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Құрастырушыдан
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Мемлекеттiк ������������������������������������������������
«Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жариялана
тын «Бабалар
���������������������������������������������������
сөзi» атты жүз томдық басылымды дайындап,
жариялау жұмысын жалғастыруда.
«Бабалар сөзi» сериясы—ғылыми басылым. Оның негiзгi принципi—шығарманың табылған нұсқаларын жүйелеп,
өзара салыстыра зерттеп, фольклорлық шығарманың сюжетi
мен жанрлық белгiлерi  туралы толық көрiнiс беретiн мәтiндi
оқырманға ұсыну. Керек болған жағдайда бiрнеше варианттары
жарияланады. Ол варианттар бiр томда жинақталмаса, ғылы
ми жұмыстардың барысына қарай кейiнгi томдарда басылады.
Әрбiр том ғылыми қосымшалармен толығып отырады. Ғы
лыми қосымшалар томға енген мәтiндерге жазылған түсiнiк
темелердi және олардың табылған варианттары жөнiнде мә
лiметтердi қамтиды. Сондай-ақ бұған сөздiк, жер-су атаулары,
мәтiндерде кездесетiн тарихи тұлғалар мен дiни есiмдерге ар
налған түсiнiктер, дастанның жинаушылары мен оның жырлаушылары туралы деректер, пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi,
орыс және ағылшын тiлдерiнде жазылған түйiн кiредi.
«Бабалар сөзi» атты серияның төртiншi томы алғашқылары
тәрiздi хикаялық дастандарға арналды.
Хикаялық дастандар—дастандық эпосымыздың өте көлемдi,
маңызды, бай саласы. Олардың басым көпшiлiгi ХIХ ғасырда
туындап, 1917 жылға дейiн араб әрпiнде кiтап болып жарық
көрдi, қолжазба күйiнде сақталып тұрғандары да аз емес.
Өкiнiшке орай, бұл туындылар ХХ ғасырдың соңғы онжыл
дығында ғана дастандық эпостың басқа түрлерiнен ажыраты
лып жүйеленiп, олардың жанрлық нышандары сипатталып,
хикаялық [новеллалық] деп ж���������������������������������
i��������������������������������
ктел����������������������������
i���������������������������
п, б�����������������������
i����������������������
рнеше үлг�������������
i������������
лер���������
i��������
көпш��
i
л�������������������������������������
i������������������������������������
кке арналған жинақтарда жарияланды.
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Ұсынылып отырған томға үш дастан енг�������������������
i������������������
з�����������������
i����������������
л���������������
i��������������
п отыр, олар:
«Қисса Хатымтай жомарт», «Хикаят дастан Хатымтай», «Қис
са Қасым жомарт». Бұл дастандарға сақилығымен, кеңпей���
i��
л
д�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
г�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
мен белг��������������������������������������������
i�������������������������������������������
л������������������������������������������
i�����������������������������������������
болған Хатымтай жомарт пен Қасым жомарт
тың атына байланысты туған аңыз-әңг��������������������
i�������������������
мелер арқау болған.
Томды дайындау барысында ХІХ ғ. аяғында, ХХ ғ. басында араб әрпiнде кiтап болып шыққан дүниелердi дұрыс тану
үшiн мәтiндерге мұқият талдаулар мен сараптау жұмыстары
жүргiзiлдi. Түпнұсқада қате жазылған сөздер қазақ тiлiнiң жал
пыға ортақ жазу нормаларына және контекске сәйкес түзетiлiп
отырды, ал кейбiр шумақтарда жекелеген сөздер мен жалғау
лар түсiп қалған жағдайда қажеттi сөздер жақшаға алынып
берiлдi.
Томға еніп отырған шығармалардың тілі мен сөз саптау мә
нері дастандық эпостың кітаби үлгілеріне тән. Мұнда араб, пар
сы сөздері жиі кездеседі. Олар қазақ тіліне аударылып, томның
соңында арнайы сөздікте топтастырылды. Сонымен бірге
мәтіндерде көне түркілік формалар сақталғанын айтып кеткен
лазым, мысалы: тірік; таң атқаш; көргеш; тілей-дүрмін; абзал-дүр; бағырым; бірлән, білән, илә, илән; бар-сәна, т. б. Олар
еш өзгертусіз берілді. Демек, түпнұсқаның сөз қолданысы
толық сақталынды.
1897 жылы Қазан қаласында жарық көрген «Қисса Хатымтай жомарт» атты шағын дастан, сондай-ақ, 1913 жылы Қазан
қаласында орналасқан Домбровский баспаханасынан к�����
i����
тап
болып шыққан өте көлемд����������������������������������
i���������������������������������
«Хикаят дастан Хатымтай» мәт����
i���
н��i�
Қазан төңкер��������������������������������������������
i�������������������������������������������
с������������������������������������������
i�����������������������������������������
нен кей����������������������������������
i���������������������������������
н б������������������������������
i�����������������������������
р����������������������������
i���������������������������
нш�������������������������
i������������������������
рет оқырманға ұсынылып
отыр. Ал «Қисса Қасым жомарт» Кеңес дәу������������������
i�����������������
р����������������
i���������������
нде б����������
i���������
р-ақ рет
көпш�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
л�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
кке арналған жинақта б������������������������������
i�����������������������������
раз түзетулермен, редакцияға
ұшырап жарияланған.
Томға енген мәтiндер түпнұсқадан дайындалып, еш өзгерiс
сiз берiлiп отыр.
Томның көлемi—20,5 б.т.
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Қисса Хатымтай жомарт
Бисмиллаһир-рахман ир-рахим
Дүнияда Хатымтай болған екен,
Тұрған жерi Арабстан болған екен.
Бұ дағы Пайғамбар Расул Алладан
Аз бұрын жомарттық қылған екен.
Хатымның заманында болған екен,
Қара арғымақ бiр аты болған екен.
Бұл аттың айтайын сипаттарын,
Рағаддай ауазы болған екен.
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Бұл арғымақ тым қара сұлу болған,
Жүргенде тым жылдам жорға болған.
Жорғасын салдырғанда арғымақтың
Ескен жел артынан кей����������
i���������
н қалған.
Осындай тым жақсы жүг���������
i��������
р�������
i������
к ед��
i�,
Суға к������������������������
i�����������������������
рсе балықтай жүзер ед��
i�.
К������������������������������
i�����������������������������
с����������������������������
i���������������������������
несе б���������������������
i��������������������
лерс����������������
i���������������
ң көк күлт�����
i����
рей,
Осындай б������������������
i�����������������
р дана айғыр ед��
i�.
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Хатымтай тым дана, жомарт болған,
Жомарттығы әр қалада мәшһүр болған.
Б������������������������������
i�����������������������������
рқатар жомарттығы Хатымтайдың
Үр������������������������������
i�����������������������������
мн���������������������������
i��������������������������
ң патшасына мағлұм болған.
Падиша хаз������������������
i�����������������
рет��������������
i�������������
не ес��������
i�������
т������
i�����
лген,
Хатымтайдан жомарт жоқ мәсли болған.
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Қарасаң арғымағы б�������������
i������������
р дүлдүлдей,
Мұндай жорға дүнияда б��������������
i�������������
р болма[ған].
Осындай мадақты патша хаз�����
i����
рет�i
Ес����������������������������
i���������������������������
т��������������������������
i�������������������������
п уәз��������������������
i�������������������
р������������������
i�����������������
не б�������������
i������������
р сөз салды.
Айтыпты падиша хаз������
i�����
рет��
i�:
—Т��������������������������
i�������������������������
лейм���������������������
i��������������������
н Хатымнан осы атты.
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Егерде ихсан қылып бере қалса,
Рас екен Хатымның жомарттығы.
Егерде бермесе бұ атты,
Бос екен жомарт де[ген] ауазы.
Осылайша б����������������
i���������������
р дана уәз�����
i����
р���
i��
не
Хатымға барарға бұйрық салды.
Бұл уәз�����������������������
i����������������������
р тым дана зерек екен,
Қасына он к������������������������
i�����������������������
с����������������������
i���������������������
жолдас еткен [екен].
Осылайша елш������������������
i�����������������
болып барғанында
Қыс болып қар, жаңғыр жауған екен.

40

Қабила Тайға елш��������
i�������
жетт��
i�,
Хатымтай ауылына кел���������
i��������
п жетт��
i�.
Осында елш�����������������
i����������������
де рахат көр���
i��
п,
Қанша нығметпенен хұдұр етт��
i�.
Осында Хатымтай қонақтарға
Б����������������������������
i���������������������������
р атты бауыздады ет асарға.
Еттер����������������������
i���������������������
н елш����������������
i���������������
лер жеп болғаш,
Алтындар ихсан етт��������������
i�������������
бұ заттарға.
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Осылайша елш�����������������
i����������������
лер қонақ болды,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р күн өт�������������������������
i������������������������
п ек��������������������
i�������������������
нш�����������������
i����������������
күн және болды.
Осында уәз�������������������
i������������������
р де сөйлей берд��
i�,
Падиша хаз����������������������
i���������������������
рет������������������
i�����������������
н����������������
i���������������
ң айтқан сөзд��
i�.
Уәз���������������������������������
i��������������������������������
р айтты:—Келген�����������������
i����������������
м с�������������
i������������
зге, тақсыр,
Сұлтаным атыңды сұрайды—бер.
Хатымтай бұ сөзд��������������
i�������������
ес����������
i���������
те салып,
Маст кәби бихұзыр болады б���
i��
р.

қисса хатымтай жомарт

Хатымтай осында б����������
i���������
р айтады:
—Бұрын неге айтпадың бұл хабарды,
Жорғамды басы бүт���������������
i��������������
н саған бер���
i��
п,
Шат қылар ед�����������������
i����������������
м мен көң�������
i������
л�����
i����
мд��
i�.
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Уай, дариға, аяулы бұл жорғамды,
Кәбап қылдым с��������������������
i�������������������
з үш���������������
i��������������
н бұ дүлдүлд��
i�.
Қазанға асарға с����������
i���������
з қонаққа
Кеше кеш сойып ед���������������
i��������������
м ол дүлдүлд��
i�.
Өткен күн с���������������������
i��������������������
з қонақ болған уақыт
Қой-түйемнен б���������������������
i��������������������
р�������������������
i������������������
с�����������������
i����������������
де қорамда жоқ.
С�����������������������������
i����������������������������
здерге ет асарға б����������
i���������
р қарадан
Көз�������������������������
i������������������������
ме бұ жорға көр���������
i��������
нд������
i�����
құп.
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Осында тұрды да елш��������
i�������
айтты:
—Соймасқа керек ед������������
i�����������
арғымақты,
Еттен басқа болса да нәрсеменен
Сыйласаң болар ед��������������
i�������������
б�����������
i����������
з қонақты.
Хатымтай осында жауап берген:
—Ет жемей қонағым б�����������
i����������
р жатудан,
Ол жорғам қанша қимат болса дағы,
Артық көрд�������������������������
i������������������������
м қонағым б�������������
i������������
р тойғаннан.
Жарандар, дүнияда мен i�������
��������
стер���
i��
м,
Мәшһүр болсын дүнияда бән���������
i��������
м намым.
Атымның мәшһүрл����������������
i���������������
г��������������
i�������������
н т����������
i���������
лемейм���
i��
н,
Т���������������������������
i��������������������������
лейм����������������������
i���������������������
н дүнияда өз���������
i��������
м намым.
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Хатымтай осылайша сөзд�������������
i������������
тамам етт��
i�,
Елш������������������������������
i�����������������������������
лерге алтын менен ки���������
i��������
м берд��
i�.
Және де жолдарына аттар бер���
i��
п,
Ұзатып қонақтарын құрмет етт��
i�.
Үр���������������������������
i��������������������������
мн������������������������
i�����������������������
ң падишасы мұны ес�����
i����
тт��
i�,
Жорға сойып сыйлағанын һәм ес�����
i����
тт��
i�.
Алтын ки�������������������������
i������������������������
м, жылқы бер������������
i�����������
п ұзатқанын
Б�����������������������������
i����������������������������
ле салып падиша тахсин етт��
i�.
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Және де құлақ салың, ей, жарандар,
Хатымның мұндай ғажап қиссасы бар.
Б������������������������������
i�����������������������������
р заман Йеменнен келген уақыт
Тән-жанменен жомарттық қылғаны бар.
Б�������������������������������
i������������������������������
р әк��������������������������
i�������������������������
м болған екен ол Йеменде,
Баяғы Хатым жомарт заманында.
Бұ әк��������������������������
i�������������������������
м һәм және жомарт болған,
Сонда да жетпеген Хатымтайға.
Неге десең, Хатымтай бай болған,
Мұндай жомарт дүнияда бек аз болған.
Дүнияда мысалы Хатымтайдың
Б��������������������������������
i�������������������������������
р жоқ деген сөздер�������������
i������������
рас болған.
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Хатым айтқандай жомарт бопты,
Қолдары ақша шашқан жаңғыр кәби.
Мұны ест��������������������
i�������������������
п Йеменн�����������
i����������
ң ол әк���
i��
м�i
Ойлаған Хатымнан болам сақи.
Егерде Хатымды б�����������
i����������
реу айтса,
Жомарт деп мәж��������������������
i�������������������
л������������������
i�����������������
сте мақтай қойса,
Бұ әк���������������������
i��������������������
м осында хасад менен
Ыза болып көң���������������
i��������������
л�������������
i������������
нен ашу ете.
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Ол әк������������������������
i�����������������������
м хасаддан б�����������
i����������
р айтыпты:
—Хатымды не үш��������������������
i�������������������
н мақтайсыз?—депт��
i�.
Мендей мемлекетке сұлтан емес,
Далада б�����������������������
i����������������������
р жатқан ғар����������
i���������
п,—депт��
i�.
Бұ әк���������������������������
i��������������������������
м сарайында мәж�����������
i����������
л���������
i��������
с қылды,
Мәж��������������������������������
i�������������������������������
л������������������������������
i�����������������������������
с����������������������������
i���������������������������
нде һәр к������������������
i�����������������
с����������������
i���������������
н��������������
i�������������
құрмет етт��
i�.
Һәр адамның хал�����������������
i����������������
не лайық болған,
Мәж�����������������������������
i����������������������������
л���������������������������
i��������������������������
сте өз��������������������
i�������������������
жүр���������������
i��������������
п тағзым етт��
i�.
Бұ мәж��������������������������
i�������������������������
л������������������������
i�����������������������
сте арадан б�����������
i����������
реу тұрып,
Хатымды мақтады дұға қылып.
Кейб���������������������������
i��������������������������
реу мәж�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
стен тұра салып,
Хатымды сөйлед��������������
i�������������
жаман қылып.

қисса хатымтай жомарт

120

Мәж�������������������������������
i������������������������������
л�����������������������������
i����������������������������
с қылған ол әк��������������
i�������������
м тұра келд��
i�,
Хатымға тым қатты хасад қылды.
«Хатымның қанын төг�������������
i������������
п кел»,—деп,
Сол жерде б�������������������
i������������������
реуд��������������
i�������������
тағин қылды.
—Неге десең, Хатымның заманында
Жомарттықта жете алмайым мен анларға.
Заманымда ол Хатым т�����������
i����������
р���������
i��������
к болса,
Жомарттықпенен қалмайды атым мұнда.
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Мұнан соң Балажой б�����������
i����������
реу кетт��
i�,
Тай қабиласының осында жолын тұтты.
Көр����������������������������
i���������������������������
ссе Хатымды өлт������������
i�����������
рмек болып,
Осылайша өз���������������
i��������������
нен қиял етт��
i�.
Балажой осылайша барады енд��
i�,
Тай деген руға жетед�������
i������
енд��
i�.
Хатымның ауылын б�����������
i����������
лмегеннен,
Б������������������������������������
i�����������������������������������
р әдем�����������������������������
i����������������������������
ж��������������������������
i�������������������������
г������������������������
i�����������������������
тке ұшырап сұрады енд��
i�.
Бұ ж���������������������������
i��������������������������
г�������������������������
i������������������������
т Балажойға қарсы келд��
i�,
Ашық жүзд�����������������������
i����������������������
достықты изһар қылды.
Балажой бұ ж�������������������
i������������������
г�����������������
i����������������
тт��������������
i�������������
жақсы көр���
i��
п,
Екеу���������������������
i��������������������
осында тамыр болды.
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Балажой Хатымды б����������
i���������
лмеп ед��
i�,
Бұ ж�������������������������
i������������������������
г�����������������������
i����������������������
т Хатымтайдың өз������
i�����
ед��
i�.
Сұлу бетт������������������������
i�����������������������
б���������������������
i��������������������
р ж�����������������
i����������������
г���������������
i��������������
т болған екен,
Ғалым, ақыл және де тәтт��������
i�������
т�����
i����
лд��
i�.
Балажойды бұ ж����������������
i���������������
г��������������
i�������������
т қонақ етт��
i�,
Үй���������������������������
i��������������������������
не алып барып құрмет етт��
i�.
Балажойға құрметт�������������
i������������
қыла тұрып,
Құсыр етт��������������������������
i�������������������������
м деп және де ғұзыр етт��
i�.
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Осылайша Балажойдың көң����������
i���������
л��������
i�������
н алды,
I����������������������������
зетт������������������������
i�����������������������
, құрметт��������������
i�������������
қатты қылды.
Балажойдың мұратын б�����������
i����������
лмегеннен,
Туысқандай өз����������������
i���������������
не тамыр қылды.
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Б������������������������������
i�����������������������������
р кеше сахар уақты болып ед��
i�,
Балажойдың қолдарын кел��������
i�������
п өпт��
i�.
—Қанша күндер б�����������������������
i����������������������
здерде қонақ бол,—деп,
Құрметт����������������������
i���������������������
қылайын және,—депт��
i�.
Көң���������������������������������
i��������������������������������
лдег����������������������������
i���������������������������
дей құрметт����������������
i���������������
қыла алмадым,—
Хатымтай айтады,—ай-а, жаным.
Балажой айтады ол ж�������
i������
г�����
i����
тке:
—Рұқсат бер енд���������������������
i��������������������
б������������������
i�����������������
зге, әй, қарағым.
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Неге десең, б���������������������
i��������������������
р үлкен керег�������
i������
м бар,
I���������������������������
здеген дүниеде мұратым бар.
Хатымтай айтады Балажойға:
—Керег����������������������������
i���������������������������
ңд�������������������������
i������������������������
б����������������������
i���������������������
зге де айтқыл зинһар.
Мұратыңды егерде маған айтсаң,
Керег������������������������
i�����������������������
ңд���������������������
i��������������������
табарға жәһд етсем.
Көң�������������������������
i������������������������
л�����������������������
i����������������������
м сол уақыт болар ед��
i�,
Керег�������������������������
i������������������������
ңд����������������������
i���������������������
осынан тауып кетсең.
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Балажой ест���������������
i��������������
д�������������
i������������
Хатымтайдан
Осындай сөздерд���������������
i��������������
шын көң������
i�����
лден.
Балажой айтады Хатымтайға:
—Сырымды айтайын көңiлiмден.
Тiлеймiн сiздерден ендi мұнда,
Һешкiмге сырымды зинһар етпе.
Йеменнiң әкiмiнiң бұйрығыменен
Хатымды iзденiп келдiм мұнда.
Әй, жiгiт, Хатымды сұрайын ендi,
Ауылы қайда Хатымның, айтың ендi.
Хош құлықты Хатымтай күлiмсiреп:
—Сұраудан мұрат не мұнда,—дедi.
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Балажой айтады сырларыны:
—Естiдi Йеменнiң падишаһы,
Жiбердi бiздердi бұл орынға,
Хатымның кесiп кел деп басыны.
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Бiлмеймiн бұ iске қандай себеп,
Кеткенiн падишаның ашу қылып.
Осылайша жiбердi бiздi мұнда,
Хатымның басыны талап қылып.

190

Балажой айтады ол жiгiтке:
—Тiлеймiн Хатымды бiлдiрмекке,
Хатымның мекенiн бiр айтсаңыз,
Болады ынтымақтық бұ достықта.
Хатымтай осында мұны есiттi,
Күлiмсiреп Балажойға ендi дедi:
—Хатым деген iздегенiң мен боламын,
Қылышыңменен басымды кел, кес!—дед��
i�.
Тән������������������������
i�����������������������
мнен басымды айырып ал,
Т��������������������������������
i�������������������������������
леу����������������������������
i���������������������������
ң болып осыдан патшаға бар,
Басымды кесе салып қараңғыда,
Байқамастан жылдам-ақ кет����������
i���������
п-ақ қал.
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Егерде кетпесең жылдам мұнан,
Таң атқаш кетсең��������������
i�������������
з егер мұнан,
Туған-туысқаным келе салып,
Б�������������������������������
i������������������������������
р зарар қылмасын с������������
i�����������
зге дейм���
i��
н.
Мұнан соң Балажой сырдан кетт��
i�,
Хатымның басыны ортаға қойды.
Хатымның осындай хал���������
i��������
н көр���
i��
п,
Айғай салып осында жылап қойды.
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Балажой Хатымды б�������������
i������������
лгеннен соң,
Сасып қалды бұ жерде көргеннен соң.
Балажой бұ жерде жылай-жылай,
Қолын өпт�������������������������
i������������������������
Хатымның б�������������
i������������
лгеннен соң.
Қылышын Балажой шығарды енд��
i�,
Шығарып б�������������������
i������������������
р жерге қойып ед��
i�.
Хатым да басын қойып түрегелд��
i�,
«Кес�������������������������������
i������������������������������
ң�����������������������������
i����������������������������
з басымды» деп рұқсат берд��
i�.
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Балажой Хатымға мұнда айтты:
—Қылышты қоймаспын саған,—депт��
i�.
Сен����������������������
i���������������������
ңдей шарифт����������
i���������
ң ұжудына
Жәб������������������������������
i�����������������������������
р етпек б��������������������
i�������������������
здерге обал,—депт��
i�.

220

Осылай деп Хатымның ек��������
i�������
көз���
i��
н,
Балажой кел�������������������
i������������������
п өпт�������������
i������������
мұнда өз���
i��
н.
Мұнан кей��������������������������
i�������������������������
н құшақтасып б�����������
i����������
р көр�����
i����
с���
i��
п,
Тұтты енд���������������������
i��������������������
осында Йемен жолын.
Балажой Йеменге қайтып келд��
i�,
Хал�����������������������
i����������������������
н���������������������
i��������������������
падиша сұрап б�����
i����
лд��
i�.
—Не үш����������������������
i���������������������
н Хатымның б���������
i��������
р басыны
Кеспей�����������������������������
i����������������������������
н[ше] Йеменге қайттың?—дед��
i�.

230

Барғанда Хатымның ауылына
Төбелес қылды, муәли, сенга.
Сонда Хатымды жеңе алмайын,
Құры бос қайттың ба енд��������
i�������
мұнда?
Осында Балажой жауап айтты,
Падишаның қасында тағзым етт��
i�.
Хатымның дұғаменен сәнасынан
Падишаға сөйлед�������������
i������������
мұнда енд��
i�.
Балажой айтыпты падишаға:
—Хатымды таптым мен бұл дүнияда,
Өнерл�������������������������
i������������������������
, хош м�����������������
i����������������
нез, сұлу жүзд��
i�,
Осылайша таптым оны Тай ел�����
i����
нде.

240

Ол Хатым тым жақсы жомарт екен,
Ақылды, тәмизл������������
i�����������
дана екен.
Және де айтайын б����������
i���������
р сипатын
Балуандықта б��������������������
i�������������������
здерден абзал екен.
Хатымның жомарттық ауыр жүг��
i�,
Ек������
i�����
қат i�����������������
������������������
лд���������������
i��������������
мен����������
i���������
ң арқама.
Осындай б��������������������
i�������������������
р дана жомарт екен,
Қояды қандай болса нығметтер��
i�.

қисса хатымтай жомарт

250
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Осылайша Балажой көп айтады,
Көрген����������������������������
i���������������������������
н хаз����������������������
i���������������������
рет патшаға сөйлейд��
i�.
Мұндан соң Йеменн�����������
i����������
ң падишаһы
Хатымға бұ жерде дұға етт��
i�.
Мұндан соң Йеменн�����������
i����������
ң падишаһы
Мөһ�������������������������
i������������������������
рлеп уәз����������������
i���������������
рге ақша берд��
i�.
Ақшаны қалтаға махкам қылып,
Хатымның атына ихсан қылды.
—Ақшаны Хатымға алып бар,—дед��
i�,
Б�����������������������������
i����������������������������
здерден сәлемд��������������
i�������������
сөйле,—дед��
i�.
Хатымның шүһрәт�����������
i����������
өз басына
Лайық-дүр не қылса да енд��������
i�������
,—дед��
i�.
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Мақтауға ол Хатым лайық екен,
Жомарттығы дүниеде рас екен.
Соның үш����������������������
i���������������������
н бұ хатты ол Хатымға
Мөһ�������������������������
i������������������������
рлеп ес�����������������
i����������������
м���������������
i��������������
не ирсал етем.
Пайғамбар Расул Алла заманында,
Сахабалар Тай қабиласына барғанында,
Қабыл етпеген олардың кейб�����
i����
реу�i
Иманды андарке барғанында.

270

Олардан б��������������������
i�������������������
рталай болған к����
i���
с��
i�,
Сахабалар қолына асир түст��
i�.
Осында Пайғамбар Расул Алла
Қылышпенен кесерге бұйрық етт��
i�.
Тұтқын түскендерд������������
i�����������
ң арасында,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р қыз болған олардың ортасында.
Бұл қыз жалыныпты сахабаға:
—Мұсылмандар өлт��������������������
i�������������������
рмес���������������
i��������������
н бұ майданда.
Пайғамбар Расулдан т������������
i�����������
лей-дүрм���
i��
н,
Азат қылсын, Хатымның қызы-дүрм���
i��
н.
Сонда Пайғамбардың қасына кел���
i��
п,
Айтыпты:—Азат қыл, Хатымның қызы-дүрм���
i��
н.
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Мен������������������������������
i�����������������������������
ң әкем дүнияда жомарт болған,
Пақырға б��������������������
i�������������������
рталай азық болған.
Қысылған талайын азат қылған,
Тiлеймiн, иә, тақсыр, мен де сiзден.
Мұндан соң пайғамбар Расул Алла:
—З����������������������������
i���������������������������
нж�������������������������
i������������������������
рд����������������������
i���������������������
қолынан алың,—депт��
i�.
Зарарды қылмайын осы қызға,
Азат қылың осында қаз����������
i���������
р,—депт��
i�.

290

Пайғамбар Расулдың бұйрығыменен
З����������������������������
i���������������������������
нж�������������������������
i������������������������
рд����������������������
i���������������������
алдылар қол-аяғынан.
Осылайша Хатымның ол қызыны
Сахаба бәр�����������������
i����������������
де азат қылған.
Бұ қызды бұйрықпенен азат қылғаш,
Басқасын алдылар қарсы болғаш.
Мұндан соң Хатымның әлг������
i�����
қызы
Жалладқа зар қылған мұны көргеш.
Қыз айтыпты осында ол жалладқа:
—Қылышты ұрыңыз мен���������
i��������
ң басқа.
Тұқымым осында өл���������
i��������
п қалса,
Абзал-дүр қылышты ұрған басқа.
Осылайша сөйлейд�������������
i������������
Хатым қызы:
—Достарым қалай болса мұнда,—дейд��
i�.
Көрей���������������������
i��������������������
н достарым көрген���
i��
н,
Өлей�������������������������
i������������������������
н анлар һәм өлсе,—дейд��
i�.
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Осылай деп бұ қыздың сөйлеген�i
Пайғамбар құлағына ес�������
i������
т�����
i����
лд��
i�.
Мұндан соң Пайғамбар Расул Алла
Бұ қыздан басқасын да азат қылды.
		

Тамам.

Хикаят дастан Хатымтай
Бисмиллаһир-рахман ир-рахим
Әуелi сөз бастайын бисмилладан,
Бiлмейдi сөз тағрифын iс қылмаған.
Мұнафиқ, жол бiлмеген бейшаралар
Аһл болған адамды мысқылдаған.
Қате ғой деп бисмилла салмай қойма,
Әр сөзд�������������������������
i������������������������
ң зей�������������������
i������������������
нменен түб��������
i�������
н ойла.
Қазақта аһл сүннет уә әл-жамағат,
Өнер��������������������������
i�������������������������
н қазақтың да тег��������
i�������
жойма.

10

Қолыма қалам алып жаздым нұсқа,
Лұғат, сөзд������������������������
i�����������������������
б���������������������
i��������������������
лмейд���������������
i��������������
зей����������
i���������
н��������
i�������
қысқа.
Тәрт��������������������������������
i�������������������������������
птеп к�������������������������
i������������������������
тап сөз�����������������
i����������������
н тәрж����������
i���������
ме етт���
i��
м,
Алтынды араластырмай жез бен мысқа.
Қолыма хат жазбаққа алдым сия,
Шариғат жолында жорынғы тисе.
Көрген соң қызыққаннан жаза салдым,
Лұғаты ауыр к����������������
i���������������
таптан Османия.
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Бұ к����������������������������
i���������������������������
тап нәс��������������������
i�������������������
р екен, назым емес,
Нұсқа қылған к������������������
i�����������������
табым жазым емес.
Көрген соң бәй����������������������
i���������������������
т қылып шығарсам деп,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р азырақ көң�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
ме салдым кеңес.
Б�������������������������������
i������������������������������
лерс��������������������������
i�������������������������
з нәс��������������������
i�������������������
л������������������
i�����������������
мд���������������
i��������������
—Алтай Қарпық,
Ат м�����������������������������
i����������������������������
нер бай баласы жалын тартып.
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Б���������������������������
i��������������������������
разырақ тауарих оқып ед���
i��
м,
Б�������������������������������
i������������������������������
луш���������������������������
i��������������������������
қызыққандай тамаша артық.
Мұны жазған шайырдың Есжан аты,
Нұрбай ибн Алтай асыл заты.
Ғибрат көргендерге бола ма деп,
Есжанның тәрж�������������������
i������������������
мелеп жазған хаты.

30

Құдайым б�����������������������
i����������������������
р азырақ берген ғылым,
Қараөткел зиратында жалғыз i����
�����
н���
i��
м.
Тоғыз жүз тоғызыншы миладиде
Қазанға бастыруға ж����������
i���������
берген���
i��
м.

Енд��i� Хатымтайға
������������������
келел��
i�
м
Тоқтасын риуаятқа жазған қалам,
Бар екен Басырада б��������������
i�������������
р патша адам.
Хатымтай деп айтады оның атын,
Жазайын хикаясын енд��������
i�������
тамам.
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Сақи екен заманында Хатымтайың,
Қайыршыға ақшаны қылар дайын.
Хаз�����������������������
i����������������������
рет Адамнан кей�������
i������
нг����
i���
де,
Сақи деп мәшһүр қылған осындайын.
Хатымнан сақи патша өтпес ед��
i�,
Сақи болсаң дәулет��������������
i�������������
ң кетпес ед��
i�.
Хатымның сақилығын мұнан аңла,
Келген адам нәумиз боп кетпес ед��
i�.
Шығыс пенен батыстан барады екен,
Жыл басында б��������������������
i�������������������
р қисап алады екен.
«Айтқанымнан кем қылмай берес���������
i��������
з»,—деп,
Мың т���������������������������
i��������������������������
лланы қағазға салады екен.

50

Һәр жұрттан пақыр-м������������������
i�����������������
ск���������������
i��������������
н келсе керек,
Дидарын падишаның көрсе керек.
Мың т����������������������������
i���������������������������
лладан кем ихсан етпес ед��
i�,
Күн�����������������������������
i����������������������������
нде қанша болса берсе керек.
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Аты екен уәз������������������
i�����������������
р����������������
i���������������
н��������������
i�������������
ң Сағид Әмин,
Қағазсыз айтқан сөзд������������
i�����������
жаңыламын.
«Мың т����������������������������������
i���������������������������������
лладан кем ихсан қылмайсыз»,—деп,
Тапсырып қойған екен қазыналарын.

60

Сағид Әминге тапсырған мұның бәр���
i��
н,
К�������������������������������
i������������������������������
м бұзар падишаның айтқандарын.
«Жыл басында қисапты берес���������
i��������
з»,—деп,
Сандыққа салдырады қағаздарын.
Қағаз жазсам талады ек��������
i�������
көз���
i��
м,
Нәс������������������������������
i�����������������������������
рден назым қылып жазған өз���
i��
м.
Бұл қисап бұл тәрт������������������
i�����������������
ппен тұра тұрсын,
Хикаясын айтатын келд��������
i�������
кез���
i��
м.
* * *
Б�����������������������������
i����������������������������
р ж�������������������������
i������������������������
г�����������������������
i����������������������
т Басырада Жәнид атты,
Өз����������������������������
i���������������������������
қатар ж�������������������
i������������������
г�����������������
i����������������
ттен салтанатты.
Атасы дүнияда бай к���������
i��������
с�������
i������
екен,
Атасы өл���������������������������
i��������������������������
п, көп дәулет бұған қапты.

70

Атасынан сонша мал қалған екен,
Бұ дүния опасы жоқ, жалған екен.
Ғей�����������������������������
i����������������������������
ш-ғишрат жолына сарып қылып,
Ойын менен күлк����������������
i���������������
ге салған екен.
Күннен-күнге дәулет�������������
i������������
кер��������
i�������
кетт��
i�,
Достары айтты:—Әй, шәлби, саған нетт��
i�
?
Үг������������������������������
i�����������������������������
т айтқан к�������������������
i������������������
с�����������������
i����������������
н���������������
i��������������
ң т�����������
i����������
л���������
i��������
н алмай,
Ақырында сол малдың бәр��������
i�������
б�����
i����
тт��
i�.

80

Күннен-күнге жоқшылық хәдден асты,
Ақша менен мал б�����������������
i����������������
т���������������
i��������������
п жаман састы.
Б���������������������������
i��������������������������
зге де кесапаты тиед������
i�����
деп,
Өз������������������������������
i�����������������������������
қатар достарының бәр��������
i�������
қашты.
Бейшара жүдә ғар����������������
i���������������
п, кедей болды,
Қайғы мен қас��������������������
i�������������������
ретке көң����������
i���������
л��������
i�������
толды.
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I���������������������������
ш��������������������������
i�������������������������
нен нала болып, аһы ұрып,
Байғұстың күннен-күнге жүз��������
i�������
солды.
Мал б������������������������������
i�����������������������������
т����������������������������
i���������������������������
п, сабыр-қарар қыла алмады,
Бейшара не қыларын б�����������
i����������
ле алмады.
Әуелг���������������������
i��������������������
ғишраты еске түс���
i��
п,
Диуана, мәжнүн боп жүре алмады.

90

Көң�������������������������������
i������������������������������
л�����������������������������
i����������������������������
не п������������������������
i�����������������������
к����������������������
i���������������������
р қылып мұны ойлайды,
Иә өлт�������������������������������
i������������������������������
рер, иә зындан,—т�������������
i������������
р�����������
i����������
қоймайды.
Патшаның мөһ��������������������
i�������������������
р������������������
i�����������������
ндей мөһ���������
i��������
р жасап,
Салыстырса айырып еш болмайды.
Жазуына салыпты жазуларын,
Тартқан кедей болып малдың зарын.
Қазынашыдан алады мың т�������
i������
лланы,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р түнде сарп қылады соның бәр���
i��
н.
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Бұзықтық күннен-күнге жаман болды,
Ақша алып фалшы мөрмен қалта толды.
Құр далаға мал шашып жұмсама деп,
Қанша адам көрсетсе де бұған жолды.
Ертең және орнынан тұрды дейд��
i�,
Қазынашы Сағидке барды дейд��
i�.
Хатымның мөһ������������������
i�����������������
р����������������
i���������������
ндей мөһ�������
i������
рменен
Тағы да мың т������������������
i�����������������
лланы алды дейд��
i�.
Берген соң мың т������������������
i�����������������
лланы алды дейд��
i�,
Қайта бұзық орынға барды дейд��
i�.
Ғей������������������������������������
i�����������������������������������
ш-ғишрат, зауық қылып жұмсайын деп,
Қайта бұзық ойынға салды дейд��
i�.

110

Және ертес����������������������
i���������������������
базарға барған екен,
Мың т���������������������������
i��������������������������
лланы қалтаға салған екен.
Сөз�����������������������������
i����������������������������
мд��������������������������
i�������������������������
ұзын қылмай қысқартайын,
Қырық күнде қырық мың т����������������
i���������������
лла алған екен.
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* * *
Әлқисса, Сағид б������������������
i�����������������
р күн ойына алды,
Мөһ������������������������������
i�����������������������������
р басқан қағазға назар салды.
Хатымның жазуынан айыра алмай,
Мұнша малды қайтед�������������������
i������������������
деп қайран қалды.

120

Қағазбен ақша алады күнде барып,
Беред�����������������������������
i����������������������������
Сағид Әмин де қайран қалып.
«Япырым-ау, таусылмайтын неткен мал»,—деп,
Хабарсыз жұрт сөйлесер ойына алып.
Патшаның қисап алған күн�������
i������
өтт��
i�,
Және қисап алатын күн��������
i�������
жетт��
i�.
Ұлық-к��������������������������
i�������������������������
ш������������������������
i�����������������������
к уәз������������������
i�����������������
рд���������������
i��������������
ң бәр���������
i��������
н жинап,
Майданға құрған екен алтын тақты.
Б�������������������������������
i������������������������������
реу���������������������������
i��������������������������
н�������������������������
i������������������������
ң хақысы бар б����������
i���������
р адамда,
К������������������������������
i�����������������������������
м хақысыз жүред��������������
i�������������
бұ жалғанда.
Хақына жетпеген жан қалмайды,
Алдына падишаның со барғанда.

130

Әд������������������������������
i�����������������������������
лд���������������������������
i��������������������������
кпен сұрайды жұриат бәр���
i��
н,
Һеш адамға қылмайды қаһарларын.
Б�������������������������������
i������������������������������
р адамды ж��������������������
i�������������������
бер����������������
i���������������
п шақырған соң,
Сағид Әмин алып келд��������������
i�������������
сандықтарын.
Сағид Әмин де ойына алған екен,
Бұ дүние опасы жоқ, жалған екен.
Жәнидт�������������������������
i������������������������
ң алып барған мөһ�������
i������
рлер��
i�
н
I�������������������������������
ш������������������������������
i�����������������������������
не б�������������������������
i������������������������
р сандықтың салған екен.

140

Дәулет����������������������������
i���������������������������
Хатымтайдың сондай мол-ды,
Сақилық патшалықпен көң����������
i���������
л��������
i�������
толды.
Патша мен Сағид Әминн������������
i�����������
ң қисабынан
Үш жүз алпыс тезкире артық болды.
Үш жүз алпыс тезкире артық болды,
Сағид Әминн���
i��
ң i�����������������
������������������
ш����������������
i���������������
не қайғы толды.
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Осынша мал қисаптан кем шықты деп,
Хатым патша зияда паришан болды.
Хатым патша жан-жаққа мойнын бұрған,
Бар ма екен бұ шаһарда жүрген-тұрған.
Патшаның ахуалын көргеннен соң,
Жиылған жанның бәр���������������
i��������������
қарап тұрған.

150

Сағид Әмин көтерд�������������
i������������
енд��������
i�������
басын,
Құдайым қабыл қылды көзде жасын.
Патшаның қаһарынан қорыққанынан,
Тамағынан өтк������
i�����
збей i����������
�����������
шкен асын.
—Сағид Әмин, сен енд�������������
i������������
қапа болма,
Назар қып көз��������������������
i�������������������
ңд�����������������
i����������������
сал оңды-солға.
Өт���������������������������
i��������������������������
р�������������������������
i������������������������
к мөһ�������������������
i������������������
р басып к���������
i��������
м алады,
Алып кел сол адамды, түссе қолға.

160

Сағид Әмин қорқудан енд��������
i�������
кетт��
i�,
—Падиша, қаһарыңды төкпе,—депт��
i�.
Б�����������������������������������
i����������������������������������
р ж�������������������������������
i������������������������������
г�����������������������������
i����������������������������
т күнде мөһ�����������������
i����������������
р келт����������
i���������
рд�������
i������
,—деп,
Жәнидт���������������������
i��������������������
ң ахуалын баян етт��
i�.
—Б���������������������������������
i��������������������������������
р ж�����������������������������
i����������������������������
г���������������������������
i��������������������������
т пайда болды маған,—дед��
i�,
Күнде кеп ақша алады тамам,—дед��
i�.
I���������������������������
ш��������������������������
i�������������������������
не мың алтыннан жазылады,
Мен аламын мөһ�����������������
i����������������
рл��������������
i�������������
қағаз,—дед��
i�.
Мың т�����������������������������
i����������������������������
лладан берем����������������
i���������������
н келген сайын,
Жүз������������������������������
i�����������������������������
не б�������������������������
i������������������������
р қараймын берген сайын.
Қолындағы мөһ�������������������
i������������������
рд����������������
i���������������
көргеннен соң,
Күн������������������������������
i�����������������������������
не мың т���������������������
i��������������������
лладан қылдым дайын.

170

Сол екен, енд���������������������
i��������������������
ойласам, мұның өз��
i�,
Нәпәс һауа секiлдi айтқан сөзi.
Атасы жас күнiнде опат еткен,
Ақшаны алған осы екен, келдi кезi.
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Патша әмiр еттi:—Алып кел,—деп,
Қай жаққа кетсе дағы тауып кел,—деп.
Бiр кiсiнi жiбередi сол арада,
Оның жүрген жерiне барып кел деп.

180

Шақырушы барды да, алып келдi,
Шақырушы барған соң аттай желдi.
Бейшара ғарiп жаннан үмiт үзiп,
Өлемiн деп байлайды ендi белдi.
Хатым айтты:—Ей, адам, берi қара,
Қылмаймын өтiрiк мен саған жала.
Бұ хаттар сенiкi ме, расын айт,
Көңiлiңдi олай-бұлай қылма ала.
О дағы жалған демей, «бәлi» дедi,
—Неге жалған айтайын, әли,—дедi.
Бұ қиянат менен-дүр, падишаһым,
Сөзiмнiң ғалаты жоқ, дәлi,—дедi.

190

Ол жiгiт мойнына алғаннан соң,
Мойнына алмай азапқа қалмаған соң.
Көрiп отыр жамиғ халықтың бәрi,
Хақиқат мойнына алғаннан соң.
Падиша уәзiрлерге қарайды ендi:
—Көрдiңiз, уәзiрлерiм, талайды ендi.
Патшаға қиянат қылғандарға,
Айтыңыз, қандай жаза жарайды ендi?

200

Ешкiм айтпас күнәсiн кешiңiз деп,
«Тiрiдей кебiн тонын пiшiңiз»,—деп.
Сол уақытта бас уәзiр мұны айтады,
«Екi қолын қарынан кесiңiз»,—деп.
Сақи болған дәулеттiң молыменен,
Құдай жолдас қылмасын долыменен.
Екiншi уәзiрден сұрағанда,
О да жүрдi ананың жолыменен.

25
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Үшiншi уәзiр айтады «бiлiңiз» деп,
—Терiсiн пара-пара тiлiңiз,—деп.
Терiсiн бiтеу сойып саман тығып,
Бiр ағаштың басына iлiңiз,—деп.

210

Байғұс ғарiп со жерде өлмек болды,
Құданың не салғанын көрмек болды.
Уәзiрлер иттифақ қылғаннан соң,
Жазасын сол арада бермек болды.
Бейшара ғазиз жаннан үмiт үздi,
Әр уәзiрге бiр қарап көзiн сүздi.
«Өзiң жәрдем етпесең, әй, Құдай-а,
Айырып алар кiсi жоқ, ендi бiздi».

220

Iшiнен жалбарынып дұға қылды,
Тәубесiн Хақ Тағала қабыл қылды.
—Менiң сен қаһарымнан қорықпадың,—деп,
Мархабатпен сөз айтты бұған ендi.
—Тақсыр хан, үмiтiм көп өзiңiзден,
Бұ жерде ғалат шықпас сөзiмiзден.
Не өлтiр, не рақым,—өзiңiз бiл,
Бұзықтық һеш қалмады ендi бiзден.
Бейшара сүйдеп айтып хамұш болды,
Уәзiрлер көрсеткен бұрын жолды.
Көңiлiне Құдай салып Хатымтайдың,
Мархабат қылмаққа көңiлiне ендi.

230

Хатымтай уәзiрлерге қарайды ендi:
—Көрдiңiз, уәзiрлерiм, қалай-ды ендi.
Сiздер мұның өлiмiн еп көрдiңiз,
Менiң бұл мұратыма жарай ма ендi?
Патша қылды бiр iстi ойына алып,
Жиылған жұрттың бәрi қайран қалып:
—Сен ғарiптi малменен қарық қылайын,
Жазуменен ақша ал күнде барып.
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Жәнид сонда орнынан тұрады ендi,
Патшаның дәулетiне дұға қылады ендi.
Патша бұйрығымен көп мал алып,
Жүктетiп өз үйiне барады ендi.
Ғарiптiң бұ малменен көңiлi тынсын,
Жамағат, қандырайын құлақ құрышын.
Тағы да Хатымтайдан сөз айтайын,
Жәнид, ел мұныменен тұра тұрсын.
Жарандар мұны көрiп қайран қалды,
Мұндай сақи болмас деп ойына алды.
—Дүниеде мұндай сақи көрдiң бе?—деп,
Жиылған халайыққа назар салды.

250

Сол жақтан бiр уәзiр түрегелдi,
Патшаға сөз айтпаққа көңiлiне ендi.
—Тақсыр хан, пендеңiзге изн берсең,
Бiр сақидан хабарды берем ендi.
Ат мiнер бай баласы жалын тартып,
Жалған айтпа мойныңа күнәнi артып.
Тақсыр хан, бiр патшаны көрiп едiм,
Он есе сақилығы сенен артық.

260

Бұл сөзбен падишаның көңлiн басқан,
Ол жерде жақсы-жаман араласқан.
—Ең аз берсем, беремiн бiр мың алтын,
Кiм едi сақилығы менен асқан?
Уәзiр айтты:—Падишам, сөзiм тыңда,
Рас, сiзден сақи жоқ әр кез мұнда.
Рей деген шаһарда бiр қыз патша,
Ондай сақи көрмедiм бұ жалғанда.
Ол қыздың сақилығын бiзден сұра,
Рұқсатыңмен айтайын, тақсыр, тура.
«Шаа Алла» дегенге әр күнiне,
Әр сұраса бередi бiр мың күрре.
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270

Күнiне он сұраса, он мың тiлла,
Әр күнде жүз сұраса, жүз мың тiлла.
Мың тiлладан кем ихсан етпес едi,
Сақилығың сондай ма сенiң мұнда?
Хатымтай сонда тұрып қайғыланды,
Сөзiне уәзiрiнiң қаһарланды.
«Таусылмайтын неткен мал кез болған»,—деп,
Хатымтай бiр көрмекке көңiлi барды.

280

Хатымтай сонда айтады:—Барамын,—деп,
Сол қызды бiр мәртебе көремiн,—деп.
Әгар сенiң бұл сөзiң жалған болса,
Жазаңды келгеннен соң беремiн,—деп.
Бұл сөзге куә болды жиылған көп,
Патша отыр даярланып барамын деп.
—Әгар менiң бұл сөзiм жалған болса,
Әрне қылсаң өлiмге ризамын,—деп.
Патша қайтып сұрайды уәзiрден:
—Бұ сөздi жаңа естiдiм, жаным, сiзден.
Алыс пенен жақынын баян әйла,
Неше күнде барамыз бiздiң жерден.
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Жұрт сонда:—Тоқта,—дейдi, бармаңыз,—деп,
Жол жүрiп машақатқа қалмаңыз,—деп.
Не уақиға болса да бiлiп келсiн,
Сенiмдi бiр адамды жалдаңыз,—деп.
Раст-сәна қиын-дүр жүрген ерге,
Жанның бәрi кiредi қара жерге.
Не қылса да бiр сапар қыламын деп,
«Неше күн?» деп қарайды уәзiрге.
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Шаһарымыз егесiз болар мұңлық,
Болмайды патшаларда жалған қулық.
Уәзiр де не айтты сонда тұрып:
—Ол шаһар бұл арадан тоқсан күндiк.
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Хатымтай сол шаһарға барады ендi,
Құданың не салғанын көредi ендi.
Бас уәзiрiн орнына патша қылып,
Iсiнiң бәрiн тапсырып қояды ендi.
Жұрт тарқады өзiнiң жерлерiне,
Ат шомылар көп шапса терлерiне.
«Япырым-ай, таусылмайтын неткен мал»,—деп,
Сол қыздың ғажап қылар бергенiне.

310

Ойына бiр хикаят келедi ендi,
Хатшы қағаз жазса аттай желдi.
Хазiрет Әбубәкiрдiң жомарттығын
Хатымтай қайтер едi көрсе ендi.
Айтайын ол кiсiнiң жомарттығын,
Жанында қалдырмайды жалғыз пұлын.
Миянына бiр қара пота тұтып,
Құдай үшiн сарп қылар қалған малын.

320

Хатымтай оны көрсе қайтер едi,
«Рас, жомарт екен» деп айтар едi.
Әгарда жомарттығын көзi көрсе,
Һәлак боп дүниеден қайтар едi.
Тәңiрiнiң хазiрет Әли Арысланы,
Әлсiздерге әр жерде болысқаны.
Ол кiсi де жомарттық көп қылыпты,
Құданың бiр жаратқан данышпаны.
Жiгiттер, малың болса басқа теппе,
Өтiрiк жаннан қоспақ маған еп пе?!
Хазiрет Әлидiң жомарттығын
Хикаят қып айтайын ендi көпке.

330

		
* * *
Йемен деген шаһарда бiр падиша,
Бiр қызы бар шырайлы, белi қылша.
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Дүниеде теңдесi жоқ сұлу екен,
Толықсып он төртiнен туған айша.
Бiр жiгiт бар сол қызға ғашық екен,
Арасы жер мен көктей қашық екен.
Ғашықтық күннен-күнге дерт болады,
Бiрақ өзi ғайырдайын пасық екен.

340

Сол қызды көру бiлән ғашық болған,
Iшiне ғашық болып, қайғы толған.
Жiгiттiң ғашықтығын патша бiлiп,
Жұмсады Мәдинаға Құдай ұрған.
—Әлидiң басын ап кел анда барып,
Қызыма ғашық болған сен бiр ғарiп.
Әли басын алып келiп алдыма сал,
Күйеу болып тұрасың қызымды алып.
Бейшара жоқ демедi, «жарар» дедi,
Бұ құлың қайда айдасаң барар едi.
—Мәдинадан Әлидiң басын алам,
Иә болмаса, басымды алар,—дедi.

350

Қиссаны көп оқыған жатқа алады,
Бейшара уәде қылып аттанады.
«Басын ап кел, саған қыз берем» дегеннен соң,
Көңiлi ап келгендей шаттанады.
Ендi iздеп келедi Мәдинаға,
Жiгiттер, бейнамазды адам деме.
Алдынан хазiрет Әли қарсы келiп:
—Ей, жiгiт, бұ шаһарға келдiң неге?

360

Жұмысын сол жiгiт[тiң] бiледi ендi,
Көңiлiне жомарттығы кiредi ендi.
Керек болса, басымды берейiн деп,
Бiр азырақ сөйлесiп тұрады ендi.
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Жiгiтке «басым кес» деп жата қалды,
Ол дағы кесемiн деп көңiлiне алды.
«Ғазиз жанын мен үшiн пида қылды,
Кесем бе, қоям ба»,—деп қайран қалды.
Не қылса да кеспедi Әли басын,
Мұсылман боп төгедi көзден жасын.
—Әй, тақсыр, иман арди қылыңыз,—деп,
Әлидiң аяғына қойды басын.

370

Өлiмнен хазiрет Әли азат болды,
Көңiлiне бейшараның иман толды.
«Қызын алып беремiн патшаның»,—деп
Екеуi сапар қылып жүрмек болды.
Екеуi сапар шығып кеттi дейдi,
Йеменге бiр күндерi жеттi дейдi.
Сол қызын падишаның алып берiп,
Бейшараның көңiлiн шат еттi дейдi.

380

Хатым да көрген жоқ ондай сақи,
Сақи боп қияметке қалған аты.
Мысал болып кiрiскен арасына
Айтылды осылайша сөздiң заты.
Бала үйретiп мiнедi асау тайға,
Бес-алты ауыз хикаят айттық жайға.
Ер Әли осыменен тұра тұрсын,
Дастанымыз кесiледi Хатымтайға.
		
***
Хатымтай сапар қылып жүредi ендi,
Көп қаражат белiне түйедi ендi.
Уәделесiп әлгi уәзiрдi
Бiреуге кепiлдiкке бередi ендi.

390

Падиша уәделесiп сапар жүрдi,
Үстiне дәруiшәна киiм кидi.
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Жол мехнат, машақат көргеннен соң,
Өзi қылған iсiне өкiндi ендi.
Сол қайғы-қасiретпенен жүредi ендi,
Көп керуен жол үстiнде көредi ендi.
Бұған жолдас болатын болды кезi,
Құданың не салғанын көредi ендi.

400

Хатымтай сол керуенге келедi ендi,
Сәлемдi бiр-бiрiне бередi ендi.
Бiр-бiрiнiң ахуалын сұрасқан соң,
Бұлармен ашына болып жүредi ендi.
Сұрайды Хатымтайдың бұлар жайын:
—Жолықтың жол үстiнде бiзге дайын.
—Мен де бiр жаһан кезген дәруiшпiн,—деп
Оларға бұл сөздi айтты Хатымтайың.
Тарихтан өлең қылған мен бiр надан,
Бар екен базаркенде бiр пiр адам.
—Бұл бiр өзi шөлiстан, жолбарысы көп,
Бұл жолға жалғыз неге бастың қадам?

410

Жанның бәрi Алланың құлы,—дейдi,
Көп болар саудагердiң пұлы,—дейдi.
Ұғыры мен арыстанның хикаятын
Бұрын естiп көрiп пе ең мұны,—дейдi.

Ол пiр кiсiнiң айтқан хикаяты
—Әй, тақсыр, бұрын естiп көргенiм жоқ,
Бұ жолда жалғыз бұрын жүргенiм жоқ.
Ұғырының хикаятын мен естиiн,
Құп тыңдайын, әй, қожа, айтыңыз,—деп.

420

Айтады қожа:—Мұқаддам бiр керуен,
О дағы арыстанды жермен жүрген.
Бiр уақыт арыстанның даусын естiп,
Баршасының көңiлiне қорқу кiрген.
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Жүктерiн бiр араға үйедi ендi,
Жетелеп алып кеттi түйелердi.
Бұ жүктi бiз келгенше сақтай тұр деп,
Бiр адамды күзетшi қояды ендi.
Бiр уақыт кеш болды, түн жамылып,
Бiр жағынан тұрды ұғыры келiп.
Арыстан жүк шетiне келген кезде,
Күзетшi ұйықтамайды нағыра ұрып.

430

Бiр күзетшi бар ғой деп ұғыры бiлдi,
Арыстан о да қорқып қарап тұрды.
Әлгi ұғыры құшқан арыстанды,
Бiр шұбар тай екен деп қияс қылды.
Ұғыры тұр жолбарыстың арқасында,
Тұрған соң қайдан бiлсiн тай қасында.
Танымай тай екен деп ойына алды,
Сасқан соң қараңғыда байқасын ба.

440

Қайда болса мықты екен мұның өзi,
Қуанғаннан ұғырының айтқан сөзi.
Арыстанды жылқы деп қияс қылды,
Қараңғыда танымай екi көзi.
Өзi жүйрiк тай екен және шұбар,
Үстiне ұғыры мiнген ұмар-жұмар.
Малдан артық қолыма тай кiрдi деп,
Таң атқанша көруге болды құмар.
Арыстан жаман қорқып ендi қашты,
Бiр бәле кез болды деп жаман састы.
Бiр жүйрiк жорға шұбар тай екен деп,
Құлағынан бек тұтып мықтап басты.

450

Жолбарыс қорыққанынан қашып кеттi,
Ұғыры мықтап құлағын басып кеттi.
Атқан оқтай зырқырап бара жатыр,
Шұбардың жүйрiктiгi асып кеттi.
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Таң атып шұбар тайға көзiн салған,
Жолбарысты көрген соң қайран қалған.
Көңiлiне қорқу кiрiп бара жатса,
Жолбарыс бiр ағашқа жетiп барған.

460

Ұғыры байғұс шықты ағашқа кез келген соң,
Арыстан болдырады терлеген соң.
Ағаштың саясында жата қалды,
Қимылдауға шамасы келмеген соң.
Арыстан бейтап болып есiн танды,
Саяда бiр азырақ дамыл алды.
Ахуалын пiкiрлеп жатыр едi,
Бiр маймұн арыстанға назар салды.
Келдi де арыстанға сәлем бердi,
Жолбарыстың халсiзiн маймұн көрдi.
—Адамның халi-жайы белгiлi едi,
Бiр адамнан осынша қорықтың ендi.

470

—Ей, маймұн, мұнша сұрап не қыласың,
Мұнда тұрсаң адамға көрiнесiң.
Көрiнбестен жылдам кет бұл арадан,
Кетпесең бiр бәлеге жолығасың.
Маймұн тұрды бұл сөзге қайран қалып,
Сыртынан жолықпастан қаһарланып.
—Тұрған жерiн бiр көрсет қай арада,
Сол адамнан келейiн өшiңдi алып.

480

—Ей, маймұн, сен сөйлеме жалған,—дедi,
Маңайыма жолама әрмен,—дедi.
Өз обалың өзiңе, барсаң, әне,
Күзетшi мен, асла, барман,—дедi.
Тiл алмай сол ұғырыға маймұн барды,
Ағаштағы адамға көзiн салды.
Қалайша өлтiрем деп тұрғанында,
О да көрiп бiр шыбық кесiп алды.
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Ол ағаштың басына байлап тұзақ,
Арыстан ол да жатыр кетпей ұзап.
Салбыратып тұрғанда хасиесiн,
Тұзақты соған салды бұрап-бұрап.

490

Маймұнның хасиесiне тұзақ салды,
Хасиесiнен сыпырылып төмен барды.
Жолбарыстың тiлiн еш алмағанға
Өкiнiп ғарiп маймұн қайран қалды.
Тұзақты бiр ағашқа байлап қойды,
Және бiр шыбық алып әбден сойды.
Қимылдаса хасиесi үзiлгендей,
Таяқты көбiрек жеп әбден тойды.

500

Аузы-мұрны қан болып маймұн ғарiп,
Құтылады таяқтан өлiп-талып.
Тұзақтан әзер шығып арыстанға
Айтуға ұялады ендi барып.
Сәт болмаса таяқтан өлдi маймұн,
Мехнат-машақатқа көндi маймұн.
Ақылы кейде келiп, кейде кетiп,
Арыстанның қасына келдi маймұн.
Асад айтты:—Ей, бәдбахт, надан,—дедi,
Құп жазаңды бердi ме адам,—дедi.
Насихатымды алмадың ғибрат қылып,
Сен түгiл, не көрсеттi маған,—дедi.

510

Жолықтың бiр бәлеге өзiң барып,
Құтылып жаңа келдiң өлiп-талып.
Жаныңның қалғанына шүкiрлiк қыл,
Мен де саған айтпадым өзiм барып.
Арыстан маймұнменен жүдеп кеттi,
Арада бiр азырақ уақыт өттi.
Ұғыры дағы ағаштан түсiп алып,
О дағы өз жөнiне қайтып кеттi.
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520

Қожаның хикаяты болды тамам,
Жол мехнатын көредi жүрген адам.
Арыстан хикаятын есiттiңiз,
Хатымтай жолға қарай басты қадам.
		
***
Қожамен жолдас болып кеттi дейдi,
Арада неше күндер өттi дейдi.
Сапарда үш ай тамам болғанында,
Бiр күнi Рей шаһарына жеттi дейдi.
Жол жүрген азық сол үш айға,
—Бұрын келiп көрiп пе ең үшбу жайға,
Шаһарда өзi жомарт қыз патша,—деп
Базарқан сонда айтты Хатымтайға.

530

—Шаһарға бұрын келiп көрген емен,
Қыз падиша жомартты көрген емен.
Бұрын да жомарттығын естiп едiм,
Есiтiп жомарттығын тағы сенен.
—Бұрын келiп көрмесең үшбу жайды,
Арапта естушi едiк Хатымтайды.
Сақилығы Хатымнан ғалиб шығар,
Патшалығы Хатымнан қалыспайды.

540

Рейге сау-саламат жеттi бұлар,
Дәруiштiң айтқан сөзi көңiлге ұнар.
Мадақтап қыз патшаның жомарттығын,
Шаһардың қақпасынан кiрдi бұлар.
Дәруiшпен хош айтысты келгеннен соң,
Неше күн жолдас болып жүргеннен соң.
Ол күнi шаршап келiп дамыл алды,
Бiр жерден пәтер тауып кiргеннен соң.
Хатымтай ендi ертең тұрды дейдi,
Шаһардың тамашасын көрдi дейдi.
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Зейнеттi сонша биiк шаһар екен,
Көшелерiн аралап жүрдi дейдi.

550

Хатымтай бiр-екi үш күн дамыл алған,
Рейдiң байлығына қайран қалған.
Шаһардың әдетiнше қаһуаға
Iшейiн деп шәрбатты ендi барған.
Хатымтай пәтерiне қайтып келдi,
Тұрып патша сарайына келдi ендi.
Әлемдi тамаша қып отыр екен,
Хүкiмiне көндiрiп тамам елдi.

560

Хатымтай патша алдына келдi ендi,
Әдеп еркiн жөнiмен тұрады ендi.
Пақырлық қияпатта бiр дәруiш
Падиша Хатымтайды көредi ендi.
«Һуа дост пақырмын» деп келе қалды,
«Шаа Алла» дегенге құрметке алды.
—Сол пақырға апарып берiңiз,—деп,
Бiр кесеге мың дана алтын салды.
Хатымтай садақасын алды дейдi,
Қайтадан пәтерiне барды дейдi.
Кеседегi алтынды санайын деп,
Алтынды алып ортаға салды дейдi.

570

Хатымның тағы бiр iс көңiлiне ендi,
Банудың сарайына және келдi.
Әуелгiден зияда артығырақ,
«Иә, Алла, һуа дост» деп қарап тұрды.
Падишаның алдындағы қызметкерi,
Сөйлейдi сол жердегi адамдары.
—Мың тiлланы бiр алып және келдiң,
Таусылып нағып қалды соның бәрi.
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580

Падиша қызметкерге әмiр қылды,
Және тағы бiр кесе алтын бердi.
Тағы да мың тiлланы алғаннан соң,
Өзiнiң пәтерiне қайтып келдi.
Отырмай пәтерiне, және келдi,
Бану да келген сайын бере бердi.
Ертеңнен кешке дейiн дамыл алмай,
«Шаа Алла» дедi де келе бердi.
Хатымтай сапар қылған жолды дейдi,
Ақшаға жан қалтасы толды дейдi.
Мың тiлладан бiр тiлла кем бермеген,
Санағанда қырық күрре болды дейдi.

590

Хатымтай пәтерiне қайтып келдi,
Уәзiрiнiң айтқан сөзi көңiлiне ендi.
Малының көптiгiне қайран қалып,
—Бiздерден сақилығы артық болды.
Қыз патша ендi ойлайды ойды дейдi,
Хатымтай бұл сөзбенен болды дейдi.
«Ендi келсе сол дәруiш, алып кел»,—деп,
Сарайына күзетшi қойды дейдi.

600

Падиша мұны айтып тұра тұрсын,
Сөзiммен қандырайын құлақ құр�����
ы����
шын.
Жаңылмай айтқан сөздi тыңдап отыр,
Хатымтай тарапынан бiр кеп өрсiн.
Хатымтай бiразырақ дамыл алған,
Таусылмайтын көп мал деп қайран қалған.
Банудың сақилығын сынамаққа,
«Шаа Алла» деп тағы барған.
Көрген соң күзетшiлер ұстап алды,
Патшаның құзырына алып барды.
«Кешегi дәруiштi алып келдiк» деп,
Бiреуi падишаға хабар салды.
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610

—Дәруiштi өз алдыма шақыр,—дедi,
—Сiздi патша шақырып жатыр,—дедi.
Тахтысының қасына сандал қойып,
—Әй, дәруiш,—дедi сұлтан,—отыр,—дедi.
Iзет-құрмет қылады Хатымтайға,
Дәруiштiң шамасы жоқ қимылдауға.
—Әй, дәруiш, сiзден сұрар сауалым бар,
Не жұмысқа келдiңiз бiздiң жайға?

620

Жауап бер сұрайтұғын сөзiмiзге,
Дәруiштiк нышан жоқ өзiңiзде.
Не жұмысқа келдiңiз, тура сөйле,
Биiк адам көрiндiң көзiмiзге.
Дәруiштiкке ұқсамас жүрiсiңiз,
Бар ма едi бұл шаһарда бiлiсiңiз.
Неше рет келдiңiз алдымызға,
Бiзде бiраз бар шығар жұмысыңыз?

Бiр кәлима Хатымнан есiтiң
—Арада сапар қылдым үш-төрт айды,
Бұрын келiп көрмедiм үшбу жайды.
Басыра деген шаһарда падишамын,
Есiмiм менiң, ей, бану, Хатымтай-ды.

630

Қыз естiп орнынан түрегелдi,
[Асыл] зат адам екенiн ендi бiлдi.
—Мархаба, хош келдiңiз!—дедi дағы,
Бұрынғыдан зияда iзет қылды.
Келедi қыз падиша сөзге дейдi,
—Не жұмыспен келдiңiз бiзге?—дейдi.
«Шаа Алла» дегенге мөһiр басып,
Сағид Әминге беретiн сiз бе?—дейдi.
Хатым тұғры сөйлеп «бәлi» дейдi,
—Бұл күнде Басырада әли,—дейдi.

39

хикаялық дастандар

40

640

Бiр адам себеп болып мұнда келдiм,
Жәнид әл-Жәнид екен намы,—дейдi.
Сол адам себебiнен мұнда келдiм,
Падиша, сүйдерiңдi жаңа көрдiм.
«Қылған қайыр, ихсан хусусында,
Менен сақи һеш адам бар ма?!»—дедiм.
Сонда бiр уәзiрiм түрегелдi,
Алдымда түрегелiп жауап бердi.
«Өзi қыз бiр патша бар үшбу күнде,
Сақилығы артық-дүр сiзден»,—дедi.

650

Сөзiне уәзiрдiң ердiм,—дейдi,
Бiреуге кепiлдiкке бердiм,—дейдi.
Сөзiне оның нанбай келiп едiм,
Айтқанынан зияда көрдiм,—дейдi.
Менiң сiзден сұрайтын жауабым сол,
Өзiң сақи, патшасың, дәулетiң мол.
Рақым әйлап шат қылың хатирiмдi,
Таусылмайтын неткен мал осынша ол?

660

Сонда қыз Хатымтайға жауап айлар:
—Маған да баян қылған рауаилар.
Неше жылдар көңiлiмнен һеш кетпейдi,
Менiң бiр естiмеген ахуалым бар.
Соны бiлiп келiңiз тамам,—[дедi],
Хақиқатын баян қыл маған,—дедi.
Таусылмайтын бұ малдың ахуалын,
Келген соң, мен де айтайын саған,—дедi.
Хатымтай бiразырақ пiкiр қылды,
Қыздың баян қылмасын ендi бiлдi.
—Қолымнан келген қадар iс қылайын,
Дертiңдi баян қыл,—деп жауап сұрды.
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670

Қыз айтты:—Иә, Хатымтай, тыңла,—дедi,
Сөзiмдi менiң айтқан аңла,—дедi.
Қандалусия шаһарында бiр жiгiт бар,
Мәлiк болған ұлық-дүр малға,—дедi.
Малы көп осынша бай неткен адам,
Қызметкер есiгiнде қанша қадам.
Өз көзiммен бiр көрiп келер едiм,
Затым аурат болған соң, не-дүр шамам?!

680

Һәр күнi бұстанға барады екен,
Мың тiллалық жауһарды алады екен.
Ол жауһарды ұн қылып ұшырады,
Көрген адам ғажапқа қалады екен.
Әгар аурат болмасам барар едiм,
Асылын өз көзiм көрер едiм,
Жауһардың түгесiлмес ахуалын,
Хабарды мен де сiзге берер едiм.
Хатымтай жүрмек болды жапан түзге,
—Қылайын бiр қызметтi ендi сiзге.
Қандалусия бұл жерден қанша күндiк,
Баян қыл жолын, суын ендi бiзге.

690

Қыз айтты:—Бұл арадан үш айлық жол,
Әгар* захматы, машақаты [десең] мол,
Қатты айтып, сiрә, сiздi зорламаймын,
Барар-бармас ықтияр өзiңiзде ол.
Хатымтай «жоқ, барам» деп даярланды,
Жолын, суын бiлетiн татар бар-ды.
Татардан жолын, суын бәрiн сұрап,
Тәфсiл[iн] бiр қағазға жазып алды.
Хатымтай рұқсат алып түрегелдi,
Баршасы дұға қылып рұқсат бердi.

*

Түпнұсқада осылай жазылған
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700

Патшаға, аһл диуан[ға] уағда қылып,
Өзiнiң пәтерiне қайтып келдi.
Қылады көптi көрген жанның тынышын,
Азырақ қандырайын құлақ құрышын.
Келедi дастанымыз Хатымтайға,
Қыз патша көз-құлақ боп тұратын.
Хатымтай қайтып келдi пәтерiне,
Бiрталай қайғы түстi хатирiне.
Бұл жерден тоқсан күндiк сапар екен,
Өзiне қиын болды жетерiне.

710

Хатымтай сапар қылды ендi дейдi,
Құдай басқа салған соң көндi дейдi.
Бiрнеше күн жол жүрiп екi арада,
Қыздың айтқан шаһарына келдi дейдi.
Шаһарға жеткенiне шүкiр еттi,
Жолда көрген қайғының бәрi кеттi.
Бiр жерден пәтер тауып алды дағы,
Ол кеше сол пәтерде қарар еттi.

720

Ерте тұрып аралап қалаларын,
Тамаша қып қарайды соның бәрiн.
Ғажайып үлкен шаһар болғаннан соң,
Шаддадтың тамаша еттi қылғандарын.
Ол кеше тағы қонды пәтерiнде,
Һәр түрлi ойлар түсiп хатирiне.
Мұның патша екенiн кiм бiледi,
Ешкiмдi танымайды жат елiнде.
Ертеменен орнынан және тұрды,
Тұрған соң кiдiрместен базар келдi.
Базар аузы ашылған уақтысы екен,
Бiр көшеге келдi де қарап тұрды.
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730

Бiр заманда соңыра бiреу келдi,
Хатым тұрған сол көше дүкен едi.
Өзi қара сақалды таза жiгiт,
Дүкен ашып отырып қарар қылды.
Делдалбасы бiр биiк жерге шықты,
Шыққан соң қол көтерiп дұға қыпты.
Бiразда қылған дұға тамам болды,
Жиылған жанның бәрi «әумин» дедi.

740

Ол жiгiт бiр делдалды шақырады,
Хатымтай тамаша қып отырады.
Қолына бiр жауһарды бердi дағы,
—Бағасы үшбу жауһар не тұрады?
Һәркiм алып жауһарды тамаша еттi,
Бес-алты жүз тiллаға баға жеттi.
Бiреу үй деп, бiреу бүй десе де,
Ақыры мың тiллаға баға жеттi.
Жауһарды өз егесi қолына алды,
Делдалдардың қолына ақша салды.
Жауһарды күлдей қылып аспанға атты,
Жиылған жұрттың бәрi қайран қалды.

750

Хатымтай көрiп тұрды бұл жұмысын,
Өзi тамаша қып қылған iсiн.
«Қолына мұнша жауһар қайдан түскен,
Мен де сұрап бiлейiн бiр мағынасын».
Хатымтай соған қарап жүредi ендi,
Бұл жiгiт не жарамды, көзi көрдi.
Өзi надан, ақымақ һеш көрiнбейдi,
Бiр азырақ тұрды да назар қылды.

760

Ол жiгiт дүкен жауып атқа мiндi,
Хатымтай да iлесiп бiрге жүрдi.
Жылдамырақ жүгiрiп алдын алып,
«Һуа дост, иә, Алла» деп қарап тұрды.
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Жiгiт оған бiр уыс ақша бердi,
—Дәруiштiк нышаны бар баста,—дедi.
—Мен сiзден ақша қайыр сұрамаймын,
Сұрайтын сауалым бар басқа,—дедi.
Сауалыңыз бар болса, мақұл,—дедi,
Бұ кеше қонақ болып жатың,—дедi.
Бұ жiгiт алып келiп қонақ үйге,
—Деде сұлтан, бұл үйде отыр,—дедi.

770

Бiраздан соң көтердi тағам алып,
Хатымтайдың көңiлi қарар алып.
Мейманды жалғыз неге отырғызсын,
Отырды мырза дағы бiрге барып.
—Деде сұлтан, қай жерде тұрағыңыз?
Бiзден жауап тоқтатып сұрадыңыз.
Бiлгенiмше жауапты мен берейiн,
Өз басымда немене мұрадыңыз?

780

Хатым айтты:—Иә, жаным, тыңда,—дедi,
Тұрағым Басырада онда,—дедi.
Басырада Хатымтай падишамын,
Бiр қажет үшiн келдiм мұнда,—дедi.
Мен естiп Басырадан бастым қадам,
Жұмысымды айтайын ендi саған.
Жауһардың ада болмас ахуалын
Бастан-аяқ баян қыл ендi маған.
Өзiм патша, Басырада—тұрағымыз,
Жауапты бiзден бұрын сұрадыңыз.
Қолыңа мұнша жауһар қайдан түстi,
Бiздiң сiзден сұрайтын мұрадымыз.

790

Жiгiт айтты:—Иә, Хатым, сөзiм тыңда,
Сiз дағы қажет үшiн келдiң мұнда.
Менiң де үлкен қатты бiр дертiм бар,
Һәр түрлi жан жаратқан Құдауанда.
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Сондай бiр үлкен қатты қасiретiм бар,
Кеше-күндiз көп ойлап боламын зар.
Сол қайғыдан қуантып шат қылыңыз,
Аман-есен сақтаса сiздi Жаппар.

800

Сен дағы мұратыңа жетер едiң,
Көңiлiңдi раушан етер едiң.
Жауһардың ахуалын менен естiп,
Жерiңе сау-саламат кетер едiң.
Хатымтай бұл жауапты естiп алды,
Сапар жүрiп қинаған ғарiп жанды.
Бұ дағы бiр тарапқа айдады деп,
Не қылса да бармаққа көңiлi барды.
—Қара жер өлгеннен соң тұрағымыз,
Бiр қиын жауап бiзден сұрадыңыз.
Бұл дертiңнiң мағынасын бiлейiншi,
Сiздiң тағы немене мұрадыңыз.

810

—Менiң айтар жауабым сiзге,—дедi,
Шаһарын Табарстан iзде,—дедi.
Бұл жерден үш айлық жол Табарстан,
Сол жайдан хабар келтiр бiзге,—дедi.
Анда барсаң көрерсiң соқыр араб,
Көзiн соқыр қылыпты Құдай қалап.
Еңсесiне бiр сәлле ұрдырады,
Һәркiмге ақша берiп қарап-қарап.

820

Ұрғанына мәз болып қалады екен,
Һәркiм ұрып бiр тiлла алады екен.
«Ма йастахақ» дейдi екен ұрған сайын,
Көрген адам тамаша қалады екен.
«Ма йастахақ» дегеннiң мағынасы не,
Ұрған сайын бередi ақша неге?
Менiң қатты қасiретiм соны бiлмек,
Сөзiмдi олай-бұлай ғалат деме.
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Хатым айтты:—Басырадан Рейге келдiм,
Қыз патша бар екен, оны көрдiм.
О дағы қажетiмдi шығармады,
Алысқа жұмсаған соң қайран болдым.

830

Мен дағы дабысыңа келдiм,—дедi,
Бек жақсы дидарыңды көрдiм,—дедi.
Инсабыңыз осы ма маған қылған,
Қиын мүшкiл машақат бердiң,—дедi.
—Сөзiмнiң мен айтайын тұғырасын,
Менiң сiзге тапсырған бiр жұмысым.
Хатымтай, намыңызды естiп жүрушi едiк,
Тiлдерде дастан болған, дәруiшiм.

840

Рас, сен сол Хатымтай болсаң демен,
Менiң айтқан сөзiме көнсең демен.
Рәд етпей арабтан жауап ап кел,
Жомарттықтан бас тартпа өлсең демен.
Хатымтай, жомарт болсаң шапқыларсың,
Уағда айтқан сөзiңде зап тұрарсың.
Екеумiзден хабарды алып барып,
Қыздың дағы көңiлiн шат қыларсың.
Хатымтай рәд қылмай:—Жарар,—дедi,
Жомартың қайда айдаса барар,—дедi.
Алланың ирадасы осы шығар,
Һәр iстi Құдай басқа салар,—дедi.

850

Ол кеше жауһар фаруш қонақ қылды,
Екеуi таң атқанша сұхбат құрды.
Табарстан жұртына барайын деп,
Сабах болысымен ерте тұрды.
Хатымтай жүрмек болып сапар түзге,
Жомарт қой, көне қалды айтқан сөзге.
—Жолын, суын қағазға жазайын,—деп,
Тауып бер бiлетұғын адам бiзге.
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860

Бiр адам тауып бердi бiлетұғын,
Жолымен талай сапар жүретұғын.
—Атаммен жолдас болып талай барған,
Бұ дағы жолын, суын көретұғын.
Қағазға жолын, суын жазып алды,
Көңiлiнде алыс қой деп қайран қалды.
Бұлармен уағда қып қош айтысып,
Өзiнiң пәтерiне қайтып барды.
Ертемен тұрды дағы түстi жолға,
Иә, Рабби, қиын iсiм өзiң оңда.
Хатымның жомарттығын һәркiм бiлген,
Ұялып, ылажы жоқ, жүрдi зорға.

870

Хатымтай жолға түсiп жүрiп кеттi,
Арада һәрбiр қиын күндер өттi.
Аптаптың ыстығына шыдай алмай,
Бiр дарақтың түбiне келiп жеттi.
Азырақ көлеңкелеп дамыл алды,
Жан-жаққа олай-бұлай көзiн салды.
Арыстанға мiнген бiр жiгiттi
Көрген соң, зәресi ұшып қайран қалды.

880

Қорыққанынан бiразырақ есiн танды,
Уағда үшiн қинаған ғарiп жанды.
Бейшара мәжнүн сипат маст болып,
Ақылын өз басына жиып алды.
Ол жiгiт Хатымтайға назар салған,
Нағып жүрген дәруiш деп қайран қалған.
Бұл өзi маст болған дәруiш қой деп,
Қасына жолықпаққа ендi барған.
—Әй, дәруiш, нағып жүрсiң мұнда?—дедi,
Мастлықтан ақылың тең бе,—дедi.
Дертiм бар үлкен қатты өз басымда,
Сөзiмдi һимматпенен тыңда,—дедi.
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890

—Әй, жiгiт, кез болдың ғой маған,—дедi,
Мен де қазiр жолықтым саған,—дедi.
Үлкен қатты дертiңнiң себебi не,
Бастан-аяқ баян қыл маған,—дедi.
—Атым—Салыс, сұрасаң ендi,—дедi,
Басыма үлкен бәле келдi,—дедi.
Бiр ағамның қызына ғашық едiм,
Бiр-бiр баян қылайын жөндi,—дедi.

900

Екеумiз ғашық едiк жасымыздан,
Жолықса кетпейтұғын қасымыздан.
Барлық малым ғарық болды дарияға,
Сондай қатты дерт кештi басымыздан.
Сол қызды бiр жiгiтке бердi,—дедi,
Менiң малым жоқтығын көрдi,—дедi.
Иә тiрi, иә өлетiн күнiм бүгiн,
Қазiр алып кетедi ендi,—дедi.
Айдаһардай гүрiлдеп тұрып алды,
Хатымтай мұны көрiп қайран қалды.
Бiр қыз үшiн тәрiк қылма ғазиз басың,
Опасыз қатындардан мысал бар-ды.

Қатынның мысалы
910

—Бiр насихат айтайын, жiгiт жаным,
Жаныңнан соң не керек жиған малың.
Хазiрет Исаның заманында
Бiр жiгiттiң айтайын ахуалын.
—Бiр жар үшiн жанымды қинайын мен,
Басымды олай-бұлай бұрмайын мен.
Қыз бен жiгiт екеуi не қылыпты,
Айта бер хикаятын тындайын мен.
Хатым айтты:—Сөзiмдi тыңла,—дедi,
Қыз үшiн көңiлiңдi бұрма,—дедi.
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920

Сен сияқты бiр жiгiт сол уақыт
О дағы ғашық болған қызға,—дедi.
Екi ғашық мұрадына жеттi,—дедi,
Арада неше күндер өттi,—дедi,
—Көзiм нұры, қуанышым, сен болмасаң,
Тiрлiк маған харам,—дептi дедi.
—Бiрақ ендi ерлерде опа болмас,
Менiң айтқан сөзiмде қата болмас.
Мен өлген соң бiреудiң қызын алып,
Төсегiме жатарсың көңiлiң толғаш.

