц даўысын семдирейип,
аўырыўды пәтенге келтпрер ден Жумагүл анасы менен ылашығына келди. Ылашық тамға қарағанда бираз салқын еди. Қақылдап жылап, тыныш таппаған қыз да тым-тырыс. бола қойды.
Бирақ Жумагүл уйқыламады. Сонша күннеи бери тарақ тиймсген басы қышып баратыр. Басын қайта-қайта қасып отыра бермей суў таярлады.
Епди өзине типисли анна-тарағы бар. Қарсы алдындағы әташтанныц басына айиасын сүйеп. бурымларын тарқатыўға киристп.
— Буларды қайдан алдыц? — дедн Сәкем қызына. Жумагү.п
қалалы кисинин сыйлаўға бергенин айтсам апам инанбас деген
ой менен «сатып алдым» деди.
— Биреўин Бағдагүлге берерсеқ—деп
Сәнем
тымтырыс
жатты. Жумагүл «яқшы» деп айнаға тигиле берип еди,
қабағы
унилип, мацлайы жыйырылды. Мурныныц оц жағы жырық. Әребек, әребек жырығы!» деп өзинше гүбирленди ашыўлы түрде.
Шеп қолы менен айнаны бетине жақынлатып, он қолыныц екя
бармағы менен әребек жырығын басып еди, өз шырайына өзинин кеўли толғандай болды. Ж алпақ, жүзлиден келген, қобаға
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мурынлы жас келиншек! Талайлардыц келбетине дақ түсирген
сссиз достүр! Қаны тамғап
қызыл жүзлерин әлленеткен
ыза
кернеп, қабағы қаитадан үйилди:
бул кимге? Биле
алмады.
Сөйтип отырғанда көз алдына ўаз елеследи: тығылысқан халық
. . .сары шашлы зкпгнтит, серменген қоллар. Ала тақыялы жигиттин жуысақ тили. «Ҳаял қызлар еркеклерден ақылсыз емес...»
— Апа аў!—деди Жумагүл бир қырынлап жатырған апасына.
— Бүгин мен бир қызық көрдим, бирақ түсим екенин,
оцым екенин, анық бнлмеймен.
— Неўе өзи, шырағым?
— Уаз дегеи бир жыйыиды көрдим . . .
Сәнемнин әжим басқан аппақ жүзи бираз жадырағандай
болды. Дастыққа басылып атырған қулағына санлақ табыў
ушын он қолынын алақанын шекесине
жылыстырып қойып
жатты.
— Уаз деген ҳаял қыздын манлайын жети қарыс аштыратуғын нәрсе қусайды.
__
— Илайым, шырағым, айтқаныц келип бахтымыз ашылғай,—
деп кемпир Нуратдийин татардан еситкенлерин есине түсирди:
ол «тез күнде билимге улыўма халықлық атланыс басланады, еле
халықтын абаданлығы ушын көп ислер исленип атыр, соларды
жақында көрип қаласыз» дегенде, бул онша исеибейтуғын
еди,
қызыныи аўзынан жақсы жаналық еситкенине көкиреги йошланды.— Бирн өтирик емес, апа!Тийкарында ўаз деген тенликтин
жаршысы ма деймен, эттен ҳәмме еситер ме еди? . . .
— Онын несине налыйсан, әрманын сол болса, сеннен мен
еситтим, меннен тағы биреў. оипач тағы биреў есите береди...
Ж умагүл қыялга берилип, шашын тараўды да естен шығарып
отырып қалды.
Сәнем қулағы кесилгели гөне ақ жаўлығын басынан таслап
көрмеген еди, түн ишинде де басын ун шүберектей қылып қулағына шекем танып жатады. Бийшара бүгин
ҳәз ете ж ақ
па,
орнынан турып, Жумагүлден аўысқан қарабарақтыц күлине басын жуўып алыўды ойлап:
— Қызым. бола ғой,—деди.
Мнне, гезегине ана бас жуўыўда. Сырты емес ишинин де кирин кегирип атырғандай ҳэз етип, түн ишинде айнаға қарамаў керек деген ырымды да умытты. Ж умагүл көрпесине кнрип, оныц
ҳәрекетлерипе қараўда. Ол ат жақлы, бетинин еки алмасы қуў
сүйек, гәўкийген мурын. Аппақ шашыныц
бәрнн жыйнағанда
Жумагүлдин бир бурымына тен келмес е д и .. .
Базда ол Жумагүлдин жалпақ бетлигине қарап «сенин түр-тү*
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сиц, сыртқы тулғац. ыиГфнмсиз әкене усанды» дей беретуғын еди.
Усы сапары анасыныц ж алацбас бет әпшернне қарағанда, оныц
қулақсыз бетн нрәпиндадай үлкен көрнннп, «анам бийкар айтып
жүр екен. Мениц бетнм анама уеаған» деген ойға бернлсе
де.
қайтып қарай алмай, басына көрпе жаўып, көзннен аққан жасып
баўырындағы нәрестеге тамдырмаў ушын жецн менен бир сыпырып, сес-семирснз арман аўдарылды. . .
Жумагүлдин әкелген гөшиниц жартысы
келеси күни кеште
асылды. Бул үйднн сыйлы қонағы хәм ақылгөйи Айтбайдыц тәўир тамақ асылған күнн келиўн үй ишиндегилердиц қәммесин шад
етти. Ол келесала бпйтаптыц басын қысты, аяқларын уўқаладьь
Төребай да бираз сергеклендн, сонлықтац Айтбай Өмирбек лаққыныц сөзлерпнен айта баслап еди, ҳәмме бнраз кеўилленди.
Үйдин ншннде бир қанша қапашылық болғанлықтан оларға
жаға ма, жақпай ма деген қәўип пенен қалада еснткен қуўанышлы ўазы туўралы ҳеш кнмге антпаған еди, ҳәзир азмаз нйни келип тур, әттен неден басларын билмейди. Усыған түсиндн.
ме, үй ншинде жайдарылық туўдырған Айтбайдыц өзи гәп қозға' ды:
— Ж умагүл, кеше ўазда не көрдиц?
Төребайдыц буған кеўли толды ма, я керсинше ме сәл мыйыгынан күлгендей болды, ал Жумагүлднц бети бурыштай қызарды.
— Айта бер. айта бер,—дедн Айтбай оған.— Кеше сениц қатнасқанынды көрген адамлардан еситтим.
— Қатнасып едим. Егер олардын айтқаны ырас б о л са .. . —деп
келиншек кейнн айта алмай күЛимсиреўи менен басын төмен алды. Әцгнменин не жөнинде болып атырғанынан Бағдагүл бийхабар ҳәм түсинбегенлнктен өз иси менен бола берди.
— Төребай, еситтнн бе?—дедн Айтбай аса
қуўанышлы.—
Қәне енди усынын нзи ғаўлап кете берсе. Бнрақ өзлерине бапланыслы-аў!
Әлбетте.. . —деп Төребай аўырыўына
шыдамай
көкирегип
көтерип, мацлайын жыйырды ҳәм дым салмақлы түрде ыцқылдады.
Жумагүлдиц көзлери ойшыллықтыц, Айтбайдыц көзлери
ашыў аралас қуўаныштыц әлле қандай сырлы белгисин ацлат*
ты, әттец аўырыў адамныц үстинде сол сырлар ашылыспай әцгиме тоқтатылды.
Қалаға және барыў нийети Жумагүлди әбден қуштарландырады. Ақшамға қарай ойланыў менен оғыры кеш
уйқылайды. Бул қос хожалықтыц ғамы ушын туўган ой ма, ямаса ўазды еситиўге инталылығы ма өзи түсине алмайды, бирақ
ақылҳуўшы қалада турғандай.
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Еки үй арасындағы жалғыз азамат сырқасланып жатырғанда хожалықты қорениш тарттырыў
бәринен иақолай. Бурынғыдай күн көриўге талапланса, ыүмкиншилик бар; ат, арба
қолда. Бир жаман жери үйдиц қасындағы тайын отын келеси
базарға шекем жағылып питеди. Оныц жубы үзилсе напақапыц жубы үзилгени. Егер бир рет жубын үзип алса өзлери
зорға күнелтип отырған хожалықты, қайтып жалғап жибериўи
қыйын болыўы мүыкнн. Сол ушын Шортанбай тоғайына барын
отын әкелген абзал. Ж умагүл бул туўралы ойлаған ойын азанда Бағдагүлге айтып көрип едн, ол биринши болып айтыўға
бата алыай-ақ жүр екен, жан тәнн менен қуўатлады:
— Саған айтайын десем баталмай жүр едим. Үйдегиге кем- пир қарап турар. Барайық. Биреўлер ғой «қатын қарыўланып
қазан қайнатпас» дей береди. Қазан қайнатып көрейик, журт
не дер екен?
Олардыц бул ойласығын Төребай өзинше қуўатлаған менен
еки ийнинен ҳалықлап зорға дем алып атырған қәлшшде:
— Тоғайдыц бажбан деген қудайы бар. Сол ҳәлеклеп мий-.
нетицизди күйдирер, — деди сарсылып, оныц көзи жумылып,
бети солыған қызыл гүлдей бөртип жатты.
Бажбан дегеи сөзге Жумагүлдиц денеси түршигип шоршынайын деди. Оныц т\'синигинше ҳәмелдиц
ец үлкени бажбан,
дүньяда оған тец келетуғын бийик дәреже жоқ. Себеби биреў
баласына кейисе де «бажбан боларман дейсен бе, әбден» деп
кейийди. Еркин дәрьяны жағалаған еллер ишиндеги ец қоқта-сынлысы атанып, ҳеш кимди менсинбейтуғын Қутымбайға шекем «бажбан келди» десе, «писатында барын шығарып», ж албырақлап хызмет ететуғын еди. Бир жақсы лғери Төребай менен
отынға барғанларында сол бийик дәрежели бажбанға ушырасқан емес. Тосыннан енди жолығып қалса, не қылады?. Қудай
сақласы н!.. .
Қудай сақламады. Тоғайдан қайтысын қос атлыға тап болд п . Олар айрықша кийинген. Бәҳәр айлары болса
да,
басларында гүдидей селкплдек шөгирме. Бөктериўлеринде қулыплы
галы қоржынлар. Тоғайда жүргенине қарамастан атлары кийыешекли, безелипти. Олардыц қай түрдеги атлылар екенин билиў
қыйын. Қысық ийинлн биреў арбаныц алдын кеселегенде
«Өйбей, мыналар бир бәле етпесе болар еди» деген жаман хыял
Бағдагүлдиц басынан зуў етип түси өзгерип, дегершикке арқа*
сын сүйеўн ыенен қатып қалды. Ал Ж умагүлде. қопелимде о л -.
ле қандай күш ҳәы ерлик минез пайда болып, аттыц алдына
зып берпп шығып еди:
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— Ҳ а, нәлетий урылар?! — деп, қысық ийиклиси уратуғындай дөнип, қамшысын көтерип келип қалды.
— Қәне, отынды түсиринлер!—деди екнншиси жақынлар жақынламастап жекиринип. Жумагүл онын бешне гикленип қаран
еди, баяғы Тәжим мурт. «Өйбей!» деп бақыра ж ақ болып, зорға өзин тутты: «Усы кисиге неге жолыға беремен1»
Мурт қасындағы жолдасына сум нәзер таслап, езин танытпайын деди ме, бетин қапталына бурып, және ақ боз жүрмелинын тикирейген жалына үнилди. Жумагүл
өзин қатал тутып
женислик билдиргиси келмеп еди, олардьщ ҳүкимдарлығына
қарап өзлерин ҳақыйқатында биреўдин тоғайына келген уры
деп сезип:
— Ағалар, еглемесениз де, бесикте балам қалып еди, — деди өз еркин өзн ирке алмай.
Мурт басын төмен алыў менен ғарқылдап күлди.
— Ҳ ә .. . қ ә .. . Баласы бармыш!
,
Бағдагүл жыламсырады:
* — Ағалар, бир сапарға жиберинлер, күйеўим кесел еди.
Буларды көриўден еснеп, әлле нәрселерди ойлаған Тәжим
мурттын түси суўып сала берди. Оны қасындағы жолдасы анғарды ма, келиншеклерге деген рейимли пишинге енди ҳәм
жолдасынан:
— Қайтыл такрарламайтуғын болса кеширим береқоясыз
ба? — деп сорады.
— Мейли, балталарын алып қал онда, — деп мурт тақымын қысып жиберип, атынын саўырысына қамшысынын ушын
сыйпалай тийгизип алға жүрип кетти.. .
—Балтаны алса алсын, мынаў отынымызды сатсақ, бнр
балта болар, — деди Жумагүл қапаланып киятырған Бағдагүлди жубатпақшы болып. — Еле де жақеы болды, арбаны
төктиргенде не қылар едик.
— Қуданымнын көрсетпегени көп екен ғой. Мен үйдеги бнйшараны гейде кеш келсе, анаў-мынаў деп жазықлайтуғын
едим .. . Бәрине жанағы түк көрмегирлер айыплы екен-аў!
Олар арыстын шеп қапталына шығып атқа ҳәр ўақ бир қысым беде асатып келе берди. Жанўар ат өнкенлеп батпақты
сүзип тартын киятыр. Олар өз-ара гүнкилдескен онгимеси менен арбанын шыйқылдысынан жолдын шетинен тын-тынлап ерген бип сумды абайламады.
— Мен жанағы муртты
бурын да еки-үш
рет көрип едим,
—- деди Жумагүл Бағдагүлге бурылып ҳәм тенлескеннен сои
сөзин созды. — Еркиннин бойында баспақ бағып жүргенимде
бир жолықты. Соида да түсинин усы суўықлығы еди. Өзн пссиз
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бе, панасыз ба, үйи жоқ па, я бажбан солма билмеймен, Қу*
тымбайдикинде ҳәптелеп жататуғын еди. Қыстын күни өзимиз«
диқ усы аўылдағы байдын үйиндеде бир көрдим. Сол сапары елге көринбей ала геўгимнен турын кетти.
— Усындай мийримсиз адамла? қашан жоқ болар екен?
— Уақты сәти бар шығар. Базарға барып мен еситкен ўаз
рас болса, сенин менен бизге жақсы күн болады. Ҳаял-қызлар
еркеклерден кем емес, ақылсыз емес, оларды оқытыў керек!.. ,
дести шар базардын ишиндеги дуйым журтқа.
— Мен сени билермекен деп сорап едим, енди саған шынын
айтайын, тисиннен шығармайсан ба? — деди Бағдагүл. —•
Атын айтқанымды қудай кеширсин, анаў Айтбай қурдас «Союз
қосшы» дей ме бир нәрсенин мүшеси ғой, ол да сенин айтқанындай нәрсени айтып еди. Айтбай бийшара туғырға байлағая
қаршығадай кесел ата-енесин таслап кете алмай жүр ғой. Болмаса, ол басшылары менен сөйлесип байларды, атқа минерлерди халыққа азап бергенлерди қашшан қолға аламыз деп
еди.
— Сен оны қалай билесен?
— Бизин үйдеги менен сыбырлысынан еситтим. Аўзына беккем болагөр, Ж умагүл, өйтпесен жаман болыўы мүмкин, себе*
би меннен қеш нәрсе жасырмайтуғын адам усы жөнинде қып*
саланып сөйлеседи. Ҳәзирше жортаға ғана бурынғы ҳәкимлер*
ге жол берип қойса итимал.
— Япырмай-а?! — Жумагүл бул әнгимени биреў тынлап
қоймады ма дегендей еки қапталындағы майда торанғыл араласып өскен шабыраўыт жынғыллыққа гезекме гезек қарады
ҳэм Бағдагүлдин қолынан услап ирикти. — Олар 'ырастан-ақ
сеннен сыр сақлай ма? Мен өйдеп ойлаған жоқ едим.
— Қайдан билсин, қатынлардын аўзы жүўери гөжедей қайнайды да жүреди деген сөз бар ғой елде, соннан сон солай
шығар, онысынын зияны лгоқ ғой, өзлери аман болса болар.;
Бәри бир сенин менен бизге елге кенес берип үстем болыў жоқ.
— Солай-аў бирақ,—деди Ж умагүл. Онын даўысында
исенимсизликке аралас әлле қандай йош сезилди.—Уазда не ушын
ҳаяллар еркеклерден ақылсыз емес деди. ҳә? Бағдагүл. соны
еситкели менин көкирегим бир түрли қуўанышлыдай. Уаз жөнинде сол Айтбай менен ашылысып сөйлесип көрсем не қылар
екен, аўылдағы ҳәмме жарлылардьщ ақылгөйи сол адам ғой!
— Ёркектин аты еркек, абайлы бол, қыялы бузылып жүрмесин. — деп Бағдагүл күлкиге айландыражақ болып еди. Ж умагүл:
—Мен ҳәзир ерге шығыўды ойлап жүргеним жоқ, расын айт-.
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қанда, сол Турымбет деген ширкиндп қыймайман да. Усынык
өзи қолымдағы емизиўли нәрестенин себебинен шығар деп ойлайман. Ойламас та едим, Бул қыз ғой. үлкейип кәмалға келсе;
бетине өгей әке ширкеў. Болмаса ,ол мийримсизге енсемнин. шуқырын көрсетпес едим— Бунын дурыс-аў. Бирақ өзи сүймеген, өзи сүйе
билмеген
адамды кәп ош.ай берме! «Лт айланып қазығына келеди» деген.
Бир ўақытта түсинсе, Тазагүлин еелеп сралар. Келмесе, атыжолына бурыш-пияз. Сенин де тенин табылар.
Ж умагүл көзине қуйылған жасын ҳалақасынын ушы менен
әстен ғана сыпырды. .•
24.

Ж аўза басланыўдан гилен аш-жаланашлардын жолы больгп
қалды. Аяқ-қол узарды. Гөне-көкси кийимлер сыпырылды- Дөнгелек жағалы, қызыл жнйекли. бөз көйлек кийген дийханлар көшени, атызларды толтырды. Анаў үй менен мынаў үйге бүрсенлеп кесе-чайник, елек-кепшик алып жуўырып жүретуғын балалар
да жай парахат- Еринбей жол-жөнекей чайниклерден кеселерге
суў қуики, кепшиклердин түбине ғанғырлатып урып секирип
қайтады.
Дүйсенбайдын жайынын арқасында бес танаптай шөп өепеген тақырлық бар. Сонда бир топар жаслар топ ойнаўда. Қашармзнда турғанлар әтирапқа көз жибермей, көзлерин даў
берген Оалаға қаратып ацлысыўда. Тәрип бетте желип жүргенлердин көзлери топ қаққан балада.
Аўылдыц төрт тәрепи, әсиресе, Қегейлиден берман қараған
қандек егислик жерлер еди. Биразлары төгин төксе, биразлары
қос айдаўда- Жарымшылар да ез ислери менен машқул. Егер биреў туўрылап келип сәлем бермесе. бир биреўине хабарласпанды
ҳеш кимАт көрсе кисинейтуғын, ешекли көрсе анқыратуғын бостанлықтағы жылқылар менен ешеклердин
ҳәммеси исте, Хамыт
ағзшты кийип төгин арбаларды ыйықлап, бир-бири менея
өжетлесип жерге қарыс кирген гүндени сүйреў ушын мойынтырық аўдырыўда...
Бул коринис түсте бир майдан өзгергени болмаса, түстен нейин де өз қәддин алды.
Ерик ағашларына узақтан қарасан, басында жапалақ қар
илинип қалғандай ағарып, көмкериле көзге тасланады. Егер ақ
ат пенен ақкийим кийип биреў қасына келсе, гүлге қосылып кө19Д
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рингес еди. Көк жапырақлы қара таллар менен ақ теречлер
желпип гскен шамал менен ырғалысады.
Бәҳардиц мақпал көркин тек қыслаў
ғана бузады. Гейпара
шецгел қоралар иргесине өскен көк шөплерди қысын, қылдай
жнцишкертип жиберген. Қамыс қоралардын жынғыл қыспалары ғөне бөз шапаннын сыртынан қызыл белбеў буўғандай тырыстырып, ығындағы ж ас өсимликлерге бәҳәр лэззетин қызғанып гәрдийиседи...
Кегейлинин бийик ырашына минип, аўылға көз жиберген бир
атлы әдеўнр ўақыт турып, бул ҳәрекетти көрген сон қәндскке
түсти де, қоржынынан ақ шапанын алып кийди. Астындағы аты
да дегелейинин қыстырғышы да тысы да ақ. Ол аттын
үстинде
шалқая отырды. Бөктериўин қолы менен сыйпап қойып, аўылды
жэне көзден өткерди. «Ҳәзир ҳешким елестирмейди. Геўгимди
күтиўдин кереги жоқ! Нәтинде узақтан көрген биреў бир молласымақ адам шығар деп ойлар. Анаў ериктин тасасына барсам,
атым да, өзим де билинбеймен» деп ойлады Ол аўылға араласқанда куяш ҳаял песинликте еди. Өз ислерине қумбыл адчмлар
оны елестирмеди. Бос жүргенде ҳәнгишилик ететуғын айғырлар
бунын ақ бийесин көрип киснеспеди. Тазадан буўын урған шөплер ат ииғы астында ғана бырш-бырш еткени болмаса, қуўрақ
шөплер пышырламады. Ойынға қунығып кеткен балалар да
анғармады. Ол гүллән көзден аўлақ Дүйсенбайдын үйинин қасындағы ерик бағына сүнгип кетти. Қамшысын қонышына тығып, атты қантарды да, суўлығын салыўы менен ердин басына
илдирди. Ат әрү:-бери басын төмен нуқып, аяғы менен жер тепсиния еди Суўлық еки езиўин кесип баратырғаннан сон, шекшийип қатты да қалды. Ийеси бөктериўди шешип, қолтығына қысты ҳэм қанжыгалықтағы узын жийде саплы балтаны он қолына
тутты. Тап усы ўақытта саралаўға шыққан бай оны көре сала
алдынан шығып, әстен ғана қол алысты да, үйине қарай баслады.
— Дүйсенбай, мына балтаны ийесине тапсырарсан,—деди ол
жайға киргеннен сон балтаны еснк бетке сүйеп.
— Бул кимдики, Тәжим жан?
— Төребай дегендики.
— Түтин пулын өндирип берейин бе?
— Қәйтсен де, өзин тапсыр, бажбан берип кетти дерсен,—деп
Гэж;-м мурт қонышын гөне шуберек пенем сыпырып, төрдеги
галыўлы турған түркмени паластын үстине шықты.—Ҳаялы Ту*
рымбеттин жесири менен отынға барғанда алып қалған едим.
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Е г'и излеп бармады. Мен болса, усыныц бәнеси мепен келпа
турман.. .
— Аўырып атыр екен.
Тәжим мурт сыртқы белбеўин шешпей көк мақпал көпшикке
жанбаслады. Үй ийеси оннан асығыспысан деп сораўға батылы
бармай, гуркмени паластын ернегинде малдас қурынды.
— Қәне, тақалып отыр, сөйлесетуғын гәп бар.
— Қулағым сенде,—деп бай оған жақын жылысты.
— Баяғыда сен Турымбеттин ҳаялыи Төребай алды дегенинде
ишимнен еки миллеттин қазаны бир қайнамас деп ойлап едим.
Олардын аўыз биршилиги мени қайран қалдырды ғой.
— Сонысы мени де танландырады, ол жағын айтпа, айтсан
ишчм күйеди...
— Бәри бир, узаққа бармас-аў? Я барар мекен? Илая бармас!
Ал енди, Дүйсеке, мен сол еки ҳаялдын балтасын аларында
алып қалсам да, оларда үлкен сыр бар екенин сездим...
— Әстаўпыралла,— деп бай сақалын сыйпады.
— Ҳеш қаидай танланатуғыны жоқ, олар өз-ара сөйлесип
кетёбердидағы, мен қасымдағы бажбанды көп жерге шекем
ерттим. Еки ҳаял өзлеринин сөйлесиги ҳәм арбанын шыйқылдысы менен абайламапты... Егер сол еки ҳаялды қолға түсирсек,
бүлбилдей сайратып пайдаланар еднк. Ҳаялдын ақылы еки
көзинде болады. Бир нарсеге қызықтыра алмаймыз ба?
— Егер пайда түссе, жүдә қызықтырамыз.
— «Мен не деймен, қобызым не дейди» деген екен. Сен не
деп отырсан! Пайда түскенде жүдә түседи. Төребай дегенин барлық баледен хабарлы қусаған. Бизге бир қолайлы жери ол оғыры ақылсыз адамдағы. Ақылы болғанда жарлы болар ма еди.
Өзи де ҳаялы менен ойласып турады екен. Жақында сенин менеп Снздейлерге қарсы, үлкен шабыўыл болатуғын қусайды.
Большойлар бизин менен саған тек белин беккемлеп алғанша
жол берип қойған көринеди. Әне, сол ушын олардын бизге қарсы ҳүжими алды менен қәйерден ҳәм қалай басланатуғынын билиўге тийиспиз. Анаў Жумагүл деген ҳаял да ўазға қатнасыпты...
— Бабалар ҳаялға исенбе, суўға сүйенбе деген. Төребай
ақылсызлық етип ҳаялына ишки сырларын айтқан болса, нақолай емес екен.
— Әне, енди усы ҳаялларды аўлаққа алып сөйлесиўдин илажын қарастырыўымыз тийис.
— Екеўин де алып қашып, елсиз жерде қорқытып сөнлеш/
мақул ма?
— Ж оқ, сениқ айтып отырғанын етектен қуўырмаш төгилген
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ўақытта исленетуғын усыл. Оларды қалай болмасын сол кү*
йинде, к\н сайын жаналықты билип туратуғын дәрежеде қалдырыўымыз шәрт.
— Ҳммм, мм!—Дүйсенбай тақыясынын ернегин көтеринкиреп
он қолы менен шашын сыйпады. Тәжим мурт қозғалмады.
Сыртқы қалтасына қол суғып жез шийшесин алды да, тығынын
қос бармағы менен ашып жиберип, аўзына қуйды. Еринлерин
шүрпнпип шеп жағына жанбаслағаннан тикеймеди.
— Жумагүлди қолға түсириў ансат,—деди бай оған исенимли.—Турымбетке қайтарып алдыра қоямыз.
— Тийсе, дей бер. Мен сол қатыньщнан қорқайын дедим,
бурынлары ондай емес еди. Бизлерге қалша қарап, арысқа сүйенип шабатуғын жолбарыстай қыялланды, бирақ әззилигин сезди-аў деймен. Тилин тапса, қайтып тийиўи де мүмкин. Себеби
жесирликтин кесаоатынан азапқа қалып жүр ғой. Ал Төребайдынҳаялын ше?
— Оны өзин айландырсан қәйтеди? Маған қарағанда жассан.
Ери аўырғалы көзи көнгейленип жүрген шығар.
— Япырмай-ә?
— Менинше солай.
— Сенинше Турымбет қалай өзи? Мен ғой оны жөнкелеў
көремен. Баяғыда Нурымды атып алғаны ушын өзин атып таслай
қояйын деп едим, анламай атқанын биле тура өлтирсем, басқаларды үркитип аларман деп қорықтым.
— Жөнке екени жөнке... Бирақ менин айтқаныма жүреди.
— Оида былай; ол ҳаялын қайтып алыўдын илажын ислесин,
сен оған ҳаялларға керекли ҳәр қыйлы нәрселерди
бер. Бағдагүлди де қызықсындырсын. Менин қолымнан келер еди, бирақ
аўылда көп бола алмайман.
— Ҳәзир көзинше шақыртайын ба?
—Түнге қарай шақыртарсан. Сенин есигин де гейде қазыхананын есигиндей қыдырмайлар келе береди. ҳәзир сөйлесиўге
пурсат бермес. Өзиннин жекке сөйлескенин абзал. Мен ҳәзир кетсем бе деп отырман.
— Тамаққа қарамайсан ба?
— Бүгинге қарап турған жумысларым көп. Ал енди келгенимди ҳаялларын биреўлерге былшылдап жүрмесин баяғы күни Жумагүлди үйине қондырған екенсен, Төребайдын ҳаялынэ
былшылдап киятыр.. .
Бай ушып турып бир чайник чай менен дастурхан әкелди.
Тәжим мурт ыссы чайды еки кесеге бөлип қуйып, тез-тез суўытып, қылқылдатып тез-тез симирди де тикейди.
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ш -С ен усы адамларды өзине ғәрезли етип қоялмайган ба
деймен^
— Ғам жеме, Тәжим жан, барлық күшти иске саламан...
25

Бугин тәўир болар, ертен тәўир болар деп дәмеленип екн үй
бирден тилесе де, Төребай саўала қоймады. Еркек басқарған
хожалықлар зорға күнелтип отырған бул заманда үйде кесел
жатыўы мүшкилди аўырластырды. Илаж қанша? Еки ҳаял күш
бириктирип бийтаптын керек асын таўып бериўге күш жумсайды. Сүзек болған Төребай кеш терледи.
Қонсы-қобалардында жаны төзбей келип, ҳал-жағдай сорасып, тез тәўир болыўын тилеп кетеди. Солардын бири сыпатында аўылдын молласы Мәмбет кеселдин ҳалын сорап келип едн,
ол тамыр соғыўын көрип-көрип:
— Ғаргыстын изи бар екен,—деп кеттн.
Бағдагүл де, Жумагүл де ойласады, онын ҳаяқтан ғарғыо
ялғанын билмейди. Төребайдын өзинен сораса, ол кнсиге ғаркыс
алғандай жаманлыҳ еткен ҳәрекетин есине түсире алмайды.
Бунын ушлығын шығарып кеткен Гүлбийке болды. Ол Мәмоег
молла келип кеткен күннин ертенине азан мепен келип:
— ДДен сен ушын түс көрип шыҳтым, сен, ҳазаҳ, ҳаралы қатынга пана болып, аҳ көкирек ҳатыннын көзине шөп салып қудайға ҳарсы боЛыпсан күнине жарап турған жалғыз ябын да
өледи,— деп өзи зорға жатырған адамнын жүрегине сексеўилдин шоғын салып кетти.
Жүреги дүрс-дүрс соғып, еки ийининен дем
алып атырған
адамға бул сөз аўыр тийген менен, бас көтерип ҳештене айта алмай, сарғыш тартқан кен манлайын жыйырып тек тисленип
жатты.
Еринин басынан былай-былай шыҳпан отыратуғын Бағдагүл
қызып турды да, ўақты-сәти келер, ҳәзир жан қайғы болып атырған адамнын басында шаўқым шығармайын деген ой менен, еринин тер шықпай кеўип атырған манлайын сыйпалағ отырып;
— Әй, шабазым, аўзы бос адамлар не демейди. Жаманныц
сөзи не өзи не?1—деди даўысын соза оны еркелетип.
Қайтып олар бул әнгимеге оралмады. Ҳаялына кеўли толғач
жигит үстиндеги көрпени ийнине тартынқырап аўдарылып, әстеп ғапа «ҳыҳҳ» «ҳыҳҳ» етип, ынқылдады. Бағдагүлдеи Гүлбнпке кемпирдин келин не деп кеткенин еситкенде Жумагүл әрибери ашыўланды, сыртынан тисленди, бирақ ҳеш нәрсе ете ал*
мады.
199

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ол енди жетер-жетпестин гэпин еситип, не ушыи усылайьнша қорлана берер екен? Айдын он беси қаранғы болса, он бесннид жақтылығы қәне? Уаз айтқанлардын аснаиый сөйлегени ме
сонда? Мумкин сонша халықтын алдында өтирикти айтыў... Ол
көп ойланды. Тазагүлин емизип огырып та еки көзин бир иоқат
қа қадайды^____
Өз бахтын өзи неге қыдырып таппайды?.. Уақ, ўазшылаоға сол күни жолыққанда! Енди оларды излеп кетсе, табылар ма
екен? Табыл.мас! Ким жәрдемлеседи. Аўылда ким б а р ? .. Айтбап
большой-ше? Ел аўызындағы сөзге қарағанда, аш-арықтын кеўлин, көпти көрген большой жигит, сол ғана таба алады... Оныч
менен қалай сөйлесиў керек, уялмай нашар басы менен еркекти
қалай излейди? Күнине бир мәртебе Төребайдын кеўлин сорап
кететуғын Айтбай ҳәкисине бүгин еки күннен
бери көрипбейдн.
Н е болып қалды екен? Аўырмаса болар еди, бийш ара.. . Бойдақ
жигитти излеп барғанын биреў билсе, сыртынан күлип масқара
қылмас па екен?.. Күлсе күлсин, көкреги ҳақ, жолы дүзиў ғой.
Аўзы бослар айтар да қояр!
Манғыт аўылы бир тутас кен ел. Ҳэр ким өз жақынлары менен бе. я бир пикирлес сырласлары менен бе, бир-бирине жүдә
жийи қонысласқан. Әсиресе аўылдын күн шығар бетиндеги био
топар қақралар, ылашықлар айрықша көзге тасланып, кишкене
бир атаўға тығылысып өскен қызыл жынғыл аралас шоқ қамыслықты көзге елеслетеди. Бул үйлер аўыл бойынша жарлы уйлер,
топарында он еки, он үштей түтин шығаратуғын хожалық бар,
ал падаға қосатуғыны тек үш сыйыр. Бирақ пейли кен үйлер
болыўы керек, қыдырмайлар сол үйлерге көп қыдырады, жер
бөлиспе күнлеринде дийханлардын мәканы усы үйлер болды,
кеште де түсте де солай қарап баратырған, киятырғак адамлар.
Өйткени бул топарда Айтбай большой жасайды. Тойда, садақага хабар етилерде анаў «Айтбай большойдын топарына» айтылды ма? деседи.
Жумагүл усы Айтбай большойдын топарына жолланды.
Турдыгүлдин айтқанындай Айтбайдын өлеси кемпири менен
ғар.рысы бар екен. Екеўи еки жерде шалқасына жатыр. Үстине
жамылганлары гөне гүпилер. Бул кирип келген гезде кемпнр:
— Айтбайжанбысан?—деди басын есик бетке бурып. Ж умагүл абайлап қарап едн. кемпир көзли екен.‘Ғарры шобыт
арасында қалған өлнктей қозғалмайды. Бул көринисти көрип ол
аяп кетти. «Бул бийшараларды таслап кете алмаған туғырдағы
қарш ш а усы болыпты!».
200

www.ziyouz.com kutubxonasi

Даладағы қорада дигирманнын гүрилдиси тынбай тур. Ж у
магүл әстеи ғапа шығып дигнрмаиханаға кнрип еди. Айтбай дигирман тартып атыр екен. Жумагүлди көре сала исин тоқтатып;
— 'Гөребай тәўир ме?—деди ол ҳаўлығып.
— Питегене тәўир.
— Онда не, жайша келдин бе? Ж үр үйге барайық, ямаса днгирман излеп жүрсен бе?
— Ж айша.
Кспшигинде қосыўыстай жүўери қалыпты. Жумагүл бара
сала опы тартып берди ҳәм унды сыпырып атырып:
— Буйткенше маган неге апарып берип турмайсан?—деди.
— Ел дегеннин де садағасы кетейин, бәри де жәрдем берип
атыр, бирақ қайта-қайта пәтенге келтире бериўге уялады. екен
кнси, сизин уйлер болса бөлеклеў...
Үйге киргеннен кейин Жумагүл көп отырмады. Қысына-қысына келген жумысын айтты.
— Ҳәр ким өз бахтын өзи излеўи керек,—деди Айтбай,—жана есине енген екенсен. Мен көп нәрселерден қалып баратырман,
ғаррымнын қулагы аўыр, кемпиримнин сықылы мынаў. Меч
мәрдикарда жүргенде усы жағдайларға шатылыпты. Елдин жигитлери ата-анана өзлеримиз қарасамыз, қалаға тазаша оқыўға
кете бер десе де, кете алмадым. Бул қартайған «нәрестелер»
жибермейди, қартайған адамларды таслап кетнў маған да ансат
емес, болмаса билемен мени ен жақсы келешек күтип тур. Тезлетиў ушын тек оқыў керек.
— Ўазда айтылғанлар дурыс ой—ә?—дедн Жумагүл
шьгдамай.
— Бири ғәлет емес. Бирақ сол айтылғанларды тез иске асырыў сенин менен бизин қолымызда. Ол ушын бир нәрсеге түсиииў лазым: жекке жүрип ат шабыўға болмайды.
Ж умагүл ойшыл қәддин бузбай отырыпты.
— Айтбайжан, ақыл бериў қыйын саўда, ойланагөр, сенин
сөзин менен бир нашар. өзин гүбелек болып отқа урмасын,—
деди булардын гәпин тынлап атырған ана.
Ж умагүл бул ананын ақыллы, нурлы жүзине сүйсинип қарады.
— Яқшы, апа, яқшы,—деди де Айтбай Жумагүлге бурылып
онын қалада көргенин әпиўайы ўазшы
емес, ағартыўшылар
екенин, оларды Төрткүл жиберип отырғанын, ҳәзнр оларға «Қызыл үй» деп ат берилгенин, жақын арада аўылға да келип қалыўы мүмкиншнлигин, бирақ елеге шекем оқыўға бирде қарақалпақ қызы алынбағанын сөйлеп түснидирди ҳом сол ўаздз
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айтылғанлярдын тез иске асыуын тилесе, өзинин ҳарекет етиўя
кереклишн айтты.
26
Аўылға келип кеткен бийбелги атлылар жөниндеги ҳәр қыйлы сыпсыцлар және басылды. Бул күнлери ҳәмме өзлеринин
хожалыҳ гүмрашылықлары менен бәнт. «Егиске кешиккен ҳор
бир күн гуздин он күнине татыйды» дескен дийханлар өз-ара бириктирген қос өгизлерин жаўында да тындырмайды, жерлер аўдарыспаққа ушырап атыр. Қайсы дийханды көрсен де, ийнинде
бели яки кетпени. Күндиз де айдын жарығында
да атызларды
хәрекетке келтирил, қос өгизлерге «шуў-шуўлеген», қос ешеклерге «ҳыҳ-ҳықлаған» адам. Ал Турымбет болса дийқаншылыҳ
машқаласынан аўлақ. Рас па, өтирик пе. бай өзи берген еки
атызды суўғарып оған жүўери егип беремен деп жүр. Сол бойынша онын уўайымы жоқ. Қәлеген ўақытта байдын үйиндз
отырғаны. Бай оған Жумагүлди еслетип, күнде бир рет «қайтып алсоно», дейди. Турымбет оны сынап атыр деген ой менен
«қойса, ермек етпесе» дейди. Гәп күнде усылай кесиледи. Оныц
бай менен үйинин арасындағы тепсенгнси
шыққан ақ соқпақ,
жән-жағын көк шөплик басқан сон, сол майса шөп үстине узынына төселген бир ен бөздей дүп-дүзиў болып ағарып жатады.
Турымбет байдикинен шығып мине усы соқпақ пенен үйине
киятыр. Еки көзи айналасында, көбирек Төребайдын үй бетине
бурылады. Әнекей. ол қуяшламада отыр. «Тәўир болып киятырған ба, қалай?» деп қайрылғысы келип турды да, «усы бай менн
неге зорлай береди, онын айтыўы бойынша сени аламан деп барсам, неше пуллық киси боламан? Өзи абыройымды
көтережақ,
және жаман қатынньщ алдында шерменде қ ы лаж ақ ...» деп гүбирленип, алдына жүре берди. Үйине жақынлаған жерде соқпақт
тын ернегине атыздан суў қашыпты. С уў тартылған екендағы, бирақ усы тепингени шыққан соқпақтын алақандай жери томпайып
тур екен. «Бузаўбасларға жан енипти, туртип киятырғанына қара занғардын! «Бир бузаўбас өлтирген сийсери бийдай садақа
бергенменен барабар дейди» деп гүбирленип, аяғы менен сол
дүмпешикти теўип жиберип еди, астынан бузаўбас емес, тырнақ
тай аппақ бир тамырдын ийилип шығып киятырғаны көринди.
Дәрриў отыра сала, түбин қарап еди. ериктин шанғалағы. Жары
лып өскен. Қызық, тепсенгиси шыққан жолға да ағаш
көгереди
екен ә?. Шанғалағын ким таслаған, қалай түскен?
Бирден есине түсти. Өткен жылы байдикинен ерик жеп кияч
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I \
тырып тиси өтпей қатты деп ылақтырған шанғалағы. Енди
ол
бир түп ерикли болатуғынына қуўанды. Өйткени нәлше деген
таптырмайды, сонша дәскели бай үйинин жанындағы бағыныц
нәлшесин қайлардан әкелген? . Бирақ ол, жаман деп таслағаи келиншеги Жумагүлдин усы тепсенгиси шыққан қатты жолды
тесип внип киятырған шанғалақтай өсип баратырғанын еслемеди.
Келешегинде ойламады.
Ол жоқары қарап еди, бәҳәрдин бүгинги өткир қуяшы усы
нәзик нәлшеге нурын көбирек төккиси келгендей жарқырап,
онын көзлерин қамастырды, енди ол бул өткнр қуяшқа қайтып
қарамасқа тәўбе еткендей, көзин қыпылықлатып-қыпылықлатып
алып, сол отырған қәлпинде ири қоллары менен онын әтирап-ына
ызғар топырақ жыйнап түбин қомлады., . Үйинен бир шәцгил
суў әкелип қуйды.
* * *
Төребай менен Бағдагүлдин арасындағы татыўлыққа көзиқызығатуғын Жумагүлдин ойлайтуғыны да тек солардын ғамы.
Сырттан қараған адамға ол жынысынын ҳаял екенин сол ҳаялға тән жумысларды ғана атқарыў кереклигин умытып кеткендей.
Ерте турып үйдиц әтирапын сыпырғаннан кейинги ислеринич
ҳәммеси еркек ислейтуғын жумыслар.
"!
Аттын алдына от таслаўға қорқатуғын адам енди оны өзи ертлеп, жабыўлайды, суўғарады. Арқа мойнын сыйпалайды. Базда
Бағдагүлди жәрдемге шақырып, гүпшекти де, көшерди де майлай береди. Бир жола арбаныц бир тоғыны сынып қалғанда қацылтыр темир таўып қурсап, өзи онлады.
Ол қанша урынып мийнет еткен менен өзине-өзи исенбейту*
ғын еди. «Бәри бир, еркексиз ҳаялға хожалық асыраў қыйын!»
Кегейлиге ат суўғармаға барғанда Турымбетти көрип қалсз,
кейнинен көз тигип, узақ қарап қалғанын қолындағы жипти ат
силиккенде ғана сезип; «неге сыр алдырып баҳамды кемитемен»
деп өз жөнине кетсе де, Тазагүлинин тири жетим болып өсип, келешекте әкесиз хорланатуғынын ойлап, бойы аўыр тартып, аяғы
салмақланған мезгилде «тас баўыр адамға неге тас баўыр болмайман» деп бойын тиклеп жүрип кетер еди. Оған қосымша «Төребай менен Жумагүл қосылысып Бағдагүлдин көзине шөп салыпты» деген өсек тарап кетипти. Буны еситсе жүреги чай таргқандай болады, дизесинен димар кетип, жүрип баратырған қәддинде жығылып кете жазлайды. Сөз сүйектен өтеди дегендей шырайы запырандай сарғайды. Бирақ сыр алдырмайды. Аўлағында еки қолы жағасында; «Душпанныц үстине шығар қуДайым.
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Қара жол қатын атаидырмай Төребайдын жанын қалдыра
гөр ».. . Сон өз исине мөнтийип кирисип кетеди.
Теребайдын қуп-қуў жүзинен тер шығып, бети берман қараған ақшамда бунын да жүзине қан жуўырды.
Бети бермаған қарап киятырған бийтаптын кереги сорпа. Қане оған таўықтын сорпасы үзликсиз бола берсе! Ҳәзирги жағдайда оларға шажлық майдын табылыўы ақыр заман. Төребай булардын ҳәммесин сезеди. Сонлықтан ол хожалықтағы кемтарлыққа қайыл. Питегене тәўир болып тамаққа иштейи ашылса дз,
«маған анаў , маған мынаў керек» деп қеш нәрсени күсемейдн.
Деген менен онын тамаққа иштейи бәрине де белгили, бул үйде
пулға жүретуғын қәдирли не зат бар? Аўысығы, сирә жоқ. Бийтап ушын барлық имканиятлар изленди. Қалаға отын апарыўға
ат кеселленген. Алдына таслаған бедени жемейди. Бул жағдайлар күни-түни ерине пәрмана болып жүрген Бағдагүлдин деееин
алды. Не ислерин билмейди, тек гүрсинеди. Бийтап еринии қәм
Сәнем менен Жумагүлдин
зенинлерине тийип алмайын
деп
оларға сыр алдырмаўға тырысып бағады. Сәнемнин де ойлайтуғыны Төребайдын ғамы. Сәнем «Өлгенде ысқатыма қойылар,
жуўган адам жеркенбей кийер» деп сақлап жүрген шатыраш
көйлегин де бир мәкийен таўыққа аўмастырды. Бул еки күнге
напақа болды. Жумагүл аўлағында да ойланып көреди, сатқандай ҳеш нәрсе таппайды. Қаладан
алған айнасын
сатыўдан
басқа илаждын санлағы көринбеди. Қудайы жарылқап төрг
мүйешли отырма айна да өз орнын тапты.
Епди ҳеш илаж жоқ. Жумагүл күнде бир неше мәртебе қораға кирип, аттыи ояқ-буяғын көреди, бийшара ат төрт аяғыныц
үстинде де тикейип тура алмай жатырғаны. «Қ ақбас кемпирдиц
түси келмесе болар еди» деп иши гүптикейленип, бунысын ҳеш
кимге билдирмейди.
Бир жола отырып-отырып опы қандай да бир күш бийлеп кегти. Аўылдын ақсақалы жәрдем бермес пе екен? Ж ас үлкен
ғон, Айтбайдын айтқаны, ўазда еситкенлери рас болса, ол жәрдем бериўи тийис. Себеби ол ел үстинен қ-араған адам. Уятты
қойып сорап көриўи керек!
Ол үйде ҳеш кимге билдирмей
ақсақалдикине
туўрылап
баратыр еди, бахытына онын бир ж аққа атлы кетип
баратырғгнын көрип қалып. алдын кеселей
берип еди, ақсақал да
буған туўры жүрди. Жақын гезлескен жерде Ж умагүл өзин тутып
тура алмай;
—Ақсақал аға, иркилсенпз жумысым бар еди,—деди. Ҳаял
түўе еркеклер бүйтип жолдан ирке елмайтуғын ақсақал атыныц
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қуйрығынан биреў тартып қалғапдай гилт тоқтагапын бипмей-ақ
қалды
! — 1еребай аға жатқалы аш отырмыз. Соган жордем еорайжақ едим.
Ақеақал ат үстинен Жумагүлдин бас ораўына. етеги тирсегин
жапқан қызыл бөз көйлегине, желкесине т\'скен бурымынын
ушына қосылған узын жемелегине ҳәм онын ушына байланып
жаўырнын басқан еки сары гилтине аяғындағы
нәҳән шерим
геўишине қарап-қарап:
— Яқшы, үйине қайта бер, бир батпан жүўери бергизип жибгрейин, — деп атынын басын изине қайырды. Ол мутқа бере ме,
қарызға бере ме Жумагүл ашымайрық сорамады, бирақ булардан қорқып жүре бергенше тартынбастан керек-жарағымды сорай бериўим керек екен ғой деп ойлады.
Үйинин қасында кели түйип турған Турдыгүлди көзи шалып
соныкине бурылды.
— Кел, апаж аны м !.. — Келсабын үйге сүйей сала Жумагүлге қушағын аша жуўырган Турдыгүлдин даўысында иренжиўдил
белгиси, ал ишки сырын анығырақ бнлиў ушын түрткилеп сораў
берсен жылап жибергендей кейип бар еди.
— Саў жүрсен бе, қарагым? . . .
— Ш үкир... Үйге кир, апам да, ағам да жоқ. Кешке шекем
келмейди.
Бир аўылда турғанына қарамастан сийрек көрисетуғын мурындық апа менен сннли анақ-шапақ болысады. Турдыгүл тез-тез
сөйлеп, ағас.ы менеи апасьшын Жанабазардағы иншаннын үйине
кеткеиин, прге көрип буны узатыў ушын күн белгилеп қайтатуғынын антып берди. Бирақ ол буған күтә-күтз наразы, ал Айтбандыи көринбей кеткенине күтә қапа екен. Жумагүл Айтбайдын ғаррысынын, кемпиринин ҳалын, солардан шыға алмайтугынын түсиндирип еди, олар туўралы адамлардан, Айтбайдан
аўызеки еситкен менен үйине барып көрмеген қыз Жумагүлднн
гәпине қарап көзи менен көргепдей; «Бийшаралар-ай» деди,
қынланып.
— Мен соларға хызмет етиўим керек. Сақалы қуўдай ийшанға кеткенше асылып өлемен,—деп кез жасын жумбай-жумбай
төкти.
Жумагүл онын басынан сыйпалады.
—• Ж ылама, қарагым, өлимди ойлама. Сенин менен бизин
гамымызды жеп жүргенлер көп екен, бирақ өзлеримиз қосыяа
қарманбасақ тезленбес пе деймен,—деп ўазда
ҳәм Айтбайдан
еситкенлерин, асықпай айтыў ушын жайласып отырды...
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Жумагүл Турдыгүлден бир шийше сары май әкелди. Кеште
бир батпан жуўери де келип үйдин иши абаданласты да қалды.
Тамақца иштейи ашылған Төребайдын кем-кем кеўли сергекленип киятыр е-ди, сонлықтан мине, ол төсекте жата бериўге шыдамай қуяшламаға шығып отыр.
Жән жаққа
қарап аўылдыц
ишиндеги ҳәрекетке көзи қызықты; Онын да халық қатары өткен
жылы алған бир танап жери бар. Нле суўғарыў былай турсын.
төгилген жоқ, ол жатқанда ериклер гүллеген жоқ еди. Дүйсенбайдын үйинин қасындағы ериклердин гүли де төгилипти қашшан.
Көрмейсец бе, егис өтип кете ж а қ !. . . Ол қалтырақлап қыспаға
асылып турып, атынын ерманы сипседей қуйрығын, үпелегин тецлеп қырыққан қамыстай жалын, тарамыс-тарамыс қоллары ме*
нен сыйпалады.
Сон шөцкериўли
арбасыныц қасына келип
өйер бүйерине үцилди.
Еринин шыдай алмай рузгершиликке араласа
ж ақ болып
жүргенин көрген Бағдагүл көптен бери исленбеген исине өкин*
гендей;
—■ Бетиц берман қарады ғой, шабазым, енди сени үйде қалдырып, ертец азаннан баслап Жумагүл менен атызға төгин төгемиз,
— деп еди, Төребайдыц кеўли қарар таўып, үйге қайтып кирди.
Олардын атызға төгетуғын тайын төгин-дәриси жоқ еди. М алы болмаса қайдан болсын! Аўылдыц күн батар бетинде, Кегейлинин бержағында қырық-елиў танаптай ойпатлаў тақырлықта
шеқгел өскен. Бул шецгеллик бәҳәр басланыўдзн өртенген едн,
ҳәр жердеги сояў-сояў шецгелден басқа ҳәмме нәрсе жанып,
жерге қара кийиз төселгендей болып жатыр. Мине, усы өртенликтен намбар ислеп алыў керек. Онын да жүзиндеги күл аралас
мағызлы топырағын алмаса, бир тебиктен аржағы жарамсыз.
Қалай болмасын.төгинди сол кәрадан излеўге Төребай кенес бергенликтен қос келиншек алагеўгимнен арбаны жегип, усы шенгел өртецликке кетти.
Еринин бас көтергенине кеўилли Бағдагүл де тынбайды. Қолындағы нышлы бели ажырықтын тамырларын пытырлатыл
жерге сүнгийди, арбанын ултанына дүрис етеди. Жумагүл арбаны төгип келемен дегенше гилен мағызлы топырақты бир жерге
уйип, келеси арбанын жүгин ҳәзирлейди.
Ҳаўа азаннан баслап қуйланған еди. Гөне көрпениц пахтасындай буўазақланған бултлар, күн аўаман дегенше аспанды
қанлап. көмирдей қараўытып ҳәп заматта ақ қуйып кетти. Олар
©жет ҳаўаныц пейлине қарсы және өршелене түседи. Қоцеы атыз*
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'^арда көринген арбакешлер, қосшылар жумысларын туўарса да,
шенгеллердин түбинен қара топырақ жыйнаған Бағдагүл, арбанын шүйлигине асылып атқа күш қосып арысқа бой таслаған
Жумагүл бирине-бири «қояйық» деп айтыўды намыс билип, ис
пенен қулыперен. Батыстан күн шығысқа орыи аўмастырып, ген
гейде керисинше жарық етип көз қамастырғен шахмақты ҳаслан менсинбейди.
*

*

*

Жаўын басланғаннан-ақ оларды қайтып келер деп күтинген
Сәнемнин шыр-пыры шығып, еки келиншекке рейими келип отырған Төребайдан тақат кетти. Еки қулағы далада. Бир нәрсе сытырласа, олар арбаны әкелеатырма екен деп терезеден қарайды.
— Кемпир, өзим бармасам қайтпас, екеўи де өжет! Ҳаўа буэылысқанға қудай недәра усындай қылады деп өжетленип жүргенине қара! — деп Төребай есик беттен таяғын қолына алғанша
сөйленип, ҳаяллардын ғайратына ишинен ырза болып көзлерп
күлимлеп ж үр. Онын аўырыў ҳалына қарамай далада «Тасыртасыр, тасыр-тасыр» тынбай жаўын жаўып турғанында шығыя
кетиўи, аўырыўды қоздырып алатуғынын сезген Сәнем;
— «Дийхан жаўында тынады» деген, келер, — деди.
Жаўын кем-кем пәт алыўда. Сәнемлердин ылашығынын төбесинен суў үзликсиз ағып тур. Тек тамньщ иши қурғақ. Кемпир
қуўрақ отыннын ҳәммесин ишке тасыўда. Бир ўақта;
—Ҳарма, бийтап—деп қос келиншек кирип келди. Олар тап
суўға сүнгип шыққандай еди. Оттын жағыўлы турғаны жақсы
болды. Келе сала денесине жабысқан көйлеклерин аўмастырыўға кийим таппай, ошаққа абынысып-абынысып отырысты. Төребай печьке қуўрақ отын салады. Усылайынша олар өзлери менен өзлери болып атырғанда, қәпелимде, Турымбет пайда болды.
Онын ўақытсыз кирип келиўи үй ишин әжеплендирди. Сөйтсе де
сыр бермейин деген қыял менен Төребай орнынан турып, төринен орын көрсетти. Бағдагүл де ери менен қосыла түргелдк.
Үстнне ер адам кирип келсе қыздын да, келиншектик де,
кемпирдин де орнынан турыўы парыз. Соньщ ушын да «алпыс
жасар кемпирден алты жасар ул уллы» дейди наймыт уламалар.
Сонын ушында Сәнем ақлығын қушақлап орнынан турып қазантабақ бетке қарап шегинди.
Жумагүл сонша азапларына қарамастан, Турымбетти набада есине алса, түн ишинде гүбирленип, гүрсинип уйқысыз шығатуғын еди. Бирақ бунысын анасына билдирген емес. Себеби,
онын отлы жүрегине тағы да қоз салып алыўы мүмкин. Жумагүлдин Турымбетти шыныменен жақсы көретуғынын билсе, пер207
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/
зентиниц бир майдан сарсылғанын көргиси келмейтуғын апа^
екн жасты бир-бирине косыўға мүмкин имканият қарастырар
Турымбеттин танаўы тартылып,
жағынын
жүни үрпейип;
көзлерп масаладай жанып,
ашыўлы кирген еди.
Шырайында
қан жоқ. Боздын орпан топырағын бетинин еки алмасына сүйкеп жибергендей бозарған.
Бурынлары ол усындай кейипте келсе, Жумагүлдин бир таяғы тайын, жылар қабағы тартпаса да, бир сынсыўы бар еди.
Ҳәзир цанша ғәзебетленип келген менен айрылысқан ҳаялына
нйнедей тэсир ете алмады. Жумагүл оған қапы ашылған ўақытта бир қарап, ким екенин билгеннеп сон ошаққа абынып отырган қәддин бузған жоқ. Орнынан баз-баяғы турмады. Бирақ
ишинеи онын келгенине қуўанышлыдай!..
Қолдан ғарбызын түсирген жигит ет ашыўын сорпадан алайын деди ме, я Жумагүлге жини тырысты ма, яки өзи билип
иследи ме, жас үлкен Сәнемнин қолынан алмады, аманлық-есенлик сораспады да, Бағдагүлге әстен ғана «аманбысан!» деди де,
төсекке шығып сазырайды. Оннаи сон Төребай менен де сөнлеспеди. Үй ишиндеги сес-сыпасызлық бир кесе чай ишимге созылды.
Женилген болып сыр бермейин деген қыял менен Ж УыагҮл
еле бир орында. Сәнем шыдай алмай ақлығын қушақлаўы менен
Шығып кетти.
Бағдагүлдин тилеги:Жумагүлдин Турымбетке хабарласпай
қалыўы еди. Бирақ үйге келген адамға барын асып берип \-йренип қалған Бағдагүлдин көп отырыўға сабыры жетпеди. Пуштарлап қойған отынларды сыйдамлап
печьке тығып,
қуманға
суў қуйды. Бағдагүл печьке жақынлаған сон барып, Жумагүт
кейин бәсип отырды. Ал шығып кетиўди өзине намыс билди.
Үй ийеси қолтығындағы көпшигин Турымбетке усынып,
өзи
гөне гүписин жумбаршақлап шығанақлады. Ол Жумагүлдин тил
алғышлығына, биреў келсе, орнынан ушып туратуғынлығына
ҳайран қалып «нағыз Бийбипатпанын қызы-аў» деп пәмлейтуғын еди. Турымбеттин бийорын келисин байқап Жумагүлдин табжылмай отырғанын ишинен мақуллады. Усындай ҳөккиге усы ке
рек! Ж албырақласан, мойнына мине береди!
Кирернн кирсе де, үй ишиндеги тым-тырыслық Турымбетттщ
аўызына бөгет басып, Жумагүлдин адам келген екен ғой сирэ
деп, орпынан турмаўы лал етти. Киргенде айтажақ әнгимелери
де бар усаған едм, үй тпиндеги жағдайдан онысы пуш тэризли!
Ал сөйлемсй кетнў оған не деген қыйын? Гәпти педем баслардын есабын таппай, ашыў кернеп, асқынып келген жеделли
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кирегине Жумагүлдиц қозғалмай отьгрыўы тәсир жасады ма,
жүреги чай тартқандай силкинди. Асқабаққа түйилгендей қылғынып жутынғанлықтан узын кегирдегяндеги түйин жоқары-твмен жылжып турды.
Төребай онын қандай да бир мақсет пенен келгенин түсинеди,
бирақ сонша күн аўрып жатқанда «қалайсан» деп ҳал сораўға
жарамаған адам менен сөйлесип не исим бар дегендей, ол да шығапақлаған қәддин бузбады .. .
Турымбет түпиригин үсти-үстнне жутынып әри-бери отырып
бақты. Өзлигннен шан шығара алмады. Бағдагүлдин отқа қойған
қуманы да қайнады. Отырыспаға биринши араласқан нәўше қьпжнгитлердей қәмме ләммим.
Тақаты кеткен Турымбет орнынан қозғалды. Еринин ҳәм Жумагүлдин ырабайын анлаған Бағдагүл де тек орнынан турып,
жол босатқаны болмаса «нан же» деп айтпады.
— Жайша келиппедин? —деди Төребай тым-тырыс қала бериўди нақолай көрип. Турымбет жуўап берместен қапыны сарт
еттирип жаўып кеткен сон, Төребай бир мырс етип күлди.
— Ж умагүл, дурыс иследин! Сеннен басылды.
—Ҳаялдын да еркеклерден периштеси басым болатуғынын
билип қойсын, — деди Бағдагүл күлип.
27
Дүйсенбай Турымбетке айтарын айтып, үйретерин үйретип
болған сон тежестирмеди, ж ас жигит ашыўлаиса ж аман, онын
устине ол ж ас жигит болғанда да мойынтырықты пашақ-пашйқ
ете-туғынлардан. Ал өзинин питкерген белгилп баслы иси, танландырып қуўантқандай жаналығы болмаған сон бармайды дк-.
Әсирисе Төребайдикинеи пәнт жеп кеткели мушына түпириўл».
Кеште төсекке кирсе болды, алмайтуғын шаҳорп жоқ. Ҳәмменк
бир шыбық пенен айдап жибергиси келеди. Тнсленип-тисленип
жатып, усыннан тан атса болар, сол Жумагүл менен, я Бағдагүл
менен қудайдын не салғанын көре қалайын деп турады. Азандз
баяғысы, қәдимги күнбасланады. Аўлағында дусласпайды ола.р.
Жүўери егисинин питкен күнлери едн. Төребайлар да бир танап жерине жүўери егисин тамамлады. Бул күнлери тоғайға
отынға барыўға бажбанлар жолатпайды. Үйлер ушын тек тандыр отын ўақты менен болып турса болғаны. Қоқтасынлы хожалықлар жалпылдатып
от жағып тандыр
қыздырады, ал кәмбагаллаўы жарты қазанға нан қатырыў ушын тамызық
қылады. Сол ушын бүршиклердиц арасынан қурғақларын бояилардьщ сояўланғанларын әкелиў жеткнликли.
14-
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Күнде азанда үйинен кийинип шығып, Төребайдын үй бетине
нәзер таелап қоятуғын Турымбет отынға баратырған Бағдагүл*
ди ацлап қалды. Ол алысыраққа баратырса керек, қолына шуўмақлаўлы арқан менен үлкен орақ алған.
— Мейли, усыны айландырайын, — деди гүбирленип ҳаялдын
узаққа бет алғанын көрген сон. — Бай ағамнын айтқанындай,
қайсысын қолға түсирсем де бәрибир.
Ол үйине тез бурылып, еки қалтасын қампайтыўы менен шықты. Күн батарға қарап баратырған Бағдагүл гүллеген
шенгелликтин арасына кирип көринбей кетти. Турымбет оннан адасып
қалмаў ушын аяқларын шаққан-шаққан басып, гә жерде мойнын
қутандай созып қарап, изинен анлып жүре берди.
Кегейлинин қәндегиндеги сасық шалшық суўлы ойпаттыц
әтирапы тығылысқан боян еди. Араларына шенгел жарыса өскен.
Гүллән шөплер аспан менен түслесип, көк мақпал жапырағын
жамылып, бурынғы қуўрақ түбирлерин бүркеген. Бағдагүл қәйерден молырақ қуўрақ шөп табар екенмен деп, аншыдай ҳәр түпке үцилип, қалын боянлықтын арасында жән-жағына нәзер таслап қойып, бир түп бояннын басын түйди де, түбине арқасын
қойып, тип-тик өскен бир шоқ ж ас боянды қайырып жиберип,
түбириндеги қуўрағына орақ салып атыр еди, шөплер сатыр-сатыр ете қалды. Ҳеш нәрседен елецсиз жүрген Бағдагүл селк етип
басын көтерди.
—Ҳ аў, күйеў бала, сенбисен?— Бағдагүл оны Жумагүл жө. нинде шағынып жалбарыныў ушын киятыр екен деп ойлап деги-шкен еди.
— Отыр, Бағдагүл, — деди Турымбет арқан жатырған жерде өзи отыра салып.— Менин саған базарлығым бар.— Ол қалтасынан үш қостай ж упқа, күн менен шағылысқан гүмис билезик пенен қызыл қаслы гүмис жүзик шығарды.—М ә, ал!
— Ҳаў, дүзлескенбисен? Арзынды айта бер!
Турымбет бирден не дерин билмей тығылды.
— Жумагүлди қайтадан алмақшымысан? —■ деди ол жигитти көп қысындыра бермейин деген ой менен. — Ала ғой. Тилин
тапсан, бурынғыдай зәҳәринди жая бермесен, оныц сен дегени
сен деген. Базда уйқысынан...
— Ж оқ, ол емес, — деи Турымбет көзин жумып, Бағдагүлге
изин айттырмай, бирден ийнине асылды ■— Мениц қыялым саған
кетип ж үр.
Жигиттин жабадай ири, жүнлес қоллары мойнына түскенде»
Бағдагүл шолпыдағы балықтай шапшыды;
— Ҳ аў, сеники не, сеники? Жин урған ба, сени? . . *
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' | — Багдагүл, маған тиЙ. Менин турпатымды, күшимди биле1сен бе? Төребай сонғы гезде аўрып иләнәзик болып қалды.—Ол
келиншектиц серменген қолларына ерик бермей қушақлап жүрип
сыбырланады. — Бағдагүл, мен саған ашықпан. Егер маған тийгин келмесе, менин менен ж ү р .. .
Бағдагүлдин еки қолы арқасына қайырылып.қапсыра қушақлаўлы, қәр жағына туўлап көреди. Жаздырыла алмайды. Турымбетти басы менен дүккиси келип, ояқ-буяққа былғанлайды. Басынан орамалы да түсип қалды, ер адам алдында басын
ашып
көрмеген әдети бойынша
алақаны
менен
басын баспақшы
болып, еки жағына олай-булай буралды, оған бос қол кәне. Үстиндеги гөне шолақ
бешпентиниц
шалғайы
да жыртылды.
Өзин ҳәр жаққа урған менен пайда шығар түри
болмады. Ири
қоллар жылжытпайды. Тисленип алған. Екеўи де пыснасып, ын*
қылдасқан талас басланды. Турымбет оны жығажақ қалай болмаеын бир қырынлатыўға ҳәрекет етип бағады. Үш қос жупқа
менен билезик, жүзиктин қайда қалғаны да умытылды. Келиншек астынғы ернин тислеп, босанғысы келип
түргелди. босана
алмайды. Сол жүргенде онын еки көзи орақта. Қайда қалды
буйырмағыр? Жаны көзине көринип
намыс қысып турғанда,
орағы қолға илинер ме еди ҳә, сений!. . . Усындайда болыспаған
қудай бар ғо й !. . .
Турьшбет қолларын босата берип, мойнын таўлап, айқастан
қаны қашып бөздей болған келиншектин бетине ернин тийгизип
шорып еткизди.
— Әй, арсыз, ҳарамы!!!
— Жаным, қойса.Төребайыцда не динке бар? Өмирдин қызы
/ын саған мен көрсетемен...
Он бетин шорып еттирип, шеп бетине аўыз сала бергени Бағдагүл уўдар-дуўдар болған басын бирден төмен алып, жоқары
көтерип жиберип еди, жигиттин аўзына сақ ете қалды. Ол тисинен аққан қанды қолы менен басқаны мәттал. келиншек сыптырыла жөнелди. Турымбет онын қашып ҳеш жаққа да кете алмайтуғынын билген сон, қалтасынан қол орамал
алып. ылғый
қан түпирип жүрип, изинен бир қарады да, шөкке түсип отырды.
«Орақ қайда?» Бағдагүл асығыслық пенен жән-жағын излеўде. Онын қашып қутыла ялмайтуғынына көзи жеткен менен тыйық излейди деп ойламаса итимал. Турымбет тисинин қанын
қайта-'.:айта түпирип орнынан тикейди де, оған жақынлап келе
берди. Арада үш кәдем қалған ўақытта орақ табылды!
— Қәне, жақынла, мойнынды орып, қолында қан болайын!
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Жигит күшиие исенген менен тыйықтыц аты тыйық! Жақынлаўға жүреги даўамады, жақынлай койса, кэкирегн ашыўға буўлығып турған ҳаял күши жеткенше ҳәрекет етип, бир жерин ж аралаўы гүмансыз. Сөйтсе де ол ҳаялды сынамақшы болып, әстен
ғана алдына жүрип еди, Бағдагүл ораҳтын сабын қос қоллап услап, ушын төмен қаратыў менен жоқары көтерип силтей берди.
Бирақ бул орақ көзге көринбейтуғын елпил самалдан басқа ҳеш
нәрсени кеспеди. Турымбет жақынлай алмай тек узақтан жалбарыныўда:
— Бағдагүлжан, қойса ашыўды... жолыца тасадықпан. Сен
ушын жан берейин!...
— Жлн берг.ен жақынла!—дейди Бағдагүл тисленин.—Ө т ш ,
елим бир өлим! Көрейин усы.
— Япырмай, такаппырлығына сениц,—деп Турымбет күледи.
— Жьнимди тырыстырып күлме! Сен қусаған өгизден м е т н
қостарыыныц өлимтиги артық, ийт ширкин!...
— Бай-бай, есин жоқ па сенин қалай? Мен саған бүйтип арқаламай отын тасытып қоймайман. Соны түсинесен бе?
— Көп көпире берме! Хожалық ушын жумыс ислеў ар емес.
Әўели өз ананнын отынын тасы!
Екеўи де ҳалықлаўда. Жүреклердин дүрсилдиси бир-биреўине естилгендей. Турымбет бул ҳаялдан пайда шықпайтуғынын
билгеннен соц әстен барып бояннын арасында шубатылып жатырған жупқаны алып бүклеп-бүклеп қалтасына салды,
— Жүзикти қайтып бер!
•— Таўып ал, өз дүньям өзиме болады,—деди Бағдагүл оны.ц
қасына жақынлаўға қорқып.
— Ж оқ ғой!—Турымбет ҳәр жерге үцилип, көз астынан сығалайды. Ойы— абайсызда бирден умтылып, ҳаялға тәп бериў!
Бағдагүл кем-кем кейин шегинип баратыр. Бирақ ол да Турымбеттин жүзикти тезирек табыў тилегинде.
—Әне, аржағындағы боянныц астында,—ол жалтырап атырған жүзикке орақ шошайтты. Турымбет таўып алды да, еки бармағынын арасына қысып:
— Билесен бе, буны Хийўаныц зергери соққан,—деди көз алдына күнге тутып турып.— Келген дәўлетти__ қайтардын. Есин
болғанда, алар едиц. Мени сүйер едиц. Жарымес болмағанда
Төребайға тийесец бе, сени адам деп бурылып жүрген менде
ес жоқ.
Ҳаял үндемеди. Турымбет әри-бери басын қасып-қасып турып
нәйлаж түрде Кегейлинин бийик ырашына қарай бурылды. Ол
тәўир-ақ жерге кеткен соц Бағдагүл басындағы орамалын дүзес^
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тирди, үстн басын қақты, сон арқанын алып, аўылға жақын жер*
ден-ақ отын табарман, ширкин тағы айнальш келер деген ой ме«
нен боннлықтан шығып, артына қайта-қайта бурылып қараў менен кетти.

28
Мацғытлардын дийханлары быйылғыдай шад болған емес.
Жерлери бар. Кимиси қарызғардан, кимиси аяқ суўдан суўғарып
еккеп егинлери өрре-ерре тура қалды. Жүўери атызы ма, мәш
атызы ма, қаўын атызы ма, қулласы, жаман көзден сақлаўдын
белгиси—сырыққа қағылған қуў геллелер көбейди.
Днйханлар өз-ара; «Манлайымызға шыр питетуғын күнлер
бар екен», «Болынойлардын күши күш», «Байлар да сынды».
«Қудай адамлардын көкирегипе нур қуйып, жақсылық етип
атыр», десип ғаўқылдасады.
Бәҳәрде гүнде менеи сүрип еғилген егинлердин ҳәммеси жалпыламай суў талап етнп, алды суўғарыўға қарап
еди, дийханлардын қуўанышлы ғаўқылдысы сағасын байлаған жаптай тыйылды. Себеби бай олардын жерине суў аўыстырмай, бәрин
өзине қаратып, атыз-атыз жерлерин суўғарыўды баслады. Оннан
аўысқап бир қулақ суўды шалыгершиликке бурды. Дийханлардын көпшилиги жер бөлиспе күнлеринде пайларына жер тийгени
не мәзи мәсирип, байдын гилен бийикти оларға емин еркин бөлистиргенлигинен бийхабар қалғамлығы енди бнлинди. Суў ҳеш
қайсысыникине жараманды, тек Дүйсенбайдын атызларына ғана
жайылып ағады. Төребайлардын соры қайнаған бир танабы
дөнес екен. Еккен жүўерисинин туқымы қалмай көгердидағы,
қырқына келген сон суў талап етип, қайыстай жапырақлары жаўында қалған қағаздай сарғайып, солыўға мейиллеиди. Жылда
дақылы болмай, көзи қорҳып қалган Төребай туқымды да жийи
сепкен еди, атыздыц саўтанақ жерн қалмай көк басты. Бунысы
шеп болмапты. Шетинен сийреклетип қалаға сатып келеди.
Еки хожалықтын гүллән жаны бүгин де жапа-тармақай исте.
Жумагүлдин қолындағы полат гешкирти жабайы шөплердиц
түплерине сүнгийди. Бағдагүл де оныц менен жарысқандай шаққан-шаққан ҳәрекет етеди.
Ақлығын дизесине мингизген Сәнем «ҳайиў алланы» даўысынын барынша айтып, атыздыц басында булардын бақлаўшысындай сыртынан қарап отыр. Анасыныц ҳәйиўи арасында қызыныц
«әў-әў» дегенин еситкенде, Жумагүлдиц
истеги қумбыллығы
артып, алдыидагы 'жүўеринпц ҳоммесин жапырып кететуғындай
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жулқына-жулқына ислейдн, бирақ изинде бир түп шингирик
қыйсайып қалып атырған жоқ.
Қапталына тенлескен Бағдагүлге өзи билетуғын бир сырды
айтпақшы болып, турады, және иркиледи, онын ишки дүньясыи
байқай ма, Бағдагүл оған;
—■ Көзлеринде не бар?—дейди де, изин айтпай иси менен бола
береди. Жумагүл жени менен жортйға көзлерин сыпырады. Бирақ иши ғым ете қалады; Неге көзлеримнен гүманланады? Еринен қәўип ететуғын әдетин және баслап киятыр ма?...».
Ол ойланып-ойланып ашылысты.
—- Қөзлеримизде сыр жоқ, Бағдагүл. Анаў бизин мурыидық
синли биреў менен кетежақ екен...
— Ким менен, Ж анабазардағы ийшан менен бе?
•— Әкеси сол ийшан менен қаўын писикке ўәделесипти. Бирақ ол әкесинин айтқанын қылажақ емес...
Ж умагүл мурындық синлиси менен сонғы сөйлескенинде оныц
қандай кыйыншылықты бастан кеширсе
де, ийшанға тиймей,
Айтбайға бас қосыўға қуштар екенин мақуллаған еди, енди ол
қыздын Айтбай менен қашып кете жақлығын ҳәзирше Бағдагүлге де айтпай турғанды мақул көрди. Сонынан биле берердағы
және биреўлер еситип қойса, машыншы әкеси алдын алып уялмай өз қызына жаманлық етиўи мүмкин. Себеби, ол машыншынын айтқанынан Дүйсенбай түўе ақсақал да шыға алмайтуғьш
көринеди. Жумагүлдин қыялын өзинше түсинип, Бағдагүл сораўын қайталап бермеди.
Сонық арасында Айтбайдын өзи келип қалды. Ол кемпирдин
қолынан алып, буларға ҳармасын айтты да, Бағдагүлден Төребайды сорап еди, өйтеўир бир күни кеште суў беремен деген ўәдесине инанып, үш күннен бери Дүйсенбайдыц шалысын егип
жүргенин айтты
Айтбай үнсиз, басын кесесине шайқап-шайқап турып;
— Жүўерициз жүдә шөллеген екен,—деди.
■— Несин айтасан, қурдас, жер алып басымызды бослаймыз
деп, бул байдыц жумысын және ислеўге қарады ғой журт.
Окрисполкомға барып арзасына инабатлы жуўап ала алмаған Айтбайға бул хабар қатты батып кеткен секилли, жүзи шанғытып сала берди. Себеби үш күнликте ғана
бес алты дийхан
бай менен суў үстинде төбелесип, Айтбайдыц араласыўы менен
ол суў беретуғын болып еди. Ол ўәдесин бузды. Айтбай сонық
ушын қасарысып, даў ақсақалдан шешилмеген сон, окрисполкомге кеткен едғт. Минекей оныц жоғында
бай сумлық таўып,
егинге қыстаў ўақытта ҳақ кеўил дийханларды өзине қаратып кө214
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кирегиндегисин ислетип алмақшы. Бәлким, ол бетине қаратпаў«
дын да илажларын ойлап т а б а р .. . Ҳә, сений ҳәзир Дүйсенбай ал*
дында турса, окрисполком болмақтан оннан үлкени қуўатласа да,
бүркиттей пәнже сала қояр еди, әттен'...
Ол өзин тутыл турыпты.
— Мынаўын солып қалмай ма?—деди ол алдына бир еки
адым атып Жумагүлдин бирленген ғаўышты баўлап атырғанын
көрип.
—Ертен азан менен қалаға әкетемен—деди Ж умагүл.
Айтбайдын ашыўы тарқап:
— Онына келиппен,—деди.— Қалаға барып едим, асығып
қайттым. Әсиресе сен ушын асықтым. Себеби бүгин түстен кейин
қалада ўаз ашылмақшы. Уазда Төрткүлден келген Иванова деген орыс ҳаял сөз сөйлейди дейди. Сол ҳаялдын сөйлегенин кө?
рип қайт демекши едим, усы сапары қалып қойма.
Ж умагүл ғаўышларды тез-тез жыйнап, арқанға буўды, Бағ->
дагүл атты жетелеп әкелди.
(.
Айтбай онын атына жүгин артысып, қалаға жөнелткеннен
кейин аўыл аралап кетти.
Ол жүрип, киятыр. Растан да атызлар босап қалаж ақ болып
тур. Небир қаўын атызларында еки үш ғана пәлек қалган.
Ал
Дүйсенбайдын ериклери мийўелеп, тамынын әтирапына қорша*
ланып егилген қара талына шекем жасарып дөннп тур. Жайдыц
батыс қапталы менен қублаға қарап өтип еди, айналасы жигир»
ма-жигирма бир танаплық аланлықта дийқанлар үймелесип жў*
мыс ислеп атыр екен. Оларды атлы айланып шаўып, ҳәр жер
ҳәр жерде иркилип, қамшысыньщ ушы менен жерди көрсетип
жүрген Дүйсенбай көринеди. Ийнине бел салған дийханлардыц
биразы атыздан асырылып аққан суўды байлаймыз
деп арман1
берман жуўырысыўда еди, бул жақынлаған гезде олардын бир
қаншасы жалт қарасып, қолы бослаў биреўлери қуўанышлы ха*
бар еситкенше асығып жумысларын тоқтатты.
— Халайықлар!—деп даўыслады Айтбай. Онын ири даўысы?
нан өмирдин ушқынын дәметкен дийханлар турған-турған же«
ринде силейисти.
— Халайықлар, жәмлениқлвр!—деди Айтбай шалы атызы*
нын бийиклеў жерине миййП.
Кимиси жалан аяқ, ж алан бас, кимиси тыр ж аланаш , бир
ғана бөз диз кийим менен жүрген, денелери күнге күйреп, булшық етлери баўырдай қызарған дийхйнлар ислеп атырған ис*
лёрин тоқтатып, бунын турған жерине қарай ағытылып келе
берди, Нәҳән атыздын ҳәр мүйешинде саяў-саяў биреўлер қый215
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мылдап қалғаны болмаса, ҳә демей-ақ дийханлардыц көпшилиги
Лйтбайды қо.ршалады.
— Халайыҳлар, және надурыс жолға түсип баратырмыз. Қөрдицнз бе, және байды байытпаҳшымыз, және қолтығына кирмекшимиз,—деген Айтбайдыц сөзин:
■— Окрисполком не деди? Соны айт?
Байға өшесип бала-шағамызды аштан қырамыз ба?
—■ Күшлиниц деми дигирман тартады!...—деген ҳәрқыйлы
шаўҳымлар болып кетти. Бирақ Айтбай ақ ҳалпағын қолына
алып көтерип:
— Окрисполком баслығы байдыц сөзин сөйлейди,—деди қатал түрде ҳәм соцынан қыза баслады.— Енди өзлеримиз күш бириктирмесек болмайды екен. Бул уятсызлар қайтадан бой тиклеп киятыр. Уақытша кейин шегиниўимизден
пайдаланбақшы.
Олардын өшине өш, мушына муш, қарыўына-ҳарыў жумсаў керек. Сәл босассац булар аямайды, соны неге умытамыз? Сизлердиц бахтыцызды қорғаўға киятырған неше жаўынгерлерди қырды бул жаўызлар, Анаў Тазқараныц саўашыи умыттыцыз ба?.
Әлбетге буны умытыў мүмкин емес. Ийшанлар сизлерге жерлерин бергзпде сыйлап бериппеди, нәҳән күштен қорқып берди.
Бул күш— атамыз Ленин, бул күш— болыпевиклер партиясы, бул
күпп—сизлер—халайықлар! Қәне күшти және топлайық, журт
бир қыйтағын суўғара алмай жүргенде бул Дүйсенбай танап-танап жерге егин егип, сонша суўды бир өзн ишеди. Ҳәмме дий*
ханды және өзине ғәрезли етпекши. Қәне, нс қылар екен, жабыныц сагаеын байлацлар!.. Өзлерициз өз ара гезек тутыцлар!...
Атыздыц арғы басында атынан түсип, саралағанын бөне еткендей бул шоққа келмей, бир түп шецгелдиц тасасында турған
бай бирден атына ғарғыг. минип шацғытыўы менен буларға қарай шаўып, жақынлаған мәҳәлде ҳәмме бирден тарқап, қулағы
шалыгерликке қараған үлкен жаптыц сағаеына ғаўлап жуўырысты. Олар менен Айтбай да кетти.
Ҳәммениц изинен жете
алмай, көкирегн қысып киятырған ақсақаллы, жаланаш дийханныц арқасына бнр қамшы тартып жиберип, Дүйсенбай көпшкликтин изинен ат қойды.
Сағаныц алдын көмген кисиге алтын улестиретуғыидай асыққан дийханлардыц қулпәреци шығып, топырақ атып атыр е л щ
бай атын андаўы менен олардыц ортасына урды. Бнрақ олардыц
тобы бузылмады. Бай да жалғыз емес екен, атыз бетте саяўч
саяў болып жүргенлер де беллерин ийинлерине салыўы менен с а *
йа?а қарап жуўырысты, одепки топардыц арасынан да байдыц
тәрептарлары табылды. Бурыилары суў үстииде буидай жәнжел
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көтернлсе, кимнин, қаяқлық екении бнлмей төбелес қызып, ба*
ат үстинде тура беретуғын еди, бул сапары аттын жылаўы тутылып, үстинен бай аўдарылды...
29

Бағдагүл менен қәйтип ушырасқанын, оған
күши жетпегенин, келисим менен айландырып алыўдын қыйын екенин айтыўға батылы бармай, «Сенин насазлығын» деп бай кейир деген қәўип пенен Турымбет Дүйсенбайдын үйине келе алмай жүре берди, Ал байдын сонша ўақыттан бери күтиў себеби оны асықтырмаў хэм ол тапсырманы өзинше қалай бежерер екен, қалай етип
маған келер екен деген нийети еди. Кеше онын суў үстинде күтпеген жерде дийханлардын тарпыўына ушырап қалғаны бийжағдай етти. Дийханлар тек аттан аўдарып қойды ма, урды да.
Ҳеш ким онын бет алдына урып исирмеген екен, сонда да төсек
тартып жатып алды. Сөйтип жатып өзинше ҳаўлығады «бул және бир күшли әламаттыц басы шыгар. Өзлери үрлеген қарындай
кем-кем пыссыйып киягыр еди, жэне қа.мпыйыўға
қарапты,
бәри, жекке болса да, усы Айтбай «большойдын» кесапаты. Бир
сапар Тәжим мурт оны туқым қурт қылмақшы болғанда, жалғыз адамнан душпан болама, мал-дүнья қолымызда турғанындэ
айтқанымызды ким қылмайды дейсец, Дүйсенбайдыц аўылында жалғыз «большой» өлтирилипти десе мени мүжир
ҳэр ким»
деп келисим бермеген өзи еди, енди сонысына өкинеди. «Менде
бас ж оқ!... Бас бар! Кисилерге мийрибанман»!...
Ол киреди, шығады. Ҳеш жаққа жалбарынып бармады да.
Оныц кеўлин сорап Мәмбет молла келди. Бул оныц менен де
ецлап хабарласпады. Ал молла өкпелемеди. Бул Дүйсенбайдыц
өзине питкен, минези деп, чай ишип отыра берди. Усы ўақытқа
ўәделескендей Турымбетте келди. Ол келерин келсе де, молланы -унатпағанлық кейип көрсетип, бети жаўыннан
соқғы кебирдей томсырайды. Усы пайытта ол ойланып та үлгерди.
Байға сондай-сондай болып таяқ жедиц бе деп айтыўдьщ
есабын табыў қыйын! Ө3ине тапсырылған исти орынлаў ушын
жасаған ҳәрекетлеринин жуўмақсыз шыққаны жөнинде айтып,
өзи қапа «жасүлкенин» тағы да қапаландырып алыў оннан да
аўыр сыяқлы. Ол мацлайына қолын тиреп отырып қалды. Неден
баслаў керек? Бағдагүл менен арасындағы болған жәнжелди
айтса! Самсам демес пе екен бай және?... Тәўекел, деп ол барлығыныц расынан келди. Тула бедеии қақсап, ншки ашыў менеч
алысып жатырған адамға оныц айтқан шынлығы аўыр салмақ
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болды. Қақыйқаттан да турпаты келген, сын-сымбаты дузиў,
усындай сегиз қырлы жши^ке ҳаял қызықсынбайды де 1 ен не сумлық? бурынлары егер бир урыўдын ишинде аўзы бослаў биреўинин қаялы кетермен болса, хожалығын татыўластырыў усыннан
артық жигитке тапсырылатуғынба еди? Ҳәс сений! Жигирма бес
пенен отыз қайтып келмеске кетти-ә! Бундай да самсам, сөзинин
дузы, тилинин мәргия шөби жоқ адам болады екен?...
Бай коншигине жанбаслар, алақанын шекесине тиреп көн
ўақыт жатты. Онын қандай да бир ақыл табатуғынына исеьген
Турымбет селтенсиз отыра берди.
—• Сен е-зиннин қнялыннын минезин билегугын ба едии','—деди бай еки көзин ошақтан айырмай жатып.
— Оныц мииези менен не кәрим бар?! Бир билетуғыным
ақылсыз еди.
Қолындағы кесесин жерге қойып, аўзын бнр сыпырып, көзлерин қыпылықлатып молла гәпке араласты.
Ҳ ү ҳ -ҳ ҳ .. . Ол ақыллы нашар екен. Еле берин соннан
күймесек болар еди деп қорқаман, инилерим. Қалаға кетипти. Қасан
байтал еки айғырды өшегеди деген. Айтбай
менен әзелден-ақ
байланысы бар қусайды шамасы. Бирақ буған ҳаял айыплы емес,
ол бир нәзик гүл, үзсен үзиледи, үзбесен тура береди, басқа биреўдин~~еЛе ашым айрық болмаған гүлине қол салған адам намәҳрем адам, ондайларды китапта не қылса да, арзыйды дейдя.
Турымбеттик көзлери ушқынланып, моллаға жек көриўшилик
сезим менен тигилди, бирақ байдын басын ийзеп мақуллағанын
көрген сон, әззилигин билдирип жайпаўсьш:
— Сонғы гезде не ислеўим керек екенин билиў былай турсын,
өзимнин қандай екенимди билмей, өзимди өзим жоғалтып жүрмен,—деди басын қасып.
— Ҳ а-ҳа, — күлди бай. — Өзин барсан, қосшым. Адам өзиипц қандай екенин өзи билмейди, сырттағылар айтысады, мәселен, мен өзимди өзим билмеймен, өзгелер биледи. Солай емес пе,
Мэке? — деп бай Мәмбет моллаға бурылып, онын «әлбепе, әлбетте» деген мақуллаўын еситкеннен кейин, өзин еркинирек тутыи, сөзйн даўам етти.—Молла Мәмбет те еситип жүрген шыгар, мен де билемен, мәселен, сени журт жаман жигит демейди.
Бирзқ бир жаман жери Шорахан бетте былтыр өлтирилген биреўлердин изи тексерилип атырған көринеди. Билмедим, не қылыў керек екенин. «Болыпойлар» жүдә тимискиленип жүрсе итимал. Бизин аўылда да жансызы бар ғой олардын.
Дяғы үкиге кирип кеткендей Турымбеттин тамырын бойлап
жылжыған суўық ҳаўа жаўырынына шықты. Көзлери апалақ-
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лап, қалай болса солай тыпыршылап. аўзын, мурнын жени менен сыпырынды. Бай онын ҳәрекетлерине көз салмайын дей ме,
оц алақанын қулақ шекесине тиреп жанбаслаған қәддин еле
бузған жоқ. Жайдьщ ишин шыбын ызынласа еситилетуғын тынышлық қаплады.
— Сен Жумагүлди қайтарып ал,—деди бай еле бир қәддинен
өзгермей.
— Ел халықтын бетине қалай қарайман, әй қудайай!...—деп
қамсықты Турымбет.
— Шариятта шарым ж оқ,—деди молла.
— Баяғыда айтпадым ба, ўақытша аласан... Ал анаў Айтбай
«большой» және мазанызды алып жүрмесин.
Ҳаялдыц ақылы
анық еки көзинде болатуғын болса, сеннен жигит өтпейди. Сен
менин кенесимди тынлай бер, пайдасын изин ала көре бересен.
Мен сени белгили адам етпей тынбайман,—деп бай оғыры билгишсинип, жаны ашығанлық түр көрсетти.
Бул үйдин дийўалына тутылған гилемнин, иурыннын қанындай қызыл ғарға туяқ нағыслары Турымбетке Айтбайдын әкеси
Нуралынын қан аралас көз жасындай, қошқар шақы ақ нағыслар онын анасынын сырылдаған көкирегинен шыққан қақырығындай болып көринип, қабағын үйип еди, абайсызда енсесинен
суўық суў қуйып жибергендей, шоршынып кетти. Ал астындэ
төсеўли жатырған түркмени ала текийметтиц жүнлери бөксесине емес, мийине шаншылып турғандай, геўкийген басынын ишинде қараз айдалып атырғандай уў-шуў, гирр-гнрр болды. Жузи
гә қызарады, гә қуўарады, көзлери гә жасарады, гә бир ноқатқа
иркилип дөнгеленеди.
Дүйсенбай төмен қарап отырса да, ондағы барлық қубылыстан хабардар еди, бирақ селтен бермеди, көпшигин қолтығына
қарай сәл жылыстырып қойып, ен әўелги түринде бир қырынлаўы менен, аяқларын созып, биринин үстине бирин мингестирин
жатыўын даўам етти.
Турымбет кем-кем өзин бийлеп «үҳҳ» деди де, желкесин қасыды, сон мушын түйип, ыйығын гүржийтип тисленди.

30
Жумагүл қалаға жеткенше асықты. Ғаўкш артылған атыи
жетеклеп киятырып ҳәр нәрсени ойлайды... Заманнын өзи қалай-қалай? Ким-кимге исенерин билмейди? Бүгин Иванова деген орыс ҳаял уялмай қалай ўаз етеди? Еркек адамға усап минберге шығып қолларын былай-былай силтеп сөйлейтуғын болса
қызық!... Халық не дер екен оған...
219
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Ол қалаға кирген менен ғаўыштын қарыйдары бирден табыла цоймаған соц «пош-пош» деп, базаршыларды айырып иркилместен жүре берди. Еси-дәрти баяғы ўаз айтылған жерге барыў!
Жүўери қорықшынын шертегиндей сол минбер буған төркининдей-ақ көринер. Айтқанындай, базаршылар үймелесип атыр. Қызыл жийекли дөнгелек жағалы бөз көйлек кийген дийханлар, еки
ели қара терини дэнгелете қыстырғыш етип тиктирген дегелейля
жигит ағасы болған бираз бардамлылаў адамлар, шымшық көз
ақ шытлардан басларына шаршы тартып алған жас жигитлер
ортада гүрес туттыратуғындай сол минберди қоршалап бийтахаг
тур. Жумагүл және минберге көз жиберди, еле онын төбесинде
адам көринбейди. Енди ол кейии шегинип, от-шөп базарына қарай бет алып еди, ғаўыр-ғаўыр етип базарды басына көтерип турған аламан суў тынғандай басы лды .. . Буған танланып артына
бурылып еди, минбердин басында ҳаял емес еркек турған қусаған. Ж алан бас, қынама белли келте қара камзолы бар екен, сол
камзолы түслес көйлеги дизесине жетип ақ тур. Күн ыссы болғанл-ықтан бети тершиген бе, сары сынлылығы я қара пәренлиги
узақтан билинбейди. Ол он қалтасынан қардай аппақ шаршы
алып бетин сыйырды, соныц арасында минберге бир жигит көтерилди, Жумагүл ҳеш қайсысын танымайды, ал ўазшылар ғой
'азшылар, сонша жығыннын арасынан бир танысты көзи көрмейди.
Ҳәммесинин дыққаты минберде, Жумагүл атынын бас жибн
қолынан силкипип атырғанға ат жүрип баратыр ма деп жалт бурылып еди, ат пенен екеўинин арасына да адамлар тығылып қалыпты, солардын бир-бирин ысырыўы нәтийжесинде аттын бас
жиби орталарында қалып тартылып түр екен, ол қапталына бир
қарап жэне минберге сер салды. Анаў қынама белли, биреў
қолын көтерип:
— Товарищи! — деди. Ж умагүл бул сөздин мәнисине түсинбесе де, анық дыққат қойып тынлағанлықтан. бир дегеннен үйренип
алды, бирақ онын даўысынын майдалығына
қарап еркек емес,
ҳаял екенин билди: «Үстине келгенмен, қәне бул Иванова деген
орыс ҳаял не дер екен!»
Минберге Иванова менен қатарласып бир ж ас жигит те шықгы. Онын үстине кийген кен ақ көйлегинин етеги шамал менен дирилдеп, күнге шағылысып тур. Жигит көйлегинин сыртынан буўган жип сыяқлы есилген ақ белбеўинин қос пөпегин қапталына
жиберип, Ивановаға күле бир қарап, минберди айналған жығында нәзер таслады.
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Мнке Пзанова еөйлен кетти.. .
Ж умагүл ықласы ыенен қулақ қойып тур. Өмиринде
ҳаял
адамды бүйтип сөйлейдп, ҳәм еркектин кемисин таўып оларды
айыплайды деген ой түсине де енбеген екен, ол аўзын ашып қатып қалды.
5ул сапарга ўаз да банғы биринши рет еситкениндей, Иванова сөйлеп-сөйлеп тыпыўдан, қасындағы жигит пәт алды. Бирақ
бул бираз суўық қанлы, өзин өзи тутып сөйлейди:
«— Мине халайық,
жолдас Иванова
былай деп аты р.. .
Лрақызда бир де ҳаял көринбейди! Бәри үилеринизде, туғырдағы
қаршығадай ушыўға меилленген менен аяқлары матаўда..»—
Оныц даўысы жүдә ашыўлы қәм пәтли шықты.
Адамлар бир-бирине қарасты. Мени көрип қойды ма екен,
деп Жумагүл өзин тасараққа алып еди, жыйналғанлардын
биразлары алакөзлерн менен қадалып, оны жерге синирип
жибере жақ болды. Жумагүл оннан сайын бәсип, атына қарай шегине береди.еонын арасында бир адам:
— Арамызда ҳаял бар! Керек пе?— деп жар салып бақырды.
Ҳәмменин дыққаты минберден аўысып Ж умагүлге өтти. Ж умагүл болса аяғыньш астынан тесик табылса синип кете ж ақ па,
тек төмен қарай береди.
Уазшы Иванова қапталдан көтерилген шаўқымға түсинбеди
бирақ ҳәмменин кеўлип аўдарған тәрепке көзтаслап, қасындағы
жигитке бир нәрсе деп еди, топ бузылып, жыйналғанлар үриккен қойдай гә алдына, гә артына бәсип толқынланып кетти.
Абайсызда көпшиликке
сезилип
қалғаны
ушын бийқолан
жағдайға
түскен
нашар
өзин
сығасқан
сецнип
арасында
қалған
қойдай
сезип, қушынан
айрылып,
қа
лай
қарап
жүрерин билмейди,
бирақ
атыныц
шылбырын қолына қатты
қысымлап
алған.
Адамлар
сендей
соқлығысты. Биреўлери жортаға қыла ма, «минбердегилерди
анықлап көремиз» деп алға жүрсе, биреўлери қайтыў ушын
артына бәседи. Бир-биреўди ийтериў, қысыў күшейди. Сүрмесүр, ийтериспелер менен Жумагүл тентиреклеп, әллеқайда жылысып, сығылып баратырғанын абайламады. Енди онын аты ортада қалып, өзи сыртқа шығып қалмаса, болғаны. Адамларға
күш бермеўге тырысып, ийини менен қапталындағыларды ийтерип, езике жол ашпақшы болады, бирақ көпшиликтин күшине
төтепки бере алмайды... Бир ўақытта мацлайынын бир нәрсеге
соқлыққаньш сезди. Абайлап қараса, минбердин бақаны екен.
Үстиндеги жигит қолын созып, «қолынды бер, қысылып қаласанжоқары шық, жоқары» деди оған. Ж умагул ҳеш нәрсени көрмей,
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көз алды булдырап, сөйлсген жигиттин, созылған цолында көрмей, бийик ағаштан салбыраған шақа шығар деп оған асылды,
Баса-бас қысылыспада ҳалдан кеткен келиншек минбер зәнгнч
сине аяҳлары салынғанын да абайламады, бир ўаҳытта қапта*
лына қарап еди, тенейинде .бағанағы Иванова менен, онын сөзнн
тӘкирарлаған жигит тур, ал толайым жығын аяқ астынын қәд-?
динде. «Түсим емес пе» дегендей жасаўраған кезлерин сыпырды.
Сөйтип турып ол атын излеп еди, онын минберден шетте, үстиндеги ғаўышты аўдырып турғанын көрип, әстен ғана бас көтерди.
Иванова жүдә нәзик даўысы менен буған бир нәрселерди айтып
атыр, жаўырнынан қағады.
— Басынды көтер! — деди жигит. Бул да Иванованын буйрығынан кейин айтылып турғанын сезген Ж умагүл қапталындағы Ивановаға көз астынан шекеленкиреп қарап еди, ол буны
қушақлап алажақ болып тур
екен. Жумагүл онын
үстиндеги
таза кийимлерин ылас етип, зиянымды
тийгизермен
дегендей
көзлеринен сорғалап, әребек жырығынан тамшылаған моншақмоншақ терлерин жени менен сыпырды. Иванова оны қушақлап,
көпшиликке қарата бир нәрселерди тез-тез айтты, кейнинен жигит сөйледи;
— Көрдициз бе, дослар, ҳаял-қызлар қарақалпақта қандай
дәрежеге түскен? әребек орнына қаран, нашар түйе ме бүйтип?!
Бул қыздын өзинде қанша күш, қанша ғайрат, жнгер көринип
турыпты. Мийнетте қайнап пискен шырайына қаран. Ал не деген
жасқаншақ, бийшара.. Буған, бәлким, сизлер айыплы емес шығарсызлар, булнеше әсирлер бойы ҳаялларды қуллықта тәрбиялап, еркине жибермеўдин ақыбети, ал сонда да сизлер сыяқлы
еркеклердин бир дастыққа бас қойған өмнрлик жолдасларынын
адамгершилигин аяққа басып келиўи шыдамаслық аўҳал... Бизин большевиклер партиямыз келешекте бундай жарамаслыққа
жол коймайды...
Жигит сөзин тамам етиўден Иванова бир нәрсе деп еди ол:
—Ж олдас Иванова сөйлеймекен деп атыр сөйле,—деди Ж ума
гүлге.
— Не деп сөйлеймен?
Бул минберде Жумагүлдин сес шығарыўынын өзи жаналық
еди. Халық оны не айтар екен десип ғаўырласпастан силтиден
тынды.
Ж умагүл женинин ушын аўзына басып, тисленип, сөйлемей
турып қалды...
Уаз узаққа созылмады. Иванова минберден түсип Жумагүлди қонақ жерине ме, бир жаққа ертип әкетежақ болып еди, ол
22?
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ғаўышьш сатпай ҳеш қайда бармайтуғынын, егер, буннан ке*
шиксе үйинде емизиўлн қызынын қалғанын сылтаўлады. Иванованын сөзлерин тәкирарлап, екеўинин арасында қандай да
бир жыллы сезим пайда етип сөйлесиўине имканият туўғызып
турған усы бир жас жигиттин даўысы таныс сыяқлы. Басындағы
шаршысын көзине сәл-пәл түсиринкиреп алғанлықтан Жумагүл
оны анықлап көрмейди, ал тикленип қарайын десе, ети лаплап
баратырғандай өзин қыпсалай береди.
— Ҳ аў, сен Жумагүлмисен?!
Ж умагүл енди ғана оған қарады. Алдында баяғы Анальщ
кемпирдин улы Нурлыбай тур. Ол қушақлаўдан илгери оньщ бастан аяғына бир қарап шықты. Ноғайы жағалы ақ жипек көйлекли, белинде жуўанлығы шыжымдай ғана, еки ушы ақ пөпекли бел
беў, бети күнге күйреп әдеўир қараўытқан. Баяғыда ушын от
шарпыған сарғыш шеке шашлары пәрдозланыпты. Шәпкесииик
ернегинен мийиздей қара қойыў шаштын буйраланған ушы көринеди.
— Өйбей, қарағым, қайдан жүрсен?!
' — ДИЛмашлық етип жүрмен,—деди Нурлыбай күлип.
Ж умагүл халық аўзынан «пәленше дилмаш», «төленше дилмаш» деп еситип жүрсе де, ҳаяллар менен жүретуғын дилмаш
ҳаққыида, еситип көрмеген еди, буған танланды, бирақ олардын
арасындағы сыртқы татыўлыққа кеўли толып аўылласы Нурлыбайдын бахытлылығына ықласы менен езиў тартқанда, бәҳәрде
ашылғаь қан қызыл гүлдин ишинен жарып шыққан майда ақ
гүлдей болып, сәл қалынлаў еринлери арасынан, маржан янлы
дизбе қатар аппақ тислери көринди.
Иваиова қасларында тур. Ол бул екеўинин бир-биреўнн танығанын сезип сөз қоспады. Ҳәзиринше олар сорасып атыр. Нурлыбайдын анасы Аналық кемпир Жумагүл узатылған жылы
қайтыс болыптыдағы, бул қанғырып қалыпты. Бирақ сол аўыр
күнлер узақ созылмай, усы Иванова деген келиншектин әкеси
оны көшеде жүрген жеринен әкетип тәрбиялапты. Жумагүлди
қызықтырған да усылар еди, оны Нурлыбай қысқа түсиндирии
болып гезегине нашардын аўҳал—жағдайы, анасы жөнинде хабар билип алғаннан кейин Иванованын тапсырмасы бойынша
сораў жуўапқа көшти.
— Оқыйсан ба?
— Ондайды билмеймен мен,—деди Ж умагүл.
Нурлыбай Иванова менен сөйлесип алып Жумагүлге оқкў
дегеннин не екенин түсиндирди. Большевиклер партиясыныц
басшылығы менен халықларды оқытыў қолға алынажақ екенин
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айтты. Егер оқый ғойса, ел басқаратуғын басшы болатуғыпын да
тусннднрмей қоймады.
Кнснлерде дығы болғанлықтан олардан кек алыўдьщ жалыны ишин бир қарпып кетип, басшы боласан дегенге қуўанып та
турды, бирақ көзине көринип турған ҳеш нәрсе болмаған сон,
үндей алмады. Көз қарасынан Ивановаға танланыўшылық ҳәм
ол жөнинде билиўге қумарлық сезилди.
— Еле бир де бир қарақалпақ қызы оқыўға кирген емес,—
деди Нурлыбай.—Ж олдас Иванова усыған өкинишли. Бул кисн
Москвадағы уллы адам, қаллаш-дийханнын атасы Ленинди көрген. Түркстаннан. Хорезм ойпатынын ҳаял-қызлары арасында
жумыс жүргизиў ушын жиберилген адам.
— Эй, қарағым,—деди Ж умагүл. Ендн ол өзин бираз еркинлеў тутып. еркек болыўына қарамастан жасы кнши аўылласы алдында азғана ашылысты.— Қарағым, биз бир ошақ басында
күлге араласып қалған ағаш көсеумиз. биреў қолы менен былайырақ ысырып қоймаса, жанып кете беремиз ғой.
Иванованын қар үстине тамған қандай қызыл жүзине қуўаныш
кирип, онын не айтқаны ҳаққында Нурлыбайдан сорап еди, көзлерине ойшылық кирип «какая умная» деди жаўырнына
қольш
салып. Бунын жақсы сөз екенин Ж умагул дилмашсыз-ақ түсинди. Нурлыбай тек турды.
— Енди асығыспан, қайтаман,— деди Жумагүл Нурлыбайға.
•— Пай, пай бүгин болғанында жақсы болатуғын еди, ал
оқыйсан ба, не қыласан?
Ж умагүл жуўапсыз қалды.
— Ж олдас Иванова оқысын деп атыр, қызында алып жүре
берсин деп атыр,—деди Нурлыбай.
•— Ойласып көрейин, апама айтып бараман.
—Апана емес, аўылына айтып бар, бизлер еле усы Чимбайда
боламыз. Оқыўға бала жыйнаўымыз керек. Мумкин аўылларға
да шығармыз,—деп ол сейлеп турғанда Иванова папкасынан
шаппаттай бир қағазды а.ш п Жумагүлге берди.
— Бул қағаз саған гүўалық, қәлеген адам сенин оқыўға барыўына имканият' туўғызады,—деди Нурлыбай.
Ол бул сапары да қуўанышлы қайтты. Бирақ оньщ ойынша
бүгингидей қуўаныш ҳеш ўақытта болған емес, себеби тек оөзин
еситиўге әрман етип келген ўазшыларды узақтан керип қалмай,
минберге көтерилди. Усыны айтса, анасы инанар ма екен? Инанар, буны жиберген Айтбайдьщ қуўанышынан жүрегн жарылып
кетпесе болғаны. Көрген-билгенин бастан-аягына еситсе, ол
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упшп-ушып түсер, онын минези солай, ақ көкирек. Егер Төребай
мснен отырғаныныа үстине келсе, қандай етип айтып берер еди!
Деген менен ол кешигип қалған екен, аўылға цуптанлата
келди. Жүреги ҳәўлирип атын байлағанша асығып жүрип Нурлыбай жөнинде апасына айтажақ болып кирип еди, снын жүзинин орпан топыраҳҳа малынғандай ҳүрейи ушып отырғанын көрип, кирген пәтте босағада силсйип ҳалды.
— Өт, шырағым, биреўдин әжелине не иләж бар, — деди
анасы .
— Не болды, апа?
— Айтбай «большойды» жақарақта биреў өлтирип кетипти.
Ж умагүл жығылып кете ж аҳ болып зорға өзин тутты.

