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Құрастырушылардан
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Мемлекеттiк ��������������������������������������������������
Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жарияланатын
«Бабалар сөзi» атты жүз томдық басылымды дайындап, жария
лау 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, ғылыми
жұмыстардың барысына қарай кейiнгi томдарда басылады.
Әрб���������������������������������������������
i��������������������������������������������
р том ғылыми қосымшалармен толығып отырады.
Ғылыми қосымшалар томға енген мәт��������������������
i�������������������
ндерге жазылған түс��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
н������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
ктемелерд��������������������������������������������
i�������������������������������������������
және олардың табылған варианттары жөн�����
i����
нде
мәл���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
меттерд�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
қамтиды. Сондай-ақ бұған сөзд������������������
i�����������������
к, жер-су атаулары, мәт������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
ндерде кездесет��������������������������������������
i�������������������������������������
н тарихи тұлғалар мен д��������������
i�������������
ни ес��������
i�������
мдерге
арналған түс��������������������������������������������
i�������������������������������������������
н������������������������������������������
i�����������������������������������������
ктер, дастанның жинаушылары мен оның жырлаушылары туралы деректер, пайдаланылған әдебиеттер т�������
i������
з�����
i����
м���
i��,
орыс және ағылшын т��������������������������������
i�������������������������������
лдер���������������������������
i��������������������������
нде жазылған түй����������
i���������
н к������
i�����
ред��
i�.
«Бабалар сөз������������������������������������������
i�����������������������������������������
» атты серияның алтыншы томы алғашқылары
сынды хикаялық дастандарға арналды. Ұсынылып отырған
томға төрт дастан енг������������������������������������������
i�����������������������������������������
з����������������������������������������
i���������������������������������������
л��������������������������������������
i�������������������������������������
п отыр, олар: «Болат, Жанат», «Қисса
самұрық», «Қисса Жәмшид», «Алтын балық».
Бұл шығармалардың түп төрк�����������������������
i����������������������
н���������������������
i��������������������
шығыс халықтарының
фольклоры мен әдебиет����������������������������������
i���������������������������������
нен алынған. Мысалы, «Қисса самұ
рық» пен «Алтын балық» дастандары «Мың б�������������������
i������������������
р түн» ертег������
i�����
лер��
i
н��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
ң жел��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
с������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
мен жырланған. «Қисса Жәмшидт������������������
i�����������������
ң» бас кей�������
i������
пкер��i�
Жәмшид—парсылардың көне аңыздары мен Фердаусид���
i��
ң
«Шаһнамасы» бойынша ежелг������������������������������
i�����������������������������
Иранның аты аңызға айналған
ежелг���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
патшасы. Бірақ дастан кейіпкері «Шаһнаманың» бас
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қаһармандарының бірі—жер-жүзін билеген, мейірімді Ахурамаздадан күш-қуат алып отырған Жәмшид патшаға ұқсамай
ды. Ол кезек-кезек үш сұлуға ғашық болып, солармен қосылу
үш��������������������������������������������������������
i�������������������������������������������������������
н бар ж������������������������������������������������
i�����������������������������������������������
гер��������������������������������������������
i�������������������������������������������
н жұмсап, аянбай күрескен әнш��������������
i�������������
, домбырашы,
сал-сер������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
үлг�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
с�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
нде суреттелед��������������������������������
i�������������������������������
. Демек, көне миф, аңыздардан,
тарихи құжаттардан белг�������������������������������������
i������������������������������������
л�����������������������������������
i����������������������������������
Жәмшид бейнес��������������������
i�������������������
өзгер�������������
i������������
ске ұшырап,
дастанда романдық-хикаялық кей���������������������������
i��������������������������
пкер рет������������������
i�����������������
нде бейнеленед���
i��.
Ал «Болат, Жанат» дастаны «жазықсыз қуғынға ұшыраған
жандар» туралы көптеген халықтардың фольклорында белг����
i���
л��i�
халықаралық сюжетке құрылған.
Бұл дастандардың сюжет����������������������������������
i���������������������������������
шытырман, оқиғасы таңғажайып.
Томды дайындау барысында 1917 жылға дей���������������
i��������������
н араб әрп���
i��
н
де басылып шыққан к��������������������������������������
i�������������������������������������
таптар мен араб әрп������������������
i�����������������
нде жазылған қол
жазбаларды дұрыс тану үш�����������������������������������
i����������������������������������
н мәт�����������������������������
i����������������������������
ндерге мұқият талдаулар мен
сараптау жұмыстары жүрг���������������������������������
i��������������������������������
з�������������������������������
i������������������������������
лд����������������������������
i���������������������������
. Түпнұсқада қате жазылған
сөздер қазақ т����������������������������������������������
i���������������������������������������������
л��������������������������������������������
i�������������������������������������������
н������������������������������������������
i�����������������������������������������
ң жазу нормаларына және контекске сәйкес
түзет���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
л�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
п отырды, ал кейб�������������������������������
i������������������������������
р шумақтарда жекелеген сөздер
мен жалғаулықтар түс��������������������������������������
i�������������������������������������
п қалған жағдайда қажетт�������������
i������������
сөздер т���
i��
к
жақшаға алынып бер�������
i������
лд����
i���.
Жалпы бұл шығармалардың т��������������������������
i�������������������������
л������������������������
i�����������������������
мен сөз саптау мәнер��i�
дастандық эпостың к���������������������������������������
i��������������������������������������
таби және ауызша жырланған үлг��������
i�������
лер����
i���
не
тән. Мұнда араб, парсы сөздер���������������������������������
i��������������������������������
жи�����������������������������
i����������������������������
кездесед�������������������
i������������������
. Олар қазақ т����
i���
л��
iне аударылып, томның соңында арнайы сөзд�����������������
i����������������
кте топтастырылды. Сонымен б���������������������������������������������
i��������������������������������������������
рге мәт�������������������������������������
i������������������������������������
ндерде байырғы жалпытүрк������������
i�����������
л����������
i���������
к сөздер
мен грамматикалық формалар, көне және жерг�������
i������
л�����
i����
кт��i� ����������
[диалект]
қазақ сөздер�����������������������������������������������
i����������������������������������������������
баршылық. Олар түпнұсқалық қалпында бер������
i�����
лд���
i��.
Демек, шығармалардың сөз қолданысы толық сақталды.
Томға ен���������������������������������������������
i��������������������������������������������
п отырған «Қисса самұрық» пен «Алтын балық»
дастандары алғаш рет оқырманға ұсынылып отыр. Ал «Болат,
Жанат» пен «Қисса Жәмшид» бұрын көпш�������������������
i������������������
л�����������������
i����������������
кке арналған жи
нақтарда жарияланғанымен, ғылыми басылымдарға қойыла
тын талаптарға сай, түпнұсқадан еш өзгер������������������
i�����������������
сс���������������
i��������������
з дайындалып,
оқырманға алғаш ұсынылып отыр.
Томның көлемi—22 б.т.

М Ә Т I Н Д Е Р

Болат, Жанат
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Бiсмiлда сөздiң ұраны,
Бiсмiлда деп бастаса,
Әр iстiң жетер мұраты.
Әр сабақтың басында
Бiр бiсмiлда тұрады.
Екi аят қып шығарған
Бұл сөздi келiп Нұралы.
Шоқай екен руы,
Боралдай екен тұрағы.
Өтiрiк пе, рас па,
Нұралыға обалы.
Назым қылып шығарған
Сөзiнiң жоқ қылауы.
Қанша айтса да тоймайды,
Тыңлаған ердiң құлағы.
Бос сөзбенен бос арқан,
Табылса пiсер бұрауы.
Ол шығарды, бiз айттық,
Шығарған ерге сұрауы.
Рас болса әгарда,
Бар шығар ерге сауабы.
Бекер болса қиын жол,
Теңлесер жерде жауабы.
Адамның болмас айтқаны,
Алланың болар ұнауы.

Бұрынғы өткен заманда Ноғайлы деген елiнде, Шолақ деген
шаһарда Мақалбай деген бiр бай бар екен. Болат, Жанат деген
бiр ұл, бiр қызы бар екен. Сауда ишан деген бiр ишаны бар екен.
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Мақалбай бiр күнi Үрiм шаһарына жол жүрмек болды. Өзi сау
дагер екен. Үй-жайын ишанына тапсырайын деп ишанына келген екен.
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Бiр күндерi Мақалбай
Келдi жетiп пiрiне,
Қараңдар сөздiң түрiне,
Қол тапсырып, пiр қылған
Тәнтi едi бастан дiнiне.
—Айналайын, тақсыр-ай,
Жүрмекшi болдым Үрiмге.
Қатын-балам үйiмде,
Көрiп тұр, тақсыр, күнiге.
Аманат сiзге тапсырдық,
Бiз кеттiк жердiң түбiне.
Атаңа атам қол берген,
Арамдық жоқ ед тегiңде.
Өлiм бар да қаза бар,
Осылай кiрдi кеулiме.
Болатым қалды қолыңда,
Шыбын жаным жолыңда.
Жиын болар, той болар,
Жүргiзбе, тақсыр, кемiне.
Жанатым қалды қолыңда,
Олай-былай боп кетсем,
Қоса бер өзiң теңiне.
Сауда ишан айтты:—Мақалбай,
Дәулеттен асып болдың бай.
Төрт түлiк малға бiрдей сай,
Дүниелiктен кеулiң жай.
Айтпайтұғын сөз екен,
Аузыңа алдың, бұл қалай?
Қай жердiң дәмi бұйырса,
Айдайды екен бiр Құдай.
Мен бiр дұға қылайын,
Түрегел де қолың жай.
Қайда барсаң, онда бар,
Жолыңды ашсын Құдайым!
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Аман-есен келерсiң,
Көп жеме бекер уайым.
Қашан сонан келгенше,
Қозыңды аман көргенше,
Тiлектес болып тұрайын.
Бес уақты бес намаз,
Батасын да сұрайын.
Аманат бiзге тапсырдың
Үй-жай, қатын, балаңды.
Күнiге үш көрейiн,
Үйiң түгiл, қалаңды.
Өзiң де нанба дұшпанға,
Замана түбi жаман-ды.
Тағы кетшi дайындап
Болат пенен Жанатқа,
Жүрмесiн жаман талапта.
Аман-есен келерсiң
Жүре бер, ерiм, тарапқа!
Осыны айтып Сауда ишан:
—Аллаһу әкпар, бар!—дедi.
Мен де айтайын бiр сөздi,
Құлағыңды сал,—дедi.
Қастық ойлар көп адам,
Ойыңа мұны ал,—дедi.
Адамды шайтан азғырса,
Ақылы болар дал,—дедi.
Ойламаспын қиянат,
Кеудемде тұрса жан,—дедi.
Бұл сөздi естiп қуанып,
Мақалбай үйге қайтады.
Жан-тәнiмен ишанның
Ықыласын байқады.
Ұлы-қызын шақырып
Өсиетiн айтады.
—Ұлы-қызым, шырыным,
Тiлiнен шықпа пiрiңнiң.
Жасыңнан әдеп үйренсең,
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100

110
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130

Әркiмнен озар iлiмiң.
Не десе пiрiң қабыл көр,
Болат пен Жанат, құлыным.
Сен де тыңла, алалым,
Дұшпанның тiлiн алмағын.
Аманат Аққа тапсырып,
Алысқа кетiп барамын.
Дуалас болып тұра бер,
Болат пен Жанат, қарағым.
Мақалбайдың бұл сөзiн
Бәрi де мақұл қылысты.
Тентек десiн несiне,
Тапсырған соң бiр iстi.
Тапсырды деп ишанға,
Қуанысып күлiстi.
Үрiмге жөнеп бай кеттi,
Басқарып тұрған бұл болды.
Неше ай, неше күн болды,
Арасында бiр айдың
Бiр әдиса сыр болды.
Әуелi тату кiсiнiң
Аяғы мұнша жыр болды.
Бiр күндерi Жанат қыз
Шай құйып отыр пiрiне,
Үндемеушi ед күнiге.
Ашық болды Сауда ишан
Жанаттың көрiп түрiне.
Қыпша белдi, қалам қас,
Ұқсайды бейiш үрiне.
Адамзатқа ұқсатпас,
Қараса байқап түрiне.
Не қылып мұнда жүрген деп,
Бейiштен ұшып келген деп,
Осылай кiрдi кеулiне.
Неше түрлi құбылып,
Ұқсайды дию, перiге.
Жоқ болса да өзiнде,
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140

150

Бар шығар ата тегiнде.
Екi бетi анардай,
Екi көзi панардай.
Бұл секiлдi сұлуды
Көрген емес өмiрде.
Мысалы жанған жалындай,
Ақ бетiнде кiршiк жоқ,
Ақ тауықтың қанындай.
Қанша айтса да жете алмас
Сұлулықтың түбiне.
Есi кетiп есiнеп,
Бiлегiнен ұстады.
Жығыла жаздап сүрiне,
«Берi отыр» деп нұсқады.
Қыз шегiнiп бұлқынды,
Ашуланып жұлқынды.
Қара құстай қоңқаңдап,
Қызға ишан ұмтылды.

Сонда Сауда сөйлейдi:

160

—Қарағым, Жанат, шырағым,
Бiр арызым бар, айтайын,
Естiр ме екен құлағың.
Ашық от түстi iшiме,
Қайтiп шыдап тұрайын.
Iшiм тола қайғы-дерт,
Көкiрегiм толы уайым.
Малым түгiл, жан құрбан,
Боламын десең жұбайым.
Мақұл десең белдi шеш,
Тарқасын менiң құмарым.
Сен де келдiң он беске,
Мен де келдiм қырық беске,
Қырық алтыға шығарда
Ашық қылды Құдайым!
Өзiмдi өзiң ұнатсаң,
Денемдi бағыш қылайын!
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170

180
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200

Есiткен соң бұ сөздi,
Ендi Жанат қарады.
Неше алуан құбылып,
Қасы мен көзi қиылып:
—Не дейсiң, тақсыр пiрiм?—деп,
Қарады бiраз бұрылып,
«Болмайды» деп басын шайқады,
Ишанның ниетiн байқады.
Реңкi жаман құбылып,
Ашылмаған бала едi,
Ақылға диқан дана едi,
Сөз айтпады суырылып.
Анда ишан сөйледi,
Қыздан кеулi ұрылып:
—Алмасаң егер тiлiмдi,
Көрмесең қабыл мұнымды,
Өлтiремiн күмәнсiз,
Ендi айтайын сырымды.
Айтпап па едi Мақалбай
Тәрбиат қыл деп пiрiңдi.
Әкеңе шағып өтiнсем,
Үш туша көрмес құныңды.
Абайлап қой, қарағым,
Айтқанымды ақыр қыламын!
Аштықта тағат жоқ,
Ұлы сөзде ұят жоқ,
Аяты бар Құранның
Күнiне көрiп тұрғанша,
Күнiне ашық болғанша,
Пышақпенен бiр-ақ ұрамын!
Осыны айтып тұрғанда,
Ишан мойнын бұрғанда,
Кеттi шығып қолынан,
Буыршындай ұмтылып.
Бiраз қуды соңынан,
Сонда да Жанат айтпайды,
Нағып болсын құмар деп,

15

болат, жанат

210

220

230

240

Әшейiн қызған шығар деп.
Шыныменен кеулi ауса,
Жаманнан кеулiм сынар деп.
Қылует жайда жолығып,
Екiншi және сұрар деп.
Арамдық қылса мүридiне,
Ишанды Құдай ұрар деп.
Жақсы деушi ед молдалар
Кiсi айыбын ашпаған,
Мұратқа жетер саспаған.
Бұл арада жоқ екен
Екеуiнен басқа адам.
Бiр күндерi Жанат қыз,
Шай құйып отыр тағы да.
Iшiп отыр ишаны,
Жерге қойып кесенi,
Қызға ишан ұмтылды.
Қояндай қылған қу дүние
Неше әулие нешенi.
Дастарқаннан әрi өтiп,
Бiлегiнен ұстады,
«Берi отыр» деп нұсқады.
Қыз шегiнiп бұлқынды,
Ашуланып жұлқынды,
Қара құстай қоңқаңдап
Қызға ишан ұмтылды.
Сол уақытта бұлқынып,
Кеттi шығып қолынан,
Сауданың iшi қайнады
Ашықтықтың жолынан.
Жылап-еңiреп Жанат жүр
Мүсәпiрлiк әлiнде
Әне-мiне дегенше,
Он бес күн өттi со күнде.
Он бес күнi өткен соң,
Он алты күн бiткен соң,
Есiнен шығып кеткен соң,
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250

260
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Бiр күндерi Жанат қыз
Құмған алды қолына,
Пiрiнiң тұрды жолына.
Қолына суды құймаққа
Барып едi жанына,
Атаңа нәлет қу Сауда
Ұстай алды бiлектен.
Сүймекшi болып бетiнен,
Iлгерi айтқан тiлекпен.
Ашуланып Жанаттың
Оты шықты жүректен.
Кеулi қатты түнердi,
Сыйды ишан бiлмедi.
Ашуланып Жанат қыз
Құмғанмен ұрып жiбердi.
Дала боп ишан жығылды,
Басы жерге тығылды.
Қыз үйiне жөнелдi,
Мына сырды бiлмедi
Ағасы мен анасы.
Ақыры жетер түбiне
Ишанның қылған жаласы.
Мұндай болып шықпағай
Адамзаттың баласы.
Жанатқа тидi бiр кесел,
Болғанша қашан дауасы.
Отыз күн жатты ишан да,
Бетiнiң бiтпей жарасы.
Аман-есен қайттық деп,
Түйеге жүктi арттық деп,
Ишанға келiп түседi
Мақалбайдың сәлем-намасы.
Алдынан шықты Сауда ишан,
Iлесiп Болат баласы.
Қала алмады ишаннан
Көзiнiң ағы-қарасы.
Сағынып байды қалған жоқ,
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Дүние тiлеп барған жоқ,
Бар едi қызбен таласы.
Бай менен ишан жолығып,
Отырып жерге орнығып,
Екеуiнiң сырласқан
Сөзiнiң түрiн қарашы.
Мақалбай сонда сөйледi:
—Ассалаумағалейкум,
Алдияр, тақсыр, пiрiмiз!
Сау-саламат жүрсiз бе,
Ашылған баудай гүлiмiз.
Тарыққанда жәдет етiп,
Жалбарынды-ау тiлiмiз.
Саудагерлiк құрысын,
Көрмегендi көрдiк бiз.
Түйемiз өлiп, жүк қалып,
Он сегiз айда келдiк бiз.
Шаһар халқы аман ба,
Үлкен-кiшi iнiмiз.
Алғаным сорлы аман ба,
Баяғыдай заман ба,
Аш па, тоқ па үйiмiз?
Болат келдi, Жанат жоқ,
Әлдеқандай күнiмiз?!
Көргенше тағат бiзде жоқ,
Қарағым Жанат дене дiнiмiз,
Көзiмнiң ағы-қарасы.
Сондай-ақ болып туар да
Әр мүмiннiң баласы.
Басына түспей жүр ме екен,
Дұшпанның қылар жаласы,
Айналайын, тақсыр-ау,
Жанаттан хабар берiңiз.

Анда Сауда сөйлейдi:
—Жанатың, Мақал, аман-ды,
Қылған iсi жаман-ды.
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Адамзат қылмас iс қылды,
Айтқалы келдiм хабарды.
Әркiмдер келiп ойнайды,
«Қой» дедiм қанша, қоймайды,
Топыр қылды сарайды
Шаһардың күллi бойдағы.
Бұзауды жастан қашырдың,
Болмады-ау жұмыс ойдағы.
Қызың-ұлың ер жетсе,
Маңдайға бiткен сор дағы.
Әркiмдер басты қызыңды,
Жамандар басты iзiңдi,
Айуаннан да ары боп,
Қызыңыз жаман бұзылды.
«Қой» дедiм, талай зекiрдiм,
Ақтадым татқан тұзымды.
Шүкiр Алла, саламат,
Аман көрдiм жүзiңдi.
Кеулi қатты түнердi,
«Қой» деп пiрiм айттың деп,
Құмғанмен ұрып жiбердi.
Есiмдi жидым бiр заман,
Мұнымды ешкiм бiлмедi.
Бетiмде жарам қабағат,
Сiз кеткен соң осындай
Жұмыс болды аламат.
Кетерiңде баршасын
Тапсырдың неге аманат?
Күзетшi болдым үйiңе,
Келе ме деп бiр жаманат,
Ендiгiсiн өзiң бiл,
Келдiң, ерiм, саламат!

Әлқисса, Мақалбайдың ашу оты iшiне түсiп кеттi. Болатты
әкеп бұйырды:—Жанатты өлтiрiп, келтiрiп, маған бiр белгiсiн
әкеп бер!—дедi.—Жылдам барып, жылдам келмесең, екеуiңдi
де ақ қылып жiберем,—дедi.
Сонда Болат үйiне шапты. Атын байлап, есiктi ашып кеп
қарағанда Жанаттың көзiне көзi түсiп жарқ ете қалды. Ендi
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өлтiруге бата алмады. Не кейiнге қайта алмады. Мұны бiреу
ге айта алмады. Атасының лебiзiн қайтара алмады. Жалғыз
қарындасын өлiмге қия алмай, көзiнiң жасын тия алмай, зар-зар
жылап отырып, Жанатқа Болаттың айтқан ғазалы едi дейдi:

350

360

370

—Қарағым, Жанат, қайдасың,
Бұл сөздiң тапшы айласын.
Кетер болдың, қарағым,
Дүниенiң көрмей пайдасын.
Сөзiмнiң осы тазасы,
Әкемнiң бар ед қожасы.
Ақыры жеттi түбiңе,
Қожаның қылған жаласы.
Кешiкпей, шырақ, жылдам шық,
Ағаңның жоқ мазасы.
Жеткенсидi, қарағым,
Өмiрiңнiң қазасы.
Нақақ болмас ақ жұмыс
Күнәлiнiң жазасы.
Әкем маған бұйырды,
Өлтiргiн бұрын өзiмнен,
Келгiн дейдi тезiнен.
Өлер болдың, қарағым,
Ишанның жала сөзiнен.
Шыбын жаным құрбан-ды
Жалтылдап тұрған көзiңнен.
Айналайын, қарағым,
Жауап алғын анаңнан.
Өлетiн болдың жаладан,
Тұрғын, шырақ, киiншi,
Кетейiк шығып қаладан.
Айтқаны болды пiрiңнiң,
Қалмайды бұдан жан аман,
Не десе пiрi ұнайды,
Бездi атаң баладан.
Тұрғын, шырақ, кетейiк,
Жылап тұрып өтейiк,
Дәурен сүрiп даладан.
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380

390

400

Осыны айтып тұрғанда
Кiрiп кептi анасы,
Жылап-еңiреп тұр екен
Қызы менен баласы.
—Не болды?—деп сұрады,
Ұлы-қызы жылады.
Бағанағы жұмыстың
Бәрiн де баян қылады.
Хабары жоқ сөз едi,
Сорлы анасы жылады-ай.
Анасы сонда сөйлейдi:
—Есiмнен тандым мен,—дедi,
Жалғыз өзi кетпесiн,
Бiрге кет, Болат, сен,—дедi.
Сорлы ананың ермегi.
Қарағым, екi көдегiм,
Кешiкпей ендi жөнелгiн.
Шыныменен айрылсам,
Кешiкпей мен де өлермiн.
Барды жоқ қып жiберген
Құдiретi күштi Құданың,
Құдiретiне не дермiн,
Тұрғын, балам, кешiкпей,
Ұзап кетшi алысқа,
Бiлiнбей кетсiн дерегiң.
Нәсiп қылса бiр Алла,
Мақшар күнi көрермiн.
Осыны айтып анасы,
Құшақтап тұрды баласы.

Сонда Жанат сөйлейдi:

410

—Аман бол да ендi, шешем-ай,
Қалмаймыз мұнан есен-ай.
Ақыры жеттiң түбiме,
Жүзi қара ишан-ай.
Сүтiңе, ана, ырза бол,
Кешпей ме әкем, кеше ме,
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420

430

440

Бiздерге қылған күшiне-ай.
Зарланбай, ана, ырза бол,
Алланың қылған iсiне-ай.
Әкеме сәлем дегейсiң,
Ишанменен қосылып,
Мерекесi көбейсiн.
Ұлың мен қызың өлдi де,
Мұнан артық не дейсiң.
Өлiмге бiздi бұйырды,
Бiлмедi рас, жалғанын.
Пенде қара десе де,
Өзiне аян ананың.
Ақиқат болар бұл жұмыс,
Ақыры шайнар бармағын.
Осыны айтып баласы,
Құшақтап тұр анасы.
Бет-бетiнен сүйедi,
Iшi оттай күйедi,
Iшiн өртеп от қылды
Қос перзенттiң күйiгi.
Анасы айтты:—Жан балам,
Сөзге құлақ сал, балам.
Нәсiп болса көрермiн,
Тапсырдым Аққа, бар, балам!
Жөнелдi бұлар бiрлесiп,
Бiр атқа екеу мiнгесiп.
Еш адамға бiлдiрмей,
Шешесiмен тiлдесiп.
Iлiмi ғайып жұмысқа
Бола ма пенде күн кесiп.
Ендi заулап жөнелдi,
Бiрталай жерге келедi,
Шыққан жерде шаһардан
Артынан бiр ит ередi,
Болат пен Жанат көредi.
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450

460

470

480

Артындағы Жанат қыз
Болатқа сөйлей бередi:
—Айналайын, жан көке,
Кеулiме кiрдi бiр ақыл.
Көрсеңiз егер сiз мақұл,
Қашқанменен бұл елден,
Құтылмаймыз бiз ақыр.
Қайда барсам әбүйiр
Артымда сенiң қалғаның.
Бәрiнен де сол абзал,
Әкемнiң тiлiн алмағың.
Иттi атып өлтiрiп,
Киiмiмнiң бәрiн қандағын.
Өлтiрдiм деп қызыңды,
Әкемдi барып алдағын.
Қоя бер менi далаға,
Көрермiн басқа салғанын.
Киiмiмдi көрсетшi,
Әкемнiң жалғыз өзiне.
Көрiнбесең iздетер,
Әуелгi келген кезiңде.
Қанша жiгiт ертiп ап,
Түсiп алар iзiңе.
Киiмiмдi көрген соң,
Алдына бәрiн үйген соң,
Неше Құдай ұрса да,
Иланар ма екен сөзiңе.
Екеумiз бiрдей өлмейiк,
Жол азабын көрмейiк,
Сен қайтшы, көкем, тезiне!
Сол уақытта ол Болат
Қорамсаққа қол салды,
Қозыжауырын оқ алды.
Қаһары қатты тұтасып,
Ойламай тұрды обалды.
Жүрек, бауыры езiлiп,
Кеулi болды қараңғы,
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490

500

510

520

Бәрiнен бауыр жаман-ды!
Садағын алып безедi,
Атайын деп кезедi.
Болаттың кеулi бұзылып,
Итке айтқан мынау сөзi едi:
—Е, жануар бейзабан,
Атпаққа көңiлiм тiгiлдi,
Көтерсiн Сауда құныңды.
Тiлектес боп шығып ең,
Тастайын деп пе ем түгiңдi.
Риза бол жолдас ақыңа,
Керекке терек жығылды.
Осыны айтып болды да,
Садағын тартты шiренiп,
Қыңсылап ит құлады.
Тұмсығы жерге тiрелiп,
Болаттың көңiлi бұзылды.
Жүрегi қатты күйiнiп,
Iшi толды шеменге,
Қабағы тастай түйiлiп:
—Иә, жануар бейзабан,
Жеттi, мiне, ажалың!
Келер күнi белгiсiз
Ажалы тағдыр қазаның.
Бүлiндiрген бейкүнә
Ишанға болсын азабың.
Осыны айтып болды да,
Киiмiн шешiп алады.
Iшi-тысын толтырып,
Жылыдай қанын жағады.
Аппақ етi жалтырап,
Жалаңаш Жанат қалады.
Жанаттың Болат бетiне
Жылап-жылап қарады.
Төсiн басты Жанат қыз,
—Қайтемiн, көке, мынаны.
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Анда Болат сөйледi:

530

540

550

—Айналайын, қарағым,
Қан болып қалды-ау көйлегiң,
Кәрi тартар менi күйiгiң.
Иттi атып өлтiрiп,
Киiмiмдi қанда деп,
Әкемдi барып алда деп,
Осы едi айтқан бұйымың.
Айналайын, қарағым,
Сенi тастап далаға,
Ауылға қайтiп барамын.
Еш болмаса жоқ болды
Ақылдасар адамым.
Менi де әкем өлтiрер,
Тiрi деп шықса хабарың.
Қарағым, сенi көрерге,
Бар ма екен тағы заманым!
Өтiрiк пе, рас па,
Аллаға аян сырыңыз,
Қиянат қылды пiрiңiз.
Көргенше сахат тұрыңыз,
Қарағым, сенi көрерге
Бар ма екен тағы күнiмiз?!
Осыны айтып болды да,
Көзiнiң жасын төгедi.
Бiрiн-бiрi құшақтап,
Бет-бетiнен өбедi.
Айдалада мұңласты
Мақалдың екi көдегi.
—Аман бол, Жанат!—дедi де,
Ендi Болат жөнедi.
Ендi Болат қыр асты,
Болаттан Жанат адасты.
Құдiретiмен Құданың,
Он бесiнде жар асты.
Ендi Жанат ақырды,
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560

Нар бурадай бақырды,
—Тоқта,—деп,—көке!—шақырды.
Жетiп келдi секiрiп,
—Не айтасың?—деп өкiрiп.

Анда Жанат сөйледi:

570

580

590

—Айналайын, жан көке,
Сөзге құлақ сал, көке.
Ата-анамның алдына
Ойнап-күлiп бар, көке.
Сен барарсың адаспай,
Бiзге қайсы жол төте?
«Айт» деген медеу түйеге,
Болжал берiп кетсейшi,
Жолды [б������
��������
i�����
зге] көрсете!
��������
Дұғай сәлем дегейсiң
Құрбы менен құрдасқа,
Бiрге өскен мұңдасқа.
О, дариға, қайтейiн,
Айрылып кеттiм бiр басқа.
Екiншi сәлем елiме,
Өсiп-өнген жерiме.
Ойланбай, көке, қайт ендi,
Уайым түсер кеулiңе.
Ашумен әкем айтса да,
Ойына түсер түбiнде.
Болмаушы едi қадiрiң,
Алдымда жүрсең күнiге.
Өлсем Құран оқыр ең,
Тiрiмiн, көке, бұл күнде.
Сонда Болат атынан
Қарғып түстi секiрiп.
—Айналайын, бауырым,—деп,
Құшақтап алды өкiрiп.
Ендi менi ұрдың деп,
Мен бiр тұрған шынар ем,
Опырылып сындым деп.
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Тiрiлiгiм құрысын,
Сенiмен бiрге тұрдым деп.
Жылап жүрiп өтейiк,
Келмейдi елге жүргiм деп,
Иттi атып өлтiрiп,
Жаныма зиян келтiрiп,
Өзiме-өзiм қылдым деп.

600

610

620

Сонда Жанат сөйледi:
—Жылама, көке, мұңайма,
Тәуекел қылғын Құдайға.
Алла салған бұл iске,
Пенде сабыр қылмай ма?!
Төгiледi тасыған,
Жетiледi кетiлген.
Шын жалғыздан үн шықпас,
Ет кесiп алсаң етiнен.
Ақты Құдай нақ қылмас,
Қайта бер, көке, ниетiңмен,
Құтылмайсың жетелеп,
Қайта бер, көке, төтелеп.
Қатайсын деп кеуiлi,
Күлгенсiдi еркелеп.
—Жаман-жұман адамдай
Бет алдына саспағын.
Жан шықпайды ажалсыз
Бұл ақылды тастағын.
Байына араз қатындай,
Жарамас, көке, қашпағың.
Әуелi қатты жұмыс қой,
Ақырын күтсейшi, арыстаным!
Әркiмнiң жақсы аманы,
«Жаны басқа» деген сөз,
Көкiрегi бар ғой басқаның.
Тiрi болсам көрермiн,
Ажалым жетсе өлермiн,
Қыла бер, көке, бас қамын!
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630

640

650

Бұл сөзге Болат қатайып,
Атына тағы мiнедi.
Қарамады Жанатқа,
Елге шаба жөнедi.
Көзден жасы көл болып,
Атының мойны сел болып,
Әкесiне келедi.
Өлтiрдiм деп қызыңды,
Киiмiн әкеп бередi.
Шұлғауын да тастамай,
Алдына әкеп үйедi.
Киiмдi көзi көрген соң,
Алдына түгел үйген соң,
Өлдi ғой деп сенедi.
Iшiнен шыққан сұр жылан,
Iшi оттай күйедi.
Терiс қарап қоңқылдап,
Ауырғандай ыңқылдап,
Көзiнен жасын төгедi.
Омырауын иiскелеп,
Жағасын алып сүйедi.
Есiткен соң бұл сөздi,
Қатыны келдi жүгiрiп,
Жығылып неше сүрiнiп.
—Өз балаңды өзiң өлтiрiп,
Не болды саған бүлiнiп.
Шағымшының қалдың ба
Тұзағына iлiгiп?
Көрем бе деп жылаушы ед
Жанатжан қалқам, сенi де!
Шағымшыға iлессең,
Өлтiрерсiң менi де.

Сонда Мақал сөйледi:
660

—Жылама байғұс, алалым,
Жұмыстың тiле барарын.
Iшiмнен шыққан сұр жылан,
Күйiп-жанып барамын.
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Болар iс болса боп кеттi,
Ендi қандай қыламын?!
Бұл дүниеде бар ма екен
Мен ақымаққа ұқсаған?!
Өлермiн ақыр құсадан.
Жаңа бiлдiм өкiнiп,
670 Бiлiп тұрмын өкiрiп.
Ақырын Ақтан тiлейiк,
Кетермiз бе екен жетiлiп?!
Әлқисса, ендi далаға жалаңаш кеткен Жанат қыздан есiтiңiз:
Ендi Жанат жүгiрдi,
Өкпесiн алып қолына.
Бiр жапырақ лыпа жоқ
Бейшараның бойында.
Қай жерде қалам деп жылайды,
Өлмеймiн жоқ ойында.
Он бес күн жүрдi жүгiрiп,
680 Жолбарыс, қасқыр жолында.
Бiреуi келсе жеп кетер,
Түк қару жоқ қолында.
Биабанның iшiнде
Сақтауын қара мұны да.
Табанынан тас өттi,
Маңдайынан күн өттi.
Құдiретi күштi бiр Алла
Отыз күндей жүгiрттi.
Ит мұрыны өтпейтiн
690 Бiр қалыңға кеп жеттi.
Жанатты Құдай өлтiрмей,
Бұл ағаштан кетiрмей,
Он сегiз күн болғанда,
Ағашқа қызды кiдiрттi.
Бiр топ қара ағашты құшақтап, көзiнiң жасы бұршақтап,
жүре алмай қалды алшақтап. «Ақыры өлдiм» деп Жанаттың
айтқан зары:
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700

710

720

730

—Айналайын Жаратқан,
Он сегiз мың әлемдi
Бiр өзiне қаратқан,
Басқа-басқа таратқан.
Бұл пәлеге тұс болдым
Қай пейiлiм, қандай себептен,
Не себептен айрылдым
Жалғыз ағам Болаттан?!
Қалмасамшы айрылып,
Құйрығын ұстап торы аттан.
Өлмегенде нем қалды,
Жалғыз өзiм қаңғырып,
Кеттiм шығып суаттан.
Өлмегенде нем қалды,
Айрылдым-ау қуаттан.
Әзәзiлдi қу қожа,
Өлмедi ме екен ұяттан,
Жасымнан жала жапсырып,
Бей-бекерге жылатқан.
Балаңның келсiн алдына,
Адасқан лақтай зарлатқан.
Ақты Құдай нақ қылған,
Жылағандарды да жұбатқан.
Әзәзiлдi қожаны
Қай уақытта кез қылдың,
Жасымнан мұндай сөз қылдың.
Ата-анамнан бездiрдiң,
Жер-жаһанды кездiрдiң.
Бiлiнбей кеттiк елге бiз,
Мүсәпiр болдық демде бiз.
Болған шығар бiр қате,
Асы, жапы пендемiз.
Осыны айтып жылады,
Шешесi түсiп есiне.
Ойдағы жоқ кез келер,
Болса бұйрық, несiбе.
Осыны айтып жығылды,
Күнбатысқа бас берiп,
Күншығысқа көсiле.
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Осымен өлдi Жанат қыз,
Ұзарта берем несiне.

740

750

760

770

Сол уақыттар болғанда,
Ағашта өлiп қалғанда,
Кетпесiн байғұс арманда.
Өлген жоқ, өзi талғанда,
Бiр падиша бар едi,
Ақылға диқан дана едi,
Жасөспiрiм бала едi.
Өзiнiң аты Халдарша,
Әкесi Жұлдыз хан едi.
Өзiнiң теңiн таба алмай,
Бiр ашыққа зар едi.
Күндiз-түнi қасында
Қырық жiгiт бар едi.
Бiр күндерi Халдарша
Құс сала шықты оңаша,
Қылайын деп тамаша.
Жүрiп кеттi iлгерi,
Қызықпенен бiлмедi,
Артынан ердi қырық жiгiт
Тамашасын көргелi.
Ит мұрыны өтпейтiн
Бiр қалыңға енедi.
Ақ тұйғын құсы тiледi,
Не екенiн де бiлмедi.
Аң түгiл, торғай көрмедi,
Қоймаған соң талпынып,
Өлетiн болды алқынып.
Лажының жоғынан
Ұшырып, сiлтеп жiбердi
Бiр биiк қонды ағашқа,
Шақырды қанша, келмедi,
Әмбеден шебер бiр Құдай
Әр күйге салар пенденi.
Атынан түстi Халдарша,
Ағашты барып көргелi.
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Бұл секiлдi ағашты
Жоқ екен бұрын көргенi.

780

790

800

Жапырағы жайқалып,
Оңды-солды теңселiп,
Самалмен басы шайқалған.
Ең ұшын өрге көтерiп,
Бұтағын төмен қайтарған.
Бiрiне-бiрi ығылып,
Бiрiне-бiрi сығылып,
Бiрiне-бiрi тығылып,
Неше алуан құбылып,
Шамалы жерде падиша
Қасына келдi жүгiрiп.
Жұпардың иiсi аңқыды,
Тұра қалды кiдiрiп.
Пеш болып падиша
Түрегелдi жығылып.
Айдай боп жатыр бiр сұлу,
Қараса патша тiгiлiп.
Жетiп келдi қасына,
Белi нәзiк қыз екен,
Бұлаған алтын шашына,
Өкпесiне қол салды,
Ақ төстен келiп асыра.
Сүлдесi жатыр, жаны жоқ,
Кiрпiгi жатыр қимылдап.
Сөйлесуге табы жоқ.
Әрi-берi толғады,
Толғаса да болмады,
Ашық болды падиша,
Қасына қыздың қонғалы.
Ұшырып құсын жiбердi,
Қасында қыздың болғалы.
Өлсе көмiп қолымен,
Тiрiлсе өзi алғалы.
Тiрiлмесе осы қыз,
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Уәде бердi Аллаға,
Қасында өлiп қалғалы.

810

820

830

840

Ендi патша көтердi
Жатқан қыздың кеудесiн.
Лыпа қылып ыстанын,
Кигiзедi жейдесiн.
Ендi патша жылады,
Қайғымен көзiн бұлады,
Қыздың жанын сұрады,
Бiлмей тұр берер, бермесiн.
Қырық жiгiт келiп қараса,
Болыпты үлкен тамаша,
Тiлеп жатыр патшасы
Бiр Құдайдың бермесiн.
Қатар тұрып қырық жiгiт
Шуылдады Аллаға.
—Бейкүнә сұлу өлмесiн,
Осыны берсең патшама,
Қойшының қызы демесiн,
Өзi алсын падиша,
Ешбiреуге бермесiн.
Еш болмаса мәлiм қыл
Осы қыздың басынан
Өтiп кеткен кеңесiн,
Жаңа өспiрiм жас бала
Бекерге өлiп жүрмесiн.
Осыны айтып қырық жiгiт
Қырға шықты, кеңестi,
Кеңескенде не дестi.
Патшаға айтты бiреуi:
—Су тамызсаң мақтамен,
Ажалсыз болса өлмес-тi.
Шынымен жетсе қазасы,
Тiлегенмен бермес-тi.
Өлген адам тiрiлiп,
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850

860

Бұл дүниеге келмес-тi.
Мақұл көрiп падиша,
Бiреудi суға шаптырды,
Су түгiл шекер таптырды.
Су тамызып мақтамен,
Қырық жiгiт баста тақ тұрды.
Аштықтан жатқан қыз сорлы
Тамған сайын жақтырды.
Көтерiп басын сипалап,
Шекерге әкеп бақтырды.
Екi жұтып, үш жұтып,
Көзiн ашып қарады.
Со тұрған әмбе халайық
Қызды үрге балады.
Ортасында айдай боп
Патшаны көрiп Жанаттың
Көзi оттай жанады.
Қызды алып тiрiлтiп,
Шаһарға алып барады.
Қожа-молда жиғызып,
Некесiн патша қиғызып,
��������
Жанатты патша алады.
Қосылмаққа патшаға
Жанаттың кеулi қалады.

Әлқисса, анда Жанат келiп падишаға қосылып, жұпты болды, жүктi болады. Тоғыз ай, он күн көтерiп бiр қыз туады. Ол
қыз бiр жасар, екi жасар, үш жасар болды. Бiр күндерi Халдарша қырық жiгiтiн ертiп алып, аңға шықты. Аңнан келiп, атын
байлап үйiне келдi. Патшаның үш жасар жас қызы патшаға талпынып тұра ұмтылды. Халдарша қызын көтерiп алып, о бетiнен
бiр, бұ бетiнен бiр сүйдi.
Жанат босағаға сүйенiп тұрып: «Уһ, Құдай-ай» деп күрсiнiп
жағасын ұстады. Патшаның ашу-қаһары келдi.
—Мен кеткен соң бiреудi ашына қылып апсың ғой. Соның
келетiн күнi екен. Сол келмей қалатын болды, мына патша
нағып келдi деп соны ойлап үһiледiң. Көзiмнiң тiрiсiнде сенi
өлтiрiп, бұ дүниеден кетейiн,—деп қылышын суырып алды.
Қатынының жағасынан ұстап басқа тартып жiберетiн шаққа
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жеттi. Қылыштың астында тұрып Жанаттың патшаға айтқан
зары едi:

870

880

890

—Арызым бар, жұбайым,
Тыңласаң, арыз қылайын.
Сыртым—бүтiн, iшiм—шоқ,
Көкiрегiм тола уайым.
Шабамын десең, шабыңыз,
Кiнәм болса табыңыз.
Тарқасын, тақсыр, құмарың,
Өлтiрсең де сiзге жоқ,
Менен барар обалым.
Болмаса сабыр қылыңыз,
Сiзге бiр баян әйлайын.
Шолақ деген шаһарым,
Ноғайлы деген ел едi,
Айхай, дүние-ай, қайтейiн,
Өсiп-өнген жер едi.
Әкемнiң аты—Мақалбай,
Шәрден-шәрге қыдырған
Саудагерлiк өнерi.
Бiр күнi әкем мал айдап,
Үрiмге қарай жөнедi.
Шақырып алып мал-мүлкiн
Дайындады пiрiне,
Көрiп тұр дедi күнiге.
Ишанның ниетi бұзылып,
Жақпады менiң дiнiме.
Ұйықтатпады түрткiлеп
Құдайдың қадiр түнiне.
Салмадым құлақ кепiне,
Құмғанменен сiлтедiм,
Жара түстi бетiне.
Мiнәсар болды бұл жұмыс,
Ишанның арам ниетiне,
Сол себептен мен кеттiм
Дүниенiң шығып шетiне.
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900

910

920

930

Бiр күндерi болғанда,
Әкемiз келдi қаладан,
Үш айшылық арадан.
Алдынан шықты ишаным
Бетiндегi жарамен.
Ата-анамнан бездiрдi
Бейкүнә бекер жаламен.
Құшақтасып айрылдым
Бейшара болған анадан.
Қол ұстасып жөнелдiм
Болатжан жалғыз баламен,
Онан да қалдым айрылып,
Қанатымнан қайрылып,
Құла дүз мидай даладан,
Әмiрiмен Алланың
Сексен күн өттi арадан.
Өлсем сонда өлмес пе ем,
Қылышыңнан қорықпаймын,
Өлiмге түсiп жарытпаймын.
Иншалла, падишам,
Мұнан да қалған жан аман.
Көкемдi елге қайтардым,
Бiр ақылды ұнасып,
Айдалада айрылдым,
Шуылдасып жыласып.
Жапанға жалғыз қаңғырдым,
Барынша даусым шыңғырдым.
Кеткен соң көкем қыр асып,
Бiр жерге екi келмедiм.
Жолбарыс, қасқыр, аюдан
Басқа мақұлық көрмедiм.
Ортасында солардың
Сексен күн жүрдiм адасып.
Ақыры өлдiм бiр жерде,
Таусылған соң тұз, нәсiп.
Үш күн жаттым ыңылдап,
Кiрпiгiм жатты қимылдап,
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94О

950

Денем мен жаным таласып.
Құдай сiздi кез қылды,
Қарасам көздi бiр ашып,
Өлсем сонда өлмес пе ем,
Өз қолыңнан көмбес пе ең.
Менiң кеулiм рас,
Өлтiрсең мейлiң мiнәсiп.
Сүйдiң алып балаңды,
Сонда есiме мен де алдым
Атам менен анамды.
Ойлансам, iшiм өрт болар,
Бәрiнен бауыр жаман-ды,
Көретұғын күн қайда
Болатжан жалғыз ағамды.

Әлқисса, сонда патша айтты:—Осы секiлдi зарыңды маған
қосылмай тұрып неге айтпадың? Мен сенiң қызығыңмен
жүрiппiн де қойыппын. Сенi көрген жерден некелеп алыппын да
қойыппын. Мен патша емес екенмiн, ұры екенмiн. Болмаса, сен
осы зарыңды айтсаң, ата-анаңа табыстырып, мұратыңа жеткiзiп
барып алмаймын ба?—дейдi. Осыны айтып патша ел-жұртын
жинады. Ақылдасып, кеңестi. «Мынауменен жiберемiз» деп
қырық түйенiң үстiне алтын-күмiс, меруерт, маржан, гауһар
артып толтырды. Қырық түйеге қырық жiгiт қосты. Қияметтiк
досы бар едi, қырық жiгiтке бас етiп оны тағы қосты. Қырық түйе
жүктi арттырып, ортасына бiр көкпарды шаптырып, үш жасар
қызы мен қатынын досына тапсырып:—Осындай тамашамен барып, тамашамен келiңдер,—деп шығарып салды. Күнi-түнi тынбастан он бес күн, он бес түн тартты. Бiр жерге барып қонғанда,
түн ортасы болғанда, жанның бәрi ұйқыдағы кезiнде досының
қатынға ашық боп, қол салып жатқан жерi едi. Жанат оянып
қараса, досы екен. Үстiне мiнiп қалған екен. Тышқан да таянып
iнiне кiрiп қалған екен. Қыбыр-жыбыр еткенде бiлiп қалған екен.
Досының көкiрегiнен итерiп, сонда Жанаттың айтқан сөзi едi:
—Әй, досым, мұның қалай, тарт қолыңды,
Бiлмедiң ұйқыменен оң, солыңды.
Жақынын жаттан жаман қылатұғын
Нашапаз болма, досым, сарт порымды.
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960

970

980

Есiткен соң бұл сөздi,
«Аһ» деп досы ұмтылды.
—Жаман кеулiм сынды,—деп,
Айдан аппақ ақ жүзiң
Досыңды ашық қылды,—деп,
Саған құмар болғаным,
Бiр мәртеме болғаным.
Е, болмаса ажалым,
Мархабаты болмай ма
Сiздей асыл тазаның.
Бұрын күнә қылмасаң,
Мен тартайын азабын.
Осыны айтып бұл досы,
Бетiнен сүйдi ханымның.
Кеудесiне артылып,
Құшақтап алды мойнынан.
Ендi қатын жек көрдi
Досының қылған ойынын.
—Ойнама, досым, қой,—дедi,
Құдайдың аты дос деген,
Ойласаң едi ой,—дедi.
Жақынсынып падишам
Қосып бердi қасыма.
Жақындықтың жолына
Мiнәсар жұмыс осы ма?
Ойнап әзiл қылдыңыз,
Қиянат қылма досыңа.
Өзiңдi сатып нәпсiге,
Шайтанмен болма ашына.

Әлқисса, сонда досы ашуланып, патшаның үш жасар қызын
қылышпен салып қалып екi бөлдi. Кеудесiн о жаққа, денесiн бұ
жаққа лақтырып жiбердi. Анда Жанат қорықты.
—Қызды өлтiрген неме менi де өлтiрер. Ойнамасам,
жақындағанда өлтiрер,—дедi.—Қой, досым, қызды алған
Құдай ұл берер, кел, ойнасақ ойнайық. Сiз маған асылған
уақтыңызда жүрегiм айнып құсқым келдi. Бiр сағат болса да
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жан рахат көрсiн. Ана суға шомылып парбозданып кел,—деп
бiр бөлек арақ сабын мен иiс су берiп досын суға айдап жiбердi.
Досы барып, суға шомылып жатқанда қатынның ғазалы едi:

990

1000

1010

Ендi Жанат жылады,
Қайғымен көзiн бұлады,
Құбылаға қарай тұрады.
—Жан жаратқан Жаппарым,
Бұл пәледен сақтағын.
Пiрiмнен көрiп қиянат,
Досымнан да опа таппадым.
Аман көрсет өзiне
Падишамның ақ малын.
Өлгенiм жоқ қорлықтан,
Құтылмадым зорлықтан,
Жеткей де Аққа даттарым.
Құтылсам қашып жөнер ем,
Ата-анамды көрер ем,
Ажалым келсе өлер ем,
Ел-жұртымнан айрылдым
Ишанның жала сөзiнен.
Құтылмадым қорлықтан,
Қанды жас ағып көзiмнен.
Тағы қалдым қамауда,
Құтқарғын, Алла, тезiнен,
Айрылдым қайрат, әлiмнен.
Қайда барсам қу басым,
Құтылмады зәлiмнен,
Жер жүзiнде, әулие,
Тiледiм медет бәрiңнен.
Осыны айтып бұл қатын,
Ендi қашып жөнелдi.
Зор берiп қашып келедi,
Артындағы досына
Бiлiнбей кеттi-ау дерегi.

Әлқисса, ана досы суға түсiп, өзiн-өзi парбоздап қатынды
қойып кеткен жерiне келсе, қатын түгiл, дәнеңе де жоқ. Олай
қарап, былай қарап таба алмады. Таң атып келе жатқанда
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қасындағы қырық жiгiтiн оятып алды. Қатын кетiп қапты. Бiр
күн қарап, екi күн қарап, төрт күн қарап таба алмады. Қырық
жiгiт айтты:—Қой, падишаға барайық, қатының қашып кеттi,—деп.
—Патша бәрiмiздi дарға тартады, патшаға бармайық,—деп
досы айтады.—Аспанға ұшқан жоқ, жердегi адамды қарай берсек табамыз,—дейдi. Ақыры қырық кiсi бiр жақ, қыңыр кiсi
бiр жақ болып қырық жiгiттiң айтқанымен патшаға қайтып
барады. Сонда досының қырық жiгiтке бас болып, қатынменен
қас болып, патшаға айтып тұрған сөзi едi:

1020

1030

1040

—Ассалаумағалейкум,
Алдияр, тақсыр ханымыз,
Сөзге құлақ салыңыз.
Өзiмдi өзiң дос бiлсең,
Лебiзiме наныңыз.
Он бес күн жүрiп тынбастан,
Ортаға алып бәрiмiз,
Қонбай жүрдiк асығып,
Неше қыр кеттiк асырып.
Бiр жерге барып қонғанда,
Түн ортасы болғанда,
Айымды алдық қашырып.
Қызын сойып кетiптi,
Көме алмай бетiн жасырып.
Қайтып келдiк, тақсыр-ай,
Тасыған кеуiл басылып.
Мұның өзi кеңес-ай,
Шыли тегiн емес-ай!
Күдер үзiп патшадан,
Қызын сойып жөнесi-ай!
Мұның өзi қай амал,
Ақылым жетпей болды-ау дал.
Қасында болсаң өзiң де,
Қылмақшы екен бiр залал.
Қызын сойып кетiптi,
Мұратына жетiптi,
Кiмдi аяушы ед шұнақ қар!
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Естiген соң бұ сөздi,
Ендi патша:—Әй!—дедi,
Не дейсiң досым-ай,—дедi,
Бұ сөзiңдi қой,—дедi.
Рас болса бұл сөзiң,
Бопты ғой маған той,—дедi.
Қырық жiгiт болып, дос болып,
Қылғаның ба сор,—дедi.
1050

1060

1070

Осыны айтып падиша,
Етпетiнен құлады,
Ұзынынан сұлады,
Өксiп-өксiп жылады,
Жанаттың тартып күйiгiн,
Көрiнген көктi жұлады.
Қиял түсiп кеулiне,
Көтерiп басын алады.
Патшалығын тастады,
Патша бiр iс бастады.
Күлә киiп басына,
Досын ертiп қасына,
Диуаналық қылады
Жанатты бiр-ақ көргелi,
Армансыз болып өлгелi.
Сол уақтар болғанда,
Досы да есiрiк болады.
Патшаменен iлесiп
Бiрге кетiп барады.
Кете берсiн екеуi,
Аяғы қандай болады?!

Әлқисса, досы:—Қатын табылса, патшаны қалай ма, менi
қалай ма, маған арақ сабын мен иiс су берiп суға шомылуға жiберген өзi ғой,—деп таңлауға кетiп барады.
Ендi Жанатты тыңлаңыз. Жанат неше күн, неше түн қашып,
неше қырдан асып, көзiнiң жасын шашып, бiр қойшыға келдi.
Қойшыға келсе, қойын жусатып, ақтаға тойып, қып-қызыл
шиқандай боп жатыр екен. Ақылы аз да екен, басы таз екен,
самайдан ағып iрiңi, жоқ екен онша бiлiмi. Қашып жүрген
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қатын екен деп, қатынды тарпа бас салып умаждай-умаждай
бердi. Сонда қойшыдан босана алмай астында жатып Жанаттың
айтқан ғазалы едi:

1080

1090

1100

—Айналайын, шопаным,
Ақ бетiмдi қышытты
Сәукеле қара сақалың.
Есiрiктiң белгiсi
Бiлмейдi екен қатарың.
Ойының ба, шының ба,
Өзiм-ақ тұра жатамын.
Айналайын таз-батша,
Не десең де қылайын,
Уәде қылшы, тұрайын,
Көрiнгенге олжа ғып,
Осындай қылды Құдайым.
Талай тазды көрiп ем,
Әдемi екен шырайың.
Айналайын, таз-батшам,
Не десең де көнейiн,
Тiлегiңдi берейiн,
Ауылыңа айда қойыңды
Мен соңыңнан ерейiн.
Бiр қой сойып, некелеп,
Халқыңның ал iшiнде,
Ол да өзiңнiң мерейiң.
Айдалада алысып,
Бұ қылғаның жарамас,
Көргендердiң бәрi мас.
Үйiңе барып, бейшара
Бiр қой сойып, етiңдi ас.
Игiлiктi көрерсiң,
Болса ұзын өмiр жас.
Сол жерде өзiм тиейiн,
Тамағыңнан сүйейiн,
Айналайын, алтын бас.
Бұл сөзге қатты қуанып,
Әрi-берi аймалап,
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1110

Екi емшегiн уқалап,
Айқайлап қойды қуанып.
Тегiн қатын алдым деп,
Таздың кеулi тасыды.
Тұла бойы былқылдап,
Буындары босады.
Ақылмен алдап қойшының
Жанат кеулiн басады.
Шұбалған қойдың шаңымен
Мұнан да Жанат қашады.

Әлқисса, Жанат неше түн қашып, неше қырдан асып, қарны
ашып, қайраты қашып, етегiн басып, өлдiм-талдым дегенде
бiр падашыға жетiп келедi. Алдында екi жүздей мал екен, өзi
шал екен, бiр қатынға зар екен, бойында бiр атым оғы бар екен,
таяғын домбыра ғып қатынға қарап бiр өлең айтады:

1120

1130

—Қалыпты Зеңгi атадан пада жаймақ,
Жайып ем сауапты деп түбiн ойлап.
Сен қатын, перiмiсiң, адамбысың,
Ой, тоба-ай, қайдан жүрсiң гүл-гүл жайнап?!
Ойын менен күлкiге тыйым бар ма,
Шығайын шер-құмардан күлiп-ойнап.
Сен, қатын, байың бар ма, шыныңды айтшы,
Мен жүрмiн пада жайып әлi бойдақ.
Осыны айтып падашы,
Қарақұстай бас салды.
Шегiнiп қатын жасқанды,
Падашының киiмiн
Жыртып-жыртып тастады,
Жыртылмай киiм қалмады.
Бiтетұғын болмады
Қатын мен шалдың жанжалы.
Аяғының басына
Түсiп кеттi дамбалы.
Жаңа илеген кесектей,
Тұсаулы шапқан есектей.
Шалды Құдай қарғады,
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Сонда Жанат жылады,
Қайғымен көзiн бұлады.
«Бiрiнен қашып құтылсам,
Бiрi алдымда тұрады».
1140

1150

1160

1170

—Шал баба, сабыр қылғын,—деп,
Бiр сағат мәулет сұрады.
—Арызым бар, тыңласаң,
Түбiнде бар залалы,
Шариғат жолын қылмасаң.
Қайыр қылдым, шал баба,
Сенiң қылған iсiңе,
Он есе артық жiгiттен,
Абайласам күшiңе.
Үйiңе барып ақыл сал
Үлкен менен кiшiге.
Бiр қой сойып некелеп,
Халқыңның ал iшiнде.
Шермендешiлiк қылма далада,
Некесiз қатын ала ма?
Менiң iздеп жүргенiм—
Сiз секiлдi мал табар.
Бұрын тисем, тимес пе ем
Жаңа өспiрiм балаға.
Кеудеңдi, бабам, көтер-ай,
Алал жұпты жақсылық,
Шiркiн, дүние бекер-ай!
Қақпандай қатты сүйегiң
Етiмнен тастай өтедi-ай!
Өмiрiңнiң шағында,
Сақалыңның ағында,
Сабыр қылсаң нетедi-ай!
Әлi де болса сабыр қыл,
Сабыр қылған азамат
Мұратына жетедi-ай!
Осыны айтып тұрғанда,
Падашы сүйдi бетiнен.
—Шықпағын,—дедi,—кепiмнен,
Қияметтiк құлыңмын,
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1180

1190

1200

1210

Айттың ба,—дедi,—ниетiңмен.
Лажсыз Жанат келедi,
Топтанған сиыр шетiмен.
Жанатты көрiп шал баба
Көзi оттай жанады.
Ойбай салып айқайлап,
Ауылға сиырды айдады.
Жамырап кеттi бұзауы,
Шалды Құдай қарғады.
—Алжыған қақпас, қу шал,—деп,
Талай қатын қарғады.
Талай кемпiр еңiреп жүр
Төгiлген соң айраны.
Бұл Жанаттың тимейдi
Жүрген жерге қайраны,
Осы қашып кетер деп,
Соңынан шалың қалмады,
Абайлайды Жанат та,
Құтылар заман болмады.
Бұлаң етiп, бұлт етiп,
Сылаң етiп, сылт етiп,
Үйiне Жанат келедi.
Үйiн көрiп шошынып,
Көзiнiң жасын төгедi.
Үй дегенi кепе екен,
Шеткерiрек төбе екен,
Жастық түгiл, көрпе жоқ,
Бiр кесектi жастық қып,
Жатып жүрген неме екен.
Сонда да кеулi Жанатта,
Жанатты алып жатпаққа,
Құдiретi күштi Құданың
Өлмеген құлы көп екен.
Уәде бердi ал Жанат
Падашыға тимекке.
Бiр қап салды иiнiне
Тезек терiп келмекке.
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1220

Шал байғұс та жүгiрдi
Бiр қой тауып келмекке.
Небiр шалдар келедi,
Қойдың етiн жемекке.
Шақырмаған адам да,
Келедi бәрi ермекке.
Қожа, молда келедi
Некесiн қиып бермекке.
Балалар да жүгiрдi
Қатынның түрiн көрмекке
Шалды Құдай қинап жүр,
Көрпе-төсек жинап жүр,
Жатпақшы сол күн төсекке.

Әлқисса, шал баба бәрiн түгендеп алып келсе, қатын түгiл,
дәнеңе жоқ, анда шал баба халықты жиып: «Ей, халайық, неше
жылдай мал бақтым, қатын көрмей зар қақтым. Мейлi ол қатын
тисiн, тимесiн көзiңмен бiр көр де, бата берiңдер»,—деп бата
сұрап, жүрiп кеттi.

1230

1240

Ендi Жанат жөнелдi,
Танадай көзi жарқылдап.
Алтын кебiс сартылдап,
Сырғасы алтын күректей,
Алтынды шашбау салпылдап.
Зор берiп қашып келедi,
Олай-бұлай бұлтылдап,
Патшадан шыққан қу сорлы,
Ту биедей былқылдап.
Алдында жетi қалендар,
Ортасында бұлардың
Жетiп кептi үлпiлдеп.
Бәрiнен жаман бұл болды,
Жолыққан адам сор болды.
Тұс-тұсынан ұмтылды,
Әңгi есектей дiңкiлдеп.
Бiр диуана ұстады,
Жанаттың келiп қолынан,
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Бiреуi кептi соңынан.
Не қылса да мiнәсар,
Желi тұрды оңынан.
Қашып едi шегiнiп,
Жабылды бәрi тобынан.

1250

1260

1270

Бiрi мiнiп үстiне,
Бiрi тартып түсiрдi,
Опыр-топыр таласып.
Астында Жанат жылайды,
Өкпесi жаман қысылып,
Қимылдайды барынша,
Жатқан жоқ өзiн ұсынып.
—Айналайын, Жаратқан,
Бұл не деген кеп болды,
Iшiм тола дерт болды.
Артымнан қашып құтылсам,
Алдымнан жанған өрт болды.
Жолықсам кiмге артылып,
Желке шашым шөп болды,
Жалаң аяқ жар кештiм,
Қай пейiлiмнен еп болды.
Жапсырдың Құдай жаланы,
Отан қылдым даланы.
Тарыққанға медетсiң
Қауыс-қияс жанабы,
Бұларды тегiс санады.
Құдiретi күштi бiр Алла,
Тiзесi өтiп барады,
Қыламын қандай мынаны.
Ендi Жанат сөйледi,
Сөйлегенде бүй дедi:
—Айналайын, шер,—дедi,
Бәрiң де бiрдей ер,—дедi.
Айтқаныма көн,—дедi.
Бәйге қылсаң қайтедi,
Бес шақырым жер,—дедi.
Бәрiң де барып сол жерден
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1280

1290

1300

1310

Жарысып маған кел,—дедi.
Қалғаның қалғын сол жерде,
Озғанның жансын еңбегi,
Мейлiң патша, мейлiң құл,
Соныңа көндiм мен,—дедi.
Озғаның менi алғаның,
Қарамайын қайрылып,
Патша да болса қалғаның.
Ынтымақпен iс бiтер,
Жарамас бекер жанжалың.
Сiздер—бұқа, мен—сиыр
Дұрыс емес болғаның.
Жанаттың айтқан сөзiне
Диуаналар нанады.
Киiмдерiн шешiнiп,
Жалаң аяқ болады.
Етек-жеңiн түрiнiп,
Құнтиып бәрi алады.
Бiрi—патша, бiрi—құл,
Бiрi—нәзiк, бiрi—зор,
Бәрiн қылған Құдай дер,
Жарысқа шықты дүркiреп
Буыршындай күркiреп.
Мұнар болып азырақ,
Жаңбыр жауды сiркiреп.
Диуаналар қуанды,
Денесiне сыйыспай.
Таласумен әлi жүр,
Бiр-бiрiне қиыспай
Өшiгiсiп қалыпты,
Тарқамас бұлар ұрыспай.
Диуаналар кетедi,
Бiрталай жерге жетедi.
Арасында бұлардың
Алты сағат өтедi.
Ендiгi нәубет диуана
Жарысуға кетедi.
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1320

Бiрiнен-бiрi өтедi,
Өткенi озып кетедi.
Өлдiм-талдым дегенде
Бiр ұзыны жетедi.
Жетiп келсе, Жанат жоқ,
Жүрегiн жаман өртедi.
Сөйте-сөйте олардың
Бәрi түгел келедi.
Бiрiнен-бiрi көредi,
Төбелесе бередi.
Төбелестi көрген соң,
Жанат ұзап жөнедi.

Әлқисса, ендi Жанат неше күн, неше түн қашып, қарны
ашып етегiн басып, қатты жаман сасып, Шолақ қалаға жетiп
келдi. Әкесiнiң әулi-жайын көрiп, туып-өскен жерiн көрiп, бiр
сөз айтқан жерi екен:

1330

1340

—Рас па, өтiрiк пе, келгенiм-ай,
Бес жылда қайран жердi көргенiм-ай.
Қуаныш—хан орнында, хан тағында,
Аман ба, әдiлеттi бектерiм-ай.
Бәлеге неше түрлi жолықсам да,
Сонда да ажалым жоқ, өлмедiм-ай.
Түсемiн әлде болса қандай күйге,
Қайтейiн, бұ дүниеге сенбедiм-ай.
Көрiндiң көзiме ыстық, өскен жерiм,
Кiр жуып, кiндiгiмдi кескен жерiм.
Мысалы түрлi гауһар шам-шырақтай,
Наламен су сепкендей өшкен жерiм.
Амал жоқ, пешенеме жазған екен,
Қайдағы дұшпан болды дос көргенiм.
Есебiн өзiң маған тапсырмасаң,
Мәнiсiн таба алмадым ештеменiң.
Тұрмысың қалыбыңда, Шолақ қала,
Бiз секiлдi мұңлыққа қарап қана.
Ишаны қол тапсырған iшiндегi,
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1350

Осындай кесапаты мол-ақ қала.
Бұл елге тұз-дәм айдап тағы кеппiн,
Талақ тастап кетiп ем бiржолата.
Бiр жердi ат баспаған үш басар деп,
Бұрынғы қариядан қалған сана.
Көргенiм бiр күнгiдей болмас едi,
Алдымнан күлiп шықса Болат аға!

Әлқисса, осыны айтып көзiнiң жасын төгiп, қабырғасын
сөгiп, әкесiнiң мейманханасына ел жатып қалғанда кiрiп келдi. Онысын көрiп, мұнысын көрiп, бiреуiн иiскеп, бiреуiн сүйiп,
жылап-сықтап отырды. Ойланды патшалықтан киiп шыққан
киiмдерiн тастайын деп, ендi бiр iс бастайын деп; барлық киiмдерiн шешiп, мейманхананың бiр түкпiрiне тығып тастап,
үстiне көше-көшенi қыдырып жүрiп, жаман-жаман киiм киiп
алды. Аяғына ескi галошты iлдiрiп, өзiн-өзi бүлдiрiп, басына
таздың кепешiн киiп, самайынан iрiң ағызып, бұрынғы қыз аты
да, Жанат аты да, қатын аты да қалды. Ендiгi жерде бiр таз-батша болды. Әкесiнiң базар ортасында бiр дүкенi бар едi. Есiгiнiң
алдын сыпырып, тазалап, табалдырығына маңдайын қойып,
ұйықтап, рахат қылды. Ертең ертемен бай дүкенiне келдi. Сасып кеткен бiр таз жатыр. Жүгiрiп келiп артқа теуiп жiбердi.
Қарғып тұрып қараса, әкесi екен. Әкесiне қарап таз-батшаның
жасаған өлеңi едi.

1360

—Е, жан ата, бет алдына тебе берме,
Бiр нәрсең жоғалмаса сөге берме.
Кетедi темiр ағып, күмiс шiрiп,
Жатса да алтын жерде көгере ме?!
Төрелiк талай жанға берген едiң,
Әсiлi, шынын айтса, ұры өле ме?!
Ақты Құдай нақ қылмас деген қайда,
Ақ төл тұрып қараны жiбере ме?—

деп, көшені кезіп жүре берді. Кешке бай дүкенін жапқан соң,
тағы келіп, сыпырып тағы жатты. Ертеңіне бай келсе, кешегі
таз тағы жатыр, келген бойымен тазды тағы теуіп жіберді. Таз
да орнынан қарғып тұрып, бір өлең айтып жіберді.
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—Күзеттiм дүкенiңнiң пұлы бар деп,
Бiр нәрсе ұрдың ба, ата, ұрлады деп.
Апарып алтыныңды боққа тықсаң,
Кетер ме ең алмай тастап былғанды деп.
Арты түгiл, бетiне таңба салдым,
Мәнiсiн ойланбадың ұрған-ды деп.
Әкесi үшiншi күнi дүкенiне келсе, таз-батша тағы жатыр.
Тағы пәрменiмен жүгiрiп келiп теуiп жiбердi. Белi бүлк ете
қалды, шыдай алмай ыңқ ете қалды. Орнынан қарғып тұрып,
тағы бiр өлеңдi айтып жiбердi.

1370

—Жан ата, күннен-күнге асырасың,
Ашудан қайсы күнi басыласың.
Үлгерi қариядан қалған мақал,
«Сарт тебедi,—деушi едi,—ашынасын».
Күнiге он мәртебе тепкенiңмен,
Төгерсiң ақыр бiр күн көздiң жасын.
Кетейiн, кет десеңiз, тағы қаңғып,
Бiр Алла бет алдымнан жарылқасын.
Еңiреп, теппек түгiл, жiберер ең,
Бiр көрсең кепешiн ап таздың басын,
Ахау, нәзiк, кеттiм азып,
Ишан менен достымнан жүрмiн жазып.

[Сол кезде бай]:—Кепешiңмен құры, басыма киемiн бе оны,
не деген шайыр тазсың өзiң, маған айлыққа жүресiң бе?—дедi.
—Жүремiн,—дедi таз.
—Сен маған жұмыс қып оңдырмайсың, ерiккен-ерiккенiмде
өлең айтып берсең болады,—дедi.
—Ата, мен өлеңдi жүдә жақсы айтамын,—дедi таз. Екеуi
уәде-шарт жасап, өз әкесiне өзi қызметке тұрды. Кешке тазбатшаны үйiне ертiп барды. Ишанды шақыртып тамақ бердi,
ишанға:
—Тақсыр, мына тазды айлыққа салып алдым, өте өлеңшi
екен,—дедi. Ишан айтты:
—Бұл дүниенiң қызығы—өлең мен жыр ғой, айтқызы
ңыз,—дедi. Сонда бай:—Әй, тазым, мына ишанды мақташы,—
дедi. Сонда таз-батшаның ишанды мақтап айтқан өлеңi едi:
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—Бейопа бұл дүние жалған заман,
Ақылын талай ердiң алған заман.
Шайтан—қас, нәпсi—дұшпан, дүние—шолақ,
Ашығылық ишан менен ханнан қалған.
Әзәзiл iлiмдi едi шайтан болған,
Нәпсiге ишан бар ма алданбаған.
Жаратқан уайымсыз жалғыз өттi,
Бiр өзi дүние iздеп сандалмаған.

1390

Бұ күнде ишан бар ма, қожа бар ма,
Нәпсiсi сахатты таза бар ма?
Көрсетер жетi тозақ қожа-молда,
Әр түрлi ұшыратар жазаларға.
Қожа мен ишандардың ебi тисе,
Арақ пен арам дейдi бозалар да.
Зекетiн адалдайды малы барлар.
Кiм айтса соған нанған имандылар.
Бұ күнде сахатты қожа қайда,
Мүридiнiң қыз-қатынын айналдылар.
Ахау, нәзiк, кеттiм азып.

Анда ишан қарғып тұрып, таз-батшаны ұстап алып, тептi ғой келiп. Тебе-тебе есiктен шығарып жiбердi, тебе-тебе
дарбазаның да есiгiнен шығарып жiбердi.—Ендi мен отырған
жерге келме,—дедi. Ишан үйiне қайтып кеттi. Дарбазаның
есiгiнiң алдында таз-батша жылап отырып алды. Ишаннан
таяқты өлгенше жедi.
Анда Болат ағасы баяғы Жанатты тастап кеткен жерге күнiге
бiр барып келер едi. Со күнi екi-үш күн қонып, ендiгәрi келмейтiн болып, жылап-еңiреп дарбазадан кiрiп бара жатыр едi. Сонда ағасына қарап таз-батшаның жiберген өлеңi едi:

1400

—Қыласыз күнде сейiл-тамашаны,
Өзiңе ат-әбзелiң жарасады.
Жүрiпсiз ханның ұлы ханзада боп,
Алдап кет сауға берiп қарашаны.
Өткiздiм сiз секiлдi неше мырза,
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Мұңлыға мен секiлдi қарасады.
Басым таз, ақылым аз, мен бiр жетiм,
Ағажан, сен қарасаң, жарасады.
Құданың құдiретiне қарасаңыз,
Екеуi де бiр-бiрiнен адасады.
Анда ағасы айтты:—Сол адасқанның бiрi—мен, осындай
оқиға болса айтып бершi, кеуiлiм көтерiлер ме екен,—дейдi.

1410

1420

1430

—Айналайын, ағажан,
Кеулiмде бар көп өлең,
Жағады сөзге не деген.
Үйренiп едiм көп жұмбақ,
Ескi көрген көнеден.
Ағасызды не деген?
Бағасызды не деген?
Жағасызды не деген?
Екi тұйғын ұшыпты,
Бiр туысқан енеден.
Бiрi—марал, бiрi—еркек,
Арызданып жөнеген.
Жөнелiптi бiреуiн,
Бiлмейдi ешкiм дерегiн.
Бiлмейдi ата-анасы,
Көзiнiң ағы-қарасы.
Өлдi деген бекер гәп,
Бiлемiн тiрi, шамасы.
Бөтен емес, бөгде емес,
Бiр кiсiнiң баласы.
Iздеп келсе iнiсi,
Танымапты ағасы.
Бұл заманның қожасы,
Әлемдi өртер өсегi.
Мәуелi ағаш мақтанар,
Теректiң болмас көсегi.
Өтiрiк пе, рас па,
Осылайша деседi.
Ағасы қайтып жүр екен
Жоғалса бiздей iнiсi.
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Айтқан сайын ашылар
Көкiректiң кiр иiсi.
Көкiректе арман көп,
Көз көрмесе жалған,—деп,
Осылайша дейдi таз-батша,
Iлгерiден қалған гәп.
Бiрiн-бiрi көрмесе,
Iнiсi iздеп келмесе,
Тiрлiгiнен де пайда,
Айхай, аға, арман көп.
Бұ сөзге Болат түсiнiп,
Үйiне қарай жөнедi.
Анасының алдына
Жылап-еңiреп келедi,
Келе сөйлей бередi:
—Айналайын, жан ана,
Келедi менiң жылағым,
Ойыма түстi шырағым.
Қарағымды көргендей,
Тартады екi қабағым.
Есiткендей лебiзiн,
Дуылдайды құлағым.
Жүрек, бауырым езiлдi
Таз-батшаның сөзiне.
Тұла бойым дiрiлдеп,
Келедi жасым көзiме.
Лүпiлдейдi жүрегiм,
Жолыққандай өзiне.
Қуанышты болса екен,
Қапа боп жүрген кезiмде.
Айналайын, жан ана,
Таз-батшаға жылдам бар,
Есiткен бе екен бiр хабар.
Қарағымнан айрылып,
Iзiне жылап болдым зар.
Кешiкпей, ана, жылдам бар,
Әкеме де бiлдiрмей,
Ысабын тапсаң ұрлап бар.
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Осы тазда, мен бiлсем,
Жанаттан жүрген жұрнақ бар.
Лүпiлдейдi жүрегiм,
Босана бередi сүйегiм,
Осы бүгiн бiр сыр бар.

