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Жандос Аманжолұлы

1987 жылы Алматы облысы 
Еңбекшіқазақ ауданы, Тескенсу 

ауылында дүниеге келген.
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Олардың таныстықтары университеттің 
оқу залында кездейсоқ болған еді. Танысқан-
дарына көп уақыт бола қоймаса да, Арман 
Ажарды ұнатып үлгерген еді. Арманның бой-
ында мұндай сезімнің орын алуы да тегін емес, 
Ажардың атты адам түсіп, жаяу адам тоқтап 
қараса да көз тоймас көркі мен, сол көркіне 
ақылы сай даналығы көрген жанды тәнті ет-
пей қоймайтын еді…

Иә, студенттің өмірін театрсыз елесте-
туге әсте болмайды. Сондай күндердің бірін-
де Арман М. Әуезов театрына екі билет алды. 
Бар ойы қойылымға Ажарды шақырып, ақ, 

Махаббат мәңгі 
ертегі
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адал сезімін білдіру. Билетті екі-үш күн бұрын 
алған еді, ол күн де келіп жетті. Сабаққа барар 
жолда Ажарды бүгін кешке театрға шақырмақ 
ниетпен оның номерін тере бастады. 8701…. 
Әңгіме соңында Арман Ажарды сағат алтыда 
театрдың алдында күтетін болып келісті.

Сағат тілі кешкі алтыны көрсеткенде те-
атрдың алдында болам деп уәде еткен Ар-
ман Тимирязев көшесі мен Есентай өзенінің 
қиылысында тұрған болатын. Кешігетін түрі 
бар. Кенет телефон қоңырауы шыр ете қалды. 
Ажар екен. Арманның үстінен біреу мұздай су 
құйып жібергендей болды. Енді ше, күтем деп, 
күттіріп қойса….

Арман театрға жеткенде қойылым 
басталғанына он минут болған еді. Кіребері-
сте Ажарға алған гүлін ұсынып, театр залына 
артқы есіктен кіріп, бос орындарға жайғасты. 
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Көп ұзамай, қойылым да аяқталды. Әкемтеатр-
да алғаш қойылған У. Шекспирдің «Ромео мен 
Джульетта» атты махаббат трагедиясы асқан 
шығармашылық шеберлікпен сахналанды.
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Қойылымнан кейін, әлі ыстығы басыл-
маған қойылымдағы қос ғашықтың өз ма-
хаббаты үшін күресі туралы ой шертіп, Абай 
даңғылының ортасындағы гүлзармен Ажар-
дың үйіне қарай аяңдады. Мәңгілік махаббат-
ты әңгімеге арқау еткен екеу Ажардың үйіне 
келіп жеткендерін де байқамай қалыпты.

Сонымен жүрек қылын шертер сәт те келіп 
қалды. Подъездің алдында Арман Ажардың 
қолын ұстап тұрып, талайдан бері оқталып 
жүрген жан сырын ақтарып, ақ сезімін жет-
кізді. Ажар да жүрегінің түбінде Арманға деген 
шынайы сезімінің бар екендігін сезгенімен 
қазақ қызына тән ұстамдылық танытып, үн-
сіз ғана басын изеп, келіскендей болды. Ажар-
дың Арманның сезіміне осылай жауап беруі өз 
сезімін білдірудің қызға тән  жалғыз ғана ілти-
патты жолы болатын.
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Осылайша, қос ғашықтың махаббат хи-
каясы басталып, екеуі қол ұстасып, өздерін 
табыстырған театр маңында ұзақ қыдыруды 
шығарды. Осы жерде тұрып, екеуі махаббатқа 
адал болып, өле-өлгенше бірге болуға және 
Джульеттаны іздеп келіп серенада айтқан 
Веронадағы үйді өз көздерімен көруге серт 
берді. Осылайша, Ромео мен Джульетта өздері 
бірге бола алмаса да, махаббаттың ұлы сезім 
және ұлы күш екенін тағы бір жұпқа дәлелдеп 
берді….
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Алматы қаласындағы IITU 
университетінің цифрлі 

журналистика факультетінің 
1 курс студенті. 

