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Оқырман назарына ұсынып отырған бұл туындыларда даңқты қолбасшы, əскери ғылымның 
білгірі Бауыржан Момышұлының жайшылықтағы мінез-құлқы, тапқырлығы мен шешендігі, 
ұлтжандылығы мен ойшылдығы, өскен орта ерекшелігі, елдік намысқа нұқсан келер жерде бет-
жүзіңе қарамай айтатын турашылдығы бейнеленген. Жиырма жылдан астам уақыт қоян-қолтық 
араласып, тəлімін көрген, əрқилы жағдайдағы айтқан əңгімелерін тыңдап, көңліне түйген жазушы 
Мамытбек ҚАЛДЫБАЙ Баукеңнің ішкі əлемінің жұртқа беймəлім сырын мүмкіндігінше аша түскен.

Жеке тақырыптармен өрнектелген туындылардың тілі көркем, оқиғасы қою, талғампаз оқырман 
көңілін баурап аларлықтай тəрбиелік, танымдық мəні терең.
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ҚЫЗЫЛ ОТАУ

– Бала кезімдегі бір оқиға есіме түскені, –деп Баукең 
темекі түтінін көкке үрлей отырып, əңгімесін бастады. – Ол 
кезде жазда киіз үйде тұратынбыз.  Сауатсыздықты жою 
туралы декрет шыққан соң бар күш-жігер жұртты 
сауаттындыруға жұмсалды. Мектеп жоқ, мұғалім, оқулық 
жетіспейді.

 – Келіңдер, оқыңдар.
 – Е, бұл несі тағы? Ана жақта тірлігіміз бар,– дейді жүрт. 

Сонда халықты оқытуға тарту үшін қызыл отау 
ұйымдастырылды. Балаларды, үлкендерді жинап оқытады. 
Əліппеден бастап, соңынан өлең айттырады, əн шырқатады. 
Садық Абыланов: «Қарақтарым, бері келің-дер» деп халық 
əндерін, жаңа шыққан революциялық əндерді үйретеді.

Ауыл адамдары кешкілік малын жайғастырған соң, 
«балалардың өнерін көреміз» деп қызыл отауға жиналып 
барады. Керосин шам.

 Концерт бастамас бұрын біреу: «Жасасын Совет 
өкіметі!» деп сөз сөйлейді. Артистер – оқушылар. – Баукең 
мəз бола күлді. – Домбырадан басқа музыкалық аспап жоқ. 
Билет сатылмайды. Репертуарымыз – халық əндері, тақпақ.

 Құрманбек Сағындықов екеуміз сахнада қосылып əн 
салатынбыз. Он үштердегі кезіміз. Қайырмасын:

 –Жан қалтамда қос өрік.                                                  
 Сəулем саған мен серік. Аха-ха-ау,– деп бітіретінбіз.
 Жұрттың бəрі қол соғып, мəз болады. Олардың сондағы 

құрметі осы бүгінгі халық артистеріне көрсететін құрметтен 
артып жататын.

 – Ой, жақсы бала екенсіңдер ғой, тағы бір əн 
салыңдаршы?–дейтін. Қол соғу сыры – осы тілек.

 Садық Абылановтың ағасы Ізбасар домбыра тартатын. 
Мен бірде ақын Мағжан Жұмабаевтың «Шалдың үміті» 
деген өлеңін оқымақ болдым. Ізбасар ағай:

– Əй, мына жерін бүйтіп оқы, –деп кеңес берді. Ол кезде 
фамилиямыз аталмайтын, атымыз ғана аталады.

 Кешкілік жұрт алдына шығып, өлеңді оқып болғанымда:
– О, айналайын, мына жақсы бала екен ғой,– деп ел 

шулап кетті. Сахнадан шымылдық қалқасына келсем, 
Ізбасар ағай күтіп тұр екен. Қолымды алып:
– Айналайын, дұрыс оқыдың,–деді.

Арамызда Сатылған деген ұзын бойлы, реңді бала бар 
еді. Қазір ойласам, өзі тума талант екен. Əнді нəшіне келтіре 
орындайтын. Ол кейін аграном болып жүріп, Жамбыл 
облыстық драмтеатрына ауысты. Сөйтіп біздің қызыл 
отаудан бір халық артисі шықты. Ал қаншама адам 
сауаттанды десеңші?!

АҚМЕНТЕЙ БАТЫР

Сағат таңғы он жарым. Есікті Жəмила жеңгей ашты.
– Кел, қарағым.
 Аяқкиімімді шешкелі босаға маңында бөгеліңкіреп 

қалдым. Жеңгей ұйықтайтын бөлмеге еніп: «Келген 
Мамытбек қой» деді.

– Мамытб-е-ек!– деген іштен Бауыржан ағаның біртүрлі 
көңілді, жылы, сағынышты, əрі еркелеткен даусы естілді. 
Аяқкиімімді шешіп, ұйықтайтын бөлмеге ендім.

– Ассалаумағаликум, аға!
– Уағаликумсалам. –Баукең созған қолымды күлімсірей 

алды. 
– Кел, қарағым, мына жерге отыр. Залға баруға əлі ерте. 

Дастархан жасағанша босқа күтіп қаламыз.
Мен үйреншікті орныма тез жайғастым.

– Денсаулығыңыз қалай, аға?
– Онша мақтарлық емес. Терлей берем. Терлегенді жек 

көретін кісі едім, төзбеске амал жоқ. Тіпті қатын үрейленсе 
керек, бір-екі рет жедел жəрдем шақыра да жаздады. Мен 
ырық бермедім. Шақырса, емдейміз деп алып кетуі мүмкін. 
Ауруханадан əбден мезі болдым, аурухана да менен мезі. 
Күйгенде ашық тымаудан емес, жабық, жасырын тымаудан 
күйдім. Шүкір, кешелі бері біраз тəуірмін.

Кресло арқалығына сəл шалқая, сөйлеп отыр.
– Бұдан бірер жыл бұрын Москваның қалалық дəрігері, 

профессор Ивановскийге барып көрініп:
– Сырқаттанып жүргеніме үш жыл болды,– дегенімде ол 

тексере келіп:
– Сіздің ауырғаныңызға үш жыл емес, отыз жыл болған, 

жолдас полковник. Осы кезге дейін жастық қызулықпен 
білмей келгенсіз, – деді.

Мен 1941 жылдың бесінші желтоқсанында жонарқамнан 
жараландым. Оқ омыртқама тиіп,  сүйегін біраз 
майыстырғанмен жұлынға жетпей қалған. Жұлынға жетсе, 
бітті ғой, сеспей қатамын. 1942, 1943 жылы екі рет контузия 
алдым. Соның бəрі жинала келіп, жүйкеме əсер еткенге 
ұқсайды. Тегінде адам ашуланам деп ашуланбайды ғой. 
Кейде болмашы нəрсеге кейитінім де бар.

Өткен жексенбіде жаяу жүрген пайдалы ғой деп таяғыма 
сүйеніп, 28-ші панфиловшылар паркіне барған едім, 
көрмеймісің (оң аяғын сол тізесіне қойып көрсетті), мына 
табаным төрт жерінен ойылып шыға келді. Сүйек пен 
терінің арасында ет жоқ. Адамнан  ет қашқан соң, күш те 
қашып, тез шаршағыш келеді екенсің.

Қолының сыртындағы көк тамырын ұстап, маған қарай 
жақындата түсіп:

–Міне, мынау көк тамырлар бос жатыр. Жан-жағынан 
тіреу боларлық ет жоқ. Саусақтарым қалам ұстай алмайды. 
Кейде жазуды доғарып қойғаныма қапа боламын. Есіме 
Всеволод Вишневский түседі. Еліміз оның елуге толған 
тойын төсекте ауырып жатқанында тойлады. Көп ұзамай өзі 
қайтыс болды.

Бірде оның бір топ жазушы достары көңлін сұрай 
бардық. Серіктерімнің бірі:

– Всеволод, не жазып жүрсің?– деді.
–?
– Он бес жыл болды бір кітап жариялаған жоқсың. 

Осыдан кейін өзіңді қалай жазушымын деп санайсың? 
Тамаша талантың бар, жазсайшы?– дегенінде:

– Күнделік жазып жүрмін. Ол жұрттыкіне ұқсамайды. 
Мен онда ащы шындығымызды көрсетпекпін. Сондықтан 
өзімді жазушымын деп толық есептеймін, – деген еді. Ол 
қайтыс болған соң арнайы комиссия құрылып, оның əлгі 
күнделігі жоғары бағаланды. Соны еске алып, саған əңгіме 
айтып жүргенімді көңліме медеу тұтамын. 

Жеңістің отыз жылдығын жақсы тойладық қой. Ол маған 
үлкен күш-қуат, шабыт берді .  Қолымның икемге 
келмегеніне қарамастан екі ай бойы өзімді өзім зорлап кітап 
жаздым. Мұны азаматтық борышым деп білдім. Жеңіс 
мерекесі өткелі бері қолым өзіме бағынбай қойды…  
Жаңадан бастап қойған тақырыбым бар. Біраз əл жиып 
алған соң жазуға отырамын деген үміттемін.

Аз-кем үнсіздіктен соң:
–Менің ауруым, балам, жүйке ауруы. Оған ем 

қонбайды,–деді тұнжырай қабақ шытып. –Жүрегім, өкпем, 
бүйрегім, асқазаным – бəрі жақсы. Профессор Ивановский:

– Қорқынышты дəнеңе жоқ, жолдас полковник. Сізге 
бірден бір ем– тыныштық, вам нужно уединение и покой, – 
дегенінде мен:

– Сонда қалай, менің енді тыныштық іздеп монастырьға 
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баруым керек пе? Олар бар-жоғы еліміздің үш-ақ жерінде. 
Оның өзінде де бəрі қатаң бақылауға алынған. Ал 
қартайған-алжығандар үйі мені қабылдамайды,– дедім 
күліп.

Бұл əзіл ғой, қарағым. Бұл жанға батқан ауруды 
жеңілдетудің бір жолы. Білсең, ашуланудың да екі түрі 
бар. Бірдемеге көңлің толмаған кезде табанда айтып-
айтып тастасаң, бойың бірден жеңілденіп сала береді. Ал 
сыртқа шығара алмай іштен тынған жаман екен. Ашуың 
біраз уақытқа басылғанымен қайта қозып, есіңді кетіреді.