Осыны айтып тұрғанда шаһарға он бiр диуана жетiп келедi.
Таз-батша қожайын атасына жетiп келiп:
—Ата, мыналар, диуаналар қай жердiң диуанасы?—дедi.
Атасы:—Бұл бiздiң Шолақ қаланың диуанасы емес, бiр жақтан
келгендер ғой,—дедi.
—Ата, мен жетiскен адаммын ба?—[дедi тазша].
—Жоқ,—дедi [атасы].
—Бүгiнше мейманханаңыздың билiгiн маған берiңiз, мен
осы диуаналарды бағайын, қағайын, батасын алып қалайын,—
дедi [тазша].
Атасы:—Ал, мейманхананың билiгiн бердiм,—дедi.
—Ата, маған айлығымды берiңiзшi, қаражат қылайын.
—Айлығың не болады дейсiң, диуаналарға осы да жетер,—
деп, жетi теңгесiн бердi. Таз-батша теңгесiн алып, дүкенге барып, тағам дайындауға кеттi. Сөйтiп он бiр диуанаға келiп:
—Күн кеше болды, бiзге қонақ болыңдар,—деп ертiп келiп,
мейманханасының есiгiн ашып жiбергенде, диуаналар:
—Бұл диуанаға лайық үй емес, патшаға лайық үй екен,—
деп кiре алмай тұрды. Халдарша бастап кiрiп орын тауып отырды. Соңынан диуананың бәрi де кiрiп орын-орындарына отырды. Алдына дастарқан жазып, әлгi тағамдардың бәрiн жайып
едi. Мақалбай таңданып қалды. «Апыр-ай, менiң Жанатым осы
қаладан табылар, мына нан мен дәмдi Жанаттан басқа ешкiм де
iстемейдi»,—деп қуанып қалды. Таз-батшаның атасына қарап
айтқан өлеңi дейдi:
—Жан ата, қайтармадың тiлiмiздi,
Өлгенше ұмытпаспын мұныңызды.
Алмаққа бiр дуасын құмар едiм,
Мейманның iшiне алшы пiрiңiздi.
Отырсын тамаша қып шақ-шақ күлiп,
Алдыршы қатының мен ұлыңызды.
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Мен сорлы жетiм едiм кiшкенеден,
Айрылған ата-анадан, өскен елден.
Әуелi жақтырмасаң, жақтырарсың,
Үйiңе себеппенен түсiргенмiн.
Жан ата, пұлды бердiң сұрап едiм,
Көз жасым қабыл болды, жылап едiм.
Бұл күнде есiк алды құл боп тұрмын,
Бiр байдың әлпештеген шырағы едiм.
Ұшыпты екi сұңқар бiр ұядан,
Мен байғұс сол сұңқардың сыңары едiм.
Алдыршы қатын, бала, ишаныңды,
Мен сорлы әңгiмеге құмар едiм.

Әлқисса, ишанды алдыртып, Болат шешесiмен келдi.
Мақалбай Болатқа:—Есiкке де, дарбазаға да құлып сал, тазбатшаның бiр тамашасын көрейiк,—дедi. Болат дарбазаға
құлып салғалы келсе, он жасауыл он аттың үстiнде жаршы
едiк деп жар шақырып тұр. Бәрiнiң даусы да, сөзi де бiр жерден
шығып тұр екен. Он жасауыл жаршылардың сөзi:
1500
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—Үйде отырған адамдар,
Бәрiң де бiзге қараңдар.
Сөзге құлақ салыңдар,
Айтып жүрген жарым бар.
Жiгiтiң бар, шалың бар,
Жоғымның жөнiн бiлгенiң
Мың мысқал дiлдә алыңдар.
Жұлдыз ханның баласы
Халдарша кеттi жоғалып,
Қай жақтан iздеп табалық?
Ай батқандай болды да,
Әмбе жұрт жатыр қамалып.
Ортадан өшiп шам-шырақ,
Көзiмiз қалды ағарып.
Көрген-бiлген ер болса,
Мың мысқал дiлдә саналық.
Көрмедiм десең де айтыңдар,
Әр жерден сұрап қаралық.
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Әлқисса, Болат ештеңенi бiлмейдi, бұл сөздi естiген таз-батша:—Жұлдыз ханның баласы Халдарша ма? Берi әкел дiлдәнi,
мен тақ осы жерден, үйден тауып беремiн,—дедi. Мың дiлдәнi
етегiне санап салып бердi. Үйге кiрiп келдi. Мақалбайдың алдына қырық дiлдә қойды:
—Ата, әуелi жайыңызға бергенiм, осы бiр күнгi жиын үшiн
бергенiм,—дедi. Диуаналар мен Сауда ишан:
—Әй, таз, бiзге де бермеймiсiң, ертең базардан шай алып
iшемiз,—деп едi, таз-батша оларға:
—Сiздердiң сыбағаларыңыз мынау,—деп бiр өлең айтып жiбердi.

1520

1530

1540

—Арман не, әркiм жесе жиған малын,
Дүние төгедi екен беттiң арын.
Болар да таң атқан соң бiр мәнiсi,
Жарамас түн iшiнде жанжалдарың.
Әуелi дәм, ақыры харам деген,
Ұрмай ма кесапаты, меймандарым.
Таз-батша осыны айтып тұра келдi,
Сауда ишан «ақымақ таз» деп күле бердi.
Күләсiн падишаның жұлып алды,
—Егесi көзi көрсе бiлер,—дедi.
Бiлмесе падишаның патшалығын,
Екiншi маған залал келер,—дедi.
Әуелден ақырында қас боп тұрған
Қу ишан менi тағы тебер,—дедi.
Осыны ойлап көтердi,
Патшаның бастан күләсiн.
—Кешiрiңiз, тақсырым,
Таз-батшаның кiнәсiн.
Сiздi iздеп келiп тұр,
Мың мысқал дiлдә берiп тұр.
Алғанымды адал қып,
Айттым, тақсыр, расын.
Тақ-тәжiңдi талақ қып,
Қаңғырған қалай бiр басың.
Алтын басын мыс қылып,
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Жолдасыңды қас қылып,
Құдай сiздей қылмасын.
Айналайын, падиша,
Бiр көрiншi жаршыға
Тарқатсын кеуiл-қапасын.
Сiздi iздеп зар жылап,
Дүниенiң көрдi жапасын.
Сонан соң мiнiп тағыңа
Ие бол мына бағыңа,
Жинап ал Шолақ қаласын.
Бойжеткен қыз-келiншек,
Қатындар да қалмасын.
Бiр көргеннен таниды,
Қасыңда досың, жолдасың,
Жолдасың дұшпан болмаса,
Жолыңыз неге болмасын?!
Таба алмасаң жоғыңды,
Мен табам жоқтың иласын.

Әлқисса, патша әйнектен қараса, он жасауыл тұр екен.
—Келдiңдер ме?—деп едi:—Келдiк,—дедi.
—Шолақ қаланың барлық аяқтарынан тiк тұрғандарының
бәрiн ертiп осында кел,—деп бұйырды.

1570

Бұл сөзге патша нанады,
Табылады деген соң,
Кеулiнде қарар қалмады.
Күләсiн тастап, тәж киiп,
Есiк жаққа қарады.
Сағынысқан уәзiрлер
Бәрiн де танып алады.
Ортаға тақты құрғызып,
Есiкке жендет тұрғызып,
Таққа мiнiп алады.
Шаһардың күллi адамын
Сол сарайға қамады.
Шаһарда күллi қатын-қыз,
Бiрде-бiрi қалмады.
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1580

1590

Қаз-қатар болып тiзiлiп,
Қасы-көзi сүзiлiп,
Қатар-қатар тұрады.
Дүрбiсiн салып көзiне,
Қуат берiп өзiне,
Патша бiр-бiр қарады.
Шыққыр көзi шықпаса,
Iшiнде Жанат болмады.
«Қарағым, Жанат, Жанат, Жанат!»—деп,
Үш мәртебе әуез ғып,
Патша айғай салады,
Мұның өзi қалай деп,
Мақалбай қайран қалады.
—Қарағымның аты едi,—деп,
Жерге Болат құлады.
Сұрайын десе патша тұр,
Сорлы анасы сұлады.
Бұл үшеуiн қайтем деп,
Жанаттың белi сынады.

Әлқисса, сонда патша орнынан тұра келiп, тазды ұстап
алды.—Қу таз, халықты жинасаң, жоғың шығады деп ең, жоқ
қой мұнда, қане, бар дегенiң, басыңды қырқамын,—дедi. Тазбатша:
—Мен ештеңе бiлмеймiн, бiрақ бiр патшаның басынан өткен
ертегiсiн бiлетiн едiм,—дейдi.
—Мен секiлдi сорлы патша бар ма екен, оның уақиғасы
менiкiнен қалай екен, айт,—дедi. Анда таз-батша:

1600

Үйрендiм қазы менен биден ертек,
Бiр момын жаламенен күйген ертек.
Көп болса бас-аяғын айта берсем,
Пiр басып, мүрид қызын сүйген ертек.
Бiреуi рас, өзгесi шыли зорлық,
Бiр қатын он бiр байға тиген ертек.
Қыз сағынып әкесiн iздеп келiп,
Үш күнде әкесiнен жеген келтек.
Құлақ сап, меймандарым, отыра бер,
Берейiн ажыратып бөлтек-бөлтек.

59

болат, жанат

1610

1620

Бар екен бiр кәтте бай дәрематты,
Бiр ишаны бар екен караматты.
Сол байдың бiр ұлы мен бiр қызы бар,
Көрген адам ойламас еш перзенттi.
Мал-мүлкiн, қыз-қырқын, әулi-жайын
Қолына ишанының дайындапты.
Қызметiне ишанның жүргенiнде
Сұлуға ишанының кеулi шапты.
Неше күн айналдырып болмаған соң,
Ишаны беттен сүйiп ұстап апты.
Қыз бейшара бұлқынып қашқан екен,
Қоймаған соң құмғанмен салып қапты.
Ешбiр адам бiлмейдi, Құдай бiлер,
Ишаны ет пiсiрiм талып қапты.
«Әкем аман-сау келедi» деп,
Бiр күнi шаһар халқы хабарлапты.
Ишаны үш күн бұрын озып барып,
Қызың жәлеп болды деп жала жапты.
Бай нанды шыныменен бұл жалаға,
Ишаны шайтан болды екi араға.
Әкесiнiң тiлiменен бала келiп,
Ап қашты қарындасын айдалаға.
Ит өлтiрiп, киiмiн қандап алып,
Көрсеттi өлтiрдiм деп ата-анаға.

Анда Мақалбай тұрып:—Сол қыз сол жерде өлiп қалды ма,
жоқ тiрi кеттi ме?—дейдi.
—Ол қыздың тұрған жерiне дейiн бiлемiн,—дейдi таз-батша.
—Айта бершi, шырағым,—дейдi Мақалбай.

1630

—Алдымдағы, байеке,
Баяғы сөздiң аяғы.
Өлтiрдi деп сенедi
Ишан мен бай баяғы.
Бұ да тұрсын сонымен,
Жатыр екен қыз байғұс
Бiр ағашқа саялы.
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Жүруге келмей шамасы,
Сол жерде болды аялы.

1640

1650

1660

1670

Сол уақтар болғанда,
Ағашта өлiп қалғанда,
Өлген жоқ бiрақ талғанда,
Қырық жiгiт қасында,
Алтын тәжi басында,
Сiз секiлдi, тақсыр-ай,
Бiр падиша келiптi,
Жатқан қызды көрiптi.
Ашық болып падиша,
Қызға кеулiн бөлiптi.
Құдiретi күштi бiр Алла
Тiлегiн патша берiптi.
Тiрiлтiп патша алады,
Шаһарға алып барады.
Некеленiп қосылып,
Болады екен балалы.
Мұнан да кетер ақыры,
Адамның перзент миуасы,
Құдайдан соңғы жақыны.
Сүйедi патша баласын,
Уһiлептi қатыны,
Бұл араға жетпептi
Падишаның ақылы.
Қылышына қол салды,
Шабамын деп басына,
—Кiммен болдың,—деп,—ашына?
Рақымы келдi патшаның,
Жылаған көздiң жасына.
Қырық жiгiтiн жолдас қып,
Қосыпты мынау досына.
Он бес күн ұдай жүрген соң,
Бiр жерге барып қонған соң,
Түн ортасы болған соң,
Қол салған досы қатынға.
Сонда қатын болмады,
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1680

Айтқан тiлiн алмады.
Қырық жiгiт жатты ұйқыда,
Көбейдi мұның жанжалы.
Өлтiрсем қызын көрер деп,
Қорыққан соң көнер деп,
Осылай болды иттiң қаялы.
Мұнан да қатын құтылды,
Жад қылып Жаппар Алланы.

Анда патшаның досы:—Қу таз, ишан мен менiң сорыма душар болдың-ау!—деп шығуға айналды. Патша досын
қылыштың сыртымен перiп жiбердi. Есiк алдындағы екi жасауыл досты керiп жiбердi. Ұрып-ұрып, неше жерден ұрып,
ишанның қасына әкеп отырғызды. Екеуi екi босағада отырды.
—Ал сонан соң қатын қайда кеттi?—дедi патша. Анда тазбатша:

1690

1700

—Айналайын, тақсыр-ау,
Қатынның жолы құтырды,
Достан қашып құтылды.
Түс мезгiлi болғанда,
Қойшыға келген секiлдi,
Әйелiн мұның бiлген соң,
Қойшы да бұған ұмтылды.
Әуре қылды жұлмалап,
Опыр-топыр таласты.
Қолымен жердi тырмалап.
Қатып қалған қу кесек,
Денесiн кеттi қидалап.
О деп, бұ деп бұ қатын
Бұдан да кеттi илалап.
Зор берiп қашып келедi,
Олай-бұлай бұрмалап.
Падашаның үстiне
Жетiп келдi туралап.
Бұ да ұстап басады,
Қатын байғұс тырбаңдап,
Бөксесiн алып қашады.
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Жақындасып, жанасып,
Бiр дамбалға таласып,
Арманда болып падашы,
Бұдан да қалды адасып.

1710

1720

1730

Келедi қатын қуана,
Құтылдым деп зәлiмнен,
Қол көтерiп дуаға.
Қарсы алдынан кез келдi,
Уһ дегендей осы жетi дуана.
Бұл да ортаға алады,
Бәрiн Құдай қылады.
Қатын айтты жарыс деп,
Мен тұрамын қалыс деп,
Дуана бәрi нанады.
Дуаналар кетедi,
Бiрталай жерге жетедi.
Дуаналар кеткен соң,
Қатын қашып жөнедi.
Зор берiп қашып келедi,
Әкесiнiң келдi де,
Дүкенiне түнедi.
Жоғалғын деп әкесi
Үш күн ұдай тебедi.
Кiм екенiн бiлмедi,
Парасатты ер болсаң,
Жоғыңның осы дерегi.
Мақалбай сонда сөйледi,
Сөйлегенде бүй дедi:
—Айналайын, таз-батшам,
Бiр әдиса бар екен,
Бұл сөзiңнiң iшiнде,
Өзгесiн қайдам, бұ сөзiң
Кеулiме сәна түсiрдi.
Жалғыз қызым бар едi,
Перiнiң қызы пiшiндi.
Өлген едi iлгерi,
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1740

1750

Мұны ешкiм бiлмедi,
Тiрi болса мүбәда,
Келедi соған келiмi.
Шыныңды айтшы, қарағым,
Мұны айтқан саған кiм едi?
Айналайын, Болат-ау,
Өлтiргенiң бекер ме?
Келiседi осы сөз,
Шырағым, шырын-шекерге.
Жаламенен қаңғырған
Бейкүнә жала төтенге.
Ендi Болат кiдiрдi,
Айта алмады бөгелдi,
Көзiнiң жасы төгiлдi.
Патшаны көзi көрген соң,
—Өлемiн,—дедi,—со күнде.

1760

Таз-батша ендi сөйледi,
Сөйлегенде бүй дедi:
—Мұны айтқан, ата, мен,—дедi.
Ақты Құдай жөндедi.
Сен Болат болсаң, мен Жанат,
Назарың салып көр,—дедi.
Мауқымды, көке, басайын,
Даусыңа даусым қосайын,
Пердесi құрсын, ашайын,
Берiгiрек кел,—дедi.
Әбүйiрiң жабылды,
Жоғалған жоғың табылды,
Тұра тұр, патша, сен,—дедi.

1770

Тiлектi Құдай берген соң,
Жанатты көзi көрген соң,
Патша салды айқайды,
Айтқанына көнбедi.
Айқайға айқай қосылып,
Шешесi жаман өрледi.
Бұлар у-шу болғанша,
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«Қашан өлiп кеткен» деп,
Сауда ишан әлi сенбедi.
Мақалбай сонда сөйледi:

1780

1790

1800

—Ей, шырағымбысың, апыр-ай,
Бар ма екен мендей қапыл-ай!
Өшкен отым жанып тұр,
Жарылмай жүрек нағып тұр,
Отырсың нағып, қатын-ай,
Ендiгi кеңес не керек!
Қатын, бала үшеуiн
Қоршап алды төңiрек.
Үн салып жылай бастады,
Көзiнiң жасын себелеп,
Мақалбай сонда зарлайды
Маңдайына төбелеп.
—Жалғыз қыз, жалғыз бала едiң,
Онан басқа балам жоқ,
Тәңiрiм салды бұ күйге,
Қылатын ила-шарам жоқ,
Қаңғытқан сенi өсекпен
Неше азап көрсеткен,
Қандай қылып өлтiрсең,
Сауда ишанға обал жоқ.
Айналдырып басымды
Елiктiрiп алғаны-ай!
Қарағым Жанат, шырағым,
Шыбын жаным құрбан-ай!
Өлiп кетпей ишанның,
Тырп етпестен тұрғаны-ай!
Бұ дүниеде бар ма екен,
Мен секiлдi қу маңдай.
Сонда патша сөйледi,
Сөйлегенде бүй дедi:
—Жылама, бұған, бай,—дедi,
Жолдың өзi тар,—дедi.
Ишан менен досым да
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1810

1820

Өзiмде кегiм бар,—дедi
Жақсылыққа—жақсылық,
Жамандыққа—жамандық,
Кегiңдi, Болат, ал,—дедi.
Есiткен соң бұл сөздi,
Тұрды досы қаңқаңдап,
Отыр едi тың тыңлап.
Он текеге бiр қасап,
Барды Болат талтаңдап.
Диуаналар ығысты,
Бiрiн-бiрi сығысты,
Күлетiн ерлер жыртыңдап,
Бұрынғыдай айбат жоқ,
Отырды Сауда жаутаңдап.

Жетi диуана, досы, Сауда ишан бәрi өлетiн болған соң, Жанат шешейiн дедi.

1830

1840

Сонда Жанат сөйледi,
Сөйлегенде бүй дедi:
—Жан ата, құлағың сал шешенiңе,
Перзентiң қуандың ба есенiне?
Өлтiрттiң бiр балаңды бiр балаңа,
Сенiп ап шағымшының өсегiне.
Патшам, менi өзiңе теңгергенiң,
Ишанның дауа тапсаң кеселiне.
Жазаны бiрден кейiн досыңа қыл,
Қызыңды екi бөлген кешегiде.
Мен сорлы осындай боп тентiредiм,
Ишанның жатпаймын деп төсегiне.
Падашы, қойшы менен дуананы,
Падишам, өзiңiз бiл бұл араны.
Жақсы адам қате қылған жұмыстарды
Үстiне сарпай жауып шығарады.
Орныңды падишалық көкеме бер,
Жұбатқан сауап деген жылағанды.
Онан соң қазынаңнан маған да бер,
Беремiн ата-анама сыбағамды.
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1850

1860

1870

Ендi Болат тұрады,
Ишанды әдеп ұрады.
Шалқасынан жығып ап,
Шықшытқа қанжар тығады.
Мұны көрген дуана,
Бәрi жерге бұғады.
Құлағын кесiп құнтитып,
Мұрнын кесiп тымпитып,
Сақал-мұртын күреп ап,
Қу басын қойды сымпитып,
Мойнына асып аяғын,
Бүйрегiн қойды бұлтитып.
Досына патша ұмтылды,
Тас төбеден терiсiн,
Табанға дейiн сыпырды.
Екеуiн де өлтiрiп,
Сахуатына келтiрдi.
Падашы, қойшы, диуана,
Құр сүлдесi отырды.
Жаны шығып кеудеден,
Сүлдесi қалған сықылды.
Қарашы патша зерегiн,
Жар шақыртып қалаға,
Мәлiм қылды далаға.
Жанаттың бердi тiлегiн,
Дуаналар қашпасын,
Өлтiрер деп саспасын,
Есiткен соң бұл сөздi,
Зорға басты жүрегiн.
Дуананы шақыртып,
Жақсы жайға келтiрдi.
Тоғыз атқа мiнгiздi,
Тоғыз шапан кигiздi.
Хош айтысып патшасы,
Ел-елiне жүргiздi.
Болатты әкеп шақырып,
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1885

Алтын таққа мiнгiздi.
Ақ иiлiп сынбайды,
Қараны екi қылмайды.
Бәрiн де өстiп күлгiздi
Жанатты қосып той қылып,
Патшаны қосып той қылып,
Падишаны жүргiздi.
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Қисса самұрық
Бұ дүние кiмге қалмас …* бапқа,
Бастаймын һәр iстi тапсырып Хаққа*.
Артымдан бiраз хат қалмақ үшiн,
Ажал оғы келмесiн бұрын менiм жаққа.
Һәр кiтапта көп сөз бар көзiң көрсе,
Жаза алсаң сөз табылар қолың жүрсе.
Сүлеймен пайғамбар менен самұрық құсты
Қисса қылып жазайын уақыт берсе.

10

Бiр күнi хазiрет Сүлеймен мiндi таққа
Хүкiмiн жүргiзерге һәрбiр жаққа.
Сиғыршық деген құстың айыбы шығып,
Жазасын беру керек дедi аққа.
Құс тұрып жақсы сөз тiлге алған:
—Құданың тағдыры-дүр маған салған,
Құдадан келген қазаға ризамын,— деп,—
Тағдырға тәдбир жоқ,— деп айтып қалған.

20
*

Кешiргiл күнәһымды, пайғамбар хақ,
Кешпесең қайтейiн, сiз отқа жақ.
—Күнәһыңды олай болса кештiм,— дедi,
Мұнан соңғы iстерiңде болғайсың сақ.

Түпнұсқада бір сөз түсіп қалған.
Хақ – негiзiнде Алла Тағаланың 99 есiмiнің бiрi болып табылатын бұл эпитет
ертегi, дастандарда Сүлейменнiң есiмiне жалғасып айтылады. Сондай-ақ оның
атына тақ, тас сөздерi де қосылып айтылады: Тақ Сүлеймен, Тас Сүлеймен
*

қисса самұрық

Самұрық мұны естiп келдi тiлге:
—Тағдырға тәдбир жоқ деп тұрсың елге.
Құданың тағдырына инанбаймын,
Кетедi бұл айтқан сөз бәрi желге.
Бұл сөзге ашуланды хақ Сүлеймен:
—Құданың тағдырына келтiр иман.
Тағдырсыз жапырақ [та] жерге түспес,
Құданы бiр бiлсең тағдырға инан.

30

Самұрық дедi:— Ас, мейлiң сой,
Өлтiрмесең күнәһымды бағыштап қой.
Қаза менен тағдырға инанбаймын,
Құданың тағдырын бұзсам сөзiңдi жой.
Сүлеймен ашуланды жаман қатты:
—Һәр не қылса жете-дүр Хақтың құдiретi.
Тағдырды, әй, самұрық, бұза алмассың,
Лаухқа жазған болса қалам хаты.

40

Сол халiнде Жәбiрейiл келдi жетiп:
—Самұрық құс бұзам десе тағдыр жетiп.
Машриқ патшада ұл, ғарибта қыз туды,
Бұл екеуi қошлашық бойға жетiп.
Некаһпен қосылады бұл екi жан,
Дүниеге келер мұнан талай ұғлан.
Бұзам десе тағдырды самұрық құс,
Бұл екеуiн қоспасын байғұс надан.
Сүлеймен екiншi күн таққа мiндi,
Уәзiр, төре, баршасы жиыла ендi.
—Нелiктен тағдыр мен қазаға инанбайсың?—
Деп патша самұрықтан сұрайды ендi.

50

—Тағдырға инанбаймын,— дедi,— сұлтан,
Тағдырды бұзбақ келер бiздiң қолдан.
—Бұл екеуiн ендеше бұза ғой,— деп,
Қосылмас бұрын қызға,— дедi,— ұғлан.
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—Құданың құдiретi жоқ һеш демеспiн,
Тағдырға иман келтiрген һәм емеспiн.
Бiреуi машриқта, бiреуi мағрибта болса,
Бұл екеуi қосылар деп уайым жемеспiн.

60

Бұзайын рұқсат берсең Пайғамбар хақ,
Көрсетейiн бiр қызық, сiздер бiр бақ.
—Рұқсат бердiм, самұрық, саған ендi,
Сiзден кепiл керек-дүр маған бiрақ.
—Бiз самұрыққа кепiл,— дедi сарша құзғын,
Адам емес ол кiсi уағда бұзған.
Сауысқан менен үкi мұқтаж болып кепiл,
Патшаның қасында мойын созған.
Жазу жазып, бұл сөзге қойды қолды,
Ақыры он бес жылға тартпақ болды.
Басқарылмаса бұл iстер он бес жылда,
Жазасын бұл құстардың бермек болды.

70

Самұрық ендi ұшуға қанат салды,
Шаһарға мағрибтағы жетiп барды.
Бесiгiмен қызды баққа асқан екен,
Қызды бесiкпенен iлiп алды.
Алып ұшты бесiктi биiк тауға,
«Құс әкеттi қызды» деп шықты ғауға.
«Амал жоқ құс әкетсе қызымды,— деп,—
Хайла жоқ аспаннан келген жауға».

80

Алып ұшты бесiктi самұрық зерек,
Неше теңiз асып тапты бiр бәйтерек.
Ұясын бұл ағашқа қылмақ болды,
Арасы биiк ағаштың болар сирек.
Сол ағаштың басына ұя салды,
Көлденеңiн он кез оның қылып алды.
Ұясына жұмсақ жүн, шөп салып,
Қыз баланың қызметiн қылып қалды.

қисса самұрық

Еттiң қанын қызға ол емiздi,
Тәттi жемiс суыны һәм тигiздi.
Самұрық тiс шыққан соң сонда қызға
Һәр түрлi жемiстерден мол жегiздi.

90

Қасында самұрық Сүлейменнiң күнде-күнде,
Қыз қасында болады һәрбiр түнде.
Қыз дағы шешесi деп бiлiп оны,
Махаббаттылар бiр-бiрiне болды сонда.
Ал ендi бұл сөз мұнда тұра тұрсын,
Машриқ патша ұғлынан кеңес құрсын.
Бiр күнi мағриб патша қызбенен туған едi,
Бұ шаһзаданы сөзлеп қалам бұрсын.

100

Шаһзада үлкен болып жеттi бойға,
Һәр түрлi қызық қылай деп алды ойға.
Өрлеп-өрлеп жүрмектi жақсы көрiп,
Кетем бе деп ойлайды терең ойға.
Дарияменен жүрмектi ойына алды,
Жүруге әкесiне кiсi салды.
Қайтармай жалғызының тiлiн алып,
Рұқсат деп не қылса да айтып қалды.
Қараңыздар патшаның данасына,
Киiмдер даярлатты баласына.
Қаршыға, лашын, тазы даярлатып,
Жөнелттi баласын дарияның даласына.

110

Тәуекел деп кеменi суға салды,
Һәр түрлi тоғай, жазира көрiп алды.
Бiр жазирада көп екен һәр түрлi аң,
Сол жерде төрт-бес күн қонып қалды.
Онан көшiп бардылар басқа жерге,
Қызығы мүмкiн емес бiзге дерге.
Дария үстiнде қызық көп бұл дағы,
Һәр түрлi қорқыныш бар-дүр жүрген ерге.
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120

Дария үстiнде жел жауып, соқты топан,
Құтылуға дәрмен жоқ, қылар дәрмен.
Кеме сынып, көп адам кеттi суға,
Құтылды ол шаһзада өзi аман.
Мекенi шаһзаданың жалғыз тақта,
Жел айдап кеттi оны һәрбiр жаққа.
Барып шықты теңiздiң бiр шетiне,
Үш күнден соң шықты байғұс құры жаққа.
Қанша күн жүрдi байғұс тағам татпай,
Жеуiне тағы және азық таппай.
Шөп жедi неше күндей дарияда,
Тақтайдан айрылмайды мiнiп аттай.

130

Қанша күн дарияда жылап жүрдi,
Бұған қарай бiр кеме бар оны көрдi.
Кемешiлер сол жерде жақын келiп,
Түспек болып байғұсқа қарап тұрды.
Ол кемеде көп екен саудагерлер,
Сауда қылып һәр жерде жүрген солар.
Шаһзададан сұрайды:— Сен кiмсiң?— деп,
Бiздер едiк сапардағы базарқандар.

140

—Әкем менiң саудагер сапар шеккен,
Сiздейiн сауда қылып һәр жерге жеткен.
Кемемiздi жел соғып суға батты,
Менен басқа мал мен жан суға кеткен.
Рақым ет көзден аққан жасымызға,
Алыңыз қызмет үшiн қасыңызға.
Қызмет ақын һеш сiзден сұрамаймын,
Тойғызсаңыз бола-дүр асыңызға.
Бар едi ол кемеде үлкен кiсi,
Падиша Сүлейменнiң жар жолдасы.
Хазiрет Сүлейменнiң малыменен
Һәр жерде жақсы болған сауда iсi.

қисса самұрық

150

—Алайын қызметке мен сенi, балам,
Болмайды айтқан сөзде менiм шалам.
Һәр iсiмдi мен саған тапсырайын,
Не қылып сенi тастап кетiп қалам.
—Болайын не қылсаң да құлың,— дейдi,
Һәр уақытта Құда оңдасын жолың,— дейдi.
Қызметiңде мен сенiң жүгiрейiн,
Болмаған соң қайтейiн жолым,— дейдi.

160

Шаһзада аямады қызметiн һеш,
Жүгiрiп қылды қызмет ерте уа кеш.
Оны бай неше күндер байқап жүрiп,
Кем қызмет таба алмады тыста уа iш.
Шаһзадаға бiр күнi бай дедi:— Балам,
Көп қызмет қылғаныңа таңға қалам.
Қызметiңе аласың қандай нәрсе?
Түк бермей жүргiзуге мен ұялам.
—Сұраймын сiзге амандық бiр Құдайдан,
Қажет жоқ, аман болсақ, бiзге малдан.
Қызмет қылам, тастама дұғаңыздан,
Дұға үшiн мен бездiм қызмет малдан.

170

Қатты риза болды бай айтқан сөзге,
Айтар сөзiн бiлмей жас алды көзге.
«Немен риза қыламын баланы?»— деп,
Лайық көрмедi беруге бiр шөптен өзге.
Қызметке және бала бiр жыл жүрдi,
Нiл суының басын көрсем деп көңiл бұрды.
Рұқсат алып байымнан шығайын деп,
Байдың тұрған үйiне барып кiрдi.

180

—Рұқсат маған қылсаң iзгi байым,
Нiл дарияның басын мен аралайын.
Бата берсең сапарға шығар едiм,
Оңғарса һәр жолымды бiр Құдайым.
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—Сапар қиын, әй, балам, сiзге, шырақ,
Нiл дария басы мұнан тiптi жырақ.
Жеткен жоқ қанша кiсi барса дағы,
Айтады Хабаше жерiне жақынырақ.
—Лайық емес ойлаған соң бармай қалу,
Ер кiсiге керек жүрiп ғибрат алу.
Қатындардай бiр үйде тұрып болмас,
Жүрсеңiз тамаша ғой көздi салу.

190

—Барам десең тоқтатпан, балам,— дедi,
Артыңда дұға қылып қалам,— дедi.
Бұ шөптi мен саған бердiм, жаным,
Кеше гөр менде болса шалам,— дедi.
Бұ шөптi бердi маған Сүлеймен хақ,
Ауызға сақта шөптi салып бiр бақ.
Барша құс, хайуанның тiлiн бiлiп,
Қатындарға бұ сырды айтпа бiрақ.

200

Қабыл көрiп бергенiн бала алды,
Тәуекел деп бала өзiн жолға салды.
Бiр ай жүрiп дарияда жалғыз өзi,
Ағашы көп бiр шаһарға жетiп қалды.
Бұ шаһарда бар екен ағаш бек зор,
Жемiсi жерге түссе болады нұр.
Ағаштың хикметiн сұрайын дегенiнде,
Бiр патша жетiп келдi мислә бiр хор.
Падиша бұл ағашқа қайран қалған,
Уәзiрiнiң баршасын жиып алған.
—Бұ ағаштың сырын айтыңыз,— деп
Сонда тұрған үлкендерге дауыс салған.

210

—Бiлмеймiз бұл ағашта не-дүр хикмет,
Қиын болды мұның сырына бiзге жетпек.
—Қырамын бiлмесеңдер,— деп айтады,—
Лайық емес бұ хикметтi бiлмей кетпек.

қисса самұрық

—Падиша, бiр ай рұқсат бершi бiзге,
Берейiк бұл ағаштан хабар сiзге.
—Ендеше, бiр ай рұқсат сiздерге,— деп,
Неше кiсi шығып кеттi жапан түзге.

220

Бұларға шаһизада болды жолдас,
Һәр жерде бiр жүрмек болып қолдас.
Нiлдiң басына қарай жүрiп кеттi,
Аралап жүредi ендi қанша тау-тас.
Бiр адам егiншi екен, салып жатыр,
Жас-құрысын қалдырмай алып жатыр.
Бәрiн бiрдей қолына жиып алып,
Терең суға әкелiп салып жатыр.
Және бiр адам отынын қойған салып,
Жетпейдi күшi кетейiн деп алып.
Қанша ағаш үстiне салды дағы,
Бәрiн бiрдей көтерiп кеттi қалып.

230

Бiр кiсi ұшырады қауға құйған,
Кiсiге құйып, өз шелегiн босқа қойған.
Бұлар мұны көрiп қайран қалды,
Не қылған кiсi өзiн қойып, жұртқа құйған?!
Мұнан өтiп iлгерi һәм жүрдiлер,
Егiн суарған бiр кiсiнi һәм көрдiлер.
Кiсiнiң егiнiне су құя берiп,
Бұ не қылған жан?!— деп һәм тұрдылар.

240

Бұларға бiр кiсi һәм жолықты,
Һәр кiсiнiң аузына ас құйыпты.
Бұрлығып өзi аштан жүре алмайды,
Өзi жеместей бұған не қылыпты?!
Мұнан соң ұшырады сонда құсқа,
Ұядан ұшып шықты жерден тысқа.
Қайтадан кiрем десе ұясына,
Сыя алмайды басынан шыққан қосқа.
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Мұнан соң ұшырады ешкi лағы,
Кәрi ешкi өзi арық, түскен жағы.
Тоймастан семiз лақтар емiп жатыр,
Сiлкiнбейдi арықтықтан һәм құлағы.

250

Бiр жылан ұшырады аузын ашқан,
Кiсi емес бұ жыланнан қорқып қашқан.
Елемейдi бұ жыланды көрген адам,
Өткен адам баршасы бiрдей шанышқан.
Ұшырады және де бiр буаз қаншық,
Қарнында күшiктерi үредi иттей аншық.
Қаншық өзi жүр һеш тыныш таппай,
Егесi алдында сөзлеген болұр машық.

260

Бiр қасап ұшырады малды сойған,
Һәр түрлi семiз еттер сонда қойған.
Семiз еттен алған жоқ һешбiр адам,
Ойласаң, бәрi жұрттың майға тойған.
Қасында бiр дүкен бар арық сатқан,
Арық пенен сасыған ет толып жатқан.
Кезек бермей бiр-бiрiне алып жатыр,
Ойласаң, аштан жұрт өлiп жатқан.
Бiр киiкке жолықты бұнлар келiп,
Киiктi мiнейiн деп жүр көп кiсi ерiп.
Бұ киiктi ұстайын десе дағы,
Түспейдi қолдарына кетер жүрiп.

270

Бұнлар тағы ұшырады көп жамағатқа,
Тыңдасаңыз, бұ да жарар қанағатқа.
Орталарында жатыр ақ бөздей нәрсе,
Таласып тартысады һәрбiр жаққа.
Бара жатып ұшырадылар ақсақалға,
Белi бүкiр, көзi қызыл кәрi шалға.
Баршасы сәлем бердi әдеппенен
Сұрадылар қайран қалып қалған халге.

қисса самұрық

280

—Мұны мен бiле алмадым, балаларым,
Мұны бiлер iлгерiдегi ағаларым.
Жүз елуде болып тұр менiм жасым,
Сол себептi көп болды шалаларым.
Бұнлар да iлгерiрек жүрiп кеттi,
Неше күндер жүрiсiп барып жеттi.
—Жасырақ көрiне[сiз] қалған шалдан,
Бiздiң көрген кiсiнiң ағасы сiз,— дептi.
—Мен болам отыз жас үлкен онан,
Кiшi iнiмiз болар-дүр кейiн қалған.
Бұ iстердiң әсiлiн мен бiлмеймiн,
Барсаңыз болұрсыз ағадан хабар алған.

290

Iлгерi бұнлар болды және бармақ,
Көп болар жаза берсе сөзде тармақ.
Ұшырады бiр кiсi қара сақал,
«Кiмсiз?» деп сұрады сөзде салмақ.
—Келемiз өздерiмiз алыс жерден,
Бiр хабар сұрайық деп сiздей ерден.
Екi шал кейiн қалған айтты бiзге
Табарсың хабарды деп осы жерден.

300

Ағамыз бар дедiлер осы арада,
Сiзден басқа кiсi жоқ бұл арада.
—Ағасы мен боламын, балаларым,
Екi жүз елудемiн, шашым қара.
Көргенiңiздi сұраңыз жолда,— дедi,
Айтарға хабар көп-тi бiзде,— дедi.
Егiн орған таңдамай кәрi-жасын,
Әзiрейiл жан алғушы сол,— дедi.
Таңдамай кәрi-жасын алып жатқан,
Көр болар алып суға салып жатқан.
Жiгiттер, ғибрат алып тәубе қылың,
Жоқ-дүр өлiмден бұрын қалып жатқан.
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310

Отынды көтере алмаған әуел бастан,— дедi,
Күнәнi көп қылмаған бастан,— дедi.
Күнәнi көбiрек қылып әдет қылса,
Жеңiл болар оған тау тастан,— дедi.
Ол болұр қауғаменен суды алған,
Һәр кiсiнiң шелегiне суды салған.
Кiсi үшiн ол өзi көп мал жияр,
Өзi үшiн зекет, садақа бермей қалған.

320

Бiреудiң егiнiне суыны құя берген,
Ол болұр кiсi сөзiне ере берген.
Аш қойып өзiнiң балаларын,
Ойламай һәрбiр iстi текке жүрген.
Ол болұр жұрт аузына азық құйған,
Дүния малын олар емес қойған.
Нәпсiне ерген ғалымдар ол
Жұртына насихат айтып өзiн жойған.
Ұшырадыңдар жолда сiз кiшiк құсқа,
Кiруге қайтадан сыймай жатқан қосқа.
Сөзлеген сөз болар, балаларым,
Бекер сөз сөйлеп өткiзбе уақыт босқа.

330

Көрдiңiз жолда сiздер ешкi мен лақ,
Семiз лақ төрелер-дүр, есiтiп бақ.
Арық ешкi болады ғауам халық,
Аямай емген сол-дүр, салсаң құлақ.
Жабылұр ол төренiң төлеңгiтi,
Жамандықтан, асла, ұялмас оның бетi.
Төре жоқта өзi-өзiн үлкен санар,
Үйiне барсаң жоқ-ты берер етi.

340

Ұшырадыңыз келе жатып қаншық итке,
Үрiп жатыр қарнында күшiк ит те.
Осы күннiң баласы болар анлар,
Әкесiнден бұрын сөз айтұр бетке.

қисса самұрық

Дүния-дүр жолда жатқан ол бiр жылан,
Қорқытпай тұр, өтiп жатыр һәрбiр адам.
Дүнияны қуалар ахиреттi һеш ескермей,
Кезекпенен жүрiп тұр, сөзге инан.
Екi қасап көрдiңiз еттер сатқан,
Халал iс-дүр семiзi сатып жатқан.
Харам iс-дүр арық, сасыған ет,
Бұл харамды жақсы көрiп алып қайтқан.

350

Зина, ғайбат бұнлар сасыған ет,
Бұ заман халқы жақсы көре-дүр бек.
Халал, харам дегенiн тексерген жоқ,
Не болса да қалтаға сал, бармайын шет.
Кең дүния мысалы сiздер көрген,
… * ол байлар соңына ерген.
Барына қанағат қылмай қаңғырып жүр,
Мал арттырам деп бос жерге кiрген.

360

Сөзiмдi тамам қылдым айтып сiзге,
Көп жамағат таласып жүр бiр ақ бөзге.
Дүниядағы халықтың дiнi басқа,
Дiн үшiн таласып тұр кiрiп сөзге.
Айтқанды ұғып ал, балаларым,
Болмаса керек сөзде шалаларым.
Сұраңдар, айтайын ағаш жайын,
Мұны тағы ұғып ал, даналарым.
Бар едi сол шаһарда бiр әдiл хан,
Әдiлдiгi өтпедi онан бiр жан.
Шаһар халқы баршасы түзiк болып,
Жәбiр-жапа көрмедi һешбiр адам.

370
*

Бiр күнi бiр кiсiге бiр адам жерiн сатты,
Алған жерден ол адам алтын тапты.

Бір сөз танылмады.
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—Жерiңдегi алтыныңды өзiң ал,— деп,
Жер сатқан кiсiге келiп айтты.
—Сатқанмын жерiменен тұтас саған,
Керек емес онан шыққан алтын маған.
—Алсам мен жерiңдi алдым, алтын алғаным жоқ,
Бiр-бiрiне сөз айтты сонда жаман.

380

Бардылар ол екеуi қазының қастарына,
Алтындан безiп өзiнiң бастарына.
Қазы да бұл екеуiн бiтiре алмай,
Жiбердi артық туған гауһар тастарына.
Хан қасына бұлар барып тұрды,
Келiсiң[дер] сiздер деп айтып көрдi.
Екеуi бiрдей безiп қазынадан,
Не қыларын бiле алмай хан да жүрдi.
—Екеуiңнiң болар ма балаңыз бар,
Бала көрмей жүрген емессiң зар?
Бiреуi айтты:— Ер балам бар, тақсыр,— деп,
Бiреуi айтып:— Ұлым жоқ, қызым-дүр бар.

390

—Алмаңыз жамандықты сiздер ойға,
Қосыңыз балаларды жетсе бойға.
Балаларға бұл қазына болсын сiзден,
Ұстаңыз мол қылып және тойға.
Риза болдылар бұ сөзге екi жақтан,
Мал болды бұларға және келiп Ақтан.
Үлкен той қылып, халықты жиып,
Көп кiсi тойға келдi һәрбiр жақтан.

400

Ханның әдiлi артық болды барша ерден,
Көп бәйтерек шығып өстi және жерден.
Жемiстерi болды оның бәрi гауһар,
Хан, халайық таң қалды көзi көрген.

қисса самұрық

Патша дедi жамағатқа:— Сiз алыңыздар,
Малға ғарық болып рахатқа қалыңыздар.
—Сiздiң әдiлдiгiң үшiн берген Құдай,
Ханым, сiз алып қазынаға салыңыздар.
—Алмаймын бұл гауһарды тiптi,— дедi,
Ғибрат болып қалсын бұл, жеттi,— дедi.
Бiзден соңғы адамға ғибрат болсын,
Түзiкпенен жүрсеңдер көп-тi,— дедi.

410

Дұға қыл, бұл ағаш солай тұрсын,
Жемiсiнiң нұр болғанын көздер көрсiн.
Қастық қылып бiр адам алам десе,
Жемiсi қолға тиместен қолы құрсын.
Сол замандан бұл ағаш тұр жайына,
Алам дегеннiң қолы жетпей маңдайына.
Ол ағаштың нұрланып тұрғаны сол,
Ғибрат үшiн қалды ол пақыр жайына.

420

Ол мезгiлде жиырмада едi жасым,
Нелер көрдi дүнияда ғазиз басым.
Екi жүз отыз болды өткен заман,
Ағарған жоқ сақалым, шашым, қасым.
Ол жолыққан iнiм-дүр жүз елу жаста,
Қара жоқ ақтан өзге оның баста.
Қатыны жаман болды ол iнiмнiң,
Пақыр-дүр, малы жоқ-дүр және қаста.
Ер болғанды қартайтар жаман қатын,
Тыныштықта жаратқан анлар затын.
Жақсы ерге жаман қатын душар болса,
Не қыласың бейшараның атап атын.

430

Екiншi iнiм менiм жүзде сексен,
Айтайын хикаятын бастан кешкен.
Малы көп, қатыны жаман оның дағы,
Соның үшiн сақалына ақ кiрiп кеткен.
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Өз жасымды мен айттым әуел баста,
Ақ түк жоқ сақал-мұртым мен және қаста.
Осы жаста һеш бейнет мен көрмедiм,
Жақсы қатын жолықты маған баста.

440

Тысқары шықсам, малыма дала толған,
Үйге кiрсем, қатыным риза болған.
Сол себептi сақалым қара, өзiм жiгiт,
Һәр бейнеттен Құдайым менi иулған*.
Уәзiрлер құлақ салды айтқан сөзге,
«Керегi осы едi,— дедi,— бiзге».
Уәзiрлер кейiн қарай қайтып кеттi,
«Керек емес бiздерге мұнан өзге».
Iлгерi шаһизада басты қадам,
Көрем деп һәр тамаша бұ ғаламдан.
Күн-түн жүрiп шаһарға келдi дағы,
Жолыққан бiр адамға бердi сәлем.

450

«Әлейка» деп сәлемiн мұның алды,
«Мейман бол бiзге» деп және айтып салды.
Мақұл көрiп шаһзада ерiп барып,
Әңгiме сөзiменен жатып қалды.
—Сөз сұрайын, ренжiме, қонақ, сiзден,
Шыныңды айт, жасырма сiз де бiзден.
—Барамын Нiл су басын көруге,— деп
Шаһзада бұған жауап бердi тезден.

460

—Қиын iс, мүсәпiрiм, ой қылғансың,
Жүруге деп сапарға ден қойғансың.
Көп бейнет көрсең керек осы жолда,
Не болса да тәуекелдi мол қылғансың.
Тыныштық ал неше күндер бiзде жатып,
Моншаға кiр, тазалан деп қойды жағып.

*

Бұл сөздің мағынасы ашылмады.

қисса самұрық

Моншадан шығып шаһзада келе жатса,
Өгiз жеккен бiр қызметшi келдi қайтып.
Өгiздi ұстап алды қамап аран,
Тұр едi бiр есек сонда, мұны қараң.
Өгiзден есек сұрайды:— Не қылды?— деп,
—Жұмыс көп, құтылуға жоқ-дүр шарам.

470

—Айтайын мен бiр хайла, маған қара,
Демалұрсың тұта алсаң сен бейшара.
Бүгiн салған шөптi сен оттамасаң,
Ертең жекпес ауру деп байғұс бала.
Есектiң айтқан сөзiн өгiз қылды,
Ауру деп қызметшi мұны бiлдi.
Байға өгiз ауру деп барғаннан соң,
Есектi жек деп бай ендi әмiр қылды.

480

Өгiз қалды, есек түстi бұл тұзаққа,
Айдап кеттi есектi ол қызметке.
Күнiменен жұмысты қылып-қылып,
Алып келдi есектi аран жаққа.
Сұрайды өгiз мұның көргеш халiн:
—Маған пайда болды ғой айтқан хайлаларың,
Далаға апарса да, қызметi жоқ,
Бiлмеймiн, неге менi апарғанын.
Мен естiдiм бай айтты малайына,
Қараңыз өгiздiң сiздер жайына.
Жүдетпей ауру болса сою керек,
Тамақ болар кiсiмiздiң талайына.

490

Көндiрдi есек тағы хайла сөзге,
Шөп жедi қалдырмастан боқтан өзге.
Амалменен құтылды тағы да есек,
Өгiздi айдап кеттi және түзге.

83

84

хикаялық дастандар

Бұ сөздiң бәрiн естiп шаһзада бiлдi,
Бай жанында бұ iстерден және күлдi.
Бай мен қатын ойлады бiзге күлдi,
—Нелiктен күлдiң?— деп бай сұрайды ендi.

500

—Күлгем жоқ мен сiздерден айып болып,
Бiр сыр бар, жүрмiн, тақсыр, сонан күлiп.
Қатыны:— Қоймастан сұраңыз,— деп,—
Сырын айтсын бiздерге қонақ келiп.
—Қалам, сия келтiрiң бiзге,— дедi,
Жазайын осы сырды сiзге,— дедi.
Қатын тұрып қаламға кеткеннен соң,
Байға:— Бұл сөздi қатындан кiзле,— дедi.
Бай айтты:— Қатынға сыр мен айтпаспын,
Жан берсем де сөзiмден һеш қайтпаспын.
Күлгенiңнiң мәнiсiн айтпасаңыз,
Қапа болып ұйқыға һеш жатпаспын.

510

—Күлгенiмдi айтайын сiзге жайын,
Құс, хайуан тiлдерiнiң бiлем, байым.
Қиссасын өгiз, есек байға айтты,
Күлгенiм осы, тақсыр, менiм дәйiм.
Бiр шөп бар Сүлейменден менiм қолда,
Сақтаймын тiл бiлмекке ұзын жолда.
Бұ сырды қатынға айтсаң өлерсiң деп,
Айтпай күлiп жүргенiм осы шулда.

520

Ерiнiң сырын қатындар болса сұрмақ,
Тәубеге келтiргенше керек ұрмақ.
Ерiнiң айтқан сөзiне құлақ салып,
Һәр iсте болу керек даяр тұрмақ.
Мұны айтып шаһзада кеттi жүрiп,
Неше күн тамашаны жолда көрiп.
Бiр шалға бара жатып ұшырады,
Сәлем бердi о шалға қол қусырып.

қисса самұрық

—Жолың болсын, шырағым, сапар шеккен,
Бұл араға адам жоқ келiп-кеткен.
Не мақсұтың бар-дүр сенiң, мүсәпiрiм,
Бiр мұратың бар шығар мұнда жеткен.

530

—Ниетiм Нiл жәшiм суын көрмек,— дейдi,
Ер кiсiге сапар жүру ермек,— дейдi.
—Олай болса, бұл жерден бiр айлық жол,
Мәнiсiн айтып саған бермек,— дейдi.
Жәшiмi оның болұр тау басында,
Бiр күмбез бар шығып жатқан су қасында.
Таһарат алып сол орында намаз оқы,
Қажет тiле, аяма көз жасын да.

540

Жиһангер болсын ендi сенiң атың,
Ғаламға мәшһүр болсын салтанатың.
Көп тамаша жол жүрiп көрген балам,
Шаһизада екенсiң асыл затың.
Ал [балам] бата бердiм, iлгерi бар,
Оңғартқай жолыңызды Пәруардигар.
Нiлдiң басын, әй, балам, көргеннен соң,
Қайт балам, ата-анаң сағынған шығар.
Кеме мiнiп қайтқайсың елге таман,
Құда қылсын жолыңда сенi аман.
Сүлеймен қызметiнде һәм болұрсың,
Ол уақытқа бiрталай бар-дүр заман.

550

Жиһангер шал қасынан жүрiп кеттi,
Бiр айда Нiл басына барып жеттi.
Тау басына шығып күмбез кiрiп
Таһаратпенен намаз өтеп хажат еттi.
Бес намаз парыз болды һәрбiр құлға,
Намазды қойып алдандық дүния-пұлға.
Жиһангер намаз оқып болып едi,
Бауырсақ пенен мейiз түстi сонда қолға.
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560

—Һеш уақыт ашықпассың жесең,— дейдi,
Қабыл болар мұнда хажат десең,— дейдi.
Әй, адам, мұнан тезiрек теңiзге бар,
Хазiрет Сүлейменге жолығам десең,— дейдi.
Таудан түсiп жүрiп кеттi теңiз жаққа,
Құданың зiкiрiн алып тiл мен жаққа.
Теңiзге барып жетсе бiр кеме тұр,
Жүрейiн деп тұр екен Сарандип жаққа.
Керуендер көп едi мұнда кiрген,
Жиһангер жолдас болып және ерген.
—Не қылып жүрген жансың, айтыңыз,— деп
Бастан-аяқ өз қиссасын айта берген.

570

Мен едiм машриқ патшасының бiр баласы,
Көзiнiң жалғыз болғаш һәм қарасы.
Һәрбiрлеп көрдiм һәм Нiл бұлағын,
Көрген соң қалмасын деп жер шаласы.
Сапар деген адамға болар салмақ,
Ойлаймын мұнан ендi үйге бармақ.
Көрген-бiлген жерлерiн әкеме айтып,
Ниетiм бар аз мұнда рақат қылмақ.

580

Бұ сөзге бiр шал тұрып құлақ салды,
Айтқанын Жиһангердiң ұғып алды.
«Машриқ патшаның ұғлы көрер» деген
Бұ сөздi кiтаптардан көрген бар-ды.
Кеме кеттi теңiзбенен жөнге қарап,
Он күнден соң жел шықты қатты харап.
Таудай толқын кеменi тасқа соғып,
Баршасы суға кеттi кеме тарап.
Жиһангер кетпей шықты және судан,
Жазира көз ұшында көрiндi оған.
Үш арғымақ бар едi батпай жүрген,
Бұл үшеуiн айдап шықты тағы судан.

қисса самұрық

590

Һәр түрлi жемiс көрдi тау-тасында,
Бiр бәйтерек көрiндi тау басында.
Қараса, ұя көрдi бәйтеректе,
Не қылған ұя деп тұр қасында.
Жоғарыға қараса, бiр қыз көрдi,
Бұ не қылған жан деп ойлап тұрды.
Қыз дағы жоғарыдан төмен қарап,
Қарап тұрған жiгiттi бұ да көрдi.

600

Көзi түсiп бiр-бiрiне бұлар састы,
Сөйлесуге екеуi аузын ашты.
«Сен кiм?» деп Жиһангерден қыз сұрайды,
Жиһангердiң тiлiн бiлмей қыз да састы.
Жiгiт қыз тiлiн бiледi, қыз бiлмейдi,
Құстың тiлi адамның сөзiне бiр келмейдi.
Жiгiт құстың тiлiн бiлсе дағы,
Сөйлеуге құс секiлдi һеш келмейдi.
Лақтырды қыз жiгiтке бiр зор жемiс,
Құс тiлiне жiгiт тiлi келмейдi һеш.
Жоғарыдағы қызға жiгiт ғашық болып
Ишаратпен бiр-бiрiне көп сөз демiш.

610

Кеш болған соң самұрық келдi жетiп,
Қыз жылайды:— Күнде сiз жүрсiз кетiп,
Тым болмаса менi төмен түсiрiп кет,
Отырамын сарғайып жалғыз бүйтiп.
Қыз айтқан соң самұрық ойына алды,
Таң атқан соң түсiрiп жерге салды.
—Шешектермен ойнап тұр, шырағым,—деп
Сүлеймен қызметiне кетiп қалды.

620

Кемеден шыққан бiр ат өлген едi,
Жиһангер терiсiн мекен қылған едi.
Ішiне һәр түрлi шөптер төсеп,
Кәдiмгi шатырдай-ақ болған едi.

87

88

хикаялық дастандар

Таңертең тұрып шықты биiк тасқа,
Қыз көрем деп шыға-дүр бiр ағашқа.
Бiрталай қарап тұрып көре алмады,
Екi көзi бiрдей толып аққан жасқа.
Бiр уақытта жүгiрген қызды көрдi,
Қуанғандан қызға таман жүгiредi.
Екеуi бiр-бiрiне қосылған соң
Мұратын һәрбiрiнiң бұлар бердi.

630

Қызығын айтып сыймас осы жайға,
Жолықты нұр құяшы туған айға.
Күнiменен тамаша қылып анлар,
Ерiгiп жүгiредi тау мен тасқа.
Кеше болғаш шатырына жiгiт кiрдi,
Самұрық қызметiнден қайтып келдi.
Қызды алып ұшыпты ұясына,
Қыз да дүние ләззатын ендi бiлдi.

640

«Таңертең түсiр»,— дедi және құсқа,
Тiлiне самұрықтың сондай ұста.
Күнiменен қызықты қылып анлар,
Өткiзбейдi уақытты һешбiр босқа.
Неше күн ерте түсiрiп кеште алды,
—Ендi сенi түсiрмеймiн,— деп айтып салды.
Жеп кетер бiр жануар өзiңдi,— деп
Сүлейменге ұятты болармын,— деп айт[ты].
—Қайтейiн, түсiрмесең саған,— дедi,
Алып бер жатқан терiнi маған,— дедi.
Сол терiнi ермек мен қылайын,
Ермексiз текке тұру жаман,— дедi.

650

Тағдыр бұзам дегеннiң қара тәдбирiне,
Алып бердi терiнi қыз үйiне.
Жiгiттi қыз жанына мiнгiзiп ол,
Өзi кеттi қызмет үшiн ол жерiне.

қисса самұрық

Самұрық кеткеш қыз жiгiт қылған ойын,
Қыз дағы буаз болды күтпей бойын.
Самұрық тағдыр бұзам десе дағы,
Сүлейменнiң қасында көрер тойын.

660

Шыққалы шаһзадаға бес жыл болған,
Қызбенен жолыққанға бiр ай толған.
Тағдыры жерiне келдi деп Сүлейменге
Жәбiрейiл арқылы Хақтан хабар болған.
Самұрықтан Сүлеймен хабар сұрды,
Тағдырды не қылдың деп айтып көрдi.
—Мұнан артық бұзу болмас, патшам,
Тағдыр деген бары бекер,— деп сонда тұрды.
—Ендеше қызды әкел,— дедi,— маған,
Болмасын айтқан сөзде сенiң шалаң.
—Таңертең әкелем,— деп тұрып кеттi,
Тағдыр бұзған қызды мұнда саған.

670

Ұшып ол ұясына барды жетiп,
Қыз дейдi:— Не қылып жүрсiң сасып өйтiп.
Самұрық айтты:— Сүлеймен сенi сұрар,
Алып келем деп мұнда қалдым кетiп.
—Сүлеймен кiм болады айтшы маған,
Бұйрықты қатты мұндай қылған саған?
—Шырағым, ол падиша өзi адам,
Суретi оның ұқсар саған тамам.

680

Қыз дедi:— Не үшiн сұрар менi сiзден,
Не сөзi бар сұрайтұғын оның бiзден?
Тағдыр бұзам дегенiн айтты қызға,
Менiм қылып жүргенiм сонау кезден.
Көтерiп Сүлейменге мен барайын,
Тағдыр деген қызыққа мен қарайын,
Алдында падишаның адамдарды,
Тағдыр деген кiсiнiң бiрталайын.
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Терiмен алып ұшты патша жаққа,
Қарашы тағдыр бұзам деген ақымаққа.
Құданың құдiретiне мойын бұрмай,
Шек келтiрiп жүргенiн жалғыз Хаққа.

690

Патша сонда мiнедi алтын таққа,
Жар салды «жиылсын» деп һәрбiр жаққа.
Сұрайды:— Не қылдың?— деп жамағаттар,
—Не қылдың тағдырды бұзып қыз байғұсқа.
—Мен барып мағрибтен ұштым алып,
Ағашқа өзi биiк қойдым барып.
Бұ күнгеше һешкiмге көрсетпеймiн,
Сұраған соң, әй, тақсыр, қойдым салып.

700

—Әкелшi, бұл терiңде не бар,— дейдi,
Жамағат ортасына шығар,— дейдi.
Терi iшiнен қыз бенен жiгiт шықты,
Күлкiге қалды батып бұлар дейдi.
—Не қылдың бұзамын деп сен тағдырға,
Кiрiстiң қолдан келмес қиын жерге.
Жазаңды тарттырайын сенiң, мұндар,
Кейiнге үлгi болсын қалған ерге.
Самұрық бұл iсiнден жаман састы,
Ұялғаннан тұрды да қанат ашты.
Жөнелдi қорыққанындан артқа бақпай,
Тоқтамай Қап тауынан арман қашты.

710

Сүлеймен таба алмады iздеп қатты,
Дүнияда үшеу едi анның заты.
Бiрiн Асфандияр өтiрдi, бiрiсiн жұтты жылан,
Қалғаны бұл өзi кеттi, қалды аты.
Сүлеймен некаһ қылды екi жасқа,
Шақырды көп адамды қылып асқа.
Жiгiттiң Назауыр, қыздың Саманбой қойып атын,
Жiбердi әкесiнiң шаһары жаққа.

қисса самұрық

720

91

Мағрибқа қыз бен жiгiт барып жеттi,
Қуанып қыз әкесi тойды қатты еттi.
Бұ хабар машриққа барып қалғаш
Сапарға қызды алып жүрiп кеттi.
Мағрибтан бұлар кеттi машриққа,
Отырды қыз бен жiгiт мiнiп таққа.
Туған бала екеуiнен хор секiлдi
Пар болмас һешбiр адам салтанатқа.
Жиырма төртiншi майда шықтым Семей жаққа,
Курбатов параходы батыраққа.
Барғанша мен Семейге өлең қылдым,
Үш сөткеден мен бардым азырақта.

730

Әкем Махмұт, өзiмнiң атым — Әли,
Көп болды шығарам деп ойлағалы.
Әреңнен соң қолыма қалам алдым,
Бес кiтап болды Қазанға жолдағалы.
«Миғраж» бен жаздым және «Бақтиярды»
Һәр түрлi шығаруға көңiлiм бар-ды.
Сауда-саттық болған соң қолым жетпей,
Немене жалғыз болғаш уақыт тар-ды.

740

Жiберген басу үшiн төрт кiтап бар,
«Қисса Адам», «Егiз бала көп кеңестер».
«Үш қыз қисса» деген кiтап және,
Баршасы ұғып алсаң өлең бұнлар.
Қазаға риза болып мойын қоймақ,
Бәрiне қанағат қыл, керек тоймақ.
Барға шүкiр, жоғына сабыр қылып,
Жақсы-дүр бұ дүнияда нәпсi тыймақ.
Әзелден жазғандардан болмас артық,
Жүремiз дүния қуып, бейнет тартып.
Жазғаны маған осы деп қарап тұру,
Бұ iсте бұйырмады кiтап артық.
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750

Жаһит қылу бiзге керек халал малдан,
Көз жұмып кетпеген соң бұ жаһандан.
Сауап көп түзу жүрсек бұ дүнияда,
Бұ сөздер ұнаулы-дүр көп замандан.
Керек бiзге һәр iсте ғибрат алмақ,
Кiсiнiң айыбын не керек көзге салмақ.
Кiсiден айып көрiп, өзiмiзден көрмесек бiз,
Қиын-дүр самұрықтай бiзге ойламақ.

760

Насихат айтқан құлақ сал атаңызға,
Тәубе қыл өткен күнәһ, қатаңызға.
Бұ кiтапта сөз бар-дүр ғибрат алсақ,
Болады мақұл және қатаңызға.
Үлкеннiң аға болуы жас жүзiнен,
Кiсiнiң аға болуы жақсы сөзден.
Арамызда бар-дүр неше қарындастар,
Жамандық кiсiде жоқ, көр өзiңден.

768

Артық көрген өзiнi артта қалған,
Кем көрiп өзiн һәркiм бәйге алған.
Сиғыршық өз айыбын айтып тұрып қалды,
Самұрық ұшып кеттi ұялғаннан.

Қисса Жәмшид

10

Әлқисса, сөз жазайын қалам алып,
Тыңдаңыз құлақ қойып, барша халық.
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Ақиқат опасызы көпке анық.
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i�������������������������������
реулерд������������������������
i�����������������������
күлд������������������
i�����������������
р����������������
i���������������
п, б�����������
i����������
реу жылап,
Кейб���������������������������
i��������������������������
реуд����������������������
i���������������������
ң қойыпты көз��������
i�������
н алып.
Базб���������������������������
i��������������������������
р жанның басарға аяғы жоқ,
Қайғылы көң��������������������
i�������������������
лдер���������������
i��������������
жабық, жарық.
Жастық жасы қорлықпен өткен екен,
Жәмшид деген б�������������������
i������������������
р батыр өз��������
i�������
ғар���
i��
п.

20

Атадан Жәмшид батыр туған дара,
Ойында толып жатыр қайғы-сәна.
Б�����������������������������������
i����������������������������������
р жасында жет���������������������
i��������������������
м қалып, әкес�������
i������
өл���
i��
п,
Өс���������������������������
i��������������������������
рген тәрбиелеп тапқан ана.
Кедейл��������������������������
i�������������������������
г������������������������
i�����������������������
өм��������������������
i�������������������
р������������������
i�����������������
не жолдас болған,
Б�����������������������������
i����������������������������
тпеген ес�������������������
i������������������
г�����������������
i����������������
не жалғыз қара.
Әрк�����������������������������
i����������������������������
мн��������������������������
i�������������������������
ң к����������������������
i���������������������
р��������������������
i�������������������
н жуып, ауқат ет���
i��
п,
Шешес�����������������������
i����������������������
баласына болған пана.
Бұрыннан мекен еткен бабалары
Сол уақытта Емран деген екен қала.
Бiр жастан Жәмшид жастың асты жасы,
Бөлекше басқалардан бар тұлғасы.
Сүйiнiп, көзiн салып қуанышпен,
Мың мәрте шүкiр етер өз анасы.
Жiгiттей он бестегi бопты жасы,
Кем емес һеш адамнан мәртебесi.
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30

40

Екiншi жасы келдi арттан қуып,
Асыл аздан шығады абзал туып.
Үштен өтiп төртiншi болғанында,
Адамға жиырма жас болды жуық.
Бес жасында анасына қызмет жасап,
Баланың адал туған жөнiн қуып.
Алтыдан аяқ басты жетi жасқа,
Жәмшидтiң басқалардан көңлi басқа.
Мiнез, бiлiм, сабырлық бiр өзiнде,
Болыпты мейiрiмдi қарындасқа.
Сегiздiң келдi сада қып дәл жасына,
Қарайды көрген адам тұлғасына.
Шешесi Мәлiк* жасты қасына ертiп,
Тапсырған оқысын деп молдасына.
Оқиды «әлiп, би» деп сабақ алып,
Күнiнде уақтысымен тұрар барып.
Айтқан сөздi сақтайды зейiнiне,
Жаңылып, жаза баспас жалғыз қарiп.
Тоғыз бенен он жастың арасында
Ғылымның бiр парасын бiлдi анық.
Он бiр деген өмiрдiң қызыл гүлi,
Ақ жүзi болған екен айдай жарық.

50

Он бiрге амандықпен қадам басты,
Оқуменен өткiздi осы жасты.
Жiгiтiнде он екi бiр ой түйiп,
«Қандай өнер жақсы» деп көп ойласты.

Әлқисса, Жәмшид баланың «қандай өнер адамға пайдалы?»
деп ойлап айтқан сөзi:
Он екi жасқа келiп отыр ойлап,
Сабақ тастап өмiрi кетпес ойнап.
«Батырлық—бiр дәреже ер жiгiтке,
Дұшпанға қылыш шапсам қанға бойлап.
*
Мәлiк [/а/ – патша, әмiршi] – Жәмшидтiң эпитетi ретiнде жиi қолданылып,
есiмiне айналып кеткен.

қисса жәмшид

60

Найза сап, садақ тартсам, сауыт киiп,
Мың-мыңнан әскер бастап шықсам жайнап.
Тұлпардың қапталынан қан кештiрiп,
Қырғында қалың жауды шықсам айдап.
Батырлық—ел қорғаны, ел ырысы,
Елiн келiп жау алса, қайнайды iшi.
Алтын тақ, аймақ, қала, сұлу қыздар
Батырдiкi емес пе, келсе күшi?!
Бурадай қаңтардағы қарсы шауып,
Қайралып бiр-бiрiне азу тiсi.

70

Екiншi, өнермен де жолдас болсам,
Сыбызғы, домбыраны мен үйренсем.
Күй тартсам дутармен неше түрлi,
Жiгiт болсаң, болыңдар сегiз қырлы.
Дос-дұшманнан ақырын бiрдей сақтан,
Адамға айтылмасын iштен сырың.
Сыбызғы, сырнай тартсам ыңқылдатып,
Халайық тамашаға тұрса батып.
Мәжiлiс, ұлы думан болған жерде
Мастанып қыз-бозбала қалса жатып.

80

90

Өмiрдiң ұлы—мен бiр жыл құсы,
Дүниеде әлi келсе есер кiсi.
Тарқатар қасiретiн қай-қайдағы,
Кiрлесе бiр себептен адам есi.
Қайғы деген адамның нағыз жауы,
Сарғаяр запырандай оның түсi.
Жауға қолдан жолдасын һешкiм бермес,
Ажыратар әркiмнiң келсе күшi.
Барлығы ғылымменен табылады,
Бiлiмнен түрлi өнер ағылады.
Жаның жас, өзiң жалғыз болсаң дағы,
Бiлiмсiз кәрi, жастар бағынады.
Ол дағы бiр өнерге жатпас па екен,
Құмар ойнап мал тапсам нағылады?
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Дәртiкем, құмар ойнап, атсам асық,
Өнердiң ең қоры ғой, өзi пасық.
Бiр күнi көп дүние ұтып алсам,
Мас болып қалмаспын ба судай тасып.
Ел-жұртым ойыншы деп жаман көрсе,
Басқа кәсiп етермiн қайда барып?»
Бәрiн де iстесем деп ойлап отыр,
Өзiмен-өзi сөйтiп ақылдасып.
Әлқисса, Жәмшид баланың батырлық, домбыра, сыбызғы,
құмар ойындарын оқығаны:

100

110

120

Оқиды Мәлiк бала өнер, бiлiм,
Бақилық тәрбиенiң барлық түрiн.
Сыбызғы, домбыра мен неше қилы,
Бақшаның бал егiндi қызыл гүлiн.
Өнерге неше қилы болды жетiк,
Ауызбен айтып болмас мыңнан бiрiн.
Аспаннан құс айналар басып өтпей,
Жәмшидтiң естiп қалса шыққан үнiн.
Сазнағма неше түрлi дутар шалып,
Тыңдайды су түбiнде жүзген балық.
Жәмшидтi күндiз-түнi қошаметтеп,
Қасында жолдас болған қанша халық.
Бұл өнердi қатасыз үйренген соң,
Ендi құмар атады асық алып.
Төрт асық әдемiлеп жонып алды,
Жәмшидтiң бұл өнерден ойы бар-ды.
«Дәртiкем» деп атқанда кеуде қағып,
Төртеуi төрт түрлi боп тұра қалды.
Қақпады адам ұлы бұл ойыннан,
Теп-тегiс, бiрiн қоймай ұтып алды.
Талабы таудай болып күннен-күнге,
Осымен ұтамын дер дүние-малды.
Бiлгенше қанша өнердi тәртiбiмен,
Он сегiзге Жәмшидтiң жасы барды.

қисса жәмшид

Оқуын тамам етiп, ойда мақсат,
Ендi кәсiп етсем деп осыларды.
Әлқисса, Жәмшид баланың сипаты:

130

140

150

*

Өнерге Мәлiк бала болды жетiк,
Өзi қатар балалар қызмет етiп.
«Жәмшидiм аман болса өлмеспiн» деп,
Отырар кемпiр-шалың талап етiп.
Күмiстен тартқан сымдай болып,
Сүйкiмдi жiгiт болды бойға жетiп.
Адасқан азаматқа ақыл болып,
Тұрады ел-жұртына жол көрсетiп.
Сұлулық сипаттары сондай артық,
Тұрады сөз сөйлесе бойың балқып.
Қасынан кетер емес көрген адам,
Пейiштiң самалындай ескен аңқып.
Денесi орта бойлы болды жана*,
Қақпақтай екi иығы бiткен дара.
Қара қас, жазық маңдай, қара көздi,
Сүйкiмдi көретiн қыздар жана.
Көбейдi қошаметi Мәлiк ердiң,
Айнала, төңiрегi қыз-бозбала.
«Күнде топыр, күнде той, мұның не?»—деп,
Бiр күнi ашуланды кемпiр ана.
—Бұл топырдан өнетiн дәнеме жоқ,
Бiр кәсiпке шық,—дедi,—байғұс бала.
Кемпiр айтты:—Сен едiң жалғыз балам,
Бiр сенi болад деп ем жанға панам.
Төрт атаңнан кедейлiк бiр үзiлмей,
Аузым жарып жемедiм тәттi тағам.
Киерге көйлек, бүтiн дәнеме жоқ,
Түнiмен бит жейдi, кеттi мазам.

Түпнұсқада және сөзi ұйқас үшiн жана болып алынған.
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Әлқисса, баланың шешесiнiң сөзiне ұялып, кәсiп етуге ой
ланғаны:

160

170

180

Шешесi ашуланды қаһар етiп,
Осы сөз Мәлiк жасқа кеттi өтiп.
—Апатай, шайыдан көйлек кигiзермiн,
Өлмесем, осы бастан кәсiп етем.
Өзiм де қатты ұялып қалушы едiм,
Етiңдi қасығанда тыр-тыр етiп.
Көйлегiңнiң барлығы өрiм-өрiм,
Тұмсық жағы қайқайған жыртық етiк.
Қолда болса бiр сiзден аярым жоқ,
Анажан, жоқшылыққа амал нешiк?!
Қайсыбiрiн қолдансам болар екен,
Табылар бiр басымнан талай кәсiп.
Iстетсем батырлықты жөнi келмес,
Бақытын өз қолынан һешкiм бермес.
«Жаяудың шаңы шықпас» деген сөз бар,
Астымда тұлпарым жоқ маған теңдес.
Ән қосып сыбызғымен болсам серi,
Дүние тарапынан ештеме өнбес.
Молда боп бала оқытсам, сәлдемдi орап,
Ақы берiп байлар да қабыл көрмес.
Дәртiкем, құмар ойнап бiр көрейiн,
Бұдан басқа нәрсенiң жөнi келмес.
Ұтсам да, ұтылсам да өзiм бiлем,
Сай, жыраға ойнаймын адам көрмес.
Ол ендi құмар ойнап, кәсiп еттi,
Тампылдап төрт асықты жатыр шашып.
Еңбек етiп үйренген кәсiбiм деп,
Осыдан табамын деп жейтiн нәсiп.
Бiрiгiп қай-қайдағы ойыншылдар,
Уақтында апақ-сапақ ұшырасып.
Жәмшид бала үй көрмес болды ендi,
Жалғыз кемпiр қақиды қарны ашып.

қисса жәмшид

190

Отырады жалғыз кемпiр қайғыланып,
Ақылын анда-санда айтар барып.
Ұттырып бар киiмiн, жап-жалаңаш,
Бiр күнде үйге келдi қайта айналып.
Жәмшид бала:—Жылаймын, қор қылды,—деп,
«Құмаршы» деп бiр жаман атақ алып.
Арақ-шарап барлығын қосып iшiп,
Жап-жалаңаш жатады әнге салып.
Бұл бала құмаршы боп жаза басты,
Қай-қайдағы бұзықтар араласты.
Киер киiм үстiнде дәнеме жоқ:
—Апа, тамақ бер,—дедi,—қарным ашты.

200

Кемпiр айтты:—Зәрiңдi iш, жалғыз бала,
Болар деп ем жаныма сенi пана.
Алтын басың қор қылып, құмаршы боп,
Сендей тегi бар ма екен жүзiқара?!
Жәмшид айтты:—Апатай, ашуланба,
Берiп қалар бiр күнi Құдай Тағала.
Құмаршыдан тарқамас тегiн құмар,
Бар ойыншы жиналды бiр күн жана.
Жиылды құмаршылар құрттай қайнап,
Арақ iшiп, сол үйге салып ойнақ.
«Баладан көрген дәулет осы ма» деп,
Қайғырып кемпiр отыр осыны ойлап.

210

Ұттырды Жәмшид бала барлық пұлын,
Үстiндегi киiмi жұлым-жұлым.
Құмар iстiң қызығы қандай жаман,
Тағы салып, айрылды барлық үйiн.
Айрылды бар үйiнен құмар ойнап,
Iс етпей балалықпен түбiн ойлап.
Ұтып алған құмаршы жан қоя ма,
Кемпiрдi баласымен шықты айдап.
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220

«Шайы көйлек кием» деген байғұс кемпiр
Далада қалды ендi соры қайнап.
Қамыстан балаған қып басын буып,
Киiмсiз, аш-жалаңаш жатады көзi жайнап.
Адасты ақылынан Жәмшид бала,
Күнде қарғап отыр ғой тапқан ана.
Бай болмаққа төрт асық ойнап едi,
Ақырында таппады басқа пана.
«Опасыз бұл өнерiм болды ғой,—деп,
Ән қоссам,—деп ойлады,—домбыраға».