«Алша», «Дала пафосы» ең-
бектерінің авторы.

Мерей Дінмұхаммедұлы
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Жыл бұрын ғана ең лас, ең сасық ойлы, ең 
теңдессіз нақұрысты өз тұла бойынан сезін-
ген Майдан, сол шақтан алдын ғана ғаламат 
дүниеде құлшылық атаулының нәріне қа-
ныққан бәдуеиндей шөл дала шелінен пәк, 
тұмадай мөлдір-тұнық ойлы, ахилық ортада 
ширк аталынса да қазақы байыппен « Аллаға 
деген иманы тұмарындай…»,-  дәл осылайша 
асыра сілтеушілікті танып білмеген момақан, 
көңілі мұрынын кекірейітпеген жас сәбидей 
болған-ды. Иә, ол – Майдан. Неге Майдан? Өй-
ткені оның ғұмыры ғашықтық ғазалаты, қоғам 
мен өз жақындары ортасындағы  антипатия, 
тұла бойындағы амбицияны жеңілмеудің қай-
таланбас тетігі еткен өзін асыра сүйгіштік 

Майдан Ескене
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секілді барлық сүрініс-құлау мен сәтсіздік-
тің, рухани шегінде толымсыз жеңістің уы-
тын, өлең-шумақтарының оқуға тұрығысыз 
әлсіздігін, ой-санасының парқымен, 17 жыл-
дық ғұмырындағы небір ессіздікті жасағысы 
келсе де батылы бармаған күш жігерінің ша-
ма-шарқымен дәл сол сәтті не депрессия, не 
периодты құлдырауға теңей алмаған жан күй-
зелісінің тереңдігінде, өз майданында  өзіне 
жеңіс сыйлай алмайтын күйге жетті.

Майданның ойынша бәлкім оны жын 
ұрды, әлде сайтан алды. Әйтеуір өзінен басқа 
бар заты адам тіршілік күнәһарлар теңізінің 
не тамшысы, не қасиетсіздік шыңының құн-
дақтары. Ол үшін пенде құрғырдың бәрі қа-
рыздар сынды бәріне танауын шүдірейтіп мін 
таба қоятын күйге жетті. Оның пайымдауын-
ша Напалеон Бородино түбінде балық аулап 
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отырған есерсоқ, ақыл-есі 
толымсыз, тығыршықтай 
денелі. Наполеон қар-
мағын нарка қапқандай 
ышқыра тұрып онымен 
бір бокалды сіміріуге жал-
тақтаушы еді. Майдан 
есімі оның нақсүйері емес, 
оның тағдыры сүйеніш 
таяғы. Бозбала бәлсіну-
ді білмейтін, талапшыл-
дыққа, ашығын айтқанда 
өрескелдігіне иланған. Адасушы! «Адасушы!» 
нақ солай атаған еді сәл кешеуілдеген тағды-
рда өз өзіне қолы жеткен – Майдан. Кез-кез-
гелген кәсіптің, әлемде бар мамандықтың, 
секунд санап толыққан саланың  барлығы-
ның кілті тек өзінде санады. Талант, дарын-
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дылық, өзінің біртуарлығына қараңғыдан 
алып сенім, оның бар игергені осы. Тіпті уто-
пиясын да елестетуге тырыспады. Сәттердің 
бәрі сұрықсыздықпен ұласса, ең сұлу арумен 
үйлесе ме? Майданды майдан шырғалаңынан 
шығарған дәл осы сұрақ екені нақ. Мінсіздік-
ті  әйелзатымен ұшастыру арқылы міншіл ге-
нерал райынан қайтқан тәрізді… Жоқ! Бәлкім 
қыз біткеннің балқыған тәнімен таң шырай-
ын мағыналы етіп, кешқұрымда қылаңдаған 
ұшқынды сезінген болар дерсіз… Бірақ оны 
таңырқатқан сезім. Оның бойынан бір тапқа-
ны да сезім. Сайыс алаңында сілкініс сарынын 
семіткен де, кездесу кешінде қайратын құм, 
бар талабын тұл еткен де сезімталдығы. Соны-
сына сыңар еткен Тәңірдің берген жүрегі.

