ҚАЙРАН, ҚЫЗ ҒҰМЫР!
03.08.2016 18:18

Қарашаның қар түспесе де қара суық иектеген, мал-жанға аса бір қолайсыз шағы. Қара
жердің беті қаусаған кемпірдің жүзіндей тозығы шығып, ауыл-үйдің арасында долы
дауыл ойнақ салып, сыртқа беттеуге шама бермейді. comments on generic cialis tadalafil
5mg
buy
cialis online 20mg
cialis costa rica
20 mg cialis what is it
cheap online cialis generic
argaiv1682

Қас қарайып қалған шақ. Отын-суын сайлап алғандар мұржасынан көк түтінді
будақтатып, ұядай жылы үйлерінде сам үйірген. “Шіркін, осындай бір жылы үйде буы
бұрқыраған асыңды ішіп, маужырап отырар ма еді!” деген қымбат қиял болмаса,
Гүлжанның жүрегін ештеңе тебірентпейді.

Ай, тебірентпеуші ме еді? Бұл қажыған, қамыққан көңілдің әбден шарасы таусылған күйі
ғана ғой. Гүлжан тебіренгесін де терезе алдына келіп, сам үйірілген осы қаракөлеңке
сәтте жұлдыздары жымың қаға бастаған қошқыл аспанға көз салады. Сыртта дауыл
ойнаса, Гүлжанның ішкі жан дүниесі де дауылды. Сол серпіліс тұла бойын тегіс кезіп,
дүниеден, тірліктен түңілтіп тұр.

Сырт киімін шешпеген қалпы, терезе алдында ұзақ тұрған ол түтін исі шықпаған,
шатырлап тамызық жанбаған жадағай үйде жалғыз өзі ғана терезеден сыртқа үңіледі.
Отсыз, нәрсіз отырғалы екінші күн. Күйеуінен көңілі қалып, қайын атасының қылығына
налып, осы бір жан жоқ үйге таласа-тармаса кіріп, онда тірлік нұрын жақпақ болған өзі
еді.

Жас келіншек жасқа булығып, жанарынан төмен сырғыған кермек дәмі аузына
тығылғанда өзінің жылап тұрғанын аңғарды. Аңғарғаны сол ғой, ол өз арманынан
алданды. Қайран, гүлдәурен жастық шақ-ай! Қайдасың сен қазір? Аққу қанатымен ілесіп
келген көктемдей кәусар дәміңмен, жұпарыңмен жан баурайтын, жас ғұмыр, қара үзіп
қайда жоғалдың сен?! Балдай тәтті балғын күн, жанарың жадырамай, жүзіне неге мұң
құйдың сұлудың? Сұлулықтың соры қалың екен-ау. Аққудай мұны ителгідей бір жыртқыш
құс қос шеңгелімен ілді де кетті. Шығандатып аспанға шығарды. Асуға қондырған жоқ сол
аспанға көтергенде. Ту биікке апарып, қос шеңгелін жазып жіберіп, жазатайым мертігер
деместен, төменге тастай салды. “Алдандың, бейшара Гүлжан!” деп сыбырлағандай
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болып тұр енді өзіне-өзі. Саққұлақ жел соны естігендей, жыртығы жамалмаған, тесігі
бітелмеген терезеден саулап кіріп, сақ-сақ күліп: “Алдандың!”, “Алдандың!” – деп
мазақтағандай жай да кіді, кірбің шалған сұлу бетінен соғып өткендей болды.

Қайран, қызуы тез сөнетін, қыз ғұмыр-ай, десейші! Кеше ғана көктемгі бәйшешектей
құлпырған қыз ғұмыр, абайсызда басқан оттың шоғына күйіп, бір түннің ішінде әйелге
айналды. Арбауы мол дүние бұлтартпай салған шеңгелін жанына батырып, амалсыздан
жат жұртқа жол тартқызды. Тілеуі осы ма еді сұлудың? О, Гүлжан! Сенің бір күлкіңе
тамам ел тамсанатын, сенің жұпарыңа жалпақ жұрт тәнті болатын қайырлы күндер
қайда қазір? Қамшы сабындай қысқа қыз ғұмыр-ай, десейші! Сен жарқырап топ ішіне
енгенде Күн сенімен бірге енгендей, елдің еңсесі көтеріліп, айналаң жарық нұрға, жылы
шуаққа бөленуші еді-ау! Сен сол топтан әнтек шыға жөнелсең, жердің бетін қара түнек
жапқандай, жұрт сілтідей тынып, Күн де ғайып болушы еді-ау. Саған созылған, жолыңда
басын иген гүлдердей табынатын қауым қайда қазір?! О, сұлу Гүлжан! Соның бәрін тәрк
қылып, жұртта қалған қара қазандай кәдеге жарамсыз, жаралы жан болып, оты
жанбаған, шырағы жағылмаған жадағай үйде сам үйірілген шақта сыртқа үңіліп,
жалғыз-жарым тұрғаның мынау...