230

Саз қоса тартамын деп алды найын,
Бiледi ән қосудың барлық жайын.
Шақырып күнде қонақ құрметпенен,
Жәмшид жас сөйтiп iштi ет пен шайын.
Шешесi қурап отыр күрке iшiнде,
Деп айтар: «Қу жалғызды не қылайын».
Өнерге Жәмшид бала болған шебер,
Қыз-бозбала қасына күнде ерер.
Бұлғары шаһарынан бiр саудагер
Емранның қаласына кiрiп келер.

Әлқисса, ендi сөздi Бұлғары шаһарынан келген саудагер
Кәрiм мен Жәмшид баланың жолығысынан естiңiздер:

240

Емранға Бұлғарыдан кiрiп келген,
Салтанат порымдарын әркiм көрген.
Қызыл нар қоңыраулы, жiбек бұйда,
Ноқталарын есiптi өңшең зерден.
Толтырып бес жүз түйе қазына артқан,
Бәрiне де қымбаттан кiлем жапқан.
Алтын, күмiс, лағылдың қисабы жоқ,
Жiбектен бәрiне де арқан тартқан.
Қызметкер адамдары, бiр байбатша
Керуеннiң сарайына түсiп жатқан.
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Барлығының қожасы Кәрiм мырза,
Өмiрде кемдiгi жоқ салтанаттан.

250

260

Керуеннiң сарайына түстi барып,
Неше күн отырыпты демiн алып.
Керуен басшы Кәрiмнiң әйелi бар,
Ақ жүзi шағылады айдай жарық.
Жүзiн көрген адамдар талып түсер,
Ессiз болып жығылған қанша халық.
Бәрiне сол шаһардың мағлұм болды,
Бiрiнен-бiрi естiп хабарланып.
Ауызбен айтып болмас қыздың жүзiн,
Гауһардай салбыраған екi тұлым.
Шолпанның жұлдызындай екi көзi,
Көргендей болды халық хордың қызын.
Қыз сипаты
Ел жиналып келген соң,
Қыз жан-жаққа қарады.
Нәзiк белi бұралып,
Аққудай мойнын тарады.
Наркескен алтын қанжардай,
Көзi түскен адамның
Iшiн жарып барады.

270

Қыз сипатын қарасаң,
Ақ бетiнде кiршiк жоқ,
Айдын көлдiң қуындай.
Екi көзiн қарасаң,
Батырдың алтын туындай.
Сөйлеген сөзi мазалы
Сары алтынның буындай.
Ауыздан шыққан лебiзi
Пейiштiң шәрбат суындай.
Көрген жанның бәрi де
Қызға көзiн теседi.
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280

Жүзiн көрiп бұл қыздың
Шын жанынан кешедi.
Ғашықтық түсiп басына,
Босатты бойын, мүшенi
Естiгенi дауысын.
Отырған сонда орыны,
Гауһар тастай жалтырап,
Мықынына түсiп тұр
Алтын айдар тұлымы.
Бағалайды он қызға
Шашының жалғыз қылыны.

290

300

Миуалы дарақ секiлдi
Көрсең оның тұрысын.
Бой нұсқасын қарасаң,
Қоғалы көлдiң құрағы.
Сипатына қарасаң,
Ерлердiң мiнген пырағы.
Үзiлiп кетпей неғып тұр
Алтыннан соққан сырғасы.
Кермаралдай құлағы
Алтыннан соққан тұмардай.
Бас порымы нұсқасы
Қия жонған қаламдай,
Екi қасы қиылып
Шам шәрiптiң ұстасы.
Бұл қыздың Мейрамхан деп атын қойған,
Сипатын айтып болмас ойлап оймен.
Ғашықтықпен қатынын талақ етiп,
Кейбiреу өз үйiне салды ойран.

310

Әркiм-ақ әйелiне емес ырза,
Ғашықсыз жан болмады осы қызға.
Мастықпен «зерiктiм» деп сөз шығарды,
Бiр күнi керуен басшы Кәрiм мырза.
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—Әншi, күйшi, сауықшыл жiгiт болса,
Қонақ болсын деп айтқын, келсiн мұнда.
Көтерсе көңiлiмдi әнмен шырқап,
Деп айтқын толықтырам дүние-пұлға.

320

Осындай Кәрiм мырза хабар еттi,
Бұл хабар талай жерге тарап кеттi.
Дутармен ән қосатын өнерпаздар,
Бәрi де барамыз деп үмiт еттi.
Жәмшид те барғандарын тәуiр көрер,
Киiмнiң жоқтығынан қайғы шегер.
Отырды жоқшылықтан қайғыланып,
Мұның әншi екенi жұртқа анық.
Жәмшидтiң айтпай сырын бiлетұғын
Келiптi бiр замандас киiм алып.

330

Әкелген кидi Жәмшид асыл тасын,
Алдырды бiрiн қоймай сақал, шашын.
Керуеннiң сарайына қадам басты,
Бiрқатар ертiп алып құрбыласын.
«Ән шырқап, қызды көрiп қайтамыз,—деп,
Мырзаның қандай екен ықыласы».
Енiстi бақ сарайға қадам басып,
Көрiстi құрметпенен амандасып.
Қойғызды құлла, күрсi, алтын қандiл,
Зияпат аспаптары құп жарасып.
Мейрамхан әйелi мен Кәрiм мырза,
Отырды құшақтасып, құп мiнәсiп.
Толықсып, жүз құбылып майда сөзi,
Езу тартып көздерiн жұмып-ашып.

340

Ертеден кешке дейiн татқан тағам,
Қандиулат, шаһд, шекер, пiсте, бадам.
Алтын зерлi шақшамен шарап iшiп,
Сел ағызғандай болды тағам.
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350

Мұнымен қызметi тамам өттi,
Ал ендi ойын-күлкi талап еттi.
—Мәжiлiстiң құрметi үшiн сөйлеңiз,—деп,
Жәмшидке баршалары ғұзыр еттi.
Домбыра қолына алып, жүз құбылып,
Сырлы сөз түйдектелiп ендi кеттi.
Жәмшидтiң шықты сөйтiп ащы терi,
Көрген соң Мейрамхандай қызыл беттi.
Қолында сыбызғысы, аузында най,
Iшусiз қалды қолда құйылған шай.
Жәмшид жас бұлбұлдайын сайрап отыр,
Мұндай жан туа бермес дүниеге-ай?!
Шығады күй мен әнi оттай шалқып,
Ес қалмай естiгендер кеттi балқып.
Аспандағы аққудың дауысындай
Барған сайын түседi артып-артып.

360

370

Артынан бiрдей шығар сөздiң машы,
Қиылған Жәмшид жастың қалам қасы.
Өнерi мен жамалын бiрдей көрiп,
Мейрамхан түсiп отыр ықыласы.
«Дүниеден һеш армансыз өтер,—дейдi,
Әркiмнiң мұндай болса мархабасы.
Дүниясы иә аз шығар, иә көп болар,
Құрбыдан артық екен,—дедi,—басы».
Түрленiп Жәмшид отыр әнге салып,
Ұшқан құс тыңдап жатыр, суда балық.
Тау, таста түрлi хайуан бойы балқып,
Оттамай бет-бетiмен тұра қалып,
Сандуғаш, бұлбұлымен түрлi құстар
Құлақ салып таңырқап қона қалып.
Отырған мәжiлiсте барлық адам
Жығылды бет-бетiмен естен танып.
Жығылды бойы балқып Кәрiм жерге,
Ән мен шарап мастығы болды бiрге.
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380

Ғашықтық махаббаты ойында боп,
Мейрамхан басын сүйеп Жәмшид ерге.
Мастықпен естен танып бәрi жатты,
Дүниеде ғашықтықтың дертi қатты.
Барлығы өз орнында домаланып,
Сонымен ақырысы таң да атты.
Алдымен Кәрiм тұрды көзiн ашып,
Мейрамхан Жәмшид жасты жатыр басып.
«Бұл қандай әдепсiздiк еттiңiз» деп,
Әйелiн оятады бетiн ашып.
—Әншi жiгiт болған соң тәуiр көрiп,
Жатырмысыз иiскеп мауқың басып?

390

Мейрамхан сөз сөйлейдi жауап қатып,
Шошынып орнынан тұрды атып:
—Шараптың мастығымен есiм бiлмей,
Байқамай кiм екенiн қалдым жатып.
Кәрiмжан, қатты сөздi айтпа маған,
Қандай адам қас етер, жаным, саған.
Аманатқа қиянат ете алмайсыз,
Өмiрiм болғанынша бәрi тамам.
Бұл сөзбен әйел ерi ризаланып,
Оянды ұйқысынан барлық адам.

400

410

Қайтадан шарап iшiп басты зайтты,
Жәмшидтi жаннан артық құрмет еттi.
—Дүниеде қанша өнер бiлесiң,—деп,
Кәрiм ер Жәмшид жасқа жауап еттi.
—Өз қолыңнан келетiн iстерiңдi
Барлығын айтыңыз,—деп ғұзыр еттi.
Сыр айтар Жәмшид бала жауап қатып:
—Осы күйiммен жүрмiн судай шалқып,
Талабым таудан үлкен тылсым дария,
Батырлық қолдан келер мылтық атып.
Ән қоссам сүйiнбейтiн адам болмас,
Және құмар ойнаймын үйде жатып.
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420

«Дәртiкем» деп жерге бiрдi қойсам,
Бiр-ақ күнде қаламын малға батып.
—Орынсыз мақтандың,—деп,—байғұс бала,
Кәрiм мырза күледi езу тартып.
Кәрiм айтты:—Жарамас бекер мақтан,
Жалған сөз жанға зиян, қатты сақтан.
Құмар ойнап атаққа шыққан болсаң,
Малың қанша айтыңыз сонан тапқан.
«Мен-ақпын» деп менiмен әркiм ойнап,
Бар мүлкiнен айрылып қайғы тартқан.
Дүниең жеткiлiктi жiгiт болсаң,
Сiздерге лайық па үйде жатқан?
Арындаған жiгiттi ап қоятын
Мен едiм ежелден бiр қанды қақпан.
Айтылды Кәрiм ердiң барлық сыры,
Ойынға құмарлықта болған түрi.
Жәмшидтiң ойнамаққа ойы кетiп,
Шынында болмай отыр қолда пұлы.

430

440

Жәмшид айтты:—Сөз тыңда, Кәрiм мырза,
Қабағат қызметiңе болдық ырза.
Сiз бен бiз құмар ойнап көрсек қайтер,
Мен дағы кем емеспiн дүние-пұлға.
Үйiмде жетi сымбал алтыным бар,
Артқызып келтiрермiн қазiр қолға.
Далада бекер тұрып мақтанғанша,
Ұтқанымыз шығармыз сонда қырға.
Кәрiм де осы сөздi қабылданып,
Жәмшидке:—Келтiр,—дедi,—пұлыңды алып.
Құмар ойнап құмардан шығамыз,—деп,
Екеуi жатыр ендi даярланып.

Әлқисса, Кәрiм саудагер мен Жәмшид баланың құмар
ойнауға кiрiскенi:
Сонымен үйден шықты Жәмшид бала,
Ойында жоқшылыққа таппас сана.
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450

460

470

Жетi сымбал алтыннан бiр тиын жоқ,
Қайғырып кедейлiктен түстi жара.
«Жалғаншы саудагерге боламын деп,
Болдым,—деп,—опынатын уағдаға.
Таусылғаны болса да есепте»,—деп,
Кетедi бiр қиялға осы арада.
Ақылмен тапты сөйтiп бiр iс ойлап,
Көңiлi көтерiлiп шоқтай жайнап.
Арпаның сабанынан қапқа салып,
Сымбалдап «қазынам» деп жатыр байлап.
Жетi сымбал тастай қып буып қойды,
Көлiкке артатын қып ыңғайлап.
Жәмшид жас осылайша амал тапты,
Жоқшылықтың әсерi одан қатты.
Әркiмнен өтiнiшпен сұрап алып,
Әр түрлi бәрiне де кiлем жапты.
Сәулеттеп салтанатты порымдарын,
Сыртынан көрген жанды таңырқатты.
Зерлеген ашамайлы қызыл нарға,
Бес жiгiт қызметкер келедi артта.
Жетелеп қызыл нарын алып барып,
Сондайлық қошаметтеп қанша халық.
Жәмшид жас бiр қожайын ретiнде,
Керуеннiң сарайына түстi барып.
Жәмшидтiң дүниесi көп екен деп,
Саудагер Кәрiм мырза ризаланып.
Отырды жүк түсiрiп мажырасып,
Қуанды шарап iшiп, татып нәсiп.
Ал ендi құмар ойын бастамақ боп,
«Дәртiкем» ұра бердi асық шашып.
Құмарды кезек-кезек атып жатыр,
Саудагер дүниеге әбден батыр.
«Кәрiмдi қайтып ұтып аламын»,—деп,
Iшiнде қайғысымен Жәмшид пақыр.
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480

Отырды бiрi ұтып, бiрi алып,
Бiр кетсе, екiншiде қайтып алып.
Жаһанкеш Кәрiм ер де ойыншы екен,
Жүр екен бұл ойынды бастан бағып.
Жәмшидтiң ашылмаған қалың соры,
Болмай жүр қайда барса мұның жолы.
Жарым түн шамасында мәнi болмай,
Кәрiмге қайта басты пұлдың көбi.
Жетi сымбал пұлының бiрi қалды,
Ұтылатын Жәмшидтiң соры бар-ды.
«Ақиқат сабан тыққан бiледi-ау» деп,
Iшiнен көп өкiнiп, қатты ұялды.

490

500

Қысылды осылайша Жәмшид бала,
Өлiмнен ұят күштi, болып нала.
Алты сымбал Кәрiмге нәсiп болып,
Бiр-ақ сымбал пұл қалды жеке дара.
Жәмшидтiң жылағаны қабыл болып,
Ендi нәсiп оңдады бейшараға.
Өз пұлын түгелiмен ұтып алып,
Кәрiмге аяқ басты қайта жаңа.
Бұл ойын барған сайын болды қызық,
Қанша жұрт қарап отыр көзiн сүзiп.
Кәрiмнiң көп дүниесiн ұтып алып,
Сарайдың бiр жағына жатыр жиып.
Қызықты дүние ұтып алғанына,
Жәмшид те жетсем дейдi арманына.
Бұл Жәмшид дүние ұтып алған сайын,
Көбейдi жора-жолдас жан-жағына.
Ойнады неше күндей көрмей ұйқы,
Ұтылып саудагердiң кеттi сиқы.
Алтыншы күн болғанда Кәрiм ердiң
Жәмшидтiкi болыпты барлық мүлкi.
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510

109

Бар малын бiрiн қоймай ұтып алды,
Әйелi мен екеуi босқа қалды.
«Дүниесiз қатынды қайтемiн» деп,
Сол жерде Мейрамханға ақыл салды.

Кәрiм саудагердiң әйелi Мейрамханға ақылдасып айтқаны:
Кәрiмнiң құмар ойнап кеттi малы,
Күйзелдi дүние үшiн ғазиз жаны.
Адастым, ақыл тауып берiңiз деп,
Сол жерде әйелiне айтқан зары:

520

530

540

—Жан жолдасым, құлақ сал,
Айтар арыз менде бар.
Елдi қайтiп көремiн,
Қолдан кеттi барлық мал.
Дүние де керек болмас ед,
Ұтылды деген жаман ар,
Қолымызда барымыз
Қырық құлым қызметкер.
Елге қайтiп барамын,
Ойласам ойым жетпейдi,
Өшпедi қайғы-сәнасы
Бұлғары шаһар патшаның.
Жүзiн қайтiп көремiн
Сопия құт ананың.
Көрiнгенге күлкi боп,
Қысқарды-ау қайран қадамым.
Жан жолдасым, Мейрамхан,
Тапсаңшы мұның амалын.
Құрметтi зайып, жан жолдас,
Болып едiң қосылып.
Ақылдан танып мен тұрмын,
Көзiмнiң жасы жосылып.
Қайғымен ақыр өлем деп,
Жанымнан тұрмын шошынып.
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Талайларды жылаттым,
Ұтып алып дүниесiн.
Қалдым ендi тосылып,
Өмiрде бетiме бiр қайтпас,
Жиып ем дүние есiрiп.

550

Зарын айтып Кәрiм ер,
Әйелiне еңiредi.
Құлы мен әйел екеуiн
Құмарға салам дегенге,
Айтуға аузы келмедi.
Данышпан туған Мейрамхан
Айтпаса да бiлiп тұр.
Жөнiн байқап әрненiң,
Кәрiмдi сонда тоқтатып,
Көзiнiң жасы бұршақтап,
Ағытып сөздi сөйледi.

Мейрамхан әйелi Кәрiм ерiне айтқан сөзi:

560

570

Мейрамхан сонда сөйлейдi:
—Жандай досым, тарықпа,
Көзiңнiң жасын ағытпа.
Бақыт қонып басыңа,
Шығып едiң жарыққа.
Бiрде қайғы, бiрде шат,
Һешбiр адам тұрмайды,
Өмiрде бiр түр, қалыпта.
Ауға адасып түседi,
Судағы наһан балық та.
Аю, қабылан, жолбарыс
Қақпанға түсер жаңылып,
Осыдан ойлап парықта.
Айтатын болсаң бiр сөздi,
Жасырып, жауып қайтесiң,
Айдан ашық анықта.
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580

590

600

Қолыңнан кеттi дүние-мал,
Мен едiм саған жақсы жар.
Өмiрлiк жолдас бiз едiк,
Ендi менiң тiлiмдi ал.
Тағы да ойнап, ойланып,
Қырық құл мен Мейрамхан,
Бәрiмiздi қабат сал.
Бақытың тайып кетпесiн,
Көп дүниенi қайтып ал.
Сiз үшiн түстiм құмарға,
Менен ақыл сұрасаң,
Осылай болды бiздiң хал.
Олай-бұлай боп кетсем,
Көрiсерге күн жақсы,
Аман боп тұрғын, ғашық жар.
Кәрiмнiң қабыл болды ойдағы iсi,
Қырық құлға не қылса да келер күшi.
Дидары туған айдай, шыққан күндей
Қимастан Мейрамханды қайнайды iшi.
«Бiр сiзден айрылсам не болам» деп,
Құбылып не қилы боп кеттi түсi.
Ақыры үмiт етiп ұтамын деп,
Қызықты көрiнбедi дүниесi.
Көзiнен Кәрiм мырза төктi жасты,
Ұтылып дүниесiнен бақыт қашты.
Құл мен әйел барлығын саламын деп,
Шақырды қайтасынан Жәмшид жасты.
Саудагер шақырған соң келдi Жәмшид,
Толығып дүнияға көңiлi жарық.
«Ойналық ендi құмар» деп айтады,
Жәмшидке Кәрiм мырза күн шығарып.
Артар жүк, малы, жақын туысы жоқ,
Құлымды қайтемiн деп алып қалып.
Ойнауға ендi екеуi мақұлдасты,
Жәмшид те осы сөздi қабылданып.
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610

Саудагер пұл орнына салды құлды,
Амалсыз мақұл сөзбен құлдар тұрды.
Өткелдiктен өтейiк деп мал сипатты,
Көзiнiң жасыменен бетiн жуды.
Бақыт жолы байланып саудагердiң,
Айрылып бәрiнен де Құдай ұрды.
Ал ендi әйелiне кезек жеттi,
Кәрiмнiң берекесi әбден кеттi.
«Алар заман бар ма» деп Мейрамханды,
Жәмшид жас зор қуаныш, үмiт еттi.

620

630

Екi мың дiлдә болды әйел басы,
Қиылған қаламдай боп қара қасы.
«Қадiрсiз күң қатарлы сатылдым» деп,
Тыйылмай ағып отыр көзден жасы.
Ал ендi кезек-кезек атты асық,
Не бар, не жоқ болар деп түсi қашып.
Кәрiм ер ұтты сонда Жәмшид ердi,
Қайтарып көп дүниесiн болып нәсiп.
«Мыңға қойдым Мейрамхан сенi» деп,
Саудагер көтерiлiп судай тасып.
Ұтқызған құлдарының бәрiн алды,
Қырық құл әзiрiнше сонда қалып.
Опасыз бақыт болды бұл өзi деп,
Жәмшид бек қабағат қайғыланды.
«Мен бұрын тап осындай ұтушы едiм»,—деп,
Кәрiм ер көтерiлiп сөз шығарды.
Жәмшидке салып едi қырық құлды,
«Алам» деп жазатайым кеткен пұлды.
—Мен қысылған уақытымды сасқалақтап,
Әйелдi бағаладым осы сынды.

640

Құлдарды пұл орнына атып жатыр,
Қуанып байғұстар кетiп жатыр.
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«Алам» деп Мейрамханды үмiт еткен
Қысылып терлеп отыр Жәмшид пақыр.
Қолында қырық құлдан оны қалды,
Болуға ендi айналды таза тақыр.
Жәмшидтiң сол заманда кеттi соры,
Қолдағы бар дүниесi, бар он құлы.
—Түстегiдей болды,—деп,—қайран заман,
Қайта қонды басына кеткен бағы.

650

660

670

«Атандым Жәмшид мырза кеше ғана,
Құрмет қып жасы кiшi, үлкен аға,
Алтын басым құл болып бiр-ақ күнде,
Болдым-ау отыратын босағада.
Сонша дүние көзiме бiр көрiнбей,
Үмiт қып мойным создым қызға жана.
Ойын боп көп дүниеге қалып едi,
Қайта қурап қалады-ау, ғарiп ана».
Отырды терлеп-тепшiп, шарт жүгiнiп,
Бiр құлды бiр мың дiлдә жатыр ұрып.
Жәмшидтiң ұтылғанын естiген соң,
Шешесi сол заманда келдi кiрiп:
—Тумай кеткiр өнерден садаға кет,—
Дей сала шапалақпен қалды ұрып.
«Өлiмнен ұят күштi» деген едi,
Қарайды қапалықтан жерге кiрiп.
Жәмшидтiң бек қиналды ғазиз жаны,
Сұры қашып, тартылып iшке қаны.
Анасы айтты:—Үмiтiң не себептен,
Баяғы ұтатұғын ойының кәнi?
Үш жылдай оқып едiң төрт асықты,
Жолына сарып етiп дүнияны.
Өлiп қалсаң сол өнер iште кетер,
Бүгiнгi күннен баста оны.
Бұл сөзге Жәмшид бала қайраттанды,
Он құлын қолындағы бiрақ салды.
«Дәртiкем» деп кеудеге бiр ұрғанда,
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Төрт асық төрт түрлi боп тұра қалды.
Су сынаптай толқыған дүние шiркiн,
Жәмшидке аз уақытта қайта айналды.

680

Мың дiлдә көрiнбедi бiр сом пұлдай,
Ойнады күнi-түнi бес күн тынбай.
Айрылып бар дүниеден Кәрiм мырза,
Қарады Мейрамханға бұрынғыдай.
Әйелiн бұрынғыдай тағы салды,
Қияр ойы болмайды ғашық жарды.
Сол сияқты перизат Мейрамханды
Төрт асықпен Жәмшид ер ұтып алды.

690

Өкiндi сол сияқты жолдасына,
Ойынның көзi жетiп ендi болмасына.
Жәмшид ер ұтып алып Мейрамханды,
Шынтақтап отырғызды өз қасына.
Отырды Жәмшид келiп қасын қағып,
Кәрiмге қасiреттiң отын жағып.
«Бар дүние, әйелiмнен мен айрылдым,
Жер бетiне сыямын қайда барып.
Өз басын сап ақыры тағы ойнады,
Ұтылсам жүремiн деп отың жағып.

700

Құл етсiн егер ұтса менi ғарiп,
Қайғырып жүргенiмше күнде өлiп.
Қосылған ғашықтықпен махбүб жардың
Өлгенше жүрейiн деп жүзiн көрiп».
Ойлады Кәрiм сондай қасiреттi,
—Басыма салды,—дейдi,—бұл мың дерттi.
Бақ тайса, басқа қайта қону қиын,
Ұтылып ақырында өзi кеттi.
Айрылып сән-салтанат, барлығынан,
Құлдарының қатарында қызмет еттi.
Қайғысын жоқшылықтың тартқан Жәмшид
Бiр-ақ күнде мұратқа кәмiл жеттi.
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720

115

Мұратқа Жәмшид отыр қанып,
Бұрынғы қасiреттiң бәрi кетiп.
Алыпты Мейрамханмен жұптыланып,
«Бақытыма себеп бол» деп үмiт етiп.
Дүние жеткiлiктi бiр басына,
Салдырды қанша сарай құп түзетiп.
Бақшада сайрап тұрған бұлбұл құстай
Отырды Мейрамханмен әзiл етiп.
Отын ап, суын құяды Кәрiм ғарiп,
Мойны—ырғай, битi—торғай кеттi арып.
Мейрамханның жұрт асқан сұлулығын
Бiр уәзiр өз ханына айтқан барып.
—О, ғажап, сондай жан да туады екен,
Жүзiн көрген адамдар қалар талып.
Бұ шаһарда құмаршы Жәмшид бала
Отыр ғой саудагерден ұтып алып.
Тақсыр-ай, сiзге лайық әйел екен,
Бiр көрсең, болар едi ебiн тауып.
Ханына бұл сөзбенен салды бүлiк,
Iшiне ғашықтықтың отын жағып.

Әлқисса, Емран шаһарындағы ханның Жәмшидтiң әйелi
Мейрамханға ғашық болып, ғашықтықтан iстеген хайласы:

730
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Емранда хан болыпты Жабыр деген,
Бақыты асып тұрған барлық елден.
Айтқан соң Мейрамханның сұлулығын,
Сол уақытта өз ойына бiр iс келген.
«Хандық қып зорлықпенен тартып алсам,
Естiген ұят болар,—дейдi,—елден.
Жәмшидпен құмар ойнап ұтып алсам,
Өнерi артық емес, сiрә, менен.
Зорлықты өз елiмде болдырмайын,
Бұл сырды һеш адамға бiлдiрмеймiн.
Жәмшидпен ойнамағым—бақытым артық,
Сондықтан патша болып мен жүрмiн».
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Отырды осы iстi көп ойланып,
Көңлiнде ғашықлығы айдан анық.
Жiбердi бiр жасауыл сол заманда,
«Жәмшидтi тоқтатпастан келгiл алып».
Жасауыл ести сала тұра шапты,
Екпiнi жасауылдың қандай қатты.
—Хан шақырды, тоқтаусыз жүресiз,—деп,
Жәмшидтi бара салып ығырлатты.

750

760

Жәмшид те келдi сонда қабылданып,
Ешқандай сескенбедi жабырқанып.
Ханның салтанатты сарайында
Отырды сiз-бiз десiп ризаланып.
Жабырқап сөз сөйледi Жәмшид ерiң:
—Бiлмедiм ханымызға не керегiн?
—Бұл жерге келгенiңiз себебi не,
Айтайын аз мәселе ендi сiзге.
Азырақ домбырамен ән шырқасаң,
Тыңдар ек құлақ қойып бәрiмiз де.
«Және де құмар ойын бiлед» дейдi,
Жайылған сарын болып талай жерге.
Отырсақ сыбызғымен бiраз тойлап,
Ән мен күй көңiлдегi кiрдi жоймақ.
Жұрт мақтаған өнерiң қандай екен,
Және тағы байқасақ құмар ойнап.

770

Жабыр хан айтып болды маддұғасын,
Бәрiнiң бiлдi сондай ықыласын.
Ханның сөзiн жықпай, көңiлiн қимай,
Қолға алуды ойланды домбырасын.
Жәмшид төңкерiлiп шырқағанда,
Қайран боп хан отырды шайқап басын.
Босатып бар дененi, тамырларын,
Қайғылы жан ағызды көзден жасын.
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780

Одан соң сыбызғыны зырқыратты,
Бой шымырлап кеуденi қалтыратты.
«Мұндай жан өмiрiмде көрмедiм» деп,
Жабыр хан көп сүйiнiп, жауап айтты.
Жабырдың шын мақсаты құмар ойын,
Ән мен күйдi ақыры құп тоқтатты.
Ханменен қарсыласып Жәмшид мырза,
Төрт асық қаттап ұстап ендi атар.
Ойнады ертеден кеш асық шашып,
Жабыр хан ұтпақ болып бағы асып.
Жәмшидтiң үйiндегi көп дүниесiн
Құлдары қызыл нармен жатыр тасып.
Мыңдап салса болмайды бiр тиындай,
Жәмшид жан салады ендi сұры қашып.

790

Ұтылды соныменен барлық пұлы,
Қора-жай салтанатты, қанша құлы.
Жәмшидтiң таза тақыр болғандығын,
Мейрамхан өзi келiп көрдi мұны.
Жәмшидтiң қалған екен жалғыз басы,
Қаны қашып, үрпиген баста шашы.
Мейрамхан жан жолдасы, өмiр серiк,
Өлмелi үйiндегi ұлы анасы.

800

Жабыр хан сөз сөйледi желдей есiп,
Отырған Мейрамханды көзi тесiп:
—Ұтар ем жер-жаһанның бәрiн қоймай,
Жәмшид құсап құмарды етсем кәсiп.
Қаз iлмес қара қарға қайырғанмен,
Ақ тұйғынды жеңе ме ол егесiп.
Әншi, күйшi өнерiм бар дегенше,
Сен маған қызмет iсте, келгiн көшiп.
Мейрамхан бұл сөзiне намыстанып,
Қызарды екi бетi шұғылаланып.
Жабыр ханға сол жерде жауап еттi:
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—Жәмшидтiң ойнаймын,—деп,—өзiн салып.
Жәмшид сөз сөйледi жауап ашып:
—Тоқта,—деп Мейрамханға ашу басып.
Инсаны бұл дүниенiң өнегесiз,
810 Жүрiстiк армансыз бiз қол ұстасып.
Әйелi айтты:—Бұл сөзiң тура келмес,
Талаптанбай дүниесiн һешкiм бермес.
Жабырдың жалған сөзi жанға батты,
Ер жiгiт ардан өлер, аштан өлмес.
Көнбеймiн тiрi болсам бұл қорлыққа,
Дәулетiм болмаса да бұған теңдес.
Ойнаймын бұл құмарға сiздi салып,
Мақұл деп отыра бер ризаланып.
Ұтылсақ екеумiз де құл мен күң боп,
820 Жүремiз суын құйып, отын жағып.
Көндiрдi ақырында Жәмшид ердi,
Мейрамхан осылайша сөзге салып.
Болыпты мың дiлдәдай Жәмшид басы,
Қайғырып қапалықпен кеттi сұры.
Жабыр хан мен Мейрамхан ойын бастап,
Бiр дамыл ала алмады күндiз-түнi.
Дiлдәны күндiз-түнi отыр төгiп,
Жабырдың бойы балқып қызды көрiп.
Сегiз күн дамыл таппай, ақырында
830 Мейрамхан Жабыр ханды шықты жеңiп.
Жабырдың кетiрдi сөйтiп сорын,
Салтанат сарайларын, барлық қолын.
«Бүйтiп тiрi жүргенше, өлейiн» деп,
Салыпты өз басы мен патшалығын.
Бақыты Мейрамханның судай тасып,
Ұтыпты түк қалдырмай бiрдi берiп.
Айрылды Жабыр хан алтын тақтан,
Патшалық хүкiм еткен барлық бақтан.
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Құлдардың есебiнде қол қусырып,
Қызмет қылып Жәмшид ерге отын жаққан.

850

Отырды алтын таққа патша болып,
Мейрамхан ханым болды айдай толып.
Түзетiп қару-сайман ескiргенiн,
Ерлердiң қатарында елiн құрып.
Алғашқы Кәрiм деген саудагер де,
Сол жерде қызмет еткен қорлық көрiп.
Моншаның отын жағып, лөңгi берiп,
Қайғымен жылағанда жүрген ерiп.
Жамағат, жалықпастан тыңдаңыздар,
Айтайын бiр хадиса жауап берiп.

119

Әлқисса, ендi сөз Емран шаһарына Бұлғар шаһарынан келген саудагерден сөз естiңiздер:
Еренқабыл шәрiден керуен келдi,
Аралап дүния үшiн талай жердi.
Моншаға Уалсау деген барып едi,
Кәрiмдi лөңгi берген сонда көрдi.

860

870

Кәрiмдi танушы едi бастан бұрын,
Байбатша салтанатты шаттық күйiн.
Көрiсiп бiр-бiрiмен құшақтасып,
Айтысты iшiндегi барлық сырын:
—Айрылып бар дүние, әйелiмнен,
Боп тұрған осы күнгi мына түрiм.
Iнiсi патшасының болғаннан соң,
Саудагер акт iсiмен берiп қолын.
Саудагер арыз бердi Жәмшид ерге,
Келгенiн баяндады осы жерге:
—Кәрiм деген құлыңыз қолыңдағы,
Патшаның iнiсi едi бiздiң елде.
Сол құлды бiзге сатсаң, алар едiм,
Өзiммен қайтар едiм алып бiрге.
«Көрiп тастап кеттiм» деп патшаға айтсам,
Тiрiдей қағады ғой менi жерге.
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Тыңдады Жәмшид патша құлақ салып,
Кәрiмнiң бұл жұмысы бастан анық.
«Құлдықтан азат еттiм,—дедi,—сонда,
Қайтем,—деп,—обалына мұның қалып».
Саудагер құлдық ұрып, бек сүйiнiп,
Қайтарып өз елiне кеттi алып.
Биабан Үндi елiне сапар етiп,
Тапсырды ағасына алып барып.

880

Сөйлейдi ағасына көргендерiн,
Мехнат жамандықпен жүргендерiн.
Саудагер себебiмен өлiм жетпей,
Ақыры ата-жұртын көргендерiн.

Әлқисса, ендiгi сөздi Кәрiмнiң ағасы iнiсiне:—Өлсең де
намысыңды жiбермей өл. Өлмесең, әйелiңдi қайтып ал,—деп
жол көрсетiп айтып тұрған сөзi:
Ағасы ашуланды iнiсiне,
Айрылып дүниесiнен жүрiсiне.
—Iзденiп бiр ғаярды тауып алып,
Көзiңнiң қимылда,—деп,—тiрiсiнде.

890

Бұлғары ол Үрiмге қарайды екен,
Хүкiмi бiр-ақ жерден тарайды екен.
Үрiмнiң падишасы Қоңқар деген,
Бiр өзiн мың кiсiге балайды екен.
Дейтұғын Шабыраң ғаяры бар,
Айлакер, әрбiр iске жарайды екен.
Барғаның Қоңқар шаһқа тура келер,
Зарыңды айтқаннан соң қабыл көрер.
Аларсың андан кейiн әйелiңдi,
Қайырып Шабыраңға қосып берер.

900

Бұл сөздi қабыл көрiп, жүрiп кеттi,
Үрiмге алты күнде барып жеттi.
Алдына Қоңқар шаһтың басын қойып,
Әуелден оқиғасын айтып өттi.
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—Емранда қорлық еттi маған Жәмшид,
Бар дүние, әйелiмдi тартып алып.
Иә, тақсыр, Жәмшидтен кегiмдi әпер,
Келiп ем қуат тұтып сiзге шағып.
Әлқисса, Үрiм патшасы Қоңқар Кәрiмнен бұл сөздi естiп
қаны қайнап, көзi жайнап, ашуланып Кәрiмге айтқаны:

910

Қоңқардың ашуланып кеттi сұры,
Өмiрде жеңер емес һешкiм мұны.
—Кегiңдi әперем,—деп,—ол Жәмшидтен,
Сыртына киiмiнiң шықты түгi.
—Қаптатсам қалың әскер—қара тұман,
Емранның тiрi қалмас бiрде-бiрi.
Жәмшид деген бұл өзi қайдан шықты,
Жоқ едi естiгенiм һешбiр мұны.
Ол Қоңқар шыдай алмай ашуланып,
Және бiр ойға түстi қайта айналып.
«Жiберейiн ғаярымды бүгiн түнде,
Жәмшидтi әйелiмен келер алып.
Iздеп келген ел болса тағы көрсем,
Зынданға өмiрiнше қойсам салып».

920

Дейтұғын Шабыраң бар ғаяры
Бүлдiрер ашуланса дүниенi.
Һәр түрлi жүрiстеген күндiз-түнi,
Көрмейдi һеш уақытта адам аны.
Сиқырмен от жандырып қорған жасап,
Шаһарын қорғап тұрады, падишаны.
Хикмет бiр дорбасы бар-ды және
Салса толмас және де дүниенi.
Кәрiмге бұл ғаярын қосып берiп,
Жәмшидтi ұстамақ боп кеттi бәрi.

Әлқисса, ендi сөздi Емран шаһарындағы Жәмшидтен
естiңiздер. Жәмшид хан болып рахат дәурен сүрiп отыра бередi.
Бiр күндерi әйелi Мейрамхан тамашалап саяхаттауға патшалық
әскер, ойыншы қыздарды қасына ертiп, тауға шығып, тамаша-
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мен жата берiптi. Сол кезде Жәмшид жалғыз үйде қалғанда
Кәрiм мен Шабыраң ғаяр келiп жолығысуынан естiңiздер:

930

940

Сарайда жалғыз жатқан Жәмшид бала,
Болмаған көңiлiнде һешбiр сәна.
Биабан ен далада тынбай жүрiп,
Емранның шаһарына келдi жаңа.
Көрiнбей сиқырменен хайла етiп,
Кез болған Жәмшидке осы арада.
Мұрнына иiскетiп дәрiмен бейиiс,
Торға сап алып кеттi жүзiқара.
Бұл ғаяр Жәмшид ердi кеттi алып,
Таба алмай Мейрамханды қайран қалып.
Ғашық жар, махбүбәсі болмаған соң,
Кәрiм де ренжiдi қатты налып.
«Асықпасаң үйiңде ұстармын» деп,
Кәрiмдi Шабыраң сөзге салып.
Арада азды-көптi сапар етiп,
Қоңқарға Жәмшид ердi бердi апарып.
Апарды хайламенен Жәмшид жасты,
Ғаярдың осылайша өнерi асты.
Үрiмде Қоңқар шаһқа барғаннан соң,
Бiр дәрi iшкiзiп көзiн ашты.

950

Отырды қайран болып, ашып көзiн,
Бiлмедi не болғанын өзi-өзiн.
Сарайының сән-салтанат бәрi бiтiп,
Естiдi Қоңқар шаһтың айтқан сөзiн.
Сөйледi Қоңқар падиша сонда орғып:
—Кәрiм деген саудагерге еттiң зорлық,
Барғанда шаһарыңа талап алсаң,
Сол зорлығың—өзiңе болар қорлық.
Өзiңдi ғаярларым келдi алып,
Тандырып есiңнен, қапқа салып.
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Үрiмнiң патшасы менмiн—Қоңқар,
Иә, Жәмшид, танып қойғын, есiңе алып.
Ғұмырың ендi өтер қорлықпенен,
Көрмейсiң дүнияда ендi жарық.
Бұл сөзге Жәмшид патша қайғыланды,
Қорлықпен алады деп ғазиз жанды.
Қоңқар шаһ хүкiм етiп ашуланып,
Зынданға алып барып ендi салды.
Бұл Жәмшид осылайша жата тұрсын,
Айтайын Мейрамханнан ендi халдi.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханнан естiңiздер. Әйелi таудан
үйге келсе, үйдегi Жәмшид хан жоқ. Мейрамхан елiн жиып
алып, ақылдасып, Емран шаһарындағы бақсы, балгердi жиып
алып, кiтап аштырды. Сол елде Бадыраң Ғазиз, Бадырап деген екi ғаяр бар екен. Бадыраң Ғазиздiң баласы Бадырап екен.
Сол Бадырап ғаярлықта бейқисап екен. Сол жерде кiтап ашып,
Жәмшидтiң қайда кеткенiн қарап айтады:
—Жәмшидтi Үрiм шаһарының Қоңқар патшасының ғаяры
Шабыраң алып кетiптi. Кәрiм саудагерден себеп болған екен.
Апарып зынданға салып қойыпты,—деп барлығын айтып өтедi.
Ал, ендi «мен Жәмшидтi iздеймiн» деп Бадыраптың жолға
түскенi:

970

Бадырап Жәмшидтi iздеп түстi жолға,
Қарамады асығып оң мен солға.
Бiр жынды қатарында киiм киiп,
Қоржын, дорба арқалап, таяқ қолда.
Үрiмге сол порыммен жүрiп кеттi,
Қандайлық хайла етсе өзi ептi.
Биабан дария шөлде сапар етiп,
Бiр күнi дарбазаға келiп жеттi.

980

Қақпада қалың әскер тұрған қарап,
Һешкiмдi жiбермейдi бұлар аяп.
Айдаһар сипатында палуандары,
Жүзiне болар емес адам қарап.
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Шынжырлап базбiреуiн байлап қойған,
Қаһарланса дүниенi етер хараб.
Әскердiң көптiгiнен есебi жоқ,
Бадырап жылап тұрды мүсәпiр боп.
—Шаһарға ендiргiн,—деп жылап-еңiреп,
Күнкөрiс, қайыр сұрап кетемiн,—деп.
«Кембағал адам екен жiбергiн» деп,
Шаһарға кiргiзiптi бiреуi кеп.
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Сонымен дарбазадан кiрiп кеттi,
Iшiне ол шаһардың келiп жеттi.
Диуана қатарында қайыр сұрап,
Неше күн шаһар iшiн сайран еттi.
«Жәмшидтi қандай жерден табамын» деп,
Балнама кiтап ашып ақыл еттi.
Көрiндi осындай iс кiтабында,
«Қоңқардың барғын» деген зынданына.
«Ұйықтайды қарауылдар,—деп айтыпты,
Жол ашық жарым түнде барсаң онда».
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Зынданға соныменен түнде барып,
Қарады атырабына көзiн салып.
Барлығы қарауылдың шарап iшiп,
Жатыпты бет-бетiмен естен танып.
Бұлардың бар киiмiн тонап алып,
Бадырап жiбердi отқа жағып.
Жәмшидтi зынданнан алып шықты,
Хикмет қапшығынан арқан салып.
Бiрiн-бiрi тiрi көрiп қуанысып,
Екеуi сыр сұрасты аулақ барып.
Жәмшид ер сөз сөйледi құрмет етiп,
Бадырап қуаныштан жарқ-жұрқ етiп,
—Осыдан қайтсек кектi бiз аламыз,
Қоңқардың кеттi,—дейдi,—қорлығы өтiп.
Кәрiмнiң сөзiн сөйлеп намыс үшiн,
Зынданға салды,— дейдi,—азап етiп.
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Бадырап Жәмшидке айтты:—Иә, тақсыр,
Бұл сапар амандықпен елге жетiп.

1020

Шығуға бұл шаһардан қандай хайла,
Бiр зиян бола ма деп ғазиз жанға?
Айнала қорғандардан адам өтпес,
Жағалап бақтың iшiн жүрдi сонда.
Бадырап Жәмшидпенен келе жатса,
Шам жанған неше түрлi бiр сарайда.
Сарайдың салтанаты жаннан асқан,
Сондайлық сипаттаған асыл тастан.
Отыр деп не себептен бұл уақытта,
Бұл үйдi көрмек үшiн жақындаған.
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Тұсына терезенiң келдi жетiп,
Iшiнде не бар, не жоқ үмiт етiп.
Шолпанның жұлдызындай бiр сұлу қыз
Қырық қыз нөкерiмен тамаша етiп.
Бадырап Жәмшидпенен тұр сығалап,
Сұлулық сипатына қыздың қарап.
Гауһардан жағып қойған шам-шырақтай,
Сипаттап болар емес һеш бағалап.
Алтыннан омырауы толған алқа,
Өмiрде көрген емес мұндай қалқа.
Ақ жүзiн көргеннен соң ес қалмады,
Қасына қайтер едi жақын барса.
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Бұл қыздың жамалынан күн көрiнген,
Інжу, жауһар үстiне киiм киген.
Бұл түрлi салтанатын көргеннен соң,
Жәмшидтiң ғашықтықпен iшi күйген.
Бадырапқа Жәмшид айтты:—Тiлiмдi алып,
Бұл жерде сiз тұрыңыз рахаттанып.
Мен қазiр рұқсат сұрап үйге барып,
Бұл қызбен сөйлесемiн жауап алып.
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1050

Сағынып көптен берi жүрушi едiм,
Азырақ сыбызғымен бiр ән салып.
Ажал жетсе өлермiн осы жерде,
Дүниеде адам тұрмас бақи қалып.
Бұл сөздi Бадырап та көрдi мақұл,
Қайыршы қатарында Жәмшид пақыр.
—Енем,—деп,—рұқсат болса осы үйге,
Есiгiн қақты сонда тақыр-тақыр.
Жүгiрiп сол заманда бiр қыз келдi,
—Бұл кiм?—деп ашуланып жауап бердi.
—Мезгiлсiз нағып жүрген адамсың?—деп,—
Көзiңдi шапшаң ендi жоғалт,—дедi.

1060

Жәмшид ол қызға:—Мен диуана,
Боп жүрген жындылықтан бiр пәруана.
Бақсы, балгер, ашамын құмалақты,
Айтыңыз осы сөздi ханышаға.
Мен дағы Қоңқар шаһтың адамымын,
Жөн бе екен түнеткенi айдалаға.
Сөйледi есiкшi қыз ханышаға:
—Бұл үйге қонамын дейдi бiр диуана,
«Қобызбен күй тартамын, құмалақ сап»,—
Деп зарлап жылап отыр босағада.

1070

Сұлу қыз сөз сөйлейдi сонда тұрып,
Аққудай көлден ұшқан мойын бұрып:
—Ақиқат жынды болса жынды шығар,
Сау адам түн iшiнде келмес жүрiп.
Есiк аш, диуана келсiн берi,
Бiр түнге отырайық мазақ қылып.
Әлгi қыз ертiп келдi Жәмшид ердi,
Отырған шоқтай жайнап қызды көрдi.
Иiлiп тал шыбықтай Жәмшид мырза,
Ол қызға қол қусырып сәлем бердi.
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—Ойпырым-ай, қыздың бәрi мұнда екен,—деп,
Аузына келген сөзiн сөйлей бердi.
Ол қыздар күлiп жатыр бұған қарап,
Ыржың-ыржың етедi алақ-алақ.
—Аһ, дүние, өткен заман бойда болса,
Қайсысын алар едiм сонда таңдап.
«Жездем» деп балдыздарым ойын-сауық,
Шаң-топыр қыздарменен салсам ойнақ.

1090

Барлық қыз жиылдыңдар мұнша нағып,
Мен тұрмын бұл iсiңе қайран қалып.
Онан да бiр-бiр байға тиiп алып,
Жатқаның жақсы емес пе рахаттанып.
Бала тапсаң тағы да ол бiр қызық,
Ол кеткенiң артыңда тұқым қылып.
Бұл топырдан, шырағым, түк өнбейдi,
Бiреуiң маған тигiн тiлiмдi алып.

Әлқисса, бұл сөзге қыздар күлiп:—Анық диуана, ойдағы
сөзiн айтты, бұл сау адам болса ханышаның алдында әдепсiз
сөз айта ма,—деп сөз шығарды. Ал сонда әлгi сұлу қыз тұрып
Жәмшидке айтты:—Әй, диуана, сiздiң айтқан тiлiңiздi алайық,
осы қыздан бiр қыз сiзге берiлген, бүгiн соның тойы болсын, ал,
ендi той бастап бiраз өлең айтып жiберiңiз,—дедi. Жәмшид:—
Мақұл, бұл тойды мен бастайын,—деп бiр сыбызғы қолына
алып айтқан өлеңi:

1100

—Ал, тойымды бастайын,
Сыбызғы сөйле сыңқылдап.
Қыздардан ұят болады,
Шықпай қалсаң қыңқылдап.
Маған бәрi қарап тұр
Қайсымызды алад деп,
Тұйғындай көзi жылтылдап.
Дәулетiндей Қоңқарша
Сырт киiнген бұларды,
Бордақы малдай былқылдап,
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1110

1120

1130

Екi емшегiн қарашы,
Төсiне кiрiп тырсылдап.
Құшақтасып бiр қызбен
Төсегiне ұйықтасам,
Балдыздарым оятса,
«Тұр» десе де тұрмасам,
Сөзiн қабыл қылмасам.
—Бұздыңдар,—деп,—ұйқымды,
Ашуланып шындасам.
Ал, таңдаймын бiрiңдi
Сөзiңдi жалған қылмасаң.
Қайсың жақсы көресiң
Қонағым деп сыйласаң.
Қайсың менi сүйесiң,
Өздерiң қалап тиесiң.
Диуана боп мал тапсам,
Қоржын дорба көтерiп,
Тайым болып жүресiң.
Осы бастан айтайын,
Жыртық көйлек киесiң.
Бақ, сарайым менде жоқ
Қамыстан соққан балаған,
Еңкейiп оған кiресiң.
Қалыңдықты таңдайын,
Келтiрiп сөздiң жүйесiн.
Ортаңдағы бәрiңмен
Жаман деп һешкiм тастамас,
Жетi күнге тосыпсың.

Жәмшидтiң бұл сөзiне қыздар күлiп, мазақтап:—Сөйлей
бер,—дедi. Сонда бiр қыз тұрып жауап еттi:—Ей, диуана,
мұның қалай, ханышаның алдында әдепсiз сөз сөйлейсiң.
Бұл қыздарды кiм деп тұрсың? Бұл қыз осы Үрiм шаһарының
патшасы Қоңқардың қызы Маһирон деген ханыша осы. Абайлап сөйле, ханыша ашуланса, мың жаныңнан бiр жаның да
қалмайды. Онан да бiлсең ханышаны мақтап айт, бiлмесең сандалмай кете бер,—дедi.
Ал сонда Жәмшид айтады:—Мен бiр жүрген диуанамын,
ақылым бүтiн емес, жыным ұстағанда бiр түрлi айтамын және
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де есiм кiрсе бiр түрлi айтамын. Ал, ендi сау күнiмде[гi] айтайын
өлеңiмдi,—деп домбыраны қолына алып сөйлей бастады.

1140

Жәмшид сонда сөйлейдi:
—Алдияр, тақсыр, ханыша,
Нәсiлдi болсаң падиша,
Айтар сөзiм тiптi көп,
Неше түрлi хадиса.
Бақытты болар әркiм-ақ,
Басына Қыдыр дарыса.
Дария арам болмайды,
Ит жабылып сарыса.
Сөйткен дария сен едiң,
Шалқып жатқан кен едiң.
Дыбысыңды есiтiп,
Бiр түрмен кеп едiм.
Ғашықтық деген қасiрет,
Айтып тұрған өлеңiм.

1150

1160

Жамандықпен ойласаң,
Ақиқат менiң өлерiм.
Мен өлгенде ойлаңыз
Қанша пайда келерiн.
Алтын айдар, жалың шаш,
Асып туған перiсiң.
Сипатың нұрдан жаралған,
Гауһар көздi зерегiм.
Өздерiңдей асылға
Сөйлеп-сөйлеп берем мен
Тiрлiктiң не iсiме керегiн.
Қаламдай қасың қиылып,
Садақтай сағақ иiлiп,
Қозы жауырын жебенiң.
Жәмшидтiң сан құбылып шықты әнi,
Саусақтап шертiп отыр домбыраны.
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—Уа, ғажап, бұл диуана емес қой,—деп,
Адасты ақылынан қыздың бәрi.
Бәрiнiң бойы балқып, қайран болып,
Болар деп қандай жанның ғашық жары.

1170

1180

—Бiр хикмет диуанада бар екен,—деп,
Маһирон да ақылменен бiлдi әндi.
Жәмшид ер тартты тағы сыбызғыны,
Бұлбұлдың тең келмейдi бұған үнi.
Мас болып қыздың бәрi құлап жатыр,
Алмадай пiсiп тұрған күздi күнгi.
Топырлап қыздың бәрi жатты сұлап,
Жәмшид те толықсиды болып сынап.
—Дүние-ай, осы менi алмайды-ау,—деп,
Кейбiр қыз терiс қарап жатыр жылап.
Iшiне ғашық оты қасiрет боп,
Маһирон де сабырлықпен отыр сынап.
«Iшiнде осы көптiң ұят болар,
Сөйлессем ақиқатын мұның сұрап».
Ғашықтық Маһиронға жаннан өттi,
Мұндайын көрмедiм деп асыл тектi.
—Тоқтат,—деп диуанаға—домбыраны,
Қыздарға: «Жатыңыз» деп әмiр еттi.
Амалсыз ханшадан қорыққанынан,
Артына қарай-қарай қыздар кеттi.
«Бұл өзi диуана емес, жан күйдiрер»,
Күңкiлдеп бет-бетiмен өсек еттi.

1190

Артында бұл қыздардың болды көзi,
Қыздардың құлағында Мәлiк сөзi.
—Ханыша бәрiмiзге жат деп айтты,
Қосылмақ диуанаға бүгiн өзi.

Әлқисса, ендiгi сөздi Маһироннан естiңiздер. Маһирон
қыздардың бәрiн өздi-өз бөлме сарайына жiберiп, өзiнiң сарайына өзi барып отырады. Мәлiкке бiр бөлмеге төсек салдырып берiп жатқызып, ал ендi өзiнiң ғашықтығы жанға батып,
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өзiмен өмiр серiк, әрқашан болса сырласып тұратын бiр Жамал
деген қызды шақырып алып, сырласып айтып отырған сөзi:
Назым Маһирон

1200

—Жамал-ай, берi келшi, замандасым,
Бiрге жасап келемiз жастық жасым.
Туғаннан анамыздан ниеттес боп,
Боп жүрсiң қашан болса ақылдасым.
Iшiп-жемей мас болып бiр нәрсеге,
Бұл күнде айналып тұр менiң басым.
Айттырмай сыр бiлетiн қатарымсың,
Бұл iстiң сiз табарсыз шын дауасын.
Бұл қайғы дәл кiмнен боп тұрғаны,
Сiзден сұрар бұл өзi емес бұйым.
Сән-салтанат сарай мен осы бақыт
Көзiме көрiнбейдi екi тиын.
Айтарға аузым бармас көңiлiм арман,
Қозғалады осылайша баста миым.
«Адассам ақыл болад» деушi ем сiздi,
Бұл iске табылады сiзден түйiн.

Әлқисса, Маһиронның бұл сөзiн естiп, Жамал қыздың айт
қан сөзi:
—Ханыша, сөзiм тыңда, жандай досым,
1210 Келмедi қалайынша көңiл хошың.
Табармын есен болсам маддұғаңды,
Бiр менен түгелденсе ол жұмысың.
Бiр сiзден аярым жоқ қолдан келсе,
Кiмдер жасып, қор болмас қайғы көрсе.
Ғашықтық, қайғы-қасiрет, ауруыменен
Адамды қор қылады бұл үш нәрсе.

1220

Ден сауда есеп емес жоқтық, байлық,
Қайғы деген ол өзi анықтарлық.
Дүниеде ғашықтың дертi жаман,
Көз көрсе, қол ұстамай қояр зар қып.
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Шақырдың сырыңды айтып өз қасыңа,
Бұл күнде ауру жоқ бiр басыңда.
Қайғы-қапа көретiн һеш жөнiң жоқ,
Бiр адам келе алмайды өз қасыңа.
Ғашықтық қасiретке кез боп қапсыз,
Сөзiңнiң қарап тұрсам тұлғасына.
Айтып өт арманыңды олай болса,
Шығарам әлiм келсе қыр басына.
Әлқисса, Маһирдың Мәлiкке ғашықтығын сипаттап, Жамал
қызға айтып отырған сөзi:
1230

1240

—Жамалжан, ақылды боп тудың дана,
Әрқашан болып жүрсiң маған пана.
Диуана болып келген қонағымыз
Өрт болып жүрегiме салды жара.
Бұл қонақ диуана емес нағыз шын-ды,
Сипаты салтанатты, сондай сынды.
«Ерден өнер құтылмас» деген сөз бар,
Бұл өзi жiгiт екен сегiз қырлы.
Бұл жерге бiр себеппен келу керек,
Ғашықтық сөз айтады тоқсан түрлi.
Жайнаған жай тасындай порымы бар,
Қақпақтай жауырынды, қандай нұрлы.
Жамал-ай, ендi аяғын өзiң жөнде,
Құшақтасып айтатын iште сырды.
Қонақты, мақұл көрсең, келгiн алып,
Сұрайын жон-жосығын жөнге салып.
Ақиқат бiздi iздеп келген болса,
Отырсақ жарасқандай рахаттанып.

1250

Жамал қыз мақұл көрiп тұрып кеттi,
Алдына Мәлiк ердiң келiп жеттi.
«Ханыша сiздi мұнда шақырад» деп,
Әлгi қыз майда сөзбен ғұзыр еттi.
Қуанып ұшып тұрды Мәлiк мырза,
Шақырған құрметiне болып ырза.
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Ханыша сарайына барғаннан соң,
Қайтадан қол алысты сонда қызға.
Маһирон алтын тақта отыр едi,
Сипаты бiр ғажайып ұқсап нұрға.

1260

Маһирон сөз сөйледi жауап берiп,
Бiрiн-бiрi көрген соң көңлi ерiп.
—Жүрiсiң диуаналық, нәсiлiң артық,
Бұл жерге қай тараптан тұрсыз келiп?
Ойдағы оқиғаңды айтып өтшi,
Мәнiсiн бастан-аяқ бiз естiлiк.

Әлқисса, Мәлiктiң Маһирон қызға бастан кешкен оқиғасын
айтқаны:
Сөйледi Мәлiк сонда ата-тегiн,
Емран шаһар қаласын, туған жерiн.
Бақ-дәулет, патшалық дәурен сүрiп,
Қоңқарға қолға түсiп келгендерiн.
—Бұл күнде тiрi зындан, сiздi көрiп,
Байланған ғашықтықтың iште шерiн.
1270

Бiр сiзге арманымды айтпай кетсем,
Онан да жақсы емес пе маған өлiм.
Өзiңе ғашықтықтан сабырым жоқ,
Оқиғам осылайша, қара көгiм.
Ғашықлық Маһиронда сондай қатты,
Бұл қыз да әсiлi нәсiлiн бәрiн айтты.
—Өз теңiм өлсем дағы арман жоқ,—деп,
Белгiлi адам екен асыл затты.
Менiң ғашығым бiр сiзден екi есе,–
Жәмшидке күлiмсiреп қолын артты.

1280

Отырды сiз-бiз десiп бұлар бiрге,
Ұқсады бау-бақшада қызыл гүлге.
Бұлттан шыққан күндей боп шұғлаланып,
Түскендей ай сәулесi айдын көлге.
Маһирон Мәлiк ердi шынашақтап,
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Отырды армансыз боп дүниеде.
Сөз қалмай айтылмаған, түрлi ләззат,
Ендi арманы деп отыр жатсақ бiрге.

1290

1300

Ақыры ойда мақсұт, бiттi арман,
Бiр минут ұйқы көрмей ұзын таңнан.
Елге қайтiп жетемiз деген оймен,
Үмiт етiп сөйледi өткен халден.
Жәмшид айтты:—Маһирон, ғашық жарым,
Сiзге айтар ойымдағы бұл арманым.
Бұл жерден қалай шығып бiз кетемiз,
Қолға түссек болмайды менiң мәнiм.
Сiздi тастап өмiрде кете алмаймын,
Жолыңда сарып етем ғазиз жаным.
Ақылдассақ жарым емес, бүтiн болмақ,
Бұл iстiң сiз айтыңыз ендi амалын.
Жанға сая жолдас, хайласы мол,
Бадырап қасымда бар бiр ғаярым.

Әлқисса, Мәлiктiң бұл сөзiн Маһирон естiп, Мәлiкке
Маһиронның айтқаны:
Маһирон Жәмшидке айтты:—Сабыр әйла,
Көредi сабырлы жан әрбiр пайда.
Бұл сапар менi алып кете алмайсыз,
Жәмшидiм, ақырын күт, түбiн ойла.
Бiр ғаяр бар Шабыраң бiздiң елде,
Қоймайды жасырынсаң да қандай сайға.
Өз басың аман-есен елге барып,
Әскер жиып, күшпенен келгiн мұнда.
1310

Елiңе жаяу жүрiп жету қиын,
Ат-тұрман, қолыңда жоқ һешбiр бұйым.
Қандайлық жоқтығының себептерiн,
Айтайын мен сiздерге барлық сырым.
Менiң әкем Қоңқардың бiр аты бар,
Сипаттап айтып болмас аның түрiн.
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Ол аттың Бадампай деп айтар атын,
Қарғып шапса барады құсқа жақын.
Айлықты алты күнде тамам етер,
Ғайыптан пайда болған дейдi затын.
1320

Ол атты темiр үйге тұрар бағып,
Iшiне жоламайды бөтен халық.
Дейтұғын Шабыраң бiр бар ғаяры,
Суытар әр аптада терiн алып.
Астына Қоңқар патша өзi мiнiп,
Келедi саяхат қып тауға барып.
Жiбергiн Бадырапды Бадампайға,
Қолынан келер болса оның хайла.
Шабыраң ғаярдың iсi өтпейтiн
Осындай бiр ғажайып етсiн хайла.

1330

1340

Қоңқардың ғаярындай анда барсын,
Сол атты суытам деп сұрап алсын.
«Жүгiртiп сахараға келемiн» деп,
Ашқын деп дарбазаға жетiп барсын.
Деп ойлап Шабыраң қақпаны ашар,
Танымай Бадырапды қара басар.
Бадампай қолға түссе, бақытты жол,
Сiздер сынды елдердiң бағын ашар.
Жәмшидiм, жолыққанша кiм бар, кiм жоқ,
Тiрi болсам мен емес қайта басар.
Қару, қайрат аса көп ап келмесең,
Қоңқардың палуандары қаның шашар.

Әлқисса, Маһирон бұл сөздi айтып болған соң және Мәлiкке
айтады:
—Ал ендi сiздiң шығатұғын себебiңiздi тағы да айтайын.
Бiздiң мына бақшамыздағы ағып жатқан судың басы шаһардың
қорғандап қойған дуалының астынан тесiп қойған, сонан келедi. Сол су өткен жерден Бадырап ғаяр амалдап темiр қазығын
алып, сiздi өткiзер,—деп Маһирон қыз сөзiн тоқтатып,
Мәлiкпен құшақтасып, қол алысып қала бередi. Жәмшид үйден
шығып Бадыраптың қасына келiп оқиғаны бiр-бiр баян еттi.
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Бұл сөздi Бадырап мақұл көрiп, су өткен жерге келiп қадаған
темiрлерiн сындырып, Мәлiктi дуалдан өткiзiп жiберiп «ал ендi
мен Бадампайға барайын» деп, ертемен Қоңқардың ат баққан
адамына барады. Шабыраңның суретiнде болып «патша жiбердi, атты суытамын» деп. Ат баққан адамнан атты алады. Ол дәл
танымай, Шабыраң ғаяр деп сенiп қала бередi. Бадырап Бадампайды мiнiп жөнеп бередi.
Бадырап ғаярдың Бадампайды мiнiп, дарбаза есiкке келгенiн толғар аттың сипаты:
Мiнiп алып Бадырап
Бадампаймен жөнелдi.
Алтыннан жабу жаптырып,
Жiбектен арқан тақтырып,
Өңi асылға бөлендi.

1350

1360

Екi құлақ тiгiлiп,
Батырлар алған найзадай,
Ақ маңдайы жалтырап.
Мың теңгелiк айнадай,
Жайдың атқан оғындай,
Қызыл-жасыл көрiнiп,
Екi көзi жайнады-ай!
Арандай ашып азуын
Iшi пысып зерiгiп,
Айдаһардай алысып,
Аспанға қарғып ойнады-ай!
Жiбек емес, қыл да емес,
Құйрық пенен жалдары.
Асқар таудың шоқысы,
Төрт түрде болып көрiнген,
Екi қол, екi сандары.
Алты құлаш азуы,
Айдаһардың жалманы.
Бес аршын деп айтыпты
Қабырғаның арасы.
Жартастай боп көрiнген
Тiсiнiң сипат қаласы.
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1370

1380
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Бiр айрық көлдей дөңгелек
Төрт аяқтың шамасы.
Заманында Бадампай
Барлық тұлпар ағасы.
Жетiп келдi Бадырап,
Бадампайды ағызып.
Қарсы алдында адамның
Басынан қарғып қағынып.
—Шапшаң аш,—деп,—қақпаны,–
Асығысып қабынып.
«Шабыраң ғаяр,—деп,—
Ат суыта барад»,—деп,
Сексен палуан сол жерде,
Дарбаза ашты жабылып.
Шығып алып бұл жерден,
Бадырап сонда жөнелдi,
Ойдағы мақсұт табылып.

Әлқисса, ендi сөздi Мәлiк пен Бадыраптан естiңiз. Бадырап
Бадампаймен Мәлiкке келiп, екеуi мiнгесiп алып жүре бердi.
Ол заманда ер тоқымды һешкiм бiлмейдi екен. Және дамбал кимейдi екен. Бiраз шүберектi лөңгi деп тартып жүре бередi екен.
Ал ендi Мәлiк пен Бадыраптың сапарынан естiңiздер:
Бадырап Жәмшид ерге келдi шауып,
Бұрынғы қойған жерден алды тауып.
Мiнгесiп Бадампайға сапар еттi,
Ғаярдан Шабыраң қатты қауiп.
1390

Бадырап ғаярлықта хайласы бар,
Сол заман бұршақпенен жауғызды қар.
Ол қамал орнатыпты көп тосқауыл,
Аспанға жалын шығып төнген мұнар.
Қанша күн жайдақ атпен сапар етiп,
Құйрығы ойылды, қанша шыдар.
Күнi-түнi дамыл таппай келе жатса,
Қарасын бiр жалғыз үй көрдi бұлар.
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1400

Сол үйге көрiнген соң бұлар келдi,
Бiр кемпiр көн илеген мұны көрдi.
Жәмшидтiң өз ойына ақыл түсiп,
Кемпiрдiң сонда көнiн сұрайды ендi:
—Анажан, мен сұрадым көнiңдi бер,
Келгенiм сапар тартып қаншалық жер.
Бұл жерде өте маған керек болды,
Балаңның осылайша өнерiн көр.
Кемпiр де сөзiн жықпай бере салды,
Бұл көндi атқа салып жасады ер.

1410

Ол көндi алып барып атқа салды,
Үстiне Мәлiк батыр мiнiп алды.
«Адамға жайлы нәрсе болады-ау» деп,
Шошайтып алды-артын һәм шығарды.
Ағаштан ер iстедi Жәмшид батыр
Ақыры мирас болып кейiн қалды.
Биабан ен далада тынбай жүрiп,
Елiне сау-саламат бұлар барды.
Қайтадан патшалыққа отырған соң,
Қоңқарға аттанбаққа хабар салды.

Әлқисса, ендiгi сөздi Жәмшид патшаның әскер жиып,
Қоңқарға баруынан естiңiздер. Мәлiк түрлi өнерпаздарын
жиып, барлық әскерге ағаштан ер жасатып бердi. Және де абыройсыз болмасын деп бұтына ыштан кигiзiп, түрлi палуан,
түрлi айлакер, ғаяр, сиқыршыларын алып 12 мың әскерiмен
Үрiм шаһарына жөнеп бердi. Және де мұндағы өз орнындағы
уәзiрiне: «Бiзден хабарсыз болмаңыз, артымыздан әскер жүр
гiзiп тұрыңыз»,—деп тапсырады. Және әйелi Мейрамханды
алып кетедi. Ғаярдың бастығы Бадыраң Ғазиз, оның баласы Бадырап барлығы Үрiм шаһарына рауан болды.

1420

Үрiмге Жәмшид патша кеттi жүрiп,
Айбатты салтанатын құп бiлдiрiп.
Сазнағма, неше түрлi тамашамен,
Сондайлық парасатпен ойнап-күлiп.
Тау-таста хайуандар кеттi қашып,
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Сарынды келе жатқан бұлар бiлiп.
Мiнгенi тұлпар менен өңкей тобышақ,
Қырменен саз жерлердiң шаңы шығып.
Палуандар тоқсан қабат сауыт киiп,
Бiр тауды қалқан қылып мойынға iлiп.
Сегiз жүз батпан келер шоқпарлары,
Аяғы сүйретiлiп пiлге мiнiп.
Әлқисса, Жәмшид бұл түрлi парасатпен келе берсiн. Ендiгi
сөздi Үрiм шаһарындағы Қоңқардан естiңiз. Мәлiк кеткен соң,
зынданнан хабар алады. Зындан қарауылдары барлық киiмiнен айрылып, және дағы Мәлiктен тағы айрылып, Қоңқарға
мағлұм еттi. Қоңқар Шабыраң ғаярын шақырып, оқиғаны баян
еттi. Сол мезгiлде Бадампай атты бағатын атшы Қоңқарға арыз
болады.
—Тақсыр, тұлпарыңды Шабыраң ғаярыңыз мiнiп кетiп едi.
Екi күн болды жоқ, ғаярыңыз мұнда тұр, тұлпар жоқ. Шабыраң
ғаяр айтады:—Мен атты мiнгенiм жоқ,—дейдi.
Сол уақытта Шабыраң кiтап ашып «басқа ғаяр келген болмасын» деп қарады, көрдi. Бадырап келген, Жәмшид алған атқа
мiнгесiп Емран шаһарына кеткен. Қауiптi, баруға жол жоқ.
Уақытын берiп және де қайта балдамаға қарайды. «Жәмшид
мұнда келе ме, келмей ме?» деп қарады. «Жәмшид келе жатыр 12 мың әскерiмен» деп оқиғаны бiр-бiр баян еттi. Ал ендi
Қоңқар қаһарланып, жан-жаққа хабар етiп, әскер қамын етедi.
Үрiм патшасы Қоңқардың дайындығы:
1430

1440

Қоңқардың бұл сөздi естiп, кеттi сұры,
Сыртына киiмiнiң шықты түгi.
Қараған хүкiмiне қанша халық,
Бар екен бiр басында тоқсан елi.
Әр баласы әр жерге патша болған,
Алам деп ойламаған һешкiм мұны.
«Тез заман әскер алып келсiн мұнда»,
Шапқызды шабарларын күндiз-түнi.
Шабарлар күндiз түнi кеттi жүрiп,
Құйындай Қоңқар шаһқа түстi бүлiк.
Мәлiк кеп менi алады, ойында жоқ,
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Бадампай тұлпарына iшi күйiп.
Үрiмдi қалың әскер кеттi қаптап,
Бәрiне жасауылдан хабар тиiп.
Есептеп айтып болмас һешбiр мұны,
Болмайды бiреудi бiреу бiлiп.
Күнбатыс, күншығыс та келiп жатыр,
Астында керiгi өңшең батыр.
Бес жүз батпан қолында шоқпары бар,
Дұшпанға саламыз деп заманақыр.
1450

Үрiмнiң атырабына тұрды барып,
Жасыл ала тулары желбiр қағып.
Әскердiң айналасы оттан қорған,
Сиқырмен Шабыраң тұрған бағып.
Күңiренсе палуандар қаһарланып,
Қорқады су түбiнде жатқан балық.
Жамағат, жалықпастан тыңдаңыздар,
Мәлiктен сөз сөйлейiн сыр шығарып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мәлiктен естiңiздер. Жәмшид қанша
күн жол жүрiп, ауыр әскерiмен Үрiмнiң шаһарына жақындап,
бiр өзен бойына түсiп, қос тiгiп қонып жатады. Сол заманда
Бадырап ғаярдың әкесi Бадыраң Ғазизды шақырып алып:—
Менiң ғашық жарым Маһиронды сағындым және уағдам бар едi
Үрiм шаһарына келген күнi ғаярды жiберiп алдырамын деген,
сол сiздiң қолдан келедi. Мен хат жазып, мөр басып берейiн, сiз
барып алып келiңiз,—деп жұмсаған соң, Бадыраң Ғазиз мақұл
болып жүрiп кеттi. Бадыраң Ғазиздiң Маһирон қызға баруынан
сөз:
Бадыраң Жәмшид ердiң тiлiн алды,
Бадырап әскер қорып мұнда қалды.
1460 Бiр құстың сипатындай өзi болып,
Үрiмдi ұшып жүрiп шыр айналды.
Iшiнде бау-бақшаның алтын сарай,
Есiгiнiң алдына қона қалды.
«Бұл үйде қандай адам бар екен» деп,
Аз тоқтап, құлақ қойып тыңдай қалды.
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1480

1490

1500

Отырды тоты құс боп жүз құбылып,
Сол үйде қыздар жүрген ойын қылып.
Ән салды бiр азырақ неше әлден,
Дауысын естiп қыздарға түстi бүлiк.
«Уа, ғажап қайдан шықты бұл дауыс» деп,
Далаға шықты бәрi түгел жүгiрiп.
Адасқан соқыр құс деп ойласын деп,
Отырған екi көзiн мықтап жұмып.
Далаға шығып қыздар көре қалды,
Қонып тұрған бұл құсты ұстап алды.
Сұлулық сипатына қайран қалып,
Алдына Маһиронның алып барды.
Жұмылған екi көзiн көргеннен соң,
Отыр деп соқырлықтан сөз шығарды.
Құс болып ғаяр отыр көзiн жұмып,
Басқа қыз өз жайына кеттi жүрiп.
Бұл құста бiр оқиға бар шығар деп,
Маһирон көз айырмас фаһим қылып.
Сол заман жатар уақыт болғаннан соң,
Хан қызы бөлмесiне жатты кiрiп.
«Таң атқан соң дәрiгер шақырам»,—деп,
Қойыпты өз қасына отырғызып.
Басқа қыз соныменен жатып қалды,
Соқыр құс сонда тұрып сөз шығарды.
Жәмшидтiң жазған хатын бергеннен соң,
Маһирон оқып көрiп, бек шаттанды.
Ғашыққа қосылатын уақыт екен деп,
Сипатты киiм киiп даярланды.
Хикмет дорбасына салып алып,
Жәмшидке аз заманда алып барды.
Қуанды жолдасына Мәлiк жана,
Маһирон жайлы мiнез сондай бала.
Көрiсiп, құшақтасып Мейрамханмен,
—Саламат, жақсымы[сы]з,—дедi,—апа.
Шаттықпен бұлар мұнда жата берсiн,
Қыздардан сөз сөйлейiк ендi жана.
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Әлқисса, ендiгi сөздi Маһиронның артында қалған көп қыз
дан естiңiздер:
Таң атты сол заманда мағлұмланып,
Күн шықты раушан болып етiп жарық.
—Ханша ендi қашан тұрады,—деп,
Телмiрiп қыздар отыр есiк бағып.
Һеш хабар түске дейiн болмаған соң,
Барлығы шуылдады айғай салып.
—Бiр бәле осы қызға болған-дүр,—деп,
Есiктi бұзды сонда балтаны алып.
1510 Қыз тұрмақ, ұстап алған соқыр құс жоқ,
Тұрады алтын сарай ессiз қалып.
Шуылдап қыздар байғұс ойбай салды,
Ашылмас бiр бәлеге бұлар қалды.
Соқыр құсты ұстаған қыз байғұстың
Жабылып жүндей түтiп басын жарды.
—Бәрiмiзге кесiрi тиер болды,
Өлтiр,—дейдi бiреуi,—сорлы қарды.
—Соқыр құс не жеп қойды, не ап кеттi,
Жаласы қылғанмен бiзде қалды.
1520 Не болса да өлетiн болдық қой,—деп,
Патшаға баяндады барлық халдi.
Әлқисса, қыздар бастан-аяқ оқиғасын Қоңқар патшаға айтып болған соң, Қоңқар ашуланып, Шабыраң ғаярына балдама аштырды. Қарады, көрдi. «Мәлiктiң ғаяры алып кетiп
тұр. Маһирон Жәмшидтiң шатырында ойнап-күлiп, шарап
iшiп отыр» деп жауап бердi. Қоңқардың сабыр-тағаты қалмай
«майдан жерге шық» деп барлық әскерiн сап түзiп тұрғанынан
естiңiздер:
Қоңқардың ашуланды қаны қайнап,
Құтырған жолбарыстай көзi жайнап.
«Жәмшидтi бiр сағатта жоқ қылғын»,—деп,
Әскерiн топ-тобымен шықты айдап.
Босатты палуандарын сол заманда
Бұрында шынжырменен қойған байлап.
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Базбiр палуан мiнедi айдаһарға,
Жыланды қылыш етiп қару сайлап.
1530

1540

Келедi базбiреуi пiлге мiнiп,
Аяғы пiл үстiнен сүйретiлiп.
Сегiз жүз батпан қолында күрзiсi бар,
Тасты ұрса кетедi екен көмiр қылып.
Солайша майдан жерге тұрды барып,
Есепсiз жиылды сонша халық.
Қоңқардың осындайлық айбатына
Қарады Жәмшид ер де көзiн салып.
Бұлар да соғысқа әзiрленiп,
Бетпе-бет бола қалды бұл да барып.
Көптiгi дұшпанының ойға келмес,
Шошынып, сескенбейдi жалғыз ғарiп.