Жүйке реакциясы деген де қиын. Анада ауылға 
барғанымызда бір кісі үйіне шақырды. Менің əдетім 
біреумен əңгімелескенімде жүзіне тіке қарап отырып 
сөйлесемін. Əлгі үй егесіне солай етіп, əңгіме айтсам, 
сөлпигеннен  сөлпиіп ,  не  жақтырмағанын,  не 
жақтырғанын білдірмей, сөзімді естімеген адамға ұқсап 
отыр. Тіпті өзімен өзі. Мынаған не болған, есі дұрыс па 
деп ашуым келіп-ақ еді, соңынан білдім, байғұс керең 
екен. Енді қатынына қарап сөз айтсам, онысы күйеуіндей 
емес, сөзіме түсінген сыңай танытып, əлсін əлі басын 
изеп, бірдеме деп ыржиып күліп қояды. Бірақ бет қимылы, 
сөз төркіні, ыржиып күлісі менің айтқан əңгімемнің 
сырына мүлде үйлеспейді. Сөйтсем, ол да керең екен. 
«Ойбай-ау, мұнысы қалай? Өңшең кереңге байып 
қалғанбыз ба?»  деп өз өзімнен күліп жібердім.

Мына біздің үйдегі жеңгеңе де алғаш əңгіме айтсам, 
əлгілерше басын изеп, ыржиып күледі. Бірдеме сұрай 
қалсам, мүлде басқа жауап береді. Сөйтсем, бұл 
байғұстың да құлағы ауыр екен.

Баукең мұның бəрін бейне меңіреу адамға ұқсап 
мөлиіп, əртүрлі қимыл жасай отырып көрсетті. Мен 
көзімнен жас аққанша күлдім.

– Қарағым, білсең, берігірек, маған таман жақын отыр 
дей беретін əдетті мен солардан үйрендім.

Біраз күлісіп, көңілденіп алдық.
–Тіс салдырмасам, ет жеуден қалдым. Қазіргі 

қорегім–ботқа. Дүйсенбі күні тіс дəрігеріне бармақпын. 
Менің бір мінезім, кейбіреулердей тамақ таңдамаймын. 
Не берсе де жей беремін. Бұл жиырма бес жылдық əскери 
өмірдің үйреткені. Əскерде не берсе, соны жей бересің 
ғой.

Мұны бұл үйдегілер (Баукеңнің  Жəмила жеңгейге 
үйленгеніне екі-үш ай ғана өткен еді) алғаш түсінбей,  
«біздің істеген тамағымыз жақпады ма, қай жерінен 
қателестік екен?  Əлде тəтті, қою етіп жасайық па, əлде 
сұйығы ұнай ма?» деп əбден əуреге түсті. Тіпті қайта-
қайта сұрап, менің мазамды алды. Өздері қою, тəтті 
тамаққа құмар. Зауқымның соқпайтынымен ісі жоқ. Тіпті 
онымен санасқылары да келмейді.  Ол ол ма, жеңгең «неге 
тамақ жемейсіз?!» деп зіркілдеп, ұрсып та алады. Тəбетім 
шаба ма, шаппай ма, оны елейтін емес. Осындай 
қиындықты да бастан кешіріп жатырмын, балам.

Менің тағы бір əдетім, таңертең ұйқыдан оянған соң  
екі-үш сағатсыз тамақ іше алмаймын. Бұл да əскери 
өмірдің үйреткен тəртібі. Ауылдағылар да тұра 
салысымен тамақтанбайды ғой. Малын өргізіп, қорасын 
сыпырып, жуынып-шайынып бірер сағат жүреді. Ал 
қалада ше? Оны өзің білесің…

–Тамақ əзір, дастарханға келіңіздер?!– деген 
жеңгейдің даусы естілді. Ас үйге қарай өттік.

Баукең тартыншақтағаныма қарамай мені төрге 
оздырып, өзі есік жақта қалды. Іштей қысылып, түрлі ой 
құшағында отырмын.

–Нақсүйер, мынау (мені қолымен көрсетті) палауды 
менсінер емес, бұл үйдің қазы-қартасы қайда дейді, – 

деген тəрізді əзіл айтып, Баукең бəрімізді күлдірді. Ол 
кісінің тамақсау емесіне өзімнің де көзім жетті. Бір рюмке 
коньяк ішіп, кішілеу тарелкадағы палаудан үш-төрт қасық 
қана алып жеді.

Дастархан жиналған соң ұйықтайтын бөлмесіне еніп, 
өз орнымызға жайғастық.

– Сұрағың бар ма?
– Ақментей батыр бабам туралы айтып беремін деген 

едіңіз.
– Есіме салғаның дұрыс болды, балам.– Ойлана 

отырып сөзін жалғады. – Қазақ өштеседі. Өштескенде 
сендерге ұқсап өштеспеген. «Ер кезегі үшке дейін» деген. 
Мысалы, бірінші рет екеуің айқасып қап, сен жеңілдің 
ғой. Сені жеңген батыр жеңдім деп ойлаған емес. Жағдай, 
кездейсоқ болды, амалсыз сөйтіп қалды дейді. Оның 
мұнысы нағыз адамгершілік! «Əй, мен жеңдім!» деп 
сендерге ұқсап тасыраңдап, көкірегін көтерген емес. 

Егер екінші рет белдесіп, жеңілсе, «өзің біл, екі тізгін 
бір шылбыр сенің қолыңда. Ендігісін өзің шеш» дейді. 
Оның мұнысы: «Енді қайттім, үшінші рет те жеңем  бе деп 
қатты ойлансын»   деген сөз ғой. Аяғына жығылуға намыс 
жібермейді.

Менің жетінші бабам Ақментей деген батыр болған. 
Осы ауыртпалық сол кісінің басына түсіпті. Алатаудағы 
Көксайдың жағасында  Манастың немересімен сайысқан 
екен. Күллі қазақ, қырғыз жиналыпты. Ол кезде мылтық-
сылтық жоқ. Кəдімгі қара күш қой. Соғыс түрі – жекпе 
жек. Елдің бəрі қарап тұр. Қырғыздың батыры бірінші 
ретінде жеңіп, екінші ретінде  жеңіліпті.

– Е, жетті ғой, енді қойсаңшы, –деп Ақментей батыр 
өлтірмек оймен найзасын сұқпақшы болғанда:

– Батыр, ер кезегі үшке дейін деген. Бір рет сіз 
жеңдіңіз, бір рет мен жеңдім. Тастаңыз найзаңызды, – 
десе, шаншығалы тұрған найзасын Ақментей батыр 
лақтырып жіберіпті.

Келесі жолы қырғыздың батыры сауыт киіп мақтанып, 
дайындалып келіпті.

– Маңқа қазақ!
Ақментей батыр сауытсыз қарсы шығыпты. Ел 

қарақұрым. Қырғыздың батыры:
– Жеңген сенсің, қазақ. Кезек сенікі,– деп қасқая қарап 

тұрыпты.  Ақментей батыр:
– Əй, басыңда бір түйір ақылың болса, бұл жолы да 

жеңілген сенсің! Кезекті саған бердім, – деп кеудесін 
тосады. Сауыты жоқ. Қырғыздың батыры ақылды екен, 
найзасын жерге сарт еткізіп тастап, аяғына жығылыпты.

 – Батыр, билікті өзің айт!
 Ақментей:
 – Билікті мен де айтпаймын, сен де айтпа. Қырғыз-

қазақ бір елміз,– дейді.
 Сол кезде мизамның он бесі екен.
 – Бірер күнде тағы шоғылыс болады. Түсіндің бе? Ел 

жиналсын. Сонда сен де сөйлеме, мен де сөйлемеймін. 
Қырғыз-қазақ бір елміз. Шешімін қариялардың өздері 
табар,–деп бұрылып кетіп қалады. Ауылдың жынды 
сүрейлері:

– Ə к е ң н і ң … Ш е ш е ң н і ң …  Ж а т қ а н  к і с і н і 
өлтірместен…– деп Ақментейді кінəлайды.

– Əй, билікті қарияларға бердім, – дейді оларға батыр.
Билер де ақымақ екен. «Қырғызды шабамыз» деп 

Ақментей батырды шақыртады.
–Уай, Ақментей батыр! Сен қырғыздың батырын 

өлтірмедің. Бізді көп олжадан құр қалдырдың,– деп 
боқтайды.

–Ақсақал, қатар жатқан елміз. Бір сайға (Ақсай-
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Көксай)таласып, ұлдарымызды құл, қыздарымызды күң 
істемелік. Соны шешсін деп сіздерге билікті беріп едім. 
Оған сіздер түсінбепсіздер ғой.

– Əй, қу жуармек! Маған ақыл айтатын сен менің əкем 
бе едің?!– дейді ақымақ би ашуланып.

–Тұра тұрыңыздар! Мен сіздерге түсінер деп айтып 
едім. Ал енді кім жеңсе, батырын өлтірсе, ұлдарын құл, 
қыздарын күң істейміз дедіңіздер ғой. Соны жеңу үшін 
мені жұмсап отырсыздар ғой. Барсам, барайын. 
Шоғылыстың қашан болатынын айтыңыздар?

     Ақымақ билер қырғыздарға хабар береді. Пəлен 
күні шоғылыс болады деп келіседі. Қырғыздар батырын 
дайындайды. Сауыт-мауытпен киіндіреді. Қызықты 
көреміз деп ел жиналады. Кімді кім өлтірері белгісіз. Бір 
кезде ортаға қырғыздың сауыт киген батыры шығады.

–Ақментей қайда?
Үн жоқ. Ол тағы айқайлайды.
–Қорқақ қазақ!– деп қырғыздар жағы ду-ду етеді. 

Мына жақта қазекеңдер намыстанып, Ақментейді боқтап 
жатыр. Тұлпары тұр, өзі жоқ. Сөйтсе, Ақментей топтың 
басқа жағынан шығыпты. Сауыты, найзасы, садағы жоқ. 
Қашырды білесің бе?

– Білемін.
– Қашыр ұрпақсыз болады. Ол мықты келеді, 

жартылай ат, жартылай есек. Өзі күшті, сусыз, шөлді 
жерде де төзімді. Ақментей батыр сондай қашырға мініп 
шығады. Қырғыздың батыры мұны мазақтап, тəлкек ету 
деп ұғады. Сауыт киіп, əбден жарақтанып алған.  
Ақментей сауытсыз, жалаңаш. Қазақтар: «Ой, əкеңнің, 
садақтың бір оғы тисе, бітті ғой!» деп тұр. Қырғыздар: « 
Ой, ақымақ, маңқа қазақ!» деп шуласады.

Қырғыздың батыры ақылды, əрі манаптың туысы екен. 
Осы күнде де тұқымдары бар. Сен жауынгер намысын 
білмейсің. Қарусыз кісіге біз қол көтермейміз. Нағыз 
жауынгер солай етеді. Баяғыда қанша қас болса да, 
қарусыз кісіге қол көтермейді екен. Қандай асыл дəстүр?!

Ақылды батыр қырғыз Ақментейдің алдына қарсы 
келіп, жекпе - жекке шақырады.

–Батыр,– депті Ақментей жалаңаш күйі. –Алыспақ 
бар, атыспақ жоқ. Қырғыздың батыры сауытын, найзасын 
жерге тастайды.

