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كىرىش سۆز
 -91ئەسىىىىكىى ى ئىسىىىتزتىىم ى ۋەكىلىىىى ئوسىىى ار ۋىلىىىىى ى ىۇنيىىىا ئەىەبىيىىىات
مۇنبىكىىى ى ئاجايىپ تاالنتلىق شىەىى ىېيىشى ە بولىىىۇ  .بەزىلەرنىى ئۇنىڭغىا بولغىان
ئىخالسىىى چوقۇنىىۇ ىەرىجىسىىى ە بزكىىىپ يەتى ەن بولسىىا  ،بەزىىىلەر ئىىۇنى كىىگزگە ئىلىپمىىۇ
قويمىىايىتتى  .چىىكن ى ئىىۇ پەرىشىىتىىە ئىىاق گلكللك بىىىلەن ئىپالسىىلىى ى ئگزىىىىە تەڭ
مۇجەسسەملى ەن زىىىىيەتلىك شەى ئىىى .
ئوس ار ۋىلىى  – 9581يىلى ىۇبلى ىا تۇغۇلغان  ،قسىىىغى ە ھايىاتى ئايىا پاىىشىا
ۋى تورىيە ھگككمكانلىق قىلغان ىەۋرلەرىە ئگت ەن  .ۋىلىى ى ىاىىسى تزخ ى ىسىى يىوقىكى
تاشىىىى كزسىىەللى لەر ىوىتىىۇرى بولغاچىىىا  ،ياۋروپىىاىا قىىۇال كزسىىەللى ى ى ىاۋااليىىىىغان
ىوىتۇرالرنى پزشىۋاسى ىې ەن نام بىلەن شگھكەت قازانغانىىىى  .تزبىابەتتى باشىىا  ،ئىۇ
يەنە ئەىەبىيات  ،ئارىزئولوگىيە ئىلىمى ە ىزلى پىششىق ئىىى  ،ئەمما ئۇ تۇرمۇشىتا زىيىاىە
چىكى لەش ەن  ،شەھۋەتپەرەس  ،ئاچ گز كىشى ئىىى  .شىۇلا باشىىىالر ئۇنىى ئكسىتىىى
«ئۇ ھۇشسىىالنىۇرۇ ىورىسى بىلەن ىىيانەتلىىك ئائىلىىىى كزلىىپ چىىىىان بىىك ئايىال ى
ئازىۇرىى» ىەپ شىى ايەت قىلغىان  .ئاپىسىى جىز ئزككىى ناھىايىتى تىاالنتلىق  ،شىگھكەت
قازانغىىان شىىائىكە ھەم پىشىىىان سىياسىىى ئانىىالىىچى ئىىىىى  .ۋىلىىىى ئگيىىىە ىائى ى بولىىۇپ
تۇرىىىىىغان سىىالونالرىا ئاپىسىىى ى مزھمىىانالر بىىىلەن قانىىىاقتۇر بىىىك ئىشىىالرنى مۇھىىاكىمە
قىلىشىىىۋاتىانلىىى ى كىىگرەتتى  .ىېىىمە  ،ۋىلىىىى كىچى ىىىىى ال ئاتىىا – ئانىسىىى ى چولىىىۇر
تەسىكى ە ئۇچكىغان  .شىۇلا  ،ئىۇ ھاياتىىىى ى ئەڭ ئەھمىيەتلىىك ىەرسىلەرنى ىاىىسىى ى
ناشىىتا ۋاقتىىىىا قىلغىىان سىىگزلىكىىى ۋە ئاپىسىىى ى مزھمىىانالر بىىىلەن ئگيىىىە قىلىشىىىان
مۇھاكىمىلىكىىى ئالغىان ئىىىى  .ۋىلىىى ئاتىا – ئانىسىىىى چەكسىىى پەىىكلى ەتتىى  .ئىۇ
ئگمكى ىىى ئاىىكىىىىا يازغىىان «تىىكرمە ئەسىىلىمىلىكى» ىېىى ەن ئەسىىىكىىە ئاتىىا – ئانىسىىى
توغكىسىىىا « :ئاتىا – ئانىام مالىا بىىك ئىسىىى ئاتىا قىلىىى  ،ئىۇالر بىۇ ئىسىمىم ى سىىەنئەت ،
ئارىزئولوگىيە  ،ئىلى – پەنىىال ئەمەس  ،يەنە ۋەتى ىم ى بىك ىۆلەت ە ئىايلى ى تىارىخى
جەريانىىا تزخىمۇ ئۇلۇغ شان – شەرەپ ە ئى ە قىلىى» ىەپ يازغانىىى .
ۋىلىىىى  02يزشىىىىا ئوكسىىرورى ئۇنىۋېكسىىىتزتىغا ئوقۇشىىىا كىكىىىپ ژۇرنالالرغىىا ماقىىالە
بزكىش ە باشلىىى  .ئەي ى چاغىا  ،ىاللىق يازغۇچى ۋە ئوبىورچى جون راسى ى ئوكسىرورى
ئۇنىۋېكىستزتى ى مۇزىيىىا بىك يكرۈ لز سىيە سگزلەپ  ،ئگزى ى ئزسىتزتى ا ئىىىيىسىى ى
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مۇپەسسە شەرھىيلەۋاتىان ئىىى  .جون راس ى ى «پائالىيەتچانلىىى بولمىغان تۇرمىۇ
جى ىايەت ئگت ىىكزگەن بىىىلەن  ،بەىىئىيلى ىىى بولمىغىىان پائىىالىيەت ئىىاىىمىيلى ى ى يوقاتىىىان
بىىىلەن بىىاراۋەر» ىېى ەن كىىگز قارىشىىى ئىىالى مەكىىتەپ ئوقۇغىىۇچىلىكى ئارىسىىىىا تىىازا بىىازار
تزپىۋاتىانىا  ،ۋىلىى بۇ كگز قاراشتى چولىۇر ئىلھام ئالغان ۋە بۇ قاراش ى ھىمىايە قىلغىان
 .بۇنىڭىىىىى باشىىىىا  ،ۋارت پى تزكنىىىى «ئەىەبىيىىىات – سىىىەنئەت ى قايتىىىا گكللەنىىىىۈرۈ
توغكسىىا تەتىىىات» ىې ەن ئەسىىكىمۇ ئۇنىى ئىلھىامى ى ىزلىى قوزغىغىان ئىىىى  .ۋىلىىى
ۋارت پى تزىىىك بىىىىلەن كزىىىيى تونۇشىىىىان بولسىىىىمۇ  ،لىىىز ى ئۇنىىىى «سىىىەنئەت ئكچىىىكن
سىىەنئەت»ىې ى ەن تەشەببۇسىىىغا ىاۋاملىىىق ۋارىسىىلىق قىلىىىى  .ئوكسىىرورى ئۇنىۋېكسىىىتزتىىا
ئوقۇۋاتىانىا  ،ۋىلىى ى كىيىى ى  ،يىكرۈ – تىۇرۇ  ،گەپ – سىگزى ئىگزگىچە بولىۇپ ،
ئگيىمىىۇ ناھىىايىتى ھەشىىەمەتلىك بزىىىەل ەن ئىىىىى  .تەقىىىى – يۇرۇقىىىىى تارتىىىپ ئى ى –
ھەرى ەتلىكى ىچە ئىستزتىىمچە ساالپەت سىڭىپ كەت ەنىىىى  – 9511 .يىلىى  ،ۋىلىىى ى
ئىتىىالىيە ۋە گكېتسىىىيەگە قىلغىىان سىىەپىكى ئگزى ىىى ئىسىىتزتى ا ئىىىيىسىىى ۋە سىىەنئەت
نەزەرىيىسىىى ى شەكىللى ىشىىى ى تزىلەتتىىى  .ئوكسىىرورىقا قايتىىىپ كەل ەنىىىى كزىىيى ،
ئىستزتى ا پكوفزسسورى بولۇپ  ،ئىستزتىىملىق ئەىەبىيات – سىەنئەت ئىىىيىسىى ى تەرغىىپ
قىلىىىى  .نەتىجىىىىە  ،ئۇنى ى ئىخالسىىمەنلىكى تزىىىال كگپەيىىىى  – 9559 .يىلىىى  – 1ئايىىىا
ئۇنىى تىىۇنجى شىىزئىكالر تىىوپلىمى «ۋىلىىىى شىىزئىكلىكى» لونىونىىىا نەشىك قىلى ىىىى  .بىىۇ –
ۋىلىى ى ئەىەبىيىات سىزپى ە رەسىمى يكزلەن ەنلى ىىىى ىېىكە بزكەتتىى  .شىۇ يىلىى ئىۇ
ئامزكى ىىىا ۋە كانىىىاىاىا سىىىاياھەت قىلغىىىا لز سىىىىيە سىىىگزلىىى  .بىىىۇ جەريانىىىىا ئامزكى ىىىا
رومانتىىمچىلىىى ى باشالمچىسى ھزلى ئزخۇتمان ى زىيارەت قىلىىپ  ،ئۇالرنىى غەيكىلىىك
ۋە ئەسىىەبى ھزسسىىىيات ى قوغلىشىىىىىغان ئىجىىاىىيەت ئۇسىىلۇبى ى تەشىىەببۇس قىلىىىى .
«نىيۇيىىور پزشىىىۋاالر گزىىتىىى» نىىى مىىۇىبىكى ۋىلىىىى ى زىيىىارەت قىلىىىپ ئۇنىڭىىىى :
«ئىسىىتزتىىىم ى بىىىك ىى ى پەلىسىىەپە ىېيىش ى ە بوالمىىىۇ » ىەپ سىىورىغانىا  ،ئىىۇ ئگزى ى ى
ئىستزتىىم نەزەرىيىسى توغكىسىىى ى كگز قارىشى ئكستىىە توىتىلىىپ مۇنىىا ىې ەنىىىى :
«ئىسىىتزتىىم ى ئەلىىۋەتتە بىىىك ىىى پەلسىىەپە ىېيىشى ە بولىىىىۇ  .ئىسىىتزتىىم سىىەنئەتتە يەنە
قانىا نەرسىلەرنى بايىاشىىا بولىىىىغانلىىى ى  ،تۇرمۇشىىا يوشىۇرۇنغان مەىپىيەتلى لەرنىى
ئىىىەش ى تەتىىىق قىلىىىۇ  .شىۇلا ئىسىتزتىىم ى سىەنئەت ى ھەقىىىى مىاھىيىتى ى تەتىىىق
قىلىىۇ ىەپ قاراشىا بولىىۇ ».
 – 9551يىلىىى  ،ۋىلىىىى ئامزكى ىىىىى قايتىىىپ كزلىىىپ ئىىۇزۇن ئىىگتمە  ،ئىىگز ۋاقتىىىىا
ئەىەبىيىىات – سىىەنئەت ى يزڭىىى پى ىكلىىىكى جانالنغىىان مەركەز پىىارى شىىەھىكى ە بارىىىىۇ .
ۋىلىى پارى ىا گوگۇ  ،ھىيۇگۇ  ،ىوى قاتارلىق يازغۇچىالر  ،بىك قىسىى ىاللىىق ئارتىسىىتالر
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ۋە جامائەت ئەربىابلىكى بىىلەن تونۇشىۇپ  ،ئۇالرغىا ئگزى ىى شىزئىكالر تىوپلىمى ى ھەىىىيە
قىلغىىان  ،ھەمىىىە چكشى كنلك ئزىىمىىى ئەىەبىيىىاتى ۋە زۇالنىى ئەسىىەرلىكىىى ى زەئىىىپ ۋە
بى ورما تەسۋىكلەر ئكستىىە يكزەكى تونۇ ھاسى قىلغىان  .ئىۇ «گىكا پاىىئىا ىىانى »
نىىاملىق ىىكاممى ىىى يزىىىىپ چىىتىىى  ،بىىۇ تىيىىاتىك «ۋېىىكا» نىىاملىق تىياتىكغىىا ئوىشاشىىال تىىازا
مۇۋەپپەقىيەتلىك چىىمىىى  .لز ى  ،بۇ ئەسەر ئۇنى كزيى كە يازغان«ىورىيان گكېي ىى
پورتزكىتى» ناملىق رومانى ى پكوتوتىپى ئىىى  .بۇالرغىا سزلىشىتۇرغانىا  ،ۋىلىىى ى مۇشىۇ
مەزگىلىىىە روياپىىىا چىىارغىىان «سىىىر ى ى » نىىاملىق ىاسىىتانىىا ئۇنىىى ئەىەبىىى تىىاالنتى
ھەقىىىىى نامايىىان قىلى غىىان  .پىىارى شىىەھىكى ۋىلىىىىغا گىىكزە تەسىىىكاتالرنى قالىىىۇرغان
بولسىمۇ  ،لز ى ئىىتىساىى قىيى چىلىق تكپەيلىىى ۋىلىى يزكى يىلىى كزيى لونىىونغا
قايتىپ كەت ەن .
 – 9551يىلى ى بزشىىا  ،ۋىلىى ىۇبلى ىا بىك پۇلىار ئاۋوكات ى كانىستان الئوۋرىى
ئىسىملىك بىك قىىى بىلەن تونۇشۇپ قالىىىۇ  .ئىۇ بىۇ قىىنىى كىشىى ى مەھلىيىا قىلىىىىغان
التىىاپىتى ۋە سىىەمىمىيلى ى ە مەپتىىۇن بىىوپ قالىىىىۇ ۋە ئارىىىىى ئىىۇزۇن ئىىگتمە ئىىۇ قىىغىىا
ئگيلى ىىىىۇ  .شىىۇنى بىىىلەن  ،م ىۇھەببەت ۋىلىىىى ى ئىجىىاىىيىتى ە يىىزڭىچە ھايىىاتى كىىك
ئزلىپ كزلىش ە باشاليىۇ .
 – 9558يىلىىى  – 8ئايىىىا  ،ئۇنى ى «شىىاىىمان شىىاھىاىە ۋە باشىىىىالر» («شىىاىىمان
شاھىاىە» « ،بۇلبۇ ۋە ئەتىك گك » «شەىسىىيەتچى ئىاىەم» « ،سىاىاقەتمەن ىوسىى » ۋە
«سزھىكلىك راكزتا» قاتارلىق ئەسىەرلەر كىكگىكزۈل ەن) نىاملىق چىگچەكلەر تىوپلىمى نەشىك
قىلى ىى  .بۇ كىتىا نەشىك قىلى ىشىى بىىلەن  ،تزىىال غولغىۇال قوزغىىىى  .ۋىلىىىمۇ قىىىغى
پاراڭ تزمىسىغا ئايالنىى « .شاىىمان شاھىاىە ۋە باشىىالر» ىې ەن چگچە ئەن لىيىىە تىا
ھازىكغىچە ىاللىق چگچەكلەرنى بىكى بولىۇپ كەلمەكىتە  .بىۇ چىگچە ھىازىكغىچە كىگپ
قزتى نەشك قىلى ىى « .شاىىمان شاھىاىە» ىې ەن چگچەكتى ى با قەھكىمىان شىاىىمان
شاھىاىى ى ھەي ىلى شەھەرىە ىۇىىى قەبىھلىك ۋى غۇربەتچىلى ە تولغان جەمئىىيەت ە
نىالە قىلغانىىىە ھىالەتتە قەى كگتىىكرۈپ تۇرىىىۇ  .بىىۇ شىاھىاىە قارلىغاچالرنىى يارىىمىىىىە
ۋۇجۇىىىى ى بارلىىى ى نامكاتلىق ئىلى ىىە زارلى ىۋاتىان كىشىلەرگە ئاتىغىان  ،ئەممىا ئىگزى
قارلىغىىا بىىىلەن ئەىىىلەت ىۆۋىسىىى ە جىىور بولىىۇپ  ،بىىىك بۇلۇلىىىا بويىىۇن قىسىىىپ قالغىىان .
ۋىلىى ى «شەىسىيەتچى ئاىەم» ىې ەن چگچى ىىە بايان ئى تايى ئىخچام بولۇپ  ،تىلىى
گكزە  ،شزئىكى پۇرىىى مو بولغان ئەسەرلەرنى بىكى ھزسابلى ىىۇ .
 – 9519يىلى ىې ابىكىا  ،ئۇنى «ئانار ماكانى» ناملىق يەنە بىك چگچەكلەر توپلىمى
ىونياغىىا كىىگز ئىىاچتى  .بىىۇ كىتابىىىا «ئگسىىمكر پاىىشىىا » « ،مەلى ى ىى تۇغۇلغىىان كىىكنى» ،
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«بزلىىچى ۋە ئۇنى روھىى» ۋە «يۇلتىۇز بىاال» قاتىارلىق تىگت چىگچە كىكگىكزۈل ەن  .بىۇ
كىتىىاب ى كىشىىىلەر ۋىلىىىى ى تىىۇنجى چىىگچەكلەر تىىوپلىمى ى ئالىىشىىلىغانىە ئىىانچە تزىىى
ئالىىشالپ كەتمىىى  ،بەل ى قەىىك – قىممىتى ى ئاستا – ئاستا تونۇىى  .بولۇپمىۇ  ،ۋىلىىى
ئگلكپ كەت ەنىى كزيى  ،بۇ چگچەكلەر توپلىمى ى بىلمەيىىغان ئاىەم قالمىىى .
ۋىلىىىى ى چىىگچەكلىكى تەسىىەۋۋۇرغا بىىا بولىىۇپ  ،گىىكزە تى ى  ،قۇيىىۇ شىىزئىكى
ھزسسىيات ۋە تەسۋىك ئارقىلىق ئاپتورنى زىى يەكىكن ە ئىى ە ئىىتىىىارى ۋە ئىسىتزتىىمچە
ئىپاىىلە ئۇسلۇبى تولۇ گەۋىىلەنىۈرۈل ەن  .بۇ چگچەكلەرنى ۋەقەلى ىى ە باشىتى –
ئايىىاغ بىىىك تزمىىا سىىىڭىۈرۈل ەن  ،ئ ىۇ بولسىىىمۇ ھگكىىكمكان سىىى ىپ بىىىلەن ىۆلەتمەنلەرنى ى
نەپسانىيەتچىلى ى  ،شەىسىيەتچىلى ى  ،رەھىمسىىى – يىاۋۇزلىىى قامچىلى ىىپ  ،ئىاق گلك
كىشىىىلەرنى ئىىگزى ى قۇربىىان قىلىى روھىغىىا مەىھىىىيە ئوقۇلغىىان  ،ئاپتورنىى ئاجىىالرغىىا
قىلغان غەمخورلۇقى ۋە ھزسىىاشلىىى ئىپىاىىلەن ەن  .شىۇ ۋەجىىىى  ،ۋىلىىى تۇرمۇشىلۇ
بولغانىى كزيى مۇ ژۇرنالغا ىاۋاملىق ماقالە بزكىپ تۇرىى ۋە كىگپلەپ لز سىىيە سىگزلىىى .
 – 9551يىلىىىىىى  – 9551يىلىغىىىىچە «ئايىىىالالر ىۇنياسىىىى» نىىىاملىق ئىىىايلىق ژۇرنالىىىىا
تەھكىكلىك قىلىى  ،بى ار بوپ قالغان چاغلىكىىا نۇرغۇن پوۋېسى يازىى  .بىۇ ئەسىەرلىكى
بىك نەچچە يىلىى كزيى «لورى ئارتور ساۋىكنى جى ايى قىلمىشلىكى» ىې ەن نىام بىىلەن
توپالم قىلى ىپ نەشكىى چىىتى  – 9519 .يىلىى  ،ئىۇ «غەرەز» نىاملىق ئەىەبىى ئىوبىورالر
توپلىمى بىلەن «سوتسىيالىم تكزۈمى شىارائىتىىى ى كىشىىلەرنى روھىى ھىالىتى» ىېى ەن
ماقالىسىىى ى ئىىزالن قىلىىىى ھەمىىىە «سىىالوم » نىىاملىق شىىزئىكى ىىكاممىسىىى ى يزىىشىىىا
كىكىشتى.
شۇ زامانالرىا كىشىلەر ھەمجى ىسالر مۇھەببىتى ى قاتىللىىتى مۇ ئىگتە قەبىى قىلمىى
ىەپ ئزغىك ئاالتتى  .لز ى ئەن لىيىلى لەر ىې ى ى ىى ئەكسىى ى قىلىىىىغان زىىىىىيەتلىك
مىلىىلەت ئىىىىى  – 91 .ئەسىىىكنى باشىىلىكىىا ئەن لىىىيە جەمئىيىتىىىىە بىىاالغەت ە يەت ى ەن
ئەرلەر بىىىلەن ئوغىىۇلالر ئوتتۇرىسىىىىا مۇھەببەتلىشىىى بىىگلەكچە ئەۋج ئالىىىى  .ۋىلىىىى
بەچچىۋازالرنى ى باشالمچىسىىى ۋە ھىمايىچىسىىى بولىىۇپ  – 9551 ،يىلىىى ئگزىىىىى ىىىزلىال
كىچىك روبزكت روس ئىسىملىك بىك ئوغۇلباال بىىلەن مىۇھەببەت پەيىى ىى سىكرگەن ئىىىى .
 – 9519يىلى  ،ئۇ يەنە لورى ىوگالس ئىسىملىك بىك يى ىت ە ئىختىيارسىىى مەپتىۇن بولىۇپ
قالىىۇ  .لورى ىوگالس كزلىش ەن  ،قامەتلىك  ،سزكىق چا  ،كگ كگزلك يى ى بولىۇپ ،
ئۇنىڭغا ئەرلەرنىڭمۇ  ،ئايالالرنىڭمۇ كگزى ئوىشاشىال چكشىكپ قىاالتتى  .لىورى ىوگالسى ى
ىاىىسى ماركىى كۇنسبۇرى ئوغلى بىلەن ۋىلىى ى باشىىىچە مۇناسىىۋىتى بىارلىىى ى بايىىاپ
قزلىپ  ،ۋىلىىى ى كىشىىلەرنى ئالىىىىىال نۇمۇسىىا ئگلتكرىىىۇ  .ۋىلىىى ئاچچىىىىىا مىاركىى
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كۇنسبۇرىي ى مالا تگھمەت قىلىى ىەپ سوتىا ئەرز قىلىىۇ  .لز ى  ،ئگلمەك ىى ئكسىتى ە
تەپىىمە ىې ەنىىىە  ،سىىوت ۋىلىىىى ى «ئەىالقسىىىىلىق» جى ىىايىتى بىىىلەن ئى ىىى يىللىىىق
مۇىىەتلىىىك قامىىا جازاسىىىغا ھگكىىكم قىلىىىىۇ  .ئايىىالى بۇنىڭىىىى قىىاتتىق ئازابلى ىىىپ  ،ئىىۇ
تكرمىىى چىىىىۇچە ئگلىكپ كزتىىىۇ  .ۋىلىىى جىازا مىۇىىىتى توشىۇپ قويىۇپ بزكىل ەنىىى
كزيى  ،ئەن لىيىىى فكانسىيى ە بزكىپ  ،سەرگەرىانلىق تۇرمۇشى ى باشاليىۇ  .شىۇنىڭىى
كزيى  ،ئۇنى ئىجاىىيەت ئىلھىامى بارغانسىزكى سۇسلىشىىىۇ  .ۋىلىىى ى ىەبىىەبە بىىلەن
يزىىلغىىىان باشىىىىا شىىىزئىكلىكىغا سزلىشىىىتۇرغانىا  ،ئۇنىىىى بىىىىك كىىىامزكىا بىلىىىلە تۇرغىىىان
تكرمىىېشىىى ى ۋاپاتىغىىا ئاتىىاپ يازغىىان «رېىىىى تىىكرمە مارشىىى»نىىاملىق شىىزئىكى چىىى
ھزسسىيات ۋە روشەن ئۇسلۇبىا ئى ە .
ۋىلىى شزئىك  ،چگچە  ،نەسىىك  ،رومىان يزىىىچىلىىىىىا كامىالەت ە يزتىىپال قالمىا ،
يەنە ىىكامما ئىجاىىيتىىىىمۇ كامىالەت ە يەتى ەن ىىكاممىاتور  .ئىۇ جەمئىى توقىىۇز پىارچە
سى ارىيە يازغان  .بۇنى ئىچىىە كومزىىيىلىك تىياتىك «ۋى ىىمك ىانىم ىى يەلپكگىكچى» ،
«ئەرزىمەس ئايا » « ،كگلكلىى ىىىە ئەر» « ،ئەسىتايىىىللىى ى مىۇھىملىىى» قاتىارلىق
ىىكامملىكى ھازىكغىچە سەھى ىلەرىە ئوي ىلىپ كەلمەكىتە  .بىۇ كومزىىىيىلىك تىيىاتىكالرىا ،
ۋىلىى ئگت كر ھەجىۋى تى بىلەن جەمئىيەت ى يۇقىكى قاتلىمىىا ياشايىىغان كىشىلەرنى
مەسىىخىكە قىلغىىان  .ئوبىيز تىىىپ جەھەتىىتە  ،ئەن لىىىيە ئاقسىىگلەكلىكى ى ئىىگزى ى قىىالتى
چاغاليىىغان ساىتا ئەىالقى بىلەن بىمەنە ئاىەتلىكى ى ئەيىبلى ەن .
ئىىۇ بىىىك پەرىىلىىىك ىىكاممىىا « سىىالوم »نىىى  – 9519يىلىىى «ئى جىى »ىى ىىى بايىىانالر
ئاساسىىا ئىجاى قىلغىان بولىۇپ « ،مىاكرزيى » نىى  – 1بىابى ۋە «مىاترزيى » نىى – 91
بابىىا مۇنىا مەزمۇنالر ىاتىكىلەن ەن  :پاىىشا شىكۇ ئى ىسى فزكى ى ىوتۇنى شىىكوىى ى
ئەمكى ە ئالماقچى بولىىۇ  .قائىىە – يوسىۇنغا بەكىال ئىتىائەت قىلىىىىغان يوھىان پاىىشىا
شىىىكونى نەچىىچە رەت ئاگاھالنىىىۇرۇپ « :شىىىكوىى ى ئەمكىلىىىكى ە ئالسىىىال بولمايىىىۇ» ىەپ
توسىىىىۇ  .بۇنىڭىىىى پاىىشىىا شىىىكۇنى قىىاتتىق ئىىاچچىىى كزلىىىىۇ  .پەيغەمبەرلەرنىىى
قارغىشىغا ئۇچكىشىىى قورقۇپ  ،جون ى ئگلتكرۈش ە جكرئەت قىاللما  ،زى ىانغا تاشالپال
بولىى قىلىىۇ  .پاىىشا تەۋەللۇت ككنى ى ىاتىكىلىمەكچى بولىۇپ  ،ۋەزىىك – ۋۇزۇرالىكى ىى
زىياپەت ە چىلاليىۇ  .ئۇنىى ئىامكا قىىىى سىالوم زىيىاپەتتە ئۇسسىۇ ئوي ىاپ  ،پاىىشىا
شىكونى ئاجايىپ ىۇرسەن قىلىۋېتىىۇ  .پاىىشا قىىىغا قەسەم بزكىپ « :سەن نزمە ىېسەڭ
 ،شىىۇنى بەجىىا كەلتىىكرىمەن» ىەيىىىۇ  .قىىىىى نىىزمە تەلەپ قىلىشىى ى بىلەلىىمە  ،بزكىىىپ
ئانىسىىى سورايىۇ  .ئانىسىى «قائىىىە – يوسىۇنچى جون ىى كاللىسىى ى سىورا»ىەپ گەپ
ئگگىتىىۇ  .سالوم ئاپىسى ى ئگگەت ى ى بويىچە پاىىشاھتى جون ى كاللىسى ى سورايىۇ
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 .پاىىشا شىكو بۇ گەپ ى ئالالپ قاتتىق پەرىشان بولىىىۇ  .لىز ى  ،قىىىغىا قەسىەم بزكىىپ
قويغاچىىىا  ،ئامالسىىىى ياسىىاۋۇللىكىغا يوھىىان ى ئگلتكرۈشى ە پەرمىىان چكشىىكرۈپ  ،يوھان ى ى
كاللىسى ى قىىىغا بزكىىۇ  .قىىى كاللى ى ئزلىپ ئانىسىغا بزكىىىۇ  .يوھان ىى شىاگىكىتلىكى
بۇ ئىشتى ىەۋەر تزپىپ  ،يوھان ى بزشى يىو جەسىىتى ى ئزلىىپ كزتىىپ ىەپى ە قىلىىىۇ .
ىېىىمە « ،ئى جىى » ىى ىىى يوھان ىى ئگلىىكمى ە سىىالوم ئەمەس  ،بەل ىىى ئۇنىى ئاپىسىىى
سەۋەبچى بولغانىىى .
ۋىلىىىى بولسىىا «ئى جى ى » نىىى ئگزگەرتىىىپ يازغانىىىىى  .ۋىلىىىى يازغىىان «سىىالوم »
ىىكاممىسى يوھان زى ىانغا تاشلى ىپ بولغىان چاغىىى باشىلى ىىىغان بولىۇپ  ،سىالومز ى
ىىىىىتى ىىى يوھان ى ى جىىاراللىق ئىىاۋازى ئىىگزى ە تارتىىىىۇ  .سىىالوم گۇنىىىىپايالرغا بىىۇيكۇ
قىلىپ  ،يوھان ى زى ىانىى ئازات قىلىىۇ ھەمىە چاچلىكى ئۇچتە ئاقارغان يوھانغىا تىى
بىىىىلەن تەسىىىۋىكلەپ بەرگكسىىىىى ىەرىجىىىىىە ئاشىىىىق – بىىىىىارار بولىىىىىۇ – ىە  ،ئۇنىڭغىىىا
مەج ۇنالرچە مۇھەببەت ئىىھار قىلىىىۇ  .لىز ى  ،يوھىان سىالومز ى مىۇھەببىتى ى قوپىا
س ىگز – ئىبىىارىلەر بىىىلەن رەت قىلىىىىۇ  .بىىۇنى ىورلىىۇ ھزسىىابلىغان سىىالومز ى قەلبىىىىە
قىساس ئوتى يالىۇنجاپ  ،يوھانغا ئەسىەبىيلەرچە « :مەن لەۋلىكىم ىى لەۋلىىكىڭ ە ياقمىا
قويمايمەن» ىەيىۇ  .سالوم پاىىشا شىكونى ئالىىىا لەرزان ئۇسسۇ ئوي ىغى ىچە پەيىىا
بولىىىىۇ  .ئۇنىى قۇشىىتە يز ىىىك  ،لەرزان ئۇسسىىۇلى پاىىشىىا شىىىكونى ئەس – ھۇشىىى ى
ئالىىۇ  .بۇ چاغىا  ،سالوم ئۇسسۇ ھەرى ىتى ئارقىلىق پاىىشاھتى يوھان ى كاللىسىى ى
تز ىىى جۇىا قىلىش ى تەلەپ قىلىپ بولغانىىى  .پاىىشا شىكو ئامالسىىلىىتى يوھان ىى
كاللىسى ى ئزلىشىا مەجبۇر بولىىۇ  .قىىى سالومز ى يوھان ى قانغا مىلەن ەن كاللىسىى ى
ئەسەبىيلەرچە سىگيكۋاتىى ى ى كىگرۈپ قىاتتىق ىەرغەزەپى ە كەلى ەن پاىىشىا ھزسسىىياتى
چز ىىى ئاشىان بۇ تەلۋە قىىى ى ئگلكم ە بۇيكۇيىۇ .
سىىالوم بىكىەملىىىك لەززەت ىىى ىەپ قىممەتلىىىك ھايىىاتى ى نىىابۇت قىلىىىىۇ  ،ھە –
پە ىې كچە گكزەللى ىىى مەل كلك ىوشلىشىىۇ  .ۋىلىى «ئى جى » ىا ئەسىلى تولىمىۇ
بىغۇبار  ،سەبى قىلىپ تەسىۋىكلەن ەن سىالومز ى ئگزى ىى ىىكاممىسىىا شىەھۋانى نەپسىى
ئكچىىكن جز ى ىىى قۇربىىان قىلىشىىتى يانمايىىىىغان ئايىىا سىىكپىتىىە تەسىىۋىكلەپ  ،بىىۇنى
كالسسىىىك پزكسىىۇناژالرنى ۋۇجۇىىغىىا سىىىڭىۈرۈپ  ،يىىزڭىچە بىىىك ئۇسىىلۇب ى يارىتىىىىۇ  .بىىۇ
ئەسەرىى ى سالوم بىكىەملىك لەززەت ى قوغلىشىىىغان ئىگزگىچە ىىاراكتزكگە ئىى ە تەلىۋە
قىى  .ۋىلىىى مۇشىۇ ئىوبكاز ئىارقىلىق ئىسىتزتىىم ى ئەڭ يككسىە مەىەنىىيەت ىەرىجىسىى ە
كگتىىكرۈ مەقسىىىتى ە يەتىى ەن  .بۇنىىى رېئىىا ئەھمىيىتىىى شىىۇ يەرىى ىىى  ،ئىسىىتزتىىم
ئىستزمالىىم تەكىتلەيىىغان «بىكىەملىك راھەت» قارىشى بىلەن تاسىاىىىپى ئوىشاشىلىىىا
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ئى ە بولۇپ قالغان  « ،سالومز ى سگيكشى» بىك ىى ھايات ئۇقۇمىغا ئايلى ىپ كەت ەن .
بۇ بەل ى يزىى ىى يىلالرىى بۇيان ئەۋج ئالغان ۋىلىى قىىغى لىىى ىى بىىك سىەۋەبى بولسىا
كزكە .
فلوبىك  ،مالالرمى قاتارلىىالرمۇ مۇشۇنى ىام ماتزكىيا قىلىپ ئىجاىىيەت قىلغانىىىى .
فكانسىىىىيى ى سىىىىمۋولىىىمچى رەسسىىىامى گۇسىىىتا مورلىىىو  – 9511يىلىىىى «ئەرۋا » ۋە «
سالومز ى ئۇسسۇلى» ناملىق ئى ى پارچە ما بۇيا رەسى سىىىپ  ،كزيىى ىلەر ئكچىكن
سىىالومز ى مەل كلىىك ئىىوبكازى ى يىىاراتتى  .رەسىىىمىى ى زىيىىاىە كگپتىىكرۈل ەن تەسىىۋىك ،
شىىەھۋانى قىيىىاپەتلەر ۋە شىىەھۋەت ئۇرغىىۇپ تۇرغىىان چىىىكايالر «ئەسىىەبىيلى ى مەل ىىك
يوقۇمايىىغان ئايا ئىال » ۋە «چەكسىىى شىەھۋەت» كە ۋەكىللىىك قىلغانىىىى  .ۋىلىىى «
سالوم » ىىكاممىسى ى ئىجاى قىلغانىا  ،سەنئەت شەكلى ى ئىسال قىلىش ى توغكا تاپىىان .
«ئاىەم ۋە نەرسىلەرىە ئز ىق ئىپاىە قىلى غان جىمى نەرسىىى ىويمىۇ بىىىار بولىىۇم  .مەن
سەنئەت  ،تۇرمۇ ۋە تەبىئەت ە يۇشۇرۇنغان سىكالرغا تەلپكنىمەن  ».بۇ گەپلەر ۋىلىىى ى
سىىەنئەت ە بولغىىان ئىىگزگىچە تەلپكنىشىىى ى مەرلەزلىىىك گەۋىىلەنىىىۈرۈپ بزكىىىىۇ – 9128 .
يىلى گزكمانىيىلىك كومپوزىتىور رىچىارى سىىتكاۋس « سىالوم » نىى سەھى ىلەشىتكرگەنىى
كزيى  « ،سالوم » ىىكاممىسى ى ىالىىى چىىىىپ كەتتىى  – 9102 .يىلىى تىىيەن ىەن «
سىالوم » نىى ىەنىۇچىغىىا تەرجىىمە قىلىىىپ ئىزالن قىلىىۇرىى  .ئارىىىىى ئىۇزۇن ئىىگتمە ،
شىىىالخە جولخىىىۇا نەشىىىكىيات ئىىارىسىىىى تىىىىيەن ىەن تەرجىىىىمە قىلغىىىان « سىىىالوم »
ىىكاممىسىىىى ى كىتىىىا قىلىىىىپ نەشىىىىك قىلىىىىى  – 9101 .يىلىغىىىا كەل ەنىىىىە  ،نەنجىڭىىىىا
سەھى ى ە ئزلىپ چىىىلىپ  ،جۇل ۇ يىازغۇچىلىكى بىىلەن تاماشىىبى الر ئارىسىىىا ككچلىك
غولغۇال قوزغىىى .