Әлқисса, ендi сөз Қоңқармен Жәмшидтiң соғысқа шығып,
соғысуға жекпе-жек палуан шығарғанынан естiңiздер:

1550

Сап түзеп екi әскер қарсыласып,
Кетiптi жер-жаһанды тозаң басып.
«Ел көрер есендiкпен заман жоқ» деп,
Қоштасты қорқақтары қол ұстасып.
Қоңқардың әскерiнен шыға шапты,
Бiр батыр керiгiне қамшы басып.
—Жекеге шығатұғын адам болса,
Өлтiрем,—деп айтады,—қанын шашып.
Жәмшидтiң Малақ деген бiр батыры
Сол заман жетiп барды асып-сасып.
Қоңқардың палуанының аты Жадыр,
Шоқпарын қолына алды абыр-сабыр.
Салысты Малақпенен кезек-кезек,
Көрмедi бiр-бiрiне өлiм, жәбiр.
Күрзiнi Малақ батыр қолына алды,
Қабағат сабырсыз боп ашуланды.
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Ақырып, айбаттанып сiлтегенде,
Жадырдың сол күйiнде басын алды.
1560

1570

1580

Майданда Малақ тұрды сес көрсетiп,
Қарады жанның бәрi тамаша етiп.
Қоңқардың әскерiнен Сайыл деген
Бiр батыр бұлттай қайнап келдi жетiп.
—Атақты, даңқы шыққан менмiн Сайыл,
Ой, Малақ, қалды,—дедi,—қазаң жетiп.
Өлтiрдiң Жадыр деген жолдасымды,
Байқаусыз бұрын ұрып қатыл етiп.
Малақ айтты:—Жарамас бекер мақтан,
Мен де бiр ақ тұйғынмын қанат қаққан.
Жақсы көрсең Жадырдың артынан бар,
Лазым емес, жан досың жалғыз жатқан.
Iстей бер, қолдан келер iсiң болса,
Қаруың толып жатыр қанша батпан.
Осымен қарсыласты бұлар жана,
Батырлық айбатына жоқ-ты шама.
Сайыл ер ұрғанында ашуланып,
Қалқаны Малақ ердiң болды пара.
Ажалсыз болған соң аман қалып,
Тәнiне қанша жерден түстi жара.
Ендi кезек Малаққа келгеннен соң,
Шоқпарын көтердi сонда жаңа.
Шоқпармен қанша батпан қалды салып,
Жығылды Сайыл батыр естен танып.
Бұл Сайылдың өлгенiн көргеннен соң,
Қоңқардың әскерлерi қайғыланып.
Сол заман барлық әскер кеттi қаптап,
Күрзi, шоқпар барлығын қолына алып.
Жәмшид те әскерiне бұйрық етiп,
Қосылды қан майданға бәрi барып.

1590

Болмады бiреуiн бiреу бiлiп,
Соғысып барлығына түстi бүлiк.
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Күркiреп күндей болып, от жарқылдап,
Аяспай бiрiн-бiрi жатыр ұрып.
Өлгендер төбе-төбе болып қалды,
Керiгi батырлардың қанға жүзiп.
Оғындай жай тасының зырқырайды,
Қалқаны басындағы кетсе сынып.

1600

Қабағат бiр осындай соғыс қылды,
Болмайды ажыратып күн мен түндi.
Қарайып жер-жаһанды тұман басып,
Һеш соғыс болған емес осы сынды.
Таулардан тас домалап, зiлзала боп,
Сай-сайдан су орнына қандар жүрдi.
«Дүние тамам болад» деп ойлады,
Барлығы тiрлiгiнен күдер үздi.
Бұл соғыс батырларға болды бiр сын,
Тынбастан соғысыпты он екi күн.
Кiм жеңдi, кiм жеңiлдi бiлiп болмас,
Ешқандай бере алмайды бұған бiр шын.

1610

Қабағат екi әскер көрдi жәбiр,
Алмайды күндiз-түнi тiптен дамыл.
Болғанда он үш күннiң шамасында,
Барабан «тоқтасын» деп қақты дабыл.
Дабылды естiген соң қайтты бәрi,
Көрiптi қиындықпен оқиғаны.
Жалаңдап қойға шапқан аш қасқырдай,
Қызарып екi көзi батырлары.

1620

Жәмшидтiң әскерi де түстi барып,
Бар-жоғын есептедi қағаз алып.
Өлiптi бiр мың әскер бұл соғыста,
Қалыпты қанша адамы жараланып.
Қоңқар да өз әскерiн санап көрiп,
Әр топтан батырлары қисап берiп.
Соғыстың сол күндегi қаттысынан,
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Майданда бес мың адам кеткен өлiп.
Бұл iске Қоңқар сонда күйiп-жанып,
Жылады шашын жұлып қайғыланып.
—Бiр соғыста өлгенi мұнша адам,
Жәмшидтi ала алмаймыз,—дедi,—жеңiп.
Әлқисса, Қоңқар патша қайғыланып, Жәмшидке кiсi жiбердi. «Он күнге әскер дамыл алсын, мен бас-аяғымды жинап
алайын» деп. Мәлiк те бұл сөздi қабыл көрiп, жата бердi. Ендi
сөздi баяғы Жәмшидке әйелiн ұтқызған Кәрiм саудагерден
естiңiздер:
Назым Кәрiм
1630

Кәрiмнiң өткен iсi көпке анық,
Тыңдаңыз, жалықпастан қанша халық.
Мейрамхан әйелiнен айрылған соң,
Жүрiптi қапалықпен қайғыланып.
Қоңқарға арыз болып, ғаярланып,
Зынданға Мәлiк ердi қойған салып.
Зынданнан Жәмшид шығып кеткеннен соң,
Дүниенi кезiп жүрдi шыр айналып.

1640

1650

Iздедi палуан мен айлакердi,
Тынбастан қыдырыпты талай жердi.
Зәңгi деген халықтың бiр батыры
Тауыпты Фарқағад деген ердi.
Қанша күн сапар еткен ашып-арып,
Жәмшидтен бере ме деп кегiмдi алып.
Бiр тауда мекен етiп жүредi екен,
Қарады тау iшiнен көзiн салып.
Тау үстiнде таудай боп бiреу жатыр,
Әйтеуiр қимылдайды демiн алып.
Бiр таудың күңгейiнде топ қарағай,
Қоқаң-қоқаң етедi желбiр қағып.
Мұрты екен топ қарағай қимылдаған,
Бұл Кәрiм өзi барып көргенi анық.
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Ел-жұрт болған емес, мұнда қала,
Өмiрде көрген емес қатын-бала.
Қырық күн ұйқы көрмей жүредi екен,
Бiр жатса он бес күнде тұрар жаңа.

1660

Жатыпты бiр жартасты жастық етiп,
Аяғы екiншi тау тұрған жетiп.
Секiлдi екi көзi екi дария,
Көрiнер Нiл дариядай жарқ-жұрқ етiп.
Бiр таудың шоқысындай мұрыны бар,
Танауын аңғарлы сайдай етiп.
Жартастай көрiнедi шыққан тiсi,
Көрiнер көмейiнен барлық iшi.
Аю, қабылан үстiнде ойнақ сап жүр,
Бит шыққандай көрiнбес, жоқ жұмысы.

1670

Отырды барып көрiп Кәрiм пақыр,
Оянып ұйқысынан әлгi батыр.
Шыдамай айбатына қорыққанынан,
Бiр жерге жасырынды Кәрiм ақыр.
Ол батыр түрегелiп түшкiрiндi,
Мұрнынан елiк қарғып кетiп жатыр.
Жартас деп елiк кiрген мұрынына,
Жусаған рахаттанып болымына.
Отырды қайран болып Кәрiм сонда,
Таң қалып бұл зәңгiнiң қылығына.

Әлқисса, Кәрiм саудагер Фарқағадты көрiп зәресi ұшып,
барайын десе жанынан қорқып, бармайын десе қайғысы жанына батып ойлады: «Ақыры өлген адаммын ғой, тiрi адам
болсам жұрт iшiнде жүрмес пе едiм»,—деп, қолын қусырып,
Фарқағадқа барады. Фарқағад мұны көрiп ала көзiмен қарап:
—Сен не, жердiң құртымысың?—деп сөйлегенде, Фарқа
ғадтың аузынан шыққан леппен жүндей ұшып, бiр әрi, бiр берi
қалқып тұра алмайды. Фарқағад Кәрiмнiң қорыққанын бiлiп:
—Ей, бейшара, қорықпа, сен маған дұшпандық ететiн
адам емессiң ғой, бiр себеппен келген боларсың,—деп қасына
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отырғызып қояды. Кәрiм шошаңдап отыра алмаған соң,
Фарқағад өзiнiң бiр мұртынан ұстатып қойып:—Ал, ендi ойда
ғы арманыңды айт,—дейдi.
Сонда Кәрiмнiң айтқан сөзi Фарқағадқа:
Кәрiм сонда жылады,
Көзiнiң жасы мөлтiлдеп.
Бiр мұртынан ұстап ап,
Бурадайын селкiлдеп,
1680 Аяғына бас қойып
Өгiздейiн өңкiлдеп,
Айтатын осы арызын,
Аузы келмей кеңкiлдеп.
Фарқағад дем алса,
Үкi құсап жылпылдап.
—Фарқағад батырым,
Тыңдағын менiң зарымды.
Бiр дұшпанға кез болып,
Кетiрдi менiң сәнiмдi.
1690 Емран деген шаһарда
Жәмшид деген ер шығып,
Талап алды малымды.
Жаһанның қызыл гүлi едi,
Тартып алды жылатып
Мейрамхан деген жарымды.
Қоңқар деген патшаға
Келiп арыз болып ем,
Бiр ғаярын жiберiп,
Зынданға Мәлiк салынды.
1700

Онан шығып босанып
Көп әскерiн жиып кеп,
Қоңқармен жатыр соғысып,
Онан арман қағынып.
Елден қуат кеткен соң,
Басына қайғы жеткен соң,
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Сiздiң естiп дабысты,
«Барып кел,—деп,—батырға»
Қоңқар маған жалынды.

1710

Ол Қоңқардың бар едi,
Маһирон деген бiр қызы,
Жағадағы құндызы.
Шын сипаттап айтайын,
Шолпанның туған жұлдызы.
Сол қызын сiзге бередi,
Сiздi жақсы көредi.
Балдыздарың қолпаштап,
Артыңнан сiздiң ередi.

1720

Тауда жалғыз жүргенше,
Сол қызды өзiң алсаңшы.
Қолыңнан бәрi келедi,
Бақ-сарайда, батырым,
Ханышаны құшақтап,
Қызықпенен өткiзгiн
Дүние деген неменi.

Әлқисса, Кәрiмнiң бұл сөзiн Фарқағад естiп қуанып түре
гелдi.
—Сен маған дос адам екенсiң, екi арманым бар едi: бiрiншi арманым, соғысар жау таппай жүр едiм. Екiншi арманым,
өзiме лайық бiр сұлу қыз таппай жүр едiм. Ал ендi Қоңқарға
барайын, дұшпанын табанына салайын, сенiң әйелiңдi алып берейiн, көзiңнiң жасын көрейiн. Өзiм Маһиронды алып ойнапкүлейiн,—деп, Үрiм шаһарына жөнеле бердi.
Фарқағадтың Үрiмге келiсi
Келедi Фарқағад маң-маң басып,
Сыртынан Маһиронға болып ғашық.
«Жарақсыз жауға барма» деген бар деп,
Шоқпарын үш мың батпан белiне асып.
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1730

1740

Секiрдi ашуланып таудан-тауға,
Белсенiп Фарқағад шықты жауға.
Кәрiмдi иығына мiнгiзiптi,
Сияқты баққа қонған қара қарға.
Үрiмге бiр күндерi келдi жетiп,
Ешқандай тоқтамайды сабыр етiп.
—Қақпаны қайдан iздеп жүремiн,—деп,
Дуалдан жүре бердi аттап өтiп.
Тау сипат палуанды көргеннен соң,
Қорықты барлық жұрты есi кетiп.
Андан соң Кәрiм өзi жүрiп кеттi,
—Бұл жерде тұрыңыз,—деп,—дамыл етiп.

Әлқисса, Кәрiм саудагер Фарқағадты шаһар iшiне қойып,
өзi Қоңқар патшаға барып бастан-аяқ Фарқағадтың жайын
сөйлеп:
—Тақсыр, сiздiң бақытыңызға лайық батыр екен. Жәмшидтi
қалай да болса жеңiп бередi, бiрақ оған бiр уағдам бар едi.
Қоңқар патша қызы Маһиронды беремiн деп айтып едiм, бұл
Фарқағадқа Маһиронды көрсетiп қойсақ, сiздiң айтқаныңызды
iстейдi,—деп сөзiн тоқтатты. Қоңқар қатты қуанып айтады:—Бiрақ бiздiң қолымызда Маһирон жоқ, Жәмшидтiң
қолында. Оны қайтiп алардың амалын Шабыраң ғаяр бiлер,—
деп, Шабыраң ғаярға бармақ болып уағда бередi. Сонан кейiн
Фарқағадқа барып жүз көрiсiп, барлығы құрметтеп, сарайға
сыйып отыра алмайтын болған соң, бақтың iшiне кiлем, көрпе
салып отырады.
—Батыр, Маһирон ғашық жарыңызды жарым түнде әкеп
беремiз,—деп қояды. Фарқағад мұртын сылап, қызбен ойнамақ
болып таранып отыра бередi.
Әлқисса, ендiгi сөздi Шабыраң ғаярдан естiңiздер.
Маһиронды Фарқағадқа әкеп бермек болып, оның түн iшiнде
Мәлiктiң әскерiне барғаны:
Жәмшидке Шабыраң кеттi жүрiп,
Қандайлық алсам дейдi амал құрып.
Бадырап оттан қорған жасап қойып,
Әскердi жүрiп едi күзет қылып.

қисса жәмшид

Ешқандай хайла етiп болар емес,
Қайран боп қарап тұрды дымы құрып.

1750

Жалыны бұл оттардың көкке жеттi,
Бiр хайла Шабыраң сонда еттi.
Үстiне темiр сауыт киiп алып,
Қақ жарып қалың оттан өтiп кеттi.
Жәмшидтiң барды жүрiп шатырына,
Кез болған қалың ұйқы ғапылына.
Маһирон жалғыз өзi ұйықтап жатыр,
Ер Жәмшид Мейрамхандай жақынында.
Мұрнына Маһиронның дәрi салды,
Мас қылып қапшығына салып алды.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз қаталасып,
Ғаярдың келгендiгiн бiлмей қалды.

1760

Көрiнбей Шабыраң кеттi шығып,
Өзiнiң шаһарына барды жүрiп.
Маһирон қай заманда келедi деп,
Отырған Фарқағад құлақ түрiп.
Бұл ғаяр Маһиронды жасандырып,
Алдына ол палуанның келдi кiрiп.
Ақ жүзiн ғашық жардың көргеннен соң,
Таранды Фарқағад мұртынан күлiп.

1770

Маһирон мұны көрiп болды қайран,
«Бұл жерге келдiм,—дейдi,—әлдеқайдан,
Бұл өзi менен үмiт етiп отыр,
Адам да емес, жын да емес, хайуан».
Жылаған тыңдар емес қыздың сөзiн,
Бұл зәңгi айырмайды екi көзiн.
Ал ендi Маһиронға жақындасып,
Ағаштың сипатындай созды қолын.
Маһирон қорыққанынан қарғып кеттi,
Бұл қандай қасiрет деп зарлық еттi.
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Ойнауға бұл қызбенен жөнi келмес,
Зәңгiнiң зорлық iске көңiлi кеттi.

1780

1790

Бұл қыздың қол-аяғын қойды байлап,
Етуге қашуға шарт, бiр iс ойлап.
Арада үлкен-кiшi сондай парық,
Жұтып қойса кеткендей күлiп-ойнап.
Қыз жатыр қасiрет ұрып боздап, қақсап,
Қанды жас екi көзден ағып екi жақтап.
Қызығып Маһиронға Фарқағад отыр,
Мысықтай тышқан қуған арсалақтап.
Бурадай бұрқыратып көбiк шашып,
Болдырған өгiздей боп тiл салақтап.
Әр iстiң лайығын ойламаған,
Зәңгi де болады екен мұндай ақымақ.
Маһирон ұшырады мұндай халге,
Жамағат, жалықпастан жақсы тыңда.
Азырақ бiр мәселе сөз айтайын,
Жәмшид те қалып едi бейғам анда.
Оянып ұйқысынан падишаһың,
Көңiлi ауып Маһиронға барған анда.

1800

1810

Қарайды Маһирон жоқ, кеткен алып,
Шақырды ғаярларын ашуланып.
—Бұл жерге Шабыраң келген болар,
Жүрсiңдер сен екеуiң не[нi] бағып?
—Қаталық бiзден болды бұл сапар,—деп,
Қалыпты Бадыраң Ғазиз қатты ұялып.
«Жер жүзiнде бар болса табармын»,—деп,
Сол жерде қасам етiп сөз шығарып.
Бадыраң Ғазиз кеттi қаһарланып,
Кiшкентай жылан сипат бола қалып.
Сиқырлық хайлалары сондай күштi,
Қоңқардың шаһарына түстi барып.
Маһирон ғашық жармен ойнамақ боп,
Жүр едi Фарқағад азаптанып.

қисса жәмшид

153

Алмайды һешкiм тартып қызды мұнан,
Ол зәңгi бұйырмастан үмiт қылған,
Ол ғаяр Маһиронның тақымынан,
Айдаһар шыға келдi зәрлi жылан.

1820

Ысқырды айдаһар боп аузын ашып,
Ол зәңгi қорыққанынан кеттi қашып.
Ғаярлық қалтасына салып алып,
Жөнелдi Бадыраң да қайта басып.
«Маһирон ғашық жарым, не болды?» деп,
Отырған Мәлiк ер де қатты жасып.
Сол заман Бадыраң Ғазиз алып келдi,
Мәлiк ер Маһиронын есен көрдi.
«Шашыңыз жатқан адам шашындай» деп,
Жәмшидтiң өз ойына тарлық келдi.
—Палуанмен Фарқағад қосылдың ба,
Сырыңды жасырма,—деп сұрайды ендi.
Маһирон Жәмшидке айтты сөздiң басын,
Зәңгiнiң зорлық қылған оқиғасын.

1830

1840

—Байлады қол-аяғым, амалым жоқ,
Солайша тарқатылды баста шашым.
Һеш зәбiр онан басқа көргенiм жоқ,
Иә, Жәмшид, ренжiме, асыл затым.
Ақиқат арамдық iс еткен болсам,
Өтедi қорлықпенен жастық жасым.
Отырды Жәмшид сонда қайғыланып:
—Шашыңнан айыбың тұр мағлұмланып,
Байласа қол-аяқты ықтиярсыз,
Қалайша аман қойды сенi нағып?!
Сұраймын ақиқатын ғаярлардан
Өзiңдi сол зәңгiден келген алып.

Әлқисса, ендi сөздi Маһирон сынды ғашық жарынан
айрылған Фарқағад батырдан естiңiздер. Фарқағад айдаһардан
қорқып қашып кетiп едi ғой.
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Бiр мезгiлде қайтып келiп қараса, айдаһар да, қыз да жоқ.
Ашуланып, ақырып шаһарды басына көтерiп, түн iшiнде жұрт
бүлiнiп, ақырған даусынан үйлер құлап, буаз қатын бала тастап,
жұрт қырғынға ұшырап қалды. Сол мезгiлде Шабыраң ғаяр
келiп Фарқағадтан себебiн сұрады. Фарқағад айтады:
—Менi алдап қыз берiп, оны қайтып алып кетiп, менi
мазақтайсыңдар. Оныңа көнбеймiн. Ғашық жарымды тауып
бер, бiр күн де болса көзiм үйренiп қалып едi,—дейдi,—иә, болмаса бұл шаһарды бiр күнде жоқ қылатын шамам бар.
Бұл сөзге Шабыраң жауап берiп:—Батыр, олай емес, ол қызға
ғашық жалғыз сiз емес. Жәмшид деген бiздiң бiр дұшпанымыз
бар. Сол қыз үшiн елiмiзбен соғысып жатыр. Сол Мәлiктiң
ғаяры алып кеткен шығар. Бiздi қинама, өзiңнен көрмесең, бiзден көрме. Қойныңдағы жарыңнан айрылып қалғаның қалай?
Қыз керек болса, Жәмшидпен соғысып тартып ал,—дейдi. Бұл
сөзге Фарқағад ашуланып, ертемен майдан жерге барып:
—Мәлiк,
жекеге
палуандарыңды
шығар,
болмаса
қатынымды бер,—деп сөз шығарды.
Әлқисса, ендiгi сөздi Фарқағадтың соғысқа шыққанынан
естiңiздер:
Ал ендi Фарқағад ашуланып,
Шенiне болар емес адам барып.
Шаштары тiкiрейiп терек сипат,
Барыпты майдан жерге айғай салып.
Тау мен тас зiлзала боп, тас домалап,
Ес қалмады естiген барлық халық.
Жәмшидтiң әскерiнде сұр қалмады,
Бiр сойқан болатыны тiптi анық.

1850

—Жiбер,—деп,—палуаныңды,—айғай салды,
Қорқытты айбатымен сонша жанды.
Жәмшидтен Малақ батыр барып едi,
Сол заман ұрмай-соқпай байлап алды.
Батырлар кезекпенен жатыр барып,
Барғанын Фарқағад жатыр байлап алып.
Сол күнi тоқсан палуан қолға түсiп,
Қайтысты барабанын бұлар қағып.

қисса жәмшид

1860

Жәмшидтiң бар әскерiн қайғы басты,
Қоштасып түнiменен құшақтасты.
Елге тiрi барғаннан сәлем айтып,
Ағайын, қатын-бала, бауырласты.
Таң атып майдан жерге тағы келдi,
Қорқытты Фарқағад барлық елдi.
«Зәңгiменен соғысып қалайын»,—деп,
Бадыраң Ғазиз ғаяр жетiп келдi.

1870

Сөз айтты бұл ғаярға:—Жүрсiң нағып?
Ғаяр айтты:—Соғысам сенiмен анық,
Жәмшидтiң палуандары бiткеннен соң,
Ендiгi күн не болар саған қалып.
—Ажалына асыққан, жердiң құрты,
Қазықтай жiберейiн жерге қағып.
Бiрiншi бұл зәңгiге кезек жеттi,
Шоқпарын дәл төбеден перiп кеттi.
Сынаптай толқып тұрған ғаяр сұмырай,
Бұтының арасынан өтiп кеттi.
Айтады Фарқағад сонда күлiп:
—Әй, сорлы, кеттiң,—дедi,—жерге кiрiп,
Шоқпарын көтерiптi көрмек үшiн,
Ғаярды қарап жатыр зәңгi үңiлiп.

1880

Ғаяр тұр арт жағында мұны бағып,
Зәңгi жүр жер сығалап азаптанып.
Көтiнен көрiнiп тұр iшi-қарны,
Тартыпты Бадыраң Ғазиз қармақ салып.
Iлiндi iшегiне қармақ барып,
Iшiнен қармақ барып iлiнген соң,
Қос қолдап ғаяр тартты бiлек салып.
Жөнелдi Фарқағад айғай салып,
Ғаярды дөңгелетiп сүйреп кеттi
Асаудай арқан тартқан қарғып-қарғып.
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1890

1900

Артына Фарқағад қарамады,
Ғаярмен жөндеп соғыс сала алмады.
Шығыпты жетi кездей көтен iшек,
Сарылдап тау суындай қанағаны.
Жапты Бадыраң Ғазиз бiр шұңқырға,
Қармағын қайта тауып ала алмады.
Жеткiзбей Фарқағад кеттi қашып,
Болат темiр қадалған удай ашып.
—Бәленi iшiмдегi алыңдар,—деп,
Шақырды өз ғаярын асып-сасып.
Төрт-бес жуан қарағай кестiрiп ап,
Құйрыққа отырыпты мықтап басып.
Отырды он күн тұрмай, құсша қонып,
Қоңқар да бағып жатыр малын сойып.
—Жәмшидтi бiр сағатта тындырам,—деп,
Осыдан жазылсам,—деп,—тәуiр болып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Фарқағадтан естiңiздер. Фарқағад жарасынан жазылып iшi қайнап, көзi жайнап, ғаярдың қорлығы
өтiп, Маһирон ғашығы кетiп, бiр күндерде майдан жерге шығып
соғысқанынан естiңiздер:
Назым Фарқағад

1910

Шығыпты Фарқағад ашуланып,
Қызарып екi көзi оттай жанып.
Шоқпарын үш мың батпан иыққа асып,
Шыдай ма бұған қарсы адам барып.
Мәлiктен бiр палуан шыға алмады,
Барлығы төмен қарап естен танып.
«Бұл сапар қатерлi жол болды ғой»,—деп,
Мәлiк те кейiн тұрды қатты налып.
Күркiреп тұрып алды әлгi батыр,
Салады барған жанға заманақыр.
—Келмесең өзiм барып қырайын,—деп,
Әскерге ендi аяңдап келе жатыр.
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1920
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Әскерге жетiп келдi бұлттай қайнап,
Аждаһа сипатында көзi жайнап.
Аш қасқыр араласты қалың қойға,
Шулатып қырып жатыр салып ойнақ.
Өрiске жаятұғын мал сипатты,
Қалдырмай бәрi әскердi кеттi айдап.
Қоңқарды алам деген Жәмшид мырза
Тұтқынға түстi сол күнi көзi жайнап.
Қырғыннан қалғандары түстi қолға,
Кез болды қалың әскер мұндай сорға.
Жәмшидтен ендi қуат кеткеннен соң,
Мейрамхан бiр ғажайып түстi ойға.

1930

1940

Мейрамхан Бадампайға мiнiп алды,
—Қорықпа, бер[мей]мiн,—деп,—бұған жанды.
Қаңғырып қашып жүрiп өлейiн,—деп,
Бет алып бiр даланы шыға салды.
Әйелмен жұмысы жоқ ол уақытта,
Кәрiм мен Фарқағад бiлмей қалды.
Әскердi көп қырғынға ұшыратып,
Зынданға топырлатып барып салды.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз ғаярлары
Сиқырлық ойыны келмей қалды.
Бастарын төмен қаратып iлiп қойса,
Ғаярдың одан кейiн болмас мәнi.
Жауын жеңiп алған соң Кәрiм мырза,
Мейрамхан еске түстi ғашық жары.
Қарады,бұл әскерде Мейрамхан жоқ,
Кәрiмге қасiретпен түсiптi шоқ.
Андан соң ол зәңгiге арыз болды,
«Болмаса Мейрамханым керегi жоқ».

Әлқисса, ендiгi сөздi Кәрiм саудагерден естiңiздер. Мей
рамханның қашып кеткенiн бiлiп, Фарқағадқа арыз болады.
—Менiмен шын дос болсаң ғашығым Мейрамханды тауып бер.
Берсең, достықты кешiрем,—деген соң Фарқағад мақұл көрiп:
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—Жарайды, ендi мен Мейрамханды iздеп тауып саған
қосып, сонан соң өзiм Маһиронды алайын және қайтып келiп
Жәмшидтi өлтiремiн,—деп Кәрiммен уағда етiп, Мейрамханды
iздеп шығады.
Әлқисса, ендiгi сөз Мейрамханның қашқаны, Фарқағадтың
қуғанынан естiңiздер:

1950

Мейрамхан Бадампаймен кеттi жүрiп,
Көзiнiң ала алмайды жасын тыйып.
Жапанға жалғыз өзi шыққаннан соң,
Өмiрден бұл тiршiлiк күдер үзiп.
Тұлпарға желдей жүйрiк қамшы басты,
Сол заман қанша үлкен таудан асты.
—Бақытсыз сорлы туған мен болдым,—деп,
Өмiрде көрем бе,—деп,—Мәлiк жасты.

1960

Солайша қасiрет шегiп жүрiп кеттi,
Ойдағы қапалығы қатты өттi.
Жамағат, жалықпастан тыңдаңыздар,
Айтайын туған ерден бiраз кептi.
Тау мен тас дариядан аттап өтiп,
Сол заман Мейрамханды қуып жеттi.
Тұлпар ада құтқармайды қашқанында,
Кiм көрген бұл сияқты қара беттi.
Бiр таудың келдi екеуi арасына,
Ойланып Мейрамхан да шамасына.
Таудан тауға секiрiп қояр емес,
Қашыпты қайта айналып даласына.

1970

Мейрамхан—түлкi сипат, зәңгi—тазы,
Қысылып қорыққанынан қыздың халi.
Шомылып қара терге көбiк басып,
Бұлаңдап құтыла алмай Бадампайы.
Тұлпарға тау менен тас жайсыз болды,
Салыпты Фарқағад та қызға қолды.

қисса жәмшид

Келген соң тегiс жерге сонда тұлпар,
Қысқарып қояндайын бұтын созды.

1980

1990

Мейрамхан қорыққанынан қатты сасып,
Ол зәңгi арсалаңдап аузын ашып.
Тұлпардың құйрығына қол салғанда,
Жығылды Фарқағад омақасып.
Бiр таудың шоқысындай денесi бар,
Шаң-топыр өзiн-өзi қалды басып.
Мейрамхан арт жағына бiр қарап ап,
Жөнелдi тұлпарына қамшы басып.
Ұрыпты жығылғанда тасқа басын,
Есiнен Фарқағад қалды адасып.
Ол зәңгi бiр күн, бiр түн талып жатты,
Қаншалық мұрынынан қандар ақты.
Болғанда екiншi күн зордан тұрып,
Артынан Мейрамханның аяңдапты.
Қарасы көрiнбейдi қарағанмен,
Тұлпардың қарғып шапқан iзiн тапты.
Аяңдап Фарқағад келе жатыр,
«Қайтып барған ұят,—деп,—маған ақыр».
Зәңгiден қатты қорқып кетiп едi,
Мейрамхан не болды екен, әйел пақыр.
Күндiз-түнi қаша бердi қамшы басып,
Кетiптi қанша қабат таудан асып.
Болғанда жарым түннiң шамасында
Кез болған бiр дария ұшырасып.

2000

Жағалап дарияны төмен шапты,
Екпiнi тұлпар аттың қандай қатты.
Бақытына ашылмаған себеп болып,
Тұлпары бiр батпаққа келiп батты.
Тұлпарын тұрғызам деп аттан түсiп,
Мейрамхан бейшара боп ол да жатты.
Ат тұрмақ бiр өз басын құтқара алмай,
Қайғының осылайша дәмiн татты.
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Әлқисса, ендiгi сөздi батпаққа жығылып жатқан Мейрамханнан естiңiздер. «Қайран басым далада қалатын болды»,—
деп зарлап айтқан зары:
Назым Мейрамхан
Мейрамхан сонда жылайды,
Көзiнiң жасын бұлайды.
2010 Өзi жалғыз, өзi жас,
Батпаққа батып жатқан соң,
Бұған қайтiп шыдайды.
—Ажалсыздан үмiткер,
Ақырын бер,—деп сұрайды.
Ашылмаған бақытым-ай,
Кез қылды маған лайды.
Бауыры суық қара жер,
Маған рақым қылмайды.
Өлiп қалсам бұл жерде,
2020 Екi көзiмдi ойып жеп,
Семiртер болдым құмайды.
Ата-анадан туғанда,
Оңбап едiм басында.
Бiр жасымда жетiм қап,
Естi болып есейдiм
Көрiнгеннiң қасында.
Жетi жасқа жеткен соң,
Отын алып, су құйып,
Отырдым ошақ басында.
2030 Он бiр жасқа келгенде,
Көрген адам бiр қарап
Қиылған қара қасыма.
Он екi жасқа жеткенде,
Қызметкер болып iстедiм
Саудагер Кәрiм қасына.
Ақ жүзiме қызығып,
Кәрiм менi сыйлады.
Қазаншы қып қаратып,
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2040

2050

2060

Күңдiкке менi қимады.
Ерiксiз менi әйел қып,
Жас шағымда қинады.
Көңiлсiз жүрдiм, амал жоқ,
Алдыма үйiп қойса да
Есепсiз шiркiн дүнияны.
Құмарға сап ұтылдым,
Кәрiмнен сөйтiп құтылдым.
Ер Жәмшидке тиген соң,
Ақ тұйғындай жұтындым.
Бұл оқиғалар болғанда,
Фарқағадқа кез болып,
Тұлпарға мiнiп сытылдым.
Құтқарам деп Мәлiктi,
Мiнiп ем атқа қуанып.
Жер жүзiнде ер болса,
Айтам деп арыз жыланып.
Мұратыма жетем деп
Жәмшидiммен шығарып.
Опасыз, шiркiн, дүние-ай,
Ойлаған жетпей мақсұтқа,
Батпаққа қалдым суалып.
Бәрi қабат iздесе,
Iзiммен менi табады.
Қорлықпенен жоқ қылып,
Қанша азапқа салады.
Iздер, сұрар адам жоқ,
Елiме барар заман жоқ.
Қаншалық әскер, Жәмшидiм,
Бекер өлiп қалады.

2070

Мейрамхан арман етiп өткен халiн,
Батпаққа жабыстырып барлық қанын,
Болғанда таңға жақын тау жаңғырып,
Сол кезде пайда болды қатты сарын.
Құйылып айдаһардай келе жатыр,
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Аспаннан жай түскендей шығып жалын.
Сол заман келген бойы алып кеттi,
Батпақта жатқан атты қыз бен бәрiн.

2080

Батпақтың талай жерiн кеттi қазып,
Мейрамхан қорыққанынан өле жазып.
Көз жетпес ала қардың нақ басына,
Тастады ұясына алып барып.
Өлмесе де, өлiмшi болып қапты,
Қарады сол мезгiлде көзiн салып.
Қараса бiр құс отыр екi басты,
Ағызды Мейрамхан да көзден жасты.
Қанат, құйрық, бәрi де, өң гауһардан,
Қиратар ашуланса тау мен тасты.
Сыйғандай аузына бiр Алатау,
Сiлкiнiп қанат қағып көзiн ашты.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханды алып келген құстан
естiңiз:
2090

2100

Алып кеп құс отырды демiн алып,
Талпынып балапаны қанат қағып.
«Анамыз адам етiн әкелдi» деп,
Шырылдап өз лебiзi бек шаттанып.
—Алдымен қызды жеймiз,—деп айтады,
Ертеңге тұра тұрсын аты қалып.
Сол заман үлкен құс та жауап еттi,
Сөйледi балапанға сыр шығарып:
—Ертеңгi шабытымда кеттiм ұшып,
Жүр едiм көптен берi iшiм пысып.
Шарықтап ұшып бара жатқанымда,
Қарадым бiр батпаққа көзiм түсiп.
Өлiк деп ойлап едiм, адам мен ат,
Сол бойы аяғыммен кеттiм қысып.
Осы қыз осындай боп қолға түстi,
Мен дағы көрiп жүрмiн әрбiр iстi.
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Балалар, саған нәсiп бұйырғаны,
Дүниеде адамзаттың етi күштi.

2110

2120

Дүниеде адам етi тәттi болар,
Жарым ес бүтiн болып әбден толар.
Жайылып жер-жаһанға шаһараты,
Басына кетпейтұғын бақыт қонар.
Ал ендi, қызды жеңдер, балаларым,
Бiр күнге не қылса да ауқат болар.
«Түстi екен не себептен бұл батпаққа,
Бiр ғажап,—деп ойлады,—шыққан шынар.
Уа, ғажап, қандай сұлу дейдi мұны,
Болды екен қай бақшаның қызыл гүлi.
Ақылды самұрық құс болғаныммен,
Көрмедiм бұл сияқты адам нұры.
Пiшiнi хордың қызы мысалында,
Болмаса перизаттың дейдi қызы».
Ақыры нәпсi, шiркiн, қандай қиын,
Бұйырды балаларға «же» деп мұны.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханнан естiңiздер. Оны алып
келген самұрық деген құс екен. Балаларына «же» деген соң,
балапандары қанатын қағып, жемек болғанда Мейрамхан орнынан тұрып, қолын қусырып, басын балапандардың аяғына
салып айтқан арызы:
Назым Мейрамханның зары

2130

Мейрамхан сонда жылайды:
—Арызым тыңда, балалар,
Ойымда қайғы-сәна бар.
Елi, жұрттан айрылып,
Кең дүние маған болды тар.
Сiздер сынды баламын,
Тiлiмдi менiң алыңдар.
Қазiр жеп-ақ қоясың,
Бiр мәрте маған тоясың.
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Қайғымен жүрген жетiм ем,
Обалыма қаласың.
Көзiмнiң жасын сiз көрiп,
Сiздер сынды асыл зат,
Тоқтатпай ма екен анасын.
Елiмдi жауға алдырып,
Қашып жүрген сорлымын,
2140 Батырдың iздеп панасын.
Анаңызға айта алмай,
Қуат етiп мен тұрмын,
Сiздер сынды баласын.
Әлқисса, самұрық құстың балалары Мейрамханның көз жасын көрiп, ақ жүзiне көңiлi ерiп, анасына:
—Анажан, бiз бiр күн тамақ iшпей-ақ жаталық. Мына қызды
жемей-ақ қоялық,—деп балалары тоқтау сөз айтады. Самұрық
құс балапандарының тiлiн алып және де Мейрамханды жегенге
қимай, Мейрамханға айтады:
—Қайдан келдiң? Қай жерлiксiң? Өмiр бақи ұққаныңды
айт,—дегенде, бастан-аяқ өткен iстi айтып, Фарқағадтан
көрген қорлығын айтып, «сол Фарқағадтан кек алатын адам
тауып бер» деп, самұрық құсқа зарланады. Самұрық құс есiркеп:—Мақұл, жарайды, Фарқағадқа тең келетiн бiр батыр бар
едi, оның атасы Ғожад деген. Ғожадтың баласы Қозат деген бiр
палуан бар, соның жайын сiзге түсiндiрейiн,—деп, самұрық
құстың айтқаны.
Самұрық құстың сөзi Мейрамханға:
—Ал, қызым, мен айтайын, тыңла сөзiм,
Кеземiн әр уақытта жердiң жүзiн.
Сен бүгiн осы жерде өлмек едiң,
Өлiмнен ажыратты қызыл жүзiң.
Елiңдi жауға алдырып жүргенiңде,
Обал-ды жеп қойғаным сенi өзiм.
2150 Ғожад деген бiр палуан бұрын өттi,
Дәулiгiн шын ақиқат көрдi көзiм.
Ғожад деген батыр болған заманында,
Болмаған һешбiр дұшпан маңайында.
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Сирағын Нiл дарияға көпiр қылып,
Өткiзген талай жанды баяғыда.

2160

Бойының ұзындығы көкке жеткен,
Дариядан өзi келiп өтiп кеткен.
Бiр күнi бiр шаһарға тура келiп,
Қарны ашып, тамақ сұрап үмiт еткен.
Қанша мың қой, сиырын сойып берiп,
Ол шаһар қорыққанынан құрмет еткен.
Сонда да тоймадым деп ашуланып,
Оларға осылайша азап еткен.
Шаһардың ортасына түзге отырып,
Сел қаптап барлығын да тамам еткен.
Сол Ғожадтан Қозат деген туған бала,
Ұзындық палуандықта жоқ-ты баға.
Келмейдi сирағынан сол Қозаттың,
Қандайлық кез боп қалса оған дария.

2170

Тауынан Қап тауының кетедi аттап,
Дұшпанға оңай емес оған батпақ.
Дариядан наһандарды ұстап алып,
Пiсiрер қолын созып күнге қақтап.
Баз уақытта балықтарды жұтып қойса,
Iшiнен шығып кетер шоршалақтап.
Келгенде шабытына қатты шөлдеп,
Дарияны онша-мұнша қояр ұрттап.
Қозаттың сол сипатты түрiн байқап,
Сақтанып жүрушi едiм мен де сырттап.

2180

Бiр күнi тау басынан ұштым заулап,
Қарны ашып балалардың тамақ аулап.
Сол заман сол Қозатқа кез боп қалдым,
Жатыпты шалқасынан көзi жайнап.
Жерден басын көтерiп менi көрiп,
Артыма түстi сонда сорым қайнап.
Болмады құтыларға һеш дәрменiм,
Болдыртып қуып жүрiп алды байлап.
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Шын маған лайықты құс екен деп,
Қайырып салам дедi құп ыңғайлап.
2190

2200

2210

Тоғыз күн тамақ бермей ашықтырды,
Құстырып қолын салып, зорлық қылды.
Қолына қондырып ап шыққанында,
Көрмедi салмағымды торғай құрлы.
Мен дағы жанды құстың үлкенi едiм,
Пенденi көргенiм жоқ осы сынды.
Жайғанда қанатымды қаһарланып,
Сол заман түсiрмеушi ем жерге күндi.
Отырдым бiрнеше күн қарным ашып,
Қолынан Қозат ердiң татып нәсiп.
Бiр күнi саяхат қып алып шықты,
Аралап тау мен тасты қадам басып.
Ұшырды бұғы, марал көргеннен соң,
Мен дағы амалым жоқ жүрмiн тасып.
Сол заман алтын киiк кез боп қалды,
Тырнаққа оны дағы iлдiм басып.
Алдына алып келiп тастағанда,
Қуанды Қозат көңiлi судай тасып.
Киiкке қуанып жатқанында,
Жөнелдiм сол мезгiлде мен де қашып.
Бiлмедiм мекенiнiң қайда екенiн,
Ол Қозат сонан берi жүр адасып.

Әлқисса, самұрық құс бастан-аяқ оқиғасын айтып болып
Мейрамханға айтады:—Әй, шырағым, сенiң Фарқағад деген
дұшпаныңа пар келетiн сол Қозат. Қозаттан басқа адам оған
парламайды, барғанмен ала алмайды. Ендi сенi мен Қозатқа
апарайын. Апаратын себебiм мынау: ол Қозат маған қатты
құмар, менi көрсе тағы да ұстаймын деп қуады. Сенi апарып бiр
жерге қояйын да, өзiм барып Қозатқа көрiнейiн. Ол менi көрiп
қуады, мен қашып саған келiп, сенен де өтiп кетейiн. Қозат
менi қуып келiп, сенi көредi, сенiң ақ жүзiңдi көрген соң менi
ұмытып кетедi, сонымен мен де құтыламын. Сенiң ақ жүзiңдi
адам тұрмақ хайуан көрсе де бiр қарап өтер, перiзатын көрген
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сынды. Қозаттың қу жанын қоймай есiн алып кетесiң, оған
жақындық сөз айтып, көңiлiн жұмсартып, соны алдап қолыңа
келтiр. Сен онан қорықпа. Ол саған ғашықтық қасiретке кез
болады. Бiрақ сенiмен ойнап-күлуге жөнi келмейдi,—деп,
самұрық сөзiн тоқтатады. Мейрамханды тұлпары Бадампаймен
қоса алып ұшып, Қозаттың тарапына барғанынан естiңiз:
Самұрық құстың ұшқаны
Самұрық Мейрамханды кеттi алып,
Көредi әрбiр iстi пенде ғарiп.
Қанатының арасына қыстырып ап,
Қозаттың тарапына түстi барып.

2220

Бiр аулақ ен далаға келiп жеттi,
Түсiрiп Мейрамханды құрмет еттi.
Мейрамхан тұлпарымен тұрып қалды,
Қозатқа самұрық құс ұшып кеттi.
Бiр тауда iшi пысып ойнап жүрген,
Қозат та құсты көрiп шаттық еттi.
«Жоғалған самұрығым кеп қалды» деп,
Сол жерде ұстаймын деп талап еттi.
Самұрық ұшып кеттi қайта айналып,
Қозат та қуып келед желдей ағып.
Самұрық хайламенен қалқып ұшып,
Көрсеттi Мейрамханды тура апарып.

2230

Қозат ер құсты қуған арсалаңдап,
Құтырған қасқырдай боп тiл салақтап.
Байқамай Мейрамханды алдындағы,
Сол жерде кете жаздады жерге таптап.
Көзiнiң қыры түсiп бiр қарады,
Тұрған соң шағалаланып айдан аппақ.
Көз көргенмен денесiн тоқтата алмай,
Барып-барып тоқтады аттап-аттап.
Келiптi бiр заманда қайта айналып,
Қарады шын ақиқат көзiн салып.
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2240

2250

—Ғашығым, махбүб жарым, шам-шырағым,
Отырсың айдалада, күнiм, нағып?
Жынбысың, перiмiсiң, адамбысың,
Шамбысың, иә болмаса қойған жағып.
«Аһ, дүние, не болса да көрейiн»,—деп,
Қарады Мейрамханды қолына алып.
Қысып, сүймек болып аузын ашып,
Ол қыздың бар денесiн кеттi басып.
«Жұтып қойсам, қалам,—деп,—өкiнiшке»,
Аузынан қайтып алды асып-сасып.
Иiскеп танауына тартып едi,
Қолынан шығып кетiп, қалды адасып.
Бiр түшкiрiп мұрнынан қағып алып,
Отырды маңлайына қызды басып.
Қойнына тығып алып кеттi жүрiп,
Тұлпары сол арада қалды тұрып.
«Қызбен ойнап-күлуге болмайды-ау»,—деп,
Қозат палуан жылады қайғыланып.
—Зиянсыз көз қуанышым, қарағым ғой,
Беред,—деп,—мәжiлiсте шарап құйып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Қозаттың қолына түскен Мейрамханнан естiңiздер:
Назым Мейрамхан

2260

Мейрамхан бiрден-бiрге қолға түсiп,
Қасында Қозат ердiң iшi пысып.
Бiр көлдiң ашып кеткен суын көрсе,
Шарап деп Қозат отыр құйып iшiп.
Мейрамхан жүз құбылып тоқсан қырлы,
Қозатқа қиғаш қарап, көзiн қысып.
Бұл iске Қозат батыр бек сүйiнiп,
Отырды Мейрамханмен сыр айтысып.
Әуелi Қозат сырын айтып өттi,
Не көрген әуел ақыр, ата тектi.
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2280
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—Өмiрде адам ұлы жеңген емес,
Қозғаймын ашулансам жер мен көктi.
Қасымда Мейрамхандай жарым болса,
Армансызбын,—деп сөзiн тамам еттi.
Мейрамхан айтпақ болды ендi халiн,
Ауыздан аһ дегенде шықты жалын.
—Иә, Қозат, ғашық жарым,тыңлап отыр,
Сөйлесiн бұл Мейрамхан ендi зарын.
Дүниеде мендей сорлы адам болмас,
Уақытсыз шықпаған соң жүрдi жаным.
Айтайын әуел ақыр көргенiмдi,
Тыңлаңыз шын ниетпен, иә, сұлтаным.
Сөйледi әуел ақыр көргендерiн,
Бұл жерге қалайынша келгендерiн.
Самұрық құстың түсiп тырнағына,
Ол құстың қалай сабақ бергендерiн.
Мәлiктiң ұлы Үрiмде қолға түсiп,
Қорлығын Фарқағадтан көргендерiн.

2290

Ол Қозат тыңдап отыр құлақ салып,
Көз жасы Мейрамханның кеттi ағып.
—Қозат аға, сiздi iздеп келiп едiм,
Зәңгiден бередi деп кегiмдi алып.
Дүниеде теңдесi жоқ ер деген соң,
Отырмын арызымды сiзге шағып.
Ел-жұртым, Жәмшидiм не болды?!—деп,
Қозаттың аяғына басын салып.
—Ер едiң, Қозат, сонан кегiмдi әпер,
Болмасын тiршiлiгiм бәрi бекер.
Көремiсiң көздiң жасын, азаматым,
Жасылы жас, қорлықпенен менен өтер.

Әлқисса, Мейрамхан ойдағы оқиғасын айтып болған соң,
Қозат палуан Мейрамханға жаны ашып сөйлеген сөзi:
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Назым Қозат сөзi

2300

2310

2320

Мейрамхан айтып өттi барлық сырын,
Естiдi Қозат батыр сөздiң түрiн.
Мейрамхан қорлық көрдiм дегенiнде,
Сол жерде болмақ болды өзi шығын.
—Ғашығым, сен қайғырып жүргенiңде,
Құрысын мұнда тұрып көрген күнiм.
Сiздерге зорлық қылған сол Фарқағад
Ежелден мағлұм едi маған бұрын.
Белгiлi Фарқағад бастан маған,
Зәңгi едi алаңғасар сондай жаман.
Сенi мұндай жылатып отырғызып,
Болады тамақ iшу маған арам.
Бiр сенiң қызметiңнен бас тартпаймын,
Ақыры болғанымша дүние тамам.
Сол жерде Қозат батыр ашуланып,
Жалтырап екi көзi оттай жанып.
—Бұл тауда қаңғып жүрiп не бiтiрдiм,
Жазықсыз хайуанға қырғын салып.
Әлiм келсе дұшпаннан кегiңдi алып,
Қосайын өздерiне алып барып.
Өзiм алып қойғанға тура келмес,
Арада үлкен-кiшi қанша парық.
Ойлады Қозат батыр сондай ойды,
Қойнына Мейрамханды тығып қойды.
Шоқпарын таудай қылып иыққа сап,
Үрiмнiң тарапына тартты жолды.

2330

Кетедi тау көрiнсе бiр-ақ аттап,
Дария есеп емес бұған батпақ.
Бұрынғы қалған жерден тауып алды,
Бадампай тұлпарын да жүрген оттап.
«Жетелеп әуре болып жүрем бе»,—деп,
Қойнына тығып қойды таза сақтап.
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Келедi жер-жаһанды бұрқылдатып,
Саз жерден су шығарып шылқылдатып.
Жылап барған Мейрамхан күлiп келед,
Палуанның қызығына әбден батып.
Болғанда бiр күндерi қарны ашып,
Шөлдептi бек қабағат қабақ қатып.

2340

2350

Сол заман дарияға жеттi барып,
Отырды сабыр етiп демiн алып.
Дарияның iшiндегi жайындардың,
Төрт-бесеуiн алыпты қолын салып.
Балықты қолын созып күнге қақтап,
Сол жерде тойып алды рахаттанып.
—Жасымнан күнге қақтап тамақ жеп мен,
От жағып көргенiм жоқ азаптанып.
Басында самұрық құс айтып едi,
Мейрамхан өз көзiмен көрдi анық.
Ол көлдiң шөлдеген соң суын iштi,
Дария жарымдалып орта түстi.
Айтады Мейрамханға Қозат батыр:
—Бұрынғы қалыбымдай болдым күштi.
Қозат ер қара жердi солқылдатып,
Толтырып балық, суға барлық iштi.
Бұл палуан осылайша келе жатыр,
Сипаттап айта берсем толып жатыр.
Қуам деп Мейрамханды шығып ед,
Не болды Фарқағад қайран батыр.

2360

Орнынан кетiп едi зорға тұрып,
Тұлпардың қарғып шапқан iзiн қуып.
Батпаққа жығылғанын ол да көрген,
Байқады құс тырнағын кеткен iлiп.
«Мейрамхан самұрыққа жем болды» деп,
Сол жерден қайтқан екен күдер үзiп.
Үрiмге Фарқағад қайтып барып,
Сөйлейдi өткен iстi бастан анық.
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2370

«Құс жедi Мейрамханды» дегеннен соң,
Жығылды Кәрiм мырза естен танып.
Тоқтатар Фарқағад Кәрiм ердi,
Әр түрлi ғибрат сөзбен жөнге салып.
—Тiрiлмес өлген адам өкiнгенмен,
Берем,—деп,—бiр сұлу қыз саған алып.
Зар жылап Кәрiм қалды мысы құрып,
Сол жерде сөз сөйледi Қоңқар тұрып:
—Мәлiктi он бiр мың әскерiмен
Таңертең тастаймыз,—деп,—бәрiн қырып.
Сап түзеп палуандары даярланды,
Таң атып Қоңқар шаһ хабар қылып.
—Жәмшидтi дарға асып өлтiр,—дейдi,–
Шынжырлап мойынынан тұзақ iлiп.

2380

Қоңқардың бұл бұйрығы қабылданып,
Жәмшидтiң бар әскерiн ортаға алып,
Ақиқат дүниеден өттiк қой деп,
Мөлтiлдеп көздiң жасы жерге тамып.
Осындай қатер халде тұрғанында,
Бiр асқар тау келедi мұнарланып.
Күн құсап күркiрейдi сол заманда,
Адасты ақылынан барлық халық.

Әлқисса, ендiгi сөздi Үрiм шаһарына келген Қозаттан
естiңiздер:
Назым Қозат

2390

Халайық қайран болып мұны көрдi,
Сұмдық мынау қандай Қозат ер-дi.
Қозаттың қойнында жүр Мейрамхан да,
Жиылған өз әскерiн таниды ендi.
—Мына тұрған барлығы бiздiң ел,—деп,
Танытып Қозат ерге айтып бердi.
Қырғалы қойған дейдi мұны саптап,
Қылышын қолына алып жалаңаштап.

қисса жәмшид

2400

—Қозат-ау, әлiң келсе елдi босат,
Ешқайда кетпес, сiрә, зәңгi ақымақ.
Бұл сөздi Қозат батыр мақұл көрiп,
Тұлпар мен Мейрамханды жерге тастап,
Шоқпарын қолына алып қанша батпан,
Дұшпанын қыра бердi жерге таптап.
Қырылды есебi жоқ қанша халық,
Сай-сайдан су орнына қандар ағып.
Жоқ едi бұл соғыста Фарқағад,
Шаһарда жатыр едi демiн алып.
«Бiр пәле бiздiң елге кез болды»,—деп,
Айтыпты Шабыраң ғаяр барып.

2410

2420

Қозат жүр жалғыз өзi елдi қырып,
Бiреуiн ұстап алып, бiрiне ұрып.
Ешқандай бұған қарсы палуан бармас,
Қоңқардың әскерлерiн шықты қуып.
Жәмшидтiң әскерлерiн жиып алды,
Батқан айы бұлардың бүгiн туып.
Кеш болып соныменен қайтты бәрi,
Барабан екi жақтан бiрдей ұрып.
Өз басын Мәлiк ердiң ала алмады,
Шаһарға соғысам деп бара алмады.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз бәрi сонда,
Алғашқы қолға түскен Малақ тағы.
Таң атып, барабаны қағылған соң,
Соғысқа шықты сол күн Фарқағад.
Майданға жетiп келдi қаһарланып:
—Бұл кiм—деп,—әскерiмдi кеткен алып?
Бұл күнi барлығын да тамам етем,
Бiреуiң құтылмайсың тiрi қалып.
—Барлығын iстеп жүрген мен едiм,—деп,
Қозат ер жауап бердi қарсы барып.
Сескендi Фарқағад сұры қашып,
Қозатты таныр едi бастан анық.
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2430

—Қозат батыр сен болсаң, мiнеки,—деп,
Шоқпармен қақ маңдайдан қалды салып.
Көрмедi бит шаққандай Қозат батыр,
Кiрiстi ұрысуға әуел ақыр.
Шоқпармен кезек-кезек салысып жүр,
Етпейдi бiр-бiрiне һешбiр рақым.
Ұрғанда аямастан осы жерде,
Шоқпары тастай ұшып кетiп жатыр.
Жарқылдап жай тасындай от шығады,
Салып жүр бiр-бiрiне заманақыр.

2440

2450

2460

Көргендер бұл екеуiн естен танды,
Қаптатты қара түнек жерден шаңды.
Шоқпардың басы сынып ақырында,
Қолында батырлардың сабы қалды.
Қарусыз қалғаннан соң қарап тұрмай,
Ал ендi бiр-бiрiне қолын салды.
Сақал-мұрты бұлардың қарағайдай,
Қолдары тигендерiн жұлып алды.
Екi тау соғысып жүр домаланып,
Қарап тұр көз айырмай қанша халық.
Тер басып, үстi-басы—аппақ қырау,
Түседi көбiктерi домаланып.
Бiр-бiрiн айбатпенен лақтырса,
Табанын жерден алмас жалғыз адым.
Күндiз-түнi дамыл алмай күресiп жүр,
Барлық ел екi жақтан жарық алып.
Бастап жүр екi батыр әрбiр iстi,
Бұл күннен аяр ой жоқ барлық күштi.
Ақырып Қозат батыр сiлтегенде,
Қырық аршын Фарқағад барып түстi.
Жығылмай тiкесiнен түскен екен,
Қайтадан бiр-бiрiне жүгiрiстi.
Тiлдерiн жалаңдатып жылан сипат,
Екеуi бiр-бiрiне салды тiстi.
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Бұлардың жүрген жерден суы шығып,
Қызыл қан денесiнен ақты жылжып.
Күшпенен бiрiн-бiрi лақтырса,
Кетедi тiзесiнен жерге кiрiп.
Тоғыз күн дамыл алмай күндiз-түнi,
Бiр-бiрiн ала алмады бұлар жығып.
Сол заман Қозат ерге бiр ой түсiп,
Үстiне Фарқағад алды мiнiп.
Ойлады Фарқағад ендi жығам,
Ұстап ап екi аяқтан хайла қылам.
—Иә, Қозат, өлер жерге ендi келдiң,
Апарып дарияға басың тығам.
«Ақиқат солай болса өлемiн» деп,
Бек қатты сасып қалды Қозат бұған.

2480

Бiр-бiрiн ала алмайды дымы құрып,
Бұрқырап аспан-көкке буы шығып.
Бадампай тұлпарына мiнiп алып,
Мейрамхан сол араға келдi жүрiп.

2490

—Арғы атаң Ғожад ибн Ғонық, Қозат ерiм,
Сiз қалай жасық болдың сонан туып.
Атаң Ғожад бiр шаһарға барғанында
Бiр тышқан боғыменен кеткен қырып.
Ғонық деген арғы атаң заманында
Сирағын ел өткiзген көпiр қылып.
Келмейдi жарымыңа Фарқағад,
Жыға алмай жүргенiң не көп кiдiрiп?
Ата-тек, әсiлiңе қарағанда,
Ойлап ем жiбере ме деп лақтырып.
Осы сөз Қозат ерге өтiп кеттi,
Мейрамхан қозғаған соң ата-тектi.
Қозат ер ашуланып ақырғанда,
Таулардан тас домалап, қалт-қалт еттi.
Сиынып Ғожад ибн Ғонық бабасына,
Сол заман өзiн-өзi бiлмей кеттi.
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2500

Сол жерде ол зәңгiнi алды жұлып,
Ер Қозат тiзесiн[ен] жерге кiрiп.
Тарбайтып тасбақадай палуанды,
Иыққа батыр Қозат салды тұрып.
Көтерген бойымен жерге ұрса,
Кетедi күл-күл болып жаны шығып.
Қайғырды Фарқағад есi кетiп,
Өзiнен басым келсе халi нешiк.
«Жерге ұрса өлiп кетед» деген оймен,
Асығып Мейрамхан да келдi жетiп.

2510

—Қозат-ай, тастамағын мұны жерге,
Достаспақ, қайыр екен жол көрсеткен.
Мұндай ер қашан болса бiзге керек,
Кетпесiн қапылыста өмiрi өтiп.
Қозат та осы сөзге мақұлданды,
Ақырын ол батырды жерге салды.
«Достасып, өмiрiңде бiр жүргiн» деп,
Қозат ер осылайша сөз шығарды.
—Көнбесең, айтқаныма батырлық қып,
Бас кесiп ағызамын,—дедi,—қанды.

2520

2530

Сөйледi Фарқағад сонда тұрып,
Отыр ғой қолға түсiп болмай мәнi.
Мың күнгi қараңғыдан бiр күн жарық,
Тәттi ғой дүниеде адам жаны.
«Өмiрде айтқаныңнан шықпайын» деп,
Достасып бердi солай уағданы.
—Қозат-ай, сiз аға бол, мен iнiмiн,
Бiр жүрiп өткiзейiк дүнияны.
Сол жерде серт айтысып қасамменен,
Қозатпен құшақтасып Фарқағад.
Қосылды бiр ниетте екi батыр,
Дүниеден өткенiнше әуел ақыр.
Ұлы тау кiшi таумен тамыр болып,
Қасына Мейрамханның келе жатыр.
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177

Екi батыр бiр жаққа шыққаннан соң,
Қоңқарға түстi ендi заманақыр.
Ол Қоңқар батырының бәрiн жиып,
Жасайды осылайша олар ақыл.
Әлқисса, ендi сөздi Қоңқардан естiңiздер. Екi батыр бiр жаққа
шыққаннан соң жаны қалмай, ойлап отырған ойынан естiңiздер:

2540

2550

Сөйледi Қоңқар сонда жұртын жиып,
Қорыққаннан батырлардан iшi күйiп.
—Қозат пен Фарқағад ертең келiп,
Қиратар бәрiмiздi шөптей орып.
Кәрiм деген саудагер көгермесiн,
Бәленi қай-қайдағы келген жиып.
Сол Кәрiмдi көргенiң маған әкел,
Өлтiремiн қылышпен быт-шыт қылып.
Қырғынға ұшырайсың, қайран елiм,
Бұл күнде үзiлiп тұр менiң белiм.
Тоқсан шаһар жұртымды тегiс жинап,
Бiр соғысып шығарсам ащы терiм.
Ел едi жетi атамнан маған қалған,
Болады айрылғаным маған өлiм.
Хан, сұлтан, қатардағы батырларым,
Бұл iстiң табыңыздар ойлап жөнiн.
Ол Қозат ертең бiзге салады ойнақ,
Жәмшидтi бiз отырмыз мұнда байлап.
Сiздерге бұл айтқаным қалай келер,
Мен бүгiн бiр ақылды тұрмын ойлап.

2560

Жәмшидтi осы араға келсек алып,
Ғаярын, батырларын һәм шығарып.
Үш айға уағда етiп соғыспасқа,
Қайтер едi байқасақ сөзге салып.
Қозатқа тең келетiн батырларды,
Бар болса жер жүзiнде тауып алып.
Дейтұғын Орайнатан бiр зәңгi бар,
Мен оны естiп едiм бастан анық.
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Қозат пен Фарқағад та оған жетпес,
Ол ердiң жер жүзiне аты қанық.
Барлығы осы сырды мақұл көрiп,
Жәмшидтi зынданнан келдi алып.
Әлқисса, ендiгi сөздi Қоңқардан естiңiздер. Жәмшидтi
барлық батыр, ғаярларымен зынданнан шығарып алып келiп,
Қоңқар патша Жәмшидке айтады:
—Ей, Мәлiк, саған айтар бiр сөзiм бар. Сен бiр себептен
қолға түстiң. Түскен себебiң мынау болды: сен менiң қызым
Маһиронды өзiмнен бiр ауыз сұрамай ұрлап алдың. Сен менен
бiр мәрте сұрасаң не қылды, мен бермесем сонан соң iстейтiн
iсiң едi. Сол себептен Фарқағадты алдырдым, сенi өлтiруге
қимадым, баламды алған балам ғой деп. Ал ендi, Фарқағад
сенiкi болды. Қозат деген бiр батыр кеп, жеңiп алды. Қазiр екi
батыр да сiздiкi болды. Маған жамандық ойласаң, бiр-ақ күнде
Үрiмдi аласың. Сен жеңдiң, мен қазiр жеңiлiп отырмын. Бiрақ
саған айтар бiр арызым бар. Маған үш ай мәулет бер. Барлық
елiмдi жиып, армансыз болайын деп сiзден сұрап отырмын.
Оған шейiн сен де елiңдi жи. Өзiңiзге ғаяр, батырларыңыз бен
Маһирон қызымды да бердiм,—деп сөзiн тоқтатты.
Жәмшид батыр да бұл сөздi мақұл көрiп, уағдасын етiп,
Маһиронын, батыр, ғаярларын алып өз қосына келiп, Мейрамхан әйелiмен құшақтасып, көрiсiп өлiмнен аман қалғандарына,
Қозат, Фарқағад батырларымен танысып, рахаттанып үш ай
уағданы күтiп жата бердi.
Әлқисса, ендiгi сөздi үш ай уағда күткен Жәмшидтен естi
ңiздер:

2570

Тыңдаңыз құлақ қойып, көп жамағат,
Айтайын бiр ғажайып бiр өсиет.
Қозат пен Фарқағад палуандары,
Жәмшидтiң болып тұрды көңiлi шат.
Дария Күлзiм деген бiр өзенге
Бар әскер көшiп барып жатты рахат.
Мiнiп-ап қол қайықпен Жәмшид батыр
Жүр едi дарияда қып саяхат.
Сол заман дария жүзi толқын болып,
Кез болды Жәмшид ерге бiр ғаламат.
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179

Бiр наһан пайда болды жарқ-жұрқ етiп,
Жау шықты жар астынан амал нешiк.
Жәмшидтi қайығымен жұтып алып,
Жөнелдi бiр тарапқа сеңдей көшiп.
Ғаярлар, палуандар бейхабар боп,
Әр жаққа тарап кеткен тамаша етiп.
Мейрамхан Маһиронмен екi әйелi
Зар жылап қарап тұрды көзiн қиып.

2590

Суменен наһан кеттi төмен ағып,
Жәмшидтi қайығымен iшке салып.
Дүние дәл сол күнi тамам болып,
Тiрлiктен Жәмшид патша көңiлi қалып.
Дариямен дәл сегiз күн тынбай ағып,
Ол наһан қайырлайды бiр күн барып.

2600

Ол наһан су шетiне қайырлаған,
Екпiнi қандай қатты қайырылмаған.
Күн көрген балық аулап қанша халық,
Наһанға кез болыпты барлық адам.
Қуанып жабырласып мұны көрiп,
—Бiр жыл ассақ,—деп айтар,—болмас тамам.
Шаһарда бар көлiктi келтiрсiн,—деп,
Ата, дос, ағайынға хабар қылған.
Жәмшидтiң көрген күнi не боп жатыр,
Бiр хабар бiз алайық ендi мұнан.
Наһанның iшiнде жүр Жәмшид батыр,
Басқа түссе әркiм-ақ болар пақыр.
Көзiн ашып қарады жұтқаннан соң,
Бiр ғажап құрылғандай алтын шатыр.
Кеңдiгi бау-бақшаның сипатындай,
Тарлықтан тиер емес бұған дақыл.
Зүбәржат, iнжу, маржан, асыл тастар,
Айтып ауыз жетпейдi, ойлап ақыл.

2610

Асылды су түбiнен наһан жұтқан,
Ойлайды пайым етiп сөзiмдi ұққан.
Ойнақтап неше түрлi құндыздар жүр,
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Наһанның ауызына кiрiп сырттан.
Отырды Жәмшид батыр мұны көрiп,
Ешқандай қауiп, қатер болмай жұрттан.

2620

2630

Қабағат бiр күндерде ашты қарны,
Болмады нашарланып һешбiр мәнi.
Наһанның iш майынан кесiп алып,
—Пiсiрiп жесем,—дейдi,—бүгiн аны.
Суырып өз қайығын отқа жағып,
Отырды ши жандырып, қақтап аны.
Отқа май тиген соң оңдыра ма,
Дүрiлдеп жана бердi ендi бәрi.
От қаптап iштiң бәрiн өртеген соң,
Күйзелдi ол наһанның ендi жаны.
Болғанын мынау өрттiң Мәлiк бiлiп,
Өзiм де өлемiн деп ойлап күдiк.
Бiр жағы суға жақын, бiр жағы өрт,
Астына ай құлақтың тұрды кiрiп.
Шыдамай от шарпуына бұлқынам деп,
Дариядан сол себептен кеткен шығып.
Наһанды қайырлаған көргеннен соң,
Қанша жұрт көлiктерiн жатыр жиып.
Кескiлеп ол наһанды жатыр шауып,
Көп артқан өгiзiнiң жүгi ауып.
Шапқанда тұмсығынан кейiн қарай,
Жәмшидтi сау-саламат алды тауып.
Наһанның iшi күйген дәнеме жоқ,
Халайық қорқынышпен еттi қауiп.

2640

Жәмшидтi көргеннен соң жабырласты,
—Бұл қандай оқиға?—деп сыр сұрасты.
Өз атын баян қылмай Жәмшид мырза,
Сескенiп жалған сөзбен жауап ашты.
Деп айтты:—Балықшымын кәсiп еткен,
Қармақ сап, дарияға үмiт еткен.
Бұл наһан жұтып алып кете бердi,

қисса жәмшид

Басымнан осылайша дәурен өткен.
От жағып, тамақ iстеп iшiп едiм,
Сол жерде балық iшi күйiп кеткен.

2650

2660

Шаһарым—Тұранзамин, атым—Зарлық,
Пендеге не iстетпес түссе тарлық.
Бiр нашар кемпiр-шалдың баласы едiм,
Жүремiн су жағалап күнде қаңғып.
Бұл наһан мен байғұсты жұтып қойып,
Қойды ғой ата-анамды онда зар қып.
Сiздер кiмсiз, қай жерлiк, қай тараптан,
Шаһардың атын айтқын бiр баян қып.
Олар айтты:—Әй, Зарлық, сөздi тыңда,
Бiр түрлi машақатпен кепсiң мұнда.
Болады нәсiлiмiз қытай халқы,
Ат қойған Хауарзамин бұл шаһарға.
Ер жiгiтке сын болса не көрмейдi,
Сабыр ет, жәбiр көрдiң әркез анда.
Ел-жұртың iздеп келсе тауып алар,
Әзiрше бiр тұра бер бiзбен мұнда.
Жәмшид те осы сөздi қабыл көрiп,
Барыпты татулықпен оған ерiп.
Бiлмедi бұл бөтен бала екен деп,
Сол жерден бiр шал шықты иемденiп.

2670

Жәмшид ер шал-кемпiрге болды бала,
Iшiнде толып жатыр қайғы-сәна.
Бiр күнi Хауарзамин шаһарында,
Бiр мейрам, қызықты той болған жаңа.
Жиылды есебi жоқ қанша халық,
Орнатып алтын тағын патша барып.
Қаншалық әскерлерi сап түзетiп,
Барабан, сыбызғымен әнге салып.
Шал-кемпiр бiр-бiрiмен сыбырласып,
Олар да шаттанысып, көңiл ашып.
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2680

2690

—Замандас, құрбымыз,—деп көзiн қысып,
Бетiңнен сүйгiзшi,—деп аузын ашып.
—Қу қақбас, балалардан ұят қой,—деп,
Қылымсып кемпiрлер де бетiн басып.
Жас бала жап-жалаңаш арыс салып,
Жақ-жақ боп төбелесiп, асық шашып.
Жиылды өз алдына күң мен құлдар,
Шашының сiркесi бар жаман қыздар.
Құшақтап бiрiн-бiрi беттен сүйiп,
Қалмады айтылмаған iште сырлар.
«Кiмде-кiм өз теңiмен ойнасын» деп,
Сол күнi патшасының бұйрығы бар.
Қобызды бақсылар жүр балын ашып,
Қыздырып тiлдерiне темiр басып.
Қойшылар өгiзбенен көкпар тартып,
Салысып таяқпенен найзаласып.
Шапқызған бес жүз неше бәйгесiнi,
Шаң топыр жер-жаһанды тұман басып.

2700

2710

Қыз келдi бiр тараптан жүз бұралып,
Басына құндыз жекей қойған салып.
Қыз шiркiн, бұл дүниенiң қызыл гүлi,
Таңырқап қарап тұрды барлық халық.
Керiлген келiншектер бұраң басқан,
Қыздарды қошаметтеп ортаға алып.
Солардың ортасында бiр қыз отыр,
Айдай боп он төртiншi шағалаланып.
Барлық ел бет-бетiмен шарап iшiп,
Бишiлер көкке шығып, жерге түсiп.
Жәмшид ер осылардың бәрiн көрiп,
Қасында қарап тұрды iшi пысып.
Бiр қызмет ханышаға етемiз деп,
Әншiлер келiп жатыр жүгiрiсiп.
Айтысты шал мен кемпiр, қыз бен бала,
Жас жiгiт келiншекпен дара-дара.

қисса жәмшид

2720

Әскерлер барабанмен әнiн қосып,
Бiр адам қарап тұрмай осы арада.
Мейрамның құрметiне құттық айтып,
Күңiрендi жау шапқандай осы қала.
Қосылып бұлармен шарап iшiп
Отырды мәжiлiсте Жәмшид дана.
Өзiнiң жастан құмар өнерi ғой,
Қозғады сыбызғысын қолына ала.

2730

Ол күнi бiр бостандық елдiң бәрi,
Iстесе қандай түрлi оқиғаны.
Қырдың қызыл алтай түлкi емес пе,
Бәрi мақтап айтады ханышаны.
Өнерге асып туған Жәмшид ердiң
Құбылтып көкке жеттi салған әнi.
Бiр бұлбұл көп iшiнде сайраған соң,
Жүгiрдi солай қарай елдiң бәрi.
Тұра алмай көп iшiнен бүкелеңдеп,
Жығылды қиқалаңдап кемпiр-шалы.
Келтiрдi Жәмшид батыр әннiң машын,
Барлық жұрт салды сонда ықыласын.
Әншiлер өз-өзiнен қатты ұялып,
Сындырды қолындағы домбырасын.
Сол жерде тұрғандардың бойы балқып,
Ағызды қайғылы жан көздiң жасын.

2740

Кейбiреу тығып қойды сыбызғысын,
Өзiнiң ұят көрiп қылған iсiн.
«Бiздiң тартып жүргенiм жақсы күй деп,
Есектiң үйренiппiз шын дыбысын».
Шолпанның жұлдызындай көзi жайнап,
Қайнатты қасiретке қыздың iшiн.
Iшiнен қыздың бәрi ғашық болып,
Бiреудiң иемденiп бұлбұл құсын.
Қолға алды андан кейiн домбыраны,
Күйзелдi онан арман елдiң жаны.
Аузына сыбызғысын қатар қойып,
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Сөйледi неше түрлi тамашаны.
Жәмшидтен басқалары малдай жусап,
Отырды сүмiрейiп елдiң бәрi.
Бостандық бүгiнгi күн дегеннен соң,
Мақтады әр сипатпен ханышаны.
Мөлдiреп екi көзi, бой шымырлап,
Отырды шыға жаздап қыздың жаны.
Хауарзам—ежелден-ақ ұлық шаһар,
Патшасын Қасымзейрiн Қаба атар.
Ханыша сол патшаның қызы екен,
Һеш пенде сұлулықта болмас қатар.
Тамаша соныменен аяқталып,
Қоштасып үйдi-үйiне болды қайтар.
Шақырды Қасымзейрiн Жәмшид ердi,
Өнерiн салтанатпен тәуiр көрдi.
—Қай жерлiк, қай шаһарлық адамсың?—деп,
Сөйле,—деп оқиғаны сұрайды ендi.
«Шаһарым—Тұранзамин, парсымын»,—деп,
Келгенiн қай себептен айтып бердi.
—Күй тартып көңiлiмдi көтергiн,—деп,
Өмiрлiк жолдас бол,—деп,—маған ендi.

2770

2780

Жәмшид қабыл көрдi тiлiн алып,
Қолында тұрды сөйтiп бiрге барып.
Патша анда-санда зерiккенде,
Бередi Жәмшид батыр әнге салып.
Бойына iшкен тамақ тарамастан,
Патшаның қызы да жүр күйiп-жанып.
—Бiзге де бiр тамаша етiп бер,—деп,
Қыз кеттi әкесiнен сұрап алып.
Мәлике Зиба екен қыздың аты,
Кем емес қатарынан салтанаты.
Ханышаның шекер асын iшiп,
Ойынның ендi келдi уақыт шарты.
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Ер Мәлiк қырық қызбен шарап iшiп,
Мас болды қызға қарап көзiн қысып.
Сайрады сандуғаштай батыр Мәлiк,
Iшiне ғашық оты қатты түсiп.
Болғанда таңға жақын талықсытып,
Қыз жатты Жәмшид ердi ендi құшып.

2790

Мас болып қыздарменен Жәмшид жатты,
Дүниеде ғашықтықтың дертi қатты.
«Ақын мен ханышамыз бiр жатыр» деп,
Патшаға бiр қыз барып арыз айтты.
Бақ күндес бастан қалмас ауру ғой,
Жәмшидтiң обалына қалды қатты.

