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А Л Ғ Ы  С О ЗҚалвк аАтыс «жерішд дамуында айта каларлыктай түлгаларболды.Солардьщбірі маркүм Ерік Аскаров еді. X X  гасырдың 80-90 жылдарындаі ы айтыс өнеріыш, да- муына үлксы үлес қоскан акын өзекті де келелі моселе- лерді батыл айта білді. Лйтыспеы катар өдебиеттін әр алуав жамрыыа қалам ісрбегч-н бұл азамат туралы айты- лар естелік те жылы болмақ. Үлтыныц мүқын мүндаи, жогын жоктагаи ол:
Ермактың ескерткіші қуру керек. 
.\руаги ер Сітбектің уру керск. 
Ермактай жауъидарды қаргаеанда 
Аеайын, орыныңнан туру керек! -дегеы өткір жолдарымси-ақ айтыс корсрмендеріыіц сүйіспенпіілігінс бөлеиген сді.Азамат ақышіықсоңынла калган жазба мүрасына коз жүгіртіп отырып, драма, проза, аудармя салаларына да каламы жүйрік болганына коз жеткіэуге болады. Көзінін тірісінде жарыкка шыгарып үлгермеген дунислгрінің айтары да, қызыктырары да бар. Козі тірісінде мерзімдік багылымдярда жармялакып журген макалаларынан казак тарнхына ж іті назар аударатыя сергектігі де көрінуші ед і...Корнем проза саласындагы алгашқы кадамы болған «Каралы квш * яц гім есіяіқ  мазмүны тартымды, көркемдік бітімі одемі. Ерік Аскаров бүл тарапта да кала мы карымды. тілі шүрайлы канігі жазушы рстінде корінген.«Каралы кош » 1974 жылы жазылган алгпшқы ақгімем» деген екен осы өңгімегс жазылган шагын алгы сөзінде маркүм автор. Автордын оэ свзіне сүйенсек, әнгіме кейіпкерлері омірде болган адамдяр. Аты айтып
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түрі-аыдай, екі жастың махаббаты касіретке үлагқан. Ботия атты ару сүйгеыінен капыда айрылып. кара :ы сы неумен көкілі каламагак адамга үзатылып бара ж аі а- ды ... Ьаяндаустилі.оқнгаөрімі үлттык лнрикалық проза мыздың бастауы болган «Ш үғанын белгісіи* еске түсіргенімен, бүл өз алдыма коркемдж кеңістік ашкан тық дүние деугс болады.ІІІагын прозялык туындылары каламгер Ерік Аокар- овтмн жана ізденістері мои калам карымын, жазуіпыіык фаитазиясык молыыан тамыта алган. «Наполеон Адайе- кий» өнгімесі мен жаэушы «эксперимент» деп корсеткен • Лта каз» туындыляры осмган мысал боля алалы. «Наполеон Алайский» өнгімесініцбагталуынян-акавторлык стиль бірден байкалып түрады. Есет атты кейіпкердің смрл ішіп отырып, Наполеонның достарынын күткармак болган нистінен бас тартканын күптямай. көэі үйкыга кеткенше «ІІаполеонды кешіреалмай» жатады. Окигага жол-жөнскей араласкан үптінші ядам - казяқтыц кара пайым шалы. Мінезді шал. Өцгіме барысында сл. жер гуралы счм қоэгай отырып. өз ауылын тамүкка. шісінін. ауылыв жүмақка жакыыдата суреттейді. Інісі сол ауылгм коіп деген. «Кошесіэ бе?» деггн сяуалга «Жок» деп жау- аи береді. Оган себеп: ол яуыллың «Кысыр бне» деп ата- луы. Сонан сок «Туып-өскен жерді тастап, ата-бабаныц зирятын месіз калдырып, адай басыммен көшіп кету сүйекке тацба» дейді. Үлттық намыс, үлттык мінсз, 
үлттық болмысты сақтау оцгімс сонында осы диалогтан айрықша көрінсді. Даңқты колбасшы Наполеон мен казак ш алы аы н мінезінен үқсасты к тапқан автор өңгіменің атын да сотті ойлал тапкан.«Ата қаз» вңгімесінік озегінде рух азаттыгын ацсау, аскактыкты коксеу, табигатқа, ксністікке деген күаітар лык сарыны бар. Сары даланыц күоы с«палатым каздың үй күсына айналып (олардың үй қүсима айналуы ерте күндерде болса керек), шырмауга түсуі, акыры оз кеңдс- тігіне үшып кетуі коркемдік аяда өдемі бейнеленіи. оцпмелснген. Ата қаздың көзімен. соныц түйсігімсн та нылатыы коршаган орта тірш іліп де қмзгылықты. Ани-
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малистік еимволикаиы коркемдік твсілде пайдялану одемдік едгбиеттебяр үрдіс. Бүл жердеДжек Лондонның • А к азу*. Л . Толстойдын «Холостомер*. сол сияқты А . Чеховтын коптегеи туындылврын, М. Горькийдің «('үпкяржырын» мыеалетугеболады. Үлттык өдебиеті мізде М. Өуезовтіқ «Коксерегі* бірегей мысал. Сондяй яксоззергері Ғ. Мүсіреповтің «Қыранжыры*. «Өміржо- рыгм» 0 . Бокейдіц «Бура», «Кербүгьі» оцгімелері жаіі жаиуарлар аіеміно тереңдей енген туындыллр. Е. Аскаров- ты ц «Ата кяз* окгімесін осы катарга еркін апарып коюга болады.Ж а.іпы, жан-жануарлар әлемінің корнем әдебиетке тякырыа болуы мнфтік сана негізінде туындаган антро- поморфмзмді еске түсіреді. Адам мен табнгят карым- катынасын гумдішстік аяда салмақтау жогярыда атал- гаіі корнем дүииелердін тууына собеи болганы белгілі. Адпм мен табигатты бірлікте санаган ежелті дүнистяным нотижесіндо антропоморфтік түсіыік қялыптасты. Ант ропоморфизм -  ндамда болатын каснеттерді затта, таби- гат күбылысындя, хайуанатта бар деп түсіяетін түсінік болса, корксм шыгярмадагы антоиоморфтік образдар со- зтикалық суреггеулер барысында яннмализммен біте кайнасты. А л. анималнзм жан-жянуарлардық өзінін табнғн шенберіндебеннеленуі. Әдебиетгсгі жан жануар- лар бейнесі -  озінінтабигаты жагынан гуманистік саыа- сезімніц жемісі екенін айтып өттік. Ерік Аскаровтың «Ата казы» мазыүны мен ндеясы, көркемдік қүрыльімы жагынан салмақты, табигатка деген ізгі сезімді ярляк түтуға уагыздаган туынды.Қаламгердін сонында қалган жазба мүраларының ігаінде «Келер жылы жазда* повесі, «Қызыл калаҚызыл жар*. «БатырБаян* драмалары, «Біржансал * трагедия сы көсіби жазушынын каламыиян туган салмакты дүние лер.Өдебиеттін әр жанрында қалам тербеген жазушынмц яударма саласындағм ецбегі оз алдыня бір тобе. Орыс драматургі И. Гоголевтен аударган «Сауықшыл Наһара Суох* комедмясы, Л . Тибукапінилиден аударган «Ар-
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мямымныц я к қүсы» пьесасы. философтар Э. Кассиер, М . Хмйдеггерден жасаган аудармаляры корнем аударма- мыздын катары» толыктыра алар дүнислер екені анык- Маркумнын соцында калган одеби м ураларын ж и пакта п, окырмангя ус ын уда гы максат -  жаксы шыгармакы окып, түщынсыи, сол күралармен те рек таныссын дсгеы ниет.
1

Жанат Эскербекцызы, 
ақын, филология еылымдарының

кандидаты



ӘҢГІМЕЛЕР



Қ Л Р Л Л Ь І кош
«Қаралы кош* -  менің 1974 жылы жаз 

ылеан алгашқы зңгімсм. Бекенім - Бекен 
Жумабайулы.Маеашым -  Маежан, А хия 
оның устазы Ахиеддин Аханов, Бзтия -  
Бекеннің агасы Иурмаеамбеттің қызы 
F a ju ja  болатын. Үсынып едім, облыстық 
«Ленин туы» газеті (Болат Қожахме 
шов): «Шцгапың белгісіне» уқсайды. -  деп 
хат жазды, «Жулдыз» журналы (Орал хан 
Б окей):«Сен классик баласың. Бірақ. жур- 
налга босую зңгімепің квлемі қ ы сқа»,- деп 
арқамнан қақты. Содам бері ешқайда у сын 
бай. тартпамда жатыр еді. Кейбір балаң 
туе тары коме урып турса да. ырымалды 
дунием болеан сон қол тигибеи, сол нал 
пында жариллауды жвн кордім.

Автор«Осы күиде бірсуге біреу атагына карал сыйластық кылып, атагына карай қошемет етпей ме?* Ио-о... атак дегенің-бак кой. шіркін!* Беконболысосылайойлады. Күн ыстыгына карамай. белді буып, үзлққа жолга шы гыпеді. барар жері алые, өздсрі де узак журген болатын. Канша журсе де осы бір сумакай арба га к жеңіл ой жете- гілеіі арыла ал мал и .Өнебойы терлеп, түктері жылтыраган үш күрсн сілтеп ақ келеді. Орталагы твңкерілген торпак жалды биік аттын догасына байланған жүдырықтай күміс хоңырау сыңгыр кагалы. Баптана үзілген нозік сықгыр теңсслмей мүлгіптүрган шок-шок, иірімиірім тогайлар- га сіціп кетіп жатқннлай.
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Бекен болыс Қылылжарға шыкқлм еді, шыккандя да жаутигендей үрдіс шыкты... Млйменсылаитасіаганлай семіл денесі борпіа-борша терлеп, колтыгышш колаңса сасып, жаг делбешінін мүрынын жагымсыз қытықтян ды. Өу дескендсй бүгіи жел де жок. Алысты -жакын ойнаң қаккаы сагымнан баскяныцблрі мүлгіп калыпгы. Аспяы- дагы калқмп түрып калган бүлттар да, айнала созалак* ляган тогайлар да. гүнгиык аепанның, влі де терен ойга кеткенлей.Болмстьт бүгінгі гапярынын айрмкта моні бар. Бүл сапар-онынбярғысы келмес.баругя күмартпассапарм. Мүндай кысылшац жагдай, кырсыккао сотгі ол күтпеп еді-ау. Борі де калтаныц күрт тайыздана калуынан бол- ды. Калта сай, көқілсай болса жан қинап, ммнандай үзак Жолга капырық күнде шыгар ма еді?!Бекен Полудинніц огкен сайляуынла күдасы Игам бердінінсүйемелдеуімен болысболган. Исачберді «лгеге де. оа ішіне дебоделді, сөзіжүрімді адам. Бекенге күдан- дал ык күрметі «ч-ебінде гдйлау алдында болыс-билсрдін, сайлаушылардыкаулын а.лып берген. Слйлаушылардык бәрін -  үлыгынан бастяп тілмошіне дейін қалжырулы стін, Бекеннін ©зі де мол гаыгын көтеріп барып болыс- тықка қол жетті. Осы сайлауда сол мАшакатты билігіыеи айырылып қалар түрі бар. Жыллягыдай молшылык бныл жок. Откен жылгы доныздын. алиауыт жүты Бе- кеннің дәулетін ойсыратып, төи-тоуір шығасмлы етіп кстті. Қалталыга килбақілмасмна шарасы да қалмалы. Оган маддан айырылудам да ятпктан, акімшіліктен ай ырылу қиын. Тумасынла бір мансапкор жаы болатын.Бскеншн каржыдлы дамслі болып кеде жаткан адамы -  Есентай таз. Есеитан саусагы енті, коды үзын спуда герлердің бірі. Алым-берім катынясы Тобыл, Орынбор. Есіл, Дтбасар сияңты осы маңдагы ірі калалардыи бар лыг ымен де болып түрады.Есентам тазлың қаржыдан комек кыдарыиа болыстын көзі жстеді. Есснтайдын Бекеиге ешкандай ортвктас- тыгы ла. Твуелділігі де жок. Сойтси де бойсунған халде тілемеек күйі болатын. Ол иттің де Бекеш'е ауыр колқа
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сы бар. Эгкендс сол жяйлы бф сад кы-панда Бекен ат- тонмн ала қашкан. Тіоті ашуга булыгып, Есентай тазды боқтап та жіберген. Енді, міне, сол қолқаыы араларыыа көпір кылып үстап озі келе жатыр. Сонын барінін түбі бір ак норсе: Атак, дөреже! Әй, мамсап-ай, бір дондеткен адамындм отка да, суға да итересіқ-ау. Біреулерді тасыр катып тастасак, енді біреулерді тасытмп тастайсмк-Әйтпесе Нскевшнбиыл болыстықтантүсіп калмп. ке лесі сайлауга дейін коцданып алуга акылы жетоей ме? Әрине, жетеді. Ол жагьш да сарапка can коргсн. Бірак түсіп кадды дегев агаты жамаы. Бекея сонысыыан кор кады. Түсе түру жайлы кайтсе де акылга сияр емес.
*  * *Келесі күннід бесшді олетіиде Есентайдын нон кара гай какпасынын алдыыа Бекеанін «Троикасы » келііі ток тады. Бскенді Есентай таздыңвзі қарсы алды. Қан көрген қүэгындай бола қалды. Аксия жаркылдаи күліп. алды артыв орал елпек қақты. Қайнагасын күтіп алган күйеу- дей болуга тырысып баққав жайы бар. Бітеу қабак шегір кезінде зымыстан күлкі опнап, қарашүбар кескіні олем тапырык болып кетті. Мол денесіне жарамсыз кылык тар кмлыл, Бекснді қовак үйіые өткілді.Өбден жайгасыоболгаянан кейін шай жасалын. шай- мсн бірге буы бүрқыраи үйме табан манты кслді. Оны жеп бола бере, лездід арасында торе табақ ет те окслінді. Бе кен болыс көңідденііі кетті. Бкеуі де бір-біріие бейілді бола калды. Ар жақтарында ит йен мысықтай арбасады.Бексн Есентай тазбен тез келісіп, қалада кои жатиай, ал күн сый-қүрметке боленді де, еліне жүріп кетті.Елівекелсімеысайлау моселесінеы «вскер* создерқоз ran, үлыктарды карсы олуга қам-қарскет жасай баста- ды.Бексн Кызылжардпв Есснтай тазбсы күдандалы болып кайтты. Блуді ецсеріп калган Есеытайга оы сегіз жасар карындасы Бетпяны бермек болды. ('айлаудпн кейін үлатам деи тес соқты.
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*  *  *Дүрмекті сайлау отіп, уагдаласкам мерзімде такяп кялды. Оз орнында тагы қллгян Ьекен бүл күнлс сүлу мүртыіі маңыэдана шиыралы, влі кпрындасыыа тіс жа рып, лом домеді. Онбейді. Жастыңаты жас. Онын үстіне вл арасында сыпсыңбар. Ботня осындагы учитель Лхин Аханондеген шала кизақисн кокілдес дейді. Жел болма* са шөптіцбасы кимылдайды ма?Расында да. Ахия соңгы кезде осы ауылга ж ві келелі. Кебінде Сартай кнліндс отыргаы Абыл ауылдарында жүруші еді. Вскеннін алгыр. зерекбалагы Магаш ділмөр, білімпаз Ахияның ангімесін тындауга ауес-як. Ахкяга өлеқдерін де окып беретін корінеді. Ахия Мягашқа шы- гыс акынлармның олеңдерін вке.тіп беретін. Олардыцбүл ынтымяктяотыгы Бекенгежакпяй-ақжүр. Килігерсыл* тауы болмяган c o r  піарасы коне?!Ахия заты басқаляу дегенмен де қаряторы, казак шы- ряйлы жігіт. Бптиягя арнап калякпіл өлең гаыгарадм екен. «ТПахнамяны» иарсміпа, «Ғалиябануды» татарпія жатқа айтады.Осы мандаты елдердің жастары бір-бірін қонакқя ша- кыргытп. бірбіріне конакка бяргьгаі. Кл жайлаугя кошсе- ак ауылдардын үстіпде үзақ упкыт жястарсауыгы орняй* тын. Бекеы ауылының жаие маңяйдағы үш*төрт ауыл- дын жастары Сартайдын жагасындағы яуылдярдан кай- тып келеді. Батия мен Ахня осы топтын орга түсында. Боріыін астындя жарамды деген жылкылар. Қызылды- жасылды түрлене киіяіпті. Араларындя небір сал-сері- леріпе киінгендер де бар. Тосап қымьізга млсяйган түрлері байкалады. онге басып келеді:Атабяй көлдін каласы,Жалпақ окон далясы...Жастар оні тымык ауада шарыктап түр. Діріл қагып гпырқаля түседі.-  Мыыау кімой?!
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Топ ішінен біреу танданя айкай салды. Жастар өыі тыыа қалыл, барлыгы кигаш жлтқан децшнсңісше карай күлап келе жатқан суытсллт аттыға шошына қарасты.-  Есербсй гой мынау...-  Иэ, сол.Шалыктан аман 6а, езі?-  Тегі солай.Атьш аям&йды; бас козгс топелеп келеді.Ессрбай Бексннің жалшы жігіті. Шыккаы ізі де сол ауыл. Бекон ауылы мына бір жалац доңнщ ыі ында болл run. Есербайдын бүл аіыгысы ойлямагаи жердей. Мана пуылга Егеытай таз кслгеы-ді. Бетшшы окетуге келюн бегі болса керек. Қүлақтаныи калган айелдер: «Күйеу келді, корі күйеу келді * -  десіп шу ете қалды. Біраз ж лига Еггр бай да қанык қалды. Алдыцгы ауыл га сауык қүруга ө т ііі бара жатқан топтыңсалган оні мүнын күлагына дон сыр- 
гы кіін  жетті. Есербай атыыа міне шапты. Айкайлаи келеді.-  Бөтия, сүйініш!Сүйіыші! Күйеу келді, күйеу... Есен- тай келді...Дагдарысып калган жастар Есербайды түсінбсді. Күйеуі несі? Кімнің, каіідагы күйеуі? Есентай келді дейді. Ессн гай келсе, ол таз кімнің шікіресі?Бетиянык жүрегі олденені сезгендей боп, нүрланып, гүл жайнаіі коле жатқан жүзі сүрланын, каны кашып кетті. Ж үрек борін сезсді-ау. Адамнык яқылы жот- пейтінді де жүрегі сезеді.Есербалды жастарортага алып, жан-жагынл анталай сүрак койып. оыын үстіяо аркім өаіне караткысы коп жүлкылай. бейшаранын, онсыз да жарым есін мүлдс шыгарып жіберді. Ксербай кяқалып -шяшалып:Есснтай келді. Ой. боуескесі кандай, гаіркін!.. К ү й е у і... Бвтияга күйеу келді. біржола ала кетуго келіпті) - деді.Бірноше сүрақты көз жнн жагынан окша кадалгаяда Ьвтия кыстыга жылап жіберді. Ахияныц аузына жубя- тайыы десесоз түсиейді. Есецгіреп калгандай сілешп түр.Ботия Ксербаііі-а такалыи ксліи, колындагы жез бу нлкты қамшысымен баска тартьіп-тартып жіберді. Капе лімде катты коркып калган Есербай:
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-  Ө-ой.. Өлтіре ме-ей?.. -  деп, атын тебініп, сытыля кашты.Ахия бойын жимп ялды. Піауып келіп Ксербдйды кақпайлап аулақалып кетті. Бәрінтажікелепсүрайбас- тады. Кең даляның ауасы жетпегендей дем алысы жиі- леп, ауырлап кетті. Ішіяле зор ашу баг көтерді.-С о л ай .. Таңертсакетеді. Бугінкешкеойынгажнна- ласыцдар. Ботия ушін онді оялап айтындар. Оңдап! Бір жасан қаламыз-ay. о?!.-  Тоқтат енді! Оттама!Ах ия маадан ө.г.нолі устай алмады. Екілене айкай сал • ганда Есербайлың зөресі үгпып, ауылғя қарай түра кашты. * * *Сауы ккой сері-сал топ влдекашан тарап кеткен. Блрінің де үяжыргалары түсіп, жел көқілдері желге үшып, жабырқай калган. Тек өлгі дөқнщ тасасында аза бойлары казаболыи, қасіретбүлтыя бүркеяіп Ахия мен Батия әлі түр. Қыз жігіттін төсіне басып тіреген калпы күздс жауган ак жауындай тыймлмай өксиді. Қасірет пен күйініш нэркес коздеы меруерт моншак жас болып ақты. Ахия қүшагындагы кыадын жас жуган жүзіне бетін тақап түрып, серт айтқммдин бо.іады. Шерлі аруды жүбатқысы келеді. «Жылама, жаным!.. Негежылайсын? Бір ген үшіы тәрк еттім мен барлыгын. Кетейікші, ке- тейікші, жаным, каргыс атқан ортадан».-  Қайда, кімге барыи цаиалармыз?! Кайда барсакда осы күм. Корсрсщосы k oj жасы.Мінекей. иек астында орыстын яуы гүргаи жок ші? Кіреміз де кетеміз. Омбыга жетсек, заңга арыз айтпас па едік?-  Кайда багтаган да тізгінім генде. Кндігі тірлікте ердім сенін сокыңнам!Қоо мүнлык Омбыны бетке алып атқа комды. Лүпілі бірге кос ж урок еркіндік ацгап барады... Кенет. бөрі өзге- ше болып жүре борді. Бүларбүлан бір сағят, жярым сагат
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бүрын аттанганда мүлдем азат болар ма еді, қайтер еді? Ніряк. жалмыптка не шара?! Жазмышка конбес қүдірет ж ок...Үзай берген Ватия мен Ахияның соцынан кугыншы түскенекен. Қугыитыларбүларды олдеқашан кашкан га жорып.вдейі қамданмп, жылкыдан тоуіраталдырып мінген. Олар бес адам. Мінгендері күр нйгырлар. Сслсок аяңнын озіне қол қарыстырыи отыратын кызукаиды жүйрік жылкылар.Қыз бен жігіт кара бүлттай түйілген қатерді бірден соэді де, аттарына қамиіы басты. Карқмндм агтар іны- дата ма? Арлларм барғаи сайып тартыла берді. Кугым- іимлардиңбір -екеуітақымдарынасойыл баса шыгыиты. Ауаим тілгілсй ссрмоп, едірек анқайга басып келеді.Ахнямыкесіно үйінде калган алтматары түоті. «Неге ганпсала шыкпадым екен. Мыналардынбірін маңайла- тар ма едім? Кап! Мана жарысып, аттарммызды да ентіктіріп алдық*.Қугыншылар тақап қалды... Ахияның зыгырданы кнйііай түсті. Енді ақырғм врекетке амал ойлады. Сои- дагы сенері -  күміс саптм кездігі. Мынау бір екшелегеы шоиқараны жайратсд, аналар каымыгар еді.Ахия ііөтмяга жанаса бсрііі:-  Ал, жанмм, тартабер.бетінтүзу. Амныма. Мен же- термін. Токымдайы болмаса да үлтарақтай бас бар шы- гар, -  дсді.Ахая бір орнында атын гпыр лйналдырьш түра қаддьі. Коздігін октайланып, алдыңгм сүр айгырлыга д үрсс коя берді. Онмң қолында сойыл екен. Күлаштай серыеп те жібсрді. Сойыл Лхннныксамайына сартетті. Жігіт аты наи өкіре қүлады.Артына жалтактай карай, Бетим бар жайды кирш келе жлтқан; Ахияның басынан сдугалашн қаиды көргеиде ие болганын білмей кетті. Қауіп-катерді үмытыи, аты- нын басын кер: бүрып, үшып келді. Ахняыыц өлігінің үстінеталықсып барып жыгыла берді...Ертеніне Бекен ауылмнан шыккан шагын ғана күда- лар көші Қылылжарға бет алды. Бүл кошиен шаттык
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емес. қаорет еріп барады. Бүл көш - каншама салтанат* ты болса д а ,сиышалыкты каралы көііі. Бөті*я міыген пөу- ескеден сыңсу естіледі. Сыксу сыңсудан гері жоктауға үксанды: A ra-екем тенім тапііан шалга бсрді, Қызыгьш ақша меисн малга берді.Жүрегім влсе-дагы Ахинда -  Елуде Есентайдяй тазга борді...Бетняныцосыыау күн.ніш зарына жел гаыа мзындаи косылгандай, аспан гана кабагыы түйіп, тогайлар гана тенселгендей. Жаиындагы тоқкөңіл жандарга Ботня зары асерін тигізе алмады.Карллы кош үзай берді...
А Т Л  Қ А З

(Эксперимент )

Сарыарқада сары дала, 
Қаңқылдайды

Ата казүшып кетті.Үй бойыман биік үшпайтын үй қязысының мүнша лыкты ауелсгеніи кяргені осы еді. Олде тан калганынан, өлдесүйсінгенінен - Карябала басын гпаігқады. Қорасыр- тыидагы күресінгт шыгып кярап түрган. Ата каз кашаи Жалагаштын үшарынан әрі асып, козден таса болганша тапжылган жок.Ата каз оралмады.
*  *  *Былтыр гана жүмыртка жарып шыккан Ата каз лүыиеде үлан-гайыр думая болатынын корді. Алты ай
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кыгта табаныч шымырлатып ызгырып түратын кіреүке кар еріді. Кар ерісе -  су екен. Су үстіидв думанда run. «лем-жөлсм базар етуге болады екен. Ойнауга да, тіпті тобелесіп алуга да болады. Су дегенін рахат екен!Өэінін бес-алты үябасарыы срті и айдынга шыккан ал- глшкы күиі Ак қллбен таяысты. Ол көрші үйдіц үябаса- ры гкен, оз үйірімен. болек келді. Үйір басы жасамыс- тау Қокиган қаз екен. Ата каздын үйірі айдыны терең- деу, мөлдірлеу жерін меншіктеп жүр еді, Қокиган каз кале үрынды. Канатымен су сабалап, ыгылдап келд> де. «Жерімнен кет!* дегендей. топшысынан тістеп алды. Ата каз сілкілеуге жеткізгеніи селді. Қоқиган қаз ксрбезімнін. озі екен. Түмсығыада Ата қаздың бүрқыраган бір уыс ма- мыгы кеткен. басын суга малып, соны шая бастады.Ата каз тошлысы ду еткен сотте-ак долданып үлгерді. Канатымен су бетін сабаллп сабалаи жібсрді де. бөксесі бүлкілдеп, басы селкілдеп, түмсыгын шайыи жаткан Кокиган казга дүрсе коя берді. Ол да қарсы шалты. Екі каздық астаудай кеуделері бірін-бірі қаусатыи жіберер- дай катты соқтыгысты. Ата каэ түмсығын шаншак бүры а, Қоқиган казды мойнынаы кансыра тістеді. Сілкіігсілкіп алды да, басын түкыртыи екеи суга мал гыштап жіберді. Шалгыдай канаггарымеи үрғыштаи алдм.Коқиган қнздын тауаны теэ тойтарылды. Ата каздың тісінен босай сала, канаты мсн су сабалап, оз үйіріне карай жүзіп бер.ді. Екеуінін дс үябасарлары манадан бері азан- казан каңкылдасып, «айгыры» жеңгеы үйір масайрай жөиелдіда, «айгыры» қашканүйірііштерінемтына қалды.Бүл Ата қаздык алг-ашқы айкасы. алгашкы женісі еді. Қайдан білсін, түбі ойсырай жеціледі гой. Қокигаы каз- дан емес. ериве.Қазірол жеңген ердіңсалтын сактап, өз үйіріне карай алшақдадм. Үябасарлары қошеметколпаштың росімш жлсады.Қаздар согысында өлш -жітім болмайды. Бір-біржы түкым-түягымен күртыіі жіберуді млқсат кып корген емес...
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Қокиғян қазлыц үйірі бүларлан үзап кеткен жоқ. Қонсы жайылып жүрді. Үйірінен саяқ шыгып. бүларға жанаса жүзіп жүрген Ақ казга мүнмң козі оуалде түсе 
КОЙмапеді.Өзіекі-үш мирте қаңқыллап белп берді. Нал- дангандап еді. Үргашыныц назынаселтетпсссеркек пе, тайірі! Ата қяз нагыэ еркек еді. Ақ казга карай түра жүзді. Ол да қылымгыган жок, карсы бсттеді. Ккеуі жа- насып втті. Өте бсре жалт бүрылысты.-  О н  кімсін?-  Ак қазбын.-  О н  маган үнап калдыц.-  О н  де!-  Ж үр біздін үйірге.-  Үят қой.-  Үятта пен бар, жүр!Сөйтш. Ата қал Ак казды «алып катты ».Қокнган қяз екеуш багып түрган. Бөрін оз көзі.мен корді. өз күлагымі-н естіді. «О. зенталақ ай! Ьылтыр да бір өстіп едік. Исміз барып шыбықпен айдап өкелген. Қолыма түсерсщ !*. Артынан барып куыи екелуге өз жүрегі дауаламады.Кркегін кмзганбаса үргагаы ма, тойірі! Бір-екі үяба сары бүртыцдап еді. Ақ калга қагажу корсеттіретін Ата казбаекен. «жындармн» кагыпалды.Күн кешкіріп калган. Қаздар қайта бастаган. Босап қалган айдынның евдігі нелері А к  қаз бен Ата каз. Үйірлері бүларға окислен кетті. Оган бола кямыккян бүлар да жок. Оңаша калган сон Лк кал еркелеуге көшті. Әуелі катты жүзіп кеп мүны екі-үш ретсогып өтті. Бүл куыи барып еді, ол сүңгіп кетті. Абдырып калган Ата каздынту сыртынан шыга кеп жөне бір састырды. Сөлден соң Ата каз да козды. Бүл қозган сон ойын да қызды. Каңк қ аң қ ... Кацқ-каңк қ а к қ ... К ан к-каң қ... Бүлар өрістен ерлі-зайынты болып кайтты.Ертгқіне бүл айдынға Қоқнгаа каздың үйірі келген жоқ. Басқа оріске кетсе керек.Түс кайта Ак каздык иесі келді. Етегі пгүбатылган жастау айел екен. Бүлар жагада жайылып жүрген. Ақ
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кялды куып екетгі. Лта кяз. әрине, калган жок. Соқда- рмнан ілесіп отырдм. Екеуі бір біріые емірене қннқыл- дягып үмтыляды-ақ. Лк қаздың иесі таякпен жаоқап. макяйлатиайды. «ІІІынынмвн кеткеніц бе?І» «Айыры- лмп қалямысың огылай?!»Ата каэ коэсізкимылгабасты. Шалгыдай кянаттарын 
жазып жіберіи, жыландай ысқырып кеи, А к қаадың 
иі<сіи  бас салды. Қанатын катты сермегендіктен үшың кырап кетш еді. Ала қяадан мүндайды күтпесе керек. Ак кладың несі тамгыыеы жагкмл үлгермей калды. Бүл келіп кеуде түстан бүре ксткенде шыңгырып жіберді. Оқыс пйіайдиы Ата қаз да шопіып кетті. Ккеуі екі жакка 
кашіы.Ақ v u u h  ертш, бүл ерісіне кайтты. Сол күні де, срте НІііе дс Ак қаздың иссі бүларды мазалаган ж оқ. Ата ка.ідым иссі Ақ қаздыц күныы телец сатыа алган. Оны бүлар кайдан білсін?!.

*  *  *А та хаз бүгін жалплз каллы. Өзге үябагарларымен Оірге Ақ каз да жүмыртка баеуга кірісті. Ана атаулынык ортақ мүддесі үрпакосіру емес пе?! Бөтегелері гялбырал, кер гмзып жүрген езге үябясарлярга да, қаз баласының ец бірсү*луы Ақ казга да үт>пак керек. Өйтксні ол да ана. А на атаулы үрпак коксейлі. Ата каз мүны үгынгян жок. Ак каз қасымнан кетііесе дейді. езгелерге үқсап, үя бя- сыи жатііаса дейді. Оган иесі консін бе? Талдан тоқыл- ган, гобесін үпіпаляп міыммен жапқан дөп-докгелск т о рам үйге жагалай үгя жасады. Кдрлык үябаеарларды, уябагарлирға қосып мүнык Ак калин да ішке кіргізді. Одан аргысын Ана каздар ешкімнен сүрамайды скен; оркайсысы бір-бір үяі-n барып бауырлай кетті. Иелері шорам үйдіңесігіыжяііты дя, кетіпотырды. Ата кязсырт- га калды.Бүл ертецгісш болган окнга еді. Қазір түс яуып бара- ды. Ата қал шорам үйді шыр айна.лып, олі қаңкылдау- мен жүр. Әуелде іштен А к кяэы қпнкылдап. бүған басал •кы айтты.
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-О таіасы  яу. піыдасаншы. Мазамызды алдын гой.-  Шықсайшы бері.-  Үя басып жятырмын гой.Неге бясасың? Бяспаі-  Үрпақ керек емес пе?-  Үрпак?.. Ол не нерсе?-  Кейін түсінерсің.Кейін дегені бүгін-ақболар деп ойласа ксрск, Ата қая өлі қаккылдап жүр. А к қазда үн жоқ. Шорам үй тым тырыс. Бесін ауа Карабалп кеп есікті ашты. Ол шорам үйге беттегеннен-яқ Ата қаз капкылын үдетіп, жетіп кеп еді, Карабаля сескеніп кялды. Кетіп калып, таяқ тауып акелді дс, мүны жаскап түрмп, есікті шалқайтып апімп жіберді. Ақ қаз бастап, үябаслрляр түгел сыртқа шық- ты. Ата каз Ақ қазына үмтылды. Вкеуі түмсық қагыс- ты. Бүл сүйіскендері еді. Түмсыгымен кыдырта келіп, Ақ қаздың алқымын касыды. Қанатын серпіп-серпіп жіберін, аркасын сабалап алды. Мүнысы қүшақтаганы еді.Бүлар біраз серуендеп кайтты. Ата каз еыді аңгарды. Ак каз бүгам сллқын тартыпты. Манаты «үрпак» деген- деріне алоцдайды-ау. Өзге үябасарлар қайтқам кезде, бүл Ақ қазыы жібсргісі келмеп еді, ырқына конбей қойды. Ата каядың сөлнектен ергсинсн басқа амалы калмады.Шорам үйдің есігі ашық түр екен, Ақ қаэга ілесс бү.ч да кірді. Ақ каз торде түрган тактай жеіпікке беттеді. Ішіые сабан толтырып койыпты. « Үя дегемі осы болар?» Ак к&л жсціл ыртыа. жвшікке шыкты. Бүл сонда барып корді: сабаннын арасында бозарып жүп жүмыр бірдеңе лер жатыр. «Үрпак* дегені осы болар?» Қызыгынан ай- ырьш, мүны жалгыз қалдырған осылар гой. Ата каз ыза- ланыи кен, *лгі боэарып жатқанның бөрін тістей алды. Қатқыл бірдене сырт-сырт етті де, түмсыгы жып-жылы коймялжыңғя тиді. А к қаз мүны желкед**н бүре түсті. Канатымен тарный колды. Түмсығы да. канаты да Ата каэга жеціл тиген жок. Қорталақтап жылыса берді. Ер- терек келіп орныгын алтан еэге үябасарлары да орында рынан ере түрегелісіл, ысылласып. айбар шекті. Кнді
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ксшіксе, жабылып талап тастайтын. «Мына қятындар кайтеді-сй?» Лта каз шорам үйдеы қашып шықты. Колыыда таягы бар, Қарабала есікті жабуға келсе керек. <»зі зытын бара жатка нбайғүсты жүмыржонынансалып калды. Вүл мүлде безіп кетті.Ата қаз содан қайтіп бүзықтық жасагаы жоқ. Күнде басін ауа үябасарлары сыртңа шыгоды. Бүл үйірін бас- tan аларып, серуендетіи қантады. Бүрын озге үябасар- лары бір тебе, Ах қазы бір тибс еді. Енді бүган бөрі бірдей < инкты. Қайта Ана қаздар бір болек болып, Ата қаз окшаулаиып жалгыз қалгаидай.* * *Күн жылынып. кок тсбіыдсгсн шак еді.Алгашқы балапандар да жүмыртка жарып тығара бастады. Сол күндерде түқгыш рет Ата қаздык өкелік сезімі оянды.Аулада астмы борснемен кетсрген үлкея нар түратын. Иелері Қарабалаяың memeci сол нардың үстіне қатырма кагаздая жасалган саргьпп жәілік апарып қойды. Аргмн- піа жоне бір ескілеу тымақ әкеліп. жәшіктін касына ор наластмрып кетті. Қолыыа үзынша таяқ алып, пардың бір п ір т ін р  Карябала қонжнды.Жвпіікте жүыыртқодаы жана шыкқан кіл сары үрпск балапандар. Жаппай жамырап. шаиқылга басты. Күннің шуагына талпыыады, коктемяің молдір ауасына қүмар- тады. жеы іздейді. Ш ык ш ы қ... Жсм сүрап жатмр. Бар- мактай гана кішкеыс аяктарына дамыл жоқ. Жвшік ішінде тарп-тарп етісвді.Бір балапан жүмырткадан олжуаздау боп шыққая. Ол ескі тымақта оңаша. Аягын баса алмяйды. Анда-сандя карлыга шыкылдап койып, ол да озінія жарьхк жялгян- дабарекеніыбілдіріпбагады. Үяі жалыныіптм естіледі. Жшіііктсн шыққан көп тацқмлдмн ярасмнда көмескі кялмп жатмр.Налапандардың шық-шык еткен біркслкі үыі Ата кяздын қүлагына өуелде тосын естілген. Бойы үйрсне бастап еді. Сол олсіз шикыл күлагыма емес, кеудесіне
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күйылыи жатқандай корінеді. Кокірепн кернсп барады. Кемершсы аса лыксыгаи елдебір кеуспр толқындар Ата казды гаайқап жібергендей. Ккі лиіын тарпылдатып 6и леп кеткснін өлі де сезбей қалды. Бүл акелік сезімнщ оянум еді. Ата қаз о.іііии түнғыш окелік биіл узяқ ыр ғалтты. Соңғы биі де осы екенін ол, орине, ссзген жоқ.• Ата қаздын балапаыдарына жеткісі келді. коргісі келді, кереге қанаттарын жязыи жіберіп саяллткмсы келді. Нар үстінеекі-үш марте үмтылған. Карабаланың таягы бегтетиейді. Сөйтсе де Ата қаэ үзап кете коймадьі. Үзяқты күы осы маңды шырайналды. Әкелік сеэімі тер беген Дта қаз алсін өлсін билеумсн болдм.Күы санаіі жүмыртқадан шыққан бнлапяндар да көбейе берді, нар үстіндегі қиіал жяішк те екеу болды. содан үіпеу болдм. Карябала күндегі орнмнан тш жыл моды. Балаиандярды аңдмды. Кари қүстан, Ата каздан...Кнді бір жетіден соң үябагарлар да бауырыы катеріп сыртқа шықты. Иесі биыл бүларга дан риза. Бірде-бір жүмыртқаны шірітпсстен, баскандарын түгел балаиан кып шыгардм. Өлжуаздау туіаы үіп тартеуін ескі ты- мякка салып, ouaiua кутіп, қатарга қосты.Бір күні Қарпбала өңкитш каи-қара бірдеңені домл- латыи өкелді. Бүл трактордыц артқы доцгялагыаыц ио- крышкасысді. Шешесі екеуіелгіні күиібойыаралаи, қак жарды. Доп-дөнгелек екі астау жасады. Бөрі дс қаздын камы ексы, игілігін А та каздын балапандары корді.Бүгіы Ата қаз үябасарлары меы балапандарын ертш. сөыді көштей ыргатылып оріске шыкты. Қарабала кас тарынан калмады. Үй сыртындагы кикораіідаи үзатып 
ешқайда жібермеді де. Дөңгелек астаулярын сол жерге өкелш, ішіне су толтырады. Салқын судах оаі де кыл гытты. үябасарлары да қылі ытты. Кейбір иысық бала- аахдары астауга түсіп ап жүзш кетті.Астау басы үлаы-асыр той. Қаз тойы. тіргаілік тойы. Күс атаулыхынатааналық мейірімі керсметқой. Ата мен aim да ортақ, бала да орта қ. Оіейлік деіеыді біл мейді олар.Карябала ыан үгш өкелш, астауга салады. Ол бнлаиан днрдын ж сш . Үябасарлар су ішш, кокорам орып, « қалжн»
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жвуге кірісті. Жүмыртқадаи ертерек шыкқан баляпан дардың дд кеіібірсуі Аыа қаздарға ілесіп, кок орып жейді. Кснб.рі яуызды тырбық біткеы кекорайдың түбіыеы са л ы і і , жүлып алуга олдорі жетпей, боксесі шоикайып күлаіі жатады. Ондайды корсе Ата қалды ц колқа жүрогі суырылыа кетердей, жандармом түмсыгммон демон, түргызып жібереді. Океніц камкорлыгы гой.Лк каз екеуі сагыыысыи калса корок. Бір-бірінс коп үйірсектеп жүр. Түс қайта. баллпандардың кызыгына 6;раз каигаы соц, океуі окшауырақ шыгып кетін еді. Сол шяқта балапандар шырылдаоып, қалдар каңкылдагын, астау басы азая казаы болды. Лта қаз да, Лк каз да түра жүгіріскон. «Н ебоп қалды?!« Үябасарларлыц үш-төртеуі қянаттярын жазып жіберген екен, бдлапандарсонық ас- тына шүпірлесіп тыгылып жятыр. Біраз балапан астау- дан шыга алман жанталасуда, Ата қаз енді корді, үнба- гярляры тілдері сумаңдап, көкке карап ысылдап түр. Қарлкүс көтеріліп барадм екен. Қүзгыняыц тырнагын да иімрыддап кете берген балапан га көзі түскен шақта Ата қаз ызалы қақкылына басып, үша жөнеледі. Барлық үГі қалдарындай Ата қалдыц да үиіу қабілеті дамымаган сді. Сырықбойындай көтеріліп. кайтя қонды. Озгебяла- плндары да коллы бон кетердей жанталасып, үйіріне 
Карий жүгірді. Ана қаздар ойбайласып жатыр: «Кетті- лу, сорлы балапан!»Жүгіробасын Қарабалада жетті. Балалянлардьш жемі таусылып қап, ол соған кетіи еді. Ата қаз жүбайына алаң- дап, үйір караусыз қалған. Тлңертекнен осыларды багыіі жүрген күзгын неме бейгам кезді пайдаланып, шетірск жайылып жүрген бір бала панды іліп окетті. Коз алдын- лп перзеытінен айырылып қалі аныня Ата каз капаллнып еді. Кнді үйірінен үзамады. Әлгі оқиғадян соц Қардбала да тапжылмады. Кок шоптін үстіне қалың бостек төсеп, таңертеңнен кітап оқмп отыргян. Жем таусылганда гана үйге барып келетіи. Кяді жсмді піешесі әкеліп турды.Разенке астаудаы сел үзацкырап жайылса, таяғын шолтандатыи кайырын өкелетіи Қарабала бүларга мүлде жяу о мог екен. Нагыз дүшпан асианнан келді. Ата каз бүгін соны үгыяды.



Ертеңіне Қарвбяляның бөстегівік қасында екі таяк жатты. Бірі вздері күнде квріп жүрген үзын қара таяқ, ‘‘кінш ісікік түрқы қысқа, жүмырлау екен. Онын ноге керегін Ата каз үққан жок. үгуга тырысқан да жоқ.Үш  тортсауысңан қайта-қайта шықылыктап, тапер- тециен бсрі осы мяңдл жүр. Не жакмыдап келмейді, не караларын батыры u кетпейді. Лта қаздың вулеті агтау бдсыпаи мвре-сөре думаыга толтырып жатқан. Кнцет әлдене гүрс ете қалды. Ата қаз селк етіп, Қарабалаға кардп еді, колындагы жүыыр таяқтың үшынан бүрқ ег кен түтін ыдырап, ауаға сіңіп барады екен. Қарабала эудем жердегі озініңтурнигіне карай түра жүгірді. Жердей сдлақтятыи көтеріп алган норсені Ата қаз еыді таиы- ды, манадан бері шықылыктаи жүргендердің бірі. Қара бала оны сырыкка байлап іліп койды. Содан қийтып бүл манга аспан жауы жоламады.* * *Ата каз өміріпдегі ен бір бакытты күидерін өткеріп жатты. Ккі аймалып оралмас, орался да баягыдай бола ллмас күндер еді. Еркіидік өзіне тиген, қазір Карябала да бүларга онша көп айналсоктамайды. Еркіндік тиген соң, Ата қяздьги. шаруасы да көбейді, мі идеті де үлгайды. Реэенке астаулар жяйыяа калган, үйірі үзақ өрістергс шыгады. Ақ қаз екеуі алгаш үпіырасқпн айдынға барып. балаплмдярмн жүздіріп қайтады. Ата кяздың балапан- дерында баска үйірге араласып кету деген жоқ. Бүл ма ңайына келгендсрді айбатымсн ыктыра жүріп, өз өулетін оқшау үстайды. Айдындагы ең жас, ев ызақор, тебе- лескіш «айгыр» осы Ата қяз. Қазір бүган Қарақүс та катар смес.балапаидары да өсіы, үлкейген. Алды үйрек- тей болды. Бір кеэдегі шүпірлегеи сары үрпек балаиан дар бүл күнде қоңыркай тарта бастады. Тынымсыз ши кы лдап, үыдері де эорайы п, кпрлы ққан. Кәдімгі каңкылга үксап келеді.Күз келіп, алгатқы  боз кырау түскен шақта Ата қаэлық үйірі алпыс кяралы казга айвалды.
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Желі үріп манды май ты к орманды алкешн қапырык түтеткен а пт абы жал боны на Ата клздыңберекесім алып гді. Саялар жері жалгыз-ак айдын болатын. Түске тар маса су беті жы.тиды. Ондайда Ата қал теронге бойлап, сүнгіп-сүнгіп алатыы. Сөл-пол свргіп қалатын. Енді, 
мінг, кар түсіп, күті суытты. Орман біткен жапырақтан аршылып, жслді үстаудан калды. Ата каздыц мамығын үйіріп, жарықтык, айналанықбөрінек ызгидм да түра- ды. Ііірак бой шымырлатып, коніл сергітер нагыз суык олі жоқ. Ата каэдың күткені де сол сді. Кеп кешікпей какаган қарапіа да келді.Бүгінгі күні Ата қаздың корсем дсген, тіпті көрсм де- пан к үш емес-ті. Ол үшін өмір -  асыр салар айдын, сауык- ' айранеді. Дөл мынадай сүмдықтары қаисрінекірмепен.Үшарбасын кырау кемкеріп, мең лоң мүлгіген орман- дардан асып кетсрілген қысқы күн шытынай бозарып. күлақтаыып түр еді. Лезде шакытып. аспан торлаган мүнарга сіңіп, керінбей кетті. Жел катты ышқына сога- ды. Қақ&ган суык басталды. Сескелікке тар.маса аяэ күшіне міне түсті.Қораыың есігіы ашып, Қарабаля Ата қаздың үйірін сыртқа шыгарды. Аулага, кар үстіне шашылган жемге қаэ біткен түра үмтылды. Қанқылдмсып, қацқылдасып теріи жеуге дс кірісті. Іцірдсн бергіде Ата каз да ашы- гып калга корок, киш ждрыи жемгс бас қонды. Осы соттс Ата қазды жолко түсыыан естілген төрт-бес оқшау канкыл елең еткізді. Жанүшырган үыдері садқылдап остіледі. Енді гана бас койған жемін тастай боре, Ата каз Каңқыл шыққан жақка түра жүгірді. Мүныц соцынан тарпылдасып, Ак қаз бастаган үмбасарлары да срді. Ви- ылгы жылдыңжемісі -  балапан каздар гаыа жеміыен баска і а аландаспады.Кектемде Ақ каздар үя басқаы шорам үйдің капталын- да сыргау ыл мои жнілетіп қоршалган ашық албар бар оді. Ііосбалипан қазды үйірдонжырыпөкотіп. Қармбаласоы- да айдаи кіргізген екен. Есіпн жапты да. кетіп отырды. Іште балапан қаэдар, сыртта ана-каздар мен Ата қаз шүркырап, каикылдасып кала берлі. Балапан каздар
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сырғауыл арасынан еыртка шыгар спныллу идеи безск- теуде. Сыргауыл жні қагылгам еді, бастары сьійіам жер ден бул күндесеміріп, толысып алған ж үмыр денелер өте алмай, қыл мойыннон кептеліи қпла берді.Ата каз ішрэентгеріие тоигон кауіиті олі анык aiM'apa коймап еді. Лна қалдарболса, үзбей шырқырасып, катты кү^йгелектенуде.Алдан сон Қарабала келді. Бір қолында үзын селебе иышақ ікч і канрақ, екінші колыңда бүларга жақсы та- ныс кара таяқ. Ата казды үнбасарларыыа қосыи. жсм шашылгаы түска таман айдан салды. Бүл жемге бас қой ганда. Ана каздар олі дсалбаржяққа карасып, қадкылын үзбей түр еді. Кенет азан казан шуласып коя берді. Клз біткен жемлсрін тастай беріп, үзын мойындярын кокке үмсмндмрл, шуылдасып кетті.Ата қазенді көрді: Қарабала лшыккя камалган бала- □ ан қаздыңбірін қолтыгына кысып алыи, шорамга кіріп барады. Кацкылдамасыы деп, сүйір түмсыгын уысына жүмырыііалыпты. Ата каздың жүрегі үлкенбірқатерді, перзентінін басына түскен сүмдык халді енді гана сезін- ген. Тура жүгірген колпында. астаудай кеудссшеы шо- рамныц есігінс согыла жаздап тоқтады. Соцыиан канкмлдай шүбмрып үйірі де жетті.Ііптен баллпан қаздың күмықкян қырылы мен тыпыр қяққян канлттарының тарп-тарп уні біралга дейін естіліп түрды. Ана қаздярдық ауық яуык сүнкылдап койпшдары болмаса. Атл қаздын үйірі енді шуылдаскан қанкылдарыы тыйып, тыц тындасьш түрпшдай еді. *Менде язык жок, сенде жазық жок. Бісмілло!» Бүл -  Қарабаляныц дауысы. Өлдеііс сырете калды да, балапал каадыц үні өиіті.Сол күні Қарабала кыстың келге күні батқанша үйірден жырып алып. азыкка атяган балапан қаздардын бәрін де тындырды.
*  *  *Қыстық жармк та айлы түні. Түстіктен жалана соқ- кан үскірік жел бар. Сол желге омырауын тосып Ата қаз түр. Інірден түр. Казір түн ортасы ауган шақ. Мамыгын
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жүлып алардай күшырлана соққан солтүстіктіқ ьмгы рмк желі жанмна жлгыи барады. Қаз орғаныыа сешреді. сумккя да семіреді. Бүгінгі суых яагмз каз семіртерсуык аді. Каабаласының мүндайга тек аяқтяры мсн түмсыгы гана осплдык танмтушы еді. Ата қаэ табандары тоңгпн шакта бірсирагьпі бауырына тартыл алып, сыңпраяқтяп түрпды. Салден соң кслесі аяққа ауысады. Енді тумсыгы да тона бастап еді. мойнын кмслйтя бүрыи ныгына тык ты да, қалын мамыгыня кымтамьш нлды.Сояау қарашадабасталган қасан-кыргын Ата қаздыц бар ііерзентін жалмап барып. жақында гана токтау тапкам . Бүл тек үябасарларымен калды. Осыыау ке.тге гүмы рында Ата каз омір дегеніцізді бар бітім-болыысымен бастян кешті. Ёндігі толгаган зары « үрпагымнмн ялдым да кетоем* деи көксеген тілсгі қабыл болмаган ак шаш- ты аиааыц зарындай еді. • Қаз баласы қасіретті ran адам үлындай сезінеалмяс» дсрсіз. Кімбілсін?..Ата каз бүгін Ақ казынан айырылды. Ак каз өлді!Бүпн бүлар қорага камалмай калыи еді. Ызгырыкка кеуде тосып, суык сай-сүйегін шымырлатқан сайын шымшыыдап балкьш. тетті мүңін орангандан каз біткен калгып кетш еді. Шытынаі-ан карды сыкырлата келіп, шана жеккен «лдекімдер қястарыма токтаган сәтте де бүлар үрікпсген.Бүл келген ауыл-үйдін үрылары еді. Шанадан Оірсуі Карі ып түсті де шеткері түрсан Ақ қазды бас салды. Үнін шыі-apyra үлгертпеді, мойнын бүрап жіберді. Осы к езде айкала күндізгідей жарқырал коя беген. Көшеге бүрыл ган машинаыын жарыгы түсін түрганын Ата қаз, орине, аңгара алмады. А к каздын влімтігіы тастай салып. каракгыга қарай шаба жонелген шанадаі ы екеуді аныккөрді.Ақ қаз калган жерінде кала берді. Канк етіп дыбыс, кыбыр етіп бели Сергеи жок. Кртешне иесі келіп корді. Медеи влгешн білді ме, білмеді мс, ол арасы Ата кизгл беймалш.Ызғарлы желге бауырын тоскан калпы бүл үзак түрды. Иесі шашқан жемге де карамады. Мамыгын
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жүлып алуга Ак кязды үйге алып кеткендедебүл мойын бүрмап еді. Сөско ауа бірак көрді. Сонда барып жалгыэ- лықты өбден мойындап еді.Қаргмс атқыр мына жерден котерілсе, канаты тал- ганша серией бсрсс. Ак қазына жолыкканша үша Серее!.. Үшу керек! Өйткені бүл үшу үотін жаралпиі күс бя ласы ғой. Қаз гой...Ата каз үшыи кетті.Үй бойынан биік үтппайтмн үй казыыын мүншалык ты вуелегенін коргеніосы еді. Өлдо тан калганы ма, олдс сүйсінгені ме -  Қарабала басын шайқады. Қорасыртын- дагы күресінгс шыгып карап түрған. Ата қаз қашан ор- маннан орі асып. кеаден тасаболганша тапжылган жоқ.Ата қаз оралмады...
Н А П О Л Е О Н  А Д А Й С К И ЙӘйтеуір үлгердік а у ... Есет екеуміз купемізгеснді raua кіріп. жайғаса бергеніміэ сол еді, пойыл жьілжып жүре берді. Екінші Алматыыын,келгенгеде. кеткенггде жылы үшыррйтын көнс вокзалы артта калып барады. Эр вагон га еретүсіп, кол бүлгасқан шығарыпсалушыларда сейі- ле берді.Есет кеудешесін шешіп, үстіагі бос түрган төсекке атыа жіберді де, жалмя жан сомкесін ашып, екі шыны сыра шыгарды. Күні бойы соңынан мені салпактатыи. пойыздан калыи ком жаздаи іздегені даосы сыра еді. Cora н ауыз салгаыша жаныгуы мынау.-  Ш ыдасайш ы. Бірінш і Алматыдан шыкқян сон ішпеймізбе?-  Ерунда. Оган дейіы жылып кетеді. Сыраны суықтан ішпеген соң сані болмайды.Бірінші Алматы да да біздіц купеге ешкім огырмады. Қарашаның гонгы күндері, жол кызыгы жаз кмзыгымен бірге кетіп, жүргінші азайіан мезгіл гой. Астыңгы екі орынга жайлап төсек салыи алдық та. бір-бір журналды күшактап қнсая кеттік. «Вокруг светаның* кар ада.мы
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жайлы жазылган тартымды 6ф макаласыыа енді сүгыыа бергем. Есеттіц дауысы оқыс гпыкты:-  Ерунда!-  Не болды, ей? Жылан шақты ма?-  Ерунда! Мынау Наполеон ын. акымак окон. Достары күткарам деп колее, кенбей койынты.-  Него көнбогонін білесін бс?Ерунда! Ақымак болған. -  Есст колындагы журналы мен столды үрып-үрып алды. -  Ойтпесе кір салатын «ебетке жатпаймын доп кісі корги ме? Себот деген мы- нандай, үлксн болады. -  Қүлаіпын керіп кврсетті. -  На нолоон кішконтай адам болган. Былай бүктетіліп жата калса сыйып кетер еді.Нсет қол-аягмн бауырына алып. себетко калан жатуга болатынын да кврсетті.-  Себетке Наполсонныц денесі сыюы мүмкін. наыы- сы сыймайды гой.-  Ерунда. Намысы азаттыгынан қымбат болып па? Мон болсам, кір салатын себет түгілі, коқыс салган се- бетпен де кашаредім.-  Ол Есот омос, Наполеон ғой! Меселе кайда жатыр!-  Ерунда. Акымак болган. Кел, сыра ішейік.Сыра ішін отырып та Есет Наполоонга күйш-оісуін ңоймады. Сырамызды сам жамырагамша сш ірдіх. Сыра да, сез де таусылып, тосегімізге жайгаскаы сод, калын уйкынык ауылына бет койганша Есет ііаполеонды кеш ірсалмай жатты.Қанша үйыктаганымды білмеймін, купеш корней, күркіреген бір зор дауыстан ояндым. Түннін кан шама- сы екені белгісіз. Кезімді ашканда ані арганым -  пойыэ гоқтап түр. Сыртқы баган басындагы шамнан саргыпі сеуле купеге колбсй сүлааты. Есеттін үстіне ещвдердей преу тиміп түр. Мені ояткян осынын лауысы. Апаннан иіыккандай тсрецнен гүрілдеп жететін бірзор дауыс.Педеріце нелот! Әкесінід үйінде жяткандай шалжм- уын...Түр! Үйкысыныц каттысын!Омнса.м да, басымды көтермей көрпе астынан сыгалап жлтырмыы. Ессткетенш түрған -  аппақ шоқіпа сакалы



бар. басы ада ногайша бор', к , бітеу жага ах койлекті н сы р- тынан түйе жүн қаптал киген қазактың келісті бір шалы екси. Есетті қятты мытып жіберді ме, ол басын жастык- тан жүлмп алды.-  Ерунда! -  доп баж ете қалганда дауысм яянмштыестілді.
т Бүл кім-ой?! Неболды?..Есет саскалактап атып түрам дегенде басын үстікгі төсокке оадырмай секты. Таре еткенде не тактай. не бас жармлды ма деи сдім. Одан аман екен, ойтеуір.-  Адмраңдама. Түр, тосегіңді үстінесалып ал.Есот алдындя кім түрганын енді аңгарды. Е< ш  тез жиды. Тоссгін матрагымен қоса орап үетіне бір-ак атты.Аксакал бір бума ак жапыаны Есстке беріл:-  Жлй мынаны. Түсір яна матрасты, -  деп бүйрығын бсріп тастады да. оаі мснің аяқ жағыма отырдм. Отмра берш:-  Тарт нягықды, көститией! - деп. жіліншігімнен са лып қалды. Қолы қатты-ак.Бүдан ері жата боруді ыкгайемз көріп. орнымнан котеріліи, солом бордім.-  Ассалаумагалейкум.-  Әліксалам. Е , жон біледі еконсін гой.Есет шалдын тосегін тез жайгады да, орнына көте- рілігі, жатып қалды. Шал да қапталын шешіп басыыа жастаи, мосісін гаешіп аяққа тастап. ауыр қозгалмп ор- нына қисайды.-  Алла тагала уо-тоборака! -  деп күбір ете түсті.Пойызымыз тенсадсн түстікке карай тартып келеді.

Коегг көп коіпікпей мүрны нысылдап үйықтап кеггі. Шял кьібыр етш коогалган жоқ. қүлаи түскен тас мүсін сиякты. Карі адам гой, ауык ауык кокірегі сыр-сыретіп қалады.Үйкым бір ашылса осы, тян атқанша деқбекшіп, к«ы іліндіро алмадым. Үйьіктап бара жатып аңгарғанмм -  тйкнын агярып атканы.Мон түрганда нқсақал твсепнін, үстше малдасыы күрып, қаздпя калынты. Есетті зыр ж үпртіп, тай  жа- сатып койган. Тоңязыган жямбяг алып, кездігімен жа
30



нырактяп тураіі отыр. Жуыныи-шяйынып келіп. шайгамам де кірістім.Ио. аксакал, жол болсын?Өлей болсыы... Еталып отыр.Үнлі піайын біряз сорпптаган гоңЛой жязылып. көніл «ядмрап, аңгіме кыза түсті. Аксакал қайда барып, не кпргенін баяндап отыр. Өзі Лқтибснің теріскей бір ауда- нмндя түрады екен.Кортілер түгел орыс. Аудан басында сяняулы-акқ а м қ п ю .Кырдан кошш ко л ген жылдары тпсмрқап, ел ішін са- гыкмп ек, балалар жетіле келс, озіміз де үйреніп кеттік.Немерелеріңіз бар ма? -  денмін.Баршмлмқ. Солардың жагдайы гой, салпақтап о< ында келіп жүргенім.-  И о...-  Кртеректе інім бір жолдастарын сағалап, осы жакка кшшп келіп еді. • Қартайіинда бірге болаймқ. қасыма кел • деп шакырған соц, түрган жсрін көрейін деп, өдейі келіп ем.-  Қалай екен?Айтары жоқ. Қазақ ауылы. Түрігі де, дүнгені де казақша сайрап түр. Көршілерімон агайыннан бетер ара- ласып кеткен.• Жақсыда жаттык жок» деген ау. Бөршен мектебін айтсаңш ы , қааакш а!.. Немерелері түгел қазакш а сойлейді.Ой, Алла-ай! Қартайганда туган номере имен ботен тідде шүлдірлеспей, өз тіліңде ш үйіркедескен де бір ксрім ексн- ау! Ақсакал ақырыы күрсінін қойды. Біздікілер түгел орысінд. Қазакшннды қақнайды да. Өзіме «Здрөстидедв» деп амандасады. Інімшң немерелсрі «Ассалаумагалей- кум, атя» деп ауыздарыы толтырын солем бсргенде, ей, бір жасап қаласык-ау!.. Түрған жерлері кандай! Қонак- жайлысын айтсаңшы! Казак іші со гой, ит басыма іркіт тогілін жагыр. Бізде гой. көршіге көрші бас сүкііайды.Ақсакал внпмесін соза келе өз ауылыы тамүкка, інісінін ауылын жүмаққа жякындатып тастады. Қоыак
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бол ran үйлсрінде озі түстас піал-кемпірлсрмен калан озілдесксмдерін айткаыда айран-асыр болады. Әжім да- рыта коймаган ашац жүзі жазыла түсіп, зор дауысымен кеудссіы ксрс ксцкілдсп күліп аладм. Біз қарт адамнын балаша масаттангаиым кызыктяп. қосыла күлеміз.-  Ой-хойІ.. -  деп ақсакал жазык мақдайын орамалмен бірсүртіи втгі. -  Ата-баба заманы-ай!..-  Соыымен көшстіы болдыцыз ба?-Ж о ң !-  Here? -  деппін мен, сасканым болар.-  Ауылдарынынатыжаманекен. «Қысырбие» деген. Туып-осксн жерді тастап, ата бабанын зиратын иесіз кал- дырып, адай басыммен Қысыр биеге квпісем, сүйекке таңба түспей ме? Ж оқ. көшпеймш.Всет « ерундасы н» қонып калгалы «е.. * дсн келе жатыр еді, тізесінен кягып қалдым. Ол жым болды. Өді шде гана тасып тәгіліп отмрған апайтөс ақсақалым лездекушиыи. бір уыс боп жүдеп қалгандай. өлсін-өлсін күрсішп қояды.Коз алды сел дымданып, мүнарта түсіп, мүцпйып калды. Қарияның квқілін ауларсөзді мен сол арадатаба алмадым. Одав бері де неше жмл өтті, елі тапкам жок.Келесі стаисадан біз түсіп қалдык- Перронда түрып Есеттін:-  Наполеон Адайский... -  деп күцк еткен» есімде.
К А Л Б А Т О Н И  Д Е У Ш І Е Д ІМ ...

(Естелік)Қалақ внерінің. қара шанырагы -  М. Әуезов атыплагы теятрды ел-жүртеяінеетенеоаняп, «Әкем театры* д« уш* »*ді. К . Қуанышбаен, F . вм ірзаков. С . Қожамқүлов. К. Кармыоов катарлы ақсяқалдарымыя бвкилық болган сон .С . Майкянова, В. Римова. Ш . Жандярбековп. X . Ьвке- сва сьшдм абзал аналарммыз кара шанырактын касиет- ккесін сақтап калды. Сол түстаСөкен сері: • Ьүл енді әже» театры *, -  деп еді. Сол ажелердін яе кязір катары сиреді.
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1982 жылы Алматы мемлекстпк іеатр жоие коркой еурет институтыныл. 4-курсында окып жүргенімде мен М. Оуезии театрыпын Кіші залында грузин драматурп Jlw.ua Табукашннлидін «Арманымныц ак күсы* а.ты иьесасын койдым. Институттагы үстазым віірбайжаи ига (Мамбетов) театрдын директоры epi Нас режиссер» бо. іыи түрса да маган жеқілдік жасай қонган жок. Спек- тмкльге арыайы буйрық шығарылмады да. харжы белін- беді.Борін дебаетзмалық непзде, жүмыстантыс уақыт- іа аткаруга тура келді.Сол кезде театрдагы оз істирі кауырт болел да, Елена атгы кейуананмн рөлін ойнауга Бикен апа мен Хабиба нпа (Клебекова) келісім берді. Бүл маган кай жагынан да үлкен қолдау боллы.Театр актерлерінінтірлігі мазасыз. Түске депін репе тииияда, кешкі бестен спектакльге келеді. Тыным алуға берілген бір-екі сагатыы жырымдап мен студеыттік спек- такльмді даііындаймыи. Тілектес, Ж үмагүл, ТилсуОеі; сиякты жас актерлермен бірге үлкен апаларым да шлкырган уақытымда сахнадан таоылыг., жан жлгым нам акыл-кенестерін айтыіт, мені аз балаларындай қам- қорлықка алды. Спектакль c o m  шыкты, жеті-свгіз мау- сым театр сахнасынан түскеи жок.Пьеса грузин өмірінен болтан сон. сол елдіц омір сал- ты біраз зерттелді. Грузинше «6атони* -  князь, «калба- тони» -  княгиня екен. Лксүйек кемпірді оіінап жүрген Бмкен апаыды мен Калбатони деп атагі кеттім. Бір қызыгы. ол х ісі де мені «Калбатоаи ♦  дәйтіи . Ер адаыды ♦ оатони» деи атайтынын аптып ем, қүлақаспады.солаи калыіігасып кетті. Кейіы жария заманда Бикеы ана «з омірімен біраз сыр актарып жазды ғой. Мен білгендеіі «Кялбатиии» дспиім. Ол кісі, шыиында да, шыижыр балақ, агүбдр тостін түқымы екен.Хабиба апамнын да текті жорден шыққянын білгеи- меы, екі апамды бір ятпен атамайын деп, ол кісіні «Х абиба Каракбаевна» деіітінміы. «Окемніц атыы сен raua ауызга алпсың» деп алам батасын жаудыратьш.Казактыц еркек-ойелінде өзім керген екі шешен адам бар. Бірі -  Сабира она, екіншісі Бикен аіш еді. Бүл кісілер
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канша үзак сөйлесе де сод қайталауга, бір ойды каузай беретін мезілікке үрынбайтын. Тыной. бейнелі соз, адам естімеген қайдагы ескі мақал, сөз тіркестерін түйдек- түйдегімен тастайтыв. Нагыз дала Демосфендері еді. ІПешеи атанып жүргсн кейбір эамандастарым бүл кісілсрдік касында оніпейін ділмарлар гаиа.Бикен апа шешендігін ауызскі гана емес, қалам кары мымен де танытты. Тырнакалды дүниссі - инсценировка түрінде жасалган «Абай Әйгерім» пьесасы. Пьеса ны түңгыш сахналаған режиссер Жнқып Омаров агама мен ассистент болып едім.Алгашкы жазба дүикесі сахна төріне шыккан сотте Викен апа түңғыш собиін қызыктаган анадай ерскше бір мейіріммен шабыт қүшагында жүрді. Премьерадан сон апаыыз жайган дастарханда тадагарғанша мазмүнды бір кеш өткізіп едік. Казір Викен апам да, Жақып агам да. Абай ролін оймаган Өнуар Боранбаев, Өшірөлі Кенжеси агаларым да бүл дүниеде жок. Жандары жаннатта бол- сын! Жүрекке нүр. жанга канат бітірген сол шырақты саттерді бүл күнде шексіз сагынам.Бикен апаныц60 жылдыктойы «Жетісу* қонак үйінін мейрамханасында дүркірсіі отті. Әбділда агамыэ женітч-і не жырарнады. Қарт ақышшн рүксатын алып. мен де той иесіне арнаган өлеңімді оқып едім. Ол олеңнің қолжазба- смн кейін тяба ал малым, мүмкін шшммпдын қагаздарының арасынан пімғып калар. Онда: Шахмет ага Акан сері мен Біржан салды ц  інісі, сондықтан сіз Ақтоқты, Лойлім шы- рактардмн абысыыы боласыз деп жмрлаганым есімде.Кейін казак теледидарында істеп жүргенімде Биксн апа туралы хабар түсірілетін болды да. редактор Үлбо- сын Айтоленови екеумізді апамыз үйіне шакырды.Өнердегі вресі биік, өмірде кергуі жок, аралас-қүра- ласта да емен-жаркын. тартымды адам еді. Сурет толы альбомдары мен ескі газет қиындыларын алдымызга жайып отырмп, ез омірінін небір таукыметті шактары мен өиердегі асубелестері жайлы сыр таркатып еді. Түсте басталып, іңірге үласкан үзақ кеиесте апамыэ ІИахмет ага жайлм тебірене толгап еді. Ол кісінін есімінін «лін ауызга алғанда анлап, еркелетіп отырғандай корінетін.
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1996 жылы Шахмет аганын 90 жылдық тойын иткізуге Микен шш Кокшетауга келді. Тобыида Жазушылар одагы нмц екінші хатшысы, ақын Темірхан Медетбеков, озінін ү/ш. көрнекті галым Кобей ага бар скен. Көкшетау теат рынд ІІІахмет лганың ссіхгі беріліп, қаладагы той шарила рм лганмн туган жері -  Айыртау ауданывда жалғасты. Юиітен кормей, сагыямскан асыл аианьін тобында жүріп, 
ибілл ағанын 90 жылдыгын топлау да бір ганибет қой.Той дүрмегінін бір толас сетінде, Саумалкөлдегі • Лқтоқты» конақ үйін іқ ауласындагы орыпдыкта •тпме-дүкен күрыи отыргавымызда Биксн япа сөмкесі- и«і бір сурет алып көрсетгі. «Мынау менің Хассвім», -  дсді. - Зіңгіттей аламатболгап гпагындибіздітастапжүрс берді. Аңырап калдым артыыда...Лпамыз сөзін аяқтай алмай, кемссцдеп жылай баста ды. Хасеыді мен білуші едім. Ертеде, мен театр студиясын- дл окып жүрічміімде театрда жүмыс істеген. Сол кезден тамыс едік. Алайда, қяйтыс болгаиын сстімеппін. Аиама коңіл айтып, сабырга шакырдым. дегсимсн, арыстай үлыныа қазасын азалап отыргав қарт анавы жүбатарға амлл таппадым. Сол везде той иелері аудян басшылары мын қарасы көрінді. Ол кісілер келіп. амаы-саулық сүра- гып, тойдыиендігі жоспарымсн таныггырабастадм. Апа мд қарасям, боныи жиып алыіггы. Өлгінде гана жавын 

и з г р н  аналык қасіретін шертпегендей, айыртаулмқ кай- ныларымен емев-жаркыи оңпмелесіп түр. Лпамыз өэін кай ортода калай үстайтывын оте жаксы білстін. Әлгі бір оңдпіа сөтте, мешозімсініп, сөл-вол шертарқаткавы екен.Ергеціве, қонақтар Ллматыга аттаыар алдыкда облыс і * кі мі ві н оры ыбасары, бел г іл і дерігер. елді ң сыйл ы аг ас м Болат Сүлейменүлы кол-косір қонақасы бсрді. Сол күві ппамызды шыгарып салып түрып, мен ол кісігс соңгы рет кол бүлғаган екем ...Өнер жолында шарапаты тиген. амамдай еркелеткен Бнкен апанық арты еліне қайырлы болды, алды өэіне жарық болгай! Жайы жаннаттаы болсын!
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Қ Л С Қ Ы Р Д А Н  Қ Л Ш Қ Л Н  Б А Л А

( Мультфильмы сценарии)Жан-жасыл жалық дала басын аипак кар багқаіі биік тауга кем тіреледі. Мұз қүрсағаи биік шыңдпрлыц т<*сінте үлпадай будак бүлттар калқып түр. Тау етепнде сылдыр лап озсн агыгі жатыр. Өзен жагасыкда көп жылқы жлй- ылып жүр. Үйірпіетіидеястыиаакбоз атмінген жылқы- яіы керінеді. Озсннен атын оуарып түр.Жылкмлар жусап жатыр. Қүлындар енелерін еміп, кейбірі айнала агырсаля гаапкылап, кейбірі тпыбмндап, бәрі бей-жай. Рахат, бейбіт тіршілік байкалидм.Үйірден аулақта, қолыни бвркін алып, көбелек куыи жүрген бала коріведі. Сары канат одемі кобелек гүлден гүлге қонып үшады, бала куалайды. Атынын тіэгіяі түрулі, соцына еріп, шаикылаи жүр. Бала секіріп кобе лекке үмтылганда. аты да секіріп, ойнақтап қояды.Кенет жы.ікмныц үрейлі кісінеуі, түяқтардың дүбірі естіледі. Артыня жалт Караганда: тауга қпрай дүрлігіп шаумпбара жаткан жылқыларын көрсді. Вала аң-таң... Енді гана көлі шалды. Ецістен «рге карай үш кягқыр ек- піндей зымырап келеді. Жылқы солардан үріккен ексм.Қасқырларекіге жарылды. Екеуі тау ақгарына бетге- ген жылкыға карай кетті де. ең үлкеи сүр қаскыр балага карай үмтылды.Нала атына мініп алды да, жылкыга үытылган екі қас- кырлмн алдын-ала тауға қарай қигашгай тартты. Бала екі касқырдын алдын орап таикы лап барады. Ойы белгілі: үш каскырды да соңыня ертіа кетаек. Бала тан- қан бойымен екі кагкырдык алдынан тьга жақыв өтті. Алдпрын.ін ау етіп оте шыккан блляны коріп, олар да бүрылыи сонына түсті. Бала айдалода зымырап барады. Үш каскыр куып келеді. Кн артта манаты балага үмтыл* ган сүр касқыр.Бүлар үзак тапты . Ормандар, көлдер, далада жиі кез- десетіи тас обалар бөрі кейін қалып бара жатыр. Ym қаокыр өршелене қуып келеді...
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Rip мезгілде ллдмңгы қасқмр өлсіреп барып күлады іа , влді. Өкпесі кеудесін жярып шыгыпты, касында бүікілдеп жптыр. Келесі каскыр мүнык касымеч ете шыктм да. сүр каскыр аз аялдяп, ж*-рд** бүлкіллеп жал 
кан  өкиені жүтып жіберді. Кеудесі үлкейе түеті де ша- бысы үдеді...Тагы бір сотте екінші қаскыр да алдынғы касқырлын яжллымен өлді. Сүр каскыр мүныи да «нспесін жүтып «іберді. Кеудесі тагы все түсті. Т һінысы кеңіп. тіпті мтты шлбатын болды. Қүлагын жыммрмп яп. баланын <оңына түпті.Ақбоз ат жан аямяй кследі. Сүрқасқырдя нянаремес. Арялары бярған сайыы жакындап келеді.Тшті жақынднп қв.чды. Күйрык тістер жерге келді. Аузык апіып. үмтыла берген ед і... »гг үрді. Зеңбіректей гүрсілдеген зор дауысты естіп, сүр қаскыр кідірінкірсіі кдлды. Таіы үмтылды. Тагы да тістемскке окталғанда. ііт үрді. Бүл жолы ит дауысы жакынырақ жерден естілді. Сүр каскыр тагы бөгелді. Артынша канта үмтылды. Жлнталаса шанты. Баланы теэақ қуыіі жетті. Тістеугс де соті кен калды! Алайда алп ит тагы үрді! Тьш жякыи паи, бел артынан үрді. Сүр касқыр мүлде бөгсліп калды. Вала бслден асыи. көзден гаДыпболды. Арс-арсетіи үрген ит үні жиілей түсті. Сүр каскыр аз турды да, бүрыльш кейін пмңдады Аулактагы бір жотага жетті. Ьасын бяла ксткеп жаққа бүрып, жата кетті...Манагы бала асып кеткен бслдің артында жалгыз үй бар. Он да Сырттан дсген иті мсн бір жігіт түрады. Ж ігіт аншилықпен айналысалы.Бала шауып келген қалнымен үй алдына жеткеиде, лгынян есі ауып қүлап түскен еді.Қазір бала адшы жігіткс бар жайды айтьш б о л т а . Оңгімесіыің сонын иесінш қасыыдл түрган енгсзердей үлкен талы - Сырттанды шекесінсн сипаи түрып нйтады:-  Сырттан үрмегеиде ол бізді қуып жстер еді. Тістеуге тіпті, жакын калды, -  дейді.Ақбоз ат баланың қасында ентігіп, демін ауыр алып түр. Өнебойы шылкыган тер. Ж ігіт піалдиққан иқбоз атты көріп, кагына келді де, сипал срекелетебастайды.
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-  Сүр қаскыр бүл даладагы каскыр атяулыыық еі мықтысы, сырттаыы, бірак жалгыз, біз көипіз, өрі кай ырымдымыз. Сеніц атың жылкыиыцторесі екен, меыіі итім иттіқсырттаны. Қайырымдыларжауызсырттандь жеңуге тиіс.Сүр қасқыр күла түзде созыла кашып барады. Сырт тан созыла шауып куып ке.іеді. Лралары бірде жакын дайды. бірдеалыстанды... Карем алдарыидабүлдмрагаі алыс көкжнек. Кокжиекке батқалы түрган қызыл ариі күыыің жарты бөлігі гана жер шетінен смгалай қарайды Біртіыдеп батуға айналган. Сүр каскыр баткан күнп карай тежеусіззымырапбарады... Күн кокжиекке түгы еыіп болган гаақта іпауып бара жатқан касқырдыа сүлба сы бүлдырай берс, көрімбей кетті. Күн де батты, қаскы| да жок.Биік жотанын басында бала мсн жігіт түр. Бала акбск атының үгтінде. Сүр касқыр мен Сырттан кеткен жақю үціле карал калган. Каскыр квзден таса болган такті бала:Ага, сүр каскыр көрінбейді го й ... Кайда кіріп кетті'-  Ол күнмеы бірге батып кетті. Енді кайтып келмейді Күннің козі вр бпгкан сайын жер бетінен бір жамандық ты озімен бірге ала кетеді. Танертен үясынан шықкянді бір жаксылыкты ілестіре келеді.-  Алақан, онда мои шыққан күнді елден бүрын қарсь аламі Күнмен бірге жср үстіне жаксылык келеді, алакай -  деп бала куана дауыстайды.Кокжискте батқан күннін, ж үка қыэгылт арайь кілкіп түр. Сол арайдмн аясында Сыртанныц түліась корінеді. Арс-арс етіп үреді. Огаы балаыың «алақанла ran* дауысы косы лады.
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ПОВЕСТЬ



К Е Л Е Р  Ж Ы Л Ы  Ж А З Д ААгка котясын акартына бурылм.«уга тырысады. Тоа ими шыіыи, куні еңкейген аядай ауылына ат үстінен яйішльш бір қнрагысы кс.імойді. Қаряды-ақ, коңілі күла •ми сала бсреді. Жаныка демеу түтар еш кара іаппай мшалатыиы бар. Ата-жүрттын топырлгына кіидігі бай 'ііі и мп иске и сапа л ы жігітке бүдаы асқан ааап та жок си- акты. Үш-терт ж ил бүрыа карлыгаш салғаы үмдай in Iмк тиргатыи аулыіық бүгіш-і кейпі күз роңінем де і үрықсыз сиячты. Карамауга тырысатыны сол.. . . Кнді байкады: Тавсорідебозиырау түссе керск. Ли 
нала гецбід-тецбіл тілшеленіпжатыр. Егін ш өа орылып тогілш біткен. Снрақтагы малга epic кед. Табыиын К и ранг ыр гаоғыыа таман беттетіп салды да. озі ілбіп. гоңына түсті.Линяла ойдым-ондым орман өзірге тондері н жаиырак- тли жйлянаштац болгаи жок Жер-дүние ала тайдын те рігіидей. Ллдыыдаі ысовхоадыдбіртабын снырмнннбас-і .а мал иесі коріабс-йді. Тіпті қүс екеш қүс та үшпайды. Ормлн сыртында сүдігср жыртып жүрген тракторлярдык 
гүрІЛІ естіледі. Қаріа біткен солардыц сокаларына еріп курсе керек.Тізгінді ердін касына і ле салды да. ксрзі етіктің коны- ніындағы кітабын альш. снді соған бас койды. Астындагы < ирен ат қал аяцынан пшатын емес. Озге малшылардың нндігіне үксап өзірпе орқашты бола қойпш жоқ. Деген- мрн. мал сонынлагы күндслікті күйбеңіне коибістік та- ммтып келе жаткан, осіреее, үркектігі жоқ.Олденеден коцілі алабүртыи. кітаи бетіне түрактай «імяды. Ойы сыяяптай бытырады. Аптяйынын қаймак • яткан кызыл күрен шайынан соң үйқысы кашқан 
' р к іл д і еді. Енді квзіне үйкы тыгылып келеді. Кітабын •тіктіц коаіппілп сүгып жатты.
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Кара іздеп айна ласы на көз жүгіртті.Көргені -  бөдонесіэ лалада бейберекет кезіп жүрген бодеуи желшо көркіы алдырган ормандар, алабажалак алқаптар.Аслан күмбезінін батыс бүйірінс аздаган бүлт үйіріліпті. Жсл жотегіно еріп, борі таман орлеп келсді.Табыны козге көрінбсді. Қарлйгыршогына еніп котсе корок. Tan бір жүтылып кеткрндой жым-жылас. Деген* мон, дггбірі қашпадм. Кгінге түсіп кетелі дегон кез емес, несіне сасады?! Өзі де іпокқа жетіп қалыпты. ІІІоқтын бвргі қолтыгыиля үзындыгы он бес қадамдай терок жыра бареді. Жмраны бойлай оскен кендірмай окон. Сабакта- рм ла сорайып ат алкммын қаснды. Бүл жер алаңқайда- гыдай емес, ыктасын екон. Атынан түсіп, ауыздыгын алды да, отка жіборді. Түсаган да, шідсрлеген до жоқ. Ксті жануар кашу дегеиді білмес.Калтасьтан бокі суырын.безібүлтиган мама қяйыкнаіі бүтақ косіп алды да, мсқыргыт жасауға кірісті. Ол қиым шаруа емос, тез бітірді. Бір-екі рет ыскырып корді де. үні шырылдал таза тықпаган соц, лактырып тастады.Жалгызсырап, зорігейін дсген бе, қалай?..Тагы да жан-жагына көз жүгіртті. Өзгерген ештеңе жок. бвз-баягы калпы. Аланла... күлдіы осындай сүрық- сыз күніндо до, кыстя кар қүрсауыида үнсіз мелшиген олі күйінде де Елжан бүл олкені жатырқап корген емес. Түкіліп, жек көрген десвті жок. Жака кергендсй ормаи- дарына таныркай, елжірой караган коздері гаыа есінде. Әр қайыңнан, ор шөптіқсабагыннм қашаы да бір жакын- дық сезеді. Вүгінгі түскеы бозқырау да вз көндлінің ап табынан ерігендой корінді.Жер олі догдіп үлгсрмопті, бусанып түр. Корпете тпсоп отыруга даболмайды. Аркасын қызыл кайыднмң діңіне сүйеп жүроледі. Окымайтыиын білсе де қолына кітабын алды, Хэменгуейдід «Мүхиттагы аралдары» оді. • Маган жалгыздықты үйреткен сен гой, Х э м • деді күбірлоп. Аланда сауын смырда жүргенімдо көцілдірск еді. Ккі табынды торт кісі багамыз. Тоуліпне екі мезгіл сауынгаылар келоді. Күні бойы екі трактор су тасиды.
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Ырду-дырдумен уақыттыц қалай өтііі кеткенін ақгармай қаласыц.Секіш сүмырай иол маган да олі соада жүре беретін см. Ж о, уайымдайтын сштеңесі жок- Енді бір-ак ай қалды. Ар жагыыда мал қорага кіреді.Ойыы тырна дауысы болді. Клжан кайыцнын, тасасы наы шығып, кокке үнілді. Екі тоа тырна үш бүрыш болып тізіліп алып, ж осип барллы окен. Дауыстап о.іеқ айтты:Жаз өмірін, моз өмірін кыскартып.Бара жатыр, Оара жатыр қүс кайтыи...Жирен ат елең, етш қүлагын қайшылады. Тырыалар бүрылыи карагаы да жоқ. Бүл оларды анімен үзатыіі сал- ды. Сол шакта төбесшен қаққы.ідап екі қаз өтті. «Бүлар не гып тобынан жырылыи қалған? Кксуденекеу аснан ды оцаша иемденейік деген болар. Бірінің, канат сусы- лын бірі естіп үшса болды емес ие, бүларға? Махаббат маселесіне келгенде жагдайлары менікінсы жақсы . Бүлар екеу.мен жалгыз. Қасымда Қымбатболса, каз- дар маган қызығареді. Жирен атсен де кызыгарен...»Кымбатсол жазда Омбыдагы медицина инстнтутына түсті. Бүл КазПИ-ге багын сыыады. Қүлады. Қайтып келді.-  Күладың ба?-  Қүладым.Әкесі екеуінің бар сөзі осымен бітті сол күні. Озге жүртқа да іпешіліп түк айтпады.Жаз бойы дамыл кормеді. Ккі сүйрем отын шауын окелді. Бүтады, тскшелеп үйді. Екі кысқа жетердей етіи шоп шаііты. Оны да дөудің, боркіндей қып шошайтып үиді. Кара күзде өскерге шакырылды. Аттануына үш төрт күн калган шакта Бсіккөлден електричкаіа міыді де, Омбыга гартып кетті. Күні бойы екеуі Ертіс бойын шарладм. Кешкі злектричкамен бүл ауылга қайтты. Дел жүрерінде Қьімбатты:-  Күтем... сүйейік... деи, қол бүлгап қала берді. Сер- тінен тайыады. Қүшагын гүлгетолтырып алдынан шык
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гы. Неркес к в зд т  куаныш жасын теге турып. дел бір дшдар өжелердей:-  Таубе... -  деді.Бүл күлді. ол дя күлді. Екеуі косыла күлді. С«з жоқ, бүгія де күлереді. Лмал ме? Вүл атка кондк.Ойлаг түрса, еткрннш бярі коргеи түстей екеп. Ертр гідей түс екрн. 'Огнен омір -  корген түс, ©ткен вмір -  көрген түг* деді бүл күбірлеп. Түсінеи Ввйсял оятты:-  Өй атыннын ауыздыгын алеяйты. -  деді дауыетап.Қппелімде жауаи лйту кяиеріне кірмепті, алдыартыыа сясклляқтяй наряды.Сауын бітсе керек, сяуыншылар мінген машина тер беліп. үзап барады. Тобыл мен Сергеи оз тябындарып екпе агашка беттетіп салып, твмекіиін түтініи будактатя үрлеп, үзенгіьі кагыстырып, катар кетіп барады. Күн етегі кокжиекке коныпты. қызыл жалыны орм«и үстін манаурятя тяринды. Аты темір науадяк су ішіп түрекен, тел түсіп. ауыэдыгын ялды. Вяйся дя бүлардыь тпбынын Тобмл мен Серсеннік ізімен беттетіп барады. Суарып алии, атыныц яуыядыгын галды да, шоқыта жопелді.-  Вайеке. мен де бір идея бар.-  Е ... аш тыгынын. күй стақанга.-  Қазір малды мсн багып кяйтайын. Сіз үйктяңыз...-  Д алш і...-  Тек түнде мені ауылга жібсріңіз.-  Ие, неге?-  Жагдай боп түр.-  Тыныштык иа, өйтеуір?
-Т ы н ы тты қ .
-  К атая  кайтаеың?-  Такгы сауынга дейін қайтам.-  Вопты. Тек сауыяшмлардан бүрын жет.-Ө л ч е , біряк жет. Бір «Барматуха* ала квйт.-  Болсын.Вайсал бүрылып. коска беттеді. Бүл табынмн айдап, екпе агашка енгізді де, орай іпяуып ялдыыпн шықты. Екпе агаштян орі жарты шакырым жерден сыксыган карягайбасталатын. Тобыл менСорсенніктабынысолекі
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алаққайда екен. Ексуі аттарынан түсіп , шалгыыда шынтактпи жатыр. Лттарыныц үзын шылбырларын білектгріые орап алынты. Ж<ц>тыи қастарына барды.-  Төрлег, -  деді Сорсен.Клжаи атынан түсіп. екеуінщортасына етпсттей кетті.-  Длм ауыз ти. -  Сорсен ялдыыа темекі тастады. Бүл біреуін ерніне кыстырды. Тобыл унсіз түтатыи берді.-  Шал кайда?-  Үйықтауга кетті.-  Түсіндім. -  деді Сорсен. -  Мен бүгін ол талды қяты-рам.-  Қалай катырасың?-  Шүрқ етпе. өзім білем.-  Саган жалғып қиын ғой, екі табыыды косып блгайык. -  деді Тобыл гүж-гүж етіп.Елждннык кекейіндегісі десол еді. Қупнып кетті...Ғкі-үш  сагаттан соң бүлар малды коска яйдады. Сорсеи шалдм «кятыря* алмпды. Бүлдрбарганда ол ояу екен. Науалярды цистернадагы сумен толтырып койып- ты. Қаталапкелгга калин,сиыр жапятармагайсоған бяс конды. Мосыда іпойнегі кайнап түр. Дсмдеа те қойып ты. Жуас смырлардык бірін үстап, сауды. Сүтін сүэіп, лоннеккекүйды. Вагондагы столды далаға шыгярыпты. Оггың жарыгымен отирып үшеуі шпй сораптауга кірісті. Клжан ауылга асықты.Ллдыиен козінетүскені агаш ярасылда маздян жян- ган от.Ллдымсы күлағы шалгаыы -  от басында шыркалган өн. Атш іа қампты басты. Селдірорманныңбір кабат ішін ала отырып, алтыбақанга жетті.Бір қыз, бір жігіт алтыбақан үстінде. Кслесі кезекті к үтксндер олирды тербетіи түр. Бүлярдыц алтыбакандя- рынын қүрылуы атына сяк болд бсрмсйді. Катар осксн екі теректід айырба кайыиа колденец жуаи сырык салып. арқан тартады. Мөткссі биік болгми соц. алтыбақан тер- бетілгеи кеэде вуелеп квтеді. Озге жастар от яннала алқа- котан отырысыа, он шырқауда. От тым жарық екен. Біреулерпокрышкаакепжагыпты. Қаратүтіні булдқтпп.
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шятырляп жатқян сол. Жягяляй жыгылгян діңгектердін үстінде отырып ялыи. өнгіме согып отыргяндар да бяр. Бес-алты жігіт жырым-жырым ескі кяртпмен «сака» ой- няп отыр. Алтыбаклн ялацы үядяй сезіледі. Клжан осы* ыын борін тез каряп, шолып шыктм ля. клзбен іздептап кпны Қымбят болды. Баля күндерінен біргеоскен Лклн мл дейтін қыз бареді. Сол ексуі колтыктасып. өнші топ- тын тетінде. отқа жяқын түр екен. Клжан келген бетін- де сүгыньііі отқа жакындамай. план шстіндегі кызыл кяйыцның тасясына токтап еді. Бәрі өзімен-озі, мүнын келгенін аңгарған пенде деболмады. Түн ортасы бон калганы да. ешкайсысыыың қішеріне кірмейтін сиякты.Бір өн яяқталып еді. Сол кезді күтіп түрган Елжян аттан түсіп, жүртқа бой корсетті. Борі мүнымен жамы рай амандасты. Дауысы бір сыдыргы төуір еді, қыздар жағы бүдан он колка лады. Домбыра жоқ, гитара бар окон, согаи косылып он айтып берді. Қашан тілеуіқді бергір Аклнманыд аркясындя сытылып и наша шыккан- ша, бүл Қымбатка, Қымбат бүган жакындай алмады. Ауылдаөскен қылжігіггің жүрт көзшдегі дагдылы қым сынысы. Оңаша шыккан сон сксуі де бірден тілге келе ялмады. Арада иткен алты айгы сагыныш сойлеуге мүрша бермсстей еді. Клжан өз сезімініц тіл байлардай ыстыктолқьш атып м үншалық тасыган күйінбүрыы-сон* ды бастан кешпепті. Қымбатын күшактап алды. Бірак сүюгебатпады. Сөйтіп гүргандакыз мүныңбетіненсүйіп алды. Бүл сасқалактап каллы да:-  Ауылда канша боласық?-  Бірай.-  Аз гой...-  Ив, аз. Сендс вртең жүмыс па?-  Кешке келем гой.Бүрсігүні не істейсің?Күндіз боспын.Қүшактарын жялбаглн калпы екеуі осылай кыскя- кыеңя жпуап қатысты. Бүл батылдянып алды да. қыздын ерііінен үзак сүйді.Бүлдіргені пісксн шыгар? -  дсді Кымбятеолденсон.-  Түтіып түр.
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-  Теруге кяшан барамыл?-  Бүрсігүні.-  Бірінші майлп қайда болдыц?-  Ауылда.-  Моган келмедің...-  Кол тимеді.-  Сагындым...Бүлар ауылін беттеді. Аяңдай басыи Кыыбаттын үііінс жстті.-  Кайырлы түн!-  Қайырлы таң деі-  Қайырлы таңі-  Рахмет...-  Неге кірмсйсің? Тоцдык гой...-  Сені шыгарыіі салаііын д а ...-  Аттандыранын де.-  Аттаыдырайын.Кымбатыв қмтты қысьш біргүйді де, ауылдыгы сылдыр- лаи сокыыаи еріп келген атыньін үзеңгісіие аяқ салды.-  Қош!-  ҚошІҮншесогыи, Байсалдың тапсыріиы «Барматухасын» -  бір жарты Кызылыы алды да, Таласқоңырға бет түзсп, жортыи кетті. Көқілі тасып, аы салды:Ақбол үйдің, сыртынаы аттаидырып,«Қош. қал катан!» дегенің остен кетиес...* * *Ж аздм ц ж ы лы , жарык түн і. Селдірген ақ түбіт бүлттардыц арасыная сүт толы керсендей аппақ ай баяу ілбиді. Мамыражай тыыыіптықты гиырлардыц бырт- сырт күйіс қайырганы гана бүлады. Лекілдеген акжал самал табын жактан жас шалгьшның исін өкелді. ІІІвуІл- дсп Спрсеннің Актесі үрді. Ол оз табынын күзетіп, аргы бетте жатыр. Жүқа тактай вагон на н Байсал мен Тобыл- дық жарыса шыккан біркелкі қорылдарм естіледі. Сөрсен ауык ауык Актосімен «тілгекеп*. үнберіп қояды.
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Орманыан шілдеқоңыэ шырылдады. Үні талып жетеді. Шөпке қонган жүлдызқүрт тым жиі сияқты. Шагаыра- ган жақүттай жарқырап козге үрады. Аспаннан жүлдыз ақты. «Жүлдызым жоғары» деді дүга окығандай күбір- леп.Жүлдыады кокке телміріп жатып, тагы да Қымбатын ойлады. «Казір тотті үйқыыың күілагында жаткан бо- лар?» деді. Жастыгыыа жы іы лми пнлық жарык соулес- інеақмацдаиы жаркыраи. иыгынан түскси колнн шашы тисіы жауып. тыныстаган сайыы қос анарымеы бірге алсіз діріл қағып... Қымбаітың үйкыляғы балбмрлган кейпін коо алдына елсстстті. Сол слсстен коцілі кодімпдсй жа- дыран калды. Кымбаттыы енді үш жыл окуы бар. Соған кпраман. келер жылы жаада үйленеміз деп екеуі свз бай- ласты. Бойдақ жігітке үйлену жайлы ойлану қагаан да қызық, қапіан да тетті емес пе? Клжан да киял гпынмча бойлап кетті. «Мен Омбыга барып жүмыска орыаласа- мын. Потер жалдап түрямыз. Ел қатарлы отау күрамыз. Кымбат оқуыи бітіргесіи ауылга кслсміз. Бомеміэ бо.іа- ды... Бопе? Қымбдггыи окуына кедергі бол май м а?.. Бол- гандп кандай... Е .. .  аитайым баремес пе?!Түчгыш неме- рссіыозіалыпбақпайма?..« Осыныойладыдя,бвпесінің Кымбатқа қолбайляу болмяйтынмна, аптайынмн түнгыш немерееін оз бауырыня басатыныяа куанып га кллдм. «ІПіркін, ҚымбатІ..* дедібіркезде. «Сененартык жантумас, тусатуар-пртылмастыц» озісіңгой сен. Сэндай ексніцді білемісіц?* Бүдон аргы ойының дәмі кайта бастаганын озі де сезді. Қызығы да, іеттілігі де сүйыла берді. Өйткені, соңгы кезде Қымбаттыц жаныыда бүл оэіи-озі комсыыатыыды шыгарды. Бүрыы ондииы жок еді. «Неденекен, ә ?-д е д і. -О қы м аіі қалгавымнан, мал шылыгымнан қорынам-ау, тегі. Алайда, сенід маган ас кақтық көрсеткен жеріңжоқ. Соныңа ризамын, Қымбаіт. Әкем маган «Сырзтай оқуга түс* дейді. Түскім келмейді. Сол, түскім келмейді. «Неге?* деме. Негеекеніы озім де білмеймін».Мойны ауырып қалыигы, ерін дүрыс жастанбаса кс рек. Алайда асты жумсак, тосегеиі Байсалдыцтүгі қалын
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ақ тоны еді. Желкесш смиалаи ориынан түрды. Мүсын бас квтергеніы сезіп. жайылып жүрген жирев ат оқыра- нып қоя берді. Табыныы 'Галасқоцырдың шілігіве иіріа еді, бір-екі «қярасаы келпрі* соыда еніп кеткен бс. ку бүтақтың сырт-сырт шагылганын естід». Қолына бишігіи алып сонда беттеді. Жыныска терен бойламай шстте жүрген екі сиырды қайырып өкеи, табынға қосты.Аявдап отырып Сврсенвің касыыа барды. Ол мана Байсалдын арбасын сүйреп өкелген. Екі аягыв екі жяк- тауга аса салыв, соыын үстінде жатыр екеы. Актосі шо- киып аяқ жағында отыр.-  Әй, келген қонакқаорынбермейсіңбе? -депСврсен итін ыүқыс калды. Ақтос секіріп жерге түсті.-  Итхн акылды-ау озі, -  делі бүл жайгасьш жатып.-  Кейде адам сиякты.-  Ойпырым-ай. ө!-  Рас айтам. Кейде Тобылга үқсап, оодлецтенш кетеді.-  Ит кезінде қандай?-  Иткезіндекапысы жоқадал... Қой, қыртабермеиш, сдан да жягдайыңды айт.-  Не жагдай?-  Қашан үйленесің?-  Ендігі жылы.-  Ы һчі. -  деп, Сорсен аз-кем үнсіз калды да: -  Тыңда, -д ед і соідеысоц.-  Иө, - деп калды бүл да тыыып.-  Мен сенен бір көйлек болел да бүрыв тоздырдым гой. Өрі досаыз, шыи акылымды айтам: сен осы жаадаи қал- дырмай үйлен.
-  Here?-  Here дерік бар ма? Кндігі жылы дегев бос соз. Іс емес, сез Ьы.тгыр Нүргүл екеушіз де еыдігі жылы үйленеміз дсгсмхз...Сорте»? кідхрш калды.-  Ол биыл оқуьлі бітірді. - Тагы кідірді.-  Білем іч»й, -  дсді бүл ын.гайсы-данып.-  Білсен сол, қазір күйеуі де, балагы да бар. Меиі то титып кетті. Ендіп жылы жылы сен дт тотиясық.
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Клжан шындап абдырап кал л и .-  Кой ш и, -  деді музыка баска сез туспей.-  Мен де былтыр акыл айтклндарга қойшы дегем. Қой десең, кояйик. Үзак уақытекеуі де үндеспсй калды.-  Биы л 6ІЯДІН ауылдық кырманы жабылады деген сиз бар. -  деді Сергеи бір кезде.-  Онда не тур?-Қьтботтыңокесіотызжылданбері қырманшыемеспе?-  Болса ше?-  Қмрманды ж ап са, бүл ауылдан көшем дейтін көрінеді.-О ш ейін кауесет шмгар.-  Мүмкін. Біряк қырманнын жабылатыны рас. «На- дежкаға» кошіріледі. Ауылдан қырман кеіпсе. «кайын атанның» да кош in кетуі гажап емес.-  Омбмнын мединститутын копііріп өкетер деймісін? -  деді Елжан квдімгідей тмрыгмп. Сорссн карқылдмп күліп жіберді.-  Ол солай ғой. Бірақ Омбыда жігіт жоқ дсп кім айт- ты? Біздей малшылардың көкесіндей жігітгер бар гаы- гар. Солар...Серсен канша зілсіз айтканымен де, свзі Елжандм бу- лықтырып жіберді.-  Қыртпай отыршы, -  деді бүл түтігіп. (Зероен ацырып калды. Аң-тан боп, бажырая отырды да, калтасынан те мекі алып түтатты. Содан қайтып бүған аузын аіппллы. ПІалқалай кетіп. темекісін бүрқыратып жата берді. Бул мелшніп отырмп калды.«Сол жаздагы ақымақтыгым ай!» дегеыде Елжанның есіне осы онгіме түсуші еді. Сөйтсе, Сөрсец мүныц бола- шагын әулиедей болжап айтқан оксн-ау. «Кыңыраймай сонмн тілін алуым керек еді» деп бүл кебш сан рет күйінген. Күйінгенде: «Сол жалдагы анымактыгым-ай» дсйтін. Сол жазда жайылын жүрген жирен аткаталасып, зоотехник Сек ішпен жанжалдасып калды р о й . «Жан жллдасып» деген жукалап айтканга гана, айтпесе екеуі шындап төбелесті. Жиырма бір сауыншы мен уш мал- шы куп. Кінолі Секіш . Блжан емес. Өуелі боқтагам ол.
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бүл емес. ©уелі кол жүмоягяи ол, бүл емес. Аллйдл Секііп бяр яілін кейін көрсетті, зорім койін төкті. Мүыьінсоңы ИЯ шыряқ Я-ТЫП түсті ДР, якмрм Түмрн облысындягы от* гонга жібертті. Оттонның жягдяйыня ризя болгян мял- тыны бүл ауыл білгсн емос. Сороеннің лйтқаыы булжы мяй келді. Қырман жябмлмп, «Нядежкагя* көшірілді. Айналасы бір жүманык ішінде мүның «қяйын атлсы» кошіпкетті. Бүл бярмаган алыгоблыскя. С)л ол ма, киып тпген; соя: Қымбят Целиноградтын мединститутына яуысты. Бүл жлйдын барін қяря күздв, отгон сүргіні тау- смлғян c o r  біряі; естіген Ғілжян птындап өкінді. Оңяінядя козіна жяг ялгяны да есіндс. Кымбятьтмен осбілгелі бірге 
ө с к р н , решен тяня гүйген Кымбагымен копггясл ялмады. Жүзін бір коріп, қолын бір бүлгяп калуга да оддісі болмя- ды. Содян бер' корген рм ро . Бір жылдай хят ллысмп түрды. Соқгы үпі-торт хатынл жяуяп болмагян сок. бүл дя тый- ылды. Үзынкүлақтан естіді, түрмысқя піыгыііты. Балясы дя бар д р й д і .  «Кімге тартты р к р и ? «  д р п  калды да. озін- 
ө а і  кгкетіп мілрс р т т і . «Кімгетарттыекен... Мал сон.ындя жүріп «кош* друге жарамягян слгян тяртушы ме еді?* Қандыколдін гпыгар жолыиың оң қянятындпгы жал агаиіқа күрылгян алтмбякан. Қымбятпен сонда баргаііы, бүл күндррсігін кісі багындай қара күлмпқа күэеттіріп, шатырын бооторгайгя үя қып берген ескі клубка, рядио- ляға «Сарафанная молвякы» қайта-кайта қойлырып би- легендері. билеп жүріп тілсіз тілдескені, кообен аймаляс- кан соттері. түн яуа үйіне шыгарып салгян соттері... борі- бврі р с і н р  түсгі д р  жүрргі сыздап Кымбятмн гагынды.Үнжыргасы түсіп, күлазып калган скен, серпілгісі келді. Атын үстап мінді де, тебіне беріп, шауып кетті. Шапкян бойымон ягашы сслдір Караяйгмр шогын тіліп өтіп басына гпыкты. табын жок. қара жолгя түсіп алып, безі бүлтиган кіл қлйынды орманды айнала шапты. тірелгеіп -  екпеагапт. Содан о т к р н  сон барып, р к і шякы- рым жердегі үйоцкілі орманга еніп бпра жаткан кызыл оиырдын карасын козі тпалды. Солай карай бет қойды.Үшына тярамыс кяққян сегіэ өрм« битігін  жыланша ыгқыртып отырып, тебіне беріп, малый қайта беттотті.Г»І