«ىورىيان گكېي ى پورتزكىتى» ناملىق بۇ ئەسەر ۋىلىى ى بىكىى بىك رومىانى بولىۇپ ،
ئىسىىتزتىىم ئۇسىىلۇبىىا يزىىلغىىان ۋەكىللىىىك ئەسىىىكى ھزسىىابلى ىىۇ  .بىىۇ ئەسىىەرىە مۇنىىىا
ۋەقەلىىىك تەسىىۋىكلى ىىۇ  :ىورىيان ىىى قامالشىىىان چىكايىىى رەسسىىام بازىىى ىالۋارىنىىى
ئىجىىىاىىيەت ئىلھىىىامى ۋە بەىىئىىىى تەسىىىەۋۋۇرىغا زور ئىلھىىىام بزكىىىىىۇ – ىە  ،ىورىيان ىىىى
پورتزكىتى ى ناھايىتى يىۇقىكى ماھىارەت بىىلەن سىىىىپ چىىىىىۇ  .ىورىيىان گكېى ئگزى ىى
تەلىاشسىىىى قامالشىىىان چىكاي ى ى رەسىىىمىە ئەي ى ەن ئەك ى ئەتتىىكرۈل ەنلى ى ى كىىگرۈپ
ھەيكان قالىىۇ  ،ئاشۇ قامالشىان چىكايى ىى ۋاقىت ىى ئگتكشىى بىىلەن قزكىىپ سەتلىشىىپ
كزتىىىغانلىىى ى  ،ھازىكقى مۇشۇ جەلىپ ار قىياپىتى ى ھامى ى يوقىلىىىىغانلىىى ى ئىويالپ
چەكسىىىىى ئىىتىىىىكاپ چز ىىىىىۇ ۋە روھى ىىىى ئالماشىىىتۇرۇ بەىىلىىىى ە ياشىىىلىق باھىىىارى ى ،
قامالشىان چىكايى ى ساقالپ قزلى  ،چىكايىىى ى يىلالرنى ئىىناسى بىولمى قىورۇقالرنى
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رەسىمى ە يككلەپ قويۇشتە بىك ئىستە كاللىسىغا كزلىىۇ  .ئويلىمىغان يەرىىى مىگجىىە
يكز بزكىپ  ،ئۇنى بۇ ئىستى ى راستى ال ئەمەل ە ئاشىىۇ  .شۇنى بىلەن  ،لورى ھز ىكى ىى
ئازىۇرۇشىىىى ۋە تەسىىىىك كگرسىتىشىىىى ئارقىسىىىىىا  ،ىورىيىىىان مىىىوىا قوغلىشىىىىپ  ،راھەت –
پاراغەتلىك تۇرمۇشىا بزكىلىپال كزتىىۇ  .ىىيالىغا كەل ەن ى قىلىىۇ  ،ۋۇجۇىىىىا ھزىيىىى ،
ىىجى بولۇ ىې ەنلەرىى ئەسىەرمۇ قالمايىىۇ  .ئىگزى ى ئەسىەبىيلەرچە ياىشىى كىگرۈپ
قالغان يا ئارتىسى قىى سىىبى ۋېيى غىا شەپىەتسىىىلىك قىلىىپ  ،قىىنىى ئگلكۋېلىشىىغا
سەۋەبچى بولىىىۇ  .ىەسىلەپتە سىىبىل ى ئگلكمىىىى يىكرى ى پۇچۇلى ىىىۇ  .لىز ى  ،لىورى
ھز ىكى ى «ياشلىق ئاىەم ە باقىۋەنىە ئەمەس  ،ياشلىىىڭىا قانغۇچە ئوي اپ – ككلىكۋا »
ىې ەنىە گەپلىكىىى تزىال ئگزگىكىپ  ،غزمىىە يو ئوي اپ – ككلكپ ياشاۋېكىىۇ .
ىورىيان ى نۇرغۇن ىوسىتلىكىمۇ ئۇنىى چكشى كن ۋە شىالالقلىىى تىكپەيلى  ،ئىابكويى
تگككلكپ ۋەيكان بولىىۇ  .رەسسام بازى ىالۋارى ئۇنى بۇ چكش كن قىياپىتى ە ئزچى ىىپ ،
ئىىۇنى قايتىىىىى ئىىاىەم بولۇشىىىا ئكنىەيىىىۇ  .بۇنىڭىىىى غەزەبلەن ى ەن ىورىيىىان ئاچچىىىىىىا
بازىل ى ئگلتكرۈۋېتىىۇ ۋە يەنە بىك ىوستىغا تەھىى سىزلىپ قورقۇتىۇپ يىكرۈپ  ،بازىل ىى
جەسىتى ى كگيىۈرگكزۈپ ئىىى ى يوقۇتىۋېتىىۇ  .ئارىىى نۇرغۇن يىلالر ئگتكپ كزتىىىۇ  .ئىۇ
شۇنچە يى ئەيى – ئىشكەت بىلەن ياشىغان بولسىمۇ  ،لىز ى چىكايىىىى كەتىمە 02 ،
يا ۋاقتىىى ىىە ياپيا تۇرىىىۇ  .ئەممىا ئۇنىى پىورتزكىتى ىۇنۇكلىشىىپ  ،رەسىىم ى
ئاغىى ئەتكاپلىكىغا قورۇقالر چكشكش ە باشاليىۇ  .ئاىىكىىا ىورىيان رەسىمىى ى بەىبەشكە
ھالىتى ى كگرۈپ  ،ئگزى ى تاال جى ىايى قىلمىشىلىكى ى شىاھىىى بىولمى بىۇ رەسىىم ى
پىچا بىلەن يىكتىپ تاشلىماقچى بولغانىا  ،ئويلىمىغان يەرىى پىچا ئگزى ى كگكسىى ە
سانجىلىىۇ  .ىە شۇ چاغىا  ،رەسى ئەسىلىىى ى چىكايلىىق ھىالىتى ە قايتىىپ قالىىىۇ  .بىۇ
رومان ى ىاتىمىسى« سالوم » غا ئوىشىا بولىۇپ  ،ھەر ئى ىلىسىى زوراۋانلىىق بىىلەن
ئاىىكلىشىىىىۇ  .ىەنىىجەر ىورىيان ى ى كگكسىىى ە سىىانجىلغانىى كزىىيى  ،روھىىى تز ىىىىى
ئاجكايىىىۇ ۋە ئەسىىلىىى ى قامالشىىىان  ،سىىۇمباتلىق تۇرۇقىىىىى ئەسىىەر قالمايىىىۇ  .شىىۇلا ،
ئىىىالبزكت كاموسىىى ى « :ۋىلىىىىى  ،تۇرمۇشىىى ى بىىىىك تەرەپلىمىلى ىىىى ە شىىىۇلغىغانىى ،
سەنئەت ى بىك تەرەپلىمىلى ى ە شۇلغىغان ئەۋزە  ،ىەپ قارايىىۇ  .ئىۇ سىەنئەت ئىارقىلىق
ئگزۈمچىلى ى تەشەببۇس قىلىىىغان مۇسىتەقى تۇرمىۇ ياراتمىاقچى بولىىىۇ» ىېيىشىىمۇ
بى ار ئەمەس .
رومانىى ى با پزكسۇناژ ىورىيىان گكېي ىى چكشى كنلككى ۋە نىامۇۋاپىق ھزسسىىيات
ىاھىشىىى بىىىلەن ۋى تىىورىيە ىەۋرىىىىى ى قائىىىىە – يوسىىۇنغا  ،ئالىيجانابلىىىىىا ئى ىىتىلى ،
مەىى ى  ،ئەىەبلىك بولۇ ئگز ئارا توقۇنىشىىۇ  .رومىان يورۇقلۇقىىا چىىىانىىى كزىيى ،
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نۇرغۇن كىشىىلەرنى ئەيىبلىشىى ە ىۇ كەلىىى  .ئەمەلىيەتىتە  ،بىۇ رومىان ى ئەسىتايىىى
ئوقۇپ كگرگەنىە  ،رومان ى مەزمۇنىغا يوشىۇرۇنغان نۇرغىۇن ئىبكەتلىىك مىسىالالرنى ھىز
قىلغىلى بولىىۇ  .ىۇىىى ھازىكقى زامان ئەىەبى ئوبىورچى ۋېي ار ۋېل ى ئزيىتىى ىىە :
«بۇ رومانىا ئەىالقى بۇزۇلۇش ى جازااليىىغان ئىبكەتلىك كارتى ىالر بار»  .مەزكۇر رومانىا
بىىا پزكسىىۇناژ ىورىيىىان گكېى  ،رەسسىىام بازى ى ىىىالۋارى ۋە لىىورى ھز ىىىكى قاتىىارلىق ئىىك
شەى ئوتتۇرىسىىى ى ئاالھىىە مۇناسىۋەت ئارقىلىق  ،ئى سانالرنى ھەقىىىى تەبىئىتىى ،
شىىىەھۋەتخورلۇ  ،ئالىيجانىىىابلىق  ،رەزىللىىىىك  ،گكزەللىىىىك  ،بەى -بەشىىىكىلىك قاتىىىارلىق
ئزتى ىلىىىق ئۇقىىۇمالر ھزسسىىى رەۋىشىىتە نامىىايەن قىلى غىىان  .ئۇالرنى ى ئىىاڭ قاتلىمى ىىى
قۇرۇلمىسى ى فكوئىىنى ئك قاتالملىق ىىاراكتزك نەزەرىيىسىى بىويىچە تەھلىى قىلىىىىغان
بولسىىا  ،بىىۇ ئىىك پزكسىىۇناژ ئەمەلىيەتىىتە  ،ىورىيان ى ى ئوىشىىىمىغان ئىىك ىى ى روھىيىىى
ھالىتى ى ئزچىپ بزكىىۇ  .بازى ىالۋارى ئگزىىىى ھىالىى تىپىىىى ى ئىاىەم  .ئىۇ ئى تىايى
ئاق گلك بولۇپ  ،ىورىيان ى قەىىك – قىممەتلىك ياشاشىا ئكنىەيىۇ  .لىورى ھز ىىكى بولسىا
ئگزلكك ىىى يۇغۇرۇلمىسىىى بولىىۇپ « ،ئىىاىەم ئالسىىىى ھىىايۋان  ،ئىىاىەم ئگزىىىىى ى يىىاۋايى
ئىستەك ى ئى ار قىلغاچىا  ،جازاغا مەھ ۇم بولىىۇ » ىەپ قارىغاچىىا  ،ىورىيىان ى ۋاقىت ىى
چى ى تۇتىىۇپ ئوي ىىاپ – ككلكش ى ە  ،يىىاۋايى ئىسىىتى ى ى ھەرۋاقى ى يزتەرلىىىك قانىىىۇرۇپ
تۇرۇشىىا ئكنىەيىىىۇ  .ىورىيىان بولسىىا ئىگز تەبىئىىىتى ە نامۇناسىىپ ئىى تۇتىىان شىىەىى ،
ئۇنى قەلبى قامالشىان چىكايىىى كگتكرۈۈلپ كەت ەن  .ئۇ سكرىىىغان ھوزۇرنى سكرۈپ ،
قىلىىىىىغان ئەس ى ىلى ى ى قىلىىىپ تويغانىىىى كزىىيى  ،رەسىىىمىى ى بەىبەشىىكە تۇرۇقىىىىى
قورقۇپ  ،رەسىم ى يىكتىپ تاشلىماقچى بولغانىىا  ،ئىگزى ھىاال بولىىىۇ  .رەسىى ىورىيىان
جىىان ئىىكزۈ بىىىلەن تەلىىال ئەسىىلىىى ى چىكايلىىىق ھىىالىتى ە قايتىىىىۇ  .پورتزكى ى بىىىلەن
ىورىيان ى ئگلككى روشەن سزلىشتۇرما قىلى غان بولۇپ  ،بۇنى سەنئەت بىىلەن ئەمەلىىيەت
ھاسى قىلغان مىسىلسىى سزلىشىتۇرما ىېيىشى ە بولىىىۇ  .قىلمىغىان ئەسى ىلى ى قالمىغىان
ىورىيان بۇ ئالەم بىلەن ىوشالشىتى  ،ئەممىا پورتزكىى مەل ىك سىاقلى ىپ قالىىى  .ۋىلىىى
ئى تىل ەن «سەنئەت ھەممىىى ئكستكن تۇرىىۇ  .ھەتتىا رېئىاللىى ى  ،پايىىا – مەنپەئەت ىى
بزسىپ چكشىىۇ» ىې ەن ئىستزتى ىلىق ئىىىيىسى رومانىا تولۇ ئەكسى ى تاپىان .
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بىرىنچى باب
رەسى سىىى ئگيى ى ئەتىكگكل ى ھىىى بىىك ئالغىان  ،سىەل ى شىاما ھويلىىىى ى
يزشى ىەرەىلەرنىى ئەسى ىپ ئگتىكپ  ،سگسىكن سىزكى گكلى ىى ىىۇ ھىىىى ى ئوچىۇ
ئىشى تى ئگي ە ىەممۇىەم ئۇرۇپ تۇراتتى.
لىىورى ھز ىىىكى ۋاتتىىون پىىارس ىۇرۇمىىىىا قاپالنغىىان ئىىۇزۇن سىىافاىا ئىىاىىتى بىىويىچە
تاماكىسى ى ئۇالپ – ئۇالپ چى ىپ ئولتىۇراتتى  ،ىىىۋان قويۇلغىان بۇلۇلىىى سىىكتىا نەزەر
تاشلىغانىا  ،ھكپپىىە ئزچىلغان ئالتۇنكەڭ گكللەر كگزگە تاشىلى اتتى .گىك شىاىلىكى گويىا
يالىۇن كەبى ئزچىلغان ناز گىكللەرىى مەسىى بولغانىىە بوشىىى ە تەۋرى ەتتىى  .ئگي ىى
يوغان ىەرىىىسى ە يىپە پەرىە تارتىلغان ،سىىكىتتا ئۇچىۇپ يىكرگەن قۇشىالرنى شولىسىى
پەرىىى ە چكشىىكپ  ،قارىغىىان كىشىىى ە يىىاپۇنچە رەسىىىمىە تۇيغىىۇ بزكەتتىىى  .بىىۇ -ئۇنىڭغىىا
چزھكى قەغەزىە ئاقارغان توكيۇلۇ رەسسامالرنى ئەسلىتەتتى  .ئىۇالر مۇشىۇنىا تۇرغىۇن
ھالەتتى ى سەنئەت ئۇسلۇبى ئارقىلىق تولىمۇ نازۇ بىك ھزسىىيات ى ئىپىاىىلىمەكچى ئىىىى
 .ھەسە ھەرىلىكى گا قىكقىلمىغى ىغىا ئىۇزۇن بولغىان چىملىىق ئكسىتىىى قانىات قزىىىپ
ئۇچىىۇپ ئگتسىىە ،گىىا يىىاپكاقلىكى ى بىىىك ئىلىىىك توپىىا باسىىىان قىشىىىا چىىىىاملىق ئىىالتۇنكەڭ
باراقسان گكللەرنى چگرىىەپ غولۇلىايتتى  .ھەسە ھەرىلىكى ى غولۇلىىغان ئاۋازى گويا
شۇ تىاپتى ى تىمتاسىلىى ى بزسىىپ كەتمەكچىى بولغانىىە قىالتتىى  .لونىىون شىەھىكىىى
تارقىلىۋاتىىىىان سىىىۇس شىىىاۋقۇن گويىىىا يىىىىكاقتى ئاللى ىۋاتىىىىان يز ىىىىك گىىىارمۇن كىىىكيى ى
ئەسلىتەتتى .
ئگي ى ى ئوتتۇرسىىىغا بىىىك رەسىىى سىىىىى جاھازىسىىى تى ىىلەپ قويۇلغىىان  ،جاھازىغىىا
تولىمۇ جەلىپ ار بىك يى ىت ى ئۇستىلىق بىلەن سىىىلغان پىورتزكىتى قىسىتۇرۇغلۇ ئىىىى .
رەسىم ى ئالىىىا ئۇنى ئىجاىچىسىى – رەسسىام بازىى ىىالۋارى ئولتىۇراتتى  .ئۇنىى بىىك
نەچچە يى ئىل ىىكى تۇيۇقسىىى يوقىاپ كزتىشىى ناھىايىتى زور غولغىوال قوزغىغىان  ،غەلىىتە
قىياسالرنى ئوتتۇرىغا چىىارغانىىى .
بازىى شىىۇ تاپتىىا ئىىاىەتتى تاشىىىىكى ماھىىارىتى ى ئىشىىىا سىىزلىپ ياراتىىىان بىىۇ نەپىى
ئوبكازغا قاراپ ئولتۇرۇپ  ،چزھكىىە مەم ۇنىيەت ككل ىسىى جىلۋىلەنىىى ،بىۇ ككلكمسىىكە
ئۇنى چزھكىىى ھزچ ئگچىىىغانىە قىلمايتتى .ئۇ ئورنىىى لى ىىە تۇرۇپ  ،كىگزلىكى ى
چىڭڭىىە يۇمىى  ،گويا غەلىتە بىىك چكشى ى كاللىسىىغا بەنى قىلىۋېتىىپ  ،شىۇ چكشىىىى
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ئويغى ىپ كزتىش ى ىالىمغانىە  ،قوللىكى بىلەن يكزى ى ئەتتى .
 بىىۇ – رەسىىىملىكىڭىىنى ئىچىىىىى ى ئەڭ ئزسىىىلى بوپتىىۇ  ،بازى ى  – ،ىېىىىى لىىورىھز ىكى ئزىلەل كلك بىلەن  – ،ئۇنى كزلەر يىلى گكوسۋې ور رەسى كگرگەزمىسى ە چۇقىۇم
ئاپىكى  .ىان جەمەتى گىكزە سىەنئەت ئى ىسىتىتوتى زىيىاىە چىوڭ ھەم چاكى ىا  .قاچىانال
بارسام  ،بىك بولسا ئاىەم ى كگپلككىىى رەسىىملەرنى ئز ىىق كىگرەلمە ىۇيىۇم تۇتىىىۇ ؛
بىىك بولسىا  ،رەسىىىم ى كگپلككىىىى ئىاىەملەرنى كىىگرەلمە ئىچىى پۇشىىىۇ  .گكوسىىۋې ور
رەسىملىكىڭىىنى كگرگەزمە قىلىشىا ئەڭ مۇۋاپىق كزلىىۇ .
 ئۇنى ھزچيەرىە كگرگەزمە قىلغۇم يو  – ،ىېىىى رەسسىام بزشىى ى كەيى ى ە ئزتىىپقويۇپ  .ئۇنى بۇ غەلىتە ھەرى ىتى ى ئىل ىكى ئوكسرورىتتى ى ىوستلىكى ھەىېسىال مىازا
قىالتتى  – ،يا  ،ئۇنى ھزچ ەگە ئاپارمايمەن .
لىىورى ھز ىىىكى قاشىىلىكى ى ھىمىكىىىپ قويىىۇپ  ،ئاغىىىىىى چىىىۋاتىىىان كگكىىك تاماكىىا
ئىسىىلىكى ئارىسىىىىى رەسسىىامغا ھەيكانلىىىق ئىل ىىىىە قارىىىىى  ،ئەپيىىۇن ئارىالشىىتۇرۇلغان
ئىىاچچىق تاماكىىىىى چىىىۋاتىىىان ئىسىىالر غەلىىىتە چەمبەرلەرنىىى ھاسىىى قىلىىىپ يۇقىكىغىىا
ئگرلىمەكتە ئىىى  – ،ھزچيەرگە ئاپارمامسىى نزمىشىا ئەمىى سىلەر رەسسامالر -زە  ،بە
غەلىتە كزلىىى ەنسىلەر  .نامىڭىىنى چىىىكى ئكچكن قىلمىغان تىكىشىچانلىىىڭىى قالمىىىى
 ،ئەمىىلى تە نىامىڭىى چىىىۋېىىى  ،ئىۇنى يەنە چىگرۈپ تاشىلىۋەتمەكچى بولۇۋاتىسىىى  .بە
ئەىمەق ەنسىى  ،ىۇنياىا باشىىالرنى مۇنازىكە قىلىشىىى مۇ يامان بىك ئى بار ،ئۇ بولسىمۇ
باشىىىىالر تەرىپىىىىى مۇنىىازىكە قىلى ماسىىلىق  .بىىۇ رەسىىى ئىىارقىلىق ئەن ىلىيلىىىك ياشىىالر
ئارىسىىى ى ئابكويىڭىى ئاشاتتى  ،ئۇالر سىىگە ھەسەت قىالتتى ئەمەسمۇ .
 مز ىىى مۇشىىۇنىا مەسىىخىكە قىلىىىىىغانلىىىڭىىنى بىلەتىىتى -،ىېىىىى رەسسىىام  – ،بىىۇرەسىم ى كگرگەزمى ە قويسىام بولمايىىۇ .چىكن ى ئۇنىڭغىا سىىڭىۈرىۋەت ەن ئگزلككىكم بە
كگپ .
سافاىا ياتىان لورى ھز ىكى بىك كزكىلىۋېتىپ  ،قاقاھالپ ككلكپ كەتتى .
 ىېمىىىممۇ مانا  ،مەسخىكە قىلىىىغى ىڭىىنى بىلەتىتى  .لىز ى نىزمىال ىىمەيلىى ،بىۇىې ەن بىك پاكى .
 ناھىىىايىتى كىىىگپ ئگزلككىىىكم ى سىىىىڭىۈرىۋەتتى ىەڭ  ،بازىىىى ! بىىىۇنچە مەمەىانئى ەنلى ىڭىىنىىىى ئويلىمىىىاپتى ەنمەن  .چىكايىڭىىغىىىا قارىسىىىام  ،تولىمىىىۇ قوپىىىا  ،تكرگىىىكن
كگرۈنىسىى  ،چىاچلىكىڭىىمۇ كگمىكرىە قىارا  .لىز ى  ،سىىىغان بىۇ رەسىمىڭىى پىى چىشىى
بىلەن ئەتىكگك بەرگىىى ياسالغانىە تولىمۇ نەپى كگرۈنىىۇ ،بۇ رەسىمىى ى ئىاىونى
بىىىىلەن ئىىىارالالرىا ھزچىانىىىىا ئوىشاشىىىلىى ى تاپالمىىىىىى  .ھە  ،قەىىكلىىىىك بازىىىى ،
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رەسىمىى ىسى تولىمۇ قامالشىان بىك يى ى ئى ەن  ،سىىنى چزھكىڭىىىى بولسا بىك ىىى
ئەقى – ئىىرا بالىىپ تۇرۇپتۇ .ئەمما  ،گكزەللىك  ،ھەقىىى گكزەللى ال ئىىراكى چىىكا
ئىپاىىسىىى باشىالنغان جايىىا ئاىىكلىشىىىۇ  .ئىىىىرا _ ئىۇ ئەسىلىىى ال بىىك مۇبىالىغە  ،ئىىۇ
چىكاي ىى يزىىملىىلىىى ىىى بۇزىىىىۇ  .كىشىىى جىى ئولتىىۇرۇپ تەپەك ىىۇر قىلغانىىىا  ،بىىۇرۇنى ،
پىشانىسى ياكى مەلۇم بىك ىى قورقۇنچلۇ نەرسىسىىى باشىا يزكى ى كگرگىلى بولمايىىۇ.
ئىلىمىىىە توشىىىان  ،كەسىىىپتە ئۇتىىۇ قازانغىىان ئاشىىۇ ئەرباپالرغىىا قىىاراپ بىىزىىڭە  ،ئۇالرنىى
چىكايى تولىمۇ بەى – بەشكە! ئەلۋەتتە چزككاۋالرىى ى مۇقەىىەس ىىىمەت ىارالر بۇنىڭىىى
مۇستەس ا  .بىۇ -ئۇالرنىى كاللىسىى ى ئىشىلەتمى ى ىىى بولغىان  52 .ياشى ى قارىسىى ى
ئالغان بىك پوپ تزخىچە  95يا ۋاقتىىا ئگگى ىۋالغان گەپلەرنى قىلىپ يكرسىە  ،تەبئىي ىى
كىشى ە باشىىچە سكيكملك كگرۈنىىىۇ  .رەسىىمىى ى ئىاۋۇ ىوسىتىڭىىنى ئىسىمى نزمىتىى،
بازى شۇتاپتا مەن بۇ رەسىم ە باغلى ىپال قالىى  .بۇنىڭغا يكزىە – يكز جەزم قىالاليمەن
 .ئۇ كاللىسى ى ئىشلەتمەيىىغان بىك ىاللىق ئەربابتۇر ھەقاچان  .قىشىتا تاماشىا قىلغىۇىە
گىىك قالمىغانىىىا  ،ئىىۇ مۇشىىۇ يەرىە تۇرۇشىىى كزىىكە ؛ يىىازىا نزمىىىىۇر بىىىك نەرسىىە بىىىلەن
كىىىگللىمىىنى ئاچمىىىاقچى بولغانىىىىا  ،ئىىىۇ يەنە مۇشىىىۇ يەرىە بولوشىىىى كزىىىكە  .ئۇنچىىىىۋاال
مەنمەنچىلىك قىلىپ كەتمەڭ  ،بازى  .سىى ئۇنىڭغا زاىىال ئوىشىمايسىى.
 مز ىىى چكشەنمەيىى ەنسىىىى ،ھىىاررى  _،ىېىىىى رەسسىىام  _ ،مەن ئەلىىۋەتتە ئۇنىڭغىىائوىشىمايمەن  ،بۇنىسى مالىا ناھىايىتى ئز ىىق  .ئەگەر ئۇنىڭغىا ئوىشىاپ قالغىان بولسىام ،
تولىمىىۇ ئەپسۇسىىلۇ ئى ى بولغىىان بىىوالتتى  .مىىگرىڭىىنى چىىىكىىىپ قىىويغى ىڭىى نزمىسىىى
ىې ەنلىكىم ىىى ھەممىسىىىى راسىىىى  .تەقىىىىى – تىىۇرۇقى قامالشىىىىان  ،ئىلىمىىىىە توشىىىىان
كىشىىىلەرنى تەقىىىىكى كىىاج بولىىىىى ەن  .تەقىىىىك_ قىسىىمەت ە پكتىىكل ەن بىىاال -قىىازاالر
ئاىەم ە سالجىىە چاپلىشىپ ئارام بەرمەيىى ەن  .شۇلا ىەيمەن  ،ئەڭ ياىشىسىى يەنىىال
باشىىىىالرىى پەرقلى ىىىپ تۇرغىىان ياىشىىى  .بەى – بەشىىكە كىشىىىلەر بىىىلەن ھامىىاقەتلەر بىىۇ
ىۇنياىى ى ئەڭ بەىىتلىك كىشىلەرىۇر  .ئۇالر ھزچ ىمىىى غزمى يىو كزكىلىىپ ئولتىۇرۇپ
ئويىىىۇن كگرىىىىىۇ  .مۇۋەپپەقىيەت ىىىى نزمىلى ى ىىىى چكشەنمىسىىىىمۇ  ،ھىىىزچ بولمىغانىىىىىمۇ
مەغلۇبىيەت ىىى ئىىازابى ى تزتىمايىىىۇ  .ئىىۇالرىە ىىىاتىكجەم  ،غەم – ئەنىىشسىىىى ياشىىا
بىىگىمىىىىۇ يارىشىىىىاتتى  .ئۇالرنىىىىى باشىىىىىىالرغا زىي ىىىىى تەگمەيىىىىىۇ ھەم باشىىىىىىالرنى
زىيان ەشىىلى ى ىمۇ ئۇچكىمايىىىۇ .ھىىاررى ،سىىىىنى مەرتىىىۋىڭىى بىىىلەن بىىايلىىىڭىى  ،مز ى ى
ئەقىىى  -پاراسىىىتى  ،ىورىيىىان گكېي ىىى قامالشىىىان تەقىىىى -تىىۇرۇقى قوشۇلسىىا ،گەرچە
سەنئەت ە يەتمىسىىمۇ ،ئۇنىى قىممىتى ىى قانچىلىىك بولۇشىىىى قەتئىيى ەزەر ،ھەممىمىىى
مىۇقەىىەس روھ ىى بىىىىگە ئاتىا قىلغىانلىكى ئكچىكن بەىە تىگلەيمىى ،قورقۇنچلىىۇ بەىە
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تگلەيمىى.
_ ىورىيىىان گكې ى ئۇنى ى ئىسىىمى ىورىيىىان گكېيمىىا _ لىىورى ھز ىىىكى شىىۇنىا ىەپ
سورىغا  ،رەسى سىىى ئگيىىى ئۇىۇ بازى ىالۋارىقا قاراپ مالىى .
_ شۇنىا  ،ئۇنى ئىسمى ىورىيان گكې  .ئەسلىىە بۇنى سىىگە ىېمە ىې ەنىىى .
_ نزمىشىا ئەمىى
_ ھە  ،نزمە ىېسەم بىوالر .بىىك نەرسىى ى زىيىاىە ياىشىى كىگرۈپ قالسىام  ،ئىسىمى ى
باشىىالرغا ىەپ بەرمەيىىغان ىۇيۇم بار  .ىەۋېتىپ قالسام  ،ئۇنىڭغا ساتىى لىق قىلغانىىە
تۇيغىىۇىا بولىىۇپ قالىىىىى ەنمەن  .مەن ھىىازىك سىىىكلىق تۇيغۇالرغىىا ئىىامكا بولىىۇپ قالىىىى ،
بۇنىا بولغانىىا تۇرمۇشى ى چى لىىىى تزخىمىۇ سىىكلىق  ،گىكزە تۇيۇلىىىى ەن  .بىىكيەرگە
بارمىىاقچى بولسىىام  ،نەگە بارىىىىىغى ىم ى ئگيىىىى ىلەرگە ىېمەيىىمەن  ،ىەۋەتسىىەم مەززىسىىى
قالمايىىىۇ .بۇنىىى ئەىمىىىىانىلىق ئى ەنلى ىىى ئگزۈم ىمىىۇ ئايىىان  .لىىز ى  ،بىىۇ مىجەزىىى
تۇرمۇشىىۇمغا رومىىانتى ىلىق ئاتىىا قىلىىىىۇ  .شىىۇ تاپتىىا سىىىى مز ىىى ئۇچىغىىا چىىىىىان ھامىىاقەت
ئاىەم ەن ىەپ ئويالپ قزلىۋاتىسىىغۇ ىەيمەن
_ ئۇنىا ئەمەس _،ىېىى لورى ھز ىكى  _،ھەرگىى ئۇنىا ئەمەس  ،قەىىكلىك بازى
 .تو قىلىپ بولغانلىىى ئزسىڭىىىى كگتكرۈلكپ كەت ەن ئوىشايىۇ  .نى اھ ى بىىك چىوڭ
سزھكى ككچى ىە ھىيلە – مى ىك بىلەن تولغىان تۇرمۇشى ى ئەر -ئايىا ئى ىى تەرەپى ە
مۇتلە زۆرۈرىيەت ئى ەنلى ى ىى ھىز قىلىۇرۇشىتا .مەن ئەزەلىىى ئايالىم ىى قەيەرىە ،
نزمە ئى بىلەن مەشىغۇ ئى ەنلى ى ىى بىلمەيىمەن  ،ئۇمىۇ مز ىى نىزمە قىلىۋاتىىانلىىىم ى
بىلمەيىۇ .كگرۈش ەن چزغىمىىىا (ئانىا -سانىا كگرۈشكپ قويىمىى) ،سىىكىتىا چىىىىپ تامىا
يەيمىى يىاكى بىىكەر كى ەزنىى ئىگيى ە بىارىمىى ،چىكايىمىىغىا ئىم انبىار ئەسىتايىىى تىكس
بزكىپ  ،قارشى تەرەپ ە ئەڭ بىمانە ھز ايىلەرنى سىگزلەپ بزكىمىىى .ئايىالى بە گەپىىان ،
گەپىانلىىتا مز ىمۇ بزسىپ چكشىىۇ  .ئىۇ يالغىان سگزلىسىە ،ۋاقىى – چزسالسىى ى ھەرگىىى
ىاتىىىا ىەپ قويمايىىىىۇ  ،لىىىز ى مەن ىائىىىى ىاتالىشىىىىپ قىىىالىمەن .ئىىىۇ مز ىىىى يالغىىىان
سگزلەۋاتىى ىم ى بىلىپ تۇرسىىمۇ چانىۇرمايىىۇ  .گاھىىىا ئىۇنى بىىك چانىىۇرۇپ قويسىى ەن
ىەپ تىلەپ كزتىمەن  ،لز ى ئۇ مز ى مەسخىكە قىلىپ قويۇيال بولىى قىلىىۇ.
_ نى ىىا ھەقىىىىىى ى بىىۇ بايىىانلىكىڭىىىى بىىىىار بولىىىۇم  ،ھىىاررى _ ،بازىى ىىىارۋارى
گكللكك ە ئۇىۇ تۇتۇشىىىغان ئىشى ە قىاراپ قەىىمى ىى يگت ىىىى _،سىىى ئەسى ى ئىاىەم
ئەمەس ،لىىىز ى بىىىۇ گىىىكزە پەزىلىتىڭىىىىى ئكچىىىكن ئۇيالسىىىىڭىى بىىىوالتتى .سىىىىى نورمىىىا
ئەمەس ەنسىىىىى  .ئىىىاغىىڭىىىى ئەىىىىال ھەقىىىىىىە گەپ چىىمايىىىىۇ ،ئەممىىىا ئەىالقسىىىىى
ئىشالرنىمۇ ھەم قىلمايسىى  .بۇ قىلىىىڭىى مۇغەمبەرلى تى باشىا نەرسە ئەمەس.
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_ نورمىىا بولۇشىىىا ككچىمەك ىىى ئىىگزى مۇغەمبەرلىىىك  ،مىىۇغەمبەرلى تى مەن بە
بىىار!_ ىېىى لورى ھز ىكى ككلكپ تۇرۇپ  .ئى ىيلەن ئگيىى چىىىپ گكللكك ە كەلىىى –
ىە  ،يوغان ىارچى ىەرىخى سايە تاشالپ تۇرغان بىك ئۇزۇن بامبۇ ئورۇنىۇقتا ئولتىۇرىى .
قۇيىىىا نىىىۇرى يۇپۇرمىىىاقالر ئكسىىىتىىە نىىىازغىيتى  ،ئىىىا ىەسىىىتار گىىىكلى ئىىىوت -چىىىگپلەر
ئارىسىابوشىى ە تەۋرى ەتتى .
ئى ىىىيلەن ىىىزلىغىچە جىممىىىىە ئولتىىۇرۇپ كزتىشىىتى ،لىىورى ھز ىىىكى قىىو سىىائىتى ى
چىىارىى .
_ مەن مالىىايمى ى بازىىى  _،ىېىىىى ئىىۇ  _،مزڭىشىىتى ئىىاۋۋا سىىۇئالىمغا جىىاۋا
ئزلىۋاال  .بايىىى سۇئالىمغا جاۋا بزكىۋەتسىڭىى ،بازى .
_ قايسى سۇئال ى ىەيسىى _ سورىىى بازى كگزلىكى ى يەرىى ئكزمە .
_ بۇنى ئگزىڭىى ئوبىان بىلىسىى.
_ قايسى گەپ ى ىەيسىى ،ھاررى
_ مەن ىورىيىىان گكېي ىىى پىىورتزكىتى ى نزمىشىىىا كىىگرگەزمى ە قات اشىىتۇرمايىىغا-
نلىىىڭىىنى بىلىپ باقا ىې ەن  .مالا بۇنى سەۋەبى ى ئزيتىپ بزكى .
_ سەۋەبى ى بايام ىەپ بزكىپ بولىۇمغۇ .
_يا  ،ىېمىىىڭىى  ،رەسىم ە ئگزلكككلىىنى بەكال سىڭىۈرۋەت ەنلى ىڭىىنىال ىېىىىڭىى.
بۇ بە گگىەكلەرچە گەپ بولۇپ قالىى .
_ ھىىاررى_،ىېىىىى بازىىى ىىىالۋارى ئۇنىىى چىكايىغىىا تى ىلىىىپ تىىۇرۇپ _،يككسىىە
ھزسىىىيات بىىىلەن سىىىىىپ چىىىلغىىان بىىىك پىىارچە پورتزكىىى موىىل ىىى ئەمەس ،بەل ىىى
سىىەنئەت ارنى ئىىگز ۋۇجۇىى ىىى پورتزكىتىىىىۇر .موىىىى پەقەت بىىىك تاسىىاىىپى سىىەۋە .
رەسسام ى ھەرىى رەللەر بىلەن بويالغان التىىا نامايەن قىلغىان پىورتزكتى ى موىىل ىى
ئگزى ىې ەنىى كگرە  ،رەسسام ى ئگزى ىې ەن تىكزۈ  .بىۇ رەسىىم ى كىگرگەزمە قىلغىۇم
يىىو  ،چىىكن ى ئۇنىڭغىىا سىىىڭىۈرۈل ەن قەلىىى سىىىكلىكىم ى ئاشىى ارلى ىپ كزتىشىىىىى
ئەنىىشە قىلىمەن .
لورى ھز ىكى قاقاھالپ ككلكپ كزتىپ سورىىى :
_ نزمە سىككەن ئۇ
_ ئالىىكىما سگزلەپ بزىكىمەن  _،بازىى شىۇنىا ىېىىىيۇ  ،چىكايىىىا ئزسىەن ىكە
ئاالمەتلىكى پەيىا بولىى .
_ شۇنىا قىلىشىڭىىغا تەش امەن  ،بازى  _ ،ىېىى ھز ىكى بازىلغا قاراپ قويۇپ .
_ ىې كىە گەپمۇ يو ئىىى  ،ھاررى  _ ،جاۋا بەرىى بازى  _ ،ىېسىەممۇ بەرىبىىك
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چكشەنمەيسىى ،ھەم ئىشەنمەيسىى.
لورى ھز ىكى سۇسىى ە ككلكمسىكەپ قويىى  -ىە  ،قەىىى ىى ئز ىىپ ئىوت – چىگپلەر
ئارىسىىى قىىغۇ ئزچىلغان بىك تۇتام ىەستار گكلى ى ئكزۈپ سى چىالپ قارىىى .
 چكشىىىى ىمەن  – ،ىېىىىىى ئىىىۇ گىىىكل ە تى ىلىىىىپ قىىىاراپ تىىىۇرۇپ  – ،ئىشىىىى ى –ئىشەنمەسىىلى ە كەلسىىە  ،مەن ئىشەن كسىىى كەلمەيىىىىغان نەرسىىىلەرنى ھەممىسىىى ە
ئىشى ىۋېكىمەن .
بىمەھە چىىىان شىاما بىىك نەچىچە تىا گىك بەرگى ىى ئۇچىۇرۇپ چكشىتى ،سىزكى
گكلى ى قۇيۇ بەرگىلىكى تى جىق ھىاۋاىا ئۇيىا – بۇياقىىا تەۋرى ەتتىى  .ىەرىىىە تكۋىىىى
چى ەت ىلەرنى پەس ئىاۋازىا چىكىلىاشىلىكى ئاللى ىشىىا باشىلىىى ،جىىۋە كەلى ەن بىىك
يىڭ ىىاغۇ قولىىۇر قانىىاتلىكى ى ئزچىىىپ پۇررىىىىە ئۇچىىۇپ كەتتىىى  .لىىورى ھز ىىىكى بازىىى
ىالۋارىنى يكرە سوقۇشى ى ئاللىيالىغانىە قىلغى ى بىلەن ،ئۇنى زاىى نزمە ىېمەكچى
بولۇۋاتىانلىىى ى بىلمەيتتى .