Қарақұрдымды кезіп, өбексіп өткен өмірін 
өлеңсіз сүзіп шығып өрімін ағытқан Майдан, 
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майданын өз тарихнамесінде қауыртқа айнал-
дырып ауылына жол тартты. Ол қабілеті жет-
се де қылығына жығылмаған оқуын, көсегелі, 
«Көктебелі» қаланы артқа тастады, бірақ мәң-
гілікке деуге ендігі парқына жетпегенін сезген 
парасаты жетпеді…

27.12.2020 жыл
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Сұлтанғалиева Айгерім 

1997 жылы Батыс 
Қазақстан облысы, 

Жаңақала ауданында 
дүниеге келген. Абай атын-

дағы ҚазҰПУ-дың түлегі.
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«Маған тұрмысқа шықшы» – деді де, Асан 
қолындағы сақинаны құлпытастың үстіне  
қойды.

***

-Қайдасыз?
-Базарда. Балам қалай?
-Беті бері қарамай қойды.
-Тәте, жайнамаздар қанша тұрады?

Ештен кеш жақсы
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Ерсайын Нұршат Бейсеналықызы. 

1996 жылы 9 қарашада Жамбыл облысы, 
Т.Рысқұлов ауданы, Қызылшаруа ауылында 

дүниеге келген. Тараз инновациялық-гумани-
тарлық университетінің түлегі.
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Кеш. Күнделікті өтетін орталық мешіт 
маңына жақындағанда әдеттегіше тиынымды 
дайындай бастадым.

Аяғын ескі қалың қоңыр көрпешемен 
ораған жігіт ағасының жанына жақындап келіп 
тиынымды тастадым. Ол да менің өзін көрген 
сайын құр өтпейтінімді білетін сияқты. Ая-
нышты көздерімен алыстан қарсы алады. Мен 
де кішкене балаға кәмпит беріп қуантатындай 
оған үйреніп қалыппын.

Үйге жете бере есіме түсті. Жұмыста қу-
аттағышым қалып қойған екен. Кеш қоюлана 
бастапты. Келген жолыммен кері қайтып ке-
лемін.

Мешіт маңы. Манағы жігіт ағасына көзім 

Қайыршы
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түсті. Жан-жағына алақтап қараған күйі ар-
басынан тұрып, ескі қоңыр көрпесін арбаға 
салып жолдың арғы бетіне сүйрете өтіп бара 
жатты. Жүрісі шапшаң екен. Жеңіл бір күрсін-
дім. Енді тиыным жоқ кезде «Арбаға таңылған 
ағаның» қасынан қысылмай өтетін болдым 
ғой деп ойладым.



Келін

Көп болған. Ұлының хабарсыз кеткеніне. 
Жалғыз ана үшін төрт жыл тым көп уақыт.

Таң. Сенбі. Әминә үшін бүгін қуанышты 
күн. Жай сенбі болғаны үшін емес, кеше ұлы 

К
е
л
і
н
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Келін

хабарласып келетінін айтқан. Жалғыз емес. 
Айтысына қарағанда келінді, тіпті немерелі 
болып үлгеріпті. Содан бері бақытты сияқты. 
Содан бері көңілі күпті сияқты. Әйтеуір біртүр-
лі.

Күте-күте қалғып кеткен екен. Көлік дауы-
сынан лезде оянды. «Келді, келді!», – деді қуа-
ныштан сүріне-қабына тұрып жатып.