–Алыспайық та, атыспайық та. Қатар жатқан елміз.
Сөйтіп екі жақ жарасады. Ақментейдің қатыны 

қырғыздың қызы болған. Екі ұл туған екен, екеуі де 
үйленбей ерте өліп кеткен. Ол кісіден ұрпақ жоқ.

Ақментей аулымыздың ұраны болатын. Көкпар 
шапсақ та, бəйгеге түссек те, ұрыссақ та Ақментей, 
Ақментей дейміз. Қырғыз-қазақ бір елміз деген сөз сол 
кісіден қалған. 

Мен Шымыр, Шымырдың ішіндегі Бекболат 
Құлимын. Тоқсан тоғыздағы Жамбыл сəлем бергелі 
барғанымда:

– Е, Құли болсаң Ақментей батыр екенсің ғой,–деген.
– Иə, мен жетінші немересімін.
– Е, құдайға шүкір, құдайға шүкір,– деп Жəкең қатты 

қуанған еді.
 Ақментей батыр туралы не бір поэма жоқ. Оның 

есесіне жетінші немересі шулатып жүр. «Атағым бар, 
шатағым бар» деген өлеңімді естісе, Ақментей бабам 
қуанар еді…

ҚҰДАЙБЕРГЕН ДАТҚА

– Енді Ақментейден кейінгі бабам Құдайберген датқа 
туралы айтып берейін, – деп Баукең маған ұзақ, барлай 

қарады.– Датқа деген сөздің мағынасын түсінесің бе?
– Датқа –əскер басы деген ғой.
– Бұл айтқаның соғыс жағдайында дұрыс. Бейбіт кезде 

ол  бір өлкенің басшысы, жұрттың талап-тілегін ханға, 
ханның жауабын жұртқа жеткізіп отыратын адам. 
Түсіндің бе?

Құдайберген датқаның ағасы Алдаберген шаруа кісі 
болған. Малға сол кісі қарайды екен.

Қоқан хандығы «көшпелі ел, көшіп кетіп қала ма?» деп 
сенбей қазақтардың датқаларын ордасында ұстап 
отырады. Олардың ішінде Құдайберген датқа да болады.

Күнде елдің бəрі таңсəріде тұрып, намаз оқиды. 
Намаздан соң ханның қабылдайтын залына жиналады.

Залдың қақ төрінде хан отыратын тақ бос тұрады. Бір 
кезде ұшында тəжі бар үлкен, найза тектес таяқ ұстап (ол 
биліктің символы) хан келеді. Жанында жендеттері, 
қолдарында найза, айбалта. Олар ханды қорғаушылар əрі 
бұйрығын қолма-қол орындаушылар.

Біреу жақпай қалса, хан:
– Əй, мынаның басын ал!– десе, табанда басын алады.
Ханның залға ену рəсіміне байланысты елдің бəрі 

орындарынан тұрып, қол қусырып, қошамет көрсетеді 
екен. Сонда Құдайберген датқа ғана орнынан тұрмайды 
екен. Мұнысы: «Сен кімсің? Хан емессің! Бізді еркімізден 
айырып, босқа ұстап отырсың!»  деп ашықтан-ашық 
наразылық білдіріп, менсінбегені ғой. Оның бұл 
қылығына хан да, уəзірлер де, қазақтың датқалары да 
əбден үйренген.

Бірде хан тағына кеп отырып, мəжіліс құра бастағанда 
сақалы быт-быт, үстінде жарғақ, басында тозған тымақ, 
аяғында шоқай Алдаберген кіріп келеді. Ағасын көрісімен 
Құдайберген датқа орнынан ұшып тұрып, қолын 
қусырып, сəлем береді.

Қоқанның ханы тағында бəрін байқап отырады.
–Хан келсе, қара келсе, орнынан тұрмайтын 

Құдайберген мына сақалы быт-быт, жарғақ киген кімің 
еді?– дейді. Сонда Құдайберген бірінші рет ханның 
алдында қолын төсіне қойып, басын иіп:

–Алдияр тақсыр, бұл кісі мал басындағы Алдаберген 
деген ағамыз еді,– дейді.

Телефон шылдырлап, Баукең дəлізге қарай кетті. Мен 
ішімнен: 

 «Құдайберген датқа қандай ақылды. Оның ханға 
құлдық ұрмай, өзін тəкаппар, еркін ұстауының сыры 
Алдаберген ағасына байланысты екен ғой. Ол келіп еді, 
орнынан ұшып тұрып, сəлем берді. Мұнысы ағасын жай 
ағам деп емес, асыраушым, арқа сүйер асқар тауым деп 
сыйлағандығы, ханға да қол қусырып, ізет танытуы – сын 
сағатының туғанын сезе қойып, хан қаһарына 
ұшырамауды көздегені-ау, сірə. Əлбетте солай. Егер хан 
қаһарына мінсе, екеуін де өлтіртіп жіберуі мүмкін ғой. 
Сол себепті Құдайберген датқаның ханға қол қусырып, 
басын иіп сəлем беруі– үлкен айла-əдіс» деген ойға 
берілдім.

Баукең қайтып келіп, орнына отырды.
– Сол жолы хан ағайынды екеуін оңаша  қонақ етіп, 

құрметтеген екен. 
– «Е, осылардың малының етін жеп, сүтін ішіп, жүнін 

киім етіп жүрміз»  деп ойлана білген хан да ақылды екен,– 
дедім мен  сөзге араласып.

–Енді қалай?  «Ханда қырық кісінің ақылы болады» 
деп бекер айтылмаған ғой. Оған жемтік керек…Мұны 
Құдайберген датқа жақсы сезінген, өзін қандай жерде 
қалай ұстауды жақсы білген…
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НЕ ДЕГЕН ӨР РУХ?!

    – Бір сөзіңізде Сарысу экспедициясы туралы айтып 
берем деген едіңіз.

    – Е, дұрыс. Түсініп тыңда. І928 жыл. Мен ол кезде он 
жеті жаста едім. Жамбыл облысы Сарысу ауданына 
мұғалім боп бардым. Байларды тəркілеу басталып, ОГПУ 
бастығы Шумилов, экспедиция хатшысы Хұсейн  Макин:

– Е, пысық бала екенсің, бізге көмектес,–деп мені 
өздеріне қосып алды. Шумиловтың аудармашысымын. 
Сол жылы он бір  байдың мал-мүлкін тəркілеуге 
қатыстым.

Байсейіт, Мұқыш Əділов деген байлар құм-құмның 
арасына тығылып, қашты. Қыстың күні. Жарты айдай 
іздеп, таба алмадық. Оларды жансыз тапты. Бардық. 
Айдалада, құмның арасында жалғыз үй жарбиып тұр.

Мезгіл таңсəрі. Аттан түсіп, жақындау жердегі кішілеу 
төбешікті паналап жатырмыз. Шумилов қасындағыларға:

– Мылтықтарыңды оқтаңдар! – деді бұйырып. Киіз 
үйге жүз-жүз елу метрдей жақын бардық.

– Байсейіт! Біз сені таптық. Өз еркіңмен беріл! Егер 
берілмесең, мен сені атуға бұйрық берем,– деді айқайлап. 
Сол сəтте Тряновский деген бір оңбаған милиционер 
мылтығын көкке кезеп, атып жіберді.

–Тəртіпсіздікті тоқтат!
Ізінше киіз үй жақтан шаңқ еткен дауыс естілді.
– Бізді атты,– деген Шумиловқа Хусейн Макин:
– Жоқ, мен бірдеме білсем үй иесі бақытсыздыққа 

ұшырады,– деп алға жүгіріп кетті. Соңынан біз де бардық.
Байсейіт бай елуден асқан денелі, сары кісі екен. Өзін 

өзі атыпты. Хусейн денесін сүйреп, есік алдына шығарды.
   Хусейн басын сүйеп:
– Баке, Баке, бекер істедіңіз ғой,– деді қайғырып. 

Шошына қарап тұрмын. Өлетін кісінің көзі аларып, жаман 
болып кетеді екен. 

– Сен бе едің, Хусейн? Орысыңа неге айқайлаттың, 
неге мылтық аттырдың?– деген сөздерді əрең, бөліп-бөліп 
айтып, Байсейіт өлді де қалды. Бұл сен өзің дауыс беріп, 
сөйлескеніңде, өзімді өзім атпас едім дегені ғой.

Шумилов менен:
– Ол не айтты?–деп сұрады. Мен қолма қол аудардым. 
Байсейіттің қаруын іздеп, таппадық. Қасындағы шал:
– Е, қайда жасырғанын мен қайдан білейін? 

Тапаншасы бар еді,– деді сүмірейіп.
Үйдің еденіне қалың қамыс, оның үстіне киіз төсеп 

тастапты. Тынбай іздеп жүріп еден қамыстың астынан 
«Коровин» деп аталатын пистолетті таптық.

Байсейіттің өлігін түйеге артып, Үшаралға қарай кетіп 
барамыз. Жолда басқа отряд милиционерлері жолықты. 
Олар Байсейіттің інісі Мұқышты, Есімбет қажының 
немересі Жорабекті ұстапты.  Екеуі де отызға жетпеген  
жігіттер екен.

Құм ішінде бір күн, бір түн жүрдік. Шумилов алғаш:
–Мына екеуіне менің сөзімді аударып жеткіз,– деп 

маған орысшалап тіл қатып еді, Мұқыш:
–Жолдас бастық, біз орыс тілін жақсы білеміз, екеуміз 

де Орта Азия мемлекетттік университетін бітіргенбіз. 
Айтар сөзіңізді аудармашысыз-ақ айта беріңіз,– деді.

– Сен аударам деп əуре болма, қарағым,–деді Жорабек 
маған қарап, иегін көтеріп.

Мұқыш бұйра шаш, аласа бойлы, реңсіз, бірақ көзі 
өткір, ал Жорабек ұзын бойлы, сұлу жігіт екен. 
Шумиловтың қойған сұрақтарына екеуі де:

–Түрмеге барғанда жауап береміз, кел, одан да басқа 
тақырыпта сөйлесейік,– деп ыңғай танытпады. Шумилов 

оған шамданған жоқ,  мінезі сыпайы көрінді. Мұқыш бір 
кезде зерікті білем:

–Жолдас бастық, мен сізге қазақтың əндерін айтып 
берейін,– деді де кетті шырқап.  «Қаракесек» əнін тамаша 
орындады. Даусы да ғажап екен.

–Бауыржан,  əн сөзінің мағынасын аудар,– деді 
Шумилов. Мен қиналып, кідіріп қалып едім:

–Жолдас бастық, баланы  əурелемең із,  ол  əн 
мазмұнына əлі жақсы түсінбейді. Мен өзім аударамын,– 
деп бəрін өзі айтып, түсіндірді.