Өзін қанша сөгіп, жанын жегідей жегенімен, жағдайы жеңілдей ме? Күйеуге ерте
шықты. Апырым-ай, абайсыздықты қойсаңшы бұл! Әуелі, сол тойға қайдан барып еді? Су
төксе, тамшысы үстіне жұқпайтын бір зымиянға қайдан тап болып еді?

Ауылының қызы алыс жерге ұзатылып, сол тойға бұл да ілескен. Шалғайдан жемтік
іздеген жебір көздер қиядағыны көреді ғой. Піскен жидектей жұпар шашқан, үлбіреп
тұрған жемістей жас сұлуды сол жебір көз бірден шалды. Қыз алатын ауылға жігіт
жолдас болып келген отызға ауа бастаған арамза қумүйіз жігіт оймақтай ойнақтаған жас
сұлуға аңсары ауып, сол тойдың бір қалтарысында ебін таппақ болып отырды. Жігіт
жолдас, әдетте, қыз жолдасқа қырындап, ұнасын, ұнамасын, сонымен болушы еді,
ананың ойынан Гүлжан кетпеді. Тілінің ұшы бал дәмін сезгені ғой, балдай ерніне, одан да
тәтті тіліне ерін тигізсем деп сілекейі құрып отырды.

Жас сұлу өзіне шоқтай қадалған жебір көздерден бір мәрте жалтарып кетсе де, ананың
қайта-қайта жабысып, биге шақырғыштағанынан жүрексінсе де, ойына озбырлық қылар
деген секем алмастан, талай мәрте шақырған сайын биледі.

Той да өтті. Қу жігіт қимай қоштасты. Мекенжайын біледі. Аттанарда ауыл маңына
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апарып, ыңғайға көндірмек пиғылы болып еді, мұнысын артық көрген қыз әрі бойлатпай
қойды. Анау құшырлана сүйіп, бойын балқытып жіберді. Шіркін, жас ғұмыр-ай! Әлгі
қылықтардың астарында кейін бүкіл ғұмырына қайғы-мұңын қалыңдатар қаншама зіл
батпан жүктің түсерін қайдан сезсін сол жерде, балқып кетті отқа. Көбелектей күйе
жаздап, есін зорға жиды. “Сүйемін сені!”, “Сенсіз маған ғұмыр жоқ, Гүлжан, жаным!” –
деп үздіккен жігітке тек: “Кейін!”, “Артынан кезігерміз!” – деп қалай айтқанын өзі де
сезбей қалды.

... Уақытта тұрақ, тұрлау бар ма? Жылжып екі-үш ай өте шықты. Өркен ауылында, өзінің
атақонысында тұрып жатқан Гүлжанға қыстың көзі қырауда бір бала бір жапырақ
қағазды алып келіп, қолына ұстатып кетті. Ашып, оқыса: “Кешке кездесейікші! Сені әдейі
іздеп келдім, жаным!” – деген сөздер жазылған екен.

Неге екені белгісіз, кешті дегбірі қашып тосты. Сам үйірілді. Терезе алдынан көлбеңдеп
біреу өтті. Сол екенін сезген Гүлжан желбегейін иығына жамылған қалпы үйдегілерге
сездірместен, тысқа шықты. Жай ғана, арғы жағына аса ой жіберместен шыға салған
мұны әлгі жігіт қүшағына алып, қараңғы бір қалтарысқа әкетті. Тағы да өліп-талу, ыстық
құшақ, сыбырлы, от қызулы лебіздер. “Сұлуым!”, “Жаным!”, “Нұрым!”...

Көшеде көлденең көзге түсетінін сезіп, секем алған қыз бұл келісіне таңғалып:

– Қайдан жүрсің? Қайда барасың? – деп бір-екі ауыз тіл қатқаны болмаса, одан әрі
ештеңе сұрамады.

Қу неме, мұндай сұрақтың жауабын алдын ала сайлап алып келгендіктен, тұтқиылдан
қойылса да, мүдірмеді.

– Сені іздеп келдім ғой. Ешқайда кетпеймін. Құдай үшін, осы кешіңді маған қишы.
Жаныңда болайын да, түн ауа кетермін, – деп бұлаң-құйрыққа басты.