Әлқисса, ендiгi сөздi мас болып, қыз құшақтаған Жәмшидтен
естiңiздер. Қыз барып Қасымзейрiн патшаға айтып, патша ашуланып:—Бiр күнгi қонған қонақтың қойнына жатты деген не
деген сұмдық?—деп жендеттерiн жiберiп, Жәмшидтi зынданға
салдырып қойды. Ал ендi Жәмшид Хауарзамин зынданында
жата берсiн. Ендiгi сөздi Үрiм шаһарындағы Мейрамханнан
естiңiздер:
Назым Мейрамхан

2800

Ал ендi аз мәселе Мейрамханнан,
Айрылған Жәмшид сынды ғашық жардан.
Жәмшидтi наһан алып кеткендiгiн,
Сол жерде бәрiнен де хабарланған.
Қозат пен Фарқағад, Бадырап ғаяр,
Бәрi де iздеймiз деп жалаңдаған.
Бұларға осы түрлi ақыл айтып,
Мейрамхан сонда тұрып жауап қылған.
Мейрамхан сонда тұрып сөз шығарып,
Ғаярын Бадыраң Ғазиз қасына алып.
—Жәмшидтiң өлi-тiрi хабарынан
Айт,—дейдi,—оқиғасын бастан анық.
Бұл сөздi Бадыраң Ғазиз мақұл көрiп
Қарады талиғына кiтап алып.
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2810

—Дарияға сеземiн тура ағып,
Хауарзам шаһарына барғаны анық.
Қасымзейрiн патшаға айып iстеп,
Зынданда жатыр,—дейдi,—азаптанып.
Мейрамхан сөз сөйледi ғаярларға:
—Келедi қолдарыңнан дүние әрне,
Сiздерге онда барған тура келмес,
Ал ендi ол тарапқа сiздер барма.
Қоңқардың Шабыраң сұм ғаяры
Сен кеткен соң әлек етер елдi мұнда.
Хайлалы сиқырлықта бар сұмдары,
Әскердi ұшыратар бұл қырғынға.

2820

2830

Бармасын Қозат пенен Фарқағад та,
Бағынсын осыларға елдiң бәрi.
Бұл жерден бiрде-бiрi кетiп қалса,
Қырылып судай ағар елдiң қаны.
Бұл Үрiм бұл Қозаттан қорқып отыр,
Амалсыз өкiнгенмен, келмес халi.
Жәмшидтi мен iздейiн өзiм барып,
Бұл сөздi тыңлаңыздар құлақ салып.
Ақылдасса жарым ес бүтiн болар,
Бейкүнә қырылмасын қанша халық.
Саудагер порымында керуен болып,
Қаншалық қызметкер жолдас алып,
Еркектiң сипатында киiм киiп,
Амалсыз Жәмшид үшiн шашын алып.
Қолынан алтын шаштың келедi не,
Бiр жақта Жәмшид жатса азаптанып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханның Жәмшидтi iздегенiнен
естiңiздер. Фарқағад, Қозатты мұнда тастап, Бадырап, Бадыраң
Ғазиздi «әскердi қорып тұр» деп оны да тастап, өзi саудагер
порымында болып, қырық түйе қазына артып, қызметкерлер
алып, өзi ерлерше киiнiп, шашын алып, бiр байбатша ретiнде
Хауарзамин шаһарына жүргенiнен сөз естiңiздер:
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Назым Мейрамхан

2840

Жамағат, жалықпастан ендi тыңда,
Кеттi деп сөзiң ұзап айып қылма.
Ақылын Мейрамханның қабыл көрiп,
Палуан, ғаярлармен қалды мұнда.
Толтырып қырық түйе хан қазына,
Хауарзам тарапына түстi жолға.
Қызметкер отыз кiсi жолдас алып,
Бастығы Малақ батыр болды қолда.
Хауарзам шаһарына кеттi жүрiп,
Бадампай тұлпарына алды мiнiп.
«Жәмшидтiң жоғалғанын айтпағын» деп,
Насихат қанша түрлi ақыл құрып.

2850

Мейрамхан осылайша сапар еттi,
Арада қанша шаһар басып өттi.
«Тұраннан келемiз,—деп,—саудагерлiк»,
Бәрiне де осылайша жауап еттi.
Айтарлық бұл сапарда жұмыс болмай,
Екi айда Хауарзамға келiп жеттi.
Керуеннiң сарайына түстi барып,
Неше күн отырыпты демiн алып.
Өзiне Жанкүйдiргiш ат қойыпты,
Айтпайды Мейрамхан деп жалғыз қарiп.

2860

Үстiне неше қабат кидi киiм,
Бiлдiрмес өмiрiнде жанға сырын.
Бiр күнi шаһар iшiн сайран етiп,
Таң қалды көрген адам мұның түрiн.
Сұлулық сипатына қайран қалып,
Тастады дүкеншiлер ессiз пұлын.
Көруге құмар болып барлығы да,
Қайтар үйге тастап қыз бен ұлын.
Осындай құмарланып қанша халық,
Жабылып жүргiзбейдi ортаға алып.
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2870

Жәмшидтен һешбiр хабар ала алмастан,
Отырды сарайына қайтып барып.
Мейрамхан сонда түстi бiр қиялға,
«Патшаға барайын,—деп,—тарту алып».
Есепсiз алып шыққан дүнияны,
Көзi таяр қарағанда көрген аны.
Мүлкiне бiр патшаның барабарлық,
Бiр тон бар түймесiнiң гауһар бәрi.
Қанша бай, қандай патша болғанменен,
Жек көрер адам болмас дүнияны.

2880

Толтырып тоғыз нарға тарту артып,
Көрген жан қорғасындай кеттi балқып.
Күлдiрлеп қоңырауы қызыл нардың,
Алдына дарбазаның келдi тартып.
Тұрыпты қожайыннан рұқсат сұрап,
Iстеген әдепсiздiк бiзге ұят.
Патшаның құзырына келгеннен соң,
Бiздерге жүз көрiсу ол бiр минат.

2890

Түсiрдi құрмет етiп қонақ үйге,
Деп айтты:—Сiздердiкi мына дүние.
Отырды бiр сарайда ол Мейрамхан,
Өзiне iлестiрмей жолдас бiрге.
Таранып тоты құстай түрленедi,
Мөлдiреп бақшадағы қызыл гүлге.

2900

Отырды қонақ үйде жалғыз қалып,
Құрметтеп қызметкер, қанша халық.
Тартуын Мейрамханның түгелiмен
Патшаға сол заманда барды алып.
Гауһардан түйме таққан алтын тонды
Қарады сонда патша қолына алып.
«Өмiрде мұндай киiм көрмедiм» деп,
Отырды бек қабағат қайран қалып.
—Қай жерлiк, қай тараптан келдi екен,
Қонақты шақыр,—дейдi,—шапшаң барып.

қисса жәмшид

Мейрамхан шақырған соң жетiп келдi,
Патшаның Қасымзейрiн түрiн көрдi.
Ыпылдап тал-шыбықтай майда сөзбен,
Еңкейiп қол қусырып сәлем бердi.

2910

2920

Отырды сiз-бiз десiп амандасып,
Патшаның құзырына құп жарасып.
—Қай тараптан келесiз, нәсiлiң кiм?—
Сұрады сонда патша жауаптасып.
—Атың кiм, қай шаһардан мұнда келдiң,
Бұл жерден қалайынша таттың нәсiп?
Мейрамхан орнынан ұшып тұрып,
Иiлдi жүрегiне қолын басып.
—Нәсiлiм қалмақ болар, шәрiм—Иран,
Атамыз саудаменен дүние қуған.
Бабамыз жүз елуге жасы келiп,
Мен едiм жалғыз бала сонан туған.
Кәсiбiн қартайған соң маған берiп,
«Өзiңше сауда қыл» деп бұйрық қылған.
Шаһарға Фишам Қайран бармақ едiм,
Мал салып кемемiзге дария судан.
Кеменi толқын айдап ықтиярсыз,
Аман-сау бұл күндерде шықтым мұнан.
Атымды Жанкүйдiргiш атам қойып,
Баласы өле берiп ырым қылған.
Иә, тақсыр, осылайша менiң халiм,
Атыңыз жер-жаһанға болған мәлiм.
Сiздер сынды патшамен жүз көрiсу,
Қызығы сол емес пе дүнияның.

2930

Мейрамхан солай айтты барлық сырын,
Айтпастан ақиқатын, кеттi қырын.
Майда сөз, нұрлы жүзi перде болып,
Ешқандай таба алмайды мұның мiнiн.
Андан соң тамағын жеп, iштi шарап,
Падиша көз айырмай отыр қарап.
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2940

2950

2960

2970

«Дүниеде мұндай бала көрмедiм»,—деп,
Бiр басын Мейрамханның мыңға балап.
«Қыз болса бұл нұрымен осы бала,
Етер ем дүниемнiң бәрiн хараб.
Перiнiң қызы болса Қап тауында,
Күшiммен алар едiм бiр күн талап.
Армансыз дүниеден өтер едiм,
Бiр күнде ақ жүзiне тоқсан қарап.
Қыздардың бұған тиген арманы жоқ,
Ол шiркiн қыз болмайды қайғырсам көп.
Мен сүймесем бұл ердi қызым сүйсiн,
Кетпесiн өз қасымнан айналып көп».
Ғашығы Мейрамханға әбден өтiп,
Iшiнен патша отырды уайым жеп.
Отырды барлығы да мажырасып,
Қандиулат, шаһд, шекер татып нәсiп.
Патша ақындарға бұйрық еттi:
—Қонақтың тамаша етiп көңiлiн аш.
Ақындар өлең айтып, тартты күйiн,
Ойыншы өз әлiнше ойнап биiн.
Сол жерде ер Жәмшид ойға түсiп,
Бұл әндер құлаққа енбес екi тиын.
—Иә, тақсыр, салтанатың артық екен,
Мың мәрте құлдық еттiк еткен сыйың.
Пенденiң өлең мен жыр желпуiшi,
өңiлдiң кетiредi қайғы, кiрiн.
Бой шымырлап кеуденi босататын,
Шақырғын жыршы болса тағы бiрiн.
Патша мына сөзге бек шаттанып,
Айтады орғып сөйлеп, судай ағып.
—Бар едi бiр ақыным теңдесi жоқ,
Зынданға бiр себеппен қойдым салып.
Қонақтың құрметi үшiн бүгiнгi күн,
Зынданнан әкел,—дейдi,—шапшаң барып.
Бұл күнгi мәжiлiске қызмет етсiн,
Салармыз таң атқан соң қайта апарып.

қисса жәмшид
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Жәмшидтi келдi сонда олар алып,
Қалыпты нашарланып, естен танып.
Сол жерде Мейрамханды танымады,
Қандайлық қараса да көзiн салып.
—Азырақ шарап iшiп, Зарлық пенде,
Бер,—дедi,—қонақтарға бiр ән салып.

2980

2990

Жәмшид те қабылдады естiп мұны,
Азғындап болмай қалған мұның сұры.
Құбылтып тартса дағы сыбызғысын,
Шықпайды бұрынғыдай қайран үнi.
Сол жерде Қасымзейрiн сөз сөйледi:
—Қонағым, бұрынғыда көрсең мұны,
Ес қалмай естiгендер еңiреушi едi,
Бұл күнде келмей отыр сөздiң ығы.
Мейрамхан риза болды қол қусырып:
—Қайтқанша бұл шаһардан сауда қылып,
Зынданға, тақсыр, мұны салдырмаңыз,
Отырсын бiр-екi күн қызмет қылып.
Көңiлi көтерiлсе шарап iшiп,
Бiр көрсек сайрағанын даусы шығып.
Патша осы сөздi мақұл көрiп,
Жәмшид те мәжiлiсте қалды тұрып.
Бұл күнгi мәжiлiстi тамам еттi,
Халайық жай-жайына тарап кеттi.
Iшiне алтын сарай төсек салып,
Қонаққа «жатыңыз» деп құзыр еттi.
Таң атып ас-су iшiп, бас қосқан соң,
Падиша ойлап отыр бiр ниеттi.

Әлқисса, Қасымзейрiн патшаның Мейрамханға айтқан сөзi
нен естiңiздер:

3000

Падиша сөз сөйледi Мейрамханға:
—Иә, балам, нәсiп айдап келдiң мұнда,
Қаншалық құрмет пенен тартуың бар,
Бұл жаққа келгенiңе себеп бар ма?
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Бiр сiзден аярым жоқ дүние, жаннан,
Айта бер, ойдағы iсiң болса әрне.
Ауыздан шыққан сөзiң бүгiн қабыл,
Бiрақ та балалық қып қапыл қалма.

3010

Мейрамхан патшаға айтты:—Иә, ханым,
Опасы жоқ адамға дүнияның.
Сiздер сынды патшамен жүз көрiсу,
Ойлаған ойымдағы бар арманым.
Мен сiзден дүние сұрап келгенiм жоқ,
Жетедi бiр басыма жиған малым.
Қайтамын, рұқсат болса өз елiме,
Ақиқат баян еттiм барлық халiм.

3020

Патша айтты:—Ол сөзiңiз тура келмес,
Дүниесiн бекер босқа һешкiм бермес.
Сен маған бала болып жақын болғын,
Бар едi жалғыз қызым саған теңлес.
Деген сөз «құры қасық ауыз жыртар»,
Болғанмен бекер тамыр ештеме өнбес.

3030

Мейрамхан ырза болып:—Тақсыр ханым,
Сiз айтсаң болмас дерге бар ма халiм.
Ханның қызы қараға қалай тиер,
Қасына бара алмаспыз ханышаның.
Қосылған ғашық болып мехнатпен
Бар едi өз үйiмде махбүб жарым.
Бәйбiше, тоқал деген бiр әңгiме,
Ежелден күйiк сынды ол бiр сарын.
Иә, тақсыр, ендiгiсiн сiз бiлерсiз,
Айтайын бастан-аяқ барлық халiм.
Патша айтты:—Бұқара деп кем көрмеймiн,
Сенi мен патшаларға тең көрмеймiн.
Тоқал тұрмақ, домалақ күң болса да,
Қызымды өз еркiне жiбермеймiн.
Бұл сөздi Мейрамхан да көрдi мақұл,
Ойланып табамын деп қандай ақыл.

қисса жәмшид
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«Қарағым, Жанкүйдiргiш күйеуiм» деп,
Падиша құрметпенен сыйлап жатыр.
Күйеу, қызды сол жерге қоспақ болып,
Тiгiптi салтанатты алтын шатыр.
Дауысы күн-күн сайын жақсы шығып,
Өлеңдi зырылдатар Жәмшид батыр.

3050

Мәлике Зиба едi қыздың аты,
Ауызбен айтып болмас түр сипаты.
Болғанда шашы сүмбiл, тiсi меруерт,
Аһ, дүние, бұл жалғанның рахаты.
Жәмшидке ғашықтықтан сабыры жоқ,
Қайнайды ойлағанда қасiретi.
Сол заман Мейрамханды көргенiнде,
Орнады өз басына көңiл шаты.

3060

Қосылды қыз бен күйеу болып нәсiп,
Қырық қыз жеңгелермен шашу шашып.
Бiлмедi құшақтасып көрiскендi,
Еңкейiп тiзелерiн қолмен басып.
Отындай найзағайдың жарқ-жұрқ етiп,
Отырды бiр-бiрiмен құп мiнәсiп.
Қырық қыз, сексен қатын, жүз жиырма ақын,
Барлығы өлең айтты шуылдасып.
Жәмшидтi сол мәжiлiске алып келдi,
Берсiн деп балалардың көңiлiн ашып.
Күй тартты домбырасын қолына алып,
Отырды естiгендер естен танып.
Мейрамхан бiр шынымен шарап бердi,
Iшiне өз жүзiгiн қоса салып.
Далаға «құсамын» деп шығып кеттi,
Жүзiктi ауызына ұрттап алып.

3070

Жүзiктi сол заманда қолына алған,
—Бұл қандай оқиға?—деп көп ойланған.
Қараса бiр ғажайып алтын жүзiк,
Мөр етiп Мейрамханның атын жазған.
«Бақытты бақ-дәулетiм келiптi» деп,
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Қуанып үйге енiп қайта айналған.
Ақиқат Мейрамханды сонда танып,
Жоқ едi һеш хабары мұндай халден.

3080

Бұл мәжiлiс мұнымен тамам бiттi,
Қыз, қатын барлығы да тарап кеттi.
Ханыша күйеуiмен ұйықтамақ боп,
Төсектi жайлап салып ниет еттi.
Күйеуден қыздың алар ырымы бар,
Бiр тиын ақшасы жоқ бұған ниеттi.
Сырласып, сыбырласып, сыр сұрасып,
Мейрамхан бiр қулыққа ендi кеттi.

3090

Мейрамхан қызбен жатыр құшақтасып,
Әзiлi бiрiнен де бiрi асып.
«Мәлике, сiзге айтар бiр сыр бар» деп,
Сөйледi ендi бастап жауап ашып:
—Сайраған бау-бақшада бұлбұл едiң,
Бұл жерде бүгiнгi күн болдың нәсiп.
Атаның рухына ұрынармыз,
Iс етсек балалықпен жол адасып.

3100

Бiр iске қасам еткен бабаларым,
Кейiнгi ұрпақтарға бабаларым
Жақындық етпесiн деп көп тапсырған,
Алғанда күйеу болып ғашық жарын.
Сүйiсiп құшақтасса болад деген,
Үш күнде шарты бiтер уағданың.
Бұл iстi қабыл көрiп, сабыр етсе,
Көп болады деген екен балаларың.
Өмiрлiк жолдасымсың, саған айттым,
Айыпқа бұйырмағын, иә, қарағым.
Қыз айтады:—Ондайлық болса бата,
Бiздерге асығыс iс болар қата.
Шықпайын айтқаныңнан өмiрiмде,
Ғашығым, уағдаға еткiн опа.
Бiр күндiк нәпсi тiлiн аламыз деп,
Жүрмелiк бiздер көрiп қайғы, жапа.
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Көп болса бала-шаға қандай жақсы,
Көрiнер түйе сұлу ерсе бота.

3110

Қыз, күйеу осы сөзбен ырзаланып,
Үш күндiк уағданы қалды бағып.
Бiр күннiң ұзақтығы бiр жылдай боп,
Төсекке екiншi күн жатты барып.
Мейрамхан Мәликенi құшып, сүйiп,
Сырласты әлгi қызбен сөз шығарып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханнан естiңiздер. Қойнында
жатқан қызбен сырласып, қыздың сырын сұрағаны:

3120

3130

—Мәлике, сөзiм тыңда, ғашық жарым,
Сен болдың осы күнi ынтызарым.
Дүние—дауыл, ақыры көргенiмнiң
Айтайын бiрiн қоймай саған бәрiн.
Аралап жер-жаһанның бәрiн кезiп,
Қызығын жақсы көрдiм дүниенiң.
Бiр қызды ғашық болып алып едiм,
Бұрын бiр көрген екен ердiң тәнiн.
«Ит жеген өз iшiнен бүлiнед» деп,
Кейiдiм, бек қиналып ғазиз жаным.
Қалған соң мен ренжiп қыз ұялып,
О дағы баяндады өткен халiн.
Әйелiм сонда тұрып айтты халiн,
Аузынан аһ дегенде шықты жалын.
Сұлулық сипаттары әлемде жоқ,
Болыпты жер-жаһанға сондай сарын.
Менен бұрын бiреуге ғашық болып,
Қосылып тарқатыпты шер-құмарын.
Онан соң елiн келiп жау ап кетiп,
Көре алмай қалған екен ғашық жарын.
Осындай шын себебi болғаннан соң,
Мен де кештiм ол қыздың күнәларын.
—Мәлике-ау, осылайша барлық сырым,
Сондай бiр қапалықта қалдым бұрын.
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3140

3150

Сол қайғы бүгiнгi күн ойдан шығар,
Патшаның құшақтадым қызыл гүлiн.
Сайраған бақшадағы сiз бiр бұлбұл,
Шенiне бара алмайтын һешбiр зұлым.
Дүниеде әуел ақыр көргенiңдi,
Жасырмай сөйлеп бергiн ендi, күнiм.
Мейрамхан жұрттан асқан кемеңгер ғой,
Кетiрдi осылайша қыздың сұрын.
Жәмшидке ғашық болып шарап iшiп,
Құдайым Мәликенi ұрған бұрын.
Сасқаннан самай шашын тыр-тыр қасып,
Бiр ауыз шығармады сөйлеп үнiн.
Ұялып Мәлике қыз бiраз жатты,
«Өлiмнен деген сөз бар ұят қатты».
«Ертең кешке болады ақыр тойым»,—
Деп ойлап, барлық сырын бұл қыз да айтты.
Сөйлейдi әуел бастан көргендерiн,
Зарлықтың мейрам тойға келгендерiн.
Ән салып неше түрлi мәжiлiсте,
Барлық ел құмар болып төнгендерiн.

3160

3170

—Зарлықтың зар еңiреттi салған әнi,
Шыққандай болды жұрттың тәттi жаны.
«Ерден өнер құтылмас» деген сөз бар,
Естiр ед қолдан келсе әркiм әнi.
Болғандай ел иесi ер екен деп,
Өзiм де бек сүйiнiп дедiм пәлi.
Армансыз дүниеден өтер дедiм,
Болса да қандай қыздың ғашық жары.
Өз әкем қызыққаннан қасына алып,
Өмiрлiк жолдас бол деп қойған аны.
Зарлыққа зар еңiреп болдым ғашық,
Һешкiмге сыр айтпадым лебiз ашып.
Ғашықтық күндегiден күнде асып,
Татпадым неше күндей тағам, нәсiп.
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Бiр күнi өз әкемнен сұрап алып,
Отырдық шарап iшiп мажырасып.
Сол күнi ойда мақсұт бәрi бiтiп,
Жатыппыз күн шыққанша қара басып.

3180

Зарлыққа ғашық болған қыздың бәрi,
Күйзелген қасiреттен тәнде жаны.
Өз қолы жетпеген соң Зарлық ерге,
Патшаға сөйлеп берген оқиғаны.
Атамыз қаһар етiп сонан кейiн
Зынданға алып барып салғандарын.
Мәлике айтып өттi барлық сырын
Қалдырмай оқиғаның бiрде-бiрiн.
—Мен тұрмақ бұл Зарлыққа құмар болды,
Падиша ел билеген көрiп нұрын.
Жүр екен қайда барсаң жолың болмай,
Саудамыз бiздiң дағы бiткен бұрын.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханнан естiңiздер. Мәликезей
рiн қыз барлық сырын айтқан соң, өз сырын айтайын деп тұрып
тағы да сенбей, қастық етiп әкесiне айтып қойса, ашылмас тұ
манға қалармын деп Мәликезейрiн қызға айтып отырған сөзi:

3190

3200

—Мәлике, ғашық жарым, айттың сырды,
Көрiпсiң ғашықтықпен әрбiр түрдi.
Дүниенiң ең қорлығы ғашықтық қой,
Көз көрсе де айта алмас iште сырды.
Жете алмай мақсұтына ойлағанмен,
Ақыры болып кеткен әркiм жынды.
Жолында замандастық жаным ашып
Айтайын мен де саған ендi шынды.
Ғашық боп қосылыпсың Зарлықпенен,
Бiр сiзден оған дағы тарлық келген.
Қалмайын обалыңа екеуiңнiң,
Жарамас кiсi ақысын тартып жеген.
Сiз—мұнда, ол зынданда азап көрсе,
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Өтедi жылауменен бұл дүниеден.
Жолыңа замандастық жаным құрбан,
Iсiмдi аямаспын қолдан келген.
Сiздердей ұлық патша ханышасы,
Жақсы емес ұялғаны көрiнгеннен.

3210

3220

Қосайын екеуiңдi ебiн тауып,
Бiлед деп һешбiр адам етпе қауiп.
Ұмытпа ғашық болған Зарлығыңды,
Менi де сұлу ғой деп көңлiң ауып.
Көрiнген қоразбенен шағылысқан,
Болмаңыз, иә, Мәлике, сiз бiр тауық.
Өз айтқаны өзiне куә болып,
Отырды Мәлике қыз есi ауып.
Мәлике сөз сөйледi Мейрамханға,
Бiр түйiн қатты тосып осы арада.
—Күйеудiң бiреуiнен бiрi артық,
Қосылған Зарлық ерге амал бар ма?!
Қосылып көрiнгенге жүргенiмiз,
Сүйекке өле-өлгенше болар таңба.
Шықпайын айтқаныңнан, жан жолдасым,
Iстей бер қолыңыздан келсе аны.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамхан мен Мәликезейрiн қыздан
естiңiздер. Екi қыз бұл шаһардан Жәмшидтi қалай алып кете
мiз деп ақылдасып отырғанда, Мейрамханның «тапқан ақылым
мынау» деп Мәлике қызға айтып отырған сөзi:

3230

—Мәлике, сөзiм тыңда құлақ салып,
Күйеу боп мен тұрайын сiздi алып.
Өмiрде адамзатқа сырыңды айтпа,
Дос ем деп бiр адамға жалғыз-жарым.
Қайтуға елiмiзге рұқсат сұрап,
Мен ендi падишаға айтам барып.
«Құлдыққа ол Зарлықты берiңiз» деп,
Кетемiз атамыздан сұрап алып.
Бұл сөздi Мәлике қыз қабыл көрдi,
Айтысты уағданы ырзаланып.
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Мейрамханның Қасымзейрiн атасынан қайтуға рұқсат сұ
рағаны:

3240

Мейрамхан падишаға келдi жетiп,
Иiлiп қол қусырып, әдеп етiп.
Күйеуiн жек көретiн адам бар ма,
«Қарағым, шырағым» деп құрмет етiп.
Мейрамхан сонда тұрып сөз бастады,
Елiне қайтатұғын жөн көрсетiп.
—Кешiкпей кел деп едi ата-анамыз,
Уағдам қайтам деген кеттi өтiп.
Иә, тақсыр, рұқсат берсең ендi бiзге,
Мен тұрмын ендi сiзден үмiт етiп.

3250

Жауабы мынау болды падишаның,
Күйеуi болғаннан соң ханышаның.
—Қарағым, рұқсат бердiм, екi бала,
Бар ма едi менен, сiрә, қалағаның.
О дағы иесiн көрсе қуанады,
Сiздердей асыл затты балаларын.
Құл мен күңнен құлдыққа қанша аласың,
Көрсетiп маған айтшы шамаларын.

3260

Мейрамхан патшаға айтты:—Тақсыр баба,
Қайда жүрсек сiзсiз ғой бiзге пана.
Бар сiзден сұрайтұғын бiр жұмысым,
Көп екен ақын, жыршы осы арада.
Бiздiң елде әу дейтiн бiр адам жоқ,
Бiлмейдi сыбызғыны жалғыз пара.
Бұл жерден бiр ақынды бiзге берсең,
Ел-жұрт таң қаларлық бiр оқиға.
Көп құлды топырлатып бiз қайтемiз,
Орынсыз ортақ етiп қолдан-қолға.

Әлқисса, Мейрамхан бұл сөздi айтқан соң, Қасымзейрiн
патша Мейрамханға айтады:—Қарағым, олай болса мен ақын,
жыршыдан жарлы емеспiн, таңдағаныңды ал. Сонда да бәрiнен
басым айтқанда адамның жанын күйдiретiн мына Зарлық қой.
Одан артық ақын жоқ, осыны алып бар ел-жұртқа, ұялмайсың.
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Қалай айтса қолынан келедi,—деп жауап бередi. Мейрамхан да
ырзаланып, қанша күн жол жабдығын даярлап, Мәликезейрiн
қызды алып, Жәмшидтi ақын деп алып қаншалық салтанатпен
Қасымзейрiнмен қоштасып, өзiнiң отыз жолдасы, Малақ батырымен жолға түсiп қайтқанынан естiңiздер:
Қоштасып бұл Мейрамхан қайтты елге,
Әйелден көрiп пе еңдер мұндай пенде.
Бiр айдай сапар етiп дария, шөлмен,
Сыр айтып болмас дейдi бөтен жерде.
Бұл iсiн Мейрамханның ол да байқап,
Бiр ауыз үндемейдi Жәмшид ер де.
Бiр тауға бiр күндерде жүк түсiрiп,
Сырларын айтысатын келдi жөнге.

3270

3280

3290

Мейрамхан әуелi бастан айтты сырын,
Не болғаны оқиғаның барлық түрiн.
Басынан тоқалдыққа мақұл болған,
Жәмшидке қосты сол күн ханның қызын.
Ер Жәмшид жаннан артық құрмет еттi
Мейрамхан жан жолдасы, бақыт гүлiн.
Жетiптi мұратына айрылғандар,
Сол жерде дамыл алды бiрнеше күн.
Өткен соң бiр-екi күн жүрiп кеттi,
Қанша күн бұл арада сапар еттi.
Сол заман айғайлаған дауыс шығып,
Тау-орман барлығы да қалт-қалт еттi.
Барлығы бұл дүниеден үмiт үзiп,
Ақыры не болғанын бiлмей кеттi.
Қаптаған қара бұлт тәрiзденiп,
Бiр палуан таудай болып шыға кептi.
Бағалап болар емес тым сипатын,
Аузы аңқайып, басы тұр көкке жетiп,
Қозаттай екi есе ұзындығы,
Келедi көлденеңi бес жүз аршын.
Бiр басса аяғымен өлтiретұғын,
Бұлардың ендi жаны қайтiп қалсын.
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Бiлмедi бұл Жәмшид ер өзiн-өзi,
Тiрлiгiнiң тоқтауы деп осы жерi.
Тұтылған күндей болып қызарады,
Сол жерде ол батырдың екi көзi.
Торғайдай қырғи тиген сыпырып ап,
Батырдың сонда тұрып айтқан сөзi:

3300

—Қай жерлiксiң, қай елдiң ұрығысың,
Айт,—дейдi,—әуелi бастан ата-тегiң.
Сөйледi Жәмшид сонда ата-тегiн,
Емран шаһар iшiнде туған жерiн.
Әсiл-нәсiлiн бәрiн де айтып өттi,
Ақыры бүгiнгi күн өлерлерiн.
Жәмшид ер баян еттi жетi атасын,
Сөзiмнiң кешiргiн деп бар қатасын.
Туысы бұл батырға жақын болып,
Жұмсатты бұрынғыдан көзқарасын.
Ол батыр жақындығын бiлдi дағы,
Айтады өз ойында оқиғасын.

Әлгi батыр Жәмшидтен жөн сұрап болғаннан соң айтқаны:

3310

3320

Батыр айтты:—Кезек бер ендi маған,
Мен жайымды айтайын,—дедi,—саған.
Баласы Қияморс Тариқ Тарой,
Палуан болып өткен дүниядан.
Тариқ деген батырдың баласымын,
Өз атымды сұрасаң—батыр Баман.
Таройдан Аман деген бiр батыр бар,
Ерлiгiн айтып болмас сондай жаман.
Дүниеде адам ұлы жыққан емес,
Салады дұшпанына ақырзаман.
Жәмшид деген құмаршы бар деп едi,
Болады сенiң әкең менiң ағам.
Бұлғары шаһарында саудагерден
Әйелiңiз мынау ма ұтып алған?
Үрiмде Қоңқарменен соғысты деп,
Маған да бiр азырақ хабар болған.
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3330

3340

Қоңқардың тоқсан шаһар қармағында,
Оныменен тең болар қанша шамаң.
Не болсаң да өзiмнiң бауырымсың,
Берi кел, көрiселiк ендi, балам.
Оздырам бұл бәйгеден ендi сенi,
Нәсiлсiз қор болмасаң нағыз жаман.
Бақыты келiнiмнiң сенен де зор,
Берiптi бақ-дәулетке алшы саған.
Емранда хан болыпсың ұтып алып,
Тақытқа отырыпсың рахаттанып.
Кәрiм деген саудагер, ол—бiр залым,
Жау iздеген пәлекеттiң отын жағып.
—Барғаным аяғымнан ұят қой,—деп,
Жүр едiм соныменен намыстанып.
Бiр сенi қорлап жүрген Қоңқарменен
Көрейiн бiр соғысып өзiм барып.
Жәмшид те аттан түсiп, құлдық ұрып,
Көрiстi ағасының қолын алып.
Сонымен құрмет етiп бiрiн-бiрi,
Қоңқарға жүрiп кеттi қатуланып.
Үш айлық уағдасы бар Қоңқаршадан,
Тыңдаңыз, көп жамағат, құлақ салып.

Әлқисса, ендiгi сөздi үш ай уағда тосып қалған Қоңқардан
естiңiздер. Қоңқар үш ай уағда iшiнде тоқсан шаһар елiне тегiс
хабар айтып, елiн жинап қара жердi қайыстырып, әскерiн жиып
жатыр. Және де Қозатқа тең болатын батыр iздейдi. Қап тауы
деген тауда аң құсап жүрген тажал Орайнатан деген бiр палуан
бар екен. Өзiнiң зорлық сипатын жазып қалам, ойлап ой жетпейдi екен. Киiмсiз, жалаңаш, ұят-абыройдан хабар жоқ, қалай
болса солай жүре бередi екен. Бiр күндерi бiр топ керуен келе
жатып, күн батқан соң бiр-екi таудың арасына қонып жатыпты. Ол тау емес, баяғы Орайнатанның екi бұтының арасы екен.
Ол уақытта палуан ұйықтап жатыр екен. Ұйқысынан оянып бiр
аяғын қимылдатып қойғанда бiрталай адам астында қалып өлiп
қалыпты. Қалғаны қашып палуан екенiн бiлiп кеткен екен.
Ол батырдың iшер тамағы жоқ. Тамақ керек уақытында
онша-мұнша дарияға барып суын ұрттап алып, басқа сайға
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құйып iшiндегi балығын шикiдей жеп қояды екен. Сондайлық
күн көрiспен жүргенде, бiр күнi Қоңқар Шабыраң ғаярына бал
аштырып, «Қозатқа тең келетiн сол Орайнатан» деп айтқан
соң, Қоңқар Шабыраң ғаярын жiберiп әр түрлi хайламен алдап
алдырып едi. Бұл тажал Орайнатан келiп, әскер қара құрттай
толып, Қоңқар шаттықта болып үш ай уағда бiтедi. Шабыраң
ғаярды шақырып алып: «Кiтабыңды аш, Жәмшидтi жеңемiз
бе, иә, болмаса жеңiлiп қаламыз ба?»—деп сөйлегенiнен сөз
естiңiздер:
Назым Шабыраң ғаяр

3350

3360

3370

Кiтабын Шабыраң алды қолға,
Қарады сиқырлықпен оң мен солға.
Жәмшидтiң тарабына қарап едi,
Деп айтар:—Хауарзамда түстi қолға.
Басында наһан жұтып кеткен дейдi
Қазiрде жоқ деп айтар Жәмшид мұнда.
Бұл сөзге Қоңқар патша бек қуанып,
—Қайта аш,—дедi,—келе ме қайтiп мұнда.
Ол ғаяр қайтасынан ашты балды,
Сөйледi әуелi-ақыр барлық халдi.
—Әйелi бақтысына бiткен екен,
Жәмшидтi iздеп барып қайтып алды.
Патшаның Қасымзейрiн қызын алып,
Олжалы еттi қатыны бұл сапарды.
Түбi бiрге туысы жақын едi,
Бiр батыр Баман деген душарланды.
Баманның батырлығы әлемде жоқ,
Қояр-қоймас бiлмеймiн шыбын жанды.
Жәмшидтiң мұнда жоғын бiлгеннен соң,
Сол заман Қоңқар патша сөз шығарды.
Қоңқар айтты:—Халайық, сөзiм тыңда,
Ол Жәмшид келгенiнше қайтып мұнда.
Мұндағы әскерлермен соғысалық,
Қозатты ұшыратып бiз тұтқынға.
Қозат пен Фарқағад қолға түссе,
Ақиқат шығар едiк бiздер қырға.
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Ол Жәмшид палуан емес, хайласы мол,
Бiр iспен кез боп қалдық мұндай қуға.
Бұл сөздi барлығы да қабыл көрiп,
Жер жүзi толып кеттi түрлi туға.
Әскердi санап адам болар емес,
Қайысқан қамыс құсап шыққан суға.

3380

Жоқ едi сол уақытта жылқы тұқым,
Айттым ғой палуанның абырой сиқын.
Бiрлi-жарым палуаны керiк мiнiп,
Сүйретер есек мысал жерге бұтын.
Ыштан етпей қоя берген барлық құтын,
Қап-қара қара қайыс барлығы да.
Болмайды ажыратып жерден сиқын
Кiм Құдай, кiм Пайғамбар хабары жоқ,
Алмайды тазаланып шашын, мұртын.

3390

3400

Соғысқа шықты жұрты тiлiн алып,
Шоқпарын иығына тұрды салып.
Қоңқардың бар әскерiн бастап алып,
Палуан Орайнатан тұрды барып.
Бұл iстен шын ақиқат хабарланып
Қозат пен Фарқағад екi алып.
Жәмшидтiң кешiккенi қайғы болды,
Бұл жаудан қорықпайды жалғыз қарiп.
Ғаярды Бадыраң Ғазиз шақыртып ап,
Жәмшидке бал аштырды кiтап алып.
Қарады кiтап ашып Жәмшид ердi,
Деп айтты:—Өз бақтысы басқа келдi,
Есiл ер қайта айналып келгенiнше,
Бiрқанша аралайды бiздiң елдi.
Ол ғаяр осылайша сөз шығарып:
—Бiр қатер бар,—деп,—айтты бiзге анық.
—Қандай жан мен тұрғанда тиедi,—деп,
Ер Қозат бек қабағат ашуланып.
—Бал ашып жоқ нәрсенi айтасың,—деп,
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Кiтабын лақтырды жұлып алып.
Садақтың оғындай боп зырлап ұшып,
Бiр тауға кiтап сонда түстi барып.
Қозатқа қой дейтұғын шамасы жоқ,
Кiтабын тауып алды өзi барып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Фарқағад пен тажал Орайнатан екi
батырдың жекеге шығып соғысқанынан естiңiздер:

3420

Жиылды екi әскер екi жақтан,
Шоқпары иығында қанша батпан.
Майданға Орайнатан шықты жалғыз,
Барыпты Фарқағад бiр тараптан.
Жұлқыды бiр-бiрiн қарсыласып,
Соғысса лайықты құп мiнәсiп.
Атақты Фарқағадты бiлген едi,
Сөйлестi екi батыр жауаптасып.
Зәңгiнiң Орайнатан ұзындығы
Батырдан Фарқағад тұрды асып.
—Кезектi бер,—деп айтты Орайнатан,–
Сендердiң маған көп-тi еткен қатаң.
Қосылып Қозат сынды сұмырайға,
Қоңқарға бастан мағлұм қылған жапаң.
Көнбедi бұл сөзiне Фарқағад,
—Былжырап не дейсiң,—деп,—оқиғаны.
Сол жерде бiр-бiрiне салды шоқпар,
Тәртiпсiз екi таудың болар аңы.

3430

Ақырды жолбарыстай бiр-бiрiне,
Басқаның татығандай мың күнiне.
Айдаһар сипатындай зәрiн жайып,
Наһандай бұлқынады су түбiнде.
Күркiреп күндей болып жауар бұлт,
Кезексiз бiрiн-бiрi жатыр ұрып.
Шоқпармен қақ төбеден ұрғанында,
Кетiптi Фарқағад жерге кiрiп.
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3440

Аяғы тiзесiнен кiргенiнде,
Қысылып қара жердiң суы шығып.
Қалыпты қатты сасып қайран батыр,
Бiр жерге қайтасынан тұрды шығып.
Ашуы қатты келiп Фарқағад
Зәңгiнi жiбердi лақтырып.
Түсiптi қырық қадам жерге барып,
Ешқандай сескенбейдi, жабырқанып.
Шыдамай ашуына Орайнатан,
Сол жерде қайта ұстасты демiн алып.

3450

3460

Ақырса жолбарыстай екi батыр,
Ес қалмас естiгенде қанша халық.
Тоғыз күн күндiз-түнi дамыл алмай,
Барады Фарқағад нашарланып.
Тау құсап соғысады домаланып,
Шақылдап от шығады мағлұмланып.
Бұл зәңгi Орайнатан басым келiп,
Төмендедi Фарқағад естен танып.
Зәңгiнiң басым болып әрбiр iсi,
Қарайып түн мысалы рең, түсi.
Сол заман Фарқағадта мән болмады,
Палуанға Орайнатан келмей күшi.
Ақыры Орайнатан байлап алды,
Бiтiптi соныменен барлық iсi.
Түсiптi Фарқағад сол күн қолға,
Оралды қайран батыр темiр торға.
Қоңқардың әскерлерi шаттанып
Қағыпты барабанын оң мен солға.

3470

Көрсеттi Орайнатан ерлiк iстi,
Қоңқарды қуантпаққа жүгiрiстi.
Батырдан бұл сияқты айрылған соң,
Жәмшидтiң әскерiне қайғы түстi.
Үрiмнiң қаласына барғаннан соң,
Той iстеп сол күндерде шарап iштi.
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Шақырып Шабыраң сұм ғаярын,
Бастады Қоңқар тағы бiр жұмысты.

3480

Ғаярға Қоңқар айтты:—Түнде барып,
Маһирон жалғыз қызды келгiн алып.
Қосамын Орайнатан күшi үшiн,
Дұшпаннан бердi бүгiн кегiмдi алып.
Сол қыздың қастығымен Жәмшид қуға,
Бадампай тұлпарымды бердi алып.
Сондайлық шерменденiң кесiрiнен,
Қырылды қаза тауып қанша халық.
Қыз берiп қызықтырсақ бұл палуанды,
Қозатпен соғысады ырзаланып.
Бұл сөздi Шабыраң көрдi мақұл,
Ғаярда толып жатыр қулық тақыл.
Бiр иттiң сипатында бола қалып,
Жәмшидтiң әскерiне келе жатыр.

3490

3500

Әскерге келдi ит боп ғаяр жанап,
Тiмiскiп көрiнгеннiң бәрiн қажап.
Қаңғыған бұл иттi кiм ескередi,
Iздеп Маһиронды жүр аралап.
Ұйықтамай отырғандар бiрлi-жарым,
«Iшед» деп тамағымызды ұрды таяқ.
Ақыры Маһиронды тапты барып,
Мас еттi мұрнына дәрi салып.
Ғаярлық қапшығына салып алып,
Сүйектi ауызына тiстедi алып.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз ескермедi,
Бұл иттi түнде жүрген көрсе де анық.
Қоңқардың өз алдына әкеп қойды,
Ғаярлық дорбасынан һәм шығарып.
Қоңқардың қызды көрiп кеттi сұры,
—Жоғалт,—деп,—көз алдымнан шапшаң мұны,
Апарып ол зәңгiге бергiн,—дедi,–
Көрсетсiн көрмегенiн салдақыны.
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3510

Бала боп бiр пайдасы маған тимес,
Кез қылды қандай күнi мұндай қуды.
Маһирон атасынан күдер үзiп,
Көзiнiң жасыменен бетiн жуды.
Айрылған Фарқағад, Маһироннан
Қозаттан мен айтайын ендi сөздi.

Әлқисса, ендiгi сөздi Қозаттан естiңiздер, Фарқағад пен
Маһироннан айрылып, қапада болып қалған:
Назым Қозат сөзi
Қайғысы бұл Қозаттың қатты өттi,
Байланып Фарқағад бұл да кеттi.
Айрылып Маһироннан қапаланып,
—Мұндайлық көрдiм,— дедi қасiреттi,–
Жәмшид келсе айтам деп не бетiмдi,
Долданып майдан жерге жүрiп кеттi.

3520

Таудай боп көшкiн жүрген селкiлдейдi,
Шайқалып толықсиды қара жер де.
Мастанып Маһиронның жамалына,
Ол зәңгi Орайнатан қарсы келдi.
Сұры да екеуiнiң оңған емес,
Қорқытты ақырғанда барлық елдi.
Бойлары екеуiнiң бап парапар,
Қаһарлы ызғарынан жауғызып қар.
Салысты шоқпарымен қанша батпан,
Кең дүние көздерiне көрiндi тар.
Таулардан тас домалап зiлзала боп,
Құлады суға барып сайдағы жар.

3530

Аяспай салысып жүр бiрiн-бiрi,
Өмiрде көрген емес һешкiм мұны.
Қап-қара түнек басып жер-жаһанды,
Тұтылды сол мезгiлде күннiң көзi.
Қозат бiр заманда лақтырды,
Сиынған бабасының қолдап пiрi.
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Ол зәңгi жығылмастан тұрып кеттi,
Бiр тиын ойға алмай һешбiр мұны.

3540

3550

3560

3570

Ер едi Орайнатан қайраты асқан,
Сыртынан қорқар едi бiлген дұшпан.
Өмiрде жеңiлмеген батыр едi,
Қайтпаған һеш адамнан бала жастан.
Күн мен түн бiрдей болып түнек,
Екеуi он бес күндей жағаласқан.
Қайтуға бағы бастан себеп болып,
Қозат ер бiр қателiк жаза басқан.
Шаң топыр бiрiн-бiрi жұлмаласып,
Күштерi бiрiнен де бiрi асып.
Көтерiп ол зәңгiнi сiлтегенде,
Жығылды Қозат батыр жаза басып.
Асқар тау сипатындай Орайнатан
Тұрғызбай Қозат ердi қалды басып.
Жығылды қапылыста Қозат батыр,
Қамданып Орайнатан байлап жатыр.
Қозат пен Фарқағадты байлаған соң,
Түсiптi әскерiне заманақыр.
Қашуға ниеттенiп тұрды бәрi,
Күш жетпес дедi дағы тұрғанда ақыр.
Алысып әлi жетпес ойлап ойы,
Түнiмен алды-алдына кетiп жатыр.
Әскердiң қалғанына ие болып
Бадырап, Бадыраң Ғазиз екi пақыр.
Ғаярлар жасап қойды оттан қорған,
Бұза алмас һешкiм мұны ойлап оймен.
Жалыны көкке шығып сиқырлықпен,
Бұларға адам келмес басып қадам.
Қоңқардың қуанышы әлемде жоқ,
Шаттанып тамашалы тойын қылған.
Жамағат, жалықпастан тыңдаңыздар,
Айталық бiр жаңалық ендi бұған.
Хауарзам шаһарынан қайтып едi,
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Сол заман Жәмшид келдi сапарынан.
Лаулап тұрған тау сипат отты көрдi,
Әскерден көрiнбейдi жалғыз адам.

3580

3590

Бұл Жәмшид қарап тұрды қайғы басып,
Жөн сұрар адам таппай жауаптасып.
От iшiнде отырған Бадыраң Ғазиз
«Келер,—деп,—Жәмшид қашан?» кiтап ашып
Қарап көрдi, Жәмшид келiп қапты,
Қазiр ғана көрiсер құшақтасып.
Қақ жарып қалың отты шыға келдi,
Сиқырмен от iшiнен есiк ашып.
Құрметтеп көрiседi Жәмшид ханмен,
Мейрамхан, Баман сынды палуанмен.
Қозат пен Фарқағад қолға түсiп,
Әуелден ақырға шейiн оқиғаның,
Жарымы әскерiнiң қашып кетiп,
Қалғанын отпен ұстап тұрғандарын.
Жәмшид ер қапалықта қатты ренжiп,
Қозат пен Фарқағад батырлары.
Жәмшидтiң сол заманда кеттi сұры,
Палуанның қалмады деп бiрде-бiрi.
Баман батыр күңiренiп тұра алмады,
Ақиқат естiген соң сонда мұны.

Әлқисса, ендiгi сөздi Баман батырдан естiңiздер. Орайнатанмен соғысып Қозатты, Фарқағадты босатамын деп майдан жерге
барғанын, Жәмшид және де қашып кеткен әскерiн ғаярларын
жiберiп жинатып алып, соғысқа қайта шыққаны:
Баман ер бар әскерiн шықты бастап,
Бiздерге лайық емес жаудан қашпақ.
Жәмшидтiң мұнда қайтып келгендiгiн,
Шабыраң балдама ашып айтқан қақсап.
Қағысып барабанын екi жақтан,
Бұлттай жауатұғын тұрды қаптап.
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Майданға Баман батыр тұрды барып,
Шақырды ол зәңгiнi айғай салып.
Ер Баман қайраттанып ақырғанда,
Дауысы кете жаздады жердi жарып.
Тау басынан құлаған тау мысалы,
Аузынан көбiк түсер жарып-жарып.
Ақырғанда көбiгi оқтай заулап,
Қоңқардың әскерiне түстi барып.
Қырғынға ұшырады солайынша,
Көбiк басып көп әскер өлiп қалып.

3610

Ол зәңгi Орайнатан мұны көрiп,
Соғысқа құмарпаз ғой түстi желiк.
Таудай боп көшiп келедi жалғыз өзi,
Сипатын айтып болмас адам көрiп.
Айғайлап:—Сен бе менi шақырған?—деп,
Баманға жауаптасты сонда келiп.
—Шақырдың мен де келдiм қонақ болып,
Қайтарғын өз басыңды кесiп берiп.
Зәңгi ғой алаңғасар жабайы өскен,
Баманды шоқпарымен қалды перiп.

3620

3630

Бiр ұрған шоқпарына Баман өлмес,
Қайраты екеуiнiң болды теңдес.
Алысып iштен терi шықты көкке,
Бұлардың қайраттанса көзi көрмес.
Майдан жерде батырлар
Бiрiн-бiрi жұлқыды.
Сықырласып екi тау
Соғысқандай болыпты,
Екi аждаһа бетпе-бет
Болысқандай болыпты.
Жайдың бұлты жай бұлтқа
Тоғысқандай болыпты,
Арыстан мен жолбарыс
Шабысқандай болыпты.
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3640

3650

3660

3670

Қыран, тазы түлкiмен
Жарысқандай болыпты,
Ақ иық бүркiт тырнақты,
Салысқандай болыпты.
Қарап тұрған халайық,
Сауысқандай болыпты.
Бiрiн-бiрi ала алмай,
Қайырып жерге сала алмай,
Екi батыр хайласын
Тауысқандай болыпты.
Ақыры сөздiң қысқасы,
Дәл он бес күн соғысып,
Сансырап ерлер зорықты.
Ашуланып батырлар,
Қарсыласып алысты,
Қарсы шеңгел салысты.
Қолындағы шоқпары
Һеш нәрсеге жарамай,
Бекерге жатып қалысты.
Лақтырса бiр-бiрiн,
Жүз аршын жерге барысты.
Сонда да жеңбей бiр-бiрiн,
Жүгiрiп келiп екпiндеп,
Иықпенен қағысты.
Қошқардайын сүзiсiп,
Басыменен ұрғанда,
Екi бiрдей батырың,
Жерге барып жабысты.
Баман батыр қайғырар,
Алмадым деп намысты.
Күшi мұның тең болып,
Жеңiлмей бiрi кем болып,
Өлер халге жеткенде
Қоңқар менен Мәлiктен
Араға кiсi барысты.
Араға кiсi салды Қоңқар, Жәмшид:
—Тоқтасын бұл батырлар демiн алып,
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Бiраз күн тыныққан соң есiн жиып,
Сонан соң соғысар,—деп,—қайта барып.
Әлқисса, ендiгi сөздi Жәмшидтен естiңiздер. Екi батырдан
айрылып, Баман батыр Орайнатанды ала алмай қайтып келген
соң, Жәмшид Қоңқарға кiсi жiбердi.
—Мен қазiр нашарлап тұрмын. Менiң тiлегiм, маған бiр
ай уақыт бер. Ираннан әскер алдырып армансыз болайын. Сен
де нашарлап үш ай уағда сұрағанда мен берiп едiм,—деп жөн
сөзiн айтып, кiсi жiбердi. Қоңқар бұл сөздi мақұл көрiп, бiр ай
уағда тосып жата бердi. Ал ендi Жәмшид Иран шаһарға хабар
қып әскер сұрап және Бадырап пен Бадыраң Ғазиз ғаярларына
ақылдасып отырған сөзi:

3680

Жәмшид ер қасына алды ғаярларын
Бұл күнде қорып тұрған елдiң бәрiн.
—Қоңқардың Шабыраң сұм ғаярын,
Қорлығы да өтiп тұр ғой бiзге оның.
Сол сұмды қайтiп қолға түсiресiз,
Екеуiң ойлап тапқын бiр амалын.
Сол иттiң кесiрiнен қолға түсiп,
Маһирон не болды екен ғашық жарым.
Бадыраң Ғазиз айтты:—Жәмшид мырза,
Бiз ендi хайла етелiк ондай қуға.
Ғаярды күндiз-түнi бiздер бағып,
Ақыры түсiремiз бiз тұтқынға.
Екi ғаяр уағдасын отыр берiп,
Iзделiк Шабыраңды жолға енiп.
Бұлардың мұндай қулық ойлағанын
Шабыраң балды ашып отыр көрiп.

3690

Ол ғаяр осы түрлi ойға кетiп,
Сиқырлық ғылымына әбден жетiк.
«Бiр тауға саяхат қып келемiн» деп,
Бiр күнi жүрiп кеттi сапар етiп.
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Өндiрдi сиқырлықпен түрлi жемiс,
Бау-бақша алмасымен бәрiн тегiс.
Орнатып неше түрлi қайнар бұлақ,
Сипатын байқасаңыз болды пейiш.

3700

3710

Суларға сиқырлықпен дәрi салып,
Жығылар iшкен адам естен танып.
Осының бәрiн iстеп Шабыраң,
Бiр жерге жасырынды өзi барып.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз екi ғаяр
Бiр күнi кiтап ашты қолына алып.
Шабыраң сапар тартып кеткен екен,
Балдама сөйлеп бердi бастан анық.
Екi ғаяр кеткендiгiн анық бiлiп,
—Артынан барамыз,—деп кеттi жүрiп.
Өзгертiп адам түсiн екеуi де,
Тау ешкi сипатына бұлар кiрiп.
Бау-бақша мәуiлжiген жемiстердi
Жемедi сиқырлығын бұл да бiлiп.
Екi ғаяр ешкiге ұқсап тасқа шығып,
Ғаярды iздеп жүрдi зыр жүгiрiп.
Сол жерде Шабыраң бүркiт болып,
Аспаннан құйылып кеп кеттi iлiп.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз қолға түстi,
Жартаста ешкi болып бейғам жүрiп.
Һеш хайла iстей алмай, дымы құрып,
Бастарын салбыратып төмен қылып.

3720

Екеуiн Шабыраң байлап алды,
Ашылмас бiр бәлеге бұлар қалды.
Сол жерден жер қаздырып терең қылып,
Зынданға ессiз қылып мұны салды.
Ағашпен ол зынданның бетiн жапты,
Қалың қып топырақпен һәм сылапты.
Үстiнен ол зынданның су жүргiзiп,
Жасады осылайша машақатты.
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3730

Екеуiн Шабыраң кеттi көмiп,
Мұқатып дұшпандарын көңлi толып.
Қайғыға Жәмшид батыр түстi ендi,
Ғаярын, бар әскерiн тозған құрып.
Қолында жалғыз Баман iске жарар,
Басқасы қолға түстi тойы болып.
Бiр түннен аман шығар шамасы жоқ,
Кетер деп Шабыраң көзiмдi ойып.
Қайғырды Жәмшид сонда зарлық етiп,
Ғаярдан айрылдым деп жөн көрсетiп.
Жамағат, жалықпастан тыңдаңыздар,
Айтайын бiр қызық сөз құрмет етiп.

Әлқисса, ендiгi сөздi Бадыраң Ғазиздiң немересi, Бадырап ғаярдың баласы Қамаққаянидан естiңiздер. Бұл Бадыраң
Ғазиз бен Бадырап ғаяр Тұранзамин деген шаһардың адамы
едi. Бұлардың барлық шаһарының кәсiбi сиқырлық едi. Сол
Бадыраптың баласы Қамаққаяни деген бала жасынан сиқыр
оқуын оқып, оқуын бiтiрген. Әр түрлi «қанаттыр, қаныттыра»
деген сөздер ғаярлық ғылымының белгiсi едi. Жасы сол кезде
12 жаста едi. Ғаярлықта бiрiншi болып өз үйiне келдi. Өзiнiң
әкесiнiң шешесi Бадыраң Ғазиздiң кемпiрi бар едi. Баласын
көрiп, қуанышы қойнына сыймай қалды. Қамақ бала анасынан сұрады:—Бабаларым қайда?—деп. Шешесi айтты:—Иран
шаһарына Жәмшид деген патша болып, Үрiм шаһарына жауласып жатыр. Сол тарапқа кеткелi екi жыл болды, ата-бабаң сол
Жәмшидтiң қызметiнде.
Қамақ бала анасына:—Анажан, маған рұқсат бер, өнердi
үйренiп үйде отырып адамның аты шыға ма? Мен сол тарапқа
барайын. Аталарым қандай халде жүр екен?— деп айтқан соң,
анасы да қабыл көрiп, Қамақ балаға ырзалық батасын берiп,
қала бердi. Ендi Қамақ баланың Үрiм шаһарына жүргенiнен сөз
естiңiздер:
Назым Қамақ бала
3740

Қамақ жас Үрiм жаққа кеттi жүрiп,
Үйренiп сиқырлықты әбден бiлiп.
Аспаннан дұғаменен бұлт түсiрiп,
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Сол бұлтты ат сипатты кеттi мiнiп.
Аспанда не бар, не жоқ кiм бiледi,
Болмайды ол сырды һешкiм ұғып.
Үрiмге келгеннен соң сағатында,
Бiр торғай сипатында ұшты шығып.
Жәмшидтi қайғы басып отыр едi,
Қамақ жас сол мезгiлде келдi кiрiп.

3750

Жәмшидке қол қусырып сәлем бердi,
Баланы жайнап тұрған сонда көрдi.
Ғаярлық сипаттарын айтпай танып,
Өлшеусiз ер екен деп баға бердi.
—Иә, балам, қай тараптан, қай жерлiксiң,
Сөйле,—деп,—жөн-жайыңды,—сұрайды ендi.
Қамақ та бастан-аяқ оқиғасын,
Әуелден ақырғыша сөйлеп бердi.

Әлқисса, Жәмшид патшаның Қамақ ғаярға бастан-аяқ көр
ген оқиғасын сөйлегенi:
Назым Мәлiк сөзi

3760

3770

Сөйледi Жәмшид сонда оқиғасын,
Баланың жақын тартып ықыласын.
Айрылып ғаяры мен палуандардан,
Бұл күнде қалып тұрған жалғыз басын.
—Үш күн болды, жоғалды Бадыраң Ғазиз,
Бадырап—бiрге жүрген замандасым.
Соларды тiрi көрер күн бар ма?—деп,
Ағызды Жәмшид сонда көзден жасын.
Естiдi бұл жауапты Қамақ бала,
Ойына неше түрлi түстi жара.
Қалмады сабыр-тағат сұры қашып,
Деген соң тұтқын болды ата-баба.
—Өлi-тiрi хабарын бiлейiн,—деп,
Кiтабын қарап жатыр қолына ала.
«Зынданға сап бабаңды көмдi ғой»,—деп,
Балдама айтып бердi тура ғана.
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Қамақ жас балдама ашып алды бiлiп,
Онан соң сол тарапқа кеттi жүрiп.
Су мен ағаш барлығын алып тастап,
Әкесiн тауып алды жатқан бұғып.
Мұрнына иiскетiп бiр дәрiнi,
Сөйледi бабасына жауап қылып.
Қамақ баланың атасы Бадырап, Бадыраң Ғазизге жолығып
айтқаны:

3780

3790

Қамақ жас есен көрдi бабаларын,
Тарқатты iште қайғы-сәналарын.
—Бейқамдық болмасын деп өмiрiңде,
Молдаңыз айтпап па едi сiзге барын.
Басқаға бiр өзiңнен сенбесiн деп,
Осындай тәрбие еткен балаларын.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз қатты ұялып,
Сасқаннан сұрай бердi аналарын.
Ақыры өткен iске шүкiр етiп,
Баласын ортаға алып құрмет етiп,
Хикмет қапшығына шалдарды сап,
Жәмшидке Қамақ ғаяр келдi жетiп.
Бiр-бiрiн тiрi көрiп хан мен ғаяр,
Мәжiлiс, қыран күлкi ду-ду етiп.
Қамақ жас көп әскердi айландырып,
Айдаһар жасап қойды сиқыр етiп.

Әлқисса, ендiгi сөздi Шабыраң ғаярдан естiңiздер. «Бұл
түнде Жәмшидтiң әскерiне барып, Мейрамханды алып келiп,
Мейрамханды Кәрiмге қосайын»,—дейдi. Һеш нәрседен хабар
жоқ, Қамақ ғаяр келдi деген бiр тиын ойда жоқ. Жәмшидтiң
әскерiне бармақ болып шыққанынан сөз:
Назым Шабыраң ғаяр
Аттанады Шабыраң Жәмшид ерге,
Ғаярын өз қолынан көмген жерге.
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Ешқандай балдама ашып байқамады,
Көзiне көрiнбейдi һешбiр пенде.

3800

Әскерге сол мезгiлде келдi жетiп,
Қарады айдаһарды фаһим етiп.
—Бұл қандай оқиға?—деп тұрып қалды,
Ешқандай лажы жоқ кетерге өтiп.
Қамақ та сол заманда мұны көрдi,
Әскерде жүрген едi күзет етiп.
Шабыраң бiлмей тұрды барар жолын,
Балдама ашып қарарға созды қолын.
Көрiнбей жын мысалы Қамақ ғаяр,
Сиқырлық ол ғаярға салды торын.

3810

3820

Ғаярды торға салып қалды басып,
Һеш хайла ете алмады аузын ашып.
Сиқырлап есек қылып мiнiп алды,
Есiнен Шабыраң қалды адасып.
Ғаярлық шыбықпенен шартылдатса,
Жер басып жорғалайды асып-сасып.
Есектi табыс еттi бабасына,
—Шабыраң ғаяр бұл нанасың ба?
Сiз мiнiп бұл ғаярды әскер күзет,
Мен барам ол Қоңқардың қаласына.
Бадырап бұл iсiне бек сүйiнiп,
Көп құрмет сөз сөйледi баласына.

Қамақ ғаярдың түн iшiнде Қоңқардың шаһарына барғаны:
Ойлады Қамақ ғаяр бiр ниеттi,
Қандайлық өнер етсе сондай ептi.
Ешкiнiң тұяғындай iз түсiптi,
Шығарар жүрген жерге түрлi шөптi.
Түсiрiп қара тұман, қара түнек,
Қоңқардың сарайына келiп жеттi.
Ешқандай қаперi жоқ дүниеден,
Боп жатыр атқарғандай бар мiндеттi.
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3830

3840

Қоңқардың көрдi Қамақ салтанатын,
Толқыған ай мен күндей екi қатын.
Сиқырмен бiр дем салып қатындарға,
Өзгерттi осылайша нұр сипатын.
Қатынның бiрi қасқыр, бiрi қабылан,
Ыңыранып хайуан сипат дыбыс қылған.
Қоңқардың алтын тәжiн қоржынға сап,
Түк қоймай сақал-мұртын бәрiн алған.
Онан соң Маһирон қыз ойға түсiп,
Ол қыздың сарайына iздеп барған.
Бұл қызды Орайнатан алмақ едi,
Зәңгiден қыз кiшкене көңiлi қалған.
Маһирон сарайында ұйықтап жатыр,
Хабарсыз һеш нәрседен әуел ақыр.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз көмiлген соң,
Жәмшидтен күдер үзген таза тақыр.
Ол қызға иiскетiп дәрiнi бейиiстi,
Дорбаға салып алды Қамақ батыр.

3850

Iстедi Қамақ бала оқиғаны,
Бiлмедi хабарланып һешкiм аны.
Балдама кiтап алып сол мезгiлде,
Ендi арманы Қозат пен Фарқағад-ты.
Көрiптi балдама ашып тұрған жерiн,
«Олар көрген жоқ,— дептi,—әзiр кәрiн.
Хабарын Баман ердiң естiген соң,
Қаймығып аман қойған екi ерiн.
Шынжырлап қойған дедi оны байлап,
Ақырып арыстандай көзi жайнап.
Армансыз дүниеден өттiм дер ем,
Зәңгiмен бiр соғысып салып ойнақ».

3860

Кiтаптан Қамақ бала барып көрiп,
Тiрiлiк ахуалына көңiлi ерiп.
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Тұп-тура айтқан жерден тауып алды,
Сырласты, жөн сұрасты жүзiн көрiп.
Достасып бiр-бiрiне айтты сырды,
Болатпен қиды Қамақ бар шынжырды.
Қозат пен Фарқағад босаған соң,
Мастанып екi батыр болды жынды.
—Құтылғанның қуаныш белгiсi деп,
Бастаймын бұл шаһарға бiр қырғынды.

3870

3880

Деп айтар:—Бұл шаһардан кегiмдi алам,
Басына орнатам деп ақырзаман.
Өзi жоқта бiз мұнда қолға түстiк,
Ұялмай Жәмшид ханға қайтiп барам.
Қамақ айтты:—Сабыр ет, Қозат аға,
Қайрат пен қаһарыңа жоқ қой шама.
Шаһармен соғысқанның жөнi келмес,
Жазықсыз қырылады қатын-бала.
Тоқсан мың әскерi бар Қоңқар шаһтың,
Қамап тұр алдыңызда дарбазада.
Қалыпты iшiң пысып көптен берi,
Бiр ойран салып өткiн сол арада.
Қос батыр жүрiп кеттi тiлiн алып,
Қысылып қайратына ыңыранып.
Сол заман дарбазаға келiп жеттi,
Қақпасын қолдарымен жұлып алып.
Сексен палуан зорғадан ашар едi,
Соны шоқпар етiптi қолына алып.

3890

Қырылып қанша адам қаза тапты,
Қандары арықтағы судай ақты.
Бұлттай бұршақ жауар күңiренiп,
Сонымен ақырысы таң да атты.
—Жәмшидпен жүз көрiсiп қайтарсыз,—деп,
Қамақ жас батырларға тоқтау айтты.

қисса жәмшид

3900

Екi дәу босанғанға шаттанысып,
Байлауда жатқан сорлы iшi пысып.
Жәмшидпен сағынысып қалған ерлер,
Кезек-кезек қолға алып сүйдi құшып.
Атақты палуандар Мейрамханмен
Құрметтеп бәрi келдi жүгiрiсiп.
Қапшықтан Маһиронды шығарғанда,
Жәмшид те қуанғаннан талып түсiп.
Жәмшидтiң тап сол күнi көңiлi толды,
Бұрынғы кеткен бақыт басқа қонды.
Дариядан Қозат батыр наһан әкеп,
Бiр ғажап тамашалы етiп тойды.
Наһанды Фарқағад жатыр сойып,
Қайғының көңiлдегi бәрiн жойып.
Сол күнi он мың әскер бiр наһаннан,
Есiнен қайғысыз боп әбден тойып.

3910

3920

«Жандыда балық үлкен» деген бiр сөз,
Бұл күнде халық аузында мирас болды.
Қосылып бiр-бiрiмен шаттық көрдi,
Iстедi тамашамен әр өнердi.
Сол заман жердiң жүзiн тозаң басып,
Қаптаған дүние жүзiн әскер көрдi.
Қамақ бала сол заман балдама ашып,
Бұл әскер тараптан хабар бердi.
Жәмшидтiң өз шаһары Иран едi,
Он бес мыңдап сол күнi әскер келдi.
Той үстiне той болып қуанышпен,
Ата досы көргеннен соң туған елдi.
Көрiсiп бiр-бiрiмен құрмет еттi,
Сұрасып әуел ақыр өткен кептi.
Бұлар ендi шаттықпенен жата берсiн,
Қоңқардан мен айтайын хикаямды.
Қоңқардың не боп жатыр көрген күнi
Жамағат, жалықпастан тыңда мұны.
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Көрсетiп көрмегенiн кетiп едi,
Қор қылып Қамақ ғаяр өткен түнi.

3930

Таң атып түрегелдi Қоңқар тақсыр,
Қараса қасында тұр қабылан, қасқыр.
«Жеп қойып қатындарды мен қаппын» деп,
Жөнелдi ойбай салып қара басқыр.
Шақырды аттан салып уәзiрлерiн,
Сол жерге жиып алды елдiң бәрiн.
Айрылған сақал-мұрттан дәнеме жоқ,
Баршасы осылайша көрдi халiн.

3940

3950

Уәзiрлер арыз болды падишаға:
—Иә, тақсыр, сақал қайда, не оқиға?
Бұл жерге ғаяр келген сияғы бар,
Бiр түрлi ұшырапсыз қатер халге.
Қасқыр емес бұл тұрған қатындарың,
Шақырғын Шабыраңды қазiр мұнда.
Шаһардың бәрiн кезiп таба алмады,
Ойлады түскен-дүр деп ол тұтқынға.
Сол заман зар еңiреп бiреу келдi,
«Қозат пен Фарқағад жоқ,—деп,—мұнда».
Естiдi барлық жұрты оқиғаны,
Күйзелдi қорыққанынан елдiң халi.
Балдама кiтап ашып қарап көрдi,
Бар едi Қиян деген бiр ғаяры.
Сөйледi Қиян ғаяр барлық iстi,
Деп айтты:—Шабыраң қолға түстi,
Бiр ғаяр Қамақ деген пайда болды,
Бiр түнде iстеп кеткен барлық iстi.
Сиқыр оқып түзеттi қатындарды,
Барлығы көрдi көзбен мұндай халдi.
«Жәмшидтi бүгiнгi күн-түн өлтiргiн»,—деп,
Жiбердi Орайнатан палуанды.
Түктерi темiр құсап тiкiрейiп,

қисса жәмшид

3960

Қорқытты айбатымен тiрi жанды.
Майданға бұл батырдың келгендiгiн
Сол заман Қамақ бала хабарланды.
Жәмшид шықты жауға даярланып,
Қозат, Баман барлығы тұрды барып.
Зәңгiге:—Менiмен соғысып көрсiн,—деп,
Майданға шықты Қамақ найза алып.
Сегiз аршын жерiне ол найзаның,
Түрлi уыттан қойыпты бiреу жағып.

3970

3980

Зәңгiге Қамақ бала барды жетiп,
Жолықты бiр-бiрiне жауап етiп.
—Бұл жерде, жердiң құрты, не қып жүрсiң,
Қолыңда бiзiң мынау тiгер етiк.
Оныңа өлер ерiң мен емеспiн,
Сен мұны алып кепсiң қару етiп.
Сенiмен соғыспаймын, Баман қайда,
Шапшаң барып хабар бер мұнан кетiп.
Қамақ айтты:—Иә, зәңгi, сөзiм тыңда,
Жас баламын жай ойнап жүрген қырда.
Батырлық бiр қара жеткеннен соң,
Сенiмен сынаспаққа келдiм мұнда.
Қолымдағы бiзбенен сұғып алып,
Наһандарды өлтiрдiм жатқан суда.
Сен бiзге болып тұрсың бiр жаман жау,
Қарасам сипатыңа бiр асқар тау.
Сол бiзбен сұғып алсам сен де өлесiң,
Ойлаймын сен наһаннан емессiң дәу.
Түс көрдiм бүгiн түнде ұйықтап жатып,
Мен бiлсем, Орайнатан, болмайсың сау.

3990

Бұл сөзге Орайнатан ашуланып,
Шоқпарын қанша батпан қолына алып.
—Өзiнен сөзi үлкен залым ғой,—деп,
Қамақты нақ төбеден қалды салып.
Ол ғаяр сиқырлықпен жоқ боп кеттi,
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Астына тақымының тұрды барып.
«Иә, залым, жерге кiрiп кеттiң ғой» деп,
Ақырды Орайнатан ашуланып.

4000

4010

Қамақ айтты:—Мен жерге кеттiм кiрiп,
Сенбесең қарап көршi, сен үңiлiп.
Қолымнан тартып алшы, өлер болдым,
Иә, батыр, жас бала едiм рақым қылып.
Ол зәңгi көремiн деп еңкейгенде,
Найзасын көтенiнен алды сұғып.
Шыдамай у дәрiнiң заһарына,
Ол зәңгi ойбайлады у-шу қылып.
Найзасы iшi-қарнын кеттi аралап,
Қамақты болмас, сiрә, һеш бағалап.
«Бұл дүние бейбақидан өттiм ғой» деп,
Өз жанын зәңгi кеттi жоққа санап.
Мұқатып барған жерiн Қамақ бала,
Өзiнiң әскерiне келдi оралып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Қоңқар мен Орайнатаннан естiңiздер.
Орайнатанның көрген күнi қайран боп, не өлi, не тiрi емес боп
iшi ылбырап жатып қалды. Сонан соң Қоңқар Жәмшидке кiсi
жiбердi:—Маған он бес күн рұқсат бер, мына батырым не өлер,
не жазылар. Бұл жазылмаса, мен жеңiлдiм, өрiс сенiкi болады,—деп ғұзыр етiп сұраған соң, Мәлiк те қабыл көрiп:—Бұл
үш батырым, Қамақ ғаярым барда алмасқа не,—деп, он бес күн
уағданы күтiп жата бердi. Сол он бес күн iшiнде Қамақ ғаярдың
көрген оқиғасы:
Назым Қамақтан сөз
Жамағат, жалықпастан тыңда мұны,
Бiр тарап ыңғайланды сөздiң түрi.
Есек қып Қамақ ғаяр мiнiп алды,
Құрысын Шабыраңның көрген күнi.
Есек боп ақырады анда-санда,
Сиқырлық етуiне келмес ебi.
Қамақтың туған жерi—Тұранзамин,

қисса жәмшид

4020

Бiр ғаяр хат алып келдi тап сол күнi,
«Бердi,—деп,—осы хатты үлкен шешең»,
Ер Қамақ оқымаққа алды мұны.
Оқыды ол қағазды Қамақ алып,
Әкесiнiң шешесi жазғаны анық.
Қамаққа үш қайтара сәлем айтқан,
Қатерлi өлiм халде науқастанып.
Бадырап, Бадыраң Ғазиз керек емес,
Қамаққа ынтызары сондай парық.

4030

4040

«Бiр келiп өлер халде көрiнбесең,
Батамды бердiм,—деген,—назаланып.
Өлердегi батамды алмасаң,
Өмiрде оңалмайсың жалғыз қалып».
Ананың мұндай халiн естiген соң,
Көз жасы Қамақ ердiң кеттi ағып.
—Бiр қайғы бiздiң басқа кез болды,—деп,
Жәмшидке сол заманда айтты барып.
Жәмшидке арыз болды Қамақ бала:
—Иә, тақсыр, бұл қайғымды тыңдап қара.
Дүниеден өтерiне жақын болып,
Шақырған арыздасып бiздiң ана.
Көрмесем өлерiнде алтын жүзiн,
Қабағат қарғыс берiп, болмақ нала.
Ата-ананың қарғысы оқтай тиер,
Маған хараб болады жарық дүние.
Иә, тақсыр, екi күнге рұқсат бер,
Бармасыма болмайды һешбiр шара.

Әлқисса, Жәмшид патшаның Қамаққа айтқан сөзi:

4050

Сөйледi Жәмшид патша Қамақ ерге,
Өнерлi етiп туған кемеңгерге.
—Қамақ-ау, сiз кетсеңiз не боламыз,
Боп тұрсың өзiң пана барлық елге.
Бiр кемпiр өлгенде жұрт күн көрмей ме,
Бiз тұрмыз осы күнi аққан селде.
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Бiр шешеңдей көрмесең мұндағы елдi,
Өз қолыңнан тығып кет қара жерге.
Қамақ айтты:—Иә, тақсыр, сабыр әйла,
Сабырлы жан көредi талай пайда.
Өмiрлiк бақытыма зиян болар,
Сiз менi жiбермесең бұл сапарға.
Қорқатын Шабыраң есек боп тұр,
Орайнатан кез болды ондай халге.
Алыстан аңдып жүрген дұшпан болса,
4060 Сiздерден табылмайды оған хайла.
Ананың қарғысына ұрындырып,
Иә, тақсыр, обалыма менiң қалма.
Қамақ жас тұрып алды рұқсат сұрап,
—Бармасам болады,—деп,—қатты ұят.
–Қалмастан екi күннен келiңiз,—деп,
Жәмшид рұқсат бердi жылап-жылап.
Қамақ жас андан кейiн кеттi жүрiп,
«Келем» деп екi күнде уағда қылып.
«Қандайлық қасiретке кез болам»,—деп,
4070 Жәмшидке сол күндерде түстi бүлiк.
Мейрамхан Маһиронмен екi бекзат
Сайрандап тау басына кеттi шығып.
Жамағат, жалықпастан тыңдаңыздар,
Айтайын бiр оқиға түсiндiрiп.
Әлқисса, ендiгi сөздi баяғы Жәмшидке Мейрамханды ұтқыз
ған Кәрiм саудагерден естiңiздер. Бұл Үрiм шаһарына Қамақ
ғаяр келген соң бiр түнде Қозат, Фарқағад, Маһиронды, Бадырап,
Бадыраң Ғазиздi босатып алған соң, Шабыраң қолға түскен соң,
бұл жерден күдер үзiп Фишақайран деген шаһарға барған едi. Ол
шаһарды билеген Мәликезерiн Қошқой деген қыз патша едi. Соған
барып араға от жағып, «Жәмшидтi жамандап, Қоңқар сiзге жiбердi» деп, Мәликезерiн Қошқойға айтып отырған сөзi.
Назым Кәрiм саудагердiң Мәликезерiн Қошқой қызға
айтқаны:

қисса жәмшид

Сөйледi сонда қызға Кәрiм сөзiн,
Толтырып қанды жасқа екi көзiн:
—Көрмеген бұл дүниеде қорлығым жоқ,
Өлмеген соң әйтеуiр келдiм өзiм.

