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«Тау ішінде»
Сәкеннің туған інісі Мәжиттің күйеу баласы (үлкен қызы Рымжанның күйеуі)
Қарпық Құсайынов — ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы. Рухани
жағынан жан-жақты білімді, ой өрісі кең, әдебиет пен музыкаға зерделі
эстет жан. Ғалымдар қауымының ортасында беделді, сыйлы азамат. Зипа
бойындағы ізеті, пәк сезімді тазалығы, ішкі мәдениеті жан біткенді жылы
мейірмен баурайды. Осы қасиеті кісілік келбетіне жарасып-ақ тұрады. Бұл
кісімен көп араластым. Қисымы келіп әңгімелесе қалсам, өзі туып-өскен
Жаңаарқа елінің арты-бергі тарихын түптен тартып, тереңнен қозтайды.

Әсіресе, қайын жұрты Сейфуллиндер
әулетінің жұртқа беймәлім жайларын осы
Қарпық ағайдан естігенде кешегі зұлмат
заманның құрбаны болған Сәкеннің
қилы-қилы тағдыры жан тебірентіп,
кітаптарға жазылмаған алуан-алуан сырлар еріксіз бас шайқатып, уһілете шертілетін еді. Әлбетте, Сәкен өмірінің көп
шындығы - бізге әлі де болса ашылмай
жатқан тұңғиык сыр. Мені көбінесе Сәкен
әндерінің хикаясы қызықтыратын-ды.
Сол әндердің ішінде елге Біржан сал,
Ақан сері әндеріндей кең тараған «Тау
ішінде» деп аталатын әні.
Ән Сәкен ақталғаннан кейін алғаш
рет әнші Ләззат Сүйіндікованың орындауында радиодан беріле бастағанда,
ақынды аңсаған елдің ықыласында
шек болмады. Кәусар әннің лебі қазақ
даласын жібек желмен желпіді. Бұл
ән жөнінде неше түрлі аңыз айтылды.
Біреулер Сәкен ақталғаннан кейін бұл ән
жөнінде неше түрлі аңыз-әңгіме тарата
бастады. Біреулер өз қиялымен долбарлап әңгімелер жазды. Сонда Сәкеннің
елі, Жаңаарқа жұрты ондай қауесеттердің
бірде-біріне иланған жоқ.
Әлі есімде, бұл - 1964 жылғы мамыр
айы, Сәкеннің 70 жылдық мерейтойының
қарсаңы еді. Мәжит ақсақалдың үйіне
сонау Жаңаарқадан біраз ағайындары
келді. Солардың ішінде Әзімхан деген
қарияның әңгімесіне жұрт сүттей ұйып
ден қойды. Сол әр қилы әңгімелердің
арасында «Тау ішінде» әні де сөз болды.
Отырған жұрт осы әңгімені қайта-қайта
сұрап, көңілдері босап, уһілеп отырды.
Осы бір сәт мені әр кез елендете берді.
Бұған дейін айтыла бастаған хикаялар көкейіме қонбай қойды. Бір жолы
әдеттегідей Қарпық ағайдың үйінде
қонақта болдым. Рымжан апай жаны
қалмай өбектеп, Қарпыққа «Тау ішінде» әнінің мән-жайын айтқызып, өзі
қосарлана сөйлеп, Жаңаарқада тұратын
әйгілі әнші Игілік Омаров орындап жаздырған бір аудиокасетаны тыңдатты.
Игіліктің жан жүректі тебірентетін лирикалық үні бір ғажайып махаббат жыры
боп қиялымызды көкке өрлетті. Осы
әсерде отырып, Қарпық ағай:
- Блокнотың бар ма? - деді жайлап
қана.
- Бар, - дедім сәл аңырып.
- Мен өзің көрген Әзімхан ақсақалдың «Тау ішінде» әні жөнінде айтқан
хикаясын қаз-қалпында айтып берейін.