Алг а тым шы ганда и кегкен бес-алты снырды түяқтарын сыртылдата куган бойы, меймілдетіп океп. табыыга кайта к осты. Өэі ілбіп, соңьіна түсті. Тагы да қүлази бас- таган соқ, кендлін кетергісі кеп он салды:Шырмауық шыгарында бас тартады,Біздід ел ертс жайлап, кеш қайтады...Тандниы кеберсіп, сусаи калған екен, канжыгасын- дағы қү.тын жярғак торсықтан тосап жүтты.Бірауық асііанг а кез жүгіртіп еді, күн көрінбеді. Қор- гасын бүлт іргесі оериілместей түтасыи алыпты. Жерде бүлк етпестен саңылаусыз олі көлецке жатыр. «Бесін аугаы шақ ау* деп уакытты молшерледі. Оріске сағат тауып шыгу машыгында жоқ. Өэінің қазіргі үзеагі жол дасы Көлбай аксақалдың «Сагатка қаряп бакқан мал се- мірмейді• деи айтқам сизіне бүл ден койіан.Малды ауылга апарып суарсам ба деген ойынан лезде айныды. Айныгаыы -  кол созым жердс жатқан Қаыды- колге кеаі түсті. Қандыкол влдеқашан суалып кеткен, бірак ертсректе қазылган ескілеу котлованы бар еді. Діттегені сол болды. Өрі кол орны бітік шалгын. Жерінін жарыгы мен оынсығян томарынан сескеніп, ешкім шал- гы салмаушы еді. Қалың кау сіресіп түратыы.Жер таоаны қүргақ кеэде бүлардың табыны осы Қан- дыколде болды. Күи суыта ауылга жакын ірге аудандар- га да ай жарым меэгіл өткен. «Оты шүрайлы ерісті мал үмытиаиды» деуші еді Колбам аксакал. Рас ексн, табын- ның басыь бүрыи, гуспялдяп жгберіо еді, қалыи сиыр Қамдыколді бетке алыи снтелеп берді.Осы Кандыколдінбойындя ертеректе «Жеңіс» дейтін колхоз болган. Қүлдырап тарал кеткеніне дс он он бес жылдай уачытотіпті. Клжанныңбала кезі еді. Біраз жай ойтсе ге . есінде кялыпты. Үмытааса, вуелі «Женістін» мектебі жябылды. Содан отыз шакты бала корші ауылга қатынаи оқпды. М үнымен бір сыныита оқыган Лрыстан деигін сүйкімді караторы томпак бет бала бар еді. Сол бірдеокесшід колік жібергеыіи күтпестен ауылыма жаяу
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тартып кетті. Ауэынян уыз домі кетпеген тогыз жасяр саби үл үйін сагынбай түрсын ба?! Арыстан ауылдан шыккапда лекіп түргам сырма боран орекпи кале коз бай лар шамағя жетеді. Бала адасалы... Сібірдің алагай да бүлагай ессіз бораыы үш күннен сон солыгын басты. Арыстанньінелігі екі ауылдмң арасын калқалап. колде- неқ жаткан Үйкүйген тогайынан табылды. Сол оқигадан соцталай адам «қыстын козі қырауда» демей-ақ, бүлар- дмн. ауылына Кыэылқайынга кошіп келді.('ол жылдын жазында «Жеціс» колхозы данкынан лйырылып. Кызыл кайыцның фермасы болып кала берді. Күзде қырманы көшірілді, колонкасы да істен іпыкты. Ауылдыц іргесі түрілді, керегесі кертілді. ол да епгтене емес-ау, шанырагы ортасына түсті ғой. Ойлап түрса мүнын ауылыныц да іргесі түріліп калыпты. керегесі ксртіліп келеді. Огы өпткен соқғы күынің болдыргысы жок. Колынан келорі жоне жоқ сиякты. Бір кездсгі акшацқан яумяқты аулыяан бүл күнде елу тякты-ак түтін түтейді. «Неге бүйтті?» Осы бір ой квптен бері мүнын жанына кямшыдай тиіп жүр. Мүидай к езде Ел- жан өзініц ауылда түрмайтын ауылдастарын еске алушы еді. Оқуди жүргекдерді түсінуге болады, «Иттойган же ріне» деп. ыопақагын жат елден іздеп, ата жүртта табан тіреп қалмагандарын бүл кешіре алмайды. «Ауылга кайт» деп үгіт айтып та кврді. Қүлақ аскян ешбірі жок- Кейбіреуі мазақтап күлген.Үзақты күнін сайын далада жалгыз өткізсті н ядямнық санасына ыелср келіп, не кетпес дейсің? Клжаішык ойы да әр өцірді бір шарлап, ақыр соны «жүртқа үлып кайт- қан ойдың» кебіы күшатын. Қазір дс ойдан жалыкты. Жарылардай іпгі пысты. Шоқытып отырьш котловянныи лөніне шықты. Көл табанында жайылып жүрген табын- ныңеытелсген сабылысы байқалмайды (от калыңболган сок гой), кайтып ол жақка аландамады.Кермек ой ооін обден кажытса керек. Соқтыгярт каре таппай, дол бүгінгідей жалыкқан свті жоқ шыгпр. Атын сауырлан жіберіп, біраз күйгытып алгысы кеп еді, жи- реннідобальиіан қорыкты. Ырымнімлдмгы елден бетереді.
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Доң басы идя түрыи айналаі а таги да көа жүпртті. Жарты лай жалаңдпі ормакдар мсн жартылай жыргыліан дала иыд сүркы тоят аларлықтаи емес ед). «Нпырым-ау, -  деді дыбыстал, -  осы өлксде жырты.імагаи тулактай жор калар ма «*кен, бярабара?! Ой, калмяс! Тлкардьіқ беталысынан ссскенем» деп агрономды осшс алды. Секіш сиякты ол да мүның жиі қақтыгып, кырбай кеп жүргек адлмы.Сол бір жылдың жялында бүл Тақармен де твбглесті гой. Төбелес смес, майдандасудан дабүл кашпас еді. ама лы қайсы? Сол окигя Блжанның жүрегш канжардай тілгілеген. Есіне алса. ескі жара өлі де сыздийды.Таласкоқырдан өріректе т  түмсыгы өтпейтіи бір 
жыкыс ормам бар еді. Ішінде қотан яумағындан алая 
қайы барекек. Оган міараржалгыл жол сокнакқа табын нан боталяп кеіксн смырын ізлеи жүргея кеадейсоқ тап 
болып еді.

Соқиаққа түскен бетіыде еитеи жүрексініа калды. 
С уйтсс де, ат айналуга келмейтін калыңга бір енш кет 
кесш, оз бойынян тауекел тауыи, тарта бергек. Орман 
шецбері калыя емес екен, аланқайга тез шыкты. Ііүл ира 
ның шалгыыына шалгы тимек түплі, жан аяғы блспага 
нына да талай заман өтсе керек. бгдулрдан келер қалын 
қау сіресш түр.Атын тебіне бсрді дс, тізгінів калт тиртыи, токтап қалды. Күмыры бүлай коркьш көрмегеы шыгар-ау. жүрогі тулап, қүлагы шыңы.ідады. Көліне биік күмбезі бар, торг қүлақты мазар түсті. Одаы орірек биік бір үй түр. Бүрыльш nu, шаба жөнелуге де ойы квииеді, салден сон бойын жия бастады.Еядіадгарды каңылтырмсншліырлаганенсгліагаш үйдіңтоз-тозы шыгыптм. Көптеы иссіз калса керек. Toy- екелді қайық етгі де, жнренін тебшш кап, солай қараіі беттеді. Маларга ж р г ш  тоқтады. Күигеы кірпшітен калан ган екен. Лйналасыы сабагы биік сасыр комкеріпіі. Ат тан түсіп, ішіне кіруге доті жетпейді. Шллдык баласы емес пе, ептеп ескіше кара танитын. Ақшадкин күлпы тастың жазуын окыды. «Омар Ксенүлы. 1918 жылдық шілдесіиде кайтыс болды. Руы -  Уақ. Шоға» денті.
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Клжан вкесііісн, баска да конекүлақтардан еспгснін жалып жүрушіеді. Омлртуралы жинагап деректерідобір доптерболатым. «Омардың үш жүадей жылкысы болган. Қажыга да барган, болыс та болган». Заманында аты жүріп түрган адам. Өзін сонау бір жылдары «көлік бер- медің* дсп Кольчак өскерлері атып кеткен. Жалгыэ үлы Солім окесінің басына бүл тоңірек кормеген мазар орнат- қан. Ідіріс қажы оэ кыстауынмн қаеына жерлснді. Үлы Сөлім бар малын кедейлерге үлестіріп берген. Осы елде алгаш мектеп аіпкан алам. Қызыл Армия катарынла со- гмгка да катыскйн. Омар мен Солімге байллнысты басқа да коп жайды бүл окесініц аузынан жазып ллган еді.Үйдіқ іргесінде шорам ба. кора ма, вйтеуір. бірдеценің қираган үйіндісі жатыр екен. Терезелері колденеқтак- таймен іпегелсніпті. Үй шатырм бүтін болса керек, іші күргақ корінді. Ауызгы болменінтвбесінде коне тас шам ілулі түр. Аргы ссік жабык екен, ашып кіруге Елжан ж үрексінді. Үйдін күрылысы да, әшекей-орнегі де Елжанга таңсық корінді. «Агаштан да мынандай үй ся- луга болады екен-ау* деп ойлады. «Қалай сактаган двоении?!» «Бүл үйде отыл жетінші жмлга дейін Свлімнің взі түрды » деугаі еді. Ү й . өйтеуір. күтімсіз болмаса керек.Елжан ертеңіне Омар кажыныц кыстауьгаа Сорсенді ертіп окелді. «Осы ксрвк-ау» деген бірер күралдарын ди сайлап іііы гы п  сді.Сөрссн Клжаннан гөрі батылдау корінді. Ауыз үйге кідірместен, аргыбөлменіцесігін жүлкыи агаты. Қолша* мын жаркылдатмп. әрі отті. Бүкіл болмевіц төбесінен тас там  салбырайды. Төргі үйде бір аягы сынган сүйек ке- реует түр екен. «Омардаи калган жалгыз мүлік осы бо- лар» деді Елжан.Екеуі амалдап тобеге шыкты. Шатырдың қакпагын дагы кос жүдырыктай қүлыптыц попіымы бүларга тан сык корінді.Елжан зеректілік тпнытыи:-  Мынау Николай заманының қүлыбы гой, -  дсді.-  Қой-ей! Бір орманшытүрды демии пе ец? Николайынесі?
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Сәрсен күлыпты балтанын сыртымен бір үрды.-  Тиме, СЫНДЫРМА.'-  Е , ееге?-  Экспонат қой.Сөрсен тосын сөэдін байыбына бірдеы бармаса да. до- пыкын квнілін кимаган болуы керек, қүлыпты жлиына калдырып, қақпақтың тоспасыыаы үрғылады. Ескі ше- гелер үдеген соққыдан үзіліп кетті де, бір шеті қикай- ьш, тпатырдың қакпагы салбырлп қалды.Екеуі ішке түсті. Тебе ойылып кетеді дейтіндей емсс, табаы асты ммгым корінді.
-  Сандьіқ! -  двді Сврсеы.Сандык қүлыптаулы екен. Клжан «Е!» деп үлгерген жоқ, Сорсен саңылауга балтанын жүзіи тыгып, оқыс ба сып калғанда, сандықтоспасынаыашылып кетті. Елжав капеліыде аузына сел түспей абдырап қалды.Сорсен жайбарақат:-  Экспонатна тигем жоқ, -  деп сандықтық қүлышла- сын нүсқаганда, бүл еріксіз күліп жібсрді.-  Сандықтыц ішівен касын күмістеген ер меи айтық- ты жүген шыкты. Быкыган ескі кагалдар корінді. Серсен кольга сүгыңқырап жіберіп, кагаздардынарасынан шын жырыы жарқылдатып тагы бірдеңені суырып алды да, қуана дауыстап жіберді:-  Оһо, медальон!Елжан тагы да зеректік байкатты.-  Медальон емес, бүл болыстың знагы.-  Бүл да экспонат па?-  Эрине.Қағаздардын астынан жоне бір экспонат табылды. Мүкыгы киіктіңсирагымен саптаган дырау екен. Сабын да өдемі оіпекейі бар.-  М үнын борін Қызылжардың мүражайына впсіэемі л бе.ай?-  М үчкін... -  деп. сел тосылып түрды да. Елжан осы сет басына келген тын ойын айтты. Мүмкін, осы үйдін езін мүражай қылар... Сойтіп үгынмг жасан керсек қайтеді?Бір жетіден соц облыстық мүражайдан комиссия келіп, экспондттарды қабылдады. • Үйді мүражайга ай-
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нллдыру моселесім ақылдасамыэ. ш ешеміз. жалпы перспектива бар» десті.Содан соц Елжаи ескі кыстауга жмі согып түрды. Малым да кобшеосытүскл жаятыы. БіркүвіСөрсев, Тобыл, үшеуі келіп бейіт мякдныныц шебін шапты. Аймаласы тазарган соц ескі мазардык кодімгідей ажары кіріп калды. Қыстауга арба жегіп келе алыайсыц, жолы кысылыа. Әйтаесе, алаңқайдыц төбін шауып, тасыи алса да болар еді. «Ертоқ үйді мүражайга аАвалдырса. жолын аршиды гой» деген бір үміт Ылжднның кокейіне үялап калып еді. Сол үміті алдамяды.Малин қыстаудыц алдындягы окне агашка қаптатып can, етігінің конышыіиягы кітабынпбас койганы соледі, күлагына мотордық дыр-дыр еткея біркелкі сарыны жетті. Жазбайтямыды, «Дружба» ток арасының даусы. Кыстау жактав келіп түр. Кітябым кокышына зытыра can. жиренге камшм басты.Қыстаудың, алды қаран күрақ. Ж үк матимасы мсн• Урал* мотоциклы гүр. Колеңкеде, арбасынын касында Тақардын кацтарулы кара аты түр шыбындап. Жетгсегіз жігіт іске кірісіп кстіпті. Тар сокпақтыд екі ервеуіндегі калын жывыс үстарамен қыргандай күлап-сүлап. ждпы рылып, кейін қарай ысырылып Оарады. Жіпттер лесхоз дыңорманшылары екен. агат кесуге матыктангавдары көршіп түр, он кеэедей сүгыва бойлап барып калыпты.Атын отқа жіберіп. дөліз тврізденіа калган куысқа кіргеы бетінде ангарғаны сүлал жатқан кайыц. теректің арасынан ескі жолдын кос тябаны сміс-еміс кврінеді екев. Коп жыл адам жүрмегеи соқ. жол бойына иттей күииктейтін жабайы агат сіресе каулаи о с т  кетсе ксрек.• Ten үйді мүражайга нйналдыратын болтав гой. Өйтпе- се жолды аршымас еді. Несів айтпсың, бүл бір керемет болатыв болды. Түрган жсрі ауы.ідав алые та емес. он бос ак шакырым. Мүражан ашылган соц жол да, асфальт та салады. Келімді-кетімді кісілер көбсйген сон басіпылар да ауы.ідың корківе бей-жай карай коймас. Ө й , несін ай тасық. бүл бір керемет болды! Ауылымыз енді коркой сді...»
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- Э й , Клжанбысын?Мүны твтті қиялынан ажыратып окыс шыккан. оғаш іау  шыққан дауыс Таңнрдікі екен. Ж үк машпнасы сол аріректс, мама кайыцның квлецкесіндеотыр. Касында гысы -  лесхоздын учаске бастыгы Әуелбск. Өа ауылда рынық жігіті.-  Бері бас, бері! -  деп мүны қасына тақырлы. Әуел- бек катардагм орманшыдан өсіи, учаске бастыгм болға- ны былтыр еді. Содан бсрі үстінен формясын тастамай- ды. Фуражкасыиың күнкагарьі жлрылып кетгі. Вояуы оңган кителінін түсін аңгару киын. Кгербозгылтжасыл. көкшіл кара, актулан қызыл дейтін түс болса, сол Өуел- бектің кителінін түсі.Кірпияздау Елжан Тақардың былжырап, терісіне жа бысып калган кір-кір нейлон койлегін де кврмей конган жоқ.Екеуіиің алдынднгы газет -  дастарханда орта канистр сыра, ортайган арак, сарымсак иен колбаса, рахаттаныи отыр екоы.Неге екені белгісіз, ежелден-ак Елжянныц Такармен жүлдызы карсы. Ол да мүныц өзінс деген ішш сезеді. Әуелбектіңопсрбақандыгына мүсіркей қяраса да, шолақ- камшмлыгын бір түйремей калмайіын. Казір де солай болды,-  Сиыр багып жүрсің бе? -  деді Әуелбек кастарына та ман өріп кеп калган сиыры да, жайылып жүрген атын да көріп отыр.-  Ж ок, жылкы багын жүрмін.-  Қой, мынау сенің сиырлярын гой... Қайдагы жыл қы? Көріл отырмыз гой.-  Ендеше неге сүрайсыз?Тақар мырс еткен болдм.-  Алып ж ібср...Сонм айттм да, Әуелбек те ыржнып күлген болды.Дружба моторының бір сармнды дырылына үшеуі де аз-кем күлак түріп отырысып қалды. Сықырлап, ыңмра нын, аһмлап, боздап. қүлаган агаштардмц үні де келеді күлакқа. Кей-кейде адам даусына да үқсап кетсді.
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-  Жігіттер кал nit, в? -  деіі, Әуелбек Такарга бүлдаыабір карал койды.Ол к езде Елжан да басқалар симқты малд ы сагатымен өргізш, сагатымен жусататыы. Байқаіі отыр, кешкі сау- ынның уакыты тлям қалды. Онық үстіне Клжан мал боз- даса да, агаш сынырлап боздаса да кои шыдай млмайтын нөаік емес пе? Оіыра алмады. Мал дастмрханга беп-бсре кет шашылгаы бауырсактай ор түсқа оріп кеткен малы ның бас аягыы жиыи, коска беттеткелі орнынан түра берш еді, Тақыр:-  Сен жарадық! Сонхолдын жиырма бес іч-ктар жсрініц коли ашып бердщ. Наградил мойнымда, деді.Шала койіп Ылжан ол создердінбайыбына барган жоқ. ецбепн багалагаыына ризашылык ииіаратын жасады да, атына мініп. жүріп кетті.Жаз басыыда үга күи толастомай төгстін « лақ сүмбіле* аталган ак жацбыр ксше іцірде басталгаи. Содан бері тынган емес. Ойиақтап қүтырып ала жвнслмейді, тыныс- тао солыгын да баспайды, тактай вагошіың тибесін бір леппен сабялап түр. Малды түнде бүл багып, күыдізгі оріске Байсал кеткен.Коз шырымыы алсам ба деп еді, кысқы кеште окесі айтатын киссадай үліақ сарыл үйктатпады. Не жаткаи емес. не түрган емес, өрі-бері доцбекшігеннен де жалыга бастап еді, тапкылап Серсен келді. Ж үрісі тым суыт көрінеді, су отіп кеткен болар. Түтін жүтпаса мүрнын күрт жегендсй болатын Сөрсен, темекісі таусылып кап. жауынға ңарамай, өрістегіТобылдыңартынан кетіп еді.Сорсен вагонныц есігін серпе ашып. кайта жапканда жаңбмр үні бір сарынмен бсзілдеген жорга күйдің окыс орекпи кап. басылгандай үдей беріп, кайтадан оз сары- нына түсті. Сол сарыннан жанылмай сабялап берді. Сорсенніц үсті-бвСЫ малмандай су. Ктек жеңінен copra лап. вагонныңеденімен жыланша жылжи жонелді. Жак жүні үрпиіп. жүзі бозармп түр. Үрей мо, реніш пе, ойте- уір, бір қобалжу байқалады. Киімінін суын да сілкімес- тен үзмншп тактай орындыкка отыра кстті. Бір жайсыз сөз комейіие кептеліп түрган спяқты еді, лақ еткізіп су төккендей актяра салды.



-  Мы на Тлхяр жынданар, ой! Қыстаудыңалдыв жыр-тми жатыр... Үйдінозін...Бүл Елжмнның күтпегев сүмдыгы еді. Күтпеген сүмдықтың күтпегев сокқысы Елжавды толкындай үрып шайкап жіберді. Орнынан каргым түрып, куртка* гы мсн күлпорасын жүре киіп. вагоннан серпіле шык* ты. Ыктясында түрган жирен аттын яуыздыгын салуга да мүртасы келмеді. Иесініц ала ботен ширыгуын сет- ген жирен де аягы ілігер-ілікпестен ата жөнелді. Ойы ток* тай қалгандай. Бяр санасын. өне бойыи лүлей екпін 6и- леп алды. Езілген май бятпақтыктайгяктыгыкя да кара- май, түяғы бүрлі жирен де қүйгытып келеді. Қареы ал- дынан үзын кос арба еүйреткен «Кировец* тракторы корівді. Тиегені ескі боренелер, шатырдын коне қаңыл- тмры. Түсына келіп калган тракторды тоқтатпакболып, колын сермсген еді, тракторшы мүаы табалагандай, газ* ды бір басып жіберді де, аныратып оте гаықты. Шүбалаң* даган кос арба шалшықты жерлердс бүлғац кагып, би* леп барады. Дүшпаннын мазағындай көрінді. Бскі үйдін боренелерін емес, Елжанның колка-жүрегін суырын акеткевдей. Көп т« емес, аз да емес, осынау гүмырында rau бүлай долданып кормеген шыгар. Жирен аттын сау- ырын камшымен кеміпксміп жібсрді.Суокана «Қазақстан» тракторын жаэбай таныды. Лдырбек кекеттікі. Ол Тақардын балдыэы, Клжанмен түстас жігіт.Аланнын шобін іпауып алыиты. Такырланып калган жердін қыртысын торт тілді кара сока жартылай аударып тастапты. Тақардыц қара ниетіндсй көрінген қара ііар жылжи • жылжи алац- арацның аузьша таман жакындашы.Трактордың астына түсем-ау деген ж оқ. (Ол үрей мүның савасына кейіы үялагав. Есіне түссе, әлі де шіміркснеді).Дөл түмсмгының түбіне келів. атын шыркобелек ай- налдырып түрьш алды. Тас төбесінен гүрзімен үргандай, Оір солк етіп, трактор да токтады. Мотордыц үні де өшті.Ат үстінев секіріп, іиынжыр табавга түсті. Қолывда үлкен кілт:
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-  Ө .. .в .. .ок.. .кеңніц, - деп кабина дан Адырбек те шыга берді.Қаруын сілтеп үлгергенше, бүл оны шықпіыттан үрып жіберді. Қүлаштамаса да қолы шоқпардай катты. Адырбек тің етжснді түркы далбактап кетті. Жыртылған жердіқ жүмсак топырлгына шалкасынаы түсті. Түйгын- дай атылып бүл да барды. Бара кос шснгелді алкымға салды. Сілкш -сілкіл, ерге екі-үіп сокты. Адырбектін трактордан взі үшты, басынаы кепкасы үгаты, тек колы- ная кілті түспепті. Астында тырбяндаи, колын сермелеп жатқанда, кілт мүнық коз сүйегіне тиіп кетті. Клжан денесш ок калқан көкжалдай шмрыкты. Кілтті жүлып алыи, Адырбсктіқ алқымына тіроп қойды да, бас-көзге карамай жүдырықтың астына алды.Бүйірінсы солк сткізе тигсн соккыны бүл андамады. Керзі етікпен шірсые тепкен Такар екен. Солқ етсе де, күламап еді, бірак түрып та үлгермеді. Тақар үстіне міне түсті. Екеуі алмсып жатқаидн Адырбек те түрыа алып ты, жүгіріп келіа, мүыы теакілей жвиелді. Тякар датүре- геліп, тебе бастады. Бүл белы кос қолымен колегейлеп, етпеттеп нлды.Өуелі ат түягынын дүбіріы, содан сок Сврсемнщ акыр- ган даусыы естіді. Тақар мен Адырбек тыйылмп калган сәтте бүл атьш түрды. Сорсеншң айгайына лбдырай бер- ген Такарды, түрған бойда иектін. астынан uepui жіберш. піялкасынан түсірді. Сорсен Адырбеккс үмтылды.Қалыы, ормэнныц жартылай жыртылган алац-ара- лында, «лақ сүмбіле» аталгаы ақ жаңбырдың истында екеуі үзак жүдырықтасты. Ауы кауы к Клжаннык квзі жыртылыи кеткен ескі үйдін орнынан, жермен-жексен болган маллрдың орнына түседі. Ширыгыи келіп Такарды соққыыыц аетына аляды.Сергеи мен Адырбек төбелестерш конган. Алка-сал- чалары шыгып. екеуіекі жердеентігіп гүр. Ьүларды яра шаламады да, болысиады да. Шынгыра кісіыеген ат дау ысы шықпаганда бүлардык алі каыша тобелесетінш кім білсіы?.. «Иесі кастыцаты кас». Шайнасыи жатқан ж ирен ат пен Такардьін Кара аты ексн. Салт аг жегулі аттыӨ1



шыдата ма?! Тарпу мен тістеу ж ирендікі, коргану қаранікі.Ккеуі де аттарына жүгірді. Такар бүрынырақ жетіп еді. Жирен ят тебуге онтайланын. шегіншектеп жолат- пады. Тақар атын делбесімен шегіндіріа. ажыратып алды. Жирен де иесі келген сон онша өршеленбеді.Адырбек тракторын от алдмрмп, сокасын көтерді де, тайып отырдм. Такар да атмн бүрып алып, соның ізіне салды. Жолга түсер-түспсстен, арбасын са.ідырлатып шаба жмнелді. Атын үстан мінді де. соцынан бүл шаііты.Сөрсен екеуі Тақарды үзатпав қуыи жетті. Қапталда- са бере:Өй. накүрыс! Әкеңшд салмп бергеы үйі бар ма еді, бүзып алагын?! Мүрпжай қыламыз дегенін естідш гой, -  деді.-  Айдалаға не қылған мүражай?-  Әй. надан! Абайдың мүражаііы де андалада... Here жырткыздмн, кім саган жырт деген?!-  Жыртсам, совхоздын жерін жырттым.-  Зиратты неге жырттың?-  Ом да кіміц жатыр еді?-  Не оттай келесіц, ой! Кім жатканмн білмеуші ме **7-  Білгенімде не түр?Таякты көбірек жесе де Такар таиауы тойтарыла кой- мапты. киястанып келеді. Ашудан түтіккен Елжанның аузынан свз түспей калды. Тақарбастырмалата жөнелді.-  Ол жер жыртмла ма, жыртылмай ма, мүрлжай аіпы■ ла ма. ашылмай ма, соныц саган каыдай қатысы бар? Мүражайсырап барл жатсан қалага кет. Бүл ауылдың шаруасм саган тіреліп түрған жоқ. Одан да алдындағы малыцды біл!-  Мен қалага кеткендс, осында калып, ауылды көркейтетін сен бе?-  Сен бе, көркейтетін? Бір днпломыы болса екен-ау.-  Түкірдім еенің дипломыца!-  Мен де түкірдім сенің қүрыгына.Алайда Такар к үрыққа түкіре ал мады, үстіне жылан- т а  мсылдап қямшы жауып кетті. Мүны Сарсен аріге жібермей үстап калды.
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Сол сагатта да, кейін он бес күн боны аудаидык м и л и 
ц и я  бөлімінің ауласын гыпырып жүргеніндо де «бекер сабадым-ау, а рты к кеттімяу» деген он Елжанныцбасы- на келген емес. Тақарға деген бір кегі көкірегінде кара қандай үйып қалып еді. Мнлиппяда отыргаыыида Сорсеи іздеп келді. Сол айтты: облыстан мүражай ашу жөніндегі қаулымен сол баяғм комиссия тагы да келіпті. Совхоз орталыгмнан қайтса керек. Ескі қыстаудыңалан-аралы- нй сокпапты да. Такарга дабіртықыр оуелде таяган екен, кейін іс аягы сүііылып кетіпті. Бүл хабарды естігенде Елжан шарасыздыктан бармағын тістеді.Аумлына келсе, жирен атын Секіш мініп алыпты. Ол күні бүл сабыр сактады. Ертсціне орістен үстап алды, ксшкілік жүмыска мініп кслді. Секіш ♦  Талас коңырдың» басында екен. Мүны коре сала:-  Түс. босат жкренді! Саган баска ат тагайындалды, -  леді.-  Қай ат?-  Торы биені мінесің.Торы бис лақса гой. Еткс откіэсе де болады...-  Соны мінгсін! Баска ат жоқ! деп С екіт  сасык күэен- шс шакылдады.-  Сен канша айткаымен зоотехниксіп гой. Кай атты мінсм десен де еркін. Мен мына жирен аткл бауыр басып калдым... -  деп жалынып көріп еді.С ек іш  нлікпеді. ІІІақылдай-піакылдан сөзініц түздыгы да ашып кстті. Жиырма бір сауыншы мен үга малшы куә. кіыөлі -  Секіш. бүл емес, оуелі боктаган ол. Таяк жегенде ол. бүл емес.Сол жылы боріне қолды бір-ак сілтеп. калага тайып түргысы келді. Кетеалмады. Мүның да басында «Әкем кәрі. інім жастыц» кебі бар. Ол да емес-ау, ауылынап жырақтап ешкайда кете алмайтынын Елжам сол жолы угыи еді. Өзі ашкан сол бір ақикатка көзі күы сийын, сага т сайын жетеді.Кенет аспан күркіреді. Клжан қүлагым қагыс естіді ме деп, басында дүдөмәл халде қалып еді. аспанныц • Қыяыл шырпыга» тиесілі түсынан тағы да гүріл сары-
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ны естілді. Бүлт етегі коюланып, қаракошкылданыи алыпты. Сіркірегсм тамшылар бетіые үра бастады. Анысыы андыса да. үлксы жауынның ықгайын таыытв ды. Тамшы ірілей берді, жиілей берді.Tea атынам түсш. тис айылы мен шап айылыы тартып, орезент шекііемш киіп алды. Табыннъш бас-аягыа жиыаіі. ауылга қарай айдауга кірісті. Сыртылдап басталгаы жау- мкның аяғы сарылга үласты да, шелектеп қүя жөнелді.Табын қырга шыгып қалгпн. Қазірбүлардын мацдай алды созыла көлбеп жаткан • Үйкүйгеиніц» шырпылы шілікті орманы. Оц каптялында терегі сыңсыгаы «Кыз өліеншң » нуы. Ж сл ауыл жақтан екен, бірін-бірі ыктап, үйлыққаы табын колбей тартты. Блжан бишігін үйіріа. малдың бетін бүрып алек.Селдеген жауын үдей түсті.Жауынга жоныв беріп кырыыдай жоңкілген табыи лезде «Үйкүйгенге» капталдаса келіп калды. Беталысы ауылдан мүлде шалгай. Қара малдын қасиеті осы -  жауын ива же л гс карсы өлтіреең де беттемейді.Табыыныц арты аксак кызыл сиыр жырылып кала береді.-  Қарасаы кслгір, окекнің! деп, Клжан сыбаа жүрш куыпвкелді-ак, малдынбасын ауылга Оүрам дегенін.п>? ақсак жалган тагы іркілсді.Мал агашқа кіріп  кететін болды. «Үйкүйгснніқ* 
1ШЛ1П қалыц, іші і летай қараңгы. сны ртүплі, КіС*. жи галатыы жер. Елжан айгайлай ж үр іс, бишігіы ссрх и ж үріа, малый агаштаы үоатын вкетті.Жауын толастар ма двп еді, қлйта скішідеи түскен ыигайыбар. Кас карайып қалыпты: ауыл жаққабірдем- де моиын бүрып қараи еді, қарауытып кврінді.Малды ауылга Оүруыныц бос сандалыс екепін түсілді. Түсінді де. табыныы шрш алыв, желдік багытымен теріс- т.кке карай куыи бсрді. Ммнад..п бсрп арпалыста жирен атта каиы қызып, еліріи алды. Кайіндси калган гиырды алқымымеы сотый, омыраулап келсді.• Қандыколді* кигаштай втіп, селдіреіуи кайыңды шокка такалааы. Бар малы алдында. Тек аксак ct ыр



көрінбейді. Лқыры «Үйкүйгеыге» кірш , калыа коксп керек.-  Ж ө, нешауа, ертсн тауып алам гой, -  деді Елжан, озін-езі жүбатып.Селдіршоқтардысусүэіпөтті де, Клжаймын «өскері» екпіндеп барып, беті жайсақданып жатқпн қарапарга тусіп кетті. Желімдей жабысқаи коймалжың батпақкл молыкты да калды. Ьүрса, табыны шашырап кететін. Алга бастыра бсрді. Тілерсектен батааққа малтыгып, жирен деолсірей бастады. Олсін олсін жыгыла жалдаіт, тенселіп кетеді.-  Шыда. жануар. шыда! -  леп Клжан жиренін моймы- ная қағып қойды.Тізгінді босагуга «сте болмайды -  ат олсіреи калады. Месініц ширыгуынаы дөтке куят алый, жирен де оргае- леніп келеді. Есті гой жылкы жарықтык! Әттеқ. тіл жоқ. Әйтпесс тоз-тоз болыи кеткен берекесіз достярыиан гөрі мүның иайдасм кашам да кыруар. Қарапар біткен жердей тецселгон қара орман басталды. Кідірмей Ёлжан «колы» сонда кірді. Орман іші қалыц, карацгы болгаиы мен, аумагы қыммтқы екен, тез-ак шегіне жеггі.Ашық қорасы мен жлбык қоралары, жем гарайлары -  борі иіашырайорналасқан «Қарагдн» совхоэыныңшэш- ка базы г.иріыді. Жанагм шагмч орм «нпхн сол канаты иіліо барып, қоралардыд сыртын айнал» бере үэіледі екен. Бүл арада ж с» боссн., ықтасын.Млнддая бергі жантиласып жүріи, малым ормсягй да ыктатпай «Қандикөлдің» сайына д«' юкыратлай келген- де д іп  вген жері осы іпоілқа базы еді. Алдында бей-бере- кет темір ыауалар шашылып каткан шзхкі ашык кора бос екен, малым сонда «йдады. А;ьшан түсіп, есіктін сыр гауылдарын бскітті. Оне бейы салдырап калыпты. су сіцген клімі де зілмауыр.Жчречнщтгзгіт шеткіашага күрмсйсальш. күя-шпнін түрагм -  өаше таныс сүйретпелі тактаЛ нагонга бетгеді. Терезсден алжуаздау шам жарыгы ыгалайды.Күзетші Стасик пяу екеи. Тамакіаиып отыр.Привет, Стасик!и 307



-Привет. Клжан, привет! Кайдан шыктын/ Жерден или аспаннан? У , у й ... үстін су гой, ш е т , ойбай!..Елжлннмн үстінев соргаляған су жылаыша жылжып тар нягоннын ішін кезіп кетті. Стасик үшып түрып. мал мандай болгаи шекпені мен күиойкесін шешіп алыи. бо сагадяг ы шегеге ілді.-  Мо, мынаны ки. тоцасың.Нардын үстіыдс жатқан тоыын океп, Клжянның им гы на жаиты.-  Ки. рукавасын к и ... Тоньшсын, гой. Қазір жылына- мыэ, отыр, - дсп бойек болы и жүр.lprere кягылгяк сояудаы кара шегеде кос ауыа беи ауыспалы сомке ілулі түр. Стасик сумкяға қолын сүгыи жібсріи. молдіретіп бір шишаны суырып алды. Стол үстіндс шошканын майы жятыр.-  Самогон ба?-  Самогон.-  Қүй тезірек.Екі темір кружка лык толды.
-  А д...-  Кеттік...Самогон Елжаннык аш озегш кездіктей тіліп отті. Стасик жалма-жан майдан тураі) жіберіп, бір жапыра гын колагаштай мүрнына апарды. Міскеп отырып иан аан бір үзіп алды да, ексуін косып тоғыта са.іды. Бір тілімін Клжанга үсынды. Аузына салыи көрмегсн тага мы еді, imi дуылдаи бара жатқан сон жүтьш жіберді. Та- маша!Жауын бір лешіси влі жауып түр.Клжан калтасынан «ГІриманық» кызыл корабын шы- гарды. Ексуі бір-біртемекі түтатып ап, опгімеге кірісті. Нірі айтты, бірі үкты.-  Енді мен қайтлйын. Сен меніц малыма уакыл бол, шыгып кетіп жүрмесін.-  Тонды шешпей-ак кой.-  Сен ше?-  Мен де киім жетеді, саспа.-  Барматуха.-  Көнешнс.



-  Стасик жақсы сторож, слепа.А ха, дабай...Жяуык таңга таман толас тапты. Шыгыс жақ аспан бүлт күрсауынян жаланаштанып, агарып корінді. Қатты жел бар. Вүлт іргесі бір согілсе түра ма, жөнкіле квшіп барады.Елжан оразасын ашкаы соңсыртқя іпыгып. атын ерт- теи жаткам, ентіге басып інісі келді. Өлгінде гана сріне басы и мсктсбіие кеткен еді.-  Клжан, сені ксцссге такырады.-К ім ?-  Зоотехник. Тез келсін дейді, • деді де. бүрылып кері жүгірді.Секіш болшше бастыгы Нүрымнын болмесінде екен. Клжянның сәлемін озер алдм, озер алса да алмагян сы- цай танытып кырындпй қарады. Сонау бір жылгы жирен аттмц дауынан бері Елжанга іші жылып корген емес. Қнпысын қалт жібермей багып жүретін. Сол дауда осы Нүрым Елжяннын свзін сойлсп, Секішті бір түкыртып алгаы. Болімше баетыгы жас та болса көкірегі ояу, зер- делі жігіт. Өрі міиезге бай. Совхоз бен аудан кызметін осіреміз дсн исше іпяқырса да, ауылынан табаы аудпрмяй олі жүр. Оныц осы мінезі аркылы Клжян екеуі іштей тереқ түсінесетін.Нүрмм өуелі мүны хал-жяғдайыы кысқаша сүрапбілді де:-  Ио, соиымен мал қайда? -  дсді.-  Солай да солай. -  Клжан болтан жайды баяіідяпберді.-  Соқ отірікті! -  Өцгімеге С е к іт  яряласты. - Біздіосы саидырагыца нанады деп отырсық ба?-  Нанбасад қайтсйін, болтаны осы.-  Білсең айт, нсболыпты?-  Нілем. сен кеше мялды бірдеы шошқа балы на а пиры и қамап тастадыц, д а ...-  Ә!-  Тоқта, сөэді болме! Соеын анау күзетші Стасик екеуІН күні бойы іштіцдер!
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Елжан небір жаляқорды коргсн, біряқ тап мынаидай жалакорды көрсм деп ойлап па екен? Әуелі күйімдд, сокам соң ызаланды. қапаланды, долдамды, кектснді... Лқырм оқыс шешімге келді. Елжан «Ауылдав кетсді». Кпткімгеештеңедсмейді.айтарсоздскалмагандяй. Қазір үи-түнсіз шыгады, үн-түнсіз үйіне барады, үв-түвсіз жолга дайындалады.Орныван гүра берген:-  Огыр, отырөдірендемей, - дсп Секіш қолын шошай- тып орывдыкты нүсқады. Кеудесінен түрткевдей, тіпті тепкендей сді мүньісы. Елжанның карашеңгелш де. те міртопшылысыы да Секіш білетін, білгем соң үндсмеуі керек еді, жарылды. Шаиберіп желкесінен бүргем қалпы орынав тік котеріп алды да, Нүрым:-  Сабыр, Елжан, сабыр, -  деи түруга оқталғамша шең- гелінде тыиырлай бергем Секішгі оң қолымев бір үрды. Секіш бүрышка барып согылды да, иүрмыкав дірдекте- гев қамды колымем басыи, отыра кетті.-  По Хэмингуейский, деді де, бүл есікті бір теуіп, шыгыи жүре берді.
*  *  *Келер жмлы жаэда дипломы мды алыгымен. ауылга келе жаткаыымды айтып, Елжанга телеграмма са.ідым. Ол мені «Кнракога* станциягында күтіп алды. Аггында судай :кава «Урал» мотоцикл:.-  Вяіндікі ме?-  Ж оға, тэйірі.- О к і т т і к і .-  Секіпттікі?Елжяя хат жаэган, күздегі окигадан хабардяр сд ім ...Татулаегык кой. Кой сойып, Нурым екеуін қонлк

қылдым...-- Такырды ш»?-  Ж оқ. ол итпен біпм бол чайды, -  деді Кіжан лелде түиеріл.-  Айтпакш ы , Омардың кыстауын зансыл жырткамы үшіи оныц ісі карллдм. Итіцнін тірегі мықты.
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Алдан сокқан. ауылдан ескен ақжал еамплды пыр пыр жүтмп, кара жолдык бойында яңыратыи келеміз.-  Қымызды сагындын 6а? -  дсді Елжан, күлагммл ай гайлап.Мен күліп, басымды изсдім. Жолдав бүрылып, седдір- леу бір шоқ кайыкнын көлецкесіне келіп тоқтадық. Елжаннын қоржынындл қымызбен койдыңасык жілігі Gap екен.-  Ллтайымньщбергені гой, -  деді Клжап, шірі кеппе- іен іііалгынга дастархан жайып жатып:-  Лнада мен Қыаылжарга бакташылардықслетінебп рып, токымқагар жасагам. Мыыау саркыт.Елжанкы қ алтайывык қымызын бала күнімиен күмарта ішуші едім. агаш тостаганның екеуін бірдон қотарып тастадым. Елжав жагы сембей сойлеп отыр. «Коптев бсрі бір шилқыгаыым осы шыгар* дев комды.-  Диплом алдыц гой?-  Орине.-  Маладес!Күректей алақанымев жауырыныммав қойып қалды... Мсн шашалдым. Оны елейтін Елжан жоқ.
-  Еид*. ауылда болсыи гой, ө? Мүгалімдік дегев тамаша жүмыс қой. Солай емес пе?.. Откен күзде Секішті үрі ан күві боріне колды бірсілтеп, қалага тайып түргым келді...

Ив?..Өй, койшы дедім. Қарап түрсам малға да кісі қажет. Мен кетсйінті, Секіш «малты жстіспейді» деді де бар снырды басқа болімшеге өткізе салады. Оған борібір. .іқпіасы жүрсе болды.Аз-кем үнсіз калды да:-  Сорсев кетіп калды гой, -  деді.-  Қайда? Кашли?-  Кал ага, Кылылжаргл кетті. Кар еріп жатқан кез 6о латын. Кешке үйге келсем, аптайым мина бір хатты берді.Елжан тос калтасынам торт бүктелген бір парак қағаз алып, маган үсмнды. Сорсеныін колым бірден таныдым.«Елжан, мен калага кеттім. Біржолата. Ауыл абден жалықтырды. Сенімен коштасып кетугедөтім шыдама ды. Ренжіме. Кош! Сорген*.



Сол күні көрсем бетіне бір түкірер едім. Кяпір кез- дессе, бас салып күшақтян алатын түрім бар. Озін пбден сагындыы.Өлгінде гана жлдырап. кемерінен асып отыргян Клжян лезде мүняйып, қамыгып қалды. Мен аяп отырғанымды сездірмеуге т4ірысып:-  Кой, жүрейін, -  дедім.Бір жүмадан соқ Елжанмен мен дс қоштастым. Бала ганы толмаган соц біздіқ ауылдыц мектебінде жо гарм сыыыптар жабылатын болды. Корпіі ауданда бос ормн бар екен. мен сонда орналаотым. Мені Елжам шы- гарып салды.-  Осы ссн калан ойляйсыч? Біздіцауыл снді қүри ма? -  деді ол коштасар алдында.-  Ж ок, неге қүрысын? Кызылжярда бізбсн окыган Сейітті көрдім. Жүмыс табылса, ауылга келмекші. Келер жылы жазда баска жігіттерді де шақырамыл. Озім де келем.-  Сөйтіп, ренессанс жасаймыз де?-  Ив, ренессанс жагаймыз. Ауылдм қайта ерлетеміз. Барлық жігіттер мен қыздарды шакырамыз. Ауылга кош дейміз.-  Келер жылы жазла!..-  Келер жылы жазда.Ол күлді. Мүңая күлді, үміттене күлді....Келер жылы жазда...- ? ? ?
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Қ Ы З Ы Л  Қ А Л А  Қ Ы З Ы Л Ж А Р

(Е к і бөлімді драма)Қатысушылар:
Кзрім Асфандияров -  жүргізуші өрі революционер
Сибиряк -  революционер, Ревком председателе
Карпова Алевтина Петровна -  комиссар
Жақия -  жүмысшы, продотряд мүшесі
Жцмық -  Қызылжардагы ірі бай
Зуһра jh u  Жүмыктыц вйелі
АІақпол -  Жүмыктьщ кыяы
Ғаини  - Жүмыктың кызы
Сабыр - Алаптордишы, Макпалдың күйсуі
Есет Тасыров -  «Үш жүз* іілртиясыныц өкілі
Омар -  саткын
Секеш -  кекеш жігіт, Жүмықтың малайы
Гайда -  ақ чсхтар корпусынын генералы
Пенсне киген мырза митингіде сойлеуііеі
Ненашев -  ірі бай, Жүмықтыц сыбайлпсы
Волков -  атаман
Хагпшы қыз
Темір жол жцмыскері.

Солдаттар. жцмысшылар, қызыл гвардияшылар. чех
ескерлері, митингіге қатысушылар, тойдаеы бикештер. 
мырзалар. т.б.

Оқига 19171919 жылдары Қызылжар қаласымда 
втеді.
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Пролог
Тцрме. Камера. Қараколеңке. Сабыр ж ал гы з. Дллидс 

сақиіының тық тық басып жчргені ecmLiedi.

С а б ы р :Лбақтыда айдаы-күынен жаны.ідым, Саргамдым гой, cap даламды сагындым. «Қарашыгым, күльшым!» деи зарлаган Алыстагы сорлы аламды сагындым.Алтын күши, кара жерді сагындым,Жан жолдасым -  жүйрік желді сагындым. Агау тайдай сркелетш осірген Агайынды. тугаы елді сагындым.Қара жылан калыц ойлар қаптады,Шыбын жаным барар жерді таппады.Ойлар жейді жас жүрскті жегідей,Төнір Ием, тақыц-дагы атпады.Не корсем де илаш үшін көргенім,Маган атак үлтым үшін өлгенім!Меи олсем де алаш олмес, көркейер,Істсй берсін қолдарынан келгенін!Қалық елім, қалық қара агашым.Қайраты мол айбынды ер, алашым!Озі-ак қүлар, сырын берме, сабыр қыл, Акымақтарбайкампгам шамасын.
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Казағымлы. қалын елді сагындым, Слрыарқнмды, сайран жерді сагындым... Валдай бүлак, молдір күміс кобікті Аркадагы айдыы көлді сагындым...Қлйран Мағжан! Қүлынтяйдай тебісіп, катар жүрген күыдерде кадіріңді кім білгеы? Кяді. мінс. коусардяй молдір, суслрдай сүлу жырыңның ор жолына сусаймыз. О н ің  корген кебің баска түсіп еді, үлтык үпіін татқан теңіэдей мехнатыцның тимілыдай домін татып ек -  қадіріңді үккаидаішыз. айга шапқаы арыстан! Сснін қанаттас агаларың -  халкыиың ссркелсрі -  Л хяң, Ж ақаң, Өлексцдер кай қапаста қайгы жүтып отыр екеіі? Қайраи арыстарым-ай! Сіздерге еріп, үлтымыздың бір көдесіые жарасак деп, күрақ ушкан күндеріміз бар тілегімніц мані скен-ау. Ендігі тірлік не болмвқ? Ел тірлігін айтам да. Азуын айга балаган айбынды алаш, ақырың бүлай болар ма? Бар багланыц байлауда, үйлык- қан қойдай камалып, көрер күніц не болмак? Қайран алаш! Қазагым...
Сорт сцрт камера есігі ашылады. Сақшылар Кәрімді 

кіргізеді де, есікті қайта жабады. Кзрім саққы же ген, 
злсіз. Бцктетіліп отыра кетеді.

Сабыр: (Кзрімге ошарыла қарап тцрады да, таниды ) Коріы! ( Қолтықтан демеп, орындыққа отыреызады) Кездескен жеріыізді кара, революционер, уезд началь- нигі, Совдеп төрагасы, Кызыл нарком, Кызыл кыраи Корім Асфандияров!
Кзрім: (Жан жагына зерсала қарап) Жиырма бірінші жылы, чехтардың бүлігі кезінде кол га түскенде мен тап осы камерада отырыи едім.
Сабыр: Ол жолы сені революцияныц қас жаулары камаган болатын. Вүгін кандыкийлек жолдастарыннын қакпанына түсіп отырсыц. Сондагы коксеген жаркын болашагын -  бүгінгі корген каиасың. Вольшевпктік асқақ идеяларыннын жеткізгем жері осы.
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KjpiM: Жо-ок. кателесесіц. Ленинлік үлы идея түбі сал ■ таиат қүрарыыа мен коміл сенеыін. Нүл бір түсінбестік. Коммуниттікоділ сотақ-карамды айкындайды. Мен акта ламын.
Сабыр: Клрім. озіңді озің ертегімен алдаркатпа. Бала емессін -  тындыққа тура кара. Сен большевик болып, революцияга Сөкен Сейфуллнннен артык кызмет еткен жоксың. Ол да қазір қамауда.
Кэрім Маган тагылып отырган айыптын бөрі жала. Актыгыы аныкталады. Мен жаиоының шпионы емеспін!
Сабыр: Жапонның шпионы?! Ккеумізөмірбойы карты шейте майдан салып келеек те. бүгін бір окқа байланыіі отыр екенбіз. Бір қалага сыймап ек, бір дертеге катар жегіліппіэ. Мен де Қазақстанды Жапонняга сатпак болтан корінем.
KjpiM: Бүл жнла. жалган.
Сабыр: Осын ы жалган емсс депөзіңак растан шыгасыц.
KjpiM: Жо-ок! Мен млеем де ыойындимайыын.
Сабыр: Тергеушімен бір кездескендегі түрін мынау. Бір айдан соц баскаша еайрайеың.
Кэрім: (Сабырдың бетіне, цсті басына цңіле қарап) Сені еабамаган ба?
Сабыр: Мен оуелден баррикаданын карты бетіндсмін гой. Ллашорламын. Жаулыгым анык. Сен бүлардыңсап- тасыеың. Іштен шыккан нагыз сатқын сен ден біледі. Сондықтан большевиктер оз нартияластарын жазалауга келгеиде озірейілдей қүлшынады. Оныц үстіне надан тергсушілер таган тагылган айынты осте жала деп ойла майды. ІІІындыгы сол деп білсді.
KjpiM: Сабыр мырза, мои бүгінгі тергеуішлердіқ еш- қайеысын таныыаймын. Бөрі еырттан келгендер. Олар меніц кім екенімді. революция жолында жан аямай күрсскенімді білмссе. білмес. Бірак. сен, Сабыр Сарта- ев, Кызылжардагы Ллапюрла үкіметінік сенімді тірегі. менін идеялык карсы латы м. барлығына тірі куө емесцісіц? Айтсацшы...
Сабыр: Ив, мен білем. Сендердіц Кызыл қы|>гыидарын калайбасталганын кезіммен коргем. Әуелдетүсксн жол-
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дарық бізге де он көрінген. Енді. міне, шайтяннын іпы- лауындагы бүтінгі күидгріне де кув болып отырмын. 
Кзрім: Сабыр. есіцде ме?..
Сабыр: Егімдс. Карім, есімде...

Шам сөнгді.

Бірінші болім
*Аішсеионата• сарыны. Сахма тастаіі қараңгы. ІІис  

толет иіамның жарыеы авансахнада туреан журпзу 
шіге тцседі.

Жургізуиіі: Ьүл меыіңт>’гаы калам. Кіндік кяным там ран жері -  Кызылжар. 1752 жылы Есілдін жагаеыня са лынган Өулие Петр атындагы аскери бекініс үлгая келг Петропавл аталмп. бүл күнде уезд орталмгы. Әкем мүнд.-і жас күнінде квсіп іздеп келген екен. Еті тірі кісі еді. Кейін орта дөулетті растовщик болган. Осы қаладя ту- дым. өстім. Батыс-Сібір кадет корпусын бітіргеніме екі жыл. Оку бітіріп келгеп соқ гимиалияга ыүгялім болыіі орналасқан едім. Алты айдан сон саяси нймп тлгылыи, кызметтен босатыллмм. Бүгінге дейін депода кара жүмысшы едім. Бүгін бврі олгерді. Бүгін меніц туган қалам Қмлмлжар лүрсілкінді...
Сахмада жарыкмолая береді. Кола уйлершің, меихіт 

тер мен шіркгулердің сулбасы көріне бастайды. Оқиеа 
орталық алацда өттжатқамы аңеарылады.Софиттер 
толық жанюнда алаң толы журт көрінсді. Митингіге 
жиналмн елдің гуШ . Жургізуиіі жедел Оасып трибуною  
шъиады. Енді ол -  Кәрім. Бас киімін алып. қолын жою  
ры көтереді. Жцрт тынады.

KjpiM: Жолдастар! Петрогралтягы карулы котеріліс- тіц жеңіске жеткені бяршяңмзгп м .м ім . Бүл кімнін ж сн ісі? Ғасырляр бойы езгіде келген. енірен еткеи
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еңбекші еддің жемісі. Жүмысшы-шаруалар мен солдат- тар Совет үкіметініцбилігін колга алый отыр. Вүл үкімет еңбекші елдін үкіметі. Кеше ғааа орыаган кик клуыр- сын, тямірқянат үкіметіміз біздев колдау күтіа отыр. Қолдаганымьіл гол -  жержерлерде үкіметбилігін колға алуымыз керек. Нлрлык үкімет -  СоветтергеІ..
Кірім с&Мн аяңтаиды. Журт гуілдеи бастайды:
-  Колдаймыз үкіметіміэді!..• -  Жасасын Совет үкш еті!..-  Керегі жоқ бізге ондай үкіметтш!..-  Алашорда жасасын!..-  Жасасын Уақытша үкімет!..
Трибунала Сабыр Сартаев шы/ады. Жцрт тына қаміды.
Сабыр: Уа. жамлгат! Қүлагаы -  орыс патшасы. Қүлат- қан -  орыс тобыры. Үкімег басыыа келш жатклн орыс 6о- сяктары. Мымабіздің тілі.дішболск, гүрып-салтьі, шық- ңан тегі белек, баз кегакеы тауарнхы, к орешек келеіпегі белек қазақ хдлқының. ембе мүсылман қауымынынорыс үкіметінде не аллшак берешегіміз бар? Қыс кыстнуы тау болган, жал жайлауы кел боліан аллш дегек еркш, бейбіт ел едік. Еліл -  Жайык. Сырдария, Ж епсу мен Кара Ёрпс осы Осс су арасы атамекен жеріміо. Ак нлйзакыч үшыы»н, ау оілектш күішмен ыкылымнан 5ер. коріап кеддік. Ьаби- мыэдын кнны тамгаи касметті тоиырак. жеруиыкіая күт ченен жылдян-жылгя тарылын келеді. Орыс аттк обыр слдің умсындл кетю барады. Жлйлаудык сөш кетін, қыс- таудыц ыгы тнипш кытымыр күнге кез келдік. «>таршыл елдің оуслдеп кипзгеш кайыс нокта « д і , бүгінгісі тешр ту мылдырық... Клдің елдігш ойлайык! Орыс жүрты бүліяген екен, бүлінгекнен бүлдіргі алыи немк» Gap?! Ал ты ялаштыц аі\ ордесын орнагып, сонын шаныраі ы шайкал mmv.u h  деи тыейік! Ж. к асы к Ллашорда!А с  \ық гулеп кетеди Сабырды қошталан сынай та 

нылады. Орысша. қазақша, ара тура татарши оидер  < cmLurt туроды. Трибунаеа пенсне кисеи мыраа шыеады.
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Пенсне киген мырмі: Мырзалар мен ханымдяр! Оқыган плат пзаматы Сартаев мырза ото орынды сойледі. « Үкімег басына келген босяктар* деді. Шындмгы -  сол. Вүл бунт. Уакытша нврее. Недоразумение, мырлаллр. Онми үстіне болыиевиктер үкімет бплігін түгелдей қолдарына алган жоқ. Ол мүмкін де емес. Бар билік Уакытша үкіметге, Керенский мыроада. Бізсонм қолдауымиз керек. Егср Керен- скийдің үкімсті түрякталмп, ол такка отыратмн болса. онда Сартяев мырзанын ярманы да жүэеге асар еді. Ллаторда бонбөлек шаңырак когереміздеп барса, патшаагаам казақ депутаииясын қашан да кабылдайды. Сол үшін казак аля мдпары да Уакытша үкіметті қолдаута гиіс. Ворі де қал- пына келеді, мырзалар. Тек мыня большевиктердіңбунты басылсыи. (Самнің Jcep.it шықпигинын cejin)  Жасасын Керенский! Жасасын уакытша үкімет!
Трибу на га Сибиряк шыгаОы.

Сибиряк: Әлпнде Сартаев мырзя қазак халқы мен орыс халқынын баз кешкен таркхы, корсшек келсшегі белек деді. Ори не скі хялыктын тарихтыц екі соқпагын басма откені белгілі. Орыс халкы мен казак халкынын жяса- ганы бір тарих емес, екі тарих. Оган дау жок. Бірақ, ке- лешегі белек дегеи сөз жаңсак. Бүдан былай орыс халкы мен қазак халқмнын болашагы да, жасайтын тарихы да бір болмақ. Казак кедейі мен орыстың отаршыл окімдерініц мүддесі үйлескен емес. Сондай-ақ орыс кре- стьяны да казак байымен тамыр бола алмаса керек. « Казак халкы мен орыс халкы бір* дегснде бір казак ке- дейі мен орыс крестьяндарын айтамыз. Ойткені екеуініқ габыбір. Ексуіде пролетариат, ецбекші табы. Ендігі жер- де халмктар үлтка емес, тапка бөлінсе керек. ІІролета- рнаттар өз революциясынын ж еңісін қоргауга, өз үкіметін -  Совет үкіметін колдауга тиіс!.. Меніңалдым- да сөйлеген мырза: «Бүл уакытша нөрсе, бунт» деи. ре волюциянын маңызын кеміте сөйлеуге тырыстм. Жоқ! Біз большевиктерүкіметбасынабіржолакелдік! Совет үкіметі -  енбекіпі елдін үкіметі мвңгілік үшін!
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Журт гулеп кетеді. Шеиіенді қолбаган ундер басым. 
Сахна алгишкы қилпына бсйімдсхіп. қараңгы тарта бас 
тайОы. Авансахнада Кзрім қалады. Ғ.нді ол -  жцргізуші.

Жцргізуші: Бүгін -  1917 жылдың 22 ноябрі күні революция лык комитет кала мен уезде бар билікті өз колына алды. Қмзылжар каласында Совет үкіметі орнаган күн. Азық-түлік. ецбек, сауда мен мен шідіріс женінде комис- сарлар тагаймндалды. Уездік милиция мен темір жол станцияларына да комисеарлар жіберілді. РСДРП-пын калалык және темір жол тобы біріктірілді. Жүмыекер- лерден кызыл гвардия жнеакталды. Оның жетекшісі Карпова Алевтина Петровна...
Жцргізуші создерінің соңына таман жары к молаяды. 

Сахнада ревкомның штабы. Қызы.ч шуеамен жабылеам 
стол. Стол басында ревком председателі Сибиряк. Крее 
лода Карпова. Кзрім соның қарсысына. бос креслога ба 
рып жайеасады.

Сибиряк: Кешкіонда штябқа жиналамыз. Революция- лык аткару коміггетін күру керек. Соган штаб боеатуды Корім, саган тапсырамыл. Лайық дец тауып отырганы мыз Жүмык байдык үйі.
Кзрім: Ненашевтын үйі ше? Жүмыктікінен кеқ. Орі астында дүкені бар. Лйналасы склад.
Сибиряк: ( Кзрімді қагытып) «...Астында дүкені бар. Айиаласы склад». Сондыктан ол үйді азық-түлік комиссариаты !» берем и . Босату, жабдықтау Карпованыц міндеті.
Карпова: Біз дайынбыз. Жүре берейік (Ормыман тцраАы ).
Кзрім: Алевтина, токтай түр. Ненашевтын. үйін мен 

босатайыншы.

Карпова аңырып тцрып қалады.

Сибиряк: Неге?
Кзрім: Себебі бар...
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Сибиряк: Ант себебін!
Кэрім: ( Кумілжиді) Калам айтсам екеы? Жүмыктын үйінде...
Карпова: Калыцдыгыц бар ма?
К эрія: Иа.
Сибиряк: Большевик болғаныца! Жүмыкқа - крыш кл! Қызыи жстелеп штабқа алый кел. Красная свадьба жасаймыз.
Карпова: (Сибирякка) Мүыдай шаруага ревком ара- ласуға міндетті емес. Корім ол шешсін.
Сибиряк: Ревком араласуга міндетті емес. Көріммен □ одпольеніц азабын бірге откергеы досы ретінде меы ара ласа аллм. Ьы.іай болады -  сен казір Жүмыктмң үйіне барасыц! Босатасыц! Лирмкага уақыт жоқ.
Кэрім: Қ&лындыгым ш е?..
Сибиряк: Қып-кызыл большевиксің. «Қалыцдыгыы іие?» дейсің. Казір соны ойлайтын уакыт па? ( Телефон 

шырылдайды. Сибиряк квтереді) -  Сибиряк тықдап түр. Л , Быстрицкий жо.тдас па? Лзык-түлік комиссариаты- на үйбүгінбосатылады. Қ азір ... Карпова» а жүктелгец... 
(Карпооаеа, телефонбы қолымен басып) Алевтина, сен бара бер.

Карпова ш ы іы п  кетебі.Ьыстриикий жолдас, Ииаяово-Нознесемскілск он Ьс< вагон мата келді. Одарда аш ты қ... На, н ө... Алсыс а а г м  астық жене.іт!.. Ж ақсы, ж дқсы ... Соган кіріс!
Телефонды коиын, қаитадан қуласын бураи оасаіаи 

ды. Керім иіыеыа кетеді.-  Алло, коммутаторі Коммутатор! Сауда комиссары а қосшы.. Пучкарев керек!
Сахми бірте бірте айкала береді. Сибиряк гіауысы 

кцңпрт таргпады. Жары к свнеді Пистолет шамОар 
гана қалаОы. Авансах чада СиОыр мен Омар.
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Омар: Сабыр мырза, біздш үмтылатыныыыз жирный максат -  халкымыздыц азаттыгы гой. Ғазауат та емес, жаугерпіілік тс смет, қасиетті майдан деыеп пссді? Олекец солай деді гой. Мүллай акыл. оттай жүрек жеңсді деді гой несем. Өділет үшін оділ күресеміз деп взлиз де airman ua едіқіз? Бүл харакетіміэ калай Оилмақ сонди?
Сабыр: Большсвиктер де максатымыз жарқын дсмей ме? Олар да оділет деп кақсамай ма? Ллайда нүрестің ешқандай тесілінен бас тартып отыргаи жоқ. Бір орыс- ты как белді. Бірін-біріне сокты. Баснага да соны ңылман. Бүл олі басы. Үлкен нантөгістер алда. Бізге дс сштеңедснтартынбау керек. Бүл майданныц қлй түсы да алгы шеи.
Омар: Күрес тосілінтандап түрар мен емес, мырза. Бел 

буып кірісердс біліп алмакка сүраган жайлар РОЙ. Ала іпымыан аяп калар жаным >.соқ!.. Кетпм ендеше!
Сабыр: ТонтаІ Сен снді бүл үйіч* күндіз келме. Мені көшеде керссң сөлемдеспе.
Омар: Комсшіраціія изім үшін ксрек. ('актауга тыры- сам.
Омар кетеді. Жары қ молаяды. Сахнада Жцмық ціинің 

залы. Жцмық. Ненашев. Атаман Валков -  цшеуі жан 
жақтарына алаңдаіі ңарап отырады. Бцларга Сабыр 
келіп (авансахнадан ) қосылады.Сырттан Секеш кіреді.

Сабыр: (Секеш ке) Қллам, торуыл жон па?
Секеш: Ко-коіледе е-е-ешкім жок.
Жцмық: Бар. Мырзалар аттангаиша қарауылда. Таса- 

дан бан-
Секеш: Ж  ж ы ы -ы ... ж ж ...
Жцмық: (Зекіп)  Уһ!
Секеш: (Лқыры сөзін айта алмайды ) Уһ!
Секеш шыгып кетеді.

Сабыр: Большевиктератиай, піаішай. үрмай-сонпай тартып алды ма үкіметті?
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Жі/мық: Расында да солай болды-ау.
Ненашев: ( Волковқа) Қолыцызда оскер түрыи. гым болмаса карсылмқ көрсстпедіціз-ау, атаман.
Валкое: Қарсылыктаы паіідя ж оқ. Бүлар казір бел алып түр. Оскерімді боска қырыи алсам. менін колбас- шылық даңкымя ағармас күйе жагылар еді.Ж ү.ки^.Қарсыдасиак түгілі өскеріңіз Доц-каланы тастап, Ой-калага кашты гой.
Волков: Өзім солай еттім. Бүл стратегия. Солдаітар арасында толку күшті. Қызылдарлың үясынян аулақ үстаган жон.
Ненашев: Толку қайтушы еді? «За Родину! За царя!* деа озіціз лап қойсаныз, дүрк котерілмес по еді?
Волков: Именно! Дүрк котерілмейді гой. Толкудық аягы жарта сотатынм жопе бар. Огыз үшшші Батмс-Сібір полны түгелдей отіп кеткеы жоқ па кызылдарга...
Сабыр: Кошмар!
Ненашев: Сабыр мырза, сіз *ч»й Петербургтси универ ситетбітіріп келдіңіз. Ғылымынызборіміздікіиен жога ры. Аотыныяіпы бір аыал.
Сабыр: Блр түйіы өскери күште. Бүлар казір басым. Тек қапысын анду керек.
Волков: Именно! Капысыи анду керек.
Жцмық: Бүларенді шалдыра ма? Келе ме он жамбасқа?
Волков: Келтіру керек! Шалу керек.
Ентігіп Секеш кіреді. Bjpi урпиісіп атып тцрагіы.

Ж умық: He болды?
Волков: ( Пистоле пин суырып алып) Айт, не болды?
Секеш мцлде jjpeci цшып. ықылдап тцрып қаяады.

Сабыр: (Волковқа) Пистолетіңізді жасыра түрыцыз. Жүрегінің кабын жарасыз. ( Волков пистолеты кобурага 
салады ).

Секеш : Ко-ко-көшіріп жатыр...
Борі бірдей: Кімді?
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Секеш: C i-сіз...ү-ү-ү...к-кісілердің...б-б-борін.
Жумық: Кайда гы кісі?
Секеш: (Ненашелты кврсетіп) Мымы ммна... мыр- заиыц үшн.
Ненашев: К ім іііц?
Секеш: Сенің.
Ж умы қ:*Сіз* деп свйле, иттің балясы.
Секеш »cijdi• айта а.чмай ысыядап турып аяады.

Ненашев: Жлрлйды! «Сіз» демей-ак кой. А&тшы взін неболганмн.
Секеш: Кө коіиеге шыгыіі қа-қарасам тортеуі... кы- қы-қызылдяр...
Ненашев: Бүгін айтып боласық ба, ей, оэің?
Секеш: Бү-бүгін айтсам да ө-взім айтам. е-ертен айт сам да оо-озім антам.
Ненашев: Тфу! Паразит! (Ж угіре басып шыгып ке 

теді).
Волков: Что-то не то. Тезірек гарнилонга жетейін (ке- 

теді).
Ж ум ы қ:(Секеш ке)  Ж үр , көрсетші, кі.чді кошіріп жатканын.
Секеш пен Ж умы қ шыгып кетеді. Кврші боямеден 

Зуһра j h u . соңынан Мақпал мен Ғайни шыгады.

Зуһра jh u : ІІіішек шумит итөсезләр? Ни булган шул?
Ғайни: Жезде, кокеміз кайда?
Сабыр: Лбыржымакдир. Болендейештенеболған жоқ.
М ақпал: Шуладыңдар гой. Қонактар қайда кетгі?
Сабыр: Н енатсвтіц үйінде кызылдар хулиганство жяеап жатқан коріноді.
Зуһра jh u : Ни булар икон безнец кун? Ж  ум у к қайда? 

Кайда киткэн ул?
Сабыр: 0.1 кісі есік алдында. Қазір келеді. Лбыржы- маңыз.
Зуһра jh u : Отиіи скандал ултсрмигәндөр! Ничск үйдо утырми? нз



Зуһра j h u  шыгып кетеді. Үш еуі ун т унсіз турып 
қалады. Үзақ nayja.

М акпал: Сабыр, мына балдызын...
Сабыр: Ә , но, умытый кетішіін-ау. Бүгін сенін он жетіге толган күніц екен гой. ( Келіп Ғайнидың бетінен 

суйеді) Қүттьіктаймын!
М ақпал: Ж оқ. монің айтпагым баска еді. Түрмыс...
Сабыр: Гимназия жабылды. Оқу тоқтатылды. Одан кыындаган не түрмыс бар?
М ақпал: Түрмысқа шыгам дейді.
Сабыр: Кімге?
М ақпал: Сүра озінен.
Сабыр: Лтай гой. көгершінім, болапіакбажамның аты-ЖОІІІН.
Ғайни: Корім...
Сабыр: Кім? Большевик Корім бе?
Ғайни: (Ақы ры н) И о ...
Сабыр: Куанттын. Ғайнн, қуанттын... (П а у м /Кызыл жардагы бірінші мнллнонердін кызы. гимназистка...
Ғайни: «Ғалия* медресесін тауыскан. Пстербургге университет бітірген, Алашорда көсемдсрінінбірі Сабыр Сартаевтың балдызы...
Сабыр: Осындай тәрбиелі жердей шыга түрып, қара табаы жүмысшыга, жай жүмысшы болса бір сөрі, большей» кке ты гам дейді.
Ғайни: Корім кара табап емес. Кадетский корпусты бітірген...
Мақпал: Мейлі. Бітіреберсін. МағандесеСабырокыган жерлерде окысым. Барібір ол жау гой. Большевик қой.
Ғайни: Ол жау емес. Корім акжүрек адам.
М ақпал: Корсрміз оны кезінде!
Сабыр: Үмытпасам екі жыл бүрын саган сабак беріп еді-ау сол. Сонда таныстыңдар гой?
Ғайни: Иа.
Сабыр: Үстаз болган соц шөкірт коліне зор көрінетіні заңды. Бірак бүл балалықтык шалалыгы. Борі өткінші. Асыгыс қадам жасама. Кімиін кім екснін өзіц-ақтанып аласын.
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Зуһра >пи: Қаһяр сукқырлар! Нсиашсвнын һәммо се- мьясы белом үйснөн выселять иттелер.
Секеш: Қ-к-қазір б-бізге келеді.
Жумық: Жагыңя жылян жүмыртқплясын! Итгің балясы!
Жцмық аузын жиып цлгермейді. қасында цш төрт 

қызыл гвардияшы бар Кзрім кіріп келеді. Взрі қалт 
тцрып қалады. Ғайми цмсынып қалып тынады.Аң-таң.

Кзрім: Сіздер м рн і лүрыстүсініціздер. Біз революция лык комнтеттің шешімін орыыдауга келдік.
Жцмық: Қанлай шсшім?
Кзрім: Бүл үйге революцнялық атқяру комитетішц штабы орналясалы.
Жцмық: Біз не істейміз?
Кэрім: Босатасыздар.
Жумық: Босятқандя қайда барып шіналаймыз?
К.ірім: Сіздер гостиница үстамаушы ма едіціздер? Сон дя бярасыздар.
Жумық: Ол кірепіілер түратын жай. Заялы жүрттың түрагы емес.
Керім: Яиялы екендігіцізді еске ала беру ендігі күнде басыңызғя катер. Қазіргі жагдайынызга кондікксн дүрыс.
М ақпая: (Ғайнига) Міне, саган, «жау емес!» Міне. «якжүрек адам!» Үстаосыныцетегінен! Жеткізеді мүрат ка!
Зуһра лни: И и! Корим осы икон бит. Ич абдрамим! Күйеу шеккелі уважать иторга ярами. Тукереим башына!
Жумық: Күйеуі несі? Не деп кеттіцдер?!
Сабыр: Бүл жігітбіздіа Ғайыижанга сөзсалып жүрген корінеді. Күда түсіп келіи түрғаны ғой./Ормг: Сябырммрза, мен жекебастыніпаруасыи шсше келгем жоқ. Оны топка салар жер бүл емес!
Сабыр: Солай лейік. Ал , мынаган жауап беріоіэші. Егер сіздіц баса коктсуіцізге көнбесек, үйді босатпасак, сіз бізге не пормен кыласыз?

З у һ р а  . т и .  с о ң ы н  а л а  Ж у м ы қ  п е н  С е к е ш  к і р е д і .
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К<>рім: Меи ошқандай иормен қылмаймын. Мосе- леыдзді ревтрибунал іпеіпеді.
Сабыр: Тоқстерін антқаныцызға рахмет (кекет іп). «бажа!» (ӨладамОарына)Нстүрысбар? Босатамыз үйді!
М акпал: ( Ғайнига ) Сеиіц жасауынды осында калды- рми кегерміз?!. Кенжеміэсін. үй де саган тиесілі. Сал сай- раыды большевик күйеуіцмен.
Ғаііни: (Кэрімге) «Жаңа замдниык карлмгашымыл. Оділдік орнатамыз* деи едің. Меиіц жанммды отқа са- лудаы басталады скен гой өділстіц. Қайырлы болсмн! 
Ксірім: Камни, түсінпіі...
Ғайни: Борі түсінікті. Дүшпан бои шықтың!
Мақпа.ч шешесін қцшақтап жылаіі бастайды.

Кәрім: Асыгыс бдйлам жасама, Ғайии. Кімніқ кім екенін кейіы танып аласык.
Сабыр:Онысенен бүрын желдемайтқоы. Қателеспвпті. 

(М ақпал мем шешесіме) Жыламаидар! Кврсетпекдер коздеріқнің жасын!
Жцмық: (Кэрімге ) Бүл үй мен іц атамнан қалган мүрям. Қуып шыгуга ешбір кақыц жок е д і... Дүиие кезек! Көрерміз олі!
Бцрылып кетеді. Жцмықтың артынин Зуһра л ш . 

М ақпал. Ғаіш и, Сабыр тцпкі бнлмеге отеді.

Секеш: (Клрімге) М-м-мені қ-қанда коішресің? 
Кгрім: Сен., бізбен жүр.
Секеш: Бб-большевик болам ба?
Кэрім: Болгың келсе боласың.
Секеш: Б-б-болам.
Сахна қараңгыланады. KjpiM авансах нага шыгаОы.

Ж ургыуші: Қызылжар омірі жанданыи жүре берді. Қалалык халык шаруашылыгы Советі күрылды. Ол со* ветте азық-түлік, қүрылыс, инсркасіп-сауда. медицины*
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лык, халық ағарту бөлімдсрі жүыыс істеді. Каладағы барлык завод, фабри к алар Совет қолына көшті. Револю цнялық аткару комитеті қүрылды. Председателе болып мен сайлаидым.
ІІІам жанады. Сахнада Жцмық цйшің білге тамыс 

залы, колр  -  революциях ық атқару комитетінің шта 
бы. Стол, орындықтар. телефон. Kip буры ш та ромль 
тцр. Ицрынгы уй иелерінен қалган жалгыз бе.иі -  осы. 
Ғайнидың ромлі. Кзріж қасына аз аялдап, оте шыгады. 
Столеа барып опгырады. Хат шы қыз кіреді. Қолынгіа 
шубатылган телеграмма лентасы.

Хатшы қыз: Жолдас председатель, телеграмма!
Кзрім: Қайдан?
Хатшы қыз: НүкілроссиялыкОрталық Атқару коми тетінеы. Яков Михайлович қол қойган.
Кзрім: Оқы.
Хатшы қыз: (Телеграмманы оқш іы ) «Бізге астык кажет екенін Сібірдегі жолдастар білсе керек. Оны боріыен де Сібірдеи табу оқай. Сондықтан теміржол жүмысы бір минутка да тоқтамаум шарт. Далалык влке- лерге көмір жеткіауді квздеңіздер, осірссе, Омбы -  Түмен, Омбы -  Петропавловск участігіне. Бүл жауын- герлік мшдет. Питер жүмысшылары үстіндегі сонгы койлегш іпетіп, нанга айырбастауга дайын. Сібір асты- гын ү'йымшылдыкпен тасымалдауга камдану керек. Ол үшін товарлык эквивалент жеткізілсді. Кешіктірмей орынданыздар. Петроград, Москва онеркәсіп аудандары мен майдан шебі аштык қүрсауындаБүкілодақтықОр- талык атқару комитетінін председателе Свердлов.
Кзрім: Жаксы, рахмет. (Хат ш ы  қыз шыеып кетеОі. 

Телефон шырылОаиОы. Кзрім кот ереді) Ио, тындап түрмын!Телеграмыаныалдық... Центр-Сибирьгежолдаіг
1 Ыочотов В. Большевики Сибири в период гражданской войны. -  Омск. 1919. 38-бет.
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ты ... Шлихтер автомобиль жібертем деген... Оны күтіп отыруга болмайды. Ат-арба. өгіз-арба... жинау керек барін... Тезірек обоз камдатындар... Жақсы. Хабармңды үзбе. (Телефонды орныча қояды да. қайтадан алып. қцла 
і ы н  бцрай басгпайды ) Алло! Баспахана керек... Бүл Рево- люциялмк Атқару Комитетінен. Асфандияров сойлеп түр. Казак, татартілдеріидегі лнетовкаляр иеболып жатыр?.. К азак, татар секпиясына тапсы ры лган... Кобеков, Сүтішев, Ыдырысов жолдягтар жауап береді... Степанов жолдас! Сіз амтқянлм орынданыз!.. Корректурасын Сүтітев қарайды! Бітірген бонда малімдеңіз!

Телефонды қояды. Есет Тасыров кіреді.

Ecem: Маган Корім Дсфандинров жолдас керек еді.
К.ірім: Отырыцыз.
Eecm: (Қайталап ) Маган Кәрім Асфандияров жолдас керек.
Кэрім: Мен.чін Корім Асфандияров.
Есет: ( Қо.ч береді) Есет Тасыров, «Ym жүз» коми- тетінің мүшесімін. Естуікіз бар піығар?
К*рім: Естуім бар. Отырыныз.
Есет жаиласып отырады. Пальтосының туймеяерін 

аеытып, папахаеынетолга қояды. Қалтасынан шақша 
срырып. асықпай насыбай атады. Ү іақ эңгімеге кірісер 
тцрі бар. Керім аң тан.

Есет: Біздік «Үш жүз» иартиясыиын мақсаты « Ала шордаыы» қүлатьіп, революция орнату.
һ\»рім: Революцняны болыпевиктер өлдекашан орнат-кан.
Есет: Революцияны каэақша орнатнмыз. Күлейін деп отыргыз. Күлмеңіз. «Алашордаиы» күлатамыз. Содан сон революция орнатамыз. Ягнн, казак халқынын канын гасырлар бойы сорып келген үстс.м танты түп тамыры мен күртып, жарлы-жакыбайлар үкіметіы орнатамыз. Большевик тер де соны көздеп отыр. Максатымыз бір бол-
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ғандықтан біз тізе қосып. бірлесе қимылдауымыз ке- рек...
Кзрім: Совда...
Есет: Созді болмеңіз. Большениктіц сабмрлм болга- ны дүрыс. Мен Омбыдагы «Алапіордя* комнтетін өо қолыммен қүлаттым...
Кзрім: Ол комитет алі бар емос пе?! ҚалаЙіля қүлат- тмңыз?
Есет: Сөзді болмеціз. Большевиктің сабырлы болганы д үрыс. Ол комитет олі дсбар. Оныңыз да д үрыс. Бірак мен оны күлаттым. Кнді соны айтайын. (Ормынан пщрып ке 

теді) .Сайдын тяс ындай жхпттерден күрылган. • Үга жүз* милициясыы соиыма ерттім де, батылдықтыц түлпярыня мшіпалып, «Алашорда» комитетше кіріп бардым.
Кзрім: ( Кекет іп) Содан кызык...
Есет: Борін сүйреи далаіа алып шықтық. Түрльсбасв дегені жок. • Үйіненсүйрем океліңдер» деи кісі жібердім. Кл жиылыи қялды. Меысозсойледім. (Сондагысөзсөйле 

ген қалпына mifcm) «Сіздер қара бүқарасыздар. Облыс- тық қазак комитетініңмүшслсрі монархистпятшашыл. Облыстык казак комитеті сіздердің дегемдерінізбев бір моселені шешті ме?» дедім. Жииалган той: «Жок! Жок! Үйтіп көргев жок!» деді. «Мүнысы қалірі і боставдык кагиласмна тура кеде ме?» дедім. Халкым мои жакта. • Жок! Туря келмейді!* деді... Содам түтқындалган «ала* шордашы лардм » алдымызга галып ап, кошебойлаи тар тмп кеп бердік. Өйткені, кімиіңадал. кіммің арамекеиіи біледі халы к... Борі де ойдагыдай болатын еді. Қалалык милицняның ара ласканы! «Алашордашыларды» боса* тып, өзімізді кямап койды.
Кэрім: (Кекет іп) Қап кырсық -яй!
Есет: Содам жуырда босадьім.
Кзрім: Ендігі жоспарыңыз не?
Есет: Енді Қызылжардагы • Алагаорданы» күлату керек,
Кэрім: Калам күлятпяксыз? Куштерініз жете ме?
Есет: Жетнейді, орине. Соган сізден комек сүрай келіп отырмыв. Қалалык қызыл гвардиядан магам жасак бор-
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сешз, біз «Лл а шор даны* тугел түтқындан, үясын тас-гал қан қыларсдік.
Кзрім: Қызыл гвардия ревкомгп қарпнды. Комиссары Карпова. Со кісігсбарыцыз.
Есет: (Қа.ітасынан калам қа/аз алып ) КімдеЙсіз?
Кэрім: Карпова Алевтина Петровна.
Есет: (Жизып алады) Ж ақсы. Барам ыз. Сүраймыз. Лламыз. «Ллашорданы* сосын көреміз. Сізге енді бір отініш!..
Кзрім: Ио?
Есет : Біэ сізді «Үш ж үз* аартиясына м үтелікке кабылдап едік. Мүшелік жарнаңызды толесеніз.
Кзрім: Мсн сілдерге арыз берген жокпын.
Есет :  Смртыныздан кябылллдык- Саяси көзі ашық қазактардыңборін сыртынан қабылдап жатырмыз.
Кзрім: Мен большевик партмясының мүшосімін! Он бесінші жылдан! Баска партнянныц қажеті жоқ.
Есет: Ол былай гой, Кврім жолдас...
Кзрім: Бар! ІНық!
Есет: «Үпт жүэ* -казақкедейлерініңпартиясы. Оган кірмеген казак -  барып түргян «алаіпордашыл*.
Кзрім: Жогал! Провокатор!
Есет тез шыеып кетеді. Қарсы жолыққан Омарды 

қагып отеді.

Омар: Мынау кайтеді, ай!
Кзрім: Иә? Қалай барып қайттыңдар?
Омар: Оте жақсы. Ғкі байды бірден тотігггық. Гянь- ккннің кіре тартып жүрген бар өгізіи арбасымен коса сыпырып а.ідык- Түгел продотрядка откіздік.
Кзрім: Дстыгын ше?
Омар: Астыгын да. Граф Потоцкмйдің имениесін национализировать сгуімізтіпті гажап болды. Қарсыласып коріп еді -  c o m m it  салдық. Біраз мүжық арлшага түсіп еді олар да сонын кебін киді. «Большскиктермен карсы лассац -  көретшіносы» дедім.
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Кэрім: Мүжыктарлы бекер сабагансыц.
Омар: Таи жауына ара түспесін!
KjpiM Оллрдын қанына оол сіцген. Сиынар « тоңірлері • ждлі ыз граф Потоцкий. Tan жлулармныц кі.м екеиіы олар түгел ажыратып болған жок.
Омар: Лжырлтпаса. оиді ажыраталы.
Кзрім: Оның борін кутпен емес, ақылмеи үгындыру керек.
Омар: Сол мүжмқтярмен сойлеоіп түруға уакыт бол- ды ма? Тіпті мүриіа берді мс? Графты қаміпының асты- на алып жагыредім, екі-үшсуі колдарына сырык алып. түра үмтылганы. Мылтык атып озер тоқтаттым.
KjpiM: Графты неге сибадың?
Омар: Қарсыласқаны үшін.
KjpiM: БскерІ
Омар: Енді таи жауларын да арашалауга когатіқ бе?
KjpiM: Неге араш алл м лйы ы н ? (Омар ысцырып жібереФ ) Оріше, Совет үкіметі кур уагыабен орнытылмайды. Бірақ әр ыорсенің шепн білу керек. Жон жосыгы жоқ қамшы үйіре бсрсек елді изімізден беадіріп аламыз. Жауымылга да оділ болуымыз керек. «Достыққадостык карыа іс, дүшшшыңа өділ бол * деген Абай сөоін оқыгаи боларсыц?!
Омар:Оріш с... Мен. Корім, сен синқты ежелгібольше вик емеспін. Өлі үга алмай, меңгере алмай жатқан түста- рымыз коп кой. Үгармыз, мецгерерміз. ІСош жүретүзел- мей ме? (Кенгт есік ашылады. Жед*л Сибиряк кіреді).
Сибиряк: (Асыгыс қо.і беріп амандасады) Корім, мен бір-ақ минутка кслдім. Вокзал жакка бара жатыр ем. тыгыз шаруамеы саган бүрылдмм. Білесің -  ішкі Ресей- де аштык- Сол жактан жетім калган бес мың бала бізге келеді...
Омар: Канша?!
Сибиряк: Бес мыц бала. Голарды кабылдпп, орналас тырып. мектеп жасындагыларына оқуын жалгастыруга жагдай жаса.
Омар: Ергеде біздің елде баласы жоктар түтқынға түскен калмак балаларын асырап алады екен. Мүмкін орыстлрдыц арасынаіі да асырап алушылар табылар?
Сибиряк: Бүл жетімдерді Совет үкіметі аеыраи алады!
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Сарт стіп есік ашылады. Аржацтам хатшы қыздың: *Гражданка, қаида барасызТ!» деп шырылдагаи дауысы 
естіледі. Ғайни кіреді. Бэрі қалт тцрып калады.

Кзрім: Ғайии!..
Ғайни: Корім!..
Ексуі бір біріме тура умтылады да. богдг кө.ідем қысы 

лып. кідіріп қалады.СибирякОмир/а *Кеттік» деп белгі 
жасайды. Екеуі икырын басып шыгып кетгді. Кэрім мен 
Ғаини қушақтаса кетеді. Сахна жартылай аиналады. 
Емді штабтың қабылдау боямгсі де кортеді. Сибиряк 
ш ы і ы п  кет кгн. Хат иіы  қы з да ормында жоқ. Омар 
есіктің жапсарыма қцлагын төсеп. тың тыңдап тур.