– Ендеше бұл жерде тұруымыз ыңғайсыз болар. Мен құрбымның үйіне барып шығайын, –
деп көрші қыздың үйіне бұрылды.
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Мына қудың аңсағаны дөп келіп, құрбысының үйі бос, өзі ертеңге дейін бір туысына
жиналып жатыр екен.

– Отыра беріңдер, – деп шығып кетті. “Жын үйірсе, жақсы адам жолдан адасар” деген
осы да! Оңаша үйге бас сұға салысымен талай етекке бұдан бұрын неше мәрте қол
жүгіртіп келген әккі жебір аймалап, құшып, ыстық құшақтан босанып шығуға әлдәрменін
жеткізбей, жеп-жеңіл аруды мақта құрлы көрмей, көтерген қалпы төсағашқа шалқасынан
салды. Жанталасқан аймалау, құлақ түбінен талықсып, үздігіп жеткен “Сүйем!”,
“Жаным!”, “Нұрым!” деген сөздер бойға булығып еніп, сананы сөндіріп жіберді ...

– Жаным! Енді сен мәңгілік менің жарымсың, жаныма ең жақын адам бұл ғұмырда сен
ғана, – деп үйге сырттан бір құшақ ақбурыл суық ауаны соңынан енгізіп кете барды ...

Сол кеткеннен мол кетті. Хабар-ошарсыз, зымзия. Қайран, жастық-ай десеңші, келер
деген үмітінің кежегесі кейін тартып, ашаң, сұлу жүзі қысқа күнде қырық құбылып, бірде
сұрланып, бірде қуқыл тартып, тарықты. Жоқ! Бұл сағыныштың сезімі емес, әсте.
Алданғанын, қорланғанын сезу еді. Енді не қайран?! Бойға бала бітті. Құсып, жүрегі
лоблып, әуре күйге түсті. Әуелгіде мұны жай бір желкірнедей көрген анасы іші сезіле
бастаған соң сезіктенді. Ауыл-аймақтың біреуінен болды ма екен деген секемі, қыздың
өзі қыстыққаннан сырын айтқанда бойын түршіктіріп, жанына батты. “Апырым-ау, ит
өлген жерден қайдан келіп еді?!” – деп қамықты анасы байғұс.

Көйлекті қанша кең пішіп, етек-жеңді созса да құрсақ білдірмей қоя ма, сыры күн санап
ашыла түскен Гүлжанның қамыққан күйін жан басына бермесін. Хат та жазды, жеделхат
та жолдады, бәрі құмға сіңген судай ізім-ғайым ғайып болды. Соққының сойқаны соңында
екен. Бірде “Мен саған үйленбейтін болдым!” деген жеделхат жетті.

Гүлжанның ендігі серігі – көз жасына малшынған құс жастық қана. Тілеуі осы ма еді
бейбақтың?! Не жазып еді Тәңірге, сонша азапқа салғандай?!

Өтті, кетті қыз ғұмыр ... Үйіне қонақтай ғана мерзім бұйырған қыз бала-ай! Сонымен
дәурені өшті. Ол енді ит өлген жердегі қазағынан орысы көп, қазақ дәстүрінен орыс
дәстүрі басым, қазағы орысқа еріп араққа тоймай, доңыз етін талғамай, тайынбай жеген
ауылдағы болашақ күйеуі де, қайынатасы да қазаққа қашық, кәпірге жақын мекенге жол
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тартпақ.

Алланың әмірі солай болған шығар, әйтеуір, баласын үйде тумай, ақыры өзін алдап
кеткен қумүйізге қолы жетіп, осы шалақазақтар ауылынан қоныс тепкелі жарты жылға
таяды. Айы-күні жақын. Баласын өз босағасында тумайтынына куанды.

Күйеу шаңырағы күзеуде оты желініп біткен тақыр жайлаудай аса жайсыз, құрыған,
дүние-мүліктен көзге түсері жоқ, жадағай, жалаңаш, жүдеу болып шықты. Алғашқы
сүйіскен сәтте еліріп, аспанда жүрген жігітсымақтың өзінен он жыл бұрын туғанын сонда
ғана сезді. Той дегеннің аты ғана, бұлар құда кәдесін жасаған жоқ, жабдығын жадағай
өткізе салды. Мұндағылар осы үйдің айдаһардай ақырған иесінен жым болып жүреді
екен, бірі жақ аша алмайды. Қызы келін болып түскен үйдің сұры мен сиқын көріп, көңілі
қайғыдан құлазыған анасы аһ ұрудан басқа амал таппай аттанды. Аспандағы Айға қолы
жеткендей лепірген күйеуі дәрмені трактордың құлағын бұрауға ғана жететін жетесіз,
өресіз біреу болып шықты. Соған қарамастан, өлермен, өзіндігі мол, кеуде соққан кеуенек
екенін бірден аңғарған Гүлжанның көңілі тұманда адасып, жол таппай жаңылған
адамдай еді.

