
Қолымда көпшілікке танымал қаламгер 
ағамыз Рымқұл Сүлейменовтің «Жан 
шуағы» атты кітабы. Сыртында автордың 
тірі күніндегідей күлімдеген бейнесі ба-
сылған. Әдеттегісіндей біреуге қалжындап 
отырған сәтінде түсіріліп алынған сияқты. 

Осындай жарқын жүзді, жайдары аға-
мыздың журналистика мен жазушылықты 
қатар ұстағаны әмбеге аян. Мына қалың-
дығы екі еліге жуық (450 беттік), Алматы-
ның «Айдана» баспасынан биыл шыққан 
кітап соның айғағы. 

Орыс жазушыларының көпшілігі «Го-
гольдің шинелінен шықтық» десе, Алматы-
ның көптеген қаламгерлері «Шерханның 
шекпенінен шықтық» дегенді айтып жүр. 
Ал осы «Орталық Қазақстанда» істейтін 
ізбасарлары «Біз Рекеңнің ақ көйлегінен 
шықтық» деп мақтан етеміз. Сондай-ақ, 
көйлек ағамыздың кітабы қолыма тиісімен 
бір демде оқып тастадым. Кітап «Повес-
тер», «Әңгімелер», «Очерктер», «Көкейде 
жүрген ойлар», «Жазушы туралы пікірлер», 
«Естеліктер» атты алты бөлімнен тұрады. 

Кітаптың басты жүгін көтеріп тұрған 
«От ортасында» атты деректі хикая. Мұнда 
бас кейіпкер Кәмелдің басынан өткен 
оқиға төңірегінде әңгіме болады. Кәмел — 
біз өзіміз жақсы білетін жазушы Кәмел 
Жүністегі. Сол сияқты Зейнолла мен Ер-
ғалы да сол Шет өңірінің белді азаматтары. 
Ал Ырымбай болса, Рекеңнің өзі екен-
дігінде дау жоқ. 

Оқиға пештің алдына аласа орындықты 
қойып алған, лаулаған оттан көз алмай 
қарап отырған Ырымбайдың әр саққа 
жүгірткен ойынан басталады. Ол тегін 
отырыс емес. Кәмелді алып кеткен, 
Зейнолланы да қамап қойған КГБ енді 
өзіне келе ме деп қауіптенеді. Ол қаупі тегін 
емес. Өйткені, мұның жазғандары да бір 
қоржын. Үрей үстінде ол сол жазғандарын, 
Кәмел әкеліп берген үнпарақтарды пештің 
көмейіне лақтырады. Бұдан соң «Азамат 
соғысының тарихы» кетті. Ақыр соңында 
Сталиннің ұлт мәселелері жөнінде 
жазылған томдары лаулаған оттың орта-
сына түсті. 

«Ырымбай келіншегіне қолын созды. 
Әйелі ұсынған бір пәшке үнпарақтың 

бетіне көз жүгіртті де, оның қашан жазыл-
ғанын есіне түсірді. Иә, осындай қаншама 
үнпарақ өзінің қолынан өтті, қаншасын өзі 
жазып, сонау таудағы машинкаға басты-
рып, қазақ елінің түкпір-түкпіріндегі қала-
ларға таратуға көмектесті. Ырымбай үнпа-
рақты пәшкесімен отқа тастай салуға 
қимай, біртіндеп лаулаған жалынның тіліне 
ұсына берді. 

Не жазылмап еді, бұл үнпарақтарда. Со-
ры қайнаған елінің көз жасы да, жанайқайы 
да осы қағаз бетіне түсіріліп еді-ау. Қазақ 

бола тұра өз тілінде сөйлей алмай, орыстың 
шатты-бұттысына салған талайды көзі көр-
ді. Картобын жинай алмаған Тайақаң Қай-
рақты кенішінің директорынан «Кәртошке 
там ли, машина нам ли» деп көмек сұраға-
ны, сол сорлағандықтың белгісі емес пе. 
«Қызылтеңдіктің» Шөкенінің! 

— Өлсем мыналар енді жаназамды 

әлі электр тоғы жоқ. Мына тұрған елу 
шақырымдық Қайрақгыға қыста трактор-
мен екі күн жүріп әзер жетсең, жазда маши-
на атаулы балшыққа батып жатқаны. Ауыл-
дың күні тағы белгілі, жұрт әлі тойынып 
тамақ ішкен жоқ. Малшылардың көрген 
күнін итке берсін» дейді ол. 