– Қандай өр, өжет туынды?!– деп Шумилов басын 
шайқап, таң қалды.

   Бір кезде Мұқыш «Елім-айды» көңілі босап, қайғыра 
шырқады. Оған Жорабек қосылып еді, құм іші күңіреніп 
кетті. Маған айнала төңірек солығын баса алмай егіле 
жылап, күрсіне өксіп жатқандай сезілді.

Жорабектің де даусы тамаша екен. Мұқыш тоқтаса, ол 
шырқайды. Оның да əні қайғылы, мұңды, зарлы.

 –Бұлары несі? Өңкей қайғылы, зарлы əндерді қайдан 
тауып алған? Бəрінен ағасы Байсейітті өлтіріп, түйеге 
артып келе жатқанымызды көре, біле  тұрып Мұқыштың 
əн шырқағаны несі?– деп  іштей жол бойы таңырқаумен 
болдым. Онда мен  Мұқыштың да, Жорабектің де 
жандарын жеген  қайғы күйігін əнмен  басқысы келгенін 
түсінбеппін. 

Мұқыш атылып, Жорабек сотталып кетті. Түрмеден ол 
1960-шы жылы оралды. Есептеші, 1928-шы жылы 
қамалған Жорабек айдауда қанша жыл жүрген?

– 32 жыл.
– Неткен азап, неткен мазақ десеңші?! Мен сол Сарысу 

экспедициясы кезінде Шумилов милицонерлерінің 
Мұқышты, қара ноғай мен шала қазақты  қалай атып 
өлтіргенін,  олардың өлі денесін Шу өзеніне қалай 
тастағанын, Мұқыштың ақылды, сұлу əйелінің бізді қалай 
қонақ еткенін көрдім. Ол өз алдына қайғылы тарих.

Баукең темекі түтінін қомағайлана жұтып, ойлана 
отырып: 

–Жорабекке  Шерхан жолығыпты,– деді сөзін жалғап.–  
«Ұзын, сұлу кісі екен, көк аты бар . Мені менсінбеді. 
«Тұрар Рысқұлов туралы кітап жазбақшы едім, сіз ол кісі 
жөнінде не білесіз?» деп едім: «Сұрамай-ақ қой, сен 
бəрібір Тұрарды түсінбейсің» деп атына мініп, кетіп 
қалды,– деген еді ол.  Отыз екі жыл тозақ отына күйсе де, 
жасымаған не деген өр рух?!  

БАЯНДЫ БАЙЛАМ

Желтоқсан айы. Күн жылы. Қар  тобықтан асар 
аспастай, Баукең Жамбылға билет сатып əкел деп ақша 
беріп, мені вокзалға жұмсап еді. Қайтып келсем,  
жазушылар одағына кетіпті.

–Ағаң Жамбылға бармайтын болды,– деді жеңгей 
күліп. – Күн суытып кетсе қиын, əрі аулының шал-
кемпірлері: «Жалғыз неге жүрсің, келін қайда?!» деп 
ұрсуы мүмкін деп те ойланды.

Сəл өтпей Баукеңнің өзі де төбе көрсетті. Шешініп, 
төсегінің шетіне кеп отырды.

– «Гляжу я печально на наше поколение»  деп Баукең 
біраз үнсіз қалды. Осы кез үстімізге Күлəнда əпке енді.

  – Əпке, аулыма  барам  деген  ойым  өзгерді.  
Сумкаңызды əкеліңіз, ішін ақшаға толтырайын. – Баукең 
орнынан түрып, іргеде ілулі тұрған костюмінің жан 
қалтасынан бір бума ақша алып, Күлəнде əпкеге берді.– 
Бұл екі-үш айдан бергі қаламақым.
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 – Е, бұйырғаны ғой, Бауыржан,– деп  Күлəнда əпке 
ақшаны ап, бөлмеден шықты.

 – Пенделік –əлсіздіктің бір түрі. Алдымен ашуың 
жеңеді. Ашулансаң, ақылың қашып кетеді. Соңынан біліп 
өкінесің. Мұның бір мысалы, мен Жамбылға барамын 
деген шешімді өзгерттім. Неге десеңші?

– Неге?
– Таразыға салдым. Шешім қабылдап, оны өзгерту 

адамға, оның үстіне қарт адамға оңай ма? Билет алып па 
едің?

–Ие.
–Соңғы кезде мен творчество тізгінін жөнді ұстай 

алмай   жүрмін.   Саған  айтқанды   аналарға айта 
алмаймын. Айтқанмен түсінбейді. Ең басты себеп 
осы…Адамның ойлануына ортаның əсері көп.

     Баукең орнынан тұрып, бөлмеден шықты. Сəл өтпей 
қайта келді. Қасында жеңгей.

      –Əй, нақсүйер, қатын деген қазан-ошақтың қамын 
жейді, еркектің жұмысына араласпайды.

       –Е, қойыңызшы, Бауке, ол ескіліктің заңы ғой.
       –Қатын екенің өтірік пе?
       Жеңгей бөлмеден шығып кетіп, бір тарелке сорпа 

əкелді.
      –Жарайды, тамақтанып ал,– деді Баукең маған 

мейірлене қарап. – Содан соң əңгімелесерміз. Бəрі бір 
ойымыз бөлінді.

Сорпаны алдыма алдым. Баукең сөйлеп отыр.
–Жағдайды есептеп, ойлана келе мен Жамбылға 

барудан бас тарттым. Оның себебі, шешемнің жетісін, 
қырқын, жылын жақсы өткіздік. Егер барсам, жиендерім, 
нағашы, туған- туысқан, жегжат-жұраттарым бар кісімін 
ғой. «Бауыржан келіпті» деп бəрі жиналады. Жиналғанда 
құр қол жиналмайды. Іштерінен жек көрсе де дəстүр 
солай. 

Оларды босқа сабылдырмайын дедім. Əрине, туған 
жер ыстық. Оған дау жоқ. Аулыма барамын дегенім рас, 
сенің билет сатып əкелгенің де рас. Түсінсең, барам деуім 
– менің адамгершілік ақ ниетім. Бірақ та, шырағым, 
орыстар медальдің екі жағы бар дейді. Бірінші жағы – 
менің барам деген ойым, екінші жағы– ағайын, жекжат, 
туған-туысқан құр қол келе алмайды деп жаңа айттым ғой. 
Қысқасы, қарағым, олардың бірі болмаса, бірі «Бауыржан 
тіленіп келіпті» деп ішінен ойласа да, оныкі жөн болып 
шығады. Үшінші, себеп, дұрыс па, бұрыс па, төреші өзің, 
мен мына добалдай жеңгеңе үйлендім. Қайын енемді əпке 
деймін. Мұныма ол кісі өте риза. Апа демей, əпке десем, 
реңі кіріп, қуанып қалады. Ал мына екі қызымды 
балапандарым деймін. Олар мені əке дейді.

Баукең күлімсірей отырып:
– Əпкем ақылды кісі,– деді көңілдене.– Сағат таңғы 

жетіде тұрады. Əженің емес, үй қызметшісінің жұмысын 
атқарады.

– Сіз қариясыз, бұл үйдің малайы емессіз. Таңсəріден 
кешке дейін тыным таппайсыз. Қызыңыз үй тірлігіне 
қолын тигізсе, қолы сынып қала ма?– десем:

– Дұрыс қой, тұр-ай!– дейді қызын оятып.–Сені 
Бауыржан өтірік ауырады дейді. Өтірік ауырмасаңшы…

Осы əпкемсіз, қыздарымсыз алда келе жатқан жаңа 
жылды өткізу маған ерсі екен. Мұны кеш ойландым. 
Əрине, бұлар ештеңе демес, ештеңе демегенмен:  «Туған 
күнін аулына барып өткізді, жаңа жылды бізбен қарсы 
алмады»  деп көңілдеріне алатыны сөзсіз. Сол жағын 
ойланбастан, саған  «билет алып кеп, ауылға шығарып сал 
дегенім қалай?» деп өкіндім. Мен барғанмен өгей шешем 
тірілмейді. Мен бармасам да туған-туысқандарым жаңа 

жылды өздерінше емін-еркін қарсы алады.
Жаңа отбасының аты жаңа отбасы. Оның үстіне жасым 

келіп қалған адаммын. Жасым деген сөз ақылым деген сөз 
емес. Бұған сен дұрыс түсін. «Қой, бұлардың көңілдеріне 
дақ салмайын»деп түйдім.

Мұны сен баянсыз байлам десең дей бер. Амандық 
болса, аулыма жеңгеңді ертіп жазда барамын.

        –Мұныңыз қайта  баянды байлам ғой, Бауке,– 
дедім мен көңілденіп.

ЕКІ ТҮРЛІ ОБРАЗ

Баукең бірден əңгімесін бастады..
–Шын аты Мұхаммед, оны кейін ауыл тілі келмей 

Нəмет деп кеткен. Ол кісі менен он жас үлкен. Ауылға 
барсам:

    –Көке,  өзіңіз  біліңіз, –деп  екі тізгін бір шылбырды 
қолына ұстатам. Өзі ұста, сондай     ұйымдастырғыш. 
«Əй,  бері келіңдер» деп жұрттың бəрін  маңына үйіріп 
алады. Қысқасы, ауылға барсам, қып-қызыл той болады. 

Нəметтің  үйіндегі  жеңешем  аласа  бойлы,  реңді  кісі  
еді. Базардан қайтып келе жатқанда поезд басып  өлтіріп 
қойыпты. Нəмет ағам жылап-сықтап  жесір  қалды.  
Бұрын  білмеуші едік, кейін сездік, ағам жеңгемді жақсы 
көреді екен. Одан кейін бес рет үйленді. Бесеуінің біреуі 
бес күн, біреуі бес ай тұрады да кетіп қалады.

Нəмет көкемнің ақылды інісі бар еді, сол:
– Əй, Бауке, мына Нəмет көкеңе қатын бұйырмай 

қойды, қайтеміз?– деді ашуланып. Қымыз ішіп отыр едік, 
өлең айттым:

– Өзі-і-ім ба-тыр, жа-зу-шы, аха-ау, ата-ғым бар,
К-ө-п қа-тын алды де-ген, аха-ау, ша-тағ-ым бар…
–Аһ!– деп кіші ағам қатты ашуланып қалды. Нəмет 

көкем:
–Бауыржан дұрыс айтты,– деді жымиып. Түсінсең, 

ішкі сырын ұға білсең, ағайынды екеуі екі образ.

КҮЛІП ТАРҚАСТЫҚ

–Айтпақшы бірде мынандай  қызық болды.– Баукең 
көңілдене үн қатты.– Қаламақымды  алып, мейрамханаға 
енсем, бір топ жігіт отыр. Қалижан Бекхожин, Хамит 
Ерғалиев,  Қайнекей Жармағамбетов, Ғафу Қайырбеков, 
тағы басқалары. Байқаймын, тартыншақтап отырған 
тəрізді.