Кзрім: (Қуиіа*ын жа.іып ) Ғяйни, неге керінбей кеттіц?
Ғайни: Саран өкпеледім!..
Клрім: Окпен бяеылды мя, таркады ма ашуыц?
Ғайми: Васылды, тарқады. Сені гагыидым!.. Откенде сяган қатты яйттым. Аш у үсті гой, кетір!
Кзрім : Ксш ірім сүрауды ң түк қисмнм ж ок . Тек квніліцде зіл халмвся болғаны.
Ғаини: Сол зілден арылмяспын, кешірмеспіц деп ой- лап ом. Бір жүмаоткен сон-ақ... сагына блстядым.
К юім: Ғайші, үйленсйікі

Үзақ пауза

Ғаини: Ж о қ ... Өке-шешем қалай рүхсатетеді? Үйле рінен айдяп шықтың. Ол аэ болгапдай өзіңо кеқсе қып алдын.
Кзрім: Әуелде маган үйді босату жөыінде тапсырма бсрілді. Революпнялық аткару комитстіне председатель сайланатынымды мен білгсм жоқ кой.
Ғайни: Оны мен түсінермін-ау. Өке-шешем мен апа- жездеметүсіндіре аласыңба? Оыын үстіне...
Кзрім: Не?
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Ғайни: Окем... Совет үкіметі жақында құлайды деді...
К*рім: Тагы не деді? Лйт, іркілме!
Ғайни: Сені атылады деді.
Клрім: ( Кцліп ) Мүныцбврі бос сөз. Контрреволюция- нын, киялы.
Ғайни: Рас па?!ІО/мл.-Өриыс! Совет үкіметін ешкім де қүлата нлмаііды.
Ғаини: Лайым солай болсын!
Клрім: Міне, сен де Совет үкіметікіц тілеуін тілейсіц. Бір сен емес, оныц тілеуін ми.тлионлар тілейді. Милли- ондардыц үкіметін күлату мүмкін бе?!
Ғаііни: Білмеймін. Маган бәрінеы де сенің амандыгын керек.
Клрім: Мен аманмын. Дәшм аман бола берем. Сондық- тан...
Ғайни: Ж оқ, Корім, үйлену туралы айтпа. Әаірге қоя түр. Оке шешемнің ашуы таркарбір кеаде. Сонда соііле- серміз. (Рояльга колі тцседі. Паула) Мен рояль тартпа- галы кай ламип?!
Кэрім: Отыр. ойна! Сагыыған да шыгарсын.
Ғайии отырып, ойнауга кіріееді. Оинап отыр/амы ♦  Долге. царя хр а н и *. Ба.чме қараквлеңке тартады. 

Қабылдау бвлмесінде жарық молаяды.Сырттан Жақия 
кіреді. Омар лып етіп хатшы қылдың орнына отыра 
қалады. Жақия ішке беттейді.

Омар: (Тоқтатып ) Барма, қабылдамайдм.
Ж ақия: Небоп қалды?
Омар: Ты нда... Кор. Рсволюциялық атқару коми тетінін председателі ыемен айналысады. Революция- ныңқас жауы, миллионер Ж үмықтыц кыаымин штаб- таоцацій отыр. Отырганда жаы отыр ма?! «Ноже, царя хряниді* тарткыамп отыр. М іне. сағаи большевик Корім.
Ж акия: (Тыңдап mуроды) Мыыау масқара ғой! Осы- лай отыра бермек uc? Қой. мен кірем, шаруам тыгыз.
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Омар: Кірм<\ борібір яйдап шыгаяы. ІІІяруацды млган яйта бср.
Ж ақия: Шяруа Оолгмида... күпня мөлімет.
Омар: Turn жлкгы! Маліметбилса, мяічн актта жүребер.
Жақия: Рас-ау. Сөйтссм доболалы екен-ау. Жүмықбай ІІІүблркөлдік сыртыіідагы тогяйга көи астық тмгыпты.
Омар: Лиык пя?
Жакам: Анық. Колбен коргсм адам айтты.
Омар: Мынауыц оте жауапты нарсе екен. Ертен келіп озіне аіітиасан болмайды. Men оншейіи бір хабар ма деп сдім . Мацызды шаруа екен. Бекер айттық м агаа. Мүнданды бастыққа гана оцашада айту керек. Бүл үшін сеыі трибу нага тартяды.
Ж ақия: Неге?!
Омар: Өзіне тура кіріп айтпаганыи үшін.
Ж ақия: Байдыц қмлммен оцишада маслихат күрып отырса, тарттырып отырганы «Боже, царя храни* бол- са, меноган каляй кірем?.. Қуып шмгады денозіңдеяйт- тыд гой.
Омар: Қуып піыгады. Сауыгын бүаганын үшін атып та тастайды. Керімнщ мшезі жаман.
Жақия: Сонда сол... большевик сойте ме екен? Бүган тиым салу керек.
Омар: Сен өзің большевике!к гой?
Ж ақия: Большевикпін.
Омар: Большевик болгаң осыныцборін айт ревкомныц жиналысында. Өлде Карімнен корқасмнба?
Жакам: Мен бе?! Таптыц корка тын кісіні!
Омар: Міне, жігіт!0сы сен меніңбауырымемессіңбе? Руыц Арбалы гой?
Жақия: Арбалы.
Омар: Онс, бауырбоп тпықтық. Жүр, бауырым, сыртка шьігмп оойлеоейік. Мен саган инструкция беріп жіберейін.
Ж ақия: Не берем дейсіц?
Омар: (Шы/ып вара жатып) Инструкция. Револю- циялмк тапсырма.
Ғ.кеуі шыгып кгтеді. Ғайни элі де роя.\ь ойнап отыр. 

Ендігісі Еуропа классиктерімен. Аздан соң қабылОау 
болмесіне Сабыр кіреді. Рояль унім естіп тцрып калаОы.
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Толастауын кутеві. Куй ойналып бітеді. Сабырақырын 
есікаш ы п. ііике кіреві. Жарықмолаяды.Сахма айналып. 
бурынгы калпына кеяеді.

Сабыр: Кешірерсіздер! Оңаша сауыктарыңызды бұзга- ныма гафу етіңіздер!
Ғайми: Жозде, сіз мені аңдып келдіқіз бс?
Сабыр: Осте олай емес. Желдеңнің, зиял ы тегін танып- біліп болмаган екенсіц. Өйтсе де, балдызжан, мен сенщ шыгатұрғанықды каларедім. Корі.чмеіі оңаша солім бар.
Fan ни: Жақсы, сойлесіңіз оңаша.
Ғаіш и ешкіммен қоштаспай шыеып кетеді.

К»рім: Қялдык оқаша. Бастакызоңгімеңізді.
Сабыр: «Алашорданың* шаужайыиа жармасып «Үш жүз* аггы иартиясымақтың курылганын білссіз. «Үш жүздщ* ирограммалық жягынаіі «Эсер» нарт иясы мен үДлесетіні сізге бслгілі. Сол үіпін де сіз оларды колдай ал- масаңыз керекеді. Оз ііартняңыадын қапідаларыи белінен басып. большевик басыцызбен қялайша «Үш жүздік» қамқоршысы бола қалдыкыз?
Кэрім: Сіздің не айтьш түріаныңылды түсіне алмидым.
Сабыр: Түоінбейтш түті жок. Өлгіаде біздіц комитет- ке «Үш жүздің* косемсыыагы Есет Тасыров келіп ультиматум койды. «Үш күнніқ ішінде комитеттеріңді та- ратып. өздерін коздерінді жоймагаңдар, Кызыл гвардия- ның камегімен боріңді түтқынга алам» деді. Осыныи борін оз атынан ж ане...
Кәрім: Меніц атымнан айтты ма?
Сабыр: Сіздіц атыцыздан айтты.
Кзрім: Ксет Тасыров магам келуін келген. Мен куып шыктым. Оның сөзінен бекер үріккенсіздер. Вүл жайды тагы да кайталайтын болса. дереу хабарлаңыз.
Сабыр: Pax мет!
КjpiM: С\зге дерахмет!СауболыңызІ ( Қалым усынады ).
Сабыр: (Қолын алмайды) Сіз гой, Корім мырза...
Кэрім: Жолдас!

95



Сабыр: Керш жолдас! 'Галан знялыны баулаа шыгар ган Кадет корпусынык түлсгісіз. Халқымыадын талай марклскаларымен бір үядан талім алдыныз. Үлт қамын ойламайтыыын.ызга қайран калам...
Кэрім: Тереңнен толгасайық дейсіз §\ій? Болсын.
Сабыр: Терецмен толгасуга сіздін гылымыцыз аздық етер деп ойламаймык. Тым opine бармасак та болар. Бір фактіыщ тонірегі де жетер.
К*рім: Ғылымныд азкөптігі жоиінде сіз бен біз бір бірімізге тореші бола алыасақ керек. Ж оие сіз қян гылымды нитып түрсыл?
Сабыр: Мөселен... тарих гыльімы.
Ksput: Сіз орине. аатшалар мен хандардмң піежірссін жақсы білесіз. Ол жекелеген топтардың гана тарахы. Халықтың. ецбекші табыныц тарихм емес. Ннгыз халық тарихы -  пролетариат козгалыгының тарихы. Маркс ілімін мснгерметен сіз үшін ол тарихты түсіну оте киыы.
Сабыр: Кошпелі казак тапка емес, руга гама болінген. Рулар тарихы -  халық тарихы. Рулярдан, халықтан бөлініи Шыцғыс өулеті жеке тарнх жасаеан емес... Ал енді: «Маркс ілімш меңгермегеисіз...» дегеыінізге келеек -  ыеы «Клпиталды» аударган казакііыы! Түпнүсқа- даи аударган қазакиын!
KjpiM:  Білеміз қалай аударганыңызды. Бүрмалап, қиянат жасан. Маркске «Ллашорда» идеяларын таңбақ болгансыз.
Сабыр: Қалай айтсаң да Маркс ілімін меңгермеген дсп мені core алмийсыэ.
К*рім: Маркс кагидаллрын саяси күресте түтынбаған адам марксизмді меңгердім деп өзеуремесе де болар! Ак- тілеп өкелген фактіцізге кошіңіз!
Сабыр: Оны айтпай озім де кетпен! Тек актіленгеи ден бекер айтасыз. Осілі актілеа, сіздерді сотка тартса артык емес. Он емес. жүз емес. бес мық орыс баласып қабылда мак боисыздар. Ііарыи түргак руссификацня! Епібір сана- лы казак бүган жол бермесе керек еді. Сіз күшак жая карты алмақсыз,
К^рім: Жстім калган панасыз жас сәбнлер үлтты да, тапты да танымайды. «Ллашорда» басканы қойып.
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бейкүне габилермсн күреспек болса окінгеннен Омска шарм жоқ. Ол баліілардан халкымылл жмулық күткешн ізіе тшті кайрак калам.
Сабыр: Ол балалар осы жердс түрактап қалады. Ои-он бес жылдян кейін бсс мың, бала бес мыц орыс бон шыгп келеді. Жеріқді басып алып, еліныіи жағасына қол сал- ганда керерсін!
Кірім : Интернационализм -  болыиевиктерлін басты үраны. Гим иіде- «Интернационал*. Бізбүл баляларды Совет мектебінде оз рухымызда торбиелеп шыгарамыз. Он-он бес жы.лдан кейін бес мын бала бес мыц Совет аза- матына яйнялады. Совет аэаматтары еіпбір ү.ітка болінбей, тең дәрежеде омір сүрмек!
Сабыр: Оны кезіндс корсрміз!
Кхрім: Тагдырыкыз көруге жазсмн! Сау болыныз!
Сабыр: Сау болыныз!
Сабыр шыгып кетеді. Сахнада жарық көрінеді. Кзрім 

авансахнага шыгады.

Жі/р/ізуші: Кала мен уезде Совет жүмысы кызу кар- қын ала бастадм. Ауылдык, станицалык жоие болыстык Советтер Лениндік декрет негізінде жерді шаруалардыи иелігіне берді. Ағарту істері мен бүкарага мсднцнналык комек шарплары кец оріс алды. Байлар мен кулактяр каргылыкврекеттсрінтоқтатпады. «Алашорда* наразы лыгы да үдей түсті. Бурж уазиялы к үлтшылдарды түтқындап, істерін сотка беру жонінде Уездік ревком шеші.м кабылдады. Сабыр Сартаев кашыи күтылды...
Ж арық қайта жанады. Смхмада усздік ревкомның 

штабы. Тврде Сибиряк. Ж иналыс. Омар сөй.іеп тур. 
Корім аоаксахнадаеы орпында турып қа.іады.

Омар: Геволюцияныц жырынды жауларынык бірі, «Алашорда» квсемі - СлбырСартяевтыцкашып күтылу- ынм себенкер болған -  Корім Асфаыдияров. Мүнын сс- бебі түсін ікті. Кәрім Сабыр Сартаевтыц балдызына үйленіп, Жүмык сынды миллионермец іліктес болуды
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көптен квздеп жүр. Сондыктан да болашяк бажясынын кагаып кетуіне жяғдяй туғызып отыр.
Сибиряк: Осы яйтқандарыка ,;алел блр ка?
Омар: Негеболмасын? Бар. (Жақияны пускап ) Міне, далел керек болса! Сөйле, Ж якия.
Ж ақия: Жүмык байдын Ш үбаркел мацына астық тыққаныи естіген бойда Кор;мге яктаиын деи келсем, штабта Жүмыктыц кызымен оииша отыр. Жай отыргин жок. рояльда «Боже, царя храниді» тартқызып отыр. 

(Ж иы.иандараық наразылык гуі.ч естиясді) Ертекіне Корі мге кіріп, естіген мәліметімді айттым. Отряд апарып тыккан астыкты қамбага күюды өзіме тапсырды. Мен шыққан бойда Көрім Ж үм ы қ банды сактандырып үлгеріпті. Барсақ астыктынбөрін тасып әкеткен.
Сибиряк: Сен Көрімге сол хабарды есгігеы бойда неге кірмедің?
Жақия: М ен... иетіп... (сасқалактайды).
Омар: (Үш ып пщрып). Моссле Ж ак тш ы ц  катан кіргеніндеемес, мөселе- Көр:«н:қЖ үмықты сактандырып үлгергенінде! Бүл арада басы ашык бір-ак норсе -  Корім тоныы тсріс инналдырган тап жауы! Контрреволюционер! Корімніц буржуазмялык идсяны куаттайтыны- на тагы бір дөлел ол үнемі Абай өлеңдерінен мысал 

келтіріп сөйлейді. Абайды сіздер білмейсіздер ғой. Ол үстем таптан шыккан якын. Агя сү.ттанныкбаласы. Озі де квп әйел алган зор феодал.
Сибиряк: Пушкин де дворян. Бірак ол революционер- лердіқ сүйікгі акыны.
Омар: Пушкиннін жоні баска. Ол декабристерге армии гамаша жырлар жалам акын. Абай онлай емес. Декпбр- истерге бірдс-бір олец арнагаи жок.
Карпова: Омар, сен моселедеи ауытқып ксттія.
Омар: Менде бір үсыныс: Кврімдей контрреволюцион ер а біздія клтарымызда орын жок, партиядан гпыга- рып, түткындап, ісін ревтрибунал га беру керек!
Сибиряк: Корім он бесінші жылдан большевик. Под- польеыш азабын бірге тарттык. талам сын как біргс оттік. Контрреволюционер ретінде ісіи трибу на л да карауга ешкімиіц какысы жок. Партия катары пан шыгпругп мои
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карсымып! Революциялык ириициптерді берік гутынба- гпііы ушін кызметтен босатайык? Бар жала осымен шек- телсін! Менің үсынысымды кім колдайды, дауыска са- лайық.
Копиіілік қол көтереді. Омар Жақияеа иек қагады. 

Жақия бас turn орнынан тцрады.

Ж ақия: Революииялық Атқару Камитотініц председатель,^ гі не мен Омарды үсынамын.
Сибиряк: Кане, дяуысқа салайык-
Сибиряктан басқасы қол квтереді. Сибиряк Кэрімге 

бір. жцртқа бір қарап тцрады да. ціақ то.іцып барып 
қол котереді. Ж угіріп темір жол жцмыскері кіреді. 
Қатты ентікпем:Вокэалга чехтар келді! Ү т  эталон. Екі мыцнан астам чех!Түгел каруланганІЗеңбіректері дебар... Генерал Гай- дянмц ярмнясы.

Бэрі қалт тцрып ңалады. ІІІам сөмеді. Қайта жан 
еанда Жцмық байдың кірешілері тцратын map бвлме. 
Жцмық пен Омар, Ненашев, Волков.

Омар: Контсн куткен кун туды! Енді капысмн жібер- меу керек. Қазір кызылдар чехтармен келіссозге дайын- далып жатыр. Оған дейін астыртын хабарласкан жөн. Волков мырза, бүл сіздін қолыныздан келетін шаруя. Тезірек генерал Гайдага жетіңіэ. Қызыллардмқ торына түсіп қалып жүрмесіы. Алдап-сулап шыгарып салсын. 
(Ж цмыққа) Сіз Сабырга хабар беріңіз. Жотсін тезірек! Қимылдап калар сет туды. Ал, мен кеттім. Революция- лык Аткару комитетінің иредседателінде бос уақыт де ген болмайды.

ll.ipt м»з болып куліседі. Шам свнеді. Авансахнада ге 
нерал Гайда мен Карпова. Келіссвз жургізуде.
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Карпова: Комиссар Карпова!
Гайда: Генерал Гайда!
Карпова: Уездік Революция чык Совет сіздсрдін Қызылжар вокзалы на не себеитен аялдагакдарынызды 6ІЛГІСІ келсді.
Гайда: Мешц карямагымдагы корпус согыс аякталган сон оз отаныня қайгып бара жаткам бсйбіт аскер. Біз Кызылжар вокзалына азыктүлігіміз таусылуьгна байла- нысты токтадык.
Карпова: Егерсіздер бейбіт мақсатта болсаыыздарбір •шелон оскеріңіэ не себептен кашып кетті?
Гайда: Молін рүксАТЫмсыз кеткен эшелон командир- леріы тергемей түрып, бүд сүрагыцызга жауап бере ал- мпймыи.
Карпова: Тергеген сон?..
Гайда: Тергеу де мүмкін емес. Енді ол эшелон камтып оралмайды.
Карпова: Оралады, генерал мырза! Булаев станцнясы түсында темір жол лимиясын қопарып тастадык.
Гайда: (Сыр бсріп ңалады) ('олай ма?! Оыда эшелон оралсыи...
Карпова: Қашып кеткеи эшелоныныз оралган соц мүкда камша түрмақсыздар?
Гайда: Үш күн...6өлкн, бір иігга. Біз азык-түлікті на лютамен аламыэ. Елге жеткізердсй кор жнып алсақ дейміз. Өйткекі ішкі Рессйде аіитық.
Карпова: Біз сіадсрдсн. неше күн аялдасаңыздар да. қяру-жарактарыңызды таисыруларыңызды талаи отемізі
Гайда: Қазір менің корпусыы түгел ем ес... Келсін... Сосын...
Карпова: *С!аяхаттаи* кеткен эшелоыыцызбір гагат- ган кеши осында болады. Мүндағы өскеріңдз тапсыра берсш! Бір сагат мүрсат береміз.Гайда: Біз олі бір пүт та астық алган жокиыз. оныц үстіне кару-жарақсмз калсақ... Тым болмаса ертецге дейін мүрсат бсріціз!
Карпова: Қару жарақтын язык түлікке ешкандай қатыгы жоқ. Жоне ревкомның рүксатмнсыз ешкімнек
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еіпқпндай астык ала алмайсыз. Рүксятты штабтди келіп алагыа. Штаб Вознесенский проспектісінде.
ГайОа: Жлксы! Офицертері мніңбі реуін жібере сллармы н.
Карпова: Ревкочнын председагеліне корпустын командир! кіру керек. Жібере саларсыз!
Гайда: Корпустын командирі озім гой.
Карпова: Оыда озіңіз келесіз!
Гайда: Волсын.
Ш ам сонеді. Қайта жанганда Сибиряктың кабине ті. 

Төтспше жиналыс. Сибиряк. Кәрім, Карпова. Омар. т.б. 
Ревком мршелері.

Карпова: Меноларга қару-жарлқтарын тапсыру упіін бір-аңсагат мүрсатберетініміздіяйттым. Содан бері алты сағат уакыт отті. Түн ортасы болды. Бізелі момілеге келе ллмай отыр.ммз.
Кэрім: Расында да, жолдастар, сөзбүйдага салатын моселе емес, енді дауды догярайық. Күн кятерлі, кауіп мол. Лзгантяй күшпенекі мықкнру.іы дүшпандыбауыр- га басып отыра длмаймыз. Карусыздандыру керек! Тагы да айтам дерсу ңарусыздаіідьіру керек.
Карпова: Дүрыс! Мен де косылям.
Омар: Алевтина Петровна, Кәрім екеуіқнін, біріц түшкірсен, біріц «Жарокімалла!» деп отыргаидарыца біз кешсден бері куоміз. Бірак сеыдср шалт оплансындар. Лллымен, чехтвр бізге ашык жаулық танытып отырган жоқ. Каламызга мүктаждык себеипен амлдады. Іс-міс 

ж о к ,  оларга қаруларыиызды таста дсу, қ и я ц қ ы л ы қ  б о и  іиьиады. Соыдықтан әлінтіқ артын багуыыыз керек.
Сибиряк: Дурыс! Болендей бой корсетіп түрган кауш озір жоқ. Оның үстіне біэ сақтык шараларын да ескеріп отыр- мыз. Кызыл гвардияшылардан төртжүз ада.м казармалык халге кошірілді. Атты оскер зскддроны қалаі а кірді...
Карпова: Бүл, орнне, дүрыс. Дегснмен мүлдем қалы сыз қамдандык деуге болмайды. Бізде оскер саны чехтар дікінен екі есс кем. Араларында ешқаидай байлпныс жоқ.
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Омар: Бүл келгендер шет мемлекет а да мы. Кліне кай тып бара жатқан бейбіт ос кор. Империалиста соғысгыц окшау калган біркорп>тынаносышиадүрлігуіміз - қнсын- сыз. Кайта оларга алыктүлік тауып берсек, ертен еддсрі- 
ме, бүкіл Еуропага айта барады. Сөйтііі, болыиениктсрдін халықаралық белелін осірген боларедік... Онын үстше...

Омар сел аяқталмайды. Сырттан сарт сцрт атыс 
естіледі. Жарылеан гранаталар. У ш у .

Сибиряк: Неужели мятеж?!
Керім: Tan сонын озі!
О қ m ain, штибтың терезесі сынады. Бэрі бой таса 

лайды. Сырттан атаман Волкоатың дауысы шыеады.

Волков: Со всей сворой попались, красные сволочи!
Ненашев: Сдавайтесь, мерзавцы!
Жумық: Кнді күтыларсыцдар!Тастандаркаруларыңды!
О м ар: (С ы р т қа . жогары атып атып ж ібереді) Оліспей беріседі екен деп ойлама!Өй. Жүмық! Мен Омар мын! Революция жолында ақтық демім біткенше арпа- лысам, бірак саган түткыы болмаймын! (Сырттаеы 

атыс тынады) Кор Омарды! (Секіріп терезеге шыеады) Өлімді калай кабылдайды!.. (Секіріп кстеді).

Омар секіріп кеткен соң атыс қызады. Шымылдық.

Ккінші болім
С а хн а қараңеы. А вансахнада ж цргізуші. Жалеыз 

жарық -  пистолет шам.

Жургізуші: Жсргілікті ақ казактармсн астыртынбай ланыс жасаған генерал Глйданың корпусы бүлік баста- ды. Оскери күштіцбасымдыгы аркпсында жөне капыда соққандыктнн контрреволюция жеңіске жетті. Қала
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ақтардың колыыа кошті. Мыңнан «стам адам түткынғанлыиды. Көшелерде байлар мен ку.іактар, саудагерлер, дін иелері қолга түскеы большиимкіерді аяусыэ тепкіге алды. Солардық к о л ы ы і ш  бүгіы ІУІЬ жылдын, бірінші миусымында Сүтішев каза тапты.
Сахна лсарық. Шулаган топ.Ортада /пцтқын больше 

винтер. Ашулы байлар соларга цмтылуда. дскерлер ара 
шилауда. Тутқындар шынжырларын сцйретт, тцрме 
лерге жабылып жатыр. Іштерінде Сибиряк. Кзрім. Кар 
пова.Ж акия, mJ5. бар. Бул көрінісреЖиссердің еркімен ой- 
па.чады. Шам бірсөніп жанеанда.ЖцмықуйінІң кең залы • бурынеы Революция.*ық Атңару комитетЫің штабы. 
Бул уйде мереке. Волков, Ненашев. /Кумык. Орталарын- 
да Гайда. Сабыр, Омар. Зуһра зни, М ақпал. Ғаини, т.б. 
бикештер. сзпді киінген мырзалар■ Жеңіл музыка. Вір 
қолында куміс лэйке. Секеш  қы/мет көрсетіп жур. 
Қисындо баски да малийлар бар. Жарық Гайда отырган 
топка молырак тцседі. Әңгіме соларда.

Жцмык: Генерал мы pan, бүл мер^ке сіздің қүрметініз- 
ге! Біздіңелде «Гяйып ерон, кырык шілтен* дегсн үтым бар. Ғайыптан келіл, ивледен қүтк*РУшы л«ген сөз. Сіз нак сол болдыныз!

Ненашев: Сіздің күрметіціэге бгфіміз де бал береміз. Бртецгі кезек менікі. Бар мүлкіміэд». тіпті үйімізге дейін Совет тартын алып еді. Дүние кеэе* екен. Бәрі айналып калпына келді. Енді ештецеден іркі-ім^йміз.
Волков: Меыін конницам кыэылдардыңэскадронына гамашасоқкыберді. ^Тац<?а/а^Сіздінжіпттерлеерексн! Аямай берді мяйданды! Бүл бір гаж*п болды! Тіпті менщ денщиктерімс дейін күтыра бастап елі. Бүлар бврін баска шыгарды гой.
Ж умык: Рас тіпті! (Секешті корсетіп) Мына менің малаймм да большевик боп кете ж*ЭДаган жок па?! Мен бүган ястығымдм тыкгыртып жүрс<*м. бүл кмзылдардын продотрядына мүпіеекен. Айтыи бярыпты. МынаОчяр- дын аркасында нттердін колына түсірмей кеттік.
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Волков: Мүыдай сполочтарды ату керек! Үйіңізге негекайта кіргізгеисіз?
Жцмық: Віз каланы аліан күш : «Кошеде каңгырмп қалдым* л <чі жылап кеп түр. Қолда ас кем и г. аяйдыскенсіц.

Ненашев: Ііарі калпынд келді. Осыиын 6арі, генерп л мырза. сіэдін арка мыл!
Гайда: Віздіңеңбеііміаді слеп жалкиндарыны.лгл ракмел! Кашам да му ядом ил бір. Бір-бірімізден көмек аямау керек.
Ненашев: Неге аяйык, генерал мырза? Бүгін ганда сіздергс он керегі астык қой. Бореміз. Біз қыэылдарша «Рүқсяты.мызды ал!* деп ипренетін женбілместеремесіііз.
Гайда: Маган сол оозді яйткаы кызыл бпкеш кайда екен?

Волков:Түрмедс. генерал мырза. Кызыл бнкештүрмеде.
Гайда:С о л  бикетті коргім келеді.

Ж цмы к:(ӘоІлдеген болы п)  Генералдмн қүрыгы 
Кызыл бикешкстүсейін деді ме?

Гийда: (К уліп) Мсн бүл согыста орыстын талай бике шіментілтябыетым. Біракбо.іьшеаичканы кормепедім. 
Волков: ()л киын шаруа емес. Казір келтіреміз.
Блрі қаркылдап куледі.

Жцмың:Біздін үйде бвлме каг., Қазір қамдаймыз. Ж үрініз, генерал мырза.
Волков шыеып кетеді.Гайда. Ненашев. жап

саряас бел меге отеді. Се кешбцлардың тыңдап 
тцреан .ойяанып калады. Жары тцреип 
тцсқа ауыеады. Сахнаны ң баеқа тцсында жирық <и. 
Вірак мереке қыоу жцріп жатады. Му.іыка узілмейді.

Омар: Кайни, мыилмдай үлы дүбір мерекеде қабагмныз бір апіылмай қойды гой. Қызы.чдардан кугы.чдмқ. заман жаксарды. Мүкдюга не жпсык? Неге жадмрамяйсыз? 
Ғайни: Сіз гашык бои кердшдз 6е?
Омар: Көрдім... Мсн омір бойы сізге гатыкиын!
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Ғайни: Мен баска адамга гяиіықоын! Ол бүл тойда жок. Сондыктан дл мсн жадырлй алмяймын.
О м ар: Лйтып түрганынма Көрім гой. Оыы смді тірідердің саматынла атауга болмяйды. Сіздсй перкзат «ліккс қалай гашық болмақ?

Ғайни: Корім тірі. Олмейді де. Жүрегім сезеді.
Омар: Ол еріеқ атылады. Несі тірі? Тірі болган күнде Л« Ғяйкн басынызбенсондай жекеүрыылы «Сүйемін* ле* уіціз маскара гой.
Ғайни: Тіліқіаді тарта еөіілеціз! Корім жексүрмн бол- са, сіздін кім бон шыгатыныңмэды тіиті білмеймін.
Омар: Бүл созді еркс.іікпен айтын түрсыз деа білем. Сіздің еркелігіңізді кетерс алам. Өмір бойы еркелетіп «тем. Сертім осы. Ғайни.

Ғайни: СізДіқ еркелеткеніңізіе мен зару емссііін.
Омар: Ойланбай айтын түрсыэ. Ойлаиарсыз, ақылга келерсіз. Мен күтеміисол күнді.
Ғаіі ни:Мпхаббат -  жүрск ісі. Ақылга квне бермейді.Күтіи оуре болмақыз.
Омар: Өмір бойы күтемін!

Ғайни:Өміріңіз эая отеді.
Ғайми бцрылып. Сабыр, Зуһра

топқа қоеылады. Ж арықсол тцсқа » туседі.

Сабыр: ҒаЙнн, біздіқ Зуһра они өн салмагалы қай за* ман?! Огыршы. Сүйемелдсші!
Ғайни: Тамапія. они, тамаша! Шырка. конс!

Зуһра jh u :Койын оре. Ерлаган ярашми картларга!
М ақпи.і:Ііүгінгідей күнде антпаіяидя, кашан айта сың? Лйт, «Зилайлукті* айт!

Сабыр: «Зилойлук», «Зилойлукті* айтмныз!
Зуһри jh u : Булмадыңдарбит. Ерлайек ипде.
Ғаііни роялъгаотырып. ойнауга

М акпал: Іркілме, они! Ерла, ерла!
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Зуһра 9ми: ( Р о м л ь г а қ о с ы л ы пСүЙслгенсіқ шатта багаыага.Мфыраң түслі сары хшіоріқ.Кызганимша халн.м шыди алми,Бигірек мүңлы қари куэлорің...
Сахиа қараңеы тартады.айналады

Ала колеңке. Кір төсек. сто.г. екі Гайда отыр.
Столда боса fan бвтелкелер. Карпоааны Вол
ков кіреді.

Волков: Міне, сіэге каруыцызды тастауға бір-ак сагат мурсат беретін комиссар.
Ненашев:Жақсылап коніл котерікіз!
Ж умық: Сөт тілейміз! Сізді менін малайым күтеді. Ксік алдыня коям.

Волков. Ж умық. Ненашев ушеуі шыеып кетеді.

Гайда: Огырыңыз, сүлу комиссар! «Кслісооз* жүргілейік.
Карпова: Мен сізбеи келіссөзді түрсгеп түрып-ақ жүргізгем.

Г  айда: Mcu баскаша жүргізем. Ол үшін турегеп түру шарт емес. Ә>’елі отырықыз. (Столдагы бос шынылар 
ды корт) Қазір шампан алдырпмыз! (Қолын шапалақ 
тайды. Секеш кіреді) Шампан өкел!

Секеш шыгып кетеді. Лешампан алып. қайта 
кіреді. Столеа қойып жатып Карповага ақырын иек қаеып. 
еқцтқарам* деген белгі береді. барып. Гайданың
артындаеы терелені ашады.

Гайда: Here аштың?!
Секеш : В в-волдух!..
Гайда: (Бос шолмектерді нусқап ) Жина мыналарды!
Секеш ыдыс жина/ан болып, стал цстіндегі шамды

қагып мгібереді. Карпова шампанды алып. терезені жап
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к а. ты бцрылган ГаиОаны One таи силы г: отеді. Терезеден 
секіріп кетеді.

Гаида: ҮстАҢдар! Үстацдар!
Пистолеты алып атады.

ІІІам сенеді. Қайта жанеинда сахмада -  Каме
рада Сибиряк, Клрім, Ж ақия. Сибиряк кабыреаны сипа 
лап корсді. Терезешң темір торын берік.

Сибиряк: Д а!.. Бүзып шыгу мүмкін емес. Катырып-ак салган екен. (Кэрімге) Бүл үй кашиннан іүрме?
Кзрім: Бүл үйді казактар • Абылайдын ак үйі * дейді. Хаіінын қыскы рсзиденциясы осы болган. Ордасыи Бу- рабайға тіккеы. Түрмсгс айыалдырғаны бертін. Қазіргі аты «Ак түрме*.

Ж ақия: Қаніля адам жа?ыр екснбіэ? Санымызды білген бар ма?
Сибиряк: Кім білсін? Ревком мүшелсрі түгсл түткы н гой. 
Керім: Жоқ! Түгел емес! Арамызда Омар жок. 
Сибиряк: Оны атып тастаган шыгар.

Ж ақия: Атпайды оны.
Сибиряк: Here?
Ж ақия: Ол соллрдың адамы.

Кзрім мен Сибиряк аң таң. пауза.

Ж ақия: Корім, сен... Сибиряк, сен де мені кешіріндср! М ен... лдагтым. теріс жолга тустім.
Сибиряк: Қалайша?
Ж ақия: Дүшпаннық азғыруына ердім...
Кэрім: Қай дүшпаннық?
Жақия: Омардын,. Корімсен копир! Откенде жималыс- та мен саган қарсы соіілсдім. Мсні Омар алгырды...
Кзрім: Тоқта! Жүмыктыц астык тыққанын Омаргаайтып па ец?
Ж ақия: Айткам. Саган келсем, ауыз үйде Омар отыр екен. Ішке кіргізбеді, «Маіан айттажүре б е р * ,-д е д і. 
Сибиряк: Сен жүре бердід?!
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Ж а қ и я :Ж ок, енстроксо алдым.
Сибиряк: Инструкция?.. Түсінікті!.. (Кэрімге) Омар дыц контра екенін жолдастар білмейлі- Ескерту керек.
K jpi-н: Кел, хабарласайык.
KjpiM гтігін шешіп алып. Окшесімен

тақылдатып. «сөйлесе* баст

Сибиряк: Жолдастар, Омар контра... Арммызға кіріп алый, үнемі дүшпанға жүмыс істеп келген.
KjpiMосы селдерді • жеткіл* соң. жауап

қа.тды. Аздан соң қабырга аргы жактам тақылдайды. 
h'jpiM «оқып* тцрады.

KjpiM.Омардыцсаткын екснін білеміз... Ол қалір Вол- ковка жумыс істеп ж үр ... Сырттагы жолдастнр ОмОыдан телеграмма алыпты... Лккылшық Укметов безнадежно болен... ҚызылбайОсксров жив и здоров... Скоро придет...
Сибиряк: Мүнысы несі? Нс дел кетті?

KjpiM:Аккылшық Укметов дегені -  Колчак үкіметі. Казақтар Колчакгы Аққы.ішық атапдырган. Қызылбай Оскерові -  кыэыл өскер.
Сибиряк: (зндетеді)Аттан, азап шегіл жаншылган Олемыін күл мен аштары...
Сибирякка К^рім мен Жақия қосылады. Лм)ан соц бас 

ки ка.*ерадагылар да * И  птериац» Lj in jKcmedi.
Үлкен xopjNdemedi. Сах мода ж KjpiM аван 
еахнаеа келеді.

Ж ургізуш і: Қыэылжар большевиктері кысылтаян күнде дс контрреволюпияға карты күрес жүргізіп жат- ты. Тсміржол станңияеында, тері илеу заводында. вен- герлердіңоскерк лагеріндежасырын үйымдар қүрылды. Түрмедегі большевиктермен байланыс үзілгеи жоқ. Үгіт- насихат жүмысы бір оәтке толастамады. Сибиряк типография жүмысшылдрынын ереуілік түрмеде отырып
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үйыыдастырды. Контрреиолтцинлық үкімет қолгя гүскен болыисвиктерді аяусыз жазалады. Сотсыз, тсргеу- сіз атумен болды. Қызылжар Уездік Революция коми тетінін председателі -  меиің қлндыкөйлек досым Сибиряк қаза танты! Жендетгсроны тірідей кемді...
Жалеыэ қыэыл прожектордың сахна

торінен шымқай ақ ниінгенСибиряк көрінеді. Ала.іы кцй.
Кцй оіінаяып біткен соң қыэыл жарық СФнеді. Шим  

кайта жанеанда -  сахнада Сабыр мгн М ақ
пал буынып тцйініп жоя*а жатыр.
жэрдгмдесіп жур. Сырттам гсік алдына кгліп тоқта 
ган фаэтон уні естілгді. Алдан соң Омар K t p t d i .

Сабыр: (Омармен кол бгріп амандасады ) Ио, қалай бл-рып кайттыц?
Омар: Тіпті бикештермен солемдесті ретін емесеіз гой. Сабыр \гмрза. ( М а қ п а я м с н  Ға колдарынан )Қалайсыз, Макпал ханым? Қабагыңыз кату гой, Камни бикеш?
Ғаііми: Апа-жездем жол жүргелі жатыр. Бір түрлі... үзлк та жатсапарга қия алмай түрмым.
Омар: Жол болсын. Сабыр мырзя!
Сабыр. Әлеіі болсын! Оуелі өз саилрыңды баяндясаңшы!
Омар: Мені тура Кольчактың озі кабылдады! Табаыы күректей жішрма минут сойлестікі
Сабыр: (Кгкет ш  ) Үзак мослихат қүріан екеысіз.
Омар: Мынандай жагдайдаодан үзак сойлссуге мүрша бар ма?

Сабыр:Оныц рас. Кольчактың жаідайы каэіритсжаман!
Омар: Ьіздіц міндет -  сол жягдайды жақсарту смес пе?
Сабыр: « Алашордя» бардоулетін Кольчакка сарыкты. Одам түзелген жагдайы жок. Күи санаи кері кетуде.
Омар: Ол. өринс, солай. Алайда «Алашорлл» үшін Кольчактан колай.іы үкімет таОыла қояр ма екен?
Сабыр: Колчактын ыгы кеткен. Кнді ол сшкімге ііаня бола а.імаііды.
О м ар:Сонда. . .  не кылмик керек?



Сабыр:Милям ля ортялыктан шыкпяй ма? Тонкеріс атаулы лстанядян баста лады, үкімет астанада орняйды. Мен ІІетербургқа бармякпын. Ғеті колее Ульяновтын озіне кірем. Автономия сүраймыа.
Омар: Мүныцыз -  утоняя. Болмяйтын іс.
Сабыр: Булардын, «пайгямбары» -  Маркс. Онын ілімі шовинизмге китантнмм еяляды. Мүмкін орайы келер... Калан да Ақкылшықтык түлыбына мөніреугеболмайды. %

Пауза

Омар: Ж ақсы ... Сот саиар тілейміз...
Сабыр: Колчак кешікпей қулянды. Сойылын кол ео- гам до::, кейін басына катер боп жүрмесін. Лба ft ля!
Омар: Лқылыкызі а ракмет! Ш  басынызга абай болыңыз.
Сабыр: Сау бол!
Омар: Сау бол!Екеуі кол алысып коиггасады. Сабыр, Мякпал. Ғойни үшеуі жүктерін алып сыртқа беттейді.
Омар: (Жалеыз) Алды-артыца бір уыс топырак! Же-тсктегі тазындай кашканга да, кугані а да серік кып ең. Қиын күнде жотім күшіктей жүргыңа тастяп қаштыңба? Көрерміз олИ Алаіатын шацырягын котерем, іргелі ел қылам дсйсіц. Көкойіы, хшісымактмң!..
Сырттан ақырын басып Ғайни кіреді. Коңілсі-3. Ілбіп 

рояльеа келіп отырады. Ақырын ойнийды. саз.
Омар цнсіз тыңдап турады.-  Өз көніліцніц сазын тартып отырсыц-ау... Еш мүңай- ма, Ғайни. Бүгінгі күн біздікі. Енд: омірдіцбиі біз. Косы- луга сертінді бер! Үсынған қолымды қакпа! Өмірімілді тоіі- лап өткереміз, Ғайнп! Карімді үмыт. Енді ол жок. Бүгін Карім атылпды! Моңгілік мекенін табады... Өлгонніц ар- тынаы олмек жок. Тірі кісі тірлігін жасайды Монімен косылган тірлігіқ дойім той бол өтеді. Ғайни...

Ғаіши Омар сазін мулде естімггендеи. бер
местеп.мцсіндей қаткам каллы кцй сіінап Ке
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нгт роя.іьеа Лаеын кайып. өксіп ІІІам
сонеді. Анансахнада жцреізцші.

Жцргізуиіі: Қызыл Армпянық ІІІыгыо майданы шабуыл- ды ү щ п  түгті. Лнгустъщ ортясында үтпіттгі жене бесінші дивизияляр Троицк Коргян ЛИНИЯГЬГНЯ шыкты. Прсснов станпнясын Колчак колынян тартыпялды. Азяттык майданы күн ганап Кызылжар іргесіне жақынлай түеті. Колчак прммягм кялакы қолдан шыгармау максатында жантялясып бакты. Кызыл ярмиянын 35-дивизиясы 1919 жыллын 27 октябрінде Дубровное жөне Михайловское селоларын актярдян азат стті. Бесіниіі армиянын үшініпі аткыштар полкі 29 октябрьде Всілдіц жагасмна табан тіреді. Майдан қыза түсті. Кодчак үкіметі большевиктсрді жа лалауык тоқ татттады... Бүгін менін ятылатын күнім...
Тцн. Ормап іші. Омар, қасында екі солдат, Кірімді 

а.ча  салып келеді.

Омар: (Солдаттарга ) Ссыдер бара беріңдер! Бүл мыр-эаның нманын өэ:м үшрем.
Солдаттар бцрылып кетіп калады. Омар мен Кэрім 

Оір бірше кадалып тцрып, цлиқ жар
цылдаеан оттар норініп, майдан сарыны естіледі.

Кірім: Маіілантақапкеледі.Азаттыктақытымжақын...
Омар: Ол танды сен көрмейсіц! Казір олесаі! Өлесіц, Корі.м большевик! (Қалтасыман пистолет суырады) Өкінішті. ө?! Өмірш окішшпен оттіяу!
Кэрім: Меніцөмірімазаггык үшіи күресумен өтті. Вүл күресте бір мен емес, талайлар күрбан болды. Теңсіздік- ке, жауыэдыккя карсы майдан салып отксы омірде өкініш жок!
Омар: Өзіңді оэің жүбатасын гой. Ойтпесс, окіыішті- ак! Алыстыц, жүлыстыц. Жеңісінді тойлай алмай бара сын. Өліп-талып гашыкболдын.Сүйгеніқемен үйленіп, рахат өмір сүрсм. Негеекінбеске?!
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Кэрім: Менің вз өмірімніц күш баткаимсн заманым нын таны енді атьш келеді. Ссніцдоуреніңвтті. Заманың кошті. Рахат омір спткындярға харам болар.
Омар: Ж ок, Керім! Ғайкнмен косылыи сүрер махаб- батымнық балдәурені енді басталады. Сені жер жастан- дыріам солен бает а лады. Сүйгенінді мен кушам, атагыц- ды мен алам, замам менікі!
KjpiM: Зауал шағыңалые емес! Заманында шайкам кал!
Омар: Шайқап кал май не бомты?! Тартынатын нем қалды?!
Омар tcejen тур/ан пистолетін атады. От атылмай 

ды. KjpiM  Омарды бас салады. Пистолет цшып тцседі. 
Екеуі алысады. Пистолетке цмтылысады. Клрім писто 
лет ті таба алмасын се.іген соң қараңіыга сіңіп кетеді.

KjpiM : (Кетіп бара жатып) Зауал шагын алые емес! Есемтесср күн жақын!
Омар пистолетін тауып алып, қараңеыеа -  Кэрш  

кеткен жаққа атып атып жібереді.

Омар: Кап!Тимеді!.. Қүтылып кетті-ау!
Сахмада Жцмық уйі. Абыр сабыр қаіиуеа қамданып 

жатыр. /Кумык цлкем саквояжды алтын куміске сықал 
жатыр. Секеш сыртқа сандықтарды тасып жцр. Зуһра 
j h u  де оз дуниелерін жинастырып жатыр. К арбаяасты 
қалт emneU Оагып. р/хялма суйеніп Ғаііни тур.

Жцмық: (Секешке) Артык дүниені таста! Асыл бүйым- дарды гана тие!
Зуһра j h u :  (Ғайниеа) Нишск бармимм дисеқ? Әтиін блои оншшісм нырактап нн итмөксіқ?
Ғайми: Мек ешкайда бармяймын! Өздеріқ жүре бершдср.
Ж умық:(3уһра .»ниге) Ком еиді, болды! Талайдам бері янттык кой, консе. Ақырзаманнын баласы емес пе, ата тілім ала ма?
Зуһра j h u :  Ллмиды бит, алмиды!
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Жцмық: Кашам айттың деме, қызым, окіиесщ түбінде. Қярадян іпмккал емеосіц, бой носілін болыпевиктер аямяй ды. Лкыры қалдың гой корешспнді коэбен кері Регін тау ьш, қолай корсең артымылдян кел. Вілді Хнрбиішеы табосыц.
Ғайни: Арттарыннан барам деп серт бере алмаймык. Аман жүрсеңдерболыпты.
Жумық:(Сырттан кіргсн Секеш ке) Тисдін бе борін, гмйды ма арбага?

Д-дүіше с.. х . . хьищы. гіддерс.. х . . хыймАЙсыздар...
Жумық: Ж я іы ц  қарыссын. жагың карысқыр! Сыя- мыз бірдеқе қыи ( Ғайниеа) А л. кызым. ямаы бол! Күдай ым озі жарболсын!
Ғайни: Жоллармңмл болсымі
Зуһра j h u : И ..и .. млзлума!.. Сау бул инде!.. ( Зуһра <ти 

жылап кеп. Ғаймимен коштасады. Жцмық сырт беріп. 
шыгып кетеді. Зуһра j h u  ссңынан беттейді. Шъиа бере 
Сскеиіті карт кідіргді) Сил матур малай, Ғайии туташ- іі ы обижать итмо! Тапсерим сицэ!

Сексш: Дж-дж-джәройт!
Зуһра »ми; Сау булыңлар, ярмқларым!
Шыеып кетсді. Пауза. Музыка да жоқ. Ауыртымыш 

тық. Ғайнидың кіиінем цнсіз мгас саулийды.

Секеш: С . . .С . . .  сон жы...жылама! М...мсыдсй а...аған түрганда қ...корыкаа!
Fait ни: Рахмет, Секеш! ІІиетще рахмет!
Омар кіреді. Juimeii абыржуяы. Онысын сездірмеуге 

тырысады. Жирта каңілдL

Омар: Вам п-гтанып кеткен fie? Жолдары болгын! (Fail- 
нидың казімдегі жасын карт ). Райни бнкеш. жылап түрмысыз? Жыламаңыз!Өткенгесалауат. Корімніқарты озімізге кайырлы болсын!

Fail ни: Корім...
Омар: Ив, но кеше атылдм. Вір Сіз үшін араіпалап калуга тырысыи-як бактьш. Қолдян кслмеді. Қылммги тым ауыр. Атылып кетті, жарыктық...
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Ғаііми: Ж ок, Корім тірі! Ж үрегімсеэеді...
Омар: Қаллйша сеибейсіз, өз қолыммсп жерледім. Озіцізлі өзініз аурелсп, жоқка ссіідіріп қайтесіэ? Тірлік қамьш ойлайык та.

Секеш : Тірлік б...бітті гой...
Омар: О н  не қыи түрсмц? Бар. жалтырат тябаныңды!

Секеш : Ө ...озің  жалтырат!
Омар: Не леп түрсың. ей?!
Омар пистолетін суырып алады. Секеш т ің

цшады. ~ деп тутыққан бойда тура қашаОы.

Ғайни: Тиіспеңіз. оган! Батырлыгыңызды мынм келе жатқан кыэылдарға көрсетініэ. корсете алсаныз.
Омар: Несін жлсырайын. қызы.ідарға менен дс эорлар- дың батырлыгы жүрмей түр.
Ғайми: Ендегае мүнда не кып түрсыз? Жаныцызды саугаламайсыз ба?
Омар: Меніцбасымныкпмаіідьііъшл лйлам кепіл. Кайда жүрсем дс тіртіліктің тосілін табам. Тілегінді қос, Ғайни! Бірге пттанайық. Бейкам, тыныш өмірге жол табайық.
Ғайни: Меніц Сізге айтарым саркылгян. Ботен созім жоқ.
Омар: Барыңыз осы гой?

Райни: Осы!
Омар: Жақсылықпен табысармыэ деи едім. Аяғыңды қүшкандайбоп жалындым. Илігерденем шалкая гүстін. Шалканнан салдым сндете! Күшнен салдым тізеге!
Омар Ғаішиеа тура умтылад Қуш ақт ап, қуш пақ

болады. Ғайни жандэрмен қиреамады. Сырттан Секеш  
кіріп келеді.

Секеш: А ! ..А !.. Қы...кы...кыэылдар!
Сырттап таре туре а тыс Омар Ғайниды

босатып. жугіріп терезеге келеді. Ойланып ту рады. 
Секеш ке карайды. Үзақ қадалады. Ой Жалма- 
жан сырткы киімдерім шеше ба
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Омар: (С * кешке)Шепгін!
Секеш:М ...меш  с...сен деа а...атып тастяйды гой...

Омар оз киімдерін тықпалап жцр. 
киімін шешпейқарсылосып жцр. ллдене
лерді айтады. Онысы т цсінікси.

Омар: Бол! Бол, енді. найсап! Иттіқбасы алтын табақка салсан шыршып түседі деп, асыл киімнен қашканы несі?!
У.кеуі алысып жцреді. ЛқырыОмар Секештің

кшмдерін кит алады. Секеш жалаңаш. Омар 
дың киімдерін қояына цстап, тцрады.
там. тым жақыммам атыс

Ом ар: ( Ғ а й н и еа )  Келді вне большевик жарың!Коибедіц ыркыма, бүйырмадыц. Тек дегеніме жеттім деме! Жеткізбеймів! Корім қүшса мөйітіцді қүшсын!
Омар пистаяетін а .ш п  Ғ  Тек атып

цлгермейді. Сырттаи Кзрім. Карпова, баска да 
лер кіріп келеді. К.ңнм Омардың оң қолыман атады. 
атқанда оқСекештің кцлаеын жамай втеді. Ол сел к етіп. 
қатты шошынады. Тіяінің тиегі кетеді.

Секеш: Ойпырым-ай, Клрім ага, байқасацыз етті гой. Мені атыц тастай жаздадыныз іой. Мен Секешпін гой. Өліңіз большевик кылган Сексш лін... Мына иттін бала сы Сілді оліп қалды деп, Ғайни скеуміа жылап отыредік, бар екенсіз гой. тірі екенсіз гой. Асыл агам-ай!
Ғайми кцрсцлдері сцііретіліп келіп Кзрімнің

на жыеылады. Карпова қасындаеы  
Омарды тцтқынга алады. Шам баяу сонеді. 
нота» с а р ы н ы . Жцргі зуші  созінің фонында цнемі 
естіліп тцрады. Авансах надо Ол алеа шық-
қамда сахнага қызыл зскерлер. халық толады. Писто 
лет шамдар кейіпкеряердің зрқайсыеын даралап 
теді Монументтей қатқан қимылеыз кврініс.Ш Ы М ЬІЛДЫ Қ
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Эпилог
Ваягы камера. Сабыр мен Араба

қасіретпи тцндерөткен. Екеуі де қажыгап.

Керим: Қалай ойлайсың, осы жолсыздықтыц барлы* гын Сталии жоллас біле ме?
Сабыр: Білгенде қандай! Барлыгы соныц мүсқяуымеы болып жатқан жок па? Бүл пауқан көптеы жоне мүкият дайыидалган.
Керим: Сенгім келмсйді.
Сабыр: ('енгіц кслмейді, бірақ -  акиқат. Ондер -  боль- шсииктер. бір ыөрссге қүлай берілссңдсрбозбалалык мак симализмдершдіси арыла алмансыңдар!

Керим: Алашордашылар ше?
Сабыр: Ллашорлакы шаласауатты кызыл бслсенділер емес, -  мүйізі қарагайдай гүламалар басқарды. Өзімізге амнистия жариялангаи бстте Ульяыовқасонсек те, кейін күмоядана бастадык- Антономия алганда да. оқу-агарту ісінде де -  үлтымьізға қатысты кез келгеы моселеде біэ еткімыінемексіткеніиеелтігсміз жоқ. Казак халқынын мүддесім барінея жогары койлык. Темірқазмгымыз сол болатын. Содан бір сот re ауытқымадык*

Керим: Меы дс коммунистік идсяларммнан бас тарта алмаймын.
Сабыр: Саидырак! Маркстщ дүниежүзілік коммунизм дегені -  шайташіыңгыбыры гана. Әлемді ешкім де уысы- на сыйдыра алмайды. Оы сегіз мың галамныц жалгыз иесі -  бір Алла!
Керим: Ссндер -  үлтшьгддар, қалақ халкының пайда- сыыа бидон көп орекет еткен жоқсыңдар. Казакстаа бөрібірбольшевиктік болып қалады.
Сабыр: Сен екеуміз бір-бірімізге тореші бола алмай- мыз. Бағамыэды тарих береді. Бшкімге де, ештеңеге де жалтақтамайтын, кара қылды қақ жарыи айтатыи аділетті үрпак келеді. Қизылықты солардан күтеміз. Ол кездс коммунизмнщ қангыбас елесі Қазақстаыда калмай ды. Лзат, еркіы Қазпкстанврқайсымызды өзтүгырмчыз- га қояды.
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Кэрім: Оны біэ коре ялмаспыз.
Сабыр: Коро ял май.мы л. Аляйдя язяттыктың ак танын ат үстінде карты ялар колер үриак амян болсын да! Елдіқ оты о ш  пет h i  до! Сол елдің ертеңі үшін біз қүрбандық, бажа!

Кзрім: (Мырс гтіп). Бяжа... Бажя боп қотымыа катар тігіліп кормси оді, -  каиасымыэ бір болды гой. Аксакал дык екі кызыы да жесір қалдырып барамыз. Оздері болта...
Сабыр: Аксакал мсн ониді мок соңгы рот Қүлжада көрдіы. Доулеттері саркыла қоймакты. Сол жолы Зуһра они: «Жамаы гүо көрдім. Мақпалым да, Ғайниым да кеп күйік иіогеді*, доп еді. Мен сенбей күліи едім. Еиеміз оулиеокон.
h'jptM. Біз тарткан язли бала-шаганы шариымай кет пес. Кешірсін де!
Сабыр: Алла кешсін де!

Кзрім: (Ойланып турып. ) Алла кешсіыі
Ш ам баяу сонеді. Қайта жинеанда - сахнаның 

бурышында ируақтай ақ киім Сабыр мен 
у шпик com. Com төраеасы -  Омар.

Омар: ( Қолында укім жазылган тілдей СабырСартаев үштік соттық үкімімен 58 статьяыыц барлык баптяры бойынша айыпты дси танылып, ату жазасыші кесілсін! Корім Асфандияров -  үштік соттың үкімімеы 58-статмінын барлык баптяры бойынгаа айыпты деи танылып, ату жазасыня кесілсін!
Үш т іксот  сахна торінде мізба

Сабыр мен Кзрім бір біріне қарсы ілбіп аяңдайды. Өмір 
бойы бір бірінг қарсы ж у pin яткен адамдар сахна орта
сында беттеседі. Қуш ақт асады. Гцрс 
мылтық у н і . Екеуін қанкызыл жарық көмкереді.ш ы м ы л д ы қ
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Б ІР Ж Л Н  С А Л

( Трагедия ) 
Қатысушылар:

Віржан сал 
дпіш  -  әйелі& } *пи” р“
Мырзагцл 1 ы
Тежіртас і  V
Жарбол -  досы
Муса Беге ну яы бекетші
Суният  ыолла
Ж ас Біржан -  елсс
Сара
Кеяіншек 
В а сақын
Тойеа жиылеан халы қ. сал серілер. қы з қы рқы н. 

жігіт желеңдер
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Бірінпіі бөлі.ч
Вірінші кпрініс

Ллты канат ақ орда -  Ержан уйі. Турулі іргеден 
Жокей көлі мен жагадаеы шоқ қайың корінеді.

Мезгіл жаздың аяқ шені.
һит е Ержан мен Нурж ан. Ү н сіз . Е к еуі де ауыл 

цстінде зуелей қалықтаеан леем знге қулақ турген. Ән 
аты - •Бірж ансал». Айтушыда Біржан.Өн ыргагында 
баягы асау екпін жоқ. карт кыраннын кешегі биіане  
талпынеан ширыеуы сезіледі. Ор иірімінде пксік бар.

Ән аякта.іиОы.

Ержан: Бір гана Бертіс баласы смсс, арісі Ақсары, Атамайлыга, кала бсрді, исі Керейгс түскен сын-дагы. Зобалаң боп туды гой бүл Біржан!
Нуржан: Несіы айтасыц?! Елгекарарбет қалмады ау. Аптыгы басылар ма лесе, күинен-күнге асқынмп бара ма лейміи...
Ержан: Жер таянгаы шағындп байсал табар Біржан жоқ. Адсайтыны блягы олөулвйі.
Нуржан: Ага дсп бізді тыңдаміійдм. Түцгышым деп Мырзагүлга тоқтамайды. сонда бүл қай свзіе қовак бер- мек?
Ержан: Сүният молланың қаргысы жамал деуші еді. Үілыраі-аны сол ма деймін. Моллекоң ел козінше шари- гат жолын түт десе, бүл кыцырайып айдалага лагыпты гой... Айтқандай ссн: «Кстідім. бірге болдым* демеп пеең?!
Н урж ан: Бала күвінде молла гыи шыгарам деи, Қожагүл атам мүны торт жыл Кьмылжлрдын медресесш де оқытпады ма? Содаи қалғаи жүгыиы екі молла тояр- лык па дсп қалдым. Өзі де алі ыр емес пе?! Сүниятты ел
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коли hip хырги кутан тортайдай бүрді. Елге күлкі болта- нына нлзаланып. молла мүны қаргаи кетті сол жилы.
Ержан: Масқара-ай! Өулетімыен аулақ!
Пцржан: Күдай мүнын, тілі мен комейіне берген той. Молла» а бір шалдырмады-ау.
Ержан: Тіл мен көмей касиет болса, ақмлдан адасты- рар ма еді?.. Кормеймісіқ тудырып отыртан зобалаңын.
Нурж ан: (Үзақ ииланып барып) Осы біз жау жоқта аттан салып жүрген жоқпыэ ба? Жақагы оннің үстінде серпілгендей корінді.
Ержан: Жасауын мен жасап, алжуші сендералжыдыц дар-ау, екі інім. Кайдагы еермілген?! Не айтыл түрсын?
Нцржан: Жанашыр ағайынман нөкер сртіп жіберсек кайтеді барам дсген жагына?
Ержан: Атама! Клге күлкі болимыз. Қожаіүлдын, 6а ласы картайіанда ел актам жүр деген ат емшектесі бізге де лбүйір боп үйірілмее.
Нцрж ан: Елдің кормегені сал-сері ме еді? Бала күыіысіі ак солай еді той Біржаы.

Пауза

Ержан: (Зілдгне) Сеиін де алатайлыгык ііиіндс ме еді? Бола коймас бү.іарыц. Сара дегені жай иншейіы же леу. Максаты тагы мал шашмак к»й. Ллжыгаы шагында ел бетіне шіркеу болмак ком. Маған коибесечдер, тезге салар елім бар. (Аигаилап) Мырзатүл!
(Жцгірг басып Мырзагцл кіреді).

\іырза*цл: Лоббан. Шой-ага!
Ержан: Өумесер өкеы баягы алоулайына тагы баснак- Жетісуға кетем дейді. Сен ые дейсщ?
Мырзаеул: Кетеберсін.
Ержан: Ж е. тантыма! Окем бнтен едде комусіз калса. ел олдымен саі-ан күлер. CJoraii да миын жетлен ме, акымақ!
Мыр.шгцл: Өлш калса киын енді.
Ержан: Осы ма бар яйтариқ?
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Мырмицл: Am  длндя... меняйттым гой. Кете до айткам.• Кой» дегем. «Вярма» догом. Өзімді мазақ дылады.• Акымак* дейді.СІз деакымакде» түрсыз. Men неістойін?
Ержан: Адымяк.
Мырмицл: Оно. айттым гой.
Ержан: Ат піаптыр агайынга. Жотсін түгел Корей -  Уақтыц алқасы. Екеумізге конбейді окон, ямтсын солар кесімш.
Нцржан: Жо! Клді босқа дүрліктіріп кантеміз. Жаңл Жарболды тагы жіборге.м. «Басалдыңды айт, коидір жонге» деп. Кім білоді, бала күннеы бірге өскон жолдаоы гой, тауыо қалар бір плін.
Ғ.ржан: (Раііыман кайтыңқырап) Жарболда пятуа бар деймігін? Ол да соыың сыңары гой... Сенгіц-ақ ке- .іеді. севе ал май киналатынын киын окон.
Жарбол кіреді.

Нцржан: Ио, куднтамысың? Кайтты ма райыиан?
Жарбол: Карагайга қарсы біткен, емеиге шр біткон бүтак емес пе еді Біржан?!
Ержан: Көнбеді ме?
Жарбол: Түз қыранын қартайгянда долга үйрету қнын гой. Кондірс алмндым.
Мырзагцл: Конбейді ол. маган да кянбеген.
Ержам: Наймяннын бір кызм үшін КерецдіҢ шалы каці-ырып олсе, блламыздмн баласына кететін қорлыд- тыц үлкені сол емес пе?! Тыя алмадмң. агяпындык кыл- мядык деп ол де бізге сырт бермой ме?! Біржан есі болса. осынм неге ойламайлы?
Пцржан: Колінді ле шакыртып ом. Коле жатыр, вне- кей ... Өзі бір отгін алдынан.
Әт ш  кіреді. Қаііым агаларына сзлем етеді

Ержан: Колін шмрагым. мінеки, Біржан аттан түскелі үш жыл болды. «Шяу тяртданы байыз талкяны» деп аіяй- ынел дуанудяедік. Кнді келіп коділіг болмаса. квзгсалыс бір саііарга ойы кетіп ініміз врокпудо. «Котом де, кеіем!»
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дел отыр. Сонысыня Берте балясы түгел нярязымыз. Олям, сірө, ат мпйын яямаммыз. Кожягүлдам калган көп жылкы кертш жегенге ойсырайды демсйміз. Біржан біздін ініыіз болса, сенін халал жүпты жүбайың. «Тиыл» де, «көш» дс жонге. Біз алдынан еткенмен, свзіміз огш вггпеді. Енді, бір тоқтаса, саган тоқтар деп отырмыз.
Мырзагцл: Токтпмяйды ол. «Лкымяқсың» дсп өзіцді согеді.

Ә пііи: Бөрін де естіп. коріп жүрмш. Сіздін свзініздін жаңсягы бардсмейыін. Бүл ісініқерсілігібар-ау деиоэім де күдіктеыем. Базары торкаган шагында қасымда 6о лып, күтімімді көрсе деймін. Төртбаіамнын атасы бол- ды. Отаскалы бетін кагып кврге.м жок. Карі күлжа бой ж аза тын шыңның шолак сокпагындай ендігі калган аз гүмырында киелімнщтізгініне жар.маспаймын. Барсын. Тілеуін үйде тілеи отырам да. Соны одет кылман па едім.
Ержан: Одет -  одет емес, жон -  одет, шырагым. Біржан далада каңгырыи олсе, Керейдіц ашылган абы ройын сейш үйдегі тілегіц жаба ма? О не дегенің?
Опии: Өлімнін бетіи аулак қылсын! Ажал қашан жет- се де Біржанды казақтың қай ауылы да көмусіз қалдыр- мас. Менен баска да ж октауты лар ы  табылар. Ел күціреніп аза түтпас деймісіз?
Жарбол: Алда ақылыңнан айналайын. замаыдагым- ай. Біржаііныцбосагасына қүтболып аттаган едш, жүта- магам скснсіц ...

Пауза

Ержан: Шыдай ты дай мен болдым. Енді енкейср шамам жок.
Нцрж ан: Бір яняның қүрсагында тулаган кіыдік- тесіміз емес не? Саркылмайык алі дс. Тагы бір отейік ялдынан.

Пауза

Ержан: ( Клніп ) Дөргейіне соңгы ретбас үруым болар бүл.
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Жокей колі. Жаеадагы шоқ қаііыңның арасы. Біржам 
жалгьи. ҚохынсМі домбыра.Колге қароп o j отыр.

Біржан: (Кубірлеп) Ай, бозым ай, бозым! Дақгылмм-ай! Түи-тури оңімдигідей, сіре түсім болмаса керек. Сол баягы Ешкіалмес, сол баягы айлы түн. Сол баягы даңгыл боз... меш Кертобелдеи түсірііі ялды... киддежүзіп келеміз. Көл дегешм -  әи екен <ж! Әлде он доге him көл ме екен?..
Ғ.лес керішс

Ешкіолместіңжаеасы. Айастында ақбозцй.Сара топ 
ішінде JH солып отыр. Үй сыртымда ішке кулак турген 
жігіт ж е л е ң , қ ы л  келіншектер. ТорОе пен Тцрыс 
бек қажы.

Capo: Қызы едім Тастанбектіц, атым Сара,Іпіінсн Кр Каптагай шыктым дара.Он үште домбыра алып топка түстім,Келемш бір сүрінбсй жокедара.Қолдай кор. Ер Қаитағай, ата-бабам,Сезімді тында, қүрбым, колее шаман.Лқсүйек иайгамбардын түқымы деп.Созімді естіргелі колдім саган.
Сараның лні аяқпшлмаиды. Сырт т ан өр екпінді 

Біржам дауысы ест іледі. дндет іп сахнаеа  
Қасында сал серілер, cjh o i топ.

Біржан:Бүл үйде Сара бар ма, шықсын бері,Іздегеи келш түрмын. Біржам сері.Жолықпай с«зі ектемгс жүрі^ен шыгар, Аулыыда Түрысбектіц илер жері.

Е кін ш і коріш с
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Сайраган Орта жүздін бүлбүлымын,Аргыннык Алтай-Карпықақтан кері.Варабар сөзі трңдрс ада м болса,Көнілімнің таркаушы еді кайгы-іпері.Ақиык мүзбалакпын жергетүспес,Кен ко.тгык аргымакпын алкымм іспес. Багайын аптыгынды теэ ш мқ. Сара,О н  түгіл «кеңдейман болдым істес.Бүл үйде Сара бар ыа, отыр нс гып,Қарсы үпіпай тотыкүстай канат кагып.Жел кобыз, жел тагалы еціреумрн Кара трр шмқкан саймн кетом агыи.Ғаламда мошһүр болдым елец жаттап, Қыокартам альімынды fiip-нк аттап.
Сара тиылып қалады. Журт гуілдей бастайды. Ея 

тегіс қобалжулы.-  Сарага нс болган?-  Үні шықііай каллы гой!-  Маскара болмагак жарар еді!-  Иө. аруақ!-  Қап, мына кызды-айі
Турысбек кажы қолына домбыра алады. Ғ.л тынады 
Турысбек:Шырағым, Аргынга орай бар гой Найман,Нала сдің атагыңдьі жүртқа жайган.Кең жсрде келістіріп душар болмай,Капыда білдік үйге келді қайдан?..Тартынба, енді билам ештецрден,Алммын агтан артық шыкты тайдан.Свзі бүзық автүрган көршсді,Вар еді бір кісідей олрцге мйлан-
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Аптыққаы ку вргынды бір дөнгелет,Агаңа осы болсыы тигеи иайлац.Өыері үлдан артык қарагым-ай,Түраиын мен де плен бір Күдамдпн!
Тцрысбек домбырасын Capa fa усынады. Ел тагы гу

лей кетеді. Сара влең айтып сыртқа шы/агіы.

Сара: Бүйрықсыз несіп болмас зарлаганга,Түцгиык, созім тирең барлагаига.Тақсырау оы rem it* бкыл шықтым,
Саы жүйрік ілесе алмас самгагаңда.Хан, кара шаршы тонка сан сөйледім.Коз кормой борі бекер нанбаганға.Арсалац, Ниязбск те іздеп келіп,Шошыган жүгірістен танбаганга.

Біржан Сараның сөаін ілш әкстеді.

Біржан:Осы ма Матайыңныц бүлбүл күсы,Көп іздеп бүгіи тантым жазы-кысы.Оуелі казақшы.іап корісейік,Жарқыыым, берірек кел, ждсың кіші.
(Сара тапжылмайды ).Мен Шржан қызга барман аяғымнан,Шын қызсам доуірлеймін баягымнак.І**фі кел, үргашылық қылма, жаным,Доыдеме Наймаыдагы саягыннан.Найманныцболады екеы кызы надан,Үлгісіз неткен халық түрі жаммн.A ralа іиі колер бидің елде,Көи боп па сүрасуга есен амлн.
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Бал псы Қожпгүлдың Біржпм гялмын, Сен түгіл сенен пртық қүмар мягян. Жалымнлн үстаган қыл арман кылмас, Жібек жал яргымяқпын түмарлагая. Кркек тілін алмайтын жаныц бар ма, Адям деп свз айтаммн Сара саған...
Сара: Ей, Біржлы, к ім г р  дорі амлнлыгың.Соз білсең бүл да сені ж ям йнлы гы ң . «Қиссас-ул Онбиялан» естімгп пе оң. Белгілі, мяғлүм болдм нядяндыгың.Адамды топыряқгян жараткан Х ак , Надаидыгын білінгін бүл созге бак.Хауа Лнага бүрын барған Лдам ата, Егіткенің жоқ аа еді мүяы да акымяқ?!Делбеліп смес пе Біржан салдың.Кісісін жецетүгын жлця тяпты-ақ. Талпмнгаи жас балаиыибілегіядсй, Қолммды үстатпяйыын сен итке, анпяқ!
Біржан:Мың жармм жылкы біткеи Қожлгүлга, Сойлеткен сені балап кяяяқ үлга. Асыкшя ақ жамбмны аспанга аттым, Тііыиым піықкан емес сеыдей түлга. Қырсыгын, оз басыцнан арылган жоқ, Тегістеп айыбмнды тізсем қылга. Колықды үстатпяйтыы ерке болсац, Келімсек окец берді неге қүлга?!Атадлн Біржан сал боп тудым артық, Үраыым: Ер Қаркабат, Ллтай-Кярпық. Ақкумен лспяндагы пн қосамын, Козгасам ащы күйді түптеп тартып. Көкшетпу дуанына данным бирган,Мен Біржан Алтып таудай айкындалгаи.
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Есіткелі сені Сара үш жыл болдм.Сері сдім твңірекке қүлаіп жайган.
Халы қ ыдырай береді де. 

иңаша қалады.

Сара: Қайтүга нсгеасықтыңыэ, Віржап ага?
Біржам: Ауылында ай жаттым. Сыйкүрметі не рахмғт! ♦  Кй, Біржан, ауыльща қайт* дегендей боз кмрау түсті, күэ келді.

Сара: Жабыға қосакталып қорлықпен күнім отеді-ау деп, бөрігебайланган лактай торьігудаедім. Азат қүеын дай Кокшетаудан үшып сіз жсттіңіз. Жсттіңдз де. ауыр азаптан басымды араш алап, даңқымды аспаига котердіқіз. Сіз келмегснде менің күшм не болар еді? Ал- гысммдм қалай жеткіэерімді білсалмай түрмыи.Б/рлган.Алгысыңды маган емес, созге конак бере біліен еліңе айт. Сені Жкенкүлдам азат еткен мен емсс, өэіңнін онерің гой, қалқам.
Сара: Елім менің онерімді багалай білсе, Сара бүрып олецайтпай келіп не? Кстімей,елемей келді гой. Багым- ды сіз аштыңыз, бүган дау болмасын, Біржаы ага!
Біржан: Ломбырвііынсагагынанои төгілтін, тлыагы- нан күйсаулатып, алацсыз жазөткердік. Бүлай шалкмп тасыган тагм м  жоқ шығар-ау, сірө. Жмлдар өтер. осы- нын борі ынтыктырыи татті бір мүнга айналар. Бүгін бірак мүцаярға жосық жок. Келер күннен дол осындай жаз күткен ақ ниетпен қоштасаймк. Сара кадкам.
Сара: Көкшетауга козін қадап, Жетісуда сізді күтіп алақдаган, Сарадай мүцлык барын есіңіздсн шыгарма- гайсыз. Біржан ага!
Біржан: Мол ырыс, төыті коңілмен аттанып бараммн ауылыннан. Көкшетаудынбауырында Жокей деіен бір кал бар. Жагасында аумлым. Салтанлтыңеііікімлен ксйін емес, ақку әніцді ілестіріп аулыма кел. Күтеді Біржан пган.
Сара: Әйел жолы жініш ке гой. Болмаса он бссігі Кокшетаугасізге ілесіябүгінак кетередім. Баранлмасам, отірікші болармын. Мснен серг сүра.миңыз, Біржан ага.
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Думала, ата-аианмн ориісьінда

Кмраміікі K.ifMii Қырыч»;і.



Жоі арі ы кагарда жмсні 1*ркш, Нрік% жсдіссі Мурат, ana іарі.і 
А/іміі, Лліын. Алдыңгы кдгарда: жисні Куаі. оріала - Грікпң 

ұлы Лбылайхан, жүбамы Ікхшжан



Же vice і Іейно.іла. үлксн анасы Жүмапикс, Cvuiaiapw Гү.ібикс мсн Әлілбск

Диасы Алтын, болееі Эму ар, карындасы Салкм ш



. 
V

Камке tan Ленин комсочолы сыімыгміі алпшла

Екііііііі апасы Ллма. жсгіссі Мұраг. жиені Ардақ



Шет ауланыігың Қүрусіп аташгтары (ониансолга к;ц\іні (Такси ссрі, Ермск Ссрксбасв, Еряк Аскаров. Марат Шанхии

Соілан оңі а карай: Вакшали Әлічжаион, Кагимииа Бсрлналиев, Криіберді Мыріабсюв. Сэрсснғали Бисснғалисв, Ғрнапар Ыіімраск. LptK Аскаров. Длмаіы. 1992 ж.



Салдан оніа карай оіыріанлар: Олжас Сүлсимснон, Дбайды коргем, I\in win Прсіилопімгмс бгпабфісм абы* акын Шәк.р Оиснон, Сж сн ссрі, Каличан Ыскак Турсгсдіп тұргандар: Толсгси Жаніалнск. Нссіпбск Лиңлы. ІШкірдщ чы іы. Турсын Жүртбаіі, І рік Лекарок

Оңиан c a m  карам Күлбек Ғргебсс. Обубэкір Кайрам. Ьаяшали О. імжанок жүоаііы О  іиямсм. Ғрік Аскаров



Мүхгар Маіэуиимси оіріс

Жлк.мрк.і іик аіайым арасыила. Ллмаіи. І9НК ж.



Мұхтар Магауин, 
Сәкен сері. Брік Аскаров 

Шортанбан кабірі басы н да

llamio'utp каласыпла отксн айіыс



O h үсгінлс

Ллмоты ТСЛСВНЛСНИССІіІЛС



Ж а н ы  н а  ж а қ ы н  .* ү р м е й т т  cvb>f а р м н н ы н , 
Т а й с а и ш й т ү л ы н  б ір е у і т а р м а н н ы ң  
А р с ъ п  п и р и к т Ы  а р ы  іы н  fa p s e  т а л қ ы  ta n . 
Ж а й г а с т ы ң  б'чі. Ғ р іх . ж а н ы н а  б а р ы п  М а г ж а н н ы ң Л.

Ханша Райсова
29.08.06 ж.

Жанаән гуrancor
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Турки* Малать* Кала м ірі жубайычсн. Оріала Ірік Лекарок

Ліа .іярмеи



Біржан:Аркада ма. Жетісуда ма, бүл фаниде оліңмен бір көрісуді бакидық жүмагындай тілермін. Тілекті күн нәсіп болып бүмырғанша кот-есен бол, Сара қалқам.
Сара: Кош болыңыз, Біржан ага! Күтем сізді, Үмыт паңыз Сараны!
Жастар жинала бастайды. Біржан атта-

на береді. Блрі қосылып «Қозы көш * зтне ОасаОы. Сора 
ның дауысы ,міһ басып, айрыциш * Путем
Үмытпаңыз Сараны».

Елескөрініс аиыгаОы.Әпіш келеді. оны аңеар
майды.£(рлгам;Саі'ыіідырдыц-ау дақгыл боз! Ай астында колбендетіп ак желегін бүлгайды. ♦  Кел! * дегені гой. Ша кырады ғой.

Опіш : Жасагян-ай. Ксін ялмя сялымнын,!
Біржан: Опіш-ай. неден шошындың?
Ә піш : Сізді уайымдаймын, салым. Соңғы кезде то- мага түнық тарттықыз, Сарайыңыз жиһазды еді гой ежелден. Бізге де іпі ашатын күніңіз болар ма?
Біржан. Көп жогалтқанммнын ©теуіидей едіи гой, Әпіш. Сенен бүккен калтарысым бар ма еді? Ллтын са- гымныц буындай бои алыста қалган доуренім Gap еді. соны сагынам бүл күні. Аттан түекеніме үш жыл болды. Содан бері сарнатқаным -  гағыныштын сыбызгысы.
Әт ш : ('.ағынганмен оралады дейсіз 6е?

Біржан:Олай деме, Ә иіш . Кеудемыоы шыбыным үшкаы күні, кимейімыеы бүлбүлым да үшар. Оган дейін Біржан Ьіржан бола түрар.
Әпіш : Апыр-ай, салым-ай. сезім ауыртиді ау!

Пауза

Біржан: Салым деп марқайтасың-ау, «шалым» досен де болады. Мен картайып калдым гой, Әпішім, каргай- ып қалдым.
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Опии: Лдяскан кшк ляғындай, Үңгіттін мен бір жетім қызыедш. Шашым сізге байланды ма, жарнтандым, а на 
атАиды м.  Салдыгыңызды. саулыгықызды тілеуші сдш . Ш алдыкка калан кияйыы? Алые бір ойларға кетін жүргенішзді біле.мш. Қасымнан жіберпм де келмсйді. Қанат сершо түлегеш ме деп жоне шүкір қыламыи.

Кіржан: Түлеу дейм ісіц? Болса б о л а р ... бірак үққайсың, Ошш. Кл кыдырган есер шақтын сссіздігі емес іздсгснім. Меы елімді сагындым. Ел де мені сагынбады деймісщ? Бір Керей мен Уакемес, қыр күланы казак neu тау тарпаны кыргызга жетксы өнім бар еді. Ән де менін кокірегімді жарып шыккан бөбегім. Бір қауышып қайт сам деймін. Бакылдасыіі та кайтармын. Ьар. Әпіш, са- лыцды жолга камда!
Опіш : Әнінізбси қауышуга аттаыдырып салдрмыы. «Бакылдасып та кайтармын» дегенініз не түспал? Аяса- ңыз етті ғой.
Біржан: Лттандырсан ренжімей аттандыр! От басын- да сен күнірсніп ка.тды демей кетейін. Лкылын болса сойт, Аяш!
Әпіш : Қайтсек те кыбыңызды табу қиыы.
Әпии кетеОі. Кіржан домбырисын тыңқылдатып 

«Жамбассипар» ju ih  jndemrdі
Ы рж ан:*Дегендс біз қартайдық, біз картайдык. Белгісі қартайганныц серттен тайды к*... (*нін ц л п )  «Серттен тайды.м» дедім бе? Серініңбойтүмары сертемсс пе? Твярым жоқ! Агайынын безбүйрек болса. азарға да. безерге дсбар екен. Бсзсін мейлі! Каумалаган той шпнде, жалгыздыктан айрылмаган кайран бас. Алыстагынык атагына айдалада жүрш мастанып, езі ішшен одан да зоулім біреу шыкса, түкыртып банкам, қүртып тыніан мшезін -  бүлжымнс кагндад ба. агайын? Асау тайдай ал- шаңдаган сонау алые заманда: «патшага да бас үрмай- мын* деп едім. Сойткеы бастын бакырдай күмы калды ма? Бсзбендесіп келгендс озіңнен артып туган зордны корсеңбір жосык. Көргендс, алапасын замены асырглн.
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дмалдап ятқп мінгеы кордан көреді екемсің. Корт келдік. Енді тынды демеймін. Гелем -  көрер күнім таусыямай, көрешегім дс таусылмас. Түсі таиыс бір боле тагы да коз- дап келеді. Бүл да бір тосу шыгар. Корерміз (домвыра 
сын баяу шертіп) « Үшына орлмалдыц түйдім сусар».

(Ержан. Иуржан. Жарбол. Мырла/ц.і келеді)

Ержан: (Әнді бо.ліп )Он салып отырмысың?
Біржан:(Қиястанып ) Ж оқ, насыбай үгіп отырмыы.

Нцржан:Қой, Біржан, кыцыратқымай жоы сөйле. Агақ емес пе?
Біржан:(Жарболеа ) Ай, Жарбол-ай! Мен саган аі-ала- рымды ертіп өкел делім бе, ат ерттсп өкел дедім гой. Жолга камданган сынайың жоқ ау.
Жарбол: ( Қ ипақт ап)Ойбай ау, қүрдас ау, енді...
Мырлащл: (Жарболса ) Қааір саган да акымаксың дейді.
Ержан: Ат дейді бүл! Үятты неге алмайсын аузына?

Біржан:Үят деймісің? Үялган түріңді коре алмай түрмыы.
Ержан: Ата сакалын аузыңа түскенде, бозбастык коксеп, мастанган сен үялмай меы үялам ба?
Біржан: Оеы жасқа келгенте сеадер түгіл басқаны да үялтқан жсрім жоксді. Кнді келіп. кай ісімебетмоншак- тарыц үаіліп түр?
Ержан: Атап, түстер несі бар? Бес бүтак Бертіс бала- сы қай ісіқе де наразы.
Мырзаецл: Бөріміэ де наразммыз.
Ержан: Қартайганда түяк кажар алмс жолды ниет кыпсыц -  қоштамаймыз.
Нурж ан: Жасықда бардын, Найманга ел тулатып, дулап кайттын. Вндігінніц жоні жок.
Ержан: Сараны ж еціп. Керейдіц даққын оуелетіп кайтып ен. Осыдан барсақ жер кмласыцеліңді.
Біржан:(Мысңылмен )Беу, неге?
М ы рлащ я: Жер қ ы л а с ы ц  деді гой, жер қыласын. Әкем лалада кеиусіз қалса млган да үят.
Біржам: Әй, балам ай!
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М  ыр.ш/ц.ч:Ақымак дегіц кол іп түр гой, дей бор.
Віржан: Сенея топы рак бүйырсии деп жүрген мен бар ма екем? Өрең жетертүс емес, киліге беріп кайтесік?
Нцржан:Ат жалында күшңотті. Түгьірдан тайдырып, жас жетті. Соны ескермей, тагы да ол ақтамақиіысын- Жігіт-желеқ күнін болса бірсорі. Қазіргінерсі.

Ержан: Зямянын озды, емін тоэды. Корісіп қайтам дегсиія тек желеу. Kepi түйе ойнактаса жүт болады. Ел ақтал қүтайгаиык бүрмн да шамалы сді. Тныл снді.
Нцржан:Созіміи осы. Біз арылдық. Сен яе дейсін?

Пау

Біржам:(Домбыраны сзл шертіп отырып) «Заманыц озды» дегендерің уож болсын. «Әнін тозды* дегендерін қай қорлык?! Мені ертерск жерлеп койган жоқсыңдар ма, екі ага? Заман озды -  көз корді. Ән тоэганын көрдің бе?! Ыкылымда Зілгара салган «Жиырма бес•, бүгія неге толгайды оны немерен? Он тоэганы осы ма? Үзындыгы үш жылдық. ені екі жылдық алаштыц айдай даласын олай да кештім, бүлай да кепггім. Жылу жиыи, ел кезіп ие ем мсн соыда? (Ержанга) «Қүтаймадын» дейсіцсен. Клдін күты мен гмес пе ем, мен салган он емес ие еді?! Осыган да дау айтпакшымысмцдяр?
Ержам: Дау іздесек табан астынан табылады. Оз соэіцді жацгағы жоқ Қүран свзі деймісін?!
Біржан: Иск артладан аріні коре алмайтып кор бол- сак, не іздесең де табан астына үкілесің гой. Тек кои норсе табам деме.
Ержам: ( Ш амданып) Жо! Қажаскалы келген жоқ- пыз сенімен. Соңгы рет өттік алдыңнан, илігетін түрін жоқ. Ел келесінс салганнан басқа шара таусылды.

Біржан: Ойсыз күлактың жүлдызы кашан да онге қарсм. Кжелден солай едіц гой. Білгеніңді қыл.
Нцржан: Ага сағын сындырып, іні алысқабармайды. Өкінесің. бауырым, екінесік.
Ержам шыеып кетеді.
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М ырлагцл: Шабына түрттіқ. шамдаяды. Ержаншж аяушылык күтпе. Шой агам аямайды. Өз обилии. өзіцс.
Нцржанмен Мырзаецл кетеді.

Г»ржан:(Оз олте кцбірлеп) Бүллр меніқ шаужайыма ыеіт жармасады-ей? Ән салганым ерсі ме, ел коргенім ерсі ме? Қай ісім қытықтарына тиді екеи? Жетісудыңсаны- лагы Сара емес ис сагынганым. Ж үз коріеіп қайтуды да көпсіяе мс Біржанга? (Жарболеа ) Өй, қүрдас, сен бүйтіп салбмрама. Ат вкел.
Жарбол: Ат?
Біржан: Ат.
Жарбол: А-ат?
Біржан: Өй, ат ше, ат. Торг яягы, қүйрық-жалы бар ат, көлік.
Жарбол: Бере ме?
Біржан: Сүрамайсық ба?
Жарбол: (Сасқалақт ап) Сүрайыв, сүрайыв...
Кетеді. Біржан жалеыз.

Біржан: ( Кцрсініп ) Ой, дүяве-ай! Яамав-ай! Түнықі а н жүзіп ішкем караквк ем. жабыдайын түмсыгымды лайга қалай малайым? Үкісів бүлгақтатып, домбыраны көкке сермер, қайрав шак оралмасыңды білемів. Жалт еткеы жалғыз күніңді көзім кврсе, детке қуат болар еді (дом 
бырасын қолына алып):Үшыва орамалдың түидім сусар.Кеп жылкы көк алалы колдс жусар.Кешегі ел қыдырган есер шакта,Өн екев Біржав салгав «Жамбае смпар*.Дегевдебіз қяртайдык. біз картайдық, Белгісі картайгавыықсерттсп тайдық. Қанекей, совымевен гаыккан мүйіз,Қасыяа сүлулардыц көп жавтайдык.
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Жарбол: ( Тцнжырай)Ержан ятбермеді.
Біржан: Не деа сүрадыц?

Жарбол: «Жегісуга жүрсміэ, белі мыктм, үнем созар ат керек* дедім.
Біржан: Тойір-ай! «Ауыл аралап бой сергітеміз, мына түрган Қырыққүдыққа барып кайтамыа» демедіқ бс? Жетісуга баруға олар көлік бере ме? Өзін не тыңдап түредіқ?
Жарбол: Өйбүй! Бүлдірген екем ғой.

Пауза

Бірж он:(Үзақ ойланып отырып барып) Сен салт жүрмісіа?
Жарбол: (Аңгармай) Салт жүрмін.

Біржан:Кап ай! Қырсыққавда қымыран ірнді. 
Жарбол: Салт болганда, енді... Осы күні бел шылатмп түр ма? Салт жүре алмаймын.
Біржан:( Қуанып ) Оу, сен сонда арба жегіп жүрмісің? 
Жарбол: Арба болгаыда... енді... тарантас.
Біржам: Тойірі, манадам бері осылай демейсіц бе? 
Жарбол: Е , озіқ гой. қапелімде састырган.
Біржан: Ендеше, сен барып атыңды жегіп вкел. қаша- мыз.
Жарбол: Кіинеы?

Біржан:Кімнен дерщбар ма? Ержан мен Нүржаннан. Жіберетін сыңайлары жок.
Жарбол: Қайда қашамыз?£ірлгам;Бекетші М үсага барамын. Бегеи баласы бетімді кайтарып кормеп еді. Сол көлік тауып берсе. Жетісуга тартамыэ.
Жарбол: Олай болса, қашайык.

Ө м  б і т е  б е р *  Ж а р б о л  к і р е д і
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Іңір. Сол иіоқ қайыңның арасы.

Жарбол: Күрдас-ау. күрдас, артымыздан кугыышы ерсе қайтсміз?
Біржан: (Оз ойымен, Жарбол бермеіі) Каша-мыз...
Жарбол: Қлшсақ, тезірек қашайықшы.
Біржан: Беу. неге? Оиішті күтіп түрган жоқпыз 6а?
Жарбол: Баймзталпайтүргаыым... жүрегі қүргырсу- ылдапбарады.
Бірж ан:(Сабы рмен) Ш ы да, Ж арбол, шыда. Әне, Өпіш те келеді. Кңболмаса есендесіп кетейін. Агалардын қимаганы да сол еді, енді сен тарылмашы.
Жарбол: Таңатканта коштассан да мен бейіл. Не қыл дейсіц?
Иыгында бармақ батпас тоқ қоржым. ент ие басып 

Әпіш келеді

Әпіш : ('алым, мынау жил кмім мен азыгыиыз.
Біржам. Әпіш ім, не денш? Аманды қпен көріссрге күн жазсын.

Опии :Хабарынызды лып етіп үшқам күстан, лүи етш соқкан желден сүрал отырармыз. Қош болыңыэ, салым!
Біржанның кеудссінебасын егіледі. Жар

бол сырт айналып кетеді.

Біржан: Босама. Ош ш . Кайратты ең гой.
Өпіш: Қимаймыы, салым. кнмаймын сізді. Колымнан біржолата үшырып алардаймын. Кнмаймын.
Жарбол: Кашкыкнын катынжандысын. Эне балам, да кимайды, ноле жатыр.

Жугірс басып Теміртас келеді. қушақтаи ала
ды

Ү ш і н ш і  к о р і н і с
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Теміртос: Коке, кеке, сен бір жаққа жол жүріп бара- мысың?
Біржан: Иө, балам, жол жүріп барамыы.
Тгміртас: Қашан қайтасык?
Біржан: Жолаушыдан кашам қайтасың деи сүрамай- ды. Дом тарткаыда келермін.

Теміртас:Кокс, баяғыда сені Лзынабай дегеы біреу сабапты ғой. Тагы да соққыға жыкпай ма?
Біржам: Бүл күнде сабайтын оларда хал жоқ, сабалар күнкеы меы де кеткем. Жасыма, балам.

Пауза

Темірпихс: Сен сонда ел аралап, өн саласың ба? 
Біржам: Ие, он салам.
Теміртас: He деп саласыц?
Біржан: ( Жарбо.ма иск қаеады. Ол домбырасын цеы 

моды) Былай деп он салам (Теміртасты қасына алып 
зндетеді):Ішінде Әптиөктін роббол фолок,Өленге он жасымнан еттім талмп.Орынсыз еш пендені кемітпеймін Волга имен өэім иалуан, акын саилақ.Най болыи Мақаржада етпен сауда,Басымды карам жүріп салман дауга.Кайгыдан Қап тауындай арылармын,Қор болман еш уақытта дүшпан-жауга.

Бзрі қоштасады.

-  Қош!-  Қош коке!-  Қош!-  КошІ
Біржандар аттаныпкстеді.
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Ержан цйі. Екпіндей басып Ержам. Нцржан. Мыр
j  а щ л к і р е д і

Ержан: Лсқан екен Біржан, кеткен өкен тиюдан.
М  ыр.т/цл:Жарболдын тарантасымен кетіпті. Ізі сай-раи жатыр, багыттары -  бекет ж ақ.
Ержан: Аяк-қолын матап. атеауырынаонгерт әкел- месе.м, Ержан бол май кетейін! У а, тумай кетейін Қожа гүлдан!
Нцржан: Соқыыа шырақ алып түсердсй Біржан сснін қазыняна қол can ua? Қайтесіц куыіі, оралар.
Ержан: Оралар! Оралады аткя внгеріліп!
Нцржан: Сабана түс, ЕржанІ Аш у үсті ағат басыи жүрерсің!
Ержан: Бүлаы асқан не агат бар? ( Мырмгцлеа ) Жина жігіттерлі, коныадар атка!
Екеуі жугірг басып шыеып кгтеді. Әпіш кіреді.

Пцржан: Тсміртас кайда?
Опіш: Сіздіц үйдіқ кішкентайларына космлыи көлге кеткен.
Нцржан: Балаларга жылкыдан тай алдырып. керші аумлға жіберу керек.

Өпіш:Кіші ага. жүрегім кеудеме сыймай барады. Ты ныштык болса жарар еді. Салым аман ба?
Нуржан: Аман қояр, Ержан!
Ицржан ш ы ш п кетеді.

Опіш : Ссзіп см-ay, жүрсгі қүрыгыр сеэіп елі! 
отыра xem tdi) Не жазмп ец тагдырга, салым ай?..

Т ө р т і н ш і  к ө р і н і с
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Бесінші корініс

Бекетшінің бөрснеден қиышатыр
саулы кең бөяме. Суният молла Кубылага 

намаз оқып отыр. Біржан. Жарбол, М уса ушеуі унсіз 
қымыз ішіп отыр. Сэлденсоң молла бітіріп.
жайнамазын жиыстыра Оаст

Біржам:(Супиятқа) Моллеке, олгінде бірсөз айтмп. жяуабымды бергенте намазыңызды бастап кеттіңіэ. Енді соны айтайын, әдейі күтіп отырмын.
Сунимт: Поруврдигөр, ген солімді мөкүрік кылушы ма сң? Антасың гон, айт.

Біржан: Әуелі «Ғаш ы қболу- күно* -  дедіціз. Огкен- іме соқтыга айттықыз. Сонда Мухаммед пайгамбар Ха- дитага гашық болмяп па? (Молла ) Содан соң♦ Өнсалу -к үн а* -дедініз. Сіэсождегебас қойыптүрып, намяз үстінде г»н сдлдыныя гой.
Суният: (Шошынып ) Лстаныралла!Бфдгам.-Намазда Вүхар мақамымен окыдьщыз. Дін макам лесе, казак вуен дейді. Әуен дегсн ан емес ие? Үнщіз өуенді екен. күлагыма майдай жагып отырды.

Домбырасын қагуга оңтайланады.

Суният: (Лшуланып) Тек! Зинһар! Мутләк харам бүлсөзің!
Жарбол мен Муса мзз болып

Суният : Сүбіхан Алла! Сүбіхаы Алла! Қүранды өлең* ге айналдырганм несі? Олең дсген дінге ха.гдас!
Біржан: Аузыңайткан пайтм барт колындаты Қүран ды өленмем уахиеткен. Өлск қойііп дінгехнлласболады?
Суният : Сен күпірлік қылдмң, Бірж ан. күпірлік кылдың. Бақида тосар бүл ісін.

Біржам:Осы күні моллалар жайлы макал коп. Соны айткан казақтың борі тамүқка бара ма?
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Суниягп: Оыдайларга бейіштін есігі жабы к. Қүракда солай деген.
Бірж ан:«Күллі хамату-с-сагир фнтно» дегем ше? Ол: «Боны кысқалардың барі ярамая» деген свз.
Жарбол мен М уса ду кулді

Суният: 0Һ. кунокар пендс! Кунакар ленде. (Мусага ) Маган колік қамдат, журем.
М уса: Колігің озір, жүре бер!
Біржан:Оу, моллеке, қайда асықтыныз?
Суният: Керегі жоқ сезіңнің.
Супият иіыгып кетеді.

М уса: Коргім келмейді карада бойын, қара жүзін. Көлігін тез бсрід, жонелткенше асыгам.
Жарбол: Ел ішіндс осыыы көрсек, тағы біреу өлген екен деп зарем кетеді.
Бірж ан:(К уліп) Пах-пах, дсдіц-ау...

И  аула

М уса: Біржан ага, карац батқырды яйта беріп кай- теміз? Өзіиіз үзак жолдың үстінде отырсыл. Квлік дай- ын болгаыша, аз-кем кондл котерейік. Оу демейсіэ бе?
Жарбол: Кой. онді кайтеміз? Артымылдан қугыншы кеп калуы да көдік. Тездетпесек болмас.
М уса : Ол жагын да егкеріп отырммн. Сондықтан қосарга бір-бір ат аласыздар. Алайда Біржан аганын лсбізін естімегелі де көп болды.
Біржан: Қолкаңа мен бейіл, Мүсажан. Несіие үздік- тірейіы. Қайсысыи қаллйсын?
Муса: Сіздінәннінелеп екшерібарма? Хош коргенініаді антыңыз.
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Біржам:Қызы едің Актентектің Ш үга. Мақпал.Ор жерде сабырлы ерді Такдрім спктар.Көцілін бір*біріңмен болса гасіл,Ауылын гашык жардыц жігіт жактар.Қыаы едін Ақтентектіц Макнал атың,Кшкімнен кейш омос салтанатыц.Алыстаи ат тсрлстіп келгенімде,Козіме бір көрінші перизатым.
Муса: Віржаы ага, сіз Шормаыыын Мүсасына бөс тігіп. ән салгаи даусыцыздаи сол отырган үнлеріңіздің терезеоі сыньшты дейді гой. сол рас па?
Біржан: Ай, Мүсажан-ай, сен кайдагыыы козгадыц- ау. Ертеректе Омбыга барғаы сапарымда Кошсннін 'Гүрлыбегі қоняқасыга шакырды. Сол үйде Шорманнын Мүсасы да отырекен, маган: «Ссні жүрт өыші дейді гой» деп сызданды. Сонда былайшы бір ауыз өлец айтып ем:Мүсске. біздіц онге кенелерсіқ.Даусымды естігенде бүлбүл дерсіц.Котеріп көкке қарай мен шырқасамБүл үндің сындырармын терезесін.
Елдің айтып жцргені сол соз гой. Буя кунде оя қуат 

жоқ қой. жоқ.