Осылайша өрбіген ой қазақтың бола-
шағы туралы терең толғамдарға әкеледі. 
Ырымбай онымен дауласпайды, бірақ кө-
кейінде айтуға болмайтын, сыртқа шыға-

моллаға шығартпас. Ең болмаса тақтайға 
шегелемей, ақыретке орап қойыңдар,— 
дегенін өзі естіді. 

Соры қайнап, сортаңы шығып жатқан 
дала анау. Ысқырған жел топырағынан 
жазда боран соқтырып, жайқалған ша-
бындықтың орнына итемген ғана өсетін 
халге жеткен. Аузынан арағы мен иоп... 
дегені кетпейтін анау жүнді ауыз орысқа 
бәрібір. Бүгін елді де, жерді де бүлдіреді де, 
жел қуған қаңбақтай ұзын ақша ұсынған 
тағы бір жаққа мәтушкесін жетелеп жүре 
береді...» 

Міне, осы шағын үзіндінің өзі-ақ 

оқиғаның қалай дамитынын андатса керек. 
Майын тамыза ширықтыра отырып 

тамаша теңеулермен, сөздің маржанын тере 
отырып оқиғаны ширықтыра береді. Ба-
сында айтқанымыздай оқиға Кәмелдің 
төңірегінде өрбиді. Бәрінің басын қосып, 
ақыл беретін, бәріне Еңлік-Кебек жайлы 
айтып беретін, Шортанбай жырау туралы 
сөз қозғайтын бала Кәмел. Әсіресе, оның 
Әмірқан деген ел туралы, олардың қырып 
салар бомба жасап алғандығын да айтып 
беретін сол. Сол Кәмелдің өсе келе әңгіме-
сінің өзегі басқа арнаға бұрыла бастайды. 
Енді оның айтатыны Коммунизм елесі 
туралы. Бүкіл ел оған сеніп болғанда жал-
ғыз сол ғана сенбейді. 

«Оу, ненің коммунизмі.Басқаны қай-
дам, қазақы аудандардың колхоздарында 

рылмайтын талай кесек-кесек мәселе жа-
тыр. Аудандағы райкомның өзінде талай 
азаматтың орысшасы бірсыдырғы болғаны-
мен жазбаша жүйрік болмағаны үшін жұ-
мыстан қуылған. Сонда бұл коммунизм қа-
зақ үшін болмағаны ғой... Тіпті Коммунизм 
кеп қалды деп дауылдасып, арақ ішіп 
жүрген бір туысы жалғыз сиырына қарамай, 
арам өлтіреді. 

Осылай пеш алдында отқа қарап ойла-
нып отырған Ырымбайдың көз алдынан 
талай оқиға киноның лентасындай зырыл-
дап өтіп жатады. Өзінің өткеніне көз жүгір-
теді. Әкеден ерте қалыпты. Шешесі де мұ-
ның жас кезінде көз жұмып, бір шаңырақ-
тан қалған жалғыз тұяқ нағашысының қо-
лында өседі. 

Осының бәрі жол-жөнекей айтылып, 
мағлұмат беріліп отырғанымен оқиға әрі 
қарай дами береді. Хикаяны оқыған сайын 
оның мәніне терең бойлай бересің. Оқи-
ғаның өзі де оқырманды әрі қарай тарта бе-
реді. Шығарма кейіпкерлерімен бірге тол-
ғанып, бірге күйзеліске түсесің. Олардың 
әрекеттеріне, сол кеңестік тоталитарлық 

заманда қазақтың жерін тарылтып, тың 
көтеруге, ұлттық мәдениет пен салт-
дәстүрдің жойылып бара жатқандығына, 
тіліміздің жойылып бара жатқандығына, 
қоғамдық құрылысқа қарсы жасап жатқан 
қылықтарына бір жағы риза боласың, екін-
ші жағынан одан ештеңе шықпайтынын 



біліп отырасың. Сонда да Кәмелдің әрбір 
әрекеті, оның қолға түсіп қалмас үшін 
жасап жүрген неше түрлі айла-шарғысы 
өзіңді тәнті қылады. Сөйтіп жүріп өздерінің 
істерінің адалдығына сенеді. Оған қоса 
қайткен күнде бір қауіп боларын, оның 
бірер айда ма, әлде бірер жылға созыла ма, 
әйтеуір бір болатынын да біледі. Біле тұра 
алған беттен қайтпайды. Сондай кездің 
бірінде Кәмел Ырымбайға: «Не көрсем де 
өзім көрейін. Мен әлі үйленгемін жоқ, 