–Жігіттер! Алыстан айқайласып сөйлескенше, столды 
қосыңдар! –деп қостырып, қалтамнан  бір  бума ақшаны  
алып  көрсеттім.– Қорықпаңдар! Ақша жетеді!

      Жігіттер  жайнап,  жадырай түсті. Еркін, аянбай 
сілтеп жатырмыз. Екі-үш сағаттай  мезгіл өтті. Бір 
уақытта мен тысқа шығып келем деп кетсем, даяшы есеп 
айырыспақ  болыпты.  Қайнекей төлепті. Келсем, солай 
деп отыр.

Қайнекейді таяғыммен бір қойып қалдым.
– Ағаң тұрғанда сен неге төлейсің?!
Даяшыны қайта шақырып, қайта тапсырыс бердім. 

Жігіттер мəз, көңілді. Сілтеп жатырмыз. Екі шампан 
артылып қалды. Бірін Қалижанға ұсынып:

– Мə, сен қалтаңа салып ал!– дедім.
– О, Бауке, бұл ненің сыбағасы?
– Бұл келіннің сыбағасы. Сен қызара бөртіп барғанда,  

ол сұрланып отыра ма?  Сыбағаңды əкелдім десең, кет əрі 
деп көкірегіңнен итере қоймас.

– Оныңыз жөн екен,– деп Халижан күліп алды.
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– Мынаны сен ал, Хамит,– деп біреуін оған бердім. 
Сонан соң:      

– Əй, Қайнекей,– дедім.– Ақшасы көп, төлегіш  едің  
ғой, тағы төле!–  Қара адам ашуланса,  не ыза болса, 
көгеріп кететін əдеті  ғой.

Қайнекей көгере ыржиып, үн-түн жоқ төледі. Мұны  
европолықтарға істеп көрші, көтере алмайды.

Кейбіреу сараң болады. Өзімізге керек дейді. Бұл – 
үлкен  кемшілік. Бізде ашық дастарқан ғой. Батыстың 
əдет-ғұрпы бөлек.

– Əркімнің үйінде азық- түлігі бар, мен оны неге 
тамақтандырам? –дейді. Мейрамханаға бір-бірін 
шақырып барып:

– Мынау менің үлесім, – деп  əрқайсысы  өздері  
төлейді.  Бір күні Ғабит, тағы біреулер  мейрамханаға 
барып отырдық. Брусловский кешігіп  келді.  Ғабит  
рюмкеге  коньяк   құйып ұсынды.  Екеуі  бір нəрсе жазып 
жүр екен. Сəл отырып Брусловский:

– Асығыс едім, рұқсат етіңіздер. Мынау менің үлесім, – 
деп бір сом тастап, бізбен қоштасты. Мен таң қалдым.

– Е,  бұлар  осылай, мейлі  қала берсін, ол бір сом бəрі 
бір даяшыға тиетін ақша ғой. Артық берерміз,– деді Ғабит.

Қасымдағыларға соны айтып:
– Жігіттер! Келесі отырыс менің мойнымда. Бірақ күні 

бұрын ұйымдаса ұбап-шұбамай, осылай кездейсоқ 
кездесейік,– дедім. Бəріміз күліп тарастық. 

ӨКІНБЕЙМІН

– Алматы облысына қарасты Талғар  ауданының  
«Шеңгелді» совхозына барғанымды естіп пе едің?

–Жеңгейден естідім.
–Жеңгеңнен  естісең,  жарыған  екенсің! –  Ашулана   

қолын сермеді.– Жеңгеңнің не жайында əңгімелейтіні 
белгілі ғой, қарағым. Ал менің əңгімем мүлде басқа.

«Үндемеген үлкен  тактика»  дегендей  мен  тіс  
жармадым.

Совхоздың, əлде мектептің өкілі ме, бір жігіт совхоз 
жұмысшыларының, мектеп шəкірттерінің атынан  мені  
кездесуге шақырып келіпті. Шақыру билетінде мынандай 
сөздер бар.      

 «Аса құрметті Бауыржан Момышұлы!
Алматы облысы Талғар  ауданының  Шеңгелді  

поселкесінде
1-сəуір күні Сіздің кітаптарыңыз жəне Александр 

Бектің «Волоколам тас жолы»  романы бойынша 
«Панфиловшылар ССРО астанасы – Батыр қала 
Москваны қорғаушы» деген тақырыпта оқушылар 
конференциясын өткізбекпіз.

Осы конференцияға совхоз дирекциясы, партия жəне 
жұмысшылар кəсіподақ комитеті, сондай-ақ «Шеңгелді» 
орта мектебінің ұжымы Сізді Москва үшін шайқастың 
куəгері ретінде қатысуыңызды өтінеді».

Шақыру билетінің соңына совхоз директорынан 
бастап алты адам қол қойған. Бұл мені қатты ойландырды. 
Қыста КазГУ-дің, Қыздар институтының, тағы басқа оқу 
орындарының шақырғандарына бара алмап едім. Онда 
күн суық, сырқат болу, тағы басқа себептер киліккен еді. 
Қазір де денсаулығым мақтарлық емес. Дегенмен күн 
жылып қалды ғой.

Қабақ шытып, біраз ойланып отырдым. Шақыру 
билетінің соңына қойылған қолдардың арасында екі 
əйелдің фамилиясы бар екен. Қалжыңдадым.

– Мына екі əйел қол қойыпты, бармасам болмайды.
– Ихи-хи, – деп күлді шақырып келген жігіт.

– Барамын,  ауырып  отырсам  да  барамын.  Бірақ  
мынандай шарт ұсынам. Бірінші, бас қосуда маған 
ешқандай көпшік қоймастан сөйлейсіңдер. Кəдімгі жай 
кітап оқушылар конференциясы дейсіңдер. Мені жер-
көкке сыйғызбастан, пəлен-түген, əлемге аты шыққан, көп 
қатын алған дегенді ұмытасыңдар. Соғысқа менен басқа 
кісілер де қатысқан. Екінші пунктім, сыйлық-мыйлық, 
конверт-сонверт деген болады. Мен одан бас тартамын. 
Оны мен алмақ түгілі естуді жек көремін.

– Е, Бауыржан  келе жатыр еді, соған бес сомнан 
жинайық,–десеңдер, біреулер ұялғанынан берер. Кейін 
олар: «Бес сомға үш-төрт кило қант, не бала-шағама азық 
сатып алар едім»  деп ішінен ойлайды да жүреді. Маған 
оның керегі жоқ. Ал сендерде арнайы қор болу керек. Оны 
жұмысшылардың қажетіне жұмсаңдар. 1-ші май келе 
жатыр. Түсіндің бе?

Үшінші шартым, банкет істемейсіңдер. Ол қып-қызыл 
шығын. Оның тағы бір ыңғайсыз жағы, жұрттың бəрі 
дастарқан басына шақырылмайды, оған мүмкіндік те жоқ. 
Соның салдарынан біреуі болмаса, біреуі: «Ақшамды 
алып, өзімді банкетке шақырмадыңдар» дейді. Сол 
себепті өзара ақылдасып, біреуің шай беріңдер.

Қазақта «қонақтың үстіне мен кірмедім, сен кірдің» 
дейтін жаман өзімшілдік бар. Оны да ескеріңдер. Егер 
біреу кіріп келе жатса:

– Əй, жөніңді тап, қонаққа шай беріп отырмыз,– 
дейсіңдер. Барлық билік үй иесінің ырқында болсын. Қой 
сойып, жəшіктеп арақ алмасын. Өйтіп бекер босқа шығын 
болмасын, үй ішіне менің зияным тимесін. Мұны да 
ескеріңдер. Бастықтарың осы шартыма көнсе, онда ертең 
сағат онекіден кейін кел.

Мұны кездесу емес, кітап оқушылар конференциясы 
дегендерің дұрыс. Егер басқа бірнəрсе десеңдер, аудан 
басшылары «неге бізбен ақылдаспадыңдар?» деуі мүмкін. 
Мен депутат, немесе ресми батыр емеспін, жазушымын. 
Ал жазушы емес деп айтып көріңдер?!

Конференцияда елді шаршатпайсыңдар, ол көпке 
созылмау керек. Мен өзім жиырма минөт сөйлеймін. Бұл – 
төртінші шарт.Түсінікті ме?

– Түсінікті.
– Ендеше нүкте қой да, қағазыңды қалтаңа сал, – дедім. 

–Енді еркін отырып, шай ішейік.
Ертесіне бастықтары мақұл деу керек, шақырған 

жігітмашинасымен келді. Бардық. Кеңсеге кіріп отырдық. 
Он-онбес минөттен кейін ұйымдастырушы сыртқа 
шығуымызды өтінді. Шықсақ, қызыл галстук таққан 
өңкей пионерлер «Г» əрпі бойынша сап құрап тұр. Мінбе 
жақта совхоз басшылары. Пионер вожатыйы ма, əлде 
əскери жетекшілері ме, біреуі келіп, маған рапорт берді. 
Мен саптың басынан бастап, қолымды бұлғап, аралап 
шықтым. Пионерлер шапалақ соғып жатыр. Мінбеге 
жақын барып тұрдым. 

Пионерлердің ұра дейтіні бар ғой. Мен қысқаша 
сөйлеген
соң бəрі ұралады. Қысқасы, салтанат бітіп, клубқа 
беттедік.  Келсек, жұрт жиналып отыр екен. Шамамда 
клуб үш жүз орындық болса керек.

Шашы ағарған кісі, сірə, əдебиет пəнінің мұғалімі-ау 
деймін, мазмұнды сөйледі. Мен туралы жалпы айтты. 
Совет əдебиетінің, қазақ əдебиетінің жетістіктеріне шолу 
жасады. Атымды атағаны болмаса, ерекше бөлектеп 
тоқтаған жоқ.

Ол онбес минөттей сөйледі. Одан кейін мінбеге оқушы 
қыз
шықты. Ол «Ұшқан ұя» жөнінде өз ойын ортаға салды. 
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Өте ақылды талдау жасады. «Е, мына балаға біреу дұрыс  
кеңес берген екен-ау. Талдауы өте орынды. Шамамда 
əдебиет пəнінің мұғалімі мықты мұғалім-ау, мына 
оқушының дұрыс талдау жасауы сол ұстазының ақыл 
қосқанынан шығар» деп ойладым ішімнен. «Москва үшін 
шайқас»,  «Генерал Панфилов» атты кітаптарым 
бойынша да пікір айтушылар болды.

Үш-төрт адам сөйлеген соң, мінбеге мен шықтым. 
Маған совхоз кеңсесінің алдындағы пионерлердің  сапқа 
тұрып қарсы алуы, баяндамышалардың ойлы, саналы 
талдаулары əсер етсе керек, еркін, шабыттана сөйледім.