4080

4090

4100

Кеп тұрмын зор үмiтпен құзырыңа,
Ете көр бiр мархабат, асқар белiм.
Адасқан нашарға ақыл болар десiп,
Әдiл деп естiп едiм ата-тегiң.
Айрылдым ата-жұртым, бақытымнан,
Кез болып бiр дұшпанға сынды белiм.
Мен өзiм саудагер ем әуел бастан,
Үйренген кәсiбiм едi бала жастан.
Шаһарға Иран деген барып едiм,
Айрылдым Мейрамхандай қаламқастан.
Мейрамхан әйелiм едi, ғашық жарым,
Ол өзi сұлулықта жұрттан асқан.
Бар дүние, әйелiмдi тартып алды
Иранның падишасы Жәмшид залым.
Барлығын айта берсем ада болмас,
Көзi жетпес, ойлап ақылы оқығанның.
Көргенде сұлу қызды сайтаны бар,
Естiптi Маһиронын Қоңқар ханның.
Үрiмнiң падишасы Қоңқар деген,
Ол Жәмшид қызын естiп сонда келген.
Ол қызды ғаярымен ұрлатып ап,
Қосылып Маһиронмен ойнап-күлген.
Қанша да соғысса да Қоңқар патша,
Жәмшидтiң батырынан қорлық көрген.
Бiр қыз үшiн қырылып талай халық,
Хал кетiп қалжырады барлық елден.
Қоңқардың Маһирондай ханышасы
Тоқал боп ықтиярсыз азар көнген.
Жәмшидтiң Қамақ деген бар ғаяры,
Бүлдiрер ашуланса дүниенi.
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4110

Көрiнген қыздың бәрiн Жәмшид алса,
Бойдақ боп өткiзермiз дүниенi.
Иә, тақсыр, айып етпе ендi маған,
Айтайын таң қаларлық оқиғаны.
Бiр күнi ой ойлаған Жәмшид жана,
Ғаярын Қамақ деген қасына ала.
«Фишақайран шаһарда Қошқой қызға
Балдама ашқын» деген сол арада.

4120

Ол Қамақ соныменен балдама ашып,
«Қошқойдай қыз жоқ,—деген,—дүнияда.
Жәмшид, арманыңыз жоқ,—деп айтқан,
Сол қызбен жатар болсаң бiр ұяда».
Ол ғаяр сипаттаған сiздiң нұрын,
Гауһардай салбыраған деген тұлым.
Ақ жүзiн көрген адам талып түсер,
Ес қалмай, естен танып босар буын.
Ғаярдың айтқанындай бар екенсiз,
Ақиқат өз көзiммен көрдiм бүгiн.
Көрместен сiзге ғашық болып отыр,
Алам десе алады Жәмшид зұлым.

4130

4140

Жәмшидтiң сiзге сөйтiп ғашығы кеттi,
Ойлады батырлықпен бiр ниеттi.
Шаһарын қоймай қырамын ойран етiп,
Қошқойды аламын деп қасам еттi.
Маһиронды Мейрамханмен қос ханымға
Қошқой қыз iстейдi деп қызметтi.
Айтқан iсiн орындар Жәмшид залым,
Ондайлық бiз көрмедiк қара беттi.
Бiр сiзге Жәмшид жатыр даярланып,
Болжалсыз палуандардың бәрiн алып.
Ғаяры Қамақ деген бiр сұмпайы,
Кетпесiн бiр түнде кеп өзiңдi алып.
Қолға түссең не болар көрген күнiң,
Күң болып отырасың отын жағып.

қисса жәмшид

229

Мұнда—патша, онда күң болғаныңыз,
Сүйекке кетпейтiндей таңба салып.
Қызығар қызды көрсе Жәмшид залым,
Анасы қыздың сүтiн берген бұрын.
Жәмшид тiрi тұрғанда қызға күн жоқ,
Тағы бiр қорлығы бар, ол—бiр сырым.

4150

4160

Хауарзам шаһарында Қасымзейрiн,
Алып кеп тоқал еттi ханның қызын.
Бiр тиын бағасы жоқ қыз байғұстың,
Жүргенде отын алып көрдiм түрiн.
Иә, тақсыр, осылайша көрген iсiм,
Сарғайды қайғыменен менiң түсiм.
Жетер ек барлығымыз бiр мұратқа,
Сол қуға жетер болса сiздiң күшiң.
Қыз үшiн қырып жатыр талай жанды,
Әлiң келсе тындырғын соның iсiн.
Достықты бiлдiрмекке өзiңiзге,
Бiр сiздi iздеп келген бар жұмысым.

Әлқисса, ендiгi сөздi Мәликезерiн Қошқойдан естiңiздер:
Қошқойдың мұны естiп кеттi сұры,
Ғұмырда жеңген емес һешкiм мұны.
—Шынымен аяқ басып жақындамас,
Мен емес ол залымның алар қызы.
Ләклек, Шабшак дейтiн екi ғаярды
Шақырды қаһарланып тап сол күнi.

4170

Екi ғаяр шақырған соң келдi кiрiп,
Патша қыз түсi қашып, жүз құбылып.
—Иә, тақсыр, қалайынша қаһарландың,
Айтыңыз,—деп сұрады ғаяр тұрып,—
Бiздерден бiр қателiк iс болды ма,
Бiр дұшпан айтқан шығар түсiндiрiп.
Қапаңды ойыңдағы шығармасақ,
Дүниеде бiз жүрмелiк тiрi болып.
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Ғаярға Қошқой айтты:—Сөзiм тыңда,
Бiр қайғы болып отыр қазiр мұнда.
Иранда Жәмшид деген патша болып,
Қоңқарды ұшыратқан көп қырғынға.

4180

4190

Сол Үрiмдi алған соң талан етiп,
Одан соң келем дептi бiзге, мұнда.
Фишақайран шаһарын ойран қылып,
Күң қылып от жаққызбақ Қошқой қызға.
Екеуiң қазiр соған кiтап ашқын,
Ол Жәмшид жетер ме екен айтқан ойға.
Шабшак пен Ләклек жаду қабылданып,
Балдама кiтаптарын қолына алып,
Сөйледi бұлбұлдайын екi ғаяр:
—Жәмшидтiң бұл шаһарға келмегi анық.
Онан бұрын қамдансақ бiз аламыз,
Жол ашық, сапар етсек айдан анық.
Жәмшидтен Қамақ ғаяр кеткен,—дедi,
Шын қаза шешесiне жеткен,—дедi.
Қоңқардың Шабыраң ұлы ғаяры
Есек боп қайғыменен өткен,—дедi.

4200

—Иә, тақсыр, рұқсат берсең баралық бiз,
Әскерiн қанша болса алып келiп,
Тылсымат құдығына салалық бiз.
Қыздарды күң қылатын Жәмшид едi,
Қайраты қалай екен қаралық бiз.
Қошқой қыз көп уақыт сөйледi сөз,
Ғаярға бұйрық еттi:—Барғын,—деп,—тез.
Ғаярсыз бейғам тұрған уақытында,
Әскерге хайламен болыңыздар кез.
Сиқырлық тылсыматқа салғын,—дейдi,
Естiп құлақтар мен көрсiн көз.

Әлқисса, ендiгi сөздi Шабшак пен Ләклектен естiңiздер:

қисса жәмшид
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Екi ғаяр сол мезгiлде кеттi жүрiп,
Аспаннан бұлт түсiрiп соған мiнiп.
Үрiмнiң шаһарына барып түстi,
Болмайды бұл жүрiсiн адам ұғып.
Есектi Бадыраң Ғазиз мiнiп алып,
Әскердi жүрiп едi күзет қылып.
Һешкiмге бұл екi ғаяр көрiнбедi,
Сиқырлық өнерiне ерiнбейдi.
Келгенiн екi ғаярдың есек бiлiп,
Ақырып бар даусымен аңырайды.
Сол жерде әскерлерге бiр дем салып,
Мысалы түнгi самал желпiн дедi.

4220

4230

4240

Екi ғаяр сиқырлықпен дәрi салып,
Жығылды ессiз болып қанша халық.
«Есекте бiр хикмет бар шығар» деп,
Қарады Шабшак жаду кiтап алып.
Қоңқардың Шабыраң ғаяры деп,
Сөйледi ақиқатын балдама анық.
Бiлген соң ғаярлығын бұл байғұстың,
Босатты есектiктен бiр дем салып.
Аспаннан бұлт түсiрдi сиқыр етiп,
Ол бұлттан күмбез еттi құп түзетiп.
Қаншалық палуандар мен барлық әскер,
Күмбезге мiнгiзiп ап қалды кетiп.
Жұртына тастамады жалғыз адам,
Мұндайлық өнерпазға хайлаң нешiк?
Мейрамхан Маһиронмен тауда қалды,
Басында кетiп едi тамаша етiп.
Барлығын өз қолынан аттандырып,
Қоштасып Шабыраңға құрмет етiп.
Жамағат, жалықпастан тыңда мұны,
Таусылмас айта берсем мұның сыры.
Жиырма бес мың әскер қолға түстi,
Не болмақ ақырында көрген күнi.
Барлығын бұлтпен тартып аспанға ұшып,
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Түсiрдi тылсыматқа дәл сол күнi.
Сиқырмен от жандырып бiр тесiктен,
Бiр кемпiр бағып тұрған күндiз-түнi.

4250

Бекiттi сиқырменен алып барып,
Тыңдаңыз, жалықпастан барша халық.
Қошқой қыз дұшпанынан кегiн алып,
Отырды тақытында рахаттанып.
Шешесi науқастанып кеткен едi,
Бұл iстен хабары жоқ Қамақ налып.
Шешесi баласымен арыздасып,
Ақиқат ажал жетiп өлгенi анық.

Әлқисса, ендiгi сөздi Қамақтан естiңiздер. Үйiне барып, шешесiн көрiп, өлген соң көмiп, үш күндей сонда тұрып, төртiншi
күнi қайтып Үрiм шаһарына барса, Мәлiктiң әскерiнен бiр адам
жоқ. Бұл iске қайран болып, балдама кiтабын қолына алып
қарағаны:
Назым Қамақтың балдама қарағаны
Сол күнi көшкен жұртқа Қамақ келдi,
«Бұл қандай оқиға?» деп ойлады ендi.
Балдама кiтап алып қарап көрсе,
Барлығын оқиғаның сөйлеп бердi.
Қатерлi жаман жолға түсiптi деп,
Қайғырып қапалықпен жылай бердi.
—Тiршiлiк ендi маған екi тиын,
Жүргенiм жауға алдырып барлық елдi.
4260

Ләклек пен кеттi Шабшак алып,
Қойды деп тылсыматқа бәрiн салып.
Мейрамхан Маһиронмен мұнда дейдi,
Бiр тауда жатыр дейдi рахаттанып.
Солармен жөнiн айтып сырласпаққа,
Қамақ жас жүрiп кеттi қапаланып.
Жолығып Мейрамхан мен Маһиронға,
Көрiстi құшақтасып айғай салып.

қисса жәмшид
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Қамақ ер:—Кеттi,—дейдi,—қайран елiм,
Қос тауым сынды,—дейдi,—асқар белiм.
Патшаны әскерiмен жау алыпты,
Суалды деуге болар шалқар көлiм.
Айрылдық ақсұңқардай батырлардан,
Уақытсыз кез боп қалды бiзге өлiм.
Жау шығып Фишақайран шаһарынан,
Қазыпты шықпас етiп елдiң көрiн.
Ләклек пен Шабшак мұнда келген,—дейдi,
Әскердi ессiз жатқан көрген,—дейдi.
Бұл жақта оқиғаның бәрiн айтып,
Саудагер Кәрiм хабарын берген,—дейдi.

4280

4290

Қыз едi Фишақайран падишасы,
Һешкiмнен қор болмаған ғазиз басы.
Ләклек, Шабшак дейтұғын екi ғаяры,
Жайнаған сипаттары жайдың тасы.
Он сегiз хан мұрасы ғаярлықта,
Менен де артық едi мәртебесi.
Екi түрлi бiлiмi менен артық,
Екi талай Қамақтың қалар басы.
Хан мұрам он тоғызға жетсе менiң,
Сығар ем Фишақайран барлық елiн.
Бiлiмнiң бiр азырақ кемдiгiнен
Кез болар деп ойлаймын маған өлiм.
Сол жаққа барамын ба, бармаймын ба,
Мейрамхан, қалай дейсiң, қара көгiм?

Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханнан естiңiздер:
Мейрамхан естiген соң еттi жәбiр,
Жәбiрге жақсы дейдi етсе сабыр.
Тоқтау сөз бiр-бiрiне айтса дағы,
Ел-жұртын ерек ойлап болып малул.
Мейрамхан сөз сөйледi қапаланып,
Айрылған барлығынан болды анық.
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4300

4310

—Қамақ-ау, тiршiлiктiң керегi не,
Адасып бұл үшеумiз тауда қалып.
Бақытыңды ашса Құдай қиын емес,
Қайтарсың дұшпандардан кегiңдi алып.
«Батырдың жолы артық» деген бiр сөз,
Бұрынғы өткендерден мирас қалып.
Бiз сiзге жолдас болып жүре алмаспыз,
Ғаярлық арамызда қанша парық.
Жiберем Маһиронды өз елiме,
Отырсын қорлық көрмей сонда барып.
Бұл жерде жүргенiнiң жөнi келмес,
Көрiнген ғашық болар көзiн салып.
Мен дағы бiр тарапқа сапар етiп,
Жүрермiн бiр хайламен жанды бағып.
Үшеуi осы жерде қош айтысты,
Жастары жаңбырдай боп жерге тамып.

Әлқисса, ендiгi сөз бұл үшеуi жыласып, «көремiз бе,
көрмеймiз бе» деп құшақтасып, ажырасып, Қамақ ғаяр: «Әлiм
келсе, алып қайтармын, иә, болмаса өлермiн,»—деп уағда берi
сiп, Фишақайран шаһарына жүргенi:

4320

4330

Қамақ сапар етiп кеттi жүрiп,
Бiлiмнiң аз-кемдiгiн қайғы қылып.
Жер-жаһанның баршасын сиқырлықпен
Бекiткен Ләклек жаду торын құрып.
Аққан су, шыққан жемiс бәрi сиқыр,
Байқады Қамақ ғаяр мұны бiлiп.
«Жермен жүрсем бiр қатер көрермiн» деп,
Сиқырлап бұлт түсiрiп алды мiнiп.
Бұл дағы өнермен бұлтпен ұшты,
Хайлалы бiлiмдерi сондай күштi.
Аспанда ұшқан құсқа жер алыс па,
Жақындап Фишақайран барып түстi.
Жасырып ғаярлықтың киiмдерiн,
Жай адам порымында жолға түстi.
Шаһардың қақпасына келген жерде

қисса жәмшид

Бiр ерге ақсақалды жолығысты.
Тоқтамай бiрiн-бiрi өте шықты,
Қамаққа сол адамның көзi түстi.
Қамаққа әлгi адамның қарағаны,
Баланы мың адамға бағалады.
Ойлады ғаярлықтың өлшеуi жоқ,
Келмес деп һешкiм тура шамалады.
«Үш күндiк бiлiмнiң кемдiгi бар,
Бүлдiрер түгелденсе дүниенi».
4340

4350

Шақырды әлгi адам Қамақ ердi,
Баланы бiр себептен тәуiр көрдi.
Ақсақалды атасы шақырған соң,
Қамақ та құрмет етiп қайтып келдi.
—Иә, балам, қай тараптан, қай шаһардан,
Айтқын,—деп аты-жөнiн сұрайды ендi.
Қамақ айтты:—Атажан, тыңда сөзiм,
Адаммын бiр кембағал менiң өзiм.
Шаһарға Фишақайран бармақ едiм,
Бiр кәсiп етейiн деп келсе жөнiм.
Ата-анадан айрылған жетiм едiм,
Айтарға да бiлмеймiн елдiң жөнiн.
Көрiнгеннiң қолында құлдықта боп,
Жылап жүрген сорлымын сынып белiм.
Шал айтады:—Ол сөзiң тура келмес,
Алдағанға бұл қартың тегi көнбес.
Атасы ықыласпен сұрағанда,
Шын сөзбен балаң қалай жауап бермес.
Бастан-аяқ бiлемiн оқиғаңды,
Жан берсең де бұл қартың оған сенбес.

4360

Шабшак жаду мен емес елiңдi алған,
Иә, балам, бұл атаңа айтпа жалған.
Бiр менiң батамды алып аттанбасаң,
Тегi жолың болмайды бұл сапардан.
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4370

Бiлемiн, сенiң атың Қамақ ғаяр,
Сенiң сырың бар ма едi менен аяр.
Жәмшидтi әскерiмен жауға алдырып,
Ойыңда болып тек кегiң алар.
Ләклектен әзiр кектi ала алмассың,
Ұстап ап тылсыматқа сенi салар.
Сен менен үш күн оқып сабақ алсаң,
Сонан соң қайда барсаң жолың болар.
Қамақ жас шал сөзiне қайран қалып,
Бар сырын айтып отыр мағлұмланып.
Бұл өзi сиқыр ғой деп, сыр бiлемiн,
Балдама кiтап ашты қолына алып.
Қас емес дос адам деп сөйлеп бердi,
Жамандық болмайды деп жалғыз қарiп.
—Атажан, айтқаныңнан шықпайын,—деп,
Бұл қартқа жолдас болды тiлiн алып.

4380

4390

Бұл қартпен жолдас болып үйге келдi,
Әлгi қарт баласындай тәуiр көрдi.
Жайланып ас-су iшiп отырған соң,
Шын сырын шал да бастап сөйледi ендi.
Шаһарын, әсiлi-нәсiлiн бәрiн айтып,
Тариқылғақыл атын лақап дер-дi.
«Иә, балам, үш күн менен оқисың» деп,
Ғаярлық ғылымынан сабақ бердi.
—Тариқылғақыл,—дедi,—менiң атым,
Парсыдан болады,—деп,—нәсiл затым.
Жер жүзiнде ғаярлық ұстазымын,
Жайылған мағлұм болып шаһаратым.
Жәмшидпен нәсiлiм бiр болғаннан соң,
Мен сiзге айтып тұрған өсиетiм.
Менiң де қаным қайнап, көңiлiм нашар,
Бұл түрлi көргеннен соң ғаламаттың.
Жәмшидтi екi жаду келген алып,
Тастады тылсыматқа алып барып.
«Қамақ бала бiр iздеп келерсiң» деп,
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4400
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Жүр едiм сонан берi сенi бағып.
Үш күндiк сабағыңды бiтiрген соң,
Айтайын бар сырымды жөнге салып.
Қатерлi осы сапар, балам, саған,
Өзiңдi-өзiң жүргiн қатты бағып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Тариқылғақылдан естiңiздер. Үш күн
сабақ бiткен соң, Қамақ ғаярға айтып отырған ақылы:
—Қамақ-ай, сөзiм тыңда ендi, балам,
Тариқылғақыл айтар ендi саған.
Жәмшидтi қалай етiп босатарды,
Мен сiзге ұқтырайын бәрiн тамам.

4410

Қошқой қыз—бұл шаһардың падишасы,
Таусылмас айта берсем хадисасы.
Жақын жерде бiр батыр Һаман деген,
Сол қызбен тiптi жақсы ықыласы.
Мәликенiң ол батырмен туысы бiр,
Оған да мағлұм болды бұл барлық сыр.
Жәмшидке батыр болсам деп ойлайды,
Баруға аяғынан намыс қып тұр.
Һаманның әкесi де батыр Тариқ,
Һаманның жер жүзiне аты қанық.
Һаман батыр Жәмшидпен шөберелес,
Сыртынан бiр-бiрiне әбден анық.

4420

Тұтқынға бауырлары түскеннен соң,
Не дерiн бiлмей отыр қапаланып.
Сен менiң тiлiмдi алып осы жерде,
Һаманға бiр жолыққын тезден барып.
Қошқой қыз Һаман ердi құрмет етер,
Һаман ер ашуланса есi кетер.
Һаман барып сұрасын Мәлiк ханды,
Болмаса ойдағы iсiң бәрi бекер.
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4430

Һаман барып сұрасын сонда қыздан,
—Жәмшидпен дұшпан ем,—деп,—мен бұрыннан.
Қошқой қыз алдырыпты деп естiдiм,
Соғысып жатқанында ол Үрiммен.
Қоңқардың тоқсан шаһар қармағында,
Болмайды һешкiм шыдап зардабына.
Сол Мәлiктi бiр көрсем деп ойлап ем,
Қоңқардың таң қаламын салмағына.

4440

Қошқой қыз сонда тұрып жауап берер:
—Жәмшидтiң өнерi жоқ адам көрер.
Боп жүрген «әлiн бiлмей әлек» екен,
Айтарлық қаруы жоқ жауын жеңер.
Ләклек, Шабшак бiр күнде алып келдi,
Жәмшидке уақыт жоқ мұнда келер.
Сұрайды Һаман тағы сөз шығарып:
—Қандай жаду Мәлiктi келген алып.
Сол ғаярды көрсеткiн,—деп сұрасын,
Қатты құрмет етемiн құмарланып.
Ләклек ғаяр әкелдi деп айтады,
Көрсетер мiнеки деп ырзаланып.
Сен бұрын бiр алманы дайындап қой,
Сиқырлық хайламенен бiр дем салып.

4450

4460

Қойнына Һаман соны барсын салып,
Ол алманы ғаярға берсiн алып.
Жәмшидтi ұстағанның құрметi деп,
Қош көрiп жауырынға тұрсын қағып.
Ләклек жаду жемейдi ол алманы,
Һаман сонда ұрыссын ашуланып.
Жегiзсiн ол алманы қатты зорлап,
Ашу, арын ақылмен қызды торлап.
—Патшаның құрметi үшiн саған берсем,
Тұрмысың қыз патшаны сен де қорлап.
Жәмшид деген бiр қатты дұшпаным едi,
Сыйым деп ап келген соң өзiң торлап.
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Мен сенiң тақымыңа толмаймын ба,
Алма жемей қалайша тұрсың бойлап.
Ақиқат дұшпан болсаң оныңды айт,
Кетермiн жердi таптап салып ойнақ.
Қошқой қыз естiген соң осы халдi,
«Ер Һаман бүлдiрер,—деп,—бұл шаһарды,
«Батырдың сөзiн жықпа, же» деп айтар,
Көндiрер ашуланып ол ғаярды.
4470

Ол ғаяр алманы жеп кетер шығып,
Сендер де кiдiрмеңдер бiрге тұрып.
Қоштасып Қошқой қызбен Һаман батыр,
Ғаярдың арт жағынан барсын жүрiп.
Алма жеп жығылған соң Ләклек ғаяр,
Сиқырлық қапшығыңа алғын тығып.
Қолыңа Ләклек түссе Шабшакке бар,
Бiр тауды екi ғаяр мекен қылар.
Өз жаны ғаярлардың өзiнде емес,
Бiр құсқа сиқырлықпен қойған болар.

4480

Бұл күнде жүрген жаны кептер жаны,
Өз жанын кептер етiп қойған аны.
Өздерiн отқа салып өртесең де,
Бiр тиын бит шаққандай көрмес аны.
Сол кептердi тауып ап бауыздасаң,
Ғаярдың сол мезгiлде ағар қаны.
Шабшактi қалай ұстап аларыңды,
Табарсың бiр хайласын ойлап аны.

Әлқисса, Тариқылғақыл Қамақты үш күн оқытып, ғаярлық
бiлiмiн он тоғызға толтырып және де «мен қашан да болса сенен хабарсыз болмаспын, Һаманға бар» деп жолға салды.
Қамақ ғаяр Һаман батырға келiп танысып, оқиғасын сөйлеп
бердi. Һаман да мақұл көрiп, Қошқой қызға бармақ болды.
Қамақ ғаярды қойнына тығып, алмасын даярлап жүрiп келiп,
Қошқой қызға бастан-аяқ Тариқылғақыл айтқан сөзiн айтып,
Ләклекке алманы бергенде жемедi. Һаман ашуланып айтқан
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соң, Қошқой қыз «өлсең де же» деген соң алманы жеп тұрып:
«Мен тұтылдым, Жәмшид құтылды»,—деп шығып кеттi.
Һаман батыр қызбен қоштасып далаға шықса, Ләклек ғаяр ессiз жатқанын көредi. Қамақ ғаярлық қалтасына салып алып,
Һаманмен қоштасып тылсыматқа қарай қадам басады. Һаман
батыр да өз елiне қайтып кеттi. «Бұл жақтан аман-есен қалсаң,
мен хабарсыз болмайын»,—деп уағдаласып жүрiп кеттi.
Назым Қамақ ғаярдан сөз тылсыматқа баруынан:

4490

Қамақ жас сапар еттi Ләклектi алып,
Тыңдаңыз жалықпастан, қанша халық.
Бiр кептер сипатында кеттi ұшып,
Тылсымат тарапына түстi барып.
Бiр тесiктен лауылдап от жанады,
Бiр кемпiр жiп иiрер ұршық алып.
«Тылсыматтың қожасы осы ғой»,—деп,
Қамақ жас бастан-аяқ бiлдi анық.
Бұл кемпiр сиқырлықта жаннан асқан,
Жылап қайтар шенiне барған дұшпан.
Жәмшидтi әскерiмен бағып отыр,
Ұршықтан от жандырып бұл бiр мыстан.

4500

Ой түстi Қамақ жасқа осы арада,
«Бұған мен қолданам,—деп,—қандай шара?
Тәуекел не болса да көремiн»,—деп,
Болыпты сиқырлықпен бiр жас бала.
Апыл-топыл қаз тұрған бала мысал
Кемпiрге келдi жүрiп сол арада.
Кемпiр айтты:—Ей, балам, қайдан келдiң,
Жоқ па едi әке-шешең, ей, бейшара?
Елсiз, күнсiз арада жүрсiң нағып,
Қалайша мекен болды бұл қу дала?

4510

Ағызды Қамақ сонда көзден жасын,
Бұл кемпiр сала ма деп ықыласын.
Айтуға аузы келмей өксiп-өксiп:
—Қалды,—деп,—қу далада жалғыз басым.
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4520

Әкемнiң кәсiбi едi аулар балық,
Тұрушы ек соныменен ауқаттанып.
Қол қауғамен шешемiз балық сүзiп,
Әкемiз отырушы ед қармақ салып.
Жар басында жарбиып отырғанда
Бiр жайын екеуiн де кеттi қағып.
Бiр басым паналарға жер таба алмай,
Бұл жерге келiп тұрмын естен танып.
Бiр күнге қонақ болсам қайтер едi,
Әжетай, жетiм едiм мейiрiң салып.
Кемпiрдiң бұған түстi ықыласы,
Тыйылмай отырған соң көзден жасы.
—Иә, балам, жата ғой,—деп жауап еттi,
Бос тұр ғой қайтемiн,—деп,—ошақ басы.
«Кемпiрдi қайтiп қолға түсiрем» деп,
Ойлаған ойындағы маддұғасы.

4530

4540

Түнiмен кемпiр отыр ұйқы көрмей,
Қамақ та қауiптенiп бұған сенбей.
Тұрғанда ертеменен Қамақ ғаяр
От жақты, шай қайнатып бәрiн жөндей.
Кемпiрге барған сайын жақындасып,
Қызметi бiрiнен-бiрi асып.
—Иә, балам, кетпей-ақ қой осы жерден,
Қаларсың бiр пәлеге ұшырасып.
Ерiксең ермек болып қасымда тұр,
Зиян емес арқамды берсең қасып.
Зерiксем күлдiрерсiң әр сөз айтып,
Сөйлесiп отырармыз көңiл ашып.
Ұқсады Қамақ ғаяр баласына,
Татулық жан жетпейдi арасына.
Күндiз-түн дамыл таппай еркiнсидi,
Қамақ жас сөз сөйлейдi анасына:
—Анажан, бiр азырақ дамыл алмай,
Бiр күн шаршап өлiп қаласың ба?
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Бiр күн өлесiң-ау, қайран анам,
Сен өлсең жалғыз басым қайда барам?!
4550 Тумасам да туғандай ана болып,
Болып ең жел жағыма таудай панам.
Кемпiр айтты:—Ұршықты иiрмесем,
Болады бiр сағатта дүние тамам.
Қамақ айтты:—Апатай, маған бергiн,
Үйренiп бiр өзiңнен тағлым алам.
Үйреттi кемпiр сонда тiлiн алып:
—От жанар оң иiрсең дiр-дiр қағып,
Иiрсең солға қарай от өшедi,
Мен кiшкене ұйықтайын тыным алып.
4560

Ұршықты Қамақ ғаяр алды қолға,
Босады қызметтен кемпiр сонда.
Тынығып кемпiр байғұс ұйықтап жатыр,
Пырылдап демiн алып азар-зорға.
Кемпiрдiң мұрнына дәрi салып,
Мас етiп Қамақ ғаяр салды торға.
Ұршығын сол иiрiп отты өшiрдi,
Қарады һәр жағына, оң мен солға.

Қараса, арғы жағы мидай дала,
Адамның көптiгiне болмас баға.
4570 Қозат пен Фарқағад, Баман батыр,
Мәлiк пен Бадыраң Ғазиз кәрi баба.
Қор болған бәрiнiң де қайран басы,
Қамақтың түстi көрiп ықыласы.
Шынжыр қып байлағаны қол-аяғын,
Әйелдiң басындағы бiр тал шашы.
Шабшакты алмай, оларды босатты барып,
Тариқылғақыл айтқан уағдасы.
Оларға көрiнбестен кеттi жүрiп,
Кемпiрдi өлтiрiптi быт-шыт қылып.
4580 Ләклектi өлтiрiптi хайласы жоқ,
Қапшыққа салып алды мықтап тығып.
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Ләклек пен Шабшактың мекенiне
Қамақ жас сол мезгiлде келдi жүрiп.

4590

Ләклектiң түстi Қамақ порымына,
Шабшакпен есендесiп жолығуға.
«Шабшағым қайдасың?»—деп Ләклек болып,
Жолықты құмарласып келiп тура.
Бiр-бiрiн қошаметтеп, шарап iшiп,
—Бiзге дұшпан, жау жоқ,—деп,—ой мен қырда.
«Ақиқат Ләклек пе екен, сынайын» деп,
Ойлады бiр сұмдықты Шабшак қу да.
Ойлады: «Осыған бiр дәрi берсем,
Бiр талдырып, қалтасын тiнтiп көрсем.
Ақиқат Ләклек болса тiптi жақсы,
Осылай бiр iс етiп, сынап көрсем».

4600

Хайласы бұл Шабшактың бастан анық,
Ләклектi жақсы көрiп құмарланып.
Қамаққа бiр шынымен шарап бердi,
Бiлдiрмей бiр дәрiнi қоса салып.
Ақыры не болмақшы Қамақ жастың,
Ессiз боп, шалажансар жатты талып.
Ғаярлық қапшықтарын тiнтiп көрсе,
Ләклек жатыр iшiнде нашарланып.
Ләклектi тiрiлтiптi бiр дем салып,
Бұл iске Шабшак қатты ашуланып.
Ләклек болып отырған Қамақ екен,
Бұл сыры мағлұм болды бастан анық.

4610

Сөйледi өткен iстi Ләклек сонда,
Басында не себептен түстi қолға.
Кемпiрдiң өлгенiнiң бәрiн айтты,
Тылсымат бұзылды деп қойған жолда.
—Бiлмедi менi қалай өлтiрерiн,
Кез болдым бiлiмiңмен саған мұнда.
Сен дағы қолға түссең осы жерде,
Болып ек ұшырайтын тойдан-тойға.
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Екi ғаяр есебi жоқ ажырасып,
Бұл дұшпан iздеп келiп болды нәсiп.
Ләклек жаду үйiне алып барып,
Қамақты аяғынан қойды асып.
4620

4630

Сағынған екi ғаяр бiрiн-бiрi,
Қалмады айтылмаған iште сыры.
«Түнiмен шарап iшiп той жасаймыз,
Қамақты өлтiремiз ертең мұны».
Ләклектiң үйiнде тұр Қамақ байғұс,
Сиқырлық хайласына келмей тiлi.
Қамақты байлап қойған көзi көрдi,
Бар едi ол Ләклектiң сұлу қызы.
Қыз айтты ол Қамаққа:—Тұрсың нағып,
Ажалың шын, ақиқат жеткенi анық.
Өлiмге бүгiн сенi бұйырыпты,
Қойып ең атамыздың несiн алып?
Қамақ айтты:—Ақысын алғаным жоқ,
Бар едi адамзатта басқа парық.
Өлсем қаным, обалым қызға болсын,
Ауызға түскен мен болдым кебiн балық.

4640

Бұл сөзге бұл сұлу қыз таң қалады,
Қамаққа «қалай сыр?» деп сөз салады.
—Менен көрген кесiрiң жоқ едi ғой,
Сендей тегi көрмедiм һеш баланы.
Шипасы жаман бiткен қамсыздарды,
Деген сөз «су iшiнде өрт алады».
Қамақ айтты:—Сұлу қыз, берi қара,
Сiз менi көрген жоқсыз жеке, дара.
Қыз деген қызыл алтай түлкi емес пе,
Көрместен ғашық болар жiгiт жана.
Ләклектiң қызы сұлу дегенменен,
Мен болдым құмарланып бiр диуана.
Қайтейiн, бiр сен үшiн өлмек болдым,
Басымнан кетпек боп тұр пәни дүния.
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4650

4660

Келiп ем ақ жүзiңдi көрмек үшiн,
Алуға ғаярлықпен келмес күшiм.
«Жай адамға қызымды бермеймiн» деп,
Әкеңнiң көрiп тұрсың қылған iсiн.
Обалыма қалдың ғой, иә, ханыша,
Осындай ойымдағы бар жұмысым.
Жастарды қасiретке салып жүрген,
Мұндай болса қайтейiн, қызың құрсын.
Бұл сөзге қыздың түстi ықыласы,
Қамақтың жерге тамып көзден жасы.
Сыртынан ғашықтығы растай боп,
Шын дейдi айтып тұрған оқиғасы.
Көңiл шiркiн, жүйрiк қой көк дөненнен,
Өлiмге кез боп қапты ғазиз басы.
Тар жерде ажыратты бiр өлiмнен,
Қандай жақсы адамның замандасы.
—Өлiмнен, иә, замандас, болғын аман,
Денсаулық қандай жақсы есен-аман.
Мен қызды иә аларсың, иә алмассың,
Жарамас обалыңа көрнеу қалған.

4670

Сонымен қыз босатты Қамақ жасты,
«Аһ» деп байғұс бала көзiн ашты.
«Бiр хайла тағы бұған iстейiн» деп,
Ғаярлық қалыбына қайта басты.
—Көзiме көрiндi,—деп,—өлiм, қауiп,
Қандайлық iс етем деп ебiн тауып.
Ләклек, Шабшак екi ғаяр шарап iшiп,
Ләклек [ғаяр] жығылды есi ауып.

4680

Салқынға тастап қойған Ләклек ердi,
Бұл Қамақ шын ақиқат таниды ендi.
Ғаярлық қапшығына салып алып,
Ләклек боп Қамақ ғаяр үйге келдi.
«Көптен берi iшпеп ем, мас болдым» деп,
Ол Қамақ осылайша жауап бердi.
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Сөйлестi Шабшакпенен оқиғаны,
Мастықта ол Шабшактың болды халi.
Шабшактың шынысына бiр дәрi сап,
Қамақ та құрмет етiп бердi оны.

4690

4700

4710

Дәрiнi iшiп алып Шабшак ғаяр,
Сол жерде шалқасынан түстi барып.
Шабшакты Ләклекпенен алды байлап,
Ұмытты өткен iстiң бәрiн де ойлап.
Бұларды шын, ақиқат құртайын деп,
Кептерiн тауып алып, қойған байлап.
Тастамай екi ғаярды алып кеттi,
Бiр тауда бiр терекке келiп жеттi.
Басында екi кептер қонып отыр,
Сол жерде ұстап алып қатыл еттi.
Кептердi ұстап басын кескенiнде,
Екi ғаяр өз-өзiнен өлiп кеттi.
Ләклек пен Шабшактан кегiн алып,
Мұратқа Қамақ ғаяр кәмiл жеттi.
Қамақ жас ғаярлықпен жауын жеңiп,
Аспанмен қайтып ұшты құстай төнiп.
Тылсымат құдығына келiп жеттi,
Құрметтеп құшақтасты елiн көрiп.
Бадырап атасы мен Мәлiк патша,
Көз жасы аға бердi қардай ерiп.
Жәмшид патша сұрады Мейрамханды,
—Сiзбенен келмедi ме,—деп,—мұнда ерiп.
Қамақжан босатар деп бұл қайғыдан,
Бiз жүрдiк бiр өзiңдi қуат көрiп.
Көзiмнiң тiрiсiнде сiздi көрдiм,
Дүниеден армансызбын кетсем өлiп.
Қамақ жас сиқырменен түсiрдi бұлт,
Мiнiптi осы бұлтқа жиылған жұрт.
Хайламен бұлт iшiне күмбез жасап,
Ешқандай жығылам деп етпейдi үмiт.
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4720

Қаптады қара бұлт күннiң көзiн,
Халайық бiлмей кеттi өздi-өзiн.
Хабарын бiр жолығып бiлдiрмекке
Һаман мен Тариқылғақыл айтқан сөзiн.
Елiне Тариқылғақыл түстi барып,
—Бұл жерден ұшамыз,—деп,—бiр демалып.
Құтылып сиқырлықтан ықтияры,
Палуандар ойын ойнап рахаттанып.
Қамақтың қандай түрлi оқиғасын
Тариқылғақыл балдама ашып бiлген анық.

4730

4740

Қонарын мұнда келiп тағы бiлдi,
Көлiкпен қанша қамыс алып жүрдi.
Биабан ен далаға алып келiп,
Қамысты сиқыр оқып әскер қылды.
Қолында шоқпарлары қанша батпан,
Сап түзеп барлығы да қарап тұрды.
Жәмшидтiң әскерлерiн көргеннен соң,
Майданда «жекпе-жек» деп қарап тұрды.
Дарияның толқынындай екi әскер,
Қабағат араласып соғыс қылды.
Қозатпен соғысып жүр Фарқағад,
Аянбай қимылдады елдiң бәрi.
Шоқпар тисе жығылар таудай болып,
Өлiп қалып шықпайды һешбiр жаны.
Олар ұрса ешқандай зарар етпес,
Қалай ұрса келедi елдiң халi.
Қамақ ғаяр сол заман кiтап ашты,
Мұндайлық көргеннен соң оқиғаны.
—Бұл өзi адам емес, қамыс,—дедi,
Тариқылғақыл еткен бұл хайланы.

4750

Қамақ сонда сөйледi оқиғасын,
Тариқылғақыл ердiң бұл хайласын.
—Өнердiң жер жүзiнде ұстазы деп,
Бiз де көрдiк бұл ердiң көп пайдасын.
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Өзi де бiздi iздеп келсе керек,
Ұмытпас деп ойлаймын уағдасын.
Ақылға аға туған, бiлiмi зор,
Өлшеуге болмас ондай ердiң басын.

4760

Сол заман бiр бұлбұл құс келдi заулап,
Ағашқа қонып алып тұрды сайрап.
Сол жерде қонып тұрған ағашының,
Жапырағынан бiрiн қоймай қойды жалмап.
Басқа елдiң һеш нәрседен хабары жоқ,
Қамақ жас ақылменен бiлдi ойлап.
Қамақ айтты:—Халайық, сөзiм тыңда,
Бiр бұлбұл ағашта отыр мұнда.
Бiр өзi бiр ағашты жеп бiтiрдi,
Бiр хикмет болса керек, көрсең мұнда.
«Бiр патшаны бiр өзiм тындырам» деп,
Хайламен фаһим етiп айтқан сыр да.
Көрсеткен көп өнерiн сынамаққа,
Тариқылғақыл шығар бұл бұлбұл да.

4770

Қамақ жас фаһим етiп мұны бiлiп,
Жәмшид те батырлармен келдi жетiп.
Тариқылғақыл сонда шыға келдi,
Бұлбұл боп тұрғаннан бiр сiлкiнiп.
Көрiстi бiр-бiрiнен бiрi асып,
Барлығы қызмет еттi қол қусырып.
Сиқырдан бiр шаһарды жасап қойған,
Барлығы маужырасып сонда кiрiп.
Пейiштiң сипатындай деуге болар,
Сән-салтанат, сәулетiн болмас ұғып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Тариқылғақылдан естiңiздер. Бұл
сиқырдан жасаған сарайда Жәмшидтi сегiз күн сыйлап, одан
соң Мәлiкке қош айтып қайтпақ болғанда, Мәлiк айтады:—Бiзбен бiрге жүрсеңiз,—деп. Сонда Тариқыл:—Мен қазiр сiзбен
бiрге баруға уақыт жоқ. Кейiнгi күндерде өзiм сiз шақырмай-ақ
барамын,—деп уағдасын бердi. Бұл сөзiне ризаланып тұрғанда
Қамақ ғаяр: «Мен Һаман батырмен уағдам бар едi» деп, оны iз-
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деп жолға шығады. Қамақ ғаяр Һаманға барып жолығып, өткен
iстiң бәрiн айтып, оны алып келгенiн, Жәмшид патшаның бауырластарымен жолығуынан сөз естiңiздер:
Назым Һаман батыр
4780

Һаманның жер жүзiне аты қанық,
Тыңдаңыз жалықпастан, барша халық.
Жәмшидпен туысқандық түбi бiрге,
Бар едi арасында сондай парық.
Көптен берi көрмеген бiрiн-бiрi,
Саламат жүз көрiстi бек шаттанып.
Аға-iнi бар боп тұрса қандай жақсы,
Iнiсi ағасының қолын алып.
Һаманның палуандық тұлғасында,
Айтуға өлшеу етiп болмас нарық.

4790

Көрсеттi ағайынды бұлар жүзiн,
Сөйлестi бастан кешiп өткен сырын.
Һаманның батырлығы әлемде жоқ,
Ауызбен айтып болмас мыңнан бiрiн.
Пiрлер болжап айтып қарағанда,
Қозат, Баман Һаманға болмас мұрын.
Сақал-шаш, мұртыменен былай тұрсын,
Перде деуге болады жай бiр түгiн.
Дарияның бiр айырығы деп ойлайды,
Қақырған Һаман ердiң түкiрiгiн.

4800

Һаманды көрген адам тағзым қылып,
Егесiп болмас дейдi һешкiм жығып.
Мәлiк те Һаман ерге құзыр еттi,
—Сiз бiзге басшы бол,—деп,—бiрге жүрiп.
Қоңқармен соғысқалы үш жыл болды,
Ешқандай жеңе алмадым көңiлiм толып.
Ендi жеңiп алам деп отырғанда,
Қалады жар астынан бiр жау шығып.
Һаман айтты Жәмшидке:—Сөзiм тыңда,
Мен тұрғанда жоқ iстi уайым қылма.
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Баруға аяғымнан намыс қып ем,
Сен келдiң бiр себеппен қазiр мұнда.
Жер жүзi жабылса да бiр өзiңе,
Бiр шығарам ақыры сенi қырға.
Һаман да барғандығын қабыл алып,
Бұл iске барлығы да ризаланып.
Қамақ ғаяр тағы да бұлт түсiрiп,
Жөнелдi бұлтқа мiнiп мұнарланып.
Ежелден кекесiндi шын дұшпаны,
Қоңқардың тарапына түстi барып.
Жол бойы Күлзiм деген бiр өзенге
Жайланып бұлар жатты рахаттанып.
Жапанда екi әйел қалып едi,
Жамағат, тыңдаңыздар құлақ салып.
Жәмшидтiң қасiретi қатты өттi,
Мұратқа жауын жеңiп әбден жеттi.
Ыңыранып оқ тигендей тұра алмады,
Сағынып Мейрамхандай қызыл беттi.
«Мейрамхан бақ-дәулетiм не болды?» деп,
Көз жасы ер Жәмшидтiң тимей кеттi.
«Жер жүзiнде екi әйел тiрi бар ма?»
Қамаққа «Балдама аш» деп әмiр еттi.
Қамақ жас сол заманда ашты балын,
Не болғанын әуел-ақыр оқиғаның.
Мейрамхан ұшырапты бiр тұтқынға,
Маһирон қолында екен Қоңқар шаһтың.
«Патшаның көңiлi жасып қалады» деп,
Айтпады Мейрамханның сонда халiн.

4840

Деп айтты:—Маһиронды келгiн алып,
Қалайша ажырады жалғыз қалып?
Маһирон қалайынша онда барды,
Мәнiсiн бiлейiн,—деп,—сөзге салып.
Қамақтың бұл Үрiмге келгендiгiн,
Қоңқардың Шабыраңы бiлгенi анық.
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Бұл Қамақ бiр сойқанды бастайды деп,
Шабыраң сол күнi қашып кеткен арып.

4850

Қамақтай ғаяр болмас хайласы мол,
Белгiлi қайда барса өзiне жол.
Қоңқардың шаһарына келдi аяңдап,
Қаптаған жер-жаһанды есепсiз қол.
Маһирон сарайына келiп кiрдi,
Ғаярлық қалтасы бар, белiнде тор.
Есiктiң алдына кеп болды мысық,
Мияулап тұрып алды көзiн қысып.
«Мезгiлсiз не қып жүрген бұл мысық» деп,
Маһирон қолтығына тұрды қысып.

4860

Маһирон бiр қиялға сонда түсiп,
Сүт бердi бұл мысыққа көңiлi түсiп.
«Ғаяр болса iшпейдi берген асты,
Шын мысық талғамайды, қояр iшiп».
Ғаярлар өмiрiнде жанға сенбес,
Сүтiн төгiп, жөнелдi қарғып түсiп.
Маһирон ғаярлығын ендi бiлдi,
—Иә, Қамақ, сөйле,—дедi,—өткен сырды.
—Оқиға елге барып естiрсiз,—деп,
Сиқырлық қапқа салып алып жүрдi.
Жәмшидтiң алдына әкеп қойғаннан соң,
Көзiнiң жасыменен бетiн жуды.
Кеткен келiп, бұлардан кемтiк толып,
Бұрынғы өткен iске шүкiр қылды.

4870

Сұрады Маһиронның Мәлiк сырын,
Бiр тауда Мейрамханмен қалған бұрын.
—«Тауда жүрсең бiр iске кез боласың,
Қызығар көрген адам сенiң нұрың».
Сонымен Мейрамханның тiлiн алып,
Қоңқардың өз қолына тұрдым барып.
Солайша Мейрамханмен ажырастым,
Сонан соң хабарым жоқ, жалғыз ғарiп.
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Жамағат, жалықпастан ендi тыңда,
Айтайын Мейрамханнан сыр шығарып.
Әлқисса, ендiгi сөздi Мейрамханнан естiңiздер:
4880

4890

Мейрамхан Бадампаймен жүрген тауда,
Қандайлық күн көруге түскен ойға.
Қоңқардың ғаярынан қатты қорқып,
Шын шаһар тарапына тартқан жолға.
Шабыраңнан қорыққаннан тартты жолды,
Сарғайып зағыпырандай жүзi солды.
Болғанда бiр күндерi арып-ашып,
Бiр тауға жалғыз өзi келiп қонды.
Батқанда тәттi ұйқыға бейқамдықпен,
Қисапсыз қалың әскер пайда болды.
Сол жерде тұлпар атын ұстап алды,
Ахуалы Мейрамханның қалай болды?!
Ұсынды барлығы да қызды көрiп,
Алдына патшасының алып келiп.
Ақ жүзiн Мейрамханның көргеннен соң,
Патшаның бойы балқыр қардай ерiп.
«Ғашығым, махбүб жарым, қарағым» деп,
Қасынан кетер емес құстай төнiп.
—Дүниеде теңдесi жоқ, шам-шырағым,
Отырсың бұл араға қайдан келiп?!

4900

Мейрамхан жауап бердi падишаға:
—Кеп тұрмын бiр себеппен бұл араға.
Сен өзiң қай жерлiксiң, қай патшасың,
Бiлдiрiп шын нәсiлiң, айтшы жана.
Бейәдеп iс еткенiң дұрыс емес,
Iстейдi мұндай iстi бала-шаға.
Ол өзi жалғыз жүрген әйел ғой деп,
Сiз маған қиянат пен зорлық қылма.
Сөйледi патша сонда Мейрамханға:
—Атым—Ғабит, белгiлi оң мен солға.
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Сұрасаң шаһарымды Фараң деген,
Маған қастық еткен жан түсер торға.
Мен сенi ықтиярсыз әйел етем,
Ақиқат түсiп тұрсың бүгiн қолға.
Көрем,—деп,—бақ-сарайда қызығыңды,
Ғабит патша қызды алып түстi жолға.
Сонымен шаһарына кеттi жүрiп,
Мейрамхан қолға түсiп мысы құрып.
Ғабит патша үйiне келгеннен соң,
Өзiнiң қатынына салды бүлiк.
—Өз басыма лайық әйел таптым,
Бұл үйден кеткiн,—дедi,—қазiр шығып.
Бұл iсiн падишаның көргеннен соң,
Мейрамхан сөз сөйледi сонда тұрып.
Мейрамхан патшаға айтты:—Сөзiм тыңда,
Мұндай iс жараспайды сiзге шын да.
Мен сiзге әйел болып тұра алмаймын,
Жазықсыз әйелiңдi талақ қылма.

4930

Менiң ерiм болады Жәмшид патша,
Соғысып жатыр қазiр ол Үрiмде.
Қамақ деген қолында ғаяры бар,
Әскерi қазiр жеттi отыз мыңға.
Ол ғаяр кiтап ашып бәрiн бiлер,
Иә, Ғабит, айтқан сөзге болсаң сенер.
Бұ күнде маған зорлық етсең дағы,
Түбiнде өз басыңа зиян келер.
Амандықта әркiм-ақ патша болар,
Қолда қару бар болсын, жауды жеңер.
Қозат, Һаман дейтұғын екi батыр,
Аяқпен бiр-бiр теуiп қаның төгер.

Әлқисса, ендi сөз Мейрамханнан Ғабит патша бұл сөздi естiп,
ойланып қалды. Қозаттың атын естiгенмен өнерiн бiлмейдi
екен. «Бұл ұлы патшаның әйелi екен, бұған жамандық етпейiн.
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Бiр күнi Қозат келсе, жұртымды босқа қырып кетер»,—деп
Мейрамханды жақсылап бағып тұрған екен. Жәмшид патша
Қамақты жұмсап:—Өлiп қалса сүйегiн, тiрi болса өзiн тауып
кел,—деген соң, балдамасын ашып:—Фараң шаһарында тұр,—
дейдi.
Ендi Қамақтың Фараң шаһарына барғанынан сөз:
4940

4950

4960

Жамағат, жалықпастан тыңда мұны,
Қамақтың ғаярлықта мағлұм торы.
Құс сипат сол заманда ұшып кеттi,
Ешқандай мағлұм емес жанға сыры.
Фараңның шаһарына келiп түстi,
Үрiмнен қанат қағып ұшқан күнi.
Кептер боп бау-бақшада отыр қонып,
«Мейрамхан қайда екен» деп жүрсе шолып.
Мейрамхан бiр заманда шыға келдi,
Сарғайып зағыпырандай жүзi солып.
Қамақ та сабыр етiп тұра алмады,
Сайрады мұңлы дауыс қайғы көрiп.
Кептердiң күңiренген дауысын естiп,
Мейрамхан жылай бердi қардай ерiп.
Мейрамхан ойға түсiп өткен күнi,
Қарады «Қамақ па?» деп қайта мұны.
Көзiнен кептердiң де жас ағып тұр,
Таныды осылайша бiрiн-бiрi.
«Өлiспеген көрiседi» деген осы,
Қалмады айтылмаған iште сыры.
Ел-жұрт, батырларын түгел сұрап,
Жолдасы Жәмшид патша қызыл гүлi.
Фараңның патшасы Ғабит ерге
Сөйледi бастан-аяқ барып мұны.
Ғаярды Ғабит патша өзi көрдi,
Ақиқат айтқанына ендi сендi.
Сол жерде Мейрамханды құрмет етiп,
Қаншалық қымбат баға дүние бердi.
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Сонымен Қамақ ғаяр кеттi жүрiп,
Сиқырлық қалтасына бәрiн тығып.
Айналмай Мейрамхан мен Қамақ ғаяр,
Аспаннан бұлт түсiрiп кеттi мiнiп.
Қонған бақ-дәулетi—бәйбiшесiн
Жәмшид те көрдi сөйтiп көңлi тынып.
Жиылып қай-қайдаға кеткен ерлер,
Жұлдыздай жалтырады бiрге тұрып.
Ақырын Жәмшид айтар:—Қайғы, жапам,
Дүние жоқ деп едiм һешбiр опаң.
Бұл күнде әскерiнiң бар ауқаты,
Дарияның iшiндегi жайын, наһан.
Қозат пен Фарқағадты келер алып
Дарияға ау сипатты қолын салып.
Бұл күнде отыз мыңдай әскерi бар,
Қарық боп күндiз-түнi рахаттанып.
Болған соң бас-аяғын тегiс жинап,
Сөйледi Жәмшид патша ақыл салып.
—Көп жылдай бұл Қоңқардың қорлығы өттi,
Көңлiмдi тындырғын,—деп,—осыны алып.

Әлқисса, ендiгi сөздi Қоңқардан естiңiздер:

4990

5000

Жәмшидтiң жиылғанын Қоңқар бiлiп,
Сөйлеген өз жұртына түсiндiрiп.
Бiр күнде Маһироннан тағы айрылып,
Һаман сынды батырды бастан ұғып.
Өлiптi Орайнатан баяғыда,
Соғысар адамы жоқ қарсы шығып.
Һаман, Баман, Қозатты естiген соң,
Отырды Қоңқар патша жерге кiрiп.
Қоңқарды осылайша қайғы басып,
Есепсiз елiн жиып ақылдасып.
Бақтысын өз қолынан кiм бередi,
«Соғысып көремiз,—дестi,—қанды шашып».
Қаптаған қара тұман жер-жаһанды,
Майданға шықты жұрты қаһар шашып.
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Жәмшидтiң таудай-таудай батырлары,
Бұлар да келе жатыр хабарланып.
Екi әскер майдан жерде жолығысты,
Бұлардың бiрiнен де бiрi күштi.
Ер Һаман ашуланып жер тепкенде,
Жерден тас оқтай болып аспанға ұшты.

5010

5020
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Майданда тұрды жалғыз Һаман барып,
Ақырып айдаһардай демiн алып.
Сипаты, тұлғасына қарағанда,
Оңа ма бұған қарсы адам барып.
Бiр адам жекпе-жекке шықпаған соң,
Әскерге жүрiп кеттi ашуланып:
—Қозат, Фарқағад, Баман батыр,
Жабылды барлық әскер, тұрсың нағып?
Ғаламат бiр осындай соғыс қылды,
Болмайды ажыратып күн мен түндi.
«Көп қырмай, Қоңқарды ұстасын» деп,
Сол күнi Жәмшид патша бұйрық қылды.
Қаңбақтай желге ұшырған көкке шығып,
Таратып түрлi сөздi Қамақ жүрдi.
Һаман дарбазасын жұлып алып,
Қоңқарды сол күндерде тұтқын қылды.
Қоңқарды байлап алды дәл сол күнi,
Ала алмас ажыратып һешкiм мұны.
Сиқырлық қалтасына салып алып,
Ап кептi Қамақ ғаяр қосқа шыны.
Жәмшидпен жүз көрсетiп, бiр сөйлесiп,
Айтылсын үлестiрiп iште сыры.
Берiп жол Жәмшид дедi ғаярына:
«Қоңқар да қорлап едi о бiр жолы».

Әлқисса, ендiгi сөздi Жәмшидтен естiңiздер. Қоңқарды
Қамақ ғаяр байлап алып келген соң, Жәмшидтiң қайдағы өткен
iсi ойына түсiп, Қоңқарға айтып отырған сөзi:
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—Иә, Қоңқар, нағып келдiң бiздiң елге,
Өзiң кеттiң, келмедiң һешбiр бiзге.
Кәрiмнiң сөзiн сөйлеп, жау iзденiп,
Қас болдың қарап жүрiп, мұның жөн бе?!
«Тiршiлiк ендi саған жоқ» деп едiң,
Мен құсап қалыпсың ғой бүгiн сен де.
Өгiздей боламын деп, көп су iшiп,
Жарылып өлген екен бақа көлде.
Кәрiмнiң бiр қиянат тiлiн алып,
Қырғын сап, тидi кесiрiң талай елге.
Бар деп ең бiр басымда тоқсан шаһар,
Деп едiң палуандықпен қылма баһар.
Көптiгiң бүгiн көзге көрiндi ме,
Қазiр өлiп, тартасың дүние сапар.
Басында менi мазақ етiп едiң,
Бұл күнде болып тұрмын ақыл айтар.
Қастық, достық ойыңда қайсысы бар,
Бiр жөнiң келдi бiлем атын атар.

Қоңқардың Жәмшидке айтқан сөзi:
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Сөйледi Қоңқар сонда өткен халiн,
Ауыздан «Аһ!» дегенде шықты жалын.
—Ел билеп, таққа мiнiп отырған соң,
Тырысып жоқтағанмын елдiң зарын.
Шеттен келiп жау алса ажыратпас,
Патшамыз болды дейдi нағыз залым.
«Арыстан айға шауып белi үзiлген»,
Адамды тоқтата ма ашу-арын.
Иә, тақсыр, бақытың асты осы күнде,
Жер жүзiнде батырдың жиып бәрiн.
Өлтiрсең де, кешiрсең де ендi өзiң бiл,
Барлығы өз қолыңда оқиғаның.
Қызымды алып бала боп қалып едiң,
Қызым берген сұрадым қасық қаным.
Мен өлгенде тоймайды сұм қара жер,
Тұтқасы мен емеспiн дүнияның.
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Мың күнгi қараңғыдан бiр күн жарық,
Жүремiн бiрi болып бұқараның.

5070

Маһирон сабыр етiп тұра алмады,
Әкенiң көргеннен соң мұндай халiн.
Мейiрi атасына қатты түсiп,
Қалсам деп ажыратып жалғыз жанын.

Әлқисса, ендiгi сөздi Маһироннан естiңiздер. Маһирон сонда
сөйлейдi:
—Алдияр, Жәмшид ханымыз,
Жолыңызға құрбандық
Бiр шыныдай қанымыз.
Айтатұғын зарым бар,
Бұған құлақ салыңыз.
Әйел де болсам жолдас ем,
Есiңiзге алыңыз.

5080

5090

Өлiмге басы iлiнiп,
Есiнен танып, бүгiлiп,
Пенде боп тұр алдыңда
Қоңқар патша шалымыз.
Тоқсан елдiң iшiнде,
Көзiне жалғыз көрiнген,
«Қызым» деген бары бiз.
Нашарыңда жақ болдым,
Адасқанда тап болдым,
Жаяуыңда ат болдым,
Ақылға ойлап салыңыз.
Өмiрлiк жолдас болып ек,
Қолыңа түскен бiр шалдың
Амалын, тақсыр, табыңыз.
Аямасаң, иә, тақсыр,
Өткен iстi ұмытып,
Бiр тiлектi бермесең,
Менi қосып шабыңыз.
Қыз да болсам баласы ем,

қисса жәмшид
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Жел жағында панасы ем,
Құрбандық шалға қанымыз.
5100

Тыңдасаң, тақсыр, сөзiмдi,
Қасiретпен қайғырып
Жылаумен ойма көзiмдi.
Зынданнан шығып жүргенде,
Қонақ боп үйге кiргенде,
Диуана болып тұрғанда,
Байқадым сонда өзiңдi.
Һолофдонда шам-шырақ
Лаулап жанып тұр екен,
Шыққан күндей деп бiлдiм
Маңдайдағы көзiңдi.

5110

Көзiңнен байқап ойладым,
Басылмас деп арыны,
Үкiмiнде болар деп,
Есепсiз қанша халығы.
Шырақтан тағзым етiп ем,
Ерегiскен дұшпанның
Жеңедi деп бiрiнi.
Бақ қонар деп басыңа,
Жолдас болдым сол күнi,
Ойымнан кетпес iс болып,
Фарқағадтың қорлығы.
Еңбексiз бақыт—опасыз,
Ер сүрiнбей танымас,
Басына тумай зор күнi.
Атаның хақы балада,
Ажыратқын қарыздан,
Ашуың тастап, сiз менi.

5120

5126

Жәмшид патша Маһирон әйелiнiң бұрынғы қызы датын
ескерiп, Қоңқарды өлтiрмейдi. Ата-бала болып ризаласып,
Қоңқарды Үрiмге хан сайлап, өздерi өз жұртына қайтып кеттi.
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Аузу, сиынайын бiр Құдайға,
Жасымнан бала оқыттым кедей, байға.
Жазбадым көптен берi жалқауланып,
Әйтпесе тәуiр едiм осындайға.
Әуелi мен сөйлейiн өткендердi,
Һәрқашан мұратына жеткендердi.
Қиссаның бiр тәуiрiн мен сөйлейiн,
Бұрынғы дүниеден кеткендердi.

10

Мен Ақылбек тiрлiкте жазайын хат,
Өтiптi бiзден бұрын көп адамзат.
Тотының Майшекерге айтқан сөзi
Кейiнгi бозбалаға бәйiт боп жат.
—Айтайын, тыңдасаңыз, жақсы кеңес,
Жақсы адам жетiмдердiң хақын жемес.
Тоты құс Майшекердi мақтап қойды,—
Ғаламда жан бар ма,—деп,—сiзге теңдес.

20

Һәр адам дiнiн күтiп кеткен екен,
Дүниенi аяғымен тепкен екен.
Майшекер, құлақ қойып тыңдасаңыз,
Бұрын да сiздей ғашық өткен екен.
—Байы жоқ, ақылы кем мен бiр қатын,
Бiлмейдi адам сiздей сөздiң затын.
Бұрын да мендей кiм ғашық болған екен,
Айтып бер, тоты құсым, оның атын.
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—Майшекер, түрленесiң опа жағып,
Жүредi ғашық жарың сенi бағып.
Киiнiп киiмiңдi асығыпсыз,
Тоты құс кеңес айтар [ендi] нағып.

30

Майшекер мынау сөзге құлақ салды,
Бiр күнше отыруға ойына алды.
Тотының бұл кеңесiн тыңдайын деп,
Майшекер асын iшiп тойып алды.
Тоты құс сөйлейдi ендi бойын тарап:
—Майшекер, отырдыңыз маған қарап,
Бұл сөздi естiген соң сiз кетерсiз,
Құдайым бергеннен соң мұндай талап.

40

Бiзден бұрын бiр патша болған екен,
Жетi ықылымды ол билеп тұрған екен.
Патшаның атын сiзге баян қылсам,
Сұлтан ұғлы Махмұт деген екен.
Падиша тамам жұртын алды жиып,
Жаман, сұмдық iстерiн қойды тыйып.
Нашарлары патшаға қызмет қылып,
Байлары тұрады екен алтын берiп.
Қиындық жұртқа патша қылады екен,
Алымын жылында бiр алады екен.
Алымын халi жетiп бере алмаған
Патшаға қызметкер болады екен.

50

Айтайын бiр қиссаны, құлағың сал,
Болыпты падишада осындай хал.
Кемшiлiк падишаға қоңсы болған,
Көп жасаған бар екен бiр кәрi шал.
Әлгi шал балық аулап күнiн көрер,
Патшаға алым үшiн балық берер.
Ибраһым деген жалғыз баласы бар,
Баласын нұрлы қылды Пәруардигар.
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60

Бала айтады:—Әй, ата, сөзiм тыңда,
Бiздердi нашар қылған Құдауанда.
Балық аулап қызмет мен қылайын,
Ұстайын балық болса ендi мұнда.
Қартайып жеттiң, ата, бұ шамаға,
Ау аулап мен шығайын тамашаға.
Кәрiлiк ендi сiзге жеттi ғой,—деп,
Мен қызмет қылайын,—деп,—падишаға.
—Жас бала, бес жасыңда не қыласың,
Қаңғырып бiр жерде сен адасарсың.
Балық аулау ол саған қиын болар,
Патшаға қызметке жарамайсың.

70

—Балықты аулау маған қиын емес,
Бiздерге қарап жүру орын емес.
Патшаға ендi қызмет мен қылайын,
Ер жiгiт мал табуға уайым жемес.
—Қызметке жарамайсың, балам,—дедi,
Көңiлiң һәр нәрсеге алаң,—дедi.
Бес жасыңнан қолыңнан не келедi,
Ау құруға келмейдi шамаң,—дедi.

80

«Қой балам» деп кәрi шал үш айтады,
Бұ бала қайтедi деп iш тартады.
Бұл баланы қолынан ұстап алып,
Патшаға «жарай ма?» деп байқатады.
Патша айтты:—Бұл бала жарар,—дедi,
Шамасы келсе жүрiп қарар,—дедi.
Бiр-екi жыл өткен соң осы бала
Бiр кiсiдей қайратты болар,—дедi.
Шал ендi рұқсат бердi баласына,
Майшекер, сөзге құлақ саласың ба?
Қайыққа ауын салды ендi барып,
Бұл бала жүрiп кеттi дариясына.
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90

Дарияға ауын құрды ендi барып,
Майшекер, тыңда мұны құлақ салып.
Ибраһым балалығын қылды дейдi,
Дариядан шығып кеттi ойын бағып.
Ол бала бiр уақытта келдi қайтып,
Ауы тұр жартысынан суға батып.
Шетiне дарияның шығып алып,
Ибраһым алды ауын ендi тартып.

100

Бұл сөзге құлақ салшы ендi, халық,
Ауына оралыпты алтын балық.
Ибраһым ендi үйiне алып келдi,
Тұрады көрген адам қайран қалып.
—Әй, ата, бұ дүниеден күдер үзбе,
Дәулет болды бұ балық ендi бiзге.
Құдайым ендi маған берсiн қуат,
Қартайып жасың жеткен кезiңiзде.
Патшаға мұны алып барайын да,
Алдына тарту қылып салайын да.
Құдайым бұ ниеттi қабыл қылса,
Патшадан бiрнеше алтын алайын да.

110

—Бұрынғы келбетiңнен аспа,—дейдi,
Бұ балықты дарияға таста,—дейдi.
Патшаға бұ балықты алып барсаң,
Саған дұшпан өзiңнен басқа,—дейдi.
Әй, балам, бұ балығың бейнет болар,
Жас басыңнан дүниеге болма құмар.
Патшаға бұ балықты алып барсаң,
Айрылып ата-анаңнан көңiлiң солар.

120

—Жасымнан неткен бейнет маған келген,
Бұл өзi дәулет шығар Құдай берген.
Не болса да патшаға апарам,—деп,
Балықты алып Ибраһым жүре берген.
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Жарық қылған дүниенi күн мен айым,
Иман бер барша жанға, бар Құдайым.
Балық алып Ибраһым кiрiп келдi,
—Ассаламуәлейкүм, падишаһым.
Иә, тақсыр, бұл бiр сыйым сiзге қылған,
Кез болып құрған ауға бұл жиылған.
Тарту қылып мен сiзге алып келдiм,
Хал-шама, қызметiм осы болған.

130

—Елу жыл патша болдым көп халыққа,
Мұныңды ұқсатпаймын балалыққа.
Хан, мырза, төрелердiң тартулары,
Бәрi де жеткен емес бұ балыққа.
Ибраһым, бұл балықты бiз алайық,
Берейiн екi мың алтын сiзге лайық.
Ежелден нашар болған адам едiң,
Байлыққа ендi сенi шығарайық.

140

Көрмейдi Ибраһымдың адам нұрын,
Һеш адам асырмады бұдан бұрын.
Құрметтеп ол баланы қасына алып,
Шетiнен дастарқанның берiп орын.
Падишаһ Ибраһымге берiптi ас,
Қызметiне жарады болса да жас.
Тамам сегiз санатынан артық көрдi,
Қолыма кiрдi ғой деп бiр асыл тас.
Ибраһым ендi үйiне қайтып келдi,
Патшаның сыйлағанын айтып келдi:
—Құданың бiзге берген несiбесi,
Патша екi мың маған алтын бердi.

150

Ибраһым патшасына жүрдi жағып,
Аңдиды сегiз санат мұны бағып.
«Бұ бала бәрiмiзден артық болды,
Қалайша жақсы көрер бiздi нағып.

265

алтын балық

Кез келсе ол баланы өлтiрейiк,
Басына бiр мехнатты келтiрейiк.
Бәрiмiз падишаға ақыл айтып,
Баланы келмес жерге кетiрейiк.

160

Ол тұрғанда бiздерге жарық болмас,
Бiр iс қылмай ол бала ғарiп болмас.
Балықтың бiр серiгiн тапқыз дейiк,
Оны iздесе ол бала тiптi келмес».
Сегiзi осылайша ақыл қылды,
Бiреуi падишаға жетiп келдi.
Келмейтiн күнде мұндай санаттары,
Келдi де падишаға сәлем бердi.
—Мен сiзге санат болдым әуел бастан,
Патша бар [ма] сiздейiн сiзден асқан.
Ендi, патша, бiр жерiң жарамайды,
Санатым деп бiздерге ақылдассаң.

170

—Жарасар менiм айтқан салтанатым,
Сiздердiң бекер емес айтқан затың.
Қандай менiң ол мiнiм жарамайды,
Маған тауып берiңiз, көп санатым.
Сегiз күн сегiз санат ой ойладық,
Бастамай ендi бiр iс бiз қоймадық.
Кешегi алып келген алтын балық
Дүниеде екеу шығар деп ойладық.

180

Жалғанның опасына жан тоймаған,
Оны кiм әкелер деп хан ойлаған.
Кешегi Ибраһым тағы табар,
Балықты дариядан сол қоймаған.
Олардың қас қылғанын бала бiлмес,
Һеш нәрседен ол қорқып қайғы жемес.
Балықтың ендi бiрiн таптыруға
Падиша санаттармен құрды кеңес.
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—Серiгiн ол балықтың таптырайын,
Жүрегiн тасып тұрған сап қылайын.
Санаттар, бұл айтқаның тәуiр болды,
Шақыртып Ибраһымдi алдырайын.

190

Құлшылық қылсаң жақтың бiр Аллаға,
Падиша кiсi салды ол балаға.
Ибраһым шақырған соң келедi ендi,
Кез болып жас басынан бiр бәлеге.
Алдына қол қусырып жетiп келдi,
Патшаға әдеппенен сәлем бердi.
Ол күнде Ибраһымдей жан туған жоқ,
Баланы кiрiп келген патша көрдi.

200

—Әй, балам, тарту қылдың алтын балық,
Серiгiн iздесеңiз тағы барып.
Осы балық дүниеде бiреу емес,
Жолдасын алып келшi қолыңа алып.
Мұны естiп Ибраһым шығып кеттi,
Үйiне жыламсырап жетiп кептi.
—Иә, ата, ендi маған риза бол,
Барамын алтын балық iздей,—дептi.
Ол балық табылар ма ендi бiзге?
Қайғы болар жалғызың ендi сiзге.
Ол балық балаңды алар, әй, жан ата,
Сонда да әлi менен күдер үзбе.

210

Бұл балық табылар ма ауды құрсам,
Құдайым берер ме екен жаһит қылсам?!
Келейiн ертең үйге балық аулап,
Үзбей тұр үмiтiңдi мұнда тұрсам.
Атасын анасы мен жұбандырды,
Екеуiн осы сөзбен қуандырды.
Ауын салып мiнiп ап қайығына,
Ибраһым суға түсiп жүре бердi.
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220

Дарияға ауды құрды Ибраһым,
Бұ балық табылмас деп қылмас уайым.
Тағы да алтын балық оралыпты,
Әдейi кез келтiрген бар Құдайым.
Ибраһым бұл балықты қолына алды,
Қуанып падишаға алып барды.
«���������������������������������
Әкел деген нәрсеңiз осы ма?»—деп,
Алдына тарту қылып тағы салды.
Сүйiктi көрiнедi әлгi бала,
Қасынан орын бердi көре сала.
Құрметтеп тағы екi мың алтын бердi,
Көтерiп өз бақытын Хақ Тағала.

230

Үйiне келдi Ибраһым қадам басып,
Ол күнде жан туған жоқ онан асып.
Үйiнен күдер үзiп кеткен бала
Отырды атасымен амандасып.
Жүредi патшасына келiп-кетiп,
Күтпейдi бұ баланы ендi нетiп.
Өзiнiң санатынан артық көрдi,
Тұрады келген сайын құрмет етiп.

240

Бiр күнi сегiз санат ақылдасты,
Баланы өлтiруге қылды қасты.
«������������������������������������
Мен бұған бiр хайланы табайын»������
,—����
деп,
Бiреуi падишаға қадам басты.
Үйiне падишаның келдi кiрiп,
Отырды әлгi санат сәлем берiп.
Өзiнiң ақыл айтқан санатына
Отырды падишаның көңiлi ерiп.
—Дүниенi жарық қылған күн мен айым,
Билеген жетi ықылымды падишаһым.
Сегiз күн сегiз санат ақылдастық,
Бiр нәрсе сiздiң үшiн болды уайым.
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250

Тыңдасаңыз сөзiмiз осы уақта,
Ұнайды не айтсаң да асылзатқа.
Сай болса төрт түлiгiң тақсыр патша
Сiз сонда өзiңiздi өзiң мақта.
Көңiлге достарыңыз қарамайды,
Бiз танып сөз сөйлеймiз сiздiң жайды.
Арықта алтын балық ойнап тұрған,
Ендi оның жүрген суы жарамайды.

260

Бұл суда алтын балық күндi көрмес,
Осында ұзақ жүрiп дәурен сүрмес.
Бұлғары деген су бар дүниеде,
Ол судың тұрған жерiн адам бiлмес.
Оның бiз бек бiлемiз қасиетiн,
Мен ендi сiзге айтайын судың затын.
Бұ судан бiр тамызсаң бiр аяққа,
Қып-қызыл дүние жүзi болады алтын.
Бұ судан дүние жүзi жарық болар,
Жаман суда балығың ғарық болар.
Балығың қапияда өлiп кетсе
Бiтпес қайғы басыңыз ғарiп болар.

270

—Япырым-ау, ондай су да болар ма екен,
Бұ балық мұнда тұрып өлер ме екен?
Ондай судың болуы рас болса,
Ол ендi бiздiң қолға тиер ме екен?!
—Тиедi сiздiң қолға, падишаһым,
Ол суды табылмас деп қылма уайым.
Балықты әкелген жан әкелмей ме,
Кешегi шалдың ұғлы Ибраһым.

280

Тез шақыр, Ибраһым келсiн,—дедi,
Менiм бұл қызметiме көнсiн,—дедi.
Бiр адам Ибраһымдi шақырады:
—Тез сiздi патша үйiне жүрсiн,—дедi.
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Шақырған соң үйiне келдi бала,
Сәлем бердi әдеппен келе сала.
Қол қусырып алдына қарап тұрды,
Салдың деп қандай iске Хақ Тағала.
—Сен бала, құлағың сап жақсы тыңда,
Бұлғары су бар дейдi бұ жаһанда.
Саған мен бiр қызмет тапсырайын,
Бар болса жер жүзiнде, әкел мұнда.