Жаз... бұл осы күнге дейін айтылмаған
шын ақиқат сөз, басқа уәждің қажеті жоқ.
Иә, бұл менің сөзім емес, Сәкен ағаның
қияметтік досы, рулас ағайыны, бала кезінен бірге өскен Әзімхан ақсақалдың сөзі.
Бұл сөзді Сәкен ағаның тойы қарсаңында
келген сапарында Мәжит атамның үйінде
емін-еркін отырып айтып еді. Содан бері
бұл әңгімені қызғыштай қорып, жан

біткенге айтқам жоқ. Көңіл түкпірінде
жата берді. Оны өзіңе ғана айтуым - талай әнді тірілтіп, бағын ашып жүрсің.
Көңіл дітімді түсініп отырған шығарсың,
«Тау ішінде» әнін аманат еттім өзіңе. Енді
сол Әзімхан ақсақалды сөйлетіп көрейін:
- Е, Қарпықжан, сені бала кезіңнен
білем ғой, қария сөзді кісілерді көп тыңдадың, сол қасиетіңе тәнтімін... 1919
жылы Сәкен Омбы түрмесінен қашып
шығып, Баянауылда бой тасалап жүріп,
сәуір айында жасырын түрде Жаңаарқаға
келеді. Қасында нағашысы бар. Замана
найзағайы ойнап, құбылып тұрған қатерлі
күндер. Сәкен бірден жұрт көзіне көріне
алмайды. Ебін тауып өзінің отбасымен
жалғасады. Даладағы ескі мазарларға
жасырынып жатады. Сәкеннің келгеніне сенер-сенбесін білмей әбіржіген
ағайын аса сақтықпен жалғасып, оған
киім-кешек, көрпе-төсек, төсеніш әкеп
беріп, көз байланып түн болса, күнделікті
тамағын жеткізіп беріп тұрады. Сәкен
елдегі жағдайды естіп-біліп отырады. Бір
күні Сәкен өзімен байланысып жүрген
жандардан менің үйленетін жағдайымды
естіпті. Ой, шіркін, Сәкен-ай... менің
мына жаңалығыма тебірене қалып:
«Барам! Әзімханға бармағанда кімге
барам!? Тойы бола ма, құдалығы бола
ма, бәріне барам! Тірі жүріп көр ішінде
түнегенім жетер енді! Шығам, мына
жарық дүниеге! Өлсем де елдің інгінде
өлейін. Айтындар Әзімханға, бір жақсы
ат дайындап қойсын!», депті. Мына
сөзді естіп, Сәкеннің дін амандығына
көзіміз жетіп, біресе жылаймыз, біресе
іштей булығып, мәз боламыз өзімізше.
Бірде бойымызды қорқыныш та билейді.
Сәкен қайта ұсталып кете ме деп, зәре
жоқ. Біз сол күндері өзіміздің жаз жайлауымыз Ескенеде отыр едік. Көп созып
неғылайын, Қарпыкжан. Сәкен тойдан екі
күн бұрын қасында екі-үш ауыл адамы
бар, біздің үйге келіп түсе қалды. Өң мен
түс секілді осы сәт... жыласып-сықтасып,
ал көріс... Сол күні біздің үйде үлкен думан болды. Ескенеде шырқалған әндер
алты қырдан асып жатты.
Соның ертеңінде Сәкен қымыз ішіп
отырып:
- Әзімхан, аттың жайын білуші едің
ғой, сәлемім де жеткен шығар, мен бір
жақсы атқа мінейін, - деді.
Сәкеннің осы сөзінің өзіне жүрегім
исініп, үнім дірілдеп:
- Атың дайын, - дедім, көзіме ыстық
жас кілкілдеп.
Енді қара, Қарпықжан, Сәкен ақ боз
аттың үстінде сылаң қағып, Ескене тауына қарай кетіп барады... жалғыз өзі!