Кешке бір мұғалімнің үйіне қонып, ертесіне қайттық. 
Ол үй сенің туыс əпкеңнің үйі екен.

– Естідім. Ол кісі Нұрипа деген əпкеміз. 
– Маған ұстаздар да, шəкірттер де, совхоз тұрғындары 

да ұнады. Онда барғаныма өкінбеймін. 
         

ӘРКІМНІҢ ӨЗ ОРНЫ БАР

Баукең сəлемімді көңілсіз алды. Өңі жүдеу.
–Бір көрші шал мазамды кетірді, – деді қабағын 

түкситіп.– Біреулерді қызметтен жоғарылатқанба-ай, 
біреулерді құлағынан сүйреп төмендеткенбе-ей, əйтеуір 
жағымсыз бірдемелерді көңірсітті. Оның үйімнен ертерек 
кеткенін қаладым.

Іле даусын қатайтып:
– Əй, бері маған жақынырақ отырсаңшы?!– деді 

бұйыра сөйлеп.
Мен орындығымды Баукеңе қарай жақындатып едім:
–Тағы бері, берменірек отыр?– деді өтініп. –Қарағым, 

жас келгеннен кейін қиын екен. Сен таңданбағын. Бір 
аптадан бері кішкене ауырып жатырмын. Орнымнан 
тұрғым келсе де тұра алар емеспін. Сапекеңнің 
(Сапарғали Бегалиннің) Мəжит деген режиссер баласы 
қайтыс болды деп естідім. Сексеннен асқан шалға  жақсы 
көретін баласының қабірінің басына бару оңай ма? Ауру 
əлегінен көңіл де айта  алмадым.

Əрине, мен барғанмен Мəжит тірілмейді. Бірақ та 
көңіл айту адамгершілік парыз ғой. Сол парызымды дер 
кезінде орындай алмағаныма қатты ұялып, қиналып 
жатырмын. 

Орысша «человек на виду» деген сөз бар. Сен 
мақтанды деп ойламағын, шырағым, мен ел көзіне 
түскендердің бірімін ғой. Рас па, өтірік пе?

– Рас.
– Көзге түспеген адам бармаса,  оны ешкім елемейді. 

Тіпті көңіл де бөлмейді. Ал менің жөнім бөлек.
– Ой, пəленше-түгеншелер келгенде Бауыржан неге 

келмеді? –дейді жұрт. Шынында Сапекеңе көңіл айта 
алмауым жақсылық емес.

 Біраз үнсіз қалып:
 – Менің уақыт бюджетімнің аз қалғаны рас. Бюджетті 

білесің бе?– деді көңілсіздене.
 – Білем.
 – Ойбай, ақшам жоқ, мұнша бюджетім қалды 

дейсіңдер ғой. Соған ұқсап əр жастың өзінің бюджеті бар. 
 Тағы үнсіз қалып, қайта сөйледі.
 – Кешегі өткен жазушылар сьезіне бардың ба?
 – Бардым.
 – Сьезде қандай жаңалық болды? 
 – Жазушылар атына Мұхтардай жаңа эпопея жазған 

ешкім жоқ деген сын айтылды. 
 – Мұхтар бір ғасырда туа бермейтін адам. Сьезден 

сьезге сондай туынды сыйламады деулерің дұрыс емес. 
Мұхаңның жаратылысы өз алдына, мектебі, көзқарасы өз 

алдына, Мұхтар–құбылыс. Мұхаңнан бұрын Мұхтар 
туған емес, кейін де тумайды.

Орыс əдебиетінде Лев Николаевичтен бұрын Лев 
Николаевич туған емес, одан кейін де туғанын көрген 
емеспіз.

Мұхтардан асып түсемін, оның жазғаны түкке 
тұрмайды деп бірнеше роман жазғандар болды. Солардың 
бірі Мұхаңнан асып түсті ме?

Баяғыда əскерден босанып Алматыға келсем, «Мұхтар 
шығармасын драмадан бастады, əдебиетімізге енгізген 
жаңалығы жоқ. Халық туындыларын инсценировка 
жасағаннан басқа қолынан түк келмейді, қайта бүлдіреді, 
–  д е п  ж а м а н д а п  ж а т ы р  е к е н .  С о н д а  б і р 
сыншысымағымызға:

– Бұларыңыз – көре алмаушылық! Инсценировка деген 
сөзге түсінбесеңіз, Дальдің сөздігінен қараңыз!– деп 
ұрысқаным бар.

Əй, қарағым, Мұхтар боламын деп (өзінше тырысып) 
жазып көрсін, күлкі-мазаққа айналады. Неге десең, екеуі 
екі бөлек адам, екі бөлек талант. Сол себепті əркімнің  өз 
шамасы, өз орны бар…

БАҚЫТ ТУРАЛЫ ОЙ

–Жас кезіңіз туралы не айтар едіңіз?
–Жас кезімде өмір қиын, ауыр болды. Аман қалдым 

ғой. Кучкадан Беломорға, Қиыр Шығыстан Батысқа дейін 
қып-қызыл айдауда жүргендей едім. Көрмеген қорлығым 
жоқ. Бірақ менің өмірімдегі ең ауыр кезең – мына бір жағы 
ауру, бір жағы кəрілік зардабынан төсекке таңылу ғой деп 
ойлаймын.

Баукең жастыққа басын қойып, көзін жұмып, жым-
жырт бола қалды. Онысы – «сыртқы əлемнен, тіршіліктен 
ешқандай хабарым жоқ» деген ойды білдіруі еді… Мен ол 
кісінің бұл пиғылымен іштей келіспедім. Əлден соң көзін 
ашып, басын көтеріп:

– Е, мына дүниеде бар екенмін ғой,– деп езу тартты. – 
Сұрағың болса, бер. Ертең болмағанмен, бүрсүгіні мені 
таппай қаласың.

– Өзіңіз командирлік еткен  9-шы двизия туралы не 
айтар едіңіз?

– Сұрағың орынсыз. Өз дивизиям туралы өзім  баға 
беруім ерсі. Тоғызыншы дивизия жай қатардағы  емес, 
гвардиялық дивизия еді. Бас шабтың бастығы, маршал 
Василевский, маршал Баграмян, Бас командашының 
бірінші орынбасары маршал Жуков командалық 
пунктімде болып, мені тексеріп жүрген кезінде дивизияма 
көңілдері толып,  ризалық білдіргендерін ең жоғары баға 
деп білемін. Соны еске алғанымда жас кезде шеккен 
азабымды да, ауру, қарттық тауқыметін де– бəрін 
үмытамын…

 –Бақыт туралы ойыңызды білсем деп едім.
 –Мұның күрделі сұрақ, қарағым. Бақыт, бақытсыз 

деген екі ұғымның айырмасында шекара жоқ. Ол əркімнің 
өзіне, өмір сүрген ортасына, жағдайға байланысты. 
Бақыттымын деп паңданып, аяғын еріне басып жүрген 
көп кісілердің бақытсыз екенін өздері сезбеген. Тарихта 
дəулетке,  атаққа паңданып, мəз болып, өмірін 
ақымақтықпен  өтк ізгендер  аз  еме с .  Мыс алы, 
Грибоедовтың «Ақыл азабында» қай помещик өзін 
ақымақ санайды. Қайта олар бар жұртқа тəкаппарлана, 
менсінбей қарап, бізден артық кім бар дейсің деген 
астамшылық ойда болады. Олардың осы бейшаралығын 
Грибоедов мазақтап күледі емес пе? Қысқасы, біреу 
байлықты, біреу сұлулықты, біреу денсаулықты бақыт 

8

рпақ. Ұждан. Ұнасымрпақ. Ұждан. Ұнасымрпақ. Ұждан. Ұнасымрпақ. Ұждан. Ұнасымрпақ. Ұждан. Ұнасымрпақ. Ұждан. ҰнасымҰҰҰҰ



санайды. Енді біреу сүйген қызына некелесуді бақыт деп 
біледі.

 Бұл, əрине, олардың ішкі өз есептері. Эта показная 
мера. Лев Николаевичтің «Соғыс жəне бейбітшілік», 
«Анна Каренина» романдарын ал. Ондағы графтар, 
князьдар қандай десеңші?! Бəрінің де атағы бар. Ал 
шатағы қанша?

 Бақыт əркімнің түсінігінше əртүрлі. Барлық бақыттың 
ең иесі ,  балам,  өзіне өзі  көңіл толмаушылық, 
тоқмейілсімеушілік.

 Сұлу десең сұлумын, бай десең баймын деу жай 
өткінші, алдамшы нəрсе. Бақытты əркім əртүрлі түсініп 
қана қоймай, солай өмірін əртүрлі өткізеді.

 Бақыт дегеніміз – өмірді өз орнында, өз қалпында 
шамасы келгенше үлгілі сүру, адал болу, майдалықтан, 
іштарлықтан қашық болу. Мұршасы, əлі жеткенінше өз 
заманына түсіне білу, өз қоғамымен бірге алған  мақсатқа 
қопарыла шын көңілімен адал қызмет істей білу.

 Өмірде кедір-бұдыр толып жатыр. Олар əр адым 
сайын ұшырасады. Олардан именбеу, жасқанбау, адал 
азаматтық міндетін қоғам алдында ақтай білу– мен білетін 
бақыт.  Өз қамын ойлағандар толып жатыр. Олардың 
онысы жай əурешілік. 

 Баукең мені жұмсап, этажеркедан екі томдық кітабын 
алдырып, «Туған ел»деген өлеңін нəшіне келтіре, 
дауыстап оқып берді.

 –Сүйген елім, көкірегімде мұңың бар,
 Бақытқа оны айырбастау мүмкін бе?
 Жоқ!
 Назар салсам өткен-кеткен өмірге,
 Сенен басқа жақыным жоқ бұл күнде.
 Қоластымда қалың əскер жоқ менің,
 Күш медетін айырбастар оған кім?
 Жұмса, əке, белбалаңмын-құлыңмын,
 Ел бақытын, ер азабын.
 Көрген сенің ұлыңмын.
 Тағдыр маған дарытпады көктемін,
 Өзің айттың, өмір деген от дедің!
 Дұшпандардан көп атылды маған оқ,
 Күндерімді, 
         түндерімді, 
                    ой толқынын, 
                                      сыр толқынын.
 Саған ғана беремін.
 Саған ғана, саған ғана, бұл дүниеде,
 Сыйынамын, сенемін…

Мінеки, мен малым бар, салым бар деген емеспін. Бұл 
сөздердің мəнісін өзің ойлап, түсін, қарағым.

Біреу бақытты оттан, біреу судан табады. Күйем-ау, 
тереңге батып кетем-ау деп қорықпастан барады.