М уса: Олай демекіэ, Біржаы ага. Үніціз олі бабында. Өзікізге озіңіз аділдсу болсаңыэшы.
Біржам: Ниетінс рахмет. М үсаж ан . Әніме деген ыкыласыңды коріп. үш жүздіц азаматына қауышкандай маркайыи отырмын. Үш жыл үй күшік болып, түнгым тасыркап қалглндай еді. Клімнік қүшағына бір кірсем, күлаш көрер түрім бар. Сол елімнін бір азаматм сенсің 

гой. рүқсатыңды бер. біз жүрейік.
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ЖарОол: Иө. козгалайык.
Mi/со: Ай жатсаңыз да ауырламайтын мейминымсыз. Уақыттық тыгыэдыгын көрмеймісіз... Квлж те дайын болгаы шыгар.
Жарбол: О л ай болса аттанайық.

Rjpi тура бастайды. Копатты.іының «Кеп 
са игі е д і а у  деген дауысы ес

М уса: Жүрістері суыт кой, к у гы н т ы  болмасын!
Қасында он шақты жігіті бар кіреді.

Ержан: Тарантас жегіп, түнделетіп кеткенде жеткен жерің бекетшініы үйі ме еді?!
Жарбол: Қырсық кылган Қүдай*ай! Менін арбамнын. ізі бастап өкелген екен гой.
Ержан: (Ж арболеа) Салт кетсем таптырмас едім дейхісіа?
Біржан: Барымтаңа малың кеткендей, қол багтап куып келіпсін, біз сенен жылкы үрлаган жоқпыэ.
Ержан: Жөыімен мініп, түсе алела Кожагүлдан калган мын жарым жылкы саган да жетеді, Жетпентіндей коріп, бекстші төрт мостегін ерттетіп койыпты гой.

Бфжан: ( Зілдене )Ей, Ержан, нсгекелдіцартымнан? Үзыыда еіпін, кыскада ксгік бар ма еді? Өрісіцнен үза- майтын қойтыц ба едім ыем сенін? Азаттыгымды сал- максың ба саудага?
Ержан: ЕЙ, copra туган cop інім. Екі аганлы тірідсй көмбекпісін? Ержан, Нүржанныңінісі қартайгандабаксы бои, диуаналык күрып жүр деп күлмей ме ел? Ойла- саңшы, бауырым-ауі
Муса: Ел күлмеыді күңіреыоді, торда үстасан тотысын. Елді Біржаынан, Біржанды елінен айырмак па едіціз? Кайтыныз райыңыздаы, тимсңіз Біржан агама!
Біржан: Мүсажан жвн айтады. Қайтыңыз агасы. Аулмныз ана түста.
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Ержан: Кайтпаганда түнейді ғой дап пе сдіц? Беген балясы шікіреміэ болыпты гой, яйткаммн тындап кяй- тайық. (Біржанеа)Ж үр, кянтайық!
Біржаң: Үзсңгіңіз д і үзбей аттана беріңіз. Кайтар жол- ды елімдс табам!
Ержан: Қайтпяймысың?
Біржан: Жок!
Ержан: (Жігіттерге )Жігіттер, байлякдар мүны!

Жігіттер цмтыла Лереді.

Жарбол: (Ақырып )Токтақдар! Віржанға кол котеріп, көргенсіздік көрсстетіндей кандай анадан туып едіцдер? Ит кана кабалы атасыи. Бірж ак әкелеріы емес пе? 
(Жігіттер кейін серпідеді) Қайтар жолды өзшіз де табамыз. Ондерден жөн сүрамяймыз.

Ержан:Вайландар деймім!
Біржам. Еіл. жігіттер, токтандяр! (Жігіттер 

піледі. Ержанга )Нүржян сксуің қанм бірге карындас, алдммдагы ага одіңдор. Алты алаш ардактаган інілеріц екеуіне ізет қылмаган жері Gap ма оді? Ес білгелі жүп яйырмаіі баз кешкен оніы мон күйімнеы на күпірлік көрдіңдср? Екеуіце содан гаыгмн түсті ме? Елмен бірге куаыып. алмен бірге күніренсем. ол да манін Біржанды- гмм емсс пг? Біржанга калан Віржан болма дсйсік? Жа- лынайыы, жан ягя, кялдырмапіы жолымнан. жармяспа- шы тізгініме!
Ержан: Меніңсазім саркылган, қнйтямысың. жоқ па?
Біржан: Жок!
Ержан: Вайландар!
Ж иіт т ер тура цмтылады. Жарбол мен ара

шага жцгіреді. Ж ш т т ер оларды Біржанды бай-
лап JKemedi.
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К к і і і и і і  б в л і м

Біріиии

Біржанның і/йі.Сал төсек тартып Касында
Өпіш

Әпіш: (Кцрсішп )УҺІ Коремдеген күмімбееді? Үш күн 9тті, жақ ятпайды . нор смзбайды...Жібек баулы сүнкарым еді, канатына оқ тигендсй ж атыр сыді. Тірі жанга эалалы бар ма сді, салымның?
Біржан басын көтереді

Біржан: Өіһш ім. н»»ге мүңайып отырсын?дл<ш*Сіэді уайымдаймыв, сялым.
Біржам: Уайымдама, алі-ак сауығам. Мені таллырды гой, аямады гой, агаларым аямады...
Өпіш : Қмл аркянмеа тянылган қолыцызды. сакарға салған сүйектен боп-боз түріқіаді коргендс колка ж үрегім суырмлыи кеткеыдейболды. «Сүмдық-ай,бүларьщне?» дегснімде: «Нар ботагын карпып сүйеді*. Бүл да болса жанымыздық апіыіины* деп ақталган болды Шой агам.
Біржан: Ио, ІІІой игаңкың жаны осылай аіпиды. Ер- жанга озге текті мейірім біткен емес. ( )  Борін айт та бірін айт, агадан көргсн корлықты айт! Теміртас ше? Теміртас корген жоқ па менін мазлүм халімді?
Ө пШ : Дөл осылайболарыы сеэді-ау дейміы. Кіші игам Теміртасты 93 балаларына косып, көрші ауылга жіберіп еді. Содан келгені кегае.
Біржан: Қайда озі, қайда жүр?
О піш : Торыгып жүр гой, байгүс бала. Қабак ксріп күлген емес. ( Сыртқакез жцгіртіп) Өне, кол жактин келе жатыр. Ксшеден бері сол манда саяк жүретінді шы- гарды.
Біржан: Қүлыным-ай, шөулініқшяу тартқан іпагым- да тудыц-ау. Сол жасырак күнімболса. қанаттыга какты- рар ма едім мен сені?!
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Тцнжырап Теміртас кіреді. Үнсіз келіп, лкесішң қасы 
на тізе вцгеді. Біржан бала сынтартып.маң
дайынан иіскеиді.

Теміртас: Көке, сен неге төсск тартып жлтырсық?
Біржан: Салқын тиіп. ауырып калдым. балам.
Теміртас: Ел аралап, он салуга кетіп ен гой?£і/>дгак;Ауыргаи соң қайтып келдім.

Пауза

Тгміртас: Коке. Ержлы атам доңыэ. иө?!
Біржан: Here? Олай деме. Ол сеніц атаң гой!
Теміртас: Меы оны жек коремін. Сені соккыга жы- гыпты гой. Байлап окепті гон, ол доқыз!

Біржан: (Коңілі босаеанын сездірмеу/е Жоқбалам, мен суыкка үрмндым. Баройыа, сыртка бар.
Теміртас: (Шыеып бара жатып) Мен өскен соң сеиі байлап өкелген жігіттердің бөрін сабаймын.
Біржан:(Басын котеріп ) Бері кел. балам. (Теміртас 

жақындайды) Сенің за мании мсиікінсн белек болады. Д малый да белек болар. Достарына достык кыл. ол па- рызың. Тек жауларынмен қастаспа. Үриақ қуалаган кек жаман. Кекшіл болма, балам... Бар, бара гой. қүлыным! 
(Теміртас кетеді).

Өпіш : Үш күн бодды. Нар сызбадыцыз гой. Мен ас камдайыы, сіз солпо.і тыныгықыз.
Біржан: Қозгалма, Опіш. Қасымда бол. Мен ашыгып жатқан жоқпын. Сев көзімнен таса болсац, тыцырауга қүлап кетердей сезіыемін... Сергітгаі салынды. Он салып берші. Үніңді сагындым гой.
Өпіш : «Он кеңілді жел кетерсе шыгады. ые шер кыс* қанда шыгады» дсуші сдіціз. Бой сергітер өы менен та- была қояр мм екен?
Біржан: Ш ерін болса, шерлісіы айт! Оралтшы тек шалгайдыгымды.
Өпіил зарлана толеап Біржанның Кара нар знін бас 

тайды:

1 4 3



Қара нар жүк котермес бел кеткен сои,Ксң жайлау қүлизиды ел кегксы соц.Кездесіи оінап-күлгвн, беу, карағым,Күлермін кіммен ойыап. сен кеткен соқ?!Шалшық су күдық болмас казбаган сон.Мияда шаба алмас саздаган соқ.Жете алмай мүратыма шерлі болдымӘуелде Хақ тагала жазбаган соқ.
Бірж ан:(Сергіп) Ризамын, Ошш ім. ризамын! Керте- бслмен сл кезгендсй болдым ау. Салшы, салшы тагы бірін. Зілгараыыц «Жиырма бесін» айтшы!
Әпіш •Жиырма бесті* бастайды.Беріа кет сакннанды мыс та болса.Жүренін ксліп кетіп кыс та болса.ІІІеш-тагы етігіцді баннақшац кел,Көрейін ез сорымнан үстап алса.Аһау жалган,Жнырма бсс екі айналып кслмес маган.
Ән біте келіншек кіреді.

Келіншек: Мрні Ш ой агам жіберді. Сүният молла: «Ән салмагын. наукасқа жын үйіріледі. Мяқанын таза үста сын* депті. Ол сол үйдеотыр.
Біржам мен Опііи аң таң. Бірбірімг қарасады.

Бірж ан:(Өпііик* ) Домбырамды оперші.
Әпіиі: (Кеяітигкке) Іргені түріп жіберші, каргам. (Ке- ліншек іргені түреді. Өпіш түрып Біржанга домбмрасын бсрсді. Біржан екіленетүсіп озінін «Оисяусдқ* өнінебаса ды. Ән аяктала Сүиият молла кіреді. Біржан үдгтр түседі).
Сцният: Сүбіхан Алла. Сүбіхан Алла! Алла тагала уо табарако шипасын борт гөр. Тамырынлы үстайыншм. Біржам ( Біржапеа твніп келе бергді).



Біржан: Кіі, нлексччч* семфген қүагын молла, мендр сеніц иг ақыц бар?
Сцният: Ән -  Ібілістің ісі. Сеыі шалық үрган, Біржан. 

М р н  г я г я і і т и ы л  дегелі қашан?!Аскыыып алган көршеді. Сабана түс енді. Күдай сәтт  салса, бір үшкіргсиіынсм қалмайды ыаукасын.
Біржан: Аулақ жур, арамза.
Сцният: Міыс ирекни бастадын. Бүл шалықтыц ісі. Соні жыы иектеген.
Біржан.Жогад, көрінбе коаіме!
Сцният Біржанды кцштсп Оасып. тамырын цстамақ 

болады

Сцният: Сүбіхан Алла, Сүбіхаи Алла!
Өпіш молла мен Біржамныц арасына тцра қалады

Әпіш : (Ашына айқайлап) ГІІық үйден, шмқ! 
Сцният: Астаішралла! Аетапыралла! ТІІалыгм онелі- нс ле жүгыпты.
Молла иіыеып кстеді. Өпіш  пен Біржан цн-тцнси 

тцрып қалады.

Икінші көрініс

Ғ.ржан циі. Ержан. Нцржам, Сцният

Нцржан: Бауырым-ай, кандлсым-ай! Қай лүпшннкың карты сына үрынып ец?
Ғ.ржан: Ж ө, сарнямаіӨләулойдің жеткізгсн жері осы да. Күдам салды, біз көндік. Коибегке шара бар ма?
Сцният: Бауыр деп киналясыадяр гой, бакср өйтесіз- дер. Қүдай сотін сялса. слумгын кетер. Біржанлм жым иектегрн, аластау к«*рек.
ІІцржам: Сондл кайтисксіқ?
Сцният: Жыракка окапіа үй тігіп берікидер. Қара 

күзге дейіы оқнааын. Иншаллаһ саумгып кетер.
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Нцржан: Бүрын-соңды яластап емдеген ядамыкблрмяеді?
Сцният: Шүболәнбаңыз, байеке, түбөленбяныз!

Ержан: Ем-домыкыздын шарты не?
Сцпият:БүЙырса, кара квктіңбір үйірі.

Ержан: Ты.м шыркап кеткен жоқсыз ба, моллеке?
Сцпият: Лқ тілеудіц үсті гой, ауырлямацыз, байеке.

Нцржин:(Ержаига) Моллекецніңемі жанга да, тенге дезарык көрінеді. Шз осы Біржанды азаптамай-ак. Ом- быга доғдыргя апарсақ қайтеді? Козі карақтылар сойтіп жүргой.
Ержан: Жаннамаз кормеген тас маңдай. Қай атак мүсылман емінен қашып догдырга барып жан сактап еді? О несі? (Моллаеа) ІІІяртына біз түрдық. Тек караша ту-ганпіа бауырымызды жазып бер.
Сцнилт: Иышаллаһ, байеке, Иншаллаһ!
Нцржан: Сүмдық-ам, сүмдык... Тек ақыры кайыр бол- гай.
Ержан: Мүндай боркемік болармысыц? Ш аригат жолы да, ата-бяба салты да осы емес ue?
Нцржан: Аргы үраным Қаркабай. берідеОмшыбайдаи калган жора бар. Қайдан көрдің бүл еыді?
Ержан: Болды, догар боздамай! (Ма л  Іскекірісіңіз, моллеке. Күдай сетін салсын.

Үшімші

Жокей колі. Жоеада шоқ қайың. НІоқ іиіінде 
цй. Каралы қоңыр цй. Бірнеш е жігіт кцштеп ж еп . 
Иіржан салды керегеге таңады. Ton Оасында Сцният
молла. Үй сыртында көкелеп жцрген Темір
mac. Асы л, А қы к. Оларды жігіттер іш ке  
О піш  me іиіке цмтылады. Калың топ 
Жігіттердпішті балаларымен тыксырып тас
тайды. Сцният молла злдебір дцганы кцбірлеп кеп,  
Біржамды қамшымен салып өтеді.Оеан жігіттер косы 
лады. Біржанның цстіне қамиіы жауады. Сахна караңеы 
тартып барып.жарық қайта жанады. Біржам жалгыз. 
Кцңірене тцрып « Теміртасты* толгайды:
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Лл, дүцие, «тсріцді біліп едім,Білгеы сои, ссрілікпси жүріп едім.Бүл күлде арық қойдан барам томен Үш жүзге атым молім Біржаи едім.Ел кездім Кертобелмсн шарыктатып, Жақсыга сөз сөйленмін аныктатмп.Үіп жүздің ортасында Біржаи едім, Койдыц гой онді міне, арықтатыи.Боз үйдін ай көрінген мандайынап ПІешенні ң зар төгілер тандайыкан. Тсміртас, Асыл, Ақық қарактирым, Иіскетіп кстсеіідсрші маңдайыннан.Теміртае. Асыл, Ақық қарақтарым, Үкідей мен сендерді балақтадым.Бірге өскен қүрбықүрдас, замаидастар, Бсіктен келр ме деп алактадым.Агаш үй, от жақканмм қобылат пеш, Қүдайым мсп пснденіңкүнөсін кеш. Теміртас. Асыл, Акык күлындарым, Байлаулы аркаыдаіы колымды mem.Тсміртас, Асыл, Акық -  балдаы тотті, Қииауга салады окон адамзатты.Үкідей желніндіргсн қарактармм Шешіңдер, білегіме аркан батты.Қара су осік олды ылайланды.Ьай болмақ. ксдой болмақ Күдайдан-ды. Қамаолдий келте пішкен дөңгеленіп. Дүние втерінде піыр айналды.

147



Т ө р т і н ш і

Ержан мен Нцржан екеуі де

Нцржан: Оуелден аккаксадыы! «Мүсылманемі -  осы* деп торттагандап түрып олдыц. Масқара болдык-ау.
Е р ж а н :Тек! Щарнгптты мүйізіңе ілмей сөиле! Екеуіміз де Қагбега барып тәу кылам ыз деп отырмыл. Күнокор болма!

Нцржан: Бауырымызльі ігт қорлыққа бамлпн берлік -  күнонің үлкекі сол емес пе?! Омбыга догдырга апарғаны- мызда дәм ноле жок еді. Кнді міне, Біржадды екі агасы баіілап тастанты деп исі қалақ күніренуде.
Пауза

Ержан :Бүлай болар дсп кім ойлаған? Аузында Алла, колында -  Қүран. Сүнияттын свзіне шүболонуга болады ма?
Нцржан: Үшкіргені -  күшынаштыгы болсмн, сабяга- ны несүмдық?!

Ержан: Рае па сонысы?
Нцржан: Күмәніңболея бар да кер. Іиіміздіц үсті кега ла қойдай...

Ержан: Енді кайттік?
Нцржан: Сүнияттын Біржамга істегенін ел басына келтіру ксрск!

Ержан: Тек! Молланы сабан, Күдайдын каргысына үшырайын деп пе едіқ?
Нцржан: О л ше? Ол неге сабайдм Ніржанды?
Ержан: Же! Клеуреые! Бас жарылса берік ішііідс.
Нцрж ан: Алты алашқа ойгілі жайдын несі Оорік ішіндс? Кой, жырғасуды доғарып, Біржанды босатып, үйге алдырайық.
Ержан: Қайтсек те түйе көпірден отіп кеттік. Енді артмн күтейік. Бір жүма оқуым керек деп жүр гоп молла. Бүдан былай сабамагкя сөз де берді.
Нцрж ан: Ендігі соз кімге шина? Ел дүр лігіп , іс бүлінгенсон.
Ержан: Кім ском бүлдірген?
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Нцржан: Сен!
Ержан: Ив?!
Нцржан: Қуып бярып. атк» вңгертіп акелген кім?Сен! Мол л а га ыктияр берген кім? О н !

Ержан: Біржанга мен қастык кылыи жүрекем гой?
Пцржан: Осыншама зілзала достыц ісі деймісіқ?
Ержан: Айыитаспақ екснсіц гой. Армлайык енде- ш е... Кеше Кіржанды жаман бір Поштабай ел козінше сабады. Сопла Аянабайга айгыр үйір айып салгпн кім? Жан бота Біржангя калқа болмал ы. Сол ісін бетіне басып, Жанботаны болыс сайлауында жардан күлаткан кім? Мен! Кск кайтарган кім сопла? Квлбай, Жанблйдын үзаткалы отмрган карындасына жады болды Біржан. «Лойлім-шырақ» деп өліп кете жаздады. Қыя агалары мүны менсінбей, елге жетті табасы. Сонда кырық жетіні кырка матап. тіяегебасын отмрып Лойлісін алып берген кім? Нимысқа шапқан кім? Сенік жалгмз ауыз свзін 

Н1Ы ГЫ Н болды ма? Енді келіл сен -  мыряа, сен жана- шмр. Түнеукүні мен Біржандьі байлап окелгенде, артыы- нан қуыіі барып неге айырып алмадыц? Күнк еттін де. мыңқ еттіц. Блсқа кайран бар ма еді қолыңнян келер... Үндемейсіц! Догар онда бопсанды... кіреді).
Жарбол: Ассалау мага лейку м!
Ержан: Сен бе Біржан жаплы лақяпты елге жайып жүрген?
Жарбол: ( Ыеысгшй ) Мен! Жайып жүргенім лакал емес, шындык! Біржандай алты алаштың ардактысы түрмақ, жат бйсына орнамагыр масқаря! Ел естіді -  дүрлікті. Ке леді ертен Сарыарқанын сал-серісі жиналып. Азат қыла- ды Біржанды! Қалдырмапмыз еткімнін дозагына!

Бесіниіі көрінісСол шоқ кайың. Сол қаралы қоңыр і/и. Біржан да сод 
қалпы ксрегеге таңулы. Мсагіл кцздің аяқ шсні. Еіржан
сцлык. басы томен салбырап кеткен. Қайткан қцстар 
дың қаңқылысстіледі. Біржан жайлап басын квтсрсді.
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Біржан: Жылыстаи жаз өтті. Күз де міне күшіиде. Жордің түтін карыгаи бозкыраудмн аягы қарға аііналар. Керегеге таңылып тац асқалы да талай ламан. Бүл халімнін аягы неге апарып согар екен, дүние-ай. Онмен откен f үмырым. заріа үласыи күри ма екен күрдымга?..Біржлн деп атым шықты алты алашқа, Қүдайым гүмырберсін Теміртасқа.Жасымыз алныс беске келгенінде,Берді гок Қүдай ааукас газизбасқа.Теміртас, Асмл, Ақык қалдын знрлаіі,Адамзат калмак на екен солай сарнап. Көлкорген күрбыларі а дүгай селем,Дүгасын оқн берсін маган армап.Салганым агаш үйге ызботты пеш.Күдайым мсн пендеқнің күнәсін кеш.Денеме кендір аркан ждман батты,Теміртас. Асыл, Ақық қолммды шеш.Жылама. сен де анасы, енді бекер,Біржанға уақыт жетті алыс кетер.Артымда жастай қ а л г а н  күлындарым Тірлікте олі-ак бір күн өсіп жетер.Арканмқтүгел көрдім корі-жасын,Бпрады алыс жолга газнз оасым.Онланам: ауруымнықтүрі жаман Біржаннық кім үстар деп домбырасын.Алдымда шам шырагым Теміртасым,Тілегім -  сеыің үзак болсын жлсың.Бауырым, балаианым, кош болыңдар, Байқайыын ажал шіркін күтқармасын.
Жарбоя кіреді. tСелеБіржанды салып қціиақтий 

алады. Қояым шеше бастайды.
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Ж арбол: Лрысым-мй! Саңлагым-ай! Бүл күнінді көргеншс іпыққыр көзім шықса етті.
Біржам: Жарболым! Бауырым! Қайда жүрдіц? Кайда кеттін корінбей?

Жарбол: Кржан мені сокқыга жыгыіі кетпеді ме? Со- дан бас көтергенім осы. Кінвлама, қүрдас.
Біржан: Иттер-ай! Сені де кор гып ксткен ексн гой. Осылай ит корлықта етеміз бе, бауырым-ау?!
Жарбол: (Арқанды атып црады ) Лақтыр корлык намытый. Кстті енді келмеске! Бірі калмай келе жатыр Арканы ңсал-сорісі. Ііасындыизатетпек, дертшді онмем жяэбак.
Біржам: Не дейсіц, Жарбол-ау? Кім келе жатыр?

Жарбол: Сал-серілер!
Біржан: Кайып ерен, кырык шілтеы деееңіш!
Сал серілер, қыл келіншектер.мем цлкен топ

сахмаеа шыеады. Топ алдында бас ақын. Домбырасын 
төпептөпеп -інге басады:Саыдалтып алты алашты внмсн қырган, Армысык, ел сркесі ақын БіржанІ Біз келдік алты алаштын ақ сүцкарын, Қүткарыи алайық деп түскен тордан.Салемін ел-жүртыцыын айта келдім,Біржан сал ссы болмасан кайтер едік?!Өуелеи оні кеткен бүлбүл қүсым.Моуелеп күлаш ксрген бойтерегім.Бүлбүл күс торга түсіл, зарлайды ексн,Өніндей Біржан салдыц он қайда ексн?Көтерш кокке карай шыркамасаң Ән жстім. олец жесір қалмай ма екен?!

Біржан: Иыанымды онмен айтмп қойып едім... Саулы інгсндей зарлап ем ... Кетті барі келмеске... Канат қагып жеттіцдер гой, түягымды баса келген түлпарлар. Жыр шашықдар жүлдеге. Мен айыкты.м дертіммен!
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А л т ы н ш ы  к ө р і н і с

Ержан уйде жалгыз. Өлвенег* алаңдаулы. Нуржан 
xipedi. Тунеріп алган. ашулы. Қолында бпсмоиын.

Ержан: ( Босмойынеа ж уққан қанды ко р іп ) Каи? 
(Нуржан цндемеді). Кісі олтіріп ксліеннсн аманбысыц?

Нуржан: Өлтірер ем -  қапіып күтылды.
Ержан: Кім?
Нуржан: Сүыият молла.
Ержан: Бекер кыліансын. бекері Келіскеы бір үйірін беріп. ризашылықпон аттандырып сал деп едім гой! Қүраы ү т  болгаы сауда, бекер бүаі ансыц.
Нуржан: Бүзі ам жоқ. Жігіттер айдаи әкетті.

Пауза

Ержан: Ойтсе де сабамауың керек еді.
Нуржан: Сауап болды.
Ержан: Қпи сыртында жүдырықтан не сауап? Кайт- се де шипасы дарылы Біржанга. Сауықты гой, ойгеуір. Қолдан келгенін қылдық. Бізге не қыл дейді?
Нуржан: Сал серілер келмесе ол айықпас еді. Оган жпрык дүние корсету бізде жок еді. Қайдагы бір сандал- гаи сүм м о л д ан ы ц  созіне ердік.
Ержан: Кайтейін? Жазымыш та.

Пауза

Ешһгі болбыриуыңның жині жоқ. Хирскетіңе кіріс.
Пуржан: Нс харекст?
Ержан: Кешс Кызылжардаи Исамбсрдішцсолемшісі келген. Іціресі бар, Мотісі бар, Бішоші бар. Уактан терт адам, Лтыгайдан Жанбатыр бесеуі мамыр туа Қажы сапарыыа аттанбак. Мекке, Мадине мына түрган Ліба- гар емес, алые жолда кара кобейтіп бірге жүрейін ден пейіл білдіріпті. Пейілдеріне мен бейіл. Уагда сол. Енді кыстан пүл қамдат. Тайыншамыц базары тарқамай түрыи мал айдат. Бар, харекетіцс кіріс!
Нуржан шыеып кстеді.
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Ж с т і н ш і  к в р і н і с

Көл жагасы. Қар кетіп. мцз ері/ен. Көл цсті қі/с база 
рына чиыалган. Соган телміріп шоқ қаііыңның арасым 
da Біржан тцр. Қасында Жарбол. Ауыл цсті той дцман. 
Той Ержан мен Нцржанпың қажылық сапарына атта 
ну қцрметіне өткізіліп житыр. Өн мен кцй. қыз-кглін 
іиек. ж иітж елең.

Біржан: Жарыктық Жнкей көлі! Тойлап-ак жатыр. Өзін сағынмп та қалгам-ау!
Жарбол: Here сағынбаска?! Қыстай үйден шыккан жоқсын. Бүл жақка ат ізін де салмадыц.
Біржан: Жол жүруге жярамяіі калдым гой. Қые боны басым бір котертпей койды. Жертартяды да түрады.Жарбол: Кеп қлялдяйсыц. Бас қайтіп ауырмагын?!
Біржап: Тойірі, қиялдян деймісіц? Бангм Поштабай- дыц қпмшысыііан бастап. бүл бастыи кормсген ооққы- сы. тетеыеген тепкісі бар ма? Солардын зардабы да.
Жарбол: Маган несін яйтасын? Мен білмейтін іперін бар ма? Көп қой, күйігің коп.
Біржан: Шам-шырагым Лөйліден өлідсй. Лйтбай сүлудан тірідей айрылдым.
Жарбол: Лпйлі екеуің қосылгандя кылықтярыңя мен маеедім. Пигылы жамяндардын сүіъіокетті гой Лайлімді. Күмыры қысқы күндей келтеболды. Қайтесін?!
Біржан: Жоғалтканым аземес қой, азем ес... Лклима шс? Колыма қонльіра ялммй кеткен ол ла бір бақ күеым еді.
Жарбол: Жаэбоган бак бүйырган сор. Әйтносе Лңлнма ссртінбүзды ма? Қашпак ниетімізлі біліп қалды да. Жан- торе қпрындасын бір түнніц ішінде атастмрган жеріне үзатын жіберді. Недауа?
Біржан: Бізді жүртына калдырып, Лккете ауылы еол түні кошіп котпеді ме? К ө т  еоңындигы кара нар үзбей боздап егілтт: гой сонда. Мен де боздап, он созбядым ба?
Әтш келеді.
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Опіш: Жарбол-ау, шалымды қайда илып кеттің?
Жарбол: Өэі гой осылай карай тентірей жонолген. Онтпесе ксрек еді мнган сеиін ж амин шалың.
Үшеуі M JJ болып кцліседі.

Әпіш :Менің оа.іым жаман шал бодганда, сіз 6е едініз
боабш ?

Жарбол: (кцліп ) Бозбала болмасақ та жігітпіз гой.
Біржан: Өзш  дежігіт болып ом, талай жігітті коріи ом. бірак дол сендей ыкыршағы айналган жігітті кім көрген?

Тагы кцліседі.

Өпііи: Жүріңіздер, агалардын аттанар мезгілі де таяп калды. Қызыктарын қызгангандай бүл түрысымызерсі болар. Жүріціэдер!
Жарбол:Ж үр. Біржан, аяцдайык. Біржансыз тойдыы саыі болушы ма еді?1

СсгШ нш і көріміс

Той fa ж и нал f a n санді  топ.Оршада бас ақын. К,ыл боа-
бала соның айналисында. Бас акын  <»« салып тур. Эн  
Біржан салдың *Лайлім шыраеы*.

•Л.ш.им шырақ* атнің млтіні.

Он аяқтала бсрс Біржан, Жарбол. Өпіиі шы/ады./>ірдг<ін;Ойпырым-ай, «Лайлш шырак» коитен бер: тан мүмдай айтушысына кездсспей журоді! Қүйкылжы- гады екенсік. ерімі
Бас ақын: Озіқіздсй айту кайла, Біржан ага?! Біздікі ток «Үялмагаы ангаі боладының* кері до. Мына жүрттык сагынғамы сіздін дауысықыз.
Журт: -  Рас, Біржаы ага!-  Оу деціз.-  Лебіэ білдірініз.
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Біржам: Мені кинап кайтесізлер? Мыма Әпіштің он коймасы - корда.іы. Соны колкнландар.
Ихурт: -  Ал. женеше. тыркацыз!* Тартынбаныэ!-  Сіэді де коптен тыңдамап ек?■ Жалындырмакыз. жсцеше!
Жарбол: Мен сіздей вн ті болеам мянадан бері бес он айтып тастар см.
Әпіш : Жлрбол-ау, мені кергіп түр дсйсіз бс? Кысыл- ганда не айтарымды білмей түрғам жок па?!

Біржан: Сдл-ссрінің қлзіроті Сегіэ сері емес ис?! На- гыз ан маржаны сонда гой. Қыбыла коріп, үстаэ түтқа- ным сол Сегіз сері еді. Салшы сацлагымнын бір өнін.
Опіш : Қалауыцыз білсін. салым, Сегід серіден салсам салайын:Орыибор Түэ тобсніц түзым кореец,Жылойдыц тан каласац қызын кореец.Л т ы ц н іііі түссец кайтіи міме алм ансы ц.Әйойдіц судан тартқан ізін кореец.
Ән аяқталган соң жцгіре басып екі цш жігітпен 

заецл шы/ады.

М ы р э а в ц л :  Тыйыл!Тыныіптал! ІИой агам келе жатыр.
Біржан: Кім дейсіц?
Мырза/цл: Шой агам келе жатыр! Шой агам!
Біржан: Әкец келе жатыр екен десем...
(Жцрт ду куледі).

Мырзагул: Сен түрсыц гоіі осыыда.
Ержам мен Нуржам бастаган биглан тобы шы

еады.

Біржан: Иә, сапарларыңоцгарсыні
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Ерлгам: Өумин! Айтклнын келсін. Біржлн! Сяпар ал дывдагм соцгы сөэдіңбір түйіш сенде қалып түр. Соны яйтып ярылсак деп ек.
Бірлсан: Меыде қалтарыс балушы мя еді? Лрылсяк. црыляйык.
Ержан: Үғмся алмай шнлгяй кетіссек те шыгямнан шыққнн жеріміз жоқ «ді. Шарт сынысар ыесі Оар? Кол қылгяны княнят болея дя, коңілімізге бяуырлыктяи бетен ялялық еді деые.
Біржам: Ж еіс алмягян мүратым мен түгесілмеген жа гымныңбөрі несен кінөлі емессің. Қ&жыга бярмакка кам кылыпсыидир, күп-ак болсын! Алайда Мекке Медине меи жете алмаган Жстісудан жакын емес қой. Картяй ган шактарыцда кнын согып жүрмесе.
Ержам: Білместікпсн ішксы у бал татиды демеймін. Наданга молла күлсін. Табалами. Үзокка жол жүремін дегеніңебіз келіспеп едік. Сойтссмбсксрекен. Енді міне, сол кец басымылга келді. Ри.іатылыгыңды бср. Кеш бізді, бауырым!
Біржан: Лрқаныисал-серісі жыйылып келіп, түралап калган Біржянды оз тауына шыгарыи кетті. Сынык көңілім бүтінделді. Сызат калдырып кайтейін. Мен кештім! Он саиар тілей.мін!
Ицрж ан: Кешне! Here кешееің?! Мен олімді кеш неймін! Сен де ксшнеі
Біржан: Ж оқ. ІІүржаы, мен кештім. Өа басыңа кар гыстілер күнон жок. Күңіреыбей аттаныңдар, ағалар!
Нцржан: Мен Меккегс кажылық коксеп барыаймын. Мехнатгы жолдық үстіндс жаза күтем Қүдайдан!
Ержан: Тек! Астамсыма! Қыныр сооге күлагы түрік Қүдайлың.
Біржан: Біржан тарткан ксмдікүнгі бейнетті бір- бірімізге күна санап қайтеміз? Кешірімімді агам қабыл алмады деп. мен де күттті калмайммн. Наз-наладан ары- лып, шеменсіз пттанмндяр!
Нцржам:0тыз Кржян, кырык Нүржан ширегіңе келе ме? Қадіріңді білмедік кой, бауырым!
Ержан: Ж я, болды, боркемік! Кнді сенін де аягына жмгыллйык па? Уа, агайын.біз м не Хпк жолынабагыт
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тыоксапярдыңүстіндетүрмыз. Кяйтя яйналыи қауыша мыз 6«, жоқ ц«, ол тек бір Алллга аян іс. Өйтее де тек жаксыдам үміт қыллйық. Той-думандарынды жалгясты* ра берііідер. А л, бастяқдар!
Ержан, Нцржан аңсақалдарды ертіп. цйгс бсттейді. 

Біржан мен Жарбол Оа солай карай қолилады.
Вас ақын: А у , Ьіржлн ага, салдярдын. шалдарга косыл- ганын қашан коріи едіндз? Қагмкыздан жерш қайда ба- расыз?
Бірж ан:Бүган не узж айтамыз. қүрдас?
Жирбол: Уож айтьш керегі жоқ. Қала кою керек.
Біржан мен Жарбол жастареа қосылады. Ержан 

тобы цііге енеді.

Вас ақын: Віржан ага, осы түрган жаг жеткіншек тек сіздін знге күмар. Сарыарқада ешбір той сіздіц оніңізсіз втпейді. Онғыз тойдын соні не?! Kaue, жастар, бясайык. Віржан салдыңоніне!
Жарбол: Әр аніцді осылай сүйіп олиеттер. артыңда канпіа шокірт бар, арманыц не, күрдас-ау?
Віржан: Рнзамын, жастарға! Ллайда арман тіркін  алыста гой. алыста.
Жарбол: Пенде коціліқнің кашан да қанагаты кем гой. Ойтпесе вмірге екпен не? Өткеніңе карашм, елі сүйген ер болдық. Ллты алаш епібір азаматмн дол сендсй ардақ- тамаган шыгар.Вг'р.*гак:«Өткеніңе кярашьі» дейсін. Өткеніне көз жібермес көкірегі корің мен бе едім? Вайкап түреам, кеніліме ммскалдай уяйым ялмай, ялянсыа откерген жялгыз глня жазым барекен. Сол жаз омірімнін де жа зына айналса ксрек. Осы күні көксейтінім дссол.
Опіш : Ол қай жаз еді, салым?
Жарбол: O n ...
Біржан: Еіпкіөлместіңжагасында қарммытец, көркі аскан Сарамен өтксн каііраы жаз! Кайран Сара!..
Сараны ң >ні ест ілкһ. Онді басып »Ецтемін! Үмыт 

паңы.і Сараны! • Ос/ем жалынышты цмі жетеді.
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Әпіш :Сара -  оніңізге нор беріп келген қуанышыңыз еді. Еиді келіп күйігіңізгс айналмаса жарар.
Б ір ж а и: Балдыц угя арналган тягы гой. Күстаналап кайтесін?

Жарбол: Баяғыдай жер тарпыган Кертобелдщтізгінін білекке орап мен түрсам! Ат үстінде домбыранды кокке сермеп оан іпырқаспн! Боз үйден айгай салып Сара іпық- га! Шіркін-яйІОмірдеекі келмессетекен-ау. Жалган-ой. жалган...
Біржан: Сол күнніц бір үзігі жалтетіп кезгетүсіп.еске оралмас деймісін? Тәуекел, Жарбол! Журейік Жетісуга!
Бас ақын: Бастацыз, Біржан ага! Біз ереміз сізге!
Жігіттер:
-  Біз ереміэ сізге!Аттанайык. Біржан ага!-  Жауға іпапслң қылышын. тойга барсац домбырақ ызбыз!-  Қонайык атка, Біржан ага!
Біржан:/\л, Жарбол, сен недсйсіц?
Жарбол: Мсы бара алмаймыи гой.

Бірж ан:(Сескеніп )Не дсйсін? Неге?
Жарбол: Үрланыа кірген иаукасым үлгайыи алган бүл күыі. Үрып жыкиай тыышымас... I la y ja  Жетісуга жетіл, Сараны бір көріп кана жыгылар шамам болса, бүгін актартып кетерем.
Біржан: Қалақтынозірейілімін деген наукасы даатқа бір мінсе-ак айыгыіі кететін. Науқас емес, сені жегсн тіршілік дегеы жегі қүрт кой.
Жарбол: Менде козгалар дөрмен жоқ.
Біржан: Елу жыл тізе айырмай ат үстінде қатар жүріп келіп сдік, еыді келіп бой жазар меыіц ақтық сапарыма ере алмаймын деймісің?
Ж арбол: Біржанды  Б ірж ан  еткен мынандай шакірттеріңбар. Осылардысерік қыл. Жолыңнан калма! Аттан, Біржан! Ж етСарага...
Біржан: Күшігіменойнаган корітобеттейбаляшагат еріп қайда барам? Пейілдеріңе рахмет, шмрактарым. Сендербарартой алда. Меніцтоным таркап кеткснекен-
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ay. (Паула) Карілік итабақтыдан бетерсінау. Мүратыңа жетпеюнінді кезін коріп, коқіліц сезіп түрса да колдан келер кайран жоқ. Жалгаи-ай! Бозым ай! Қайран Сара! Даңгылым-ай!
Жарбол: Сара байгүстын да бүл күнде ертегі кейш калды дсймісіқ? Огав барып жаяыва ие медст табасык? Көксеткен күявіц өксігі де байыз таитырмай жүргсн.
Біржан: Өксік дсймісіи? Болсаболар... Ө ксік ... Калан дал айтгың, Жарболым? Коксеп жүрів оксіктсы өлсді екен-ау ненде... Ақтык рет болга да акын Біржав өксіп қалсын бір рет!Айбозым, ай-хай бозым, даңгыл бозым,Жер шалгай. жүре алмаймыв жалгыз азім. Сүйікті сүйіскевді сагынгакнам,Талады карай карай екі козім.Өзікнің таңдес күрСын болмаған соц,Жүреді енді кімге айткан созің?!
Он азінің шырқау шегіне лсетіп барып. кіят уліяеді. 

Біржан сал да уяіледі. Біржан сал теңселіп барып қуяай 
ды. Блрі тура умтылады. Үіі жугірісіп Иуржан, Ер  
жан шьиады. Біржанды жабы я котеріп ціие енгшседі. 
Опіштің дауыссалып жылаеаны тек
Жарбоя еама қаяады.

Жарбоя: Аспандагы ақкуга үнін қоокан алты алашты сандалтын, анмеи қырган айгілі Біржан сал дүннеден атті. Біржав салдан ата даулеті мал калган жок. Ел мүрасы ан қалды. Сол өнді ардактаңдар!
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Б А Т Ы Р  Б А Я Н

( Ғ.ні болімдітрагедия)Қатысушылар:
Абылай казак халкының азаттыгы мен түтастыгы жолында күрескен кемеңгер хан
Ж ы р ау-  Абылай ханныц ақылшы оерігі, бслгіліжы pay Бүкар Қалқаманүлы
Батыр Баян Лбылан ханныңеңсенімдібатырлары* ның бірі
Тэтіқара акын 
Толыбай би 

Қанаи-  би
Ноян Нятыр Баянныц інігі 
Нцрсцлу Бптыр Баянның жяры 
Маймеме ■ уәэір 

М а й е а р ы  -  уөзір 
Кнролай -  тутқын кыз 

Жолбарыс 
Орааымбет 

Жангабыл 
Ж зпек  
Д ір уіш  
Сақшы  
Шабарман
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Пролог
Таң алды. Аланпленке.Сахнаданквп тцтқын айОап,

Батыр Баянны ң яскерлері Сеядір жарықта
э с к с р д і д е ,  тцтқынды да аж қиын. Тізіліп отіп 
жатқан қара толқындай лек.

Жырау уні:Олсмді түгел корсе ле,Алтын үйге кірсе де,Аспанда жүллыз аралап,Ай нүрын үстап мінее да -  Қызыкка той мае адамэатіІлімді түгел білсе де.Кызығын колмен белее де.Кыаыкты күні кырындап,Қисмнсыз күйге түссе де -  Вмірге тоимаг адамзат!Жақындлп ажал түрса да.Жаиына қмлыш үрса да.Калжырап. коцілі карайыи,Қараумтып көзі түреа да -  Үмітін хоймас адамзаті
Тибект еліп отіп жаткан квп нөпірдің арасынан 

болініп Батыр Баян шыеады.

Батыр Баям:Хас түлпарды тамтыраткан.Ер жігітті каысыраткаы.Өр зөмәті ажал тоскаы,Қан сүргінде шімірксыбес жүрегім.11-307 161



Yra ал мал мм.Неге мүшпа тулайды?Ж ау көбесін жырта свккен.Ел мереГин үстем еткен.Атақ дацқым жүлмсге лян,Мен едім гой Батыр Баян!Неден жасын, сескенемш. -  Білмедім.Жеңілгем жоқ, -  Тагы жендім.Түрдім-дагы іргесін,Корттім-дагы керегесін,Лта жауды шауып алдмм жоса қып. Еркектерін қүл етем деп, Үргашысын күц етем деп,Алыіі кслем Қойдай тіэіа кегенден.Ішінде бар бір іісрмзлт,Адам емес,Судан шыккан су перісі дермісің! Норкес көзін бір тенкеріп қараса, Жан коярга жер таба алмай, Боабаладай киналам.Мүндай халді кешиеітлі, Жастыгыма қош дегелі Талап күндер қартайыіі,Талай түндер ескірмеп ие сді. Мүнмм не?Ты ны т күндеел бастагин,Қан майланда кол бастаган.Байтерекпен бой тецсген.'Гөременен твр теңеген,Дкылы асқан ағыла Батыр Баян емес пе едім,Яиыр-ау?! (П ауза )Тагы да бір тілдесейін.Ірікпенін ойдагымды,Тіл күрмсмсй актарайын бврін ле.
Кетеді.

162



Б і р і м ш і  к в р і н і с

Әскерлер. тртқындар тыныс алцеа аяядаеан. Кобі 
жерде сцлап жатыр.Өріде кузетшісарбаздардың беинесі 
қараңдайды.

Батыр Баян мен тцтқын қыз.

Тцтқын қыз: Жай ма, батыр?
Батыр Баян: Жай емес.Сөйлесепн сшім бар,Лйтатүгыв ксбім бар,Мойын бүр да, күлақ сал.
Тцтқын қыз: Олжага ие батырдың,Қолындягы түтқын қызга Сойлер созі,Мүншама үзақ бплар ма;Наше күндік жол бойыня Сықайы жоқ таусылар.
Батыр Баян: Тауысамыя. саркылямын дей алман, Тек байлауымды естіртиекпіи өзінс. Бүгін біздін үзақ-сонар жолда »тгр,Кк ақыргы күнішз гой,Білесід.Бесін аумай Квлтесорга жстсміз. Келтесорды жайлаган Аз гана жүрт -  Уақ деген елім бар.Той қылады қүрметіме кашан да. Жлткаы болар асше күннсн камдаиыіі. Бар түткынды Бурабайгп - Абылайдыңордасына жонолтем.Озім елде қаламын.

(П ар за)О н  д е ...
Тртқын қыз: Олдеқашая сезіп едім,Таусылмайтын созініздін түйіні Дол осылай боларын.
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Түтқынга кім билік берсін,Ойға алсаңыз. істейсіз ғой бөрів де. Бірак сізгебасын ашыл айтарым:Үнып түрган тірлігімнім ІІІайқадыныз қаймягын.Қүлагыңыз естіді гой Еңіреген ата-анамнық қаргысын. Бауырынан тартып мені Өкеттіціз боэдатып.Кез жасымды кептірген жел.Баса алган жок өксігімді іттегі.Күң кылсакыз кыларсыз.Жар стсм дсп ойламадыз бірак та. 
Батыр Баян: Қол кимылдың адамы сдім, Үркіп-толкып кормеген.Кайыс болып қаткан жүрек Сені көріпезілді.Жібімес пе каткам кан?
Тцтқын қыз: Қайтіп, калай жібімек?Катып. беки түспесо...
Батыр Баян: Своем, сезем...Лйыбым коп алдыцда.Кл жүртыңнмң каны менің, мойнымда. Қалақтын да калмақ кеше,Қанын судай агызбап па сді алай да?! Еруліге карулыны мен кмлслм,Аймп емес, абмройым болмай ма?Ата жаудын канын токсем, Ел-жүртымның Намысы гой жыртқаным.Қай доулетке қызыгып Майза үстаппыи колымн?Кегім үіпін кайтарган,Вшкімгс де кеше гор деп,Жалбарынар жайым жок.Сагам гама мойымсүнам Айыбымды мойындап.
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Өйткені сен періштесж.Жүмақ үшін жаралған.Жазықсыздан жапа шексең, Қисынсызды қныстырған -  Шеберлігі тагдырдын.
Тцтқын қыз: Айтатүгын дауым жок.Созіціздікбөрі жон.Бірақ-тагы мси сізге Ж ібіп. босаи, елжіреп,Қыла алманмын мысқылдай да ілтипат. Алдлрқатып жаза алмайсыэ жарамды. 

Батыр Баям: Қоркытатыи кегің емес,Қатып калган мүзын гой...Дүрия мен макпалга орап.Алтын аитап, күміс к үп т еп  Апарайын еліме.Берші cornu кслісім.Өзоркіңмен қүрметімді қабылда, Алтын басымды алдыңа иіп өтіне.м. 
(Кцралай цнсіз. Бір қырындап сырт ).Ақ білектін күшімсн,Көк сүқгінін үиіыменТалай елді багындырган БаянгаТабынбаі-аы сеи гана.
Тцтқын қ ы .і : Жүрек октем, өзімшіл,Тілекке де, білекке дс конбейді.
Батыр Боям: Кімнен кем еді октемдігім?!Мен жалбарынган жан иесі сен ганп. Тоңірсіген тялапларды Жер түқыртып кетш ем.Ат жалына конралы Ксудемді ешкім басқан жок.Km теперіш кормедім.Ел коргадым,Жер коргадым.Каэагымнын мүкынаыӨзге мүнга коңілімді бөлмедім.



Тек ыамыстын қүлымым мен.Баска күлдык кермедім.Бү жалгнныыц таукыметш,О дүние тозагын Бскермсгеы пеыде едш.Кртіс бүэар екпініыді токтатяр Жират қанның зауалы анық сев бе едіц? 
(Тцтқын қьи цндемеиді).Көріп сендей гүл смпатты перизатты, Сүйіп қатты шергебаттым, жасырман. Шарасыз орт, дауасыз дерт кешкекім. Сыңгырлаган үніқді естіп,Болаи бейве бейіс балын таткандяй. Сел боп акқан кез жасы меы Қара бү.тггай түнжырягян Қаралы күн калды артыңда.Ссртім болсыы: кодыцды бер, Жетелеймін жярыққа!Агыл-тегіл носсрдеы сон Кемпірқосақ бой түзер.Қүратүгыы салтпнатық алдында, ІІеризатым, тартынба!
Тцтқын қьи қатты толқыны

тцрады da. қиналып барып свз

Тцтқыіікыз: Токымдай сор маңдайыма жазган.меы, Үлтарактай багым жене бар екев.Сол екеуі қатар келсе,Бақтан катам несіне?Ынсапсыздык ырыс елес,Ібілісгж, ісі дс.ІСиесіз ерге олжа боп,Иесіз елге келмепшв.Түтқын емес, тотыдайын түмарлап Огырмаксыз. Сол ннетке Коқілімді қоқсы еттім.
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Батыр Баян: ІІернзятым, не дедіц?!Кондім деші,Крдім деіш шынымен.
Тцтқын кыз: Кеыдім. Крдім. Тек мяганВүдан былам перизатым демейсіз. 
Батыр Баян: Болсын. Онда періштем деп айіақтай- мын мен сені.
Тцтқын қыз: Періпітем де демейсіз.

Батыр Баян: Сүлуым деи...
Тцтңын қыз: Сүлуым да демейсіз.
Батыр Баян: Твуөи етср Қагёаысыа,Пірім дейін еыдсше!
Тцтцын қ ы х  Қиналсаңыз білмсй меиі кім дерге, Бітіміціз, болмысыныз Жүрегіме ендеп, деидеп кіргеыдс. Кстер болса сіз дегенде,Күйгетолып гүл-кеуде. Кшилімніңтереңдегі іыжуіы ('үэскіңіз ілгенде.Күйдіру де, жандыру да,Жаыымдм естен тандыру да,Болсыи, батыр, сізге серт.
Батыр Баян: Серт!Тоцірініц осы сыйы аз емес,Мына мендей канагатшыл пендеге. Келісімін -  маган қылган тартуын. Сенен немді Іркіп қалам мен енді?Болсын дәйім дегеніқ.

Тцтқын қыз:Біряқтагы сізге кояр Екі түрлі шартым бар.Бірін каэір тыцднныз,Бірін кейін айтайын.Мүн-шері бір, тагдыры бір, Когендеулі жатқан аыа Бауырларыма өперініз азаттық. Жазыгы несорлылардың?..
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Қүл мен күныеы жақсы гой,Сізге қылгам қызмет.Қонлмрыкыэ осыларды қонсы кып. 
Батыр Баян: Жанглбыл!

( Қ а р а ң д а е а н к я п т і н  арасынан бняініп
шыеады ). Аттан. бауырым, Абылайга Қырык күллың қүныыа Күныкпасын хан исм.Асы түскеы олжадан Сүрамасын е т  сауға.Батыр атым даң болгалы,Қарсы келіп кормеп едім бетіне.Карі қүлжа бой жазатын Таудың келте сокпагындак Кнді калган тірлікте Сыйластыктав кетісіо,Үзеңгімізді үзбейік.Жалгыз айткан колка.мды Тартпасыы де увзінге.Жеткіз осы сәлемді.Абылайдай ханыма.

Екіміш корініс

Абылайдың ордасы. А б ы л а и м е н

Абылаи:Солай де, Доруііи, солай д е ...
Дэруіш:Солай, Абылаіі. Бүгін-ак бір шабарман жетер, сол растар сөзімді.

АОылай: Ж оқ , дерегін дүрыс, сөзің шын. Сезгем. білгем қаптайтыныіі қытайдын.
Длруіш: Ж еқс а.імайтынынды да білесің.

Абылаи: Һ ы ... (Iluyja/Үтылмпйтынымды да білем.
Длруіиі: Рас, үтылмайсыц.

Абылай: Неге үтылмайтынымды білесіңбе?



Дзруіш : Сен тек қаыа үту үшш туғансың.
Абылаи: Неге үтылмайын? Мен ажалдан үтылам.

Д »р уш : Аспа, Абылай. Сенің женісің -  халқмннык жеқісі. Бірақ, сені алган ажал ала алмайды еліцді. Cornu тоубе қыл! Абылайсыз қазактыц Абылайлм казак тан артык болмасын кайлан білдін? О н  өлсеқ...
Абылай: Күмілжімс. Төк, тілінде зор түрса да.Дз/>і/іш.*Сененсүрарсауалымбар, Абылай... (Абылай 

ундемей. тек ишарат қылады Осы  с о т  акын біткен мяктап та жатадм, даттап та жаталы. Мактагандм аркага кокпайсын. даттагаиды бетке қакиайсың. Қыңыраткы- глн кей акын жеті атака жетеді. Кызыл тілін кмрқып негеалмайсын?
Абылай: Халкыныңойын білгісі келген адам акынля рынын тіліне тиек салмас болар.

Дзруіш : Сокда...
Абылай: Ел үшін борі, ел үш ін ...

Дзруіиі:Сол ел үшін мен де аттанам, Абылай. Шарыш тын басым какканындай, кандансын дс каижыгям!
Абы лай:Жолыңболсын. Доруіш! Мө. мыц ділде... Ат карайтүгын кыэметін үшін. Осы жолдан аман кдйтсац, мал сак борем алдыцл.
Длруіш: Аман да кайтармын, малыцды да ал.маспын.
Абылаи: (Ү з а қ  па уза)  Үктмм. Доруіш тіц асасын күрыкка яйырбагтагық келмейді гой.
Дзруіш : Мені жүтып. кара жердіқталысы тарылады деймісш? Тілейтіні.м, Абылай. сеніңамандыгын. Қош!
Абылай: Қош!
Д зруіш  шыгыпкетеді. Абылай Оосмойынды алып, 

ілулі тцр/ан қалқашіы қага<)ы. Сақшы

Абылай: Батыр Баянный шабарманы кірсін.
Сақшы шыгып кетеді.Аздан соң Жан/абыл

Абылай: Тогызкүмалақка калай ең?



Жанеабыл: Женілін қалсаңыз баеымлы кесесіз 6е?
Лпы.иіи: Бае тігіо ойнаймыз. Жеңсец сыйлық берем.
Жанеабыл: Жекдлсем me?

Лбылаб: Жецілссн де.
Ж анеабы л:Мен Баянный салемін түгел жеткіздім. Басқа ештеңе естігем де, коргем де жок.

Абылаб: Кел. отыр!
Жанеабыл отырады. Екеуі Сақшы

кіреді.

Сақшы: Жүрттмц дені жмылыи қалды.
Абылаб: Түгел жиылган соц хабарларсың. ПІабарман дар болмаса, ешкімді кіргізбе.

Сақшы шыгып кетеді.

Үш інш і коріміс

Басқа балме. « Таганақ»жиылып
батырлар. билер. Е кі циі қьиметші жцртқа 
сендерден қымыл қциып таратып жцр.

Алга екі уелір -  Майме не мен Май с ары

Мобмене: Наян неге келмепті. білгеніңбпр ма?
Мийсары: Өзі келмесо де, шабармаиы отыр гой, Абы- лан.мен қүмалакта қаржасып.

Майме не:Қаржасып отырган жоқ. кармалып отыр. Кырык түткынды Батыр Баяннын ентісіые калдырып- ты гой. Абылай сонын карымтасын кайырып жатыр да.
Майсары: Няянды тагы бір жерге жүмсагалы отырган шыгар.
Мобмене: Кайлам...
Мабсары: Қоқанды шап дер...
М  ай мене:  Білмедім-ау. Абылайдыңішкі есебін шеше алсак уозірі боп жүрер ме ек?

Тетіқара акын к іреді.
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Тәтікара: Агсалауымгалейкүы, жаксы-жайсаңдарым!
Жцрт жапырлап Тлтіқараның

Маймене: Түсің кашып кетіпті-ау. Елін яман 6а, акыиым?
Т этікира: Ел ямандыкпен қош айтыскалы кяй замни.
Майме не: Не бои калды?

Тлтіқара: Ym күн болды, Терісаққяндагы ел жалу калды. Жяеянып келгсн көп калмяқбяр жылкысын қуып кегіпті.
Майсары: Батыр Баянда кеткен кектерін қайтярғян да.
Тлтіқара: Жонгар шяпкянда да Батыр Баянда ксткен кегіи кайтарып па?! Бяяннан есе куса Обагянды, ио Кел- тесорды шабар еді гой. Ердік ерге жскпе-жекте жан бер- гені -  елдіц елмен қыркысқаны да.
Маймсне: Шапкам елдің де айдярынан жел eciu отыр* гяны гаа.малы. ІІІабылгаи елдің жайын яйт. Хан иемс ес- тірту ксрек хабарыыды.
Тлтіқара:Лбыляйдың оз> қайда?Май.мсне. Батыр Баянный, шабармаыы.мен тогызкүма лак ойнап отыр. Үстіме ешкім кір.мссін депті.

Майсары: (Тлпікараеа)Алайдя сен кір. Суыт хабармін кол ген шабнрмандарды жібердеііті.
Тлпіқара: Кірермш деяйтармын. Бірақ мен шабар.ман емесиін. Татікяра ақынмын.

Тлшіқара шыгып кстеді.Алга Камай би мен 
би шыгаііы.

Қанай:Баскага сабак жіптеы есе бермейтін Наушару- андан гаділіміз Абылай, Баянга келгендс жомярттыгын Атымтяйдав өткерді-ау.
Толыбай: Абылайды ту котеріп колдаушы ең. енжар тартыи капсыц-ау.
Қанай: Кежегем кейін тяртканмен. керегем мыкты боп түр ма? Абылайдың асыгы алшысынян түсіп түр.

Толыбай: Қягбац сол боп калган сон, тяра бар мя? Корпм келмейді-яу... Каралабойын. қяржүзім.
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К апай: Он сан алаш баласмн иірш алды маңына. Обілмомбетп н так үстінде карт тоні. төж астында алжы ган басы калды. Васка несі қалды? Шетіміаден күрық- тап келеді Абылай.
ТолыЛай:. Ендігі бүгалык салмагы - Ьаяы.
К апай: Бөгенбай мен Қабаыбай -  түгырлан тайган қырандай. Ллдаспаны -  зүлиықардай, аіібалтасы -  гүрзідий мүзбалгы Баян гой. ІІайгамбар сахабасыыык санындай оты.і үш мынсарбалынынбасынасоны қоймак Абылай.
Толыбай: Біз туганда да анализ үл таитым дсп май ішксн шыгар. Қан сыртында жүдырык. түкырта бсрс мс Абылай? Қылмаймыз 6а бір кайрат?
Капай: Босе деймін-ау. Бүгін қаіі қиннга салса да арындап-ак багармын.
ТолыЛай: Абылайдмң жүз кортідсбасатүгын мысы бар. Үркск жабыдай жллт бермейін. Осы болсын бітуанамыз.

Төртіпші көрініс

Абылай мгн Жан/абыл. Өлі ойыпдары амқталма/ап.

Абылай: ( К ч*алақт ы  цядан ауыстырып жатып) Қаімактык кыэы күтылды.
Жапгабыл: (Ynta қумалақ тастойды) Ііатыр Баян торга түты.тды.
Абылай: Шабарманы үтылды (Ойынды амқтайды ).
Ж ат абы л: (Ақы ры п) Расыыда д а ... Кап! Желкем ашык калыпты-ау.
Абылай: Шабу ү т ш  коргана білу керек ( Жамабыл/а 

бір нал та ділд*6греді) Кнді атган! Ватыр Ьаянга солем айт. Үлдемен басын ораган. семсермен шашын тараган калмак кыэы күшпгына күт болсын! Арыстаным абай болсым озіне. Кштснені козіңнсн таса кылма.
Жин/чСыл. Жешлгеисайынсыйлыкалыі: түрса, тіпті, жецудін кажеті жок екон-ау.
Сақшы кірсді.
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К апай: Он сан алаш баласмн и.рш  алды мацы на. Обілмомбетпц так үстінде карт твні. тож астыида алжы • ган басы калды. Васка ыесі цялды? Шетіміадеіі күрық- тап келеді Абылай.
Толыбай:. Е н д і г і  бүғалык салмагы -  Ьаяы.
К апай: Ьогснбай мен Қабаыбай -  түгырдан тайган қыраидай. Алдасианы -  зүлиықардай, амбалтасы -  гүрзідсй мүабалгы Баян гой. Пайгамбар сахабасыыыц санындай оты.) үш мынсарбалыныцбасына соны қоймак Абылай.
Толыбай: Біз туганда да аиамыз үл таптым дсп май ішксн шыгар. Қан сыртында жүдырык. түкырта бсрс мс Абылай? Қылмаймыз ба бір цайрат?
Капай: Босе деймін-ау. Бүгін қаіі қиннга салса да арындап-ак багармын.
Толыбай: Абылайдық жүз корігндебасатүгын мысы бар. Үркск жябыдай ж алт бермейін. Осы болсын бітуанамыа.

Төртінші көрініс

Абылай мен Жапеабыл. Өлі ойындары аяқталмаеам.

Абылай: (Кцпалақт ы  цядан ауыстырып жатып) Қалмактык кыэы күтылды.
Жапеабыл: (Үяеа қумалақ тастайды) Ватыр Баян торга түтылды.
Абылай: Шабарманы үтылды (Ойыч()ы имқтайды ).
Ж апеабыл: (Ақы ры п) Расында д а ... Кап! Желкем ашык калыпты-ау.
Абылай: Шабу үш ш  коргана білу керек <Жанеабылеа 

бір нал та ОілОе ОереіН ) Кнді аттан! Ііатыр Ьаямга солем айт. Үлдемен басын ораган. ссмсермен шашын тараган цал.мак кыэы қүшагына күт болсыы! Армстаным абай болсыы озіне. Кштенсиі козіцнен таса кылма.
Жапеабыл: Жешлі cu сайыи сынлык алыі: түрса, тіпті, жецудж кажеті жок екои-ау.
Сақшы кіреді.
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Сақшы шыеып кетеді. Тлтіқара кіреді.

Тмпікара: Армысыа. Абмляй?!
Абылай: Армысмн, ақыным?!
Тлшқара: Ер еліп, Ертіс бүзьілган зямянда хябярдык жлйлысыиан жайсызы коп. Соның бірі еді вкслгенім: Тер- ісаккашшц барелі бүт яртяр колікко зар боп, жаяу калды. Үш күн болды, қуып кетті бар жылқысын қалмяқ коп.
Абылай: (Жанеабылға) Үш Баянга; тез яттансыи Қділ- ге, алып қайтсын бар мялды! Атсыз ердіқ канаты май- ып. Үқсын Баян жайымды, елдін басын бүлт торлагян замянда.
Жамеабыл: Күп. аддияр. Кош болыңыз! ( ІІІыгып кетеді )■  

Бесінші көрініс

• Та/анақ» кеңесі. Кеңсске жиыліандар. «Лбы.шй хан 
келе жатыр!• . *Хан ием келе жатыр!» деген дауыстар 
тцс тцспхап црандап шыгады. Керней цні. Барлыеы орын 
дарынан тцрып Абылай, Тепиқара. Маймене мен Май  
сарыны қарсы алады. Майме не алеа шыгады.

Майме не: «Таганақ* кеңесіне елбасылар мен колбасы лардың дені жиылды. Келмен калгандар: Садырдан Тасболат батыр. Уактан Қарабас баласы Абыл мен Қаса болатбаласы Батыр Банн.
Абылай: Батыр Баян келе алмайлы.
Толы бай: Қырык түтқынын 6а гы и калган гой...
Маймене: Бүгжгі «Таганак» кенесі Ресейгеелші жібе- ру жоие Хиуа мен Қоқанга салык телеу жагдайымен шакырылмп отыр.
Ханой: Сонла салыкт.ірыцның шамасы кянта?
Маймене: А лты арыс орта жүзден ял пме үйір жылкы. Атмгяй-Кяряуыллын үлесіне деон үйір жылкы.

Сақшы: С у ы т  хябарм ен Т н т ік а р а  а к ы н  к е л іп  т ү р .
Абылай: К ір с ін .
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Сақшы шыгып кетеді. Тітіқара кіреді.

Тгтіқара: Армысыл. Абылай?!
Абылай: Армысын. ақыным?!
Тәтіцара: Ер өліп, Ертіс бүзылган злмянда хябардмң жлйлысыиан жаіісызы коп. Сонып бірі еді вкслгенім: Тер- :< акқаннмң барслі бүт артар коліккс зар боп, жаяу калды. Үш күн болды, қуып кетті бар жылқысын қалмяқ кеп.
Лбылай: ( Жан/абыл/а ) Үш Баянга; тез аттанеын Қділ- ге, алып қяйтсын бар мялды! Атсыз ердің, канаты май- ып. Үқсын Баян жайымды, елдіц басын бүлт торлаган ллмакда.
Жан/абыл: Күп. плдияр. Коіп болыңыз! ( ІІІыеыпкетеді).

Бесінші каріпіс

«Тиганақ» кеңесі. Кеңескс жиыя/андар. *Абылай хап 
келе жатыр!* . *Хан ием келе жатыр!• деген да у ыс тар 
туе ту стаи урандап шыгады. Ксрнсй уні. Барльиы орын 
дарынан тцрып Абылай, Тгтіқара. Майме не мен Май 
сарыны қарсы алады. Майме нс ал/а шыгады.

Майм с не: «Таганак* кеңесіне елбасылар мен колба сылардыңдені жиылды. Келмей калгандар: Садырдан Тасболат батыр. Уактан Қирабас баласы Абыл мен Киса болат баласы Батыр Баян.
Абылай: Батыр Баян келе алмайлы.
Толыбай: Кырык түтқынын бағып калган гой...
Майме не: Бүпнгі «Тағанак» кецесі Ресейгеелші жі беру жопе Хиуа мен Қоканга салык толеу жагдайымен шакырылып отыр.
Қанай: С о н  д а  салыктарыцның шамаеы канша?
Май мене: Алты арыс орта жүзден ал мыс үйір жылкы. Атыгай-Карауыллын үлееінодеон үйір жылкы.

Сақшы: С у ы т  хабарм ен Т в т ік а р я  а к ы н  к с л іп  тү р .
Абылай: К і р с і н .
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Капай:Уай, Абылай! Атыгай-Карауылдан алгаы «лты Катыныцныц калины на татиды гой салыгын. Бере ал маймыз.
Толыбаи: Ресейге жіберстіндерін не кылган елші?

Майме не: Клш: Орынбор губернаторы барып, Тобыл- дан бергі орыс бекіністерінде казақтардын сауда жаспу • ына рүхсат сүрайды.
Толыбаи: Сауда жасау үтін  десалықтөлеу ксрек кой. Сол бскіністерді, Абылай султан, катыы патша lieiv қат- татын жатыр?

Ора.шмбет:Жаудам кашсад, тыгылатын бас пан пн -
СОЛ.

Ж епек: Кокса у болган арыстандай зсцбірегін күркіл- детіп қарсы алсын!..
М  обмене: Еділден отіп. кала к жеріне енгсн соқ ІІетер- бордан келе жатқан қалыналы керуен тоналган. Бірақ. тонагаи қалмактар. Өз жерлерінен Рссей керуенін откізіп жіберіп, окшелей кеп казак даласында тонаулары - екі елдін арасына от тастау. Орынборга барган елпіі осы жай ларды да анықтап қайтпак.

Оралымбет: Керуснді қалмак тонайды да, ат-шанан айыбын біл тартады скснбія гой.
Қ а н а б: У а , Абылай, Нүрадагы Ақмолл, Есілдегі Қараоткел, екі откелдіқ аузмна тас қоргянды салгыздык. орыс саган неберді? Атбасар мен Қялқүтан, балыгы твтті су еді, айналасын шандыттык, орыс саган не берді? Бая- наула, Қызылтау. оны орысқа жайлайтын, іргсңе топп жатыроскерін. Сабантаудан жиылып, бессанболды кол- дары. Қашан шауып алады деи, елжүртыкла заре жоқ.
Тлтіқара: Уай, Канай би, бірезулеп қайда тартып 6а- расык? Орыс қашан мы.тгыгын қалақкп кезеіі атыпты? Бергеншді айтасың, алғаныцды бір сана. Қыс ызгары окпеден өтнесін ден. Тобылдан шебералдырып, агаш үй салды Абылай. Содан коріп талай казак кыстауынаборе- неден үн салып, үядай кып койды гой. Жаи жактагы көршілермен жан берісіп жауласқанда жсріміз үшін жауластык. Қазакжері мал ү т ін . баска кадірш біліп пе? Он мүжыктыбылтыржалдаи, Абылайегінегуді үйреггі.
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Жеремшегін алгаш смгенніцбірі -  өзікыіч Қарауылың- дагы Атабайдың Бегені. Ғибрат влгаң. содак ал. Ресей мен кырыы кслген кеэ бар ма? Кырын колер шамлц бар ма оуелі? Рессй Кіші жүзден алып отырган аманатын Абылайдан алган жоқ. Бү да болса абыройы ханымыың.
Оралымбет: Суырыла берме, акыным. Абылайдынтс- рендігіне бойлаймын деи, түнтыгыіі кетіп жүрме.

Тзтіқара: Қамраңдап сен-яқ қала гой!
Маймене: Содан соңгы бір жағдай; Сыр бойынан бес кала Қоқаига беріледі.Жалек; Қоқан, Қоқаы деп қокандата бсрсміз бе? Со* ғыспай, жерімізді малмен коргайтын болсақ. ыайзамыз- ды қүрык кылайық.

Оразымбет:Болмаса катын-калашка оқтау кып береты. Қоқан бы еді басымызга гаыкпаған?
Маймене: Жау жагадаы ал ганда, етекке жармагпас ү т ін  итке сүйек тастар болар.

Ж зпек: Корқатынымыз кслмеген ш үртіттін колең- кесіекен гой.
Оразымбет: Итке сүйек салгаыиіа, бөріні согып алмас па? Бабалардық жолыы неге түтынбайсыи, Абмлай?

АОылай: Есім салған ескі жол, Касым салган касқм жол, Тоукеден калган «Жсті жаргы» емес пеалдымдагы қүбылам?! Аргы бабаң күы слінде Кділ хан, мсшң атам Шыңгыс хаы, басып алган жерімен. жаулап алган елімен қай үтпакқа жетіпті? Кегле гана қазақты гоз-тоз қылып шүбыртқан жоцгар бүгіи ые болды? Қактайшылар өзді- озімен кырқыоып.елжүртымен жембоп кетгі Кытайга. Ауэын айга білеген арыстандай бір е.тден қацмрагаы арту- ярту бел калды, қян сасыган сай калды. Сол күн ертец біздінбасқа тумасына кім кепіл?..
Смқиіы кіреді.

Сақшы: Жстісудан шабармаы келді, алдияр.
Абылай: Кірсін.
Сақшы шыгып кетгві. Шабарман кіреді.
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Ш абарм ан: Ллдияр, жау келді! Қмтай колбасшысы Фу Де алпыс мың колмен Жетісуга кеп кірді. Осы күні Ілегетөніи келеді. Қаша согысыіі жүрген -  жялгыз Ша- пырапггы Наурызбан.
Л бы яай: Фу Денін артынаы келетін өскор бар ма, білдіқдер мо?
Ш абарм ан: Фу Денікі жяяу вскор. Артында огыз мын атты оскермен Чао Хой келе жатқан корінеді.
Ү .ш қ цнсигіік. Абылаи барша журтты ко.имен бір бір  

шолып өтеді дг, суырылып а.хга шыеады.

Абылай: ІІІүршіт колее, кордегі денеқді алыи жейді деп айтыи елі Бүкар ж ы рау... Китай колы -  тоқган мың, үш есе көи кялактан. Тоқтар но токтамас. алайда бүл карсы соккан дүлей күш. Алдан шалқан алдыаспаннин сырттан согар канжар катар. Хиуа мен Қокан ол кан- жар. Сондықтан да Қоқанга беріледі бес қала. Нөдір ІИахтың с ураган салыгын да төлейміз. Ресейден қауіп күтпеймін < П ауза  ) Ак туымлы Үлытауга тігеыіы. Казақ колы сол арага жыылсын! Тез аттанып. таратыңдар жар лыкты. Атка қонсын алты Аляш!
Ж урт  тараибы. Абылаидың қасында М айм ене мен 

Майсары калаоы.
А б ы я а и : ( М а и са р ы га  ) Болган жайды хабарлап. Әбілмәмбетке шабарман жібер. (М айсары  шыгып кет еді. 

М айменеге ) Сен Нәдір Ш ахкаелші бон агганасын. Есіц- де болсын; не айтса да ыгыңа жыгыл. Қолыкнан келсс Коқанга карай айдап сад (П а у за )  Тез аттанудын кам ина кіріс. Жолбарыстп маған жібер ( М аим ене шыгып кг  
т сді). Дүрыс айтты Доруіш ... Жеңеалмаснын-ау Қытай ды, жеңілмеу керек бірақ та. Аман жүрсін Доруішім! Ол да мендей қазак үшін керек жан.

Майсары кірсді.

М айсары : Хан иеме шабарман жіберілді.
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Абылай: Кнді Батыр Баянга жібер. Еділгебарып кай туга үлгермейді. Қолын жиып, тез қасымнан тябылсым. 
(Майсоры шы/ып кет еді) Сотыека бір тойса казак тояр еді-ау. Кезін ашқалы коріп келе жатканы осы. Сыртқя жау котсе, оздіозі кырқысадм. Қыл үстінде ка.тг-күлт еткея таглыры дауыл күмгі дариядпгы кайыктан. Кай жартасқа сотылар? Қай жаі-ага бастармын? « Абылайсыз казақтың Абылайлы казақтан артык болмасын кайдан білдіц?» денді Доруіш. Ляйым солай болтай да. Сонда кязақсыз Абылай кім болмак? Клімді сақтап клл\им ке- рек! Елімді...

Жолбарыс кірсді.
Жолбарыс: Бар жлйыңды естідім. Атан дяііын кызме- тіқе Лбылай.
Абылай: А л , бауырым, май тямызгян тіліңе сиыныа бақ тагы бір. Аттан Орымборта. Вскер сүра бір түмен. асіресе, зеңбірск.
Жолбарыс: Бере ме оны Ресей? Кару беріи казакка. Қытайменен қатынагыя бүзар ма?
Абылай: Беріп калар. Бермесе. Ресейдея тагы да оскер сүрар күн туар, оол күн үтпін еен бүгіи бірятіп ал алдынан.
ЖояОарыс. Квдген Қытяй -  кмыи ж ау. Соны сезіп, атка конган бар қалақ ертсңсаган ереді. Ресейліңвскерін қай күніке сактямяқсык. бауырым?
Абылай: Қытайдық бетін кайтаргям. Қоқанга берген кнлямның тартыи алям барлыгым. Мяллякя түрсын өзірге. Аркя бягы кеиіген сон, шогырланыіі түря бермей, оытырмйды бүл казак. Ел тізгінін сол шакта алу ү т ія  қолыма Ресейдін вскері керек маган, бяуырым.
Жолбарыс: Хан болсацекен үш жүзге! Бяска тілек жоқ мснде. Сол тілектід жолынла малым, жлным -  садага. Онсрімді сяляймн. қызмстімді, кылайыи. Меняттяндым. бауырым!
Абылай: Жилың болсын, жяксы агам!
Ексуі тис ңааысып қоштасаОы.
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А.ітыни/ы корініс

*Келтесор». Батыр Баянның ауыяы. Кап аттың тцяқ 
«hffiipi. та.ш иттерйің урген уні аяыстан естіліп. бірте 
бірте жаңындаи береді. Олжаларын котеріп. сахнадан 
аңнан қаиткан жігіттер өтеді. Батыр Баян мен А[ура 
лай шыгады.Сондарынан атқыиш кирінеді.

Батыр Баян: (Садагы мен қорамсаеын атқыиіыеа 
беріп жатып) Жігіттерге айт: ауылды іпуылдатпай, тез жайгассыы! Қымыз келтірт! (Атқыіиы шыгып кетеді).Аңкау інім манаты бір киікті Бос жібсрмей, атып алса егер де, Келтесор мен Жолдыөзекте Tipi ад калмайды екен-ау.Ерей болды осы жолты олжлмыа,Өзің де бір жаи скенсід ақжолтай. 

Қуралай: Ліітары жоқ, батырым,Мерейі аскан пендеболып түрмыз той. 
Батыр Баян: Түрымтайдай күнысып,Ат жалына жабысын,Жігіттерім кіл кыран,Түзтагысын күтқармаіі,Жақсы атқарды міндетін.Бүгінгі бүл сейіліыіз -  Саган қылган күрметім.Тазысыи да коспастан Жсбссін де тартпастан,Қасқыр жемі -  киікті Қоя бсріп беталды,Інім гана көрсетті бір осалдық.
Қцралай: Шыбын жанын олжалаганКиік үппн інідізді Кяйтесіз коіі жазгырып?.. Бүлтартпайтын мерген ексн озі де, Кайтар жолда танытты гой онеріи. 
Батыр Баян: Жапандағы тсрсктіңІІІіріп түрі ан бүтагына дөл аткан
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Мергендікті кайтсйін?!Лта алмады қирсы алдына Тагдыр айдяп алып келген тагыны. Тарттырармын кейін осіім сязайын. 
Қуралай: Түнжырагаи кара бүлтСейілмеген еиякты,Сейілген де сиякты.Қалжырап та қалғам ба?
Батыр Баян: Кал ж ы ряса ң тыным алОраларммн ел орынга отыра.
( Кетуге ыңеайлинады ).
Қщюлаи: Вар ма еді бір шаруаныз?
Батыр Баян: Ыл ішіне жеткен c o r .Актам деп ен бір тілек. Кеаіиеген сол сырықды Сынаймк жок естіртср.Күн оздырын кайтсміз?А к т ам  түсе оралам, -  Актар маган барынды.Колер күнніц еншісіие Қалдыратын жпйым жоқ.Жлй болар сді. гагат жоқ.
Қцр<і іии: Тагатсыз күткен тілекті,Сагатыыда атқаратын болсаныз. Мен несіне ірксйім;Оралыкмз ел орынга отыра. 
Батыр Баян: Антты бүзу, сіро да,Біздін колдан келмейді.
(Батыр Баян кетеді).

Қураяай: Тостагаыда толган мынау,Тіл үйірген бал қымыз.Қазак емес, калмақтын да Жерік асы емсс не сң?Сары даламың тагысымен жарысып, Айдым колдіқ қамысымси сырласып, Қүба жонда күтырпш, ей, ерке жел.
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Кезбоп пе едіц асыр саи.Казак емес, калмактыц да даласын? Маган карап үзақ түндер Кірпік қақпай кадалған,Толықсыган асаандагы Ай,Кокірегін кокке сауып,Сорм қалыц байгүс анам,Тілеуімді сенен тілеп Түргаы жоқ па тап қаэір?..Мен түтқыныКлім шапқан батырдың,Ол түтқыныҚырыс кабак тагдырдың;Екі мүңлық сгіз үнмен боздаган, Аспандагы А й ,Толқытпай ма жанынды?!Тілш-тіліы жүрсгімніц Кім табады дауасмн?Тілегіңді ақтар дейді Ер Ваян, Бостандықтан басқа қандай Тілек болсын түтқында?!Өлмен бірак бүл тілекті берер ме?.. Жоқ! Мен одан қолкалаймын қиылып, Ауыздықисн алысқан,Үшкан қүспен жарыскан,Жүйрік жетпес кизакта Көк түлпарын мінейін дса,Иір кызмгын көрейіы деп,Келер жолгы сейілде.Содан ксйін бір амалыы кыляйын, Аттыцбасын туган жерге бүрайын. Мекеніне қүс екеш күс Оралмай ма жол тауыи, -  Адаспаспын мен-дагы.Кекжал Ііаян. қаларсың ау шац кауып. Арсыдагы твңірден де Жакын түттым сені жанга.Аспандагм Ай мүқлық.



Коз жасымды кор меиің,Көк түлпарга тақымымды тигізсец, Тілсгімді бсргеиің...Тілсгімді боргенщ...
Қчра.чаи солнің соңыма таман Ноян кіреді. Үнсіз  

тыңдап тцриды. Қцролаи сыртынан қадалеан бөгде 
коздің барым сезіп, жалт қарайды.

Иоян:

Кцралай:

Ноян:

Қцралай:
Ноян:

Қ  цралай: 
Наян:

Қцралай:

Иоян:

Қиылма да, тілемс Көксм саган бөрібір Көк түлпарыы берменді.Сен кім сдін,Тындііысы ме ең Баянный?Ондайым жоқ, БаянныңЖаы теңгермес івісімін -  Поянмын.Ноян?..Ио, Ноян.ІІІын атым Қыстаубай.Көкем мені үйқастырып озіне Еркелетеді Ноян деп.Мен Баяннық агасы Сары Батырдық үлымын.Ер Баянның жан тсңгермес інісі.Here жүрсіц кештетіп?Бетен сөзге неге қүлак түресіц?Түрген жоқпыы,Қүлагымл ші келш шдлынды гойсөодсріц. Сусыллаган канатындай перінің, Көктүлпар ма көңілікшң жерігі?Болса шо?Киялдауга арзымайтын ат па еді? Қнялдай бср.Қимл ада.м еншісі гой Жақын еткен жырақты.Антсам бірак:Сен түгілі, мсн де мініи көргем жоқ Ко к түлнардай пыракты.
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Қцралой:
Ноян:

Бар айтгіагың осы ма? Бүл емес еді айтпагым; Бүгінгі күн танытар Ептілік пен мергендік Сагам қылар күрмет деи.Тапсырып сді Баям кокем біздерге. Меи манаты бір киіккг Ажал огын банламай. һвммөтсіз ер коріндім Өзіце де озгеге.
Қцралай: Акталгалы келіп п« ец? Датын болса көкеңе айт. Мен емес, сол күйінген.
Нолн:

Тартқызам деп жазацды.•Тарткыэаза дсп жазацды?..»Ио. ио... жнца гаыа кездестім;«Лй. акымакі Ой. ангал!» деп келді де, Қысып түрып маңдайымнан бірсуйді. Маган кылар қаталдыгы квкемнің Бүдан ары бармайды.
Қцралай:
Ноян:

Ккікті неге атпадын?Сауалын жвн.Менін дагы осы сді айтиагым. 
Кояіі колтық түстан шыгыіі Ж акын түрды жануар.Міне. былай,

(Қцралаи иыеынан ценит вмме қарапииіы ).Қарсы бгрш мацдайын.

Қцралаи:

Қарап едім көзіне.Үйірілген жас көрдім.Перизаттай мөлдіреп.Елестеді ссн болып.Екі карым алсіреи.Котертпед: садақты.Жан баласы мүнша сүлу болар ма, Озге түгіл, өліңр де қимайсың. Елестей ме мен болып?Содан кейін?.. Айта түс.
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Ноям:

Қцралай:

Ноям:

Кцралай:

Ноям:

Қцралай:

Ноям:

Қцралай:

Лйтар сөзш коп еді,Ай үшкырда, ТІЛ -  шабан.Лктармасқа дормен жоқ,Ақтарарга үміт жок.Злу алым бар. дауам жоқ.Жүйрік жетпес жоқты кугал Кслланмың xa.il мсніқ кешкемім.Шер актарып дертіцді айтар,Таппадыы ба менен басқа еіп адам?Ссн болган соц тапканым Ааырканып түргмм жок.Сезем... сезем... селсмін де сескеием Мен сорлыда еш жордсмге дәрмсн жоқ. Күйгеи өоек күл боп кетсін демесец,О і лактырма тілщмен.Іші.м корік. аулымды ашсам. Атылады тек үшкык.Мен қайтейін, сен кинбесең Арсыга үшып кетуге,Талақ етіи жер үстін.Лапылдама!Балалыкты кой, бала.Балалық алыс.Алыста және агнлык.Жүрген бір жлн ем.Қмялдаи тотті бал алып.Жүрегіы мешнсогатыыбүэбйй қалыбын, Тачырларымда жптатьгн жнймск қян аіъи і. Слнлыдл меніц...Жататым жаймен ой агып.Тым тырыс кана жүруші см,Ойды сая қып.Ofira бір шомыи,Қалгыган орман сскілді ем Көрдім де сені,Кетпм мен оқыс оянып.Айтпа, Ноян. аргысын.Сикыр түман жайлап алып саііамдм.
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Жүрегімді жалын кернеп барады. Корням, қорқам тыңдауга.
Ноям: Ааатпмн мен үрейден.Торга й емен тордягы.Алан дя ңяаан Шуляйдм каңіл орманы.Аіппас ем сырдм,Айтпяо ем жырды осынау. -  Жарылып кеткіржүрегімтуляпболмады. Барнмын жанып,Өртімв дертік күйылып.Жүрмін мен каэір Төңірге ганп гыйынып.Күтеді сеніқ алақанмңның жылуын. Жүректе жаткя н жетім махяббат бүйыгып. /цііралай: Коркам, корқям тықдауга.
Поянчың ерімдгрін саі/саеымсн басады. Ноян Кцрамш- 

()ың білегінен цетап озіне тартады. Екгуі қуишқтасады.

Ноям: Жүгысын тон үштастырсын.Үгысар жан арманьіп.
ЕкеуІ суйіседі. Осы кезде катты шапқам am тця/ы 

мың дуСірі естіледI. Бцлар елеңдесіп қа.чады.
Қцри.чай: Кім болды екен?
Паям: Мынау Жянгябыл кокем гой. Абылайдыц, ор- дасына кетіп еді.Суытекен ж үрісі,Жақсм болтай хабары.
Кцра.чай: Варып білші. маган айтшыКаилай хабар болга да.
(Поям Қцрилайды қайырылып бір сцйеді де. шыгып

кетсді). Сокты, кетті...Күйын 6а еді, япырым-ау?!Бүл не таскын Ііойымды алии барпткпн?..
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Һүрын-соцды кепшегеи бір Халге түстім. Жлрлткин,Өзің ж обе,Мендей мүцлық пендсиі.Сары дила үисіз-тілсіз бсзерген,Әнге толып, күйге толыи кеткендсй.Ж үргендеймі 11 ештенегс налымай, Ешкімге де кектенбей.Қолқамды езген шорім кайда, Сагынытым қлйда меніц,Туган жер деп жүрегімді сыздатқан? Туган жерге жаһанда жср жете ме?! Дегенмен де түткын түрак бүл дала. Ііояи туганы үшіы бе,Болып барады етене... (Жылайды ). Көзімді ашқан тас-түнектен Б ір сақ л ау- махабблт;Бүрдым соган бетімді.
( Батыр Баянмың уйі. Баян. Нцрсцлу. Жангабыл мен 

Наян ).

Жангабыл: Бүтін бір ел жылқысынаіі айырылу -Бір түмен қол жаяу кялды деген свз. ('они үқсмя деп. Лбылай Сан мөртебе өтінді.
Батыр Баян: К ета гава шаппап па едім қалмакты?Кпйта кяйта несіне жүмгай берсіді Абылай, Таппады ма басқа адам?
Нчрсцлу: Бүрын жау боп шауып келсең,Бүл жолы күйеушілец барасмң. Қалынмалынды ала бар.
Батыр Баян: Қатын үғар uiapya емес.Жайына түр, жлркьінмм.
Жангабыл: Халал жүкті жарыңяЖасай берме киянат.

(Аяқти.ілшган )
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Л Й Н А Л Л Й Ы І І ,  А З А Т Ы М !

(Либретто)

Тлуелсілдіктің 10 жылдыгына тарту Қатысушылар:
lij.lt’М
Ажар
Нуртай
Мамай
Ацмарал
Арыстан Нуртаев
Студенттер хоры
Прокурор
Адвокат
Corn
Ел хор«Алаш»
*Aju m q  т» 
сЖе.чтоқсан• 
Депутат
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ПРОЛОГ« Бомііиыр» кціи. Ақгпар мен қызылдар биі. Қыяыл 
дар -  империялық өктемдік танытса, ақтар a jam  
тықаңсаган халықтардың ерік жігерін білдіреді. А қ пен 
қьиыл арпалыеқан улкен хореографиялық көрініс.Бірінші бөлім

Бірінші көрініс

Бэкен уйінің жиһазды кең болмесі. Kiel кцткен, тоіиа 
қамгіанеан J ор қарбалас. Қолында қалың қьиыл папка 
сы бар Бякен кіреді. Папкасын аласа журнал столына 
қойып. суйсіне цяақ қарап тураОы.

Бэкен: Лтқаным зая кетпедід,Терімді текке текиеділ*.Огейлік магаы көрсетіп Озеккс, омір, тсппедің.Лларым-дагы көи меыіц,Берерім-дигы көп меніқ.Жстімек едім -  жетілдім,Жауқязын едім, көктедім.Бүгінші* меи кандидат,Бүрсігүні доктормыы.Проректор бүгінше,Бірер жылла ректормын.Ж оқтатпаіі ата-янамы Кіриіпшіетіл калядыд.
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Лениндік дана партиям,Советтік асқак зямаиым.
Б^кен ариясымың соңыиа таман Ажар кіреді. Той 

қамы. шаруа жайымгн жцргені ангарылады. Қолында 
ыӘыс аяқ. сцягі.

Ажар: Біздің уйдщ данышпяны. галымы,Коқілдісін ~ ажарықнан талылым. Жалгамыилы мснои артық күтссің -  Сылап-сипап ор сөйлеміи, әрібін.
Б і к * м: ( папканы нцсқап)Жлтыр мүнда небір ягыл ойларым. Ақтарылгян ақылымнын каймагм.Мрн өзімді арнагамын гылымгв,Саган сешп шаруа қамын, той қомын. 
Лжар: Өміріқді гылым үшіы арняоақ,Маган сын гой, саган тіреу болмасам. Берем сагам ел кврмеген той жасам, Докторлықты амян-есен коргасаң. 
E jk c h : Қоргаганда шнбуылдаи қоргаймыа.Ғылым үшін кажымаймыз. талмаймыл. Сүйген жарым сенім артып түрганда Калай гана академик болмаймыл?!

Б*кен куліп. Лжарды қцишқтайды. Отбасының жа 
расымды а т і.

Е сік  қоңырауы іиырылдайды. Ажар барып ашады. 
Мамаи мем Нцртай кіреді. Қолдарында тойга тартуы. 
сэлем сауқат -  улкен шабадан, снмкглер.

Б.*рі жамырасып амандасады.

E jk c h : ( Мамайды куш ақт ап)Кл амап ба, агатай, гягынамын, Акдаламда қыс катты, кары калың.
( Нцртаііды қцишқтап)Тумасақ та тугандай болып едік, Жацалықтыц пктиршы бврі-борін.
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Мамай:

Ицртаи:

Вэкем:

Мамай:

Ей. шырагым, ориындн ауыл-елің, Қүрметіне бір барсов жлрыр сдің. Өзіңді бір кореек дип сагынып жүр Ата-анаңды козкорген корілерің. Аскаиың ба, білмеймін, таскаимң ба, Коп жыл болды елге аяқ баспадың да Сагынысып сүрайды мевен дөнім,Бала күннен біргеөскен достарыкда. Акдаламның айдын кол, кок белдері Сагыядырып жүр меиі квпюн бері. Доктор болып барамын келер жазда,«Кандидат па, -  демссін. - жетксн жері?» Кабылдыгы ел бергеи баталардың -  ІИекпен дгалдын. іпендеаддык. атякалдын. Докторындм ел кайтсін, лекторындм, Күран оқытбагыия ата-яиякиык.Жақсы ятяпық үлы деп ӨЛІ күнге, Отырадм ел танып қялыбьіцды. Аламаттар алатпқа аты шыккан,Ата жүрттаы үзбецдер таммрынды.
(Ицртай мгн Б.тенмің иы/ына қол салып, екеуім де 

қаусыра қцшақтаиды ).Нүртай, Бокен -  жетім ец екеуің де. Екі жстім жүрліңдер жетегімде. Атанжілік азамат болгяндарын -  Таляй жылгы бейнеттің втеуі де.Тәубе килам Аллаыыв бергенше, Бойтерск бои кос шыбык оыгеніне. Алматы га кси түрмын той көруге Жетпіс жеті жасымда ж н  де міне.
BjKfH . Пцртай: (dyjm  )Атаанадан айырылганда, Канатымыз қайырылгинда.
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Ж епм квадік жаеын сүртіп. Жеткіздің ivft той-думакга.Кок кауырсын баляпанди. Ляладын алақанда.В кгіц е салып жүріп, Кнгіздің гой ақ отмуға.Танып остік әлібіңді.Алып өстік тэлімікді.Бой түзсйміз. ой түэейміз,Саған карап өлі күыге.
Кенет телефон шырылдайды. Вэкен көтереді. Үпсіз 

тыңдап тцриды. Тусі сурланып сила береді. Телефон 
трубкисын орнына қоя салып, бурыш та тцрган теле 
визореа жугіреді. дауысын шыгарады. Экран корерменге 
көрінбейді. тек диктор дауысы естілсді: Геннадий 
Васильевич Колбин саиланды

Бзрі унсіз турып қалады. Үреи сарыны ескен алакуй 
ын музыка.

Екінш і көріпіс

Студенттер ж а та к хана сы. Сах на төрінде самала 
дай жарқыраган болмелер. ондаеы студенттер тірлігі 
-  сессия алдындагы ңарбалас көрінеді. Вестюбиль сах 
наны ң алды на қарай ж ылжытылеан. Вест юбиль  
торінен екінип қабатқа баспалдақ котеріледі. Төменде 
шам қара колеңкеге жақын. Ііальмаяар мен гулдердің 
арасында/ы екі креслода Арыстан мен Ақмарал отыр.

Ақмарал: (Сагатына қарап ). Пойыздыц келгснінеде біраз больіпты...
Арыстан: Біроу келуші ме еді?
Акмарал: О н  естімеп не еқ? Мамай ата мси сети, папаң... Енлігі біздін үйде сгтырган шыгяр. Папам тойга шакырғаи.
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Арыстан: Ив, бүрсігүиі коргайды екен гой. Бүрсігүні, 18 желтоқсан күні сен гылмм докторынын қылы бон шыга келвсің. Мен сол жылқьішыныц баласы күйімде кала берем...
Ақмарал: Арыстан, тагы бастадын ба?
Ары ст ан: Жылкышынын үлы мен проректордың қызы қал.ій кабыстырсақ да үйлесиейді екен. Біздікі бос оурешілік пе дсймін.
Лқмарал: Бекер күдіктөнесің, зкелеріміз бала күннен бірге огнен достар. Екеуі де Мамай атамныц тврбиесін ал ган. Лраллрында алалық жоқ. Окыц үстіне, папам сені жаксы квреді гой. «Толковыйбала» деи мактапотырады.
Арыстан: Бір ксздегі досынын үлы ретінде, врнне, жек көре қоймас. Ал, күйсу бала ретінде қалай кабыл дайтынын кімбілсіы...
Ацмарая: Каунінік түрін кара. Сенін де агың Дрыс тан-ау. Акмаралдан коркасыц.
Арыстан: Ақмаралдан емес, окесінен.
Акмарал: Акмаралдын вкесі қолтырауын деп пе ең, ол да киік.
Екеуі тауып айтыяеан ізілге ба.шша млз боп кц.чседі.