31
Айтбайдын тосаттан болған өлими ҳәммени сарсан етти. Адам
лар өз-ара сыпсын-сыпсьщ етип ҳәр кимнен гүманланады, бираҳ ким екенин дәл айта алмайды, көпшилигинин қәўпи баяғы
келген баспашы атлылардан. «Олар сонда күпе-күндиз келдн,
буны меге түнде өлтирген» деген сораўға және жуўап таба алмады.
Айтбайдьщ қәдирин енди түсингендей ҳәмме тик аяғынан
ж үр, алыс-жуўықтағы тамыр танысларын хабарландырыўға
атлылар кетип атыр. Бул мүсиўбетти жанластырыўға Дүйсенбай
да келип, асына бир қапшық бийдай беретуғын болды. Төребай
да сол жерде. Бас көтерген еркеклерден Турымбет ғана көринбейди, оны ҳеш ким жоқламайды да, жоқлағанлары да «үйиндеақ шығар, ол өгиз кисинин қәдирине түсинип, өлиде, тойда хызмет етиўди биле ме» деп қолларын бир силтейдн. Ҳақыйқатында
да Турымбет үйинде еди, бирақ әпиўайы тамагна қылып дем
алып жатырған жоқ, өзи менен өзи айқасып тыпыршылап атыр.
Он еки мүшеси сынып баратырғаидай. Әлле иәрселерге буўлығып, демин ала алмайды. Түни менен уйқы көрмеген бе, көзлери
қызыл басы мен-зен. Жүреги дүрсилдеп қакасына сыймайды.
Дастыққа бас қойып, аяқларын көсилип қыймылсыз жатып, уйықлайын десе өзин-ези бийпей алмай, тикейип тура береди.
Баласынын терис минезине қанық Гү\л6 ийке кемпир жатқая
жыланнын қуйрығын баспайын деп үндемей отыр еди. сон перзентине болған аналық сүйиспеншилиги еркине қоймай, қумға
аўнаған ешектей ҳәр жағына аўдарылып тү’сип атырған баласьшьпг шекесин уўқалады. Турымбетке бул да жақпай, ври қоллары менен кемпирди кейин ийтерип;
— Қойсана, сен!—деп жекиринди.
1»
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Кемпир кейин жылысгы. Бирақ екн көзи баласында- Турымбет бир жатысла шыдамзй. гә қапталына. гә шалқасына аўнап,
үҳ-үҳ дегенде аўзынан от шыққандай болады. Соц-сон азмазтыпығып киятырғанда биротала тындырмайын дедп ме, «буған не
болды екен. Сорлы жалғызым ғарғысқа ушырамаса болар еди»
деп кемпир гөне бөз шүберектин ушын отқа түтетип, баласыныц
мурнына ийискетип чөрип сди, зорға көзи илинип баратырған
Турымбеттин кен таиаўлары қымыршып, қатты түшкирди. Ол қәхор.тенип орнынан турып, көзлери жасаўраўы менен анасын
түйип жибердн. Қемпир жумбаршақланыўы менен пахта тыққан қанардай думалап, ошақтын қасына қулады.
— Ҳ аў, балам! Не болды саған!
Кемпир улына тикейе берип қарай жақ еди, қанталаған қыпқызыл көзлери жеп қоя жазлады...
Турымбет алдына қонылған чайникти де өзине жақынластырмакды. Иши шөрекке толы гөне қурақ дастурханды да ашпады.
Базда бир жақтан кешигип келсе, тинтинип келетуғын адамныц
бул қылўасы ананы бийжағдай етти.
—Жалғызымды жин урып, мацлайым қурымаса болар еди?
Дастурданды ашыўсыз, чайниктеги чайды кесеге қуйыўсыч
қалдырып, жанбасына биз қадалғандай, Турымбет бирден секирип турды. Бир мезгиллик тамақтын пайдага қалғамын мәп билди ме, я улы бас көтерип тикейгенге қуўапды ма, иштейи обден
ашылған кемпир Турымбеттин және қаяққа баратырғанын сорамастан, онын орнына отырып, чайниктеги чайды қайтарып, асықпай қылқылдата берди.
Қуяш песинликтен төмен енкейген екен. Әтирап тегис булыт
яенен қапланып, ҳаўа сәл-пәл силпилеўге қарапты. Жекке-сийрек шымшықлар ушып-қонып тасаларды паналап жүр. Айтбайдын топары бетте қөпшилик тарқамағаи. Ләмгсршиликти де
тыцламай асығып кирип шығады. Ж аз айында бундай күнлер
оғада сийрек ушырасатуғын еди. «Бул кимнин ғайы екеи, сол
Айтбандын ба? Қудай оны ошха қайғьгрып ҳаўаны бузын жилли
ме»—Турымбет олардын ҳеш қайсысына кеўил аўдармастан
үйинен шыққан пәти менен Дүйсенбайдикине туўры тартты.
Бай Айтбайдикинен ҳэзир келген еди- Онын исинки қабағы даладағы снлпнлеген булттай түнерген, еки бетинин алмасы төсеўли жатырған ғалынын қара қоныр нағысындай шатнаған. Онын қай тақылетте отырғаны меиен Турымбеттин иси болмай, етигинин өкшесин сипсе менен тазалады да, байдын қапталына етти. Ешейинде бул үйге етиги менен түўе өзи зорға
келетуғын адамныц соцғы ўақытта сүнгип келе бериўи байга
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онша унамайтуғын еди. Төрде нағыслы гилем төсеўли жагырғанына қарамастан, жалан аяқланбай, ҳәзирги өтиўи, онын көкв*
регин басып өткеннен кейин сезилмей, ала көзлери онын шерим
қоиышларынын сирлигине жабысқан ылайға тигилип; «Сенин
шеримине мешщ гилемим хор болды-аў» деди ишинен. Буны Турымбег түсинбестен, байдын қәдимги ашыўлы отырысларынын
бири шығар деп ойлап мелшийди.
Жулысатуғын қоразлардай екеўи де шекелесип биразға шекем тил қатыспады.
— Неге келдин?—деди бай бир қырынлап.
Онын даўысы
жер төленин пәтигинен шыққандай еситилди. Пәтәмам бедени
жуўлап, қос дизеси дирилдеген Турымбет жуўап ойлап таба алмай, мойнын төмен алып, етигинин баслығына қарады ҳәм оған
жабысқан асықтай ылайды көрип қолы менен алып, есик бетке
ылақтырып еди, ол да дийўалдағы түркмени гилемнин ақ нағысына жабысты. Бай оған да түтигип қабағын жыйырды, бирақ
үндемей, балалап отырған ашыўын ишине сыйдырып бақты.
“ Бай аға, қапа көрииесец?
—Усы келиўин, сораўын жөн бе, өзицше?—деди жулып алғандай нықлап.— Биринши адам өлтириўин емес.
— Енди өлемен бе, аға? Ҳеш жерге сыймай баратырман.
Бай Турымбеттин бир ақшамда сарғыш тартқан қансыз жүзине, ағына қойыў қан топланған қызыл ала, ирицли көзлерине,
тартыцқы қабақларына қарап, өзин берик услағанды мақул
тапты; «түри жаман екен, усыннан тутылса мени де бир бәлеге
дүўшар қылар?»
Турымбет оныц өзгермели мннезине бурында да түсинбейту*
ғын еди, ҳәзирги онын жнн көзленип сүзетуғын буғадай болып
отырғанынын себебине де түсинбеди; «Бәҳәрги булттай куйлана
беретуғын қандай адам бул?»
-— Бизиц ҳаял услайтип жүре берсин бе, кмаса илажы бар
ма?—деди аўзы лопайдай тобарсыған Турымбёт.
Бай пысылдап, үсти-үстине жөтеллеп, жағасына шашыраған
түпиригин шаршы менен сыпырып күлди:
—• Еле аўзыцныц сарысы кетпеген палапансац. Неше рет ескертемен. Ертенге көз жибериў керек, ертецге!
Турымбет оныц не демекши болғанып түсинбеди. 'Бай оғая
ҳеш нәрсе түсиндирмей, жағын таяпыўы менен отырып:
— Турымбет,—деди әллен ўақытта қолын ийегинен жаздырып тиклепип.— Менин қыяметлик иним болып едиц. Көкирегиц
меникиндей болып княтыр, соған қуўаиаман. Ал енди, сеннн ҳаялынныц «бети ашылын ойер бүйерге сүнгип кете беретуғынын
227,

www.ziyouz.com kutubxonasi

мен де жақтырмайман. Әттен. бул түсиниксиз заман! Усылайынч
ша өз абрайын ези сақламай жүрип-ақ, бир еки жылдан кейин
хор болмас па екен? Ийшалла хор болар, себеби ол шариятты
бузып жүр. Ислеп жүрцени ҳаялдын иси емес. Ҳәзиринше шыдап
көриў керек». Пышықтын жүйриги сабанхананыц төри» деген,
қайда барар екен, ҳэлсиз душпанға да күш жумсап қәдирди
кетирмеў керек. Тусаўлаган байталдай, әри-бери гибиртиклер,
еоннан сон өзинен-өзи сап болады.— Бай «қалай, гәпиме түсиндин бе» дегендей оган жымыйып қарап.—Әй қыяметлик иним!
—деди даўысын созып.
Турымбеттиц гүдлән денеси босасып, ой-баўыры кесилип,
байды және унатты... Оньщ ҳәр бир гәпи аталық нәсият болып,
жылан ннге киргендей мийине синип, ол не айтса да тек «яқшы»
деўден басқа иләждын санлағын таппай, және не айтар екен деп
бетине тигилиўи менен сөйлеўин күтти.
— Мен келешекте сеннен кәлентар оданбасы шыгармақшы»
ман. Сол ушын бундайда парасатлы бол, шыдаў ўазыйпан,—■ ’
деди бай аўырдан сөйлеп; Турымбет жымыйып аўзын бир сы<
йырды, сон оц қолы менен желкесин қасып мардыйды.
— Қатын деген кекшил халық, бирақ ақылы еки көзинде бо*
лады. Бир пайғамбарымыздыц ҳаялы, байы менен кәпирдид пал-*
ўаны айқасқанда, байынын аяғынын астына тайсын деп тары
шащып, душпан кәпирдиц аяғыныц астына күл шашқанын айтқан щығармв». Қатыннан гөре жигитке ийт опадар. Мениц көбирек сэйлпеним кеўлице келмесин. Сениц балалығыцды ссине
салып, қысқасын айтқанда, бир жерде және балалық ете ме деп
атырмандағы.
— Енди сизге ойласпай ҳеш нәрсе ислемеймен.
I
—- Буньщ ўаж . Сөйтиў керек. Қырық адамнын атын билген
киси қалый болмайды деген. Қудай берген дүнья малымнЫц
арқасынан атым путкил қарақалпақ болмаған менен Ийшан
қала, Чимбай, Ш ахам ан, Ж ацабазар волостында белгили адамман. Талай ақылгөй адамлар менен ойласып, сарқытын жегеимги Хийўа ханы Аспандыяр
менен табақлас
болып көрднм.
Бирақ қол астындағы ҳәмелдарлар, мөҳирдарлары ала аўызлық
етип ол шейит өлди...— Бай онын менен ендй отыра бериўге зеригип далаға шығып еди, изин ала Турымбет те шықты. Ҳаўа бнраз ашылысыпты.бирақ қуяш батыўға жөнеп баратыр екен.
Аўылдыц ерте намазлыгердеги көринисине көкирек керип қара-.
ғаи бай да, Турымбет те қапталласты. Бай пши толып нығырланған қактан жуўан болган менен қасындағы бийик денелн
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Турымбет үстине қулап кетсе, сап болатуғындай әззи ҳәм тапалтас көринеди.
Олар Төребайдын үй бетине де көз таслаған еди. Әне Ж умагүл пайда болды. Ол қонсысыникине кепшик қолтықлап киятыр. Бурында бәрҳә төмен қарап жүретуғын келиншек ақ теректин қазығындай тип-тиккесине жүрип баратыр. Ол да аўылдыа
түр-сыпаты менен қызыға ма, жан-жағына бурылып, қарайды,
бир ўақытта ол батыўға мейилленген қуяш астынап адам сүлдерин көрип тоқтады. Олардын ким екенин анықлағысы келген
менен батардағы қуяш бетлетпегенликтен, алақанын манлайына
тутып, қуяш астынан сығаланды ҳәм оларды таныды да жорта
қапталына түпиринди. Турымбетке жүдә жақын ийинлесин турған бай оны көрип кейин бәсип, артына айналды, Турымбет онын
неге тайсалақлағанын түсинбей: «Әй, уятсыз бийҳая!—деди гүбирленип, сөйтти де астынғы ернин тислеп байдьщ изинен бурылды.
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Айтбайдын өлими Жумагүлднн ишин қатты ашытты, пайдасы не, қолынаи келер ҳәйлеси жоқ, ҳәттеки жерлеўине қатнаса
алмады. Өлинин жаны ашыр жақын-жуўықларынан болмағаа
сон, ҳәм аўылдағы басшысы бар хожалықлар қатарында саналмаған сон, хабар да берилмеди. Бирақ ол хабар күтип отырмады, қонсылардын ҳаяллары менен барып пәтия етип қайтты,
Онын көкиреги көп нәрселерди сайрайды, онын өлиминии
себебине өзинше түсингендей, ҳәммесин айтқысы келеди, бирақ
кимге? Әне усы жағы оны қыйнайды. Биразлардын уйғарыўына
қарағанда, оны Жанабазардағы ийшаннын жақынлары өлтиргенбиш. ал анығын ким биледи, ҳеш ким, ҳәр ким қуба гәўекел
болжайды.
Жумагүл өз-өзинен йошланып, йошланып алады. Айтбайдыч
өлими туўралы өз түсинигин ен қурығанда ҳаялларға айтса
қэйтеди? Ивановадан еситкен жаналықларын көпшилик пенен
неге бөлиспейди? Иванова болса аўылына айтып бар деди. Сонда не уптын урыдай қуўыслана береди, шынлықты айтып көриўи
керек ғой. журт қалай түсинсе, солай түсинсин!
Ол Иванова бүрген шаппаттай ақ қағазды жолда киятырып
олайына-б\лайына талан рет аЎдарып, төнкерип көрген еди, мине ҳәзир де ол сол қағазды қойнынан шығарды. Тасқа басылғав
бул қағаздын не сөйлеп турғанын билмейди, ал «оқыўға гүўалық» деген үғым есинде. Дөнгелек мөрин көрип бир нәрсеге
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исенгендей болады. Төребай—Айтбайдын өлимшши себебин тексериўге келген қалалы атлылар менен кеткенинен еле келген
жоқ еди. Ол отырып белгили шешимге келди ме, бирден жеделленди де, дәрреў суў қабағына асылып, онын баўынан көтерип
ийннне қағып салды да, Кегейлиге қарай жөнеди.
«Асқынласан әўлийени арала,
Қапа болсан тасқын суўды ж ағала» дейди халқ, бәлким, ол
дәрьянын бойына барып қапашылығын жоғалтып, кеўил көтерип қайтар, өйткени Кегейлинин еки ернеги хәзир шексиз сулыў, жапырақлары алақандай қамыслар онын еки ернегине тигилген көк жипек жийектей сәнленип, узынына аттын жалындай
болып өседи. Бәлким, ол балалығын есине түсирип қамыс жапырағынан кеме ислеп ыгызар, самал турса, жиптиктей, көк кемелер пәтли ағыстын өрине қарап қандай зынғыйды!
Бул ўақыт әйне сәске мезгили, яғный, еркеклерин жумысқа
жиберип. малын, гүби-шелегин жайғастырып, балаларын уйқысынан турғызып ҳаяллардын бир жөн ғалмағалы басланатуғын мезгил, әне усы ўақытта ҳаяллардын көбиси суўға қарай
ығылатуғын мезгили. Ол ыраштын басына шығып Қегейлиниц
ақырын ғана қайнаўытлап аққан ылай суўына қарап турды, сон
артына бурылды. Тап минбер үстиндеги көриниси сыяқлы аўылы аяғынын тенейинде ғана жазық ойпатлыққа жайласқан қыслаўы шоқ-шоқ тамлар, қара үйлер болып көринеди. Ол және
еуўға үниледи, ыққа қарайды, көз ушында Қарийшаннын бийик
көпири кереге көзленип көринип тур.
Ж умагүл шыны менен биреўлерди күтип, аўыл терепке тезгез каз таслайды; Әнекей, түби қушақжеткисиз нәҳәп суў қабақты арқалаған Бийби киятыр, әне, шәнгил қабағынын
баўын
услаған Турдыгүл көринди, Әнекей,
Турымбет пенен байдын
үйинин қубласындағы қамыс қорасы көп шоқтап баяғы «ҳалақалы абысын» зонқ етип шықты... әне, әне...
Ол суўға келгенлер менен көриееди де, уеы суўаттын ийесиндей олардын қолынан қабақларын алып, өзи толтырады ҳәм
жағаға шығарады. Әдеўир-ақ ҳаял-қызлар жыйналды. «Отқз
барған қатыннын отыз аўыз сөзи бар деген, ерте барсан да иркилип келдин деп үйин минлейдн» деп, Жумагүл дәслепки кетермен болғанларды да иркеди. Қабағын толтырып хызметин қылған келиншектин сөзин жығып кете бериў нақолай көрингенлери
иркилип ағын суўға бет қолларын жуўып отыр, кызлар тулымларын суўлап қайтадан еседн.
—Абысынлар, келиншсклер, қызлар-аў, — деди Жумагүл
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оларға.— Мен сизлерге бир шынлықты айтқым келип тур ғой,
қалай көресизлерУ
— Айт, айт,—деп жабырласты қәмме.
— Айтбайды өлтириўлери дурыс па? Дурыс емес. Ол сорлыда не жазық бар, ойлайтуғыны аш-жаланаштын ғамы еди.
Ол кимнин болса да бир ҳарамы жаўыздын қолынан қазалапды...
Турдыгүл айлыллы көйлегинин жени менен көзин сыпырды.
Ҳаяллар қыл мойык қабақларынын баўларына асылмаса,
Кегейлиге жығылып кететуғындай, кимиси жүресине, кимиси
жалпайып отыр. Суў бойынын өлпен самалы Жумагүлдин ҳалақасын алдына, артына, қапталына таўлап пәтенге келтирген
менен, жанға жағымлы, денеге лоззет берип, түймели жағадан
қойынға киреди. Жумагүл гәпин қуйқылжытып айта алмаса
да, шынлықты айтқанға ма, ҳаяллар аўызларын ашып қатып
қалды. Жумагүл оларға биринши ўазда не көрип не еситкечин,
соннан Иванованын не дегенине шекем өз түсинигинин түйирин
қалдырмады...
Ҳаяллардын арасында өз-ара «тенлик», «еркеклерден ақылсыз емеепиз» деген ғаўқылды, сыбырлы көтерилди, бирақ ҳеш
қайсысында да Жумагүлдин гәпине исеним жоқ сыяқлы.
— Бул бир жақсы ертек екен, — деди бир ҳаял орнынан тура
берип.
— Тенлессек еркеклеримиздин үстине шығамыз ба? Әйй, бул
келиспейтуғын гәп,—деди «Ҳалақалы абысын».
— Кимнин түсине енди бундай ўақыя? — деп бурымына ақ
аряласа баслаған бир ҳаял турып, ийнине қабағын салып көтерилип баратырғанда Турдыгүл:
— Жүмагүлдин айтқаны дурыс, Айтбай да усылай дейтуғыи
еди, — деп еди «Ҳалақалы абысын»;
— Өлгеннин ийманын берсин, тириге жүрим берсин, оны қанша мақтасан да, тирилмейди.Ькойытылған пышақтын сабы алтын бола береди, биз де талай жигитти тақымнан өткергенбиз,
бәри умыт болып кетти, сен де умыт, — деп гүрк-гүрк етип сөйленип. қабағын ийнине салды да, жөнине кете берди.
Бийби көпшиликтин ишинде сөйлемек түўе қатарындағы
ҳаяллардан иркилип қала алмады. Ҳаяллар қосақ-қосақ болып
қайтты, Жумагүл менен
Турдыгүл олардын айдаўшысындай
ен изинен гвйлесип киятыр. Бирақ Турдыгүлдин сөйлегенииеи
көзин сыпырғаны көп болды.
Жумагүл дурыс ислегенип я падурыс ислегенин билмей суў
бойында болган әнгиыени аиасына айтып еди, онын аза бойы
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тик турып, қорқып кетти ҳәм қызымды қорқытып алдым ба да^
ген ой соқынан келип;
1
— Өзиннин ерин болмағанға журтлар бузақылық деп түсинген ғой, — деди.
Төребай бүгин де келмегенге Жумагүлдин дәти шыдамады,
өз--өзинен тула беденин қорқыныш бийлеп тыпыршылайды, бич
рақ онысын апдсына сездиргиси келмей басқа әнгимеге айнал«
дырады. Жанылтпаш айтпақшы болады, бәри бир басылмайды
қөкиреги. Ақыр соны Бағдагүлди шақырып келип те бир уйқыч^
ға шекем сөйлесип отырды.
'т1?
Қызынын аяқ алысынан, сөз аўзынан қәўипли кемпир түндд.
де уйқысыз өткериўге бел байлап, төсекке киргей пәтте к ө з и ^
қаплаған уйқыны қашырыў ушын өз жанбасын өзи бурап алды, '
онын ашыўы басылып еди, суйеги шыққан арық жилигин керегеге тырнатты. Қулласы уйқыламаўдьщ барлық илажьгн ислеп
атыр. Қүни менен шаршаған Жумагүлдин жатыўдан-ақ силеси
қатты. Кемпир де тыныш қәддинде көзин қарангыға.үйретип ж атыр еди, сыртта биреў дүрсилдегендей болды. Қеўлин сергек
тутып жатырган адам демин қалайынша ишинен алыўға мәж-:
бүр болғанын сезбеди, көкирегине қолын басты, дүрсилдиге қу«
лақ салып, түнлетип киятырған Төребай ма екен деп те ойлаған
еди, жоқ ол емес екен, дүрсилдеген туяқтьщ сырт-сырт еткен сести үйге анық жақынлаған сон көп ўақытқа шекем семди, оньщ
орнына Сәнемнин жүреги қатты-қатты соғып кетти. Ол көрпе-.
нин астынан әстен ғана қолын созып Жумагүлдиц мурныная
шымшыды. Ол бир нәрсени уқтыма, ҳаўлыгып даўрықпастан КӨ71
зин ашып, сыртқа қулақ түрип еди, ергенекти ашыўга бар кү«'
шин жумсап, сырттан ширенип ийтерип, пыснап атырған адам
сестин еситти.
— Қимсец?!!— деди Ж умагүл.
5 1
1 Жым-жыртлық. Басы бос шыбынлаған мал сүйкенди ме екен
деп Ж умагүл орнынан турып есик бетке қарай жүрди. Ай жа«!
рық еди, ылашықтьщ сацлағынан ишке түскен ай-жулдыз нурЕ
лары үйди ала көлецке етип тур. Усы жақтылықтан пайдала^
нып сырттағы биреўдин былай былай қозғалып қараўытқанын
көзи шалып кетти.
•—Апа. апа, балтаны сен ал.—деди
Жумагүл даўрық шығарып. Қызыныц сумлығын бирден уққан ана орнынан турғаныиын белгисин анлатып ынқылдап, гүрсилдеп жүрип;
Яқшы балам,
Төребайды
шақырайын
ба?—дедн.
1
— Ҳәзирше шыдайық, уйқысып бузып не қыламр13? Егер
ергенектн сындырса бир тоўекел көрермиз.
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Сырттағы уры қайтып қьГбырламады, тан менил берип киятырған мезгнлде онын аяқ сыртылдысынын кеы-кем узақлап
баратырғаны сезилди.
Олар бул ўақыяны ҳеш кимге айта алмады да, айтыўға тартынды. Себеби онын ким екенин айқын билмеген соц бийбелги
адамға жала жаўып шығыў қыйын саўда. Деген менен қорқақта болып алды, күнлер өткен сайын олардын сақлығы арта берди. Бүйтпесе де, илаж жоқ еди. Сол келген адам ба, басқа ма,
биреў буларды анлып қоймай ҳәр күни түнде бир келип керегенин түбин тырнап-тырнап кетиўге әдетленди.
Айтбайға пышақ урған гәззап биз ғәриплердн айландырыл
жүрген болмасьтн деп қорқты ана. Жуматүл оныц қорқыиышын
кетире алмады. Қайтама еки-үш күнге шекем мазасып алып болған ҳәдийсе Жумагүлди де шаршатты.
— Апа, бүйтип жүргенше бас алып кетпесем болмас, Чимбайға барып Нурлыбайды таўып алып Ивановасы менен сейлесип,
жүр деген жағына жүре берейин.
— Қайдан билейин, шырағым, түнде уйқы бермей жүргенлер жөнине қояр ма екен? Меннен де ес кеттн...
33

Бул аўылдыц басқа аўыллардан бир өзгешнлигп
Кегейлинин ырашыныц астыида десе де болады, ен
узақ үйлер
еки-үш шақырымнан аспайды.
Суўы жақын
болғанлықтан ба, яки жер тарлыгынан ба, егинлерии үйлериниц
иргесине егеди. Бәлким, соныц ушын шығар, жазға қарай гейпара қақыралардын қыспаларына
да қосыла жинишке кок
сүйрик өснп,
ҳәр буўынынын
арасы
бир
қулаш болмя
аспанға ийек атып кетеди де, гейде үстинен адам бойы
көтерилип шошанып, басын биреў арнаўлы түрде пышақ
пенен жонғандай сүйирленип турады, сон-соц бнрли-ярым жапырақ салады. Аўылдын әтирапын баз-баяғы көк майса, басады,
сонлықтан бул аўылдын малына да рэҳәт, алыслап кетпей-ақ
отлап жүре береди. Ал, шеткерирек шыққап санын шенгеллик
көбейеди, боян молаяды олардын арасынан жүрсен қапырық
ыссы, буған тек шопанлар, падашылар шыдайды.
Бул шенгеллнктн араласан адым жерден қоян зонқ етпп қашады, соған қызығып бир түп шецгелдин түбннде гөжеги жоқ
па деп барып түрткилесек болды, ҳәрре саўтанақ жериндн қоймай ғаў басады.
Аўылдын күн батар бети тап Кегейлиге барғанша ашықлық.
233
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гей бир жерлерге шөп те өспеген, тақырлық, жабайы шөп көгермеген бул тақырлыққа адамлар егин де екпейди. Соннан келген,
аўылдын суўға жақып, көз ушына шекем көк шөпликке малынғанына қарамастан гей күнлери шанғыт көтерилсе, көзинди
аша алмайсац.Бундай жағдай әсиресе жаздыц тымырық ыссы
күнлеринде де бола береди. Күтпеген жерден қуйын көтерилин,
әззи шөплердиц басын жулып кетеди дағы, биреў тап қолы менен шыйратып турғандай жецил желпи шөпти қоса көтерген қуйын таўланып-таўланып барып, биреўдин үйине дүкеди, ямаса
бир атызлардағы ырғалған жүўериниц басларын ийип көз көрмейтуғын бир жаққа жөнеледи. Ж үдә ыссы күнлери шацсьп
жерден-ақ қуйын көтерилгенине қарап, адамлар онын ишинде
жин бар десе, «әрўақлылар» жин көрдим, аяғы менен теўип баратыр екен деседи.
Кегейлинин ырашынан ба ямаса арқа күн шығар бетте төбеси түйенин өркешиндей болып көринген қумлықтан ба, ямаса
күн шығарда жазық жатқан бозлақтан ба, шан көтерилсе, жаздыц күнлери де қазанды ашық қойыў мүмкин емес. Егер аўзы
ашық ҳаялыц болса, ишкен тамағына қосып шықырлаған шеге
шайнайсац.
Қуйынлы күнлер бурынлары жийи-жийи .болып туратуғып
еди, соцғы гезде әдеўир сийрексиген. Сийрексисе де сол узын
шубай ийрек қуйын үйице соқлықпасын, соқлыққанлар шыпта
үзигинин аспанда пәтпелек болып желкилдеп жүргенин көредн,
қамыс қостын ишинде от жағып отырғанлар ийманын айтып тек
аллалайды.
Сонын ушын да гейпара жел өкпе, жәлпәрик адамлар пәтленип баратырса, дос яранлары «сен қуйынланба» дейди.
Бул қуйынныц көптен бери анлығаны Айтбайдын шоғы едп,
жақыннан бери ол жақтан аўысып Төребайдын қақырасына өтти. Қақыра жүдә беккем екен, қасындағы ылашық пенен бирбирине ес болып салмағын арттырып турғанлықтан ба, қуйыя
соғарын соқса да, көтере алмайды, айналып өте береди.
Ал Турымбет те сол қуйын секилли, солай қарап нәзер тасласа болғаны, турған жеринде шыр гүбелек айлаиып не қыларын билмейди.
Жумагүл қалага ерте турып кеткен еди, ҳеш ким көрмеди,
ҳеш ким билмей қалды, буннан бийхабар Турымбет ҳаплығып
келип:
— Бийәдеп қызын қанда?—деди Сәнемге, Ақлығын алдына
алып өз қыялы менен бэнт болып отырған ана шоршып-ақ түс«
ти. Турымбет сүзеўик буғадай жин көзленген екен, Сәнем оннач
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қорқып бир қысым болды да, ақлығын қушақлаўы менен қа«
зан-табақ турған қуўыста тилсиз қатып қалды.
— Қызьщ қайда деймен?!
■ — Қоцсы-қобаларда жүрген шығар.
Сәнем бул жуўапты ойланбай-ақ берген еди, сонынан усы
жуўаптын бирден есине келе қойғанына қуўанды, қалаға кетти
десе не қылар еди, бул ширкин! Бәлким, изннен кетер.
Турымбеттин жөнкелик ҳәрекетин Сәнемнен еситкен Гөребай
шыдамады, онын өзи менен айтысып, түсимсиз адамға сөзимда
э п * “ ткенше деп туўры ақсақалдикине барды.
Ақсақал есигинин алдындағы қаўыздын бойына өскен нәҳән
гүжимнин астына төсек салдырып дем алып жатыр екен. Төребайды айрықша бир мириўбетлилик пенен күтип алып, оныц
шац-шац ж алац аяқларынан жеркенбей, қызыл ала түркмена
текийметинен орын берди ҳәм онын арзын асықпай тыцлап болған соц:
— Бул жақсы емес,—деп басын әстен-әстен шайқап, танлайын тық-тық еткизди, сөйтип малдасын қурынып, қуў жақлары
ортасында қацқайған сүйектей муп,нын шымшып-шымшып, көрип сөйледи.—Турымбетке пәлен-төлен деў қыйыи. Некаласып
айрылыспағаннан кейин қолынан келгенин қыла береди. Шәрият
деген қарамацлай ийилмейтуғын нәрсе.
— Ҳаў, ақсақал аға, шәриятты биреўлер саққыздай созады,
ал сиз...
— Ж оқ, ол нәмантай моллалардын иси. Шэриятты бузыў
Адам ата, Әўене бина болғалы болған нзрсе емес.
«Исенген өгызим сен болсац гүйсеген тисннди...» деп айтаж ақ болып турды да, және үндемедн.
Төребай үстинен шағынып ақсақалдикинде отырғанда Турымбет Дүйсенбайдикинде еди, олардац басқа бул үйде Тәжим
мурт та бар. Ол Турымбетти нәсиятлап отыр.
— Иним бостан босқа шөллейсец. Адам деген питегене өзин
тутпаса да болмайды. Сол тәйтенки ҳаялын
жолбарыс болып
кеткенде қолынан не келеди?
34

Жумагүл соцғы сапары Чимбайда еки қонып келди. Бул
оньщ дүзде биринши рет қонып қалыўы еди, бирақ бул әдети
анасында қәўиплендирди. Төребай менен Бағдагүлди дегүманландырды: Уаз, ўаз деп жүрип бузылып жолдан шықпаса жақсы!
Ол келген мәҳәлде кемпири қызын алдына бергенде;
235
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— Емшек ембей көнлиге берсин,—деп қызьш да емизбеди.
Шынында да бир бәле бар, өзи де бир сумлық баслап жүрмесе,
не қылар дейсен? «Бийшара нәресте бахытсыз болды-аў!» деп
ишинен гүбирленип,.ақлыгыпын оймақтай децгеленип шүртийген аўзына үцилди.
— Мейли, шырағым, тецицди таўып кететуғын болсац, өзимақ сақлайман, емизбесен емизбе, көнлигетуғын түри бар.—Оныц
көзинен бир тамшы ж ас тырс еткен еди, Жумагүл оны абайламады. Себебн кеўли хош отыр. Көп сөйлеп кисиниц мийин қатырып, ўақытын алыўды унатпайтуғын нашар бир күнде жүдэ
сөйлемшек болып кеткиси келмегендей, сөйлемеўге тырысады,
бирақ көргенлерин көз алдынан өткериўде!
Ол ҳәр сапары қалаға барып жүрген менен анықлап ҳеш
жерди де көре алман ж үр екен, усы ретте көп қуўыс-қолтықларды көрди. Себеби шарбазардан Нурлыбайды кзлеп бармаған
мүйеши қалған жоқ.
Еки адамныц басы қуралған жер болса қайрылмай кетпейди,
бирақ ҳеш кимнен ҳеш тене сорай алмайды. Қуўырдақ базарына да көп барды. Бул кәрада «Аралдын сары сазаны», «Әмиўдәрьяныц таза сүўени!» деген шақырық сеске қулақ салып, аў>
зы қап-қара ошаққа отын майдалап тығып турған ж алац аяқ,
жалан бас, көйлексиз, жецсиз келте гүпи кийген отжағарлардыц қасында шашлары уўдар-дуўдар, қалыц қара шашларынан
бир қолын айырмай қасынып анталасып турған, бет-аўызлари
күйе-күйе, үстилерин пышақ пенен арнаўлы тилип қойғандан
кийимлери өрим-өрим, бийпаян суғанақ балаларды көрип, аяйды, тәўбе етип жағасына түпиринди. Аржағына-бержағына
қайрылып баратырып қудықтыц басындағы нәўбетке қойылға!!
суў қабақлардай дизилисип қыйқыйысып отырған қызларды,
шайқатылып әлле нәрселерди сөйлеп отырған жецгелерип,
оларға қәйтип жараныўдыц жолын излеп, хызмет етнп жүрген
жигитлерди көрип тамашасыз өткерген жаслығына өкинди,
Чимбай әдеўир үлкен қала, қарацғы
көшелеринеи
өткенде
бнреўдиц дәлизинде жүрмен бе деп ҳаўлығайын да деди, өйткени, қаранғы көше узынына кеткен дәлиз усаған, еки бойына ҳор
қыйлы нәрселерди сататуғын баққаллар отырады. Ол усыларды
аралаў менен излегенлерин кешке шекем таба алмады. Енди
қайда барарын билмей дицкеси қурып шаршап,
неде болса
жүрек жалғап алайын деп қойнындағы нанын елып, Кегейлш
киц жайиаўытына түсип суўға басып жеп отырганыныц үстине,
қалаға мәлкм Әлжан деген суўшы келип қалды. Ол ж ас келиц*
23«
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шектин. ҳәрекетинен ақ ҳалалы емеслигин билип, үйине ерттш
барды. Ҳаялы да жақсы адам екен, мийман қылды
Азанда ол излеген адамын мәгәр . болса окрисполкомнан
табатуғынын айтып, кенсесинин алдына ертип әкелип, өзи жумысына кетти.
Окриополком баслығын күткенлер дым көп болады екен,
есик алды быған жыған адам. Ол да көпшилик пенен қатар' нәўбет күтти. Отырғанлардын өз-ара сөйлескенлерине ҳулаҳ қойды. Ҳәр қайсысын да ҳәр қыйлы мун бар, бири мал урлатқан,
екиншисиниц урыўы жәбир көрген, үшиншисиниц неке қындырып қойған ҳаилы басҳа биреў менен кеткен... ҳәр кимди бир
күйге салған қудай. Бирақол өзи менен мунлас киси таппады,
сонша еркеклердиц арасынан ҳаял көринбейди.
Кеш песин болғанда барып өлдим-азар нәўбет жетти. Окрисполком баслығы қара шоқ сақаллы, сүйир жаҳлы биреў екен.
Оныц төрде отырысына қарап окрисполкомнын даў шешетуғын
одапбасысы усы шығар деп ойлады. жайдын
ишиндеги ҳәр
ҳыйлы ғалы гилемлер, дийўалларға тутылған мурынныц қанындай қызыл мақпаллар Жумагүлдиц көзин қамастырады:
керек дүнья қәйерге жыйналған! Ол кирерин кирсе де қәйерге
отырарын, анаў кисиниц қолынан алар алмасын билмей, сарсацы шығып иркилди.
— Неге келдиц?— деди ири даўыс.
Оиыц даўысы көпектиц арыс еткениндей сезилипГтутлықтырды.
Сөйтип өзин тутып туралмай көнгейленип ж ас келген көзлерин
кец женинин шети менен сыпырып, бул кисиден сүйеў излеген
түр билдиреди, ал ол киси қабағынан жаўын жаўдыратуғындай исинин отыр.
— Қандай жәбирин бар, айт тез?
— Окрисполком деген сиз бе? М аған Нурлыбай деген жигит
керек еди?
— Биз не, адамлардыц қараўылханасьшыз ба? Я шарбақшы
деп келдин бе? Окдай адамды танымайман.
— Билмедим, аға, ол окрисполкомға хабарласарсац деп
еди... өзи усы жерде жоқ па?
. —Х а , ха, сен баяғы ыинберге шыққан
келиншек екенсен
ғой. Билесец бе, Иванова деген ҳаял
бул жерде кеп болыўға
басынан қорқып, Төрткүлғе ертецине-ақ қайтты. Сениц мәртлигиндн ай! Адам деген өзиниц жанын қәстерлесе, жаман болмаады, абайлы бол, биреў өлтирнп кетпесин, жоқары жақта сен
қусап минберге шығып, ўаз айтыўға урынған ҳаялларды душнанлар өлтирип кетип атыр.
Жумагүл «жоқары жақ» дегепде усы адамлар кийетуғын
237
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кийимтердин таўарлары, қапт-чайлар ҳәм соган усаған жанға
кереклп затлардын шығарылатуғым кәпин түснметуғын
Өткен сапары келмп Нурлыбам менем сөмлескенмнде адамларға
жақсылықтын өзи сол «жоқары» дам тарап киятыр деп еситкен,
ол, егер сол жақта да адам өлтирилип атырса, қыйын ис басламған екен, деп ойлады...
Усы омын ол ҳәзир апасы менен ортақласқысы келип;
— Апа, жоқары жақта адам өлтириў таўық сомғаннан ансат
қусайды, —деди.
Сәнем қызыпа өкинишли түр менен қарады;
— Оны сенде билмейсен, мен де билмеймен. Нурлыбайды
көрмей қайтқанын бийкар болған екен, балам.
— Апа, бийкарға еки қонды деп отырсан ба, көрип қайттым.
Мен басынан баслап айтажақ едим, себеби оқыўда сөйлеўдид
де тәртибин үйретеди дейди, айттым ба еле, усы сапары оқыў
ушын Төрткүл деген қалаға кетермен болып келдим.
—Окрисполком ше?... деп Сәнем өлим туўралы ескертпекши болып гәп баслағанын Жумагүл бирден уқты.
— Окрисполкомнын өзи дурыслы адам емес қусайды. Нурлыбай. онын гәпине инамба. еле Төрткүлге барғам сон тәмбисин
бергиземен дейди. Сопда да сақ болған шеп емес көринеди, оны
өзи де ескертти.
— Қашан кетесен?
— Ендм бир ҳэптедеп кейин, келеси пийшембиге.
Кемпир, оянып кетпесим дегендей, жени менем ақлығынын
тершиген ыанлайын желпип:
— Бахытсыз болды-аў, бийшара,—деп еситтирип айтыи суўық демин алып еди. Жумагүл шоршып-ақ түсти.
— Өйдеме, апа. қуда қәлесе бахытлы болады, Иванова деген
орыс ҳаял Нурлыбайға, мени ен болмаса, келешек балаларынын бахты ушын оқысын депти. Од ҳаял расын айтқан шығар.
Тап усы нәрестенин бахты ушып оқыйын. Өзин «жаслығымда
мийнет бер, қартайғанда дәўлет бер деген» дей беретуғып един,
егер Ивацөва деген ҳаял дурысын айтып, Нурлыбай алдамағап
болеа, уоы нэрестенин бахтын нзлейии, қарманып көрейин, апа.
— Мен бәрине де қайылман, шырағым. ҳэзмрше мыпа қызды сақлағапдай күшнм де бар, бирақ түбмнде қатарға қосылсан
болар едм. Қәнекей, Қутымбайдын әлжуўаз ҳаялынын үстинен
шықсаы-.
Ж умагүл езиў тартып тым-тырыс күлдн.
Олар екеўи ақылласып, түйген түйининин қатты-бослығып
сораў ушын дизилисип Төребайдикипе кнрдн.
Ол оқыў жө-
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нимде еситип жүргенин, бурынырац-ақ кете бер дейин десе,
қонсылығын аўырлағандай болып көринетуғын болған сон үндей алмай жүргенин, егер ол кетермен болса, Сәнемнен, қызынан ғам жемеў кереклигин айтты. Ж умагүлге окрисполкомныц
нё дегенин еситкенде:
— Айта береди,—деди қолын бир силтеп—Ол
да бизиц
ақсақалдын қәлибиндеги адам болса керек. үСыпайы тонбас
қалтырар деген, қөрдин бе, әстелик пенен көкирегиннен нйтермекши болғанын. Қорқпа, булардын үстине жамылған көрпеси
қалын болган менен асты геўдирек муз, әстен-әстен ерий береди.

35
Өзиниц ўәдеси бойынша Нурлыбай келеси пийшемби күни
Чимбайдан кемели шығады. Жуыагүл ойлансын, толғансын
мейлн, соғаи шекем бир жуўмаққа келиўи тийис, егер оқыўды
анық күсесе, өзинен қалдырмайды, ал бир жуўмаққа келе алмаса, сон хабар жиберсе де келеди, себеби ҳәзир зорлап болмайды, зорлаған менен келешегине исенбесе не пайда? Бирақ оған
Иванова аса зинҳәрлап кетсе керек, ол Ж умагүлди көп нәсиятлады. Өзинин оқыўға киргенине бир жыл болмай атырып не деген ақыллы болып кеткен, жасы кишиден келип сөйлеген сөзлери жупкер, ҳәр гәпи нық, қорғасындай. Еркиннин бойындағы
от жаққыш Нурлыбайға сирә усамайды. Гейпара сөзлерине қарағанда үлкен адамды киширтип қойғандай. Неше-неше нақыл
айтты ол .
— «Өнери жоқ кисинин, мазасы жоқ исиниц» деген, Ж умагүл. Қөзинди жумып ойлан ҳәм келешекке көз жибер,
өркешленген бир биийк таўды, оныц аржағынан шығып киятырган күпди көз алдыца елеслет.. Ҳақыйқатында, сол көринген
таў сенин саўатсызлығыц, аржағындағы күн— билим, сол
бийик таўдан асырылсан болды, қуяшқа журттан бурын жетесен, «билими бар мынды жығады» деген нақылды халық бийкардан бийкарға айтпаған... Иванованы
көрдиц ғой, соннан
өнеге ал, менин айтып отырғаным соныц сөзлерин уқ!.. Жеккеден жекке өзим кете бермейин десен қасыца жолдас изле!... Ойлан!... Егер баяғы бизиц аўылдағы Бийбидей хош ҳаўаз қыз болса, қәне?»...
Жумагүл ойланады. Нурлыбайдын айтқанындай жолдас
излесе, биреўлер изине шуқшыйып түседи. Окрисполкомныц
айтқапыпдай өмирден айырылыўы мүмкин! Ол ушын не қылыў
керек, өмпрди де сақлаўы лазым,
Пийшембнге бес күн қал^
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ды. Ж умагүл еле ойланыўда. Өзин гилен ер балалардын ара<
сына салып-көрди, өйбей, қудай көрсетпесин! Барып турған айып-айып! Соиша еркектин арасында да ери жоц ҳаялдын жү. риўи сумлық ғой!Журттын жүзине ҳалай қарайды? Егер Турымбеттин жүрегн бар болатуғын болса қай ўак. бир ўаҳ Пзине айланыўы тийнс ғой! Сол ўақытта не дейдн? Олай болмаған жағдайда диянатсыз нашар екен деп жүзнне адам қарай ма?
Ж оғ-а, Нурлыбай дурыс айтады. Онын Ивановадап үйренгени даўсыз. Енди жолдас табыў керек! Ерлер менен сырласып болама! Өз жыпысы болғанда, қыныншылығыда бнлннбес еди.
Ен болмаса қапаланған гезде сөйлесип, ишке жыйналған қайғыларын ортақласады... Оған қолай ким бар? Кимди үгитлеў
керек? Сөйтип жүрип өзи де кете алмай қалса! Пай жаман болады-аў! Бийби қалай болар екен? Жаслайынан сырласы, да
мунласы да сол. Бирақ ол бүгннлиги жақсы турмыеқа ийе. Көнбейди ғой. Қөнгенде емии-еркнн қосық айтпас па едп. Егер Нурлыбай алдап жүрген болмаса, Бийби оқыўға журсе нағыз бақсы қыз болып мүшкилн женилленер еди. Және кнм бар? Турдыгүл-ше? Онша адам нсенбестей қыз емес қусаған едн. С .. келнсер, бәлким, ол Бийбиге қулақ қағыс етип кергеп шеп болмас
тәўекел етсе ете қояр.
Кегейлиге жақын бул аўылда жаздын кеш песиникеи кейинги қаўа жүдә пайызлы. Уйқыласан да, жүрсенде, турсан да
дәрья беттен шамал есип, зейнинди ашады. Ж умагүл далаға
шығып қаққан қазықтай қақайып, Кегейли бетке көкирегин берип тур. Желқом көринСсй ме? Қөринбейди, еле онын үш күни
бар! Ол жэне үйине кирди, және шығады, кешки шамалға және
қәўес. Уақыт намазлыгерге таялды. Қуяш уясына кириў ушын
төмен шөгип баратыр. Аўылдын арқасынан аппақ думан көринди Бул шанғытьш киятырған пада. Егинлериие мал кирип кетпесин дегеп ой менен ҳәр үйден биреў шығып, арқа бетке қарап тур. Базы бир үндин баласы, я ҳаялы үзип кеткен
бузаўларын қуўалап ж үр... Бул көринисти көрип Ж умагүл өзинин баспақ баққан.күнин көз алдыиа елеслетти......Әне, әне! Ба*
узақтан
сына ҳайўанқаслап түр.ме орағап қызыл орамалдық
көриниси оньщ жаслығын бийтанысқа да анлатар... Ийниндегидиман қабағы. Кегейлиге суўға баратыр... Мине пайты келди’.
Иағыз сөйлесип алатуғын ўақыт! Ж умагүл ылашығына қайтып
кире сала, суў қабағын арқалан, шангнл қабағьша қарамастан
Бийбинин изинен кетти...
ЙИЙби жүргеп соқпағыпан былай-былай бурылмастап, жән-:
жағына қарамай, ыцылдап қосық айтып бацатыр;
м
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Қара шекпешшнин пеши болайын,
Қапа кеўлиинин хошы болайым...
«Биреўге ашық болып қалған ғой шамаеы. Қоя, қыялы түспегир қайда кетеди!.. Пақ, пақ! Даўсын еркине жиберсе, шенгел
арасында сайраған қуслар жарыса алмай, паданын алдына
шығып баратырғанлар да иркилер еди...»Ол Бийбиге селтен
бермей изииен әстен жүре берди. Бийби артына қарамайды.
Кегсйлинин ырашына минген сон ғана таза қаўаны симире жутып, аўлына бийнктен нәзер салмақшы еди, жақынлап қалған
Жумагүлди көрди.
— Ҳаў, қайдан келип қалдын?
— Жете алмай киятырғаным.
Екеўи бийикте турып қеш кимге көринбеў ушын
суўалма
жайпаўытқа түсип, ийнлерии ийинлерине тийгизип қушақласып көристи.
— Саў жүрсен бе?
— Өзин саў жүрсен бе?
— Бийби-аў, жана изицнен ерип, жүрип көптен бери еситпзгеи даўысты еситип. қулағымнын қурышы қанды.
— Қойшы,—деди Бинби қысынып.
— Саған ерик берип, үлкен жыйыннын
алдында айт десе
қосық айтар ма един-ә?
— Өйтип жинлимен бе? Қатынға бақсылықты ким қойыпты.
— Сен тынла, балажан,—деди Жумагүл Бийбинин қан қызыл
кен көйлегинин етегинен тартып жайпаўытқа отырғызып.—Ж ақында Чимбайға барып өзимиздей қаялдын ўаз айтқанын көрдим, қулақ еситип, көз көрмегенлер к©п екен ғой,—деп жылдамжылдам сөйлеп Иванова туўралы, онын не дегеии жөнинде. бир
жыл оқып «ақыл қалта» болып баратырған Нурлыбай жөнинде,
енди езннин оқыўға кетиўге бел байлап, бир шешимге келгени
жөнинде қалдырмай айтты.
Ол тез сөйлеген менен де бул ўақыя Бийбиге
тацлақ еди.
Ҳайран қал-ын, қабағына шәнгил қабағындағы суўды қуйыўдкда умытып отьф. Жумагүлдиц қыялы, кеўлиндегисин айтып болғанша Бийбини иркиў. Егерде ол асықса, шәнгил қабағын сорап
адып қабағын толтырыў, Шәнгил қабағын таслап кетсе, ери не
дейди? Қорққанынан-ақ иркилер!...
— Өйбей, балажан, сен қайта көп жерди көрип жүрсен. Мени
жалғыз жиберсе, төркинимди де таўып алыўым мусаллат,—деди Бийби өзинен өзи.
— Нурлыбайды таныйсан ғой, баяғы Аналық кемпирдин ба16-1 5 2
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ласы-ше? Ол сени еске салып та цойды. Ҳаўазыннан хабары болса, мепиен кәрме.
Бийби мыйығынан күлип, алыс жерге көз жиберип отырып:
— Биз қәпестеги қуспыз, жаздырылыў қыйын, ол жағын ойландын ба? Ол ушын мен байдан айрылыўым керек емес пе?—
деди.
— Усы сөзди Иванова дегеп орыс қаял да айтып, қарақалпақ
қызлары туғырдағы қаошыға, деди, әне сол тугырдан жаздырыи
шарықлатыў керек, бирақ сол туғыр дегеии кнм екенин билмеймен. Саған иркиниш жасайтуғын кнм? Байын емес пе?—десе де
Жумагүл қорқып кеп и. «Өзи еринен ажырасқан жесир болған
сон мени де өз жолына салмақшы екеи деп ойламаса болғаны!»
Кегейлинин ылайлы суўьша көзнн қадап
Бийби еле үнсиз
отыр.
— Қыялына жаман нзрсе түспесин,—деди Жумагүл өзинин
ойланбай айтқан пикирлерин шайып-жуўғысы келип.
— Кеўлиме келтирип не қылайын, балажан. мен де сеник
менен кете берсем...— Ол көз жумды.— Япырмай-а? Егер мен
оган қосылатуғын болсам...— Бнйбп гәпинин ақырын айтпаған
мснен Жумагүл бир нәрсе уққан еди, сораў Серип оныц жекке
сырын ортаға салмады.
Олар қабақларын толтырып ырашқа шықты.
Ғшйбинин көйлеги шамал менен желбиреп қабағынын баўынан көтере алмай тур.
— Ғарры бай жөнинде әнгиме болса динкем қурыйды, қабағымды ийниме салшы.
Олар әсте-әсте төмепге түсип соқиақ пенен үйлерге қайтты.
Бийби бас көтермейди. Аўыр жүк көтернп
шаршаған
нардай мойны созылып салмақ пенен адым атады. Арқасындағы
қабағынын баўын он қолы менен услап шеп қолында. Бийбинин
шәнгил қабағын тутқан Жумагүл, сырттан қарағанда қурласынан ири болған менен ийинлерии салыстырғанда пәжимүрде,
онын күнликшисиндей көринсе де еркин княтыр. Жүги женил
сыяқлы қатты жүрип, оиын менен қатарласса да, алдына түссе
де, қабағы шайқалмайды. Онын ылақшы аттай оннақшыг. еркин
киятырғанын Бийби сезбейдп. Ҳәр аяғын уймадан зорға суўырып
алғаплай мвлпанлап зорға киятыр. Онын бул кейпииен әлле қандай жақсылық дәметнп «ойлансыц-ойлансын» деп Жумагүл опы
қайтып ғаўзастырмады.
— Ж умагүл, неге үндемейсен?—деп Бинби иркилип қабағын
бөксесинен сэл көтерди.
— Өзин ойланып кер, қурдас. Бнздей нашарлардын талайы
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байын қәлемей ҳәм қашкак ғон. Бизлер жаиа ҳүкиметтин дәўи*
ринде сқыймыз деп қашып бахыт излесек ким айыи көрер екен?
— Сен оқыўға анық кетпекшимисен?
— Анық кетемен. Нурлыбай келее болды. Еки көзим күни менен Кегейлиде. Желқомлы кеме көрннсе, мени кетти дей бер.
— Қызынды не қыласан?
— Ҳәзиринше апам алып қалады. Егер оқыўжақ жайлы болса, сон алып кетемеи. Оягын Төрткүлге барып билемен.
— Оқығаида не боламыз, сояғына көзим жетинкиремейди.
— Сабағы мийимизге қонып, оқыўын питкерип шықсақ, ҳүкимет қолымызға қағаз берип ел басқартса итимал.
Бийби шыны менен енк-енк күлип еди, ийниндеги қабағынын
аўырлығынан манлайынан тамшы-тамшы тер зытылды. Қос қолын қабағынын баўынан жаздыра алмай басын шеп ийнине
ийинкиреп шығанағы менен терин сыпырды:
— Тәўекел, мен ертенге шекем ойланып көрейин.
— Ойлан, ойлан. Бир жуўабын қай ўақта
бересен? Үйике
мен хелсем, я сен бизикине барсан журт гүманланар.
— Ғртен усы мезгилде суўға келе қояйық.
Ж умәгүлге жаздын ҳәр бир узақ күни жылдай сезиледн.
Үйдпн ишинде бнр иске жүдә қумбыл болып қалмаса, дәрриў
далаға шығады да, Кегейлиге қарайды. Бәлким, ўәдели күн болып қалғанды! Бийби жөниндеги ой бурынғыдан бетер толқытты.
Қәнекей екеў болып кетсе!
Өлдим азарда ўәдели күннин бир мезгили зордан өтти. Иште
отырып Бийбинин суўға кеткенин билмей қаларман деген ой
менеи, өткен базарда Төребай әкелген салыны түйип далада тур.
Ҳәр келеапты урған сайын көзлери қуяшқа қамасады. Асыққанақ қорлық екен. Қуяш енкеймейди, қапылып! Бир кели салыны
жапырып боламан дегенше талай мәртебе Қегейлиге қараған
болса, Бийбииин үйине де сонша бурылды. Зорға дегенде ўәдели
ўақыт келди!
— Ж умагүл, мен көндим,—деди Бийби изинен қабақ арқалап
жеткен Ж умагүлге.—Әри-бери ойланып көрип едим, ишқысга
болып жүргенше бас алып ылағып кеткеним жақсы екен. Әбди
де сол Төрткүл деген жаққа кетип қалды, мен айтқанына көнбей қалып едим, енди өкинншлимен, ал қурдас, тисиннен шығара гөрме, сен деп айтып отырман. Ол келемен деген сөзди дэ
айтып еди, иркилип атыр, сен айтқандай оқыўға кирип қалды
ма екен. Тәўекел шығар, ендн, төрт ели пешенемди сынап көрейин.
, .
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—Мен де өзиндей, төрт ели пешенени сынағанымыз дурыс
болар. Ал, енди Турдыгүлге де айтып көрсек қайтеди?
— Қоягөр, қоягөр, қурдасжан,—деди Бийбиниц азар-безери
шығып.— Әкеси жаман. Қайта сырымыз ашылып, масқара болармыз. Сенин мурындық сицлин болған менен, ҳәзир қудай билсин, не ойлап жүргенин. Сен болса Турымбеттен ажырастыц. Енди ол кимге үйленсе соған мурындық сицли боладыдағы.
— Сөйтермекен-ә?
— Сөйтпей не қылады? Ямаса Турымбеттен еле де дәмелимисец?
— Яқшы, қойдық. Екеўиыиз бирге кетемиз, умытпа, келеси
сәрсенби ақшамында үйден шығып кетип Кегейлиниц бойында
жатамыз. Болмаса сени жибермейди, байдыц өзи түўе жаи
гшыр, ағайын-туўғанлары көрсе де, тутып бередй.
— Сол ғой айтып отырғаным. балажан, Турдыгүлге билдире
көрме! Я әкесине, я апасына айтса, меннц қурып қалғаным, бул
' күнимнен айрыламан. Мақул десец, сен айтқан ўаққа кийимлеримди түйинип ҳәзирленейин.
Ж умагүл Турдыгүлден қәўип етпеў кереклиги туўралы ескер-.
тип, онын да жүреги жаралы қыз екеннн, ишинде сыр сақлаўға
келгенде анаў-мынаў еркекти қойыспайтуғынын аитпақшы болып
турды да, ҳәзир қуры ежетлесиўдиц неге кереги бар деген қыял
менен:
— Яқшы онда, өз ғамынды жей бер,—деди.
* * *
Соцғы бир ҳәптениц ишинде өзгерип кеткен болмаса Турдыгүл ҳақыйқатшыл еди, не қудайдан жазып алжасқан болады?
Өгизге туўған
күн баспаққа
туўатуғынын қалай
умытады ол. Егер Бийбиниц айтқаны
дурыс болса, истиц шебекейиие айналғаны. Ол сүйген жигитинен айрылғанға мийи аўылжып, есн жарым болған шығар, ямаса Жанабазардыц бийинман
иншаны дуўа жегизип басын айналдырды ма екен?
Он гүлинен бир гүли ашылмаған нәўше, сақалы пахтадай ақ
ийеги мәсиўектей қайқы, аўзында бир тиси жоқ мәплик ғарры
менен қалай кете береди?... Кетпеўи тийис. Егер ҳоп деп секирсе,
нәҳән жапдан өтежақ болып тур. Оныц аржағы жарқыраған
қуяшлы бәҳәр, әне соннан ләззет алыў ҳәммеге парыз! Усындай
қыялый ойлар Жумагүлдин өзнне тыным бермейтуғын еди.
Қызынын көп ойланып, белгнсиз бир нәрселерге ашына беретуғынлығына Сәнем қыйлакып қалады, себеби ойланаман, би244
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реўдин ғамын жеймен деп, басына пайдасыз нәрселер ушыи
сырқасланып қала ма деп қорқады, сөйтип онын дыққатын басқа жаққа аўдарыў ушын қызын хошеметлейди де.
— Шырағым, сенин арқанда қатарға қосыларман деген дәмем бар. Жаман перзент жақсы атасынын басын есикте қалдырады, жақсы перзент жаман ата-анасынын басын төрге шығарады деген. Нуратдийин татардын айтқаны есиме түссе, йошып-йошып кетемен, себеби сен оқыўға кетпекшисен. Еркиннин бойына
қайтадан барып, Қутымбайдын өзеги шириген торанғыддай
геўек, әлжуўаз қатынын есигиме салсам !... Ийшалла саларман,
периштелер әўмийин дегей.
Анасын әзелден наразы шығар деп жүрген Ж умагүл аяққолы жерге тиймей қуўанды.
— Айтқанын келсин, апа, Нурлыбай «оқымаған ж алан аяқ,
саясыз өскен бир қуў таяқ пенен барабар» деди. Мен ушырасқанымда Иванова деген орыс ҳаял «бахыт сандықта турғандз
гилтин аспаннан емес, көкирегиннен изле» деп еди, енди ойланып қарасам, Нурлыбай менен орыс ҳаял екеўи де дурыс айтқан
қусаған...
Кемпири жатып қалса ямаса бир жумысқа айланып кетсе,
Жумагүл әзелги ойына және оралады; «Айтбайдан кейин Турдыгүл өзгере қойды ма екен? «Аш бала тоқ бала менен ойиамай*
ды, тоқ бала ҳеш нәрсени ойламайды» деген, қарны тоқ, кийими
пүгтин қыз бәрин умытса умытқан шығар... Ол анаў-мынаў сырды
ишинде сақлайтуғын қыз еди. Бийбинин аспаный гүманы шығар бул.
Ҳәр ўақ Турдыгүлдин үй бетин анлыйды, ол көринбейди,
барыўға әкеси жолатпайды.
Кететуғын күни жақынлап келген сайын ол апасын аяй беретуғын болды. Бийшара хорланбаса болғаны! Ж оқ-а, Төребай
ондай адам емес ғой!...
Сәрсенби күни азанда ол ен болмаса апамды бир арқа қуўрақ отынлы етип кетейин д^п, арқан орағын алып үйинен шықты. Кубладағы өртен шенгеллик бетке баратуғын адам Тэнирберген машыншынын үйине нсанаспай өтпейди. Жумагүл усы
сапары өтип баратырып та бир нәзер таслап қарап еди, Бийбиайым кели түйип тур екен:
— Ж умагүл, нан ж е,—деп шақырды.
Ол үйге барыўға сылтаў таппай жүрген адамға бул онай
түсти.
Турдыгүл төсек тартып жатыр екен, оны шыннан аўырып
245
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зтыр ма, жоқ па деп Жумагүл қорқып кетип, бара шекесин услады ҳәм:
— Аған қайда?—деп сорады.
— Кеше Жанабазарға кетти. Келеси сәрсенбиге. жип түйискен екен, соған шекем айтысқан малларын әкелип алажақ.
Қыздын ети де ыссы емес, манлайында тер де жоқ, бирақ
шеке тамыры зырқылдап, батып шығып-батып шығып тур.
— Қашаннан бери жатырсан?
— Үш күн болды.
— Турып шамаллап жүргендей шамац бар емес пе?
— Бәлки турмаспан енди.
Жумагүл онын шеке тамырларын уўқалап, қәўипленген ки«
сидей Бийбиайымға қарап еди, онын ақ бозлақтан келген жүзлери мийирманлықтын белгисин ацлатып күлимледи. Бирақ
ашып ҳеш нәрсе айта алмады, олардыц сөйлеснўине мүмкиншилик туўдырып шығып кетти.
— Турдыгүл, қәлесен оқыўға кетемиз.
— Оқыўға?!
— А ўа, оқыў! Оқыў деген өнер үйрениў, ел басқарыў қусайды. Бизге ким бүйтип мирәт салады? Ҳәзир билгирлер мирәг
салып турғанда мен оқыйжақпан. Соны сағаи да айтыўға кел*
дим. Қәлесен бирге кетемиз. Еизлерге^дналғай жаўып, жекиниц
ушын усынатуғын адамлар аз емес тәризли. Оны усы думан басқан аўылдан былайырақ шықсан биледи екенсец. Ойланып, ойланып көр, «өнери жоқ кисинин, мазасы жоқ исинин» деген нақьтлды ойла, мен де жақыннан бери түсннип жүрмен.
Көпшигиниц астынан бузаўбас түрткилегепдей,
Турдыгүл
бирден бас көтерди, еки бетин жапқан тулымларын он қолы менен гезекме-гезек тегислеп, тандыр ошақтын күйе-күйе аўзына
қарап отырып:
— Бизлер мынаў ошақтыц, қара қазаннын ийесимиз. Қайда
бара аламыз, апа,—дедн,—малы
бар адам
қәлесе
биздн
ошақ қылып соқтырады, қэлемесе, буздырады. Сол Ж анабазарлы ийшан усы жасына келгенше сегиз ошақты
аўмастырған
дейди. Мен тоғызыншысы қусайман. Бүйтип хорланғанша өлггиим абзал емес пе?—Онын көз жасы жумбай-жумбай төгнлип,
өниушесине тамды.
— Өлиў ансат, жүрим тиле, қарағым. Егер мен жацылмасам
думанпыц шетине шығып киятырған қусаймыз. Жылап өзинди
болдыртпа, тирнекли бол. Жүрексинсец сени ертип кетейин.
Ойлан, тәўекел етсец, ертец кеште, ел жатқан сон, бизикине бар,
бирақ еки аяқлы адам, төрт аяқлы қайўан, ҳайўан демекши, еки
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аяқлынын да ҳайўаны болады, әйтеўир жаны бир мақлуқ сезе*
туғын болмасын.
Турдыгүл көп егленбестен «яқшы» деп ўәде берип қалды.
36
Елдин алды жатып, даладағы шаўқым семген. Басқа үйлергэ
көз болмаў ушын шыраны өширип Ж умагүл өз жолдасларын
асығыслық пенен күтиўде. Ж ас жүрек ҳәр жақларға алып ушыг
шәўкилдейди: Бир мәқәлде ол ат үстинде жүрген ҳәмалдар.
Минберге минип, гилен қаял-қызларға басынан өткенлерин сөйлеч турған ўазшы... Дийханларға жерлерди қайтадан бөлип
жүрген әнжирал... Ошақ басында отырып бесик таянған ғәрип
ҳаял, ери және урса минберге минбек қайда?—деген ой келип
еди, узақ жолдан жуўырып шаршап келгендей, жүреги дүрисдүрис етти. Әллен ўақытта барып онын жүрек сесине қосылэ
далада биреў дүрсилдегендей болды. Қуўанғанынан барып шыраны жағып жибермекши еди.
— Қой, ж ақ 'па, басқа биреў болып жүрер,—деди анасы.
Жумагүл тым-тырыс отырды.
— Жумагүл а... а...аш !—деген сыбырлы еситилип еди, ергенектин тәмбиси алынды. Бул Бийби екен. Ол келе сала:
— Мен үйдегини уйқылатып шықтым. Қәне, кетейик, болГ—
деди асығып.
— Ҳәзир, Турдыгүл де келетуғын еди, күтип көречич.
—Уай-ўай, қурымасақ болғаны ғой—деди Бийби жыламсырап. Ол отыра алмады да, шығып кете алмады да, гүўеилегеп
ылақтай әрман-берман тыпыршылай берди. Сонын арасында
тық-тық еткен аяқ сести еситилгеядей болып еди:
— Әне, усы Турдыгүл—деди Жумагүл қуўанып.
— Усамайды,—қорқыныштан Бийбинин жүреги үсти-үстине
соғып, шыбынлаған ябыдай шыбжынлап тур.—Оған айтпаў кгрек еди...
Аяқ сести жақынлаған сайын булар қоллары меиен жүоеклерин басып, айрықша еплилик пенен демлерин бөлип ала баслады.
— А ... а ... а...аш !
Бул анық Турдыгүл екен. Төребай менен Бағдагүл барлық
ҳәрекеттен хабарлы, бирақ олардын толық жыйналыўын күтип
үндемей жатыр еди. Үшеўинин жәм болғанын сезип орынларынан
турып келди.
- ' --.ч,
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—Жолларықыз болсын, Ж умагүл! Бийби!
Бийкеш—деди
Бағдагүл.
— Қәне, жүре ғойық!—деди оларды узатып салыўға бурыннан таярльщлы Төребай.
Сәнем бурын қызынық кетермен болып жүргенине ырзашылық берип жүрсе де, анық жолланатуғын болып қызлар менеп
орныкан турғанында, иши ийт жыртқандай болды, бирақ узақ
сапарға жол алған перзентимниқ алдын кес-кеслеп кеўлин қабартпайын деген ой менен сыр берместен:
— Бахытларын ашылғай,—деп Жумагүлди қайта-қайта сүйип, Бнйби менен Турдыгүлдин манлайларынан сыйпады.—Ала
аўыз бола көрмен, шырақларым.
Ж умагүл есиктен шығып турып тағы изине оралды да, уйқылап атырған бөпесин қолына көтерип, саўтанақ жерин қалдырмай шорпылдатып сүйип-сүйип, болған соқ:
— Ал, апа, хош. Аман отырғайсыз,—деди де, алды-артына
қарамай шығып кетти.
Жаздын бүгинги айсыз ақшамы бираз салқын еди. Аспан
оларға болысқандай шет-шебирине сийрек-сийрек булт жәмлеген. Ай жоқ. Күл арасында қалған сексеўилдин қозларындай
шашаў-шашаў болған жулдызлар тас төбеде қыпылықласады...
Үш қыз түн қарақғылығын қақ айырып, Кегейлинин ығына
қарай баратыр. Төребай оларды баслаўда. Аўылдан алыслап
кеткенше ҳеш қайсысы сөйлемеди. Ҳәр кимниц өз билгени ишинде. Ж умагул шығарында шықса да, анасы менен перзентин есинен шығарар емес, жолдасларына билдирмей көзине ж ас алып,
оны жеки менен сыпырды.
Турдыгүл ақ сақаллы кисиниц шецгел пәнжесинен қутылғанына қуўанып, кем-кем адымьтн шыйрақлай түсип, жолдасларынан озып кеткенин де байқамай қалады. Арманырақ барып иркиледи. Шадлығы соншеллл, иши дүбирлесип қосық айтып жиСергиси келеди. Ынылдайын десе де, қапылғыр, түн иши. Қашып баратыр. Онын үстине Төребайдан да тартынады...
Бийби қолтығына қысқан түйиншигин аўырлап изде қалынқырайды. Бәрҳә ойлы; Ырастан-ақ қутыламан ба? Н е ушын ке*
тип баратырғанын билген менен келешегине жартыўлы исенбейди...
Олар аўылдан төрт-бес шақырымдай узақлап кетти. Кегейлинин еки бойы тығылысқан майса урық еди. С уў жағалап
жүрген биреўлер көрип қояр деп олар қәндек пенен жүрди.
Адамныц алқымлығына келетуғын қалын урық мынаў үш қызға
ҳақ жол тилегендей, түн самалы меиен сытырласып айырылады*
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—Усы жерде күтик,—деди Төребай бир ўақытта иркилип.
Булкәра урыцтын да қалын жери еди. Жән-жағында аўыл узақ,
иипин даўысы келмейди... Қәндектеги кебирлик тап бир ж.оилым суўдай жалтырап атыр. Узағырақта майда қоғалы жекеклер қараўытады. Олар жүринкиреп барып бир шоқ қалыц шен*
гелдин астын тазалап, урық жулып әкелди де, жерге төседи.
.Түйиншиклерин қойды.
— Төребай аға,—деди Ж умагүл онын қолынан услап турып,—Анамды әўели аллаға, қала берсе саған исенип тапсырдым. Қайырқом бола гөр, ағажан.—Жумагүлдин даўысы бузылып қамықты.
— Бизлерди ҳеш ким биле көрмесин,—деди Бийби жалба-*
рынып.
— Қапа болманлар,—деп Төребай олар менен хошласты.
С е й п т ол анық даўыс жетпейтуғын житиримге кеткенше
қы.члар қарап турды, сонынан шенгелдин астына тнселген урықтыц үстине шығып бир-бирине сүйенисип отырды.
Бийбинин бираз кеўли басылыпты. Ол үйинен жасырып алып
шыққан шынқобызын алып «Жетим қыз» намасын гүнирендкрип еди:
— Бүйтип шағал мәслик қурып отырғанда биреў келип қалар,—деди Турдкгүл сақлық етип. Қашып жүргени есине ҳәзир
түскендей «ҳаў» деп Бийби шынқобызын шүберекке түйип, қалтасына салды...
Түннин қара шымылдығы серпилип, тан сүттей ағарып киятырғанда үшеўи даўыс қоса гүбирленди...
— Бахтымыз бүгинги тандай ашылғай иләйым!!!
37
Аўылдағы жалғыз «большой»—Айтбайдын мәрҳум етилгени
'Лүйсенбайға аўыр мүшкил болды. Биресе Халқабад волостына,
биресе Чимбай окрисполкомына қатнап, сол ўақыя ушын- жуўап
бериўден тынбады. Ҳәр барғанда’ бир. сарсылып, өз шекесине өзч
мушлап пушайман етеди. Қызлар тил бириктирип кететуғын
кеште, енди бармайтуғын болып, биротала ақланып келген еди.
Күрае-күнде көп ойланып уйқысы қашып жүретуғын адам кешки аўқатын жеди де, төсекке кирип сеспей қатты. Мине оныц
усы қатты уйқысынан пайдаланып Бийби шығып кеткен еди.
Басы дастыққа тийиўден қурылдап, уйқынын қушағына кирген адам тан қулан ийек болған гезде оянып, жән-жағына қаранды. Бийби көринбейди. Ҳаялыпын ерте турып кеткеннне тан*
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ланбады да. Келинин, үлгисинде исленген насыбай тостағакы
басынын тусында дастық пенен қатар туратуғын еди, уйцысын
тез ашыў ушын оған қол узатып бир атым насыбайды шымшып
алып а?зына салды.Бийбини тан азаннан суўға кетти ме екен
деп оянғалы бери бийғам жатырған адам бирден сескенип кетти. «Ьүйтип тан азаннан суўға баратуғын қылықты цайдан шығарды? Ешейинде мойын таўлық етип жүретуғын ҳаял, бирден
дүзеле қойған ба?» Бир қапталлап жатқан қәддин өзгертип, дүс
төменине түсти. Ошақтағы күлдин үстине «түф-ә!» деди де, алақаны менен аўзынын қыуйыўына жабысқан көп-көнбек насыбай
қалдығын сыпырып, жән-жағына апалақлады. Бийби жататуғын
қызыл мақпал көпшикке сер салды. Көпшик ашыған қамырдай
көмпейип атыр. Адамнын басы қойылған емес. Қандай да бир
жаман аўҳалды сезген байдын жаны көзине көринип, көпшиктн
шығанағы менен қағып жиберип орнынак турды.
— Бийби!!!
Онын зәҳәрли даўысына үлкен ҳаялы кирип келди.
— Неўе!
— Бийби қайда?
— Мен оныи қараўылыман ба?
—- Не дейди?!—Ол секирип турып, көрпелерди мыжымырлач
ўы менен аршанын үстине үйди.
— Турымбетти шақырып кел!...— Байдын кеўили қаранғы
еди. «Бэлким жас жигитлигин етип Турымбет әкетип қалған
шығар. Сөйтип масқара боларман, мен! Мен!»
Д алага жуўырып шығып, қорасына үцилди. Өзикин аты да,
Гурымбсттин аты да өз орнында. «Манлайыма, ким келген бо*
лады?... Я? Ким? Ким? Сонша малдыц ҳарамға шыққаны ма?,
Сорымай! С.орымай!... Қой, қой... мүмкин емес!» деп мойнына
қурық түскен асаў тайдай есиктен төрге, төрден есикке жуўырып
тыпыршылады. Далаға шыққан менен кимге хабарласады! Не
дейди!... Астынғы ернин тислеп сөгинип жүр: «Ийттин туўғаны,
ешектиц баласы!... Усыннан тутып алсам бар ғой, сазайынды
берер едим сенин! Сен бе, сеп!» Байдын путындағы узын ақдизкийимипен басқа ҳеш нәрсеси жоқ еди, қариы иш таслаған қондын қарнындай салынып, жаланаш, жаланбас ҳәр нәрсени бир
сыйпап, биресе гүбирленип сөгинип, биресе ернин тислеп, үйдиц
ишин айналып аяғыиа қоз басылған баспақтай, арман-берман
шаўып жүргенде асығып Турымбет кирди.
— Бай аға, не гәп?!
— Бизин ҳаял қайда?!
— Бир жерде жүрген шығар, келер.
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— Қойсана, нәсиятынды.Бир жерде жүргенде мен усындай
ҳалға түсемен бе? Қарап кел, қарап?!
Турымбет ҳештенеге түсинбедш Д алаға шығып, не ҳыларын
билмей басын қасып тур.
«Уай. Уай ағасы-а!!1» деген аянышлы даўыс бетин бурды.
Тәнирберген ыашыншы жалан аяқ, жалан бас жүр. Алдында
көйлекшен ҳаялы зытып қашып баратыр. Орамалы түсип қалған, бурымлары да жаздырылып кетипти. Машыншынын ҳәр
қолында бир геўиши бар, жеткен жерде биреўи менен ҳаялын
сарт еттирип урады, және жете алмай қалады. Тан азаннан буларға бәле көринген бе? Ямаса ертектегидей иргесинен алтын
шығып, соған ҳәўлирип жүр ме? Турымбет бул көринисти хабарландыра үйге кирип еди.
— Бар, билип қайт! Бизин ҳаялды биле ме екен?—деди бай
өзинин не болғанын сезбей. Турымбет шығып кетти.
Ол жақынлаған гезде машыншы тынбай кейиниўде еди.
— Қызынды табасан... ямаса өзин өлесен! Мени масқара
қылдын, қаишық! Ол саған айтпай гөрге бармайды. Анасысан!
Ҳ а , атаннын...—деп Тәнирберген машыншы ҳаплығып, сөгинип
жортыўда. Ҳаялы оған қарағанда жү.йрик екен, араны әдеўир
ашыпты. Машыншы шыдамай қолындағы геўишинин биреўин
шашы уўдар-дуўдар болып қашып баратырған ҳаялынын изи
нен жиберип қалды, бирақ тиймей кетти.
«Булардын екеўи де биреў менен қашып кете қойды ма
екен?—деп ойлады Турымбет.—«Екеўи ўәделескен болды ғой,
шамасы! Екеўине еки жигит тап болған-ә? Қудайы берген жпгиглер екен! Аўылдағынын аўзы сасық деген. Усы ўақытқа шекем қуры жүргенше биреўин мен неге айландырмадым!» Ол машыншы менен ҳаялын арашалап жибериўдин орнына ғырра
кейнине кайтып байға келди де:
— Машыншынын қызы да қашып кетипти!—деди.
— Не деп сандырақлап тур'сан сен! Мен бизин ҳаялдыц хаёарын билип кел дегеним жоқ па? Онын қызы менен не жуыысым бар, ҳа!...*
— Бирге кеткен шығар, аға!
—Тоқта, тоқта!—деп бай ыйығын гүжирейтип, желкесине о«
қолын салып енкейди.—Онын қызы да қашқан дейсен бе, бирден
сөйдесен болады ғой!... Ҳ а, ҳа, булар тил бириктирген екен!—
деди бай шеп қолын мушлапГ— Бәри сенин жесириннин кесяри!
Сэл ерчш кеткен болмасын.
Жалацаш байдын исиктей сарғыш қызыл денесиие қарап.
не дерин, қандай кецес берерин билмей Турымбет зецирейди. Ал
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бай қо.пын желкесинен алмай, ыйығын гүжирейтиўи менен елс
ой үсгииде Бир ўақытта ол кийимин изледи. Тез-тез кийинип
болыг:;
— Қәне атты ертле!—деди Турымбетке.
Соиыц арасында Жумагүлдин жоқлығы да анықланды...
Тәдирберген машыншыдан хабар аламан дегенше қуяш сәс«
келикке тирелди. Бүгинги қуяш ҳор күнгиден де нурлы, ҳәр күн*
гиден де ыссы. Бир жағынан ишқысталық, екиншиден семизлиги, бай суўға сүнгип шыққандай шып-шып терге шомылып ж үр.
— Қәне, сен, асық!—деди бай Тәнирберген машыншыға.—
Үйине тез барып атланып кел, екеўимиз Кегейлини жағалап
Чимбайға кетемиз. Ал, сен Турымбет,—деп оған қол шошайтты.—Ҳэзир Халқабадқа тарт, егер оннан таппасан Накис, Хожелнге п.ап!
Турымбет сөйлеместен әстен ғана изине бурылды...
* * *
...Нурлыбай ўәде еткен кемеге минип, өрлеп аўылдын тусына
жақынлаған сайын жүреклери ҳәўлирип, ишлери музда-суў болып киятырған үш қыз, «Ийшан көпирдин» үстинде атларын кесе тартып, булар минген кемеге қамшыларын шошайтып әлле
нәрселерди айтысып турған Дүйсенбай менен машыншыны узақтан танып «неге өрге кетпедик, «Қуўаныш жарманын»
ямаса
«Абат жармыштын» сағасынан ақ мингенде болады екен» дести
ишлеринен.
—Қурыдым!—деди Бийби сынсып.
Турдытүлдин «енди өлдим» деген даўысы Жумагүлднн дс
руўҳыя түсиргендей болды. Бирақ ол жасырыныўға ишарат етти.
Қөпирдин астынан өтиў ушын кеменин желқомы түсирилип,
алдаўшылар салдаў тартыўы керек еди. Усы пайытта қуўғыншылар атларынан түсип келип салдаўшыларды ирикти.
— Қеменизди көремиз.
—Не бар сизлерге! «Ким ерик берди?» дескен салдаўшылардын сөзинен қандай да бир сыр сезиледи. Бай үндеместен ҳәкирснлеп жүр. Ол жағаға жақынлап қалған кемеге секирип ақ
минди. Изинен машыншы да ғарғыды. Екеўи бирден тайнапыр
кеменнн ишинде қуўыс қоймай тимискилене баслады. Пахта тығылган нәҳән бир кенептин қапталында қалтырап отырған Турдыгүлднн шатыраш көйлегинин етеги көринип қалды.
—Әкени қорлайтуғын сен бе?—деп тисленди машыншы қызыьыц бурымынан сүйреп. Қызда үн жоқ. Еки көзинен жас та
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шъщпады. Аппақ жүзлеринен қан қашып, қос бурымы әке қолында таўланыўы менен шытып баратыр еди.
— Тоқта!—деди Нурлыбай асылмақшы болып.
— Кетсен-ә1—Машыншы онын қолын қағып жиберди.—Қәлеген қудайына айтып бар, менин қызымда не ҳақын бар?
Сонын арасында истин шатаққа айналатуғынын билип, Бийби
жатқан орнынан өзи тикейди ҳәм кемеден түсиўге ынғайласты.
— Қайда барасан?—деп Жумагүл оны иркпекши болып еди,
Бийби.
— Ийеси табылған малға кимнин илажы бар,—деди.
Кемедегилер бийорын жәнжел шығарыўдын есабын таппады.
Дүйсенбай менен машыншыны тутып сабаса, жағадағы ел көтершшўи мүмкин. Сонлықтан олар не қыларын билмей анқайысып тур еди, бан оларға сырты менен айбат етип гүнкилдеди.
— Маған неге адыраясызлар, айтын?! Ямаса бизин қаялғ.)
мал қосып өтирдиниз бе?
Дүйсенбай менен Тәнирберген машыншы өз жоқларын тапқан сон ҳеш ким менен иси болмай, атларына минип, еки нашарды пияда алдыларына салды.
— Турымбет саў турса Жумагүлди Қызкеткеннин сағасынан
Әмиўдәрьяға аман түсирмес.—деп бай исенимли түрде сөйлеп.
атынын саўырына бир, ҳаялынын көк желкесине бир қамшы
тартты...
Турдыгүл ыийримсиз әкесинин қамшысынан
денесине дақ
түсирмеў мақсетинде алдына қарай жуўырып кетти.
—Дүйсенбай айтшы,—деди машыншы оған қапталласып.—
Мен, усы жарлы-жаланаяқларға лийкин тийген менен қолларынан не келедн, деп ойлайтуғын едим. Ҳәзио оларда, бәҳәрдин,
қуўрақты жасартып, жоқ жерден өсимлик көгерткени секилли
бир қәсийет көрип жүрмеи. Онын үстине ҳаял-қызлар қосылса...
— Еркекпенея ҳаялды бир тәрезиге салып
кисинин буўынын
балталама. Еркек тас, ҳаял кепек, үплесек көзден ғайып болады.
— Илайым. Бирақ бәрше жарлылар менен қарақалпақ ҳаялқызлары тардийирлес сияқлы.
— Оны сенинменен бизден жақсы түсинетуғынлар бар. Шынын айтсам. анаў кемедегилердин биреўиде
Төрткүлге тири
жетпейди. Бар қызына жет ҳәм беккем бол...
* * *

Қурдасларынын қалып қойғанына ишибаўыры

www.ziyouz.com kutubxonasi

күйип, лап-

лап кеткеи Жумагул көзпне келген жасын өзгелерге билдирмей,
тикейип турып олардыц изинен;
—Хош , Бийби! Хош. Турдыгүл!..Дениниз саў болсын, қудайым!... Қуда қәлесе, изимнен барарсызлар!...—деп бадырды.
Кеме копирден өткен сон желқом қайтадан тикленди. Ж умагүл кеменин желқом былғайтуғын екинши өрлигиндей орнында
тикке қақайыўыменен аўыл бетке нәзер жиберип, қара жемелик
ли қос бурымын артына қағып таслады да, суў үстиндеги салқын самал менен дири.тдеген желқомнын
көленкесине барып,
бетин өрге қаратып нықлана отырды. Ш эмалда
онына ести.
Ансыз түн ишиадежанған жекке жалындай жалтыраған ақж ел
қом, жайсан кемеге күш бернп. Кегейлинин ағысы пәтли ылайсуўын қақ айыра ҳарылдатып, алға илгерилетти.
Б и р и н ш и китаптыц ац ы ры .
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Екинши китап

/

1.
Үш жыл өтти...
Ҳәр жапалағы губелектей епелеклеп жаўып турған кар сәскеге таман тынды. Демде ақ булт серпилип, ҳаўа ашылпы аспан көк гүмбезленди, бираҳ әтирап ақ көрпе жамылып калғЭи
еди. Бундай қардан сон жыллы болар дескен болжаўлар бийкарға шығып, күн бирден суўытты: аяқ астылары «қырт, қырт
ҳырт»...
Күн суўытҳан менен Манғыт аўылын аяғынан тик бастырған
ўақыя иркиниш таппады. Кегейлинин ырашын жағалай қонғаи
аўылдчн арқасындағы арба жолдын үсти быған-жыған адам;
Шымбайдын шар базары усы Манғыт аўылына көшип келгендей. Өзара ғаўырлылар аяқлардын сықыр-сықырынан түсиниксиз. Жаланашлықтан далаға шыға алмайтуғЫн ж ас балаларға
шекем жиликлери қутаннын сыйрағындай қараўытып, кимиси
жалан аяқ, кимиси әкелеринин мәси-геўишлерин салпылдатып
кийип, үлкенлердин исин үйреигиси келгендей, там басларына
минип қарап морыдай сопайып турады. Ж ас нәрестелерин аоқалаған ҳаяллар да той кийимлерин кийген, үйлерден үйлерге
қуўжынласып киреди.
Жолдын еки бойы дүрсилдескен атлы. Олар тағалы атларын
қар үстинен аямай шаўып, аўылдан шоқ-шоқ болып шыққан
адамларға жақынлап, қар сықырлысын женгиси келгендей, даўыслан, қамшыларын шошайгады:
— Төребай ушын онға!
— Хожанияз ушын шепке!
Атларынын сипседей қуйрықларын түйдеклеп буўып, тынбай
шаўып, даўыслары қарлыққанша бақырып жүрген бул шабар-
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манлардан ҳэмме нәрсе ғәрезли еди. Гейпара санлаўшылар, усы
ўаҳъпқа шекемги үгиттен сарсацы шығып жүргенликтеи, ҳәр
жацқа былип жиберип турған бул атлылардыц қас-цабағына царап, бағытын өзгертип те кете береди.
Адамлардын көбиси оцға бурылған сайын ала ат минген ақ
ҳурашлы шыр-пыр болып гүбирленеди:
— Усылардыц көкирегиниц цурты ж оц...
— Ҳәй, ац қураш, жөнице ж үр!—деп басына әскерий соппас
кийген сары атлы ж ас жигиг оған шаўып келип абай етсе де,
оцға бурылғанларды өзи де бир хошеметлемей қалмайды:
—Ҳ а, бәрекет табасац!...
Мине, бул әжайып ҳәдийсе жацадан ацсаҳал сайлаўдыц ғал*
ма-ғалы еди.
А ҳ қурашлы атлы да, әскерий соппаслы жигит те округтея
саштаў өткериў ушын келген ўәкиллер: ақ қурашлысы округлик
таярлаў бөлиминиц хызметкери Атаиияз ақ қураш Қурбаниязоо,
ал әскерий соппаслысы О Г П У де ислейтуғын Орақбай Емберге*
нов еди.
Сайлаўшылар усы гүзар жол менен жүрип барып, арбаныц
алтақтасына минип отырған бир шоқ бес-алты адамнын алдынан өтип атыр. Өткем адамларды О к Р О Н О баслығы Нуратдии
Мәжитов санайды. Ешкиниц түбитннен тигилген, ҳәр қулағы
бир қулаш малақайы бар Нуратдин Мәжитов қасындағыларды
ҳәм өткен адамлардыц өзлери анық еситсин деп, бэрҳәма даўыслап санап, тикейип турыпты: «Бир;
ски, үш... тоғыз,,, отыз,„
елиў...» Оныц даўысына қарап алтақтада отырғанлардыц биреўи
шырт еткизип шөп сындырады: екинши биреўи сецсен постында
қунысып, қәлем менен гербиштей қалын бир китапшаны ашып,
ишин шыжбайлап, бир нәрселерди жазып отырыпты.
Усы ақсақал сайлаўынын дәбдебеси менен оқыўынан рухсат
алып, қыста аўылға келген Жумагүл тыныш таппай, Төребайдын тамына арқасын бернп сүйенип, гезек пенен бармақ бүгип,
онға қарай бурылғанды да, шепке қарай бурылғанды да өзннше
санайды. Анасы Сәнем де үйде отырып тақат ете алмай, қызы«
ныц қасына келип турын-турып, оны есабынан жанылыстырып
алармая дегепдей, үндеместен бүрсецлеп тамға кирип кетеди.
Мнне, ол және шықты.
— Ж умагүлжан, айтқаныц болады, оц қабағым тартып жүрипти.
Қызы оған қайырылмады. Бирақ екн езнўиндеги әлле неткен
қүўаныш изи қврдай тмслерин көрсетти. Сонын арасыкда Қалий
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дегенпин ҳаялы Айзада келип, Жумагүлдин шығапагынай
тартты:
— Бизин үйдеги наўцасландым деп жатып цалды, не қыламан?
Қалий өзн камбағал болса да гежир адам еди. Жумагүл ол
кисинин не ушын бүгин наўқаслана қалғанына түсинбеди: «Бәлким, ҳаялы менен урысқан шығар. «Сен бир күшик туўмай, бәрҳа қыз туўасан» деп, тез-тез жәнжел шығарып, қонсыларыиэ
«тамаша» беретуғын бул кнси бүгин де сондай бәле таиқан болса не шара? Себебин сон сорарман» деген ой менен Жумагүл:
— Онда өзик ет. Ҳәр үйден биреў өтпесе бслмайды,—деди.
Толық депели, бөксеси, жаўырыны бирдей бул дугыжым ҳаял
Жумагүлдин усынысына қуўанып кетти;
— Билмеймен, отейин әйтеўир.
— Қасақана қызларынды дз кетерип өте бер. Қалий ағанын
пши жансын. Айтпақшы, қаяғына даўыс бересен?
— Алыстагы аталастын аты озғанша, аўылластын тайы о>
>аны жақсы. Арқадағы аўылдан ақсақал сайлағанша өзимиздин
аўылдын Теребайы болсын.
— Рәҳмет, Айзада!
Күйеўи Қалпйдын ырас па, өтирик пе ынқылдысы бар ед:қ
үлкен қызы Нурзаданы үйде қалдырып, ерине хабарласпастан
кишкейелерин кийиндире берди. Нурзададан кншкенелеринин
ези алтаў еди. Ол бәрин қыз кийнминде кийинднрии болып бирден ойланды: «Ҳақыйқатыкда да гнлен қыз бир түрли екен-ау!
Булар менен сонша жығынға барыў да уят!... Қыз туўа берген
ҳаялдын қызлары да қыз туўа береди деп
қызларымды ҳеш
ким айттырмас».. деген қыял меден, еринин геке жатақ ыалақайын қазықтан алып, дигирманнын уясына сыпырғыш қылызған ешки тери бир малақайды таўып, және биреўине қонсысынан сорап, үш қызын ул тақылетте кийиндирдн, үшеўинин қыз
кийимлерин езгертпей, арқалап, биреўин алдыиа көтерип, қатғанларын жетелеп, жетеў болып, санап отырғанлардын алдынан өтип баратырып:
— Бизли жетн адамға санан!—деп бақырғанына, алтақтадағылардын «ўаҳаҳаласып» күлискени, «ықласына жетеўге саналсын» деген даўысы еснтилди...
Сайлаў салтанаты еки күн даўам етти. Түнге қарап та адамлар тынбайды. Арман-берман дурнс-дүрис шапқан атлылар; бақырысыўлар, шақырысыўлар..,
Дүйсенбай да көпшиликке араласып жүрген еди. Жумагүл
сонша қаряп турса да оиын ким ушыи даўыс бергенин билз
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алмады. Бәлкнм ол жылыныў ушын уйге кирген мәҳәлде бир
жағынан өткен шығар. Бирақ Жумагул сол Хожанияздын үйлериндеги Сейтжан дегеннин бее-алты адамды баслап келип,
он жақтағы тәрептен өтип, Төребан ушын даўыс бергенин көрип қалды. Олар сызықтан өтип, көпшилик жыйналған жерге
келип, жанадан киятырғанларға қарап турғанда, Дүйсенбай
оны илип сөйледи:
— Тамақты өз аўыльщнан ишип, бизиц аўыл ушын үриўиннин неге кереги бар еди?
— Сиз де анайы ийт емессиз. Өзиқиздин аўылдан тойып-тойып, бизин аўылдын ийти болыўға таярланып жүрипсиз.
— Мал өрисин, ер туўысын табыўы керек еди...—деп, Дүйсенбай көп айтысып турмай, ийтаяғын қызғанып ырылдаған копектей, гешир түсли сары тислерин ақшыйтып, гүбирленип кете
берди. Сейтжан онын кәк желкесине қарап қалды.
Турымбет даўыс бериўге екинши күии азанда қатнасты. Ол
жерде иркилип жән-жағына қарамады, ақ қурашлы менен әскерий соппаслынын қасына барып шепке бурылды.
— Уатансыз адам, бағсыз бүл-бүл,—деди Сейтжаннын қасындағылардын биреўи Турымбет ўазыйпасын питкерип қатарға
турғаннан кейин, Турымбет онын кимге айтылып атырғанын
тусинбеди де.
Екинши күни песинге таман сайлаў тамам болды. Нуратдин
Мәжитов Сәнемнин усыкәрада екенин билсе де келип хабар алған жоқ. Төребай менен де, Жумагүл менен де сөйлеспеди. Д а лада турған Жумагүлдин қасына жақынлап келип, Орақбай
Ембергепов:
— Ж умагүл, көз айдын! Төрткүлдеги айтқанын орынланатуғын болды. Мәжитов саған ҳәм анана сәлем айтты. Төребайдикинде болғаныныз ушын сайлаўдын қәделерин бузып аламан
деп келмеди. Сайлаўдын жуўмағы Окрисполкомда тастыйықланған сон хабар етиледи,—деп, аттан түспестен, қалаға қарап
кетип баратырған бир топ адамлардын изинен, сары
атыпын
туяғынан тақыядай-тақыядай жалпақ қар зытқытып, патыр-патыр шаўып кетти.
Жумагүлдин еситиўте қуштар жуўмағы да усы еди. Онын Ембергенов пенен сөйлескенин қулағы шалған анасы жөн-жосағын
сорамай-ақ, Жумагүлдин қуўанышлы жүзинен жақсылық сезди:
— Он қабағымнын тартқанына бир ай болып едк. Неге қуўанаман деп жүр едим. Усы екен. Әй, алла, усы бахтымыздьщ
ашылғанынын алды болғай. Төребайжанньщ ақсақал болыўына
қуўанбайтуғын жүрек бар ма екен?.
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Ана Багдагүлдин көзинше қызынын сайлаў жөниндеги күш
салыўларын айтпага уялагугып еди, ол шығын кеткеннеи кейин
ашылысты:
—Бурынғыны айтпасаы бүгинги ееиме түспейтуғындай. «Ғапылда қатын ақыл табады» дегекди еситетуғын еднм. Адылыннан пйналайын, иқытқан қүкиметинпен айналайын, сөзиндн
тьщлаған дослгрыннан айпалайын!—Сәнем қызыиып желкесин
жаўып, бексесине түскен, жипектей қара бурымларын адақанына салып, сыйпалады.— Ықлас-қалас, шырағым! Сенин себебиннен Төребайжан ақсақалға сайланды. Енди Ханымгүлден өш
алсам, әрмансыз болар едим. Жоқ-а! Қеўлим қайларға баратыр?
Жығылғанға жудырықты ким болса сол ура алады. Заманнын
бағытына қарағанда олар жыгылған адамлар. Қой шырағым,
әсиге кетсем қайттым, «түф-түф». Сенин ҳәзирги жүрисинди көрсе де, ишлерине шунатай сыймайтуғын тар адамлар, гам басынан думалап кеткен ғарбыздай панқ ете қалар еди. Қойдым, қызым, қудайға мын мәртебе шүкир! Оқый бер, оқый бер!
Сәнем ҳеш ўақытта бүгингидей қуўанған жоқ. Оны, әсиресе,
Жумагүлдин отырыс-турысы-ақ шад етип баратыр. «Төребай
сөзсиз ақсақал болады» дейди ишинен исенип.
Сайлаўдын жуўмағы үш күнге шекем мәлим болмады.
Аўыл арасы дуў-дуў әнгиме:
— Хожаниязға кеп адам даўыс беринти.
— Ҳүкимет миллетине қараса керек. Даўысы аз болса да қарақалпақ болғаны ушын Хожанияз сайланатуғын қусайды.
Хөжанияз мақсымнын көбинесе қыз алысыў-қыз берисиў ислерине араласа беретуғын қылығын билетуғын Қалийдын әбден
шыдамы кетип Жумагүлге келди.
— Хабар жоқ па? Ҳеш нәрсе болжай алмадын ба? Егер Хожанияз ақсақал болса биз усағанларды көширеди. Ол Хийўа
ханынан кейин болмай, бурынғы ақсақалдын жолын қуўады.
Уят та болса айтайын, биз усағанлардын қызларына шыққан
тәжжал ол...
— Сонда неге өзиниз сайлаўға келмедициз?
— Аўырдым, шыным...
...Ж умагүл оқыўға кеткен жылдын гүзинде Әбди аўылға келип Бннбнпи әкетип, Турдыгүл және қалып қойған еди. Жумагүл
жазғы дем алысқа келгенинде Турдыгүлди қайтадан үгитлеп,
бурыпғысынан писирип, Төребайдын Нөкис волостындаиы бир
танысы Сейт дегеннин үйинде бир ҳәпте жасырып сақлап, ақырында Жумагүл сол үйдпн Сапаргүл деген қызын да Турдыгүл
менен қосып, оқыўга экеткен еди. Сапзргүлдин әкеси орасан ақ

259
1«
www.ziyouz.com kutubxonasi

хеўил, мийриман адам екен. Әдебинде ашыўланса да, бир айғл
жетпей қызын сағынып изинеп Төрткүлге азық әкелип, қайтама
Жумагүлге раҳмет айтып кеткен еди. Ал Турдыгүлдин әкеси түўе, анасы қызып көриў былан турсын, аўылда жүрип Жумагүлден қызы жөиинде бир аўыз сораған емес. Жумагүл де олар
менен хабарласпады. Бирақ Қалий ҳәзир шығып кетиўден ку^
тилмеген бир ҳәдийсе болып қалды. Бийбианым сүнгип кирнп
келип:
— Шырағым, әкесинен жасырынып келдим, менин Гурдыгүлим саў ма? Илайым саў болғай, меннен дуўай-дуўай сәлем антып бар. Бизлерди ойламасын. Қалынға алған малымызды қайгыи берип шамаластық. Бизлерди ашырқап қалады демеспн.
Малымыз көп, өзи биледи. Мә, шырағым мынаны менин Турды'Түлймб апарып бер, ишинде әкесинен жасырып жүрген пулларым бар, айна тарақ алар, ишинде сенин де пайын бар, .бөлек
түйиншикке түйдим, ақ түйиншиги сенпки,—деп Жумагүлге тезтез сыбырланып:— ал кетейин, сизин үйге келгеннмди көрсе де
азанлайды,—деди де, Бийбиайым қызыл орамалға гүйилген қарамы қос жудырықтан бир түйиншикти таслап, Жумагүлдин
бир норсе ден сөйлеўине қарамай дәрриў кетип қалды...
Бийбиайымнын аналық жүрегине Жумэтүлдин кеўли енди
қарар тасын. тынышланды...
Үшмнши күни баяғы бир шоқ атлы аўылға қайтадан кслди.
Гулләи сайлаўшыларды жыйнап, Окрисполкомиын мәжилисинде
бул аўыллы бурынғысынша «Манғыт аўылы» деп урыўынын
аты меиен атамай «Бахытлы аўылы» деп атаўға қарар еткении,
■ опын ақсақалы болып, Төребай сайланғанын хабарлап, өзлери
менен бнрге жаиа ақсақалды қалаға ертип экетти.
—Әне, эпе,—деди кеште Сәнем бул жуўмаққа баладай қуланып.—Менин он қабағымнын тартқаны келди...
— Қой-шы, апа, дым ыпымшылган.
— Мени ырымшыл дейсен-аў, қарағым ойлаған ырымым келди ғой. Ал еиди жақыннан бери ийним тартып жүрипти. Ен жа'қып адамым менен көрнсемен.
— Көп болса ағаи Төреиияз келер,—деди Жумагүл оныц
қандай қыйын жағдайда да сол туўыеқан ағасын еслей беретуғынын жақтырмай.
— Келсе келсин. Туўысқан деген қуўанғанда бирге қуўанысса
не жетеди?
— Пай, апа деймен-аў!
— Сенин ашыўынды билемен, шырағым. Жақсы адамнын
бир ашыўы ишинде қалар болар. Қандай ақаяқ жаман болса
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да туўысқаным. Ол маған жаманлық етпейди. Бәри илажсыздықтан болған. Оны сен де кешир.
Анасынын зейнине тиймейин деди ме, Жумагүл үндеместен
онын жасы жетпей қартайып, қатық қуйылгаи бир тутам жуўсандай келте ғана ақ бурымына қарап ойланып қалды.
— Еле мынандай шутик шыра жаққанкмызға ҳеш ким инанбайтуғын ўақыт болады...—Жумагүл әнгименин багытын өзгертиў мақсетинде ҳәстенин үстинде пыр-пыр жанып турған шыраға қарады ҳәм келешек ҳаққында еснткенлерип өзи бнлгенинше
еркии гүррм! етти.
Жумггүлдин әнгнмеси оған ертек сияқды көринсе де, көзлеринен қуўаныш көз жасы төгилди:
— Инанаман, шырағым. Сен мени алдамайсац. Айтқанларыц
келгей. Ҳәзир түсимиз емес оцымыз болғай.
Жумагүл аўылға келгели бөпесин, бойыма үнренбесин деген
қиял менен. онша ынтығы қурын бермес, аллыпа алса баЎырына
баса бермес еди. Бүгин қуўаныштан ҳомме норсени умыгып қызын алдына алып отыр.
Сэнем де барлық ғалма ғалды естен шығарды. Жумагүлдин
гәплерине аўызы ашылып еки езиўи жайылып ғаиа үнсиз күледи.
■ Тек жатарда ғаиа ол:
— Шырағым, бүгин көп ойнаттын, оган қосымша қопнына
алып жатсан анаеынын ийисмне үйренеди. Кетерицде жэпе жылап қалады.—деп. ақлық қызын өзи баўырыпа баеып, Жумагүл
емген сүтсиз емшегин үйреншикли әдети бойынша ақлығыиын
аўзына салып «шылп-шылп» сорытып жатты.
Олардын бүгинги қуўанышлы қатты уйқысы ярым ақшампан
аўған меягилде бузылды. <?йнектин көзлери шацгыр-шуцгыр»
сыиып. қарапгы жайдыц игпи оққа гутылды...
Иштегнлер Сәнем. ЖумаҮүл, Бағдагул, Тазагүл едн. Излиизинен бес-алты ирет атылган мылтық сестинен қорқып, олар
гап агаргаиша бир-бирп мепен хабарласа алмаяы. Ала гесгим
мэҳэлппде Жумагүл бнриниш болып басын кятерип қараса,
жүкли Багдагүл ҳал устипде, кырга шыққая ылақадай, арманберман аўиап атыр. Ҳеш жерине оқ гиймепди. Қан шыққан жери
жоқ, ал бипшара Сэнемнин үстиндеги Жумнгулдин Төрп<үлден
әкелип берген шымшық көз ақ шыт көйлегпнин саў жери қалмапты: қанға жуўып алғандап боялған. Жумагүлдин дизелери
муз үстинде тургйндап қалт-қалт етип. «ҳаў апажан, апажан,
не болды саған?» деп үстиме боймп таслап жыгылды.., Сэиемниц
денеси әлле қашан музболып қалыпты...
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Қонсылар ҳә демей жыйналды. Бийшара ана әдепки мылтыҳ
атылғаннан-аҳ нәрестенин ғамын жесе керек, иргенин түбине
көрпешеси менен ылақтырып жиберипти. Оны адамлар сонелестирди. Жылап-жылап даўысы семип, ақыр соны жылаўға да
шамасы келмей шалыққан төрт жасар қыздын бетлери сиядай
көгерип жатыр. Көкирегинде тек елпилдеген жаны бар...
Жылай-жылай Жумагүлдин көзлери муштай болыи исип
кетти.
— Бийшара Сәнем бийазар еди...
— Жылама, Ж умагүл, көз жасқа өли тирилгенде, дүньяға
адам сыймас еди..
— Шейитлик ҳәр кимнин басына келе бермейди...
— Онын ҳалған жасын өзине берсин, қызым..,—Усылайынша
ҳзр қыйлы тәселле айтып кетип атыр.
Жумагүл өзин қанша берик тутайын десе де анасынын өмпр
жолы көз алдына елеслеп кетсе, даўысынын қалай шыққанын
сезбей өкирип жибереди...
Қалаға әлле ким хабар етипти. Ертенине кеште Төребай менен Ембергенов жетип келди.
Төребай қаладан биринши тапсырма менен келген еди, ол
туўралы жыйналыс ашып, дийханлар менен ойласып алыўға
мүмкиншилик таппады. Өзиннин үйин түўе сол аўылдьщ ишинде
адам өлип атырғанда жыйналыс ашыў дәстүр емес. Сол ушын
өли жайғастырылғанша үндемеди, ал Ембергенов болса, бул
ҳәдийсенин гүнәкарларын аўылдан излемей, из қуўып кетти...
Жумагүл кетиўге таярланып оқыўға өзи 'менен Тазагүлди
әкетиў мәселесине келгенде, Төребай да, Бағдагүл де бир пикир
айтты:
— Егер, өзиа қайыл болсан таслап кете бер, тәрбиялаймыз.
Оқыўына кесент келмесин, Ж умагүл.
Ж оқ, бул сапары ана аналығын етти:
— Әкете берейин, Төрткүлде илажы болар.
О.чын бул шешимине Төребай менен ҳаялы пәлен-төлен дей
алмады.
Төребайдын қаладан алған биринши тапсырмасы мынаў едщ
бир ҳәптеге қалмай областын орайы Төрткүлге жетиўи тийис,
Соннан арман Хийўа әтирапындағы душпанларды сапласты-'
рыўшы отрядқа қосылып Хийўаға барады. Ал, кетемен дегенше
аўылынан және бир жигитти Қоныратқа жибериўи зәрүр. Қара
басына қарап турған мәселеонай, кете береди. Қыйыны Қонырат
мәселесн болды. Қонырат қаласынып атирапына усы қақаман
қыста қорған салыныўы тийис екен. Әне, усыган қатнасыўға
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дәрриў келисим 'беретуғын ким? Жылдам шегаиўи керек. Ҳазир*
ше Абдулладан өзге қолайлы жигит есине түспеди, көзине де
көринбеди.
Абдулла Айтбай «большой» дын жийени, Айтбай өлгенде ол
кишкене еди, ҳәзир он жети-он сегиз жасларда. Айтбайдын атаанасын да колына алып, онын үстине өзинин нәренжан кесел
анасын асырайман деп мүшкилин аўырластырсада, сыр бермей
жасынан мийнет пенен қайнап пискенликтен турбаты жигирма
жасар жигиттин турбатын анлатар еди. Өзи шаққан ҳәм бир
сөзли. Былтырғы жазда Айтбайдын ата-анасы қайтыс болған
еди. Ҳәзир өз анасы менен екеўи турады. Әкеси «Тазғара саўашын» да қызылларға жәрдем етип жүрип қайтыс болған. Сол
ушын ба, душпанлары менен жолығысыўды қой излеген аш қасқырдай күсер еди.
Абдулланы шақырып алып тапсырманы ескертип еди:
— Ҳәзир кет десенде тайыиман,—деди ол қысқа.
Солай етип Төребай Абдуланы Қоныратқа жоллады, ҳега
кимге себебин ескертпестен және бир ат таўып, Жумагүлди қызы менен Төрткүлге өзи әкетти...

2
«Арқадағы аўыл» деп аталатуғын аўыл манғытлардын арқасында қара көрим жерде орналасқан, жазда қара таллары
булттай, қыста төбешик-төбеигак тамларынын айналисында,
шақаларын бпреў қол менен сыла.п кеткепдей гаыбықланып туратуғын, ҳәр биринде төрт-бес түптен қара таллары бар аўыл.
Бөлек қонысласқан менен олар да манғытлардын бнр тийреси, Хожанияз болса, сол ауылдағы ен аўызлы, жигерлн жнгитлерден есанланатуғын гди. Ата-анадан жаслай жетим қалған менен «жесн ийшан болып өткени ушын оиы ҳәмме «мақсы»
бала» дер еди.
Келбети де мақсымларға ылайық. Тап бир буйрық пенен кәгерткендей, мурнынын астына емес, еки езиўинин үстинде, аўзынын қыйыўларын жасыратуғын селдир ғана, тап өт гаалған.дай сарғыш муртлар бар. Сүмпек ийегинде түк жоқ,
көгис,
жылтыр, шырайы
қызғыш. Онын қырқ жасты алқымлағанына
қарамастан,
биринши
көрген адам
оған отыздан
артық
жас
бермес
еди.
Той-мерекелерге
ерге
араласқаны ушын ба, өзи әбжил. Үйинин қасында үйир-үйир
қойжанлық жатпаған менен, сырттан қонақ келсе, қайдан болса да сойыслық табылады. Қазанлы. Өзге аўыллардан қыз айттырып келген жигнт-желенлерде алды мепен сопыкнне түседи.
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Өзи аўылдын аўыз биршилигин де сақлаўдын тәрепдары деп а 1
кешнрген.
Бул топардағы дийханлардын абрайлысы Сейтжан еди. Ж асы қыоқ беслерге келип қалған, орта бойлы, тапалдас, қарасақаллыдан келген адам. Мәннссиз көп былшылдыны жақтырма<\
Бир нәрсе ислейжақ болса үндеместен ислей береди. Өзи Хожаниязбенен бир урыўд.з.ч еди. Соннан келгсн онын менен жуддызы қарсы. Хожанияздын бэрлық минез-қулқын ҳаслан унатпайды. Ушырасыл қалса сәлемлеспейди де. Әсиресе, олардын ара
сындағы қарама-қарсылық, топарыкдағы Атажан бай үйленген
сон күшейди. Хожакняз жүрген соқпақтан ол жүрмеўге тырысады.
Хожанияз Сейтжаннын жек көретугыпын сезер едк. Сайлаўдз
ақсақаллыққа өтпей қалғанын тақыйық
Сентжаннан көрип,
жер баўырлап қалды. «Ағапин ғой, даўыс берер деп жүргенше
неге алдынан втпедим, ўақытша неге бас иймедим», деп басын
тырнады, өкинди. Ҳақынқатында ол Сейтжан менен бетлесиўге
бата алмайтуғын еди. Жүрексизлиги есине түсип: «Үйи жанғырға дәўраи қарагап ба, пернштеси басым болып баратыр... Алдымызда алысатугын кен майданлар бар емес пе?»... деп «зинше.
Кешқурын Сейтжандикипе келдн. Сейтжан опы қаншама жек
көрсе де, үйине келген адам болғаны ушын, кет деп айта алмады.
Олардын арасында әнгиме басланды.
—Сейтжан аға!—деди Хожанияз жуўас ҳәм жалынышлы
даўыс пенен.—Ағайин едик, бирақ жерге көмдин.
Сейтжан оған сөз зая еткиси келмеди ме, үндемеди. Онын
бир аўыз сөйлеўин күтип интизар болып отырған Хожанияз пискен секерпарадай шыртылдап, жарылыўға сәл-ақ қалып:
— Ағайин, алдында не гүнам барын бнлсем екен, дүзетер
едим,—деди.
Сентжяп сөнлемен отыпа берди. Хожанияз оннаи сайын тыпыршыляды.
— Урыўымыздын бпр тирегн Атажап бандын кишкене ҳаялы
жөннпде өкполеген шығарсыз. Мепики аўызбиршилик ушын гоч.
Өзиниз билеоиз, бурынғынын жолы. Жас қыз болган сон кетил
қала ма деп ойладым. Дүпсепбайдын кишн ҳаялы қүсап урыўы
ба-қа биреў мепен қашып нетсе, аўылға абыранма? Пәленшелер
қаппқта демей ме журт? Шаўқым шықпасын деп
өзимиздин
уры-йдап еки жигитке тапсырып қойыппан. Аты Атажан байдикм болған менен келин елдики. Басқа жақтан көшип келгеннкиз
жоқ, бәрип тусинесиз. Усы куилердеги Алпысбай, Жетписбай,
Сексспбайларды окелери алпыс, жетпис, сексен жасларында көр-.