 بۇ مۇنىا ئىى  – ،ىېىىى بازىى بىىكىەم تۇرۇۋېتىىپ  – ،ئى ىى ئاي ىى ئالىىىىابۇرانتى ىانىم ى ئگيى ە زىياپەت ە بىارىى  .بىىى سىەنئات ارالر كىشىىلەرنى يىاۋايى ىەپ
قالماسلىىى ئكچىكن سىىكىتالرىا ئىگزىمىىنى پىات – پىات ئاشى ارىالپ تۇرمىسىا بولمايىىۇ .
ىۇىىى سىى ىې ەنىە  ،ھەر قانىا ئاىەم ئۇچىسىغا ئزسى مۇراسى كىيىمىى كىيىىپ ئىا
گالىسىىىتۇ باغلىۋالسىىىىال« مەىەنىيەتلىىىىك كىشىىىى » ئىىىى ەن ىېىىى ەن چىكايلىىىىق نامغىىىا
ئزكىشىۋېكىىۇ  .زىياپەت ە بارغىان زالىىا الىسىىىە سىەمكى ەن  ،قز ىىق گىىكى قىلىۋالغىان
ئاقسگلە ىز ىمالر  ،تزتىىسىى ئالىمالر بىىلەن پاراللىشىىپ تىۇراتتى  .ئارىىىى ئىاالھەزە
 92مى ۇتالر ئگت ەنىە  ،بىكەيلەن ى مالا تى ىلىپ قاراۋاتىانلىىى ى تۇيۇپ قالىى ۋە مەنمىۇ
ئۇنىڭغا تۇيىۇرما قارىىى  .ئۇ ىە مۇشۇ رەسىىمىى ى ىورىيىان گكېى ئىىىى  .شىۇ ئارىىىا
كگزلىكىمىى ئۇچكىشىپ قالىى  ،ىەماللىىىا كگز ئالىى ىىكەلىشىپ  ،ۋۇجۇىۇم ى غەلىىتە بىىك
ىىىىى قورقىىىۇنچ ئىىىگز ئىس ەنجىسىىىى ە ئزلىۋالىىىىى  .ئىىىۇ تولىمىىىۇ جەلىپ ىىىار ئىىىىىى  .رەت
قىلمايىىغانال بولسام  ،ئۇنى ئاشۇ ئاجايىپ جەلىپ ارلىىى ىاسلىىىم ى  ،روھىم ى  ،ھەتتىا
سىىىەنئەت ار ۋۇجىىىۇىىم ى يۇتىىىۇپ كزتىىىغانىىىىە قىالتتىىىى  .تۇرمۇشىىىۇم ى ھەر قانىىىىا
شىىىىەكىلىى ى تاشىىىىىى تەسىىىىىكگە ئۇچكىشىىىىى ى ىالىمىىىىايىتتى  .مز ىىىىى مۇسىىىىتەقىللىق
ىاراكتىكىم ى ككچلىك ئى ەنلى ى ىى سىىىمۇ ئوبىىان بىلىسىىى ،ھىاررى  .ئىل ىىكى تولىمىۇ
ئگزۈمچىى ئىىىىى  ،قاچىىان ى ىورىيىىان گكېي ىىى كىىگرىۈم  ،شىىۇنىڭىى باشىىالپ بىىۇ مىجەزىى
ئگزگەرىى  .كزيى … نزمە ىەپ چكشەنىۈرسەم بوالر گويا نزمىىىۇر بىىك نەرسىە مالىا « :
قورقۇنچلۇ بىك كىكىىى سز ى ككتكپ تۇرىىۇ » ىەۋاتىانىە تۇيۇلىى  .شۇئان مەنىە « :
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تەقىىكىم ە شاى – ىوراملىىق  ،ئىازا – ئوقىۇبەت پكتىكل ەن ئوىشىايىۇ» ىېى ەن غەلىىتە
تۇيغۇ پەيىىا بولىىى  .قورقىى ىمىىى كەيى ىم ە ئگرۈلىكپال زالىىى چىىىىپ كەتىتى .بۇنىىا
قىلىشىىى غورۇرۇم ى ى ككچلككلى ىىىىى ئەمەس  ،ئەكسىىىچە قورقۇنچاقلىىىمىىىى ئىىىىى .
زالىى قزچىپ چىىىپ كەت ى ىمىى تولىمۇ ىىجى بولىۇم .
 غورور بىىلەن قورقىۇنچ ئەمەلىيەتىتە بىىك نەرسىە  ،بازىى  .غىورور قورقۇنچاقلىى ىىقالىى ى  ،ىاالس .
 نىىزمە ىەيىىغانسىىىى ھىىاررى  ،سىىىىنى ئىىاغىىڭىىىى بىىۇ گەپ چىىىىار ىەپ ھىىزچئويلىماپتىمەن  .نزمىال بولمىسىۇن  ،مەيلىى نىزمە مەقسىەت – مۇىىىئىانى چىىىى قىىال –
بەل ى بۇ تەكەببۇرلۇقىمىى بولسىا كزىكە  ،ئىل ىىكى تولىمىۇ تەكەببىۇر ئىىىى – ئىشىىك
ئالىىىىىىغا كزلىشىىىىىم ە  ،بىىىىۇرانتى ىانىمغىىىىا ىوقۇرۇشىىىىۇپ قالىىىىىى  « .بىىىىۇنچە بالىىىىىۇر
تى ىۋەتمەيىىغانسىىىى ىىىالۋارى ئەپەنىىىى » ىېىىىى ئىىۇ چىكقىىىكا ئىىاۋازىا  .ئۇنى ى ئىىاۋازى
تولىمۇ غەلىتە چىىاتتى  .بۇنى سىىمۇ بىلىىىغانسىى  ،ھز ىكى
 بىلىمەن  ،ئۇنى ئۇ تەرىپى گويا توزنى ئگزىال  .ئىاۋازى تولىمىۇ سىەت چىىىىىۇ – ،لىىورى ھز ىىىكى شىىۇنىا ىېىى ە ئىىى چى ە  ،ئىىۇزۇن بارمىىاقلىكى بىىىلەن ىەسىىتار گكلى ىىى
بەرگىلىكى ى تىتىپ پارچە – پارچە قىلىۋەتتى.
 ئۇ مز ى زاىىال قويۇپ بەرمىىى  .مز ى ئورىا ئاقسگلەكلىكى  ،مەيىىسى ە توشىىىچەئورىې تاقىۋالغان يۇقىكى ىەرىجىلىك ئەمەلىارالرنى ئالىىغا باشىالپ كەلىىى  .ئۇالرنىى
ئارىسىىا يەنە باشلىكىغا غايەت يوغان بزىەكلەرنى تاقىۋالغىان  ،شىاتوتى بىۇرۇن مومىايالرمۇ
بىىار ئىىىىى  .ئىىۇ مز ىىى ئگزى ى ى ئەڭ يىىزىى ىوسىىتى ىەپ تونۇشىىتۇرىى  ،بىىىى بىىىك قزىىتىمال
كگرۈش ەن بولساقمۇ  ،لز ى ئۇ ھە ىېسىىال مز ىى ىاللىىق شىەىى ىەپ ماىتىايتتى  .بىىك
پارچە رەسىمى ھەقىىەتەن زور شان – شەرەپلەرگە ئزكىش ەن  ،ھزچبولمىغانىىمۇ ئۇنىڭغىا
بەزى كىچىك گزىىتلەرىە ىزلى كگپ ئوبىورالر يزىىلغان – بۇ  – 91 ،ئەسىكىى ى ئگلمەس
سەنئەت ئەسەرلىكى ى ئگلچەيىىىغان ئىگلچەم ئىىىى  .توسىاتتى مز ىى چەكسىىى ھاياجانغىا
سالغان ھزلىىى جەلىپ ار يى ىت ىى ئۇىۇلۇمىىا تۇرغىانلىىى ى سىزىىپ قالىىى  .ئىارىلىىىمىى
بەكال يزىى ئىىى  ،بىىك – بىكىمىىىگە تز ىشىىپ كەت ىلىى تاسىال قالغانىىىۇ  .كىگزلىكىمىى
يەنە ئۇچكاشىىتى  .ھوىۇقىىۇپ كەتىى ەن بولسىىام كزىىكە  ،بىىۇرانتى ىانىمىىىى ئىىۇنى مالىىا
تونۇشىىتۇرۇپ قويۇش ى ى ئگتكنىىىۈم  .شىىۇ چاغ ىىى ى ھىىالىتىم ى ھوىۇقىىۇ ىەپ كەت ىلىمىىۇ
بولمايتتى  ،مەنىى باشىا ئاىەممۇ شۇنىا قىلغان بىوالتتى « .باشىىىالر تونۇشتۇرمىسىىمۇ ،
ئى ىمىىنى ھامى ى پاراللىشىىىغانلىىىمىىغا ئىشى ەتتى  » .ىورىيان كزيى مالىا شىۇنىا
ىېىىى  .ئى ىمىىنىى تونۇشىىۇپ قزلىشىىمىىنى پىشىانىمىىگە پكتىىكل ەنلى ى ى ئۇمىۇ ھىىز
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قىپتى ەن.
 بۇرانتى ىانى ئۇ يى ىت ى قانىا تونۇشتۇرىى – سورىىى لىورى ھز ىىكى  – ،ئىۇمزھمانالرنى تزى – تزى تونۇشتۇرۇپ چىىىشىا ئامكا  .ھزلىمۇ ئزسىمىە  ،بىك قزىتى ئىۇ مز ىى
مەيىىسى ە توشىىچە ئورىې تاقىۋالغان  ،يكزلىكى پوكانىە قىىىكىىپ كەتى ەن  ،مىىجەزى
چىىۇس بىىىىك قزىىىكى مويسىىىىپىتىا تونۇشىىىتۇرۇپ قويمىىىاقچى بولىىىىى  .مويسىىىىپىت ى يز ىغىىىا
كزلىۋاتىى ىمىىىا  ،ئۇ قۇلىىىمغا ىزلى يۇقىكى ئاۋازىا مويسىپىت ى بىك مۇنچە يامان گزپى ىى
قىلىپ ئكل كرىى  .ئۇنى بۇ گزپى زالىى ىلەرگە ئاللى ىپ قالىىى  .شىۇئان زالىىى چىىىىپ
كەتتى  .باشىىالر بىلەن ئگزۈم تونۇشسىام ىەيىمەن  .بىورانتى ىىانى مزھمانلىكىغىا ىىۇىىى
كىمئارتۇ قىلىپ سىزتى سىوىى ىكى ماللىكىغىا مۇئىامىلە قىلغانىىە پوزىتسىىيە تۇتىىىۇ .
مزھمانالر بار يەرىە توال كوتۇلىاپ كىشى ى بىىار قىلىىۇ  ،سىى قىىىىىىىغان ئىشالرنى زاىىىال
تىلغا ئالمايىۇ .
 بىچارە بۇرانتى ىىانى ! سىىى ئىۇنى بە ئەيىىپلەپ كزتىۋاتىسىىى جۇمىۇ ھىاررى ! –ىېىى بازى ىالۋارى تولىمۇ روھسىى قىياپەتتە .
 ئۇ سالون ئاچىمەن ىەپ جار سزلىپ قويۇپ  ،ئاران رېستۇران ئاچالىىى  .سىى مز ىئۇنى ھگرمەتلىمىىى ىېمەكچىمۇ ئزيتىڭە  ،ئۇ ىورىيان گكېى ئەپەنىى ە نزمە ىېىى
 « ھە  ،تولىمىىۇ جەلىپ ىىار يى ىىى – ىە  ،بىىۇ  .ئۇنىىى بىچىىارە ئاپىسىىى بىىىلەنجىىانجى ەر ىوسىىتالرىى ئىىىىۇ  .ئۇنى ى نىىزمە ئى ى قىلىىىىىغانلىىى ئزسىىىمىە قالمىىاپتۇ ،
ھزچئى قىلمايتتىغۇ ىەيمەن  .ھە تىوغكا  ،پىئىانى و  ،ئىسى ىكىپ ا ىې ەنىىە نەرسىىلەرنى
چزلىىىپ قويىىاتتى » ىې ەنىىىە گەپلەرنىىى قىلىىىىغۇ ىەيىىمەن  .گكېى ئى ىمىىىى بىىۇ گەپىىتى
ئىختىيارسىى ككلكشكپ كەتتۇ  .شۇنىا قىلىپ يزىى ىوستالرىى بولۇپ قالىۇ .
 ىوستلۇ ئكچكن ككل ە ئەڭ ياىشى باشلى ى ھەم ئەڭ ياىشى ئاىىكلىشىى – ،ھز ىكى شۇنىا ىې ە  ،ىەستار گكلىىى يەنە بىكنى ئكزىى.
بازى ىالۋارى بزشى ى چايىىىى:
 ىوسىتلۇق ى قانىا بولىىىىغانلىىى ى چكشەنمەيىى ەنسىىى ،ھىاررى  – ،ىېىىى ئىۇپىچىىىكالپ تىىۇرۇپ  – ،ھەممىىىال ئىىاىەم ە يزىى چىلىىىق قىلىىى ەنسىىىى  ،بىىۇ سىىىىنى ھەمىىمە
كىشى ە پەرۋاسىى مۇئامىلە قىلىىىغى ىڭىىنى چكشەنىۈرىىۇ .
 بۇ گزپىڭىى ئاىى بولمىىى ! – لورى ھز ىكى شۇنىا ىې ە شىلەپىسى ى كەي ى ەئىتتىكىپ قويۇپ  ،كىگكتى ى بۇلۇتالرغىا نەزىكى ىى ئاغىىۇرىى  ،تىوپ – تىوپ بۇلىۇتالر گويىا
نۇرلىىۇ ئىىا شىىايىىە زۇمىىكەتتە كگپ ىىك ئاسىىمانىا لەيىىلەپ يىىكرەتتى  – ،بىىۇ گزپىڭىىىى
راسىىتى ال ئاىىىى بولمىىىىى  .مەن كىشىىىلەرگە پەرقلىىىق مۇئىىامىلە قىلىىىمەن  .قامالشىىىان
~ ~ 19

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

كىشىلەرنى ىوسىى تىۇتىمەن  ،پەزىلەتلىىك كىشىىلەرنى تونىۇ ىەپ بىلىىمەن  ،ئەقىللىىق
كىشىىىىىلەرنى ىۈشىىىىمى ى ىەپ ھزسىىىىاباليمەن  .ىۈشىىىىمەن ە مۇئىىىىامىلە قىلىشىىىىتا قىىىىانچە
ئزھتىياتچانلىق قىلى سا ئارتۇقلۇ قىلمايىۇ  .ىۈشمەنلىكىم ى ئارىسىىا ھاماقەتتى بىكىمۇ
يىىو  .ئىىۇالر بە ئەقىللىىىق  ،شىىۇلا مز ىىى ھگرمەتلەيىىىۇ  .بە شگھكەتپەرەس ى ەنمەنمۇ
مز ىڭچە شۇنىا .
 مز ىڭچىمۇ شۇنىا ھاررى  .گزپىڭىىىچە  ،مەن تونۇشىىڭىى قاتارىغىا كىكىىىى ەنمەن– ىە .
 قەىىكلىك بازى  ،سىى يالغۇز مز ى تۇنۇشۇمال ئەمەس .ىوستىڭىىمۇ ئەمەسىۇ ىەيمەن  .ئەمسە مز ى قزكى ىىشىڭىىىە كگرىىى ەنسىى – ىە.مز ىىى قزكى ىىىا بىىىلەن تىىازا ىوشىىۇم يىىو  .ئاكىىام ھىىزچ
 نىىزمە قزكى ىىىائگلمەستە قالىى  .ئى ىلىكى ھەىېسىال ئۇنى ئگلكمى ى تىلەيىۇ .
 ھاررى ! – ىېىى بازى ىالۋارى قوشۇمىسى ى تكرۈپ . قەىىكلى ى  ،مۇنىاقال ىەپ قويىۇم  .لز ى  ،مەن تۇغىانلىكىمىى ھەقىىەتەن بىىار .ئەن لىيىىى ى ىېموككاتچى زاتالر ئاتالمى يوقىكى تەبىىىىى ىلەرنى يامان ئىاىەتلىكى ە
چى – تىكنىىىغىچە ئگ  .مەن بولسام ئۇنىڭغا ھزسىاشلىق قىلىمەن  .ئاۋام ھاراق ەشلىك
 ،ھاماقەتلىك  ،ئگرپ – ئاىەت ى بۇزۇشى ى ئگزلىكى ىى ئاالھىىىە ئىمتىيىازى ىەپ قارايىىۇ ،
ئىىارىمىىىى قايسىىى بىكىمىىىى شىىۇنىا ئىشىى ى قىلىىىپ بىىاقىلى قز ىىى  ،ئۇالرنىىى ئاالھىىىىە
ئىمتىيازلىق زىمى ىغىا تاجىاۋۇز قىلغىان بىولىمىى  .بىچىارە سوسىۋار نى ىاھتى ئاجىكشىى
ئكچكن سوتخانىغا كىكگەنىىە  ،كىشىىلەر غەزەپىتى ئىگزلىكى ى باسىالما قالىىى  .لى ىى ،
پورۇلتارىياتالر ئىچىىە  92 ٪ئاىەم نورما تۇرمۇ كەچكرىىۇ ىېسە ئىشەنمەيمەن .
 بۇ گزپىڭىىگە مەن قوشۇلمايمەن . لورى ھز ىكى ئۇچلۇ كەل ەن قولۇر ساقاللىكى ى تۇتامالپ قويۇپ  ،قولىىى ى قىارائەب ۇس ياغىچىىى ياسالغان پگپەكلىك ھاسىسى بىلەن ئگتككى ى ئۇچىغا ئۇرۇپ قويىى.
 ھە بازى ى  ،سىىزپى ئگزىىىىى ئەن ىلىيلىىىك – ىە  ،سىىىى ! بىىۇ سىىىىنى بىىۇ گەپ ىىىئى ى چى قزتى ىېيىشىڭىى  .ئەگەر بىكەيلەن ھەقىىى بىك ئەن ىلىىيلى ە ئىو – ىىيىال ى
ىېسە _ بۇنىا قىلى تولىمۇ قاراملىق – ئۇ بۇ ئو – ىىيالى ى تىوغكا يىاكى ىاتىالىىى ى
ئەسال ئويالشمايىۇ  ،ئەكىسچە ئۇنى ئكچكن بىكىى بىك مۇھى بىولغى ى شىۇ گەپ ىى ىېى ەن
كىشى ى ئىشەنچىلىك يىاكى ئەمەسىلى ى  .مەسىىلە شىۇ يەرىى ىى  ،بىىك ئىو – ىىيال ىى
قىممىتى بار يوقلىىى شۇ ئو – ىىيال ى ئزيىتىۇچى كىشى ى سىەمىمى يىاكى ئەمەسىلى ى
بىلەن قىلچە مۇناسىۋەتسىى  .بىك ئاىەم قىانچە سىەمىمى بولمىسىا  ،ئۇنىى ئىو – ىىيىالى
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شۇنچە ئاقىالنە بولىشى مۇم ى  .چكن ى شىۇنىا بولغانىىىال  ،ئۇنىى ئىو – ىىيىاال ئىگز
تەلەپ – ئزھتىيىىىاجى  ،ئىىىارزۇ – ئىسىىىتى ى يىىىاكى بىىىىك تەرەپلىىىىمە قارشىىىى تەرىپىىىىىى
يۇقۇمالنمايىىىۇ .نىىزمىال بولمىسىىۇن  ،سىىىى بىىىلەن سىياسىىى  ،جەمئىيەتشۇناسىىلىق يىىاكى
مزتافىىى ىىىا توغكىسىىىىىا مۇنازىكلەشىىى كم يىىىو  .مەن كىشىىىىلەرنى پىكى سىىىىپتى ھالىىىىىپ
كەتسىىىى ەن ىەيىىىمەن  ،ىۇنيىىىاىا پىكى سىىىىپىا باغلى ىىىىپ قالمايىىىىىغان كىشىىىىلەرنى ئەڭ
ياقتۇرىمەن .مالا ىورىيان گكې توغكىسىىا سگزلەپ بزكىڭە  .سىىلەر قانچىلىىك ۋاقىتتىا بىىك
كگرشىسىلەر
 ھەر كىىىكنى كگرىشىىىىمىى .ئىىىۇنى بىىىىك كىىىكن كگرمىسىىىەم تۇرالمىىىايمەن  .ئىىىۇ ھىىىازىكتۇرمۇشۇمىى ى ئەڭ مۇھى كىشى ە ئايلى ىپ قالىى .
 قىىىىىق ! مەن تزخىىى سىىىىنى سىىەنئەتتى باشىىىا ھزچىى ىمى ە پەرۋا قىلمايىىىۇ ىەپقاپتىمەن .
 ھازىك مەن ئكچكن ئۇنى ئگزى بىك سەنئەت  – ،ىېىىى رەسسىام تولىمىۇ سىالماقلىقبىلەن  – ،ھاررى  ،بەزىىە مەن ىۇنيىا تارىخىىىا پەقەت ئى ىىال مىۇھى ىەۋر بولىىىى ەن ،
ىەپ ئويالپ قالىمەن  .بىكى  ،يزڭى بىك ىى سەنئەت ۋاستىسىى پەيىىا بولغىان چىاغ ؛ يەنە
بىكى  ،سەنئەتتە يزڭى شەىى ئىپاىە قىلى غىان چىاغ  .ھىامى ى بىىك كىكنى ىورىيىان گكېى
مەن ئكچىىكن گويىىا مىىا بويىىا رەسىىى ۋى زتسىىىيە رەسىىى ئزىىمىىىىا بارلىىىىىا كەل ەنىىىە ،
ئانتى وس ى ①چىكايى كىيى ى گكىتسىيە ھەي ەللىكىىە ئگز ئىپاىىسى ى تاپىانىە مىۇھى
بوپ قالىىۇ  .ئۇ يالغۇز مز ى ما بويا رەس  ،سۇ بويا رەسىى ۋە كگمىكر بويىا رەسىى
سىىىشى ئكچكم موىىلال ئەمەس  .مەن ئۇنىى پورتىكىتلىكىىىى رازى ئەمەس يىاكى ئۇنىى
قامالشىىىىان تەقىىىىى – تىىىۇرۇقى سىىىەنئەت ى ئىپىىىاىىلە ككچىىىىىى ئزشىىىىپ كەتىىى ەن
ىېىيەلمەيمەن  .سىەنئەت ئىپىاىە قىاللمايىىىغان ھزچى ىمە يىو  .مالىا شۇنىسىى ئايىىان ى ،
ىورىيىىان گكېىى بىىىلەن ئۇچكاشىىىانىى كزىىيى  ،نۇرغىىۇن ئەسىىەرلەرنى  ،ھاياتىمىىىى ى ئەڭ
نىىاىىك ئەسىىەرلەرنى ئىجىىاى قىلىىىى  .لىىز ى  ،مز ىىى چكشى ەمسىىىى – چكشەنمەمسىىىى  ،بىىۇنى
ئۇقمايمەن  .ئۇنى ىاراكتىكى مز ى يزڭىى سىەنئەت شىەكلى  ،يىزڭە سىەنئەت ئۇسىلۇبى ى
قوللى ىىىىپ بزىىشىىىىمغا تىىىكرت ە بولىىىىى  .شىىىۇنىڭىى ئزتىبىىىارەن  ،شىىىەيئىلەرگە مۇئىىىامىلە
قىلىشىىتى ى كىىگزىتى ئۇسىىۇلۇم ئىىگزگەرىى  ،شىىەيئىلەر ھەقىىىىىە تەپەك ىىۇر يكرگىىكزۈ
ئۇسىىۇلۇمىىمۇ ئىىگزگىكى بولىىىى  .ئەمىىىى مەن ئەسىىال ھىىز قىلىىىپ باقمىغىىان ئۇسىىۇلىا
تۇرمۇشىى ى قايتىىا نامىىايەن قىلىىىمەن  « .تەپەك ىىۇرۇم قاناتالنغانىىىا  ،شىىەكىلىى ئكمىىىى
ئىىلەيمەن  ».بۇ گەپ ى كى ىې ەن بولغىيتتى ىورىيان گكېىى مەن ئكچىكن ئەنە شىۇنىا
مۇھى  .ئۇنى يزشى  02ىى ئاشىان بولسىمۇ  ،لز ى مالا تىزخىچە بالىىىەكال تويۇلىىىۇ .
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بۇ گزپىم ى نزمىىى ىېكە بزكىىىغانلىىى ى چكشى ەمسىى ئۇ ئگزى ىى مەن ئكچىكن بىىك
يىىزڭىچە ئزىىم ىىى ئۇمىىۇمى كگرۈنكشىىى ى سىىكرەتلەپ بەرگى ى ىىى تىىزخىچە ھىىز قىلىىىپ
يزتەلمىىىىى  .بىىۇ ئىىزىى بىىارلىق رومىىانتىىىملىق قاي ىىا ھزسىىىيات ۋە گكىتسىىىيە روھى ىىى
مۇكەممەللى ى ى ئگزى ە مۇجەسسەملى ەن  .ئۇ – رو بىلەن تەن ى مەھ ەم بىكلى ىىىۇر .
بىى ئەسەبىيلەش ەن چزغىمىىىا  ،بۇ ئى ىسى ى بىك – بىكىىى ئايكىىپ  ،چاكى ىا رېئىالىىى
بىلەن ساىتا غىايىۋىلى ى ئىجىاى قىلىىۇ  .ھىاررى  ،سىىى ىورىيىان گكېي ىى مەن ئكچىكن
نەقەىەر مىىۇھى ئى ەنلى ى ىىى چكشەنسىىىڭىىال بولىىىى ! ئىىاگزكنو ②يىىۇقىكى باھىىا قويىىۇپ
تاالشىانىا بەرمى ەن ھزلىىى مەنىىكە رەسىىمى ئزسىىڭىىىە بىارمۇ ئىۇ مز ىى ئەڭ ياىشىى
ئەسەرلىكىم ى بىكى ئىىى  .بۇ رەسىمى نزمە ئكچكن بۇنچە ياىشى چىىىىۇ چكن ى مەن
ئۇ رەسىىم ى سىىىغان چزغىمىىا  ،ىورىيىان گكېىى يز ىمىىا ئولتۇرغىان ئىىىى  .شىۇ چاغىىا ،
غەلىتە بىك ىىى تۇيغىۇ ئۇنىى ۋۇجۇىىىىى مالىا كىگچتى  ،شىۇنى بىىلەن ھاياتىمىىا مەن
ئىىچى تەش ا بولغىان  ،ئەممىا ئزكىشىەلمە كزلىۋاتىىان بىىك مىگجىىە كىگز ئالىىمىىا زاھىىك
بولىى .
 بازى  ،سىى بە قىىىى ەنسىى ! ىورىيان گكېى بىلەن بىك كگرۈشسىەم بولغىۇىە –تە .
بازى ىالۋارى ئورنىىى لى ىىە تۇرۇپ گكللككتە بىكىەم ئۇيا – بۇياقىا مزڭىىۋەتتى
– ىە  ،ئورۇنىۇ يز ىغا يەنە كەلىى .
 ھاررى  – ،ىېىى ئۇ  – ،ىورىيان گكې پەقەت ئىجاىىيتىم ى با تزمىسىى  .سىىىئۇنى ۋۇجۇىىىى ھزچ ىمى ى كگرەلمەسلى ىڭىى مۇم ى  ،لىز ى  ،مەن ئۇنىى بىارلىىى ى
كىىگرەلەيمەن  .ئۇنى ى ئىىوبكازى بولمىغىىان رەسىىىملەرال ئىىۇنى ئەڭ يەىشىىى نامىىايەن قىلىىىپ
بزكەلەيىۇ  .ىۇىىى بايىا سىىىگە ىې ى ىمىىە  ،ئىۇ يزڭىى بىىك ىىى ئىجىاىىيەت شىەكلى ى
ئويغاتتى  .مەلۇم بىك ئەگكى سىىىىق  ،مەلىۇم بىىك ىىى رەل ىى ئىى چى ە جۇاللىكىىىا ئىۇنى
ھز قىالاليمەن  ،ىاالس .
 ئەمىسە نزمىشىا ئۇنى رەسمى ى كگرگەزمە قىلىش ى ىالىمايسىىى  -سىورىىى لىورىھز ىكى.
 چىىىكن ى  ،مەن رەسىىىىمىە ئىختىيارسىىىىىال سىىىەنئەت ە بولغىىىان مەلىىىۇم بىىىىك ىىىىىچوقۇنۇش ى ى ئاش ى ارىالپ قويىىىۇم  .ئەلىىۋەتتە  ،بىىۇنى ئۇنىڭغىىا ىېيىش ى ى ئەسىىال ئويلىشىىىپ
باقمىىىىى  .ئىىۇ تزخىىى بۇنىڭىىىى ىەۋەرسىىىى ھەم مەل ىىك بىلمەيىىىۇ  .بىىۇنى باشىىىىالر پەرەز
قىاللىشىىى مىىۇم ى  ،شىىۇلا مەن ھەرگىىمىىۇ ئىىگز روھىم ىىى ئۇالرنىى يىىكزەكى نەرسىىىلەرنىال
كگرىىىغان ماراقچى كگزلىكى ى ئالىىىا ئاشى ارىلىغۇم  ،قەلبىم ىى ئۇالرنىى كگزىتىىىىغان
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مى كوس وپلىكى ئاستىغا تاشالپ بەرگكم يو  .بۇ رەسىىمىە ئىگزۈم ە تىالىق نەرسىىلەر بە
كگپ  ،ھاررى .
 شىىائىكالر سىىىىگە ئوىشىىا مۇنىىىا كگمسىىەم پىشىىارمۇ  ،ياپسىىام پىشىىارمۇ ىەپئولتۇرمايىىىۇ  .ئىىۇالر قاي ىىا ھزسىىىيات ى ئاش ارىالش ى ى نەشىىكى ئەسىىەرلەرگە نىسىىبەتەن
نەقەىەر پايىىىىلىق ئى ەنلى ى ىىى بىلىىىىۇ  .ھىىازىك قەلىى سىىىكلىكى ئاشى ارىالنغان كىتىىابالر
قايتا – قايتا نەشىك قىلى ۋاتمامىۇ .
 مەن ىە ئۇالرنىىىى مۇشىىىۇ يزىىىكى ە ئىىىگ  – ،ۋارقىكىىىىىى بازىىىى ىىىىالۋارى – ،سەنئەت ارالر چۇقۇم گكزە شەيئىلەرنى ئىجاى قىلىشى  ،ھەرگىىمۇ ئگز ھايىاتى ى ئەسىىكى ە
سىڭىۈرۋەتمەسلى ى كزكە  .لز ى  ،ھازىك سەنئەت گويا بىك ىىى بىئوگكافىىك شىەكىل ە
ئوىشاپ قالىى  .بىى گىكزەللى ە بولغىان ئابىسىتىكاكى تۇيغىۇالرىى ئىاللىبۇرۇن مەھىكۇم
بولغىىىان  .بىىىىك كىىىكنلەرىە مەن ىۇنياغىىىا گىىىكزە ئابىسىىىتىكاكى تۇيغۇنىىىى زاىى قانىىىىا
بولىىىىىىغانلىىى ى نامىىىايەن قىلمىىىا قويمىىىايمەن  .شىىىۇلا  ،كىشىىىىلەر ىورىيىىىان گكېي ىىىى
پورتزكىتى ى مەل ك كگرەلمەيىۇ .
 مزىى ىڭچە سىىىى ىاتاالشىىتىڭىى  ،بازىىى  .سىىىى بىىىلەن تالىشىىىپ ئولتۇرغىىۇم يىىو .ئەقىلىىىىى ئاىاشىىىان كىشىىىلەرال ئەنە شىىۇنىا توىتىمىىا مۇنىىازىكە قىلىشىىىىۇ  .ئزيىىتىڭە ،
ىورىيان گكې سىىنى ياىشى كگرەمىۇ
بازى بىكىەم ئويلى ىپ تۇرۇپ كەتتى :
 ئۇ مز ى ياىشى كگرىىۇ  – ،ىېىى ئۇ بىكىەم تۇرۇۋالغانىى كزىيى  – ،مەن ئۇنىىمز ى ياىشى كگرىىىغانلىىى ى بىلىمەن  .ئەلۋەتتە ئۇنى قانچە ماىتاپ ئۇچۇرسىام ئەرزىيىىۇ
 .مەن ئۇنىڭغا  «:مەن چۇقۇم پۇشايمان قىلىمەن » ىې ەنىىە گەپلەرنىى ىېىىى  .لىز ى ،
شۇ گەپلەرنى ىې ەن چاغىا تى بىلەن تەسۋىكلەپ بەرگكسىى بىك ىى ىوشلۇقىا چگمىۈم ،
ئىىۇ كىشىىى ى بەكىىال جەلىىىپ قىلى ىىۇ .رەسىىى سىىىىى ئگيىىىىە ئولتۇرغانىىىا ىېيىشىىمەيىىغان
گەپلىكىمىى قالمايىۇ  .لز ى  ،ئۇ بەزىىە مز ى ئازابالنسۇن ىې ەنىە  ،پەرۋاسىى قىياپەت ە
كىكىۋالىىىىىىۇ  .شىىىىۇنىا چاغىىىىىا ئگزۈم ىىىىى روھىم ىىىىى باشىىىىىىالرغا تامىىىىام ھەىىىىىىيە
قىلىۋەت ەنلى ىم ى  ،باشىىالرنى بولسا ئاشۇ روھىم ى كىگي ى ى ە تاقىۋالىىىىغان بىىك تىا
گك  ،ساىتا قىيىاپىتى ى نىىاپاليىىىغان بىىك ىىى بزىىە يىاكى يازنىى بىىك ىىى زى ىتىى
قاتارىىا كگرىىىغانلىىى ى ھز قىلىمەن  ،ھاررى .
 ياز ئۇنىىا ئاسىان ئگتىكپ كەتمەيىىۇ  ،بازىى  -،ىېىىى باسىتزك ھز ىكى پىچىىكالپتىىۇرۇپ  – ،ئىىۇ بىىىىار بولمىىا تىىۇرۇپ  ،سىىىى بىىىىار بوالمسىىىى تزخىىى  .ئويلىسىىا كىشىىى ى بە
ئازاباليىى ەن  .لز ى  ،تاالن گكزەللى تى مۇ ئۇزۇن ىاۋاملىشىىۇ .ىە شۇنىا بولغاچىىا ،
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بىىىىگە بزىىكىل ەن تەربىىىيە زىيىىاىە كىىگپ بولىىۇپ كەت ى ەن  .كەس ى ى ياشىىا رىىابىتىىىىە
ئاسىىانلىىچە ىىىاراپ بولمايىىىىغان نەرسىىىلەرگە ئى تىلىمىىىى – ىە  ،ئەىىىلەت ۋە ئەرزىىىمەس
ھەقىىەتلەر بىلەن چوڭ مىڭىمىىنى توشىۇزىۋېتىپ  ،شۇ ئارقىلىق ئگز مەرتىۋىمىىنى سىاقالپ
قزلىش ى ئەىمەقلەرچە ئكمىىى قىلىمىىى  .بىلىمىىە ھەقىىىى كامىالەت ە يەتى ەن كىشىىلەرال
زامان ى ئكل ىسىى بولۇشىىا مۇناسىىپ  ،لىز ى ئۇالرنىى كاللىسىى قورقۇنچلىۇ نەرسىىلەر
بىلەن توشۇپ كەت ەن  .ئۇ ىۇىىى ئاقايىىپ – غارايىىپ نەرسىىلەر ۋە توپىا – چىاڭ بىىلەن
تولۇپ كەت ەن بىك ئاسار – ئەتىىە ىۇكى ىغىا ئوىشىايىۇ  ،ئۇنىڭىىى ى ھەر بىىك نەرسىى ى
باھاسىى ئەسىلى باھاسىىىى ئزشىىپ كەتى ەن بولىىىۇ  .مزى ىڭچە  ،سىىى يەنىىال ئۇنىڭىىىى
ئاۋۋا بىىار بولىسىى  .بىك ككنلەرىە ىوستىڭىىغا قارىغان چزغىڭىىىىا  ،ئىۇنى سىىىشىتا سىە
كەت ىىكزۈپ قويغىىانلىىىڭىىنى ھىىز قىلىسىىىى يىىاكى ئىىۇنى سىىىشىىتا ئىشىىلەت ەن رەللىكىڭىىىى
كگللىڭىىگە ياقما قالىىۇ  .ئىچىڭىىىە ئۇنى قاتتىق ئەيىبلەيسىىى  ،ئۇنىى كىگللى ى يەرىە
قويغانلىىىڭىىنى ھز قىلىسىى  .كىيى ى قزتى ئۇ يز ىڭىىغىا كەل ەنىىە  ،ئۇنىڭغىا سىوغۇ
مۇئامىلە قىلىسىى  .بۇ بە ئەپسۇسىلى ارلىق ئىى  ،چىكن ى سىىى ىە شىۇ ئىى ۋەجىىىى
ئگزگىكىسىىىىى  .مالىىىا ىې ەنلىكىڭىىىىى تولىمىىىۇ رومانتىىىىك ئىىىى ەن ،بىىىۇنى يەنە سىىىەنئەت ى
رومانتى لىىى ىېسەكمۇ بولغۇىە  .لز ى  ،رومانتى لىى ىى ئەڭ چاتىا يزىكى شىۇكى  ،ئىۇ
ئەڭ ئاىىكىا كىشىلەرگە ئۇنچە رومانتىك ئىمەسلى ى ى ھز قىلىۇرۇپ قويىىۇ .
 بۇنىا ىېمەڭ ھاررى  .ھاياتال بولىىى ەنمەن  ،ىورىيان گكېي ى ىىاراكتىكى مالىايىو كگرسىىتىپ تۇرىىىۇ  .سىىى بىىۇ ھزسىياتىم ى زاىىىال چكشىى ىپ يزتەلمەيسىىى  .سىىىى بە
تۇتۇرۇقسىى بولۇپ كىتىپسىى .