Арыстан: Көріктім-ау, киелім-ау, тектім ау,Саган дсген көңілімде жок кылау. Жанарындіың жарқылымен жарк етксп, Жүрсгімді оттай карын өттің-ау.Айналайын, Акмаралым, жин еркем. Жаның молдір ніыкқаы күіідей танертең. Аспан аеты, кара жердің үстінде Кім бар екен Мара дыма келер тек?!
Акмарал: Әні бүлбүл, свзі дүлдүл, тілі бал, Жүрегімкін Арыстандан гүлі бар.Сагах деген мөлдіреген сырымды, Акылдым-ау, сенем басқа кім үгар?!
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Арыстан, Ақмарал: (дуэт )Сенің иүрлы жамалынды коргенде Баладай бои бозарамын мси дсмде.Сені гава сүю үшіи жаралған Ессіз жүрек салалм асыр кеудемде.Елтем сені күшагыма алгаидий,Есім жисам алыстайсың армиидай. Ессіз-түссіз неге отиенмін омірдеи Сеней баска тіргаілікке алданбай...
Төмемде жарық соніп. екінші ңпбапітын вестюбил 

інде телевизор киріп отырган студенттер кнрінегіі. Дик
тор дауысы:

«..Теннадий Васильевич Полбин саиланды ...» Диктор  
даусын музыка басады. Кира қулиқшын, кара пальто. 
Кара қолеап киген цш торт богде адам квршеді. Вилме 
лерге бас сцгып . қайта шыеады. Богде адамдир бас 
суққан боямелердеп уш торттен студенттер шыга 
бас та иды. Варлыгы баспа*\дақ арқылы томен піусіп. 
сахнаны улкен топ толтырады. «Алга. Алаңеа!» деген 
урандар естіледі. Алда Арыстан .иен Ақмарал. Cm удент 
тер плакаттар мен транспоранттар көтереді. *Ле 
нипдік улт саясаты жасасын!• «Эр халыққа өзін озі 
басқару мумкшдігі!» «Тоталитаризмгежол жоқ! * Осы 
көріністербойыма «Ақтамберді толгауы» естіліп тура 
ды. Шамдары самсаган жатакхана орнына енді шамда- 
ры самсаган Орталык комитет уйі көрінеді.

Студенттер хоры:Көрсетуде озбыр ел вктемдігін.Октемдігі шыкты гой шсктеы бүгін.Күрмсмишы тарнхтыц күрдыммнаОтар болын жетпіс жыл откен күнім.Ага хялық болмайды, іні халық,Ақиқатқа коз жетті бүгін анық.
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Теңдік сүрап біз түрмыз халқымызга, Колымызга елдіктің туын олып.Ел үстайтын ер жоқ па елімізде,Қүлдык сана сіқіп не тсгімізге?..Жарты өлемді жайлаған жайсаң елміз,Кім көрінген шыкиасын төрімізге.Естігенде даламнмц жам дауысын, Бүлқынады бяланның арда күші.Қасык қаным қалгантпа қорлатпяймыэ, Казақ дегси халыктыи ар-намысын.
Хор аяқталысымен жастарды сапер кцрегімен қару 

ланган, ит жетектеген эскерлер қоршайды. М узыка  
узілмейді. Рациядан бцйрыктар естіліп тцрады: *Опе 
рация *М ет ель*. Готовность ноль один». Таеы да 
Ақтамберді тояеауы еетіяеді. Солдаттар студент  
терді тықсыра бастаиды. Еіреуі Ақмаралдыц бурымы 
на қол салады. Арыстан ара т усіп, солдагпты урып 
жыгады. Үлкен майдан басталады.

Үшіниіі көрінісБакен үйініцалгаіпкы коріністегі кеңболмесі. Мамай, Бакен, Джар, Нүртай. Колы мен мойны танулы Ақма рал креслода отыр.
Бзкен: ( Қолындагы шолып отырган газетінсн бас 

квтеріп) Масқара!.. Позор!.. Прорсктордық қызы мае- күнем. нашақорларга ерш алаңга ш ыққан...
Ажар: Жала бөрі! Барса Арыстанмем барды.
В ікен: Арашалаганың -  акталганын гой. Қызга дүрыс төрбиеберу -  ананып міндеті. (Ақмараяды нусқап УТарби- еннін нөтижесі міне. Позор!
Нуртай: Жараланса да Ақмарал үйде гой. Арыстан- ды айтсайшы.
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Мамай: Ив. тар есік. тар босяға -  түрмеге түсу жас адамның жүрегін шайлықтырадм. (Бзкенге) Шмгармп ал уды ң жайьш карастыр одам д а ...
Нуртай: Мінездемесін дүрыстап бергіэ.
RjKen: Xa-xa-xa! Айтады екенсіндер! Сендер ауылдян неменеге келдіңдер? Декабристерді арашалауга ма, олле меыің тойыма ма? Кайда сол той?! Бүгіл мріі қоргауым керекеді гой. ( Нцртайга) сенін Арыстаныцнын қырсы- гынан коргай алмай калгам жок па? Кнді ыен оған мінез- деме беруіы керок. Берем! Катырыа түрмп берем! 

( Қолындагы ниет ін нцсқап). Маскүисм! ІІашакор! Баска мшездеме жок. Қогамдықпікіросылай қалыптаскаи. мен буза алмаймым.
Нуртай: Алаңга шыкқакиыи борі маскүнемдер мен иашақорлар ма екеы?
Djk c h : »Каз. правда», Орталык комитеттіц органы солай жазыіі отыр.
Нуртай: Сойди сснід институтыңда тек маскүнемдер мен нашақорлпр оқиды екен гой.
Бэкен: Жастарга үкімді сот қана айтпайды. бүтін ел айтудя. Республика бойымша барлык бастауыш партия үйымдарьіндя жиналыстар откізіліп, жастар ісіне теріс бага беруде. Кялада да. ауылда да.
Пуртай: Әр ауылдағы ат тебеліндей коммуиистерш -  түтас елдің созін айта алмас. Ел свзі, тарих свзі кешн яйтылады.
Бэкен: Декабристін әкесі. калай-калай сойлейсің? «Халык пен партия -  біртүтас*. Бүл мвцгілік принцип. Коммунистік когамда өмір сүріп отырып, осыиы да түсінбейсің. Баляквдүрысторбиебереалмай.еялі чен.ң институты мды былгямякпысмц?
Нуртий: (Журнал стплында жатқан Бэкеннің диссер 

тациясын ургылап ) * Комсомолға партия жетекішлігтшн кейбір мвселелері». Сенін диссертяцияң. Менің балам нашақор болса комсомолга неге аласыңдар?.. Үш жыл бойы институтыцда неге оқытасың?
Блсен: Енді сенік балан комсомол да емсс, студент те емес. Тюремщик.
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Нуртай: Жор тәнірі сен смет! Сонсы сөзді сот айтады.
Бзкен: Лйтты, кесті деп есепте!
Мамай: Бір тамырдан нор алган, бір бүтаққа өніа шықкан жемістіц де домі кейдс екі алуан болады. Еке- уіңдібір біріниен аллллмай, бірлсй торбислеп едім. Ноти- жссі екі түрлі болганын бүгін коріп түрмын. (Бэкенге) Арыстан Нүртайдын баласы болса, сснін дс балацболмай- тын не жөыі бар?Тым болмаса қапастаі ы халінеаяуіпы- лықайтып қайыспадыцау.
Ақмарал: Папа! Папочка! «Әкс-шегаемнен ал мага иди Ма.май атадан алдым» деуші еқгой. Енді біріілегін бере алмайсьіқба? Лрыстаішыңмшездемесінекомектес. Инс- титуттан ходатайство бергіз. Атам үшш бермесоң, жал гыз кызын мен ушін бергіз.
Ажар: Сотта да таиыстарын бар, көмсктес. Жігітін соттатып, жалгыз кызыңды жылатпақшымысың?
Бзкен: Жігітін!!! (Бцл жаңалыққа Мамай мен Нцртай 

да таңырқайды). Ү за қ  пауза. Нашакоргп қызымды беріп, жылқышымеы күдл болумм калып па?
Ақмарал: Арыстан нашакор емес! Окы өзіңдебілесіц.
Бэкеп: Мейлі! Мен теріс батамды берем.
Мамай: Сен де мснін батаммен жетілгесіқ. Сен берме- сен мен берем ак батпмды. Бактары атылсын! Білімін болса кайгейін, білігіқ ж ок екен. Жылқышы деп корлай- тын Нүртайымныңсенен багы кем емсс. Астамсыма!
Бзкен: ( Н у рта ига ). Кешір! Аузымнан капы да шмгып кетті. Кешір!
Нцртай: Үмітімді жалгаган,Арыстаным -  жан балам.Кайыр кетті пендедеп,Жардем күтем Алладан.Дом in татып түрмонін,Түнек боллы-ау күндерің.Ет-жүрегім езілді,Қалды меніц сулдерім.

195



Багыланым арда емген, Сескенуді ар көргеы. Арманы uc океңніц Аман шыксаң тар жсрден.
Шам сөнеді.

Тортінші корініс

Сот иалы. Милиция қориіауында өрімдсй 
Алда Арыстан -  аііыпталуиіылардың басы.

Сот: Саз лныптаушыга боріледі.
Прокурор: Күркірогсн күндейміз,Жлуллгкакды жүндейміз. Үлы халык аң ал ып -  Жепілуді білмсйыіэ.Ай даөзі, күн девзі,Тас қамалдай түрмесі.Совет елі -  мөқгілік Сөгілмейді іргесі.Жаркыратып түнінді.Біэ шыгардық күнінді. Киіндірдік, тойдырдық -  Жыртып бердік ТЫН.ЫҢДЫ.Жетілдірдік, өсірдік, Тойынган сон есірдіц.Жер кіндігі Мәсксуге Қарсы келген несүмдық?!Қала қылдык -  ауыл ең, Жаргак кидіц. жауы рсц. 

Ү лтшылдыі-ыіі қазактын ПІегеыдедік каулымен.
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Қлзак елі батырсыи Кайда бара жатырсың?Арыстаньіц иттей боп Атылсын тек, атылсын!
Милиционсрлер мен сахна сыртындсиы ерлер хоры: 

•Атылсын! Атылсын/• -  деп іліп лкетеді.

Com: Сөз қоргаушыга бсріледі.
Адвокат: Басбүзарды ел бүзғанМен ақтамак емеспін.Совет зацы өділ заң Бүза алмайлы оны ешкім.Ж асжелеңнің қнсыгыи Тезге салмп бүраймыз.Бскеріліп жастыгы Атылмауын сүрайммз.
Сот: Лймпталупіыыын сонгы сеэін тыңдяйық. 
Арыстан: Қаймана казак кямы үшіыКарусыз шықтык алацга.Алыстан аскер алдырып,Қырып салды-ау табанда.Сөйлесем даусым жетпейтін Кез болдық мынлу ллманга.Шовииизм еді гой Басты себсп жанжалга.Екі жүзің қырмлып.Екі жүзің, үрылып,Екі жүзің сотталып,Жоқгаусыз кетіп барасын.Қатармм жусап калгамда Қыршынһімнлн қиылыіі,Солармсн бірге влгемші-ай!Артта қялган ата-анам
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Арулап қолдан көмсецш: ай! Корлий бсріп кнйтадан Титыққа орыс жетпесіи. Туган слдік на мысыБөтен колда кетпссін. Салт-санадан лйрылып, Арактан үрпақ азбасыи.Ел коркейтср азамат Қызганыпттан тозбасын. Абай туған жеріидс Бомбасыи атом жармагын. Қүлыптасты қиратып Өлігіңді қазбасын.Оз үлтыцаыи басшысын Ориьшан сүйреп алмасын. Үмітеткен Мәскеудеы Қарадай коыілің қалмагын. Влрлық үлтпен тецболып, £шкімиии кейін қалмяоын. Ендігі жерде басыцыан Бірлік нсн бақтаймасын. Күнадан таза басым бар, Жиырмл бірде жасым бар, Қаскалддқтай каным бар, Бозторгайдай жамым бар, Алам доссң, алыңдар. Арыстан деген атым бар. Қазақ деген затым бар. «Еркектокты күрбандық», Атам дессц, атыңдар!
Com лалы гу emin. тына қалады. А қ сақалы омырау 

ын жапқан Мамай карт алеа шыгаоы. Ел налары со/ан 
ауады. Сот та мудіреді.

Мамай: О, зар замой. зар ш и ш !.. ПІүріппссі қайырулы канды ауыз
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Үнгысыиан омырылыи Үн қитлады тырс етіа,Ок атпады дүрс етіп.Төрт аягы өрсде,Лт жетпейді мореге - Зар ааманнық бөйгссі.Қара аргымак катырғаы.Кара лапши үшыргам Наркескендсй ыар жігіт Тобанаяк томырылып —Злрэлмамнмц келбеті.Жерге смймай дабысы Бүлттам асып күнлі алган.Аламанга ерткен арысы Балкан асып. үрммды алган, Бүланайлмн бүланын Кактпп ж р г р н  ас кылмп,Алтыижал аттык үстінде Алтын хас срді тақ қылып -  Әлемді алган хан Қділ.Кділ хаиныц үриагы.Калин Ғүннын жүрнагы,Кім гдіқ ген, кім болдың?!Сақтардын қайкы кылышымын каһары Қаптаган кара кытайға Қамал-корган сллдырган,Желігіп келген жау басын.ІІІац қаптырып Сарыаркада калдырган, Сойы ерлердін, соңы бүлай болар ма?0 , jap  ламам, аар ламам!Бөгенбай меы Қабакбай Лтажауьін Акшвуліден асыріан.Күба қалмақты Наурызбай Қарасайлап кашыріан.Әрбірсуі түмен қолга татитын Кескекті меніц ерлерім Алтайдаы тарткан жебесш Еділ-Жлйыктан асыргаы.
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ІІІүршітпен іиіреніп сойлескен,Орыска осқырып қараган,Қазақпен жүз жыл плискан.Лйы оңынан туганда Лзуын айга білеген арыстан -  Жокгар елініц жүртында Иг те үлып калган жок.Есім салган сскі жол,Касым салган каска жол Абылай аспас сарыбслге тірелгеыде.Ел несінен, ер киесінен айырылганда Лүрсілкініп атқа мініи,Жалац найзамсн жасанган Қолга кіріп,Орысиеы он жыл ойрандасып Озі өлсе де армлны өлмеген есіл ер Кенесарьшыц үшқыны Колам гада калар ма?Айдын көлдін орны мен Айбынды ердіц коне жүрт Бір жаңгырьш жасарар.Кр -  шейіт, орлік олмес!Қүрулы мылтық,Қазулы арангаЖалантөс үмтылған жастарым.Коріктей кеуден тосеніен мүады еріткен, Зүлымлыктын тас жүрогіы шайдырып. Қайсарлыгы жер-жаһанды еліткен Жастыгын ала жатиакқа Ту котерген кыршын. боздақтярым. Ризам ын сендерге!Намысын гасқа жаныи Ары тудай желбірегеи,« Елім!» дегенде ет жүрегі елжіреген Жаыкешті жастарын барда,Кртеңін еңселі, Елім!



С о т : Алматы қаласы Совет аудандык сотыиыц үкімімем Арыстан ІІүртаев 20 жылга бас бостандыгынан айырылсын!
Шам сөнеді.

Бесінші корініс
Арада і/ш жыл өтті.
Тчрме. Келдесу бөлмесі. Арыстан мен Ақмарал. Стал 

цстінде Ақмаралдың арнайы зкелген O j m i  -  мцрты 
бцзылмаеан. Екеуі қызу айтыс. талое цстінде.

Арыстан: Ақмарал, түсіисецші. жаным-ау! Мен жи- ырма жылга сотталгаи адаммын.
Ақмарал: Мен заңгерлермен сойлсстім. Совет зацында жнырма жылга несу жоқ, кейін бөрі қайта каралады дсйді.Ары гтам .Бүгін  босатып жіберсе де мен бүрынгы Арыстан емеспін. Үш жылтүрме дамінтатқан адаммын. Бір кездсгі кардан салган үіішіктей аппак арманым күйреген. Жан-дүнисме, ингыл-нистіме де түрмеөшпес тяңбасын салган. Қайтып үйірге косылуым екіталай.
Ақмарал: Ж оқ, Арыстан! Біз екеумія де даланын үлы карты Мамай атанын тарбиесінен өнгеміз. Біздіңбастау- бүлагымыз кіршіксіз. Жол-жонекей кездескен шөп-ша- лам, күл-коқыс лайлам алмайды.
Арыст ан: Ақмарал, бірбеткей табяидылықтыц да жөні бар гой. Үш жыл үзбей қатынап түрдың. Алла разы болсын! Квп қыздар жимрма жыл түрмеге кеткен адамга үпі жыл кятындмақ түгіл і, екі жыл өскергс кеткен жігіттерін де күте бермейді. Жас өміріңді маган байлап қор қылма. Жігіт тауып ал, түрмыска шық. Басыңазат!
Ақмарал: «Жүрсем жолым,Өлсем моламбірге» деген серт кайда?Жанды еріткен,Елжіреткен Жүректегі өрт қайда?«Күнім!» деген,Үнін неден
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Ары с тан:

Түмшыгады кеуденде? Бүл дүниеде,Мәцгі дсген Махаббатыц алген бе?!Ай мен күынен.Соккан желлен Қызгануты ец, ол кайда? Сеысіз отер Өмірбекср -  Өэім ©леем болмай ма? Акмаралым.Атартаңым О т м ен ен  агаргын.Қарац қалган Кайран армам,Қайдан түрак табарсың?.. Сендік отым СондіретінБү жал ганда күш кайда?! Теміртордан.Калин, сорданШыгя алмаймын ешқайда.Сені азат қып.Мен азаптыЖалгыз татсам деп едш .Жүрген менін Күр сүлдерім;Тагдмрсаллы. квнемін.
Ацмарал: Арыстаным, айта көрме ондлйды,Сүйе түрып еерттен тайсан. сол -  қаип Қатар соккан екі жүрек болмаса Бір махаббат бір кеудеге сыймайды.
Солай, жаным! Мен (ііржола бекініп келген адаммы 

Осы жолы пекелесемІз.Сен азаттықалеанша тірі жес 
боп отырам. ТірлігімніңендШ бармураты -  тосуболма

Арыстам: Жаным, Акмаралым!
Ғ.кеуі қушақтасып. суйіседі. Шам сонеді.
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Лқт ар іысн кызылдар биі. Кызыл -  империялық 
вктемділікті танытеа. Ақт ар -  патшалық Рссейді 
емес, азаттық аңсаеан халықтар еркін Оейнелейді. Би 
аяқталады-

Ллматыдаеы Үкімет уйінің сырты. Жоеареы Кеңестің 
мзжіліс залына кірер бст. Жаима төсектерде оштық 
жаршаап жатқан бесалты желтоқсандықпигр. Үрандар: 
«Жслтоқеон курбандары талықақталсын/». «Репрессия 
тиы.ісын!» . * К аю ке танга тзуе.чсіздік! • Бірср жігіттің 
маңдайындо/ы ақ шаршыда •Ллаш». «А.шт». «Азамат», 
•Ақикат». •Шаңырақ». «Желтоқсан». mJb. жазулар бар. 
Аштық жариялаушыларды коршаган.

Ел хор:
Ата бабам армапдаган,(Сслермісіц, қайраы заман.Күндср қайда еркін елім Cap далада сайрамдаган?!Көкборідей тепм қайда,Кок теціздей килім қайда? Желтоқсамда алып шықты,Жетиіс жылгы кегім кайнап.Деген заман акты кара.Жақты күйс, жапты жала. Шындығымыз тала жаисар,Үмітіміз -  каңсырагак.Азаттыгы -  ізгі арманы,Жастар -  слдіқ қызгалдагы. Тарамаймыз ақталганша Жслтоқеаннын, қурбандары!

Хор амқталысымсн маңдаиына ақ ширшы байла/ан 
партия окілдсрі алга шыгып. жалынды свлдерімен елді 
қыздыра бастайӘы.

«А.чаіа»: А іііты к  жариялаган топка кешеден бері Александр Княгиниинеи басқа бір депутат келген жок. Кззақ деиутаттары -  қорқак.

А л т ы н ш ы  к п р і н і с
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•Азат  *; Желтоксая к үрбандарын актаудя п да бүры u- гы міндет -  «Каляқ үлтптмлдыгы туралы» каулынмн күшіы жойдыру. Түтас хялыкқа үлтшыл деп айыптагуга болмайды.
•Алаш»: Үлтшыл дей берсін. Неге коркасыңдар? Men -  үлтшылмым. ал!
•Азамат»: t!*»n озіңді халыкпеіі піатастырма.
•Ж елт оқсан»: Халы кты к сезін біз гана айтамыз (•Азатқа» ) Сендер КГБ-иың қүргаи партиисысындар.
•Азат»: Гейдар түгел надансмкдар. Саяси диалогңа өрелерін жетпсйді. Клді босқа арандатясыңдар.• Ш аңырақ»: Бос даурмкпай, қазақ жастарыи бясна- намен қамтамасыл ету жагын ойласқан жөн. Оз жеріміз- де азтылықта отырмп епібір үлттык мөселені шешу мүмкін емес.
•Азамат»: Карулы котеріліске піыгу керек.
•Азат »: Қайдагм қару? Лйыр-күрегіц де жоқ қой тіпті...
•Акиқат»: Бас бнсыця арба айдамандар. жігіттер. Борің де «Акикаттан* енші алгасыцдяр. Біздітыцдасаңдар - ал- дммен взара ынтымягымызды ыыгайтьш алу керек.
Жаңбыр себелеп баста.чады да. лездс ақ мөсер қуйып 

ала жонеледі.

•ІІІаңырақ•: Рахман яүры жауип түр. Жігіттер, бүл жақсылықтын ііышаны. Әне, депутяітардыңелшісі келе жатыр. Не айтар екен Әб-агац.
Қолында қагазы бар депут ат т ар окілі шыгады. 

Ж иіт т ер ол кісінің устіне қолиіатырлирын жаііып. 
қоршай алысады.

Д еп ут ат : Ж ігіттер , қьидар! Бауырларым! Men оіздергеигілікті хябармен келіп түрмыи. Мыыау Жогар ғы Кенсстіц әлгінде гана бекіткеи қяулысы. Бүл каулы ыы кабылдаттыру Парламеиттегі агпларыңа да оқай түскен жок. Оны дв еекерініздер. Алайда, жаг иркеинін, мына сендердік екпіндеріц өктемдіктің текпіиіне твтеп
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берді. Желтоқсан оқшасына байлаыысты айыиталган, сотталган барлық жастар ақталды. Ертециеи бастап олар -  ааат!
•Суйінш і!• , •Алат!», *Ж аса. ерлерім!» т.б. қуаныш  

ты лебіздер жамырап, жастар у ш у. мэре сэре болыса 
ды. Осы кезде топ ішінен Ақмарал шыгып депутатқа 
таман неледі.Аягы ауыр. ішін қолымен демей туседі.

Ақмарал: Агай, тілімде Лрыстан бар ма?
Депутат:Лрыгтан?.. (Қаэазына карайды) IІүртаев па?
Акмарал: И о ...
Депутат: Нуртаев Арыстан... Жиырма жыліа соггал- rail, үш жыл ссгізян отырыпты... Кіміңеді, каргам?
Ақмарал: (Сэл қымсыка тусіп) Күйеуім.
Д епут ат : Багыц бар екен, айналайын. Арыстан ақталды. Алат.
Акмарал ішін басып. талықси береді. Омы манадан 

бері эңгімеге куэ боп тцрган жастар суцей береді. Сахна- 
да жарық азаяды. Несер куйі кушейе туседі. Оны басып 
•Ж едел ж эрдем• еиренасы ест іледі. А қ  халат т ы  
дэрігерлер келіп Ақмаралды ала жонеледі. Ш ат  шады 
ман сл дуы удеіі туседі. Сэлден соң іңгэлаган сэби уні 
қцлакка келеді.

Сахна элі қараңгы. Елдің сулбасы /ана корінеді. Олден 
уақытта шамның жарыгы кундақтаулы бала көтеріп 
тцрган Мамай қартқа туседі. Касында Лқмарал мен 
Арыстан бар.

Мамай: Бүл меиіқ швберем. Әкесім тас күрсаудан 6о- сатып, азаттык ала келгеи соби. Арыстакммныц азат- тыгы алашымныңазаттыгына үлассын деп атым • Алат* қойдмм (Аят оқиды.Сэбидің қулаеына айқайлап ) сети  атмц -  Азат, Алат. Азат!
Сахнада жарық маюяды. •Елімменің* эні шырқалады.

шымылдық.
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Иван Гоголев

С А У Ы Қ Ш Ы Л  Н А Һ А Р Л  С У О Х

(Үиі бө.іімді. бес каріністі ха.іықтық комедия)

Қатыгушылар:
Naha pa Суох  -  Суохпіыл
Кцнді Кі/лін -  Ақжарқын Күлегеш -  онмң ойелі 
Мыччыкаһан -  Әйгілі суайт 
Эриэн Вэргэсэ -  Ала телпек
Кютер Боронкуев Сүр көртышкон -  Үлыстың үлыгы 
Байбарылах Балбара -  Оньін ойелі 
Бачыка -  Поп
Суон Софья -  Жуаы Софья воатың әйелі 
Үрачды бақсы
Валтарара Сирин  -  Жалиақбет Үлыктың үлы, өңгүдіктеу
Қыңгары Кот рис- Кисык мойыи Катюша оиыцәйел; 
Халы қ
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Вірішиі белім
Кіріний көрініс

Ж ургиуіиі: Бұабір сүрапыл жыл болды-ау. Ж ү т ... Ие, биыл жүт, олім кии, орнне, ксдей-кеишіктің прасында. Жер куарса шегіртксге иіыр бітеді. Ел куарса -  бай семі реді. Өлім үстіндеп агайынга тігерге түяқ қилдырмай «карызыцсді • деа тоыап алады да, былай шыгарып үсте ме багаысн сатады. Свйтіп. колдарыы жылы суга малым отыр. И ә ... Біреугс жүт, бірсуге күт. Клдің олімі кои, поптыц оыімі ком. «Жер бетіне ыыма сүмдық апатым жібергсмі үш ін*.Ол мейірімді Қүдайына купил мінождт етіп, алгмсын жаудыруда. Өлімнін көбейічші -  шайтан- ныц көбейгені. Шайтан жлйлаган жерге дүмгае деболса бір баксы корок.Солай! Кедей кайтіп жаы сактам ақ? Тек қана күлкімен! «Өле алмай жүрім күлкі нс теңі!» дсргілдер. Сіэдердікі жөн. бірак мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Ел імгінде Өзірейілдіц уысында түрса да рахаттанып күле білетін бір өпенді бар. Есімі Наһара Суох, яіии «Мойы массауықшыл». Калірбіз оны сіздерге таныстырамыз.
Сахпада баяу шам жанады. Қатынасушылардың сцлба 

сы корінгдіМінекн, кашан да жуандар жүлкынмп алга шығады... Лмал қанша, таныстыруды осылардан бастаймыз, бы лайша айтқанди еліміздін, игі жаксыларынан. Мынау КютерБоронкуев Сүркиртышкан. Қызмсті - бас. Үлы- сымыздың ақыл оііы да, абыройы да осы. Жердін кіндігі моніқ үііім түрган жср деп онлайды. Данышпан адам! А л, мымау сүи-сүлу, жүм-жуан келіншок соныц Күдай қос- қан қосагы Байбарылах Балбаря. Жуан деуім бекер де
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шыгяр. Орескел ештеқесі ж ок. Өэі бф  аяулы да нөэік жан, бар салмагы тогыз путтан а з а к . Эрине, кісініңбар қаеиеті сдлмагында емес, бүл дегеніңіл... Жарайды, кім екеніы өздеріціэ көре жатарсыздар.Мынау түрган комақты жігітосылардың жалгыл үлы ВалтарараСиран, ягнпЖялпақбет. Коріңіздер, недеген кек маңдай. Бір бетке жарты бет жамағандай. Сөйтіи, бүл «Ніржарымбеі» атаиды. А л . енді мына гылкым үлыгы- мыздыц сүйікті келіні Кыңгары Кэтрис Қисық мойын Катя. Сүлу мойііын жүртқа көрсетем деп басын үнемі шалқяйта үстап жүреді. Бүл взі етс үстамды келінтек, үялта бермейін. Беті жылтырап. квзі жылтықдаи енкиіи түргян Қүдайдмн басыбайлы қүлы Бачыка окей. Айта ры жоқ, аппак карлай ары таза кісі. О не дегеніціз! Тал бойынан тарыдай мін іздеудіңозі күна. Қасында түрып күнолі нарссні ойга алуга да болмаіідм. Ойыңды о қ ы і і  кояды да, «Ио,Төңірім! Күнәм жоқ!..> деп, шоқына бас- тайды. Қасындагысы Қүдайдын озі өперген әйелі. Ғарыштан келген ііеріште, оттең, қаыаты жоқ.Лр жагындагы кім? О, нә, бүл біздің ойгілі баксымыл Үрдндыныц олі. Бүл казір өзінің жындярымен жын- оннақ жасап келгсн беті. Жара иди. осымен догяряйық. Наһара Суохты ң өзі меисн сөл еүрап, бүйірімнен түрткілеп түр. Күлсін енді күлкінің жауларына, күлкі достары косыла күлсін!
Аяа телпек пен Әйгілі суайт шымылдықтың алды 

мен отіп бара жатып тоқтайды.

Ала телпек: Догымызбен кезі тірісінде жолыгыи, баңьілдасып калуга үлгермейміз-ау...
Суаһт: 'Гаңертен попты шақыртты дейді, насранишс кеткісі келген гой. Ягни, ажалга мойынсүнған.
Ала телпек: Онда мвн үйге кайтам. Наһара Суохтың, бейшара көнбіс халін коргім келмейді...
Суайт: Мы на мен. Мыччыкяһан, ажял алдындя бір бүлік шыгармастан оле кялды десесенер ме едің?
Ала телпек: Әрнне, сенбеймін. Сен өліп бара жатып та біротірік яйгасың!
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Әйгілі cijaiim: О іілй жылжиык. Суох жолыішн тая кой- мас.
Ала тс.іпск: Олай бплса, кеггік. Үлгере алмай калармыз.
Әйгілі суайт:  Кртероктс, двуірлеи түрған шагымда менщ бір атым болды. ерекше еді жануар. екі журегі бо латын. Ккі жүрск деген не той) pi ?! Саган сыр гып айтай- мн. атммныцтүяк астында кіткентай ганн аппак канат- тары болатын... Вірде тобсмізде үшып бара жаткан кар- ғаны басын оэганда. қы аіанит пен долилықтан олгі кар- ганын шашм агарыа кетті!Дла телпек: Ой, соқ өтірікті! Тпитмн aiiiap уагын!
Мычыыкчһан:Ои\пк соқпан. игни шындықты аГггиай жүре алманыын.
Шымылдық ашы.чады. Наһара Суох тцрагыныц бір 

Оолмесі. Оң жакта бем ндІрШ сн нар устінде өягсн ман 
да и қимыясыз Наһара Суох жатыр. Жо/ы орамалмен 
тануяы. Қосындавы қорадан Кунді Кцлін  -  Ақжарқын 
ку.чегеш шы/ады. Ко.іында m oj шелек. Кцііеуінің жаты 
сынам шошып кстіп. шеяегін гпусіріп ахиды.

Наһара Суох:  Ж аркынмм. мен олічмі адамга үқсай- кын ба?
Лкжарқын кц.чегеш: Сүрайсыц-ау тагы! Лйііымайсыц.
Наһара Суох:  Олік деп тірі жүріп күле олмайтындар- ды айту керек.
Ақж арқы н кулегсш :  Сен кесілген боренені де күлдірерсіц.
НаһараСуох:  Міне. міне!Күлкініцснқырмсол. Күлген кезде мынау жатаган лашыгмм көзіме күмбез болып кярінеді.
Ау.чада ит урсді

Лқжарқын кулегсш: Кім ге үрді екен бүл ііт ?
НаһараСуох:  Меніңитім үрмейді, лостарымныцкеле жатқанышш хабар береді.
Ақжаркын кулегеиі: (Е сік  ашып кара М ы  ) Рас, дос- тарын келе жатыр.14-307 2U0



Наһара Суох: Өлгеы адам тыныш жяту керек. Солан емес пе?
Ақжарқын кулегеш: Мүныця достарың қуяня қояр ма екен?
Наһара Суох: Тяптың! Адамды олгепооңгана мақтай- ды. Достарымиын мақтиганыи остіп взім де қуакып кяляйын. Жатып-жатып тіріліп кетсм, олар да қуанмп калсын!
Ақжарқыи кулегеш: Бүл өоіліңауырлау тиіп жүрмей мо?
ИиһариСуих: Достарым мені жаксы біледі. Мен -  Наһара Суохпын гой. кажымис кылжакбаспын.
Лқжарқын кулегеш: Жарайды. өзімнін копген бері алаңсыз күлгім кеп жүр. Күлмеген күнім -  зая күн. Мсні тектен-тек Ақжаркыи күлсгеш демейді.
Куйеуінің бас жагына яеген қояОы... Суайт пен Ала 

телпек кіреді. ІІІоқынбаққа икон іэдсй бастайды.алікті 
коріп шегініседі, аң таң.

Ала телпек: Айттым гой, кетігеміз деп.
Ойгіяі суайт: Ж үpin кетіпті.
ІІІеиіінеді. Қайгырып отырысады.

Ала телпек: Аптяры жок. маркүм сүңгыла жан еді. Бармактай балык ауласа, жартысыы маган акелуші оді. Қоян да. үйрек теборген. Мүндай жомарт біздің үлыста енді каптіп тумайды.
Ойгілі суайт: Моя ертеректе теціз ацдарымсы сауда жасап жүргенімде дел осы үйге бір түн қонганым бар. Ккоуіміа отыра каи картага кірісіп кеттік демалмастан отыз күн окнадық. Отызыншы күні мсыі үйкы қысабяс гады да тотиып үтылдым, ең өкініштісі, керемст шяқшя.м бареді,содан үтылды.м. Кайгыдаысугабатьшөлгімкслді. Няіілра Суох бір күліп ап, шақшамды қантярыи берді.
Ала тслпек: Ол не шақша?
Әйгілі суайт: К. енді окдай шакшаны бүкіл галамнан іздеп табя алмайгың. Сикырлы шақшаболатыы. Үш рет
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шертіп калган, қүіімақ па, шелпек не, ішінен но кероктін борі шыгатын. Мягки оны тоңіздін, лргы жагындагм бір пядишя сыйлаи оді.А.то телпек: Ондай шакшац болса кялайіпа аштан бүрллып жүрсіц?
Өйгілі суайт: Мен оны жогалтыи алгам. Ж оқ, ол емес еді айтлйын дегеыім. Біздін.Наһара Суох досымыз нягыз ядам гой. Мен сиқырлы гаакшамдм соган смйлағям.
Наһара Суох: (Турегсп. нарга опхырады ) Өгірік!
Қопақтар абдырап қалады.

Ала телпск: Мүнысы несі? Түк түсінсем бүнырма- сы н...
Ойгілісуайт: Түсінбейтін несі бар?Олген адам кенет- тен тіріліп кетті. Ондай-ондай боладм. Өліктор дс үнсмі жата бсрудсн жалыгады гой.
На/шра Суох: Рас айтасың. Баксам өлген ошла қызык емес ексн.
Ала телпек: Демек. сен мүлдсм...
Иаһира Суох: Ж оқ, мен олдім. Сондердің жа.мыраи мақіагандарынды естідім де: « Қой мендей жақсы адамга олуге болмайды екон* дедім. Содан тірілдім.
Әйгыі суайт: Дүрыс істегеисің! Лқылды адам уакытм- мси оліп, уакытымен тіріліп түру корок.
Ала телпек: Мүыыңеыді шындық...
Ойгілі суайт: Мен тек қана шындмқты айтам гой. Жасымда, доуірдеи түрган кезімде мен де қателесіп. оліп қалгам. Бірақ, катемді дер кезімде түзетіи, тірілін кетгім.
Ақжарқым кулегеш: Кайтіп?
Ойгілі суайт :Ошиейін-ак. Мен біркереметсүлу кызга гаіпык болдым. Ол күндс тацертоц шыгып, снырын суа- руга сүйменмен мүзоятын, ешбіраяздыелеңқылмастан он салатын, мені шақыратын. Мен одан жүз шақырым жсрдемін. Күнде ертемен қожам үйінің ауласын тазар- туга шмгатыкмын. Қмздыц онін естимін дс, арине.түра жүгірсм. Ж үз шақырым жерге ет пісірім уақытта змр етіп жетіп баратмнмын. Барам да, аяулымныц бетінен
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бір сүйіп, кейін карай жүгірсм. Қожилдрым түрічшша, жүгіріп ко и, бар шаруаыды тындыра коятыимын. Содав бір күмі сандугапіым гайрамай қойдм. Мен ңийгмрыи, кораныц imiue кірдіы дс, асылыи қалдым. Карагач, қожам меыі аяйтын емес, кайта санын шаиаттап: «Сок- кап иеме, акырм күрыдың ба, дурыс болган!» деді. Мен рснжіп, қонышымиан пышагымды суырып алдым да, арканды киыи жіберіп.ессцгіреп калган кожаматілімді иіыгарыи. шырайналып билей жонелдім.
Лқжарқын кцлегеш: Айтқышсыц-ау, сын қопак, сен тідіңмен күмнан арқан еоерсіц.
Өйгіяі еуаит: Қажет болса оны дп істеуге болады. Қүмнан аркан осу түкке түрмайтын шаруа. Сөйлогенде тілімыік кызып котетіні сониіа, коктомде үй млқындагы іпйлшык суларды қайнатып жібероді. Моніц ауламның срте кебетіві содан той.
Наһара Суох: Әлі осімде. былтыр біздін үйдіц бүзауы дол соніц ауландагы шалпіыкқа батып елген.
Ала те.чпек: Міне, сагап күрғак аула!
Әйгілі суийт :Онда біз аулага каймлктың суын төккеміз. Мснін снырым Петрушка агыл-тегіл сүт берііі. канда коярымызды білмей, тогіп тастагамыз... Есесінс сол төкксн сүтті кыетыгүні балтамон ойып. ботка кяй наттық!
Лқжарқым кцлеггш: Каіімяктан колініз бар екен, деген моя біздіңеттон ауыз тиіңіз!Ада телпек: Жаназл деп келіп. тойгатап колдік кой.
Наһира Суох: Візді, өйслім екоумілді аштан олсін деп Кютор үлыі ымыз ескі бір салмгыц деп, өгізшемді де. атымды да тартыпалыпеді... Атыместі гон, жакуармоні күткармакка үйге кашып келді, содлн біз он ы ... Вүл күнде біз, достпрым аштап олмейміз.
Ақжарқын кулегеш: Алыныздар! Сендсрдіқ үйлерің ной де той кетпесхн!
Б,*рі цнси тамактануеи кіріседі.

Наһаро Суох: Кржүрок досым, Зризм Вэргзсэ, Ала телпегім. Сеитүйыксың, бірақ үнсіз жүрш те жаксылык
212



жасаіі білссің. Мына жамбаоты сен лл наукас жарың мен жеті Салака азық қыл.
Алат е.т ек: ♦  Лйнымас дос азбас қазмна* деген создің жаны бар.
НаһараСуох: \ г а досым Мыччыкаһаи, сенін тілік гана емес, жаныңдасүлу. Мына жамбасты сен ал, сокыр ш стең мен слцырау океке ыстык еорпа жагап бер.
Әйгілі суаііт: Мен өмірі көндлді вңгімелер айтып ке- 

лрм. жүрт тек күлстія де қоягын. Бүгін міне, біршпті рет мынандай сый кпріп отырмын! Рахметсаган, НаһараСуох!
Наһара Суох: Қарын томын еді, ан салгым келіп бара ды. (Теңселіп, жагын таянып) Мен басталым! (Ш ыр  

қийды ). Үйім тапал, арі тар,Түрады есіи ыяі мрык.Бірақ бізді жылытар Ән мен күлкі кыздырмп.Лііқара ашық есігім Жаыы жайсан жаидаргя.Ортаймайдьі мосібім Күлкі барда, он бар да.Тамақ пеней киімге Моцгі жарыи кормедім.Бірдқ, жыртық үйімле Үміт оты сөнбеді.Соз асырман басымнан.Кемсііеді мені кі.м?Тілім өткір жасырман.Әзіл-осиак кснімін.Басып тірлік такыммн.Мені канша камады.Откір тілім, дқы.іыч,Бір айлагыи табнды.
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Ш иркай бергім келеді Тықдяеын жүрт, кярясын.Туған ел: береді Няһяря Суох балясыіі.Ада телпек: Жяқсы яйттың, жаксы.
Ақжарқын кулегеш: Кгер біз күлііі-ойияй білмесек, қүрып кетер едік.
Ала телпек: Мыччыкаһан суайт болмаса да олсрдей жалықкан боларедік.
Әіш лі суайт: Йемене? Мен бе суайт? Менің өтірікші атаулыга жаыым кас. Олар айтады: сныр тек каня men жеп, су ішеді, мен айтам: сныр ертегі де айтады, oil де салады. Бүл, міне, нагыз шыыдык!
ИаһараС.уох: Расыида да, біздіц Мыччыкяһян алем- дегі ен шыншыл адам!
Аулада ит уреді.Акжарқын Кулегеш есгктги сшсиайды.

Ақжарқын куяегеш: Бачыкя окей келе жатырі
Наһара ('уох: Мені тоыауга келе жатыр да. T ip i екенімді корте ренжіп қалар. Оны дя қуантя галанын.

(Өлген боп жата қалады ).
Ойгілі суайт: Коптен садақабермеаедім, корсе үрсып жүрер. Тыгылу ксрек.
Ала телпек: Мешн де к үном бястан аслды! Ксттік!
Екеуі де киімдерін алып қпрага кіріп кетеді. Ақжар 

қым кулегеш кайгыреан болып отырады. Бачыка кіреді. 
шоқынады.

Б ачы ка: Іш ш өй , суы гын-ай! А я з , какағян яяз! Жүрттын күносі кобейіп кетті, Жаратқан соидыктан дя апатын қаптатып жазалал жатыр. Иө. иө! Жазалап жа тыр! Лқырзаман да жақыыдап қалды. А л. с е й м , бойбішо, ие боп қалды?
Ақжарқын кулегеш: Қасірет, өкей... Таудай касірот! Кор. міне... (Наһира Суохты нцсқайды ).
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Бачыка: Беу! < Әлікпч корт ш епнгді) Төубв, Жасаган! Иттің баллсы, акыры арам каттың ба? (дйеліне) Міне, корд і н 6 р . күйеуіц ішрксу мен дінді маисүкетіпеді. Қүдай дын коріые үшырады. Aft. ай. ай осышиама күнәкар бол- мага кында өлі жасай беретін еді, жасай беретіи еді.
Ақжарқын кцлегеш: Рақым ет, өкей, табалама, менің қасіретшді сыйлл... Күйеуім жүмакта ма. лйтшы!
Бачыка: М ... м ... Лйттым гой маркүмның күносі көп. Сондмктан моймөңкелстеалмаймын -  марқүмнмң жаны тооақта шмжгырылыи жатыр.
Ақжарқын кулегеш: Ойбай, сорым-ай!
Бачыка: Men мүыы акылга көндіруге канша тырыс- 

тым, тыкдамады гой. Өзі кінөлі. Қ иыіі емді, тіиті кнын.
Ақжарқын кцлегеш:Сорлым-ай. соры арылмагаы сор- л ым-aft!
Бачыка: Қайтейін енліі Мен де қайгмрып түрмын... Сен бірак. бөйбіше. көп қайгырма. Мен жөрдемдесем.
Ақжарқын кулегеш: Иө, жордомдссші!
Бачы ка:Жордемдссем. жардемдесем... Дүға окимми, Қүдайга жалбарынып, бсйшарлның жанммсактаи кала- мыз. Әрине, ол үшін төлсу керск.
Аңжарқын кцле/еш: Кедеймін гой, не телеймін?
Бачыка: Көріп түрмын, дастархандармцда семіэ ет жатыр, бай түрасыкдар...
Ақжарцын кцлегеш: Маркүмыын жаназасына жалгыз айгырымызды сойыи едік.
Бачы ка: Айгыр? Ж оқ, жок мен жылкы етін же- меймін... Күііаболады! Мүмкінбүзау неөгізшелеріц калган шыгар?
Ақжарқын кі/легеш: Өгізшеміз бар еді. Кюгер үлык сдлыкка деи тартып алды.
Бачыка: Kau, қиыы болган екен! (Өм не) Тагы да алды мды оран кетіпті. Дегснмен сен қайгырма, Күдайдан есссі он есе кайтады. Сенің үлкен қазынац бар.
Ақжарқын кулегеш: Ксдейдіц жесіріы төлкек кылма. мүсірке! Мешқешқяндай қазынам жок!
Бачы ка: Имандай шыным! Сеиіц қазыпац -  сүлу- лыгыц гой.
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Ақжаркын кулегеш:Недеп түрғвнынды бір Қүдайдмцөзі білсіы.
Баныка: ( Қплынан цстап ) Ойпмрым-ай. неткен кол, оқтяудай. Үлбірегон нәп-яазік.Тамақ кандай, шіркеуліи майшамыидай аппақ-ау, annex, еміпикті айтсацшы, пас- хага пісірген жүмырткалай дөп-дакгелек.
Ақжарқын кулегеги: Олай демеңіз. әкей, мархүмнын рухы бізді кнрі п түрган болар.
Баныка: Маркүмнын, рухм тым қиянда жүр. Қызган ган күнде де бізге қолы жетпсйді.
Ақжарқын кулсгеш: Бүл бірдқ, Қүдлйга да жакпай- 

тын іс коп.
Баныка: Күдяй данышпан, ол борін кешіреді. Тісіішен шығярма, Қүдяйдыи ди күносі бар.
Ақжаркын кцлегеш: Не деи түрсыз, әкей-ау?
Бачыка: Мен Күдайдыц рахымыіі түсіре білем... Ол тусіноді... Барін детүсінсді, біледі де кеілірсді.
Кенет На/иіра Супх уйрекке цқсап.барңылдап қа.іады.

Бачы ка: (Үрейленіп ) Өлік неге жяйсыз дыбыстар шыгармп жатыр?
Ақжаркын кулегеш: Қоранын есігі гой сықырлаған. Бейшара Нлһара Суохмм енді дыбыс шыгара алмайды.
Бачыка: Бүднн барін де күтуге болады... Жайсыз бір үнді өзім  естідім гой. Ж ок, мүнда Оір гоп бар!
Наһара Суохқа сыпаи қарайды, оа бц/ан қолын шы/а

рады, non урсйлене шсгінеді де. шоқынады.

Бачы ка: О , Ж асаган, мүсірке! Күнаннап акпын! Байбіше. өлік млглн саусақтарынмц арасынан бас бар- магын шығармп карсетті. Бүл Күдайға жакпайтын
қылык!

Ақжарқым кцлегеиг: Ой. антүрган! Өлсе де тмныш жата алмадм! Күнаңнан ақпын!
Бачыка: Айтушы ем-ay, ылги да қарғыс аткан Наһа-ра Суох Қүлайдан безгеы деп, о лее де мүмыц жаны жай
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тапііяйды. Аласүрады онді өггіп. Тегі «леске анналайын дсіч*н гой!
Ақж арқы п кулегеш : О . Ж асаган. қүтқар мүыдай бөлеңнен!
Бачыка: Меіи тап мүндлй арсыздықпрн тірілер де кор- лап коргрн жок- Мои мүның үстшон шпгым айтам!
Ақжаркын кцлегеш: Қүдай кешсіы, окей! Өлген адам- ның үстінен кімгс шагым айтасыз?
Бачыка: Кімгс, кімге? Қүдайга да! Басқа кімге болу- піы рді? Ссиін куйеуін оліп қалды гой, сондықтаи да оган рахым стіп, ксшіре алам. Мен рахымы мол мсйірімді жянмын. Осынммды үмытиа, бөйбіше.
Ақжарқын кцлегеш: Кондігіп келеді, күйеуім қнмыл- сыз жаіыр. Мүмкін сізге елестеген шыгар, в?
Бачыка: М үм хіи ... Шайтан кімді түртпейді? Дсгсн- мен. біз мүны киелі сумсн үшыктап жіберейік. Су окел.. .
Ақжарқын кцлегеш ожаумен су лкеледі, Бачыка оган 

кресін боты рады.

Бачыка: Болды міне, киелі су дайын!
Кресіп суга малган бойы.еппен ііаһара Суихқа келеді, 

бцрке бастайды. дслебесі цо.ш келе.бцрікпей.саулатып 
қця бастайды.

Кенет Наһара Суох *Жогал* деп ақырып қалады. Ба 
чыка jjpeci цшып. ожауын тцсіріп алады.-  Жасаган, жар бола гор! Олсе дс тірідсн бртер бақы- 
рады. Қотыр итті кугандай! (Озіне) Ж ок. мүнда бір гоц 
бар! (Кцнді Кцлімге) Бойбішс, күйеуін елсске айнялып- 
ты! Үлыкқа ж рткізрйін . Масклря-ай!

Қауырт шоқынып. кетеді.

Ақжарқын кцлегеш: Жасаган. жар бола гор! Күном жоқ жасаган!
Наһара Суох атып ту рады. Қпрадим суайт пен Ала 

телпек шыгады.
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Ала телпек: Мон ертеректе, двуірлеп түрган кезімде жас келіышоктсрмон күнога тал ай батып едім, ал мы науык...
ІІаһара Суох: Н о, біэдің окей нагыз такуа (ІІоп қ а  

еліктеп, жогары қарап шоқынады ) «Балаларым менің, такуалыктпн танбацдар!» Омірдің жаратылысы да бір кплы-ау: арсыэдар арлы бол у га шақырады, күнөкарлар Қүдай деп жарсалады. топастарзияли әңпмсантқанси- д ы ... Маган кейде гплар тобесімен жүретін сниқты корінеді.
Ақжарқын кцлегеш: Ш іркін-ай, оркімді оз орнына қондьгрга гой!
Ала телпгк: Кайтіп?
Ойгілі суайт: Бір снқырмен!
Наһора Суох: Достарым, ол сиқырдың аты -  күлкі!Ш Ы М Ы Л Д Ы Қ  

Екімші көрініс

Ауыржаргақ қоржынды мықиіыңдай сцйреп. шымыл 
дық алдынан Суайт  пен Ала телпек өтеді. Олардың 
соңынан қолып артыма устаеан Наһара Суох көрермен 
дерге козін қысады. Баныка тцрагының бір бөлмесі.Дас 
тархан басында Үлық пен Бачыка шарап Ішіп коңілде 
нуде.

Бачыка: Лл, кадірмснді үлық, о дун иоде шаіітандар Наһара Суох алапесті аяусыз шыжгыруы үшін гагы бір алып қояйык!
Үлық: Ив, Жаратканнын әмірі күнггі, ол өрқашан католесіюйді. жарык жалганды діннен безгендерден та залап түрады. Наһара Суох ол үстінде жатыр деген кауесет қүлагыма тмгенде мон куаыганнан билеп кого жалдадым. Бірақ. осы қауссст анык на rou сонда.
Бачыка: Наһара Суохтыц үйіно барсам, ойолі жоқтау антып карай отыр окон. Діннсн бсэгенніц, ажал жасты гына бас қойганын коріи, куаныштаи лспіріп кеттім.
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Бірак маган сол Қүдайсыздың харам жаны сүмелек тонінен влі үшын кете қоймаган сняқты коріыеді. Бір жерлсрі кимылдап жатгы.
Ү л ы қ:Ол каргыс аткан тіріліп кетуі мүмкін. Ала қой- майды ол жсксүрынды.
Бачыка: 0 , Жаратқан, жар бол да. иттін баласы На haра Суохтың жанын жаһаннамдагы озірейілге үйтіп же деп бере көр. Бек күрмоттім, енді тыиыштал, қүлдық үра жалбарындым. Жарптқан мені естиді, олбетте.
Үа ы қ : Айтқаныц келсін, тақуам! Қарасм оіпсін Наһа- раның! ( Шоқынады ).

Наһара Суох кіреді. иіліп тагзым гтеді, Үлық пем Ба 
чыка шараптарына шашалып қала жсидаиды.

Бачыка: 0 , Жасяглн, жар бола кор! Tipi! Күнодан ақпын.Улық: Күиокар жауыз. сен олдіцбе, жок па. айт гаац шаң? Олсен, көрден неге гаыгасыц? Бүл күно гой, мас- қарл ғой жүрттм алдагаиық!
НиһараСуох: ( Бцеының жареақ терісінен тігілгем 

ішігім шешіп.оны көсеумен қагады) Әй, жүлым жүлым ескі ішік! Міне, саган! Mine, саган ж ы рты к номе! Қауды- раган жаман іш ік, сен тозып. түпң қырқылгалы мені ешкім сыйламайды, жек кореді. Кадірменді мырзалары- ма багалы сыйлықтар акелш отырмын, олар саган бола мені ит қүрлы көрмей, зекіре қарсы алып отыр. Бәрі сенің кырсыгың, қаудыраган жаман ішік!
Ү.чық: Қой, енді, жаркыным. кой... Ошіңді кімнен ала- рыңды тапкан екенсін! Сабырет! Омірсолай, аздап үрсып қоямыз. Мен сені, балам, жаксы коргенвен үрсам, кейде енді айгайлап та алам... Маган кандай тарту әколдіц?
Бачыка: Сыйлыкты кімге оке.ідін?
Наһара Суох: (Бачыкага ) Арлақты окей, жуырда меи өліп бара жатыр ем, сен маган киелі суыцнан бүркіп. жанымды алып қалдын. Сол қүдіретті шнпаң үшін басы мды жерге тигізе тагзым стем (Та/.іым етеді).
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Бачыка: Ив, рас, соитием... Вүріккемсаган, бүріккрм.
Үлы к: Біаді күтклрып қалу бүл кісіиіқ м іи л рті. . .  Сойтіп, сен екрумізгс де сыйлык акелдш бс?
Ниһара Суох: Өриио... Сіздердеіі игі жақсылпрса тярту оыз келуге датім бара ма? Әкейдің арқмсында тірілдім-ау, деіччімен карген түсггрім мен жоруым коіи.іді көншіліейді.
Бачыка: Ондайыка Жараткан ӨЭІ жарболсын!
Наһара Суох: Мен жакындатөмімді жер койнына тни- сырям, ж йны мды  Жяратқаи ііейішіне алар деи үмітте- 

нрм . Лжалымның такаи қалганын сезгеидіктеы, қадір- менді мырзялярмм мснің, бар күпомиің отеуіне мыил тартуымды қабыл алсяңызляр ексн.
Үяы қ: Ио, ажал ңдтал, күио ауыр ( Шарап ццяды ). Алып жібер, пендем. Кім біледі, актын до.мі шыі ар. Озіне рс кіріп, жуасып қалыпсык.
Бачыка: Бүган «қыл берген Қүдай тагала. Мадак- ілйық Қудяйды!
Наһара Суох: Ж асы рақ күиімдр нір-қиыр аталган Джеш Боджу аймигында ящпылық қүрып ем. Сол кез- ден бір қоржыи асыл тері сақтаи жүр ем.
Ү.іық: Бір қоржын? Бүл деген ожепгеуір слтірі гой.
Бачыка: Жаратхяннын псидесі Наһара Гуох, мен сатан күмомданушы ем. ІІІІркеуден жасырғанбірдеңеңбарин еезгсм. Алтин мсіі елтірінің иісін менің мүрным алыстан жазбай ссзеді.
Наһара Суох: Мснде бяла болгпн смсс. бүл мүраны қалдырар ешкімім жоқ. Сондыктан...
Үлы қ: (Рюмкеге шарап к цяды) Мсн сені кньязыкл 

ыяги айтушы см, кей-кейде ботуасыз болгянымрн, Ha- ha ра Суох ақылды деп, ко, ио, акылды куың!
Бачыка: М сн... Наһяра Суохты күлтпылық кылмяғя- нына тотыз жыл болса да, купірлігі үгаін бір де каргаган смсспіи. Солай! НаһараСуох мүны түгыл ескеруі кррск.
Наһира С.уох: Гондыхтан да мен, мүрапррімбплмягниды ктаи. коп жмлгы жигпн гергенімніи.6орін. кядірменді карттарым. амірпіілсрім менің, сіздврге бгргім келеді.
Үлық: Қалайпіа осы біз. үлыстын кеменгер үлыктн- рм, жүлық жалагян Дыллык кедойден де осынша акыл-
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ды тумрын бала сезбегеми, қайран калам. Сені айтамын, Наһара Суох!
Бачыка:  Бүл дегеыіц керемет, балам, гажап! Өмірі күшті Жаратқан сені қазіргі жаксы талабынды кирін. мүсіркеп жаты р... Осы бір гана ісің үшін ол сенің бар күллңді кашіреалады.
Наһара ('t/ох: Ьеу, осы еді гой бар тілсгім! Ж анмм жарқыи, ой алацсыз, қаыдай рахат! Мен онді жүмагык* ды бетке нльаі ажал жолымен алшак басыи кетсяламын.
Үлық: Дегенмсн биокей екеуміз үялас, еншілес күшік емесніз, опы да ескср, достым.
Бачыка: (Ғ.денге т цкіріп) Үлық мырза, сізтым өрес- ксл сойлесссіз-ау... Ай-ай-ай!
Үлық: Әкесі, мені императорымыз бүл оры нға тектсн- тек тагайынлаглн жоқ, соя жүйесін білсмін. ( Наһара Су- 

охқа) Віз Бачмка ексуміз бір өрістін огіздері емеспіз, соны үтыіі ал. Елтірілгріңдіекеумілгс белуге тура келеді. 
Өзін  қалаіі үлестірмск едің? (Байқатпай Начара Суох 
ты бциірден турпип қа.іады ) Мекі ренжітпе!

Бачыка: (Козін салмақпен қысып) Қүдайыңды үмыт- па...
Паһара Суох: Бі рініз паттанықкаһпрлы камшмсы, біріңіз Қүдаіідын тырнакты қолысыз... сондыктлн... бас қатырып жатиаймын, елтіріні океуінізгетек боліпбе-р**м.
Үлык: Мен Үлықтың жолы үлкеидеу ме деп ем, амал каыгаа...
Бачыка: Шын христиан Күдмйын бврінен біпк қойса керек, жаранды... Олемніқ оміршісінс міножат етейін, данқың артсын, Жараткан!
liahapa Суох: (Ac цМ ің есігін а и ш п ) Достарым, кор- жынымды аксліңдер!Адо телпек псн Суаііт  мықшыңдисып қоржынды 

Кіргіэсді. Коржынман ақ тсңбілі бар қара елтірініц шепи 
шыеып тцрады.
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Үлық: Кирдік, достым, ауыр коржыы бүлгын мен ак тышқанның терісіне сыкалып түр.
Наһара Суох: Иә. мои ол кездс біраз дүиие жинядым. өлді едім гой.
Әигілі суаит: Қ үд ай ы м ай , зілдей қоржын, белім үэіліп кете жаздады, озер жеткыдік. Ж ас күнімдс бөре- неыі сірікке күрлы кормеугаі ем. Мына қоржын жоншып кете жлздады. өбдеы тығындалган ексы!Ата телпек: Қарғыс атқон қоржын бар күшімді са- рыкты. Белімді жалсям ауырады!
Үлық: (Оларга шарап қцяды) Кй, кянырымды иеыде лср, бір-бірден тартыи жіберікдер! Бүл екбектсрік ү т :  н, токкен тсрлерін үшін. (Лналар ішеді).
Бачыка: I іяй-иаи. ауырык яй!Тыгызынчін! Күдайдыц ақжолтай күлы. міне, осы. Әуелі бүл коржынды Hahapa Суохка тон кылып, койін бізге тарту стуге акыл берген Күдай гой. Қүдайдың данышиандыгыида т е к  жоқ!
Наһара Суох: Қүдай өмоцда данышпан, кедсй береді, бай алады.
Үлық: Сүйегім сыркыраи барады, үйқым келіп түр. о х .о х .о х! Ал-маз мызгып алса... (Эриэн />.»/>«'жэгэ) Кайда қонатын ойларын бар?
Иаһара Суох: Бүл кісілер -  мсніқ достарым. Та корте ң бүлар маган мына елтірілердібелугекомектеседі. Үйіңіз кек гой, коыуларына рүқсат етіңіз.
Үлық: Жарайды, ауыз үйге бары идя р. Сон мына ас үйге орналас. Бир, үйқта.
11 aha ра Суох: Нет кон бакыттымын. үлықтың ас үйіндеүйқтаппын. Қоржыи таңатканшаосындатүрсын, сенімді орын. Өмір бойы сактаи келдім гой, керіііген жерге тастагым келмейді.
Үлық: Біэге сенбесок қоржыныцды күшақтап жат.
Наһара Суох: О но дегеніц, үлық мырза, ондайды ой- лаган да смеспін... (Иаһара Суох достарымен кетед»).
Үлық: Оу. Балбира! (Байбарылах Балбара шыгады) Окейді оц жактагы болмегс жатқыз.
Кайбарылах: Оу, иістері жаман иттерді конпқ қабыл- дайтмн болмеге йоге кіргізесін?
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Үлық: Несінс бүрқылдпйсын,, мыыа коржынга кара. Ноше тон тіктірсен де жетеді. Наһара Суох бүл торілерді о к р іі скеумізге сыйлады. О .і, орнне, иттің гана балясы, д р г р н м с н  кейде есі кіріп кетеді.
Байбарылах: Алаяк. неден ммрза бола қалды окен? Тагы да соткарлықпен бірдецсге арандатпасын. Мина- сында тск қана торі дейм ісің?.. Қоржынды ш сш іп, елтірісін сараптаса да болар еді...
Бачыка: Ж ок, күнә болалы. Үлкон күнә! Боген ядам нын ырысына қол сүгу -  Қүдайга қастық.
Үлық: Саспа. Балбара, каыжығадагы түлкі орманга қашпайды. Ертен біздің шыңыраудай сандықка бір түсксисон. моңгі қайтын шмга алмайдм (Арқасын қасы- 

нып, цйқтауга кетеді).
Бачыка: Балбаражан, үйқтаралдынди дүгаокыдыңба?
Байбарылах: Ойбүй, үмытын кетіппіи гой. Окон, оке- тай, сауап кы лты .
Бачыка: Дүгасыэ үйқтау -  күмо, ай, ай. бірге шоки найық.
Екеуі тіаерлеп, иіоқынады.

Байбарылах: Өкей-ау. түнімен үйкіай алмаймын. Небір күнөкар ойлар мазалайды, оныц үстіне шалым шошқаша қорылдаи, жынымды келтіреді.
Бачыка: Бүл жаман окен! Шайтаы гоіі шатастырі алы жүргеы. Ештеңе стпойді. Дүга окы. борі орныиа келеді.Байбсірмладг.-Таііірімөзі жебооіи меш. Жаратқан, жар бола кор! Аркам ауырып, бүйірім шаншиды, ол нсден, 

акай?
Бачыка: ІІІайтаннын белдігі гой, шлндып тастаған. Бүл жазылалм, ол аркан меы бүйірінді озім ыскылап бе-руім кррек.
Байбарылах: Мүншалыкты оқай дүнме екеніы кім білген?! Окой мойірім стіп арка.мды снпаіі борші, аз да болса снпашы!
Бачыка: Күдайдын рахымымон менін алакяндарыма шина дарыган. Қалір-ак жоцілденпі қаласыц.
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Арқасым си па иды.
Баибарылах: Қүдайга ш үкір! Ж ецілдси қалдым. бірден жеңілдедім.
Бачыка: ІІІііиа моніц алаканымда гаиа емес... (Кцла 

еына сыбырлаиды. екеуі кцліседі).
Баіібарылах: Лй, өкей-ий. сотқар-ай!
Бачыка: Билбаражан. Төңдр:м сагаы үзілдіріитән бер- ген, бийын жүн-жүмсак. балдайын тои-тәтті.
Баибарылах: Төтті болу, жүмсак болу ерсі мо?
Бачыка: Оыдей ойслдерге Қүдаіі да іаш ы қ, ол бар жагмна да даныішіан!
Байбарылах: Күдай сонда саіан үқсай ма?..
Бачы ка:Орине, Қүдай мен non бір камырдин иленеді. Лйырмамызсол а к ... Men мүнда, ол аыда... <Балбараны 

қцишктайды ).

Балмесінен Үлық шыеады.

Үлы қ: Балбара, іірмрнрго омялыи қалдың, крл арқам- ды к асы.
Байбарылах: Сайтші-ай, қорылдагым үйыктамапіы. Үііқтаралдында қагыім анды жаксы керрміэ ( Бплмесіне 

кет еді).
Бачы ка: Күдяйга ш үкір , акымақ месқарын мсыі кормой қялды. ( Қпржынды чііналып жцреді) Қоржым. іпіркін. қоржын! Іші толгая кярятүлкі шыгяр! Бонбіте- 

мр наткан блэярлык боляды! Взіме д р  кя|м» түлкіден тон корок! Балагаччының попы кызганыштян күйінсін! Күйівсе, күйіп олсін! Жаратқан онын жаиын «зіне ала ды. жпыын жай тапсын деп. мрн  басына иіьірақ жаіам. 
( Қоржынымды сипалап) Сірө, маган үйктауга болмас. Э йтпрср ақымак боп налам. Шлем гой, озбырлыгын Кютрр Поронкурнтын. білом! Түндо слтіріні алып ап, ор- нына күл галып қоюы мүмкін.

Бал.иссінсм Үлық қарайды.

Үлық: Нячыка. ал ңоржын бойбішең емес кой, несіно күшактансың?
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Бачыка: Ә. иө! Мана кресімді түсіріи алыи см ...
Үйқтау/а кетеді.

Үлық: Мана кресін түсіріп алыпты! ІІах , сенгеыім! Жиренсақал. жемтік көрген карғадай. қоржыыды айиал- іпактауын. Антүрганнык ойы бірдеңсге кетш ж үр. Күнодан бүл қорыкпайды, елтіріні үрлап an. орныма күл то.тгырып коюы мүмкін. Жүртты күноға батырыіі жүрііі, озі былыктан қашар деймісін?.. Бірақ ашықаумлың ыеы емес. Қоржынга қакиаи күрыи қоям бирі орнына ке- леді. (Ac уйден темір қақпам зкеп. қурады ) А л, иоііым, қоржынга енді жармасып көр! Кнді тыныш үйктауымя болады.
Бөлмесінен Бачыка сы/илийды.

Бачыка: Үлық мырза, қоржын сенін Ьалбарац емес, несіне пгүқылайсың?
Үлық: Зоремді алдыңгой. Мен мана моншағымды жо галтып алмп ем ... Mine, таптым. (Телірск бөлмесіне ке 

тсді).
Бачыка: Үлыктыңойы влденег* кетіп ж ү р ... Үйкта- майды. Борін үрлап котуі мүмкін. 0 , Жараткан. үйктай алар см сспш ... Елтірісід калам-ау дсп ойласам балды, түла бойым қалшылдап кетеді... Ие істесом скеи? Тоқ- тай қал. тоқтай кал! Таптымау, деймін! Есігіне ау күрыи қою керек! (Ac цйдсн ау зкеліп.ссіккс қурып қояды ) Күп, ау күрылды! Енді тып-тыныш үйыктаймын. Дегянмен ацгалдык кылуга болмайды, коржынды тексерейін, е.тгірісі түгел ме екен ( Бауын агытып, қолын суюды да. 

иіыңгырып жібсрсді) Оу, мүныгы несі, піагып барады! Қолым! Ж аратқан, жебе! Шайтан! Қолымды шайтан тістеді!Бачыканын. лйгайыііа үлық жүгіреді, ауга иіырмалып калады.
Үлық: ( Қырылдап) У , у ...ы к! күтқарыңдар! A a ay!
Наһара Суох пси ебілссбіл Билбара жугіріп шысады.
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Байбарылах: Ү ят -ай , маскара-ам! Не істем ексің. якымлқ?! Не жетпейді саган, пбырой ма, дэулет пе? Таи- қан екенсін асылыи олетін жерді, дел болменің алдына кеп! I Іақүрмг. IПолинга шыіъш асылсан етті? Еріидін бе, кеуек бас! ( Паһара Суохқа ) О н  немене, аузмн анқаиын турсын, үлығыңды босат түзактан. тезірек!
Наһара Суох эзер деп У л ықты ayrtan босатиды.

Байбарылах: О н  немене. Бачыка, коржынды ақта- рып жатырсық?
Бачыка: О. Қүдпйдық күлдары. маган жақынламаң- дар! Қолымды шантан тістен алды, жібермей түр. (Сол колымен кресін алый коржынды аластайды) Жогал, ей, шайтан! Кнелі күш касымда! Күнодлн ақпын! Күнәдан ақпын!
Байбарылах: Кырсыктм қара! (Хіыччыкаан мен Бэр 

гэсэкіреді). Қайырыыды пенделер, өкейді қүткарыцдар! Қолын шантан тістеп алыпты, бейшираны бооатпай түр!Улы *: Кайдағы шайтан?! Мен коржынга қакпан қүргам, гоған бажылдап түрсың!
НаһараСуох: Қаланша тышканга үқсаи, қакпанга түсіп жүр? ( Бачыканың ңолын қоржымнан шыгарады ) Беу, әкейдш. колм расмнда қакианда!
Бачыка: Бүл үлыктын, шаруасы!
Үлық: Саган сауап болды! Біреудіц қоржынына қол сүқпау керек.
Бачыка: Ой, золім! Қоржынға өліңніңтүскіц келіп еді, йен күрган ау алқымыңнан алды гой. Күдайыныц күлда- рм, куә болыцдар! Мына залім қоржындагыны тонаи үлгерген іпыгар!
НаһараСуох: Расында да коржынды тексеру керек. Ішіндегінінбөрі тонолгднга үксайды.
Бачыканың жәрдемімен қаржынның бауын шииеӘі 

dr. ішінем қара иттің терісін алып шыгады.
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Бачы ка: Иттід терісі гой! Бір былықтың блрын сезш едім! Сен гой Үлық, бар елтіріні үрлап an, орыына ит тсрісін толтырып койгаи!
Ит терісін Улыбка лақтырады.У.тыч.Сайтанныңсяңлағы, барлыгы сенін ісің! Болме ден шыкканым оол оді, қоржынды қатынындай күшақ- тадыц! ( Коржынды актарады >Тфу!Слрбас қарақшы күл толтырып үлгеріпті! Me. шыккыр көзіне күйылсын! 

( Кулдсн уыстап. поптың бстіне шашады ).
Бачыка: Діннен безгеи!
Үлық: Жол торыган қарақпіы!
Стол айнала қуысады. Наһара С уох пен достары 

оларды ажыратуга тырысады. Бачыка столдан ыдыс 
( поднос) алып. Кютсрге ссрмсйді. онысы капыда Байба 
рылах Балбараның басына тисді.ол қулайды.

Бачыка: О , Жлсагян, Жасаган!
Иаһара Суох: Мархабатты мырзалар мыла ойелді өлтірлі!
Ү л ы қ : ІІІаруан б ітт і, ш ы р ақты  өкей, өйелімді өлтірдіқ! Күнын кайтіп төлейсің?!
Бачыка: Неге мен қүн төлеймін? Сен ақммокқа жак сы болды! Енді бойдак. макғаз мырза ятанагыц.
Үлы к  Қазір мен секретарим мои княлкды шақырим. I Іро- токол талтырамыз! Күдайга шүкір, ку&торім коіггап түр.
Бачыка: Жарайды, қаншп сүрайсың?
Үлы қ: Әйелім бага жстпес ойел еді! Үлбіреген мамық денесі баріпа үлыска вйгілі еді. Мен бүган күда түскенде ежсптвуіртыгындалдым. Кнді басқа ойел алам, қалыц- мал берем, таги піыгын, күдялыгы бар...
Бачыка: Марқүмнын күнын сен бүляй кампнта берме. Білеміз гой кандай қатын болганын! Күдайдан қорык. күнокар болма!
Үлық: О н  менімен саудаласпа, «Атласе жала к бүт кал- дмрам!
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Бачыка: Мен бір кедей тақуамын гой... Қүдайга аян.
Үлық: Ксдеймін до! Біледі борі, қоймаң толы-қалына- лы сандык! Лңкяу е.пе а рам.та молдасың! Оны дабілеміз! Мсн, сені тақыр таза қалдырам, тақыр таза!
Кенет Балбара ыңырсиды. Бачыка шукіршілікпен  

шоқынады

Бачыка: Қүдайга шүкір. өлмепті сүркия! Үлык мыр- ла, ссн менен енді мынаны аласық!
(Үлы ққа тілім шыгарады ).

Үлық: Кесірткеге үксап, бүл кемпір оле қоймайды!
Байбарылах: Сыркырап барады! Оцім бе, түсім бе? Бачыка, тел рек үшыкта! Қүтқар!
Н аһараСуох: ( Қоржынга отыра қалып. отірік жы 

лайды) Қырсык ай. тиналдым-ау! Омір баки тірнектеп жнган дүнием еді. Күрыдм борі. Үлыгтың игі жақсыла- рына окелгенім күл емес еді, ит терісі емес еді, мяскяра боддым-ау! Жоқ мен бүл каракшылыкты жай қалдыр маГімын! Губернаторга дейін барам! Бүл тоыауды козі коргеы куөлөрім коп!Иә. ив көп!
Б ачы ка. Ү л ы қ. Байбары лах Балбара ауылдары  

аңқиып. тцрып қалады.

К к і і і ш і  бөлім
Үш інш і көрішс

111 ымылдық алдынба қолын аркасына устаган Үран 
ды бақсы. екі жагында д*л сондаи помда Ала телпек пен 
Ойгілі суайт тцр.

Ойгілі суайт: Қадірменді кармя. бал аиіыіі беріңіа... Осыдан үш күн бүрын Наһара Суох жогалды.
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Үранды: Сен ғаламат суайтсын, тыкдагым да кел- мейді. сөйлемс, сеніноөзіңшнбор» қаздыц каңкылы. Мен мына жігітке сенем. Айтшы, ие болды?
Ала те.чпгк: Рас. Наһлра Суох қүпия түрде жогалды.
Бақсы: Ждлган,гліікымазакІІаһараСуохтыңоншей іидегі соткарлык төлкегі. Араыдатарын сезіп түрмын.
Әй/ыі суайт: Осы жолы бір сүмдык болган сняқты. Мүмкін бір жердс жараланмп. өлімші боп жатқан шы ғар...
Үранды: Кетіңдер, жалынбандар. Бармаммын! Куры сын сендердіцсотқардаңгойларыц,! Үлыгтыңигі жаксы сы содан қүтылса куанар еді.
А.ча тслпек: Абыз қартым, сен коріикел үлы бақсы- сың, оныц кайда екенін сеніц кыран козің гана шалады...
У ранды: Орине. мен кіріссем, табамын ол алаяқты.
Ала телпек: Акыңды жаксыллн түрып біз төлейміз.
Әіиілі суайт: Біз ренжітпейміз.
Үранды: Желімдсй жабыстың гой. Қомақтырак төле- сецдер, бал ашып корсйін...
Блрі кетеді. Шымы.гдық ашылады. Коктем. Наһара 

Суох уйінің маңы. Яранганың шеті гана корінеді. Тері 
илеуіштің қасында ойга батқам Кунді Кулін отыр. От 
пасында Үранды бақсы мкірсалып жатыр.

Үранды: Бвтір-ау, не көріп түрмын?! Егср пгыдан 6а- тыска карай екі тоғайды асып түссе, үш аралы бар, сүзе- ген бүкалардай сегізмүйізі баркөл корінеді. Буырканып, толкып жатыр.
Ақжарқын кулегеш: Ол көлді білем. Андыгылда ежей деп аталады.
Үранды: Кол ортасында ішіне су толган оймақ қайык жүр. Кскегі басқа жагада. кайрацда қалкиды. Қоркам, сүмдық нврсе коріп түрмын. Түнгиықтан көл иесі шық ты ... Кеудесіне дейін корінді, шаніы иыгынл күлаиты. Тажал мынау. сояудай еаусактарымен мені нүскайды, зорлі козі тесіп барады. Ж огал. жогал, қүры кет! Ш айтан неме, бір аламды жүттың. сол да жетеді саган! Сеніц



көліннін түбіндебіздіңержүрск майрамиаз сабаз, елшл- деген елгеэек. сүйікті Наііара Суих, лайга кимыіи жотыр! Оны батырглн сен!
Ақжарқым кулегеш: Нс дегсн масқара! Сүмды кай! Жогалуы жаман еді!
Үранды: Көл иесі қанталаган коздерін осы жаққп қадап түр. Бүл тажалдам күтылу үшін қүрмалдык қып. қан тогу керск. Күткар деп жалблрынамыл.
Лқжаркын кулегеш: Ілмиген гполақ күйрық сиырым гана бар. Қүрмалдыққа соны сою керск шыгар...
Кушрдггі шоланнан лайга малынган Наһара Суох  

иіыеады.

Наһара С.уох: Нолем, жылыыа алар емесніні Көлдш түбі кердей караңгы, тастай суық. Наһара Суох беіішара аіптаи олмейім деп, көлден балық аулап жемекші еді. Оймакқайыгым батты да кетті. Ата жауым -  үлыстын үлыгы түбін тссіп койса керек. Көл түбінде үзақ жаттым, кенст Үракды бакеының өйгілі даңгарасының дабылын естіа. балдыр біткенді бырт-бырт үзіп, жарык жалгангл шыга келдім.
Ақж арқы н кулегеш : Міме, сайтанның саиалагы, аруақка айналмайдм бүл! Маган мүндай бандыц кажеті жок, уа, бақсы-екс, қантар кейін коліне. Жатсын түқги ықта түншыгып!
Үранды: ( тагзым ет іп) Кол түбінен кайта шыгу иіайтаннын іс і , сен аруақсы ң, отінем, үлы судын түбіндегі мамықтай балды рга барып шөк, шықка айнал да буга айнал. көбік бол да суға айнал] (Секіріп, мкір са 

лады ).
Наһара Суох: Үранды баксы ага гай. мені жындирың- ның нөкеріне қосыа ал. Іішндеп ен мешкейі болам да. ел біткенді зорезон кын. саган адал кызмет етем.
Үранды: Қажетщ жоқ. Сеысіз де жыным жетерлік. Жоғал. қүры!
Наһара Суохка тақпагын лактырады.
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Наһара Суох: Бсу, нөкеріне косқыц келмесе, мен сені жағакннн алайык да, кол түбіне сүйрсп апярып, түңги- ықтан бір-яқ шыгарайын ( Бақсыны суйрелейді, ол қар 
сыласады ).Vранды: (Кунді Кцлінгг )О И , қятын, баймна қой де!

Ақжарқын кулегеш: Ол о і і д і  байым емес -  яруяк. Маган кпнбейді.
Үранды: Наһара Суох, күнөкар! Шайтанмен ойыама, қагынба, килікпе! Үрім-бүтяқ, эоу-затыцды қорғяймын. толкек қылмя мсні, есіаді жи!
Наһара Суох: Үранды бяксыяу, мені бүл дүннеге өзіқ шлқмрып плдмн ғой. үмыттынба? Енді кайта қуасык ба? Жарайдм! Егер жаксы бақгы екеиіқ рас болса, шойын шортанга айнал да, көл түбіне сүйрсп апар!Уранды: Мен қүдіретімді үнемі қолдана бормеймін.
Наһара Суох: Ворібірснқыръщ бар гой? ()нда тым бол млса бір корсетсиқырыкды. Шойын шортангаайнллгыц келмесе, сүзеген бүклга лйнал да мені муйіздеп ап, та- мүққабір-ақ лақтыр. (Бақсының устіне отырып алады) Беу, шіркін! Жалбыр шдш бақсыга мініи ап, о дүниеге жол тарттым!Тарт, мүніздім!
Үранды: (жалынып) ІІлһлра Суох, ата-бабд дәстүрін торік кылма. үлкеиді сыйлау керек. аяслншы мені!
Наһарч Суох: Ио. дана болган бабалардыц осиетін орындау керек, босатайын сені. Сен енді. Үранды баксы, маган туыс болдың.
Үранды: Оиы калаіі түсіндім?
Наһара Суох: Сеп мені тірілтіп аи, жындарықнық жасагына қостын гой. Жыы дсгенің жолмауыз...
Үранды: Мүнымсн не дегін келеді?
Ниііаро Суох: Сен меыікүнсамыысемізеткстпйдырып түр деймін. Әйтиосе...
ҮрамОы қашып Kemedi.

КцмОі Кулін: Ж лиы мау, мыктылармек неге белдесе бересіц? Here мазактайсың? Ол нттер оиданды үмытпай-ды, бірдс оштерін аладьі.
231



Л аһараСуох: Қорыкпа, Күнді Күліы. Біз кедейлер конпіэ гой. Жакүттардын макалы бар емес пе: «Согыс- тагы гарбаздар қүм астывда калмайды ». Ңорыңпа. үлық пен non жуыр млңда татүмаспаііды. Мешң алжыи олгсн итімнінтерісінебола.оларбір-бірімеи иттей ырылдасып. кеңірдектерін жыртысты.
Ақжарқын кулегеш: Жарқыным. біэдің ігггі оларга теней, күстөколама.
Наһира Суох: Ио. итім үятты еді, үлык пен попка тс- ңеуге бол.майды. Беу, ana белден бір салтатты күйгытып келеді. Пәлі. Жалпакбстқой мынау! Өгіздіцтерісін алуга келс жатка и болар, млеп коямыз деп ек кой.
Ойелінің қц.ииына ^лдгнедеп сыбырлайды. Екеуі тері 

илеуге тріседі. Алшаңдап Жалпақбет шыгады.

Наһара Суох: О у . мырза, жаксы  атаныц үрпагы . амірінініц мүрагсрі, не жаңалык?
Жаяпиқбст: С сн ... Сен сугн кетпедін бе?! Мен сенің кайыгыннын түбін тесіп едім гой?
Наһара Суох: Көрсеңпгі, тірімін гой! Түтіні.мбүркырап. есігім еырқырап. атбанлайтын баканым қплкныи түр.
Жаяпақбет: Сол да бакаи боп па? Қурап калыпты, эрең түр. Жана бакан түргызуга жллкаулыгың жібер менді. Сондыктан гой, омірі кедейсің.
Наһара Суох: Маган байлык керек емес. Өлеөлгенше мына шүбар тал мен жмртык қазаньім агырайды.
Ж алпақбет: Йемене деп көйітіп түрсын? Кемпірге үксап ссіңнен адасқасың гой.
Н аһараСуох: Күнді к үл ік , бар шорамнан тал меы казан алып кел. Ммна конакты сыйлап жіберейін.
Ақжарқын кц.чегеіи: ( Мцрнынан сөйяеп.міңгірлейді) Ляк колмн жок па, өзін бар. Карсыласшій тез окел!
Кунді Кцлін: Лягын бар гой, өзіц окел.
Наһара Суох: Қанда қойып ен? Өкел тез.
Кунді Кулін: Көзін бар гой, озщ де табасын.
Ж алпоқбет : Ақьімак катынды койып калу керек. Жаксылап т»*мпештеп алсан -  жаргак терідей жүмсарып калады.
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Наһара Суох: Лқылды ядам үнемі дүрыс ақыл айтады.
Жалпақбет: Енді калай? Үлыктың үлы жөисіз нэрсе айтушы ма еді, акымақ?!
Н аһараСуох: Мсн жалпы шыдамдымын, бірақ бір күні жарылам. Сонда жалқау қатывды оңдьірмай жаза лаймын... Қайтейін, шыбық пен казанга озім барам да. 

(Буйірдеіі есіктен шубар тал мен тесік казан аяып шы 
гады. Вал тара Сиранның jyecm ui жеңіп.елеңдеп қалады ).

Наһара Суох: ( ІІІыбык пен қазанды урады)Тяйқазан- нан жаратылган жай казаным. Зың-зың! Мәжнүн талдан кесіпалгаи шыбыгым дық-дын,!(Казаннянбір кесек май лы ет алмп, стол үстінс кояды).
Жалпақбет: Әй. бүл ет қайдан шықты? Лдамзаттын. акылдысы, кемеңгері меніқозім тац қап түрммн. (Калан- ды алып қярайды). Tine, кодімгі қазан. Олін тот басқам! Майысқаны бар. Х с , тесік. (ІНыбықты алып тістелсп 

кореді) Tiue, тіпо! Квдімгі тал! Пөлі, сен ялдап түрсың, ештецесі де жок. (Казан мен таяды жерее лақтырып 
тастайды ).

Иаһара Суох: Сыйлы конак. отыр. ет же.
Жалпақбет: Зөлім неме. коз бояп түрсын. бірак меиі - білікті жсрдікбаласын ялдай алмайсың.
Наһара Суох: Әуелі ет ауыз ти.
Жалпакбет: ( Пышагын алып, еттен жей бастаііды ) Дөмді екен! Тамаша! Майлм ет! Жярайды, езім-ак тауы- сайын.
Наһара Суох: Мені казаным қашаи да майлы етпен асыранды.
Жалпақбет: Каланың үсқьінсыз болса да, бірдсқесі бар екен. (Қазанды қайта алыл қарайды) Бүл калай. о? Ғажаи?
Наһара Суох: Бәйбіше, үрағатүсіп, орік вкел, қадірлі қонақты сыйлап жіберейік.
Ақжаркын кулегеш :Сен немене, бәрін бір күндеобып қүртайын деп пе ен? Карай rep, өрік керек бүларга!
Наһара Суох: Бол, окел!
Ақжарқын кулегеш: Крініп түрммн. ( Есінейді).
Наһара Суох: Айттым ғой төзімім таусылды. Бауыз- даймын!
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П ы ш ақ алып. j u p j u h  шашынан цстап т ц р ы п  тала 
еым орып жІбереОі. Ол  суда а тцседі.

Жалпацбет: ІІәлі шынымен бауыздадыцба?
Наһара Суох: Олсін, иттін қызы. Тірілтіп алу маған түкке түрмайды.
Ж аяпақбет: Тірілту? Ол колыннап келе ме?
Наһара Суох: Ммна шыбықпен шықпыртыиалсябол- ды -  тіріліо кетеді.
Жалпаңбет: Куланыс түрсыц, озозіл неме!
Наһара Суох: Ііанбасац қара. ( Шыбықпен әйелін са- 

баііды ) Күнді күлкі жарым-ау. неменеге кергіп жатыр- сыц, жетер іпалжиганық, бар. сиыр сау. түр, тіріл. Ж аны цды қидым саган!
Акжарқын кцлегеш: Ой-буй. сөске болып қалгам-ау! Антүргаы байым тагы да бауыздап тастаган екен гой. Қайтіп жалықпайлы скен? ('нырдык сауыны да болып калыпты (Ш едегін алып. шыгып кетеді).
Жалпақбет: Рас-ей, тірілттің мына көкбетті! Тіріліп кетті. Шыбыгың гажап. Әлде осынын бврі түс пе? Сен. ііаһара Суох сен нетіп... оят мені жылдам.
Наһара Суох: Сені қайтіп оятам?
Жалпақбет: Акымяқ, мен айтпасам, кісі оятуды да білмейсін. НІекемнгн періп қаласың, болды!
Наһари Суох: Асылзадам-ау, шекеңнен неріп калсам. ауырмай ма?
Жалпақбет: Ауырады! Үйы қтамаган екем ғой. Акымақ! Осылаи катты үра ма екен?1
Наһара Суох: Өліц гой « Үр* дегев!
Ж алпақбет: Ақырын гана шертіп калу ксрек қой, шертіп. Үлыктың үлын сақтау керск, сен акымақ соны да түсінбейсін. (Кідіріп барып) С ен ... нет... қазаның мен... анау іпыбыгыңды сат. Алам.
Наһара Суох: Ақылды ядам гой десем, изіқжокты ай- тадыекеисің. Меніцбақуаттүрыи жятқаным -осы  казан мен шыбыктыц арқасы гой.
Жалпақбет: Ақымак. мен саган аыа... өгізді берем.
Наһара Суох: Асыраушыларымнак айрылгым кел мейді.
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Жалпаңбет: Сен оны ... аяма... Тез саудалас! Өгіз аз ба. сиыр берем...
Наһара Суох: Саудаласқим келмейді...
Жа.чпақбет: Сат дейміи, нееіне кергисіц?! Бер маған!
НаһараСуох: Лй, бекзида ай, қинадың-ау. Шыққан тегіңді сыйлагиннан. әкецді смйлигакнан консрмін. бірақ... Жарайды, алілы!
Жалпақбет: Куанттың гон! (Қаланды алып қарайды) Кетігі көц, озі тесік... Тот баскан... Алдап түрсың-ау,суайт!
Наһара Суох: Олай болса, қайтар қазанымдыі Мен мүны сеііің бар байлыгына бсрмеймін!
Жалпиқбгт: Қуын кара, енді бермеймін! Вір сатка- сын -  слудаласпа.
Паһара Суох: Лсмраушммнаы айрылдым-ау! Өкелші коштасып қалийын. ( Қазанды алып, қушақтайды ).
Жалпақбет: Жуғыспа асыл мүлкіме, колыи кір.
Ақжарқын кцлегеш кіреді

Наһара Суох: Қатыа , мен жақа создан үтылыи кап, казан мен шыбықты мырзага сатып жібсрдім.
Ақжаркын кулегеш: Ой, мисыэдүлейі Енді кайтін күн корсміз?! Оз»м тірі түрганда ешкімге дс бермеймін! 

(Алуга цмтылады ) Ьермсймін!
Жалгшқбет: Қарай гор «Бермеймін» деуіи! Енді бүл меніқ мүлкі.м! Қазин да менікі, іпмбык та менікі.
Сауііаласқан «м улкін• алып. тура қашады. Наһара 

Суох пен Лқжаркым ку.чегеш кцлісіп қала бсреді.шымылдық.
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Т о р т і м ш і  к о р т і с

ІІаһара Суох шымылдык алдында Оостары Әйгілі су  
айт жлне Л иі телпгкпен кездесгді.Для тглпек: О у, ІІаһаря Суох. кайда лытыіі барасын?

Иаһара Суох: «Жақсы жігіт бір күи ж аяу, бір күн атта» деген жакүттық мяқялы бар гой. Менікі сол макал- дагыдай, қармагымды Оүгін балык капты.
Әй/ілі суайт: Омсе солай болгай.
Наһара Суох: Мгн бүл күні игі-жақсыллрмен сыбай- ласііын. [Іоптыңайелі ирмаііы шякырыиты. Соган үтлып барам!Лла телпек: Я п ш . бәле тілеп блрасыц гой?
Наһора Суох: Беу, не койітіп түрсың?
Ала телпск: Віліп кой, үлык пен non ботуаласыпты - поптын ойелів балагаттады д р п  геніп үстіцнен шагым айтпак- Соттатып, түрмеге жяитырмпқ.
Әйгілі суайт: Өзінеоэіц абайбол... Дегснмонтяпқыр лыгыңа сенеміэ.
Наһара Суох: Басе! Поптың ойелі мемі гдгыиа қалып сді! Олай болса мси оларды бір шатыстыраймн, нттсй ырылдасып. каскырдай арналыссын.
Кетеді. ІІІымы.ідық ашылады. II on цііінің ш.іы. Ірге 

де қачақты икон. Жуан Софья омнің улкендиінОей са- 
мауырӘан Наһара Суохқа шай қуйып беріп отыр.

Ж уан Софья: Тагы, қадфлі Ііаһара Суох.
Наһара Суох: Ж етер... Ыңгайсыз екен...
Ж уан Софья: Өзщ  тіитен биязы адам скенсіц, жүрт та өсектей береді-ау. Ү я л м а, батылдарга Қүдай да жок.
Наһара Суох: Олай болса күй тагы! Қою шайды жак- сы корем! Үш жыл болды, Таңірім мүндай шайдын сөтін салмагалы. ІІІай орнына кярагяйдыц шаймрын кайна- тып, ащы былл.чык ітем із.
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Ж уан София: Мүндай шайды к;м коршгенгеберебер мсймін. айрыкша кадірлі конақгарга садам. Tan осы қол ыммен губерыатордын взіыс шай күйып бсргенім бар.
Наһара Суох: Неткен ыозік қол! Тегі, Бачыка үзақты күи сшіалайтыи болу керек.
Жуан Софья: Қазір картайды, сипаламайды да. ерке летпейді де.
Наһара Суох: Қүдайыца жақсылап жалбарыы, 1>ачы- ка тагы бамгыдай қүлай сүйетін болады.
Жуан Софья: Сол үшін жалбарынгам жоқ. Сондай зе- рігсм... Шынымды айтсам жалыктырадм. Әбден! ( Наһа 

ра Суохқа қараіі жылжып отырады) Өзіцдей кызулы жігітке жаыасып кстсеы болды сүйек-сүйегімді діріл жайлап, басым айналады... (Наһара Суохца тагы жа 
кындайды. Наһара Суохоны Оуйірден бізбен тцртт кала 
ды. Поптың jue.il ыршып тцсгді).

Ж уан Софья: Ауырттын гой! Не істедіц?
Иаһара Суох: Men соіідай кызбамын, шыдамсызбын. біздей қадалам. Ө. касірет, ай! Күйіп-жаньш барамын! Салқындау үпііы дүға оку керек іпыгар... (Дуга оқиды ) Жар бола кор, Тоңірім, күпокар мопсім тағы да мазалап түр! Тежсмесең сүмдық күнога батармын...
Жуан Софья: Когсрш інім , мен саган немқүрайды карлмаймын. сол үішн Қүдайына шүкір дс. Қоркатын түгі ж оқ, оршіп түрган күмарлыкты тсжемсу керек! Қызуыңды да, қызыгықды да корсет жақын отырып!
Наһара Суох: Әміршжін пйтканына көмсмін де, кай- тейін. (Жақындай беріп, тагы да биім суеып а лады ).
Ж уан Софья: Ауырттың гой! Хайуан!
Корин болмеге тура қашады. Иаһара Суох қапшыгы 

нан маски шыгарып. бурыштагы Ғаисаның бетін ойып 
алып. орнына мае кис ын жапсырады. О л  иконның сыр 
тына тыгылады, бетін маскага тақап.

Жуан Софья: (Ашулы. илба жулба куйі қайта шыга 
ды) Арсыз малай, касистсіз Наһара Суох, сен тегі, меш

237



көп салиыстектің бірі деисіц-ау, лас колыцды жүгіртіп. арымды таптаи! Казір келеді үлык иеи күйеуім, көрсе- теді сага и, жаман немеі (Лина.иі қарап) Қайда кеткен?
Наһара С уох: (Иконның сыртынан) Қүдайдыц күлы Софья!
Ж уан Софья: ( ПІоқынады) Иконга жан бітіп, сейлоп кетксні ме?!
Тиерлеп, цреилене дірілдейді.

Наһара Суох: Беу, тіркіы , Софья! Мен, елемнін омір шісі, carau окпелімін.
Ж уанСофья: Мейірімі кеқ Қүдайым, жалынайын айтшы, нем жақцады?
И аһараСуох: Ж асыч  иолса отызда, олі күиге кысыр сиырдайсыц, балақ жоқ.
Жуан Софья: Мен orau кшаліемеспін... Күйеуім кіналі, оашнің балалы оолгым келеді-ак... Күдіретің күшті гой. жүкті Оолуыма көмектес, кімнен болса да балам болсын!
НаһараСуох: Мен жврдемдессм. Алдммен күыола- рынды мойында.
Жуан Софья: Әлемніқ омірш ісі, сен барін көресіц, бөріы білссің! Күнөсі кои акымақ бір әйелмія. Қнсык моими Кмтристен үлыктьің үлы Балбара Сиранды тартыи длгыы келеді. Үлыктың внелі туралы коп всек тараітым, өлсе екеи деп тілеймін. Жуырда көрші зйслдін сүт толы шелегіие өлі тышкам салып жібердім. Ол менен сүлу, сол үшін жек корсм. Алдыңгы күні княздің үйіне қоиақка бардык, жақсы күтті, алтын рюмкасын үрлап екеттім. Баска да үсақ күноларым толып жатыр...
Наһара Суох: Жетер! Күыоц озге жүрттікінен коп емес. Бала табуыңа мен жордем берем. Қазір үлкен қор- жын алып, ішіие кір де, күйскшң кереуетінін астына тыі ыл. Ол үлык екеуі келіп. сені тепкілер, шыда, үнде- м е... Ыкыранып, кақсар болсаң олесіқ.
Жуан Софья: Қүп болады. айткаіі кецесіңді булжыт- пям орындаймын.
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Жаттшр болмесіне кетеді. Наһара Суох иконның сыр 
тынан сы/алайды. Өлдекімд*рдің дауысын естіп. каита 
тыгылады. Еппен Оасып. Үлық пен Бачыка кіреді.

Бачыка: Қүдайга төубл, осында!
Үлық: Ессптесемізсенімрв. ялдиқ. (Жеңім сыбамады )
Бачыка: (Жеңім сыбамады) Коржыннан суырыа ала-М ЫЗ. • •
Үлық: Залімлі қоржыииаи іпыгармау керск -  үні шық пасын. ЬІэа буыи барады мені! Егер үстімілден шагым айтамыы лесе, кім үрганын корсетеалмайды.
Бачыка: Олай болса, Күдайднн!
Қоржынды алып келеді.