Жұпар иісі аңқып, сағым ойнаған
далада сансыз көкек үні сұңқылдап, қырмызы гүлдері құлпырған жер-дүние бауырдай балбырап, аспанда ақша бұлттар
мамырлай қозғалып, хаққа мүлгіген
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табиғаттың исініп, иіп тұрған шағы бұл.
Біз ертеңгі тойға алас-күлес әзірлік үстінде тырбанып жатырмыз. Өзім андасанда жалтақ-жалтақ етіп, мұнартып
тұрған Ескене жаққа қарап қоямын. Есілдертім Сәкен... не керек, бағана таңертең
кеткен Сәкен бесін ауа ақбоз атты сылаң
қақтырып келе қалды. Келді де:
- Қымыз бар ма? - деді, есік алдында
жатқан жалпақ тасқа отыра кетіп. Сырлы
тостағанмен мейірленіп қымыз ішті.
Қымыз ішіп болғаннан кейін маған,
және менің қасымдағы топырлап тұрған
жандарға күлімсірей қарап:
- Қағаз, қалам беріндерші, - деді.
Сөйтті де қоңыр көзі ойға тұнып, бірдеңені тездетіп жаза бастады.
Ертеңінде айлы аспанның астында бұқар кілеміндей былқылдаған көк саздың
үстінде менің үйлену тойым басталды.
Жар-жар, беташар айтылды. Үлкендер
сөйлеп, батасын беріп жатыр. Ду-дудың
арасы әнмен шалқыды. Сәкеннің:
Шалқыған біздің жақтың
көлдері бар,
Ағашты биік таулы жерлері бар.
Өзен, су, көлдер жайлап,
тау қыстайтын,
Меймандос берекелі елдері бар.
Думанды шалқар көлдер-ай,
Еркін дала белдер-ай,
Қаздай қатар мыңғырып,
Тізіліп көшкен елдер ай.
А-ай, Сарыарқа,
Елің алыс,
Қалды шалыс,
Жат жерде талай елмен
болдық таныс,
- дейтін әнін ауыл жастары желпілдете
шырқады.

Сәкен толқып кетті. Жастарға қызыға
қарап, күлімсірегенде, кірпігіне зорға
ілігіп тұрған жалғыз тамшыны көргендей
болдым. Бір кезде дуылдасқан жұрт:
- Сәкен аға, ән... әніңізді сағындық!
Әніңізді! - десіп шулап қоя берді.
Сәкен аң алып тояттаған бүркіттей
жүзі жайраң қағып, қоңыр көзінен ұшқын
атып, үн-түнсіз домбыраға қол созды.
Ой, құдай-ай, соны мына көзім көрді ғой,
Қарпықжан, Сәкеннің мақпалдай жұмсақ
қоңыр үні:
Мен келем тау ішінде түнделетіп,
Аймақты күңірентіп өлеңдетіп.
Астымда ақбоз атым сылаң қағып,
Жалтақтап құлақтарын елеңдетіп,
деп бір ғажап хикаяны бастап бара
ма, өзгені қайдам, өз жүрегім соғады,
соқпайды. Үнім шықпай қалар ма еді,
қайтер еді, сиқырлап буып тастаған мына
бір кәусар әуез лезде құбыла қалып:
Ақбоз ат-менің тұлпарым,
Шалқыган көңіл сұңқарым.
Көкірек кере жұттым мен
Ауаның жазғы жұпарын.
Ахау, сүмбіл шаш, тәтті сөзің,
қара көзің,
Білгейсің келгенімді жалғыз өзің,
- деп жарқылдатты дейсіз, жұрттың делебесін қоздырып.
Сәкеннің салалы саусағы қандай жұмсақ еді, шіркін, перне бойын былқылдата
басып, көзінен таң нұрындай шырай
білініп, пешенесі жазыла түсіп, кербез
керіліп:
Ән салдым есіп майда, жаяулатып,
Ырғалтып, шырқап, толғап,
баяулатып.