А р - н а м ы с т ы  қ о р ғ а у  –  б а қ ы т т ы ң  ш ы ң ы . 
Қиыншылықтармен санаспастан азаматтық міндетті 
орындап шығу – ол да бақыттың шыңы. Күмəнданып 
тұрмай,  не  өлдім,  не  алдым деп арпалысады. 
Жеңсең–бақыт.

Ұлы Отан соғысында өздерін елі, жері үшін құрбан 
еткен Əлия Молдағұлова, Мəншүк Мəметова, Зоя 
Космедемьянская, Төлеген Тоқтаровтар бақытты жандар. 
Сын кезеңде олар саспады. «Басқа істерім жоқ, осыған 
өзімді арнадым» деп құрбандыққа барды. Халқымызға 
пайда келтіріп, артына өшпес із қалдырып, саналылықпен 
көз жұмды. Егер басқа жағдай болса, олар оған бармас еді.

Төлеген ерлігінің түпкі сырын мына өлең жолдарынан 
да айқын көруге болады.

Баукең кітап беттерін аударыстыра отырып, дауыстай 
оқыды.

 – Халық үшін қан төгіп,
Қимылдады мың батыр.
Ата мекен жер үшін,
Қасиетті ел үшін,
Болмай қалар кім батыр?
Əзіз ата ақсақал,
Құл болмасын қорлықта.
Алпыстағы қарт ана,
Теңеген жанға жан жарым,
Ботакөз сұлу қарындас,
Күң болмасын зорлықта.
 Деген намыс ойдағы.
Жасады мыңнан шын батыр.
Бақытты түсіне білу керек. Кəдімгі үйдің бақыты өз 

алдына. Кейбіреулер алғаның жақсы болса, ақылыңа 
ақыл, ойыңа ой қосады дейді. Бұл дұрыс та шығар. Бірақ 
үйдің бақыты тар мағынадағы түсінік.

Байдың, сараңның аты қалмайды. Ал Төлеген 
қатардағы жауынгер. Ол байлық, атақ үшін күрескен жоқ, 
елінің азаттығы үшін күресті.

Сыр айтам, саған, халқым, ұға білсең,
 Дайынмын от пен суға маған сенсең.
 Арыңды ақ ниетпен ақтамасам,
 Ырзамын теріс қолмен бата берсең,– деген өлеңде мен 

мал тауып, олжа тауып келем демеймін. Бұл менің антым 
ғана емес, түсінсең, біздің жігіттердің де анты ғой.

Ескертерім, Бауыржан өлеңді де, мақал, мəтел, нақыл 
сөзді де айтып жатыр. Өзін «ой, мынау ақылды кісі екен 
деп көрсетпек қой» деп ойлағандарға орыстың ұлы 
композиторы Глинканың: «Музыку создает народ, а мы 
лишь оранжируем» деген сөзін еске сала кеткім келеді. 
Мен, əрине, Глинка емеспін, жауынгермін, сұрапыл сын  
сағаттарда саналуан ерліктің куəсі болдым. Сондықтан 
мен де өзімше көрген-білгенімнен қортынды жасаймын.

Баукең  қолымен шекесін ұстап, төмен еңкейген күйі 
ойға шомды.

– Махатма Ганди, Хо-Ши-Мин бақыт – бостандық деп 
білген екен, – дедім Баукеңді сөзге тарта түспек болып.     

– Ондай ой елім деген əр адамда бар, – деді Баукең 
б а с ы н  жо ғ а р ы  к ө т е р і п ,  м а ғ а н  т у р а  қ а р а п . – 
Отаршылдықтағы кез келген халықтың күні – қараң.

– Сіз өзіңізді бақыттымын деп білесіз бе?
– Жоқ!– деді Баукең жұлып алғандай кілт ашуланып, 

қатты дауыстап.– Сен менің  жанды жерім – жүрегіме 
тиіспе! – Боп-боз өңі өрт шалғандай алаулап, көздері от 
шаша шатынап шыға келді. Іле жанарын төмен салып, 
түнере ойға шомды. Əлден соң басын жоғары көтеріп, 
мұңға толы үнмен. – Бір кезде бақытты болғаным рас, 
–деді түнерген күйі. – Бүгінде олай емес. Оның себебін  
менен сұрама…

     

ШЕЖІРЕ –ТАРИХ

– Құли, Шілмембетке анықтама болуға мен 
жараймын,– деді Баукең көңілдене түсіп. – Молда Момыш 
əкемнің арқасында біраз шежіре-тарихты білемін. 
Түлкібаста менен 5-6 жас үлкен Айтымбет Ақшалов деген 
кісі бар. Өте бақуатты, ақылды кісі. Өзі атақты жердің 
баласы. Шежіре-тарихты ол менен де, Жорабектен де көп 
біледі.

Шаян, Бөген халқының өткен өмірінен хабары мол 
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Еркінбек Сауранбеков əнеукүні өліп қалды. Еркінбектің 
ағасы Анаш қазір бар ма, жоқ па, білмеймін. Анекең де 
шежіре-тарихты жаман білмесе керек.

Байзақ датқаның Қабылбек деген баласы болған. Ол 
өскен-өнген жан. Бір баласы Тілеуқабыл, одан Тілеуқұл 
туған. Тілеуқұл жиырма бес жыл болыс болған. Екеуін де 
көргем.

Тілеуқабылдың екінші баласы Сұлтанмұрат деген. Ол 
мен Жуалы аудандық Советі атқару комитетінің жауапты 
хатшысы боп  жүрген кезімде жиырма бес, отыздағы, көзі 
шүңірейген, қас-қабағының бəрі жүн, еңгезердей жігіт 
еді. Атақты барымташы болатын. Ешкімге бағынбайтын. 
Қамалып, қайта шығатын, қайта қамалатын. 1929-1930 
жылдары біржола тұтқынға алынды. Содан хабар-
ошарсыз кетті.

Кейін білдік, ол жиырма бес, отыз жыл айдауда 
Сібірде, Владивостокта жүріпті. Елге аман оралды. Ата-
қонысым еді деп Бақтыбай сазына үй салып, үйленді. Өзі 
байыған ба, қырық, елу үй тігіп, жылқы, қой сойып, баяғы 
дəстүр бойынша Қабылбекке, Тілеуқұлға, бабаларына ас 
беріпті. Ас берер алдын əулетімізден тұқым қалмады, 
жалғыз мен-ақ деп аудан басшыларынан рұқсат алыпты.

Шерханға:
– Менен гөрі шежіре-тарихты сол кісі көп біледі. Көзі 

тірісінде сөйлесіп қал,– дегем. Ол сөйлесіпті. Еңгезердей 
шал екен деп айтып келді. Үш-төрт пе қызы бар екен.

– Көп адамға зорлық, қорлық көрсетіп едім, құдай 
маған бір ұл бермеді. Қарғыс тиген шығар. Əкемнің 
тұқымы менімен бітті ме?- деп жылапты. Қазір ол шал 
шамамда сексенде.

Батырбек датқаның тұқымынан білетінім Мақұлбек 
деген кісі. Ол  қазір тірі, семинарияны бітірген. Сақалы 
аппақ, жоталы, ірі денелі, сұлу келген кісі. Жалпы түр-
тұлғасы Кененнен айнымайды.  Шерхан:

–Үйі айдалада, жалғыз үй, өзі диірменші екен. 
Орысшаны бізден артық біледі,– деп келді.

Есімбет қажыдан қалған Жорабек шал Масатта 
тұрады. Шерхан барса, жөнді сөйлеспепті.

– Сұлу шал екен, Тұрар тұралы не білесіз?– деп едім:
– Айтқанмен сен бəрібір оны түсінбейсің,– деп көк 

атына мініп, ел аралап, кетіп қалды,–деді Шерхан.
Шежіре-тарих осы кісілер, бір ғажабы бəрі қамаудың, 

айдаудың  азабын көрді, əйтсе де рухы жасымаған жандар.
Туған өлкемнің басқа шалдары ел тарихын жөнді 

білмек түгілі көжесін жөндеп іше алмайды.   

АТАҚ ПЕН ШАТАҚ

– Қандай сұрағың бар?
– Сіз бір сөзіңізде тірі қалғаныма бір жағынан 

ризамын, бір жағынан наразымын деген едіңіз. Соның 
себеп-сырын айтып берсеңіз?

– Бірінші, мен 207 ұрысқа қатысқан кісімін. Сонда 
жеті-ақ рет жараланыппын. Бір жара қолыма да, ішек-
қарныма да, жүрегіме де залал істемепті. Өзің, қарағым, 
көріп отырсың, қартайған шалмын. Аяқ - қолым сау ғой. 
207 ұрыста жеті рет жарақаттанып, аман қалғаныма 
шүкіршілік етемін. Бір жағынан наразымын. Неге?

Менен артық, менен батыр, менен жүректі жігіттердің 
азы-көбі бір оқтан, бір жарықшақтан кетіп қалды. 
Кетпеген күнде де бір оқ, бір жарықшақтан мүгедек боп 
қайтты. Олардан менің жаным да, арым да артық емес 
еді…Сол себепті олардың ерлігіне, төккен қандарына 
риза болып, өзіме наразымын. Түсіндің бе?

Екінші, мен атақтың, аңыздың қармағына іліндім. 

Өйтіп айт, бүйтіп  жаз деп мен ешкімге үйреткен жоқпын, 
сұранған жоқпын. Бірақ та, жаңа қармақ деп айттым ғой, 
қармаққа ілінбей кеткен, қан майданда менен артық ерлік, 
азаматтық істеген көп жігіттердің ерлігін өз көзіммен 
көрдім. Оларға жалғыз қазір емес, қан майдан, соғыс 
кезінде таң қалғанмын, риза болғанмын…

Майданның аты майдан, соғыстың заңы – сұрқия заң. 
Олардың көбі көзге ілінбестен, ауызға алынбастан, 
аталмастан кетті. Соған наразымын.

Үшінші (айқайлап сөйледі), олар кетті, мен қалдым! 
Олар ауыр жарақаттанып, мүгедек болды, мен де 
жарақаттандым. Бірақ та менің төрт мүшем, шүкір, əлі  
түгел… Солармен салыстырғанда төрт мүшем неге түгел 
қалды деп наразымын. Олардан əулие емес едім ғой деген 
ой маған маза бермейді…

Төртінші, «Мен неге тірі қалдым, тірі қалдым»деген  
өлеңім бар ғой. Оны мен бекер бұлай бастаған емеспін. 
Сырын өзің ойланып түсін, қарағым… Жауынгерлерім, 
қандыкөйлек серіктерім туралы көргенімді, білгенімді, 
сезгенімді ойланып- толғанып жазамын деген ойым бар 
еді. Олар жөнінде екі тілде жаза бастадым, жаздым да.

Жазғандарым орыс, қазақ тілінде кітап болып шықты 
ғой. Соларды оқып отырып, көбін  айта алмаппын ғой, 
көбіне ойым, тілім жетпепті ғой деп өзіме өзім наразы 
боламын.