264
V
www.ziyouz.com kutubxonasi

ген балалары. Болмаса сол жастағы ғаррылардан бала бола ма?
Бәрвниц де жас дийханлары болған...
— Түф-әй, ҳайўан!—Хожанияздын пәтиўасыз гәплерин ахырыпа шекем тыцлай бериўге Сейтжаннын дәтм шыдамады.
— Атажан байға билдиргенимиз жоқ, келиншек келисим берген...—деп Хожанняз және сөйлеп баратыр еди, Сейтжан қулағын басты. «Ҳо, сений, алдым белгисиз, болмаса сазайынды берип, әкенди танытар едям...» деп Хожанияздын көкиреги сайрады, бирақ сыртқа шығарып айта алмады. Найлаж түрде түргелнп, текееле-тенселе үйден шықты.
Сейтжаи менен ушырасқаны оған сайлаўдак жыгылғаннач
да артық дәрт болды. Көкирегин көтере алман жатып қалды
Еки ҳаялдын үстине жас қыз алгалы өзгелерге сыр бермеў
ушын ҳасасын гаслаған Атажап бай дицкесизликтен аўылды
көп гезип жүре алмайтуғын болгап еди. Ғлпейинг.е жымпылдам
есигине тыным бермейтуғын Хожанияздын сонғы гезде көринбеўи оны динкесине ендирдм. Қалдзўрап Хожанияздикине
келди.
— Неге жатырсан?—деди Атажаи бай онын жатырғанын кприп.—Ҳеш қапа болма. Журттын көпшилиги сепии тәрепинде
екеиин пүткил округ биледи. Ҳеш кимге зәлелии жоқ жиги-тсен.
Аўылды сеидей тыиыш қылғаи жигит бар ма? Сеники аўыз бирлик, бирақ сайлаўдан жығылғанын аўылдан емес, Жумагүл деген ақ байталдын кесепаты. Төрткүлден күш алып келген дейди.
Өзимди айтпай-ақ қояйын, сен ушын Дүйсенбай бийшара қанша
гайрат салды, қапша пул ғәрежет шығарды. Нурымбет ахун неше-неше адамларга бийпул дуўа берди... Түргел, душпанларына
сыр берме!...
Хожанияз ҳақыйқаттан да.сьф бермеў кереклнгии енди уқты.
Ертенине қәднмгпсннше көшеге шықты. Аўылласлары менен
араласты. Қайтадан атына мннди.
Окрисполкомнын сонгы қарары бойынша Хожанияздын тояары да «Бахытлы» аўылына қосылып, бнр аўылкенеске бириккен еди. Аўылда Төребайды.н жоқлығынан пайдаланып анаўмынаў мәселелерге араласатуғын болып кетти. Дий.ханлар арасындағы гейпара даў-жәнжеллерди шешнўге қатнаса баслады.
Қарап жүрмей дийханларды жыйнап боҳәрги егис ҳаққында
әнгимелееип жүрди. Тазадан жап қазыў кереклнгин кенестп.
Қалаға да тез-тез қатнайтуғын болды.
Төребай Төрткүлден бир айда гйланып келди. Тап сонын. келнўине писирип қойылған екен, окрпсполкомпан келген биреў
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аўылдз жыйналыс ашып, Хожяниязды батраткомлықца усыиыл
кетти.
Енди ол исти биротала гүжитти. Ешейинде көп ислерге араласып жүрген адам, жынналыстын сонынан қалаға бир барыл
қайтты да, гилен байларға ҳәы олардын дийханларына:
— Кимде ким байға жалланып талабын етсе, ерикли. Дчсн
шәртнама дүзнп қақысын алып береыен,—деп бирме-бнр дағаза-лап шықты.
*

*

*

Ҳеш ўақытта кисиден алданбайман деп, алды-артын әлшестирип жүретуғыя Дүйсенбай өмиринше есинен шықпастай болыл
еки алданған еди. Биринши алданыўы ҳаялы Бийбигүлдин оқыў
ға қашып кеткенк. Зан қуўып онын әкесинеи малларын қайтып
алмақшы болып еди, бир-еки жыл ҳаял болғап ҳаял кетип қалса,
зан қоспайды екен. Болмаса Жанабазардағы ийшаннын Турдыгүл ушын Тәнирберген машыпшыға өткерген малларын қайтыл
алыўы, ҳәттеки, олардын шатағына окрисполкомнын араласьш
зан таиқаны, оған үлги болғач едн. Қарап қалмайын детен он
менен айтысып барғанында:
— Сизге мүмкин емес,—деди окрисполкомда.
Екинши алдамыўы—Хожаниязға даўыс бернўи, онын өтпей
қалыўы еди. Бунын пәнти ҳаялы қашып кеткенинеп де аўыр
көринди оған. Хожанияздан да бетер қандай бийабырай болып
қалды. Онын үстине нешше ақыллы гәплери, гейпара түнлерди
уйқысыз өткергенлери, гейпара аш-жаланашлар менен кенеснп,
биразына бипул гөне-көкси кийим, гейде дән б-Гргенлери, ояқбуяққа тынбай шапқап ат терлери!...
Сайлаўдан кейин ол көкнрегин суўық жерге басып, қалайыи*
?па бурынгы қәлпине келиўди билмей жүргенде Төребайдын тамынын мылтыққа нышана болганы әбден мазасыи кетирди: жүреги музда-суў. Кирсе, шықса: «сырғыя Тәжим мурт ойласпадьг»
деп, сарсылар еди.
Қаладан келген атлылар издин басқа жаққа кеткенин анықлап Дүйсенбайдан гүманланбаса да, оган тышқан тесиги мын
тецге, бойы аўыр: «үҳ... үҳ!!.»
Ол садақа, гойларга да көбаса бармайтугын болып қалды.
Үйине көпшиликти жыйнамайды. Ҳеш ким менен көп сөйлеспейди. Батрашкомлыққа сайланған Хожанияз бир жола түсте келнп, дийхан жумсаўдын таза тәртиплери туўралы айтқапда да,
онын азии унатпай, ншинеп сөгинип, жүзеки «ҳе, ҳе!» деп, мақул266

www.ziyouz.com kutubxonasi

лап қала берди. Опып анда-санда сөйлейтуғыны, кеўил көтерпў ушын соқта ойнайтуғыны Турымбет. Бирақ онын менен де
гаплерин теренге жибермейди.
Излерипе қуўғыншы түскенинеп қорыққан Тэжим мурт та
бул аўылға қәдемин изеп баспай кетти. Қәмме менен байланыо
үзилип қалғанына, бир жағынан қуўанса, екннши жағынап қорқатуғын да еди. Дүйсенбайдын ендиги жалғыз қәўпи Тәжия
мурттын тутылыўы. «Ол усланса истин питкени — жалахор
адам. Мени сззсиз сатып кетеди», дейди өзи-өзине.
Аўылға әскерий кийим кийген биреў келсе де иши улы гүпилди болып ас батбай, безгек тийгендей қалтырайды. Дизесинин
дорманы кетип жығыла бередн. Ал сол келген атлынын парахатшылық пенен кеткенин еситсе, бетине қан жуўырып, бойына
ас тарайды. Сол ойласпай оқ атқан наймытлардын, еле табылмай атырғанын шала еситсе де, анығын сораўға ҳәммеден, қэттеки, Турымбеттен де қорқады, күндиз көленкесине де исенбейли. Тосыннан дуўшарласып қалса иләжы жоқ, болмаса Төребайдын көзине түсе бериўге де жүреги даўамас еди. Далагз
шықпай адамлар менен қарым-қатнасы үзилип қалғанлықтан,
ол Төпебайдын бир ай аўылда болмағпнын
да билмейтуғын
еди. Бир жола есигинин алдында турғанында өтип баратырған
Төребайдык «Ассалаўма әлейкумын» еснтип, жүреги бираз тоқтаскандай болды, сонда да исеибес еди...
Төребан Төрткүлден жүдә қуўанышлы келген еди. Хийўа
айналасында жыйналған душпанларға соққы берип сапластырыўда жениске ерискен жигитлердин қатарында областьтан
алғысланды. Область басшылары алғыс пенен қоса аўылдағы
жумысты жәпеде ҳәр тәреплеме жанландырыўдык зәрүрлигич
ескертяп, рух берип қайтарған.
Исти неден баслаў керек? Төребай енди усы жөнинде бас қатыра баслады. Окружко.мда берилген көрсетпеге муўапық мэжилис өт'.:ерди, Жыйналыстын мақсети—быйыл жерди жолдаслық ислеўди—ТО З баслаў еди.—Ол ушын егис
баслағанша
аўылдын қубласындағы партаўға жап қазып апарыў керек!
Төребай кескин қойған бул мәселе аўыл адамларыныц тийкарғы дыққат орайына айналды. «Суў!» десе қайсы дийхан қарсы турады, қәмме бир аўыздан, жап қазыўға келисти.
Төребай дийханлардын аўыз биршилигине қуўанып Хож анпязға тәртип берди:
— Белдарлардын көпшилиги Дүйсенбай менен Атажан баадын есабынан болады.
Хожацияз тақы.р басын қасығаны болмаса, илла деп аўзын
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ашпадц. Бирақ соныи ала не еебептен ае Хожанняз Төребайдикиие көп келгкшлейтуғки бслды.
Сырттан бақлап Төребай менеи Хожаиияз арасыиан әллеқаидай от шығыўын асығыслық пеиен күтип жүретуғын Дүйсенбай бир күни «ақсақал мепен батрашком сөз алысып қалыпты» деген гпп еситти. Қарақулақтай қор кимнин аўзыпа қарап,
сөзлерин тынлап, бнразын хаяллар арқалы еситип еди. Олардын жонжели ақсақал менеи батрашкомға кенсе салыў үстинде
ексн. Төребан кенсени усы аўылдан, ал Хожанияз өз аўылынач
салыўды усыныпты.
— Бул тартыстын биреўге ысыўы, биреўге суўығы жоқ,— деди Дүйсенбай өзинше.—Қайсы әўлийеге жерлегепде маган қыз
опереди дегендей гәпта!
Дүйсенбай усылардак басқа хеш нәрсе билгеи емес. Тек суўға баратырған қаяллардын аўзып анлығапы болмаса, басыпа.ч
қорқып биреўлер арқалы сорап билиўге, қызықпады
да. Ол
өзин қаншама аўлақ тутқан меиен, аўыл бойынша өткерилгеп
наўрызлық' гөженип салтанаткна қулақаспан, бөлинип кете
алмады. Дийханлардын бирин-бири шақырыўы көбейип ҳамме
араласқан жерге бул да барды. Бул байрамда езп туўралы жаман овз еситемеп деген еди. Ҳомме тымтырыс, тек ҳүкнметтид
келешеги туўралы сөз болды, Сонлықтап қәўипсиз, пүткил
сақыялардын кем-кемнен басылып адамларга араласа баслзганына қуўапып, үйинде түрли ойлар менен жатыр еди, ярым
ақшамда даўысы таныс бнреў қапысын тырнады:
— Дүйсеке, а... а... ш!...
Төсегинеи жылан шыққапдай бай селк етип, есигин ашыўға
можбүр болды.
Тәжим мурт кирди.
— Аманлық па?— деди Дүйсенбай сыбырланып. Тәжим мурттын сөйлеўге тили жуўыспай, тонып қалыпты. «Аҳ, аҳ!» деп,
жонқадай алақанларын печьке басып, бир майдан ҳалықлады.
Онын узақ жерден пняда келгенин сезген бай ҳештене демей,
шырапы жағажақ болып атырғанда Тәжим мурт:
— Коне, кийии!— деди буйырып.
Байдын етине қалтыратпа тийди. Бирақ Тожим мурттын өзи
келгени ушын бәне таўып қалыўдын есабын таппай, қыйпансыйпан етип бешпентин, белбеўин таба алмағандай ҳәр нәрсени
бир услап айланшықлады да жүрди.

'Наўрызлық—жана жыл басындағы байрам.
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— Болеанә!...
Олар Ийшанқаладағы Нурымбет ахуннын мсшигине кслгенше бир аўыз сөнлеспеди. Бул жерде жигирмалаған адам булардын келиўин «үтип отыр екен, Дүйсенбай Нурымбет ахунпын йиегине кирнп отырған түлки тери малақайлы, сақалы бир тутам
биреўди кврип, өзнн жас ғезинде бир тойда аттаи жыгын кеткем
бай баласына шырамытты. Бирақ анық биле алмады, онын қоп
мепен тырнап тескендей көзлеринин ойнақшып турғанын кәрин
жансызба деп те гүманланды. Көкиреги буған да исенбеди. Деген менен ким екенин жете билгиси келип, соған тигилиў менеч
ойы бәнт болды. Басқаларға қарап, билип алыўға пурсат тч
болмады. Асығып отырған Нурымбет ахун сөз баслады:
— Азаматлар, қуда хүрметине бизин атымызды билетуғын
елднн гүллән қаймақлары жыйналып болды . Уақыт қысқа.
Сонда да мен азмаз айтыцқырайын... Ийшанымыз ҳәмменизге
сәлем жоллап, бала-шагацызға өмир, өзлерннизге жүрнм ҳәм
нйман тилеп атыр... —Әнгиме ҳәмме днншиллердиц Әмиўдәрьякын арқасындағы атақлысы Қасым ийшан жөнинде баратырғаиын билгенлер де, билмегенлер де сорамады. Тек гана ултаны
ызғар мешиттиц днйўалынан басқа жаны барлары: «ийшаным,
нпшанымыз саў болсын» деп жабырласты.
— Ийшанымыз
Қызыл қумда жүрген қазақ байларынан да хабар алыпты,—
деди Нурымбет ахун жүдэ исеннмли ҳәм мақтанышлы,—Бизге
жәрдем беретуғыи болыпты. Турдықылыш пеиен Тәжимжан
сөнлесип қайтты. Турдықылыштыи шабарманлары Жуманняз
ләўзе, Мәтжан мықыры бүгин бул жерге жетпекши еди. Қешигнп атыр. Күтпей-ақ ^ қояйық...—Әлбетте, бәриниз
де бип
елдн аўызыцызга қаратып ксл-ген ақыллы адамларсыз. Сонда
да ийшяиымыздын «меннц атьшнан айт» дегенлерин айтыўым
керек. Бул Хорезмшш шуқыры-ата бабаларымыздыц ди.ч мусылман ўалаятына биротала араласып, мусылмап болған жери.
исламға қол берген жери, бейиштен орын алатуғып жери. Ендп
кенес ҳүкиметн бир сумлық таўыпты. Динди ойран етип, мусылыанлардын парра-паррасын шығарып бөлип жибереди 'деген
хабар бар. Ягный ҳэр мнллетке өзин-өзи басқарыўга ернк береыиз деп алдап, мусылманларды бир-бирине қарсы қоймақшы.
Халықтыц ерки кпмде болыўы керек? Бир қудада ҳәм кмпай
тэрепинен белгиленген исламнын ийелерииде, ақсуйек бекзат»
ларда. Қудай әўелден адамзатты еки қыйлы қыльш жаратқан,
Ислам күшпклерн, ақсүйеклер, беқзатлар хан сайлап, ел басқарып, қара пухара тек ислеўи тинпс. Ал, ҳүкнметтиц бул 6 ?1лап
атырғамлары мусылмапшылыққа қайшы келетугын тәртнп. Бнз
^ОУ>
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барлық ыусылманлар бупдай тортипке қарсы гүрес ушын биригиўиыиз керек... Өзлериниз билесиз, Жөнейтхан жецнлгеннен
кейин бираз тынышландық. Себебн, душпанды
сапластырыў
\шын күш топлап алыўымыз керек еди. Күш топланып атыр.
Қоцырат қаласынын әтиранын қорғаплап, әскер ойнап атырған
менен, Әмиўдәрьянын қубласы қәўиплн емес, грқасында бәле
бар. Өзлерицизге белгили, бул жағы орысларға ертерек жақынласты. Сол ушында ийшанымыз ақыллылық
етип
Қызыт
қумға барып қайтты. Дэрьянын арқасын алсақ Қызыл қумда
жүрген қазақ атлыларына қосылып Қызылордаға шабамыз.
Аржағында Мәскеў узақ емес. Төрткүлде, Самарқандта, Ташкентте жана қүкимет басшылары барлық шығыс мусылманларынын күшин бөлиў ушын таярлық көрип атырса керек. Дәрьянын қубласынын қарақалпақларыи Майлы шепгелден баслат
Барса келмес, арқасы Арал тенизи, Қызылдын қумынан шегара
тартьш автоном область етпекши дейдн. Бул ақылға уғрас келмейтуғын талап. Сол ушын алланы яд еткен ҳәр бир мусылмаи
атқа миниўн шэрт. Биринши гезекте Төрткүлде жана ҳүкиыеттин оқыўын оқып атырған мусылманнын сатқын балаларын тарқаткп жибермей бизге тынышлық жоқ. Мусылманнан айнығанлар жаман. Айтқан гәпимиздин қулы болып жүрген бурынғы
ақсақалдын айыбын таўып қаматқан кнм, билесизбе? Сол Теребай еди. Сол үйи жацғыр Төребайды оқып жүрген Жумагүл
Зәрип қызы қуўатлайды. Сол қатынныц кесепатынан келешеги
сүттей ғана аппақ Хожанияз мақсымныц ақсақаллыққа сайланбай қалғанын билесиз. Себеби, енди Манғыт аўылына хим ақсақал болады деген сораў туўғанда, сол саллақы қатын Төрткүл обкомына барып, Төребай болады депти. Даўы с бериўде
де қылаплық болды ма деп ойлайман. Солай ма Дүйсенбай?
— Солай тақсыр!— деди Дүйсепбай.
•— Әне, көрдиниз бе, ҳүкимет басшылары өзлери оқытқан
адамлардыц созин тынлай береди. Егер усылайынша оқыған
адамлар көбейе берсе, кенес ҳүкиметиниц тиреги көбейип, ақыбети жаман болады... Буныц менен сизлер, пс қоржынға айланады деп ойламац. Жети атасы бий болмаған адамға ел басқарыў мәкирнў. Опы қудай да шеп көреди. Елеберин көзиниз жетеди. Қарақалпақтын ҳаялы ғой ҳаялы, бурын кисиге төрелик
берип көрмеген еркеги журтқа басшылық ете алмайды. Оны
өзлери де биледи. Сол ушын анаў Төребай дегепге жорта ел басқартып қонды. Қарақалпақ аўылына келгиндн биреў ақсақал
болды деген не сумлык?..
'
"
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— Дурыс айтасыз!— деп түлки малақайлы мақуллап қойды.
— Әне, еситтиииз бе? Автоном болатуғын болса ондайлап
қуўып шыгарылады, Оған шекем бир қарақалнақ онын айтқаныка жүрмей аўыл гарқасады. Буған ким айыплы? Еки жүзли,
қуянқы Жумагүл айыпкер. Ҳүкимет еле онын қасанлығына түсинип өзин дарғазап қылады, Асықпан сизлер,
ол қатыинын
алдағаныи түсинеди. Бинай вмиринде қаялға исенбейтуғын болады. Себеби, бул халыққа сатқынлық. Ҳаял деген жүзегей халық қой. Қонын, жигитлер, қызып кетиппен. Ондай ҳаялды ҳәр
адымда шалыў керек... Ел басқарыў тек сизлердей бекзат, ақ
сүкеклерге минасып... Қысқасы, Төрткүлге шабыўыл жасап,
«Әмиўдәрьяныи арқа-қубласын бириктирип, жанаша тәртип орнатамыз» деп атырғанларға жарақ пенен қарсыласыўымыз керек. Бул бизге қыйын емес, себеби ҳәзир ҳүкимет ҳәмме жер бизнкн болды деп, тек жанаша оқыўға кеўил берип а ш р . Қалай
қарайсызлар?
— Төрткүлдеги басшылардын арасында бизди қуўатлайтугыплар бар ма?— деди арт беттен биреў.
— Бар.
Ҳәмме тым- тырыс.
Қоразлардын жекке сийрек шақырғаны еситилди. — Тарқасыў керек,— деди Нурымбет ахун.— Мжқул мл?
—Мақул, мақул,—деген гүнкилдилер шықты. — Әлҳәмднллаға тили келген мусылманлардын исенимлилеринен ҳор
бириниз екеў-үшеўден адам таярлайсызлар. Шабыўылдын күнкн өзнмиз айтамыз. Ийшанымыздын басқа да ойлап қойғанлары бар, оны аўылынызда көре берерсиз. Ал, ҳәзирше иншанымыздын апт хатын оқыймаи. Тәкирарланлар: «Бисмилла! Ислам ушын бир тамшы қанымды аямайман. Өзим тутылсам, ислам ушын дегеплерднн ҳеш қайсысынын атыи айтпаймаи. Айтсам тилим қырқылсын, көрдим десем көзим шықсын, нағыз дозақый болғаймак, отлы гүрсинин астында қалғайман. Әўмш”шн!-..»
Ҳәммеси ғаЎырласып тәкирарлады. Сонда да Нурымбет ахуи
олапға исенбей ҳор қайсысына нан услатып болып тарқатты...
Биоақ Дүйсенбайды иркип қалып ескертти:
— Қаланы.ч баспшлары Зәриптнн кызьт Жумагүлдин оқы*ыч
пнткериўииен кеп нәрсе күтип отыр. Абайлы бол. Биз сол Жумягулдин епнне кеп иорсе жүклеуимиз кепек. Гези келгенде ол
янеатлаў_оқыўға жиберилсе, ҳештене уттыпмаймыз. көз қулак
бол...
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Дүйеепбай Ийшан қаладап тан ата келди. Ҳаялыы қеш нәрее
сорамасын дедиме, от ысырып көрмеген адам үйине бир дәсге
жынғылды қушақлап ала кирди.
Чай ишип болып уйқыға да жаталмады. Түпспз қара уўаным
басты: Ж арақ асынып топылысқа барыўдын ақыбети жақсы
емес, оқ тнйип өледи. Тири қалған менен женилсе, әшкара болады. Нурымбет ахуннын алдында ўәде берип, еиди бас тартса,
баз-баяғы жаман, тили мүки болады. Сол ушын ен болмаса Турымбетти қайтадан таярлап шабыўылға қосыўы тийис.
Тағы қандай имканиятлар бар? Бэрин ойлай баслады. Есине
Тэнирберген машыншы түсти. «Пай, өзи дүпьядағы саран, бирден-бир қыйқым адам-аў», деди гүбирленип хәм ақсақал сайлаўынын жуўмағы шыққаи күни ақшам келип, оиын шаўқым шығарғанын еследи.
— Бүйтетуғынын бнлгеиде, пул емес, сизльрге тәцирдин ғазабын берер сдим,—деген еди машыншы.
Сонда Дүйсенбай:
— Бергеи пулын азлық етти. Көп пул үстемлик әперетуғынмн,
қолға кирген үстемликтиц өзи көп пул екенин түсинбедин!—деп,
женислик бермей, қайтарған еди... Илажсыздан не де болса Тэцирберген машыншыныц аўзын және нйискейпн деген қыялга
бернлнп ақыр соцы соғам тәўекел етти.
Қалын малын қайтып төлетип, ен болмаса басқа биреўге тиймей, қызыньш оқыўға қашып кеткени ушын ҳаялы менен урыслы болып, ишки зэрдесин кимге айтып жарыларыи билмей жүрген машыншы Дүйсенбайдыц келгешш* қуўанын, машина тигетуғын гүрсисинен түсип көз әйнегин алды.
— Дүйсенбай, келмейтуғын болып кеттиц? — Бул бир таршылық заман болды.
— Айтпа-айтпа,—деди машыншы басын шайқап.—Мендей
масқара болғанлар бар ма екен? Алған малды телеў деген не
сумлық едя. Журт не айтысып жүр?
Тәнирберген машыншыны көрсем, жэне Хожаииязды ақсақал
■ стемиз деп шығарған пулларынан гәп қозғайды деген қыял менен жүргем Дүйсенбай онын ҳәзиргн сөзлериниц бағдарына қаг
рап, өзин үстем тутып гэпти шорта кестн:
— Ағын суўдын сағасынан байламаса болмайды.
— Ол не дегеннн?
— Бой жеткен қыз-ашырқаған қаншық. Қызларды сөзге
ылықтырып әкеткенлердиц өкшелерине желнм жағыў керек-тэ!
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Машыишы енди мақуллаў белгисин билдирип басын ийзеди.
Бай биразга шекем сөйлемей қалды. Машыншынын жуқа қызыл
көзлери аларып, көкнар сүзекидей сарғыш тартқан жүзлери жыбыр-жыбыр етин, көп ўақыт отырды. Дүйсенбайдын қыялы буя
сапары ашығын айтпай кетиў еди. Машыншынык хақыйқаттан
да бул сумлыққа кеўли берилип отырғанын анлап «тандырды
қызғанда жабайын» деп туўрысынан келди:
— Төрткүлде ждтып аўылдағы аўзынын сарысы кетпеген ацгөдек жигит-қызларды мәргиядай өзлерине тартып отырғанларға
жарақлы топылыўымыз керек.
— Екеўимиз бе?
— Егер келиссен қырық-елнўден кем болмайды.
— Жолдас табылса, бараман,—деди машыншы шешимли
түрде.
Усы күннен баслап қайтадан екеўинин әлпи алысып кетти.
Әнгимеден әнгнме туўып, сайлаўда утылыў себеплерин Дүйсенбай Төрткүлдегилерге ҳәм Жумагүлге аўдарып едн, қызы ушын
күйип-писип жүрген машыншынын әбден ғыжырданы қайнады.
Сөйтин олар күиде болмаған менен күн ара жолыгысып, өзлернпин келешеги жөнннде ойласатуғын болды. Нуры:»5ет ахун■ нын тезирек хабар жибермегенине асығып, Дүнсенбай:
— Япырмай, ийшанымыз жақсы түс көре алмай жүр ме
екен,—деп, тонқылданады. Оған қосыла Тәцирберген машыншы
да шыр-пыр болып. ийшанныц жақсы түс көриўнне тилеклеслнк
бнлдиредн. Солайынша күте-күте, Дүйсенбай апрельдин басында қалаға барып еди, ат байлаған шарбағында биреў оны тутып
алып:
—Келеси ж ума!—деди де кетти. Дүйсенбай бул күнди тақатсызлық пенен күтсе де, Тәнирберген машыншыға ескертип
болып, е.чди ҳэр қыйлы сумлық ойлады...
Уэдели күни аўыр жатарда Тәцирберген машыншы оныц
қыпқызыл қан қусып ошақтын басын жайратып таслағаныныц
үстине келдн. Дастықты бийик салып жатырған бул адамныц бас
ушыпда ол азмаз отырды да, ҳалын көрип, бирақ сумлық пенен
«ойран бояў» ишкенин сезбей, онын силтеген жағына кетип
қалды.
Ол сол жатыстан еки ҳәптеге шекем далаға шықпады.,,
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~~ Тааддан қазылатугын жап Кегейлнден саға алып аўьтлдыц
қубласы менен шығЫсқа қарай агыўы тийис, Бир топар дийхан273
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ды баслап Төребай бастан ақырына өлшеп шықты ҳом оны
«Ж аца жарған» деп атауға келисти.
Жердин тоқы кетиўден «Ж ана жарғанныц» қазыўы басланды. Гә Хожанияз батрашком, гә Төребай қазыўшылар менен болады. Қазыўдыц тийкарғы шығынын Атажан бай менен Дүйсенбайдан өндириў мөлшерленген еди: жүдә кәмбағал дийханлардыц ҳақысын солар төлейди.
Абдулле Қоцыраттан жигнрма күнде-ақ қайтып келген еди.
Ол жерде бир қан төгиспеге қатнасқан. Өзи сыр сақлаўға да беккем жигнт екен, Қоцыратта не жумыс ислеп келгенин тек Төребайға ғана айтқаны болмаса кисиге билдирген емес. Қазыўдын
бнринши күнлеринен баслап жец түрип шықты. Оиыц жағдайы
ҳоммеге белгили. Сол ушын Абдулла менен Қалийге бириншн
гезекте ҳақы берилиўи тийис еди. Олардыц екеўи ушын Хожапияз Дүйсенбай менен шартнама дүзисти.
— Мейли, Хожанияз,—деди Дүйсенбай шартнамаға қарсылық етпен.— Ел ушын жап қазылса болар.
Бул кисннин гәпиниц бағыты Хожаниязды ҳайраи етти. Не
ушын қыйлапбайды, ямаса ашыўланғаны м а?... Солайынша ол
өзиниц гүмилжи ойларыпа жуўап таппай-ақ, қағазларына қол
қойдырды да, көп сөйлеспей кетип қалды.
Қазыўға жапатармақан ҳәмме қатнасты. Қолы бос адамлардыц ҳеш қайсысы мирәт күтип отырмайды, бел алып қазыўғз
барады. Иышлы беллерден шыққан топырақлар гербиштей-гербиштей болып атылып, күниен-күнге бийик ырашлар кетерилин
атыр.
— Быйылғы ықласқа қудай береди,—деседи дийханлар ез
ара сөйлессе.
Батрашком Абдуллаға шартнаманыц ушынан ҳақысына дәи
эпериўге келгенинде «аўырыў» болып жатырған байды көрип,
Абдулланы қайтарып жибергеннен кейин, қаталлықты қойыи,
бас ушында гүналыдай отырды:
—Ж ас үлкен, жүдә жаман жығылдыцыз ба?
Дүйсенбай:
•'
— Бпл.медим, билмедим,—дегеннен басқа ҳештене демей,
бостан-босқа «ҳоқ-ҳоқ» деп лоғыды, аўзынан ҳештеце түспеди.
БәрҲа от жақтырып қонғанлықтан ба, бетлери
майға пискен
баўырсақтай қызыл еди.
— Ш ара жоқ, Дүйсенбай ?/"а,—деди батрашком Дүйсенбайдыц хаялы шығып кеткен соц сыбырлап.—Еле де днйханлардыц
төртеў-бесеўинен басқасып зорлап қойыппыз. Төребайға салса
көпшилигин сизиц ҳәм Атажан ағаньщ есабынаи жумсамақшы.
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Халық деген, бийшара үркек қойдай, қорқытсан қорқып жүре
береди. Ал енди, үй жаналасам деген ойым бар.
Дүйсенбайдын жарқабаққа шыққан ажырықтай уйысқан елпен муртларьт жыбырлясып, еаиуинле күлки пайда болды.
— Ғсин дүзиў ғон, иним, керегинди сорай бер. ААен айтпай-ак
өзин бәрин билесен. Жақын арада ақсақаллықты оннан алыў
керек. Ахунымьтздын болжаўына қарағанда, хәзирше бунын ақсақал болганы тәўир болғаи. Көрсин журт, жалан аяқ келгиндииинелбасқара алмайтуғынын. Көрсин, қатыннын“ аптқаны бойыи
ша ақсақал сайлаўдын қандай болатуғынын. Көрсин, қатыннын
ақылынын келтелигин!...
— Бүгин бир тамаша болды,— Хожанияз және сыбырланды.—
Төребай жоқ еди. Бир атлы аўылдын ортасы меиен «халайықлар.
ислам ушын биригинлер!...» деп, «Жана жарғанды» жағалап шаўып еди, қазыўшылардын гүлләни ислерин қойып, ыраштын басына шығып тынлады. Бир-екеўи ғана «неткен жалатай бул?»
деп гүнкилдесип еди, көпшилиги оларға кейип
«дурыс айтып
атыр» лести. Соинан сон анаўларынын даўысы да семип қалды.
Дүйсенбай бул хабарға қуўанған менен, ишинде шенгел жатырғандай еди. Ертенги күни Нурымбет ахун алдында жуўап бериўден қорқып жатыр. «Ийшанымыздын және де ойлап қойғанлары бар, оны аўылынызда көре бересиз деп Нурымбет ахуннын
ескерткени усы шабарман ба екен» деп. Дуйсенбай ишинен жорып, Хожаниязға билдирмеўге тырысып еснеди, керилди: «Алла.
алла». Онын даўысы аўырыўға усамайтуғынына исенерин де,
исеибесин де билмей батрашком «Ж анажарған» ға
атланып
кетти.
Қазыўшылар арасында алағадашылық бар екен. Хожанияз
келе сала патырлап қазыўшыларға:
— Бул менин тапқан қазыўым емее. Маған салса бир қарақалпақтын мунайғанын көргим келмейди;—деп атыр еди.
— Қумарпаздан батрашком болып,—деген бир
гүнкилди
еситилди.
Усы мәҳолде, атын жанбаўырдағы отлаққа жиберген Төребай
ыраштын басына көтерилди- Хожанияз тым-тырыс болды.
— Ақсақал, бүгин Хожанияздын үйлеринен еки адам келмей
қалды. Бизин топардан Салый менен Орынбай да жоқ- — деди
Қалий белмн таямып турып
«Сен билесен бе» дегендей, Төребай батрашкомға қарады.
Батрашком оныц көз қарасына итибар бермей. атына қарай бурылды.
Кеште Төребайдыц өзи келмегенлердн аиықлап шықты.
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Орынбай менен Салый дәнлерин түўесип, жолдаслық жер нслеўге келнсилген келисим бойынша арба, өгизлерин Оириктирнп.
отынға кеннпи. Хожанияздын үйлернндеги дийханлар да сондай
себеплер менен келмей қалыпты. Барлығынын себебин анықлағаннан кейнн ол батрашкомдикине барды, Ол дзстықты бәленттен қойыи жатыр екен. Ҳаялы Улман вз дизесине бөпесин минги-зип емизип. еринин. жүн басқан балтырларын қысып отыр. Ақсақал кнрип келгенде Хожапияз қыбырламайжақ еди, Улманнын
бөпесин қапталына жатқара сала ушып гүргелип, төсек салыўга
қолайласып атыргамын корген сон. найлаж:
— Кел. Торсбап — дсп, аяқларын жыйды.
Твребай төсектин бир шетине жанбасын тийгизип ашыўлы
сөйледи.
— Атажан бай хәм Дунсенбай менен және шәртнама дүзнс!
Қазыўшылар тарқап кетпеснн!
Хожанияз дасқар шымшықтын қанатындай таргыл атаўшық
муртларын сыйпап-сыйпап, күлип жуўап берди:
— Тнребай, сен неге билмейсен Ю лардын кеширмеси көтеог
бере ме?
— Көтереди! — деди Төребай кескин .
1
— Ҳәзир Дүйсенбай аўрып атыр. Атажан бай ғарры- Егер
олар ишқыста болып. өлсе. биз екеуимиз жуўап бермеймиз бе?
— Бизин үйди оққа тутып. Жумагүлдин кемпирин атып кеткенлерге ким жуўап береди? Атажан бай ғарры болса, неге ж ас
қыз алып отыр?
— Атажан байдын ғаррылығын бкллипментуғын ж ас жигнтлер көп,—десе батрашкомиын туси суўыды.
—Тәнирберген м аш ы нш мы ц да, Мәм-Зет молланын да жэне еки-екиден белдар көтериўге шамасы келеди,—деди ТөребаГ*
онын дәлилине қулақ аспай.
—Сенин менен биз байларға қарсымыз. Бкрақ қарсымыз
деп елди бүлднре бериўге ҳақылы емес шығармыз-. .
Оларлын тартысы биразға созылды. Ақыр соны еки байдын
ҳәр қайсысына және бир-бирден белдар салыўды зорга үйгарысып тарқасты.
Дүйсенбай буган да келисим берди- Бирақ Хожанияз оган
көп егин егиўн ушын дийханларды жалдап беретуғынын айтып
қуўантып кетти.
Арадан бир ҳәпте өткермей-ақ ол Тәнирберген машыншынык
келгенин еситти. Сонда да онын өзи келгенше шыдап ,бай бас
көтермеди. Тәнирберген машыншы дәәтсизлик етип келип. танланыўы менен есикте турып қалды:
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— Ахуннын ғарғысы өтпептиМашыншынын шырайынан зулметли зәҳәрди абайлап. бай
бас көтерди.
— Ахун сени коян жүрек деп атаяы.
— Айтса ҳаиылман Аман кайттыиыз ба? — деди Дүйсенбай
көрпе менен қымтанып.
— Ис патырат, алты адам өлди. Ен жаманы өлплер арасында Тәжим ммрт шала жансар болып. «ўай-ўай» деўи менен қалып қойды. Алып шығыўға пурсат таппадықДүйсенбан. мени корқытыў Ушын айтып отырған шығар деп
исенбей, онын бетине анықлап қарап еди, машыншыньтн гүзги
жапырақтай сары жүзинде қан қалмай, бөздей ағарып. қьтзыл
көзлеринин айиаласы бузаўбас жүрип өткендей исип кеткен
екен. Әдебинде албырап қалған бай взин басып, ишинен «бмлар тутылғанда менин не жумыоым бар. аўрып үйде болғаным
ды ҳәмме биледи» деген исенштге— Ах\'н ҳештене айтып жибергеп жоқпа?—деди.
— Айтты— Тәўнр болдым. Айта бер- өзн кайда?
—Ол қалған жигитлерди Жинишкенин тоғайына жайғастырыўға кетип еди, бәлким,'үпне де қайтып жүрген шығар. Миллетлерди айырыў жөниндеги пикирдин қзте екенин, оған халык
куш бермейтуғынын айтты. Және азмаз шыдаў керек деди.
Оньғн еле дәмеси мол- Ийгаанымыз пикирлериннен қайтпан депти. Бирақ ҳәзир ҳукиметтин саўатлы адамға мүтәж болғаны
мшын өзимизге бейим адамлэрдан оқыўға жиберип алыў кереклигин ескертипти.
Дүйеенбайдын көзлери жасаўрап, «пыр-пыр» жанып турғап
шыраға түсип, тынып қалдьт- Тәнирберген машыншы жанбаслап
чай ишти.
Екиншн күни азанда бай Турымбетти ҳаялы арқалы шақыртып:
— Ипим. аўырыўымнан аман қалғаным ушын саған садақа,
— леп боғжамасынан ақ шашақлы бир гилем шығартып берип
жнберди.
* * *
Сонғы гезде Төребайдын мазасын қашырып, аўыл дийханлапынын берекетин ушыратуғын бир Ўақыя пайда болды: Биймэ*
лим бир атлы ара тура: «Халайықлар, динди сатпанлар! Диний
Хорезмнкн ҳүрмети ушын биригинлер, ул-қызларынызды жанаша оқыўға берменлер-..» деп, аўыл арасынан қуйындай шаўып
етеди. Төребай оны тутып алайьтн деп ғужырланады. Бийпайда
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ацлыған ўақтына тап келмес сирә. Ол усылайынша куннп-писип
жүргенде окружкомға шақырылды.
Окружкомнын. кенсесинде көп адам
бар еди. О Г П У деги
Оракбай Ембергенов та усы жерде екен. Окружком секретары
Байчуратов кишипейиллик пенен Төребайды көрнўден орнынан
тикейип, алдына жүрип келип сәлемлести- Төребай ишинен «жа*
на заманнын басшысы да» деди де, днйўалға жанаса қойылғаи
гүрсилердин бириўине мәрдана отырды.
— Сонғы еки хәптенин ишинде аўылыннан тыста болып кел*
ген. қыдырып қантқан адам болды ма? — Баймуратовтын бул
сораўы Төребай ушын күтилмеген сораў еди. Ол аўылд-ын мазасын алып «халайықлар!. . » деп шабатуғын атлы жөнинде сорар деп ойлаған еди. Күтилмеген сораўга ойланып қалды. Д урыс жуўап бериўи лазым- Қәне. ким қайда бардьР Ҳәмме аўыл
ядамларын, қәўиплилерин көз алдыиа елеслете баслады: Дүйсенбай аўырыў. Атажан бай ғарры. Хожанияз өзн менен күиде көрнсип жүр. Дийханлардыц бәри қазыўда. Турымбет болса анасына қайыр бермей, жас балаляр к*чеи қайтадан асық ойынға
түсип жүриптй' Ким,ким? Барлық адам!тарды еследи, Мәмбег
молла пышықтай, кемпирпнин қасыиан шықпайды. Бир-еки мәртебе онын ешек арқанлап жүргснин де көрди ол. Айтпақшы, Тәцирберген машыншы көрипбеди? Ж оқ, оныи өзи көп аса далаға
шығып гезе бермейтуғын адам. Ҳәр кимниц кийимин тигиў меиен бәнт. ■ .
— Жоқ. хеш ким қыдырмады, — дедн ол ойланып-ойланып.
— Анық билесец бе? — деди Орақбай Ембергенов.
— Анық билетуғын едим. •.
Төрткүлге Тәжим муртлар жасаған шабыўылдан Төребайдыц
бийхабар екенин билгенсон Баймуратов шақырған себебин түсиндирип:
— С ақ болыцлар, оқыў жөнпнде быйыл умытпа!—деп қайтарды.
Ол қайтысын жол бойынша және ойлаиды. Ҳақыйқаттан да
биреўдин қыдырып ямаса тамыр-танысларына өлим түсип яки
той болып кеткенин биле алмады. Төребай соцғы гездеги батрашкомньш ҳзрекетлеринен шуҳбаланып, ол жөнимде Баймуратов пенен кенесип көрмекши болған еди. Киятырып ол туўралы айтпағанына қуўанды: «Аўыл кецесликке талас болған соц
қуры жаманлап жүрипти деп исенбеўи мүмкин. Оны өзим жениўим тийис» деди гүбирленип. Аўыл арасында базда көк ғарғадай
көринип: «Халайықлар, диндп сатпанлар!...» деп, шаўып өтип
кететуғын адам туўралы айтыўды умытып қалғаныаа өкинип,
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цайтадан қалаға кетпекши болып турды да, жоне: «тек хабар
жеткергенше өзим онып да жолын табайын» деп, аўылға царан
алған нәзерин бурмады.
Муғаллим жетиспегенликтен еле ауылдан мектеп ашылғам
жоқ еди. Жумагүлдиц кетерде зинҳарлап кеткен тапсырмасы,
оған қосымша окружком да ескертнп ҳойыпты Еаймуратов бүгип және еснне салып жиберди: Қалай болмасын быйылғы жазда Төрткүлге жигит-қызлардан танлап оқыўға жибериў керек..
Төребай бул тапсырма жөиииде талай бас қатырған еди. Калий қызларына жәм жуўытпайды. Орынбайдьщ балалары жас.
Салый уста жалғыз қызым деп шыр-пыр болады. Бир ийсе Хожанняздыц тоиарындағы Сейтжан ғаиа ийедиТөребай бул кнспни бурынпан жақсы билетугын еди. Олао
талай-талай қазыўларда бир шек салысып бир төсекте жатысқаи. Қалаға талай талай отып сатысқаи. Сейтжан Хожанияз бенен тек гаиа ауыллас емес, ағайин болғанына қарамастан, оныи
ел бириктиремен, деп жақын жуўықларыиа да ҳараыылық етиўлерин ҳаслан унатпас еди-. . #Ол бул сырларын тек Төребайғ:;
айтып ашылысатуғын еди. Болмаса өзи көп сөйлей бермейди де
Төребай усыларды еслеп Сейтжандикине бурылды. Үйинин
касында сур ешеги байлаўлы тур екен- «Өзи де үйде болғаиы»
деп аттап түсти.
Сейтжан аяғын көсилип, сегиз жасар улы таллап берген қаСықтан кендир арқан есип отыр еди. Төребайдьщ кирип келгенине ушып турғанда қабығы шашылып еди, Төребайдьщ өзи
жыйнастырып қазьгққа илдирди.
Ҳаялы Турсьш жоқ екеи. Он бес жасар қызы Гүлжан жамап
отырған әкесинин көйлегин жүктиқ үстине таслан. есик беткс
шықты да от жағыўға айланысты...
Олар еркин отырып сөйлести...
—Ҳадал сырым, ҳаял оқып журтқа аға болады дегенге кеўлим бармайды, — деди Сейтжан оны атландырып атырып. —
Ж аца заман ушын қызыма қарсылық етпеймен. Ал Турдыгүл
келе қойса. көрип, Гүлжаннын өзи-ақ кетемен дер еди.
Тәнирберген машыншынын минези өзгермесе, Турдыгүлдин
жазғы демялысқа келмеў қәўпн бар еди. Төребан ол жөнинде
ҳештеце аптиастан кетерииде:
—Ен баслысы, женгей қарсылық етпесин, ал жанағы айтқкным, шабарманға тыйым салайық,—деди. Шабармак дегени сол
«халайықлар».., деп шабатуғьш бийбелги атлы еди.
Курыгыр атлы қасақапа тап Төребай жоқта, ямаса ол агьш
жиберип, жамбаслап чай ишип отырғапда келип, аўыл арасын27»
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да дүбелей турғызып, бир үйди от алып атырғандай ашшы да>ыс пенен бақырып, ол далаға шығаман дегенше зым ғайып болады. Көбинесе намазлыгер. намазшам мезгилинде өтетуғып
еди. Ол Хожаниязға да:
—Сен де сақ бол!—деп, бир-еки
мәртебе ескерткен
еди.
Ол да Төребай усап, ғапылда қалып жүргенин антады.
Шабарманды түсинип болмас еди. Төребай сол жаршынык
базда ақ. базда ала, базда қасқа атлы болып өтпл кеткенин
еситеди. Барлық аты жүйрик қусайды. Соған қарап олардыц
көп екенин, ямаса бир атты ҳәр түрге бояп жүргеи бир адам
г-кенин де биле алмайды.
Кешқурын ол атынын. ерин алып, алдына беде таслая. өзи
тамға сүйенип, аўылдын бәхәрги көринисине заўықланып тур
еди. Арқа жақтан киятырған көмнрдей қара аты бар бир жолаўшы көринди. Сондай нәлетий болмасын деп қоўнпленип, өзпн
сәл тасаға алды. Ж оқ, олай емес, мойнын
төмен алып жүдз
салпаўысып киятыр. Сөйтсе де Төребай ишке кирмедп. Кимдикипе қайырылғанын билейин деп. ешейин турыпты. Бир ўақытта
атлыға жам еиди. Зәнгиге ширенин жән-жағьша қаранды. Туппа-туўры Төребайдын тамыиа көз тикти, буны көрмеди. Аты
таынын аржағында еди, оны да абайламаса керек, уры ийттей
жон-жағына қаранып, аўылға араласа келе, бирден үсти-үстине
атын қамшылап жиберип ,бас байрақ ушын озып киятырғандай қамшысык былғап сүренледи:
— «Халайықлар, халайықлар!
Еситпедим деменлер... Ис^
лам ушын... Ж анаша оқыўға бала берменлер!...»
с
Төребай изин тынлан турмады. Жадағай атына ғаргып минип, қуўа жөнелди. Қара атлы, қуўғыишы түскеннн көрип қалып. атын бас демейдөз демей урып, артына қарап-қарап, даўыл айдаған қанбақдай ушып баратыр. Б ул д а жеделленип «шүў,
жониўар, шүў!» деп атын ҳәм хошеметлеп ҳәм қолына илинген шыбык пенен сабалап қуўып киятыр. Қара ат жүйрик екен,
кем-кем араны ашты. Төребандын қасқа аты да кем-кем қызып,
ойға, бәлентке қарамай келеплеп шаўыи, кийиктей атлығыўда.
Кашқын бзрқулла артына бет бурып баратырғанлықтан ба. аты
гнлен шенгелликтин, жынғыллықтыц арасы менен аўылдыц
қубласыиа шыққан сон «Ж анажарған» жаптын қайшысына тирелип, батысқа бурылайын десе Кегейли бар. бирден жапты жағалап Ийшам қала торепке қарай туппа-туўры шапты. Төребай
да араны қуўырып киятыр.. . Ийееи мецгере алмаған қара ат
қзпелимде сүрннгип кетип, омма-қазан атып ушып тусти. Ол
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қайтадан атын тиклеп мииемен дегенше Төребан да жетип үлгерди.
Қашқын үстине узын шапан кийип. шабандоздык кейпин тутқан арықнамайлаў, бир тутам қара шоқ сақаллы биреў екен, үстине қәўип жақынлаған гезде онын қолында шығанақ бойлы ақ
сүйек саплы нышақ жалт ете қалды.
Жарағы жоқ адамнын пышақлы жаўға аттан түсип топылыўы қәўиили екеннн екеўи де биледи. Төребай әмелин тапты.
Атын арқанлайтуғын шылбырдын ушын гүрмеклеп. тап бир асаў
услайтуғын жылқымандай пняданын үстине атты айдап, дөнип
барып. таслады, мой1Шна түепеди. Айлапып келип тағы таслады, тағы түспеди .үшиншй иретте қашқын арқаннын гүрмек шалынған ушын қақшып алды. Төребайдын қолынан аттын дизгинп
кетип. Торебай да атын былай-былай табжылта алмай қалды,
Ал анаў аттын дизгинин саўмалап, кем-кем жақын киятыр. Төребай онын қасына жақын келип «ышақурыўын күтип отырыпты
Қашқын жүда жақын келип «я, алла!» деп асаў тайдай шапшып, иышақ силтеген мәҳәлде, Төребай өзин онын үстинебүркиттей урды. Екеўи қушақласа жығнмды,
Пышақ Төребайдын жанбасына қадалған еди, қайындай сүлицгир жигит пышақ зарпын нүткиллей
сезбестен, ийесинин
суўырып алыўына үлгертпей, қапсыра қушақлап астына басты.
Қашқын тырмасып атыр. Ыснаспа, пысылдаспа,
тислесиў...
Қашқыннын қолында және бир кишилеў пышақ жалт етип, Төребай қолынын унып аўырғанын сезди. Топырақ қанға былғанды. Төребай бул қаннын қаяқтан ағып атырғанын байқамады
Себеби, қашқыниын да аўзы-мурны қан. Төребай бир түпирип
қараса, еки жағынын да тили бар шаққы онын қолында ойнап
жүр екен, Жан айбаты менен онын шаққылы қолын қысып, өзинин сүйир ийегин онын кегирдегине басып еди, қашқын ҳәлсиреи, шаққы жерге түсти. Шаққыны өзи алып, қәўиптен қутылган сон, оқыранып қасынан кетпен турғак қасқа аттын шылбырына қол узатып. душпаннын еки қолын денесине қосып. бала
қундақлагапдай шандып, тикейнп едн. үстиндеги көйлеги өрим
өрим болып ҳәмме денесинен қан тамшылады Майжанбасынә
қадалған қанжардын сабына қол тнйгизип көргенде, жапы көзяне көринип, бүккесине түсти. Геўгим түсе Төребайдан ҳал кетти. Тикейип атқа миниўге шама жоқ. Қасындағы торға түскен
сүўендей шырмалып қалған адамға ара-тура қарайды. Ол
ыцырсып, тисленип‘ күшенеди, сирә аттьщ шылбыры оны жаздырар емес.
"
I
Бирден дүсирли шықты. Бупнан екеўи де дәмеленип бурыч

281

www.ziyouz.com kutubxonasi

А

лып еди, Сейтжан бир арық шубар атты сабалап келип қалыиты. Ол шырмалып қалған адамнын бетнпе үцилип турды да:
— Газзап, қарамы!—деп гүбирленип, денеси қанға былғанып, аяқларын көсиле алмай, бүккесине топ болып жатырғаи
Төребайды көрип:
— Орынбай...й.й! Берман айда!—деп даўыслады.,
4

Төребайды қозғаў мүмкнн еыес еди. Қалаға жетиўи қыйын.
Сол ушын оны үйине шекем еплеп әкелисип:—Орынбай, басында
бол, қозғалма, енди қан ақпасын,— деп Сейтжап тутқынды агтын ерине бөктергидей қылып кесе жатқарып гүни менен қалаға әкетти.
'Гөребай, депесинен пышақ суўырылған менен, жүдә ҳәлсиреген еди. Ертецине Сейтжан келген сон көзин ашты.
Сейтжан бир рус қаял менен келген еди,
Ҳаял келди де, үй
ишиндегилерге өзи үстемлнк етни, 'Гөребайды шешиндирди ҳәм
пүткил денесин өзи жуўып қайтадан танды. Бул областьтац
округке кел(ен доктор еди. Гөребай доктордыц қалада жоқлығын өз тилинде Сейгжаниан сорап еди, ҳаял жергиликли тнлди
билетуғын болып шықты:
— Мен облаггьтан келдим. Қаладан кеселхана шөлкемлестириўге келген едик...— деди.
,
Төребай қысынғанынан жымыйып кулип еди;
— Ҳеш гап, ҳ-еш гоп!— деди де, оныц жаралары қәўипли
емеслигин, күтсе тез тәўир болатуғыпын, бирақ жаралардыц
шүбереклерин алмастырып турыў зәрүрлигнн Төребайға айты,:,
қалай ислеў кереклигин Бағдагүлге үйретип, асығыслық пенен
қала.ға қайтып кетти.
Енди Бағдагүл де шебер болып қалды. Бурынғыдай Төребайдын айтыўы бойынша емес, доктор қалай үйретип кеткен
болса солай ислейди. Кем-кем жарадардыц бети берман қаран
баслады. Бирақ ол жатса да тынымсыз. Қазыў ыенен қызықсынады.
Бул сапары ол жеккесиремеди. Аўыл дийханлары келип турады.
Ембергенсв бир келип, тутқынныц Қасым ийшан дегенниц бир
шабарманы екенин, бирақ
онын қайерде
турақлайтуғыныи
ол билмейтуғынын,
деген менен оныц
көрсетиўн
бойынша «Алтьш тоғайдан1» бес баспашы тутылғаиыи айтып,

1 А л т ы н т о ғ а й — Шортанбайдьщ сағасындағы Әмиўдәрьянын қайырьшдағы тогай. Торангыллары ақ тсректей дүзиў болып өскенликтен усылай
аталып кеткен.
(
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кеўлин көтерин кетти... Банмуратов та келди. Ол дәслеп Төре*
байдын кеўлин алыў ушын өзи жөнинде сөйледи:
—Еситкен шығарсан, мен 1916-жылғы мәрдикарға алыныў*
дан революция исине араластым. Сонынан қызылларға қосылдым. Биз,
революционерлер
қандай
қыйыншылықларға
төзим бермедик, иним. 1918-жылы гезегим бойынша түнги сақшылықта тур едим, қайсы қудай есимди алғанын билмеймен,
ақлардын еки-үш адамы артымнан келип аўзымды басып, тайдай туўлатыўы менен акетип қалды. Ордасына барған соц, пай
қыйнады-аў, рейимсизлер! Мынаған қара, саў жерим бар
ма?— Баймуратов көкирегин, жаўырынын ашып, жол-жол қара
тыртықларды көрсетти..— «Қызыллардын баслы күши қәйерде
екенин айт!» деп етиме темир қыздырып баса берди. Ҳәр басқанда терилерим «ўаж ж -ўаж ж » етип, жаным көзиме көринеди.
Өлсем де айтпаўға бел байладым. Партия бизди соған үйреткен,
ақыры... Енди зыйыққа отырғызып өлтиремиз деген күни өзимиздинҚызыллар келип, қутқарып алды... Ҳеш гәп, аўырып
турдын—аўнап турдыц...— Буннан сон Баймуратов «Ж аца жарған» нын қазыўын көрип келип, аўыл дийханларын жыйнап,
ТО З қаққында сөйлесип, ўазыйпаларды айтып, Төребайдын
усынысы бойынша Сейтжаннын ТО З ға баслық болыўын мақуллап, дийханларға сайлатып кетти.
Баймуратовтын кетерде Төребай менен Сейтжанға және
ескерткени мынаў болды:
—Т О З ағзаларын көбейтицлер... План ушын дәнди көп
егицлер... Батрашкомнан дурыс пайдаланыў керек, ол қалаға
бийпайда көп қатиағаннан гөре, аўылда көп ислейтуғын болсын.
Төребай бул сапары да батрашком жөнинде айтпай қалды.
Себеби, Баймуратовтын сөзине қарағанда Хожанияз қалаға
ҳәр барғанда булардын үстинен шағынып жүрген болса керек.
Қорыққан бурын жудырықлайды деген. Енди оған қарсы даўласыў басшыларды алжасыққа салып, екеўине де исеним кемейнп
иске зиян береди. «Еки ийт урысса, сүйек ғарғаға он түседи.
Буны жа.май жаўлары пайдаланады. Бәлким,
Хожацияз жәнинде мен алжасып жүрген шығарман» деп ойлады.
Ол бир айға шамалас жатып түргелди. Ол өзин бираз күшли
сезер еди. Себеби Хожанияз қарсы болған менен Сейтжан менен
пикири дәл келеди. Сол ушын Төребай жазға қарап гилец тамсыз
дийханларды жыйнап-кенести.
Ақсақалдыц да, Т О З баслығыныц да мақсети жайсыз дийхан*
ларды бириктнрип жай салыў еди. Дийханлар әбден түсинисв
алмаса керек, Бир-бирине алақласып қарасқан гезде;
(
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— Барлық Т О З ағзалары бирнгип, улыўма бир дәлизи бзр,
малханасы бар, нэҳән бир жай саламыз...—деди Сейтжан.
— Сен «ТО З-ТОЗ» деп, акырында қатын-баламызды да бириктирмекшимисен?— деди биреў.
— Айтып болғаным жоқ,— деди Сейтжан оларға.— Ҳәр кимнии хожалығы айырым,'өзлернне дэрек бөлмеси болады. Бунда
барлық күшти есапқа алып биреўден-бпреўдиц дийўал пайда
етиўин нәзерде тутып, тамларды тек жалғастырып салыўды
айтып отырман...
Т О З ағзаларынын биразы түсинбей бас қасый баслаған сон
Төребай жэне сөйледи:
—Аўылласлар, мейли, ойланып көрицлер.
Бизиц айтып
отырғанымыз сизлердиц ғамыныз. Ҳештецецизге зэлел келмейди. Ҳәр кимдики өзиники...
Ақырында, олар ойласыўға мэўлет алды...
* * *
Соцғы күнлерн Тәцирберген машыншы
жанланып кетги.
Төребайдикине жийи-жий ‘1 келип турады. Жүрген бир қайырқом. Бағдагүлдин кийим жамап отырғанын көрсе де «мен тигип
әкелейип» деп экетеди, жәг'е айтқан ўақытыпда питкерип әкеледи.Бул кисннии гек шарбачшылығы, өзимшиллнги болмаса ҳүкнметке карсы гүдибузарлык ислегенин ҳеш қашан сезбеген
Төребай, ишннен оныц көп ғелгенин жақтырмай, Бағдагүлге
ескертпе жасады:
—Үйге келиўине қарсы емеспен, бир сораўым, кийим тиктирип, үйир қылма:
Тап усы гәнти еситкекдей бир күии
келгенинде ол Төребайға
жалбарынды:
— Иниы, перзеит ҳақыйқат жаи тамырын екен. Турдыгүлди
сағындым. Ол меннен қорқып жазда аўылға кел.мес, келе берсин, көрейин, қандай болды екен. Хабар жибергиз!
Буған Төребан исенерин де, исенбесин де билмейди. Қызы
кеткенде аўылды басына көтерип жәнжел шығарып жүрген бул
кнси қай дегбирден састы екен? Сумлық пенен айтып жүрген
болмасын. Төребай әри-бери ойланды. Бирақ сырттан Нурым-.
бет ахун қусаған биреў усындай сумлық үйретеди деп есине
келтирмеди, снрә. Келткрейин десе көрген жерде оныц сол
ынғырыўлаўы: «Перзеитим», деп жыламсырайды. Оған қосымша бир жола ҳаялы Бийбиайым келип, Бағдагүлге машыншынық ҳақбжқаттан да жалғыз қызын сағы/1ып жүргеиин айтып:
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—Ақсақал қәГжиы шақырта қойсын,—деп кетипти.
— Хабар жибергизейин — деди Төребай.— Ол қайтама
қайраўдағы ғаздай басқа қызларды әтираиыиа
топлаўға да
себеиши болар.
Соған шекем ол оқыўға баратуғын жигит-қыз үгитлеўин
тоқтатпады. Сейтжан менеы, қаялы Турсын ыенен қайтадан
сөйлести. Қалнйдиц үйине хабарласты. Усылай етип жүргенде
күтилмеген жерден Турыыбет келди.
— Оқыўға мени жибер, ақсақал...
Төребай менен бирге отырған Хожанияз алды менен қуўанышын билдирди:
— Әне, жигит! Әне қарақалгақтыц бир азаматы!
— Муғаллим таярлайтуғын бир жыллық курсқа бир жигит
жибериў керек еди, мейли сен-ақ бар,— деди Төребай.
Турымбеттиц үлкен қыйық көзлери күлип, жадырап қоя
берди.
—Жумагүлди көресец, бала!—деди Хожанияз. Турымбег
бозарды.
*

*

*

Ж аз жүдә қолайлы келген еди. Ҳор күми аепан ашық болады. Күн ыссы. Базда иши гартылып қалатуғын Қегейли быйыл
шнмпилдеп ағып тур. «Жацажарғам» жаптыц қазыўы шалалаў
питкемине қараыастан Кегейлинин суўын оқпандай симирии
табаққа қуйғандай төппелеме ағады... Егер дийханлар өз-ара
таласпан, жана раштан оқпаи жибермей, тежеп суўғарса, ТОЗ
пғзаларынын егис жерлернн суў менен
бас-пүкнл тәмийии
етиўге күдиретлн. Гүлләи дақыл: жуўерилер де, мәш те, тары
да ҳор бир атызда ләгенге көгертилген нәлдей уйысып қалды.
Ҳеш бир атыз Дүйсенбайдыц жылда исленнп, төгилип турғач
атызларынан кем емес. Жерге ие тухым шашылса бәрн ырғалыс
ты. Дийханлар егпнлериниц басына барса болғаны, гүнкилдеснп, қуўанысып:
— Елге келер бир нәўбет, жерге келер бир нәўбет деген усы,
— десип, телпеклерин көкке шыцғытып ойнайды. Сөйтип жүрип
өцшен Т О З шылар Төребайдан алған мәўлетин де умытпады.
— Бирлик бар жерде молшылық бар,—деп Сейтжан жолдасларыныц атынан сейлеп, бирнгип көп бөлмели бир жай салыўға келисим берди.
Ара көп қашықламай бул ис қолға алынды. ТО З ға кнргед
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оп төрт адамкмн бира.ты тырқак ушын тал шабыўға, биразы
ылай аўдарыўга киристи, уста көзли Салый таза тамиыи төбесин бастыратуғын ағаш қайыилап шабыў ушын, Шортанбайдыц
тоғайына кетти...
5
Кеғейлинин бойындағы жал урықлар жасарып, «Бахыглы»
аўылына қараған қәндегине, цубладағы «Жана жарған» жаптьщ еки жағасына егилген кендирлер шанырақ бойлы өсип, дуг
тоғанға айлапып, қатара тигилген қара таллардай доланысып,
әтирап қулпырып кетти. Кешке қарай қубладан, батыстан штмал ессе, аўылда май ийиси анқып, танаў қышытады.
Дийханлар быйылғы бахтына мәз-майрам. Ж ай салыспа да
қызып кетти. Ылай басқылағанлар бирин-бирин Дәлкеклеп уўшуў кулки тўўдырып турғаны. Қалий онша көп сөйлемей тунжырап жүретуғыи болғаны ушын ба, адамлардын биразы соны дәлкеклегенди, сөзге, күлкиге араластырғанды тәўир көретуғын едн.
Оиық қулагы үйренсин дей ме, бойынын келтелигине дейин айтып басқылайды. Сон-сои ол да үйренистн. Қалийлп баоқылпйтуғын Орынбай еди. Орынбайдын өзи болса жаслайынан мал
бағып жетимлик пенен өскен. Жаслайынан кийме таз болғанлықтан ҳәзир басы жылтыр еди. Оньщ үстине көсе. Бирақ ол
ҳеш ўақьггта басынын жылтырлығын, көселигин айыпқа санап
мудаймас, бәрҳа кеўилли жүреди. Қалий бүгин бир гәп таўып
келди:
—Орынбай қаладан тақия сатып алса базарда басын көрсетпеге уялып, гөне тақиясына кийгизип көредимиш...—Орынбайдын әрманы Қалийди сөйлетиў еди. Онын сөз тапқанына ашыўланыў былай турсып, қайтама мәс болып, ҳәммеден қаттырақ
ҳәм көбирек күдеди. Солай етип басқыласыўға Қалий де араласып кетти. Енди оған биреў «келте» десе өзи күлетуғын болды.
Усылайынша ўағ-шағ күлки, ўақты хошлық пенен аўылдын тарийхында биринши жай-ен төрт бөлмели жайдьщ дәслепки пақсасы тиклене баслады.
Аўыл арасында «халайықлар, халайықлар!...»—деп шабатуғын атлы кес-геллем тыйылды... Бул көрииислер менен сол ҳэдийсеге қуўанбаған адам қалмағандай еди, сол ушын Төребай
жүдә кеўиллм жүредн. Тек оған Тәнирберген машыншы кеўилсиз
сыяқлы. Сонлықтан «бос жүрек әке қызьш сағынып жүргеи шығар» деген пәм мепен, ушырасып қалған жерде «қызын жақынла келеди» деп қуўаитып қояр еди.
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Турдыгүл бираз кешигип, июльдин ақырында ғапа келди.
Онын жазғы дем алыеқа келиўи Жумагулдин вгкен жылгы келгенинен ез!еше салтанатқа ийе болды. Теребай онын апасы Бийбиайымға:
—Аўылдык қызлары бир жазылысьш отырыссын!—деп аўылдағы қурдас қызларынын биразын шақырттырған. Төребайдын
өзи, қоттеки, үйлери бөлек Сейтжаннын қызы Гулжанды да алдырды. Төбесине нәқәи бир секерпараны кесе қойғандай гүрме
ыенен айдыллыны қабатластырып ораи, он еки шереклик жаўлығын жазы-қь!сы гасламай бүркенип, етегн жер сызып, шанды
үйиретуғын қызылкөйлек кийип жүретуғын Турдыгүл пүткиллей
-өзгерип кетипти; Басында қызыл жипек бир тартым, етеги ди
зесинен еки ели төмен қызыл борлагпа көйлектин үстинен қарз
ғыжым мақпалдан шолақ бәшпент кийген, жүрис-турысы жецил,
жаз болса да, етик кийиў тан емес еди. Аяғындағы қара хром
етиги жана ғана майлатқандай жалт-жалт етеди. Қынама белли
кийимлеринин қонымлылығынан ба, белбеўлиги бир қысым. Кө
киреги шабатуғын аттын төсиндей кен. Қойнына қос алма тыққандай тырсыйып турыпты. Кийген кийимлерине танланған қур
даслары оған есипирмей өз-ара сыбырласты:
—Әкеси машыншы болған соц өзи де машыншылыққа оқьш
атырған шығар, кийимлерине қаран!
— Шап-шағын айтпайсан, ба? Жецилине қ ар а !.-.
«Жана базар»дын ийшанына пәтия оқысқаннан кейин шырайы запырандай сарғайып, «кеселлендим» деп жүретуғын Тур
дыгүлдин бийдайдын пәтириндей дөнгелек бети сүтке малып ал• андай аппақ, жуқа еринлерине әнардын суўы тамғандай қызыл,
кен манлайындағы қаслары қарлығаштын қанатын қайшы менеи
сулыўлап қыйып жабыстырғандай. Оц бетиниц алмасындағы ийненин ушындай қал жүдә жарасықлы. Әребексиз қобаға мурын
сулыўланып кетипти.
Өзи бардамлы машыншынын қызы болғанлықтан. хәр қулағында узыны бир сүйемдей, аспа шынжырлы гүмис сырғалар болатуғын еди, мине олар шунатайдыц тырнағындай аппақ ғана
шытақлар менен алмастырылған- Қөмир менен ысқандай қапқара шашы жылтылдап, майдалап өрген бурымлары қараталдын
шыбықларындай дизилип жаўырынын тегис жаўып тур.
Оныц келбетине аўзыныц суўы қурымаған бир қыз қалмады.
— Оқыў қыйын бола ма екен? — деди Сейтжанныц қызы
Гүлжан басқа не сорарын билмей— Ҳаслан қыйыншылығы жоқ. Еки айда хат оқыйтуғын бол*
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дым, — деди ол козлерин ойнатып тез-тез сөйлеп Бурынғы кем
«езли қыздын сөйлемшеклигнне де тан қалысты:
— Оқып-оцып ким боласая?
— Доктор болащ н.
— Бийбигүл ким болады?
— Артист. Былайынша айтқанда. қыз бақсы.
— Жумагүл-ше?
Ол быйыл совпартшколда оқыйды- Оннан соц басшылықта ислейтуғын шығар— Өйбей!
‘
— Ө й б ей !.. .
Қызлар бирине-бири тигилисип, бетлерин сызысты. Бийбиайым қызынын көрикленип кеткенине қуўанып, онын ҳал-жағдай
ын ҳурдаслары кеткен сон сорарман деп, анда-санда жаҳын келип:
—Отыра қойын, қызларым, сөйлесин, маўқынызды басқанша сөйлесин- — деп кетеди.
Қызлардын ҳәр бири Турдыгүлди таза түскен бийтаныс келнншектей көрип, жақын отырғысы келеди де қамаўдағы ешкнлердей соған қарай гығылыса береди.
— Өйбей.қандай көркейип кеткенсец. ҳәмме сендей ме? — деди Қалийдин үлкен қызы Нурзада.
— Барлық сулыўлық.адамгершилик, ҳурмет. дослық оқыўда.
қы злар!.. .
—Оқыўға ким барса да ала бере ме?—деди және қыз шыдамай— Усы топарымыз бенен барсақ та алады.
Жүзлеринде күлки туўған қызлар ата-аналарыныц қаталлығын еследи ме, аныплы бенделердей бир-бирине жалт-жалт бурылып, сөйлерге сөз таппай төмен қарасты.
— Қызлар. ҳэммециз оқыўға барыў жөнинде ойлацызлар.
Меиин еле бир ай ўақтым бар. «Ырысқыны сатып рәўшан ал»
леген нақыл бар гой. Негизинде ырысқыны сатып оқыў керекпе
деймен. Рәўшан деген оқыў екен. Еле берин түсиндиремен.. . —
деп, Турдыгүл қыдырып келген қызлардын арасында қонақтай
отыра бериўди бийқолай көрип, қазан асыўға қолайласып атырған апасына жәрдем бериўге түргелди.
Ешейинде «аҳ. қызым!» деп сарсылып, Төребайға тыным бермей жүрген машыншы, қызы қолынан алған ўақытга үсти-басын
көзден өткерип. «ҳәй, бетснз!» деп, ҳеш кимге еситтирмей бир
тисленип, төрги жайына кирип еди. Шық-шықлап күлисип, сөйлесип отырған қызларға көзим түспесин, дегендей төрги жайы-
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иан шықпады. Қызлар да жуўық арада тарқаса қойыады. Ж ападан жалғыз отыра-отыра тәҳәтн кеткен машы.чшы үнсиз келип есиктен көринип еди. ҳәмме ҳызлар үриккен ҳозылардай уўдыр-жуўдыр тикейди, түси саразбандай суўық машыншы далаға
шығып, аяқ дүрсилдиси семгеннен кейин қызлар қайтадан еминеркин жайласты.
с
Тәнирберген машыншы есиктен шығып. қоранын шалдыўарына арқасын сүйеди. Айналада қулпы дөнген жасыл егинлер, песиннен кейин қублаға айналып, аўылға май ийисин айдаған шамал оны ирке алмады. Онын қәҳәрли көзлери Төребайдын үй
бетине тигилип турыпты: «ақсақалдын аты көринбейди-өзи жок
кусайды...» Ол дәрриў жер төлеге кирип нәҳән қанжар алып
шықты да, қуўраған еринлерин жалап-жалап, Дүйсенбайдын үйине қарап бир қырынлады.. .
* * *
Бир жылдан бери сағынып келген үйинде келген ақшамьш
толық үлгере алмай Турдыгүлдин пышақланғаны ҳаққындағы
хабар тан самалы менен-үйме үй кирди.

6
Нурымбет ахунньщ үйи Ийшан қалаға жақын болған сонузаққа кетпей, көбинесе мешитти мәжилис орны қылып белгилеп, кеўли ҳәмралар менен жыйналысып алатуғын еди. Сонғы
гезде оны өзгертип, қубласы Қырантаў, арқасы «Бир қулақ» тын
көли, батысы Әмиўдәрья орталығындағы пышықмурны батпастай Жинишкенин тоғайын мәкан етти. Бул жер ҳәмме жағынап
қолайлы еди: атларға отлақ, тоғайы отын, гезсе кенислик. ашырқаса балық. ол болмаса, Қыран таўдағы мазарстаннын шыйығына ҳәр сәрсенби, жума сайын әкелинетуғын мут аўқат, маллар... Ол да жетиспей баратырса, ел ишиндеги байлар, моллалар, мазарстандағы өлген ата-бабаларын бәнелеп, тандыр-таидыр шөреклер менен қойларын жибереди.
Бул жерде он-он бес атлы турады. Иси ериккенлерге қоянкырғаўыл да көп. Егер көлдин ернегиндеги көк шөпке жайылған қырғаўыллар аттырмай ушып кетедидесе, жигилдик жийделердин басларына қонақлағаиларын ақшамында таяқ пенен
урып алады- Ол азлық етсе бир жас тоғайтал шаўып, жапырақларынын ҳәр жерин жонып, әтирапына неше қақпан қурса,
азанда сонша қоян алады.
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Төрткүлде болған шабыўылдан кейин Нурымбет ахун өз үйинде жүдә сийрек қонатуғын еди- Онда да маш анлаў ушын ба*
рады. Арадан еки күн өтсе болды, үшинши күни усы жерге:
— Қырғаўылдын етин сағындым. — деп. қолға түсип қалыў1ан қорыққанын жасырып, сылтаў таўып келеди. Ол кешеден
бери және усы кәрада. Бирақ бул сапары арнаўлы мақсетн
бар еди. Сонын жуўмағын күтип отырыпты. Өзи де бийтақат,
жигитлери де бийтақат. Түни менен уйқы көрмеди. Уйқылап
қалмаўдыц ермеги ушын үйдей қос торанғылдьщ астына от ж ақгырып. қырғаўылларды иске қадап, писирип атыр. Биразлары
отқа абынып уйқылап жатыр.
Олардьщ күткен адамы Мәтжан мықыры еди. Ол атын қарз
Iерге шомылдырып күн шыға жетип келди. Бойы ҳәстедей кинш
бул мықырынын пәтине-ақ ҳәмме қуўанысып, не болғанын билиў
ушын, оны айланшықлап. қора болды.
— Ис бәржай болды. Мынаў жазып жүрген дәптери. — депг
Мәтжан мықыры бир оқыўшы дәптерин қойнынан шығарып,
ахуннын алдына таслады.
—Әке болғанлар Тәцирберген машыншыдай болсын. Ислам»
га сондай садықлық етти!.. .
— Әлбетте, жигитлер. Ислам дүньядағы күшли дин. Шын
кеўлин менен сыйынсан қор болмайсан. Сол ушын да Қасым ийшанға журт бас ийеди...—деп, Нурымбет ахун асықпай қалтасынан көз әйнегин алып кийди Дәптердин сырты қызыл нағыс
пеиен безелген: Қошқар шақы, ғарға туяқ. қырық тырнақ.. .
Ахун ояқ-буяғын аўдаТршг отырып:
— К ү н д е л и к дәпт ер, Т ә қ и р б ё р г е н

қы зы

Турды гүл

1 9 2 4 -ж ы л

—деп сәдде-сәдде оқып: —Ҳо, ҳо! Мынаўық олжа ғой,
'ал а. Өзи де шебер екен,—деди ҳәм бас бармағын жалап, ишки бетин ашты. — Қәне зацғардыц қызы не жазып жүр екен.
оқыйын!
Баспашылар наўадағы суўға таласқан текелердей бирин-бкри ийтеРисип, шоғыртпақланысып, Нурымбет ахунныц, қарбасқан сора астынан көринген тышқан ининдей, аўзына анталасты.
Ал, үлкен ис питкерин келгенине мақтанышлы Мәтжан мықыры
ҳэстедей бойын Жуманияздан да үлкен көрсеткиси келип, айрықша қоразланып отыр. Қолға илинбейтуғын муртларын сылапсыйпап қояды— « М е н Т ө р т к ү л г е о қ ы ў ғ а к е л г е н и л е өт кен ө м и р и м д и ө м и р
д е п е с а п л а м а й м а н !»—Ахун күнделик дәптердин, ақырын көргенше асығып, бетлерин сытыр-сытыр ашып. ^ . . .
Январь»
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— Сыртынан басқа жерде күнлерин көрсетпей, ҳәр қайсысы*
нын арасын ашық жазып кете берниги,—деди.
Булардын арасында ец геўделиси, бирақ даўысы жнцишкеси
Жуманияз ләўзе дегени еди. Мәтжан ыықырыныц мақтанып сөйлегенин қызғанатуғын ләўзе оныц шетте қоқырайып отырғанын
жақтырмай, көз астынан оған аларып бир қарады да, сийрексийрек ыуртларын сыйпалап отырып, үлкен өзимшилик пенен:
— Демде қалай саўат ашып, хат жазатуғын болған?— деди.
—Ҳәзир билемиз,—деп Нурымбет ахун дәптерге үцилди ҳәм
оқый баслады:
* **
«Ж ум агүл

а р а -т у р а

Сат ргүл

е к е ў и м и з т е « с а ў а т ы ц ы з а ш ы ..

д ы , е н д и к ү н д е л и к ж азы п ж ү р и қ , қ о л ы қ ы з ш ы н ы ғ а д ы » д е й б е •
р ет уғы н е д и . О л

« а қ с а қ а л с а й л а ў ы н а қ ат н а са м а н » д е п , а ў ы л ғ а

кетти. С а п а р г ү л е к е ў и м и з о й л а с т ы қ . О л м е н н е н г ө р е т и р и ш е л е ў .
« Ж а з а й ы қ , б и р а қ б и р -б и р е ў д и қ не ж азғаны н со қ к ә р е й и к » д е д и .
М ен

не

қы лары м ды

Ж ум агүлдиқ

билм ей

күнделиги

С ап а ргүл ге билдирм ей

о т ы р са м ,

қалған
оқы п

екен.

ст ол ды қ
Оқай

т а р т п а сы н д а

түсти.

Алды м

да,

ш ы ғ ы п , ж ү д э ж а т л ы ғы ў у ш ы н б и •

р а з ж е р и н к ө ш и р д и м ...»

***
—Сөйтип Жумагүлден көширип пе?—деди биреўн шыдамай.
— Сапаргүл дегени Нөкисли жалац-аяқ Сейттиц қызы ма
екен?—деди және биреўи.
— Соннан басқа бул жағадан оқыўға кеткен қыз барма?—
деп жуўап берди үщиншиси.
— Сабыр етиц, оқыйман. Соннан соц билемиз,—деп, ахун
көз әйнегин қолына алып, ақ шыт белбеўиниц шети менен сыпырып-сыпырып, қайтадан кийди:
***
«М ен, Зәрип

қы зы

Ж ум а гүл , усы

т ап сы ры ўы б о й ы н ш а ж азы п
кит ап ж оқ, с о л у ш ы н
ҳәпт еде к ө р ген

күнделикт и

от ы рм ан. О л

«Ана

И ванованы қ

т илинде, қ әзи р

өм ириқниқ

е қ ум ы т ы лм ас к ү н л е р и н , қ эп

ж ақалы қлары қды

ж а з ы п т ур. Б у л с е н и қ хат ж а -

з ы ў ғ а ж ат лы ғы ўы қ у ш ы н

ж ақ сы » д е д и .

усы . И ва н ован ы қ кеқес берген

усы

Сол

уш ы н

ж азғаны м

к ү н и д е м а ғ а н б и р ум ы т ы л ■
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м а с к ү н ем ес п с ? Я ү г и н ш е б о л а р . У с ы н ы қ ө зи н с ө й л е н и п -с ө й л е нип, ҳәр и ил ер О и буўы н л а п

айт ы п о т ы ры п ж а з д ы м -..»

# * *
«М ен

у ш ы н ум ы т ы лм ас к ү н

д и й ўа н а болганы м б а ? Я м а са

қ ай сы ? Анам

м енен

ел

гезип

Х а н ы м г ү л д е н а қ ы р ет е с и т к е н и м б е ,

я м а с а о н н а н а ж ы р а с қ а н ы м б а , я м а с а Т ө р е б а й м е н е н отын т асы ған ы м б а , я м а са б и р и н ш и

Б и л м е й от ы р•

ў а з т ы қ л а ғ а н ы м б а ? ..

я а н . М е н и қ ш е ў а з т ы қ л а п « ҳ а я л - қ ы з л а р а з а т л ы ғ ы ...» д е г е н г ә п л е р д и е с и т к е н и м ш ы ғ а р ...
Ж о қ , ж ем ни қ м ени

өл и м ш и қ ы л ы п ж олда

азап б ер д и ғой ! Ж о қ ўа зға

сабағаны ! 0 г

қ а т н а сқ а н ы м Х Е г е р

әдепки

ж алм аўы з әкем ж ол дан қайт арм ағанда себ еп п ен ен
рады

ж ы лы

қалаға б а -

екенм ен.

Соннан

соқғы

б и р ж ы лы м б о с м ийнет б о л д ы . Б ү г и н ш е

б о л а р . • .»

усы

* * *

« Ө м и р и м е б у р ы л ы с ж асаған еқ

бахы т лы к ү н д и

м ай ж үр м ен . О й л а й м а н . Ж о қ , ж оқ, м ен у ш ы н
1 9 2 1 -ж ы л д ы қ

ж азы нда

И ванова

сөй л еген

еле

еқ

ўазға

т аба а л -

қэдирли

күн

қ ат н а сқ ан ы м !

Т а п у с ы , у с ы к ү н ! Л е н и н н и қ атын е с и т к е н и м , с о н д а
н и м д и а й т с а ...»

т үсин беге-

* **
«М ен

уш ы н

қәдирли

адам лар

ким лер?

Биринш и

т уўғаи

а н а м ! Е к и н ги и д ү н ь я пролет ариат ы ны қ к өсем и В л а д и м и р И л ь и ч
Л е н и н . К ө р м е с е м д е есит ем ен: а д а м

ата д ө р е г е л и б у н д а й а қ ы л -

лы адам бин а б о л ға н ем ес. Б у л д а н а
ақы ллы киси н и қ
ат ы н
т дкирарл ап ж аза б ер ги м к е л е д и : Л е н и н , Л е н и н , Л е н и н .. ■ »
« Ж ә н е қ әд и р л и а д а м л а р : И в а н о в а , Айт бай,
бай, ҳәр

қай сы сы ны қ өз орны б а р

Олардан

Төребай,
тек ғ а н а

Н урлы Айт бай

ҳ ә з и р ж о қ ■ Б и й ш а р а , а т а -а н а с ы н ы қ а л д ы н а н г и ы ғ ы п , ш а р ы қ л а п
ж үре ал м а й арм анл ы

қ азал анды . О га н ииш м

аш ы йды . Хэзиргп

о қ ы п ж ү р г с н ж а с л а р д ы к ө р е а л м а й к ет т и -аў! К р й я й ы н , б а ў ы р ы я
е з и л и п , к ө з и м н е н ж а с а г ы п б а р а т ы р ...»
* * *

« Б ү г и н э у л ы м л ы қ л а р е с и м е т үси п от ы р. М е н и қ м е н е н Т у р д ы г ү л д и , Б и й б и г ү л д и о қ ы ў ғ а ж иб ер м ей с а б а п -с а б а п ал ы п
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қалғаа

Д уйсенбай

м енен

Тәқирберген

м аш ы ш иы

...Г ә з з а п л а р ,

бизлер

м и н г с н к е м е н и д е қ у ў д ы - а ў ! Қ ы з к е т к е н н и қ с а ғ а с ы н а н а м а н -е с е н
Э м и ў д ә р ь я ғ а т ү с к е н и м и з д и айт а б е р \ А р т ы м ы з д а н м ы л т ы қ атты
Ғаўы рлы дан

Т ә ж и м м урт т ы қ д а ў ы с ы н т а н ы д ы м ■ А р а с ы н д а

би-

<гА р ғ ы

ж а-

з и қ ж а м а н Т у р ы м б е т те б о л с а к е р е к . Қ а р а ц ғ ы
ғ а ғ а ш ы қ т ы м а , о қ ж ет пей м е ? .- .» д е п
дей

йолды . С и р э

сол б о л с а

еди.

Туры м бет

гүбирленген-

и т и м а л . Қ е р е г и ж о қ , о л а р д ы қ атын

ж а з ы ў т ү ў е , ай т қ ы м к е л м е й қ а л д ы . . . »

***
—Ҳәй, гәззаптыц жазыўын көрдин бе? Ҳәттеки атағысы келыейдн,—деди Жуманияз ләўзе.
—Онда не қылажақ екен-әи?—деди сүўен шабақтай суғанақ
биреўн, дәптерге үннлпў ушын мәкндей басын Жуманияз ләўзенин қолтығынан суғып.
—-Тыцлай берин, оқып билемиз,—деди Нурымбет ахун. Оныц
шырайы қашшан талақтай болғанып ҳеш ким байқамады.
—Оқый бериц, ахун аға!
<гЕ с и м е түсти- Н у р а т д и н татар М эж и т о вт ы
көрдим . Ж а қ сы
адам

скен. А н ам а

м иллий

сәл ем

республ икал арға

н а сы ў уш ы н

обком ны қ

айтты. Ө з и
бөлиў

Орт а А з и я

бойы нш а

секрет ары м ен е н

ж оба

ха л ы қ л ар ы н

т а я р л а ў ғ а қат-

Таш кент ке

бараж ақ

қ у с а й д ы ...»

* * *
«Төрт күлге к ел ген к ү н и Н у р л ы б а й м ен и И в а н о в а м енен қ а й т ад ан т а н ы ст ы р д ы . И в а н о в а м е н и қ а н а м д а й қ у и ш қ л а п

к ө ри ст и -

И у р л ы б а й инт ернат т а ж а с а п о қ ы й д ы е к е н - И в а н о в а о н ы

қайт а■

р ы п ж и б е р д и . М е н и ө з и н и қ ж а й ы н а а п а р д ы . Ат ы М а р ф а , отчестаосы
оны

С е м е н о в н а , ф ам и ли ясы
«■ М а р ф а

новна»

апай»

дейт уғы н

лест и к. Қ а с а қ а н а
күлде оқы ў

болды м .
екен.

екен.

едим .

Ә депки

Соқ

Биринш и

бизлердиқ

ж оқ

И ванова

дейт уғы н

күни

ы м л асы п

ж асы м ы здағы л ар

Оцы қ

г у ғ ы н м ү д д е т и д е пит ипт и. М е н и

Таш кент ке
әкет пекш и

күнлери

«М арф а
уш ы н
к ет и п
еди.

Сем е
сөйТөрт қала-

Қ е т п е й қ а .г -

ды м . Е л е қ ы й л а н а м а н . Е қ ж ақ сы ж ери , о л м ен и қ а л а д а ғ ы м ектептиқ м у г а л л и м и Г а л я С и д о р о в н с ь д е г е н ж е с и р ҳ а я л м е н е н таны ст ы рды х э м с о н ы қ
Ж орахан

ү й и н е о р н а л а с т ы р д ы . М ект еп т е о қ ы й т у ғ ы н

деген өзбек қы зы ,

екөн. Г а л я

Сидоровнаны қ

Р оза деген

үйине олар

келип
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татар қ ы з л а р ы б а р
т у р а д ы ..-»

* * *

— Боқтан өзгени жазыпты. Жалықтырып жиберди- ғой,—де«
ди Мәтжан мықыры.— Бизлердиц исимиз ушын сырлы нәрселёр
бар ма, ахун аға, сонысын таўып оқыса!
—Ҳәзир,—деп ахун солыған геширдей жицишке бармағын
жалап, келеси бетти ашып жиберди.—Мына жерин
оқыйын,
оннан соц Тәцирберген
машыншыныц қызы өзи
жөнинде не
жазғанына өтемен.
*«*
« ...Ә б д и
ласы

ш айы р

«Бийбигүл»

дейди.

айт ы п н а м а с ы н а
ниқ

екен• Б и й б и гү л д и ж аны ндай

ж ақы н қ у р д а сы м т

Б и й б и г ү л ! ...»

сүйеди.

д е :« Б н й б и » дейт уғы н е д и м .

Б и й би гүл ! Бийбигүлге

ш ы ғарған

ы цы лдайм ан. «Ҳ а ха . Б и й би гүл !
Бул

қ осы қ

узақ

ж ы ллар

Аўы лӘбди—

қ осы ғы н

Б ахт ы м м е -

айт ы лады .

Даў

ж о қ ! • .»

**%
—Енди машыншыныц қызыныц Жумагүлден көширген жағы
тамам болды. Мақул тыцлац, бул зацғар өзи жөнинде не жазғанын оқыйман,—деп, Нурымбет жасаўраған көзлерин бир сыпырып даўам етти«
# * *

« М е н , Т э ц и р б е р ге н м аш ы нш ы ны ц қы зы Т у р д ы г ү л д и ц , қ әд и р ли к үн и

қай сы

күн?

Не

д еп ж азары м ды бил м ей С а п а р г ү л г е о й -

л асы п едим , ол к ү л и п ; «қ эд и р л и

күним из— оқы ўға

барам ы з деп

л е б и з ет ип , Т ө р т к ү л г е к е л г е н к ү н и м и з » д е д и . С а п а р г ү л

м еннен

ж а қ с ы о қ ы й д ы , с о л у ш ы н б и л е т у ғ ы н ш ы ғ а р , м е н д е с о н ы ц айтқ а н ы н д а й о й л а й м а н ■ ..»

* * *

— Не деп атыр бул, түйирли жерлерин
тапсацыз да, ж ас
үлкен?—деди әдепки сүўен жақлы ахунға мойнын
қыйсайтып.
Ахун дәптер бетлерине көзлерин жуўыртып, ҳәр жерлеринде
ғана даўысын шығарды:
* * *
« ...Б и з л е р

Сапаргүл

м агүлдикиндей

қы йы н

екеўим издиц
болм ады .

Т ө р т к ү л г е ж е т и ўи м и з Ж у •

Төребай
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аға м енен Ж у м а г ү л ■

д и қ б и р т а н ы с ж игит и Ж у м а г ү л ү ш е ў и м и з г е ү ш

ат т а ўы п

бир

а қ ш а м д а Қ а р а т а ў д ы ц ү с т и н е н ж о л с ы з а й д а п Ш а б б а з г а ж ет керди.

Ш а б б а з д а т ү с л е н и п Т ө р т к ү л г е д е к е л д и к . .■ »

* * *
« ...Ж у м а г ү л л е р г е
ана

т илим изде

Галя

қы йы н

оқы ў

Сидоровна

болған

а ш ы л д ы .- .

деген

ҳаял дьщ

екен.

Бизлер

кел ген

Ж еккесирем едик.
үйинен

ж ы лы

Ж ум агүл

ш ы ғы п, би зл ер

м енен

б и р г е ж а т а қ х а н а д а ж ат т ы .. . »
* * *

<*•...

М у ғ а л л и м , к өсем им и з В л а д и м и р И л ь и ч Л е н и н ҳа қ қ ы н д а

сейл еп берип еди . Л ен и н ақы лды қ кәни екен. М уға л л и м

ертеқ

а з а н д а ж э н е Л е н и н ҳ а қ қ ы н д а с ө й л е с е е к е н д е й м е н ...»

***
— Әй нәлеттин қызы!—деди Мәтжан мықыры шыдамай. Ж уманияз ләўзе онын сөйлегенин унатпағандай көзлерин аўдарып
бир қарады, Нурымбет ахун оларға итибарсыз, бармағын және
жалап оқый берди.
* * *

<гҚ ы с . . . Ж у м а г ү л ж ү д ә қ а й ғ ы л ы к е л д и . А н а с ы
т ы ... Қ ы з ы н ө з и м е н е н ә к е л д и - ..»

қазаланы л-

* * *

<гЖ у м а г ү л д и қ
лип

Ж о р а ха н , Р о за деген қ урда сл а ры
кетти. Б и й б и г ү л м е н е н Ә б д и к е л д и ... Б и й б и г ү л

Ж а қ л а т ы п қ о сы қ айт ады . М е н и қ
г ү л д е қ о с ы қ айт ады »-

ж а й ға кех о ш ҳ а ў а з ...

д а ў ы сы м қ осы л м а й ды -

Сапар-

* * *

<г...О қ ы ў д а н

кейин

қы злар

қ эл есе ер б ал ал а р ға

тық а т ы ў д ы ү й р е т е д и е к е н ... Ө н е р з и я н е м е с

қ осы п

м ыл-

деп бүгин бизлер

д е т илек ет ип б а р д ы қ . . . »
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* **
« ...Қ а р ,

Б о р а н .‘.

б е т !... Л е н и н

Аўы р

өлипт и\

қ а й ғ ы ! ...

Қалай

Ҳәм м ениқ

өлген.

басы нда

Н еге өледи ?

м үси ў-

Ж ы лам аған

а д а м ж о қ . . ■ Ж у м а г ү л а н а с ы ө л г е н н е н бет ер қ ы й л а н д ы .
Қ осы л ы п ж ы л а п к ө з л е р и м и з и с и п кетти. Г а л я С и д о р о в н а к е л и п б и з лерди

ж убат т ы ; « О л

к и си ни қ

и си

өлм ейди, и си

т ири а д а м н ы қ

ө з и д е т ири д е г е н с ө з . . . К ә р б и р и қ и з к ө з д е н б о с т а н - б о с қ а
ж ас
т екпей. Л е н и н н и қ
нэсият ы на с а д ы қ б о л с а қ ы з ,
ж ақ сы о қ ы с а қыз...

а д ам за т т ы қ ж а қ с ы

и й г и л и г и н е хы зм ет е т с е қ и з ,

к өсем и -

т ири б о л ғ а н ы » . • . — д е д и .

м из Л е н и н н и қ

***
«Төрт кулге
Т ө р еб а й аға
Ә кем

Төребай

а ға келди- А н а м

Х и й ўа ға барм ақш ы . О л

пул

берип

ж иберипт и.

қандай м ийирм ан

б ер м ес нәсият ларды б г р и п , й о ш л а н д ы р ы п

адам -

кетти».

***
<гЖ у м а г ү л

Л ен и н л и к иш қы ры қ бойы ш иа В Қ П ( б )

ағзалы ғы -

н а к а н д и д а т б о л ы п к и р д и ...»

* **
« Т ө р е б а й а ға Х и й ў а эт и рап ы н дағы д у ш п а н л а р ғ а
қ ар сы
бес
к ү н л и к с а ў а ш қ а қ ат н а сы п қайт ы п к е л д и . Д у ш п а н л а р д ы б и р о т а ла

ж еқит и,

Қы зы л

Төрт күлден

байрақ

берген.

барған

ж ит ит лерге Х о р е з м

Төребай

аға ж үдэ

й о ш п е н е н қайтты. А п а м а с э л е м

айттым »•

Ревком ы

қуўаны ш лы . А ўы л ға

* * *
Ж ум агул Хийўадағы А набийби
нен у ш ы р а сы п
барған

Сйф аева

қайтты. А н а б и й б и

бахы т лы ҳ а я л л а р д ы қ

апай

деген

келинш ек

1 9 2 2 -ж ы л ы

пе-

М осквага

б и р е ў и е к е н »■

***
— Москваға барса бахытлымыш-а?—деп.
Нурымбет ахун
қапталына түкнрнп, еки беттп оқымай өтти. Жуманияз ләўзениц
қолтығынан басын шығарып атырған суўмак баспашы шекесИне тамған ахуннын түпиригнн алацаны менен ысып
жибериш
тынлаўын даўам еттн.
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* * *

•.Б э ҳ ә р .
г .а п л

Т а ш к ен т т ен

келди■ Б ул

И ванова

М арф а

ҳаял ж өнинде Ж ум а гүл

Сем еновна
көп

деген

ай т ат уғы н

еди.

М а р ф а С е м е н о в н а Т ө р т к үл д е ж ум ы с и с л е ў г е бирот ал а

к ел ипт и.

Ол

сораст ы .

бизлердиқ

Ж ^м агүл д/щ

>л е п ■

ж айы м ы зға
ан асы

кел ди.

Ҳ а л -ж а ғ д а й

ө л г е н и н есит кен н ен с о қ

ө эи т уўралы

сөй-

берди. ..

О л Л ен и н гр а д л ы ески р св о л ю ц и о н ер д и қ
қы зы е к е н .
Ә к еси
п а т ш а т ә р е п и н е н о к ер а ў д а р ы л ы п б и й д э р е к к ет к е н ■ О н б е с ж а сар

әж ағасы

Треугольник

деген

заводт а

и и я л ы қ л и с т о в к а л а р т ара т қа н ы
м ада қайт ы с б о л ғ а н . У с ы
ан асы

бийш ара

М арф а

л а н ғ а н . Ерж ет кен

нем ере
соқ

револ ю циясы

и сл еп

өлген

револю -

алы ны п.

:п о р ь ■

аўы р зардабы нан

соқ , панасы з

дайы сы ны қ

бир

ж үрип

қам аққа

м исиўбет л ердиқ

к е с е л г е ш ат ы лы п

Сем еновна

Окт ябрь

уш ы н

қалган

қолы нда

т әрбия-

р е в о л ю ц и о н е р ж и ги т к е тийипт и.

ж еқгеннеи

кейин

бир

заводт ы қ

парт -

я ч е й к а секрет ары б о л ы п и с л е п ат ы рған к и й е ў и н е т үнде ж алм ай ы з б а н д и т к е л и п . М а р ф а С е м е н о в н а н ы қ к ө з и н ш е ат ы п к ет к ен .
С о н н а н к е й и н е р и н и қ қ ә б и р и б а с ы н д а ; « М е н парт ияға к и р и п се
ниц

и си қ ди

даўам

ш ай м ала м аст ан
м ы сқа

келеди.

сы

бойы нш й

ке

келип

бады .

ВҚП(б)

л е б и з ет к ен .

қат ары на к и р и п ,
ны қ

Орт а А з и я

Сол

лебизин

Туркист анға
бю росы н ы қ

оку-

т а п сы р м а

Ә м и ў д а р ь я о б л а с т ы н а 1 9 2 1 -ж ы л ы б и р ж ы л м үд д е т

к ет к ен

Бирақ

е т т и р ем ен » д е п

парт ия

бул

е к е н ...

Сөйт ип

қуўаны ш ы

Т ө р т к ү л д е тосаттан э к е с и н

узаққа

созы лм ай

әкеси

та-

баспаш ы -

л а р т ә р е п и н е н ө л т и Р и л е д и .-.
Енди

—
—

Иванова

Сонш а

Т ө р т к ү л ге т урақлы ж ум ы сқ а келипт и.

б а х ы т с ы з л ы қ қ а қ а л а й т ө з д и қ и з ? —д е д и м :

Р евол ю ц и он ер л ер сол

қы й ы н ш ы л ы қл ар ға ш ы д ам аса езил-

ген х а л ы қ л а р азат лы ққа ш ы ғ а р м а е д и , си қ л и м ?— д е д и о л . М е н
сораўы м ны қ

дур ы с, надуры слы ғы н

б и л м е й -а қ

қ о й д ы м ...

Б у л ға й б а р р у с ҳаял ы н ы қ басы на н еш е қ ай ғы л ар
Ү с т и -ү с т и н е өл и м 1 С о н н а н

кел ген

Р у с револ ю ционерл ерине
ж анлары м » . . .

сэддақ.

ны қ. Ш ы райы н

кел м сген?

алды рм ағаи

Ә л ҳабби з! Д а қ қ — дей

бериқ,

* * *

—Әлҳаббиз!—деп салды Жуманняз ләўзсинн қолтьпындағы
суўмақайМатжан мықыры ашыўланып, оған жақынлап-ақ қалды:
— Неге танланасан?!
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— Бул танланбайтуғын ҳәдпйсе ме?
Жуманияз ләўзе суўмақайдын шекесине жабадай
алақаны
менен шарп еттирди.
— Бизин кемшилигимнз—қыйыншылықларға көнбеў, үҳҳ!—•
деп, Нурымбет дәптердин келеси бетин ашты:
* #*
<г. .

.А н а м д ы

сағы нам ан.

••

Б и р и н ш и м ай д е м о н ст р а ц и я сы н а т аярлы қ б а с л а н д ы .. • М а ғ а н .
м у ғ а л л и м « В л а д и м и р И л ь и ч Л е н и н н и ц с ү ў р е т и н к ө т ер и п ш ы ғ а сақ »

д е д и ..-

Бахы т лы м ан! Ә б д и

ж азам ан д е п ж үр .

.

буны

еси т и п г а з е т а ғ а

м ацт ап

■»

***
«Төрт күлдиц Қ ы зы л м айдан ы нда

Орт а А з и я н ы ц ха л ы қ л а р ы -

н а м и л л е т л е р и б о й ы н ш а е р к и н л и к б е р и ў г е а р н а л ғ а н м ит и нг б о л д ы . Ҳ ә м м е қ у ў а т л а д ы . Ж у м а г ү л с ө з г е ш ы қт ы . О л : « о й л а н ы п -о й л а н ы п , а л д ы м е н е н с ө й л е г е н л е р д и ц с .ө з л е р и н е н
ж уўм ақ
ш ы ғары п, а л ы сл а р ғ а көз ж и бер сем аз са н л ы х а л ы қ л а р д ы ц
өт м и ш и
м ы на ж уўм а қ қ а келт иреди.
М е н өз хал қы м ны ц
т әғдиринен
■ өзим ниц т әғди ри м д и к ө р г е н д е й м е н - Р е в о л ю ц и я ғ а ш е к е м ги
ғалпақ

халқы ны ц м үсәп и рл и ги , ери к сизл и ги

н ы ц т ә ғ д и р и н е с к е т ү с и р е д и ...»

деди.

қара-

биз ш ы ғы с ҳа ял ы -

Ж урт ш ы лы қ

Ж ум агүлдиц

с ө з и н е д е к ө п қ о л ш а п п а т л а д ы . Ҳәт т еки а д а м л а р д ы ц

ар а сы н а н

« ҳ а я л л а р ғ а е р и к б е р и л с е , қ а н д а й д а н а л ы қ т ы т аўы п

айт а а л а -

д ы » д е г е н г ә п л е р д и е с и т т и м .. ■ »
*

**

— Қулағына қорғасын қуйылғыр!—деп бир баспашы қасыпдағыларға жалт-жалт қарап еди: Нурымбет ахун:
— Пәтиўасыз сандырақлаў ғой, несине итибар берип отырсан, ладан,—деди де, келеси беттеги сөзлердкн сырын дағазаламай пшинеи оқып, оннан сонғы беттен басламақшы еди, Могжан мықыры:
— Тақсыр, бир сораўым бар,—дедн ахунға.— Усы «Автоном,
автоном» деген сөз шығып жүр, ҳақыйқаттан да автоном болар
ма екен?
— Бул келешеги жоқ нәрсе,—деп ол ҳеш кимге билдирмей
қолындағы күнделиктин еки бетин
жаўып жиберди.—Мусылманды мусылманнан айырыў мүмкин емес, бул бир. Екиншисн,
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карақалпақты автоном қылса барлық цазақ.өзбекти бул жағадан көшириў керек. Өйтпесе болмайды. Халыц соны талап етеди. Төребай усағанлар ақсақаллықты усы бастан тапсыра берсе
болады. Себеби, оны журтшылық пәтпелектей ушырып жибереди- Бирақ бунын бизге пайдалы жағы бар. Автоном болса,
ҳүкимет бир ҳәпте жасай алмай, шигиннин қамырындай ыдырап кетеди.
— Илайым, аўзынызға май.
—Ҳәзпрпнше автономына таярлана берсин, дуйым журтты
аяғынан "тик бастырып, ҳүкиметти қулатамыз. Қәне, енди, қулақ
ралын оқыйын, бул жөнинде сон сөйлесемиз.
* **

>
<гБ а с ы м

аўы ры п, оқы ўға

бара

алм ай

қ а л д ы м ... А ў ы р г а н ы м •

д ы еси т и п И в а н о е а к е л д и ... К о ц с ы ж а й л а р д а н Г а л я ,
р а ха н л а р ж ы йналды . Ә б д и
ты. М а р ф а
пат лады .

Сем еновна

Русш а

лары ой ы н ға
келген

ойы н

с а з ш ерт т и ., б ц й б и г ү л

оларға
ойнап

ш ебер екен.

ды гүл

берди.

тыс қ у ў а н ы п ,
ж оқ т а й .

айт -

қол

ш ап-

м еннен б а сқ а -

Қ ы зларды қ

Буўы нлары

М ениц

м енен

С а п а р г ү л д и а й т с а !...

. . .К ү т и л м е г е н д е « п а ц қ »
нова

қәдден

Роза, Ж о -

қ осы қ

« Б а с п а ш ы л а р ! ...»

деди

ет кен м ы л т ы қ
де ш ы раны

қозғалм а», деп, б асқ ал а р ды

Ү ст и -ү с т и н е « п а ц қ а - п а ц қ » б о л а

даўы сы
үплеп

ш ы қт ы . И в а -

от берип; «Т ур-

ерт и п ж у ў ы р ы п кетти.
берди.

Б и р ө з и м о т ы ры п тақат ете а л м а д ы м . Х а ў л ы ғ ы п қ ы з л а р кв' гкен ж аққа қ а р а й ж уўы рды м ».

**#
— Әне, гәп усы жерде.
— Қотыр ешкидей шыбыжьщлай бермесецә!—деди Жуманияз ләўзе қолтығындағы сумақайдьщ басына алақаны менен
және шарп еттирип Хәмме тым-тырыс. Оқыў даўам етти.
***
« К ө ш е д е ж уўы ры п ж үрген б и р м и л и ц и о н ер м ени у сл а п алдьь
Қ а й д а б а р а т ы р ғ а н ы м д ы ай т ы п е д и м , о л м е н и с о л а й қ а р а й ж етел е п ж уўы р д ы . Ж о л б о й ы ш и а о н ы ц айт ы ўы на

қ ар аға н да қалаға

б и р т оп а р б а с п а ш ы л а р к е л г е н .
Ҳ а д е м е й , қ ы з л а р д ы ц и з и н е н жеттик. М а р ф а С е м е н о в н а

биз-

л е р г е « ж а р а д а р л а р б о л с а , ғ а м қ о р л ы қ е т е с и з » д е п , ө з и ж и ги т л е р
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м енен

қ а т а р л а с ы п м ы л т ы қ а т ы сы п кетти. О н н а н Ж у м а г ү л д е қ а -

л ы с п а й м ы л т ы ғы н г ө з л е п

и з и н е н ж у ў ы р ы п кетти. Б а с п а ш ы л а р -

д ы қ б ә р и н д е ат б а р е к е н - Қ а р а т а у д а н а р м а н а с ы п , т ы м -т ы рақ ий
қ а ш ы п к ө з д е н ғ а й ы п б о л д ы . Б и р а қ ат лы я с к е р л е р и м и з
үлгере
ялм ай

қ а л д ы . Ат лы б а сп а ш ы

аттан а ў д а р ы л ғ а н е к е н . О л а р д ы қ

а ғ а с ы н д а м урт лары ш ы йр а т ы л ған қ а р а б и р е ў и н и қ е л е е л п и л д е г е н ж а н ы б а р е к е н .м е н

б е т и н е ү қ и л г е н ўақы т т а

көзин

аш ы п

е д и . қ о р қ ы п кеттим. Б и р ўақы т т а Ж у м а г ү л к е л и п « ҳ ә , ж а ў ы з Т э ж им м ур т » д е п , м у р т ы н ы қ б и р ж а ғ ы н а я ғ ы н а б а с ы п т ур ы п , м ы г т ы ғы н ы қ а ў з ы н
ш ы лардан

қақ м ақлайы на басы п

ғ а р с е т т и р д и ...

Б аспа-

т үлки т е р и д е н м а л а қ а й к и й г е н б и р е ў и д е ш а л а ж а н -

с а р е к е н . О н ы С а п а р г ү л ат аж ақ е д и . И в а н о в а к е л и п қ о л ы н у с л а ■
д ы . С о н ы қ а р а с ы н д а ү ш ж игит к е л и п т үл к и м а л а қ а й д ы к ө т е р и п
к е с е л х а н а ғ а әкет пекш и ед и . Т ү л к и м а л а қ а й , ө з и н и қ қ а н д а й ҳ а л ға т үскен и н с е з и п ж ан с а қ л а й ы н д е с е к е р е к .
е м е с ...

Н уры м бет

а х у н ...

Н у р ы м б е т ..,

т ы м -т ы ры с б о л д ы . Ж и г и т л е р ;

деп

<гө л м е г е н д е

«М ен

ем ес,

м ен

б а қ ы р ы п -б а к ы р ы п ,

к ө п с ы р ы б а р е к е н ...»

д е п ө к и н д и .. . »

***
Нурымбет ахуннын қоллары дирилдеп, көзлери тынып, «күнделик дәптер» жерге түсип кеттн. Қалғып кеткен кисидей ерхии
жоғалтқанын бирден сезип. қасындағыларға мәрт болып көриниў
ушын қайтадан күнделнктин келеси бетнн ашып:
« ...Х о р е з м р е с п у б л и к а с ы н ы қ О р а й л ы қ а т қ а р ы ў к о м и т ет и н и қ м э ж ил иси н е

Ж ум агүл

қ а т н а сы п

қайтты.

Онда

Авт оном ия-

• . Қ а . . . р а к . . к . а л п а қ • . о б л а с т ь л а р ы ,.»
деп оқыўға тилн айналмай қалғанын көрип, Жуманияз ләўзе;
— Тақсыр, даўысыныз қарлықты. Сон оқырсыз,—деди.
— Ен кейннги бетин оқы, өлер алдында не жазған екен?—дедн Мәтжан мықыры.
Ахун өзин тутыўға урынған менен, тикейип
отыра
алмай
қапталына жамбаслады. Бирақ даўысы тарғыл-таргыл:

л ы Қ ы р . . . ғы з.

* **
« . .. Ж а з д а

Хийўа

м енен

Төрт күлден

көпл еген

хси ги т

қы злар

М о с к в а , Т а ш к е н т л е р г е п қ ы ў ғ а к е т е ж а қ .. . »
* * *

« ...Қ е п
ды . Қ е л е

а й л а р д а н б е р и м ени к ө р м еген әкем д ү з л е с к е н
қойсы н, өк пем ди

қойды м

деп
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хабар

қ уса й -

ж и б е р и п т и ..»

А д а м н ы қ б а х т ы қ а й ўақы т т а л ә з з е т л и д е п с а р а с а қ М а р ф а
€ қ < ц а р -қ у р б ы сы н ө з и н е н д е а с қ а н
н ы қ бахы т ы л әззет л и
б арсам Ж у м а г ү л

бахы т лы

. . .» д е й д и . С о л

қы ла билген

уш ы н

у с а п қ ы з л а р ерт и п қ а й т а м а н .

апай
адам -

м ен д е а ў ы л ға
Сапаргүл

де

бы йы л ж азда аўы л ы м н а н қы зл ар эк ел ем ен деп ж үр».

#

*

Өзин зорлап оқып атырған Нурымбет ахуннық тили гүрмелмей, даўыл жыққан гөне түбир геллек киби басы жерге
сылқ
етти...
— Пай әкетти-аў!—деп Мәтжан мықыры «ҳа, ҳа, ҳа-лап» күлип, көк жөтел ешкидей «ғырқ-ғырқ» жөтелди.
Нурымбеттин
өсип кеткен саҳал-муртлары дир-дир
етип жатыр.
Басқалар
күлкисин тыйып, отқа қалаўлы қабаплардын бир жағы күйип,
көмнр болып кеткенин көрген сон «ўах-ўах!» деп,
шыр-пыры
шықты, сон өрли-ғурлы аўызларына басып:
Ахуннын еринлерине қара, үйтилген қырғаўылдын
қуймасындай қып-қызыл, түрик ғой-әй,—деп күлисти.
Тәўипнамай биреўи оған аларып қарап, қумандағы
суўық
суўды ахуннын бетине ақтарып, бөксесине теўип
жиберип еди,
ол гиртийтип көзин ашты:
— Шаршаған қусайман, жигитлер, Москваға, Қазанға, Ташкентке баратуғынлар Әмиўдәрья арқалы кетиўн мүмкин. Егер
Қасым нйшан яқшы десе «Бегжап» тын тусында анлыймыз.
Аман жибермеймиз...
— Түргелин, ақыры, кабабыныз суўып кетти,—деди оған биреўи.
Сәскеде Қосторақғылдын қойыў саясы қашып, олар қуяшта
қалған орнын өзгертип, ат жабыўларын қайтадан жанып, төрт
асық ойынына киристи. . .