Боқтығынан бір жаңылмайтын, аузы арақтан құрғамайтын, адасып келіп, жөн сұраған
жолаушы біреу болмаса, тірі пенде есігін қақпайтын қайын атасын ауыл-аймақ “Жынды”
атап кеткен екен. Соған сай ақкөз, келін демей, мұны да тілдеп, дөрекі сөйлеуден
танбады. Барар жері, басар тауы жоқ, көзі жасты, көкірегі шерлі жас сұлу бармағын
шайнап, өкініш отына өртенген күйі өзі қызмет істейтін мекеменің директорына бар мұңын
шаққан. Бейғамдықпен күйкі тірліктің күйігіне шалынған жас сұлуға жаны ашыған
директор:

– Қайран, жастық-ай десеңші! – деп басын шайқап отырып барып, тіл қатты. – Бұл осы
ауыл-аймақтағы ең құрыған үй еді. Сенің күйеуіңнің, оның отбасындағылардың кім екенін
білетін былайғы мына жұрт ұрып апарса, жуымайтын еді. Бейбақ-ау! Бұл уысқа қайдан
түстің? – деп қайран қалды. Ызадан жарылардай болып, көздері шытынап, қатты-қатты
сөйлеп кетті.

– Сен, аңқау басың, білмегенсің-ау! Бұл үймен құда-жекжат болуға алтын берсе, ешкім
жуымайтын. Бәсе, сендей алтындай аруды қайдан әкелді деп мұндағы жұрт қайран
қалады. Алдап түсірген екен-ау, арамза!
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Директор бір жас жігітті шақырып алып:

– Мына Гүлжанға ауылдың анау шетіндегі үйді лайықтап беруге жәрдемдес, – деп
бұйырып, үш-төрт күннің айналасында әлгі жыртық тамды сәл жөндеттірген сыңайлы еді.

Күйеуінен де, оның үйдегі өзге туыстарынан да берекесі кеткен оның әлгі үйге енгені
сол еді, ертеңіне жын қонған бақсыдай жетіп келген күйеуі желкесінен індегі бөлтірікті
суырған аңшыдай аямай қысқанда, байғұстың жаны көз алдына келді. Трактордың
құлағын бұраудан басқа білігі жоқ неменің білегі мұнша қатты болар ма – мойнын үзіп
жібере жаздады. Сығып әкеліп, көлікке тыққан күйеуі үйіне алып келді. Баяғы өзеуреген
“Жаным!”, “Нұрым!” деген сөздері өлгелі қашан. Сүйреп әкеліп, тулақтай серпіп кетті ...

... Уақыт озды ... Мезгіл өзгерді ... Олармен бірге Гүлжан да есейді. Бір баласына бір
бала қосылды. Алайда, жүрек жылынбай, мұздаған, суық, салқын қалпында қалды. Екі
бала есейді. Бірақ күйеуінің ақылы толыспаған, нәмәрт күйі ...

Арадағы қыруар жас айырмасы сезілді. Гүлжан сұлу! Қазақ айтқандай “Сырлы аяқтың
сыры түссе де, сыны кетпейді” екен. Көз салушылар көп. Жасы да, ересегі де бар. Бір
қызығы, оларға көңіл аулатпай жүруші еді. Ойы – бұйрықтан құтылу жоқ! Сол күйде күн
кеше жүріп, бір азаматқа жолықты. Күйеуінің төсектен қалғанын жанға ашпаған. Әлгі
азамат мұны шын сүйетінін өзі де аңғарып, бірақ бірден елп ете кетпей, бойын нық
ұстаған. Ақыры, сол жігітпен көңілдері жарасты. Ол қазір өзгерді. Қаражаяу қалған
дүмбілез күйеуінен әлдеқайда биікте. Құдай жолықтырған азаматы мұны шынайы
сүйетініне көзі әбден жеткен. Өзінсіз оған өмірдің мәні жоғына сенген, шынайылығын
сезген Гүлжан, кеш болса да, таңдауын тапты ...

Зейнолла ӘКІМЖАНОВ,

“Солтүстік Қазақстан”.

Коллажды жасаған
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Талғат ТӘНІБАЕВ.
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