 ھە  ،قەىىكلىىىك بازىىى  ،ئاسىىان ئگزگىكەلى ەنىىىىال ئانىىىى ھىىز قىالاليىىمەن.سىىاىاقەتمەن كىشىىىلەر پەقەت مۇھەببەت ىىى ئەرزىىىمەس تكگىىكنچەكلىكى ىال چكشىىى ىىۇ ،
ئگزگىكىشچان ئاىەملەرال ئانىى مۇھەببەت ىى ھەقىىىى ئىازابى ى چكشىى ەلەيىۇ  – ،لىورى
ھز ىكى ككمكشتى ياسالغان نەپى چاقمىىىىا ئوت تۇتاشتۇرۇپ ،گويا پكتكن بىىك ىۇنيىانى
بىىىك جىىكملە گەپ بىلەنىىال يىغى چاقلىۋەت ەنىىىە  ،تاماكىسىىى ى ھوزۇرلى ىىىپ چز ىشىى ە
باشىىىلىىى  .بىىىىك تىىىوپ قۇچىىىىا پىىىىچە گكلى ىىىى ياپيزشىىىى يۇپۇرمىىىاقلىكى ئارىسىىىىىا
ۋىچىكلىشىىاتتى  .تىىكرۈم – تىىكرۈم بۇلىىۇتالر ئاسىىمانىا بىىىك – بىكى ىىى قوغلىشىىىپ ئوي ىىايىتتى
.گكلىارلىق كىشى ە ئاجايىپ ھوزۇر بزغىشاليتتى  .بىك كىشى ى روھىغىا ىوسىتى ى قاي ىا
ھزسىياتى قوشىىۇلغانىىال  ،ئانىىى ئىىۇ تۇرمۇشىتا كىشىىى ى مەسىتخۇ قىلىىىىىغان نەرسىىى ە
ئايلى ىىىۇ  .لىورى ھز ىىىكى شىۇ تاپتىىا بازىى ىالۋارىنىى يز ىىىا مەززىسىىىى چكشىلك تامىىا
ۋاقتى ى ئگت كزىۋەت ەنلى ى ە ئىچىىە ىىو بولۇۋاتىاتتى  .ئەگەر ئىۇ ھاممىسىى ى ئىگيى ە
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بارغىىان بولسىىا  ،لىىورى گۇىبىىارى بىىىلەن جەزمەن ئۇچكىشىىاتتى  ،پىىاراڭ تزمىسىىى چۇقىىۇم
نامكاتالرنىى تامىىا مەسىلىسىىى  ،ئىىۇالر ئكچىىكن تۇرالغىىۇ سىىزلىپ بزكىشى ى تولىمىىۇ مىىۇھى
ئى ەنلى ىىىى توغكىسىىىىىا بىىىوالتتى  .ھەر ىىىىى قاتالمىىىىى ى كىشىىىىلەر گىىىكزە ئەىالق ىىىى
مىىۇھىملىىى ى پە قىلىشىىىىۇ  ،ئەممىىا ئۇالرنىىى تۇرمۇشىىىىا ئاشىىۇ گىىكزە ئەىالق ىىىى
تەىىكسىىىىلى ى ئەزەلىىىى كگرۈلىىكپ باقمىغىىان  .پۇلىىىار كىشىىىلەر تزجەشىىلىك بولۇشىى ى
ئاغىىىى چكشكرمەيىۇ  ،ئىى ىۇشىياقمايىىغان ھىورۇن – يالىىاۋالر ئەم ەك ىى نەقەىەر
ئۇلۇغۋار ئى ئى ەنلى ى ھەقىىىىە توىتىمىا ۋاالقشىىيىۇ  .ئىۇ مۇشىۇنىا گەپ سىگزلەرنى
ئىشىتمىسىىە نەقەىەر ياىشىىى بىىوالتتى – ھە! ھاممىسىىى ى ئەسى ە ئزلىشىىى بىلەنىىال  ،ئۇنىى
كاللىسىىا تۇيۇقسىى بىك ىىيا پەيىا بولىى ۋە بازى ىالۋارىقا بۇرۇلۇپ ىېىى :
 بۇراىەر  ،ئەمىى ئزسىم ە كەلىى . نزمە ئزسىڭىىگە كەلىى  ،ھز ىكى ىورىيان گكېىي ى ئىسمى ى قەيەرىە ئاللىغى ى ئزسىم ە كەلىى . قەيەرىە ئاللىغانىىىڭىى – سورىىى بازى ىالۋارى قوشۇمىسى ى تكرۈپ قويۇپ . ئىىاچچىىىڭىى كەلمىسىىىۇن  ،بازىىىى  .ئاگاسىىىا ھاممام ىىى ئگيىىىىىە ئاللىغىىىان  ،ئىىىۇلونىىون ى شىەرقى رايىۇنى③ ىا بىىك يى ىت ىى ئىگزى ە يىارىەم قىلغىانلىىى ى  ،ئىسىىمى ى
ىورىيان گكې ئى ەنلى ى ى ئزيىتىان  .جەزم قىالاليمەن ى  ،ھاممام مالىا ئۇنىى قامالشىىان
ئى ەنلى ى ىىىى ىېمىىىى ەن  .ئايىىىالالر گىىىكزە قىيىىىاپەتتى ھىىىوزۇر ئزلىشىىى ى ئۇقمايىىىىۇ ،
ھزچبولمىغانىىىىمۇ ياىشىىى ئايىىالالر شىىۇنىا بولىىىىۇ  .ھاممىىام ئىىۇنى مالىىا بە سىىەمىمى ،
قىىغى  ،ئاق گلك ىەپ تەرىپلى ەن بەرگەن  .شىۇ تاپتىا كالالمىىا كىگزەي ە تاقىۋالغىان ،
چاچلىكى شاالڭ  ،يكزلىكى ى سەپ كن قاپالپ كەتى ەن  ،لولۇلىىاپ مزڭىىپ يكرىىىىغان بىىك
ئوبكاز پەيىا بولىۋاتىىۇ  ،ىوستىڭىىنى ىە شۇ ئى ەنلى ى ى بالىۇررا بىلسەمچۇ ،كاش ى!
 بىلمى ى ىڭىىمۇ بىك ھزساپتا ياىشى بوپتۇ  ،ھز كى . نزمىشىا ئۇنىا ىەيسىى ئۇنى سىىگە كگرسەت كم يو . ئۇنى مالا كگرسەت كلىى يوقمۇ شۇنىا . ىورىيان گكېى ئەپەنىى كەلىى  ،رەسى سىىى ئگيىىە سىاقالۋاتىىۇ  ،ئەپەنىىى ،– ىېىى بىك ىىىمەت ار گكللكك ە كزلىپ .
 ئەمىىغۇ ئۇنى مالىا تونۇشىتۇرۇپ قويارسىىى  – ،باسىتىك ھز ىىكى قاقىاھالپ ككلىكپكەتتى .
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رەسسام قۇيا نۇرىىا كگزى ى چىمچىىىلىتىپ تۇرغان ىىىمەت ارغا بۇرۇلۇپ ىېىى:
 گكې ئەپەنىى ساقالپ تۇرسۇن  ،پا  .مەن ھازىكال كىكىمەن . ىىىمەت ار بىكنى تازى قىلىۋىتىپ  ،كىچىك يول ى بويالپ قايتىپ كەتتى . ىورىيان گكې مز ى ئەڭ ياىشى ىوستۇم  – ،ىېىى رەسسىام لىورى ھز كىغىا قىاراپتۇرۇپ  – ،ئۇنى مىجەزى بە ئزسى  ،ھاممىڭىىنىى ئۇنىڭغىا بولغىان باھاسىى ناھىايىتى
توغكا بوپتۇ  .ئۇنىڭغا زەرەر يەت كزمەڭ  ،تەسىى كگرسىىتىمەن ىې ىكچى بولمىاڭ  .بىلىىمەن،
ئۇنىڭغىىا چۇقىىۇم ياىشىىى تەسىىىك بەرمەيسىىىى  .بىىۇ ىۇنيىىا بەكمىىۇ چىىوڭ  ،كىىگزگە كىىگرۈن ەن
كىشىلەرمۇ ئاز ئەمەس  .مز ى سىەنئەت جەھەتتى ىى سىزھكى ككچىكم ى ئىۇ ئاتىا قىلغىان،
سەنئەت ارلىق ھاياتى پكتكنلە ئۇنىڭغا باغلىق  ،ئۇنى يز ىمىى ئزلىپ كەت كچى بولمىاڭ.
گەپلىكىم ى ئزسىڭىىىە تۇتۇڭ ھاررى  ،ئكمىىىم ى يەرىە قويمايىىغانلىىىڭىىغا ئىشى ىمەن.
 تىىازا بىىىىمەنە گەپ بولىىىى – ىە  ،بىىىۇ ! – ھز ىىىىكى ككلىىكپ كزتىىىىپ ىالۋارىنىىىىبىلى ىىى تۇتتى – ىە  ،ئۇنى رەسى سىىى ئگيى ە سگرەپ كىكىى .
_______________
ئىىاھات :
① ئىىانتى وس ( ، )912 – 992رىملىىىق جەزبىىىىار يى ى ى بولىىۇپ  ،نى ى ىەرياسىىىىا
تۇنجۇقۇپ ئگلكپ قالغان  .گكېتسىيىىى ى نۇرغۇن چزككاۋالرىا ئۇنى ھەي ىلى بار .
② ئاگزكنو ( – )9192 – 9508رەسى سوىى ىكى .
③ لونىون ى شەرقى رايونى _ لونىون ى نامكاتالر رايونى .
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ئىككىنچى باب
ئىىۇالر ئىشىىى تى كىكگەنىىىە ىورىيىىان گكېى ئىشىىى ە كەي ى ىىى قىلىىىپ  ،پىئانى ونىى
يز ىىىىا شىىۇمان ى ‹‹ ئورمىىانلىىتى ى مەنىىىىكە ›› نىىاملىق مۇزى ىسىىى ى نوتىسىىى ى ۋاراقىىالپ
ئولتۇراتتى .
 بۇنى مالا بزكىپ تۇرۇڭ  ،بازى  – ،ىېىى ىورىيىان ئكنلىك ئىاۋازىا  – ،بىۇ مۇزى ىابە مۇللۇق ەن  ،ئگگى ىپ باقىۇم كزلىۋاتىىۇ .
 بۇ سىىنى بكگكن ى ئىپاىىڭىىگە باغلىق  ،ىورىيان . ئولتۇرۇۋېكىپ زېكى ىىپ كەتىتى  ،ئۇنىى ئكسىىتى ە  ،چوللىۇقى ئىگزۈم بىىلەن تەڭرەسىمىم ى بولۇشى ىمۇ ىاالپ كەتمەيمەن  – ،ىورىيان كەي ى ە ئگرۈلكپ لىورى ھز ىكى ىى
كگرىى – ىە  ،ئورنىىى لى ىىە تۇرۇپ كەتتى  ،يكزلىكىمىۇ شىەلپەرىە قىىىكىىپ كەتتىى ،
– كەچكرۈڭ بازى  ،مزھمى ىڭىى بارلىىى ى بىلمەپتىمەن .
 بۇيىىا لىىورى ھز ىىىكى ۋاتتىىون  ،ئوكسىىرورىتى ى كونىىا ىوسىىتۇم بولىىىىۇ  .بايىىا تزخىىىئۇنىڭغا سىىنى قالتى موىى ئى ەنلى ىڭىىنى سگزلەپ بزكىۋاتىاتتى  .سىىى – زە  ،ھەمىمە
ئىش ى قااليمىىانالشتۇرۇپلىۋەتتىڭىى .
 ھزچىىسى يو  ،گكې ئەپەنىى  ،سىى بىلەن كگرۈش ى ىمىى تولىمىۇ ىۇرسىەنمەن – ،لورى ھز ىكى ئالىىغىكا چىىىپ قولى ى ئۇزاتتى  – ،ھاممام ىائى گزپىڭىىنىى قىالتتىى ،
ئۇ سىىگە بە ئامكا .
 مەن ھازىك ئاگاسا ىانىم ى قارا تىىىملى ى ە چكشكپ قالىىى  – ،ىېىىى ىورىيىانچىكايىغا ھەييارلىق تكسىى بزكىىپ  – ،ئالىىى ىى ھەپتى ىى ئى ىسىى ئۇنىى بىىلەن ۋايى
چاپىلىى ى① كۇلۇبىا بىللە بزكىشىا ماقۇ بولغان  .لز ى  ،ئۇ ئى ئزسىمىى كگتكرۈلىكپ
كزتىپتۇ .بىى ئەسلىىە قو كىشىلىك ناىشا ئزيىتماقچى ئىىۇ  .بىلمىىى  ،ئۇ مز ىى ھىازىك
نزمە ىەپ تىلالۋاتىىى ى  ،شۇ تاپتا ئۇنى بىلەن كگرۈشكش ىمۇ جكرئەت قىاللمايۋاتىمەن.
 ھاممامغا ئگزۈم گەپ قىلىىپ قىويىمەن  ،ئىۇ سىىىنى بە چىوڭ بىلىىىۇ  .مزى ىڭچە ،بارمىغى ىڭىىغا ھزچىئى بولمايىىۇ  .ھاممىام پىئىانى و چزلىىپ ناىشىا ئزيتىىىىغان بولسىا ،
ئىىاۋازى ئى ىىى ئاىەم ىڭ ىىىىى قزلىشىىمايىۇ  .كى ى بىلىىىىۇ  ،تاماشىىىبى الر قىىو كىشىىلىك
ناىشا ئوىشايىۇ ىەپ قالىىمۇ تزخى .
 بۇنىىىىا ىېسىىىىڭىى ئۇنىڭغىىىا بىھگرمەتلىىىىك قىلغىىىان بولىسىىىىى  ،مەن جز ىمىىىىا بىىىۇ~ ~ 27
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گزپىڭىىىى بىئارام بولۇۋاتىمەن  – ،ىېىى ىورىيان ككلكپ تۇرۇپ .
لورى ھز ىىكى ىورىيانغىا قىاراپ قويىىى  .راسى  ،ئۇنىى قىپىىىىى لەۋلىىكى كىشىى ى
مەھلىيىىا قىالتتىىى  ،بىىىك جىىكپ زەل ى ەر كگزىىىىى سىىەمىمىيلىك چاق ىىاپ تىىۇراتتى  ،ىويمىىۇ
ياراشىان ساپسزكىق بكىرە چاچلىكى ئۇنى تولىمۇ جەلىپ ىار  ،قامالشىىان قىلىىپ كگرسىىتپ
تۇراتتى  .ياشلىق باھارى ى قاي ىا ھزسىىياتلىكى ئۇرغىۇپ تۇرغىان چزھىكى ە بىىك قارىغىان
كىشىىى ئۇنىڭغىىا بىىاغلى ىپال قىىاالتتى  .ئىىۇ كىشىىى ە تولىمىىۇ سىىەبى  ،بىغۇبىىار  ،قائىىىىە –
يۇسۇنالرغا باغلى ىپ قالمىغانىە تەسىىك بزكەتتىى  .بازىى ىالۋارىنىى ئۇنىڭغىا بۇنچىىۋاال
ۋا ىەپ كزتىشىمۇ بى ار ئەمەس ئىىى .
 سىى بۇ جەلىپ ارلىىىڭىى بىلەن ىەيىكى – سىاىاۋەت ئىشىلىكىغا مىاس كەلمەيسىىى ،گكې ئەپەنىى  – ،لورى ھز ىىكى ئىگزى ى ىىۋانغىا تاشىالپ  ،يانچۇقىىىى تاماكىا قۇتىسىى ى
چىىارىى .
رەسسام رەڭ تەلشە  ،پەل ك تەييارال بىلەن ئاۋارە ئىىىى  ،چىكايى ىى ئەنىىشىە
تۇمانلىكى قاپلىۋالغان ئىىى  .ئۇ لورى ھز ىكى ى ئەڭ ئاىىكقى بىك جكملە گزپى ى ئالالپ ،
ئۇنىڭغا الپپىىە قاراپ قويىى ۋە بىكىەم تۇرۇپ كەت ەنىى كزىيى ىېىىى  – ،ھىاررى  ،بىۇ
رەسىم ى بكگكن پكتتكرۈۋېتە ىې ەنىىى  ،كزتىپ تۇرۇڭ ىېسىەم  ،سىىىگە ھگرمەتسىىىلىك
قىلغان بولۇپ قالماسمەن – ھە
لىىورى ھز ىىىكى ككلىىكپ كزتىىىپ  ،ىورىيىىان گكېيىىىى سىىورىىى  – ،مەن كزتەيمىىا گكېى
ئەپەنىى
 كەتمەڭ  ،ھز ىكى ئەپەنىى  .ئەنە  ،بازى ئەپەنىى ى قاپىاقلىكى يەنە تكرۈلكشى ەباشىىلىىى  .ئىىۇ ىاپىىا بولسىىا  ،جايىمىىىا ئولتۇرالمىىايال قالىىىىى ەنمەن  .ئزيىىتىڭە  ،ىەيىىكى –
ساىاۋەت ئىشلىكىغا نزمىشىا مىاس كەلمى ىكىەكمەن شىۇھەقتى ى گەپلىكىڭىىنىى ئىالالپ
باقىۇم بار .
 نزمە ىېسەم بوالر  ،گكې ئەپەنىى  .بۇ تولىمۇ بىىمەنە تىزمى ەن  ،قارىغانىىا تىكزۈپارالالشمىسا بولمايىىغانىە قىلىىۇ  .ئەلىۋەتتە  ،مز ىى قەپىزلىى ىەۋاتسىىڭىى  ،كزتىىپ
قالساممۇ بولماس  .بازى  ،قزپىالسام كگللىڭىىگە كەلمەس – ھە سىى ھەمىشىە  ،موىىى
بىلەن پاراللىشىپ ئولتۇرۇپ بزكىىىغان ئاىەم بولسا ياىشى بولىىۇ  ،ىەيتىڭىىغۇ.
بازى ىالۋارى لەۋلىكى ى چىشلەپ قويۇپ ىېىى :
 گكې ئەپەنىى ىالىغان بولسا  ،ئولتۇرۇۋېكى  .ئۇ ىو بولىىىغانال ئىى بولسىا ،ھەممىمىى ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىمىى .
لورى ھز ىكى شىلەپىسى بىلەن پەلىيى ى قولىغا ئالىى .
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 ئولتۇرسامغۇ تازا ياىشى بوالتتى  ،بازىى  .لىز ى ئورلىئىان كۇلۇبىىىا بىىكى بىىلەنكگرۈشكش ە كزلىشىپ قويغىان  ،مالمىسىام بولمايىىۇ  .ىەيىك – ىىو  ،گكېى ئەپەنىىى .
بىىىىكەر چكشىىىتى كزيى لىىىىكى ۋاقتىڭىىىىى چىىىىىىپ قالسىىىا  ،كىىىۇرزون كوچىسىىىىغا ئگتىىىكڭ ،
پاراللىشىىىىمىى .ئىىىاىەتتە سىىىائەت  8:12الرىا ئگيىىىىە بىىىولىمەن  .بزكىشىىىتى ئىىىاۋۋا ىەت
يزىىۋىتى  ،بولمىسا سىىنى قۇرۇ ساقلىتىپ قويسام  ،كگللكم يزكى بولۇپ قالىىۇ .
 بازى  – ،ۋارقىكىىى ىورىيان گكې  – ،ھز ىكى ئەپەنىى كەتسە  ،مەنمۇ كزىتىمەن .رەسى سىىىۋاتىان چزغىڭىىىا زاىىىال گەپ قىلمايىى ەنسىىى  ،مەن بولسىام سىىىگە ىوشىا
قىيىىىاپەتتە ئولتىىىۇرۇپ بزىىىكىمەن ىەپ قىي ىلىىىىپ كزتىىىىىى ەنمەن  ،بىىىۇ قىلىىىڭىىىىىىى بە
زېكى تى  .گەپ قىلىڭە  ،ئۇ كەتمىسۇن .
 سىىىىىى ىىىو بولىىۇپ قىىااليلى  ،كەتىىمەڭ ھىىاررى  – ،ىېىىىى بازى ى رەسىىىمىىكىىگزى ى ئىىكزمە  – ،ىورىيان ىىى ىې ى ىمىىۇ تىىوغكا  ،رەسىىى سىىىىىۋاتىان چزغىمىىىا گەپ
قىلمايىىغان ىۇيۇم بار  ،ھەتتىا باشىىىالرنى گزپىمىۇ قۇلىىىمغىا كىكمەيىىۇ  .شىۇلا بىچىارە
موىېللىكى ئگل كىە زېكى ىپ كزتىىۇ  .ئگتكنكپ قاال  ،كەتمەڭ .
 ئەمسە ئورلىئانىا كگرۈشمەكچى بولغان ئاىەم ە نزمە ىەيمەنرەسسام قاقاھالپ ككلكپ كەتتى :
 ھزچىانچە ئى ئەمەس ەنغۇ ئۇ  .بولىى كەتمەڭ ھاررى  .ىورىيان  ،ئەمسە موىىىتەكچىسى ە بزكىپ مىىىكلىما جى ئولتۇرۇڭ  ،ھز ىكى ى گەپلىكى ىمۇ پەرۋا قىلمىاڭ  .ئىۇ
مەنىى باشىا ىوستلىكى ى ھەممىسى ە يامان تەسىكبزكىىۇ .
ىورىيىىان گكېى موىىى تەكچىسىىى ە چىىتىىى  ،ئۇنىى تىىۇرۇقى بەئەي ىىى زەبەرىەسىىى
يۇنىىان قەھكىمانلىكىغىىا ئوىشىىايتتى  .ئىىۇ لىىورى ھز ىكىغىىا نىىارازى بولۇۋاتىانىىىە  ،ئزغىىى ىىى
پكرۈشىىتكرۈپ قويىىىى  .لىىز ى  ،چىكايىىىىى ئۇنىڭغىىا ئىىامكا بولىىۇپ قالغانىىىە بىىىك ىى ى
ئىپاىىمۇ يو ئەمەس ئىىى  .ئىۇ بازىلغىا زاىىىال ئوىشىىمايتتى  ،ئى ىسىى ى سزلىشىتۇرۇ
تولىمۇ ككل ىلىك ئى ئىىى  .ئۇنى ئكسىتى ە  ،لىورى ھز ىكى ىى ئىاۋازى كىشىى ە تولىمىۇ
يزىىملىق تەسىك بزكەتتى .
 سىى راستى ال كىشىلەرگە يامان تەسىك بزكەمسىىى  ،ھز ىىكى ئەپەنىىى سىىى بازىىىې ەنىە شۇنىا ئەس ىما
ىۇنيىىاىا ئەزەلىىىى ياىشىىى تەسىىىك بولىىۇپ باقمىغىىان  ،گكېىى ئەپەنىىىى  .ئىلمىىىنوقتىىى قارىغانىا  ،ھەر قانىا تەسىك ئەىالقتى چەت ى ەن بولىىۇ .
 نزمىشىا بۇنىا ىەيسىى چكن ى بىك ئىاىەم ە تەسىككگرسىىتى – ئىگز ئىكاىىسىى ى شىۇ ئىاىەم ە تزڭىشىتى~ ~ 29
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باشىا نەرسىە ئەمەس  .ئۇنىىا بولغانىىا  ،شىۇ ئىاىەم ئىگز ئىىىيسىىىى ئايكىلىىپ قالىىىۇ ،
تەبئى ى ئوتلىىۇ ھزسىىىياتى ئى ى ى چىلەپ يالىۇنجىمايىىىۇ  ،گىىكزە ئەىالقمىىۇ مىىاھىيتى ى
يوقىتىىۇ  .ئەگەر ئۇ سەۋەنلىك سىاىىك قىلغىان بولسىا  ،ئۇنىمىۇ باشىىىالرىى ئىكل ە ئالغىان
بولىىۇ  .ئۇ ئگزگىلەرنىى مۇزى ىسىى ئكچىكن ئەكىى سىاىا بولىىىۇ  ،ئارتىسىتىا ئايلى ىىپ ،
ئىىگزى يازمىغىىان بىىىك سىىى ارىيە ئكچىىكن رو ئالىىىىۇ  .تۇرمۇش ى ى نىشىىانى ئىىگز – ئىىگزى ى
يككسەلىۈرۈشىىتە  .ئىىگز ىىىاراكتىكى ى تۇلىىۇ نامايىىان قىلىىى – ھەممىمىىنىىى ياشىىا
مەقسىىتىمىىىۇر  .ھىىازىك كىشىىىلەر ئىىگز – ئگزىىىىى قورقىىىىىغان بولىىۇپ قالىىىى  ،ئىىۇالر ئەڭ
يككسە مەسئۇلىيەت ى ئگز – ئىگزى ە مەسىئۇ بولىۇ ئى ەنلى ى ىى ئزسىىىى چىىىكىىپ
قويۇشتى  .ئەلۋەتتە ئۇالر ئىازاپ چز ىۋاتىىانالر ئكچىكن قايغۇرۇشىىىۇ  ،ئىا – زېكى الرنىى
قورسىىىىى ى توقاليىىىۇ  .توللىغانالرغىىا كىىىيى كىىزچە بزكىىىىۇ – يىىۇ  ،ئگزلىكى ىىى روھىىى
ئزچىكقايىىىۇ  ،ئۇچىسىىى يالىڭىىا قالىىىىۇ  .مىللىتىمىىىىىى بىىاتۇرلۇ  ،جاسىىارەت كگتكرلىىكپ
كەتتى  ،بەل ى بىى ئۇنىڭغا ھەقىىى ئزكىشىپ باقمىغان بولغىيتۇ  .جەمئىيەتتى قورقىۇ
ئەىالق ى ئاساسى  ،تەلكىىى قورقۇ بولسا ىى ىى مەىپىيتىىىۇر  .ىە مۇشىۇ ئى ىى
نەرسە بىىگە ھگككمكانلىق قىلماقتا  .ھالبۇكى –
 بزشىڭىىنى ئوڭ تەرەپ ە سە بۇراڭ ىورىيان  – ،ىېىىى بازىى كىگزى ى رەسىىمىىئكزمە تۇرۇپ  .ئۇ ىورىيان ى چىكايىىا ئەزەلىى كگرۈپ باقمىغىان بىىك ئىپاىى ىى پەيىىا
بولغانلىىى ى ھز قىلغانىىى .
 ھالبۇكى  – ،لورى ھز ىكى تورلۇ ۋە يزىىملىق ئاۋازى بىلەن سىگزى ى ىاۋام قىلغىاقىىوللىكى ى تولىمىىۇ چىكايلىىىق بىىىك رەۋىشىىتە پوالللىتىىاتتى  .بىىۇ ئۇنىىى گەپ قىلغانىىىى ى
ئاالھىىىىىلى ى  ،ئىىىىۇن مەكتىپىىىىە ئوقۇۋاتىىىان چزغىىىىا يزتىلىىىۈرگەن ئىىاىىتى ئىىىىى – ،
كىشىلەر ئەگەر تورمۇشىى ى مەنىلىىك  ،كەم – كۇتىسىىى قىلىىمەن ىەيىىى ەن  ،ھزسىىياتىغا
شەكى بزكىشى  ،ئىىىيسى ى ئاش ارىلى ىشىغا يو قويۇشى  ،ئارزۇ -تىلەكلىكى ى ئەمەلى ە
ئاشىىلى قويۇشى كزكە  .ئىشى ىمەن ى  ،شۇ چاغىا ىۇنيا نۇرغۇن ىوشاللىىالرغا ئزكىشىىىۇ
 ،بىىىى ى ئوتتۇرا ئەسىكىى قالغان ئىللەتلەرنى ئۇنتۇلىۇرىىىۇ  ،بىىنىى قەىىم ىى يۇنىانچە
غايىمىىگە قايتۇرىىۇ  ،بۇ غايە بەل ى قەىىم ى يۇنانچە غايىىى مۇ ئۇلۇغىۋار  ،مىو بولۇشىى
مىىۇم ى  .ئەممىىا ئىىارىمىىىى ى ئەڭ بىىاتۇر سىىانىلىىىغان كىشىىىلەرمۇ ئگزىىىىى قورقىىىىۇ .
ئى سانالرنى ياۋايىلىق ىەۋرىىى قالغان ئگز ئارزۇ – ئىستى ى ى تىىىگى لە قىلمىشىى ى
قالىۇقلىكى ھزلىمۇ كىشىلەرنى تۇرمۇشى ى ئگز ئىس ەنجىسىى ە ئزلىىپ تۇرماقتىا  .بۇنىىا
ئگز – ئگزى ى تىىگى لە تۇرمۇشىىمىىنى غىايەت زور زىيانالرغىا ىۇچىار قىلىىى  ،بىىى ھىازىك
ىە شىىۇنى جازاسىىى ى تىىارتىۋاتىمىى  .جىىان – جەھلىمىىىى بىىىلەن تىىگى لەۋاتىىىان ئىىارزۇ –
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ئىسىىتەكلىكىمىى ئىىىىىيمىىىە تۇىۇملىماقتىىا  ،بىىنىىى زەھەرلىمەكىىتە  .تەن ئىىىپالس ئىشىىتى
بىكنى قىلغان ھامان گۇناھتى قۇتۇلۇپ چىىىىۇ  .چكن ى  ،ھەرىى ەت گۇنىاھ ى يۇيۇشى ى
بىىىك ىىىىى ئۇسىىىۇلى  .ئۇنىڭىىىىى كىىىىيى  ،ىوشىىا ئەسىىىلىمە يىىىاكى ئاسىىىان ئزكىشىىى ىلى
بولمايىىىىغان ئگككنكشىىتى ئىىگزگە ھزچ ەرسىىە قايتىىا مەۋجىىۇى بولمايىىىۇ  .ئىىازغۇنلىىتى
قۇتۇلۇشىىى ى بىكىى بىىىىك ئۇسىىىۇلى – ئۇنىڭغىىىا تەسىىىلى بولىىىۇ  .ئازغۇنلىىىىىىا قارشىىىى
تۇرىىى ەنسىىىى  ،روھىڭىىغىىا كزسىىە تى ىىىىۇ  ،چىىكن ى ئىىۇ ئىىگزى چەكلەۋاتىىىان نەرسىىى ە ،
بىىىمەنە قىىانۇنالر تەرىپىىىىى ئزتىىىكاپ قىلى غىىان بىىىمەنە  ،قانۇنسىىىى نەرسىىىلەرگە تەشىى ا
بولۇۋاتىان بولىىۇ  .ئزيتىلىشچە  ،ىۇنياىى ى چوڭ – چوڭ ئىشىالر كىشىىلەرنى كاللىسىىىا
يكز بزكىىى ەن  ،ئىپالسلىىالرمۇ ىە كىشىلەرنى كاللىسىىا يكز بزكىىى ەن  .سىىنى ئزلىپ
ئزيتسا  ،گكې ئەپەنىى  ،گەرچە ياشلىى ى راسا پەيىى ى سكرۈۋاتىان يى ى بولسىڭىىمۇ
 ،لى ى ى سىىىىنىڭمۇ ئىىگز – ئىىگزىڭىىنى قورقۇتىىىىىغان ئوتلىىۇ ھزسىىىياتلىكىڭىى  ،ئىىگزىڭىىگە
ۋەھىمە ھز قىلىۇرىىىغان ئۇسۇللىكىڭىى  ،ئويلىسىڭىىال چىكايىڭىىغا ىىجىللىىق پەرىىسىى
تاشاليىىغان ىىيالى تۇيغۇ ۋە چكشلىكىڭىى بار …
بولىى قىلى ! – ىېىى ىورىيان تىتكە ئاۋازىا  – ،بولىى ىېمەڭ ! شۇ تاپتىا مز ىىگىىال ىكىتىپال قويۇۋاتىسىىىى  ،بىىۇ گەپلىكىڭىىىىگە نىىزمە ىە ئەمىىىى  .بولىىىى بەس  ،مالىىا
ئىىويلى ى پۇرسىىىتى بزكى ى يىىاكى بولمىسىىا ئىىاىەم ى ئويغىىا سىىالىىىغان ئۇنىىىا گەپلەرنىىى
ىېمەڭ .
ىورىيىىان كگزلىكىىىىى غەلىىىتە نىىۇرالرنى چاق ىتىىىپ  ،ئىىاغىى ى كامىىارىە ئىىاچىى ىچە
تۇرغان جايىىا ئاالھەزە  92مى ۇتىا يزىى جىممىىە تۇرۇپ كەتتى  .ئۇ پكتىكنلە يىزڭىچە
بىك تەسىكنى ئگز ۋۇجۇىىغا يامكاۋاتىانلىىى ى ىىكە – شىكە تۇنۇپ يزتىۋاتاتتى  .لى ى  ،ئىۇ
يەنە تۇرۇپال بۇ تەسىكلەرنى ئگز ۋۇجۇىىىى تارقىلىۋاتىانىىەكمۇ ھىز قىالتتىى  .بازىل ىى
ىوسىىتى ى ئزيىتىىىانلىكى شىىە – شكبھىسىىىىكى مۇنىىىاقال ىەپ قويۇلغىىان گەپىىلەر ئىىىىى ،
ئۇنى ئكستى ە قەستەن ىېيىل ەن بىك – بىكى ە زى گەپلەر ئۇنى ۋۇجۇىىىىى ى نىامەلۇم
بىك سىكلىق تارنى چى ىپ ئكل كرىى  ،ئۇ تار ئىل ىكى چز ىلىپ باقمىغانىىى  .ئەمىىىلى تە
بولسا ئۇ ۋۇجۇىىىى ى شۇ تارنىى تىتكەۋاتىىانلىىى ى  ،غەلىىتە بىىك ىىى رەۋىشىتە قىاتتىق-
قاتتىق تەۋرەۋاتىانلىىى ى ھز قىلىى .
بازى ىالۋارى قولىىى ى پەل ىكچ ى ئوي ىتىىپ  ،تولىمىۇ سىالما ۋە ئۇسىتىلىق بىىلەن
رەسى سىىماقتا  ،پەل كچىىى مۇكەممە بىك التاپەت زاھىك بولماقتا ئىىى …
ئىل ىكى مۇزى ا ئۇنى ئەنە شۇنىا ھاياجانغا سىالغان  ،ئۇنىڭغىا كىگپ قزىتى كاشىىال
قىلغان ئىىى  .لى ى  ،مۇزى ى ى ئۇنچىۋاال ئىپاىىلە ككچى يىو  ،ئۇنىى ۋۇجىۇىىمىىىا
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بارلىىىىىا كەلتىىكرگى ى يزڭىىى ماكىىان ئەمەس  ،بەل ىىى باش ىىا بىىىك زۇلىىمەت قىىارالغۇلۇ  .ئىىۇ
ناھايىتى كەتسە بىك قۇرۇ گەپىىۇ ! لىز ى  ،ئىۇ گەپىلەر نىزمە ىېى ەن قورقۇنچلىۇ – ھە !
نەقەىەر پەرىازسىى  ،ئگت كر  ،ۋەھشى – ھە ! ئۇ گەپلەر شۇنچىلىك سىزھكى كىكچ ە ئىى ە
ئىىى ى  ،ئاللىغان كىشى ى مەپتۇن قىلىپلىۋاالتتى  .ئۇالر گويا شەكىلسىى نەرسى ە شىەكى
ئاتا قىالتتى  .ئۇالرنىڭمۇ ئگزى ە ىاس ككيى – ئىس ىكىپ ا ياكى ليۇتتى يالكىغىان كىكي ى
ئەسلىتىىىغان يزىىملىق ككيى بار ئىىى  .ئۇ ناھايىتى كەتسە بىك گەپىۇ ! گەپى ە ئوىشىا
ھەقىىى نەرسە يەنە بارمىىۇ
شىىۇنىا  ،ئىىۇ گىىگىە چزغىىىىا بەزى نەرسىىىلەرنى زاىىىىال چكشىىەنمەيتتى  ،ئەمىىىى
چكشى ىىىغان بولىى  .تۇرمۇ ئۇنى ئكچكن ىەقىىە ئىچىىىە يىالىۇنلۇ ئوتىىا ئايالنىىى ،
ئگزىمۇ ئىىچى مۇشۇ ئوت ئىچىىە كگيكۋاتىانىە ھز قىلىى  .ئىل ىكى ئۇ بىۇنى نزمىشىىا
بايىىمىىى
لىىورى ھز ىىىكى تىىز ى ە يەت ىلىىى بولمايىىىىغان بىىىك ىى ى سىىىكلىق ككل ىسىىى بىىىلەن
ىورىيانغا زوقلۇنۇپ قاراپ تۇراتتى  ،شۇ تاپتىا ئىۇ ئاىەملەرنىى پىسىخىك ئگزگىكىشىلىكى ى
قايسى ىەقىىىسىىى ى ئكنسىى ئى اس ى قانچىلىك بولىىىىغانلىىى ى ىەلسىىمەكتە ئىىىى ،
ھەم ىې ەن گەپلىكى ى ككتمى ەن ئاقىۋەت كەلتكرۈپ چىىىكىشىىى ئەنسىكەپمۇ تىۇراتتى .
ئىىىۇ  91يىىىا چزغىىىىىا ئوقۇغىىىان بىىىىك كىتىىىاب ى ئزسىىىى ە ئالىىىىى  ،كىتابتىىىا ئىىىۇ ئىل ىىىىكى
چكشىىەنمى ەن نۇرغىىۇن نەرسىىىلەر ئزچىىىپ بزكىل ەنىىىىى  .ىورىيانىىىىمۇ ئاشىىۇنىا تۇيغىىۇ
بولۇۋاتامىىغانىىىۇ مۇنىىىاقال ىەپ قويغىىان گزىىپى ئۇنىىى يىىكرى ى ە تەگمى ەنىىىۇ – ھە !
ھەجەپ كگزنى يزغى ى يەيىىغان بالى ى ە – بۇ !
بازى ىالۋارى قولىىى ى پەل كچ ى ئوي ىتىپ  ،تولىمۇ سالماقلىق ۋە ئۇستىلىق بىىلەن
رەسى سىىماقتا  ،پەل كچىىى مۇكەممە بىك التاپەت زاھىك بولماقتىا ئىىىى  .لىز ى بىۇنى
كامىىالەت ە يەتىى ەن ماھىىارەت بىلەنىىال روياپىىىا چىىىىارغىلى بولمىىايتتى  ،ئىىارى ى قاپلىغىىان
شۇنچىلىك ئزغىك سكككناتلىق كەيپىياتمۇ ئۇنىڭغا ھزچ بىلى مەيتتى .