7.
Күтилмегенде бундан*қайғы болады деп ким ойлаўы мүмкнн?
Тәнирберген машыншынын ошағына қан қуйылып қалды. Аўыл
арасы да қыян-кести болып кеттп- Армап-берман шапқан атлылар... Өлп қызын көрип Бнйбайым талып қалған. Тилге келмейди.Тәннрберген машыншы еки бүйирин таянып «ўай-ўай»
лаи тур. Даўсынын барынша жылап манлайына урады. Сырттан
қарағанлардын аямағаны жоқ.
Бул ҳәдийсеге де О Г П У ден Ембергенов келген еди. Кеше
кеште бул үйге келгеп қызлардыц үйлерине барып, ўақыяныц
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/
себебнн билетуғынын, билмейтуғынын
сорап шықты.
Бирақбелгили жуўмақ ала алмаса керек., гүлшедей дөнгелек аи жүзинде ашыў ойнап, ишке кирди ҳәм Бийбайымньщ қасына барып басын сүйеп, мурнына дәри ийискетти. Ана қыпылыҚлатып
көзин ашты. Сөйтти де және жылады. Жыйналғанлар Фәселле
берип атыр сирә сш тынлар емес. Көкнрегин керип, шымылдықтьщ артында жатырған Турдыгүлге бой таслайды. Ҳаялынын қандай ҳалда екенин сезсе де Тәнирберген машыншы өзин
шетирек тута беРер еди буны байқап турған Ембергенов ананы
қайтадан қушақлап отырғызды, аўзына суў тамызды. Бийбиайым сәл солығын басып, көзлерин ашып еди, ерин көрип бирден пәтленди де бара оған пәнже урды;
— Мийримсиз жаўыз! Жылама! Халайық, инанбацлар буга н !. . Өзи өлтирди.. .
— Бийшара, ақылдан сасыпты,—деди биреўлер Бийбиайымды аяған болып. Тәцирберген машыншы ҳаялына умтылмақшы
еди, әтирапындағы адамларды көрип үндей алмады.
— Жалмаўыз, Тәцирберген!—деп Бийбиайым және естен танды. Күни менен жылап жүрген машыншы қаранғы түскеннен кейин ушты-күйди жоқ болып кетти. Ембергенов сырттан ацлып
жүр еди. Кегейлиниц көпиринен өтнп баратырған гезинде услаи
әкелип, жыйынға көрсетип, қалаға айдатып жиберди де өзи Ийшанқалаға қарай бир милиционерди ертип кетип қалды.
Ертецине:
— Бир қоржын оқлаўлы писени менен Нурымбет ахун ақшам үйикен тутылыпты,—деген хабар тарқады.
Бул ҳәдийсениц ақыбети ацсат болмады. Бир ҳәптеге бармай Төребай қалаға қайтадан шақыртылды.
Баймуратовтыц кецсесннде бес-алты адам отыр. Ол баяғы киши пейиллиги бойынша Төребай менен тикейнп сәлемлессе де
қаслары узын қабағы үйилген еди. Ол өзинин қәдимги әдетин
қылып, қәлемин столдыц үстине шаншып қойды да Төребайға
ашыўлы қарады, сөйлемеди.
Ш оқ қара сақаллы, мурныныц тесиклери арасынан бир ели
мурт қойған, тақырбас, мурны иймеклеўден келген қатпа, арық
окрисполком председатели де Төребайға бир қапталдан бурылып, өзин қатал тутқан күйинде жүзин суўытты.
Әлле қашан-ақ жақын таныс, қәдир билис болып кеткен, арык
сүўен жақлы, шот мацлай, округлик халық билимлендириў бөлиминнн баслығы Нуратдин Мәжитов нри тислернн көрсетип
жымыйып күлди. Бул киси күлип қарамағанда Төребайдыц дизелери қалтылдап тура берер еди.
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Төребай кирер есикте еки қолын алдына қаўсырып, сәл-пәл
бүпшшкиреп турыпты.
—-Сен не, намаз оқыўға келдин бе?,—деди окрисполком
председатели жекиринип.
Төрқбай қазықтай тикленди.
—Ҳә^сен стройда турсан ба?—деди Баймуратов ашыўлы.
Ол а^қларын қалай басып, қалай турарын билмей, он аяғына салмақ салып. шеп аяғына дем берип, өзнн босан тутты.
— Әй, еаўатсы з!. . —деди окрисполком председатели.
Қағазға қол қойыўды билмей, мөрге түкиригин жағып суқ
бармағын сияға малып қағазға басатуғын окрисполком председателннин ози саўатсыз екенине Төребай қасарыспады.
— Қәне, Тәнирберген қызы Турдыгүлди неге шақырттыц?—
деп секретарь тийкарғы иске көшти.— Өлимге не ушын себепшп
болғанынды жасырмай айтып бер.
— Душпан екенсен!—деп окрисполком председатели қосылды.— Биз алжасқанбыз. Билесен бе? Ҳәзирги совет партия мектебинде оқып атырған Жумагүл Зәрип қызынын кепиллиги бойынша сени ақсақаллыққа сайлаўға урықсат қылған едик, дурыс, аўылын бираз тәўирлендн. Соған мәсирип душпанлығым
бнлинбейди дедин бе, тапқаи екенсен аўзы
ашықларды!—Ол
Баймуратовқа бурылды.— Меник пикирим буны ҳәзир қаматьг”
керек!
— Не дегбирден састын?—деди
Баймуратов
Төребайдын
бурыштай қызарып турғанынан айыпсыз екенин сезгеидей. Төребай аяқлары уймаға батқандай үскини қуйылып, иркилип турды да:
— Ж олдаслзр,—деди әстен ғана.
Өзин ҳәмменин тынлап
отырғанына қарап, даўысын сәл көтерип сөйледи.—Турдыгүл
Тәнирберген қызын шақыртқаным ырас. Себебн әкеси жалба
рынып қоймады. Онын үстине Турдыгүл келе ғойса, онын жанаша турмысқа араласып, жанаша болып кеткенин көрип, басқа
қызлар да оқығысы келер
деп ойлап
едим.
Ол айтқаным
болмады.
Мен айыплыман.,
Ал, анасы
бул
өлимге әкеси айыплы екенин дәлиледи. Тәкирберген машыншы бәримизди
алдады...
— Сизлер не анықладыныз?—деди секретарь Ембергеновке.
— Дурыс емес!—деп окрисполком председатели Ембергеновтан бурын қыза түргелип. аўзын ақсүп орамал менен сыпырып,
сөйлеп кетти.—Төребай Омар улы жолкер болып баратыр. Бул
душпанлардын тәсирине берилген адам. Әкеси өлтире ме екен?
Өлтирмейди. Бизлер де әкемиз, қайсысымыз қызымызды өлтиремиз. Ҳәзир биз де қызымызды усы қаладағы мектепке бер303
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дик. Мен оларды өлтпре алмаимап. Соган қарап Тэннрберге»машьжшы ондай жолға түседи дегенге исепбеймен. Жала! Толық
жала! Қызынан айрылғаны менен турмай әкесин жазалапуп, қарақалпақтын бир хожалығын жоққа шыгармақшымысану Ж оқ,
бул болмайды!..
[
— Анасы айтса да инанбайсыз ба?—деди Төребайг шыдамастан.
— Ол күйик пенен айта береди. Иши жанып турган ҳаял
жалгыз сүйенери еринен өш алып өзин жубатпаса не қыладьР
—деп окрисполком председатели женпслик бергиси келмеп едиР.мбергенов қолын көтерип Баймуратовтан сөйлеўге урықсат
алды.
— Бул анықланған факт. Қыз төрги жайда жалғыз жатқан. Бнрақтүн жарпысында далада дүрсплди шыққандай болған екен,
.'шейинде ҳаялын жумсайтуғын нашыншы өзп кнйинип шыгып
кеткен, «Ҳе бул қартайғанда есине енип киятыр-аў, қызым келип бүгин жумыс пенен шаршағанымды билген ғой, қораға келген бос малларды өзи айдап салмақшы екен-аў» деп, анасы
алағадасыз уйқылал кетеди, бир ўақытта төрги жайда бийғам
сйқылап қалған қызынын бмрден буўлығып;
—* Аға, сен де бармысан?—деген даўысы менен шоршып оянып, төрги жайға жуўырып киргенде, қопарылған әйнектен бипеўдин пышықтай қарғығаныи көрип қалған, ал әкеси қызьш
қушақлап жортаға;
— Ой. нәлет, жаўызлар!—деп жылап отыр екен. Анасы сап
лолған қызынын үстине бой таслап, естен танғаи...
—Менин пикирнм бар,—деди Нуратдин Мәжнтов.— Омар
слын Қарақалпақстанға келгели билемен. В К П (б )
қатарына
өтиўге кепиллик бериўшинин бири мен. Сайлаўда өзлерин ўокиллик берип жибердиниз. Бул жигит өтирик сөйлеменди. Ақсақал болғалы берли оқыў, халық ағартыў исине көп кеўил бөлип
жүрипти. Турдыгүл Тәнирберген қызын жазғы дем алысқа шақырыў жөнииде маған келип, ойласқан еди. Егер, келе ғойса,
басқа қызларға үлги болады деп келисим берген мен!
— Енди, басқа үркек қызла.рдын алдында оқығаннын өлимии
көрсетип, оқыўға баратуғын жолға шенгел көмипти ғой,—деди
окрнсполком председатели женислик бергиси келмей.
— Бул исте әкеси айыплы екенин мен де тастыйықлайман.
Мине, менде Жумагүл Зәрип қызынын арзасы
бар. Копиясын
окрпсполкомға жнберген...—деди Мәжнтов сөзпн даўам етип,
Окрисполком председателинин мойыи тамырлары шертилип,
жүзн қызарып Мәжнтовтан көзпк айырмады.
304
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Ү— Бул қыз хатында Төрткүлге
шабыўыл
жасаганлардын
ишқнде ИГннан қаладағы Нурымбет
ахуннын бар екенлигнв
жаз1ады. Бундай жаманлық сол ахуннын тәсириндеги адамлардын\қолынан кследи. Мен буны сизге еки рет оқып бердпм,—
деди дТшнтов окрисполком председателине қарап.—Усы ўақытқа ше|\ем, «ахун киснге ҳазар бермейтуғын адам. бийкар» деп.
буркеп келдгтиз. Ал бүгин әкесп қызын өлтнрмейди деп иагьп
айыпкерди ақлағыныз келеди.
— Жолдас исполком, биз Нурымбет ахуннан гүманланатуғынымызды яйтқанда да сиз «мөмнп адам» деген единиз,—деди
Орақбай ушып турып.— Бүгни Тәнпрберген машыншы, сол «момнн»нин тиккелей тапсырмасы бойынша Мәтжан мықыры дегеп
менен қосылып, өзи пышақлаганын мойнына алды.
— Мен еаўатсызбан, ақы ры .. . —деди окрисполком председатели. •
Баймуратов пйни түспп, салысы суўға кеткен окрисполкоч
председателине, Нуратдин Мәжитовке қарап-қарап, столдын үстинде жатырған аўзы бүрмели ақ шүберек қалтадап махорка
алып орады, шырпы шағып уртын бир толтыра жутып, кейнипен шақала бир жөтелдиде:
— Бюро ағзаларынан басқаларыныз бир майдан шығып турын,—деди. . .
Төребай бюро ағзаларынын өз-ара қалай жәнжеллесип,
не
шешкенин билместен, бюронын ақырында тек жазасын' еснтин
түни менен аўылға қайтты. Ҳаялы Бағдагүлге келип гүрсинди.
— Аўзы ашықлығым ушын, есап қағазыма жаздырып қатты
сөгис алдым.
— Ҳәзирги басшылар да сөге ме екен? Қатты болғанда атпбабадан қайтарып сөге ме, ямаса даўысынын барынша бақырып ҳәммеге еситтирип сөге ме?— деди Бағдагүл. Ашыўлы Төребай ҳаялынын ангөдеклигине күлдн де қойды.. .
Сөйтип ол қанша талапланса да оқыўға қызлар жибериў жөниндеги мақсети иске аспай, оқыўға кетиўге бел байлаған жалғыз Гүлжанды да анасы өлимнен қорқып жибермейтуғын болды.
Онын үстнне арадан бир ай өтпей-ақ және сүм хабар таркады.
—М остваға, Қазанға, Ташкентке оқыўға барыў ушын Әмиў*
дәрья арқалы Аральскийден шығып отарбаға миниўдн мақсет еткен жигирма еки жигит-қыз минген кеме Бегжаптын тусына келгенде баспангылардын қолына түсип қурбан болыпты! . .
Усы қайғылы Ўақыяға бели қайыспаған аўыл қалмады дерлик. Мәжнлнслер өттн. Жалғыз қызынан айрылған Бинбнайым
сарсыла-сарсыла шөп болып азып кеткен ади. «Бегжап»тын
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қайғылы ўақыясына арналған мәжилисте көкирегин кере ортаға
шықты.
/
•— Тен-қурбыларым! Мени естен айрылды деп о й лам а^ар!
Мен ендн тусиндим, бул ойқаннын қәммеси бизиц ул-қыздарымыздын келешегин қызғаныўшылық!—деп ол сөзинин ақы^ында
кембағалларлан ким ул-қызларын оқытаман десе жәрдем беретуғынын айтты.
Бийбиайымуан сон Аблулла биринши сөз алып:
— Мен бараман! —деди.
— Бар, шырағым, бар!—деди Бийбнайым және түргелип.—>
Өзин оқып келгенше ананды қолыма аламан.
Ерлердин жыйналысында сөйлеген күйикли ананын гэпи үйдегилерге де еситилгеи еди. Сол күни кеште Турсын ерине:
— Мейли, ағасы, бизин қызымыз журтлардикинен артық па,
әжели болса өлер, болмаса оқысын,
Абдулла
менен жибере
қояйық,—деди.
— Ақылын бар, ҳаял! Мынаны да Халқабадтағы мектепкеберейик,—деп Сейтжан қуўанғанынан сегиз жасар улын қушақлап дизесине миндирди.
***
Жуманияз ләўзе де, Мәтжан мықыры да Әмнудәрькнын қубласында атағы шыққан байлардын балалары еди. Олар бирге ж үрип, бир мақсетке хызмет еткен менен, бирин-бири көре алмас,
бири екиншисине жақпас еди. Олардын бул күншиллиги әкелеринен аўысқан. Әкелери кенес ҳүкимети келип, биротала еркинен айрылған, өз-ара жаўласып, «Қалликөл» дин мал жайлаЎына таласып өткен байлар. Сонын ушын балалары да бир бирине ала көзли еди.
Жуманияз ләўзе, бойыиын түйедей ирилигине ақыл-ойы сәйкес болмаған сон, «ләўзе» атанып кеткен. Ал, Мәтжан, бойы*
нын келсаптайлығына қарамастан, үлкенлер менен жақ жарыстырып, шортимеклнк ете бергеип ушын мықыры» атанып кеткеи.
Олар кенес ҳүкиметине қарсы шөлкемлестирилген баспашыларга қосыларда да бир-бнрине
ойласып келген емес. Екеўи де
Қоныратлы баспашы Турдықылыштын шабарманлығын арсынып
қашып кеткен. Қалған -қутқан дүиьяньт арқасында ҳәр қайсысы жигитлер жыйнаса да, ҳештенеиин көзин
билмей
Тәжим
мурттын бандасына келип қосылған еди. Бул жерде олар найлаж тил бириктирип кетти. Сонда да еки байдын баласы бирбирине ала көзлигин тоқтатпады. Бирақ, Тәжпм мурт өлген сон

306

www.ziyouz.com kutubxonasi

да\тәғдийр оларды айырмады. Нурымбет ахуннын силтеўннде
қалды, себеби, Турдықылыгақа қайтып барыўға бата алмас еди.
«Нупымбет ахун усланды» деген хабарды еснтиўден тез ғана
«Жиқишкениц тоғайы»нан орын алмастырды.
Енди олар қега
кимнин қолтығына тығылмастан өзлеринин топарын
дүзбекши
болып көрди.
Бирақ қайсысы басшы болады. Усы сораў екеўинин де басын
ғырғыр етип, туўры Бёгжаптын сағасына жол тартты. Нурымбет ахуннын усланбастан бурынғы ескертиўи бойынша Әмнўдәрья
арқалы ыққа қарай оқыўшылар өтеди. Анлып жатыўы тнйис.
Ен қыснақ жер «Бегжап»тын сағасы. Усы кәрада анлыса болады. Бул ж ерде.олар Турдықылыштын бандасы менен қайтадан
ушырасып қалды. Турдықылыш оларға үндемеди,
бирге бола
'бсрди. Сейтип Жуманпяз ләўзе менеи М әтжан мықыры сол
жылдын жазында «Бегжап»тын сағасынан қан ағызған кайғылы ўақыяға жан-тәни менен белсене қатнасты.. .
Мәтжан мықыры Жуманияз ләўзеге қарағанда сумлаў едн.
Жигирма еки жастын жанын қыйғаны-ушын Ч О Н отрядынын
шабыўылынан қорқып, Турдықылыштын бандасы Үстпртке қарай қашқанда, Мәтжан мықыры өзпие дәрке жигнтлерди нркип:
— Турдықылыш яўмыттын қолтығынын
астына кирип, не
дер екеп деп жүргенше, өзлеримпз шабыўыл жасап, өзлеримиз
басқаратуғын ел бөлшеклеп алғанымыз пайдалы,—деп, бөлинии
қалып қойды. Ескиден киятырған душпан болғаны ушьтн ба,
ләўзе мақарыға исене бермес еди. Ол да өз жпгитлерин жыйнап:
—Көп сырымызды билетуғын Мәтжаннан ажыралып кетсек,
кецес ҳүкнметине сатып жибередн,—деди.
Олар усылайынша және бас қосып, Әмиўдәрьянын арқасына
өтип, Порлытаўдыц айналасындағы көлднц ортасындағы қопалықты паналады .. .

8.
Және жадыраған жаз келди. Бул жаз Төребайға бахыт әкелди, егиз қызлы болды.
Солай болса да тазадан там салыў быйыл да ядында жоқ.
Гөнерген тамынын уныраған жерлернн, жарықларын өзн сыбап
алып соған-ақ қанаат етип жүр. Мине, ол үйине Т О З шылардыц, аўыл дийханларьтнын егинлерин бир қатара көзден өткерип келди. Бағдагүл суўға кететуғын болған сон еки бесиктин
ортасында отырып, еки қолы менен екеўин де әстен тербетеди.
Егизеклер тен уйқылап кетти. Ол енди екн бесиктин ортасында
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шалқасына жатты. Ақсақаллыққа сайланбастан бурып қандай
болып жататуғын болса, қэзир де солайынша, басында бир көпшнк, қара қасларын гә керип, гә үйип, шалқасына жатыр. Бурыиғылардан айырмасы—үйи қоқтасынлы. Бурын
кийизге де
жарымас еди, ҳәзир кийиздин үстине көрпеше төселген, бурын
жарғақ пенен тысланған көпшик, болар еди, ҳәзир қызыл шыт
пенен тысланған.. . Ол көз алдына ҳәр қыйлы ўақыяларды келгирип жатыр; «Саррас бир жылға қарады, аўылға топылатуғын
баспашыларға бир нәўне тыйым салынды.. . Усы бир жылдыц
нзинде «Бахытлы» аўылы қаиша өзғерди? . . Ж оқ, аўылды қоя
бергенде, бурынғы Әмнўдәрья областы қанша өзгерди? Әмиўдорьянын қубла тәрепине орналасқаи Хожели, Қонырат, Манғыт
қалалары өзлерине дәрек елатлары мепен Әмнўдэрья областыиа
өткерилип, Қарақалпақ автоном областы дүзилди. Бул ўақыяға
қуўанбаған ҳақ нийетли инсан бар ма? Әсирлер бойы
миллег
болып саналмай жүрген миллет өзииин ҳақыйқат миллетин белгнледи, өз тәғдири өз қолына тийип 1925-жылдын 12 -фезра*
лында Қарақалпақстан советлеринин биринши шөлкемлестириў
съезди өткерилди. «Бахытлы» аўылы бир аўыздан Төребайды
делегатлыққа
сайлады. Биринши шөлкемлестириў
съезди
қарақалпақ
автоном областын
ерикли тийкарда қазақстаннын составыиа киргизнўди соранған қарар қабыл етти.
Биринши шөлкемлестирнў съездинпн бул қарары халықты
қанша қуўандырды! Қарарға байланыслы өткерилген жыйналысларда неше-неше адамлар сөйледн. Бәри де бир аўыздан
«миллетлер арасындағы дослығымызды күшейткен большевиклик партиямызға данқ, алғыс, раҳмет» дести...
Төоебай қарақалпақ автоном областынын Қазақстан составына косып алыўын тилек етиўши делеганиянын есабында Қызыл
ордаға да барып қайтқан еди. Еки халық ўәкнллеринин қушақласып кнрисиўин көз алдына елеслетти; «қазақлар революциядаи
бурынғы қазақлар е м ес.. . Жай халық ўәкнллери, жо-жоқ, жай
халық емес, совет халқы, аўа, совет халқы, совет қазақстаныиын халқы қарақалпақстан советлериник биринши шөлкемлестириў съезднннн қарарларын, яғный қарақалпақ халқынын тиле
гин бир аўыздан мақуллады. Бүгингн қарақалпақ халқы енди
бурынғы қарақалпақ емес, уллы советлик бир хожалықтын ағзасы болды. ..»
- ~ О л усыларды аўылға айтып келгендс аўыл шексиз қуўанышқа бөленген жоқ па? Қол шаппатлаү дәстүр болмаган а"гал
канша үақыт—қол шаппатлады! Халық түсинедн. Егер Октябрь революциясы усыған жеткермегепде, бурынғы мкллетшилер халықты қанша әпдадалыққа еалар еди. Ҳақыйқаттан, рах*
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мет партияга, рус халқына!.. Төребай ҳәмме ўақыяны көз алдына келтирип қўуанышлы езиў тартады. «Бегжап» қанлы ўақыясынын бас себепшиси Турдықылыш ҳәм Қасымнын бандаларьг
қолға түскели аўыл арасы суў серпкендей тынышланып
еди.
дийханлардын турмысы жақсыланды, өмир сүриў еркин болды,
апсатласты. Аўылдын сыртқы көр-иниси де, нши де өзгерди
Ҳәмме «Үлкен жай» деп атайтуғын ТОЗшылардын он төрт хожалықлық жайынан б а с 'а қанша ж екке-ж мке ылай-тамлап.
қамыс қақыралар тикленди. Неше жер төлелер көмилди. Дийхан ушып жер ашыў жыр емес. бас мәселе суў еди, «Жанажарған» қанша дийханларды жоқшылықтан қутқарды. Ен баслыс!/
«Ж анажарған» бурынғыдай байлардын атызына ақпай, жылаўын ТОЗшыларға берди. Сонын себебинен бе, өткен жылы қэОы толмай ТОЗшы қалған жоқ. Төребай қайсысына жолықс*
да, олардын аўзынан «тенликке жеткерген кенес ҳүкиметинг
рахмет» деген алғыс еситилер еди. Көп нәрсеге кеўли толмай келкеуплленнп, өзинен-өзи тонқылданып жүретуғын Қалийге ше
кем:
— Быйыл муртымызды балта кеспейди, ҳүкиметтнн сиясаты
на мын-мын алғыс!—деп
жүрипти. ©ткен жылы мәмлекетлиг.
дән планлары да орынланды.
«Үлкен жай» питиўден Сейтжан бөлек
аўылда жасаганды
койып, сол жайға көшип келген еди. Баслығы өэлери менен бир
жайда ж асап, аш-тоғынан хабарлы болғаны
ушын ба, «Үлке!<
жай» да туратуғын, Т О З ағзалары жалғыз қалған Бийбиайымды
да жеккесиретпеди. Қатарға қосып алды.
Вийбиайым еринин изинен хабар алмады да, оннан қалғап
дүнья1 көп еди, бәрин орынлы-орынларына жумсап, көпшиликке
берген ўәдеси бойынша Айтбай «большой» дын қалған жийенн
Абдулланы оқыўға жиберип, онын изинде қалған анасы менен
хожалығын қосып жиберди.
ТОЗ ағзалары онын жумысқа барыў-бармаўын елестирмес
едн. Сонда да ол шыдамай «Ж ана жарған»нын
қысқы қайта
қазыўында ийнине бел салып шықты, бирақ ТОЗ шылар;
—Тек чай қайнатып берсен болар,—дескен сон олар менен
бирге болды.
Сөйтип «Ж ана жарған»нын қысқы қазыўы да аўыз бирликли ьтти. Бәҳәрде Әмиўдәрьянын суўы кеш тасығанлықтан аўылда суў ү ш ы н бир төбелес болғаны болмаса жәнжеллер кемнп
кетти. Бирақ сол төбелес есте қаларлық еди. Тек адам өлген
жоқ, басқасынын бәри болды. ТОЗ шылар бир
тәреп, басқа
жекке дийханлар бир тәреи болып, «Ж ана жарған»нын суўына
таласты. Бпр-биреўге бел алып жуўырысыў нэтийжссинде беллер'
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Қалийдиц бир аяғыныц бармақларын шаўып, Сейгжаннын ж аўырынын тилди. Ж екке дийханлардыц да көбиси жараланды.
Төребай араласып, ТОЗшыларды қуўатлап еди, оғаи да бел
тнйди.
— Есигине киси жумсамаған дийханнын басқалар менен ҳуқықы тен,—деп Хожанияз араласып еди, Т О З
шылар оны да
аяй қоймады.Ири денели Орынбай келип белиниц жалпағы менен онын жаўырыпына бир урды. Төбелес қыза
келе ақсақал
менен батрашком арасына өтип, Хожанияз окрисполкомға шаўып кетти. Сөйтип мәселенин ақыры окрисполкомнап шығып,
оннан сон Баймуратовтын алдына жетип, түби айлапып келгенде Т О З шылардын пайдасьша шешилди. Бул ҳәдийсежәне бипаз дийханнын Т О З ға кириўине әкелди. Саны көбейген соц
күши артып, ТО З шылар және еки шығыр да сатып алды. Сол
шығырлар менен дөнеслеў жерлер де егилди. Бахыт қараған
«Бахытлы» аўылынын егинлери быйыл да болық; көги былтыргьгдан да зор. Жүўерилер бел буўарлыққа келип тур.
Мәмлекет қымбат баҳа менен сатып алып, ширкет арқалы ҳәрқыйлы шыт, чай-қант беретуғын болғанлықтаи пахта егисиниц
чөЛемин көбейтти. Пахталары да ғумшалаўға қарады Суў кем
болған гезде шығырлар тынбайды. Өзлери күни-түни гезеклесип
шығыр айдайды.Еле егис ўақты келмей атырған тары еди. Ерте
ггиўге шымшықлар да жеп қояды: ўақтында егнўн тийис. Сол
"шын олар өз-ара ғаўқылдасып: «топан тасыўда суў көбейеди,
тарыны мол егемиз» десип жүрипти.
Аўыл арасында тынышлық орнап, жана дүзимге қарсы жар
"алатуғынлардын даўысына суў қуйылғанына қарап Төребай:
«уйытқытып жүрген Нурымбет ахун екен ғой деп уйғарар еди.
Орақбай еки үш мәртебе түн жарпында келип.
«Бегжап»тыц
саРасында жигирма еки жастын-қанын төккен Қоцыратлы Турдықылыш бандасынын бир топары тутылғанын. енди қалғанларына излеў 'журнп атырғанын, әснресе, Әмиўдәрьяныц арқасына
көп үйпрсек Жуманияз ләўзе хәм Мәтжан мықыры дегенлердин
таптырмай жүргенин айтып, аўылда қырағылықты күшейтиўди
ескертип кетти.
Оқыў жөнинде әнгиме болса ғана Т О З шылар арасында бир
қанша ала аўызлық болатуғын
еди. Халқабад
волостында
ашылған мектепке Сейтжаннын улына қосып тек Орынбай бир
улын берип қойыпты. Балалары қыстан бери күнде ешекли қатнап жүрипти. Әкелери «күн көрис» салығын да төлейди. Басқалар еле кесгеллем, оқыў жөниндеги гәптен азар-безер болады.
Дүйсенбай тым-тырыс. Өз алдына бир шығыр сатып алып,
батрашкомныц шәртнамасы бойынша жалланған дийханларға
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қәдимгисинше егин ектирип алды. Атажан бай да еғис күнлерииде қақанлады. Мәмбет молла да тиришеленди. Егинлери болық. Олардын бәри мөмин.
Ж аз басланыўдан және жекке там салыспалар басланды.
Төребай Хожанияздын қылықларына қеш түсине алмайды,
Ол тап еки жүзли пышақтай аўып турған биреў. Гейпара қәрекетлерине қарағанда қақыйқат дийханлардыц тәрепдары усағаи
Ал, базы бир қылықларына исенип болмайды. Аўылдын аўы.т
бирлиги деп, байларды қуўатлай кетедн.. .
Төребай усыларды көз алдына елеслетип жатыр.
Ол Қызыл Ордадан келгели Хожанияздын шоғында бир не
ше мортебе болса да батрашкомнын үйине кирмеген еди. Бағдагүл суўдан келген сон:
— Қөрдин бе, екеўин геннен уйқылаттым,—деп күлип түр
гелди қәм батрашкомды көриў мақсетинде тез атланып, туўрь
Хожанияздын шоғына тартты. Егер Хожанияз ашық сырласса
аўылдын келешеги туўралы бирге ашық пикирлесиў қыялы дз
жоқ емес еди. Келсе үйинип қасында көп адам жүрнпти. Қәмыеси бир отаў тигиўдин ғамында. Бес-алты қаял кийизлерди
қурастырып, үзик тигип отыр. Ҳасасын таянған бүкир Атажан
бай да усы жерде, Мәмбет молла да келппти. Шолақ бешпентли дуғыжым билеклн бир
дийхан отаў
орнын қыршып
атыр. Хожанияздын гөне үйинде сөйлеп отырған Дүйсенбайдыи
даўысы еситилди. «Бул әпиўайы үй тигиспе емес қой» деди Төребай өзинше. Сонын арасында Хожанияз адамлардан
бөлек
шығып 'Гөребай менен сәлемлесип:
— Мәжитов ертен азанда жетсин деп еди,—деди. Төребайдып
оған қәҳәри келип, не ушын деп сорамастаи, атынын жүўенин
тартып, артына айналып баратыр еди. Атажан бай манлайына
алақанын тутып турып.
— Ҳей, неге аттан түсирмедин?—деди Хожаниязға.
Хожанияз үндемей қолын бир силтеп, ҳаўаны кести.
— Ҳәзир қайтарып келейин,—деп Мәмбет молла Төребайдын
изинен бүгеженлеп жуўырып еди, ол қайрылмады.
Туп-туўры қалаға қарай бет алып, «Бунша дүньяны қайдан тапқан?— деди Төребай жолда.— Пара алып жүр ме екен?
Ямаса соқта ойнайдымыс деген гәп бар еди, сол соқтадан утып
алған дүньясы ма екен? . . Гилен байлар
неге усы
ж ер де.. .
Мәмбет молласын изимнен жибергени н«си?. . Ен баслысы, не
ушын окрисполком зор берип қуўатлайды?
Окрисполком баслығында бәле барлығына неге ҳеш
ким
исенбейди екен? Бул киси баяғыда Жумагүл оқыўға кетпекши
болып, Нурлыбайдьт излеп келгенде де тонмойынлық еткеи. Еле
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сол турысы. Саўатсызбыш, болмаса жақсы шөлкемлестириўшнмис,—депги биреўлер жоцарыдан.
Хбжанияз
сыяқлыларды
қуўатласа жақсы шөлкемлестириўшн болғапы ма екен? Жоқ,
мүмкин емес ,бул. Жәнжелпазды тыиыш етсе жақсы шөлкемлестириўши боладымыш.. . Бағана үй тигиўине қараганда, ссылардын шаўқым шығармай хәмме нәрсени бастырып жүргенине қарағанда бир жағында парахорлық бар. Усы Хожанияздан окрисполком пара ал ад ы ...» Ол қалаға жеткенше ойланыў менен
болды ҳәм усы сапары не де'болса Баймуратопқа ҳақыйқатлықгы айтыўды мансет етти.
Алдь: мёнен Мәжитовтын кенсесине кирди. Ол да Баймуратовқа усаған кишп пенил еди, есик бетке еки адым жүрнп келип сәлемлестл. . .
Төребай бул ақ көкирек, кец пейил адам менен сырласқысы
келди;
— Нуратдин абый, усы окриснолкомнын өзн гүыаплы емес пе?
Мәжитов онын шыны менен сорап отырғанын билип, өзине
тән әдетинше көзлери күлди.
—Өмир баянында бузықлық жоқ. Бирақ
ески жолды көп
қуўалайды. Базда диншпллерден кенес сорайтуғын қусайдыБиз буиын бәрин саўатсызлығыиан деп жүр едик. Өзи тон мойыя
усаған. Былтырдан бери Баймуратов пенен басы ппспейди. Оны
өткен конферепиияда да көп адамлар сызып таслап еди, взинин
областьта бир таянышы бар ма деймен... Ал ендн, Баймуратовтын талабы бойынша жақында, Ивановапын басшылығында
қайтадан комиссия келип тексерип еди, жуўмағы обкомда қонылатуғын болып кетти. Не де болса усы сапары пара алмайгуғын адам тексерди. Ҳақыйқатлық шешилер. Мен Жумагүлге
те хат жибердим.
— Жумагүл қайда ҳәзир?
— Совет партия мектебинде оқып жүр еди,
келеси жазда
ииткереди. Быйыл дем алыс ўақтында ўақытша Иванованын қараўында ислеп қалыпты. Ол да бюроға қатнасады ғой.
— Онда жақсы екен,—деди Төребай өзин женил сезип.
—Төребай иним,—деди Мәжитов.—Мен өншен ақсақаллардм
шақырып отырман. Ҳәзир бәри келеди.
Быйыл муғаллимлик
курсты питкергеп жана муғаллимлер жыйналады. Арасындд
баяғы өзин справка берип жиберген Нурымбетов Турымбет дегеи бала да бар. Оны өзиниздин аўылға жиберемиз. Оған жәрдем бер. Ал, тийкарғы ескертейин дегеним. қызлар мәселеси.
Бул моселе—бас мәселе.. . Быйыл
окрисполкомнын қарары
шықты. Қарарда «Бахытлы» аўылы бойынша Төрткүл ҳәм бас-
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қа қалаларға оқыўға жибериў ушын үш қыз белгилепип отыр.
Көп емес. Себеби еизин, аўыл ен жақсы шөлкемлескен аўыллардан ғой. Орынлаў керек. Т О З ағзалары менен сөйлес.. . Бетке айтқаннын айыбы жоқ. инкм. Өзин саўат аш,
жасым өтти
ден арсынба. Еле жасын қырыққа жеткен жоқ. Өнер-билим үйрениў— ҳеш ўақытта кеш ем ес.. .
— Яқшы, Нуратдии абы й .. .
Төребай ойына алған мәселелёр бойынша Мәжитов
пенен
ашық сөйлесип болып, Баймуратовқа да кирип шықты.
Қайтып келсе ОкрОНОнын алдында Турымбет
оны күтин,
шамалға ушып желбиреген қара шашларын сыйпац, шыльгмды
қайта-қайта бурқыратып шегип тур екен. Үстинде бәқәрдин ақша қарындай жипек көйлек. Белинде ушлары пөпекли, ақ жипектен есилген белбеў. Аяғыпда сары телетин туфли. Путындэ
қара шалбар. Өзи аппақ болып семирип кетипти. Кнсилнк
жарыстырып гәрдийии турған муғаллимге Төребай алды менеи
сәлем берди...
Қайтысын жолдын ярымынан көбинде Турымбет атлы жүрди. Аўылдын ҳал-жағданын сораўы да солғын. Төребай Жумагүл жөнинде сорап билмекши болып еди.
— Қой, ол уятсызды,—ден келте жуўап берди, ал өзинин қалай оқығанына келгенде мақтанды:
— Менин бурын саўатым болмаса да ески саўаты бар адамлардын арасында өзимди жақсы менгерип жүрдим. Барлық ҳориптп билемен. Мәжитов айтқандай, өзин жәрдем берсен болды.
билимди мен халық ушын алғанман, енди халыққа
береме».
Ырасында' да.мен Ленин ҳаққындағы көп әнгимелерге исенбей,
сонша халықты патшдлыққа қарсы қалай үгитлеген, қалай тәрбиялаған, сонша әскерий күши бар патава қалай қулаған дейтуғын едим, оқытқан муғаллимлер қулаққа қуйды. Кәрамат, корамат! Ленинге рахмет! . .
—Дурыс болыпты, иним. Ел сендей билимли жигитлерге
шөллеп, аўзын палапандай ашып отыр, аўылымыздан еки бала
қысы менен Халқабадқа қатнады..'.
— Жақсы болыпты, әне класста класком болатуғын балалар
да тайын екен,—деди Турымбет билгишсинип...
Турымбеттин муғаллим болып келиўине арналып аўыл кекестин кенсесинде үлкен мәжилис өткерилди. Төребай ТЎрымбетти ҳәммеге таныстырды, ҳүкимет пенен партиянын халық ағартыў нсиндегн ғамхорлығын түсиндирип. жоқары қалаларда оқыў
ушын аўыл боёынша үш қыз жибериў жөнпндеги окрнсполкомнын қарарын баянлады.
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— Кимде-кимнин садақаға айтқан қызы болса, берсин. — деди биреў Төребай сөзин тамамлаўдан.
Дийханлар бул даўыстын қайдан шыққанын билмей, оны излеп бир-бирине қарасты.
— Қәне. Мәмбет аға. баслап қызьщызды сиз берин? — деди
Хожанияз қарап отырмай.
— Мен, бе? — Мәмбет молла көкирегине қолын басты. —
Әне қалас! «Ақ пзтшаны қулаттық, Хийўанын Әспандияр ханы
өлтирилди» деп, ҳәмме телпегин аспанға шьщғытып жүр еди.
Әне. тамаша! Хинўа ханыиан бул ҳүкиметтиц не айырмасы бар?
Хийўа ханы сулыў қызлардан елге бир қыз салып, тиккелей алатуғын еди. Ал бул ҳүкимет оқыўды бәнелеп үш қыз алаж ақ...
Қызлар оқыйдымыш! . .
Төребай қанасына сыймай бирден қызды:
— Қәне, Мәмбет молла. қысқарт!
Сонғы гезде Бийбиайым Т О 3 шылардьщ жыйналысына қатпастырылмай қалмайтуғын еди, ол күтилмегенде орнынан қустай ушып түргелип:
— Бундай бийәдеп адамнын бпзге не кереги бар? Шықсын
ҳәзир, — деди пәтли. — Бизиц Турдыгүл оқыўға кеткенде де
мийимизге қурт болып түсип «қызыныз бузықлық етиў ушын
кетти», деп, тыным берген жоқ еди. Еситтицнз бе ҳәзирги сөзин?
Бундай жәдигөй адам босатсын араны !. .
— Жалған! Мен ҳәзир түсинбей айтып атырман, деди Мәмбет молла.
— Бундай бузақы, ел бузар керек емес! — деди Салый уста
қызып. — Оныц өзисиз де. қызысыз да күн көрермйз. Төребай,
мениц қызымды қәлеген жерге оқыўға жибериў ушын бирннши
есапқа алып қойыўьщызды сорайман.
— Ж аз, — деди Төребай Турымбетке. — Салый қызы Орынгү?л. Қәне, Мәмбет молла. босат жайды!
— Бнр қарақалпақ жыйпалыстан шығып кете бере ме? Қол*
ға қойылсын, — деди Хожанияз.
— Кетсин, кетсин! — деди дийханлардан көпшилиги жабырласып.
Сейтжан түргелип барып Мэмбет молланық қолынан жетелеп, шығарып жиберди.
Орынбай сөз алды:
— Меницше, батрашкөм Хожакиязды да шығарып жнбериў
керек.
— Не ушын?
— Сени қудай ура м а?...—дести бнр даўыслар.
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— Меи буларды бир пикирлес деп шамаланман, — деди
Орынбай.
— Хожанияз усы жыйиалыстан шығыў түўе батрашкомлық'
таи босатылсын, — деди Қалий орнынан шалт турып.
Жайдын иши балық базарына айналып кетти:
—Босатылсын!
—Босатылмасын.
— Босатылсын!
— Босатылмасын.
Турымбет ҳеш сөйлеместен. биресе Хожаниязға, биресе екиге бөлинип бақырып отырған адамларға жалтақлайды. Төребай
алақанларын шарт-шарт шапппатлап, ғаўырлыны ирикти.
— Мени босатыў сизлердин қолынызда емес, — деди Хожанияз тынышлықтан пайдаланып.
Төребай жыйналысты таярлықсыз өткергенин енди түсинип.
—Азаматлар.—деди алақанларын
шапатлаўын
даўам
етип. — Тынышланыўынызды сорайман! Әне, усылай тыныш
отырынлар ақыры. Батрашком Хожанияздын мәселесин ендиги
жыйналыста қараймыз. Жыйналысымыз даўам етеди. Қәне,
оқыўға және ким қызын жибереди?
Сақаллы, шымыр денели бир дийхан әстен тикейди:
— Қызларым жас .Болмаса жиберер едим. Ал аўылдағы
мектепке қызымды биринши болып беремен.
— Ж үдә жақсы, қәне, және ким?
Тынышлық.
Қызы көп Қалий, Хожаннязды босатыўға усыныс көрсетерин
көрсетсе де енди мени көрнп қоймағай деп басын жоқары алмаДы. Ҳеш ким жүрексинип, оны туўрылап көрсетпеди.
— Оқыўға бала жибериў, қыз жибериў бахыт. Бүгинги оқыў
ертенги а зы қ .. . — деп Төребай өзи билгенинше түсиндирип.
Жумагүл жөнинде, улыўма ҳаял-қызлар жөнинде, Мәжитовтан
еситкенлерин айтып: — Және кимнин қызы Орынгүлге жолдас
болады? — деди.
Толық тынышлық орнады.
«Салый қызы Орынгүл» деп еле жазып бола алмай, ҳәр ҳәрнпти салған сайын еринлерин дөнгелетип .шыйырып отырған
Турымбет Жумагүлдин атын еситкенде қапталына түкнрди.
Төребай жыйналғанлардан және сорады. Және ҳеш ким
сылт етпеди.
Сонғы гезде жатық минезли болып қалған Дүйсенбай жыйналыстын бир мүйешинде шөгип ғана отыр еди. Өзи сөйлемеди,
сөйлегенлердин бир аўыз сөзин түсирмей тынлады. Мәселе аў313
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ь'л ортасынаи мектеп ашыўга келнп, «мектеп ушын жай қәне?»
дегеп сораўға тирелгенде барып, ол малақайын қосқоллап көтерпп түргелди:
— Аўылласларым. қудай меннен бнр пәрзент аяды. Өзлериниз билесиз. Ал, мектепке жай керек болса, ойланбай бизнн
бир бөлмени алынлар.
< Ҳәмме ан-тан- Төребай бул кисннин шыны ма ямаса жуўхашылығы ма, анықлағысы келип бетине қарады. Дүйсепбай айтарып айтып болып. бийғам отырып, өзин атқылаған көзлердин
ҳеш қайсысына кеўил бөлмен, аяқларын көсилип, иасыбай атты.
— Бул қандай сақыйлық, Дүйсеибаи? — деди биреў орнында кекетип.
— Бул кисиниц сөзине инанбаў керек. — деди қызлары жөнинде сөйлеўден буғып қалған Қалий омыраўын көтернп.
— Аўылласлар, өйдеменлер, — Дүйсенбай және тикейди. —
Жайымда бала оқып, кулағым бала даўысып еситип жүрсин. Бориниз де әкесизлер, ал мен бала даўысына зарман.
Шаўқыы басы лды .. .
* * #
Дүйсенбай аўлағында келип Гүлбийке кемпнрге:
— Балацнын оқыў питкерип келгеии ушын жас үлкеилерди
шақырып пәтиясьш ал, — деп, кенес берип кетти.
Турымбет оқыўға кеткели тамынын төбеси қурымланбағаилықтан жалпылаыай өрмекшиниц аўы менен қапланғам еди. Әллеқандай қонақ күтиўге ғамланып атырған анасын көрип Турымбет жайды алды менен тазалаў кереклигин ескерттн. Бул.
кемпирге аўырманлық түсирмеди. Тез барып Дүйсенбайдын қаялын ертпи келдп. Сөйтнп олар биргелеспп, усы бүгпи кеште
қонақлар шақырыўдыц әижамын көрди.
Мугаллимнин қуўапышын ортақласыўға Т О З ағзаларыпын
бәри келди. Тек Дүйсенбай жоқ еди. Ол шақыртылған еди, бүгнн сырқасланып отырғанын айтып жиберипти.
Дүйсенбай Турымбеттпкипе екинши күии келди, бирақ тәнча өзи келдп. Онын уйреншнкли аўзы бурынгыдай ақыл үйретпеди. Чай қайнағанша көпшикке жанбаслаған оныц дөнгелек
көзлерн диўалға тутылған қызыл гилемлерди. төсеўлн ақ кийизлердн жеп баратыр. Солай отырып бир айтқанын тәкирарлап,
үш төрт мәртебе гүбирленди:
—Аман-есеи оқып келнп үйице қуўыстыц, қосшым. Атагык
абройын өзине қутлы болсын. Мортебец бәлеит болсын.. .

316

www.ziyouz.com kutubxonasi

Дүнсенбай усы гәпти тәкирарлағаи сайын кемпир қалыспады.
Әдепки бир жуўабын қайталай берди:
— Тәнир жарылқасыи.қайтып келмеске шыгынып кеткендей
болды ғой, шырағы.м мениц.
— А ўа, аўа бир жыл деген бир адамиыя, өмири. — деди бай
сндн Турымбетке тикленнп. — Көп нәрсе үйреиген шығарсан,
Турымбетжан?
— Кнсн бнр жылда не үйренеди. Журтлар жети-сегиз жыл
лгп оқып жүр. — деп жуўап берди Турымбет.
— Усы оқығанын болар. Көп оқыганлар шай мий болып кетеди, — деди және анасы.
Дүйсенбай ана менен баланын жүзлерине алма гезек қарап
отырып, түпиригин бир жутып. қылғынып сорады:
— Оқыған биреўди алып қайтпағаы екенсендағы?..
— Қоя гөр, қоягөр. Кеткен келиндей бийқая, жалацбас биреў
гой сонда әкелетуғыны. Көзим ондай жалан путты көрмеген!
—Турымбетжан, кем сөзли болып кетипсец. Бул жақсы- Саўатыц ашылған шығар?
— Отыз еки қарибин яддан билемен.
— Әке. маман болыпсан. Отыз еки ҳәрип түўе, әлип десе таяқты көрсете алмайтуғынлар да дүньяда жасап ж үр. Мен не?
Әптүйекти шығынпан
ба, еле бир? Бул дүньяда оқыған да,
оқымағап да, жасайды. Қудай бахыт берсин.
— Бүтин Сейтжан менен Орыыбайдын улларын көрип сөйлессем, бираз ҳәриплерди үйренипти. Соннан бери, отыз еки ҳәрнпти оқытып болғаннап ксйнн, балаларға не үйретиў кереклиги
басымды қатырып тур.
— Иним-аў, оныц несине қыйналасан? Отыз еки ҳәрипти
оқытып болған сон ҳүкиметтен тағы ҳәрип сорай қоясац. Нураддин татарда не көп? Ҳэрип көп.
— Япырмай-ә?—деди Турымбет басын қасый-қасый қуўанып .— Өйтсек те болады екен-аў. Отыз еки ҳәрип түўесилсе
жолдас Мәжптов қосымша ҳәрнп
жибере қоядыдағы... Әне,
оне, усы есиме келмепти.. .
— Иниси бардын тынысы бар, ағасы бардын ырысы бар. Бағанадан бери қабағыц жыйырылып отырғанға ие болды десем,
усы ма? Бай ағаца қашшан айтқаныцда ақыл таўьш берсдп
" екен. Инине көз қулақ болагөр, мырзаға, — деп кемпир жайдын ишп ысып кететуғын болған сон далаға от жағып. қуман
қойыўға шықты.
М алдас қурынып отырған Дүйсепбай және бир қырынына.
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жамбаслап, көз астынан Турымбетке қарады. Кейпи өзгерип,
толысқан Турымбеттиц ақ жүзине сергеклик кирипти.
— Ж умагүл де муғаллим больш кетти ме?
—Ол жүдә қәдирли. Дем алыс ўақтыныц езинде областьта
ҳаял-қызлар менен ислесетуғын үлкен жумыста қалды.
— Ҳә! — деди бай басын кесеснне шайқап. — Солай де.
Адам деген заманагөй болыў керек-аў өзи.
— Заманагөй?!
— А ўа, заманагөй. Қапылып ж ас өтип баратыр.
—Ж ас болғанда не қылар едициз?
— Мениц балама айт, шырағым. Ж ас ғой. Үйрет, баяғы иниц
ғой,—деп Гүлбийке кемпир иштен чайннк алып кетти.
Оқып келген жигитти олай-булай ғаўзастырып, қандай болып
озгергеннн билиўге қумартып отырған бай көзлерин сүзип
жерге қарады:
—Түсиннў қыйын...
— Бир жыл оқыған адамды түсиибейди деп отырсац ба?
—Ҳеҳ, ҳеҳ, ҳеҳ!
Турымбет бул күлкиге түсинбесе де, қосыла күлди.
—Заманагөй болыў талдай майысқақ, оқ жайдай ийилгиш
болыў деген сөз. Адамныц бир қулағы дастықта болса, екинши
қулағы дүньяныц ғалма-ғалында болыўы керек. Ондай адам
бахытлы болады. Ҳәр ўақыт ақыллы адамлардыц иси сол. Саған
қудай берген....
Чайник алып ентелеп кирген кемпир гәптиц ақырын айтқызбады.
—Түкир, шырағым. Қудай бергей. Усыған оқыўға барыўға
кецес берген сен. Қыдыр атаны көрген ағасы сен...
Дүйсенбай және селк-селк күлди.
—• Усы жецгем мени асыра мақтайды. Мен еле Турымбегжанды буннан да былай өрмелетемен. Ж ас жигпт. Былайынша
айтқанда, бизиц атымыз. Жалына асыламыз. Жықпаса болды,
—Жығып қудай урып па?—Гүлбийке кемппр баласыныц
мәртебели атқа тецгерилгенине шадланды:—Енди қазан асайын,— деди де және шығып кетти.
— Ат дегенниц жылаўы болады. Егер мен сиз асылатуғын
жаллы ат болсам, жылаўым кимде?— деди Турымбет.
—■ Ақыллы жасы киши, жылаўын ағасына береди.
— Ж оқ, қәтелестиц, жылаўым өзимде ҳәм Нуратдин Мәжитовта.
— Нуратдин Мәжитовта?!— Бай кемпирлерге усап бетиниц
алмасын суқ бармағыныц ушы менен сызып, ашыўланған түр
318

www.ziyouz.com kutubxonasi

ч
&

билдирди,— Жасыннан камалға келтирип, аўызыка азық, қалтана пул салып жүргенлер шетте қала береди-ә? Жақсы үйренген екеисен? Биресе, Тәжим мурт пенен, биресе, Нурымбет ахун
менен шабыўылға барып жүргенде Нуратдин татарды танымайтуғын един. Тәжим мурт өлип, Нурымбет ахун қамаққа
альшғанға шуўақтағы майдай ерип, боқлықтай сасыдын ба?
Ери! Сасы !..
Күтилмеген жаналық Турымбеттин жүрегине пышақтай қадалып, тоқпақтай мушы менен Дүйсенбайдын көкирегине дүрис
еттирди:
—1
— Ж оғал, душпан?!
•' ;
Дүйсенбай түби ширик торанғылдын геллегиндей шалқасына
аўдарылып түсип, ийеги кемсенлеп, иргеге жумалап кеткеи дегелейин қолына алып, жер таянып түргелди,
—Тойдырғаннын қарнына!—Ол, егер, Турымбет умтыла қойса, есиктен шыға кетиўге қолайласып турыпты:—Көзлериннин
ети өскен екен, сенин! Нурымбет ахун қамақта жатып бундайынды билмей атырған шығар. Онын қулағы шалса, дастығы
болар едик. Сенин гүнана мен жуўап берип жүре алмаспан.
Жуманияз ләўзе сени өли Тәжим муртқа дастық етпесе, көре
қал, ақылсыз!— Бай жуўап күтип турмастан есикти сарт еттирип
жапты.
Турымбеттин ишегине қоз түскендей ашып, тақатсызланып,
кен тамға жалғыз өзи сыймай, басына таяқ тийген жыландай
таўланды.
Енсесине түскен аўыр тасты ысырып таслағысы келип, не де
болса уйқылап алайын деп, қапталындағы дастыққа жығылып,
еки алақанын басынын астына қойып жатып еди, ол да қолайсыз болып қырынынан түсти, бул да қолайсыз болып дүстөменине жатты, бунысы да нақолай болып, тиккесине отырды, буған да шыдамады.ақыр соны тикейип, желкесин қасыўы менен
қапыға шекем жүрип барып, кейин қайтты, және солай...
Үлкен қабақты ярым қылып «шалп-шалп» еттирип, арқалап
кирген кемпир баласынын бийтақат болып жүргенин көрип:
— Бай аған қайда кетти, зейнине тийдин бе?— деп, сөйленип, қабағын жерге қоймақшы болып атырғанда, баўы үзилип,
зилдей қабақ
жерге былш етти.
Қазаношақ
бет көл болды. Турымбет буғанда дәрпенбеди.
— Ақ көкирек, Қыдыр көрген адамнын кеўлин қабартқаньщ
ушын қабақ сынды, жүўернемек!1 Бар, кеўлин алып қайт, ол кисн саған дәўлет, дәўлетине теппе!
— Мийимди қатырма, апа!..
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Дүйсенбай албырамады. «Турымбет қалайынша өзгерим
кақпанға түскен қояндай тыпыршыласа да аяғы сынады. Әттен
буғадай жөн-жосаққа қарамай кететуғын мушы бар. Қеш гәп.
«Узақтан қашып урған пайдалы»... Ол азан менен Төребайдикипе барды.
— Иним, жайды өзим сазлай берсем бе екен? Пай, усталаў
адам болса жақсы болар еди.
Ол усы гэпин Сейтжанға да барып айтты, Қайтып келип екп
ожиредеги затларын үлкен бир өжиресине тасып, босатып
қойды
Сейтжан Салый уста менен Орынбайды ертип, сәске болмайақ жетип келди. Олар жайларға бирим-бирим кирип жүр.
— Дүйсенбай, затларын азайып қалыпты ғой,—деди Салын
\ста бурын көрип жүрген дүиьялардын қайда екенин билгиси
келип.
Үйдеги өли дүньясын да билдирмей қыпсалап жүрген Дүйсенбайдын еситейин дегени де усы еди, қуўаныштан:
— Жәнибек хан тағы еки жыл сораса, мын там босайды деген емес пе, бир байыўлы,—дегенин билмей-ақ қалды.
Сейтжаннын бирден қабағы жабылып:
— Тарт тилинди! Бир сенин жайын босап, дәўлетин қайтса,
мын жай толып қатарға қосылып атыр,—деди қызып.—Сенин
жайьщнын кереги жоқ, кәне, Салый, жүр кеттик1
Дүйсенбай «ҳаў-ҳаў, инилерим» деўи менен аўзы ашылып
калып, олардын изинше не қыларын билмей ақсақалға жуўыр!Ы .

— Төребай иним, жаздым- жанылдым, сорым қайнап Жий■ еншенин сөзин айтып не қыламан?! Меи олай дейжақ емес
дим. Күлки ушын айтып едим. Сейтжан қызбалық етип, түсинбей қалды. Кеўлимде зәрре қыйлықал жоқ еди.
— Кете бер, өзим сөйлесемен, — деп Төребай да дүнкийиўи
менен қалды.
Дүйсенбайдын иши-баўырына енди от түсти. Үйине келип
жата алмады. Сейтжаннын изинен және барды. Салыйға ушыоасты. Орынбайды көрди:
— Керек болса бас пүкил альщ. Қуда бир, рәсиўли ҳақ,
ҳаслан сумлығым жоқ.
—О дүньядан биротала қол жыўған адамсан,—деп жиберди
Орынбай онын жығырданын қайнатып.
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Дуйсеибай жалын үстинде ушқан көзсиз губелекке айналды.
Биринен екиншисине зыр-зыр жуўырыў...
— Аўыл кенестин қарарын шығарсақ та алар едик. Өзин
жақсы адам болып инам етесен. Қәне, ырасынан кел, не сумлық
пенен берип отырсан?— деди Төребай ол келип қоймаған сон
қайтадан сөйлеткиси келип.
— Ырасын айгтым ғой, баланыц даўысын жақсы көремен,
баланын! Ен болмаса үйимнин дөгереги шаўқым болсын. Қудайым қеш кимди бийперзент қылмағай. Өзлерициз билин.
Төребай оны шығарып жиберип, Сейтжан менен кенесип.
Турымбетти шақыртты.
— Маған бәри бир, — деди Турымбет, — Қайсы жай болсэ
да оқьпа беремен.
— Енди жай салған менен ызғары кеппей, оқыўбаслаў қыйын. Ҳәзиринше сонда бола берсин,—деди Төребай. Сейтжан
ойланып-ойлаиып келисти .чәм:
— Дүйсенбай да қоян жүрек болып қалса керек,—деп күлди.
Ертенине усталар қайтадан келди.
Дүйсенбай манги қулплы туратуғын жайын ашты. Иши б о г
еди. Бос мпйманханасын да көрсетти:
— Өтинишим, екеўинин де есигин арқадан ашып ала қойын.
Бала даўысын мен жақсы көрген меиеи өкшеси қанамаған ҳаялыма жақпайтуғын көринеди.'Бийшаранын бас аўырыўы да бар.
—Ҳаяллар көзиннин отын алған екен ә?—деди Салый уста
дәлкекке айландырып.
— Аўа.инилерим. Қартайдық ғой. Етиннин ысыўы қашқан сон
ҳаялға да қәдирин кете береди екен.
Усталар менен бирге, келген Турымбет олардын өз-ара дәлкегине түсинбей өликтей сәррийип, шырайы көгерип турыпты.
Онын бет-әпшеринен хабарлы Дүйсенбай дыққат аўдармастан:
— Еки жай босатқанымнын себеби, аўзы арқадан ашылған
сон биреўи дялиз есабында суўықты бөлсин деп отырман,—деп
үйине кетти.
Жай сыбаў басланды...
Турымбет сыбаўшылардан күнине бир ирет хабар алып кетеди. Бирақ, жүриси бәрҳа кеўилсиз. Онын бул кейпин көрген
усталар бир-еки сапарға шекем үндемеди. Ж ас жигиттин күнде
ашыўлы, ойлы сыпатын көре бергеи сон шыдамаған Салый уста
дегишти:
**
— Иним, биреўди сүйип қалып пәнт жедин-аў, шамасы?
Турымбет тек мыйықтартты. Үндемеди.
Жана оқыў жылы басланыўдан еки күн бурын кеште Төре-
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бай муғаллимди үйине мирәт етти. Бағдагүл Турымбетти жек
көретуғын еди: Төребай аўырғанда онын зорлық етпекши болғанын Бағдагүл еле умытпайды. Әттен, ери ертип келгенсоч
нәйләж. Хызмет етип жүрип тек көз астынан сығаланып қарапқарап қояды. Турымбеттр әлленеткен менменлик бар тәризли,
бурынғыдай шоштыйып отырған жоқ.
— Иним,—деди Төребай оған,—өмир дегеиде урысасан да,
жарасасан да. Журттын көпшилиги «муғаллим-муғаллим» деи
қуўанысып жүр. Партиямьгз бенен ҳүкиметимпзди бир гүжим
деп есапласақ, сен де, биз де сол гүжимнин жапырағымыз. Өзгщ
билесен, мен саўатсызбан. Бизге жәрдем бер. Аўыл кенестин мә*
жилис протоколы, қәўли-қарары базда жазылмай қала береди.
Өзим де ўақыт таўып саган оқысам деп жүрмен.
Дүйсенбай менен урысып айырылысқалы ишеклерине қоз
түсип, жүрегине пышақ қадалып жүрген жигит көп ўақытқа
шекем жуўап бермей: «Бундай қолайлы ўақыт бола бермес,
барльгқ бастан өткенлеримди қәзир айтсам ба екен?—деи қыялланды,—Айтыў керек! Сонда ғана таўдай дөнген қара булттан
қутыласан! Ж оқ-ә... бирден исенсе, жақсы. Исенемен, анықлайман деп жүргенде бул үйи жанғырдын Жуманияз ләўзе, Мәтжан
мықыры дегенлери тирп жүргнзер дейсен бе? Не деген ақыл бар
Дүйсенбайда? Көрдин бе, мектепке жайын берип, жағынып
жүргеннн. Төребай неге усуларды түсинбейди екен?». Турымбег
вз ойларына шырматылып Төребайдын не айтқанын да умытты,
Жамбаслап жатты.
Төребай: «бундай гежирлик өзине питкен минез екен, еле
қалмапты» деди де, сораўыма өзи-ақ жуўап берер деп, такрарламастан мектепке балаларын кимлер беретуғын болғаны,
кимлер балаларын қашырып жибергени қаққында өзи барған
үйлердин мағлыўматын айтыўға өтти...
* * *
Қалай еткеи менен мектепке жайын бергени ушын Дүйсенбайдын кеўли қарар таўып, жүреги басылған еди. Бир жола
Турымбетке көз қысып, сөйлесикке шақырмақшы болғанда,
онын қол силкип кетип қалғаны ушын қайтадан көкреги ҳәўлирип, қорықты. Ал кеште Төребайдикине киргенин көрип жанийнине әбден от түсип, олардын не сөйлеспекши екенин анлып
турып еди, өзи ҳаққында тәп болмайтуғынына түсинип, Турым*
бет Төребайдпкпнде отырғанда аяғындағы геўишин қолына
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ялып, сылт етпестен Твребайдып жайынын артындағы сай менен Мәмбет молланикине барды. Он жети-он сегиз жаслардағы
былқылдак денелн, семизншк, жалиақ бетли, сәл жумық көзлилеў қызы жип келеплеп, қатпа, арық, көзлери алақандай
кемпири уршық ийирип, өзи көз әйнек пенен қуранға үнилип
отыр еди. Даладағы дүрсилдиден ҳаўлығып апыр-топыр болып
атырғанда-ақ Дүйсенбай сып етип кирди.
— Улбоған, ешектнн дорбасын көрип келши,—деди Мәмбет
молла қызына. Қыз әке сөзин еки етпей шығып кетти.
Молланыи кемпирн Дүйсенбайды көрсем болар деп отырғандай сөйленди:
—Бай мырзага, гсўектин баласы енди бнзин гаррынын оқытқанына қарсы шебекей оқытады ден ме? Оқыў' дегеннин биреўи
от, биреўи суўдай бола ма екен? Қалайынша оқытады? Бизип
мынаў ғарры қағаз деген қудайдын
бир аты. қурап қуданын
ҳэмири менен аспаннап түскен, оны намәрам адам қолына тутыўға болмайды деп, бизлерди жақынлатпайтуғын еди. Ыштанына дәрет сындырып жүрген ол қағазды қаяай услайды? Ямаса әрўақлар қашты ма? Сен жайынды да беринсен ғой...
— Қойсана быжық! Аўзыннын ўадыўасылы бар сениц!—дсп
молла жекиринди.— Бар, жанағы қыз ешектин дорбасын табз
алмай жүрген шығар.— деп, кемпири шығып кеткен сон:— Дүйсенбай жан, мен еле пәнт жеп жүрмен. Ец болмаса мени қуўатлаў орнына жайынды берипсен. Ийшанымыз еситсе, саған шатақ болмас па екен?—деди.
— Сеники дурыс, меники де дурыс,— деди Дүйсенбан тез-тез
сыбырланып.— Сенин жолын сондай болыўы керек. Онын менен саған ҳештене қыла алмайды, кеширимли. Себеби сен ескише оқығансан, болғаны. Ал, мениц келгеним: Турымбет өзгерген.
Сен оған қызынды беретуғын болсан қайтеди? Бастан қолға
алмасақ болмайды. Биротала өзгеретуғын түри бар. Өзи дүньяпаразлаў бала еди. Меп бир нәрселер берейин десем алмас деп
жүрмен. Тарысып қалдық. Ен болмаса бергенди алатуғын болсын. Кейни ансат. Ал, кеттим...
*

*

*

Турымбет Теребайдикинен келип ,үйинде Мәмбет молланы.ц
иай ишип отырғанын көрди. Гүлбийке кемпир демлеўли палаўын еле түсирмепти.
Баласыныц келген күнгиден басқа бир майдан жадыраға-
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иын көре алмаған бийтақат ана шыбыжыцлап, онын кеўлин
көтериўге тырысар еди. Ырғып турып оған төсек салды.
Турымбет төсегин сәл иргеге тартып, дийўалға жаўырынын
берип отырмақшы еди. Қемпири жүктин үстинен көншик таслач ■
ды.
!
— Шырағым, арқана ызғар өтип кетер. Сүйенип жат.
1
Ол көппшкти арқасына қойып, қос дизеснн баўырына тар*
гып, мойны алдына бүгилип отырды. Мәмбет молла әнгимеден
әнгиме туўатуғын пайыт излеп те қыйналмады.
— Оқыў дегек бахыт. Билимн бар мынды жығады, билега
жуўан бнрди жығады деген. Бирақ билимли адамға да арқа сүйер адам керек...
—Айтарыц бар м.а?—деди кемпнр. Турымбет олардын гәпинин қайда баратырғапына пәрўайысыз, өз ойы менен бәнт.
— Бурынғы ўақытта еки ағайинли жигит болған екен,—деди
молла тамса.-ып,—Сол екп агайцнлиннц үлкенп бач, кишкенесн
'жарлы болса керек. Қишкенеси үлкенинин дүньясына күтә қызығады екеп. Бир жола кеўли сумлық жайлап ағасыпын ғәзийнеханасына кирип барады. Барса, келбети келип қалған, сақалы
аппақ қуўдай, ийман жүзли, қызыл шырайлы бир кисн ғәзийнеханасынын ишинде гүрек алып, арман-берман тынымсыз жүрипти дейди. Мьшаў неткен киси деп, оны танымай, манлайы дийўалға тийгендей гилт тоқтапты да, «сиз кнмсиз?» деген екен,
ийман жүзлн киси: «мен сенин ағацнын бахтыман» депти дейди...
Әри-бери өз ойын жуўмақластыра алмай отырған жигит аз
да болса ғалмағалдан қутылайын деди ме, ямаса қуры сөйлеп
отырғап жас үлкенге томсырайып отырғаным унамай, сөгип
кетер деди ме, ямаса ертекке қызықты ма, молланы тьщлады.
Молла көз әйнегннпц үстпнен Турымбеттиц кейпнн байқап,
ертегин даўам ете берди:
— ...Сумлық пенен кврген жигит сол кисиден: «Сен ағамныц
бахты болсан, менин бахтым қайда?» деп сорапты. Сонда ол*
«сениц бахтын уйқылап атыр, -себеби сен оны излемедин. ақылскзлық еттнн, сен ақылсыз болған сон, ол да ақылсызлық етип,
■ сени излемей атыр» деп жуўап берипти...
^ — Бахыт дегенди излеп тапса бола ма екен—деп кемпир со*
раў мемен бөлди.
— Болады екен... Сөйтип, сол ағасыныц бахтыиан өзиниц'
бахтынын қәйерде екенин, қандай жоллар менен барып таўып
алыў кере.клигин сораған екен. О л, «полен деген Бантеректнц
түбинде уйқылап атыр, пәлен дегек жоллар менен жүрсец бара *1
сан» деп, силтеп жиберипти. Жнгит ертенине қеш кнмге хабарД
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ласпастан жолга раўана болады. Бир күилери ®ир қалын тоғайдыи ишинен кетип баратырса, бир жолбарыс алдыпан кеселел
шығады. «Әй, адаызат,—дсптн жолбарыс,— ыаған жақынла, қорықпа. баратырған жөн-жосағыцды айт». Жигит жвн-жосағын
лйтады. Свнда жолбарыс турып, «плайым бахтыцды та)'ып алғансан, бнрақ маған ем сорап қайта гөр. Мен бир жылдан берн
кеселге шатылдыы. Ҳеш нәрсе жей алмайман, аўзыынан ақ көбик ағады, қайтысын айтып кеткейсец» ден өтинип қала береди.
Оннан өтип үш күп жол жургеннеп кейнн, бир аламанға тап болады. Шөите-шарда есап бар, аламапда есап жоқ қусайды. Барлығы қазыў қазып атыр екен. Қазыўшылардыц сәркардасы жүд^
қатал екен. Қазыўшылардын биреўи отырса төбесине, турса тирсегине қамшы урып, тьшым тапқызбайды екен. Сол сәркарда
жигит ғайры елдеи киятырғап бул адамды көрип, алдынан шығады. Жон-жосақ сорайды. Бул жигиттнц бахыт излен баратырғанып еситкеп сон ол да «иләйым жолыи болсын, бирақ, сол бахтыцды гезлестирсец, менпц дәртиме даўа сора, меи усы елднц
иатшасынын баласыман, бпрақ, мен мына адамларға көп азап
берин болдым, урмайын десем де шыдамайман, соныи еми не
болар експ, бахтыипан сорап, бнлип, қайтысын маған айта гөр»
деп жалбарыпады. Оған да ўәде берип, жүрип кете береди. Жигит және бир қәпте жол жүреди. Бир елдиц шетиндеги үйге барып қонақ болады. Барса бул үйде
үш ағайпнли жигит бар
екен. Ғг.йры елден келген мийман деп сыйлайды. Астына жақсылаа төеек салады. Тойдырады. Бпрақ ярым ақшамда үш ағайинлп жигит орынларынан турып қызыл муш болып төбелесе баслайды. Ынқа-ынқ, былша-былш тац атқанша даўаы етеди. Бул
ҳайран болады. Бир ўақытта тан алагеўгим болып, күн шығар
бет ағарыўға мейил берген гезде олар өзлеринен өзлери тынышланып, орымлы орынларына стырып атыр дейди. Бул олардан
«не ҳал?» деп сорайды. Сонда үш ағайиилипиц ец үлкенп турын:
«Ҳүрметлп қонағым, сен бахытыциан бизлерге ем сора, ярым ақшамнан кейин усылай төбелесемиз, тацныц алдында басыламыз, күндизге қараса әп-әнедей болып жүремиз» депти. Жигит
оларға да ўәде берип, кетеди. Сөйтип ол күилерден бир күн излеген Байтерегине жетеди. Қелсе, Байтеректиц астында биреў
уйқылал жатыр дейди. Оятады. Сораеады. Айтқанындай буд
жатырған адам сол жигиттиц бахыты болып шығады. «Сен неге
жатырсан, ал мен болса жарлыман» дендн жигнт. Соида бахыт
турып «мениц жатқанымиыц себеби сен талапланбадыц излеибеднц. Бахытты излеў керек» дейдп. «Олай болса келгеним, жүр
енди» дейди жпгнт. Бахыт турып: «Яқшы, сеи асықпан қанта
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С>ер, мен сеннсн бурыи үйине жетемек» депти. «Олан болса мепнк
мыиа сораўларыма жуўап бер» деп, жолдағы жолбарыстын, қазыў қаздырып атырған атлы жигиттин ҳәм үш ағайинлишщ тапсырмаларыи айтады. Сонда бахыт: «Ж ақсы, сен оларға айтыл
бара ғой» деп үшеўине ем айтады: «Үш жигиттин бундай кеселге шатылғанына үш ай болды. Себеби үш айлықта әкеси өлдн.
Бирақ әкеси өз исине писик, зықна адам еди. Төрт гүзе алтыны
бар еди. Сол төрт гүзени уйинин төрт мүйешине көмип, өлериндг
балаларына айта алмай кетти. Лл сол төрт гүзе, алтыннын пуўы
көтерип балаларына төбелес қурғызады. Егерде, соны ашыгт
алып бир гүзесин басқа биреўге берсе, үшеўин өзлери алса, ондай төбелес тоқтайды. Ал ендн, қазыў қаздырып атырған жигнтине келсек, ол жигит емес, қыз. Онын әкеси ул көриўге интизар
еди. Қыз туўғаи ҳаялларын өлтиретуғын еди. Сонын ушын, ец
сонғы ҳаялы қыз туўса да, қорқып, ул туўдым деген. Патшаньщ
ези де сол ҳаялды жақсы көреди екен. Сонлықтан «уллы болдым» деи, елге жар урдырып. ул болғаны ушын тон береди. Ҳ )зир сол қыз балоәтқа жетти. Ендн күйеўге шыққысы келип ж үрипти. Өзинпц нашар екенин айтыўға халықтан тартынады. Егер
ол'өзи менен сырлас адам таўып, соған тийсе кеселинен айығады, адамларға азап бермейтуғын болады, ҳеш кимди урмайды.
Лл енди оныц аржағындағы жолбарыс болса, усы кеселге бнр
жылдан бери тап болды. Ол бир байдын баласын ан аўлап ж үргенде жеген еди. Оныц қолында алтыи жүзиги бар еди. Сол ж үзик ҳәзнр оныц ишегнн ширитип атыр. Егер сол жүзнкти биреўге
алдырса, тәўир болады. Егер, ҳеш ким алмаса, дүньяда ақылсыз адам болса, соны таўып жесин, сонда тәўир болады. Оннаи
басқа еми жоқ» дейди. Жигит бахыты менен хош аллияр айтысып, қайтады. Үш ағайинли жигнттиц үйине келип, бахытьтньщ
' цйтқанларын айтады. Оныц антқаны дурыс екен. Үйдин төрт хсагк^ан төрт гүзе алтын табылып, үш ағайинли жигит бир гүзесии
оған инәм етеди. Ал, ол «мен сонша жерге алтын көтерип бараман ба? А^енин, бахтым бул ўақытқа шекем көп алтын жыйнал
таслады» деп, адмай кетип қалады. Соннан өтип патшаньщ баласына келеди. Ол еки кези төрт болып күтип тур екен. Бахты
ие айтса, ҳэммесин қалдырмай айтып береди. Соида ол турып:|
«Жигит, сен нағыз бахтыцды тапқан екенсен, мешщ қрш екеним^
ырас. Менй
ал. Меи
саған
тийейин.
Орныма
патша:
бол»—дейди. Жигит турып: «Ж оқ, маған сендейлер керек
бахтымнын жыйнап қойған дүнья-малына сеннен де жақсы қыз^
аламан» деп, орнынан турып кете береди. Ол енди жолбарысқа^
келедн. Жолбарыс ҳалдан кетип, буныц келиўин күтип жатыр
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екеи. Барлық ҳалжағлайларды билип алғаииан кейин ол жигитке «Сен мении аўзыма қол е>чын ишимдеги алгын жүзикти ал,
зыяиымды тийгизбейин, аўзымды ашын гурайын»ден өтипедн.
Сонда жигит «мен бир алтын жүзик ушын сеииц ылас-ылас
аўзына қол суғып, наспанда болагуғын жағдайым жоқ, бахтымды таўып байыған адамман» деп кетиўге қолайласқан ўақытта,
жолбарыс: «дуньида сеннен ақылсыз адамжоқ екен, егер үш
ағайинлинин берген алтыныи алганында, паппанын қызына үйленип, менин ишимдеги алтын жүзикти қолына салып, патшз
болғанында бахтын қасыннап кегпес еди. Нағыз бахыты тайғаи,
ақылсыз адам сен екенсен. Сени жоқ етейин»—деп, тәп берип,
жигитти жен қояды.
— Өйбей... й... й!—деди кемпир.— Қандай ақылсыз жигит.
Жолбарыс ақыллы екен ғой!
—Бахыт дегепнин изи көбинше таныс кисиц болып хызмет
ететугын қусанды,—деди молла кемнирге қарап отырып.—Сол
ушып биреў беремеи десе, алмай кетиў керек емес. Китапта оны
ақылсызлықтын белгиси дейди.
—Моллалардын кисше бермей ала беретугыны сол екен ғой,
—деди Турымбет бир жагын күлкиге айландырып, Мәмбет молла көзлерин төбеге қаратып күлип:
—Алған пайда, ақыллы адам алады,—деди— Ақылсыз адам бере ме?
— Ж оқ. байлардын Қыдыр көрген ақыллысы бере береди.
Бирақ бергенлердин ишинен биреўи өзиннн бахыты екенин адам
■ елестирмей жүриўи де тәжип емес. Сол ушын биреў беремеп
десе, алып үйрепиў керек. Ал бергеи адамныц, беремен деген
адамнын зейнипе тийиў аш жолбарысқа жемтик болыў деген
сөз...
Турымбет үнсиз қалды.
Ю

Турымбет Дүйсенбай менен ашылысып сөнлесией бир айға
шамалас ўақыт өткерди. Дуйсенбай да беглнгин бузбай жүр
еди, бир куни Турымбетти аўлагында көрип былай дедн:
— Ҳоркнм қәрқыйлы тухым себеди. Жуманияз
лаўзе тек
«лим себиўши екенин билесен. Ол аўылға жақын жүрпнти.
Усыннаи баслап қәр өткеи күн Турымбеттнц жаиыц жегидсй
жеп, жүнкесин қуртыўға қарады. Иштейи кем. сөйлемейдп, мепменсиўден де журдай. Оны түсннетуғын адам жоқтай.
Бәри жыйпялып «ласста ои беслегеп бала бар. Сейтжан ме327
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нен Орыпбайдын оқып жүргеи балаларыиа, Турымбеттин қуўанғаныпша бар екен, классты көбинесе соларға тапсырып, қуяшламаға шығып отырады. Күпде, күнара ушырасып жүрген еои
муғаллимнин азып баратырғанын абайламағанлықтан, кешқурынлары келип сабақ алып, қәрип үйренетуғын Төребай да қештене сорамайды. Қайтама ол бүгин күлки аралас болса да:
— Иним, егер, балаларға маган урысқандай урысатуғын бол»
сан шыдатпайсан ғой,—деп кетти.
Мине, ол далаға шығып, тамнын саясындағы төнкериўли келиге қораздай қонақлады. Манлайына қолын тиреп ойға шүмдн.
шыдалйады. Көленке жақпай қуяшқа, қуяти жақпай көленкеге
келини жумалатады.
Ол тамынын Дүйсенбайларға қараған мушына жақын ески
соқпақтын жағасына өскен жалғыз түп ерик ағашына көп үйирсек болған еди. Базда онын астына келисин көтерип әкелип,
отырып алады. Усы ернк ағашынын қайдап папда болғанын да
билмекши болып ойланады, ҳеш есине түсире алмайды. «Қуда*
нын ҳамири менен бир шанғалақтан өскен шығар» деп, гүбирленип, мийин жегидей жеп баратырган тикенекли қыялларына тағы бериледи.
Олай-былай өтип баратырған адамларға базда бир бас көтерип, жэне манланына қолыи тнрейди. Қалийдын қызы Нурзаданын суўға баратуғын соқпағы да Турымбеттин тамынын артындагы сайдын арқа ернеги. Ийинли, қызыл шырайлы, писте
мурын сол қыз, бетинин Турымбетке қараған жағын бир алақаны менен жаўып өтип қала қойса, ол басын көтерип, бир қараған күйинде, қыз Кегейлинин рашынан өрмелеи, төмен түсип кеткенше, ямаса қайтысын үйине кирип көринбей кеткенше қарайды. Бәрқәма жигит көзи узатып салып турған сон ба, бүгии
екиншп күн, Нурзада бул кәрадан өткенди қойды. Керисинше
үйи алысырақтагы Мәмбет моллапын ақ бозлақ, былқылдақ
қызы Улбоғаи суўға усы жақтан жүретуғын болып алды. Ол
Турымбетти абайламағандай, Нурзада усап бетин жаппастан,
қызыл айдыллы көйлеги жасырған қос анары дир-дир етип,
еснлгеи тулымлары өзннин жүрген пәтине желбирип, жеделлн
өтеди. Усы көринислер ғана оньщ басын ғаўлатып, ишеклерич
ортеп баратыргаи қыяллардан азмаз сақыт қылған менен, бул
көриннслер бэрха тура бермейди. Қара қозы тери ушқулағыц
сәл жоқары көтернп, екн шекеснн қысады да және отырып
қалады.
— Балам, не қылып отырсан?
Турымбет анасынын даўысун таныса да басын көтермеди.
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— Мыиаған қара, балам?
Ол кемпирдин цолтығьшдағы шыйратылған қызыл нағыслы
текийнеметти көрди:
— Неше сом?
— Ьахыт!...— деди де анасы иркилмей, бүгеженлеўи мене.ч
жайыпа кирип кеттн. «Бахыт; бахыт!... Дүйсенбай бахыт-емиш»
дедп Турымбет губирленип. Ол отырып-турып, бирден ушы .1
түргеле сала, асығып, анасыныц-изннен кирди:
— Үйине қайтып бар, бақасын айтсын.
— Пулы керек емес деди.
—Апарып бер. хозир апар.—деди Турымбет жекиринип.
— Келген норсе дәўлет. Ол киси сенин бахтын, шырағым.
Пул берсен кеўли қабарады.
— Керск емес!
— Сени жин урғаннан аманбысан, шырағым. Алмасақ, сеи
жолбарысқа тан боласан. Бай сөйдедп. А ў а, келген бахытты
қайтарма. Анан айтты-ўассалам!
— Ислегениме бир нәрсе алсам бәри бир пулын бергиземен...
Ол өз келешегин ойлап, исенип, Дүйсенбайсыз да тоқ турмыс
та жасаў мүмкин екенин есине алса, бираз нәрселерди умытқандаи болып турады да, ал мектепке барғанда Дүйсенбайды
көрип, ишинин ашыўы тағы улғаяды. «Мен усы Дүйсенбайды
көрмейтуғын жаққа неге кетпедим?... Бул шайтан адам мени
қолтығына жақын жүргизиў ушын өжирелерине шекем бериўине қара...» деп өзинше гүбнрлейди, бирақ ашық сыртқа шығарз
алмайды. Кеўилсизлиги ушын ба, мектепке балалардын аз
тартылғанына да басы айланбайды. Дүйсенбай, Жуманияз
ләўзе туўралы ескерткели, буны көрген жерде өзин еркин
тутып:
—Ж анаша оқып мийин жегизген сорлы!—деп түйреп кететуғын болды.
Турымбеттин уйқылап та мазасы жоқ. «Төребай епди келсе
айтып жарылайын» деп турады да, келген сон батылы бармай,
оған күндегисинше даўыслап отырып қорип үйретиўин даўам
етеди...
Бүгин ол уйқылай алмай жатыр, себеби кешқурын Дүйсенбай тусынан өтип баратырып:
— Ырза бол,—деп кетти. Онын не ушын хошласып атырғанына көзи жетпеди... «Яки ол аўылдан көшип кетпекши ме екен?
Қәнекей, онда!...» Ол усылайынша өзин жубатып тан алдында
көзи илинген еди. Бир ўақытта мурны қымыршып «хәф, түшкнў»
деп, қатты түшкирди де, екинши бүйирине бурылып-жатты. Бәри
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Спр ,бнр, гыиыш таппады. Ьиреў баеын шайцан, қулағынан тартып, жулқып-жулқып жибердн.
— Неўе өзи?—дсп, Турымбет доне қорылдап баратыр еди,
танаўларына қуйылған насбай үсти-үстине түш-.чиртип көзин ап[ты. Бас ушында Жуманияз ләўзе жүресине отыр. «Ҳе, түсимде
еандырақлағаным ушын анам басымда отырған ба» деген қыял менен, көтерген басын дастыққа қоймақшы болып атырганда,
әйнектен түскен айдын иурынам, омыттай шөгип отырған адамнын ийниндеги мылгығын қәм қолындағы шығанақ бойлы пышағын кези шалып шоршып түргелди:
— Кимсен?!
— Қыймылдамай жат. Сораў берме, кимликсен, соны айт!
Дүйсенбанға неге жекириндин? Өлим керекпе, өмир керекпе?
айт тез, айт! Айт!
— Ҳаў, ҳаў!—Турымбеттин жаланаш денеси қалтырады. Шығанақ бойлы пышақтын ушы
туўры алқымына
қадалажақ.
Ҳәттеки кем-кем жақынлап киятырғандай! Пышақтыц ийеси зеребесин үйирип асықтырды:
— Сөйле, жуўап бер. Дүйсенбайдыц айтқаныиан шығасац ба.
жоқ па? Ж оқ де, я аўа де? Бол деймен! Тилинди биреў жулы.ч
әкеттн ме?
Турымбет бул кисиинц майда даўыслығынан Жуманияз ләўзе ме деп пом етти, бирақ албырағанлықтан анық танымай, дас*
тығыныц астынан бир норсе излеп қармаланып еди, таппады.
— Тарт қолыцды! Өлесец,—дедп ләўзе тикейип,—Тац атыц
киятыр. Боласац ба, жоқ па? Ямаса тилицди айқыра тислетип,
сестицди биротала гүм етейин бе?
— Дүйсенбайды өкпелеткеним жоқ.
— Ертец үйине бас ийип барып, қолынан алмасац, келеси
жумаға тири жетемен деп дәмеленбе!...
Дастыққа шекеси тийсе «пар-парр» қурылдап уйқылайтуғын
кемпир де оянбады. Дизелеринеп дәрман кеткеп муғаллим және
жуўап бермеди. Соныц арасында кемпир ыцырсып, бир қапталына аўдарылып түстн. Жуманияз ләўзе мылтығыи Турымбеттиц окпе тусына тутып тикейди:
—ПГпан, бирақ, бнр аяғым гөрде, бир аяғым жерде
д :ш
ойлан! Бүгинше тири қалдыраман. Там ам !...—ол аяқларын ғазғаз .басыуы менен бәсип-бәсип шығып кеттн.
Турымбет өзине келемен дегенше гүз тацыныц қатқалағында^
«тақ-тақ-тақ» шаўып баратырған ат дүрсилдиси еситилди.
Азанда ол түнги болған ҳәдийсеннц я түси, я оцы екенин билмей, апасы чай кайнатқанша басын дастықтан көтермей жатты.
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Гургеле бергенде басымын иши «гүу-гуў» етип, көз алдынын тым ш кегкенинен уйцысыныц шала екенин, я қысылғанын баГнуамазы.
Мектепке сәскеде келди. Бес-алты бала далада жуўырысып
ойнап жүр екен. Есигннин алдында жалғыз өзи жарғы гартып,
гөне ерик ағашын қыйқалаи атырған' Дүнсенбайға көзи тусии,
балалардын «солем, муғаллим аға» ден жабырласқанын е. нтпей
әстен жүри»т барып, Дүйсенбайдын жарғысынын екинн1и қулағыпа асылды...
II

Гүздин биринши айы дийханлар ушын бираз бостаплық болады Бул күнлери егинлгр»е тәрбия бериў көп !алан снлмейди. Суўғарыў да, отаў да керек емес. Егинлер наятин зор. Ғ.ндиги жумыс-зүрәэттн жыйнаўға таярлаиыў .Бирақ дән егичлер
сле толық писпей атырыпты.
Сонлықтан Д1!Йханларды41 көпшнлнгн шоқ-шоқ болып жүрип
«гин аралайды. Егинлердин зүрэәтин сьфттаи
пишип: «меп
быйыл дән еатып арба аламан». «мен ешек аламан», «мен ат
аламзн!» Быйылғы қыс кийимге бир ж арырмыз».. . десип ҳзр
қайсысы өз алдына топ пишеди.
Мине, бой жүўерм атызып аралан, бнр топар дийхам өз-арп
сөйлесип баратыр. Шелдин басы менен жол баслап сөйлеп кпятырғап Орынбайдын кегирдепшен бир цймек бас илип қалды.
«Ҳоқ!» деп тоқтаи, жүўерини буўынынан сыпдырып алмаў ушын
мойныиан жаздырып атыр еди. қатты түшкирди. Қараса мон
Ғ!ын илген иймек бас күйик бас екен. Шингнригин белинен морт
еткизип сындырды хом усындай күйнк баслар және бар ма еке.ч
дегендей атызға қарап турып:
— Қалий, мгсиаў күйик бас кнмге мегзейди? — деди. Қалий
да оныц басқысыпан қорқып, мени айтып тур, деп ойласа керек
— Саған усайды. — дедн.
— Табалмадык жора, — деди Орынбай. — Басы бәлким маган усар. Бирақ буўыны Хожапиязға усайды.
— Солай десеш. Буўыкы да, басы да, жуўҳалығы да, ҳарам
пийетлиги де соған усайды. Ол быйыл мениц Дуйсенбайдан
аласы ҳақымнан бир ылақтыц пулып жырып қалды. Сонпан бери бәледей көремеи. Онын үстине маған «қарақалпақ едим, неғе қуўатламайсыз?» дегенин қәйтерсен.
Қара сақаллы. шымыры денели днйхан да гәпке араласты.
— Кунчк бзс жүхерч емес, жабысқақ ошағаннан кейпп емес.
3 31
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Аўыльшын дийхаилары ҳақымызды н<еп болды деп зар жыласып жүр. Ал енди саған айтқанын маған да айтты. Ол нәлетий «қарақалпақ» деген сөзден утып жүр ме деймен.. .
Олар усы швғын бузбастан, тары атызын аралап киятырган
шоққа қосылды. Олар Сейтжан, Салый уста ҳам басқалар едпҚалий шыдамсызлық етип оларға күйик бас жүўери қаққыпда
аптып еди:
— 'Гап бизлер де тарынын арасындағы жабысқақ пышық
|ү\йрық женинде гәп қылып Хожаниязды еслеп едик, — дедн.
Салый уста.
Усылайынша. бос ўақыттын көп болғаны ушыи ба, Т О 3 шыляр базрашком қаққыпдағы мәселенн қайтадап қоздырды. Егер
кенес қүкимети әдил болатугын болса бизге батрашком есаа
берсин десип., Төребайдан жыйналыс талап етип де барды.
Көпшиликтин талабын орыпламаў мүмкин.емес едн, екинши.
күнге Төребай жыйналыс ашыўды белгиледи.
Жыйын-терим алдында қолы бос, иси ерикксн дийханлардып
бәри қалмай келгенликтен жыйпалысты кенседе өткериўге мүм*
кин болмады. Жыйналыс кенсенин алдындағы қуяшламада өтти .Алды менен Хожанияз сөйледи. Ол дәслеп ҳүкимет пенен
партиянын жарлы жаланашларға ғамхорлық етип атырғаны қаққында көп айтты. Қарақалпақ халқы өз алдына автоном болғалы жақсы болып атырғанына .миллий жигит-қызлардан ел басқарыўшылар шығып атырғанына да әдеўир тоқтады. Оннан кейин «Бахытлы» аўылын. келе қылған «Жана жарған»нын әҳмийстин ҳәм дийханлардын қазыўға қалай қатнасқанын көп дәлиллер менен айтып бирақ хәр гәпинин арасында:
— Биз қарақалпақлар жаўынгер миллет едик, сол ушын қарақалпақ ҳеш қыйыншылықтан гартынбады, қазыўды жақсы қаз
ды. Биз қарақалпақлар эзелден аўзымыз бир халық едик. Сонлықтан халық халықлығын етиў тийис, қарақалпақлар өзиннн
ул-қызларын өсирсин, көбейтсин, егинди жыйнап, қарақалпақ
ашырқамасьш. Биз қарақалпақлар.. . — деп қайта-қайта мыжып
ориына отырды. Дәслеп адамлар силтидей тынып қадға.ч еди,
бцринши гәпти Орынбай баслады. Соннан кейии қ ^ ы п кетти.
Төребай Хожамияздыц сөзин жақтырмады. Бир ойы оған «биз
қарақалпақлар...» деп, көхирегине өтирик ураберме» демекши
еди. Жыйналғанлардын рәмәўизин анлаған сон, надурыс түсиғ.ик пайда болып шаўқым көтерилип кетер деген ой менен өзин
зорға иркнп отырды. Бирден оныц қы!*,лын уққандай Сейтжан
түргелдн.
— Қәие Хожанияз, сен биз қарақалпақлар өйттик, буйтик биз.
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қарақалпақлар оидай едик, бундай едик дедиц. Соныцнан не
тусиндик? Ямаса сен бул сөз бенен бир нәрсени утпақшымысан?! Я'оқ, бо .мады, бул сумлығын. Гәп қарақалпақтын канлай
халық болғанында емес, сепин қандай батрашком екенлигинде,
—деп, ол онын жекке кемшиликлерине тоқтады.. .
Хожаниязды қуўатлаўшылар да аз болған жоқ. Қәпелимде
жыппалғанлар екиге бөлиидп. Бир тәрептен сон екеншн тәрегг
тин адамы сөйлеп, ўарра-ўарра тартыслар ярым ақшамға шекем созылды. Кундиз ғой деп, женилтек кийинип келгеи дийхан
лар бүгннгн гүз ақшамыньщ қатты суўығын да ескермеди.
Қол көтернспеге келгенде еки ж ақ тен келип, Хожанияз босатылмады.. .
Қалий бәрқулла ерте туратуғын еди. Жыйналыстан кеш келгенине қарамастан, бүгин күндегисинен де ерте
оянды. Қараса әтирапқа қар жапқандай, қыраў!
— Уақ! — дедн ол жамбасына урып.
Сөйтти де қарсы есигиндеги жорасы Орынбайды оятты:
— Түргел, Орыибай, апатшылық!
Ешейинде, «көсе» деп, айыбыи айтып шақыратуғын Қалийдин
даўысына Орынбай ушып түргелип, шала кийинип қапыдаи
шықты:
'■ — Не өзи, неўе?
—Мақсым батрашкомныц кәраматыиа қара, үлкен апат! Қыраў, түсипти. — Қалийдиц даўысында қайғы бар еди.
— Аўызыца қум! — деп Орынбай сөйлениўи менен далаға
шықты. Екеўиииц даўрығынан барлық қоцсылары оянды. Азан
менен бирин-бири көрсе айрықша ўақты хошлық пенен сәлемлесип, ҳаяллары менен қалай жатып шыққанларын да айтысып
күлнсетуғын дийханлар қәбнр басында турғандай тунжырасып
калды.
«Үлкен жай» дан изли-изпнен адамлар шығып, шөплердиц
басларына қарап турыпты. Орынбай тамды жағалап барып дийўалға өрмелеп өскен асқабақтыц пәлегин услап, үцилди:
Қыраў буны да урғаны, ҳеш егин аман қалмаған екен.
— Әй, қудай, — деп Қалий гүрсинди. — Шалыдан басқа
Сарлық егинди шала қалдырдыц-ә?
— Ашлық болмаса болар еди, — деди Салый уста.
* —Ашлық болмас-аў, — деди Сейтжан,— Пушлаў болса да
қапларымыз толғандай егин бар. Пахтаға алармыз. Ал аўыстырып мәмлекетке не беремиз?
—Әй, Сейтжан, ешкиге жан қайғы, қассапқа ет қайғы. С аған, мәмлекет, бизге бала-шаға қайғы. Хүкимет әдил болса биз333
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деп алмасын. Берсии, сонда ғана жарлыларға қол жапты ден
гүсинемиз.
— Биздеп алған менен басып қоймайды ғой, Қалий. Және
бир жарлыларға береди. Оқып атырғанлар бар, халықты қорғап
турған әскерлер б а р .. .
— Меннц бүгинги түсим рас болса ғарғысқа ушырадық, —
деди Қалий.
— Не дегепин ол?
— Түнде Хожанияз батрашкомлықтан шықсыи деген аўзы жеиил мен едим. Сол ушын «ийшаннын әўладына тилимиз тийе
қойды, кейни не болар екен?» деп жатып едим. Жаман түс көпип ояндым. Түсимде Хожанияздын әкеси менен анаў қақсал
Мәмбет ыолла орақ алып, бнзнн көк жүўернлердн орып жүр
екен .. . Орғаны емей не, гуллән егинди.қыраў жалпайтты ғой.
Уай-ўай, билесиз бе, онын әкеси ағын суўды терис ағызған
адам дейтуғын еди. Егер ақшам босатқанымызда болады екен
зимистан! Онда қыраў емес, дизден қар жаўар едн.
Дийханлар үймелесип Қалийднк сөзин тыцлай баслағаида
Сейтжан:
— Әўлийе болса, әўладларын жарылқасын, — деди олардын
арасын ашып.—Молла, ийшанлардын ғарғысы келгенде ТОЗ
ға кирген снзлердиц биреўициз тири жүрмес еднциз. Дуўаларын шебекейине оқып, өзлеринин баяғы ҳүкимдарлығына ериеер едн. Бул қыраў жылдыц нақолай әлематы...
* * *
Егинлерди ертеден суўық урыўы дийханлар ушын ен аўыр
қайғы, оннан аўыр қайғы болыўы да мүмкин емес. Буны түсинбейтуғын адам бар ма?! Азанда далаға шыққан Төребайдыц
да жүреги «суў» ете қалды:
«Бул не әлемат!»
«Үлкен жай» бетке көз жиберип, дийханлардыц шоқланып
турғанын көрди де үйине қайтып кирместеи солай қарап кетти. Олардыц азанғы сәлемлесиўи де солғын. болды.
Төребай гәп баслады:
/}
— Жигитлер, болар' ис болды, иләж жоқ. Епди шала пискенлерин сепситпестен жыйнап алыўға киресе бериў керек. Қешеги сизлердин ашшы сөзлеринизден соц түни менен ышқыста
болып шыққан Хожанияз қуўанып отырған шығар. Бәлким «мениқ кәраматым» деп өсек таратар. Ҳаўа райынын усындай шалыслығы болып турады ғой. Абзалы, душпанлардын өсегнн тын-
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ламаў. Ш ала болса да пискенлерип жыйнаў керек, қулласы,
бир дән сепсимесин.
Сепситнесбиз-аў!
—Муриынныц тесиги төмен қарамасы*! Орынбай,—деди Салый уста. — Батпан уўайымнан мысқал иайда тапқан жерин
болды ма? Қәне көтер басынды!

12
Дийханлар қанша сыр бериспейм! деген менен гүллән егинлер мыллыйысқакға өзлерп де мыллыиысты. Ш ала пискен жүўеринин жапырақларындай жүзлери сарғайысты. Тобият күшк
не ҳеш қайсысы илаж таппады.
Жалпыламай орақ басланды.
Усылайынша шала пискен егинлерди жыйнаўға ҳәмме кнри
сип атырған кунлердин биринде Дүйсенбай Шымбайдын узақ
базарына кетти: оған таза геўиш-мәси ушын сары телетин керек екен, Бул күнде ондай тери тансық еди. Излегенин табз
алмай, етик базарын армап-берман гезип жүрипти. Ҳәр кимнип
қолтығына, түниншигиие бир үнилип уры көзлеиип жүрген Дүй
сенбайдын аяғын биреў басты.
— Не керек еди, сизге?
р — Базар рдамы сыбырлап сораў бергенге, бул да сыбырлап
геўиш-мәси кереклигин айтты,
— Изиме ер! — деди базар адамы.
Бул, орта бойлыдан келген, аўзы басын жүн басқан, шырай I
өртеқ шалғандай бир қара киси еди. Сақалынын қаралығынан айырмаса жасын шамалаў қыйын.
Әдеп оны Дүйсенбап
«қаланын жалатайы ма?» деп, қыялына келтирип, қорқып турды да, «шуқлап тескендей дөнгелек шуқыр көзлери таныс еияқлы ғой» деп, тәўекел, изине ерди,
Олар базардан шығып кетти.
— Дүйсенбай аға, үй-ишлерин саў ма? — деди ол киси былайырақ шығып.
Алдынан жылан кеселеп өткендей, Дүйсенбай адырайып гилиг поқтады.
— Ҳ аў, танымайсыз ба? Мен сизди умытқаным жоқ. Ийшаньшыздық үйинде қолынызға суў қуйған ким еди? Есинизге түсирин.
Әмиўдәрьяныц арқа қубласына аты белгили Қасым ийшаннык
үйине Дүйсенбайдыц он жыл
илгернде бир барғаны бар еди.
Соннан сон қайтып барғаи емес. «Ийшанымыз» деп Нурымбег
ахумиын аўзынан түсирмейтуғыны усы Қасым ийшан . екения
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ишинен билетугын еди. Бнрақ онын қэзир қаяқларды папалал
жургени бир Дүйсенбайға емес, ҳәммеси ушын айрықша сыр
еди. Нурымбет ахун қамалғалы Қасым ийшан менен байланыс
үзилип қалғаны ушын
онын менен енди
қэйтип
қатнасық
жаналарын билмей жүрген
Дүйсенбай,
алдында
бөдене*
дей жорғалап киятырған күйик қара адам жөнинде
ойлап,
еске түсирип: «ҳа, қа. баяғы есигииде оқып жүрген Шанияз
екен ғой»... деди. Сонда да ойыи гастыйықлағысы келди.
— Ҳаў, сен онда Шаииязбысаи?
— Қартайған екенсиз, Дүйсенбай аға. Менин Шанияз еке^
ннмди зорға таныдыныз. Бнди Шанияз мақсым десеннзде, Ш анмяз супы десениз де болады. Ийшанымыз «қатым хагын» берди.
Олар базар жайдын қубласындағы еки жүзлегеп ешек, атлар
байлаўлы турған шенгел ҳәремли шарбаққа келип иркилди. Ш анияз, изимизден биреў киятырған жоқ па дегендей, саралаған болып, жән-жағына ҳәккедей қаранып-қаранып, алдындағы бийих
ҳәйўанлы жайға зып етип кирди. Дүйсеибай да кирди.
Мелле шаиан кийип, белин ақбелбеў менен шомдай етип буў*
ған кемпирбет Қасым ийшан бир баў ақ пишендей болып төрдз
ақ қурашын қасына қойып гақияшан жамбаслап жатыр екен.
Оны-н сары телетин мәсисине тийер-тиймес болып аяқ ушында
Зәрипбай, қарсы алдында Қутымбай саққа жүгинип отыр.
Тек атын еситсе өлгенин билмей хызмет ететуғын бай Қасым
нйшаннын өзин көрип, сынықоқ жайдай еки бүгилип, жерге дизерлеп келип сәлемлести.
—Зәриибайжан ғой хабарлы еди, мыиаў екеўинизди қудай
айдап келдн,—деди Қасым ийшан жамбаслаўын бузбай,—Мүшкилиниз женил екен. Дүйсенбай, Шаниязжанды сенин үйине жибермлкши едимдағы, Қутымжанға бир шалғай жақын Зәрипжаннан айтып жиберейин деп отыр едим. Бул замапда тон-топ, шоқшоқ болыи жүриўге, сөйлесиўге болмайды. Нурымбет ахун жүдз
ашық кетип, изин ойран етти. Болмаса, әп-анедей болып княтыр
•еди. Топарласыў деген барлық мәселе пискен сон болады. Уәделесип, бир жерге жыйналасан да дийд^легеп қалана бас саласан. Ал енди, сабындай жылысқақлар бар. Оларға антты тәкирарлатып, нан услатып, қуран услатып, ўәдесин алмасан суўға
.арқа сүйенгеннен кейин емес. Инилерим, қудай бизге он көзи
менен қарап, исламға қуўат бережақ. Он көзи менен қарағаны
сол—тилегимиз қабыл болды. Суўықтын ерте түсиўин тилеп
едик. Тилек қабыл. Егинлер пислей қалды. Епди өзлерин қусаған бурыннан жуқ*1алы, қазаны қаспақлы, қолы кнрли, урасы
толы адамлардын бахыты бэлент. Келесп бэҳэрдик ашлығы ақ
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цапшық 1 жылынап кейип болмайды. Ҳэзир ҳәкирецлеп жүргел
дийханларға еле атшоқай жетиснейди. Сол ушын ҳэзирден басдап, дән сатқанды тоқтатыц. Есабын тапсацыз аўысық пулыцызға сатып алыилар. Бала-шағасына қыс кийим алғысы келгеи
дийханлар шала пискен дэнлериниц жартысын сатыўға мәжбүр.
Олар кийим ушын пулға мүтәж. Ол жөнинде тәжирийбениз бар,
айтпасам да билесиз. Бәҳәрде көзи көцгейленген, аштан тецселип келген дийханларға бир қырма жүўери берсец, бир батрақты өлтирип береди... Ешекти қуна менен айдағаннан гөре жем
менен айдаса жүрдек болады. Билеснзлер ме, жем менен! Бийазар жүрдек болады,—деп Қасым ийшан гәпин шегелеп жуўмақлады.— Қулласы, дәнлиге ере ме, дәнсизге ере ме, өзлерициз түсинесмз ғой. Нэсиятым: пулларыцыз болса бүгиннен бас*
лап базардан дән алыц. Ура табылады. Жердиц астында ҳеш
кимнин көзи жоқ! Және бнр пэндү-нәсиятым: халықта, әсиресе,
басқарыўшылар арасында миллий алаўьтзлық туўдырыў керек. Яқшы, буны Атанняз ақ қурашқа өзим айтаман.
< — Шарапатлы аўзыцыздан жэне бир арқа сүйер гәп еситсек.
—деди Дүйсенбай. Оныц не билгиси келгенин Қасым ийшан
■ бирден түсинип бойын тикледи:
— Ғам жемец, Жөнейтхан тири. Ол Иран патшасы арқалы
қурал-жарақ алдырыпты...
— Ол Персияға қашьтп кеткен емес пе?— деди Зәрипбай.
— Бул Қызыллардыц таўып
жүрген былшылдысы,—дедн
Қасым ийшан гәпти қысқартып,—Қөп отырыўдыц қәжети жоқ.
Керек ўақтында тапсырманы меннен күтесиз. Ҳәзирше усы. Қәпе, әўмийин, айтқанымыз келсин!— деп, ийшан екн алақанын
жайып бетин сыйпады, басқалар да оныц
дәл өзиндей етип
иследи.
—Менде де бир сораў бар, ийшанымыз,—дедн Зәрипбай:
— Қарақалпақ автоном болса, ҳүкимет бир ҳәпте жасай алмайды делинген еди, бир жылға шамаласты ғой?
—Ҳеш қапа болмац, жасатпаймыз, Төрткүлде биреўлеримиз
бар. «Қарақалпақ болмаса оқыўға алынбасын» деп, базыбир
қазақ, өзбек балалары ыиллетин өзгертнп атыр. Еле усы жақсы
ақыбет береди, яғный алаўызлық, вшпенлилик дөретеди.
— Олай болса неге басшылардыц бәри қарақалпақ емес?
—Еле сизлер ойлағандай ҳайран
қаларлық
ҳүкпмет
болады. Гәпти майдалай бермецлер. Ец соцғы нәсиятым: биреў1А қ қа.чшық— 1916-жылгы ашлық солан аталгаи.
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дин шапаиы жанып атырса, өшириў орнына соған жылыныўды
уйрениў керек.
— Қуллық, тақсыр.
Шапияз ҳәммеден алдын шығып даланы бақлап келип:
'
— Биримлеп шыға қойын! — деди.
Дүйсеибай геўиш-мәси базарын қойып, дән базарына бурылды.
Усы күнн-ақ, базарда дәниин нырқы көтернлди...
13

•>

ДшТханлар бар еТннлерин жыйнады, Төребай олар мене>»
- кенесип, барын алып атырса да, «Бахытлы» аўылын-да мәмлекетлик дән планы орынланбады. Қыс түсе келе дәнниц нырқы
гүздегиден еки есе артып кетти.
Дәк базарда да кемидн. Сатып алыўға келгенлер қап-кененлеринин
аўзын ашып, базда
босқа кетеди. Онын
менен
окружкомда дәнге болған талап пәсеймеди. Төребай менен
батрашком тез-тез Баймуратовқа шақырылады. Олар окружкомнын кенсесинен терлептепшип шығады да аўылға
келип
ҳеш дәрек тапиай келеси қысқыны күтеди...
Суўық күн сайыи өршелейди. Аяқ астылары ғырт-ғырт қар.
Төребай және қалаға шақырылды. Бул сапары ол ҳаўлықты.
Өткен ретте окрисполком председателинин босағанын еситип
қуўанып қайтқан менен, дән планы жөнинде қатты ескертип жиберген окружком, енди аўыр шара қолланыўы мүмкин.
Окружком бурынлары ҳәр аўылдын басшыларын жеккелеп
шақыратуғын еди. Усы сапары барлық ақсақаллар, бираз батрашкомлар келипти. Кенсенин кендолизинде быған-жыған
ғаўырласып жүрнпти.
Төребай үндеместен келип дәлизге қойылған скамейканыц
бир шетине таўықтан қонақлады. Жыйналғанларға қарайды.
Олар өз-ара тартысын, гә бир-бирин мақуллайды. Бәриниц де
баслы гәпи дон:
— /Коқ данди қайдан табамыз?....
— Быйыл дәи жыйнамай қойғанда қәйтеди екен?...
— Таллықта бир батрашкомды өлтирип кетипти...
Ғаўырлы бирден тынды.
Төребай «бул не ҳәдийсе?» деп, есик бетке қараса, басында
он еки шереклик қызыл гежи, аяғында қара хром етик, үстинде
көк тери жағалы келтелеў ғана қара пальтосы бар, суўықтан
қардпәрец жүзи қызарған, толық денели, ийинли бир ҳаял
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«нкейип, аяқларынын карын босағаға сыпырып атыр екен. Ол
бойын тиклеп босағадан атлай бергенде Төребай ушып турын,
алдына шықты:
— ЖумагулИ
Жумагүл бурылды. Дәлнзди басына көтерип сөйлеп турғанлар үриккен жылқылардай адырайысып, дийўалға жаўырынларын берип ортадан жол ашты. Жумагүл ақ маржандай тислерин көрсетии күлиўи менен Төребайға қайрылып, бир қоллап
сәлемлести, сон оньщ қасындағы шөгирмеси қазандай биреўга
қолын узатты. Оннан сон келесиге... Ақыр соны дәлиздегилердин ҳәммеси менен қатара қол алысын шығып, Төребандын қасына айланып келди.
— Төребай аға, үй-ишлер аман ба? Бағдагүл саў жүр ме?
— Шүкир, шүкир, ҳәммеси аман...—деп, Төребай оған тикленбей, аяқ ушына қарап турыпты.
— Қәне, жүр, кенсеге кирейик,—деди де Ж умагүл, тық-тық
адымлаи, сырты қара жылтыр тери менен қапланған қапыға
бурылып, қалтасынан гилт шығарды.— Биз де округке жумысқэ
келип қалдық.
— Төребайдын қолы бәлент!—деди олар ишке кирип кеткеи
сон бир даўыс.
— Ж урт кенсесине аяғын изеп басыўға қорқатуғын ҳаялдыа
өзи ертип кетти ғой, бала, оны!...
—Қапылтна, қатынға ел басқарыўды ким қойыпты? Үйине
барып қазанын ассын!
— Басшылар да келбетли келиншеклерди жумысқа көтереди-аў!
— Ж аиа окрисголком усы ма?
—Ҳе, бурынғы окрисполком шығып қалып па?
— Шықпақ түўе, қамалатугын қусайды. Жүргеп бир қатынпурыш еди ғой. Хийўаханнын ҳәмелдарындай «қаранғы қонақ»
сорайтуғын еди...
— Ҳаққынан нәлеттин. Орнына Гафуров деген келген ден
ме? Сонда жанағы ҳаял ким болғаны?
— Ҳә, мени усы қаладағы ҳәмелдарлардын сәремжаны ден
турсан ба?
-— Бул, ҳаял окружкомнын ҳаял-қызлар менен ислесиў бөлиминнн баслығы.
^ — Несине мақтанасан Онда өзине емес, ҳаялына басшы ғой!
— Күлгенше аҳқудай тоба де, дадымды алла берсин де!
— Ҳаялға ҳэкимшилик тийсе, аттан түсип от жаққыш болыўдаи баска немнз қалады?...
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Ишке кирген Жумагүл менен Төребай сырттағы бул ғаўыр*
лынын ҳеш қайсысын еситпеди.
Кенсеге от жағылған, жыллы еди. Жумагүл сыртқы пальточ
сын қапыдан кирген жерде, шеп жағындағы дийўалға қағылған
шегеге илдирип:
— Ал, Төребай аға, жаналықларды айта бер,—деди де өзк
отырмастан бурын бир гүрсини столына жақынлатты.—Минекей
огыр.
—Ҳәмме аманбыз, егиз қызлы болдық. Мәрьям, Гүлайым
деген қызларым бар...
— Қутлы болсын!
— Бийбайымды Т О З ға ағза еттик. Қурғын. Баслы кемшилнгимиз, мәмлекетлик дән планды орынлай алмай атырмыз... Өзин
қашан келдин?... Мен қалаға ярым айдан бери жана келип турғаным. Гафуров деген биреў окрисполком болған ба? Қалай,
өзиқнин оқыўын питти ме? Тазагүл саў ма?
Жумагүл оны ткнлап турып, столдын үстиндеги китапларды
бир шетке жыйнап, сыя-дәўетинин аўзын ашты.
— Жанадан болған окрисполком председатели Гафуров деген жүдэ тәжирийбели адам,—деп Жумагүл онын сораўларынз
асықпай жуўап берди.— Бурын 'Гүркистан Ц К сында ислеген қусайды. Баймуратовлар менен, Коразбековлар меиен бурыннан
таныс болса
керек.
Бүгнн
көресиз.
Ал, Тазагүл ме? О ,
о! Ол жүдә шаққан қыз! Өзим жөнинде болса, Областьлық партня комитети оқыўды питкериўиме қаратпады. Ярым жыл қалын
еди. «Ендигнсин сонырақ гшткерерсен, жергиликли кадрлар керек» деп, шыдатпады. Илаж таппадым...
— Аўадағы, обком айтқан сон, жалтармаў керек.
— Келгениме бүгин он күн болды. Жаналықларды да еситип
атырман. Баймуратов «Бахытлы» аўылы жүдә жақсы шөлкемлескен аўыл болды» деп мақтады. Төребай аға, сизге умытпастан бурын бир сыр айтып қойайын. Тек өзиниз билин. Бийыл округимиз бойынша бир М ТС тын қурылысы басланыўы керек еди.
Бүгниги бюронын қа^арыныц жобасына сол М Т С тын қурылысын сизин аўылдан баслаў мәселеси киргизилди. Көп ақсақаллар, баграшкомлар таласар, бэлким. Сиз жоба бойынша турып
алын...
— М Т С деген не?
— Машина-трактор станциясы,—деди Жумагүлдин ншек-силеси қатыи күлип.—Тракторлар келеди. М Т С солардын устаханасы...
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Трактордыц кандай күшке. ийе екеинн бурынлары аўызеки
еситии журген Теребай, өзип ирке алмады.
— Олай болса табанлап туръш аламан. Ондай күшке ким
қарсы турады.
— Ҳәзирше бәҳәргн егис ушын ТО З ға плуглар, тырмалар
беридеди. Тракторлар жылдыц ақырыка таман келе баслар,
бәлким...
— Раҳмет, Ж умагүл...
— Бул ушыи маған екес, партияга, кенес ҳүкийетине рахмет
айгын! Мектеп қалан, ҳомме оқыў жасындағылар оқыўға кирди ме?
— Еситкен шығарсац, Турымбет—муғаллимимнз. Бирақ балалар көы емес. Көпшнлнк дийхамлар «Күн көрис» салығын да
телемейдп, балаларып бермейди.
— Төрткүлде сқыўға Гүлжаннан басқа ҳеш ким де көнбептн ғой.
— Уятлымыз. Окрисполкомнын қызларды оқытыў жөниндеги
қәрарын бежере алмадық.
— Қызларды оқыўға жибериў жөнинде қарар шығарыў жамай душпанлары ушын үлкен қурал...—деп, Жумагүл гәпин түўеспай-ақ, Баймуратовтыц қабылханасында ислейтуғын хаткер
жигит қапыны ашты:
— Жумагүл апа, секретарь келсин деп атыр
—Төребай аға, мәжилистен кейин кетип қалмацыз, үйге барыл қсшасыз. Сөнлесемиз.
*

Олар жыйналыстан үшеў болып қантты.
Жумагүл Окр О Н О Нуратдин Мәжитов пенен бир тар көшениц бойындағы қарама-қарсы жайда туратуғын еди. Екеўи де
бир ўақытта шыра ж ақса, тамларыныц тусы айналадан өзгеше,
күндизгидей жақты болатуғып еди.
— Түн ншинде излеген адам үйлериқизди алжаспай табады
екен. Мынаған қаран,—деди Төребай еки—әйнектен түсип, қосылып кеткен нурдыц қасында иркилип. Нураддин Мәжитов тоқ*
тап, алдына, артына бир қарап алды:
—Өзлеримиз серлемейди екенбиз-аў, Ж умагүл, қарай ғой,
көшенин өне бойы қарацғы, ал мына кәра жақты.
—Бәри О к р О Н О ныц нуры ғой,—деп Жумагүл күлиўи менеи
еснгин ашып шыра жаға сала, қызып ертнп келди:
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— Күни менен Нур-атдин абыйдын балалары менен бирге
ойнайды.
Та^згүлдин дөнгеленип қыйылған шашы манлайына көзилдчрик салғандай ждрасып қалыпты. Ақ көйлек, қара юбка кийген бес жасар сүйкимли кызды Төребай бирден қушақлады ҳәм
хәр бетинен шорп-шорп сүйип, жайдьщ ишин шыр рүбелек айландырып шығып, сорады:
— Апаи жоқта жыламайсан ба?
— Жыламайман. Сен менин ағамбысан?—деди қыз танланып. Төребай бул қыздын сонғы сораўын еситпегенсип, оныц
манлайыпан сынпалады. Қыз қайтып үндемеди. Буны Ж умагүлде еситпегенсиди ме үндемеди. Бирақ, Төребай сыр бермей:
— Айналайын ақылыннан, айналайын...—деди.
— Дүньяда сондай қайырқом, ҳақ нийетли адамлар көп,— деди Жумагүл даладаи бир қумғап суўалып кирип.
— Жердин жүзи жақсыларға толы болганы ушын дүньядүнья болып ҳәрекетке келип турған сыяқлы. Сўў-пуўына ким
қарасып тур?—деи, Төребай ыалдас қурынып Тазагүлди дизесишщ үстине отырғызды.
— Қалада бир суўшы бар екен, бир жола жекке қоллығымды
айтып едмм, соннан бери жумысқа кетерде дүнди дала-ға шығарып, астына пул қойып кетсем, дүнди толтырып, пулдан керегин
алып, аўысқанын орнына қойып кетеди.
— Әлжап суўшы шығар?
— Аўа, аўа.
— Онын өзн бир сөзли адам. Ҳаялы машыншы. Қисиниц ҳақына қылап қылмайтуғын адамлар. Сол ушын шығар, өзлерин
ҳеш кимпен ғәрезсиз сезеди.
— Төребан аға, Турдыгүлдин апасыньщ ҳалы қалай?
— Бийбайым женгей м.е? Ол күтә зор адам екен. Шығырдан
шығарып, көзииин матаўы алынып жиберилген атты көз алдына
келтир де, соны көр. Жүдә еркин. Еле де мектепке бираз бала
жыйнағанымыз сонын арқасьшда.
— Соннан келген оған аўызыи қыйсайтып күлетуғынлар да
бар шығар. Бирақ бизпн жағдайымызда олардын күлиўи тәбийи
иәрсе-аў... ашыўлаиып ушына шықпайсан.
— Қудай аўзын орнынан теспегенлер аз емес гой,—деп, Төребай темир печьтин қызғанына шыдамай төрдеги темир кроватьқа арқасын берди.
— Қудайдын атын айтқанынды Қоразбеков еситсе ғой, мәселенди бюроға қояды,—дейди Ж умагүл күлип,— Ол киси жүдо
бир қызық адаы екеп. Қудай жолы садақа, үсир-кеўсен дегениц342
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ди «унтсе, нп.гр пыры шығады. Қудлнсызлар уЛымынын баслығы да!
— Ол кисини билемсн,—деди Төребай.—Өзи диннен күйгеа
адзм. Ол киси туўралы еситкен жоқ шығарсан!
— Еснтпедим. Тек қызбалығын, дин десе төбе шашы тик туратуғыпын көрип жүрмен.
— Оиын себебн: диншиллердин мийримсизлигпн көзи менен
көрип исенген. Қарақалпақта аты жайылган Қәлмен ийшаннын
есигинде жүргенде Қэлмен ийшан ҳажыға баратуғын болғаи.
Адамлар ол ийшаиды ҳүрметлеп, есик-тчрли жерден бас ийип
тәжим берип келеди екен. Себеби, Қэлмен ийшан еки жылда бир
ҳажыға барып қайтатуғын болған. Қажыдан тек өзи, және еки*
үш супысы аман келип, басқа түйе жетелетип кеткенлери қайтпайды екен. «Олар қайда?» деп сораған адамға «ҳажыдан қантқыеы келмеди, жәпнетте қалды» дейди екен. Сөйтип бир күни
Қәлү.ен ийшан ҳажыга кететуғын болып, отыз түйеге жүк артып.
есигиндеги дийханы Қоразбекопқа да түйе жетелетип кетеди. Бир
күни олар заўыты1 бар бир татардын сарайына түснп, ертеиинесаўда-сатлық жумысын жүргизе баслайды. Қоразбеков ҳайраи
болады. Себеби, онын өзи де Кабаны көриўге интизар екен. Қо
разбеков та шаққан жигит ғой. Барған жеринде «бул жер нейер?» деп сораса, «Қазан деген қала» депти, жолдас супыларынын биреўи. Бул үндей алмай жүре берипти. Бир күни қайтату*
ғын болыпты. Еле Қабаны, «Ҳалқа тас» ты көремен деп дәмеленип жүргеп жнгит:
— «Ҳалқа тас» қәне, тақсыр?—депти ийшанға.
Ийшан етик қәлиптей ийеги менен түйенин үстнндеги затлапды көреетип «Ҳалқа тас, әне» депти дейди. Қараса- ийшанныч
көзлери қанталап турған қусайды. Ийшаинын супыларынын бнри Қоразбековты жақсы көреди екен. Оны аўлаққа шығарыч
алып: «иним, бир ақ көкирек жигнт един, жақсылық етейин, есгк
депти. Биз жылда Кяба деп елден шығып, усы Казанға келгш
саўдагерлик етемиз. Пайдаға таласатуғын, я сепдей өркөкрек
жигитлер болса елге жетией сап болады. Бизлер тилимизди тислеп зорга жүриппиз. Сен тири қал, усы Казанда қашып қала
бер...» депти. Сөйтип Қоразбеков Казанда қашып қалып қойғап.
Соннан сон революция. Ониан сон Қызыллар менен 1918-жылдыц басьжда қайтып келип, биринши болып Қэлмен ийшаинын
масқарасын шығарып өлтирдп... Енди ол қудайсызлар уйымы-