930

Жiгiт айтты:—Мен нағып ұмытайын,
Өлiмге сенен бұрын болсақ дайын.
Қайсымыз бұрын өлсек ұмытпалық,
Қыз да айтып ырза қылды сөйтiп байын.
Екiсi ықырар боп тұрды соған,
Көңiлiн алаң қылмайды оған-бұған.
Әуелi қатынына ажал жетiп-жетiп,
Мазарының басында зар жылаған.

940

Екi жыл мазарында тұрады ендi,
Ата-анасы насихат қылады ендi.
Олардың насихаты пайда бермей,
Зар жылап моласында жүредi ендi.
Бiр күнi хазiретi Иса ол казардан,
Маст болған жiгiт көрдi ол мазардан.
«Молада зар жылаған неткен жан?»—деп,
Жiгiттiң жанына кеп сауал қылған.
Жiгiт сонда Исаны көредi ендi,
Қыздың өлген хабарын бередi ендi.
Хазiрет Иса сол жерде дұға қылып,
Қыз тiрiлiп қабiрден тұрады ендi.
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950

—Пайғамбар жәрдем қылды маған,—дедi,
Екi жыл қасiрет шектiм тамам,—дедi.
Жалаңаш үйге сенi апарам ба,
Киiм алып келейiн саған,—дедi.
Жүгiрiп үйге таман жiгiт кеттi,
Арада бiрер сағат уақыт өттi.
Ол кеткен соң бiр жiгiт душар болып,
Қызды көрiп жан-дiлден қабыл еттi.

960

Қыз дағы ол жiгiттi қабыл еттi,
Бұрынғы өз күйеуi естен кеттi.
Қыз бен жiгiт қосылып кетiп қалды,
Киiмдi алып өз байы ол да жеттi.
Жiгiт келсе молаға, қатын кеткен,
Артынан бұ да көрiп қуып жеткен.
Екеуi айдаһардай күркiресiп,
Бiрiне-бiрi ұмтылып хамлә еткен.
Екеуi айдалада төбелесiп,
Есiтiп елi келдi аһыласып.
Қанша адам ұрыстан өлiп қалды,
Зорға айырар араға Иса түсiп.

970

Әуелгi жiгiт келiп:—Нәби Алла,
Мен сiзге қата қылдым әуелгiде.
Үшбу қыздың хақына бiр дұға қыл,
Қабiрiне көмiлсiн өлiп және.
Сол жерде нәби Алла дұға қылды,
Қыз өлiп қабiрiне қайта кiрдi.
Өзiнiң кәсiбiне мұқид болып,
Қыздан көрген қасiреттен көңiлi тынды.

980

Әй, Салыс, менiң айтқан насихатым,
Басың түгiл, аяқпен тең бе қатын.
Ашуыңды бас дағы, сабыр әйла,
Қатын үшiн тәрiк етпе жiгiт басың.
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—Әй, дәруiш, ұрыспаққа болдым дайын,
Өлсем болар қара жер қазiр жайым.
«Зер қадiрiн зергер бiлер» деген сөз бар,
Бұ дәруiш қайдан бiлсiн ғашық жайын.
Сол сөздi айтып жан-жаққа көзiн салды,
Көзiн салса көрiптi ғашық жарды.
—Әй, дәруiш, һимматыңды жолдас қыл деп,
Аждаһадай шақырып қаһарланды.

990

Алұрып дәст шөбiн қолына алды,
Қызды алған жiгiтке жетiп барды.
Олар да жетпiс шақты адам екен,
Ақыры қызды жеңiп тартып алды.
Қызды алып дәруiшке қайтып келдi,
Дәруiш дағы ерлiгiн көзi көрдi.
—Бұ кеше бiздiң үйге мейман болың,
Мен дағы алашағым алдым,—дейдi.

1000

Бiр молданы шақырып неке қылды,
Ол кеше қызды құшып көңiлi тынды.
Ертең және кешегi жiгiт келiп,
Қызға берген малдарын талап қылды.
Хатымтай мың тiлланы оған бердi,
О дағы ақша алған соң, көңiлi тынды.
Дәруiштiң жомарттығын көзi көрiп,
Хатымның дәулетiне дұға қылды.
—Әй, жiгiт, бiлесiң бе бiздiң жайды,
Жанның бәрiн халық қылған бiр Құдай-ды.
Басыра шаһарында падишамын,
Менiң атым, сұрасаң—Хатымтай-ды.

1010

Хатымтай сол жiгiтке қонады ендi,
Екеуi сұхбатта болады ендi.
Ертең ерте жiгiтпен қош айтысып,
Табарстан жолына жүредi ендi.
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Қайда деп Табарстан жүрiп кеттi,
Арада неше мәнзил күндер өттi.
Машақат кейде шегiп, кейде шекпей,
Табарстан шаһарына келiп жеттi.

1020

Шаһардың келiп кiрдi қапуынан,
Һәр түрлi нышаны бар ақырзаман.
Хатымтай көргеннен соң қайран қалды,
Шаддад патша тастардан бина қылған.
Хатымтай сол шаһарға қайран қалған,
Бiреуден пәтер сұрап тауып алған.
Екi көзi бiрдей жоқ бiр адамның
Ол мұнда бар ма екен деп сауал қылған:
—«Ма йастахақ» дейдi екен айтқан сөзi,
Не себептен көр болған екi көзi?
Һәм ұрдырып, һәм ақша бередi екен,
Ақшасы толып жатқан неткен өзi?

1030

Ол кiсi айтты:—Сөзiңiз жалған емес,
Һешкiм сұрап жауапты алған емес.
Һәр ұрғанға бiр тiлла ақша берiп,
Бейшара таяқ жеуден қалған емес.
Онымен қош айтысып және жүрдi,
Соқырдың үйiне кеп қонақ болды.
Сұхбат сөздерiнiң арасында,
«Ма йастахақ» демектен сауал сұрды.

1040

Араб айтты:—Ей, Хатым, сөзiм тыңла,
Көретұғын көзiм жоқ менiң мұнда.
Естiмекке бiр үлкен мүшкүлiм бар,
Ойымнан һеш кетпейдi күнде-түнде.
Бабыл деген шаһарға барсаң,—дедi,
Менiң айтқан сөзiме нансаң,—дедi,
Сол Бабыл шаһарында бар азаншы,
Бiр жауап сонан барып алсаң,—дедi.
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Бiресе мұнараға, бiресе үйге
Шығады да түседi күндiз-түнде.
Не екенiн себебiнiң ешкiм бiлмес,
Құдайым салып қойған сондай күйге.

1050

Хабар келтiр Бабылға барыңыз да,
Құдайым қуат бергей жаныңызға.
Барыңыз жерiңiзге сау-саламат,
Менен келiп хабарды алыңыз да.
Арабтан бұл жауапты естiп алған,
Бабылдың уәлаятын сауал қылған.
Арабпен уағда қып қош айтысып,
Ылажсыз жүрiп кеттi налан-гөриан.

1060

Асығып аққан судай жүрiп кеттi,
—Бұл iс менiң басыма келдi,—дептi.
Ол бәдбахт уәзiрдi өлтiрем деп,
Сыртынан уәзiрмен болды кектi.
Ол менiң һауралығыма себеп еттi,
Қыз дағы бiр жауапты берсе неттi.
Амалы жоқ саргардан үш ай жүрiп,
Бабыл деген шаһарға келiп жеттi.
Бабылдың шаһарына келдi дейдi,
Бiр жерден пәтер тауып ендi дейдi.
Ол түнi пәтерiнде дамыл алып,
Ерте және орнынан тұрды дейдi.

1070

Шаһардың әр жерiн тамаша еттi,
Қасына азаншының келiп жеттi.
Хатымтай өз жұмысын бiлдiрген соң,
Тағы да азаншыға сауал еттi:
—Мұнараға шығасың және төмен,
Естiмекке ынтызар келемiн мен.
Бiз ғарiпке мархабат болар едi,
Бұл iсiңнiң бiлдiрсең себебiнен.
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1080

Молда айтады:—Иә, Хатым, сөзiм тыңда,
Бiр ескiше адам бар Бадахшанда.
Қаһқаһа әйла бiр күлiп, бiр жылайды,
Сондай бiр iс кез қылған Құдауанда.
Бейшара кейде күлiп, кейде жылап,
Естiмекке құмармын көңiлiм тiлеп.
Амалы жоқ бiр хабар келтiрмекке,
Хатымтай барайын деп қылды ирақ.
Ол кеше азаншыда болды қонақ,
Ол пiрден Бадахшанның жолын сұрап.
Асан-дүр жүрмегiне жолы жақсы,
Мәнзилi Бадахшанның тоқсан қонақ.

1090

Пiрменен уағда қып кеттi дейдi,
Неше дария-сулардан өттi дейдi.
Зияда битап болып екi арада,
Неше түрлi захмат шектi дейдi.
Арада неше мәнзил күндер өттi,
Қайтпаққа да азырақ көңiлi кеттi.
Тоқсан мәнзил жол жүрiп екi арада,
Бадахшан шаһарына келiп жеттi.

1100

Хатым сонда қинап ғарiп жанды,
Жолдастары көрсетiп Бадахшанды.
Iшiне Бадахшанның кiргеннен соң,
Азырақ тамаша етiп қайран қалды.
Хатымтай ол шаһарды жақтырмапты,
Ол кеше бiр арада дамыл апты.
Бұл шаһарда көп тұрмақ жарамас деп,
Аралап ескiшенi келiп тапты.
Келдi де ескiшеге сәлем бердi,
Сәлемiн Хатымтайдың әлiк алды.
Зар-зар етiп жылады, әрең қойып,
Хатымтай мұны көрiп қайран қалды.
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Ескiше бiраздан соң тағы күлдi,
Хатымтай сабыр қылмай сауал қылды:
—Бiзге мұның асылын бiлдiрiңiз,
Бiр күлiп, бiр жыламақ себебi не-дi?
Ескiше айтты:—Иә, дәруiш, сөзiм тыңда,
Бабылдан Бадахшанға келдiң мұнда.
Менiң де үлкен ғарiп бiр дертiм бар,
Бiр хабарын бiлiп кел барып анда.

1120

Көңiлi Хатымтайдың болды битап,
Не бәлеге жолықтым, иә, Раббым Хақ.
Көңiлiнде әлм-қайғы болып айтты,
«Мұрадың не-дүр сенiң, бiлдiрiп бақ».
Ескiше айтты:—Иә, дәурiш, тыңда сөзiм,
Осы жолмен жүрерсiң сенiң өзiң.
Бiр биабан кез болар, алыс емес,
Жолмен жүрсең көредi екi көзiң.
Ол жапанда жiгiт бар бiр наужуан,
Үйiр болмай қашады адамдардан.
Тәкрарлап сұрасаңыз себеп не-дүр,
Жолдас болып жүредi киiкпенен.

1130

Ерiнбей биабанға барып келсең,
Сол жiгiттi көзiңмен көрiп келсең.
Бар сырымды айтайын мен де саған,
Хақиқат бiр хабарын алып келсең.
Хатымтай соныменен жүрiп кеттi,
Арада бiразырақ күндер өттi.
Бiрнеше күн жол жүрiп екi арада,
Жапандағы жiгiтке келiп жеттi.

1140

Тоқтамай биабанға келiп жеттi,
Сөйлесiп жiгiтпенен сауал еттi:
—Адамзаттан қашасың не себеп-дүр?
Мұның сырын баян қыл маған,—дедi.
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—Мен сырымды айтпаймын саған,—дедi,
Мың пәре тiлесең де тамам,—дедi.
Келiпсiң сонша жерден менiң үшiн,
Бос жiбермек не рауа маған,—дедi.
Ендi жүрсең жетерсiң Хорасанға,
Бiр шайхы бар көрерсiң, барсаң анда.
Әгар барсаң, сәлем айт ендi бiзден,
Сырымды естiп қайтасың барсаң анда.

1150

Жiгiтпен хош айтысып жүрдi және,
Бет алып жүрiп кеттi Хорасанға.
Бiр адамнан Хатымтай сауал қылып,
Шайхының келiп тұрды сомғасына.
Рұқсат алды үйiне келе қалып,
Сәлем бердi шайхының қолын алып.
«Отыр» деп Хатымтайға жер көрсеттi,
Шайхыға отырады назар салып.

1160

Шайхыға назар салып отырады,
Айбатынан ұжуды қалтырады.
Шайхы бiр кереметтi адам едi,
—Иә, Хатым, хош келдiң?—деп сөз сұрады.
Иә, Хатым, көп машақат шектiң,—дедi,
Уәсил боп мұрадыңа жеттiң,—дедi.
Мұнша көп машақатқа салған қызды,
Себеп боп оны саған қостым,—дедi.
Бұл сөздi естiген соң қуанады,
Шайхының аяғына жығылады.
Шайхының аяғына басын қойып,
Орнында қарар қылып отырады.

1170

Жолықтың биабанға келе жатып,
Қызығын бұл жалғанның кеткен сатып.
Сырын баян қылыңыз дегенiнде,
Мейман бол бүгiн бiздiң үйде жатып.
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Таң атқан соң орнынан түрегелдi,
Шайхыға көп жалынып ғұзыр қылды.
Мұның айтқан ниязын қабыл қылып,
Шайхы бастап жауапты бередi ендi.

1180

Шайхы айтты:—Иә, Хатым, сөзiм тыңда,
Алыстан машақатпен келдiң мұнда.
Көрiпсiз биабанда ол жiгiттi,
Ол жiгiттiң өзi бiр патшазада.
Бiздiң бiр баһшат мысал бақшамыз бар,
Iшiнде бұлбұл құстар сайрап тұрар.
Бiр хауыз бар iшiнде тылсым еткен,
Симианша түрлi ғажайыптар.
Бiр кеткен тылсымменен хауыз нұсқа,
Ол хауызға бiр адам басын сұқса.
Неше түрлi көредi ғажайыптар,
Iшiнде бiраз тұрып сүңгiп шықса.

1190

Есiтiп бұл хабарды шаһизада,
Дарун-дiлден ғашық боп келдi және.
Хауызды бiр көрмекке ынтық болып,
Бакамид қызмет қылды екi сәна.
Бiр күнi шаһзадаға жауап қылдым:
—Бiр мұрадың бар шығар ендi бiлдiм.
Көңiлiңдегi дертiңдi бiлдiр маған,
Бiзге кеп екi сәна қызмет қылдың.

1200

Аннан соң шаһизада қылды кәлим,
Барлық сырын әшкере қылып тамам.
Аяғыма бас ұрып жығылады,
«Хауызға бiр түссем» деп шаһизада.
—Хауызыңызда бiр ғұсыл қылсам,—дедi,
Ғұсыл қылып көңiлiм тынсам,—дедi,
Ғұсыл етiп пәк болып алғаннан соң,
Атамның тақтына мiнсем,—дедi.
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Жiгiттiң ахуалын көрдiм,—дейдi,
Мен дағы оның дертiн бiлдiм,—дейдi.
—Ей, жаным, бұл судан фарық бол [деп],
Жiгiтке көп насихат қылдым,—дейдi.

1210

Ей, жаным, бұл судан фарық бол,
Көп надамат шегерсiң, айтқаным сол.
Аждаһалар жұтады десем дағы,
Сөзiмдi һешбiр бауар қылмады ол.
Жiгiттi зар паришан көрдiм,—дейдi,
Көңiлiндегi зар сырын бiлдiм,—дейдi.
Ендi обал-жазығың өзiңе,—деп,
Шаһзадаға рұқсат бердiм,—дейдi.

1220

Шаһзада орнынан тұрды барып,
Шайхының қуанғаннан қолын алып.
Хауыздың келiп тұрдық кенерiне,
Тамаша қылып тұрды мұнша халық.
Жуанның тамашамен өнерiне,
Хауыздың келiп едiк кенерiне.
Үстiндегi киiмiн тастамаққа
Шаһзада пиғыл ұрды кемерiне.
Киiмiнiң бәрiн де шешiп алды,
Қарнына пота белбеу орай салды.
Паришан мұны көрген жанның бәрi,
Хауыздың басына кеп даярланды.

1230

Насихат тағы да айттым:—Сөзiмдi ұқ,
Сөзiмдi естiп отыр жиылған көп.
Паришан қасiреттен құтылмассың,
Ғұмырдың өткенiнше саргардан боп.
Қасымда зар жылады көрген адам,
Машақатын бәрiн де айттым тамам.
«Бұл хауыз бiр дария» десем дағы,
Ғашықтығын айтады онан жаман.
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Насихат құлаққа алмай менiң сөзiм,
Хауыздан айырмайды екi көзiн.
Бiздермен уағда қып хош айтысып,
Ол хикмет дариясына салды өзiн.
Бiз қалдық су басында тамаша қып,
Жолығар бәлекетке әлдене ғып.
Шаһзада суға сүңгiп кетiп едi,
Бейшара не көредi судан шығып.
Судан басын шығарды шаһизада,
Бау-бақша көрiнедi айдалада.
Бұлбұл құстар сайраған гүл-гүлiстан,
Көзiне көрiнгенi әлденеме.

1250

Бiр тау тұр дүниенi орап алған,
Шаһзада тауды көрiп қайран қалған.
Аспанға басы жеткен тау екен деп,
Сол тауға тамаша қып назар салған.
Жүредi тауға таман қайран қалып,
Тау басына шығайын деп ендi барып.
Жалаңаш келе жатыр шаһизада,
Киiмiнiң бәрi де анда қалып.

1260

Тауға таман келедi шаһизада,
Ешбiр қарар қылмайды бiр арада.
Бесiнде бiр кенерге келiп едi,
Ақшамғаше жүредi тауға және.
Сонда да жете алмайды тауға тiптi,
Жаһанды зұлмат қаптап қараңғы еттi.
Сададан қауiп етiп дамыл алмай,
Жарым түнде ол тауға келiп жеттi.
Шаһзада тауға жетiп шүкiр қылды,
Отырып төңiрекке назар салды.
Көзiне шаһзаданың от көрiнiп,
Адам жаққан от па деп пiкiр қылды.
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1270

«Адам болса барайын отқа таман,
От жаққан бұл арада неткен адам.
Бастан-аяқ дертiмдi тамам қылып,
Бiр миқдар киiм болса сұрап алам».
Сөйтiп отқа келедi шаһизада,
От жаққан екi зәңгi ол арада.
Қолында өткiр алмас қылышы бар,
Адамқор екеуi де жүзiқара.

1280

Жақындап шаһизада отқа келдi,
Ағаштың жапырағындай тiтiредi.
Ылажсыз, амалы жоқ зорға келiп,
Отырған зәңгiлерге сәлем бердi.
Зәңгiлер шаһзаданы көредi ендi,
Жейтiн аңы екенiн бiледi ендi.
Ертеден ынтызар болған аңымыз деп,
Отырғыл деп ишарат қылады ендi.
Ылажсыз отырады нашар болып,
Қайғы мен қасiретке iшi толып.
Шайхының насихатын алмағанға
Пұшайман отырады ғапыл болып.

—Әммеше пайда не бұған мысал бiр нақыл айтұрлар кiм.
Хикаят:
Iлгерi заманда бiр көл бар едi. Ол көлдiң iшiнде бiр балықлар
мекен қылған. Күн-түн анда жүрерлер едi. Бiр жыл аспаннан
жаңбыр жаумады, ол көлде су бiтiп, аз болмаққа бастады. Сөйтесөйте көлдiң суы зияда аз болды.
Әмма көлде отан тұтқан үш балықтың бiрi айтты:—Әй,
қардаштар, көрермiз бұл ұлық көлдiң суы азайды. Бiр күн бұ
көлде су аз қалып, саядылар балық аулап, бiздi тұтпаққа бастар. Ол заман ақыл таппақ күш болар, бiр-бiрiмiзге жауап берер
қиын болар. Ол саяд дағы бiздердi үйiне пенде етiп дүнияға келмегендей қылып, ұжудымызды пара-пара қылса керек. Ендi бiр
ақыл жасамақ лазым-дүр.
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Және де ол екi балық оған жауап бердiлер:—Кiм саған
мәжнүндiк пайда болмыш,—дедi.—Мұнда мұнша заманнан
берi саядылар ау құрған емес. Уа бұ көлдiң бойына бiр адам
келген емес. Мұнда саядының iсi не?! Уа әгар келсе қамымыз
не,—деп жүре бердi. Әмма балықтың бiрi және айтты:—Рас,
бұл көлде саядының iсi жоқ, ләкин келер болса, ол заман бiр
айла қылармыз,—деп жүре бердi. Хош, ендi ол бiр балық дахи
барып өзiнi жасыратын бiр жер пайда етiп сиынды.
Накаһ бiр уақыт ол көлдiң суы таусылды. Бiр күн саядылар
ол көлге ау салды. Чон ол балықтар ол халдi көрдiлер. Әуелгi
балық мұнша заманнан берi қатер қылған жерiне барып жасырынды. Ол саяд келгенiнде бiр жердi пайда еттiрем деген балық
мың бәлаун айла[мен] өзiн бiр тарапқа атып, мың бәлаун бiрлә
саядының қолынан құтылды. Әмма ол ғапыл балық чон бұ халдi көрiп нашар болып, қазаға ырза деп аушының қолына түстi.
Ол екiсi құтылды.
Хош, назымға келелiм.

1290

Шаһзада соған ұқсап ғапыл болды,
Қазаға риза, бәлеге сабыр қылды.
Кiрiптар, құтылуға шарасы жоқ,
Құл жүрiп дүниядан мойын солды.
Зәңгiнiң бiрi айтты мұны көрiп,
—Кез болды несiбiме өзi келiп.
Кәуап қылып мен жейiн бұл адамды,
Тауып ал несiбеңдi сен де тұрып.

1300

Зәңгi хұнхар бiреуi сонда тұрып,
Қолына қылыш алды нағыра ұрып:
—Әй, не сенiң айтқан сөзiң,
Мен мұнан құр қалам ба бiрге жүрiп?
Қылыш алып тұрады айғай сала-ақ,
Менiң де ризығым бiрге талап.
Қылышпен пара-пара қылайын деп,
Зәңгi хұнхар ұмтылды бұған қарап.
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Бiреуi де ұмтылды оған қарап,
Ұмтылды қолына қылыш ала-ақ.
«Бар ендi несiбеңдi тауып ал»,—деп,
Қылышпен ұра бердi бара сала-ақ.

1310

Екеуi қылыштасып ұрысады,
Сарылып айдаһардай жұлысады.
Оңды-солдан лақтыр[ып] қылыш сiлтеп,
Жың етiп бiр-бiрiне тұрысады.
Қылышпен бiрiн-бiрi шапты дейдi,
Денесiнен қаны судай ақты дейдi.
Бiрiн-бiрi қылышпен тураған соң,
Жан берiп екеуi де жатты дейдi.

1320

Шаһзада мұны көрiп шүкiр қылды,
Зәңгiлердiң аузынан халас болды.
Халас болып шаттанып шаһизада,
Ол кеше сол арада қарар қылды.
Зәңгiлердiң киiмiн киiп алды,
Зияда битап едi, ұйықтап қалды.
Ұйықтап қалса, таң атып қалған екен.
Көзiн ашып жан-жаққа назар салды.
Шаһзада назар салып отырады,
Шәрiнен зәңгiлердiң құтылады.
Сабах садық раушан болғанынша
Азырақ қарар қылып тоқырады.

1330

Бар едi зәңгiлердiң қатындары,
Кешiгiп келмей қалды қожалары.
«Не бәлеге жолығып кешiктi екен,
Екеуi едi бұл таудың қасқырлары».
Сүйдеп екi қатын да тұрып кеткен,
Қасына шаһзаданың келiп жеткен.
Бұрыннан қатындар да бiлушi едi,
Бұл тауды екi зәңгi мекен еткен.

хикаят дастан хатымтай

1340

Көредi шаһзаданы екi қатын,
Аузына алып зәңгiнiң пасық атын.
Қанға қарық мұнарадай құлап жатыр,
Бұл тәрiздi көредi келiп жақын.
Қожасын екi қатын көрдi дейдi,
Бетiн жыртып, шаштарын жұлды дейдi.
—Қожамызды өлтiрдi бұл набiкар,
Бiзде қатыл етермiз оны,—дейдi.
Қатынның бiрi айтты ендi сонда:
—Ей, надан, менiң айтқан сөзiм тыңда.
Сенiң ерiңдi өлтiрсе не қам жейсiң,
Бұл жiгiттiң өзi бiр палуанзада.

1350

Ей, надан, сен бiлмейсiң, не сөйлейсiң,
Сенiң ерiңдi өлтiрсе не қам жейсiң.
Тiптi, сiрә, ынсабың жоқ па сенiң,
Бұл жiгiттен кегiмдi алам дейсiң.
Сенiң ерiңдi өлтiрсе несi кетер,
Өлтiрем деп таласпа құры бекер.
Үш-төрт бала үйiмде жетiм қалды,
Жетiм қалған балаға қызмет етер.

1360

Ол бiр қатын айтады:—Ей, набiкар,
Жетiм қалса балаңның несi кетер?
Тiрi саған қатылымды берем бе?—деп,
Сол жерде екi қатын ұрыс етер.
Оянды шаһизада ашып көзiн,
Қатындардың қасында көрдi өзiн.
Қылыштасып, ұрысып жүр екi қатын,
Бiрi-бiрiнiң жаратпай айтқан сөзiн.
Көздерiн шаһизада ашты дейдi,
Көрген соң есi кетiп састы дейдi.
Бұл жерде тұрсам менi өлтiрер деп,
Бет түзеп бiр атырапқа қашты дейдi.

63

хикаялық дастандар

64

1370

Ышқынып шаһизада қашты дейдi,
Екi қатын артынан түстi дейдi.
Шаһзада медет тiлеп келе жатса,
Алдынан бiр арыстан шықты дейдi.
Шаһзада оны көрiп састы дейдi,
Арыстан көрiп аузын ашты дейдi.
Ол арыстан құйрығын иiп алып,
Топырақты ауаға шашты дейдi.

1380

Тоқтаса өлтiредi қатын келiп,
Арыстаннан қорқады тағы көрiп.
Пұшайман боп жанынан үмiт үздi,
Шайхының насихаты көңiлiне енiп.
Жетедi шаһзадаға қатын келiп,
Арыстан назар қылды мұны көрiп.
Қолындағы қылышын көргеннен соң,
Ұмтылды қатындарға дұшпан бiлiп.
Қатынның бiреуiне атылады,
Жалтарып бiр жағынан құтылады.
Арыстанның атылған жердiң тасы,
Ауаға ұшты бұрқырап топырағы.

1390

Қатындар азар құтылған есi кетiп,
Тиғменен бiр салды ендi жетiп.
Арыстан ақырады жаралы боп,
Арқасынан кетiптi қылыш өтiп.
Қатынды паралады сол арада,
Бiр қатынға ұмтылды тағы және.
Ол дағы қылышпенен бiр салғанда,
Арыстанға түсiрдi тағы жара.

1400

Көрiнiп арыстанның шыбын жаны,
Ашуменен паралайды оны дағы.
Арыстанның жарасы зияда боп,
Жан тәсiлiм қылады өзi тағы.
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Шаһзада сәждеде шүкiр еттi дейдi,
Үш бәледен құтылдым дептi дейдi.
Бұлардан құтылғанға шүкiрлiк қып,
Бiр тарапты бет алып кеттi дейдi.
Тоқтамай шаһзада бiр араға,
Жолда неше жолығып миуаларға.
Көрiнген миуалардан жедi дағы,
Захмат шегiп тоқтамай жүрдi және.

1410

Ол күнi жүрдi тоқтамай шаһизада,
Намазшамда жетедi бiр араға.
Ол кеше сол арада дамыл алып,
Сабах садық атқан соң жүрдi және.
Шаһзада келе жатып тауды көрдi,
Бәледен құтылдым деп шүкiр қылды.
Көрiнген сол тауға тұғры келiп,
Iшiне не де болса келiп кiрдi.

1420

Шаһзада тау iшiне кiредi ендi,
Машақатпен аралап жүредi ендi.
Бiразырақ iлгерi жүрiп едi,
Жетi басты жалмауыз көредi ендi.
Бейшара үмiт үздi шыбын жаннан,
Айдаһар тартайын деп демiн салған.
Демiмен аузына келтiре алмай,
Аузынан бiр от шығып қаһарланған.
Тау-тастан бәрi жанды от тұтасып,
Құтылады шаһзада ендi қашып.
Ол тау-тас қап-қара боп жанғаннан соң,
Айдаһар о да жанды қара басып.

1430

Шат болып шаһзада жүрiп кеттi дейдi,
Бiр жақсы жай табылса дептi дейдi.
Күн батқанша көп мәнзил жер алады,
Намазшамда бiр жерге жеттi дейдi.
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Жалғыздық еске түсiп жылайды ендi,
Көздiң жасын көл қылып бұлайды ендi.
Ата-ана, ел-жұрты еске түсiп,
Не де болса [сол жерде] қарар қылды.

1440

Жатады қарар қылып сол қияда,
Машақат ойына алып шаһизада,
Азырақ таңға жақын жүрiп едi,
Бiр әтеш үнi келдi тағы және.
Шаһзада сол жүргеннен жүрiп кеттi,
Таң атқанша бiрталай уақыт өттi.
Таң атқанша асығып жүрiп едi,
Бақшаға жаннат мысал келiп жеттi.
Бiр гүлiстан бақ шарбақ болды заһир,
Шаһизада бейшара бұл бiр пақыр.
Шекер мысал ғажайып миуалары,
Бақшаға шаһизада келедi ақыр.

1450

Iшiне ол бақтың кiрдi барып,
Жан-жаққа шақырады көзiн салып.
Келген-кеткен еш адам болмаған соң,
Миуадан асай бердi аузына алып.
Жаңадан тiрiледi шаһизада,
Құлағына бiр әуез келедi және.
—Миуаларды жегендi тұтыңыз,—деп,
Бiр адам келе жатыр айғай сала.

1460

Төңiрекке қарайды шаһизада,
Аузындағы миуасын қоя сала.
Менен басқа кiм бар деп тұрғанында,
Қорқады бiр адамды көре сала.
Көрген соң бұл адамды тұрды дейдi,
Қолында ағашы бар көрдi дейдi.
Бейшара шаһзаданы көз аштырмай,
Бiр-екi ағашпенен ұрды дейдi.
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Және айтты:—Бейәдеп, харамзада,
Мен мұны мехнат шегiп, қылдым қала.
Қуат-күшiм сарп қылып бағып жүрсем,
Сиырша асай бердiң келе сала.

1470

Далада жүре алмайтын қорқақпысың,
Бойыңда ынсабың жоқ тентекпiсiң?
Есекше баққа кiрiп харап еттiң,
Болмаса менiменен ортақпысың?
Бағбан бiраз ұрысып болады ендi,
Көңiлiне қайғы-азар бередi ендi.
Шаһзада болса ендi ғарiп,
Сөйлейтiн бұған кезек келедi ендi.

1480

—Бейкүнә мен ғарiптi ұрдың неге,
Мен дағы бағыңызға келдiм жаңа.
Амандық бiразырақ бере тұрып,
Бағбан, менi де бiр сөйлет-сәна.
—Ай, ата, менiң айтқан сөзiм тыңда,
Мен дағы бiр хикметпен келдiм мұнда.
Ұрдың, ұрыстың жетерлiк азарладың,
Менiң де дастанымнан сауал сұра.
Неше түрлi бәлелер көрдiм,—дейдi,
Бет алып бiр тарапқа жүрдiм,—дейдi.
Айдаһар мен зәңгiден құтылған соң,
Кез болып бағыңызға кiрдiм,—дейдi.

1490

Қуандым бұл бақты көргеннен соң,
Халас болдым, iшiне кiргеннен соң.
Төгiлген миуалардан бiраз жедiм,
Сұрайтұғын еш адам болмаған соң.
Сөзiн естiп тыңдады пiрдiң өзi,
Хош келдi шаһзаданың айтқан сөзi.
Мехнатын шаһзаданың естiген соң,
Қимайды ендi ұрысуға пiрдiң көзi.
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1500

Бағбан мұны естiп есiркедi,
—Көп мехнат көрiпсiң,—деп қайран болды.
Неше түрлi бәлелерге жолықтың?—деп,
Машақатын бастан сұрайды ендi.
—Машақатым қылайын сiзге баян,
Көрген бәле, мехнат өзiме аян.
Әгар менiң мың аузым болса дағы,
Халiм келiп айта алман бәрiн тамам.
Бабылда падишаның баласы едiм,
Көзiнiң ағы менен қарасы едiм.
Құданың ғажап хикмет ирадасымен
Мұнда кеп бағбаннан таяқ жедiм.

1510

Қазаға риза, бәлеге сабыр қылды,
Тезiне төмен қарап басын идi.
Ендi менiң қолымнан не келер,—деп,
Мұңайып шаһизада хамұш болды.
Бағбан мұның сырын естiп бiлдi,
Халiне шаһзаданың iшi күйдi.
—Ол бәледен құтылдың, шүкiр қыл,—деп,
Ғарiп көңiлiн аулап дұға қылды.

1520

Ол қауiп-қатерден кеттiң,—дейдi,
Саламат бұл жайларға жеттiң,—дейдi.
Харамилер қолынан халас болдың,
Жар болып өзi саған бақытың,—дедi.
Қам жеме ендi келдiң, балам,—дейдi,
Бiр тарапы мағмұр адам,—дейдi.
Жол тауып келе алмайды бұл араға,
Қауiп жоқ зәңгiлерден саған,—дейдi.
Қауiп жоқ зәңгiлерден ендi, балам,
Бiр хүкiм тылсым қылған жолың тамам.
Сен дағы һеш жаққа кете алмайсың,
Мағынасын бұл мақамның қылдым баян.
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1530

Неше түрлi захмат көрдiң,—дейдi,
Сабыр қыл, бұл мақамға келдiң,—дейдi.
Бұл бақтың боласың қызметiнде,
Мен де бiр ақсақалды болдым,—дейдi.
Өзiң көрген таулардың арғы жағы,
Мысалы жоқ бiр қалаға шаһар бағы.
Шаһардың iшi толы көңiл ашар,
Дүниеде теңдесi жоқ қыздары бар.

1540

Падиша қыз жатады тақтысына,
Түнде халық салады аш құсына.
Бiр жiгiт қақпасында түнде жатса,
Қай қыздың кез болады бақтысына.
Таңертең қыздар тұрар өз орнынан,
Қызды көрсе таниды бұрымынан.
Күнде бiр қыз ашады дарбазаны,
Өздерi дәстүр қылған бұрынынан.
Бiр жiгiттi дарбазадан тауып алар,
Жетелеп қолдарынан алып барар.
Бiрiсiнде ғейiш-ғишрат қылғаннан соң,
Қыздан жiгiт айырылып ғарiп болар.

1550

Мұны дәстүр өздерi рәсiм қылған,
Ол жерге жоламайды мұны бiлген.
Неше жылдай саргардан машақатта,
Диуана [боп] құр жүрер дүниеден.
Ол шаһардың мен сырын айттым, балам,
Машақатын қалдырмай қылдым тамам.
Саргардан боп бәлеге жолығарсың,
Ол айтқанға көңiлiңдi қылсаң алаң.

1560

Бағбан қыздың жайын баян қылды,
Шаһзада өсиетiн қабыл көрдi.
Түрегелiп қолын алды бағбанның,
Өзiне ықыласымен пәдар бiлдi.
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Бұ дағы «балам» дедi мұны көрiп,
Бұ да қызмет қылады iшi ерiп.
Нығметтер жидырып үйретедi,
Ө деп, бұ деп қызметтен тәлiм берiп.
Бiреуi ұғыл, бiреуi ата дептi,
Көңiлiнен бiразырақ қайғы кеттi.
Жаннат мысал гүлiстанды аралап,
Пiрменен бiрге жүрiп тамаша еттi.

1570

Уәлхасыл, шаһизада бұл мақамда,
Ақшамғаше ғишрат қылған анда.
—Жәннат мысал мақамда ирам әйла,
Әй, ұғыл, бұ ағаштар саясында.
Мен шаһарға барайын ендi, балам,
Бұл мақамның жайларын қылдым тамам.
Мен де, балам, келермiн таң атқан соң,
Бұ сифада жата бер болмай алаң.

1580

Пiр дағы «қош, балам» деп кеттi дейдi,
Түн ортасы мезгiлi өттi дейдi.
Шаһардың қақпасына жетейiн деп,
Көңiлiне шаһзада кептi дейдi:
—Ол пiрдiң тыңламай-ақ насихатын,
Басыма уқұбаттар келдi жақын.
Дарбазаның түбiнде бiр жатайын,
Бақытыма кез болады қайсы қатын.
Тұрады шаһзада:—Барайын,—деп,
Бiрiсiне ғейiш-ғишрат қылайын,—деп.
Бiр жолы қызық көрейiн не де болса,
Соңғысын және тағы көрейiн,—деп.

1590

Орнынан шаһизада тұрды дейдi,
Шаһардың жолын тауып жүрдi дейдi.
Бiр ғажайып қала-дүр буружы бар,
Қапуларын бәнд еткен көрдi дейдi.
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Дарбазасы берiк екен келдi көрiп,
Бiразырақ жатады ұйқы келiп.
Ұйқысынан оянса шаһизада,
Күн шығып қалған екен раушан болып.

1600

Өңшең қыздар жанынан тұрады ендi,
Бiр-бiрiне разы болады ендi.
Ол күнi патша қызы кезегi екен,
Аузына дарбазаның келедi ендi.
Бұйырып дарбазаны ашты дейдi,
Патша қызы iлгерi басты дейдi.
Назар қып шаһзаданы бiр көргеннен,
Қыз көрiп қайран болып масты дейдi.
Қыздар кеп атырабын орап алды,
Патша қызы болып қайран қалды.
Шаһзада әдеппен тұра келiп,
Мойнын бұрып бұ дағы назар салды.

1610

Қыздар келдi қасына шаһзаданың:
—Әй, жуан, жары болды бақытың сенiң.
Менi бiлсең, бұлардың патшасымын,
Сенi маған кез қылды бақытым менiң.
Сүйдеп келiп қолынан тұтты дейдi,
Шаһзаданың көңiлi де кеттi дейдi.
Ғажайып неше түрлi мұнақышты
Бiр гүлiстан сарайға елiттi дейдi.

1620

Мұны көрген адам хошы кетер,
Шаһзада мұрадына қашан жетер.
Iшi сондай шаһардың қызықтығы,
Әр түрлi бұлбұл құстар паруаз етер.
Қуанып бұл жайларға келдiм нағып,
Отырды жан-жағына ендi бағып.
Бұрын көрген машақат-қасiреттерiн
Баян қылып айтады қызға жағып.
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Бiр үйге шаһзаданы кiргiздi ендi,
Көңiлiн шаһзаданың тұрғызды ендi.
Басқа қыздар алдында қызмет қылып,
Алтын тақтың үстiне мiнгiздi ендi.

1630

Қыздар келдi алдына тамақ алып,
Патша қыз отырады қайран қалып.
Тамақ жеп дастарханды жиғаннан соң,
Шаһзаданың мойнына қолын салып.
Қол бағлап қыздар қызмет еттi дейдi,
Шаһзада бұл нәубетке жеттi дейдi.
Қыздардың бәрiне де изн берiп,
Перi сипат ол қыздар кеттi дейдi.

1640

Бұл үйде шаһзада мен бану қалды,
Шаһзада қызды көрiп назар салды.
Оңаша үйде екеуi болғаннан соң,
Қыздың ол мойнына қолын салды.
Қалай болып жатса да үй оңаша,
Екеуi сүйiседi мұрадынша.
Бiр-бiрiнiң мойнына қолын салып,
Көңiлiнiң қалай қылып сұрауынша.
Сүйiсiп бiрiн-бiрi қарық қылды,
Шаһзада жатайын деп ирақ қылды.
«Сұлтаным, амандық» деп қыз жалынды,
Шаһзада ана жерiн талап қылды.

1650

—Неше қиын машақат шектiм,—дейдi,
Һәрбiр қатер жерлерден кештiм,—дейдi.
Дәрмен[с����������������������������
i���������������������������
з] бағырым чон ғарiп болып,
Қазiр кеп уисалыңа жеттiм,—дейдi.
Қыздан жiгiт айырмас екi көзiн,
Жiгiттiң қыз естiп айтқан сөзiн.
Бұлбұл кәби наз қылып «сұлтаным» деп,
Сопылыққа салады ендi өзiн.
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1660

—Садақа сенен кетсiн уисалымыз,
Қырық күн әдет қылған уағдамыз.
Парһизкарлық қыласың оған дейiн,
Қырық күннен соң болады мұрадымыз.
Асықпа оған дейiн, сабыр сақта,
Менiң айтқан сөзiмдi қабыл әйла.
Асыққан мұрадына жетпейтұғын,
Қыз жалынып айтады ендi сонда.
Ұмтылып шаһзадаға өнер бiтер,
Қыз айтады:—Асықпа құр бекер.
Әншейiн ғейiш-ғишрат зауық қылайық,
Жақындап қырық күн деген әлi-ақ өтер.

1670

Талапкер шаһизада ендi дейдi,
Уисалынан басқаға көндi дейдi.
Ол қызға шаһзаданың ғашықтығы
Күннен-күнге зияда болды дейдi.
Уисалын жалынса да берер емес,
Уисалын сұрағанға көнер емес.
Уисалына келгенде жанаспайды,
Байқады шаһизада, болар емес.

1680

Қыз тоқтатты уисалын ендi бермей,
Жалынған шаһзаданың сөзiне ермей.
Уисалын бермеген соң кеше-күндiз,
Жатады шаһизада ұйқы көрмей.
Шаһзада айтады ендi тұрып,
Қызға қарап айтады мойнын бұрып.
—Әгар бүгiн жетпесем мұрадыма,
Өлермiн,—деп айтады хитап қылып.
—Сұлтаным, амандық бер маған,—дейдi,
Бiраз күн сабыр қылдың тамам,—дейдi.
Ендi бiраз тағы да сабыр қылсаң,
Захматтан кетерсiң аман,—дейдi.
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1690

Шаһзада үй дегенге болар емес,
Қыздың айтқан сөзiне көнер емес.
Нашар болып итағат көрсетедi,
Құтылмаққа шамасы келер емес.
Қыз айтты шаһзадаға сонда тұрып:
—Азырақ шыдамадың сабыр қылып,
Жетерсiң зауық қылып мұрадыңа,
Сол хауызға барып кел, ғұсыл қылып.

1700

Бұл қыздан жылы жауап көрдi дейдi,
Жығылып аяғына ендi дейдi.
—Сұлтаным, мен ғарiптi шат қылдың,—деп,
Хауыздың кенерiне келдi дейдi.
Ол хауыз келiп көрсе моуж ұрған,
Басына шаһизада келiп тұрған.
—Киiмдерiн шешiңдер үстiнен,—деп,
Қыз сонда жариаларға бұйрық қылған.
Хауызға жариалар да жеттi дейдi,
Үстiнен киiмдерiн шештi дейдi.
Баяд кәби баданы әшкере боп,
Патша қызы тамаша еттi дейдi.

1710

Бағда миянына пота байлап,
Түседi шаһизада суға бойлап.
—Әпендiм, хауызға түс, көрелiк,—деп,
Қыздар күлiп айтады түбiн ойлап.
Қуантып қыз айтады хитап қылып:
—Қайтып кел, шаһизада, ғұсыл қылып.
Ғұмырымызды бiр жерде кешiрелiк,
Ғейiш-ғишрат қылалық дәурен сүрiп.

1720

Үшбу сөз құлағына жақты дейдi,
Көңiлi шаһзаданың шат-ды дейдi.
Қыздың айтқан сөзiне маст болып,
Өзiн-өзi хауызға атты дейдi.
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Шаһзада суға түсiп батты дейдi,
Қыздар күлiп тамаша еттi дейдi.
Алақан бiр-бiрiне шапалақтап,
Дертмене дүниеден ол шектi дейдi.
Шаһзада сүңгiп кеттi суға түсiп,
Басын судан шығарды көзiн ашып.
Назар қылса, баяғы жамағаттар
Тарқамай отыр екен жиылысып.

1730

Бiр сүңгiп шаһзада судан шықты,
Шайхыға бақшадағы көзi түстi.
Әлгi көрген қыздың бiрi де жоқ,
Қиял деп көңiлiне алды мұндай iстi.
Киiмдерiн киiндi шаһизада,
Көздерiнен қан ағып рауана.
Халiнен шаһзаданың сауал қылдық:
—Не хикметке жолықтың бұл арада?

1740

—Сұлтаным, мен түскелi қанша болды?
Бұл дүние бiр қиял,—деп зар еңiредi.
Мен айттым:—Бiр минуттың миқдарындай,
Аһ ұрып бiр тарапқа жүре бердi.
Биабанның мағынасы осы, тыңда,
Осындай iстер көрген шаһизада.
Киiкпенен дауами жолдас болып,
Неше жылдар жүредi биабанда.
Хауызға ұқсар дүниеге келiп-кетпек,
Бiр минут мықдарындай дүние өтпек.
Ақылы бар адамдар байқамай ма,
Бұл дүние баршаға бiр түпке жетпек.

1750

Ахуалы шаһзаданың осы болды,
Елден қашты, хайуандар досы болды.
Дауами биабанда жүредi деп,
Шайхы сөзiн түгесiп хамұш болды.
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Шайхының сөзi тамам болғаны
Хатымтай бұл кәлимдi тыңдап алды,
Iсiне дүниенiң қайран қалды.
Қызбенен ғейiш-ғишрат қыламын деп,
Бейшара шаһизада ғапыл қалды.

1760

Шайхы айтты:—Иә, ұғыл, сөзiм тыңда,
Кiсiге қайыр қылсаң рия қылма.
Көңiлiнде зәрра қадар рия болса,
Өзiңе пайдасы жоқ әр кез анда.
Не iс қылсаң қыласың Алла үшiн,
Зәрра қадар нәрсеге келсе күшiң.
Мақшарда пайдасы жоқ, бәлки зарар,
Риялыққа кетпесiн қылған iсiң.
Жәнид әл-Жәнид дегенге қайыр қылдың,
Өзiңдi сақилыққа заһир бiлдiң.
Бұл малды кiм бердi деп ойламадың,
Қаст етiп өз жаныңа жәбiр қылдың.

1770

Мұнша мал қазынаға салдың,—дейдi,
Бiр қыздан және хабар алдың,—дейдi.
Дүниеде мендей сақи жан бар ма деп,
Өзiңдi ғұрұрлыққа салдың,—дейдi.
Өзiңдi сонша сақи көрдiң,—дейдi,
Сақи қыз падишаға келдiң,—дейдi.
Ол қызды жұфұтлыққа қабыл әйла,
Мен оны саған һиммат қылдым,—дейдi.

1780

О дағы риза болар саған келiп,
Шайхы қол көтердi дұға қылып.
Бұл жайға келгенiнше әлм шектiң,
Дүниеде неше түрлi захмат көрiп.
Ендi жүрсең барарсың Бадахшанға,
Жолында жолығарсың биабанға.
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Дүниеде есiнен тастамасын,
Қолың тұтып сәлем айт барсаң анда.
Хатым тұрып шайхының қолын өптi,
—Мұрадым толып жатыр менiң,—дептi.
Шайхымен ары-берi қош айтысып,
Бадахшан тарапына жүрiп кеттi.

1790

Хатымтай:—Көп машақат шектiм,—дедi,
Шайхыдан хабар естiп кеттiм,—дедi.
О дағы бiр алысқа жұмсамады,
Iздеген мұрадыма жеттiм,—дедi.
Бiледi көптi көрген асыл жайын,
Қисса оқып сiздерге қылдым дайын.
Шайхымен амандасып жүрiп кеттi
Бадахшан тарапына Хатымтайың.

1800

Хатымтай соны ойлап жүрiп кеттi,
Арада неше мәнзил күндер өттi.
Күндiз-түнi жол жүрiп дамыл алмай,
Шаһзада жүрген жерге келiп жеттi.
Хатымтай мұны көрдi қайран қалып,
Жүр екен шаһизада зiкiр салып.
Өзi де сәлем берiп халiн сұрап,
Және шайхы сәлемiн айтты барып.
Айырылып және жүрдi шаһзададан,
Азырақ пiкiр ойлап дүниеден.
Бiрнеше күн жол жүрiп ақыр бiр күн
Бiр қалға көрiнедi Бадахшаннан.

1810

Көрген соң қуанады Бадахшанды,
Жолда жүрiп қиналған ғарiп жан-ды.
Өзi шаршап зияда битап едi,
Бiр азырақ бiр жерде дамыл алды.
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Тағы жүрдi орнынан тұрып дейдi,
Ескiшеге қарата жүрiп дейдi.
«Биабанның ахуалынан хабар берiп,
Оның сырын да алармын бiлiп»,—дейдi.

1820

Ескiшеге келдi де бердi сәлем,
Сәлемнен соң амандық қылды кәлим.
—Хош келдiң, иә, Хатымтай, сафа келдiң,
Бұ жолдың машақатын көрдiң тамам.
Мархаба, аман-есен келдiң,—дейдi,
Машақатқа мен себеп болдым,—дейдi.
Иншалла, жеттiң бе мұрадыңа,
Жолда қанша мехнаттар көрдiң,—дейдi.
Хатым айтты:—Иә, кiсi, тыңда сөзiм,
Машақаттар көп көрдi менiң көзiм.
Көргенiмдi айтуға ниһаят жоқ,
Мен кеткелi қандайсың сенiң өзiң?

1830

—Сен кеткелi паришан болдым,—дейдi,
Машақатын көп көрдiң жолдың,—дейдi.
Ренжiттiм алысқа бекер сiлтеп,
Жүрмегiңе мен себеп болдым,—дейдi.
Сен кеткен соң өкiндiм пұшайман боп,
Артыңнан көп жер қудым қамыңды жеп.
Сен кеткелi гөриан қайғыдамын,
Мұнда бекер сырымды айтпадым деп.

1840

Ол күндер қайғыменен өттi,—дейдi,
Қайғымен өлер едiм,—дептi дейдi.
Бихамдулла, саламат көргiздi,—деп,
Түрегеп көздерiнен өптi дейдi.
Хатымтай да ол ерге iшi ерiп,
Ғажайыптар көп көрдiм сапар жүрiп.
Ахуалы меңземес һеш нәрсеге,
Биабаннан бастармын хабар берiп.
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Хатымтайға айтады:—Мейман бол үйге жүрiп,
Машақаттар көп көрдiң түзде жүрiп.
Бендеңiздiң мүшкүлiн кешеде қыл,
Биабан ахуалынан хабар берiп.

1850

Түрегелiп дүкенiн жапты барып,
Хатымтайды келедi үйiне алып.
Көһ Қаптан күн батып зұлмат қаптап,
Жаһан жүзi қараңғы көз байланып.
Неше түрлi тағамдар даяр еттi,
Хатымтай шәрбат iшiп, тағам жептi.
Дастархан жиғаннан соң дұға қылып,
Биабан ахуалынан сауал еттi.

Биабанның ахуалын есiткенi

1860

—Киiкпен жолдас болып жүргенiнен,
Биабанда саргардан болғанынан,
Халас қыл мүшкүлiмнен хабар берiп,
Ол жiгiттiң машақат көргенiнен.
Хатымтай сөз бастауға ыңғайланды,
Ескiше құлақ салып тыңдайды ендi.
Шаһзада ахуалын естiгенше,
Көңiлiн олай-бұлай бұрмайды ендi.
Хатымтай сөз бастайды бастан-аяқ,
Ескiше отырады салып құлақ.
Адамдардан қашады, аңмен жолдас,
Ел-жұртынан айырылып жүрген саяқ.

1870

Өзiнiң биабанға барғанынан,
Биабанның арманда қалғанынан.
Биабан тағы сiлтеп Хорасанға,
Шайхыдан дәлел хабар алғанынан.
Шаһзада хабар естiп кеткендерiн,
Суға түсiп машақат шеккендерiн.
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Баршасын бiр-бiр айтып баян қылды,
Шайхыға келiп қызмет еткендерiн.

1880

Хауызға келiп басын сұққандарын,
Iшiне бiр-ақ сүңгiп шыққандарын.
Хауызға басын сұғып шыққанынша,
Арада бiр минуттай өткендерiн.
Бұл жауапты естiп Хатымтайдан,
Ахуалын естiп болды қайран.
Ғажайыптар көрiптi машақат деп,
Өзiнiкiн ұмытты дүниеден.
Хатым айтты:—Ей, дертменде дүниеде,
Дүние сарайына келсе бенде.
Мүптала дерт шекпеген адам болмас,
Өзiң дағы дерттiсiң қияс қылма.

1890

Кiмде-кiм дүниеге ендi,—дейдi,
Амалсыз машақаттар көрдi,—дейдi.
Мұнша жылдар машақат ахуалым,
Басыма уқұбаттар келдi,—дейдi.
Уәлаятымнан ауара түстiм,—дейдi,
Бұ жиһан сарайларын кештiм,—дейдi.
Дертсiз адам жоқ екен дүниеде,
Мен дағы бiрталайды есiттiм,—дейдi.

1900

Тәж-тағын тәрiк қылған шаһизада,
Зiкiр салып жүредi биабанда.
Ахуалыңды баян қыл ендi маған,
Жүретұғын жолым көп тағы және.
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Ескiше айтты:—Иә, Хатым, сөзiм тыңда,
Атамыз бай кiсi едi заманында.
Мысырдың шаһарында отан қылдық,
Малының бiлмеушi едi қисабын да.
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Не қадар базарқандар келер едi,
Алдында қызметкердей тұрар едi.
Бiр нәрсеге мұқтаж болып келсе,
Сұрап келген нәрсесiн берер едi.

1910

Тыңдатып алып отыр Хатымтайға,
Ортақтары бар едi қайсы жайда.
Мысырда бар едi дүкендерi,
Менiң де ғұмырым хош ғишраттарда.
Мал қанша хараж қылсам жетер едi,
Күнде қызық ғишратпен өтер едi.
Көңiлiм не тiлесе соны қылып,
Ғұмырым зауықпенен кетер едi.

1920

Ақшаға жаным тола сыймас едi,
Ата-анам бiлсе дағы тыймас едi.
Ақылы кiргеннен соң қояды деп,
Жалғыз бала болған соң қимас едi.
Мен жүрдiм бұл зауқымды қызық көрiп,
Ғейiш-ғишрат, зауықты күнде сүрiп.
Атам бiр күн ауырды хаста болып,
Көрсеттiк бiр тәбиптi алып келiп.
Тәбип тамыр ұстады келгеннен соң,
Кiм тоқтатар пимана толғаннан соң.
Келген тәбип һәр түрлi дәру қылды,
Тәбип қайтсiн лажы болмаған соң.

Хикаят
1930

Иә, Хатым, құлағың сал мына сөзге,
Бiр хикаят айтайын ендi сiзге.
Хазiрет Сүлеймен сол уақыт
Өсиет қылып кеткен сiз бен бiзге.
Тақ Сүлеймен бiр күнi ауырыпты,
Ғұлама тәбиптердi жидырыпты.
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Хаким Лұқпан iшiнде, қанша тәбип
Тамыр тұтып ылажын бiлдiрiптi.

1940

Тамырында дауа жоқ Сүлейменге,
Тiрi жүруi аз екен дүниеде.
Өлесiң деп айтпақты қиын көрiп:
—Сенiң дертiң дауасы, нәби Алла,
Адамсыз топырақты қаратыңыз,
Топырақтан бiр-бiр дақ түзетiңiз.
Ол бiр дақтан су iшсең жазыласың,
Бойыңнан тазарады захматыңыз.
Сүлеймен тәбиптерден мұны көрдi,
Не қуатты жындарға әмiр қылды.
Мұхиттың ортасында бiр аралдан
Бiр қабде топырақты алып келдi.

1950

Тағы да көһ Қапқа жындар барып,
Оларға шаршау бар ма, өлiп-талып,
Асып барып жетiншi қалғасынан,
Бiр таза топырақты келдi алып.
Жетi жерден алыпты жетi бiр дақ,
Тап дегенiн алдырды Сүлеймен-ақ.
Қанша дауа қылса да жазыла ма,
Таянып келiп тұр ғой ажалы нақ.

1960

Тақ Сүлеймен пайғамбар әмiр қылды,
Шақырып бiр адамды алып келдi.
Алтын таба үстiне жетi жерге
Бiр дақты басқа-басқа бөлiп қойды.
Хұп латиф жетi бiр дақ пайда болды,
Құзырына Сүлейменнiң алып келдi.
Баршасын көргеннен соң көңiлi ұнатып,
Мұны iстеген ұстаға инғам қылды.
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Сүлеймен патшалығын асырыпты,
Дию, перi өзi келiп бас ұрыпты.
Топыраққа муәккiл перiштенi
Бiр «Есiм Ағзам» оқып шақыртыпты.

1970

Ол перiште алдына қазiр келдi,
Сүлеймен пайғамбарға дұға қылды.
—Шақырдың, нәби Алла, не жұмысқа,
Мұрады шарифiңiз не-дүр ендi?
Сүлеймен ол мәлiктен сауал қылды,
Ол перiште және де жауап бердi:
—Бұл бiр дақ мағынасына шорқақпын,—деп,
Бiр «Есiм Ағзамнан» хабар бердi.

1980

—Ол «Есiм Ағзамды» тiлiңе сал,
Бiр дақтың күнде бiрiн қолыңа ал.
Бiр перiште алдыңа қазiр келiп,
Бiр дақтан жауап берер ғажайыптар.
Адамзат халық болып жүрер,—дедi,
Бiр күнi ажал жетiп өлер,—дедi.
Ғарық болсын дарияға, отқа жансын,
Күзетшi бiр перiште қояр,—дедi.
Ол «Есiмдi» оқысаң өзi келiп,
Адамның топырағынан хабар берiп.
Ол мәлiк өз жайына қайтып кеттi,
Сүлейменге «Есiмнен» тағлым берiп.

1990

Бiр дақтың күнде бiрiн қолына алды,
Сүлеймен ол «Есiмдi» зiкiр қылды.
Бiр мәлiк сол арада қазiр келiп,
Бiр дақтың ахуалынан сауал сұрды.
Ол мәлiк Сүлейменге бердi жауап:
—Саудагер бiр кiсi едi бұл топырақ.
Сiз—расул, топыраққа мен күзетшi,
Дүниеде адамсыз болмайды дақ.
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2000

Кемесi суға ғарық болды,—дейдi,
Ғарық болып дарияда өлдi,—дейдi.
Дарияның түбiне батып кеткен,
Әшкере жер жүзiне келдi,—дейдi.
Бұл бiр даққа тiл берсiн Хақ Тағала,
Сауалыңды бұлардан сұрап қара.
Бiр дақтардан сауалды сұрағанда,
—Бiз де өзiңдей адам [болдық] дүнияда.
Бiз дағы дүниеде дәурен сүрдiк,
Бұ жаһан сарайына сыймас болдық.
Кейiмiз патша, кейiмiз бұқара боп,
Ажал жетiп қасiретте ақыр өлдiк.

2010

Дүниеден неше жандар өттi дейдi,
Кезек-кезек ажалы жеттi дейдi.
Ғұмырымыз бiр сағаттай болмады деп,
Қайтадан топырақ болып кеттi дейдi.
Сүлеймен бұл ахуалдарды көрдi көзi,
«Ажал жеттi маған» деп аңлады өзi.
«Адамсыз топырақтан су iшсең»,—деп,
Ишарат тәбиптердiң айтқан сөзi.

2020

Ажалына дәрмен жоқ деген сөзi,
Жад қылып баршасына жеттi көзi.
Ендi кезек келедi дастаныма,
Сүлеймен сонымен тоқталды өзi.

Мақсұтқа қайттық
Бұл қиссаны жад қылған Есжан өзiм,
Османлы кiтабынан көрдi көзiм.
Сүлеймендi осыған мысал қылып,
Хатымтай дастанына келдi сөзiм.
—Тәбиптер неше ылаж еттi,—дейдi,
Еш ылажын таба алмай кеттi,—дейдi.
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Ажал мықтап жағасын ұстаған соң,
Қол жуып дүниеден өттi,—дейдi.

2030

Аз күннен соң және өлдi анам,—дейдi,
Бiраз уақыт кешiкпей заман,—дейдi.
Ата-анамнан айрылып жалғыз қалдым,
Сонша малмен бiр үйде тамам,—дейдi.
Мысырдың харамилерi маған келiп,
Бiр қатынды мақтайды хабар берiп.
Ғейiш-ғишрат зауық қылып мен де жүрем,
Менi жолдан шығарды тағлым берiп.

2040

Зауық қылып мен де қадам бастым,—дейдi,
Ақшаны ауық-ауық шаштым,—дейдi.
Қайда сұлу көрiнсе зауық қылып,
Неше қыздың бәкiрiн аштым,—дейдi.
Атамның достары келүр едi,
Менiң мұндай екенiм бiлүр едi.
Құлағыма кiрмейдi бiрде-бiрi,
О деп, бұ деп насихат берүр едi.
Бағзы достар келдi:—Сұлтаным,—деп,
Екiншi мұндай iстi қылмаңыз,—деп.
Бұл малыңыз түгесiлсе қиын болар,
Мұндай харам жолына жүрмеңiз,—деп.

2050

Олардың насихатын алмадым мен,
Барлық малды харамға жалдадым мен.
Атамменен бұл малға ортақ па деп,
Ешбiр iзгi жолына бармадым мен.
Атам малмен дүниеге келгенi жоқ,
Өзiмнiң жiгiттiгiм көңiлiме тоқ.
Әгар бұл мал қолымнан дайығ болса,
Мал жиылар бiр кәсiп қылармын деп.
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2060

Ақыры сонша малдың бәрi бiттi,
Ғейiш-ғишрат қылғаным түпке жеттi.
Үй-мүлкi, киiм-кешек, бәрiн саттым,
Иә, Хатым, сонша малдың қайғысы өттi.
Иә, Хатым, мұнша малым бәрi кеттi,
Харамилер бәрi де қашып бiттi.
Талиғымның шырағы қайта жанып,
Үндiстаннан бiр лалам душар еттi.
Атамнан көп мал алып кеткен екен,
Сауданы Үндiстанда еткен екен.
Дүниеде көп малға еге болып,
Атам өлген хабары жеткен екен.

2070

Мархабат қып жылады менi көрiп,
Халiме назар қылды iшi ерiп.
—Малыңды тауыспа [деп] бiр насихат
Айтатын адам жоқ па тағлым берiп?
—Мың адам айтқан шығар тағлым берiп,
Һешбiрiне көнбедiм тiлiне ерiп.
Атама жақын болған достарының
Насихат бәрi де айтты менi көрiп.

2080

Мен кеттiм мал таусылып налан-гөриан,
Ол күнде бiр ақшаға мұқтажбын [мен].
Сонша мал бiткенiне iшi күйiп,
Ол лалам менi көрiп қалды қайран.
Зар жылап көзден жасын төктi,—дейдi,
Сен өлiп, атаң қалса еп-тi,—дейдi.
Неше түрлi заһардай ащы сөзбен
Һәрбiрi азарлап сөктi,—дейдi.
Сөгiп-сөгiп атамның бердi малын:
—Маған қарыз болмасын, қолыңа алың.
Маған жақын бiр жерден дүкен алып,
Дүкенге сал бұл малды шашпа, жаным.
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2090

Лалам берген дүкенге малды салдым,
Бiрге барып бiреуден сатып алдым.
Екi жыл алыс-берiс сауда қылып,
Бiр күн лалам кетiп, мен жалғыз қалдым.
Екi жыл жолдас болған лалам, қанi,
Нәпсi шайтан ғалбе қылды менi.
Бұрынғы ғейiш-ғишрат еске түсiп,
Iбiлiс шайтан бiр жолға бастағаны.

2100

Нәпсi һауа еркiме қояр емес,
Қанша сабыр қылсам да болар емес.
Бiр күн тұрып кеңестiм қабырғаммен,
Бұл зауықтан ешбiр нәрсе өнер емес.
«Бұ малды жоқ орынға жұмсамайын,
Қыз айттырып алайын, ақшам дайын.
Некаһлап алайын көңiл берiп,
Нәпсi һауа жолына қарамайын».
Бұ сөздi көңiлiме мақұл көрдiм,
Шүбһасыз достарыма хабар бердiм.
—Бiр сұлу қатын болса ескерiңдер,
Некаһлап алатұғын маған,—дедiм.

2110

Елден iздеп бiр сұлу тапшы,—дедiм,
Бiр сұлу қыз бола ма, бақшы,—дедiм.
Қасы қара, жүздерi қызыл болсын,
Сондай сұлу болады жақсы,—дедiм.
Қатындар қыз көрмекке кеттi дейдi,
Арада бiраз уақыт өттi дейдi.
«Бiр сұлу қатын көрдiм бiр жайда»,—деп,
Бiр хабар бiреуiнен жеттi дейдi.

2120

—Ол қатын дәл жиырма жаста,—дейдi,
Байы өлген сапира, бос-ты,—дейдi.
Тiлiнi алсаң соны ал, алаң болма,
Басқа қыз iздеуiңдi таста,—дейдi.
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Жүзi сұлу, шырайлы жақсы,—дейдi,
Соны алып көңiлiңдi басшы,—дейдi.
Ондай сұлу қатын жоқ бұл Мысырда,
Айтқанымдай болмаса сөкшi,—дейдi.
—Сопы ма?—деп сұрадым тағы және,
Қатын айтты:—Тақуа, жаным бала.
Намаз оқып, дұғасын тамам қылар,
Менен басқа адамнан тағы сұра.

2130

—Аса қатты мақтадың оны,—дедiм,
Және сопы дедiңiз мұны,—дедiм.
Бек сопысы шайтанның масқарасы,
Не де болса алайын соны,—дедiм.
Кеңестiм көршiлерге хабар берiп,
Олар да куә болды сөзiме ерiп.
Өзiн һеш адамға есiттiрмейдi,
Қарамас намахрамға көзi көрiп.

2140

Жiбердiм бiр кiсiнi жаушы қылып,
«Мен жағынан жауапты алшы бiлiп».
Қалың малын берген соң муазиндер,
Маған қосты қатынды некаһ қылып.
Қатынды алып мұратқа жеттiм,—дейдi,
Ағла зияпаттар еттiм,—дейдi.
Мақтауынан зияда артық көрiп,
Қайран болып өзiмнен кеттiм,—дейдi.
Жан-дiлден ғашық болдым жүздерiне,
Сөйлеген тамаша етiп сөздерiне.
Күннен-күн ғашықтығым зияда боп,
Ынтық боп жәудiреген көздерiне.

2150

Сол күнi мұрадыма жеттiм,—дейдi,
Құшақтап көздерiнен өптiм,—дейдi.
Қатынмен түнi бойы зауық қылып,
Түрегелiп моншаға кеттiм,—дейдi.

хикаят дастан хатымтай

Моншаға құйынған соң келдiм және,
Алдыма тағам қойды дәмдi, сiрә.
Тамға арқасын сүйенiп тұрып едi,
Мен айттым:—Бiрге жейiк, берi қара.

2160

Көзiмдi айырмаймын қарауымнан.
—Көзiм нұры, дертiмнiң дәрменiсiң,
Жанымда отырсаңшы, бiрге жейiк,
Сенсiз менiң ас өтпес тамағымнан.
—Қарамай жей берiңiз маған,—дедi,
Тәрк әдептiк болады жаман,—дедi.
Қазiр жалғыз өзiңiз жей берiңiз,
Соңыра мен де жермiн тамам,—дедi.
Ғашықтығым зияда болдым,—дейдi,
Әдептiк тағзымын көрдiм,—дейдi.
Аманат бiр Құдаға тапсырдым деп,
Базарда дүкенiме келдiм,—дейдi.

2170

Базардан үйге келдiм дүкен жауып,
Алдымнан қарсы шықты хабар тауып.
Екеуiмiз құшақтасып үйге кiрдiк,
Қылмаймын бұл iсiнен һешбiр қауiп.
Алдыма неше түрлi қойды тағам,
Ол бiрге жемеген соң, болдым алаң.
«Тағамды бiрге жейiк отыр» десем,
Ғұзыр қып жалынады бұрынғыдан:

2180

—Асла захмат шекпеңiз менiң үшiн,
Тағамды жалғыз жеуге келер күшiм.
Иә, Хатым, ол мекердiң айтқан сөзi,
Үшбу халмен келедi күндiз-кешiм.
Иә, Хатым, тыңда айтқан сөзiм,—дейдi,
Көрмесем шыдамайды көзiм,—дейдi.
Жан-дiлмен ғашық болам диуана боп,
Бiр сағат көрмей тұрсам жүзiн,—дейдi.
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Көрмесем бола жаздап диуана,
Сонша көңiл бекiттiм мен де және.
О да сурет көрсетiп ықыласымен,
Бiр жастыққа бас қойдық екi сәна.

2190

Тағам бiрге жемейдi менiменен,
Қауiп қылып жүремiн соныменен.
Бiр дертi мұның және бар шығар деп,
Пiкiр қылып жүремiн соныменен.
Бiр төсекке бас қойдық екi сәна,
Менен басқа етпедi муамала.
Гүл реңдi жүздерiне шат боламын,
Күннен-күнге ғашықтық боп зияда.

2200

Көңiлiмнен кетпейдi бұ дертiм һеш,
Басыма миясар болды бұ суда-түс.
Уқабат бiр жыл өттi тағы арадан,
Қайран болдым бұл iске ерте уа кеш.
Бұрын көңiлiм жоқ едi илағаны,
Бiрге отырып тағамды жемегенi.
«Бiрге жесем тәрк әдеп боламын деп,
Соңыра жеймiн дегенi—не дегенi».
Ойымнан еш кетпейдi жүрген жерде,
—Бiр қайғы-қасiрет бар ма ендi сенде?
Бiрге же тағамды, не дертiңдi айт,
Дәруiш пе едiң, жағдайың бiлдiр менде.

2210

Үй деген сөз көңiлiне жақпас,—дейдi,
Бiрге жейiк дегендi ұқпас,—дейдi.
Бұл сырыңды баян қыл маған десем,
Соңыра менiң жүзiме бақпас,—дейдi.
Бiр сыры бар екенiн бiлдiм ендi,
Қатынның ахуалын сездiм ендi.
Көңiлiме тас басып сабыр қылдым,
Уасуасадан һеш шықпай жүрдiм ендi.
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2220

Бiр күн қажы Мұртаза зияпаттар,
Зияпат қып шақырды халайықтар.
Нiлдiң бiр кенерiнде бiр жақсы жай,
Мақам тұтқан бiр түрлi ғажайыптар.
Бұл қажы Мұртазаның ол арада
Бiр бағы болушы едi құп тамаша.
Мысырдың лайықты жерi едi,
Ашыналарын шақырған ол тарапқа.
Ол мақамға құрдырып қойды шатыр,
Шақырған ашыналары барып жатыр.
Патшаларға лайық зияпат қып,
Халыққа ихсан, сақилық қылды заһир.

2230

Олармен мен де бiрге бардым,—дейдi.
Нығметтерiн фәрауан көрдiм,—дейдi.
Бiреу өй деп, бiреу бүй деп жатыр,
Мен де сөзге құлағым түрдiм,—дейдi.
Хикаяттар сөйлейдi жиылған көп,
Бiреу қатын жағынан айтады кеп.
Олардың айтқан сөзiн есiткен соң,
Менiң дағы көңiлiме келдi ғой дөп.

2240

Менiң де бiр дертiм бар көңiлiме аян,
Бұл сырды не қылса да жұртқа жаям.
—Мен дағы мүпталамын бiр дертке,—деп,
Оларға ахуалымды қылдым баян.
Iштерiнен бiлетiн қатынымды,
—Құр бекер жамандама қатыныңды.
Ол қатындай Мысырда бiр қатын жоқ,
Дерттiмiн деп тауыспа ақылыңды.
Сен оның опасызын көрдiң қайдан,
Сенiң қатының хош жақсы жүмламыздан.
Құр далаға сөйлеме жалған айтып,
Жамандап қатыныңды қылдың әрмен.
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2250

Мен айттым:—Сөздерiңiз рас,—дедiм,
Бiр нәрсенi қыламын қияс,—дедiм.
Үлкен қатты менiң бiр мүшкүлiм бар,
Сол мүшкiлден қылыңыз халас,—дедiм.
Қатын ап үйленгелi үш жыл болды,
Олар тыңлап отырды айтқан жолды.
Бiрге тағам жемейдi сонан берi,
Үлкен дерт боп iшiме қайғы толды.

2260

Алдыма тағам қояр алуан-алуан,
Бiрге тағам жемейдi суфрадан.
Қанша тiлек қылсам да қол сұнбайды,
Мұрады не екенiн бiле алман.
Ол маған жауап айтар сонда тұрып,
Әдеппенен айтады бетiн бұрып.
—Зияда үлкен айып, ұят iс қой,
Ерменен тағам жемек бiрге отырып.
—Рұқсат бердiм, отыр қасымызда,
Ойнап-күлiп бiр жейiк асымыз да.
Қабыл қылып қасымда отырмайды,
Сiздердiң бар ма бұл iс басыңызда.

2270

Олар бұ сөздi естiп болды қайран,
Мен айттым:—Бiр пәресiн қылдым баян.
Ұйқыдан оянғанда етi мұздай,
Үлкен дертiм бiрi осы, қылдым аян.
Және бiр сыр қылайын сiзге баян,
Сiздер мұның себебiн ойлап қараң.
Мен айттым: күшпенен бiр есiнейдi,
Естiген қайран болды онан жаман.

2280

Олардың бiреуi айтты:—Баралық бiз,
Қажы Абданы оңаша алалық бiз.
Ол кiсi мұндай iстi көп бiледi,
Бұл сөздi сол кiсiге салалық бiз.
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Шақырып қажы Абданы алып келдiк,
Бұл сырды бастан-аяқ баян қылдық.
Бiраз ойлап отырды қажы Абдан,
—Мұндай iс хабарыңда бар ма?—дедiк.
Қажы айтты:—Шақырған соң келдiм,—дедi,
Бұл дертiңдi көп ойлап көрдiм,—дедi.
Байқадым сенiң айтқан ахуалыңды,
Мен бұған екi жауап бiлдiм,—дедi.

2290

		
***
Бiр хикаят айтайын сiзге,—дедi,
Бiр адам келiп айтты бiзге,—дедi.
Рұмда оның көрген ахуалы
Дәлел келдi осы айтқан сөзге,—дедi.
Ол кiсi айтты:—Рұмда жүргенiмдi,
Нақылын қылайын бiлгенiмдi.
Һауаның сұхбатында ойын ойнап,
Сол ойында айтайын көргенiмдi.

2300

Бiр күн ойын ойнадық ендi барып,
Қапалы адам қалатын сапаланып.
Жасырынбақ ойнадық сол арада,
Жасырындым бiр күбi тауып алып.
Көршiнiң қапусынан ендiм,—дедi,
Бақшаның бiр жерiне келдiм,—дедi.
Iшiнен бiр күбiнi тауып алып,
Сол күбiнiң iшiне кiрдiм,—дедi.
Сиқыршы қатын келдi түнде тұрып,
Қолына бiр жыланды қамшы қылып.
Сол қораның иесi қатын едi,
Ол күбiнiң үстiне алды мiнiп.

2310

Күбiге «һида» дедi әфсүн оқып,
Күрiлдеп күбi кеттi аспанға ұшып.
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Аспанда шарқ айналып келе жатыр,
Жасырынып келемiн зәрем ұшып.
Күбi кеттi аспанға шырқ айналып,
Мен де кеттiм iшiнде болып ғайып.
Жыланмен ұрғанында түтiн шығып,
Ақыры бiр мәнзилге ендi барып.

2320

Сиқыршы ол күбiден түстi,—дедi,
Қыдырып бiр тарапты кеттi,—дедi.
Күбiден басым шығарып сабыр қылып,
Жан-жағыма тамаша еттiм,—дедi.
Бiр дарақ, үлкен ағаш көрдiм,—дедi,
Жас та болса миуадан тердiм,—дедi.
Ол күбiден шығуға қауiп қылып,
Қайтадан жасырынып кiрдiм,—дедi.
Бiраздан соң сиқыршы келдi,—дедi,
Әфсүн оқып күпке мiндi,—дедi.
Қауiп еттiм бiр бәлеге жолықтым деп,
Өзiнiң қорасына ендi,—дедi.

2330

Ол сиқыршы күптен тұрып кеттi,
О дағы қорыққанынан сабыр еттi.
Жолдастары таба алмай отыр екен,
Бiр уақта сәлем берiп кiрiп кептi.
—Иә, бiрадар, жақсы-хош келдiң,—дедi,
Түнi бойы сен қайда едiң?—дедi.
Ол айтты:—Иә, бiрадар, нелер көрдiм,
Олар айтты:—Не нәрсе көрдiң?—дедi.

2340

Ол жiгiт көргендерiн қылды баян,
Бiраз миуа шығарды қойынынан.
Бұл миуа Үндiстанның миуасы деп
Есiтiп хадисiмдi қалды қайран.
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Садық болса қатының тұрып кетер,
Бұл iстен зәрра ғапыл болма бекер.
Ұйықтаған боп ояу жат төсегiңде,
Бiр хабар өзi-дағы заһир етер.
Олар айтты:—Иә, қажы, және бiр сөз,
Қатыны бiрге өзiмен тағам жемес.
«Тәрк әдептiк болады» деп айтады екен,
Бұнысына не себеп болады кез?

2350

Қажы айтты:—Бiр себеп болады кез,
Жәдулер қасам берiп айтады сөз:
«Ерiңмен бiрге отырып тамақ жеме»,
Ерiмен сол себептен тағам жемес.
Таралып ол мәжiлiс өттi дейдi,
Һәркiм үйдi-үйiне кеттi дейдi.
—Сен кеткелi көздерiм қанға толды,
Жолыңа қарай-қарай,—дептi дейдi.

2360

Кешiктiң деп алдымнан қарсы жүрдi,
Орныма iзетпенен отырғызды.
Әуелгiден зияда бой көрсетiп,
Қажы айтқан сездiрмей үшбу сырды.
Сыр бiлдiрмей мұғамле еттiм,—дейдi.
Айтқан сөзi жадымда көптiң,—дейдi.
Ей, әпендiм, дертiмнiң дәрменi деп,
Құшақтап ләбтерiнен өптiм,—дейдi.
Ақшам болып алдыма қойды тағам,
Не қылса да сөз естiп көңiлiм алаң.
Өзi отырмай шегiнiп кейiн кеттi,
«Тәрк әдеп боламын» деп онан жаман.

2370

—Отыр, тағам бiрге же менiменен,
Қылсаңшы аярлықты ебiменен.
Менi сен алдап жүрсiң аярлық қып,
Мекера, iсiм түссiн сенiменен.
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О дағы үндемедi, жаттым,—дейдi,
Ұйықтаған боп көздерiмдi жаптым,—дейдi.
Бiр уақыт қатыным тұрып кеттi,
Мен де артынан абайлап бақтым,—дейдi.

2380

Мен де артынан iлесе шықтым,—дейдi,
Мен дағы дарбазадан кештiм,—дейдi.
Перғауын моласына бара жатыр,
Мен де артына адаспай түстiм,—дейдi.
Жиылған өңшең шайтан ол молаға,
Мен де келiп қарадым масқараға.
Өңшең жәду, шайтаннан тағлым алған,
Шәкiрт болып әлейһи алинаға.
Оларға Iбiлiс тағлым еттi,—дейдi,
Бәрi де тағлым алып кеттi,—дейдi.
Қараңғыда қатыным менi көрмей,
Бiр мазарға алдымнан өттi,—дейдi.

2390

Бiрдеме деп мазардың аузын ашты,
Iшiн жарып, жүрегiн алып қапты.
Онан бұрын төсекке келiп жаттым,
Аузы-мұрнын пәк қылып тазалапты.
Төсекке бұрын жаттым үйге келiп,
О да келдi iлесе қойныма енiп.
Жүрегiм орнында тоқтамады,
Қатынның қылған iсiн көзiм көрiп.