Расымен келген екен. Күткендері. Ал-
дымен көліктен көптен көрмеген ұлы түсті. 
Бағанадан бері күткені ұлы емес, басқа біре-
удей ұлын құшақтап тұрып та, көлікке қа-
рағыштай береді. Соны сезген ұлы көліктен 
топ-томпақ ұл баланы қолына ұстата салды. 
Басы айналып кеткендей болды. Қуаныштан. 
Есін жияп қараса қарсы алдында өзінен бірер 
жас кіші әйел жымиып қарап тұр екен. «Құдай-
ғи да келген екен ғой» деп ойлап үлгергені сол, 
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Келін

кексе әйел  жымиған күйі бұған сәл иіліп сәлем 
салған болды. Басы айналып кетті…
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Жалғыз болма өмірде

Раймбаева Мира Серікқызы 

1986 жылы 9 мамырда Ақтөбе қаласы,  
Қарабұтақ селосынды дүниеге келген.

3 баланың анасы. 
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Жалғыз болма 
өмірде

Мен 10-шы сынып оқушысы едім, үйдегілердің 
бәрі қалаға кетті. Әкем жұмыс іздеп,  апаларым тұрмы-
ста,  ортаншылары студент. Анам ауырып қалаға дәрі-
герге қаралуға кетті, өзімен бірге інім мен сіңлімді де 
кішкентай болғасын ала кетті. Мен ауылдағы үлкен от 
жағатын үйде қысты күні, өзім бір аптаны өткіздім… 
Ол кезде хабарласып отыруға кәзіргідей ұялы телефон 
жоқ. Түнде таңнын тез атуын тілеп көп нәрсені ойлап 
ұйықтап қалатынмын.

Таң атысымен қорадағы малдарға шөп беріп, 
сиыр сауып,  бұзауын босатып  жіберіп, сабаққа қаты-
сып келетінмін. Түсте мектептен келе-сала қорадағы 
сиыр,  қойларға жем суын беріп,  келесі көшедегі ко-
лонкадан ішетін бір бөшке суымды әкеліп аламында,  
пештің түбіне келіп сабағымды оқимын. Сол уақытты 
бұл өмірде адамдардың жалғыз болмауын Алладан 
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көп сұрайтын едім…
Үйдегілерді қатты сағындым, жексенбі күні еді. 

Түсте үйге отын алып келе жатып қағбаның ашылға-
нын естідім, қолымдағы ағашты лақтыра сала жүгіріп 
барып інімді, сіңлімді артынан күлімсіреген ата-а-
намды көріп құшақтап мәре-сәре болдық. Үйге кіріп 
анам шәй әзірлеп, әкем отын жағып бәріміз ақ дастар-
ханда көңілді шәй іштік.

Шаңырақтың берекесі де, мерекесі де туғанда-
рыңнын бір ұяда болуы екен. Нағыз бақыт осы екенғой 
деп сауығып келген анамның алақанына еркелеп ұй-
ықтап қалдым.
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Құлынтай Монай
1991 жылдың 16-шы қаңтарында дүниеге 

келген. Қарағанды облысы, Нұра ауданы. Гу-
манитарлық ғылымдар магистрі. Ұсынылған 

біртартпа әңгімелер өмірден алынған.
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Қысқа ғұмыр…

Сіз мешітке барыңыз, Аллаға сыйыныңыз, 
Алла бәрін береді…  дегені сол еді ол бақи-
лыққа атынап кетті.

Жұбату

Он жылдан астам 
ұлды күтіп жүріп, 
соңында бесін-
ші қызы дүниеге 
келгенде, Аллаға 
шүкір етіп, жұ-
маққа бараты-
нын еске алып, 
ол өзін жұбатты.
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Жалғыздық…

Жалғыздықтың үнін Құдай қана еститіні анық. 
Жалғыздық Аллаға қана жарасатыны белгілі. 
Бірақ өкініштісі сол ол Жалғыздықты суицид 
деп түсінді…
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Дәлелсіз ақиқат

Дәрігер кеше ағамды әкелгенбіз, пневмания 
диагнозы. Денсаулығы қалай болды? Дәрі-
гер қолына бір парақ қағазды ұстатты да, осы 
дәрілерді әкеліңіз деді…

Прадокс…

Ол Алладан ұрпақ сүюді қатты әрі ұзақ сұрады. 
Кейін әжетханадан сәби тауып алды.