Бесінші, жауынгер жолдастарым арқылы менің 
атағымның да шыққаны рас, кей кезде шатағымның да 
шыққаны рас. Екеуі де заңды. Атамзаманнан бері атақ пен 
шатақ қатар жүреді. Оған ақымақтар  ғана түсінбейді.

Атақ пен шатақты таразыға салғанда, қайсысы басым 
екенін осы уақытқа дейін түсінбей келе жатырмын. Оған 
білімім, сезімім жетпей отыр. Бұл екі кемістік мен үшін 
үлкен өкініш.

Ертең өлемін деп отырған мен жоқпын. Мүмкін бүгін 
түсінбегенімді ертең түсінермін, ертең түсінбегенді 
бүрсүгіні түсінермін. Қартайсам да, келесі жұмада 
ақылым кіре бастар. Сонда ойларымды қорытармын деген 
үміттемін. Бір білерім, алдымеен шатақ, одан кейін атақ 
шығады...

  «ШОШҚАҒА ЕРГЕН  
БАЛШЫҚҚА АУНАР»

1975  жылдың  16-шы  сəуірі.  Баукең  төсекте  екі  
қолын желкесіне жастап, тұнжырай ойға батып жатыр 
екен. Өңі боп-боз, көйлекшең. 

Мені көріп, жастықтан басын көтеріп, түзеле отырды. 
Қабағы қату, сұсты,  жанары қайғы-мұңға толы. Іштей 
тіксініп қалдым.

– Ассалаумағалейкум,– деп үйреншікті əдетімше екі 
қолымды ұсынып сəлем беріп едім, сəлемімді алмады. 
Орнынан тұрмақ боп, екі-үш рет ұмтылып, əрекеттенді. 
Қолтығынан сүйеп, көмектеспек ыңғай танытып едім:

–Убери руки! Я не в чей помощи не нуждаюсь!– деп 
қатты айқайлап жіберді.. 

Баукең орнынан əзер дегенде тұрып, қос қолымен 
асықпай  жеңі шолақ көйлегімнің жағасынан ап, 
қылғындыра бастады. Мен не дерімді, не істерімді білмей 
сасып қалдым. Қарсылық та көрсете алмадым. Мұндайды 
мүлде күтпегем. Ішімнен: «Біреу-міреу мені сыртымнан 
жамандап, Баукеңе жеккөрінішті еткен екен ғой» деп 
ойлап, бірден көңілсіз күйге ендім.

Баукеңнің шыныққан, қарулы қолдары  темірдей қатты 
екен. Əп-сəтте-ақ тынысым тарыла бастады. Менде үн 
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жоқ. Бір кезде  жағамды босатып:
–Молодец! Отыр орныңа!– деді бұйыра қатты 

дауыстап. Аң-таң күйі үйреншікті орныма отыра кеттім. 
Баукең қарсымдағы креслоға жайғасты.  Ұзақ үнсіздіктен 
соң:

–Не үшін қылғындырдың деп маған сұрақ қой!– деді 
бұйыра сөйлеп.

–Не үшін қылғындырдыңыз? 
–Жаңа, сен келердің алдында жеңгеңді қылғындырған 

едім.  Енді оның да, менің де қандай психологиялық халде 
болғанымызды  білсін деп сені қылғындырдым. Түсіндің 
бе?

Мен төмен қарап, жеңгей тарапынан бір үлкен ағаттық 
өткенін түсіне қойып, мырс ете қалдым.

–Бұдан бір сағаттай бұрын Панфиловтың қызы 
Валентина үйге телефон соқты. Тұтқаны жеңгең көтерді.

– Бауке, сізді сұрайды. – Дəлізге өтіп, тұтқаны қолыма 
алдым.

– Бауыржан аға, Москвадан тележурналистер келіпті, 
қазір менің үйімде отыр. 

– Олардың жоспары қандай екен?
– Жоспары-28-ші панфиловшылар паркіне біздерді 

жинап, киноға түсірмек.
– Біздерің кім?
– Мен, сіз, Дмитрий Федорович Снегин.  Москвадан 

арнайы келіпті. Біз туралы деректі фильм жасамақ екен. 
Ол əлемге тарайтын көрінеді.

– Əлемге дейсіз бе?
– Иə, айтулары солай.
– Дмитрий Федорович келісім берді ме?
–  Берді .  С із  қаз ір  жақсылап  ки ін іп ,  28-ші 

панфиловшылар паркіне келіңіз,– дей бергенінде,  сөзінің 
жалғасын тыңдамай телефон тұтқасын ашулана сілкіп, 
ұясына тастай салдым. Лақтырып жіберуге шақ қалдым. 
Неге мұнша ашуыңыз келді деп сұрасаңшы?

– Неге ашуыңыз келді?
– Біріншіден, əлгі тележурналистер – ақымақтар, 

кіммен сөйлесуді білмейтіндер. Екіншіден, оларға келісім 
берген Дмитрий Федорович  те ақымақ! 

– Əй, қатын, мені біреу-міреу сұраса, сырқат, түнімен 
ұйықтай алмай шықты, мазаламаңыздар  дегін!– деп 
төсегіме құладым. Құладым деген сөзге түсінесің бе?

–Түсінем.
–Өтірік айтпа! Кеуде кернеген ашу-ызаны өз басыңнан 

өткермей тұрып, түсінем-пүсінем дегенің жалған! 
Баукең  шиыршық ата шамырқанып:
–Төсегімде көзімді жұмып, қайғы құшағында 

жатырмын. Кеудем толы ашу-ыза. Намысым   қараңғылық 
қойнында дүлей күшпен шарпысып, жарық дүниеге жол 
іздегендей.  «Біз неге осынша сорлымыз?» деген сұрақ 
жүрегіме қанжардай қадалып, намысымды қоздырды. 
Қарғыс атқыр сонау сұрапыл соғыс жылдары, қан майдан 
төрі елестеп, тұла бойым от жалынға оранғандай… Менің 
халімнің қандай психологиялық күйде болғанын   
түсінемісің? 

Жоқ жерден ши шығарып алармын деп мен үндемедім.
– Сен түсіну үшін марқұм Қасым ақынның:
«Бүкіл əлем ыза-кегі,
Орна менің кеудеме кеп.
Жау жолына атам сені,
Бомба бол да жарыл жүрек!– деген  өлең жолдарын 

есіңе ал. Бір түсіндірсе,  менің қазіргі халімді осы шумақ  
түсіндірмек…    

Баукең тас мүсінге ұқсап, міз бақпай мелшиіп, əлден 
кейін:

– Қанша уақыт өткенін білмеймін, дəліздегі телефон 
қайта безек қақты, – деп сөзін жалғады.– Тұтқаны 
добалдай жеңгең көтерді. Иван Васильевич Панфиловтың 
қызы:

– Мəскеуден кеп отыр ғой. Дмитрий Федорович те 
келді. Қазір машина жібереміз. Баукеңді киіндіріп 28-ші 
панфиловшылар паркіне əкеліңіз,– деп жалынса, мына 
ақымақ қатынның жаны ашып кетуі керек:

–Ұйықтап жатыр еді, айтып көрейін,– деп қасыма кеп:
– Бауке, аруақты сыйлап барайық, ұят қой, –десе бола 

ма? Аруақты сыйлап деген сөзі жаныма қатты батып кетті. 
Орнымнан  тұрып, ілби басып, дəлізге өттім. Жеңгеңе 
иегіммен нұсқап, телефон тұтқасын ұясына қондыр деген 
белгі жасадым. Ол, лаж жоқ, айтқанымды орындады. 
Қасына жақындап барып, жағасынан ап, қылғындырдым.

– Ойбай, ойбай,   не жаздым? Көкетай!– деп шошып 
кетті.

– Саған мен қалайша көкетаймын?!
– Ойбай, Бауке, менің жазығым не? Жындандыңыз 

ба?–деді жеңгең қырылдап.
–  Жындандым!  Саған  мені  ауырып жатыр, 

мазаламаңдар деп айт дегенім қайда? Менің айтқанымды 
неге орындамайсың?!

Баукең асықпай қимылдап, темекі тұтатып тартып, 
үнсіз қалды. Көк түтінді үстін-үстін жұта түсіп: 

– М о с к в а д а н  к е л г е н  т е л е ж у р н а л и с т е р д е 
творчестволық ойлау деген атымен жоқ екен!– деді 
дауысын қатайта, қынжыла сөйлеп. Екі-үш рет басын 
шайқап та қойды.– Барып, əйелмен, онда да қатардағы 
мейірбикемен ақылдасыпты. Одан қандай олжа табарын 
өздері білсін.

Аруақ дегеннен шығады, мен, қарағым, Иван 
Васильевич Панфиловты əкемдей жақсы көремін, ол 
кісіні шын ниетіммен, ақ, адал көңіліммен ұстаз 
санаймын. Бірақ!– деді  кілт даусын көтеріп.– 
Панфиловтың аруағы қазақ халқының аруағынан артық 
емес! Иван Васильевич рухы мені кешірсін, мұны айтуға 
мəжбүр етіп отырған əлгі ақымақ тележурналистер. Егер 
əділетке жүгінсек, Панфиловты Панфилов еткен Қазақ 
халқының аруағы! Менің бұл пікіріммен ақыл-есі бүтін 
бір пенде таласа алмайды, таласпайды, таласуы мүмкін  
емес деп ойлаймын…

Баукең жан əлеміндегі  алапат арпалыс сезімін енді 
ғана түсініп, тұлабойым шымырлап,  көңілім босап, ғажап 
күй кештім… Алғысымды қалай жеткізерімді білмей 
қиналдым.

Баукең көк түтінді қомағайлана жұтып:
– «Шошқаға ерген балшыққа аунар» деген қазақтың 

сөзі бар. Ақымақтар айтты екен деп  əлдекімдерше елпең 
қағар жайым жоқ. Деректі фильмдері де өздеріне, өздері 
де өздеріне… Олардың мені сыйламағаны – халқымды 
сыйламағаны! 

Осыны айтты да  қайғы-мұңға толы жанарын төмен 
салып, ұзақ үнсіз қалды. Əлден соң:

–  Б ү г і н  м а з а м  жо қ .  Б ұ й ы р с а ,  б а с қ а  к ү н і 
əңгімелесерміз,– деп төсегіне қисайды.

Мен  орнымнан тұрдым.      
– Сау болыңыз.
– Сау бол.
Жол бойы автобус əйнегінен ақ бас Алатау шыңдарына 

көз сап, ой құшағында толқып келем. «Баукең өзінің емес, 
халқымыздың намысын ойлап, ашу-ызаға булыққан екен 
ғой…Не  деген тереңдік, қасиеттілік?!» деп іштей түлеп, 
қайраттана, айбаттана түстім…  
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