Үлық: Үрейік үшмп кетті ме, сүмырай, үшн шықпай- ды гой. Ииабатты адамдарлың кереуетіиін астына тыгы- лганлм бізсаган көрсетеміз. Бірдецеиі бүлдіргенсің, гон, содан тыгыллеыц.
Бачыка: Мені қорлап, атыма кір жүқтыргың келді гой. Бар сүмдыгың бізге аяи.
Үлық: Отыз омырткацды кақсатып багармыз. Куөц болса, жок! Мя, саган! (Тебеді).
Бачыка: Қүдай кешірер! (Үрады ) Мә. кара!
Үлық: Here үндемейсің, сүмелск, отірік олген боп, артынак шагмм айтпаксын гой?!Оныңнан ештене шык- пайды! Канс, бір рст адамша ойбайлашы! Миырсы. канс! 

(Т сбғді).Бачыка: Күрметтім, сабмр ет, бүл иттіқ расындл да оліп калган піыгар! Бүйрегін түсірген гаыгармыз... Онда бүл...
Үлық: Оз басмм бүйрекке тепкем жок, мен сакпын. кемен гынатынын білем гой. Мен ауелі байкап иллым. Содан сон тептім.
Б ачы ка: Ө т ір ік , коздеуге мүршаң болған ж оқ. Шіреніп түрын дол бүйрскке тепкен сен.
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Ү.чық: Согып түрсын өтірікті! Көрдім ғой. секіріп келіл калай тепкенінді. Сен.бүйреккетсиксн сен! (Қор  
жын қозеаяады).

Бачыка: Сүмдар елмейді! Қоржыпда жатып-ак бізді толкек кылмақшы, корқытпақшы оэімше. Ж ок. кекссі, біз мүны жақсылап түрып жазалауыммз керек! Соқ, 
Н М ІІ

Бачыка: Күдай бізге жар болсын! (Е кеуі де тепкі- 
лейді. кемет гйелдің шьіңгыреамы ест іледі) Токта! Мүнда айел бар гнякты!

Үлық: Наһара Суохты білмеуші ме едің? Әйелте ты - кгьфып. бізді малақтаи жатыр. СокІ
Бачыка: Ә . қу түлкі, салаймңдм тарткьізаймн саган. 

(Жугіріп кеп тебеді. Ойел жыламсыраи бақырады ).
Бачыка: Тоқта, мынау шыңгырып жаткам менің Со- пушам гой. Сонечка! Соның дауысы бүл! Ьүляй басқа ешкім бакыра алмайды.Үлык: Қадірменді әкетай-ау. сен тегі. іпатасып түрсың! Вүл Наһара Суох қой, еенің пйе.ііңнің дауысын салып, бізді талкек кып түрған! Қане, қатырып түрып тагы бір соғып жіберейін!
Бачыка: Каме, кел!

Жугіріп кеп бірім бірім тебеді. Оііел уні өшеді.

И аһара Суох: Мен қүэыры күшті қүдяйммн, Наһара Суох сүйікті пендем. оыы сабалагыларың келгенін білем! Сондыктан да каһар токтім сендерге. Енді коржыннын аузын шеіпіңдрр!
Ғ.кеуі асыгып қоржынды шешеді. Сафьяны корт, ее 

me pi шыгаОы.

Бачыка: Ж ар бола гор. Жират к ян. Жан жетпесш -  (Софьям! ( ПІоқымады).
Үлық: Моссаган!
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Софья: (Ентіге тыныстип ) Ой ой. сыркырап on рады! Өлтіре жалдадындар гой, буаз шайтан, маймак анг- ырөнксй! Қабырі-амды кирагтыцдар!
Наһара Суох: Күлайл ын қүлы Софья, сөйлеуші бит мл! Қасқырбоп үлы, ауырғаның, басылыи, қабырған жазы лиды!
Ж уан Софья қасқыр боп улиды.

Наһаро Суох: А л . енді, ынжык кү.тлар. Қүдайлыи қүлы Софьины бол месте аилрып, кереуеттід астына та- старда қарга боп қаркылданд&р. Содан сон тізсрлеи түрындлр, сөйткекде күнөлармнды кешуім мүмкін.
Үлық пем Ваныка қиреаши қарқылдап. Ж уан Софья 

ны бөлмесіне ікетеді. Наһара Суох иконның еыртынан 
шыгаОы

Наһора Суох: Қүдайдыц күлдары болашақта да осы- лай спыиындар, ессіз слгезсктікиен орындаңдар айтка- нын! Омнн!
( Кетеді). Үшіиші болім

Б+сіншІ корініс

Шымылдық алдынан ыстықта - жазды карсы ала 
тын кымыз тоиында журген жергілікті тцргындар 
отеді

Үлық: Бойбшіс, бүл тойгл біраз шыгындалдык. тек окіыбе, бүрсігүні борін тегін шөп шабуга иілқырамыз іпыгыннын орны толады.
Байбарылах: Қүдайдын қүдіреті.мен біз алі кыргын найди табамыз... қаитаГіды влі жүрттегін шабымга... У уй. түла бойым қакслтын барады! Контеы окей үшкіргсн жок. белім тагы ауырып жүр! Лй, ауырады!
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Үлық лйеліне лрлеме қарайды. Бачыка келеді. III е 
кесін таңып алеам.

Бачы ка: Кеше твуір қыдырып ем. коііяқтн сілтеп жібсрсем керек, басым шелектегі судий шайкалып түр! Каз алдымдя алакандарын жаймп can, піяйтандяр үпімп ж үр ... Күном жок! Күном жоқ! (Шоңымады).

Балбара Сирам кіреді.Артында попадья

Ж алпақбет: Мен бүгін оларды моз мейрам кылам! Бүгін змніц күнім! Данқым шыглтын сот.
Ж уан Софья: Күдай жар болсыіі саган. Петрушка! Іс көрсететін кезің келді.
Ғ.кеуіне қылама қарап. Қың/ары Кзтрис келеді

Котрис: Меніцмекелі байыма жлрмасын. пошідьянык. есі шыгын кетшті! Тока, бөлем!
Журт өтіп жатады.Соңынан аспан/а алақтап Үрам 

ды бақсы шыгады.

Үрамды: Солай скси - со.тгүстіктен кара бүлт қаптап келеді. Эвенктің блқсысы мен Внлюйдіц баксысы күш сыыасқалы жатқаы болар... Мейлі. қырмлыса береіи! Бірін-бірі қүртса. жалгыа үлы баксы болып мен калам...Ш Ы М Ы Л Д Ы Қ .
I l lымылдық ашылады. Қайыңдар. ба/амдар. Той бас 

талар уел. Байбарылах. Балбара Сирам жэмс Клтрис 
шыгады

Байбарылах: Поптмн катынмн кара, ак койлск кніп ап, тотыдай таранлды! Лкымлк. осындагы елдін ен сүлу- ы.мын деп ойлап жүр-ау.
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Кэтрис: Ив, бөріне шекеден карайды! СонқоЙын кара вліиің!
!>а и fin рылах: Үлде мси бүлдесін айтасып ба?.. Маган жету кайда! Мсн киіне білем. ол міне! Он саусагым тол- ган жүзік жене борі алтын!
Кэтрис: Мсніңетігімдегі күмісайылбастъщқүны бір ат!
Байбарылах: Келінім-ау, сен жан біткениінсүлуы 6о- лар едің, әтген мойнын қисьік. бауыздалган үйректің мойнындай.Кэгариг.-Орине.мен сенщ ен.гүл*к бвлада теңеместн. Ол күтікке үксап, попадьянып етегін піскелеп жүр.
Баибарылах: Үлыысеніеркінсітіп жіберген, қаиагат- сыз қаншық. жайылайын деген екенсіц. Лйтяйын ваіне, сені бір сілкілеп алсын (Кетеді).
Кэтрис: Үлыктыц катыны болгян кайтейін! Соган да мактанагықба?! Жуан Софья болел поптын катынымын деп квкиді. Мақтансам, менін дс күйеуім блйдын үлы. Мен аққүблмын, сендср қараторыеындар. Магян жету Камда сендерге?!
Наһара Суох кірсді.

Наһара Суох: Селемет пс, жас бикеш!
Кэтрис: Иілме. суайт! Тегі, тагы бір сүмдық ойлап түрсыц гой! Семен іпыгады!
Иаһара Суах: Олай деме, күнв болады. қулы ксүм- дыкты олдекашан үмыткам.
Кэтрис: Сену қпын екен. Вүгінгі тойдын ілырқын бүзатын шыгарсын. (Наһара Суох кстугс ыңсаіхланады ). Токта. бллырак көзім! Вері кел.
Наһара Суох: Бикеш бүйырса, дврмен бар м а ... Не калайсын менен?
Кэтрис: (Алтын теңгс корсстсді) Мынау алтын тенге толық империал -  он сом, не болгъш келе ме?
Иаһара Суох: Игілікті іске болса, куп на кабылдай- мын.

243



Kjm puc: Үлык пен поптыц вйвді тым көкіи кетінті. ОсыидагыныненсонқойымыздепойлайлыІСен коп жер- де болдыц, кои кордіц, айтпіы, аиалардың қызганыштан іштері жарылу үшіы қалай киінсем екеа?
Наһара Суох: Орине. мен көпті кордім. Саган айтарым -  үлкен шевділердің ойслдсрінше киін, опа-далап жақ, касыңды кыр, соыда саған жан жстпейді!
Kjm puc: Қаладагы шсиді мырзллардыц санқой катын- дарындан бола алам ба?! Олар бастан аяқ жібек пен бар кыт киеді гой.
Наһара Суох: Қателссесің, қалір жібек сән емес. Ол бикештер губернатордын балына тыржаланаш келеді, үстерінде жсндл юбкасы ғана болады.
Kjm puc: Ой, оңбагаи! Не аіітып түрсыц? Сені тыңда- сам, елгс күлкі болармын. Ақылынды дқымакқа айт!
П а һ а р а С уох:Сол бикештерді оа козіммен көріп, сүйсінгешм бар. Әрмне, орталыктан іпалгайдаіы бикеш тср саган күлуі ыүмкін, сен оларга түкіріп қой, но, но түкір. Онда окыган, озык бикештер түрады, оларга күлген адамныцоаі акымақ. Соцгы үлгімен өз қалауыц- ша кнш. Кімнін шаруасы барсенде?
К эт рис:Өрм м , мен соңгы үлгімен киінерем... бірак.. ыңгайсыз... Қалай еді олгі... Қой, күрысым! Сүрауга да үят!
Ііаһара Суох: Сүра, ол күна емес.
Kjm puc: Білікті мырзалардың айелдері тонга жарты- лай жалацаш келеді дейсін бе?
Наһара Суох: Тііггі шенеуніктср мен сенаторлардыц өйелдері де жартылай жалацаш келеді. Мүны император дыңөзі қолдап. бикештерді мактапты.
Kjm puc: Қарай гор! Ягни, оларды күнкелбетті патша- нынозі мақтаган гой?!
Ниһара Суох: Мақтағян, ол анык! Оган өте үнанты сүлулыкты жасырып керегі не? Онын үстінс бикештер бсттерін агартыи, қастарын карайтып бояйды, та.макта- рына, иықтарына меқ жансырады...
Kjm puc: Керемет! Олар немен боянлды?
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Паһара Суох: Еріндсрі мен моймндарым қаздькцтйба- нымев боянды...
Kjrnpuc: Жлксы бүл қолда бар! Тагы немене ед і... Ив, қагты кайтеді?
ПаһараСуох:Ө , кас па? Қ а с .. .  И-и и . . .  Үмытып калмппыы... Есіме түсті -  комірмем боямды, көмірмен.
Kjm puc: Ол да осыішян табыладыі Табамыз комірді! Б<ггті немей бояйды?
Иаһара: Бет дейм ісін ... бет... ә, түсті есіме! Бетті, еряие, үнмсн бояйды, арпанық үнымен...
Кэтрис: Бізде үи да бар... Сен бірак алдан түрГан жок- сын ба? Байқа. ийтпесе алтын тещх» саган жок.
Наһаро Суох: Коксйімде алтын тенге түрганда алда- майммн. Егер бізде бір сауатты бмкеш соцгы үлгімен кнінсрболса борі кайран қаларсді! Кезі каракты. ақыл- ды адямныц блрі оган тагзым етіа. имандасып, гыйлап жҮРвр еді. Содан сон өздері де жеціл киінуге кошер еді. Осірссе бүл жастарга үиар еді.
Kjmpuc: Жендл киінгсн патша агзамныцозінедс үнай- ды екен-ау? Ол соларды қолдайды дейсің бе?
Наһара Суох: Патшаоларды қолдамақтүгілі.сыйлық та береді.
Кэтрис: Солай де!.. Рахмет! (Қуанып кетеді).
Наһара Суох: Бикеш, уәделескен теңген қайда? Империя лым меиін?
Kjm puc: Артынан.. кейін... ей. жарайды, ма!
Тсңгені шалгынга лақтырады. Иаһара жцрелеп, іздеу 

гс кіріседі. Жа.іпақбет пем Жуан Софья келеді.

Жуан Софья: ( Наһара Суохты аңгармайды, қылымси 
сойлсп ) Ж оқ, I Іетрупіка, ойелің сүлу ма деймін, айтшы?

Жалпақбет: Қлйдагы сүлулық? Беті сиырдыц таба- нындай.
Жуан Софья: Бірақ ол аққүба емес ие?
Жалпақбет: Кайыннын қабыгындай-ақ, бірак салақ.
Жуан Софья: Доли шыгар, тентек пе?

2-15



Жалпақбет: Долы лы гыбірбасыыажетерлік. Мыстан кемиірдей ыскырып түр.
Жуан Софья: Қызгаишақ емес ие?
Жалпакбет: Меыі агагатан қызғануға бар. Қызганам деп, жуырда қүдагымды шайнаи тастады.
Жуан Софья: Бркек емеспісің? Өйеліңе қүлагьшды тістетіп коямысыи.?
Жалпақбет: Өзім де қонжиттым ауыздаіі, ссііі бірдеы жиып алды.
Ж уан Софья: Бүл міне, еркектіқ ісі! Қүдай саган жар болсыа!
Наһара С.уох тушкіреді. Ж уан Софья баиқап қа.иіды.

Жуан Софья: Мына дінсіз алдымнан шықтьі гой! Күдай, озіц сакта!
Наһара С у о х қ а  ызбарлана қарап, иы іы н қиқаң  

ет кізіп. иіыгып кетеді.

Жалпақбет: ( Кемет ІІаһара Суохты басып кетеді) Қаргыс отқыр кәззап, не тіміскілеп жүрсің?
Наһара Суох: Бекзадамысьщ? Ойелімді жогалтты.м, ізін суытиай іздеп колем, бөгет болма!
Жалпацбст: Сеніц можантопай қатыныцды кім үрлауы мүмкін? Сен мснің сиырларымды кайтар! Өкел. тез! Тесік қазанық мон ала шыбыгынды ал! Әкет, көргім де келмейді!
Наһара Суох: (Қолын иіапалақтап) Тамаша гой! Сол жак қасым кышып еді осынмқ қуанышм екен гой! Бек- ладам. сен шьшымен асыл мүліктерімді қайтарғалм түрсың ба?
Жалпақбет: (Жцдырыгын ті/йіп)Сен кылжақтама, мелі алдай алмайсын. М ына бүзаубасты бүрыы коріп пе едіқ?
НаһароСуох: Жүдырыгыңды тартеақты. Үятық бары» айтып мактап түрмыы гой, оксцетартқан әділсіц, ол геніңтуабітксн касиетід. Ал енді меніңасыл мүлікіерімді тсзірек қайтар!
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Жалпақбет: Ш іркш кщ  асыл мүлкі! Согасмц, суайт! Ала шыбыгың мсн тссік калан ынды сабадым-сабадым. сен пйтқандаіі майлы ет емес, казанның тоты түсті, шы- быгыцсыыип қалды! Алаяқ, суайтсыц сенІСяган кандай сойыл сай.іап келгенімді кардіцбе? (Ж еңін сыбанады ).
Наһара Суох: Ой, ой, бетилды бакырма! Сикырлы сваді сыбмрлап жіберуді үмытып кеткесің гой.
Жал пақбет: I Іе көкітіп түрсың. ей? Снқырлы окііңді мен үмытым кетіппш. Сыбырлагам жоқ... Tape үмытыгшын.'
Наһара Суох: ( ІИалеыта тцкіріп) Моссаган! Қымба- тымды арэанга алы п. енді мүқаткыц келеді, ол шіркжлерің анау• мынау емес, гүмдык ақылды г о й . .. Өзің магаи үмтыласыц кеп, қожама үксап айі-айлайсың! Казір қайтар заттарымды!
Жалпақбет: Карай гөр. бердің бе, енді алақаныцды жая бер.
Наһари Суох: Бермесев, сені рулы елге ошкере қылам!
Жа.тақбгт: Қүтырма! Айгайлама, агаиыы! Қааан қазаи гой, дегеимеи қүішясы бар...
Наһара Суох: Ендсше неге онымен сыпаны сөйлес- пейсщ?.. Өнпмені догар да, қайтар!
Ж алпақбгт :О н . . .  бірак... ана... нені...
Наһара Суох:Сеи  мені. бекзада. ренжіттің, мен сені жек көрсм!
ЖалпақОет: Сен мені мдзақтамя... одан да ана неміокел...
Ақжаркын ку.гегеш шыгып.Жалпакбеткеумтылады.

Ақжарқым кулегеш: Түстін 6е колга, арсыз суайт, ллаяқ! Кайтар казанымызды! С іл ім т ік  сиырларынды вкет!
Жалпақбет: Бүгін сендерге не болгаи?.. Маган жар- масасындар... бүл не гоп ... Kivp нетіп. неніп месіы... ар лан десецдер... кетейіы... Тагы бір сиыр берем... неге дйгайлайсықдар?!
Ақжарқын кулегеш: Н с, не дегеніңді к о й ... Сайтаіі алсын! Іііыбыгым мен қалаыымды қайтар!
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Наһара Суох: Қымбаттым. мыняндан той үстінде ий- гайляма. ыңғайсыз боляр. Жас мырзамеи кейін де есесс* гес* жатармыз.
Жалпакбет: Міяе, лүрыс. немев... қүтырып... (Тел 

кетеді).
НаһараСуох: (Соңынан) А л . сақтан! Еиді мягаи бір ауыз қарсы соіілесец, қпзаиыиды тартыи алам, үктыңба?!
Кедейлер шыгады. Араларымда Әйгілі cyaitm пен Ала 

тел пек бар.

Өйіілі суийт: Сомсіз, норсіз неткен тон! Нүрын мүидаіі болмаушы еді. Ертеде, жас күнімле ертепдой Жергетайдыд тойында болып едЫ. Нягыз той дои сонм айт! 99 огіз оой лык! Думапнын кызган шаі ындаана дүішеденсол дүнисиі билеп отырған қүрметгі ақ мырлнның жеті кылы келді.
Үранды: Кудандан да, шайтаниаы да корықпайды, бүгаи бэрібір.У.іыК-' Ш ал. сен баксысыц гой, жындарынды үйіріп ал да, карта бүзыкты.
Үрамды: Салммы күптті сүмнын. Вірнеше рет күртуга тмрыстым, конбейді. Бірде қасқырга айналыи, үйіне дейін пкшслеп куып бардым... Қыратқа шықканда карасям, үйін коргасындай зілмауыр түман күрсаа алыпты -  ештенені ажыратаалмадым. Жаркабақта түрмп ызадан жарылардай үлмдым келіп, көзіме корінбей-ак койды. Қиын ядам бүл!
Үлы қ: Вүл иттің баласын жебеп жүрген жогаргы дүннеде біреу бар шыгар?
Жалпакбет: Ш ал, сен аюга айнал да озін талап таста.
Үранды: Колдан келмейді, ол деген қпын. үзак нзрсе...
Үлық: «Балтамеы тяба ллмағянлы ақмлмсн аларсың* деген бар той. Қазір ойыма келіп түр. Ш іркін ...
Пччыка келеді. Үранды бақсыеа қаһарлама танеді. 

Пул да қарсы басады. Қаргы қарап турысады да екеуі де 
бірден сырт аймалыеады.
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Бачыка: (Үлы ққа) Мина шантанный, малайы. суме лек ит не деп ырылдаи тур?
Үлық: Сен мүиы кекетпе. Бүл корі баксы, бір кора жынды баскарады.
Бачыка: Қүдай му мы бәрібір жазалнйды. Сикыршы- лыгы үшін бул кара табада тыжгырыляды!
Үлық: Корқыта беріцдер, бірак, біз жақуттар. баксы лирымызды қүрметтсйміз...
Бачыка: Алаяқ бул. даңгырасын тартмп ап, ортеп жіберу керек!
Үлық: Ккі діннің окілі -  озара каржаспяңдар. Бүл жвнінде біэде макал бар: «Таз бір-бірініп басы нам бит карайды». Одан да момілеге келейік. бүгін калайда На- һара Суохты ел алдында масқара кылу керек.
Бачыка: Ж оқ, жоқ. Мен казір бул баксыны кара суга шоцқайтам. Ой, Үранды шал, бері кел!
Баксы жақымдайды. Бачыка айбат шегсді. Бірақ op 

нынан қоаеалмайды.

Бачыка: Қарни, мен сені сумдык сыйлаймын. Журт арқилы кауесст айтса, сенбе оларға.
Үранды: Руластарым мен гуралы жаман айтмп корген жок. Ренжіткен де емес.
Бачыка: Ата, мен сен жайында тек жақсы создер ай- тамын. Бірак, сеніңзікірсалганыңа копакы -бірбүзау! Маган мүлдем мардымсыэ толейді, журт Кудайын умыта бастады, бул деген масқара!
Үранды: Мен де алим, сен дв алясың. Борі де алады, кур қалыи жаткан ешкім жок.
Бачыка: Сен взінлі ойлай берме, маган да үлес калдыр. Күнә болады!Ураном: Сом ің Кудайын да меніқиірімсиякты жалма- уыз екен гой... Қайсыныңтоуірекеніиажыратыи кор..,У'лык: Шалдар-яу, коймңдар... Үіпеуміздің де кегіміа Наһара Суохта емес не, соны ақылдасайык та. Ортақ жа- уымыз сол гой.
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Үранды: Лтама қарақшыны! Мсіі оны күн сайын етке тойдырып түратын боддым...
Бачыка: Мен ол діысізді кяймаган сағызга тогытып алар ем. Қүдайым өзі кепіірсін! ( Шоқьінады ).
Үлық: Нлһара Суохтыи сендердің, жордемдеріи,сіз-ак екі олімнен тірілгеыі елгеаяи. >1гни, ол қазірелес, аруак.
Үранды: Елесін баксы гана мдыратады.
Бачыка: Сиқыршыляр мсн қүбыжықтарды шірксу зацы бойынша өртсу керек.У.іык.Өртоуге хакымыз жоқ. Былай істеу керек. ( Барі 

аула к кетіседі. ІІ .С уо х , К.Кулін. М  ыччыкаһан. ЭЯлргл- 
сэ келеді. Н .С уох шекесінебцқаның муіилін тацып алып 
ты. Бачыка буларды корген соң кепи п калаӘы).

Ала телпек: Наһара Суох, шекеқе мүйіз байлап ал- ғаның но?
Акжарқын куяегеш: Дүшианға взіқ күрых бересің... О н і қүбыжық, «лес деп жазғыруы мүмкін.
Наһара Суох: Дөрменсіз жалган Үранды бақсы сиик ты меиш мүйізім де жолган мүйіз, әншейін қызык үшін.
Үранды бақсы келеді.

Үранды: О н  бақсымен ойнама!
Наһара Суох: Блқсылар өзара жауласып жүрсді деп естуші ем, бітісиес жауық мсымін гой -  бүкага айнал да, кел, сүэісші. Ж еңсец, жолыңдьі кия кеспейтш болам.
Ала телпек: Үлы бақсы екенің рас болса. сиқырыхды жүртка бір керсстші...
Наһара Суох: Бүқадай мөнірси, торт тагам дан, басы н түкырта баксы га тенеді.
Әйгілі суаит: Баягыда бақсылар бүқага ай налы и бір-бірімен жүлқысып жатушы еді. Мүйізге мүйіз! Тіске тіс!
Үранды: Наһара Суох есінді ж и ... Керекболса, өгізімді берейін.
Паһара Суох: Уа. халайык, естідіцдер ме? Бүрын баксы бізден плушы еді, енді бақсының огізін біз де жеп корсйік!
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А.Ч1 тялпск: Қарыздыц кайтқаыы лезімі
Үранды: Вақсыыы толкек қылмақсыкдяр ма? Попты қүдай коріп табмнасыидар, ол сендерді алдап жүр. Қүдайды ойдан шыгаргаы, аспанда ештеқе жок!
Бачыка келеді.

Бачыка: Ә, Қүдайсыз! Қүдайды даттап түрмысыц?! Қяргыс атқыр лацғмранных күлплрпіягын шмгараймн!
Үранды: Меи сенін кресінді жүлып алып, піалтмкқа бірақ үрлм!
Үлыстың Үлыгы кслсді.

Үлық: Қадірлі поп, баксы екеуің бір агаштын. жемісі смессіңдер ме?! Несіне жянжллдасяоындяр?! Ү ялсл цдаршы!
Бачы ка: Қазір пііркеуге барам да, каргаймын сен мажусиді!
Үранды: Men киелі бойтерегіме барып, каһарлы пүтта- рыма іпагым айтам!Үлық: Сендсрді Қүдай да жөніч* салмайды екен.
Поп пен баксы екі жаққа кетеді. Бийбарылох пен 

Жуан София кслсді.Соңдарында Қыңгары Клтрис. тунде 
жатарда киетін коилек. қасын куйелеген, бетіне цн 
жаққан, срні шиедеіл қылыл.

Наһара: Тамашаляқыздар, жас бикега соңгы үлгімен киініп келіпті!
Қыңгара Клтрис қылымси қалады.

Байбарылах: Үит-яй. масқара-ай! Бізді жүртка таба ңылу үшін осылай киініп келіч>н гой.
Ж уан София: Кэтрис жарайсың! Таысандыр борін! Кел, билейік!Сүлу бикега-айі
Кэтрис: Сүлу бикеш-а-ай! (Попадъямен билейді).
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Уды*: Тагы номе, жялаңапі билеп жүр! ІІІакыр күйе- уія!
Ж уан София: Жарайсыц, Котрис!
Байбарылах: Мына оумесерді өдейі желіктіріп түр!Уды*: Крлінніқтүрін кара! Блйгүс балам-ан! Маскара гой мынау!
Кэтрис: Сокыр тышкян, мигмп мылжыңдар! Модсни етті келінге мактанудың орныма, бейшаралар, тістерінді яқснтасыңдир. Ііртррбургта патшаныңтойына да маржа- бйтты хамымдлросылай киініп келеді! Шалгайда жаткан байгүстар. оны сендер білупіі ме едіңдер?!
Байбарылах: Арсыэ-ай! Д рн рсіы  жалацппітап алып, рркектердің алдында ойкастяуыи!
Үлы қ: Елдін ең күрметті адамы - мені де ыаскяра қылды-ау!
Ж уан Софья: Кэтрис, жарыгым, жүрші өрлі-берлі! Мына қ&лпында каыдай сүлусын!
Клтрис: Мсн сені бес саусақтай білем кылганыштан жарылгалы түрсың!
Үлық: ИІыбық сынганша сабау кррек бүл арсызды. Шыбык оксліңдор! Шыбык!
Колында шубор талы бар. Жалпақбет кгледі.

Жалпақбет: Оке, міне шыбык!
Үлық: Валам озі рлгрзок  екен-ау!
Жалпақбет: (Оке шеиіесіне) Сендер нетіп... Саспац- дар... Қазір сеадерге той кврсетрм!
Н а һ а ра С уох:Жялиақбет тегін адам ем ес... Қазір, жүртты қыран-топан кылады бүл!
Ж уан Софья: Ақымақсың Наһара Суох, мүнық аты Жалпақбетрмес, Петрушка.
Ж алпиқбет: Достарым, менде бір тамаша зат бар, одейі р ш к ім г р  кврсртнрй к е л д ім .
Үлық: Біздіцру ржслдрн-ақ. күтдарыган ру. Тамапіа заттар да. жүйрік аттар да ток біздо болады.
Байбарылах: Балам, қымбат мүлкін болса жогалтып алма, багасмн келістіріп түрып гат.
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Жалпиқбет: (Шешесіме) Ол изімізге керек болады.
БииОары.иіх: Баллманымсол!Әке-шешесін осте үмыт- плйды.
Жалпақбет: (11Іыбы/ын жоеары көтгріп у Мынау игүбар талды коріи түрсыңдар гой?
Үлы қ: Үлым, ссы мына талды кымбат мүлкім деп түрмысын?
Ж алпақбст : Бүл сиқырлм талі Мен қазір өкемнін тойга мініп келген ойгілі түлпарыы бауыэдаймын. Содлн соң осы талды ң квмегімен тірілтіп алам. Бір-ак осқылап жіберсем болды! Егератыңды қнмасян. оэінді ақ бауыл дайын. ламатында тірілтіп алам.
Үлық: Байгүг балам жынданыпты. Онелі дс, озі де! Ексуін де блйлап тастау керек!
Жалпақбст пышагым алып экесінецмтылады.Жцрт 

оны цстап алып. байлап тастайды.

Ж алпақбст: ІП ете, гаешетай!
Байбарылах: Балама тиісупіі болмацдмр! Балам, не болды саган? Неге байлайсыңдар? Лздап калжындады, онда түрган небар? Шалым алжыган. баласыныңдзіліы түсінбейді.
Бачыка келгді. M ac.

Бачыка: Уа, жарандир. сизіме қүлақтүріцдер! {Жцрт 
тынышталады ) Жана мен Күдаіімен сойлестім. Бүгш сөскеде акырзлман орнайды, Қүдай солаіі үйгарыш ы!

Жцрт аң таң.

Үлық: Неайтыи түрсың, окей-ау?
Бачыка: Ио, ио, сөлден кейін ақырзаман орнайды. Омин!
Үлық: Тоңірім-ау, жсрдеі і бартіршілік күри ма, шы- нымея?

253



Б а чы ка: У а , Күдайдын қүлдары , мен сендорді кунокор болмауга оқыткам. яйтқанима конбсдждер! Дегеымен саспацдар, Қүдайдың өзі уоде берді. менің кресімді сүйгендсрді тірі қалдырадм.
Үлық: Әкей, крссіцді әуелі маган сүйгіз. Дос едік қой. Алтын берем, елтірі берем.
Ж уан Софья: (Үлықты и терт ) Әуелі мен сүйем!
Баибарылах: Мені де үмытиа, окей!
Кэтрис: Экей ау, мен Оүлардан гөрі жаепын гой.
Bjpt к pec пи сукие умтылш)ы. Лбыр сабыр. jUt-лдер бірі 

6ipt шаштан тартқылайды.

Бачыка: Тоқтандар! Оннаи аіітам! (Куледі).
Үлық: Ойнайтын мезгілді тапкан скенсік. сүмырай! Мүнық үшін жауан бересің!
Ж уан Софья: Тагы да сүріне мае! Сакалынды жүлам! Қүданды мазак кыласың ба, ол саган әлі көрсетеді!
Бачыка: Қүдай ж ок, ол тю-тю, жоқ.
Жцрт тына қалады.Аң таң.

Наһара Суох: У а, халанық, поптың созін сстідіндер гой?
Лла телпек: Қүдай жок дсді!
Наһ.ара Суох: Қүдай жоқ болса, оркім аз басын озі ой- ласын!
Бачыка: Күном жок, күнвм жок! Күдай кеіппейді...Ссндер мнсыз дүлейсіқдср гой, сендер ойлана алмай- сыцдар, оіілануга болмайды. Сендер үтпін Қүдай ойла- нады! Ворін. Қүдайга қүлшылық етіндер! Күдай. озіц жар бол! Неге міножат етпейсіңдер?!
Ә.гОене Оеп былдырлай бастайды.

Үлық: Бүл діисіз! Ошіріңдер үнін!
!>.»рі попты қуады.
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Ақжарқын кулегеш: Мартебелі мырзаляр бүгін баега- рынаи йймрилып калыптм гой.
Үранды бақсы кіреді.

Үлық: Уа, қаііырымды халайык! Осынын борі азазіл Ниһара Суохтың кесірінеи! Кардіцдер гой. шекесіндегі мүйіэін!
Дауыстар: Рагыыда да мүйіз! Бүгаы бірдеце болган шыгар. Иа. ио, қырсықан!
Үлық: Борі осы сүмнын, қырсыгыиак... Мүйіз шайтан - да гана болады!
Бачыка: Қүднй атымен ант етейін! Бүл шындық! На- һнра Суох -  шайтан!
Үранды: IIou бүл жолы илдаган жоқ! Ио, Ііаһара Суох -  шайтан! Мсн чүыы жынга айналдырып жібергсм!
Үлық: Уа, кайырымдм халайык, естідіңдер ме? ІІаһа- ра Суох елес, мүны поп та, баксы да растап түр! Балам, Петрушка, сев қарулысың гой, байлаи таста мынаны.
Жалпақбвм: Байлауга болады ( Н аһара Суохқа жетіп 

кеясді).
Наһара Суох: Сеы мешц снкырлы қазанымды кайда қүрттың? Уодені үмыттын ба?
Жалпақбет: Кешір. үмытып кетіпшн! Ж ок, мен На- һара Суохты байлпмаймын!
Үяық: Неге?
Ж алпақбет : Наһара Суох -  менін досым. Әйтпесе қазаны... нетіп... Ж ок, жоқмен банламаймын. Вгербіреу байлаймын десе, ісі менімеи болсын!
Жеңім сыбамады. А.чеа Ала те.чпгк шыгады.

Ала телпек: Сіздер. мортебслі мырзалар. Наһара Су- охка ауыр күнэтақтыцыздар. Наһара Суох та. баскамыз да шокынган жүртпыз, бір Күдайга табынамыз. Мүны Қүдай жолымеи жазалау керек.
Бачыка: Ухреуи сопың. міне!
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Ала телпек: Шіркеу ілімінің айтуынша, шайтаыдар крегтон қорқяды. Әкей, сіз Ііаһлра Суохты креспен шо- қынлырыцыл, мүнык кім екені сонда көрінеді.
Дауы с: Міне, дүрыс! Шоқыыдыр! ІІІокыіідыр!
Бачыка: Ив. ив! Несі бар, көройін.
Наһара Суохт ы  креспем шоқындырады, ол өледі, 

жцрт аң-таң.

Үлық: Көрдіндер мо?! Қудайдың күдіретінде піек жок! Лқыры Наһаря Суохты жазалады!
Бачыка: (Өзіне) Қүдайыма, озім де күдіктеііе бястап е м ... Бар екен го й ... (Дауыстаи. У а , халайық! Бүл -  гажап! Әйгілі күнәкар Наһара Суохка Күдайдың жяза- сы жетті! (Өндетіп ) Данқың артсын, Жараткан!
Үранды: (Ж елкесін қасы п)  Мсыінше, Қүдай емес, жындар жонді мүны...У.»ы*: Күдай күлы можусилер... Ө, иө. можусилер, аз дап Қүдяйіа да тдбынатыидяр... Корсеткен галямяты үшін Күлайға да табыняйық, жындарга да рахмет айтайық!
Ақж арқы н кулегеш : ( Балтара Сираиды ОуііірОен 

т у р п и п  ) Соті келді, капы калма. Лтыцды шыгарар жер -  осы ... Досынды ана сикырлы талмен...
ЖалпақЛет: Ө , ия! Ү мытыіі кетіипін гой! Хяляйық мон қаэір Ііаһара Суохты  тірілтем! Мыыа талды кордіцдер рой! Бүл сиқырлы тал! Қүдіретін қазір борщ де коресіңдер (Наһара Суохты періп қалаОы. Ол атып 

тцрады ).
Журт: Рас тірілді!
Ақжарқын кулегеш: Тірілді тагы!
Ала телпек: Рас тірілдіі (А қж арқы н кулегеш  ті 

суйеді).
Өйгі.и суайт: Мүндай да боляды! Бүл оңлй шаруя! Біз, кедсйлер, күиде оліп тірілеміз.
Баилар унсіл қалады.

256



Н аһара С у о х :  М ы рзалар. сеыдер меиі үш рет олгірдіңдер, мен үш рст тірілдім. ІІешс рот олтірсенлер, мен сонша рет тірілем. Күлкі өлмейді, мсн дс олмеймін!
Ү н си  көріміс. Ылага булыгып байлар тцр. кедеһлер 

кі/лкілерін элер тиюда.



Лаша Табукашвялм
А Р М А Н Ы М Н Ы Ң  А Қ  Қ Ү С Ы

( Екі бөлімді пьеса )Қатысушылар:
Р ем  М хеидзе - филология факультетініқстуденті 
Нинико -  архитектура факультет!нін студенті 
Елемэ -  Резон ьіқожесі
Бадри. Гела -  студенттер, Резонын достары 
Лена. К ири.и  -  Резонын киршілсрі 
Мама елее



Бірінші болім
Бірінші корінісТаңгы болмедестол, телефон, орындықтар, тахта түр. Тумбочкада магнитофон, іргедестеоколонкалар. Терезе- ден жана күннің шанагы -  көгілдір сөуле төгіледі.Тахта үстінде жастыққа бетін коміп Реэо үйыктап жа тыр. Тмныштықты окьіс шыр еткен телефон үні бүзады. Резо мән бермейді. Аз сетке телефонный үні өшеді, таги піырылдяйды. Ре.ю жастыгын лактырады. аппарат бірне- ше болініп жерге қүлвііды. Тыныштық. Резо түрегеп оты рады, телефон сыныктарына үйқылы козбен маужырай қарайды, аксаңдай басып келеді де, едснге тізс бүгеді.

Резо: (Ө зін  оМ сабалап) Міне саган, міне саган ... 
( Тагы сабайды) Дүрыс болмады... (Телефон сынықпш 
рына ) Ген де тан атпай қынкылдама! (Аппараты қурас 
тырады. Тыңдага. цн жоқ. Бірер болшектерім ауысты 
рып салады. бірақ. ун жоқ) Өкпелеп қалдың ба?! (Anna 
ратты сілкілеп an тыңдайды ) Өкпелей бер, сайтан ал- гыр, саган жылайын ден түрган мен жок (Аппаратты 
орнына қояды да. тахтасына қулай кетеді).

Телефон таеы шырылдайды

( Бірақ қаргып. телефонга жетеді) Иө! Қайдагы Л уиза? Жігітім менде Луиза жоқ! ( Трубканы орнына қомды. 
Іле шала таеы шырылдайды) Ио! Өй, шырагым, мен Лу изанын кім скенінбілмессм, оныцкяйда түратынын кай дан білем? Неге білуім керек?

Еленэ: Қмлжактанбл, жолдас номере. Одан да марха- бат қылыцыз, компресіңізді ауыстырайын.
H e  j o :  Қ о й ы н ы з ш ы ,  сударынья. Қайырымдылык кылыцыл. Ойтпесе мен аягымдагыны агытып аламын да, терезеден лақтмрып жіберем (Киіне бастайды ).
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Еленэ: Қаляй жүдегенсің. балаііалымсол. (Куреінеді) Жарайдм, жақсы. ыен кетейін.
Резо: Жауьж гой! Қайда барасын,?
Еленз: Шіркеуге.
Резо: Here?
Еленэ: Сенін өкең мен ілетсце шырақ жагам.
Резо: (Абдырап) Жарайды онда... Мен саган бірдсцс айтайын деп түр ем ... Ио! Кеше төмендегі тігіиші Лева шатақ шыгарды, біздін үйден соларга су тамшылайтын корінеді. Сен болмадыц, мен оны озср-озер...
Еленэ: Соқгы кезде маглп бірдеқе көрініп жүр. Тегі кетерде к ранды жабуды үмытып кеткем гой.
Резо: Меніңше, orau бірдеңе корінген, ойтпесе біздін еден күрғак болды гой.
Еленэ: Ол үйдіцтебесі қалай скен?Сенбарып кормедіц бе?
Резо: Ожетай, мен беттсй алмайыын. Осы бір Лена дс- ген озозілге жолагым кслмейді.
Еленэ: Сен онымсн үрысыспа. Еткіммен де үрысыс- па. Елдің бәріыен тагу болу керек. Саган не окелейін?
Р ем : Темекі.
Еленз: Баска не окелейін?
Резо: Басқасы түгел. Жрать охота!
Еленз: Ссн тамак ігаем дедің бс?
Резо: Дүрыстүсіндің.
Еяенэ: Тамагыц столда түр. Мен кеттім, акылды бол. 

(Кетеді).
Резо: Міндетті түрде ақылды болам. (Магнитофон 

жургізеді).

Қоңырау шырыядайды. Резо есікке беттейді. Қолаң 
шашты еулу бір қызды ертіп қайта кіреді.

Н инико: Кегаірініз...
Резо: Окасы жоқ, торлетіціз.
Пинико: Рахмет, а .. .  қүрметті Еленэ үйде ме?
Резо: Қүрметті Еленэ үйде ж о қ . Кетіп калган, күрметтім.
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Нинико: Кші, книц болды-ау!
Резо: Неге? Біз оны күте түрамыз.
Нинико: Ж ок, менде уақыт жок, одан да кейінірек келермін.
Резо: Кетуге болмайды! Қүрметтіқіз бірер минутта кеду керек, мүмкін тіпті ерте кслер.
Нинико: Рас па?
Резо: Өтірік.
Нинико: (Өуелі сзл кумзндана Резога, еодан соң сага 

тына қарайды ) Онда біраз күтейін.
Резо: Рүқсат етіңіз. (П.чащын шешіп а лиды ).
Нинико: Рахмет.
Резо: Далада жауын. Ылгал, дымқмл. Суда калынсын.
Нинико: Жлцбыр күтпеген жердей жауды. Әуелі күн жарқыраіітүрды, сосын...
Резо: Өмір! Күз!
Нинико: Ио, күэ.
Резо: (Жеміс жидек а л ы п  келеді) Табигаттын мол сый- ынан дом татыкыз.
Нинико: Тек ауре болмадыл.
Резо: Ж ок, мен оуре болам. Ауыз тиіңіэ.
Нинико: Рахмет, мснің түк жегім кеп түрган жоқ.
Резо: Қдлжынлайсыз. Коріп гүрмын, жегіқіл кеп ба рады. Ал.ма ллыцмл. Қызга үқсап майыспацыз, а.тыңыз.
Нинико: (Кызарып кетеді. алма алып) Рахмет.
Резо: Асболсын.

Пауза

Резо: Қалай тятті ме?
Нинико: Мм. ..Сіз ол кісініц тез келетінінс сенесіз бе? 
Резо: Сепем. Рсзо!
Нинико: Не дейсіз?
Резо: Мен дегем жок. айттым. Менін атым Резо, оны демейді, тек қүрметиен кастерлеп айтады.
Нинико: А . . .  Нинико.
Резо: Өте ждқсы!

Пауза
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Мен сізді бір жерде корди». Дегенмен„ (Қ ьига тесіле 
қарап) ҚоСі. сау кісінің тама/ын іш іп. жынды кісінің  
сөзін айтпайық. Оқисыз баТ

Н и н и к о :  Ип.
Ре.ю: Қяйдя?
Ц и н и к а :  Но?
Реjo  Оқыmuыныз дүрыс. Бірігіп, жярқыи болашагы- мызды орнатамыз. Қяйда оқисыз?
Иинико: Архитектура факультетінде.
Ре.ю: Тамаша мамаидық. К»л беске оқитын болуыңыз керек.
Нинико: (Куледі) Бөрі бес емес.
Резо: Нашар. Неге? Қайда түрасыз? Ииститутыныз дан алыс па? Жакын 6а? Тезірек!
Нинико: Вакада түрам.
Резо: Солай ма?! Телефонықыздыц нөмірі жнырма екідеи басталады гой. Әлі есімде, онда мі-шн. бір досым түрып еді.
Нинико: Калайіпа түрып еді? Оган бірдене...
Резо: ( Көмн таидырып зкетеді) Ио. ерте ые. кеш пе. бөрі кетеді, үйленеді. Ар жагы калай?
Нинико: Ненің ар жагы?
P e j o :  Телефон номірініздш.
Нинико: (Cato тына қараиды) Мен бүдан артык күте алмаймын.
Ре j o :  В  жем қазірбірер минуття келеді. Мүмкін, тіпті ерте келер.
Нинико: Қандай аже?
Резо: Көдімгідей. М и н а м  дай.  (Қ  индий зжей екенін 

карее те д і) Бірссентен мснінож ем ... күрметті ядам.
Нинико: Сіадіц өжеңіз бе?
Резо: Басынан бастап түсіндірейін. Менің ожем бар. Ол күрметті адам. Қазір келеді.
Н инико:Ол кісі қанша жаста? Маган қырыктші искан жоқ део еді.
Peso: (Кцледі) ІІІатасқан жүрт ай! /Чйтаргасозтіиіііпй сыц! Ожеы кырыкка жетпесе, мен нешеде болганым?
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Нинино: Жиырма екідс.
Ре j o :  Жиырма екі айлықиын 6а?
Нинино. (Кцледі) Ж ок. о не дегешшціз. жиырма скі жастасыз. Дүрыс па?
Ре j o :  Жиырма бірдемш. Мен. ожем емос... Ол жацын да жетшске тол ад ы.
Нинико: Кажаи.
Ре j o :  С із солай ойлайсыз ба?
Нинико: Тшті гажап.
Pejo: Жацбыр, сосын сіз бүл гаж ап... Мен, сіз. жац- быр... Віз жопе жацбыр... Расында да солай екен-ау: сіз жацбырдан келдініз.
Нинико: (Резоеа таңдана қараиды). Онда түрган не бар?
Ре j o :  Сондап ырым бар. Егер саган бейтаныс идам жац бырлатып келсе. онда бірдеке болады.
Нинико: Сіз ырымга сенесіз бе?
Резо: Мен жацбырга сенем.

Tlayja

Нинико: (Үялыңқыроп / А . . .  Сіз кай да/
Pejo: Не?
Нинико: Окисыз 6а?
Pejo: Мен ожеміпқ ісш жалгпстырыи жүрмж.
Нинико: Сіэ де тігівшісіз бе?
Peso: Тігінпи?
Нинико: Сіз тігінші емессіз бе?
Pejo: ЕшқандаЛ... Ешқандай да тігіишіемесиін. Біздік филфакти іс тігуді үйреіпейді. Біэ тікпейми, ол мүлде басқа шаруа.
Нинико: Филфакта дейсіз... Өжещз ше?
Pejo: Әжем кейде тігеді. Ол да филолог. Ж»не мықты мамлн.
Нинико: Түсінікті. Мен кателесіп баска үйге кірдім аудеймін.
Pejo: Кателескен жоксыэ. Тігінші Ленаастыцгы үйде түрады, рас, қателесксн жоқсыл. Қүтты қадамбастыныз! Жацбыр атымен ант етемш!
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H u n u k o :  Кешіріңіз, м ен... богет жасадым-ау... мен қазір кетем... сабагы м бар...
Резо: Қалайша? Қяііда барасыз? Асмқианыз (Жояды

богейді).
Ни ни ко: Сіз сы.тгын басасыз ба?
Резо: Ио. аксап жүрмін. К ете мннаға түстім. Неге күдіктенесіз? Сенбейсіз бе? Мен батырғп үқсамаймын ба?
Нинико: (Жымияды ) Ж ок. неге...
Резо: Кадімгідей батырмыы... Он и га былай болды... Күы перемет боп түрды. Иесіз үйдің жанында балалар ойнап жүрді. Нірбүрымдм кыз мина тауып алыиты. Ой ыншық деп ойласа керек. Аңқау кыз гой. Сол арада мен таи бола кеттім. Жнырма бір жасар келбетті комсомол мыы. Табигатты там аш алап, одеттегідей коңілді жүріснен басып келс жаткам. Кенст менің қырагы козіме жяңагы қыз шалынды. Сосын бүрымы. сосын мина. Шаптаңдыгыма көз ілеспемді. Қыз бүрымы бір жсли етіп үлгергенше. мен онмн шарасыз қолындагы ажал огын жүлмп алдым да. птүцкырга тастап, ангыммен баса койдым. Мына аяқпсн. Трам-тарарам, сөйтіп, меи саты- дан күладым. (Нинико и.іақанын иіапалақтап кцледі) Тагы бір жагдай болган. Мен латын тілінен зачет алуга Георгий Ивановичке бардым. Есікті ейелі ашты, атты  да мені мактап ала жонелді, балконга қарай бастап ала жонелді. Мен тыри етпей екі сагат огын кестім. Осыніпа мақтап жатыр, ягнн кесу керек. Бітірген сон маган бес сом берді. ІІІалқамиан түстім, одаи да зачет койсын, бес сомыцды келесі жолы алам дедім. Сол кезде корифейдін озі кіріп келді. Сасканы сонта, зачетті заматында койып берді, оны к үстіне акшанды ал деп жалынды. Лайза Mu- келлнді тындайсыз ба? «Нью-Йорк. Нью-Йорк* дейтін жаца мюзикл.
Нинико: Сіз өте коңілді жігітсіз, рахмет. Маган иис- титутқа бару керек.
Р ем : Бос соз!
Нинико: Рас. мен исыгып түрмын.
Резо: О кін ітті! (Плащ ын кигізеді) Маган да сізбен кйнілді. сіз сондай... жлцбыр.сіз, қайдан. калайU Cyitedi) Болды, сөздің керегі жок. Мен катты толқып түрмын.
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Қайтіп қана батылмм барды? Ж оқ, мен өэімді-ваім ж а- залауым керск ( Тагы суйеді) Сіэ де үялмайсыз ба? КаГгп п, ө? Тек-тек, тек жылауға болмайды, бүзылып кетесіэ. Маған қяраяьізшы, меы жмлаи түргам жоқ қой.
И  и ни ко: С іэ ...с із ...
Резо: Ио, сіз мгпің колымды артыма қайырып түрмп. зорлая сүндщіз. Бірақ мен жыламаймын!
Нимико: Мен сізді сүйдім бе?
Резо: Ж оқ, мен взімді-өзім сүйдім.
Нинико сумкасын алады да. жугіріп кетеді

(Ақсаңдап артынан жугіреді) Мен сізді шыі арьш са- лам. (Тоқтайды) Аяулым. мен кайда барам, шойнаңдап жүріп?..
Телефон шырылдайды

И з! Тыңдап турмын! Луиза ван нага тцс in жатыр.

Екінш і корініс

Аванса хна. Нинико көилек влшеп жатыр. Тігінші Лена 
да сол іспен айналысып жур. Тігіншінің куйеуі муртты. 
суеты еркек Кирилл злденені іздеп жур.

Лена: Тек сіз білмейсіз го й ... (ж т пи т іст еііді) Жүмыс бастан асады. сондай шаршаймын. (Куиеуіне) Сен бүл жерде неменеге түртінектен жүрсіқ?
Кирилл: Газет іздеп жүрміы.
Лена: Бүл жерде жоқ.
Кирилл: СонАа қанда кетіпті?
Лена: Білмеимін. басқа жердей ізде, көрш түрсың гой... (Н ининого) Сізді Виола жіберген екен. сол үшін гана кабы.ідап түрмын!
Нинико: Рахмег!
Лена: А х , Внола, Виола... f /Гі/рсшгдиСізосынпіасүлу болмаганыз, мен Вноланм да тмндамасем! (Жогарыдан
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мулыка естіледі) Ж асаганай. тагы да бастады ма, ммна ҚОЯНШ Ы Қ...
П ичи ко: Қояшлык дейсіз бе?
Лема: (Жо/ары нцсқап) Күні түні таусылмайтын бір қонақ, өбден ыгыр қылды! Ылги бір азан-казан! Хулиган! Обден бүзылган. Тврбиеге конбейді. Tipi пендені тындагысы жок.
Кирилл  Қой, акыл-есі дүрыс жігіт, сен не түсінесің?
Лема: Есі дүрыс емес деи кім айтты?
Кири.із:Тіпті білмеймін негежазгырып түрғаныцды.
Лема: Сен неменеге айналтыктап жүрсін?
Кирилл Газет ізден ж үрм ік, ренжіме. Меы рснжі- меймін.
Лена: Мен саган типография емеспін. тпшшімін!
Кирилл: ( Куңкілдеп ) Сен типография емессің, сен са- мауыремессің, сен ТУ 154 емессіц, сонда сен кімсің?
Лема: Мен сенің айеліцыін. Жогал, өрі.
Кирилл: Күйеуіне калан калай сеплейсін?
Е сік қоңырауы қа/ылады. Кирилл аиіады. Peso кіреді.

Peso: Свлемет пе? Қай жерден агып түр?
Кирилл: ( Көрсетеді) Мымя жерден. мына жердем, со- сы н... бүкіл жердей.
Лена: Мен отірік айтты деп пе ек?
Peso: Бртеіиіен қалдырман біртірі маляр ертіп келем! 

(Қ уани. таңдама) Ва, НиннкоІ Қайдан жүрсік? Канша пнта, қаішіа жыл сені көрмегелі! Қайда күрып кеттің?! Іздемеген жерім жоқ!
Нинико: (Абдырап) М ен... мен...
Лема: Ертеқ оны кайдан аласын? Маляр табу оқай жүмыс деп пе едіқ?
Peso: Ж оқ. ертен болмайды! Твбелеріңіз кебу керек. Сосын өзім сырлап берем.
Лема: Сенін сырлаганын жетер, шырағым! Кымбатқа түсіо жүрер!
Кирилл: Ол кай уақытта кебеді, понимаешь...
Peso: Эйтеуір бір кебер. Сіз бен бізге кебу қмын, үндін тобесі біз емес кой.

266



Л ена: Қүдайга ш үкір , Кирилэ ссндей есерсоқпенітпейді.
Резо:Әзіл гои, Ниникотанданба. Жлқгы кісілер. Қал- жыцқой. Өзілге озілмсн жпуап береді.
Ни ни ко: Мен кетейін, cay болыныз... Еиді катан ке-лейін?
Лена: Ертецкел. Ж оқ, бүрсігүні. Немесе... Боскаоурс болмас үшін, телефон номіріңді калдырьіи кет, өзім хаба рлармын.
Н и нико: Жиырма е к і .. .  (Резоеа қарап) отыз бос, кырық ү т .
Лена: Тоқтай түр, жазып алайын (Ж азады).
Нинико: Сау болыңыз!
Лена: Озім телефон согармын.
Резо: Қаиаланбаңыз. мен шыгарыи салам да, кайтыпкелем.
Нинико: Бірак мен...Pejo."Cay болыцмз, Кирилл Петрович! (Н иникоекеуі 

шыеып кетеді).
Кирилэ: (Сэл қызеанышпен ) Қарай гөр мүны...
Лена: Сен осы а рада неменеге айналшықтап жүрсін? 
Кирилэ: ( О қы с аш уланы п ) Р ен ж ім е, газет іздеи жүрмін! ( Кетеді).

Үиіінш і көрініс

Резоның боямесі. Резо. Н и нико. Бадри жэне Гела 
отыр. Резо квңілді бір еашықтық знді шырқап отыр.

Бадри: ( Ш арап толы стаканын көтеріп) Нинико, ceu үшін! Танысканмммзга екі-ак ай, бар өмірді бірге сүргендей гашықпыз! Енді ссн біздін қариыдасымызсмн!
Нинико: Рахмет, Бадри.
Гела: Мен де қосылам! Бүл баланын сөйлей білстіні бар!
Нинико Резоеа бейкунэ козбен суйсіне қирайды.
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Бадри: (Терезеге кеп ) Қар жауып тур!
Гела: И в ... о ... Жапалактап жауып жатыр.
Резо: К меты жанмм жок көреді. Люлар смякты үцгіріме кіріп ап. қыс бойы бақанымды соргылап жатый үйықтар ма ем.
Бадри: Бсіые салады аііпақ білегіцді,Сондыңтин сүйем кысты, біл онымды.Қагып ал, аяулым, меи қар лақтмрлм.Карга орап жіберемін жүрегімді.Ішінде озің кагып алган қардык.Жүрегім -  бесігі аппаң армандардың. Өлгеиде топырагына сініп кетср,Men де бір туғам жерге жауган кармын!
Гела: Қар ыа, жаңбыр ма. маған борібір! Тек шарап болса болгаыы.
Резо: Ллты ай қыс аюларға үқсап үйықтаоа гой!
Гела: Мннико. біэге бір ан еап берші!
Иипико jh  салады. Резо гитарамен суйемелдеп оты 

рады. Елена ажей кіреді. Тыңдап турады. Келіп Ними 
комы суйеді.

Бадри: Келіңіз, еже! Отырыңыз!
Елена: Ж оқ, жоқ, мен тек он тыңдяуға келдім. (К е  

туге оқт алады . бірақ Резо ж ібермейді) А қ ы м а қ ... 
( Куледі).

Резо: Турыңдар! (Бзрі турады ) Сарбаядар. мына тосты аскан сулу Клена Алексеевна ими күрметі үшш квтереміз.
Елена: Резо, енді ішпе!
Резо: Жарайды. (Іш еді).
Бодри: ( Қолынам суіип ) Сіз үшін, Еленэ ежей. Неме- ре-шөберелеріціздің кызыгын коріңіз.
Елена: Не айтып турсыц. Бадри?
Гела: Кшкандай қарсылык болмасын! ( Іш еді).
Елена: А й , балалар-ай! (Куліп кетеді).26Я



Pej o :  { Коли сшыраііта қарап ) Баска планетаддн кол ген үшқыш тарелканы кориц келе ме? (Тарелканы лақ- 
тырады. Кадри ерең қагып алады) Жүмбак!

Кадри: Слушай, бірден-ак іштік кой!
Гела: Өз басым оларлы бірнеше рот көрдім!
Кадри: Кай жерде көріи жүрсіц?
Гела: Есімде жок. Әйтеуір корді.м.
Кадри: Слушай, бірдей-ак іштік қой.
Ни мико: Бадри, өзіц кормой, көрдім деген кісіні не* сіне жазғырасыц?
Кадри: Мен жазгмрын түргам жоқ. Гелига кінотагу -  жалпак Тбнлисиге кіно тақкаымен бірдей ғой.
Циники: Жүрт тек аягыныц астына гана карамай, бір мезгіл көкке козін салар болса. жақсы емес пе?
Резо: Солардың өзі қайырымды ма ексн, қатыгез бе скен?
Гела: Кімді айтасың?
Ре.ю: Тирелкадагы жігіттер.
Бадри: Тегі жаксы жігіттер шыгар.
Гела: Оны тексеру керек. Әрине, егер грузиндер мен казактарды белмей-жарыай жақсы корсе, меніц қарсы- лыгым жок.
Резо: Күрметтейді, осіресе, астянадагыларды.
Телефон шырылдайды.

Бадри: (Трубканы алып) Тыцдап тү'рмын... Луиза? 
(Релоеа кара иды ).

Ре j o :  О й , горл и ай!Ба^рм. Сізкателесіпсіэ. қүрметгім (Трубканы қояды).
Еленэ: ( Есікке келіп ) Kapron казір піседі. (Kem edi).

Нинико бос бөтелкелерді алып шыеып кетеді. Теле
фон шырылдайды.

Pe j o :  (Телефон/a кеп ) Луиза жок! Нелли апай ма? Ио, Бадри үйде. Жаком отыр. Ото жяқсы отыр. Жара иды, айтайын. (Трубканы қояды).

269



Бадри: Қашан қояр екен осынмсыя?1 Обден мсзі бол- дым.
Гела: Киңқылдямасайшы.
Бадри: Мен немене, бес жасарбаламын ба?
Гела: Жиырма бірдсгі жігіт. бес жасар баладак да қиын!
Резо: А л, мен саган қызыгам.
Бадри: ІІесіно кызыгагын? Мои де бір, пгідерлеулі ат та бір. Қайда барсам да күтылар күшм жоқ.
Резо: Аналар глжайып халык.
Бадри: Керемет!
Резо: Бы.тгыр Важа скеуміэді тобслсс үшін милицкяга түскенімізді білесіңдер гой.Сопда түптура жнырма торт минуттан кейін Важаның мамясы кіріп келді. Келді де нәрестемді коргім келіп түр дсді. Бір гажабы біздіц ми лнцияга түскенімізді ешкім хабарлаган жоқ. Хабарлап үлгермес те сді. Калай білгенше таңым бар.
Гела: Сонын бөрі үшкыш тарелкалардыц салдарынан.
P rjo :Тарелка,создіболме.Содан Нажаны ксзекшінің болмесіне алыи ке.іді. Бойы екі метр сырықтай жігітті көргсн кезде, манор столынын астына кіріп кетті де: « Нөрестеңіздіц сиқы мынау ма? Мүнмныл нагыл жираф кой, гиппопотам гой! Алып кетіңіз, мүны жатқызатын бізде тосек те жоқ* деп шыигырып жіберді.
Гела: Носатты ма?
Р ем : (Кцліп) Қайдагы босаткан! Кяжа менсіз шық- ішимын деді.
Гела: Майор нс істеді?
P c j o :  Өуелі бозарып кетті, сосын қызарып кетті, со- сын жап жасыл бои кетті, сотый мыиа сырмқты каме- рага камаңдар да, протокол толтырыңдар деп бүйрық берді. Сосын Важаныцмамасына: «Азаматша, сілдінба- лаңыэ дүлей! Отырғызуга мсні еріксіз мөжбүр етті!* деп айгай салды.
Гела: Мамасы не дсді?
Резо: Мамасы: «Меніц балам дүлей емес. жолдагын киыніпылықта тастамаган нагыз жігіт» деді.
Гела: Майор ше?
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Резо: «Иышйқ пен пистолеттсн де корыкпаймын! Ал, баласын гүйген янялярдан каттм коркам! Ккеуін де боса-ту керек!» деді.
Бадри: Өзі майор боп, оэі озіл айта білсе. тамаша гой. 
Гела: И ө ... Майор дорежесіне дейін котеріле түрадзілдей білу деген...
Резо: Достар, егер біз күндерде бір күи бір-бірімізді үмытатын болсак, не сататын болсақ, лжалыммз склероз бен шкқаннян болсын!
Бадри: Ио, ондий жагдай бола калса. мүгедек боп ке-тейін!
Гела: Ғибратты создер!
Бзрі ішеді. Буы Оцрқыра/ап таба көтеріп Ниникокірсді.

Нинико: Жігіттер тамақ ішіп алықдар. ал мен кайтам. 
Резо: Қайда асықтын?
Нинико: Папам күтіи қалады.
Peso: Тагы біраз отыра түрсайшы.
Нинино: Рас айта.м, уақытмм ж о к ... Келем деп уодс бергем...
Резо: Уодеберсең... жарайдм... (Ниниконы киіндіреді).

Нинино бзрімен қоштасып шыеады. Авансахнада  
Резомен Нинино

Нинико: Сен бара бер. тоцып каласын!
Резо: Ештене етпейді.
Леылып житқан машиналардың /црілі естіледі.

(Қол котереді.ешқайсысы тоқтамайды) Ертен кел, ожем күні бойы үйде бплмайды. Шеф! Сейгел тигендей жосылтуларын! Сонммен мен үйде жалгыз болам. Кел!
Нинико: Білмсймін...
Резо: Білесін. келесіц.
Нинико: Білмеймін, Незо...
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Р е м  Неге? Мен сеш сүйем! (Қатты ысқырып жібереді) Тоқтямайды, жексүрын! Карай rep, менің бір сомымды сшкім алгысы келмейді!
Н инико: Резо, сен массыц.
Резо: Қойшы!
Циники: Үйге бар. тонясыц.
Резо: Сен ертец келугс тиістісің. Міндетті түрде, Нинико, үқтыңба?
Нинико: Білнеймін...
Р ем : Сомда кім біледі? Кім? Білмеймін дейсің, бүдан арыга мен шыдай алмаймын! Екініңбіріі Ертең нсмесееш- қашан даі Мені оаіне телміртіп койгаиыңа екі ай болды!
Нинико: Күдай үшіы, сөйлемешіі
Peso: Сөйлеймін, ойткеыі сягяи гашыкаыы. Мүндай кез- де сойлемеу колымнан келмейді... Неге жылалыд? Жы- лама! Әжем үйде жокта келсец, жыламайтын боласьщ.
Нинико: Резо, айналайыы, менімен бүлай сойлеспеіш.
Резо: Неге? С е н т  жасыцда Жанна д’Арк талай согыс- та жеңіи шыккан! Ал сен ожем жоқта үйге келуге қорқа- сы ң... (Тоқтаеом м аш инаны ңцні) А л. бар! Қажеті жоқ!
Нинико: Мені сүйесің бе?
Peso: Ынтықнын!
Нинико: Келемін! (Жцгіріп кетеді).

Резо доетарына келеді.

Бадри: ІІІмгарып сялдыңба? ( Резоөзінозі цмытқан. 
болмеде кезіп журеді) А у . тамыр! Ку-ку?

Резо: ( Есін жияды). Не дейсіц?
Гела: Маңгірме дейді. (Резо цлкен текшеге шарап 

қцяды) Мүйізбеы ішкің келмей ме?
Бадри: Мүнық торт аяқтап коше кезіп кеткісі келіп түр.
Резо: Ғажайып бір жүмбак халім үіпін ішкім кеи түр. Ол халдің не дсп аталатынын Күдай ганн біледі.
Бидри: Онык аты махаббат.
Геяа: Резо Мхеидзе гашық болар деп кім ойлаган!
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Р ем  магнитофоным қосады да. қиялындиеы гашыеын 
еппен қолтықтап ап. баяу қалқып билеп кетеді

Бадри: Нинико үшіы ішойікші!
Гела: Махаббат үшін, Нинико үілін!
Р ем : Жо жок. мартебелі сарбаздар. Нинико керемет сүйкімді кыз. Ш рак. мен бір бейтаныс идеал мм үшін шіемін! 'Гүбінде бір кездесер, адасыи журген арманым- нмңақ қүсы ...
Бадри: Шіркш-ай, сүйгсн кызым Ниникодаіі болса гой!
Геяа: Басын пйыаллырып а п ...
Бадри: О. бсйшара Нинико.
Р ем : Койыңддр, орі, біздіцарамыз сол тамаша қ іш ы .
Ге.іа: Ссн барып түрган докірсің, қүс емес, қүм арка- лап жүретін адамсың гой.
Р ем : (Куліп ) Қолыма бір түсірмей кетсрмін бе,Жер-көктен о, махаббатсені іздеймін. Жетсем де дүииедсн отер күнге, Өзіңнен күдерімді мен үзбеймін.
Гела: Мені мына жындыдан күтқара коріңдер!
Бадри: Шуламаңдпр. әжей ксліп калады.
Р ем : (Көзін жцмып алеан)Лкын сүйсе сүЙеді оліп-талып.Лдам ата сүйгендей Хауа ананы. О зім д і улап, мае қылып. ерікті алып, Махаббаттмқ жаңбырдай жауады оні.
(Достарына) Мені мае деп ойлпп түрсыцдар ма? Can- 

cay мын.
Гела: Маган қарай тура жүрш і. Осылай түи-түзу жүр.
Р ем : Дегендерің-ақ болсын! (Тузу жцруге тырысады. 

бірақ. теңселіп кетеді).

Жігіттср куяеді

( Қолын бір еілт еп. тахтага кцлий кет еді) Мен 
үйктаймын. Нірлк каеымыпда отыр деп ойлаңдар.
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Бадри: Мүндай халін омірі көргсм ж о қ ... Слушан, бірдей ақ іштік кой.
Геяа: Өа түріне карашм.
Бадри: Не бон канты? (Ө зінеөзі зер сала қарайды).
Гела: Түк те емес.
Бадри: Йемене. тук те емес?
Гела: Түк те кызык емес. Үқтың ба?
Бадри: Үккам ж оқ ...
Гела: Ғашык болмаган ядам ешкімді кызыктырмай- ды. Өзіңе қара деп түрганым сол, кісі кызыгатмн түрікжоқ.
Бадри: Слушай, бірдей-ак іштік кой.
Резо: (Кемет цшып ту рады ) «Ақынсүйоеоүйеді олш- талмп...» (Сылк, етіп қцлай кетеді).
Гела: Бленэ ежей, сау болыкыз!
Еле из: (Шы/ады ) Қайттыцдар ма?
Бадри: Еленэожей. Резо қылжиып қалды. бірдей-ақ іш тік ...
Гела: Сізге коп рахмет.
Резо: (Үш ып тцрады ).Тау арасы, молдірбүлак, күн ыстық, Ккеуыізді баурап алды тыныштык. Тыныпітыктың тынытын алмай сүйістік, Суйістік те, үнсіз-тілсіз үгыстык!
Гела мен Бадри сылқ сылқ кцліп, цстіне қцлаи кетеді.Қүткарыцддр! Түншықтырын жатыр! Комекке! (Сы  

тылып шыгады да, стакан/а шарап қцм бастайды ).
Бадри: Слушан, не істеп жатырсың?
Резо: ( Гитарасым алып) Борі де жалгасадыі (Өп са 

лады ).
Гела: Ақыидыктмң таңы атты. Енді бүл табиғаттын тяни атқанша иіыркайды.
Үиіеуі қосылып шырқайды.
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Т о р т і н ш і  к ө р і н і с

Кітаптар мен қагаздары ыбырсып жатқан жалу 
столының басында Резо отыр. Еленз лжей аяіын циіы 
нан басып шай мен бутерброд лкеледі де шыеып кетеді.

Рело: (Жизеандарын оқиды ) «Кскі доуірлерде дүмие- гг мвлім болган шабуыл жорыктың бэрі де осы күнгі қаляқ жлнлаган жерлерден откен. Теніз жолдары ашыл- ганда, Пятые йен Киыр Шығыс арасынлагы сауданың керусн жолы да казіргі Онтүстік Калақстанныңкоп жер- леріи кесіп өтетін болган». Осы үзіндідем де Мүхтар Әуезовтін аз созбен коп тарнхи жагданды ескертін отыр- ганы анык. (Телефон шырылдийды ) И о ... Луиза екі яйга Москвага кетті. (Телефондыорнына қояды. Тагы шырыл 
дайды)  Өй, шырагым... Ә... Солем, Гела. Үйді жөндеп бітірдіқбе? Ж уу керек. Непіе кісі? Жиырма? Онықборін қайда смйгызасын? Менің тіземе отыргыласын ба? Жу- нндяу келгеи, таиалдау келген, ваі қүтты, озі сүтті... Рах мет, қажеті жок. Рахмет саган! Рахмет-рахмет! (Есік  
қоңырауы қагылады ) Оже, аша салшы! ( Телеф»)нга) Иа, гагы нең бар? Бітті мс? Онда, коріскенше! (Телефонды 
қояды ).

Еленз мен Нинико кіреді.

Елен.»: Қызым-ау, сен қапди жогалмп кеттіц? Керінбе- геніце бір ай болды.
Нинико: Ио, рахмет!
Рело: Келе гой. ақылдым!
Еленл кетеді.

Рело: (Ниникомен сціиседі) Катты сағындмм.
Нинико: Мен д е ...
Рело: Сен менін түсіме біртүнде екі рет кірдіц.
Нинико: Сен де. Екі түнде бір рет кірдін.
Рело: (Куледі) Сен менін түсіме, мен сенің түсіңе... тамаіпа... не жақалық?
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Циника: Сен дайындалын жатмр ма ец, богст жаса- дым ба?
Ре j o : Б о с  саз (сыбырлап ) Әжем бір жүмага деревня га кетеді. (Циника қщиаеынан сытылып шыеады) Не бон калды?
Нинико: Ештеце...
Резо: Не болды саган?
Нинико: Сснін оііықда тек капа сол...
Резо: Онын несі жяман?
Нинико: Ьілмейміп... Ішетін бірдеце берші.
Резо ма/нитофонын қосады. Н и нико алақанымен 

бетін басып отыра кетеді.

Резо: (Кайт а ке.чеді) Варенъеоі бар!
Нинико: Рахмет.
Резо: (Зерсаяа қарап ) Нинико, бірболеге үшыраған- нан саумысын?
Нинико: Ақырмн койш ы...
Резо: ( Магнит офонды ош іреді)  Сені біреу-міреу ренжітті ме? Тез айт, реижітгі ме?
Нинико: Білмеймін... Ж оқ. м ені... Резо...
Резо: Иө?
Нинико: Сен мсні сүйесің бе?
Резо: Ж ок.
Нинико: Сүймейсің бе?
Резо: Ж оқ.
Нинико: Сүймсймісіц?
Резо: Сүйем.
Нинико: Не дейсің?
Резо: Не деуім керек?
Нинико: Білмеймш ... Сен мені сүймейсіңбс?
Резо: Men сені сүйем.
Нинико: Мсн де сені сүйем.
Нинико: Сгн сондай жақсысық, Резо.
Резо: Маган жан жетпейді.
Нинико: Ж ок. сен расында да жаксысын.
Резо: Тіпті жақсыі
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Циники: Ляулым, мен нәресте күтіп жүрмів.
Ре j o :  Меи де.
Нинино: Резо'.(Қциіақтай ап. бетін кеудесте баеады ) Білдіц нәрестеміз болады.
Рело: (Кцлкісі тыйылады) Ш мныкба?
Нинико: Норесте.Резо: Түсінем, сеы мені сынан түрсыц. Мен кішкснтай балаларды жақсы корем. Озім де бала болгам. Міне, мы нандай. Ж оқ. мынандай.
Нинико: Резо, мен саган айтуға корқып жүргем! Ой лап ем, егер...
Резо: Нені айтуға?
Иинико: Мыыа нені...
Резо: Неиі?
Ни ни ко: Мынаны...
Ре j o :  ( ҺІріиып кетеді) Сен рас яйтын түрмысыц?
Нинико: Куанмп кеттіңбе?
Pejo: Мен бе? (Толқып ер сш  қарсылы журеді).
Нинико: Сен куанбайсыц ба?
Pejo: Қателескен жоқсыц. Мүмкін, қателеекен іпыгар сын? Неге үндемейсіқ? Қателесуін дс мүмкін. жүрттыц борі кателеседі гон... Онда түрган түк те ж и к... Мамаңа ештеңсайткан жоқсынба?
Нинико: Маман не?
Pejo: Ксшір. үмытып кетіппін! Өкеце дегеиім гой... Айтпадын ба?
Нинико: Сен не деп түрсын, Резо?..
Pejo: Не деп түрганымды қайдан білейін... Тіпті бар 

гой... Осынша састырык... Одейі қыласыы ба?! ( Телефон 
шырылдайды. Телефонды алып) He! Сайтан алсын сенін Луизанды, үкты ңба... колхоз. (Тастай салады ) Сазар- ма, маған бүйтін бажырайып карами! ( Кенет сиябыр та 
Лады) Жарайды. бірдсңе ойластырармыз... Не? Не билды саган?.. Қарыын ашкан жок па? (Цауы ст ап) Эже, бізге тамак окел!

Еленэ эжей кіреді.
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Еленл: Балапаным, сев бс шақьірган?
Р ем : Ннимки тамақ ішем дейді.
Еленл  Нигибірден айтпадын? Мен баягыда-ақ...
Нинико: Рахмет, өже, түк те ітпеймін!
Елемэ: Неге ішпейсін? Үялып түрмысык? Бір ай кел- мей кеткенге, кердіңбе, м іне...
Р ем : Оже. кажсті жок!
Ғ.лснл Не дейсін?
Р ем : Карны ш ы п  түрған жоқ. Болды.
Еленл: Сеы Нииііко тамак ішеді дедід гой.
Рем : Қателесіппін. Озімнің қызыммен оңаша отыра түруга бола ма осы?
Еленл: Резо, балапаным, саган не болды? Козің де қыларып, боп-боз кетіпсін... Ауырып түрган жоксынба?
Р ем : Но, ауырып түрмын!
Еленл: Нмнико, балапаным a y ...  (Н и н и ко томен 

қарап чндемеііді) Магқара, ана жакта сорпам кайнап жатыр гой! (Кетеді).
Р ем : Ниннко, бері кара. Бер: кара. Қазір жылайтмн уакыт емес. Тында: біз бірдоңе кып қүтылуымыз керек. Тындап түрсын ба? Неіг* маган былай карайсың?
Нинико: Озін бері кара дедің гой.
Рем : Қара. бірак былай емес.
Нинико: Сен сонда...
Р ем : Шырагым. киясы жоқ шатқал бол манды, ('он ша корқып. түзелместей ештеңе болған жок.
Нинико: (Ж ылап) Сен мені сүймейсіқ...
Р ем : Акымак, оны кайлам шыгардың?
Нинико: Маган папам да айгайлап коріен ж о қ ...
Р ем : Дүрыс емес. Айгайлау керек еді. Тіпті белбсу- мен мына жердей... (от ірік жымияды) шыкпыртып- шыкиыртып.
Нинико: (Басын котерт, мц цая қараиды) Мен сені таим ал май түрмын... Өзіис оаіц үқсамайсын. сүйіктім.Резо.Тавымасаңтіпті жаксы!
Нинико: Жарқыным ау, саган неболган?
Р ем : (Ашулы мысқылмен) Маган ештеце де болган 

жок ( М алақайы  мен курт каеын киеді) . Кштеңе де.
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Барінсн до жалмқтым. (Дауыспш п) Өже, оже! (Елена 
кіреді) Когаікисй келом! ( Нииикога) Көріскснше!

Елена: Кайда барасың?
Реао: Қажеті не? Жолдасыма. Білмсймін, білменмін! 

(Есікпгі таре жауып шыеып кетеді).
Елена: Кылым, неболды? Не кылдыңдар? Сон жыла гансың 6а?
Нинико: Мен бе? М ен... ж о қ ... Немене?
Елена қыага қарап тцрады да, унсіа шыеып кетіп. 

поднос котеріп кіреді.

Елена: Нишіко, кел, шан ішейік.
Нинико: Әжс, мен сізге комектесенін!
Елена: Мен борін вкелдім. Отыр^/Пай ішеді). Қызым айтшы, Резо екеуіңе не болды?
Н и н и к о : Б ілм ейм ін. ож е. Озім дс олі түсінбей жүрмін...
Елена: Мүмкін, ол саган үнамай калган иіыгар?
Нинико: (Ойлы қилыпта) Білмеймін, оже. Онммен түсінісу .varan киындап барады.
Елена: Түсінбоймін. Мүлде түеінбсймін...
Нинико: ( Курсінеді) Ио, түсіиіксіз...
Елена: СЖы достарм түсіиеді. Меніцшс жаксы кореді...
Нинико: (А.лаецра) Мен деоны жақсы корем!
Елена: Сен оны жаксы кар, Нинико. Әзі до жаксы бала. Онык үстіне... жетім. Мен мүны сен мүсіркесін деп питый отыргом ж оқ ... Өзің де днасыз остіц гой, түсінуге тиістісің.
Нинико: Мен түсінем, өже!
Елена: Маган ол не корсетпеді, қырык жасар әйелге гашықбоп!
Нинико: Онда түрган не бар?
Елена: Небар дейсіңбе? Ол кезде Резоилтыншы клас та оқитын. (Бул оқиганың алдеқашан өтіп кеткеніне 

Нинико қуани жыминды) Үйленем, болды, басқа создін керегі жок дейді. Жетінгаі клагты бітірген соқ үйленуге озер кондірдім.
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Нинико: Қалай? Ақыры үй.іенді ме?
Е л е н у  Ж оға... Жетіиіпі кластя поэлиммен янналыс- ты. камлай өлендер жазды!
Нинико: Жақсы ма?
Еленэ: Керемет!
Нинико: Ондайын м р н  естімеп ем. Әже, ол неге сонша түйық?
Елену. Сырт коз го солай.
Нинико: Сіздеоныңолоңдері жок ua? Мүмкін калган ніыгяр? Оже, беріқдзші, оқнын, мен огаи білдірмеймін.
Еленл: Берередім. Менде жоқ қой. Озінде де кнлмады ма дец қоркам.
Нинико: Бленэ оже, қалайшя? Олеңдср ғой!
Е л ен у  Адамдар кейде катыгез ю й. Касканын тагды- рына немкегті қарамды. Универснтеттіцбіріыіш курсын да жүргсиде Резоны жнналыіі ап талқыгасапты. Акыры талканын иіыгарды.
Нинико: Қалай? Не үшін сонда?
Елен.*: Олең үшін.
Нинико: Сойтуге бола ма екен?
Е л ен у  Болады қыкыы. Везбүйректерге бөрі болады. Бүл шіркін осал бои шықты. Былайиіа батыл, тебелес- ген есесіи жібермейді, біряқ... ( Қоңы рау) Меніц окуым келіи калды. О н  кетпе, Нннико. Тоса түр. (Кет еді).
Нинико: (Бірсзт ойланып от ы рады )Тос...(ТураОы ) Тосоны ... ( К иінеді).Тосоиы .. .  (Ақырын шыеып кетеді).

Бесіниіі корініс

Ааанеахнагіа Р ем  мен Нинико. Екеуі де пальто киген.

Нинико: Резо, не істеу керек?..
Р ем : Саган дейін бүл сүрақпен Чернышевский басын катырған.
Нинико: Резо!
Рем : Не?
Нинико: Мен шын сүраи түрмын. Не істеймін?
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Рем : He істеши дейсіңбе?.. ( Туиікіреді) Борін дс істеу- ге бодали - ( Туилкіреді) Іщәй. суык! ( Пальтосын қаусы 
рынады).

Нинико: (Көніңкіреп) Ягни, сонда...
Ргзо: Өзік ойлашы, басқа жол жок қой. Борін анык тапбілдім. Менінбіртанысымньін танысыбүл іпаруаны оігонан үйінде-ак бітіреді екен. Алады да тастайдыі
Ни ни ко: Сен шектен тыс қатыгезсіқ. Резо.Рсло: «Біриқ менін кптыгездігім катан да іске асады. Ал сенін миын барып түрган тотыкүстын м ііы : «Неге сен өзгеріп кеттің. неге сен кнтыгелсш. неге сен олайсың. неге сен былайсын» магнитофон сияқты бір айтканык ды мин айтасың. Васым капы !
Нинико: Рез, жаным!
Р ем : Мен саган басты катырма деймш!
Нинико: Калай озіергенсің, сен біркезде влеқжазбап па еқ?!
Р ем : Онда сенің шаруаң болмасын. Тантымай түр.
Нинико: Мен сені сүйем. Түсінсеңші -  сүйем гой.
Резо: Сен де түсін, мен бврінен зеріктім! Барінен! Боршсн ( Кетеді).

Нинико жалгы j  қалады.

Алтыншы корініс

Жалу столының васында қалың ойеа шимып Р ем  
отыр. Телефон шырылдайды.

Р ем : Третье отделение милиции слуш ает... (Жымия 
ды да. телефонды ирнына қояды. Қоңырау шырылдай 
ды. Ксікке беттейді. С  yea малшынып жаураеан Нини 
ко кіреді) Қолшатырыц кайда? ( Ван надо н орамал лкеп 
бередI).

Нинико: Троллрйбуста... калдырып кетіппін.
Р ем : Алангасар... Тамак ішесің бе?
Нинико: Ж ок. рахмет.
Р ем : Тәбетіц шаппай түр ма?
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Ними ко: Қярным ашып түрган жоқ. Мен саган бвгет жасагам жоқ па?
Р ем : Қойшы, ке болса сины айтпай...
Нимико: Дяймндалып отыр ма ен ...
Резо: Жарайды, болды, снді былай... откенде неткен ім е... сен кеш ір... ешбір сөзге зауқым соқпап еді, сеш ренжітіп алдым той деймін...
Ними ко: Телефон соғайыншы?
Р ем : Мені қүртатын сеніц осы модениеттіліпц »ч>й!
Ними ко: ( Номер тереді) Пана, мен гой. I Іракгикамыя Ллмдтыда отели болды. Ж оқ, екі. Ккі ай дсймін. Бүкіл курс 6арады гой. Жалгылсырамасиын... Даусыма ештене болтан жок. Наягысыидай! Жлқсы, кепи к ней барам. (Те  

лефонды ко яды. Жы.хийды ).
Р ем : Оу. саган не болды?
Нимико: Оксмді жақсы корем!
Р ем : Ой, зоремді алдмң гой.
Н им ико: Мен одан ештеце жасырмаушы ем, енді міне...
Р ем : Бнді не болды?
Нимико: Жлсырын жүрмін.
Ре j o : А л ? ..
Нинико: Қиын.
Р ем : Мен дс ожемнен жасырып жүрміы!
Нимико: Сен сркексін.
Р ем : А л, сен ойслсің. (Жымияды ).

Пауза

Нимико: Эжен кайда?
Рем : Ямратта.
Нимико: ( Үреіілеміп) Калий?
Резо: Әке-шсшемнік қабірін тазартуга кетті. Бүтін сорсснбі гой. Ол кісі ылги сврсснбі сайын...
Нимико: Сеніц ата анаң бірге жсрленгеи бс?
Резо: Қатар жатыр.
Нимико: Бір жакка агыгыи отырмысың, сагатыңа карай бересін?
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Резо: Ж ан. өншсйін. Енді басты шаруамызды акылда- гайык. Танмсымнып таыысыыи мен озім блрын білдім...
ІІинико: Мен бармайммн!
Резо: Ііинико. акммақтаноа!
Нинико: Меіі танысына бармаймын.
Резо: Жарайды таныс кісіге бармасац, таныс емесін табамыз.
Нинико: Таныс емесіне де бармаймын.
Резо: Қы цы ран масай ш ы.
Нинико: Қыцыраям.
Резо: Ол сеніц гана емес, меыін де балам екенін білме- уші мсең?!
Нинико: Білмей жүріч»н сен!
Резо: Біз бала-шага емеспіз! Акылга келейік те.
Нинико: Бала нс керек, өді озіміз балам ыз деген еен сдіцгой.
Резо: Нинико. адамды жынды қылмасайшм!
Нинико: Кылмаймык.
Резо: Саған озі не керек?
Нинико: Күйеуге шыккым келсді.
Резо: Баска ештсңе керек жоқ на?
Н и нико: Қалганын коре жатармыз. Маган бір ой келді: неке қидмрлмық. сосмн достарды жиып той-тома- лак жасаймиз. сотым кемемен үйлену саяхатына атта- на мыз.
Резо: Солдй екен-ау... 'Гамаша... Шынымды айтсам. олім де күтіп жүр ем, ерте ме, кеш не. ойтеуір... Сендер, қылдар баріц сонлайсыцдар... Бірак, Нинико сүлу, мен үшін Тбилиеидіц географиясында Неке сарайы, ЗАГС дегсндерін не существует. Осыны миыцнын бір бос кауашагына токып ал.
Нинико: Ягни, сенін маган үйленгің келмейді гой?..
Резо: Келмейдің не. мүлде қаламаймын.
Нинико: Мен жақсы ойел боларем, озіңді сүйетін арі момын.
Резо: Сүйгенніц де, момынныц да кажеті жок.
Нинико: А л, егер, мен милицияга хабарласам ше?
Резо: (Осы кезде сасқалақтаіиіы  у Милицияга?..
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Нинико: Басымды яйналдырмп ап, опді үйлепгісі кел- мейлі деймін. Қайсын қалайсыц: гүрме ме, Гимснсйдік бүгауы ма?
Рем : (Ойланбай ) Түрмо.
Нинико: ( Кубірлеп ) Неге?
Резо: О бебі сен пясык. жалакорсың.
Пинико: Кой. Ре.чо...
Резо: Өйткені сенің басыңда бір-ак ой бар: кайткемде де мені колга түеіру. Баріннің ойын сол: қалан да моні елітіп, сліктіру, содан соц таре, қакпан!
Нинико: Қойшы, Резо.
Резо: Сарт-сүрт! Ей, кақпан калай екен? Сарт-сүртІ Қақпанга түскен жаксы ма? Сарт-сүрт. Ей, кақпаннын қонагы. Ырылдама. жулқынба. қолғалушы болма!
Ни ни ко: Жетті. Отінемін: болдм гой енді!
Резо: Жо-ок! Болган жок! Сен аагын. пасықсық. мен сенен жиіркенем. О н  мені бірте-бірте хайуанга айнал- дырып барасың. Мен қоркайын дедім оенен. Күні-түні сыляп-сннаи. аллаи-сулап, ойсыз-мисыз, басмбайлы күлмң етіп алатмн сеніц сикыр күшагына кіргеише, түрмеге отырганым. не жср айдалып кеткенім жақсы. Сенбаргой, Нннико, сен күбыжықсыц.
Нинико: Болды, енді сойлеме! (Столда жатқан пы- 

шақты алып. Резоның кеудесінен урады ).
Резо: Осылан өлтіре ме екен? Адаэс синкты олтіре де алмайсыц, тағы маіан тигін келеді. Бүлай болмайды. шырагым.
Нинико: (Жылайды ) Таубе, Ж асаган...
Резо: Ендігврі біреуді өлтіргіц келсе, кагал кесетін пыпіақпен үруіпы болма.
Нинико: О, Жагаған! Тоубе, төубе, Жасягаіі. төубе...
Реэо: Зарлам а.
Н и нико:(Дірілдеп) Тинірім ай, Тоқірім ай.Таңірім ...
Резо: Слрнама енлі, болды! Сабыр ет, сабырет деймін. Жатшы кіш кене... (Taxm ata жатқызады. ішуге су бе 

реОі) Іш,тісіңді піыкырлатпай іш . Ііи ... (Ниникоқимыл  
сыз калады ) Тынышгалдын ба? Міне, лүрыс болды. Неге ундемейсіц? (Қарап ту рады да) Түріңв карася, періш-2R4



тедейсін. Сойте тура, кісі влтіресін. Ақылға сыймайды. Егершынтуайтына келсек, сеиде қылмыскерсіц. Пышақ гүқтыц гой. Ннетіцнін жансагы болган жоқ. Ен бастысы -  сол. Сені соттау керек. Біле білсен. тек кана эардабм үшін е.чес, арекеттенгені үшін де соттаііды. Есіңде бол- сын. (П а у за  ) Алматыгабарлсыцба? Практика гой 1 (П а  
у.іа. Н и н и ко кимылсыз жатыр J Нинико, сен тыцда. рас, менік үйленгЫ келмейді, окығым келеді. Сен кешір, милиции дегеніңсбірден түсіне алмадым. Сасқанымнин аздагаи озілімнен айырылып калдым. Қаи! Жарайды, некелесейік. бір-екі айдан соң мінсзіміз үйлеснеді дейміз де. ажырасамыл! Бүл күнде оган тірі пенде тадданблйды. Борі қосылалы, бөрі ажырасады. Майдандагып жаткан баигы махаббат нен гадауат. Бәрі жақсы болады, корка- тын ештеқежоқ. Тек бір-ақ шартым бар. Меніңтанысым- ныц танысыыа барамыз д а ...

Н и н и ко : Ж о қ ...
Резо: Не дейсіц?
Н и н и ко : Бармаймын.
Резо: Барасыц.
Н и н и ко : Бармаймын.Реj o ; Ilere?
Н и н и ко : Барып қойгам.
Резо: Кайда барып койдын?
Н инико: Өзімшцтанысымныцтлнысына... ( Komepi.it п 

птырады ).
Peso: Алдана. ПІынықдм айт.сен ... ( Н инико тцрады, 

окыс т еңселіп ке merit. Сцйей берт ) Рас па айтқаныц, Нинино?
Н и н и ко : Енді жаның жай тапты ма?
Резо: Онда нссінс концерт койып түрсың?
Н инико: Білмеймін... (К и ін ед і) Ж ай, оншейін.
Резо: Мен шыгарып салайын.
Н и н и ко : Ж оқ.
Резо: Неге жок, шыгарып саламын!
Н и н и ко : Ж оқ, Резо, шыгарып салмайсыц. ( Кет еді).
Р езо : (Т ер ең  к у р с ін е д і) Лүрыс болды. ( T a x тага  

кулаііды ). Өзімізге жаксы гой.' (Отырагіы. ойлы куйгіе). Бізге жаңсы гой.



К к ін ш і бөл ім

Ж етінші көрініе

Резомен Еленэ эжей таңгы астарын Ішіп отыр. Резо 
қалың ойда. Аузы на аліан аеын не шайнамийды. не 
жцтпаііды.

Еленэ: Резико, неболды? ( Резо тук тцсінбей эжесіне 
қарайды ) Үртыцды толтырып ялыпсың, жүтпайсын бл? 
(Резо тез тез шайнай бастаиды ) Лсыкиа. Тамакты сяс- пяй. мүқият іпайнау корек. (Резо темекі тутатады) 'Гүк жемедің гой.

Резо: Рахмет. Тонып отырммн.
Еленэ: Сонгы кезде сен шақарлау бон барасын.
Резо: Сяган солай көріысді іой.
Еленэ: Ашушаңсын, бүйыгысын. 1 Іннико кайда жүр? Неге үндемейсіц, білмсйсіц бе?
Peso: Білмсймін.
Еленэ: Него білмейсің?
Резо: Него білуім керек?
Еленэ: Менініпе, білуін керек симкты.
Резо: Оже, саган таңы м бар, бүрын мүндайың жоқ еді гой. Тергеуіңе жол болсын?
Еленэ: Білуге кмқым жок па? Мен саган бөтен адам- мын ба?
Резо: Ботен емессің-ау, бірақ біліп кайтесін? Тіпті түсінбеймін.
Еленэ: ( Ш ы ндип) Мен жақында елем.
Резо: Қойшы, қайдағыны айтпай.
Еленэ: Мен селем, білсм.
Резо: Өже!
Еленэ: Жаксы, койдыы. Сен Ниниконм сүйесіц. ал ол...
Резо: Сандырак!
Еленэ: Махаббат сандыряқ емес, балатнйым.
Резо: Ожс, жалынамын. қойіпы, қойшы қажеті жок!
Еленэ: Қайдан білесіц, сен ілдеп жүргон ак қүс Нини- ко шыгар, қолықа бір конып, үшып кеткен.
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Р ем : Бүл өзі не?! Біресе өлім. біресе махаббат. Басқа бірдеце айтсайшы.
Елен»: Балапаным сол! Мен жуырдн олем.
Р ем : Коймадын. ба?
Елемз: Саган бір жаксы адам жолдпс болса деймін...
Р е м :  Бакүлдаспай отыршы. Осындай еоздерінді естігім келмейді.
Еленз: ( Мцңаііып) Сен дорекі боп кеттіц.
Резо: (ЧІарт  аш уламы п) Кеттім! (Саябы рлайды ) Кешір. (Паула ) Кешірші енді. Нансац. озім детүк түсінбей жүрмін. (Елен» тцрып. ыдыс аяқты жинап, камектеседі) Махаббат детей сайтан алгыр, қүрыпақ кетсс екен.
Елемз: Түтініцді тарт. (Жөтеледі).
Р ем : Солай гой... (Ш егінеді) Қүрыса гой.
Елен»: Жазгырма. махаббатты яяу керек. (Кет еді).

Резо бцрыштан Лцрыиіка теңселіп жцреді. Отырып. 
қарындаиі цштайды. Ойланады. Жцгіріп теле фанга ба 
рады. Номер тереді.

Р ем : (Телефонеа) К етіріңіз. Нинино бар ма екен? 
(Тцсі қцбылады) Каида кетті? О. м ен... бір жолдасы- м ы н... кршіріңія... (Телефонды қояды. Еіраз абдырап 
тцрады да. телефонга жармасады ) Бадри ме? Мен гой. Маган ақпіа керек боп түр. Тыгыз, Алматыга барам. Бүгін. Гелага да ант. береін. канша берсе де. Сосын ма- ганхаблрлас. Күтем. ( Елемз лжей кіреді. Үзымақкойлек  
киіпт і. танымастай өзгерген) О , тамаша!