1Зл ўыт—завод.
343

www.ziyouz.com kutubxonasi

«ын баслығы. Бийшара, қатаи ақ көк*»ек адам... Жумагүл-аў,
Тәнирберген машыншы геўек адаы екен ғой. Адам перзентине
қалай қол көтереди?
— Ол нәлетий адамды еске түсирме, керек емес! Турдыгүл*
дин «күнделик дәптери» бар еди. Көре алдыныз ба?
— Қолға түспеди.
— Муғаллиминиз қалай? Адам қусап сынып киятыр ма?
— Турымбет пе?— Күлди Төребай.—Мипези онша өзгермеген.
Мен де оқып жүрмен, Гейде айтқанын билмей қалсан, кенсиригине берпп жибере зцазлайды.
Олар тамақ жеп болған сон да сөйлесип, көп ўақыт отырды,
Шыра өшкен сон да уйқыламай сөйлесип жатты.
— Дүйсенбай өзин қалай тутып жүр?
— Ол кисиге түсинбеймен,—деди Төребай.—Жаман жерде
аты да еситилмейди. Тәнирберген машыншы судланған ўақытта
Дүйсенбай жөнинде бир аўыз сыр айтпзды. Өзи жүдэ ықшыл
адам екен. Не тапсырсан, нени исле десен бәрине лэббай ден
турғаны. Ҳеш ким зорламай-ақ еки жанып мектепке босатын
берди...
— Ол кисинин минез-қулқы меннен гөре сизге жақсы мәлим,
сонда да ацқ ете бермеў керек болар...
* * *
Жумагүл «Еркиндәрья» аўылына батрашком Өтәмбет пал*
ўан болғанын еситкен еди. Ол азанда Төребайды узатып кенсесине келсе, Өтәмбет палўаннын өзи күтнп отыр екеи. Көрисия
апақ-шапақ болысты. Жумагүлдн бундай халда көремен деп ҳеш
ўақытта ойламағанлықтан ба, Өтәмбеттнц көзлеринен жасы шығып кеғти.
«Қарағым, қарағым»... дейди басқа сөз таппай. Палўан би*
паз жуўаөыпты. Жумагүл ҳапран қалып тур: «ямаса баспашылар көкирегиндегини ислетпегени ушын жүрек шайды болған ба
окен»...
Әллен ўақыттан кейии олар сорасты. Жумагүл ези билетугынлардыц ҳәммесин қалдырмай сорап атыр, сорап атыр...
—Басқа аўыллар усап өз аўылыцыздап бир адам
таўыноқыўға жибере алмадыцыз-а?—деди Жумагүл аўылда ыуғаллим
жоқлығын еситкеннен кейин.
— Неткен-ә, қарындасым. Еле еситеберерсец, бизнц аўыл округте дацқы шыққан аўыл. Бир жағымыз көл, бир жағымыз тогай болғаны ушын ба, қаладап 150 шақырым қашықлығы ушын
ба, азыўы бар гүллән донызлар айналамызла. Қызыцды Төрт344
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күлден қайтарып әкел деп Бийбигүлдин де ата-анасыи өлтиршт
кели. Оны еситкен шығарсан. Баяғы өзине белгили жеснр Аишанын Ешимбет деген жалғыз улы бар еди ғой. Сол жигит усыманда Мәжитовтын дизимине жазылып болып кете алмай қалды. Өтксн жылы халық қатары бизлер де Т О З дүзип едик, бип
ақшамда баспашылар келип, шығырымыздып гүзелерин дәрьяға ылақтырып, аўыл арасына ойқан салып кетти. Адам өлтириў.
мал урлаў онай. Сол ушын ба, аўылда пасық сөзлер де көп.
Биреўлер қайтадан байлар заманы болады-мыш деп сөз тарқатып, иске кесент жасап ж үр... Мәжитовқа өткен жазда муғаллим
сорап келип едим, жетиспей атыр деди...
^
1 —Дурыс, муғаллимлер жетиспей атыр. Быйыл жазда Төрткүлден муғаллимлер келсе сизлерге жибергизиўге күш салып
к*ремен. Ал, байлар заманы қайтадав болады деген сандырақгы бастан шығарыў керек. Адам өз желкесин қалай көре алмайтуғын болса, байлар өзлери күсеген бурынғы дәўирин сондай кғг
ре алмайды. Ҳәзирше бундай сандырақ байлардын түсине ғана
ениўи ыүмкин...
Жумагүл гәпин тамамламай-ақ басында гөне қара қурашы
бар, сары шерим етигинин баслығынаи шылғаўы аққан бир киси
ҳаплыгып:
—Жумагүл деген усы жерде ме?—деп қапыны сарт еткизип
ашып, изин жаипай:— қызлардын бийлиги сенде болса, жәрдемге келдим. Кисиге пәтия оқысып, мал өткериснп қойған қызымды биреў окетип қалыпты,—деди жөн-жосақ та сораспай.
Жумагүл өзин жүдә тыныш тутып, қапыны бекитип келди:
— Жақсы болыпты!
— Жақсы болыпты?!—деп танланды қара қурашлы кис»
алақапын жайып.—Жақсы болыпты-ә? Түсинип турсанба, маған? Бул бузықлық ғой! Қонсы ҳаял бар еди, сол қашырған.
Түснпэт/ т у р с а и б а ? Кисинин ҳаялы болған сон, округте ҳаяллардыи нәҳәни, әменгери бар дегенге, барып өзи менен ўәжлесейнн деп, сол ҳаялды сабай алмадым. Билдин бе? Ҳаялға басшы
болсаи, сондай мәккәр ҳаялды жвнлеў керек емес пе?...
Күниин суўықлығына қарамай манлайы тершип турған бул
киси аўзына не келсе соны антып турған менен Ж умагүл оны
ирикпеди. Өзи күлмеди де, ашыўланбады да.
Өтәмбет палўан бул ҳәдийсеге танланып, түпириги шашырап
сөйлеп атырған кисиге қарап тьтныш отырыпты.
— Болдыныз ба?—дсди Жумагүл ол киси сөзин түўескенинев
кейин ҳә.м орнынан түргелип бул кисиге ендн гүрси қойды.—Қәне отырып дем алып айгын, жас үлкен?
—
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— Теилик, қәне? Мени неге бассынады? Нашардын яқылн
«өзинде деген. Ж ас нашарды неге алдайды?...
— Болдьщыз ба?—деди Жумагүл бул сапары қаталлырақ.—
Ямаса және бар ма?
— Сол!
^ '
■— Қандай адам әкеткенин билесиз бе?
'
—• Шаш қойып, оцып жүрген бир сырғия.
— Тил дегеннин буўыны болмайды, жас үлкен! Тилге ерик
беребермен. ахыры!
Бул киси, көзлери жасаўрап, Жумагүлге тикленип қграп тур*
яы да, Өтамбет палўанды кәре сала, гүрсиден тикейип, жуўап та
күтпестеи. қапыиы «тақ» еткизип жаўып, шығып кетти.
— Сиз таныйсыз ба?—деди Жумагүл Өтамбет
палўанға.
•— Қөргеп өгишца-емес.
•
— Әне, Өтамбет аға, гейпара адамлар бизиц жумысты усы*
лай түсинеди. Ҳеш гәп!
— Ладанлығы шығар, қарағы м .. . Бизде еле суў кемтар, Ж умагүл. Суўға тийик жерлер Қутымбайда.
• — Бул мәселе быйыл шешиледи. Өткен жылы октябрьде жер
-суў реформасы жөнинде Р К П (б ) сыясий бюросы қарар шығарды. Ҳәзир сол қарарды иске асырыўға таярлық баратыр.
Соннан кенин дийханлар биротала артықмашлық алады. Ҳәзирше кешеги бюронын қарары бойынша, дән планды орынлаўға күш
салыцлар. Дийханларды быйылғы егнске бириктирнилер. Бэлким, сизин аўылға барып қайтарман.
— Бир озиц бараман деп жүрме, жол жаман, қарағым. Егер
хабар жибергизсен алдыцнан бир-еки жигит шығараман...
14

Жумагүл жумысты недеи басларыи жартыўлы билмеп ж үрнпти.. . Өткен жылы жазкы дем алыста Терткүлде ўақытша нелеп қалғапда, жумыс оған қызық ҳәм ансат көринетуғын еди.
Сонлықтан тек оқыуын пмткере алмағанына кыйналғаны болмаса, лийкин қолға тийсе, жумыс қыйын соқпае деп, ойлайгуғьш
еди. Барлық еалмақ енди сезилди.. .Төрткүлге көп шатас ислерди Кванованын өзи шешип жиберетуғын еди. Булкәрада тек
окружкомға барыў керек .Онын да жумысы көп.
Биринши ҳэптеде оны онша елестирмейтугынлар, енди келе
беретуғын болды. Қөбипесе:
— Баймуратов сизге жибердн,—деп келеди. Округлик партия комитетшшц бөлим баслығы болганлықтан, секретарьға
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«маған неге жибересец» деў нақолай. Бәлким, ол Жумагүлди
адамлар танысын дейтуғын шыгар. Бөлимлерди нслетпесе, окружком сехретарына көп тараўлы жумыс аўыр. Жумагүл усы*
иы түсинеди.
П.1агым арзалар менен келетуғынлардын көпшилнгн еркеклер. Кимиси ағайиннн, дайы-жнйенин сөз етеди. Қызы айтқанына көнбесе де келеди. Баласын қызлар қәлемесе де келедп.
Ҳаялы қыцырлық ететуғынларда келеди. Қулласы,
келгенлердиц
мақсети
бир
сыяқлы:
я женгесин,
я ҳаялын,
я қызын жөнге
салып бериўди
сорайды.
Мүмкиншилигн
бөлғанынша олар менен жайпарахат сейлесип, кенес береди. Бирақ түсинбейтуғынлары бар, олар суд шешетуғын даўлар менен
де келе береди, бундай жағдайларда оларға өзиниц судья емеслигин айтады, сирә тынласа олар. Бнр жола ол Баймуратовқэ
усылар жөнинде айтып еди;
— Еле жергиликли халық түснибей атыр,? ҳаял-қызлар мекен ислеседи дегенге оларды бағындырып береди деп жүрген ғой.
— деди ол.
Ивапова оны узатып салып: «өз ҳалқыцныц дәстүрин, тилин
билесен бирақ салмақлы бол, тийкарғы жумысты ҳаял-қызлардыц ҳуқуқына, олардын пқмўғя жәмийетлик жумысларға араласыўыиа бағдарла»... деген еди. Областьлық партия комитетннин де тапсырмасы, талабы усы. Қенсеге қуры келип, кеткп
даўагерлердин арзасын тынлап отырыў менен қуры нәсият бериўден ҳештене шықпайды, ол усылай ойланып, исти қандай әҳмийетли нәрседен басларын билмей отырғанда, қарашадан кел*
ген, басындағы қара кепкасы шетинен буйра шашы шығып тур:
ған, сүлннгир ж ас жигит қапыны тық-тық шертип кирди. Бул
жас жигит Қазақстаниан жәрдемге келген, ҳәзир қалалық иптернаттыц директоры болып ислеп атырған Муханов еди.
—Жумагүл апа, мен сизге келдим,—деди ол аман-есенлик
сорасып болғаннан кейин.—Өзинизге
белгили, интернаттэ
пьеса таярлап атырмыз. Бирақ қыз ролин, кемпнр ролин атқаратуғын адам жоқ. Тилимде қазақша акцент болса да, үйреннсермен деп, кемпир ролин өзим алдым. Ал қыз ролин бир жигит
алды. Өзицизге белгили, ғарға ғацқылдап ғаз болмайды екеи.
Ер балалар қанша қыз боламан деген меғен қыз емес. Д ауыслары, қынмыллары өзгеше. Қойып көрднк. Тамашагөй келип
жарьтмайды.
Жумагүл бул жкгнттин не демекши екенлигин бирден түсинди ҳэм оғам көзлерин сүзип қарап мыйығынан күлип, азмаз ойланып отырды.
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”’г~ “ Қандай пьоса таярлаи атырсыз?
— «Қызын ыалға сатты» деген пьеса.
— Қим жазды?
— Интернаттын ҳәмме баласынын үлеси бар десе болады.
Пьесанын атынан-ақ онын мақсетине түсигшп:
—Жүдә керек пьеса екен,—деди Ж умагүл,—Мейли,
керек болса сизлер талап еткен рольди атқарайын.
— Рахмет. Пьесамыз енди табысқа ийе болады.
Ж умагүл жүдә жағымлы ҳаўаз бенен күлди:
— Таярлыққа қашан баранын?
— Бизлер бәрҳә таярланып атырмыз. Тек сиз өз ролиниздеги сөзлерди ядлап алсаныз болды. Басқалар тайын.
Окружкомде Жумагүлдин барлығын, жоқлығын ҳеш ким тежемес, кешиксе қайда жүрсен деп сорамас еди. Ал Баймуратоз
қапша жуўас ҳәм кишипейил адам болғаи менен онын көкрегинде өзине әллеқандай исенбеўшилик бар екенлигнн »езип, Ж умагүл бир ис көрсетиўдн ойлар еди. «Баймуратовқа ҳәзир ескертиўдин кереги болмас, жуўмағын көрген соц пикирин айтар»
деди де Муханов пенен иптернатқа кетти.
Бул ксрада хәр қыйлы жастағы балалар бар. Фатима усы корада да сабақ беретуғыи еди. Жумагүлдин келгенине ҳэммесп
қуўанды.
— Балалардын ықласы ушын мен ойнайын десем, тилим тамашагөйлерди инандырмайтуғын болған сон ҳеш илаж ете алмадым. Келгенин жақсы болды,—деди Фатима.
Усы күннен баслап Жумагүлдин жары жумыс күни интернатта оте баслады.
Пьеса бир орта дийханнын жалғыз қызын сақалы қуўдай ғарры байга көп мал ушын сатқаны ҳаққында еди. Қыз оқыўға кетнекшп болады. Анасы қызынын тәрепннде қалады. Бирақ жаўыз әке кемпирнн сабап, керегеге банлап қояды да, қызыныц
қолын артына байлап, ғарры байдын арбасына миндирип жибередн. Арбакеш жпгит жолда қыздын қолык жаздырып, арбаға
жегилтеп атты босата сала қызды артына мингестирип Төрткүлге атып қкшады...
Пьеса Жумагүлге унады, бирақ, ериксиз қыздыц бираз ерлиги, батыллығы керек етиледи-екен, оны бнрден-ақ түсинип, рольдин таярлығыиа кирпсти...
Бәрп бир, Бапмуратов оннан қайда жүрннсен деп сорамады...
Жумагүл келип қыз ролин ойнайтуғын болғаны ушыи интернат коллективи де жүмысты айрықша қызығыўшылық пенен қолга алды. Екнншн ҳәптеде-ақ пьеса таяр болды.
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Пьесаға кимлер қатнасыўы керек? Бул мәселе ҳәммеси ушын
охмийетли еди. Шешиў қыйын болмады. Көшелерге дагазалар
жазылды. Клуб ушын Нурназар баққалдан тартып алынған
жайдын жазғы әйўаны белгилепди.
Жумагүл бир мәртебе Баймуратовқа, интернатта ҳаял-қызлардын езилиўшилигин көрсететуғыи пьеса таярлап атырғаиыи
айтса да өзинин бас рольди атқаратуғынын айтпаған еди.
Бирақ пьесанын тамашагөйлери Жумагүл ойлағандай болып
шықпады. Басшы хызметкерлер менен муғаллимлер ҳәм интернаттын балаларынан басқа қала халқынан санаўлы адамлар
келди.
Окрисполком председатели де ашық кеўилли ҳәм искусствопы жан-тәни менен жақсы көретуғын адам екен. Ҳәммени бир
кайтара қутлықлап болып, Жумагүлге:
—Дурыс иследин, синлим. Егер сазшыларға мүтәж болып
калсаныз дәишилик өнерим бар,— деп те қойды. Баймуратов та
киши пейилликте ҳеш кимнен қалыспас еди. Ол да роль атқарыўшыларды бирим-бирим қутлықласа да ақырында Жумагүлге
ашыўлырақ даўыс пенен ескертти:
, — Ж влдас Зэрипова, азанда бизин кеқсеге келерсен,
«Секретарьга менин ролим унамады ма екен?— деп тыпыршылады кеште Ж умагүл.— Ямаса аз адам қатнасқаны ушыа
айыплайтуғын шығар. Ж оқ, адамларды қатнастырыў онын да
ўазыйпасы емес пе? Ескерттик, көшелерге дағаза қақтық. Ҳаяллар келмегени ушып айыплайтуғын шығар. Олай болса не ушыи
тек өзи ҳәм Қоразбековтан басқа басшылар ҳаялларын ертип
келмеди? Усыған менин бир өзим амыплыман ба? Мен артистлик
ўазыйпамды атқардым, қаяғына боламан деймен. Мүмкин, ол
мени айрықша алғыслайтуғын шығар...яки басқа тапсырма бар
ма екен?»...
Азанда оны Баймуратов бираз суўықлаў қабыл етти. Ж умагүл бул жумысқа келгели секретарь менен тиклесип сөз алыспдған еди, бул адам ашыўланса қабағы сәл үйилип, көзлери ойшыл отырады екен.
— Қарақалпақтын қызы қалайынша басшы жумыста ислей
алатуғын болды дедим-аў, — деди ол басын көтерместен зилли.
— Не болып қалды?— деди Жумагүлдин даўысы қалтыран.
— Жолдас Зәрипова, өзиниз билесиз, сизин орнынызда, сизге шекем бәрҳә еркеклер ислеп келди. Биз сизди қарақалпақ
ҳаял-қызларынын дәслепки қарлығашы деп ҳүрметлер едик...
— Не болып қалды?
' '
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— Сиз түсииин, ақыры, бәринеи де бурын округлик партия
коыитетиниц бөлим баслығысыз. Сиз округлик партия комитетинин абройын төктиниз
— Сол ма?
—■ Ҳ а, буннан артық не қылмақшы едициз?
— Жолдас Банмуратов, бул аброй төгиў емес, иске жәрдемГ
Қыз ролин ойнайтуғын адам табылмаса, не цылыўым керек?
— Әне, әне нышанаға жана келдин. Мен сизин жекке аброныныз жөнинде емес, окружкомнын абройы жөкинде айтып отырман. Пьесада ойнаған ҳаял-қызлардан аброй қашады екен деген
пикирден пүткиллей аўлақпан. Бирақ сиз
өз ўазыйпанызды
түсиниўиниз тийис еди. Уазыйпаныз ҳаял-дызлар жетиспей
атырған жерде өзиниз ислеп орнын өтеўден ибарат емес, сол
жерге орынлы ҳаял-қыз табыў.
Жумагүл столдын астына жиберилген қолларын таррашлап
төмен созған күйинде ашыўлы керилди.
— Ҳәзир, ҳәзир, —деди де Баймуратов ҳабылханасындагы
жигитти ишке шақырып:—Мәжитов келип кетсин,—деди.
Мэжитов көп күттнрмеди.
— Жолдас Мәжитов,— дедн Баймуратов,— Жумагүлди мектепке ертип барып пби менен таныстырыц.
— Яқшы.
Баймуратов оларға буннан артыҳ көп тапсырма
берместеп
кете бериўлернне урыҳсат етти.
— Бул жүдә тәжирийбели адам,—деди Мәжитов
Жумагүл
менен кабииетине келгеннеп кейин.— Абайладьщ ба, және өзине
ернк берип л<иберди... Псти мектептен басласын деп атыр.
— М ҳҳҳ!— деди Жумагүл ойлы.— Онын ойын шамалап турман.
— Қалаға уйренисе берсин деп мен де айта алмай жүр едим.
Мектепти көрсец түсинесен...
Интернаттан басҳа қалалыҳ мектеп жалғыз еди. Бунда да
сол иитернаттағы жағдай.Қызлар аз. Тек сегиз ҳыз бар.
Мәжитов Жумагүлге, Жумагүл Мәжитовҳа қарады.
— Менин шамалаўымнан шықты, енди не ислеўимиз керек?—>
деди Жумагүл сыбырлап.
— Көрдиц ғой, қызлар түўе ул балалар да аз. Аналардыц
тилмн билетуғын жәрдемши керек.
— Қандай жэрдем берсе болады?
— Мен де талапланйп көрип едим, бирақ аз жуўмаққа ерио*
тим. Сен енди бюроға арнаўлы мәселе қойыўыц тийис.
'" * *
■.-'Т' г
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— Қызлар мәселееи жөнинде ме?
— Ен. аўырынын өзи усы мэселе.
л —Меницше, әўеле гилен, қалалық баешылардын өзлеринин
оқыў жасындағы қызларын дизимге алып, мектепке келтириўимиз зәрүр,—деди Ж умагүл. Буған Мәжитов бирден-ақ келисти,
Қалалық басшылардын өзлеринин жигирмаға шамалас қызла'
ры бар еди. Бул жөнинде Мәжитовтын өзи окружкомнын бир
мәжилисинде мәселе қойыпты. Бирақ изи даўам етпей, басшылардыи көпшилиги ҳаялларыньщ қынырлығын айтып, қызларын
оқыўға жибермей-ақ қойған екен. Жумагүл мектеп директорынан сол дизимди қайтадан анықлап, толықтырып бериўди өтинди де дизим тайын болғаннан кейин окружкомнын. бюросынэ
арнаўлы мәселе таярлады.
— Алды менен партия, совет активлери қызларын билимлендириўге усылай қараса, қызын мектепке ким береди?— деди ол,
мәсе.:ени додалаў гезинде биринши болып сөйлеп, Жәнжағына
қарап, отырған активлердин жақтырмаған түр менен қыйпақсыйпақ ете баслағанын көрген ол бирден қызды.—Оқыўдын әҳмийетин сизлерге де түсиндирип отырыў керек пе? Керек ем ес?..
Айтыилар, қимлер ҳаялларын сылтаўлап қызларын мектеике жибермейди?.. — Ҳәмменин жым-жыртлығынан пайдаланып, ол
даўысын және күшейтти. — Ҳаялымды көндире алмаймаи дегенге ким инанады? Бул бийкар. Бул диншилл^ик, ескишилик! Оны
қоя берсек хожалығына күши жетпеген адам басшы болып жарай ма? Жарамайды. Бүгинги бюродан бундай басшылардыи
жумыстан босатылыўын талап етемен!.. .
— Л\олодец Жумагүл! — деп қудайсызлар уйымыныц баслығы Қоразбеков ушып түргелди— Қызларды оқыўға жибермеў
қудайға исениўшилик. Расында да бизиц ҳаял өжетлеў еди. Енди қалай болмасын көндиремен.
— Ж олдас Қоразбековке исениўге болады, — деди Баймуратов. — Женгейде азмаз тәкаббирлик бар. Қәне, басқа жолдаслар,
не дейсиз?..
Басқаларда шығып сөйлеп, қызларын оқыўға жибериўге ўәде
берди.. .
— Бүгинги ҳәрекетиц орынлы, — деди Баймуратов жыйналыстан сон Жумагүлге. — Теренге кеткен темир шегени босатыўға
магнит керек еди, магнитлик ўазыйпаны атқарыўға қәдем қойдын.
Ертенине азаннан баслап Жумагүлге арза менен келиўшилер
бираз өзгерди, яғный еркеклерге араласа ҳаяллар келетуғын болды. Бирақ олардыц бәри де округлик басшылардыц ҳаяллары
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еди. Биреўлери келе еала ерлерниин жазықсыз екенип дәлиллеп
қызларын оқыўға бергизбей жүрген өзлери екеиин айтып кетеди.
Жумагүл жай-парахат тынлап, оларға келешек жөнинде түсиндиреди. Түсингени үндемей кетедидағы, түсиабегенлери аўзына
келгенни сандалап, ҳәкиренлеп баратырса Жумагүл:
—Түбинде қызыц оқыйды—дейди қысқа ғана. Ал базы биреўлерине «еринди жумыстан шығарамыз» десе, зым-ғайып шығып
кетеди. Қоразбековтын ҳаялы менен сөйлесиў қыйын болды.
Қийген қызыл көйлегинин ҳәр жени еки жасар қызға көйлек шығатуғын, көкирегиндеги гүмис түймеси баланын басындай, қызыл
жүзли семиз Қызларгүл ҳеш свзден қайтпады:
— Оқыўға қызым бармайды дегеним бармайды. Не деп барады? Ақыры айлгнын ол да меидей ҳаял болады. Нашар деген қазаннын ийеси. Оқығанымыз сеп бе? Сендей болып байынан айырылып, салтан қақай болып жүрмегей. Өзин менен кетснн. Қерек
десен менин байымды жумыстан айдатып жибер! Қалай айдатасан? Ол усы ҳүкиметти қурысқан адам. Сендейлердин қолынан
жетелеген адам. Бүгинлиги қатынға бийлик тийипти-миш. Қаррық! Әие, болдым. Қолыннан бир келсе еки қыл!...
Жумагүлдин көкиреги ҳәўлирди. Бирақ ашыўға ерик бермеўге тырысып бақты. Онын көзинше Баймуратовқа кирмекши болып, тнкейип еди, кетиўге қолайласып атырған Қызларгүлди көрип иркилди, оны да ирикти.
— Женге, қатты кеттиниз! Өйтип желпэриклене бермен! — дсди ерлерге тән буйрық пенен. — Ериниз ҳүкиметти қурысқаплардан екени рас. Сопда неге оныц абройын төгиўге урынасыз'>, Г
Ердин атын қатын шығарады, дегенди умыттыныз ба? Жақсы
хожалық болыў ҳаялға байланыслы. Ж ас үлкеннин күйгелеклиги сизден екен, ериниздин ҳәмелине сиз семиргенсиз. Ҳәзир түсинип турман. Бурынғы заман болғанда бүйтип сөйлеў түўе, ерин
тилинди кесер еди. Заманнын ырқына қарап бетине келмегет
еркекке үстемлик еткин келеди-ә?
Ҳаял сөз таппай гүрсиге жалп етип отырды.
— Қызын ертен мектепке келсин,—деди Жумагүл қысқа.
Оиын еркеклерше буйрық бергени ушын недерин билмей
ҳаял үнсиз шығып кетти. Ол кеткен сон Жумагүл аўыр ойға
шүмди. Желкесине түндекленген бурымына қыстырылган мүйич
тараққа еки алақаиын басып, мойны сынын кеткендей ериксиз,
алдына жайыўлы турған китапқа тнгилип қарап отыр. Бирақ,
көзлери кнтгптын ҳеш қатарып көрмейди. Тула бэдени қалтырап, бойын ашыў қаплаған еди. Қапы сәл ашылғандай болып,
етине суўық самал тийген мэҳәлде, әстен басын көтердн, қапығз
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арқасын берип дәпен биреў снлейип турыпты. Бул Турымбет еди.
Күтилмеген адамға танланып, селк етип, жылдам столдын тартпасын ашты да он қолын басып, қандай да бир шайқасқа таярланды.
Турымбет артынан қапыны бекитип алға қәдем таслай а л -'
май, табанынан шегеленгендей еле тур. Малақайы қолында.
Пальтосынын сыртынан енли әскерий қайыс буўған. Суўықтан
қызарған жүзинде ашыў, я күлки билинбейди. Солғын. Ж умагүл столдын тартпасына қолын басып сазырайыўы менен отыра берди. Жигит алға жүрмеди. Ж умагүл «кел» деп айтпады.
Ҳал сынаспа, тынышлық даўам етти.
Жигит бир ўақытта оннан отыр деген мирәт күтпей-ақ еркеклерге тән батыллық пенен алдына еки-үш адым атлап, қапталдағы гүрсиге отырды.
Жумагүл оған көз астынан қарайды. Ол Жумагүлдин қарап
отырғанын байқап, басын жоқары алған қәддинде онын үстибасына, жайдьщ ишиндеги ҳәр қыйлы затларға нәзер салып,
гүрсилерди санағандай, бирим-бирим ҳәр қайсысына көз жуўыртып, шкафқа, темир аршаға бир-бир қарап, Жумагүлдин басынан жоқары қағылған, есиктен кирген адамға бир қыялап қа*
райтуғын Лениннин сүўретине узақ тигилди. Онын тыныш оты-.
рыўын байқаған Ж умагүл шығып кетиў жөниндеги өз қыялын
бийкарлап, столдын тартпасын орнына ийтерип қойды да оқыған
болып китабына үнилди.
Турымбет қалтасына қол суғып шырпы алды да, шетинен
бир қыйығын сындырып тисин шуқлады. Ол кеўилдегисин айтуўға албыраса, тис шуқлайтуғын әдетин билетуғын Жумагүл
онын өзи сөйлегенше жай-парахат отырыўын даўам етти.
Жигит сон папирос шекти. Тис шуқлаўдан бурын папирос
алмағанына қарап, «жақында үйренсе керек» деп, көз астынан
бурылып, онын шырпы шағып алыстырыўын көрди. Ол папиросын тутапдырғаннан кейии симире аўзын бир толтырып, жәнжағына аланлағанды қойып, етигинин баслықларына қарап,
жаўырыны түйенин өркешинден иймлип отырып қалды. Енди
Жумагүл оқыўын қойып, еки алақанын жағына тиреп, «Бул не
ушын келди екен?»—деген жумбақлы сораў меиен, бирақ оған
үстемлик нәзерин бузбай көз тикти. Тынышлықты хаткердин
бас суққаны бузып, Жумагүлдин көзлери күлип, шырайы гүлдей
жайнап. «Ҳәзир, ҳозир бараман» деп қалды хаткерге.
Турымбет еле қозғалатуғын емес еди. Жумагүл көп отыра
бермей орнынан түргелип, алдына жайыўлы жатырған китаптын бетин қайырып, бүклей сала тартпасына салып, тық етки-

www.ziyouz.com kutubxonasi

зип жапты. Есиктин гилтлерин сынғырлатып қолына алып, шығыўға мейилленип еди, жигит те турды, бирақ шыққысы келмеди.
Жумагүл қапыны ашып, онын өзи ескертиўсиз шығар ма екен
деп күтип-күтип, ақыр соны шыдамай:
— Мени Баймуратов шақырып атыр, кетежақпан,—деди қатал даўыс пенен.
Ол ашыўлы сөйлеген менен онын көкирегинде қуўанышы
бардшй сгзген Турымбет желкесин оц қолы менен қасып-қасып:
— Жумысым бар еди,—деди төмен қараған ҳалында.
— Не жумыс? Мектеп жөнинде болса Мәжитовқа барыныз...
— Сенде еди...—деп жигит өлпен даўыс пенен айтты да, Ж умагүлге қайтып тикленип қарай алмай, ысырылып, қапыдан
шықты...
15
Баймуратов бул сапары Жумагүлди рухландырып жиберди:
— Мәжитов пенен өзин жобасын таярлаған қарардын орынланыўы жөнинде мәселе таярлаў есиннен шықпасын. Мектептен
қол үзбе. Басқа адам жетиспей атырса илаж қанша, пьесада ҳәзирше ойнай тур. Бирақ пьесада ойнайтуғын қызлар жақын арада мектепте тәрбиялансын...
«Бул кисини Гафуров ақылландырған шығар, қалайда дурыс
ақылландырыпты» деди Жумагүл өзинше ҳәм ол усы күннен
баслап мектептен күнине ен кеминде бир рет хабар алатуғын
болды.
Ҳаялы жәнжел шығарып кеткен менен Қоразбеков қызын
биринши болып мектепке әкелди.
— Қешир, қарындасым,—деди ол Ж умагүлге.—Женген саған да келип кетипти. Азғана бас аўырыўы бар ма, гейде сондай
әдетти шығарады...
— Зыяны жоқ, ж ас үлкен, бирақ женгейдин өзи мектепке бир
келсе жақсы болар еди.
Буннан кейин мектепке және еки қыз әкелинди. Он еки он үш
жаслардағы бул қызлардын бәри натық, бәри уялшақ еди. Ж умагүлдин әпиўайы сораўларына жуўап бермеўге урынады. Ш ашларын тышқаннын қуйрығындай етип бурымлап өрген, тулымлары бетлерин жаўып турыпты. Сыртқы көриниси кәмалға келгенликтин белгисин беретуғын олардын бәринин де мойынлары
қарағарғанын туяғындай кир. Қызлардын бул кейиплерине ишч
ашыса да Жумагүл ҳештене дей алмады, себеби, оларға ҳәзир
монша жөнинде айтыў, жанған отқа ийтериў менен бара бар кө3.54
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ринетуғынын сезер еди. Сонлықтан ҳәр ҳайсысынын басларын
сыйпалап: «Қараҳларым, жақсы оқынлар, қалманлар» деп марапатлайды.
Муғаллимлердин барлығы ер муғаллимлер еди. Ҳаяллардан
жалғыз ғана Фатима. Ол усы мектепте де сабақ бсрер еди.
— Фатима апа,—деди Ж умагүл.— Бул қызларга ҳәзирше
өзиниз ғамхорлық етесиз.
— Болады, синлим. Бирақ қызларды еле де көбейтиў керек.
Көп болған сайын ислесиў онай.
—Көбейтемиз, көбейиўи сөзсиз!—Жумагүлдин бул исенимли ўәдесине ер муғаллимлер ан-тан. Бирақ бәри де кеўилли,
үлкен исеним сезими билинип, қуўанып турыпты.
— Көбейтиў ушын қаланы көшеме-көше аралап шығып, мектеп жасындағы барлық қызлардын дизимин алыў керек, жолдас
Зарипова,—деди бир егеде муғаллим.
Бул сөз Ж умагүл түўе
ҳәммеге белгили, ҳәттеки ҳәр жыйналыста айтылып жүрген гәп
болыўына қарамастан, Ж умагүл «яқшы» деди бирден ҳәм өзи
интернатқа келди.
Жумагүлдин қыз ролин ойнағанына кеўли толған интернаттын балалары және бир жаналық күтти ме, оны қоршап ала
қойды.
— Мектеплерде өзлериниз бенен бирге қызлар оқыўын қәлейсиз бе?—деди Ж умагүл оларга. Бәри бир аўыздан «қэлей*
миз!» деп жабырласып еди, арасында қарсылықлар да еситилин
қалды:
.
— Мен қыз бенен оқымайман...
— Бизге қыз керек емес!
Жумагүл бул қарсылықларға қарсы сөз айтып, бөрттирип
турыўды ҳәзир нақолай көрип, Мухановқа «сиз сөйлен» деген
дей, ым қақты.
— Қәне, пионерлер, қол көтериц!—деди Муханов алға шығып. Жыйналғанлардық бәри көтерди.
— Түсирин. Бизге ким жәрдем бергиси келсе және қолларын
көтерсин.
Бул сапары балалар «Мен! Мен!» деп жабырласса да әдепкидей бирден емес, изли-изинен қол көтеристи.
Ж умагүл қуўанышлы түрде Мухановқа сыбырлады:
— Булар бизге қандай жәрдем беретуғынын билмей-ақ қол
кәтерип атырған болмасын.
Муханов Жумагүлдин ескертпесине мыйығынан күлип, бирақ
балаларға қарап турған нәзерин бузбай:
— Билесиз бе, балалар, қалада он-онеки мықға шамалас үй
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бар. Сол үйлерде о!\ыў жаеындағы қанша ул, қанша қыз бар,
жазып келеснз,—дедп. Балалар қуўанып және шаўқыыласты:
— Әкелеыиз.
Интернатта мақсетли исин питкерип келип Ж умагүл мектептин муғаллимлерин кенсеге жийиады.
— Исти бираз айқынластырсақ деймен, жолдаслар. Сол
ушын менин сизлерден өтииишим: бурынғыдай қәмме «қыз келиўи қерек» деп жүрместен ҳәзирше ҳәр бириниз мектелке еки
қызды әкелсениз. Мен жақын күнде үш қыз келтириўге ўәде
беремен. Ж олдас Муханов, сиз де ҳәзирше еки қыздын ата-анасы менен сөйлесип әкелип берсениз, сонын изин даўам
етиў
қыйын болмас.
— Оқыў сентябрьде басланбай ма?—деди бир муғаллим түсинбегендей.
— Зыяиы жоқ. Келген қызларға қағаз-қәлем берип оқыта
бериў керек.
— Бир бала есиктен басын суғып:
— Ж умагүл апа, сизге бир ҳаял келип тур,—деп хабарлады.
Күтип турған Қоразбековтын ҳаялы екен, жүдә жуўасып қалыпты. Жумагүл келип қолын узатқанда, езиўинде күлкиниц
изи көрингендей болды.
— Әне, көремен десениз, қызыныз класста,—деди Ж умагүл.—Сондай сулыў қыз екеи. Әкесине усап-ақ кеўилли, сизге
усап ғайбар болатуғын түри бар. Кеширерсиз, атыныз ким еди,
женге?
— Қызларгүл.
— Қызыныздын да атьш сорадым. Айгүл екен. Менин атым
Ж умагүл. Ҳәммемиз «гүл-гүл». Бурынғы заман болғанда бул
гүллер солар еди, енди гүлдей ашыламыз...
* * *

Кеш.
Әлле қашан шыра жағылган. Тазагүлуйқылап атыр. Ж умагүл бүгинги ислерине онша кеўилсиз емес. Фатима менен келешек ҳаққында сөйлесип отырыпты.
— Кеўлине келтирмесен, бир нәрсе айтайын, — деди Фатима
гәптин ақырында батыллық етип. — Орақбай Ембергенов деген
жигитти таныйтуғын шығарсан. Ташкентте оқып келген, үйинде
жалгыз анасы ғана бар қусайды. Өзи маған бир неше мәртебе
келген едн. Ҳәр келген сайын «қарақалпақлардын дәстүрн бой-.,
ынша женгелнк етип Жумагүлге гәп айтып көриц. Мен онын жо-

356

www.ziyouz.com kutubxonasi

лына төсек болар едим», деп қой;майды. Өзине айт десем «сиз айтып кериниз» дей береди. Бирақ кеўлице алып өкпелеме.
— Ҳеш кеўлиме келмейди, Фатима апа, — деди Ж умагүл. —
О л өзиме де хат жазып берип еди. Ж уўап қайтармай жүрмен.
О л , бир жағынаи, қыз алмаған жигит, екинши жағынан мен сыбай салтан болсам екен қызым бар. Шынжыр
менен қайсы еркекке унайсан. Онын үстине, гәптиц арғы төркүнин.. . —
Жумагүл үндемей қалды. Фатима не айтажақ болғанын түсинди:
—Онык менен биротала ашым-айрық болғаныц жоқ па?
— Болғанбыз. Мен оныц минезлерин жек көремен. Бирақ көкирегимде еле сөнип болмаған ушқын бар сыяқлы.
—Кеширерсец, Ж умагүл. Бирақ Тазагүлице болған аналық
мухаббет пенен басқа өз мухаббетмцди шатастырып жүрген болма.
— Қәйдем, Фатима апа, Тазагүлди ҳәр сүйген сайын, көз алдыма уятсыз әкеси келеди. Неге екенин билмеймен, жақында өзи
келип кетти...
Бул әнгиме усыныц менен кесилип қалды...
Жумагүл азанда кецсесине баратырып Әлжан суўшыға гезлесин қалды. Ол он-он бир жаслардағы қызын алтақтаға стырғызып қиятыр екен. «Мынаў қыз мектепке барыўы керек ғой»
деди өзинше. Сөйтти де:
— Сәлем, Әлжан аға!—деди.
Әлжан суўшыға ҳаял ғой ҳаял, еркеклер сәлем бермес еди.
Ойда жоқ жердеги Жумагүлдиц
сәлем бергенине
қуўанып
кетти.
—Мыц ж аса қарындасым,—деп ол иркилди.—Суў керек пе?
—Ж оқ, мынаў қызыцызды...—деп Жумагул гәп баслаўдан
онын не айтпақшы болғанын түсинди ме:— Қыз жөнинде анасы менен сөйлесер болар. Ш үў!—деп, қолындағы узын шыбығы менен арбаға жегилген танасын бир урдьт. Дүцлердегн гуўы
шымбырлап, шелеклери бир бирине сықырлап тяйнп арба жөнелди. Ж умагүл ац-тац, изннен қарап қала берди. Бирақ бул
ушырасыўды изсиз қалдырмады, жумыстан сон Әлжап суўшыникине бардьг.
* * *

Әлжан суўшыныц жайы бир тар көшенин ец шетинде, үлкен
арнаға жақын қонысласқан еди. Қысқа қараса ҳәмме арна,
жапларда суў тартылып қалатугын болғанлықтан, үйнниц қасынан еки тас қудық қазып қойыпты. Суўы душшы.
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Қысы менен қудықтыц суўын
тасып күн көреди. Буннан
тысқары күнелткиши—жүдә ескерген «Зингер» тигиў машина*
сы бар. Оны да еки жыллықта алған. Ҳаялы сонытындырмаўға тырысады. Ж ас балаларға топпы, көйлек, гүпи тигип сатады,
соньщ менен күнелтеди. Ҳеш кимге қол жаймай, жалыибай
күн көрип киятыр. Артық-аспай ҳеш тецеси де жоқ. Әлжан суўшы кешигип келди. Ҳаялы Улж ан күндегидей емес, жүдә ойшыл ҳәм бир түрли қуўанышлы сезимде отыр еди. Ери бирденақ байқады.
— Ж умагул келип кетти.—деди Улжан ишиниц дүбирлисин
ерине билдиргенше асығып.
— Қийим тиктире жақпекен?—Әлжан суўшыныц даўсынан
жақтырмйғанлығы сезилди.
— Қызыцызға өнер. үйретин, деп кетти.
— Журттыц бала сақлаўына нәсият ететуғын болыппа енди?
Суў тасыўды үйретип жүр деп айтпадын ба?! Машыншы қыламан демедиц бе?!
—Айттым. Бәрин мақуллады. Қызын шебер машиншы болса усы қаланыц ец қоқтасынлы, бардамлылары бас ийип келеди
деп мақуллады.
— Оны ким билмейди? Несине мақтанып отырсан, оқыўға
бер деген шығар?!
— Үстинен түстиц. Мен оған көп нәрсе айттым. Алтын баслы
қатыннан бақа баслы еркек артық дедим.
Әлжан суўшы ҳаялыныц жалбырақлап атырғанын да ж ақтырмағандай шешинип қаптал бетке салыўлы көрпешениц үстине жанбаслап жатты. Улжан айыплы кисидей қылпылдап
хызмет етип жалбыраўын тоқтатпады.
— Жумагулдин айтыўы бойынша қыз мектепте оқыса машын тигиў былай турсын, анаў аспаннан ушып өтетуғын айырплан деген бар ғой. соны да айдай аладымыш.
—Сандырақлама, чайды ашшырақ сал,—ол алдындағы чайнигиниц қақпағын ашып ҳаялына қайтып берди...
Улжан Ж умагулдиц бираз гәпине елигип «ойланып көремен,
ағасы менен ойласайын» деп қалған еди. Енди ол ЖУмагүлге
не жуўап бериўи тийис. Ерин ж аманлаў бурыннан соцғы одети
емес.
Әлжан суўшы бир сөйлемесе бир-еки күнге шекем де сөйлемей жүре берер еди. Бундай жағдайда оған ҳаялы да түсинбейди. Тек ығын шалып хызмет етеди.
Улжан усылайынша еринен дурыслы жуўап алал,май ж үдо’
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генде, үшинши күни Жумагүл және келди. Улжан бул сапары
бурынғысындай ашылыспады, суўық күтип алды.
— Улжан женге,—деп Жумагул күлип кирди ҳәм «Зингердпн» қапталындағы гүрсиге отырды.— Әлжан ағам менен ойласып болған шығарсыз.
— Неге зингирлей бересен? Қыз меники ме, я сеникп ме?!
Ҳүкимет тенлик берген болса, айтқанымыз орынланады. Қызым
оқыўға бармайды. Ал зорлық ететуғын болсанлар да шаратабармыз.—Улжанды бүйтип қызып ретсиз сөйлейди деп ойламаған Ж умагул де бирден ашыўлаиды:
—Егер жақсы сөзге түсинбесениз, зорлық етиўден де қайтпанмыз:
—Айжан!—Улжап ашыўланып далада ойнап жүрген қызын
шақырды,—Ер мына ҳаялдын изине. Қайтып үйге кирмейсен!
Еки бастаи сеннен перзент болып жарымайды!
Қызы жылап жиберди. Жумагүл түргелип барып, онын басын сыйпалады:
— Бар, қарағым. далада ойнай бер!
— Перзент сизики,—деп нықыртты Ж умагүл.— Бирақ тәрбиялаўды билинлер. Көзинше, нашар
перзент болмайды деп,
неге зейнине тийесиз? Усындай жаман сөзди айта берсен, нәрестеде жаман түсиник пайда болып, ҳәзирден-ақ өмирден үмити
үзиледи. Уақтында сиз бенен биз усындай гәплерди еситкенбиз... Сизин айтып отырғаньщыз да усынын кесапаты. Оқыўға
быйыл жибермесениз. жарын өзиниз апарып бересиз, бирақ-деп
Ж умагүл өкинишли бас шайқады.—Тағы өтинемен, «нашар
перзент емес» деген гәп енди тилинизге басылмасын. Нашар
перзент болмаса сиз бенен биз қайдан шыққанбыз?
—■ Тилимди неге қышытасан шырағым,—деди Улжан ашыўлы,—Перзенттин бийлиги ата-ананын қайсысында екенин түсиибей, қалай басшы болып жүрсен?
— Әдептен солай дегенинизде болады ғой.
Улжан және сөйлемей қалды, Бирақ бул сапары көзлеринде ойланыўшылық сезилди. Жумагүл түргелди:
— Әлжан ағаны бундай қатал деп ойламас едим. Сиз қәтерижам болын. Онын менен жекке сөйлесемен... Хош , женге!
Бир ҳәпте ҳәлекленип Әлжан суўшынын қызын зорға келтирди. Қөбинесе кенсенн таслапта кетиў қыйын. Қала халқы
уйқысынан енди оянып атырғандай азаннан баслап келип тындырмайды. Кенседен шыға алмайтуғын болып қалды. Гә, ҳаял,
гә еркек арзагөй.
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— Пәленше ҳаялын сабапты...
— Пәленше еки ҳаял алып отыр...
— Ерим қуўып жиберди. балаларым менен қайда қан,ғыраман..
— Қыз алайын десем малым ж оқ...
Базда жасырынып қызлар да келетуғын болып қалды:
— Менин сүйген жигитимнин малы жоқ, әкем бермейди.
Ол бәрине дәдимәмил айтып, кеўлнн табыўға тырысады.
Гейпараларына ерип үйлерине барады. Базда Орақбай Ембергеновты шақырып алып:
—№ 196—статья бойынша ҳәрекет етин,—деп, тиккелей
буйрық берин те қоя береди. (Бул статья бойынша қызға қалын мал төлеўшилер, алыўшылар бир жылға шекем еркинен
айрылады, ямаса мәжбүрий жумысқа жегиледи).
Ж умагүл кенсесинде азғана саўа таўып. әлле бир нәрселер*
ди жазып қойғысы келди ме, столынын тартпасынан дәптер алып атыр еди, шамал ийтергендей қапы әстен ғана ашылып бир
қара малақайдын жартысы көринди.
. — Кирин. кириниз!
Қара малақай басын тартып алды. «Бул ким екен?» деп,
Жумагүл қапыға келип, сыртты қараса, қара малақайлы менен
бир кемнир турыпты. Келгели бундай жастағы кемпирдин қабыллаўханаға келгенин көрмеген Ж умагүл онын қасына барып
«қәне шеше, қолынды бер» деп, қол алысты ҳәм:
— Менде жумысыныз болса, ишке киринлер!—деди.
Ғарры торанғылдай бели бүгилип. басына ақ орамалды гү*
дидей үйнп орап, аўзын ақ бөз бенен танған кемпир көзлерин
женлери менен гезекпе гезек сыпырып сорады.
— Сен Жумагүл дегенбисен?
—А ўа, шеше.
Кемпир шерим геўишин қапынын сыртында қалдырмақшы
болып еди. Жумагүл онын қолтығынан сүйеп:
— Зыяны жоқ, геўиш пенеи кире берин,—деди де ишке киргизип, өзинин қасындағы гүрсиге әстен отырғызды. Кемпир белин бир услап сәл тикленип қойып, ҳасасын ийегине тиреди.
— Қызым. әпиў ет, қартайғанман. Бурынғы кемпир—ғаррылардын қартайған сон неге өлгиси келеди екен десем, қатқрқурбысы қалмаған сон, өткен-кеткенди айтысып, сырласатуғын
абысын-ажыннан айырылғаннан сон өлгиси келеди екен. Менде...
— Өйдеме, шеше, өлиў ақсат, ж асаў қыйын. Еле қуўнақсыз
Атыныз ким шеше?
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—Лнам 'бәрҳә қыз туўа берген сон, енди арасы үзилсин деп
Үзилдик цоя қоныпты.
— Әпиў етиниз. шеше. Қайерден келип единнз?
— «Қара тереннен» келдик, қызым.— Кемгшр ийегин көте*
рип, жаўрынын гүрсинин, арқалығына тиреп бонын жазды—Ҳэзирги ҳүкимет дурыслықты иркилмей айтқанды жақсы көреди
дейди ғой, айта берейин, қызым. Жанағы далада қалған жнгит
менин балам. Бирге ертип экелди.
— Ҳ аў, мен оиы шақырып келейин. — деп Жумагүл түргеле
бергени:
— Тоқтап тур, шырағым, ол уялады. әбден сөйлесип алайық,
■— деди кемпир.
— Яқшы онда, шеше.
— Қызым. бахтьщ жатпасын,—кемпир аўзын жасырған бөз
белбеўдн ийегинен төмен жылыстырып тамсанды.— Бул қурақым
ҳаялдын қатарға қосылғаны ушын аллаталаға мын қатлы шүкир дей бер. Аўлымыздын қаяллары «Жумагүл деген шығыпты»
деп еситип, тәсийин қалып жүрипти.. .
Ж умэгүл бул кемпирдин сэзге дилўарлығын түсинип, гәпин
бөлмеди. Қемпир арасында бир жөтелип, өзи жөнинде сойлеп
кетти:
— Қызым. түсинип отырман, сен мени түркмен кемпирге мегзетип отырсан. Бунын себебин айтып берейин саған. Бизин заманымызда атқа минер ҳаял болған жоқ. Бердақ шайырдын қызы
Ҳүрлиман дегеи бақсы болыпты, деп еситетуғын едик, болса
болған шығар, биз сорлы көзимиз бенен онын тойда бақсышылық еткенин кәрмедик... Ҳоҳ. ҳоҳ, оҳ! Әй, шырағым басқа не
саўдалар келип түспеди. Л\ине, басым қалтырағйды. Еми жоқ...
Биз камалға келген жыллар ала сапыран жыллар еди. Әснресе,
қысқа қараса бир қыз жүзин жарқын тутып жүре алмас, қорыққаннан бетлерине күйе жағып, жаман кийим кийип жүрер еди.
Мен жана он тәртке, шыққаи жылы қыста елге және яўмытлар 1
шаптыма де. Мен өркөкирек пе едим, билмеймен, аппақ бетиме
күйе жаққанды намыс билдим. Онын үстине жас гезинде қәдди-қэўметинди өзгелердин көргени көкирегине жағады ҳэм-аў!..
Сол келген яўмытлар мени көрип. желимден жабысты. Әкем,
шешем, жигит ағам, синлилерим бар еди. Жигит ағам намысты қолдан бергиси келмей, вларға күш көрсетип. балта алып
жуўырып еди, бир яўмыт атып таслады. Мени әкеткен қайғы1Я ў м ы т л а р — түркмен фелдалларынын ел тонаўшыларын қарақалпақлар усылай атағян.
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сы былай турсын, үйдин иши улы-шуў, қум-қуўыт болып, жигит
агамныц өлигин қушақласып қала берди.. Яўмытлар мени сол
әкеткеннен елине апарып, өзли-өзи шек салысып, мени жанағы
далада қалған баламнын әкесине берди. Баламнын аты Назарымбет. шырағым. Менин бахтыма Назарымбеттин әкеси ж үдэ
қанхор, жаўыз болар ма! Мени аямайды, күни-түни жумсайды.
Есиаўандай жүре беремен. Соннан келген еки жылға жетпей
бир қурсақ көтеремен. Бирақ балаларымньщ өмири келте болып өле берди. Ишиндеги беккеми, ен генжеси усы Назарымбетим болды. Қысқасын айтсам, усы Назарымбеттин әкеси өлген
сон ғана басым шамаллады. Ол жалмаўыз, бирақ, дастықта
өлмеди. Жөнейтханнын нөкери болып жүрип оқтан ушып өлди.
Оньщ өлгенин анық еситкен сон ғана киндик қаным шашыраған елиме қайтқым келди. Шырағым яўмытларда апаларыц көи
ғой.— кемпир Жумагулдин тунжырап қалған жүзин көрип өзөзинен күлимсиреди.— Сөйтип Назарымбетжанды ертип қайта
бердим. Елге келгениме быйыл саррас еки жыл болды. Ҳәзир заман бурынғыдай емес қусаған, ал дәстур бурынғыдай еле.
— Қайсы дәстур, шеше—деди Ж умагүл кемпирге анығын
айтқызыў ушын.
—• Былтыр бир дәстур шықты. Қарақалпақ автоном дей ме,
бир нәрсе боладымыс деген. Адамлардын биразы маған келип,
«қаласан», ал баламнын әкери түркмен болғаны ушын оны «түрк
мен елине кетсин» дейди. Бундай дәстур бола ма екен деп, биразлары менен шайдай айқастым. Быйыл шүкир, қулағымыз питегене тыныш. Енди сенин алдына үлкен бир жумыс пенен келип
отырман.
— Айта бер. тартынба, шеше.
— Қартайдым. Келин жумсағым келеди. Қысқасын айтсам,
келин алыўға шама жоқ .Келте жип гүрмеўге келмей, еплеп
отырған х.алымыз бар .Бирде табамыз, бирде таппай' қаламыз.
«Ж умагүл деген жас жигитлерге қалын малсыз қыз әперетуғын
болыпты» деген данғара бизин аўылға да тарқады. Сол ушын
балама: «Жумагүл апана барып арзы.-аўхалымызды айт» десем,
«уяламан» дейди. Ақырсоны шыдамай өзим шықтым. Ен болмаса, жасымды сыйлап, бизин балаға алды менен әпере гөр дейин
деп, қонсымыздын қалаға балық артып баратуғын ешегин сорап
алып, минип келип отырғаным. Ендиги жағы өзинде, шырағым.
Кемпир сөйлегели берн қабағы биресе түнерип, биресе ашылып, гейде көзлерине ж ас келип отырған Жумагүл бирден мыйық
тартып күлди.
—Ж үдә жақсы, шеше, әперемиз.
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— Сөйт, шырағым.
— Назарымбеттин қәлеп жүрген қызы бар ма екен. өзинен
шақырып сорайық қәне.
— Ж оқ, сорама, шырағым. Ол сеннен уялады. Өзи уялшақ
бала. Мен зорлап әкелип отырыппан. Аўылда Шернияз деген дайыларынын (менин урыўлас ағаларым екенин түсинип отырған
шығарсан) Улбосын деген қызы бар. Өзи де уўылжып писип
тур. Балам сол қызды жүдә жақсы көреди. Қатар-қурбыларынан сорасам, қыз да баланы тәўир көретуғын усайды. Сонын менен әкеси Шерниязға барып «сондай, сондай, қуда болайық»
десем, (олар да бизин балаға иштейли) «Бурынғыны
айтпайман, тек еки бузаўлы сыйыр, бес кийим тап та ала ғой»—дейди. Оны табыў қайда. Ол түўе көйлекке, елдин қэде-қәўметине
түгимиз жоқ. Болмаса қыздын ана сүтинин
ҳақысы да бар.
Оны айтқызбай-ақ бергизер едим.
Кемпир шыны менен сөйлеп атыр еди. Жумагүл бираз ойланып:
— Жақсы, шеше, келистиремиз,—деди.—Ҳәзир 196 шы деген
статья бар. Ол бойынша қызларды малға сатқан да, мал берген де жазықлы болады. Мүмкин, өзим барарман- болмаса аўылыцыздын ақсақалына қатты тапсырып жиберемен. Егер, қыз
қэлейтуғын болса балан қосылады.., Бирақ, екеўин де оқыўға
жибергиземен.. .
>
— Менин балам еле түркменше сөйленкирейди, оқыўға алар
ма екен? Төрткүлде миллети, тили таза қарақалпақ
болмаса
оқыўға алмайды деген гәп тарқады. Бизйн аўылдан бир қазақ
қонсымыздын баласы миллетим қарақалпақ деп өзгертипти дейди.
— Ондай болғаны ырас, бул миллий
сиясатты
бурмалап
жүрген душпанлардын иси.
— Илайым, алаўызлық болмағай, шырағым. Ал есигиме келин түскенин көрсем, Назарымбетимди қайда жиберсен
сонда
жибер. Мен өлсем де қайылман.
— Өлимди ойламан, шеше. Ҳәзир заман ҳәммеге тен, жақсы
болып баратыр. Сизди өлтирмей, узақ жасатыўдын да илажы
табылады.
— Олай болса түк өлгим келип жүрген жоқ, қызым.
Бул жигерли кемпирге кеўли толған Жумагүл даладан Назарымбетти шақырып келди. Қызыл жүзли. баспақ,
муркнлы,
ийинлери кен, ж ас жигит ишке кирерин кирсе де, анасынын қапталына келип, ҳаса таянған анасы сыяқлы төмен қарап отырды.
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— Жигит деген бундай тартыншак, натық бола ма екен?—>
деди Ж умагүл.
Назарымбет оннан сайын буқты.
Назарымбетжак, өз апан ғой. Уялмай-ақ қой,—деди кемпир
баласына.
Жумагүл асықпай отырып, баладан аўылдын қәзирги жағдайын, ақсақал менен батрашкомнын қалай ислеп
атырғанын
сорап, әстен-әстен сөйлетип, сонынан ҳәмме аўылдын жақсы келешеги қәм сол жақсы турмыс ушын жас жигитлер менен қызлардын не ислеў кереклигин түсиндирнп, баланын көз алдына,
жайларын қала сыяқлы дизбе қатар салған аўыл, арасында қызық ойын-заўықлар, әжжеленген ақ жайдан киркп-шығып атырған балаларды,
қызларды елеслетти.
Жигит басын жоқары
ал д ы .. .
Кемпир Жумагүлдин сөзлерине қуўанып, қалтанлаған басын
күш пенен иркип, қайта-қайта ийзеп мақуллайды.
Олар кеткен сон «адам деген кенип кетсе зәқәр жутқанын да
бнлмейди екен-аў.. . Ҳаял- қызлардын басына не таслар туспеген, не зулымлыққа көнбеген. . . Бурын маған бул турмыс елеспесиз, ҳаяллар ушын қәлиплескен нәрсе деп есаплар
едим, ал
ҳәзир өткен турмыс жабайы турмыс сыяқланадк..» деп Жумагүл бираз тисленди. Сон Баймуратовтын кенсесине кирип, кемпнрдин айтқанларын қысқа баянлап, «Қара терен» жаққа барып қайтыўға урықсат сорады.
Баймуратов азғана ойланып турды да суўықлаў жуўап берди:
— Узақ жолды мақсет еткен ақыллы жолаўшы астына ат
тийиўден алақайлап шаба бермейди.. .

16

.

Төребай аўылга келип, М ТС жөнинде окружкомнын бюро
қарарын ҳәм Жумагүлдин айтқанларыи хабарлағанда, есигкенлердин ҳәммеси танланды:
— М Т С деген не бәле екен? !
Төребай өзннин еситкеилери бойынша түсиндирди.
Бирақ
ТО З шыларда «М ТС темиршинин дүкәны1» дегекнен басқа түсиник пайда ете алмады.
«Уста дүзелмей ел дүзелмейди», «Енкейип келин болған елатынын ғамын жеп, устахананы бизин жаққа ысырған Ж умагүлге рахмет» . . «Жүз сомын болмасыи, жүз досын болсын дегек
1Темиршинкн устаханасы—дүкаи деп аталган.
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|сы» . . . «Басқалардан бурын пайдамызды туўрактуғын больтпд ы з.. .»
' «Бахытлы»лар оз-ара мине усылай ғаўқылдасып жүрди.
М Т С жөнинде көп билетуғынлар да табылды.
—М Т С деген жаны бар темир екен... Ол өгизсиз, адамсыз,
кәрамат пенен жүре бередимиш. Ким де ким онын еккен дақылын жесе, ишсе, басына шақ көгередимиш.. . көзден
айрыладымыш .. .
Ҳеш қашан өзлеринин мийнетсиз жерден дақыл өндирип көрмеген дийханлар бул гәплерге де инанып ж үр д и .. .
Бәҳәрге таман Төребай қалаға барғанында Александр Александрович Козлов деген рус жигитин ертип келип:
— Бул жигит болажақ М Т С тын бас устасы,—деп таиыстырды аўылласларына, сөйтип олар аўылдын келешеги жөнинде
узақ әнгиме баслады.
Жасы отызлардын әтиранында жүрген бул
рус жигитинин
жайдары минези, әлпайымлығы аўыл дийханларына әллеқандай жыллылық, жақсы сезим туўдырды.
Онын менен дийдарласып, сөйлесип кеткенлер Төребайдикинен шыққан сон алысыраққа барғанша да шыдамайды. Гүнкилдилери еситиледи:
— Илаҳийда мийнеткеш көринеди.
— Кишипейиллигин айтпайсан ба?
— Бул М Т С жигиттин қолларын абайладьщ ба, рас, шөккиш
урып темир ериткен қоллар.
Төребай Турымбетке сыбырлап:
— Қонақ жолда, «аўылында муғаллим
бар
ма? деп сораи
еди. Жатарға шекем зериктирмей,
бирге отыр, қосшым,—деп
өтиниш қылған еди.
Сол бойынша Турымбет ҳәммеиин сонына шекем
гидирдн.
Александр онын сыртқы пишининен кәсибин шамалап билди.
— Сиз муғаллим болсаныз керек?
Турымбет русшаға онша түсинбеседе, жүзи бурыштай қызарып «аўа» деди.
Александр русша менен өзбекшени араластырыг. сөйлер еди.
Турымбетти көп қысындырмапын деди ме,
мүмкиншнлигинша
өзбекшелеп Төпебайға:
—Ж олдас Председатель бул күтә қуўанышлы,—деди өзнп ерқин тутып. 1921-жылы бәҳәрге Түркстан Ц К сынын тапсырмасы менен агитбригаданын составында ҳәзирги окрисполкомыныз
жолдас Ғафуров днлмашымыз болып келгенимизде, жергиликли жигитлерден муғаллнмди аўылдан түўе қаладан
ушыратыў
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қыйын еди. Қөрдиқизбе жан.а дүзим қанша нарсеге еристирген(..
— Оған шекем қәйерде ислегенсиз—деди Турымбет
аўзЫн
буўғандай үнсиз отыра бериўдин есабын таппай.
—Бурын Сормова заводында ислегенмен. 1920-жылы мепи
Түркстанға жиберди. Соннан баслап Ташкентте иследим,—деп,
ол Турымбеттин қашшаннан бери муғаллимлиги, үйинде кимлери бары менен қызықты. Сораўларына жуўап алғаннан кейин:
—Мен сизикинде болсам мақул ма?—деди, Қозлов күле шырай берген қәлпинде.
Ешейинде мойынтаўлық ететуғын Турымбет
қысынды ма,
ямаса албырады ма, сәл қызарып:
— М ақул, —деп салды. Төребай қуўанғанынан
күлип қоя
берди.
— Көплеген қонақ атқарады деген усы, Турымбет иним. Бизикинде ж ас балалар болған сон қысыныспаға түсе медепотыр
едим. Тамақ жөнинде қысьтнбан, туп-туўры үйге келе берин.. .
Турымбет Александрды ертип келгенде Гүлбийке кемпирдиц
бети қырыққатланып, бирақ, жалғыз баласынын билип ислегени
усы болғанлықтан қарсы келеалмай, тек бир нтәрт қойды:
—Үйде шошқаньщ гөши желинбесин!
Александр кемпирдин не айтқанын өзинше шамалап «яқшыана» деп, күлимсиреди. Ал, Турымбеттин анасын толық қуўатлағанын сезип, қулағына аўзын басып сыбырлады.
— Қапа болма, мугаллим, бул жөнинде мен сенин жүзинди
төмен етпеймен, бирақ, шошқаны асыраў пайдалы ғой, ҳәр жылы
нешеўин туўады жаныўар. Ҳеш гәп, еле сен түўе анамыз да түсинеди.. .
Оныц бираз сөзлерине түсинбегени ушын ба, ямаса анасыныц
онайсыз гәпи ушын қысынғанлықтан сыбырлыны еситпей қалды
ма, Турымбет үндемеди, солай болсада жүзи жыллы едм.
* * *

Өткен түнги келисим бойынша ТОЗ ағзалары Александр мемен бирге М ТС қурылатуғын жерди көриўи керек
еди. «Үлкен
жай» да бнринши болып оянған Орыибай болды, Ол Қалий менен қарсы есикте туратуғын еди. Дәррнў Қалнйдин
қапысын
урды.
Қалий кийннип атыр еди. Азан менен мени басқыламақшы
екен деген ой менен Қалий иштен даўыслады.
— Билемен, Орынбай көсе, билемен, Түсинде басьщнын саўтанақ жери қалмай, жүн шыққанын айтаж ақсац.. .
— Оннан да зорын көрднм, бала. Түс
кийели болады. Ец

366

www.ziyouz.com kutubxonasi

\
жақсы көретуғын болғаным ушын саған
айтпақшыман, шық
далаға.
) Қалий тез шықты.
\ — Мен кеше көп нәрсени ойлап, бир ырым
менен
жатып
едим, түс көрдим.
■ — Не түс, жақсылық па? .
— Не болатуғынын билмеймен. Бүгин түсимде кешеги келген, «М ТС жигнттин» қолтығында гелледей ай көрдим. Тап қушақлап алып туп-туўры усы «үлкен жайға» әкеле атыр.
— Пай айттын-аў сен де.
—•А ўа, жора, аўа. Гелледей бир бөлек
айды иркилместеы
әкелип усы дәлизге қойды ма де, әлем жақтыланып кетти. Қуўанғанымнан ҳаўлығып ояндым.
— Сен де тығынын баспай сөйлейсец-аў. Аспаннан ай түеерме, оны алған киси өзгеге берер ме.
—Ҳ аў, мен өтирик сөйлеп ол «М ТС жигит»тен ғәрезим барм а?.
— Ҳәй, келте, неге инанбайсац?—деди даладан отын қушақлап киятырған Турсын.—Қарац, күн жылытып бәҳәр басланыпты.
— Әне, айттым ғой, усы «М ТС жигит»— ицде кәрамат
бар.
Өзи менен бәҳәр әкелген.
Аўылымызға
бахыт болар, сирә—
Орынбай баладай қуўанып, Қалийди
далаға
қарай сүйреп
жөнелди.
— Ҳә сений, қуршацқы қатын. Егер сол араласпағанда жақсы түс екен, ўақ бузды,—деўи менен Қалий тисленип, Орынбайдыц жетегинде жуўырып кетти.
— Ямаса кеше кеште электр деппе бир нәрселерди айтқапытүс болып ендимекен?
— Қәйдем,бала.
Олардыц даўрығына ҳәмме оянды. Ҳақыйқаттан
да далада
бәҳәр кейпи бар едн. Өткен гүздиц ерте суўығанынан қысы менен бираз тарыққан ТОЗ шылар бәҳәр кейпине қуўанысып, далаға шығып тур едн. Турымбеттин үйинен үш адам шықты.
Олар Төребай, Турымбет ҳәм Александр
еди. Үшеўинин де
ийинлеринде бел. Ж аланбас бийдай сабан ренли шашлары азанғы қуяшқа шағылысып, желкилдеп, сәдеплери илиўсиз ески сур
шийнелинин шалғайлары бәҳәр шамалы менен артқа қайтарылған Александр, алда киятыр.
Т О З ағзалары «М ТС жигиттин» алдына шығып
қоршалап,
шоғьш бузбастан аўылдын шығысына қарай бағдар алды. Александр тап олардыц ески танысларындай-ақ әжик-гүжик сөйлесип баратыр.
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— Биздеги бир шешилмей атырған мәселе,—дейди Сейтжак
— Байлардын жерлерин толық тартып алыўға мүмкиншилик боимай атыр.
;
— Аўа, а ў а .. . Александр қосшым,—деп Орынбай да оны н$анапайлады.— Гилек өнимдар жерлер еле Дүйсенбай менен А/ажан байда.
I
— Былайынша қарасак, бизди байлардын баяғы езиўи, азық
аўқатты солардан алып, қазыўын қазамыз,—деди Қалий.
Дийханлар, жабырласып, арза етип атырғаны ушын қысынды ма:
— Жоқарыдан бай, бардамлыларға белдар салып қысыў керек деген тәртип бар,— деди Төребай.
Александр дийханлардын ойларын жуўапсыз қалдырмады:
— Р К П (б ) Орайлық Комитетинин сиясий
бюро мәжилисинин қарары бар. Қарарда Орта Азия республикаларында жерсуў реформасын жүргизиў жөнинде
айтылған.
Жергиликли
шараятларға байланыслы усы нәрсе қарақалпақ автоном областымызда еле қолға алынбай атыр. Азғана сабыр етинлер, ҳәммеси шешиледи. Ҳәзирше М Т С қура турайық.
Олар аўылдын күн шығарындағы ушы-қыйырына көз жеткисиз кенисликке шықты.
— Қаранлар, қанша партаў жерлерге ийеснз,—деп Александр
белин ғырт еткизип, жерге шанышты.— Усы кәрадан М Т С қурылысын басласақ қалай қарайсызлар?
— Суў шықпайды бул жерге,—дедн Қалий.
— Бизин қолға алайык деп атырған исимнз
Кегейли түўе
жер асты суўларын аспанға атлықтырады. Ал, ҳәзирше қурылыгты дәрьянын тасқын суўы да баспайтуғын бийнгиректе салғанымыз жөн.
— Бизик аўылға сеии Жумагүл жиберди ме?— деди Орынбай
ишин дүбирлеткен сораўды бергенше шыдамай ҳәм «айтып жибер» дегендей Турымбетке қарады. Турымбет
төмен
қарады.
Александр Турымбеттин не ушын төмен
қарағанын анғармай,
сораўды да еситпей, шинелнн қапталындағы шөпликтиц үстине
таслап, дөнгелек жағалы тоқыма жүн көйлеги менен жалан бас,
қолына белин алды ҳом турған жерине домбық үйди.
Екди онын қасындағылар да қарап турмады. Бәрн шешиннп,
кийиклерин бир жерге үйди. Александрдын көрсетпеси бойынша Төребай менен Сейтжан шыжым тартты, басқалар шыжымнын нзп бойынша бел-кетпенлери менен узын шубай
шаппық
ислеўге киристи...
Сгскеге таман олардын нзнкен Бийбайым бир гүзе қатық пенен келдн.
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■ I — Иске сәэт, азаматлар!
\ Бул дәстүрге қаныц Т О З шылар Бийбиайымды қоршап алды.
Биринши кесе қатықты Сентжан Александрға усынды.
'Александр симирнп ише сала қалтасынан пул шығарып берди:
' ■— Ҳақьщыз.
Дийханлар шуў ете қалды.
— Аўылда қатық. сүт сатыў айып болады.
— Аўылымызда ондай дәстүр жоқ,—деп Бийбиайым
Алексадрға қайта-қайта басын шайқап. Т О З шылардын балалардай
таласып күтә иштейлилик пенен өзлери қуйып қатық ишкеннне
ыардыйып.— Ише беринлер, тағы әкелемен,—деп атыр.
Бул пейли кен аўыл адамларына Александр айрықша ырзашылық пенен күлимлеп, шеп қолы менен шашын. өрленкиреп
жиберди де, биринши домбық урылған кен жазық далаға узақ
нәзер таслады.
***
Бэҳәрге қараса Салый устанын жумысы гүжип, устаханасынан шықпас, соннан келген аўылдын гүллән керек-жарағын соғьш үлгере алмас еди.
Александр тек Салый устанын ғана емес, пүткил
аўылдыц
мүшкилин жекиллетти. Қолы ҳәр тәреплеме өнерли жигит екен.
Дийханлар көмир жеткерип турса болды: бел ме, кетпен бе, орақ
па, ҳәттеки, ец қыйыны пазна қуйыў ма, бэрин
ислей береди.
Аўзы-басы ғожалақ-ғожалақ күйе болып, ис көбейип кеткен ўақытта. я көрик баса алмай, я оттағы қызған темирин ала алмай,
шыр-пыры шығатуғын Салый уста Александрдын шэкиртиндей
болып қалды: көбинесе көрик басады, ал көрнкке темир таплаў,
согыў Александрдыц исине айналып кетти. Қалайда барлықис
жылдам исленеди. Ҳақ кеўил, бул мийнеткеш жигиттиц дэслепки
қәдеми ҳэммени ырза етти.
М Т С салынатуғын майданлықтан тырнақ орны қазылыў менен бэҳәрги егиске таярлық ислери де теннен күшейди.
Жанадан егис жерлер де ашыла баслады .. .
Әўелги күнлери Төребай Турымбеттиц анасы менен сөйлесип
егер үлгере алмаса, Бағдагүлге дән тарттырып турыўды тапсырып кеткен еди. Дән бираз қэҳәтлеў болғаны ушым кемпир берип
жибериўте қыйланып, өзи дигирман тартатуғын болып алды.
Бир жола кемпир өзиниц отырма дигирманына ун тартып
атыр еди. Александр көрип қалып, қасына келди де кемпнрден
руқсат сорап, тартқышты услады. Айландырмақшы болды. Знл
екен, «ҳүў!» деди тартқышты бирден айландыра алмай.
— Ана, қалзй күшин жетип атыр? !
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Кемпир түргелди. Александр ыүмкмн болғанынша
кемпир
түсиниў ушын жергиликли тилде келешекте бундай қол мийнети
болмайтуғынын, аўылда орталық ун қараз салынып, ол М ТС та
трактордын күши менен айдалатуғынын айтып атыр. Гүлбийка
кемпир түсинбей, оған днгирманды көрсетип: «дигирман яқшы,
яман?» деп қояды.
— Яман.—дейди Александр.
••
— Келин керек, келин. Балаға айт,—дейди кемпир.
;
Александр оны түсинди. Турымбет келгеннен сон сорады:
— Не ушын анана аўыр дигирманды тарттырып қойыпсан,
неге көмек бермейсен?
Турымбет жергиликли халық арасында еркек адам ушын дигирман тартыў намыс болатуғынын, ондай еркеклерди адамлардын «қатынек» деп атайтуғынын айтпақшы болып еди, тили тығылып қызарды. Онын әлле нәрселерге
қысынғанын
билип,
Александр дигирмаинын ояқ-буяғына қарап-қарап алып:
— Бузып қайтадан қурайын ба?—деди.
— П ускай,—деди Турымбет келте ғана.
Александр кемпирди шақырып алып, дигирманды қайтадан
түргелме етип қурыўға келисти.
Ертенине, дигирманиын ун түсетуғын уясы кепкеннен кейин,
Александр дигирманды урман-пурман тақырлатып айландырды.
Шашлары селкилдеп турған бул жигит бир қолы менендигирманнын аўзына дән қуйалмайды екен. Кемпир уўысы толы ж үўери қуйып жиберди. Дигирман Александрдын қолында зырзыр гүрилдеди. Кемпир шад, шақалақлап күлиў менен тур. Мектептен ҳәзир ғана келген Турымбет дигирманханаға кирип, ҳайран қалып мыржыйып тур еди, женинен услап.
— Крути. крути,—деди Александр оған тартқышты
усынып.
Турьшбет ўаҳаҳалап күлип, қашып кетти. Александр оны қайтадан жетелеп келди.. .
Тамнын ишине өзгерис кирди. Александр ағаш таўып келип
үлкен кәт соғып, төрге қурды. Бунда екн бойдақ жатады. Барабара оған кемпир де үйренди. Тегаран ылас болып
жатырған
жер болса, Алексапдр сыпырып таслайды ямаса
Турымбетке
сыпыртады. Ҳәптесине бир сипсе усламайтуғын кемпир баласын
аяғанлықтан ҳеш бир төсекте гирбен қоймайтуғын болды. Александр кнйим жуўыўға шорқат еди. Егер,
кемпир көйлеклерин
жуўып берсе, бир шийшеге ыссы қум толтырып, астақтанын үстине қойып, ыссы нптйше менен ысып-ысып тегислейди. Оқыўдаи
келгели кийимлери, жыйрық-жыйрық болып жүретуғын Турымбеттин көйлеклери, шалбары сымға
тартқандай
тегислепип қалды.
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\ Аўылда дигирман жетиспейтуғын болғанлықтан
ҳаяллар
Аул үйғе көп келетуғын еди. Базда Александрдын дигирман тартып атырғанын көрсе бетлерин сызып, «өйбей, өйбей» десип зып
береди. Ол Ҳаялларға көп қарай бериўге тартынып, дигирманды
бийтаныс ҳаял гүрилдетип атырса, дигирманханаға нәзерин де
салмас еди. Бир сапары, тулымлары есилген, ири денели, қызыл
шырайлы, қара қаслы, кен манлай бир қыздын дигирманханаға
кирип баратырғанын көрип, қапыға жақынлаған жерде бирдеч
иркилип жүреги гилк еткендей болды. Әтирапына жалт қарап,
адам жоқ екенин сезсе де келген пәтинде және ишке
кирип
\ кетти.
Кемпир онын жумыстан келетуғын ўақтына чай демлеп қойған еди, чай ишип отырғанда да дигирман оныц басынын ишинде айлаиып атырғандай. Тартқыш «шақ-шақ-шақ» еткен сайын,
жүрегинде бир нәрсе шатнап баратырғандай сезилип, чайын
онлап ише алмады.
Усы күннен баслап ол дигирманныц пәтли гүрилдеп тартқыштыц «шақ-шақ-шақ» еткенин еситсе, сол қыз емес пе екен деп, қулағын салып өтетуғын әдетти шығарды.'
Сөйтип жүргенде, Турымбет пенен түсте шығып баратырып,
сол қызды гезлестирип қалды.
— Нурзада, аман-саў бармысан—деди Турымбет қызға.
Қыздын қара қаслары ериксиз қағылып, ийнедей кирпиклерм
төмен қадалды. Александр Турымбеттин бул сораўында сыр бар
ма дегендей, қарап еди, ешейинде қызға жолықса пәрўайы
пәнсери болып өтип кететуғын жигит мақтанышлы пишинде:
—Ж ақсы ма?—деп сорады Александрдан.
— Ҳымм!—Александрдын жүзлеринде әлле қандай кеўилсизлик пайда болғанын Турымбет сезбеди. Бирақ сол күннен баслап Александр Нурзадаға бурынғыдай
ынтық бола бермеўге
өзинше қарар етти. «Бәлким, оны Турымбет жақсы көретуғын
шығар. Мен олардын
алысып баратырған отына суў
болып
қуйылмаўым тийис...»
Деген менен ол жумыстан үйге қайтысын, шан басқан жүзиндеги ойнақшыған жаўдыр көзлери дигнрманға киятырған
кепшикли ҳаяллар арасынан Нурзаданы излей
бериўин, бәри-бир
тоқтатпады. Өзнне жәрдем бергени ушын ба, ямаса бәрҳә ағаштай қақайып, үйдин ҳеш бир машқаласына айланбайтуғын улы
Турымбетке үй жумысык ислетип, базда отын
жарғызғаны
базда от жақтырғаны ушын ба, дигирманга келип гезек күтип
отырып қалған ҳаяллар менен әнгимелессе Гүлбийке кемпир:
— Бизиц Турымбеттин жорасы «М ТС жигит»
жақсь: жигит
ек ен .. . —деп сөз қылатуғын болды.
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• Сслай етип Алексаидр аўыл арасыида «М ТС
атапып кеттн.

жигнт» болып

***
Арадан көп ўақыт өтпей, Александр аўылдын үш-төрт адамы
менен Төрткүлден ақсайлар, плуглар, тырмалар алыл қайтты.
Бул жағдай биразлардын ишегине қоз салды.
Дүйсенбайдын геўкеўи менен Мәмбет молла цайгадан тиришеленип:
— Агаш гүндесиз еккен егин мәкириўге айналады,—деген
өсегин қайтадан гүжитсе де, өсектин кимнен шыққакы жәнебелгисиз қалды. Деген менен биразлар бул өсекке исенди де, өзлеринин ағаш гүнделери менен бола берди. Ал ТОЗ шылар болса
плуглардын жерди тереннен сүретуғынын көрип. егинлердин. зор
болатуғынына қуўанысты. Плугларды сүйрейтуғын
өгизлерди,
атларды айрықша баққыға қойды.. .

17
Турымбет өткен сапары қалаға— Жумагүлге барганда Дүйсенбайдьщ «барып бир көрин, не дер екен» деген тапсырмасы
бойынша барған еян. Жуўмағын елеге шекем Дүйсеибайға айгпай жүрипти. Барды ма, бармады ма. ямаса Жумагүл оны қуўып жиберди ме, ол туўралы Дүйсенбай билиўге қызығады. Себебм, Турымбеттен Жумагүлдин кейпин билсе, ислейжақ ойлары
бар е д и .. . Өзи барып сораўға батына алмайды. Бәрқулла
қолындағы қусы болып жүрген Турымбеттин
үйине Александрдын келип жатыўы онын аяғына урылған гилти жоқ кисен болды. Жазы-қысы бир ен бөздей болып жататуғын
еки үй ортагындағы ақ соқпақтын үсти гөнерип баратыр, усы боҳәрде шөп
басып кетиў хәўпи бар.
Ол бир рет Жуманияз ләўзени излеп таўып алып Турымбетти аўзына қаратып бериўди өтинген еди. Турымбет жарғыныи
бир қулағына бас урып келсе де, ләўзенин ғфрқытқаны себеплл
келдим деп айтпады. Турымбет енди айтқанына жорта бере ме,
жоқ па, бул жөнинде Жуманияз ләўзе келип ҳәм хабарламады.
Соған қарап «Турымбет маған өз-өзинен келди»
деп, қуўанып
жүргсн Дүйсенбай Жуманияз ләўзе кешиккен сайь:н, «неғайбыл
түнде бунын гүмин шекпесе болар еди»
деп қорқатуғын еди.
Турымбет жоне хабарласпан бийдәрек кеткенге «мейли, өлтирсин» деп турады да. «хаў, қоя гөр, онда бергенлерим күннп кетеди ғой» деп, ҳаўлығатуғын болды.
Ҳәккедей сақ ҳеш қашан алжаспайман деп жүретуғын Дуй372
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сенбай цыстыц күни және бир алжасцан
еди. Бул алжасығы
еле есииен шықпайды. Дән план ушыи қыстын күнлерги ура қараспада арқадағы топардан келген динханлар қырманыныц қасына көмип кеткен бир ура тарысын таўып алды. Ҳәмме нәрсени ерки менен берип жүрген адамға бул өлимнен жаман пэнт
еди. Бирақ оған да сумлық таўып қутылды.
—Алақойынлар егис баслаиарга таман тухым ушын бережақ
едим .. .
Ал Александр келгели, әсиресе
ол Турымбеттикине қоныс
басқалы Дүнсенбандыц жан-лйиине от түсти. «Нэлетийлер неге
хабар алмайды», деп сөгинеди. Түн ишинде уйқысын
бузған
адамды ийттен бетер жек керетуғын Дүйсенбай түнлерде уйықламай, тышқан тысыр етсе де «усы
Шанияз емес пе?,»
«Жуманняз лэўзе ме екен?» деп, басын жыландай көтерип және дастыққа қояды. Өзинен өзи жатып «япырмай алла!
Өли төсекке
киргеннен сон да унқыдан бездирдин» деп ҳәр қапталына гезекме-гезек аўнайды.. .
Далада мйт үрди. Дүйсенбай орнынан тура сала қапыға ж ақынлап, тын-тыилады. Бнреў киятыр. Ийтке бир нәрсе тасласа
итимал. «күшим-күшим» деген даўыстан кейин ийттиц шабаланғаиы басылды.
Сырттағы кисинин аяқ алысынан-ақ танып, тәмбини тайдырып, киргизип алды.
— Әй, алла, басымды сүргинге салдыц-ә! Бейиштен орнымыз
болса иалымас едик,—Аўзы басы танылған Шанияз супы сарсылып, төсекти қармаланып барып жанбаслады.
— Араны ашып жибердициз ғой, супы?
— Сврама, со р ам а.. . — Шанияз супы еле солығын баса алмай отыр. Онын бул келисине қәнәәт етпей, Дүйсенбай
тыпыршынып, онын келиў себебин билгенше асықты;
— Супы, сөйлей отырса?
—Ийшанымыздь/ц абройы зор екен.—Суўпы сақалын сыйпзды.—Арж ақ бержақтан күш биригип атыр. Мен Әмиўдәрьяныц
қубласына өтип, ийшанымыздыц тапсырмаларын
орынлайман
деп көбирек иркилдим. Үш жүз алпыс оўлийе жайласқан Гэнеде1 болдым. «Қара қапы» әўлийеге бардым, ҳэмме жерде ийшанымыздын атын еситкенлер орнынан ушып тура береди. Иишаннын өзи ашық айтпаған менен олардын жоқарыдан қолы бары
ырас па деп сездим. Әцгимелери соған уқсағаи. Ираннан жәрдем бар қусайды. Гөнедегилерден де соны ацладым.
Г ө н е —Туркменстанныц

ҳәзирги Гөне-Ургенч районы.
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— Тек адам жыйнадын ба?
— «Қара қапы» әўлийеде жүзлеген бес атар көрип қайттым.
Соны бизлер аламыз.
Дүйсенбайдын аўыр бойы азмаз
жениллескендей
болды.
Көкирегин кернеп «үҳҳҳ» деп созды.
— Жуманияз ләўзе менен Мәтжан мықыры келди ме?—деди
Шанияз супы.
— Келмей атыр. Келемиз деген ўәделерин жутып кеттиме деймен. Түнде ийт үрсе солар ма екен деп, шала уйқылап басым
зил, мек-зен!
•— Ал, енди, мен усы киятырғанда олардын мәкан жайынан,
«Жинишкенин» тоғайынан киятырман. Жоқ!
— Олар былтыр-ақ Порлы таўдын арқасына қарай жылысты
»ғой.
— Ийшан маған усы сәрсенбиге жет деп еди. Бүгин сәрсенби.
Бир күн кешиктим. Бирақ, көр дегенлерин көрип, бол деген жерлеринде болдым. Ийшанымыздын саған тапсырмасы мынаў: Сен
Лдўзе менен Мықырыны таўып, ақылландыр, олар жас гезлеринде Қасым ийшаннын мектебинде оқып жүрип, бир-еки шаппатын жеген екен. Сол ушын дық сақлап, өз алдыларына бир төбе
болып жүр. Онысын қойсын. Түбинде мақсетлери бир болғансон
суўлыдқа таслай бермеснн. Айт. Олар түўе Барлықбайға шекем
ийшанымыз не айтса мойын бурмайды.. .
— Ийшанымыз Жумагүл туўралы не айтады? Еситиўиме қарағанда Жумагүл абыройлы болып баратырса керек. Қалада
жас қызларды мектепке жыйнатып атырған усайды .. . «Қаратерен» жаққа барып қайтқан дейме?
— Оидайды сорап не қыласан? Биреў «Жумагүл сөйтип пе?»
десе «өтирик» деўди билмейсен бе? Сен де сөз қылсан, халық
инанғыш! Онын абыройы өсе береди. Сенин не ушын жайынды
мектепке бергенинди ийшанымыз бирден-ақ түсинди. Бирақ, аз
ҳәрекет етип атырғанына кейип
атыр. Аўылыкнан
адамлар
таярла. Бир орыс уста келипти деп. еситтим бе? . . Айтпақшы,
сизин а.ўыл ақсақалынын өзге миллеттен
екенин неге умытып
баратырғанына ийшанымыз жүдә қатты ашыўлы... Хожанияз дегенин қандай пәмсиз адам
өзи... «Қарақалпақ,
қарақалпақ
деген сөзди неге бөрттирип жүрмейди.
Айт бөрттирсин. Болмаса нйшанымыз наразы болады. Қой, болар, тан атып баратыр,
кеттим!. .
Үй ийеси Турымбет жөнинде кеўил қапашылығын айтпақшы
еди, үлгере алмады. Шанияз аяқларынын
ушынан сылт-сылт
басып шығып, ерик бағынын арасында байлаўлы турған атына
минд.ч. Дүйсенбай
үнине кирип
«Жумагүлди ийшаиымыз не
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ушын «Қара терен»нен аман қайтартқан себебин сорамаппан-аў»
деп, жамбасына бир урды.
Азанда о«т Турымбет жөнинде және ойлады: усыньщ өзи айнып кеткен жоқ па? Оқыўдан келгенде бир өжетленди. Сонынан
онғарылды.
Қалаға
барды,
және
бир
бәле
тапты,
Жумагүлге жибериў
қәте болған
жоқ па усы,
мына бир
орыс адамды -сол үйге киргизген қудайдан бийүмитти антсана! ! . . . » Ол ори бери ойланып көрип, қайтадан анықлап
сөйлеспесе, жигиттин кем-кем қашықлап баратырғанын сезди. Сол
ушын түсте бир таўық сойып Турымбетке
мирәт салды.
Турымбет, онын менен жекке отырсам тағы мийимди айландырар
деди ме, мектептен шығып киятырғанда алдынан гезлескен Хожаниязды ерте келди. Үшеўинин ортасында бир-бирине
ҳәл салыспа, тек ғана М Т С жөнинде онгиме болды. Бирақ гәплердии
арасында Турымбет Александрды да қосып отырды:
— Мийнеткеш, ақыллы рус екен.
Олар Хожанияз екеўи бир-бирине түсинетуғын еди, ал, Турымбеттин озге гәп қозғамай ақыллылық пенен сақлық еткенине ҳайран болып, кеўлиндегилерин ортаға салып, ашылыса алмады. Солай етип, бул сапары Хожанияздан бетер Турымбет пенен ашылысып сойлесе алмағанына Дүйсепбайдын пүшайманы
артып, ертенине түсте 'Гурымбетти үйине қайтадан шақырды.
*Бул иретте ол үйинде Александрдыц жалғыз күтип отырғанын
сылтаўлап, кетип қалды. Дүйсенбай енди қасарысты. «Гөрге де
бармайсан. Жылаўын қолда. Алып қашып көр, аўызлық жағьщды айырсын» деди тикленип. Ақырында, төртинши мирәтке Турымбет жалғыз келиўге мәжбүр
болды.
Бул да түслик гезн
еди. Ҳеш ким Дүйсенбайдикине киргенин көрген жоқ. Қөргенда
де мектепке қонсы үйден ким гүманланады?
Тамақ пискенше олар соқта ойнады. Турымбет утыла берди.
Онын кеўли пүткиллей басқа жақта екенин сезген Дүйсенбай
жортаға бир утылып еди. Турымбет онын көз көреки утылғанын билип:
—Есап емес, —деп соқтаны жыйнап алып, қайтадан бөлди.
— Жуманияз ләўзе тутылыпты!—-Дүйсенбай қолындағы бес
қағазды маклайынын алдына жайды ҳәм соқта арасыиан сығаланды. Турымбеттин жазық мацлайыкда жынрық пайда болғанын сезип:
—Алты қал менде—деди де ғарғанын алты
қалын жерге
таслап жиберди.
Александрдыц пүткил елдин келешеги, М Т С, социализм, коммунизм ҳаққындағы әнгимелерине елигип жүретуғын Турымбет-
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тии ҳәмме нәрееден гүдери үзилгендей көзлери тынып, Дүйсенбайдын жерге түсирген қағазын кесиўдин орнына:
—Алты қалыц жоқ болса жети қал менде,—деп қайсы қағазды услағанын анғарман, ғарғаныц дузын жерге таслап қойды.
Дузды көрип утылатуғынына көзи жеткенликтен бе, ямаса
онын албырап қалғаны ушын ба, қолындағы бес қағазын жердегилерге араластырып жибернп:
—Ләўзе геўек адам. Басы бас емес, малақайға қәлип,—деди
Дүйсенбай.—Адамныц нәмәрти өзи менен турыай жолдасыи әшкара қылады.
— И лаж жоқ па, енди? — Турымбет суўық дем алды.
— Қорықтын ба? — деп күлди Дүйсенбай. Турымбеттин жүзи қәдимги күйине түсти.
— Қорықпа, ҳәзирше ол аман. Егер тутылып қала қойса ҳарамлық ететуғынын билер ме екен деп, сынап атырман. Билсен
бопты. Оны тутылмайтуғын етиў кврек. Жәрдем сорап жүрипти.
— Енди қойса болмай ма екен. Бир жерге барып ТО З ға киосе ким биледи. Александрдыц айтыўы бойынша еки-үш жылдьпғ
ишинде тракторлар көбейип, «арба», «гүнде», «мойынтырық»,
«тиркис» дегенлер, тек аўыз еки айтып жүретуғын керексиз зат
болып қалады, жерди 'трактор сүрип, егинди трактор егетуғын
болады. Сондай күши бар кенес ҳүкиметине қарсы турып еси жоқ
па екен? Көрсем түсиндирер едим өзине.
— Сол тракторларыц, М Т С ын, бори де өтирик нэрсе. Абайсиясат деген бола бередн. Тек халықты инандырыў ушын ислея
атырған нәрсе. Жансыз нәрсе жер сүрип, егин егип келИстире ме?
Бәри шайтаннын иси. Ондай жерден алған егинниц өзи ҳарам!
Дийханнын қолы қабармай ишкен тамақ мәкириў дейди моллалар.
— Мәкириў болса өзлери неге қолыи қабартпай, уялмай ишип
кслди? Бәри бийкар!
—Сени М Т С орыс қатырып баплап, мийине қурт болып түскен екен. Бәри бир, сен Жуманияз ләўзениц тақымына көкмар
болатуғын адамсац. Бир мүшенди суўырып алмай жаздырса,
басым садақа.
Турымбет жэне албырады.
— Баяғыда Жумагүлдиц алдына барып па едиц?
— Үйи жансын онын!
— Өзпи бил. Ол туўралы да Жуманиязға бир жуўап берерсен.Ал енди,. Қалий келтениц қызын аласан ба? Я Мәмбет молланын қызын аласан ба?
— Ақылым ҳайпаи.
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— Шақырғанда сөйлесейик, дегеним усы еди. Телпегин менеи
ойласып көр. Әрманда өлип кетпе! Қысқасын айтқанда, меники
ўажыбаты ийман, халықты ҳәм оқытатуғын, ҳәм узақ өмир сүретуғын жолынды айтып атырман. Түбинде адам деген жер
томпайтатуғын мақлуқ! ®ли арысланнан тири тышқан артық.
Турымбеттин тамаққа иштейи кемейди. Пүткил денеси аўыо
тастын астында езилгендей сүйретиле, бир қолын жерге таянып
орнынан тикенди...
* ##
Турымбеттин турақсызлығына уўы-зыйы қурыған Дүйсенбай
азанда күтилмеген жаналық еситти.
— Салый устанын керигин жыртып дүканын өртеп кетнпти...
— Таза плугларды жоқ етип, баққыдағы өгизлерди әкетип
қалыпты...
Дүйсенбай бул ҳәдийсеге өзинше баҳа берип, усы әтирапқа
Жуманияз ләўзенин келгенин түсинди.
Дийханлар бул ойқанды ислегенлерди таппай зер-зебилликте.
«Егер ертенге шекем табылмаса, меннен де гүман етиўи
мүмкин»: деди өзинше Дүйсенбай бас қасып ҳәм кеш болғанда
өз жайына — мектепке от бериўди ўйғарды. Солай етип, аўыр
жатарда далаға шығып жән-жаққа қулақ салып тур еди: «Дүйсенбай!» деген сыбырлыны еситти. Уйқылап кеткеним жоқ па
деп, көзлерин уўқалап, жан-жағына қарап, қаўын қарақшысындай биреўди көрди.
— Жақынла бери, неге қорқып турсан?— деди жансыз қарақшы тилге келип қыбырлап.
Дүйсенбай түйе таўықтай талтанлап қасына барды.
—Ҳәзир «Ж аиа жарған» жаптьщ сағасына жет!
Бай айланып үйине кирди. Ойласарға адам жоқ. Күткен адамы келсе де бойы аўыр. Ошақтын басында бир чайник чай демлеўли тур еди. Суўып кетипти. Бир кесе қуйып алып лық-лық
симирип, муртын, алақаны менен сыпырып жүрип, үйдеи шықты.
Онын қайда кетип, қайда жүретуғынын өмирлик қослас болғалы сорап көрмеген ҳаялы, ол кеткен сон есикти нштен илип
жатып қалды.
Уәдели жерде бағанағы шақыртыўшынын бир өзи зенирейип
тур еди. Қасына жақын келип жулдызлардьщ жақтысы менен
оньщ балтырын ораған ақ пайтабасын абайлады. Бирақ ол Дүйсенбай жақынлаған сайын артына бәсип-бәсип бир түп жьщғылдын қасына иркилди ҳәм «ыҳым!» деп қырынып жөтелип еди,
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дөгеректеги қараўытцан жыцғыллардын, шенгеллердин түплери
сытыр-сытыр етип, астыларынан зонқ-зонқ етип тақыр жераеп
көгергендей, биреўлер көтериле келди. Бай қоршаўда қалды.
Әтнраптағылардын ҳәммеси жарақлы едн, базыларыныц қапталына асыиған қос баўларынан сүйек саплы пышақлардын гүмис
бурандалары жылтырап көринеди. Қимиси мылтық асынған.
Қийимлери де ҳәр қыйлы. Ҳаял жаға бешпент кийгенлери де бар.
Дүйсенбай олардын түрлерин көрип, неси екен деп, ойланып
турмады. Себеби қәммесинин де еркек екенлигии нши биледи.
Ҳаял жағалы бешпент кийгенлер де еркек қәддилерин дүзеп тур.
Ийегиндеги сақалы қалыц, елиўлердиц шамасындағы мурты
жоқ биреўдн көрип, супыма екен деп, ойлады. (Супылар муртын
қырдырып, сақалын қалдырады). Бирақ бул малақай орнына,
түйинин ецбеклигине қойып, шаршы тартқан. Дәстүрде бундағй
жастағы адамлар ақ териден тысланған жатақ малақай, я қураш кийиўи тийис. Бай кийимлерине қарап оны онбес-жигирма
жастағы бала жигит пе деп шамалады. Қим өзи бул? Егер айқасып қалғанда, қайсымыз женер едик деп, ийинлерине қарады.
Оныц ийини онша кец емес, жүдә әлжуўаз, билеклери жицишке,
бармақлары аш ишектей сылынып қалған биреў. Бойы да орташа. Қалғанлары да ҳәр қыйлы. Ишинде бир ақ теректей узыны
бар. Ол бойы ыенен ҳәммени басып кетежақ болып тур. Оны
бирден таныды. Бул Жуманияз ләўзе еди. Басқаларыныц кийимлериниц өзлериники емес екёнлигин, гейпарасыныц сақалларынын да анық сақал емес екенлигин ацғарды. «Буған замаи
айыплы. Бәлким, булар гилен байлар шығар, мақсымлар ма,
молла ма, ийшан ба, ул&ма ма, қудай билсин, ямаса иштен
қартайып жаслайынан кеселбент болған бнреў ме екен»—дедм
бойы ҳәстедей Мәтжан мықырыны абайламай. Ал буны шақырған шабарман өзи менен қапталласып тур еди.
— Қәйерде сөйлесемиз?—деди оған бай. Әдебинде өзин лсүдэ
қорқынышлы тутқан бай оннан жуўап алмастан бурын бир өкшеден айланып, әтирапындағыларды және көзден өткерди. Соа,
Жуманияз ләўзеге қарады:
— Шақырғап екенсизлер?
Түйенин мойнындай иймейген дәпец Жуманияз ләўзе байдыц
ийннне қол салып «отыр» деген ишарат пенен төмен басты.
— Өзлериниз неге отырмайсызлар?—деди енсесине минген
аўыр күштен айбынып. Ҳәмме кейин серпилди. Жылдам-жылдам •
жерге отырысты. Әдебинде албыраған менен бай бул адамлардын ҳәрекетлерине өзинше сын берип тур. Ләўзениц даўысы
•өзине ылайық емес, майда еди. «Қатын даўыслы еркектен сақла»
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деген, деди де, оныц надурыс ҳәрекетине, бассынбақшы болга*
нына ишинен наразылық билдирди, бирақ сыртқа шығармады.
Шөкке түсип отырды.
—■ Дүйсенбай, келген себебинди ишиннен билип отырған шығарсан?—деди Жуманияз ләўзе.
— Қайдан билейин. Ме.н ондай ўәлий емеспен. Маған ҳеш
ким түсиндирген жоқ.
—Қәне Мәтжан мықыры, бир түсиндирип жпбер!
Жуманияз ләўзе, кисинин бойыпа сын таққаиды қоясан ба,
ж о қ б а ?!—деди тикейип турғанынын өзи ләўзеннн отырғаны мснен барабар Мәтжан мықыры шинкилдеп.— Өзпқ түснндирсен де
болады. Мен түсиндирсем де болады, бирақ бул байдын ақылдан қуры алақан емес екени ҳәммеге мәлим. Түн ишинде кисинин мазасын киси ала берменди ғой. Сонын ушын ези барлығын
түсинип отырған болыўы керек деп шамалайман.
— Гәптин қысқасы жақсы, неге сен соза бересен. Қәне, Дүйсенбай, сен кимликсен, соны айт. Бизликписен, ямаса оларлықпысан?—деди Жуманияз ләўзе гәпти шорта кесип.
— Сизлерлик болғанда кимлик болғаным, оларлық болғанда
кимлик болғаным, мен түсинбедим? Бирақ бир қудайлықпан.
Рәсиўли ҳақ, Мухамет пайғамбардьщ үмметимен.
— Сен жалатай адамсан, сақлық етемен, исламға пайда
келтиремен деп, жайьщды мектепке бердин. Қәне, биз көрген
пайда?—деди Ләўзе пәтли.
Дүйсенбайдын тили тамағына тығылды.
— Неге қамыстай қалтырайсан? Сендей қорқақ адамнын
жанын жәҳәннемге жибериў керек. М Т С қурылатуғынын неге
хабарламадын?—Жуманияз ләўзенин даўысы қалтырады.
— Оллагер билмей қалды м .. . Онын үстине өзлеринизди келер деп күттим. Егер бир қасық қанымнан кешшениз бир нәрсе
айтар едим .. .
—Бар кештик. Өлимлик болса да айт,—деди Мәтжан мықыры.
—Әй, Мәтжан!!! Бийлик етиўге ким ерик берди саған?—деп
Жуманияз ләўзе ашыўланажақ еди:
— Минскей, сизлердин өзлериниз алаўыз адамларсыз,—дедн
Дүйсенбай пайттан пайдаланып.—Сизлер менен бас қосыў жанға қәўипли. Бүйтетуғын болсаныз, бир-биринизге аўыз салын
тарқасып кетесизлер. Қөрдиниз бе, бир-биринизге мии тағып.
бир-биринизди сөйлетпейсиз. Мен Жуманиязға сораў берсем
Мәтжан жуўап береди. Болар елдин балалары бирин-бири батыр
дейди, болмас елдин балалары бирин-бири қатын дейди. Усыннан
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тартип, аўыз бнршнлнк болды ма? Өзлернциз келип хабар алмас*
тан мени гүпакарлайсыз?..
Тым-тырыслық.
Дүйсенбай орнынан тнкейип кетти. Әтирапын тандырдай қоршағанлардын ортасында шыр гүбелек айланып, борин иишнен
санан шықты. Олардын алаўызлығы антылғаннан кейни тым-тырыс болғанынан үмитленнп сөйлей баслады:
—Мен бэрнне түхннемен. Бирақ сизлерди буидай ҳалда ^еп,
ойламағанман, баяғы көтерилистен сон түсннген шығар деп еди.м,
енди де кеш емес. Ишицизден бир оданбасы сайлаў керек. Сол
ел деген жерде өлип, тирил деген жерде тирилнў керек. Маған
да басшылық керек. Сол оданбасыға орынбасарлар белгнлесецпз де жақсы болар еди. Баяғы Тәжим мурттын ислеген қәтесн—
орынбасар сайламағанлықтан болды. Өзи оққа ушқан ўақытта
усы арацыздан басшы болар адам табылыай, басқыға ушырағансыз. Әне, бул жарамайды. Соиыц ушын өзлериниз ойланып телпегицизге кецеснп көрицлер. Нурымбет ахун қамалғалы ыдырап
кеттициз, билеснз бе соны? Мениц айтайын дегеним: Қасым ийшаннын тапсырмасы. Ендиги жағыида соныц айтқаны менен жүриў керек.
— Керек емес!—дедн уЖманпяз ләўзе жекирпнпп.—Бцз сенксн Қасым ийшан менен арамызға дәлдэлшы бол деп отырғанымыз жоқ. Билесец бе, баяғыда Төребай ел басқаралмай аўылға
масқара болады деп едиц. Бэри керисипше. Қасақана машыншынын ҳаялын да қатарға қосып алыпты. Сен неге сол ҳаялды қатынлыққа айттырмадыц?! Дүньясы көп ҳаял еди. Байы жоқ қзтын, ж ас жигитке қармақтай қабады. Өзице тиймесе, Турымбетке
неге әпермедиц? Ешек!
— Ол қатын Турымбеттнц бурынғы мурындық енеси.. .
—Ж ап аўзыцды! Дэлил керек емес! Аўылыц орыс аўы.т болып баратырғанда, сен не деп сөйлейсен! Қеше плугларын дәрьяга таслаттым. Сол орысыц мылтықлы жүре ме, билип бер. Кеше топылайық десек мылтығы барма деп ойладық.
— Мылтық ол түўе Турымбетте де бар ғой.
— Билемиз. Ақсақалда да бар. Бизге сол уста орыс керек болып тур.
— Яқшы, бнлнп берейин. Бирақ, инилерим, мени азмаз тыцланлар. Ец болмаса усы өз арацыздан бир одан басы сайлансын.
Ойтакып көрицлер. Ал енди, ойлағанда да ҳәр кпм көмешнне
күл тартып, жақынын гөэлемесин. Дыянатлы, аўзыпыц дуўасы
бар, обал-сзўапты ацғаратуғын, оныи үстине қатал, күши ҳэммеден басым биреўди ойланыцлар. Ҳознр бнлесиз бе, Қасым ий380
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шан жарақ таярлап үлкен атланысқа шығажақ
болып атыр.
Бөлингенди бөрн жер деген. Қасым нйшанға қосылыўды және
бир ойланып көрицлер.
— Дүйсенбап, билгишсине берме!
— Тебе-төбе болып жүриў, ез адамларыпа алып топылыў өзлерипнзге зыян, басшысыз бнр нс ислеўге болманды, түсиинплер!
Ҳ-эмме самсаз. Дүйсеибайдып сынағысы келди ме, ямаса айтылған кенеске олар ойлана берснн деди ме, көп иркилмей араларын ашып:
— Көрискенше хош, жигитлер!—■ деди де, мәрт қәдем менен
кетпп баратыр еди:
— 'Гурымбетке бек бол, ол айныса сен де тири жүрмейсен,—
деп даўыслады Мәтжан мықыры изинен.Ояў жатпасан суўдын
астьшда қаласан.
Дүйсенбай артына қарай қарай кетти.
Бир жағынан олардын услап қалып азап бермегенине қуўанса да, шигиннин қамырындай ыдырағаи, бир-бирине ийттей
ырылдасатуғын бул адамларға иши ашып баратыр. «Әй, нәмәрттлер! деп бир гүнк етип, бәлким менин жасымды сыйлаған шығар, ҳәм ғамымды жейин, ҳәм көмек бериўдин жолын табайыи»
деген ой менен үйипиц қасына келип иркилди. Жәи-жағына ойланып қарады.
Лйнала жым-жырт. «Ж аца жарған» ныц саға бетинде ғана
гүцкилдилер еситиледи.
Тац атыўға мейиллене жақ. Анда-санда шөже қораздыц қырылдап даўысы шығады.
— Ьас сақытламасам болмас екен!
Ол үйнғ.ен май дүцкесин алып шығып, класс жайына кирдн.
Парталарға бир, май дүцкеге бир қарап алып бирден серпипсернин жибердн. Соц шырпы жақты...
#* *
Лаўлаған өрт жалыиы әйнектен сағым түсирди.
— «Ҳа Дүйсеибай, түргел, өрт кетти, ҳа Дүнсенбай!»
Асығып, шешине сала атлас көрпеге оранған Дүйсенбай еле
ояў жатыр еди. Бул даўысқа дәрпенбедн, тек муртынан күлди.
Өрткс жыйналып қалған адамлардыц дүрсили көбейип күйгелек биреў:
— Ўяй-ўай, нсаиларын болса турыцлар!— деп, әйиегнн сыпдыражақ болып «тарс-тарс» урған соц барып «ҳаў, бала, ҳаў
бала, не дейсен? Не болып қалды?» деў менен тырдай жалацаш
далэга жуўырды.
/
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Ьул ўақытта барлық парталар жанып, класстын төбеси орта-?
сына тусип, енди Дүйсенбай жатырған өжиреге жармасып кияч
тыр еди. Дүйсенбан жаланаш күйинде албырап жүрип биразларға көринди ҳәм аяғына қоз басылғандай асығып қайтадаи
ишке кирип, бөз ыштанын кийип, қолына бир шелек алып шықты. Ҳәмме ҳәрекетте, зыр жуўырысып, өртке суў қуйып жүр едч.
Бул да араласып кетти. Бирақ ол нешше рет тәкирарлап «ўаҳўаҳ!»—деп, сөгинсе де муртында күлки, ишинде ўақты хошлық
бар еди. Сол ушын аяқлары да женил. Бирақ, онысын ҳеш ким1 е сезднрмеди. Сәл саўасын танқан гезде: «Усы ақылым менеи
қср болып жүрмен-аў» деп өз-өзинен масайрап, сессиз күлип
алады.
От оширилген гезде адамлар бирден басқы тапты.
— Суў-суў!.. жыққын-жыққын!..
Быйылғы бәҳәрде Кегейли бираз суўлы еди. Аўыл бетки раштан жыққын кетипти. Жалтыраған суў саркырап, аўылды басыи киятыр. Үлкен баса бас енди басланды. Қыбырлаған адам
Кегейлите қарай жуўырысты. Дүйсенбай бул ҳәдийсеге оннан
сайын қууанышлы еди. Шыдай алмай, аўзын алақаны менен
басып селк-селк күледи де басқалардан қалмай алға жуўырады.
Бәҳэрдин биринши айы болған менен еле суў қаймағы муз
еди. Аўылды басып кетиў кәўпи туўып тур. Кишкенеден келип
Қалий жуўырғыш екен. Ол биринши жетип келип жыққынға
бел урып еди, бели бойламай өзи алдына ецтерилип, Қегейлнге шомп етип түсип кетти.
Төребай менен Александр ийнлерине бел салып қатара жуўырысып киятыр еди. Александр келе
сала Қалийдыц изинен
бой таслап, музлы суўда жүзип кетти.
Сонын арасында издегилер де жетип үлгерди. Ени жигирма
адымға шамалас жыққын Кегейлинин суўын бурып, сарқырап
ағып тур.
— Сабырлылықты сақлан!—Төребай жыққынға абына келип
қалған адамлардыц алдын кес-кеслеп турды.
Александр Қалийды баладай қылып қолына көтерип келип
'Геребайға:
— Үйине жеткериў керек,— деп рашқа жатқарды. Еки адам
көтерип кетти. Александрдын үсти-басынаи музлы суў сүмеклесип жерге сорғалап турса да кетпеди:
— Жолдаслар, ҳәмме изге қайтып, көтергеницизше қада ҳәм
шөп таўмл келицлер!— деп буйырды жыйналғанларға.
Көзди г.шып жумғанша ҳәмме зымғайып тарқады. Оған ше*
кем ези де тынбады. Сыртқы кийимлерин шешип алып сығып,
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каигадан кийди ҳом жағаға жақын қурғақлықта қулыперецн
шығып жыққынға баеатуғын шөп шаўыи жүрген Төребай менен
Сейитжаннын қасыиа келип, қолына орақ алып, шап орыўға түгип кетги..
Демнин арасында қадалар да тайын болды. Енди бул қадаларды жыққынға ғаз-қатар қағып, өрине шөп салыў керек, сонда ғзиа ағыс иркиледи. Суўға ким түседи деп, турмастан:
— Ғ\әне Төребай, қадалардын ушын шаўып ҳәзнрлен!— деп,
Александр жыққынға секирип түсти ҳәм өзи сияқлы бойы ири
Турымбетти қасына шақырып, қолына балта услатты:
— Мен услап тураман, сен урасан!
Ж ағада қарап турған адам болмады. Кими шөп қушақлап,
кими қада сүйреп, кими алысырақтан топырақ арқалап киятыр.
Дүйсенбай жыққыннан алысырақта қап пенен топырақ арқалаи
киятырғанларға:
—Тасый ғойынлар,—деп тур.
Хожанияз да келип қалған еди, ол не ислердин есабын таппай, суўық суўға түспеўдин ҳийлесин ислеп, арман-берман жуўырып, қонышындағы қамшысынын ушы тирсегин сабалап тур.
...Төребай қызып кеткен еди. Ҳәр келгенде ярым қап топырақты дүрс еттирип төгип жыққын менен қурғақлықтын арасында ҳәммеге бас болып жуўырып жүрипти. ҳәмме қара тер.
Жыққын уллы сәскеде байланды. Қандектен, топырақтасығанлардын да, шөп тасығанлардын да батпақлыққа батпағаны
шамалы.
— Қане, енди тез үйлерицизге қайтып жылыныцлар,—деп,
Төребай ҳәммениц қайтыўына урықсат бердп.
Бул ойқаннын айыпкерлери түстен кейин изленди. Төребай
менеп Александр келип жаға менен көп жерге шекем жүрип
керди. Әтирап быжнаған ат излери еди.
— Меницше, усы аўылда сүйенишлери бар,—деди Александр.
Төребай басын қасыды. Ҳәзир екеўден екеўи ҳештене шеше алмайтуғын болған соц, олар үлкен жайға келди. Бул жерде дс
адамлар өз-ара ҳәр кимди айтысып, ҳәр қыйлы болжап атыр
екен. Булар келип қосылды.
— Д\еницше усы иске Дүйсенбайдын қатнасы бар,— деди
Бийбайым бирден. Адамлар ац- тан болып тур еди.
— Сеники ҳаялшылық?— деди орта бойлы шымыры денели
бир дийқан.
— Не ушын ҳаялшылық?
—Мектептиц пәтиги алысып атырғанда өзин
зорға оятып
алдық. Егер билсе өз жайы алысып атырғанда журттан бурын
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данғара салып шықпас па еди?— деп және сол шымыры денелн
дийқан жеиислик бермеди.
Дәлилге ҳеш ким дыррықшылық ете алмады...
Бул хабарды еситкен Дүйсенбай және қуўанып. езине бурын»
ғыдан да бетер исеним туўдырыў ушын жоғалған плуглардыц
Кегейлинин ултанында екенин айтиақшы болып турды да, сонынан «ҳайдан билдиц?» десе не қыламан деп, үндемеди.
Бираҳ буған Қалий анықлық киргизип,
кеше Кегейлиге
суўға батҳанында аяқларына темир тийгенин айтты.
Александр Кегейлиге қайтадан сүнгип көриўге мәжбүр болды.
Қалийдин гәпи ырас шықты. Онын айтқан бағдарынан плуглар,
тырмалар табылды
Бул онқанлар «Бахытлы» ларды жолдан ирке алмады. Мек»
тептин төбеси қайтадан бастырылды. Александрдыц басшылығында классқа скамейкалар соғып қойылды.
Аўылдын күншығарындағы аланда жумыс бурынғыдан да
қызып. М Т С тиц жайлары ушын дәслепки дийўаллар жүргизилетуғын тырнақ орынлары қазылып, жерлер тегисленип, сәўир самалы менен аппақ шан бурқылдап аспанға көтерилиўин
тоқтатпады.
Дийханлар жададан егис жерлер ашыўын даўам етти...