 بازى  ،بە چارچاپ كەتتى  – ،ىېىىى ىورىيىان گكېى تۇيۇقسىىى  – ،بىۇ يەر بەىىمىق ئى ەن  ،گكللكك ە چىىىپ بىكىەم ئولتۇرۇپ كىكە .
 قەىىكلىىىك ىوسىىتۇم  ،ناھىىايىتى ىىجىلىىمەن  ،رەسىىى سىىىىغان چزغىمىىىا مۇشىىۇنىاھەممى ى ئزسىمىى چىىىكىپ قويىىىغان ئاىىتى بار  .بايامىى قىياپىتىڭىى ناھايىتى ياىشى
چىىتى  ،مىىىك – سىىىكمۇ قىلمىىىڭىى  ،يزكى ئزچىلغان ئاغىىڭىى  ،نۇر چاق اپ تۇرغان بىىك
جىىكپ كىىگزىڭىى – مەن سىىىىماقچى بولغىىان قىياپەت ىىى ىە ئىىگزى شىىۇ  .ھىىاررى سىىىىگە
نزمىلەرنى ىېىى  ،بىلمىىى  .لز ى  ،بىايىىى ئاشىۇ گىكزە قىيىاپىتىڭىىنى چىىىكىشىىڭىىغا
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چۇقۇم ئۇ تكرت ە بولىىغۇ ىەيمەن  .بىلسەم – بىلمىسەم  ،ئۇ سىىگە ياغلىما گەپلەرنىى تىازا
قىلىى  ،ئۇنى گزپى ى بىكى ىمۇ ئىشەنمەڭ .
 ئىىۇ مالىىا ياغلىمىىا گەپلەرنىىى قىلمىىىىى  .ىە شىىۇنىا بولغىىاچىىمى ى  ،ئۇنىىىىې ەنلىكى ى بىكى ىمۇ ئىشەنمىىى .
 يىىا  ،ھەممىسىىى ە ئىشىىەنىىڭىى  ،بىىۇ ئىىگزىڭىىگە ئايىىان  – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكىھىىارغى لىق چىىىىىپ تۇرغىىان سىىىكلىق كىىگزلىكى بىىىلەن ىورىيانغىىا قىىاراپ  – ،بىىۇ ئىىگ بە
ئىسسىىىى ەن  ،گكللىىكك ە مەنمىىۇ بىلىىلە چىىىىا  .بازىى  ،بىىىىگە مىىۇز قۇشىىۇلغان ئىچىملىىىك
كەلتكرۈپ بەرسىڭىى  ،ئازرا بگلجكرگەن سزلىۋەتسۇن .
 چاتا يو ھاررى  .قولغۇراق ى بزسىىپ قويىۇڭ ،پىا كەلسىىال ىەپ قىويىمەن  ،ئىۇسىلەرگە ئاپىكىپ بزكىىۇ .رەسىم ى ئارقا كگرۈنكشى ە يەنە ئازرا ئىشلىمىسەم بولمايىىۇ ،
يز ىڭالرغا ھزلىكا چىىا  .ىورىيان ى بە ئۇزا تۇرغۇزىۋەتمەڭ  .ئەزەلىىى بكگكن ىىىە
ئىلھام كەپ باقمىغان  .بىۇ رەسىى مز ىى ئەڭ نىاىىك ئەسىىكى بۇلىۇپ قالىىىۇ ،قارىمىاقىىمۇ
شۇنىاقتە تۇرىىۇ .
لورى ھز ىكى گكللكك ە كەلىى  ،ىورىيان گكىي ى بزشى ى پىچەك كللەرنى ئارىسىغا
تىىىۋېلىپ  ،گويىا ئزسىى شىاراپ ى ھىىىىىى ھوزۇرلى ىۋاتىانىىە  ،گىك ھىىىى ى زو –
شىىو بىىىلەن تويمىىا پۇراۋاتىىىانلىىى ى كىىگرىى  .ئىىۇ يىىزىى كىلىىىپ  ،قىىولى ى ىورىيان ى ى
مكرىسى ە قويىى .
 ھە  ،ماۋۇ ئىشىڭىى بوپتۇ  – ،ىېىى ئىۇ  – ،ىىۇىىى سىەزگك ئورگىانىىىمالرنى روھىالقۇتىۇزالىغانىە  ،روھ ىمۇ سەزگك ئورگانىىىملىكى قۇتىۇزااليىۇ .
چگچىىىكپ كەتىىى ەن ىورىيىىىان كەيىىى ى ە ىاجىىىىىى  .ئىىىۇ شىلەپىسىىىى ى ئزلىىىىۋەت ەن ،
پىچەك كل ى يوپۇرماقلىكى ئۇنى تىا – تىا ئىالتۇنكەڭ بىۇىرە چاچلىكىغىا ئولۇشىىۋالغان
ئىىى  .كگزلىكىىى تاتلىق ئۇيىۇسىىىى چگچىكپ ئويغى ىىپ كەتى ەن كىشىى ىڭ ىىە بىىك
ىى ۋەھىمە نۇرلىكى چاق ايتتى .ئىلىپتە تكز كەل ەن بۇرۇنى ى چاناقلىكى لىپىلىىايتتى،
قىپىىىى لەۋلىكى ى نامەلۇم بىك نزكىپلىكى ىەممۇ-ىەم تارتىشاتتى.
 تىىوغكا قىلىىىىڭىى – ،سىىگزى ى ىاۋام قىلىىىى لىىورى ھز ىىىكى  – ،مانىىا بىىۇ تۇرمۇشىىتى ىسەزگك ئورگانىىىملىكى ئارقىلىق روھ ى قۇتىۇزۇ  ،رو ئىارقىلىق سىەزگك ئورگىانىىىملىكى ى
قۇتىۇزۇشتى ئىبىارەت بىىك ئۇلىۇغ مەىپىيەتلىىك .سىىى ياراتىۇچى ىى ئەڭ نىاىىك ئەسىىكى .
ىۇىىى بىلىىىغانلىكىڭىى بىلمەكچى بولغانلىكىڭىىىى ئاز بولغانىىە  ،بىلىىىىغانلىكىڭىىمۇ
ئگزىڭىى بىلىمەن ىەپ قارىغان نەرسىلەرىى كگپ بولۇشى كزكە .
ىورىيىىان گكې ى قوشۇمىسىىى ى تىىكرۈپ قۇيىىۇپ ،بزشىىى ى باشىىىا ياقىىىا بۇرۇۋالىىىى .ئىىۇ
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يز ىىىىى ى قامەتلىىىك  ،گەپ -سىىگزى يزىىملىىىق بىىۇ يى ىت ىىى يىىاقتۇرۇپ قزلىۋاتىىاتتى  .لىىورى
ھز ىكى ى رىۋايەت تكسى ە با زەيتۇن رەڭ يكزلىكى  ،ھىارغى لىق چىىىىپ تۇرغىان چىىكا
ئىپاىىسى ئۇنى زوقى ى قوزغاۋاتىاتتى  .ئۇنىى تورلىۇ ئەممىا ئزىىلەل ىك ئاۋازىىىا كىشىى ى
مەپتىىۇن قىلىىىىىغان بىىىك ىى ى مىىۇڭ بىىار ئىىىىى  .شزشىىىىە سىىكزۈ مىىۇزىە قوللىكىىىىى
بىكىى ى سىىزھكى كىىك يىىامكايىتتى  .گەپ قىلغىىان چزغىىىىا قىىوللىكى مۇزى ىغىىا تەلىى ە
قىلىۋاتىانىە تى ما ھەرى ەتلى ىپ تۇراتتى  .لز ى  ،ىورىيان ئۇنىڭىىى قورقىۇپ قالىىى
ھەم ئۇنىڭىى قورقىى ىىى ىىجىلمۇ بولىى  .نزمە ئكچىكن بىىك نىاتۇنۇ كىشىى ئىارقىلىق
ئىىگزى ى ئاشى ارىاليىۇ ئۇنىى بازىى ىىىالۋارى بىىىلەن تونۇشىىىى ىغا نەچىىچە ئىىايال بولىىىى ،
لز ى ئۇالرنى ئارىسىىى ى ىوسىتلۇ ئىۇنى قىلىچە ئىگزگەرتەلمى ەن ئىىىى  .توسىاتتى ،
بىىىكەيلەن گويىىا ھايات ىى سىىىكى ى ئاشى ارىالپ بەرمەكچىىى بولغانىىىە ئۇنىى تۇرمۇشىىىغا
بگسكپ كىكىى  .لز ى  ،قورقىۇىە نزمىسى بار قورقۇپ كەت كىە ياكى ئىۇ بىىك كىچىىك
باال بولمىسا .
 ىەرەى ى ى سايىسىىىىا ئولتۇرايلىچىىۇ ! – ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى  -،پىىا ئىچىملىىىكئەكەلىىى  .ئاپتاپتىىا تۇرىۋەرسىىڭىى كگيىىكپ كزتىسىىى .ئۇنىىىا بۇلىۇپ قالسىىا ،بازىى سىىىىنى
سىىمايىۇ جۇمۇ .ئگزىڭىىنى بۇنىا ئاپتاپىا قاقلىماڭ ،سەتلىشىپ كزتىسىى.
 ئۇنىڭغا نزمە بوالتتى – ىورىيىان گكېى قاقىاقالپ ككلىكپ كەتتىى ۋە گكللكك ىىئايا تەرىپىىى ى ئورۇنىا ئولتۇرىى .
 ھەممە نەرسىڭىىگە تەسىك يزتىىۇ  ،گكې ئەپەنىى . نزمىشىا ئەمىى چكن ى سىى تەقىى – تۇرقتا تەلىاشسىى  ،بۇ سىى ئكچكن تولىمۇ قىممەتلىك . بۇنى مەن ھزچ ھز قىلمىىىمغۇ  ،ھز كى . شىىۇنىا  .ھىىازىكچە ھىىز قىاللمايسىىىى  .بىىىك كىىكنلەرىە  ،قزكىىىپ چىكايىڭىىىىىىكەت ەنىە  ،چىكايىڭىىنى يو – يىو قىورۇ باسىىانىا  ،ئىو – پى ىكلىكىڭىىى پىشىانىڭىىگە
ئەگىىكى – بىىكگكى ئىىالرنىىى قالىۇرغانىىىا  ،ئوتلىىۇ ھزسىىىياتىڭىىنى ككچلىىك يىىالىۇنلىكى
لەۋلىكىڭىىگە تامغا باسىان چاغىا ھز قىلىسىىى  ،چولىىۇر ھىز قىلىسىىى  .ھىازىك مەيلىى
قەيەرگىال بارماڭ  ،ىۇنيا سىى ئكچكنال پىكقىكايىۇ  .مەل ك شۇنىا بوالرمۇ سىى ھگسى –
جامالىا تەلىاشسىى  ،گكې ئەپەنىى  .قاپىىىڭىىنى تكرمەڭ  ،راسى ىەۋاتىمەن  .گكزەللىك
– تۇغما تاالنت ى بىك ىى شەكلى  ،ئەمما ئۇ تۇغمىا تىاالنتتى يككسىە بولىىىۇ  ،چىكن ى
گكزەللى ى شەرھلە بىھىاجەت  .گكزەللىىك گويىاكى بىىك قۇيىا نىۇرى  ،باھىار قۇياشىى
ياكى ئاي ى ككمكشكەڭ جۇالسى ى چولىۇر سۇىا ئەكىى ئەتى ەن شولىسىى  ،ىۇنيىاىى ى
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ئەڭ ئۇلىىۇغ ھەقىىەتلەرنىىىى بىىىىكى  .بۇنىڭغىىىا قىىى سىىىىغمايىۇ  .گكزەللىىىىك مىىىۇقەىىەس
ھگككمكانلىق ھوقوقىغا ئى ە  ،ئۇنىڭغا نائى بولغان كىشى ە شاھىاىىلىك نزسىىپ بولىىىۇ .
ككلكۋاتىسىىىىغۇ ھى ى  ،ئۇنىڭىىىى مەھىىكۇم بولغىىان چزغىڭىىىىىا ككلمەيىىىىغان بولىسىىىى …
كىشىلەر بەزىىە گكزەللى ى ئەنە شۇنىا يكزەكى نەرسە ىەپال قارايىۇ  ،بەل ى شىۇنىاقتۇر
 .لى ى  ،ئۇ ھزچبولمىغانىىمۇ ئىىىي ە ئوىشا ئۇنچىلىك يىكزەكى ئەمەس  .گكزەللىىك
– مەن ئكچىىكن مگجىىى ىىى ئىچىىىىى ى مىىگجىىە  .تەنىىتە ئىىاىەملەرال چىكايىىى ئىىارقىلىق
باشىىالرنى جەلىپ قىلىشىا ئۇرۇنمايىۇ  .ىۇنياىى ى ھەقىىى سىكالر كىگرگىلى بولمايىىىغان
نەرسىىىلەرىە ئەمەس  ،بەل ىىى كىىگرگىلى بولىىىىىغان نەرسىىىلەرىە مەۋجىىۇى بولىىىىۇ … گكېى
ئەپەنىى  .ئەمما ئىال ئاتا قىلغان نەرسىلىكى ى يەنە ناھايىتى تزىىال قايتۇرۋاالاليىىۇ  .سىىى
پەقەت بىىىك نەچىىچە يىللىىىىق ئىىگمكىڭىىنىال چىىى  ،مىىىۇكەممە ئگت كزەلەيسىىىى  .ياشىىىلىق
باھارىڭىى تامىام بولغانىىا  ،گىكزە رۇىسىارىڭىىمۇ تەلىال غايىىپ بولىىىۇ  .ئەنە شىۇ چاغىىا
مۇۋەپپەقىيەتلىكىڭىىنىىىى تامىىىام قالمىغىىىانلىىى ى ھىىىز قىلىسىىىىى– ىە  ،ئىل ىىىىكى كىىىگزگە
ئىلمىغىىان مىىۇۋەپپەقىيەتلىكىڭىى ئىىارقىلىق قانىىائەت ھاسىىى قىلىىىىىغان بىىوپ قالىسىىىى .
ئگتمكشى ى ئەسىىلى ەنىە  ،ئىل ىىىكى قازانغىىان مىىۇۋەپپەقىيەتلەر مەغلىىۇبىيەتلەرگە قارىغانىىىا
كىشى ى تزخىمۇ ئازاباليىۇ  .شۇنى بىلەن سىى ككنسىكى قورقۇنچلۇ مەنىىل ە قىاراپ يىو
ئالىسىىىى  .ۋاقىى سىىىىگە ھەسىىەت قىلىىىىۇ  ،كىشىىى قەلبى ىىى ال قىلىىىىىغان رۇىسىىارىڭىىغا
ھۇجىىىۇم قىلىىىىىۇ  .چىكايىڭىىىىى زەپىكانىىىىە سىىىارغىيىپ  ،مەلىلىكىڭىىىىى ئولتۇرۇشىىىىىۇ ،
كگزلىكىڭىىنىى نىىۇرى ئگچىىىىۇ  ،چىكايىڭىىنىىى غەم باسىىىىۇ  ،ئىىازابتى نزىىكى بواللمايسىىىى .
ياشلىق باھارىڭىى ئۇرغۇپ تۇرغانىا  ،ئۇنىڭىى قانغۇچە ھوزۇرلى ىى ! ئىگمكىڭىىنى تىايى ى
يىىو سەپسىىەتىلەرنى ئىىالال بىىىلەن ئىسىىكاپ قىلىىىۋەتمەڭ  ،قۇتۇلىىۇ ئىم ىىانىيتى يىىو
مەغلىىىۇبىيەتلەرىى ئىىىگزىڭىىنى قىىىاچۇرىمەن ىەپ ئىىىاۋارە بولمىىىاڭ  ،ھايىىىاتىڭىىنى نىىىاىان ،
تۇتۇرۇقسىىىى ئىىاىەملەر ئكچىىكن سىىەرپ قىلىىىۋەتمەڭ  .ئۇالرنىىى ھەممىسىىى ىەۋرىمىىىى ىىى
كزسە تەگ ەن نىشان ۋە ىاتالىىالرىۇر  .ياشاڭ  ،باشىىالرنى زوقىى كەل ىكىە راۋۇرۇس
ياشىىاڭ ! ۋۇجىىۇىىڭىىىى ى نەرسىىىلەرنى بى ىىارىى – بى ىىار ئىسىىكاپ قىلىىىۋەتمەڭ  .يزڭىىى –
يزڭى ئىستەكلەر ئكچكن ئىىىى ى  .ھزچ ىمىىىى قورقمىاڭ … ھىازىك ىەۋرىمىىىىە يزڭىى –
يزڭىى ھىوزۇر – ھىىاالۋەتلەر كەم بولۇۋاتىىىۇ  .سىىى كىشىىى ى مەھلىيىا قىلىىىىغان رەل ىىى –
رويىڭىى بىلەن ئاشۇ ھوزۇر – ھاالۋەتلەر ئكچكن باشالمچى بولۇپ بەرسىىڭىى نىزمە يىامى ى .
بۇ ئالەمىىە بىىكال پەسىى سىىىنى ئىلى ىڭىىىىە بولىىىۇ … سىىىنى تىۇنجى كىگرگەن ئاشىۇ
ىەقىىىىە  ،مەن سىىنى ئگزىڭىىنى زاىى قانىا ئاىەم ئى ەنلى ىىنى  ،زاىى قانىا ئىاىەم
بوالاليىىغانلىىىڭىىنى ئەسال ھز قىلىىپ يەتمى ەنلى ىڭىىنىى بايىىىىى  .ۋۇجىۇىىڭىىىى ى
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نەرسىىىىلەر مز ىىىى مەپتىىىۇن قىلىۋالىىىىى – ىە  ،ئىىىگزىڭىىگە ئىىىگزىڭىىنى ھەقىىىىىى تۇنۇتىىىۇپ
قويۇشىىۇم ى زۆرۈرلى ى ىىى ھىىز قىلىىىى  .مزى ىڭچە  ،ئىىگزىڭىىنى ئىسىىكاپ قىلىۋەتسىىىڭىى ،
تولىمۇ ئزچى ىشىلىق ئىى قىلغىان بولىسىىى ! چىكن ى  ،ياشىلىىىڭىى تولىمىۇ قىسىىا  ،تولىمىۇ
قىسىا  .تاغ گكلى سۇلسا يەنە ئزچىلىىۇ  .كىلەر يىلى ئىيۇنىا شەھىان گىكلى ھازىكقىىىەكال
ئالتۇنكەڭ ئزچىلىىۇ  .ئۇنىڭىى كىيى ى ئزيىىا بى ەپشىىكەڭ مالىىار گكلى ىى بەرگىلىىكى
گويا بى ەپشە يۇلتۇزالر كزچە ئاسمى ىغا بزىە بولغانىە غۇچچىىىە يزشىى يۇپۇرماقالرغىا
زى ەت بزكىىۇ  .يىلالر ئگت ەنسزكى  ،ياشلىق باھارىمىى بىك كەت ەنچە قايتىىپ كەلمەيىىۇ .
 02يزشىمىىىى باشالپ  ،ۋۇجۇىىمىىىى ى سىوقۇپ تۇرغىان شىو تومىۇرالر ھورۇنلىشىىىۇ .
پۇت – قوللىكىمىى زەئىپلىشىىپ  ،سىەزگكلىكىمىى سولىشىىىۇ  .چكش كنلىشىپ  ،قورقۇنچلىۇ
ياغىىا قونچاقالرغىىا ئىىايلى ىمىى  .ئگتمكشىىتى ى ئەسىىلىمىلەرنى ،ئىل ىىىكى بىىنىىى قورقۇتىىىان
ئوتلۇ ھزسىيات ۋە ئۇنىڭغا با ئز ىش ە جكرئەت قىاللمىغان بى ورمىا ئزىىىتۇرۇشىالرنى
ئەسلەيمىى  .ياشلىق باھارى ! ياشلىق باھارى ! كائى اتتى ى جىمى مەۋجىۇىات ئكچىكن ئەڭ
قىممەتلى ى ياشلىق باھارىىۇر !
ىورىيان گكې لورى ھز ىكى ىى گەپلىىكى ە ئەسىتايىىى قىۇال سىالماقتا  ،كىگزلىكى ى
يوغان ئزچىپ ئويالنماقتا ئىىى  .سگسكن سزكى كلى ى شىزخى ئۇنىى قولىىىى سىزكىلىپ
شزخىللىق يولغا چكشتى .بىك تا تككلك ھەسە ھەرىسى ئۇچۇپ كزلپ گىكل ى چگرىىىەپ
بىكىەم غولۇلىىغانىى كزيى  ،گكل ى ئزللىپى شەكىللىك بەرگىلىكى ى بويالپ يوقىكىغىا
يامىشىشىىا باشىلىىى  .ئىۇ باشىىىچە بىىك ىىى قىىىىىى بىىلەن بىۇ كىچى ىى ە جىىانىۋارنى
كگزەتمەكتە ئىىى _ ھەرقزتى سىكلىق نەرسىىلەرىى قورقىىان چزغىمىىىىا يىاكى ئەزەلىىى
بولۇپ باقمىغان  ،تى بىلەن تەسۋىكلەپ بەرگىلى بولمايىىغان بىك تۇيغۇ بىىنىى ھاياجانغىا
سالغانىا  ،ياكى بولمىسا قورقۇنچلۇ ىىياللىكىمىى چوڭ مزڭىمىىگە ھۇجۇم قىلىىپ  ،بىىنىى
بويسۇنۇشىا مەجبۇرلىغانىا  ،ھەمىشە قەلبىمىىىە ئەرزىمەس نەرسىىلەرگە بولغىان ئاالھىىىە
قىىىىىى بىخاليىىۇ .ھايىا ئىگتمە  ،ھزلىىىى ھەسىە ھەرىسىى ئۇچىۇپ كەتتىى .ىورىيىان
ھەسە ھەرىسىى ى بىىك تىا سگسىكن ھەشىىىپىچە گكلى ىى كانايسىىمان بەرگىلىكى ىى
ئارىسىغا كىكىپ كەت ەنلى ى ە قاراپ ئولتىۇرىى  .ھەسىە ھەرىسىى كىكىىپ كەتى ەن گىك
سە تەۋرى ەنىە بولۇپ  ،ئارقىىى ال يى ىك پۇاللالشىا باشلىىى .
بازى تۇيۇقسىى رەسى سىىى ئگيى ى ئىشى ى ئالىىىا پەيىا بۇلۇپ  ،ئۇالرغا كىكىپ
كزتىش ە ئىشارەت قىلىى  .ئۇالر بىك -بىكى ە قارىشىپ ككلكپ قۇيۇشتى .
 سىلەرنى ساقالپ قالىى ! – ۋارقىكىىى بازى  -،تزىى كىىكىڭالر  .ئىگ ئىچىى ە نىۇربە ئوبىان چكشكۋاتىىۇ  ،ئىچىملى ىڭالرنىمۇ ئالغا كىكىڭالر.
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ئۇ ئى ىسى ئورۇنلىكىىى تۇرۇشۇپ  ،كىچىك يول ى بويالپ ئاستا قوزغالىى  .يزشى
ۋە ئا رەڭ ئارىالشىان ئى ى كزپى ە ئۇالرنى يز ىىى ال ئۇچۇپ كزتىشتى  ،بىىك ئاقىىا
قۇچىا گكللكك ى بۇلۇلىىى ى نەشپكت ىەرىخىى ە قونۇۋېلىىپ ىەنىىان ئىۇرۇپ سايكاشىىا
باشلىىى.
 مەن بىلەن تۇنۇشىۇپ ىوشىا بولغانسىىى ،گكېى ئەپەنىىى  -ىېىىى لىورى ھز ىىكىئۇنىڭغا قاراپ .
 شىىىۇنىا  ،شىىىۇ تاپتىىىا مەن بە ىوشىىىا  .بىىىۇ ىوشىىىاللىىى مەل ىىىك مۇشىىىۇنىاىاۋاملىشارمۇ
 مەل ىىك! نىىزمە ىېى ەن بىىىمەنە سىىگز بىىۇ .بىىۇ سىىگزنى ئىىالالپال سەسى ى ىپ كەتىىتى .ئايىىىالالرال مۇشىىىۇنىا سىىىگزلەرنى ئىشلىتىشىىى ە ئىىىامكا كزلىىىىىۇ  .ئىىىۇالر ھەر قزتىملىىىىق
مۇھەببىتى ى مەل ك ىاۋام قىلىۇرۇ ئكچكن تىكىشچانلىق كگرسىتىىۇ – يىۇ ،ئىگزى ھىاال
بۇلىىۇ  .ئەمەلىيەتتە  ‹‹ ،مەل ك›› – قىلچە ئەھمىيىتى يو سگز .كاللىىىا تۇيۇقسىىى پەيىىا
بولغان بىك مەھەللىك ىىيا بىلەن چىى مىۇھەببەت رىشتىسىى ى ئارىسىىىى ى بىكىى بىىك
پەر شۇكى  ،كزيى ىسى ئۇزۇنكا ىاۋام قىلىىۇ.
ئۇالر رەسى سىىى ئگيى ە كىكىى  ،ىورىيان گكې قولى ى لورى ھز ىكى ى بىلى ىى ە
قۇيۇۋالىى .
 ئۇنىا بولسا  ،ىوستلۇقىمىى كاللىىا ئۇشتۇمتۇت پەيىا بولغان ىىيالغا ئايالنسىۇن ،– ىەپ پىچىكلىىىيۇ ،ئگزى ى ئاشىۇ ئىاغىى ئىتتى لى ىىىى يىكزلىكى شىەلپەرىە قىىىكىىپ
كەتتى ۋە موىى تەكچىسى ە چىىىپ ،قىياپىتى ى توغكىالپ تۇرىى .
 لىىورى ھز ىىىكى ئىىگزى ى سىىگگەت ياغىچىىىىى ياسىىالغان يگلەنچككلىىك ئورۇنىىىۇقىاتاشالپ  ،ىىىىىتى ىى بىىك نۇقتىغىا يىغىىپ جىممىىىە ئولتىۇرىى  .رەسىى تاىتىسىى ئكسىتىىە
ھەرى ەتلى ىۋاتىان پەل ك شارت -شۇرت ئاۋاز چىىىكىىپ  ،ئگيىىى ى جىمجىتلىى ىى بىۇزۇپ
تۇراتتى  .بازى ىالۋارى پات -پات كەي ى ە ىاجىپ  ،سىىىۋاتىان رەسىمى ە قىاراپ قۇيىاتتى
 .ئوچۇ ئىشى تى ئگ ئىچى ە قىيپا چكشكپ تۇرغان نۇر ىەستىسىىىە ئۇچىۇپ يىكرگەن
ساپسزكىق توپا -چالالرنى ئز ىق كگرگىلى بوالتتى  .پكت ك مەۋجىۇىات گويىا ئەتىكگكل ىى
ككچلك ھىىىىى مەس بولغانىە ئىىى .
ئارىىى چارە ۋاقى ئگتتى  ،بازى ىالۋارى رەسى سىىىشتى توىتىىى  ،يوغان بىك
تا پەل كچ ى ئۇچىىى چىشلەپ تۇرۇپ  ،قوشۇمىسى ى تكرگى ىچە بىكىە ىورىيان گكېيغىا
 ،بىكىە سىىىۋاتىان رەسىم ە ئۇزاقىىچە تى ىلىپ قارىۋېتىپ  << :پكتتى>> ىەپ ۋارقىكىىىى
 ،ئانىىىى ئزڭىشىىىپ تىىۇرۇپ رەسىىىم ى سىىو تەرەپ بىىۇرجى ى ە ئىسىىمى ى قىىى ى رەلىىىە
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ئى چى ە قىلىپ يازىى .
لورى ھز ىكى رەسىم ە يزىى كىلىپ سىى چىالپ قارىىىى  .رەسىى تولىمىۇ ئوىشىىتىپ
سىىىلغان ئىىى  ،ھەقىىەتەنمۇ بىك ئزسى سەنئەت بۇيۇمى ىېيىش ە مۇناسىپ كزلەتتى .
 قەىىكلىىىك ىوسىىتۇم  ،سىىىىنى تەبىىكى لەيمەن  -،ىېىىىى بازى ى  – ،بىىۇ_ ىۇنيىىاىا ئەڭنەپى سىىىلغان پورتزكى بوپتۇ  .گكې ئەپەنىى  ،كزلىپ ئگزىڭىى بىك قاراپ بزىىڭە .
ىورىيان گويا چكشىىى ئەمىىال ئويغانغان ئاىەمىە چگچكپ كەتتى.
 راسىىتى ال سىىىىىپ بولىىىىڭىىمۇ  -سىىورىىى ئىىۇ بىىو ئىىاۋازىا موىى ى تەكچىسىىىىىچكشكۋېتىپ .
 ئاساسىىى جەھەتىىتى سىىىىىپ بولىىىۇم  -،جىىاۋا بەرىى بازى ى  -،قىىالتى ئى ىقىلىىڭىى – ىە  ،بكگكن  .سىىىى چەكسىى مى ەتىارمەن .
 بۇرەسىم ى مالا بزكىى  -،لىورى ھز ىىكى بازىل ىى گزپى ىى بگلىكۋەتتى  -،شىۇنىاقىلسا بوالر  ،گكې ئەپەنىى
ىورىيىىان ئكنىىمىىىىى  ،تولىمىىۇ روھسىىىى قىيىىاپەتتە رەسىىىم ى ئالىىىىىى ئگتكۋېتىىپ ،
رەسىىىم ە بۇرۇلىىۇپ قارىىىىى  ،قارىىىىىيۇ ئىختىيارسىىىى كەي ى ى ە نەچىىچە قەىەم ىاجىىىىى ،
چزھكىىىىە مەم ىىۇنىيەت ككل ىسىىى جىلىىۋە قىلىىىى  .گويىىا ئىىگزى ى ئەمىىىى تونۇۋاتىانىىىە ،
كگزلىكىىى بىك ىى زوقمەنلىك تۇيغۇسى چاق ىىىى  .ئىۇ ىىۇىىى روھىى چىىىىپ كەتى ەن
ئاىەمىە جايىا قىمىك قىلماستى بازىى ىالۋراىنىى گەپلىكى ىى ىىيالىىىى بىكمىۇ – بىىك
ئگت كزىى  .لز ى  ،ئۇنى گزپى ىى مەنىسىى ى چكشىەنمىىى  .نەقەىەر قامالشىىان چىىكا
بۇ .بۇنى ئۇ ئىل ىكى ئەسال ھز قىلىپ باقمىغان ئىىى  ،بازىى ىالۋارىنىى ماىتاشىلىكى
ىوستى ى كگللى ى ىو قىلى ئكچكن ئزيتىلىۋاتىان مەىھىىيە سىگزلىكىىە تۇيىۇالتتى .
ھەرقزتى ئاشۇنىا سگزلەرنى ئاللىغانىا  ،ككلىكپال قۇيىۇپ ئۇنتىۇپ كىتەتتىى ،ئىۇ مەىھىىيە
سگزلىكى ئۇنىى ىىاراكتزكى ە قىلىچە تەسىىك كگرسىىتەلمەيتتى  .لىز ى  ،لىورى ھز ىكى ىى
ياشلىق باھارى ى مەىھىيلەپ ئزيتىان غەلىتە گەپ – سگزلىكى  ،ياشلىق باھارى ىى تولىمىۇ
قىسىىىا ۋە ئاسىىان قولىىىى كىتىىىىىغانلىىى ھەقىىىىىە ئزيتىىىان ئاگاھالنىۇرۇشىىلىكى ئۇنىىى
ۋۇجۇىىىىىا زور تەۋرى ى ى پەيىىىا قىلىىىى  .شىىۇ تاپتىىا ئىىۇ ئگزى ىى رەسىىىمىى ى سىىگيكملك
ئوبكازىغا سى چىالپ قاراپ  ،لورى ھز ىكى ى تەسۋىكلەشلىكى ى كگز ئالىىىا ئەي ەن زاھىىك
بولۇۋاتىانلىىى ى ىىيالىىى ئگت كزمەكتە ئىىى  .توغكا  ،ھامى ى بىك ككنى ئۇنىى چىكايىىىا
قورۇقالر پەيىا بولۇپ  ،قەىىى – قامىتى پكككلىىۇ .كگزلىكى ىۇنككلىشىپ  ،نىۇرى قاچىىىۇ
 .قەىىى ياىە ئى ىلىپ  ،قىپىىىى لەۋلىكى قورۇلىىىۇ  ،ئىالتۇنكەڭ چىاچلىكى پاىپىيىىىۇ .
ئۇنى روھى ى يارىتىىىغى ىمۇ تۇرمۇ  ،جىسمى ى ىاراپ قىلىىىغى ىمۇ يەنىال شىۇ تۇرمىۇ
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 .ئاشۇ تۇرمۇ ئۇنى چىكايى ى ئگزگەرتىپ بەى – بەشىكە قىلىىۇ.
ئويالپ شۇ يەرگە كەل ەنىە  ،پىچا تىىىانىە بىىك ئىاغكىق ئۇنىى پكتىكن ۋۇجۇىىغىا
يىىامكاپ  ،بەىى ىىىىى ى ھەر بىكتىىا سىىەزگك نزكىپلىىىكى تىتىىىكەپ كەتتىىى  ،كىىگزلىكى ە يىىا
ئوالشتى  .ئۇ گويا سوغا بىك قو يكرى ى ى قاماللىۋالغانىە تۇيغۇىا بولىى .
 بولماپتىمىىا  -ئكنلىىك ئىىاۋازىا سىىورىىى بازى ى ىىىالۋارى  .ئۇىورىيان ى ى جىممىىىىەتۇرۇپ كزتىشلىكى ى چكشەنمە كگللى يزكى بولغان ئىىى .
 ئۇنىڭغىىىا ئەلىىىۋەتتە يارايىىىىۇ  -،ىېىىىىى لىىىورى ھز ىىىىكى  -،بىىىۇ رەسىىىىم ى كىممىىىۇياقتۇرمىسىىۇن بىىۇ ھىىازىكقى زامىىان سىىەنئىتىىى ى ئەڭ بكيىىك ئەسىىەرنى بىىىكى بوپتىىۇ .بىىۇ
رەسى مز ى بولسا  ،نزمەم كەتسە مەيلىتتى .
 ئۇ مز ى ئەمەس ،ھاررى . ئەمىسە كىم ى ئەلۋەتتە ىورىيان ى بولىىۇ -ىە  -،جاۋا بەرىى بازى . ئۇنى ھەقىىەتەن تەلىيى باركەن . نزمە ىى ەن ئزچى ىشلىق ! -پىچىكلىىى ىورىيىان  .ئىۇ كىگزى ى تىزخىچە رەسىىمىىئكزمە قاراپ تۇراتتى  – ،نزمە ىى ەن ئزچى ىشلىق ! مەن قزكىپ سەتلىشىپ  ،چىكايىمىى
كىتىمەن  .لز ى  ،بۇ رەسى مەل ك مۇشىۇ پزتىى تۇرىىىۇ  ،مەل ىك مۇشىۇ ھىالەتتە قزكىمىا
ياپيا تۇرىىۇ … مۇشۇ رەسى بىلەن ئالمىشىپ قالغان بولسىام  ،مەل ىك مۇشىۇنىا يىا
تۇرسام ،ئەكسىچە رەسىمى قزكىىپ كەتسىە نەقەىەر ياىشىى بىوالر ئىىىى – ھە ! شىۇنىاقال
بولىىىغانال بولسا  ،قانچىلىىك بەىە تگلىسىەممۇ مەيلىى ئىىىى ! شىۇنىا  ،ئۇنىى ئكچىكن
ىۇنياىى ى ھەرقانىا نەرسىىى  ،ھەتتا جز ىمىى كزچىش ىمۇ رازى ئىىى .
 ئزھتىما رەسىم ى مۇشۇ ھالەتتە سىىىلىشى سىىگە ياقمىىىغۇ ىەيىمەن بازىى – ،لورى ھز ىكى قاقىاھالپ ككلىكپ كەتتىى  – ،ئىۇ – ئەسىىكىڭىىنى ئەڭ چىوڭ بەىتسىىىلى ى
بولۇپ قالىىىغان بولىى – ىە .
 بۇ گزپىڭىىگە مەن قارشى ھاررى  – ،ىېىى بازى .ىورىيان كەي ى ە ئگرۈلكپ بازىلغا قاراپ تۇراتتى .
 قارشى تۇرىىىىغانلىىىڭىىنى بىلىىمەن بازىى  .سىىى ئگزىڭىىنىى سىەنئەتتى غالىىپكەلىى ەن ئاشىىۇ ىوسىىتىڭىىنىال ياىشىىى كگرىسىىىى  .شىىۇنىا ىېيەلەيمەن ىىى  ،مەن سىىىىگە
نىسبەتەن مىستى ياسالغان بىك بۇت ىاالس  ،بەل ى ئۇنىڭچىلى مۇ ئەمەستۇرمەن .
بازى ھەيكانلىىىىى كگزلىكى ى يوغان ئاچتى  .ىورىيان باشىىچىال گەپ قىلىۋاتىىۇ ،
ئۇنىڭغا زاىى نزمە بولغانىۇ ىاپا چىىكا كگرۈنىىىۇ  ،يىكزلىكى  ،ئى ىى مەلىىى قىىىكىىپ
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كزتىپتۇ – يا
 شىىۇنىا  – ،سىىگزى ى ىاۋام قىلىىىى ىورىيىىان  – ،سىىىىگە نىسىىبەتەن مەن ئىىاۋۇ پىىچىشى رەل ىىى ى ھزكموسىڭىى ② ياكى ككمكشكەڭ چىارۋا ئىالھىڭىىغىا يەتمەيىمەن  .سىىى
ئۇالرنى مەل ك ياىشى كگرىسىى  .لز ى مز ى قانچە ئىۇزۇن ياىشىى كگرىسىىى مزى ىڭچە ،
يكزۈم ە تۇنجى قورۇ چكش ەن چاغىىچە ياىشى كگرىسىى  .ھازىك مالىا شىۇ نەرسىە ئايىان
بولىى  ،كىشى گكزە رۇىسارى ى يوقاتىىان ھامىان  ،مەيلىى ئىۇ قانىىا ئىاىەم بولمىسىۇن ،
ھەممە نزمىسىىى ئايكىلىپ قالىىى ەن  .بۇ نۇقتى ى مالا سىى سىىغان بىۇ پورتزكىى ھىز
قىلىۇرىى  .لورى ھز ىكى ى ىې ەنلىكى پكتكنلە توغكى ەن  ،ياشىلىق باھىارى بە مىوھى
نەرسىىى ەن  .قاچىىان ى ئگزۈم ىىى قزكىىىپ كزتىۋاتىىىانلىىىم ى بايىىغىىان ھامىىان  ،ئىىگزۈم ى
ئگلتكرۈۋالىمەن .