Елемз: Үнай ма?
Резо: Орине.
Еленэ: (Масаттана жымияды ) Кыз күнімдегі койле- пм. Кнгім кадді... Сеніңагаңа қосыларда киген койлепм еді.
Резо: Қатпан?
Елем»: Баягыда. балам...
Pejo: Атамның саган калан қырындаганыіі сен маған айтпадыц гой.
Елемз: Оны айтуга сен кігакентай болдын.
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Рем : Естси тана гаты к болган шыгар?..
Еленэ: Борі керісінше. Қайта кыз біткен атака гашык еді, солардыңбірі мен!
Ре j o :  Озі ше?£д«'мз:Озі квр:кті, токоішар кісіеді. Жалпмсендсрдіц түқымдарың борі сүлу, борі такәппареді. Жөне шеттері- нен сотқар. Корінон дс откені -  сенің атац болды!
Резо: Ол саган калий гашық болды?
Еленэ: Калам гашык болганын білмсймін, калай соз айтканы ссімде, әл: күнге коз алдымда. Бір күні біздін үйгс келді де, мені мерекелік серуенге шакырды. Пасха- ныц алды болатын. Мен. яркие, бармаймын дедім.
Резо: Неге?
Еленэ: Бер жагым гой, ар жагымда баргым кеп түр.
Реэо: Қылымсьіп түрмын де.
Еленэ: Қылммсып түрмын. Әкем кеп: «Элиэбар Мхе- изеарыня дақтүсисген жалгызсері адам, оныкбетін қай- тарып, шакырі амыыа бармау -  өлтіре қорлаумен бірдей » деді.
Peso: Дүрыс айткан.
Еленэ: Мен не қылайын? Барыи атацнын күймесіке міндім. Екеуміз Сион гибадатханасына тарттык. Бір- біршізге қарамаиммз да, сойлеспейміз де, томырайган иалага үқсап отырмыз... Атанда түрден түр жок.
Резо: Түрі қайда кетіпті?..
Еленэ: Арупктаіі қүп-қу. Кенеттоқтаи жсрге түсті де, қалтасынан іімгтолетін шыгарып. самайына такады... Сүстанып түрып: «Күрметті Еленэ. Мен кои сойле- меймін. Тағдырым сіздін колыныяда. Қазір гнбадатха наға барыи нскемізді кидырямыз, ойтііссе мен өлем»деді.
Реэо: Олімге жібермегеніцс коміл сенемін.
Еленэ: (Мцңам жымиып ) Ғибадатханага кірдік те. екі шырлқ ж агм п, бір-бірімізге жылы-жмлы создер айт ты к... Үйге қайтыи келген сон. ол менің колымнан сүйді.
Резо: Бетіңнен сүйееболатын еді гой.
Еленэ: Алыстам «Риорита* ауені естілді...
* Риприта* сазы естіледі.
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Pejo : «Риорита» деген не?
Еленэ: Сондай он бар еді. (Он салаӘы ) Біз сонын өуені- мен би бвледік, мына көйлек сил күнді есіме іүсіреді!
Ре j o :  Оже. маган ақіпа керек.
Е л е м : (Тцеіне алмай ) Не деііеің?
Резо: Маган тез а рада а к т а  керек.
Еленэ: Коп керек пе?
Резо: Костюмге деген ақіпа...
Еленэ: Коспомді қайтесің?
Резо: Маган боршен бүрын а к т а  керек!
Еленэ: ( Үрейленіп) Неге? Тагы не бале болып қалды?
Резо: Ешқандай боле болган жоқ. Ниникога баруым керек. Енді түсіндім. мен бүгіныен қалмай Алматыга үшуым керек.
Еленэ: Ой, Жасаган-ай, бірден осы лай деп айтиайсыц ба, зорем кетті гой. Неменеге а к т а  керек боп калды денмін... ( Kemedi).

Қоңырау шырылдайды. Реэо есік ашады, жцлқынып 
Лена кіреӘі.

Лена: Мен саган мық рет айттым гой. Краныңды жау- ып жүр деп, мыц емес-ау жүз рет айттым. Кнді бар да көр... тазалаозің.
Резо: Ақырын, акырып. Өжем естіи қалады...
Лена: Қалжмцынды калтяца сала түр! Тсз барып та- зала, өйтпесе мен милиция оіақырамын!
Резо: Жаркыным. түріңе қарапіы озіц.
Лена: Түрімде не түр?
Резо: Саган ашулануга болмайды, өліп қалясың.
Лена: Төлкек қылуыңды қоясыц ба, жоқ па? Томенге түсесіц бе. жок па?
Резо: Лена. айналлпын. сабыр етші. мен түсермін. не түспеспін, тазллармын, не тазаламаснын, тек өзің қойшы.
Лена: Калай? (Ашуланганман аузына сөз пи/спеиді).
Резо: Дүрыс, осылай. Ожем бүгін ақ көйлегін киді, біздіцайгянымызды естімеген: дүрыс. Өзініңестеліпмен отыр. түсінемісің?
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Лена: Кіммен?!Тымболмася крандыжалсақты, жай- рлгыр! Лгып жатыр гой!
Резо: Кеттім! ( Кетеді гіе. кайта кіperil).Жаптым.
Жцгіріп Кирилэ кіреді.

Кирилл: (Ленаеа ) Ой. жарқыным. үйдіңтөбесітопыр- лаи күлап жатыр.
Реао: Ер соңымнпн! (Жцгіріп кеmerit).
Л ена: Мхеидзе. асқақтамя! Қалжынынды калтаңа сала түр. (Артынан жугіреді).
Кирилл:Тобе қүлап жатыр гой, тобе... (Арт ынан  

жцгірсді).

Елена лжей кіреді. қолынгіа ақша. Кираса, немересі 
жоқ. Телефон ишрылгіайды.

Елена: (Телефонга) Тыңдап түрмын... Луиза? Балам сізқателестіңіз. Йемене? Ж оқ, балам, окініпікеорай, мен Луиза емеспін. Сау болыцыз. (Телефонды нпягіы. Оты 
рып ақіиа санайгіы.Ойланагіы. Rip кеагіе телефон шырыл 
дайды) Тыңдан түрммн... Бадрн? Амансың ба, балам? Рахмет, ж ақсы -ж аксьі... Білмсймін, өлгінде гана бар сд і... Пальтосы орныида, көршілерге кеткеи ю й ... Сау бол, Бадри. ( Телефонды қойып. тцрагіы, теңселіп ке 
теді, ақырын отырагіы ).

Жцлқынып Р ем  к і peril, жцдыры/ы тцйіліп кеткен.

Рем: Ремонтыи мен талеуім керек! Южесішң жайыбол 
май отырганын cejerii) Әже, саган не болды? Не болды?

Елена: Мен қателеспедім-ау деймін.
Peso: He дейсің?
Елена: Лкырын, акырын...
Резо: Оже!
Елена: Айгайлама... Тніспе. ауырып отырмын, балам.іпмдайтүр, мен казір ...
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Резо: Же дел жордем піақырайьін! Дарігер алдырайын!
(Телефонза умтыяады ).

Еяенэ: Кярек емес, балам.
Р ем : (Өжесіне умтыяады ) Кяряк емес! Кярек емес! Борі жаксы болады, солай гой! Қорқатын түк те ж оқ ...
Еяенз: Маган коркынышты ем ес... Қоркыыышты емес... (Немересіне қарайды). Ментексеи үшін қоркам. балам...
Резо: (Жанушыра айеайлайды). Кетпеші, <>же!
Қаяай екені белзісіз, зйтеуір *Риирита• зні шырқа 

зады.

Сегізімші көрінісГол болме. Твсе корын, стоя. орындықтар бзрі ыбыр 
сып жатыр. Иаяьтосыныц жагасын көтеріп аяган. 
коптен қырынба/ан, қолында консерві мен нам, Резо 
кгреді. Пальтосын бурышқа яақтырып тастап, вам 
наеа кіреді. судың сарыяы естіледі. Қояында орамая. 
қайта кіреді. Ойланып тцрады. Бірдеңемі есіне тусірзісі 
келгсндей. Орамаяын жумарлап an. бурышқа лақтыра 
ды. Консерві ашады, маннам у jin  илады.Жей бастайды. 
Телефон шырыядайды.

Р ем : (Теяефонга) Иа, мен гой... Нсмене? Ж о к ... зи- ратта болдым... Білм ейм ін... күлыптосты ма? Қашан бітеді -  сонда бітірем... Қажеті жок, онсыз да сеыдирдін комектеріц қыруар болды ... І іір с к і аптада бітіретін шыгармьш... Болмаса үш аитада. Қажеті жок. Керек емес. Гела, ксрек емес денмін. Ештеқе де керек емес. Үйқы керек. Үйықтай.чын. Коріскенше. (Телефонды 
қойып, пшмақтана бастайды. Телефон шырыядайды. 
Телефонеа) И в ... Салем... Иа, тагы мен... талычадыцба? Әдейі істеп түрмын, сен танымасын леи... Луизанды алі іздеп жүрсін бе? Іздей бор, ізде. Қайдагы мазалаган... Керісіыше маган біреудш мазаллганы керек болып түр. Жақсы! ( Телефонды қояды).
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Қоңырау шырылдайды. Резо aiuadu. Қолында коньягі 
flap. Кирилл кіреді.

Кирилл: Резо, есш цнш  алдында мысықоліп жатқаны носі?
Резо: Қайдағы мысық? (Жцгіріп шыгып. қиити tapedі ) Қайда?
Кирилл: Қалжықгой... ( Коңілдене қарқылдап кцледі) Калжың! (Кцледі) Ксшір. биуырым, бір қалжыңдайын деи. . .  (Коли сцртеді) Үйде жападан • жалгыз отыр едіы.. .  

( Коньмгін стол/и қояды) « Кирилл, сенің ғой көршіңбар. сонымен барып неге кылкытпасқа» деп менің басым он- лайды. Мои ойлаймын: қылңытқым келеді! Келгеыде қавдай!
Резо: (Слл таңырқап) Отыр.
Кирилл: id, жарайды! (Отырады) О н  млган рсижіп жүрген жоқсың 6а? Мен реыжіи жүргсм жоқ.
Резо: Маган бірсу ренжімесе, езім ешкімге ренжіп жүргем жоқ.
Кирилл:Сен ренжімесең, мен ренжімеймін. Лснага екпелеп жүрген жоқсың ба?
Резо: Ж ок.
Кирилл: Ол да саган окпелеп жүрген жоқ. Втер оны біреу ренжітсе, мен оны харакири қылам!
Резо: Кімді?
Кирилл: Оны.
Резо: Ол кім?
Кирилл: Білмеймін. Білсем -  күртам.
Ре.ю: Мүны неге яйтып түрсыз?
Кирилл: О . ж ай ... есіцдеболсыядеп. (Коньякты аша 

ды) Бауырым. кешір. ренжіме. Осындай жаксы үйге ішімдік алыи келудің озі ыцгайсыз... ( Резо екі стакан 
алып келеді. Кирилл қцмды ) Менін торт агам бар. Біреуі номере ағам. Өте жаксы адам. Өзі к ү т т і. семіз, өдемі! Түрмысы да керемет! Мүрнмнан к\'рты түсіи түр. Мен оған сен туралы айтып ем, ол «жярайды * деді.

Резо: Не «жарайды»?
Кирилл: Сені жүмысқа алатын болды. Жнй жүмыскер. ІІІатяқ тыкпауы үшін аптасына бір рет бой корсетіп ке-
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тесіц. Айынаекі рот бармп «мани-маннындм» аласың. Ккі жүз сом! Ііеисня сияқты!
Peso: Рахмст, сізге, бірақ...
Кирилл: Болды, бірагыц оліне.
Р ем : Мсніқ млмандыгмм баска ғой.
Кирилл: Әй. мамандыкта иен бар? Жай жүмьісшы 6о- ласмн. Күрметті атак! Жүртсыйлап жүреді. Шөптщба- сын сындырмайсыц!
Peso: Мәседе онда емсс. Мен түнгі сменяла метрода жүмыс істеп жүрмін.
Кирилл: (Үрейленіп ) Тесік жасап жүрсщ  бе?
Peso: Қайдагы тесік?!
Кирилэ:Ие  деуші еді озін? Поезд жүретін тесікті.
Peso: Туннель ме?
Кирилл: Аха!
Peso: (Кцледі) Онда өзінің мамандары бар, мен жай вагон ж уам ...
Кирилл: Бір тнынга болд ма?
Peso: Ккі тиынга.
Кирилл: Өй-буй-у-ууй! Сен мені кешір, мен саган тек жақсылык тілеймін, бүл деген бір жиксыныц скінші жаксыга деген қамқорлыгы.
Peso: Рахмег!
Кирилл: Егер мен саган комектеспесем, сен маган комектеснесен. омірдін өзі не бон кетер еді? Резо, мен мынаны сенің маркүм өжец үшш ішкім келеді! (Тцра 

ды. Peso до тцрады /Гопырагы торқаболсын. Сеніқорбір жеңісіне кабірінде бір аунан түсер болсын!
Peso: Pax.мет.
Іиіеді. Отырады.

Кирилл:Жақсы коньяк, ө!Сен гой, енді жападан-жал- гмз түрасың, а!
Peso: Кейде доетарым копалм.
Кирилл:Ой-дөйт деген-ай! (К о л и  қысады ) Достар.

күрбылар.
Peso: (Акырын жымияды ) Менсізді аз сотке калдыра I үрайын, картой куырам.
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Кирилэ: Қажеті жок! Соз ты иля!
Резо: Ты кляп отырмын.Кирилл; Тында, Резо... Біздіц Тбилисидеөзі кыз коп скен гой! Ой ой-ой... Оге коп, кайран қалдым... Талые кыздарын бар ма?
Резо: Болса ше?
Кирилл: Мел селен я ос ретінде сүрап отырмын. Болса: «Кирилэ, мснік талые қыздарым бар» де. Болмася. мен селен сүрайын. неге жоқ?
Резо: К етіріңіз, мел сізді түсінбей отырмын.
Кирилэ: Корші. тылда. кейде менің басым оміртура- лы ойлайды. Омірде жақсы катыинан пекан рахат жок деп, кобірек ойлайды.
Резо коңілсіз тыңдап отыр.Бүрыл күмарым а к т а  еді, қазір қатын. Осыдан бір апта бүрын бір өйелмен таныстым. Енгезердей жақсы айел! Ресторанға апардым, отыз торт сомым текке кетті. 

(Резо коршісіне тук трсімОей қирап отыр) Мен үшін парк колайсыз. үқтын ба?
Резо: Неге қолайсыз?
Кирилэ: Жас кезім болса бір сорі. Қалір енді... Ресто- ранга апардым, ішкіздім. жегілдім, іпыккасын бір жак- сыүй болса гой...
Резо: Сізде үй жок екен гой!
Кирилэ: Ив, ив, ив үй жок кой! Жок! Кед, ішейік. ( Ко 

ньяк қцміы ) Бартірлігіл жаксы болсын. Ексуміз де акта мен вйелдел келде болмяйык!
Резо: Рахмет.
Ішеді.

Кирилэ: Селде гой. Резо, үй бар, меидс жоқ. Селін та ные кылдарың бар. менде машина бар, аздагал акшабар, калганын катырамыл!
Резо: Сөйтіл, группалық секспен анлалысамыз ба?
Кирилл: Ио, ив, ив. Ол не нврсе? Қалай ол?
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Неэо: Лртынан түсшдірем. Непагі шаруамызга ке
лейік.

Кирилэ: Е , лүрыс!
Нем: Бөрінен бүрмн. мен гіздік қүрметті жүбаныңыз- дық козіне кайтіп караимы н?
Кирилэ: Қай жүбайымнмц?
Нем: Тугая жүбайыныздың. Ыңғайсызеыее не?
Кирилл:Он, коіішы, Резико! Онын козіне қарап қай- тесің?
Нем: Бетпе-бег келіи қалса...
Кирилэ: Карама козіне!
Нем: Мүлде?
h'upu.i э: Эрине! Қараушы болма!
Неэо: Сіз рүксат етпеді деймін.
Кирилэ: Деоең де. Күйеуін рүқсат етпейді де.
Нем: Жарайды. Кез моселесі шешілді. Дастарханды да сіз жасайсыз гой.
Кирилэ: Жүріс-түрыс тп мойиымда.
Нем: Машинамен рахат қой. Фирменный темекіні де сіз аласыз. Блигы отыз-ақ сом.
Кирилэ: М үмкін олардыц аяқтарын күзеи ішікпен сүрту керск шыгар? Фирменный темекі іпекпссе де бо- лады!
Нем: Жарайды. күтыртпаган дүрыс.
Кирилэ.Саспа, бері жаксы болады. (Іск ер  көэбен 

болмемі шолып шыгады ) Қора сияқты скен! Ретке келті- ру керек.
Нем: Күи болады.
Кири.і э: Достарыца айналшыктамай аулақ жүр де.
Нем: Келтірмеймін.
Кирилэ: Алым қояйык. (Стаканын котереді) Олем- де бейбітшілік орнауы үшін. ( һиеді).
Нем: Сэр, бүгш кешке екі блондинка дайыы болады.
Кирилэ:Блондинка ма? ( Қибаеым тыржитып) Жак сы ма оздері?
Нем: Сана белгісі бар.
Кирилэ: (Басына бір oit келеді) Бүгін кеш ке... Бүгін кешке... Эй, жарайды... (Әмшшымин ақша санап алып.
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стояла қомОы) Міне, отыз сом. шампян-мямпан, оаін білесіқ гой...
Рсло: (Ақшаны алып асықпай санаиды ) Сіа осы ие- шедесіз, қүрметті Кирилэ?
Кирилл: Қмрык бестемін, өмірі.ме өкпем жоқ. Тагы жясай бсргім келеді.
Резо: Е н д е ш е ... ( К ириллні иегінен квт еріп a n , 

т умеықт ан ақш ам ен урады )  Б ір , е к і, үш , т о р т ... Мөңіреме! Бсс. алты. ж еті... Кырықбеске жстпейді екен, колым талып қалды. (Босатады).
Кирилл: ( Ғ.нтіге айгайлап ) Менсен\ милнцняга берем.
Peso: Жогал, жяиыннын барында. (Ақшасын, конь 

ягін қолына беріп, есікке карай итермелейді).

Кирилл тура кашады. Рело сажарқау барып, орын 
гіыққа отырады. Кирилл қайта кіреді.

Кирилл: Есігіңді аша алыадым...
Peso: Жогал! (Кириллні тура куады. Қайтып кеп. те 

мекі тутатады. Отырады, турады. Өряі-бсрі жцреді. Те 
лефон шыры.чдайды) Иө! ( Турі ө л ер іп  ) Шынымен сенбісің? Солрм, кашян келдіи? Ьілсді екенеік ғой... Рас па? Каіттян?Тез кел! Мсн күтсм! ( Волмені жиыстыреысы 
кеп. мебеяъдерді қолгой бастаііды. Электроуетарасыиа 
жармасады. журе киініп ваннам Оеттейді. қайта кіреді. 
Кенет шам сөнеді t Қырсық-ай! (М ай іиам жағады. Есік  
каеылады) Бара жатырмын! (Ниникокіреді. Ілесежаңбыр 
шуылы естіледі) Тагы да жацбырлатып келдінбс? Селем! 
< Ыкеуі де коптен коріспеген, қушақтасуеа умтылады. 
бірақллденеден тартынысып килады. Иинико қолын со 
лады. Peso ебедейсіз қыеады) Тагы да жяңбыр. сосын сеи. Нүл қалай? Май шамба?Таңданатынтүп жоқ, шамсоніп кялды. (Плащын шеиііп алады).

Нинико: Ожеңнің кайтқанын естімсдім. ойтпесе ке- лср одім.
Peso: Ожем сені жақсы коретіні Қайтар алдыыдя есіне алды.
Нин и ко: Ол кісіві мен де жяқсы көруші ем.
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Рело: Менде шампанский бар. Көптен т ү р ... (Алып 
келеді) ()тыр, сенің аман-есен келгенің үтаін ішеміз. 
(Қуяды ).

Нинико: Рохмет.
Рело: Практика калай өггі?
Нинино: Жаксы.
Pejo: Өзің ризасық ғой?
Нинико: Ризамыи.
Peso: Алматы калай екен? Жаксы кала ма?
Нинико: Керемет! Шагын, адемі кала. Адамдары да жаксы. Медеу, ж ақатеатр...
Peso: Меи де Алматыга барам гой деп ем, бірак жаг-дай солай болды...

Паула

Нинико: Ожец қмналды ма?
Рело: Ж ок. Мүлде киналіан ж ок. «Мен жакмнда олетіы шыгармын» деді. Соны айтты да, кайтып кетті... Қыз күніндегі көйлегімен... Міне, осындай жагдай...

Паула

Нинико: Темекі берші?
Рело: ІІІеготін болдын ба?
Нинико: Жок. Кейде сана.
Рело: Ө .. .  Өкец калай?
Нинико: Рахмет, жаксы.
Рело: Сені эбден сагынган шыгар.
Нинико: Cat ыныпты, оныц үстіне менің үйдеы кетке- ціме ол үйренбеген гой. Ж ан е...
Рело: Білсеқбар гой... Мен де катты сагыыдым! (Н ау  

ла) Ал. сен шо?
Нинико: Мен сені жиі ойладым...
Peso: А л, сен маган местеумен болдын. Кеше бір кыз кстіи барады екен. Қуын жеттім. б ірак... Шошытканым мүлде басқа қыз екен.
Нинико: Сен зиратка жиі барасын ба?
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Peso: Күнде Одрам. Кеше іқіріү деиш болдым. Сош ы рейспем қайттым. Автобус қира киімді ойелдерге лык толды. Оаык үстіые қарангы. Шаыын жакқан жоқ. Кр- тектегі сияқты. Ойелдердін борі маган қарап отырғанын сездім. Сүмдыкболды. Коздеріо дүниедентесіліп түрган- дай. Жоне мен озімді шешемніц өліміне кінөлімін деп санаймын гой...
Нинико: Резо, қойшм, сенің түк жазыгмң жоқ.
Резо: Сол кезде сені ойлап кеттім, бір түрлі жешлдси қалғандай болдым. Караці ыд« ссвш түріцді елестеттім. Елестеттім де. сені ренжіткешмді есше алдым, өзегім қатты өртенді. Нннико. Нинико, аяулым. Жяным, мен сені еүйем!
Нинико: Меи де сені сүйсм! (Екеуі суйісеОі. Ш егініп  

кетеді де, жан жагына абОырай қараиды) Мен үйді рет- кс келтірейін. контен жиыаган емеспін. қазір...
Peso: Озімаң!
Нинико: Мен бәрібір жинастырам...
Peso: К ейін ... ( Қцшақтап суиеді, шегінеді де. тесіле 

караибы ) Саган не болган?
Нинико: Не бопты?
Рело: Тас мүсін боп калыпсық. Мүндай емес ец гой, Нинико?!.
Нинико: Үй сыиырайын. сыпырғыш кайда?
Peso: Сайтам алсын сыпыргышынды.
Нинико: Онда мен ас қамдап жібе|>ейін, қарнық да аіпкан шыгар?..
Peso: Ашемсспін, койшы. (Қуіииктап суйеді, шегініп 

кетеді. Нинико цндемейді) Арбалған торгаіідай қалты райсын ғой ... Озще не болған, Нинико?
Нинико: Білмедім. Саган солай керінген ш ы іар...
Peso: Корінген емес. Бірдецсболган-ау...
Нинико: Men ссш сагыидым, біа контен бері...  ( Үмты 

лып кеп кушақтайды Оа. окыс и терт кап. тосекке rm 
петінен ку.яай кетіп. жылайды ) Бүйте алмаймын. шы дамаймым!

Peso: (Абдырап) Нинико...
Нинико: Мүмкін емес. (Ж ылайды).
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Резо: Не мүмкш емес? Түсшдірсеиші.
Циника: Сені жалгыз ғой деи, касыңа мен керекпін гой дии он лап едім.
Резо: Сосын?
Нинико: Мен өзімнін амнышты халімді. кнрген қор- лмгымлы -  О.грін үммта алатыы шыгарыыи деи ойлап ем ... Үйіне Оарганымда «Түстіцбе колі-а, ақы.мак* деп, сүқтана караган дврігсрдін, үлы мені оцаша шақырі ысыкеліп...
Резо: Мен оны олтірем!
Нипико: Ол емес, өзіміз кіноліміз; біз сондай асыл мүлкімізден айырылгандайчыз, казір бізге соншалық киын. Рсзо, қныні
Резо: Неге саган кнын? Өзшді көруім муңекен, маган бврі женілдсп кетті!
Нинико: Маган сенімеи болу кнын, жаным. M en...
Резо: Неге? Кегаіре алмийсын. Ga? Ү  мыта алмайсың 6а?
Нинико: Білменмім... Ж оқ. бүл бір ... Сен негесақтап кала алмадын?
Резо: Мен қайдан білейін!
Нинико: Меыіцбірден сүйіп калганым, көнекеткснім. естен тана гашыкболганым саган үнамады. Меи сен үшін бәріне де шыдаием. Сені біркамал коріпем, қандай катер тонсе де қоргап қалар деуиіі едім ...
Резо: Нинико, сені сүйгенім рас. Әлі сүйсм, сенемісід? Бірақ, озім с о н м ... Ақымактанып! Сені сүйетінімді білдім, біле түра сенбедім!
Нинико: Қалайта сснбедщ?.. Борі де козге көрініп түрлы гой.
Резо: Идіютпмн мен, Ниннко. Расайтам, барын түргаи идиотпын.
Нинико: Меніц оені жармп тастаіі жаадаганым есіңде ме?
Резо: Ііекер жарып тастамадын. Дүрыс болатмн еді.
Нинико: Сенсіз омір сүре алмас едім.
Резо: Кім біледі! ( Қ а О а л а  кирап ) Айтш ы ...
Нинико: Нені?
Резо: Ештеце. (Қарайды ) Айтшы Алматыда... ештеңе болган жок на?
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Нинино: Ал мяты да нс болуы керек еді?..
Р ем : М үм кін... біреу-міреу кездескен шыгар. Біреу- міреу, кім сен і...
Нинино: Дқымақ.
Р ем : Here? Әблен мумкін гой...
Нинино: Епттеце мүмкін см ес... Ақымақсың. Егер со- лай ойляйтын болсац -  сен акы м ақсы ц. А қы м ақ . ақымақ... .
Кирилэ кіреді.

Кирилэ: Корші, кешір, ссік аіпмк түр ексн.
Peso: ( Шцгыл) Нс керек?
Кирилэ: (Нининого ) Солеметсіз бе?
Нинино: Сэлемет.
Кирилэ: Сіз тамоша қызсыз! ( Қолынан сцйсді).
Реэо: Не керек дейміы?
Кирилэ: Резико, бауырым. бір мннутқа бола ыа? (Ре  

зоны оңаша илып шыгады) Сен маган ренжімейсің бе? Мен саған ренжімеймш.
Реэо: Ренжімеймін.
Кирилэ: А ііт етгаі.
Реэо: Рас айтам.
Кирилл: Сснбеймін. «Ожем маркү'мнмқаруагымсы ант стемін* де.
Резо: ( Қаһарлы) Тагы не дсшн?
Кирилэ: Ж аксы, сендім. Еперсен ренжімссен. мен рен- жімеймін. Мен жлқсы адамгаомірі ренжімеймін. Сен me, ренжисіқ бе?
Резо: (Луыр г)ем алы п) Рснжімеймін.
Кирилэ: Ренжімесең. ойелімс ештеңе айтып кой.мяй сын ғой?Рсзо:Сіз өзі небыксытып түрсыз? (Кирилэні піықсыр 

тып, төне тцееді) Мені кім дсп жүрсіз?
Кирилл: Барі дүрыс, бауырым... (Ш егінеді) Мен рен- жімеймін. сен до ренжімсйсіқ, барі дүрыс... Кыз ш с?.. Қандан алдын. э?
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Резо: Беу, Кирилэ. Кирилэ, үшқалақсыл! (Ақыры  
шыгарып жібереді) Жабысып қаліан не боле өзі... (Н и  
никою ) Не істейміз?

Нинико: Қарсы болмасац, мен үй жиыастмрайын.
Резо: «Үй жннаймын* дегенді қой. Өзімді де мезі қылды бүл үй. Одам да борт басынам бастан көрейік.
Нинико: Калай?
Резо: Ьір-бірімізді кинап болды қ, сиді жетер.
Нинико: Рсзо...
Резо: Ниннко, жаным, болды гой е н д і... Сен менісүйесіқ гой...
Циника: Резо, түсінсен.ші, моселс онда смет қой...
Резо: Мәседе неде? Мәселе дегеніқ сонда неде?
Нинико: Сол жолы бірдеңем үзіліп кеткендей болды. Маган уақыт керек... Сеи түсін, мен бірден коне алмай мын.
Резо: Сспің неменең үзіліп кетіп жүргсн? Меиіқ еш- теңем үзілген жоқ. Қайта борі қатайды. Мен не сүйем, не сүймейміы. Сүйем десем, онда сүйгенім. Сен ше?
Нинико: Мен де суйем, бірак, бара алмайммн. Лйтып түрмын ғой, меніқбір жерім...
Резо: ПІешш.
Нинико: Қалай?
Резо: (Долылыеым тежеіі и.гмай) Тез! Бөгелыеі Тап қазір! (Блузкасын жыртып жібереӘі).
Циники: Резо! ( Резо қос қолымен самайын басып.ай- 

налып кетеді. Пауза. Резо теме кі тутатаОы. Сабырлы ) Ине-жіп өкел. (Резо упдемейді, қарамайды ) Мен ммна күйімде кошеге шыга алмаймыи гой...
Резо: Ноге?
Нинико: Ыңгайсыз.
Резо: Мені әуре қылган ыцгайлы ма?
Нинико: Резо, ине-жіп берші.
Резо: Ж арайдм, сабыр ет, казір берем. (Ж зиіікт і 

иқпшриды ) Қандай түсі керек?
Нинико: Көк.
Резо: Мүндатек кара жіп.
Нинико: Онда қарасын әкел.
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Резо: ( Ине жіппиберіп жатып ) Сеи сомдай... мықты Gon котіпсін.
Нинико: Жігіттер қалпй? Ьадрн, Гела?
Peso: Тамаша. жүр.
Ними ко: Com н достарын жақсы.
Резо: Достары.м жаксы. озім жамлнмын.
Н инико: Ж ок. сен до жаксысыц. Сеиі барі жақсы квреді. сыйлайлы, сондықтан... ІІІамгп ие болган? Ты гмкы күйіи коткон шыгар.
Резо: Төлемеген үшін қнып тастады гой дсймін.
Нимико: Неге толемедщ? Ақш ақ жок па?
Резо: Ж оқ болушы ма ед і, ақш а б а р ... Үмытып кетіппін.
Нинико: Мен сртея толеймін.
Резо: He басқа шаруац жоқ па?
Нинико: (Салмақты қарайды ) Жок,.
Резо: Қажеті ж ок. Өзім-ақ. Менде а к та  бар, төлеу ой ыма кслмепті.
Нинико: Диплом нсболды? Бітті ме?
Резо: Жақын калды.
Нинико: Болады ма озі?
Резо: (Абдырап) Не? Ә ... И ә , болады гой. Маган ин ститутта, кафедрада кал дсп жатыр.
Нинико: Тамаша, калу ксрек!
Резо: Ж оқ, қалмаймык. Тушетияга тауға кеткім ке- леді. Екі жылга.
Нинико: Бакташы боласмн ба?
Резо: Солай лесе де болады. Әдебист егініндс бала багам. Б.рлқ, онымнан не шыгарын білмеймін...
Нинико: Лсықпай шешкен дүрыс. Ойлану керек.
Резо: Ойлаиатын несі бар?Сон болсаңсүймойсің. Тби- лнсиде не бітірсм, жллгызбастымыы... Кетем!
Нинико: Тау қызына үйленесін...
Резо: Мінлетті түрде!
Нинико: Сол жақта мөңгі баки қаласың. Мен соні қай- тын коре алмаймын. Ешкашан.
Резо: Ио. (Ойлапып ) Ксіме бір окига түсті. Бір жлгм- иан ... Ндна дейтін бір қылым болган. Болғанда былай
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онді... Мон сол қызлы көндіре алмадым. Олай корді.ч, Омллй кордім болмады! Бір жылдан кейін олгі қыздын күрбысын кездестірсем: • Нана саган гашмк * дейді • Мон. өриае куаныи кеттім. «Қолга түстіц бе. ақыры» лодім. Кездсетік. Үйіне шыгарып галдим. Жол бойы иііроніп колем, калан окон ініренген деп. Үш түз колымда отыр. Ж имимп күліп қонм, туа біткен Кларк Бейблмін! Бір кезде.., Қолынан сүйей боріи ем. тайып түсіи. түмсық- пен қарга сүнгіп кетгім. Өдемілеи сыпаны қүлауга да болар еді. Мен жалған тонқалак астым. Үялганым сон- ша, қарга белшемнсн батын жатып, түмсығымды бүзып ж аты п, езімді-озім олтіріп тагтягым колді. Кашан, калай олом, соны ойладмм. Маган сонддй...
Нинико: (Кцледі) Қыэық екен. Үят болган.
Резо: Ол козле мон он жетідеміні
Нинико: Борібір ыңгайсыз гой. Қыз но боллы?
Резо: Қыз нсболсын? «Аумріан жок па?* лен, сызы- лып қана сүрады.
Нинико: Сол-ак на?
Рем : Кц қызығы, үйіне жеткізронше ең кемі он бес рот гүрс-гүрс күладымі Ботімніңор килдратсантимотріндо бір көк түймо, үсті басым сатпақ-сатпак. үяттан күйін барам, сүмдык болды! Үш жыллай сол кмздан тыгылып жүрдім. Кореем -  тура каш ам. Кеше кездестірдім, қолында баласы бар. Есімізге түсіріп, күлін ялдық. Озініц шегі қатты... Тігіп болдыцба?
Нинико: Болдмм.
Резо: Жяцбыр басылсын.
Нинико: Колшатырмм бар гой. ( И.іащын киеді. Р ем  

комектеседі) Рахмет!
Резо: Кетпеші.
Нинико: Ж оқ, кетуім керск.
Резо: Егіцде ме, сен жаңбырлы күні келіп ец гой.
Нинико: Содан бері не заман...
Резо: Енді жаңбырда котіп барасыц. Мен шыгарып салайы н.
Нинико: Ж оқ, кажеті жоқ. Тәңірі жарылкасын. Саган но болды? Сем...
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Реях (Аина.чып кет іп) Жай, оншейін. Влренді.сяубол.
Нинико: Cay бол.
Ре j o  цндемейді. Нинико ақырын шыеып кетеді. Р ем  

тцрып турып. тосекке кцлаи кетеді. Небоп жатқанын 
кім б іл сін . Jtim eyip  қиналы п жатыр. М айш ам дар  
ақырын өиіеді. алыстин аппақ киінген қыз корінеді.

Резо: Мама?
Мама: Резо, балам, мен сені оятып жібердім бе?
Р ем : М ам а...
Мама: Колін сон да и мүнды іч»й.
Р ем : Солай шыгар. Мен с е т  бүрыы түсімде ешкашам көрген емеспін. Ылги квргім кеп жүрсе де. Ғаж ан ... Мен сені бірден танмлым!
Мама: Борі бүрынгм қалпындя. Төсекті ғана жмлжм т ы іі койыиты. Бүрын ол ана бүрьшіта түрушы еді.
Резо: Мама, сен білсеи гой, маган сенсіз киын! Мен сені сагынумен келем!
Мама: Балашш ымсол...
Резо: Он екі жасқа келгемімше аана.м мен мамамды тірілтіп бер деп дорігерлерге жалынумен болдым.
Мама: Иапаңды білесіқбе?
Р ем : Кміс еміс білем.
Мама: Сен соған тарткасың.
Р ем : Одан темекі мен шараптын исі іііы ғ ы п  түратын. ҮГіде бірнеш е кісімен мылтықтарын камдаи, aura піығуга даймндалып жатканын білем. Маган бәрі ер- тегінін дөулері боп корінді. Мен атып түрып: «Мені де согысқа ала кетіңдер» деп жалындым. Олар күлді.
Мама: Біл өкен скеуміз сеыі армандаушы едік.
Резо: Мен сендерді лр.мандаймын!
Мама: Мен сені бір-ақ рет кордім. Kiu-кішкентай гыи алмп келді. Біреу: «Қандайанпақбала» деді. Тагы біреу: «Ақ емес, көк* деді. Содан сонгысы есімде жок. Түнек. қапас. ештене...
Резо: Кштене?
Мама: Түнек. капас... Кштене... (Алыстайды ).
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Резо: Мама, кетпегаі! Мені тастап кетпеші, жалына мын! Немесе взінмсн біргеала кет! Онсізомірсүргім кел мейлі.
Мама: (Алыстан ) Өмір сүрген бакыт! Өмір жясың үзақ болсын, балам!
Резо: Ж оқ, жок. омір сүргім келмейді!
М а м а : Мен кетпсймін, Резо, қасыцдямын, сез- беймісіқ? Мсн сені сүйем. Океқ де сүйген еді. Сен туман түрыа-ак біз ссні армандадық. Махяббат деген -  сол, епг катан таусылмайды. Махяббатынды секта, махяббатыц ды оақта...
Кенет бзрі қатты соққыдам дірілдеп кетеді. Бадри .нем Гела кіреді.

Гела: (Ш ам жаққысы келеді) Шам жок қой?
Бадри: (Тосекте жатқам досын аңеарады. Жстіп кеп. 

сілкілей бастаһды ) Резо, Резо!
Гела: (Ол да сілкілейді) Ш ал-eft, Резо!
Резо: Ә ... Нс болды?
Бадри: (Жеңіл кцрсініп) Персе гой, шіркін!
Г'ела: ( Резоны итеріп ) Яаремізді алдың гой! Өлтірем!
Кирилл мен Лена кіреді. Кириллнің қолында оқтау 

лы қоецуыз, Лениның қолында кепсер.

Лсна: ( Бажылдап) Қоршаи ал! Комекке!
Кирилл: Кетеріңдер колдарынды!
Бадри мен Гела қолдарын көтеріп тцрып қалады.

Бадри: Пардон, судармнья...
Кирилл: Молчать!
Лена: (Жаткин Резоны көріп) Валяны олтіріи тастап- ты! Өліп капты!
Гела: Тартыцыз мылтықты, cure не болган?
Кирилл:Ьір-екі, атам қазір!
Кадри: Э-э-э!
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Гела: Резо! Түр!
Лена: Баланы мүлде олтіріп тастапты.
Г ела: Резо. Айтшы, ойтпесе...
Резо: Кирилэ...
Кирилэ: Не бауырым?
Лена: Tipi ж аты р...
Гела: Мы нала рта айтслйты ...Л'и/>ылз:Тоқта, ойтпесе атам!
Резо: Кнрилэ. атпа.
Кирилл: Атнаймын, бауырым. Сен маган ренжімейсіц 6е? Мен саган ренжімеймін.
Лена: Тасташы осиплы! (Бадри мен Гелага) Сендср неге есікті сындырдындар?
Резо: Кирилэ, мылтыгьшды тарт, бүлар менщдостарым...
Лена: Резо, сен араласиа. Кане, жауап бсріндср, есікті неге сындырдындар? Басқанікі болса. сындыру керек пе? Бүл болса жетім!
Резо: Лена, айгайлама, бүлар мешц достарым.
Лена: Дос болса, сындыру керек пе? Достар қайта жа сап беру керек, бүлар сындырады!
Бадри: Үга күн боны телефоны жауаи бермей қойды.
Гела: Өзіыіз жаман корықтык...
Кирилл: Е . жаксы адам екенсщгой... Катты қорықтыдба?
Резо: Рахмст сіздерге.Кирилэ; Сен неге рахмет айтасың? Сен маган іні емессш бе? Рахмет дей ме екеи агасына?! ♦  Кирилэ, дүрыс қылдып* деу керек агасына.
Резо: Ив, Кирилэ. дүрыс қылдыц. Рахмет, Лена.
Лена: Өзіқе де.
Кирилл: ( Бад риге) Сен маган ренжімсйсіцбе? Мен саган ренжімеймін.
Бадри: Неменеге ренжимін...
Кирилл: Меніц атым Кирилэ. танысқаныма қуанын түрмын. (Гелага) Мен саган ренжімеймін. Кирилэ... 

(Қолын қысып) Лена, сен ренжіме, үйгебарайык.
Лена: Мен саган ренжн.мін.
Кирилл: (Аң-таң ) Неге?
Лена: Үйгс баргасын сөйлесеміз. Тарт мылтыгындм, лүкенші. (Кет еді).
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Кирилл: Неге олай дейсің, Лена?! ( Кетеді).
Бадри: (Темекі т ут атып) Ай, қорыққаііым-ай... 

(Куледі) Мылтықиен жауга шапкандай... (Куледі).
Гела: Әй, шал, неболды? Тірідей жерленгіқ келді ме?
Бадри: Н гашко жылан келіп: «Оны ждлгмз тастамақдар! * дейді... Түк түсінбедім. жалғыз калдыргян жоқпып дедім.
Резо: Қашан барды?
Бадри: Алдынгы күні. кепіе де келді. Мен бірден телефон соктмм -  жауап болмады. Сооын ксшке, ертеніне тагы соктым, бірдеңебоп калган шыгар дедім... Мүмкін кақгырып кетті ме деймін.
Гела: Мен екі кун қатар келдім, есік жабық, терезец, жабы к _  қайран қ ал дым!
Р ем : Бүгін uenteci?
Бадри: Жиырма үші!
Резо: (Озіне) И гни, үта күм...
Гела: Үш күн камалып жаттыңба? (Р ем  тцрады, тең 

селіп кетеді. Достары суйеп қалады ) Резо, Резо шал.
Резо: Козім карауытып барады. ( Басын сілкіп) Мен алдан атыгып қалсам керек.
Гела: (Суы  бар графинді алы п) Мүмкін сен Поль Брегтің диетасына кошкой шыгарсын?
Бадри ас уйден тамақ алып келеді. Резоны столеа 

отыреызады.

Бадри: Же!
Р ем : Жей алмаймын.
Бадри: Ептеп же (Досына қасықпен тамак береді). Аш аулыцды. Дүрыс. Мынаны агатайын үшін. мыканы апатайын үшін. Енді мынанытерезесінашпай. қакайыа түрган мыпа азгынның денсаулыгы үшін. Он, акылдым!
Гела терезет ашады. баллere кун сзулесі ту cedi
Гела: Жігіттер. кок тем! (Кеудесін кере тынысап) Ү ш күн боны жацбыр жаулы, енді, мше, жарқырап түр! Көктем, жігіттер!
Резо: (Аңырын) Жогалшы орі, коктемідмен коса.
Гела: Өзіц, жоғал, ой! ( Куледі).
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Резо: Мен олдеқашан...
Бадри: Досымыздыц басы ада озозш  қомсынған киы н кезең. Үнамайсмқ, ө!
Резо: Үнамаймын. Мен күрыган адаммын.
Гели: Тю-тю-тю!
Резо: Мамам мен үтнін алді. Нннико меи үшін бала- мызды алдмрмп таетады. Мен сонда не үшін омір сүрш журмін? Менен бәрі қасірет шегеді. Мен хайуанмын. Калай болды бүл өзі? Қашан болды?
Бадри: Озінді езщ жан-тошцмеы жек көрін түрсық- ау? Мен сенің мүндайынды бүрын көрмси едім. Сен ше?
Гели: Мүны жуындырын, кырындырын, тамақка той- гызын ан, кошеге қуын шыгу керек. Борі де оте шыіа- ды. Длма агаштың гүліндсй боп үшын кетеді.
Резо: Арманымның ақ қүсын іздеп ж үрм іи... Не жо- галттым? Не таптым? Не боп кеттім? Осының бврі неге керек? Мен өзі қандаіі адаммын?
Гела: Терезеге келшіі
Резо: Бармаймын, терезсце, олгім келеді.
Бадри: Тамаша, мен жылаймын!
Гела: Мен де.
Бадри: Мен өкіріп жылаймын] Козімніц жасын тын алмастан!
Гела: Мен де! (Терезезе умтылады ) Жігіттер, қараң дар, оркестр келе жатыр! (Терезеден басын иіыгарып ай 

еайлайды) Маэстро, Туш!
Кутпеген жерден қиялдагы бір оркестр музыка ой 

найды.

Гела: С’андырагы келді деіч?н осы.
Резо: ( Басын коте pin) «Риорита!* ( Телефон шырыл 

дайды. Телефоиеа) И о ... Не дейсіз? Кайталаңызшы, үқнай калдым... ( Кенет кулкі қысады) Луизаны таптың ба? (Кц.геді). Рас па? Қүттықтаймын. бауырымі Кнді жо- ғалтпа! Ешқашан, естимісін?! Моцп баки!
Тсиы да бірдеңе деп айгаилайды. бірақ оның даусын 

«Риорита* басып кетеді.
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АУЛЛРМАЛАР



Э Р Н С Т  К А С С И Р Е Р(1874-1945)X X  гасырдагы белді фнлософтардыцбірі. 1874 жылы Бреславта ( И м ы иа  ) дүннегекелген. Нерлпнде, Лейпциг те, Гейдельбергтебілімалган. 1896 жмлы профессор Ко- генге комекші болады. Вүдан ксйін Берлин (1908-1919) жене Гамбург (1919-1933) университеттсрінде фило софиядан дәріс окидм. Герман над а онлік басы на Гитлер келген соңЭ. Кассирер Англияга кетіп. Оксфордтыц про фессоры деген атақты иеленеді. 1941 жылы Америкаги қоныс аударып, өмірінің сонына дсйін сонда түрады. Цель жене Колумбия университеттеріндс дөріс береді. 1945жылы Э. Кассирер Принстонда (Ж аңаДжерси шта 
ты ) дунне салады.

АДАМ МӨДЕНИЕП ТЕРМИНДЕРІНДЕГІ 
АДАМНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ• Озіңді озін таны* деген афоризмге Нлатоннын мүлде жаңаша түсіиік беруі грек модениеті мен ой-санасында безбүрыс кезеці болды. Бүл түсінік тудырган проблема Сократка дейінгілердің ой санасына ғана жат емес, Со- краттық әдістердің де шеңберінсн шыгып кетті. Сократ. Дсльфня сөуегейінің (оракул) ыркынп багынып, адам- ды жеке түлга ретінде қарастыруга мвжбүрболды. Платон Сократтын таным-тосілінін шектеулі екенін білді. Ол: «Мәселені шешу ушін бізонм кеңірек ауқымда қара- уымыз керек*, дейді. -  Жекетожірибеміздекездееетін күбылыстардыц алуандыгы, күрделілігі мен қарама-қай- щылыгы сонша, біз олардын ара жігін ажырата алмай-
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мыз. Адамды жеке түлга ретінде счес, саясп жене влеу- меттік омір ортасында зерттеу керек. Лдам табнгаты, Платонныц ойынша, магынасын философия гама ашып корсететін күрделі мотш төрізді. Біздің жеке омірімізде бүл млтіиыін оте у сак оріптермен жазьыганы соншялык. ОВЫ окып шыгу мүмкіы емес. Философияныцедепкі ша- руасы - сол оріптерді танигындай ету. Философия, чем- лекет теориясы түзілмей турып, жарамды пдам теория- сын усына алмайды. Адам табнгаты мсмлекет табнгаты ll- да үлкен ерілтер.чен тацбалаыган. Сонда гана мәтіннщ ком се к 1 мен 1 окыс ашылып, караңіы орі күрделі корінген нөрселер анык ері түсінікті болады.Лляйда, адачньщ когамдық тіршілігініқ жалгыз фор- часы саяси өмір емес. Адамзат тарнхында мемлекеттің казіргі түрі -  оркениеттін тым бертінгі жемісі болыи та- былады. Адам әлеуметтік үйымның бул түрш ашқанга дейінозсезімін.аңсары менойын уйымдастырудыкбаска түрлерін де карастмрган. Тіл, миф, дін мен корнем- онер сондай үйыы мен жүиелеудің тосілі болып табыла- ды. Осындай аукычды негізде гаиа адам теориясын күруга болды. Мемлекот, ери не, мадызды, алайда бар- лыгы онымен шектелмейді: ол адам ерекетініц барлык түрлерін кабылдап, корыта алчайды. Әзіыіцтарихи даму барысында бул ерекет түрлері мсмлекет дамуымен ты гыз байланысты, каэір де, көп жагдаГіда саяси очірдін әр түріне тәуелді. Дербес тарихи тіршілігі жок, сөйтсе де өзіыдік магына чен қундылыңтарга не.Казіргі философияда бул часелені қозгап. айкын орі жүйелі түрдс караган Контеді. Конт позитивизмін Платинный адом теориягынабүгінгі күншң нираллелі ретін- де қарастыруычыз, орине, парадокс: ойткені Конт еш уақытта платоншыл болган емсс. Ол сшқашан Платон нык идея тсориясындагы қисындық жене метафизика- лык алгышарттарды кабылдаі ан емес. Ол, б:р жагынан, француз «идеологтарынын» козкарасына карты еді. Ол түзген адам танымыныцөрлеу сатысының жогаргы бас- гіалдагында екі жаыа гылым: олеучетгік этика мен әлеу- меттік динамика түрды. Озімен түрғылас ойшыллардың
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психологизміне ол өлеуметтік түргыдан дау аіітатын. Оның философнясындагы түгырлы өзектін бірі сол. біздің аддмдм зерттеу адісіміэ субъективті болуы керек. тмнтуяйтмндл. біз таныгымыз келген субъект жеке ақмл-ой иесі ғана емес, -  ембебаи объ ект болып табы- лады. Осы оубъектіні «адамзат* гермпнімен шеидестір- генде біздіц козіміздің кпміл жететіні -  адам аркылы адамзат емес, адямзат аркьілм адам танмлум керек. Моселе басқаша сиііатталып, басқаіпа каралып, кек ауқымда, түбегейлі ыегізде койылугатиіс. Бүл негізді біз алеуметтік жпне тарихи таным түргысынан зерделейміз. «Өзіцді таиу, дейді Конт, -  ягни тарихты білу*. Бүдан былай тарихи психология жекетүлга психологиягмнын бүрынгы түрлерін толыктырады. «Акылдын үстінен қадагалау дегеніміз оны өз бойымыздаи жоис дойексіз қарастырсак - бармп түрган киял. Қисыи, метофизика. идеология дегендеріміз -  егер. сандырақ демесек, бос қиял, армаы*.Коиттың «Пизитимтік философия курсынан» кадам баскам сайын 19 гасырдагы методологиялмк идеялардыц өзгерісін аигаруга болады. Коыт таза гмлммнан бастап еді, оның назары математикалык, физикалык, химия- лык мәселелерге түтасымеи ауып еді. Өзі түзгеи адам та- мыымнмң даму басііалдактары оыы астроиомиидан математика, физика жпне химия аркылы биологимга окелді. Мүиын борі күтпеген оқыс бетбүрысқа бастады. Біз адам өлеміне үцілгеиде, математикалык жпне жарл- тылыстану принциптеріыіқөз магыыасыиаи сактай түра, тым жоткіліксізекенін аңғарамыз. Өлеуметтік күбылыс- тар да физикалык күбылыстардың занына багынады, алайда олардың өлдеқайда күрделі ерекілеліктері бар. Оларды физиканың, хнмияныннемссебиалогияныңтер- миидерімен сипяттай алмайсық.«Барлык олеуметтік қүбылыстардаи, -  деп жазады Конт, -  біз жеке түлгаға катысты физиологиялык зац- дардыц орекетін кереміз, бүдан баска, сол орекеттерді озгертетш, жеке түлгалардын бірі-біріне өсері саласына тиесілі олденелерді аңгарамыз. Адамзат носілімде бүл
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есербір үрпйқтмңекіиші үрпакка ыкиа.іы нотижесінде өте-ыөте күрделі күнге түседі. Сөйтіп, біздіц әлеумегтік гылымымызльің жске түлганың тіршілігіне қатысты нөрселерден туыидайтыны анықталады. Екіыші жагы нан, біздің кейбір иснхологтарымыз синқты, әлеуметтік физика бар болгаыы қолданбалы физиология деп сана уыммзга нсгіз жоқ. Бүлекі саладагы қүбылыстар бірдей емес, алайда біртекті, сол үшіи де бір гылммды екшші- сімсн шатастырмау маңызды. Олеуметтік жагдайлар фи- зиологиялықзлңдардыцесерін озгеріске түсіретіндіктен де, өлеуметтік физиканық өзіндік зерттеу нысаны бол ганы абзал».Конттың шәкірттері мсы ізбасарлары болгаы жоқ, алайда. кейінгілеролгі ийырматылықтарды кибылдауға бейімділік танытты. Олар физиология мен социология нынарасындагы айырмашылыкты тсріске шыгарганда, метафизикалык дуализмге қайгыи оралудан кауіпте- нетін. Өздері олеуметгік жөис моде ни алемніцтазатибиги теоринсын калыптастырудан үміггіеді. Сол максаттары- на жету үшін адамзат олемі меи жануарларөлсмі арасын- дагы барлық бөгесіндерді таитап, күртуды талаи етті. Даму теориясы, тегінде, бүл анырмаиіылықтарды жоюға тшс болган. Дарвннге дейін-ақ, тарихтыц табиги дамум бүл теріс теңдікті (дифференциация ) орнатуга деген тал- пынмстыңборш жоққа шыгарды. Қарапаным бақылау- дың алгашкы сатыларында адамиын ерекшелігіно мег- зейтін белгілерді табуга мүмкіндік болган да аіыгар. Тіиті кейін де, XV III гасырда, адам мен басқа жануар- лардыңанатомиялық күрмлмсмндн көрінеу айырмашы- лык бар. кейде карама қайшылык та үтпырасады деген теория үстемдік қүрды. Гетеніқсалыстырмалы анатомия саласындагы ерен ецбегінін бірі сол теорияға карем ба- тыл күрес ашуыида еді. Мүндай күрылым біртектілігін анатомия мен физнологияға га на катысты емес, адам жаратылысынын ерекшелігіне орай да дәлелдеу қажет еді. Бүл мақсатга.ескішеойлау өдісіне деген шабуылдын барлыгм бір мақсатка ж үммлдм рыл уы тиіс еді: адамнын акылм дегеніміз өз-өзінен айкымдалатын әдепкі қабілет
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емес. Натуралистік теориянық жактастары, далел іздеу барысында сенсуализмшңескі мектептері калыптастыр- ган психологнялық принцнптерге жүпыугс мөжбүр бол- ды. Тэн озімің адам ақылы мен танымы туралы еңбегін- де жалиы теорияны асихологиялық нсгізге қүрады. Тзннін ойынша, біздіқ «саналы орекет» деи жүргеніміз -  адам табшаты ны н приыциш немесе артыкшылығм емес.жануарлар рсакциясына тон ассопиативтік механизм мси автоматнзмши жетілдірген орі күрделілеыгси қол- данылымы гана. Бүл түсінікті қабылдайтмн болсак, ой- лау мен түсініктің аііырмашмлығы шамалы: еапалык емес, деңгейлік айырмашылык кана. «Ойлау * деген тер- миннің өзі гылым үіпін маңызыи жоймп, кажете із бо- лыи калады. Ьүл тектес теориялардык таңгаларлык орі ақылга сыймас ерекшслігі сол -  үсынары мен берерішц керегарлыгында. Мүндайтеорняларды түзген ойнгылдар оздерінін өдістсмелік пршіциптеріне катан караган. Олар адам табигаты туралы біздіц кодуілгі төжірнбслеріміздің терминімен сойлеуге жол бермеген, өнткеаі олар үмтыл- ган биік мү'рат - гылымн далдіктің абсолюттік идеалы еді. Ллайда. бүл стамдарттарды бар натижелермен сал ыс- тыру үлкен өкініш тудырмайды. «Түсінік* -  шаіпы ранкы үгым. Оның сипаттамалық қүндылыгы бар шы- ғар, алаыда түсіндірмелж күндылықтан ада. ТаОиі и не- месе адами гірліктің кейбір қүбылыстарын өлдебір ыегізгі түсініктерге телігеыдс, біз оның тыц себебін таи- қамыз жоқ, тек тыц сез гана енгіздік. (.үрақтын. озі жау- апсыз калды. «Түсінік* терминініц орі кеткенде берері idem per idem*, ал бүл негізінен obsurum per obsunes*. Цүгінгі биологтар мен пенхобиологгардыц көпшілігі тіпті жануарлар мінсзін синаттаганда да бүл терминдер- гесактықнен қараііды. Солармен тыгмз байланыстм ада- сулардаы бізді сактандырады. Олар «кателіктерді қоода- татын түіісік туралы түсшік пен интеллект туралы кара байырланган гүсініктен* аулақ белуга не бас тартуга тырысты. Таяуда жариялаған еқбектеріыіц бірінде Роберт М.Йеркс, « түйсік ♦  жене «интеллект» термин дервиш конергеши, олар анықтауга тше үгымдардық. окініш ке
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ораіі. қайта байыптауды кажет ететінін мэлімцеді. Ант- ропологиялык философии салаоындя қайтя байыптяудын, ауылы бізге олі тым алыс. Аталган терминдер мүндн кобінесыни түргыдан яерделенбей, бейберекетколданы* лады. «Т үйсік* үгымын былайгпа қолдлну, Ульям Джеймс «психологтын адасуы* деп сииаттаған, вдісте- м р л ік  катенікжарқыл мысплына айиалмак. Адамныцне жануардың арекетін сииаттауда колданылғян «түмсік» солі, ипостасы үлгайыи, жярятылыс күіпі сияқты бірде* негсайналмяқ. Бір кызыгы, бүл қателіккс, схоластика- лық реалилмхін немесе «мүмкіндік психолопіясынан» берік сақ7йирйн ойшм.гдар жпі үрыкды. Былайшаойлау жүйесіне Джон Дыойдін «Адам табиғаты мен мінезі» аттмекбегінде аіпыкәр:бедерлісын яйтмлган. «Бастап ■ КЫ қарекеттүрлерін т\'йсік түрлерінің танбаланглн няқ- ты санымен Шектеу, -  деп жазады Дьюй гылымг.ч жат. Мүндай үмтылыстярлын ирактикалык нәтижелері де зиянды. Расында. іріктеу каншалықты молшерде табиги болса, соншалықты молшерде пайлалы болмяң. Жеке бастын есспсіз кеп орі күбылмалы окигаларын біздін акылммыз анықтяу нктілерініқ, мүлікті есепке алу. са- няктау, жалпыбелшсктер маліметімен топтарга бірігудің кемегімен жинактайды. Алайда, біздіңсанак ретіміз бен топтарымыз табиги болімдер мен болшектсрді ( in  r eru m  
natura l таиытады деп түжыруымыз, заттлрмен ыкпал- даса врекет етуімізге септесудін орныиа. кедергі келті- реді. Біз орквкірек озімиплдігімізден күнога батамыз, сол үшін де табигат жалясы жылдам. Біз табигят пен оміргетон назіктікпен, тязллыкпен тиімдіәрекетете ал- маймыз. Болшектеу мен іріктеуді үмыту урдісі және оларды жүмбагы ашылмаган қүбылыстардыңбелгісі деп тану -  гылымдяғы силалық мамныданута орайлас алгам жянсақтых. Әуслде физикада таралған бүл үстакым бүл күнде адам табигаты жайлы теориялың толғамдарга да тон больгп отыр. Адам гянап. тізіп. рет-рстімен сыпыра сипаггап шыгуға болатын бястапкы түйсіктер шоғыры ның тасаеында қалды. Теориишылар бярлык жягднйда яки он ал дымен, осы түйсіктер қанпія жоне өзаря кан-
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дай қатынаста деген сүрлкка берген жауаитарымин да ралаыады. Біреулері -о а ш  оспеттеушілікті. екішшлері-  эгоизм мен альтруизмді, үшіншілері -  мүддекорлык- ты. үрей мен дацккүмпрлыкты соз етсе, к&льшты ( j m h u - 
риялы қ) бакылауға иек арткан аерттеушілері мүндай түйсіктіиелу-алпысыниліатартналады. Аныгындм, кан- шалықты жагдай бар. сол жагдайларга, он даты мүдде- лерге орпй соншалықты реакции бар, сондмқтан біздіи тізіміміз -  ынгмй.іы іріктеу ғана».Лдам кім деген сүрақтыц жауабыыа бүғам дейін кол- даны лып келген едістерге жасаған осы қыскаша шолу- ымыздмн кейін, біз негіэгі моселемізге көшеміз. Бүл адістер жеткілікті ме? Оларда борі қамгылган депсанауі а бола ма? Олдс антропологиялық философияға деген баска козкарастар бар ма? Психологнялык бүтарлаудан баска биологиялык бакылаусынактыц.әлдетарихизергтеу- діц баска бір мүмкіндігі бар ма? Менін ойымша, ондай балама көзқарасты «Снмволикалы қ қилыптар философимсы» ашқан. Бүл еңбектегі өдіс, орине, түбе- гейлі жацалык емес. Ол бүған дейінгі квзқарастарды те- ріске шыі арчайды, тек канитолыктырады. Символика- лык қалыигар философиясы, табигаттын немесе адам «негізінің» аныктамасы болса, ол аныктама еубстанция- лықемес, теккаиа функционалдык түрғыда кабмлдануы Kept?к деген алгышарттан туындайды. Біз адамды оның мсдафизикалық негізш қалыптастыратын капдай бір болмасыи ішкі принциитераркылы анықтай алмаймыз; калыиты бикылауллр корсеткен туа бггкен қабілеггері мен түйсіктері арқылы да анықтан алмаймыз. Ддамныц ец бастм сипаты -  оиыц метафизикалык немесе физика- лык табигатында емес -  орекетіиде. Тек кана еңбек.орс кеттер гүрж іц жүйесі -  «адамгершілік шеңберіиіц* аныктамасы. Тіл, миф, дін, коркемоыер, гылым, тарих-  сол шеңбердін, озегі, қүрямдас беліктері мен түрлі са- лалары. «Адам философиясы» -  ол сондай философия, әлгі орекет түрлерінің озекті салаларын бізге әйгілей отырып, оны табиги түтас күйінде кабылдауымызға мү.мкіндік тудырады. Тіл, көркемонер, миф, дін кездей-
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сок, дербес жаратылмаган. бөрініктамыры бір. Бірақбүл таыырллрсхолагтикалықақыл-ой кабылдан, снііаттиган vinculum  substantiate ем ес, одаи ropi vinculum  functionate. Тілдін. мифтін көркемонер мен діныің кап- таган түрлері мен баяндалу астарынан біэ оыын осы негізгі міндеттерін ілдеуіміз керек, нақ осыпдаіі лерттсу ғана олардың ортақ келін табадм.Әрине, бүл максатты іске асыру барысында бія кел кел- rcu молімстке псмкүрлйды карай алмаймыз. Барлык тәжірибе мәліметтерін лерттеуге, исихологиялыкбүтар- лаудық. биологиялык бакылау мен тарихи эерттеулердін барлық одістерін қолдануга тиіспія. І»үл калыптасқан одістерді сырып тастауга болмайды: оларды жаңаиіа па- расат шійымынп бейімдеп, тың түргыдан қарау керек. 'Гілдін. мнфтің. діннін, көркемоыер мем гылымныц күрьілммдармн сипаттаганда біз пснхологиялык терми- нологияның кажеттілігін үнемі сезінумен боламыз. Біз діни «селім*,суреткерлік немесе мнфологиялык «қиял», кисындмк немесе дейектік ойлау туралы айтамыл. Алай- да, осы олемдердің еиібіріне сенімді психологпялық одіссіэ бойлай алмаймыз. Адам тілініқ дамуын лерттеуге көміл кілтті бала псііхологиясынан табамыз. Жалпы өлеуметтануды зерттеудіц олі одаи да күнлы. Жабайм қоғам түрлерін қарастырмай. біз жабамы ойлау түрлеріи үга алмяймьіл. Тарпхи адістерді қолдану. тіптен, ауадан қажет. Тіл, миф жене дін не деген мотеле, олардын тари- хи дамуыы терец зерттемей, мүлде шешілмейді.Алайда, осынау пснхологнялык. әлеуметтік, тарихи сүрактардың бартагмна жауабымыл аяір болса да, біз «адам* олемінін тенберінде калуымыз керек, одан ат- тауга болмайлы. Адам жлратканныц барлыгы да тарихи, олеуметтік жагдайлярга байланысты найди болган. Гол ту ындылардын барлыгын багындыры и түрган ортак күрылммдық приндпптерді кармай алмасақ, біл олгі сректежагдайларды үгына алмяймыз. Тіл, коркемонер, мифті яерттегенде олардың маңыпының мәселесітарихп дамуының мотелетінен жогары. Міне, оты арада, адісте- мелік үгымлар мен змпирикалык гылым идеяларынын
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балу да токтаусызвзгеру процесін кезбен кореміз. Мосе- лсн, лингв истикада, тіл тармхы лингвистикллык эерттеу- лердіц барлык аумагын камтиды деген догма, үзақ уақыт үстемдік күрып келді. Осы догма X IX  гасырдагы линг- вистнкаиың барпіа дамуыыа таңбасып оалды. Вүл күнде. өйтеуір, біржакты козкарастан арылдык.Снпяттамалы анализ төуелсіз өдістерініц кажеттілігі даусыз. Гипаттамалы анализге жүтінбей, адам модени- етінің баз бір салагына терецдей бойлау мүмкін емес. Тарихтык колқарастан бүрмн күрылммдық көзқарасқа ден қойган абзал. Фактілерді жалпы күрылымдык схема арқылы іріктеп. тәртіптеи, жүйелемесе, каптаган бей- берекет фактілер топанынын астында тарихтың оэі корінбей қалады. Коркемонер спласында мүндпй схема- ны, мәселен, Генрих Вельфлин жасады. Вельфлиннін пікірінше, коркемонер тарихпіысы. коркемдік сипатта- удыц негізгі категорияларынын денін менгермесе. же- келеген дөуірлер мен суреткерлердін онеріне бага бере ялмайды. Ол бүл катсгорияларды көркемдік баяндаудың алуан одістері мен мүмкіндіктерін зерттеп, талдап барып табады. Мүмкіидіктер шексіз емес, -  шыытуайтыыда оларсанаулы гана болуы мүмкін. Вельфлинөэіиіц классика мен бароккоиьің, атақты снпаттамасын осы түргы- дан үсынды. «Классика* мен «барокко» терминдоріосте белгілі бір тарихи фазалардың атауы ретіндс қолданыл- майды. Олар, атаулы дөуірмен шектелмеген ортак қүры- лымдык үлгілерді сипаттауга колданылады. Ол озішц «Коркемонер тарихмнын принциптері» аттм ецбегініц соңында: «X V I-X V II гг. коркемонер емес. талдау ныса- пасы болган тек кана схема жөне өнердіц осы екі жаг- дайдагы зсртшілдік. шыгармашмлық мүмкіндіктері, -  деп жазады. Осыларды айшықтау барысмнда біз жеке- леген онер туьгадыларына жүгінуге можбүрміз, алайда Рафаэль мен Тициан, Рембрандт пен Веласкес туралы яйткандармммадын барлыгм істін жалим барысмн ашугабағытталған... Боріөтпелі. тарихтытолассызагын деп танитын адаммен дауласу кпын. Біздіц ойымызша. интеллектуалдық қүрып кетуден сақтану оқигалар то-
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лассыздыгын плардың ганаулы натижелерімеы шсген- деуді талап етеді *.Егер лингвист пен керкемонер тарихшысына түбірлі қүрылымдық категориялар «интеллектуалдык қүрыи кстуден* сактану үшін кажет болса, бүл категориялар адамзат өркеннетін философинлық түргыдан сииаттау үш:н өте-мөте кажет. Философия адамзат молен истин, дербес үлгілерін талдаумен шектеле алмайды. Ол дербес үлгілердін баршасын жинактаган ом боба п синтездік кезкараска үмтылды. Алайда, барлыгын түгел камтымак мүндай козкарас -  колдан келмес бос киял емес ее? Адам төжірибесінде модениет өлемініц үйлесімін тудыратын ондай арекет түрлсрі үшырасиайды. Керісшше, білдік коротким и карсы күштердіц бітіспес майданы. Ғылымн ой мифологиялықойға қарсы түрып, оны түншыктыра- ды. Дін озінін теориялық жөне этикалык өрлеуі бары- сында миф пен көркемөнердің кисынсыз қиялдарыыан идея тазалыгын сяқтауга межбүр. Сойтіп, адам маденн- етініц бірліп мен үйлесімібарболганы piuindesidcrium накты окига барысмнда талкандалыи отыратыи игі тілек қана.Бүл арада, заттык ж әае шартты көзқарастардын аражігін ажыраткаи лозім. Сез ж ок. адам медениеті түрлі идеяларга Оагынган. түрлі жолдармен дамктык арекеттер нитижесінде қалмптагады. Егер біз ерексттср иотижесі -  мифті, діни шаралар мсн иаиымдарды, көркемонер туындыларып, гылыми теорияларды қызық тап қана қоятын болсақ, оларды ортақ жүііеге біріктіру мүмкіы емес. Философиялық синтез, алайда, мүлде баска. Мүнда біз салдар бірлігін емес, арекет бірліпн. инім бірлігін емес, шыгармашылык процесс бірлігін көреміз. Егер «адамзат» деген терминде магына болатын болса, ол алдымен орекет атаулыныц түрлері алуан әрі қай шылықты болгавммсн, барлыгы бір мақсатқа жүмылды- рмлған деген магына береді. Түптеп келгенде, бүл түрлердің барлыгын үндестіріп, үйлестіретін ортак кескін, бірегей сипаттабылугатиіс. Біз осы ерекіиелікгі анықтай алсак, шашырагаы сөулелер ой айнасында то-
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гысиақ. Адам модениетіфактілері жекелеген гылымдар да -  лингвистика, миф иеы дінді салыстырмалы зерттеу, көркемонер тарихында жүйеленеді деи, қадап айткамыз. Бүл гылымдардың барлыгы дін, көрксмонер, тіл қүбы- лыстарыи жүйелеп тортшке түсіретін кейбір принцип тер мои жекелеген • категорияларға » арқа сүйеуге т ыры- сады. Ғылымдар қол жеткізген алгашкы синтездер бол- маса философия бастау или алмас еді. Оз кезегіыде философия мүнымсн кан агатш а алмайды: ол бүдан да гөрі коюлық иеы жинақылыққа үмтылуы m e . Шексіз коаорі саи алуан мифтік бейнелер. дши ілімдер, тіл түрлері мен коркемөнер туыпдылары арасынаи философиялық ой, соларды түтастыратын ортақ міндет бірлігін анықтайды. Миф, діи, коркемөнер, тіл, тіпті, гылым да бір асиаптыц алуаы шсгісияқты. ал философияныц міндеті -  бізгесол аспалты тыцдлтып, үгыпдыру.Кассирер Э. Ллам турилы тожірибе. Лдам медешісті философиясына кірісие. 2-болім: Адам жоне мәдеиист. -Л ондон, 1945. 141-156-беттер.
М . Х А Й Д Е Г Г Е Р1. Философияның тецдесі жоқтыгыа) Философия гылым да, дүниетанымдык наснхаттаемес.Біздіц дарісіміз «Мстафизиканыц негізгі үгымдары» деп аталады. Ьүл атаудан, түрі мүлдем айқын болтан ы- мен, бірдеце ацгару қиын. Ол баска дерістердін атына үксас сиякты. Зоолог и яны ң басталуы, Лингвыстиканыц негіздері, Реформация тарихыныц очеркі дегеидей. Шздіц білетініыіз: алдымызда айқын бедерленген «Метафизика* атты ион. Енлігі шаруамыз, бір ссмсстрдіц шецбсрінде -  каптаган үсақтүйегія түгендемей оныц негізп үгымдарымен таиысу. Метафизика -  философия сыныц озекті ілімі болгандықтан. оныц негізгі сиііатта-
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рынталдауфнлософиясыныцбасты мпнін жиняқтап ба- яндауга айняладм. Нахтылы гылымдяреа Караганда философия жалпмлық снпаттагы гылым болгандықтян. біздін,оқуларымы л тиісті яукым меи іпеңберлеөтеді. Бөрі сақадай сай, университет флбрикасы іске қосылуға взір.Ол блягыда-як іске қосылгяи, кауырт жумысістейтіні сонша, кейбіреулер оның екпінінен үмітсіздік пен ада- суптылыкты ақгарл бястлды. Мүмкін, мсханизмнін бой- ында бірдеңе кирлгаи шыгар. Қалайта оны үғым мен қалыптаскан твртіптін мезілігі жене ескілігі күйреудеи сақтап түр? Қайтіп бүл дорістің озегін жялгяндық пен іпяряеыздық жайлаган? Ал, егер метафизика -  филосо- фиялмқ білімнің бсрік айқыидалгян галагы деи жүрге- німіз - адасу, философия оқытылмак, зерттелмек гылым ретінде -  козбояутпылық болса ше?Алайда. мүндай жайларды арнайы сөз етудін қажеті бар ма? Клдін борі бдягыдлн біледі, философияда, осіре сс метафизикада барлыгы орнмқсыз. қаптагаи алуан үстанымдар. козқарастар мен үрдістербір-біріменсокты- гысып, жүлысуда -  күмонді пікірлер қойыртпагы дау- сыз акиқатпен, ғылымныцсыналган нөтнжелерімен та- ласады. Бар пеленік басы осы. Философия, асіреее, метафизика гылымн кемелдікке озірше жете койған жоқ. Ол бір төменгі деқгейде кыбырлайды. Ол Декарттан бері, Жака лам ли басталгалы гылымның, абсолюттік гылым ныц деқгейіне көтерілуге іырысканымен. әзірше колы паи келер емес. Ол бірсвтгі күні дегеніне жетуі үгаін біз беріміз барлық күшімізді жүмылдыру керек. Бір уакыт- тарда ол да аягынан каз түрып, адамлат игІЛІГІ ү т ін  гылымныңсыналған жолыиатүсер. Философия дегеннін не екенін сол кезде білерміз.Әлде философияга абсолютгік гылым ретінде үміт арту қүрғақ қиял ма? Айталык. жеке лднм яемесе жеке мектепбүл максатка ешуақытта жетеалмайтыидыгынан гана емес, мүндай мақсатқа үмтылудың озі -  түбірлі қателік жене философиям ыңтерең маніи таиымау. Философия абсолюттік гылым ретінде -  асқақ, асусыз идеал. Солай керіяеді. Мүмкін, философиянын қундылык-
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тармн гылыми идеямен олшеу -  онык шынайы манін оңдырмай кемітуптыгар.Алайда, философия жалпы алганда да. түбірімен ал- ганда да гылым емес десек. ол неменеге кажет, университет гылымдарынын арасында не алашагы бар? Онда философия олдсбір дүяпстпнудың насихапиысы болмп шыкпай мя? Дүниетаным шс? Ол бар болганы кейін оя жүйслерін қүрып алатыи ял да га н іэбасармн аз уакытқа уйыткаи дара ойшылдык жүйелеигеи пікірі сана емес пр? Оляйбо.дғанда. фплософияиыңтірлігі үлкеибір жврмеи- крд рй  болмай ма?Түптсп келгрнде. философняиы дүниетянымдық на- гихат дсп карастыру. они гылым ретшле пшаттаганнан бстер адасу. Философия (метафизика ) -  гылым да емес, дүниетянымдық иасихат та емес. Вүлай болганда, онын сншісіне не бүйырмак? Візбастамага, оны мүндай қалып- қа сала ялмяйтын тсріс малімдсмс жасяймыз. Мүмкін, ол басқа бірдене аркылы анықтауга көнбес. тек o jI ар 
қы.чы гама, егитеңемен еалыстырмай. озін ю на кирас 
тырып барып. оган он аныктама беруге болар. Мүндай жагдайда философия дербсс жене түйінді нярсе.в) Көрксмоиермен, дінмсн салыстыру арқылы, айнал- ма жолмен философиянын мані аныкталмнйды.Философия сштсңемен салыстыруга келмей ме? Мүмкін, терістеболса, салыстыруга келер: коркемвнер 
мен. әстс шіркеу жүйссі гаиа деп кабылдауга болмайтын 
/Инмен. Онда неге фнлософияігы дал осылай гылыммен салыстырмасқа?! Ал, бія философняны гылыммен салыс- тырган жоқпыз, оны гылым ретіиде аныктауга тьгрыс- тык. Философпяны көрксмонерретіндсиемеседінретііг деанықтау ойымызда да жок. Сөйте түра, философпяны гылыммен салыстыру -  онын млнін кисынгыз кеміту, ал корксмонермен. дінменсалыстыру, керісінгае, кисынды әрі қажетті салыстыру. Вүл арада, теңдік бірдсйлікті корсеттіейді.Ягни, квркемөнср мсн дін аркылы айналма жолмен философиянын мвнін кармауга болады екен гой? Мүндай жолдын үсынатын баска киындыктарын айтпаганның
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озінде, біз жанаши еалыстырулар аркылы филосрфия- ныц озегін тагы үстай алмаймыз көркемөнер меы дін 
оган қаніиалықты жақыи десск те СОЛ мөнді өуелі көзбен кору керек. Сонда гана бхэ одан дін мен өнерді ажырата аламыз. Сондықтаи да бізхе бүл жол жабык, алайда екеуі де -  коркемөнер де, діы дс жолай үшырасып отырадм. Мүцдай салыстырулар аркылы философиях ы меңгереміз десекбіз қанта канта кері басамыз. Бүл жолдардық бар лыгы да ешқайда апармайтмн айналма жо.тдар с к с ііін  кореміз. Оз алдыыа философия деген не, метафизика ые деіеи сүрагымызбен үнемі керх басын отырып, біз қыс* пакта қаламыз. Айналма жол атаулыдаи бас тартатын болсақ, философия дсгеннің аз алдына не екеши каидай тожірибемен білуге болады?с) Философиям ың мошы тарихиамалықбагытпен елес ретхндс аиықтау жолы.Калган соцгы а мал: тарихтан хздестхру. Философия -  бар болатыи болса -  кеше гана пайда болган жоқ. Өзхмізді пайдасы жок сүрактармен өурелегенше, тарих аркылы, бірден осы жолгатүсіісгеміміз, тіптен кайран қаларлық. Тарихнаманын коыепмсм багытымызды айқындай сала, біз дереу метафизикага қатысты түсінік аламыз.Үш  норсе түралы сүраймыз:1) « Метафизика » деген сөз каидаи шықкаи жөне онык жуық ыагыиасы не? Бізбүл а рада гажап создіц гажайып тарихымен танысамыз.2) Қарапайым ғана соз магыиасына сүйеніп, метафизика деи аііықталлтын өлемге енсмхз. Біз филологиялық пвндердіц бхрхмсн танысамыз.3) Ақыры, бүл анықтау аркылы біз аталган заттыц N in e  жетеміз.Айқыа да мазмүнды мақсат. Алайда, метафизика де- геннін не екеиіи озхміз алдын ала білмесек, ешқандай тарнхнама оны ссзшуге жөрдемдеспейді. Оыдай білім болмаса. философия тарихының кез келгеи моліметі біз үшін ыылқау. Біз мстафизиканың өзімен емес, ол тура лы пікірлермеы гана танысамыз. Сөйтіп, бүл калган соңгы жолымыз да ты гы ры км тірейді. Кң жаманы.
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мүндя тармхііамялык моліметтер іздегенімізді білуге. түоінуге. табуга мүмкіндік береді деген жалғаи сенім ту- дыру қаупі бар.2. Новалис созінін жол корсеткіш тіні арқылы фнлософииньің аиыктаиягыи о.і бойынан табуа) Метафизиклныц (философияга берілудің ) адам оре кеті ретінде адам жанынмн түнегіне сіңуі.Сонымен, метафизиками яйналма вдістермен сипат- тау орекетінік барлығында біз сәтсіздікке үшырадмк. ІІІынымсіі огеуіне ештеңеміз жоқ па? Әрі бар, врі жок. Тапқанымыз янықтама немесе сол тяқылеттес бірдеңс емес. Тапқаныммз мақыздм, метафизикянынеректелігі туралы, бөлкім, аса қажет түсінік: омымен беттесуден азіміз жялтарын, сырғактаймыз да. аймялмя жолдярғя түсетішмізді үгамыз; озіміз оғаи аілмлыи, метафизика 
ның турін қяйтып козден таса қалмястай таныганнан баска жол жогын үгамы.ч.Ллайда. мүлде кормеген нерсені кайтіп жогалтугя бо- лады? Вүл калай: метафизика біздеи смрғақтайды. ал біз сыргақтап жүріп жетелеген жерлеріне жетеалар смсспіз. Шынммен-ак бізоның қайда сырғитьшын кормеймізбе, әлде мстафизиканы тікелей камтитын косіби ынтадан үрке қашаммз ба?Теріс нотиже айтады: философиянмң озіысм танып. басқа бірдеңе рстінде айналма жолмои кармау да, анық- тау да мүмкін емес. Ол біздон айдалага қарамяй. озін озінен табуды талап етеді. Өзін алсақ -  біз ол туралы не білеміз, ол нс жөне қандай? Біз философияга берілгенде гана ол бар. Философия дегеміміз -  философия айту. Мүиын бізге берері аз спяқты. Алайда, бір нөрсені қүр капталай бергендей болгянмен, біз үлкен шыидмқты ай- тямыз. Кай багыгган іздеу керегіи білдік, метафпзика- ныя біздри сыргақтайтын багыты да корінді.Метафизика философия яйту ретінде. біздід меніпікті адами ісіміз адам дегснін біз өзіміэ болғанда, метафизика философия айту ретінде, меишікті адами ісіміз рет

325



шде бізден қалай жине қаида кашпақ? Алайда, біз 
(кйшздш кім екеиімиді білеміз бс? Адаы кім? Жираты лыстыц О іы ң ы  ма, олде караңі ы шатқал ма, үлкев қателік пе, өлде шыцырау ма? Лдам туралы соншалық ты аа білетін болсақ, «кі тірлігіміа оашізге қалаііши жат болмасьш? Сол тірліктіц түнегіне философия калайшл батпасыы? Философия дегенмен бха итс үстірт білеміз тіоті де коніл ауаныиыага қарай уахыг кысқартатыіі одепкі іпаруа емос, калаган уақыгта кітаи гардаи терш білім жннау емес; илшіда, біа еміс-еміс сезінеыіз бүл түтастыққа үмтылгаи жоие шегіне жеткеы алдене, мүнда алаы акыртақыр ярылыи, акты к дауыи айтады. Өйтие- сс мүнда неге келер едік? Әлде м үцда блскалар келген сон ойлаыбай келдік ие, одде бес йен алгынмц а расы и да колымыа бос болып. үйгс қяйтқымыз келмеді ме? Неге келдік? Нсмсиеге үрынгонымызды б;a білсміз бе?в) Оганды сагыну (ностальгия) философимі а берьту- дсп басты көнд.1 күй жане алем.анкталу, мүжілу маоелелері.Философия -  адпмды бясыбүтіи жоые үыемі баурайтыы сищы лебіа, соқгы дау. Алайда адам деген не, ол оз жа- нымыц түкпірінде ые философия ашады жвые философия айту диіен не? Біа оныц касында кімбіз? Қайда умтьіда мыз? Ғаламга біз кездейсоқ келгеы жоқпыз ба? Новалис бірүаіыдісіндеайтады: «Философия дегсніміз поста.іь гия, қайда да үйді аңсау*. Ғажлн түсіндірмс, орине, ойлы да. Ностальгия депяшіңозі бүл күндебарма? Күиделікті өмірдід озінде ол бір маіынасыз созіс айналыи ксткен жок па? Шыи монінде, бүгшгі кала адамы, өркениеттіц маймылы, ыостальгиядан баягыда күтылгаы жоқ па? Еыді кеп, ностальгия философшшыа анықтамасы. Кң бастысы, философия жошнде кімге жүгініа отырмыз? Новалис -  акын гаиа, acre галым. философ емес. Аристотель өзішн «Метафизикисында» айтааи па еді: ♦  Кон отірікті ақындар іиыгарады» дси?!Сейтсе де кучн срімыдің дүрыстыгы мен бсдслі туралы дауласпай гүрыи, керкемөысрдіи оіаы иоззия да жата- ды философия ны ңсінлісіекешн жане кез келген гылым философияга. болкім, қызметии гаыаекенін ескс алайық.
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0;t пікіріміздс қалайык та сүраііык: философия -  ностальгия дсген не? Ноналисөзітүсіндіреді: «Қайдада үнді янсау ♦ . Философия мүыдай аңсауға айналар еді, егер де біз, философия айтушылар, кашин да үйдеболмасақ. Бүл аңсау нені коксенді? Қайда да үйдеболу деген не? Мыыи жерде немесе ана жерде емес, орбір жерде де емес, қата- рынаи барлық жерде, игнн қайда да үйдсболу дегеишіз -  үиемі жонеецбастысы, түтасымен үйдеболу. Бүл «түтас- тыкты* біз «өлем» деи атаймыз. Бізбармыз, бар кезіміз- де қаіпан да өлденені күтеміз. Бізді үнемі олдеие түтас- тай тартады. Сол «бүтініми» -  алеи. Кнді: элем деіеи не? -  деп сүраймыз.
Тутас болмысқа біэді ностальгиямыз тартады. Сол тартылыс біздіқ билмысымыз. Бізтүрлі жолдармен осы 

тутастыкқа беттсдік. дүрысы, сотам барар жолдямыз.«Бізді тартады», ягни, бізді олдене өлдебір амалмен артка тартады, бізбір керг тартылысқа тап боламыз. Біз сол «түтастык* жолындамыл. Біэ «ол да емес, бүл да емес», өткелміз. Біздің «ол да емес, бүл да емес» деп қүбылуымыз неден? Ол да бүл да жоқ, үыемі айтарымыз «бөлкім. ойтсе де ж ок. дегенмен». Осы тынымсыз айны- мак мелен? Мүыы біэ аяқталу дейміз. Ендігі сүрақ: 
Аяңталу Оегем не?Аяқталу бізге етеие касиет емес, -  ол Оолмысымы.Шың 
басты амалы. Бізосы бар калпымызда калгымыз келсе, аякталудан бас тартыи, немесе ол жонінде озімізді алдар кати алмаймыз, оны коруымыз керек. Оыы сақтау -  біздіц түпкі болмысымыздын баіалы процесі, аяқіалуга ымтамен бойсүнуымыз. Аякталуга қалткысыз бойсүн- гамда гана ол бар. Мүыыңсонгысы адамды қайталаибас тірли інен оқшауланут  екеледі. Окшауланудың моиі, адам озі влем деп санайтын, күпініп өр жалгандыққа күлаш үратын, дөрменсіз де шагын «Меніцде» табан тіреп калуында емес. Мүндай икшаулану. керісінше. адам бар нәрсеиін мөніне, өлсмге жақындай түсетін жал 
еыздық болып табылады. Адам өзінен басқа еиікім жок- тай сезінетін, бүл қай жалеылдық,!

Оқшаулану  дегеніміз не?
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Қаусыра карастырганда: о л рм , аякталу, окшауламу дегеы не? Біа басы м издан нс ксшірсміз? Адам дсгсн не, онын тірш ілігінін негізі немснсге үшырайды? Біздіц ядам туралы білетініміздін барлыгы - хайуин, оркенист сайкымазагы, модениетті сдқтаушы. тіиті, гүлга дсйік, осынын бөрі, біз катысу деп атантын мүлде белек нороенің колеңкегі емес пе ( Dasein )? Философия, метафизика дегеніміз -  ностальгия, қайда да үйді ацсау, бүл -  сокыр да тиянаксыз сезім смес, қяйта бойммызда оянын, олгшдс гана озіміэ койган: әлем, аяқталу, окша- улаиу дегеніміз не? деген сүрактарга үмтылдырмак- Бүл сүрактардын бврі де түтастыкқа бягытталған. Бізге мүндай сүрақтармен танысмп капа қою аз, шепіуіпі міндет. осылармен шындап айыалысуда жонсоган жске тірлігімізде (экзистенция1) күш табуда.Бүл сүрақтярлын соньінда мимырт аяндау аз; жоқ, кайда да үйді ансау, мүндай сүрақтарға көміл жол аша- тын амалдарды іздестіру боп табылады. Ол үшін тагьі да. мүндай жолды бүзып-жаратын түсінік тсгеуріні ке- рек. Бүл түсінік нен үгым ежелгі текті. Метафизикалық үгы м. гылыми ойдың іш кі салкынқандылыгы мсн мрықсыз ынтасына күлпын ашпяйды. Метафизнкалык түсінік, оқмп алуга, мүгалімге не өзін философ санай- тын адамга еріп, қайталап, омірде колдануға болатын норсо емес.Ецбастысы, бізешуақытта бүл үгымды, онын қаусыр- мақ теңберіне алдын-ала қам т ы лм асақ, үгымдык долдігіндс кармай алмайммз. Осы камтылуга онмн бас котеріп. орныгуына философия айтудыкбасты пөрмені жүмсялады. Ллайда, барлық түтылу коңіл кцііден туады да, соның ырқмнда боладм. Түсіну мен философия айту катардагы шаруа болмагандмктан, алайда адам болмьг сыныц негізінде аткарылатмилмктан, филоеофиялық хамтылу мен философиялык үгымдардың қамтуын т у
' Экзистенциализм(гіршілік философиясм) -  М. Хайде гтердін 

гылымда үсганган бағыты •Философиялык создікті» қарацмл. (Ауд.)
328



дыратык коціл күй, қашан да біздіц бол мысы мыздмң 
нсгізгі коңіл кцйі болмақ, сондяй-ак. адамды вз оуенімен үнемі толықтай баурап отырмяк. ол мүпм сол қалпында тануга міндетті болмаса да.