290

Сенен басқа һеш адам әкелмейдi,
Тiрi жан дүниеде не көрмейдi.
Ол суды ендi жүрiп iздеп қара,
Бұл суда алтын балық күн көрмейдi.
Ибраһым мұны естiп шығып кеттi,
Үйiне жыламсырап жетiп кептi.
—Бiр қайғы ғарiп басқа тағы түстi,
Iзде деп бұлғары су әмiр еттi.

300

Аман бол ел-жұртым, атам-анам,
Алладан басқа менде жоқ қой панам.
Барамын бұлғары су iздемекке,
Ол судың тұрған жерiн кiмнен қанам.
Патшамыз бұйрық қылды осы жайда,
Көретiн ендi маған жарық қайда?!
Көп жасап, жасың жеткен адам едiң,
Ол суды бiр естiген жерiң бар ма?!
—Әуелде бұл балықты таста дедiм,
Өзiңе бiреу қылар қасты дедiм.
Бiз сенi ендi, балам, көре алмаймыз,
Ғұмырымда ондай суды естiмедiм.

310

—Тұра тұр, естiмесең сөз байланып,
Оны мен тез iздейiн ыңғайланып.
Өлсем маған дұға қыл, әй, жан ата,
Тiрi болсам келермiн бiр айланып.
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—Әй, балам, шыныңменен кеткенiң бе,
Қартайып жасым менiм жеткенiнде.
Құдайым зарлағанда берген балам,
Қаңғырып жарық көрмей өткенiң бе?!

320

—Құдай салды басыма,
Әкеке, жылап жасыма.
Елден бала табылар,
Ермек қылсаң қасыңа.
Мен мойнымды бұра алман,
Ендi үйде жүре алман.
Сүтiңдi, ана, кеше гөр,
Ендi жүзiң көре алман.
Мұнда дәурен сүре алман,
Кiмнен қалмас бұ жалған.
Патша жарлық еткен соң,
Сiзге мойын бұра алман.

330

Алтыға келген жасымда,
Қайғы түстi басыма.
Мұңды болған анамыз,
Кiм отырар қасыңда.
Ендi тұрмай кетейiн,
Бұған не амал етейiн.
Басыма Құдай салған соң,
Дүние кезiп өтейiн.

340

Бiзге жүрер шақ болды,
Жүрегiме қан толды.
Құдайдан сұрап алғаның
Екеуiңе дақ болды.
Аманда бол, жан ата,
Бiзден шықты көп қата.
Жақсы ықылас көңiлмен
Жалғызыңа бер бата.
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Барса келмес жолымыз,
Жалғыз едi ұлыңыз.
Өлмесем тiрi келермiн,
Сабыр қылып тұрыңыз.

350

Мен кеттiм ғой ұзаққа,
Сiздер қалдың азапқа.
Патша жарлық еткен соң,
Тоқтау жоқ бiз бейбаққа.
Атасы ессiз болып талып қалды,
Құдайым ендi оларға қайғы салды.
Базардан iздеп жүрiп Ибраһым
Киюге темiр етiк сатып алды.

360

Үйiне етiк алып келдi қайтып,
Болғандай бiр түйеге азық артып.
Атасы-анасымен амандасып
Жүрмекшi болды ертең жолын тартып.
Таң атты Ибраһым жүредi тез,
Бiр қайғы кәрi шалға болады кез.
Атасы анасы мен жылап келдi,
Жарандар, мына сөздi тыңдаңыз сiз.
—Қолдан ұшты сұңқарым,
Таудан асты тұлпарым,
Шыныңменен кеттiң бе,
Айналайын демгерiм?!

370

Қызметшi қолымыз,
Жалғыз едi-ау ұғлымыз.
Патшадан сұрап келейiн,
Сабыр қылып тұрыңыз.
Патшаға барып келейiн,
Анығын естiп бiлейiн.
Кетерiң, балам, шын болса,
Қасыңа мен де ерейiн.
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380

Мұнда не күн көрейiн,
Жолдас болып жүрейiн.
Айналайын жалғызым,
Жолыңда сенiң өлейiн.
Iшiм от тай жанып тұр,
Ата-анаң мұнда қалып тұр.
Бейшара болған жалғызым,
Менi есiңе алып жүр.
Ақылым кеттi басымнан,
Бейнет көрдiң жасыңнан.
Мен садаға кетейiн
Қиылған қара қасыңнан.

390

400

410

Құдайдан қаза келмейдi,
Тiлегiмдi бермейдi.
Сұрап алған жалғызым
Бiр жақсылық көрмейдi.
Кiм бiледi жайымды,
Бiр Құдай салды уайымды.
Алты жасқа келгенде
Азабым менiм арылды,
Маған дүние тарылды.
Айналайын жалғызым,
Тыңда менiм зарымды.
Жалғызым, саған айтайын
Iшiмдегi барымды.
Ендi бiзге жарық жоқ,
Сорлы атаңда қайғы көп.
Кiмге опа қылады
Пайдасы жоқ дүние боқ.
Елде жүрсең, жалғызым,
Сорлы атаңның көңлi тоқ.
Көрiнбей жүрсең көзiме,
Жарық дүние жүзiнде,
Iшiмде менiм жайнайды
Оттан бетер қызыл шоқ.
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Ендi өлiмге тақалдық,
Зарлай-зарлай бiз қалдық.
Кетiп қалсаң, жалғызым,
Қубас болып атандық.
Патшаға барып келiптi,
Анығын естiп бiлiптi.
Ботасы өлген түйедей
Анасы зарлап келiптi.
420

430

—Қарағым, мен қандаймын,
Кетпей ме деп зарлаймын.
Кеткенiң, балам, шын болса,
Боталаған нардаймын.
Айналайын құлыным,
Кетiп қалсаң, жалғызым,
Қубас болып құрыдым.
Алтын айдар басыңда,
Жолдасың жоқ қасыңда.
Не зор бәле iс болды
Алтыға келген жасыңда.
Ибраһым деген атыңнан,
Асыл туған затыңнан.
Далада жалғыз сен өлсең,
Хабар келмес артыңнан.

440

Ажал жетпей өлмеймiз,
Сенсiз дәурен сүрмеймiз.
Аман бол ендi, жалғызым,
Ендi сенi көрмеймiз.
Қартайғанда, қарағым,
Соңыңнан сенiң ермеймiз,
Жерде жатқан қу тезек
Соныменен бiрдеймiз.
Тас емшегiм жiбiткен,
Тар құрсағым кеңiткен,
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450

Айналайын жалғызым,
Мехнатпен күн өткен.
Сенi Құдай қолдасын,
Қызыр болсын жолдасың.
Саған қастық қылған жан
Бұ дүниеде оңбасын.
Бар, Ибраһым, жолыңа,
Кеттiң бе менiм сорыма.
Iздегенiң, қарағым,
Түсер ме екен қолыңа.
Саңырау болды құлағым,
Сөнiп қалды шырағым.
Естiген жан болмады-ау
Бұлғары судың тұрағын.

460

470

Артыңда сенiң iнiң жоқ,
Сенсiз менiм күнiм жоқ.
Кiмдi отқа салмайды
Мынау жалған дүние боқ.
Балалы жанның көңiлi тоқ,
Баласызға тисiн оқ.
Жанған отқа түсерсiң�,
Сыртың жалын, iшiң шоқ.
Қайғылы болды атасы,
Зарлы болды анасы.
Алты жасқа келгенде
Құдай болсын панасы.
Кемпiр-шалдың шығыпты
Көкiрегiнен сәнасы.
Амандасып жөнелдi
О да зарлап барады
Ибраһым жалғыз баласы.
Ибраһым сол кеткеннен кеттi дейдi,
Арада бiрнеше күн өттi дейдi.
Қарны ашып, қалжырап, халi бiтiп,
Шетiне бiр шаһардың жеттi дейдi.
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480

Келе жатса алдында мал көрiндi,
Мал iшiнде қарбаңдап шал көрiндi.
Бұ шалдан жолдың жөнiн сұрайын деп,
Келдi де әлгi шалға сәлем бердi.
—Ассаламуәлейкүм, ақсақалым,
Бұл жатқан малың сенiң қалай халiң.
Ендi маған жол көрсет рақым әйлап,
Алыс жолдан келемiн, жоқ-ты халiм.

490

—Мен жолды көрсетейiн, балам, саған,
Жөнiңдi әуел айтшы өзiң маған.
Қай тараптан келесiң, патшаңыз кiм,
Не жұмысқа келесiң кетiп бағаң?
—Айтайын мен жөнiмдi, ата, сiзге,
Рақым қылып жол көрсет ендi бiзге.
Патшамыз Махмұт, шаһарым Мысыр едi,
Бұлғары су iздеп шықтым жапан түзге.
—Мен келдiм төрт жүз жасқа, бала, тыңда,
Көрмедiм бұлғары су бұ жаһанда.
Төрт бұрышын төңiректiң араладым,
Ол суды көре алмадым, Құдауанда.

500

Ол суды естiп едiм бұрын шақта,
Құдайым дәулет берген бiздiң баққа.
Жасыңнан қоршылықты көре берсең,
Мiнерсiз ақырында алтын таққа.
Бiзден артық болар ма көп қаңғырған,
Бiр дұшпаның бар екен сенi аңдыған.
Жол екен барса келмес шыққан iсiң,
Қандай жан қасад қылды екен Құдай ұрған.

510

Сен бала, осы жолмен бұрылмай жүр,
Бұрылсаң тура алдыңа мойныңды бұр.
Бұрылмай жүре берсең мына жолмен,
Үстiнде осы жолдың бiр шаһар тұр.
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Жетерсiң ол шаһарға таң атқан соң,
Мiнерсiң бiр кемеге күн батқан соң.
Осыдан жылдам барып мiне алмасаң,
Кетерсiз ол шаһардан қырық жылдан соң.
Бiр кеме жасағалы қырық жыл болды,
Iшiне қырық жылдайын кiсi толды.
Өткелi дариядан кемеменен
Халайық бәрi бiрдей ғарiп болды.
520

Дарияның үлкендiгi қырық жылшылық,
Жел болмай жылдам жүрсе қырық айшылық.
Iшiнде кереметтi адам болса,
Тезiнен жылдам жүрсе қырық күншiлiк.
Дарияның ар жағында бiр шаһар бар,
Кiрген жан ол шаһарға жылайды зар.
Көлденеңi көшесiнен қырық күн жүрiп,
Шығарсың мехнатпенен онан азар.

530

Қырық күнiң қырық жылдайын болар, балам,
Ол жолды қиын қылды Хақ Тағалам.
Ол шаһардың iшiнен өткеннен соң,
Ар жағы оңай болар саған, балам.
Қырық күндiк тағы жол бар жан-жағыңда,
Ол жолды салдым, балам, өз бағыңа.
Тоқтамай әлгi жолмен жүре берсең,
Бiр үлкен тау көрiнер ар жағыңда.
Барарсың әлгi тауға қадам басып,
Көрерсiң айналасын көзiңдi ашып.
Әй, балам, тау дегенiм алтын шаһар,
Тұрады көргенiңде құтың қашып.

540

Тұрады ол шаһарда бiр патша қыз,
Ол патшаның ашуы келедi тез.
Шаһарына бiр еркек адам барса,
Өлтiредi ол патша жолықса кез.
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Шаһардың айналасы қырық кез қорған,
Iшiнде перi қызы патша болған.
Еркек жоқ ол шаһарда, бәрi де қыз,
Баршасын патша қызы бiлiп тұрған.

550

Қорғанның iшiне түс халiң келсе,
Түсе алмассың басыңа ажал келсе.
Iшiне ол қорғанның түсе қалсаң,
Жұмысың оңай болар Құдай берсе.
Алдыңнан жалғыз аяқ жол кез келер,
Бiр сайды келе жатсаң көзiң көрер.
Ол сайдың тереңдiгi сексен кез-дi,
Түсуге нағып оған халiң келер.
Жағалай сай түбiнде шыққан ағаш,
Түбiнде толып жатыр көп асыл тас.
Түбiнде ағып жатқан өзен су бар,
Түсуге соған таман аяғың бас.

560

Құданың құдiретi күштi, балам,
Ағаштан ұстап жерге түсшi, балам.
Жақындап өзен суға барған кезде,
Көрерсiң бiр жақсылық сонда, балам.
Ол шалдан мұны естiдi Ибраһым,
Һәркiмге мехнат берген бар Құдайым.
Әлгi шалдан қиындық естiген соң,
Балаға тағы түстi көп уайым.

570

Әуелде бала келдi бiр дарияға,
Жiгiттер, шек келтiрме бiр Аллаға.
Бұ шалдан осы сөздi естiп алып,
Ибраһым жүрiп кеттi айдалаға.
Дарияда бiр кеме тұр таудай болып,
Баланың жүрегi ұшты оны көрiп.
Iшiне қисапсыз жан кiрген екен,
Тұрады көптiгiнен жер күңiренiп.
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Ибраһым ендi келдi жар басына,
Жылайды медет бер деп Алласына.
Келсе, кеме қозғалып кеткен екен,
Секiрiп түстi бала ортасына.
580

Ибраһым кереметтi өзi батыр,
Тоқтамай кеме жүрiп келе жатыр.
Баланың бақыты үшiн жел жоқ болып,
Дариядан қырық күннен соң шықты-ау ақыр.
Дариядан шығып кiрдi бiр шаһарға,
Қуат бер деп жылайды бiр Аллаға.
Қырық жылдай болды қырық күн жүрген жерi,
Шаһардың әрең шықты ар жағына.

590

Тағы да ар жағында қырық күн жүрдi,
Бiр тауды келе жатып көзi көрдi.
Қырық кезден айналасы қорған екен,
Қасында қайран қалып бiраз тұрды.
Қасында бiраз тұрды иә, Құдайлап,
Бейшара ендi өлiмге басын байлап.
Қырық кез қорған түбiнде есi кетiп,
Тәңiрге тiлек қылған зарлық әйлап.
—Өлiмге қойдым басымды,
Құдайым, ендi қуат бер.
Құдiретiңе жылаймын,
Кiмдi жұтпас қара жер.

600

Нашар болды халiмiз,
Жалғыз едi жанымыз.
Құдiретiңе аян-ды,
Бұ жылаған зарымыз.
Жолдасым жоқ қасымда,
Мехнат көрдiм жасымда.
Өзiң медет бере гөр,
Ылажым жоқ басымда.
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610

Айналайын Құдайым,
Бiр өзiңе жылайын.
Қырық кез қорған түбiнде
Түстi маған бiр уайым.
Бәлеге басым тиiп-дүр,
Iшiм оттай күйiп тұр.
Мұнан қарғып түсуге
Қырық кез қорған биiк-дүр.
Шамам келмес, Құдайым,
Бiр өзiңе жылайын.
Алла, жәрдем бермесең,
Бұған нағып шыдайын.

620

Әуелi Адам атамыз,
Хауа едi анамыз.
Медет бер деп жылаймын,
Қызыр, Iлияс бабамыз.
Шапағат қыл, Пайғамбар,
Жар бола гөр, шаһариар.
Ендi олардың хақы үшiн
Медет бергiл, иә, Жаппар.

630

Қуат бер, Алла, бiздерге,
Кез болыппын бұ жерге.
Және жәрдем бер дедiм
Жүмлә әулие, сiздерге.
Қол көтердiм дұғаға,
Кез болыппын бұ жолға.
Қабыл қыл деп тiлеймiн
Бiр жаратқан Құдаға.
Кез болыппын бұ жауға,
Кiрiптар болдым бұ тауға.
Әй, Құдай-а, қуат жоқ
Ар жағына баруға.
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640

650

660

Нендей жерге кез болдым,
Көрмегендi мен көрдiм.
Мұнан қарғып түсуге
Қуат бер деп тiледiм.
Құдайым тiлек берер ме,
Iнiм жоқ маған келерге.
Бейшара болған атамыз
Ендi менi көрер ме?!
Өлiп кетсем бұл жерде,
Атам-анам менi бiлер ме?!
Мен ғарiпке жәрдем боп
Ата-анам мұнда жүрер ме?!
Қаза жетсе бұ жерде,
Кебiндеп менi көмер ме?!
Менiм бүйткен қайғымды
Әке-шешем бiлер ме?!
Мен бейшара ғарiбiң
Осы жерде зарласам,
Тiлегiм қабыл болар ма?!
Iздегендi қолға алып,
Ата-анаға қайрылып
Бiр көрер күн болар ма?!
Дұғасы Ибраһымнiң қабыл болды,
Құдайым ол балаға қуат бердi.
«Иә,��������������������������������
Алла» деп қорғаннан секiргенде,
Iшiне құстай ұшып түседi ендi.
Iшiне ол қорғанның түстi барып,
Ессiз болып жатыпты үш күн талып.
Үш күннен соң орнынан түрегелiп
Жалғыз аяқ жолға түстi аяқ талып.

670

Жалғыз аяқ жолменен ендi жүрдi,
Бiр сайды келе жатып көзi көрдi.
Ағаштан ұстап төмен жерге түстi,
Бiр өзен ағып жатқан суға келдi.
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Суға келiп шаһарға көзiн салды,
Үйлерi көкке жеткен аң-таң қалды.
«�������������������������������
Алдым перi шаһары, артым қорған
Ендi өлуге жеттiм ғой������������������
»,—���������������
деп есiн танды.

680

Ибраһым бiр заманда түрегелдi,
Бiр адам суға келген көзi көрдi.
Қолында алтын құмған бiр сұлу қыз,
Ол қызға қадам басып жақын жүрдi.
Ибраһым суға барды бер жағына,
Қыз суға келiп тұрды ар жағына.
Құманмен су алғалы келдi де қыз
Қарайды мойын бұрып жан-жағына.
Бiр бала жылап тұрған көзi көрдi,
Балаға жақындасып қыз да келдi.
—Атың кiм, шаһарың мен патшаң кiм?—деп,
Әлгi қыз Ибраһымнен сұрайды ендi.

690

 Айтайын мен жөнiмдi, апатайым,
—
Ақылмен бiлсең керек нашар жайын.
Патшамыз Махмұд, шаһарым Мысыр едi,
Сұрасаң өзiм атым—Ибраһым.
—Мысырда қандай жанның баласы едiң,
Кез болып мұндай жерге зар еңiредiң.
Барасың неге зар боп жас басыңнан,
Бұ жерге не жұмысқа келiп едiң?

700

—Жасымнан дүние жүзiн көрмек болдым,
Құдай айдап бұл жерге душар болдым.
Атам—шал балық аулап күнiн көрген,
Басымнан ақылым кетiп ғарiп болдым.
—Бұл жерге бейнеттi адам келушi едi,
Алланың не жазғанын көрушi едi.
Әй, бала, өзiң үйде жүрген шақта,
Кәрi шал не деп айтып жүрушi едi?
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—Шыққалы мен үйiмнен көп күн болды,
Көрмедiм содан берi жақсы жолды.
Атамның не айтқанын бiлмек түгiл,
Сарғайып зағыпырандай жүзiм солды.
710

—Әй, бала, сөзiңiзге болдым құмар,
Естiсем бiр жақсы сөз көңлiм тынар.
Қанша шаршап жүрсең де, ғарiп бала,
Бiр сөзi көкiрегiңде жүрген шығар.
—Әуелден көкiрегiмде бiр сөзi бар,
Сенiмен сөйлесуге уақытым тар.
«�����������������������������������
Қарағым, жүзiңдi бiр көрмедiм» деп,
Атамыз һәр уақытта жылайды зар.

720

Мұны естiп қыз көзiнен жасын төктi:
—Әй, бала, берi таман келшi,—дептi.
Перi қызы менi ұрлап алып келген,
Қарағым, менi танып бiлшi,—дептi.
Мен ойлап ата-анамның қамын жедiм,
Бұл жерге кiрiптар боп зар еңiредiм.
Келгелi бұл шаһарға он жыл болды,
Жақсылық сонан берi бiр көрмедiм.
Құдай-а, осы тұрған iнiм болса,
Көретiн ата-анамды күнiм болса.
Әй, бала, судан өтiп қасыма кел,
Секiрiп түсетұғын халiң болса.

730

Ибраһым естiген соң мына сөздi,
Қан аралас жас қылды екi көздi.
Қасына не де болса барайын деп,
Бейшара ғарiп жаннан үмiт үздi.
Ибраһым су үстiнен құстай ұшты,
Қасына әлгi қыздың келiп түстi.
Келген жерден баламен құшақтасып,
Әлгi қыз зар еңiреп көп көрiстi.
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740

Қыз бен бала екеуi құшақтасты,
Бейнетi ғарiптердiң жаннан асты.
Әлгi қыз бұл баланы танып, бiлiп,
Екеуi мұңын айтып зар жыласты.
—Сенiң көңлiң бiр басқа,
Менiм де көңлiм бiр басқа.
Мен де шалдың қызы едiм,
Жоғалып кеткен мен жаста.
Iнiм болып табылдың,
Мен де елiмдi сағындым.
Анамнан хабар есiтiп
Мен есiмнен жаңылдым.

750

Келдiм мұндай заманға
Кiрiптар болдым қамалға.
Айналайын бауырым,
Әке-шешем аман ба?
Танымайсың сен менi,
Танып тұрмын мен сенi.
Сен кеткенде бауырым,
Әкем не деп еңiредi.

760

Мұңды болған атамыз,
Сорлы болған анамыз.
Мен де өзiңдей зарлы боп,
Бұл шаһарда жатамыз.
Жете алмадым сiздерге
Қаңғырдым құр түздерге.
Сәлем жазсам жетер ме
Ата-анам сiздерге?!
Бауырым, елiм аман ба?
Бәрiн де айтып тамамда.
Бiр жақсылық болар ма,
Қаңғырып келген саған да.
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770

Жастан мехнат көрiппiн,
Зарлы болып жүрiппiн.
Танымайтын балаға
Апа болып тұрыппын.
Мен кеткенде жоқ едiң,
Соның үшiн бiлмедiң.
Сорлы болған апаңды
Естiмей-ақ жүр ме едiң.

780

Менi әкелген перiлер
Ас қылуға ерiнер.
Өзiңдi көр де менi көр
Кейпiм қандай көрiнер.
Мен сенiң, бала, апаңыз,
Көп-дүр көрген жапамыз.
Сенен нағып қалды екен,
Бейшара болған апамыз.
Бауырым, жүр өзiме,
Көрiнбе перi көзiне.
Әлi нанбай тұрмысың,
Менiм айтқан сөзiме.

790

—Неге сөзiңе нанбайын,
Мен де сiзге зарлайын.
Жалғыз апам сен болсаң,
Соңыңнан мен де қалмайын.
Әкелдi үйге iнiсiн,
Жаңа көрдi тынысын.
Өз iнiсi екенiн,
Жаңа бiлдi турасын.

800

Сонда Ибраһым ойлайды,
Шаһарға қарап тоймайды.
Iздеп шыққан алтын су,
Нағып мұнда болмайды?!
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Жасырынып жүр едi,
Апасынан сұрады:
—Iздегенiм алтын су
Қандай жерде тұрады?
Бiр адамның ғарiбi,
Ол су маған дәрi едi.
Керек қылған осыны,
Бiр адамзат бар едi.
810

—Келдiң, бауырым, өзiне,
Құлақ салсаң сөзiме.
Осы перi патшаның
Көрiнбей тұр көзiне.
Бұлғары су не етерсiң,
Арманда боп өтерсiң.
Менi тастап, бауырым,
Қайсы жаққа кетерсiң.

820

Мен де суды бiлмедiм,
Туғалы естiп көрмедiм.
Оны iздесең, бауырым,
Тiрi болып жүрмедiң.
Бiраз мұнда сабыр қыл,
Бiр он жылдай өмiр сүр.
Есiң әбден кiрген соң,
Сонда iздеуге талап қыл.
Бұл сөзге мойын бұрады,
Жасырынып жүредi.
Алай-бұлай болсын деп,
Он жыл мұнда тұрады.

830

Он жыл тұрды қасында,
Мехнат көрдi жасында.
Ақылы толып жас жеттi,
Тап он алты жасында.
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840

Сонда апасы сөйлейдi,
Һәр түрлi ойды ойлайды:
—Көрiнбе перiге, бауырым,
Көрсе сенi қоймайды.
Сенi көрсе сорлы апаң
Дидарыңа тоймайды.
Мен де қызмет қыламын,
Қайда көңiл бұрамын.
Перiлерге күң болып,
Ас пiсiрiп тұрамын.
Көрдiң, бауырым, iсiмдi,
Перiлер алды күшiмдi.
Дәмiн татсам бiледi,
Тигiзбейiн тiсiмдi.

850

Бiрнеше жыл болғанда,
Ақылым кәмiл толғанда,
Он алтымда тек жатып
Жүремiн бе жалғанда.
Бұлғары су бар болса,
Әкелейiн мен мұнда.
Пайда бар ма, апеке-ау,
Қайғыменен солғанда.
Апасы ет пiсiрiп тұрады екен,
Ибраһым таса жерде жүредi екен.
Бiр қадақ ет алып кеп үш уақытта
Пiсiрiп әйнекке сап бередi екен.

860

Ибраһым бiр күн жатып ұйықтамай,
Төсекте жатты дағы ой ойлады.
—Бұл еттi маған бершi, пiсiрем,—деп,
Сұранып апасынан һеш қоймады.
«Бермесем, көңiлi қалып кетер,—дейдi,
Перiлер бiлсе түпке жетер»,—дейдi.
—Дәмiн татпай амалдап пiсiре гөр,
Бiлiп қалса басыңды кесер,—дейдi.
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870

Ибраһым өзi батыр кереметтi,
Бисмилла деп қазанға ет қайнатты.
Апасынан артық қып пiсiредi,
Пiсiрген етi болды аса тәттi.
Ет пiсiрiп әйнекке қойды бала,
Майшекер, құлақ салып ендi тыңда.
Перiлер әйнектегi еттi алып
Апарып таразыға тартты сонда.
Бiр қадақтан ет артық болыпты анда,
Құдайым ғарiптердi өзiң оңда.
—Бұл еттi өзге адам пiсiрдi,—деп,
Қыз патша ашуланып тұрды сонда.

880

—Құлшылық қылмаған жан кәпiр,—дейдi,
Топ iшiнде қол бастар батыр,—дейдi.
Үйiнде аспазшының бiр адам бар,
Тез барып, шолақ перi, шақыр,—дейдi.
Бұл қызды шолақ перi шақырады,
Бейшара естiген соң қалтырады.
Жүгiрiп бейшара қыз келген екен,
Падиша қызға қарап ақырады.

890

Бiз перiзат болғанда, сiз адамзат,
Елiңе сәлем айтсаң жетедi хат.
Бұл еттi өзге адам пiсiрiптi,
Бейшара көп тоқталмай шыныңды айт.
—Айтайын мен сөзiмдi ең басынан,
Мен сiзге қызмет қылдым он жасымнан.
Үйiмнен келген кезде бiр қыз тауып,
Ол қызды шығармадым өз қасымнан.
Айтуға сiзден қорқып жүрушi едiм,
Қасымда бiраз жолдас болсын дедiм.
Мен өлсем сiзге қызмет қыла ма деп,
Бұл еттi соның үшiн пiсiр дедiм.
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900

Бүгiнгi ет пiсiрген қызым,—дедi,
Үйретiп тұрушы едiм өзiм,—дедi.
Бұл айтқан барлық сырым, тақсыр патша,
Әгарда рақым қылсаң өзiң,—дедi.
—Айтпасаң бiтiп едi сыйың,—дедi,
Перiлер осы арада жиын,—дедi.
Жылдам барып қызыңды мұнда алып кел,
Берейiн қызыңа мен киiм,—дедi.

910

Сақтай гөр Ибраһымдi бар Құдайым,
Падиша қыздың аты Қорлығайын.
Киiм алып iнiсiн киiндiрiп,
Қарағым көрсетпе деп еркек жайын.
Баланың алтын айдар төбесiнде,
Ағалар, құлағың сал кеңесiме.
Падишаның киiмiн кигеннен соң,
Жарқырап нұры түстi үй iшiне.
Қыз қылып Ибраһымдi алып келдi,
Перiлер бәрi дағы келiп көрдi.
Балқыған нұры күнмен шағылысқан.
Баланы көрiп қыздар ғашық болды.

920

Қыз болып қыздарменен бала жүрдi,
Көңiлiне бiр Алланы сала жүрдi.
Өзi сыншы патшаның уәзiрi екен,
Баланы шолақ перi сынай жүрдi.
Сыншы екен шолақ перi өзi ғаяр,
Балаға һәр уақытта көзiн салар.
Баланың қыз емесiн бiлдi дағы,
Келдi де падишаға бердi хабар.

930

—Аралап дүние жүзiн көрiп келдiм,
Иә, тақсыр, мен бiр нәрсе бiлiп келдiм.
Кешегi қыз деп мұнда алып келген
Ол өзi еркек екен, сенiп келдiм.
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—Уәзiрiм, бұл сөзiңiз болса раст,
Өлтiру анық бiлмей бiзге ұнамас.
Еркек болса бiз оны өлтiрелiк,
Қыз болса ақыреттiк болсын жолдас.
—Оны өлтiрсек апасы жыламас па,
Мұндай жан табылмайды мұнан басқа.
Ерте тұрып бәрiмiз суға түсiп,
Көрiп сонда өлтiрсек ұнамас па.
940

Қылады көңiлi зерек сөздi машық,
Патша қызы есiтiп болды ғашық.
Таң атқан соң тамам қыз жиылысып,
Бәрi де суға түстi жабырласып.
Бала суға түспеске шарасы жоқ,
Құдайдан басқа оның панасы жоқ.
Киiмiн шешiнiп, абыройын қолмен басып,
Тасалап түсетұғын ағашы жоқ.

950

Мұның еркек екенiн бiлдi бәрi,
Падиша ашуланып келдi қаһары.
—Тез барып ендi басын шаба гөр,—деп,
Бұйырды қыз падиша ғашық жары.
Бұл баланың кетедi жүрегi ұшып,
Балқып тұр мұның нұры суға түсiп.
Шолақ перi қасына жетiп келдi,
—Мен мұның алайын,—деп,—басын кесiп.
Қасына ашуланып келiп қалды,
Қолына шабайын деп қанжар алды.
Өлтiруге қасына келген шақта
Нұры түсiп көзiне талып қалды.

960

Есiн жиып тағы да түрегелдi,
Баланың тұлғасына көз жiбердi.
Өлтiруге көзi қимай тұрған екен,
Тез өлтiр деп патша қыз ақырды ендi.
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—Патша қыз, сенiң атың Қорлығайын,
Өлтiрсең бiзге түсер сары уайым.
Әгарда ерге тиер ойың болса,
Бұл жiгiт болсын деймiн сенiң байың.

970

Қыз патша есiткен соң болды ғашық,
Бiр жерде тұра алмады көңлiн басып.
Мен қашан бұған ендi қосылам деп,
Iшiне ғашық оты араласып.
Бұйырды қыз падиша үйге жүр деп,
Шыдамай ғашықтықтан кеттi терлеп.
Патша тұрып уәзiрге қылды бұйрық:
—Бiр адамзат молдасын алып кел,—деп.
Бәрi де суға түспей үйге келдi,
Патша қызы шыдамай ессiз болды.
—Бұлғары шаһарынан бiр молданы
Тез барып, шолақ перiм, шақыр,—дедi.

980

990

Бердi Құдай тiлегiм,
Құшақтасар бiлегiм.
Қосылғанша жарыма
Жарылар ма екен жүрегiм.
Аһ дегенше жарыма
Ендi жылдам бара гөр,
Молданы алып келе гөр.
Жанашырым болсаңыз,
Тоқтамастан жүре гөр.
Ғашық болдым мен бұған,
Батпай жүрдiм бәрiңнен.
Мұның еркек екенiн
Бiлiп едiм бұрыннан.
Бұған ғашық болғанмын,
Шыдай алмай жүргенмiн.
Перiлерге көз қылып
Өлтiрiңдер дегенмiн.
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Мешiтке қадам басарсың,
Ұйқыңды сонда ашарсың.
Азан айтқан молданы
1000 Алып берi қашарсың.
Алласын онда айтқызып,
Акбарын мұнда айтқызып,
Тезiнен алып келгейсiз,
Һәркiмнiң бар басында,
Көп кешiкпей, уәзiрiм,
Келгейсiз менi жад қылып.
Аһ дегенше шаһарға жетiп келдi,
Мешiтке шыққан жанға көз жiбердi.
Бiр молда азан айта шыққан екен,
1010 Қасына ол молданың жетiп келдi.
Бисмилла дедi молдасы,
Қасында жоқ жолдасы.
Азан айта шығады,
Басында бар сәлдесi.
Алласын онда айтқызып,
Акбарын мұнда айтқызып,
Аһ дегенше әкелдi
Қыз патшаның жолдасы.

1020

Молда есiнен таныпты,
Ессiз болып қалыпты.
Бетiне оның су бүркiп,
Тiрiлтiп ендi алыпты.
Молда есiн жиған соң,
Етегiне алтын құяды.
Алып алтын болды да,
Некесiн оқып қияды.
Байып молда қалады,
Көп асыл тас алады.
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1030

Уәзiр ендi молданы
Елiне алып барады.
Мiндi Ибраһым тағына
Кез келдi оның бағына.
Ас пiсiрген апасын
Перiлер алды жанына.
Перiге патша болады,
Ақылы кәмiл толады.
Бiр күн ойлап ел-жұртын,
Тағынан түсiп құлады.

1040

Ата-анасын ойлады,
Аузына алып қоймады.
Апасы мен екеуi
Елiн ойлап зарлады.
Көп-дүр бiздiң қатамыз,
Қорлығайын жарымыз.
Басылар ма екен зарымыз?!
Бiр жұмысқа шығып ем,
Бұған құлақ салыңыз.
Жолыңызға пидамыз
Бiр шыбындай жанымыз.

1050

1060

Бұлғары суын iздеймiз,
Ендi бұған наныңыз,
Ғашық жарым, көңiлге
Бұ сөздi махкам алыңыз.
Ол су мұнда болмаса,
Алла жолды оңдаса,
Мен оны ендi iздейiн,
Разы болып қалыңыз.
Сен бiр жүрген батыр деп,
Бұлғары су әкел деп,
Жарлық қылды патшамыз.
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Оны iздемей бола ма еп,
Ғұмырым текке өткiзiп,
Мұнда патша болам деп.
Ата-анамды iздеймiн,
Мұнда жүру бола ма еп.
Балам қашан келер деп
Ата-анам өлер қайғы жеп.

1070

Сөйлейдi Қорлығайын аузын ашып,
Аузынан түрлi маржан, гауһар шашып.
—Ол суың бiз пақырда болады,—деп,
Тоқтатты Ибраһымнiң көңiлiн басып.
—Iздесең бұлғары су бiзде,—дедi,
Мен оны көрсетейiн сiзге,—дедi.
Ол суды елге алып бара қалсаң,
Жарым-ау, бiзден хабар үзбе,—дедi.
Ибраһым суды алып жүрмек болды,
Бұйырса ата-анасын көрмек болды.
Ол суды қалтасына салып алып
Апарып патшасына бермек болды.

1080

Ибраһым алтын суды қолына алды,
Бiр перiнiң арқасына мiнiп алды.
Аһ дегенше Ибраһым шаһарына
Көзiн жұмғанша келiп қалды.
Ибраһым бiр уақытта көзiн ашты,
Көзiне қанды жасы араласты.
Екi тал шашын алып ол перiнiң,
Аяңдап шаһарына қадам басты.

1090

—Әй, перiм, сенiң тауың қара мұнар,
Жарыма сәлем айтсам көңiлiм тынар.
Әгарда сiздердi iздер күнiм болса,
Әй, перiм, бұл екi шаш керек болар.
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—Құдайым кез келтiрдi сiздi бiзге,
Керек болсам келермiн мен де сiзге.
Патшаң мен ата-анаңа амандасып,
Жарыңды көп кешiкпей жылдам iзде.
—Құдайым кез келтiрдi сiздi бiзге,
Көп жүрдiм жас басымнан құла түзге.
Ата-ана, ел-жұртыма амандасып,
Бiр айда мен барармын елiңiзге.
1100

Ашылар бұл сөздi айтса көңiл кiрi,
Жөнелдi амандасып әлгi перi.
Майшекер, құлақ қойып тыңдасаңыз,
Ибраһым өз үйiне келген жерi.
Үйiне жүгiре басып келдi кiрiп,
Тұрады атасына сәлем берiп.
Баласын кемпiр мен шал танымайды,
Алдында тұрса дағы көзi көрiп.

1110

Ибраһым атасына көз салады,
Кемпiр-шал бұ балаға таң қалады.
Төрт жүз қырық төрт сүйегi шалдың ерiп,
Кемпiрдiң емшегiнен сүт ағады.
Ибраһым көңлiне алды бiр Алланы,
Кемпiр-шал жиған екен һәр молданы.
Кiтаптан тәжiрибе жұлдыз қарап,
Келгенiн сонда молда бiледi оны.
Кiтап ашып ол молда бiледi ендi,
Баланы келiп тұрған көредi ендi.
Баласын келiп тұрған бiлдiргелi,
Ол молда былай жауап бередi ендi.

1120

—Қазасыз жан ұшпайды,
Сөзiмдi кiм қостайды.
Жоғалып кеткен жалғызың
Тақ мiнгенге ұқсайды.
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Балаң үшiн зарлама,
Құлшылық қыл Аллаға.
Ендi сiзге айтайын,
Дұрыс қарап балдама.

1130

Дәулет келген қасына,
Шаттық түскен басына.
Рақым қылған Құдайым
Көзден аққан жасына.
Жоғалып кеткен жалғызың
Патша болғанға ұқсайды.
Дәулет құсы басына
Жетiлгенге ұқсайды.
Перiге патша болғандай,
Ақылы кемел толғандай,
Әй, кәрi шал, жылама,
Бүгiн келiп қалғандай.

1140

Өтiрiк айтсам мен сiзге,
Бұ жалғанда оңбандай.
Ойлап-ойлап қарасам,
Патша қызын алғандай.
Жоғалып балаң кетiптi,
Арада он жыл өтiптi.
Перiлерге патша боп,
Мұратына жетiптi.

1150

Балаң сенiң келгендей,
Зарыңды сенiң бiлгендей.
Анық айтсам жүрегiң,
Жарылып кетiп өлгендей.
Көзiңдi ашып қарашы,
Өзiңе сәлем бергендей.
Талай жердi көргендей,
Көңiлiн сiзге бұрғандай,
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Мен айтпасам бiлмедiң,
Қарсы алдыңда тұрғанды-ай.

1160

Алты жаста жоғалған,
Ақыл-есi оңалған,
Құдайым дәулет берген соң,
Балаң елге оралған.
—Сiздi iздеп, сорлы атам,
Келiп тұрмын мен жазған.
Атам, көрдiң қорлықты,
Патшадан көрдiң зорлықты.
Жоғалып кеткен балаңа
Сорлы балаң жолықты.

1170

Мұңды болған атамыз,
Бейшара болған анамыз,
Мехнат көрген жасында
Мен Ибраһым балаңыз.
Менiм үшiн шықты ғой
Көкiректен сәнаңыз.
Екi бiрдей балаңнан
Айрылып қалып зарлаған,
Аман-есен жүрмiсiз,
Мұңды болған ата-анам.
Сiздi iздеп жүрiппiн
Ғарiп болған мен балаң.

1180

Дүние жүзiн кездедiм,
Сiздерден үмiт үзбедiм.
Перiге патша болсам да,
Сiздердi тастап безбедiм.
Жiбермей менi қоймадың,
Қайғыны естен жоймадың.
Күнде менi көрсең де
Дидарыма тоймадың.
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1190

Көп мехнат көргенiм,
Тәуекел деп жүргенiм.
Ажал жетiп өлмедiм,
Қайта айланып келгенiм.
Мехнат көрдiм жасымда,
Жолдас болдым қасыңда.
Қорлықты да көп көрдiм,
Атым болмай астымда.

1200

1210

Әлi менiм зарым көп,
Жалғызыңда тыным жоқ.
Тiрi жүрсем, сорлы ата,
Көрмесем де көңiлiм тоқ.
Көп мехнатқа салды ғой
Пайдасы жоқ дүние боқ.
Бұ дүниенiң жүзiнде
Мендей қорлық көрген жоқ.
Үйге қайтып келсем де,
Көңiлiмде қайғы көп.
Бұ дүниеден мен өттiм
Мехнат көрiп зарлы боп.
Қасымда жоқ жолдасым,
Далада жүрдiм қайғы жеп.
Атасы есiн жиды көзiн ашып,
Көрiстi ата-анасы зар жыласып.
Анасы да зарланып көрiседi,
Баласын құшақтайды мауқын басып.
Шал сонда жұртын жиып той қылады,
Баланы көрген адам зар қылады.
Келгенiн Ибраһымнiң патша бiлiп
Шақыртып бiр адамнан алдырады.

1220

Ибраһым патшасына келдi дейдi,
Баланы кiрiп келген көрдi дейдi.
Сұрасып амандықты Махмұт патша
Тағамды неше түрлi бердi дейдi.
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—Iздедiм бұлғары су дүние кезiп,
Мен жүрмiн сiздiң үшiн жаннан безiп.
Әкелдiм ғашық болған суыңызды,
Ата менен анамнан үмiт үзiп.
Атамнан үмiт үздiм сiздiң үшiн,
Бұ суды iздеймiн деп кеттiм көшiп.
Тазала тақытыңызды, тақсыр патша,
Құяйын жарқыратып көзiң көрсiн.
1230

Тақытына Ибраһым су тамызды,
Үстiне дариядан су ағызды.
—Бұл суды жарқыраған көрсiншi,—деп,
Падиша санаттарын тағы алғызды.
Санаттар мұны келiп көрдi дейдi,
Айнала төңiректеп жүрдi дейдi.
Өшiгiп Ибраһымге сегiз санат,
Патшаға тұрып жауап бердi дейдi.

1240

—Ұнайды бұл iсiңiз, асылзатым,
Ұжмағы осы болар адамзаттың.
Бұлбұл құс, күлдiрмiш пен сайрап тұрса,
Бұдан да артық ұнайды салтанатың.
Падиша сонда тұрып сөз сөйлейдi,
Ғашық боп екi құсқа көп сөйлейдi.
—Екi құс дегендерi жанды сөз-дi,
Оның қандай өнерi?—деп сөйлейдi.
—Тақсыр-ау, сөйлей берсек сөз табылар,
Көзiмнен сiздiң үшiн жас ағылар.
Бұлбұлдың бiр сайраған дауысынан
Түрленiп тоқсан екi күй тартылар.

1250

Айтайын күлдiрмiштi, патша, саған,
Тыңдаңыз құлақ қойып ендi маған.
Дүниенiң төрт бұрышында барша жандар,
Ол құс күлсе, күледi бәрi тамам.
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Ол құсты естiп патша ғашық болды,
Iшiне қайғы оты ендi толды.
Шыдамай ғашықтықтан Махмұт патша
Жiбермекшi баланы тағы болды.

1260

Шақыртып Ибраһымдi қасына алды,
Санаттар падишаға қайғы салды.
—Күлдiрмiш пен бұлбұлды алып кел,—деп,
Падиша Ибраһымге айтып қалды.
—Сен шақырсаң iшiме от толады,
Сарғайып зағыпырандай жүз солады.
Сiздiң айтқан жарлықтан кiм қалады,
Iздейiн ол құсыңды, құп болады.
Ибраһым келдi үйiне қадам басып,
Ол күнде жан тумады мұнан асып.
—Бiр оңай жұмысқа мен барам����������
[ын],—����
деп,
Сөйледi атасының көңiлiн басып.

1270

—Мен тұрмын бұ сөзге нанбай,—дедi,
Iсiңдi айт жөнiңнен танбай,—дедi.
Тағы бiздi кетесiң алдап тастап,
Мәнiсi жұмысыңның қандай,—дедi.
—Патшамыз екi құсқа болған ғашық,
Туыппын жүйрiк болып жұрттан асып.
Күлдiрмiш пен бұлбұлды әкел дейдi,
Кетемiн бұл жарлықтан қайда қашып?!

1280

Түстiңiз менi көрiп күйiңiзге,
Қызмет қылмай болмайды биiмiзге.
Ата-анам, тұра тұршы менi тосып,
Келемiн ендiгi айда үйiмiзге.
Жөнелдi үйiменен амандасып,
Кетедi бiр төбеден әрмен асып.
Екi қылды түтетiп қойып едi,
Перiсi жетiп келдi қадам басып.
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Мiнгiзiп арқасына алып келдi,
Шаһарға аһ дегенше жетiп келдi.
Жары мен апасы отыр алтын тақта,
Үстiне екеуiнiң кiрiп келдi.
1290

Ибраһым перiменен келдi ұшып,
Патша қыз жатқан екен мұны құшып.
Көрген соң Ибраһымдi құрмет етiп,
Қарсы алдынан келдi тақыттан түсiп.
Ол күнде жан тумаған Ибраһымдей,
Тақытына және мiндi он бес күндей.
Iздеп шыққан жұмысы еске түсiп,
Бiр күнi ұйықтамады жарым түндей.

—Бұл жерге патша болып өттiң,—дейдi,
Сертiңе келем деген жеттiң,—дейдi.
1300 Ұйықтамай жарым түннен аһ ұрасың,
Ойланып не нәрсеге кеттiң?—дейдi.
—Әуелде бұлғары су мен iздедiм,
Аралап дүние жүзiн мен кездедiм.
Падиша бұйрық қылды осылайша,
Бұлбұлды күлдiрмiш пен тағы iздедiм.
—Маған түстi, әй, жарым, уайым,—дедi,
Бұл iсiңнiң бiлмедiм жайын,—дедi.
Ол құсты iздеймiн деп жаһит қылсаң,
Өтедi маған сенiң айың,—дедi.
1310

Менiм бiр апам бар-ды мына жақта,
Ол өзi мiнiп тұрған алтын тақытта.
Еншiсiн әкемiзден бөлiп алған,
Менен де артығырақ мал мен баққа.
Оның сансыз диюы бар асқан,—дедi,
Әскерi дүние жүзiн басқан,—дедi.
Екi құс сол апамның қолында тұр,
Ол өзi менiменен дұшпан,—дедi.
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1320

Ол жерге қадам басып бара алмаймыз,
Ол құсты не қылсақ та ала алмаймыз.
Қайрат қып оны тартып алар едiк,
Күшiне оның теңдес бола алмаймыз.
Бiзге көп қас қылмайды ол ағайын,
Ақылын оның ойлап мен табайын.
Сен мұнда қонақас[ын] даярлай бер,
Мен оны мейман қылып шақырайын.
Сүй деп айтып уәзiрi кетiп қалды,
Елiне апасының жетiп барды.
Айтысып амандықты болғаннан соң,
«Сiңлiңiз ерге тидi» деп айтып салды.

1330

—Сен ендi бiздiң үйге қонаққа жүр,
Сiңлiңнiң ғашық жарын көзiңнен көр.
Бiздiң елде бiр асқан қызық той бар,
Бұлбұлды күлдiрмiш пен бiрге ала жүр.
Сөзiне уәзiрдiң құлақ салды,
Аузынан шыққан сөзiн қабыл алды.
Күйеуiн сол талақтың көрейiн деп,
Саулатып сiңлiсiне жетiп барды.

1340

Аһ дегенше шаһарға жетiп келдi,
Әскермен қайыстырып қара жердi.
Келгенiн апасының бiлгеннен соң,
Алдында даярланып күтiп тұрды.
Шақырып Ибраһымдi тығып қойды,
Алдына шымылдықты құрып қойды.
«Ендi мен көрiмдiктi сұрайын»,—деп,
Ойлайды Қорлығайын һәрбiр ойды.
—Жарыңды көрсет маған, Қорлығайын,
Менi қас қылады деп қылма уайым.
Көрейiн деп әдейi iздеп келдiм,
Жақсы деп естiген соң сенiң байың.
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1350

—Жарымды көрсетейiн саған,—дейдi,
Ол өзi перi емес адам,—дейдi.
Көрiмдiктi жақсылап сiз берсеңiз,
Жарымды көрсетейiн саған,—дейдi.
—Сен көрiмдiк алатын баламысың,
Сөзiме менiм айтқан нанамысың.
Бұлбұлды күлдiрмiш пен мен берейiн,
Сен соған бек разы боламысың.

1360

—Сөзiңе сенiң айтқан таңғаламын,
Һәр жерге той қылам деп жар саламын.
Бұлбұлды күлдiрмiш пен бере қалсаң,
Мен сенен онан артық не аламын.
—Дүниенi араладық бәрiн жүрiп,
Бiз жүрмiз ерге тимей ғұмыр сүрiп.
Жарың сенiң жақсы ма, жаман ба екен?
Көрейiн екi құсты бiрдей берiп.
Бұлбұлды күлдiрмiш пен бердi дейдi,
Көредi Ибраһымдей ердi дейдi.
Көрген соң сипатына есi кетiп,
Жығылды сүзе барып жердi дейдi.

1370

Тақ етiп қара жерге басы тидi,
Шыдамай ғашықтықтан iшi күйдi.
Бiр заманда әлгi перi есiн жиып,
Құшақтап Ибраһымнiң бетiн сүйдi.
Апасы сонда тұрып сөз сөйлейдi,
Көз айырмай қарауын һеш қоймайды.
Сiңлiсiнен рұқсат алып тиейiн деп,
Мұны мен кемсiнгенiм жарамайды.

1380

—Сiңлiм-ау, жарыңызға болдым ғашық,
Күйеуiң туған екен жұрттан асып.
Екеумiз бiр атаның баласы едiк,
Мен дағы қосылайын көңiлiм басып.
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Сөзiмнiң күлме, ағалар, қатасына,
Рұқсат бердi Қорлығайын апасына.
Жiгiтпен қосылмақшы болғаннан соң,
Барады бiр уәзiрi молдасына.
Уәзiрi молдасына жетiп барды,
Тағы да аһ дегенше алып келдi.
Уәзiрi молданы алып келгеннен соң,
Қосылып Ибраһымге некаһтанды.
1390 Ибраһым екi тақытқа мiнедi ендi,

Екi перi падишасын биледi ендi.
Ибраһым екi құсын қолына алып
Елiне бiр айдан соң келедi ендi.
—Сабыр қыл бiр-екi айдай сiздер мұнда,
Сөзiмдi менiм айтқан жақсы тыңда.
Патшаға екi құсты бергеннен соң,
Сiздердi шақыртамын жатып анда.
Уәзiрдiң арқасына мiнiп алды,
Шаһарға аһ дегенше жетiп барды.
1400 Бiр айда келем деген уағдасы бар,
Құсын алып үйiне келiп қалды.
Қуанып ата-анасы қалды дейдi,
Бетiнен сүйiп Ибраһымнiң алды дейдi.
Екi құсты қолына қондырып алып
Жүгiрiп патшасына барды дейдi.
Құсты алып Ибраһым жетiп келдi,
Патшаға әдеппенен сәлем бердi.
Ибраһым құсын алып бергеннен соң,
Үстiнен түсiп патша тағын бердi.
1410 Ибраһым екi құсын қондырады,

Падиша қызық көрiп отырады.
Алтын балық ойнайды, бұлбұл сайрап,
Бұлғары су дүниеде жарқырайды.
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Патшаның айдай сұлу қызы бар-ды,
Ол қызға талай патша болған зарлы.
Падишаның тағын мiнiп Ибраһым,
Ол қызды некаһтанып тағы да алды.

1420

Бұл iстен сегiз санат хабар алды,
Жүгiрiп патшасына жетiп барды.
Күлдiрмiш, бұлбұл сайрап, суы жайнап,
Бұларды тамашалап қайран қалды.
Осылайша қуанғанын жоя алмайды,
Ибраһымдi көргенде өле алмайды.
Қызын алып Ибраһым патша болған,
Сегiзi ендi оны көре алмайды.
Сегiзi Ибраһымге дұшпан болды,
Ибраһым тақытқа мiнiп көңлi толды.
Әуелiнде қоршылық көрсе дағы,
Ақырында басына дәулет қонды.

1430

Шашты жағып перiсiн қасына алды,
Екi бiрдей жарына хабар салды.
Екi алтын шаһарыңмен көшiп кел деп,
Ибраһым уәзiрiне айтып салды.
Кетедi Ибраһымнен хабар алып,
Тұрады көрген адам қайран қалып.
Сәлемiн ғашық жарға жеткiзедi,
Шаһарға аһ дегенше жетiп барып.

1440

Шаһарын көшiрерге келер халi,
Жиылды бiрi қалмай диюлары.
Екi айда екi жары көшiп келiп,
Мысырға орнап қалды перi шаһары.
Өзге адамнан уәзiрi сезiп жүрер,
Шаһарды шарқ айнала кезiп жүрер.
Ибраһымге қандай жан қас қылғанын
Бәрiн де шолақ перi бiлiп жүрер.
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Дұшпанын Ибраһымнiң бiледi ендi,
Қасына патшасының келедi ендi.
Көп заманнан дұшпаның бар екен деп,
Перi келiп хабарын бередi ендi.
1450

—Ибраһым, сенi аңдыған дұшпаның бар,
Һәрқашан сенiң үшiн пиғылы тар
Сегiз санат өзiңе дұшпан екен,
Оларға қандай қылар қайратың бар?
Олар сiздi өлтiрем деп кеңеседi,
Тыңдасаң кеңесiнде не деседi.
Үйде жатқан жерiнде үйдi жағып,
Сонымен өлтiрейiк бiз деседi.

1460

Шолақ перi баян қып айтып салды,
Бұлардың дұшпандығын бiлiп алды.
—Тез ұстап сегiз санатты алып ұш,—деп,
Ибраһым сегiз диюға бұйырады.
Сегiз дию санатты алып ұшты,
Залымнан көргеннен соң мұндай iстi.
Жоғарыдан бұл перiлер қоя бердi,
Жүндей болып сегiзi жерге түстi.
Дұшпанын өлтiрiптi Ибраһым,
Һәркiмге мехнат берген бар Құдайым.
Үш тақытқа мiнiп өттi заманында,
Болмады көңiлiнде һешбiр уайым.

1470

Отыз жыл өмiр сүрiп о да өттi,
Перiлер ол арадан көшiп кеттi.
Ағалар, Ақылбектi сөге көрме,
Аяғы осылайша тамам бiттi.
Мен Ақылбек өлең қылдым тоты сөзiн,
Майшекер баяндатып айтқан кезiн.
Шығардым хикаяттан қисса қылып,
Бұрын өлең қылмаған мұның өзiн.
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1480

Алланың рахматынан үмiт үзбен,
Нұсқасын кiтабында көрдiм көзбен.
Жай сөз қып һәркiм оқып жүрушi едi,
Қазақша айтылып қара сөзбен.
Өлең қып ерiккенде жаздым терiп,
Кiтаптан хикаятты көрсем қызып.
Күндiз қолым босамай бала оқытып,
Бiтiрдiм алты күнде зорға сызып.
1328*-iншi жылында жаздым мұны,
Ағалар кешiре гөр болса мiнi.
Рабиғул ахир айының жиырма үшi
Мұсылманша сейсенбi деген күнi.

1490

Уақытсыз мұратыма қашан жеттiм,
Шерменде өз халiмдi бiлмей өттiм.
1910-ыншы ит жылында
Апрель 20-сында тамам еттiм.
Сөйлермiн қызыл тiлiм бiр күн тозар,
Адамның ынтымағын бiр сөз бұзар.
Хикаятты өлеңге айналдырып,
Мен болдым өлең десе көрсеқызар.

1500

Медет бер мен құлыңа, иә, Иләһим,
Сөйлесем таусылар ма менiм аһым.
Өлең қып әуел баста шығарғанмын
«Баласы Хақ Расулдың Ибраһым».
Екiншi шығарғаным «Исмайыл-ды»,
Нұсқадан бұл Ақылбек көрiп бiлдi.
Көк қошқар сол себептен жерге түсiп,
Ибраһым пайғамбарым құрбан қылды.
Үшiншi қисса қылдым «Кесiк басты»,
Ер Әли қуандырды кәрi-жасты.

*

Хижра жыл санауы бойынша.
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1510

Төртiншi «Шаһманы» шығарып ем,
Омардың әдiлдiгi жаннан асты.
Бесiншi «Сұм заманды» тағы жаздым,
Нәпсiнiң тiлiне ерiп жолдан аздым.
Алтыншы шығарғаным «Имам Ағзам»,
Алтынды шығар ма деп жерден қаздым.
Өз теңдi құрбылармен ойнап-күлдiм,
Алласыз мен ақылды қайдан бiлдiм.
Жетiншi «Ибраһым Адһамұғылын»
«Рахат дәл» кiтабынан өлең қылдым.

1520

Сегiзiншi шығардым «Дандан ердi»,
Өлгенде мекен тұтам қара жердi.
«Хикмет нығметпен» тоғыз болды,
Бәрiн де нұсқасынан көзiм көрдi.
Құдай-а, толып жатыр көп күнәһым,
Жетер ме құдiретiңе менiм аһым.
Мың бiр түннiң iшiнен өлең қылдым
«Баласы Хазипнамның Ибраһым».
Он бiрiншi «Қырық уәзiр» хикаятын,
Он екiншi «Марғұба деген қатын»,
Өлең қып он үшiншi шығарып ем
Молданың осы күнгi табиғатын.

1530

Шығардым он төртiншi «Абдулхалим»,
Халыққа мәшһүрленген болсам ғалым.
Шығарғаным он бесiншi «Сәдуақас»
Сөйлеуге Жүсiпбектей келмейдi әлiм.
Исламның он алтыншы тамашасын,
«Бес намаз» он жетiншi бiр қиссасын.
«Мәктубат» қиссасымен болды он сегiз,
Құдай-а, Ақылбектiң кеш күнәсiн.
Оқыса баспа болып көрген халық,
Аяғын осы сөздiң ұзатпалық.
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1540

Ибраһым Адһамұғылын өлең қылып,
Осыған есiм қойдым «Алтын балық».
Қазанға мен жiбердiм басылса деп,
Сатылып бiрден-бiрге шашылса деп.
Һәр адам дұға қылса өз бақытым,
Бұлтсыз күндей болып ашылса деп.
Сатып бiрден-бiрге берiлсе деп,
Тоқтаусыз һәр қалаға жүрiлсе деп.
Декабрь алтысында жәрмеңкемiз,
Доланның базарынан көрiнсе деп.

1550

Жұбанса һәрбiр адам досыменен,
Көңiлдiң қисса жаздым хошыменен.
Он сегiз қисса жаздым мұнан бұрын,
Он тоғыз болып тұрсын осыменен.
Бұл сөзiм тәуiр болса тез жүрiлер,
Өлеңдi шығаруға кiм ерiнер.
Қазанда баспашыға дұғай сәлем,
Тағы да қисса болса жiберiлер.

1560

Қалдырма бұл сөзiмдi өзiмдей қып,
Баса гөр қаса сұлу көзiндей қып.
Таратып баспа қылып жiберiңiз
Кәдiмгi Жүсiпбектiң сөзiндей қып.
Үмiтiм барғаннан соң тез басылса,
Қолында һәр адамның өлең болса.
Иншалла, со дағы ауқат болар,
Рақмет деп оқыған жан дұға қылса.

1569

Ақылбек қор болмай ма отқа күйсе,
Көз жасын дұғашының Тәңiрiм исе.
Көп дұғасы көл деген үмiтiм бар,
Сауабы дайығ болмай маған тисе.