Бұдан соңғы «Қарт және қасқыр» 
хикаятында да сол көркем тілдің куатынан 
нәр аласыз. Сонау ашаршылық жылда-
рындағы оқиға көз алдыңызға келеді. Бүкіл 
ауылды бір өзі асырап, аштықтан алып 
қалған Адамбек қарттың көрген қиындық-
тары мен басынан өткендері. Аштан 
өлгендерді көмген қабірді қасқырлар ашып, 
мәйіттерді әр жер-әр жерге сүйреп тастап-
ты. Адамбек шал соның ортасында тұр. Сол 
сәттегі оның ойы мен тұрысы, басынан 

жүгіміз жеңіл. Сенің бала-шағаң бар, әрі бір 
үйден қалған жалғыз тұяқсың» дегенді 

айтады. 
Ақыры үнпарақ таратудың неше түрлі 

айласын ойлап тапқанымен, «Тағылының 
ар жағында Америкамен сөйлесіп жатқан» 
Кәмел қолға түседі. Одан соң Зейнолла 
ұсталады. Екеуі де талай жылды арқалап 
кете барады. Содан оралған соң Ырымбай 
Кәмелді іздеп барған сапарында өзімен 
бірге ала кетпегеніне реніш білдіреді.Сонда 
Кәмел: «Сенбедің дегің келе ме? Әй, отыз 
екінің аштығынан, отыз жетінің қырғыны-
нан, орыс-немістің соғысынан бір тұқым-
нан қалған жалғызсың. Мен сені ала кетіп, 
бір тұқымды құртуым керек пе еді? Мен 
Жүністің бес баласының бірімін. Лагерьде 
өлсем де, қалған төртеуінен ұрпақ өрбиді. 
Барар жолым, түскен, таңдаған соқпағым 
қатер мен ажал жолы екенін біле тұра бас 
тіккем соған. Сені әдейі қалдырдым», — 
дегенді айтады. Бұдан әрі оның тек жалғыз 
өзі қалмағанын біледі. Барлығын Зейнолла 
екеуі өздері мойындарына ала берген екен. 

Енді ұлтжанды, елім деп еңіреген 
жастардың басынан өткеннің барлығын 
баяндап беруді мақсат етіп отырғанымыз 
жоқ. Айтарымыз — сол оқиғаны қолмен 
қойғандай етіп, оқырманның жүрегіне 
жеткізе білген қаламгердің шеберлігі, оның 
қаламының куаттылығы, тілінің көркемдігі 
жайында. 

кешіп тұрған халін суреттеген жерлер өте 
тартымды. Сай сүйегің сырқырап, өне 
бойың мұздайды, арқаңнан мыңдаған 
құмырсқа жүгіріп өткендей болады. 

Кітаптағы «Сірге мөлдіретер», «Атажо-
лы», «Баба тымағы», «Қымыз мұрындық», 
«Тобық шарты», «Адыра қалған алтыба-
қан», «Кұлып салмаған соңғы қазақ» сияқ-
ты әңгімелері этнографиялық туындылар 
деп айтуға әбден болады. Қазақтың салт-
санасы мен әдет-ғұрпынан берер 
мағлұматы зор шығармалар. Ал «Сұңғыла», 
«Түс ауғанда», «Жылқышынын демалысы», 
«Ащы мен тәтті», «Жабылған есік», 
«Қарлығашты атқан кім?» және басқа 
әңгімелерінің тәрбиелік мәні өте зор, айтар 
ойы анық. Осы және басқа да әңгімелердің 
кейіпкерлері автордың өзі жақсы білетін 
Адамбек (Адаш), пошташы шал, Талғат, 
Шолақсай және басқалары. Қай әңгімені 
оқысаң да осы кісілердің бірінің атына 
кезігесің. Сонда ол үлкен бір панорамалық 

оқиғалы шығарма болып шығар еді. Әттең 
сол әңгімелердің оқиғаның өрісіне қарай 
рет-ретімен орналастырылмағаны ғана 
өкінішті. 