Философия қашан да ормықты коңі.ч кцйде атқары 
лады. Фнлософиялык қармау камтылуга негізделген, ал сонгысынын, торкіні -  орныктм көңіл күй. Түптеи кел- генде, философия нм ностальгия дегеніиде, Новалис осы- ны ойламап па скси? Онда, мүмкін, ақын созінің жалга- ны жок. тек онын моиіне жету ксрек піыгар.Әрине, біздің бүл тапкапымыздыц барлмгы да мета- физиканыц аныктамасы бола алмайды. тіпті керісіыше шыгар. Біз көрдік: метафизикамы сипаттамак оуелгі тал- пыныстарммызда айиалма жолмсн қайта-қайта артка шегеріліп отырдык та. .мстяфпзикаііык үгымын өзінен іздеуге мәжбүр болдык. Ол бізден үнемі сусып кетіп отыр- ды. Алайда біэді қайда бастап еді? Метафизика бізді қашдн да артқа. адам жаныныңтереніне тартады. Біздіц:♦  Метафизика не?» деген сүрагыммз: ♦ Адам не?* деген сүрақка айналды.Бүл сүраққа да біз, өрине, ешбір жауап ала алмадық. Керісінше, біз үшін адамнын жүмбагы көбсйстүскендей. Қайталаи сүрайык: * Адам деген не?* Огпелі буын ба. вектор ма (математикялык амал), жерде кезген күймн ба. қүдайлардын оралум ма өлде оларды масқаралау ма? Біз мүны білмейміз. Ллайда біз осы жүмбақ жаннмң боиын да философиялык окигалар барын кердік.3. Метафизикалык ойлау. түтастыкты жоне экзистениияны қамтитын. іпегіне жеткен үгымларчен ойлауБіз алдып ала тексерумгн айналысамыз. Ол бізді дорістің максатыиа бастаи, түтас багытмн айкыидайды.♦  Мстафизиканыңнегізгі үгымдары» деген ятаудыцвуел- дегі айқмндыгыпа қарамай, метафизика дегеніміз недеп. сүрақпен табандырақ айыалмсмп ек, оның ялдында яб- дырап түрғанымызды кордік. айналысқан затымызга
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белгілі бір козқараста болу ү т ін , оыыд негізгі сипатта рьж білсск керск еді. Метафизика дсгеніміз не деп сүрак қойійііда, біз озінен-озі көрінеу гүргаы, елдіқ барі бая гмдаи жүрген, таптаурын жоліа түсуге тырысқанда, фи.іософинны гылым ретінде нсмесе дүннетанымдык ннсихит рстіыде анықтаганымызда, оны квркемонермен нсмесс дінмен шендестіруге ииеттенгенімізде, біз үнсыі айналма жолмен жүреді екенбіз, апналма болатыны, ол жолды д жақыцдыгыыаы емес, біз өз ісіміздтд айналасын да гана жүреді екеыбіа. Бүл аііналма жолдирдыд өзі -  ор май сокнагы (ilolzwege)ciiHKTbi, ізі кенеттен үзіліи, ты- і ырықда тірейді.Бізодай ірікгси алган бүл үтымдар мси талиыныстар. өте мадызды мзселеге медзенді: философия мен метафи знканы тікелей арі тура қамтудан жалтаруга біздің мүлдс кақымыз жок екен; мүныц қиындыгы да сонда - сурақ- тың тақырыбын берік үстал, айналма жолдар аркылы слдылау іздемеуіміа керек. Мүндай табандылыдтыд кныны сол, философия, біз оны байыішсн зерделесек, бізден сусып, озінід болуга тпісті жерінс: адам ісі ретін де, адам болмысыыыц тіршілік тереціне барады.Философия дегеніміз ностальгия, кайда да үйді адсау деген Ііоыалис созіне біэ кездейсок орі машақат үшін жүгінген сняқтымыз. Бізбүл сизді түсшдіруге тырысгыд. Бүдан бір нарсеалугаталііьшдык. Сойтсек, найди да үйде Go луга үмтылу, ягин зкзистенциялану тірішліктін 
тцтасжиынтыгында алсақ, бізолем ден атаған, «түта- сымеы» дегеніміз не деген ерекше меселемен айнмлысу кажеттілігі гана ексд. Біздід сүрауларымыз беы іздеуле- рімізде, шаркүруларымыз бен күмондсрімиде адамнмд аякталуы моселесі бас котереді. Бүл шарттылыкта аякта- лу дегеніміз, әркім өзі үшін бір ж&лгыз ретінде түтастық- йен бетне-бет келетін, адамныд сонғы оқшаулануы. Сонтш. бүл кед камтыган. үгыныдты сүраіыыыз. шын мошнде, бізді анықтауга тиісті. соныд күнарынан гана біз кең көлемді гүсідік кабілетін табатын жоне не тура- лы сүрасақ та білдірстіи қамтылуга ЮТІадслгсн. Қам тылу атаулы коділ күйден тамыр алады. Түдтеи келген
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де, Новалмстің ностальгия дсгені -  философиями Ос pi 
лудің орнықты коқіл кцйі.Ллдыи ала текссруіміздіц, алгашкы іліне қойга ора- лыи, « Метафизиканыц ысгізгі үгымдары» деген атау нсні білдіреді? деп қайта сүрагамыхызда, біз енді оны «зоологиях ық басталуы*, «лннівнстиканыңнепадері» такы леттес түсінбейміз. Метафизика -  олдебір ақы.іды тех- никамың кммегімен, мүліктердіц шектеулі шенберінде олденеге жстетін көсіби ғмлым ехес. Біз четафизиканы гмлыми ион ретінде баскалардың катарына коймай түра түрамыэ. Метафизика дсген не? Өзірше, бүл маселсні ашык қалдыруга тура келеді. Барбілетініміз: метафизика -  адах болмысыидағы негізгі окига. Онын негізгі үгымдарм -  үгымимн мәні, ол болса логикада айтыла тындай -  кои заттар озара бірлесіп ортақ бірдеқеге неме- се жалим бірденеге ие боладм деген омбебантық түргы дагы кабмлдиудмң момі. Осы жалпылама кабылдаудмң негізіндсбіздяра затгарды да анмқтай аламыз, «вселен, мына кафедрахм, ана үнді. Үгым дегеніміл -  бір жлгы- нан, аныктау көрінісі. Алайда, метафизика мсн филосо- фиянмң негізгі үгымдары, жалпы ал ганда осте бүлай бол майды, егер еске түсірсек, оның езі біз кабы.ідаганды түтыну нысаны етпейтім шеңберде тамыр жайгаи, ойтсе де біз ешбір гы л м м іі козкарасқа үксахайтмн, мүлде баска багытпен жүрсміз.«Метафизика не?» деп сүраганда, біз тіриіілікті жи- ынтық түтастыгында камтуга тмрысамыз, сүракты ора- піолак коятыныхыз сонша, озіхіз тергеуге алынахыз.Соган орай хүндагы негізгі үгымдар -  жиынтықтау емес, кейбір салалардың (жануарляр өлемі, тіл) жалпы- лама касиетінің формуласы да емес, белек түриатты үгымдар. Олар қашан да түтас камтиды, барлык үгым- дарды сіндріп. иі қанган магыналар. Сөйткеммен олар өзара тыгыз байланысты өрі маныздары бірдей екеуді: саналы адам мен онын болмысын, бір меэетте, бірінсіз біріболмайтын жагдайды қарастыратыи қамтушы үгым- дар. Философияга берілген экзистенцияхм кармамай.
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түтас қамту жоқ. МетафизикалыК сама дегеніміз -  оси екіүиіты түргыда камтушм үгммднрмеы ойлау: түтас- тыққя үмтылу орі экзистенцияны камтн ойлау.М. Хайдеггер. Метафизикамиц негізгі үгымдары // Вопроси философии. -  1989, >ft9. 116-122-беттер.
М . Х А Й Д Е Г Г Е РК А Н ТТЫ Ң  БОЛМ Ы С Т У Р Д Л Ы  ТЕЗИС1Лтнуина сай. мотініміз Кантфилософняеынинбелгілі бір тарлуина талдау жасалса керек еді. Свйтіп, біз откен двуірфилософиясыницбірүлгісіментаннсамыз. Мүның өзі пайдалы болуы мүмкін, егер достүрді сезіну қабі- летіміз сақталған болса.Алайда, сонын өзі таусилуга айналды гой, осіресе достүрге байланисты айтар болсақ, ол қашан да. кайда да бізге, адамдарга кятысты, ал біз оны ацгармаймиз да. «Болмыс» деген сөзді білеміз. Бул зат есім, біз «блр», «болды», «боляды» деп білетін норселердін атауи. Бізгс ие қатысты, біз неге қатыстымып, барлыгы да ауыздан шыкса да, шыкпаса да, «бар» созімен белгіленеді. Бүл жагдайдан біз ешқашан. ешқайда жалтара алмаймыз. Бізге «бардыц» әшкере де, жасирын да түрлері белгілі. Сөйтседе, «болмыс» дегенсөзді ести сдла, одан ештецеге коз жеткізбейміэ, одан ештеңе түсінуге болмайди деп сендірс бастаимыз. Ағаттау айтылган бүл созде де оділдік бар деп ойлауга болады; ол «билмыс» туралы оцгімеыіц (егер бос мыжу демесек), елді соншалыкты ыгыр еткен дігінен, «болмыстыц» азілоспақ мысанасына айналгаы жагдайын актайтиидай. Болмыс туралы ойланбастан, озінеқалайшасаиакіргенін есксрместен. жүрт «болмис» соэіндемагына блр жогин шсшетін қалы болгысы келеді. Сонысымен-ақ моселенің данін мпйектеы айыратынип- да ешкімаіц шаруасы жоқ.
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Моселе бүлайша күрделеыш бір кезде біздің тарихи тірлігіміздіц козі болган нарсееэіл оспаққа ойналса, бай * ышіен ой жүгчрткеныіқ артыктыгы болмас.«Болмыс* деген созден ештеңе үғынуга болмайды. Ойтсе де, мүидайда ойшылдыц міндеті болмыстыц не екендігіне амыктама беру ғана деп санауга бола ма?Мүндай амықтама бсру тінті ойгпылдын, озіне қнын болганмен, ол үкемі адам назарында болуга татырлык оол мысты кайта-қайта ой слегінен откізу міндетінен ары- ла алманды.Лйтылгнн жорамплгажүгініп,біройшылдынболмыс туралы сөзіне ден кояйык. Кантты тыңдийық.Болмыстуралыбірденебілу үшінбізнегс Кантты тың- дауымыз керек? Мүнын скі себебі бар. Біріншіден. Кант болмысты бедерлеуде алыска мензер қадам жасады. Е кінтідсн, Канттың бүл кадамы дәстүрге борік, ягни омы бір мсзетте сын тезіне салды, соиын арқасында ол тыцтүргыдан танылды. Каиттың болмыстуралы байла- мын еске салатын бүл екі себеп те бізді ойга қалдырады.Канттыц басты шығармасы «Таза сананын сынын- дагы » (1781) түжырымга сан, онын болмыс туралы тезис! былай:• Болмыс инық нактылы предикат' емес, ягни олдебір заттыц қүрамдас бөлігі болып табылатыи олдене туралы түсінік. Ол заттың немесе былай да белгілі үгымдардыц жорамалы ғана*.Бізді тіршілік иесі ретіііде ыгыстырып, болмыссыз- дық қаупіц тондіріи түрган қазіргі барымызбеіі салыс- тыргинда, Канттың болмыс туралы тезисі дөйексіз, за- лалды орі лөрмеисіз сияқты. Оныц үстіне, Канттан бергі философмядан. өлемді түсіндірш кана қоймай, абс- трактілі алыс-берісіндеадаспай, өлемді іс жүзіндеөзгер- ту талап етіліп отыр.Орине, олемнін озгеруін бүлайша түсіну, айтылгак талапгыц торкіні саыаныц озгеруінде жатқандықтаы.
1 Предикат - ехеуріимен білдіргсм загты янықтаАтми логики- лык үгым. (Ауд.)
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алдымсн сана влгерісін тлляп етелі. (Қаряныз: Карл Маркс. «Неміе идеологиясы», «Фейрбях туралы тезис- тер»: «Философтар түрлі жолдярмен алсмді түсіндіріп қяиа келді, мякслт оны озпертуде гоіі* *.Ллдйдя сана кайтіп сілкінеді, еіер ол ой қоропнс та- тыр жолға баспяса? Ой корегіне болмыстын аыык тати- тынын өз бстіжзбем танып, немесе еріккеынсн тауып огырганымыз жок. Бүл, жүрт мон берпсі келиегенмен, алдеқайда табанды түрде бізді аныктауш ы, жанды дәетүрдін ыркы.Канттын тсзисі, оның үгмндыру тургысында не аііт- кянын жоне ҚІІ.ШН айтханын эердслемегсн жагдайда rami, бізді дойексіздігінен, лалалдылыі ымсн озінен беадірсді. Ьізге байлямнынтүсіндірілу оарысын налагалау қажет.Бүл түсіидіру кай аймакқл бсттесе, біз сонымеы жа кынырақтанысуыхызкерск. Канггын «балмыс» дспата- ічшы қай нүктеде. бізсоыы зерделеуге тпісшз.Кала и ойымызды іске асыруга кірістік, солай таңга .ілрлық норссгс тап боламыз. Каит өз байламын негіліыец «үзік-узік» түсіндіреді. яп ш  озініц басты еңбектсріне қосиа, түсіндірме. тіркс.ме реіінде. Онын жүйесіндегі болмыс турялы блнлл.мы, моні мен манылыпаорай айңын жорамал болып тибылмайдм да. өз алдына жүйе болып үлга Лылйды да. Алайда. сырт карагаидагы бүл кемшілік артыкшы.іыққа да ие. алуан түрлі үзінділерден Кант ойынык. айттым-бітті деу талабы нам  ада, таза жемісіы көрсміз. Еидіп баяндауларымыз Канттық осы ерекшс- легіне бсйімделуге мәжбүр. Канттыңбарлық түсіыдірме лерінсн, түгырлы фшіософиялык багдармнан, тіпті онын, ецбектерінің арнайы бедсрленген свулеттік сүлбасын түзбосо дс, КАЙдан болса да оныц тезистегі өзекті ойы қылац беретінін корсету талибы блсшылыкқа алынбақ. Сондыктан бірін-бірі ашыи түруы үшін. тиісті мотіндерді салыстыру тәсілі колданыляды, сойтіп тікслей айтыл мя- ган ойлар бөрібір ашылып отырмак.Канг теаисін осылаЙ ойластырғоыда гпна, біз болмыс туралы мөселенін, шешуші мпнін жонебарлық мацызын
1 К. Маркс. Ф  З и гм іг  Ш ыг. 3 г. 4 бет.
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сезінеміз. Ендігі кеэекте қяліргі oft-сана Кант бяйлямы- м с і і  іпендесуге взір ме, жанс ңяишалыкты әзір деген тол- га.м түрады, ягни Кант тезисі неге сүйенеді, кай магм нага негізделген жоне оны кяйтіп талдауга боляды дегея мәселе койыляды. Бслгіленген бүл макоаттар одепкі ба- яндаудык мүмкіндігінен тыс, бүгінгі күннік мяшыкты ойлау мүмкіидігінси де тыс. Өткенмен шектелмей, бүгінгі күнді ойляп, дәстүрге зердемен дсн кою қажеттігі арта түспек. Міне, тағы да Кант тезисі:• Болмыс анык няқтылы предикат емес. ягии өлдебір заттып қүрамдясболігі болыптабылатын алденетуралы түсінік. Ол зяттың немесе бмлай да белгілі үгымдярдыц жорямалы гана».Кянттезисіндеекі пікірбар. Бірі -  теріс, болмыстагы нақтм предикаттаибясын жоққя шыгарады, тек вйтеуір накты предикат танбаемныц озін жокка шыгармаиды. Соган орай, байламдагы келесі оц пікірі болмысты «жо- рамял ғана» дец сипаттайды.Қазір де, тезиотің мазмүнын екі пікірге ажыратқан сон да. бізге «болммс» созіиен ештеңе үгуга болмайды деген әсерден арылу қнын. Дегенмен, егер біз нақты бай- ыпгаудан бурый. Кант «Таза санлнмң сыиының* ішкі күрмлммы мен ягымынын кай түсындя вз тезиеін үсы- натыимна назар яударсяқ, бізді билеген шарясыздык кемш. Кянт тезигі бізгс жакындай түседі.Бірсскере кететін тарихи жагдяй. 6а ты ее уропалық сана ның «Шмнайы дегеніміз не?* деген сүракпен таныс- тыгы. Ол болмыг туралы мөселені осы түргыда кояды. Кант осы «Таза сананын смны» аркылы бүл ойдың тарн- хмнда ш еіпуті бетбүрыс жясады. Огыдан барып. Клнт озінін басты ен.бегіндегі взекті ойып орбітуді болмысты талдяудан жоне ез тсзнсін үсынудан бастады деп күтуге болады. Істіц моні баскарак. Қайта біз яталгаи тезисті «Таза санаиыц сынынын* сонына таман, далірек айтсак, « Қүдайдың бар екенін онтолопіялык дәлелдеудің мүмкін еместігі» атты тараудан үіпыратамыз.Сондай-ак, батысеуропалык саыанын тарихына жүгіагекде. болмыс ыаселесініц шыилйылық моселесі
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ретінде екі жакты карастырылатынын кореміз. Бір жа 
гы н а н , он д а  шынайылык дегеніміз шынайылык ретінде не дейді. Бүл моссле тондрегіндегі пікірлер философия тарихынын барысында онтологияга теліыеді. Екшш і жагынан, «Шынайылык деітміміз не?» деген  мосслсдс: «Қандай шынайылык жогаргы шынайылык және ол кон дай?» деп сүралады. Ьүл -  қүдіреттілік пен Қүдай тура- лы моселе. Ол мөселеніқ өрісі теология леп аталады. Шынайылык туральі мпселенің екі үшыы да онтология саласы біріктіреді. • Шынайылык дегешміз ис?» деген сүрак қос тармақты, біріншіден, «Шынайылық(жалиы алганда) дегеніміл не?» дейді. екшшіден, «Шынайылык (аиыгын айтса) дегеніміз не. ол кандай?» дейді.Ш ынайылык моселесінің кос тармақтылыгы, акнқатында, шынайылык болмысының қалай айкынд&ла- тынына байлаиысгы болар. Болмыс негіз атты түргыда ай- кындалады. Жалиы шынайылык дегеніміл -  топырак ма- і ынасындагы негіз. шынайылык бүдан орі соның қүнарын- да қарастырылады. Шынайылык жогаргы шынайылык ретімде шынайылықты болыыска үластыратын негіа.Болмыстык негіз ретінде аныкталуын осы уақытқа дейін басы ашык деп санайды, алайда, осыныц озі көбірек сүрақ тудырады.Mere болмысты исгіз ретінде аныктай бастады. негіздің мәні неде. мүны скшсуге мүмкіндік жоқ. Үстірт корінген бүл толгам. өз-оз:нен болжамга үласады: Кант- тын болмысты жорамал (position У  ретшде анықтауы біз негіздеп атаган норсгмсн торкіндес. Hositio.penere ягнн қондыру, қою, салу, жату, алдында жату, негізінде жату.Онтология тарнхынын барысында туындайтын мәсе ле жогаргы шынайыл ықтың не екенін корсету гана смес, шынайылык атаулынык ең оміршеңі -  Қүдайдыц бар екеиін дөлелдеу. «Тіршілік ету«, «болмыстың бары», «емір шындыгы* (E x isle пг, Dasein, W irklichkeit) деген создер болмыстыц бір түрін білдіреді.

1 Ьүдаи apt непзп мопндг тік жақшага ллиінган соадер аудар машь:нікі. Клнттан ллынгаи дайек ооздер де М. Хайдеггердікі
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1763 жылм, «Таза гашжын сынынян» жиырма жыл бүрын Кант «Күдайдынбарекенін долелдеудін жалгыз- ақ мүмкіы негізі * атты трактат жармилады. Бүл триктат- тын «алдымен қарагандары», «жалпы тіріпілік ету* жонс «жалпыболмыс» үгымдары. Бүдан дабіз Кааттыы болмыстуралы тезисін кездестіреміз, тіпті ои жене теріс пікірлі екі түрінде. Екі пікірдін де түжырымы белгілі жагдайла «Тазасананыңсынындагы» түжырымга үйлес. Сынга дсф нгі трактаттагы теріс пікір: «Тіртілік ету тіпті де предикат немесе бір затты анықтяу емес», -  дсйді. Он пікірі: «Жорамал ж ене яныктау үгымлары оте қарнпай- ым. әрі болмысқа юеядес», -  дейді.Осыган денін Кант озініқ тезисін философиялық теология мөсслелеріыін іпеңберінде үсынғанын атап оту гана қажетеді. Бүл тіршілік болмыгынын мпселесінен, ягни езіыіц озекті моніндсгі метафизикадан үстем. Бүдан ай- кын корінетіиі: болмыс туралы тезис, айтылу өуені бізді басында оңай үйытканынлам. философияныц косалқы, дайексіз саласы емес.«Т&засананыксьшыцдагы» карсылыкты-теріс пікірде «янык» деген қыстырма соэбар. Огмган оран, бүл пікірдс айтылган нәрсе: болмыс -  анык пакты нредикат емес екенін анмқ корсету керек. Бүгінгі біздер үшін бүл бай- ламнын ешкандай корінеу айқындыгы жоқ. Өйткені болмыс кяқты ілындық кой. Онда қалаАшя болмысты пакты предикат емес дсп кабылдаймыз? Ллайда «накты шындык» сөзінін Кант үшін бастапкы мигынасы бар. Ол бөз бір геп (латка), мүлікке, мүліктін. заттын моніне катыггыөлденені білдіреді. Пакты мысалға. тасқа қатыс- ты болса «ауыр» предикат, тастың шын моыінде бар жогы ссеп емес. Сойтіп, Кант тезисіндегі «пакты», фак- тымен, омір шындыгымен санасатмн накты саясатты алсак, бізойлагамды білдірмейді. Нақты шындық Кант үшін омір пімндыгын емес, латтыкты білдіреді. Пакты предикат бүл заттың мүліктік магынасыня катысты жөне оган үстеуге болатын олдене. Заттын мүліктің ма гынасын біз оның үгымынан табамыз. Біз «тас» созімен аталганды елестете ялямыз, тіпті елестетксніміз нпкты
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біртас ретіндеболмяй-ак койсын. Тіршілік ету, болмыс- тыцбары, ягни, Кант тезнсі нде айтылгая болмыс - «анык пакты предикатемес*. «Пакты шындык* с о з і і і  Кантша түсінсек, бүл кері пікірдіц лүрыстыгына Оірден деи қоямыз. Болмыс дсгеніміз накты бар норсе.Кант философиясы жөне каліргі лаыян. Лудармалар жинагы. 2-болім. - М . ,  1976. 18-25 беттер.
АЛ ЕКС АН ДР МАКЕДОНСКИЙ1. Бүл кітаптп Александр патшя мен Помпейді жея- ген Цеэарьдін емірін баяндай отырып, карастырар оқмгалардың коп, окырмандардан бізді жазгырмаула- рын өтінеміз. Бүл адамдардын дяңқты ерліктерін түгел түзіп талдай.мыз. Жазып отырғанымыз тарих емес, гүмырнама. онын үстіне, кісілік, ягни, кіпіілік, асаданк- ты істерде коріне бсрмсйді, кобіне адам мінезін мыңда- ган жүрт мерт болпр согыстары, сансыэ қолды басқаруы, калаларды жаулауы емес, болымсыз бір орекеті, сөзі не озілі айкынырак атады . Аламныц бар денесіне аса ман бсрмсй-ак, түрі мен квл жанарын дол кескіндеу арқылм мінезіы дои басатын суретпіілер сиякты ор гумырна.ма- ны адам жанын жпркырата апіяр арекеттері негіэінде түзіп, үлы істер мен шайқастарды жырлауды «згелерге калдыруга біз ыктиярлммыз.2. Александрдың піыгу тегі еіпбір дау тудырған емес. Вкесі жагынан Каран аркылы Гераклдан, шепіесі жагьз- нан Неоптолем ярқылы Эактаы тарайды. Филипп пен Олимпиада бірі бозбала. бірі ата-анадан айрылган түлдыркыз ніагынанбастапСамофракий қүпинсым мец- герген дейді. Филипп оган гаіпық болып. қпйын агасы Ариббтің ризашылыгммен неке қилырган. Күйеу мен калықдыкты опаша қаллырар түн қарсанынла Олимпи- адага күн күркіреп, найзлгайоның күрсагына түсіп, лау- лап от жанады да, жалын тілі шартарапка жетіп барып
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еонгені слсстсйд). Тойдан соқ үзамай Филипп түс кореді. Түсінде ол ойслінін, қүрслгыва арыстап бедерленген м«>р басқан екен. БарлықсвуегейдерОүл түтті Филипп жүбяй лык хүкынл не болсын деген ынгайдл жормды да. Толь- мосстен шыкқап Аристандр: «Олимпиада жүкті, өйткені бос көрсені мөрлсмсйді жано арыстан мінеяді үлға жүкті • дсп айтты. БірдсОлимпиада үйыктаи жатқанда қойыын- да шүбатылгаы жылам көреді. бүл жагляй, өсіресе Филипптіц қүмарлық неы гашықтық жалынын сумтты дейді. Содніі ол айелін.ң касыаа сирок түнейтіп болды, дуа кылар ыомосс ішірткі берер деп қорыкты ма. жоқ олдс бір қүдіретпен байлаыысы бар шыгар дсп бойын аулак салды ма екен?.. Бүл жишпдедеммнандайбірөңгімсбар. Ол елдіқ ойелдері Дпомиско барышталган орфиялмк қүпиялар мои оргияларга ертедси қатысатын; қүиияга қатмсушыларды «клодопкалар» жоно «мимяллонкалар* дси атайтын. олардың ерокеті көп жпгдайда Гемостыц етсгіп жайлагав Эдонии мен Фракия ойелдерінін салтыка үқсас еді. Олимпиада бүл сауыктарпі озгелердон гері қүлыпша кірісіп, тагыдай тулайтын; салтаиатты пюру- лер кезімде ол алып жүретін кплга үйретілген үлкен жылнпдаройелдердщтристари мои гүлтаждсріыо ораты- лып. ерекектердін үройін үшыратын.3. Осылайша аян бергенноы ксйін Филипп мегалопо- литтік Херонды Дельфага аттаидырадм, ол бүган Аполлон ның оракулын (киіз кітабыы) өкелді, онда Лмонгл қүрбиндык шалып, өзге күдайлардан горі соган квбірок сиынуды ыүскагап. Жылан ксйпіпо оніп, мүпыц ойелі- мси жаткан күдайга есік сацылауынан сыгалагап Филипп көзівеы айырылды деген де соз бар. Оратос- фоннін айіуыніпа. Олимпиада Алоксандрды жорықкя ат- тандырарда оіам тууынын сырын ашып. шыккал тогіно сай болуын өтіыіпті. Басқа тарихшылардық айтуынши. ксрісінше, Олимпиада бүл қисындарды жоққа шыгдрып: «Александр меыі Герага жалгыруын кипіан қоярекен?» деп жиі кейіпті.Александр максдондықтар лой иттандырган гекатом бсон аймнын алтыншы күні тугнн, дел сол күві Артсми-
339



да Эфисскаяның гнбадатхаиасы ортепген. «Артемида нын гнбадатхаиасы ортоигенге түк то тан калуга болмай ды. -  деді ол. By л куш күдай-она Александрдычвмірге келуіне комсктесіі), колы босамады гой•. Офестегі сикыр шымагтлр гыбадатхаііага кесаиатты жаңа қасіретгің хабаршысы доп кабылдады: бүл күн Алняға үлкон апат- кайгы екслді дсп олар ©з-өздерін сабалап, қала ішіндс байбалам can жүрді. Сол кезде гана II от идея мы үлкеп согыста иллиршіліктерді жеңді, скіш ш  -  аты Олимпиада ойынларында бойп-лон кслді, үшіыші -  Александр туды . Ф н л и сп тін  зор куаны ш ка бөленгені абден түсіаікті, свуегейлер « Үіп жеңісінеорай туган үл еіпқа- шан жеңілмейді» деп мерейін асырлы.4. Александрдың сырткы кслбетш Лнсиптің статуя- лары, баскаларга Караганда өте дөл кейіптеді. Ол да бүл мүсіншпм оз бейнесш сомдауга ең лайыгы деп багалаган. Бүл шебср мойыкыын солга әнтек бүгілуі мен козкарас- тыцтүпжырлыгыы бүлжытпайды, бүган кейінозізбасар- лары мон патшанық достары да еліктеді. Ллександрды жай ойнатушының бейнесінде жасалган Лппслсс патпіа- ныкөқінөмірдегіден гөрі тотыоыцқы кылгап. Александр өте аққүба ада.м болган дейді, тсрісінід актыгы кей түстарда, всіресе, бсті мен тосінде кызгылт рең алады окон. Александрдын исі жагымды. аузынан да жүпар аңқып, онысы киіыіые жүгады екен, мен мүны Аристок- сонніностеліктерінен оқылым. Олай болуы оттай ыстык төн қызуынан шыгар, ойтксиі, Теофрастқа жүгінсск, ылгалга ыстык үрса хош иіс шыгады окон. Сонлыктан да ец хош иіс қүргақ та ыстык елдерде мол болалы, се- бебі күн кызуы денені шірітетіи ылгаллы күргатып түра- ды. Александрдын іш імдіккс жакындыгы меы шалт мінезі танкиц осы кызулыгынан сиякты.Омын үстамдылыгы бала кезіндс ах байкалган. Нәпсі- күмарлыгына салкын қарайтын. оган көп салынбайтын; ал данккүмарлыгына келеек, ол жөнінде. жас молшері- пе карамай, бпйыпты да аскақ ойларга берілетін. Абы- ройды талгай білетін жене оны Филиппке үксап, софнс- терге парапар ділмарлыгына мақтанып немесе күйме-
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сінің озгаыын текгеге беяерлеттіріп. коріиген жердей іэдемейтін. Бірдедостяры Александрдықжаужүректігі- не мг-н з р іі . «Олимпиада ойынднрмнда жүгіріоке катыс кың келмей мс?* деп сүрагандн ол: «Орине, егер қарсы- лаетарым патшаляр болея!* -  депті.Александр трагик акындардын, флейташылярдын. кифяредийшілер мен рапсодийтілердіқ. сондай-як түрлі саят боеекесі мен тяяқтасу ойындарын ж иі откіаіп гүргвн, алайдя. жүдырык тобелее.і мен паткратияга еш- кандяй қызыгупіылык білдірмеген. ол үіпін бәйгелер та» айын дамаган.5. Филипп жокта Македониягя парсм патшасынык олшілері келгенде Александр еш жалтактямяй, олардм жарқын карем ялгян. Елтілерді биязылыгымен баурап жоне де бялага тан бірде-бір болымсыз сүрак коймаган. Мына бялянын зор талабынын касындя Филипптің бар тншдырғяны солгын тартады. Филипп алдебір атақты каланы жаулап, иебір дпңктм женіске жетіпті деген хабар келі-ен сайыИ Александр түнеріп. оз күрбылпрына: • Вялялар, өкем бврін жаулан а лады да, мені мен сен дер яткарарешбір үлы жаркын іс калмяйды», -  дейді ексн. Жан багу мен бяйлықты төрк етіп, ерлік пен данкқа үмтылгян Александр «Өкемнен негүрлым коп алсам, өзім согүрлым аз тыидырам* деп санадм. Макодониянын КУагы арткян сайын Александр зор орекеттердің бяр- лыгы маган дейін жасалады-ау деп күдіктене бастады, взі болса. сөн-садтанат, береке мен байлыкқа емес, жо- РЬіқтар мен майдандарга, даңк жолынла күрестерге бас- тар билікті мүря етуге талаптянды.Александрғя коптеген тәрбиешілер мен твлімгерлер, мүгалімдер білім бергенін аіітнаса да болады; олардыц бясынля Олнмииядянын туысы. катал мінеэді Леонид түрды; Леонидтін ояі «Тәрбиеіпі ннгашм* деген тартым- ЛЫ атактан қымсынбаса да, онмң өз басин орі туысты- гьін сыйлаганняН журттынборі оны • Александрдын же- текшісі* а т а н д ы р Д Ы . Нагашылықты аклрналмқ Лишмах иемденді. Бүл кісі талғамнан жүрдай болея да. өзін Феникс, Алексяндрды Ахилл. Фнлиппті Полей атандырря-
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ны зор багаламып, төрбиешілер арлгында екініш түлга саяалатыи.6. Фессалийдегі Филоник Филнііпке, отыз талантка сатам деіі, Бупефалды лкелгендс, атты сынау үшіи ал an.ru шмғарды. Буцефал талімге конбес тагм боп шыкты, Филипп нокерлерінінеіпбірі атка айтқанын істетеалыалы. үнемі кокке шапшып, үстіые ешкімді отыргызбайды. Филипп мүнм үйрету мү.мкін емес леп, г.шуланып, Бу- цефалды акетуінс бүйрык қылды.Сол кезде Александр түрып: «Мына жүрт қандай ат- тан айрылгысы кеп түр. оздсрінін корка ктыгынин кор- пліщан үйрете алмады-иу», -  деді. Филипп өуелде үнде- меді. Александр олгі сөзін, күйзеліп, алденеше қяйтала- ганда ғана, патша: «Сен үлкендсрді жазгырясың, аттыи тілін мен кімнен болсын ііртык табам*, - деп жауап қатты. «Ол қолыннан келмесе дөрекілігің үшіы кандан жяаатартасын?» -деисүрады Филипп. «Зсвсатыменант стем, мен мына аттык күиындай айып тартам!» Жүрт ду күлді. екесі мен баласы ат қүнына келісіп, кол алысты. Александр атқа жетіп барып, тіэгінінен алып. түмгыгмн күнге бүрды. Тегінде ол көлецкелсрден аттың үркіп түрганмы ангарган болум керек, атты сипалап, біраз уақыт жүгіртш жүрді. Кркін тыныстап,тынміпталіаным көргеп сон, Александр илаіцын лақтырып тастан. атка жеціл карғып мініп нлды. Оуелі тізгінді баяу тартып, қамшыламай, ауыздықты жүлқымай. Буцефялды тежеп жүрді. Аттып Оотен мінел корсетной, тек алга жүлкыііып түрғанын байкаған сон Александр Буцефа ідыц басын Коя беріп. айгайлап үран салып, тебініп-тебінш қалды. Филипп пен оііын нөкерлері үрей қүшағында үнсіз қалды, тек Александр ат басын сейіс салтымен кері бүрыа, миелнряп оралганда гана шуласып коя бсрді. Әкесі куанганнан келіне жас алган көрінеді; аттап түскен Александрдысүйіп: • Балам өзіңесай патшалыкізде. Македония саган тарлык етеді!* -  депті.7. Филипп Алекслндрдыц болмысынан бірбеткей екешн байқады, шамданса шарт кетеді, есесіне жин сез айтсақ ынгайга тез конеді, сондыктан да окесі жекіруге
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емес. жетесіне жеткізуге тырысатын. Филипп баласы- ммн тәрбиесін жалпы білім шеңберіндеп музыка мен ware плндердің окытушылармна толық сешп тапсыра алма дм. Бүл мотелем і: «Ьагу көрген. кагу да коргем абаалы* деп, Софокл анткандай, мейлінше күрделі санадм. Сон- лықтан пятпіа грек философтарының ішіндеп ек атак- тысы, ең біліыпнзы Аристотельді алдырды, ақысын та- маша тиімді жплмен төледі. Филипп бір кездеезі қират- кян Стагира каласын калпыма келтіріп , кугыыда. кү.гяықта жүрген түргындарды кайтарды. Ол Аристотель мен Ллександрдын шүгмлданып. онгіме-дүкеы күрула- рыма Миездіңкасынан ннмфалартогайынберді.ал отыр- ган тас орыпдықтарды. шөкіртімен серуендеген саяси жерлсрді, барсаныз олі де көресіз. Александр тегінде мінел-күлык жайындагы ілімдерді менгеріп капа қонма ган, философтар «ауызша гана», «жасырын» деп санан, жүртка жария қылмяйтын күпия, терең ілімдерді де мен- герген. Александр кейін Азия жүргеншле Аристотсльдін кейбір ілімдерін кітап етіп жариялаганыы біліп, философия кы корғап, оган мынандай бір бүкпесіз хат жазған: • Александр Аристотельге игілік тілейді! Ауызша гана айтылатын ілімдеріңді жариялауыңдүрысболмады. Віз галім алган ілімдер жалпыга бірдей болса, біздің озге жүртган неыіз артык? Мен өзгелерден күзырымнын күіптілігімен емес, кемел біліміммен алсам деп едім. Сау бол». Намысм күйген Александрды жүбатып, Аристотель ол ілімдердің жарияланса да жалпыға ортак еместігін айтып ақталалы. Шынында да табигат туралы шыгармалары сауатты аламдарга арналгаи, өздігіңнси оку да, біреулі оқыту да мүмкіи емес.8. Меніңшо, Александрдмн емшілікке қүмарлыгын ояткан да, баска ешкім де емес. ол -  Аристотель. Патша бүл гылымныц қүр кызмгып кана коймам. сырқаттанып калган достарына ар түрлі ем-дом қолданып. жордем ег- кені хаттармнан бяйкалялы. Жалпы /Александр гылым мен айналысып, кітап оқуга болмысынан бейім болган. « Илиаданы » зерсалып оқыг.пі адам жауынгерлік айбын табады* деген созін жш  айтатын. Онесекриттін, айтуыи
343



inn, ол, «Илиадаиыц» Аристотель түзетш, «Сандықтан алыигдн Илиада» ятаган кәшірмесін жанынан тастяма- ган. жлстыгынынастыида канжярымен бірге сақтаган. А эиян ы ч киырында жүрген Д лександрга Гарпал Ф илш іптің шыгармаларын, Кврниидтің, Софокл мон Эсхилдіқкоитеген трлгедияларміі.сондай-ақТелостпсн Филоксеннін дифирамбаларын жіберіи түрган. Оуелде Александр Лрисготельді мақтан түтқан, «Фнлшшкеомір сүріп ж үр геяіи  үш ш  карыздар.мын, Аристотельге вмірімді тартымды сүріп жүргенім үіліи қарыадармын» деген. Кейін tiarma Арнстотсльге күджпен караган. тек қагтаспяган. философка деген ыстык ыкыласы суыіі. жмрак тлртқан. Алпйдя, Ллексамдрдыц философияга деген туа біткен. бала күннен больше сіцген күмарлыгы сонбеген. мүны Анасархка корсеткен күрмсті, Ксенок- ратқд слу талант жібсргені» Димамид йен Каланга қыл- ган қамкорлыгы дөлелдейді.9. Филипп Византняға жорыкка аттинарда Македония иы он алты жасар Александр билеп калган, оган мемле кеттің морі сеніп тапсырылган. Ьүл уакытта Ллекслндр медтерді тізе бүктірш. калаларын жаулап алып, оны вр елден қоныс аударушыларга беріп, Александрополь леи ат берген. Хоренеи манында гректермен болган согысқа да катысып, фивалыктардмц касиетті жасагы сапын ал- гапікыбоп майданга үитыліан деиді. Нефисоэешнінбон- ындагы Александрдын емені атангнн корі еменді күні бүгінге деііін көругеболады, Александр шатырын сонын қагына тігіпті. манындл македондыктардын ңабірі блр. Мүнысы ү іл ін , орине, Ф илипптіқ үлына деген сүйіспеншілігі арта түскен. македон елі Александрды патша атяп. Филиипке колбасшы десе, тшті, куанады екен.Филипптіқ иске, гашықтың мапіакптына байланыс* ты туган патша шанырагындвгы колайсыз жайларейел- дер арасындагм ісі болудан қалып. мемлекет моселесше аіінала бастады; кызганшак та ашушак Олимпиаданын Ллександрды үнемі окссіне қарсы қайрап салуыыыңсал- дарынян каптаган шагымдармен кақтыгыс. шариысулар
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жиіледі. Фнлміш жясы келгеніне карамяй. Клеопатра есімді жас қыэбем некелескенде, Атталдын кесіршен ең үлкен жанжал той үетінде шыкты. Қялындыктын нага- шысы Аттал той үстінде мае боп, Македония жүртын. Филипп пен Клеона тралам тактик злңды мурагерітусын деп, Күляйга жялблрынуга шакырды. Бүган аыгырданы 
к а и н а т а м  Александр: «Сонда не. сүмырай, мен оіінпстан туышіын ба?» -  деп Атталга тостаган лақтырды. Филипп кылышын суырып алып, балапыня үмтылды, екеуініңде багмна орай ашулы патша сүрініп. қүлап түсті. Александр вкееін табалап: «Жарандар, жарандар! Союден секте аттай ллмай сүлап жатқан бүл кісі Куропадан Ланя га аспақшм •, -  деді. Осы бір мастык жанжалдан сон Александр Олимпиаданы Элирге апарып орналастмрды да, өзі Иллирннгн коныстанды. Сол кезде патшамен та- мырлыгмныц аркаемнда еркін тілдесетін Лемарат Филмппке келді. Аманды к-саулы ктан сон Филипп одам «Гректсрдін арасы тыиыш па?» деп сүрады. «Несіи ай- тасын. Филипп, оз ордасына ойран кірпзмнг сен ойламай. Грекиянын жайын кхм ойласын?!» -  дед» Лемарат. Бүл создер Филиппке ой түсіріп, ол Демаратты арага сап. Александрдяы үйге қайтуыл отінді.10. Карияыын сатрабы Пиксадор Филинпен оскери одак күргысы келгенде туыстасу үшін патшамын үлы Арндсйге косугя өзшш үлкен қызын үсмнып, Аристок- ритті қүдалықкя жіберді. Тагы да осек гуледі: Филипп Аридейге жаксы жердей кыз о п ер т. Оайланмстарын ныгайтмп, патшалыкты бергеліжүрдеп. Алексанлрдыц шешесі мен достары окесін жазгыра бастады. Александр катты аландап. Пиксадорды некесіз туган орі ақымак Аридейден бездіріп, оныц орнына меиімсн тумсуга коидіріп кел дси. Карияга Фоссаллы жүмсады. Бүл ниет Пиксадорға бастапкыдан горі коп үнадм. Филипп мүнм білген сон--.*Алексмндрдынтвту доотярыныцбірі ІІарменконнын Филотын ертіп. оыын бөлмесіне ке.тді. I Іатша үлын сөгіп.

' Түпиүсқа вүліягея
345



«Жатжурттыктярга күні түскен корпііге күйеу болі ың келді. шықкам тегікесай омессін. тексізсін» деп балаі ат тады. Фессалды Македонняі а шынжмрлап кайтарыцддр деп, Филипп коринфялыктарга жазып жіберді. Филипп Алекспңдрдынизгедостары Гарпал, Неарх. Эригия мен ІІтолемейді Македониядан қуып шықты; ксйж Александр боріи кайтярып, зор күрметке боледі.Кеііін Павсанлй Аттал мен Клеопатра үішн күйініп, Фнлипптен оділдік таба алмай. оиы өлтіргенде, бүл қыл- мыс үптін алдымен Олимп иадлны жазғырьш, ы.іалы жесты үгіттеп, бүл іске итермслеген сол десті. Александрды да кінолаушылар болды. Қорлық коргеы соң ІІаксаний Алекгандрды жолықтырып. тагдырына налыганыы ант- кан екен. ол «Медеядан* жыр о қ ы ііт ы . Ойтсе де Александр слткындык жасагандарды үстап. жазалады; озі жокта Олимпиаданын Клеопатраны к а т т ы  жобірлегсні- не де рсніш білдірді.1І.Сомымен жасы жиырмабірге жеткен шақта Александр колына алган патшалыққа кы эғанш ак, жау коршілердсн зор кауіп төнін түр еді. Жатжүрттар қүл болудан бас тартып. ыкылымнан берп иагпіалықтарын калпына келтіруге тырыстм. Грскияга келеек, Филипп оны карудың күшімен жауласа да бағындыра алмап еді. Филипп ол елді астан-ксстен қылыи, қалыиты тірліктің, бүзылуынан күшейген алауыздык иеы толқуда калдыр- ды. Осынынбарі -  македон жүртына кауіп төндірді. Олар Александр Грекия ісіне аралисып, тізе керсетпесж, ал жатжүрттыктарды төубеге келтіріп, катац шараларга бармай-ак. төцкеріске тоускелін ту май жатыіі түкырт- каны жөы деп санады. Александрдыиойы бүган карама- кайшм еді, ол қауіптеи күтылып, тыгырықтаы шыгу үшін тауекел керек. тізгінді сел босатсам бар дүшииным тарпа бас салоды деп білді. С'онау Истра өлеыіне дейш кол бастап блрып, трибаллдар патшасы Сирнді талқандии, жатжүрттардагы толкулар мек қактыгыстарды сап тый ды. Фивлга келген соқ Александр онын. түрі ындарына тағы да мүрсатберіп, Фсник пен Протитгі г ш  үстап бе рулерше ппрмсн қылып, о і жагына шыккамдарды жааа
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ламиуга сертстті. Фивилықтар. из тарапынаи, Филот пен Антнпатрды беруш талап стіп. гректердіқ азаматтыгы демегісі келгендер қатарымызга келсіи деп үндсді. Сон- да Александр максдоыыялыктарга шайкасты бастауга бүйырды. Фивалыкіарозінсн күші басым жаумен жігер- лене соғысты. Бірақ та, Кадмсядатүрган македон гарнизоны тылдан шабуылдаганда, фива.ідыктардың кобі қор- шаудакалып, майданда қазаталты. Калаалынды, тонал- ды, жермен-жексен болды. Алексанр бүл оқига жанда- рын түршіктіргеы гректертөубесіне келеді деіі есеіітеді, озісінен тагы біродақтастарын ырза қылды, фивалдық- тардыц фокейліктер мен платейліктердің алдында коп айыбы блр еді. Абыздар мен македониялыктардың та мырларына. пиндар үрпақтарына жөне де котеріліскс карты дауыс бсргеыдергеғана кешірім жасап, Александр қалганыы күлдықка сатты, оларотыз мыңнан астам еді, илты мыннан астамы олді.12. Кала» а кол ген апат пен кайгыкасірет үстшде мы нандай бір оқиі-а болды. Нірнеше фракейлік Тимоклея атты жаксы аты шыккан канырымды айслдіқ үстіне баса -көктеп кірді. Озгелері Тимоклеяның мүлкін тонап жатканда, оллрлың басшысы ойелді зорлады, сөйтті де, «Тыккан алтын-күмісіңбар ма? • деді. Тимоклея бар леи, фракейлікті банка аиарыи, күдықты көрсетш, қаланы жаулау ксзіцде ең күнды дүниесін осыыда тастаганын айтты. Фракейлік еңкейіп күдықка үңілгенде, Тимоклея артынан итсріп, күлатыи жіберді де. тасисн үргылып өлтірді. ІІатша «Сен кімсің?* деп сүраганда Тимоклея: «Херонейдіқбойыида каза тапкан, грсктердіңазаттыгы үшін Филиппе»! ариалысып откен Тешоннш қарындисы- мын» деді. Оныңсөзі мои ісіые кайран болғаіі Александр айелі мен балаларына бостандык берді.13. Александрией Оітімге келгеыше карамастан, афи налыктар Финага орниган апатқа күйзеліс білдірді; бас- талып ксткен мейрамдарыи догарып, аза жариялады. Фннаныи кашкынларына колдау корсетті. Арыстандай айбатын саркып жуасылы ма, олдеадамиіылдықка жат- пайтын катігездігін қайырымдылыкиен кайтаргысы
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келді ме, Александр яфинялыктярдын ағаттыгын кеиііріп кана коймай. Александр оларғя вді олай-быляй болган күнде елдегі жягдяйды кадяғлдап отыруды тап- смрдм, ойткені, мен жокта Грекиинм Афина билеу ке- 
1>ек деген ойда болатын. Кейін Александрфивалдықтар- га окелген касіреті үгаін катты күйзеліп , олардыц коашілігіне комек қылды дейді. Онмн үстше Александр мастықпен Клятті олтіріп алганыц да, македондыктар- дын үиділерді щябудан бас тартып. жорыгын аяқгыд, данқмн тияняқсыз кылғанын да. Дионистің ыза-кегіне балады. Фива түрғындярмнын тірі кялглнллрынынбірде- бірініц бүйыытайын Александр кейія аяқсыз кялдыр- майтмн болган. Фивага қатысты жанллросы.14. Исгмада Александрмен бірге бас қосып, оньімеи бірге парсы ел іне жорыккя жүруге үйгарган гректср оны өздсрінін кесемі деп жарияладм. Соғаы байланысты киотсген мемлекетбасшылары мен философтарАлексан- дрга келіп. куаныілтармн білдірісті. Александр Синоп тан шыккан Диоген де сүйтер деи еді, ол бүл кезде Коринф мяңындя түратын. Алайда, Диоген Александрдм каперіне де алмай, Кранннда емін-еркін түрып жатты, сондыктан патша оған өзі барды. Диоген күнге кызды- рынып жатыр екен. Оэіне қарай каптап келе жаткан кісілерді көрген сок Диоген басын свл когеріп, Алексян- дрм тесіле наряды. Аман ласкан сок, патша Диогеннен каыдай тілегі барын сүрады. «Сел быланыряк гурсак. -  деді ол, -  маган күн түссін*. Диоген созі Алексанлрга перемет осер от1п, озін мүлде менсінбеген адамнык үлы- лыгы мен өрлігіне тан кялды лейді. Ол кайтяр жолдя философ тәлкек кылып, озілдесіп келе жаткан доетары- на айтты: • Мен Алсксандрмын. мүмкін болея Диоген бо- лып туганымды калар едім».Алдагы жорыгы жайында Күдайднн аян алмакка Александр Дельфага келді. Оның келісі жору яйтылмай- тын сотсіз күнге доп келді. Александр абыз зйелді ms кыртып еді, ол закга иек а рты п, келуден бас тарткан сок оз) барын. айелді шіркеуге күштеп окелді. Сонда абыз Александрдык табандылыгына такданып: «Сен: жену
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мүмкш емес, балам!» -  деді. Бүл созден сон Александр снді ештеқе жорудын кажеті жоқ, алгым келген аяным- ды естідім деді.Александр жорыкка жүргенде Тоиірінш білдірген мыпіандарыиын ішіиде біреуі мынандай болды: Сол күндері Либетрда түрган Орфойдің агаш мүсінінен (ол кипарис агашынан жасалгансді) нгүмектеп тер саулады. Мүиы борі үрей.іі нышанға баладм. тек Аристанлр гана жүртты берік болуга іпцқырын. Александр жырлап тау- сылмас ерліктер жасап, акыы біткенді тертегуге можбүр етеді дсйді.15. Александрдын жасагын кем дегенде «Огыз мы к жаяу, торт мын атты аскерден түрды* лесе, асырып айт кандар «Қырык мың жаяу, бес мын атты оскер» дейді. Аристобулдын айтуынш а, Александрдын әскеріыс болінген каржы жетиіс тилангтан аспаиты, Дуридтін айтуынша. азық-түлігі отыз-ак күиге жетерлік екен. Онесикриттіқ айтуьшша, патша екі жүз талаытты қарыз- га алгаы. Алексдндрдьш аттанар алдьшдагы қаржы-қара- жаты мардымсыз болса да. ол кемеге отырмас бүрыи ал- дымен достарының жагдайыы сүрастырып, біріне -  ана- ны, біріые -  мьшаны еншілеп, біреулерін мекендер мен гаваньдардың түсіміне оргақ кылган. Патша дөулетін түгслге жуық жаратып болган кезде, одан Ііедерикке: «Патшам, озіне не калдырасын?» -  деп сүрады. соыда Александр « Үміт!» -  деді. «Олаіі болса, -  дейді Ііедерик. -  бірге аттанын бара жаткан біз де соныңа ортақ болсақ». ІІсдернк изіне балінгеы дүннеден бас тартты. оіан Алек- сандрдьш басқа да достары косылды. Александр несүрап келгендерге де мырзалық танміты, свйтш Македония- дагы доулетін түгелге жуық таратты.Сол ниет, сол бдтылдықпен Александр Геллеспонтган асты. И.інонга келген соңАфинша қүроан іиалып, каһар мандарга шапагат Тіледі. Ахилл кабірі басында, двстүр бойынша, гүсыл жасаи, достарымен біріе ескерткішті айыалып. жаяу жарысқа қатысты; кейіа гүл қойгаы сон Ахиллді бикытты адам спиайтыыын айтты, вйткені онық тірісжде адал досы, олісшде даңкыныц үлы жаршысы
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болли. Бірде пятша Илионлы аралап. Калинин көрікті жсрлерімен танысмп жүргонінде. одан біреу Александр лнрасмп коргін келе ме деп гүрайды. Патшдоглн мүлде кызыкпайтынын айтты. ізлеп жүргені Ахиллдың лира сы еді, ол сонын сааымсн атақты ерлсрдіц ерлігімен ас- пандатып, данкын асырган еді.16. Бүл кеэде Дярийдін колбагылары кисапсыз оскер жинап. Граниктін откеліне шел күрган кез еді. Қпқіи гмсган каша ялмайсын. бүл ара Азііяны қ қакласы төрізді, ж аулау үш ін жарып кіру керек. А лай да. копшілікті олсннін тереңдігі, жагалаудын жирлауыт- тыгы үркітті. Кейбіреулердесий айына катысты достүрді бүлбау керек десті. Бүл айда Македон патшалары жо- рықка жүрмсйтін. Бүл айдм екінші нртемиснй деп атауга бүйырмп. Александр жнгдайды түзсп жіберді. «Кешкі уақыгга взеннсн оту кауіпті» деп өзеуреген Парменион гя Александр: «Геллеспонттан өтіп. Граниктан корыксам -  Геллеспонттын алдында үятқа қалам» деді де. он үш атты эскерімек өзенге копии кетті. Взен агысм аттарды жүлмп окетіп. толкынм бастан асып тулаганда. найза меи жебеге кярсы бастап салганда. есінен адасқан лқммяктын Ісін істеп жүргендей корінді. Қалай бол ганда да, Александр таймас тегеуріимен озеннен отіп, квп кяжыр кайрат жүмсап. жагага шыкты. Шыға кидялаг- қан кырғмнга кірісті. вупірімдеп аскерін бір жобага кел тіргенше сарбаз дары жаумен жеке дара. бсй берекетар- палысты. Жаулар қику салмп. атты оскерге атты вскер таптм ; күлаштап найза серместі, найза сынса. кынап- тян кылмпі суырысты. Көбі Александре» үмтылды, оны калканы.мен, лулыі-асындағы айларынан тез тануга бо- латын: яйдарынмн екі жағмнан дшіак, үлкен екі қяуыр- сын үлпілдейтін. Иатшага лактырылган шолақ сапты найза саумтын мяйыстыргянммен, денесіне дарымадм. Сол арада Александрға парсынмн екі бірдей колблсшы сы Ресак пен Спитрилат -  үмтылды. Патша біреуінен жа.тгарып қап. Ресакқа взі нллымен шабуылдаіі. найзя- сын сермеп еді, ол сауытка согылып сынды да, Александр қолынл кмлмпі алды. Спитридат піайкасыіі жаткандар-
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га кяпталдай кеп тоңтады да. үзеңгіге шіреп квтеріле беріп. Александр™ кмлыш сілтеді. Дулыгянын үшуьі мгн бір кауырсын қырқылып түсті, дулыга соқкыгя әрең тотеді. қылыштым жүэі Александрдын шашына тиді. Спитридпт тагы көтеріле беріп еді. кара батыр атанган Клит оган найзасын бүрын сүгып, өцменінен откізді. Ресак табірге күлады. оны Александр шауып түсірлі.Александрдыц атты оскері осы бір қатерлі майданды салыа жятқая шақта македон фалангалары вэсннен отіп. жаудыц жаяу пскерімен арпалыгты. ІІарсмлар сылбыр карсыласты. коп үзамай, грек жалдамаларынан баска сы тым -тыракай болды. Олар бір төбенін бауыры нда шеп түзеп, Александр бас амандыгмн уөде кылса. берілеміз дсді. Озін акылга емес. ашуга жендіргеы Александр ал- дымен оларга озі лап қойып. атынан айырылды. кабыр гасына қылыш кірді (бүл Буцефал емее. басқа ат). Дол осы шайкаста македондықтар квп жараланып, көп кырылды, өйтксні олар өмір үшін белдесіп, ашынган жяуыкгер жүртиен согысты. Ждтжүрттыктар жиырма мыц жаяу «скерінен. екі жарым мык аттм вскеріысн ай- ырмляы дейді. Аристобуддық айтуынша. Александр қол ынан отыз торт ядам іпмгын бопты, оны н тогызы атты әскср. Александр кала болгандардын қола мүсіндерін күюга бүйрык берді, оны Лисипп орындады. Женісті гректермен биліскен патша афиналыктарға атап. жаудан түскен үш жүз калкан бөлді. взге олжага мынандай бір сол жаздырды: «Александр Филипп баласы жоне грек- тер, уаксдониялыктярдан басқасы. мүны Алияііы мекен деген жатжүрттыктардан аллы». ІІарсылардан алынган мүйіэ тостаган. кян кызыл мата сиякты нлрселердіц денін Александр шегаесіне жіберді.17. Бүл шайқас істік барысыя Александрдын панда сына шошіп, ол жатжүрттын теніз бойындагы басты бекінісі - Сардины ялды. Одге калалар мен аймактар да оган багынды. карты лик корсеткен Галнкармас пен Ми лет қяна. Бүл қа.іаларды дн кажырмеи алып. тенірегін дегі елдерді бағындырган соң Александр бүдан арі не істейтгнін ойлап. біртоктамга келе алмалы: біресе Дарий
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мен теш уш і шайкаска тезірек шыккысм ксллі. біресе теніз жагалауындагы аймлктыцбайлыгыыыц аркасын- да ллдымсн күш жнын алыи, содан соң иатшага карсы аттанслм деді.Ксаит қяллоыництоіирегіндс, Ликияда бірбүлпк бар 
лейлі, сол күндерде оз-оэінен бүркылдан, тасып-тогіліп, түбінен коне жазу бедерлснген мыс табақ шықты. Ондя ипрсы мемлекетініңкүні батады, оны гректерталқандай- 
ды деп жязылган. Ііуған қанлттакган Александр теңіз 
ЖАГяллуынллгыаймақтысонлуФиникня мен Киликияга лсйін парсылардан тазартуга асыкты. Мякедониялық- тардыц Пимфилиядан онай өтуі коптсген тарихшылар- 
дын, асыра сілтеп, агат лнтуына кунарлы корек берді. Олардмн айтуынгаа, аніпейінде толкмндарм жаға теп- кілеп. тау анғарындағы сирек жартастарды гана жашіай калатмн асау теціз Ллсксандрға шегініп жол беріпті. Менандр еаішцбір комеднясында кнсынга келмейтін осы онпмеш ожуллаганы соасіз:Александр секілді маган да оқай барлыгы.Кімді іздесем. карсы алдымнан жолыгады ор күні.Теңіз деіісін. Қажетболса теңізден де қаргыдым.Александр болея, өз хаттарындя ондай кереметтердің болганмн жлзбайды, «Баспалдак* аталган өдіспен кешіп отіп. Фесилндадан шыкклнын гана айтады. Ол бүл кала- да бірнешс күн болып, базар аланында түрған. жақында глна қайтыс болган Теозекттің мүсінін кпрді (Ол Феса лидада туган). Кешкі астан сок Александр мае кялпы, коцілді нокерлорін сртіи, сскерткішкс колді. кон гүлдер қойды. Осылайша Лристотельдщ және фнлософиямен лйналыгқанынын аркасында таныскан қүрметті адамм- на ізет қмлды.18. Вүдлн соқ патта озіне карсмлык көрсеткен ІІисн- 
д і і я н м  бағмндмрды, Фригияны алдм. Кене патпіл Ми- дастыңотаны дейтін Гордий клласын алганда Александр ок агаты  мойынтүрыққа кмзыл талдмн кабмгымен ма талған атактм күймені квріп, «Мойынтүрықты бекіткен
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гүйінді кім шеіпсе, сил елеынін патшасы болады» деген .іңм.іды естіді (оның шындык екеніне жүрт іпүбөлаибай- тын). Көптеген жазушылар антады: түйін киын шие- лсніп, үштары іпебер жасырыиганы соыша, Александр шсше алмай кылышпеи шапты. Алайда. Аристовулдың айтуынша, Александр жүмбақты оңай тауып, мойынтү- рыкты тезбосатқан, он ыц белдігіне бекітілген ілгекті оқ агаштын алдынсы васынаы шыгарган.Көп кешікпен Пафлагоння мен Каппадокыяны алган Александр Мемноының қайтыс болганы туралы хабар алды, Дарий колбасшыларыныц ішінде содан гана сес- кенугс болатын. Бүл хабар Александрдын сл іт ін е бой лап cot ыспақ ниетін бекіте түсті.Бүл кезде Дарий Суздан шыгып, тецізге беттсді, ол өз күиіікіңбасымдыгына сснді (қараумнда алпыс мыц оскер бар сді) жвне жорушылар шындыктьі айтудан гөрі жа- гынуга тмрысын, жорыгап бір түсі де оған қанат бітірді. Дарийдің түсінде Александр мүаың қыаметінде жүр екен, содан Александр Бел шіркеуіне кірді де жок бол- ды. Меніцше, күдіреттіқбүл түс арқылы корсеткісі кел- гені максдондықтар торткүл дүниеге ойгілі тамаша ер- ліктер жасап, жаушыдан патша дөрсжесіне китерілген Дарийдіц озіне үқсап Александр Азияыы билейді, содан соц кпп кешікпей, македон ііатшасы даңк түгырында өмірден огеді.19. Дарий А.іександрдың Киликыяда көи богелгеыін кормқканга балап, мүлде ныгая түсті. Онын кешігуініц шын себебі патша наукас еді, біроулердін айтуынша, зо- рыққан, біреулсрдің айтуынша Кидн өзенінің мүздай суына шомылам деп суық тигізген. Қауіптін күшті- лігінен, ыаукас ешбір доріге конбес деп, оотсіздікке үтпы- раса македондмктардын жазгыруымен қаһарына тап бо- латындыктан еиібір дорігер Александрды емдеуге бата алмады. Акарналық Филипп қаыа, наукастың асқынып бара жатқанын коріп, достыкқа адалдыгынан Алексаи дрды катерде қалдыра алмай, вз басына кауіп твнетініне қара.май, колда бар емін колданбақ болды. Ол дирі* дврмсгін дайындап, патша өл жннап, согысын врі созгы
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сы кслсо, ештенеге күминданбай. ішіп салу керектігін ай тын кендірді. Сол кезде македон косында жүргсн Пар- менион патшага хат жазьш, Филипптен сақтіш деді. Д арий оган көп сый-сыяпат үсыкмп. кмзын бермек белый, Алекеандрды өлтіруге бейімдепті. Келісілген уахытта Филипп дәрісін алып, достарын ертіп патшага келді. Александр огая хатты берді де, қобалжымай, кауіптен- бей доріге кол созды. Бүл біртакдана тамашалауға татн- тын корініс сді. Филипп хат окып тургянда Александр доріні ішіп салды, содан соя бір-біріне жалт карасты. бірак екеуінік қылыгы үйлеспеді. Алскспндрдыц ашык жарқын жүзінде ізгілік пен Фнлиппке деген сенім нүрланса. жалага жаны күйген дәрігер біресе қолын кокке жайып. Қүдайды куөга тартып, біресе Александр* дықтөсегіне үмтылып, берік болуын, ооіне толық сенім білдіруін отініп жалбарынды. Александрга дөрі жойқын осер еггі: бар к үшін сылын ал гандай. науқас естен танып, тіршілік белгісін танытпай койды. Алайда Филипп Алек- саидрдыц есін жигызды, ол тез өлденіп, ақыры патша- ларыи бір көруге зар боп жүрген македондыктардыя ал- дьша шықты.20. Дарийдіңоскерінде Александрдын мінсзін жақсы білетін, отанынан қапіып жүрген Аминт атты бір македон бар еді. Дарийдіқ Александрга карсы таудын тар сок- пагымеп беттегісі кслстінін көріп. Аминт парсы паттпа сына «Орныңнан қозгалма. майданды кен жазықтаберіп, оскеріңнін сан жагынан басммдыгын пайдалан* деп акыл берді. Дарий «Александр каша жөнеліп. уысымнан шыгыикетер...* дегенқаупібарынайтты. «Коскақауіп- тенесін патгпам, -  деді Аминт. - Александр саган карсы келеді, ендігі шыккан да болар*. Адайда. Амннт Дарийді коодіреал.мады да, ол тік көтеріліп, Килнкияға беттеді, дол сол уақыгга Александр да әскерін алып Сирияга тарт ты. Түнде екі жақтын әскерлері бір-бірініңтүсынан отіп кетті де, кешікпей кайта бүрылыстм. Александр кездей- соқ орайы келген іске қуанып, парсыларды таудың тар соқпагында басып қалуга асықты, Дарий болса, өскерін тар жердрн ялып шыгып, бүрынғы орнына окетуге
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үмтылды. Ол кателескенін түсіиді, бір жагынан теңіз, бір жагынан тау кусырып, ортасын Пшіарозені жарған қыл- тага киліккендс атты өскерін ыцгайсыз жағдайда кал- дырды. ал жаудыи ыкшам колына бүл ара оятайлы еді. Александрга үрымтал түсты тагдыры жазсл, жеңіске жеткізген, сокыр бакыт емес, шебер қолбасшылмгы еді. Вөгде жүрттың күші сан жагынан басым болса да Александр қоршауга түспеді, ксрісінше, өзікіңин қанатымен жаудыцсол канатын айналын отіп, сырттан соқкы бсрді де, карсы алдында түрган парсы күшін қуғынга үшырат- ты. Алдынгы шейте майдан сап жүріп, Александр жам- басыиан жараланды. Харсттіқ мөліметі бойынша, скеуі бетпе-бсг айкасып, Дарийдіц оэі кылыигтаған. Алайда Александр Антипа rpra жазган хатында бүл согыс тура- лы өцгімелесе де, жараны кім салгаыыы атамайды. Ол жамбасына канжар тигснін, бірак жарасынын қауіпті смес екенін жазады.Александр та маша жеқіске жетті, жүз он мықнан ас- там жауыи жайратгы, тек Дарийді колға түсіре алмады, ол кашыи, торт-бес стадий бойына үзап кетті. Қугын үстінде Алсксандрдың колына иатшаныц к үймесі мен са- дагы гүсті. Кайтып келгенінде ол какедондардын бөгде журт косын тонап, түрлі бағалы загтарды тасып жатқа- нын көрді, парсылар коптеген кірелерін Дамаскіде кал- дырып, үрыс даласына жсңіл кслсе де казына тым коп еді. Өскерлері Александрға кымбат мүлікке толы Дарнйдің шатырын кпптаган кызметшілері мен бірге бай жабдмгы- мен еншіледі. Александр кару-жарагын жедел шешіп: «Жүріцдер, Дарийдің моышасына барып, майдан терін жуайык!» -  дса, моншага беттеді. «Дарнйдіцемес, Алек- сандрдың!* деді достарьшықбірі. Жеңілгеннін мүлкі же- ңімпазга тиесілі ганаемес, агынателінеді гой!» Александр таза алтыннан шебер қүйылган сан алуан қүмыраларды, шылаішіындарды, май қүйылган күтыларлы көргенде, хош иісті шоіігерді иіскегенде, акыраягында кеңдігімен, снселілігіхен, т&сек-орын сені мен дастархан молдыгы тәнті етксн шатырга кіргеніндедостарына карап: «Менін* ше. иатшалык күру дегеніңосы!» -дед і.
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21. Алеке» ндрдын түскі асты алдына алғаны сол еді. оган Дарийдін шешесі мен айелі, үзатылмаган екі қылы күйме мои еадакты коріи. патпіаиы олдіге балап. оздерін кеудегесабап.еціресіп жатқанын молімдеді. Александр үзақ үнсіэ калды: оыы өз тагдырынан горі Дарий аулетінін кангмсм кои қобалжытты. Акмры Леонатты жүмсаи: «Ойелдергоайт, -  деді. -  Дарий тірі.олар Алек- сандрдан қормқиасын. өйтксыі биік бнлік үшін бүл тек Дариймен соғысады, бүрыи, Дарий заманында корген игіліктері түгел өз иеліктерінде калады *. Әйелдерге бүл соз мейірі.мді, кайырымды көріиді. А л. Алексаидрдын ісі тіпті адамгершілік болды. Бүл оларлың согыста өлгеи иарсылардыц ішінен калагандармн жерлеуге, ол үшіи олжага түскен киімдер мен безендіру күралдарыи пай- далануга рүксат берді. Дарий оулетін бүрмнгы көрген күрмстінеи қақпады, қызмстшілерін де кысқартпады, тіпті олардм асырауга бөліыген қаржыиы да көбейтті. Алайда, Александрдмн натшага төн си гажап қайыры сол, асыл текті, күнадан пок бүл айелдер. түткыны бола түрып, абыройларын тогетін небірде-бірсөзестіп, исбір теріс қыльіқ көріп, еш кауіп күтпеді. Оларға ешкім жа- қындай алмады, ешкім көрмеді, жау косында гүткын емес, қасиетті де таза кыз түрлгында жүргендон өмір сүрді. Ал. енді жүрттын айтуынша. Дарийдщ ойелі пат- шайымдардыц ішіндегі ек сүлуы еді, Дарий де еркек ата улыныңеқбір сүнгағы да, сымбаттысыболган; кыздары ата аналарына тартқаи. Тегінде Александр патшанын өзін-өзі үстай білуі жауыи жеце білуден дс маііызды деп білген болар, түткын өйелдсрге тиіскеи жок: жалпы ол Барсиыага үйленгеише өйел кормеген. Мемноынын жесірі Барсина Дамаск тү-бінде түткынга түскен. Ол грек төрбнесін алған. Жақсы мінсзімен танылгаы. Әкесі Ар табаз патша қызынан туған. Аристобулдыц айтуынша, Александр осы бір сүлу әрі акылды өйслге Пармениои- ның акылымен жақындаскан. Өзге түтқын кыздардыи сүлу, сүнгагын көргенде, Александр азі.тдеп. парсы қыэ- дарының түрі квзге бейиет дейді екеи. Олардын келісті келбетіне озінің бойын берік билеу касиеті мен тазалы-
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рыя қарсы қойып, сшкайсмна назар аудармаглк, тірі өйсл емес, жаисыз мүсіндей кабылдагаи.22. Бірдстеціз жлгасында түрғгш колдын бпсшысы Фи- локсан Александрта хат жазып, twine тарснтшілік Феодор деітн біреудің келгенш. тамаша сүлу екі бала саткысы ке* лстіыін айтып, пптшадоп аласыцба деп сүрады. Александр бүл хатка қатты ашулднып, достарына шагынып, «Осын- шама жексүрындыкха итеріп, Филоксен мен туралы піы- ньгмен жаман ойлай мя?!* деп сүрады. Филоксеннін өзіне аякай үрсып хат жазып. Феодорды тауарымсн коса ку деп бүйырды. Коринфтеп атышулы Кробил деген баланы сатин өкелем деп жалганм үіпін Гагнонды да аз соккен жок. Пярмениониыц қарауындагм екі македон Дамон мен Ти мофей олдсбір жалдамллылардың ойслдсрік маскаралага- ныи сстігснде Ппрмсншшга хат жазып, crop қылмыстары 
долрлдрнгр, екеуін де адамзаттын сорына туган жмрткыш аң ретінде өлтіруге үкім кылды. Сол хатта патшаның өзі туралы айтканын свзбе-сөз келтірейік: «Мен Ларнйдің әйелін көрді деп, не көргісі келді деп, тым бплмаса, оньт сүлулыгын соз кылгандарлы тыңдады деп ешкім айта ал майды». Александр «Өзіңді тірі елік сезінуге үйкы мен айелкүмарлык мзжбүретсді, зорыгу мен зинакорлык адам табиглтындагы тамырлпс мшдер» дегсн. Александр тобетін тежей білуімен де ерекшеленген. онысына көптеген айкын долелдер келтірген. Соныц бірі өзі аяасындай көріп Карнх қа патіпяйым қылган Адаға айтқанм. Сүйіспениіілігі белгісі ретінде Ада огаи күн сайын тотті тагамдар үсыньш. кейін өзінің тамаша аспаздары мен ннубайшыларын да жіберген. Патша Адагасолемайтып, «Мяған мүнықбірде- бірі қажет емес, өйткені төрбиешім Леонид тамаша аспаз бергсн: оразага -  түнгі жорык, түстіккеораза» деді.23. Әдетте жүрттын ойлаганындай. Алексакдрдың шарапқүмарлыгы даболмаган. Солайойлайтыны; ол серне дастарханында үзақ отыратын. ІІІын манінде Алек- сандрдың ішуінен әнгімелесуі көп болатын. Әрі жүрттың алдында үзақ сөйлейтін. Сернені де бос уақыты көп кез- дері гана жасайтын. Іске келгрнде, баска колбасіпылар- дай емес, Алекгандрдм шарап та, үйкы да, сауык та. пйел
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де, кызғылықты оймн да токтата алмаған. Бүган онын омірі . . .  (Түпнүска бүлінгеы) куо, каышама келте болса да, үлы ерлік істерге толы омір. Бос уакытында Алек сандр үйкыдан түрган бонда қүдайіа күлшылык кыла- тыы, содаы соц отырьш оразасын ашатын, күндіз ацга шығатын, сидан соц отырыи сот істерін қарайтыи, оске- рн жарлыктар беретіы ыеыесе кітап окитын. Жирық үстінде егер асыгыс болмаса, Александр салак тартын жаттыгатын, немесе жүріп келе жаткан күймеден бір секіріптүсіп,бір қаргып мініл отырагыы. Күнделіктерін де көрсеткенден, .Александр түлкі мен қүс аул иуды ер- мек қылатын. Қоналқыда патша ғүсыл жасап, денесін сылататын: бүл уакытта аспаздар мен наубайшыллрдың кеціеру шісінеи астыц озірлігіи сүрастиратыи. Алек сандр шынтақтап жатып аска кіріскен шақта кар ат ы лық қоюланмп. кеш түсегін. Ac үстінде патша дамдесте- ріне көп көңіл бөліп, еш кш нід қагажу көрмеуін кадага- лайтын. Патша езін іқ  коп уақытын шарап үстінде откізетін. Жайшылыкта жүрттьщбәрін өзіне тез үйіргіш Александр аатша атаулыныц іліішаттысы болатын, вл, серне дастарханы басындағы мактаншақтыгы ауырлау тиетін. Озітоктаусыз мактанын. жагымназдардыц созін де беріле тыңдайтыы, сонысымен кей қонактарын кнын жағдайда қалдыратын, олар болса да жагымпаздармен жарысқылары да келмейтін, Александрды мақтаудан калыскылары да келмсйтін: мүныцбірі үят, бірі кауіпті іс болатын. Сернеден сон, Александр гүсыл жасан, кобіио түске дейік үйктайтын, кейде келесі күнді түгел тосекте откерстін.Александртәтті таіамға мүлде қызықпаіһьш, кобіне теңіз жағалауынак әкелінген сирек жемістер мен балык* тарды лостарына таратып, өзіне түк калдырмайды. Алай- да, Александрами берген қонақасы керемет болатын. о».ш болічш шыгыны табысымен біргеөсіп, піегінежетті. Патша шығынын кон асырмай ;ын, артықақша шаштыр майтыы.24. Иссадигы шайқасгаы соц Александр Дамаскіге аскер жіберін, ақша мен кор-жер юнатын, иарсылардын
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ойелдері мен балаларын түтқыядатты. Олжаның басым коишілігі үрыста ерекше козге түскен Фессалий агты оскеріне түсті. Александр оларды байыту максатымен Дамаскіге одейі жіберген еді. Александрдыи озге өскері де молшылықта болды. Сол жолы максдондыктар алтын мен күмістін,. ойелдін кадірін бідді, Жатжүрт омірінің рахатын тапты, содан барып, иісшіл иттердей парсынын барбайлығын тауып алып тонауга қүлшынды.Александр алдымен теңіз бойын баурап алуды үйгар- ды. Сол бойда-ақ, Қмбырыс (Кипр) патшалары оның даргейіне жыгылды. Финикия да Тнрдан озгссі түгел бағынды. Александр Тнрды жеті ай бойы қортауда үста- ды: топырак үйдіріп, өскери қүрылыстар салып. кала- иық теціз бсткейін екі жүз трнерден түратыи флотпен бекітт:. Қоршау ксзінде Александр түсінде кала қоргя- нының үстінен Гераклдің өзіне қол созып, шакырып түр.анын керді. Сол кездеТирдіңкөптеген турғындары- на түстерінде Аполлон: «Мен Александр жагына шыга- мын, ойткені бүл қаланмң тірлігі маган үнямяйды* деп айтыпты-мыс. Сонда Тир халкы тап біреуді кылмыс үстіндс үстагандай күдайдыц үлксн мусініи арқанмен шиіідьш, күжыраігыцтасынабекіітідс, Аполлон «ялек- сандршыл♦  деп мадақтап жүрді. Александр жәнебіртүс көрді, өзіне алыстан қылык көрсеткен Сатир патшага үстатпай, бүлталаңтап көп қ атад ы , үзақ кугынмен үгіттеуден соң озер колга түседі. Соуегейлер бүл түсті бекем жорыи, «Сатир» созіи жіктеді: «Са* (сснікі) жене ♦ Тир*. Александр түсінде сатнрді осы бүлак маңыода қуған деп бір бүлақты әлі көрсетуптілер бар.Каланы коршап түрган кезінде Александр Антилнван тауын мекендеген арабтарға шабуыл жасады. Бүл жо рықта патша өзініқ тәрбиешісі Лишмах үшін оз басын катерге тікті. Финикстен кәрі емеспін, қаукарсыз емеспін деп Лншмах кайда барса да Александрдан қал- майтмн. Александрдыңескері қалаеа жакындағанда ат- тарын қалдырып, орі карай жаяу тартты. Борі үзап кетті де, патша калжыраган Лишмахты тастай алмады. онық үстіне кеш түсіп қалган еді, дүіппан болса таяу. Шалды



жүблгып, қасында келр жатқан Александр излагай жау- ыигер мсн аскердск жырылып калды. карангмлық коюланып, күн суытқан сон қаһарлы да қатерлі жергс коналқага токтады. Алыста up жерден жаудың жаккаы оты көрінді, киындык сотте млксдондыктарды оз іс.мен жігсрлендіре білетін Александр, жүйріктігінесеніи, таяу отка жетіп барды, от басында отырган екі жауды кылыш- тап өлтіріп, оттан шала алды да, оз адамдарына қантыгі кслді. Македондықтар лаулатып от жакты да, жатжүрт- тыктардын кобі корқып қашты, тақалуға тоуекелі жст кендерді бүлар куып тастап. түнді тыныштықисн өткерді, бүл окиға туралы Харет жазган.25. Тирды былайша алды. Толассыз шайқистардан сон, Александр нсгіэгі күшін Дамаскіге жіберді де, дүшпанга дамыл таіітырмау үш ін. қала іргесіне шыгып, жасактар аттандырып түрды. Сол күні Лристандр свуе- гей қүрбан іпалып. малдың іш күрылысын көрді де. касындагыларга да кала осы айда алынады деген берік байламын айтты. Сауегейдіц сезі күлкі мск қалжын ту- дырды. ойткені долсол күн айлыңсоңгы күні еді. Жору- шылардан жирдемін аямайтын Александр, свуегейдін кнналыи турганын көрш, бүгінгі күнді аіідың отылын шы смес. жпырма сегізінші күні санауга бүйырды. Со дан соц корней тарттырыи, Тир қамалына пуелдегі ойла- ганыкан да горі иршелено шабуылдай бастады. ІІІайкас- тыц шиелеиіскені соншалык коста қалғандар да шыдай алмай комекке үмтылды. Тнрлықтар қарсыласуын до- гарды да. кала сол күні алынды.Вүдан соң коп кешікпсй, Александр Сириянық ең үлкен қаласы Газаны коршаганында оныц иыгына үстінен үшыа бара жаткан күс тастагап топырак түсті. Қүс коршау күрылысына барып конды да, аркан бекіт- ксн тарамыска түзакталып калды, Аристандр мүны дүрыс жорыды: Александр он иыгынан жараланды. Бірак борібір каланы илды.Мүнан түскен олжлсмның коб.н Александр Олимпиада мен Клеопатрага. достарына жіберді. Тирбиешісі Ле- онидкс бала кезіндегі бір арманы есіне түсіп, бсс жүз та-
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ламтладан мен жүзтплаыт мирра жіберді. Ьаягыда Александр күрбандық шалу кезінде жүпарлы уыстан-уыстап отқа лактмрі анындя, Леонид: «Сен жүпары ацкыган ел- дерді жаулап алғаныңда жүпарды пнмайотқа жагпрсың. азірше колыңда барды үнемдеп ж үмса*, -  деп соккен. Кнді Александр Леонидке хат жалды: * Қүрбяндык шалу келінде тарыибасын деп, мен саган ладан мен мирра жіберіп отырмын!»26. Бірде Дарий мүлкін сүрыптаушылар колга түскеы дүниеиіц іпііндеп ен күыдысы деп багалаган бір кобди- шаны Алсксаыдрга акелді. Александр бүл қобдишага кандаіі асылымдысалсам деп достарынаи сүрады. Біреуі анаіш айтты, біреуі мынаны айтты, патша болса, бүган «Илиаданы* салып сақтаймын деді. Мүны сенуге тура- тын адам растайды. Кгер александршылдардыц Герак- лидкесілтеи айткандары рас болса, Гомер Алексаидрдын жорыктагы иайдалы да кажет сершые айналған. Мосе леи. Мысырды алган соң Александр<-ол жерде халқы коп, үлкея каланыц нсгілн калап, оған оа атын бергісі келді дейді. Сеулетшілердіқ кецесімен болашақ калага орын боліп, оны корпіяп та койган еді, бірак түнде бір гажап түс көрді. Түсінде ак басты кадірмен карнн кагында түрыи, оган мына елецді оқыды:Тулап-шулаи теңіа жатыр. ортасында арал бар,Длл Мысырдың маңайында, Фарос дейдіоны адамдар.Александратып түрып, Каыобсагасынан сол жогары- дагы Фароска тартты; ол кезде бүл арал еді, қазір қиыр- шык твсеп, күрлықиеи жалғастырган. Александр кере- метынгаіілы орняласкан жергетап болды. Бүл біржердін тілігі секілді; арналы взенді тецізден бвліп түратын да. Дел сол маңдя үлкен де ыцгайлы айлақ пайда болатын. Патша янтты: • Қан жагынан болса да тамсануга гүратын Гомер, оныц үстіне, данышпан сеулетші. Александр сол арада жер жагдайыннбейім деп болашақ каланыц ж оба сын сыэуга бүйырды. Бор табылмады да, сеулетшыер арпа үнын алы и, қарсыдан тік сыаыктармен керілгсн21 307



үлкен дога сызды, сойтіп, аскери алакга үксас бедер пай дя болды. Патша жобага ризаланды, бірак кенеттсн квл мен озеннен үлкенді-кішілі вртүрлі күстар кара бүлттвй каптап кслді де, үнды шүкып кетті. Александр мүмм жлмам ырымга балап еді. яляйдя соуегейлер: «Бүл Сал- ган кала гүлдеп, әр түрлі елдіқ халкын асмрайды* деп жорығандп, ол квцілденді. Будян соц бакауылдарыии қүрылысты бақылауды тапсырмп, Александр Аммоы шіркеуіне жүріп кетті. Оныи жолы үзақ та алаптм еді. Ллдымен жолаушыларга екі қауш тоиді: судың тлшпм лыгы, онткені бүлар коп күн шелмон жүрлі жонесусы ган үлы қүмнын іінінде тап болтан оңтүстіктің лолы желі. Ыкылымда бүл жер Камбиз аскерін қүм жялдары- мин коршап. бүкіл елу мын ддамды жүткан дейді. Мүны бөрі бүрыннан білетін, Алайда Александр алдына бір максаткойса, оны тоқтату мүмкін емеседі. Өйткені бар- лык талабына камқорлык кылган тягдыры они бірбет- кей етіп еді. Ол бірде-бір жауынан жеңілмегені бмлай түрсын, кеңістік нен уакыттан ммқтыбоп шықты жпне онын данккүмарлыгм аскынды да, ылгн бір алынбас асу* ларга үмтылатыи.27. Бүл киын жорықга Төнірінін Александра көреет- кеы жордемі, жүрттыц оган деген сснімін. кейіннен аян болған жорулардан да горі үлғайтатүсті. Зевстіц қүдіре- тімен төпеп беріп, елді шол каупінен қүгкарган мол жан- бырларды ліітса да болады. Жанбыр антан қүмды сал- кыыдатып, ылгалландмрлы әрі бекітті, ауаны тазартты. тмныс жеқілдеді. Артынан жүргіншіге бягыт сілтейтін қарлқшыбелгілертабылмай, мякедондықтар жолсызда бір-бірінен адасып жүргенде қаргаллр тал бола кетті де, жон сілтеді. Жүртты ізіне салып, олар алда үшы м жүрді. бөгелгендермен калии кллгандарды күтіп алмсып отыр ды. Каллисфенніқ яйтуынпіл. ен гажабы сол, түнде күстар жолдан ядасқандардьі даумстап шлкмрғян, кяшан жүрт жолга түскеніпе қарқылдай берген.ІН я л д р н  еліп папиа гибадатханага жеткенде. Аммон шіркеуінін абызы алдынан шыгып. Алксаидрды Аммон оулне өз үлындай кябыл етеді деді. ІІатша «Өз вкесіы



олтіргендердін ішінде жазадан күтылып кеткендері жоқ па?* деді. Абыз Александрдыи күпірлік қылуына тый- ы.м салыл, оның өкесі ажалдылар самятыпян емес екенін айтты. Сонда патша сүрягынып, оцш аймалдырып қойды да, Фнлиппті олтіргендердіңбері дс жаза тартты мя деді. бүдпи оз жайын сүрап, бар адамныц омірптісі болуыма жаза ма деи сүрады. Жазады деді. Қүдай жоне Ф или пптің кегітолық қайтканын айтты. Патша Күдай жо- лына мол тарту жасаи, жүртқа ақпіа үлестірді.Жорушынын айтканы жонінде коптеген тарихшылар осыны жазады. Александрдыц озі анясмня жазған ха тында қупия бір болжамдар естідім, Оаргпн соң озіңе оңагпа айтам деді. Ксйбір моліметтерде абыз Алексаияр- ды доспейілмен кабылдаммып деп.оган грекше «О. ііай- дион!» (О, үлым!)деп амандасқамда жатжүрттық монер- де «н» дыбысыныңорнына «с»-ны айткан, сойтіп «О, пай Диос!» (О. Зевотін. үлы!) деп естілген. Александрия бүл жанылыс үнаган да, солан барып тәқірі оыы Зевстін үлы атандырды дсген қауесет тараган. Александр Мысырдя ГІгяммонды тыңдаган деп те айтады. Философтыц бар айтқаиынаяогамсц үнаганы «Бярлдямды Күдайбилейді, ар адам Тәңірден бастау алады» деген ой еді. Вүл түргы- да Алекгандрдын озі олдекайда кемел түжырып, «Қүдай бар аламның Қямкоршысы, ол озіпс ең жақсыларды жя- кын түтады* деген.28. Жалиы Александр өзін жатжүрттыктирдын ал- ды нда тока пиар үстайтын. Гректерді ң ялды нда үстамды - лау болды. Рас, Самсоига байланысты яфиналықтарга жазгам хатында ол: ♦  Атақты да азат бүл каланы мен сен- дер ге бер.меседім, кезіндеозлеріңеөмірші, магам оке бол* ған жаннан алган скснсіңдер, билеңдер*. -  деді. Мүндагы айтып отырганы Филиппеді. Алайла, кейінірек жебеден жараланып. қатты киналгаиында Александр: «Бүл, дос- тарым, агып жаткан қан. «бакытты аспан түрғынынын бойындагы ылғалы емес*. -  деді.Бірде күн катты күркіреп, отыргандар тегіс үрейлен- гспде софист Анаксарх Александрға айтты: «Зевс үлы. сем осыган үқсас бірдеңе жасай аласыи ба?* «Жасагым



да келмейді. О н  айткандай, достарымиыц үрейіи үшы- рып кайтем?♦  деи Александр күлді. Саган меніцтүстігім үнамайды ғой, ойткені дастархан ы м паи сатраиты ц басын емес, балык, корш отырсық». Расыида да, иатшаныи IV  фестнонга ЖІбергеы балыктарыи КӨріи, Аиаксарх басы- па катер тендірін, кон қажыр жүмсаіі дадкқа жеткен- дсрді толкек кын, бүлар қанпгатыы тойдырганда, не лоззат алганда жай адамдардлн айырмасы жок дегендеіі он аіітса керек.29. Мысырдаи Фнникияга кайтқан соң Александр Қүдайга күрбан шалыіі, салтанатты шерулер мен кикли- калык және трагедиялық хорлардын бойгесін үйымдас- тырды. Ііүл бәйгелер аса молшылык жагдайда өткенімен гана емес, үйымдастырушылардыц бойгесімен дс тар- тымды болды, ойткені хор иелсрі Кыбырыс иатшалары еді, осіресе, саламиндык Ннкореонб йен солнлік Пасик- раттыд бәсекесі шиеленісті өтті. Жеребе бойыыша олар- га ең атақты актерлер тап келді: ІІасикратка -  Афино- дор, Никокреонбқа -  Фессал, мүнын жеқісіне Александр да мүдделі еді. Алайда ол бүл актерга бүйрегі бүратынын сеадірген жоқ, даумс беру арқмлы жеңіс Афинодорға тнгенде ғана, театрдан шығып бара жатып, терешелерді колдайтынын, алайдаФессалдыц жецілісін көрмеуі үшін жарты патшллыгын беруге озірекснін айтты дсйді. Де- генмен, нфиналықтар Днонмснй күш ндсгі жарыска қатыспай калганы үтпін Афннодорға янып салып. ол пат- шалан озін қоргап хат жазуын өтінгенде, Александр хат жазбаса да оныц айыбына из жанынан толеді. Сахна серісі Лннон Скарфнйскмй бір комедиялык қойылымда вз рөліне сез қыстырып жіберіп, он талант жөнінде 
отінді.Сол кезде Дарий македоы натшасыиа оз достарынан хат жолдап, түткындарыныц сауғасыыа он мыц талант, Квфратгың бергі бетін түгел, өйелдікке бір қызын жоне өзінің достығы мен одактастығын үсынды. Александр бүл туралы жакын достарына айткаыда Парменнон: « ЬІгер мен Александр болсаы бүл шартты қабылдар едім*, -  деді.
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«Зевс атммеи ант етем, мен де осы лай етер ем, -  деді Александр. -  Кгер мен Пармсмион болсам!* Александр Дарийге хат жазып, македондыктарга оз аягымем келсе кошеметпен кабылданатынын. ойтнеген жагдайда парсы пяттасына мүнмн ©зі баратыиыіі айтты.30. Аляйда, коп кешікпен, ол бүл ждуабына окінді, өйткені Дарнйдщ ойелі баладан кайтыс болды. Александр қайырымдылық көрсетудің орайлы сетін ©ткізіп алганына өкініотін жясмрғян жпқ. Ол паттайымды сш гамгмннан тартынбай, бар сои-салтанатымен жерлеуге бүйырлы. Парсы ойе.лдерімен бірге түткынга түскен Тп- рей деген отек македондыктар косынян қашмп шыгмп, атпен үзак жол жүріп кеп, Дарнйге ойелінің оліміы естіртті. Өксіп жыляп, патша озін басқа салып, окініш айттм: «ПарсыеліыіңқайырымсЫз тасдыры-ай!П атта - ның жары орі карындасы жау қолыыа түсті де, олген сок падншашажерленеплмяды!* «Жок.патпіям, -деді өтек, -  патшяйымнын жерленуі м р н  көрген қүрметіие келгсн- де нирсылардың қайырымсыз тагдырына ©кнелей алмам сың. Тірісінде өулнем Статнра да, шешец де, кыздарьш да еш мүктаждық корген жоқ. Олар бүрынгыдин бар игілік пен мүккіндікке не болды, тек кпна Оромазда піріміздін пөрмеюмен олі СОЛГЫЯ тартпасан сеніц мыняу нүрыңды кореалмалы. Статира қайтклнда оган керсетіл- меген қүрмет жок, оны тіиті дүшпандяр да жоқтады. Александр үрыста каншалықты қаһарлы болса, жоңіл- гендерге сонталмкты кайыры.чды гой*. Бүл ингімені естіген сон Дарийдіц толкыткаы қасіретін үлкен күдік жайлады да, отекті шатырдычтереқтүкпіріне шақырыи алыіі айтты: «Кгер сен пярсылардың соі ыстагы багын- дай македондыктар жагына ш ы г ы іі  кетпесеқ, мені ©зіннін аміршіц деп танысац, сені Митраның үлы іпуа гымен жане патшиныц оң қолымен қарғяймын, айт масаи, мен казір Статирпның басына түскен қясіреттердіц ең кеміне күйзеліп түргам жоқ па. тірісіндебүдаи үлкеи қасіретке таи болмап па еді?Егер біз сорымызга орай қанітер жаумен беттессек, ярымызга сол жеқіл болмас па еді? Аралары таза болса



жвс одам жаулын өйсліне мүнша қүрмет кылар ма еді?» Патша свзія бітірмсй-ак Тнрей оыып аягыма жмгмлып. Алексаидрды босқа кіналамауын. озінің ең үлкен жүбн нышықыан. табнгаты ерекше жаннан жеңілдім дегенсез- імнен ажырау кажет емес деді ол. Отек өзсозін коп каprana растап. Алексалдрлың үстамдылыі м мен қараиайыч дылыгынан мол мысалдар ке.тпрді. Дарий соида нокер лерінің алдына шыгып қолыіі кокке жайды да. Қүдайга жалбарынды: «Меніңруыма, плтшалыгым» жарболушы қүдан, шірсылардыңқүддротін қалпынакслтіруіме медет бер, иатшллыгым блягыдай бақытка кеыелсін, жеқімпла болпш соң Ллександрдыц меп сорта тац болганда жлқыы- жаршіыма көргетксы жақсмлмгыы өаіие қайтарайын. Егер злуал сагаты согып. үлы езгерістсрге үшырап, парсы иатшалыгы күлайтын болса. Кир тагына Александр дан басқа е т к ім  отырмасын*. Көп жазуш ылар бүл окигаляр мен создерді осылайша жеткізеді.31. Александр Квфратқа дейінгі жерлерді түгел алган сон өзіые карай саны миллионга жеткеи қолмев келс жаткан Дарнйге карсы жүрді. Жолда нвкерлерінінбірі. паттяны күлдіргісі кеп. кірешілсрдін. кандай ойын іпы- глрғанын айтты: екі топка болініп ап. оркамсы косем қол- басыларын слйляп. бірін Александр, бірін Дарий атан- дыргап. Өуелі бір-біріне кесек балшык лактырысын еді, содаы жүдырмк төбелесі бастадды, акыры. бөсеке қыза келе, тас пен таяққа жармагты; кобін ажырату киынга түсті. Мүны естіп, патта екі косом жекпе-жек майдан дассын деді.Озі «Александрды»,Филот «Дарнйді» қару- ландырды. Бүкіл аскер жекпе-жекті коріп. одан бола- шактлғыны болжауга тырысты. Тегеурінді тайталаста Александр лтаыганм жеңді. Патша оған он скі сөлкеблй сыйлап, пярсыша киініп жүруіне рүксатетті. Осылай- ша Эротосфеи оңгімелейді.Дариймен үлы шайкас. кобі жазын жүргендей, Арбя ла түбінде емес. Гавгамела түбінде өтті. Бүл атау жсргілікті тілде «Түйеяіқ үйі* деген магына береді. ойткені ескі натшалардын бірі жаудаы жялгыз өркеш нармен кашып күтылып, оиы осында орналастырып, асырауынп коп қаржы болген.
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Коэдромин лйында, шамамен Афин ада купим түндер аталар шакта ай түтылдм. Ай тутылганнын он бірінші түнінде екі кол бір-біріне ңарпма-карсы келш токтады, Дарий өсксрлерін сапта калдырып. алау жарыгммсм тек- серісөткізді. Александр болса. македондыктаруйыктап жатканда. Аристандр соуех-еймен oipiv шатырмнын ал- дында купим да қасиетті росі мдгр жасап, Фобос Қүдайга курбан шалды. Нифлт пен Гордей тауларыныц лрасын дагы бар жазыкты ж атжурт оскерші н оттары жары қ қы и гурды, парсы костарынан комескі гуіл естіліп. теқіэдей шулап жатты. Александр нөкерлершіц үлкендері, асіресе Ііарменион. жаудыц кисаисылдыі ына кайрам калысып, бір-бірін мүнша ашык согыста жену оте қиын іс десті. Курбан шалуын аяқтаи болган патшпі а келш, олар жауга түнде бас салу керек, карангыда мнкедондықтардың үрейін алатын нэрселер көзден таса болады деп акыл қосты. Александрдың: «Мен жеңісімді жасырмаймыи», -  дсген атақты жауабын көбі женілтек орі мүнднй катердін алдында орынсыз деп таити. Кейбіреулері А ю к сандр оа күшіне нык сенеді жпне болашакты дөл болжай ды деп іпепгп. Ол бүрынгы сатсіздікгерін тау мен теңіздін қолайсыздыгынан керіп жүрген Д арийдіи ендігі жеңілісін түнгі мезгы мен караңгылыктан көрш. тагы бір майданга тоуекел етуш  каламады . Александр түсінгені -  үлы күттер мен ксн байтам елі қолында түріанда, ашык согыста жеқіліп. жігері мен үмітшсн ажыраганда гана токтатады.•42. Нокерлері кетті де. Александр татырына кірш. демалуга жатты. ол түннің калганын шырт үйкымен еткеріп, әдеітегісіндей таинан түрмады дейді. Бүдан орі баяулатуды уақьіт котермеді де. Парменион шатырга кіріп, Александрдынтосогіне кеп екі-үш рет дауыстмды. Александр оянганда Нарменион один алда үлы шийкас түргакда жеңімпа здын үйкысымсн үйыктяуым калаи деп сүрады. Александр күлш аіітты: «Йемене! Мынау бос жаткан байтлк елді үрыстан жалтаріан Дарийді снді куып жатиаймыз, сол үшін де жеңіс біздін жакта дел есептемеймісіц? *
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Александр шли к ас аддында гаиа емес, сотые кызган такта да озін ерік-жігерінен ажырамайтын үлы жауын гер ретінде корсете білді. ІІарменііонныц карауымдаты сол канат Бактрнн атты оскерініц қьісымымен бейберс- кет шегінебастады.олармакедоцдықтаргаайгай-сүрен- мен жақсы шабуыл жасады. Бүд уақытта Мазейдщ ат- гылары күзетіне бас сллыа еді. Парменнон Александр*'» жаушы жіберіп, егер патша алгы шептегілердің бір бөлігін тылдагы жауынгерлерге комеккс жібсрмесе кос- тар мен кірешц, колды болатынын молімдеді. Дол сол уақытта Александр өл қасындаты искерге піабуылга бслгі беріп еді. Комок сүряганыи естш.ол «Плрменионакылы- нан адасқан шыгар, саскалақтап жүріп үмыткан ба. же- ңімпазга жаудык бүкіл мүлкі калады той, жеңілгендер дүнис мсн күлдартурады ойламай, батыл согысмп, ажал- ды мойымай карсы алу керск* деді.Осыны ІІарменионга жеткізуге бүнырып, Александр дулығасын киді. Өзге жарагын шатырла киген еді: Си цилия шеберлсрі жасагпнбелбеу. онмң үстінсн Иссабой- ында колга түскен қос кабат зығыр сауыт. Теофил жаса- ган темір дулыга күмістей жарқырады. Оган мойынды жауып түратын. ашекей тастармен безсндірілген темір жага бскітілді. Александрдың қолында Кития патшдсы сыйга тарткан кереметтей жеціл тамаіпа семсер, семсср онык согыстагы бас каруы. Жарагының үстінен жамыл- ган текпені боріиен дебагалыеді. Үлкен Геликон тіккен бүл киімді Александрга корсеткен күрметіміз деп Родос шаһарынын түргмндяры берген, согысқа кірерде ылти соны киетін. Өскери тортін орнлгып, бүйрықтар бсріп. жауынгерлерін жігерлендіріп орі олардыц данындыгын тсксеріп. Александр сапты айналын шыкты, астында Буцефал емес. баска ат еді, ойткені Буцефал дыц жасы келген себепті оны тың сактайтын. Бірак ДӨЛ манданта кірерде оган Буцефалды тартатын, Александр атка конмп, шабуылын бастайтын.33. Фессалия лықтар мен өзге де гректер кон сойлесіп, Александрами оларды жатжүртты ктаріа бастауын өтініп, сенімін ныгайта түсті. Александр Каллнсфенніц
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айтумншя. найзясын сол колына алып. он қолын кокке жайып, « Кгер мен Яевстін үлыекенім рас болса. гректер- 14? жердем етіп жігер бер* деп Күдайга жалбармнды. Лнпяк киімлі, алтын тэжді Аристиндр сэуегсй Алек- сандрмен қятпр шяуып коле жатым, онмн тебесіндекал- қы п, лүшпянга карай төніп келс жатқан бүркітті көрсетті. Мүны коргендер күлшына түсті. Әскерлербір- бірін жігерлендіріп, яттылардмң сокмндягы фаланга дүшпанга лап қойды. Алдынгы men согысып үлгермей- ақ жатжүртты қтар шегіне бастады. Т алк андалган дүшпанмн клһлрлана табуылдап, Александр парсыляр- дыоргагп, Дарийтүрған мангатыксырды. ІІарсылардыц алгы шебінен аса карал, Александр оны алыстан корді Дарий патша жасагының ортасында. биік күймеыін үстіндетүрды, үзын бойлы, сүлу жүзді, куймесін корша- ган сдлт аттылар карулары жярқ-жүрк етіп жауды карсы алуга сақадай сай. Алайда олар шегінгендерді алга can айдаи, беріспей жлткандардыц шебін бүзып, Александр жақындаган сайын сасқалактай бастады, бүл Дарийдің жан пидаларыи түгелге жуык үрейлендіріп, тырагайла- тып жіберді. Кң бір қайсарлары мен қаймрымдыларм гана патшалары үшіи актык демі біткеншс айқасты; бір- бірінін үспне қүлап, олар кугынды киындатты, жау өске- рімен жанүшыра шайкасты. Бүл сүмдык корініс Д арина! н кол алдыидя отіп жатты. қоршаган өскері патша- ның тап қясында жан тапсырып жатгы. Күймеыі бүрып іпмғару мүмкін емес еді, қпптаган оліктер доңгалакты таажмлтпады, таубоп үйілген мойіттердінастында калган аттар яспамга тапш ы п, жпгдпйды мүлде кимндат- ты. Жүрттың айтуынта, Дарий карулары мен күймесін тагтай салып, жякында гана жақында гана қүлындаган бірбпеге мініп катқаы. Ол, тегінде. бүл жолы күтылмас еді, Александрга Парменионнан жаутпы келіп, жөрдем- ге шакырды, ол қанатта жаудың талқандалмаган ожги- теуір күші карсылық корсетіп жатыр еді. Жалпы ІІар- меинонды бүл согыста сылбыр да самаркау Оолды деи жазгыряды, жасы келген сонбүрынгы жігері жасыды ма ексн, олде. Каллисфен айтпақшы. Алексаыдрдын осін
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келе жятқан үкімі мен қүдіретін күндеді ме екен? Пар- менноннын. көмек сүраганына каиаланыи, Александр оскеріне жагдаііды жарияламайақ. қугынды тоқтатуга белгі берді, карақгылық түсті, қантөгісті догару коре к дегенден кып. Қатерде калған оскеріне үмтылган Алек- сандр жаудын толык талкаыдалыи, қугынга түскенш жо.гда естіді.34. Согы сты қ бүлайша аяқталуы парсылардын қүдірстін мүлдс жойды. Александр Азиянын ііагіпасы деп таыылган сон салтанатты күрбандықтар берді. дос- тармна калама үлестірді.саранларсыйлиды, билеулері- не бүтін аймактар таратты. Александр гректердің қүрме- тіне боленгісі келіп, оларга тнрандар үкіметі барлык жерде жойылып. мемлекеттер түгелдей азаттык жөне тоуелсіздік алуы ксрек деп жазды. Платейліктерге үндеу хат жолдаи, калаларын қантадан салыи беруге уоде қылди, вйткені олардың ата-бабалары бір кезде Грекия- нын. азаттыгы үшін согысуға жерлерін берііі оді. Өскврн олжамын бір болігін Италиядағы Кротон каласынын. түрғындарм жонелтіп, атлет Фналлдын ерлігі мен тала- бына қүрмет корсетті. өйткені ол нарсы соғысы кезінде барлык италиоттардың грсктердіқ жонісінен түцілгені- не қарамай. оз карсыласына кеме жасақтап. қатсрді ел* мен бірге кору үшш Саламинига жүзіп кслген.35. Өоіне бірден түтас берілген Вавнломияны коктей откснде Александр ...дегі' піыныраугааса қайран қалды, бүлактан су аткылагандай толассыз жолмн бүркіп, мүнан тасқыны селлеп. шыңырау мацы колгеайналыиты.

1 Мөгінбүліиген
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