2400

Таң атып раушан болды жердiң жүзi,
Түнде менi көрген жоқ қатын көзi.
Алдыма дастарханмен тағам қойып,
Шегiнiп кейiн тұрды қатын өзi.
Мен дағы оған бүйдеп үндемейтiн,
О да бұрын қатты сөз сөйлемейтiн.
—Ей, күшiк, берi отыр бiрге жейiк,
Мен диуананың бегi емес жалғыз жейтiн.
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—Сiзбен бiрге жемеймiн менi десең,
Тiл алмайсың, сырымды сұрама десем.
Не үшiн менi зорлайсың қылтың тиiп,
Тәрк әдептiк боламын бiрге жесем.

2410

—Ей, мекер, сен немене дедiң,—дедiм,
Бұ кеше қайда барып едiң,—дедiм.
Перғауын моласына түнде барып,
Бiр адамның жүрегiн жедiң,—дедiм.
Сен келдiң Iбiлiстен тағлым алып,
Кеттiң сен, төсекте мен жалғыз қалып.
Менiмен бiрге жеуге әдебiң бар,
Моладан жүрек жедiң түнде барып.

2420

Сенi мен жүрушi едiм қызық бiлiп,
Менi алдап сен жүрсiң мазақ қылып.
Адам етiн жегенде арланбайсың,
Сенi мен өлтiрейiн азап қылып.
Бұл жауапты естiп қатын сонда,
Шынымен жаңа келдi азабына.
—Һәй, надан, айтпадым ба әуел баста,
Бұл сырдың асылын һеш менен сұрама.
Сен ендi халiңдi көр, надан,—дедi,
Не қыламын көресiң саған,—дедi.
Қолына қолын ұрып пәнжелерiн,
Көтерiп келе жатыр маған,—дедi.

2430

Қолдарына қарадым назар салып,
Көрген соң зәрем ұшты есiм ауып.
Қолдары дiлауардың найзасындай,
Жалынып зорға құтылдым ебiн тауып.
Жалынған соң:—Амандық бердiм,—дедi,
Сенен мен көп жақсылық көрдiм,—дедi.
Талақ сал да бiр жаққа көрiнбей кет,
Болмаса өлтiретiн ердiм,—дедi.
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2440

Онан мен өлерiмдi бiлдiм,—дейдi,
Жүзiне өп-өтiрiк күлдiм,—дейдi.
Мен сенен айрылмаймын, сұлтаным,—деп,
Өтiрiк жалынған боп көрдiм,—дейдi.
Ол малғұн жалынғанды бiлер емес,
Жалынды деп рақым қылар емес.
Қаһарланса қылатын астын-үстiн,
Мысырды бiр сағатқа қояр емес.
Мен бердiм талақ оған ендi барып,
Талақ берiп құтылдым аман қалып.
Қауiп қылып одан қорыққанымнан,
Мен келдiм бұл шаһарға басымды алып.

2450

—Иә, Хатым, менiң айтқан сөзiм тыңда,
Қол жуып дүниеден келдiм мұнда.
Бұл уақта есiкшiлiк кәсiп қылдым,
Жеткiзер ризығым Құдауанда.
Менiң мұнда екенiм бiлмейдi ол,
Бiлсе әгар өлтiруге үзбейдi қол.
Бұл ара ол мекерге алыс емес,
Бiр жылап, бiр күлмегiм себебi сол.

2460

Қорқамын ол мекерден зәрем ұшып,
Қорыққаннан бұл диарға келдiм көшiп.
Бағырыма құшқандай қуанамын,
Бұрынғы жақсылығы еске түсiп.
Иманды құл—Алланың досы,—дейдi,
Көңiлiмнiң еш келмейдi хошы,—дейдi.
Қылған iсi мекердiң естен кетпей,
Бiр күлiп, бiр жылауым осы,—дейдi.
		
***
Иә, Хатым, менiң сырым сол-ды,—дейдi,
Қасiрет һәр кез астам болды,—дейдi.
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Хамуш болып қылады сөзiн тамам,
Қатын көрсем шошимын ендi,—дейдi.

2470

Хатымтай бұл ахуалға құлақ салды,
Бұл сырды құлақ салып ұғып алды.
Қатынның мекерiнен қасiреттi,
Саргардан болыпсың деп қайран қалды.
Ескi фаруштың сырын ғажап бiлдi,
Қол жайып ескi фарушқа дұға қылды.
Екi қиын мүшкүлiм ашылды деп,
Хатымтай жүрiстi ойлап талап қылды.

2480

Лайық зияпаттар еттi,—дедi,
Сөйлесiп неше сөздер кештi,—дедi.
Әгар менiң диарым жақын болса,
Ихсан қылар едiм дептi,—дейдi.
Сабах садық атқан соң тұрады ендi,
Жүрмектiң тарадытын қылады ендi.
—Әй, бiрадар, дұғадан ұмытпа,—деп,
Уағда хош айтысып жүредi ендi.
Жүредi Табарстанның жолын тұтып,
Желден жылдам жүредi жолды өтiп.
Неше мәнзил жол алды аз заманда,
Жайға қарап жатқан жоқ жолдас күтiп.

2490

Құданың «Есiм шарифiн» тiлге салып,
Көрген қиын iсiне қайран қалып.
Табарстан жолымен келе жатыр,
Сағынып тәж-тақытын көңiлiне алып.
Мұрад алдым Хорасан, Бадахшаннан,
Және мұрад алайын Табарстаннан.
Мұнараға бiр шығып, түскенiнiң
Асылын және бiлсем муазиннен.
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2500

Жолда неше келедi таулар кешiп,
Өлiмнен қауiп қылады зәресi ұшып.
Жолда неше ғарiптер ашына болып,
Һәрбiр сөздер айтады еске түсiп.
Олар тыңдап Хатымның айтқан сөзiн,
Құлақ қойып тыңдайды салып көзiн.
Мұның бiр патша екенiн қайдан бiлсiн,
Жиһан кезген саяхатшы бiледi өзiн.

Әлқисса, Хатымтай саях, ғалым болып, мұндай жаһан сарайын кез������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
п, сәй�����������������������������������������
i����������������������������������������
р уа тамаша етем������������������������
i�����������������������
н деп бұ бәй�����������
i����������
тт��������
i�������
оқыды:
К������������������������������������������
i�����������������������������������������
с����������������������������������������
i���������������������������������������
кенд����������������������������������
i���������������������������������
ризасилә шығып тәрк диар етпес,
Себепс���������������������������������������
i��������������������������������������
з ғар���������������������������������
i��������������������������������
пт������������������������������
i�����������������������������
ң қаһарын өз�����������������
i����������������
не ықтияр етпес.
Оқып өз дертiн ортаға салұр ердi.
Хатымтай о деп бұ деп келе жатыр,
Бiр күнi Табарстан болды заһир.
Гуя жүмла захматтан халас болып,
Зияда ғамден азат болды ақыр.

2510

Қуанып Табарстанға жақын келдi,
Кiдiрмей дарбазаның iшiне ендi.
Аяғы тозаң болып, кеудесi ашық,
Белгiлi азаншыға сәлем бердi.
Ол азаншы сәлемiн әлiк алған,
—Иә, Хатым, хош келдiң,—деп назар салған.
Iздеген мүшкүлiмдi бiлiп келсең,
Зияда бұл жаһанда болдың балуан.

2520

Хатым айтты:—Алысқа ұзаттыңыз,
Зияда бiздiң көрген захматымыз.
Барғанымнан хабарды бiлiп келдiм,
Ынтызармын жауапты бере алсаңыз.
—Бүгiн бiздiң боларсыз қонағымыз,
Тыныққан соң есiтерсiз жауабымыз.
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Ұзақ жолдан келдiңiз арып-шаршап,
Нақыл қылсам таусылмас сауалымыз.
Жанына отырғызып iзет қылды,
Қасында ирам әйлап қарар қылды.
Мұнша неге кеш қалдың дегенiнде,
Ол шайхыдан қайтқанын баян қылды.

2530

Қожа бiр-бiр естiп қылды ғажап,
Дүкенде көп кешiкпей сөйлестi аз-ақ.
Ақшам уақты болған соң сол арадан,
Хатымды ертiп жүрдi дүкен жаба-ақ.
Азаншы Хатымтайды ертiп жүрдi,
Жоғары отырғызып iзет қылды.
Неше алуан тағамдар әзiр қылып,
Орталыққа раушан мом жандырды.

2540

Хатымтай iштi, жедi тағамынан,
Отырып ескiшенi сауал қылған.
Қатынмен бiрге көрген мажарасы
Әуелден ақырына қылды баян.
Тәржiме қылды деген бұ да бiр ат,
Хатымтай бастан-аяқ қылады жад.
Естiмеген сырларын естiген соң,
Көңiлi азаншының болады шат.
Есiтiп есiкшiден мұнша кептi,
Ол дертiн есiкшiнiң ғажап еттi.
—Иә, Хатым, тыңлағыл сөзiмдi,—деп,
Өзiнiң ахуалын баян еттi.

2550

—Сырымды мен айтайын әуел бастан,
Бұл шаһар өзiң көрген Табарстан.
Атам үшбу мәсжидте азан айтты,
Атама бiр ауру араласқан.
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Бiр күнi атам ауырды хаста болып,
Тапсырды муазиндiгiн маған берiп.
Кәсiбiмiз мәсжидте азаншылық,
Қызметiн қолдан қойма ада қылып.

2560

Мәсжидте азан айтып жүрдiм,—дейдi,
Бiр күнi орнымнан тұрдым,—дейдi.
Сабах садық екен деп қияс қылсам,
Байқасам түн ортасы бiлдiм,—дейдi.
Есiгiн мұнараның аштым,—дейдi,
Жоғары жүрiп қадам бастым,—дейдi.
Мұнарада бiр темжид оқиын,—деп,
Көңiлiмде ойлаған қасад,—дейдi.
Басына мұнараның шықтым келiп,
Шошыдым бiр ғажайып құсты көрiп.
Ол құстың кәтталығы түйедей бар,
Мұнара жығылар деп қорқу кiрiп.

2570

Ол құсты тұтайын деп бастым қадам,
Хабарсыз бұл сырымнан ешбiр адам.
Ақырын аңдаусызда келдiм дағы,
Мықтап ұстап жабыстым аяғынан.
Құс ұшты менен қорқып мұнарадан,
Iлiнiп аяғында мен де барам.
Не болғаным бiлмедiм, кете бердiм,
Ақылымнан айрылып болдым қайран.

2580

Не қыларым бiлмедiм, ендi састым,
Бiр уақта есiм жиып көзiм аштым.
Мұхиттан да ары өтiп кеттiм ғой,—деп,
Не екенiн бiлмедiм таудың, тастың.
Ол құстың аяғында кеттiм шауып,
Алатұғын адам жоқ менi тауып.
Бiр ойладым қолымнан жiберсем деп,
Жан тәттi екен, өлiмнен қылдым қауiп.
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Қайрат қылып аяғын жiбермедiм,
Құс та битап болғанын ендi бiлдiм.
Құс төмендеп аяғым жерге жеттi,
Құдаға хамду фәрауан шүкiр қылдым.

2590

Құс аяғын қолымнан қоя бердiм,
Тоқтамай ол арада тағы жүрдiм.
Көрiндi бiр ғажайып мазарстан,
Жанына ол мазарға келiп жеттiм.
Бiр араб ол мазарға келiп жеттi,
Бiр панар қарсы алдымда заһир еттi.
Асығып бiр биiк тас ендi артына,
Жасырынып тұрмаққа көңiлiм кеттi.

2600

Назар салып мен көрдiм шамға қарап,
Қасыма жақын келдi бiр қара араб.
Арқасындағы панарын жерге қойып,
Бiр жерден тауып алды темiр күрек.
Күрекпен бiр ағаштың түбiн қазған,
Кей адам сондай iспен жолдан азған.
Ағашты алып тастаса—асты қуыс,
Iшiне шаммен түстi араб жазған.
Молдалар хат жазады қағаз жайып,
Ол араб жерге кiрiп болды ғайып.
Ол қуыста бiр құббе есiгi бар,
Мен де көрдiм ақырын таңғажайып.

2610

Құббенi шаммен жарық еттi,—дейдi,
Мен де түзеп қарадым беттi,—дейдi.
Сүмбiл шашты iшiнде бiр сұлу қыз,
Қызды көрiп ақылым кеттi,—дейдi.
Қызды көрiп мың жанмен қылдым мейiл,
Қызбен қылар ма едi деп көңiлiм сейiл.
Ол қыздың жанына кеп араб айтты,
«Назнин, маған көн» деп болып зейiл.
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2620

Өлтiрсе де қыз сөзге көнер емес,
Арабтың сұрағанын берер емес.
Аузына келген сөздi сөйлей бердi,
Арабтың һеш еркiне жүрер емес.
Қыз арабтың қолынан болды жаман,
Тiлiне келген сөздi сөйлей берген.
Ол арабтың зияда ғадабы кеп,
Ол қызға қамшы алып болды мәриан.
Сонша ұрды ол қызды ендi араб,
Қамшы кiрдi етiне тарап-тарап.
Қыз ақылсыз сол жерде болып қалды,
Панардың жарығымен тұрмын қарап.

2630

Араб кеттi алдына кесе қойып,
Тас артына сақтандым мен де келiп.
Ол құббенiң аузын қайта жапты,
Сыртқы аузына тағы да топырақ шекiп.
Аузына белгi қылып ағаш тiктi,
Бағда шамын алып қайтып кеттi.
Өз дертiмдi ұмыттым қызды көрiп,
Менiң де есiмдi алып маст еттi.

2640

Ол қыздың махаббаты көңiлiмде бар,
Iшiмнен аһ ұрып қыламын зар.
Қыз бен араб кiм екен, қайдан жүр деп,
Ол түн мазарстанда қылдым қарар.
Ол түн өтiп орнымнан тұрдым,—дейдi,
Бiр жол тауып iлгерi жүрдiм,—дейдi.
Бiр төбенiң үстiнде назар қылсам,
Бiр нәзiк, үлкен шаһар көрдiм,—дейдi.
Бет түзеп ол шаһарға жүрдiм,—дейдi,
Шаһардың қақпасынан кiрдiм,—дейдi.
Адамның ғаләбәсi атырапқа
Жайылған үлкен шаһар көрдiм,—дейдi.
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105

Мұндай шаһар көрмедiм ғұмырымда,
Көшесiн араладым ендi мен де.
Қайран қалып жүр едiм бұ шаһарға,
Сауал қылдым бiреуден бiр арада.
Болады жазғытұрым әуел баһар,
Ол құстың аяғында көрдiм хатар.
Тоқтатып ол адамнан сауал қылдым,
—Аты бұл шаһардың қандай шаһар?

2660

—Һеш жөнiн бұл шаһардың бiлiп пе едiң,
Бұл жайды бұрын келiп көрiп пе едiң?
Сонда менiң жүзiме қарап айтты:
—Жолымен бұл шаһардың жүрiп пе едiң?
Мен айттым:—Бұл шаһарды көргенiм жоқ,
Бұрын естiп хабарын бiлгенiм жоқ.
Ол кiсi айтты:—Бұл кiшiк Самарқан-дүр,
Ғажайып бiр шаһар-дүр бақшасы көп.
Сонда менен ол адам сұрады сөз:
—Сен қайдан келесiң?—деп, бер жауапты тез.
—Келемiн Табарстан шаһарынан,
Бұл жайға бiр хикметпен жолықтым кез.

2670

Ол кiсi маған айтты:—Ей, диуана,
Маған сен жалған айттың, бермен қара.
Бұрын оқып тарихта көрiп едiм,
Табарстан қала бұл жерден отыз сәна.
Жеттiң бе жиырмаға, жетпедiң бе,
Жалған айтып сөзiңдi айтпадың ба.
Маған сен осы арада жалған айттың,
Алысқа ұзап кеттiң бе, кетпедiң бе?

2680

Мен дағы жауап қылмай жүре бердiм,
Базарының iшiне кiре бердiм.
Базарын тамаша қып келе жатып,
Бiр делдал жар шақырған оны көрдiм.
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Делдалбасы кiсiнiң құзырында
Отырды қол көтерiп қылып дұға.
Басқа делдал бәрi де «әумин» дейдi,
Бiр делдал iлгерi кеп қылды нида.
—Он күн болды патшаның қызы ғайып,
Һәркiм бiр сахат хабар берсе тауып.
Ол адамға патша көп инғам етер,
Бұл iске жұрттың бәрi таңғажайып.

2690

Бәлки патша өзiне күйеу етер,
Тауып берген кiсiнiң несi кетер.
Кiмде-кiм естiп бiлсең хабарын бер,
Қызын алып, күйеу бол, жүрме бекер.
Делдалдың бұл ахуалын көрдiм,—дейдi,
«Берi кел» деп ишарат қылдым,—дейдi.
Делдалдың ендi бардым қарсы алдына,
Патшы қызы екенiн бiлдiм,—дейдi.

2700

Делдалды алып шықтым оңашаға,
—Ей, делдал, менi алып бар патшаға,
Патшаға айтатұғын мұрадым бар,
Алдыма делдал түсiп жүрдi және.
Патшаның сарайына келдiк,—дейдi,
Iшкерi рұқсатпенен кiрдiк,—дейдi.
Патша менi кiрсiн деп шақырған соң,
Алдында әдеп қылып тұрдық,—дейдi.
Патша жылап өлуге кептi,—дейдi,
Көздерi жасқа толып кеттi,—дейдi.
Мен дағы халiн көрiп рақым қылдым,
Түрегеп көздерiмнен өптi,—дейдi.

2710

Патша айтты:—Дертiме бердiң хабар,
Қызымнан бар ма маған хабар табар?
Мен айттым:—Қызыңыздан хабар бiлдiм,
Менiң және сiзден бiр тiлегiм бар.
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Патша айтты:—Тiлегiңдi бердiм,—дейдi,
Не десең де сөзiңе ердiм,—дейдi.
Шат болып бауырына менi басты,
Сабыр қып ақшамғаша тұрдым,—дейдi.

2720

Жиырмадай жiгiт ап ендi жүрдiм,
Һәрбiрiне бiр өткiр қылыш бердiм.
Мазарға кеп бiр жерге жасырынды,
Өзiм және бiр жердi қарар қылдым.
Ендi оған ынтызар болып тұрдым,
Машғаләсi намаян ендi көрдiм.
Араб кел������������������������
i�����������������������
п панарын жерге т������
i�����
кт���
i��,
Бұларға әз�����������������������
i����������������������
р бол деп әм����������
i���������
р қылдым.
Ол ағашты жер������������������
i�����������������
нен қопарды енд��
i�,
Ол құббен����������������������
i���������������������
ң ес�����������������
i����������������
г���������������
i��������������
көр����������
i���������
нд�������
i������
енд��
i�.
«Баршаңыз б�������������������������
i������������������������
рден ұмтыл һұжұм қылып»,
Бұлар да қылыш алып нағыра ұрды.

2730

Арабты қылышпенен ұра берд��
i�,
Араб тағы бұларды көз��������
i�������
көрд��
i�.
Мен дағы қоймашы деп айқай салдым,
Араб тағы б���������������������
i��������������������
р кәрре нағыра ұрды.
Тем��������������������������
i�������������������������
рмен о да ұрды келе сала,
Бұларды ұрып жыға жүз������
i�����
қара.
Не пайда, ақырында көпт��������
i�������
к қылып
Арабты жығып, қылдық пара-пара.

2740

Зәңг���������������������������
i��������������������������
ден зақым жед�������������
i������������
ол д�������
i������
лауар,
Б�����������������������������������
i����������������������������������
рнешес����������������������������
i���������������������������
н зәңг���������������������
i��������������������
һәлак қылған шығар.
Патшаны қуантып «сүй�������������
i������������
нш����������
i���������
ал» деп,
Ж���������������������������
i��������������������������
берд����������������������
i���������������������
падишаға енд��������
i�������
бұлар.
Патшаның қатыны да қайғы ет���
i��
п,
О да шат боп қуанды қайғы кет���
i��
п.
Патшаның әм��������������������
i�������������������
р������������������
i�����������������
мен шаттық көр���
i��
п,
Күббеден қызын алып келд��������
i�������
жет���
i��
п.
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Он күн, он түн патша қылды тойды,
Патшаға Құдай берген ақыл-ойды.
Сарайға мен�����������������������
i����������������������
алып кеп к�����������
i����������
рг��������
i�������
зд�����
i����
де,
Өз�����������������������������
i����������������������������
ме тақдым бер���������������
i��������������
п уәз���������
i��������
р қылды.

2750

Өз�����������������������������
i����������������������������
ме б������������������������
i�����������������������
р оңаша үй сарай берд��
i�,
Қыз өз���������������������������
i��������������������������
не келген соң некаһ қылды.
Қырық кеш, қырық күнд���������������
i��������������
з тойын қылып,
Не қадар ойын-күлк���������������
i��������������
шаттық қылды.
Мен����������������������������
i���������������������������
апарып к������������������
i�����������������
рг���������������
i��������������
зд������������
i�����������
моншасына,
Күйеу болдым патшаның ханшасына.
Неше түрл����������������������
i���������������������
либасқа қарық қылды,
Ғажап қылдым дәулетт�������������
i������������
ң соншасына.

2760

Осынша i�������������������������
��������������������������
зет-құрмет көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Мол дәулетт���
i��
ң i�������������������
��������������������
ш������������������
i�����������������
не к�������������
i������������
рд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Дәулет пен бақ жар болса, мұндай болсын,
Ол құста захмат шег�����������������
i����������������
п жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Ол күнде әзиз жаннан үм����������
i���������
т кест���
i��
м,
Не қадар мол дәулетке енд���������
i��������
жетт���
i��
м.
«Әгар да уәлаятым жақын болса,
Б����������������������������������
i���������������������������������
лер-д����������������������������
i���������������������������
к�������������������������
i������������������������
м екен������������������
i�����������������
м мен������������
i�����������
ң»,—депп���
i��
н.
Муазиндер алдымда некаһ қылып,
Сарай i�����������������������
������������������������
ш����������������������
i���������������������
н раушан жарық қылып.
Қасымдағы к���������������������
i��������������������
с�������������������
i������������������
лер таралған соң,
Төсекте қыз қойнына жаттым к�����
i����
р���
i��
п.

2770

Патшаға күйеу болып жүрд��������
i�������
м аман,
I�����������������������������
ш����������������������������
i���������������������������
нде Самарқанның неше заман.
Басқа уәз�����������������������������
i����������������������������
рлер бұ халд����������������
i���������������
көргеннен соң,
Баршасы қастық ойлап маған жаман.
Баршасы кеңес қылған б���������
i��������
р арада:
—Алыстан қаңғып келген уәлад зина.
Бағырымыз қан болды, бақытымыз жоқ,
Мұның дерт���������������������
i��������������������
н шегем�������������
i������������
з не замана.
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2780

Бұл хариф түнеуг������������������
i�����������������
күн келд��������
i�������
мұнда,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р хайла қылсақ керек бұған, с����
i���
рә.
Диуана б�����������
i����������
зге лайық i����������
�����������
с қылмады,
Һәм уәз���������������������������
i��������������������������
р, күйеу болды патшамызға.
Б�����������������������������
i����������������������������
здерге қиын болды үшбу к����
i���
с��
i�,
Жақты ғой падишаға қылған i���
����
с��
i�.
Құлыңнан б�����������������������
i����������������������
з де халас болар ед���
i��
к,
Жақпаса падишаға б�����������
i����������
р қылмысы.
Б���������������������������������
i��������������������������������
р�������������������������������
i������������������������������
айтты уәз��������������������
i�������������������
рд�����������������
i����������������
ң:—Б������������
i�����������
лд���������
i��������
м бұған,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р п�����������������������������
i����������������������������
к���������������������������
i��������������������������
р қабыл болса ойлап соған.
Олар дағы сұрады:—Не ойладың?—деп,
Мұны қылсақ падиша бермес аман.

2790

Бұл сөзд������������������������
i�����������������������
үйретел���������������
i��������������
к қызға тамам,
Б�������������������������������
i������������������������������
здер де падишаға және айталық.
Мен����������������������������
i���������������������������
араб сарайдан алған заман,
Жанында және бар-дүр дес��������
i�������
н адам.
Күйеу�����������������������
i����������������������
ң ұғры-дүр, өз��������
i�������
жаман,
Харами-дүр күйеу�����������������
i����������������
ң қас-дүр саған.
Тәж-тақытың бәр������������������
i�����������������
н де забут қылып,
Пұрсат тапса өз����������������
i���������������
ңе бермес аман.

2800

«Не б���������������������������������
i��������������������������������
лд������������������������������
i�����������������������������
ң?» деп сұраса падиша б������
i�����
зден,
Б�������������������������������������
i������������������������������������
з сырды жасырмаймыз, тақсыр, с������
i�����
зден.
Қызыңызды сарайдан ұғырлап алып,
Және кеп сүй��������������������
i�������������������
нш�����������������
i����������������
алды өз��������
i�������
ң������
i�����
зден.
Бұл ж���������������������������
i��������������������������
г�������������������������
i������������������������
т арабпенен жолдас екен,
Екеу�����������������������������
i����������������������������
ұғырлық қылған сырлас екен.
Падиша, сақтанып жүр қас-ты с�����
i����
зге,
Б������������������������������
i�����������������������������
р әлм бәр��������������������
i�������������������
м������������������
i�����������������
зге қылмаса екен.
Сүйдеп айтсақ падиша нанар,—дед��
i�,
Хақиқат қыздан сауал қылар,—дед��
i�.
Сөзд��������������������������
i�������������������������
сүйт��������������������
i�������������������
п құялық б���������
i��������
р араға,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р күн пұрсат айтатын болар,—дед��
i�.
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2810

Оңашасын күзетт������������
i�����������
енд�������
i������
олар,
Пұрсат тауып айтады енд��������
i�������
бұлар.
С��������������������������������
i�������������������������������
здерд��������������������������
i�������������������������
ң сөздер�����������������
i����������������
ң���������������
i��������������
з аңланар деп,
Жаһан көрмей патшаның көз��������
i�������
тұнар.
—Бұл i���������������������������
����������������������������
стен ол адамның жоқ хабары,
Ғалат сөйлеп болмаңыздар күнәһары.
Нақақ жерде б���������������������
i��������������������
реуд����������������
i���������������
ң қанын жүктеп,
Асы болып жүрмеңдер онан ары.

2820

Олар және патшаға айтады сөз,
—Әгар, патша, бар болса рұқсатыңыз.
Ұрлағанда б���������������������
i��������������������
реу ме, екеу ме деп,
Қызыңыздан мұның жайын сұратыңыз.
Патша сонда қызынан сауал айтар,
Қызы да «ек������������������������
i�����������������������
к���������������������
i��������������������
с�������������������
i������������������
» деп жауап айтар.
Патшаның ек�������������������
i������������������
көз��������������
i�������������
қанға толып,
Маған азап қылмақшы құры бекер.
Өлт���������������������������
i��������������������������
рмекке ж������������������
i�����������������
берд�������������
i������������
уәз��������
i�������
рлер���
i��
н,
Малғұндар жанына алды жалладтарын.
Дүниен��������������������������
i�������������������������
ң ықпалын б��������������
i�������������
з көрд�������
i������
к деп,
Маған т������������������������
i�����������������������
г����������������������
i���������������������
п кел����������������
i���������������
пт�������������
i������������
қаһарларын.

2830

Мен де үлкен бақшада жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
I���������������������������������
ш��������������������������������
i�������������������������������
нде ғей������������������������
i�����������������������
ш-ғишрат қылдым,—дейд��
i�.
Бәш������������������������������
i�����������������������������
р атты б���������������������
i��������������������
реумен дос-жар ед���
i��
м,
Қағаз ап Бәш������������������������
i�����������������������
р келд�����������������
i����������������
, көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Қағаз бер����������������������
i���������������������
п асығып шығып кетт��
i�,
Қағазды алып ақылым, ес���������
i��������
м кетт��
i�.
Бұлардың ахуалын б�������������
i������������
лгеннен соң,
Енд�����������������������������
i����������������������������
ойладым: басыма ажал жетт��
i�.

2840

Енд�����������������������������
i����������������������������
ойлап қашпаққа п�����������
i����������
к���������
i��������
р етт���
i��
м,
Бақшадан шынымды айтпай шығып кетт���
i��
м.
Бұ күнде дос болса да қас қылар деп,
Қызметкер�����������������������
i����������������������
м бәр�����������������
i����������������
нен жүдә түст���
i��
м.
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Мен кетт�������������������������
i������������������������
м ұғырланып аттай жел���
i��
п,
Бақшадан кететұғын жолды б�����
i����
л���
i��
п.
Алды-артыма қарамай кете берд���
i��
м,
Уәз�����������������������������
i����������������������������
рлер мен��������������������
i�������������������
сұрай баққа кел���
i��
п.
Артыма олар түс����������������
i���������������
п кетт���������
i��������
,—дейд��
i�,
Қаштың деп б����������������������
i���������������������
р нағыра етт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Олар атты, мен жаяу қашып келем,
Құтыларсың, бәлем деп жетт���������
i��������
,—дейд��
i�.

2850

Жақындап кел��������������������
i�������������������
п қалды енд��������
i�������
бұлар,
Хақтан өзге к����������������������
i���������������������
м маған жәрдем қылар.
Жетсе маған амандық берер емес,
«Иә, Раббым, медет бер» деп қыламын зар.
Зар қылып келе жатып құсты көрд���
i��
м,
Мен���������������������������������
i��������������������������������
ап келген құс екен енд���������
i��������
б������
i�����
лд���
i��
м.
Дүниеден бейхабар отыр екен,
Шат болып дәрмен i������������������
�������������������
степ шүк����������
i���������
р қылдым.

2860

Бой ұрып құсқа таман кетт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Ақырын кеп қасына жетт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Махкам ек����������������������
i���������������������
қолмен б������������
i�����������
рдей ұстап,
Алұрып аяғынан тұттым,—дейд��
i�.
Құс және менен үрк���������������
i��������������
п ұшты,—дейд��
i�,
Көтер������������������������
i�����������������������
л����������������������
i���������������������
п ауаға кетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Бақытың сен�������������������������
i������������������������
ң жар болып, әй,наб�����
i����
кар,
Халас болып құтылдың енд���������
i��������
,—дейд��
i�.
Бұлар кет�����������������������
i����������������������
п жөн�����������������
i����������������
не қайтып кетт��
i�,
Заһира ахуалымды мағлұм етт��
i�.
Сонша қатты құс ұшты менен үрк���
i��
п,
Қалжырап мұрныма жаным жетт��
i�.

2870

Ек������������������������������
i�����������������������������
қолым қалжырап көрд���������
i��������
м зәб���
i��
р,
Ж����������������������������������
i���������������������������������
берсем деп ойладым көң�����������
i����������
л���������
i��������
мде б���
i��
р.
Сол уақыт қараңғы ақшам болды,
Ж��������������������������������
i�������������������������������
беруге жан тәтт����������������
i���������������
, қылдым сабыр.
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Б����������������������������������
i���������������������������������
лмейм����������������������������
i���������������������������
н ес�����������������������
i����������������������
м кет�����������������
i����������������
п тау мен тасты,
Б�������������������������������
i������������������������������
лмейм�������������������������
i������������������������
н неше алыс жерден асты.
Шүк���������������������������
i��������������������������
рл������������������������
i�����������������������
к қып аяғын қоя берд���
i��
м,
Құс төмендеп, аяғым жерд��������
i�������
басты.

2880

Ол құс дағы зияда болды битап,
Мен i����������������������������������
�����������������������������������
лгер������������������������������
i�����������������������������
жүр�������������������������
i������������������������
п кетт������������������
i�����������������
м, кей�����������
i����������
н құс қап.
Б�������������������������������
i������������������������������
р мазар ислам[и] кез болды да,
Сағынып нұр саиданы жаттым зарлап.
Зар жылап б�����������������������
i����������������������
раздан соң ес���������
i��������
м жидым,
Жарымнан айырылған соң енд���������
i��������
күйд���
i��
м.
Пұл бар ма деп жанымды т�����������
i����������
нт��������
i�������
п ед���
i��
м,
Мың алтыным бар екен, енд���������
i��������
б������
i�����
лд���
i��
м.
Қуандым жанымда мың алтыным қалып,
Байыдым мол ақшаға енд��������
i�������
жарып.
Түзел�����������������������������
i����������������������������
п таң атқан соң тағы жүрд���
i��
м,
Сол жерде, шүк��������������������
i�������������������
рл�����������������
i����������������
к, ұйықтап алып.

2890

Сек�����������������������������
i����������������������������
р���������������������������
i��������������������������
п ол арадан кетт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Б�����������
i����������
р төбеден i�������������������
��������������������
лгер���������������
i��������������
өтт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Назар қылсам махкам буруждары
Муаззам б�������������������������
i������������������������
р шаһарға жетт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Көп екен атырабында бақшалары,
Бақтары ниһаятсыз соның бәр��
i�.
Қапудан енд��i� i�������������������
��������������������
шкер���������������
i��������������
к������������
i�����������
р����������
i���������
п көрд���
i��
м,
Мысал тылсым еткен биналары.

2900

Асыл тас i��������������������
���������������������
стеген��������������
i�������������
алуан-алуан,
Адамы көп i�������������������
��������������������
ш������������������
i�����������������
нде мұхит болған.
—Бұл шаһардың аты не, не қала?—деп,
Мен бейшара б���������������������
i��������������������
реуден сауал қылған.
Ол адам сұраған соң берд��������
i�������
жауап:
—Мұны Орта Самарқан десе сауап.
—К���������������������������������������
i��������������������������������������
ш�������������������������������������
i������������������������������������
к Самарқан бұ жерден не миқдар?—деп,
Ғажап қылдым ол ерден қайта сұрап.
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—Тез жүрген тоқтамастан әгар адам,
Самарқан қырық жылдық жол бұл арадан.
Шаһарды тамаша қып келе жатсам,
Б�����������������������������
i����������������������������
р араға зияда халық жиылған.

2910

Б�������������������������������
i������������������������������
р адамнан сауалды айттым және:
—Шыққан-көрген белг���������������
i��������������
с�������������
i������������
з бұл арада,
Бұл арада не бар?—деп сұрағанда,
Ол к�����������������������������
i����������������������������
с���������������������������
i��������������������������
айтты:—Бұл өз������������
i�����������
қаһуахана.
Мен де барып қаһуа i������������
�������������
шт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Қаһуада неше әуез ест������������
i�����������
д����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Қаһуаның ақшасын берей�������
i������
н деп,
Бел������������������������������
i�����������������������������
мнен кемер�������������������
i������������������
мд����������������
i���������������
шешт����������
i���������
м,—дейд��
i�.

2920

Қарасам, бел�������������������
i������������������
мдег��������������
i�������������
алтыным жоқ,
Қарадым һәр жер�������������������
i������������������
мд����������������
i���������������
о деп, бұ деп.
Қаһуашыға б���������������������
i��������������������
р нәрсе кеп���������
i��������
л қойып,
Мазардан i��������������������������
���������������������������
здеп келд�����������������
i����������������
м, түс����������
i���������
рд�������
i������
м деп.
Мазардан алтынымды i������������
�������������
здеп көрд���
i��
м,
Қаһуашының қасына қайтып келд���
i��
м.
Қаһуашы «не болды?» деп сауал қылды,
Қайғылы, хал���������������������
i��������������������
м нашар енд���������
i��������
б������
i�����
лд���
i��
м.
—Алтыным таба алмадым i�����������
������������
здеп барып,
Қайғылы әлм шект���������������
i��������������
м алтын қалып.
—Б�����������������������������
i����������������������������
р адамға тапсырып ж���������
i��������
берей���
i��
н,
Сұрасаң тауып берер ақшаңды алып.

2930

Сабыр қылып отырдым б����������
i���������
р азырақ,
Зияда хабар ест����������������
i���������������
п көң����������
i���������
л��������
i�������
м шат.
Мың т�������������������������
i������������������������
лла б�������������������
i������������������
р адамнан жоғалса,
Оны тауып берет����������������
i���������������
н не деген зат.
Қарар қып қаһуада тұрдым енд��
i�,
Ақшамның жоқтығына олар сенд��
i�.
Сабыр қып қаһуада отыр ед���
i��
м,
Заманнан соң сақалды б�����������
i����������
реу келд��
i�.
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2940

—Хұсайын, бұ ж������������������
i�����������������
г����������������
i���������������
тт�������������
i������������
алшы,—дед��
i�,
Ғар���������������������������
i��������������������������
пт������������������������
i�����������������������
ң сауабына қалшы,—дед��
i�.
Ақшасын сұрап әпер бұ ж��������
i�������
г������
i�����
тт���
i��
ң,
Қажы Әли ағаға баршы,—дед��
i�.
Ол к���������������������������
i��������������������������
с�������������������������
i������������������������
мен��������������������
i�������������������
жылдам алып жүрд��
i�,
—Ақшаң нағып түст�������������������
i������������������
?—деп сауал қылды.
Көрген��������������������������
i�������������������������
мд�����������������������
i����������������������
мен дағы баян қылдым,
Ол мен������������������������
i�����������������������
ң ахуалымды енд��������
i�������
б�����
i����
лд��
i�.
Әли қажы дегенге келд������������
i�����������
[к],—дейд��
i�,
Хұсайын кел����������������������
i���������������������
п сәлем берд���������
i��������
,—дейд��
i�.
Алтынымның жоқтығын ест���������
i��������
ген соң,
«Бер����������������������������������
i���������������������������������
кел, байқайын» деп көрд���������
i��������
,—дейд��
i�.

2950

—Ғар��������������������������������
i�������������������������������
п боп қай арадан жетт����������
i���������
ң,—дейд��
i�,
Алтының қайда дайығ етт����������
i���������
ң?—дейд��
i�.
—Пәлен жерде мазарда жоғалттым,—деп,
Қожаға солай нақыл етт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Қожа сонда аралап қалталарын,
Алдыма жамиғ қылды соның бәр���
i��
н.
Кей���������������������������������
i��������������������������������
алтын, кей���������������������
i��������������������
күм����������������
i���������������
с, кей���������
i��������
жауһар,
—Бақ, ж������������������������������
i�����������������������������
г����������������������������
i���������������������������
т, мұнда бар ма алтындарың?

2960

—Алтыным мұнда жоқ,—деп болдым бейхал,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р алтынды шығарып берд����������
i���������
де:—Бар,
Бүг�������������������������������
i������������������������������
н мұны хараж қыл кеп����������
i���������
лмен[ен],
Ертең менен кел дағы алтыныңды ал.
Қажыға дұға қылып шығып кетт���
i��
м,
Тұп-тура қаһуаға кел����������
i���������
п жетт���
i��
м.
Қаһуаға келген соң ұйықтап қалдым,
Ап келген б�����������������������
i����������������������
р алтынды хараж етт���
i��
м.
Ерте тұрып қажыға бардым,—дейд��
i�,
Түп-түгел алтынымды алдым,—дейд��
i�.
Мен дағы қажыға мың дұға қылып,
Бұ i�����������������������������
������������������������������
ске таңғажайып қалдым,—дейд��
i�.
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Ол дәстүр бұл шаһардың әдет�������
i������
екен,
Б�������������������������������
i������������������������������
раз күн пәтерд���������������
i��������������
қылдым мекен.
Күнд������������������������
i�����������������������
з барып базардан қаһуа i����
�����
ш���
i��
п,
Кеш болғанда пәтерге қайтып кетем.
Б��������������������������������������
i�������������������������������������
р күн достым б�����������������������
i����������������������
р���������������������
i��������������������
айтты:—Маған ерсең,
Бұ шаһар ахуалынан бейхабарсың.
Мұнда жүрсең сен�����������������
i����������������
мен үйленд�����
i����
рем,
Мен�������������������������������
i������������������������������
ң айтқан сөз������������������
i�����������������
мд���������������
i��������������
мақұл көрсең.

2980

Мен мақұл дегеннен соң алып келд��
i�,
Ұлық ахуалымнан сауал қылды.
Қыз бен қатын таңдатып, б����������
i���������
р қатынды
Имамдар шақырып кеп некаһ қылды.
Пәлен жайда б�������������������
i������������������
р қожа өлген екен,
Өз���������������������������
i��������������������������
ғани, ақшалы болған екен.
Құрға тастап кез болды мен ғар�����
i����
пке,
Қатыны артында тұл қалған екен.
Ол ұлық сарайына бардым,—дейд��
i�,
Некаһлап ол қатынды алдым,—дейд��
i�.
Қызметке қол бағлап тұр жариалар,
Мың жаныммен ғашық болып қалдым,—дейд��
i�.

2990

Қатынменен жақындық етт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Д����������������������������������
i���������������������������������
лбардың гүл жүз������������������
i�����������������
нен өпт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Зияда түн������������������
i�����������������
бойы өб���������
i��������
п-құшып,
Моншаға ғұсыл үш�����������������
i����������������
н кетт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Моншадан ғұсыл қылып қайттым және,
Көргенше ғашығымды көң���������
i��������
л�������
i������
м ала.
Күн�����������������������������
i����������������������������
не б������������������������
i�����������������������
р алтыннан хараж қылып,
Б������������������������������
i�����������������������������
р күн������������������������
i�����������������������
ақша б����������������
i���������������
т��������������
i�������������
п түст�������
i������
сәна.

3000

Бел����������������������������
i���������������������������
мдег�����������������������
i����������������������
алтыным б������������
i�����������
тт���������
i��������
,—дейд��
i�,
Паришан боп ақылым кетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Өң������������������������������
i�����������������������������
-түс�������������������������
i������������������������
м боз болып үйге келд���
i��
м,
Қатын көр���������������������
i��������������������
п икрам етт���������
i��������
,—дейд��
i�.
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Икрам-�����������������������
i����������������������
зет қылып қарсы шықты,
Түс�������������������������������
i������������������������������
м көр�������������������������
i������������������������
п көң�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
мнен сауал етт��
i�.
—Түс������������������������������
i�����������������������������
ң қашып паришан болып келд���
i��
ң,
Әгар сен�������������������������
i������������������������
ң қажет�����������������
i����������������
ң мал ма?—депт��
i�.
Мал үш���������������������������
i��������������������������
н, ер���������������������
i��������������������
м, қапа болмашы зар,
Дүкен��������������������������
i�������������������������
мде жүз кисе ақшалық мал.
Ер���������������������������
i��������������������������
м опат болғалы жабулы тұр,
Мен берей�����������������������
i����������������������
н дәптер��������������
i�������������
н, қолыңа ал.

3010

Қолыңа дәптер алып базарға бар,
Киседег���������������������
i��������������������
ақшаға көз���������
i��������
ңд������
i�����
сал.
Кәс�����������������������������
i����������������������������
п қылып сауда қыл ақшаменен,
Б�������������������������������������
i������������������������������������
рге алғаның б�����������������������
i����������������������
рге сат пайдасы [сол].
Ол қатын риза қылды көң�����������
i����������
л���������
i��������
м тауып,
Ол кеше қатынменен қылдым зауық.
Намаз оқып дәптер����������������
i���������������
н қолыма алдым,
Бустанға бармаққа көң����������
i���������
л��������
i�������
м ауып.

3020

Базарға енд����������������������
i���������������������
қадам бастым,—дейд��
i�,
Келд�������������������������������
i������������������������������
м де дүкен аузын аштым,—дейд��
i�.
Қасымдағы адамдар мүбәрәк деп,
Һәрк�������������������������������
i������������������������������
мге сауда қылып саттым,—дейд��
i�.
Б����������������������������������
i���������������������������������
рге алып, б����������������������
i���������������������
рге саттым ақшаларын,
Қатынымның айтқанын қылдым бәр���
i��
н.
Мыңға алып, мыңға саттым тәкрар қып,
Бәр��������
i�������
соның i�����������������
������������������
ш����������������
i���������������
нде хараждарым.
Харажымды әндиша қылдым мен де,
Бұ қадар сауда қылдым бустанда.
I��������������������������������
шкен-жеген, жұмсаған еске түс���
i��
п,
Әлм қайғы зияда көң�������
i������
л�����
i����
мде.

3030

—Жыл басында қисапты алам,—дед��
i�,
Қатын сөз�������������������������
i������������������������
н алмайтын шарам жоқ-ты.
Б������������������������������
i�����������������������������
рге алған малымды ек���������
i��������
қылсаң,
Саған ол малым болсын харам,—дед��
i�.

хикаят дастан хатымтай

Нашар болып б����������������������
i���������������������
р жылша қылдым сауда,
Жамағатпен тамаша қылдым бақта.
Б������������������������������
i�����������������������������
р-б��������������������������
i�������������������������
р������������������������
i�����������������������
не қылатын қастығы жоқ,
Зауық-сапа, ғей�����������������������
i����������������������
ш-ғишрат қылдым анда.

3040

Бәр������������������������
i�����������������������
де адамының к���������
i��������
ш�������
i������
пей���
i��
л,
К����������������������������
i���������������������������
ш��������������������������
i�������������������������
с������������������������
i�����������������������
үлкен�����������������
i����������������
не қылмас зей���
i��
л.
Үлкен��������������������������
i�������������������������
н������������������������
i�����������������������
ң к��������������������
i�������������������
ш������������������
i�����������������
с����������������
i���������������
не зорлығы жоқ,
Құдаға тәуекелш��������������
i�������������
л өз���������
i��������
б������
i�����
р ел.
Осындай ынсапты елд����������������
i���������������
көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р сәна сауда қылып жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Сауда қылып б���������������������
i��������������������
р жылдың басы болды,
Қатынмен ғей������������������������
i�����������������������
ш-ғишрат қылдым,—дейд��
i�.
Қатын айтты:—Дерт��������������
i�������������
мн�����������
i����������
ң дәрмен��
i�,
Ертең шақыр қажы Салих Мұстапаны.
Жиылған нұқұд-ақша алтын менен,
Алып кел дәптер менен нәрселерд��
i�.

3050

Дәптерд��������������������������
i�������������������������
ң мужаби�����������������
i����������������
нше қисап қылам,
Қисап қандай болады енд��������
i�������
көрем.
Дәптер мен һәрне бәр��������������
i�������������
н ап кел�����
i����
ң���
i��
з,
Ахуал қандай болар енд��������
i�������
б�����
i����
лем.
Қатыным сүйдеп әм���������������
i��������������
р етт���������
i��������
,—дейд��
i�,
Мен�����������������������������
i����������������������������
ң де ақыл-ес����������������
i���������������
м кетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Шерменде хал���������������������
i��������������������
м қандай болады деп,
Ол түн��������������������������
i�������������������������
м қайғыменен өтт���������
i��������
,—дейд��
i�.

3060

I����������������������������������
ш���������������������������������
i��������������������������������
м қайғы-дертпенен тұрдым,—дейд��
i�,
Дүкенге қадам басып жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Дәптер менен нәрсен��������������
i�������������
ң бәр��������
i�������
н алып,
Адамдарын шақырып келд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Алтындарды б�����������������������
i����������������������
р жерге төкт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Ыңғайына қараймын көпт����������
i���������
ң,—дейд��
i�.
Қатын қисап қылады дәптерменен,
Мен де қисап дәптерменен етт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
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Б������������������������������
i�����������������������������
р ақша кем қылмады, не зияда,
Төг�����������������������������
i����������������������������
л���������������������������
i��������������������������
п жатқан ақша б�����������
i����������
зге пайда.
Мұны көр����������������������
i���������������������
п зияда ғажап қылдым,
—Берекет берген,—дед�������������
i������������
,—Құдауанда.

3070

Мен айттым:—Б�����������������������
i����������������������
р���������������������
i��������������������
н алып б������������
i�����������
рге саттым,
Және де мыңын алып, мыңға саттым.
Жаңылып аузыма түс���������
i��������
п кетт��
i�,
«Бұл малдың берекет������������������
i�����������������
қайдан?» депп���
i��
н.
Көрд����������������������������
i���������������������������
м сонда қатыным азан-қазан,
Қатын айқай салған соң кетт��������
i�������
мазам.
—Ер��������������������������
i�������������������������
м мен��������������������
i�������������������
ң Аллаға асы болды,
Кәм����������������������������������
i���������������������������������
л мұны өлт�����������������������
i����������������������
р���������������������
i��������������������
ң�������������������
i������������������
з деп қылды фаған.

3080

Енд�����������������������������
i����������������������������
ойладым: басыма ажал жетер,
Достарымның бәр�����������������
i����������������
де т�����������
i����������
пт��������
i�������
қатер.
Қолдарына жалаңаш қылыш алып,
Қатын болса тоқтамай фариад етер.
Қатын айтты:—Өлмег��������������
i�������������
болды уәж���
i��
п,
Өлт�������������������������
i������������������������
руге тұрайын енд��������
i�������
нағып.
Өлт���������������������������
i��������������������������
руде шүба жоқ, пара қылар,
Қашатұғын жағымды енд��������
i�������
бағып.
Не қыларым б������������������������
i�����������������������
ле алмай састым,—дейд��
i�,
Нардбандан төмен қарай бастым,—дейд��
i�.
Тез жүг����������������������������
i���������������������������
р��������������������������
i�������������������������
п қақпадан шыққаннан соң,
Бет алып б�������������������������
i������������������������
р тарапты қаштым,—дейд��
i�.

3090

Менен хабар алғанның бәр���������
i��������
дұшпан,
Артыма қылыш алып қуа шыққан.
Бұлардан құтылатын һеш шара жоқ,
Хикмет Құда—б����������������������
i���������������������
р хабар алдым құстан.
Ол құс тағы алдымнан болды пайда,
Халасқа себеп болды осындайда.
Ақырын кеп аяғынан махкам тұттым,
Жалладтар ұстайтұғын енд��������
i�������
қайда.
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«Наб�������������������������������
i������������������������������
кар, құтылдың» деп қалды олар,
Құда б�������������������������
i������������������������
здей ғар����������������
i���������������
пке жары болар.
Құтылған соң Құдаға шүк����������
i���������
рл�������
i������
к қып,
Күнәһыма мен қылдым астағыпар.
Құс байқұс менен үрк��������������
i�������������
п енд��������
i�������
састы,
Б�������������������������������������
i������������������������������������
лмейм�������������������������������
i������������������������������
н көң�������������������������
i������������������������
л�����������������������
i����������������������
м ғамк����������������
i���������������
н таудай тасты.
Құс ұшты кешке дей�������������
i������������
н ақшамғаша,
Құс төмендеп, аяғым жерд��������
i�������
басты.
Құс аяғын қолымнан қоя берд���
i��
м,
Һеш мағынасын б�����������������������
i����������������������
лмейм�����������������
i����������������
н түскен жерд���
i��
ң.
Қуанып оңды-солға назар қылып,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р ағашты, миуалық жерд���������
i��������
көрд���
i��
м.

3110

Б�������������
i������������
лмейм�������
i������
н түн i������������������
�������������������
ш�����������������
i����������������
нде кетер жолды,
Ағашты қарар қылдым, ерте болды.
Бұл жер к��������������������������
i�������������������������
мн�����������������������
i����������������������
ң жер�����������������
i����������������
деп түрегелд���
i��
м,
Күн шығып жерд��������������������
i�������������������
ң жүз��������������
i�������������
нұрға толды.
Мен дағы орынымнан түрегелд���
i��
м,
Ол миуалық ағашқа назар қылдым.
Жатқан жер�������������������������
i������������������������
м б���������������������
i��������������������
р баһшат бағы мысал,
Неше түрл�����������������������
i����������������������
жем������������������
i�����������������
стер енд���������
i��������
көрд���
i��
м.

3120

Қылыштан құтылғанға көң���������
i��������
л�������
i������
м тоқ,
Т�����������������������������������
i����������������������������������
лмен мақтап айта алмас рахаты шоқ.
Неше бұлақ хауызды араладым,
Ғұмырымда мұндай мақам көрген�������
i������
м жоқ.
Су i����������������������������
�����������������������������
ш���������������������������
i��������������������������
п миуалардан жед����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Залымдардан құтылған ед����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Залымдардың қолынан құтылғанға
Құдаға хамду, шүк����������������
i���������������
р дед����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Күн батып ақшам болды көз байланып,
Б�����������������������������������
i����������������������������������
р жерде қарар қылдым енд����������
i���������
айланып.
Бұл мақамның бар шығар егес������
i�����
деп,
Ұйықтап қарар қылмадым һеш жайланып.
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Шам жанып б�����������������������
i����������������������
р [кезде] болды жарық,
Бұл бақтың егес��������������������
i�������������������
екен, б�����������
i����������
лд��������
i�������
м анық.
Жасырынар б����������������������
i���������������������
р жерд���������������
i��������������
таба алмадым,
Иә, Хатым, оңды-солға назар салып.
Шам жағып жақынырақ келд��������
i�������
бұлар,
Шам алдында жүр екен сұлу д������
i�����
лбар.
Д�����������������������������
i����������������������������
лбардың атырабын орап алған,
Жанында жүр биқисап жариалар.

Мен жатқан көшеге кеп енд��������
i�������
бұлар,
Ұстағаны қолына алтын шамдар.
Мом жағып көшелерд��������������
i�������������
жарық қылып,
3140 Майданға неше асыл төсед�����
i����
лер.
Майданға енд���������������������
i��������������������
отырды қарар қылып,
Сахилар шарап берд�������������
i������������
енд��������
i�������
жүр���
i��
п.
Ол нұр саида б��������������������
i�������������������
р кесе толтырып ап,
Мен жаққа назар салды мен��������
i�������
б�����
i����
л���
i��
п.
—Ол ғар���������������������������
i��������������������������
п бер���������������������
i��������������������
мұнда келс���������
i��������
н,—дед��
i�,
Б���������������������������������
i��������������������������������
зд������������������������������
i�����������������������������
ң мәж������������������������
i�����������������������
л����������������������
i���������������������
с��������������������
i�������������������
м������������������
i�����������������
зд���������������
i��������������
көрс���������
i��������
н,—дед��
i�.
Мұнда алып кел ғар�������������������
i������������������
пт����������������
i���������������
жалғыз қоймай,
Б��������������������������������
i�������������������������������
збен б�������������������������
i������������������������
рге сұхбат қылсын,—дед��
i�.

3150

Шақырған мәж����������������������
i���������������������
л��������������������
i�������������������
с������������������
i�����������������
не келд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Б��������������������������������������
i�������������������������������������
р еркек жоқ, өңшең қыз көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Қыздардың баршасына көз���������
i��������
м салып,
Аяғына бас ұрып тұрдым,—дейд��
i�.
Хатирым бәр��������������������
i�������������������
н сұрап алды қолға:
—Әй, ғар�����������������������������
i����������������������������
п, қайдан келд��������������
i�������������
ң енд��������
i�������
мұнда?
Бұ жолға захмат шег�����������������
i����������������
п түст����������
i���������
ң қайдан,
К�������������������������������
i������������������������������
мге таныс боласың б�����������
i����������
зд��������
i�������
ң елде?

Бұ жаққа дәлел болып кез келд�������
i������
ң сен,
Ап кел�����������������������������
i����������������������������
п бұл мақамнан хабар берген.
Мен��������������������������������
i�������������������������������
ң көң��������������������������
i�������������������������
л������������������������
i�����������������������
м тоқталып әмин болсын,
3160 Хал����������������������������
i���������������������������
ңд�������������������������
i������������������������
баян әйла, б�����������
i����������
лей�������
i������
н мен.
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Мен айттым:—Не қыласың хал���������
i��������
м сұрап,
Б������������������������������
i�����������������������������
р бөлек хикаятым—дастан ұзақ.
Әгар айтсам мехнатым таусылмайды,
Дерт�����������������������������
i����������������������������
мд��������������������������
i�������������������������
шарх қылып айтсам мұрад.
Дерт илә хамұш болған қас�����������
i����������
ретт������
i�����
мен,
Биһұшпын, хал������������������������
i�����������������������
м нашар, сұлтан хаубан.
Машақатты көп көрген дертменден�i
Сөйлет��������������������������
i�������������������������
п не қыласың, бану жаһан.

3170

Қыз сонда хал��������������������
i�������������������
м мен��������������
i�������������
ң сұрды және,
Маған айтты:—Наужуан, бер�������
i������
қара.
Б����������������������������������
i���������������������������������
здер с���������������������������
i��������������������������
здей ғар������������������
i�����������������
пке жары боламыз,
Мархабат лайықтап ахуал сенга.
Ес��������������������������
i�������������������������
т������������������������
i�����������������������
п ахуалыңды б����������
i���������
лер ед���
i��
м,
Хал�����������������������������
i����������������������������
мше қызмет қылып көрер ед���
i��
м.
Осындай машақатқа нағып түст���
i��
ң,
Б��������������������������������
i�������������������������������
ржола с������������������������
i�����������������������
збен мен де жүрер ед���
i��
м.

3180

Мен айттым:—Жаһан кезген саудагер мен,
Дарияда ғарық болып малдан безген.
Тас ұрып кеме сынып халас болдым,
Д��������������������������������
i�������������������������������
лбар күл�����������������������
i����������������������
п тоқтады үшбу сөзбен.
Қолындағы кесес���������������
i��������������
н берд��������
i�������
маған:
—Сен б������������������������������
i�����������������������������
р ғар������������������������
i�����������������������
п задасың, әй, наужуан.
Менен алып i�����������������
������������������
ш����������������
i���������������
ң��������������
i�������������
з бұл кесен��
i�,
Абхаят i����������������������������
�����������������������������
шкендей қаз�����������������
i����������������
р хадара илейна.
Рас, с���������������������������
i��������������������������
з де дүниеде жаһан кезген,
Б����������������������������������
i���������������������������������
здей неше д����������������������
i���������������������
лбарды көрд����������
i���������
ң көзден.
Сәй������������������������������
i�����������������������������
р қылдың дүниен��������������
i�������������
тамаша ет���
i��
п,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р сұлу көрд����������������������
i���������������������
ң��������������������
i�������������������
з бе артық б�������
i������
зден?!

3190

Әлемде мендей сұлу көрд�����������
i����������
ң бе?—деп,
Зауық қылып һешб����������������������
i���������������������
р��������������������
i�������������������
мен жүрд�����������
i����������
ң бе?—деп.
Өз��������������������������
i�������������������������
н������������������������
i�����������������������
ң сұлулығын арыз қылды,
Биназир мендей сұлу б��������������
i�������������
лд�����������
i����������
ң бе?—деп.
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Қыздарға назар салып көрд���������
i��������
м қасад,
Б�����������������������������
i����������������������������
р���������������������������
i��������������������������
нен-б���������������������
i��������������������
р�������������������
i������������������
сұлу, емес песет.
Мұндай жамал иес������������������
i�����������������
[н] көрмеген соң,
Мәжнүн ес���������������������
i��������������������
м ауып тұрдым масат.

3200

Қиылған қасы қара көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Оларды тамаша ет�����������������
i����������������
п тұрдым,—дейд��
i�.
Ол қыздың кесес�����������
i����������
нен шарап i����
�����
ш���
i��
п,
Қайтадан өз қолына берд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Ғашық болып көң�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
мд��������������
i�������������
алды,—дейд��
i�,
Наз қып қолын мойныма салды,—дейд��
i�.
Шекердей қыздың леб��������������
i�������������
ес����������
i���������
мд�������
i������
алып,
Мен ғар�����������������������������
i����������������������������
п биһұш болып қалдым,—дейд��
i�.
Қыздарға да кесемен берд��������
i�������
шарап,
Қыздың қолы мойнымда, тұрмын қарап.
Қыздар да әдеппенен кесен��i� i����
�����
ш���
i��
п,
Қаз������������������������������
i�����������������������������
рг���������������������������
i��������������������������
қызмет�������������������
i������������������
тұр қыздың жарап.

3210

Қыздың сүйд�����������������������
i����������������������
м құшақтап жүздер�����
i����
нен,
Қиылған қасы қара көздер�����
i����
нен.
Мысалы бақшадағы б��������������
i�������������
р бұлбұл құс,
Уисалатын сұрадым өздер�����
i����
нен.
Қыз күл�����������������������
i����������������������
п жолатпады уисалатқа,
—Аяғыңа балта ұрма бекер-текке,
Сабыр қыл,—деп қолыма шарап берд��
i�,
Шыдай тұр, өз��������������������
i�������������������
ңе-өз��������������
i�������������
ң зәб��������
i�������
р етпе.

3220

Жетпеген мұрадына нес��������
i�������
қалды,
Сег������������������������������
i�����������������������������
з қыз тәнбүрәс���������������
i��������������
н қолына алды.
Алдыма кеп жүг���������������
i��������������
н�������������
i������������
п отырды да,
Бұралып һәрб���������������������
i��������������������
р түрл��������������
i�������������
күйге салды.
Көрсетт������������������������
i�����������������������
неше түрл�������������
i������������
маған ойын,
Қыздардың ойынына салдым мойын.
Қыздар да тәнбүрәс���������������
i��������������
н жерге қойды,
Мен де айттым қыздарға «енд���������
i��������
қойың».
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Ол қызға битап болдым көң�����������
i����������
л���������
i��������
м кет���
i��
п,
Бәлки жаныма һәлак енд��������
i�������
жет���
i��
п.
—Күнд�����������������������������
i����������������������������
з кет�����������������������
i����������������������
п, келем��������������
i�������������
з кешке және,
Б�����������������������������
i����������������������������
р Құдаға аманат с�����������
i����������
зд��������
i�������
айтып.

3230

Қыз сонша мей���������������������
i��������������������
рбандық етт���������
i��������
,—дейд��
i�,
Күнд��������������������������������
i�������������������������������
з баққа қоймаймыз бетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Кешке және әз���������������������
i��������������������
р бол бұ жерде,—деп,
Нығмет шарап бер����������������
i���������������
п кетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Ол қыздар кеткен жаққа көз����������
i���������
м салдым,
Сол жерде болып ұйықтап қалдым.
Б����������������������������
i���������������������������
р уақта оянсам күн шығыпты,
Иә, Хатым, хал�����������������������
i����������������������
м нашар қайран қалдым.

3240

Шараптан б����������
i���������
р азырақ i������������
�������������
шт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Қуат к����������������������������
i���������������������������
р��������������������������
i�������������������������
п көң��������������������
i�������������������
л������������������
i�����������������
мд���������������
i��������������
аштым,—дейд��
i�.
Енд�������������������������
i������������������������
ақыл басыма жаңа к�����
i����
р���
i��
п,
Болуына қарадым кешт����������
i���������
ң,—дейд��
i�.
Тағам жеп миуалардан терд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Көң������������������������������
i�����������������������������
л����������������������������
i���������������������������
мд�������������������������
i������������������������
д����������������������
i���������������������
лбарға берд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Уисалына талапкер болмадым,—деп,
Кеш болғанша асығып тұрдым,—дейд��
i�.
Кешке келсе ол қыздар, көрер ед���
i��
м,
Уисалына талапкер болұр ед���
i��
м.
Өз���������������������������
i��������������������������
ме-өз���������������������
i��������������������
м өк����������������
i���������������
н��������������
i�������������
п қиял қылып,
Түнгеше ынтызар боп тұрұр ед���
i��
м.

3250

Әмма ол күн б��������������������
i�������������������
р жылша ұзын болды,
Күн батып, түн әскер��������������
i�������������
жерге толды.
Түн жамылып қараңғы болғаннан соң,
Мен қарап тұрмын қыздар кеткен жолды.
Б�������������������������������
i������������������������������
р уақта шам жанып болды жарық,
Һәр түрл����������������������
i���������������������
ки������������������
i�����������������
мдерге мұстағриқ,
Хордың қызы сек����������������
i���������������
лд�������������
i������������
өңшең сұлу,
Жайына кеп отырды енд��������
i�������
барып.
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3260

I�����������������������������
лтипат қып отырды оңды-солға,
Және сұрап хатирымды алды қолға.
Көң�������������������������������
i������������������������������
л�����������������������������
i����������������������������
мд��������������������������
i�������������������������
аулап қасына шақырып ап:
—Шыныңды айт, қайдан түст��������������
i�������������
ң үшбу жолға.
Хал�����������������������������
i����������������������������
ңд��������������������������
i�������������������������
баян әйла, мойның бұрма,
Бейшара, шыныңды айт қарап тұрма.
Раст айтып асылын, тұғры сөйле,
Аяғыңа өз қолыңмен балта ұрма.
Мен айттым:—Мард адамда болмас жалған,
Ерлер i������������������������
�������������������������
ске өк������������������
i�����������������
н����������������
i���������������
п қылмас арман.
О да қайтып сұрамай енд��������
i�������
қойды,
Ол кеше және өпт��������������
i�������������
м ләбларынан.

3270

Ол қыздан сонша рахат көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Мың наздықпенен көң�����������������
i����������������
л бұрдым,—дейд��
i�.
Ол қыздың уисалына харидар боп,
Енд�����������������������������
i����������������������������
жүз������������������������
i�����������������������
м жүз������������������
i�����������������
не сұрдым,—дейд��
i�.
Уисалына харидар бола алмадым,
Көң��������������������������������
i�������������������������������
л������������������������������
i�����������������������������
м тынып қызықты көре алмадым.
Сабах садық таянып жақын жетт��
i�,
Мұрадыма жетуд���������������
i��������������
б������������
i�����������
ле алмадым.

3280

Қыздар келген жолына қайтып кетт��
i�,
Жалғыз тастап көң��������������������
i�������������������
л������������������
i�����������������
мд���������������
i��������������
қайғылы етт��
i�.
Б������������������������������
i�����������������������������
р заман рахатта ұйықтап ед���
i��
м,
Аһ, зар-паришандық маған жетт��
i�.
		
***
Иә, Хатым, ұзартпайын қиссаны көп,
Мен жүрд����������������������������
i���������������������������
м кеш болғанша ынтызар боп.
Кел�����������������������������
i����������������������������
п-кет�����������������������
i����������������������
п жүред���������������
i��������������
кеш болғанда,
Уисалына талапкер болмадым,—деп.
Ақыры мұрадыма жете алмадым,
Ол қызды көз���������������������
i��������������������
м қиып кете алмадым.
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«Рас айт» деп сұрайды сауал менен,
Уисалынан сұрауға таба алмадым.

3290

Мен де қабыл қылмадым шынымды айтып,
Күнд������������������������������
i�����������������������������
з болса кетед����������������
i���������������
қыздар қайтып.
—Б��������������������������������
i�������������������������������
р насихат айтар ем саған,—дед��
i�,
Мен де шынымды айтпадым енд���������
i��������
қайтып.
Қыз кетт�����������������������
i����������������������
, мен қылдым тамашаны,
Б����������������������������
i���������������������������
р хауыз кенер��������������
i�������������
нде енд������
i�����
мен�i
Бұ дертке к���������������������������
i��������������������������
р�������������������������
i������������������������
птар қылған құсты көр���
i��
п,
Тұтайын деп ойладым енд������
i�����
оны.

3300

Кешке қыздар келген соң көрс����������
i���������
н,—дед���
i��
м,
Құсты көр������������������������
i�����������������������
п тамаша қылсын,—дед���
i��
м.
Бұл ғажап құсты көр����������������
i���������������
п тамаша етс���
i��
н,
Мен�������������������������������
i������������������������������
ң не болғанымды б�������������
i������������
лс����������
i���������
н,—дед���
i��
м.
Көң�������������������������������
i������������������������������
л�����������������������������
i����������������������������
ме бұл сауданы алдым,—дейд��
i�,
Ақырын құсқа таман бардым,—дейд��
i�.
Хауыздың енд��������������������
i�������������������
артынан жасырынып,
Абайсызда кәмандты салдым,—дейд��
i�.
Ол құстың мойнына аттым,—дейд��
i�,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р ұшын бел����������������������
i���������������������
ме бәнд етт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Құс б�����������������������������
i����������������������������
р кәрре қанатын с�����������
i����������
лк��������
i�������
п ұшып,
Құспенен мен де б�������������������
i������������������
рге кетт����������
i���������
м,—дейд��
i�.

3310

Тұзақ ұшын қолменен шеше алмадым,
Ол құстың аяғынан түсе алмадым.
Аяғында асылып б������������
i�����������
рге кетт���
i��
м,
Бұл i���������������������������
����������������������������
с��������������������������
i�������������������������
ме мың кәрре пұшайманмын.
Бұл i������������������������������
�������������������������������
ске көп надамат қылдым,—дейд��
i�,
Құстан болған себепт����������������
i���������������
б�������������
i������������
лд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Тұғры сөйле деген�������������
i������������
перизаттың,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р хабары бар екен қыздың, —дейд��
i�.
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3320

Ол қыздың маған айтар б����������
i���������
р хабары,
Деген сөз�������������������
i������������������
ол құстың ахуалы.
Ол күн өт��������������������������
i�������������������������
п күн батып түн болғанша,
Өк��������������������������������
i�������������������������������
нгенмен пайда жоқ, кетт��������
i�������
м налы.
Ол құс қатты асығып ұшты,—дейд��
i�,
Неше тағы биабан кешт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Һешб�����������������������������
i����������������������������
р жерде қарар қып тоқтамады,
Бастан енд����������������������
i���������������������
ақылым кетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Ақылым кейде кел����������������
i���������������
п, кейде кетт��
i�,
Кәманд ұшы жаныма жыбыр етт��
i�.
Түн ортасы болғанда ол құс кел���
i��
п,
Б������������������������������
i�����������������������������
р мұнара шарифке кел���������
i��������
п жетт��
i�.

3330

Б��������������������������������
i�������������������������������
р мұнара шарифке жетт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Шат болып мың шүк�������������������
i������������������
рл����������������
i���������������
к етт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Зияда шүк�����������������������
i����������������������
рш��������������������
i�������������������
л������������������
i�����������������
к қып жылдамырақ,
Кәманд ұшын бел��������������������
i�������������������
мнен шешт����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Құс тұрмай ұшып кетт�����������
i����������
ол арада,
Иә, Хатымтай, мен жаттым мұнарада.
Таң атқан соң қарасам—өз мұнарам,
Қайран болып ашаға түст��������
i�������
м және.

3340

Үйге кел������������������������
i�����������������������
п қақпаны ұрдым,—дейд��
i�,
Ес��������
i�������
к ашып i���������������������
����������������������
шкер�����������������
i����������������
к��������������
i�������������
рд�����������
i����������
м,—дейд���
i��.
Ата-анам шат болып көзден өпт��
i�,
—Жаным, ұғыл, сен қайда жүрд����������
i���������
ң?—дейд��
i�.
Неше жылдан бер�������������������
i������������������
сен қайда жүрд���
i��
ң?
Б��������������������������������
i�������������������������������
здерд��������������������������
i�������������������������
сиях қылды сен����������
i���������
ң дерт���
i��
ң.
Зар жылап ахуалым сұраған соң,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р-б����������������������������
i���������������������������
рлеп ахуалымды айта берд���
i��
м.
Наланмын ол заманнан бұл заманға,
Ол мәж������������������������
i�����������������������
л����������������������
i���������������������
ст�������������������
i������������������
ң қиялы көң�������
i������
л�����
i����
мде.
Ол д������������������������������
i�����������������������������
лбардың нақышы көзден кетпей,
Қияс қып отырғандай мәж���������
i��������
л�������
i������
с�����
i����
нде.
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3350

Иә, Хатымтай, ахуалым айттым с�����
i����
зге,
Осындай i������������������������
�������������������������
с кез болған енд��������
i�������
б�����
i����
зге.
Мұнараға шығатын себеб�������
i������
м сол:
Ол құс қайтып көр���������������
i��������������
нсе енд�������
i������
көзге
Аяғына қол ұрып кетер ед���
i��
м,
Ол жаннанның алдына жетер ед���
i��
м.
Қас���������������������������
i��������������������������
ретт����������������������
i���������������������
көң�����������������
i����������������
л���������������
i��������������
ме бұл келед��
i�,
Ол қызбен барып зауық етер ед���
i��
м.

3360

Айтайын, иә, Хатымтай, тыңда зарды,
Әлде болса ол қызда көң������������
i�����������
л����������
i���������
м бар-ды.
Неше кәрре зауық қылдым, әмма көз���
i��
м,
Көң����������������������������
i���������������������������
л��������������������������
i�������������������������
м бағы егес��������������
i�������������
қызда қалды.
Хатым бұл бейшарадан ест���������
i��������
п жауап,
Ес�������������������������
i������������������������
т�����������������������
i����������������������
п ахуалын қылды ғажап.
—Басыңа көп тамаша келген екен,
Б���������������
i��������������
р адам көред��i� i�������������
��������������
с осындай-ақ.
Ол кеше азаншыға қонды дейд��
i�,
Ахуалына паришан болды дейд��
i�.
Көп жүрген көп нәрсен�������������
i������������
б����������
i���������
лед������
i�����
деп,
Ойлады жүретұғын жолды дейд��
i�.

3370

Таң атқан соң орнынан тұрды дейд��
i�,
Азаншыға уағда қылды дейд��
i�.
Табарстан шаһарынан енд��������
i�������
шығып,
Бабыл жолын бет алып жүрд��������
i�������
дейд��
i�.
Ол күн ақшам болғанша кетт��������
i�������
дейд��
i�,
Түн болғанда б���������������������
i��������������������
р жерге жетт��������
i�������
дейд��
i�.
Таң атқанша ол жерде қарар қылып,
Тағы және асығып кетт��������
i�������
дейд��
i�.

3380

Хатымтай сол кеткеннен кетт��������
i�������
дейд��
i�,
Неше дәрбанд жерлерден өтт��������
i�������
дейд��
i�.
Неше мәнзил жол жүр�������������
i������������
п ек��������
i�������
арада,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р күн Бабыл шаһарына жетт��������
i�������
дейд��
i�.
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Ол күн тоқтап жатады бұл арада,
Таң атқан соң орнынан тұрды және.
Жұриат жиылғаны шаһарға кеп,
Қаһуашыға келед������������
i�����������
бара сала.
Таныды қаһуашы келгеннен соң,
—Мархаба, хош келд����������������������
i���������������������
ң,—деп көргеннен соң,
I�����������������������������
зет-құрмет қылады Хатымтайға,
Бұрынғы ахуалын б�������������
i������������
лгеннен соң.

3390

Хатымтай қаһуа i������������������
�������������������
шт����������������
i���������������
бергеннен соң,
Жөн сұрап бұрын таныс болғаннан соң.
Араб та қаһуашыға сәлем берд��
i�,
Хатымтай жанына алды көргеннен соң.
Хатымтай қаһуасын қолына алып,
Арабтың жұмысына келд��������
i�������
барып.
Хатымтай енд�����������������
i����������������
өз�������������
i������������
н б���������
i��������
лд������
i�����
ред��
i�,
Ол да болып ек деп ашыналық.

3400

—Табарстан шаһарына бардым,—дед��
i�,
Азаншыдан хабарды алдым,—дед��
i�.
Өз��������������������������
i�������������������������
ң шамашуршыға ж����������
i���������
бер������
i�����
п ең,
Барып онан хабар алып келд���������
i��������
м,—дед��
i�.
Араб та i����������������������
�����������������������
зет-құрмет етт��������
i�������
дейд��
i�,
—Б���������������������������������
i��������������������������������
з үш����������������������������
i���������������������������
н көп мехнат шект����������
i���������
ң,—дейд��
i�.
Жол мехнатын көп көрд���������������
i��������������
ң битап болып,
Б�����������������������������������
i����������������������������������
зд��������������������������������
i�������������������������������
ң үйге мейман бол депт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Мүсәп����������������������������
i���������������������������
рс�������������������������
i������������������������
з, қонақ бол енд��������
i�������
барып,
Қолымыздан келгенше i����������
�����������
с қылалық.
Мен������������������������������
i�����������������������������
ң мүшк�����������������������
i����������������������
л көңл����������������
i���������������
мд�������������
i������������
раушан қып,
Қайтсаңыз хикаятым б����������
i���������
л��������
i�������
п алып.

3410

Ес�����������������������
i����������������������
т���������������������
i��������������������
п азаншының ахуалын,
Әуелден ақырына айтып бәр���
i��
н.
Мен де ест�����������������������
i����������������������
п көңл����������������
i���������������
мд�������������
i������������
тындырайын,
Енд�����������������������������
i����������������������������
нақыл қылайын көрген зарым.
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Сөйлес��������������������������
i�������������������������
п қаһуашыдан шықты дейд��
i�,
Хатым қолын арабтың тұтты дейд��
i�.
Қожа Фасат дегенн����������������
i���������������
ң махалласында,
Арабтың үйлер�����������������
i����������������
не кепт���������
i��������
дейд��
i�.

3420

Арабтың үй��������������������
i�������������������
не кеп болды қонақ,
Дұға қып отырады көңл�������
i������
ұнап.
—Мархаба, иә, Хатымтай, хош келд��������
i�������
ң,—деп,
Қолға алды машақатын енд��������
i�������
сұрап.
Сен де мұнда келд�����������������
i����������������
ң бе хабар алып,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р хабар ест��������������������
i�������������������
мекке қайран қалып.
Мен����������������������������
i���������������������������
ң де ахуалымды ест���������
i��������
ген соң,
Айтарсың жауһар фарушқа енд��������
i�������
барып.
Ес��������������������������
i�������������������������
т������������������������
i�����������������������
п жауһар фаруш ахуалын,
Қыздың да шығарарсың енд��������
i�������
зарын.
Қыздың да ахуалын ест���������
i��������
ген соң,
Басырада орнығар көң��������
i�������
лдер���
i��
ң.

3430

Хатым да айтты:—Көңл�����������������
i����������������
мде мұрадым сол,
Бұ сапарда көп көрд����������������
i���������������
м һәм ұзақ жол.
Көретұғын i�������������������
��������������������
с������������������
i�����������������
м����������������
i���������������
з көрд���������
i��������
м бәр���
i��
н,
Себеб������������������������
i�����������������������
азаншының мұнарада ол.
Дайым шығып түсет������������
i�����������
н мұнараға,
Б������������������������������
i�����������������������������
р құстың ахуалы болып пайда.
Ол арабтың ахуалын баян қылды,
Өз���������������������������
i��������������������������
ест����������������������
i���������������������
ген бойынша жоғарыда.

3440

Әуел����������������������
i���������������������
мұнараға шыққанынан,
Отыз жылдық шаһарға жеткен�����
i����
нен.
Хикаят б������������������������
i�����������������������
р-б��������������������
i�������������������
р айтып баян қылды,
Қызға кеп тағы да онан кеткен�����
i����
нен.
Құс келсе мұнараға тағы б�������
i������
р жол,
Және мен���������������������
i��������������������
апарса қыздарға ол.
Тағы б����������������������������
i���������������������������
р қызға барып қосылсам деп,
Мұнараға шығатын себеб������
i�����
сол.
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Хатымтай айтып-айтып болды хамұш,
Көр�����������������������
i����������������������
пт��������������������
i�������������������
шамашуршы осындай i��
���
с.
Қайран болды ғажайып көр���������
i��������
пт������
i�����
деп,
Арабтың таңлауына болады хош.

3450

Барыпты алыс жерге қаласынан,
Кетпейд������������������������
i�����������������������
ол қайғысы әл���������
i��������
ес�����
i����
нен.
Неше түрл���������������������
i��������������������
мехнатқа жолығыпты,
Әл��������������������������
i�������������������������
ол құтылмапты бәлес�����
i����
нен.

Арабтың көрген ахуалын баян қылғаны
Иә, Хатымтай, айтайын сөз���������
i��������
м тыңда,
Сәлде орамақ лайық маған мұнда.
Мұндай бәле басыма келд����������
i���������
ғой деп,
Тамиғкәрл����������������������
i���������������������
к жолынан қылады аһ.

3460

Сонда араб айтады қылып дастан,
Бастайды хикаятын әуел бастан.
—Тыңдаңыз, иә, Хатымтай, хикаятым,
Осындай б���
i��
р i���������������������
����������������������
с өтт����������������
i���������������
б�������������
i������������
зд����������
i���������
ң бастан.
Пәдарым бұ шаһарда к�����������
i����������
ре салған,
К�������������������������������
i������������������������������
реш���������������������������
i��������������������������
л�������������������������
i������������������������
к көп қылып дәм���������
i��������
н алған.
Дайым жүр�������������������������
i������������������������
п Табарстан, Бадахшанға,
Көһ�������������������������������
i������������������������������
стан, Күрж��������������������
i�������������������
станға жүк апарған.
Жүк артқан ек��������������������
i�������������������
қатар қатир малға,
Уәлхасыл, және барған Үнд��������
i�������
станға.
Бұ жаһан сарайында кез���������
i��������
п жүр���
i��
п,
Неше кәрре тамаша көрген анда.

3470

Өз����������������������������
i���������������������������
н��������������������������
i�������������������������
ң кәс��������������������
i�������������������
б������������������
i�����������������
нен һеш қалмаған,
Өл������������������������������
i�����������������������������
мнен неше түрл���������������
i��������������
халас болған.
Неше жерде жолығып ұрыс қылып,
Дұшпанның бағырына дағы салған.
Нешелер��������������������
i�������������������
өл����������������
i���������������
пт�������������
i������������
ажал жет���
i��
п,
Үш жүз атты ұрсыпты хамлә ет���
i��
п.