بازى ىالۋارىنى چىكايلىكى تاتىكىپ  ،ىورىيان ى قولى ى تۇتۇۋالىى .
 ىورىيان  ،ىورىيان  – ،ۋارقىكىىى ئۇ  – ،بۇنىا ىېمەڭ  .مز ىى ئەزەلىىى سىىىگەئوىشا بۇنىا ياىشى ىوستۇم بولۇپ باقمىغان  ،بەل ى مەل كمۇ بولمىاس  .سىىى جز ىى
يو نەرسىلەرگە ھەسىەت قىلمايىىغانسىىى – ھە سىىى ئۇالرنىى ئارىسىىىى ى ھەر قانىىا
نەرسىىى مۇ چىكايلىق .
 مەن گكزەللى ى مەل ك يوقۇمايىىغان نەرسىلەرنى ھەممىسى ە ھەسەت قىلىمەن ،سىى بايا سىىغان ئاۋۇ پورتزكىتىمغىمۇ ھەسەت قىلىمەن  .مەن ھامى ى ئايكىلىىپ قالىىىىغان
نەرسىلەر نزمىشىا ئۇنىڭىا ساقلى ىپ قالىىۇ ۋاقى مەنىى مى ىۇت – سىز ونتالپ ئزلىىپ
كزتىۋاتىىىان نەرسىىىلەر ئاشىىۇ رەسىىىم ە جۇغلى ىۋاتىىىىۇ  .ھە ! شىىۇنى ئەكسىىىچە بولغىىان
بولسىىىا نەقەىەر ياىشىىىى بىىىوالتتى – ھە ! ئاشىىىۇ رەسىىىى ئگزگىكىىىىپ  ،مەن مەل ىىىك مۇشىىىۇ
ھالىتىم ى ساقالپ قااللىغان بولسامچۇ كاش ى ! سىى بۇ رەسىىم ى نزمىشىىا سىىىسىىى بىىك
ككنلەرىە ئۇ مز ىى مىازا قىلىىىۇ _ راسىا مىازا قىلىىىۇ  – ،ئۇنىى كىگز چانىاقلىكى ياشىىا
تولىىىى  ،بازىل ىىى قىىولى ى سىىىل ىۋېتىپ  ،سىىافاغا زوپپىىىىە ئولتىىۇرىى  ،ىىىۇىىى ىۇئىىا
قىلىۋاتىانىە  ،يكزلىكى ى سافا ياستۇقى ى ئارىسىغا تىىىۋالىى .
 ھەممىسى سىىنى كاساپىتىڭىى  ،ھاررى  – ،ىېىى بازى ئازابالنغان ھالىا .لورى ھز ىكى مكرىسى ى چىىىكىپ قويۇپ ىېىى :
مانا بۇ ھەقىىى ىورىيان گكې . ئەمەس . ئەمەس بولغان ئى ەن  ،مەن بىلەن ھزچىانىا ئاالقىسى يو . مەن سىىنى كزتى ىې ەن چاغىىال كزتىشىڭىى كزكە ئىىى- ،پىچىكلىىى بازى .~ ~ 40
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 ئگزىڭىى مز ى كەتمەڭ ىەپ تۇرۇۋالىىڭىىغۇ  – ،ىېىى لورى ھز ىكى . ھىىىاررى  ،سىىىىلەرىە يىىىزىى ىوسىىىتلىكى بىىىىلەن جزىەللەشىىى كم يىىىو  .لىىىز ى ،ئى ىڭىىالر مز ىىى ئەڭ ياىشىىى چىىىىىان ئەسىىىكىم ە ئىىگ قىلىىىپ قويىىىۇلالر  ،مەن ئىىۇنى
يىكتىۋېتىمەن  .بۇ رەسىىم ى رەىتىى بىىلەن رەل ىىىى باشىىا نزمىسىى بىار مەن ئۇنىى
ئكچىمىىنى تۇرمۇشىمىىغا بگسكپ كىكىپ  ،تز ىچلىىىمىىنى بۇزۇشىغا يو قويمايمەن .
بازىى پەرىە تارتىىپ قويۇلغىان ئز ىىى پەنجىكى ىى ئاسىتىىى ى قارىغىا ياغىچىىىى
ياسالغان رەسى سىىى ئكستىلى ە قاراپ مالىى  .شۇ ئەس اىا  ،ىورىيان گكې ياسىتۇقتى
بزشى ى كگتكرىى  ،يكزلىكى تاتىكىپ كەت ەن ئىىى  .ئۇ يا يۇقى كگزلىكى بىىلەن بازىلغىا
قارىىى  .ئۇ نزمە ئى قىلىۋاتىانىۇ ئۇنى قوللىكى بويا قۇتىسى ۋە قۇرىغان پەل ىكچ ە
ئوىشا قااليمىىىان نەرسىىلەر ئارىسىىىى نزمىىىۇر بىىك نەرسىىلەرنى ئىىىىىمەكتە ئىىىى .
توغكا  ،ئۇ ھزلىىى ئەپچى رەڭ قىكى پىچىىى ى ئىىىەۋاتاتتى  .ئۇ پىچىاق ى ئىاىىكى تىاپتى
ۋە رەسىم ى يىكتىۋېتى ئكچكن مالىى .
ىورىيىىان سىىافاىى ىىكىڭڭىىىىە تىىۇرۇپ كەتتىىى  ،ئزتىلىىىپ بارغىىان پزتىىى بازىل ىىى
قولىىى ى پىچاق ى تارتىۋېلىپ ئگي ى بۇلۇلىغا چگرۈۋەتتى .
 يا ئۇنىا قىلماڭ بازى  – ،ۋارقىكىىى ئىۇ يىغىالپ تىۇرۇپ  – ،بۇنىىا قىلسىىڭىىقاتىللىق قىلغان بولىسىى !
 سىىغان رەسىمىمىى ئاىىكى ىۇ بولىىڭىى  ،ئەمىى ھارىۇقۇم چىىتى ىورىيان ،– بازىل ى بايىىى قوپاللىىى ھايىا ئىگتمە ھەيكانلىىىىا ئالماشىتى  – ،مەن تزخىى سىىىنى
ئۇنىڭىى مەل ك ھوزۇر ئااللمايىىغان ئوىشايىۇ ىەپ قاپتىمەن .
 ھوزۇرلى ى ىەمسىى مەن ئۇنى ياىشى كگرۈپ قالىى  ،بازى  .ئۇ – ھاياتىم ىىبىك قىسىمى  ،مەن بۇنى ئەمىى ھز قىلىۋاتىمەن .
 ياىشىىى  ،قۇرىغانىىىى كزىىيى ئىىازرا سىىىك بزكىىىپ  ،رام ىىىالپ ئىىگيىڭىىگە ئاپىكىىىپبزكە  .شۇ چاغىا ئۇنى قانىا قىلسىڭىى ئگزىڭىىنىى ئىختىيىارى  – ،بازىى قولغۇراق ىى
يىپى ى تارتىپ چىا بىۇيكۇتتى  – ،چىا ئىچ ىكلىى كەلىىىغۇ ىەيىمەن  ،ىورىيىان سىىىمۇ
ئىچەمسىى  ،ھاررى ئاىىى بولسىمۇ بىك پەيىى قىلىپ قويايلى  .قارشى تۇرمايىىغانسىىلەر
– ھە
 مەن ئاشۇنىا ئىاىىى پەيىىى قىلىشىىا ئىامكا  – ،ىېىىى لىورى ھز ىىكى  – ،ئىۇ –مۇرەك ەپ نەرسىلەرنى ئەڭ ئاىىكقى پاناھ اھى  .لز ى  ،مەن سەھى ىىى باشىىا يەرىە
بايامىىىىىىە ۋاراڭ – چىىىۇرۇڭ قىلىشىىى ى ياىشىىىى كىىىگرمەيمەن  .سىىىىلەر ئى ىڭىىىالر بە
تزتىىسىىكەنسىلەر ! كى ئاىەم ە «ئىىراكى ھايۋان» ىەپ تەبىىك بەرگەن بىولغىيىتتى ى ،
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ھزچ كالالمىىى ئگتمەيىىۇ  .بىۇ – ئىاىەملەرگە بزىكىل ەن ئەڭ قامالشىمىغان تەبىىك بوپتىۇ .
ئىىاىەم نۇرغىىۇن ىاسىىلىىىا ئى ى ە بولسىىىمۇ  ،لىىز ى ئىىۇ ئىىىىراكىيلىىىا ئى ى ە ئەمەس  .مەن
ئاىەملەرنى ئاىىكقى ھزسابتا يەنىال ئىىىراكىيلىىىا ئىى ە ئەمەسىلى ىىى ىىۇ بولىىۇم .
ئى ىڭالرنىىى بىىىك پىىارچە رەسىىىم ى ىەپ بۇنىىىا تالىشىشىىىڭالرنى كگرگىىكم يىىو  .ئەڭ
ياىشىسى رەسى يەنىال مەنىە قالسۇن  ،بازى  .ماۋۇ ساراڭ ئۇنى قەىرى ە يەتمىسە  ،مانا
مەن يزتىمەن .
 رەسىىىىم ى مەنىىىىى باشىىىىا ئىىىاىەم ە بزكىۋېتىىىىىىغان بولسىىىىڭىى  ،سىىىىىنى مەل ىىىككەچىىكرمەيمەن  ،بازىىى  – ،ۋارقىكىىىىى ىورىيىىان گكېىى  – ،باشىىىىالرنىڭمۇ مز ىىى سىىاراڭ
ىېيىشى ە يو قويمايمەن .
 بۇ رەسىى ئاللىىاچىان سىىىگە تەۋە بولىىىغۇ ىورىيىان  .ئىۇنى مەن سىىىما تىۇرۇپالسىىگە ھەىىيە قىلىۋەت ەن .
 بايا راستى ال ئازرا ساراللىق قىلىپ قويىىڭىى  ،گكې ئەپەنىى  ،سىىى تزخىى چىوڭبولماپسىى .
 مەن بۇ گزپىڭىىگە قەتئى قارشى  ،ھز ىكى ئەپەنىى . ھە ! بكگىىكن ئەتىىى ەن  ،سىىىىنى مانىىا بكگىىكن ئەتى ەنىىىى باشىىالپ ھەقىىىىىتۇرمۇش ى باشلىىى ىېسە بولىىۇ .
شۇ ئەس اىا ئىشىىك چز ىلىىپ  ،ىىىمەت ىار كىكىىپ كەلىىى ۋە قولىىىى ى پەت ۇسى ى
يىىاپون پاسىىۇنىىى ى بىىىك كىچىىىك ئكسىىتەل ە قويىىىى  .ئىىگ ئىچى ىىى بىىىك ھىىازا كۇرۇش ى ا ،
تەىسىلەرنى تىكىڭلىغان  ،جورجى ىەۋرىىىى ى ئىسىىىكتىىىغان چەي ەك ىى ۋىشىىلىىغان
ئاۋازى بىك ئالىىى  .بىىك يىا ىىىمەت ىار ئى ىى يۇمىۇال سىاپا تەىسىە ئزلىىپ كىىكىى .
ىورىيىىان گكې ى بزكىىىپ چىىا قۇيىىىى  .بازى ى بىىىلەن لىىورى ھز ىىىكى ئزىىلەل كلىىك بىىىلەن
ئكستەل ە يزىى بزكىپ  ،نزمىىۇر ىې ەنىە  ،ئىستاكان ى ئىچى ە قاراپ باقتى .
 بكگكن ئاىشىام تىياتىكىانىغىا بزكىىپ كزلەيلىى ! – ىېىىى لىورىھز ىكى  – ،چوقىۇمبىىىكەر جايىىىا ئويىىۇن قويىىىىۇ  .ۋايىىىتالر ئائىلىسىىى ە بزكىىىپ تامىىا يزيىشىى ە مىىاقۇ ىەپ
قويۇپتى ەنمەن  .كونا ىوسىتالرىى بولغانىى ى  ،ئاغكىپ قالىى  ،ىەپ تزلز كامما يولالپ
قويا ياكى يەنە بىك ئۇچكىشىشى بارئىىى  ،بارالمايىىغان بولىۇم ىەپ قويا  .مزى ىڭچە ،
بۇ ئەڭ ياىشى باھانە ئى ەن  ،ھەم چانمايىى ەن .
 مۇراسى كىيىمى كزيى تولىمۇ ئاۋارىچىلىق ئى جۇمىۇ  – ،ىېىىى بازىى ىىالۋارىئاغكى ىىىپ  – ،ئۇنى ى ئكسىىتى ە  ،مۇراسىىى كىيىمىىى كىيسىىە  ،ئىىاىەم بە سىىەت كگرۈنىىكپ
قالىىى ەن .
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 شۇنىا  – ،ىېىى لورى ھز ىكى  – 91 – ،ئەسىكنى كىيىملىكى يىا رەل ىى يىو ،يا پاسۇنى يو  ،شىۇلا زاىىىال ىوشىۇم يىو  .پەقەت جى ىايەتال ھىازىكقى زامىان تۇرمۇشىىغا
تكس قوشۇپ كزلىۋاتىىۇ .
 ىورىيان ى ئالىىىا بۇنىا گەپلەرنى قىلماڭ  ،ھاررى . قايسىىى ىورىيىىان ى ىەۋاتىسىىىى بىىىىگە چىىا قويىىۇپ بەرگەن ىورىيىىان ىمۇ يىىاكىرەسىمىى ى ىورىيان ىمۇ
 ھەر ئى ىسى ى ئالىىىا ىېمەڭ . سىى بىلەن بىللە تىياتىكىانىغىا بىارغۇم كزلىۋاتىىىۇ  ،ھز ىىكى ئەپەنىىى  – ،ىېىىىىورىيان .
 بە ياىشى بولىى  .بزكىشىا ئاىىكى قوشۇلۇپسىى – ىە  .سىىمۇ بارامسىى بازى مەن بارما تۇرا  ،قىلىىىغان يەنە نۇرغۇن ئىشلىكى بار . ئۇنىا بولسا  ،ئى ىمىى بزكىۋېكەيلى گكې ئەپەنىى . رەسىمىڭىىنى بەكال ياقتۇرۇپ قالىى .بازى لەۋلىكى ى چىشلەپ قويۇپ  ،ئىستاكان ى ئزلىپ رەسىم ى يز ىغا كەلىى .
 مەن ھەقىىى ىورىيان بىلەن بىللە قالىمەن  – ،ىېىى ئۇ مۇلالنغان ھالىا . بۇ ھەقىىى ىورىيانما – ىېىى ىورىيان بازىلغىا يىزىى كزلىىپ  – ،مەن راسىتى المۇشۇنىڭغا ئوىشامىى
 شۇنىا  ،سىى بۇنىڭغا بە ئوىشايسىى . بە ياىشى بوپتۇ  ،بازى ! تاشىى قىياپىتىڭىىال ئۇنىڭغا ئوىشايىۇ  ،لز ى ئۇ مەل ك ئىگزگەرمە مۇشىۇ پزتىىتۇرىىۇ  – ،ىېىى بازى ىالۋارى ئۇھسى ىپ قويۇپ  – ،بۇ پەر ناھايىتى مۇھى .
 كىشىىىلەرنى مەل ىىك ئىىگزگەرمەس نەرسىىىلەرگە بولغىىان سىىاىاقەتمەنلى ى كىشىىىچگچكگىىكىە ىەرىجىى ە يزتىپتىىۇ  – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى ھەيكانلىىىق بىىىلەن  – ،لىىز ى ،
مۇھەببەتتى ى ساىاقەتمەنلىك نوقۇلال فىىىئولوگىىيىلىك مەسىلىىى باشىا نەرسە ئەمەس .
ساىاقەتمەنلىك ئارزۇ – ئىستەكلىكىمىى بىلەن قىلىچە مۇناسىۋەتسىىى  .ياشىالر سىاىاقەتمەن
بوال ىەيىۇ – يۇ  ،بواللمايىۇ ؛ ياشانغانالرمۇ ساىاقەتسىى بوال ىەيىۇ – يىۇ  ،بواللمايىىۇ
 .بۇ مانا مۇشۇنچىلى ال ئى .
 بكگكن تىياتىكىانىغا بارماڭ  ،ىورىيان  – ،ىېىى بازى  – ،ئى ىمىىى بىلىلە تامىايەيلى .
 ئۇنىا قىاللمايمەن  ،بازى .~ ~ 43
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 نزمىشىا لورى ھز ىكى بىلەن بىللە بزكىشىا ماقۇ ىەپ قويىۇم . ئۇ ۋەىىڭىىىە تۇرغى ىڭىى ئكچكنال سىىگە ئامكا بولۇپ قالمايىىۇ  .ئىۇ ئگزىمىۇ ىائىىگزپىىە تۇرمايىۇ  .ئگتكنكپ قاال  ،بارماڭ .
ىورىيان گكې قاقاھالپ ككلكپ كزتىپ بزشى ى چايىىىى .
 سىىىى ئگتكنكپ قاال .ىورىيان ىېلغۇ بولۇپ لورى ھز ىكىغىا قارىىىى  .لىورى ھز ىىكى بولسىا چىا ئكسىتىلى
تەرەپتى ئۇالرنى تاماشىسى ى كگرۈپ ككلكپ تۇراتتى .
بارمىسام بولمىغۇىە  ،بازى  – ،ىېىى ىورىيان .
 ئەمىسى بوپتۇ  – ،ىېىى بازى ىالۋارى قولىىى ى ئىستاكان ى پەت ۇسىا قويۇۋېتىىپ – ،كە بىىوپ كەتتىىى  ،سىىىلەر تزخىىى يەنە كىىىيى ئالماشتۇرىسىىىلەر  ،ياىشىسىىى ۋاقىت ىىى
ئىسكاپ قىلمالالر  .ىەيك – ىو ھاررى  .ىەيك – ىو ىورىيان  ،مز ى تزىىرا كىگرگىلى
كزلى  ،ئەتە كزلى جۇمۇ
 چاتا يو . ئۇنتۇلۇپ قالماڭ ئەمىسە . ئەلۋەتتە ئۇنىا بولمايىۇ  – ،ۋارقىكىىى ىورىيان . ھى … ھاررى ! نزمە بولىى  ،بازى بكگىىكن ئەتى ى ەن گكللىىككتە سىىىىىى ئگتىىكن ەن ئىشى ى ئزسىىىڭىىىە چى ى سىىاقالڭجۇمۇ!
 ئاللىبۇرۇن ئۇنتۇلۇپ كەتتى . شۇنىا قىلىىىغانلىىىڭىىغا ئىشى ەتتى . ئگزۈم ە ئگزۈم ئىشىى ەلەيىىغان بولسىامچۇ كاشى ى  – ،ھز ىىكى قاقىاھالپ ككلىكپكەتتى  – ،قز ى مالايلى گكې ئەپەنىى  ،پەيتۇنۇم سىكىتتىال  ،سىىىنى ئىگيىڭىىگە ئاپىكىىپ
قويىمەن  .ىەيىك _ ىو بازى  .بكگكن چكشتى كزيى تازىمۇ قىىىىق ئىشىالر يىكز بەرىى
– ھە !
بازى ئۇالر ئگيىىى چىىىشىىغىال ئىشىى ى گكممىىىە يىاپتى – ىە  ،سىافاىا ئولتىۇرۇپ
قالىى  ،چىكايى ئازابلىق تكس ئالىى .
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ئىىاھات :
① ۋاي چاپى – لونىون ى شەرقى رايونىىى ى نامكاتالر گەمىسى .
② ھزكموس – ئىالھالرنى ئەھ املىكى ى يەت كزىىىغان  ،سىوىا  ،يىو قاتىارلىىالرنى
باشىۇرىىىغان ئىال .

~ ~ 45

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئۈچىنچى باب
ئەتىسى چك  ،سائەت  90:12ىا  ،لورى ھز ىكى ۋاتتون كۇرسى كوچىسىىى چىىتىى
– ىە  ،تاغىسىىى لىىورى فىىورم ى يىىوقال ئكچىىكن بىىىك بزسىىىپ – ئى ىىى بزسىىىپ ئىىوربى
كوچىسىغا كەلىى  .تاغىسى ىۇشخۇ  ،ئەمما سە قوپىا بىوۋا ئىىىى  .ئۇنىڭىىى پايىىا
كگرمى ەنلەرنىى نەزىكىىىىە ئىىۇ تولىمىىۇ شەىسىىىيەتچى ؛ پىىات – پىىات ئىلتىپاتىغىىا ئزكىشىىىپ
تۇرىىىىىغان يىىۇقىكى تەبىىىىىىى ى كىشىىىلەرنى نەزىكىىىىە بولسىىا مەرى  ،ھاتەمىىىە سىىزخى
كىشى ئىىى  .ىاىىسى ئەن لىيى ى ماىرىىتا تۇرۇشلۇ بىا ئەلچىسىى ئىىىى  .ئىۇ چاغىىا
ئىىىىا بىلىىال① تزخىىى يىىا  ،پىىۇرم ② نى ى نىىامى چىىمىغىىان ئىىىىى  .ئەن لىيى ى ى پىىارى ىا
تۇرۇشىىلۇ بىىا ئەلچىخانىسىىىىا مەنسىىەپ تەگمى ى ەن بىىۇ بىىوۋا ئاچچىىىىىىا ىېپلومىىاتىيە
مى ىسىىتىكلى ىىى ى ىىىمىتىىىىى ئىسىىتىپا بەرىى  .ئىىۇ ئگزى ىى يىىوقىكى تەبىىىىىىى كزلىىپ
چىىىىىانلىىى  ،ىېپلومىىاتىيە ىەت – ئاالقىسىىى يزىىشىىىا مىىاھىكلىىى  ،ىۇشىىچاقچا  ،قىىىىغى
مىجەز – ىاراكتىكى ە ئاساسەن ئگزى ى ئاشۇ ىىىىمەت ە تامىامەن سىاالھىيتى توشىىىۇ ىەپ
قارايتتى  .ئوغلى ئۇنى كاتىپى ئىىى  ،كزيى ئۇمىۇ ىاىىسىى ى ىوراپ ىىىمىتىىىى ئزسىتىپا
بەرىى  .ئۇالرنىى بىىۇ قىلىىىىى كىشىىىلەرگە تولىمىىۇ ئەىمەقلىىىىتە تۇيۇلىىىى  .ئارىىىىى بىىىك
نەچچە ئا ئگت ەنىى كزيى  ،ئوغلى ىاىىسى ى لورىلىق مەرتىۋىسى ە ۋارىسلىق قىلىى ،
ھەممە ئىشى ى تاشىالپ  ،ئاقسىگلەكلەرنى بكيىك سىەنئەت ئىكل ىلىكى ى پكتىكن ۋۇجىۇىى
بىلەن ئگگى ىش ە باشىلىىى  .ئۇنىى شىەھەر مەركىىىىىە يوغىان ئى ىى يىكرۈ ئىگيى بىار
ئىىىىى  ،قىىواليلىى ى كىىگزىە تۇتىىۇپ  ،بويتىىاقالر بى اسىىىىا تىىۇرۇۋاالتتى  ،تامىىاق ىمۇ كىىگپى چە
ھىىالالرىا كۇلۇبتىىا يەيىتتىىى  .ئىىۇ ئوتتىىۇرا قىسىىى ۋىاليەتلىكىىىىى ى كگمىىكر كىىان تىجىىارتى ى
زورايتىپ ئگزى ە يو ئاچتى  .بۇ تىجارەت ى بىك چوڭ پايىىسى شۇ ئىىى ى  ،مگتىۋەر تىگرە
– غوجىىىامالرنى ئگيلىكىىىىىى ى تىىىام ئوچاقلىكىغىىىا قااليىىىىىغان ئوتىىىۇن – كگمىىىكرىى غەم
قىلىىىۇرمايىتتى  .سىياسىىى جەھەتىىتە كونسىىىكۋاتىپالر پارتىيىسىىى ى يىىاقىلىغى ى بىىىلەن ،
كونسىىىىكۋاتىپالر پارتىيىسىىىىى ھىىىىاكىمىيەت بزشىىىىغا چىىىىىىىان ھامىىىىان  ،ئىىىىۇالرنى <<بە
راىى اللىشىىپ كەتتىىى>> ىەپ ئەيىبلەيىتتىىى  .ىىىمەت ارلىكى ىى نەزىكىىىىە مىىولال بىىوزە ،
ئىىۇرۇ – تۇغىانلىكى ىىى نەزىكىىىىە شىىىك – يولىىۋاس ئىىىىى  .چىىكن ى ئىىۇ بىىىك ئگرۈلىىكپال
تۇغىانلىكى ى رەقىبى ە ئايلى اتتى – ىە  ،ئۇالرنى بوزە قىالتتى .ئى ى النىتى مۇشىۇنىا
ئاىەملەر كگپ چىىاتتى .لز ى << ىۆلەت ىىارا بولۇۋاتىىىۇ>> ىىى ەن گەپ ىى ئاغىىىىى
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چكشكرمەيتتى  .ئى بىجىكى ئۇسۇلى زامان ى كەي ىىىە قالغىان بولسىىمۇ  ،ئگزى ىى بىىك
تەرەپلىمە قاراشلىكى ى قىلچە ئاساسى يو ىەپ قارايتتى.
لورى ھز ىكى ئىگي ە كىكگەنىىە  ،تاغىسىى ئۇچىسىىغا قوپىا تى ىلى ەن ئىوۋ كىگي ى ى
كىيىۋالغان  ،سى ارت چەك ى ىچە << تايمى گزىىتى ە>> قاراپ زارلى ىپ ئولتۇراتتى .
 ئوھو ھاررى  – ،ىېىى بوۋا  – ،قايسىى شىاما ئۇچىۇرۇپ كەلىىى سىز ى  ،مەنتزخىىىى سىىىىلەر بىىىايۋەتچىلەرنى سىىىائەت ئى ىىىى بولمىغىىىۇچە ئورنىىىىىى تۇرمايىىىىۇ  ،بە
بولمىغۇچە قارىسى ى كگرسەتمەيىۇ ىەپ قاپتىمەن ئەمەسمۇ .
 تۇغىىىانلىق مزھىىكى بولمامىىىۇ ،جىىورجى تاغىىا  .يز ىڭىىغىىا ئىىازرا بىىىك ئى ى بىىىلەنكزلىۋىىى .
 پۇ ئكچكن كەلىىىڭغۇ ىەيىمەن ! – ىېىىى لىورى فىورم چىكايىغىا ھەييىارلىق تكسىىبزكىپ  – ،قز ى ،ئولتۇرۇپ تەپسىلى سگزلە  .ھازىكقى ياشالرغىىە  ،پۇلال بولسا بولىىۇ .
 توغكا ىېىىڭىى  – ،ىېىى ھز ىكى چاپى ى ى تكگمىسى ى ئولشاپ قۇيىۇپ  – ،ئىۇالريزشى چولايغانسزكى بۇ نۇقتى ى چكشى ىپ قالىىىۇ .لىز ى  ،مەن پىۇ ئكچىكن كەلمىىىى ،
پاتىىىالغىچە قەرزگە بوغۇلغىىىان كىشىىىىلەرنىڭال پۇلغىىىا ئزھتىيىىىاج چكشىىىىىۇ ،مەن ئەزەلىىىىى
بىكسى ە قەرز بولمايمەن  ،جورجى تاغا  .ئۇنى ئكسىتى ە ىارتمۇرلىۇ سىوىى ەرلەر بىىلەن
ىائى ى بىىارىى – كەلىىىى قىلىىىپ تىىۇرىمەن  ،ئۇالرنى ى ئەزەلىىىى مالىىا زىيى ىىى تەگمەيىىىۇ .
يز ىڭىىغا سىىىى بەزى كزكەكسىى ئۇچۇرالرنى ئى ىلە ىەپ كزلىۋىىى .
 ئوھىىو  ،ئۇچىىۇر سىىەنىى ئايالنسىىۇن  ،ھەرقىىانچە ئەن ىلىيى ىىى كىىگ تاشىىلىقكىتابىىىىى ى نەرسىىىلەر بولغىىان تەقىىىىكىىمۇ سىىەنىى ئايىمىىايمەن ھىىاررى  .ھىىازىك بىىۇ
پەسىىەنىىلەر تولىمىىۇ بىىىمەنە نەرسىىىلەرنى يازىىىىىغان بولىىۇپ كزتىشىىتى  .ىېپلومىىات بولغىىان
چاغلىكىمىا ئەھۋا ىزلى ياىشىى ئىىىى  .ئاللىسىام  ،ىېپلومىاتىيە ساھاسىىىى ىلەر ھىازىك
ئەمەلىارالرنى ئىمتىھىان ئىلىىپ قۇبىۇ قىالرمىى  .كىى بىلىىۇ بۇنىڭىىا بىىك ئويىۇن بىارمۇ
تزخى  .ئىمتىھان ىې ى ى پكتكنلە ئاىەم ئالىايىىغان نەرسە  .بىك مگتىۋەر كىشىى ئكچىكن ،
قورسىىىىى ى ئىۇمىچى يزتىىپ – ئاشىىىۇ ؛ مگتىىۋەر بولمىسىۇنچۇ قز ىى  ،بىلىىىىغانلىكى ى
ئگزى ە نىسبەتەن زىيى ى باركى  ،زەررىچە پايىىسى يو .
 ىورىيان گكې ئەپەنىى ى ئىسىمى كىگ تاشىلىق كىتابتىا يوقتىۇ جىورجى تاغىا –ىېىى لورى ھز ىكى ئزىىلەل كلك بىلەن .
ىورىيان گكى كىم ەن ئۇ – سورىىى لورى فورم ئاقۇ قۇيۇ قاشىلىكى ى ھىمىكىىپ
قۇيۇپ .
 مەن ىە شۇ ئى ئكچكن كزلىۋېىى جورجى تاغا  .ئوچۇقى ى ىېسەم  ،مەن ئۇنىى~ ~ 47
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كىملى ى ى بىلمەكچى  .ئۇ لورى كلسونى كەنجىى نەۋرىسىى  ،ئاپىسىى ىېرىكا جەمەتىىىى ،
ھزلىىى مارگارت ىېركا ىې ەن ئايا ئۇنى ئاپىسى بولىىىۇ .مالىا ئۇنىى ئاپىسىى توغكۇلىۇ
سىىىگزلەپ بەرسىىىىڭىى  .ئۇنىىىى چىىىىكا – تىىىۇرۇقى قانىىىىا كىمىىى ە يىىىاتلىق بولغىىىان
قۇرىاشلىكىڭىىنى ئارىسىىا تونۇمايىىغى ىڭىى يو  ،ئۇنى ئاپىسىى ىمۇ تونۇمىا قالمايسىىى
ھەقاچان  .گكې ئەپەنىى بىلەن يزڭىال تونۇشىان  ،ئۇنىڭغا بەكال قىىىىىپ قالىى .
 كلسىىونى نەۋرىسىىى ! – تەككارلىىىىى بىىوۋا  – ،كىلسىىونى نەۋرىسىىى ! … ھە ،ئەمىىىى ئزسىىىم ە كەلىىىى … ئۇنىىى ئاپىسىىى ى تىىازا ئوبىىىان بىلىىىمەن  ،تزخىىى ئۇنىىى
چوقۇنىۇرۇ مۇراسىمىغىمۇ قات اشتىمغۇ ىەيمەن .مارگارت ىېۋروك ئاجايىپ گىكزە قىىى
ئىىى ،كزيى پىياىە ئەس ەرلەر ىېۋىىىيىسىىە لزيىت انتىلىق مەنسىىپى بىار نىامى چىىمىغىان
بىك يااللتگ بىىلەن قزچىىپ كزتىىپ ،ئەتكاپىىىا پەرۋانە بولىۇپ يىكرگەن ئەرلەرنىى ىاغىۇ –
ھەسىكەتتە قويىى  .بۇ ئىشالر تكنكگكن يكز بەرگەنىەكال ئىسىمىە  .ئىۇالر تىو قىلىىپ بىىك
نەچىچە ئايىىى كزىيى  ،ئزىكى سىىپاىى ى بىىك ىۇئىلىىا جى ىىىى ئايكىلىىى .كزىيى ئىىۇنى
سۇيىىەسىىى بىىىلەن ئىىگل ەن  ،ىەپ ئاللىىىىى  .ئاللىسىىام  ،كلسىىو رەھىمسىىىىلى تە ئۇچىغىىا
چىىىان بزل ىلىيىلىىك بىىك تاشىيكرە ئەبلەى ىى يىالالپ  ،ككيئىوغلى ى ىەق ىى ئالىىىىىال
ھاقارەت قىلغىانمى  ،ھزلىىىى ئەبىلە ئىۇنى ىىۇىىى قۇچىاچ ىى بىوي ى ى ئكزگەنىىە ،
جز ىىى جۇىا قىلغىانمى  .كزىيى بىۇ ئىى بزسىىىىپ قالىىى  ،بىىك مەزگىلىىى كزىيى ،
كلسو كۇلۇبتا پەيىا بولۇپ قالىى  .ئاللىسىام  ،ئىۇ قىىى ىى قىايتۇرۇپ كەپتىۇ ،لىز ى قىىىى
ئۇنىڭغا ئى ى چىلەپ گەپ قىلماپتۇ .ھەئە  ،ئۇ ئى تولىمۇ ئزچى ىشلىق بولىى  .بىىك يىى
ئىىگتە – ئىىگتمە مارگىىارتمۇ ئگلىىكپ كەتتىىى  .گزىىپىڭچە  ،ئۇنىڭىىىى بىىىك ئوغىىۇ قالغىىان ،
شىىۇنىاقمۇ ئىسىىىمىى كگتكرۈلىىكپ كزتىپتىىۇ  .ئىىۇ بالى ى ى چىىىكا – شىىەكلى قانىىىاقكا
ئاپىسى ى تارتىان بولسا  ،چوقۇم ى ناھايىتى چىكايلىق باال بولىى .
 ئۇ بە قامالشىان  – ،ىېىى لورى ھز ىكى . ىارلى ىپ قالمىسا بوالتتىغۇ ئۇ باال  – ،گزپى ى ىاۋام قىلىىى بىوۋا  – ،كلسىو قىارانىيەتلىك قىلمىسىال  ،ئۇ كزيى نۇرغۇن پۇلغا ۋارىسلىق قىلىىىۇ  .ئاپىسىى قىو – ئىلى ىىىە
بار ئايا ئىىى  ،ئۇنىڭغا بوۋىسى ى سزلبىيىى ى قورو – جايىىىى نۇرغىۇن مىا – مكلىك
مىكاس قالغان  .كلسو ئۇچىغا چىىىان بزخىى ئىاىەم بولغاچىىا  ،بوۋىسىى ئۇنىڭغىا چىى –
تىكنىىىغىچە ئگ ئىىى بىك قزتى ئۇ ماىرىىقا بزكىپتىۇ  ،ئىۇ چاغىىا مەنمىۇ ماىرىىىتا ئىىىى .
توۋا قىلىى  ،ئۇنى ئكچكن مەن نومۇسىا ئگل ىكىە بولىىۇم  .ئايىا پاىىشىا مەنىىى ھە
ىېسىال  << :ئەن لىيە ئاقسگلەكلىكى ئارىسىىىا پەيتىۇن ە بىىلەن كىىكا ھەقىىى ئكسىتىىە
باھا تالىشىپ ئۇرۇشۇپ قالىىىغان كى >> ىەپ سورايىىغان بولۇۋالىىى  .ئىۇ توغكىسىىىا
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نۇرغۇن ھز ايىلەر توقۇلىى  .شۇ ئى تكپەيلى  ،بىك ئايغىچە ئورىى ى سىىكتىغا چىىالمىا
يكرىۈم  .ھەر نزمە بولسا  ،ئگز نەۋرىسى ە پەيتۇن ەش ە ئوىشا مۇئامىلە قىلماس .
بىىۇالرىى ىەۋىىىكى يىىوق ەن  – ،ىېىىىى ھز ىىىكى  – ،ئىشىىى ىمەن ى  ،ئىىۇ بىىاال چوقىىۇم
بزيىپ كزتىىۇ  .ئۇ تزخى كىچىك  ،سزلبىيىا قورو – جايى بارلىىىىىى ىەۋىىكى بىار  ،ئۇمىۇ
مالا شۇنىا ىې ەنىىى  .ئاپىسى راستى ال شۇنىا چىكايلىىمىىى
 مارگارت ىېۋروك مەن كگرگەن ئايالالرنى ئىچىىى ى ئەڭ سگيكملككى  ،ھىاررى .ئۇنىى زاىى نزمىشىىىا شىىۇنىا قىلغانلىىىغىىا ھىىازىكمۇ ئەقلى ى يەتمەيىىىۇ  .ئۇنى ى كەي ىىىىە
كارلڭتونغا ئوىشا پا – پزتە بوپ يكرگەن ئەرلەر سامانىە جىىق ئىىىى  ،شىۇالرنى
ئىچىىى چى ىپ تۇرۇپ تالالپ ياتلىق بولسىا بولىۇۋېكەتتى  .ھەسسىى ە  ،لىز ى ئىۇ بە
رومانتىك قىى ئىىى  ،ئۇالرنى ئائىلىسىىى ى ئايالالرنىى ھەممىسىى شىۇنىا ئىىىى  .تىوۋا
ىەيىىمەن  ،ئۇالرنىى ئائىلىسىىىىى ى ئەرلەر تولىمىىۇ بىچىىارە  ،ئايىىاللىكى قالتىسى ەن ىېسىىە .