Ғ Ы Л Ы М И
Қ О С Ы М Ш А Л А Р

Томға енген мәтіндерге түсініктеме
БОЛАТ, ЖАНАТ
Ел арасында, әсiресе, Қазақстанның оңтүстiк аймақтарында
өте танымал, халық сүйiп тыңдайтын бұл шығарма «Сауда
ишан», «Опасыз ишан» деген атпен де белгiлi. Қазiргi таңда
оның жиырмаға жуық қолжазба нұсқалары белгiлi болып
отыр.
Дастан «жазықсыз қуғынға ұшыраған жандар» туралы Шы
ғыс пен Батысқа кең тараған халықаралық сюжетке құрылған.
Осы сюжетке негiзделген шығармалардың мазмұны
схемалық түрде, көб�������������������������������
i������������������������������
не, төмендег������������������
i�����������������
дей болып келед��
i�:
1. Бейкүнә кей������������������������������������������
i�����������������������������������������
пкер анасының құрсағында жатқанда өл�����
i����
мге
бұйырылады да, алуан түрл����������������������������������
i���������������������������������
себептермен (көб����������������
i���������������
несе, аңдардың
немесе басқа да көмекш���������������������������������������
i��������������������������������������
лерд����������������������������������
i���������������������������������
ң арқасында) т�������������������
i������������������
р�����������������
i����������������
қалады. �������
Ерекше
ерлiгiмен көзге түсiп, өзiнiң кiм екенiн танытады. Сөйтiп, ақы
рында елiне оралып, дұшпанында кеткен кегiн қайтарады.
Жеңiлген жауының қызына үйленедi де, әкесiнiң тағына оты
рады.
2. Перзентсiздiктiң зарын шеккен падиша қартайғанда «ұл
табамын» деп уәде берген кедейдiң қызын, я көрiпкелдердiң
ұсынысы бойынша алыстағы бiр патшаның қызын алады. ������
Бiраз
дан соң ханымы бала туады. Оның күндестерi аңда жүрген
патшаға «ханым күшiк туды» деп хабар бередi. Ашуланған
патша «күшiктi далаға, ханымды зынданға тастаңдар» деп
бұйырады. Көп уақыт өтедi. Бала жапан түзде алып батыр,
мерген болып өседi. Ақырында ата-анасымен қауышады,
дұшпандардың қастығы анықталып айыпталады. Патша баласын таққа отырғызады.
3. Күйеуi [әкесi] алыс сапарға шыққанда әйелiн [қызын]
сенiмдi, жақын көретiн (ол туысы болуы да мүмкiн) адамына тап-
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сырады. Сенiмдi, адал деген адамы аманатқа қиянат жасап, оған
нақақтан-нақақ жала жабады. Бейкүнә әйел (қыз) өлiм жазасына кесiледi. Бiрақ ол түрлi себептермен аман қалады. Ақырында,
жасалған жауыздықтың бетi ашылып, жала жапқандар жазаланады.��������������������������������������������������
Осы
�������������������������������������������������
сюжетке құрылған шығармалардың мазмұны басқа
үлгiде де болуы мүмкiн.
Бiрiншi типтегi шығармаларда заңсыз билiкке ұмтылушы
тарапынан бас кейiпкерге жасалатын қастықтың негiзгi себебi—қызғаныш: патшаның заңды мұрагерiн өлтiрiп, тақтан
аластату. Ек�������������������������������������������������
i������������������������������������������������
нш����������������������������������������������
i���������������������������������������������
типтег��������������������������������������
i�������������������������������������
дастандарда да әдеттег��������������
i�������������
дей патшаның
бәйб������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
шес��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
жас әйелд���������������������������������������
i��������������������������������������
қызғанып жаңа туған нәрестен���������
i��������
өл�����
i����
мге
қияды. ����������������������������������������������
Ал үшiншi типтегi шығармаларда пәк, таза әйел
кейiпкердi жолынан тайдырғысы келген әзәзiлдер өз дегендері
болмаған соң оған өтiрiк жала жабады.
Демек, бас кейiпкер қай себеппен қуғындалса да көп
тауқымет тартады, ақырында ол: а) тақтың заңды иесi
екенiн дәлелдеп өз мұратына жетiп, дұшпанынан өш алады;
ә) батыр боп ержеткен соң алыс сапарға елiн iздеп шығады;
кейде қиын жағдайға тап болған әкесiн жаудан құтқарады;
ата-анасымен қосылады; жасалған қастық анықталады;
соңында кейiпкер әкесiнiң тағына отырады; б) сабыры мен
тақуалығының арқасында қиындықты жеңiп шығады,
өзiнiң тазалығын, әдiлдiгiн дәлелдейдi және көбiнесе өзiн
орынсыз жәбiрлегендерге кешiрiм жасайды; мұндай жағдайға
кейiпкер «ғажайып көмекшiлердiң» арқасында я өз басының
ерекшелiгiмен, яғни тұлғалық қасиеттерiмен жетедi. Хикая
лық дастандарда кейiпкер өте ақылды, сабырлы, төзiмдi,
айлалы, тiптi қу болып келедi.
«Болат, Жанат» дастанында бас кейiпкер Жанатқа нақақ
жала жауып жәбiрлегендер—әкесiнiң жақын тұтқан пiрi Сауда
ишан, күйеуiнiң сенiмдi жан жолдасы, жолда кездейсоқ кездес
кен қойшы, падашы, жетi қалендар. Жанаттың
���������������������
мiнез-құлқы
дамуда (динамикада) берiлген. Шығарманың басында Сауда
ишан жаман ниет бiлдiргенде жасөспiрiм бала Жанат жауызды
әшкерелеп ашық қарсы шыға алмайды, тек жылап, қашып
құтылады. Кейiн ол ақылмен, айламен дұшпандарын алдап,
құтылып отырды.
Ақырында бас кейiпкерге қастық жасағандардың барлығы
қыздың әкесi Мақалбайдың үйiнде жиналып қалады. Олардың
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қастығы әшкереленiп дәлелденедi де, әрқайсысы лайықты
жазасын тартады. Жанат әке-шешесi, бауырымен, күйеуiмен
қауышады, оның пәктiгi, адалдығы паш етiледi.
Дастан мазмұнында бiрнеше мотив қабысқан. Мысалы, бiр
көргеннен ғашық болу, киiм ауыстыру (Жанат тазша киiмiн
киiп әкесiне келедi), т.б. Фольклорлық үштiк сан бiрнеше
қайталанады. Сауда ишан үш рет қызға сөз салады, Жанат оған
үш рет «жоқ» дейдi; тазша болып келген қызын танымаған әкесi
оны үш рет теуiп қуып жiбередi, т.б.
Бұл дастан фольклорлық шығармалар туып, қалыптасып,
жырланатын ортада дүниеге келгенi сөзсiз. Сонымен бiрге жеке
ақындардың қосқан үлесi анық көрiнiп тұр. Сол сияқты, шығыс
әдебиетiнiң әсерi де мол. Осы тақырыптас, мазмұны «Болат,
Жанатқа» өте ұқсас дастан өзбектерде де бар екенi белгiлi.
Бiздiң ойымызша, оқиғасы «Бұрынғы өткен заманда,
Ноғайлы деген елiнде, Шолақ деген шаһарда» өтетiн бұл
дастанның түп төркiнi парсы әдебиетiнде кең таралған, мазмұ
ны өте қызықты, оқиғасы шытырман болып келетiн, қара сөз
үлгiсiнде айтылатын хикаяттардан келуi мүмкiн.
Дастанды ең бiрiншi жырлаған—Нұралы Нысанбайұлы.
Нұралыдан көптеген ақын-жыршылар үйренiп, өз репертуары
на енгiзген және дастанның ел арасында мол таралуына еңбек
сiңiрген.
Шығарманың нұсқалары мен көшiрмелерi:
1. Болат, Жанат. ӘӨИ: Ш.104, 6-дәптер, кирилл әрпiнде,
қолжазба қорына 1962 жылы түскен.
Бұл мәтiн жас кезiнен Нұралы ақынның нұсқасын үйренiп,
көркемдiк кестесiн әдемiлеп, әсерлендiруге үлес қосып
жырлаған Аққожаев Сұлтанбектен жазылып алынған. ������
Жинау
шысы Мәмбет Жаулыбаев. Томға осы нұсқа алынып отыр.
2. Сауда ишан немесе Жанат қыз. ОҒК: Ш.1300/А, 15-дәп
тер, 108 бет. Нұралының өз аузынан жаттап алған С.Нұрекеев
тен 1947 жылы жазып алған Әшiрхан Отарбаев.
Бұл нұсқаның тiлi томда жарияланып отырған Аққожаев
нұсқасынан сәл бөлек болғанымен, сюжетi сол қалпында. Тек
кейбiр эпизодтардың баяндалуында аз ғана өзгерiс бар. Мысалы, Жанат ишанды құманмен ұрып жаралаған соң үйiне келiп
жылап жатқанда шешесi келiп себебiн сұрайды, айтпаған соң
Болатты жiбередi. Болат келгенде Жанат оған ишаннан сұра
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дейдi. Болат ишанға келсе ишанның әйелi оны кiргiзбей, ишан
сатыдан құлап жараланып жатыр деп сылтау айтады. Тағы бiр
мысал: Жанат қуғыннан қашып өз қаласын таба алмай, Құдайға
зарлық айтып тұрғанда оған қара қасқа ат мiнiп Қыдыр баба
келiп, Жанатты қаласына жақындатып тастайды.
3. Сауда ишан. ОҒК: Ш.508, араб әрпiнде. Жырлаған Нұралы
Нысанбайұлы. 1946 жылы Шымкент облысында жазылып
алынған. Жинаушысы—Қысыраубек Амантайұлы.
4. Сауда ишан. ӘӨИ: Ш.104, 2-дәптер, кирилл әрпiнде,
қорға 1958 жылы түскен. Айтушысы—Бейiмбет Сүйiмбаев.
Бұл мәтiн Нұрекеевтiң айтуынан жазылып алынған нұсқамен
[ОҒК, Ш.1300/А, 15-дәптер]��������
бiрдей.
5. Сауда ишан. ӘӨИ: Ш.259, 2-дәптер, кирилл әрпiнде, қорға
1960 жылы түскен. Жырлаған Нұралы Нысанбайұлы. Айтушысы—Сах Үмбетов. Одан 1940 жылы жазып алған Әбдiрайым Мұ
ратов. Мәтiннiң С.Аққожаев нұсқасынан айырмашылығы жоқ.
6. Сауда ишан. ӘӨИ: Ш.1093, 4-дәптер, кирилл әрпiнде,
машинкаға басылған. Авторы Нұралы Нысанбайұлы деп
көрсетiлген. Институтқа 1984 жылы тапсырған Ә.Доспамбетов
бұл қиссаны 1966 жылы луговойлық қарт ақын Қожатай
Ақынбаевтан алған екен. Мәтiннiң орта тұсына дейiн
С.Аққожаевтың нұсқасы еш өзгерiссiз сөзбе-сөз қалпында
айтылады да, соңғы жағында сюжет тұтастай сақталғанымен
шумақтардың ұйқастары аздап өзгерiске ұшырайды. Ескерте
кетерлiк бiр жайт: диуаналар Жанатқа зорлық жасамақ бола
тын эпизодта Жанат әулиелердiң, пайғамбарлардың есiмдерiн
аузына алады.
7. Жанат қыз. ОҒК: Ш.1300/А, 21-дәптер, кирилл әрпiнде,
32 бет. 1946 жыл. Айтушысы Есiркеп Сопыбеков. Бұл нұсқа
Аққожаев нұсқасына өте ұқсас әрi көптеген шумақтары
қайталанады. Дегенмен, маңызды болмағанымен ұсақ-түйек
өзгерiстер бар. Мысалы, ишанды өлтiрерде оны азаптағанын
әсерлеп, боямалап көрсеткен. Жалпы сюжетiнде еш өзгерiс
жоқ.
8. Сауда Ишан. ӘӨИ: Ш.798. Шығарған молда Нұралы ақын.
Қолжазбада 1932-33 жылдары бұзылған жер�����������������
i����������������
н қайта жөндеп,
соңын ұзартып өңдеген Исабек Майлықожаұлы дел������������
i�����������
нген. 1958
�����
жылы Бөрiбай Ережепов тауып, Тағаймұрат Бектенұлына
кирилл әрпiне көшiрткен. Көлемi—53 бет.
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Бұл нұсқаның жалпы сюжетi С.Аққожаев нұсқасының
сюжетiнен оншалықты ауытқымайды. Тек кей эпизодтары
кеңiнен жырланған. Мысалы: Жанат тазша бала кейпiнде
Мақалбайға қызмет етiп жүргенде жоқ iздеп келген жолаушы
лар он бiр диуанаға, жаршылар мен Мақалбайға, әйел-баласы
на және ишанға бал ашып бередi. Сондай-ақ, жаршының
сүйiншiге берген алтынына ишан мен диуаналар таласады, т.б.
Бұл дастанның тiлi жатық, әрi кейiпкерлердi суреттеуге көп
көңiл бөлiнген.
9. Болат, Жанат. ӘӨИ: Ш.809, 2-дәптер, кирилл әрпiнде,
101 бет. 1962 жылы тапсырған Бақшық Сидеғалиева. Қолжаз
баның ақауы бар, арасында 29-30 және 57-58 беттерi жоғалған,
алғашқы бiр парағы да түсiп қалған.
Бұл нұсқа И.Майлықожаұлының (ӘӨИ: Ш.798.) нұсқасын
кейбiр сөздердiң орын ауысуы мен өзгеруiн қоспағанда толық
қайталайды. Тек соңында патшаның досы мен ишанды жазалар
тұсында аз ғана өзгерiске ұшыраған.
10. Опасыз Ишан. ӘӨИ: Ш.310, 4-дәптер, араб әрпiнде.
Жыршы Белгiбай Бектұрғанов репертуарынан. Бұл нұсқа
ның сюжетi Сұлтанбек Аққожаевтың жырлаған нұсқасы
ның сюжетiнен ауытқымайды. Тек кей тұстарда аздаған
өзгерiстер бар. Мысалы, Мақалбай Үрiмге кетерде Аққожаев
нұсқасында «олай-бұлай боп кетсем қызымды теңiне қоса
бер» деп ишанға тапсырса, бұл нұсқада ол айтылмаған. Бұл
нұсқада екi жастың далаға қашқанын анасы бiлмей қалады,
оны тек Мақалбайдан естидi және соңдарынан ерген иттi Болат Жанаттың айтуымен емес, өзi бiлiп өлтiредi. Есiнен танып жатқан Жанатты тауып алған Қалдарша патша емес,
жәй аңшы болады. Қыз оған бастан өткен оқиғасын бiрден
айтады. Түсiнiксiз тұсы кейiннен Қалдарша Жанатқа ашуланып өлтiрмек болатын эпизодында Жанат оған өмiр тарихын
қайталайды. Жанат Қалдаршамен он бiр жыл тұрады және
екi қыз табады. Үлкен қызы екi жасында қайтыс болады.
Басқа нұсқаларда Жанатқа кез болатын қойшы, сиыршы, диуаналар бұл нұсқада тұтастай түсiп қалған.
Белгiбай Бектұрғанов бұл дастанды он бес жасында Нұралы
ақыннан үйренiп, жатқа айтып халық арасына таратқан.
1953 жылы Б.Бектұрғановтан жазып алып, қорға тапсырған
З.Сейiтғаппарова.
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Араб әрпiнде жазылған осы нұсқаның кирилл әрпiндегi
көшiрмесi ӘӨИ-дiң Қолжазба қорында сақтаулы: Ш.88, көлемi—
59 бет.
11. Жанат қыз. ОҒК: Ш.1300/А, 22-дәптер, араб әрпiнде.
Кiм, қашан тапсырғаны көрсетiлмеген.
Бұл нұсқада қойшы, сиыршы, диуананың iс-әрекеттерi баяндалатын эпизодтар түсiп қалған.
12. Жанат қыз. ОҒК: Ш.1300/А, 18-дәптер, латын әрпiнде,
көлемi—21 бет. Жинап, жөндеген Үкiбай Даулыбаев. 1940 жы
лы қорға түскен. Бұл нұсқа сюжетi жағынан өзге нұсқалардан
ерекшеленбейдi. Тек Жанатқа жолығатын қойшы, сиыршы,
диуаналар түгелiмен түсiп қалған. Сондай-ақ, жыр Мақалбай
дың екi баласымен қоштасып сапарға жүргелi жатқан жерiнен
басталады және Мақалбай Үрiмге емес, Меккеге жол тартады.
13. Болат, Жанат. ӘӨИ: Ш.129, кирилл әрпiнде. Қорға тап
сырған Ә.Әлiмжанов. Нұсқада Жанаттың қойшыға жолығатын
эпизоды түсiп қалғанымен, сюжет толық сақталған.
14. Болат, Жанат. ӘӨИ: Ш.872, 2-дәптер, араб әрпiнде.
Әбдiрахман Бәйiтов материалынан 1979 жылы жинап тапсыр
ған Көбей Сейдеханов. Сюжет толық сақталған, дегенмен өзге
рiстер жоқ емес. Мысалы, қызының өлiмiн әйелiне Мақалбай
өзi естiртедi; Жанат Қалдаршадан бiр бала емес, екi бала [бiр
қыз, бiр ұл] туады, тазша қойшының шешесi де суреттеледi,
бiрақ оның сюжеттегi алар орны айтарлықтай маңызды емес,
т.б. Ал көптеген өлең жолдары басқа нұсқаларды қайталайды.
15. Жанат. ОҒК: Ш.1300/А, 19-дәптер, латын әрпiнде.
Жинаушысы Дүйсенбек Сәулебеков. Ол: «Дастанды Досымов
Үсеннен алдым,»—дейдi. Қолжазба соңында «Жазушы: Әлкеев
Өтеш. 1941 жылы» деген жазу бар.
Бұл нұсқада барлық эпизодтар сақталып кеңiнен жырланған.
16. Сауда ишан. (Болат, Жанат). ӘӨИ: Ш.641, 6-дәптер, араб
әрпiнде, көлемi—43 бет. Жинаған Мәлiм Сейiтмағамбетов.
Шығарманың сюжетi толық сақталған, дегенмен басқа
нұсқалармен салыстырғанда айырмашылығы жоқ емес. Мысалы, Жанат Қалдаршадан екiншi жылы ұл, төртiншi жылы
қыз табады. Қалдарша Жанатқа ерiп қайын жұртына бармақ
болғанда халқы қарсы болып, әйелдiң жанына досын қосып
жiберудi, егер әйелдiң айтқаны рас болса ғана өзiнiң баруын
өтiнедi. Жанат Болатқа ол аңнан қайтып келе жатқанда
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жолығады. Қалдарша бұл нұсқада Болатты шаһар ханы етiп
тағайындамайды, т.б.
17. Болат, Жанат. ОҒК: Ш.1300/А, латын әрпiнде,
көлемi—52 бет. Қазақстан ғылыми-зерттеу қоғамы жинаған.
Бұл нұсқаның сюжетiнде еш өзгерiс жоқ, эпизодтары түгел
сақталған.
18. Қоңыраулы Ишан. ОҒК: Ш.192, латын әрпiнде, көлемi—
16 бет. Тапсырушысы: Оразбай Бергенов. 1939-1941 жылдары
тапсырған.
19. Сауда ишанның мүрид������������������������
i�����������������������
н����������������������
i���������������������
ң қызы Жанатқа ғашық
болғаны. ������������������������������������������������
ОҒК: Ш.1300, 6-дәптер, араб әрпiнде. Қорға 1935
жылы түскен. Жинаушысы Қазанғап Байболов.
Дастанның барлық нұсқаларында негiзгi оқиға, сюжет
дамуы, кейiпкерлердi суреттеу бiркелкi болып келедi. Демек,
айтарлықтай айырмашылық жоқтың қасы. Алайда компози
ция, көркемдiк жүйесi, сюжетiнiң толықтығы жағынан нұсқа
лардың арасында айырмашылық жоқ емес.
Томға Сұлтанбек Аққожаев жырлаған нұсқа ұсынылып отыр.
Басқа жазбалармен салыстырғанда, бұл нұсқаның көркемдiк
кестесi айшықты, композициясы жинақы.
Мәтiндi 1962 жылы [қазан айының 18 жұлдызында] Кентау
қаласында Сұлтанбек Аққожаевтан жазып алған Мәмбет
Жаулыбаев. Жинаушының мәлiметi бойынша, 91 жасқа
келген қарт жыршы бұл дастанды ауызша айтып берген. Жыр
Нұралының шығармасы екен. Сұлтанбек Нұралыны iздеп барып
осы жырды айтып бергенде Нұралы ризалығын берiптi.
Бұдан бұрын дастан 1974, 1990 жылдары ғылымикөпшiлiкке арналған басылымдарда бiраз редакциялауға
ұшырап жарияланған.
Томға енiп отырған бұл мәтiн түпнұсқадан [ӘӨИ: Ш.104] еш
өзгерiссiз дайындалды. Тек қолжазбада қате жазылған бiрнеше
сөз мағынасына және контекске сәйкес: момын—мүмiн,
бұйабан—бейзабан, сiңiлiм—бауырым, жасады—айтады,
шәрме-шәрге—шәрден-шәрге деп түзетiлдi.
ҚИССА САМҰРЫҚ
Сүлеймен—көптеген халықтар фольклорының танымал кейiпкерлерiнiң бiрi. Оның атына байланысты Шығыс
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пен Батыста аңыз, әңгiмелер кең тараған. Солардың бiразы
хақ Сүлейменнiң бүкiл тiршiлiк иелерiнiң тiлiн бiледi деген
тақырып аясында.
Сол тәрiздес сюжеттердiң бiрi «Қисса самұрық» дастанына
арқау болған. Дастанның негiзгi идеясы «жазмыштан озмыш
жоқ», яғни тағдырдың жазғанын ешкiм де өзгерте алмайды
дегенге саяды. Оқиға Сүлеймен пайғамбардың тұсында болды
деуiнiң себебi шығармада тағдырды бұзуға самұрықтың уәде
беруiнен туындап отыр. Самұрық уәде бойынша бiрi батыста,
бiрi шығыста туылған ұл мен қыздың қосылуына жол бермеуi
тиiс.
Шығармада бiраз ертегiлiк, хикаялық сюжеттер мен мотивтер қамтылған. Жалпы, оқиға желiсiн екiге бөлiп қарауға
болады. Алғашқы бөлiмiнде саяткерлiк құрамын деп суға
кеткен машриқ (шығыс) патшасы баласының басынан кешкен оқиғалары, атап айтқанда, аң-құстардың тiлiн түсiнуге
көмектесетiн Сүлеймен пайғамбардың шөбiне иелiк етуi, жолда кереметтi ағашқа тап болуы, ағайынды қарттарға жолығып
жолда көрген iстерiнiң мәнiсiн сұрауы, т.с.с. Мұнда негiзiнен
оқырманды, тыңдарманды имандылыққа, адамгершiлiкке
шақырады.
Ал екiншi бөлiмде Нiлдiң бастауын көрiп үйiне қайтып келе
жатқан басты кейiпкер кездейсоқ дауылдан екiншi рет суға
кетiп, ақырында болашақ жарына жолығып үйленедi. Самұрық
уәдесiн орындай алмағанына ұялып Қап тауына қарай ұшып
кетедi.
Басты кейiпкерге еңбегiнiң ақысына бiр шөптi берiп тұрып
қария:
Бұ шөптi бердi маған Сүлеймен хақ,
Ауызға сақта шөптi салып бiр бақ.
Барша құс, хайуанның тiлiн бiлiп,
Қатындарға бұ сырды айтпа бiрақ,—дейдi.
Осы сынды сюжеттердiң даму заңдылығына сәйкес ���������
кей������
i�����
пкер�
бұл ескертудi ұмытып кетiп яки аңдаусызда шөптiң сырын әйел
затына айтып қойса керек едi. Алайда
������������������������������
олай болмай шығады. Демек, шығарушы қиссаны ұзарта берудi жөн көрмеген немесе ол
эпизод түсiп қалған.
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«Қисса самұрық» 1898 жылы Қазанда араб әрпiнде жа
рияланған. Шығарушысы Махмұтұлы Әли. ОҒК-де сақтаулы:
Ш. РФ 60. 768 жолдан тұрады.
Томға ұсынылып отырған мәтiн түпнұсқадан еш өзгерiссiз
дайындалды.
ҚИССА ЖӘМШИД
«Шаһнама» эпопеясында ең жағымды образдардың бiрi—
Жәмшид туралы аңыздар Ә.Фердаусидiң шебер суреттеуiмен
иран, араб, түркi тiлдес әдебиеттерде кең тараған. Қазақ ара
сында ауызша айтылып, қолжазба күйiнде тараған ертегi, аңыз
дармен қатар ХIХ ғасырдың аяғында «Қисса Жәмшид» атты кiтап
[1889,1897] Қазандағы «Чиркова» мирасқорлар баспасынан аға
йынды Кәрiмовтер тарапынан екi мәрте басылып шыққан. Жария
лаған Кәшафудин Шаһмарданұлы Ғабдуллин деп көрсетiлген.
Шығармада Жәмшид патшалық құрған жетi жүз жыл
iшiнде «қой үстiне бозторғай жұмыртқалаған» рахат өмiр орнап, сырқат, соғыс, қартаю мен өлiм атаулы болмағандығы
суреттеледi. Патша сиқырлы шам арқылы дүниеде не болып
жатқанынан, келешектен хабардар болып отырады. Дегенмен
билiктiң буына масайраған Жәмшидтiң көңілiне тәкаппарлық
енiп, содан жүзi қарайып кетедi. Шығармада патшаның
тұқымын құртып, заңсыз билiкке ұмтылушы, жауыз патша Зуһах [Заххах] пен Жәмшид арасындағы жан берiп, жан
алысқан шайқастар сөз болады. Туындыда араб-парсы, көне
түркi тiлдерiнiң элементтерi жиi қолданылған.
Парсылардың көне аңыздары мен «Шаһнама» бойынша, Жәмшид—Иранның аты аңызға айналған алғашқы
патшаларының бiрi. «Шаһнаманың» бiрiншi, аңыз, мифтерге
негiзделген бөлiмiнде патшалық құрып, ел билеген алғашқы
төрт патшаның—Қияморс, Хушанг, Тахмурас, Жәмшид тарихы баяндалады. Оларды Фердауси iлкi адам, мәдени қаһарман
ретiнде сипаттайды. Мысалы, Қияморс адамдарды үңгiрден
шығарып, таудың күнгей етегiнде орналастырып, оларға тамақ
пiсiрудi үйретедi. Хушанг от пен темiрдi тауып, адамдарды
диқаншылық пен мал шаруашылығына бейiмдейдi. Тахмурас жазу-сызуды ойлап табады. Ал Жәмшид болса халыққа аң
терiсiнен жасалған киiмнiң орнына матадан тiгiлген киiм кию
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дi, ем-дом жасауды үйретедi, теңiзге кемелердi шығарады,
сондай-ақ халықты көсемдер, хатшылар (писарь), егiншiлер
және қолөнершiлер тобына бөледi.
Демек, К.Шаһмарданұлы жариялаған нұсқада «Шаһнама»
сюжетiнiң желiсi сақталған.
Ал томға ұсынылып отырған Е.Құлсариев нұсқасын К.Шаһ
марданұлы жариялаған мәтiнмен салыстыра қарастырғанда
екi нұсқаның арасында үлкен алшақтық бар екенi байқалады.
Дәлiрек айтқанда екi шығарманың сюжетi екi бөлек.
Мұнда Жәмшид патшазада да, батыр да емес, әкесi қайтыс
болып, шешесi тәрбиелеген кедей. Оның сипаттамасы сал-серiге жақын. Жәмшид асық ойнайды, сыбызғыға, домбыраға шебер. Оның өнерi былайша суреттеледi:
Түрлен��������������������������
i�������������������������
п Жәмшид отыр әнге салып,
Ұшқан құс тыңдап жатыр, суда балық.
Тау, таста түрл���������������������
i��������������������
хайуан бойы балқып,
Оттамай бет-бет����������������
i���������������
мен тұра қалып,
Сандуғаш, бұлбұлы мен түрл��������
i�������
құстар
Құлақ салып таңырқап қона қалып.
Отырған мәж������������������
i�����������������
л����������������
i���������������
сте барлық адам
Жығылды бет-бет������������������
i�����������������
мен естен танып.
Сонымен
��������������������������������������������
бiрге Жәмшидтiң сұлулығы да ерекше:
Күмiстен тартқан сымдай болып,
Сүйкiмдi жiгiт болды бойға жетiп.
Сұлулық сипаттары сондай артық,
Тұрады сөз сөйлесе бойың балқып.
Қасынан кетер емес көрген адам,
Пейiштiң самалындай ескен аңқып. �
Жәмшидт����������������������������������������������
i���������������������������������������������
ң �������������������������������������������
i������������������������������������������
с-әрекеттер�������������������������������
i������������������������������
н�����������������������������
i����������������������������
ң себеб���������������������
i��������������������
(мотивировкасы)—ға
шықтыққа, сұлулыққа табынғандық. ������������������������
Жәмшид Кәрiм саудагер
дiң Мейрамхан атты әйелiне ғашық болады да, жолын тауып
оның бүкiл мал-мүлкi мен әйелiн ұтып алады. Содан кейiн Кәрiм
Үрiм патшасы Қоңқарға барып жәрдем сұрайды. Қоңқар Мей
рамханды Жәмшидтен құтқарып, бәрін өзiне қайтарып алып
беруге уәде етедi. Осыдан бiтпейтiн жанжал, соғыс басталады.
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Бiрақ та Жәмшид дұшпанмен өзi соғыспайды. Оған белгiлi,
елге танымал палуандар көмектеседi. Ақырында Жәмшид
солардың жәрдемiмен дұшпанын тiзе бүктiрiп, мұратына
жетедi. Осыдан келiп, бұл Фердауси жырлаған Жәмшид емес
екенiн байқау қиын емес. Сонан соң оның себебi неде деген
сауал пайда болады. Бұл сауалға кесiп жауап беру қиын, ол
үшiн арнайы зерттеулер қажет екенi сөзсiз. Назарда ұстайтын
жайт—Фердаусиден кейiн көптеген ақындар «Шаһнаманың»
түрлi-түрлi мотив, сюжеттерiн пайдалана отырып, эпопеяның
атақты, белгiлi кейiпкерлерiне арналған көптеген поэмадастандарды дүниеге әкелгенi белгiлi.
Осы процесс үстiнде Жәмшид бейнесiнiң мифтiк негiздерi
ұмытылып, бейнелiк мiнездемесi өзгерiске [трансформация]
ұшырап, басқа сипатқа ие болуы әбден мүмкiн.
Сонымен бiрге, томда жарияланып отырған нұсқада
Жәмшид образын «Шаһнама» кейiпкерiмен жақындастыратын
тұстар да жоқ емес. Жыршының сөзiмен айтқанда, «Ол заманда
ер-тоқымды һешкiм бiлмейдi екен. Және дамбал кимейдi
екен. Бiраз шүберектi лөңгi деп тартып жүре бередi екен». Ертоқымды бiлмейтiн елге алғашқы ердi Жәмшид көннен, кейiн
ағаштан жасап үйретедi.
Бұдан кейiн Жәмшид «Және абыройсыз болмасын деп
бұтына ыштан кигiзiп, түрлi палуан, түрлi айлакер, ғаяр,
сиқыршыларын алып, он екi мың әскерiмен Үрiм шаһарына
жөнеп бердi». Бұл көрiнiстерде мәдени қаһарманға тән iсәрекет, қимыл, қылықтардың iзi сақталғаны анық.
Сондай-ақ көптеген палуандар, соның iшiнде Қияморстың
[Каюмарс] баласы да Жәмшидтiң туысы боп шығады. Ал
дастанның аяғында жыршы Жәмшидтi хан, патша деп атайды.
Батыр-палуандармен бiрге дастан оқиғасына араласып бас
кейiпкерге үлкен көмек беретiн көптеген ғаяр, айлакерлердiң
негiзгi құралы—адамзаттың өткен тарихы мен болашақ тағ
дыры жазылған кiтаптар. Бұл таңғаларлық жайт емес, себебi
Иран елiнде бал ашу, хикмет кiтаптары, жұлдыздар арқылы
өткендi, қазiргiнi бiлiп алып болашақты болжау, оған араласу—
ежелден берi келе жатқан, арнайы оқуды талап ететiн ғылым,
кәсiп. Керемет сиқыршы ғаярлар мақсатына түрлi тәсiл,
айла-амалдар арқылы жетедi: басқа адамның кейпiне енедi,
дұшпандарына қарсы түрлi дәрi-дәрмек пайдаланады, керек
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болғанда адамдарды түрлi хайуанаттарға айналдырады, ал ең
мықтыларының асқан өнерi былай сипатталады: «Аспаннан
дұғаменен бұлт түсiрiп, Сол бұлтты ат сипатты кеттi мiнiп», т.б.
Демек, олардың өнерi байырғы наным-сенiм негiзiнде пайда
болған сиқырлық пен кейiнiрек ойдан шығарылған фантасти
каға негiзделедi. ���������������������������������������
Ғаярлықтың өнерiн үйрететiн арнайы мек
тептер болған. Ғаярлардың негiзгi мiндетi—көмек көрсету.
Иран әдебиетiнде ғаярлардың, түрлi сиқыршы, балгер-құш
наштардың өнерiн дәрiптеп мадақтайтын шығармалар да аз
болмаған. Солардың iшiнде ең көлемдi, ең көне, ең қызықты
сы—ХI ғасырда жазылып, осы күнге ХIII ғасырда қағазға түс
кен қолжазбасынан жеткен «Самақ айар» атты халық романы.
Жәмшид пен оның қарсыластарына көмектесетiн палуан
дардың сипаттары қаһармандық эпоста әсiрелеуге түскен,
бiрақ реалды адамдар бейнесiнде сипатталатын батырлардан
гөрi ертегi, көне архаикалық эпостарда кездесетiн дию, дәулер
бейнесiне жақынырақ. Мысалы, Орайнатан деген палуанның
суретi мынадай:
«Қап тауы деген тауда аң құсап жүрген тажал Орайнатан де
ген бiр палуан бар екен. Өзiнiң зорлық сипатын жазып қалам, ой
лап ой жетпейдi екен. Киiмсiз, жалаңаш, ұят-абыройдан хабары
жоқ, қалай болса солай жүре бередi екен. Бiр күндерi бiр топ керуен келе жатып, күн батқан соң бiр-екi таудың арасына қонып жатыпты. Ол тау емес, баяғы Орайнатанның екi бұтының арасы екен.
Ол уақытта палуан ұйықтап жатыр екен. Ұйқысынан оянып бiр
аяғын қимылдатып қойғанда бiрталай адам астында қалып өлiп
қалыпты. Қалғаны қашып палуан екенiн бiлiп кеткен екен».
Ал қыз кейiпкердiң суретi [портретi] халқымыздың
эпикалық шығармаларындағы, дәлiрек айтқанда «Қыз Жiбек», «Қасым жомарт», «Қисса Тәжбақыт—Хоршаһра қыз»
атты жыр, дастандардағы әйел портретiне өте ұқсас:
Ел жиналып келген соң,
Қыз жан-жаққа қарады.
Нәзiк белi бұралып,
Аққудай мойнын тарады.
Наркескен алтын қанжардай,
Көзi түскен адамның
Iшiн жарып барады.
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Қыз сипатын қарасаң,
Ақ бетiнде кiршiк жоқ,
Айдын көлдiң қуындай.
Екi көзiн қарасаң,
Батырдың алтын туындай.
Сөйлеген сөзi мазалы
Сары алтынның буындай.
Ауыздан шыққан лебiзi
Пейiштiң шәрбат суындай.
Демек, дастанды жырлаған Е.Құлсариев халықтың эпика
лық жадында сақтаулы суреттемелер мен бейнелеулердi,
теңеулердi, сөз тiркестердi пайдаланған.
Дастан көлемдi, оқиғасы шытырман. Мұнда көптеген ертегiлiк мотивтер мен сюжет, сарындар көрiнiс тапқан. Сондай-ақ
мәтiнде осы күнге дейiн жеткен ел, тайпа, ұлттар мен мемлекет,
жер-су атауларымен бiрге бiр кезде тарихта болып қазiр жойылып кеткен мемлекет, қала атаулары кездеседi. Мысалы, дастан
кейiпкерлерiнiң бiрi, Кәрiм—Бұлғар шаһарынан келген саудагер. Бұл топоним ортағасырлық түркiлер тарихынан елес бередi.
Дастан жыршысы Ертай Құлсариев жат тiлдерге көп ден
қоймаған, яғни араб, парсы, сөздерi жоқтың қасы. Жалпы
шығарманың тiлi жатық, әрi көркем.
Жырдың кiрiспесiнде Ертай: «Бұл Жәмшид парсы тiлiнде
болған, оны Жүсiпбек Шайхисламұғлы қара сөзбен жазған.
Жүсiпбектен алынған сөз,»—деген шағын анықтама берген.
Соған қарағанда, Ертай ақын Жәмшид патша жөнiнде Жү
сiпбек қожадан қалған аңызды өзiнше жырға айналдырған.
Әзiрше бұл нұсқадан өзге Жәмшид туралы қазақ ақындары
жырлаған дастандар кездеспедi. Соңғы уақыттарға дейiн баспа бетiн көрмегендiктен Е.Құлсариев нұсқасы ғылыми ортаға
беймәлiм боп келдi, тiптi «Қазақ қолжазбаларының ғылыми
сипаттамасы» атты сериялық еңбекке де енбей қалған.
Дастанның қолжазбасы Ұлттық Ғылым Академиясы
Орталық Ғылыми кiтапханасының сирек қорында [ОҒК:
Ш. 546,4-дәп.] сақтаулы. Дастан бiр сызықты дәптерге араб
әрпiмен, көк сиямен, екi қатарда жазылған. Қолжазба қатты
қағазбен тысталып, түбi тiгiлiп, түптелiп, жөндеуден өткен
және буманың iшiне салынған. Сақталуы қанағаттанарлық.
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Дастан 2004 жылы шағын тиражбен ғылыми-көпшiлiкке
арналған жинақта жарық көрдi.
Томға ұсынылып отырған мәтiн Е.Құлсариевтiң 1940 жылы
өз қолымен жазған қолжазбасынан еш өзгерiссiз дайындалды.
АЛТЫН БАЛЫҚ
Шығарма ертегiлiк эпоста жиi кездесетiн фольклортану
ғылымында «орындалуы қиын тапсырма» деп аталатын сюжетке құрылған.
Дастанның бас кейiпкерi, балықшы шалдың жалғыз ұлы
Ибраһым әкесiнiң қарсылығына қарамай ұстап алған алтын балықты патшаға сыйға тартады. Разы болған патшаның
балаға көрсеткен құрметiн күндеген уәзiрлер баланы өлтiрудiң
жолын қарастырады. Уәзiрлердiң айтуымен патша баланы үш
рет орындалуы қиын тапсырмаларға жұмсайды. Олар: 1) алтын
балықтың сыңарын; 2) бұлғары суды; 3) бұлбұл мен күлдiрмiш
тi тауып әкелу.
Фольклорда орындалуы қиын үш тапсырма—дүниедегi ең
қиын тапсырма, оны орындау тек кiшi ұлдың ғана қолынан
келедi. Ал мәтiнде бас кейiпкер қартайған әке-шешенiң Құдай
дан сұрап алған жалғыз ұлы болғандықтан оның қасиеттерi
ерекше, қиын тапсырманы орындауда оған кездейсоқтық пен
жолы болғыштық және ерекше сұлулығы себеп болды деп
түсiндiрiледi.
Барлық тапсырманы мүлтiксiз орындаған Ибраһым патша
ның қызын алып, тағына отырады. Бала үш тақта отырып ел
билейдi. Фольклорлық санаға сәйкес, қызғаншақ әрi зұлым
уәзiрлер қатаң жазасын тартады.
Дастанды Ақылбек Сабалұлы ел аузынан жинап, редакциялап, кiтап етiп 1911 жылы Қазан қаласында жариялаған. 1914
жылы сол Кәрiмовтер баспаханасынан өзгерiссiз қайта басылды.
«Алтын балық» дастанының бiрнеше көшiрмелерi Қолжазба
қорларында сақтаулы:
1. Алтын балық қиссасы. ОҒК: Ш.908, 1-дәптер, 35
бет, 1820 жол, араб әрпiнде. Көшiрушi Сақып Байзырахман
Байтақұлы.
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2. Алтын балық. ОҒК: Ш.908, 2-дәптер, 27 бет, араб әрпiнде.
1911 жылы Қазанда шыққан кiтаптан 1935 жылы көшiрушi
Қ.Мәкенұлы. Кiм тапсырғаны белгiсiз.
3. Алтын балық деген қисса. ОҒК: Ш.908, 3-дәптер, 34 бет,
араб әрпiнде. 1946 жылы тапсырған Ертай Құлсариев.
4. Алтын балық қиссасы. ОҒК: Ш.908, 6-дәптер, 26 бет,
1397 жол, латын әрпiнде. 1941 жылы көшiрген С. Шортанбаев.
5. Алтын балық. ОҒК: Ш.908, 7-дәптер, 30 бет, 792 жол,
араб әрпiнде. Кiм көшiргенi белгiсiз.
6. Алтын балық. ӘӨИ: Ш.106, 1-дәптер, 30 бет, араб
әрпiнде. 1931 жылы З
�әкария Оспанұлы көшiрген. 1958 жылғы
Батыс Қазақстан экспедициясы, фольклортанушы Б.Адамбаев
жинаған.
7. Балықшы Ибраhим қиссасы. ӘӨИ: Ш.193, 3-дәптер, 47
бет, араб әрпiнде. Мұртаза Жолақұлы көшiрген. 1960 жылғы
Омбы экспедициясы, институт қызметкерi Тұрлыбек Сыдықов
жинаған.
8. Алтын балық. ӘӨИ: Ш.475, 1-дәптер, 35 бет, кирилл
әрпiнде. Айтушысы Ихсан Бермағамбетов. 1886 жылы туған.
Батыс Қазақстан облысы, Камен ауданы, Коментерин колхозында мал баққан. Қаз.ССР ҒА Тiл және әдебиет бөлiмiнiң өкiлi
Әнуар Омаров И.Бермағамбетовтiң айтуынан жазып алған.
1957 жылғы Гурьев экспедициясы жинаған.
9. Алтын балық. ӘӨИ: Ш.668, 4-5 дәптер. Жинаушысы—
Қабылқақ Қанафиянов. 1966 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Қазақстан совхозында қағазға түскен.
Қорға институт қызметкерi Т.Қанағатов сол жылы тапсырған.
10. Алтын балық. ӘӨИ: Ш.882, 9-дәптер, 32-62 бет, араб
әрпiнде. Жинаушысы—Мүтәлi Әмiрбеков, 1974 жылы Шымкент облысы, Арыс қаласында қағазға түсiрiлген.
Бұл қолжазбалардың бәрi де А.Сабалұлы жариялаған Қазан
басылымынан тарағаны анықталды. Мәтiнде тиiлтiн (1376жол) деген сөз контекске сәйкес тиейiн болып өзгертiлдi.
Томға енген мәтiн 1911 жылғы Қазан басылымынан дайындалды.
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Мәтіндерде кездесетін тарихи және
діни есімдер
Алла (Аллаһ)—бүкiл ғарышты, тiршiлiк дүниесiн және
қиямет қайымды жаратушы, ислам дiнiнде баршаға бiрдей,
жалғыз және құдiретi күштi Құдай есiмi.
Құран Кәрiмде айтылғандай: «Ол Алла бiреу-ақ, Алла
мұңсыз (әр нәрсе Оған мұқтаж). Ол тумады да, туылмады. Әрi
Оған ешкiм тең емес»*.
Мұсылмандардың түсiнiгi бойынша, Алла Тағала әлемдi, жер
дi, өсiмдiктердi, жануарларды және адамды жаратты. Ол
адамдардың тағдыры—жазмышты белгiлейдi. Қияметте Ал
ла барлық өлгендердi тiрiлтедi де, пәнидегi iстерiн таразылап, бi
реулерiн—жұмаққа, ендi бiреулерiн—тозаққа жiбередi. Адам
дарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға мезгiл-мезгiл
пайғамбарларды жiберiп тұрған. Мұхаммед (ә.с.)**—Алла
ның 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, онда аспаннан Алла жiбердi деп есептелетiн қасиеттi
қара тас бар.
Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырымды
лығын, т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз есiмi
көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары), Кәрiм
(жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халық (жаратушы), Шәрiп (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад (мәңгi), Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi), т.б.
∗

Құран Кәрiм. 112-«Ихлас» сүресi.
Ә.С. – Әлейһиссалам /а/ – оны Алла жарылқасын! Пайғамбарлардың атына жалғаса айтылатын сөз.
**
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Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Аллаһу акбар деген мадақ
сөздi отыз төрт рет, Әлхамдулилләһи, Сұбхан Алла сөздерiн
отыз үш реттен айтып, тасбих тастарын санамалау арқылы
жүзеге асады.
Адам ата, Хауа ана—дiни аңыздар бойынша, Алла
Тағаланың топырақтан жаратқан алғашқы адамы. Балшық
мүсiн ұзақ жылдар жансыз тұрады. Ақырында Алла Тағала
Адамға жан кiргiзедi. Адамның бiр қабырғасынан Хауаны
жасайды. Алғашында екеуi перiштелер қатарында болып,
олардың арасында беделдi, құрметтi орынды иемденедi. Перiш
телер Алланың жарлығы бойынша, Адам мен Хауаға бас иiп,
ғибадат етедi. Бiрақ Iбiлiс атты перiште бұл жарлықты орындау
дан 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, көк
тен жерге түсiрiледi. Олардан бүкiл адамзат тарайды.
Әзiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiштелердiң
бiрi, жан алғыш перiштенiң есiмi. Адамды жаратар алдында
Алла жердiң әр тұсынан саз әкелуге перiштелерiн жұмсайды.
Жер оларға қарсылық көрсетедi. Жәбiрейiл де, Мекайыл мен
Ысрапыл да жерден бiр шөкiм саз үзiп ала алмайды. Бұл шаруаны Әзiрейiл ғана атқара алған, осы қаталдығы үшiн ол жан
алғыш бас перiште болып тағайындалған. Адамға ажал мезетi
жеткен кезде Алла Тағаланың жанында өсiп тұрған ағаштан
әлгi адамның есiмi жазылған жапырақ үзiлiп түседi. Әзiрейiл
қырық күн мерзiм iшiнде сол адамның жанын алуға тиiс.
Әли—Оспаннан кей���������������������������������������
i��������������������������������������
н бил���������������������������������
i��������������������������������
к басына келген төрт������������
i�����������
нш���������
i��������
әд�����
i����
лет
т����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
халиф. Хаз���������������������������������������������
i��������������������������������������������
рет Әли—Мұхаммед пайғамбардың немере i������
�������
н�����
i����
с���
i��,
әр������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылман
елдер�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
н���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
ң ауыз әдебиет������������������������������������
i�����������������������������������
нде Әли орасан, алып күш иес�������
i������
. Жау
лары Әлид�������������������������������������������
i������������������������������������������
ң айғайынан-ақ өл�������������������������
i������������������������
п, талып қалатын болғанмыс. Фольклорлық туындыларда оның зұлпықар����������
, қамқам,
самсам деген үш қылышы болғаны айтылады. Әлидiң есiмi
көптеген шығыс қиссаларында, оның iшiнде дiни дастандарда
жиi ұшырасады. Әдетте, хазiрет Әли сол қиссалардың басты
кейiпкерi, жеңiлмейтiн батыр, халықтың қамқоршысы,
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мұсылмандардың қорғаны, бетке ұстар қаһарманы ретiнде
көрiнедi. Дастандарда Әли өткен замандарда атақты Рүстемнiң
өзi жеңе алмаған жауларды жеңген деп дәрiптелген.
Хазiрет Әлидiң атына Шаһимардан, Қайдар, Арыслан,
Шерi, Мұртаза сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп
отырады. Әлидiң астындағы аты Дүлдүл де ауыз әдебиетi
үлгiлерiнде кең тараған ұшқыр, жүйрiк, ақылды пырақ-аттың
нышанына айналған.
Әли ұрпақтары мен оның жақтаушылары кейiн шииттiк
ағымның көсемдерiне айналды. Олардың ұрпақтары қазiргi
Иран, Ирак және Орта Азияның кейбiр айма��������������
қ�������������
тарында �����
ө����
мiр
с������
ү�����
редi.
Жәбiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiште
лердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, оларға
Алланың аянын айтушы. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен Мұ
хаммедке (ә.с.) келiп Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл
Адам атаға бейiштен қуылғаннан кейiн де қамқор болған,
Нұхтың құтылуына көмектескен және оның ұлы Ибраһымды
құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен, Дәуiттi сауыт жасауға
баулыған, сонымен қатар Сүлейменге көмектесiп, Зәкарияға
Жақияның қашан дүниеге келетiнiн болжап берген.
Жәмшид—Ежелгi Иранның есiмi аңызға айналған пат
шасы. Аңыз бойынша, 700 жыл билiк еткен Жәмшид шарап
iшкен ыдысынан немесе сиқырлы шам арқылы бүкiл дүние
тiршiлiгiн көрiп отыратын болған.
Зеңгi баба—қазақ халқының мифологиялық сенiмiндегi
төрт түлiк малдың бiрi—сиырдың пiрi. Халық нанымында әр
түлiктiң өз тәңiрiсi, иесi болады деп есептелген. Соның iшiнде
сиыр малының тәңiрiсi, қамқоршысы Зеңгi баба деп түсiнген.
Соған сиынып, малының аман-сау өсiп, көбеюiн тiлеген.
Ибраһым (Ибраһим, Ибрагим, Авраам)—Құран Кәрiм мен
басқа да көптеген аңыздарда ол «Алланың бiрлiгiн танып, оның
досы саналатын» алғашқы пайғамбар. Ибраһым өзiнiң сүйiктi
ұлы Ысмайылды Алла Тағаланың әмiрiмен оған құрбандыққа
арнап шалмақшы болады, сонда Ибраһымға разы болған
Алла Тағала Ысмайылдың орнына көктен ай мүйiздi қошқар
түсiредi. Ибраһым (ә.с.) мен оның ұлы Ысмайылдың өмiрi араб
әлемiмен, әсiресе, Мекке, Қағба төңiрегiмен тығыз байланысты
әңгiмеленедi. Бұл жайында Құран Кәрiмде де арнайы (сурат-ул
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Ибраһым) сүре бар. Онда Ибраһым пайғамбар мен оның баласы
Ысмайылдың Қағбаны тұрғызғаны айтылған.
Мұсылмандардың Меккедегi қасиеттi Қағба мен оның
маңындағы Мина, Арафа тауларында өткiзiлетiн жыл сайынғы
дәстүрлi қажылық рәсiмдерi (шарттары) де осы Ибраһым
пайғамбардың «үлгiсiн» толықтай қайталайды.
Исмайыл (Ысмайыл)—Құран кейiпкерi, пайғамбар, Ибра
һымның баласы, Таураттағы Исмаил. Оның есiмi Құранда Алла
аян берген, адамдарға ғибадат етудi үйреткен пайғамбарлардың
бiрi ретiнде аталады. Ол Алланың әмiрiмен әкесi Ибраһым екеуi
Қағбаны тазартып, құрылысын бiтiрген.
Аңыздарда Исмайыл Ибраһымның күңi Хажардан туған
үлкен ұлы екендiгi жайлы егжей-тегжейлi сипатталады.
Әйелi Сараның қызғаншақтығы мен қастандығынан сескенген
Ибраһым Хажар мен Исмайылды Арабияға әкетуге мәжбүр
болады және оларды сусыз далаға тастап кетедi. Бала қатты
шөлiркеген соң шешесi ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесi
не шығып, алыстан көгал жердi көредi. Оларға Жәбiрейiл кө
мекке келедi. Соның әмiрiмен Исмайылдың өкшесi тиген жер
ден қасиеттi зәмзәм бұлағы атқылайды.
Араб шежiрелерi бойынша солтүстiк арабиялық тайпалар
дың барлығы да Исмайылдан тараған.
Қ������
�������
ызыр, 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 Қызыр бейнесiн көне
архаикалық түсiнiк, көзқарастармен байланыстырып зерттесе,
кейбiр ғалымдар—тек ислам ықпалымен пайда болған деп
түсiндiредi.
Қызыр туралы әрбiр халықтың ғасырлар бойы ұстанып ке
ле жатқан түсiнiгi бар.
Қазақ фольклорында Қызыр баба [Қыдыр]—����������
������������������
ел аралап
жүрген ақ киiмдi, ақсақал кейпiндегi әулие, адамға қамқоршы,
бақыт, дәулет берушi, әр түрлi қиындықтардан қорғаушы.
Омар—Әбубәкiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман
қауымына басшылық жасаған екiншi әдiлеттi халиф. Ол ис
ламның алғашқы кезеңiндегi iрi дiни қайраткерлердiң бiрi.
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Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң ислам дiнiн
одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқары өлкелерде
таратуға көп күш жұмсады. Омар хазiрет халиф болған он жыл
iшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египет және Ливия жерлерiне
орнықты.
Омар халиф тұсында араб-мұсылман иелiктерiнде дiнге негiзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салық
жүйесi құрылды.
Самұрық—мифтiк аңыз, ���������������������������������
ә��������������������������������
ңгiмелерде, ертегi мен жырларда
кездесетiн алып ��������������������������������������
құ������������������������������������
с; мифологиялы����������������������
қ���������������������
��������������������
ұғ������������������
ым бойынша б������
ү�����
ркiт
атаулының ең ү������������
�������������
лкенi, зоры.
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 еш абыржымай, сабыр сақтап,
Алла Тағалаға одан сайын ғибадат еткен. Осыған разы болған
Жаратқан Ие Дәуiт пайғамбарға «отыз ұлға татитын» бiр ұлды,
яғни Сүлеймендi бередi. Сүлеймен мұсылман елдерiнiң ертегi,
дастандарында «аң мен құстың, перi мен жынның, жанжануар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп дәрiптеледi.
Iлияс (Илияс, Илья)—көне иудей, христиан аңыздарында
Iлиястың есiмi әулие ретiнде аталады. Оның аты ежелгi иудей
құдайларының бiрiнен шыққан дейтiн пiкiр де бар. Исламда
Iлияс пайғамбардан гөрi, әулиеге жақын.
Түркi халықтарында Iлиястың есiмi Қыдыр әулиемен
байланыстырылып, «Қыдыр-Iлияс» деп те атала бередi. Кейде
оны «Қызыр» деп атайды. Қазақ фольклорында Iлиястың есiмi
жиi ұшырасады. Әдетте, ол адамдарға Қызыр ��������
[Қыдыр] ������
әулие
(ақсақал) түрiнде көрiнiп, әр түрлi қиындықтардан қорғайды.
Кейде Iлиястың жанында шiлтендерi, яғни қырық көмекшiсi
ерiп жүредi. Олар ғайыптан пайда болып, фольклорлық
шығарманың басты кейiпкерiне (әсiресе, батырлық жырлар
мен ертегiлерде) қол ұшын бередi.

Сөздік

*

Абзал /а/—ең таңдаулы, лайық
Айы өту—зәру болу, дiлгiрлiк ету
Акт /о/—белгiлi оқиғаны растайтын құжат
Ақ—қайыршы, кезбе
Ақта—қуырылып, қауызынан тазартылған дәндi дақыл
Ақырет, ахирет /а/—ақырет күнi. Мұсылмандардың
ұғымы бойынша бұл күнi қияметтiң болуы, Алладан өзгенiң
жоқ екендiгi, өлгеннен кейiн сұрақтың қойылатындығы анық
сезiледi. Пенделер тiрi кезiнде iстеген күнәларына жауап беретiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса, Алланың шарапатына
бөленiп, ауыр болса, тозақ азабын тартатын күн; о дүние деген
ұғым; ақырзаман, дүниенiң соңы
Алал—халал деген сөзд�����������������������������������
i����������������������������������
ң х әрп���������������������������
i��������������������������
түс����������������������
i���������������������
п қысқартылған түр���
i��:
халал /а/—������������������������������������������������
шариғат бойынша рұқсат берiлген; заңды; ��������
некеленген; таза; адал; жарамды
Аламат—ғаламат
Аллаһу акбар, Аллаһу әкпар /а/—Алла—ұлы
Анда—онда, сонда
Аншық /тат./—�������
қ������
аншы��
қ�
Арақ сабын—иiс сабын
Аран—кірпіш пен істік темірден жасалған кең қоршау
Аршын—метрге тең ө����
�����
лшем
Асла /а/—мүлде, еш
Асы��, ғасы
���� /а/—күнәһар, шариғатқа қайшы iстер жасаған
кiсi�
*
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.
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Аузу /а/—сақтану
Ашық /а/—ғашық, сүйiктi
Аһ, а��
һ�
ы—өкiнiш, зар деген мағынада
Аят /а/—белгi; ғажайып; өлең, Құран сүрелерiнiң шағын
бөлiгi
Әгар—егер
Әзәзiл—дiни аңыздар бойынша «Адамға сәжде қылыңдар»
деген Алла Тағаланың бұйрығын орындамаған Iбiлiстiң
бұрынғы есiмi; азғырушы, жолдан тайдырушы
Әйла /т/—жасау, iстеу
Ә�����������
лiк, ә�����
������
лейка /а/—������������
ө�����������
зiңе, са���
ғ��
ан
Әлiп, би /а/—араб алфавитiнiң алғашқы әрiптерi
Әмбе—барлық, түгел, күллi; әрдайым, әрқашан, үнемi
Әулi—шарбақ; аула
Байбатша—бай баласы; мырза
Бақи, бақилық /а/—мәңгi, мәңгiлiк, өмiрлiк
Балаған—сырық ағаштардың басын бiрiктiрiп, үстi шөппен
жабылған уақытша баспана
Батпан, батман—ежелгi шығыс елдерiнде қабылданған
салмақ өлшемi. Әр елде өлшем әр түрлi. Көне Бұхарада бiр батпан 8 пұтқа тең, ал кейбiр жерде 4 пұтқа тең. Ферғанада—2 пұт
деп саналған. Қазақ өлшемiнде—ауыр салмақ, үлкен, көп деген
мағынада қолданылады.
Баһар /п/—бу, түтiн; булану
Бәйiт /а/—қос тармақты өлең шумағы
Бей /п/—болымсыздық мағынаны бiлдiредi. Мысалы,
бейиiс—иiссiз; бейкүнә—күнәсiз;
������������������������������
бейопа—опасыз
Бейзабан /п/—тiлсiз, мылқау
Бейiш үрi —дiни ұғым бойынша жұмақта өмiр сүретiн хор
қызы
Биабан /п/—құлазыған шөл дала, жапан түз
Бина /а/— құрылыс, ғимарат
Бисмилла, бiсмiлда /а/—Алланың атымен. Мұсылмандар
әрбiр игi iстi, әрекеттi осы сөзбен бастайды
Бұлғары су—түркi халықтарының әдебиетi мен фольклорында түркiлердiң орта ғасырларда гүлденген, қуатты
мемлекеттердiң бiрi—Бұлғар елiнiң атауы алыс, ғажайып
өлкенiң символына айналған. Осыған орай мәтiнде бұлғары су
қасиеттi, шипалы су мағынасында қолданылған.

ғылыми қосымшалар

333

Ғазал /а/—���������������������������������������������
шығыс поэзиясында нег������������������������
i�����������������������
з����������������������
i���������������������
нен кем��������������
i�������������
үш, көб�����
i����
он
ек�������������������������������������������
i������������������������������������������
шумақтан тұратын б�����������������������
i����������������������
рыңғай ұйқасы бар өлең
Ғазиз, әзиз /а/—қымбатты, ардақты, аяулы
Ғ�����
айбат /а/—������������������
ө�����������������
сек, жала, жал���
ғ��
ан
Ғапыл /а/—қапы қалу, бiлмеу, байқамау, сезбеу; надан,
қараңғы; аңқаулық
Ғ����
ариб /а/—батыс
Ғарық, ғарық болу /а/—бату, суға кету
Ғарiп, кәрiп /а/—бейшара, мүсәпiр, мiскiн
Ғауам /а/—тобыр, (қарапайым) халық
Ғауға /а/—айқай, шу
Ғаяр /а/—аяр, сиқыршы, мекер, алдамшы
Ғұзыр /а/—өтiнiш, тiлек; мұң, мұқтаж
Ғұрып /а/—анықтама, баға
Дайығ болу /а/—жоғалу; ұмыт болу
Дарақ /п/—оңаша өскен ағаш
Дарбаза—қораның, мекен-жайдың сыртқы үлкен қақпасы
Дат /п/—әдiлеттiлiк талап ету, мұң шағу
Дәремат /п/—кiрiс, пайда; табыс; түсiм
Дәртiкем—құмар ойыны
Демгер—демеушi, сүйенiш
Диуана, дуана /п/—ризығын Алладан т���������������
i��������������
леп, кәс������
i�����
пс���
i��з
жүрет���������������
i��������������
н адам, дәру��
i�
ш
Дутар—өзбек, ұйғыр, түрiкмен, тәжiк халықтарының ����
қ���
ос
iшектi музыкалық аспабы
Жад қылу /п/—жадына алу, еске түсiру
Жаду /п/—сиқыршы, азғырушы, көз байлаушы
Жамал /а/—келбет, дидар, көрiк, жүз
Жаппар /а/—құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң
бiрi
Жаппар Халық /а/—құдiреттi жаратушы; Алла Тағаланың
99 есiмiнiң бiрi
Жапы /а/—дөрекi, тұрпайы; қатiгез; әдiлетсiз; тұрақсыз
Жаһанкеш /п/—жер жүзiн аралаушы, саяхатшы
Жаһит ету /а/—бар күшiн салу
Жәдет /а/—сүйенiш, тiрек; сиыну, көмек сұрау
Жәшiм /п/—б������������
ұ�����������
ла���������
қ��������
, бастау
Жекей —сәндi тiгiлген бас киiм
Жетi ықылым, ықлим—мұсылман елдерiнiң ортағасырлық
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пәлсапасы бойынша жер-жаһан жетi қабаттан тұрады деген
түсiнiк болған. Мәтiндерде патшаға бүкiл әлем бағынды деген
мағынада қолданылған.
Жұфұт /п/—жұп, зайып, қосақ, жұбай
Жүмла, жүмлә /а/—бәрi, барлығы, түгел
Жүрту—жүгiрту, жүргiзу
Зағыпыран—сары түстi гүл; мәтiнде ауыспалы мағынада
қолданылған: сарғайып зағыпырандай
Зайт /а/—күмән, шүбә
Зәңгi—зор, үлкен; қара түстi адам; қаһарманға қарсы
тұратын сүйкiмсiз кейiпкерлер кейде зәңгi аталады
Зина /а/—нәпсiқұмарлық, жезөкшелiк; тұрақсыздық,
бұзықтық, неке бұзушылық
Зияпат /а/—бiреудiң немесе бiр нәрсенiң құрметiне
берiлетiн қонақасы, салтанатты кеш; банкет; құрмет; сыйсияпат
Зүбәржат /п/—жасыл түстi асыл тас
Ила /а/—қулық, амал, айла
Инану /т/—илану, сену, нану
Инсан /а/—адам, кiсi
Иншалла /а/—Алла қаласа (ин—егер, шаа—қалау)
Ислам /а/—Құдайға берiлу, Құдайға құлшылық ету; VII
ғасырдан бастап араб түбегiнен дүние жүзiне кеңiнен тараған,
ықпалды, соңғы дiн
Ишан—дiн басшыларының жо����������������������
ғ���������������������
ар�������������������
ғ������������������
ы ата�������������
қ������������
тарының бiр
атауы
Кәмiл /а/—толық, бүтiн
Кәпiр /а/—пұтқа табынған; шындықты мойындамаған; ислам дiнiн ұстанушылар Аллаға сенбеген бүкiл мұсылман еместердi кәпiр деп атаған
Кәрiм, керiм /а/—жомарт, игi, шарапатты; Алла Тағаланың
99 есiмiнiң бiрi
Кәтте—үлкен; дәрежелi
Кеп, гәп, кәп /п/—сөз; iрi әңгiме; хикая; оқиға; бiр нәрсенiң
сыры, мәнi; бiр iстiң, нәрсенiң себеп-салдары, тетiгi
Көдек /п/—жасөспiрiм бала, сәби; сенгiш, аңғал
Көрнеу—әдейi, қасақана
Күлә /п/—бас киiм, бөрiк
Күнәһ—күнә
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Күрзi /п/—шоқпар
Күрсi /а/—орындық
Кiзлеу /т/—жасыру, құпия ұстау
Қабағат /п/—орасан, керемет; өте; iрi, үлкен; мол
Қалендар—бастапқыда
Орта
Азиялық
қалендарийе
туыстығының мүшесi, соған берiлген адам деген мағынада
қолданылған. Кейiнгi орта ғасырда ел аралап жүретiн кез келген
тақуа жанды осылай атайтын болған.
Қандиулат /а/—маис [�������������������������
��������������������������
жүгерi тәрiздес өсiмдiк] наны
�����
Қандiл /а/—шам, шырақ
Қарiп /а/—әрiп
Қасад қылу /а/—көре алмау, күншiлдiк ету; дұшпандық,
зиянкестiк, жаулық, қастық
Қасам /а/—ант, серт
Қатыл болу /а/—өлу
Қатыл ету /а/—өлтiру
Қауыс-қияс—эпос кейіпкерінің басына қауіп-қатер төнген
кезде кенеттен пайда болып дем беруші әулие
Қаял—қиял
Қисап /а/—есеп
Қисса /а/—әңгiме, тарих
Қозыжауырын— масағы болаттан жасалған, жалпақ басты
садақ оғы; жебе
Қорамсақ—садақ оқтарын (жебесiн) салып жүруге арналған
оқ салатын қалта
Қошлашық—қосылмақ
Құда, Құдай /п/—бүкiл ғаламды жаратушы, Алла Тағала,
Құдiрет.
Құдауанда /п/—Құдай, Тәңiрi
Құлла /а/—көзе, құмыра, құмған
Құяш /п/—күн
Қылует /а/—жалғыздық; жер астынан салынған оңаша
бөлме; сопылардың мiнәжат жайы
Лаух /а/—тақта
Лөңгi /п/—қол сүртетiн орамал
Мағриб /а/—батыс
Маддұға /а/—тiлек; ой; мақсат, арман; мүдде
Мажырасу /а/—әңгiме-дүкен құру, өткен-кеткендi сөз
қылу; көңiл көтеру
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Малул /а/—шер, мұң, қайғы; қайғылы
Мақшар /а/—дiни ұғым бойынша дүние салған адамның
күнәсi тексерiлетiн кезең; ақырет
Мархаба /а/—кең, жан-жақты; мәтiнде: өнерiне көркi сай
Мархабат /а/—қошамет, сый-сыяпат, құрмет
Махбүб, махбүбiм /а/—ғашығым, сүйiктiм
Махкам /а/—берiк, мекем
Маш /а/—жүрiс, қозғалыс, мәтiнде: әуен; сөз мәнерi
Машриқ /а/—шығыс
Мәлiк /а/—патша, тақ иесi, әмiршi
Мәулет—белгiлi бiр iстi, тапсырманы орындауға берiлген
уақыт, мерзiм; мүмкiндiк
Минат /а/— шүкiрлiк; мiндет, борыш
Мислә /а/—мысалы
Мият—сүйенiш, тiрек
Мүмiн /а/—сенушi, мұсылман
Мүбәда /а/—егер де, алда-жалда
Мүрид /а/—шәк����������
i���������
рт, оқушы
Мысқал—жиырма бес грамға тең салмақ өлшемi
М������
i�����
нәсар /а/—жөн, лайықты, үйлес����
i���
мд�i
Мiнәсiп /а/—лайықты, жарасымды
Назым /а/—өлең; поэзия; шығыстық дәстүрде жазылған
лирикалық өлең
Най—флейтаға ұқсас, үрлеп тартылатын көне музыкалық
аспап
Нама /п/—хат; жазу
Наһан /п/—алып балық; кит
Нашапаз /а/—мас болу, есiнен адасу
Некаһ /а/—некелеу, неке қию
Өтiру—өлтiру
Пада—сиыр табыны
Панар /о/—шам
Парбоздану /п/— ажарлану, әдемiлену, жасану, сергу
Пәруана /п/—түнде ұшатын көбелек. Шығыс әдебиетiнде
пәруана бейнесi поэтикалық образ ретiнде қолданылады
Пәруардигар /п/—Жаратушы, Жасаған, құдiреттi Құдай
Пеш болу—ессiз болу, естен тану
Порым /о/—пiшiн, форма
Пұт—16 келiге тең салмақ өлшемi
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Пiр—қолдап-қорғаушы; мәтiнде сыйлы, сенiмдi, дiн адамы
деген мағынада қолданылады.
Пiсте—ыстық жақта өсетiн аласа бұта және осы бұтаның бiр
жағы сүйiр жемiсi
Рабиғул ахир айы /а/—мамыр айы
Раст /п/—рас, шын
Расул
/а/—пайғамбар;
негiзiнен
Мұхаммед
(ә.с.)
пайғамбарға айтылады
Рауан /п/—жүру, қозғалу, жылжу
Раушан /п/—жарық, айқын, нұрлы
Рахмат /а/—қайырым, мейiрiм, шапағат
Сада /а/—жаңғырық; әуен
Сазнағма—саз аспабы
Санат /а/—құрметтi, дәрежелi, атақты. «Алтын балық»
дастанында уәз�������������������������
i������������������������
р мағынасында бер�������
i������
лген.
Сарпай /п/—той үстiнде таратылатын сый-кәде
Сахара /а/—кең жазық, мидай дала
Сахат /а/—денi-бастың саулығы;���������������������
шынайылық, ақиқат;
дұрыстық
Сахуат /а/—ақыл-ой, ес, сана
Сәна /а/—ой, қайғы
Сымбал—үлкен қып буылған тең
Табиғ /а/—бағынышты, тәуелдi
Тақыт /а/—ою-өрнектелiп, безендiрiлген, арқасы және
жақтауы бар мүлiк [қазiргi диван тектес]; тақ
Талиғ /а/—тағдыр, жазмыш
Тамам /а/—бүкiл, бәрi, толық
Тамам ету /а/—бiтiру, ая����
қ���
тау
Таһарат /а/—дәрет алу, тазалану. Ислам дiнi бойынша
Құран Кәрiмдi оқырда, намазға жығылар алдында жасалынатын бiрден-бiр шарт—тазалану, яғни дәрет алу. Сумен дененi жуып қана қоймай, рухани ойды тазалау. Әдеппен, толық
құрметпен аңсарыңды тазалыққа аудару, яғни Алланы ойлау.
Бiле тұра немесе бiлместiкпен iстелген күнәлар үшiн Алладан
кешiрiм сұрау, жарылқау тiлеу.
Тәдбир, тәдбiр /а/—амал, шара
Тәрбиат /а/—тәрбие, күту, өсiру
Туша—бiр жасар ұ�����������
������������
р����������
ғ���������
ашы ешкi
Тұту /т/—ұстау, қолдану
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Тылсымат /а/—тұтқындарды ұстайтын жабық, құпия
зындан тектес құдық
Тіллә, дiлдә—алтын ақша; кейде алтын, зер мағынасында
да қолданылады
Уа /а/—және
Фаһим /а/—ақыл-ой, зейiн, түсiнiк
Хадиса, әдиса /а/—таңғажайып оқиға
Хайла /а/—айла, шара; құлық; тәсiл, амал
Хақ, Ақ /а/—шындық, күмәнсiз ақиқат; Алла Тағаланың
99 есiмiнiң бiрi
Хақ Тағала /а/ [Тағала—бәрiнен жоғары, ұлық; Алла
Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi]—ең жоғары, мәртебелi, Ұлық
Алла.
Хақарат /а/—жек көру, жақтырмау, ұнатпау
Халал /а/—шариғат бойынша рұқсат берiлген; заңды;
некеленген; таза; адал; жарамды
Хараб, харап /а/—қирау, быт-шыт болу; қиратушы
Харам /а/—тыйым салынған; арам, жарамсыз
Хикаят
/а/—алуан түрлi ғажайып оқиғалар жайлы
жазылған әдеби шығарма
Хикмет /а/—керемет, ғажайып; сұмдық
Хүкiм /а/—үкiм, бұйрық
Һәм /п/—және, тағы
Һолофдон /п/—қараңғы жер; түрме
Шайы—үлбiреген жiбек мата
Шайыр /а/—ақын, өз жанынан өлең шығаратын адам
Шариғат /а/—заң; Исламның негiзгi заңдар жинағы
Шаһд /а/—бал
Шаһарат /а/—атақ, даңқ
Ш���������
ә��������
р, ша���
һ��
ар—����
қ���
ала
Шешек /т/—гүл
Шулда /тат./—осы, осында
Ығырлату—зекiп ұрсу; мазасын алу
Ыстан, ыштан /о/—шалбар

Жер-су атаулары
Алатау—Қазақстан, Қырғызстан, Ресей мемлекеттерiнiң
аумағында орналасқан тау жоталарының жалпы атауы. Оларға
Күнгей Алатауы, Талас Алатауы, Кузнец Алатауы, Қырғыз
Алатауы, Жетiсу Алатауы, Iле Алатауы, т.б. жатады.
Бұлғары (Болгар)—Едiл Бұлғариясының астанасы. Едiл
өңiрiнiң iрi саяси және мәдени орталығы болған. Бұлғар қала
сын 1431 жылы Мәскеу князi Василий Темный бағындырған
нан кейiн, Едiл бойы өңiрiнiң орталығы Қазан қаласы болды.
Бұлғардың қираған орны Татарстан аумағында, Едiл өзенiнен
алты шақырым жердегi осы аттас ауылдың маңында.
Долан—Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданын
дағы ауыл. Ертiс өзенiнiң оң жағасында орналасқан.
Иран—Азияның оңтүстiк батысында орналасқан мемлекет.
Күлзiм—Араб түбегi мен Африка құрлығының қосылған
тұсындағы мекен, уәлаят; Қызыл теңiз.
Қазан—Ресей Федерациясы құрамындағы Татарстан авто
номиясының орталығы, Едiлдiң сол жағалауында 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 арғы жағын йәжуж бен мәжүж
деген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр түн сайын
тауды егеу сияқты тiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға
алмайды. Қап тауымен байланысты көптеген аңыздар бар.
Солардың бiрсыпырасында Қап тауының арғы жағында кере-
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мет мақұлықтар, дәулер мен перiлер мекендейтiн ғажайып елдер бар деп айтылады.
Мысыр—Африканың солтүстiк-шығысын және Азиядағы
Синай түбегiн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша
атауы.
Нiл—Африкадағы iрi өзен.
Сарандип—Оңтүстiк Азияда орналасқан Цейлон аралы
ның арабша атауы. Дiни аңыздар бойынша жұмақтан қуылған
Адам атаның түскен жерi. Шығыс халықтарының фольклоры
мен әдебиетiнде Сарандип атауы өте алыс, ғажайып өлкенiң
символы ретiнде қолданылған.
Семей—Ертiс өзенiнiң жағасында орналасқан қала. Iргесi
ХVI ғасырда қаланған қаланың алғашқы атауы Доржынкент.
Үндi елi—Үндiстан. Азияның оңтүстiк шығысында
орналасқан мемлекет.
Үрiм, Рұм—шығыс халықтары орта ғасырда Византияны
осылай атаған. Сол халықтардың фольклоры мен әдебиетiнде
Рұм атауы өте алыс, ғажайып өлкенiң символы ретiнде
қолданылған.
Хабаше—Эфиопияның арабша атауы. Африканың солтүс
тiк шығысында орналасқан.
Хауарзамин—ежелгi Хорезм мемлекетiнiң атауы.
Чин, Шын—Орта Азия, Иран, араб елдерi орта ғасырда
Қытайды «Чин» деп атаған. Бұл—б.д.д. 221 жылдан бастап
Қытай елiн билеген Цинь династиясының өзгертiлген атауы.
Шам шәрiп—Сирияны арабтар осылай атаған. Теңеу ретiнде «шәрiп» сөзi қосылып, көбiнесе «Шам шәрiп» делiнген.
(Шәрiп /а/—құрметтi, қадiрлi, жоғары мәртебелi).
Мәт�������������������������������������������
i������������������������������������������
ндерде басқа да жартылай тарихи, жартылай
аңыздық атаулар кездесед���������������������������������
i��������������������������������
: Тұранзамин,
������������������������������
Емран, Ерен�������
қ������
абыл,
Фиша������������
қ�����������
айран, т.б.

Томға енген дастандарды жырлаушы,
айтушы һәм жинаушылар туралы
мәлімет
А�����������������
ққ���������������
ожаев С��������
ұ�������
лтанбек (1872-1963)—а�������������������
қ������������������
ын, жыршы. А������
қ�����
мола
губерниясында�����������������������������������������
ғ����������������������������������������
ы �������������������������������������
Құ�����������������������������������
лан��������������������������������
ө�������������������������������
тпес ��������������������������
ө�������������������������
зенi бойында туылып, жас
кезiнде ә�����������������������������������������������
������������������������������������������������
кесiмен бiрге Т��������������������������������
ү�������������������������������
ркiстан маңайы ����������������
Қ���������������
аратау ө�������
��������
ңiрiне
к�����������������������������
ө����������������������������
шкен. Сол жерде ө�����������
������������
сiп, ө�����
������
нген.
Жас кезiнен-а��������������������������������������������
қ�������������������������������������������
ө�����������������������������������������
������������������������������������������
леңге, жалпы ����������������������������
ө���������������������������
нерге ү��������������������
���������������������
йiр бол�������������
ғ������������
ан А��������
ққ������
ожаев
С�������������������������������������������������
ұ������������������������������������������������
лтанбек Құ��������������������������������������
����������������������������������������
лынша���������������������������������
қ��������������������������������
, Молда М�����������������������
ұ����������������������
са, Майлы�������������
қ������������
ожа, Майк���
ө��
т
сия����������������������������������������������������
қ���������������������������������������������������
ты ата���������������������������������������������
қ��������������������������������������������
ты а����������������������������������������
қ���������������������������������������
ын, жыршылардан к����������������������
ө���������������������
птеген жыр-дастандар
ды ү���������������������������������
����������������������������������
йренiп, ө������������������������
�������������������������
з репертуарына енгiзген.
А�������������������������������������������������
ққ�����������������������������������������������
ожаев С����������������������������������������
ұ���������������������������������������
лтанбек—�������������������������������
қ������������������������������
аза���������������������������
қ��������������������������
тың ����������������������
ә���������������������
йгiлi жырларын шебер
орындаушы, насихаттаушы. А����������������������������
қ���������������������������
ын «Алпамыс», «������������
Қ�����������
обыланды»,
«������������������������������������������������������
Қ�����������������������������������������������������
ыз Жiбек», «Шора батыр», «Болат, Жанат», т.б. н������
ә�����
шiне
келтiрiп жырла����
ғ���
ан.
Құ��������
лсариев Ертай
����� (1886-1958)—жыршы, халы���������
қ��������
тың с���
ө��з
м������������������������������������������������������
ұ�����������������������������������������������������
расын жинаушы. Алматы облысының Iле ауданына ��������
қ�������
арасты
Ә�����������������������������������������������������
лi аулында туып-�������������������������������������
ө������������������������������������
скен. 1940 жылы ��������������������
Қ�������������������
аза����������������
қ���������������
стан Жазушылар
Ода����������������������������������������������������������
ғ���������������������������������������������������������
ына м����������������������������������������������������
ү���������������������������������������������������
ше болып қ�����������������������������������������
������������������������������������������
абылдан����������������������������������
ғ���������������������������������
ан. Ө����������������������������
�����������������������������
леңдерi т�������������������
ү������������������
рлi жина����������
қ���������
, газет,
журналдарда жариялан���������������������������������
ғ��������������������������������
ан. Ол «Қисса
�������������������������
Жәмшид», «Мың б���
i��
р
түн», «Күлпан балуан», т.б. дастандар мен «Арқалық батыр»,
«Олжабай батыр» сияқты халықтың тарихи жырларын өз�����
i����
нше
жырлап, ел арасына таратты. Сондай-ақ, ақынның Жет����
i���
су
өң������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
р����������������������������������������������������
i���������������������������������������������������
н��������������������������������������������������
i�������������������������������������������������
ң фольклор үлг�����������������������������������
i����������������������������������
лер�������������������������������
i������������������������������
мен ақындарының шығармаларын
жинаудағы еңбег���������
i��������
ерекше.
Махмұтұлы Әли—Х����������������������������������
I���������������������������������
Х ғасырдың ек��������������������
i�������������������
нш�����������������
i����������������
жартысы мен ХХ
ғасырдың басында өм����������������������������������������
i���������������������������������������
р сүрген ақын, ауыз әдебиет������������
i�����������
үлг�������
i������
лер���
i��
н
жинап, жөндеп жариялаушы. «Қисса үш қыз», «Қисса адам»,
«Қисса самұрық», «Қисса ег�����������������������������������
i����������������������������������
з бала» дастандарын жариялаған.
Нысанбайұлы Нұралы (1857-1930)—белгiлi жырау, жыршы, айтыс ақыны. Туып-өскен жерi—Оңтүстiк Қазақстан облысы.
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Нұралының шығыстық сюжеттерге ден қоя отырып, сол сюжет-желiнi қазақ топырағында нәзиралық дәстүрмен жаңғырта
жырлай бiлген ақындық шеберлiгiне оның репертуарындағы
«Қарақұл», «Қарқабат», «Жетiм Құбыл», «Сауда ишан», т.б.
дастандары дәлел.
����������������
Сабал�����������
ұ����������
лы А������
қ�����
ылбек (1880-1919)—а������������������
қ�����������������
ын, жыршы, халы��
қ�
ауыз ә���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
дебиеті ү������������������������������������������
�������������������������������������������
лгiлерiн жинаушы. А�����������������������
қ����������������������
ын араб, парсы, т�����
ү����
рiк
пен орыс тiлдерiн, шы��������������������������������������
ғ�������������������������������������
ыс ����������������������������������
ә���������������������������������
дебиетiн жетiк меңгерген. Кейбiр
деректер бойынша Сабал��������������������������������
ұ�������������������������������
лы А���������������������������
қ��������������������������
ылбек Абай аулынан, тiптi
шешесi Абайдың туысы бол����
ғ���
ан.
Сабал����������������������������������������������
ұ���������������������������������������������
лы А�����������������������������������������
қ����������������������������������������
ылбек «Та�������������������������������
һ������������������������������
ир—Зу�������������������������
һ������������������������
ра», «Бозжiгiт», «Алтын
балы�������������������������������������������������������
қ������������������������������������������������������
», т.б. дастандарды ел аузынан жинап, ����������������
ө���������������
ңдеп, редакция
лап кiтап етiп бастыр������
ғ�����
ан.

ШАРТТЫ ҚЫСҚАРТУЛАР
ӘӨИ—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
ОҒК—Орталық Ғылыми кiтапхана
ҚҚ—Қолжазба қоры
Ш—шифр
дәп—дәптер
/а/—араб
М—Мәскеу
/о/—орыс
/п/—парсы
/т/—түркi
/тат/—татар

Пайдаланылған әдебиеттер
Қолжазбалар мен 1917 жылға дей����������������������
i���������������������
н араб әрп�����������
i����������
нде жарық
көрген к�������
i������
таптар
1. Сауда ишан. ОҒК: Ш.508, араб әрп���������������
i��������������
нде. Жырлаған
Нұралы Нысанбайұлы. 1946 жылдары Шымкент облысында
жазылып алынған. Жинаушысы—Қысыраубек
����������
Амантайұлы.
2. Сауда ишан немесе Жанат қыз. ОҒК: Ш.1300/А, 15дәптер, 108 бет. Нұралының өз аузынан жаттап алған С.Нұре
кеевтен 1947 жылы жазып алған Әшiрхан Отарбаев.
3. Болат, Жанат. ӘӨИ: Ш.104, 6-дәптер, кирилл әрпiнде.
Қорға 1962 жылы түскен. Аққожаев Сұлтанбектiң айтуынан
жазылып алынған. Жинаушысы Мәмбет Жаулыбаев.
4. Опасыз Ишан. ӘӨИ: Ш.310, 4-дәптер, араб әрп����������
i���������
нде. Жыр
шы Белг����������������
i���������������
бай Бектұрғанов репертуарынан. 1953 жылы Б.Бек
тұрғановтан жазып алып, қорға тапсырған З.Сей��������������
i�������������
тғаппарова.
Дастанның басқа да нұсқалары қарастырылды, олар
Қолжазба қорларында сақтаулы: ӘӨИ: Ш.259; Ш.1093; Ш.798;
Ш.809; Ш.129; Ш.104, 2-дәптер, Ш.872; Ш.641; ОҒК: Ш.1300/
А; Ш.192; Ш.1300, 6-дәптер; Ш.1300/А, 19-дәптер; Ш.1300/А,
21-дәптер.
5. Алтын балық. Қазан, 1911, араб әрп�������������������
i������������������
нде. Жинап, редакциялап к���������������������
i��������������������
тап ет��������������
i�������������
п жариялаған Ақылбек Сабалұлы. 1914 жылы
өзгер��������������������
i�������������������
сс�����������������
i����������������
з қайта басылды.
6. Алтын балық деген қисса. ОҒК: Ш.908, 3-дәптер, 34 бет,
араб әрпiнде. 1946 жылы тапсырған Ертай Құлсариев.
7. Балықшы Ибраhим қиссасы. ӘӨИ: Ш.193, 3-дәптер,
47 бет, араб әрпiнде. ХХ ғасырдың басында қағазға түскен.
Мұртаза Жолақұлының қолтаңбасы. 1960 жылғы Омбы экспедициясы: фольклортанушы Тұрлыбек Сыдықов жинаған.
8. Қисса Жәмшид. Қазан, 1889, араб әрпiнде. Жариялаған
Кәшафудин Шаһмарданұлы.
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9. Қисса Жәмшид. ОҒК: Ш. 546, 4-дәптер, араб әрпiнде.
Жырлаған Ертай Құлсариев. 1940 жылы түскен.
10. Қисса самұрық. Қазан,1898, араб әрпiнде. Баспаға
ұсынған Махмұтұлы Әли.
Зерттеулер мен энциклопедиялар, фольклорлық
жинақтар, сөздiктер
1. Құран Кәр�������������������������������������������
i������������������������������������������
м: қазақша мағына және түс����������������
i���������������
н��������������
i�������������
г������������
i�����������
. Аударған
Халифа Алтай.—Мәдина, Сауд Арабия, 1991.
2. Ақын-жыраулар. Құрастырған М.Байдiлдаев.—Алматы, 1979.
3. Ахметов З., Бөжеев М. Қазақ әдебиетiнiң шығыс
әдебиетiмен байланысы // Қазақ әдебиетiнiң тарихы. Т.2. 1-кiтап.—Алматы, 1961.
4. Бердiбай Р. Эпос—ел қазынасы.—Алматы: Рауан, 1995.
5. Брагинский И.С. Из истории таджикской и персидской
литератур.—М., 1972.
6. Дастандар
/Құрастырып,
алғы
сөзiн,
ғылыми
түсiнiктемесiн жазған Б.Әзiбаева.—Алматы, 1990.
7. Дәуiтов С. Ақылбек Сабалұлы // ХХ ғасырдың бас кезiндегi қазақ әдебиетi.—Алматы, 1994.—185-192 б.
8. Жыр-керуен /Құрастырып, ғылыми түсiнiктерiн жазған
Т.Әлiбек.—Алматы, 2004.
9. Қазақ Совет энциклопедиясы.—Алматы, 1972.
10. Самак айар. В двух книгах.—Наука: М., 1984. Перевод с персидского, вступительная статья и примечания
Н.Кондыревой.
11. Сыдықов Т. Қазақ эпосын тарату мен дамытудағы жыршы-ақындар рол���������������������������������������
i��������������������������������������
//Қазақ фольклорының типологиясы.—Алматы, 1981.
12. Арабско-русский словарь. Составитель Баранов Х.К.—
М., 1968.
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РЕЗЮМЕ
Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова МОН РК
продолжает работу по подготовке и публикации очередных томов многотомной серии «Бабалар сөз�������������������������
i������������������������
», выполняемой в рамках
Государственной программы «Мәдени мұра».
Шестой том серии, также как и предыдущие, посвящен дас
танам новеллистическим, это: «Болат, Жанат», «Қисса самұ
рық», «Қисса Жәмшид», «Алтын балық».
Произведения вошедшие в данный том дошли до нас в рукописной форме и в печатных изданиях конца Х��������������
I�������������
Х, начала ХХ
века. Рукописи эти написаны, а книги напечатаны арабским
шрифтом.
Основу дастана «Болат, Жанат» составляет широко распрост
раненный в мировом фольклоре сюжет о «невинно гонимых».
Небольшие по объему дастаны «Қисса самұрық» и «Алтын
балық» созданы по мотивам сказок «1001 ночи».
Главный герой «Қисса Жәмшид» согласно древнеиранским
преданиям и «Шаһнама» Фердоуси—легендарный царь древней Персии, славившийся мудростью и справедливостью, символ величия и царской власти. Однако,
�����������������������������
герой нашего дастана
не царь и не прославленный богатырь. Функционально он близок к казахским сал и сере. В целом он напоминает героя авантюрных рыцарских романов, коих было немало в средневековом Иране. Но при этом в образе дастанного героя сохранились
некоторые черты, роднящие его с мифологическим первоцарем Джемшидом [авестийский Йима], который в «Шахнаме»
обучил «людей вместо звериных шкур носить одежду из ткани, ввел врачевание, пустил корабли по водам и разделил все
население на сословия жрецов, писарей, земледельцев и ре-
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месленников»*.������������������������������������������
Утеря героем сущностных черт первоцаря и
культурного героя, является, по всей видимости, следствием
«дописывания «Шахнаме» [Болдырев А.И.] и многочисленных
подражаний ему, в результате чего образ Джемшида подвергся
значительным трансформациям.
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 о исторических и религиозных деятелях, имена которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских,
арабских и персидских слов, терминов и понятий, а также географических названий; сведения о сказителях, собирателях и
публикаторах; список использованной литературы; резюме на
русском и английском языках.
Дастаны «Қисса самұрық» и «Алтын балық», изданные в
Казани на арабской графике соответственно в 1898 г. и 1911 г.
на кириллице впервые предлагаются вниманию читателей. Дастаны «Болат, Жанат» и «Қисса Жәмшид» ранее издавались в
научно-популярных сборниках фольклорных текстов с искажениями и сокращениями.
Все тексты, вошедшие в данный том, подготовлены с первоисточников.
Объем тома—22 п.л.

*

И.С.Брагинский. Из истории таджикской и персидской литератур.—
М. 1972.—С. 251.

Summary
The Institute of Literature and Art named after M.O. Auezov of
the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
continues its work on preparation and publication of next volumes
in turn of the series «Babalar sozi» in many volumes performed
within the framework of the State program «Medeni mura».
The sixth volume of the series, as well as previous ones, is dedicated to short-story dastans, including «Bolat, Zhanat», «Kissa
samuryk», «Kissa Zhemshid», «Altyn balyk».
Literary works, included into this volume, were preserved in
the manuscript form and printed editions of the end of the XIXth
century, the beginning of the XXth century. Manuscripts were
written and books were printed in the arabic print.
The plot about «innocently persecuted», very popular in the
world folklore, is the basis of the dastan «Bolat, Zhanat». Small
dastans «Kissa Samuryk» and «Altyn Balyk» were created according to motifs of fairytales «1001 Night».
Ferdousi is the main hero of «Kissa Zhemshid» according to ancient Iranian legends and «Shahname». He is a legendary tsar of
the ancient Persian state who was famous for wisdom and justice,
a symbol of grandeur and the tsar power. However, the hero of our
dastan is not a tsar and an epic hero. He is functionally similar to
the Kazakh sal and sere. In general he resembles a hero of tales of
chivalry and adventures which were a lot in medieval Iran. But at
the same time some features, making him related to mythological
first tsar Zhemshid [Abestinian Iima], were preserved in an image
of the hero of the dastan. In «Shahname» Zhemshid taught «people
to wear clothes made of tissue instead of animal skins and fells, introduced doctoring, organized navigation of ships and subdivided
the entire population into estates of priests, clerks, farmers and
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handicraftsmen».∗ A loss of essential features of the first tsar and
cultural hero by the hero is most probably a consequence of «finishing writing «�����������
������������
Shahname���
»��
» [A.I.
����������������
Boldyrev] and
������������������������
multiple imitations
to it as a result of which Zhemshid’s image underwent significant
transformations.
The code «Babalar sozi» in many volumes is a scientific edition.
Published texts are given in the original form adequate to the primary source, i.e. any interference into the text is excluded.
The volume has scientific supplements which include the following: data on published texts and their variants; a brief historical & folklore and textual critical analysis of texts; information on
historic and religious figures whose names are met in texts; a vocabulary of ancient Turkic, Arabic and Persian words, terms and
notions as well as geographical names; data about narrators of folk
tales, collectors and publishers; a list of the literature used; a resume in the Russian and English languages.
Dastans «Kissa samuryk» and «Altyn balyk», published in the
arabic drawings in the cyrillic alphabet in Kazan correspondingly
in 1898 and 1911, are offered for the first time to readers’ attention. Dastans «Bolat, Zhanat» and «Kissa Zhemshid» were previously published in scientific popular collected stories of abridged
texts with misrepresentations.
All texts, included into this volume, were prepared using primary sources.
The volume consists of 22 printed pages.

∗

I.S.
�����������������������������������������������������������������������������
Braginskiy. From history of the Tadjik and Persian literature. M. 1972,
p.251.
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