хикаят дастан хатымтай

Паришан, налан қылып соның бәр���
i��
н,
Жайылған һәр диарға аты кет���
i��
п.

3480

Асуд Баблы демекш��������������
i�������������
намы шыққан,
Басқа к�����������������������
i����������������������
рекештерден жүз алуан.
Жолда б������������������������
i�����������������������
реу сұраса сауал қылып,
«Подрятчик к����������������������������
i���������������������������
м бұл байдың малын алған?».
Асуд Баблы дегенге адам тимес,
Ол керуенге һеш адам хамлә қылмас.
Сол пәдарым б�������������������
i������������������
р күн�������������
i������������
опат болды,
Бұ дүние һеш адамға ашына болмас.
Пәдарымның кәс����������������
i���������������
б��������������
i�������������
маған қарап,
Мен де к������������������������
i�����������������������
ре жолына қылдым талап.
Пәдарымнан зияда асыл қылдым,
Б�����������
i����������
р-ек������
i�����
жыл i�����������������
������������������
ш����������������
i���������������
нде атым тарап.

3490

Үш жүз-төрт жүз к�������������������
i������������������
с�����������������
i����������������
мен қылдым ұрыс,
Бәр�����������������������������
i����������������������������
не жауап бер����������������
i���������������
п қылдым харуш.
Қожа Асуд Баблыны ұмыттырып,
Бағдад, Үнд���������������������
i��������������������
станға қылдым жүр���
i��
с.
Бабылда қарар қылдым және кел���
i��
п,
Б��������������������������������
i�������������������������������
раз күн к����������������������
i���������������������
ре шықпай анда тұрып.
Табарстан шаһарын iздеп шықтым,
Анда кiре болар деп талап қылып.

3500

Азық алып қатынға уағда еттiм.
Табарстан шаһарына жүрiп кеттiм,
Күн ыстық, тоқтамастан жүре-жүре,
Бiр ағашты бұлаққа келiп жеттiм.
Су басында қатирдан түстiм,—дейдi,
Азығымды қатирдан шештiм,—дейдi.
Қатирдың бәрiн отқа қоя берiп,
Тағам жеп судан бiраз iштiм,—дейдi.
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Құдаға шүкiрлiк қып ол арада,
Дамыл алып отырып көрдiм накаһ.
Қарсыдан бiр ғажайып дәруiш көрдiм,
Айбатты, тәрiзi ұқсап мағрабиға.

3510

Қасыма амандасты дәруiш келiп,
«Әй, жар һамадан, мархаба» дед��������
i�������
көр���
i��
п.
Қалайсың деп отырды хал���������
i��������
м сұрап,
Отыр деп i������������������������
�������������������������
зет қылдым мен де тұрып.
Отыр деп i�������������������������
��������������������������
зет-құрмет қылдым,—дейд��
i�,
Жанында құрмет қылып тұрдым,—дейд��
i�.
—Мен�������������������������������
i������������������������������
қайдан б���������������������
i��������������������
лд������������������
i�����������������
ң?—деп сұрағанда,
—Ғылымның себеб�������������������
i������������������
нен б�������������
i������������
лд����������
i���������
м,—дейд��
i�.

3520

—Жөн����������������������������������
i���������������������������������
ңд�������������������������������
i������������������������������
айт, бұл араға қайдан келд���
i��
ң?
Мен����������������������������
i���������������������������
мен бұл арада душар болдың.
—Бабылда к���������������������
i��������������������
ре болмай үм��������
i�������
тпенен,
Табарстан жолына енд����������
i���������
жүрд���
i��
м.
Дәру������������������������������
i�����������������������������
ш тағам шығарып жей����������
i���������
к,—дейд��
i�,
Жөн����������������������������
i���������������������������
м��������������������������
i�������������������������
з сұрасалық дед����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Дәру�������������������������������
i������������������������������
шт����������������������������
i���������������������������
ң сақилығына қайран қалдым,
Ағаштың саясында ед����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш жөн�����������������������
i����������������������
н б�������������������
i������������������
лд����������������
i���������������
рд�������������
i������������
енд��������
i�������
маған,
—Б�����������������������������������
i����������������������������������
р микдар жұмысым бар, жар һамадан.
Б����������������������
i���������������������
рге екеум������������
i�����������
з кетел����
i���
к, i�����������
������������
с����������
i���������
м б������
i�����
тс���
i��
н,
Керег��������������������������
i�������������������������
ңше мал берем енд��������
i�������
саған.

3530

Мақұл көр��������������������������
i�������������������������
п орнымнан тұрдым,—дейд��
i�,
Қатирд�����������������������������
i����������������������������
ң басын жолға бұрдым,—дейд��
i�.
Һай дегеннен алдыма дәру���������
i��������
ш түст��
i�,
Мен де артынан дәру��������������������
i�������������������
шт�����������������
i����������������
ң жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Б��������������������������������������
i�������������������������������������
р миқдар жер дәру��������������������
i�������������������
шпен кетт����������
i���������
к,—дейд��
i�,
Бадахшанның жолына жетт����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Мен айттым:—Жолымызды жаңылдық,—деп,
—Қандалусия жолына өтт����������
i���������
к,—дейд��
i�.
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3540

Ол айтты:—Бадахшанның жолы б����
i���
зге
Керек емес, айтайын енд��������
i�������
с�����
i����
зге,
Бұл жол мағқұл жүруге не қыласың,
Қау��������������������������������
i�������������������������������
п ет���������������������������
i��������������������������
п б�����������������������
i����������������������
раз қорқу түст��������
i�������
көзге.
Жүрег���������������������������
i��������������������������
мд������������������������
i�����������������������
тоқтаттым п�����������
i����������
к���������
i��������
р қылып,
Дәру������������������������������
i�����������������������������
шпен кете берд���������������
i��������������
м б�����������
i����������
рге жүр���
i��
п.
Әгар тисе мың пара қыламын ғой,
Дәру�����������������������������
i����������������������������
шт��������������������������
i�������������������������
мәгас сәрше қадар көр���
i��
п.
Көл����������������������������
i���������������������������
г��������������������������
i�������������������������
мд�����������������������
i����������������������
жолына бұрдым,—дейд��
i�,
Дәру�������������������������������
i������������������������������
шт����������������������������
i���������������������������
шыбын қадар көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Қорыққандықты шығарып көң��������
i�������
л������
i�����
мнен,
Дәру���������������������������������
i��������������������������������
шт������������������������������
i�����������������������������
ң және артынан жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.

3550

Кей жолдың зағыпыран шөб���������
i��������
,—дейд��
i�,
Лалагүл, шайманзар көл���������
i��������
,—дейд��
i�.
Һәр тарапы наубаһар һәр гиаһы,
Гүлзар жасмин������������������������
i�����������������������
биад реңк көб���������
i��������
,—дейд��
i�.
Көң���������������������������
i��������������������������
л�������������������������
i������������������������
т����������������������
i���������������������
р��������������������
i�������������������
лгендей өлген адам,
Ол жерде б�����������������������
i����������������������
рер сағат қылдық ирам.
Б�������������������������������
i������������������������������
р азырақ сұхбат қылғаннан соң,
Тағы да жолымызға бастық қадам.

3560

Екеум������������������������������
i�����������������������������
з сол тәр��������������������
i�������������������
збен кетт����������
i���������
к,—дейд��
i�,
Жолда неше сулардан өтт����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Мың түрл����������������������������
i���������������������������
пәле, мехнат, қау���������
i��������
п қылып,
Неше қилы мехнат шект����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Осындай бастап жүрд������������
i�����������
дәру������
i�����
ш ол,
Жанымызды қолға алдық, қау�������������
i������������
пт����������
i���������
б�������
i������
р жол.
Машақаттан мұрадың не дегенде,
Әлм шекпе, жүре бер—жауабы сол.
Он алты күн жол жүр�����������������
i����������������
п кетт����������
i���������
к,—дейд��
i�,
Қандалусия жолына жетт����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Ол жолменен һәрб������������������
i�����������������
р����������������
i���������������
жүргеннен соң,
Ол жолдан тағы б��������������������
i�������������������
р күн өтт����������
i���������
к,—дейд��
i�.
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3570

Дәру��������������������������
i�������������������������
ш бұ хал илә және жүрген,
Алдымызда ғажайып б����������������
i���������������
р тау көр������
i�����
нген.
Адам ұғылы қарауға уәһ���������
i��������
м етер,
Фәлакке басы ти�����������������
i����������������
п бұлтқа к������
i�����
рген.
Бұл тауды көр������������������������
i�����������������������
п қайран қалдым,—дейд��
i�,
Көп жерге сапар қылып бардым,—дейд��
i�.
Мұндай тау ғұмырымда көрмед�������
i������
м деп,
Көң������������������������������
i�����������������������������
л����������������������������
i���������������������������
ме құп тамаша алдым,—дейд��
i�.

3580

Ораған тау екен деп дүниен��
i�,
Мысалы көһ Қаптай көрд�������
i������
м оны.
Дәру����������
i���������
ш таудың i����������������
�����������������
ш���������������
i��������������
не жүре берд��
i�,
Дәру����������������������������
i���������������������������
шке тоқта дейт�������������
i������������
н шама қан��
i�.
Амалсыз енд�����������������������
i����������������������
артынан жүрд���������
i��������
м нашар,
Сыр айтатын к��������������������
i�������������������
с������������������
i�����������������
емес көң��������
i�������
л ашар.
Мұрады не екен����������������
i���������������
н б������������
i�����������
ле алмадым,
Ылаж жоқ жүрмейм������������������
i�����������������
н деп енд��������
i�������
қашар.
Қорқа-қорқа келем�������
i������
н тау i�����
������
ш����
i���
не,
Қау���������������������������
i��������������������������
п қылып келем�������������
i������������
н дәру������
i�����
ш����
i���
ме.
Бұл б������������������������������
i�����������������������������
р дертке к�������������������
i������������������
р�����������������
i����������������
птар қылады деп,
Ғажап қылып келем��������������
i�������������
н бұл к������
i�����
с����
i���
ге.

3590

Және тағы жет��������������������
i�������������������
күн кетт����������
i���������
к,—дейд��
i�,
Неше қау����������������������������
i���������������������������
пт�������������������������
i������������������������
жерлерден өтт����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Жүз тұтып үшбу тауға жүре-жүре,
Сег�����������������������������������
i����������������������������������
з���������������������������������
i��������������������������������
нш������������������������������
i�����������������������������
күн б�����������������������
i����������������������
р жерге жетт����������
i���������
к,—дейд��
i�.
Келген жер�����������������������
i����������������������
м уасиғ майдан жерлер,
Әскер������
i�����
бар i��������������������
���������������������
ш�������������������
i������������������
нде жүз мың қадар.
Мың жедел ат шаптырған майдан i���
����
ш��
i�,
Кенер���������������������������
i��������������������������
нде ғажайып б�������������
i������������
р құббе бар.

3600

Ол құббе мәрмәр тастан нышан берүр,
Бұ күн ұстаз қылған деп қияс қылұр.
Һәрб����������������������������
i���������������������������
р түрл���������������������
i��������������������
тамаша тастары бар,
Ойлаймын мұндай жерде қайдан болұр.
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Бұл құббеге тамаша қалдым қайран,
Бұрын дәру�������������������������
i������������������������
ш құббен����������������
i���������������
көрген қайдан.
Ол дәру�����������������������������
i����������������������������
ш чон құббен����������������
i���������������
көргеннен соң,
Жүз сүр���������������������������
i��������������������������
п топыраққа хамду фәрауан.
Маған айтты:—Жолымыз б������������
i�����������
тт���������
i��������
,—дейд��
i�,
Бұған шат бол бақытымыз жетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Мен�����������������������������
i����������������������������
ң қасадым бұл ед������������
i�����������
мұрадымыз,
Мақсұтымыз намаян етт���������
i��������
,—дейд��
i�.

3610

Мақсұтыма жүз тұтып көрей�������
i������
н мен,
Не сурет көрсетед����������������
i���������������
айнаға дәурен.
Тәуекел қандай пайда болар екен,
Жайылсын, қатирд�������������������
i������������������
отқа қоя бер сен.
Мен дағы қатирд������������������
i�����������������
отқа қоя берд���
i��
м,
Дәру�������������������������������
i������������������������������
шт����������������������������
i���������������������������
ң не қылса да соңына ерд���
i��
м.
Ол арада азырақ дамыл алып,
Дәру�������������������������������
i������������������������������
шпен б������������������������
i�����������������������
рге отырып тағам жед���
i��
м.

3620

Азырақ дамыл алып қылды қарар,
Дәру������������������������������
i�����������������������������
ш әл�������������������������
i������������������������
берген жоқ маған хабар.
Дәру���������������������������
i��������������������������
ш те б��������������������
i�������������������
р жерде дамыл алды,
Мен де тұрып п�����������������
i����������������
с���������������
i��������������
рд������������
i�����������
м қаһуалар.
Дәру������������������������
i�����������������������
шпен тағам салдық енд��i� i����
�����
шке,
Қуат к�������������������������
i������������������������
р�����������������������
i����������������������
п азырақ келд���������
i��������
к күшке.
—Бұ биабан ифрит мекен������
i�����
ғой,
Мақсұтың не?—деп айттым дәру�����
i����
шке.
—Мақсұтың не-дүр,—дед���������������
i��������������
м,—бұ құббеде,
К��������������������������������
i�������������������������������
м жапқан бұ құббен�������������
i������������
енд��������
i�������
мұнда?
—Қаз����������������������������
i���������������������������
р сұрамақ лазым емес,—дед��
i�,
«Б���������������������������������
i��������������������������������
лерм����������������������������
i���������������������������
с��������������������������
i�������������������������
ң дәру�������������������
i������������������
ш?» деп сұрағанда.

3630

Ол айтты:—Сен ғажайып көрерс�������
i������
ң көп,
Қазына бұл жерде бай, өлшеус��������
i�������
з,—деп,
Бұл кеште мүшк���
i��
л i����������������
�����������������
ске қол ұрармын,
Қазына-байлық мен алармын,—деп.
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Б�����������������������������
i����������������������������
р тылсым оқылады ашпақ үш���
i��
н,
Барлық қаптарды әз��������������
i�������������
рле енд������
i�����
сен.
Мұнан соң арқамда тұр әз���������
i��������
р болып,
Не i�����������������
������������������
стесем дағы соны i���������
����������
степ сен.

3640

Жақсы сөз, жаман сөзден т������������
i�����������
л����������
i���������
ң сақтан,
Бар сырын үйретей���������������
i��������������
н әуел бастан.
Һешб������������������������������
i�����������������������������
р жауап сөйлеме, т�����������
i����������
л���������
i��������
ңд������
i�����
тый,
Құббеге сол заманда қадам басқан.
Құббе аузы ашылып к������������
i�����������
рген заман,
Һәрне көр�����������������������
i����������������������
п үндесең болар жаман.
Тылсым басқа ахуал һеш алданба,
Сөйлеп әлек болсаң i����������
�����������
с���������
i��������
ң тамам.
Мен құтылып кетерм��������������
i�������������
н амал қылып,
Тылсымның бәлес�����������������
i����������������
нен халас болып.
Б��������������������������������
i�������������������������������
р айламен құтылып мен кетерм���
i��
н,
Жоқ жерде сен өлерс���������������
i��������������
ң һәлак болып.

3650

Және айтты:—Құббеге к�������������
i������������
ргеннен соң,
I������������������������������
ш�����������������������������
i����������������������������
ндег������������������������
i�����������������������
алтынды көргеннен соң,
Алтын мен жауһарға қабың толтыр,
Қоярсың қатираға жүк толған соң.
Алтынға көп қызықпа, жауһардан ал,
Жауһар алып толғанша қабыңа сал.
Дүние жүз������������������������
i�����������������������
қараңғы болғаннан соң,
Әз����������������������������
i���������������������������
рленд����������������������
i���������������������
алуға б�������������
i������������
р қадар мал.

3660

Балауыз ек��������������������
i�������������������
шамды қолына алды,
Артымнан таяп жүр деп хабар салды.
Мен де жүрд�����������������������
i����������������������
м артынан ол дәру�����
i����
шт��
i�
ң
Күншығыс тарапынан енд��������
i�������
барды.
Құббен���������������������
i��������������������
ң аузына енд��������
i�������
кепт��
i�,
Лисан����������������������
i���������������������
н оқымаққа теб�������
i������
ретт��
i�.
Ол қадар оқығанда нақ-ақ көрд���
i��
м,
Б�������������������������������
i������������������������������
р ғажайып күр�����������������
i����������������
лдеп заһир етт��
i�.
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Б���������������������������������
i��������������������������������
раздан соң күр������������������
i�����������������
лдеп болды ғайып,
Қайран болып мен тұрмын таңғажайып.
Қаһармандар болса да аша алмайтын,
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш оны ашып тұр тылсым тауып.

3670

Неше жыл ашылмаған ес��������
i�������
к аузы,
Күр������������������������������
i�����������������������������
лдеп қатты шыққан оның даусы.
Иә, Хатымтай, ол дәру������
i�����
ш не i������
�������
стед��
i�
?
Аяғын i���������������������
����������������������
лгер�����������������
i����������������
рек салды барып.
Б����������
i���������
р адымын i�����������������
������������������
лгер�������������
i������������
енд��������
i�������
қойды,
Мен де тұрмын артында түзеп бойды.
Дем алмастан тоқтамай оқи берд��
i�,
Һеш i��������������������������
���������������������������
ске алаң қылмай енд�������
i������
ойды.

3680

Кұббен���������������������������
i��������������������������
ң тылсымменен аузын алған,
Б����������������������������
i���������������������������
р ес�����������������������
i����������������������
г���������������������
i��������������������
ашылып енд���������
i��������
қалған.
Дауыстап б������������������
i�����������������
р қатты оқығанда,
Қарасам, жүз�������������������������
i������������������������
нде, әсте, қан қалмаған.
Көң���������������������������
i��������������������������
лге өл��������������������
i�������������������
м қауп�������������
i������������
болды жара,
Дәру�������������������������
i������������������������
шт����������������������
i���������������������
ң ер�����������������
i����������������
ндер������������
i�����������
пара-пара.
Пұшайман боп бұл жерге келген����
i���
ме,
I�������������������������������
ш������������������������������
i�����������������������������
мнен м�����������������������
i����������������������
нәжат қып қылдым нала.
Пайда жоқ өк��������������������
i�������������������
нгенмен бұған және,
Жан қад������������������������
i�����������������������
р����������������������
i���������������������
н б������������������
i�����������������
лмеген қара-сәна.
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш қатты тоқтамай оқып жатыр,
Ықылас көң��������������������
i�������������������
л������������������
i�����������������
мнен қылдым дұға.

3690

Мен дұғаға i��������������������
���������������������
ш�������������������
i������������������
мнен болдым дайын,
Келмес ем бұрын б����������������
i���������������
лсем осындайын.
Дәру������������������������������
i�����������������������������
ш тұр аузы-аузына тимей оқып,
Мен көрд�������������������������
i������������������������
м тағы дерт�������������
i������������
м боп зияда.
Б������������������������������
i�����������������������������
р заманнан соңыра алды қолым,
Дәру������
i�����
шт���
i��
ң i���������������������
����������������������
з��������������������
i�������������������
мен���������������
i��������������
ң жүрер жолым.
«Әз�������������������������������
i������������������������������
р бол» деп ишарат қылып маған,
«Көрей��������������������������
i�������������������������
н, сен де ер к�����������
i����������
с���������
i��������
болың».
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3700

Етег��������������������������
i�������������������������
мд�����������������������
i����������������������
бел������������������
i�����������������
ме мен де түрд���
i��
м,
Дәру�������������������������������
i������������������������������
ш талмай оқып тұр енд���������
i��������
көрд���
i��
м.
Қақпадан енд��i� i�����������������
������������������
шкер�������������
i������������
адым салды,
Ишаратпен i��������������������
���������������������
шкер����������������
i���������������
мен де жүрд���
i��
м.
Б���������������������������������
i��������������������������������
р уақытта қатты үн шықты,—дейд��
i�,
Шағыра жаздадым ақылым кетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш шамды қолынан жерге қойып,
Қолыменен аузымды тұтты,—дейд��
i�.
Ақылым кете жаздап болдым жаман,
Азап жүз�������������������������
i������������������������
н көрсетт���������������
i��������������
дәру���������
i��������
ш маған.
Ақылым және к����������������
i���������������
р��������������
i�������������
п шамды алып,
Дәру�������������������������
i������������������������
шт����������������������
i���������������������
ң қолына берд��������
i�������
м аман.

3710

Дәру����������������������������
i���������������������������
шт�������������������������
i������������������������
көрсең�����������������
i����������������
з б�������������
i������������
р өл��������
i�������
к адам,
Асла жан тән������������������
i�����������������
нде қан қалмаған.
Мен������������������������������
i�����������������������������
ң де жаным қылдай, зәрем жоқ,
Жүрекке өл���������������������
i��������������������
м қауп��������������
i�������������
түст��������
i�������
жаман.
Алдымызда б��������������������
i�������������������
р ес���������������
i��������������
к болды заһир,
Оқып тұрды алыстан дәру���������
i��������
ш пақыр.
Атқан жайдың оғындай шарт-шұрт ет���
i��
п,
Тылсыммен дәру�����������������
i����������������
ш ашты оны ақыр.

3720

Назар сап б�������������������������
i������������������������
р ғажайып көрд����������
i���������
м майдан,
Шам жанып тұр i�����������������
������������������
ш����������������
i���������������
нде әлдеқайдан.
Алтын күм������������������������
i�����������������������
с үст������������������
i�����������������
нде б������������
i�����������
р қыз отыр,
Үст��������������������������
i�������������������������
не киген ки��������������
i�������������
м неше алуан.
Ол сұлу қыз қарайды б�����������
i����������
зге тұрып,
Қайран болдым ашықта қызды көр���
i��
п.
Ол қыз жалғыз тұрған соң жаным аяп,
Жалғыз қыз не күнелтс���������������
i��������������
н мұнда тұрып?
Пер����������������������������
i���������������������������
қызы екен деп ойыма алдым,
П���������������������������������
i��������������������������������
к�������������������������������
i������������������������������
р қылып дәру������������������
i�����������������
шке назар салдым.
Асла қызға i�������������������
��������������������
лтипат қылмай оқыр,
Дәру�����������������������������
i����������������������������
шт��������������������������
i�������������������������
ң мұнысына қайран қалдым.
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3730

Дәру�������������������������������
i������������������������������
ш ғылым б���������������������
i��������������������
л�������������������
i������������������
пт����������������
i���������������
жалғыз Хақтан,
Көз���������������������������
i��������������������������
н�������������������������
i������������������������
ң ұшыменен маған баққан.
Маған айтқан дәру������������
i�����������
ш насихаты:
«Бұл қызға ғашық болмай, енд����������
i���������
сақтан».
Қызды көр�����������������������
i����������������������
п ақылым кетт���������
i��������
,—дейд��
i�,
Көң������������������������������
i�����������������������������
л����������������������������
i���������������������������
ме паришанлық жетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Қыз және көздер����������������
i���������������
мен ишарат қып,
Қыз маған мың шиуәлар етт���������
i��������
,—дейд��
i�.

3740

—Мен сен������������������������
i�����������������������
к����������������������
i���������������������
болайын амандық бер,
Дәру�����������������������������
i����������������������������
шт��������������������������
i�������������������������
қасындағы жоқ қылып көр.
Өз����������������������������������
i���������������������������������
н сөйт���������������������������
i��������������������������
п көрсетт�����������������
i����������������
, қайран қалдым,
Мәңг�������������������������
i������������������������
сен��������������������
i�������������������
к������������������
i�����������������
мен болайын дер.
Ол сұлуға мен назар салдым,—дейд��
i�,
Көзбен көр������������������������
i�����������������������
п қайран қалдым,—дейд��
i�.
Қарасам, дәру���������������������
i��������������������
ш тұрмай оқып жатыр,
Ол қызға i�����������������������
������������������������
ш����������������������
i���������������������
м ашып тұрдым,—дейд��
i�.
Алтын, күм������������������������������
i�����������������������������
с, жауһар бар һәр түрл�������
i������
асыл,
I�������������������������������
ш������������������������������
i�����������������������������
нде сол ғажайып нәрсе көрд���
i��
м.
Алтынға алданбадым, таққа қарай
Дәру�����������
i����������
шпен тағы i�������������
��������������
лгер���������
i��������
жүрд���
i��
м.

3750

Алтын таққа ұмтылды назар ұрып,
Алтын тақыт отырған қызды көр���
i��
п.
Мойнын бұрып қас�����������������
i����������������
рет назар қылды,
Алтын тақтың үст���������������
i��������������
нде өз��������
i�������
тұрып.
Мен�����������������������������
i����������������������������
ң көңл����������������������
i���������������������
м паришан болды оған,
Дәру��������
i�������
ш және i������������������
�������������������
лгер��������������
i�������������
басты қадам.
Ол қыз ек����������������������
i���������������������
қолдарын көтер������
i�����
п ап,
«Әй, әпенд��������������������������
i�������������������������
м, есенд�����������������
i����������������
к берсең маған».

3760

Қызды көр����������������������
i���������������������
п көңл���������������
i��������������
ме түст�������
i������
жара,
Көр���������������������������
i��������������������������
п болды жүрег�������������
i������������
м пара-пара.
Қыз шекел������������������������
i�����������������������
н көрсетт��������������
i�������������
амандық деп,
Б��������������
i�������������
р қадам тағы i�����������������
������������������
лгер�������������
i������������
жүрд�������
i������
және.

139

хикаялық дастандар

140

Қыздан және бұ халд����������������
i���������������
көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Дәру���������������������������������
i��������������������������������
ш жүрсе, мен және жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Қарасам, дәру���������������������
i��������������������
ш тұрмай оқып жатыр,
Ол қызға i�����������������������
������������������������
ш����������������������
i���������������������
м ашып тұрдым,—дейд��
i�.
Дәру�������������������������
i������������������������
ш көз�������������������
i������������������
менен бақты маған,
Ишарат қып «үндесең болар жаман».
Т�����������������������������
i����������������������������
лег�������������������������
i������������������������
қабыл болмай басындағы,
Ки��������������������������
i�������������������������
м������������������������
i�����������������������
н лақтырды б�����������
i����������
зге таман.

3770

Оған дәру������������������������
i�����������������������
ш алданбай басты қадам,
Әуелден үндеме деп қойған маған.
Басындағы топысын лақтырды,
«Соны алып риза бол» деп б�����������
i����������
зге таман.
Дәру���������������������������
i��������������������������
ш оған қарамай және жүрд��
i�,
I����������������������������
лгер������������������������
i�����������������������
рек жақындап адым ұрды.
Ишаратпен «мұны алып риза бол» деп,
Бар ки������������������������
i�����������������������
м����������������������
i���������������������
н шығарып және берд��
i�.

3780

		
***
Әлхасил, дәру���������������������
i��������������������
ш жүрд��������������
i�������������
қызға таман,
Қызға жақын таянып басты қадам.
Б�������������������������������
i������������������������������
р-б���������������������������
i��������������������������
р атып ки�����������������
i����������������
м���������������
i��������������
н бәр���������
i��������
н берд��
i�,
Көздер��������������������������
i�������������������������
нен қан ағып болды жаман.
Жалғыз-ақ аяғында ки��������
i�������
м������
i�����
бар,
«Рәсуа әйлама» деп қылады зар.
Дәру����������������������������
i���������������������������
ш оған алданбай және жүрд��
i�,
Қыз жалынып қылып тұр ишараттар.
Дәру�������������������������������
i������������������������������
ш тұр бұл сөз�����������������
i����������������
не салмай құлақ,
Мен де жүрд�������������
i������������
м дәру������
i�����
шпен i���������
����������
лгер�����
i����
рек.
Қыздың мұнша тазруғын көргеннен соң,
Көң���������������������������
i��������������������������
л�������������������������
i������������������������
ме келд�����������������
i����������������
мен������������
i�����������
ң мархабат.

3790

Қайтей��������
i�������
н, һеш i��������������������
���������������������
с келмес енд��������
i�������
менен,
Сөйлесем өлем������������������
i�����������������
н деп көң��������
i�������
л������
i�����
мнен.
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Неше адам көң�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
тас болса дағы,
Ниязына мархабат қылар аслан.
Бұл сөзд������������������������������
i�����������������������������
көңл������������������������
i�����������������������
ме алып дертт����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Соңы қандай болады деп тұрдым,—дейд��
i�.
Аяғындағы ки����������������
i���������������
м��������������
i�������������
н тағы берд��
i�,
Оны байқап тағы да көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.

3800

Ұят жер���������������������
i��������������������
ашылып қыздың енд��
i�,
Қыз ұялып дәру������������������
i�����������������
шке фариад қылды.
Дәру���������������������
i��������������������
ш оған қарамай және i������
�������
лгер��
i�,
Тақтының енд�������������������
i������������������
өз���������������
i��������������
не қадам ұрды.
Қадам ұрып жоғары шықты,—дейд��
i�,
Көң���������������������������
i��������������������������
лдег����������������������
i���������������������
жер�����������������
i����������������
не жетт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Жүре-жүре жоғары шыққаннан соң,
Накаһ көрд��������������������������
i�������������������������
м б����������������������
i���������������������
р улула құббе,—дейд��
i�.
Гоя замин уа заман шарқ аспан,
Б�����������������������������������
i����������������������������������
р-б�������������������������������
i������������������������������
р�����������������������������
i����������������������������
не қияс қылдым ұрғандай мен.
Ғажайып болат қақпа қозғалған соң,
Қау������������������������������
i�����������������������������
п қылып ұжудымда қалмады қан.

3810

Тұтар жер������������������������
i�����������������������
м қалмады, шамам кетт��
i�,
Аз-ақ қалдым ақылым енд��������
i�������
кетт��
i�.
Ол тақтының үст���������������
i��������������
нде өле жазып,
Сәл болмаса басыма ажал жетт��
i�.
Өле жаздап дәру������������������
i�����������������
шке қылдым назар,
Дәру���������������������������
i��������������������������
шт������������������������
i�����������������������
ң ұжудында не шама бар.
Дәру�������������������������
i������������������������
шт����������������������
i���������������������
ң ер�����������������
i����������������
ндер������������
i�����������
пара-пара,
Қазанның жапырағындай боп т�������
i������
т�����
i����
рер.

3820

Дәру����������������������������
i���������������������������
ш түс����������������������
i���������������������
сары, көрсем,—дейд��
i�,
Жау көр����������������������������
i���������������������������
п б������������������������
i�����������������������
р жұдырық ұрсам,—дейд��
i�.
Дүниеге жаны қайтып келер емес,
Мұны ойлап назар салып тұрсам,—дейд��
i�.
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Тақтыға дәру����������������������
i���������������������
ш қолын салды,—дейд��
i�,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р жауһар құты қолға алды,—дейд��
i�.
Б���������������������������������
i��������������������������������
зге тұрған жалынып қызды көрд���
i��
м,
Жығылып арқасынан қалды,—дейд��
i�.
Қыз жығылып қол жуды дүниеден,
Қыз тақтан құлағанда дүр��������
i�������
лдеген.
Тылсымдардың тет�����������������
i����������������
г���������������
i��������������
сол қыз екен,
Қыз жығылды, қорқалық енд��������
i�������
неден.

3830

Сурет���������������������������
i��������������������������
түзел��������������������
i�������������������
пт�����������������
i����������������
тартқан сымнан,
Ек����������������������������
i���������������������������
ес������������������������
i�����������������������
к ашылып көңл����������
i���������
м тынған.
Ол қыздың түр��������������������
i�������������������
кет���������������
i��������������
п құлап қалды,
Дәру������������������������������
i�����������������������������
ш түс������������������������
i�����������������������
п сәждеге шүк����������
i���������
р қылған.
Дәру�������������������������������
i������������������������������
ш айтты:—Көрд�����������������
i����������������
ң бе шама кетт��
i�,
Сәл болмаса, басыма ажал жетт��
i�.
Қандай күш тылсым ашпақ, қарап тұрма,
Алтынға қаптарыңды толтыр,—депт��
i�.

«Сұлтаным, құп болар» деп шықтым,—дейд��
i�,
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш айтқан сөз����������������
i���������������
н ұқтым,—дейд��
i�.
Қатирмен қаптарымды алып кел���
i��
п,
3840 Алтын менен жауһарды тықтым,—дейд��
i�.
Алтын менен жауһарға көл���������
i��������
к толды,
Қойныма алтын тықпаққа салдым қолды.
Жан қинап қатирларды артып алып,
Жүрмекке көң�����������������������
i����������������������
л���������������������
i��������������������
ме алдым енд��������
i�������
жолды.
Андан соңыра ол дәру��������������
i�������������
ш енд��������
i�������
барып,
Құлағын қыздың тұтты қолына алып.
Түзу қылып м�����������������
i����������������
нг��������������
i�������������
зд�����������
i����������
тақытына,
Аспаптарын үст����������������
i���������������
не бәр���������
i��������
н салып.

3850

Түзет��������������������������
i�������������������������
п бұрынғыдай қызды қойды,
Әуелг������������������������
i�����������������������
дей түзет��������������
i�������������
п енд��������
i�������
бойды.
Және әфсүн оқыды сонда дәру���
i��
ш,
Қыз б��������������������������
i�������������������������
зге қарамаққа қылды ойды.
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Қатирларды шығардым мен де бұрып,
Тысқа шығып оқыды дәру���������
i��������
ш тұрып.
Қақпа бәр�����������������������
i����������������������
жабылып, бүт���������
i��������
н болды,
Б����������������������������������
i���������������������������������
лмейм����������������������������
i���������������������������
н не деген�����������������
i����������������
н, тұрмын көр���
i��
п.

3860

Б��������������������������������
i�������������������������������
телд���������������������������
i��������������������������
қақпа бәр����������������
i���������������
, қылдым ғажап,
Дәру�������������������������������
i������������������������������
шке жаптыңыз деп қылдым жауап.
Һәр надан кел��������������������
i�������������������
п және ашпасын деп,
Сол себептен жаптым дер маған қарап.
Бек������������������������������
i�����������������������������
л����������������������������
i���������������������������
п қаз����������������������
i���������������������
р қақпа қалсын,—дед��
i�,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р кемел кел����������������������
i���������������������
п әфсүн салсын,—дед��
i�.
Б������������������������������
i�����������������������������
р кемел және кел�������������
i������������
п аша қалса,
Ол да өз мұрадынша алсын,—дед��
i�.
Көрд��������������������������������
i�������������������������������
ң бе бұл тылсымға нетт���������
i��������
м,—дед��
i�,
Аз қалды өл����������������������
i���������������������
м халге жетт���������
i��������
м,—дед��
i�.
Өнер����������������������
i���������������������
не тахсин афарин қып,
Дәру������������
i�����������
шпен б�����
i����
рге i��������������������
���������������������
лес�����������������
i����������������
п кетт����������
i���������
м,—дейд��
i�.

3870

Шайтан к����������������������������
i���������������������������
р��������������������������
i�������������������������
п көңл�������������������
i������������������
ме:—Нетт����������
i���������
ң,—дейд��
i�,
Дәру���������������������������������
i��������������������������������
шпен б��������������������������
i�������������������������
рге захмат шект����������
i���������
ң,—дейд��
i�.
Көң��������������������������������
i�������������������������������
л������������������������������
i�����������������������������
ме шайтан айтты:—Әй, бейшара,
Бес����������������������������������
i���������������������������������
н уақыты бұл жерге жетт����������
i���������
ң,—дейд��
i�.
Дәру����������������������������
i���������������������������
ш б������������������������
i�����������������������
рге к������������������
i�����������������
рд���������������
i��������������
ң мұнша кәнге,
Мехнат көр�������������������������
i������������������������
п аз алсаң, енд���������
i��������
жөн бе?
Мұнша әлм-қайғысын б������������
i�����������
рге көрд���
i��
ң,
Қойныңда алтын көп болса мың-ақ теңге.

3880

Бұ қадар алтын алды жалғыз дәру���
i��
ш,
Б������������������������������������
i�����������������������������������
р мың алтын бере ме, бермей ме һеш.
«Көң���������������������������
i��������������������������
лде сұрағаным берсе мақұл,
Бермесе, қолым б������������������
i�����������������
леп қылармын күш.
Б�������������������������������
i������������������������������
р дәру������������������������
i�����������������������
шт���������������������
i��������������������
ң қолынан келед�����
i����
не,
Мұнша алтынды дәру�����������������
i����������������
шке берем неге?»
Дәру������������������������������
i�����������������������������
шт���������������������������
i��������������������������
ң мағрифынан жүз қайтарып,
Қасына кел�����������������������
i����������������������
п айттым:—Сұлтан деде.

143

хикаялық дастандар

144

Жолы ұзақ Қандалусия неше қилы,
Жолында таулары бар неше қырлы.
Қанша мехнат-машақат б������������
i�����������
рлә көрд���
i��
м,
Деде, маған берес����������������
i���������������
ң қандай сыйды?

3890

Атын айтсаң, көң������������������
i�����������������
л����������������
i���������������
м тынар,—дед���
i��
м,
Көң�������������������������������
i������������������������������
л�����������������������������
i����������������������������
ңе қандай сөз���������������
i��������������
м ұнар,—дед���
i��
м.
Бұрынғы аталардың сөз����������
i���������
емес пе,
Құлақсыз, керең—жұқсыз шығар,—дед���
i��
м.
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш айтты:—Сұрайсың хақыңа не,
Бұ қатирдың жүг���������������
i��������������
не ризасыз ба?
Қатирымды сұраймын үшбу не деп,
Бақытыма не болса да әлденеме.

Хош, енд�����������������������
i����������������������
соны алыңыз, разымын,
Ал соны, мехнат көрд����������������
i���������������
ң б������������
i�����������
рталай сен.
Ол қатирда не қадар алтын, жауһар,
3900 Б������������������������������
i�����������������������������
р қатир жүк өз���������������
i��������������
ңе болады тән.
Сен��������������������������������
i�������������������������������
мен жолдас болып жүрд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Жолы ұзақ Қандалусия көрд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
С���������������������������������
i��������������������������������
здерге б������������������������
i�����������������������
р қатир жүк дүние малы,
Бақытыңа не шықса да берд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
Көң����������������������������������
i���������������������������������
л��������������������������������
i�������������������������������
мд�����������������������������
i����������������������������
алып ол дәру���������������
i��������������
ш енд���������
i��������
тындым,
Б������������������������������������
i�����������������������������������
р қатир жүк бермес деп қияс қылдым.
Тоя ма дүниеге адам ұғылы,
Дәру�������������������������
i������������������������
ш сақилығын енд���������
i��������
б������
i�����
лд���
i��
м.

3910

Сұлтаным, бұйырдыңыз құп тұр,—дед���
i��
м,
Б���������������������������������������
i��������������������������������������
р дәру��������������������������������
i�������������������������������
ш адамсыз малың көп-дүр,—дед���
i��
м.
Мұнша малды аласыз, патша емесс���
i��
з,
Рұмның қазынасында жоқ-дүр,—дед���
i��
м.
Дәру�������������������������������
i������������������������������
ш айтты:—Мұрадың не-дүр сен���
i��
ң,
Мен де айттым:—Мұрадым мал-дүр мен���
i��
ң.
Үш қитардың б��������������������
i�������������������
р������������������
i�����������������
н бер, ек��������
i�������
с������
i�����
н ал,
Дәру������������������������������
i�����������������������������
ш те солайша қып болды тел���
i��
м.
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—Құп болады, берей��������������
i�������������
н енд��������
i�������
саған.
Қатирдың б�����������������������
i����������������������
р қитарын берд��������
i�������
маған.
Б�������������������������������
i������������������������������
раз жер соныменен және кетт���
i��
к,
Көң���������������������������
i��������������������������
л�������������������������
i������������������������
мде уасуаса болды жаман.
—Деде сұлтан, тағам жеп отыралық,
Дәру������������������������������
i�����������������������������
штен тағы малды көң����������
i���������
лге алып.
Көп заман саяқ болып жүрген дәру���
i��
ш,
Көң����������������������������
i���������������������������
л��������������������������
i�������������������������
мде не барын б�����������
i����������
лд��������
i�������
барып.
Менен қайыр келмес��������������
i�������������
н енд��������
i�������
б�����
i����
лд��
i�,
Тағам жеп б�����������������������
i����������������������
рге, ығыма енд��������
i�������
жүрд��
i�.
«Иә, Рабби, һәрк������������������������
i�����������������������
мн���������������������
i��������������������
ң бер мұрадын»,—деп,
Дәру�����������������������
i����������������������
ш осылайша дұға қылды.

3930

Мен сонда айттым:—Таң қалдым, деде сұлтан,
Көң�������������������������������
i������������������������������
л�����������������������������
i����������������������������
мде мұрадымды б�������������
i������������
лд����������
i���������
ң қайдан?
—Һәрк������������������������
i�����������������������
мн���������������������
i��������������������
ң көң���������������
i��������������
лдег����������
i���������
ниет����
i���
не,
Қайыр дұға қылмадым енд��������
i�������
саған.
Араб айтты дәру�������������������
i������������������
шке:—Нетт���������
i��������
ң,—дед��
i�,
Мен болмасам, малсыз сен кетт���������
i��������
ң,—дед��
i�.
Дәру������������������������������
i�����������������������������
ш сонда бұзылып арабқа айтты:
—Сен�����������������������������
i����������������������������
мен мал сахибы етт���������
i��������
м,—дед��
i�.

3940

Араб айтты:—Не қылдың маған,—дед��
i�,
Мен��������������������������������
i�������������������������������
ң күш��������������������������
i�������������������������
м пайда етт��������������
i�������������
саған,—дед��
i�.
Мен�����������������������������
i����������������������������
ң күш�����������������������
i����������������������
м болмаса қайтер ед���
i��
ң,
Малды жаяу тасыр ма ед���������������
i��������������
ң таман,—дед��
i�.
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш қайран тамаша қалды дейд��
i�,
Бұл қитарда қанша мал бар-ды дейд��
i�.
«Жер�������������������������������
i������������������������������
н көрд������������������������
i�����������������������
м, тасырмын» деген�����
i����
нде,
«Бар, тасы» деп қитарды алды дейд��
i�.
Дәру�����������������������������
i����������������������������
ш мұндай уақиға көрд��������
i�������
дейд��
i�,
Аллаға енд��������������������
i�������������������
жылап тұрды дейд��
i�.
«Алла берс����������������������
i���������������������
н жазаңды» дед�������
i������
дағы,
Тұрмастан дәру��������������������
i�������������������
ш жүре берд��������
i�������
дейд��
i�.
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Дәру����������������������������
i���������������������������
ш енд����������������������
i���������������������
қарамай аттай желд��
i�,
Арабтың көң����������������������
i���������������������
л��������������������
i�������������������
не б���������������
i��������������
р нәрсе келд��
i�.
Дәру��������������������������
i�������������������������
шт�����������������������
i����������������������
шақырып ап тоқтатады,
Болса да не мен����������������
i���������������
мен тату болды.
Қыз қасынан б�����������������
i����������������
р құты алып ед��
i�,
Қойнына алып құтыны салып ед��
i�.
Ол құтыда көп алтын бар шығар деп,
Мен����������������������������
i���������������������������
ң де көз�������������������
i������������������
м көр�������������
i������������
п қалып ед��
i�.

3960

Оның үш�������������������������
i������������������������
н тоқтамай дәру���������
i��������
ш кетт��
i�,
Дәру�����������������������������
i����������������������������
шке һәрне қылсам сабыр етт��
i�.
Артынан кеп:—Тұра тұр, деде сұлтан,
Ақылыма мен�������������������
i������������������
ң б���������������
i��������������
р нәрсе кепт��
i�.
Әй, дәру������������������������������
i�����������������������������
ш, сен қарап көр мен���������
i��������
,—дейд��
i�,
Саған келд����������������������
i���������������������
қолымның еб���������
i��������
,—дейд��
i�.
Б���������������������������������
i��������������������������������
р құты алып, қойныңа қойып ед���
i��
ң,
Оны алмай ж�����������������������
i����������������������
бермейм���������������
i��������������
н сен���������
i��������
,—дейд��
i�.
Дәру������������������������������
i�����������������������������
ш айтты:—Бұ тотия дәр��������
i�������
с������
i�����
-дүр,
Ашық көзге б��������������������
i�������������������
р сүрсе қылады көр.
Ол махалда дәру��������������
i�������������
ш йамин етт��
i�:
Көрмейт����������������������������
i���������������������������
н көзге сүртсе көз���������
i��������
ашылар.

3970

Араб айтты:—Көз������������������
i�����������������
ме сүртш���������
i��������
,—дейд��
i�,
Жазғанды енд����������������������
i���������������������
мехнат түртт��������
i�������
дейд��
i�.
Артынан және сүрт��������������
i�������������
п көз��������
i�������
мд�����
i����
аш,
«Қайыр» деп енд����������������������
i���������������������
көзге сүртт���������
i��������
,—дейд��
i�.
Көрмейт�������������������������
i������������������������
н соқыр болды ек��������
i�������
көз���
i��
м,
Бұл i����������������������������
�����������������������������
ст��������������������������
i�������������������������
әуел бастан қылған өз���
i��
м.
«Жиырма-отыз жыл болмай көз ашпан»,—деп,
Дәру������������������������
i�����������������������
ш осылайша айтты сөз���
i��
н.

3980

Сөз������������������������������
i�����������������������������
ме құлақ салмай тұрды дәру���
i��
ш,
Көз ашпасқа көң������������������
i�����������������
л����������������
i���������������
н бұрды дәру���
i��
ш.
«Сенен алсын мұсылман ғибрат»,—деп,
Еңсеме б�����������������������
i����������������������
р жұдырық ұрды дәру���
i��
ш.
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Б��������������������������������
i�������������������������������
лд�����������������������������
i����������������������������
м, дәру���������������������
i��������������������
ш көз���������������
i��������������
мд������������
i�����������
ашар емес,
Көз ашуға б��������������������
i�������������������
р қадам басар емес.
Көз�����������������������������������
i����������������������������������
м соқыр болған соң неден қорықсын,
Менен қорқып дәру��������������
i�������������
ш қашар емес.
«Әлейһи ма йастахақ» жауап болды,
«Бар енд���������������������������
i��������������������������
» деп с�������������������
i������������������
лтед��������������
i�������������
маған жолды.
«Б���������������������������������
i��������������������������������
р айналып көз�������������������
i������������������
ңд����������������
i���������������
ашармын»,—деп,
Сонша қатир мал алып көң����������
i���������
л��������
i�������
толды.

3990

Мың т����������������������������
i���������������������������
лла ақша бер���������������
i��������������
п айтты маған:
—Еңсеңе б��������������������������
i�������������������������
р сәлле ұрар көрген адам,
Мойныңда ұрған к�������������������
i������������������
с�����������������
i����������������
н���������������
i��������������
ң хақы қалмас,
Алтынды бұзып-бұзып берсең оған.
Басқаға берсең, заһар сол-ды,—дед��
i�,
Көң����������������������������
i���������������������������
л��������������������������
i�������������������������
м қас��������������������
i�������������������
ретке толды,—дейд��
i�.
Пайдасыз өз���������������������
i��������������������
сөйт���������������
i��������������
п кет���������
i��������
п қалды,
Мен��������������������������������
i�������������������������������
ң көрген гөзәшт����������������
i���������������
м болды,—дейд��
i�.

4000

Хатымтай ест����������������������
i���������������������
ген соң болды қайран,
Көп уақиға ес��������������
i�������������
т������������
i�����������
п арабидан.
Азаншы да бейшара шерменде боп,
Артық мехнат көрген жоқ о да сенен.
Б�����������������������������������
i����������������������������������
р дәру����������������������������
i���������������������������
ш сонша алтын ихсан қылған,
Құббеден б�����������������������
i����������������������
р қойнына құты салған.
Ол құтыдан тағы да дәме қыпсың,
Нес�������������������������������
i������������������������������
бар зорлық қылып сенен алған.
Хатымтай бастан-аяқ ест���������
i��������
п б�����
i����
лд��
i�,
Дәру���������
i��������
шт������
i�����
ң де i������������������
�������������������
с�����������������
i����������������
не тахсин қылды.
Тамиғыңның жазасын тауыпсың деп,
Бабылда тағы сол күн қарар қылды.

4010

Хатымтай таң атқан соң түрегелд��
i�,
Кейде ғамк��������������������������
i�������������������������
н, кей жерде күлед�������
i������
енд��
i�.
Бастан-аяқ ахуалын ест���������
i��������
ген соң,
Арабпен хош айтысып жүред�������
i������
енд��
i�.
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Хатымның жауһар фарушқа жөнелген�i
Жауһар фаруш хабарын алайын деп,
Ахуалымды ортаға салайын деп,
Жауһар фаруш ахуалын естiген соң,
Қызға да хабар алып барайын деп.

4020

Хатымға араб дұға еттi дейдi,
Есен-аман болыңыз дептi дейдi.
Мәселен жайдан шыққан оқтай болып,
«Қандалусия қайда?» деп кеттi дейдi.
Кеше-күндiз тоқтамай жүрiп кеттi,
Аз заманда неше мәнзил жерден өттi.
Жолдағы жолыққандар сөз сұраса,
—Жұмысың не, жүре бер, сенiң,—дептi.
Мен тақытымнан шыққалы үш жыл болды,
Кейде қызық, машақат көрдiм жолды.
Сөзiмдi ендi ұзартпай қысқартайын,
Қайтқан соң сау-саламат көңiл толды.

4030

Хатымтай күндiз-кеше тынбай жүрдi,
Һеш адамға iлтипат қылмай жүрдi.
Тоқсан күндiк сапарды қырық күнде алып,
Қандалусия көрiнiп, көңiлi тынды.
Қандалусия көрiнiп, болады шат,
Ғашыққа Бағдат шаһар емес ұзақ.
Ғашыққа алыс емес дегендейiн,
Жаңа таққа мiнгендейiн жылдамырақ.

4040

Жаһанға Ескендiрдей патша болса,
Мысал ихраж алып көңiлi толса.
Көңiлi, сiрә, ондай шат болмас едi,
Дүние қадар, дәулетке еге болса.
Көрген соң бұл шаһарды шүкiр қылды,
Әлм-ғамнан халас боп көңлi тынды.
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—Мақсұдыма жетермiн мұнан кейiн,
Ендi жүрер Рейға жолым қалды.
Уәзiрдiң жауабы ендi дейдi,
Маған қанша захмат бердi дейдi.
Өзiм де себеп болдым мардпын деп,
Көрмес едiм деп, көңiлiне келдi дейдi.

4050

Жаһанда әрбiр нәрсе өттi дейдi,
Өлген өлiп, келгендер кеттi дейдi.
Ұмытып көрген захмат машақатын,
Жауһар фарушқа жолықсам дептi дейдi.
Ендi жауһар фарушқа барайын да,
Ахуалымды көңiлiне салайын да.
Арабтың ахуалынан хабар берiп,
Онан және хабарды алайын да.

4060

Мен келдiм мардтықпенен жаһан кезiп,
Мың тiллалық жауһарды һәр күн езiп.
Мұрады не, бiр ұрып жiбередi,
Түгесiлмес жауһарды бiлсем сезiп.
Сол сөздi айтып, ол таудан ендi дейдi,
Шаһардың қақпасына келдi дейдi.
Шәрбат сатқан дүкенге келiп едi,
Шәрбат iш деп кесенi бердi дейдi.
Дүкенге кiргеннен соң шәрбат көрдiм,
Жауһар фаруштың ханасын сауал қылдым.
Бiразырақ ол жерде дамыл қылып,
Жүрмекке ендi орнымнан түрегелдiм.

4070

Шәрбатшы хош айтысып ендi қапты,
Жүре бердi оң-солға қарамапты.
Көшеде жолыққаннан сұрай-сұрай,
Наужуанның ханасын iздеп тапты.
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Күзетшi есiгiнде тұрған ғұлам,
Ғұламға Хатым келiп бердi сәлем.
«Мархаба, хош келдiң» деп iзет-икрам,
Бiр-бiрi амандасып қылды кәлим.
Сұрады жауһар фарушты ендi сонда,
Ғұлам айтты:—Сұлтаным жоғарыда,
Хатымға барыңыз деп изн бердi,
4080 Өзi жақындары сұхбатында.
Көрiсейiн деп нардбандан шықты дейдi,
Қақпадан ендi iшкерi өттi дейдi.
Жауһар фаруш отырған қарар қылып,
Алдына ендi жақын кептi дейдi.
Келiп жауһар фарушқа бердi сәлем,
Хатымды о да танып қылды кәлим.
—Сафа келдiң, хош келдiң, иә, Хатым,—деп,
Сұрасты бiр-бiрiнен есен-аман.
Келдiңiз алысқа ұзап мұнша заман,
4090 Сапардың захматын көрдiң һаман.
Сiздi алыс сапарға жiбердiк деп,
Көрiсiп халi-жайын бiлдi тамам.
Хатымды қасына алып қылды назар,
Көрiпсiз мұнша заман тамашалар.
Реңкiңiз бiр басқа тағир бопты,
Захмат көрiпсiз деп тамашалар.
Жол жүрiп Хатым келген ашып-арып,
Шам жағып үйдiң iшi болды жарық.
Тағам жеп, шәрбат iшiп отырды-ай,
4100 Екеуi сұхбатын ортаға алып.
—Иә, Хатым, алыс жолға бардың,—дейдi,
Талай iстi көңiлге алдың,—дейдi.
Жауһар фаруш сұрайды Хатымтайдан:
Мұнша неге кешiгiп қалдың?—дейдi.
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Алысқа захмат шегiп жүрдiң текке,
Сiздi ұзатып жiберген маған еп пе.
Қалай сiз захмат шектiң жолда жүрiп,
Бұл жағың алыс емес әлм шекпе.

4110

—Сұлтаным, мен де әлм шектiм,—дейдi,
Арабтың шаһарына жеттiм,—дейдi.
Еңсесiне сәлде ұрып «ма йастахақ»,
Дегенiнен сауалды еттiм,—дейдi.
Менi алысқа жұмсады сонда араб,
Мен кеттiм жұмсаған соң аттай жарап.
Мұнараға бiр шығып, бiр түседi,
Ахуалынан хабар бер соған қарап.

4120

Талап қылдым бармаққа ендi сонда,
Бiр молда азан айтқыш бар-дүр анда.
Молданың шығып түспек себебi не,
Ахуалын соның бiлiп келсең мұнда.
Мен де оған захмат шегiп бардым,—дейдi,
Сөзiмдi құлағына салдым,—дейдi.
О да менi жұмсады бiр алысқа,
Есiтiп тағы қайран қалдым,—дейдi.
Бiр есiкшi күледi, кейде жылап,
Жұмсаған соң мен кеттiм алысқа ұзап.
Оған барып ахуалым арыз қылдым,
Жылаған, күлгенiнiң жайын сұрап.

4130

О да күлiп жұмсады Дағыстанға,
Жұмсаған соң амалсыз бардым және.
Бiр адам бар киiкпен дәйiм жолдас,
Адамға аслан бiр жанаса ма.
Сонан алып бiр хабар берсең маған,
Себебi не екенiн бiлсең тамам.
Сол биабан ахуалын бiлiп келсең,
Раст хабар берейiн мен де саған.
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4140

Жолықтым ендi барып биабанға,
Көрген соң биабанды қалдым таңға.
Себебiн сұрағанда маған айтты,
Хабар сұрасаң ендi бар Хорасанға.
Бiр шайхы Хорасанда бар,—деп айтты,
Көргенiңдi алдына сал,—деп айтты.
Барам десең Хорасан алыс емес,
Хабарды сол шайхыдан ал,—деп айтты.
Шайхыдан хабар сұра ендi барып,
Мен кеттiм Хорасанға, жiгiт қалып.
Шайхыға барғаннан соң берi қайттым,
Хабарын биабанның бiлiп алып.

4150

Хабарды бiрден-бiрге бердiм,—дейдi,
Мүшкүлiн бәрiнiң де жетiрдiм,—дейдi.
Мұнша заман жаһанды кезiп жүрiп,
Бәрiнен хабар алып келдiм,—дейдi.
Жауһар фаруш есiттi мұның бәрiн,
Зияда ғажап еттi қылғандарын.
Еңсесiне сәлленi неге ұрады,
Арабтың айтшы маған ахуалын.

4160

Хатымтай бастан-аяқ айтты бәрiн,
Дәруiш пенен арабтың қылғандарын.
Қазына ашып бұ қадар алтын, жауһар,
Мал алған дәруiш оқып тылсымдарын.
Ол қыздың құббесiнен құты алған,
Құтыны араб және тартып алған.
Көзiне дәрi сүртiп соқыр болып,
Сол себептен арабқа сәлле ұрған.
«Ма йастахақ» демектiң себебi бұл,
Соқыр бопты құты үшiн дәруiштен ол.
Хикаят қып айтады соның бәрiн,
Еңсеге сәлле ұрмақтың мағынасы сол.
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4170

Жауһар фаруш естiп болды тамам,
Естiп ғажап қылды болған заман.
—Иә, Хатымтай, тыңдаңыз, мен айтайын,
Менiң атам—дәруiш деген адам.
Айтайын хикаятын, ендi тыңда,
Атам ғалым молда едi заманында.
Ғылым хикмет өзiнде маужуд едi,
Тылсымат бiлушi едi ғаят ағла.

4180

Һәр ғылымда өнерi Аплатондай,
Ғалымдығы дүниеде ендi сондай.
Атамыз мен тумастан тылсым ашып,
Ол барып арабқа қылған мұндай.

Жауһар фаруш өз�������������������������
i������������������������
н�����������������������
i����������������������
ң ахуалын баян қылғаны
Алтын менен жауһарды алған екен,
Бiр үйге барып махкам салған екен.
Бәнд етiп есiгiне халқа байлап,
Мен туғанша бекiлiп қалған екен.
Бiразда дүниеге келдiм тамам,
Мен туып он бес жасқа бастым қадам.
Атамыз мұғалiмге бергеннен соң,
Ғылым, әдеп үйрендiм бiраз заман.

4190

Атам менi бiр күнi қасына алды,
Насихат әдеп айтып ойға салды.
Қылған iске пұшайман боласың деп,
Базарға ендi менi алып барды.
Үйрендiм Бадахшанда саде сату,
Бар ма деп кәсiп қылмай үйде жату.
Нәпсi ауа iшiне табиғ боп,
Жар-жора, құрбыменен жүрдiм тату.
Насихат атам айтса тiл алмаймын,
Қадiрiн насихаттың бiле алмаймын.
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4200

[Оның] сөзi кiрмедi құлағыма,
Мен дағы зауық етпей жүре алмаймын.
Атамның насихатын тыңдамадым,
Сабыр қып не десе де үндемедiм.
Жар-жора не айтса да қабыл қылам,
Атамның сөзiн, сiрә, жөн демедiм.
Атаңның пайдасы жоқ ендi сiзге,
Сүйдеген құлақ салам айтқан сөзге.
«Хақ Тағала дүниеден атамды алса,
Құтылған соң рахат болар бiзге».

4210

Бiр күн атам қолымды қолына алды,
Жасырып оңаша үйге алып барды.
Ол уақта бiлмеймiн ненiң барын,
Мынаған қарашы деп көзiн салды.
Жоғары мен де қарап тұрдым,—дейдi,
Байлаулы бiр халқаны көрдiм,—дейдi.
«Ғұмырым аз қалды» деп атам айтты,
Бұл халқаны немене деп сұрадым,—дейдi.

4220

Мен өлгеннен соңыра, балам, саған,
Бұл малың пайда қылмас, бiтер тамам.
Жоқ жерге малың сарып қыларсың сен,
Қасiретпенен жүрмессiң есен-аман.
Ей, ұғылым, көзiм нұры, тыңда сөзiм,
Насихатым құп тыңда, көрер көзiм.
Күнде өлгенше бiржола өлiп кеткiл,
Бәле кеп басыңа зар болсаң өзiң.
Жiптiң ұшын мойныңа iлмек қылып,
Скамия қоярсың оймен бiлiп.
Әлхасыл, өзiңдi-өзiң бiр дар әйла,
Қор болғанша өлiп кет көңiл тынып.
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Атамды көңiлiмде жынды бiлдiм,
Мал кетсе насихатың қабыл көрдiм.
Бұ мал бiтсе асылып өлермiн деп,
Өсиетiн қабыл қып аһыд қылдым.
Мен кеттiм кәсiбiме сауда қылып,
Атамыз бiр күн жатты хаста болып.
Дерттi болып зияда күннен-күнге,
Көрсеттiм мәшһүр тәбип алып келiп.

4240

Зияда күннен-күнге дерттi болды,
Дәм бiтiп пиманасы ендi толды.
Бiр күнi айтты насихат көзiн ашып,
Сөйлерге тiлi шықпай жүзi солды.
—Ұмытпа насихатым, ұғлан,—дедi,
Мен өлiп ендi қайтып тұрман,—дедi.
Ұмытсаң менiң айтқан әмiрiмдi,
Ахирет хақың халал қылман,—дедi.
Атамыз сүйдеп айтып жұмды көзiн,
Қабыл қылдым насихат айтқан сөзiн.
Атамның жақындары фариад қылып,
Хақ жуып кебiндедiк ендi өзiн.

4250

Жар-жора жолдас қылып алдым тауып,
Бау-бақшада зауық қылдым есiм ауып.
Қисса ұзын болмасын, қысқартайын,
Малдың көбiн бiтiрдiм қылып зауық.
Зауық қылдым ғейiш-ғишратты көңлiме алып,
Ойын, өлең, күлкiге жүрдiм барып.
Атамның жақындары менi көрдi,
Қылып жүрген iсiме қайран қалып.

4260

Әлхасыл, һұжұм қылды бiр күн маған:
—Бiз насихат айталық ендi саған.
Атаң сенiң бiр фазыл, кемел едi,
Қара қылды қақ жарған ғалым адам.
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Олар айтқан сөзiне үндемедiм,
Насихат айтқан сөзiн жөн демедiм.
Бұлар менiң малыма ортақ па деп,
Надандықпен айтады деп тыңдамадым.
Малымның егесi ме ендi бұлар,
Ғейiш-ғишрат, зауық қылсам көңiлiм тынар.
Әлхасыл, иә, Хатымтай, менi тыңда,
Мырзаңыз ақша қалмай ендi сынар.

4270

Малымның қолымдағы бәрi бiттi,
Ойнап жүрген достарым бәрi кеттi.
Көп iшiне кiретiн хал қалмады,
Басыма кедейшiлiк ендi жеттi.
Үйдегi мүкәммалдың саттым бәрiн,
Дүкенге алып мал салды арсызларың.
Бәрi де бiр ағла қожа болып,
Оларды көрген сайын кеттi арым.

4280

Бағырым—қан, бұ халдi көрдiм ендi,
Ес кiрiп пәре-пәре болдым ендi.
Халық жүзiне қарайтын хал қалмады,
Зияда паришан боп жүрдiм ендi.
Анам айтты:—Насихат тыңдамадың,
Ендi сенiң пайда етпес жылағаның.
Харамсыздар басыңа не көрсеттi,
Атаңның сөзiн ұғып жөн демедiң.
Шашым болды бiр қарыс ендi менiң,
Және қайта бай болшы келсе ебiң.
Атамның айтқаны еске келiп,
Ғылымға артық екен бiлдiм тегiн.

4290

Атам маһир һәр iстi көрген екен,
Ахуалыма уқуф болған екен.
Рахматтар оқыдым пәдарыма,
Бұ малға зар боларым бiлген екен.
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Жад етiп, ендi жылап қылдым зар-зар,
Малымды қолдан алды харамилар.
Ендi менiң жанымда бiр ақша жоқ,
Олар қожа бәрi болды базарқандар.

4300

Бiр күн көрдiм Ысмағұл дәруiш деген,
Бiздерге ас пiсiрiп, қызмет қылған.
Бiр жерге сейiл қылып бармақ үшiн,
Базардан күрiш пенен май алып жүрген.
Бiрге барар едiм деп қыламын аһ,
Ысмағұл мархабат қып:—Мұртаза аға,
Сайранға бiрге жүрiп зауық қылыңыз,
Қызмет қыл бiзге тағам пiсiргенде.
«Сұлтаным, құп болар» деп жүрдiм бiрге,
Неше заман шықпадым һешбiр жерге.
—Сұлтаным, бiр жақсылық қылдыңыз,—деп,
Барабар бiрге келдiк сайран жерге.

4310

Сайранға Ысмағұлмен бiрге келдiм.
От жағып қызмет қылып аттай желдiм.
Төсек төсеп, палау қып, қозы сойып,
Не болса да дәруiшке қызмет қылдым.
Бiр уақытта мырзалар келдi бәрi,
Мендей мырза—олардың қызметкерi.
Тәнбүрә, сырнай-керней күйiн күйлеп,
Мәжiлiс ойын-күлкi қылғандары.

4320

Қисапсыз ойын ойнап, iштi шарап,
Алыстан құлақ салып тұрмын қарап.
Бiр-бiрiне ұсынып iзет қылып,
Мәжiлiсiн түзетiп отыр тарап.
Һай-һұй деген нағырасы көкке жеттi,
Һәр түрлi ойын ойнап тамаша еттi.
Асшы басы бiр-екi тауық бердi,
Мұны және пiсiрiп есiм кеттi.
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Асшы басы қылмады сабыр-қарар,
—Мұртаза, тағам күзет ендi жарар.
Шыңылардың әуезiн бiраз естiп,
Сен қарап тұр, қылайын тамашалар.

4330

«Сұлтаным, құп болад» деп қалдым сонда,
Тамаша қылар хал жоқ онда-мұнда.
Жүмласы қол қусырып тұрушы едi,
Қайтармай әмiрiмдi бiр заманда.
Мен тұрмын тауық етiн қылып буриян,
Ахуалымды жад қылып жылап құр жан.
Қызмет қылдым төменi асшы ма деп,
Бiр заман бұған болып налан-гөриян.

4340

Сабыр етiп бағырыма тастар ұрдым,
Ылажым жоқ бiр заман қарап тұрдым.
Келдiм де тағамдардың тұзын татып,
Астың дәмi кiрмеген тұзсыз көрдiм.
Тағамның бәрi бiрдей тұзды бопты,
Тауықты пiскенiн көргем жоқ-ты.
Бiр кесеге салдым да алып қойдым,
Тауық асқан қазанға жақпай отты.
Сабырсыз, қарарсыз боп қалдым,—дейдi,
Бiраз тамаша етпекке бардым,—дейдi.
«Тауықтарға бiр апат бола ма»,—деп,
Алыстан назарымды салдым,—дейдi.

4350

Өзiме бұл тұрғаным пайда етпес,
Шынылардың әуезi естен кетпес.
Қараңыз, қаза келсе қандай келер,
Қанша пiкiр ойласаң ақыл жетпес.
Екi құс қанат жайып ұшып кептi,
Алып қойған тауыққа душар еттi.
Менiң тiптi бұлардан хабарым жоқ,
Аяғымен бүрiп ап ұшып кеттi.
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4360

Қорыққанымнан медет деп жалғыз Хақтан,
Көрiп ақыл қалмады тауық жақтан.
Қашатұғын ылаж жоқ қолдан келiп,
Бiлдiм ендi пайда жоқ жыламақтан.
Қорыққанымнан паришан болдым,—дейдi,
Ойынға неге барып тұрдым,—дейдi.
Ойын сенiң не теңiң дедiм дағы,
Өзiме-өзiм тәсәил бердiм,—дейдi.
Өлеңнен шыңы тежеп болды,—дейдi,
Саздарын ендi жерге қойды,—дейдi.
Ойынның қызығымен отырғандар
Тағамға жаңа салды ойды,—дейдi.

4370

Ысмағұл қайтып келдi ендi маған,
Тоқтамай жылағаным көрген заман.
Жыладың деп ахуалым сұраған соң,
Тауық пен тағам жайын қылдым тамам.
—Тауықты шайлақ ұшты бүрiп алып,
Мен жылаймын аһ ұрып соған налып.
Аспаз «қайғы шекпе» дедi дағы,
Тағам қойды алдына алып барып.

4380

Тағамға ендi бұлар қолын салды,
Аузындағы тағамның дәмiн алды.
Тағамның бәрi заһар болған екен,
Жейтұғын ендi екi тауық қалды.
—Алып кел, ендi жейiк тауық кәнi,
Аспаз жетiп келдi көрдiм әнi.
—Мұртаза, сен де мұнда тұрмысың,—деп,
Тауықтарға жұмсады ендi менi.
Тауықтың ахуалынан хабар бердi,
Есiтiп бәрi тысқа шығып келдi.
—Ханадан сен де мұнда келiп пе ең,—деп,
Көресiң шомлығыңнан ендi болды.
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4390

Бүгiнгi ойын-күлкiден құры қалып,
Бәрi ұрды оңнан-солдан ортаға алып.
Басым ендi жарылып екi жерден,
Құтылдым таяғынан өлiп-талып.
Шақырып:—Әй, аш көздi надан,—дейдi,
Тауықты өзiң жедiң тамам,—дейдi.
Өзiң жеп тауықты құс ап кеттi,—деп,
Артымнан ақырады маған,—дейдi.

4400

Бұлардың қолдарынан кеттiм қашып,
Таяқ жеп бас жарылып ендi сасып.
Қор болып, тiрi жүргеннен өлмек артық,
Жiп алдым өлейiн деп өзiмдi асып.
Қор болып дүниенi ендi сүйме,
Үстi-басым қан болып келдiм үйге.
—Ей, ұғылым, не болды,—деп анам көрдi
Менiң түсiп келгенiм мұндай күйге.
Анам айтты:—Ақылың кiрмедi ғой,
Мен айттым:—Ақыл бүгiн кiргенi ғой.
Атамның өсиетi еске түскен,
Анам менiң сырымды бiлмедi ғой.

4410

Өсиет атам қылған үйге келдiм,
Дүниеден өлерiмдi ендi бiлдiм.
Аяғымның астында скамия,
Жiптiң ұшын мойныма iлмек қылдым.
Есiктi ендi артымнан жаптым,—дейдi,
Әмiрiне бойсұнып Хақтың,—дейдi.
Нәпсiм емес, атамның өсиетi,
Аяғыммен тақтайды қақтым,—дейдi.

4420

Мойынымнан асылып алдым,—дейдi,
Бұл саудаға басымды салдым,—дейдi.
Бұлқынғанда жоғары жiп үзiлiп,
Алтын, жауһар астында қалдым дейдi.
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Төгiлдi алтын-жауһар ендi көрдiм,
Сәжде шүкiр қылып жүзiм сүрдiм.
Жауһардың iшiнен бiр қағаз тауып,
Жазулы қағаз екен назар қылдым.
Қағазда айтқан сөзi: «Жаным, ұғыл,
Үгiтiме амал қыл, айтқаным бұл.
Бұ қадар дәулетке ие болғаннан соң,
Бәдастанда дүкенге саласың пұл.

4430

Һәр күнi мың тiллалық жауһар алып,
Жетпесе сынатасың көпке салып.
Мың тiллаға жеткенде, ұн қыласың,
Дұшпаныңның көзiнше ендi барып.
Дұшпаныңның көзiнше жiбер үрiп,
Дұшпаның әлек болар көзi көрiп».
Атамның айтқан сөзiн естiген соң,
Анама хабар бердiм үйге келiп.

4440

Шат болып анам байғұс қуанды ендi,
Көңiлiмiз кедейлiктен жұбанды ендi.
Адамның зәрра-қадар пайдасы жоқ,
Менiң де көңiлiм шат боп уанды ендi.
Дәулетке ендi қарық боп қалдым,—дейдi,
Лайықты киiмдер алдым,—дейдi.
Үй аспабын түзетiп бәрiн ендi,
Тұғры асир базарына бардым,—дейдi.
Базардан құл-кәнизак сатып алдым,
Бiр күнi Бәдастанға ендi бардым.
Бiр ашынаның отырып дүкенiнде,
Жан-жаққа олай-бұлай көзiм салдым.

4450

Келген соң менi көрiп iзет қылды,
Харамилар менi де көрiп тұрды.
«Сол отырған Мұртаза емес пе?»—деп,
Бiр-бiрiне көрсетiп хабар бердi.
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Алыстан сөз айтады бiлiп,—дейдi,
Бiр-бiрiнiң қасына келiп,—дейдi.
Тауық үшiн жүзiне баға алмаймыз,
Ұрдың деп бiр-бiрiнен көрiп,—дейдi.
Құлдармен келiп-кетiп жүрдiм базар,
Алтын-жауһар дүкенде ашиялар.
Салып көңiлiм бұл жақтан тынғаннан соң,
4460 Құлдарыма айттым:—Бiр мұрадым бар.
Менi екi тауық үшiн ұрды олар,
Менiң де өш алмақта талабым бар.
Базардан жарым қылыш сатып алдым,
Олар да мақұл көрiп ендi жарар.
Құлдарға айттым:—Әзiр тұр ағаш алып,
Тағамын жеп болғанша көзiң салып.
Тағам жеп боп сұхбат қылып отырғанда,
Жарым қылышты алып кел бiрiң барып.

4470

«Ну науки тышқан жедi қылышты»,—деп,
Мен айтайын, көрейiн қызықты деп.
Сiздерге ишарат қып мен тұрайын,
Маған сөз айтар екен, олар не деп.
Құлдарға пәрмендедiм солай қылып,
Жолын көздеп отырдым бiр күн келiп.
Харамидiң бiрi өтiп барады екен,
Шақырдым «әй, пәлен» деп оны көрiп.

Ол көрiп зорға ұялып келдi маған,
«Сұлтаным» деп жалынды келген заман.
—Бәрiңдi мәртебеге жеткiзiп ем,
4480 Бiлерсiздер, не қыл[ам] ендi саған.
Аяғыма жығылды ғұзыр қылып,
Хатирым сұрамадың бiрiң келiп.
Жақындығың осы ма, жарандығың,
Ахуалым сұрамадың бiрiң бiлiп.
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—Ұят [деп] келмей жүрмiз, сұлтанымыз,
Сiзге дұрыс емес пе келгенiмiз.
Мен айттым:—Хош, ендi ол уақ өтiп кеттi,
Мұсылманның баласы, ұмытамыз.

4490

Жаттық болмас мұсылман баласында,
Һеш бөтен жоқ көңiлiмнiң аласында.
Олардан жат болғалы дүниенiң,
Зауық қызығын көрмедiм қарасын да.
Сөзiнiң тағрифiн көрдiм,—дейдi,
Сөзiне харамидiң ердiм,—дейдi.
«Сұлтаным, келермiз» деп айтқаннан соң,
Екi алтын қолына бердiм,—дейдi.

4500

Аяғыма жығылып ғұзыр еттi,
—Күнәһым жоқ, ұрмадым сiздi,—дептi.
Сабыр қылып сырымды бiлдiрмедiм,
Менiмен уағда қып қайтып кеттi.
Иә, Хатым, ол харами ендi барып,
Оларға ахуалымнан хабар салып.
Олар да қылғанына өкiнедi,
Малымның көп тәрiзiн бiлiп алып.
Бiр күн бара жатқанда менi көрдi,
Құп сыйлап қолыма екi алтын бердi.
Әуелгiден зияда мәлiк аспабы,
Қасына шақырып ап жауап сұрды.

4510

Жарандарға менен көп айтты сәлем,
«Көрiселiк, келсiн» деп қылдым кәлим.
Қылған iсiн бiрiнен-бiрi көрiп,
Қажы-шоуал, бұл iстi сенен көрем.
Бiрiнен-бiрi көрiп ендi,—дейдi,
Жарасалық дегенге сендi,—дейдi.
Әуелгiден зияда зауықтанып,
Тағы да мал үмiт қып келдi,—дейдi.
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4520

Құлдарға айтып қойған сөзiм мықты,
Жұмласы жиылып кеп ғұзыр қыпты.
Бұлардың жұмласына ғиззат қылып,
Қаһуашылар жам берiп қызмет еттi.
Ұялып қылғанына әлм шектi,
—Көрiнiп хал сұрамақ сiздерге еп-тi.
Бәрiңiз бейопасыз,—дегенiмде,
«Әпендiм» деп ғұзыр қып қолымды өптi.
—Қата қылдық, сiз—бiздiң сұлтанымыз,
Азар қылдық, ғапу қыл қылғанымыз.
Бiрадарлар, кiнәңдi ғапу қылдым,
Маған келүр—лазым, бiлермiсiз.

4530

Сөзiмiз ендi болды басқа жақта,
Аудардық сөзiмiздi бiр тарапқа.
Хал-ахуал сұрасып бiр-бiрiмiзден,
Ойнап-күлiп отырдық сұхбатта.
Кегiм бар көңiлiмде ендi жаман,
Құлдар тұр даярланып бермес аман.
«Харамилар, маған не қылмадыңдар,
Бiр нәрсе қыламын ғой ендi саған».

4540

Көң�������������������������������
i������������������������������
л�����������������������������
i����������������������������
мде мұны ойлап тұрған заман,
Қызметкерлер қарап тұр енд��������
i�������
маған.
«Кег�����������������������������
i����������������������������
мд��������������������������
i�������������������������
енд���������������������
i��������������������
жылдам алайын» деп,
Құлдарға айттым:—Алып кел енд��������
i�������
тағам.
Құлдар да алып келд��������������
i�������������
қаз���������
i��������
р тағам,
Бұлар да көңл��������������������
i�������������������
не алып енд��������
i�������
жаман.
Б��������������������������������
i�������������������������������
лд�����������������������������
i����������������������������
рмей, б���������������������
i��������������������
р-б�����������������
i����������������
р���������������
i��������������
не ишарат қып,
Жейм������������������������������
i�����������������������������
з деп қарайды енд������������
i�����������
қабағынан.
Бұлар да көңл������������������
i�����������������
не алып отыр б���
i��
р i��
���
с,
Жамандыққа жамандық қылса дұрыс.
Тағам жеп енд�����������������
i����������������
бұлар отырғанда
Б��������������������������������
i�������������������������������
р ж����������������������������
i���������������������������
г��������������������������
i�������������������������
т алып келд��������������
i�������������
жарым қылыш.
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4550

Қолына жарым қылыш алып келд��
i�,
Жарым қылыш екен��������������
i�������������
н олар көрд��
i�.
Шақырып оған айттым:—Бұ тем�����
i����
рге,
Жарымына не болды мұның енд��
i�
?
Бұ қылышты зияда көрем���������
i��������
н,—деп,
Ғұлам айтты:—Сұлтаным, күнәһ�������
i������
м жоқ.
Қазына ортасына қойып ед���
i��
м,
Жарымын тауысыпты б��������������
i�������������
р тышқан жеп.

4560

Б�������������������������������
i������������������������������
р тышқан қазынада пайда бопты,
Мәкүр тем����������������������
i���������������������
р жемекке әдет қыпты.
Әгар бүг�������������������������
i������������������������
н бармасам бүт����������
i���������
н жейт���
i��
н,
Сөз�����������������������������
i����������������������������
ме нанбас ед����������������
i���������������
ң маған,—депт��
i�.
Оларға айттым:—Ж����������������������
i���������������������
г��������������������
i�������������������
ттер, бұ қалай сөз,
Бұл уақытта с����������������������
i���������������������
здер де болдыңыз кез.
Кеше де б�����������������������
i����������������������
р тем�����������������
i����������������
рд��������������
i�������������
тышқан жед��
i�,
Мырзалар, берш��������������������
i�������������������
мұның жауабын с���
i��
з.
Кеше де б���������������������
i��������������������
р тем���������������
i��������������
рд������������
i�����������
алып ед���
i��
м,
Апарып қазынаға салып ед���
i��
м.
Жарымынан артығын жеп қойыпты,
Ақылсыз көр���������������������
i��������������������
п қайран қалып ед���
i��
м.

4570

Олар мен����������������������
i���������������������
ң сөз����������������
i���������������
мд�������������
i������������
ұқты,—дед��
i�,
Б������������������������������
i�����������������������������
р-б��������������������������
i�������������������������
р������������������������
i�����������������������
н����������������������
i���������������������
ң бет����������������
i���������������
не бақты,—дед��
i�.
—Бәл�������������������������
i������������������������
, кеше үй���������������
i��������������
нде Ысмағұлдың
Б��������������������������������
i�������������������������������
р майлы қара балта жұтты,—дед��
i�.
Б�������������������������������
i������������������������������
р�����������������������������
i����������������������������
айтты:—Ес������������������
i�����������������
тт���������������
i��������������
м, сатыр жед��
i�,
Ол тышқан тем�������������������
i������������������
р жемек әдет������
i�����
ед��
i�.
Осындай сатыр балта жейд��������
i�������
б�����
i����
лем,
Мұның тем���������������������
i��������������������
р жейт��������������
i�������������
н������������
i�����������
рас,—дед��
i�.