كارلڭتون تىىلى ىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا تو تەكلىپى قويۇپتۇ  .بۇنى مالا ئىۇ ئىگز ئىاغىى بىىلەن
ئزيتىپ بەرگەن  .مارگارت ئىۇنى ياراتمايىىى ەن  .شىۇ چىاغالرىا پكتىكن لونىونىىى ى قىىىالر
كارلڭتون ىېسە جز ى ى بزكىش ە تاسال قىاالتتى  .ھە راسى  ،سىەنىى بىىك ئىشى ى سىوراپ
باقىىا  ،ھىىاررى  .ىاىاڭ مالىىا << :ىارتمىىور ئىىامزكى ىلىق بىىىك قىىىى بىىىلەن تىىو قىلىىىىىغان
بولىى>> ىەيىۇ  ،بۇ راس گەپما ئەجەبا ئۇنىڭغا ئەن لىي ى قىىلىكى يارىمامىى ەن
 ھازىك ىې ەن ئامزكى ىلىىالر بىلەن تو قىلى موىا  ،جورجى تاغا . باغلىشىىىمەن  ،ىۇنيىىاىا ئەن لىىىيە ئاياللىكىغىىا يزتىىىىىغى ى يىىو  ،ھىىاررى  – ،ىېىىىىفزكمور مۇشتۇمى بىلەن ئكستەل ە مۇشتالپ قويۇپ .
 ھازىك ھەممال ئاىەم ئامزكى ىلىق ئايالالرغا ىۈم چكش ىلى تۇرىى . ئاللىسام  ،ئۇالر ئۇزۇنغا چىىىمايىى ەنغۇ  – ،ىېىى تاغىسى . ئىىۇالر ئۇزۇنغىىا بەرىاشىىلىق بزىىكىمەن ىەپ ئىىگزى ى ھالسىىىكىتىپ قويىىىىۇ  ،مز ى ىڭچەىارتمورىى ئكمىى يوقتە تۇرىىۇ .
 كىم ى باال – ۋاقىسىى ەن ئىۇ – سىورىىى بىوۋا ىۇشياقماسىلىق نەزەرىىىە – ،ئاتا – ئانىسى بارىۇر
لورى ھز ىكى بزشى ى چايىاپ قويىى .
 ئەن لىيىلىك قىىالر ئگتمكشى ى يۇشۇرۇشىا ئۇستا بولغانىە  ،ئامزكى ىلىق قىىالرمىۇئىائىلە كزلىىپ چىىىشىىى ى ئاسىانلىىچە ئاشى ارىلىمايىۇ  – ،لىورى ھز ىىىكى شىۇنىا ىېى ە
ئورنىىى تۇرۇپ مزڭىشىا تەمشەلىى .
 پەرىىىمچە  ،ئۇالر چوشىا گگشى تىجارىتى قىلىىىغان سوىى ەرلەرغۇ ىەيمەن~ ~ 49
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 ىارتمىىور ئكچىىكن بولسىىىمۇ شىىۇنىا بولغىىا ئىالھى ى  ،جىىورجى تاغىىا  .ئاللىسىىام ،ئامزكى ىىىىا چوشىىىا گگشىىى ى تىىوپ سىىزتى سىياسىىىيىى قالسىىىال ئەڭ كىىگپ پىىۇ تىىاپىىلى
بولىىىغان كەسىپ ئى ەن .
 ئۇ چىكايلىىمۇ ئۇ ئگزى ى بە چىكايلىق چاغاليىۇ  ،ئامزكى ىلق ئايالالرنى كگپى چىسىى شىۇنىا .مانا بۇ ئۇالرنى ئەرلەرنى جەلپ قىلىشىىى ى سىكى .
 ئىىىامزكى ىلىق ئايىىىالالر تىىىازىمۇ قىىىىىىى ەن  ،ئامزكى ىسىىىىىا ياشىىىىما  ،نىىىزمە بىىىارئەن ىلىيىىە جىمى ئاىەم << :ئامزكى ا ئايالالرنى جەن ىتى ىېيىشىۋاتسا>>.
 ئامزكى ا ھەقىىەتەن ئايالالرنى جەن ىتى  .شۇلا ئۇالر ھىاۋا ئانىغىا ئوىشىا  ،ھەىېسىال ئگزى ى جەن ەت ماكانىىىى قزچىىپ چىىىشىىا ئىارانال تۇرىىىى ەن  – ،ىېىىى لىورى
ھز ىكى  – ،ىەيك  ،جورجى تاغا  ،مەن مالا  .چكشلك تامىىىمغا تەسىك يزتىپ قالمىسىۇن
يەنە  .كگللكمىى ىىىىە ئۇچىىۇر بىىىلەن تەمى لى ى ىڭىىىگە رەھىىمەت  .نزمىشىىىى ى  ،كونىىا
ىوسىىتلىكىم ى ئىشىىلىكىغا زاىىىىال قىىىىمىىايمەن  .لىىز ى  ،يزڭىىى ىوسىىتلىكىم ى ھەمىىمە
ئىشىىى ىەۋەرىار بولۇپ تۇرغۇمال كزلىىۇ .
 تاماق ى نەىە يزمەكچى ئىىى ھاررى ئاگاسا ھاممام ىڭ ىىە  ،يەنە ىورىيان گكې ئەپەنىى ىمۇ باشالپ بارماقچى ئىىىى ،ھاممام ئۇنىڭغا بە ئامكا .
 ھىى  ،ھاممالغىىا ىەپ قىىو  ،ىەيىىك – سىىاىاۋەت ئىشىىلىكىغا ئىئىىانە يىغىىىمەن ىەپئاىەم ى توال ئاۋارە قىلىۋەرمىسۇن  .ئۇنىى بىۇ ئىشىىىى جىا تويىىۇم ! ئىۇ مز ىى ئگزى ىى
ئاشۇ ئەىمىىانە ئىشىلىكى ئكچىكن چە كزسىىپ بزكىشىتى باشىىا ئىشىى يىو ىەپ قالغىان
ئوىشايىۇ .
 ماقۇ جورجى تاغا ،گەپلىكىڭىىنى ئۇنىڭغا يەت كزۈپ قويىمەن  .لز ى  ،ئۇ بۇنىىاگەپلەرنىىىى قزتىغىمىىىۇ ئزلىىىىپ قويمايىىىىۇ  .ىەيىىىكى – سىىىاىاۋەتچىلەر ئىىىگز ئىىىاىىمىيلى ى ى
يوقاتىانالرىۇر  .مانا بۇ ئۇالرنى ئەڭ تىپىك ئاالھىىىلى ى .
بىىوۋا رازىمەنلىىىك بىىىلەن غۇىۇلشىىىپ قويىىىى – ىە  ،ئىشىىىك قولغىىۇرىىى ى بزسىىىپ
ىىىمەت ارنى چاقىكىى  .لورى ھز ىكى ئكستى يىا شىەكىلىە يزپىلغىان تۇتىا ىەھلىىىىى
ئگتكپ  ،بۇرلىڭتون كوچىسىغا كىكىى ۋە قەىىمى ى بزككلز مەيىانىغا قاراپ يگت ىىى .
ىورىيان گكېي ى ئائىلە كزلىپ چىىىشى ئەنە شۇنىا ئىىى  .گەپ قوپىا ئزيتىلغى ىى
بىلەن  ،تولىمۇ غەلىتە  ،زامانىۋى تكس ئالغان بۇ رۇمانتىك ھز ىايە ئۇنىڭغىا ىىزلىال تەسىىك
قىلىى  .تەلۋە ھزسسياتالرنى ئالىىىا ئۇ گكزە ئايال ىى كىگزى ە ھزچ ىزمە كگرۈنمىىىى .
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نەچىىچە ھەپىىىتىال ىاۋام قىلغىىىان ئەسىىەبى ىۇشىىىاللىق ھە – پە ىې ىىىكچە يوشىىىۇرۇن
سۇيىىەسىىى تەرىپىىىىى بەربىىات بولىىىى  .نەچىىچە ئايغىىا سىىوزۇلغان سىىكككتلك ىاغىىۇ –
ھەسكەت ئىلى ىىە بىك باال ىۇنياغا كگز ئىاچتى  .ئاپىسىى ئەزرائىلغىا جىان تەسىلى قىلىىپ ،
ئوغلى ى تى ەنىە يالغۇز قالىۇرۇپ بۇ ئالەم بىلەن ىوشالشىتى  ،ئىوغلى قزكىىپ ماكىلىىاپ
قالغان بىك قزكى ى ھامىيلىىىىىا قالىىى  .ھەئە  ،ئەنە شىۇ رىيازەتلىىك كەچمىشىلەر ئۇنىى
ۋۇجۇىىغا قامالشىان رەل ى – رۇىسار ئاتا قىلىى  .ىۇنياىا ھەر قانىا بىك گىكزە شىەيئى
مەلۇم بىكىى تكاگزىىك تكس ى ئگزى ە يوشۇرغان بولىىۇ  ،ھزچبىك قەىىكسىى گىك چزغىىىا
پىىورەكلەپ ئىىزچىلىمەن ىەيىىىى ەن  ،تكرلىىك – تىىكمەن ئولۇشسىىىىلىىالرنى سىىى ىىىىى
ئگتكشىىى كزىىكە … تكنكگىىكن ئاىشىىام كۇلىىۇبتى ى تامىىا ئكسىىتىلىىە ئىىۇ تولىمىىۇ جەلىپ ىىار
بىكھالەتتە ئۇنى ئۇىۇلىىى جا ئالىى  ،ھەيكانلىق ئىلى ىىە يوغان ئزچىلغان كگزلىكى ،
سۇسىى ا ككلكمسىكە جىلۋە قىلىپ تۇرغان لەۋلىكى  ،كىشىى كىگللى ى ئەسىىك قىلىىىىغان
چزھكى گۇل ا شام يۇرۇقىىا بگلەكچە قىىى كگرۈنەتتى  .ئۇنى بىلەن ھا – مۇڭ بولىۇ
گويا ئىس ىكىپ ا چالغان بىلەن باراۋەر ئىىى ى  ،ئىس ىكىپ ا تارىسى ى ھەربىك چز ىلىشىى
ئۇنىڭىا ھەر ىى ئى اسالرنى پەيىا قىالتتىى … ئىگزگىلەرگە تەسىىكى ى ھىز قىلىىۇرۇ
ئاجايىپ قالتى ئىشتە ! ئۇنى ھزچ زمى ە تەڭ قىلغىلى بولمايىۇ  .ئگز روھى ىى مەلىۇم بىىك
شىىەيئى ە سىىىڭىۈرۈپ  ،ئىىۇنى شىىۇ جايىىىا بىىىك پەس تىىوىتىتى  ،ئگزى ى ى ئىىاقىالنە كىىگز
قاراشلىكىىى ئوىچۇپ چىىىان شو ككيلەرنى ئەك ساىاسىىغا قىۇال سىزلى  ،مىىجەز
– ىاراكتزكى ى گويا سىكلىق بىك ىۇشھىىنى تاراتىانىىە باشىىىالرغا تەسىىك قىلىۇرۇشى ى
ئگزى بىك ھەقىىى ھوزۇر  .بەل ى چەكلىمىلى ە تولغان  ،جى سىى ئىسىتەك ى ھىوزۇرى ى
سكرۈ ئەۋج ئالغان  ،ئۇلۇغۋار نىشانىى نىام – ئەسىەر قالمىغىان بۇنىىا چاكى ىا ىەۋرىە
مانا مۇشۇنى ئگزىال بىكىى بىك ھوزۇر ئىىى … بازىل ى رەسى سىىى ئگيىىە تاسىاىىىپى
ئۇچكىشىپ قالغان بۇ يى ى بگلەكچە جەلىپ ار ئىىى  .تزخىى بالىلىىىىىى ى گىكىەكلى ى ى
يوقاتمىغىىىان قامالشىىىىان چىكايىىىى  ،يۇنان ىىىى مەر مەر تاشىىىتى ياسىىىالغان ھەي ەللىكى ىىىى
ئەسلىتىىىغان بو – بەسىتى كىشىى ە ئاجايىىپ زو ئاتىا قىالتتىى  .ۋۇجۇىىىىى قىلچىمىۇ
ئىىىىىۋەن تىىىىاپىىلى بولمىىىىايتتى  .شىىىىۇ قەىەر ئىۋەنسىىىىىى گكزەللى ىىىىى سولىشىىىىى نەقەىەر
ئەپسۇسلى ارلىق ئى – ھە ! ئەمىسە بازىلچۇ تازىمۇ قىىىق ئاىەمىە ئۇ ! ئالسىى ھىالەتتە
تۇرۇۋاتىان بىك بالى ى كگرۈپ ھە – پە ىې كچە يزڭىچە ئىجاىىيەت ئۇسۇلى  ،يىزڭىچە
تۇرمىىۇ كىىگز قارىشىىى ى ئوتتۇرىغىىا چىىىىارىى ىېسىىە ! ئىل ىىىكى قويىىۇ ئورمىىانلىق ئىچىىىىە
غايىپ بولۇپ  ،تاپتاقىك ىالىالرىا كزىىپ يىكرگەن بىۇ يوچىۇن كىگلەل ە گويىا ئايىا ئورمىان
ئىالھىىى ىىكىياىقىىا ئوىشىىا ھىىزچ قورقۇمسىىىىال رەسسىىام ى كىىگز ئالىىىىىا زاھىىىك بولىىىى ،
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چىىكن ى رەسسىىام ى قەلبىىى ئىىۇنى ئىىچى ى ئىىىىلەپ كزلىۋاتىىاتتى  .ھىىاال بكگىىكن  ،ئۇنىىى
قەلبى ىىىى چولىىىىۇر قاتلىكىىىىىا ئىىىۇىالپ ياتىىىىان سىىىىكلىق سىىىزىىمالر ئويغانىىىىى  ،ئەممىىىا
مگجىىىلەرمۇ ىە ئاشۇنىا سزىىمالر ئالىىىا نامايەن بوالتتى  .شىەيئىلەرنى ھىالىتى گويىا
ئەسلىىى ال باشىا تزخىمۇ مۇكەممە شەيئىلەرنى ئكل ىسىىە  ،ھەم ئاشىۇ مۇكەممەللىىك
ئگلچىمى ە يەت ەن يوچىۇن كىگلەل ى ى رېئاللىىىىا ئايالنىىۇرماقچى بولغانىىە  ،بىگلەكچە
گكزە تكس ئالغان سىموۋۇللۇ قىممەت ە ئزكىش ەن ئىىى  .نزمە ىىى ە غەلىتىلىىك – بىۇ!
ئۇ تىارىختى ى مۇشىۇنىڭغا ئوىشىاپ كىتىىىىغان ئىشىالرنى ىىيىا ئز كانىىىى ئگت ىكزىى .
مۇتەپەك ۇرلۇقتا كامالەت ە يەت ەن سەنئەت ار ئەپالتون بۇنى تۇنجى بۇلۇپ ئانالىى قىلغىان
ئەمەسىىمىىى ئەجابىىا ،مز ىالنجىلىىو ئىىۇنى رەللىىىك مەرمەر تاشىىتى ى 91مىسىىكالىق نەزمە
ئارسىىىغا ئويىىۇۋەت ەن ئەمەسىىمىىى مانىىا ئەمىىىى ئىىۇ كىشىىى ە غەلىىىتە تويۇلىىىىىغان بىىوپ
قالىى… .شۇنىا  ،ئۇ ئالسىى بىك رەۋىشىتە ىورىيىان گىكىى ئكچىكن بىىك مىۇھى شەىىسى ە
ئايالنماقچى ئىىى ،گويا ىورىيانمۇ بۇ رەسسام ى مەشھۇر بىك پورتزكىى يارىتىشىى ئكچىكن
مىىۇھى بولغانىىىە  ،ئىىۇنى ئىىگز ئىلى ىىى ە ئالمىىاقچى بىىوالتتى_ ئەمەلىيەتىىتە ئىىۇ يزىىكى
مۇۋەپپىىىيەت ە ئزكىش ەن ئىىى  .ئۇ ئاجايىپ ىىسلەت ە ئى ە بۇ قەلبى ى ئگزى ە تەئەللۇ
قىلماقچى بولىى ،مۇھەببەت بىلەن ئەجە مۇجەسسەملەشى ەن بىۇ تەنىىە كىشىى قەلبى ىى
مەستخۇ قىلىىىغان سىكلىق نەرسە بارئىىى .
ئىىۇ توسىىاتتى قەىىمى ىىى توىتىىاتتى ،ئەتكاپىىىىى ى ئىىگيلەرگە نەزىكى ىىى ئاغىىىۇرۇپ،
ھاممىسى ى ئگيىىى ىىزلىال ئىۇزاپ كەت ەنلى ى ىى ھىز قىلىىى_ىە ،كەيى ى ە ئگرۈلىكپ
يولى ى ىاۋام قىلىى .گۇل ا يورۇپ تۇرغان زالغا كىكىشى ە ،مىۇالزى ئۇنىڭغىا سىاھىپخان ى
كىلىپ بولغانلىىى ى ئۇقتۇرىى  .ئۇ شىلەپىسى بىلەن ھاسسىسى ى بىك ئەر مۇالزىمغىا بزكىىپ
قۇيۇپ ،رېستۇرانغا كىكىى.
_ يەنە كزچى ىىىپ قالىىىى  ،ھىىاررى _،ۋارقىكىىىىى ھاممىسىىى ئىىاغكى ى تەلەپپۇزىىىىا
بزشى ى چايىاپ قويۇپ  .ئۇ ئزسى ە كەل ەن باھانىىىى بىكنىى ىەپ قۇيىۇپ ،ھاممىسىى ى
يز ىىىىى ى بىىو ئورۇنغىىا ئولتىىۇرىى  ،ئانىىىى باشىىىا مزھمانالرغىىا بىىىك قىىۇر قىىاراپ چىىتىىى .
ئكستەل ى ئۇ بزشىىا ئولتۇرغان ىورىيان ئۇنىڭغا با لىڭشىىتىپ سىاالم قىلىىى ،ئۇىۇلىىىا
گىىىكا ھىىاررى ىىىانى ئولتىىۇراتتى  .ئىىۇ تولىمىىۇ ئوللىىۇ  ،مىىىجەزى ئىسىىى ئايىىا ئىىىىى،
تونۇيىىغانالر ئۇنىڭغا بەكال ئامىكا ئىىى .قەىىى_قىامىتى تولغىان بىۇ ئايىا ئەگەر گىىكا
ىانى بولمىغى ىىا ئىىى  ،ھازىكقى زامان تارىخچىلىكى ى قەلىمىىە تولۇمىە سىەمىكى ەن
بىكالىسىىا ئايىىا قىلىىىپ تەسىىۋىكلەن ەن بىىوالتتى  .ئىىوڭ تەرىپىىىىە سىىزك تومىىاس بىىارىون
ئولتىىۇراتتى .ئىىۇ پارالمى ىت ىىى راىى ىىا ئەزاسىىى ئىىىىى ،ئاشىى ارا سىىورۇنالرىا پارتىيى ىىى
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ىاھىيىسى ى ئىىىىىى مالىاتتى ،ئىاىەتتە ئاشىپىىى ىاللىىق جايالرغىا بىاراتتى << ،تاماقتىا
كونسىىكۋاتىپالر بىىلەن  ،پى ىىىكىە لزبكالىسىتالر بىىىلەن بىىكىە بۇلىىۇ >> ئۇنىى تۇرمىىۇ
مىىانى ئىىى  .ئۇنى سو تەرىپىىە تىكىىلزيىى كەلى ەن ئزكسى ى ئەپەنىىى ئولتىۇراتتى،
جەلىپ ار ،ىۇشپزئى  ،تەربىىيە كىگرگەن بىۇ بوۋاي ىى جىىق گەپ قىلمايىىىغان ئىاىىتى بىار
ئىىى.بۇ ھەقتە گەپ چىىسا ،ئۇ << :ىەيىىغانلىكىم ى 12يزشىمىى بۇرۇن ىەپ بولغىان>>
ىوپ قويىىاتتى .ئزكسىى ى ئەپەنىىىى ى يز ىىى ىسىىى ۋانىىىىلۇر ىىىانى بۇلىىۇپ ،ھز ىكى ىىى
ھاممىسىىى ى قەىى ىىاس ىوسىىتى ئىىىىى ،پەرىشىىتىلەرىە كەم_كۇتىسىىىى بىىۇ ئايىىا كىشىىى
چگچكگىىكىە ىەرىجىىىىە چاكى ىىا ياسىىى ىۋالغان بۇلىىۇپ  ،تىىۇرۇقى كىشىىى ە بەئەي ىىى تولىمىىۇ
قوپا تكپلەن ەن قەسىىلەر توپلىمى ى ئەسلىتەتتى  .ھزلىمۇ تەلىيىى بىار ئىى ەن  ،ۋانىىىلۇر
ىانىم ى يەنە بىك تەرىپىىە ئولتۇرغى ى لورى فاۋىى ئىىىى .ۋانىىىلۇر ىىانى ئۇنىى بىىلەن
تولىمۇ قىىغى پارالغا چكشكپ كەت ەنىىى ،بۇنىا قىىغى لىق لورى فاۋىىلى ىى نەزىكىىىە،
ياىشىىى نىيەتلىىىك كىشىىىلەرنى ھەممىسىىىىە بولىىىىىغان ،ئەممىىا يۇقىىۇپال قالسىىا قۇتىىۇلغىلى
بولمايىىغان ،كەچكرگىسىى ىاتالىق ئىىى.
_ بىچارە ىارتمور ئەپەنىى ھەقىىىە پاراللىشىىۋاتىمىى _،گىىكا ىىانى ئۇنىڭغىا قىااپ
مەم ۇنىيەت بىلەن بزشى ى لىڭشىتىپ قويىىى _،ئزيىتىڭە ،ئىۇ ھزلىىىى ناي ىا بىىلەن راسىال
تو قىالرمۇ
_ مز ىڭچە ،ئۇ بۇ كەم ە ىارتمۇر ئەپەنىى ە تو تەكلىپى ى قۇيۇپ بولىىىغۇ ىەيىمەن
گىكا ىانى .
_ ئاىەم ى قورقۇتمىغى ا !_ ۋارقىكىىى ئاگاسىا ىىانى  _،ئەمىىى بىكەرسىى چىىىىپ بىۇ
ئىشىا ئارىالشمىسا بولماپتۇ.
_ئىشىىىەنچىلىك ىەۋەرلەرگە قارىغانىىىىا ،ئىىىۇ قىىنىىىى ىاىىسىىىى ئامىكى ى ىىىى قىىىۇرۇ
تاۋارلىكى ى ساتىىىغان ىۇكان ئاچارمى  _،گەپ قىسىتۇرىى تومىاس بىارىون تەكەببۇرلىۇ
بىلەن .
_تاغام ئۇنى چوشىا گگشى ى توپ ساتىىىغان ئوىشايىۇ ،ىەيىىغۇ ،توماس ئەپەنىى .
_ قۇرۇ تاۋار! ئامزكى ى ى قۇرۇ تاۋارلىكى ىې ى ى نزمە ئەمىى _ سىورىىى گىىكا
ىانى گگشلك قوللىكى ى ئز ىى كگتكرۈپ گال ىكىغان قىياپەتتە .ئۇ << ىې ى ىى>> ىېى ەن
سگزنى ئاالھىىە ئۇرغۇلۇ قىلىپ ئزيتتى.
_ ئامزكى ى ى ھز ايىسى _ ،لورىھز ىكى شۇنىا ىې ە بىك پارچە بىگىۈنە گگشىى ى
ئاغىىغا سالىى .
گىكا ىانى بۇ گەپلەرىى گال ىكاپال قزلىۋاتاتتى .
~ ~ 53

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

_ ئۇنىى گزىىپى ە پەرۋا قىلمىىاڭ قەىىىىكلى ى  _،ىېىىىى ئاگاسىىا ىىىانى گىىىكا ىانىمغىىا
بوشىى ە شىۋىكالپ -،ئۇ مۇشۇنىا ئاغىىغا نزمە كەلسە شۇنى ىەيىۇ.
_ ئامزكى ا بايىالغان چاغىا… – ىەپ گزپى ى باشىلىىى ھزلىىىى راىى ىا پارالمز ىى
ئەزاسىى  .ئىۇ گويىا كىشىى ى بىىىار قىلىىىىغان ئىشىالرنى ھەممىسىى ى بىىك يىولىال سىىگزلەپ
تىىكگەتمەكچى بولغانىىىە توىتىمىىا سىىگزلەيتتى ،مزھمىىانالرمۇ ئۇنى ى گزپىىىىى زېكى ىىىپ
قالىى  .گىكا ىانى بىكنى ئۇھسى ىپ قويىى_ ىە ،ئۇنى گزپى ى قاپ بەلىى بگلىى :
_ ئەسلى ئامزكى ا قىتئەسى بايىالمىغان بولسا ياىشى بوالتتى ەن!_ ىېىى ئىۇ _،مانىا
ئەمىى بىىنى قىىلىكىمىى بىك چەتتە قىلىپ ،پۇرسىەت ى باشىىىالرغا تىارتىۇزۇپ قۇيۇۋاتىىىۇ،
نىمە ىې ەن ئاىالەتسىىلىك _ بۇ!
_ ئامزكى ىىا قىتئەسىىى ى بايىىىالغى ى يىىو ئىشىىمى ى ىەيىىمەن  – ،ىېىىىى ئزكس ى ى
ئەپەنىى _،مز ىڭچە ئۇ بىك پەرەز  ،ىاالس.
_ شۇ يەرلىك كىشىىلەرنى ئىگز كىگزۈم بىىلەن كىگرىۈم _،ىېىىى گىىكا ىىانى تولىمىۇ
مۇجىمە قىلپ _،ئۇالرنى قىىلىكى ى چىكايلىىلىىىغا ھەيكانىۇ – ھەس قالىىى  ،ئىۇالر بە
چىكايلىق كىيى ىىى ەن  ،تزخى كىيىملىكى ىى پىارى ىى ئەكەلىۈرىىىى ەن .ئزسىى  ،مەنمىۇ
شۇنىا كىيىملىكى بولسىچۇ ،كاش ى.
_ ئاللىسام ،ياىشى نىيەتلىك ئامزكى ىلىىالر ئگل ەنىى كزىيى پارى غىا بىارارمى _،
ىېىى سزك توماس ئەپەنىى  .ئۇنى ئزغىىى ئزچىلىىىمۇ بولىىى ،يۇمۇرلىۇ گەپ ئاغىىىىى
ئۇزۇلمە چىىاتتى .
_ راسى شۇنىاقمى ەن
_ ئەمىسىىە ،ئەسى ى ئىىامزكى ىلىىالر ئگل ەنىىىى كزىىيى نەگە بارىىىىى ەن _ سىىورىىى
گىكا ىانى .
_ ئامزكى ىغا  – ،ىېىى لورىھز ىكى .
سزكتوماس قاشلىكى ى ھىمىكىپ قويىى.
_ كى بىلىىۇ  ،جىيەنىڭىى ئۇ بكيك ىۆلەت ە باشىىىچە قاراشىتىمۇ تزخىى _،ىېىىى ئىۇ
ئاگاسىىا ىانىمغىىا -،بىىۇرۇن سىىاياھەت پەيتونىىىىا ئىىامزكى ى ى ئايلى ىىىپ چىىىىىان ئىىىىى .
ئامزكى ىلىىالرنىىى يىىكرۈ  -تۇرۇشىىى ىويمىىۇ ئەىەپلىىىك  .ھىىگىىە قىلىمەن ىىى ،ئىىۇ يەرگە
بارسىڭىى  ،كگرگەن – بىل ەنلىكىڭىى ئزشىپ قالىىى ەن .
_ چى اگوغا بارسىال كگرگەن -بىل ى ى ئزشىىپ قالىىىىغان ئىى بىارمى ەن _ ىېىىى
ئزكسىىى ى ئەپەنىىىىى تەئەىىى بىىىىلەن _،ئىىىۇ يەرگە سىىىاياھەت ە بزكىشىىىىا مەن ھەرگىىىىى
چىىىمايمەن.
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سزكتوماس قولى ى شىلىتىپ گەپ ى بگلىى:
_ ئزكس ى ئەپەنىى پكتكن ىۇنيانى ئگيىىى ى كىتا جاھازىسىغا تىىىۋالغان  .بىىىگە
ئوىشا ئەمەلىيەتچى كىشىلەر ئۇنىا نەرسىلەرنى كىتابتى ئوقۇشىا ئەمەس ،ئگز كگزى
بىلەن كگرۈش ە ئامىكا كزلىىۇ .ئامزكى انالر بە ئەقىللىق مىلىلەت  .بىۇنى ئۇالرنىى ئەڭ
گەۋىىلىىىك ئاالھىىىىىلى مى ى ىەيىىمەن .ھىىگىىە قىالاليمەن ىىى ،ئامزكى ىلىىالرنى ى ئىچىىىىە
غەرەز ئۇقمايىىغانلىكى يو ىىيەرلىك.
_ نىىزمە ىې ى ەن قورقۇنچلىىۇ ! – ۋارقىكىىىىى لىىورى ھز ىىىكى  – ،ئاش ى ارا زوراۋانلىىىىىا
چىىىسىىام چىىىىايمەن ى  ،ئاشىى ارا چىىزچەنلى ە تىىاقىتى يىىو  .كىىاللى ى بە ئىشىىلىتىپ
كزتىشمۇ ياىشى ئى ئەمەس ،ئۇ ىى ەن چزچەنلى ە قارا سى ىغانلىق .
 گزپىڭىىنىىى چكشىىەنمىىىمغۇ  – ،ىېىىىى سىىزك تومىىاس يىىكزلىكى پوكانىىىە قىىارغىىانقىياپەتتە .
 مەن چكشەنىى لورى ھز ىكى  – ،ىېىى ئزكس ى ئەپەنىى ككلكمسىكەپ تۇرۇپ . سەپسەتى ىڭمۇ پۇت ىەسسەپ تۇرىىىغان ئىگزى ە چۇشىلۇ ئۇسىۇلى بولىىىۇ …– ..گەپ ى ئارىلىىى لورى ھز ىكى .
 سەپسەتە ىېىىڭىىما – سورىىى ئزكس ى ئەپەنىى  – ،مەن ئۇنىىا قارىمىايمەن ،بەل ى ى شىىۇنىاقتۇر  .ھەقىىىىەت ھەمىشىىە سەپسىىەتە شىىەكلىىە مەۋجىىۇت بىىوپ تۇرىىىىۇ .
ھەقىىەت ى سى اشىا توغكا كەلسە  ،ئۇنى چى تارتىلغان پىوالت سىى ئكسىتى ە چىىارسىاقال
ئايان بولىىىۇ  .ھەقىىىەت پىوالت سىى ئكسىتىىى ى ىارۋازغىا ئايالنغانىىىال ئانىىى ئۇنىڭغىا
ھگككم چىىارسا كزچى ەن بولمايمىى .
 تىىوۋا قىلىىىى  ،سىىىلەر ئەرلەر نەزەرىىىيى ە بە ئۇسىىتا كزلىىى ەنسىىىلەر ! راسىىتى ىىېسەم  ،نىزمە ىېيىشىىۋاتىى ىڭالرنى مەل ىك چكشىەنمى كىەكمەن  .ھە ھىاررى  ،سىەنىى
بە بىىار بولىىۇم  .سىەن نزمىشىىا بىىنىى سىگيكملك ىورىيىان گكېى ئەپەنىىى ى شىەرقى
رايونىىىىى ى ئىشىىلىكىىى ۋاز كەچتىىكرمەكچى بولىسىىەن ھىىگىىە قىلىمەن ىىى  ،ئىىۇ بىباھىىا
گگھەرگە ئايلى ىىۇ  ،ئۇالر چوقۇم ئۇنى مۇزى ىسى ى ياقتۇرۇپ ئالاليىۇ  – ،ىېىىى ئاگاسىا
ىانى .
_ مۇزى ىىى بىكەرنى چزلىپ بەرسىە  ،ئىالالپ باقسىا بىوپتى ەن  – ،لىورى ھز ىىكى
شۇنىا ىېىى – ىە  ،تاما ئكستىلى ى ئۇ بزشىغا نەزەرى ى ئاغىىۇرىى  ،كىگزلىكى ئىگزى ە
تى ىلىپ تۇرغان بىك جكپ نۇرلۇ كگز بىلەن ئۇچكاشتى .
 شۇغى ىسى  ،ۋاي چزككاۋى تەرەپتى ىلەرمۇ بە بىچارى ەن ئەمەسمۇ  – ،سىگزى ىىاۋام قىلىى ئاگاسا ىانى .
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 ىەرىۇ – ھەسكەتتى ئگزگە  ،ھەرقانىا نەرسى ە ھزسىىاشلىق قىلغۇم كزلىىىۇ – ،لىىىورىھز ىكى مكرىسىىىى ى چىىىكىىىىپ قويىىىىى  – ،ئىىىازا چز ىۋاتىىىىانالر ھزسىاشىىىلىىىم ى
قوزغىيالمايىىىۇ  .ئىىازا – ئوقىىۇبەت تولىمىىۇ پەسىى ە  ،قورقۇنچلىىۇ بولىىىىۇ  ،كىشىىى ى
ئكمىىسىىىىىلىك پاتىىىىغىىىا سىىىگرەپ كىكىىىىىۇ  .بەزىىىىلەر ئىىىازا چز ىۋاتىانالرغىىىا ئاجايىىىىپ
ھزسىىاشلىق قىلىپ كزتىىى ەن  .ھزسىىاشىلىق قىلىى تىوغكا كەلسىە  ،رەلىىار  ،گىكزە ،
شاىىمان تۇرمۇشىا ھزسىىاشلىق قىلى كزكە  .ھايات ىى ئىاچچىق – چكچىككى ى ئىازرا
تىلغا ئالغان ياىشى .
 ئەمما  ،شەرقى رايىون مەسىلىسىى ناھىايىتى مىوھى – ىە  – ،ىېىىى سىزك تومىاسبزشى ى چايىاپ قويۇپ .
 ئۇغىۇ شىىۇنىا  – ،ىېىىىى ھز ىىكى  – ،بىىۇ ىېى ەن قىۇ مەسىلىسىىى  ،بىىىى قىىۇلالرنىىۇ قىلى بەىىلى ە بۇ مەسىلى ى ھە قىلىشىا ئۇرۇنۇپ كگرسە بولىىۇ .
ھزلىىى سىياسەتۋاز ئۇنىڭغا تى ىلىپ تۇرۇپ سورىىى :
 ئۇنىاقتا  ،ۋەزىيەت ى ئولشا ھەقىىىىە بىىكەر ئىاقىالنە تەكلىپىڭىىى بولسىا ئىالالپباقساقمى ى .
لورى ھز ىكى قاقاھالپ ككلكپ كەتتى .
 ھاۋارايىىى باشىا  ،ئز النىنى ھزچ نەرسىسى ى ئگزگەرت كم يو  – ،ىېىى ئىۇ ،– مەن پەلسىىىەپىۋى پى ىىىىك قىلىشىىىتى قانىىىائەت تىىىاپىمەن  .شۇغى ىسىىىى  – 91 ،ئەسىىىىك
ھزسىىاشلىى ى چەكتى ئاشۇرۇۋېتىپ  ،گۇمكان بولىۇ گىكىابىغىا بزكىىپ قالىىى  .تەلىىپى
شۇكى  ،بىى ئىلى – پەن ە مۇراجىئەت قىلىى ئىارقىلىق ىاتىالىىالرنى تكزەتسىە بولىىىۇ .
ھزسسىيات ى پايىىسىى بىىكال  ،ئىۇ بولسىىمۇ بىىنىى تۇيىۇ يولغىا باشىاليىۇ ؛ ئىلىى – پەن
بولسا كىشى ە ھزسسىياتىا تايانما ئى قىلىش ى ئگگىتىىۇ .
 ئەمما  ،بۇ ئىشتا ھەر قايسىمىىنى مەسئۇلىيىتىمىى چوڭ  – ،ىېىى ۋانىىلۇر ىىانىىىجىللىق ئىلى ىىە .
 شۇنىا  ،مەسئۇلىيىتىمىى بە چوڭ  – ،سگز قىاتتى ئاگاسىا ىىانى  .لىورى ھز ىىكىئزكىس ى ئەپەنىى ە ىېىى :
 ئى سانالر ئگزى ى بە قالتى چىاغالپ كزتىۋاتىىىۇ  .بىۇ – ئىسىانالرنى ئەڭ چىوڭگۇناھى  .ئەگەر ئىپتىىائى ئى سانالر قانىا ككلكشى ى بىلەلىى ەن بولسىا ئىىىى  ،تىارىخمۇ
باشىىچە يزىىلغان بوالتتى .
_ كىشىىى ە تەسىىەللى بزكىش ى ە بە ئۇستى ەنسىىىى  – ،ىېىىىى گىىكا ىىىانى مىىۇاليى
ئاۋازىا  – ،ئىل ىكى قەىىكلىك ھاممىڭىىنى كگرگىلى كەل ى ىمىە ىويمىۇ بىئىارام بىوالتتى ،
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چكن ى مەن شەرقى رايون ىې ەن ە زاىىال قىىىىمايىتتى  .كزيى چە تى ىلىىپ قارىغى ىمىىا ،
ئۇمۇ قىىارمايىىغان بوالر .
 قىىارغىىان يىىكزلەر كىشىىى ى تولىمىىۇ مەھلىيىىا قىلىىىىۇ گىىكا ىىىانى  – ،ىېىىىى لىىورىھز ىكى .
 ئاىەم يا ۋاقتىىىال شىۇنىا بولىىىۇ  – ،ىېىىى گىكا ىىانى  – ،مالىا ئوىشىاقزكى مومايالرمۇ قىىىكىپ يكرسىە  ،ياىشىىلىى ى بىشىارىتى ئەمەس  .لىورى ھز ىىكى  ،مالىا
قانىا قىلسا ياشلىىىغا قايىتىىلى بولىىىغانلىىى ھەقىىىە سگزلەپ بەرمەمسىى .