Бұған қоса Рекеңнің шағын ғана 
мөлдіретіп жазған «Мөлтек әңгімелері» мен 
«Түйсік түйіндерінің» өзі бір төбе. 

Көп жыл журналист болған қарымды 
қаламгердің кенші, Социалистік Еңбек Ері 
Есенжол Зәлиевке арналған «Азамат» және 

құрылысшы, Қазақстан Магниткасын 
салуға қатысқан Үкен Тұрмағамбетов ту-
ралы «Үкен көшесі», совхоз партия ұйымы-
ның жетекшісі Рахат Әбдірахманов туралы 
«Жүрек кілті» атты көркем очерктері де өте 
тартымды оқылады. Очеркті қалай жазуды 
үйрену үшін жас қаламгерлердің осы 
шығармаларды оқып, осыдан тәлім алғаны 
абзал. 

«Көкейде жүрген ойлар» тарауында 
күнделікті өмірде кездесетін келеңсіз 
жайлар туралы жеріне жеткізе, өңменіңнен 
өткізе айтылған, өткір мәселе көтерілген 
шығармалары топтастырылыпты. 

«Жазушы туралы пікірлер» тарауынан 
оқырман Рекеңнің замандастары Кәмел 
Жүністегінің, Ақселеу Сейдімбектің, Аман-
тай Сағындықовтың, Қанат Жойқынбеков-
тің, Қасым Орынбетовтің, қаламдас інілері 
Шайхан Жандаевтің, Дәулетбек Мақаш-
тың, Аман Жанғожиннің, Дүйсенбек 
Ысқақтың, Оралбек Жүнісовтің, Балтабек 
Әбеуов пен Мұратхан Қаниевтің, Ержан 
Имаштың әр жылдары әр түрлі мерейтой-
ларға арнап жазған мақалаларымен ұшы-
расады. Бұдан кейін «Естеліктер» тарауын-
да профессорлар Мәуен Хамзиннің, жа-
қында ғана дүниеден өткен Төлеуғазы 
Әбжановтың, Зекен Смағұловтың, жур-
налист Марал Хасеннің, ҚР халыққа білім 
беру ісінің үздігі Нәбитүсіп Бәкірұлының, 
запастағы полковник Тұрар Жұмабеков пен 
балдызы Тұрсын Ордабаевтың естеліктері 
беріліпті. Өте жақсы жазылған. Осыларды 
оқып отырып Рымқұл ағаның қандай жан 
болғандығын анық аңғаруға болады. Тым 
тереңге бармай-ақ осы жазылғандардың 
тақырыптарына көңіл аударсақ та жет-
кілікті. Олар — «Жазушының шыңы», 
«Жаксылық үшін жаратылған жан», «Жаны 
жомарт жайсаң жан», «Еңбек адамының 
сырлас досы», «Жүрекке жеткізіп айтары 
бар», «Өмір өрнектері», «Журналистердің 
ағасы», «Өнеріне өмірді арқау еткен», 
«Қазақ журналистикасының сындарлы 
сардары», «Ары таза азамат еді» және 
басқалары. Осылардың өзі-ақ айтып тұр 
ғой. 

Кітап туралы да, Рымқұл ағамыз туралы 
да айта беруге болар еді, бірақ осымен тоқ-
тағанды жөн көрдім. Қорыта келе айта-
рымыз — «Жан шуағы» атты кітап әркімнің 
көңіліндегіні дөп басатын, жанынды шуақ-
қа бөлейтін тамаша дүние болып шыққан. 
Бұл кітапқа топтастырылған шығармалары 
жаңа бір шыңға шығарып тұр. Оны түсіну 
үшін кітапты басынан аяғына дейін окып 
шығу қажет. Ондағы фотосуреттер де сә-
тімен беріліпті. Тек бір «әттегенайы» кі-
тапта қате деген өріп жүр. Оған қоса сурет-
тің астындағы жазулар да шатастырылған. 
Кісілердің аты-жөндері дұрыс жазылмаған. 
Егер кітап алдағы уақытта қайтадан 
басылатын болса, осы жайлары ескерілуі 
тиіс деп ойлаймыз. Жалпы алғанда кітап 
сәтті шыққан, қаламгер ағамыздың артына 
тастап кеткен үлкен ескерткіші деуіміз 
керек. 

Сүйіндік ЖАНЫСБАЙ. 
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