4580

Мен айттым:—Әй, ж�������������������
i������������������
г�����������������
i����������������
ттер, алдадыңыз,
Растылық жолына бармадыңыз.
Тышқан тем������������������������
i�����������������������
р жейд�����������������
i����������������
деп куә болдың,
Шайлақ алды дегенге нанбадыңыз.
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Тауықты шайлақ алды деген ед���
i��
м,
Жалған жоқ сол сөз�������������������
i������������������
мде, бейкүнә ед���
i��
м.
Қаны, енд����������������������
i���������������������
ұрыңдар, ж����������
i���������
г��������
i�������
ттер���
i��
м,
Күнәс��������������������������
i�������������������������
з мен де таяқ жеген ед���
i��
м.
Ж������������������������������
i�����������������������������
г����������������������������
i���������������������������
ттер енд�������������������
i������������������
һұжұм етт��������
i�������
,—дед��
i�,
Басы-көз����������������������
i���������������������
демед���������������
i��������������
, бетт��������
i�������
,—дед��
i�.
Басы-көз���������������������
i��������������������
жарылып жаралы боп,
Қақпадан зорға шығып кетт��������
i�������
,—дед��
i�.
Құтылды енд��������������������
i�������������������
кет���������������
i��������������
п қалып,—дед��
i�,
Үйленд���������������������������
i��������������������������
м қыз айттырып алып,—дед��
i�.
4590 Атамның насихатын қабыл қылдым.
Һәр күн ерте базарға барып,—дед��
i�.
Мың т�����������������������������
i����������������������������
ллалық жауһарды ұндай қылып,
Көз�������������������������
i������������������������
не ұшырамын қарсы тұрып.
Жауһарды алмадық деп бұрын қолдан,
Он төрт���������������������������
i��������������������������
өлд����������������������
i���������������������
шатылып һәлак болып.
Хасадтың енд��������������������
i�������������������
екеу��������������
i�������������
қалды,—дед��
i�,
Көңл����������������������������
i���������������������������
мде әл���������������������
i��������������������
кег����������������
i���������������
м бар-ды,—дед��
i�.
Екеу���������������������������
i��������������������������
және һәлак болғаннан соң,
4600 Шашпаймын құры бекер малды,—дед��
i�.
Айтты:—Хақиқат жолдас жоқ дүниеде,
Жолдастың жарамдығын көрд����������
i���������
м мен де.
Адам бар ма хақиқат қарайтұғын,
Бәр���������������������������
i��������������������������
қоңсы мал үш�������������
i������������
н осы күнде.
Арабпен мен��������������������
i�������������������
ң атам барып,—дед��
i�,
Алтын, жауһар қазына алып,—дед��
i�.
Құббеден сондай қылып алып кел���
i��
п,
Мен үш���������������������������
i��������������������������
н қойған екен салып,—дед��
i�.

4610

Хатым жауһар фаруштан ес���������
i��������
т�������
i������
п сөз,
Қайран қалып сөз���������������
i��������������
не салады көз.
«Сондай фазыл адамның ұғлысың»,—деп,
Жүретұғын сапарын ойлайды тез.
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Хатымтай Рей шаһарына жөнелген�i
Жауһар фарушқа нақлиат айтты дейд��
i�,
Уағында хош айтысып кетт��������
i�������
дейд��
i�.
Ол күн Қандалусия шаһарынан
Б��������������������������������
i�������������������������������
р күн Рей шаһарына жетт��������
i�������
дейд��
i�.

4620

Кеше кел�����������������������
i����������������������
п шаһарға к�����������
i����������
рд��������
i�������
дейд��
i�,
Таң атқан соң орнынан тұрды дейд��
i�.
Патша диуан түзеп отырғанда,
Б������������������������������
i�����������������������������
лд���������������������������
i��������������������������
р�������������������������
i������������������������
п өз��������������������
i�������������������
н арыз қылды дейд��
i�.
Жасауылдар патшаға берд��������
i�������
хабар,
Үш сәна өткенд���������������
i��������������
г�������������
i������������
ес���������
i��������
нде бар.
—Б��������������������������������
i�������������������������������
р дәру�������������������������
i������������������������
ш кеп мұрадын айтып ед��
i�,
Болып тұр сол көрмекке с�������������
i������������
зге ынтызар.
Падиша:—Мұнда шақыр, келс���������
i��������
н,—дед��
i�,
Рұқсат берд����������������������
i���������������������
м, бер���������������
i��������������
жүрс���������
i��������
н,—дед��
i�.
Жаушылар Хатымтайға және келд��
i�,
—Падиша с�����������������������
i����������������������
зд��������������������
i�������������������
мұнда енс���������
i��������
н,—дед��
i�.

4630

Хатымтай махкамаға барды дейд��
i�,
Әдеп тәрт����������������������
i���������������������
п жолына салды дейд��
i�.
Патша Хатымтайға i����������
�����������
зет қылып,
Жоғары өз қасына алды дейд��
i�.
—Үш сәна мұнан бұрын кетт���������
i��������
ң,—дед��
i�,
Талай алыс жерлерге жетт���������
i��������
ң,—дед��
i�.
Мархаба, иә, Хатымтай, хош келд�����
i����
ң���
i��
з,
Қалайсыз, көп захмат шект���������
i��������
ң,—дед��
i�.

4640

Мұғамлемен қатирын алды қолға,
Хатымтайды жұмсаған алыс жолға.
Аһл диуан бәр�����
i����
де i����������
�����������
зет қылып,
Амандасып отырды оңды-солға.
Патшаның икрамын олар көр���
i��
п,
Баршасы отырады i����������
�����������
зет қылып.
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Б������������������������������
i�����������������������������
р уақта ес�������������������
i������������������
н жиды қылып дұға,
Алдына дастархан мен тағам кел���
i��
п.
Тағамдарын i��������������������
���������������������
ш�������������������
i������������������
п-жеп болды тамам,
Тағамға дұға қылып болған заман.
Қыз сонда Хатымтайдан сауал қылды:
—Ест���������������������������
i��������������������������
ген�����������������������
i����������������������
ң баян қыл енд��������
i�������
маған.

Хатымның ест��������������������������
i�������������������������
ген-б��������������������
i�������������������
лген���������������
i��������������
н баян қылғаны
4650

Хатым сонда көрген�������������
i������������
н қылды аян,
Ж��������������������������������
i�������������������������������
г������������������������������
i�����������������������������
ттер, жан қысылса Хаққа таян.
Қыз қасында жүг���������������
i��������������
н�������������
i������������
п отырды да,
Көрген�������������������������
i������������������������
н, ест������������������
i�����������������
ген��������������
i�������������
н қылды баян.
Әуел Рей шаһарынан шыққанынан,
Һәр шаһардан сөз ест��������������
i�������������
п кеткен�����
i����
нен.
Ест�����������������������������
i����������������������������
п-көрген ахуалын баян қылды,
Қайтып кел��������������������
i�������������������
п өз���������������
i��������������
не жеткен�����
i����
нен.

4660

Көрген���������������������������
i��������������������������
н Хатым айтып болды дейд��
i�,
—Хақиқат көп көр�������������������
i������������������
пс����������������
i���������������
з жолды,—дейд��
i�.
Хош жақсы тамашалар көр�����������
i����������
пс��������
i�������
з,—деп,
Қыз патша әдеппенен күлд��������
i�������
дейд��
i�.
Ж��������������������������������
i�������������������������������
г������������������������������
i�����������������������������
ттер, қадыр десең Хаққа таян,
Пенден����������
i���������
ң қылған i�������������
��������������
с������������
i�����������
өз��������
i�������
не аян.
Өз������������������������������
i�����������������������������
не мұнша малдың кез болғанын,
Таусылмайтын себеб��������������
i�������������
н қылды баян.
Бәй��
i�
т
Дегенде қисса Мәжнүнки һәб бара-бар тамам болды,
Өз���������������������������������������
i��������������������������������������
н жанып хикаят д����������������������
i���������������������
л нашаде келд��������
i�������
к б����
i���
з-ә*.
Дегендей��������������������������
i�������������������������
н, Хатымтай, сөз���������
i��������
м тыңда,
Атамыз патша ед������������
i�����������
заманында.

*
Айтқанда Мәжнүн қиссасы бірден аяқталды, тыңдаған соң оның әсерінен
көңіліміз құлазыды.
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4670

Бұ шаһар ғаят мағмұр тоқшылық боп,
Таршылығы жоқ екен дүниеде.
Шаһарымыз дәулетке сонша мол-ды,
Б�������������������������������
i������������������������������
р арсыз сол уақта пайда болды.
Әуел����������������������������
i���������������������������
оң қол уәз����������������
i���������������
рд�������������
i������������
ң қазынасына
Б�������������������������������
i������������������������������
р түнде ұрламаққа салды қолды.
Малдың кеткен жер����������������
i���������������
не бара алмады,
Оның i������������������������
�������������������������
здеп хабарын ала алмады.
Атамыз қазынасынан т�����������
i����������
лла берд��
i�,
Дерег���
i��
н i���������������������
����������������������
здесе де таба алмады.

4680

Сол қол уәз��������������������������
i�������������������������
р қазынасын алды б�������
i������
р кеш,
Ол арсыздың хабарын б�����������
i����������
лмед������
i�����
һеш.
Малын алып соймаған үй қалмады,
Жыл өтт�����������������������
i����������������������
ек�������������������
i������������������
арада жиырма бес.
Ол қадар жұрт бәр��������������
i�������������
пақыр болды,
Атамның пиманасы ақыр болды.
Дәф�������������������������������
i������������������������������
н қылды ғұсыл қып жұрт жиылып,
Ғұмыры тамам болып атам өлд��
i�.

4690

Падиша үш��������������������
i�������������������
н ел жиылып кеткеш,
Менен басқа аулады болмады һеш.
Маған жұрт ықыласымен биғат берд��
i�,
Арсыз болса ұрлығын қояр емес.
Елд����������������������������
i���������������������������
ң бәр����������������������
i���������������������
пақыр боп нашар ед��
i�,
Арсыз болса мал ұрлап бисар ед��
i�.
Б��������������������������������
i�������������������������������
реуде мал барлығын пайым қылса,
Ол кеше қазынасын ашар ед��
i�.
Б�������������������������������
i������������������������������
р кеше ұйықтамадым қылып нала,
Бүт������������������������������
i�����������������������������
н түн қайым болдым таһат ала.
Дұға қылдым: «Иә, Рабби, құдірет�����
i����
ңмен
Тез заманда қыла көр жүз���������
i��������
н қара».
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4700

		
* * *
Иә, Хатым, Аһын деген б�������������
i������������
р шаһар ед��
i�,
Б�������������������������������
i������������������������������
р шайхы мұнда кел�������������
i������������
п кетер ед��
i�.
Ол шайхы жұма күн��������������
i�������������
шаһарға кеп,
Халыққа уағыз-насихат айтар ед��
i�.
Жүз қадар ол шайхының мүридтер������
i�����
бар,
Жүмласы аяғына шарық киер.
Шайхының атын ест������������
i�����������
п қашатұғын
Құрт пенен жер жүз�����������������
i����������������
нде құмырсқалар.

4710

Сондай шайхы өз�����������������
i����������������
б��������������
i�������������
р салих адам,
Б������������������������������
i�����������������������������
р күн амандасуға келд��������
i�������
маған.
Мәселен бұл заманның хатабы ед��
i�,
Арсыздан шикаят қып келген заман.
—Ол арсыз халықтың бәр���������������
i��������������
н қылды харап,
Б�����������������������������������
i����������������������������������
р һиммәт етсеңш�������������������
i������������������
дейм с�����������
i����������
зге қарап.
Дертменд���������������������������
i��������������������������
лер залымнан халас болсын,
Дұға қыл деп мен тұрмын с������������
i�����������
зден сұрап.
Һәр жерден мал i�������������������
��������������������
здейд��������������
i�������������
дүниеқорлар,
Мал жоғалтқан адамдар қылады зар.
Һиммәт қыл деген������������������
i�����������������
мде сонда айтады:
—Патшаһым, б���������������������
i��������������������
р уақыты сағаты бар.

4720

Иә, Хатымтай, ол арсыз—шайхы кәззап,
Ол шайхы алады екен жаннан без���
i��
п.
Бәр����������������������������
i���������������������������
не жұма күн����������������
i���������������
жар шақырттым,
Арсыздан хабар берсе б�����������
i����������
реу сез���
i��
п.
—Арсыздан хабар берсең б�����������
i����������
р���������
i��������
ң маған,
Ұлық ихсан қылар ем берген заман.
Б��������������������������������������
i�������������������������������������
р адам кеп [дед����������������������
i���������������������
]:—Оңаша болсын үй���
i��
ң,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р жасырын сөз������������������
i�����������������
м бар енд��������
i�������
саған.
Ол к���������������������������������
i��������������������������������
с�������������������������������
i������������������������������
айтты:—Арсызды б�������������
i������������
лд����������
i���������
м,—дейд��
i�,
Бұл шаһарға мен бүг�����������������
i����������������
н келд����������
i���������
м,—дейд��
i�.
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4730

Арсыздың ахуалын халықтан естiп,
Сiзге келiп хабарын берем,—дейдi.
Егер рұқсат берсеңiз маған,—дейдi,
Басқа жұрт бұл ұрлықтан аман,—дейдi.
Мен «сөйле» дегенiмде:—Ұғры—шайхы,
Себебiн ендi айтайын саған,—дейдi.
Шайхыны шақыртып ал ендi мұнда,
Тәсбих пен сәлдесiн қалдырма онда.
Тәсбих пенен сәлдесiн ала келсiн,
Бiр хаста адам бар-ды қорамызда.

4740

Шақыруға шайхыға жiбер елшi,
Сәлде, тәсбих, шайхыны алып келшi.
Сәлде мен тәсбих келсе дертке дәрмен,
Дейдi дағы екеуiн де маған бершi.
Тәсбих пенен сәлденi қолға салып,
Бiр адамды қасыма ертiп алып,
Шайхының үйiн бiлер адам болса,
Бiр белгiсiн табармын ендi барып.

4750

Ол адам айтқанындай қылдым бәрiн,
Ол кеше бiр адам нәрселерiн—
Ұрлатып бiзге арыз қылған едi,
Бiр кiшiк сандық, алтын тәсбихтарын.
Сандықтың кiлтiн ендi қолына алды,
Тәсбих пенен сәлде, алтын бiрге барды.
Қасына бiр адамды және қостым,
Ол шайхы мүридтерiмен мұнда қалды.
Ол адам шайхы үйiне бiрге барды,
Қатынына барды да хабар салды.
—Үндiстаннан келiптi бiр базарқан,
Бiздiң шайхы отырып сонда қалды.
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4760

Үйiңiз оңаша ма, адам бар ма?
Сiзге мен сөз айтпаймын адам барда.
Әпендiнiң сiзге айтқан сәлемi бар,
Белгiсi мiне тәсбих, сәлденi ал да.
Кiлт пен тәсбих, сәлденi қолыңа ал,
Бiр кiшкене сандық бар аузыңа сал.
Аузын ашып қарасаң ол сандықта,
Iшiнде бiр құп iнжу тәсбих бар.

4770

Iшiндегi тәсбихын бершi,—дептi,
Қайырлы уақыт сағаты ендi жеттi.
Хақ Тағала қатынның есiн алып,
Тәсбих берiп «шайхыға сәлем» дептi.
Шайхымен әңгiмеде бiрге қалдым,
Шаһарда бiрер малдан хабар алдым.
Ол адам тәсбихты алып жетiп келдi,
Шайхыға ишаратпен хабар салдым.
Менiң әйел екенiм бiлдi,—дедiм,
Және қайта ромал көрдi,—дедiм.
Арсыздың зияда жақының деп,
Хабарды сұхбаттасың деп бердi,—дедiм.

4780

Сөзiне бауар қылмадым оған,—дедiм,
Сiз де һиммәт қылдыңыз бұған,—дедiм.
Мұнша мал бiр адамнан шыға қалса,
Боп қалсын бiреуiне айлаң,—дедiм.
Бұл сөзден шайхы басын төмен салды,
Бiр сұмдықты көңлiне түйiп алды.
Өңi-түсi бұзылып дәруiштердiң,
Шайхы алдап кетпекке көңлi барды.

4790

Кетпекке ендi көңiл еттi,—дейдi,
Жол сұрап мен де қылдым ептi,—дейдi.
Бiр кiтапта, сұлтаным, жазулы,—деп,
Байқайын қатарымнан [деп] кеттi,—дейдi.
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Ол адам қойнынан тәсбихтi алды,
Уәзiрдiң алдына алып салды.
Қожа Хұсрау тәсбихына назар салып,
«Тақсыр, тәсбих үшбу» деп қайран қалды.
Тәсбихты алып шайхыға бердiм,—дейдi,
Шайхы инкар ете алмады, көрдiм,—дейдi.
Шайхыны мүридтерiмен ендi қосып,
Жүмласын ендi бәндке кердiм,—дейдi.

4800

Шайхының үйiне адам барып келдi,
Бәрiнiң iшiне от салып келдi.
Қатыны, жариасы, нәрсесiмен,
Бәрiн де бiрiн қоймай алып келдi.
Баршасын алып келдi сиясатқа,
Жiгiттер, ұрлық қылма, сиын Хаққа.
Шайхының мүридтерiнен сұрағанда,
Бiрi ықрар қылмады ұрлық жаққа.

4810

Бұларға он жетi күн қылды азап,
Һәр күн бiреу-бесеуден қылды салаб.
Сонда да һешбiреуi сыр айтпады,
Бiреуi ықрар болмады бұған қарап.
Азапта жиырма күн тұрды,—дейдi,
Шыдамай бiреуi айтты сырды,—дейдi.
Ол қалған арсыздардың мойындарын
Әлемге ғибрат үшiн үздi,—дейдi.
Шайхыны жер астына салдым,—дейдi,
Мұнша жыл халықтан алған малдың,—дейдi,
Көбiнiң сахибтары бiлiнбедi,
Қисапсыз қазынаға алдым,—дейдi.

4820

«Шаа Алла» дегендер келедi мол,
Мың тiлладан садақа алады ол.
Гуя ол малдан бiрiсi кемiген жоқ,
Iзетпен таусылмайтын себебi сол.
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***
Хатым айтты:—Ол шайхыны қолға берген,
Айтпаққа оның сырын сiзге келген.
Ол адам хазiрет Қыдыр ма екен,
Шайхыдан саған келiп хабар берген.

4830

Хатымға ол қыз патша жауап бердi,
Құзырыма шақырттым айтқан ердi.
Ихсан көп мал берiп сауал қылдым,
«Мен Қыдыр емеспiн» деп хабар бердi.
—Басымнан бiр iс өтiп көргенiм бар,
Патшаһым, рұқсат берiп құлағың сал.
Мен дағы рұқсат берiп «сөйле» дедiм,
Ендi нақыл қылайын хабарыңа ал.
Бәйiт

4840

Тыңларсың сәргозәшт дiл паришаным бәнiм,
Хикая нақыл етерiм бiр-бiр әй, сұлтаным, бәнiм.
—Сөзiмдi ендi тыңда, падишаһым,
Бiр қатын айттырып ап, қылдым қатын.
Қатыным өзi абид, заһид едi,
Кеше қайым тұрады, күндiз-сайым.
Таһажүд оқып, қылады ғибадатты,
Тiлiнен һеш жаман сөз шығармапты.
Тауықтың қоразына көрiнбейдi,
Бес-алты жыл бiр ерде қызмет еттi.
Тауықтарға жем берсе жүзiн жауып,
Мұнысына мен болам таңғажайып.
—Не үшiн мұндай қыласың,—дегенiмде,
—Намахрам деп жүремiн қылып қауiп.

4850

Ұжмақты талап қылсаң, болма бахил,
Сақи пенде жаннатқа болар дахил.
Қуанып қатынымның сопысына,
Бағзы адамдарға қылдым нақыл.
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Андан соң олар айтты:—Ей, бiрадар,
Осындай сопылықтан берсе хабар.
Қатының русиенiң ағласы екен,
Сұралық бiзге берсең сүйiншiлер.

4860

—Сiздерге бұл сөздi айтпақ еп пе,—дедiм,
Сыртынан айып қылма текке,— дедiм.
Олардың сөзiн естiп ашуландым,
Қатыныма бұһтан етпе,—дедiм.
Олар айтты:—Бiзге бақ, ей, бiрадар,
Ыңғайлы һәр нәрсенiң қолайы бар.
Бiр күн үйге барғанда, қатыныңа
Бiр жаққа барамын деп бершi хабар.
Кетемiн деп жасырын бiр араға,
Сығалап бiраз байқап қара-сәна.
Бiр нәрсенi сезерсiң көзiң көрiп,
Сөзiмiз бiздiң кетпес құр далаға.

4870

Үйге кеп қатынымнан изн алдым,
Бiр жаққа кетемiн деп ендi бардым.
Кеткен болып бiр жерге жасырынып,
Сығалап бiр арадан көзiм салдым.
Қатын менi кеттi деп қияс қылды,
Оңаша қалдым ғой деп көңiлi тынды.
Қасы менен көзiне сүрме жағып,
Киiнiп зейнеттенiп тұра келдi.

4880

Бiр жез леген бар едi даңғыр еттi,
Қатыным тұрып барып есiк ашты.
Бiр жiгiт iшкерiге кiрiп келiп,
Екеуi қыла бердi сұхбатты.
Әмма менiң белiмде бiр қылыш бар,
Аңсызда отырғанда жүзқаралар,
Ұмтылып екеуiн де қатыл еттiм,
Ол кеше үйде қылдым ендi қарар.
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Ол кеше қарар етiп мұнда келдiм,
Естiп шайхыны бұ халде көрдiм.
Арсыз шайхы екенiн мұнан аңлап,
Сонан соң сiзге келiп хабар бердiм.

4890

Менiң айтқан сөзiме нандың,—дедi,
Сөзiмдi құлағыңа салдың,—дедi.
Сен де менiң сөзiмдi рәд қылмай,
Шайхыны ендi қолға алдың,—дедi.
Дұрыс қой ахуалы нанарлыққа,
Парыз ғой Қағба Алла барарлыққа.
Хатымтай ғейiш-ғишрат ол түн қылып,
Ертең қызды сұрайды халалдыққа.

4900

Бану да қабыл көрдi халалдыққа,
Бiр жүйрiк ат мiнгiздi жарарлыққа.
Қыздан изн алған соң iзет көрiп,
Басыраға бет түзедi барарлыққа.
Бет түзеп Басыраға түстi жолға,
Жылдам жүрдi қарамай оңды-солға.
Хатымның келуiне ынтызар боп,
Бану да сарайына келдi зорға.
Бану да сарайына келдi қайтып,
Қайғымен қасiреттiң зарын тартып.
Қыз патша фарқатлә тұра тұрсын,
Естiрейiн тезiрек Хатымды айтып.

4910

Хатымтай әуел Рей барған едi,
Уәзiрдi қапасқа салған едi,
Хатымтайдың келгенiн көзбен көрiп,
Хабаршы уәзiрге барған едi.
Бiр кiсi көз-құлақ боп Рей барған,
Хатымның келгенiнен хабар алған.
Уәзiрiмен қуанып бұқарасы,
Хатымның келгенiне бәрi нанған.

хикаят дастан хатымтай

4920

Хатымтай Басыраға келдi қайтып,
Қызбен көрген қызықтың бәрiн айтып.
—Сөзiң рас, уәзiр ағзам,—деп,
Қуантады көңiлiн ендi жай қып.
Хатымтай амандасты халқыменен,
Патшалық бұқаралық салтыменен.
—Бануды халалдыққа тiледiм,—деп,
Қызбенен уағдалы шартыменен.
Уәзiр әзiрленiп тұрады ендi,
Бiр мүбәрәк сағатта Рей келдi.
Уәзiр ағзам Рейге жақын келiп,
Бануға бiр адамнан хабар бердi.

4930

Бануға уәзiр ағзам келiп қалып,
Бану да ел-халқынан рұқсат алып,
Қызды алып жөнелдi Басыраға,
Хатымтайды қуантты бұрын барып.
Уәзiр бануменен кептi дейдi,
Қалған ғұмыр қызығымен өттi дейдi.
Қырық кеше, қырық күндiз тойын қылып,
Екеуi де мұрадына жеттi дейдi.

4940

Бiр жұма кешесiнде неке қылып,
Мұрадына жетедi көңiлi тынып.
Хатымтай хикаяты осылайша,
Естiгендер, қойыңыз дұға қылып.
Қызықпенен дүниеден өткен екен,
Һәркiмге тағдырлы ажал жеткен екен.
Халiнше дүниеде дәурен сүрiп,
Хатымтай жомарт болып кеткен екен.
Патша өткен дүниеден ол Хатымтай,
Қатамды мағфу әйла, Құдайым-ай.
Мехнатпен бәйiт қылған «Хатымтайды»
Бастырсам болар едi көңiлiм жай.
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4950

Аллаға ғибадат қыл, болсаң ақыл,
Ықыласпен бой ұсынсаң, тәубең мақұл.
Оқыған фаһимына жетсiншi деп,
Дастанын Хатымтайдың қылдым нақыл.
Таралды жер жүзiне ибн башар,
Иманы зағиф құлдар Хақтан қашар.
Дастаны Хатымтайдың бек тамаша,
Оқыған фаһимды құл, көңлiң ашар.

4960

Жарандар, мұсылман бол Хақты танып,
Бақиға күнәны артып кетпе налып.
Ислам бес парызын заһир қылып,
Жазылды бұл жерiне көңiлге алып.
Айтылмыш бес парыздың әуали—иман,
Қадiрлi Хақ қасында нәпсi тыйған.
Мойнындағы уәжiбiн ада қылса,
Харам емес дейдi екен дүние жиған.
Иманнан соң екiншi келдi намаз,
Мағынасын бес парыздың қылдым ағаз.
Құданың әмiрлерiн бейжай қылып,
Өтiптi бiзден бұрын қанша сабаз.

4970

Салауаттан соң келедi ендi саума,
Ұялма Хақ қасында қылып тәуба.
«Бес парыз не?» деп сұраса, жауабын бер,
Құры бекер алданбай нәпсi жауға.
Бес парыздың бiреуi—зекет бермек,
Зекет берген кiсiнiң соңына ермек.
Зекет берiп малдарын халалдаған,
Жәннатта ол малының ажарын көрмек.

4980

Айтайын бес парыздың бiрi—қажы,
Мойнына парыз емес малдың азы.
Сауап пенен обалды теңгередi,
Пайғамбар—шапағатшы, Тәңiрi—қазы.

хикаят дастан хатымтай

Ақыры бес парызың болды тамам,
Аз жаздым, көп жазуға келмей шамам.
Хикаят көргеннен соң жаза салдым,
Иманын мен пақырдың қылғай аман.
Ахиреттiң саудасы, мiне, осындай,
Кейбiр надан қорықпайды жан қысылмай.
Сауап ақша, мисли бiрге барсын,
Сираттан құтылмайсың бiр тосылмай.

4990

Шығарған бұл бәйiттi Сарымбайұлы,
Жаралған мақлұқат—Хақтың құлы.
Базарға барған адам тарықпайды,
Жанында қорынша болса пұлы.
Баршамыздың атамыз—хазiрет Адам,
Ғылым, хикмет жүмласын бiлген тамам.
Баспашы әпендiлер, бiзден арыз,
Баспасын түзетiп бақ, келсе шамаң.

5000

Қиссасы Хатымтайдың болды тамам,
Шариғатқа көп тырыс, келсе шамаң.
Малдан зекет бермесең, бейнамаз боп,
Күнәһ жоқ ахиретте онан жаман.
Бұл назымды шығарған Есжан пақыр,
Сорын ұрса, жер жүзi болар тақыр.
Кiсiге күлетұғын шамамыз жоқ,
Күнәһiмiз таудан үлкен толып жатыр.
Сөз таппақ қиын емес бiлген ерге,
Құдай бiлгiш жаратқан кемеңгерге.
Жарандар, партияны қыла берме,
Ұзамай-ақ кiрермiз қара жерге.
Перiште жан алмаққа келер дайын,
Өлгеннен соң, қара жер болар жайың.
Үшбу жазған қиссаның нұқсаны көп,
Нұқсанын кешiре гөр, иә, Құдайым.
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5016

Iшiм пысты қағазды жаза-жаза,
Жан шығады, қай күнi келсе қаза.
Мұсылманның баласы азап тартып,
Уқұбат жаһаннамнан болар таза.
Таммат тамам.

Қисса Қасым жомарт
Әлхамдулилла, Рабби-л-аламин деп,
Құдаға хамд, пайғамбарға дүрд�������
i������
м көп.
Құдаға хамд, пайғамбарға дүрден соң,
Пайғамбар, шариарды мақтайын бек.
Пайғамбар медет қылар жалбарынсам,
Хал�������������������������������
i������������������������������
м неш�������������������������
i������������������������
к, сиынбай ғапыл қалсам.
Жәрдем, насрат б���������������������
i��������������������
здерге, илһам берер,
Сонан кей����������������������
i���������������������
н қолыма қалам алсам.

10

Құдайға сиынамын әуел бастап,
Б����������������������������������
i���������������������������������
лген�����������������������������
i����������������������������
мнен қалдырмай б������������
i�����������
р����������
i���������
н тастап.
Жәрдем, насрат қылыңдар мен асыға,
Пайғамбар шариарымен жамиғ асхаб.
Жәрдем қыл, шариар мен жамиғ асхаб,
Қожа Ахмет мың машайық жүрген бастап.
Әб����������������������������
i���������������������������
лқасымнан өлеңге аудармаққа
Қағаз алдым, қолыма қалам ұстап.

20

Пендеге Құдай берген көр��������
i�������
нбейд��
i�,
Һәр сөз���������������������������
i��������������������������
м алтын сарай төр���������
i��������
ндей-д��
i�.
Осындай жақсы сөздер кез�����������
i����������
г���������
i��������
п тұрса,
Жүсiпбек жазуына ерiнбейдi.
Ал ендi мен сөйлейiн сөздiң басын,
Жаһанда жомарт болған Әбiлқасым.
Мұндай қызық әңгiме дүниеде жоқ,
Осы отырған жамағат-жұрт тыңдасын.
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Сөйлейiн сол Қасымның әңгiмесiн,
Көп халайық сөзiме құлақ салсын.
Бұл қиссаға құлағың құрышы қанар,
Өзге сөздi естiп не қыласың.

30

Бағдатта Һарон Рашид патша өткен,
Сегiз шаһар үстiнен үкiм еткен.
Өзi жомарт, қаһарлы, ұлық патша,
Уақытында патша жоқ оған жеткен.
Һарон Рашид падиша салтанатты,
Қаһарлы, өзi жомарт, әдiлеттi.
Бiр уәзiрi бар едi бек данышпан,
Кейде Жағыпар, кей уақта Фазыл атты.

40

Бiр күн патша тасфунi келiп тұрды,
«Жағыпар уәзiр тез мұнда келсiн»,—дедi.
Патша шақырған соң жетiп келiп,
Тағзым бiрлә алдында қарап тұрды.
Патша айтты:—Уәзiр, бiр сөзiм бар,
Бұл дүние өзi үлкен, опасы тар.
Жомарттығым, әдiлдiгiм бәрi бiрдей,
Менен өтер бұл күнде ендi кiм бар?!
Уәзiр айтты:—Ей, тақсыр, тыңда сөзiм,
Көп жұртты араладым менiң өзiм.
Басырада бiр жiгiт бар сiзден артық,
Таң қаларсыз көрсеңiз оның жүзiн.

50

Басырада бiр жiгiт бар Қасым атты,
Бау-шарбақ, мүкәммалы салтанатты.
Алтын, күмiс, асыл тас, биқисап көп,
Қой орнына сояды арғымақты.
Үйi күмiс, сыртына алтын жапқан,
Гауһардан һәр жерiне шеге қаққан.
Мейманына бередi шекер мен бал,
Анасы ондай бала нағып тапқан?

қисса қасым жомарт

60

Қасымға ғарiптерi келедi екен,
Бәрiне тамақ, киiм бередi екен.
Мейлi падиша, мейлi бай, мейлi пақыр,
Бәрiне бiрдей қызмет қылады екен.
Күнде мың қой сояды қарны ашқа,
Бередi тонын шешiп жалаңашқа.
Жаяуға ат бередi кiмсiң демей,
Тiрi адам ондай болмас қарындасқа.
Бередi келген жанның сұрағанын,
Көредi ғарiптердiң жылағанын.
Дүниеде аямайды мал мен жанын,
Жомарттығын айтайын сiздерге оның.

70

Һеш қабағын шытпайды жиылғанға,
Тегiс қызмет қылады тiрi жанға.
Керегiн бәрiн тауып бередi екен,
Дүниеде кәпiр, орыс, мұсылманға.
Елу есiк бар екен бiр дүкенде,
Қайыршы келедi екен күнде-күнде.
Бiр кiсi елу есiктен қайыр алып,
Есiгiнен құр кетпес һешбiрi де.

80

Ғарiптер жатады екен күндiз-түнде,
Елу қайыр алады һәрбiр күнде.
Тамағы тоқ, киiмi бүтiн болып,
Ғарiптер жатады бәрi сонда.
Ондай жанды көрмедiм тiрi жанда,
Жүзiн көрген адамдар болар пенде.
Байлығы, жомарттығы асқан екен,
Ондай жан бола бермес бұл жаһанда.
Сiз оған теңелмейсiз, тақсыр ханым,
Сiз сұраған соң айтпасқа бар ма халiм.
Қандай қылып мақтасам һеш қата жоқ,
Мұнан артық мақтауға жетпейдi әлiм.
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90

Халифа сонда тұрып ашуланды,
Ақырып қаһарменен айғай салды.
«Менен артық жаһанда неткен жан?!»—деп,
Уәзiрдi өлтiрмекке қылыш алды.
Фазылды өлтiрем деп қылыш алды,
Зүбайда арыз қылып тiлеп алды.
«Дарға мұны бiр күнi асармыз»,—деп,
Он бiр құлаш зынданға байлап салды.

100

«Зынданнан шығарма» деп үкiм айтты,
Халифа ашуланып үйге қайтты.
Халифаның алдынан ханым шығып,
Сұрады:—Түсiң қашып сiзге неттi?
Әй, патша, түсiң суық қалайынан?
Iшiң толған сияқты уайымнан.
Бейне безгек кiсiдей қалшылдайсың,
Нелiктен ашуландың, айтшы маған?
—Ей, ханым, мен айтайын саған бiр сөз,
Құлақ салып сөзiмдi есiтiңiз.
Тiптi дәмсiз мақтады бiр адамды,
Хан болсақ та қарадай болмадық бiз.

110

Қорлығына шыдамай ашуландым,
Ашуланып зынданға оны салдым.
Жомарттығын асырды тiрi жаннан,
Сол сөзiне уәзiрдiң қайран қалдым.
Сол уәзiрдi кескiлеп тiлдiрейiн,
Терiсiне саман тығып iлдiрейiн.
Өзiмнен кейiнгiге болсын сәнат,
Өзiмнiң патшалығым бiлдiрейiн.

120

Зүбайда сонда келiп қылды арыз,
—Менiң айтқан арызымды құп тыңдаңыз.
Құдайым қандай жандар жаратқан жоқ,
Асылыққа жаратқан күнәһармыз.

қисса қасым жомарт

Уәзiрдi ашуменен өлтiрсеңiз,
Патшалықты жерiне келтiрсеңiз,
Ол Қасым жомарттығы рас болса,
Тәңiрi алдында, әй, тақсыр, не дерсiңiз?
Ол Қасым өзi жомарт, өзi бай-ды,
Жақсы қылып жаратқан бiр Құдай-ды.
Қасымды әуел барып көрмейiнше,
Өлтiргенiң уәзiрдi жарамайды.

130

Ей, тақсыр, бiр жолдаспен Басыраға жүр,
Анық өзiң бар дағы көзiңмен көр.
Бейкүнә уәзiрiңдi өлтiрмеңiз,
Һәрқашан өлтiрсеңiз қолыңда тұр.
Алдыңда қызмет қылды көп жыл әдiл,
Жақсылық, жамандығын бiр көрiп бiл.
Сiзге жалған сөйлесе өлтiрiңiз,
Сүйексiз не сөйлемес бұл қызыл тiл.

140

Зынданда жата тұрсын ертелi-кеш,
Мұндай уәзiр сiздерге табылмас һеш.
Айтқаныңдай ол Қасым бола қалса,
Зынданнан шығар дағы күнәсiн кеш.
Бұл мәслихат ұнай ма, тақсыр, саған,
Айтты деп, тақсыр, қаһар қылма маған.
Айтқан сөзi Фазылдың рас болса,
Қайтiп жаза қыласың, тақсыр, оған?
Бұл жауапты падиша көредi еп,
—Қасымның мәнi-жайын бiлейiн,—деп.
Анық көзiм жете алмас расына,
Бiр адамды жiберсем бiлiп кел,—деп.

150

Бiр адамды жiберсем бiлмек үшiн,
Ол адамның бiлмеспiн аслан iшiн.
Уәзiрмен иә қас шығар, иә дос шығар,
Бекерге қастық етер барған кiсiм.

185
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Зүбайда, көндiм айтқан сөзiңiзге,
Ғұмыр берсiн Құдайым өзiңiзге.
Өзiм барып көрейiн Қасым жүзiн,
Мұнан басқа ақыл жоқ ендi бiзге.

160

Саудагер порымынша кидi киiм,
Патшаның һешкiм бiлмес ақыл-ойын.
Бiлдiрмей һеш адамға жүрiп кеттi,
Бiр жолдассыз жүрмегi тiптi қиын.
Бiр жолдас қасына алып жүрiп кеттi,
Бес күнде Басыраға барып жеттi.
—Алыс жолдан бiр келген саудагермiз,
Сарайшыға түсемiн,—деп хабар еттi.
Сарайшыға айтады:—Ей, сарайбан,
Бiр сарайды босатып бершi маған.
Алатын жұрт қатарлы ақыңды ал,
Мейман болып бұл күнi келдiк саған.

170

Атын ұстап түсiрдi сарайына,
Бiр дiлда алушы едi бiр айына.
«Менiң патша екенiмдi бiлдiрме»,—деп
Халифа жалынады Құдайына.
Танымады сарайдың күзетшiсi,
Сарайда танымады һешбiр кiсi.
Ол сарайға сан кiсi түсiп жатыр,
Кiмнiң бар кiмнiң бiлән кiмнiң iсi?!

180

Сарайшы пәтерiне алып кiрдi,
Iлесiп күзетшiге патша жүрдi.
Бiр құжыраға кiргiзiп халифаны,
Күзетшi шықты дағы жүре бердi.
Ол сарайдың иесi данышпан-ды,
Өзi зерек жан екен, өзi малды.
Сарайына көргелi келген екен,
Көрдi де екi атты қайран қалды.
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Екi ат тұр жарап қалған арыған ат,
Күзетшiнi шақырды «кел мұндалап».
—Кiм келдi бұл сарайға алыс жерден,
Екеуi қатып қалған не қылған ат?

190

—Екi кiсi мейман келiп жаңа түстi,
Жауырыны қақпақтай, өзi күштi.
Салтанаты патшадай, түсi суық,
Көрген соң сол кiсiнi зәрем ұшты.
—Сұралық қайдан келген мейман екен,
Қай жерлердi қылыпты бұлар мекен?
Көрiсiп жөн-жайларын бiз сұрайық,
Әлде бiзге бұл мейман таныс па екен?

200

Сарайбан келе жатыр бiр-бiр басып,
Мейманға сәлем бердi есiк ашып.
Сарайбан халифаны таниды екен,
Көргеннен соң ол қалды қатты сасып.
—Келдiм де көремiн деп есiк аштым,
Көрген соң, тақсыр, сiздi қатты састым.
Нағып түстiң, ей, тақсыр, мұндай күйге,
Сiзбенен сасқанымнан амандастым.
Тағзым қылмай дұрыс емес амандасу,
Әдепсiздiк қылды деп қылма ашу.
Пида болсын жолыңда мал мен басым,
Келгенiңе қылайын үлкен шашу.

210

—Бiр себеппен мен келдiм осы жаққа,
Бiздiң сырды бiлдiрме халайыққа.
Бұл шаһарда бар дейдi Қасым жомарт,
Iсi жаққан деседi оның Хаққа.
Ол Қасымды көрмекке көңiлiмiз бар,
Бiр көруге Қасымды болдық құмар.
Жомарт дейдi байлығы жаннан асқан,
Көрмек едiм қай түрлi өнерi бар.
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220

—Ей, тақсыр, үйiмiзге мен барайын,
Кiлем, көрпе, жастықтар мен алайын.
Астына кiлем жайып, көрпе төсеп,
Мамық жастық басыңа мен салайын.
Халифа билеушi едi тамам елдi,
Барды да кiлем, көрпе алып келдi.
Бал мен шекер, палау, ет, шай келтiрiп,
Халифаның алдында аттай желдi.
Сарайшы айтты:—Қасымдай һеш жiгiт жоқ,
Жүзiн көрген адамдар болады тоқ.
Ондай жомарт дүниеге келе бермес,
Ондай жанды жаһанда көргенiм жоқ.

230

Неше дүкен толтырған асыл тасқа,
Алтын көп, жылқы, түйе,қойдан басқа.
Һәркiмге ат пен түйе, шапан берген,
Ондай жомарт кiм болар қарны ашқа.
Мұны естiп патшаның қашты қаны,
Сипатын тамаша етпек көрiп оны.
Күнi-түнi жомарттық қылған болса,
Әзелде жомарт екен шыбын жаны.

240

Халифа атқа мiнiп жүрiп кеттi,
Кешке таман Қасымға барып жеттi.
—Алыс жолдан келген бiр мейман едiм,
Қасымның мен үйiне қонам,—дептi.
Қасым шығып патшаға сәлем бердi,
Атын байлап үйiне алып кiрдi.
Екi-үш қабат бөлмеден өтiп келiп,
Бiр кереует үстiне «отыр» дедi.
Ол тақытқа отырғалы патша келдi,
Һеш нәрсеге ол тақыт ұқсамайды.
Қараса, иә от емес, иә су емес,
Сынаптайын толықсып жалтылдайды.
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Халифа ол тақытқа таң қалады,
Анық тiктеп қараса көз талады.
Отырғанда күй шықты тоғыз түрлi,
Сасқанынан Қасымға жалт қарады.
Тоқтап тұрды тақыты толқып барып,
Тоғыз түрлi тамаша ән-күй салып.
Дүниеде һеш нәрсеге ұқсата алмай,
Патша отыр бұған өте қайран қалып.

260

Падиша ойлап отыр талай ойды,
Алдына неше алуан тағам қойды.
Дастарханға қырық түрлi тағам салып,
Бiр кiсiге алып келiп бие сойды.
Ет пiскенше жүз түрлi тағам келдi,
Қасым патша жүзiне қарай бердi.
Дастарханға отырып мәслихат қып:
—Мейманым, жөнiңдi айт, кiмсiз?—дедi.
—Шаһарымыз Бағдатта, саудагермiн
Мал алып сатып жүрген һәр шаһардан.
Кешегi күн Басыраға келiп едiм,
Аз мәслихат үмiт қып сiздей ерден.

270

Ақық, жақұт, зүбәржат табақ пен аяқтары,
Мұзайан, мұрассиғ гүл түстi шараптары.
Пағпур шыны қолында сауыттар бар,
Патшаға соны бердi жариалары.
Қасым тысқа сол уақыт шығып кеттi,
Бiр ағаш, бiр тоты құс алып кептi.
Жапырақтары зүмраддан лағыл ағаш,
Басына тоты құсты қондырыпты.

280

Қасымның бiр қолында алтын шыбық,
Ол шыбықпен тотыны қойды ұрып.
Тоты сонда қанатын көтерiп едi,
Дүниенi қаптап кеттi жақсы иiс шығып.
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Қасына тағы қойды бiр топ ағаш,
Өзi алтын, жапырағы ақ гауһар тас.
Екi бұлбұл басында қонып отыр,
Сайрайды неше алуан ол сандуғаш.
Бұлбұлдар сайрап отыр қанат қағып,
Халифа қайран болды оған бағып.
Көрген жанда бiр қайғы қалар емес,
Ұсталар iстедi екен мұны нағып.

290

Бұлбұл сайрап, тоты құс ойнап тұрды,
Жауһар алтын ағаш жайнап тұрды.
Халифа тамаша әйлап көз айырмай,
Бұлардың һәрқайсысына қарап тұрды.
Екi сағат сайратты бұлбұлдарды,
Халифа тамаша еттi көрiп оны.
Екi сағаттан соң бұларды алып кеттi,
Халифа қапа болып күйдi жаны.

300

Бұларды ап кеткен соң қапа болды,
Қапалықтан iшiне қайғы толды.
«Жомарт болса бұларды қояр едi»,—деп,
Ашуланып патшаның жүзi солды.
Падиша қапа болды осыған бек,
Тағы бiраз ойнатып қоймайды деп.
«Мен қарағаш тез үйден ап кеткенi,
Қорықты ғой осы менi сұрайды»,—деп.
Онан соң бiр ұғыл келдi домбыра алып,
Қасында бiр қыз келдi әнiн салып.
Ұғыл домбыра шертедi қыран салып,
Падиша қарап тұрды қайран қалып.
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Бұлбұл, тоты есiнен шығып кеттi,
Қызық бар мұнан артық десе неттi.
Ұғыл мен қыздың өнерiн көргеннен соң,
Патшаның iшiнен дертi кеттi.
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Патшаға домбыра шерткен ұғыл бала,
Ән салған он төрт жаста бiр қыз бала.
Екi сұлу баланы көргеннен соң,
Падишаның ақылы кеттi және.
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Құралайдың көздерiндей көздерi оның,
Бал шекерден тәттi екен сөздерi оның.
Мұндай сұлу балалар көрген емес,
Сабыры қалар емес көрген жанның.
Мойны ұзын алманың сабағынан,
Iшкен асы көрiнер тамағынан.
Саусақтары күмiстен, тырнағы алтын,
Гүл төгiлiп тұрады қабағынан.
Тал шыбықтай бойы бар, белi нәзiк,
Таба алсам жақсы қылып мақтайын бек.
Бозбалаша балалардың көркiн жазса,
Мыңнан бiрiн қағазға болмас жазып.
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Ұғыл-қыздың бетiнен күн көрiнген,
Үстiне iнжу-жауһар киiм киген.
Жақұт тастан қолында бiр кесе бар,
Толған шарап патшаға соны берген.
Шарапты iшiп, кесенi қайтып бердi,
Ұғыл бала тағзым қылып алып тұрды.
Әбден таусып кесенi қайтып берсе,
Iшпегендей тағы да толып тұрды.

340

Патшаға қайтып бердi тағы да өзiн,
Ол кесенiң айтайын қызық сөзiн.
Iшiп болса, толып тұр әуелгiдей,
Падиша қайран қалып салды көзiн.
Қызмет қылған ұғыл-қыз екi бала,
Қасымды жомарт қылған Хақ Тағала.
Патшаның қалған суын алып кеттi,
Көңiлiне халифаның түстi сана.
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Халифа қапа болып ойлады ойды,
«Бұларын неге мұнан алып қойды?»
Жағыпарға ашуланды мұнда отырып,
«Үйге барғаш қылам деп саған тойды.

350

Сонша өтiрiк мақтады мұның несiн,
Бiр көрсетiп кетедi әрнемесiн.
Осынша бiр жаһiлге әуре қылған,
Фазылдың қылармын бiр әңгiмесiн».
Сол уақта жетiп келдi және бiр қыз,
Оған қыздан пар келмес бiрерi жүз.
Қыз қолында жұдырықтай бiр құты бар,
Құтының тамашасын айталық бiз.

360

Қыз тұрды ол құтыны тық-тық қағып,
Тары саулап iшiнен тұрды ағып.
Әлгi ашуы есiнен шығып кеттi,
Халифа қайран болды оған бағып.
Ол сұлу қыз құтыны қағып тұрды,
Тары саулап iшiнен ағып тұрды.
Жұдырықтай құтыдан аққан тары
Он бес амбар сарайды лық толтырды.
Қасым тұр қол қусырып қарсы алдында,
Бiр ләуте сұрады қыз тағы да.
Пiл тiсiнен амал тәркиб қылған,
Бiр ләуте ап келдi Қасым анда.

370

Сонда қыз ләуте[н���������������
i��������������
] қолына алды,
Түрлi шиуә музыкия күйге салды.
Маһир сынды ажырай нағматыны
Қыз баслағаш халифа таңға қалды.
Һарон Рашид отырды қайран қалып,
Жарианың маһаратына көзiн салып.
—Бәрәк Алла, Қасымжан!—дедi патша,
Қасым сонда шығарды ертiп алып.
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Қасым ертiп жарианы шығып кеттi,
—Мейманым, жататұғын уақыт жеттi.
Алтын тақыт үстiне төсек салып,
—Мейманжан, төсегiңе жатқын,—дептi.
Алтын тақыт үстiне төсек салды,
Халифа төсегiне жатып қалды.
Мейманын төсегiне жатқызған соң,
«Хош, мейман!» деп Қасым да кетiп қалды.
Ертең тұрып оқыды таң намазды,
Көрмейсiң Қасым сынды ер сабазды.
Түнде көрген нәрселер ойдан кетпей,
Халифа қайғыланып өле жазды.

390

Таң атқан соң патшаға келдi Қасым,
—Аман-есен тұрдың ба, замандасым.
Қалағаның бар болса алып кеткiн,
Аямаймын жолыңда мал мен басым.
—Бiр күн, бiр түн, Қасымжан, болдық қонақ,
Бәрiмiзден өтедi дүние шолақ.
Қызық қызмет iсiңе разы болдым,
Һеш нәрсеңдi алмаймын тiптi қалап.

400

Сарайда, Қасымжан, жолдасым бар,
Бiр көруге жүзiңдi болдым iңкәр.
Қызық қызмет бiз сiзден көрдiк, жаным,
Неңдi қалап аламын сенiң бекер.
Рұқсат берсең, жолдасқа баралық бiз,
Бiздi сөкпей, Қасымжан, қалыңыз сiз.
Сiздерге Алла Тағала разы болсын,
Қызметiңе бiз сiздiң разымыз.
Халифа жүремiн деп тысқа шықты,
Қасымжан әдеппенен тағзым еттi.
Алтынды ер жабдықты ат мiнгiздi,
Падиша ондай атты көрген жоқ-ты.
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410

—Ей, мейманым, сiзге берген бар мәзiрiм,
Һәрқашан бiздiкiне келiп жүргiн.
Жақсы қызмет бiз сiзге қыла алмадық,
Һеш келгенiң жоқ едi мұнан бұрын.
Мұнан соң әлгi атқа мiнiп кеттi,
Патша ойлап келедi талай кептi.
«Бұл Қасым жомарт емес, мақтаншақ қой,
Мақтанып һәр нәрсесiн бiр көрсеттi.

420

Талай нәрсе көрсеттi Қасым маған,
Мұның несiн мақтады уәзiр надан.
Жомарт болса, бiреуiн берер едi,
Көрсетiп алып кеттi бәрiн тамам».
Ойлай-ойлай падиша жүрiп кеттi,
Жолдасы қалған сарайға барып жеттi.
Сарайды төңiректеп көп жандар тұр,
Бұларды көрiп патша тамаша еттi.
Он түйе тұр үстерiне жүктер артқан,
Жiбектен һәрқайсысына арқан тартқан.
Он түйеге артқаны—дiлда жамбы,
Жiбек масаты үстiне кiлем жапқан.
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Он қыз тұр, бәрi сұлу, хұсни жамал,
Мiнгенi топшақ ат, бәрi камал.
Қолдарында бәрiнiң алтын шатыр,
Көрген жанның бұларға көзi талар.
Падиша мұнан өтiп үйге кiрдi,
Үй алдында бiрталай iстер көрдi.
Қасымның үйiндегi өзi көрген
Тамашалы iстердiң бәрiн көрдi.
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Бұлбұл қонып бағында ол сайрап тұр,
Тоты құс өз бағында о да ойнап тұр.
Қасымның үйiнде көрген iстiң,
Бәрi сонда түп-түгел бек жайнап тұр.
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Домбырашы ұғыл, әншi қыз ойнасып тұр,
Құты мен ләуте алған қыз о да тұр.
Баяғы алтын терек, бұлбұл құстар,
Алдында халифаның сайрасып тұр.
Әншi қыз келдi дағы бiр хат бердi,
Халифа алды дағы ашып көрдi.
Һәмма көрген iстерiн инғам қылған,
Халифа қайран болып оқып тұрды.

450

Жазыпты ол хатында: «Қарарым сол,
Мейманым, өкпелемей разы бол.
Бұған разы болмасаң тағы бiр кел,
Сiздi разы қылайын ендiгi жол.
Мейманым, сiздi бүгiн танымадым,
Көп сөз сұрап сол үшiн жанымадым.
Алыңыз назырқанбай разы болып,
Не қажетiң бар-жоғын бiле алмадым.

460

Жоқ едi сiздi бұрын көргенiмiз,
Алыңыз разы болып бергенiмiз.
Керегiңдi сыртқа айтсаң өзiме айтпай,
Онан соң бiздiң тiрi өлгенiмiз.
Көрдiңiз ақық, жақұт, лағыл, шарап,
Гауһар ағаш басында бұлбұл сайрап.
Тоты құс, алтын ағаш, қызметкерлер,
Бәрiне тамашалап тұрдың қарап.
Қанша ойын тамашалар келдi бәрi,
Анық тыңдап, көзiңмен көрдiң оны.
Сарайдың маңайында тұрған жандар
Сiздiң мүлкiң болады һәммалары.

470

Өзiң көрiп һәммасын тамаша еткен,
Сол уақытта бiздiң мүлiктен шығып кеткен.
Кiм мейман ұнатқанын өзi алар,
Iсiм сол бұрыннан-ақ әдет еткен.
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Әдетiм, қанша мейман келушi едi,
Ғажайып тамашалар көрушi едi.
Қай нәрсемдi таң қалып көрген адам,
Соны өзi қайтадан алушы едi.»

480

Бұлайша деп жазылған хатты көрдi,
Тамаша қылды патша Қасым ердi.
«Қасымның жомарттығы рас екен,—деп
Мен ойлаған iстерiм бекер»,—дедi.
Патша ойлады: «Бұл Қасым неткен адам,
Мұндай жомарт тумайды тiрi жаннан.
Патшамын деп бекер-ақ мақтанамыз,
Бұ Қасымға тең келмес падиша, хан.
Ойлаушы ем менен артық адам жоқ деп,
Өзiм патша, артықша жомартпын деп.
Тәкаппарлық қылып мен үйде отырып,
Кiсiсiне жолықпай жүрiппiн тек.

490

Рас екен Жағыпарымның айтқан сөзi,
Шын жомарт адам екен мұның өзi.
Қисапсыз малын шашқан неткен адам,
Өзiмнiң қол астымда тағы да өзi.
Мұның жайын сұрайын қайтып барып,
Қандай адам дүниесiн қылған сарып?
Жалғыз маған бергенi бұ Қасымның,
Бiр патшаның мүлкiне олар шәрип».

500

Қайта жүрдi өзiнен сұрайын деп,
Бекер алып кетудi көрмедi еп.
«Мендей болып үйiне келген жанға,
Бәрiне де осындай бередi-ау»,—деп.
Қасымға ендi патша келдi қайтып,
Бұған мен кетейiн деп ақыл айтып.
Орнына қойып әлгi бергендерiн,
Қасымға сөз сөйлейдi жауап қатып:

қисса қасым жомарт

197

—Ей, менiң махбүб достым, Әбiлқасым,
Құлақ сал бұ сөзiме, замандасым.
Жiберген нәрсеңiзге бек шаттандым,
Қалай болар соларды өзiң алсаң.

510

Ей, Қасым, сiздей жомарт еш адам жоқ,
Жiберген нәрсеңiзге шаттандым көп.
Жұрттан асқан жомарттық байлығыңды
Бағдатта барша жұртқа мақтайын бек.
Әбiлқасым қайғырды мұны естiп,
«Өзiң ал деп айтқаны бұ несi?—деп.
Қайтармас едi егер разы болса,
Бiр қасұр уақиға бiзден болды ма?»—деп.

520

—Разы болсаң,—дедi,—мейман, қайтармаңыз,
Аз болды ма бұ берген хадиемiз.
Егер разы болсаңыз, жан мейманым,
Айдап кетiп көңiлiмдi хош қылыңыз.
Патша айтты:—Ей, Қасым, сiз тыңдап тұр,
Құлақ салып сөзiме, мойныңды бұр.
Көңiлiмде еш шүбәсiз разылығым,
Құдай ләм иәзал бiздерге әшкере-дүр.
Маған берген нәрсеңiз биқисап көп,
Артық қимат нәрселер бердiңiз бек.
Бүйте берсең малың тез ада болар,
Жаным ашып айтып ем алыңыз деп.

530

Қасым айтты:—Мейманым, алдым сырың,
Ешкiмнен нәрсе алып па ең, мұнан бұрын?
Патшаның бұ сөзiне күлдi Қасым:
—Ендi менiң сөзiмдi тыңдап тұрың.
Құдай айдап келтiрдi бiзге сiздi,
Қападан құтқардыңыз құлыңызды.
Мұндай малды әр күнде он берсем де,
Ешкiм бiздiң түгеспес пұлымызды.
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540

Падиша мына сөзге қайран қалды,
—Баян қылғыл басыңда болған халдi.
Күнде мұндай он берсең ада болмас,
Қайдан таптың қисапсыз мұнша малды?
Мейманын Қасым жомарт разы қылды,
Патшаны бiр сарайға алып келдi.
Патша көрсе бұ үй алты бөлме,
Бұ дүниенiң малына баға қылды.
Алты үйдiң бiреуiнен бiреуi артық,
Дүр, гауһар, iнжу, маржан, лағыл, ақық.
Мафрушат уа тазинат уд ғанбар,
Патша көрiп таң қалды iшiн тартып.

550

Үйiнде гауһар қандiл тұрған жанып,
Үйдiң iшiн бiр жақсы иiс кеткен алып.
Патша алтын саты басқышпенен
Жоғары бiр тақытқа мiндi барып.
Қасында бiр тақытқа Қасым мiндi,
Қандай жан қайран қалмас бұған ендi.
«Өзiмнен ұлық патшаның үйi ме?»—деп,
Патшаның iшiнде күмән қалды.

560

Тақытқа жайланысып мiнiп алды,
Қасым сонда сөйлейдi өткен халдi.
Қасым жомарт сөйлейдi әңгiмесiн,
Падиша сонда тыңдап құлақ салды.
Қасым айтты:—Абулфатах—атам аты,
Байлығы, артық екен салтанаты.
Мекенi Мысыр екен сол уақытта,
Жайылған әрбiр елге шүһрәтi.
Байлығы сол уақытта жаннан асқан,
Алтын-күмiс үй салған асыл тастан.
Қисапсыз байлығына күншiлiк қып,
Падишасы Мысырдың болды дұшпан.
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Падиша хасадлық қып көре алмады,
Бiр-бiрiне жақсы сөз бере алмады.
Атама Мысыр шаһы дұшпан болғаш,
Мысырда сабыр қылып тұра алмады.
«Бұ шаһарда тұрман,—дедi,—малымды ұстап»,
Әр iске жүрген шығар Құдай бастап.
Атам байғұс патшадан қорыққан соң,
Мысырдағы мекенiн кеттi тастап.

580

Мал-мүлкiн жиып алып көшiп кеттi,
Басыра шаһарына барып жеттi.
Басырада бiр байдың қызын алып,
Атамыз сол шаһарды мекен еттi.
Екеуiнен бiз келдiк бұ дүниеге,
Сiрә көңiл бермеңiз қу дүниеге.
Ата-анамыз жасымда дүние салды,
Қандай iстер көрмедiм, уа, дариға.
Жасымда жетiм қалдым мұңлық басым,
Жетiмдiкте ақты ғой көзден жасым.
Ер жетiп ақыл-есiм кiргеннен соң,
Арақ пен шарап болды iшкен асым.

590

Ойын ойнап сарп қылдым барлық малым,
Атамның қанша жиған мүкәммалын.
Қисабы жоқ үйiмде алтын-күмiс,
Ақымақтықпен тауыстым соның бәрiн.
Айырылдым ата малдан ие болмай,
Ойын мен тамаша iздеп, тәубе қылмай.
Ақырында кедей боп қаңғып кеттiм,
Үш жылда тамам болды бiр пұл қалмай.

600

Қолымда малым қалмай кедей болдым,
Тағы берер Құдай деп үмiт қылдым.
Бұрынғы байлығымды көрген жанға
Көрiнуге арланып бек ұялдым.
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Неге ақымақ болдым деп көп ойландым,
Кедейлiк қорлық екен, бек ойландым.
Мұнда жүрсем болармын елге мазақ,
Басқа жұртқа кетейiн деп ойладым.
Үйiмдi саттым бiр күн бiраз пұлға,
Керуендерге қосылып түстiм жолға.
Мосыл менен аралап Шам шаһарын,
Азырақ қызмет қылып жүрдiм сонда.

610

Шамнан көшiп Арыш қарай бардық,
Баяғы жолдастардан айырылмадық.
Онан көшiп жол жүрiп неше мүддет,
Бiр күн Мысыр, Қаһираға келiп қалдық.
Бiр күн жалғыз базарды араладым,
Көп ой ойлап көңiлiмдi жараладым.
Атам Абулфатахтың мекенiн
Көрген соң қасiрет ұрып зар жыладым.

620

Дедiм мен: «Әуел атам мұнда тұрдың,
Бай болып жақсы болып дәурен сүрдiң.
Кедей болып қайғырдым мен бұл күнде,
Бiр медет қылсаңшы»,—деп жылап жүрдiм.
Нiл дарияның ол Мысыр жағасы екен,
Атам әуел Мысырды қылған мекен.
Ол шаһарда ешкiмдi танымаймын,
Ойладым «ендi қайда кетсем екен?»
Бiр көшемен тiк жүрiп Нiлге келдiм,
Дарияның жағасында таһарат қылдым.
Оң жағыма қарасам бiр сарай тұр,
Төрт қабат, биiк екен, қайран қалдым.

630

Мысырдың патшасының сарайы екен,
Мен көргенiм сарайдың сырт жағы екен.
Биiктiк сипатына қарап тұрсам,
Бiр сұлу қыз көрiндi терезеден.
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Әлқисса, Қасымның ол қыздың сипатын патшаға баян
қылғаны

640

650

660

Жоғары алтын әйнектен,
Қыз жан-жаққа қарады.
Нәзiк белi бұралып,
Аққудай мойнын тарады.
Екi көзi жалтылдап,
Наркескен асыл қанжардай,
Iшiмдi жарып барады.
Ақ жүзiне қарап ем,
Көңiлiме салды жараны.
Қыз сипатын қарасам,
Ақ бетiнде кiршiк жоқ,
Айдын көлдiң қуындай,
Екi көзi жарқырап,
Патшаның алтын туындай.
Сөйлеген сөзi мазалы,
Аб зәмзәм суындай.
Аузынан шыққан лебiзi,
Сары алтынның буындай.
Есiмнен кеттi кедейлiк,
Қызды көзiм теседi.
Көрген адам дидарын,
Шыбын жаннан кешедi.
Ғашықтық түсiп iшiме,
Босатты қыз буынды-ай.
Хорлығайын секiлдi,
Әлгi қыздың порымы.
Решеткесi әйнектiң,
Отырған сонда орыны.
Гауһар тастай жарқырап,
Мықынына түсiп тұр
Алтын айдар тұлымы.
Бағаладым он қызға,
Шашының жалғыз қылыны.
Миуалы дарақ секiлдi,
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670

680

690

Көрдiм оның түрiнi.
Дидарына қарасам,
Шашы сүмбiл секiлдi,
Қоғалы көлдiң құрағы.
Бой-нұсқасын қарасам,
Бектердiң мiнген пырағы.
Алтыннан соққан түймедей,
Бас порымы—нұсқасы.
Мұрынына қарасам,
Астраханның пiстесi.
Қас порымына қарасам,
Қия жонған қаламға
Шам шарифтiң ысқасы.
Сымға тартқан күмiстей,
Он саусақтың саласы.
Тiзген меруерт секiлдi,
Отыз тiстiң қаласы.
Айта берiп қайтейiн,
Сондай-ақ болып туар-ды
Мұсылманның баласы.
Мақсатыма жете алмай,
Көңiлiмнен әлi кетпейдi
Ғашықтықтың сәнасы.
Осынша бай болсам да,
Сәнамен жүзiм сарғайып,
Қайғымен көңiлiм қарайып,
Есiмнен кетпей мағшұғым,
Болмады дертiм дауасы.
Сол қызға қарап тұрдым қайран болып,
Ғашықтық дертi кеттi iште толып.
Мен бетiне қадалып қараған соң,
Терезеден кеттi әрмен қыз тартылып.

700

Пақырың қызды көрiп дерттi болды,
Бұрынғы дерттен бұ дерт артық болды.
Ақшамғаша отырып сол арада,
Отырсам да көрiнбес уақыт болды.
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Онан кейiн бiр жерге жаттым барып,
Тәнiм рахат тапса да, көңiлiм ғарiп.
Қашан жүзiн көрем деп отырғанда,
Дүния раушан болды сабах жарып.

710

Көрем ғой деп қуандым тағы бүгiн,
Сiркедей ақылым жоқ баста бүтiн.
Жетiп келiп кешегi көрген жерге,
Терезеге қарадым ұзынды күн.
Терезеге қарадым кешке дейiн,
Көре алмай зар жыладым, мен не дейiн.
Бұ күнi махбүб жүзiн көре алмадым,
Орныма қайтып бардым онан кейiн.
Таң атқанша отырдым ұйқы көрмей,
Өз жаныма қайғымен рахат бермей.
Таң атқан соң тұсына тағы бардым,
Кәсiп қылған жандардың бiрiне ермей.

720

Отырдым көрiнер деп үмiт етiп,
Келемiн дегендей-ақ жолын күтiп.
Бiр заман түстен кейiн болып едi,
Жарқ еткенде ақылым қалды кетiп.
Менi көрiп қыз сонда жауап қылды:
—Неге тұрсың, бұ жерден кеткiл,—дедi.
Патшаның жiгiтiнiң бiрi көрсе,
Өлерсiң, тез жөнiңдi тапқыл,—дедi.

730

Бұ сөзден қорықпады көңiлiм, сiрә,
Жүрегiм қуанғаннан болды пара.
Бiреу келiп басымды кескенiнше,
Сонда қызға сөйлеймiн мен бейшара.
—Терезеден жүзiңдi көрдiм сенiң,
Ғашық отың ақылымды алды менiң.
Бастан ақылым, көңiлiмнен сабыр кетiп,
Қанжардай тiлдi бағырым құп жамалың.

203

204

хикаялық дастандар

Күйдiрдi жаным-тәнiм ғашық отың,
Махбүбiм, бар ма маған махаббатың?
Жамалыңды көрген соң ғашық болдым,
Күн бар ма көрер маған сән-сияпатың.

740

—Ей, сорлы, ғарiп байғұс, менi сүйме,
Менi сүйiп кешеде бекер күйме.
Ендi мен хабар берсем, өлесiң сен,
Өз обалың өзiңе, менен көрме.
Бұ сөздi айтып тартылып кеттi әрмен,
Қыз кеткен соң қалмады менде дәрмен.
Маған қыз ашуланып кеткеннен соң,
Өлмектi мойынға алып болдым қайран.

750

Ақылым қайран болды, дiлiм ләрзан,
Жалладтар келедi деп қылса пәрман.
Ендi өлiмге отырдым басты байлап,
Келмедi ақшамғаша һешбiр адам.
Һеш адам келмеген соң күйiндiм бек,
Тiрлiктен өлiм маған жақсы едi деп.
Орныма қайтып бара жатқанымда,
Кiсiдей қалтыраймын бейне безгек.
Бiр кiшкене ұйықтап, бiр түс көрдiм,
Түсiмнен қатты сасып қорқып тұрдым.
Таң атқан соң орнымнан түрегелiп,
Терезенiң тұсына тағы жүрдiм.

760

Жүрiп келе жатырмын тәлтiректеп,
Тағы да үмiт етiп көрiнер деп.
Мендей ақымақ жаһанда жан бар ма екен,
Кәсiбiмдi қылсамшы онан да ептеп.
Баяғы жерге тағы тұрдым келiп,
Терезеге қараймын көзiм салып.
Қыз бiр уақытта терезенi ашты дағы,
Қорқытып сөз сөйледi ашуланып.
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—Ей, байғұс, неге керек құр қараған,
Кет деп саған неше айттым бұ арадан.
Қанша аяп айтып ем, ендi өлдiң,
Iс қылдың өз басыңа жарамаған.
Хабар бердiм, жалладтар келе жатыр,
Басыңа ендi түстi заманақыр.
Бұ араға жабысып қалдың неге,
Ажалыңа асыққан байғұс пақыр?
—Бұ сөзiң,—дедiм,—әсер қылмас маған,
Бар Құдай ғашық қылды менi саған.
Сiз—бiр жанған шамсыз, мен—пәруана,
Тез өлтiр, ендi менi қойма аман.

780

Шұғыла шам жамалың бәшарыңды көргеш рауан,
Жаннан пәруана …..* кештiм һаман.
Ыстық тидiң жүзiме құяш кәби,
Ғашық оттан сарғайып болдым саман.
Жолыңда қайран болды ғазиз басым,
Кеше-күндiз ағады көзден жасым.
Тамақ, киiм таба алмай қаңғып жүрiп,
Мендей әуре Құдайым һеш қылмасын.

790

Iшiме түстi менiң ғашық отың,
Қасiретте қайран қылды менi дертiң.
Сiздiң үшiн жанымнан кештiм бүгiн,
Махбүбiм, осы менiң, аһ, сертiм.
Қыз бiлдi ғашық отымен күйгенiмдi,
Шын жұмсап бойым балқып игенiмдi.
Мархабатты көңiлi, мейiрi келiп,
Қыз да маған бiлдiрдi сүйгенiнi.
—Ей!—дедi,—қазiр мұнан кеткiн, —дедi,
Бұрынғы ұрысқанымды ұққын,—дедi.

*

Бір сөз түсiп қалған.
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Күзетшi шықпай тұрып, ақшамнан соң
Тереземнiң тұсына жеткiн,—дедi.

800

Мұны айтып қыз сонда ғайып болды,
Қыздың айтқан сөзiне көңiлiм толды.
Махбүбтiң iлтипатын көңiлiме алып,
Пақырыңыз ол жерден жөнелдi ендi.
Һәрбiр ойды ойлаймын сонда өзiм,
Бұ қызға жауаптассам келiп кезiм.
Жапа көрдiм демес ем онан кейiн,
Естiсем махбүбiмнiң шырын сөзiн.

810

Моншаға кiрдiм сонда базар барып,
Шаш, мұртымды түзеттiм, тазаланып.
Жылдай болды батуы жарым күннiң,
Күн батпай кейiп жүрмiн назаланып.
Уақтында терезеге жетiп келдiм,
Келдiм де салбыраған бiр жiп көрдiм.
Менiң үшiн әдейi қойған жiп деп,
Жiптен ұстап өрмелеп үйге кiрдiм.
Жiп ұстап терезеден үйге кiрдiм,
Ол үйде һеш адам жоқ, шамын көрдiм.
Ар жағында бiр есiк көрiнген соң,
Сол есiктi ашпаққа тағы жүрдiм.

820

Ол үйге кiрiп келдiм есiк ашып,
Көрмекке махбүбiмдi болып ғашық.
Ол үйдiң ар жағында екi есiк тұр,
Қарасам, бiрi—берiк, бiрi—ашық.
Ашық тұрған есiкке кiрiп бардым,
Жамалын көрдiм сонда асыл жардың.
Күмiс сәрир үстiнде отыр екен,
Жүзiн көрiп, ла йағқал бола жаздым.
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Қасына махбүбiмнiң жетiп келдiм,
Зейнетi бiр өзiңде тамам елдiң.
Мағшұғымның жамалын көргеннен соң,
«Мың шүкiрлiк, әлхамдулла»,—дедiм.
Сонда екеуiмiз көрiстiк құшақтасып,
Құшақтап бiраз тұрдым мауқым басып.
Қасына күмiс тақытқа отырғызып,
Мәнi-жайымды сұрады ақылдасып.
Сонда мен қызға айттым оқиғамды
Басымнан жақсы-жаман өткен күндi.
Асылы, нәсiлiм, һәммасын баян қылдым,
Менiң айтқан сөзiмдi құп тыңдады.

840

—Сенiң ғашығың күйдiрдi,—дедiм,—жаным,
Мағшұғым, көрдiм жүзiңдi, мейiрбаным.
Арманым жоқ дүниеде,— дедiм,—сонда,
Ұжудымнан бұ сағат шықса жаным.
Қарасам, қыз сипаты бiр бейне хор,
Жүзiнен жәннат нұры төгiлiп тұр.
Сипатын айтып тамам қыла алмаймын,
Лисан латафат рисани-дүр.

850

Қыз естiп жылады менiң сөзiм,
«Аһ» деп басын шайқап, жұмды көзiн.
—Ғашық оты әуел түсер мағшұққа, одан ғашыққа,
Шам көркi жайымнан жандарын пәруана
					
болдың өзiң.
Терезенiң қанатын тұрдым ашып,
Сонда көрiп сiз маған болдың ғашық.
Менiменен жұптанып жүре алмайсың,
Ғұмырың өтедi ғой бекер жасып.
Сiздiң маған махаббатың қандай түстi,
Екi үлеш менiң ғашығым онан күштi.
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Сiздi көрiп ақылым кеттi менiң,
Құдай басқа салмасын мұндай iстi.

860

Сiз маған бiлдiрдiңiз кiм екенiң,
Ата-жұрт, ұрық-туған, һәм мекенiң.
Мен де жайымды айтайын, тыңдаңыз, —деп,
Баян қылды о дағы сыры-халiн.
—Бiлiңiз, Дүрдана-дүр—менiң есiмiм,
Атам мүлкi көп жаннан болған үстiн.
Шам Шариф-дүр—мен өзiм туған жерiм,
Құданың құдiретiмен мұнда түстiм.

870

Шам шаһының уәзiрi едi атамыз,
Хош табиат уә назахат бехруз.
Атам шаһтың сүйiктi кiсiсi едi,
Бастан-аяқ баршасын айталық бiз.
Атамды патша жақсы көрушi едi,
Не тiлегi болса да берушi едi.
Патшаны осы билеп кеттi ғой деп,
Басқа жұрт күндей-күндей жүрушi едi.
Патшаға шақты атамды көп жұрт күндеп,
Уәкилдiк айта бердi күндiз-түндеп.
Уәзiрлiктен қалдырды атамды жұрт,
Бiрталай ел жабылып қылып еңбек.

880

Онан шығып атамыз үйге келдi,
Менi күтiп тәрбие, тахсил қылды.
Менi өсiрiп жете алмай мақсұдына,
Азим кешен-сарай—жәннат болды.
Жас күнiмде пәдарым рихлат еттi,
Мен өсiп мақсатына жетпей кеттi.
Анам бiр күн үй-жай, малын сатып,
Бiр құл сатушыға жариам деп менi де елiттi.
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Жариам деп сатты менi жетi жаста,
Кеттi анам менi құлдыққа атқылашта.
Өзi жолдас боп жүрген бiр жiгiтпен
Үндiстан тарапына кеттi басқа.
Жас күнiмде айырылдым ата-анамнан,
Жүрегiм қайғыменен қапаланған.
Ендi менiң ғұмырыма iзгiлiк бер,
Тәуекел қылдым,—дедiм,—Қадiр, Маннан.
Құл сатушы менi алып түстi жолға,
Менi де бiрге қосты көп жариаға.
Бiздердi Мысыр, Қаһираға алып келiп,
Киiндiрiп ап келдi падишаға.

900

Патша алдынан өткiздi бәрiмiздi,
Бәрiмiздiң қарады әрiмiздi.
Iшiнде менi көрiп осы патша,
Артық берiп ап қалды жалғыз бiздi.
Нәдiратул әмсәл екен мұның өзi,
Гауһардай жалтылдайды екi көзi.
«Бұ гөзәлге һеш әйел тең келмес»,—деп,
Падиша бек ұнатты пендеңiздi.

910

Патша менi көп пұлға сатып алды,
Бас ағаны жанына шақырып алды.
—Сақыпжамал бұл гөзәл махбүбаны
Құрмет етiңiз,—деп жарлық салды.
Бас аға менi әкелдi бiр сарайға,
Маған қызмет қылады неше жариа.
Ләуте, скрипка, саздарменен,
Келiп күнде ойнады құзырыма.
—Бiздi патша жiбердi сiзге,—дейдi,
Қызмет қылып тұрғын деп сiзге,—дейдi.
Бес жыл болды бұ жерде мен тұрғалы,
Бiр күнi патша келiп «сөйле» дейдi.
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920

Падиша махаббаттық сөздер айтты,
Ұялдым падишадан бек қатты.
Төмен қарап патшаға жауап бердiм,
«Мұны, тақсыр, айтпаңыз,»—дедiм тiптi.
Сонда ашулана жаздады патша маған,
«Тартынып сөз айтасың,—дедi,—маған».
Сонан кейiн осы үйге алып келдi,
«Керек емес,—деп,—ол жерде тұру саған».

930

Патша маған ұрсуға қия алмады,
Көңiлiнiң махаббатын тыя алмады.
Өзге жариа һәммасы күншiлiк қып,
Патшадан менi, сiрә, жоя алмады.
Жамандайды патшаға менi бәрi,
Һеш сөзiне падиша сенбейдi әлi.
Үш жылдан берi менi жамандасып,
Әбден ендi шаршады баршалары.
Сонда-дағы менiң бұ iждағатым,
Иқрар болып патшаны һеш сүймедiм.
Өз көңiлiм патшаны сүймеген соң,
Қылған қызмет һәммасы «лә шәй» дедiм.

940

Падиша маған үкiм қыла алмады,
Үкiммен ықтиярсыз ала алмады.
Жариалар менi шақса қуанамын,
Сөзiне патша олардың ере алмады.
Бұлайша деп қыз маған айтты сырын,
«Ерiккенiмнен тигем жоқ,—дедi,—бұрын».
Мәслихатпен екеумiз рахаттанып,
Төсекке құшақтасып жаттық қырын.

950

Төсекке жатып бiздер қылдық сұхбат,
Көңiлiм қарар, жан-тәнiм тапты рахат.
Мен байғұстың ашылған қайда бақытым,
Түннен аман шықпадым сау-саламат.
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Жақсы ұлпат, сұхбат пен махаббатта,
Құшақтасып жаттық бiз жан рахатта.
Бiр машақат ұстамақ айласы екен,
Жатқаным мен байғұстың бұ ғишратта.
Екеуiмiз құшақтасып жатыр едiк,
Уайымсыз һеш нәрседен ғапыл едiк.
Есiктi қатты-қатты ұрды бiреу,
Сасқалақтап төсектен түрегелдiк.

960

Ойладық: «бiреу бiздi көрген екен,
Патшаға барып хабар берген екен.
Қас жарианың бiреуi айтқаннан соң,
Көргелi патша өзi келген екен».
Дүрдана тiтiреп кеттi қорыққаннан,
Бейшара үмiт үзiп ғарiп жаннан.
Шығайын деп қамдансам мен далаға,
Ұрып тұрған есiгi—келген бөлмем.

Ендi мен шыға алмадым, не-дүр шара,
Аяғын баса алмады қыз бейшара.
Күмiс тақыт астына кiрiп жаттым,
970 Жасырынар таба алмай һешбiр пана.
Дүрдана тiтiреп барып есiк ашты,
Патша ашуланып қаһар шашты.
Неше панар көтерген көп кiсiлер,
Үйге кiрiп баршасы жабырласты.
Құдай бiздiң ақылды алған екен,
Басымызға машақат салған екен,
Ашылмаған бақытыма себеп болып,
Жiп салбырау күйiнше қалған екен.

980

Патша айтты:—Ей, ақымақ, кiм бар мұнда?
Iс бiтiр деп қойып па ем сенi осында.
Терезеде бiр жiп тұр салбыраған,
Тимеймiн деп айтушы ең патша-ханға.
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Дүрдана қорыққан соң сөйлемедi,
Патша:—Айт жөнiңдi, сөйле!—дедi.
Жасауыл ақтарып қарап жүрiп,
Менi сәрир астынан сүйреп алды.

990

Менi көрiп падиша ашуланды,
Ашуынан шыдамай оттай жанды.
—Екеуiн екi шауып өлтiрейiн,
Үйден тысқа алып шық шапшаң!—дедi.
Жiгiттер бiздi тысқа сүйреледi,
«Шешiн, кел» деп үстiме үймеледi.
Шешiндiрiп жатқанда алып шығып,
Бiр уәзiр:—Тақсыр, тоқта, тиме,—дедi.
Ешкiмге опа қылмас дүние боқ,
Хан қаһары—күйдiрер жайнаған шоқ.
Хан алдында отырдым тiзем шөгiп,
Тырнақтай ғарiп жаннан үмiтiм жоқ.