Аспанда тырнақтай булыт жоқ. Қуяш жарқырап тур. Самал
да жағымлы. «Бахытлы аўылынын» ҳәр бир үйинен шыққаи
адам күн шығысқа қараса, ала шацғытта ислеп атырған М Т С
қурылысшыларын көреди. Сол ушын кеўли бузықлар ғана күн
шығысқа қарай алмас еди.
Дүйсенбай мектепке от. берип, ақыллылық ислегенине және
мақтанышлы еснеп, «өз ўақтында аўыл-елдин ағасы, елтирн
тоннын жағасы болғаным бийкар емес екен»—деп, бетин күн батысқа алып, далада ойланып, желкесин қасып турып-турып,
Турымбеттин кемпирин көрип қайтыў ушын
баратыр еди, соқпақтын ернегиндеги бир түп ериктиц шақасы ақ қой терисинен
қыстырғышлы дегелейин илип қалды.
— Әй, нәлетий,— деп ол жоқары қарады.
Ақ қураштай дөнгеленип үстине дөнген ерик ағашыныц ақ
гүллери көзлерин қамастырды. О л.усы ўақытқа шекем абайламағандай тацланып көзлерин билеги менен сыпырып:
— Көтерип нәлин еккенде көгермейтуғын нәрсе тепсецы шыққан соқпаққа қалай көгерген?—ә? япырмай-ә? Адамлар сыяқ384
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лы жер—әм өзгергенбе?»—деп ояқ-буяғын
айланды. Өзинин
ерик бағыиа бурылып царады. Ғарры ерик ағашларында ҳәр
қренде, санаўлы гүллер көринеди. «^й, мынаны көзге күник қылғанша шабыў керек екен?... Тоқта, бнлип алыў керек, бул маған
дерек пе, я Турымбетке дерек пе?»—деп еки үйдин аралығыи
көз бенен шолды:—«Турымбетке дерек, шабыў керек... Әи, усы
еркк ағашына неге сөйлеп турман. Қаўиили. Әбди жоқ болсын.
Айтпақшы, Мәмбетти неге жиберип алмайман».
Ол аяғынын ушына мцнип аўылдын шетиндеги гөне сайдыч
ернегнне салынган жайға бир көз таслады. Өткен жылы басына жыйналган бояны аўып турған бул жай Мәмбет молланикн
еди. «Ери аўған ешектей болып ҳалыпты— аў» деп гүбирлеп,
алды- артына бир ҳарап алды да, таса-таса менен сол «ери аўған» жайға қарай асығып кеттн...

18
Басы жоқ истин акырыда болмайды.
Жумагүл азанда кенсесине кнргеннен кешке шекем ҳешҳандай саўа ўақыт таппас. Келиўшилердин изи үзилмейдн, оны гоокружком, гэ окрисполком шақырады, гә ол комсомол комитетннин мәжилислерине қатнасады. Кеште үйинде отырып, бүгин
нендей ис питиргенин еслеп өзине өзи есап берип қараса, устақанлы ҳештене көз алдына келмейди,
бассыз, ақырсыз өмнр
ғалма ғал, мисли бир дөнгелекти айналып жүргенге усайды.
Әллеким оған, «бир қарлығаш бәҳәр әкелмейди» деген еди,
сол есине түссе, өзинен өзи күйинип тисленеди, бнрақ белгили
баслы бир иске бас жип тағалмайды.
Китаплар оқып өзнн толқытқан ойларға жуўап излейди, ҳешх<ерде ҳештене табалмайды. Бир күни ол ески газеталардын
биринен, Владимир Ильич Ленин Шығыстын мусылман ҳаялқызларынын ўәкиллерин қабыл еткенде Надежда Крупскаяга
«Ен төменги қатлам көтерилди, енди бизин елимизде
социализм тәмийпн етиледи» дегенин оқып қалды-да, қайтадан терен ойға шүмди: «Бул қалайынша, қайткенде иске асады? Ме»
нз қылыўым керек?» ҳәр күни
усы сораўлар
үстинде бас
қаткрып бирден жуўап тапты,
«ҳаялларды
жумысқа тартыў
керек. Бнзде барлық ҳаяллар жас балалы. Оларды не қылады?.
Әўеле балалар ушын бала бақша ашыў кереК. Қолы босағаи
ҳаяллар, әлбетте. жумыс ислеўге келиседн. Сонда қандай жумыс бар оларға?»
Ол жоне көп күн бас қатырып, ҳәрқыйлы жумыслардын
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түрлерин көз алдына келтирдн. ҳәзпрше бәри нақолай, ҳаял*
ларды қызықтырмайды. Барлық ҳаял ушын ен қолайлы, ҳәр
бир ҳаял ушын, бала шағасы ушын әрман
ететуғын бир жумыс бар, бул машыншы болыў. Әлжан
суўшыныц ҳаялындай
машыншы болыў. Өз балама өзим кийим тпксем, өз кийимимдн
өзим пишсем, өз ериме өзнм кийим тигип кнйиндирсем деп қызықпайтуғын ҳаял қалмас.
Усы ойы басына келиўи мәттал Баймуратовтыц кабинетине
кирди. Секретарь оны асықпай тынлап. ҳәрқашанғысынша салдамлылық пенен жуўап қайтарды.
— ЖУмагүл, жәрдем көрсетиў ансат. бирақ ҳәр исти қалай
баслаў онша қызық емес, қалай
питкериў қызық. Әўеле усы
жағына ой жуўырт.
Ол және ойланды.. . Қаяллардыц басын бириктириў ушын
соцғы тапқан онларынан артық бприәрсе есине келмеди.
Интернатқа барып Муханов пенен келисип қаладағы ҳаяллардыц дизимин алыў ушын балаларға тапсырма берди де.
Окроно Мәжитов пенен келешектеги балалар бақшасыныц оркын танлады. Бурынғы Нурпазар баққалдын жайы қолай деп
табылды.
Буннан сон бақшаға қойылатуғын
ҳәрқыйлы
үскенелер
ушын. ойыншықлар ушын Терткүлге адам жиберилди,
Оған шекем машнншылыққа бирнеше ҳаялларды қызықтырып, ҳәтте ис көрсетиў керек. Оны да биреў үйретиўн зәрүр.
Әлжан сүўшыныц ҳаялы Улжанға барған
менен
ол яқшы
дей қойса не жақсы, оиын үстине машиншылық онын күн көрис кәсиби басқалардыц машиншы болыўын жақтырмаўы да
итимал, егер келисе қойған жағдайда, өз машинасып басқалардын үйренбеген қолларына услатпаўы да мүмкин.
Сол ушын ол бир базар күнн өз пулына бнр «зннгер» машинасыи сатып алып болып Улжанға келди. Ол ырастанда Ж умагүлдин шамалаған жеринен шықты:
— Снцлим-аў,—деди ол бирден қызып.—Ашығын айтқанныц
заўалы жоқ. Қайсы киси өзине гөр қазады. Қәснбнмдн өзим*
нен басқаларға үйретсем, машыншы көбейсе мениц тнгмп сатқанларымды ким алады? Жоооқ, бул қосығыц дым ғана келиспейди, синлим.
Жумагүлдин ишек-силеси қатып күлди.
— Жецге, түсикши мени, гилен ҳаялларды бирнктирип артель
дүзбекшимиз, гилен
ҳаяллар
бирге ислеймнз, сонда сен ҳозиргиннен көп табасан. Тигиў машинасын-әм бийпул беремиз,
шыт-шебнрди-әм бийпул беремиз.
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— Ал, баллзрға кнм қарайды?
— Огапда илаж бар.
— Балларды жыйнап аласызба?
— Нурназар баққалдыц жайын билесизғой. соны тазалатып
ҳәклетип қойдық. бир бөлмесин баспүкил саған беремиз, ҳаялларға ыашина тигиўди үйретсек, және бнр бөлмесинде баллар
бағылады .Қим саған шәкиртликке келсе. тек олардыи баллары бағылады.
Улжа.н үлкен көзлерин сүзип бирақ ойлы пишинге кирди.
Бул Жумагүлди дәмелендпрпп түргелиўге қолайласты:
—Женге асықпай ойлан, еки-үш күниен хабар аламан я өзин
жолығарсан,. Бир «Зингер» алып қойыппан, мынаўыцнан анақурлым жақсы.
— Балларды ким бағады?
— Қызларгүл бағады.
Ж умагүл еле Қызларгүл ыенен келпспеген
еди, аўзына
қалай түскенине өзиде х.айран, ал Улжанныц мақуллаў белгисинде танланғанын көрип, ырастапда, Қызларгүлди үгитлеў
керек деди ишинен.
— Қызларгүл келистиме?
''
— Келнспесе өзим бағаман.
— Басқа
нслерин менен бола бер, мен үйдеги менен-әм
мәсләҳәтлеснп көрейии.
Ис бирнәўйе жақсы бағдар алғанына қуўанып Жумагүл
үйден шықты-да, және ойланды: ҳаялларға әўеле балабақшаны көрсетиў керек .Қатай келтириў ыүмкпи? Ҳ а, және бир
кызық ойлап табыў керек. Бәлким, қайтадан бпр пьеса таярлаў керек болар.
Соған өншен
ҳаялларды
шақыртамыз.
Изинен ҳаялларға
үскенеленген балабақшаны
көрсетемтп.
Ойыншықларға көзп түскен балалары ҳаслан кеткиси келмейди. Бала неге қызықса, тилегин орынламайтуғын ана б а р м а ?.. .
Ал, сонда қандай пьеса? Бурынғыны тәкирарламаў керек.
Пай усындайда жазыўшылар болса е д и ?..» Ол усы ойы мснен Мухановқа келип еди; ол кецсесиииц алдында тур екен.
— Ҳешқандай ойланатуғыны жоқ,—дедн ол Жумагүлди
қысқа тыцлап болды да. —Халықтыц өз өмиринен- аламыз.
Мәселен, Әлжан суўшынын қызын оқыўға қалай жнбергенн.. .
Ол болмасада толып атыр. Қалаға келгели өзиц нешеўин көрдиц, солардын бирин герой етпп аламыз. Ҳаял роли керек болса базбаяғы өзкн бар.
Жумагүлдмц кеўлнндегнси табылып өзин басты.
*— Ал енди, Ж умагүл, сениц жолыца қарап шығып едим,
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иште мәжилис басланайын деп атыр, комсомолға жаиадан
агзалар қабыл етпекшимиз.
Ж умагүл интернаттын комсомол шөлкемнмде бюро агзасы
еди, кеше ескертилгенине қарамай, басқаларды күттирип қойганына қысыиып ишкерилесе, президиум столында Қоразбековтын да отырғанын көрди. Қудайсызлар уйымынын баелығы неге шақыртылғаны оны танландырмады.
Биринши болып, узын бойлы, сүўен жағында тулымлары
салбыраған. мурынлы, көзлери шүнгиллеў бир жигит кирди.
Үстинде қолдан сырылған сарғыш гүпи, ақ бөз көйлегмнин
ноғайы жағасы илинген, қара қурашы қолтығында.
Комсомол шөлкеминин секретары ушып түргелип киргеп
жигиттин өмир баянын, арзасын оқып болганы сол еди, Қоразбеков шырп етип сораў берди:
— Ҳәй бала. тулымшағын не?
Жигит қызарды.
— Қашан алдырасан?—деди бир бюро агзасы.
— Жалғыз анам бар. Сол бир жан сойып алдырамыз деп
еди, ҳәзирше сойыслық табылман атыр.
Жигиттин ырасын айтқанына отырғанлардын биразы күлимсирел қойды. Қоразбеков күлмеди, қызды.
— Не өзи? Ийшаннын я, молланын тухымымысан? .
— Ж оқ, ага,—деп, бала кесип жуўа.п
берген менен, гәпин
даўам ете алмай тығылып, бетине қан тепти.
Ж умагүл сораў берди:
— Комсомолға не мақсет пенен кирип атырсан?
—Ленин исине садық болыў ушын,
жамай душг.анларын
қуртыў ушын. Оқыў ушын. Елди қорғаў ушын...
— Биреў зорлады ма?—деп. қосып қойды интернат комсомол шөлкеминин секретары— Ж оқ, өз тилегим менен кирип атырман.
— Қимде сораў бар?
Сораў бериўге асығып отырған Қоразбековқа жгн енди.
— Қудай бар ма, жоқ па?
Жигит иркилип турып, мурнып жеци менен сыпырып қойыгг
әете, ғана жуўап берди:
— Ж оқ, дегенди еситип жүриппен,
— Еситип жүрсеқ бе, я жоқ па, ашып айт?
— Ж оқ.
— Шығысы тексерилген бе?—деди отырғанлардьщ биреўи.
• —Аўа тексерилген. Интернатқа келгенине бир жыл болды,
—деп жигит ушын секретарьдын өзи жуўап берди.
388

www.ziyouz.com kutubxonasi

‘■ 'Ч Қәне жнгит,—деп жыйналысты Қоразбеков бийлеп кетти.
— Сен цудай жоқ дедиц, оны не ыенен дәлпниллейсен?
— Ант иш десецнз ант ишеыен.
Арақ ншесец бе?
— Ишнп көрген нәрсем емес.
— Әне, сен нағыз диншил жнгит екенсен. Усы ўақытқа шекем арақтан қашыя журйў—бул диншилликтиц белгиси. Қәне,
мынадан уртла.— Қоразбеков қалтасынан бир шийше арақ шығарын столдыц үстине суў ишнў ушын қойылған кесеге бир жутымдай қуйды.— Қудайсыз болыў ушын шошқаныц гөшин ҳәм
жеў керек. Мә.ишип жибер,— Қоразбековтын ҳеш ким менен жуг
мысы жоқ, ҳәттеки жән-жағына
қарамастан
кесени жигитке
услатты. Жигнт кесени қолына алып, ийискеп көрип,
мурнын
жыйырса да, қысынғанынан не екенине қарамай ғылқ еткизди.
Сонынан бнраз ўақытқа шекем шақалып, көзлериниц жасын сьи
пырды:
— Буныцыз зәҳәр емес пе?
Отырғанлар күлди.. .
Әне, ҳақыйқый қудайсыз комсомолец.
Мениц сораўым
питти.— Қоразбеков ырза болып, шийшесиниц тығынын тығып
қалтасына салып қойды.
Көпшиликтин пикирн бир жерден шығып, жигит қабыл етилди. Келеси гезектеги жигит кирместен бурын Ж умагүл:
—■ Аз ғана иркиле турыц,—деди тикейнп,—Менинше, қудайсызлығын билиў ушын арақ ншкизип көриў пүткиллей надурыс
жолдас Қоразбеков. Сиз. арақты бизин жағдайымызда жана нәрсе деп қарамац ақыры. Ақыбети неге әкелетуғынын
түсинесиз
бе? Бүйтсек көп жасларды қатардан шығарамыз,
адамларды
қашырамыз. Ҳәзирги көргенимиз ақыры болсын, жолдас Қоразбеков.
— Тоқтатыў мүмкин емес!—деп Қоразбеков
өрре турды.*—
Арақ ишиў ҳәзир жана дәстүрге айланып баратырған
нәрсе.
Қөкнарды қуртыў керек. Гүллий зыян. Араққа келсек, бизин командирлеримиз ишетуғын еди. Бир комиссардыц ишкенин де
көрдим. Сонда бмзлер неғе ишпеймиз? Бизде бурын болған ба?
Болмаған. Себеби не, ислам динн жол бермеген. Ал сениц менен биз динге қарсы адамлармыз. Динди ен жайдырмаў керек.
С-ол ушын арақтын ншилнўи зәрүрли нәрсе. Қимде-ким комсомолға кирсе, бир-бир уртламнан ишип, қудайсыз екенине исендирсин ақыры. Мен комсомол жөнинде айтпай-ақ қояйын. РҚ П
(б) нын 1921-жыл сентябрь Пленумыныц қарарларын оқыған
болсаиыз итнмал.
Онда көрсетилиўинше-:
партияға, ҳәттеки
кандидатлыққа қабыл етиўде қапдай киси болыўьша қарамас-
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тан, диншиллердин, айтнанларынын бирин орынлап
жургенлер
алынбаўы тийис. Моллалардан сорасан, арақ ишпе, намаз оқы,
дейди. Арақ ишпеген адам, намаз оқыған адам диншиллердин
айтқанын қылғаны емес пе? Әлбетте, диншиллерге бойсынғаны,
— Сиз сол өзиниз мысалға алған қарарды бурмалап түсиндирмениз,—деди Ж умагүл зилли.— Онда арақ жөнннде айтыл. маған, ал дшшшллер жөнинде болса, басқа пунктлеринен көрин, ақыры...
Шыдамай секретарь тикейди.
— Ж олдаслар, арақ жөниндеги тартыстын кереги жоқ. Арақ
ншиўге менде қарсыман.
— А.раққа Мухаммед пайғамбар тыйым салған. Сонын жолы
менен кетпесек ж ақсы ,—деп Қоразбеков басылды.
Гезектеги жигит шақырылды.. .
. . .Қоразбеков мәжилистеги ҳәрекетиниц озбырлығына
соц
түсинип Жумагүлден аўлағында кеширим сорайжақ болып оған
жанапайласа шықты. Жумагүл опын мақсетине тусинбей арақ
жөниндеги пикирпн өткериў ушын және езбелей берер деген ой
менен өзин аўлағырақ тутыўға мейилленип бир қырынлай бергени әллеқандай дәстурхан көтерип киятырған Қызларгүлди көзи
шалып Қоразбековке дегишти.
—Жецгейднц дастурханын көтериспейсизбе?
— Бул қ^ртайғанша мени анлып бир жағымнан
жанапайлайды да жүреди.
Ацсыз баратырған Қызларгүл ериниц даўысын танып мойын
бурды, Жумагүлди көрип иркилди:
—Ж умагүл менде сенлик болып қалдым. Бүгин бир тойда еки ҳаялды үгитледим, екеўиде қызын оқыўға жибериўге
келисти.
— Рахмет, жецге. Сәл гидирсен қолыцыздан алайын.
Ақ Кеўил Қызларгүл дәлбиреп қайрылып келди. Ж умагүл
оны бир қолтығына, Қоразбековты екинши қолтығына
алып,
Мухановқа «изимизден ер» деген белги берди де, ерли зайыптыц ортасында олардын қызындай еркеленип, келешектеги балабақша менен артельдиц жайына қарай жүрди,
ҳәм жол бойынша өз ата-анасына дйласып атырғанға мегзетип, бала бақша ҳәм тигиў артели жөниндеги ойларын баян қылды.
— Ж үдә—ҳәм жақсы ой,—деди Қоразбеков,—Мен ҳәм мынаў жецгец қандай жәрдем болса аямаймыз.
Жумагүлдиц көзлери күлимлеп Қызларгүлге еркелене қарады:
•
т-Ағайға қосыласызғой-о, жецге?
— Қосылмасқа болмайды. Буныц өзи күтә кәраматлы адам.
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Түнлерде сөйленип шығады. Себеби аты әпсана Маман бий1барған жацларға барған, солайғой-ә?
— Әлбетте, солай.
Ерли зайыптьщ татыўлығы,
ашықлығы Ж умагүлге
күто
онай түсти.
— Қызларгүл женге сол болажақ бақшаға сиз басшы болып
биринши балаларды өзиниз қабыл етсениз екен деген тилегим
бар. Бул-әм әпсаналық ис болады.
— Мен-ә?-деп Қызларгүл
көкирегиндеги муштай түймесии
қамтылады.— Балалары жыласа, ата-аналары мени түтип жемейме?
— Болабер, ҳаял, бола бер,—деди
Қоразбеков.— Қайтама
жақсы, балаларды жасынан баслап қудайға исенбейтуғын етип
тәрбиялайсан.
Қызларгүлдин еринлери жыбырласып, әллеқаидай қарсылық
билдириўге сөз изледи, бирақ Жумагүл алдын алды.
—Ҳаял ерименен тен ҳуқық алған заман орнаған менен ердин атын ҳаялы шығарады деген нақыл өзгерген жоқ, женге.
— Уттын, синлим.
Олар жайды биргелесип көзден өткерип және жақсы болыўы
ушын қандай ремонт жумыслары кереклигин мәсләҳәтлесип тарқасты.
Ж умагүл Муханов пенен келешек пъесанық мазмунын
сөйлесип қалды.
+* *
...Нурназар баққаддьщ терис әйўаны әдеўир кек еди, пьеса
қойылыўға белгиленген мүддетте елиў-алпыс ж ас бала менен
жигирмалаған ҳаял келтирилди. Буныц өзиде үлкен женис еди.
Ж умагүл олар мёнен бирим-бирим сәлемлесип, ҳал-жағдай сорасып, кимисинин баласын еркелетип көрисип ҳәзир ойын басланатуғынын ескертти де сахна артына кетти.
Дәрриў -ақ сахна ашылды.
Келгели улы-шуў қым-қуўыт болып атырған балалар. өз-ара
әнгиме жарыстырған ҳаяллар бирден жым-жырт болды. Басында
қазандай үлкен қара шөгирмеси, белин кендир жип пенен буўған қырық бес жаслардағы дийқан жанбаслап чай ишип атыр.
Гөнелеў айдынлыны, басына ҳайўанқаслап орап азмаз наўқас1 М амзн бнй—'Тарийхый дереклерде 1743-жылы
қарақалпақлардыц россняға қосылыў жөлиндеги хатын Петербургқа апарған Маман батыр.
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лығы себепли жөтелип отырғаи ҳаялы онын аяқларын уўқалап
атыр еди, беснктеги баласы жылаған соц оған екинши қолын
созып бесик тербеттн. Даладан он-онбир жаслардагы қызы жуўырып келди.
— Апа, мен де балалар менен оқыўға барайыншы.
Үнийесинин Муханов, ҳаялдыц Ж умагүл, қыздыц Әлжан суўшынын қызы екенин қешким таныған жоқ, ҳомме жым-жырг
олардын ҳорекетин бақлаўда.
Үй ийесинин көзлери қэҳәрленип қызына бир нәзер таслап
еди, ол шөжедей болып үнсиз ғана анасыныц қасына отырды.
— Ағасы урықсат бере қ ой са.. .
Үй нйеси қолыпдагы кесесин услаўы менен оған сүўрет болып қатып тислерин қайрап гижинди:
— Менин қулағым не еситти? I
— Ағасы...
— Қыз оқып не арттырады, бори бир нзинде сендей шүтйке.бас ҳаял болады-дә.
— Өйбей, сорлы, ондан гопти айтиаға уялмадыцба?
—■ Ҳәй мыпаў менн сорлы дедиғой-ой!
-деп ери қэпелимде
қуйындай көтерилип, кесени чайникке урып жиберди де, ҳаялын тепкинин астына алып қалды, ҳотте кншкене қызында бир
қолы менен қағып жибердн.
Ҳаял тепкиге шыдамай қып-қызыл қан қусты.
Тамашагөйлер арасынан бир келиншек шыдаман
ү-шып-ақ
түргелди.
— Ҳәй, халайық, мынабпр реҳимсиз ҳаялын өлтнрди
ғой,
арашалацда!
Балаларда ҳаўлығысып, ҳаяллар өрре-өрре турып
сахнаны
гүў б асты .. .
Жумагү'лдин ойлағаны болып басындагы
орамалыи алып
таслап гбетшшц бояўын сыпырып ҳаяллардыц
алдында турын
қалды.
— Рахмет спзлерге, рахмет кеўилицизге. Мине, ҳәзнр көпшилик үйлерде әне усы ндай.. .
Ҳаяллар ац-тан.
— Женгсйлер, апайлар, енди мен снзлерге шыиымды айтайып. Ойыннын сылтаўы болмаса келмес деп усылай неледнм.
Енди сизлерге бир жай көрсетейин.
■— Ол ҳаялларды баслап екннши бөлмеге кирди.
Төрткүлден әкелген ҳорқыйлы оныншықларды сулыўлап рети
менен жанластырып, жайдыц ортасында Фатнма т\'р еди. Ол
ҳаяллардыц алдыиа шықты:
— Қелнцлер, келнцлер!—Дийўалға Владимир ИльичЛенин292

www.ziyouz.com kutubxonasi

ииц, Надежда Константиновна Крупскаяньш сүЛретлери де ил/чрилген еди, Жумагүл алға өтип Ленин ҳаққында, Круиская
ҳаққында түсиник берди.
Ҳаяллардыц аўзы ашылып тыиласада, балаларыиыц көзлери оныншыцта еди, ҳорқайсысы бир
ойыншыкқа қол узатьш
аналарынын шалғайларынан тартып қыцырлық қылып атыр.
— . . . Енди, балаларынызға дыққат аўдарыцлар,—дедн Жумагүл гәпти көп соза бермей.— Егер қәлесениз,
балаларыцыз
кунн менен усы ойыншықлардын арасында болады.
— Өзлеримиз?—деди жас келиншек.
— Малдай туўып жүребересец, рәҳәтин басқалар көре береди дә,—деди қойўаны бир ҳаял.
Сонғы гәпке не жуўап болатугыпы
ҳәммени қызықтырып
ләм-мийимсиз қалды.
Жумагүлди ашыў қысып жүзи бурыштай қызарсада өзин
басты, ҳәтте жүзинде сәл өтириклеў көринседе күлки ойнатты.
■— Ҳаслан ондай емес, жеигейлер. Балаларыиызды күнн менеи бағып беремиз, өзлерициз үй жумысларыиыз бенен боласыз. Бул әлбетте, жалықтырады. Сол ушын бир жерде
ислейсиз. Қәлейтуғынлар ушын кийпм тигиў артелнн дүземиз. Қәне.
изиме ерннлер, мынаў жайда бир «зицгер» турыпты, ҳәзирше
үйренннлер. Оннан сон ҳүкимет Ҳәрбиринизге бир машина опереди. Сизлер басқаларды үйретесиз. Оннап сон ҳүкимет жэне
оларғада машпна әпереди.. .
Бул кимниц қулағына жақты, кимге жақпады, ҳәзир жете
билнў қыйын болды бирақ ҳәрким ҳәрқыйлы болжаў айтып өзара гүцкилдееРн. Деген менен бәриде балаларынын
ырқына
жығылып, ойыншық қойылған бөлмеге қайтып келдп. Биразлар
балаларына урып-кейип қайтты, биразлары
балалары менен
отырып қалды, батыллаў еки ҳаял үйлеринде асығыс жумысы
барлығын сылтаўлап, ҳәзир қарап
турағой... деп балаларып
Жумагүлге таслап үйлерине қайттьт.
Жумагүл кешке дейин бала бақты.
Бул әдет жақсы үлги болып, сол ҳаяллар кеше ойыншыҳқа
үйренген балаларынын қыцырлығына шыдамай ертецине балаларын және әкелди. Жумагүл кецседеги жумысты қойып ертениие күни менен бала бақты. Өзиде епшил еди, әкелинген ҳәрбир бөпенп өз анасынан бетерирек қэстерлеп қушақлап
алыпқалады, ойнатады, биреўннде жылатпаП
ҳор қолына бнреўшғ
көтерип әўкншлейди... сонғы күни олардыц
қонсылары балаларын әкелди.. .
Бирақ олар балаларыпан қашық кете алмай екинши бөлме*
де машина үйреииў менен әўере болды .. .
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Жумагүлге жәрдемге Қызларгүл келди. Сон, Улжанда келди.
Усылайынша мақсетли ислер басланды .. .
Ҳаяллар ушын
жанаша ислер басланды .. .
19

Уақыт өте берди. Ҳәр бир өткен күн жана басламанын пайдасына шешилип бара берди. Оқыў жылынын ақыры жақынлап
қалғанына қарамастан ыектепке тазадан қызлар келе баслады.
Булардын ҳәммеси жаналықтьщ душпанларына' усы ўақытқа
шекемги ҳүким сүрген өмирди күлге айландыратуғын өрт сыяқлы сезнлер еди.
«Бахытлы» аўылында суў жыққынын шөлкемлестирип плугларды суўға таслағанында жақсы нәтийже шығаралмай ишқысталықта жүрген душпанлар Жумагүлдин иси раўаж
ала
баслағанын еситтиде, енди қаладан узақта жүре алмады.
Қаланын арқасында арғы басы еки шақырым шығатуғыч
даланлық бар еди. Айналасы қарабарақ. Егер күндиз болса,
бул даланлықтын берги шетиндеги бир түп қарабарақты паналап отырған киси арғы шетинде мәйек жумалағанын
көреди.
Ал, айсыз түнде сол бир түп қарабарақты паналаған мылтықлы бир адам-ақ бир топар атлыға көринбей қырып салса болады. Сол ушын да олар қаладағы ҳеш бир үйде жыйналмай, бүгинги ойласықтьщ орны етип усы даланлықты белгиледй.
Қ ас қарайып, қаранғылық қойыўласыўдан ҳәмме келе баслады. Бул жерге Жуманияз ләўзе, Мәтжан мықырылар жигитлери
менен жыйналды. Дүйсенбай жекке келди.
Бирақ ҳәммеси атларын басқа жерде қалдырып
пиядалап
келип атыр.
Олар шоқланысып атырғанда, алыстан нәзер таслағанда пададан бөлинип қалған бир топар малдай көринер еди, сол ушын
онша қорқыспады, керисинше ҳәрқайсысы бир тәрепке қарайды.
<— Қәне Жуманиязжан, Мәтжан,—деди Дүйсенбай гәп баслап.— Өзлеринизге белгили, Атанияз ақ қураштын хабары менен жыйналып отырмыз. Ен қәўипли нәрсе Жумагүл Зәрип қызынын баслаған ислери ҳәўиж алып баратыр. Бас ўазыйпамыз
ендиги жағында ҳаял-қызларды кенес ҳүкиметинин ҳеш бир жумысына араластырмаўдан ибарат. Менинше,
бул бәримиздиқ
қолымыздан келеди. Сонда биз, усы ўақытқа шекем шеше алмай жүрген миллет мәселесин шешемйз. Мен елеге шекем қарақалпаққа автономлық бергенинин, ақыбети не болатуғынын тү->
синбей жүрмен.
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Жуманияз ләўзеге Дүйсенбайдыц еки-ушлы, сүйеп-салдылаў
гәплерн жақпай бирден қызды;
I—Сен адамман деп сөйлеме. Тәнирберген машыншынын
сонша дәскели ҳаялын Турымбетке әпере алмай, я өзин алалмай жүрип сөйлейсен. Қәне сенин ақылын? Мурындьщ енеболса баяғыда болыпты. Еле де Турымбетке
алғыз сол ҳаялды.
Айттым, баяғыда, ғарры ҳаял жас жигитке қармақтай қабады.
Қәне, ак қупаш. ©зин сөйле. Сен усы нәрселердин ҳәммесин билип жүрип, биз ушын көрсеткен хызметинди ортаға сал. Азтоном болған менен қүкимет тез қулайды деп един, қәне қулағаны? Қайтама барлық миллеттин адамлары ийинлесип, ел басқарып, күшейип баратыр.. Өзин қалада турып, бирге ислесип, бүгинги елдин ары намысын сатып жүрген ҳаялды тири қойыў
себебинди айт!
Дүйсенбайдык аўзына қум қуйылғандай тығылып, басын қасыўы менен отырып қалды. Қурбанияз гәп баслады:
—Жигитлер, мен сизлерди ойласыўға шақырттым. Усылай
ислеўди ийшанымыз, Шанияз суўпыдан айтып жиберген екец.
Ақыры билесизлер ғой, менин де қалада белгили
орным бар^.
Менин ўазыйпам душпанымызды өлимге таярлаў, ал сизлердей
мәртлердпн иси көрсеткен жерге ғана шөкелеп урыў,..
.— Қәйерине шөкелеўимиз керек?—деди Мәтжан мықыры асығып,
— Тоқта, айтып болсын, пәмсиз,
гешше!—деп
Жуманияз
ләўзе жекиринди. Мәтжан
мықыры ернин жалап-жалап шөгип
қалды.
— Қәне айта бер, ақ қураш,—деп буйырды, Жуманияз ләўзе
— Жнгитлер, мен не айгаман,
миллет мәселесн қәммемиз
шешетуғын мәселе. Оны өзлериниз билесиз, Автономиялығы ҳеш
жаққа бармайды. Исенинлер. Ен жаманы не болып тур? Ҳаяллар мәселеси болып тур. Ҳэзир қалада балалар
ушын бала
бақша
дүзилип
атыр.
Баласын
бақшаға
берип, қолы
босаған
ҳаяллар
артель
деген
уйымға
биригиўге нийетленип атыр.
Әлжан суўшынын
ҳаялы
көп ҳаялға машина тигиўди үйретип атыр. Енди окружкомнын мәжилисинде қараў ушын жанадан дүзилетуғын тигиў артелинтщ жобасы тайын тур. Келеси мэжилисте
қаралады.
Оннан
сон
ҳаяллар ҳәр айда пул алып ислейтуғын болады. Қырман сүзиспени соннан сон көресиз.
— Миллетке қыянет еткенлер жүре береме? Басқа миллетлер қарақалпақтан неге көшпейди? Соны айт. Өзин
не қылып
атырсан? Соны айт. Елин сатқан бир сәўиек қатын тирп жүре
бере ме?,— Соны айт!—деди Мәтжан мықыры.
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Жигитлер, азғана сабыр етиц.-^деди Дүйсенбай қайтадан тилге келип.—Атанияз айтаркн айтты. Бунын, цаладағы срны белгили. Егер басқарыўдыц лийкини қолға тийсе, қалапы
уршықтай айналдыратуғын жигнт. Өзлерициз билесиз, келешектеги усы қаланын ҳәкими өзи, буған ийшанымыз
алдын-ала
тнл хат берип қойыпты. Бүгинги тнйкарғы ойласатуғын нәрсе,
Атаниязды тергеў емес, не ислеўимиз кереклигин ойласыў. К.а-рақалпақтын автоном болып
кеткенике Атанияздын бир өзи
айыплы емес. Жумагүл Зәрип қызы баслаған иске темирдеч
бегет бассақ Сэри жайына түседи, деп ойлайман. Усыған ақыл
табын. Ақыры, Атанияз бенен бизин белгили ўазыйпаларымыз
бар. Соннан шықса болмайды. Ийшанымыз солгй деп қойыпты.
Бирақ Атанияздын бир кемшилиги, қаладағы басшыларды «Қарақалнақ» автоном» деген сөзлердинәтирапында шайнастырыўы
керек еди. Оларды шайнастырыў ушын сүйек таслай билиў керек. Сонда ҳәммемизге жол ашылады. Буны
Атаниязжаннын
өзи де түсинеди-аў. Баяғы да бул ақылды өзиц таўып усылай
деген жоқпедин, Атанияз?
— Меницше, сол бақшаға жыйналған балларды
қырыў керек,—деди Мәтжан мықыры.
—Дурыс ақыл,—деди Дүнсенбай.—Ал енди, қандай жол
мекен қырыў керек. ол кнмге тапсырылсын. Усыны ойласыўымыз лазым,
—* Бул ацсат ис, балабақшасына балалар жыйналған гезде
қапысын сырттан қулыплап ғана от бериў керек,—деди мықыры.
— Жигитлер, бир өтинишим бар, —деп Қурбаниязов қайтадан сөйледи.— Мен сол жайдын өртелгенин жақсы көрмеймен.
— Не ушын? — Мәтжан шицк етип тикейди.
— Билмейсизлер ме, еле? —деди Дүйсенбай.— Ол жай Нурназар баққалдыц жайы. Ҳүкимет зорлық етип алып қойды. Баққал бийшара атылып кетти. Ол кисиниц жалғыз мийрас қоры,
жийени усы бизин Атанияз ақ қураш ғой. Ертенги күни,
заман өзгергенде, оған жай керек емес пе?
Бундай сыртынан әлпешлеп жүрген жай, дүнья, мал ҳәммесинде бар еди. Сонын ушын ҳәр
қайсысы қысқа ўақыт ғана
жекке қиялларға шүмди* Бул ақыл ҳәммесине унағандай қайтып жай ҳаққында гэп қозғалмады.
— Меницше —деди Дүйсенбай тынышлықты бузып,—Ж айға от бериўдиц де, мылтықлы топылыўдыц да кереги жоқ. Мен,
оларға бир жерден аўқат-бөкпен писирилип бериледи деп еситтим. Сол аўқатқа уў салып жибере қойыў керек.
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—Мынцў киси ақылдын қалтасы ғой-әй,—деп жиберди биреў шыдалШь
—Дурыс иқыл,—дедн Атанияз ақ қураш.
—Ж умагүл Зәрип қызынын өзи аўқат писирип берген күни
усылай ислетсе, жузикке қас қондырғандай болады,—деп Ж умзнияз ләўзе жүдо қанаатланып гәпке араласть:,—үйтилсин, нәлетийлердин балалары!
—Буған келистик, буны ислейтуғын адамды Атанияз ақ қураш қаладан табады,—деди Дүйсеябай. — Ендиги мәселе, Әлжан суўшыньщ ҳаялын ортадан аласлаў керек, ол ушын не қыламыз?
— Онын өзин де қызын да атып емес
асып өлтириў керек.
Туппа-туўры базар жайға асыў керек,—деди ләўзе.—Бул жумысты менин жигнтлерим мойнына алады.
— Ж умагүл Зәрип қызы тири қала бере ые?—деди Мәтжан
мықыры.
— Мәтжан ағаники орынлы,— деди онык топарынан қырылдақ даўыслы биреўи.
— Бәсе, оны не қыламыз?
— Мылтығы бар ма?—деди ләўзе.
— Бар,—Атанияз ақ қураш жуўап берди.
—Сонысы қыйын,—-деп ләўзе кейин бәсти.
Оны өлтиргеннен пайда
ж оқ,—деди Дүйсенбай.— Белсенци қатынды өлтирсен, журт өшегисип кетиўи итимал. Онын ислейжақ исин пасыққа шығарып, өзиниц абыройын төгип көрейвк. Ол ушын келнснлди ғой, балаларға уў
берилсе, қосығы
тамам. Ол да болмаса, көре берермиз. Қашанғы қаланы паналап жүрер дейсен. «Қара терен» сыяқлы узақ аўылларға бир
шығар, жолларын анлып жатарсыз. Менинше, «ЛЎумагүл
жалак пут, уятсыз, бүгин пәленше менен бәзим қурлы ...» деп, қағазға жазып, ҳәр бэндиргиге илдирип шығыў керек.
— Дуп-дурыс ақыл. Ийшанымыздын тапсырмаларын айтайын.
«Бул саллақынын гәпине ерген жан диннен шығады, өзи өлимге гириптар, үримпутағы дуўаймент болады ...» деген
сөзлер
жазылған қағаз дуўа қылып тарқатылсын. Ийшанымыз «МТС
орыс қоўипли, өлтнрилсин!» депте ҳэмир етти.
— Бул ислер Дүйсенбайға тапсырылсын,—деди
Жуманияз
ләўзе.—Себеби онын Мәмбет молласы бар. Турымбети бар. Ал.
енди Дүйсенбай, сенин Хожаниязын ҳәрекетте ме, жоқ па?
— Ол ҳүкиметтин адамы. Ҳәмели бар. Онын менен Атанияз
ақ қураш сөйлессин,—деди Дүйсенбай.—Мәмбет моллаға жанағы айтқанынызды ислетемен. Айт
десениз,
басымда жәке
бир пикир пайда болды, айтайын.
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— Айт!—деди Атанияз ақ қураш.
— Тоқтап турын,—деди Мәтжан мықыры. — Менин билгим келип турған бир нәрсе бар. Аўылындағы М Т С ты
солайынша
қоя беремнз бе, я жоқ етемиз бе?
М Т С ҳәзирше тоқтап турсын. Изи не болар екен, көрейик,
деди Дүйсенбай
— Не ушын?— деди Жуманияз ләўзе.
Булар екеўинин пикири бир түйинге келгенге Дүйсенбай бир
жағынан қуўанды, бир жағынаи ҳаўлықты:
'
— Менинше бир жумыстан оц биреўине өтиў к$рек.
— Қәте—деди ләўзе тикейип,—дийўалын таст?»тқан етиўимт
тнйис.
— Отырса, Жуманияз. Егер өзимизге лийкин тийсе М Т С
тын зәрүрлнги туўып қалады, Дүйсенбай, жанағы айтайын дегеницди айт,—деди Атанияз ақ қураш.
— Ийшанымыздын суўпысы Шанняз кеше де келип кетти,—
деп, баслады Дүйсенбай—Жуманиязжан менен Мәтжан бириксин, депти. Биреўи оданбасы болып сайланыўы тийис. Баяғыда
ескертип едим, ойланып келдиниз бе, жигнтлер? Мен усы Мәтжанды ҳәм шаққан, ҳәм ақыллы жигит-аў деп ойлайман.
Отырғанлар сөйлемеди, ҳәтте жөтелисип ҳеш ким тамағын
да қырынбады. Бәринин де оданбасылықтан дәмели екенине
Дүйсенбай түсинди, бирақ Мэтжан мықыры
болсьш, деп
айтыўға батына алмады. Ҳеш кйм үндемей қалғанға Мәтжан мықыры шыдамады:
— Мен өз жигитлериме оданбасыман,—деди Дүйсенбайдыц
мақтаў сөзлерине қуўаныш пенен.
— Отырсана!— Жуманияз ләўзе жекириннп жиберди,— Сениц бойын қанша келте болса, пәмин бойьщнан он есе келте.
— Сеники ше?—Мәтжан мықыры қыздрк—Сеникише?
Ол
изин айта алмай тығыла берди. —Сеники ше?
—Айтса, Мәтжан аға,—деп, оныц жигитлерннен бири күш
берип жиберип еди, Мәтжан мықыры бирден ҳәўлирди.—Сенин
бойын узын, өзин семиз болғак менен, көмпексец.
Бетин мақаўдын бетиндей болып ақыльщ жоқ. Сен де тен, ишине сабан
тығылған қанар да тец. Оданбасыльщ дәркар е м ес!. .
—Мынаў ҳәсте не денди?—деп, Жуманияз
ләўзе мушын
көтере Мәтжан мықырыға умтылып еди, Атажан ақ қураш шаққанлық етип ортаға түсти ҳәм ләўзени қушақлады,— Қойсанызда жигитлер. Еле бәримизге басшылық жетиседи. Бирақ ҳәзирше еки адамнын емес бир адамнын айтқанына жүргениниз МЛ’
қул. Қәне, Дүнсенбай, Сен айтып жибере ғой.
Дүйсенбайдьщ қыялы Мәтжан мықыры еди, енди ләўзеден
398

www.ziyouz.com kutubxonasi

\
қорқып не қыларын билмей турғанда отырғанлардыч ишинен
қарлықпа даўыслысы гәпке қосылды.
*)
— Дүйсенбайдын төрелиги керек емес.
Жуманияз бенен
Мәтжан екеўн де Қасым нйшанда оқыған жигитлер. Булар ийшанымыздын тек бир шаппатын гицне етип, оны көрмей, қолынан алмай жүрипти. Бплетуғын адамлардын айтыўына қарағанда, ийшанымыз буларға ҳеш қандай өкпелеместен
жүрген қусайды. Қерисинше, буларға бәрҳа ақыл айтып жибергенин суўпылары жеткерип келнп тур. Сол
ушын булардын
қайсысы
одакбасылыққа қолай екенин ийшанымыздын өзи айтып, төрелик
бергенше шыдап турылсын.
Бул күнлери ярым ақшамнан кейин ай туўатуғын еди. Ай
туўды. Енди даланлықта отырыўға қорқысып
олар тарқасты.
Айрылысар ўақытта дәслепки келисилген ўазыйпаларды қайтадан шегелеў ушыч өз-ара және тәкирарласты.
— Бала бақшаньщ балаларына
уў жегнзиў ақ қураштын
жумысы:
— Әлжан суўшынын ҳаялы менен қызын өлтириў Жуманияз
ләўзенин жумысы.
—Жумагүлдин абройын төгетуғын хатлар ҳәм дуўа таярлатыў, М Т С жигнтти жоқ етиў Дүйсенбайдын жумысы.
Топар бөлингеннен кёйин Мәтжан мықыры өзине дәрек жигитлерин ирикти.
— Жигитлерим, билдиниз бе, бизлерге исеним болмады, ҳеш
ўазыйпа берилмеди. Бунын бәри Жуманияз ләўзенин
өзинде
емес, жигитлеринин арасында
ақыллы жигитлердин барлығында. Сол ушын маған кенес беринлер.
— Сиз, Мэтжан аға,—деп бағаиадан бери ойласықта сөйлей
берген қарлықпа даўыс биреўи сөйледи.— Сиз Қасым ийшаннын
пәтиясын алыўыныз керек. Ол ушын қалай болмасын Жумагүл
Зәрип қызынын өзин өлтирип, Қасым ийшакнын алдына келеси
нслердин жобасы менен барыўьщ тийис. Келеси иелер неден
ибарат? Жумагүлден кеймн М Т С ты бузамыз. Өлтиргимиз келгенин ойласпай өлтиремиз. Ийшанға
сөйтип мардыйып
бара
беремиз.
— Әне бул ҳақыйқый ақыллы, ҳақыйқый кенесгөйдин гәпи,—
Мәтжан мықыры қуўанғанынан оны толық сөйлетпеди, өзи
ҳәм
жетерли ойланбады. Мен өз қолым’ менен сол саллақы қатынды
өлтирип барсам, Қасым ийшан мени Жуманияз ләўзеге сөз жоқ
үстем етеди. Олай болса, сизлер атларьщызға нете беринлер,
мен қалдым. Бүгин ай жақтыртып кетти. Мен сол бузақыны
өлтирмей усы қаладан ҳеш жаққа кетпеймен. Ғам жеменлер,
ҳәзирше пана табарман ■ ...
.
-
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Баекалар топарын бузбай кетти. Мотжан ыықыры б ө л т п п
©йдын жақтысында ыы.ттыгыныц оғыпын бары жоғын тексерии
отырып қалды.

20

.

Өмирдин қубылыслары да қызық. Исин бир өрлесе өрлей береди. Балабақшанында, тигиў машинасын үйрениўшилердин де
нси жақсы бағдар алып, жөнлесип баратыр. Жумагүл ара-тура
кенседен бир хабар ал.часа, бәрҳа бақша балалары
арасыида,
бәрҳа олардыц аналары менен. Күндегп азанғы
талабы ерте
турып балаларға бөкпен писирип, қызын қолыиан жетелейди де
бақшаға асығады. Жәпе бир қызығы соиғы бир қәптеден берли
тап азанда еспги алдында турғап Ембергеновты
көреди. Ол
жай солемлескени болмаса онша сөйлеп жарымайды, Жуыагүл
үйинен шығыўынан қызы Тазагүлдп көтерип бақшаға "шеке.м
апарысып жумысына кетеди. Тазагүл бүгин оларға тутыў бермей томпацлап алға жуўырып кетти.
— Хатыцды оқыдым,—деп Жумагүл биринши гәп баслады,
— Көрдинбе бпринши мен оөйледпм. Буныц мәниси жаца заманға ылайық ашық кеўиллп қыз болғаным
ушын
емес, бетн
ашылған келиншек болғаным ушын. Болмаса, жигит пенен қыз
арасындағы қарым-қатнаста жигит-жигнт, қыз-қыз екенин түсииемен.
— Ж ум агүл -аў.. .
— Мақсетицди хатыцда айтқансак, бирақ бул болмас деймен. Себеби сеи онекиден бир гүлн ашылмаған, еле үйленбегек
жигитсен Мен болсам сынғырлаўықлыман. Ҳ а , Тазагүл, алдыцдағы ылайдан айланып өт!
— Бәрииенде хабарлыман, Ж умагүл,—деп Орақбай бнрден
лшылысты.— Бэринеде қайылман. Анаў
Тазагүл менн
«аға»
дейди, деғнзе аламан.
— Орақбай, бул не, саған мени бағып жүриўди
тапсырын
қойыппа?
Орақбай бурыштай қызарды.
Олар бақшаға жақынлап гидирди.
— Орақбай, ҳәзирги адамлардыц үйлениўи асығыс болмаўы
тийнс. Жән-жағына қарап алмасаи, бул емирдиц ойлы-бәленти
кеп екеп.
— Қанша күт десец—күтемен.
— Яқшы, Орақбай, бәрнн келешек көрсете берер.
Жигнт оныц асығьтслыгы ушын нрке алмай, ботасын гүыя алмаган әрўанадай артына қарай-қарай кетти.
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Бүгии Жумагүлдии кеўли көтеринки еди... сәскеге таман
алыстаи сей\енип киятырған Төребайдыи даўысы еситилди.
—Ой, азаматсан, Ж умагүл. Сени көриўге киятырман. ТОЗ
шылар жаца иүлеринди еситип көрип қайт дести.
Қызларгүл Қенеп бирге алмагезек бала кетерип жүргеч
Жумагүл Төребаидын алдынан жуўырып шықты. Төребай қапыиы ашарын аш4а да, қара қонышлы етигинин ылас ултаны
менен ишкери кире ал.май азадалыққа аўзы ашылып қалдьг
дийўалға ақ сүп шыттан тутылган, балалардыц ҳәммесн ақ
көйлек-ыштан кийген, биразлары ойнан жүрипти,
Ж умагүл күлнп қасына келди:
— Төребай аға, пеге таиландыныз?
— Не деген азадалық ә? Балаларын мисли аққуўлар...
— Барымыз усы.
— Барымыз усы е.мес ,бала буннан артық қандай азадалықта сақланыўы мүмкин? Көйлеклернн буйыртып тиктирнп
алдынызба?
— Өзлсримизднц машиналарымыз бар.
— Буныц жаналық ғой.
Бул күнлерн Улжан машииа тигиўди бираз ҳаялға үйретип
үлгерген еди. Балаларын бақшаға әкелген ҳаяллар Жумагүлдин
кенеси бойынша үнлеринен ақ сүп әкелип, қол
үйретнў ушын
өз балаларына өзлери көйлек -ыштан тиккен еди. Жумагүл Төребайды сргнп, басқа бир бөлмениц қапысын ашып көрсетти.
Иште төрт-бес ҳаял «Зицгер» машинасыиа үцнлип, Улжанды
қоршалап тур еди. Олар өзлеринйц «тақыр-туқыр, тақыр-туқыры» менен булардыц қапыны ашқанын да, жапқанында ескермеди.
— Түпәлом, көз тиймесин.
— Көз снзлерге тиймесин, Төребан аға. Округ бойынша сизлер ен алдағы аўылсыз. Биринши М Т С сизлерде, аўыллар
бойьшша жоқарьГмәдениятқа сизлер ерисесиз. Социалпзм сизлерде бириншн болады. Сол ушыи да жамай душпаиларынын дыққаты сизин аўылда. Мектепке от берилиўи де, плуглардын суўга тасламыўы да, аўылды суўға бастырыўға талапланыўы да
сизлердин бахытыцызды қызғаныўшылықтын нәтийжелери.
Усы пнкирди Александр да айтқан еди, бүгин Баймуратов та
усыны айтып, сақ болыўды ескертти. Д\ине, Жумагүл де соны
тәкирарлап турыпты. «Булардыц ой пикирлерн
бир-бирнне
қалай сәйкес келеди екен, ямаса. жағдайға бир баҳа бергенлнктен бе» деди Төребай ишинен.
— Төребай аға, сизиц өзицизде сақ болыўыцыз керек,— де-
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ди Ж умагүл, онын қандай кейипке киргенин байқамай.—Александр АлексакДрович те сақ болсын, бирак, оған ө?йериниз кебнрек көз-қулақ болып турынлар. Елднн дәстүри. шығар деп
сум биреўлерге исенип қалмасын. Турымбетке толық исениў мәселесин ойлап көриў зыян етпес. Айтпақшы, бир өзициз келдиииз бе? ***
— Ж оқ, Александр менен келдик. Ол керек-жарағын сөйлесиў ушын окружкомда қалды.
Төребай аўзын жыйып болғанша болған жоқ, Александр Мәжитов пенен бирге жетип келди.
Олар бақшанын жайларын, ыашыншылар ханасын бир қайтара аралап болып, Жумагүлди дәслепки табыслы қәдеми менен қутлықлады.
—Дурыс, Ж умагүл Зәриповна,—деди Александр.—Табыслар
тилеймен. Бирақ тез арада орынынызға
тәрбияшы табарсыз.
'Гөребай менен Мәжитов бул еки бойдақ сөйлесип ала қойсын дедн ме, өз-ара әцгнмелесип шетирек шықты. Ж умагүл менен Александр арасында гәп русша даўам етип атыр.
— Муғаллиминиз унай ыа?—дейди Ж умагүл.
Александр Турымбет пенен бир гүррицлескенинде
шынын
айттырып, окруженотдел баслығы бурыцғы ҳаялы екенин бнлген
еди.
— Унайды,—деди Александр күлип турып.
— Унаса, жүдә жақсы. Бирақ сизден онын кеўил сандығын
аштырыи көриўицизди өтинемен, жарты дийўал там болмайтуғынын есицизде сақларсыз, Александр Александрович.. ,
Түсте Баймуратов пенен Ғафуровта бақшаға келип, Ж умагүлдн қўтлықлады.
— Бул баслама қуўандырады,—деди Ғафуров
— . Бирақ
сицлим, журтты үйретемен деп марапатланып кетпе, халықтан
үйрен. Ҳәзирги басшыға тек киши нейил болыў аз. Жүрегинде
«мен халықтын хызметкеримен» деген түсиник мәнги ж атсы н .. .
Ҳәр б 1Гр адаынын кеўил қулпы қайсындай гилт пенен ашылатуғынын билиўин шәрт. Бир басшыныц қәтелиги сол кәрадағы
журтшылыққа ҳүкиметтин қәтелиги болып түсиниледи. Усыны
естен ш ы ғарма.. .
Ол бүгинги ушырасыўларға, ислерге ҳәдден тыс қуўанышлы, кеште күтә тыныш уйықлады. Ерте турып тан
самалына
сәўнрлеў мақсетинде тасқын Қегейлинин суўынан бет-қол жуўыўға баратыр еди. Бир қайғылы хабар екеўнн бир минуттай
турған-турған жеринде қалдырды.
— Әлжан суўшыныц қызын өлтирипти!. . .
Уақыяныц орнына келсе, бәри ырас: он бир жасар қызды
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қаланын дарўазаеына асып кетипти. Жумагүлдиц көзлери тыиып, жығылып кете ж азл эды .. .
Қаланыц ишинде уў-шуў гә п .. . Ж әп-жаққа атлылар шаўып
ж үр. Бирақ бул шабыепалардыц барлығы да Әлжан суўшыпыц
хожалығы ушык.бийпайда көринди. Ҳаялы екеўи ботадай бозлап, манлайларына урып-урып жылаи атыр. Тәўеллешилердии
ҳеш қансысы өксиген ата-ананы тыншыта алмады. Үйдин қәсирети жер титиретти. Оларды нәсиятлаўға Жумагүл баралмады.
Барған менен қалайынша, не айтып жубатады. Керисинше, күйип турған ата-ана «сеннен болды»
деп оны жулып таслаўы
мүмкии.
Қэпелимде Окружкомпын гезексиз жабық бюроеы шақырылып, О Г П У дын қырағысызлығы ҳаққындағы мәселе қойылып
еди изи айланып, Жумагүлдин тәнҳа
минез-қулқы жөнинде
гәп қозғалып кетти. Ол көзсиз исқыладымыс, ўақты жетип писпеген мәселелерди қозғандымыс. Бул пикирдн округлик таярлаў бөлиминпн баслығы Атанияз ақ қураш
Қурбаниязов айгқан еди, биразларға унап қалып, Жумагүл додалаўға түсти.. .
Бюро жатарда тарқады. ■ .
Аспан алағат бултлы е д и .. . Дөнгелек ай аспанда жылжып
қара түнек булыт астына ақ қуўдай сүнгип кетип, және жалт
ете қалады. Және солай.
Бюродан терлеп шыққан Жумагүл еле солығын баса алмай,
түнги аспан көринислерине көз жибернп, далада турыпты. Қаланын аргы басларында интлеррин «Ваф-ваф» үргенлери еситиледи- Жақын көшелер тым-тырыс. Қанасына сыймай тур. Себеби ол, партия қатарынан сәл шықпай қалды. Ба.ттына таза
окрисполком Ғафуровтын билимлн дәлиллери пайда бердм. От
ҳақыйқаттан да Жумагүлдин гейпара көзсиз ҳәрекетлерин қатты
сынап, минеседе, сөзинин ақырында:
—Жергиликли ҳаяллардан биринши женотдел едн..,—деп
ўақыянын желисин толық тосаттан шыққан ақыбетке әкелмегенде, базыбир тисин кайраған ала туяқлар, оны партиядан шығарыўға шекем апаражаг| еди. Себеби. биразлардын
антыўы
бойынша көзснз де ол болды. он бир жасар қызға қосық айттырып, пьесада ойнатып, анасын бийпайда жумысқа бәнт етиЪ,
гүлдей бир хожалыққа душпанлық еткен де ол болды. Бирақ
ҳеш ким Ғафуровтыц дәлиллерине қарсы ужыбатлы дәлил келтире алмады.
, Жумагүл тек суўық демин алып «үҳ-үҳ!» дейдн гейде. Қөз
алдына үлбнреген жас нәресте елеслейди. Улжанды аяйды. Ҳақ
кеўил, кисиге жаманлығы жоқ бийшараныц
басына аўыр мүсийбет түстн. «Бул кимнин қолы екен-э? Ҳэссений! Ҳақыйқат403
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тан да О Г П У таппай ма ямаса солардьщ
арасьщда
қастыян
душпанлар бар ма екен?»..,
Ж умагүл
есигинин
алдына
келип тура-тура денесин бираз суўық жанлаган сон
ишкерил е д и .. .
Тамақта ишпей шыраны өширип қызын баўырына басып жатса да, кирпиклери айқаспайды. Қызы «пыр-пыр» уйқылап кетти.
Ал онын еле көзлери ашық. Әсиресе, бүгинги ўақыя оған уйқы
берер емес. Не ушын усылай болды? ,—дейди өзине-өзш «Ал усы
Қурбаниязовтын менде не қасгы бар? Әлжаннын қызына қаланынша қайырқом болып жүр? Ямаса олар ағайин бе екен, якп
та.мыр-таныслығы жақын адамлар ма? Онда қеш гәп, егер бузықлығы болмаса бәрекелла, Неге еки сөзнннн бирине бармай
хмәмлекетлик план», «мәмлекетлик план» дей береди? Тигиў
артелинен қәзир пайда түспепдн. деп, кеше пул бергизиўге қарсы усыныс киргизген де с о л .. . Тек «мәмлекетлик план, мәмлекеттин пулы» дей бергени ушын қуўатлайды қәмме оны. Неге
қеш ким аўзын қақпаламайды? Душпанлардын сонғы гезде жүдә қутырып кетиўп неде?» . . .
«Бул сораў бүгин бюрода да ортаға түсип еди ғой. Қурбаниязовтын айтыўы бойынша қарақалпаққа автоном
берилген
сон қарақалпақ адамларын басшылыққа көтериў
керек. Қәте,
пүткиллей қоте түсиник! Сонда неге
қарақалпақ басшылары
арасынан Баймуратовтан басқалардын биразы неге шырп етнп
турып Қурбаниязовқа соққы бермейди. Ямаса «қарақалпақ, қарақалпақ». . . деген сөзи қулақларыиа жаға ма? «Жолдас Қурбаниязовтын айтып отырғаны қарақалпақстанға
жаны ашыў
емес, душпаннын гәпи! Жәмийет душпаныныц
гәпи!». •.—деп,
хескин дәлиллемегенде ие болар еди? Басқалар оннан кепин
т\'синди. Ҳақыйқатында да Ғафуров
Баймуратовты
дурыс
қуўатлады. Жыллар бойы иргелес болып,
қаны
қарысып
кеткен халықлар
өз алдына
еркин
миллет
болды деп,
бир-бирине
жзрдем
бергизбей
бөлшеклеў,
душпаннын нси. Руслар,
өзбеклер,
қазақлар.,
не ушын
өзлерп
еркинликке жетип қоя қоймай, бизлерге
туўысқанлық жордем етти. Түсиниў керек! Бул күнлиги биреўлер жорта ма, рас
па автоном деген сөзге сүйенип, елимизди сырттан адам келментуғын атаў етпекши. Не деген наданлық! Помсизлик!
Соқырлық! . . »
Ол уйқысызлықтан түргелип, шыра жағып:
көп ўақыттан
бери жазылмай жүрген күнделигин жазбақшы
еди, шыранын
жақтысынан Тазагүлим оянып кетер деп, жата берди, бзри бир
көзи илинбеди.
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« .. АЛен не ушкн
Қурбаниязовты ж ех көремен?
Оиыц
маған қарсы сөйлегени ушын ба?» Кемшилигинди айтқан адамға жаманлық ойлаў большевиклик
қасийет емес! «Усы сөзди
ким айтып еди? Төрткүлде еситтим бе? Иванова айтты ма? Ҳәзир буныц не әҳмийети бар? • .. Қурбаниязов мәселеси.. . Неге
және сол есиме түсе береди? Сирә чен болынезик емес шығарман. Қатты критикалады, деп, оған жаманлық ойлағым келед и .. . Бул надурыс. Мен Баймуратовлардан _ билгнш
емеспеп.
«Мәмлекетлик план, мәмлекетлик ис» десе,
Қурбаниязовтыц
пнкирин ол да мақуллайды. Миллет мәселесин- түсинбей айтқан шығар, сонда мен қай ийттнн артқы сыйрағыман? Қемшилнгимди антқан адамға қарсы келе бермеўим тийис.. . «Енди ол
Қурбаниязов ҳаққындағы ойларын умытқысы келнп, қызын сэл
ысырып, бир аўдарылып түсти. Басында басқа ойлар быжнады: «Не ушын бәдайбат ҳаяллар алдында тилим мүки? . . . Аўа,
бул жесирликтен. Орақбайға келисим бериў керек пе?
Керех
шығар. керек емес! Менин жарты дийўал ҳаққындағы пикиримди Александр қалай түсинер екен? Есн
бар жигит көринедн,
түсинер. Бир есиктен қайтып, қыз алмаған жигиттен дәмеленбегенимди билиўи мүмкнн. Турымбетти неге жөнге түсириўге. болмайды? Болады. Орақбай өзимди жақсы көргени менен, бәри
бир, Тазагүлим өгей қыз атын кеширмей ме? Ол айтпаған менен басқалар айтады, сонда не ушын Турымбетти қайта тәрбиялаўға қудиретим жетпейди. Усыннан басшы болып? . . . Баймуратовқа, Ғафуровқа кенесиў керек...» деп, Жумагүл уйқылай
алмай жатырғанда, қапы тықырлады.
«Саяқ ийт
пекён? . . .
Оқыўға кететуғын болғанда да усындай бир саяқ иит ергенекке
сүйкенген еди. Сақ болайын.. . » ол әстен түргелип, қапыға қулағын салып еди, бир адамныц пысынап, қапыны аша
алмай
атырғанын сезди. «Кимсен» деп бақырсам, қайерде турғанымды
билип атып жиберетуғыи биреў болмасын, жазатайым қызыма
тийип кетер деп, аяқларын ғаз-ғаз басып артына шегинди
де
наганын қолына алып босағаны қапталлап тура берди.
Бир ўақытта қапы қопарылды. Мылтығын алдына тутып киятырған биреў көринди. Жумагүл қарап гурмай наганын туўрылап гүрп еттирди. Бийсәўбет адам да бир оқ шығарып үлгерди
ҳәм «ўаҳ-ўаҳ!»—деп, қулады. Ж умагүл де жығылды.
Тазагүл
шоршып оянды.
Нзли-изинен еки рет атылған мылтық сеслерине қоцсысы Мәжитов наганын бир қолына тутыўы менен көйлекшен жуўырыпақ келди. Иште ыцырсыған Жумагүлдин сести еситиледи. Келе
сала шырпы шағып шыраға басты. Тазагүл бир мүйеште ийттен қорыққан пышықтай тығылып отыр. Жумагүлдиц жецлери
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қан, Можитовты көриўден ол шеп қолын оц қолы менен услап
үцилсе, алақанын оқ тесип кетипти. Ол қолыныц қалай питетуғынын ойламастан, тентиреклеп барып қызып қушақлады.
— Нәрестем, нәрестем! Сениц балалығыц қорғасын оқлар
араеында, түтин арасында өтти-аў! Ой, Нуратдин абый, көр-өс.
аман б а ? . . .
— Аман, ҳеш оқ тиймепти,—деди Мәжитов қызды өз қолына альш. Сөйтип олар босағада
тилин айқыра
тислеп қулап
атырған өликке үцилдн. Шыраныц ҳәстесиндей биреў босағада
қулап атыр. Бул Мәтжан мықыры едн— Ой-ой,—деди Жумагүл өкншш.— Баяғыда Тәжим
мурт
ты да өлтирип қойып едим. Мынаныц да уў жеген ийттей өлиўин қара. Жолдасларын табыў керек еди.
Мәжитов сөйлеўге де асығып, өзиниц көйлегин
«пар-пар»
жыртып, Жумагүлдиц жалбырап түсиўге аз қалып турған бармақларын орнына басып тацды .. .

21.
Александр Турымбеттиц минезлерине көп түсине алмас еди.
Әллеқандай аўыр мннезли. көп сөйлемейди. Базда өз-өзинен үскини қуйылып жүредп. Бунысыныц себебип сораса, айтпайды.
Александр биринши рет аўылдыц ҳал-жағдайын сорағанда, Төребай оған Дүйсенбай туўралы да айтып
берген едн, ал ендп
оныц байқаўынша бул үйдиц сол Дүйсенбайлар
менен жақын
қатнасы бар сыяқлы. Гүлбийке кемпир базда Александрдыц көзинше баласына: «Бай мырзаға сени сораи кетти»,—деп, айтып
салар еди, ал бупдай ўақытта Турымбет шып-шып терге шомылады. Александр түсинбегенсип:
— Бай мырзаға деген не?—деп, сорап қалар еди, Турымбет
өтирик сөйлен алмай:
— Дүйсенбай!—деп, ашыўлы, бир қолы менен ҳаўаны кеснп
жуўап береди. Соған қарап оныц Дүйсенбайды жек көретуғыиына кеўилн исенишли жүрер еди.
Дүйсенбайдын өз жайына от тийгенине онша қыйланбағанын, аўыл суў басқынына ушырап, пүткил аўылдыц тәғдири қыл
үстинде турғанда жансыз қыймылдағанын
сырттан
байқаған
Александр Дүйсенбайды жүдә жек көрип қалды. Сол ушын Турымбеттиц ол кисиге болған Мүнәсибетин биротала анықлағысы
келип, кемпнр үшеўи чай ишип отырғанда сорады:
— Турымбет, мешш байқаўымша, қарақалпақларда
урыўшылық бар, ал усы Дүйсенбайдыц сизлерге қандай жақынлығы
бар?
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Турымбет Александрдан бундай сораўды ҳеш цашан да күтпеген еди. Манлайыида төрт қатар жыйрық пайда болды. Алек*
сандр енди не ушын сезикленгенин уқты, бирақ өзин ҳеш нәрсе
билмегенге салып, сораўына жуўап күтти.
— Жақынлығы жоҳ.
-— Ол не дегенин?—дедн кемпир баласынын
гәпине шыдамай.— Бизге жүдә жаҳынлығы бар. Урыўласпыз. Ол сени келе
кылып, әкен жоҳта қол жаўып, усы дәрежеге жеткерип
оқытқан а д а м .. .
— А ўа, солай,—деди Турымбет илажсыз. Бнрақ онын бул сапарғы даўысынан да, өзин тутыўынан да Александр бираз нәрсени байқады.
— Турымбет, мен саған бир нәрсе ескертейин,—деди Александр гәпин көп мәнили етип,—ҳэр ўақыт дурыс сөйлеў пайдалы. Бәҳәрде муз дингекке минип, өзинди бийиклетемен деп санаў айрықша қәўипли. Муз ерип кетсе, киси шуқырға сылқ ете
қалады. Жэне бир гәп, ертеннен қолы жоқ киси—ш о л ақ .. .
Турымбет онын не айтпақшы болғанын толық уға алмаса да,
өзин ҳақыйқат шуқырға түсип кеткендей сезип, Александрдын
теииздей ҳаўайы көзлерннен пана нзледн. бирақ услап қалғандай ҳештене таба алмай, етпк қәлиптей ийеги жағасынын жоқапғы аппақ сәдеплерин жасырды.
Кемпир бул еки жнгиттин арасындағы сырлы әнгимеге түсинбей:
|
— А ўа, балам, муз деген ерип кеткенше өзинди
тондырады
да,—деди.далаға шығып баратырып.
«Мейли ойлансын!» деп Александр да оған селтен
бермей,
түргелип, жумысына кетип баратыр еди, көзи жақсылық көрди:
Нурзада киятыр! қолтығында кепшиги. Дигирманға
баратырса керек.
Музлы суўға түсип шыққалы аязлап аўырып қалған Қалнйди көриўн ушын Александр үйине келген сайын, қыз шығып кетер еди, алдынан жолықса бурылып кетер еди. Онын не ушын
усылайынша жатырқайтуғынын
түсинетуғын
жигит, бир түп
жынғылды паналады да, шөкке түсип отырды. Қыз таў текеснндей омыраўын көтернп бийғам келе берди.
— Сәлем, Нурзада!
Қыз шоршыиып, гилт тоқтады ҳэм Александрдын жергилпклн
дәстүрге бағынып, қыз қасында басқа аўыл адамларынын көзине түспеўн ушын жасырынып отырғаиын бирден
түсшшп. ақ
ларжан тислернн кө.рсетип жымыйып күлди.
Бул күлки Александрға унап кетип түргележақ еди:
— Уай, ўай, түргелме, отыр.
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Александр бағынып төменкрек буғып отырды.
— Ендн көрннбеймен бе? Сени көрсе ҳеш гәп пе?
— Менин бнр өзимди көрсе ҳеш гәп.
— Аған тәўир ме, Нурзада?—деп сыбырлады Александр.
— Бүгин тәўир, азанда түргелип тамақ ншти.
— Ж үдә жақсы. Қуўанышлыман. Енди барғой,
енди бар*
го й .. .
— Жасырынғандағы мақсетиниз не «М ТС жигит»?
Үйине ҳәр сапары барганда көз астынан
қарап дийдарыиа
тоймай жүрген қыздан Александр көзлернн алмай:
— Отырса, сулыў қыз, отырса, жүдә соранаман, сулыў қыз,—>
деди басқа сөз таппай.
— Өй-бей, бундай мақтаўсөзлердк қайдан үйренднниз?
Жигит қайтадан тығылып, бираздан сон тилге келди:
— Нурзада, ендн барғой.. . сен оқы, оқыў пайдалы, енди
барғой, дигнрманнан қутыласан.
Нурзада қайтадаи күлди.
— Сонда биреў ун тартып бере'
ме?
— Сен барғой, дигнрман тартқызбайман. ■ ,
Қыз бпр шақалақ атып күлнп еди. бул күлки Александрға
соидай жақты, орнынан ғарғып турып, қушақлап
алажазлап,
езин ирикти, бирақ тулабедени дир-дир-дир етип, өзин зорға
тутып отыр. Бул жигпттин не ойы барлығын ҳәзир қандай
кейипте отырғанын түснибей, сөйлесиўге ишқыста болып жүрген қыз ҳознргидей қолайлы пайытта гезлесе бермеспиз деди
ме, өзин әллеқашан толқытып
жүрген сораўды бермей
кете
алмады:
— Аўылында қызын бар ма? Неге әкелмейсен?
— Менде бар ғой, қыз жоқ, Н у р за д а.. .
Нурзаданыц тилеги усы жуўапты алыў еди, бирдеи асықты:
— Әне, биреўлер киятыр, меи көринбей кеткенше түргелме!
— Сизиц үйге барып турсам кейимейсен бе?—деди Александр изинен. Қыз жуўап бермеди. Онын буйрығын екп ете
алмай Александр әллен ўақытта бойын тнклеп қараса, қыз
кепшигин қолтықлаўы менен днгирманхананыц шалдыўарына
сүйенип, артына қайрылып тур екен. Александрға жаўлығынын мушын бир былғап, дигирман.танаға кирип кетти.
Бул көринис Александрдын жүрегине айрықша түрткн
салып, йошландырды.
Ол қыз жөнннде кимге айтарын билмей ишқысталықта
жүрген еди. Жақында қалаға барып Жумагүл менен
ушыпасқаны ойьш белип ҳайран етти, Оныц айтқаны дурыс Ж ар-
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ты дийўал там болмайды, мен үйленнўнм тийис- Оныц айтаныи дегенн тек усы ма? Ж оқ. бир бул ем ес...» деп, ол , Ж умагүлдин сол сапары не айтқанларын қайтадан еслеп, ҳәр
гәпине мәни берип сайбағыслай баслады: «Д\уғаллимди согады. Онын кеўил сандығын аштырыўды өтинди.. . ямаса бурынғы
ерин еслеп, қайтадан қосылыўға жәрдем сорағаны ма екеи? . . . »
22.
Бәҳәр ҳәр қашанғыдан да өзгеше
келди. Аўыл
әтирапы
жанлы ҳәреиетке кирнп, тыннан жерлер ашылып, шөплнклер
өртелип, буўдақ-буўдақ түтинлер
аспанға кетерилип
жатты.
Аўылдыц күн шығарында А 1 Т С тын қурылысы да қызғын
пәт алып, буўдақласқаи түтиндей болып аппақ шан уйтқыды.
Қублаға қарасан «Ж ана жарған» ҳәрекетте. Қүшли дийқанлардыц қолларындағы нышлы беллер
жап ултанындағы
ызғар топырақты қалпақтай дөнгелетип
жоқарыга
зытқытып,
жаптын рашы көтерилип жаттьь
Дүйсенбай Атажан бай усап үйннде еки бүгнлип. жатпады. Дийқанлардын өз-ара әнгнмесин тыцлап, жер-еуў реформасы жөнинде еситкенликтен бе, жацадан жер ашып атырганларға:
— Бизнц жерднн жартысык алынлар,—деп кетти.
Д1ТС ушын қурылыстын тырнағын қазып атырғанларгз
барып ҳармасын антады:
— Ҳәй, бәрекелла, жнгит келсе иске деген, тез-тез питкере қойынлар.
Қаланын қасындағы тақырлықта түнде өткернлген можилистен алған тапсырманы орынлаўға ол жүдә шабан
кнристн. Себеби, Мәмбет молладан қорқар еди.
Ақыры шыдамай, изинен болатуғын тексериўден
қорқып
Мәмбет моллага келди:
— Моллеке, қатан тапсырма
мынадай: қандай
болмасын.
Жумагүл Зәрип қызынын абройын т ө г и ў дәркар. •.
Еул тапсырманыц мақсетин Мәмбет молла бнрден-ақ
түсинди;
— Яқшы, яқшы, бежеремен. Ал, сен, баяғыда бнзиц қызды Турымбетке беремиз деп един, ие болды?
— Аўа, аўа, қызынды Турымбетке беремиэ.. . —деди да,
Дүнсенбай тез-тез ўэде берип, көп отырмады.
«Жумагүл жараланыпты» деген
хабарды еснткенде,
Дүйсенбай «бул кимннц батырлығы екен?» деп, мыйығьшан
күлип қойып еди, «Мәтжзн, мықыры өлипти» деген хабарды
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еситкенде, «оданбасылыққа да жақ жарыстырып,
аўыз
биршиликти қашырып еди, енди, лэүзеге^ лийкин тийетуғын болған екен» деп, оныц өлимине бииПарўалық пенен қараса да,
соцынап астьщғы ернин тислеп-ақ алды: «Не ушын Мәтжан
мықырынын өлетуғыныи билмей
сонда мақтадым?
Ақылсыз
шәддестин ығына жығылмаў керек еди. Енди ләўзе күн көрсетпес маған. Өлнп болды, бул гешше пәмлер.. .
Ол есиўастыи
өлиминен ислам қанша уттырды,
мен
қанша
уттырдым.. .
Өлетуғын адамнын ығына енди жығылсам, аўзыма қ ум !...»
Дүйсенбай бул сырларын хеш ким менен ортақласпады.
Сонғы гезде Хожанияз көбирек қумар ойынға берилип кеткенликтен бе, Дүнсенбайдикине сийрек келетуғын болған еди.
Дүйсенбай онын келиўин күсемейди де: «Бундай қумарпаз
адамнын дәйеги болмайдьқкөп сырласыў зыян» дер еди өтинше. Бул сырын да ол ҳеш ким менен ортақласқан емес.
Онын анлығаны Турымбет. Бар өмири, тәғдири, сол Турымбеттин қолында турғандай. Турымбет болса. сонғы күнлери оныц
менен қатиасықты және сийреклетип баратыр. Дүйсенбай
онын тек усынысына қыйлаиады.. .
Манлайына
қолын
тиреп ойлы отыр
еди, күтилмегенде
Хожанияз кирнп келди— Дүйсенбай аға, шырайьщыз солғын көринеди?
— Сизлердей инилеримиз барда
жерсизлерге
жәнжелсиз
жер берсек те, ертенимизден айрылып баратырмыз.
— Ертеиимиз дегешщиз не?
— Ертенимиз— артық-аспай дүнья малымыздағы.. ,
М Т С қурылысында ислейтуғын дийқанлардьщ да көпши*
лиги Атажан бай мепен Дүйсенбайдыц есабынан еди- Олар
ушын батрашком ез алдына шартнама дүзисип қойған. Хож анияз оны 'усылар жөнинде гийне сақлап отырған екен деген
пәм менен, көп отырмай атланды.
Төребай кенсесинде отыр еди.
— Ақсақал,—деди батрашком
қамшысын
столдыц үстине
қойып.— Бизлер бираз қәтеликке жол қойдық па деп пәмлеймен— Не ушын?
— Бүгин Атажан менен Дүйсенбай
тақыяда
тамтығымыз
қалмады дея алдымнан жылап шықты. Себеби ҳеш жерде
болмаған тәртиптн қылып, бийшаралардыц жерин алдық.
Ендп оларда дийқан жумсайтуғын шама қалмағаны да ырас.
Егер олар окружкомға барса, сениц менен маған
сөз келеди-

www.ziyouz.com kutubxonasi

Сол ушын дийханларды олардыц есабына жумсағанды
тоқтатыў керек.
— Хожанияз,—деди Төребай нықлап,—Хожанияз, сен
онын менен жақсы аға бола алмайсан. Сол еки
адам өкпелеген менен көпшилик дийқанлар разы.
— Мен де билемен. Оларды қанша қорлағап менен қарақалпақтын бурынғы пәлепше-төленше деген абыройлы адамлары.— Хожанияз Төребай менеп жекке отырғанда адамларды
миллетлери бойынша атамайтуғын еди. Сол ушын ийегин
Гжр
тислеп алып даўам етти.— Өзин билесен,
олардын гөне
абыройын көп адам ҳүрметлейди. Олардын абройынан
пайдаланыў керек. <
Ол гәпин айтып үлгерместен, почтальон бир буўат газета
әкелип берди. Екеўи де әнгимени қойып, газеталарды ақтарыўга киристи. Төребайдын көзлери әлле нәрселерди излейди. Өйгкени жақында аўылға Төрткүлден газета хабаршысы Әбди келип кеткен еди. Бир ўақытта Хожанияз қолына түскен биринши
газетаны бир қатар көзден «өткерип, бпр жернне үиилди де,
жумбаршақлап қалтасына тығып, ҳеш нэрсе билмегендей мөптийип отыра берди.
Төребай қолындағы газетадан излеген НчЭрсесин таўып, көзлери күлимсиреўи менен ериилерин жыбырлатып, оқып атыр
еди, Хожанияз мойнын ға,чдай созып қарап, онын қолындағы
газетаны жулып алды да, ыайдалап жыртып- жыртып таслады.
Төребайдынөни өзгерди:
— Бул не зорлық? Қутырдын ба? !
— Қутырдым,—деди Хожанияз.—Енди оқырсан!
Төребай онын қалтасындағы пазетаға асылды.
— Таслап кет, мынаны!
Хожанияз «яқшы» деп қайырылып турды да, қалтасындағы
газетаны шығарып, пырым-пырым етип майдалап, әннектин тесик көзинен ылақтырып жнберди. Кеспастай туўралған қағазлардын ушып баратырғаньша қарап көзлери күлимлеп
гижинди.
— Өзи еки газетке жаздырған екенсед, бәрин жыртып ҳәзеттим бе? Бар Әбдиге және жаманла: «Батрашкомныц қылығ ы ...» деп және жазсын.
Төребай енди түсинди: ески саўаты бар батрашком газетадан өзи жөниндегини оқыған екен. «Төрткүлге тағы ссндай газета жибериўин сорап хабар жнбериўдин қыйыныи айтса, бәрин
жоқ етти үйи жанғыр!» деп, өзиниқ ацқаўлығы ҳәм саўатсызлы-
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гына пушайман жеп, желкесин қасып отырып, басқа газеталарды жыйнастырып, қойнына салып кемседен шықты.
Бул ўақытта Александр Турымбет пенен бир түп ерик ағашынын астын тазалап атыр еди. Төребай олардын гүрриннп
алыстан-ақ еситнп киятыр.'
— Нәлди гүзде ексе де болады. Бундай жемис ағашын көбейтиў керек,—дейди Александр.
— Өзин айтқандай, көбеймесе болмайды екен, Бнр түп
болған сон шақасына балаларда
минип
сындыра бередн.
Егер бизин кемпир қарамағанда бул да болмас едн.
— Өзин египпедин?
— Есимде жоқ, сирә кемпир еккен шығар.
— Жер ҳасылдар екен. Бәлким
абайсыз
таслаған
бир
шанғалақтан көгерген шығар.
— Қәйдем.
— Қара,
қандай мийўалы! —деп,
Алексаидр
енкейген
ҳалында бир шекелеп жоқары қарайды.
— Мийўалы болғанда несин айтасан. елди көркейтиў ушыч
жемис ағашын көп егиў керек екен, —деди Төребай аттан
түсипАлександр белин шаншып, алақанларыпын шанын қағып,
Төребай менен сәлемлести ҳәм онын жүзинен әлле қандай
нәрсени уқты:
— Ақсақал, кеўилсизлеў көринеспз бе?
Турымбет
те Александрдын
пнкирине
қосылған кнси
Кусап онын қабағына қарап турыпты. Төребай өзинин
Хож анияз бенен арасындағы жаман қатнасығын елеге
шекем сыртқа шыгармчўға тырысатуғын еди, бул сапары шыдай алмады.
— «-Батрашкомньтн қьтлығы.. •» деген мақаласьт бар еки
газетаны басқалар оқымасын деп, Хожанияз
жыртып
таслад ы .. .
— Өзи туўралы ма еди? —деди Александр. _
— Аўа.
— Нешеўнн жыртты дейсен?
— Екеўин.
Онда зыяны жоқ бгсқа газеталар бар емес пе?
— Бар болған менеп не пайдас' .ы ' бап? Өзтт жазылгап еки
газетаны жыртьтп таслады. Енди басқасып Төрткүлден алдырмасяқ.
— Сцро қалмады ма?
— Мына биреўлерин қалтама салып едим, керек болса,
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ыә,—деп. ол қонынындағы бир буўат
газетаны Александрға
берди. Ол Турымбетке усынды:
=— Оқып көр, достым, бир мақала
солкүнги барлық газетада басыла береди.
Турымбет бир газетаны алып өйер-бүйерине үнилип
«Батраш-ком-нын қылығы...» деп, оқыўдан-ақ Төребайдын жүзлери жайнап сала берди.
—Табылдыма?—деди Александр онын бетинен кеўли қарар
тапқанын түеинип.
—Өзи ғой!
— Қзне, нешинши бетинде? —деп Александр
үнилип.—Ҳә,
екинши бетннде екен. Мние, мынаўсынын да сол
жерин көр,
және мынаўсынын да...
Төребай Александрдын айтқанын қылып, қолындағы барлық
газеталардын да екинши бетинен сол мақаланы көре берди.
—Ҳаў, көп болып басылады екен-аў!
—Тек сизин аўылға емес, пүткил Қарақалпақстанға жайылады...
—Жанағы ақмақ та билмейди екендә, бәрин жыртып тасладым, деп, мәсирип кетип еди қәне, буны басқа жолдасларға
еситтирейик,—деди Төребай оларға.
— Жүрдик онда,—Александр Төребай менен қубладағы егисликке қарай кетпекши болды. Турымбет беллерди жыйнап, үйиие апарып таслай сала, аяқларын басар-баспас
болып, олардын изинен ерди...
23