Сұлулықтың соры?

Сұлу қыз сізді құттықтаймыз! Тест көрсеткіші 
бойынша аяғыңыз ауыр. Түрінен қуаныш пен 
қайғы бірден көрінді. Үнсіздік. Тоғыз айдаң 
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соң қоңырау шалып «Ана мен бала» қолдау ор-
талығына такси шақырды…

Вахта

Түн. Поезд. Ұзақ вахтадан үйіне келе жатыр. 
Кеуде де жүрегі, қалтасында бір бума ақшасы 
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бар. Жаңа үйленген әйеліне қатты асықты.

Үйге кіре ұйықтайтын бөлмеге бет бұрды, екі 
адамның дауысы естілді.  Кейін «Адам қо-
лынан қаза тапты» деген қорытынды жасалды.

Бақытсыздық

Әкесі жас қызды, Анасы бай жігітті тапты. 
Оларда бәрі дұрыс. Бірақ бала бақытсыз болып 
қалды…
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Сафина Ақтай 

1996 жылы Қарағанды  
облысында дүниеге келген. 

Л.Н.Гумилев атындағы  
Еуразия ұлттық универси-

тетінің журналистика  
факультетінің түлегі.
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Кемпір бүгін ерте оянды. Кәріліктен бе, кім 
білсін, әйтеуір ұйқы жоқ. Түні бойы дөңбек-
шіп, таң қылаң бергенде ғана көз ілген. Әдетте 
ерте жатады. Ұйықтамаса, әлденелерді ойлап 
кететінін біледі, сондықтан төсекке жантай-
са болды, көзін тарс жұмып, жиірек дем ала 
бастайды. Соңғы уақытта өзін ұйықтап жатқа-
нына сендіретін амал тапты. Ол – қорылдау. 
Жастыққа бас қойысымен өтірік қорылға баса-
ды. Осылайша, қалай ұйықтап кеткенін сезбей 
де қалатын. Бірақ соңғы екі күнде бұл әдісінен 
түк шықпай жүр.

Алюмин кастрөлдегі сүт әне-міне дегенше 
шарасынан асып төгілгелі тұр. Көбіктеніп, ән-
тек көтеріліп келеді. Аяғына тобығынан асыра 

Кемпір
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тоқыма шұлық киіп, белін қоңырқай шәлімен 
орап, шетін түйіншек қып түйе салған кем-
пір бір аяғын сылти басып барып, газ тетігін 
енжар бұрады. Тоңазытқыштан ірімшік, ва-
реньенің қалдығымен апталап тұрып қалған 
кесені алып шығып, оған сарымсақ қосылған 
картоп езіндісін құйды. Өзі қолдан жент жасап, 
қырыққабат, арасында ішек-қарыннан пирож-
ки пісіретін. Тоңазытқыштан көрсе де, олар-
дан дәм татқысы келмеді. Бұлар айлап тұрып 
қалатын. Үйдегі артық жиһаздың бәрін өт-
кен жазда қонақ бөлмесіне үйіп тастап, есігін 
бекітіп қойған. Үйдің іші көңілсіз, бояуы өше 
бастаған терезенің алдында өлген шыбындар 
сұлап жатыр. Әбден шіріген картоптың күлім-
сі исін кемпір сезген жоқ. Оның көзіне жәшік-
тің ішінен қараң-құраң еткен әлдене көрінді. 
Сұп-сұр кішкентай тышқан жәшіктің ішінде 
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тыпырлайды. Кемпір ебедейсіз саусақтарымен 
тышқанның құйрығынан ұстады да, жәшік-
тің ішінде мыжғыланып қалған целлофанға 
салып, аяғымен басып, езді. Жылымық көз-
дерін еденге қадаған күйі өлген тышқаны бар 
целлофанды ұмсынып алды да есіктен далаға 
лақтыра салды. Бұрыштағы трюмоның бетіне 
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жапқан сарыала шақпақ одиалдың ұшы жер-
ге төгіліп, далдиып кетіпті. Ескі шкафтың есігі 
қақырап тұр. Кемпір енді төсегіне жантайды. 
Жым-жырт тыныштықты ештеңе де бұзған 
жоқ. Көрпесін иығына тарта жамылған қалпы 
терең ұйқыға батқысы келді.