1000

Уәзiр айтты:—Тақсыр хан, тыңда сөзiм,
Бiр iстi ойлап тұрмын менiң өзiм.
Ақымақтың мүрдәр қанын жер көрмесiн,
Бұларды Нiлге тастап жоғалт көзiн.
Хан уәзiрдiң бұл сөзiн мақұл көрдi,
«Нiлге ат!…» деп жалладына әмiр қылды.
Жалладтар қазiр бiздi алып келiп,
Нiл дарияның үстiне лақтырды.

1010

Нiлге атып жiбердi бiздi жаллад,
Басыма әлi салмаған ажал саяд.
Сүңгiп барып бiр жерден бас көтерiп,
Дариямен аға бердiм төмен қарап.
Дарияның шықтым барып ар жағына,
Есiм жинап қарадым жан-жағыма.
Өзiм өлер халiмде ұмытып ем,
Есiме ғашық жарым түстi және.

қисса қасым жомарт

Жарымды iздеп қарадым мойным созып,
Тастаған жерге келдiм қайта жүзiп.
Кешке дейiн дарияны қарап едiм,
Түн болған соң жыладым күдер үзiп.

1020

Дарияны жүзiп жүрiп араладым,
Сүйегiн бейшараның таба алмадым.
Ажалына мен себеп болғаннан соң,
Мұнда қайдан келдiм деп зар жыладым.
Әуелi бұл шаһарға келмесемшi,
Терезеден бұ қызды көрмесемшi.
Ажалына мен себеп болдым-ау деп,
Көзiмнен қан аралас ақты тамшы.

1030

Қарарымды бiлмеймiн қайсы жолды,
Сарғайып зағыпырандай жүзiм солды.
Жүсiп үшiн жылаған Жақыптайын,
Пендеңiз қайғыменен iшi толды.
Көзiмнiң тыя алмаймын аққан жасын,
Һәркiмнiң айырмасын жар-жолдасын.
Үш күн бiрге тұрмадым тым болмаса,
Мендей ғарiп Құдайым һеш қылмасын.
Дүниенiң бәрi маған болды қараң,
Күндiз-түнi жылаймын қылмай ирам.
Бағдатқа барайын деп жүрiп кеттiм,
«Бұ Мысыр ендi маған,—дедiм,—харам».

1040

Бағдатқа жүрiп кеттiм жолға түсiп,
Дүрдана зар жылаймын еске түсiп.
Неше күндей жол жүрiп ұйқы көрмей,
Он бес күнде жығылдым ұйқы қысып.
Бiр ағын су жанына жаттым келiп,
Бiр кiшкене шаһарды тұрмын көрiп.
Жақын жерде шыңғырған дауыс шықты,
Құлақ салып тыңдадым естiп тұрып.
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1050

Бiр әйелдiң дауысы—құлақ салсам,
Қайтедi деп ойладым бұған барсам.
Кетпенменен бiр адам жер қазады,
Жақын келiп жанына абайласам.
Жақын келiп жанына бұғып тұрдым,
Жердi қазып жатқанын көрiп тұрдым.
Қазып болып бiр нәрсе көмдi дағы,
Кетiп қалды жөнiне, көрiп тұрдым.
Ол кеткен соң тұрдым да қадам бастым,
Келдiм де, көмiп кеткен шұқырды аштым.
Қанды зәнбiл iшiнде бiр қыз жатыр,
Көргеннен соң ол қызды жаман састым.

1060

Ол қыздың қып-қызыл қан тұла бойы,
Өлтiруге байқасам қылған ойы.
Мен кiшкене кешiксем, қыз байғұстың
Шығып қала жаздапты шыбын жаны.
Өкпесiне қол созсам соғып жатыр,
Шала-жансар өлiмшi болып жатыр.
Қарасам, нұсқасының бәрi жақсы,
Залымға түссiн дедiм заманақыр.

1070

«Аһ» ұрдым жаным ашып ол байғұсқа,
Қан аралас толады көзiм жасқа.
«Жазасын бұл залымның Хақ берсiн,»—деп,
Осынша тауқымет қылған ғарiп басқа.
Есiн жиып сөйледi бейшара қыз,
Сөзiмдi құлақ салып естiңiз сiз.
Есiн жиып, күрсiнiп айтты маған:
–Ей, мұсылман, маған бiр су берiңiз!
Өзеннен су әкелдiм мәсiм шешiп,
Сауап үшiн жүгiрдiм жаннан кешiп.
Көзiн ашып қарады ақырын ғана,
Жаны рақат тапқан соң суды iшiп.
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Қыз:—Менiң байла,—дедi,—жараларым,
Көр,—дедi,—Құдай үшiн тәналарым.
Бұл жерден өлмеспiн деп ойлаймын,
Шын қаза жiбермесе бiр Құдайым.
Ей, жiгiт, баққын,— дедi,—менi таза,
Мұнан өлмен, жетпесе тура қаза.
Иншалла, жазылсам қайтарармын,
Сiздi мен ренжiтiп қылман наза.

1090

Бұлай дегеш қызды мен баға бердiм,
Жарасына дәрiлер жаға бердiм.
Үстi-басы сасиын дегеннен соң,
Баққын деп бiр дәрiгерге алып келдiм.
Ол дәрiгер баға бердi қызды емдеп,
Һеш адам сұрамайды «мұның кiм?» деп.
Пышақпен алты жерден сұққан екен,
Бәрi де сахат болды Құдай жөндеп.
Бiр күн айтты қыз маған «мұнда кел» деп,
Сұрады «қалам, қағаз тауып бер» деп.
Алып келiп қолына берiп едiм,
Алғыс бердi: «рақмет, жақсы ер»,—деп.

1100

Хат бердi маған:—Базарға ендi барып кел,—деп,
Бұл базардың адамын танып кел,—деп.
Маһияр атты кiсiнi тауып бер де,
Не берсе де сiз мұнда алып кел,—деп.
Құп болар деп қағазды қолыма алдым,
Саудагерлер жиылған жерге бардым.
Маһияр атты кiсiнi тауып алып,
Айтқанындай қағазды оған бердiм.

1110

Қағазды әбден ашып оқып көрдi,
Қағазды өбiп қойнына салып тұрды.
Жекмишенiң аузын ашты дағы,
Қазiр маған жүз тiлла санап бердi.
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Қайтып келдiм мен қызға тiлланы алып,
Қыз санады тiлланы қолына алып.
«Ендi бiр жақсы пәтер алғын» дедi,
Көшiп бардық бiр жақсы пәтер алып.
Бiр күн тағы хат бердi, қолыма алдым,
Маһиярға ол хатты тағы бердiм.
Төрт жүз тiлла Маһияр бердi бұл күн,
Оны дағы өзiне әкеп бердiм.

1120

Қыз айтты:—Бұл тiлланы алғын тамам,
Өзiмiзге не керек, алғын һаман.
Базардан керек нәрсе бәрiн алдым,
Көрпе, жастық әкелдiм, кiлем, шапан.
Бiр туған деп ойлайды бiздi көрген,
Құдай маған осындай дәулет берген.
Хұсни жамал әлгi қыз ғаят көрiктi,
Һеш немедей көзiме көрiнбеген.

1130

Менiң ақылым, пiкiрiм сол Дүрдана,
Жолында қайран болған мен диуана.
Көңiлiмнен күндiз-түнi бiр кетпейдi,
Құдайым бiр ғайыпқа қылды әуре.
Тастап кеткiм келедi осы қызды,
Жiбергiсi келмейдi бұл қыз бiздi.
Қыз менi жақсы көргеннен соң:
—Баян қылғыл,—дедiм мен,—өзiңiздi.
Өтiндi сабыр қыл деп әлденеше,
«Жолыңда жаным пида күндiз-кеше.
Менi айырып алдыңыз бiр өлiмнен,
Қызметiңнен құтылман өле-өлгенше».

1140

Бiр күнi қыз айтады пендеңiзге:
—Бiр қызмет бұйырамын,—дедi,—сiзге.
Саудаласпай құмашар алып келгiн,
Намахрам деген сатушыны табыңыз да.
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Дүкенiнде Намахрамды iздеп таптым,
Келдiм де сәлем берiп жауап қаттым.
Не айтса саудаласпай бердiм дағы
Үш топ құмаш айырып алып қайттым.

1150

Бiр күнi тағы да айтты Мәзбұра қыз:
—Намахрамға тағы бiр iс қылыңыз.
Саудаласпай ақшасын бергiн дағы,
Жаратқан бұлды,—дедi,—ап келiңiз.
Осындай бiр қиялды бастады қыз,
Қыздың айтқан сөзiнен аспадық бiз.
Тажiрге тағы барып құмаш алып,
Ақшаны карманымен тастадық бiз.
Мақтадым:—Құмашыңыз жараттым бек,
Бағасын не болса да өзiң ал,—деп.
Карманымды өзiме қайтып бердi,
Керектiсiн өзiнiң алған соң тек.

1160

Тажiр менiң iсiме қайран болды,
—Бекер жүрген жарамас ендi,—дедi.
Тамыр болып жүрелiк бiз екеумiз,
Бiздiң үйге қонақ болғын,—дедi.
Пұлымды алып үйiме қайтып кеттiм,
Ертең қонақ болам деп айтып кеттiм.
Мәзбұраға келдiм де пұлды берiп,
Тажiрдiң шақырғанын баян еттiм.

1170

Мәзбұра қыз бұл сөздi мақұл дедi,
—Мен де сiзге саламын ақыл,—дедi.
Үй-жай көргеннен соң ұнатсаңыз,
Қонаққа өзiн дағы шақыр,—дедi.
Ертеңгi күн қонаққа бардым өзiм,
Уағда қылып бар едi айтқан сөзiм.
Көп зияпат әйлады тажiр маған,
Қонақ бол деп шақырып қайттым өзiн.
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Намахрам келiп маған қонақ болды,
Отырып дастарқанға ойнап-күлдi.
—Намахрамды жiбермей жатқызғын,—деп,
Мәзбұра маған келiп көп жалынды.

1180

Намахрамға Мәзбұра көрiнбейдi,
Тыстан қызмет қылуға ерiнбейдi.
«Қонып жат» деп өтiндiм, жатпақ болды,
Қуанып Мәзбұра қыз күлiмдейдi.
Төрт бутылка арақты даяр қылдық,
Түн ортасы болған соң мәжiлiс құрдық.
Кезек-кезек нош етiп күштi хамыр,
Екеуiмiз де әбден-ақ маст болдық.

1190

Қонағымызды жатқыздық қонақ үйге,
Бiз де барып онан соң жаттық үйге.
Тәттi ұйқыға барғанда Мәзбұра қыз:
—Қонағың кеттi,—дедi,—о дүниеге.
Қанды қанжар қолында Мәзбұраның,
Маған айтты: —Қонақты құп турадым.
Жүгiрiп келiп қарасам Намахрамды,
Басы жатыр бөлiнiп бейшараның.
—Өшiңдi алмақ бар екен кегiң,—дедiм,
Себеп қылдың қанына менi,—дедiм.
—Бұған себеп болдым деп, кейiме,— деп,
Айтқан сөзi маған кеп Мәзбұраның:

1200

—Бұған себеп болдым деп кейiмеңiз,
Кесапатын залымның айталық бiз.
Маған дұға қыларсыз рақмет айтып,
Егер оның қылғанын естiсеңiз.
Мәзбұра сөз бастады бұлайша деп,
Көңiлсiз тыңдап тұрдым «айтыңыз» деп.
—Бұл шаһардың ханының қызы едiм,
Бұл тажiр Намахрамда кесапат көп.
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Моншаға бара жатып көрдiм мұны,
Қарасам дүкенiнде отыр едi.
Көңiлiме махаббаты түсiп кетiп,
Суретi көз алдымнан кетпес болды.
Ғашықтық қасiретi болды ғалиб,
Көңiлiме алсам кетемiн естен танып.
Iшкен асым өтпейдi тамағымнан,
Ғашықтық дертiменен iшiм жанып.
Өлер халге ақыры жеттiм өзiм,
Дүниенi көрмес болды екi көзiм.
Көп дәрiгерлер һеш дауа қыла алмады,
Зағыпырандай сарғайды қызыл жүзiм.

1220

Атамыз бiр тәбиптi алып келдi,
Ол тәбип ғашықтықты қазiр бiлдi.
«Мен бiлсем қызыңдiкi ғашық оты»,
Атамды бұл жауаппен сендiредi.
Онан соң менен жауап сұрады атам:
—Сырыңды баян қыл,—деп,—жаным, ботам.
Һеш адамға бiлдiрмей айт сырыңды,
Айтпасаң сенiң үшiн қайғы жұтам.

1230

Сонан соң мен сөйледiм бiлгенiмдi,
Ғашықтық дертiменен күйгенiмдi.
Намахрам тажiрдi айтып едiм,
—Құп, балам, табам,—дедi,—сүйгенiңдi.
Атам мұны есiтiп, қалды кетiп,
Мен тұрдым бұ жауапқа көңiлiм бiтiп.
Қай күнi ғарiп атам табады деп,
Екi көзiм төрт болып жолын күтiп.
Әкелдi хатын қылып бiр күн түнде,
Жаным тәнге кiргендей тап сол күнде.
Есiм мен түсiм кiрiп, қайғым кетiп,
Бiраз күн ойынменен тұрдық бiрге.
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1240

Жазылдым кеселiмнен, қайғы кетiп,
Ара-тұра кеп жүрдi тамаша етiп.
Екi көңiл ғашықтық жарасқан соң,
Өзiм де барсам дедiм ниет етiп.
Бiр күнi барайын деп келдiм iздеп,
Қақпа қағып, сөйледiм жауап бер деп.
Бiр жариасы келдi де жауап бердi:
—Қақпада есiк қағып тұрған кiм?—деп.

1250

Мен айттым жариаға:—Ғарiп қызбын,
Iлесiп мен барамын өзiңiзбен.
Намахрам достымды iздеп келдiм,
Ғашықты мағшұқ тартар деген сөзбен.
Жариа айтты:—Бүгiн сiз қайтқыл,—дедi,
Тыныш барып үйiңiзге жатқыл,—дедi.
Қасында Намахрамның бiр досты бар,
Ертең келiп жұмысыңды айтқыл,—дедi.
Сол жерде мұны естiп күйдiм оттай,
Бiр iс қылып кетсем деп үйге қайтпай.
Ашуым кеп қақпадан қарғып түстiм,
Өлiмнен үйге кiрдiм басым тартпай.

1260

Келсем отыр Намахрам күлiп-ойнап,
Қасында бiреу отыр гүл-гүл жайнап.
Ашуланып үстiне қарғып мiнiп,
Ол қызды ұрып-ұрып шықтым айдап.
Мен ұрған соң ол байғұс кеттi қашып,
Намахрам сөйлемедi аузын ашып.
Өзiн де бiраз ұрдым Намахрамның,
Көп жалынғаш отырдым ашу басып.

1270

Намахрам қол қусырып жалынды көп,
—Мұндай iс екеуiмiзге болмайды еп.
Ант еттi: екiншiдей үстiңiзге,
Патша қызы болса да сүймейiн,—деп.
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Сонан соң мен отырдым ашу басып,
Баяғыдай отырдық құшақтасып.
Байқаусызда қолына қанжар алып,
Қасыма кеп отырды түсi қашып.
Тұрды дағы қанжармен сұққылады,
Есi ауып пақырың тiк құладым.
Арқалап алып барып, жердi қазып,
Өзiң алған орынға тыққылады.

1280

Көмейiн деп жатқанда есiм кiрдi,
Жалынып мен шақырдым [ол] шомбадты.
Ол хайуан дауысымды ести тұрып,
Шұқырға көмiп тастап жүре бердi.
Пiркәшiк едi бiздiң алтын берген,
Хатымды менiң жазған оқып көрген.
Ақшаның неге керек болғандығын,
Хатпенен бәрiн тамам айтып бергем.

1290

Ол сырымды айтпадым бұрын сiзге,
Өшiмдi алғызбас деп айтсам бiзге.
Бастан кешкен сырымды айтып болдым,
Кейiн айтам деп едiм өзiңiзге.
Атама апарамын ендi сiздi,
Махбүбiм, қабыл көрсең,—дедi,—бiздi.
Осындай қызметiңдi атама айтсам,
Қосады неке оқып екеумiздi.
Iшiмде бұ сөздерiн қаламадым,
Бұ сөзiнiң ақырына қарамадым.
«Бұ қыздан һешбiр опа таппаспын»,—деп,
Үйiнде сабыр қылып тұра алмадым.

1300

Сол түнде қызды тастап жүрiп кеттiм,
Бағдатқа барайын деп ниет еттiм.
Бара жатқан iлесiп бiр керуенмен,
Бағдаттың шаһарына барып жеттiм.
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Шаһардың кiрдiм барып аяғынан,
Тиiстi орын қарадым қай жағынан.
Он бес тiллам жағамда жүрушi едi,
Бекiтiп тiгiп қойған баяғыдан.

1310

Сауда қылып сонымды қылдым ермек,
Жарамас деп ойлаймын бекер жүрмек.
Кәрзеңкемен көтерiп миуа саттым,
Құдайдан деп не болса алмақ-бермек.
Күндiк ауқат айырдым өз басыма,
Бiр адамды ертпеймiн өз қасыма.
Күнде сатып бiтiрiп әдет қылдым
Көп саудагер жиналған ортасына.
Әдетiмше бiр күнi тағы келдiм,
Алдына қойып көрсеттiм һәр адамның.
Шеткерек отыр едi кәрi кiсi,
Сол айтты:—Маған неге ап келмедiң?

1320

Қария:—Мұнда кел,—дедi,—балам,
Күнде сенiң миуаңнан құры қалам.
Тартып алар деймiсiң маған келсең,
Мен де,—дедi,—пұл берiп сатып алам.
—Ұялдым,—дедiм,—баба, бұ сөзiңнен,
Ұялғаннан от шықты ақ жүзiмнен.
Ұялған соң:—Алғын,—деп айттым,—бәрiн,
Бiр тиын алман,—дедiм,—ендi өзiңнен.

1330

Бiр тұтам жүзiм алды қолын салып,
Менi де отырғызды қасына алып.
Қария менiң жөнiмдi сұрап ендi,
Мен мұңайдым көзiме жасым алып.
—Дүниеде мен бiр ғарiп дерттi болған,
Көзiме жас, көкiрегiме қайғы толған.
Жөнiмдi сұрап дертiмдi қозғамаңыз,
Шермендемiн Құдайым қайғы салған.
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Бұ сөздi естiп ол баба тұра қалды,
Жан қалтаға бұрылып қолын салды.
Он тiлла маған алып бердi дағы,
Өзi тұрып орнынан кетiп қалды.

1340

Он тiлланы берген соң алып қалдым,
Бабаның бұл iсiне қайран қалдым.
Өзге байлар бiр тiлла берген емес,
Қызметi өтiп кеттi мына шалдың.
Ол жерге екiншi күн келдiм тағы,
Орнында отыр екен шал баяғы.
Әуел оның алдына қойдым ап кеп,
Өзге жанға бұрылмай келдiм дағы.

1350

Бiр тұтам жүзiм алды зәнбiлiмнен,
—Жайыңды айт?—деп сұрады баба менен.
«Айтайын уақиғамды,—деп ойладым,—
Ендi сырды жасырып болмас мұнан».
Өзiме жақын көрдiм ықтиярды,
Баян қылдым басымнан өткен халдi.
Аты-жөнiм, мекенiм бәрiн айттым,
Баба менiң сөзiме құлақ салды.
Шал айтты:—Ұқтым сөзiң сенiң,—дедi,
Шаһарым Басыра-дүр менiң,—дедi.
Дүниеде мұқтаж едiм бiр перзентке,
Сiз менiң жауабыма көнiң,—дедi.

1360

Менiң малым атаңнан артық, көп-тi,
Тыңда,—дедi,—мен айтқан таза кептi.
Жасым тоқсан алтыда, перзентiм жоқ,
Сiздi перзент қылуға көрдiм ептi.
Қайғыңды ұмытарсыз көрсең мақұл,
Ей, балам, менiң сөзiм бәрi ақыл.
Байлығым өсiрмейiм, фәрауан-дүр,
Ендi, балам, өлгенше менi баққыл.
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1370

Пендеңiз бұл жауапты мақұл көрдi,
Мұнда кел деп қасына ертiп жүрдi.
Кәрзеңкемдi iшiнде миуасымен
Бiр көшеге келген соң тастаттырды.
Ертiп келiп көрсеттi пәтер үйiн,
Кидiрдi түрлi алуан асыл киiм.
Ата-анам өлмегендей болып қалды,
Естен кетiп бұрынғы жүрген күйiм.
Үш күннен соң Бағдаттан көшiп кеттiк,
Басыра шаһарына келiп жеттiк.
Сау-саламат Басыраға келгеннен соң,
Құдайға мың мәртебе шүкiр еттiк.

1380

Сарайға әкеп түсiрдiк малымызды,
Тәңiрi есен сақтады жанымызды.
Байқасам ол ықтияр ғарiп атам
Өз жанындай сүйедi пендеңiздi.
Мен де разы атамның һиммәтiне,
Күнi-түнi жүгiрдiм қызметiне.
Ғарiп атам бiр күнi хаста болып,
Алланың мойынсұнды сүннетiне.

1390

Бiр күнi өз жанынан үмiт үздi,
Қасына шақырып алды атам бiздi.
Үйден жанның бәрiн де айдап шығып,
Жанына жақынырақ отырғызды.
—Айтайын,—дедi,—балам, бiр насихат,
Тыңда,—дедi,—сөзiмдi бек қабағат.
Жер астында менiң бар қазынамның
Ұшқынындай бұ тұрған мал мен мүлкәт.
Өзiм атам көрсеткен өлмес бұрын,
Сiзге мен де айтайын үшбу сырым.
Өзiмменен жетi ата ие болдық,
Бiлмеймiн,—дедi,— онан арғы жерiн.

қисса қасым жомарт

1400

Жалғыз-ақ саған айтқан өсиетiм,
Жомарттыққа өзiңнiң бар ниетiң.
Балалықпен қазынаңды бiлгiзiп ап,
Көрiп жүрме хандардың хүкiметiн.
Балам, менiң сөзiмдi ұқсаң егер,
Қазынаңнан һешкiмге берме хабар.
Хан, уәзiрлер бiлген соң көндiрер сенi,
Машақатқа ұшырарсыз көрiп зарар.

1410

Мақұл көрдiм атамның айтқан сөзiн,
Құп тыңдап құлақ салдым менiң өзiм.
Қазынаның есiгiн, жолын айтып,
Және айтты өзiнiң қисапсызын.
Мұны айтып ғарiп атам еттi рихлат,
Ендi атам iсiн маған қылды минат.
Артында мирасқоры болғаннан соң,
Һәммасын бижай қылдым парыз, сүннет.
Онан кейiн қазынаны көрдiм барып,
Аралап кете бердiм жердi жарып.
Қазынаның iшiне кiргеннен соң,
Қарадым жан-жағыма көзiм салып.

1420

Қисабы жоқ көрiндi бұ қазайын,
Һеш ада болар емес уа дафайын.
Оны егер тауысу керек болса,
Нұх пайғамбар ғұмырындай ғұмыр лазым.
Көңлiме көргеннен соң бiр iс кiрдi,
Пендеңiз жұртқа ақша үлестiрдi.
«Пайдасын һәркiм көрсiн» деп ойладым,
Жерде бұрын жатқанмен не бiтiрдi?

1430

Мұны ойлап жомарттық аштым аузын,
Жұрт пайдасын көрсiн деп бұ жиһазым.
Солай менi зан қылды бұ халайық,
«Кедей қылар Қасым,—деп,—тағы да өзiн».
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Жұрт өсек қылды менiң жомарттығым,
Тiптен ерсi болған соң бұ қылуым.
«Ата малын түгесiп қаңғып едi,
Жiгiттiктiң қоймапты әлi буын».
«Тағы кедей болар» деп қылды өсек,
Онан әрi жұмсаймын кесек-кесек.
«Малы мұның неткен көп,—десiптi жұрт,—
Жап-жалаңаш бiр күнi қалар десек».

1440

Жұрт кеңесiп айтыпты ханға бiр күн:
«Қасым малды шығарды дүркiн-дүркiн,
Жерден бiр қазына тауып алса керек,
Мұның жайын сұратып құп бiлдiргiн».
Хан сонда жiберiптi бiр жасауыл,
Жүрген жерi жасауыл—бәрi дауыл.
«Маған шапшаң қазынаңды көрсет!»—дейдi,
Басыма кеп орнатты менiң зауыл.

Қысылдым жасауылдан сонда қатты,
Жасауыл ашуланып жауап айтты.
«Қинамай кетейiн, не бересiң?»—деп,
1450 Жасауыл бұлайша деп жүз жұмсатты.
Қуанғаннан мен айттым:—Не аласың?—деп,
Ол айтты:—Айға жүз сом саласың,—деп.
Бiр айына жүз тiлла алмақ болып,
Жасауыл қайтып кеттi парасын жеп.
Мұнан соң бiр жыл тұрдым есен-аман,
Тағы бiреу бiр күнi келдi маған:
«Ханның атқосшысы Абулфатах,
Алып кел деп бұйырды сенi маған».

1460

Мен бардым Абулфатах шақырған соң,
Барғаннан-ақ ол уәзiр айтпады оң:
—Сенiң қазына тапқаның мағлұм болды,
Бестен бiрiн қазынаға әкеп салың.
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Бейтүлмәлға сал,—дедi,—бестен бiрiн,
Сен неге айтпай жүрсiң,—дедi,—сырың?
Бестен бiрiн қазынаға әкелiп сал,
Отырма,—дедi маған,—шапшаң тұрғын.

1470

—Малым жоқ деп өтiрiк тайсалмаймын,
Үкiм қылсаң бетiңдi қайтармаймын.
Құдайға ант етемiн өлтiрсең де,
Қазынамды мен сiзге айта алмаймын.
Бұ сырымды айтпаймын өлтiрсең де,
Басқа шауып, қанымды келтiрсең де.
Мен өлсем жалғыз тиын ала алмайсың,
Онан да ақша ал,— дедiм,—осы күнде.
Онан да жүз алтын ал күнде,—дедiм,
Бұған риза болайын мен де,—дедiм.
Бiр айда үш мың тiлла аласыз ғой,
Разы болып тұрғыл сен де,—дедiм.

1480

Бұ сөзге Абулфатах разы болды,
—Үш мың алтын тез бүгiн жiбер,—дедi.
Бiр кiсiсiн ертiп үйге келiп,
Үш мың тiлла жiбердiм оған ендi.
Абулфатах мұны алып ойлайды ойды,
«Хан естiсе бұл сырды ұят»,—дейдi.
Ханына Абулфатах айтқан екен,
«Мұнда қазiр Қасымды шақыр»,—дейдi.

1490

Хан «Қасымды шақыр» деп әмiр қылды,
Шақырғалы бiр жiгiт жетiп келдi.
Қайыр берiп тұр едiм ғарiптерге,
—Хан шақырды, ей, Қасым, жүргiн,—дедi.
Шақырған соң ханға мен жетiп келдiм,
Иiлiп тағзым етiп сәлем бердiм.
Падиша айтты маған отырған соң,
—Неге тапқан қазынаңды айтпай жүрдiң?
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Cен маған қазынаңды көрсет,—дедi,
Жасырып айтпағаның—фұрдат,—дедi.
Тартып алар дейсiң ғой көрсеткен соң,
Бiр сөзге ақылыңды тоқтат,—дедi.

1500

—Көрсет деп бұған, тақсыр, қинамаңыз,
Көрсетпесем ашуды жинамаңыз.
Мұны жанға айтуға халiм келмес,
Бұл туралы үкiмiңе наразымыз.
Айтпаймын мұны, тақсыр, тiлге сенсең,
Сүйегiмнiң қалғаны— егер өлсем.
Тiлла берiп тұрайын күнiнде мың,
Бұл айтқан жауабымды мақұл көрсең.

1510

Хан менiң бұл сөзiме қарап тұрды,
Абулфатах уәзiрден жауап сұрды.
—Бұ сөзге сiз не дейсiз, ей, уәзiрiм,
Әбiлқасым бұлайша жауап бердi.
Уәзiр айтты:—Айтайын мен бiр жауап,
Бұған да болсын дедiм бiраз сауап.
Өзi де ада болар соныменен,
Күнiне мың алтыннан алсаң санап.
Разы болса сiзге, дұға қылар,
Зорлық көрсе бейшара зар-зар жылар.
Хан уәзiрдiң бұ сөзiн мақұл көрдi,
Менен сол ақшаларды алып тұрар.

1520

Хан менен қайым мақам қапу жаушы*,
Осындай уағдаменен ақша алушы.
Үй-жай сiзге берген, түздегi мал олар алған,
Қазынамның бес жүз мыңда бiр үлешi.
Мейманым, осылайша менiң жайым,
Бұ сырды сiзден аяп не қылайын.

*

Түпнұсқада осылай берілген.
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Падиша қайран болып мына сөзге,
Бiлмекке кеттi көңiлi мұның жайын.

1530

Патша айтты:—Бұ сөзге сенсем екен,
Сiз де менiң сөзiме көнсең екен.
Дүниеде бар болса бұ қазына,
Рас па екен, көзiм бiлән көрсем екен.
Қасым айтты:—Қазынамды көргiземiн,
Көрем десең сертiме көнгiземiн.
Патша айтты:—Сертiңе разымын,
Ол уағдаңа қасаммен сенгiземiн.
Қасым айтты:—Мен жүрем қылыш алып,
Жеткенше сiздiң көздi байлап алып.
Мен аш демей көзiңдi ашар болсаң,
Өлтiремiн қылышпен бiр-ақ салып.

1540

Падиша қасам берiп аһыд қылды,
Қасымды қасам берiп сендiредi.
—Көрсетпей жiберейiн десем дағы,
Мейманым ренжiсең қиын,—дедi.
Түнде барып көрсетем, қонғын,—дедi,
Асығатын пиғылдан кет,—дедi.
Мейманхана үйiне алып келiп,
Неше түрлi қызметтер қылады ендi.

1550

Кешегiден асырды бүгiнгiсiн,
Патша есiнен шығарды ол күнгiсiн.
Падиша бүгiн көрген зияпатқа,
Салыстырып ойлайды кешегiсiн.
Ел жатқан соң ер Қасым келдi кiрiп,
«Айтпасқа серт қыл» дейдi Қасым тұрып.
Қасымды патша әбден сендiредi,
«Ешкiмге айтпаймын» деп қасам берiп.
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—Байқаймын, жақсы адамсыз,—дейдi Қасым,
Дұшпаннан көп қорқамын байғұс басым.
Көрсетпесем тағы да ренжiрсiз,
Сертiме разы бол, замандасым.

1560

—Мұныңа разымын,—дедi патша,
Мен де тахсин қыламын сiзге қанша.
Өзiңнiң сертiңменен iс қыла бер,
Хатирым бұзылмайды менiң аслан.
Патшаның көзiн байлап алып жүрдi,
Басқышпен бiр бақшаға келiп кiрдi.
Көрмеген жан дүниеде табар емес,
Қазынаның аузына келiп тұрды.

1570

Ендi тағы басқышпен төмен жүрдi,
Жетелеп падишаны iлестiрдi.
Көп жерге ендi тағы түзу жүрiп,
Есiк ашып бiр үйге келiп кiрдi.
Падишаның ол үйде көзiн шештi,
Патша көзiн шешкен соң жаннан кештi.
Күндiзгiдей қылып тұр үйдiң iшiн,
Шөккен нардай көредi жақұт тасты.

Әлқисса, патшаның ошал қазынада көрген нәрселерi бұ тұрұр:
Жақұт тас жанып тұрған шамдай болып,
Бұ жартас көрiнедi таудай болып.
Тау дегенi гауһар тас, алтын, күмiс,
Падиша қарап тұрды қайран болып.

1580

Оң жағында бiр үй тұр жасыл жауһар,
Кiрпiшi лағыл, жақұт, үстi гауһар.
Iшi толы үйiлген өңкей тiлла,
Айналасы алты жүз қадамдай бар.
Ақ мәрмәрдан жасалған бiр дуал тұр,
Iшiнде алтын терек, бес-алты құр.

қисса қасым жомарт

Айналасы дуалдың бес жүз қадам,
Iшiнде алтын-күмiс лық толып тұр.

1590

Қасым айтты патшаға:—Сөзiмдi ұқ,
Он төрт жыл дәурен сүрдiм жомарттық қып.
Сонан берi жұмсауым осы дуал,
Әлi күнге бiр елi кемiген жоқ.
Патша айтты:—Мұны сен көпсiнесiң,
Жұмсауың түрi бұзық—бiтiресiң.
«Мұны азсынсаң, мiнеки, мұны көр»,—деп,
Және бiр үйге ертiп келдi Қасым.
Ол үйдiң кiрпiшi бар зүбәржаттан,
Үстi алтын, мәтшесi шын жақұттан.
Iнжу-жауһар, зүбәржат, алтын-күмiс,
Әлгiден көрiндi артық жүз қабаттан.

1600

Көрдi патша хауызда малдарыны,
«Түс көрдiм бе?»—дедi өзi халдарыны.
Гауһар тас пен алтын ақық тақыттар тұр,
Падиша кешiп тұрды жандарыны.
Iшi жауһар, сырты алтын, ағла сарай,
Патшаның көзi талды қарай-қарай.
Өзiнен-өзi түңiлiп айтты патша:
—Менде осылар болсашы, уа, дариға-ай!

1610

Аралап ғажайыптар көрдi патша,
Ақылы кетiп басынан тұрды патша.
—Иесiн көр бұл малдың,—дедi Қасым,
Көргелi оған таман жүрдi патша.
Үстiнде екеу жатыр алтын тақтың,
Падиша көрдi мұның салтанатын.
Ол алтыннан жасаған екi сурет,
Қараса, бiрi—еркек, бiрi—қатын.
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Тәжi бар бастарында жауһар, алмас,
Көргеннiң көзi талып есi қалмас.
Олар жатқан үйдегi асылдарды
Ауызбен мыңнан бiрiн айтып болмас.

1620

Тiрi адам сипатты, жүзiн көрсе,
Дүниесiн ада болмас айта берсе.
Асыл тастан iстелген бiр лаух тұр,
Лаухта хат жазулы патша көрсе.
Ол хатта жазған екен: «Дүние фани,
Кейiнгi жан, ғибрат ал, көрiп мұны.
Жанға ара түспедi һешбiрiсi,
Жинап едiм қисапсыз көп дүниенi.

1630

Мен өзiм патша едiм тiрi уақта,
Қанша жыл пәрмен қылдым алтын тақта.
Дұшпанды қорқытып едiм қаһарменен,
Қарамай әдiл болдым жақын-жатқа.
Бiзден соң бұ қазынаны көрген адам,
Бұ жерге Құдай айдап келген адам,
Қажетiңе жұмсай бер өлгенiңше,
Һеш қорықпа алсаң дағы бәрiн тамам.
Құлақ сал бұ сөзiме, әйуһа нас,
Бұ малды алудан һеш тартпағын бас.
Бiзден бұрын бiреудiң мүлкi едi,
Қанша сарп қылсаң да ада болмас».

1640

Патша оқыды бұлайша жазған хатын,
Дүниенiң көрдiм деген сиясатын.
Падиша айтты:—Бiрақ қылған тарлық,
Жазбапты кiм екенiн өзi атын.
Бiр үйге тағы әкелдi падишаны,
Ол үйде тағы көрдi тамашаны.
Бұрынғы көргендерден он мың есе
Мұндағы артық көрдi ашияны.

қисса қасым жомарт

1650
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Падишаның өзiне берген ағаш,
Тоты илән сайраған һәм сандуғаш.
Неше мың, неше миллион һәрқайсынан,
Падиша көргеннен соң болды шықпас.
Қызыққа батты патша бәрiн көрiп,
Гауһардан, алма, анар, жүзiм, өрiк.
Көз көрген-естiгендер, бәрi де тұр,
Қайсыбiрiн айтайын бәрiн терiп.
Миуасы алтын, жапырағы гауһар, күмiс дарақ,
Неше сауыт толулы лағыл шарап.
Жел ескен райхан гүлдер жайқалып тұр,
Iлулi сауыт-сайман, қару-жарақ.

1660

Патшаның қараймын деп талды көзi,
Адасып бiлмей тұрды өзiн-өзi.
Падишаның шыққысы келер емес,
Қасымның сонда келiп айтқан сөзi.
—Ей, мейманым, шығалық, мақұл десең,
Таң атып ел оянар тұра берсең.
Көзiңiздi байлайын, келгiн берi,
Екi күнге бiтпейдi бәрiн көрсең.

1670

Бұ сөздi айтып патшаның көзiн таңды,
Өзi және қолына қылыш алды.
Босағаға қыстырып кеткен екен,
Шығарында қайтып кеп шамын алды.
Таңнан бұрын орнына келдi қайтып,
Уағада әуелгiдей сертiн айтып.
Қайтып үйге келген соң көзiн шештi,
Намаздарын оқыды азан айтып.
Мәслихатпен жарасты бұ сөздерi,
Келген соң Құдай айдап бiр кездерi.
—Бiзге берген сұлуға қарағанда,
Махбүбтiң сiзде шығар абзалдары.
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1680

—Бiзде толып жатыр мұнан да артық,
Дүрдана көз алдымнан кетпес қалқып.
Әлi күнге ашығымнан мағшұғымның,
Қараман һешбiрiне мейiлiм тартып.
Iшiмде Дүрдананың махаббаты,
Жандырар жүрегiмдi ғашық дертi.
Дүниеде ендi тiрi көрер ме екем,
Көңiлiмнiң кетер едi қасiретi.

1690

Ойласам, Дүрдананы келмес күлкiм,
Көзiме көрiнбейдi жиған мүлкiм.
Дүрдана ғашық жарым қасiретiнен,
Көзiм жасты, қайғылы ғарiп көңiлiм.
Бұ қайғы өлгенiмнен болды қиын,
Мұнша мал көрiнбейдi жиған бұйым.
Дүрдана махбүб жарым еске түссе,
Дүниеден өткiм келер осы күйiм.
Мұны айтып Қасым көзден төктi жасын,
«Аһ, мағшұғым» деп жастыққа қойды басын.
Падиша қайран қалып дұға қылды,
«Иләһи, нәсiп қыл,—деп,—махбүбасын».

1700

Падиша көп насихат ақыл айтты,
—Өткенге өкiнбеңiз,—дедi,—қатты.
Нәсiп қылса тiрлiкте көрерсiз,—деп,
Падиша қош айтысып үйге қайтты.
Қасымға көп тамаша еттi патша,
Малы тұрған сарайға жеттi патша.
Өз мүлкiне барабар олжаменен,
Бағдатқа бек шаттанып кеттi патша.

1710

Бiлдiрмей патша екенiн һеш адамға,
Жайылды Қасым iсi талай жанға.
Келген жанға осындай бергендерiн,
Естiгендер һәммасы қалды таңға.
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Хан, уәзiр, жасауыл тұр құлақ салып,
Күншiлдiгi қозғалды көп қызғанып.
Қазынасын көруге кеңес қылды,
Ай сайын тұрса дағы ақшаны алып.
Абулфатах уәзiрдiң бiр қызы бар,
Өзi көркем бек, ғаят хұсни жамал.
Абулфатах уәзiрдiң сол қызына
Не қылғанын, жiгiттер, құлағың сал.

1720

Абулфатах ханына сүйеу екен,
Ақылдас уәзiрдiң бiреуi екен.
Ханының ағасының жалғыз ұлы–
Әлибек атты бекзада күйеу екен.
Абулфатах сол қызын киiндiрдi,
—Қасымға барып кел,—деп түйiндiрдi.
Қасымның қазынасын көрiп кел,—деп,
Абулфатах уәзiрдi Құдай ұрды.

1730

Мұны естiп Балқыс қыз қатты ұялды,
Бұ не деген сұмдық деп қайран қалды.
—Ей, ата, елге қайтiп көрiнемiн,
Бұ сөздi қойыңыз,—деп айтып салды.
Ей, ата, мақұл емес бұл iсiңiз,
Мұнан өзге жоқ па едi жұмысыңыз.
Бекзадаға айтасыз не деп жауап,
Кетпей ме өзiңiздiң намысыңыз.
Балқыстың тыңдамады мына сөзiн,
Хирс, тамиғ басқан соң екi көзiн.
—Көп сөйлемей шапшаң бар!—дедi атасы,
Бәдбахттың атқаннан соң Құдай өзiн.

1740

Жылады мұны естiп Балқыс ғарiп,
«Келемiн жат үйге,—деп,—қайтiп барып?»
Бейшара қатты ұялды ел-жұртынан,
Жалынды «қой, ата!» деп қатты зар қып.
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—Шапшаң бар,— деп қызына ашуланды,
Өзi жаһiл болған соң көңiлi қанды.—
Көрмей келсең бауыздап өлтiрем,—деп,
Қасымның көшесiне әкеп салды.

1750

Не қылсын, жүре бердi қыз бейшара,
Атасы үкiм қылды жүзiқара.
Түнде келiп қақпаға есiк қақты,
—Кiмсiң?—деп жетiп келдi бiр жариа.
Балқыс айтты:—Iсiм бар байыңызда,
Тұрмаймын онан өзге жайыңызда.
Қасымға айтатұғын қажетiм бар,
Басшы болып жүрiңiз алдымызда.
Бұлай дегеш Балқысты ертiп жүрдi,
Қасым жомарт отырған үйге кiрдi.
Асыл шәлi бүркенген бiр сұлу қыз,
Қасым бұған қайран боп қарап тұрды.

1760

Тамаша қылды Қасым сұлу қызды,
Бiр кереует үстiне отырғызды.
«Өзi жас бұ сұлу қыз не мақсатқа,
Ойлады: iздеп түнде келдi бiздi?»
Сұрады Қасым қыздан:—Жөнiңдi айт?—деп,
Бар болса не қажетiң алып қайт,—деп.
Балқыс айтты:—Сiздердей жомарт ермен
Қылғалы келдiм,—дедi,—әңгiме-кеп.

1770

Бүркеншiгiн тастады, мұны айтып,
—Кетпеймiн,—дейдi,—үйiңнен қазiр қайтып.
Қасым жомарт қызметiн қыла бердi,
Неше түрлi тағамын әзiрлетiп.
Балқысты Қасым жомарт құрмет еттi,
Махаббат жамалына ғашық кеттi.
—Малы-басым һәммасы сiздiкi,—деп,
Балқыстың Қасым жомарт қолын тұтты.
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Балқыстың өзi бүгiн тәуекел едi,
Көңiлiне ұят пенен қорқу келдi.
Күйеуi Әлибекке не деймiн деп,
Түсi неше бұзылып жылай бердi.

1780

Қасым сонда ұялды Балқыс қыздан,
—Жылаған ұялдым, жаным, сiзден.
Жылауыңның мәнiсiн баян қылғын,
Бiр қате iс көрдiң бе, жаным, бiзден?
Балқыс айтты:—Естiдiм бұрын сенi,
Бiр бекке уағда қылған атам менi.
Намысымды жоюға қатты қорқам,
Неке қылар уақыты жақын едi.

1790

Мен мұнда өз еркiммен келгенiм жоқ,
Зорға келдiм, әйтеуiр өлгенiм жоқ.
«Өлтiремiн» деген соң жаннан қорықтым,
Көнбей-ақ тұрып едiм келмеймiн деп.
Сiздiң мүлiкте қазына бар,—дедi атам,
Сол қазынаны көрiп кел,—дедi атам.
Екi жақтан ұялдым бiрдей қорқып,
Ей, Қасым, көңлiмдегi осы қапам.
Мiнеки, Қасым менiң келген iсiм,
Намыс үшiн кетiп тұр есi-түсiм.
Күйеуiмнен қорыққаным болмаса егер,
Атамның бiтiрер ем бұ жұмысын.

1800

Әбiлқасым сөйледi сонда тұрып:
—Ғашық болдым, Балқысжан,сiздi көрiп.
Сiздiң бұл әдептi ойлауыңа,
Бек қатты сабыр қылдым разы болып.
Балқысжан, үйге келiп мейман болдың,
Көңiлiм сүйiнгендей жауап қылдың.
Сiзге мен қазынамды көрсетемiн,
Дүние, ахиретте қардаш болдың.
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1810

Жiберсе мұндай iске атаң сенiң,
Зәрредей қауiп қылма, ей, мейманым.
Түнде келдiм «тиер» деп ойламағын,
Күнәлi iстен тыйылған көңлiм менiң.
Қасымның бұ сөзiне қуанды бек,
Бiр асқан кiсi екен деп ақылы көп.
Балқысжан әдеппенен жауап бердi:
—Ахиреттiк қарындас боламын,—деп.
Тағамнан соң отырысты күлiп-ойнап,
Ғарiп қыз шүкiр қылды «иә, Құдайлап».
Патшаға қылған шарттың бәрiн айтып,
Балқыстың жетеледi көзiн байлап.

1820

Көзiн шештi сарайға кiргеннен соң,
«Мiне,—дедi,—қазынам, қарағын сен».
Алтын, күмiс, дүр, гауһар, жақұттарды
Балқыс қайран болады көргеннен соң.
Екi сурет тақытта жатыр едi,
Гауһар алқа қатында жатқан көрдi.
Үлкендiгi көгершiн тұқымындай,
Балқыс қатын мойнына қарай бердi.

1830

Балқыс көрдi не түрлi кереметтi,
«Қыздың көзi қызылда» деген қанi.
Жансыз қатын мойнынан шығарды да,
Балқыстың мойнына салды оны.
Жансыз тәннен алқаны алып бердi,
«Қалаған нәрсең бар ма тағы?»—дедi.
Асыл тастан азырақ тағы да алды,
Өзi көрiп жақтырған нәрселердi.
Қайтадан алып шықты таңнан бұрын,
—Атаңа айтқын,—дедi,—көрген сырың.
Күн шыққанша отырды Балқыс мұнда,
Қасымның көрiп кеттi барлық түрiн.
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1840

«Қызымды жақтырды ма көрiп Қасым,
Қызым жақса көрсетер қазынасын.»
Бұлай деп Абулфатах ой ойлайды:
«Бекер келсе қор болды менiң басым».
Мұны ойлап отырғанда Балқыс келдi,
Жауһар алқа мойнына салып келдi.
Атасының алдына қойып едi,
Абулфатах шаттанып қолына алды.

1850

—Қазынаны көрдiң бе, қызым?—дедi,
Қызы айтты:—Мен көрдiм өзiм,—дедi,—
Өз қолыммен қазынадан бұларды алдым,
Рас, ата, бұ айтқан сөзiм,—дедi.
Қазынаның Балқыс айтты қисапсызын,
Қасымның һәм мақтады һәр мiнездерiн.
Қазынаны Балқыс қыз көрсе дағы,
Жолының және айтты мағлұмсызын.
Жауһарлар әкелгенде бек сүйiндi,
Балқыс қыз алып келдi көп бұйымды.
Қызы ұят пердесiн жыртса дағы,
Жолын бiлмей келгенге көп күйiндi.

1860

Қылса да болмап едiм қызым парһиз,
Бекер кеттi-ау көре алмай намысымыз.
Абулфатах қайғырды өзi ұялып,
Жұрттан ұят болды-ау деп осы iсiмiз.
Дүниеде жаннан асқан Қасым жомарт,
Абулфатах қор болды хирс, нәмәрт.
Һарон Рашид патшадан сөз айтайын,
Құлақ салып тыңдаңыз, көп жамағат.

1870

Бағдатқа Һарон Рашид қайтып барды,
Көрген қызық қызметiн айтып барды.
Патшалық тақытына отырған соң,
Шақыртып уәзiрiн қасына алды.
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Уәзiрдi зынданнан алып келдi,
Ғарiп жаннан көңiлi қалып келдi.
«Тiк сөзiмнен зынданға салып едi,
Қаһары қатты патша, өлдiм»,—дедi.
Патша тұрып уәзiрге сәлем бердi:
—Бiр сөзiңнен мен көрдiм талай жердi.
Бейкүнә сiздi азапқа салыппын деп,
Кеш күнәм,—деп падиша ғұзыр қылды.

1880

Мен көрдiм бұ дүниеде көп адамды,
Бұ дүниеде көрмедiм ондай жанды.
Мал мен жанын мейманға пида қылған
Тең көрмеймiн Қасымға патша, ханды.
Падишадан кем емес салтанаты,
Қасым емес, хас патша—оның аты.
Маған өзi көп нәрсе инғам қылды,
Һеш ақылым жетпедi басым қатты.

1890

Уәзiрiм, кеш күнәһiм, разы бол,
Сiздiң сөзбен көрдiм мен бiрталай жол.
Оны мақтап дүниеде бiтiре алман,
Дүниеде шын жомартты көргенiм сол.
—Сен де разы бола гөр, тақсыр, маған,
Мен де разы болайын, тақсыр, саған.
Өз көзiңмен көрiпсiз оны, тақсыр,
Үйiңiзге келiпсiз есен-аман.
Патша айтты:—Көп инғам қылды маған,
Оларды көрсетейiн ендi саған.
Уәзiрдi өз қасына ертiп келiп,
Әкелгенiн көрсеттi бәрiн тамам.

1900

Уәзiр бәрiн аралап көрдi дейдi,
—Қасым маған осыны бердi,—дейдi.
Уәзiрiм, бiз Қасымға не беремiз,
Қасымдай мен көрмедiм ердi,—дейдi.
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Қасымға бiз де инғам қылалық та,
Қазынамнан бiр нәрсе лайықта.
—Оған лайық инғамды таптым, тақсыр,
Мұнан артық инғам жоқ халайықта.

1910

Ей, падиша, айтайын мен бiр кептi,
Патшалыққа ол Қасым өзi ептi.
Басыраның уәлиiн түсiрiңiз,
Онан артық инғам жоқ, сiрә, тiптi.
Падиша бұ кеңестi мақұл дедi,
—Уәзiрiм, бұ айтқаның ақыл,—дедi.
Хат жазып, мөһiр басып жiберелiк,
Қазыны, келсiн мұнда, шақыр,—дедi.
Хат жаздырып падиша мөһiр басты,
Падиша пәрмен қылса тоқтамас-ты.
«Өзiң түсiп Қасымға орның бер»,—деп,
Патша қылмақ Қасымды болды қасты.

1920

Бiр жасауыл хатты алып жүрiп кеттi,
Бес күнде Басыраға барып жеттi.
Хатты бердi ханына алып барып,
Халифаның жарлығын арди еттi.
Жарлығын халифаның оқып тұрды,
Бiр сұмдықтың болғанын ендi бiлдi.
Жасауылға ат пенен шапан берiп,
Жасауылды жөнелтiп жiбердi ендi.

1930

Хан сонда мұны естiп қапа болды,
Сарғайып зағыпырандай жүзi солды.
Халифаның жарлығын бұза алмайды,
Шарам не-дүр, һәр iстi Құдай салды.
Абулфатах сол уақта кiрiп келдi,
Алдында уәлисiнiң аттай желдi.
—Не болды сiзге, тақсыр, түсiң қашып,
Тiрлiкте билеушi едiң талай елдi?
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Уәзiрiнiң сөзiне жауап бердi:
—Халифадан хат бiлән кiсi келдi,
Хандығыңнан түс дағы Қасымға бер,
Халифа хан қылыпты Қасым ердi.

1940

Уәзiрiм, соған қапа болып тұрмын,
Хандығымнан мен түсiп өлiп тұрмын.
Хандығымнан айырылып қара болып,
Халифадан қорлықты көрiп тұрмын.
—Бұл iстi бiлдiрмеңiз тiрi жанға,
Басыра—кәпiр, орыс, мұсылманға.
Қасымды бiр айламен өлтiремiн,
Дүниеде бiлдiрмейiн тiрi жанға.

1950

—Олай қылсаң тiлегiң бердiм саған,
Бiр жақсылық қыла гөр, уәзiр, маған.
Бастан-аяқ берейiн алтын киiм,
Бiр амал қыла көршi, жаным, соған.
Қасым жаққа ол уәзiр жөнеп кеттi,
Айласы мол ол уәзiр тым-ақ ептi.
«Қонақпын» деп Қасымға барды жетiп,
Естiңiз уәзiрден қызық кептi.
Қонақ болып Қасымға қонды барып,
Атын ұстап кiргiздi үйге алып.
—Хош келiпсiз, мейманым, ғазизiм,—деп,
Төрiне отырғызды көрпе салып.

1960

Һәр түрлiден қонаққа ас жегiздi,
Үстiне әр түрлiден тон кигiздi.
Дұшпандықты ойына алып отыр,
Қасымға уәзiр залым у жегiздi.
—Қасымжан, бiр асаңыз, мiнеки ас,
Қасымға берген асы у аралас.
Бiр жұма есi кiрмей жатады екен,
Сондай уды берiптi ол мұндар қас.
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1970

Iсiп шықты үйiне Қасым батыр,
Өлген кiсi сияқты сұлап жатыр.
Тамам жұрт улап-шулап жыласады,
—Мейманға көргiзелiк, шапшаң шақыр.
Шақырған соң, ол уәзiр жетiп келдi,
—Жылама,—деп тоқтатты тамам елдi.
Мен азырақ тамырды бiлушi едiм деп,
Қасымның тамырын кеп ұстай алды.
Тамырын ұстап айтты:—Өткен екен,
Алладан тағдыр—ажал келген екен.
Өкпесi де соқпайды бейшараның,
Бiр сұмдық бұл байғұсқа болған екен.

1980

Бұл байғұс тағдыр жетiп өлiп қалды,
Мұндай iстi басына Құдай салды.
Тез арулап көмiңiз мұны жерге,
Жаназаға шақыртып тiрi жанды.
Жылап-еңiреп үй-iшi қалды бұлар,
Шын өлдi деп сендi ол бейшаралар.
Тез арулап кебiндеп, тамам жұртқа
«Жаназаға келсiн» деп бердi хабар.

1990

Жаназа оқып тамам жұрт көрге салды,
Көр iшiнде бейшара жатып қалды.
Бiр дұшпанның қас болған қастығымен,
Тастап кеттi артына мал мен жанды.
Мұны естiп уәзiрi ханға келдi,
Қасымға қылған iсiн баян қылды.
Хандығынан түсiрмей қойғанына,
Уәзiрiменен екеуi бек шаттанды.
Отырды бұл екеуi ойнап-күлiп,
Уәзiр қызмет қылады аттай желiп.
«Хан бола алмай Қасым ер өлдi ғой»,—деп,
Хат жазды халифаға сәлем қылып.
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2000

«Патшамның бұрмам пәрманына,
Ер Қасым жетпей кеттi арманына.
Қасым жомарт дүниеден көшiп кеттi,
Лаж не-дүр Алланың салғанына.
Бұйрық алып хат бiрлән келдi кiсi,
Қасымның артық едi мәртебесi.
Дүниеден сапар шектi Қасым жомарт,
Әй, тақсыр, мұндай болды Құдай iсi».

Мұны айтып хат жазды хан мен уәзiр,
Жiбермекке бiр кiсi қылды әзiр.
Бiрталай құлдық қылып тарту бiлән,
2010 «Тақсыр-ау, осы,—дедi,—бiзден мәзiр».
Бұларды алып бiр кiсi жүрдi дейдi,
Тартумен нама жазып бердi дейдi.
Алдынан бұ кiсiнiң уәзiр Жағыпар
Ұшырап жауап сұрап тұрды дейдi.
Уәзiр айтты:—Жөнiңдi айтшы маған,
Хат-хабар тасушы едiң бұл арадан?
—Ханымыз халифаға қағаз берген,
Жазған хатын апарам,—дедi,—соған.

2020

—Хатыңды бере тұршы, мен көрейiн,
Не деп жазған хат екен, мен бiлейiн.
Онан басқа сөзiңдi тағы да айт,
Жақсы жiгiт екенсiз, есiтейiн.
—Халифадан хат бiлән кiсi келген,
«Қасым жомарт уәли болсын» деген.
Бұ хабарды есiтiп тұрған шақта,
Ер Қасым сапар қылды бұ дүниеден.

Ол Қасым ажал жетiп өлдi,—дейдi,
Дәулетi ер Қасымның мол-ды,—дейдi.
Өлгенiн мағлұм қылып нама жазған,
2030 Халифаға апарам ендi,—дейдi.
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Уәзiр мұны есiтiп қайғы тартты,
Қапа боп жылап тұрды жаман қатты.
Бекер ендi не iске барамын деп,
Сол жерден уәзiр Жағыпар кейiн қайтты.
«Хан бол» деген қағазды жазған өзi,
Жас ағып қарап тұрды екi көзi.
Патшалықтың рәсiмiн үйретуге,
Осы екен бұл Жағыпардың шыққан кезi.

2040

Сол жерде естiген соң қайтты дейдi,
Өкiнiп атының басын тартты дейдi.
Халифаға келдi де уәзiр Жағыпар,
«Қасым ер өлiптi» деп айтты дейдi.
Халифа хатты көрдi қолына алып,
Есiтiп iшi кеттi оттай жанып.
«Өлдi Қасым ер » деп естiген соң,
Падиша тақытынан түстi талып.

2050

Хакимдер тез тұрғызды дәру қылып,
Патша басын көтердi қайран болып.
Көзiнен жасы ағып, «уа, дариға» деп,
Көңiлiн тыйып отырды ақылы келiп.
Хатты тағы оқыды көзi жайнап,
Ашуы халифаның келдi қайнап.
«Бiр хикмет бұл арада бар шығар»,—деп,
Уәзiрден басқа жұртты шықты айдап.
Екеуi оңаша үйде қалды жалғыз,
Қасымның өлгенiнде бар шығар сөз.
«Қас едi уәзiрi мен хан екеуi,
Түбiнде хақиқатын есiтермiз».

2060

—Уәлисi бiздiң хатты көрген шығар,
Залымдықпен хасад қып жүрген шығар.
Уәлисi уәзiрiмен дұшпан едi,
Екеуiнiң қасадымен өлген шығар.
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Жағыпар айтты:—Рас шығар осы сөзiң,
Бiр iстi естiп едiм менiң өзiм.
Менiң айтқан сөзiмдi қабыл көрсең,
Екеуiн алып келсем сiзге өзiм.

2070

Уәзiр сөзiн халифа мақұл көрдi,
Уәзiрге бес жүз әскер қосып бердi.
Хан мен уәзiр екеуiн ап келмекке,
Уәзiр Жағыпар бас болып iздеп жүрдi.
Ол уәзiр Басыраға жүрiп кеттi,
Хан, уәзiрдi ап келмекке ниет еттi.
Уәзiр Жағыпар аттанып бара тұрсын,
Ер Қасымнан сөйлелiк ендi кептi.
		
***
Сағана сарай қылған көрiн оның,
Құдай аман сақтаған жанын оның.
Қырық қарақшы жол түсiп керуен тiлеп,
Жиып айдап келiптi барлық малын.

2080

Малын алып қарақшы жөнеп кеттi,
Сол моланың түбiне келiп жеттi.
«Бұ малдарды қай жерде бөлемiз?»—деп,
Жиылып сол молада кеңес еттi.
—Шам жағып бұ күмбезде болсақ неттi,
Кiсi көрмес жер екен өзi ептi.
Шам алып күмбезге кiрген екен,
Қасымнан есiтiңiз қызық кептi.

2090

Сол жерде Қасым жатып есi кiрдi,
Кебiнiнi сүйретiп түрегелдi.
Қырық қарақшы сол жерде қайран қалып,
Түрегелген Қасымды бәрi көрдi.
Сол жерде ол Қасымнан жауап сұрды,
Ер Қасым жiгiттерге сәлем бердi.
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Кебiнiн үстiндегi жұлып алып,
Қасымның қырық кiсiнi көзi көрдi.
Қырық кiсi қарап тұрды аң-таң қалып,
Кейбiрi қорыққанынан талып қалып.
—Өлген кiсi, тiрiлiп түрегелдiң,
Өлгеннен соң тiрiлдiң, жаным, нағып?

2100

—Сiрә, мен тағдыр жетiп өлгенiм жоқ,
У берiптi бiр қонақ, бiлгенiм жоқ.
У бергенiн қонақтың бiлген болсам,
Ол асты iшпес едiм, дүние боқ.
Жата-жата өзiме есiм кiрдi,
«Ал, құлым» деп, Құдайым медет бердi.
Қанша от, тататын дәм, қанша су бар,
Сiздердi патша Құдай кез келтiрдi.

2110

Менi жолдас қылыңдар қасыңызға,
Құдайым қуат бергей басыңызға.
Бiр өлiмнен құтылдым Құдай оңдап,
Ұзақ ғұмыр бер, Алла, басымызға.
Құдайым ерге берсiн таудай талап,
Қырық кiсiнi мен тұрмын мыңға балап.
Менi осы өлiмнен құтқарсаңдар,
Не алсаң да беремiн менен қалап.
Қырық жiгiт оны алып жүрмек болды,
Алланың не салғанын көрмек болды.
Осы өлiмнен құтқарса бұ байғұсты,
Не тiлегi болса да бермек болды.

2120

Қырық жiгiт бұ Қасымды алып кеттi,
Бiр үлкен тау бар екен оған жеттi.
Бiр тынығып бұ жерде алалық деп,
Сол тауда бiр-екi күн сабыр еттi.
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Алты күнде уәзiрi көрге келдi,
Уәзiр шiркiн Қасымға қастық қылды.
Өлтiрейiн деп келсе, ол Қасым жоқ,
Қайтып келiп iздедi тамам елдi.

2130

Көр алдында қырық аттың iзi жатыр,
Не дерiнi бiлмейдi уәзiр батыр.
«Осылармен тiрiлiп кеткен шығар,
Қай жаққа кеттi екен?» деп iздедi ақыр.
Сол iздi көрдi дағы қайтып келдi,
Әңгiмесiн патшаға айтып келдi.
—Тiрiлiп ол көрiнен кеткен екен,
Ұстамасақ бүлдiрер тамам елдi.
Атқа мiнiп Қасымды қуалық бiз,
Бiрге мiнiп қуыңыз, ей, тақсыр, сiз.
Осыдан қолға түспей, кетiп қалса,
Жаныңыздан, ей, тақсыр, күдерiңдi үз.

2140

Хан сонда мың кiсiмен iздеп кеттi,
Үш күннен соң ол тауға барып жеттi.
Шұңқыр қоймай, тiнтiңiз саяның бәрiн,
Осы тауда жатпасын бұлар,—дептi.
Жетiп келсе, бiр сайда бәрi жатыр,
Iшiнде бiрге жатыр Қасым батыр.
Қырық кiсiмен Қасымды ұстап алып,
Шаһарға патша, уәзiр келе жатыр.

2150

—Бiр арыз айта келдiм, тақсыр, сiзге,
Тiлегiмдi бере көр, тақсыр, бiзге.
Қасымды тамам жұрттың бәрi таныр,
Ұят болып жүрмесiн өзiңiзге.
Ей, тақсыр, Қасымды мен әкетейiн,
Ендi өлтiрмей қоймасқа серт етейiн.
Бақ-шарбаққа Қасымды алып барып,
Кiсi көрмес бiр жерге жөнелтейiн.
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Қырық жiгiттi, ей, тақсыр, сен байлап ал,
Алып барып оларды зынданға сал.
Қасымды бiз көрдiк деп жанға айтпасын,
Жiгiттердiң аузына тыю сал.

2160

«Құп болар» деп Қасымды алып кеттi,
Бiр заманда шарбаққа барып жеттi.
Бақ-шарбақта бар екен терең құдық,
Сол құдыққа салмаққа апарыпты.
Тоғыз құлаш бiр құдық һеш суы жоқ,
Құдыққа салар болды, дүние боқ.
«Бұ құдықта мен ендi өлемiн»,—деп,
Қасымның шыбын жаннан үмiтi жоқ.

2170

Бар екен уәзiр ұғлы бақ-шарбақта,
Жетiп келдi атасын көрген шақта.
Екеулеп ол құдыққа тастадылар,
Қасым айтты: «Құдай-а, өзiң сақта!»
Қасым байғұс құдыққа түсiп кеттi,
Бiр заманда түбiне барып жеттi.
Құдай өзi сақтаса һеш пәле жоқ,
Сүйегi күл-күл болып өлсе неттi.
Баласына бұйырды тас таста деп,
Қас сағынған кiсiге бола ма еп.
Таспен көмiп тастады бұ зынданға,
Дүниеге ендi Қасым шықпасын деп.

2180

Ол Қасым тас тиер деп қорғанады,
Үңгiр қазып жатарға ой қылады.
Құдықтың кемерiнде бiр тас жатыр,
Ол тастың төңiрегiн тырналайды.
Тырнай-тырнай ол тасты қопарады,
Ол тастың орынынан су шығады.
Бейне дария суындай тасып кетiп,
Қасымды жоғарыға шығарады.
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2190

Су шығып тас орнынан тасып кеттi,
Құдықтың аузына Қасым шықты.
Су көтерiп аузына келгеннен соң,
«Иә, Ахад» деп құдықтан шыға кептi.
Қасым шықса ұйықтап бала жатыр,
Тасты тастап ұйықтапты бала кәпiр.
Таспен ұрып баланы өлтiрдi де,
Құдыққа салып кеттi Қасым батыр.
Баланы өлтiрдi де қашып кеттi,
Бiр бұлақтың басына келiп жеттi.
Бiрталай керуен келдi ол бұлаққа,
«Бұл керуенге тiлдессем қайтер?»—дептi.

2200

Керуен жаққа ол Қасым бiр-бiр басты,
Керуен де ол бұлаққа жақындасты.
Алдында келе жатқан керуенбасы
Келдi де, ол Қасыммен амандасты.
—Жаяу жүрген бейшарасың неткен жан,
Жөнiңдi айта көршi, жарқын, маған.
Бейне азап көргендей түсiң қашып,
Не болды мұнша жүдеп, жаным, саған?

2210

—Мен бiр жүрген бейшара ғарiп құлың,
Кедейлiктен көңiлiмде бар-ды мұңым.
Мен бiр байға қызметкер болар едiм,
Жүрер ме едiм мен жаяу болса пұлым.
—Олай болса қызметкер болшы маған,
Жүремiсiң бес тiлла берсем саған.
Өзiң жақсы мүләйiм көрiнесiң,
Қызмет қылсаң бiр жылға есен-аман.
Бес тiллаға ол Қасым жүрмек болды,
Һәрне ойлап көңiлiне қайғы толды.
Һәр сөйлеген сөздерi балдан тәттi,
Қызмет қыла бiледi һәрбiр жолды.
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2220

Жүрсе-тұрса бiледi бiр-бiр жолды,
Қызметiне ол байдың көңiлi толды.
Қызметкерге жарымай жүрген екен,
Сол Қасымды алды да жолы болды.
Қасымды алып ол керуен жөнеп кеттi,
Һәрне қылса Қасымның қолы ептi.
Бiр күннен соң ол керуен көшiп келiп,
Бiр бақ-шарбақ жанына келiп жеттi.

2230

Қасымменен қас ханның шарбағы екен,
Ол шарбақты хан қызы қылған мекен.
Алыс көшiп талықсып сол керуен,
Ол шарбақтың тұсына қонған екен.
Ол шарбақта бар екен ханның қызы,
Қапалықтан дерттi екен оның өзi.
Бақ-шарбақта сейiл қып жүрсе ол қыз,
Қонып жатқан керуенге түстi көзi.
—Бiреуiң сол керуенге барып келшi,
Асыл бұйым бар болса алып келшi.
Бастан-аяқ аралап сол керуендi,
Қандай адам бар екен, бiлiп келшi.

2240

Айтқан соң бiр-екi қыз жүрiп кеттi,
Бiр уақта керуенге барып жеттi.
—Асыл бұйым ханшамыз алмақ едi,
Сiздерде асыл киiм бар ма?—дептi.
—Бiзде бар гауһар, жақұт, не асыл тас,
Маңлұқ, торғын, қазына тон аралас.
Жаратқанын пұл берiп ала берсiн,
Ханшаға сәлем де, алдияр бас!

2250

«Бағасын кiм бiледi асыл тасты,
Қайсыңыз барасыз?»—деп көп қарасты.–
Бiр бiлсе, Қасым бiлер бұл бағасын,
«Барғын» деп Қасымға бай ақылдасты.
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Бұйрық қылсаң барайын оған дептi,
Мал бағасын бiледi өзi ептi.
Қасымды өзгесiнен ептi көрiп,
Қасым барып саудалап келсiн дептi.
Қасым бұлды арқалап жүрiп кеттi,
Бақта отырған ханшаға барып жеттi.
Бұлды арқалап алдына келiп едi,
Қасымды көрiп ханшаның есi кеттi.

2260

Көргеннен соң Қасымға болды ғашық,
Қасына жетiп келдi бiр-бiр басып.
Алдына жетiп келiп қолын ұстап,
Ханыша Қасыммен тұр жауаптасып.
Ханыша ашып көрдi бұлдың бәрiн,
Аралап көрген болды бұйымдарын.
Бұйым алмақ есiнен шығып кеттi,
Бiлмей тұр сол Қасымға не қыларын.

2270

Қасымдай жiгiт болмас қыз қылықты,
Өзi сұлу ол Қасым, сөзге ептi.
Қасымнан һеш айырмас екi көзiн,
—Сiз не қылған жiгiтсiз, жаным?—дептi.
—Мен өзiм бұ керуеннiң қызметкерi,
Келмейдi керуенбасы, өзi кәрi.
Менен артық болмаған соң өзге жiгiт,
«Барып сатып кел»,—дедi баршалары.
—Келмейдi керуенбасы болса кәрi,
Бiреудiң сен болсаң да қызметкерi,
Һеш армансыз дүниеден өтер едi,
Сендей болса һәр қыздың алған жары.

2280

Мен жiбермен, бiреуге ұл болсаң да,
Егер де сатып алған құл болсаң да.
Сiрә, сенен айрылман, қалқа жарым,
Сiз осында тұрасыз не болсаң да.
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—Ай жүздi, шырын сөздi, асыл тасым,
Менi бекер алып қалма, замандасым!
Сiзге қарсы сөйлеуге халiм бар ма,
Керек болса кесiңiз менiң басым.

2290

—Өзiң көркем жiгiтсiз, қасың қара,
Ақ бетiңнен сүйдiршi бiрер пара.
Ендi сiзден айрылсам өлемiн ғой,
Ғашық болған жүзiңе мен бейшара.
—Кедей жүрген дүниеде мен бейшара,
Маған ғашық сен болсаң, не-дүр шара?
Бiр патшаның баласы айттырып алар,
Бiразырақ сабырлық қылып қара.
—Жүзiңдi көргеннен соң болдым ғашық,
Жүре алман ғашықтықпен қадам басып.
Дертiне ғашықтықтың шыдай алмай,
Iшiм толып өлермiн жанталасып.

2300

—Патшазада ақсүйек мен емеспiн,
Сенi алуға, ханыша, тең емеспiн.
Азар болса кедей жасып жүрген,
Ақылым һеш адамнан кем емеспiн.
—Һеш патшадан сенi мен кем көрмеймiн,
Патшаларға сенi мен тең көрмеймiн.
Не болса да, ей, жiгiт, жанымда тұр,
Мен сенi керуенге жiбермеймiн.

2310

—Жiбермесең не лаж болар маған,
Ұят келiп жүрмесiн, қалқам, саған.
Қолымнан бар бұйымын тапсырайын,
Амандасып келейiн барып оған.
—Пәруана боп тұрамын мен басыңнан,
Жiбермеймiн сенi мен өз қасымнан.
Бұйым үшiн уайым жеме, қалқам,
Бұйымды жiберемiн жолдасымнан.
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—Жiберiңiз, жолдасқа мен кетейiн,
Қайтып сiзге келуге серт етейiн.
Амандасып келейiн ризаласып,
Керуендi өз қолымнан жөнелтейiн.

2320

—Жiбермеймiн, қылсаң да он қайта серт,
Болады сiз келгенше бiр үлкен дерт.
Болмай-ақ кетемiсiң, қалқа, жарым,
Менi сен қылышпенен өлтiрiп кет.
Қыз көрiп ғашық болды қызыл жүзiн,
Қасым да қимай отыр қыздың сөзiн.
Бiр қыздан бұйымдарын жiбердi де,
Тоқтатып алып қалды мұнда өзiн.

2330

Тұрды да қыз Қасымға құлдық қылды,
Бiр қызбен жөнелтедi келген бұлды.
Алуа, шекер, шай, палау, ет келтiрiп,
Алдында ол Қасымның ойнап-күлдi.
Қыз күлсе де, күлмейдi Қасым жiгiт,
Қыздан, сiрә, һеш уақта қылмас үмiт.
Бетiн сүйiп, мойнына асылса да,
Үйден қашып кетедi тысқа шығып.
—Айналайын мен сенiң келбетiңнен,
Бiр сүйдiрiп қауышсаң ақ бетiңнен.
Аманатың сақтаулы өзiмде тұр,
Оны алып, сен құтқар бұ дертiмнен.

2340

Қыз бен жiгiт екеуi ақылдасты,
Ақылдасып екеуi жақындасты.
Әкесiнiң қысасын қайырмаққа,
Лақтай бақыртып бiр-ақ басты.
Бұл Қасым жiгiт десең жiгiт сынды,
Бойын алғаш ол қыздың көңiлi тынды.
Неше түрлi тамаша қызықпенен
Екеуi ғишрат қылып жүредi ендi.
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2350

Керуенбасыға тапсырды қыздар бұлын,
—Қайда,—дедi,—жiберген менiң ұғлым?
Қыздар айтты:—Ханыша алып қалды,
Басшы қып тапсырам деп барлық бұлын.
Шама жоқ ол жiгiттi жоқтайтұғын,
Ашу қылып ханшаны боқтайтұғын.
Жүгiн артып керуендер жөнеп кеттi,
Лаж жоқ Қасым үшiн тоқтайтұғын.
Ертеде—ойын-тамаша, кеште—ойын,
Түн болғанда жатқаны—жылы қойын.
Iшкенi—арақ-шарап, ойын-күлкi,
Қасымның қызметiне қойды мойын.

2360

Ғейiш-ғишрат қылдылар күндiз-кеше,
Күн өттi бұ арада әлденеше.
Қасымға қыз болады бек мейiрбан,
Жанын пида қылады Қасым десе.
Уәзiрден бiз айталық аз ғана сөз,
Сөзiме құлақ салып есiтiңiз.
Уәзiрдiң соры қайнап ұғлын көрсiн,
Қызықта жата тұрсын Қасым мен қыз.

2370

		
***
Уәзiр келдi құдыққа ұйықтап тұрып,
Жылады өлiп қалған ұғлын көрiп.
Су толған аузы бiлән ол құдықта,
Көредi өлтiргенiн ұрып-ұрып.
Ол баласын құдықтан тартып алды,
Алланың құдiретiне қайран қалды.
Баласын тез жуып көрге көмiп,
Айтайын деп патшаға қайта салды.
Атқа мiнiп патшаға жүрiп кеттi,
Аз заманда патшаға барып жеттi.
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—Тағы айырылдық, әй, тақсыр, ол Қасымнан,
Екеуiмiздi Құдайым ұрды,—дептi.

2380

Iздеп тауып келелiк елде болса,
Өзiмiз тауып алар жерде болса.
Бiр бүлiк салар бiзге осы Қасым,
Таптырмай бұ дүниеде тiрi жүрсе.
Мың кiсi атқа мiнiп жүрiп кеттi,
Тау-тасты қоймай оны iздетiптi.
Сол жүргенде мың кiсi бiр ай жүрдi,
Таба алмай ол Қасымды есi кеттi.

2390

Таба алмай бiр айдан соң қайтып келдi,
Таппадық деп падишаға айтып келдi.
—Қайталық елiмiзге, тақсыр ханым,
Аралап әбден болдық тамам елдi.
—Бұл Қасым пәле болды ендi бiзге,
Сiздер тарқап кетiңiз елiңiзге.
Бақ сарайда бiр қызым ауру едi,
Амандасып келейiн барып қызға.
Жалғыз кеттi падиша бақ-шарбаққа,
Қызының көңiлiн барып сұрамаққа.
Анадайдан ол қыздар көрiп тұтып,
Қарсы шықты патшаны көрген шақта.

2400

Қызы менен әкесi амандасты,
Амандасып сөздерiн тамамдасты.
Қараса, қызы тәуiр болған екен,
Жазылғанын көрген соң көңiлi тасты.
—Шырағым, оңалдың ба тәуiр болып,
Жүрмiсiң көңiлiң шат ойнап-күлiп.
Әдейi сенiң үшiн келiп едiм,
Кетейiн деп мен келдiм халiң бiлiп.
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2410

—Шүкiр Алла, тәуiрмiн, көңiлiм жай,
Iшкенiм күндiз-түнi қант пенен шай.
Кеселiмнен жазылдым осы күнде,
Мұнда тұрып қайтамын ендi бiр ай.
Әкесiне жегiздi түрлi асын,
Амандығын сұрады мал мен басын.
—Әке, сiз рұқсат берсең, қайтар едiм,
Ұйқым келiп ауырды тағы басым.
Әкесi рұқсат бердi көңiлi ерiп,
Төсегiн әкесiнiң салып берiп,
Әкесiнiң рұқсатын алғаннан соң,
Өзiнiң ордасына келдi кiрiп.

2420

Ханыша қайтып келдi ордасына,
Қасым айтты:—Кел, отыр өз қасыма.
Сен кеткелi бiрталай заман болды,
Ынтызар болып тұрмын дәл басыңа.
Қасым сонда тұрды да намаз қылды,
Қызын және көргелi патша келдi.
Терезеден хан кел������������
i�����������
п сығаласа,
Намаз қылған Қасымды көз��������
i�������
көрд��
i�.

2430

Намазын оқып тұрды Қасым батыр,
Сығалап көрiп тұрды патша уа ақыр.
«Iздеп жүрген дұшпаным мұнда екен»,—деп,
Ойына талай ойды алып жатыр.
«Мұны кiрiп ұстасам қашып кетер,
Жазаласам өзiмдi тек өлтiрер.
Құлып салып кетейiн есiгiне,
Жiберсем жасауылдар ұстап келер.
Ұстатып бұл Қасымды өлтiрейiн,
Үкiмiмдi жерiне келтiрейiн.
Шапшаң барып, жiберiп палуандар,
Өлтiрiп көз көрмеске жiберейiн».
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2440

Есiгiне құлыбын салып кеттi,
Шапқылатып шаһарға барып жеттi.
Күзетшi кемпiр мұның бәрiн бiлiп,
—Сiздердi хан көрдi,—деп хабар еттi.
С��������������������������������
i�������������������������������
здерд��������������������������
i�������������������������
патша көр��������������
i�������������
п үйге кетт��
i�,
К�����������������������������������
i����������������������������������
д���������������������������������
i��������������������������������
рмей қайтып келер с�������������
i������������
зге де енд��
i�.
Терезен����������������������
i���������������������
бұз дағы далаға шық,
Қашпасақ б������������������������
i�����������������������
з көрерм���������������
i��������������
з үлкен кепт��
i�.

2450

Үшеум������������������������
i�����������������������
зд���������������������
i��������������������
өлт����������������
i���������������
рер ұстап алып,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р жерге б�����������������������
i����������������������
з жетел���������������
i��������������
к қашып барып.
Өлт����������������������������
i���������������������������
рмес деп ойлама қызды дағы,
Б������������������������������
i�����������������������������
здерд������������������������
i�����������������������
өлт�������������������
i������������������
рмег��������������
i�������������
тым-ақ анық.
Хан көрд��������������������������
i�������������������������
дегеннен соң ес���������
i��������
кеткен,
Жалғыз жаным қалса деп үм���������
i��������
т еткен.
Аялдаса хан кел���������������
i��������������
п ұстайды деп,
Һеш нәрсе ала алмастан қашып кеткен.
Әйнект�������������������������
i������������������������
бұзды дағы қашып кетт��
i�,
Он күн, он түн жол жүр���������������
i��������������
п тауға жетт��
i�.
Тау i�����������������������������
������������������������������
ш����������������������������
i���������������������������
нде бар екен б�������������
i������������
р жалғыз үй,
Ол үйге бұл үшеу��������������
i�������������
қонам депт��
i�.

2460

Б����������������������������������
i���������������������������������
р кемп���������������������������
i��������������������������
р бар екен, қон деп айтты,
Бұйрықты кемп����������������������
i���������������������
р берген дәм���������
i��������
н татты.
Үшеу��������������������������
i�������������������������
төсек салып жатып қалды,
Шаршапты бейшаралар жаман қатты.
—Б������������������������������������
i�����������������������������������
здерд������������������������������
i�����������������������������
қонақ қылдың, кемп����������
i���������
р��������
i�������
м,—дер,
Бұл таулар не деген тау, не деген жер?
Бұл жерде қандай шаһар, қай патша бар,
Кемп�������������������������������
i������������������������������
р шеше, б���������������������
i��������������������
здерге жауабың бер?!