«Боҳәрде муз дингекке минип, өзинди бийиктемен деп түсиниў айрықша қэўипли...» Усы гәп Турбмбеттин мийине жеги бола баслады. Ойланады. Ҳақыйқатында ол муз дингектин үстинде ме? Ол және ойланды. «Не ушын «ақыллы» Дүйсенбайдын
болжаўлары шебекейине дөнип баратыр? Ол гейде батрашкомды мақтап, «Хожаниизжаннын адамгершилигп ушын
жақсы
ҳасылдар жсримди орталыққа алғанынз қайыл болдым»—деп,
отыратуғын еди. Мине, сол «адамгершиликли» адам
писпеген
қаўыннын шопағындай пуш, дэрьянын жарқабагына өскен топангылдай тамырларын дегпш алған екен. Ен баслысы, оны
Т О З шылар қуўатламайды. Бүгин оныц газетада ошкара болганына ТО З шылардын барлығы қуўанды. Александрдын айтыўларына қарағанда бүгннги Т О З дийқанлар ушын ертенги үлкен
хожалықтын, тырнағына бир гербиш. Александр бәрҳа; «ертен-
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неи қолы жоқ киси шолац,..» деиди. Қалий келтеге шекем «ҳаь;қыцнан Хожанияз! Рахмет хабаршы Әбдиге» деди-аў»...
Енди ол кеп ойланып өзин-өзи жоғалтып, қурт тускен жүўеринин жапырағындай солыўға қарады. Жүрсе келенкеси деөзиники еместей, қыял бийлеп кеткен ўақта, биреў ерип
жүрген
жоқ па деп, қырынлап, гейде қуяшқа, гейде саясына қарап алатуғын дәрежеге түсти. Мектепке келип сабақ берсе оқыўшыларга: «Ҳа тыныш! Гешше!» «Ақпа қулақ» деп қызып кетеди. Әси|)есе, кешедеи бери жүреги және муз, нағыз қоян жүрекленди.
,Бир жаман жери, мектепке келсе, ацшы тазыдай қыйсацлағаи
Дүйсенбай тайын. Онын менен сөйлесиў былай турсын, узақтан
қарасы көринсе тула бойы босасып, тобығына шекем қалтыраиды.
Ол бүгиннен кешиктирмей Александр менен
сырласқысы
келсе де мектептен шығып үйине жақынлағанша сарсанлықта
киятыр. «Қәйтиў керек? Еки кеменин басын услаған суўға
кетеди. Ал мен қеқыйқаттан да муз дингектемен бе? Александр
менин Дүйсенбай менен қатнасымды билди ме екен? Александрға айтсам қалай болады?» Бирден өзп ислеген
қылмыслары
есине түсип кетти: еки мәртебе кецес ҳүкиметнне қарсы шабыў ы л .. . Айтбай большойдыц жазықсыз қаиы .. . БуНы ким кеширеди?... Александр еситсе, бирден шоршынып, турған жерииде қаматады. Менин бақлаўымша «орыс» деген сөздиц ыәниси бир
сөзли дегени! Ол ашыўланбасын, ашыўланса алдына Қаратаў
шыда.м бермей, пыт-шыт болады...» Турымбеттин басы зил. Еки
ийниниц арасында бас емес, суў қабақ турғандай, қыймылдаса,
сылық-сылық... Ол бирден изине қайтып, қәпелнмде Дүйсенбайдикине кетти.
Дүйсенбай еки көпшик салып шалықортасына жатыр еди.
Шақыртыўсыз келген 'Ру'ры.мбеттиц солғын шырайын
көрип
ушып турды.
— Кел қарағым, кел!
Турымбет, аяқлары тусаўлы адамдай төрге өтпей, Дүйсенбайдыц аяқ ушына әстен отырды; бнрақ өзи мециреў секилли.
—Қалий келтениц қызын үйнндеги М Т С орыс сеннен тартып
алажақ па?
Астынан жылан шыққандай секирип турып, Турымбет үнсиз
шыгып кетти. Ол Дүйсенбайдын «ҳа бала, денин саў ма?» дегенин де еситпеди. Ол ушын Александр ец қадпрли қонақтан да
жақын, туўысқандай болып баратыр еди. ©зи ҳаслан ерицбейтуғын жигит екен. Русша үйретеди, өзи қарақалпақша үйренеди.
Гүлбийке кемпнрге жүдэ баўырман. Опыц үстнне Турымбеттиц
414
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Нурзададан дәмесн жоқ. «Көрдин бе, шуғыллығын!
Нурзада
ушын арамызға от тасламацшы...» дедм Турымбет былайырақ
шығып. Сөйтип тамыныц артындағы жылғаға келип иркилди;
Быйыл там салыў ушын ылай аўдарылып қойылған еди. Бул да
Александрдын усынысы. Өмиринше өз хожалығына пайда тийгизип көрмеген адамды мийнетке көнликтирип, ылай аўдарысқан киы?—Александр. Оны анасы да улындай сүйеди. Бурынлары онша адам қатарына алмайтуғын адамлар
Александрды
жақсы көргенликтен бе, бунын менен де мәмле.
Ол усыларды
ойлап, Дуйсенбайды қайтып көргиси келмей турған менен изинен қорықты; Айналасы түпсиз қуйы, оған
қулататуғын усы
Дүйсенбай болып көрине берди оған.
Не ислеўи тийис? Билмейди. Ҳәзир жүрнп.киятырғанда бир
жағы тунғыйық, бир жағы қурғақшылық сыяқлы...
«Қандай
жағдайға түссем де өлмеўим керек, деди гүбирленип, не ушын
өлемен? Әй, сений, усы ләўзеси болмаса барғой...» Ол желкесии
қасый-қасый үйине келсе, Александр бир
китапты оқып отыс
екен. Оған селтен берместен 'сыртқы кийимлерин шешине баслады. Александр китаптыц ашық бетлеринин үстинен Турымбетке қарап еди, қәпелимде оған өлн шырай енип қалғанын сездн.
Базда өзи менен қапталласып отырып қолына түскен газетаны ежелеп оқып отыра қоятуғын бул жигитте
не әндийше бар
екен? Ямаса Нурзаданы сүнип қалып, маған қештене айта алмай ишқысталықта жүр ме екен, деген қыял келди Александрға
—Турцмбет, аўырып жүргенин жоқ па?
— Билмедим, өзимше саў сыяқлыман.
Александр түргелип барып оныц билегии услап көрип едн,
ыссылығы болмаған менен қан тамырлары ҳәдден тыс согыи
тур екен.
—Турымбет, жатып дем ал.
Турымбет басын көпшнкке қойды.
Александр үнснзликте китап оқыўын даўам етти.
Турымбет дийўал бетке бурылып жатты. Қор қыйлы нәрселер және кез алдына елеслейди. «Усы Дүйсенбай қақыйқаттан
да мениц ғамхорым ба? Нурзада жөнинде не ушын айтты? Усы
Александрдыц расында да сол қызда қыялы бар ма? Ал, қыялы
болғаида не болыпты? Қалий келте саў
турса, қызын орысқа
бермейди. Тоқта, тоқта, егер Александр ол қызға дыққат аўдарса, қыздыц қандай болғаны? Әлбетте, сулыў ҳом жақсы болғаны. Себеби руслар жақсы-жаманныд парқын айырады. Жацз
заман қурған солар. Төрткүлдеги муғаллимлердин айтыўы бойынша 1917-жылы адамзат өмирииде жаца жылнамаиыц бирин415
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ши бетин ашқан ҳэм жазған усы орыслар. Александр кеўил берген жаҳсы қызды Дуйсенбай оннан пеге ҳызганады? Өзи алмайды, сонда ыен ушын болғапы ғой. Сонда онын менин ғамымды жегени ме? Ж аҳсы жатқа кетпесин деген мақсетте ме екен?
Олай болса Дүйсенбай менин нағыз табалдырықлы қайырқомым
ғой. Сонда неге муз дингектии үстинде турған боламан? Қурысын, бул жумбақлы әнгимелер... Қурысын бул шынжырлы ойлар!» десе де ойынан ҳеш нэрсени шығара
алмады. «Усы үйи
канғыр Дүйсенбайды өлтирип қутылсам ба?» деген де он келдн
бпрден, бирақ бул қыял онын демин тарайтып буўлықтырды:
Бул болмаған қыял, бул ақыллы кисиге қыянет...» Ол ишегине
лйне кеткеи ийттей буратылып жатыр...
Александр Турымбеттин әлле қандай ойларға берилип жатырғанын билип, бирақ онын тийкарын түспнбей отыр_ еди, ақыры сорады;
—Турымбет, неге бунша ойлысан?
—Менде ҳеш ой жоқ.
— Айта бер, достым Өзин антпаған менен жүзин, көзлерин
айтып турыпты.
— Сен солай ойлайсан ба?
— Гүллән қыймылын, ишиндеги терен сырларды сөйлеп турыпты.
;
— Олай болса таба ғой,—деди Турымбет басын көтерип ҳэм
гәпке араласқаны ушын ойларын умытты.
— Билемен, бирақ бар ғой, өзин айтқанша шыдайман,—деп
Александр және кнтабына үнилген болып еди, Турымбет' бир
сумлық тапты, бул сумлық бнрден еснне түсе қойғанына қуўанышлы;
—Мен бир қызды жақсы көрип қалдым.
—Мүмкин емес.
— Н е ушын?
—Ҳәр адамда журек биреў болады. Ссл ушыи бир жүректи
'өлшеклеў мүмкин емес деп онланман.
— Мен екн жүрегим бар дедим бе?
—Әкгиме айтыўда емес.
— Сонда ие?
— Сен Жумагүлге қайтадан. қосылыўық керек?
—Меиин-ә?
—Әлбетте, сенин!—деп, Александр өткирлендирди.
—Менин-ә?—деди және Турымбет.
—Әлбетте сенин!!!
Усы дурыс кенес пе?
416
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—Тек дурыс ғана кекес емес, ҳақьшқат дослық кекес. Бнлссец бе, сен муғаллимсек. Педагогика бойынша муғаллим ҳеш
қандай минсиз болыўы шәрт. Ал сен ҳаял таслаған катал адамсак. Тек ҳаял емес, гүлдей ҳызыкды жетим ҳалдырған тас жүрек муғаллимсек... Бул бул ма, округ бойынша ҳаял-қызларды
ағартыў нсине кесент жасап отырған муғаллимсен.
Сокғы сөзди еситкенде Турымбеттин денесн түршигип, өзин
жоғалтып ала жазлап, ҳорыҳҳанынан сорады;
— Менин округ ҳаял-ҳызларын ағартыўға
кесент
жасап
отырғанымды цалай дәлиллейсец?
—Түсинбей отырсак-ә?
— Түсинбей отырман.
—Түсин онда. Жумагүл жесирлиги себепли басқа ҳаяллар
алдында еле де ашық ис алып бара алмай жүр. Базыбир шешен
ҳаяллар алдында тили тартық. Өзин жарты дийўалдай сезеди.
Биреўге басын байлаўға сеннен дәме етсе керек. Ж ака дәўирдиц
ҳаялы болған менен ҳараҳалпаҳшылыҳ етип, дәслепки некеге
ҳыянет ете алмай жүрген усайды...
— Қараҳалпақта айрылысҳан ҳаялға бас ийиў жигитлнкке
пуҳсап келтиреди.
—Егер сен өзикди ҳаҳыйҳый совет муғаллимн деп есапласан,
онын менен қосылып, жака идеяға хызмет етиўиц тийис. Сонда
журт срчнк ҳәтекди мойынлағаныкды түсииеди.
— Бир рет барып едим, хабарласпады.
,
— Ийилген басты ҳылыш кеспейдн, және бар. Усы күнлери
* жараланып үйинде жатыр. Туп-туўры үйине бар.
4
— Япырмай-ә,— деп Турымбет басын касыды. Ол, Александр
{ басҳа ислеримди билип ҳояма деп, ҳорыҳҳан
еди, бул кенес
Г жүрегине толыҳ жетип бармаса да, кеўли бнраз ҳарар таўып
Г кеўли сергекленип, күлимснреди. Александр оныц бул ҳыялы& на түсингеп адам сыяҳлы;
|
—-Ҳэзирше Жумагүлден хабар ала бер, басқасын сок сөйГ лесемиз,—дедн.
'
Турымбет басын ҳасый-ҳасый көнди.
— Көрмеп ҳайтпа! Дослыҳ, муҳаббат бнрде
ҳапалыҳта,
!; бирде шадлыҳта өзинен белги береди.
,
Турымбет ҳалаға базар күни келди. Қалаға келерин келсе
ь де, Жумагүлден айбынады. «Неге зикгирлеп келе бересен, кег
: десе не ҳыламан?—деп, Жумагүлдик үйине
бара алмай, көшесинен арман-берман өттп. Бармай қайтса,
Александрға
өтирикши болады. Қатал минезли бул жигит бнр
өкпелесе,
• ҳайтып сөйлеспейди. Соннаи кекин нстнц патыратҳа айланғя417
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ны, Жуманияз лоўзе және бар, «Үҳ, үҳҳҳ! ! . • Барайын, көрейин,
ҳалай барыў ^й^рек? Наўқас адамға бос барғаным ҳалай?»—
Ол бир дүканнан үш ҳадаҳ набат алды, оныц ҳасындағы дүкаинан ортасы кеседей дөцгелек еҳ гулли бир ҳызыл шаршы
сатып алды.
Көшесинен және өтти. Сыртта жүрген ҳешким көринбейди,
қарап, бир майдан турды. Соныц арасында көктец
тилегенн
жерден табылды. Шашлары желкилдеген Тазагүл
көрипдн.
Қызын бирден-ақ таныды. Жаслайынан-ақ ири денели Турымбеттиц дәл өзи. Қулаҳлары алаҳандай, мурны ҳоцқы қара көз.
—Тазагүл!—
Қыз жалт бурылды.
— Берман кел, Тазагүл, апац үйде ме?
— Үнде, аўыйып атый.
— М ә, мынаны апана апарып бер, мына шаршыны басыца
тарт,—деп қолтығыяан бир қос шаршыны шығарып, қыздыц
басына орады.
— Үйге келе бей; апам адамлайдыц келгенин жақшы көйеди.
Қыздын сөйлегенине Турымбеттиц баўыры елжиреп, көзлеринен ериксиз ж ас сорғалағанын өзи де сезбеди. Оныц бул
жасы шын көз жасы еди. Қыздын кекил шаш жасырған жазық
мацлайынан шсрп-шорп сүйди де;
— Апаца сэлем де, ҳәзнр бараман,—деп,
қыз шапқылач
үйине киргеише изинен көз айырмай қарап, аўыр қәдемлер
менен зорға-зорға келесй көшеге айналды. Бирақ жүрегин бир
нэрсе тырнағандай, ишеклери ашып аўылға қаитты.
Турымбет қалаға не ушын кеткенин ескертпесе де, Дүйсег
бай билгендей, геўгимлете киятырған оныц алдынан шық" ■
«Үнижацғырдып жер астында қулағы бар ма?»—деди оны
риўден ишине муз қуйылған Турымбет.
— Жумагүлди көрдиц бе?—деп сыбырлады Дүпеенбай.
— Көрдим.
—Жайша барып па едпц?
Онын анық билмейтуғынына толық исенген Турымбегтшг
көкиреги қарар таўып басылды;
— Мәжитов шақырған екен...
Усы кисн меннеи сезикленип
жүр-аў, шамасы» дедн ол
Дүйсенбайдан айрылысқаннан кейин.
Александр оны тақатсызлық пекен күтип отыр еди. Көргепбилгенин сорап болғаннан кейин ҳәрекетнп мақуллады;
—Дурыс ислепсец. Базарлық берип жибергепниц, қызыныц
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басына орамал тартқаннык сен екенин сөзсиз түсннеди. Жу*
магүл жүдә ақыллы.
Бул қатал жигнттнн бнр ирет мақтаўына ашық болып ж\'ретугын Турымбет еркин дем алды, чаиды терлеп-тепшип ишти.
—Дүйсенбай алдыннан шықты ма?—дедн Александр гәп
арасында. Турымбет биреў түртип жибергендей
селк еттн:
«Жасырыў мүмкнн емес!»
— Шықты, аўа. Сен қайдан көрг.нн?
Александр Дүйсенбайдын кешқурын излеп келип, кемпнрдсн қалага кеткенлигин еситип, арқаға қарап бағдар алғаныи
әйнектен көрип қалған еди. Буны жасырды:
—Мен де бир қаиталынызда киятыр едим.
«Қаиылды, аспан жерге түсти»—деди Турымбеттин қыялы.
— Сонда неге «қә Турымбет» демедиц?
— Сөйлесип алсын деп тура бердим.
Турымбеттнн көзлери уясыпан атлығып кете жазлап, Александрдын өзип өзгериссиз тутып атырған қатан келбетине қалша қарады.
— Бунша не?—деди Александр онын әлле нэрселерден сөзсизқыпсаланганын түсинип.— Бэрибир, гәплерннизди ҳеш кимге
айтпайман.
Турымбеттнн көзлери тыпды.
— Оқымаған бнр киси, оқыған жуп киси, Турымбет- Аяғыцнын а т ы геўдирек муз екеннне көзиц жеткен күни өзнц-ақ айтарсан, соғаи шекем мен күтемен.
Турымбет бирден «ўақ-ўақ», деп, ишин басып, иргеге бурылып жатты.
Александр ҳаўлыгып жылдам ишин уўқалады,
бирақ ол
рас аўырды ма, я әлле нәрселерди онланып алғысы келди ме,
қеш гәп қозгамастан жығылды. Деген менен етиниц ыссылыгы
қэпелимде күшейип кеткен еди.
Турымбст азанда чай ншнўге де турмады. Жатысынын созылатугын түри болды.
Мектепти мугаллнмснз қалдырыў нақолай, сол ушын мугаллнм табыў керек. Өйтпесе, балалар тарқап кетнўи мүмкнн. Аўьп
да Мәмбет молладан басқа саўатлы адам жоқ еди,
оган тапсырыў мүмкин емес. Не де болса балалар
менен бир мезгил
шуғыллана турыўды Александр өз мойнына
алды. Ол келген
г.үнкен баслап-ақ бар ықласы менен жергилнклн тилди үнренип.
епкин сөйлейтуғын болған еди. Балалар жатырқамады. Себеби
ози де қаты-қулақ, әнгимешил екен, сабақ болатуғып ўақытта
балаларға әллеқаидай әцгп.мелер, ертеклер айтып берсдн. Гүл419
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лән әнгимеси, ертегн революция темасынан еди. Балалар аўзы
ашылып тынлайтуғын болып кеттн. Ара-арасында Орынбайдыц
улыныц басшылығында оқыўшыларға өткен сабақларын пысықлатар еди. Балалар өткен сабақты пысықлағаннан
гөре оныц
гәпине көбирек қызығзды:
—А\уғаллим, Леаин атамыз, ҳаққында және айтып бер...
***
Турымбеттн кесел қылған қыйлы-қыйлы қыяллар еди. Ийне
жутқан ийттеп буратылады. Жуманияз ләўзе көз алдына елеслесе де, Дүйсенбайдын ҳәрекетлерин бирим-бирим сайбағысласа да, олар менен бир қатарда кишкене Тазагүл көзине көринеди. Жуманияз ләўзенин қорқынышлы бетәпшеринен қорықпай, манлай шашы желкилдеген
Тазагүл;« келебей,
апам...
жақшы квйеди...» деп, жалынып гурғаидай. Көзи илинсе, усы
көринис және елеслейди. Сол ушын көзлерин жумбаўға тырысап
еди.
Онын ет қызыўы жуўғарада пәсеймеди. Қирпиклсри айқасса
сандырақлайды, түсиниксиз бир нәрселер айтып,
жылайды.
Гейбир түнлерде Александр ҳаўлығып гүзетип те шығар еди.
— Жумагүлге тағы барып қайтажақпан,—деди ол бир күни
азанда.
Бул да базар күнн еди.
с
— Барып қайта ғой,—деп мақуллады Александр.—Ҳәзир ол
тәўир болып жумысына араласып кеткен. Артелнн де тиклепти.
Бүгин де сөзсиз кецсесинен табарсан.
Александрдын болжаўы бийкар ш ықпадьу'ч.умагүл кецсесинде екен. Қапысы пышақ арқасы ашық. Д1.,лзде бир жигит
турыпты. Үстинде аўыл дийқанларыныц кийими.
Бунын таза
кийимлерин көрип бирден ишке кирер '
пйляғаи еди. Иркилип
қалғансон;
— Сиз де Жумагүлге ме?—деди Турымбетке.
— Аўа.
—Снзден ҳәм қызлар қалыц мал сорай ма?
— Ол не дегениц?
—Қийимнце қарап айтып атырман. Бизин аўылда сендейлер
бийпул қыз алады. Ал мен қыз алайын десем малым жоқ. 196
ыншы деген статьясы бар қусайды, сол бойынша қалыц малсыз,
қыз әпереди дейди. Сол ушын бул Жумагүлден жәрдем сорайын
деп келип отырман.
Турымбет мыйыгынан күлди:
420
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— Иште адам бар ма?
— Бир ҳаял бар.
—Тоқта, онда тынлайық.
Екеўи үнсиз қалды.
— ДАенин айыбым,—дейди өзге ҳаял даўысы.— Күйеўиме қарсы келгеним. Бир жола бизин үйге бир топар баспашылар аўқатланыўға келди. Тамақларын берип бола сала сыптырылып шығып кетип, Қызыл әскерлер жатқан жерге
хабар берднм.
Ол
кәрада менп жас күнимде алмақшы болып, ала алмай мардикарға кетип, қызыллар мёнен биргекелген бир жигит бар. еди.
Соған болған ўақыяны айттым да қайттым. Келсем,
күйеўим
«ҳә, қатын, ҳә» деп, излеп атыр екен. Менин изнмше қызыл әскерлер келип үйди қоршап бэрин тутып алды. Бахтыма, бизин
үйдегини де әкетер ме, аўыл жигитинин жәрдеми менен зорға
шығартып алдым. Енди бәринин изи басылып
кеткен
еди.
«Сен бийопа қатынсан», деп, күйеўим қуўып жиберди.
— Қапаланба,—деген Жумагүлдин даўысы еситилди.—Әлжан суўшыдағы женгей қайтадан белин буўып, жумысқа шықты. Қызынды бала бақшаға тапсыр да, өзин артельге шәкирт
болып кирип, машина тигиўди үйрене бер, еринниц
басындз
ақылы болса, изиннен өзи келеди...
«Мени көрип турған жоқ па?»—деп, Турымбет кейинине бәсты. Соныц арасында үш-төрт жастағы қызын жетелеген бир ҳаял
нштен сөйлене шықты.
—Ж үре ғой, қарағым.
Турымбет бурынғы келип отырған жигиттен алдын кирмеге
бато алмай, дәлиздин сыртына шығып тур еди,
қолтығында
түйиншиги бар, сыртқы көриниси аўыл ҳаялларына тән, қызыл
гулли жаўлығыныц мушын тислеген бир келиншек Турымбеттеп
Жумагүлдин кецсесин сорап ишке кирип еди, иштеги жигит тез
күлип шығып:
— Ж ора, 196 ынгаы статьяеы бизге
де жәрдем
беретуғыч
болды,—деп, сол күлиўи менен Турымбеттин тусынан өтип кегти. Соцғы келиншек бир сааттай иркилди. Енди түсликке кетип
қалмаса болғаны ғой деп, Турымбет биресе шағырапған қуяшқа,
биресе билегине зорга сыйып турған дегершиктей саатына қарайды.
Есик шыйық етип ашылып, еки адамныц бирден шыққан аяқ
дүрсилдисин анлап Турымбет кириўге асықты. Жумагүл нштен
шыға алмай атыр еди, бирден қапыны ашып жиберген
гезда
екеўи соқлығысып қалды.
—Ҳ а ў 1—деди Турымбет күлип. Ж умагүл күлмеди, орнына да
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отырмады, гилтлерии баяғысынша қолында сыцгырлатып ту«
рыпты:
—Жумысыныз?
Турымбет ойланып турмай, гүрсилердин биреўине отырды:
—Ж умагүл, өзин бил, сөксец жүзим, урсан жаўырным.
— Бул пәслик,—деди Жумагүл оған бир шекеленнп турып,—
Мен сени урыўға, сөгиўге қуштар емеспен.
—Тазагүл ушын?—•Турымбеттнн жалынышлы даўысын есит*
кенде Жумагүл жығылып кете жазлап, өзин зорға бийлеп ба*
рып, қасындағы гүрсиге бпр қолын таямып, отырды, бирақ бнр
аўыз сөйлемей бетин басып төмен қарады.
— Оқымаган бир киси, оқыған жуп киси, Ж умагүл, сен менпен кеп оқығансан, ақылына сал.
— Усы гәпти саған айтқан адам менен ашылысып сөйлес.
— Бул сөзди Александр айтқанын қандан бплесен?
Жумагүл сәл жумсарып, езиўинен күлки изи билингендей
болды. Турымбет басын көтерип гарғанды;
— Әкемнин төли болмапын, расым менен келдим.
—Тил дегеннин буўыны жоқ, еркине жнберсен сайрай береди. Ҳәрким атанын баласы емес, адамнын баласы болыўы шәрт.
Турымбет бул сөзге де ашыўланбады. Бирақ бир аягын екинши дизесинин үстине айқастырып қойып, ойға шүмип, сүйеги билинген жақлары қуўарды.
— Ат айланып қазығына келди ғой.
—Ат қазығына үш жол менен оралады.
Бириншиси жемжеген жерин умыта алмай келеди, екиншиси мәжбүрлеў менен
келеди, үпшншисн ақылы менен излеп келеди.
—Өткенге гийне қылып жаранын ау'зын
тырнай бёрмеши,
Ж умагүл.
Ж умагүл кекетип, даўысын созынқырап сөйледи:
— Ҳоо, Турымбет, жүдә шешен болыпсан,
Өткен күнлерди
умытыў— бүгннгини баҳаламаў болады, муғаллим?
—Мен муғаллиммен, бирақ әззи муғаллим екенимди сезип
жүриппен. Мендей тул еркектин балаларға үлгн болаалмайтуғынында түсинип жүриппен.
Жумагүл онын сөзлерин исенбей кен жазық мацлайы жыйырылын жаўатуғын булттай түнерди.
Турымбет басын қасыды, аўзын
сыйпалады.
Белиндегп
ушы пөпекли ақ жип белбеўинин түйинин арман-берман қозға.п
тыпыршылады, қабағы биресе жабылды. Бнресе ашылды, тш
ленди, мурнын услады. Әлле-немирде тилге келди.
—Ж умагүл, мепн сареац етип жалындыра бермесец нетти?
№
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—Меи сени жалындырып, өзим еркеклик рольди алып, сағач
ҳаял ролин бермекшн емеспен. Сен бәрнбнр еркексец, мен бэр.!
бир ҳаялмап. Сениц ҳаялын. болғаным,
сспнен ҳыз туўғаны.ч
ырас!
—Ашыҳ айтшы, Ж умагүл, не қылайын?
—Араслан болып өле бериў ҳәркнмнин қолыкан келе бермейди. Өз жүрегине ойлас, аҳыльща, сал- Үйицдеги
Александ;>
менен шынтлап кенессен зыян таппайсан. Ол сени анаў мыназ\
батпақҳа батырмайды.
Турымбеттин кеўли жибисип, басынан
кеширген барлыҳ
қыянкестилерди қалдырмай ақтаражақ болып турды да, өзи.л
зорға ирикти. Жалбарынды:
— Кешнр, Ж умагүл, Тазагүл ушын ҳосылайық.
Жумагүл қайтып сөйлемеди. Столдын тартпасынан бнр ж апырақ кағазды алып, онын қолына услатты.
Турымбет онын ой-пикири усы ҳағазда ма екен деп, ҳуўанып Жумагүлге жол берип кейин бәсти.
Кецседен шықҳан жерде Турымбеттиц бойы женил усаған
еди. Базаршылардан бөлинип аўылға баратуғын жолға түсқеи
сон, көкиреги йошып, қолына жумбаршақлап қысылған қағазды ашып оқып көрип еди, бийрәҳим биреў қаладан тас
арқалатып жибергендей, бойын зил басты...
***
Жумагүлдин оған услатқан бир бет қагазы Мәмбет моллз
жазыи, көшелерднн бир бәндиргисине жабыстырылган «дагаза»
еди.
Турымбет әкелнп Александрга көрсетти.
—Инанасан ба?—деди Александр онын қыялыи
анықлзў
ушын.
—Адамнын кеўли шошқанын гүркеси.
— Керисинше, сен буған қуўан...
Александрга кейнин айттырмай, Турымбет қызаранлады:
—Мен оны қайтадан алмақшы боламан, және бузықлыгын
е-ситип қуўанаман, ол қалай?
—Шыда ҳәм түсин? Бул Жумагүлдин пәклигин ҳәм күшлилигин дәлийллейди. Душпан пәс болып, өзинин бир қыл үстинде турған эззилигин сезсе усылай ислейди. Мине бул сол душпанлардьщ Жумагүлге күши жетпен, тапқан нас ҳнйлелеринен
бири.
Турымбеттин көзлери дийўалдағы гилемнин ғарға туяқ нағысларына қадальш қалды...
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Быйылғы жаз бул әтирапта көрилмеген жаз болды. Егинлердин ҳәр тури атызларда ырғалысқан. Дөгерек көк жасыл,
Кегейлиниц бийик ырашына минин ҳараған адамға ҳәмме жерге көк нағыслы гилем төселгендей еди.
Усы айналаныц жанлы-жаныўарларыныц илҳамы Кегейл.и
төппелеме болып, шимпилдеп аҳҳап суўын зәҳәрли көзлерден жа
сырғысы келгендей, еки жагасына урыҳ пенен
суйрикликтен
жал өсирген. Ығынан ескен самалға қарсы майда толҳынлао
дөретип, бийдай—ирен ылай суўын, бүйиринтескен
тарнаўлар
менен тоғыртқаларға бөлшеклегенине наразы маҳлуқтай, шымбыр-шымбыр сес берип, ҳайнаўытлап ағыг. турыпты. Урыҳ пе; пен сүйрик аралас ҳос жалы ортасынан пйрек-ийрек арба жол.дай жалтырап көринген бул арна үстинде, әнекей, жалғыз ша-.
. гала өрлеп, ҳанат ҳағып киятыр.
Ийеси тартып ҳалған қағаз
пәтпелектей гейде өзин бирден
суўға урып, және диц аснанга
көтерилип, жемтик кзлеген ҳара тумсығын суў үстинен айырмай
нәл-пәллейди.
Тап усы шағала ирецли минсиз ақбоз ат минген жекке жолаўшь!* шаршаған тәризли, мойнын төмен алып,
әлле қандай
терен ой менен Кегейлинин шығыс тәрепин
ж ағалап, шағала
менен жарысҳандай өрлеп киятыр. Аттыц жүўени ердин басына
нлдирилген, оц ҳолындағы қамшысы зәцгнликке
салбыраған.
Базда сстен-әстен ғана аттын
саўрысына тийеди.
Қамшыға
зор бермей ҳос зэнгилигин басып жиберседе гүл мыйыҳлы телетин баўлы зэнгиге ҳамшынын ушы шыцғыр етип тийип кетедн де, аҳ боз ат жүрлўин сәл тезлетеди. Үстиндеги адам жэне
де ойға шүмсе, ат Кегейлинин ишки ҳандегиндеги урыҳлықҳа
отлап кетежаҳ болып, тумсығын гейде әтирапыиа бурып-буры )1
оҳыраиады. Ийеси усыиы сезип, ҳамшылы ҳолы менен жүўенин
сэл тартыцҳырайды да, екн зәцгнлигии тецнен бир қысып, ҳодимги ойына шүмеди...
...Окружкомныц соцғы мәжилисинде аўылларда жер-суў реформасын шешиўге таярлыҳ бойынша аўылларға белсенди-ўэкиллер жибериўи шешнлди. Жумагүл өзинин балалығы өткен
«Еркиндәрья» аўылын сорап алды. Оған ҳосымша Баймуратб.
«Бахытлы» аўылы менен Жумагулдин таныслығы ушын Хож апияз ҳакҳындағы фельетонныц жуўмағын жөнекей
тексерип
өтиўди де тапсырды..
ФМ ине сол тапсырмалар бонынша Кегейлини жағалап киятырған жекке аҳ атлы Ж умагүл еди.
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Ол барлық тумғуйық қыялларды бнрден умытқысы келип
атыпын басын шекшийтинкиреп тартып аўылға нәзер таслады.
Әне аўыл, онын ен биринши ирет келнн болып түскен аўылы,
бетние ен бирннши ирет ақ салынған аўыл ҳәм бахыт босағасынан кнргизген, ҳәм бахыт босағасынан шығарған аўыл. Әне,
анаў жаптын бойында Турымбетлер оны аттац түсирип кеткен
сди, ол сонда сол жапқа түсип қолын жуўған еди, айна орнына
тынық .суўға қарап отырып шашын гараған еди.
Ол әстен жымыйып күлди. Сондағы келии болып түсиўин,
сонда жалғыз басынын тағдийрнн шешиўге күшн
жетпеген
келиншектин бүгин пүткил аўыл тағдийрии шешетуғын мәселеге
төрелик етиўге киятырғанын еслеп, бахытына
ырзалық пенен
жымынып күлди. Және, бирден өз-езине сораў қойды «Қызық.
мени усы аўылға қандай күшли магнит тартты—ә?» Хожанияч
мәселеси ме? Ж оқ, Баймуратовқа фельетонды басқа биреўге
тапсырыилар десе де болатуғын еди ғон. Ямаса жалғыз апасынын сонғы қәдемлери тийген жер болғанлықтан
ба, М Т С тыц'
бәнеси ме, усы елден бахытқа батыл қодем атлағанын елге көрсетип, даў шешнў ушыи ба, ямаса
оған жол силтеген Айтбай
«болыпой»ды еске түсириў ушын ба, Турымбет ушын б а?... Жумагүл бул сораўлардыц баслысын таппай,
зәнгиге ширенип
тура берди: Басына ораған ақ «узын шашағы» қара пәрен қызғыш шырайына сәўле түсирип, төрт ели жазық манлайын
оғада кенейтип жиберген. Үлкен қара көзлери үстинде қосылып
кеткен қойыў қара қаслары ашыўлы бүркиттин қанаты янлы
гә кериледи, гә үйиледн. Ж ас гезиндеги, тегарац күле шырай
берсе, бетиннц алмасында пайда болатуғын күлегиш
шуқыр
орньшда ҳәзир ийненин узыклығындай сызық қалған еди, ашыўланса бнлинбей, йошланса ийненин ушындай көринеди. Әтирапқа тигилген сайып йошланғандай болады. Бирақ ойшыл көзлеринин қарашығы бәрҳама биржерде турман ойнақшып, қаслары астында әлле неткен қайғыныц ба, ямаса келешектен болғап
үмиттин бе, излери көрингендей.
Онын қыялы Кегейлинин батысы менен
шығысын
жоие
салыстырғысы келер: айырма жоқ сыяқлы. Бирақ өз аўылыньш
сыртқы көриниси, азғана өзгерген. Бурын қазан ошақтай дөцгелек шуқыр болып көринетуғын
бул аўыл
ҳәзир басқаша,
жерлер кен, жазық. Ылайдан салған тамлар көбейипти. Жайларынын отирапына жицишке—қара таллар еккен, қара үйлериннн есиги алдында бир түптен гүжими бар үлкен отаў менен
киши үйлери қатар тигилген қоқ тасынлы үйлер пайда болыпты... Ағаш бастырмрлардыц да саны көп. Шацырағыныц орнын42Г>
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да кеееснне таеланган төрт агаш цараўытып шошайған ылашықлар да аз емес. Егпсликлер, дала.
Шецгел ҳәремли атызлар.
Бурынлары үлкен ҳәрем байларда болатугын
еди, ал мынаў
ҳәремлер кишкене-кишкене,
гейпара орынларда
бир танал,
ярым танап қаўын атызлары да, жүўери атызлары
да ҳәремленген. Базы бнр жерлерге қаўын қослары тиклеиипти.
Ол нәзерин Дүйсенбандын тамына аўдарды.
Бул тамныц
әтирапы бурынлары Кегейлинкн рашынан
қарағанда адамгз
айрықша сонли, думандай терекли, журттан
өзгеше атаўдай
болып көрннетуғын еди, епди ерик агашлары қартайғанлыцтаи
Оа, бурынгыдай жапырақлы емес. 'Гек ушларыпда ғаиа көк жапырақлар көринеди, Жуўап шақаларынын түплери
де еары.
Үйкниц қубла тәренннде арғы баеы бир қара көрим кен атыз
жатар еди. Ҳәзпр ол бөлшек-бөл 1пек. Бурынлары ортадан турпагы қара үйдей ылай үйилип, онык үстннде жүўери қорыйтуғып
палақпаншы «ҳийилғақ, ҳинилғақ» деп, бақырыи, иалақпапды
былғап бир шарт еттирип туратугын
еди. Сол
үлкен дицгек
орнында турпаты мардандай-мардандап киши ылай дицгеклер
пайда болган. Аралары жүз-жүз елиў қэдемнен артық емес...
Аўылдын қубла тәрепинин қорғаншасындай «Ж аца жарган»
жаптын екн бойындагы қатара май кепдир мнслн тоғай.
Байдын отаўыныи да қунары қашқан. Үзиклери оқ тескендей
тесик-тесик, ҳәр жеринен жамаў түскенлиги анқынланып тур.
Тамныц әтирапында ҳәр адымнан шарбақшыныц қазығындай,
жигирма—отыз қазық шошайып туратугын еди, орынлары таптақыр. Тамнын арқа бетинде балалар ойпап ж үр. Балаларға
қараган қапыныц үстинде қызыл
жалаў желбиреп турыпты.
Бул жағы мектеп!
Ол Турымбеттин жайына бурылды. Бул жайдыц
арқасы
да. қубласы да егислнк. Бирақ ол кимге дәрек? Белгисиз. Дүйсенбан менен үйиииц арасындағы бир екн ен бөзден
агарып
жататугын соқпақ ҳәзир гөнерип үстине шөп.т*... шығыпты. Усы
соқпақ ериегинде, бурынгы асқабақ сгилетуғын жертөлеге жақыи, Турымбеттиц тамыиыц батыс торепинде әлле қандай бпр
түл ерик ағашы пайда болыпты. Сол ерик ағашыныц жаслыгынаи ба, ямаса байдыц бағындағы барлық күш жалғыз түнке
берилген бе, Дүйсеибайдыц бир атыз бағынан, сол жалғыз түп
ерик агашы шырайлы. Байдыц бағыпдағы ағашлардыц гүллон
жасыл жапырақлары соған аиарып жабыстырылғандай, күгә
жемисли усаған: шақалары төмен ийилипти. Бул бир түп ерик
қайдан пайда болған? Ҳәзир жерлер қандай , өнимдар болып
кеткен-о? Тепсеци шыққан соқпақ үстннде өсип турыпты. Бул
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ие? Тәбияттын гэрдншп ме? Ол соцгы келип кеткеиде де бупдаЯ
ернк ағашы жоц сыяқлы еди: Турыыбеттиц ерик егемеп, бағли
ҳәремли болаыаи дегеи нийетин ол еситпегеи де. Вул кимии 1
колынан келди екеи? Дәстүрде ғарры адамлар ҳартайса ағаш
ег;ш, изипде ец болмаса көлецкели терек
қалдырып кеткенич
мэп биледи. Ал Гүлбийке кемпир оцыпа ҳайтыи, екти ме екеи,
ямаса Турымбеттин өзи ме? Бәлким, оиыц оҳыўдап кейин саиасы өзгергеи шығар. Әй, қойдсм. Баласы оқыўға кеткенде, кемпири қарап отырмай, бир ақыллы ғаррыға тийни алгаи болыўы
мү.мкии. Бул эдис сондай пнтне ғаррылардыц ғана қолыпап ко•леди. Егер олай болса, неге көп етин екпегеп? Бийшаралар нэлдн
қайдан табады? Атақлы Дүйсенбайдын
«бағымнын ҳэр бир
түбии жоқары жақтан алдырдыы» деп мақтанып
отыратуғынын сырттан еситип, Жумагүл усы гәпке исеиетуғын еди. Себеби,
оныц балалығы өткен «Ж алпақ жап» тыц бойындағы Зәриибайдын елинде, қыз болып камалға келген «Еркиндэрья» бойындағы Қутымбайдыц ауылында буидай жемис ағашлары болмайды. Бэлким, усы жалғыз түнти Турымбет Төрткүлден алып
қайтқан шығар. Әне, бул ақылға муўапық келеди.
Жумагүлдин нәзери бирден арқа тэрептеги мазарстаиға аўдарылды.
Әўлийешилик қўмпыц
арасында
болыўыпа
қарамастаи
бул
кәрада
да
әлле
қапдай
гүжнм панда болыпты.
Неткеп гүжнм?
«Ҳе, ҳе,
ҳе,—деди
өзинше,
— бул Айтбайдыц
басына шаншылған
ағаш
болыўы керек.
Ол
да
ҳәзир
нәҳэн
гүжнм
болған,.
Әтирапыныц барлық қарацғылығып өзине тартып, қара булттай дөнип, қураштай дөцгеленнп тур... Апамныц басына
иеге терек
шапышпадым?... Жумагүлдиц көкиреги босасып кеттн. Сонлықтан нәзерин дэрриў мазарстаннан өзгерттн..
Әне, гөне жылғаныц қубласындагы Төребайдыц қақырасы.
Әтирапы егислик. Бағдагүл менеи бирге жүўери еккен
атызыпан үйнне шекемги ажырық басып жататуғын аралық агызлыққа анланыпты.
Төребай неге таза жай салып алмаған? Қөмекши шақырыўды да, адам жалдаў' деп, ойлап жүрген болыўы керек!.. Опыи
арқа тәрепннде, шетнректе, әйнеклериниц алды ақланғац жай
ыайда қа.мыстай жицишкс ақ терек пенен қара таллар арасында жылтырайды. Мнне, бул аўыл кецестиц кецсесн болса нтнмал...
Айтбайлар отырат>'ғын шоқтыц орпына үлкен бир жайтикленипти. Қаланыц бир көшесин толайым әкелип
қоидырған
сыяқлы, Узынлығы елиу, алпыс, епи жнгирма бес-отыз қәдемге
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шамалас. Күн батысында жети әйнек бар, «Ҳа, ҳа, ТО З ағзалары биригип салған «Үлкен жай» усы болса итимал. Қәне, көбейсе сондай жайлар! Аўыллардын қаладан не айырмасы қалады? Басқа жайлар шашаў-шашаў. Ҳәр кимниц пайына жер
тийген сон көмешине күл тартып кеткен ғой...»
Кегейлиге тийик Дүйсенбайдын бурынғы салы
атызында
пахта кетиенлеп жүрген бир топар еркеклерди
көрди. «Әие,
ТО З дын куши» деп, қуўанса да «арасында бир
ҳаял жоқ-ә?.
деп, ҳыйланды. «Ҳаял болыўы тийис. Олар шыҳнай, атызға сән,
жумысца берекет енбейди...»
М Т С цаяғында екен? Ҳо, әне, аўылдыц шығысындағы тацырлыцта бир паксалыц, узынша дийўаллар
тикленипти, «Мине
бул аўылдын келешеги»—деп ол мыйыц тартты.
Онын. гүллән ойы, нәзерн, дыццаты қайтадан Турымбеттиц
тамына аўа берди. «Өзи неге көринбейди? Аўыл арасында гөлегөйлеп жүрип партия менен ҳүкиметтин
цаўли-царарларын,
өзинин үйренгеплерин адамларға неге үйретип жүрмейди? Неге ол жоц? Ҳүкимет оны пулсыз ие ушын окытты,
түсине ме
екен?... Мен Турымбетти неге айыплап турман?»—деди
және
өзинше. «Ол еле ермекшинин аўынан шыға алмай жүтрген шыбын болса? ©ткен сапары мен берип жиберген «дағаза»ға кеўли
исендн ме екен? Мүмкин, цәтелесермен. Меники не, суў көрмей
етик, шеш ип? Алдыма және келсин.
Турымбет неге
есимнен
шыҳпайды?» Ол соцғы
сораўыиа
жуўап
излеп,
цолы
босасты.
Ал,
Аты
урықлыцқа
отлап
кетти.
«Турымбетти ойлаўымнын неге кереги
бар?
Ашықлығым
және
басланғаны ма? Усы емес пе еди, Қызкеткеннин
сағасында
изимйен оқ атқанлардын бири? Ж оқ, ол бир елес болыўы мүмкин- Егер ол анық мылтық атып, өлтире қояйын
деген нийетте
болғанда оқыўға барар ма еди? Есерсоқ ( лмай ер болмас деген. Қудай мениц 'қызымды әкесиз жасата
бере ме, еси енгеп
шығар енди, «Қисини оқытыў ушын өзиц
оқы, үйретиў ушын
үйрен, ақыл бериў ушын ақыллан, мин тағыў ушын минсиз бол.
Ҳаял адам ана екенин умытпаўы керек.
Адамзаттыц, сағасы
ана... Усыларды кимнен еситтим-ә?.. «Жумагүлдин
қыяллары
шашырап кетти: «Аўа минлимен. Қисиге хожалығыцды бузба
деймен, ал өзим ше? Жесир қатын. Жарты дийўал
жөнинде
айтқанымды Александр түсинди
ме екен? Түсинген шығар,
Турымбет алдыма шынтлап келе баслады гон. Турымбетти енди мен тәрбияласам-ше?!..»
Ж ағадағы сүйрикке отлап, шамбыр-шамбыр суўға түсе оаслаған ат ойын бөлип, және дизгинин тартты. Бирақ бул ҳәдий-
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се баспақ баққан күиин еслетти: «ҳарам қатқыр баспақлар үсти
ҳаймаҳласҳан музлы суўга түсирип еди. Сен мениц әптадалыҳ
пенен пияда кеткен елнме атлы киятырғанымда, суўға жығажаҳсан, ба?»... Балалық цыялыиа ол күлимсиредн.
I,
Буннан бес-алты жыл илгери усы кәрадан ҳараған адамға
бәлек булыттай тереклик көз ушынан көринер еди. Бул бөлек
тереклик «Ийшан қала» еди. Ҳәзир ол көз тартпайтуғын болын
ҳалыпты. Оныц орнына «Бахытлы» аўылынын арҳа таманындагы бурын сийреклеў орналасқан аўыл көркейип кетипти. Булыттай тереклик көи. Қоралары жанаша, бурынғы ҳамыс ҳоралар
жынгыл ҳоралар менен аўмасқан. «Бул да елдиц тоқлығыиыц
белгиси. Еркиндәрьянын бойындағы ел ҳәзнр ҳандай екен? Қаладаи жүдә шеттегн аўылда Өтамбет палўан ҳеш нәрсе ислей
алмай-аҳ жүрипти... Еле баяғы ҳамыс ҳоралары шығар...»
Әне, ҳабаҳ арҳалаған биреў ыраштан төмен түсип баратыр?
Бул ким? Гүлбийке кемпир... Қийимлери жацарған, Уай, бул
кемпир гилен бир ҳыйлы цабаҳ егеди. Мынаўсы да баяғысындап
зацғар! Ҳә сений, баўы үзилип кетип,
иацҳ ете қалса, ҳәзир!
Сонша нәҳән ҳабаҳты толы суўы меиен ҳалай көтерип киятыр?
'Гыцлады: «шылп-шылп.. шылп». «Бийшара, ярым ҳылыпты-аў»..
Қемпир ыраштан төменге түсип ҳабағыныи баўын жыйнаҳластыра бергени, аҳ атлыны көрип ҳалды, онын үстиндегиниц
я ҳаял, я еркек екенин абайламай, босаған бир ҳолы менен көзин көлегөйлеп бир ҳарады да, «ҳаял түсли еркектен
саҳла»
деп, гүбирлениўи менен, ҳабағын шыл.пылдатыр кете берди.
Жумагүл мырс етип күлип, атынын жүўецйн силкнп жиберди де, ыраштан түсти ҳәм әйнегиниц дөгерёги аҳланған •аўыа
кецестиц кецсесине ҳарай бурылды...
*Р
25.

Ч

«Аўылға Жумагүл келди. Ертен ўаз өткереди» деген хабар
аўылдыц барлыҳ мүйешине ушып кетти. Буннан Қалий бийхабар еди. Себеби ТО З ағзаларынын |әри М ТС қурылысына кетип, оған, «сен бүгин жүўерилерди суўғар» деп, егииниц басына
жиберген едн. Олай болмағанда да ол ҳәр сөзге ҳулаҳ ербецлете бермейтуғын адам еди, Жети ҳызынын алды
ер жеткен
соц олар жөнииде биреўдиц насаҳ сөзин еситип ҳояман ба деп,
ҳорҳады. Базда өз-өзинен ашыўлы, жаўатуғын булыттай түнерип
ез үйине өзи ҳонаҳ усап малдас ҳурынып, төрде шоштыйып отырады, базда бульгттан шыҳқан қуяштай ашыла ҳояды да. Қызларыныц ацлығаны әкесиниц ҳас-ҳабағы еди. Егер ол ашыўланып отырса, шай көрген шөжелердей, я үлкен әжепасы Нурза429
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даны, я анаеы Айзаданы дөгереклеп, бир-бирине тығылысады,
Өйтиесе ақырет еснтёди...
Қалпй, өзииен басқа еркеклер биригпп,
саўат ашыў ушыо
келисимге келгелн де қапа, ашыўлы еди: «Қартайғанда ие үйренемиз? Әй, соқыр қудай»...
Мурныныц ушынан
моншақ*
моншақ тер шығады. Д1 ацлайын жеци менен сыпырады. Қөзлернне жас келедн. «Ҳүкимет дәўиринде ец болмаса бир ул берсси
цайтеди, қудай-әй. Оқытар едим. Халық қатарына қосылар едим.
Бизии үйге дәўлет қусы қонар еди»...
Оныц бул сарсығын умыттыратуғын нәрсе Хожанияздын газетада жазылғаны едн. Есине түссе, өзинен-өзи қуўанып кеўнллене түседи. Ал гейде, қызларыныц ец кишкенесин алдына алыц
зарланады:
«Бнрадарыў, досыў яран, ешитиц арзы-дадымды,
Бул ишре дүнья ғам-гүм болмаған барма екен?...»
«Әй, әттегене, буны айтқан Әжинняз шайыр замапыныц қайғы-хәсиретнне налылып нши қайғыға толып жасаған адам екеп
ғой, я мен сыяқлы улсыз болды ма екен»—деп гүциренер, кезиниц жасын сынырып алар еди.
Ақшам жүўерн атызларын бнр қайтара аралап, күндиз уйықлан қалмаў ушын көк чайды басыцқырап ишиўге қайтып киятыр еди, «Үлкен жаи»дыц көлецқесинде қараўытып гурған келенкени квзи шалды да, «уры мекен?» деп туўры үстине қарай
келе берди .Қасына жақынлағаны көлецке екн бөлипди де екн
жаққа бөлшшн қашты. Бири «Үлкеп
жанға» сүцгип кетти,
оныц Қайсы жапға кпргепшгабайламап қалды, себебн далаға
*цао$Уқа'шқаны иркилип, жерден бир нәрсени алмақшы больш
'аҮч » ’едн, соған белнн силтеў мене« ҳәлекленди.
Бәри бир ошл
да тута алмады ■ ’ ^ақ, оныц енкейген жеринде қараўытып қалған норсени альц.
■ '■ гса бас кийим. Александрдыц
кепкасы1
«Уай, бул не қцл: ■ күр, жацағы қушақласып турғаны мениц
кызым болмасз >кақ ы»...
Ол асығып
үнине
кирип едн,
қызы ошаққа от жатыг ҳйи тене көрмегендей
болып отыр.
Ке-ўлнн жаманлыққа бермейнн деседе шыдай алмай, чай мшиўге қарамай кетип қалды. Түни меиен жүўери атызларын аралац
жүрипте тақаты болмады. «Буныц бәрнн ҳаялым биледи, соныц
ғана жанын алайын» деп тац ата үйине қайтты.
Хаялы қораздыц бнринши шақырыўы менен турып қамыо
ийлен атыр еди, келди де ыцсыз-жыцсыз тепкиге алды.
Ири гсўдели ҳаял оныц анаў-мынаў тепкисине дэрпенбейтугын еди, қамырлы қолы менен аларып қарады:
— Бул не, қорықта сени жин урып кеттиме?
4Л )
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Иэлетий, үндеые,—деди Қалий жоне тепкини күшейтип.—;
Жети қыз туўып жулыныма жети пышақ суғып қойғанын азбеди? Ҳ а, аз беди? Енди неге сол пышақларды цыймылдата бересен. Өлетуғын болдым ғой.
—Ҳәй, пеўе дейсен?
—Өлим дейыен! Қызды тый деймен.
Өмирн туўып ериие царсыласып көрмеген Айзада қәҳәрленип, қамырлы қолларын сыпыраға хыпырып, самарды сәл ысырып қойды да, туў сыртынан сәдделен турган Қалийдин кишкене аяғынан шарыпп.а' тутты. Бундай болады
деп ойламаған
Қалин кслте сонгы тамыры шабылған геллектей шалқ ортасына ыцқ еттм. Айзада арысландай ыцырсып оны қапсыра қушақлады:
—Саған менде көрсетейин көримди. Сен ғой тэкирлеп, мийямди айландырдын.
Қалин қақпапға түскен қояндай тыпырлап, олай-булай жулқынып, аўзыпа не келсе қайтармай, сөгип атыр, сөгип атыр. Ҳаял оныц сөгисине де қарамай аяқ қолын табжылтпастаи, астына басып отырып, басындағы алты қослы гөне айдыллысын шешип алды дз, Қалийдин қолын денесине қосып, шандып-шандып
бир байлады ҳәм дастықтан көтерип апарып, жүктнц үстине
узынЫна жатқарды:
—Ал енди, күшиц болса шығар. Жалынбасац жаздырмайман...
—Жалынбанман, ал. Тап усыннан аяғым жерге тийсе, астыцды жер, үстицди тепки қылмасам, еркек емеспен. Соны бнл,
сопы!
‘
_
Ҳаял селк-селк күлип, қамыр пйлеўнн
даўам еткп отыра
берди.
Қеўилли күнлери «үлкен жайдағылар» ҳалқаста да биргелесип, бир үйден аўқатланатуғын едн. Орынбай қапысын
ашып
басын суқты.
—Қалий!
Қалнй жүктин үстииде кирпидей жынырылкп бетпн иргеге
қаратты.
—Анзада, Қалий еле қорықтан келмеднме?
— Яқ, келмеди.
Орынбай қапыны жапты. Қапы ашылғалы еркеклик намысы
қысып Жаны көзине көриннп атырған Қалий қапыныц жабылғанын көрнп жанланды.
—Айтпағаныцғой жақсы болды, қатын, сонда да босаған соотте бәрнбнр аямайман. Астынды жер үстинди тепкн қыламан.
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Лйзада түргелип оны жүктин, үетинеп түсирип, шандып буўған орамалын шешип алды да қапыны ашты.
— Сақаллы қурдас, жорац келди.
Қалий-үсти басын қағып силкнп асығыс далаға шықты да,
ҳеш нәрсе болып өтпегендей Орынбайдыц ҳаялына дегншти:
— Палбий, торағыц барма?
— Ҳәй, сен қаяқтан өттиц?
— Көз байлаўшылық илимим барын билмейсен бе?
Орынбай әллеқандай сыр билетуғын секилли
төмен қараи
мырс-мырс күлдн.
—Л\ейли, ҳаял, торақ бер, ашшыласа силкинип-силкинип узаярмекен?
Палбий шубар ешкидац терисинен исленген тулыпты Қалийдыц алдына қойды.
— Ҳой, қурдас, мына тулыптан неге Орынбайға сақал ислен
бермейсец?
— Сақал болса өтирик сөйлей алмай жүктиц үстине көзим
түскенни жасыралармедим?
Қалийдиц жүзи бурыштай қызарып, гәптен қалды. Орынбай
ендп оиы көп қысындыра бермей гәптн бурды.
— Боле, бүгин кеўиллисеи, азанда қорықтан
шығып Ж умагүлди көрип қайттыц аў, шамасы?
Қалий ҳайран болды;
— Ж умагул деген ким?
—Жөги бол ә?—деди Орынбай— Еситпедиц бе? Бүгин Ж умагүл келдн. Баяғы Турымбеттиц ҳаялы ше? Ҳәзир окружкомда
женотдел дегсн жумыста ислейди. Ертец
ўаз өткередн, ҳэмме
барамыз.
— Бизлер ҳэм қалмаймыз,—деди ҳаяллардан бири.
Қалип ҳаял даўысын жақтырмай өз сораўы менен болды.
— Женотдел деген не екен?
— Билмейсец бе?—Орынбай билгишсинди.—Сенин, бизиц ҳаялдыц, қулласы округтеги ҳаял-қыз тухымыныц ҳәкими. Ҳаялынан айрыламаи дегенлердиц де сазайын берип атыр дейди.
Жүрек дүрсилдисин қойтнп басарын бнлмей жүрген Нурзаданыц жаўырыны тамга сүйелгендей болып, Ж умагүл жөниндеп
әцгименнн бола бергенин тилеп отыр
еди, әкеси Қалий қәпелимде шырт етти.
— Ҳей қатын, торақты неге оцлап езбедиц?
Айзада ериннц ашыўланғанын қоцсыларына сездиргиси келмеди ме, ишке кирип кетти. Қалий де изинен
кирди.
Сөйтип
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блар арасындағы мәлел күни менен даўам етип, екеўи еки жерде томпаиысып жатып қалды.
Шыра ерте өширилди.
Нурзада кешқурын суўға баратырғанында бир топар адамнын М Т С қурылысыиа қарай кетип баратырғанын
көрген едн.
Әсиресе Ж умагүл менен Александр, бнр-бирине жақын ийинлесип, сөйлесип өтип кетти. Тыцлап тура алмады. Соған ба,
ишн
ашып жатыр. Өзи менен қатара бир көрпеин жамылған үкелерп
әллеқашан уйықлап қалды. ал онында көзлерн уйқыда, көкирега
ояў, көрпе астында демигпп бир нәрселерди сөйлеп атыр.
«Жумагүл апа, сен неге М Т С жнгит пеиен
ннинлесесец?,..
Шашы желкилдеген орыс балаүына сен де ашықпысак? Арманырақ жүр, бул жигитлердиц сересине асылма! Сен, Александр.
өзимнен сорап жүргенше неге келе бермейсен.. .
Айыбым не?
Тил билмеўме? Аўылда сени жа?*ан дейтуғын хеш
ким жоқ.
Кнсини жақтырмайтуғын Гүлбийке кемпирге шекем мақтағанда
аўызынан суўы ағады. Бәлким, Жумагүл сени нзлеп келген шығар. Ол Турымбетти биротала қойып кеткен
гон. Сөзсиз саған.
.Ә й... Жумагүл апай, сен бизиц арамызға
түспесец нетедн?
Александр, сеп неге мени түсинбейсец? Ҳәссений, узын бир сым
болып жүрегимнин дүрсилдисин еситтирер ме еднм сағаи. Растан да Ж умагүл сени излеп келди ме? Оныц мәргия шөби бар
дегени рас па, я артықлығы оқығаны ма? Егер оған
бурылып
кетсен не қыламан? Бэлкнм, өлермен. Онын қасына қас, өшнне
өш, оқыўға кетсем не қыласан? Сонда да Жумагүл менен ийннлесесен бе? Менп аямайсац ба? Турдыгүлдей болып қалсам ше?
Мейли, боларман. Бүйтнп ишқыста болып жүргеннен қара жег
тислеген артық. Нәтинде дем алысқа келмеспен.
Тоқта, неше
оқыймай. Александр, сени таслап кетемен
бе, сонда. Қоя
г ө р .. . шыдамаспан. Ж оқ. оқып, оқып мен де женотдел болсам
не қыласац? Соннан сон меннки боласанба? Меники меники...»
Қонсылардики бос турса да, днгирманды бэнелеп Турымбеттикине кете беретуғынынан ақ Нурзаданын ншки сырларын анасы уғатуғын еди. Бирақ ол жөнинде қызынан туўпылап, қештене сораған емес, сораған менен қолынан келер хийле жоқ, әкеси
қызын орыс жигнтке бериў түўе. оқыў жөнннде әцгиме
болса
қырға шыққан бөргедей шапшыйды:
— Көзимниц тирисинде нашарды оқытып, халыққа күлки, бий
аброй бола алмаспан.
Айзада қызыныц сандырагын әкеси еситип қойыўынан қорқты:
— Нурзада, үкецниц үстине көрпе, жаўып жнбео.
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Қыз басын көтерип, өзине жақын жатырған кишкене үкесин
баўырына тартып, екинши бүйирине аўдарылып түсти.
28

.

Аўыл кенестин кенсесинин алды тан азаннан ҳәрекетке кирди
Жигитлер атлан-шап. Ыссыға қарамай, селкилдек шөгирме кийнп манлайлары шып-шып терлеген адамлар жуўырысып ж үр.
Асығыста бир қос шаршыны басына тарта салған, анналасы қы>
тырғышлы қәр қыйлы дегелей кийген егеделер жасы кншилерге
көрс' 'пе берип, олле нәрселерди сорап, ҳәр жерде топ-топ болып
?урС,пты. Бала жетелегенлер де бар. Ж ас жпгитлер
шыпта,
кийиз қолтықлап келип, кенсенин алдындағы қуяшламаға төсеп
атыр.'
Той-мереке болып, бақсы, Ясыраў айтылатуғын болса аўылда
бүгингидей ҳәрекет болатуғын едн. Ҳәмме бақсыға асыққаннан
да бетер. шалт қыймылдап, асығып киятыр.. .
Бир ат арба экелинип, кенсенин днйўалына жақын қойылды.
Онын алтақтасына қызыл гнлем, көкирегнне қурақ көрпешелер
төселиўде.. .
— Жумагүлдин демине нан писетуғын болыпты,—деп сыбырласады сырттагы биреўлер.
Төребай. Алексапдр, Сейтжанды баслап княтырған Ж умагүл
көрннди. Жаўдырасқан көзлердин бэри сонда. Биреўлери онын
қыкама белли қара костюмына, екиншилери қызыл атлас шайы
көйлегпне, үшнншилери қара етигине, төртиншилери онық қарапорец жүзине қарасып, ҳәр адымын бақлап отыр.
Олар арбаньщ алтақтасына шықты.
Шеп жағында
Александр. он жағында Төребай менен Сейтжан отырды. Жыйналысқа Бийбиайым да келген еди. Жалғыз ҳаял болғаны ушын ба,
оны Жумагүл қасына-алтақтапын үстинде отырыўга шақырып
злды. Еле ол аўыл ҳаялларынын кийиминде едн. Басын ораған,
үстпнде кен етеклн, женн кен көйлек. Мурнында әребеги де бар.
Турымбет пенен Хожанияз батрашком алтақтаға шығыўдан гүдер үзип, жерде, бирақ ҳәмменнн алдындағы қатарда
малдас
курынып отыр еди. Жумагүлднн ескертиўп бопынша
Төребай
Турымбеттп шақырды.
— Мугаллим. мынаяққа шық!
Ҳәмменин дыққаты өзине аўғанын сезсе де, Ж умагүл албырамады. Алтақтаға мпнип, жүзин тикке адамларға
қаратыўы
менен бурымларын желкесине түсирип. бпр тартар менен отыр.
Александр қадимгнсинше жалан бас. Төребай
манлайы бийик
сүр шапкасыд қапталына қойды. Сейтжан қара
тақыялы, ал*
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тақтаға жақын төнкерилген келиге Турымбет қонақлады. Оныц
кен ақ көйлегинин жағасындағы көгис нағысына, ушы бир қана пахтадай пөпекли ақ белбеўнне адамлар бир қарады да жәшг
Ж умагүлге нәзер аўдарды. Турымбет өзин бнраз бийжағдай.тықта сезип, ара-тура шашын сыйпаи қойып, еки көзин аяғындағы
қара ботинкаларынан айырмады.. .
Төребан жыйналғанларға қалша қарап, бәрин
бир мәртебе
көзден өткерип шығып;
— Аўылласлар!— деди даўысын көтернп. Ҳәмме ләм-мийи-:
қатып. мыш-мыш сыбырлылар шорта кеснлди.
— Аўылласлар!—деп, ақсақал және тәкирарлады.— Кенес ҳүкиметинин әднл сиясаты арқасында, бнзиц арамыздаи түлеп ушқап Жумагүл Зәрнповапын келнўине байлаиыслы жыйналы-:
ашық. Өзлеринизге белгили. Төрткүлде оқы ды.. .
Отырғанлар жабыр ете қалды.
— Таныймыз өзине сөз бер!
Жумагүл отырып сөйлеўди нақолай көрип, алтақтаньщ үстинде тикейди. Бет алды тәрептен азғана самал еснп, бир тартарынын ушын. көйлегинин етегин артына қарай желбиретти.
— Ж олдаслар, туўысқанлар, ағайинлер, аға-инилер!—Ол ҳор
сөзин жүдо салмақлы етип баслады.— Менп ҳоммениз бнлесиз.
Сизлердиц араныздан
шықтым.. . —деп, сөзин
даўам
етнп
кетти...
Халық силтидей тынған. Турымбет қалтасынан төрткүлли ак
орамал алып, мурнына басты да «кин-кин» еткизип, симгнрдн
ҳәм қалтасына салып қонды. Көзлери астынан Ж умагүлге қарап және көпшиликке бурылды. Отырғанлардын арасыида онын
да ҳәрекетлерин бақлап отырғанлар бар еди. Онын ылас орамалды қалтасына салганын көрип «мынаў мурны боғын қалтасына жыйнац, тазалықлы болғаны ма екен? дести сыбырласып.
Бул Турымбеттиц де қулағына сап етти. Сыбырлы шыққан қатарла отыпған Дүйсенбай гә артына бупылып, го көпшиликке
го Турымбеттин кейпине, гә сөйлеп турған Жумагүлге. го ойлы
Александрга, гә көпшиликтин алдында ақ қуба шырайына кан
теўип, қызарып, Жумагүлдин сөзине аўзы ашылып отырғап Бий
биайымға ҳәккедей тез-тез қарайды. Соц Турымбеттнн бетинен биразга шекем көз алмады. Әллен ўақытта көзп ушырасқаннан кейин, не екенн белгисиз, Турымбетке бир нәреенн ымлағандай болды да. және Жумагүлге бет алды.
— . . .Қөсемимиз Ленин «пролетарнат, ҳаял қызлардын толық
азатлыгын женип алса ғана, толық азатлыққа ернсиўи мүмкип»
деп көрсеткен е д и .. . —Ж умагүл ара-тура алақандан қағазга бир

435'
www.ziyouz.com kutubxonasi

қарап сөйлеп турыпты, ол сондай йошлы, сөзлери үйирсекли,
гәплердн жүдә қуйцылжытып атыр...
Днйқанлар қаттырақ дем алып жиберсе,
онын пнкирлерин
еситпей қалып шырышты бузатуғынын түсинип, көкиреклерине
қолларын салып отыр. Жөтелгиси келгенлер аўзын басады. Гейпаралар қасында адам отырғанларын да абайламай.
ылайдан
салған сүўретлердей қатып, аўызлары ашылып қалды. Орынбайдын да еки көзи арбанын алтақтасында, алға ентерилиикиреп қызыўлы сөйлеп турған Жумагүлде. Онын үйреншиклн үлкен қоллары қалтасынан насбай излеўде. Бешпентинин өне бойын қарманып шықты. Қапталында баласындай болып тығылып отырған
Қалийди умытып, насыбай қабақ излегеи қоллары ез қалтасыиын аўызын таппай, Қалийдин желкесин сыйпалады. Қалтамнын
аўзы ма деп онын көйлегинин жағасынан мойнына кол суғады.
Ешейинде шыбыннын қонганына селк ете қалатуғын Қалий мойпын тырнап атырған Орынбайдын жабадай ири қолларын сезбей.мойныма бир нәрсе өрмелеп жүр ме дегендей, Орынбайдын.
'қолынын үстине сарт еттирип урып отыра бердн. Ара-тура қытыгы келип, мойнын ишине тартып ғыржыйтады. басын силкеди.
Қолынын үстине бир-еки шаппат тийген сон Орыибайдын қольт
желкеден тайып, Қалийдик тар қалтасына тығылды. Сыйман
атыр. Басады, сыймайды. Олар менен қатар отырған Салый устанык да аўзы ашылғап, езиўинде наннын усағы жабысып қалган екен, көрмептн. Бир шыбын биресе наннын усағына қонып,
биресе аўызына кирип шығып атыр. Ол Орынбзй менен Қалийдин ҳәрекетлеринеи де бийхабар. Қыйық көзлери алтақтада.
Дүйсенбай отырған қатардағы дийқанлар да сол кейипте. Тек
ғана Мәмбет молла шибиш ешкидей тыныш таппай,
Жумагүл
қатты сөйлесе соған қарап, даўысын пәсенлетсе, Дүйсенбайдын
май қарындай жыйырылған жылтыр буғағына үнплип, баздз
қапталындағыларды сықақламақшы болып түрткилеген менен,
өзинен басқа ҳеш кимнин дыққатын өзине аўдара
алмай отыр
еди. Ол шыдамай Салый устанын қулағына шертип жиберди.
—Аўзынды жап, шыбын услайсан.
Ҳеш ким Мәмбет молланын гәпин еситпеди, күлиспедн,
сыбырласпады, Салый уста ерлнн қымды да қойды. Бир ўақытта
молланын дөнгелек уры көзлери Орынбайдын қармалаиып жүрген қоллапына түсти.
>—Әй, Қалнй мыртық,—деди ол шалғайынан тартып.—Қалтанда пульщ болса айрылдын!
Усы моҳәлде адамларда азмаз қозғалыў пайда болайын деди.
Ҳәр ким белдемесин, қалталарын сыйпады. Ал ,Қалий қалтасына
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үнилип, Орынбайдьщ сыйғыза алмай
атырған
ири қолларын
шап берип услады.
— Бул не?
— Ҳ а ў !—Орынбай уйқыдан оянғандай селк етип Қалийдиц
кишкене цолкн кағып жиберди де өз қалтасына қол суқтк.
Бирақ насыбайды алақанына салыўға тәәти жоқ, еки көзи алтақтада, насыбай қабағын аўзына төнкерип, екшеп атыр, екшеп
атыр. Аўызы толып кетип қатты шақалғанлықтан қасындағылардыц аўызларына. көзлерине буркип алып, азмаз қыймылды пайда болды да, бир еки адам жөткиринип тыныш тапты. Адамлар
арасындағы азғана қозғалацнан пайдаланған Мәмбет молла жэне гүбирленди:
— Ақырдын ўағында ҳаял ақылгөй болады деген усы. Сирэ
ақыр жақынлап қалған ғ о й .. .
— Тыныш! —деген буйрық пенен бир жуўан жудырық Мәмбет
молланыц суйеги шыққан жаўырынына дуцк еттирди.
Мәмбет молла бир урғанныц ким екенин билиў ушын артына
бурылып атыр еди, жуўан
жудырық шаппатқа айланып, онып
гөне сыпырадай жағын алтақтаға қарай бурды.
Жумагүлдин даўысы және күшейди.
— . . .Жолдаслар! Путкил езилген халықлардын атасы, досты,
устазы, адамныц адамы, көсемимиз Ленин 1921-жылы июнь айында Шығыстыц мусылман ҳаял-қызларыпын ўәкнллерн менеи
ушырасқан соц өзинин өмирлик жолдасы Надежда Крупскаяға:
«Ен төменги қатлам көтерилди, ендн бизин елимизде социадизм
тәмийин етиледи» деп қуўангап. Ал усы уллы адамныц қуўанышына ылайық қарақалпақ аўылларында не исленип атыр?...—Ол
округтеги ҳаял-қызлар арасында жүргизилип атырған,енди жүргизилиўге тнйис мәселелерге тоқтады.
Бул жерде де рус революционерлери
ҳаққында, Надежда
Крупская ҳәм Клара Цеткин ҳаққында сөйледи.
Буннан кейип
большевиклер партнясы менен совет ҳүкиметиннц көп миллетли
совет халықларынын мәдениятын көтериўге қаратылған планлары жөнинде жаиалықларды айта басл ады .. .
— Бунын ернн бурын қалыц емес пе едн? . . .
— Жүўени мойнында болған соц ҳәр кимге сүйдире-сүйдире
жуқарып қалған гой. Дүйсенбайдын жесири Бийбнгүл енди тәжжалдай уўдырлатып-жуўдырлатып келетуғын
болған.. . —деди
Мәмбет молла артындағы жудырықтан қорыққанынан күтә әстен сыбырланып.
— Ж олдаслар, әне, машина трактор станциясынык тырнағы
салынып атыр., Бул ушын рус халқына, оныц арамыздағы ўэкили Алексаидо Александоовичке сапсыз оахмет. М ТС питкен-
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нен кейин «темирднн пири ҳәзирети
Даўыт» деп, көз жумып,
исенип жүргенлер. темирдин пири кнм екенин көзп менен көреди.
Жумагүлдин гәплери кем-кемнен ҳәммени үГшрип,
шүйиркелестнре берди.
— Бирақ усьшдай ескен дўылда бир өкннишлн нәрсе бар, ол
да болса усы жыйналысқа ҳаялып— өмнрлик жолдасын ертигг
бир еркектин келмеўи . . .
— Әне бузды. .—деп Қалин гүбирленди. Ким не дер екен
деп, анлып отырған Мәмбет молла снын сөзин қақшып ақ алды;
— Еле несин керипсен, қыл таққан сон анқылдайды, деген.
Өзишш бинабройлығы менен турмай, ези жығылган гөрге, басқаларды да тарта ж а қ .. .
— Отырасан ба, я шығьпт кеткин келнп отыр м а?—деди молланык шеп қапталындағы бир дийқап. Д\әмбет оғам көз қынығы
менен қарап. қақпаштай алакаиын аўзына қақпақ қыллы.
...Ж умагүл сөзин тамамлай келе қолындағы бүклеўлн газетаны жайды. Бул газета Хожапняз батрашкомнын надурыс қылыклары ҳаққында фельетоп басылған газета е д и .. .
Газетаны даўыслап оқып, оған жуўап ушын Хожанняздын
озине сөз берплдн. Ол жүдә салмақ пенен тикейди. Арқасын алтақтаға тиреп көпшиликке дәмели көзлери
менен
бир қарап
алып. ойлы пишинде:
— Менин аўылласларым, өлим менеи қуўанышымныц сериклери.. . —деп асықпай гәп баслап, отырғанлардыц хәммесин көз
бенен б.чр қатара шолды. Аўзын сыйпалады. Дүйсенбай таманға
қарап, онын «сөйлей бер, тартынба» деген ымын кбрнп алғатг
сон өзин менгерди. әдебинде қалтырап шыққан даўысы биротала’
ашылды.
— Биз қарақалпақлар!. . . —деп даўам етти Хожаиияз
қәлимгисинше. Солай етип ол өзин қарақалпақтын ҳақыйқый жан
ашыры етип көрсетиўге урынды. Халықтын өткен
дәстанлары,
өзи бнлетуғын атақлы бпйлери менен
батырларын қалдырмаГг
мақтаныш етнп атап өттн. Қайтама автоном болғалы миллеттии
генпара өзгешеликлери жоғалып баратырғанына қыйналған больгп, усыларды айтқаны ушып гейпара
«түсимснзлер» ош,г
орынсыз критикалайтугьшын айтыя, скн гәптин басына барман
«бнз қарақалпақлар. биз қарақалпақлар», деген сөзлердп қайтақайта тәкирарлап. гәпинин дәмин қашырса да, бул батрашко '1
өзин бнротала көрсетсин дедн ме, Александр менен Төребай үидеместен, бирақ жығырдлнлары қайнап отыр едн, Ж умагүл шыд ам ад ы .’
— Ж олдас батрашком! Тийкарғы мақсеттен шығынып, ким■ 13Р
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лерде қапдай сезим оятқыцыз келеди? Исициз, қылмысларыцыз
бойынша айтыц!
— Қойсака, Хожанияз!
—Неге көпирте бересиз?
Қысқартсын!. . . —дееип шуўласты көпшилик.
Күнге күйреген би.пеклери жецсиз бөз бешпентинен толық
көрингеп дийқан ушып түргелип, көпшиликтнц қәмпрнн басылдырғысы келгендей даўысыныц барынша бақырды:
— Сизлердики дурыс емес! Хожанияз сөйлей берсин. Ата жолын қуўатлап, өз миллетин ыақтаиыш еткен адамнын неге
аўзын қақпалайсыз?
— Әй, сен, көн былшылдамасаца!—деп шолақ
бешпентли
меиен қатар отырған онлаған қоллар оныц шалғайынан
төмел
тартып, күш пенен открғызды. Ҳәр қайсысы ҳәр жақтан сөйлепип атыр.—Женинди усы ўақытқа шекем шолақ қылғаны азба
еди мақсыылардын?... '
— Тағы айтатуғын гәпициз бар ма?—деди
Төребай Хож аииязға. Хожанияз исинип, сөйлеместен орнына открды.
Жумагүл «сизлер нә дейсиз?» дегендей қапталыидағы жолдасларыпа қарап алып, олардын «сөйлей бер» дегении кәз қарасынан уғып қайтадап сөйледн:
— Ҳәр бир халық өзинше жаўынгер, ҳәр бир миллеттиц өзгешелиги бар. буны ҳеш ким бийкарламайды, жолдаслар. Мен
жақында Бердақ шайырдын «Болган емес» деген қосығын халық аўзынан жазып алған еднм, соида.
«Қарақалпақ халық болғалы
Халық атагын алған емес...»—депти шайыр. Мнне, сизге
буннан алпыс-жепшс жыл
илгерп Әмиўдәрьяныц
аяғындағы
қол шаршыдай бир қолтықтын қамысын жарып шыққаи шайыр
ҳаўазы, шғйыр зары,—деп Жуыагүл бул қосықты күтә айоықшп
йош пенен және бнр рет тәкирарлап еди, он тоғызыншы әсирдпч
орталарында бағ табалмай әрманлы сайрап кеткен ' бүлбилге
қайтадан жан ендирип, әлемге жар сапып атыргандай сезилди
хәмыеге.—Мине, дослар, әдалатсыз заманпын торында
халқы
менен бирге жасаған адамныц өз халқыиыц тәғдирние
бергеи
б аҳасы .. . Емин -еркин сайоауға баг излеп. бу.чбил атағын алгысы келген ҳақыйқат булбялднн бул зарлы ҳаўазы тек Октябрь
революниясынан кейин гана еситнлди, әрманы нске асты. Қарақалпақ халқынын әсирлер бойы еткен әрманы орынланып,
халық деп мойынлаиды. өз алдына миллет болып танылды.
Өз
тәғдири қолына бернлия азтоном болды. Ендн советлик қарақалпақты пүткил дүпья бнлетуғын ўақыт жетти. Халқымыз буған қалай еристи? Бнрннши ноўбетте. Уллы рус
халқынын
агалық
439
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жәрдеми нәтийжесииде еристи, езбек, қазақ, та та р .. .сыяқлы бир
тәғдирлес халықлардын туўысқанлық қол созыўлары нәтийжесинде еристи. Әсирлер бойы қуўғынларға ушырап, қонысы турақламай ақырында Әмиўдәрьянын қуяу жериндеги қамыслықтын арасын паналаи. дүньялық раўажланыўдан умыт қалып батырғап аз үнлн қарақалпақ халқына дослар табылып, солардыц
күшлн қоллары менен қуяш көрип тенлик алғанын мынаў Хожанияз сыяқлылар көргиси келмей, «Биз қарақалпақлар,
биз
қарақалпақлар...» деп оты сөнген ошақтын күлнн былғап
қоз
излеыекшн болады. Егер ишине дебдиўи сыймай
мақтанғысы
келсе, бузылғап ошақтын суўық күли менен емес, ҳәўири әлемге ыссылық беретуғын бүгинги жана ошақтын
ғыжлаған оты
менен мақтансын. Адамзат әрман еткен уллы ошақтын от ж ағары большевиклер партиясы менен мақтаксын.Уллы ағамыз русхалқы менеп мақтансын. Егер қарақалпақлығы менен мақтанғысы келсе, халық атағын алып, көп мнллетли үлкен хожалыққа
ағза болғаны менен мақтапсын. Әпиўайы қарақалпақ е.чес. советлик қарақалпақ болғаны менен мақтансын. Қандай жақсылардан дос тутқаны менен мақтансын. Өткени
менен емес, ертеии
менен, келешеги менен мақтансын. Оқып билими менен мақтансы н .. .
Бул кәрада Жумагүлден басқа адамлар қалмағандай
тынышлық орнады.
Жумагүлднн йошып қызғаны соншелли,
өзннпн алтақтада
турғанын да умытты. Жығылып кетемен деген ой есине келместен, алға сәл ентерилип, оц қолы менен х.аўаны үсти-үстине кесип сөйлей берди.. .
Гәптиц ақыры Хожанияздык батрашкомлығына шөккси гезде бурыннан ақ жығырданы қайнап жүрген дийқанлар излиизинен шығып сөйледи.. .
Даўысқа қойылған ўақытта мәселе ацсат шешилди.
Хожанияз батрашкомлықтан босатылды.
Батрашкомлыққа ким сайланыўы керек?
Әне, бул мәселе ҳәммени қызықтырады. Ғаж ж а-ғаж қырқыспаныц енди басланатуғыны сезилди.
Батрашкомлыққа усынылыўы тпйис адам алдын-ала
Александр, Төребай, Сейтжан, Жумагүл арасында да бираз тартыс
пенен келнснлген еди. Оны бул жерде өткериўдиц әсиресе, қынынға соғатуғыны көзге көринип т у р .. . .
Алтақтадағылар толқыса баслады.
Уақытты босқа өткермей Александр Дчумагүлге русшалап сыбырлады.
— Қорықпа, батыл усынып көре Сер! I
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Сейтжан да, Төребай да, оны қуўатлап
«алды менен өзиц
усынғанық мақул» деп сыбырласты.
Бийбиайым болса ҳештенеден хабарсыз.
Жумагүл қалай да батыллық еге алмай,
қасындағыларға
жалтақлай берди. Адамлардын арасы ғаўырласып
кеттн. Бир
ўақытта Жумагүлдин шыдамы таўсылып аўыр қозғалды,
ҳеш
ўақытта қырынбайтуғын адам қайта-қайта «ыхым-ыхым»
деп.
қырынып тикейди:
— Аўылласларым, менде бир пикир бар. Қуўатлаўьщызды
сорайман. Батрашкомлыққа Бийбиайым болса қалай болады?
Күтилмеген усынысқа Бийбиайымнын өзи:
— Өйбей!—деп, танланып бетин сызды.
Онын танланғаныи есигпегенлер шуў етти:
— Қойсаца сол қылапгөндин қатынын!
Отырғаилар бузылған сендеп соқлығысып, орынларынан тура-тура үстилеринин шацларын қағып, кететуғын болған гезде
Жумагүлдин жалынған даўысы еситилди:
— Ағалар, қурдаслар. ннилер, соранаман, аз ғана тынышлық
сақлап отырынлар, пикнр айтынлар!. . .
— Ҳ а, ҳәмме ж ақ қурып, енди қатынныц аўзына қараймыз
ба?
— Бийбиайым әўеле өзиниц ошағын түтетип келе қылсын!
— Биз опы жалғыз қызынан айрылғаны ушын сыйлап жүр
ед и к .. .
— Қатын адамиыц қәдирин биле ме? ©зи қатын болған соц
ҳәмме жерден қатын басшы қылмақшы.. .
Алтақтцдағылар бул даўысларды үнсиз тыцлап отыр. Жумагүл тикейип тур еди, Бийбиайым көйлегинин етегин тартты:
— Қой, Ж умагүл, булар дурыс айтады, мен болаалмаспаи.
Жумагүл еснтпегендей оныц қолын қағып жнберди.
Алекеандр Бийбиайымға бурылды.
— Сиз тыныш отырыц, ҳәмме жәрдем беремкз.
Бийбиайым тынышланды. бирақ көпшиликтнц арасынан сөгнс сөзлер де шыға баслаған сон еки қулағын басты.
— Ағалар, қурдаслар, —деди Ж умагүл және, дийқанлар бақырысып, шаршаған гезде.—Отырыўыцызды, жекме-жек
шыI ып пикир айтыўынызды сорайман.
Александр да тнкейди.
■— Ж олдаслар, пикир айтыцлар, егер дәлийлиниз күшли болса, басқа адам сайлап аласыз.
— Аўылласлар. аўылласлар, парасат еақланлар!. . . деди Төребай жалынышлы. Енди Сейтжанда алт^қтадағылардыц арына
шаппаса болмайтуғын көрииди:
^
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— Т О З ағзалары, тыныш отырьшлар да пикир айтыцлар!
Түргелгеклер тоқтап және орыкларьша отырысты. Ҳеш ким
кетпеди. Биразлар пнкир айтыў ушын емес, қандай тартыс, нс
қызық болар екен, деп отырысты. Ҳеш ким сөйлемеди.
— Ағалар. к.урдаслар, баўырманларым,—деп баслады Жумагүл— Мен жаиа ғана пүткнл адамзаттыц кесеми Владнмир
Ильич Ленинннн, жәмийеттеги ен төменги қатлсм есапланғаи
ҳаяллар қатнаспаса, с.оциализмнин жеииси тәмийин етилмейдн
дегеннн айттым. Ҳәр
бир ҳаял ушын гүрес— бул социализм
ушын гүрес деп, түсиниў керек. Егер, сизлер, кешеги басы байлы дийқанлар, бүгингн азат дийқанлар, ҳаялларды
өзлериниз
сыяқлы, адам деп сезсециз, бул пикирди қуўатланлар.
Бүгингидей азатлыққа жетемиз, деп, сизлердин қайсысыныз ойлаган
едикиз? Мен бүгннгидей болып сизлердиц алдыцызда сөйлеймен
деп, ойлап па едим? Ойлан көрннлер, баўырманларым!. . .
— Ҳаў бурыннан соига ҳаял ел басқарып көрнп пе?
Бул сораўға Жумагүл ашыўланбады,
қайта
күлип турып
көпшиликке өзи сораў таслады:
— Бурын жарлыдан шыққан еркек ел басқарып көриппе еди?
Ҳәзирги басшылардын бәрн дерлик кешеги панасызпар, жалацаяқлар.
Ҳәмме сыбыр-сыбыр бола қалды.
— Еркектин аты еркек гон. Бурынғы ел басқарып жүртенлерден үйренеди, еркекке салынған
жол бар,—деди
бир батыл
даўыс.
— Әне, усыған түсинсениз болғаны. Ҳаял ҳаялдап
үйренеди.
Мен, мәселен, Иванова деген рус ҳаялдаи үйрендим.
Александр түргелди.
— Жолдаслар! Октябрь революциясы 'пүткил
адамзаттыц
тэғдирине өзгерис киргизди. Тәғдирге өзгерис
киргизмў-ақылга
өзгерис киргизиў деген сөз. Маркс айтқандай, турмы< адамды
бийлейди. Ал большевиклер партиясы жаца жәмийет цүзгенде,
бурын сыналған, көрилген жәмийетткн үлгисинде дүзиг, басқарып отырған жоқ. Дәўирдин, халықтыц рабочий ҳәу динқан
класыныц талабы бойынша жумыс глып, басқарып
баратыр.
Миллетлер арасында да шек жоқ. Бурын қарақалпақ ҳаялы ел
басқарыў тәжирийбесине кйе болмаса, тәжирийбелн басда миллетлердиц ҳаяллары бар. Соларды барып көреди, сөйлес*дн, тожирийбе алмасады. Еркек болсын, ҳаял болсык. ол кипп мил-.
леттен бе, үлкен миллеттен бе, бәри бнр, тәжирийбеси ҳәммегс
ортақ. Сол ушын халықтыц өткен турмысы
менен тартыншақ
болмаў керек. Советлик қайсы миллет бан мәдениятқа ийе болса, сол сизиц мәдениятыцыз, рўв мәденияты ^ снзиц мәденияты-
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иыз, өзбек мэденияты сизин мәдениятьщыз, украин, қазақ мэдеШ1яты снзиц ыэдениятыцыз, ал снзиц ыэдепиятыцыз олардыцда
мәденияты.. . Үйрениўге ҳсш киы қарсылыц етпенди. Бийбиайым
үйренсе, бул жумысты толық атқара алады. Гәп сизлерднц
цуўатлаўьщызда ҳәм кемшилнгин
өз ўақтында
көрсетип. жол
силтеўинизде. Өзи инталы, ыҳласлы ҳаял екен. Тез үйреннп кетеди. Ҳәзирги заыан, ҳәзиргн дәўир бостанлық, еркинлнк дәўнри. Ж үдэ ислей алмаса кейни қыйын емес.
— Еркек болғанда. мен снзлерден артықпан ба?—деди Төребай түргелип.— Сизлер усап саўатым жоқ. Тек былтырдан берн
гана Турымбеттен ҳәрип үйреннп жүриппен. Исеинп сайладыцыз,
•ақсақал болдыы. Өзлершшз бенен кекесемен, округте тәжпрнйбели басшылар бар, солар менен кецесеыен. Жақыннан
беря
Ллександр келдн, бул да көп нәрселерди үйретип
атыр. Әсте
ақырын бәри бола береди. Егео
мепи ҳәзнр шығарып, қәлеген
биреўиниз ақсақаллыққа көтернлсе, пслеп кете бередн. Себеби,
ҳеш кпмннц бурынғыдай өзннше, көпшнлнкке кецеспей, ислеўге
ҳақысы жоқ, сол ушын ҳукиметтн кецес ҳүкимети дей.мпз.
— Бнйбиайымныц өзн бола ала ма екен, айтсын —деди және
бир даўыс.
Көпшнлнхтнц азмаз қыймылынан
пайдаланып, Ллександр
оған сыбырлады.
— Исенсециз боламан дег, айт.
Бшшнайыы солғынлаў тикейсе де, батыл үн қатты:
— Псенсециз, сайласацыз боламан.
— Онда бир сораў бар,—деди Орынбай отырмастан.— Қоне
айт. кенес ҳүкимети күшли ме, я күиде ҳэр жерден бир дүт берип
жүргсн кецес ҳүкнметшшц душпанлары күшли ме?
Орынбай орньша отырды. Басқалар оиын сораўын мақул көрип, жуўап күтнп тынышланды. Қалайынша жуўап бериў кереклигин Бийбнанымға алтақтадағылардыц ҳеш қайеысы сыбырламады да, Бийбнайым алтақта да тикейген қаддинде азгана онлапды да:
— Анаў «үлкен жай» ға қарацлар,—деп көз
алдында узақ
таўдай көринген «үлкен жайға» қолын шошайтты,
ҳәмме солай
бурылды,— Кеқес ҳүкимети әне сопдай, ал енди, анаў
жайға
қаран,—деп, туўры артына қайрылды. Отырғанлар ҳсштенени
ьөре алыай, ерре-өрре тикейиснп, оныц қол ушына қарады. Қәз
ушыпда, аўылдан, ерегирек, жылганыц бойында,
басына өткен
жылы жыйналган бояны аўып, қулап кетенин деп турған Мэмбет молланыц жекке жайы кэрпнди.—Әне. мениц пэмимше кецес ҳүкиметиниц душпанлары тап сондай,
жарқабаққа қулап
ксте жақ- болып, жабыўы аўып турыпты,
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Александр қол шаппатлап жиберди, оған көпшилик қосылдБк
— Орынбай аға, қанаатландыныз ба?—дедн Ж умагүл. ҲәМ’
ме отырған сон бетинде қуўаныш көрииип:
— Қанаатландым, —деди Орынбай. Аўылда еле жекке тамлар көп гон, соннан келген Мәмбет моллаиын жайын мысал еткенине қанаатландым.
Енднги тартыслар әўелгидей кескнн болмады. Тек болғаиы алтақтада отырғанлардын Бийбиайымнан
басқалары және бир
мәртебеден нРығып сөнледи. Ҳәр қайсысы «үлкеи жай» ға бириктирилгенлер менен жар бойыпдағы гөне жайдын не ушын салыстырылғакын жүдә герен дәлийиллеп. сөзлеринде М Т С ты араластырып. келешек ҳаққында, ҳаяллар ҳаққында айтты.. .
Ақырында, Бипбкайым батрашкомлыққа сайланды!
27.

Хим өзгеге гөр таярласа оған өзи жығылады.
Дүйсенбай жыйналыстан кейин тап сондай, өзн қазған гөрдиц
ғырра ернегинде турғандай сезди.
Ҳеш жерге сыймай, мал қорасынын қуяшламасында
биркийиз төсеп, соған шығыи отырды да, қоранын қыспалары арасынан аўылды бақлады ҳәм ҳәрқыйлы ой ойлады. «Кишкене ғана бир ушқын алысса пүткил елатты өртеп
жоқ
ете аладьт.
Бирақ сол ушқынныц өзи әўеле өртенип жоқ
болып кетеди.
Караматлы ийшаннын сонша исенген адамлары арасынан сондай бнр ушқын шықпағаны қалай бәлды?—Хожаниязда бийкар
көтерилген екен. Айтар сөзин таппады, өзин жанғаи отқа урды.
Ондай көзсиз гүбелектин не найдасы бар? • . . . »
Ол қора арас.ындағы сацлақтлн. атланып баратырған Ж умагүлди көрди, онын менен қатарласқан бийтаныс атлыға сығаланып Ембергенов Орақбай екенин таныды.
«Қайдан келнп қалған бул
нәлетшЪ—деп
қорыққаиынан
көйлегинин жағасын ашып, өз көкирегине өзи түпирди. Онда
бундай әззилнклер болып көрмеген еди, бирақ не қылып турғаиын өзи де сезбедй. Ембергенов жацарақта келсе керек. Сөйленип баратыр.
— Мени Баймуратов жиберди. хМен Жумагүлди
«Еркиндәрья» ға бирге апарыўым керек. Қурбаниязов қашып
кетти.. .
Қапталдан бир баланы жетелеп, бир баланы арқалаган ҳаялдық келип қалыўы Ембергеновтыц гәпин бөлип ҳәммеси иркилди.
Дүйсенбай ҳаялдын батрашком Хожанияздыц ҳаялы екенин
таныды да, дизелеринде дәрман қалмады.
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«Нәлетти сөйлетпей атсамбекен?» Ол үйине сүнгип
кирмекг
ши болған менен күпә-күндиз атса да, қашып қутылмайтуғыныпл
көзи жеттн, өзин бас-ы. Ҳаял жыламсырап бир нәрселерди аптд
баслады. Ол қулағын тутты.
— Батрашком түнде соқта ойнап менн биреўге уттырыпты.
Жыламсырап келди, қасында мени утқан
адамы б а р . . . Әп
әший биреў. Менн әкете ж а қ . . .
Батрашком
барасац дейдн.
Ж алма-жан балаларымды оятып үлгердим. Бәри улы-шуў болып жыласып еди, батрашком оған «сон әкетерсиз» деп сыбырлады. Түнп менен уйықламай, енди үйде отырсам әкетип қалзды деп ақсақалға киятырман.
Дүйсенбан ашыў менен Хожанияздыц атына нәлет жаўдырьп:
және сөгнндн, түпнринди.. .
Жумагүллерди әдеўир жерге шекем узатып салып киятырған
Төребан, Александр, Бийбиайым, Сейтжан
еле күтип
турға:;
Хожанияздын ҳаялын ертип кетти. Олардын сөйлегенин тыцлағысы келип еди, самал даўысларын арман әкетти. Бийбиайымныи
Александрға еликлеп узын бешпентиниц қос қалтасына қолларын суғынып баратырғанын көрип жеркениш пенен және түпиринди:
— Әй, жүзегөй қудай, енди кимлерге жол аштыц ә?
Дүйсенбайдыц анлып турғанын сезип, қасақана еситсин дегендей тусынан ете бергенде Бийбиайым қаттырақ сөйледи:
— Александр, сездин бе, мен ЛЎумагүлдиц гәпинен
пүткпл
қарақалпақ халқынын тәғдирн бпз мусылман ҳаяллардыц
тәғдийрине усап қалған екен деп еситтнм.. .
Тек уллы Ленинге,
большевиклер партиясына күни-түни рахмет айтсақта а з . . .
Олар шоғын бузбай «Үлкен жанға» кирип дәлизине
гиле:!
ҳаялларды жыйнап атырғанында Дүйсенбай көрди, бирақ қорадан шықпады. Кеште, өмири туўып қылып көрмеген қылық шығарып, пададан қайтқан малыныц алдына шығып еди, падашыпыц шацғытына араласып киятырған биреў оны танып шалғайыпан тутты.
— Ай батыўдан «Ж ана жарған» ныц тарнаўынан табыл!
— Қасқырларға баспақ пенен топылыўдан не пайда?
Хабаршы қайтып тнлге келместен, шанғытқа араласыўы мепен аўылдыц қубласына қарай кетти. Дүйсенбай бул шақырықтан жалтарғысы келнп, сылтаў ойлап көрип еди, ужыбатлы
ҳештеце таппады .. .
«Жана жарған» сағасына быйыл бәҳәрде тарнаў қурылған
еди. Кегейлиниц суўы ҳалласлап бәрҳа «сарр-сарр» ағар еди. Бул
сарылдыныц қасында турып сөйлесиў қыйын, Егер сөйлесе, даўыс
узаққа кетпейди.
" ^
У ' " ' .......
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Дүйсенбай тарнаўдын кесе ағашларыпа аяқ қойып тьщлап,
арманырақта биреўлерднн гүнкилдисин еситти. Жақынырақ ба.рып тьщлап едн, еки үш даўыс биреўге кейип атыр. Жуманияз
лоўзекин қатты даўысы жүдә жеделли:
,
’ — Қәне, ашып айт, кимликсен? Бизлерлнкписен, оларлықпысан? «Дуўа» тарқатыўға комегнн болды ма?
— Неге сөйлемейсен, нөкер болғанын есиннен
шықты ма?
Пеше «дуўа»ға сөз жазыстын?
—'Ж умагүл келди деп бизлерге неге хабар бергизбедин?
— Тилинди биреў
жулып әкетти ме?
*
.— Муғаллим болған сок ансат қутылдым деп жүрген ғой.
С.сндей самсамларға бир оқ жалынсын.
— Ийшанымыздын антын ядлап, лебнз бермедин бе?
Қэне,
айткп жибер: «Бнсмилла, Ислам у шын . . . »
Дүйсенбай көп тура алмады. Алға
жүрди.
Жыйналганлар
өзлерннин даўрықлары менен сырттан пе келгенин де байқамайтугын еди. Қуўрап қалған шөпликлерди аяқлары астында сыртсырт сындырып басып, гейпара түбнршиклерге бир-еки мәртебе
дүрис-дүрис сүрнигип, мнсли көленкедей қараўытып, үстилерике денген мэхәлде
ғана, отырғанлар
кейин-кейнн
бэсисип
снкн отырыўына орын ашты.
— Әй, бассызлар,—деди Дүйсенбай нркилип турмастан ҳүкимдарлық пенен. Жынналғанлар тым-тырыс болды. Ол ортаға
г.лынған адамньщ ким екенин абайламай, бетине үнилип қарап
епи, қәдимги өзннин Турымбети, ортада сынған шақадай ийилип, сумпрейип тур.
— Сени қысып атыр ма еле булар?—деди Дүйсенбай отырғап
ски келте адамнын ийнинен ншке секирип өтип, — Қәне, берман
кел,—деп Турымбеттин
қолынан
тартты.
Бағанадан берлн
езин қасқырға байланған ылақтай сезип, барлық буўыны дирнлдеп турған Турымбеттин териси жайылып,
Дүйсенбайдын
қаскна келип «үҳҳҳ» деп отырды. Басқалар да оны қоршап, жа•ыиласып жылысып қораға қамалған ешкилердей
тығылысты.
Төсекснз, ким жүресине, ким астына бүршик салып, ким бир қысым шөп таўып аяғынын астына басып, бир дизелеп
отырған
сди. Арасында мылтығьтныц қундағын астына
басып малдас
қүрккғанлары да бар. Дүйсенбай Турымбетти қапталына алып,
шетпректеги бир түп ақсарды аяғы менен пышырлатып қайырып
жиберди де, үстине шөкти.
— Жуманияз, берман жақынла,— деди Дүйсенбай сыбырланып,—Ҳайранман, суцқарды алсын деп ғарғаны ушырмақшымысыз.
— Әй, Дүйсснбай,—деди Лэўзе ашыўланын,—Сол Жумагүл
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сунцарма? Қысқарт. Бнзге келсеқ бәрҳә зәҳәрицди жайьш келесец- айт не демекшнсен?
Келген пәтте үстемлнкке ерисемен ғой, деп ойлаған Дүйсеч.
бай ләўзенин гәпнне тилин тислеп алды.
Шыбынныц ызылдысы еситилетуғын тынышлық басланды. Елпнп ескен жазғы
самал менен бир-бирине шылп-шылп урған Кегейлинин толқыпыикц шалпылдысы, «Ж аца жарған» ныц тарнаўынан өткеп суўдьщ сарылдысы ғана еситилип тур. Аспандағы
шағырайысҳац
жулдызлардыц ҳәммеси жымыцласып, буларға
да көз тигиўдо.
Узағырақта ийтлердин шабаланып үрген даўыслары
тал-тад
еситиледи.. . Егис жерлерине түнде суў алып, кишкене салмаларға бөгет басқан суўшылардыц бел арқасы менен бөгетлердн
<панқ-панқ» урған сеслери келеди.
Отырғанлар ҳәтте жөтелиспедн де, ҳеш
ким тамагыи да
қырмады. Бир ўақытта Ләўзе тикейди.
— Сен, Дүйсебай бунша неге зәҳәринди ж аясац, ямаса
ҳәммемизди қорқытып, қолтығыцныц астында жумсағыи келип
жүр ме. Мазамыз қаша қалды.ғой. Қәне, жигитлер, буниан неге қорқысып отырмыз,— деп жолдасларына қарап еди, олар қаскырдан үриккен қойлардай өрре-өрре түргелисти. Буннан кеўлп
оскен ләўзе және Дүйсенбайға буйырды.— Бизиц көзимизше мына есиўасыц менен сөйлесип бер. Бизге түсинбейди бул гүц.
— Сизлер нағыз көтенсиз қорқақ екенсизлер,—деп, Дүйсенбай оған қарсы тикленди.— Билмеймен, қалай биригип жүрсизлср, усындай қорқақ адамлар жаў қашыра ала ма?
— Бийкар- Өйтип жала ж аппа,—деди Ләўзе жекиринип,—
Сенлерди еркицизге қойғанымыз ушын қорқақ болыппыз ба?
Меге намысқа тийесец? Аяқ қолларыцды буўып Кегейлинин ултанына эыцғытайын ба, турған жерицизде?
— Қолыцыздан келмейтуғын нэрсеге лап етпецизлер,—деди
Цуйсенбай тисленип.—Сизлер қорқақсызлар.
Батыр адамлар
бүйтип сөйлесип турмайды. Марҳум Д1әтжанда мәртлик бар еди.
Мдтжан мықырыныц аты айтылып мақталғанға Ләўзенин
тула бедени титиркенип:
Жнгитлер, неге турсызлар!—деп байды қапсыра қушақлап,
қолын артына қайырды. Басқалары да қоршап келип жән-жа*
ғына асылды. Олардыц нағыз ашыўға
мингенин бай енди түсинип, ғарқ-ғарқ күлди.
— Әне, буныцыз ўәж. Жигитшилигицизди кердим,
—Жөгисиреме!
— Яқшьт, Жуманиязжан. Қолым сыиып баратыр,
жибере
го.й, енди ырасымды айтайын.
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Жуманпяз Ләўзе еки женин түринип, байды босатып кейин
шегииди.
— Мен сизлерди қорқақ деўиыниц себеби, ыен келген ыәқәлде қорқысып қалдыцыз.
— Ол не дегенни? Сенннше ақылсыз Мәтжан мықыры қусап
ыылтықлы душпаннын алдына көкиректн ашып бара бериў керек пе, яыаса сырттан келген адаыга абай етпеў керек дейсеи
бе? Кимннн өлгиси келедн? Ҳеш киы өлиўди қэлемейди. Сен қэлегенде жана жалынбас един, Көрдин бе, ыенин күшнмдн. Қолыц босаған соц және бизлерге қорқтыныз дейсен. Биз сақлық
етип атырыыз.
— Уаҳаҳаҳаҳа! Иним, ыен усы жөнинде айтып атырыан. Сизтер сақ емессизлер, сақ болсыи деп айтып атырман. Егер өлгициз келмесе, неге сыртқа қараўыл
қоймайсыз? Соныц менен
Оатыр боламан деп жүреизлер ые? Ж оқ, батырлар олай етпейди.
Бул көзсизлнк. Өзиц айтқандай, бул отырысыныз қулағы қайырыўлы қошаныц оғыиа көкирек керген менеп бап-барабар. Турымбетти ортаға алып не десип шаўқымласқаныцыздыц ҳәммесин мен узақтан еситнп киятырман. О Г П У дыц тнмнскеленин
л\рген соппаслыдары түнде жүрнп үстнннзге келе қойса бәрицизди бир оқпенеп жайратып кетеди. Аўылға Ембергенов келди.
Бул атты еситкенде Жуманияз Лэўзе секирип-ақ турды:
— Қәне, сен қараўыллыққа бар!—Ол
қапталыпда турғап
бнреўди ыылтығынын түтеси менен тарнаўга қарай нйтерди.
—-Бул одисиц мақул. Мен де усыны айтпақшы едим,—деди
Дүйсенбай. — О Г П У дыц жансызы болганыыда жаца бәрицизди
алдыма салып айдап кетиўиме болатуғын еди. Себеби, сизлер
менин келгеннмди де анламай қалдыцыз. Мен дәслеп сыртыцыздан абай етпекши болып та кэрдим. Бирақ ыылтығым жоқ едн.
Егер мылтығым болып, үстнцпзден бир оқ көширип, Турымбетке байла бәрик деп, буйрық бергенимде, бэринизди
ылақтаа
: үўенлейтуғын еди.
—Қудай сақлаған екен,—деди ҳәымеси жабырласып.
—Енди, Дүйсенбан, көп гәпти қон, аўылыцдағы жацалықтан
ейле, ўақыт тар,—деди Жуманияз Ләўзе.
—Аўылга Жумагүл келдн. Турымбет антқан шығар.
—Бунын нағыз мал, аўзын буўған өгиздей сөйлемейди. Қысп.асына келейнк,—деп Ләўзе Дүйсенбайға
жақынлады.—Ец
болмаса сен неге хабар жетк.ермедиц?
—Жылдам ким табыла қояды, онын үстине сизлердеги турақлы мэкапды өзимнен баска хешким бнлмейди.
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—Әўеле, соған келисип алайық, мыиаўына исениўге болама?
деди Ләўзе Турымбетти нчсқап.
—Әй, қәйдем...—деди бай. Турымбеттин жаны шығып кете
жазлады. Онын зәрреси ушқанын көрген бай жорта кенкилдеп
күлди:
— Ойнап айтаман. Бул өзимиздин адам.
— Әй, гүнелек,—деди Жуманияз Ләўзе Турымбетке.—Сен де
билип қой, бизиц мәканымыз Қусхананын үнгири болды. Тисиннен шықпасын.
— Биз алдандық,—деди Турымбетти қойып Жуманияз Ләўзе,—Атанияз ақ қураш Жумагүлди «Еркиндәрьяға» барады деи
хабарлап еди. «Еркин дәрья» нын жолын тосып жата бери.ппиз,
бул буяққа кетипти. Бизин ақ қурашымыз да пәмсиз болып баратыр.
—Оны алдаған ғой. Иште душпан болып жүре ме деп «большойлар «бәрҳа усылай жол таслайды. Бирақ Ақ қураш-әм қаладан қашыпты.
— Ким айтты?
■ —Ембергенов.
Ләўзеге бирден қалтыратпа тийип,
тили тутлығып барып,
жигйтлеринин зәрреси ушқанын көрип өзин зорға басты.
—Сонда Ембергенов неге келген, деп ойласам,
сыры бар.
Себеби Атанияз ақ қураш тап «Ембергенов пенен Зәрип қызы
арасында байланыс бар» деп еди, сол ушын келген.
Турымбетте әлле қандай сезим пайда болып, орнынан тикленип еди, Дүйсенбай шалғайынан төмен тартып жиберди:
—Отыр!
—Онда ҳәзир олар уйқылап атырған шығар, еки душпэнды
бир жерден табамыз,—деп; Жуманияз ләўзе тикейип еди;
—Сабыр ет, Ж ум аниязж ан,-деди Дүйсенбай,—Оларды қалайынша ҳәм қайерде елтириў жөнинде Қасым ийшанпын көрсетпеси керек. Өзлериниз билесиз, халық деген сүриўдеги қой:
ким тойдырып, қалай айдаса солай кете береди. Тек ҳәзирги сум
басшыларыи жоқ етиўимиз лазым. Бирақ, соны билинлер, оларды өлтиргеннин ақыбети жақсы болып шығыўы
дәркар. Әне.
сол ушын ийшанымыздын ақылы керек.
— А ў а ,—де« салды Турымбет.— Мен Төрткүлде оқығанымда,
муғаллнмлердвн ақыл кәнинин гәпин еситкенмен, басшыларды
жекме-жек өлтирмеў керек деген...
— Қойсана суғылыспай,—деп Жуманияз ләўзе жекирииди,—
Ақылынды басына жақ!
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Турымбет неге сөйлегеннне пушанман жеп, тынышлана қойды.
—Жеме-жемеге келгенде Қасым ийшансыз, гап шешилмей'
ди,—деди және Дуйсенбай.— Билесенлсрме ҳәммени бириктирип
журген ким? Сол ийшан. Сизлердин антыцызды тапқан ким?
Қасым пйшан. Жеме-жемеге келгенде елди сорайтуғын ким*
Қасым ийшан. Сизлерге тек төрелик, бийлик, волостьлық жетиседи. Себеби не? Себеби Қасым ийшап арғы басы Дәўқараныц
көли, Таллық болысынан баслап, А\айлы шенгелге шекемги аралықтағы ен баслы атқа минерлердин дизимин алып қайтыиты.
Жөнейтхан арқалы Иранда қолы бар. Гөнедеги
«қара қапы>
әўлийеде үш жуз мылтығы бар. Шабыўылға танрлық күшейип
атыр. Сизлер ше? Алапайға шаўып жүрсиз. Тасқынға
толқыи
болып қосылмасаныз, толқынсақ болып, шығып қаласыз.
— Ембергенов пенен Зәрип қызын өлтирип
барсақ иншан
ўақ демейдн. Гәпти қысқарт, Дүйсснбай! Ҳәзпр мынаў лэмсерпч
менен барып, олардын кимднкинде уйқылап атырғаны жәнинде
белги бер, гүмин шекемиз,—деп ләўзе түргелип, жигитлерине,—
қәне, атлар бетке бара беринлер. Дүйсенбай, сен азғана тоқта,
—деди.
—Турымбет, мени тарнаўдан өтип күте тур,—деди Дуйсен\
бай,— Ембергенов пенеи Жумагүл Еркиндәрьяга кетнп қалды,
—Олай болса басқаларып өлтиремиз. Батрашком болған қагынды не қыламыз? Төребайларға қоса Турымбетти, Александр
орысты өлтире аламызба?—
—Турымбетке тиймей тур, ҳәзирше керек. Оған батрашком
ҳаялды әперемиз. Саўатынан пайдаланыўымыз керек.
— Гәп пнтти.
Бул ярым ақшамнан аўған ўақыт еди. Дүйсенбай квп иркилместен Турымбеттин изинен жетти. Турымбет хәр түрли қыялда еди, бирақ бул жаўызлардын пәнжесипен аман қайтқанына
ишинен Дүйсенбайға ыразы болып киятыр. Оныц усы қыялын
тусингендей, Дүйсенбай Турымбеттнн бир түп еригинин астына
келип нркилди ҳәм устине қара булттай дөпип турғаи
қалыц
шақалар арасында анлып турған биреў болмасын деп бир қайтара қарап алды:
—Менин келгеним саған жақсы болды ғой,
Турымбет-ә?
Олар сенп нағыз ҳүкнметке берилип кеткен деп өлтирежақ екен
ғой, қысқасын айтқанда, мен саған қорған сыяқлы емеепен бе,
а?
—Жумакияз ләўзе дегении нагыз ҳайўан гой өзи. Бағана
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шамаллайын деп шыға қойып едим. Тутты да алды, жаўызлар.
—Мен турғанда өлимнен де қорықпа. Саған дуўры келген
оққа мен қалқан болыўға таярман. Ал енди, қосшым, жанағы
Жуманияз ләўзени де қуры алақан екен демеймен, ақыллы жигит. Сен оны да танып қойыўыц керек,—деп, жән-жағына қарап алып сыбырланды,— Отыр, сенин менен сөнлесип алайық.
Түйе қартайса көшегине ереди деген. Мен ендиги жағында сенин шалғайына асылғаным асылған. Сен мени таслап кете алмайсан. Себеби, сен оидай дэрежедеги қатты көкирек, мнйримсиз азамат болғанын иўоқ, жақын-жуўықтын, ағайинниц, урыўдыц, қәднр-бнлистнц қәммесни таиыйтуғын, оларға қол жаба
туғын жигнт болып киятырсац. Меницше, Жуманинз ләўзелер
усыннан муштай болып бирнксе, жецеди.
Бирикпесе, қыйын.
Өзиц билесец, өлим деген жаман нәрсе, ҳеш кнмге жақпапды.
Ырасып айтайын, моллалар «қудайтала бендеге ертсдсн өлим
берсе, гүнэдан пәк ёткнси келгенп» деп, халыққа данғара салады, ал өзлерн өлгиси келменди. Өлн арысланнап тири тышқан
чартық. Сен соны мәцгиге билнп қой. Егер жана мен келмегенде
сениц исиц қоржын еди. Олар дуўысыйына қарамай аяқ-қолынды буўып дәрьяға' ылақтырып жибере береди. Қэзкр сөйтпесе.
адамлар жапа-тармақай большойлардыц айтқанына көнип кегти. Бүгин көрдиц ғой, Хожанияз паллақтан ушты. Бэрн сенин
ҳаялыцныц гәпи. Тирицде көзине шөп салдырған, сен депәсж игитсен. Ембергенов сыяқлыларды қум қаптырыў керек. Яқшы,
зняны жоқ, сеп де қалтырама, бәри өзнмпздиц қолда. Өзнмиз
шешемиз, өзимнз билемнз. Енди өзин жөнинде тыцла. Сен ҳүкимет адамысац. Дурыс, болыў керек. Бирақ,
бул дәўлетии
мәцгнлик емес, тек бир өткпкшн булттын көленкеснндей екеннч
ядыннаи шығарма. Жянағылардыц ҳәммеси де бахытлы, оқлысадақлы; аўзыныц дуўасы бар адамлар. Қәзирше азмаз бахыты
тайып тур. Ҳақыйқатыпда, шенгел түбирден қайўақта да шецгел
өседи, жемис ағашынын түбпринеп жемис ағашы өседн. Олар
жемис ағашыныц гүбирлерн. Сен де баягы күнлерицдп умытпа.
Сол ушын не қылыў кереклипш билесец бе? Билмейсен. Қақый
қатында сен мектепке бала жыйнап, оқытыўын керек ҳәм сол
балаларды мектептен қашырыўьщ керек.
—Ҳ аў, ол қалай?
—Асықпа. Сөзимдн тынла. Меп айттым ба, болды. Орынлаў
ыц керск. Ал‘ олай етнўдин жолын өзиц изле. Адамлар сенн тепериш десин, оқытқан балаларын да солай ойласын.
*—Қалайынша иелепеди бул сумлық?
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—Тыцла.тынла. Ол ушын тек мени тынла? М Т С орысты қандай ўақытта өлтнриўин кереклигин саған өзнм айтаман- Еки
бастан Жумагүл саған тнймейди. Сол ушын Бийбиайымды ал.
Егер оны ал.масан, жигнт емессец ҳәм тнри жүрменсен. Жана
Жуманкяз лоўзенин айтқаны усы. Себебин түсинесец бе? Баграшком қайтадан қолда болады. Адамларға сол керек.
—Ырасын айтын, сөйтпесем олар мени өлтире ме? Сиз айгпадыцыз ба, ол ҳаял меннн бурынғы мурындық ене.м ғой, шория:
кетере ме, оиын үстине ғарры ҳаял...
— Уай, ўай, еситтин бе, жанағылар киятыр, түргел. Бизии
сыйырдын бае жибии шеш те, Төребайдын үннне ҳаран ҳуў, егинице мал түсти дея даўрыҳ сал, ўай, ўай, жуўыр, деймен, жуўыр!
Баҳыр, бақыр, тез-тез!!!
Турыыбет Дүйсенбайдын аўылдан ендн адам өлтирилсе қантадан тергеўте түсип, сырым ашылып қала ма деген сумлығын
түсннбеседе, асығыслық пенен байдыц сынырыныц бас жибич
үзип жцберип, бир шыбық пенен сарта-сарт урып, қуўып бара
тырып қыйқыўлады:
—Турыклар, егинге мал түсти! Егиницизге бек болынлар, бос
мал жүрипти!
Қара үнде уйқылап атырғаплар бул шаўқымды еснтип жыллы
орыпларынан өрре-өрре түргелип, жалацаяқ-жаланбас далагз
жуўырысты. Жуманияз ләўзелер аўылға араласқан еди, көшсде шаўқымласып жүрген адамларды көрип, топылыс жасай алмай кейинлерине бәс-ти.
* * *
Дүйсенбайдын қылықларына түсинбей-ақ Турымбеттин ишн
ғыжлап болды. Сонғы гезде ҳәкиснне, ҳәр дуўшакерлескен сайын көз қыспай өтпейтуғын еди. Оныц бул кез қысықларыиа не
қыларын бнлмеп, аяқлары кисенли аттай гибиртиклеп, тислеиип
«усы зацғарды өлтирип тынсам ба екен?» деп те қьтялланар еди,
бнрақ «үйн жацғырдын Жуманияз ләўзеси бар-аў...» деп пзииен
қорқар еди.
Түнги ўақыядан берли мийи және шыр айлаиды. Басыныи
ишинде ҳәррелер уя салып, ушып-қокып атырғандай;—зыц-зынзыц!
Ҳәр аяғына тас байланғандай, босағадан зорға атлап, далаға шықты. Көзи ерикке түсти. Бир бала ш-ақасына мкнип ерик
қағып атыр екен, шыдамай;
—Әй, ийтт1П1иД а л асы, түс!—дегенин билмей-ақ қалды. Балз
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жерге томп етип секнрпп, қашып кетти. Александр оныц жөисизлигин билип ,бир жола «оқыўшыларьща бийтортип сөз айтпа,
салмак.лы бол» деген едн. Мынаў қашып кеткен бала өзи оқытқан оқыўшылардыц бири болғанлықтан, биреў еситип қойған
жоқ па деп, ҳаўлығып, жән-жағына қарады.
«Үлкеп жай» ғз
кирип баратырғап Төребай менен Александрды
көзи шалып
қалды. Ериктин сынған бир шақасып қасындағы
жуўанырақ
бир шақасыпа қосып байлап, түбиие жаўырыпын берип отырды.
Оньщ қыялына быйылғы оқыў жылы жаман болған жоқ. Оқыўшылардын көпшилигп дерлик өзи шелли ҳәрип биледн, өзи шелли ҳәриплерди дүгистприп оқыйды. Александрдыц себебинен өзн
де жақсы болып киятыр. Александр китап оқыған гезде, ол қапталында ежелеп газета оқып отырады. Бул жөнинен О к рО Н О
айыплап атырған жоқ. Қерисинше:
—Жазы менен балаларды көбейте бер,—деп қойыпты. Бул
да оған йош берип, қолына газета түссе ҳәрнбин қонмай оқыл
шығады. Бул әдетип Александр да унатады.
«Александр со.1
ушын мағаи Жумагүлди қайтадан ал деп жүрген шығар» дейдн
өзинен-өзи. Сонғы гезде Александрды кеўли унатып, оныц ақылына исенгени соншелли, кеше Ембергенов пенен Жумагүл арасында қатнас барлығы туўралы еситкенде, бир титиркегени болмаса, ҳәзир оған кеўли исенбей отыр. Барлық ақылы, ҳуўшы,
қыялы Дүйсенбай жөнинде. «Бул киси қалай-қалай болып баратыр? Айланып келип Бийбийайымды ал деўн несн? Дурыс, түнде
өлимнен қутқарды. Ал, енди, сыйыр қуўдырып адамларды оятыўға себепкер болғанда кимннц ғамын жедн? Александрды өлтиретуғын ўақтыцды антаман дейдн, ўай нолет! Сыйыр қуўдырғаны сонда кимнин ғамы? Бийбиайымды ал дегенн мепи бир емее
күнде өлпп жүрсни дегенм емес пе? Перзент ата-аиа өмиринин
даўамы, шашы желкилдеген Тазагүлди қалай қыяман? Ол меннн
өмиримннн даўамы емес пе?... Жоқ, жоқ!.. Мурындық енени алыў
қайсы елднц дәстүрииде бар екен? Усынысы қайыркомлық а >
ўай, атанныц сениц!-.. Ж оқ, бул ҳарамзадалық! Түнде
маған
сыйыр үркитиўн де бостан-босқа исленген емес! Бир
сумлық
бар. Бул ие деген тәсиллн адам ә ? .. Мен бир жағынан еаған да
нсенип жүрмен аў? ўай, сор басым!—деп, ол алақанлары менен
еки шекесин қысты.—Не қыламан енди? Мен қандан қақпанға
түскенмен ә?...» Онын жуўан мойны ғаздыц мойнындай ийилип.
көп ўақытқа шекем дир-дир етип отырды. Соц ол қалтасынап
орамалын алып, жасаўраған көзлерин сыпырды, мурнын артты.
Ш ац басқан бет алдынан қарағанда еки көзиниц әтирапы пүткиллей өзгеше, ушығадай қызарып турғаи еди. Мурнын пырқ-
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пырқ еткизип, ншине тартты. Тикейдн. Әтирапына бир шолы?
жасады. Көзлери «үлкен жай» тәрепке ериксиз бурылды. Бир
қыялы сол жаққа барғысы келип, алдыпа бир екн адым атып
турды да, жоне жүресине түснп отырды. Мурнынан қан ақты.
«Усы Дүйсепбап өлтиреди мени» деди тислении. Мурныныц қа*
нын арта сала ашыў менен бпрден түргелип» ҳәзирден қалдырмай Ллександр менен Төребапға жарылыўым тийис» деди де,
«үлкен жап» га жетиўге асықты. Аяқларын аннан-саннан бир
бир басып баратыр. Опланбаўға тырысады. Қаиталдан биреўдин шығып, алағада етиўинен де қорқады...
( «Тез жет, Турыыбет, тез-тез! Ж арыл, ишинде
гирбиц қалдырма!...»
Аяқлары түбнршиклерге сүрннксе де, ботинкам жыртылады
деп, қарамады. Асығыста соқпақтан шығып кеткенин де абайламады. Алдындағы исүўери, мәш егинлериниц шеллери бойынша айланын жүрместен, туппа-туўры орталарынан жүрип княтыр.
— Әй, муғаллнм, көзнц көр ме? Аяғыцныц астындағы егинге
қара!...
Қапгалдан шалаўытлаған ғарры даўысыныц кнмдики екениие де нәзер аўдармады.
«Үлкен жайдыц» күн батысынап келип қубласындағы аўзына қарай айлана бергенн, Қалийдиц ала көпеги «ваф-ваф» етии
аяғына жармасқанын-ақ билип қалды. Жалт бурылып шалбарыныц бир балағын қақ апырып тислеп баратырган ала көпекти көрди.
—Әй, ийт! Атацныц...
Ол шалбарыпьж балағыиа үцилнп «Ийшанға қарсы баратырган скенмен, қудай. жолымды кести» деп, ғырра нзнне оральш
1-өгинди; «Қызлары көп болған соп ийт сақлайды,
иәлетий».
Ҳэўлирген жүреги басылмай, бир жагымнан тағы келип қалмасын ден, жоп-жағына апалақлап, уры ийттей қацғып изине қайта бердп...
Үйине келген соц аз ғана гндирди. Бирақ шашы желкилдеген
Тазагүл көз алдынан шықпады. Шалбарын тез ал.мастырып кийди де туўры Төребайдыц үйине жүрип кетти.
Сонғы гезде Төребай менеп бнрге үйнне келгишлейтуғын Турымбетке Бағдагүл ашыўын қойған едн. Ҳозир оиыц аўлағында
келгенинен қәўнплепди:
—Өзи жоқ ғой.
Бағдагүл «Өзн» деп ери Төребайды айтып, буны жақтырмағанлық билднргешш түсиисе де Турымбет қалтасыпан шүберек
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алыгт, қара ботинкасын сыпырып-сыпырып, қаптал бетте жайыўлы жатырған кинизге шығып отырды. Ол келген потте жүдз
батыр, батыл қәдем менен төрге өткенине қарамастан, басыи
жоқары көтермеди, қалайынша малдас қурынған болса, сонысын бузбады. Бағдагүл оиын кетпесип билнп, жанбаслай қойсын дегепдей, көпшик алып таслады, оған да қарамады. Бағдагүлдин егиз қызы упқылап атыр еди, қонаққа хызмет етиў ушын
ошақтағы күлдн көсеў менен ашып, астыпан бармақтай қоз таўып алды да, үстине бпр қысым қамысты тамызық етип салып, от
жағып жиберди ҳәм ошақтын қазан-табақ бетки мүйешине қуман қойды. Қуман тез қайнай қоймады. Үйдин ишннде тынышлық орнады. Екеўи де иллә дел аўыз ашыспай ҳеш, нәрсе жвт
нннде сейлеспей отырыўын даўам етти. Турымбет бул отырысқа
қанаатланбай, өз-өзинен тыпыршылаўга
қарады.
«Байын
кесел, мағаи, қара, магап»... деп, Бағдагүлге зорлық егкеилерин есине түсирип, гибиртиклей берди. Бағдагүл де үнсиз. Турымбет тәўирлеў сөз бенен гәп баслайын десе,
қапылғыр сөз
келе қоймады. Қуман да қайнады. Алдына чайник те қойылды.
Ол чай қайтарды. Бир кесе ишти, ҳәр сапары еки бети жыбыржыбыр етип, сөнлейжақ боладыдағы, бирақ сөйлей
алманды
Турымбст екиншн кесени қуйып болып басын қасыды ҳәм мурныпыя астыпан мицгнрледи;
— Бағдагүл, мен сиздеи кеширим сорап келдим.— Оныц даўысыида әлленеткен қалтыраў ма, ямаса ншиндегп барлық гэпти
сыртқа шығарыўға асыққан лоқсыў ма, бир өзгернс сезиледи.
Ол гоп баслаған ўақытта Бағдагүл бас көтерген еди, оиын сусы
басты ма, Турымбет гопин даўам ете алмады. Жигиттин келгендегп мақсетнн түсине алмай отырған келипшек оны бийкардан
бннкарға телсзптнп қыйналдыра бермейпп деген қыял меиеи үн
қатты.
—Адам дегеннин кеўли бир кен сарай. Оғаи сүзеўпк те, жуўас .та сыя береди екен. Ийесине пайлы. Сүзеўнк мал дийўалга
езнн-өзи урып қорланады. Шақын сынғап болса...
—Ж ана жигит болғаплар, жана қыз болғанлар ҳәкери келер
скен. Сен кешир менн...—Турымбеттиц көзлери аяғы астында
тәсеўли жатырған ақ кийиздин ермегинде едн,— Ендиги жағында маған жәрдем бер.
— Ҳә, не болып қалды?
—Жумагүл Еркиндәрьяға кетти. Қайтысып келеди,— Ол кейнин айта алмай кеўли қобалжып, бирақ гәп басланып
кеткен
сон өзин аз ғаиа еркин тутып, қапталына жамбаслады,—-Бузыл-
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ған қосымды дузетип, Жумагулди алсам деген
нийетим бар.
Қызым бар қолында, цызым...
— Маған айтатуғыи ўақытлар өтнп кеттн. Ҳәзир ол менич
кенесимди тынлаў түўе, ©зи путкнл аўыл-аймаққа кенес беретуғын дәрежеге жетискен.
—Билемен, Бағдагүл,—деди Турымбет даўысы бөлшшп-бөлииип.—Өзине де барып едим. Хабарласыўы солғын.
— Билгени бар шығар.
—Сопда да қарақалнақшыльщ қалған жоқ. Қалмаиды. Келген сон айт, БағдагүлГТнеп алайын; ендн оллә-бнлло зсйшнгз
гиймеймен. Қызым оқыў жасына жетип қалыиты, қызым?
— Қызым?!
— Л ўа, Тазагүл — ше?
— Олай болса ақсақалдьп* өзн менен сөйлес.
—Турымбет Төребай менен сөйлеснўге енди қорқып қалған
еди. Сөйлесе, ашыў менеп огаи барлық ўақыяны айтып қойыўы
мүмкин. Егер, айтса, ийт шалбарыпыц бир балагын емес, өзиииц
путын нут, қолын қол етип бөлнп
таслайтуғындай.
К.өзлери
жасаўырады, жалынды.
— Бағдагүл, түсин мени, ҳаял менеп ҳаял сөйлескеии жөп.
Жумагүл усы аўылда сеннеп басқа ҳеш кимге нсенбеўи мүмкнн.
Бағдагүл пе дерин билмей ойланып қалды.
Оныц шынпан ойланып отырғанып түсинбен жолкерлнк пенен жеигелик ҳақы талап етип, айта алмай отыр мекен, деп қалтасына қол суғып, пул бермекшн болып турдыдагы, бул бир сөзли зәбердес ҳаялдан қорқыи, ҳештене шығара алмады. Ошақтыц ернегиндеги жыцғылдыц қынқымын алып қәдимгисинше
гис шуқылады. Сүйекке туйилгендей көзлери мөлерип, түпиригии жутып, қылғынды.
— Багдагүл, ғарғасан да, жарылқасац
да өзиц бил. Анаў
күпи қалаға барғанда Тазагүлди көрдим. Менн сойып қаплағандай. Рас, Бағдагүл, рас.
Жигиттин жыламсырап емизнкленгенине қарап, шыны менен
жалбарыиып отырғаиын бнлди де Сағдагүл:
—Турымбет,—деди тикенекли даўыс пенен.—Сен насаз, ерме
жигитсец, Аржағын өзиц бнл.
—Жумагүл бир сөзинде «өткепиц менен емес, ертецги менен
мақтан» деди. Еске салмаўынды соранман. Берекет тап. Антып
көр-ә? ^
— Таўекел, айтайын, онда.
— Раҳмет.
Турымбеттиц белнке белбеў буўғандай модетленип, аяқларьш
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тик басып тикенди. Оиыц жецил цәдемлер ыенен шығыи баратырғаныа Багдагүлднн қара көзлери күлимлеп узатып салды,..
Ол үйпие келип аиасына хабарласпастан көкнрегиие квпшикти цойып, шырнынын бир шөбнн шайнап дүс твменине жатыр еди. Александр қуўанышлы кирип келди:
—Турымбет, сен де барыўын керек еди. Бпйбиайы.м бар ғон,
бэле ҳаял екен.
— Аўа, сөзге шебер ҳаял,—деп маҳуллады Турымбет суўыҳлаў.
Оиыц гей ўақытлардағы мннези усындай бола беретуғын болғансон Александр елестирмеди:
«—Үлкен жай» дын ҳаяллары алдында бир сөйледи дейсен,
кешеги Жумагүлдни гапнн тап өзи тапҳандай, Ленпнннн сөзлерин тап өзи еситкендей апгып, ҳаялларды гәпке үпирди. Сейтжаинын ҳаялы зор адам екен. «Заман аяғынан сндн тик басқач
екеп» деп, Бийбиайымнын батрашком болганына ҳуўапа-ҳуўапа
оны ҳуўатлап сөйледи...
Бул гәплер ҳулағына онша жақпай, дийўалдағы гнлемлерге
көз тигип жатырған Туры.мбет омыраўын найлаж көтерип, өлим
ҳаҳҳында хабар еситкендей тунжырады.
— Сен және аўырыў емеспиеец?
— Билмедим, әллеҳандай бнр жапсаҳҳа шаталсам керек.
— Көзлерин басҳа нәрсени хабарлап турған секнлли.
—Ж оҳ олап емес.
— Рас антаман, Турымбет. Адам тас болып ҳанша шыдасада,
аҳыры ҳаҳ айрылады.
Турымбет басын қасып еди, анасы кирип келнўден нгүрегине
чай тартҳандай силкинип, тулабедени ҳаталланды
ҳәм Алексаидрға айтпай ҳалды.
Александр онын ҳандай болмасын бир сырды айта жазлап,
иркилгенин уғып, нәсиятлады:
— Ойлан, усы бар ғон, айтыўыц зәрүр. Егер Жумагүл жөнииде болса.ж үдә жаҳсы ойлан. Жүрек деген солатуғын гүл емес.
Бир алжасыў мүмкин. Бир нәрсе жөнинде еки алжаспаў керек.
Кемпир үндемедн, Александр жумысына кетти.