Кемпір тағы ерте оянды.
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Айдана Балқымбаева

1994 жылы ШҚО Үшқарада дүниеге келген.  
SDU университетінің түлегі. 
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Сені көрмегелі көп болды.  Көшедегі 
адамдардың жүзінен, кездескеннің көзінен, 
сөйлескеннің сөзінен сені іздейтін болдым, 
Ождан. Жақында сенің маған, адамдарға қан-
шалықты керек екеніңді түсіндім…

Жағдай поезда болды. Әдеттегідей, алыс 
жол алдында қалаға қимастықпен тағы бір қа-
радым. Қаланың күйбеңіне ұйыған назарым-
ды баланың саңқ еткен даусы өзіне бұрды.

– Сіздің атыңыз кім? – Өзі менің төсегіме 
отырып алыпты.

– Менің атым – Азамат. Сіздің атыңыз кім 
деймін?

– Айдана.

Ожданға хат
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– Ал сіздің? – бала арғы жағында отырған 
жігітке қарады.

– Еркін. Танысқаныма қуаныштымын. Үй-
леріңізге қайтып бара жатырсыздар ма? Ал 
мен әскерден келемін, – деді жігіт. Ешкім сұра-
маса да әңгімесін бастап кетті.

«Бір жыл әскерде болдым. Маңғыстауда. 
Шекарада. Ол жақтың күні ыстық болады екен. 
Шөл дала. Іздесең де бір тамшы таза су таппай-
сың. Шекара түбіне тастап командирлер апта-
лап жоғалып кетеді. Қолдағы суды барынша 
үнемдейміз. Барының өзі жылып кетеді. Ка-
маздың көлеңкесіне қоямыз. Оның да пайда-
сы шамалы. Бір апта болғанда қолымыздағы су 
қоры да таусылады. Амалсыздан бақа жүрген 
лай суды тұндырып ішеміз.»

Ішімнен ел іргесін күзетуде мұнша қиын-
дық көрген жігітке сүйсініп отырмын. Жігіт 
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әңгімесін әрі жалғады.
«Бірақ соңғы екі аптам жақсы өтті. Қа-

зақстанға шет елдерден келетін поездардағы 
адамдардың құжаттарын тексеретін болдық. 
Міне, нағыз өмір. Тексеріс басында біз жүреміз, 
соңымыздан командиріміз еріп отырады. 
Мен ең алдына өтіп кетемін. Сөйтіп, коман-
дир келгенше құжаттары жоқтар ақша, теле-
фон, құнды заттарын беріп құтылады. Күніне 
ең аз дегенде он мың жинайсың. Жақсы бол-
ды. Керек-жарағымды түгендедім. Жігіттерге 
естелік альбом жасатып алдым, салтанатты 
әскери киім алдым. Көрсетіп анамды қуантай-
ын. Тағы қалған ақшаға Алматыға келіп қыды-
рдым, киім алдым…»

Жігітсымақтың одан кейінгі әңгімесін 
естімедім.  Бойымды жиіркеніш билеп кетті. 
Неткен азғындық!
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Елін, анасының үмітін, аталарының ама-
натын сатқан жетесіз жігіт әлдеқашан ұйықтап 
кетсе де, желкемде қақсап тұрғандай болды.

Ождан! Сол кезде сен жетіспедің… Сені 
сағындым… Еркіннің де көздерінен сені ізде-
гем… Таппадым… Сені қалай қайтарсақ бола-
ды, Ождан? Әйтпесе өзегін ойлап, қарнын си-
паған жұрттан баз кешкендеймін…