2470

—Бұл жерде б�������������������������
i������������������������
р шаһар бар Бағдат атты,
Патшасы Һарон Рашид салтанатты.
Ег�����������������������������
i����������������������������
н, тары—анлары болады арзан,
Барғандар пайда табар жаман қатты.
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Б��������������������������������
i�������������������������������
р арқа отын б������������������
i�����������������
рталай ұн болады,
Сатып алсаң ек����������������
i���������������
пұт ұн болады.
Жаяуға ат, жарлыға тамақ болар,
Сол шаһарға барғаның жөн болады.
Ол жерден бұл үш пақыр жүр���������
i��������
п кетт��
i�,
Ек�����������������������������
i����������������������������
күнде Бағдатқа барып жетт��
i�.
Жақын жерде бар екен б������������
i�����������
раз қыстақ,
Бұл жартаста жаталық б������������
i�����������
здер депт��
i�.

2480

Һешк������������������������������
i�����������������������������
мге көрсетпейд���������������
i��������������
қыздың жүз���
i��
н,
Пайда қып асырады өз�������
i������
-өз���
i��
н.
Жартаста бұл үшеу��������������
i�������������
жата тұрсын,
Сөйлел��������������������������
i�������������������������
к қыз әкес���������������
i��������������
ханның сөз���
i��
н.
Хан жүр������������������������
i�����������������������
п Басыраға барды жет���
i��
п,
Мың к�����������������������������
i����������������������������
с���������������������������
i��������������������������
н�������������������������
i������������������������
аттандырды жарлық ет���
i��
п.
«Ұстап алып мұндарды өлт�������
i������
рел���
i��
к,
Сыртынан кет���������������������
i��������������������
п ед����������������
i���������������
м тас бек������
i�����
т����
i���
п».

2490

Келселер бау-шарбаққа Қасым, қыз жоқ,
Кемп������������������������������
i�����������������������������
р де б�����������������������
i����������������������
рге кеткен, дүние боқ.
Тау-тастан i�����������������������
������������������������
здеп-������������������
i�����������������
здеп таба алмады,
Һеш хабарын б���������������������
i��������������������
лмейд���������������
i��������������
, көрген������
i�����
жоқ.
Таба алмай мың к�������������������
i������������������
с�����������������
i����������������
лер елге қайтты,
Таба алмай ол Қасымды басы қатты.
«Б������������������������������������
i�����������������������������������
р сұмдық енд�����������������������
i����������������������
б��������������������
i�������������������
зге болды ғой»,—деп
Патшаменен ол уәз���������������
i��������������
р көп жылапты.
Таба алмай i�����������������������
������������������������
здеп-������������������
i�����������������
здеп жата тұрсын,
Әуре болып бастары қата тұрсын.
Ер Қасым отын алып Бағдат барып,
Отынын ол базарда сата тұрсын.

2500

Қасым барып даладан отын алды,
Кемп��������������������������������
i�������������������������������
р мен қыз жартаста жатып қалды.
Шаршап терлеп базарға барғаннан соң,
Отынын Қасым байғұс жерге салды.
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Отынын ол базарға салады екен,
Пұлына ек��������������������
i�������������������
пұт ұн алады екен.
Жарымын өздер����������������
i���������������
не ауқат қылып,
Жарымын «риза-и Ахад» қылады екен.

2510

«Өз���
i��
м i��������������������������
���������������������������
ш�������������������������
i������������������������
п тамаққа тоймайын,—деп,
Әйтеу���������������������������
i��������������������������
р кәс���������������������
i��������������������
б�������������������
i������������������
мд����������������
i���������������
жоймайын,—деп.
Жаныма ахиретте пайда болар,
Жомарттық әдет��������������������
i�������������������
мд�����������������
i����������������
қоймайын»,—деп.
Жаяулап отын сатып қылдым кәс���
i��
п,
Құдай-а, халалдықтан берг���������
i��������
н нәс���
i��
п.
Отынға арқа сүйеп ой ойлайды,
«Алланың жазғанына шарам неш����
i���
к?»
«Байлық кет�������������������������
i������������������������
п бейшара болды б�������
i������
р құл,
Отын сатпай табылмас б��������������
i�������������
р жалғыз пұл.
Неше өл�����������������������������
i����������������������������
мнен құтылдың, байғұс Қасым,
Жаныңның қалғанына шүк����������
i���������
рл�������
i������
к қыл.

2520

Отын алып келген���������������
i��������������
б������������
i�����������
рталай жер,
Жаяу жүр����������������������
i���������������������
п арқадан ағыпты тер.
Дәулет��������������������������
i�������������������������
ң Құдай оңдап тағы келер,
Жарымын тапқаныңның қайырға бер».
Отырды осылайша қиял ойлап,
Қарайды жан-жағына бойлап-бойлап.
Басырада өз�����������������
i����������������
ме қонақ болған,
Кез қылғай сол к������������������
i�����������������
с����������������
i���������������
н��������������
i�������������
Құдай айдап.

2530

Отынын жерге қойып отыр нағып,
Ән салған қыз әйнектен көрд��������
i�������
бағып.
Осы отырған Қасымның тап өз������
i�����
деп,
Көз����������������������������
i���������������������������
нен кетт�������������������
i������������������
жасы тыймай ағып.
Ол жарианы таныды Қасым көр���
i��
п,
Патшаның сарайына келд��������
i�������
жүр���
i��
п.
«Мейманға инғам қылған жариам ба?»—деп,
Қасым сонда қарады тоқтап тұрып.

қисса қасым жомарт

Үйден шығып Қасымға ол қыз келд��
i�,
Көрген соң б����������������������
i���������������������
р��������������������
i�������������������
н-б����������������
i���������������
р��������������
i�������������
таныды енд��
i�.
Қасымды анық өз��������������
i�������������
таныған соң,
Жығылып аяғына басын қойды.

2540

—Тұр,—дед���������������������������
i��������������������������
Қасым қызға,—көтер басың,
Сен патшаның сарайында нағып жүрс���
i��
ң?
Шыдамай б����������������������
i���������������������
р��������������������
i�������������������
н-б����������������
i���������������
р��������������
i�������������
таныған соң,
Көз��������������������������
i�������������������������
н������������������������
i�����������������������
ң екеу�����������������
i����������������
де төкт��������
i�������
жасын.
—Көргел���������������������������
i��������������������������
барған екен патша с�����
i����
зд��
i�,
Жомарт деп ест������������������
i�����������������
ген соң өз�������
i������
ң�����
i����
зд��
i�.
Сырын айтпай мейман боп қонғаннан соң,
Хадие қылып ед���������������
i��������������
ң сонда б�����
i����
зд��
i�.

2550

Жақсы көр�������������������������
i������������������������
п падиша кеткен қайтып,
«Хан болсын» деген с������������������
i�����������������
зд���������������
i��������������
бұйрық айтып.
Өлд�������������������������������
i������������������������������
деп с������������������������
i�����������������������
зд���������������������
i��������������������
патша ест���������
i��������
ген соң,
Жаман қатты қайғырды қапа тартып.
Мен бұ жерде алданып тұрмайын көп,
С�����������������������������������
i����������������������������������
зд��������������������������������
i�������������������������������
патшаға айтайын т�������������
i������������
р�����������
i����������
екен деп.
С��������������������������������
i�������������������������������
зд�����������������������������
i����������������������������
ң т�������������������������
i������������������������
р�����������������������
i����������������������
екен�����������������
i����������������
ңд��������������
i�������������
патша б�����
i����
лсе,
Жаман қатты шаттанып, қуанар бек.
Жүг�������������������������������
i������������������������������
р�����������������������������
i����������������������������
п барып ханымға хабар берд��
i�:
—Жүр�����������������������������
i����������������������������
п көрш����������������������
i���������������������
, таныдым Қасым ерд��
i�.
Өлд�������������������������������
i������������������������������
деген Қасым ер м�������������
i������������
не тұр,—деп,
Өк�����������������������������������
i����������������������������������
р���������������������������������
i��������������������������������
п-өк����������������������������
i���������������������������
р��������������������������
i�������������������������
п қыз байғұс жылай берд��
i�.

2560

Ханымменен екеу���������������
i��������������
қарап тұрған,
Қасымға бұл екеу���������������
i��������������
мойын бұрған.
Патша артынан бұларға жет���������
i��������
п кел���
i��
п,
—К�����������������������������������
i����������������������������������
мге қарап тұрсыз?—дер Құдай ұрған.
Патшаға құлдық қылды сонда бұ қыз:
—Б���������������������������������
i��������������������������������
здер қарап Қасымды танып тұрмыз.
Өлген Қасым дәл бүг�������������
i������������
н т���������
i��������
р�������
i������
л�����
i����
пт��
i�,
Сол ма екен деп көң�����������������
i����������������
лге алып тұрмыз.
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2570

—Қане?—деп ол падиша көз���������
i��������
н салды,
Көрд���������������������������
i��������������������������
де ол Қасымды тани қалды.
Мен көрген Қасым жомарт осы ғой деп,
Шақырып б�����������������������
i����������������������
р уәз�����������������
i����������������
рд��������������
i�������������
қасына алды.
Б���������������������������������
i��������������������������������
р жасауыл барды дағы алып келд��
i�,
Жет������������������������������
i�����������������������������
п кел������������������������
i�����������������������
п ол Қасым сәлем берд��
i�.
Падиша түрегел��������������
i�������������
п құшақтасып,
Өз������������������������������
i�����������������������������
сөзге келместен жылай берд��
i�.
Падишамен көр����������������
i���������������
ст�������������
i������������
құшақтасып,
Көң�����������������������������
i����������������������������
л���������������������������
i��������������������������
ер Қасымның қалған жасып.
«Өлд��������������������������������
i�������������������������������
деген Қасым ер сенб�����������
i����������
с���������
i��������
ң?»—деп,
Падиша көр����������������
i���������������
сед������������
i�����������
амандасып.

2580

Сонда Қасым таниды падишасын,
Өз����������������������������
i���������������������������
не қонақ болған замандасын.
Анықтап падишаны таныған соң,
Жығылып аяғына қойды басын.
Патша айтты:—Һәрне i���������������
����������������
с б������������
i�����������
р Құдайдан,
Басың көтер, сөйлег���������������
i��������������
л хал���������
i��������
-жайдан.
Өлд������������������������������
i�����������������������������
деп, Қасым, сен�������������
i������������
ест��������
i�������
ген ем,
Мағынасын айт, т���������������������
i��������������������
р�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
п келд����������
i���������
ң қайдан?

2590

Патша айтты:—Сөйлеш����������������
i���������������
, Қасым, сырың,
Дүниеде сайыпқыран жомарт ер���
i��
м.
Саған жетер дәулетт��������������
i�������������
жан жоқ ед��
i�,
Нағып тастап жүрс������������������
i�����������������
ң����������������
i���������������
з қазына жер���
i��
ң?
Мен саған Басырада қонақ болдым,
Алдымда қызмет қылып аттай желд���
i��
ң.
Қанша көп зияпаттап икрам б������
i�����
рлән,
Қисапсыз көп малдарды инғам қылдың.
Қасым ер��������������������������
i�������������������������
м, бұ күйге түст���������
i��������
ң нағып?
Қазынаңды көр�����������������
i����������������
п ем таңғажайып.
Сонша мал-мүлк�������������������
i������������������
ңн����������������
i���������������
ң бәр����������
i���������
н тастап,
Жүдеп жүрс����������������������
i���������������������
з нел����������������
i���������������
ктен қапаланып?
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2600

Сонда Қасым патшаға сырын айтты,
Көрген���������������������������
i��������������������������
н�������������������������
i������������������������
ң қалдырмай бәр���������
i��������
н айтты.
Ханы менен уәз�������������������
i������������������
рд����������������
i���������������
ң қас болғанын,
У бер����������������������������
i���������������������������
п көрге көмген жер���������
i��������
н айтты.
Сөйлед���������������������������
i��������������������������
Қасым жомарт өткен халд��
i�,
Падиша таза тыңдап құлақ салды.
Бастан кешкен сөйлед������������
i�����������
уақиғасын,
Ест��������������������������������
i�������������������������������
ген барша жұрттар қайран қалды.

2610

—Нәс�������������������������������
i������������������������������
п қылды хан қызын Құдай маған,
Сол қызбен қасымда бар кемп��������
i�������
р анам.
Б�������������������������������
i������������������������������
р қыстақта қалған-ды ол екеу��
i�,
Б������������������������������������
i�����������������������������������
р����������������������������������
i���������������������������������
н қоймай сөйлед������������������
i�����������������
м, тақсыр, саған!
Халифа тыңдап тұрды Қасым сөз���
i��
н,
Отыртты алтын таққа патша өз���
i��
н.
Халифа айтты:—Болысқан саған Құдай,
Қастық қылған алыпсыз ханның қызын.
Бұйрық жазып, с�����������������������
i����������������������
зд��������������������
i�������������������
хан болсын деп ем,
С�������������������������������
i������������������������������
зд����������������������������
i���������������������������
уәли қылудың қамын жеп ем.
Сол себептен өлт��������������������
i�������������������
рген хан мен уәз���
i��
р,
Дұшпандығын олардың енд���������
i��������
б������
i�����
лд���
i��
м.

2620

Көп жақсылық көрерс���������������
i��������������
з енд���������
i��������
б������
i�����
зден,
Өлгенше разымын, Қасым, с������
i�����
зден.
С�����������������������������������
i����������������������������������
зд��������������������������������
i�������������������������������
өлт���������������������������
i��������������������������
рген Басыраның хан, уәз���
i��
р�i
Обалдан қорықпаған, д�������������
i������������
ннен безген.
Ол Қасым кедей ед����������������
i���������������
, байлық тапты,
Үст���������������������������
i��������������������������
не асыл ж�����������������
i����������������
бек шапан жапты.
Қыз, кемп�����������������������
i����������������������
рд��������������������
i�������������������
алдырып ол падиша,
Үшеу�������������������������������
i������������������������������
н сарайға ап кеп құп сыйлапты.

2630

Үшеу��������������������������
i�������������������������
не һәр түрл��������������
i�������������
тон киг�����
i����
зд��
i�,
Алуа, шекер, палау мен бал жег�����
i����
зд��
i�.
Бақ-шарбаққа Қасымды ерт���������
i��������
п кел���
i��
п,
Түрл���������������
i��������������
алуан тамаша i�����������
������������
с көрг�����
i����
зд��
i�.
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Патша айтты:—Сөз��������������
i�������������
мд�����������
i����������
ес�������
i������
т�����
i����
ң���
i��
з,
Келед�����������������������
i����������������������
асықпасаң дұшпаныңыз.
С���������������������������������
i��������������������������������
зд������������������������������
i�����������������������������
өлд�������������������������
i������������������������
дегенде-ақ бұрын ойлап,
Басыраға көп к�����������������
i����������������
с���������������
i��������������
ж������������
i�����������
берд�������
i������
к б���
i��
з.
Қасым мұны ес�����������������
i����������������
т���������������
i��������������
п шүк���������
i��������
р қылды,
Патшаға қол қусырып тағзым қылды.
Падиша тамашалар көрг���������
i��������
зем деп,
Қасымды б�������������������������
i������������������������
р жақсы үйге алып келд��
i�.

2640

Ол үйде көрд��������������������
i�������������������
қызық алуан-алуан,
Жаюлы тұр өң����������������������
i���������������������
алтын б�������������
i������������
р дастарқан.
Биқисап көп тағам тұр дастарқанда,
I��������������������������������
ш�������������������������������
i������������������������������
п-жеп тысқа шықты ол бөлмеден.
Зүбайдаға келед�������������
i������������
онан шығып,
Көргел�������������������������
i������������������������
тамашалар таққа отырып.
Қасым менен падиша таққа отырды,
Зүбайда жүг�����������������
i����������������
ред�������������
i������������
мұны көр���
i��
п.

2650

Алтын таққа Қасым мен патша отырды,
Жариалардың патшаға бәр��������
i�������
жүрд��
i�.
Өзге қыздың бәр����������������
i���������������
нен артық сұлу,
Шарқи оқитын б����������������������
i���������������������
р ақылды қыз бар ед��
i�.
Зүбайда айтты:—Ес�������������������
i������������������
тк����������������
i���������������
л енд����������
i���������
, қыздар,
Патша келд����������������������
i���������������������
сарайға, тұрыңыздар.
Әдеп б���������������������������
i��������������������������
рлән тауадұғ тағзым қылып,
Патшаға жақсы ойын қылыңыздар.
I�����������������������������
ш����������������������������
i���������������������������
ндег�����������������������
i����������������������
жырлаған ол сұлу қыз,
Ол қыздың тамашасын ес�������
i������
т�����
i����
ң���
i��
з.
Сылқ жығылды Қасымды көрген жерде,
Ес������������������������������
i�����������������������������
н б��������������������������
i�������������������������
лмей жатады болып хошсыз.

2660

Қайран болып тұрады қыздар оған,
Жылады өзге қыздар қылып фаған.
Зүбайда патшаменен б�������������
i������������
р-б���������
i��������
р басып,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р-б����������������������������
i���������������������������
р басып келед��������������
i�������������
қызға таман.
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Жығылған қыз көтер��������������
i�������������
п алды басын,
Оны көр������������������������
i�����������������������
п сылқ түст������������
i�����������
Әб��������
i�������
лқасым.
Падиша сасқалақтап жет���������
i��������
п кел���
i��
п,
Өз�����������������������������
i����������������������������
сүйеп Қасымның тұрды басын.

2670

Б�������������������������������
i������������������������������
р уақта Қасым айтты ес��������
i�������
н жиып:
—Қанша жыл ғашық отымен жүрд���������
i��������
м күй���
i��
п.
Ес������������������������������
i�����������������������������
ң����������������������������
i���������������������������
зде бар ма екен, падишаһым,
Мен айтқан ғашық жарым жаннан сүй���
i��
к.
Оның мен қас���������������������
i��������������������
рет�����������������
i����������������
не болғам душар,
Дидарын б�����������������
i����������������
р көруге болғам i�����
������
ңкәр.
Дүрдана махбүб жарым анау тұрған,
Жанатып қас�����������������������
i����������������������
ретт������������������
i�����������������
г����������������
i���������������
н мәслүб қарар.
Н�������������������������������
i������������������������������
лге тастап ж������������������
i�����������������
берген екеум�����
i����
зд��
i�,
Сау-саламат сақтаған Тәң�����������
i����������
р���������
i��������
м б�����
i����
зд��
i�.
Мағшұғымның уасафын баян қылып,
Көп қайран қылып ед������������
i�����������
м өз�������
i������
ң�����
i����
зд��
i�.

2680

Дүрдана халифаға қарсы жүрд��
i�,
Падиша:—Келме мұнда, тек тұр!—дед���
i��.
Н����������������������������������
i���������������������������������
лден нағып саламат шықтыңыз?—деп,
Халифа Дүрданадан жауап сұрды.
Дүрдана падишаға берд��������
i�������
жауап,
Еңкей����������
i���������
п басқан i����������������
�����������������
з���������������
i��������������
н қылды тауап.
—Жалладтар Н���������������������
i��������������������
лге атып ж����������
i���������
бергенде,
Тұншығып аға берд��������������
i�������������
м суды сабап.

2690

Б���������������������������������
i��������������������������������
р уақта суға баттым хал���������
i��������
м кет���
i��
п,
Әбден i�������������������������
��������������������������
ш������������������������
i�����������������������
м лық толды суды жұтып.
Т����������������������������
i���������������������������
рл�������������������������
i������������������������
ктен үм�����������������
i����������������
т���������������
i��������������
м үзген шақта,
Тоқтадым б�����������
i����������
р нәрсеге i�����������
������������
л����������
i���������
не кет���
i��
п.
I����������������������������
л���������������������������
i��������������������������
нген����������������������
i���������������������
м—қауғасы балықшының,
Айтайын, тақсыр, с������������������
i�����������������
зге барлық шыным.
Балық деп ол балықшы тартып алды,
Судан шығып б�������������������
i������������������
рқатар талықсыдым.
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Ажалсыз адам һәр кез өлмейд�������
i������
екен,
Б���������������������������������
i��������������������������������
реуд����������������������������
i���������������������������
ң дұшпандығы болмайды екен.
Тұғры ажал келмесе Құд���������
i��������
рет�����
i����
нен,
Пендес������������������������������
i�����������������������������
н б��������������������������
i�������������������������
р себеппен қорғайды екен.

2700

Б��������������������������������
i�������������������������������
раз жатып б��������������������
i�������������������
р заман ес���������
i��������
м к�����
i����
рд��
i�,
Ес к���������������������������
i��������������������������
рген соң үй���������������
i��������������
не алып жүрд��
i�.
Үй�������������������������������
i������������������������������
не алып келген соң ол балықшы,
«К������������������������������������
i�����������������������������������
мс���������������������������������
i��������������������������������
з?» деп сонда менен жауап сұрды.
Көп құсып, ес�����������������������
i����������������������
м жиып, көз�����������
i����������
мд��������
i�������
аштым,
Сөйлед�������������������������
i������������������������
м балықшыға сәргөзәшт���
i��
м.
Бастан-аяқ сырымды баян қылдым,
Зәрес������������������������������
i�����������������������������
кетт������������������������
i�����������������������
онан соң ол байғұстың.

2710

Балықшы қорықты «патша өлт����������
i���������
рер» деп,
Мен��������������������������
i�������������������������
сатып ж�����������������
i����������������
берд������������
i�����������
жариам деп
Бағдатқа баратұғын б�����������
i����������
р құлшыға,
Мен��������������������������
i�������������������������
ұстап тұруды көрмед�����
i����
еп.
Ол құлшы мен�������������������
i������������������
сатып алып кетт��
i�,
Бағдатқа неше күнде кел���������
i��������
п жетт��
i�.
Мен����������������������������
i���������������������������
мұнда ол құлшы алып кел���
i��
п,
Сеида Зүбайдаға каби етт��
i�.
Ажалдан қалдым сөйт����������������
i���������������
п, шаһым,—дед��
i�,
Көңл������������������������������
i�����������������������������
мде көп-дүр мен��������������
i�������������
ң аһым,—дед��
i�.
Көрмеген екен бұрын патша мұны,
—Рас екен сұлулығы, Қасым,—дед��
i�.

2720

Дүрдананы падиша көрд��������
i�������
қарап,
Бәйг���������������������������������
i��������������������������������
атындай бауырынан тұрған жарап.
Өзге қыздың бәр������������������
i�����������������
нен он есе артық,
Һеш пендең тең келмейд�������������
i������������
оған тарап.
—Рас екен,—дед���������������������
i��������������������
патша,—Қасым, сөз��
i�
ң
Һеш мұны көрмегенм��������������
i�������������
н бұрын өз���
i��
н.
Құлдықтан Дүрдананы азат қылдым,
Патша айтты Зүбайдаға:—Тыңда сөз���
i��
м.
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Б�������������������������������
i������������������������������
р-б���������������������������
i��������������������������
р�������������������������
i������������������������
н бұл екеу��������������
i�������������
сүйген екен,
Нарен��������
i�������
ң ….. * күйген екен.
Ғашықты мағшұғына қауыштырсақ,
Б���������������������������������
i��������������������������������
здерге б������������������������
i�����������������������
р сауап болар ма екен?!
Екеу��������������������������
i�������������������������
н қосты сонда некаһ қиып,
Патша үш күн той қылды жұртын жиып.
Жетед���������������������
i��������������������
мұратына ек��������
i�������
ғашық,
Жылап жүрген көз�����������������
i����������������
н���������������
i��������������
ң жасын тыйып.
Қосылды мағшұғына жомарт Қасым,
Патшаның аяғына қойды басын.
Қасым сонда патшаға арыз қылды:
—Мен с������������������������������
i�����������������������������
зге тапсырдым,—деп қазынасын.

2740

Патша айтты:—Бұ сөзд���������������
i��������������
қылман қабыл,
Өзiң тасрафында жомарттық қыл.
Қуанышпен кешiрiп ғұмырыңды,
Үлкен-кiшi өзiңiз рахат көргiл.
Қасымға патша бұлай жауап бердi,
Халифа құрмет етiп Қасым ердi.
Басыраға жiберген Жағыпар фазыл,
Қасымды о да келiп көзi көрдi.

2750

Ол Жағыпар Басыраға барып келдi,
Ханы менен уәзiрiн алып келдi.
«Ендi бiздi халифа өлтiрер»,—деп,
Жандарынан көңiлi қалып келдi.
Кiлем салды Басыраның хандарына,
Халифа бiрге отырды жандарына.
Халифа ендi ханды тергей бердi,
Машақат қайғы салып халдерiне.
—Мен хат жаздым Қасымды хан болсын деп,
Хан қылмаған сiздерге бола ма еп.

*

Бір сөз танылмады.
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Менiң айтқан әмiрiмдi тыңдамаған,
Не деген iс бұл өзi, не деген кеп!

2760

—Жазған хатың бiздерге, тақсыр, барды,
Ғарiп құлың ол хатты қабыл алды.
Жарлығыңды бiз қабыл алып едiк,
Хан болғанша Қасым ер өлiп қалды.
Халифа:—Қасымды алып келшi!—дептi,
Шақырғалы Қасымға бiр құл кеттi.
Сәлем берiп ол Қасым кiрген екен,
Бұлардың көргеннен соң есi кеттi.

2770

Есi ауып ол ханы жығылыпты,
Қарап отыр ол уәзiр тым-ақ мықты.
—Өлдi деп тiрi адамды, әй, залымдар,
Өлген кiсi бұ жерде тiрi шықты.
Ұялмай не деп айттың жалған кептi,
Тiрi адамды «өлдi» деп айттың,—дептi.
Сондай қызық мен саған көрсетейiн,
Өлтiрмей мен қоймаспын сiздi,—дептi.
Ұялмай маған айттың жалған сөздi,
Буыңа теңгермедiң, сiрә, бiздi.
Бетiңе күйе жағып, ел кездiрiп,
Жүзiқара шерменде қылсам сiздi.

2780

У бергендей не қылды Қасым саған,
Не мүшкiл қылып едi, айтшы маған.
Көп азапты екеуiң көрсетiпсiң,
Қызыңды бұйрық қылды Құдай оған.
Хан айтты:—Бұйрығыңды бұзғаным жоқ,
Орнымды бермек едiм, дүние боқ.
Абулфатах азғырды шайтан болып,
Бұ сөзiм сiзге күмән, Құдайға анық.
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Өлтiрмек боп у бердi уәзiр оған,
Өлтiрем деп серт қылды, тақсыр, маған.
«Iсi аққа Құдай жақ» дегендейiн,
Қызымды алып келiптi Қасым саған.
Неше жылдай хан болып, ойнап күлдiм,
Өлерiмдi, ей, тақсыр, ендi бiлдiм.
Уәзiрдiң тiлiменен жолдан шығып,
Бұ күнi алдыңа кеп пенде болдым.
Патша айтты:—Терiңдi тiлдiрейiн,
Иегiңнен iстiкке iлдiрейiн.
Өзiмнен кейiнгiге болсын сәнат,
Өзiмнiң патшалығым бiлдiрейiн.

2800

Бұйырған соң жалладтар ұстап алды,
Аяқ-қолын екiсiн байлап салды.
Екеуiнiң қылғанын жұрт естiп,
Естiген жұрт һәммасы қайран қалды.
Қасым айтты:—Жаһанға халифасың,
Мен тiледiм, бұлардың кеш күнәсiн.
Абулфатахты өлтiрсең кегiм бiтер,
Атам болған уәлидi не қыласың.

2810

Мен тiледiм, ей, тақсыр, атамды бер,
Ол өлгенмен һеш тоймас бұл қара жер.
Уәзiрдiң тiлiменен азған екен,
Өз көңлiммен ол атам қылмадым дер.
Патша айтты:—Бұл ханның байлауын шеш,
Мұнан былай харамдық қылмасын һеш.
Қызын алып Қасымның кегi бiттi,
Уәзiрдi дарға асып, басыны кес.
Тәубе қылсын, кешейiн күнәсiн мен,
Тiлiмдi алса нанайын о басынан.
Уәзiрдi дарға асып кескiлеңiз,
Басын жүдә қылыңыз денесiнен.
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2820

Сонда хан халифаға қылды құлдық:
—Ей, тақсыр, қадiрiңдi жаңа бiлдiк,
Қасымға құл қылыңыз, тақсыр шаһым,
Не бұйырсаң iсiңе разы болдық.
—Қасым болсын Басыраға бiр үлкен хан,
Тыңдап тұр бұл сөзiмдi, жиылған жан.
Олай-бұлай Қасымға қас қылғаның,
Тұқымыңмен құрырсың, сөзге илан.

Уәзiрдi шапқылатып дарға асты,
Дұшпаны өлiп Қасымның көңiлi тасты.
Уәзiрдi шапқылатып өлтiрген соң,
2830 Қорыққаннан уәлидiң түсi қашты.
Халифа айтты:—Қасымжан, рахат жеттi,
Рахат жетiп, басыңнан мехнат кеттi.
Ханың байғұс өзiңе ата болды,
Атаңды уәзiр қылып тұрсаң,—дептi.
Ол Қасымға атасы уәзiр болды,
Баяғы ауыр дәулет қайта қонды.
Басыраға уәли болды Қасым,
Дұшпанынан кек алып, көңiлi толды.

2840

Жаннан қорқып басында елден қашты,
Жаяу жүрiп зар жылап қарны ашты.
Дүрдана мен хан қызын қабат алып,
Бақ-дәулеттiң Құдайым есiк ашты.
Мехнаттан құтылып, рахат тапты,
Халифа күтiп тұрды жаман қатты.
Он түйеге һәр түрлi қазына артып,
Қасымға мiнгiзiптi арғымақты.

Амандасып ол Қасым жүрiп кеттi,
Он күнде Басыраға барып жеттi.
Үш күн бұрын елiне хабар берiп,
2850 «Алдымнан тамам жұртым шықсын»,—дептi.

қисса қасым жомарт

Алдынан жұрты шықты атты-жаяу,
Хан атасы уәзiр боп келдi таяу.
Екi жағында келедi екi жұфұты,
Көңiлiнде жоқ Қасымның бiттей қаяу.
Жұртыменен ол Қасым амандасты,
Шаттандырды бай-пақыр, кәрi-жасты.
Бастан кешкен сөйледi бар көргенiн,
Аяғында барша жұрт көп жыласты.

2860

Ол Қасым Басыраның ханы болды,
Дәулетке бақытпенен бiрдей толды.
Пендеге Құдай берсе қиын емес,
Хан атасы өзiне уәзiр болды.
Ажалсыз адам һәр кез өлмейдi екен,
Ажалсызды Құдайым қорғайды екен.
Тура ажал келмесе тағдыр жетiп,
Кiсi өлтiрем десе де, болмайды екен.

2870

Ол Қасым хан болыпты көп жыл әдiл,
Таһир мұның перзентi, мұны да бiл.
Сол орнына ер Таһир ие болды,
Олардың рухына бiр дұға қыл.
Қасым хан боп биледi тамам елдi,
Баяғы қырық қарақшыны алып келдi.
Қырқына ат мiнгiзiп, шапан жауып,
Ол қырқын жақсы сыйлап қоя бердi.
Ақыры бұ дүниеден олар да өттi,
Бiр-бiрлеп кейiнгiге нәубет жеттi.
Арасында көп жұмыс қабат болып,
Шүкiр Алла, бұ Қасым ендi бiттi.

2880

Маған бердi Ахметкәрiм екi кiтап,
Бұларды берiңiз деп өлең жасап.
Өзi күйсiз, нәсiр сөз өлең қылсаң,
Қазанға жiберем деп поштаға сап.
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Онан соң өлең қылдым бұ қиссасын,
«Хикаят Сәлiмжан» мен «Әбiлқасым».
Дiнiн раушан, көңiлiн тауфиқты ғып,
Құдайым мұсылманды жарылқасын.

2890

Құлақ сал бұ сөзiме, дiн мұсылман,
Дұға қыл Құдай үшiн, оқыған жан.
Өзi күйсiз кiтаптан өлең қылдым,
Аяғы осылайша болды тамам.
Жарандар, айып қылма қата болса,
Әйтеу���������������������������
i��������������������������
р тамам болды не де болса.
Қатасыз б�������������������������
i������������������������
р Алладан басқа жан жоқ,
Рахмет айтқыл сөз�����������������
i����������������
ме көңл���������
i��������
ң толса.
Ахметкәр����������������������
i���������������������
м ол өз��������������
i�������������
жақсы ноғай,
Өлең деген б�������������������
i������������������
здерге т����������
i���������
пт�������
i������
оңай.
Неше қисса шығардық өлең қылып,
Көңл����������������������������������
i���������������������������������
ме илһам берген соң Жаппар Құдай.
Өз�������������������������������
i������������������������������
м өлсем, артымда сөз����������
i���������
м қалсын,
Тыңдаған жан құлағы құрышы қансын.
Құдай-а, кеш күнәһ������������������
i�����������������
м фазылың б������
i�����
рлән,
Құлыңа ата-анадан мей���������
i��������
рбансың.

2906

Жарандар, құлағың сал мына кепке,
Сөз��������������������������
i�������������������������
мде қата болса айып етпе.
Б����������������������������������
i���������������������������������
з пақырға, жарандар, дұға қылғыл,
Шайхыслам ұғылы Жүсiпбекке.

Ғ Ы Л Ы М И
Қ О С Ы М Ш А Л А Р

Томға енген мәтіндерге түсініктеме
Хатымтай жомартқа арналған шығармалар
Қазақтың кең-байтақ даласында ел қоныстарының бiр-бiрiнен
қашық болуы жолаушыға қонақжайлылық пен кеңпейiлдiлiк
көрсетудi талап еттi. Сол себептен адамзат қоғамының алғашқы
кезiнде пайда болып, барлық халықтарға тән жолаушыны құрмет
теп, қонақ қылу дәстүрi көшпендiлер үшiн заң болып қабылда
нып, ұлттық қасиетке айналды. �����������������������������
Бұған халқымыздың бүкiл тари
хы мен жерiмiздi байырғы заманнан осы күнге дейiн жолаушы,
қонақ, ғалым ретiнде аралап зерттегендердің жазбалары және
ХХ ғасырда бiзге қоныс аударуға мәжбүр болған көптеген ха
лықтардың миллиондаған өкілдерінің қазақ жерiн өзiнiң отаны
ретiнде тануы айғақ. Ол туралы белгiлi этнограф Л.Ф.Баллюзек
көп бұрын, өзiнiң 1871 жылы жарық көрген «Народные обы�����
ч����
аи,
имевшие, а от������������������������������������������������
ч�����������������������������������������������
асти и ныне имеющие в Малой Киргизской орде си
лу закона» атты кiтабында жазған. Осы кiтаптың «Адамгершiлiк
тi сүю мен қайырымдылық дәстүрi туралы» атты тараушасында
зерттеушi қазақ халқының қона��������������������������������
қ�������������������������������
жайлылы������������������������
ғ�����������������������
ын, кеңпейiлдiлiгiн,
меймандосты��������������������������������������������
ғ�������������������������������������������
ын, мейiрiмдiлiгiн аны���������������������
қ��������������������
та на��������������
қ�������������
ты баянда����
ғ���
ан.
Шынында да ������������������������������������������
қ�����������������������������������������
аза��������������������������������������
қ�������������������������������������
тарда «������������������������������
қ�����������������������������
она��������������������������
қ�������������������������
асы» деген терминнiң бар
екенi белгiлi. Б����������������������������������������
ұ���������������������������������������
л туралы Л.Ф.Баллюзек жо���������������
ғ��������������
арыда атал����
ғ���
ан
кiтапта былай дейдi: «Тек ша��������������������������������
қ�������������������������������
ырыл���������������������������
ғ��������������������������
ан �����������������������
қ����������������������
она�������������������
қ������������������
т����������������
ү���������������
гiл, ����������
ө���������
тiп бара
жат����������������������������������������������������
қ���������������������������������������������������
ан жолаушы�����������������������������������������
ғ����������������������������������������
а қ�������������������������������������
��������������������������������������
она����������������������������������
қ���������������������������������
асы беру қ�����������������������
������������������������
аза��������������������
қ�������������������
тарда ны�����������
қ����������
қ��������
���������
алыптас
қ����������������
аны сонша, оны /р���������������������������������������
�����������������������������������������
ә��������������������������������������
сiмдi/ б������������������������������
ұ�����������������������������
з����������������������������
ғ���������������������������
ан адам ат-тон айып т������
ө�����
леп,
қ�����������������������
о����������������������
ғ���������������������
амда қ���������������
����������������
атты айыптал���
ғ��
ан1».
Сондықтан арабтардың Тай руынан шыққан Хатымтай жомарт бейнесiн далалықтар рухани жақын көрiп жылы қабылда
ды. Нәтижесiнде ол халқымыздың сүйiктi кейiпкерiнiң бiрi, әрi
1
Баллюзек Л.Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне имеющие в Малой Киргизской орде силу закона: отдел шестой. Глава ІV. Обычаи относительно правил человеколюбия и благотворительности //Материалы по казахскому
обычному праву.—Алматы, 1948. —С.210-212.
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жомарттық пен қонақжайлылықтың символына айналды. Оны
қазақтар Атымтай, Әтiмтай деп атап кеткен.
Арабтарда Хатымтай туралы аңыздар феодалдық қатынас
тардың дамыған тұсында туған. Ғалымдардың пiкiрi бойынша
Хатымтай Ислам дiнiне дейiнгi дәуiрде, бесiншi ғасырдың аяғы
мен алтыншы ғасырдың басында өмiр сүрген ақын, батыр, өте
бай әрi мырза адам болған-мыс.
Мазмұны жағынан Хатымтай туралы шығармаларды [ертег���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
, аңыз, қарасөз үлг�������������������������������������
i������������������������������������
с�����������������������������������
i����������������������������������
ндег������������������������������
i�����������������������������
хикаяттар мен дастандар] үш
топқа бөлуге болады. Бiрiншi топқа жататын қиял-ғажайып си
паттағы шығармаларда Хатымтай жомарттығымен аты шық
қан бай адам болып көрiнсе, екiншiлерiнде оның адамгершiлiгi
мен рақымшылығы сөз болады. Ол көп жағдайда тақыр кедей,
бiрақ жомарт, яғни ол рухани жомарт адам тұлғасында бейнеленедi. Үшiншi топқа Хатымтайдың өмiрiн баяндайтын аңыздар
мен дастандар жатады. Мұнда оның жомарт болу себебi тек
оның байлығынан емес, сонымен бiрге ақылдылығы мен мейiр
бандылығынан екендiгi ашылады.
Сюжеттерiнiң әр түрлiлiгiне қарамастан бұлар негiзiнде бiр
мақсатты көздейдi. Ол— кейiпкердiң жомарттығын дәрiптеу.
Аңыздағы Хатымтай бейнесi туралы түрiкмен зерттеушiсi
М.А.Сакали жазғандай, «…шығыс эпосы ғана емес, әлем фольк
лорында да оған қайырымдылығы мен рухани жомарттығы
жағынан тең келетiн ешкiм жоқ»2.
Араб аңызы мен әңгiмелерiн негiз еткен қазақ дастандары
адамгершiлiкке бай, жомарт, рухани дүниесi кең адам бейнесiн
толық сақтап қалды.
Хатымтай—тарихта болған адам. Бiрақ та бұл дастандар
тарихи шығарма емес. Себебi, Хатымтай образы фольклорландырылып типтелген, сондай-ақ оған арналған шығармалардың
фабулалық негiзiн әдеттен тыс, күтпеген жерден болған оқиғалар
құрайды. Бұлар бiр жағдайда қиял-ғажайып, шын мәнiндегi
фантастикалық рухта болып келсе, ендi бiрде хикаялық сипат
алады. Басқа сөзбен айтқанда, осындай оқиға болды ма, әлде бұл
шындық пен аңыз араласқан оқиға ма деген сұрақтар туады.
Хатымтай жомарт есiмiне байланысты туған ертегi, аңыз,
дастандар халық арасында кең тараған. Олардың бiразы ауыз2

Сакали М. А. Туркменский сказочный эпос.—Ашхабад, 1956.—С.69.
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ша айтылып, халық жадында сақталса, кейбiреулерi қолжазба
күйiнде, ал тағы бiразы Қазан төңкерiсiне дейiн кiтап болып
жарияланды. Хатымтай жомартқа арналған шығармалар, негiзiнде, ертегi, дастан үлгiсiнде боп келедi.
Ертегiлер, көбiнесе, ауызша айтылып, халық жадында сақ
талып, ХIХ ғасырдың екiншi жартысында және ХХ ғасырдың
басында қағаз бетiне түсiп, бiзге қолжазба күйiнде жетiп отыр.
Олар ОҒК мен ӘӨИ-дiң қолжазба қорларында сақтаулы—ӘӨИ:
Ш.365, ОҒК: Ш.80, Ш.88, Ш.219, Ш.60, Ш.282, Ш.306,
Ш.338, т.б.
Ал дастандар болса, олардың бiразы кiтап түрiнде, бiразы
қолжазба күйiнде сақтаулы.
Хатымтай туралы дастандардың кiтаби нұсқалары
1. Хатымтай жомарт. Қазан, 1848 жылы жарияланған, араб
әрпiнде. Жырлаушысы мен бастырушысы белгiсiз.
2. Дастан Хатымтай. Қазан, 1891 жылы басылған, араб әр
пiнде. Жырлаушысы мен бастырушысы белгiсiз.
3. Қисса Хатымтай жомарт. Жариялаған Шаһмарданұлы
Кашафудин. Қазан, 1897, араб әрпiнде, 8 бет.
4. Хикаят дастан Хатымтай. Қазан, 1913, араб әрпiнде,
Нұрбаев Есжан Сарымбайұлы жариялаған.
Қолжазба нұсқалар:
1. Атымтай жомарт. ӘӨИ: Ш.365. Жинаған Құсниев Мұрат.
Көлемi—2 бет [машинкаға басылған].
2. Атымтай жомарт. ӘӨИ: Ш.481., кирилл әрпiнде. Жыр
лаған Көлдейбекұлы Ерiмбет шайыр. Дастанды ел аузынан жинап қағазға түсiрген Байжанов Тұрмахан.
Өкiнiшке орай, 1917 жылға дейiн басылып шыққан кейбiр кiтаптар туралы деректер болғанымен, олар (мысалы 1848
жылғы және 1891 жылғы басылымдар) табылмай отыр.
Қолда бар нұсқаларды сұрыптай отырып, осы томға Хатымтай жомартқа арналған екi шығарма ұсынылып отыр. Олардың
атаулары мен тақырыптары ұқсас болғанымен, фабулалық
құрылымы мен мазмұны бiр-бiрiнен алшақ, стильдiк және тiлдiк айырмашылықтары айтарлықтай мол.
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Томға енген шығармалар

Қисса Хатымтай жомарт
Бұл нұсқа 1897, 1898 ж. Кашафудин Шаһмарданұлы атымен Қазан қаласында басылып шыққан. Көлем��������������
i�������������
—8 бет, араб
әрп������
i�����
нде.
Көлем�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
жағынан өте шағын бұл нұсқа үш тараушадан тұра
ды. Оларда Хатымтайдың өм�����������������������������
i����������������������������
р���������������������������
i��������������������������
нде болды-мыс деген хикая
лық сипаттағы кей��������������������������������������
i�������������������������������������
пкерд��������������������������������
i�������������������������������
ң жомарттығы мен қонақжайлылы
ғы сынға түсет�����������������������
i����������������������
н оқиғалар баяндалады.
Нұсқаның т������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
лд���������������������������������������������
i��������������������������������������������
к ерекшел�����������������������������������
i����������������������������������
ктер������������������������������
i�����������������������������
рет�������������������������
i������������������������
нде араб, парсы сөздер��
i
н�������������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������������
ң молдығын атауға болады. Сонымен б������������������������
i�����������������������
рге мәт����������������
i���������������
нде б����������
i���������
раз сөз
дерд��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
ң көне түрк��������������������������������������������
i�������������������������������������������
п�����������������������������������������
i����������������������������������������
ш���������������������������������������
i��������������������������������������
ндер����������������������������������
i���������������������������������
сақталған: қылғаш, көргеш, бол
ғаш, таң атқаш, т����������������������������������������
i���������������������������������������
р��������������������������������������
i�������������������������������������
к, мұндан соң, лайық-дүр, абзал-дүр,
т������������������
i����������������
лей-дүрм��������
i�������
н, т.б.
Кашафудин Шаһмарданұлы 1897, 1898 ж. бастырған к������
i����
тап
тың б����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
рнеше данасы ОҒК-ның қолжазба қорында сақтаулы тұр
(Ш.420, РМ 533, т.б.).
Жүз жылдан астам уақыт баспа бет����������������������
i���������������������
н көрмеген бұл мәт���
i��
н
түпнұсқадан дайындалды.

Хикаят дастан Хатымтай
Дастан 1913 жылы Қазан қаласында араб әрп�����������
i����������
нде жарық
көрген.
Шығарма композициялық құрылымы жағынан б�����������
i����������
рнеше ара
лық әңг�����������������������������������������������������������
i����������������������������������������������������������
меден тұрады. Демек, б������������������������������������
i�����������������������������������
р әңг������������������������������
i�����������������������������
меден ек���������������������
i��������������������
нш������������������
i�����������������
әңг�������������
i������������
ме өрбид���
i��.
Сол әңг��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
мелерд�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
ң өзег������������������������������������������
i�����������������������������������������
дастанның нег���������������������������
i��������������������������
зг������������������������
i�����������������������
арқауымен шендесе бермейд������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
. Дей тұрғанмен, дастан өзег�������������������������������
i������������������������������
нен әңг�����������������������
i����������������������
мелер өрб�������������
i������������
п, тұтастық
танытады. Яғни, алғашқы сюжетт�������������������������
i������������������������
ң өзег������������������
i�����������������
—шығарманың тақы
рыбын саралап, әңг�����������������
i����������������
ме сюжеттер�����
i����
н���
i��
ң �������������������������
i������������������������
штей тұтастануына себепш�������������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������������
болған. Сонымен қатар оларды тұтастандырып тұрған тағы б���
i��
р
жайт—дастанның бас қаһарманы Хатымтай аралық әңг����������
i���������
мелерд���
i��
ң
кей�����������������������������������������������������������
i����������������������������������������������������������
пкер������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
болмаса да, олардың айтылуына нег������������������
i�����������������
зг���������������
i��������������
себепш�������
i������
болады. Шығыс әдебиет���������������������������������������������
i��������������������������������������������
нде мұндай әд�������������������������������
i������������������������������
с [обрамленная повесть, рамочная композиция] жи�����������
i����������
кездесед�i3. Дәл��������������������������
i�������������������������
рек айтқанда «Хикаят дас3

Гринцер П. А. Древнеиндийская проза [обрамленная повесть].—М., 1963.—С.3.
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тан Хатымтайда» бұл тәс���������������������������������������
i��������������������������������������
лд������������������������������������
i�����������������������������������
ң таза модел�����������������������
i����������������������
сақталған, сондықтан
шығарманың композициясы өте тартымды, жинақы, оқуға,
тыңдауға жең�����������
i����������
л, ұғымды.
Бұл мәт�������������������������������������������
i������������������������������������������
н мазмұны, композициялық құрылымы жөн�����
i����
нен
«Қисса Хатымтай жомартқа» ұқсамайды. Әрине, мұнда да нег������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
зг���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
мақсат—Хатымтайдың жомарттығын, кеңпей�����������
i����������
лд��������
i�������
л������
i�����
г����
i���
н,
рақымдылығын паш ету. Б������������������������������
i�����������������������������
рақ ол шығарманың басында жо
марттықтың, мей��������������������������������������������
i�������������������������������������������
р������������������������������������������
i�����������������������������������������
мд���������������������������������������
i��������������������������������������
л�������������������������������������
i������������������������������������
кт����������������������������������
i���������������������������������
ң абсолютт�����������������������
i����������������������
к үлг�����������������
i����������������
с���������������
i��������������
рет����������
i���������
нде баяндалмайды. Кер���������������������������������������������
i��������������������������������������������
с�������������������������������������������
i������������������������������������������
нше, Хатымтай астамшылдық б���������������
i��������������
лд������������
i�����������
ред��������
i�������
, өз���
i��
н
асқан жомартпын деп санайды. Б���������������������������
i��������������������������
р күн���������������������
i��������������������
Рей шаһарындағы ас
қан жомарт қыздың хабарын ест�������������������������������
i������������������������������
п, қатты таңғалып, сенбей, өз
көз������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
мен көр����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
п, құлағымен естим���������������������������������
i��������������������������������
н деп, патшалығын, ел-жұртын
тастап алыс, қиын сапарға шығады. Ұзақ уақыт жол жүр����
i���
п,
мехнат шег�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
п, көптеген адамдармен жүздес�����������������
i����������������
п, өм�����������
i����������
рл��������
i�������
к тәж��
i
рибе жинап, қиын сапардың соңында ғана бұ дүниен����������
i���������
ң сыр-құ
пияларын түс�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н���������������������������������������������
i��������������������������������������������
п, оның түб���������������������������������
i��������������������������������
не жету мүмк��������������������
i�������������������
н емест������������
i�����������
г����������
i���������
н, әрб���
i��
р
пенден��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ң өз жолы, өз тағдыры бар екен�������������
i������������
н түс�������
i������
нед���
i��.
Яғни, бұл дастан өм������������������������������������
i�����������������������������������
рбаяндық шығарма емес. Мұнда Хатымтай тұлғасы салыстырмалы түрде сомдалады. Шығарманың өн
бойында кей��������������������������������������������
i�������������������������������������������
пкерге шығыстық даналықпен «Шынында да сен
жомартсың ба?» деген сұрақ қойылып отырғандай.
Дастанның тағы б��������������������������������������
i�������������������������������������
р ерекшел����������������������������
i���������������������������
г��������������������������
i�������������������������
—ғибраттылығы мен өнеге
л��������������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������������
г������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
. Белг�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
л���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
б������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
р ой, моральды насихаттау үш�������������������
i������������������
н дастан құрамына
әр түрл��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
көне аңыз, әңг����������������������������������
i���������������������������������
ме, мысалдар енг�����������������
i����������������
з���������������
i��������������
лген. Мысалы,
үш балықтың тарихын әңг��������������������������������
i�������������������������������
мелейт�������������������������
i������������������������
н сюжет ����������������
I���������������
Х-Х ғасырларда
жазылған үнд�����������������������������������������
i����������������������������������������
лерд������������������������������������
i�����������������������������������
ң «Хитопадеша» атты жинағынан алын
ған4.
Ал өлген әйел������������������������������������������
i�����������������������������������������
н����������������������������������������
i���������������������������������������
ң соңынан ек���������������������������
i��������������������������
жыл үз�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
сс��������������
i�������������
з жылап, Иса
пайғамбардың дұғасы арқылы әйел����������������������������
i���������������������������
н т������������������������
i�����������������������
р����������������������
i���������������������
лт�������������������
i������������������
п алып, оған ки���
i��
м
алып келуге кеткенде әйел��������������������������������������
i�������������������������������������
басқа б�����������������������������
i����������������������������
р еркекке көң���������������
i��������������
л�������������
i������������
ауып, сонымен бірігіп қайтып келген күйеу�������������������������������
i������������������������������
н өлт�������������������������
i������������������������
руге барған сатқын әйел
туралы хикаялық әңг�����������������������������������������
i����������������������������������������
мен�������������������������������������
i������������������������������������
ң түпнұсқа сюжет��������������������
i�������������������
б.д.д. I����������
�����������
V���������
ғасырда
құрастырылған джатака кiтабынан белгiлi5.
«Хикаят дастан Хатымтай» Қазан төңкер��������������������
i�������������������
с������������������
i�����������������
не дей�����������
i����������
н б�������
i������
р рет—
1913 жылы Қазан қаласында орналасқан Домбровский баспа4

Индийская средневековая повествовательная проза. Перевод с санскрита.
Составление и предисловие П. А. Гринцера.—М., 1982.—С.131-132.
5
Гринцер П. А. Классическая литература. Литература второй половины І тысячелетия до н. э. //История всемирной литературы. І том.—М., 1983.—С.234.
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ханасынан к�������������������������������������������
i������������������������������������������
тап болып жарияланған. Бастырған Шәмсәдин
Хұсайынов балалары. Түпнұсқада жазылғандай қағаз бет����
i���
не
түс������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
руш��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
Есжан Сарымбайұлы. Ол мәт�����������������������
i����������������������
нд��������������������
i�������������������
1909 жылдың ш�����
i����
лде
айында көш�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
р�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
п, баспаға ж����������������������������������
i���������������������������������
беред����������������������������
i���������������������������
. Б������������������������
i�����������������������
рақ та к���������������
i��������������
тап 1913 жылы
ғана араб әрп�������������������������
i������������������������
нде баспа бет�����������
i����������
н көред���
i��.
Шығарманың көркемд��������������������������������������
i�������������������������������������
г������������������������������������
i�����������������������������������
тәу�������������������������������
i������������������������������
р, т��������������������������
i�������������������������
л������������������������
i�����������������������
жатық. Әйтсе де, араб
және парсы сөздер�������������������������������������������
i������������������������������������������
, сөз т�����������������������������������
i����������������������������������
ркестер���������������������������
i��������������������������
өте жи�������������������
i������������������
кездесед���������
i��������
. Ондай
түс������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
н����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
кс�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
з сөздер мен т����������������������������������������
i���������������������������������������
ркестер қазақ т������������������������
i�����������������������
л����������������������
i���������������������
не аударылып томның
соңында арнайы сөзд���������������������������������������
i��������������������������������������
кте топтастырылды. Сондай-ақ, түпнұс
қада кейб���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
р қате жазылған сөздер контекске сәйкес түзет�����
i����
лд��
i�.
Томға енген мәт�����������������������������������������
i����������������������������������������
н 1913 жылғы к�������������������������
i������������������������
таптан еш өзгер���������
i��������
сс������
i�����
з дайындалып, кирилл әрп������������������������������������
i�����������������������������������
нде оқырман қауымға алғаш ұсынылып
отыр.

Қисса Қасым жомарт
Жомарттық пен қонақжайлылықты жырлайтын шығарма
лар қатарына «Қасым жомарт» дастанын да жатқызуға болады.
Мұнда кей������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
пкер басқа атпен аталғанмен, шығарма тақырыбы,
идеясы, рухы және жалпы стил����������������������������
i���������������������������
жағынан жомарттық, рақым
шылдық туралы жырлайтын шығармалар қатарына жататыны
сөзс����
i���
з.
«Қасым жомарт» сюжет���������������������������������
i��������������������������������
шығыс әдебиет������������������
i�����������������
үлг�������������
i������������
лер���������
i��������
н қамти
тын жинақтарда жи������������������������������������������
i�����������������������������������������
кездесед��������������������������������
i�������������������������������
. Мысалы «Плутовка из Багдада»
жинағында оның «О Харуне ар-Рашиде и Абу-ль-Касеме Басри»
деп аталған прозамен баяндалған варианты жарияланған6.
Бұл дастан Қазақ төңкер����������������������������������
i���������������������������������
с��������������������������������
i�������������������������������
нен бұрын б��������������������
i�������������������
рнеше рет баспадан
шығып, жалпы таралымы 25000 данаға жеткен. Ең алғаш
1896 жылы Қазанда басылып шыққан. Кей��������������������
i�������������������
ннен дәл осы нұсқа
1901, 1903, 1906, 1910, 1912, 1913 жылдары қайталанып
басылған. Халық арасында айтылып жүрген дастан мәт�����
i����
н���
i��
н
жинап, жөндеп, алғаш к��������������������������������������
i�������������������������������������
тап ет�������������������������������
i������������������������������
п жарыққа шығарған белг�������
i������
л�����
i����
к��
iтаби ақын—Жүс�����������������������������������������
i����������������������������������������
пбек Шайхысламұлы. Оған дастанның соңғы
2878-2906 жолдары дәлел.
Дастанның қолмен көш��������������������������������������
i�������������������������������������
р������������������������������������
i�����������������������������������
лген нұсқалары да бар. Ол кез������
i�����
нде
басылған к������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
таптардың тапшы болуы себепт�������������������
i������������������
қисса, дастандар
ды есте сақтап қалып, кей���������������������������������
i��������������������������������
нг������������������������������
i�����������������������������
ұрпаққа жетк����������������
i���������������
зу үш����������
i���������
н оларды
6

Плутовка из Багдада.—М., 1963.—С.475-491.
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дереу көш���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
р�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
п, қолдан-қолға таратып ж�����������������������
i����������������������
беру дәстүр�����������
i����������
қалыптас
қан. Әдебиет және өнер институтының Қолжазба қорында
«Қасым жомарт» дастанының осындай қолмен көш��������
i�������
р������
i�����
лген
алғашқы нұсқаларының б���������������������������������
i��������������������������������
р�������������������������������
i������������������������������
сақтаулы. Оны Ташмұхамет Бай
мұхаметұғлы Көженов деген жас ж��������������������������
i�������������������������
г������������������������
i�����������������������
т 1896 жылы көш��������
i�������
р������
i�����
пт���
i��.
Бұл көш��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
рме қатты қағазға араб әрп�����������������������
i����������������������
мен, әдем�������������
i������������
жазумен жа
зылған. Дастан мазмұны аздап қысқартылған, кейб�����������
i����������
р сөздер��i�
мен жолдарының орны ауыстырылған. Көшiрушi���������
�����������������
соңында:
��������
— Осылайша Қасымды тамамдадым,
Он тоғызға келдi мiне менiң жасым.
Түнделетiп жазып едiм асығыста,
Оқуға айып етпе, замандасым,—
деп аяқтайды. Бұл нұсқа 885-папкада сақтаулы.
1986 жылы Пекинде «Ұлттар» баспасынан шыққан «Қазақ
қиссаларының» 3-томында «Қасым жомарт» дастаны жарияланыпты. Мазмұны Ж.Шайхысламұлының нұсқасымен дәл келедi. Дегенмен, редакциялық өңделгенi байқалып тұр.
Дастан 1990 жылы ғылыми-көпшiлiкке арналған жинақта
жарық көрген: Дастандар. 2-том.—Алматы: Жазушы.—
241-310 б. Бұл басылымда дастанның басында бес шумақ,
аяғында алты шумақ алынып тасталған. Сонымен бiрге, кейбiр сөз, сөз тiркестерiнiң мәнi дұрыс танылмай қате басылған,
редакцияға ұшыраған жайттер де кездеседi.
Ұсынылып отырған мәтiн ОҒК-ның қолжазба қорында сақ
таулы тұрған дастанның 1896 жылғы басылымынан еш өзге
рiссiз дайындалды.

мәтіндерде кездесетін тарихи және
діни есімдер
Алла (Аллаһ)—бүкiл ғарышты, тiршiлiк дүниесiн және
қиямет-қайымды жаратушы, Ислам дiнiнiң баршаға бiрдей,
жалғыз және құдiретi күштi Құдай есiмi.
Құран Кәрiмде айтылғандай: Алла—жалғыз, Алла—мәң
гiлiк, ол тумайды да, туылмаған, әрi оған ешкiм тең емес*.
Мұсылмандардың түсiнiгi бойынша, Алла Тағала әлемдi,
жердi, өсiмдiктердi, жануарларды және адамды жаратты. Ол
адамдардың тағдыры—жазмышты белгiлейдi. Қияметте Алла
барлық өлгендердi тiрiлтедi де, пәниде iстеген қылықтарын
таразылап, бiреулерiн—жұмаққа, енді біреулерін тозаққа
жiбередi. Адамдарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала
оларға мезгiл-мезгiл пайғамбарларды жiберiп тұрған. Атап
айтқанда, Мұса (Моисей) мен Иса (Иисус) осындай өкiлдер болды. Мұхаммед—Алланың адамдарға жiберген соңғы Елшiсi;
оған Алланың Құраны Жәбiрейiл перiштенiң дәнекерлiгiмен
23 жылда толық түстi.
Алланың нақты бейнесi жоқ және ол бейнеленуге тиiс те
емес. Намаз оқып, сәждеге бас қою арқылы ғана оған берiлгендiктi бiлдiруге болады. Ал табынудың басты орны—Меккедегi
Қағба болып саналады: онда аспаннан Алла жiберiптi деп есептелетiн қасиеттi қара тас бар.
Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырымды
лығын, т.с.с. басқа өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз
тамаша есiмi көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең
жоғары), Кәрiм (жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды),
Халық (жаратушы), Шәрiф (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад
(мәңгi), Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi), т.б.
∗

Құран Кәрiм. 112-«Ихлас» сүресi.
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Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Әлхамдулиләһи, Сұбхан
Аллаһ, Аллаһу Акбар деген мадақ сөздердi отыз үш реттен iш
тей күбiрлеп, тәсбих тастарын санамалау арқылы жүзеге асады.
Адам ата —дiни аңыздар бойынша Алла Тағала топы
рақтан жаратқан алғашқы адам. Балшық-мүсiн ұзақ жылдар
жансыз тұрады. Ақырында Алла Тағала оған жан кiргiзедi. Содан соң адамның қабырғасынан Хауаны жасайды. Алғашын
да екеуi перiштелер қатарында болып, олардың арасында «беделдi», «құрметтi» орынды иемденедi. Перiштелер Алланың
жарлығы бойынша Адам мен Хауаға бас иiп, ғибадат етедi.
Бiрақ Iбiлiс атты перiште бұл жарлықты орындаудан бас тартады. Сол үшiн Алла Тағала Iбiлiстi жұмақтан қуып жiбередi.
Осыған өкпелеген Iбiлiс Адам ата мен Хауа анадан өш
алудың жолын iздейдi. Ақырында олар Iбiлiс шайтанның
сөзiне иланып, алдауға түсiп, тыйым салынған жемiстi жейдi. Осы күнәлары үшiн Адам мен Хауа бейiштен аласталып,
Көктен Жерге түсiрiледi. Олардан бүкiл адамзат тарайды.
Әбубәкiр—Мұхаммед (ә.с.)* қайтыс болғаннан кейiн та
ғайындалған алғашқы халиф. Ол Құрайыш руынан шыққан,
Меккедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (ә.с.)
Исламға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң арасынан бiрiншi болып мұсылман болды.
Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт сахаба» аты берiлген сенiмдi серiк, жолдастарының бiрi. Мұхаммед (ә.с.) қайтыс
болғаннан кейiнгi дүрбелеңге толы қиын кезеңде Әбубәкiр
араб-мұсылмандардың басын бiрiктiре бiлдi. Өзi халифатты
басқарған жылдары Мұхаммед пайғамбарға (ә.с.) түскен Құ
ран аяттарының жинағын құрастырды.
Әзәзiл—дiни аңыздар бойынша «Адамға сәжде қылыңдар»
деген Алла Тағаланың бұйрығын орындамаған Iбiлiстiң бұрын
ғы есiмi; азғырушы, жолдан тайдырушы.
Әли—Оспаннан кей������������������������������������
i�����������������������������������
н бил������������������������������
i�����������������������������
к басына келген төрт���������
i��������
нш������
i�����
әд��
i
летт���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
халиф. Хаз��������������������������������������
i�������������������������������������
рет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере
i��������������������������������������������������������
н�������������������������������������������������������
i������������������������������������������������������
с�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
, әр������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұ
сылман елдер�������������������������������������������
i������������������������������������������
н�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң ауыз әдебиет��������������������������
i�������������������������
нде Әли орасан, алып күш
иес���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
. Жаулары Әлид������������������������������������
i�����������������������������������
ң айғайынан-ақ өл������������������
i�����������������
п, талып қалатын
болған-мыс. Фольклорлық туындыларда оның зұлпықар��,
∗
Ә.С.—Әләйһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын! Пайғамбарлардың атына жалғаса айтылатын сөз.
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қамқам, самсам деген үш қылышы болғаны айтылады. Әсi
ресе, Әли зұлпықарын сiлтегенде бiрнеше жүз кәпiрдi шауып
түсiредi. Әлидiң есiмi көптеген шығыс қиссаларында, оның
iшiнде дiни дастандарда жиi ұшырасады. Әдетте, хазiрет
Әли сол қиссалардың басты кейiпкерi, жеңiлмейтiн батыр,
халықтың қамқоршысы, мұсылмандардың қорғаны, бетке
ұстар қаһарманы ретiнде көрiнедi.
Хазiрет Әлидiң атына Шаһимардан, Қайдар, Арыслан, Шерi,
Мұртаза сияқты бiрнеше теңеу, эпитет тiркесiп отырады. Әлидiң
астындағы аты Дүлдүл де ауыз әдебиетi үлгiлерiнде кең тараған
ұшқыр, жүйрiк, ақылды пырақ аттың нышанына айналған.
Жәбiрейiл—Аллаға жақын перiштелердiң бiрi, Алла мен
пайғамбарлар араларында жүрiп, оларға Алланың аянын айту
шы. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен Мұхаммедке (ә.с.) Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл Адам атаға бейiштен қуылғаннан
кейiн де қамқор болған, Нұхтың құтылуына көмектескен
және ұлы Ыбраһымды құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен,
Дәуiттi сауыт жасауға баулыған, сонымен қатар Сүлейменге
көмектесiп, Зәкарияға Жақияның қашан дүниеге келетiнiн
болжап берген.
Жақып—пайғамбар, Жүсiптiң әкесi, Iнжiлдегi Иаков.
Құран Кәрiмде Ыбраһым ұрпағы ретiнде Ысқақпен қатар аталады. Оның тақуалығы мен болжау қабiлетi Алла Тағаланың
бүкiл Ыбраһым (Авраам) руына ризашылығын бiлдiру ретiнде
суреттелген. Құран Кәрiмде Жақыптың екiншi есiмi—Ысрайыл. Ал оның ұрпағы бәни Ысрайыл деп аталады.
Жүс��
i�
п—Жақып пайғамбардың к���������������������������
i��������������������������
ш�������������������������
i������������������������
ұлы, пайғамбар, Құран
да оған үлкен сүре арналған. Сүреде оның тарихы толық қам
тылған. ��������������������������������������������������
I�������������������������������������������������
нж�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
лде ол Сұлу Жүс�������������������������������
i������������������������������
п (Иосиф Прекрасный) деп атал
ған.
Жүс�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
п пайғамбар туралы аңыз-әңг�������������������������
i������������������������
мелерд������������������
i�����������������
нег�������������
i������������
зге ала отырып, Фердауси Тусиден бастап көптеген шығыс ақындары жүз
ден астам дастан, жыр, поэма жазған. Қазақтарда да осы тақы
рыпқа арналған Х�����������������������������������������
I����������������������������������������
Х ғасырда баспа бет���������������������
i��������������������
н көрген дастан бар.
Зүбайда—аңыздарда Һарон Рашид патшаның сүй������������
i�����������
кт���������
i��������
әйел���
i��,
әр���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
ақылшысы сипатында суреттелет��������������������������
i�������������������������
н ертег������������������
i�����������������
, аңыз кей�������
i������
пкер��
i�.
Иса (Иусус, Ғайса, Ғиса, Айса)—Иса Мәсiхтiң есiмi христиан дiнiндегi сияқты Исламда да iлтипатпен еске алынады.
Құранда Иса пайғамбарға бiраз орын берiлген, оның анасы
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Мәрия хазiретке арналған сүре бар. Алайда, Ислам қағидасы
бойынша, Иса (ә.с.)—бар болғаны Алланың сүйiктi құлы, «кiтап түсiрiлген» төрт пайғамбардың бiрi. Христиандар Исаны
Құдайдың ұлы деп есептейдi, оның өзiн Құдай дәрежесiнде
дәрiптеп, оған құлшылық жасайды.
Кейб������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
р д��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
н зерттеуш���������������������������������������
i��������������������������������������
лер�����������������������������������
i����������������������������������
(әс������������������������������
i�����������������������������
ресе, еуропалықтар) Мұхаммед
пайғамбардың христиандарға жылы ықыласпен қарағанын айтады. Шариғат зерттеуш�����������������������������������
i����������������������������������
лер�������������������������������
i������������������������������
болса, Исаны «Мұхаммедт������
i�����
ң дү
ниеге келер�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
н алдын ала б���������������������������������
i��������������������������������
лген» және Аллаға шын жүрег�����
i����
мен
бер�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
лген хақшыл Пайғамбар рет���������������������������
i��������������������������
нде мойындайды. Ислам ға
лымдары «Иса Құдай емес, оған еруш��������������������������
i�������������������������
жұрт адасты» деп санайды.
Қарынбай—қазақ фольклорындағы көз����������������
i���������������
тоймайтын той
ымсыз, сараң, қарау байдың бейнес����������������������
i���������������������
. Ол Құрандағы жет���
i��
мжес�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
рге қайыр-садақасы жоқ, қолда бар байлығын нысап етпейт�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
н Харун туралы аңызға байланысты қалыптасқан. Қазақ
аңыздарында Харун ес����������������������������
i���������������������������
м��������������������������
i�������������������������
Қарынбай болып өзгерген.
Қожа Ахмет Иасауи—Ахмет бин Ибраһим бин Әли—
атақты сопы, түркiлiк суфизмнiң негiзiн салушы, философ,
ақын. Шамамен 1093 жылы Түркiстан шаһарының маңындағы
Сайрам (Исфиджаб) қаласында туып, ХII ғасырдың аяқ
кезiнде қайтыс болған. Оның есiмi Түркiстанның «Кiшi Мек
ке» деп аталуына тiкелей қатысты. Қожа Ахмет Иасауидiң
мол мұрасынан бiзге жеткен негiзгi шығармасы—«Диуани
хикмет».
Қорқыт—тарихи жазба мәлiметтер мен аңыздар, халық
шежiрелерi бойынша Қарақожа ұлы Қорқыт Ата қазiргi
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданына қарасты Сырдария
өзенiнiң төменгi жағасында, Жаңакент (Ианикент) қаласында
(VIII����
-���
IX�������������������������������������������������
ғ�����������������������������������������������
������������������������������������������������
.����������������������������������������������
ғ���������������������������������������������
.) өмiр сүрген. Өз халқының бақыты үшiн «Жер
ұйығын» iздеп, көптiң мүддесiн көздеген Қорқыт Ата—ақын,
жырау, композитор, әншi, күйшi, қобызшы, өз дәуiрiнiң ойшы
лы болған адам.
Қыдыр баба—көптеген шығыс халықтарының, сондай-ақ
қазақтардың да мифтерiнде, фольклорында, дiни аңыздарында
жиi кездесетiн, аты аңызға айналған архаикалық образ.
Оның генезисi, тұлғалық сипаты өте күрделi, әлi толық
зерттелiп айқындалмаған. Бiр ғалымдар Қыдыр бейнесiн көне
архаикалық түсiнiк, көзқарастармен байланыстырып зерттесе,
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кейбiр ғалымдар оны тек Ислам ықпалымен пайда болған деп
түсiндiредi.
Қыдыр туралы әрбiр халықтың ғасырлар бойы ұстанып ке
ле жатқан түсiнiгi бар.
Қазақ фольклорында Қыдыр баба—ел аралап жүрген ақ
киiмдi, адам бейнелi әулие, адамға қамқоршы, бақыт, дәулет
берушi, әр түрлi қиындықтардан қорғаушы.
Мәжнүн—Ләйлi—Таяу және Орта Шығыс пен Оңтүстiк
Шығыс, Орталық Азия халықтарының «Ләйлi—Мәжнүн»
атты әдеби-фольклорлық туындыларының кейiпкерлерi. Мәж
нүн өмiрде болған, VII ғасырдың аяғы мен VIII ғасыр аралығын
да өмiр сүрген араб ақыны. Ләйлi мен Мәжнүн қазақ фольклорында таза, өшпес махаббат, әдiл ғашықтар символы ретiнде
суреттеледi.
Мұхаммед—ең соңғы пайғамбардың аты, ұғымы—мақтау
лы, мақталған. Ислам дiнiнiң негiзiн салушы, бүкiл мұсылман
дүниесiнiң Алла Тағаладан кейiнгi рухани көсемi. Мұхаммед
(ә.с.) бiздiң дәуiрiмiздiң 570 жылы Араб түбегiндегi Мекке қаласында дүниеге келген. Пайғамбардың әкесi Абдулла
Мұхаммед өмiрге келместен екi ай бұрын қайтыс болған. Ал,
анасы Әмина Расул Алла алты жасқа толғанда дүниеден өтедi.
Мұхаммед Мұстафа (ә.с.) алғашында сүт анасы Халиманың,
онан соң атасы Ғабдулмүтәлiптiң, ол қайтыс болған соң ағасы
Әбутәлiптiң тәрбиесiнде болған.
Алла Тағаланың назарына iлiгiп, iзгi нұрына бөленген
Мұхаммед 610 жылдары 40 жасында Алланы, яғни бiр Құдайға
табынатын дiн—Исламды уағыздай бастайды.
Алғашқы уахи хазiрет Мұхаммед Меккеден үш шақырым
жердегi Хира үңгiрiнде ғибадат етiп отырған түнi таң алдында рамазан айында түстi. Бұл Алладан өзiнiң Елшiсiне келген
алғашқы әмiрi едi.
Мұхаммед (ә.с.) Ислам дiнiн жария еткенде арабтардың
басым көпшiлiгi пұтқа табынатын. Олар Пайғамбардың дiнiн бiрден қабыл алмай, қайта оған қарсылық бiлдiрiп, түрлi
қастандық жасады.
Сондықтан б.д. 622 жылы Мұхаммед (ә.с.) өзiнiң жақтас
тарымен бiрге Меккеден Мәдина қаласына қоныс аударады. Бұл
*

Расул Алла—[Расул (а)—елші]—Алланың елшісі.
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жыл Ислам жыл санауының басы деп есептеледi. Оның арабша
атауы—«Хижра», яғни «Қоныс аудару» деген сөз.
Мұхаммед пайғамбар (ә.с.) 633 жылы Мәдина қаласында,
сүйiктi жары Айшаның үйiнде қайтыс болды.
Мұхаммед пайғамбардың «Мұстафа» (таза, нұрлы, сипат
ты), «Расул» (елшi), «Хабибулла» (Алланың сүйiктiсi), «Сағи
дулла» (Алланың көмекшiсi), «хазiрет Мұхаммед» (дiн басы,
көсем, мәртебелi), т.б. эпитет есiмдерiмен қоса Махмұд, Ах
мед деген қосалқы аттары бар. Пайғамбардың Қасым, Ыбра
һым атты ұлдары жастай қайтыс болған. Перзентiнiң құрме
тiне оны Әбул-Қасым, яғни Қасымның әкесi деп те атаған.
Намруд—аңыз бойынша, көне Бабыл (Вавилон) патша
лығын құрушы, Ыбраһым пайғамбарды отқа жақпақ болған
патша.
Нұх—�������������������������������������������������
пайғамбар, Құран кейiпкерi. Iнжiлдегi Ной. Құран
Кәрiмде оның аты 43 рет аталады және 71-сүре осы Нұх
пайғамбар мен оның әулеттерiне арналған.
Дүние жүзi халықтарының көбiнде Нұхтың есiмi «топан су оқиғасымен» байланысты айтылады. Аңыз бойынша,
жер бетiн топан су қаптағанда Нұх пайғамбар оны Алланың
жәрдемiмен алдын ала сезiп, алып кеме-күпшектi жасайды да, күнәсiз адамдар мен жан-жануарлардың әр түрiнен
жұптан алып, әлгi кемеге мiнгiзедi, осы кемеге мiнген тiршiлiк иелерi апаттан аман қалып, өмiр қайта жалғасады.
Платон Афиналық (б.д.д. 427-347)—ежелг���������������
i��������������
грек [иунан]
философы, идеализмн��������������������������������������
i�������������������������������������
ң нег��������������������������������
i�������������������������������
з������������������������������
i�����������������������������
н салушы. 407 жылы Сократпен
танысып, оның ең сүй�������������������������������������������
i������������������������������������������
кт����������������������������������������
i���������������������������������������
шәк�����������������������������������
i����������������������������������
рт��������������������������������
i�������������������������������
н������������������������������
i�����������������������������
ң б��������������������������
i�������������������������
р������������������������
i�����������������������
болды. Өм�������������
i������������
р�����������
i����������
н���������
i��������
ң соңғы
жылдарын Афинада өтк��������������������������������������
i�������������������������������������
з������������������������������������
i�����������������������������������
п, көптеген еңбектер жазып, лекция
оқыған. Платон жөн������������������������������������������
i�����������������������������������������
нде оның өз шәк��������������������������
i�������������������������
рттер��������������������
i�������������������
мен Аристотельд���
i��
ң
атақты шәк����������������������������
i���������������������������
рт�������������������������
i������������������������
Аристоксен көп жазған.
Қазақтар оны көб���������������������������
i��������������������������
несе «Аплатон» деп атаған.
Сүлеймен—Құран кейiпкерi, Дәуiт пайғамбардың баласы,
Iнжiлдегi Соломон. Шамамен б.д.д. 965-928 жылдары бұрынғы
Иудей патшалығын билеген деп есептеледi. Сүлеймен Иерусалим қаласындағы Яхус храмын салдырған.
Аңыз бойынша, Дәуiт пайғамбардың отыз ұлы болған. Бiр
күнi Алла Тағаланың әмiрiмен әлгi ұлдардың бәрi де бiрдей
қаза болыпты. Сонда Дәуiт (ә.с.) еш абыржымай, сабыр сақтап,
Алла Тағалаға одан сайын ғибадат еткен. Осыған разы болған
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Жаратқан Ие Дәуiт пайғамбарға «отыз ұлға татитын» бiр ұлды,
яғни Сүлеймендi бередi. Сүлеймен (ә.с.) мұсылман елдерiнiң ертегi дастандарында «аң мен құстың, перi мен жынның, жан-жануар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп дәрiптеледi.
Төрт жар—шаһариарлар [шаһар /п/—төрт, йар /т/—жар,
сер��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
к]—тарихта «ал-Хулафа ар-Рашидун» деген атпен белг�����
i����
л���
i��,
араб мемлекет���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
н б�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
р���������������������������������������������
i��������������������������������������������
нен соң б�����������������������������������
i����������������������������������
р���������������������������������
i��������������������������������
кезекпен билеген төрт әд�������
i������
летт��i�
халиф—Әбубәк����������������������
i���������������������
р, Омар, Оспан, Әли.
Олар Мұхаммед пайғамбар уағыздаған жалғыз құдайлық
д������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
нд���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
ең б���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
р�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
нш����������������������������������������������
i���������������������������������������������
болып қабылдап, оның ең жақын, шын бер������
i�����
лген
сен������������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������������
мд���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
сер����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
г��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
, жолдасы болды және Ислам д���������������������
i��������������������
н�������������������
i������������������
н тарату, нығайту
i��������������������������
с�������������������������
i������������������������
н ары қарай жалғастырды.
Хұсайын—Хұсайын ибн Әли—Мұхаммедт�������������
i������������
ң қызы Фатимадан туған Әли ибн Әбу Тәлибт���������������������������
i��������������������������
ң к�����������������������
i����������������������
ш���������������������
i��������������������
баласы, шииттерд���
i��
ң
үш�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
нш����������������������������������������������
i���������������������������������������������
имамы. �������������������������������������
Дiни әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Хасанмен бiрге аталады. 669 жылы Хасан өлгеннен кейiн Әли
ұрпақтарына басшылық етедi. 680 жылдың 10-шы қазанында
Кербала шөлiнде күшi басым жаумен ерлiкпен шайқасқан
Хұсайын жолдастарымен бiрге ұрыс даласында шейiт болады.
Имам Хұсайын қайтыс болғаннан кейiн Кербала шииттер
табынатын қасиеттi орынға айналады. Ал оның өлген күнiн
барша шиит қауымы аза тұтып, құрметпен еске алады.
Һарон Рашид [763–809]—Аббас әулетiнен шыққан бесiншi
халиф. Һарон Рашид тұсында арабтардың ұзақ уақытқа созыл
ған Византияға қарсы күресi одан әрi жалғастырылды, соны
мен бiрге халифатта ауыл шаруашылығы, қолөнер, сауда және
мәдениет едәуiр дамыды. Сондықтан болар тарихи тұлға—
Һарон Рашид есiмi халық аузында аңыз-әңгiме мен ертегiжырға айналып кеттi. Көптеген ертегi мен аңыздарда ол әдiл
билеушi, халық қамқоршысы бейнесiнде суреттеледi.
Шаддад—оңтүстiк Араб елдерiнiң жартылай аңыздық,
жартылай тарихи билеушiсi. Құран хикаяларының бiрiнде
айтылғандай, ол жер бетiнде жұмақ орнату мақсатын көздеп,
Ирамбақ деп аталатын керемет бау-бақшалар мен сарайлар
салған. Құдiретi күштi Алла оны қиратты, себебi, жер бетiнде жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана. Шығыс
халықтарының фольклоры мен әдебиетiнде Ирамбағы ға
жайып бақтың символы ретiнде айтылады.
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Iбiлiс—дiни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланың
ақ жолынан тайдыратын, күнәға ұшырататын перiнiң есiмi.
Құран бойынша, Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адам атаның
алдында тiзе бүгуден бас тартып, «Мен одан артықпын; Сен
менi оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсы шық
қан. Мiне, осы әрекетi үшiн ол көктен қуылып, тозақ отына
түсуге ұйғарылды. Iбiлiс өзiнiң Адамнан жоғары екендiгiн дә
лелдеу үшiн алғашқы пенде—Адам атаны да азғырған және
Мұхаммедтiң оқуына да үнемi кедергi жасап отырған. Iбiлiстi
басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғана «дұш
пан» деп атайды. Әдетте мұсылмандардың дұғалары шайтанға
қарсы сөздерден басталады, олар Құранның соңғы сүрелерiнде
келтiрiлген.