28
Ембергеновтын Жумагүлдиц изинен келгеншшц мәниси—
аўылларда жер-суў реформасын өткериўге кеткенлерднн биразы
жөнинде жамаи хабар келди. «Каратерен» жаҳтағы аўылларға
кеткен Муханов ҳәм Қоразбековларды баспашцтар жолда ан-
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лып, атып таслапты. Бул сәтсизликлер кец еи жаймаўы ушыч
ҳәр аўылға жиберилген ўәкиллердиц излеринен О Г П У қосымша
адамлар жиберди.
Жумагулди «Бахытлы» аўылынан соц тийкарғы тапсырмаиы
орыштаўы ушын «Еркиндәрьяға» апарып ҳантыўға Ембергеновтыц өзн атланды, түни менен жүрип азанда келгени еди.
Ж умагүл онысыз-аҳ жолға раўана болмақшы еди, Ембергеиовтыц жетип келип Еркиндәрьяға шекем жолдас болыўды усыныс етиўи, оны нақолай жағданда қалдырыўына қарамастан,.
Жумагүлдиц ҳаГфанлық түрин көрсеткен сораўлы нәзерине, сәт
мыйыҳ тартып бир гәп айтты.
— О Г П У диц тапсырмасы.
Узатыўшылардыц алдьшда оныц бул мыйыҳ тартыўы Ж умагүлге оиша унамады, сонда да быланыраҳ шыҳҳан
соцда,
ҳазбалап ҳешнәрсе сорамады. Бәлким Ембергенов баяғы гәпин
жацалап аўлағында сөйлесип алғысы келген шығар.
Ембергеновтын әўелги оны Жумагүлдин
кеўлине ғул-ғула
салмаў ушын ол кеткен бир күнииц пшннде ҳалада, басҳа аўыл«.
лардыц жолында жүз берген сәтснзликлерди антпаў еди, Ж умагүлдиц опы онша жақтырмағанлыҳ кейпи үисиз узаҳ жүрнс
жалықтырып жиберди.
—Ж умагүл, узын жолды кысҳартапыҳ.
—Мени бағыўға шыққан болсац жалықпастай әцгименидз
өзиц табасаш
— Бул меннц өзимниц ойлап тапқаным емес. Лўолдас Баймуратов жпберди ЛЎумагүл. Сени Еркиндәрьяға аман-есен жетке*
рип қайтаман.
/
—Әлжан суўшыныц қызын өлтиргенлерди еле таппадыцызба?
Ембергеиовтыц жүзи қызарып айыплы тур көрсетти.
—Табылды.
— Кимлер екен?
— Бизиц жумксымыз көбирек сьтр сақлаўды талап етеди. Саган исенгешш ушын айтайыи. Қурбаниязов екен.
—Атанняз Қурбаниязовпа?
—-Тилекке қарсы, қашырып алдық.
Ж умагүл атынын жүўенин тартты;
— Бул қалап?
— Басқа жолдаслары менен қосып тутпақшы едик, соны се*
зип кеше ақшам қашып кетиптп.
— Қуўмадыцызларма?
—Айттымғой, сенп Еркиндәрьяға апарғансоц кетемей.
— Районда оларға банланыслы және басқалар бар шығар.
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—Олар сыр. Бирақ «бахытлы» аўылынан Дүйсенбай менен
муғаллим Турымбетте бул нстен хабарлы болса керек дегеи
шама бар.
«Бәлкнм меннен де гүманланып ерпп киятырғаи шығар» деген—ой менен Жумагүл оға.н жек көриўши нәзерин бир қарагып,
атына қаттырақ қамшы урды. Ақ боз бирден жортып,
және
әўелги цәддине түсти. Ембергепов онын қыялыиа түсингенд'-"
изинен жетип және әнгимеге айналдырды.
—Ж умагүл, егер Қурбаниязов тутылса, цандай аўыр жаза
қоллаиғанын қәлер един?
—Адамларға нсеннм ҳәм жақсылық
жоқ сыяқлы ен аўыр
жазада жоқ.
—Егер гүлдей нэресте қызды аямай қаланьщ
дәрўазасына
илдирип кеткен адамды дарға асса, қандай болар едн?
—Ондай адамды атып өлтириў-әм, асып өлтириў-әм жақсылық еткен болар еди.
— Сонда қалай?
— Билмеймен, бирақ опдай адамға барлық жаза аз.
Әдеўнр ўақытқа шекем үнсизлнк ҳүкнм сурди.
— Айтпақшы, Ж умагүл,—деп Ембергенов және гәп қозғады
—Мен .кетерде Мәжитовтын 'үйине кирип шықтым,
Тазагүлдн
Фатима балабақшаға апаратыр екен,Тазагүл
менн таныды,
қолымнан алды,
— Балага ҳәр кергенде қант берсен, әлбетте,
таныйтуғын
болады.
—Менинше оннан емес, ж ас иәресте мени өзиие жүдә жақын
сеземе деп онлайман, егер анасы қызына усаса бәриненде жақол
болар еди.
—Орақбгй, бир өтинишим, бул ҳаққында ҳәзир гәп қылмайық-ә?
— «Ҳәзирше күтиўге туўра келер»деген гәииннен-әм өзгергенбисен?
— Неге келискен болсақ сол дә?
— Сенкн қыялынды түсинемен, Ж умагүл, сол ушын к-үтемен.
—Менн ким түсинсе— менин қарақалпақ қызы екенимди тусингени. Оидай адамларды күтә ҳүрметлеймен, тебеме көтеремен.
— Онда мен сондай адамьщман.
29

Қутымбайда сонғы гезде жүдә беккем қәлиплескен бир мчнез—үйинеи алыслап кетпес, бузаўлы сынырдай қорасын айла-
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пып жүргени. Кнйиы де жаналаыайды. Ж азда жумысқа айланысса, ҳәргиз кыйлек кпймес. Қара жүн шекненип ийнине илднрнн, төсине ешкинин жарғағын жабыстырғандай,'
көкирек
жүни буйра-буйра болып, қолынан жабасын тасламайды, қора
тазалайды. Ппшен гүдилердян орнын алмастырады. Өзиндеа
генлес бай болмаса, той-мерекеге де бармайды. Сонғы гездеги
жалғыз сырласы Әйтен молла еди. Жуыанняз ләўзелерғе де сол
арқалы байланыслы.
Гүлләи жаналықларды сол Әйтен молла арқалы
еситеди,
Қасым ийшан, Жуманияз ләўзелергеде сол Әйтен молла арқалы
байлапысады.
Қораны тазалап болса ермеги-ҳаялы Ханыыгүл.
Ол чай
ншип отырғанда қасына келип бир жанбаслайды да, шашбауларына тағылған майда-ыайда
сары гилтлерди
алақаныпа
салып сынғырлатып, пышықтын баласындай ойнап жатады.
Ғарры байдын бунысы бурыннан сонғы эдети. Ол бириншиден ҳаялынын әкесин сыйлайды, сол ушын ҳаялынын ҳэрқандай
орсақы қылықларында сезбес, сезген менен өләмәте елестирмес
еди. Өйткени Қутымбайдын шанрақ болыўына, бай болып қатарға қосылыўына усы Ханымгүлдин
әкеси
Әлеўеддин ийшач
себепкер. Әлеўеддин ийшан динге айрықша берилген адам едп.
Ол усы Қутымбайдын қыз анасын алып өзин үйннде жумсады,
бирақ оны уйленднрмеди. Қутым қырық
жасларға шыққанда
Әлеўеддин ийшан ҳаялы менен Ҳажыға сапар тартып кетиўге
пийетленди де, үйинде қалып баратырған жигирма жасар жалғызы, бираз кеселбентлеў Ханымгүлдин тағдирнн Қутымға тапсырып кеттн. Ол оннан қайтып келмеди, аққапшық жылы Әлеўеддин ийшан Марыға барған жерде қалгаманларға тутылыпты
деген хабар шықты. Егеде Қутым ҳәрқьгалы жол таўып Ханымгүлди өзине некелетти де барлық дүнья малға ийе болды, Қутым
бай атанды, Ханымгүл бнраз ерке, онын үстине аса дүнья парраш едп, әкесинин малы сепсимегенине, онын үстине Қутымбайдын мийнеткешлигине қуўанды, бирақ кеўлине не келсе қэлегепин ислеўден тартынбады, Тәжимуратта онын кеўил қәлеўлеринин бири едн...
Ханымгүл ернне қарағанда жас болған менен жасынан кеселбентлигн ушынба ямаса, еринен жасырын ислернн бәрҳа жасырын иште сақлай бериў өз алдына кесел
болғаны ушынба,
жасыиаи бурын қартайған сыяқлы көринетуғын еди, бирақ бир
әдети аўылдан сыртта не болып атырғанына қулақта сатмайды,
еснткен менен түсинбейди де. Ҳәтте ери'менен Әйтен молла қупня сөйлесип атырғанда сонғы гезде бийдәрек кеткен Тэжиму460
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раттын. атыи еситип қалыў ушын қулақ қоймаса, ҳешқандай мэ1Ш бермейди.
Азан менен бетине жаққан сары ыайы ерип, сицип болғанша
қозғалмай чай ишетуғын Ханымгүл, қапталында, қалашлары
сәл қыбырлап өлиўге жақынлаған ылақадай болып жатырған
ғарры Қутымбайға бираз ашыўлы нәзер таслады:
—Ҳәй, көп ўақытлар болды, Тәжимурт
көринбейди. Я1си
сен гүманланып үйге жолаыайтуғын қылдыц ба?
— Гуманы неси?
Орынсыз сораў бергенине, гөнепатлақты қозғап, питип баратырған жараныц аўзын тырнағанына Ханымгүлдиц тырнақларына шекем күйимип, деми қысты, шөллеген
сыйырдай тилин
шығарыи, қағаздай жуқа үстицги ернин жалады.
Ҳаялыныц шашына таққан гилтлерин алақанына қысымлаўы
— менен Қутымбай қатып, жаўатуғын булттай түнерди.
Бул жағдайдыц әллеқандай көрилмеген ақыбетке әкелиўинен Әйтен молла қутқарды— ацлып турған уры тазыдай сылп
етип есиктен кирди де, геўншин шеше сала қапталға отырды. Ен
болмаса өз қәсиретин умытыў ушын, ҳаял бурынғы әдетлерине
қасахана, ушып түргелди, отқа қуман қойды.
Қутымбай басқа байлар усап көкнар ишиўди урдис етпейтуғын еди, бирақ Әйтен молла ҳәр келгенинде бир жазылысқанды
оиша шеп көрмейди, сол ушын сандықтан кәкнар шекийненч
алып Әйтен молланыц алдына қойды. с
Молланыц ецсеси қуныштай думпейип, тырнап тескендей
питик көзлерин сүзип көкнар езиўге киристи ҳәм асықпай гәп
баслады.
—Бир жацалық, ақшам Жуманияз ләўзе менен сөйлестим,
Қаладағы Атанияз ақ қураш оған Ж умагүл Еркиндәрьяға барады деген екен, соны күтип-күтпп ақыры болмағансоц Дүйсепбайдыц аўылына кетти. Ж умагүл сояқтан айланып келсе керек.
Қутымбай Жумагүлдиц қандай жумыста ислейтуғынын билетуғын едн. Оныц түсиннгинше, Жумагүл тек ҳаяллардыц ғамхоры, ҳаял қорламаған, ҳаялға азап бермеген еркек пенен оныц
нси болмаса керек. Өзи болса ҳаял қорлаған емес, ҳәтте мынаў
алдында отырған
сарыҳаялынан басқаға
көз
қыйығын
салып көрмеген, гейпара байларға усап кеўли ҳалласлап, екипши, үшинши, төртинши ҳаял алыў түўе усы Ханымгүлднц үстиидеги шақын шертип көрген емес. Сол ушын Жумагүл ҳаққындагы оцгимелерге жүдә бийпәрўа қарар едн.
— Келсе келедн дә,—деди және сол бийғамлығы менен—Жуманияз несине күтип жүр? Ямаса ол жәме ҳаял алажақ пз? .
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—Мэселе жүдә аўыр, Қутымбай. Ҳукимет .үәзнр жер-суў реформасы дегенди шығарыи атыр. Бизин аўылға келип ҳүкиметтин қарарын иске асыратуғын адам сол Жумагүл болса керек.
Молла көкиарды езип, сүзип, енди симирип ишип атыр едн,
Ханы.мгүл бир зеренге қатық толтырып алдына үойды.
— Изинен ишерсен, үайнаға!
Әйтен молланын жанбасын жылан шақүандай өрре тикенил,
кейнине бәсиўи ыенен, жудырыүтай басы керегеге сақ етип, төбесин услан, сала, дәррнў шөкке түсти, көкнар төгилип қалды.
—Бул не, хә, бул не? Астапыралла!^-Қутымбай тикейип молланы сүйедп. Қирпидей жыйырылып отырған ҳаял көзлеринел
жас аҳқанша шакалаҳлап күлнп мәс болды. Онын ншек-силесн
ҳатып атырғанына еки еркектин ҳеш ҳайсысы үндей
алмады.
Молла искен басын сыйпалап, көкирегип ҳолы менеи басып төсегине келип, ошаҳқа абыиды:
— Бәйбише, көкнар менем катықтыц келиспейтуғынын билмейтуғын ба един? Қурттын ғой!
Қөп күлкиден көзпнен аққан жасларын жени менен сыпырып;
—Моллеке, айыбыыды аршыйын,—деп Ханымгүл түргеле сала
чайнекке чай демлеп оныц алдына қойды—да, қазан асып қатыбыламық писириўге киристи. '
1
Әйтен молла пәйнекке қашып үнсиз чай ишти.
Ханымгул аўқатын тезлетти.
Дәстүр бойынша Ханымгүл өз алдына, ал молла менен ериие
шүнгил бир табаққа қатыбыламық. салыи, қолларына суў қуйды.
Үй нйесиниц «сиз баслан, снз...» деп айтатугынын билетуғыц
молла, күтип отырмастан, табаққа қол урып, алақаны толы быламықты ортадағы майға тингизип алып «бисмнлла» деп ғылқ
сттирди. Быламық ыссы екен, көзлеринен жас қуйылып кеттн.
Бирақ бунысын сездиргиси келмей жүзин шапараққа қаратып
табаққа және қол урды. Оннан қалыспаў
ушын Қутымбай да
асығып, қол ура бергени, табақты айлаиып ушып жүрген қара
шыбыилардыц екеўи быламықтыц үстине қуйылғап майға жалп
етти. Молла алдындағы шыбынды алық ошаққа атып урды да,
жей берди. Қутымбай оны жақтырмай муркын жыйырды:
—Молламыз, өз асыцыз болмағансон шыбынға
жабысып
кеткен манға қыйланбадыныз ә1
) .
Ол екинши шыбыннын қанатыкан еплеп ғана көтерип шақырақтан түскен қуящқа тутып турып аўзына салып сорып-сорыл
ошаққа зытты
—Әне, дүнья усылай жыйылады.
462
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Еки еркектиа аўызлары жылпылдасып,
бири-екиншнсииеч
цллысиаўға урыныи, қ>лперен болған гезде Ханымгүл- қарал
отырман гәп баслады:
—Моллеке, кеширеснз, жана «Жуманияз лэўзе» «Жумагүл»
дедиқиз, кимлер өзи? Ҳе, жақында тойдын хабары барма?
—Жумагүл деген баяғы бизин үйде болған қыз ше?
— Бизин үйде кимлер болмады, қайсысы есимде турады.
—Умытқанынба? Баяғы жесир қатын Сэнемнин қызы. Аиаў
Нурым урлықшы деп қулағын кескен ҳаял ше?
—Дл, ал?
— Сопын қызы Жумагүл ше?
— Енди не, соны сен алажақсанба? Моллеке,
айтыназшы,
снз гүўасызғой, ыен туўмағаным ушын айыплыманба? Өзнцил
талай дуўа бердиииз. Талай әўлийеге қатнадым.
— Мен не, саған бала туўмадын дедиыбе?
—Моллеке, айтынызшы, аппақ асымды жеп отырып неге айтпайсыз, мынаў мени кемситип болдығой.
Тамаққа тойған сонда пэйнекке қашып отырған молла гәпке
араласты.
— Келин, әнгиме пүткиллей басқаша. Сол Жумагүл ҳәзир
қалада үлкеи хызметте. Ол келсе жерлерннпзди, малларынызды гартып алады, жарлыларға береди.
—Алса сизикнн алсын, енапаттан лгериниз бар, отызлаған
аша тунғыцыз бар.
—Ҳәй, бәдбақ, аўзына қум!—деп молла
ушып түргелди,—
Белсенди мыниан шықтығой еле!
Баяғыда биреў көшсен сеп
көш көлигин бар деген екен, алса снзлердикии алсын, көп, оғада көп! Меникин қалай алады дейсен, снзлердикиниц үсириндей ж оқ...
Молла қолын жуўмастан ж амаў-жамаў геўишлерин кийиўге
де асығып қолтығына қысыўы менен үйден бәдар кегғи.
Байдын аўзы оқпандай ашылып, быламығы
еки озиўи.чен
сорғалаўы менен, аўзына шыбып үймелеп қалды. Ал, бәйбише
ҳеш нәрсе гүсине алмай, молланын өкшеснне қарағап көзлерин
босағада қалдырды.
Бир гезде бай өзине келип быламықлы
қолын мушлап өз
манлайыпа бьглш еткизип урды:
— Қурттыц менн! Екди ол бизден бурын нләж етип тып-тыйпыл болып отырады. Бизлер үлгере алмай қалатуғын болдық.
БуД бийүмит молла өзиникин жасырып, өзн аман қалыў ушын
бизин сырымызды ашып белсендилик етиўден қайтпайды... Үҳҳҳ!
Өлемен, өлемеп!...
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Ханымгүл қазықтай қатып қалды.
— Қәне, есле, биз сол Жумагүлге пендей жақсылықлар қылдық? Ен биримшп нәўбетте мен қаял
қорлаған емеспен! Айт,
снрә зеГпшне тийдимбе?
— Яқ!
— Енди ойла 1қ төрт-бес жыл есигнмкзде жүрип қазанымыздан тамақ ишкен адам жаманлық ете қояма? Ете алмас! Қәне
бармағынды бүк, мойынларына дорба асын дийўаналықта жүрген анасы менен қызын ким отырықлы етти. Мен. Апасын үйге
жумсаған ким? Сен. Қызы узатыларда ылақ бергнзген ким! Мен.
—Мен!
— Мейли, хаял, сен-ақ бол, хәзир бәри бир, Дүйсенбай қыз
ллыўға келгепде от жаққыш қылып басқа елге танытқан ким?
Мен! Ҳәй. сен ойланса, «Сәнемлерге қарасып турсаиба?» десем,
«жүдо қарасын турман» демейтуғынба един? Ҳоркүнн бир аўызқабақ ашы.ған айран беремем дейтуғыи единғой?
—Талай мортебе көздей-көздей сары май-ом берип турдым.
—Жоие? Жоне?!
Күнде көрседе ескермегенбе, ямаса бурып бундай етнп шынтлан қарамағанлықтанба, ериниц жалын
жалағандай сарғыш
жүзи, аппақ сақалы жыбыр-жыбыр етип
турғаньш көрип ғыжырданы қайнады, әри аяды;
— Булардын бәри не ушын, анықлап түсиндирсе?
—Оны қоятур, және не жақсылықларымыз бар, есле, есле!
—Тап ырасып айтсам, солардан жуўынды аўыстыра алмай
сары ала пйттн аштан өлтирдик!
—Және?
— Ҳей, алба-дулба гәп айта бермен түсиндирсе, бул өмиринде сарсылып көрмеген мени сарый қылкп өлтирейин дрп турсангой.
—Әй, әттегене, әттегепе, сор басым! Оныц аиасыныц қулағын кестирген егсенбпзғой.
—Ол сен емес, анаў жилли Нурым еди ғой. Ол өлип кеткен
жоқ па?
—Ҳ а, борекелла, бәрекелла!
—Ҳәй, сенбир жөнге келсе, бир жола маған Ж умагүл байынан айрылған деп айтқан единғой.
Егер жесир болса, үстиме
алып ғана аўзына қум қуйсеш! Келснн, өзим сени мақтап берейин. Ҳастурып есигимнен х.аял болып атласын, аўзын бақаныц
аўзындай қылып айырмасам маған кел. Күнде-күиде мақлайынан муш айырманман!
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— Сен не деп отырсан? Ол маған тиймек түўе, от жаққышына
да алмайды.
—Әне, сеники сондаи баска қатынларды айға тенгере бер.
Өзннди пәс тутып, қатынды аспанға шығарсан, не қылмзйды5
Бәри өзпннин пейлиннен. Баяғыда оны Әйтен моллаға ғана әпере ғояйық дедим, Сенин жаманлығыннан болды. Япырмай, өзлерппин паспандадан келип кеўиллеринии аспанда екенин қэйтерсен? Шүйке бас кемпири тойына келе, бизге ҳүкимдар болыуды ойлап, жалахорлық етти-аў, найсап! Ой, урлықшы! Урлықшм
Япырмай, ҳайранман. Енди тойынып алғам сон қызы да адам
кәлемейтуғын болып па? Ҳе, ҳе, жаманке! Сенден бай адамлардын аяғын қысыўға зар болып жүрип, енди от жаққышына дз
алмайды-мыш!... Алды менен сен көтермелеп
сөйлеген сон, не
қылсын? Ҳаял дегенди көтермелесеи мойнына алшайып минип
алады. Мен ғой оны саған алғызбайжақ едим.
Анық көкирегп
сондай өскин болып кеткен болса, ала ғой. Бнрақ туўар ма екен?
Бурынғы байынаи туўып па? Ямаса туўмай ажыралын па?
—Ү ҳ...ҳҳҳҳҳ!.„
— Неге суўық деминди аласан?
— Басқаны қой, және қандай жақсылықлар еттик? Есле!
Ханымгүлдин қолындағы кесе чайниктин үстине «шықыррпу
етип түсип пашақ-пашақ болды. Аўзы оймақтай
дөнгеленнп,
сарғыш жүзн қызыл ушығадай дөнип отырған ҳаялдьщ
бетн
бирден күлдей түс алды:
— ҮҳҳҳП
—Жумагүл ҳәзир қәлентар атқа минер болды. Қимсеи, Жумагүл! Кимсен, Жумагүл! Кенес ҳүкиметинин үлкен жумысында
жүрипти. Енди келсе жернмизди, мал-дәскемизди басып алыўға
келеди.
—Сонғы гезде гилен суўмақайлар неге қутырынып жүр десем
сол қатыннан пуў алған екендә! Әй, ақылсыз басым!—деп, Ханымгүл бирли-ярым ақ араласа баслаған шашына пәнже урды.
Тислеидн, пнскен гелледей ыржыйды.—Ой, ақылсыз басым! Неге ўақтында сазайын берип, тухым қурт етпегенмен? Оны сағач
ғана әпергенимде, еки көзин ояр едим, ҳәр күни тоқал етип жумсап, кегирдегинен қол акырмай отырғанда, неше пуллық кнсч
болар еди. Сен де әпер деп айта қоймадын! Басына телпек кийип
қуры еркекпен деп жүрсен-аў! Әй, қатынша! Сениц менен қослас болған өмирим әрманда кеткен өмир!...
Қутымбайдын жамбасына темир шеге киргендей олай-булай
буранлап, таўланды. Ҳаялынын сөзлерин еситпегенсип, әри-бери
гныдап еди, сонғы сөзлер оныц еркеклик ҳүжданына ништер
405
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тийгизгендей, жанын ашытты. Жыламсырады..,
Деми бөлекбөлек.
—Қатын... бийкарға қыйнама! Мен мал жыйнаўдыц тәрепдары едим, сенин көзице шөп салыўды онлағаным жоқ.
Егер,
сол Жумагүлди ала қойған күнде Зорипбай уялмай мал сората
ма деп, қорыққан едим. Қаў, есице алшы, малды сеи де жақсы
көретуғын единғой.Адам мал менен адам. Мени
пеге жөнснз
қыйнайсан? Сол ўақытта Жумагүлдн аламан десем, ийегимдз
бнр қыл қоймай жулғап болар еднц. Кейнинде сенәм ақылдан
•тлжасажақпысан? Алжаспа! Еки қатыннан еки сыйыр артық
деп жүрген аппақ ғана көкирегиме қудай еле де берер.
—Оны мутқа ғана әиеретуғын едим ғой.
— Қулағыц бар ма? Әкесн Зорппбай қудайдан бий үмит адам.
Каялын тасласа да ерип кеткен қызына қалыи мал сораўдан
қайтпайтуғын еди. Еситип отырсац ба? Мен соны айтып отырман. Қатып қой енди... Солығынды бас, өткен ис өтип кетти.
Аяғыцныц ушына мин. Ертецги күни келе қойған ўақытта дадымәмле айтатуғын болайық.
— Еркеклер кел.мес пе екен?
—Билмедим. Ж умагүл бир өзи келер дейсец
бе? Сен усы
Өтәмбет палўан менен қалайсац-ә? Өзиц-әм азып кеткенсец-аў,
сорлы!
Қөргеп жерде қас қағын, неше қылық етее де көнбей жүрген, жаўырынлы, хорбилеги балтырдай, «Жана базар» ҳом Таллық волостларында жаўрыны жерге тиймей палўан атағын көтергеп қәзирги батрашком Өтэмбет палўанныц бет бурмай жүргенине ишп ашыған ҳаял бүгилип, ерине сыр бермей жуўапсьп
қалды. Екеўи қосылып, өмир сүргели бүгингидей ишкеп тамағы
қарақан болып, көк чайы запырандай болып ншлернн ашытпаған еди. Ҳаялы жәнжел шығарса, шнйдиц сыртынан-ақ тонқылдасып жүретуғып бай, қайғы үстине қайғылаиа берди. Жердеп
пйие излегенден. Жер астынан ҳаялына қарайды. Қөзлери ушы•'■ асып қалса, нйт пенен пышықтай үрпейиседн.
Бири аўырлаў
гөз айтса, екиншиси пышақ алып жуўырыўдап қайтатуғын ҳалда емес, зорға-зорға отыр.
—Олай болса мен райдан қайттым,—дедп Ханымгүл,—Мейли, Ж умагүл келсе үйде қонсын, жапатармақай хызмет етейик.
Бнр күн дуз ишкен жерге қырық күн сэлем дегеи. Урлықшы анасын сақлағаи Төребаи дегенди қоллаған болса, бизлер де кем
емеспиз. Бурынғы жақсылықларымызды бирнм-бнрим
есине
салайық. Түргел, шабазым...
Ханымгүл бүгингидей кап «шабазым, шабазым» деген емес.
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Усы «шабазым» деген сөзди еситсе,
Қутымбайдын тула бойы
балқып, ҳаялына деген аса бир сүйиўшилик пенен меҳрибанлыҳ
пайда болып, егер, ол манлайын сәл-пэл жыйырса, аянышы артып, қазығын айланып шапҳан аттай, ҳаялын
айланшыҳлай
беретуғын еди. Алақанынын арасына салы езгендей уўҳалапуўҳалап жиберди.
—Айтқандай, үйге қондырайық, қатын, менин айталмай жүргенимди айттын.
— Бундай нәрсени әўелден айтсан болады ғой. Әй, усы қудайаў, қудай,! Жудырығы жуўан, сусы басым, нәзери қатты, даўысы
ири еркекке неге тап қылмадын?!...
Қутымбайдын ийини қысылып, ҳаялынын алдында бурынғысынша пәжмүрделенип, қайтып оған қарсы сөйлеўге
тили
гүрмелмеди. Орнынан турып, алдында уршықтай айланып, б«денедей жорғалаўға қарады. Ханымгүлдин онын
менен исч
болмай, отырған орнынан қозғалмастан қатын шағаладай шағ1қылдап, қатты даўыслады:
— Зерихан, ҳә Зерихан! Кел мында.
Ханымгүлден гөре сәл толықлаў, үстиндеги
жамаў-жамаў
қызыл көйлеги күнге күйреп ағарған, ақ бозлақ, қыр мурынлы.
көзлериқайғылы ҳаял ишке кирди. Бул ҳаял Қутымбайдык ата
лас жийени, жана оқыўға баратырғанларға қарсы
атыспада
абайсыздан Турымбет атып алған, Нурымнын жесири еди.
—Еки желпим бийдай тарт, онсери тарыны сөк ет, балаларынды үлкен қызын бағатурсын. Мэ, етегинди тут, мына кесении
сынығын далаға тасла, чайниктин шүндигин желимлеп аларсан.
Зерихан тирсегине оралған бөз көйлегинин етегин
тутып,
чайник-кесенин сынықларын шақырлатыўы менен алып кетти.
—Әне, арық малды асыоасан—аўзы басынды май етедп.
жетимекти асырасан аўзы-мурнынды қан етеди. Сол Жумагүл
менен онын бийәдеп анасын тәрбиялап келе қылғанша, жанағы
Зернхан усаған өзимиздин аталасларымыздын әўладын сақласақ болады ғой. Мине, аўысқан-сүйискенлерге хызмет етип, бес
баласын сақлап отыр. Ҳәй, тоқта, тоқта, басыма ой келил тур.
— Айтса тез!
— Сен Зериханды ал. Бес баласына дүнья бөлистирейик...
—Ақылын бар қатынсан,—деди Қутымбай қуўанып.— Яша.
Нурымнын ҳәр баласына пай алып қаламыз. Ҳүкиметтин қапары
бойынша да жан басына еки танаптан жер тийисли. Маллардм
да атвғына өткерип қоямыз. П аҳ, паҳ! Ақылына тассадлықпап.
сенин әке-шегаен пақырлар соидай ақылдын булаты «дп, сягаи
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да солардан аўьтсқан екен! Билесенбе, Зериханиын үлкен цызыда ер жетии киятыр. Сатсақ бәрин тиклеймиз!
Ҳанл мардыйды.
— Олай болса Зериханға сен айтасаиба, мен айтайынба?
—Ҳаял сен айт!
— Яқсны, Пай, усындайда Тәжим мурт болғанда жүдә жақсы
ақыл табар еди, өзи қайда? Талай сорадым, неге айтпайсан?
Иши түтигип отырған бай ашыўланды;
— Қәне, сөзди азайт! Мурттын о дүньяға кеткени
қашшан.
!3ул ўақта онын сүйеги снпсе бблған шығар. Ой, үҳҳҳ, ишимишим...ммм!..
Ҳаялдын көзлери патлыйып уясынан атлығып кете жазлады.
Орнынан секирип турды, және отырды. Бойын
тиклей алмай
жығылды- Ҳаялыныц бул абыржыўы Тәжим мурттыц олимин
еситкеннен кейин болғанын билмеген бай «менин ишим тырысқанға қыйланып жығылды-аў» деп,
оны сүйемекши болып
көрген менен. өз баўырын көтере алмай; «ишим-ишим»... деп,
зир-зир қатты.
Ҳаял оныц үстине жығылды;
— Н е болды, шабазым?
— Зериханды шақыр, айт. Сөйтип үйди Жумагүллерди күтип
алыўға таярла!
Ханымгүл шыдамай Зериханныц изинен дигирманханаға барып кайтып келди;
—Ҳәй, сен олардын қашан келетуғынып билесенбе? Усылай
—тип жатқанда олар келип бир жалацаяқтын үйине өтип кетпесин!
рай қуўанып үшып түргелди.
.— Есин бар, ҳаял!
— Бәрин де қойып тура тур, шабазым,—деди ҳаял.— Гезек
пенен далаға шығып, елдин шетин қараўыллап турмаеақ ЙЬлмайды Күн шығыс беттеги жолға қараў керек. Бәлким, Ж умагүл сол жақтан келер.
—Н е ушын?—деди бай сацыраўланып. Онын кирпиклеринде
ирин басып қабағы қатқан еди. Ҳаял оны елестирмеди.
— Взинди басса. шабазым, мен иште Зерихан менен сөйлесемен..ген сыртты қараўылла.
Бай далаға шығып уйдин ийнеўнне келсаптай сүйенип, күн
шығарға қарады да турды.
Әри-бернден сон аяғы талды ма. ямаса қуяшта турған сок
уйқы басты ма. артына қарай берлл. Ҳэзир ишке сүнгин кирип
кет,~> де. я мойнын төмен алып тикейил турып
уйқылап кетсе
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йе, күткен атлылары келип қалатугыпдай көринетуғын
едн.
Ханымгүлге даўыслады:
— Қатын, келшн, шаршадым.
Буядай жағдайда «өлмейсец, тура тур» деп, жекиринетуғын
ҳаял тым-тырыс ғана келип. онын орнып аўмастырды. Бай үйге
кпре сата өликтей узынына түсип жатты. Арадан көп ўақыт
өткермей-ақ Ханымгүл де шаршады. Ол екн белнпе қолык таянып, омыртқасынын сырқырап баратырғанына шыдамай далада
турып. нштеги ерине сөйлендн.
— Пай, шабазым-ай, келсец қәйтеди.
Еле белине дем берип үлгермеген бай қайтадан келди.
Ханымгүл үнге кирип азмаз дем алғаннан кейин, гезеги жаҚынляған гезде, үйдин төсеклерин шығарып қуяшқа жая баслады. Бай нләжсыздан еле зеннрейип турыпты:
Әне, күн шығыстағы тоғайдын жийегинен зонқ етип қос
атлы керинди. Қара шымылдықтан тоғайды бөлнп ағаранлағаи
орпан топырақлы гүзар менеи катара киятыр. Бири ер, екиншиси ҳаял екеинп байдыц жыпылық көзлерн узақтап-ақ шалды
— Қатын. қатын,—дедн ол қуўанышлы— Шық далаға, киятырыпты, анлап турыппан.
— Қәпе, бар ақылындьт сал, қатын.
Хачьгмгүл атлылапдын узақта екенлигин көрип, орамалынын
ҳалақасьтн дүзестнрип, екн өкшеспне гезекме-гезек үнилип
қарап аллы да:
— Әй, бийҳая. саллақы!—деди
гүбирленип.—Көрдиц бе.
Аттыц үстинде мелшинип отырыўын. Баягы күни болып алдыма
келсе усы ўаклары,—деп тисленди. — Пискен гелледей ғана еки
езиўин қак анырып, кнсинин бетине қарағысыз етер едим. Хой
Қ'.:си, —леди епине бурылып. — Егер усыннан айтқаныма көнбесе не қыламыз?
Ол жағын ойланып көргеним жоқ. Өзин бил. Ҳаялдын
тн.пш ҳаял таппаса мен қандан билейин?
Атлылардын қаяққа қарап бурылатуғынын билиў ушын
скеўн қатара турьтп. шалдыўардын тасасына жасыпыпды ҳэм.
дамыстыц арасьшан сығаланды. Олар ттркилместен Өтэмбет пал/аннын үйине қарай бурылдьт. Жумагүллерднн бурыпғы ыля'нығы да солар меиеп қоисы еди. Узатып салганлар да усы
ӨтэмОетлер екеншт олар сон еситкен. Бул көриниске ерли-зайыплылапдын жан-нйиине от түсип. бир-бирине қарастьт.
—Ж аланаяклапдын үнине баратырғаттыня
қара. Ешектен
шск туўылады. арғымақтаи арғымақ туўылады дегсн усыдә^
409
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Тойып тэмақ ишпеген адам, тойып тамац ишпеген жерди гөзлеўн;1ё к.ара.
Қугымбай онын қызыл түрмесинин ҳалақасынан услап, «көп
сөйлей бермей алдына шыҳ», дегендей ергенекке ҳарай ийтерди.
Ханымгүл бул сапары ерине бетлеспеди. Адымын тез-тез атып
жаҳынлар-жақынламастан сөйледи.
— Ж умагүл, шырағым, саў жүрсен бе?
Жумагүл оны таныды. Бирақ жуўап
қайтармай, еки аяғын
зәнгиге тиренип, атынын суўлығын тартты. Орақбай да тоқтады.
Ханымгүл өзинде болып көрмеген қылўа менен белин буранлатып, шайқатылып, бадабат салды:
— Күйеў баланын өзи неге сәлем бермейди?
— Бәйбише, ҳэр истин ақырына бақпай
сөйлемен!—деди
Ж умагүл, онын не сумлық пенен айтып турғанын түсинип—Алдымыздан шыққандағы мақсетин не еди?
Жумагүл атыНын дизгинин жаздырды. Олар жана бир-еки
қәдем атқан ўақытта Ханымгүл қәдемин шыйрақлатып қапталласты:
—Ж умагүл, келеди деген хабарынды еситип
күтинип жүр
едик. Қолда өскен палапаннын қаршыға болып ушқан уясына
қонғанын көргимиз келеди. Таярлығымыз мол. Мийнетимкзди
күйдирме, керек болса палўанларды үстине шақыртып беремиз.
— Керек болсаныз сол жерге .сизлерди
өзимиз шақыртып
алармыз.
Ҳаялынын сыртынан бақлап турған Қутымбай онын қамыстай аяқларынын жерден зорға-зорға көтерилип
киятырғаны
ушын кеўлин қабартпайын деген мақсет пенен, ҳеш нәрсе билмегенсип, қорасына кирди. Ҳаял оған шағынып, жылап жиберди.
— Көргенсиз көргенсизлигин қылды. Жети атасы бий болған
бийгүнә қолды байламайды, уяда не көрсе ушқанда соны ислеп
атырғанына қара, көргенсиздин. Сонша жыл берген дузымыз
бир пул. Аш ўақытында бир ирет тойдырыў түўе өз күнлерин
зорға көрген үйлерге кетти, бийҳая!
Қутымбайдын исик қабағы жабылып, жарғақтай ерни түйенин ерниндей салбырап, төрт мүйешли қалиптей ийеги кемсенледи;
— Геўгим түссин, Қасым ийшанларға хабар етип, қонақ жеринин бала-шағасы менен бирге тухым қурт қылып,
күлин
көкке ушыраман! Ҳәзир Зерхан менен сөйлесемен.
Ханымгүл үйине кире сала, ойма нағыслы сандыққа текшеленип жыйналған жүкке бойын таслады...
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Батрашком Өтэмбеттик үйи қара үй деген атақ алған меиен
бәҳәрге зорға шыққан уўықлары, керегелери көринип
турғач
үй еди. Кийиз үзиктин. жуллығы да ж оҳ, гилен шыпта меиен жзбылған, тутыўы, есиги қамыс ший. Бир жақсы жери, бурыннан
сонға үйинин иши таза, гөне көрпе-төсеклеринде де гирбнн болмайды.
Ҳәр ҳайсы аўылға округтен ким келетуғыны батрашкомларына ескертилген еди, Өтәмбет палўан үйин эбден тазалатып,
аўылласларынын биразына хабарлап күтип отыр екен. Жумагүллер аттан түсиўден-ақ бәри агытылып келип қалды.
Бурынгы қонсы-қобалар, таныс-билислер көриснп бир майдан апақ-шапақ болысты. Бул ўақыттағы ен үлкеи базарлық
қант еди, Аўылларда онша табылмайды. Жумагүл
этиаждан
қоржыннын бир басын толтырып алып шыққан екен, балаларга шекем қуўанысып, үй әтирапларында Жумагүлдин атын мақтаныш пенен тилге алып шапқыласып кетти..
Демнин арасында дастурханға гиндикли жүўери зағаралар
толып, чайниклерге чай демленип келип қалды.
Жумагүл үй ийесинен комиссия ағзаларыиын дизимин сорап
алып бир ескертиў қылды.
— Бир қаял жоқ ғон, Айша женгей қайда?—Ол аўзын жыйганша болмады, сөйлене Айша кирди;.
— Шарқыпэлек айлаиып биз ҳаяллардын басына да қонатугын эаманы бар екен.
■ Айша жасарған секиллн, кийимлери
де бурынғыдай гөне
емес, бираз күнге күйреген менен, ж ана.
—Айша Аман қызы деп те жазып қой,—деди Жумагүл дизимди алып көрил отырған Ембергеновқа.
Айша танланды.
Ҳәмме кеўилли күлисти.
—Жақсылық па?
—Жақсылық. Қутымбай қусағанлардын жерин өлшеймиз,
малларын санап аламыз.
— Басына жаз, қәйннм. Ҳаял басламаса еркек түтин түтете
алмайтуғынын көрсетейин.
Ҳәмме және күлисти.
Дизимде аты жазылған днйқанлар толық жыйналып болған
сон Ж умагүл оларға Айшанын атын қостырып қайта оқыды да,
тийкарғы мақсетлерин қысқа түсинднрип, тикейди.
— Қәне, баўырманлар, ис баслайық. Көпшилипш бүгин тут-
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пасақ қашады, ямаса сырттағы сернклерине
хабар жиберип,
аўылда нақолай жағдан туўдырыўы мүмкии...
Жумагүл Айшанын қолтығынан қолын өткерип, алға түсти.
Басқалар ерди.
Қонақ күтиўге таярланып жүрсе де алды менен кирген Өтомбетти көрип, Қутымбайдын урқанаты ушты. Ханымгүл жолбарыс көрген күшиктей қуўысқа тығылады. «Қөзлерп тынып, «кел>
деп те айтыўды естен шығарды.
Изин ала Жумагүл кирди. Ханымгүл бирден тиришеленди;
—Айттым ғой, өзи келеди деп.
Ҳаялын бундан ўақытта дәлнл табады екен деп ойламаған
Қутымбай оған ҳайран болып бурылды. Жумаг\тл оларға жуўан
та бермедп. Ал Қутымбай болса оНы көлегейлеп, айланшықлан
берди;
—Ж умагүл, қарағым, үй-ишлер саў ма, Сәнем женгей күтокүтә жақсы адам еди...
Апасыньщ атын айтқан ўақытта Жумагүлдин кеўли жибиссйин деди. Бирақ булардан көрген азапларға буўыпын босатпады.
— Бәри саў. Қане, Қутымбай, мынаў келген комиссия ағзалары алдыида барлық жеринди, қанша малын барлығын жасырмай айтып бер.
— Ҳаў-ҳаў, Ж умагүлжан, Ж умагүлжан!—
Онын және бир нәрселерди айтажақ болып
княтырғаныи
түсинип Жумагүл әбден қатайды;
—Ж умагүлжан жәрдем бере алмайды.
Ерли-заиып бир-бирине алақласып, турған-турған жерипде
лал болды. Олар усылай еөйлеснп тикейип турғанда Айша төрдеги дийўалға илинген нәҳән ғалыны жаздырып жнберип төседи ҳэм Жумагүл менен Орақбайдын отырыўыиа ишарат бил*
дирди. Басқа дийқанлар ёсик бетте зенирейсип зеребелерим үйирип турыиты. Бай болса қырғыйдан қорыққан
шымшықтзй
кем-кем кейин бәсип, жүктин қуўысыиа кирип баратыр. Көкирети ҳәмме ўақытта өскин жүретуғын, кнсиден сөзин алып қалып
көрмеген бәйбншенин еки дизеси қалтырап, жығылып кетиўнне
сәл қалып тур. Олардын бул кейпии көриў жүдә жеркенишлп
еди. Бир-бирине де қарамайды. Егер қараса, өзлери бнри-бирич
аяп, жылап жибере ме, ямаса ашыўланып жулыса ма, түсиниў
қыйын еди. Бирақ еринлери тислеўли. Иркнниш созылған сайыи
Жумагүлдии ғыжырданы қайнады;
— Ойнаманлар, айтынлар тез! Басқа адамнан жасырсаныз
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да меинен, мынаў аўылласларыныздан жасыра алмайсыз, сопы
билиц...
Маллар жазлаўға шыадалы аўылға келмейтуғын
болғаилықтан аўыл адамлары оныц саны менен онша қызықсына бермейтуғын еди. Бан усыған исенип «Сасық- көл» деги бир бэлек
малымды ҳеш ким билмейди ғой деп, исенимлн. Ал Нурымныц
балаларына атағаи маллары менен қойлары
Порлы таўдыи
қубласындағы көлде. Базда шопанлар аўылға
да айдап келе
береди. Оныц устиие шопанлары өжет шопаилар
еди, алдын
г.ла онын айтқанына жүрмегенлнктен жасыра алмағап. Қознр,
жасырмағаны да мақул болған тәризлн. Оларды ертип барса
айтқанлары орнынан табылады. Сонын ушын да өзин еркип тутып, тплге келди;
— Кббнснн салыққа берип болдым. Қазыўға белдар берип
атырмыз. Ипапбасацыз падаға адам жнбертип санатынлар.
— Биз ойтиўди билемиз. Кереги сеннн қаиша дәрежеде өтирик сөйлейтуғынынды бапқаў. Жайлаўға да адам кетти. Қәне»
болынлар бизде ўақыт жоқ.
— Жақсы сөз бенен сөйлецлер, қәне, жаздым гүллән егислигинпиц түрлерин, көлемин, малларыцныц саныи, қәйерде екенлигин түрй-түсин қалдырмай айт, бәри бир,
айтасыз, зорлық
пенен айтқызамыз.— Орақбай ататуғын кисн сияқлы мылтығын
жорта ийнинен шығара баслап еди, үн пйелери бирден қалт-қалг
ете қалды:
— Ҳаў, ҳаў!
Үй ийелериниц бүйтип албырақлаўын көрмегенлердин кўл•киси де қыстады. Бай қалшылдап мурнынан мнцгирледп:
— Ҳүкиметти одил деп еди, бул не зорлық?— Өтәмбет палўак
ала көзлернн байдын үстиие қаратты. Бай муз үстинде тургаадай тайып қапталына қулады.
—Жөгисиреме! Сендейлерднц талайын көргенбиз—деп буйырды. Орақбай, Жумагүл байдыц желкесинен услап жеркгиишли жоқары тарттьп
— Түргел! Еркелей бериў пайда емес.
—Турайын, турайын,—деди бай ентигип сөйлеп.— Қане, ж ззыц..,
Усы ўақытта Ханымгүл ериниц үстине
ацшы тазыдай атлықты.
— Есин бар ма, сақалы күнге ағарған? Зериханнын балаларына бергениннен басқа аўысық жер, мал бар ма бнзде?
Қутымбай оныц сөзине қулақ аспай, нсше атыз егинк, малы
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барлығын, қайсылары Нурымнын. балаларына дәрек екенлигия
айта баслады.
—Және, және,—деди Ж умагүл пәсине қайтпай.— Егерде өтиригиниз сезилсе, аямаймыз. Сол ушын айта бер.
— Инанбайсызлар-аў. Сақалым менен өтирик сөйлеп, қудай
урып па? Еки жыллықта еки өрис қойым жылыўға түсип кетти.
Сыйырларға бир дүркин қасқыр тап болды..Еришш тайсалмастан өтирик сөйлеп келистирип турғанына
ишинен қуўанған менен, әкесинен үйренген дуўасын
ишинеп
оқып «булар кеткен сон, жанағы айтқанлары өтирикке шыққай,
бизин бай айтқан жылыўға мыналардын өзлери түсип,
аман
қалғамы қасқырға тап болғай» деп, гүбирленип отырған Ханымгүлге бирден жан енип қутырған пышықтай Жумагүлге тәп берип бурымларына жармасты;
—Сенин қолында ғана өлейин, бийҳая!—
Жумагүл онын шекесине шаппаты менен салып
жиберип
еди, искенжедей қоллары бурымлардан жаздырылмай, қапталына қулады. Айша асығыслықпенен жақыплап Ханымгүлдин
қарнына ынқ еткизип бир тепти, онын қолы босады.
— Қәне, айтасан ба?—деди Жумагүл байға. Байдын аўзыиа
қум қуйылды.
—Ж олдаслар, буларды қаманлар!—деп буйырды Ж умагүл.
— Қалғанын өзимиз табамыз.
Комиссия ағзалары бай менен ҳаялын тырпеткизбей
аяққолларынан көтерип апарып есиктин алдьщдағы дигирман қурылған қақыраға апарып тЫқты. Сырттан қулып урды.
— Қәие, Әйтен молланикине кеттик,—деди Ж умагүл.
Қақырада дүрис-дүрис айқасқан сеслер қала берди...
* # *

Қутымбай әри-бери тисленип, сыр бермеўге тырысып еди,
шыдамады Өз-өзинен дәрманы кетип, талып қапталына жығылды, сандырақлады:
— Сендейлердин шетиннен'тири қойсам, қудаға қул, Муҳаммедке үммет емеспен,— аўа қул емеспен, үммет емеспеи, млнин
малым—жаным, менин жаным-малым!...
Ғарры байдын қаншама бажылдап, бийпәрўа сөз айтқанларын шыбыннын ызылдысы шелли көрмейтуғын Ханымгүлге ҳәзирги сандырақлар жана жылаў болып еситплди, жаны титиренди. Аяп, бас ушына жақын отырды. Бирақ өзинен
де ҳәл
кеткен едн, еринин басынан сүйеп тикейте алмады,
қоллары
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қалтырап, таслап жиберди, усы сапары еринин ҳақыйқат аўыр*
ғанын сезди. «Өйбей, өйбей, жаным» деўи менен, келип қапыны
урды.
А а аш!
Сыртта сес жоқ. Ҳаял кем-кем өзлеринин
қамақта екенин
де умытты. Қутымбайдын биресе аяқ ушына, биресе бас ушынз
шығып, пәрмана болыўдан басқа илажы қалмағанын
билил,
биринши рет байланған қабаған қаншықтай, тыным
таппай
телмеқлеп алды артына жуўырды. Ағы басым көзлери шапырасып апалақлады;
— Өйбей, жаным! Денен күйип баратырғой!.-. Шекеқ парлап
тур!—
— Молланы шақыр!
Ҳаял көзи байлаўлы пышықтай қапыға дүкти де қайтадап
тым-тырыс болып, еркнин қасына барды ҳәм даўысыньщ барЫнша даўыслады.
— Зерикануу ҳууў!
Ашшы ааўысты жанлы мақлуқ еситпеди ме, даладан ҳеш
ким сылт «тпедн. Бай керилди, созылды. Еснеди. Аўзын ашты.
Еки еэиўинен көбик шығарды. Көзлери аларды. Усы ўақытт»
оны тутанагды кеселге тап болды ма екен деген ой менен, Ханымгүл бетгне үнилди. Бай оны көрмейди. Ал Ханымгүл болса, оны тутанақлы кесел емес, иш қысталықтын зардабы қысып
атырғанын о з д н Ери ендн оған ҳәр қашанғыдан аянышлы ҳәм
өзине жақын көринди. Бай және гүбирленди;
— Ҳаял, ргйза бол!—
Ханымгүлдин көзлери уясынан шығып кете жазлады. Даўысынын барынша әлле қандай бәдайбатлық пенен сыртқа қаран
бақырды:
— Келе гөрг.н, жанларым уҳуўуМ
Ҳаялынын гщқыйқаттанда пәрмана болып
жүргешш бай
сезип, онын аш ишектей жинишке бармақлы қолларын, өзинин
тозған ағаш жг бадай алақанына салып, сыйпалап, жыланды:
— Қатын, ме» бүйтип аўырып көргеним жоқ еди, әя«ел-муғаллақ анық келген сияқлы. Егер разы болсын десен, ишимди өртеп
баратырған бир '.ораўыма жуўап бер. Дәрт үстине дәртли болып
кетпейин.
— Сора, шаба илм, сора! Сеннен аяр жаным жоқ.
—Ҳеҳ, ҳеҳ! О н... Сен.„ жасырма, шабазым, сен Тәжим мурт
пейен жүрип көзнме шөп салдын ба?
■—Жаныннан еле дәмем бар ғой, шабазым. Тәўир болсан...
Димары қурып баратырған Қутымбай аяғын баз"ырына тар4 ?5
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тып тпслепип, үзилген оқжайдаи қатты серпилип, күшиниц барынша көкирегнне дүрс еткизип тептн;
—Ҳ а , өләтнзиииэә!
Ол аздай бирден аяқ ушына ыинди ҳәы басы менен ҳаялылыц бетине дүге бердн, дүге берди, урыспаз қошқардай кейин
уәсип келип те дүкти. Өмнри туўып бундай болып қапаланыи,
таяҳ жеп көрмеген ,онын үстине, ншки сырын ашып алған. Хаашмгүлдии ыурнынаи қан днйўалға атлығып, даўылға ушыра.ған жалғыз қуўрайдай қалш-қалш дирилдеп, өзпнеп-өзи потлендм. Мурныныц қанып гыйыўға ҳорекет етиўдиц орнына бирден ушып түргелип, ғарры байдыц сақалына пәнже урып басыч
дийўалға дүкип жнберди. Ғарры бай түби ширик ағаштай оыырылы.п қапгалга қулады. Ҳаял онык менен тынбай
алқымына
қол салды. Кегпрдегип езип мурнынан тислеп гижинди:
—Ҳ а, меннц сырымды ашатугып сенбе?— Қутымбайдыц өцешиме қол урылгапда-ақ жапы жоҳэппемге кеткеп
еди, оныц
қарсылық етпсгепи ҳаялдын оған меҳнрин оятып үстинеп түргелдп де, не болғаиын бирден уқты. Шашларын тартты, бурымлзры жайылып кетти. Бир ўақытта көзлери уясына сыймай, тп«ейе сала үстнндеғи қызыл көйлегнп қақ-қақ айырып, орамалын
илақтырып жиберди. Дамбалыи шешип, ериимн үстипе таслай
с я ла жоие қапыиы урды. Бир гезде көзине пәтнк көринип, түргелме дигирмаиныц үстипе миндн-де, пәтнкке тығылган сабаиды
"алды да орнына басын тығып, өзин сыртқа атты.
Көйлегиниц
*жартысы пэтпкке илпнип қалды да өзп жерге дүрпс еттиЕндн ол үстиппц ашық жабығыпа қарамай, үйге кирип шырпы
ялды-да отаўға ҳәм қақыраға от басты. Усынын менен мақсетнпе жеткендей үстн-үстике шақалақлап күлип, жаланаш жанбасмна шаппатлап, шынжыры үзнлгеп пйттей бет алды қарагаи
т&репке шапқылады-да кетти...
Күнпменеи күнге күйрегеп қамыс, ший, көзди ашып жумгакша быж-быж алысып өрт көтерилди.
Қасахана самал да
кушейдн.
Ғеўгимлете көтернлген жалыиға аўыл адамлары менен Жумзгүллерде жуўырысып келдн, бирақ ҳештеие үлгермедм, бан
отаўынын шанырагы ортасына түсип қақыра қып-қызыл жалын
болып атыр- еди...
Жумагүл от сэўлесинен көриигеп қамыс қораларға нэзер таслап қасындағы жолдасларынан өтиндн.
Ж ас гезимде Аналық кемпир
дегеиннн
даўыллы күнн
«отыцызга беккем бола гөрнц!» деп аўыл аралайтугыны есиме
4/а
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түснп тур. Серленснзбе, барлық қоралар бнр-бирнне жалғасыи
кеткен, егер оларға өрт өтсе, билмеднм.
Аўыл дпйқанларыпыц көзи үнренип кеткенге ме, ырасында
да ҳештеце елестнрментуғын еди, Жумагүлдиц
ескертиўннен
пайдалаиып, бнр-бирипе ым қағысты-да, қоралардыц араларычбөлшеклеўге— қамыс шомларды қопарыўға кирнстн.
Еле олар тарқамай-ақ, қуптан гезицде аўылға бир
топар
атлылар келип қәржерден оқ көпшрди-дс. өртти, ояў адамларды
көрип аллсқайда зымғанын болды.
Бул ўақиядан соц днйқанлар тарқамастан аўылды
қорып
шықты.
30
Жылан ғана инретилип жүре алады.
Қасым ийшанныц усы ўақытқа шекемги
тутыслық бермеўи
жылап болып жүре алыўынап едн. Көп жерлердн
айналып
ақыры Қусхана таўдыц бир үцгирин мәкан еткен Қасым нйша;г
кем-кем күшн сепсип азайып баратырғанын ссзссде сыр бермеў
ге тырысар еди. Сыртқа қойғап бир суўпысынан сыртта Ж уманияз ләўзениц бир топар жигитдер менеп келпп сыртта күтип
турғанып есптнп қушағып жайын сөйлене шықты:
— Ҳ а, шырағым, Шерим, келдиц бе? Қанша күттпм сеннГ
Билдим, келер деп ойладым-аў, келдицбе, Шерим!
Жуманняз өз алдына бир топар дүзип алыў нинетшшц орынлаибайтуғынына көзн жеткеп соц пайлаж келип турғаны едн,
бирақ ийшанпыц бундай қушақ ашып мақтаў сөзлер еситнўден
домеленбегени ушынба, кемпирбет Қасым
нйшаиныц соцғы
гезде жасыл урған ағаштан қараўытқанын, азғапын байқамзды, атыиан секирнп түсии алдына бас ийди.
Ләўзениц қаря
буўрыл өсик шашларынап сыйналап, тасбақаныц жаўырнын'
дай қат-қат аламыш бетинеп сүйди.
— Қасқырым, жолбарысым!
— Қасқырыцыз инт орнында жүр.
Ийшан Жуманняз ләўзеден ушырма гәп шығады деп' ойлаыаған едм, оныц көп жыллап қашып хәрекет етиўлерп иәтийжесннде тәжирийбеси артып бираз ақыл топлаған екен деп сүйсинди.

— Қоне, кслерпцдп баянла.
— Сизиц алдыцызға келгеиде жақсы хабар
менен яғный
мацғыт аўылындағы М Т С жигитти, солкэрада Жумагүлди Ембсргенов пенен қосып өлтирип келмекши едим.
Пске аспады.
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Соннан сон изип қуўып түнде Ерщшдәрьяға келип едик, бир жай
өртеннп атыр, ҳәмме адам ызық-ызық болып жүр. Соған ҳарап,
биреў бизлердиц алдымызды алып оларды өлтиргеи екен, Жатҳан үйине отберген екен деп берман қарай тарта бердик.
— Қарасацғой қасқырға мегзейди, лекин, жүрисицнен түлки
болып қалыпсац.
—Ж оқ ийшаным, шынлықты айтып турыппан.
—Дурыс, дурыс,—деп нөкерлериде ыақуллады.
Ийшан оларды ишке алып кирди. Ләўзе булкәрада Атанияз
ақ қурашты, Зәрипбайды, Хожаниязды көрип «ҳа усы найсаплар»дыц исн екенғой» деп, басқа жаққа кетпей туўры келгенине ышинен қуўанды. Сандықтыц артынан шығып атырған аяқлардағы қара ыәсини бир жерде көргенге мегзетип, еки көзии
сол жақтан алмай отыр еди,Мйшан сезип күлди;
—Өтиригим шығып қалар деп корқып отырсацба?
— Ким өзи?
—Уйқыц қанған болса тикей,—деп ийшан қолын созып мәсили аяқларды шайқады. Уйқыдан көзлери исицкиреген Дүйсенбай бас көтерди. Жуманияз ҳайран қалды.
—Ҳ а, онда, оларды өлтирип, үйине от берген сиз екенғой.
— Сиз қараны айтып ақты ойлайсыз, қолыцыздан түк келмейди.
—Сизиц аўылда өлтирейин десем пүткил аўыл түргелип кетипти ақыры.
— Қылышыц ендиги жағында қанлы болсын,—деди Ийшач
тынышлық орнатқысы келип. Онын даўысынан
ҳешкимге де,
кеўли толмай сарсылғаны билинип турыпты, Оны сезгенде сезбегенде қайтып тилге келмей, аўзын бақты.
Ийшан ишине жел толтырылған ыдыстай тырсыйып, астындағы төсегин қомлап қоқырайыцқырады.
—Азаматлар, бизиц қарақалпақ халқына «бирикпеў» деген
дуўа кеткен шығар деп ойлайтуғын ўақытларымда болатуғын
едн, буныц себеби, гейбир сәтсиз қәдемлер үстинде Ерназар алакөздиц «алма жеген алпыс бийи» есиме келе
берер еди. Бул
қурлым шүкир, бизлер билмейтуғынлар арасында
бизлерди
қуўатлаўшылар, ҳүкимет исине қарсы турыўшылар
бар екен,
Л1ыиадай бир әпсана билетуғын едим. Бир мусылман патшасы
кәфирлер менен урыста өлген соц жақын жуўықлары оныц өлимин с-лине, жаўына билдирмей ҳатте патша сайламай ақ, жүз
жыл соныц аты* 1енен ҳүким жүрткен. Бизиц ҳәзирги мусылманлығымыз әўеле қудай, сондай жолдан барады. Е1лайым, Жуманиязжанныц хабары ырас болғай.
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— Ырас иншаным!!
Ләўзенин. тастыйықлаўынан сон ийшаннын кейпп әдеўир ақ
көтерилди;
— Азаматлар, енди тонды өзгертип кийиўге
туўра келеди.
Бир қэтемиз, ағаштын шақаларын кесемнз деп бираз күшимизди заялап алдық, Өмнр деген әм напылып> гөне
қаптай, бир
жағын жамасан, екинши жағынап тесик шығады.
Сол ушын
ағаштын түбине балта урыўымыз тийис, яғный Шымбай қала*
сына топылыўымыз тийие. Атанпязжан Муханов, Қоразбековлардын өлтирилгени қаққында жүдә жақсы хабарлар менен келип отыр. Қәмме белсендилери аўылларда жүргенде Банмуратовты, Гафуровты, Мәжитовты ғүм қылып
орнын алыўымыз
керек. Оннан сон аўыллардан келгенлерди не қылыўды түсиндириў қажет емес. Айтпақшы, Жуманиязжанныц ҳуқық алатуғын
ҳағазы жоқ, Дүйсенбай, сен ҳәзир аўылына қайтып, анаў муғаллимине соны ислетесен ҳәм өзин нөкерликке әкелесен. Тамақ
ишпесе, сайрайтуғын қус жоқ екенин умыгқан секиллисен.
— Түлки уясына жақын жердеп урламайдығой, тақсыр.
—Шәлкектин ўақты емес. Сол муғаллимди бәлким Мэжитовтыц орнына отырғызармыз.
— Атшабардын жәрдемшнси қамшысы екен, таҚсыр, дурыс.
— Зэрипбай, қасқыр терисипиц орнына қой терисин жамыласан. Егер қызын Жумагүл өлмеген болса, геллесин алдыма өзии
әкелесен. Имканиятын таўып тпри келтирсен, онда сеннен бейиший адам болмағаны. Басқалар қалаға топылысқа таярланады.
Басқа гәп жоқ, шыраны өшнрицлер.
Шыра өширилди.
Қаранғынын иси бәрҳа қар ^ и с . Сол қара иатердиц жол-жобалары ҳаққында гүнкилдилер тьийылмады...

31

Тацныц алдында ғана жагқан Жумагүл сәскерек оянып далаға шықса-, үй ийеси Өтәмбет палўан үй
әтирапындағы көл
жыллық. қамыс қораны қопарып болып, орнын тегислеп, ҳаялы
менен суў серпип жүр екен,
— Ж умагүл,—деди Өтәмбет палўап.— Адампыц бир нәрсеге
көзи үйренип кетсе, елестнрмей жүре бередг: екен,
көрдиц бе,
үйдин ҳаўасыда тазарып қалды.
— Бул қораныц қыспасында ата-бабампыц манлай тери бар
деп қопармай жүрген өзин еди ғой,—деди Өтэмбет палўанныц
ҳаялы.
Жумагүл күлип ҳаялдын қасына барып қолынан суў шекерин сорап алды да, оныц исин өзи даўам еттирди.
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— Женге, чай қайната бер.
Азан менен ат суўғарыўға кеткен Ембергенов кеўилли сөГь
леп киятыр.
—Өтәмбет аға, кеше киятырғанымызда, Жумагүл аўылынызға алысырақтан нәзер таслап «анаган қара, көлднн ортасындағы кншкене атаўға өснп, қыста жапырыла сынып атырған шоқ
қамыслыққа мегзепди» деп еди. Жанада жап бойынан қарадым.
Ақшамгы хәрекет аўылды гөнеқорадан әдеўир женнллетипта.
Аўыл ҳақынқый аўылға мегзеди.
— Енбаслысы, қаўа тазарын атыр, оннаида ағласы, өрт қаўилли емес. Кеше гүнде жүрген гәззаплардын басына жаман ой
келнп, қэр жерге бир от тасласа, өшириў мүмкнн, емес, Қутымбайдын қорасы кеше шырпыдай болып жанғанын көрдикизғои.
Чан гайын болғаны ескертилдн.
Чай үстинде кеше түндеги бинсоўбст атлылар жөпннде қайтадан гэп болын, оларды тутыў ушын Ембергенов атланатуғынын, озса қаладан бес-алты атлы
алып излейтуғынын айтты.
Оған қарсылық болмады.
Ембергенов кеткеннен кейин Жумагүл кешегиденде көбпрек
дийқанларды жыйнап байдын ҳәм молланын жернн танаплая
үлестирнўге шықты.
Бүгин күн хәрқашанғысынанда шыжғырды.
Онын үстине
аўыл қуяшқа тутылған табақтай қызады екен. Бирақ олар иске
қунығып қуяш тас төбеге тирелгенде де түсликке
шықпады.
Аўыл арасындагы бул жағдай ен аўыр аяқлы гежир дийқанлардында биразына қозғаў салып, жер өлшеўшилерге келип қосылз
берди.
Жумагүл қапталынан Айшаиы қалдырмай бәрҳа қолтығынан
услап жүр едн, байдын кец көлемлн атызыныц шетиндеги жүўери қорыйтуғын днцгекте отырған Зериханныц қасында иркнлди.
— Бул кимниц атызы?
— Бизики,—деди Зерхан әстен.
Адамлар айланшықлап жабыр-жабыр бола қалды:
— Бул қалай?
Кешеги байдын хабарыиан кейин Жумагүл Айшаны Зепяапға жумсап бай оныц балалары ушыи жер, мал үлестирнп,
©зии екннши ҳаяллыққа алатўгып болғаныи
ырас өтириклнгин аиықлағаи еди.
— Нэлетий бай өлер алдында да алдап үлгерген ә!—деди Ж умагул Зерханға тигнлип қарап. Зерхан үндемеди.
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—Айша жецге, көпшиликке бир сөйлеасец бе?—деди Ж ум агүл сыбырлаиып.
— Қашан? Қайерде?
—Ҳәзир екеўимиз мыиаў дищекке шығамыз. Сен қалтацда*
гы саат ҳаққында кеше маған айтқанларыцды көпшиликке жәрия қылсан болды.
— Сендей оқыған емеспен, мени ким тыцлайды.
— Ҳешгәп.
Ж умагүл жүўери қорыў дицгегине Айша мепен көтерилди.
— Ж олдаслар, Айшаныц екн-үш аўыз сөзин тыцлайық.
Дийқанлар ан-тан болып силтидей тынды.
Айша узын шыпжыры бар алақандай алтыи саатты қалтасынан шығарып көпшиликке көрсетти:
— Бурын көргепсизбе? Ким тапыйды?
Адамлар көрмегепин; ҳэтте пе екенин билмейтуғынын айтыг:
ғаўырласты.
— Биржола, оразанын ишинде Әйтен молланыц көз ашықлық
еткени бәршениздин есиниздеғой, сслай емеспе?—деди Айша
узын жемлерин сәл түрицккреп.
— Айта бер, айта бер.
— Оразанын иши еди. Күн тутылдыма, бир бәле болды. Әйтеўнр түстен кейин еди. Күн батқандай айнала геўгим тартты.
Соннан бәрше оразалар күн батты деп аўызларын ашыўды Ьаелап еди, Әйтен молла «еле ўақыт бар, шыдацлар!»
деп аўыл
арасында жуўырып даўрық салды. Адамлардын
биразы оған
нсенбедп. Сонын арасында аспан ашылып
қуяш шықты. Еле
иамазлыгер екеи. Ҳәмме моллаға тац қалды. Менде сонда молланын көз ашықлығына псенднм. Бүгин билсем, ўақытты өлшейтуғын мынаў саат екен!
—Саат!
— Аўа, саат, онын дин етип ашылатугын аршасынан шықты.
Саатты көрмегенлер минберге анталай баслап едн,
Айша
оларға саатты услатты. Шынжыр баўлы алтын саат қолдан қолга еттн.
*

* *

Тап усы ўақытта Еркиндэрьяны
ж ағалап,
эўылдыц туў
сыртынан қарап қара атлы турды. Ол Зәрипбай еди. Жэн-жағына асықпай қаранып атыи әстен айдады. Урыдай ҳәр түпген қаўил-қатерлснпп астына қарайды .
Қутымбайдын ақ үзикли отаўы алыстан
көринетугын еди.
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көзи шалмағанына ҳайраны шығып, зоқгисиие ширене бергеии
қапталындағы гене гүзардан шашы уўдар-дуўдар болып шапқылап киятырған албаслыдай биреўге көзи түсти. Танымай үнилинкиреп еди, «албаслы» тилге келди:
—Ҳә, ҳара атлы, қара атлы! Тоқта, сен ушын ғарры байды
өлтирдим...
Зәрипбай оннан қорқып тақымын қаттырақ
қысып, атын
алға илгерилетседе, былайырақ барып гидирди». Бул Ханымгүлғой! Жин урғанба? Атты таныўына қарағанда, еси путин болыўы керек. Сөйлесейин, аўылдын жағдайын билейин...»
Ханымгүл сол жуўырған пәти менен келип
Зәрипбайдыч
қамшылар зәнгилигине асылды:
—Мени аласан!
Зәрипбай енди ғана онын анық ақылдан
адасқанын сезип
қамшысы менен басына урып жиберди,
Ханымгүлдин қолы
зәнгиден шығып, аттын шамына тийсе керек, ат сәдделеп-сәдделеп жиберди. Ханымгүл қарнын қушақлаўы менен есик-төрли
жерге малақайдай жалп етти.
Зәрипбай онын аўзынан қан ағып атырғанын көрседе, биреўдин «сен өлтирдин» деген жаласына қалыўдан қорқып, айналасына және бир көз тасладыда, ҳешким жоқлығынан пайдаланып алға жүрип кетти. Қутымбайдын отаўын излеген-көзлери
енди басқа нәрсени көрди. Кен көлемли жүўери атызынын шетнндеги дннгектин айналасында адамлар шоғыртпақласып турыпты. Бир ғарры торанғылды паналап оларға узақ сер садды
да, адамлар арасында О Г П У дин кийимин кийген*ҳешким жоқ
екенине көзн жетип, тәўекел, атын солай бурды.
Бул ўақытта
Жумагүл сөйлеп, бурынғы дин ийелери, ҳәтте илимнин жаналықларын халықтан жасырып, өзлеринин пайдасына қалай қаратқаны ҳаққындз айтып атыр еди. Көпшиликке жақынлаўдан
атын жетелеп киятырған Зәрипбай, атын босқа жиберип ийегин
көтерип қолын жайды:
—Мынаў менин Жумагүлимнин даўысығой, шырағым, баўырым, сени қанша изледим!...
Адамлар артына жалт бурылды. Зәрипбайдын
олар менен
иси болмай, қушағын жайыўы менен
минберге
жақынлал
баратыр.
— Шырағым, көзлеримнин қарашығы, тырнағым, баўырым...
Жумагүл оны әлленеткен жәбиркеш шы^зр Ае'п тур еди, ж ақынлаған гезинде ғана танып, бир демге лал болып барып, бирден өзин бийледи:
—Мен сизди танымайман!
482
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— Мен қартайдым, еол ушын танымағанын
дурыс. Мен өз
әкен Зәрипбайман ғой!
— Зәрипбай менин әкем емес, мине мыцалар мениц әкем!
— Ҳ аў, қызым, жалғызым, ҳақыйқатлық қайда қалды?
— Ҳақыйқатлық деп сүрен салғанлардын бәрин ҳақыйқатлықты қуўатлаўшы деп гүсиниў қәте.
—Ҳ аў, қызым, бахытлы менен бахытсызлық араласса бахытсызлық женип кетеме?
— Көрдинбе жөгисиреўин! Халайық, Зәрипбай мииип келгеч
қара атты таныйсызба?
Танығанларда самсаз едн- Айша жалтармадьп
— Бундай атты Тәжим мурт минип келетуғын еди.
Жумагүл минберден түсти.
— Өтәмбет аға, анаў қара атта Зәрипбайдын ҳақысы жоқ,
алып қал. Қәне, халайық, енди түсленнп, нсти соннан сон даўамлаймыз.
Адамлар топарласыўы менен Жумагүлге ерди.
Өтәмбет қара атты жетеледи, Зәрипбай оған
асылалмай я
көпшиликке ере алмай, үкн анлыған түлкидей жалғыз ези зенирейип қалды.
Түстен кейин жер өлшеў қайтадан басланды. Ис арасында
Айша Жумагүлге бүгин сәрсеиби екенин ескертип қойды.
—Онда аўылынызға келиншек келеме ямаса қыз кетеме?
— Қыз кетеди,—деди Айша.—Зергердин қызы Арзыгүл. Бәлким, танымассан. Жақында қыздын анасыда өлди.
— Тенине кетип атырма?
— Яқ, дәрьянын аржағынан бир бай екен. Қалын малын бирогала айдатып әкелген дейди.
— Бул қызық екен, исти ертен даўам қылармыз, күйеўлерди
көрейик.
Онын бул пикирине батрашком Өтәмбет палўан әм қарсы
болмады.
— Барынлар, анаў-мынаў нс болмаўы ушын бес-алты жарақлы жигит сыртыныздан әм багып турады.
,
Зергердики аўылдын батыс шетинде, өз алдына еди. Күйеўлер онын қара үйине түсирилген екендағы,
үй ийелери менен
еки-үш қыз-келиншек ылашығында қалды.
—Кел, женге, сизге де атап әкелген көйлегимиз бар,—деген
бир даўыс еситилди иштен.
Жумагүл енди иркилип турмай, биреўден қашырткп жибернп
қояр, алды менен қызды көрейин деген ой менен ылашыққа кир-
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ди. Иште еки ҳаял Арзыгүлди узатыўга қоланлап, жасандырып
атыр екеп. Ҳаяллар ҳаўлығып өрре-ерре түргелди.
Арзыгүл жылан жиберди.
Жумагүл қатал түрге кирип, зецирейгеп ҳаялларға буйырды.
— Қыздап күйеўдин, кийимлерин шешинлер!
Ҳаяллар апалақласты.
Қыз неликтенде^албырақлап зер нағыслы қызыл жегдесип,
басындагы ақ-ала жаўлығын асығыслық пенен шешип, мурнындағы әребегин, қулағы толы гүмнс сырғасын шынғырлатып алып
ҳаяллардын биреўине услатты.
— Енди тынышлықты сақлан,—деди де Ж умагүл
күйеўлер
отырғаи үлкен үйге кирди.
Алдыи ала келисилген ўәде бонынша Айша Жумагүлдин не
ушын иркилгенин түсииип, қүйеўлерди қсрқытпай, қәдимгксинше сөйлеп, бир дизеге қонып отыр еди. Жумагүлди көрнп ушып
түргелди.
Шыраны, сақал-мурты өттей сары арық зергер, ақ шапанларын желбегей салған еки қопаққа от жағып отыр. Қонақлардып.
биреўи қуўдай ақ сақаллы, екиншиси өртен шалған шецгелликтей қара сақаллы еди.
— Қайсысын күнеусиз?—деди Жумагүл төрде
сызылысып
отырғанларға нәўбетпе-нәўбет тигилип. Қарасақаллысы ийегп
менен нусқады.
— Бул киси!
— Жасыныз н§шеде?
— Неше ҳаял алдыныз?
Қүйеў үнсиз. Кем-кем кейнн босип, артындагы сабаяқтьщ астына пышықтай тығылып баратыр.
Зергер «күйеў»лердин алдында қысыныспаға түскенине шыдаман түргелди.
— Неге зеребенди үйпресец, қыз беретуғын биреў, қыз алатуғын бпреў.—Ол пәтленпп Жумагүлдин ийеги астына кипнп ақ
қалды.—Сен бнрсўднц қызыныц бахьғгын қызғанғанша, ;әўеле
езице бай таўып ал! Төреликти кнм қойыпты саған!
«Күйеўлер» селк-селк күлисти.
— Қоне, қарасақал. сен күйеўдиц несисен?—дедн Жумагүл
ншки ызасын сездирмеўге тырысып.
— Ҳе, атқосшысы? Оннанша солай сорасып, қәде ал. Ән, Апша. бүйтип дәбдебе қылып турганша
мыиаўынды неге бизпн
күйеўдпн атқосшысына бир ақшамға тапсырмадын?
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Айшада әлле қандан күш пайда болып зергердиқ көкирегине
кейин қарай түйип жнберди;
—Ж асам а аузынды!
«Күйеўлер» өрре-өрре тикейисти.
— Қылт етпенснзлер!—деп буйырды Ж умагүл,— Қәне қарасақал, еен жуўап бер, мынаў, «күйеў бала»нын неше ҳаялы Сар?
—Ҳой қызым, сеннки не күш?—деп «күйеў» жанланып атқэе
шысын қолы ыенен түртти.—Мейли, қызды әкетпей ақ қоянық.
Бирақ малларды түўеллеп аидап шық.
—Сизге енди мал жоқ, 196-статья менен айыпланасыз! Қонс,
қара сақал, тез ғана байдыц қолын артына қанырып
бакла,
болмаса өз қолыц әм байланады.
Зергердин урқанаты ушты.
Қарасақалдыц да, күйеўднц де көзлерннде Жумагүлге топылыў нийетн бар едн. Оныц анбынбай буйрық етнўннен нзянде
күши барлығып сезип, екеўи теннен қалт-қалт етип тур.
Тап усы пайытта жарақлы екн жигит ишкериледн. Жумагүл
оларға ым қағып еди, биреўи қара сақалдыц, екиншнси «күйеўдиц» қолын артына қайырды. Зергер гезек ендн меникиғон деп.
көзлернниц әлле-пәллеси шығып, биресе қонақларына, бнресе
Ж умагүлге қарап дирилдеп тур еди. Жумагүл қабақ үйип доқ
урды:
— Қалыц ушын әкелинген маллары менен қосып мыналарды
қалаға өзиц апарасац. Гүўа боласац. Усы аўылдыц еки жнгитп
бирге айдасып апарады.
— Яқшы.
—Жэне бир буйрық, өз қызыцызды оқыўға жибересиз. Меч
қалаға барғансоц шақыртаман.
Зерғер буғанда бас ийзеп мақуллады.
Жумагүлдин, кескин ҳәрекетлерн аўыл арасында өз алдынз
жаилапыў туўдырып, азанда жер өлшеўге келнўшилердиц саны
жоне көбейди. Ҳеш жерде дем алмай, шаршап түслнкке княтыргапында күтпеген жәие бир, адамына дусласты. Қареы алдында
дайысы Төренияз панда болды. Бурынлары усти-басы қустүткепдей әптада болып жүретуғын едн, енди кнйимлерин дүзепти.
Жумагүл жаслығындағы әдети бойынша алдына шығып қолынан алды, ҳал-жағдай сорасты. Ири геўдели Төреиияз опы бүйтеди деп ойламаса керек, көсенамайлаў жүзн жадырап үлкея
аўзым ашып күлди.
— Шырағым, қандан бахытлысан, мен қандай бахытлыман.
Ж умагүл усы ўақытта гана оныц өтинишин, аўырыў Сәнемниц аўзына көпшнк қонып өлтириў жөннндегн мәсләҳәтин, еслел
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ҳәкислениккиреди. Төренияздын иши ғьшылдап түсине цойды.
— Кешир, жиненим, менде еле баяғы жоқшылық, баяғы жүрис. Жетпесинликтин себебинен ананада пәтия қылалмадым.
—Ҳэзирги талабыныз не?
—Уятты қойып Зәрипбайға қайтадан дийқан жүрдиы, Өзи
күтә қатал! Түнде оннан сеннн булжақталЫғьщды
еситтимдз
шаба бердим. Неде болса жалғыз анамнан қалған жалғыз жийеним еди; байлардан компискалап алып атырған пулынан сорайын, ыал сорайын, сөйтип жарлылықты умытайын, Зэрипбайдан
қутылайын деп келдим.
— Күтә ақылйы болып кетипсиз.
—Адам дегенге ж ас минген сайын өмир ғалма-ғалы минеди.
Өмир ғалма-ғалы ақыл қосады, шырағым! Оньщ үстине нэўбет
жарлыларға қарады дейди ғой. Нәўбет қараса ақыл қосылып
келеди.
— Байыйжақсызба?
—Жийенимиздин арқасында бнр байысам
байыйын деген
нийетнм жоғәм емес. Билесен бе, билмейсен,
бе еле, нағашы
атаинын көп садақалары берилмей жүр еди. Енди сенин арқан*
нан нағашы атана садақа берилип қуў сүйеклери мәлҳәм болып
жибиспн, жпйеннне ырза болып жатсын жийеним ә?...
— Нәўбет жарлыларға қараған менен мақсет оларды байытып, байларды олардьш орнына түсириў емес, бәрин тенлестириў.
— Басын искен екен. Дүнья тегис боламан
дегенше кисиге
бир ис болады деген. Сендей жийенимиз барда шалқымасақ не
қыламыз енди? Айт-шы, шырағым, меннен
басқа сенин қол
жаўып, қэдирин билетуғын жақынын бар ма? Қолда қамал
барда алды менен өз туўысқанларьща қол жаўып қал. Ен болмаса, жийенимиздин арқасында ат миндик, байыдық деп айтьш
жүремиз ғой. Солай емес пе?
— Келгендеги мақсетнниз тек усы ма?
—Сендей ҳүкимет адамына усыннан зор, усыннан үлкен
өтиниш бола ма? Ж ана княтырып зергерди көрип едим, қызыпын қалынына алған малларьш қалаға әкетиўте
таярланып
атыр. Болмаса соннан екн сыйыр бергиз.
— Және?
—Сени көрип қуўанғанымнан айтайын дегенлеримнин биразын умытып қалдым. Ишке кирип чай ише берейик, есиме түссе
бәрин айтаман. Ақыры жарлы адамнын тесик-жыртығы көп болады. Қәне жүр, жийиеним. Мынаў батрашком Өтәмбет палўаннын үйи ме?
Ж умагүл неликтенде өзин жоғалтып бнрден кийлнктш
486
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—Ж оғал, көз алдымнан!
— Кимге айтып туреан?—деп, Төренияз елестирмегенсип жонжағына қарап басқа биреўди изледи.—Ҳа-ә, жанағы сөзин маған ба?
— Саған! Менин сендей туўысқакым жоқ. Қәне, батыр қаранды!
— Ҳ аў, Ҳаў!
•— Ннди қайтып жүзиме жүзин түспесин!
— Бул сөнлесихке ан-тан.ы шығып турған Айшанын жаўырыпына қол салып үйине кирип баратырып өз ҳәрекетин аҳлаўға
урынды.
— Оған сол керек.
Айша гәп-сөз ҳоса алмады.
Жумагүл Төренияз жөнинде умытқан кейнп көрсетти:
— Айша женге, енди гилен ҳаял-ҳызлардын
басын ҳосып
бир сөйлессек болар еди.
— Ҳәзиргн ислеринди аяҳлай бер, олда болады .. .
32.
Бүгинде кешегидей болып күн шығып, кешегидей болып күнбатҳаны кешеги ө.мир ғалма-ғалы тәкирарланғаны емес, ҳәркүн
өзииин ҳуўанышына ҳәм өкинишнне нйе. Сонын менен бирге
ҳэрбир инсаннын өзинше күн өткериўи бар, ҳәрбир
инсаннын
сол күнги бериси бар, сол күнги алысы бар.
Бул жағдайларға
ҳэркимнин өз түсиннги ҳәм сол түсиник дәрежесинен өз сүйениши өз күйиниши бар.
Жумагүл ҳәр өткен күннин жуўмағына сүйинседе. күйинседе
көпшилик адамлардын өзин қуўатлағаны ушын ойынын
солар
менен бирге болғанына әбден ыразы болып күйинишлерин умытатуғын еди.
Еркиндәрья аўылына келип
ислеген ислерине, жүргизгел
сиясатына сонша ыразы болып қайтты. Әсиресе, оны қуўантқал
нәрсе сонғы күнн гилен қыз-келиншеклердин басын жәмлеп өткерген жыйналысы.
Тили ашшы биреўлери тартынбай сөйлеп оқыўға кеткен қызкелиншеклерди адамлар бузықлыққа айыплайтуғынын, онын
мысалы етип тәнҳа Жумагүлдин атын келтиретуғынын жасырмады, ҳәтте өзлеринин де соған исенетуғынын айтты. Жумагүл
ҳешқайсысына ашыўланбады. қызбады. Онын ойынша ҳәзир еч
әҳмийетлиси қыз келиишеклердин жасқанбай кеўил сырларын
ақтарыўы еди. Қайсысы қалай
сөйлеседи,
мейли ол өмпрге
налынсын,
мейли
шарқыпәлекти
эрман
етспн, мей4С7,
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;':и ол унсиз ғапа кезлерн
менен сөйлесин, бирақ бәрининде тамға
қамалған
қустай,
тегерац
жақты көринсе
соган умтылатуғыны айқын сезилнп турды. Сол ушын ол өзинше
сенлеў нәўбетинде асықпай. барлығыныцда қыялларын мақуллзғаи болып, елдин келешеги ҳаққында айтқанларыида имканияты барынша исендирнўге тырысты, оқыўға барыўға тилек билдиретуғынларынын, қызын, сицлисин жиберетуғынлардын дизимин жазып алып өзи қалаға жеткеннен кейин оларды шақыртатуғыныи ескертип аўыл менен хошласты.
Ол тпкқе қалаға емес Бахытлы аўылына бет алды. Қалағэ
барғансон жумыслар көбейип кетеди. Сол ушын жаца батрашком Бийбиайымнын қалай ис баслап атырғанын ақсақал арқалы емес, өз көзи менен көрип өтиўи тийпс.
Аўыл адамлары арасында өзин батыр жүрекли
көрсеткиси
келдиме еки атлы жигиттиц узатып салыўына да келисим бермеди.
Жеделли еркеклерге усап аўылдан шығыўдаи ақ, ақ боз атына бир қамшы урып, изинде бурқ еткнзип шан қалдырды. Былайырақ шыққансон бир бап пенеп жүриске өтти.
Орпац топырақлы гөне гүзардын еки бойы дүт тяғай: бийикбийик торанғыллар, ҳәтте оларға жарысып өскен ерманы жыцгылларда торацғылдай болып кеткен. Торанғыллар үстинде думандай болып
ғарғалар ушып-қонып
«қусбазары»
қызып
атырыпты. Ол тәбияттын бул көринисине сүйснне
қарап атын
адым-адым айдап киятыр. Қыялы ҳәржаққа гезеди: «Ҳаўызда
қатқан муздыц бетиндей тегис жалтыраған жолларда үзликсиз
мгшнналар қатнап, бул аралықтан атлы жүрпўге еринетуғыи
күнлер туўады е л е .. . Аўылдан қанша алыслаган
сайын тоғай
қалыцласып.. бүршиклп жынғыллар. пйиси мүикип мурын
қышытатуғын жнгилдик жийделер молаяды, бул кәраларда
жол
кем-кем тараяды. Өткен арбалардын көшерлери,
қылышлары
бүршиклерин жалап кеткен қызыл жыцғылдын қәлемдей жонылган шыбықлары зәнгиликти сыйпап қалады .. . Усы тоғайга ноше менен қарап киятырғаи Жумагүлднн алдынан мислн жер
лстынан көгерип шыққандай, бнр атлы зонқ етип, қалын тоғайды екнге бялип турған дәлиздей жолға қапыдай
кепсерленди.
Жумагүл гилт тоқтады. Атлы Зәрипбай еди. Бундай ушырасыўды хеш ойлап көрмеген Жумагүл Зәрипбайдыц алдына
өнгерген мылтығына көзи түсиўден сескенип,
он қолын жалма-жан
қойныиа тықты ҳәм қалша қарап турып қалды.
—Таныйсан ба?—дедп Зэрипбай күлип. Ол өзин мэрт тутқан менен әззилиги дирилдегеи даўысынан билинип тур еди. Ж умагүл өзин үстем сезди.
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—Жолды иеге бәгеп турсыз?
— Сенн күтип. Қорықпз!
— Қорқып турғаным жоқ.
— Өз перзентиме қол көтермейтуғыныма исешш турсан аў,
қызым. Дурыс, мен бир өзиммен.
— Мақсетиниз?
Зәрипбай қара шөгирмеснн дүзестирип, қарсы киятырған
жолаўшы қусап атынын басын бурды.
— Жақыиламан гэпинди айта бер.
— Өйтип қатты кетпе— деп Зәрипбай ғарқ-ғарқ күлди
ҳәм
даўысын бирден өзгертип жыламсырады.— Билесен
бе. заман
өзгерип, ҳәр күн сайын жана ғалаўыт
көтериледи.
Аспанды
булыт басып, биресе жаўын, биресе қар жаўады. Буны мен де
билемен, сен де түсинесен. Қартайғанда ҳәз етермен деп тистырнақлап жыйнаған мал-дүньямнан айрылдым. Ҳуқықым
кетти.
Өзик атымды тартып алдын. Он еки жасына дейин мына
алақаиымда өсип един,—Зәринбай алақанларын жайды.—Сол ушып
атымды алып қалганына гнйпе етпедим. Болмаса, бир қорғасын
оқ хақын бар еди. Ендн сен, ен әўеле менин ҳуқықымды әпериўге
жордем бер. Изин көре беремиз. Билемен, менин мал-дүньямды,
жер -суўымды қайтарып бергизиў әм қолыннап келеди. Әке жүрегн бос жүрек, сол ушын сенин менен жай-парахат
сөйлеспў
менин әкелик қарызым деп турыппан. Мен
өлгенде көметуғып
жалғыз өзин Жумагүл!
— Ишитарлардын көзинен, қызғаныштан, күнлеўден ғана жас
шыгады. Қеўили пәклердин көзипен қуўанышта ғана
ж ас шыгады.
— Қеўлим пәк, қызым.
— Жоооқ, сүзнўге үйренген өгиздиц ш ақк сынса, манлайыпын иснги менеи әм сүзе береди.
— Кеп сөйлей бергенше перзентлик парызынды өтеп жер-мүлкимди қайтарып әпер.
— Жер мүлкинди алған мен емес. өзиннин көп жыллар езгеп
дийқанларын. Солардан сора. Төбенди көзлериц қалан көре алмайтуғын болса, ҳуқықыц жөнинде сопы ойла.
— Не дейсен?
— Қулағын не еснтсе сол.
— Сен ҳарамы перзент болма. ойлан. Билесен бе, сыртыцнан
адамлар не десип жүр? Журтлар сени өлтиремиз деп «Еркнпдэрья» дан қалаға келетуғын жолды тосып жүр еди. ЛАен сениц
сум.тық пенен усы жақтаи қайтатугынды бнлднм. Себеби перзент минези әкеге аяндэ! Бирақ меи оларға сенин усылайтетуғыпыкды айтпадым- Динсизлердиц сөзине ернп мурныцды көтерме.
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Қарақалпаққа бий болып. ақыр соны халқыи сатқан Айдос қайда кетти? Ал сен абанламасан,
қарақалпақшылығынды—мусылманшылығынды жойтсац паллақтан кетссен, түснндиц бе,
қызым?
— А\сн сиздей миллетшнл, пасық адамнын
қызы емеспен.
Қабыцыздан шығып кеткениые қуўанаман. Аз үйли қарақалпақты көп миллетли уллы орыс халқынан, мәиги иргелес өзбек, қазах.түркмен халықларынан айрыўға урынған спзлер сыяқлы сатқынларды көзнм көрмесин! — Шық жолдан! —Жумагүл зәнгилнгин қысып алға дөиди. Зэрипбай жэне кеселеди.
— Ҳә, тилн қырқылғыр!—Зәрипбан асығыслы гүрде, жән-жагыиа қаранды: тоғай түпкирине сығалайды. Опын жаман қыялға
берилетуғынын әлле қашан билген Жумагүлдин
оц қолы еле
қойнында. Зәрипбан зәцгиге ширенпп, алдына қә.м артына мойып
созып алдына өцгериўлн мылтығын көз ашып жумғанша көтерип;
— Әй, бийҳая!—деп. түтесин туўрылап үлгермен ақ, Ж умагүлдни оц қолындағы паганныц аўзы Зәринбайдыц өкпе гусына
тутылды.
—Суўық суў нш, Зәрипбай!—Жумагүл буйрық берседе, Зорипбайдын муздан шығарып алынған баспақтай дпр-днр еткенпне мырс етпп күлдн.— Әке жүрегн бос екен ә?
Ызаға буўлыққан Зорипбай мылтығын қос
қоллап тутыўы
менен, ерднн үстинде отырғызып танылған өлидей қатып қалған
еди.
— Ж аи саўға, Зәрипбай— дедп Жумагүл қәқәрлн,—Мылтығыцды маған тасла, болмаса ийманынды айтып та үлгермейсец.
— Әй, өзиц бийреқнм болыгг кеткенбпсец?
Ж умагүл еидп бурынгысынанда қаталырақ ашыўға минди.
— Перзент окесинен батпан артық туўмаса неге керек демейтуғын ба едициз? ! Көз жумып ойланып көриц. Соннаи соц реқимсизлик маған кимнен жуққанын билесиз! Әй, бос жүрек, эке!
Болар ендп, қәне мылтықты таслац маған, тез-тез!!
Зәрипбай мылтығын бермей, атын бурып еди, Жумагүл
наг
ганныц тетнгин басып қалды. Үстинен гүрп еткен оққа ол, атыныц қуйрығынан биреў тартып қалғандай, қазық болып қақанды.
— Қәне тасла бери!
Зәрнпбайдыц басындағы шөгнрмесн
бир шекесине
аўып,
жасаўраған нринли көзлери атыныц алдыцғы аламыш аяқларына тигилип турынты.
— Бересиз бе жоқ па?—Жумагүл наганиыц аўзын енди оныц
өкпе тусына қаратты. Онын раслағанын билип, Зәрипбай мылтығын сарт еткнзпп жерге таслады.
490
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— Билип қой, Зәрипбай.
он еки
жыл тәрбнялағаныцыз
ушын, оныц үстине, менде анамныц меҳрибан
жүрегн болғаиы
ушын, аман, кегесиз. Екннши рет жольщсацыз, изн не болатуғынын түснник. Бирац ойланып, досларыцызды ҳүкнметке тутып
әкелесиз деген исеним менен жиберип атырман.
Зәрипбай цара гөрим жерге шекеы әстен-остен жүрнп,
оқ
атылыўын күтип баратыр.
Оқ тийетуғын жерди қолы менен қорғағысы келгендей
көк
желкесин қасып баратыр. Әлленемир жерге барғанда артына
бурылып, Жумагүлдин аттан түсип
мылтықты
бийғам алып
атырғанын көрди де өлимнен қутылғанына жүреги қәўлирнп атынын саўрысын үстн-үстнне қамшылады. Қамшы
күтпейтуғын
олааяқ бирден патыр-патыр шаўып, бөктергиси
жалп-жалп
етнўи менен көзден ғанып болды.
Ж умагүл енди өзин бирқанша сағырақ тутып ақ бозын жеделлирек айдаўға гырысты...
«Бахытлы» аўылына жақынлаўдан цулағы
жағымлы ҳаўаз
еситти. Сырнай-гернай шертилип атыр. Кегейлинин
ырашына
көтерилип еди, ТО З шылардын жайы үстинде саз шертип
халықты кешки таыашаға шақырып турган қос баламаншыны,
дәпшинн көрди де, әкеси менен гезлескели ашылмаған ашыўлы
қабағы жадырап сала берди.
— Яша, «қызыл үйшнлер». Булар менен Бийбигүд
сөзсиз
келеди.
Таныс балалар Жумагүлдиц алдынан жуўырып шығып оныц
ойын тастыйықлады.
— Апай, Бийбигүл артист келипти.
33
Өмир лаўлаған от. Оннан қашып қутылыў жоқ. әззилер өртенип күлге анналады, күшлилер шынығып шығады.
Турымбет еле лаўлаған от пшинде . . .
Бүгинги концерт оны сол оттап бирнәўийе қутқарған секилли,
барлық ғалма-ғалЫн умытты. Бипбигүлдин қосықларына қәммеден көп қол шапиатлады, ескилнкти ермеклеп көрсеткен масқарапазларға бэршеденде көп күлдп, қулласы: бүгнн ол ҳэр қашанғысынан көп қуўандь
Концерттин соцында артпстлерди қутлықлаў ушын сахнанын
артына кеткен Александрды күтнп, далада, «Үлкен
жайдыц»
оурышында тур еди, ҳәрқашанда опыц көленкесиндей қапталылан қалмайтуғын Дүйсенбай артынан келип нйнине қол салды:
— Сорлы, жүр, гәп бар.
491
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Турымбеттин ийнине адам қолы емес, әзнрейлиниц пәнжсси
салынғандай төбесинен аяқларыныц ушына шекем
бир жылан
жалап өткепдсй болды.
— Қасқыр қақпанға түссе, ойнамай аяғымды жибер деп жалынзрмыш. Сөйткпц келип турма, тез жүр.
Турымбеттик басына қешқандай ужыбатлы он келмей ерди.
— Шамасы, сен өзицдн қоразға тецгерип, шақырып берсем
болды, тац атыўы менин иснм емес деп жүрсец керек. Шақырсац— тац атырасац, болмаса, халық бнймезгил шақырған қораздыц басын жулады.
— Дүнсенбак аға, өгизди қанша сабасацда
сүт шықпайды
гой.
— Адымыцды ат тезирек, сүт шықпаса, қан шығарылады.
Дүйсенбай Турымбеттнц шалғайынан услаўы
менен мектеп
жайыпа ертип кирди де, әйнектен түскен
нурға тутып турыи
муштап бир шекпйне берди.
— Бул пе, ншиндегнлер асықпа,—деди Турымбет шекийнени
сықырлатып қысьш көрнп.
— Ишип ашып айдын нурына тут.
Турымбет оныц антқанып булжытпады. Шекийнедеги бөлекбелек асық үлгисннде қуйылған таза алтынлар еди. Турымбеттиц қәрекетлерин бағып турған бай оныц шекнйнени қалтасыиа
тығыўына бунрық бердп.
— Буны пе қыламан, аға?
— Бнлесец бе, бул алтынларды асық қылып менпц әкемниц
зкелери қунса керек, бул дәўлет асықлар. Сеп ендн өмир-өмиринше тарықпайсан. Әне, сенн қор қылмайман деген сөзимнеп
шықтымба, шықтым.
— Өзин не қыласац?
— Усы ўақытқа шекем мен сени сақладым, енди
сен мени
сақлайсан.
— МиГшетснз пулды алыў гүиа емес пе?
— Бул дүньяда гүнасыз бенде болмайды. Абайла, бул алтын
менен, қой жеген қасқырды айыплы қылмай, тоғайға неге барасац деп қойды айыплаў, жүдә ансат.
—Дүпсенбай аға, халықтыц рәмәўзнн көрднц ғой, ҳәммс жацалыққа ерип баратыр. Өтинишим, енди сепде қой, менде қояйын. Ййнлген басты қылыш кеспейди.
Ҳүкиметке екеўнмнзде
шынлықты айтып барайық.
— Бүркиттнн қанатына оқ тнйсе, ғарға оны шоқып ойнайды.
Ссн мениц қапатымды сынған деп ойладыцба, қәпе жуўап бер.
Турымбет үндемеди.
— Тыцла, гоптиц тоқ етерине келейик. Ертец
кеште Қасым
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сбишшын басшылыгында қалаға шабыўыл болады. Қатан шабыўыл! Мен ҳозир атланаман. Сен үнипе барын «Л1ТС орысты>
елтнрде, нзимнен жет, жетеалмасац, Қусқана таўыныц үцгирнне
бар. Мә, мынаў пышақты ал. Сойыўға нмканият таппасац, азаиғы ҳалқас ўақтында тамағыиа уў сал. Ма, усла!
Бой Турымбетке алтын түсли дөцгелек жүзнк берди.
— Япырмай ә!—дедн Турымбет жүзиктн жақтыға тутып.—
Менпц өмприм секилли бунын я баслаған жери я тамам болған
жери жоқ екен.
— Сен усындай орсақыларды қайдан үйренгенсен,—деп бай
опыц кеўлнн алып, бираз жуўас кейип тутты,— Бул оғада шебер
исленген жүзик, қыса берме, иши толы зәҳәр. Бармағына кпйесен де, азанда «Д\ТС орысқа» берип атырған табағыцныц ернегии жүзмкли бармағыц менен қысып жибересец, тамам! Сунқарым, басынды көтер, тек өзицдн ойла, өли арысланнан тири тышқан артық. Бирақ, бир тесиктен басқа санлақты бнлмеген тышқантчц ҳәм ҳалы қыйын. Сол ушын анаў.алтын асықлар
сеииц
Окр О Н О Мәжитовтыц орнын ийелеўиц ушын
ом жумсалады.
Көрискенше!
— Көрнскенше!
— Шаймалап жүрме!
— Яқшы.
Дүисенбай қорасыпда ертлеўли турған атына минди.
Турымбет байдан алған иышақты тәўекел
жанбасына қайрап-қайрап үнине кслсе шыра жаныи тур. Александр әллеқашан
келип. оқып атырған кнтабы бетине жабылыўы
ыенен котинде
\ ЙЫҚЛ2 П қалыпты. Печьтин артындагы қарацғы қуўыста анасы
жака сойылған қойдай қурылдап атыр.
Қара нслер ғана қаранғыныц исн. Гүнаныц көпшнлиги тек қарангкда псленеди. Үйдеги жақты Турымбеттн келген пәттен иркип, босағаны атлаған жерде Александрға қараўы менен лал болып қалды. Пышақ услаган қолы қатты муш болып, бармағындагы зэҳәрли жүзик жарылыгь ишннде ҳештене қалмай
ағып
кеткепинде ескермедн. Усы демде онын басына түрлн әндиншелер келип, өз тағднйри жөнинде ойлады,
өзнн ҳақыйқаттанда
Сәҳәрги геўднрек муз үстинде турғандай сезди де, бирден урқанаты ушып қалтыратна тнйди.
Александр еле уйықламай оныц әдеттегиден тыс қәдем
басыўларынан ақ гүдиксиреп. бетнне китапты жаўа сала ҳәрекетлерип бақлап жатыр еди. Китап қуўысьшан онын г.ышақ қысқан
қолындагы сары жүзиктиц жарылып, аоасынан бир пәрсе аққанын абайлады. бирақ оған үндемеди. Келген пэтте
урылмаған
пышақ бнротала ҳәрекетке келмей, печьтиц үстнне қойылды. Ен493
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ди ол қалтасындағы түйиншикти шығарып, биразға шекем көз
алмай турып, Александр таманға және нәзер таслады. Онын қый
мылсыз ҳәрекетин көрип, печьтин үстине қойған пышағына және бурылды. Усы гезде анасы уйыҳлап атырып жөтелди. Ҳаўлығып гэ анасына, гә Александрға, гә пышаққа,
гә қолындағы
түйиншикке қарады. «Бир тесиктен басқа санлақты
билмеген
тышқаннын ҳалы қыйын.-.» Неге усы гәп ғана басына сап етти?
Оны өзиде гүсинбей ҳәзир ғана қысқысы келгендей санлақ қарастырды. Артында тек есик бар. оннан сон? Дүйсенбай айтқан
қусқана таўдағы Қасым ийшанларды излеп кетиў керек, оннан
басқа санлақ жоқ. Олда бәрибир өлимге әкеледи. Және басқа
жол бар, қалаға кетиў, О Г П У ға барып ҳақыйқатлықты айтыў...
жоқ, олда өлиге әкеледи, Қасым ийшан өлтиртеди, Дүйсенбай
өлтиртедн. Өйтип еки ж€ққада масқара болып өлгенше ҳәзир
тым-тырыс өлеқойған абзал емеспе? . . .
Анасы және жөтелди. «Қартайғанда мынаў бийшара жалғыз
қалады аў». Тап мени сезип атырғандай үсти-үстине жөтелиўин
қара, сорлынын! Сорлы анам қор болмасын. өзим тыныш өлейин
де, мынаў алтынды қалдырайын, ендиги жағында мен ушын оған
усы алтын хызмет етеди... Бул оған буйырама? Өзимди өзим
өлтирсем, анама Александр жәрдем қылса, өзи илаҳийда жақсы
жигит екен. Өтирик сөйлемейди, кисинин ҳақын жемейди, жақсысы Александрға хат жазайын.
Ол түйиншикти аиасынын дастығынын астына тықты дя,
печтин қуўысында жатқан папка ишинен бир дәптер алып астахтанын үстине жайды, бирақ не жазарын билмей, қәлемин бармақларынын арасына қысқан ҳалында нйегин еки алақанына
басып отырып қаллы, узақ отырып қалды.
Әлленемирде жазыўға киристи.
«Александр жора, мени кешир. Мен өзим еки жолдын бәндиргисинде қалған адам едим, онға кетсемде өлим, шепке
кетсемде өлим. Екеўиненде қутылыў ушын өзим өлгим келди.
Бирақ анам ушын бир қалта алтын асық таптым. Мен бәри бир
өлген адам едим, бул алтынды сорлы анамнын несибеси
ушын
қудай жеткерген шығар. Сеннен биринши өтинишим,
анамныч
сол алтынына ҳешкимди тийгизбе. бийшара анам ғамқор перзентине ырза болып өлоин. Екинши өтинишим, Жумагүлге айт, мен
онын шыннан пзклигине исениш пенен әрмансыз өлип баратырман. Бирақ қызыма менин жаман жағымды айтпай тәрбияласын.
Ырза бол, жора, Турымбет»
Ол күтә суўыққанлылық пенен асықпай қағазды бүклеп Алек«
сандрдьщ дастығынын астына тықты да, қолындағы
жүзигине
аўыз салып еди, онда ҳеш нәрсе жоқ екенин уқтыда,
ўақытты
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босқа өткермей есиктеги ағаш қазыққа илдириўли отын арқанды
алды..
Александр енди оныц нендей сумлық ойлағанына ақылы уғрас
келмей, азмаз күтип жатып еди, бир нәрсе дүрс еткендей болды.
Асығып жуўырып шықса шертектин бақанында сәлленлеп
тур.
Асыққанынан ол Турымбет теўип жиберген келиге сүрнигип, пэтк
менен изге оралды да, бағана Турымбеттин өзи қойған пышақты
э.келе сала, мойнынан арқанды кесип жиберди, Турымбет жерге
сылқ етти. Александр оны көтерип әкелип өзинин орнына жатқарды, мойнын уўқалады. Турымбет
ярым саатлардан кейин
өзине келди.
— Мени неге қутқардын?
■— Се« өлимин менен кимди қуўантпақшы, кимди жылатпақшы болдын?
Турымбеттин көзлеринен жас көнгейленди.
— Ж ылама, асылып өлиў жаналық емес. бундай өлим мәртликке де саналмайды. Айт мағаи себебин?
— Қыйнама Александр, мен бәри бир өлемен!
—Өлетуғынын тақыйық. Бирақ сен қайсы өлим менен өлмекшисен? Соны түсиндир?
— Адамға өлнм бир рет келеди.
— Бириншнден, адам атын көтерип жүргенлердин бәри бирдей адам емес, екиншиден, мен сеннен бир адам ушын неше рет
өлим барын сорап отырғаным жоқ, қайсы
өлим менен өлежақсан?
’ — Неше түрли өлим бар?
— Еки түрли өлим бар. Бириншиси өлилердин өлими, екиншиси тирилердин өлими.
—Меники ше?
— Сеники өлилердин өлими.
— Түсинбеймен.
— Халыққа бийпайда, ҳеш нышансыз өлиў—бул
өлилердин
өлими!
— Хе?
—Дүньяда сендей болып өлгенлер аз емес... Тирилердин жолы менен өлген жақсы.
Турымбет көзлерии ашып-жумып, ашып-жумып бираз ўақыт
жатқаннан сон, басын көтерди.
—Александр айт, ж ора, мен қзйткенде тирилердин жолы менен өлемен.
— Сени усы дәрежеге түсирген сырды мүлтиксиз айтып бер.
соннан сон мәлим болады.

495

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Гүнам жүдә аўыр.—Турымбет басын иргеге бурып узақ
үнсиз жатты да, бирден шапшып тикейди. — Билесенбе, гүнәм
күтә аўыр. Ҳүкиметке қарсы талай-талай саўашқа қатнастым.
Айтбай большой дегенди тәнҳа өзим өлтиргеимеп. Жумагүлдин
янасын атқан әм мен! Қасым нйшан және шақыртты-..
Турымбет манлайынр қос мушын тиреп және үнсиз қалды.
— Әне, жана тирилердин ҳәрекетин қылып киятырсакЕле толық емес- Сен олардын жатқан орнын билесен бе? Баоып
көрисетуғын белги барма?
—Билемен. Мен оларға қалай барыўды, қайтнп тутыўды билемен. Түнде ын-жыксыз есигин аштырыў белгпсин әм билемен . Олар Қусхана таўында.
Александр онын өзин тутып, жыламсыраўынан, шьгн кеўлин
ортаға салып отырғанына тақыйық исенди.
— Олай болса ҳәзир алдыма түс, бирге қалаға барамыз,
соннан сон Кусқанаға кетемиз.
— Анықпа?
— Анық.
— Мен сеник қасында жүрип өлсем әрмансызбанОлар буннан сон әнгимени көбейте бермей тез атланды..-.
34

Ҳәркнм өзи жасаған дәўирде сырлы өмирдин әлўан сырлы
түйинлерин шешеди, сонын менен бирге нешше қыйлы
жумбақлы түйинлерди ези түйип қалдырады.
Жумагүл және кенсесинде, оне усы өмир түйинлерине ақыл
жуўыртып отыр.
Ол бүгин азанда, өзи менен Бахытлы аўылынан ертип әкелген Нурзаданы басқа аўыллардан келнп жынналған қызларға
қосып, Төрткүлде оқыўға салтанатлы узатқан еди. Бул ислердин нәтийжесине кеўли ырзаланып, ҳәзирги азғана саўашылықтан пайдаланып, тиккелец өзииин қатнасы менен түйилген
өмир түйинлерине ой жиберип отырыптьь •.
Бирақ онын ойын көбирек ийелеген нәрсе—өмирде шешкен
ҳәм жанадан түйген түйинлеринен гөре, Төрткүлде оқыўға жиберилгеп бир топ қызларды узатып қайтысын Баймуратоа пене.ч
наколай сөйлескени. Ол Баймуратовқа
биринши
гезекте,
«Бахытлы» ҳәм «Еркиндәрьяда» жүргизген жумыслары ҳаққында есап бериў орнына, Қоразбеков пенен Мухановлардыц
жамай жаўлары қолынан қаза тапқанын қалаға келип еснткенин айтып, гийне билдирди ҳәм Округте жамай жаўларынз
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қарсы гүрес босан баратырғанын, Әлжан
суўшынын қызын
өлтиргеилер еле тутылмағанын ескерттн.
— Ж олдас Баймуратов шынын мойынлаў керек, —дед;г
изинде.— Класс душпанларына қарсы ертс ертленген атлар
кеш минилип атыр.
— Ж умагүл, —деди Баймуратов күтә сабырлыльщ пенен
тынлаеада, ашыўлырақ.—Айтқанларын цурыс, лекпн, өзине
тийисли.емес истин тараўларын әм қамтыйман
деў, адамды
сайызға шығарадьг
Ақыллы, парасатлы басшынын гәпи
Жумагүлге зри ерсп,
ари орынсыз түнилди. Кенсесине келген соц столға шығанағын
тиреди де, усыларды және ойлады. Ақыры шыдамай столыныц
тартпасын ашып, көп күнлерден бери жазылмаған күнлелик
дәптерип алды да, алдына жайды ҳәм асықпай жаза басшады.
* Б ахы т лы » ҳгм « Е р к и н д ә р ь я » а ўы л л & р ы н д а б и р а з ж ақал ы қл а р и с к е а ст ы , қ у ў а н ы ш л ы м а н . Т и л е к к е
м урат овт ы н,
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Ойларына, жазғанларына кеўлн толмай, Жумагүл қолындағы қәлемин столдын үстине сарт еттирип таслады да, тикейди ҳәм артына айналып, яйнектен сыртқа нәзер таслады.
Бүгин базар күми еди Базаршылардьш изи үзилмей арманберман өтип турыпты. Отын тинеген арбалыларды көрип өзинин ен биринши мәртебе қалаға келгенин еследи де мыйық
тартып гүбирленди: «Мине дәўир гәрдннш... менде пүткиллен
жанаша өмир басланды,. ал базср еле баяғысынша..-»
Ол қыялын жуўмақлап үлгермей ақ, көшениц бир шетинде
пайда болған бир атлы қолын сермеп
элленәрселерди айтып
өтип кетти, базаршылар көшенин еки
шетине айрылып жол
босатып турып қалды
Бәрининде жүзлеринде ғазебет оты панда болып бир тәрепке бурылды.
«Бул не, және бир жа.май душпанынын қурбанын жерлеўте
алып баратырмекен? Сонын арасында, өли
емес, бир-биришт
қосақланып байланып айдалып киятырған елиўлеген адам
көринди. Жумагүл олардыд алдына кептши
менен тнрилтнл
жиберилгендей, гнлен ақ кийгеи Қасым ийшанды таиымай тур
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сди, оныи лзпндеги Атанияз Қурбаниязовтьг, Дуйсенбайды,
Зәрипбапды, бети тасбақанын арқасындай аламыш Жуманияз
ләўзеии абайлап, онлы жүзи жадырап сала бердн. Ол бирден
айдаўшы атлыларды серледи- Ембергенов ҳәм Александрдык
ортасында, басын, бнр нйшш ақ шыт пенен танған атлыны
әллекимге мегзетип жудә тигилинкиреди, бирақ таныйалмади,
ол тап усыпы уққандай, әйнектин дәл тусынан өте берип артына бир бурылып едн, Ж умагүл енди ғана таиып, қуўаныштан еки езиўи жайылды:
—Турымбет!! Менин Тазагүлимнин океси!! Усы гезде есик
ашылды. Ол артына жалт бурылды.
Қслына жыртық конверт услап, жүзи куяштай жарқырал
күлимлеген Баймуратов турыпты. Бағана ушырасып, түсиииспей кеўли сәл мәлел тапқанын Ж умагүл умытып, отыз еқи
т и с и н й н бәри көрингенше езиў тартып күлимлеўи
менен қол
узатты— Қутлықлайман,—дедя Баймуратов оғам конвертти услатып,—А1ынаў областьлық партня комнтетинен сени Москваны
көрип кайтыўға жиберетуғып болыптыЖ умагүл қуўаныштан өзине келнп үлгермей, есикти кағып
ишке бир жигит кирди- Бул бурын Жумагүлге анасыменен
бирге келип кеткен «Қара теренли» Назарымбет еди.
Ол Баймуратовты елестпрмей,
азгана' уялынқырап турып Жумагүлди тойга мпрәәт етнп келгенин хабарлады.
— Қимнин тойы?
— Өзимнин тойым, Жумагүл
апа,—дедн
жигит.—Анам
тәнқа өзин барып хабарла, шақырып қайт деди. Сизин тапсырманыз бойынша аўылымыздын ақсақалы жәрдем етти, қыз
алдым, апа!
Жумагүлдиц қуўаныштан езиўи жыйылмай Баймуратовқа
қарады. Ол балаға сораў берди:
— Тойьщ қашап?
—Ертен, аға.
— Москваға кеткенше тойға қатнасып әм үлгересен,, Жума*
гүл.
Жумагүлдиц көз алдына қуўанышлы той узын шубай жоллар
елеследи, ойлы-бэлент белес-белес жоллар!-..
Е ндйги жолларыц бэрқама айдьш болғай, Қарақалпақ қызы!
Екинши китаптьщ ақыры-
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