Толқындай мың құбылған
әнімді естіп,
Тыңдарсың кірпік қақпай ояу жатып,

- деп сырлы сезімді қоңыр үні тамылжығаны сондай, «Мың бір түннің» махаббат ертегісін айтып отырғандай жанжүректі елжіретіп, дүйім жұртты өзіне
қадалтты да қойды. Арбалып қалдық. Көз
алдымызда әлде Біржан сал, әлде Ақан
сері тұр ма, құдай-ау, деп есім шықты.
Жанымда тұрған біреулердің: «Япырай,
Сәкен ағаның мына сөзін естіген қызда не
арман бар екен?», деген сөздерін құлағым
шалды. Сәкен мақпал түнде толықсыған
алтын айға толғана көз тігіп:
Ұйқыға әнімді естіп берілмессің,
Маужырап төсегіңде керілмессің.
Ақырын үйден шыгып, уәделі
Жеріңе келуге сен ерінбессің,
деген сөзді бар жанын салып, құштар
сезіммен айтқанда екі көзі ымырттай үйіріліп, өзі рахатқа батқандай тамылжыды.
Ән айтылып біткенде Сәкен өзіне
ынтыға қараған жұртқа:
- Бұл әннің жайын білгілерің келсе,
бүгін таңертең мен жүрген соқпақпен
жүріп, Ескененің бір қойнауы Найзакалған сай дейтін жерде жүрегімнің қалай
соққанын қолдарыңмен басып көрсендер,
осы ән жүрегімде тепсіне тулап тұрар еді,
сол бір сәтте - деді.
Жұрт демін ішке тартып, сілтідей тынып, ләм-мим демеді. Сәкен төс қалтасынан бүктелген қағазды алды да, жаңа
әлгінде Арқа әндерін, әсіресе «Бір келіншек» әнін сызылта шырқаған жас жігітке
берді. Сол күннен бастап Сәкеннің «Тау
ішінде» әні қолдан қолға тиді, ауыздан
ауызға тарап, бірте-бірте алыс-алыс жерлерге қанат қағып кете барды...
Міне, Қарпықжан, көзім көріп, бастан
кенгірген бұл сырды мен айтпағанда, кім
айтады? Сәкен екеуіміз бір ауылда өстік
Жаз жайлауымыз Ескене, қыс қыстауымыз Қарашілік. Бала кезіміз, Сәкен Нілдіде орысша оқып жүрді, каникулда оқудан
келеді, алдынан шығып қарсы алатын
мен. Демалысы біткен соң оқуға қайтады,
шығарып салатын мен. Сәкеннің біраз
сырын білем, әрине, бірақ жаңағы «Тау
ішінде» әні кімге арналды? Есінен кетпей қойған сол ғашығы кім? Ол жұмбақ.
Сәкен жүрегіндегі құпия. Жұрт жайына
жүрсін, Сәкенді қайдағы бір беймәлім
қыз біткенге байланыстыра бермесін,
тегі. Сәкен мына заманның қасіретіне
душар болмай дін аман жүрсе, күндердің
күнінде, бәлкім, айтар еді-ау маған, ә, бейопа жалған, ол тілекке жеткізбеді... тағы
да есіңе салам, Қарпықжан. «Тау ішінде»
әні - мен үйленген 1919 жылы мамыр айында дүниеге келген ән! Шыққан жері Ескене тауы, Найзақалған сайы! Сәкеннің
өзі айтқан сөзі бұл!
Қарпық ағай айтқан Әзімхан ақсақалдың осы әңгімесі дәптеріме осылайша
қаз-қалпында түсті...
* * *

Сұлулық әлемінің ғажайып сырын
бар жанымен тебірене жырлаған, жыр
сұңқары Сәкен «Тау ішінде» әніндегі
бар құпияны ана дүниеге өзімен бірге
ала кетіпті...
Ілия ЖАҚАНОВ,

Қазақстан мен Қырғызстанның
еңбек сіңірген қайраткері,
композитор, өнер зерттеушісі