Сөздік

*

Аб зәмзәм [аб /п/—су; зәмзәм—Меккедег��������������
i�������������
қасиетт�����
i����
құ
дық]—зәмзәм құдығының киел�����������������
i����������������
, шарапатты суы.
Абид /а/—Құдайға сиынушы, табынушы
Абхаят[аб /п/—су, хаят /а/—өмір, тіршілік]—өмір суы,
мәңгілік су
Ағаз /п/—бастау
Ағзам /а/—ұлы мәртебел�i
Ағла /а/—би����������
i���������
к, жоғары
Ада—азаю; жоқ болу
Адамқор—адам жегіш
Ажырай—орындаушы
Азан—намаз уақытының болғандығын хабарлау
Азар /п/—азап, қорлық
Азим /а/—жол жүрген, сапарға шыққан
Ақық /а/—әшекей үшiн пайдаланылатын түсi ақшыл
бағалы тас
Алейка /а/—саған
Амал тәркиб /а/—жасалған
Андан соңыра—содан кей��
i�
н
Андарке /п/—сонда, сол жаққа
Анлар /т/—олар
Аптап /п/—күн
Арди ету /а/—көрсету, түсiндiру
Арзу /п/—арман, т������������������
i�����������������
лек, мақсат, үм��
i�
т
Асад /а/—арыстан
*
Басқа тілдерден енген сөздердің бірнеше мағынасы болуы мүмкін. Олар
кейде ауыспалы мағынада да қолданылған. Сондықтан біз ұсынып отырған
дастандарда кездесетін осындай сөздердің мәтін мазмұнына байланысты беріп
тұрған мағынасын ғана сөз етеміз.

ғылыми қосымшалар

291

Асан /а/—жең��
i�
л
Асир /а/—тұтқын; құл; күң
Асла /а/—мүлде, еш
Аслан /а/—нег�������������������
i������������������
з�����������������
i����������������
нде, шын мән����
i���
нде
Астағыпар /а/—астапыралла сөз������������������������
i�����������������������
н����������������������
i���������������������
ң қысқартылған түр���
i��;
мән���������������������������
i��������������������������
: Алла Тағала, кеш��������
i�������
р мен��
i�.
Асхаб, сахаба, ас-сахаба /а/—сер������������������������
i�����������������������
ктер, жолдастар. Мұхам
мед пайғамбармен б����������������������������������������
i���������������������������������������
рге Ислам д����������������������������
i���������������������������
н��������������������������
i�������������������������
н қабылдап, мұсылман мем
лекет�������������������������������������
i������������������������������������
н құруға атсалысқандар. Мұхаммедт���
i��
ң i��������������
���������������
стер����������
i���������
мен сөз
дер����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
туралы хадистер асхабтардың айтуы бойынша жазылып
алынған.
Асы /а/—күнәһар
Асыл /а/—себеп; шығу төрк�����������������
i����������������
н���������������
i��������������
; нег���������
i��������
з�������
i������
, мән�i
Ауаз—әуез
Ауара /п/—әуре, нәтижес���
i��з i�������������
��������������
с, бос әрекет
Аулад /а/—бала; ұрпақ
Аурат /а/—әйел; зайып; хор қызы
Афарин /п/—мақтау; «жарайсың »
Ахад /а/—б�������������������������������������������
i������������������������������������������
р, жалғыз; Алла Тағаланың 99 ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Ахирет, ақырет /а/—ақырет күн���������������������
i��������������������
—бұл күн������������
i�����������
қияметт���
i��
ң
болуы, Алладан басқаның жоқ болатындығы, өлгеннен кей���
i��
нг���������������������������������������
i��������������������������������������
сұрақтың қойылатындығы, т������������
i�����������
р����������
i���������
кез�����
i����
нде �������������������
i������������������
стеген күнәларыңа
жауап бер�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
лет���������������������������������������������
i��������������������������������������������
нд������������������������������������������
i�����������������������������������������
г����������������������������������������
i���������������������������������������
анық сез������������������������������
i�����������������������������
лед��������������������������
i�������������������������
; күнәларың жең����������
i���������
л болса,
Алланың жақсылығын сез�������������������������������������
i������������������������������������
п, ауыр болса қаб�������������������
i������������������
р азабын тартатын
күн; о дүние деген ұғым; ақырзаман, дүниен�������
i������
ң соңы
Аһ, аһы—аһ ұру, өкіну
Аһыд ету /а/—уәде ету, сөз беру; ант ету
Аһл /а/—ел, қауым, жұрт; мәт���������������������������
i��������������������������
ндерде Мұхаммед пайғамбар
үмбет�������������������������
i������������������������
мағынасында қолданылған
Аһл диуан /а/—уәзiрлер, үкiмет адамдары
Аһл сүннет /а/—сүнна мазһабын ұстаушы елдер
Аша—мұң, қайғы
Ашия /а/—заттар, бұйымдар
Ашына—тамыр-таныс, сырлас; ғашықтық; құмарлық
Әгар—егер
Әгарша /п/—әйтсе де
Әзел /а/—мәңгiлiк, бақилық
Әзиз, ғазиз /а/—ардақты, қымбат, қымбатты; аяулы
Әйла /т/—жасау, iстеу

292

хикаялық дастандар

Әйуһа нас /а/—иә, халайық!
Әли /а/—жоғары мәртебел����������������������������������
i���������������������������������
, беделд�������������������������
i������������������������
, аса құрметт�����������
i����������
; адам аты
Әлм /а/—қайғы, қас���������
i��������
рет, шер
Әлхамдулла, әлхамдуллила /а/—Даңқтың бәр��������������
i�������������
Аллаға! Бұл
сөз т���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ркес����������������������������������������������
i���������������������������������������������
«Аллаға шүк���������������������������������
i��������������������������������
р» деген мағынада да қолданылады
Әлейһи алина /а/—қарғыс атқыр
Әлейһи ма йастахақ /а/—оған лайық, оның құқы бар
Әлхамдулилла, Раббил аламин /а/—әлемн��������������
i�������������
ң жаратушысы
(қожайыны) Аллаға мадақ
Әл�������
i������
к алды —сәлем�������������
i������������
н қабыл алды
Әмма, әммеше /а/—және, тағы да; әр��������
i�������
; б����
i���
рақ
Әнбие /а/—пайғамбарлар
Әндиша /п/—ой, п����
i���
к��
i�
р
Әпенд�i—мырза
Әтказ /о/—бас тарту
Әуали /а/—б������
i�����
р����
i���
нш�i
Әфсүн /а/—арбау, дуа, сиқыр
Әшкере-дүр /т/—жария болған, құпиясы ашылған
Бағда /а/—кей���������
i��������
н, сосын
Бағыр /т/— бауыр; көне және орта ғасырдағы түркi әдебиетi
мен фольклорында «бағырым езiлдi», «бағырым пара болды»
және тағы басқа сол сияқты сөз тiркестерi қайғылы, қасiреттi
жағдайды бiлдiредi; кейде жүрек мағынасында қолданылады.
Бад /п/—жаман
Бадан /а/—дене; тұлға
Баж, бажы—алым-салық
Базаркен /п/—кент, қала; мәт����������������������������
i���������������������������
нде: үлкен базар, жәрмеңке
мағынасында қолданылған
Базарқан /п/—базар басы
Бакамид /п.а/—мұң-қайғымен
Бақал /а/—саудагер, сатушы
Бақи /а/—мәңг����
i���
л��
i�
к
Балант /п/—би����������
i���������
к, жоғары
Бану /п/—сұлу, ханым
Бауар /п/—сену
Бахил /а/—сараң, қызғаншақ
Баһар /п/—көктем
Баһшат /п/—жұмақ
Башар /а/—адамзат; ибн башар—адам баласы, адамдар
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Баяд /а/—ақ; баяд кәби—қардай аппақ деген мағынада
Баян әйла /т/—әңг���������������
i��������������
мелеу, баяндау
Бәдбахт /п/—бақытсыз
Бәй��
i�
т /а/—қос тармақты өлең шумағы
Бәлаун /а/—табандылық; i���������������
����������������
с-әрекет, жұмыс
Бәлки—мүмк��
i�
н
Бән /т/—мен
Бәнд /п/—жабу, бек����������������������������������
i���������������������������������
ту; байлану, байлаулы; арқан, бау
Бәни /а/—ел-жұрт, ру
Бәрәк Алла /а/—Алланың жақсылығы, нұры түссiн
Бәшар—түр, жүз, бет
Бейәдеп—әдепс�������������
i������������
з; тәрбиес��
i�з
Бейкүнә /п,а/—күнәс���������������
i��������������
з, күнәл������
i�����
емес
Бейнамаз—намаз оқымайтын, намазы жоқ
Бейтүлмәл /а/—қазына үй�i
Бейхал /п.а/—нашар; көң�����
i����
лс��
i�з
Бек—тым, өте
Бехруз /п/—бақытты, құтты
Биабан /п/—шөл дала, жапан түз.
Биад /а/—ақ
Биғат /а/—бағыну
Биқисап—есепс������������
i�����������
з, өлшеус��
i�з
Бина /а/—құрылыс, ғимарат
Биназир—керемет
Биөлшеу—өлшеус��
i�з
Бисар /п/—қамсыз, уайым-қайғысыз
Бисмилла /а/—Алланың атымен. Мұсылмандар әрб�������
i������
р иг��i�
i����������������������������������
ст��������������������������������
i�������������������������������
, әрекетт����������������������
i���������������������
осы сөзбен бастайды.
Битап, бейтап /п/—әлс��������������������
i�������������������
з, сырқат, көң�����
i����
лс��
i�з
Бихамдулла /а/—Аллаға шүк���������������������
i��������������������
р, Алланың көмег����
i���
мен
Бихұзыр—есс��
i�з
Биһұш /п/—көң��������������������������������
i�������������������������������
лс�����������������������������
i����������������������������
з; есс����������������������
i���������������������
з, естен танып қалған
Буриян /п/—қуыру
Буруж /а/—бек�����������
i����������
н���������
i��������
с; қамал
Бұл—кездеме, мата; бұйым, зат
Бұстан, бустан /п/—бақ, бау-бақша
Бұһтан /п/—жала
Б�������������������������������
i������������������������������
лән, б������������������������
i�����������������������
рлән, б����������������
i���������������
рлә, илә, илән /т/—мен, пен, бен, менен, бенен (көмектес септ���������������
i��������������
г�������������
i������������
н�����������
i����������
ң жалғауы)
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Б������
i�����
радар /п/—аға; бауыр
Гиаһ /п/—шөп, өсiмдiк
Гоя замин уа заман шарқ аспан—жер мен заман, аспан
айналған секiлдi (дүние астаң-кестең болды)
Гөзәл /т/—көр��������������������
i�������������������
кт�����������������
i����������������
, әдем����������
i���������
, сүй����
i���
кт�i
Гөзәшт /п/—өту, артта қалу; бұрынғы, баяғы, бастан өткен
Гөриан /п/—қайғыру, жылау
Гуя /п/—шешен; айтушы; сияқты
Гүлзар—гүл ег����������
i���������
лген алаң
Гүлстан /п/—гүлденген жер
Ғадаб /а/—ашу, ыза; күш көрсету, қысым жасау
Ғазал—шығыс поэзиясында нег����������������������������
i���������������������������
з��������������������������
i�������������������������
нен кем������������������
i�����������������
үш, көб���������
i��������
он ек��i�
бәй������������������������������������������
i�����������������������������������������
ттен түз���������������������������������
i��������������������������������
лет�����������������������������
i����������������������������
н б�������������������������
i������������������������
рыңғай ұйқасы бар өлең.
Ғазиз /а/—қымбатты, ардақты, аяулы
Ғайыр /а/—басқа, бөтен; қызғаншақ
Ғалат /а/—өт�������������������������
i������������������������
р�����������������������
i����������������������
к, қате,қател���������
i��������
к, адасу
Ғаләб /а/—көп, мол
Ғалбе /а/—бейшара, кедей; мазасыздық туғызу
Ғалиб /а/—артық; жең�����
i����
мпаз
Ғам /а/—қайғы, уайым
Ғамк��
i�
н /п/—көң��������������������������������
i�������������������������������
лс�����������������������������
i����������������������������
з, жабырқау, қайғылы, дертт�i
Ғани /а/—бай
Ғапыл /а/—қапы қалу, б���������������������������������
i��������������������������������
лмеу, байқамау, сезбеу, аңқаулық
Ғарық /а/—бату, суға кету; суда жүзу
Ғар���������
i��������
п, кәр��
i�
п /а/—бейшара, мүсәп����������
i���������
р, мүск��
i�
н
Ғасы /а/—күнәлi, шариғатқа қайшы iстер жасаған кiсi
Ғасылық /а/—күнәһар болушылық, астамшылық
Ғаят /а/—өте, аса, тым
Ғибадат /а/—Құдайға құлшылық, дiнге бойұсынушылық
Ғибрат /а/—тәж������������������
i�����������������
рибе, өнеге, үлг�i
Ғинаят /а/—Құдай мейiрiмi, жарылқау, мейiрiмдiлiк
Ғишрат, ғей���������
i��������
ш-ғишрат /а/—сауық-сайран
Ғұзыр /а/—өт�������������
i������������
н�����������
i����������
ш, т������
i�����
лек; Ғұзыр ету—тілек, өтініш айту;
кешірім сұрау; ақталу
Ғұлам /а/—бала, бозбала
Ғұләба /а/—көп бөл���
i��
г�i
Ғұрұрлық /а/—көрмеуш��������������������������������
i�������������������������������
л������������������������������
i�����������������������������
к; тәкаппарлық; мансапқұмар
лық
Ғұсыл ету /а/—жуу, жуыну, суға түсу
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Дайығ /а/—жоқ болған, рәсуа болған; шашылған; жоғал
ған, жоғалтылған, ұмыт болған
Далил /а/—жолбасшы
Дарақ /п/—оңаша өскен ағаш, терек
Дарбаза—қораның, мекен-жайдың сыртқы үлкен қақпасы
Дарун-д��
i�
л /п/—жан-д��
i�
л
Дауами /п/—әрдайым
Дафайын /а/—қазына, кен��
i�
ш
Дахи—жасырын
Дахил /а/—���������
i��������
шке к���
i��
ру
Дәрбанд /п/—асу
Дәрткеме—құмар ойыны
Дәру��
i�
ш /а/—суфизм ағымын ұстанушы; дүние қызығынан
безген адам
Дәсмая, дәсмия /п/—байлық, қор; сайман, құрал; күшқуат
Дәст /п/—қол
Дәф��
i�
н /а/—жерлеу
Делдал—ек���������������������������������������������
i��������������������������������������������
адамның арасын кел�������������������������
i������������������������
ст����������������������
i���������������������
ру үш����������������
i���������������
н жүрет��������
i�������
н к����
i���
с��i�
Дертмене—дерт сөз���������������
i��������������
н�������������
i������������
ң көпше түр�i
Дертменде—дертт�i
Дерхем /а/—күмiс ақша
Диар /а/—өлке, уалаят
Диуан, деван /а/—жинақ, жиын, топ, мәж�����������
i����������
л���������
i��������
с, кеңес
Диуана, дуана—ризығын көктен т�����������������������
i����������������������
леп, кәс��������������
i�������������
пс�����������
i����������
з жүрет���
i��
н
адам; дәру��
i�
ш
Дүрд /п/—сәлем
Д��
i�
л /п/—жүрек
Д������
i�����
лауар /п/—батыр
Д�����
i����
лбар /п/—ару,сұлу
Дiлда, тiлла—алтын ақша; кейде алтын, зер мағынасында
қолданылады
Есiм ағзам—маңызды, ұлы есiм
Ес��������
i�������
м шариф—маңызды, құрметт���������������������
i��������������������
, қад���������������
i��������������
рл������������
i�����������
, ұлық ес��
i�
м
Жаду, жәду /а/—жәд����������������������������
i���������������������������
гөй, залым, сұрқия; сиқыршы
Жақұт /а/—асыл тас
Жаллад, желлет /а/—жендет, бас алғыш
Жам /а/—ыдыстың аты; жайбарақат; жинау, жинақтау
Жамал /а/—сұлулық, әдем����������������
i���������������
л��������������
i�������������
к, көр�������
i������
кт����
i���
л��
i�
к
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Жамиғ /а/—жинақ, шежiре; барлық, бәрi, түгел
Жан тәсiлiм—дүние салу, қайтыс болу
Жаннан /а/—жан; жүрек
Жаңғыр—жаңбыр
Жариа /а/—нөкер; күтуш������
i�����
; күң
Жауһар фаруш /п/—гауһар сатушы
Жаһид /а/—ыждағат, ынта
Жаһ��
i�
л /а/—надан, топас, қараңғы адам; ұятсыз, мей��������
i�������
р������
i�����
мс���
i��з
Жәду /а/—жәд����������������������������
i���������������������������
гөй, сиқыршы; залым, сұрқия
Жәм /а/—дайындау, жинақтау
Жәһд /а/—тырысу, ұмтылу
Жекмише—ақша салатын қобди
Жет�������
i������
иқлим—мұсылман елдер�������������������������
i������������������������
н�����������������������
i����������������������
ң орта ғасырлық фәлса
пасы бойынша жер жаһан жет�������������������������������
i������������������������������
қабаттан тұрады деген геогра
фиялық түс������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
н����������������������������������������������
i���������������������������������������������
к болған. Бұл жерде патшаға бүк��������������
i�������������
л әлем бағын
ды деген мағынада қолданылған.
Жиһан /п/—әлем, дүние
Жұриат—жұрт сөз���������������
i��������������
н�������������
i������������
ң көпше түр�i
Жұфұт /п/—жұп, зайып, қосақ, жұбай
Жүгiрiк /т/—жүйрiк
Жүдә /п/—өте, тым, т�����������������
i����������������
пт��������������
i�������������
; бөлек; өзге
Жүмла, жүмлә /а/—бәрi, барлығы, түгел
Забут /а/—тұтқындау, тәрк�����������������
i����������������
леу, кәмпескелеу
Зағиф /а/—әлс�����������������������
i����������������������
з; нашар; дертт�������
i������
, ауру
Заде, зада /п/—зад, зат; бала, сәби
Зан қылу /а/—ойлау, болжау; күмәндану
Зап—т��
i�
к
Зарар /а/—зиян; шығын; зақым
Зауық /а/—көң�������������
i������������
л-күй, шабыт
Захмат /а/—қиындық; i�������
��������
с-қимыл
Заһар /а/—у
Заһид /а/—сопы, д�����
i����
ндар
Заһир /а/—ашық, айқын, анық
Зәнб��
i�
л—үлкен себет
Зәңг�i—зор, үлкен; қара түст�����������������������������
i����������������������������
адам; дастандық шығармалар
да қаһарманға қарсы тұратын сүйк����������������������
i���������������������
мс�������������������
i������������������
з кей�������������
i������������
пкерлер көп
жағдайда зәңг����������
i���������
аталады.
Зәрра, зәрре /а/—к����������������������
i���������������������
шкене, к�������������
i������������
шкентай ғана
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Зейнет /а/—көр����������������������������������������
i���������������������������������������
кт�������������������������������������
i������������������������������������
, әсем, көркем, әдем����������������
i���������������
; әдем���������
i��������
л�������
i������
к, сұ
лулық
Зейіл /а/—ашу, ыза, кек
Зекет /а/—мал-мүлiктiң қырықтан бiрiн алатын салық
Зияда /а/—өте, тым, қатты
Зина /а/—нәпс��������������������������������������
i�������������������������������������
құмарлық, жезөкшел�������������������
i������������������
к; неке бұзушылық
Зинһар айту /п/—ашық, жасырмай айту
Зират /а/—бей��������
i�������
т, мола
Зияпат /а/—қонақжайлылық; қошемет, б���������������
i��������������
реуд����������
i���������
ң немесе
б��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
р нәрсен�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
ң құрмет��������������������������������������
i�������������������������������������
не бер�������������������������������
i������������������������������
лет���������������������������
i��������������������������
н қонақасы, салтанатты кеш
Зиярат /а/—көрiсу, зират ету, сәлем беру, қол беру, құл
шылық
Зұлмат /а/—қараңғылық; қиыншылық, жамандық, ке
сапат
Зүбәржат /п/—жасыл түстi асыл тас
Зүмрад—изумруд
Зiкiр салу /а/—ес, жад; Алланы еске алу
Зінжір—шынжыр
Ибн /а/—бала, ұл
Ижтиһаддин /а/—ынта, талапты
Изн /а/—рұқсат
Изһар /а/—таныту, көрсету
Икрам /а/—құрмет
Иқрар /а/—мойындау, ықтияр болу
Илану /т/—инану
Иләһ /а/—Құдай; Иләһи—Құдайым
Илhам /а/—шабыт, жiгер, рух�
Иман арди /а/—бұл жерде: имандылық көрсет, я кеш���
i��
р
деген мағынада
Инғам /а/—садақа, сыйлық; тарту; жақсылық
Инкар /а/—мойындамау, бас тарту
Инсап /а/—әд���������
i��������
летт����
i���
л��
i�
к
Иншалла /а/—Алла қаласа
Ирада /а/—ниет, ықылас, ықтияр; шеш����������
i���������
м; бұйрық
Ирақ—шеш��
i�
м
Ирам /п/—байсалдылық
Ирсал ету /а/—ж�����
i����
беру
Итағат /а/—мойынсұну, бағыну, тәрт��
i�
п
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Иттифақ /а/—ынтымақ, б�����������������������������
i����������������������������
рл��������������������������
i�������������������������
к, кел�������������������
i������������������
с�����������������
i����������������
м, б������������
i�����������
р ауыздылық
Ифрит /а/—дүлей күш, шайтан
Ихраж /а/—салық
Ихсан /а/—қайыр-садақа, қайырымдылық; жақсылық
Йамин /а/— ант
Каби /а/—ұсынылған, сыйлық рет�������������
i������������
нде бер�����
i����
лген
Казар /п/—көше; жол, өткел
Камал /а/—кемел, толық
Кардаш /к.т./—қарындас, бауыр
Карман /о/—әмиян
Карра /а/—жүз мың
Карраша—жүз мыңдай
Кә, кәби—сияқты, сек����
i���
лд�i
Кәбап—кәуап: істікке түйреп, шоқтың қызуына қақтап пісіретін ет
Кәззап /а/—өт������
i�����
р����
i���
кш�i
Кәлима, кәлим /а/—сөз; әңг���
i��
ме
Кәллә—бас
Кәманд /а/—шынжыр, арқан
Кән /п/—асыл қазына
Кәпір /а/—пұтқа табынған; шындықты мойындамаған; Ислам дінін ұстанушылар Аллаға сенбеген бүкіл мұсылман еместерді кәпір деп атаған
Кәрре /а/—рет, мәрте; шабуыл
Кәтта—үлкен
Кенд�i /т/—өз���������
i��������
; өз����
i���
н��
i�
ң
Кеп, гәп—сөз, әңг���
i��
ме
Кеше/т/—түн
Кешеде /а/—айқындалған, анықталған
Кисе /а/—дорба, қапшық
Көк күлт����
i���
реу—көк күрк���������
i��������
регендей
Көһ /п/—тау
Край /о/—өлке, өң��
i�
р
Крилса /о/—ес�������
i������
к алды
Күмет /о/—бөлме
Күрре /а/—шығыста белг�����������������
i����������������
л���������������
i��������������
өлшем б������
i�����
рл���
i��
г�i
Кiре —жалдамалы күш көлiгi
Қабағат /п/—орасан, керемет; өте; iрi, үлкен, мол
Қабде /а/—бiр уыс
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Қабила /а/—жақ, тұс, беталыс, бағыт
Қабила Тай /а/—Тай руы [тайпасы] орналасқан, мекендеген өңiрге бет алу
Қадар /а/—өлшем, мөлшер; көп, мол
Қадар базарқан—түрл����������
i���������
саудагер
Қадиса /а/—сыр; кездейсоқ болған оқиға
Қадыр /а/—тағдыр, жазмыш
Қад��
i�
р /а/—құд������������������������������������������
i�����������������������������������������
ретт�������������������������������������
i������������������������������������
; күшт������������������������������
i�����������������������������
; Алла Тағаланың 99 ес�������
i������
м�����
i����
н���
i��
ң
б���
i��
р�i
Қаж, қажылық /а/—мұсылманның бес парызының б�����
i����
р���
i��:
Меккеге барып Алла Тағалаға құлшылық ет�����������������
i����������������
п, Қағбаны жет��i�
рет айналу, т.б.
Қазайын /а/—қазыналар
Қайым болу /а/—тұру; бiр нәрсенi iстеу, шұғылдану
Қалға /а/—қамал, қорған
Қандiл /а/—шырағдан
Қапу /п/—қақпа
Қарар /а/—шеш��������������������������������������
i�������������������������������������
м, тыныштық; тоқтаған жер, тұрғын жай
Қардаш /т/—туыс, бауыр
Қас сағынған /т/—қастық ету, дұшпандық т����
i���
леу
Қасад /а/—арам ой, қара ниет
Қасам /а/—ант, серт
Қасат болу /п/—зиянға ұшырау
Қаст /а/—мақсат; ниет; дұшпандық
Қасұр /а/—кемел��������������������������������
i�������������������������������
не жетпеген, орынсыз, ұнамаған
Қата—қате; өт��������������������������������������
i�������������������������������������
р������������������������������������
i�����������������������������������
к, жалған; қата ету—адасу, қателесу
Қатир /а/—түйе
Қатыл ету /а/—өлт���
i��
ру
Қаһқаһа әйла—шек-с���������������
i��������������
лес�����������
i����������
қата күлу
Қаһуа, қаһуахана /а/—кофе, кофейня
Қилап, хилаф /а/—қарама-қайшылық, кел����������������
i���������������
спеуш����������
i���������
л��������
i�������
к, бүл
д���������
i��������
ру, бұзу
Қимат /п/—қымбат
Қисса /а/—әңг����������
i���������
ме, тарих
Қитар—түйелерд����������
i���������
ң т������
i�����
збег�i
Қияпат—түр, п��������������������������
i�������������������������
ш������������������������
i�����������������������
н, ұсқын, кеск���������
i��������
н-келбет
Қияс /а/—қате тұжырым; шамалау
Құббе /а/—ұра, үңг��������������������������������
i�������������������������������
р; күмбез, шатыр; үлкен ғимарат
Құжыра /а/—бөлме
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Құзыр /а/—алдында; бил�����������
i����������
к, қожалық
Құмаш, құмашар—мата
Құрға /а/—жеребе
Құсыр /а/—кем�����
i����
ст��
i�
к
Құяш /ө/—күн
Лағыл—қызыл түст�������������������������������������
i������������������������������������
асыл тас (рубин); қызыл түст�������
i������
(зат)
Лазым /а/—жөн, дұрыс, лайық, керек, керект�i
Лала—гауһар сатушы
Лалагүл—дара жарнақты көп жылдық қызыл гүл
Ла йағқал /а/—есi кеткен, ақылынан адасқан
Латафат /а/—мей�����������������
i����������������
р���������������
i��������������
м, әдепт������
i�����
л����
i���
к, i��������
���������
зетт����
i���
л��
i�
к
Латиф /а/—жұмсақ, мей���������������
i��������������
р�������������
i������������
мд����������
i���������
, нәз����
i���
к, i��������
���������
лтипатты
Лаух /а/—тақта
Лә шәй /а/—ештеңе; түкке тұрмайды
Ләб /п/—ерiн
Ләкин /а/—б��������������
i�������������
рақ, дегенмен
Ләм иәзал /а/—кемш�������
i������
л�����
i����
кс��
i�з
Ләрзан /п/—д���������������������
i��������������������
р�������������������
i������������������
лдеген, қалтыраған
Ләуте /а/—көне музыка аспабы
Либас /а/—ки��
i�
м
Лисан /а/—т��
i�
л
Лұғат /а/—т�������
i������
л, сөз
Мағқұл /а/—ти����
i���
мд�i
Мағлұм /а/—белг���������
i��������
л�������
i������
, анық
Мағмұр /а/—қоныстанған
Мағраби /а/—Мағриб (Батыс) тұрғыны; мароккалық
Мағриф /а/—жақсылық, қайырымдылық, сыпайылық
Мағшұқ /а/—ғашық, сүй����
i���
кт�i
Мағфу әйла /а/—кеш�����������������
i����������������
ру, кеш���������
i��������
р�������
i������
м ету
Мажал /а/—мүмк�����
i����
нд��
i�
к
Мажара /а/—таңғажайып оқиға
Мазар ислами—әулие мұсылманның мазары
Мазһап /а/—саяси, идеологиялық, д��������
i�������
ни ағым
Маймұн /а/—маймыл
Маккара /а/—айлакер, қу
Мақам /а/—тұрғылықты жер, орын
Мақлұқат—жаратылған пенделер, күлл������������
i�����������
жанды мақ
лұқтар
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Маннан /а/—мархабатты, мей������������������������
i�����������������������
рбан; жомарт, рақымды;
Алла Тағаланың 99 ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Мард /п/—ер адам, ер жүрек, батыр
Мархабат /а/— қайырымдылық, мей���������
i��������
р�������
i������
мд����
i���
л��
i�
к
Маст болу, масат болу—мәт�������������������������
i������������������������
ндерде көб��������������
i�������������
несе б�������
i������
рдемеге қуанып, я қайғырып ес���������������������������������
i��������������������������������
нен айырылып, естен танып деген
мағынада қолданылады.
Матам /п/—қайғы, шер
Маужуд /а/—бар болу
Маусыл /а/—жол көрсетуш�����������
i����������
, жолсер��
i�
к
Мафрушат уа тазинат уд ғанбар /а/—амбра ағашымен
безендiрiлген
Махалла, махал /а/—квартал; орын, жер
Махбүб, махбүб�
а /а/—ғашық, сүй����
i���
кт�i
Махкам /а/—бер���������
i��������
к, мекем
Махфұз /а/—тағдыр, жазмыш, пешене
Маһар, маһарат /а/—өнерпаздық, шеберл��
i�
к
Маһир /а/—бiлгiр,көрiпкел; өнерлi; шебер, маман
Машайық /а/—(шайх, шайық сөз�����������������
i����������������
н���������������
i��������������
ң көпше түр���
i��)
ақсақалдар, қариялар; ғалымдар; тайпаның, рудың ақсақалы;
Арабиядағы тайпа басшысының лауазымы
Машақат /а/—көп әуре, әб������������������
i�����������������
гер, азап, бейнет
Машғалә /а/—iс
Мая /п/—қаржы, байлық
Мәгас /п/—шыбын
Мәжнүн /а/—ес����������������
i���������������
ауысқан, есуас
Мәж����
i���
л��
i�с /а/—отырыс, жиналыс
Мәкүр /а/—қу, айлакер
Мәл��
i�
к /а/—менш�������������������������
i������������������������
к иес�������������������
i������������������
, қожайын; пер����
i���
ште
Мәнзил /а/—тұрғын үй, бөлме; уақыт өлшем�i
Мәриан—залым; қатыгез
Мәсжид /а/—меш��
i�
т
Мәсли /а/—сондай, сек����
i���
лд�i
Мәслихат /а/—кеңес, әңг�����������
i����������
ме, сұхбат
Мәслүб /а/—тоналған; ес���������
i��������
ауысқан
Мәтше—үйд�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң төбес���������������������������������
i��������������������������������
н жабу үш�����������������������
i����������������������
н көлденең������������
i�����������
нен салына
тын мықты белағаш
Мәшһүр /а/—белг���
i��
л�i
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Мекер /а/—сиқыршы, алдамшы, аяр, ғаяр
Мехнат /а/—қиындық, бейнет, еңбек
Мизан /а/—таразы, өлшеу��
i�
ш
Миқдар /а/—өлшем, мөлшер
Милади /а/—Иса пайғамбардың туғанынан бастап есептелет�������������
i������������
н жыл санағы
Минат /а/—������������������������������������
i�����������������������������������
зет, қайыр; шүк��������������������
i�������������������
рл�����������������
i����������������
к; м������������
i�����������
ндет, борыш
Мисли /а/—сияқты,тәр����
i���
зд�i
Миян /п/—бел
Миясар /а/—нәтиже, табыс, қол жету; лайықты
Мом—балауыз шам
Моуж /п/—толқын
Мөһ��
i�
р—мөр
Муаззам /а/—ұлы, атақты; белгiлi, үлкен
Муазин /а/—азаншы
Муамала /а/—қарым-қатынас
Муәли /а/—вассал; тәуелд������������
i�����������
, бағынышты
Муәккiл перiште /а/—бiр нәрсеге жауапты, өкiлеттi перiште
Мұғамле /а/—қарым-қатынас; i��������
���������
с, сауда
Мұжаби /а/—себеп; қажетт�������������������������
i������������������������
л�����������������������
i����������������������
к; бойынша, байланысты
Мұзайан /а/—әшекейленген
Мұқаддам /а/—бұрын, i����������������
�����������������
лгер������������
i�����������
де, өткенде
Мұқдұр /а/—белг��������������������������������
i�������������������������������
л������������������������������
i�����������������������������
, анықталған, мүмк�����������
i����������
н; лайықты
Мұқид /а/—��������
i�������
стеген i���������������
����������������
с��������������
i�������������
не өк��������
i�������
ну, күю
Мұнақышты /а/—нақышталған, әшекейленген
Мұнафиқ /а/—сырты мұсылман, ������������������������
i�����������������������
ш����������������������
i���������������������
нен Ислам д����������
i���������
н��������
i�������
не қар
сы ек������������
i�����������
жүзд������
i�����
адам
Мұрассиғ /а/—асыл тастармен безенд�������
i������
р�����
i����
лген
Мұстағриқ /а/—түрл��������������
i�������������
ки����������
i���������
м ки�����
i����
нген
Мүбәрәк /а/—құтты; берекел�i
Мүддет /а/—уақыт
Мүд����
i���
уәр /а/—басы айналу; б�������������������
i������������������
реуге тәуелд������
i�����
болу
Мүкәммал /а/—дүние-мүлiк, қазына, байлық
Мүлкәт /а/—байлық, мүл�����
i����
ктер
Мүптала—пәлеге жолығу, к������������
i�����������
р����������
i���������
птар болу
Мүрдәр /п/—лас, былғаныш; арамдалған; жемт���������
i��������
к, өл���
i��
м
т��������������
i�������������
к; жансыз тән
Мүрид /а/—шәк����������
i���������
рт, оқушы

ғылыми қосымшалар

303

Мүшкүл /а/—қажетт������������
i�����������
л����������
i���������
к, мұқтаж
М�����
i����
нкар /а/—масқара, ұятты зат
М�����
i����
ск��
i�
н /а/—бейшара, мүсәп����������
i���������
р, мүск��
i�
н
Наб����
i���
кар—күнәһар
Нағмат /а/—саз, әуен
Нағра, нағыра /п/—барабан тәр���������������������������
i��������������������������
зд������������������������
i�����������������������
музыка аспабы; дауыс,
айғай
Надамат /а/—өк����
i���
н��
i�
ш
Назарат /а/—сурет, көр����
i���
н��
i�с
Назахат /а/—шынайылық, адалдық, әд��������������
i�������������
лд�����������
i����������
к, туралық
Назнин—сыпайы; әдем�����������������������
i����������������������
, көркем; сұлу; ерке,
Назым /а/—өлең, поэзия; нәз�����������������������������
i����������������������������
к сез�����������������������
i����������������������
мд��������������������
i�������������������
, наз түр����������
i���������
нде, шы
ғыстық дәстүрде жазылған өлең түр��
i�.
Назырқанбай—азырқанбай
Найып /а/—орынбасар
Накаһ /а/—некелеу, неке қию
Нала—қайғы-қас��������������������
i�������������������
рет, мұң-шер, қ апа
Налан-гөриан /п/—қайғы, зар; қайғылы, зарлы
Нам /п/—к��������������������
i�������������������
с������������������
i�����������������
аты, ес���������
i��������
м; нама ������������������������
/п/—хат; к��������������
i�������������
тап; қағазға
жазылған мәт��
i�
н
Намазшам—жұрт орынға отырып, ымырт жабылған уақыт
Намаян /п/—айқын, белг���������
i��������
л�������
i������
, анық
Намахрам—бөтен, басқа; тыйым салынған
Нар, наре /а/—от; мәт�������������������������������
i������������������������������
ндерде: ғашықтықтың, махаббат
тың оты, қайғысы деген мағынада қолданылған.
Нардбан /п/—саты
Насрат, нұсрат /а/—көмек, жәрдем
Нау—дәу, денел���
i��, i��
���
р�i
Наубаһар /п/—ерте көктем
Наужуан /п/—ересек, бозбала
Науки /п/—тұмсық
Нәби /а/—пайғамбар
Нәд�������������
i������������
ратул әмсәл /а/—ерекше сұлу
Нәкаһ /п/—кенеттен, кенет, аяқ астынан
Нәмәрт /а/—текс���������
i��������
з, нашар
Нәпәс һауа /а/—нәпс���������
i��������
құмарлық
Нәс��
i�
р /а/—қара сөз, проза
Нәубет /а/—рет�����������������������������
i����������������������������
мен келген кезек; апат; өл��
i�
м
Нәумиз—өкпел���������
i��������
, қапалы
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Нида /а/—үндеу; нида ету—жар шақыру
Нисбат /а/—қатынас, байланыс
Ниһаят /а/—шек, шекара
Нияз /п/—қажет, қажетт������������
i�����������
л����������
i���������
к; өт����
i���
н��
i�
ш
Нош ету /п/—i��
шу
Нұқұд /а/—ақша
Нығмет /а/—бақыт; шапағат; сыйлық; ырыс, иг����
i���
л��
i�
к
Ошал /т/—осы
Пағпұр—көне дәу�������������������������������������
i������������������������������������
рлерден қытайда жасалатын әдем������
i�����
ыдыс
Панар—шам
Паришан, пәришан /п/—қапалы, қайғылы, қас������
i�����
ретт�i
Парияд /п/—зарлау, зар ең����
i���
реу
Паруаз /п/—әуез
Парһиз, парһизкар /п/—ұстамды, салмақты, тәрбиел��i�
Пәдар /п/—әке
Пәнже /п/—саусақ
Пәре—рет; бөл��
i�
к
Пәрмен, пәрман /а/—әм��������������������������������
i�������������������������������
р, бұйрық, жарлық; қарқында екп�������������
i������������
н; күш, қуат
Пәруана /п/—түнде ұшатын көбелек. Шығыс әдебиет�����
i����
нде
пәруана бейнес��������������������������������������
i�������������������������������������
поэтикалық образ рет����������������
i���������������
нде қолданылады
Перғауын (фараон)—көне Мысыр патшаларының атағы,
титулы
Песет /п/—төмен; сұмырай
Пимана /п/—өлшем
Порым /о/—п�����������
i����������
ш���������
i��������
н, форма
Пота—алтын жалатқан қымбат белбеу
Пұл—ақша
Пұшайман /п/—бейшара, сорлы
П�������
i������
ркәш��
i�
к /о/—приказчик
П�����
i����
шпан—пұшайман
Рабб /а/—тақсыр; ие, еге, қожа; патша; Алла Тағаланың 99
ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Рағад /а/—күнн������������
i�����������
ң күрк�����
i����
реу�i
Рағадат /а/—байлық, салауаттық
Расул /а/—елш�i
Раст /п/—оң, тура; шыншыл
Рауа /а/—орынды, жөн
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Рауаи /а/—әңг��������������
i�������������
меш����������
i���������
, ертекш�i
Рауана—тең, пара-пара
Рауаят, риуаят /а/—әңг���
i��
ме
Раушан /п/—жарық, айқын, ашық
Рәд /а/—қарсылық
Решетке /о/—тор
Риза-и Ахад /а/—Алланың разылығы үш��
i�
н
Ризасилә—өз ықтиярымен
Риса, рисани /п/—лайық, лайықты, сай
Рихлат ету /а/—қайтыс болу; жол жүру
Рия—ек�������������������������������������
i������������������������������������
жүз��������������������������������
i�������������������������������
д������������������������������
i�����������������������������
л����������������������������
i���������������������������
к, қара ниетт��������������
i�������������
л������������
i�����������
к, сиқырлық
Ромал /а/—балгер, көр�����
i����
пкел
Русие /п/—ұятсыз; алдамшы
Сабах /а/—таң, рауан
Сада—бөгет, кедерг����������
i���������
, қиындық
Саде—мата
Садық /а/—шыншыл, әд����������������
i���������������
летт�����������
i����������
; қасиетт�i
Саида, сеида /а/—ханым
Сақи /а/—жомарт, қолы ашық; ақ көң��������������������
i�������������������
л, ақ пей����������
i���������
л, қайы
рымды
Сақып жамал /а/—өте сұлу, әдем�i
Салаб қылу— ағашқа керу
Салауат /а/—дұға ету, рақым ету; мадақ
Салих /а/—жақсы, мей�����������������
i����������������
р���������������
i��������������
мд������������
i�����������
, қайырымды
Сандал /а/—орындық
Сапа /тат/—сау
Сапира /а/—бос болу
Саргардан /п/—сергелдең
Сарғардан—сергелдең
Саума /а/—ораза
Сафа /а/—пәкт�����������������������������������
i����������������������������������
к, тазалық; шынайылық; сау-саламат
Сахар /а/—сәрес������������������������������
i�����������������������������
, таң атып келе жатқан мезг��
i�
л
Сахат /а/—шынайылық, ақиқат; денн���������������������
i��������������������
ң саулығы; дұрыстық
Сахи /а/—шарап құюшы
Сахиб /а/—дос, жолдас; ие, қожайын
Саяд /а/—ау; аңшылық
Саяды—аңшы; балықшы
Саях /а/—жолаушы
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Сәжде /а/—мойынсұну, табыну; Құдайға құлшылық ет����
i���
п,
намаз оқығанда жерге басын қою.
Сәй��
i�
р /а/—саяхат; сапар; жол
Сәлле /п/—кесек
Сәна /а/—жыл [уақыт өлшем��������������������������
i�������������������������
]; қайғы; қапа; алғыс,ма
дақ; т����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
лек-өт���������������������������������������������
i��������������������������������������������
н�������������������������������������������
i������������������������������������������
ш б���������������������������������������
i��������������������������������������
лд������������������������������������
i�����������������������������������
рет��������������������������������
i�������������������������������
н -шы, -ш����������������������
i���������������������
орнына қолданылатын
жұрнақ: бар-сәна (баршы)
Сәнат /а/—мысал, үлг�i
Сәргөзашт /а/—оқиға
Сәрир /а/—төсек
Сәрше /п/—жирен
Симианша—сиамдық
Сират /а/—жол, сапар; д����������������������������
i���������������������������
ни ұғым бойынша күнәһарлар
мен күнәс���������������������������������������������
i��������������������������������������������
здерд���������������������������������������
i��������������������������������������
ажырататын қиямет-қайымның қыл көп���
i��
р�i
Сифа /а/—диван, төсек
Сиясат—салтанат; алаң, ашық жер; өнер; кейде үк����������
i���������
мет орны
деген мағынада да қолданылады
Сиях /п/—қайғы, қиындық; қайғылы
Сомға /п/—үй, лашық; ш�����
i����
ркеу
Суда /а/—уайым, мұң, шер; құмарлық, құштарлық
Суфра /а/—дастархан
Сүннет /а/—Мұхаммед пайғамбардың ��������
i�������
стеген ��������������
i�������������
с-әрекеттер��i�
және ол құптаған жағымды қасиеттер; жол; дәстүр; әдетғұрып.
Сүр��
i�
к /т/—заман, дәу��
i�
р
Табиғ /а/—м������������
i�����������
нез-құлық; i����������
�����������
з���������
i��������
нен жүру
Тағала /а/—бәр�������������������������������������
i������������������������������������
нен жоғары, ұлық; Алла Тағаланың 99
ес�����������
i����������
м���������
i��������
н�������
i������
ң б���
i��
р�i
Тағин /а/—тағайындау; анықтау
Тағир ету /а/—ұялту, к�����������������������
i����������������������
нә тағу; ауысу; өзгеру
Тағриф /а/—мән, мағына; түс��������������
i�������������
н������������
i�����������
к; анықтама
Таж��
i�
р /а/—саудагер
Тазруғ—бағыныштылық; өк����
i���
н��
i�
ш
Тайбат /а/—қайырымдылық
Тақдым /а/—сыйлық
Тақуа /а/—д���������������������
i��������������������
ндар, құдайдан қорқу
Тақыт, тахты /а/—ою өрнектел�������������������������
i������������������������
п безенд����������������
i���������������
р��������������
i�������������
лген, арқасы
және жақтауы бар мүл����������������������������������������
i���������������������������������������
к (қаз���������������������������������
i��������������������������������
рг������������������������������
i�����������������������������
диван тектес); патшалар отыратын орын, тақ
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Талақ /а/—ажырау, ажырасу; әйел�������������������������
i������������������������
н тастау және дүниеден,
т������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
рш���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
л�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
ктен безу деген мағынаны беред������������������
i�����������������
; жоқ болу, қирау
Талиғ /а/—тағдыр
Таммат тамам /а/—соңы, аяқталды
Тамиғ, тамиғкәрл��
i�
к—қиял, арман; ашкөзд��������������
i�������������
к, сараңдық;
қызғаншақтық.
Таң атқаш /т/—таң атқан соң
Тарадыт /а/—дайындық; тәрт��
i�
п
Тасраф /а/—билеу; өз ерк����������������
i���������������
мен, ықтиярымен
Тасфун /а/—мұң, уайым, қапа, өк����
i���
н��
i�
ш
Тауадуғ /а/—қарапайымдылық, к�����������
i����������
ш���������
i��������
пей�����
i����
лд��
i�
к
Тауарих /а/—тарих сөз���������������
i��������������
н�������������
i������������
ң көпше түр�i
Тауфиқ, таупих /а/—жәрдем, көмек; табыс, бақыт
Тахсил /а/—���������
i��������
л�������
i������
м, оқу
Тахсин /а/—мадақ, жақсы сөз; жақсылық, қайырым
дылық
Таһажүд /а/—намаз
Таһат—таһарат сөз����������������������
i���������������������
н��������������������
i�������������������
ң қысқартылған түр�i
Таһарат /а/—жуыну, тазару
Тәбип /а/—тәу��������
i�������
п, емш�i
Тәкрар /а/—б�������������������
i������������������
рнеше рет қайталау
Тәмизл�i /а/—ерекше
Тәнбүрә—музыкалық аспап
Тәрж���
i��
ме /а/—аударма
Тәрк, тәр��
i�
к /а/—безу, құтылу, қалдыру, тастап кету, бас тарту
Тәрк әдеп /а/—әдепс�������������������
i������������������
зд����������������
i���������������
к, көргенс�����
i����
зд��
i�
к
Тәркиб қылу /а/—құру, жасау
Тәр��
i�з /а/—мықты, бер�������������������
i������������������
к; әд�������������
i������������
с; үлг������
i�����
, түр
Тәсәил /а/—ағыл-тег������
i�����
л ағу
Тәсбих, тәсб�i /а/—33 моншақ тастан тұратын т�������
i������
збек.
Тәсбих тарту—моншақ тастарды тере отырып 34 рет «Аллаһу
Ақбар», 33 рет «Сұбхан Алла», 33 рет «Әлхамдуллила» деп
Алла Тағаланы мадақтап сиыну. Бұл ерекше көркем сөздерді
Мұхаммед пайғамбарымыз (ә.с.) қызы Фатимаға үйреткен; кейіннен мұсылман әлемінде нұр сәулелі Фатиманың зікірі деп
аталып, әр намаз сайын айтылатын болған.
Тәс��������
i�������
л������
i�����
м ету—тапсыру
Тәфс��
i�
л /а/—жан-жақты мазмұндау; б���������������������
i��������������������
р заттың бүге-ш�����
i����
гес�i
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Тезкире /а/—құнды қағаз; вексель
Темжид ету /а/—дәр���������������
i��������������
птеу, мадақтау
Тиғ /п/—өтк���������������
i��������������
р; алмас қылыш
Топы—жан-жағы т�����������������������������
i����������������������������
к, төбес��������������������
i�������������������
шошақ, жең��������
i�������
л тақия
Төр��
i�
к /о/—сауда, саудалау
Туман /п/—Иран ақшасы; әскер
Тұғры /т/—тура
Тұһмат /а/—жала, өсек, жалған айыптау
Тылсым /а/—мең���������������������������������������
i��������������������������������������
реу, адам баласының қолы тимеген, белг�����������������������������������
i����������������������������������
с���������������������������������
i��������������������������������
з тың, сиқыр; тұмар; құпия хат.
Т����
i���
р��
i�
к /т/—т���������
i��������
р�������i������
Уа /а/—және
Уағда, уағада /а/—уәде
Уалаят /а/—мемлекет, өлке, өң��
i�
р
Уасаф /а/—сипат, түр
Уасиғ /а/—кең, сыйымды
Уасуаса /а/—азғырушы, тура жолдан тайдырушы, құлаққа
сыбырлап «түрт��������������������������������������������
i�������������������������������������������
п» тұратын шайтан; шайтанның көң�����������
i����������
лге күд���
i��
к
салуы, i������������������������
�������������������������
штей азғыруы, делсалдық.
Уәж��
i�
п /а/—м������������
i�����������
ндет, парыз
Уәкилд��
i�
к /а/—шағым, арыз
Уәлад зина /а/—некес�����������������������������
i����������������������������
з, жең����������������������
i���������������������
л жүр����������������
i���������������
стен туған бала
Уәлаят /а/—аймақ, өлке, өң��
i�
р
Уәли /а/—әм����������������
i���������������
рш�������������
i������������
; ұлық; әк��
i�
м
Уәлхасыл /а/—б������������������������������������
i�����������������������������������
р сөзбен, қысқаша айтқанда; әлқисса
Уәсил /а/—келу, жету; бару, қол жетк�����������
i����������
зу; мақсат
Уәһ��
i�
м /а/—қорқыныш, қатер
Уисал /а/—көң�������������������������������������
i������������������������������������
лдест�������������������������������
i������������������������������
к; сұраған, мақсат еткен нәрсе
Уқабат /а/—салдар, нәтиже, сонымен
Уқуф /а/—алдын-ала б���
i��
лу
Уқұбат /а/—жаза, өш алу; қиындық, машақат
Улула /п/—үлкен
Урот /о/—зиян қылу
Ұғыры /т/—ұры
Ұжуд /а/—дене
Ұлпат /а/—б�����������������������������������������
i����������������������������������������
рл��������������������������������������
i�������������������������������������
к, ынтымақ; достық; махаббат; жақын
дық
Үлеш /т/—үлес; пай; сыбаға
Үшбу /т/—осы
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Фаған, паған /а/—айқай, зар; қайғы-қас����
i���
рет
Фағфұр шыны—фарфор; шыны
Фазыл /а/—көрегенд���������������������������������������
i��������������������������������������
, өнегел������������������������������
i�����������������������������
, абзал; артық, ең жақсы; жомарт; адам аты
Фалшы /о/—өт�������������
i������������
р�����������
i����������
к, жасанды
Фани /а/—пани—жалған, опасыз, тұрақсыз, баянсыз; осы
дүние
Фариад /п/—жылау, айқай
Фарқатлә /а/—бөлек
Фаруш /п/—саудагер
Фарық болу /а/—қорқу; алыстау, айырылу
Фаһим /а/—ақыл-ой, зей��
i�
н
Фаһимд�i /а/—ақылды, парасатты
Фәлак /а/—аспан, көк
Фәрауан /а/—көп, мол, сансыз
Фұрдат /а/—салық
Хадара илейна /а/—б������������
i�����������
зге келген
Хадд /а/—шек
Хадие /а/—сыйлық
Хадис /а/—әңг����������
i���������
ме, хикая
Хазiрет /а/—жоғары мәртебелi. Пайғамбарлардың, имам
дардың, белгiлi әулиелердiң есiмiне қосылып айтылатын
құрметтi атақ.
Хаким /а/—дәр���������������������
i��������������������
гер, оқымысты,ғұлама
Хақ /а/—шындық, күмәнс�����������������������������
i����������������������������
з ақиқат; Алла Тағаланың 99
ес������������
i�����������
м����������
i���������
н��������
i�������
ң б����
i���
р��
i�.
Хақ Тағала /а/ [Тағала—бәр������������������������������
i�����������������������������
нен жоғары, ұлық; Алла Таға
ланың 99 ес���������������������������������������������
i��������������������������������������������
м�������������������������������������������
i������������������������������������������
н�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң б�������������������������������������
i������������������������������������
р�����������������������������������
i����������������������������������
]—ең жоғары, мәртебел�������������
i������������
, Ұлық Алла.
Халал /а/—адал, таза
Халалдық /а/—таза, ұлықсат бер���������������������
i��������������������
лген; неке; жұптылық
Халас болу /а/—құтылу, арылу, азат болу
Халастық /а/—адалдық; тазалық; жан қиярлық
Хале тон—құрметт������������
i�����������
шапан, тон
Халифа, халиф /а/—орта ғасырлардағы мұсылман елдер
д����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
ң мемлекет билеуш����������������������������������������
i���������������������������������������
с��������������������������������������
i�������������������������������������
н������������������������������������
i�����������������������������������
ң құрметт��������������������������
i�������������������������
атағы, лауазымы; патша,
сұлтан
Халқа /а/—жүз����������
i���������
к; шынжыр
Хамд, хамду /а/—Аллаға мадақ
Хамле болу /а/—жүктi болу, аяғы ауыр болу
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Хамлә ету—шабуыл жасау
Хамұш /п/—үнс�������������������������������������
i������������������������������������
з, тұйық; өшу, қараңғылану; тыныштық
Хамыр /а/—шарап
Хана /п/—үй, мекен-жай
Хар /п/—есек
Хараж /а/—шығын, төлем, қаражат; садақа
Харам /а/—шариғат бойынша тыйым салынған; арам, таза
емес
Харами /а/—күнәһар; таза емес; арам
Харап /а/—талқандау, бүлд���
i��
ру
Харидар /п/—сатып алушы
Хариф /а/—есуас, жынды
Харуш /п/—айқай, шу, қиқу
Хасад /а/—����������������������������������
i���������������������������������
штарлық, қызғаныш; қызғаншақ адам
Хасие /а/—құйрық
Хаста /п/—науқас, ауру болу
Хасыл /а/—нәтиже; жүзеге асу, мақсатқа қол жетк���
i��
зу
Хатаб /а/—шешен; уағыздаушы
Хатар /а/—қатер
Хатир /а/—жан; ақыл; көң������
i�����
л-күй
Хатым /а/—соңғы
Хаубан /п/—сұлу
Хауыз /а/—бассейн,су
Хашие /а/—қорқыныш
Хәд /а/—шек, шекара
Хәсте /п/—әсте, ақырын
Хикая /а/—оқиға, бастан өткен i����������������
�����������������
с, болған жағдай
Хикаят /а/—алуан түрл����������������������������
i���������������������������
ғажайып оқиғалар жайлы жа
зылған әдеби шығарма.
Хикмет /а/—керемет, ғажайып; сұмдық
Хирс /а/—т�������������������������
i������������������������
леу, құмарту; сараңдық, i���������
����������
штарлық; i�����������
������������
ш����������
i тар,
��������
са
раң
Хитап /а/—сөз, сөз сөйлеу
Хош табиат /а/—адамның жақсы қасиеттер����������
i���������
; м������
i�����
нез��i�
жақсы
Хошсыз—көңілсіз; ессіз
Хошы кетер—ес�������
i������
кетер
Хусус /а/—ерекшел���������������������������
i��������������������������
к; қарым-қатынас, байланыс
Хұдұр /а/—қатысу; келу, көр���������������
i��������������
ну; қонақ болу
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Хұнхар /п/—қан�������������
i������������
шер, қатыгез
Хұп латиф—әдемi, сұлу
Хұсни /а/—әдем�i
Хүк����
i���
мет /а/—«Қисса Қасым жомарт» дастанында зорлықзомбылық, озбырлық мағынасында қолданылған.
Һамадан—ойлаған, белг�������
i������
л�����
i����
б��
i�
р
Һаман /п/—әрқашан, үнем����������������������������
i���������������������������
, әрдайым; дәл сол; барлығы
Һауа /а/—махаббат, құштарлық
Һауралық—қау��������������
i�������������
п-қатер; өл��
i�
м
Һәлак болу /а/—өлу, өл����������������������
i���������������������
м; күйреу, құрып б���
i��
ту
Һәмма—бәр�i
Һида /а/—жүр
Һиммат, һиммәт /а/—талап; ынта; әрекет, назар; көң��
i�
л
Һиммат қылу—тапсыру
Һуа дост /а/—ол дос
Һұжұм /а/—шабуыл
Чон—үлкен, i������������
�������������
р�����������
i����������
; зор; көп
Шаа Алла /а/—Алла қалады, Алланың қалауымен
Шайқы, шайхы /а/—шейх, қария, ақсақал; тайпаның,
рудың ақсақалы; Арабиядағы тайпа басшысының лауазымы.
Шайыр /а/—ақын, суырып салма ақын
Шамашуршы /а/—азаншы
Шам көрк�i—мәт�������������������������������������
i������������������������������������
нде асқан сұлу, нәз�����������������
i����������������
к деген мағынада
Шан-шәукат—сән-салтанат
Шариғат /а/—заң; Исламның нег������������������
i�����������������
зг���������������
i��������������
заңдар жинағы
Шариф /а/—құрметт�����������������������������������������
i����������������������������������������
, ұлы, қад������������������������������
i�����������������������������
рл���������������������������
i��������������������������
; ақсүйек, тект�����������
i����������
; Пайғам
бардың ұрпақтарына бер�����������
i����������
лген атақ.
Шарқи /а/—шығыс, шығыстық (мысалы шығыс өлеңдер��
i�)
Шарх /а/—түс����������������
i���������������
нд�������������
i������������
ру, суреттеу
Шарық /п/—тер�������������������������������������������
i������������������������������������������
ден, тал қабығынан және т.б. арзан заттан
мекерлеп жасалған аяқ ки���
i��
м.
Шәлби /тат./—бала; жас ж����
i���
г��
i�
т
Шәр /а/—зұлымдық, жамандық
Шәрип /а/—лайық
Шекел /а/—бой, түр-п����
i���
ш��
i�
н
Шикаят /а/—арыз
Шиманзар—көкорай шалғын жер
Шиуә /п/—тәс�������������������
i������������������
л, әд�������������
i������������
с; әуен; сөз
Шомбад /п/—жауыз, қан����
i���
шер
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Шомлық /п/—тағдыр
Шоуал /п/—батыр, ер, сер�i
Шөп /п/—таяқ, асатаяқ
Шүбһа /а/—күмән, шәк
Шүһрәт /а/—атақ, даңқ
Шырын—тәтт�i
Ыждаһатдин—ынталы, талапты
Ықрар /а/—шеш������������
i�����������
м; мойындау
Ынсап /а/—нысап (көң�����������������������
i����������������������
л тоқтатудағы қанағат)
I������
ждағат /а/—ынта, талап
I����
каят—хикаят

Жер-су атаулары
Арабстан—мәтiндерде жиi кездесетiн араб елдерiнiң жалпы атауы.
Бабыл—Құран Кәрім, тарихи және ғылыми еңбектерден
аты белгiлi көне Вавилон қаласының арабша атауы.
Бағдат—(кей жорамалдарға қарағанда ежелгi парсы тiлiнiң
«бага»—Құдай, «дад»– берген, яғни «Құдай сыйы» сөздер�����
i����
нен
шыққан)—1921 жылдан қазiргi Ирак астанасы. Тигр өзенiнiң
екi жағасын бойлай салынған.
Қаланы «Мадинат ас-Салам» (Бейбiтшiлiк қаласы) деген
атпен халиф Мансур 762 жылы салдырған. Бағдат орта ға
сырларда араб әдебиетi мен мәдениетiнiң орталығы болған қа
лалардың бiрi. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары [Насреддин Туси, Әл-Фараби, т.б.] оқып, бiлiм алған.
Басыра (������
Басра�
)—Ирактiң оңтүстiгiндегi қала, iрi порт,
жол торабы. Басыраны б. д. жетiншi ғасырында халиф Омар
салдырған.
Бұхара (санскритше вихара—монастырь)—б. з. I ға
сырында iргесi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысында
орналасқан, Орта Азиядағы көне қалалардың бiрi. Қазiрде Өз
бекстан Республикасының осы аттас облыс орталығы.
Дағыстан—Ресей Федерациясының құрамындағы автоно
миялық республика. Солтүстiк Кавказдың шығыс жағында, Каспий теңiзiнiң жағалауында орналасқан. Астанасы—Махачкала.
Димашық—Сирия астанасы. Орта ғасырлардағы сауда, мә
дениет ерекше дамыған араб қалаларының бiрi.
Ирамбағы, Ерамбағы, Ирамбақ, бағы Ирам—Шығыс
халықтарының әдебиетi мен фолькорында кереметтей, ғажай
ып бақтың бейнесiн осы атаумен беру қалыптасқан. Аңыз
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бойынша, Ирамбақ—оңтүстiк Арабия әмiрi Шаддадтың жер
үстiнде жұмақ орнату райынан туған мәуелi бақ.
Йемен, Емин—Оңтүстiк-батыс Арабияда орналасқан мемлекет. Шығыс халықтарының әдебиетi мен фольклорында Йемен
(Емин) мол байлықтың елi деп суреттеледi.
Кандалусия (Андалусия)—Испанияның оңтүстiк және оң
түстiк шығысында орналасқан таулы провинция.
Қазан—Ресей Федерациясы құрамындағы Татарстан авто
номиясының орталығы, Едiлдiң сол жағасында орналасқан
қала.
Қап тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршап
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан
құралған, ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер бетiндегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала
осы таулар тiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер
сiлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын иәжуж бен мәжүж
деген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр күн сайын
тауды егеу сияқты тiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға
алмайды. Шығыс халықтарында Қап тауларымен байланысты көптеген аңыздар бар.
Қаһира—Каир. Египет мемлекетiнiң астанасы.
Құддыс—Қазiргi Израиль мемлекетiнiң астанасы Иеруса
лимнiң ежелгi аты. Бұл шаһар әлемдiк дiндердiң шығу тарихымен байланысты зор құрметке ие болған. Онда иудей, христиан
және Ислам дiндерiнiң қатар табынатын қадiрлi дiни ескерт
кiштерi баршылық. Осы арада мұсылмандардың қасиеттi
орындарының бiрi—«Әл-Ақса» (Бәйтул Мұқаддас) мешiтi
бар. Құран Кәрiмдегi «Миғраж» сүресiнде және басқа да дiни
аңыздарда баяндалатын Мұхаммед (ә.с) пайғамбардың «Көкке
көтерiлу» (Алла Тағаламен дидарласу, яки оның құзырында
болу) сапары осынау мешiттен бастау алады делiнедi.
Мағруп—арабша Мағриб, яғни батыс деген сөз.
Машын—Орта Азия, Иран, араб елдерi орта ғасырларда Қы
тайдың оңтүстiк уәлаяттарын, Шығыс Түркiстанды осылай ата
ған.
Мәдина—арабша «қала» деген сөз. Меккеден кейiнгi екiншi
қасиеттi қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммед
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пайғамбардың 622 жылы Меккеден осында қоныс аударуына
байланысты Хижаздағы Ясрибке мұсылмандардың берген атауы. Мұсылмандардың жыл санауы осы қоныс аудару жылынан
(хижра) басталды. Мұсылман мемлекетiнiң негiзi қаланғанда
Мәдина оның алғашқы астанасы болды.
Мекке—мұсылмандардың қасиеттi қаласы. Онда бас мешiт
әл-Масжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламның негiзiн
қалаушы Мұхаммед (ә.с.) осы қалада дүниеге келген. Мұхаммед
(ә.с.) Меккеден кеткенiмен Мәдинадағы жаңа құлшылық ету
үйiн Қағбаға қарама-қарсы қойған жоқ, қайта оның есiгiн
соған қаратты (Құбыла). Мұсылмандардың Меккенi 630 жылы
жаулап алуы оның дiни орталық ретiндегi айрықша жағдайын
қалпына келтiрiп қана қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере
түстi. Меккеге барып тәуап ету Исламның бес парызының бiрi
болып саналады.
Мосыл (Мосул)—Ирак қаласы, б.д. VI ғасырында салын
ған.
Мысыр—Африканың солтүстiк-шығысын және Азиядағы
Синай түбегiн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша
атауы.
Нiл өзенi—Африканың iрi өзенi. Арабтар Нiлдi «Құдайдың
сыйы» деп атап, негiзiнен осы өзендi жағалай қоныстанған.
Османия—Осман империясы. Сұлтандар билеген Түркияның
ресми атауы. XV�������������������������������������������
���������������������������������������������
-������������������������������������������
XVI���������������������������������������
ғасырларда түр������������������������
i�����������������������
ктерд������������������
i�����������������
ң Азиядағы, Еуропа мен Африкадағы басқыншылығы нәтижес���������������
i��������������
нде пайда болды. 1258-1324 ж.ж. өм����������������������������������������
i���������������������������������������
р сүрген түр���������������������������
i��������������������������
к сұлтаны Осман ����������
I���������
нег�����
i����
з���
i��
н
салған. Осман ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
басқарған түр�������������������������������
i������������������������������
кт����������������������������
i���������������������������
ң Қайы тайпасын, кей�������
i������
н�����
i����
рек
Осман мемлекет�����������������������������������������
i����������������������������������������
нде бил���������������������������������
i��������������������������������
к құрған халықты құрайтын басқа
түр����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
ктерд����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
де «османдар», дәл��������������������������������
i�������������������������������
рек айтқанда «османдықтар» деп
атаған. Бұл мемлекет 1924 жылы 3 наурызға дей����������������
i���������������
н өм�����������
i����������
р сүрд����
i���.
Рей—Ирандағы қала, Тегеранның оңтүстiк-шығысында се
гiз шақырым жерде орналасқан. «Авеста» мен Бехистун жазба
ларында аталады. Х ғасырдағы Иранның iрi қалаларының бiрi
және кiтапханасы бар маңызды сауда-қолөнер орталығы бол
ған. ХI ғасырдың басында ғазнауилерге, 1042 жылдан бастап
селжүктерге, ХII ғ. соңы ХIII ғ. басында хорезмшаһтарға ба
ғынған. 1220 жылы монғолдар талқандаған.
Рұм, Үрiм—шығыс халықтары орта ғасырларда Византия
ны осылай атаған. Көптеген шығыс халықтарының әдеби-
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фольклорлық туындыларында Рұм өте алыс, ғажайып өлкенiң
бейнесiн елестеткен.
Самарқан—���������������������������������������������
I��������������������������������������������
V ғасырда Марақанда деген атпен белг��������
i�������
л������
i�����
бол
ған, Зеравшан өзен�����������������������������������������
i����������������������������������������
н���������������������������������������
i��������������������������������������
ң аңғарында орналасқан Орта Азиядағы
көне қалалардың б������������������������������������������
i�����������������������������������������
р����������������������������������������
i���������������������������������������
. Қаз����������������������������������
i���������������������������������
р Өзбекстан Республикасының осы
аттас облыс орталығы.
Үндiстан—Азияның оңтүстiк шығысында орналасқан iрi
мемлекет.
Фердаус (п)—дәл мағынасы: жұмақ бағы. Құранның айтуы бойынша жұмақ бiрнеше бөлiктен тұрады. Бiреуiнiң атауы—Фердаус. Мұсылман елдерiнiң фольклоры мен әдебиетiнде
«Фердаус» мәңгi гүлдеп тұратын мәуе бақтың символы ретiнде
қолданылады.
Хилаф (Халап, Халеб, Қалаб, Қаллап)—Шам елiндегi
қаланың аталуы, қазiргi Сириядағы Алеппо қаласы.
Хорасан—Иранның солтүстiк шығысындағы провинция,
шығысында Ауғанстанмен шектеседi.
Хорезм—Орта Азиядағы ертедегі мемлекет. Хорезм туралы алғаш Дарийд�����������������������������������������
i����������������������������������������
ң Бехистун жазбасымен «Авестада» айтылады. Қаз������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
р Өзбекстан Республикасының құрамындағы аймақ.
Хорезм—Орта Азиядағы ег���������������������������������
i��������������������������������
нш������������������������������
i�����������������������������
л����������������������������
i���������������������������
к мәдениет�����������������
i����������������
жоғары дамыған
ежелг�������������������
i������������������
аймақтардың б����
i���
р��
i�.
Хотан—Шығыс Түркiстанда орналасқан көне қала.
Чин, Шын—Орта Азия, Иран, араб елдерi орта ғасырда Қы
тайды «Чин» деп атаған. Бұл—бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгi 221 жыл
дан бастап Қытай елiн билеген Цинь династиясының өзгертiлген
атауы.
Шам—Сирияны арабтар осылай атаған. Теңеу ретiнде шариф сөзi
�����������������������������������������������������
қосылып, көбiнесе «Шам
������������������������������
шариф» делiнедi. «Шариф»
арабша құрметтi,
����������������������������������������������������
қадiрлi, ұлы дәрежелi ��������������������
деген мағынаны бере
дi.
Бұлармен қатар мәтiндерде басқа да географиялық атаулар кездеседi, мысалы: Табарстан, Көһiстан, т.б. Олардың
кейбiреулерi тарихтан белгiлi шығыс елдерiнде орналасқан
қалалардың, мемлекеттердiң аттары болса, кейбiреулерi жартылай мифтiк, ертегiлiк атаулар.

Томға енген дастандарды жырлаушы,
айтушы һәм жинаушылар туралы
мәлімет
Нұрбаев Есжан Сарымбайұлы—өз заманының сауатты,
мәдениеттi азаматтарының бiрi, араб, парсы тiлдерiн меңгер
ген, ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинап насихаттаушы. Өте көлем
дi 5016 жолдан тұратын «Хикаят дастан Хатымтай» дастанын
1906 жылы Қазан қаласына бастыруға жiбередi, ол кiтап болып 1913 жылы жарияланған.
���������������������
Шайхысламұлы Жүсiпбек (1857-1937)—ақын, ауыз әде
биетiн жинаушы. Оңтүстiк Қазақстан облысы, Арыс ауданы,
Қожатоғай аулында, қожа әулетiнде дүниеге келген. Нағашы
лары—Ұлы жүз, Албан руынан. Жасында мұсылманша оқып,
бiлiм алған. Жүсiпбек қожа Жетiсуда тұрып, ел арасынан жырдастандарды, айтыстарды, т.б. жинап, редакциялап, Қазан
қаласындағы Хұсайыновтар баспасына жiберiп отырған. Оның
қазақ фольклоры шығармаларын жинап, бастырудағы еңбегi
ерекше. Өмiрiнiң соңғы жылдарын Шығыс Түркiстанның Iле
аймағында өткiзiп, сонда қайтыс болды.
Шаһмарданұлы Кашафудин—ХIХ-ХХ ғасырдың басында өмiр сүрген ақын, ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинап, жөндеп
жариялаушы. «Қисса Хатымтай жомарт» дастанын Қазан
қаласында 1897 жылы жарыққа шығарған және «Қисса Бәд����
i���
р»
(Бадра түб��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
ндег���������������������������������������������
i��������������������������������������������
соғыс), «Қисса Үхүд», «Қисса халуа фаруш»,
«Қисса әдепт����������������������������������������������
i���������������������������������������������
бала», т.б. дастандарды баспаға дайындаған.
Қаз���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
рг������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданында мұғал���
i��
м
болған.

Шартты қысқартулар
ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
Қ—Қазан қаласы
ҚҚ—Қолжазба қоры
Ш—шифр
дәп—дәптер
а—араб
о—орыс
п—парсы
т—түркi

Пайдаланылған әдебиеттер

Қолжазбалар мен 1917 жылға дей����������������������
i���������������������
н араб әрп�����������
i����������
нде жарық
көрген к�������
i������
таптар
1. Атымтай жомарт. ӘӨИ: Ш.481., кирилл әрп������������
i�����������
нде. Жырла
ған Ер������
i�����
мбет Көлдейбекұлы.
������������ Жинаушысы—Тұрмахан Байжанов.
2. Хикаят дастан Хатымтай. Қ.,1913, араб әрпiнде. Жария
лаған Есжан Сарымбайұлы Нұрбаев.
3. Қисса Хатымтай жомарт. Қ.,1897, араб әрпiнде. Жария
лаған Кашафудин Шаһмарданұлы.
4. Қисса Қасым жомарт. Қ., 1896, араб әрпiнде. Жөндеп,
редакциялап жарыққа шығарған Жүсiпбек Шайхысламұлы.
Зерттеулер мен энциклопедиялар, фольклорлық
жинақтар, сөздiктер
1. Азибаева Б. У. Казахский дастанный эпос.—Алматы,
1990.
2. Баллюзек Л. Ф. ��������������������������������������
Народные обы��������������������������
ч�������������������������
аи, имевшие, а от��������
ч�������
асти и
ныне имеющие в Малой Киргизской орде силу закона� ���������
//Материалы по казахскому обычному праву.—Алматы, 1948.
3. Гринцер П. А. Древнеиндийская проза. (Обрамленная повесть).—М., 1963.
4. Гринцер П. А. Классическая литература. Литература второй половины I тысячелетия до н.э. // История всемирной литературы. 1-том.—М.,1983.
5. Индийская средневековая повествовательная проза. Перевод с санскрита. Составление и предисловие П. А. Гринцера.—М.,1982.
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6. Ислам: Энциклопедия. Бас ред. Р. Н. Нұрғалиев.—Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995.
7. Плутовка из Багдада. [Сборник персидских хикаятов].
Переводы, составление и комментарии Ю. Е. Борщевского.—
М., 1963.
8. Сакали М. А. Туркменский сказочный эпос.—Ашха
бад, 1956.
9. Фильштинский И. М., Шидфар Б. Я. Очерк арабо-му
сульманской культуры.—М., 1971.
10. Арабско-русский словарь. Составитель Х. К. Баранов.—М., 1968.
11. Древнетюркский словарь.—Л.: Наука, 1969.
12. Қазақ тiлiнiң сөздiгi.—Алматы, 1999.
13. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Құрастыру
шылар: Р. Сыздық, И. Уәлиұлы, Қ. Жаманбаева, Қ. Күдерино
ва.—Алматы: Дайк-Пресс, 2001.
14. Персидско-русский словарь. Под ред. Ю. А. Рубинчика. I-II т.—М., 1970.

РЕЗЮМЕ
Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова МОН РК
продолжает работу по подготовке томов стотомной серии «Бабалар сөзi», издаваемой в рамках Государственной программы
«Мәдени мұра» («Культурное наследие»).
Четвертый том серии включает в себя дастаны новеллистического содержания, это: «Қисса Хатымтай жомарт», «Хикаят
дастан Хатымтай», «Қисса Қасым жомарт».
Произведения дастанного жанра, бывшие очень популярны
и востребованы в досоветский период истории Казахстана, дош
ли до наших дней в рукописной форме и в печатных изданиях
ХIХ - начала ХХ века, причем увидевших свет произведений
было больше чем неизданных, то есть хранящихся в рукописях.
Рукописи эти написаны, а книги напечатаны арабским шрифтом.
В условиях больших расстояний казахской земли гостеприимство и милосердие по отношению к путникам, присущие
всем народам, приобретают особое значение и становятся правилом, законом, национальной чертой. Об этом проникновенно, с большим знанием жизни и обычаев народа писал Баллюзек Л.Ф., военный губернатор Тургайской области в своей
книге «Народные обычаи имевшие место, а отчасти и ныне
имеющие, в Малой Киргизской орде силу закона», увидевшей
свет в 1871 г.: «Обычай о кунак-асе—о даровом, бесплатном
угощении и приюте на полуденный отдых или ночлег не только званому гостю, но и всякому путнику или проезжающему,
до того обязателен у казахов, что отказ в оном, наказываясь
ат-тон аипом, бывает кроме того поводом общественного презрения к отказавшему». Поэтому рассказы о Хатымтае, кото-
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рый по одной из легенд заколол для случайного путника своего, прославленного на весь Аравийский полуостров, скакуна
пришлись по душе степнякам, а герой их становится символом
щедрости и душевного великодушия.
Основу дастанов «Қисса Хатымтай жомарт» и «Хикаят дастан Хатымтай» составляют предания и легенды, повествующие
о щедрости и благородстве Хатыма из арабского племени Тай,
который, по мнению многих исследователей, был исторической
личностью, жил на рубеже шестых-седьмых веков н.э. и обладал поэтическим талантом. Однако в дастанах образ Хатымтая
типизирован и опоэтизирован, он носитель определенных, заранее заданных качеств. Стиль и языковые особенности публикуемых в пятом томе произведений характерны для книжных
форм дастанного эпоса в целом. В частности, в текстах отмечается наличие большого удела слов, заимствованных из персидского и арабского языков. Также немало древнетюркских лексем и
грамматических форм.
Многотомный свод «Бабалар сөзi»—научное издание. Публикуемые тексты даются в первоначальном, адекватном первоисточнику виде, то есть исключается любое вмешательство в
текст.
Том снабжен научными приложениями, которые включают
в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; краткий историко-фольклористический и текстологический анализ
текстов; данные об исторических и религиозных деятелях, имена которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских,
арабских и персидских слов, терминов и понятий, а также геог
рафических названий; сведения о сказителях, собирателях и
публикаторах; список использованной литературы; резюме на
русском и английском языках.
Небольшой «Қисса Хатымтай жомарт» и объемный «Хикаят
дастан Хатымтай», изданные в Казани соответственно в 1897 и
1913 гг. на арабской графике, впервые предлагаются вниманию
читателей. «Қисса Қасым жомарт» публиковался один раз в
1990 г. в научно-популярном сборнике фольклорных текстов с
сокращениями и редакторской правкой.
Все тексты, вошедшие в данный том, подготовлены с первоисточников.
Объем тома—20,5 п.л.

Summary
M.O. Auezov Institute of Literature and Arts under Ministry of
Education of the Republic of Kazakhstan is continuing activities
on preparation and publishing of the volumes of multi-volume
series «Babalar sozy».
The second volume of the series «Babalar sozi» includes dastans
of novelistic content such as: «Kissa Hatymtai jomart», «Hikayat
dastan Hatymtai», «Kissa Kasym jomart».
The works of the mentioned themes were popular and in
demand during pre-Soviet period of the history of Kazakhstan,
they reached nowadays in manuscript form and in printed editions
of XIX-XX centuries and there were more published editions
then unpublished i.e. kept in manuscripts. Those manuscripts are
written and books are typed in Arabic script.
All works about Hatymtai included into this volume are based
on the legends about generosity and spiritual magnanimity of
Hatymtai who originated from Arabic tribe Tai and according to
the researchers’ opinion was a historical personality who lived on
the edge of the sixth-seventh centuries B.C. and had poetic talent.
However in dastans the type of Hatymtai was typified and poetized,
he possessed certain beforehand given features.
Multi volume code «Babalar sozy» is a scientific publication.
The published texts are presented in the way that is original,
adequate to the original source i.e. that any intervention into the
text is excluded.
The volume is supplied by scientific annexes that include data
on published texts and their versions; brief historic- folklore and
textologic analysis of the texts; data on historical and religious
figures whose names are present in the texts; dictionary of old
Turkic , Arabic and Persian words, terms and ideas of the religious
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character and geographic names; data on narrators, collectors
and publishers; list of used literature; summary in Russian and
English.
Small «Kissa Hatymtai jomart» and voluminous «Hikayat
dastan Hatymtai» published in Kazan relatively in 1897 and 1913
in Arabic script ere offered for the readers attention for the first
time.
The rest works of this volume were published in XX century
only once- in the scientific-popular edition of dastan texts (Almaty:
Jazushy, 1990).
All texts included into this volume have been prepared from the
original sources.
Volume is 20,5 pp.
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