لىىورى ھز ىىىكى بىىىكىەم جىممىىىىە ئولتىىۇرۇپ كەتتىىى  ،ئانىىىى گىىكا ىانىمغىىا ئويچىىان
كگزلىكى بىلەن تى ىلىپ تۇرۇپ سورىىى :
 ياشىىىىلىىىڭىىىا سىىىىاىىك قىلغىىىىان چىىىىوڭ – چىىىىوڭ سىىىىەۋەنلى لىكىڭىىنى ھزلىمىىىىۇئەسلىيەلەمسىى  ،گكا ىانى
 سەۋەنلى لىكىمغۇ بە كگپ  – ،ىېىى گكا ىانى ئكنلك قىلىپ .ئەمىسە شۇ سەۋەنلى لىكىڭىىنى يەنە بىك قزتى ساىىك قىلى  – ،ىېىىى لىورى ھز ىىكى
چىكايىغىىا كەسى ى تىىكس بزكىىىپ  – ،كىشىىى ياشىىلىىىغا قىىايتىمەن ىەيىىىى ەن  ،ئەىمىىىىانە
ئىشلىكى ى تەككارلىشى كزكە .
 ىويمۇ كگلكل ە ياقىىىغان نەزەرىيە ئى ەن – بۇ ! – ىېىى گكا ىانى چگچىكگەنقىياپەتتە  – ،مەن چوقۇم سى اپ كگرىمەن .
 قويۇلە بۇنىا ىەتەرلىك نەزەرىيەلىكىڭىىنى ! – ىېىى سزك تومىاس زەرىە بىىلەن .ئاگاسا ىانى بزشى ى چايىاپ قويىى  ،چىكايىغا شۇئان بىىارلىق ئاالمەتلىكى تزپىىپ چىىتىى
 .ئزكىس ى ئەپەنىىال پكتكن زېھ ى بىلەن ئالالپ ئولتۇراتتى .
 شىىۇنىا  – ،گزپى ىىى ىاۋام قىلىىىى لىىورى ھز ىىىكى  – ،مانىىا بىىۇ ھايات ىى بىىىك چىىوڭسىكى  .ھازىك تااليلىغان كىشى ئاىەم ى قورقۇنچىا سالىىىغان ئاتالمى تەپەك ۇر ئۇسىۇلى
تەرىپىىىىى گىىۇمكان بولۇۋاتىىىىۇ  ،ئىىۇالر بىكىى بىىىك پۇشىىايمى ى ى ئىىگزى سىىاىىك قىلغىىان
سەۋەنلى لەر ئى ەنلى ى ى بايىىغان چزغىىا  ،ئاللىىاچان كزچى ەن بولىىۇ .
مزمىىانالر پىىاراقالپ ككلىىكپ كزتىشىىتى  .لىىورى ھز ىىىكى ئويلىغىىانلىكى ى تولىمىىۇ رەلىىىار
قىلىپ تەسىۋىكلەيىتتى  .ھزلىىىى تاغىىى  ،باغىىى سىگزلەيىتتى  ،ئاللىماقىىا بەھەيىۋەت ،
ئەمما قىلچە مەزمىۇن  ،مەنە بولمىغىان ىالىىانپۇتى گەپلىكى ىى بازارغىا سىاالتتى  .ئاغىىىىى
ئىىىكزۈلمە چىىىۋاتىىىىان مارجانىىىىە پاسىىىاھەتلىك گەپىىىلەر شىىىۇ تاپتىىىا ئەىمىىىىىانىلىى ى
مەىھىيىلەپ پەلسەپە ىەرىجسى ە كگتكرۈۋاتىاتتى  .شىۇ تاپتىا پەلسىەپى ى ئايىا ئىالھىمىۇ
ياشلىىىغا قايتىپ  ،ىۇ شاللىق پەرىشتىسى ى ئاشۇ ئەسەبى ككيى ە ئەسىك بولماقتا ئىىى
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 .كىشىلەر تەسەۋۋۇر قىالتتى ى  ،ئايىا ئىىال ئۇچىسىىغا ئىكزۈم ھىارىىى چىاچكاپ كەتى ەن
پەرەنجە كىي ەن  ،بزشىىغا گكلتىاج تاقىغىان ھىالەتتە ھايات ىى تىاغ – ئىىىكلىكىىىا لەرزان
ئۇسسىىۇلغا چكشىى ەن  ،تىىاغ ئىالھلىكى ىىى ھايات ىىى پەيىى ىىى سكرۈشىى ى ئۇقمايىىىىغان
گالۋاللىىى ى مەسخىكە قىلماقتا ئىىى  .رېئاللىق گويا ئورمانلىىتى ى ئكركىكپ كەتى ەن بىىك
جانۋار كەبى كگز ئالىىىى لىپ – لىپ قىلىپ ئگتەتتى  .ئۇنىى شزشىىىە سىكزۈ ئاپئىا
پۇتلىكى ىانىشىمەن پىارس شىائىكى ئىگمەر ھەييىام ئولتۇرغىان ھزلىىىى ئىكزۈم يانچىيىىىغان
يوغىىان تاشىىىا ىەسسىىەپ تىىۇراتتى  .ئىىۇ تىىاكى ئىىكزۈم شىكنىسىىى ى ىانە – ىانە تىىامچىلىكى
يالىڭىىا پۇتلىكىغىىا چىىاچكىغۇچە يىىاكى ئىىكزۈم شىكنىسىىى ى قىىغىىۇ مىىاغىاپلىكى ئىىىشىىتى
تزشىپ كەت كچە تاشىا شۇ رەۋىشتە ىەسسىەپ تىۇرىى  .مۇزى ىا قىالتى ۋايىغىا يەت ىكزۈپ
چزلى ىى  .ىورىيىان گكېى لىورى ھز ىكىغىا تى ىلىىپ قىاراپ تىۇراتتى  .ھز ىكى ىى كىگزلىكى
تاماشىبى الرنى ئىچىىى بىىكال سىىمانى ئىىلەيىتتىى  ،شىۇنىىال ئۇنىى زېھ ىى ئزچىالتتىى ،
تەپەك ىىىۇرى جانلى ىىىاتتى  .ىورىيىىىان زېىىىكە  ،ئالىيجانىىىاپ  ،جەلىپ ىىىار بىىىولغى ى بىىىىلەن ،
مەسئۇلىيەتسىىىى ئىىىىى  .ئىىۇ مۇزى ىسىىى ئىىارقىلىق تاماشىىىبى الرنى ئەسىىىك قىلىۋالىىىى  .گويىىا
بۇران ى ى شزئىكلىكىىى ى نەيچى ە ③ ئوىشا  ،تاماشىبى الرنى جىگر قىلىىۇرۇپ قىىىاس
– چوقىىان سىىالىۇراتتى  .ىورىيىىان گكې ى گويىىا سىىزھىكلى ىپ قالغانىىىە  ،لىىورى ھز ىكىىىىى
كگزى ى ئكزمەيىتتى  ،لەۋلىكىىە ھزلىىى – ھزلىغا ككلكمسىكە جىلۋە قىالتتىى  ،قاپىىارا ،
تى ىق كگزلىكىىى ى ھەيكانلىق ئاستا – ئاستا كەس ى لى ە ئالماشتى .
ھايا ئگتمە  ،موىا كزيى ەن رېئاللىق رېستورانغا كىكىىپ كەلىىى  .بىىك ىىىمەت ىار
گكا ىانىم ى يز ىغا كزلىىپ  ،پەيتۇن ىى سىىكىتتا سىاقالپ قالغىانلىىى ى ئزيىتتىى  .گىكا
ىانى ئالىىكىغان قىياپەتتە قوللىكى ى ئىشىىالپ تۇرۇپ ىېىى :
_ ھەجەپ كەيپىم ىىى ئۇچىىۇرىى ! مەن مالىىىىىغان بىىوپ قالىىىى  .شىىۇ تاپتىىا كۇلۇبىىىا
ئزكىم ى ئالغىلى بارىمەن  ،ئانىى ۋىللى زالىغا بزكىپ  ،بىك تزتىىسىى يىغى غىا قات ىشىىمىى
 ،ئزكى ئۇ يىغى غا رىياسەتچىلىك قىلىىىۇ  .كزچى ىىپ قالسىام  ،ئزىكى ىاپىا بىوپ كزتىىىۇ .
ىەيىىك  ،قەىىكلىىك ئاگاسىىا ىىانى  .لىىورى ھز ىىكى  ،سىىىىمۇ بە قىىىىچى ەنسىىى  ،ئەىىىال
ىې ەن ىىى بىىىك تىي غىىا ئالغۇسىىىى قىلىۋەتتىڭىىغىىۇ زاىى  .گەپلىكىڭىىىىگە نىىزمە ىېيىشىىىم ى
بىلەلمەيال قالىى  .سەيشەنبە ككنى كەچتە كزلى  ،بىلىلە تامىا يەيلىى  .ئىۇ كىكنى باشىىا
ئىشىڭىى يوقتۇ – ھە
 سىى ئكچكن ھەرقانچە موھى ئىشى بولسىمۇ تاشاليمەن ،گكا ىانى - ،ىېىى لورىھز ىكى تازى قىلىپ .
– قىىالتى جۇمىىۇ سىىىى ! ئۇنىىىا قىلسىىىڭىى بولمىىاس  – ،ىېىىىى گىىكا ىىانى – ،
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ئۇنتۇلۇپ قالماڭ ئەمىسە ! گكا ىانى ئزغالالپ مالغى ىچە رېسىتورانىى چىىىىپ كەتتىى ،
ئاگاسا ىانى باشىا مزھمانالر بىلەن كەي ىىى ئۇزۇتۇپ چىىتى .
لورى ھز ىكى ئورنىغا كزلىپ ئولتۇرىى  ،ئزكىس ى ئەپەنىى ئۇنى يز ىغا يگت ىلىپ ،
قوللىكى ى ئۇنى مكرىسى ە ئالىى .
 نەچچە كىتا بولغۇىە گەپلەرنى قىلىىۋەتتىڭىى  – ،ىېىىى ئىۇ  – ،نزمىشىىا بىىكەرپارچە كىتا يازمايسىى
 مەن كىتىىا ئوقۇشىىىا بە ئىىامكا  ،لىىز ى كىتىىا يىىازغۇم كەلمەيىىىۇ  ،ئزكىس ى ىئەپەنىى  .پىارس گىلىمىى ە ئوىشىا ئزسىى  ،رېئاللىىىىا مىاس كەلمەيىىىغان رومانىىى
بىكنىىىى يازسىىىامغۇ تىىىازا بىىىوالتتى  .ئەممىىىا  ،ئەن لىيىىىىىە كىشىىىىلەر گزىىىىى  ،سەۋىيەسىىىىى
كىتىىابالرىى باشىىىا  ،ئەىەبىيىىات ىې ەنىىىەكلەرگە ئىىانچە قىىىىىىىپ كەتمەيىىىۇ  .بەزىىىىە
ئەن ىلىيلى لەرنى ئەىەبىياتتى زوقلى ى تۇيغۇسى ىۇنيىا بىويىچە ئەڭ تىگۋەنمى ى ىەپ
ئويالپ قالىمەن .
 بەل ىىىى ىې ى ىڭىىىىى توغكىىىىىۇر  – ،ىېىىىىى ئزكىسىىى ى ئەپەنىىىىى  – ،ئىل ىىىىكىئەىەبىياتىا ھەۋەسى بار ئىىى  ،ئەمما بۇ ھەۋىسى ئۇزۇنغا بارمىىى  .قەىىكلىىك ىوسىتۇم ،
مۇشىىىۇنىا چاقىكسىىىام ىاپىىىا بولمايىىغانسىىىىى – ھە  .سىىىىىىى بىىىىك نەرسىىىى ى سىىىورىغۇم
كزلىۋاتىىۇ  .بايا ىې ەنلىكىڭىى راسىتما
 بايا نزمە ىې ەن بولغىيىتتى  – ،ككلكمسىكەپ قويىىى لىورى ھز ىىكى  – ،گەپلىىكىكگللىڭىىگە ياقمىغان ئوىشىمامىۇ
 زاىىال ياقمىىى  .ئىشىىلىپ  ،سىى بە ىەتەرلىىك ئاىەم ەنسىىى  .ئالىمىاىى ئاشىۇئاق گلك گكا ىانىمغا بىكەر ئى بولىۇپ قالسىا  ،سىىىىى ال كىگرىمىى  .ئەممىا سىىى بىىلەن
تۇرمۇ ھەقىىىە پارالالشىۇم بار ئىىى  .ئاىەملەر نزمە ىې ەن تزتىىسىىلىشىىپ كەتى ەن–
ھە ! ناۋاىا بىك ككنلەرىە لونىونىى زېكى ىپ قالسىڭىى ،تىكېىىلىيغا بزكىىپ مز ىى ئىىىىەڭ .
ئزسى ئكزۈم ھاراقلىكى بار  ،قۇيۇپ بزكىمەن  ،ئىچىش ە پەلسەپەيىڭىىىى ھىوزۇرلى ىمىى
.
 تەكلىپىڭىىنى جان ىەپ قۇبۇ قىلىىمەن  ،تىكېىىلىيغا بزكىىپ ھىوزۇرىڭىىىا مزھمىانبولۇ مەن ئكچكن زور شەرەپ  .ساھىبخان ئزسى  ،كۇتۇپخانىلىكى ئانىى ئزسى تۇرسىا
 ،بارمىسام بوالمىۇ .
 بارسىىىڭىى قەۋەتىىال ىىىۇ بىىولىمەن  – ،ىېىىىى بىىوۋا ئەىە بىىىلەن تىىازى قىلىىىپتىىىۇرۇپ  – ،ئەمىىىىى ھىىىاممىڭىى بىىىىلەن ىوشلىشىىىايمى ى  ،ئافز ىىىا ئەىەبىيىىىات كۇلۇبىغىىىا
بارىىىغان ئىشى بار ئىىى  .ھازىك مالسام  ،ئەلياتىۇ مەزگىلىىە ئاران يزتىپ بارااليمەن .
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 ھەممەلالر بارامسىلەر  ،ئزكىس ى ئەپەنىى_  12ئىىاىەم بىىارىمىى  12 ،ئورۇنىىىۇقتا ئىىۇىاليمىى  .ئىىۇ يەرىە ئەن لىىىيە ئەىەبىيىىات
ئاكاىېمىيىسى ە ئاكاىېمىك بولۇ ئكچكن تەييارلىق قىلىۋاتىمىى .
لورى ھز ىكى قاقاھالپ ككل ى ىچە ئورنىىى تۇرۇپ ىېىى :
 مەنمۇ باغچىغا بارماقچى ئىىى .لىىورى ھز ىىىكى ئىشىىى تى چىىىىا ىەپ تۇرۇۋېىىىى  ،ىورىيىىان گكېى ئۇنىى بىلى ى ى ە
ئزسىلىى :
مز ىڭمۇ سىى بىلەن بىللە بارغۇم كزلىۋاتىىۇ .
 بازى ى ىىىالۋارى بىىىلەن كگرۈشكش ى ە ۋەىە قىلىىىپ قويغىىانتىڭىىغۇ – ىېىىىى لىىورىھز ىكى .
 گزپىڭىىگە ئامكا بولۇپ قالىى  ،سىى بىلەن بىللە بزكىپ مۇلىىشىىپ كىزلەيمى ى.
 نىىزمە ىېىىىىڭىى بكگىىكن ھزلىمىىۇ جىىىق سىىگزلەپ كەتىىتى  – ،ككلىىكپ كەتتىىى لىىورىھز ىكى  – ،شۇ تاپتا تۇرمۇش ى راسا بىك كگزەت كم كزلىۋاتىىۇ  .ىالىسىڭىى  ،بىللە بزكىى ،
بىللە كگزىتەيلى .
______________________
ئىزاھات :
① ئىىابىلال ( – ) 9121 – 9512ئسپانىيى ى ئايا پاىىشاھى  – 9515 ،يىلىىىى ى
ئىسپانىيە بۇرژۇئازىيە ئى ىىالبىىا ئاغىۇىرۇپ تاشالنغان .
② ( – )9512 – 9591ئىسىىىپانىيە گز ىكالىىىى  ،ئىىىىىابىلال ئاغىۇرۇلغانىىىىى كزىىىيى
ئىسپانىيى با ۋەزىكى بولغان .
③ بۇ جكملە روبزكت بۇران ى ى «ىزمىكى ىىى ى گكللىك كىيىملىىك نەيچىى» نىاملىق
ىاستانىىى ئزلى غان  .ىاستانىا بالىالر سىكلىق نە ئاۋازىغا ئەگىشىپ كزتىپ قالىىۇ .
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تۆتىنچى باب
ئارىىى بىك ئا ئگتتى .ككن چكشتى قايكىلغىان مەھە بىىلەن ىورىيىان گكېى لىورى
ھز كى ى ما فايىكغا جايالشىان ئگي ى چاقىانغى ا ككتكپخانىسىىىا يگلەنچككلىك راھەت
ئورۇنىۇقىا يگلى ىپ ئولتۇراتتى  .ككتكپخانا تولىمۇ چىكايلىق سەرەمجانالشتۇرۇلغان بولىۇپ،
تامغا تورۇسىىچە تاقاشىان ىۇ ياغىچى چاپلى ىپ  ،ئكسىتى ە ھىالكەڭ جىىيە تۇتۇلغىان ؛
تورۇسىا قاپارتما گكللك نەقى چىىىكىلغان؛ يەرگە ككلكەڭ پاالز ،پاالز ئكسىتى ە ناھىايىتى
ياراشىىتۇرۇلۇپ ئىىۇزۇن پگپككلىىك ئەپچىل ى ى ە پىىارس گىلىمىىى سىىزلى غان؛ لىپىىا ياغىچىىىىى
ياسىىالغان چىىا ئكسىىتىلى ە كلوىىيون ىىى ① بىىىك كىچىىىك ھەي ىلىىى تىىىلىىىپ ،يز ىغىىا
مۇقاۋىسىغا ئىالتۇن ھە بىىلەن چىكايلىىق ىەسىتار گكلى ىى سىكرىتى چكشىكرۈل ەن «922
پارچە ھز ايە» ىەپ نام قويۇلغان قوليازمىسىى قويۇلغىان ؛ بىۇنى كلىوۋس ئىىۋن② مارگىات
ۋالويى ③ ئكچكن ئاالھىىە تكپلەپ چىىىانىىى  .تام مەش ى جاھازىسىىىى ى بىىك نەچىچە
ساپا لولىىغا سكنئى ككرككم گكلى سىزلى غانىىى  ،لونىىون ئاسىمى ى ى يۇرۇتىۇپ تۇرغىان
گىلكەڭ قوياش ى تا  -تا نۇرلىكى ىەرىىە ئەي ى ىىى ئگ ئىچى ە چكشكپ تۇراتتى.
لورى ھز كى تزخىچە قايتىپ كەلمىىى .ۋاقىتىا رىئايە قىلى ئۇنى نەزەرىىە ۋاقىت ىى
ئوغۇرلىغانلىق بىلەن باراۋەر ئىىىى  .شىۇلا بىىك يەرگە ىائىى كزچى ىىپ بىاراتتى .شىۇ تاپتىا
ئوزايىىىىى زېكى ىۋاتىىىانلىىى بىلى ىىىپ تۇرغىىان ىورىيىىان چىكايلىىىق قىسىىتۇرما رەسىىىملەر
بزكىل ەن «مانون لزس اۋت»④ ناملىق كىتاب ى ئزكى چەكلىىك بىىلەن ۋاراقىالپ ئولتىۇراتتى.
لۇيى ⅪⅤىەۋرى ى ئۇسلۇبىىا ياسالغان تام سائىتىىى بىك ىىلال رەرىشىتە چىىىۋاتىىان
چى ىلىىغان ئاۋاز ئاىەم ى ئىچى ى سىىاتتى  .ئۇ نەچىچە رەت مزڭىشىىا تەمشىىلىپ بولىۇپ
يەنە ئولتۇرۇپ قالىى.
نىھايەت  ،سىكىتتا ئاياغ تىۋىشى ئاللى ىپ  ،ئىشىك ئزچىلىى.
_ بە ساقلىتىۋەتتىڭىى ،ھاررى!_ىېىى ئۇ ئاغكى ى تەلەپپۇزىىا .
_ ئوبىانكا قارىڭە گكې ئەپەنىى  ،كى ھاررى ەن _،ىېىى بىكى چىكقىكا ئاۋازىا.
ئۇ كەي ى ە ئگرۈلكپ قارىىى  .قارىىىيۇ ،لى ىىە ئورنىىى تۇرۇپ كەتتى.
_ كەچكرۈڭ .مەن تزخى….
_ ئزكىم ى كەپتۇ ىەپ قاپسىى-ىە ،مەن ئۇنى ئايالى بولىمەن  .ئگزۈم ى تونۇشىتۇرۇپ
ئىىگتە  .مەن سىىىىنى نۇرغىىۇن رەسىىمىڭىىنى كىىگرگەن  ،شىىۇلا سىىىىنى ئوبىىىان تونىىۇيمەن .
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ئزكىمىە سىىنى رەسمىڭىىىى  91پارچىسى بار.
_  91پارچە ئەمەستۇ ،ھز رى ىانى
_ ئەمسە  95پىارچە ئوىشىايىۇ  .ھزلىىىى كىكنى كەچىتە سىىىنى تىياتىكىانىىىا ئزىكى
بىلەن بىللە تۇرغانىا كگرگەن ئىىىى  _،ئىۇ گەپ قىلغىا سىارالالرچە كىكلەتتى ،ىۇمىارلىق
كگزلىكى بىلەن مز ىى ئۇنتۇلىۇپ قالمىاڭ ىې ەنىىە قىلىىپ ئۇنىڭغىا تى ىلىىپ تىۇراتتى .ئىۇ
تولىمۇ غەلىتە ئايا ئىىى ،ھەمىشى بوران -چاپىۇنىا كىيىش ە مىاس كزلىىىىغان ھەررەڭ-
سەررەڭ كىيىملەرنى كزيىۋاالتتى .تىۇرۇپال كىمىىۇر بىىك كىملەرنىى ياىشىى كىگرۈپ قىاالتتى،
ئەممىىا بىىۇ ھزسىىىياتلىكى ى بىلى ىىىۈرمەيتتى ،ىىيىىاللىكى ى ھىىزچ ىم ە تى مىىايتتى .ئىىگزى ى
جەلىپ ار قىلىپ كگرسىتىش ە تىكىشاتتى – يۇ  ،كىشىلەرگە ئۇچىغا چىىىان شىالال تەسىىك
بزكىىىپ قويىىاتتى .ئۇنىىى ئىسىىمى ۋې تىىۇرىيە بولىىۇپ ،چزككاۋغىىا بزىىك ئۇنىىى بىكىى بىىىك
ىۇمارى ى باسىىىغان ئى ئىىى.
_«لوھز كى »⑤ نى ئورۇنالۋاتىان چاغ ى ىەيسىىغۇ ،ھى ىكى ىانى .
_شىىۇنىا  ،شىىۇ چاغىىىا كىىگرگەن .ۋاگ زكنى ى مىىۇزى ىلىكى ى بە يىىاقتۇرىمەن .ئۇنى ى
مۇزى ىلىكى ى ئاۋاز تزمبىىكى بە يىۇقىكى ،قانچىلىىك گەپلەشسىىڭىىمۇ ئەتكاپىڭىىىىى ىلەر
ئاللىيالمايىىىۇ .مانىىا بىىۇ ئۇنى ى مۇزى ىلىكىىىىى ى بىىىك ئىىارتۇقچىلىق  .قانىىىا ىېىىىى گكې ى
ئەپەنىى
ئۇ نزپىى لەۋلىكى ئارىسىىىى چىىىكىىپ ئىكزۈپ -ئىكزۈپ سىارالالرچە ككلىكپ كەتتىى،
قولىىى ى كارتى ا قزپىىىى ياسىالغان ئىۇزۇن سىاپلىق قەغەز كزسىىىىغان پىچىاق ى ھەىەپ
ئوي ايتتى .
ىورىيان ككلكمسىكەپ تۇرۇپ بزشى ى چايىىىى:
_ بۇ گزپىڭىىگە قوشۇاللمايمەن ھز كى ىانى  .مۇزى ىا ئالالۋاتىىان چزغىمىىا قەتئىى
گەپ قىلمايمەن  ،ھزچبولمىغانىىمۇ ئزسى مۇزى ىالرنى ئاللىغان چاغىا شىۇنىا قىلىىمەن
 .قۇالقىىىا ياقمىغىىان مىىۇزى ى ى ئىىالالپ ئولتۇرغانىىىى  ،ئگزىمىىنىى پىىاراللىكى ى سزلىشىىىپ
ئولتۇرغى ىمىى ئەۋزە .
_ ئوھىىو  ،ھز ىكىمىىۇ شىىۇنىا ئوياليىىىۇ ،شىىۇنىاقمۇ گكىزىى ئەپەنىىىى ھز ىكى ىىى
قاراشىىلىكى ى ھەمىشىىە ىوسىىىتلىكىىى ئىىالاليمەن  ،بۇمىىۇ ئۇنى ى مز ىىى چكشى ىشىىىمىى ى
بىكىى بىك ئۇسۇلۇم  .بۇنىا ىېسەم  ،مز ى ئزسى مۇزى ىالرنى ياقتۇرمايىى ەن ىەپ قالماڭ
 .ئزسىىىى مۇزى ىالرغىىىا قەۋەتىىىال ئىىىامكاقمەن ،لىىىز ى  ،ئالالشىىىتى قىىىورقىمەن  ،ئۇنىىىىا
مىىىۇزى ىالرنى ئاللىسىىىام ،زىيىىىاىە رومانتى لىشىىىپ كزتىىىىىى ەنمەن .ھىىىاررى مالىىىا«:مەن
رويالچىالرغىىا چوقىىۇنىمەن ،بەزىىىىە بىىىكال ۋاقىتتىىا ئى ىىى كىشىىى ە چوقىىۇنىمەن»ىې ەنت ىى.
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ئۇالرىا نزمە سزھىك باركى تاڭ ،ھزچ ئەقلىى يەتمەيىىۇ .بەل ىى ئىۇالر چەتئەللىىك بولغاچىىا
شۇنىاقمى ى  .ئۇالرنى ھەممىسىى چەتئەللى مىا ئاشىۇ رويىالچىالر ئەن ىلىيىىە تۇغۇلغىان
بولسىمۇ ،لز ى بىك مەزگىلىى كزيى چەتئەللىك بولىۋالىىى ەن ،شىۇنىاقمۇ ئۇالرمىۇ تىازا
ئەقىللىىى ەن ،مۇشىىۇنىا بولسىىا ئۇالرنىى سىىەنئىتى تزخىمىىۇ ياىشىىى باھاالرغىىا ئزكىشىىىىۇ،
ىۇنيىىاۋى سىىەنئەت ە ئايلى ىىىىۇ ئەمەسىىمۇ سىىىى مەن ئۇيۇشىىتۇرغان زىيىىاپەت ە قات ىشىىىپ
باقمىىىىىڭىىغۇ ىەيىىمەن گكىزى ئەپەنىىىى چۇقىىۇم بىىىك كزلى ى  .گىىك ئىىااللمىغى ى بىىىلەن،
چەتئەللى لەرگە پۇ ىەجلەشتە مەنىى سزخى ئاىەم يو  .زالىا ئۇالر بولسىا بە قىالتى
بولىىۇ .ئوھۇ  ،ھاررى كەلىى ! ھاررى ،سىىنى بىك ئى بىلەن ئىىىەپ كزلىۋىىىى  ،نىزمە
ئى ى بىىولغىيتتى  ،ھەجەپ ئۇنتىىۇپ قالىىىىميا  .كەلسىىەم گكىز ى ئەپەنىىىى ئولتىىۇرۇپتى ەن،
مۇزى ا توغكىسىىا تىازا كگلكللىك پاراللىشىىپتۇ  .گزپىمىىى بىىك يەرىىى چىىتىى .يىا  ،مەن
ىېمەكچى ،كگز قاراشلىكىمىى پەقەتال ئوىشىمايىى ەن .لز ى  ،ئۇ ئىاىەم ى ىىۇ قىلىشىىا
بە ئۇستى ەن  .ئۇنى بىلەن تونۇشۇپ بە ىۇ بولىۇم.
ياىشى بوپتىۇ قەىىىكلى ى  ،ناھىايىتى ياىشىى بوپتىۇ _،لىورى ھز ىكى ھىىال ئايىىەئز ىلىپ چكش ەن قاپىارا قاشلىكى ى ھىمىكىپ قۇيۇپ ئۇالرغا ككلكمسىكەپ تۇرۇپ ىېىىى_،
كەچكرۈڭ  ،ئۇزۇن ساقلىتىپ قويىىۇم .ۋارىور كوچىسىىغا كونىا كىمخىاپ تىاللىغىلى بزكىىپ،
ساتارمەن بىلەن نەچچە سائەت باھا تالىشىىپ تىۇرۇپ قالىىى  .ھىازىك كىشىىلەر نەرسىى ى
باھاسى ى بىل ەن بىلەن ،قىممىتى ى بىلمەيىى ەن ئەمەسمۇ.
_ مەن مالايمى ى  _،ئەنسىى ۋارقىكىىى ھز ىكى ىانى  .ئۇنى گالۋالالرچە ككل ىسى
ئارى ى قاپلىغان ئزغىك سكككنات ى بۇزىى _،گكا ىانى بىلەن پەيتۇنىا شامالىاپ كزلىشى ە
ىېيىشىپ قويغان ئىىى  .ىەيك-ىو  ،گكىز ئەپەنىى  .ىەيىك -ىىو  ،ھىاررى  .بىلسىەم-
بىلمىسەم ،تاماق ى سىكىتتا يەيسىلەرغۇ ىەيىمەن ،مەنمىۇ شىۇنىا قىلىىمەن  .سىىلەر بىىلەن
ىورنبارى ىانىم ى ئگيىىە ئۇچىكىشپ قاالمىۇ تزخى.
ئۇ گويا كىزچىچە يىامغۇرىا قالغىان قەقى ۇسىتە  ،ئگيىىى ئالىىىكاپ چىىىىپ كەتتىى،
شۇئان ئگ ئىچى ى ئۇنىڭىى تارقالغان قۇيۇ ئەتىك ھىىى بىك ئالىى.
_ شىىۇنىا ىېيەلەيمەن ىىى  ،قەىىىىكلى ى  _،لىىورى ھز ىىكى شىىۇنىا ىې ى ە ئايالى ى ى
كەي ىىى ئىشى ى ياپتى – ىە ،بىك تىا تاماكىا تۇتاشىتۇرۇپ ،ئىگزى ى سىافاغا تاشىلىىى_،
سزكىق چا ئايالالر بىلەن ھەرگىى تو قىلماڭ.
_ نزمىشىا ئەمىى ،ھاررى
_ چكن ى ئۇالر بە ھزسىياتچان كزلىىۇ.
_ مەن ىە شۇنىا ھزسىياتچان ئايالالرغا ئامكا .
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_ ئۇنىا ئايالالرغا ھەرگىى يزىى يولىماڭ ،ىورىيان .ئەرلەر ئىچ پۇشۇقى ئكچكن تو
قىلىىۇ .ئايالالر بولسا قىىىىى ئكچكن تو قىلىىۇ ،ئىاقىۋەتتە ھەر ئى ىىيلەن پۇشىايمانىا
قالىىۇ.
_ تو قىلىپمۇ كەتمەسمەن ھاررى  .ھازىك بىك قىى بىلەن يكرىۋاتىمەن  .سىى ئزيىتىىان
بۇ ھز مەت ى ئەمەلىيتىمىە بىك سى ا قىلىپ باقا ىەيمى ا.
_ كى بىلەن يكرىۋاتىسىى _ سورىىى لورى ھز كى بىك پەس جىمىپ كىتىپ.
_ بىك ئارتىسى بىلەن -،ىېىى ىورىيان گكې قىىارغان ھالىا.
لورى ھز ىكى مكرىسى ى چىىىكىپ قويىى:
_ تۇنجى مۇھەببەت ىې ەن شۇنىا بولىىۇ.
_ ئۇنى كگرسىڭىى بۇنىا ىېمەيسىى ،ھاررى.
_ كى ئۇ
_ ئۇنى ئىسمى سىزلبى ۋېيى .
_ ئالالپ باقماپتى ەنمەن .
_ ھزچ ى ئالالپ باقمىغان  .لز ى كىشىلەر ھامى ى بىك ككنى ئىۇنى بىلىىپ قالىىىۇ.
ئۇ بىك تاالن ئى ىسى.
_قەىىكلىك ئى ى  ،ئايالالرىى تاالن ئى ىسىى چىىمايىىۇ .ئايىالالر ىېى ەن ياسىى ى
ئكچكنال يارالغان ىە  .ئۇالر نازلى ىشتى باشىىى ى بىلمەيىىۇ .ئەرلەر روھ ىى ئەىالقىتى
ھالىىشىغا ۋەكىللىك قىلغى ىغا ئوىشا  ،ئايالالرمۇ ماىىى ى روھىتى ھالىىىپ كزتىشىى ە
ۋەكىللىك قىلىىۇ.
_ نزمىشىا بۇنىا ىەيسىى  ،ھاررى
_ قەىىكلىك ىورىيان  ،ىې ەنلىكى قۇرۇ گەپ ئەمەس  .مەن ھازىك ئايالالرنى تەتىىق
قىلىۋاتىمەن ،شۇلا بۇنى ئوبىان چكشىى ىمەن .بىۇ تزمىا مەن ئويلىغانىىە ئۇنىىا سىىكلىق
نەرسە ئەمەس .بايىىشىمچە  ،ئايالالر مۇنىا ئى ى ىىلال بولىىى ەن  :بىكىىلىى ئىاىىى -
ساىىا ئايالالر ،يەنە بىك ىىلىى ياسىانچۇ ئايىالالر .ئىاىىى  -سىاىىا ئىاىەملەرىى ئىاىەم ە
نەپ تز ىىىىۇ ،ھىىگرمەت ە سىىازاۋەر بىىوال ىېسىىىڭىى ،ئىىۇالرنى كەچلىىىك تاماقىىىا تەكلىىىپ
قىلسىىىڭىىال كۇپىىايە  .يەنە بىىىك ىىلىىىى ى ئايىىالالر تولىمىىۇ جەلىپ ىىار كزلىىىىۇ ،ئەممىىا بىىىكال
ىاتالىى ى ساىىك قىلىشىا ئامكا كزلىىۇ ،يەنى ئگزى ى يا كگرسىتى ئكچكن تىكناقلىكىغىا
ال سىىكرىۋالىىۇ .مىىومىلىكىمىى بولسىىا قىلغىىان گەپلىكى ى ى پاسىىاھەتلىك ،قايى ى قىالرلىىىق
چىىىشىىى ئكچىىكن تىكناقلىكىغىىا ال سىىكرىۋاالتتى .ئۇپىىا -ئەللىىىك بىىىلەن چزچەنلىىىك تەڭ
ماسالشسا گىك ئكسىتى ە گىك كەل ەنىىە ئىى بولىىىۇ  .ئەممىا  ،ھىازىك ئۇنىىا ئىشىالر
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قالمىىى  .ھازىكقى ئايىالالر ئىگز قىىىىىى مۇ  92يىا يىا كگرۈنەلىسىە  ،كىگللى قانىائەت
تاپىىىىۇ ،مىىۇراى -مەقسىىىتى ە يزتىىىىۇ .پاراللىشىىى تىىوغكا كەلسىىە ،لونىۇنىىىا بەشىىال ئايىىا
پاراللىشىشىىىا مۇناسىىىپ كزلىىىىۇ ،ئۇنىى ئىچىىىىە ئى ىسىىى يىىۇقىكى تەبىىىىە كىشىىىلىكى ى
ئزتكاپىغا ئزكىشەلمەيىۇ .بولىىال  ،مالا ئاشۇ تاالنتلىق مەشۇقىڭىى ھەقىىىە سگزلەپ بزكىڭىا
 .ئۇنى بىلەن تونۇشىى ىڭىىغا قانچىلىك بولىى
_ ھە ھاررى ،گەپلىكىڭىىىى سە چگچكپ قالىى .
_ ئۇ گەپ ى قويۇپ تۇرۇپ ىەلە  ،ئۇ قىى بىلەن تونۇشىى ىڭىىغا قانچىلىك بولىى
_ ئك ھەپتىچە بولىىغۇ ىەيمەن.
_ قەيەرىە تونۇشتىڭىى
_ سىىگە ھەممى ى ئالىىكىما سگزلەپ بزىكىمەن ھىاررى  .لىز ى كگللىكم ە سىوغۇ
سۇ سەپسىڭىى بولمايىۇ! ئىشىىلىپ  ،سىى بىلەن تونۇشمىغان بولسام ،بىۇ ئىى ھەرگىىى يىكز
بەرمى ى ەن بىىوالتتى .سىىىى مز ىى تۇرمۇش ى ى تەلىىۋىلەرچە چكشىىى ىپ بزىىشىىىمغا سىىەۋەپچى
بولىىىڭىى .سىىى بىىلەن تونۇشىىىانىى كزىيى  ،قانىىاقتۇر بىىىك غايىبىانە نەرسىە تومۇرلىكىمىىىا
توىتاۋسىىىىى ككۋەجىىىىىى  .بىىىاغچىالرىا ئايالنغانلىكىمىىىىا يىىىاكى پى ىىىاىىللى كوچىسىىىىىا
مالغانلىكىمىا  ،يز ىمىى ئگت ەنلەرنى كگزىتىىىغان ،تەلۋىلەرچە قىىىىى بىلەن ئۇالرنىى
قانىىىا تۇرمىىۇ كەچكرۋاتىىىانلىىى ى پەرەز قىلىىىىىغان بولىىۇپ قالىىىى  .گىىاھىلىكى مز ىىى
مەپتىىۇن قىلىۋالسىىا ،گىىاھىلىكى قورقۇنچىىىا سىىاالتتى .نزمىشىىىى ى  ،يزڭىىى – يزڭىىى غەلىىىتە
تۇيغۇالرنى ئارزۇاليىىغان بوپ قزلىۋاتىاتتى  .بىىك كىكنى كەچىىۇرۇن ،سىائەت  1لەر بولغىان
چاغىۇ ىەيمەن  ،چىىىپ يزڭى تۇيغۇالرنى ئىىىەپ بزىى ىىيالىغا كەلىىى  .كىكلكەڭ تىكس
ئالغان بۇ غەلىتە شەھكىمىى لونىون_ سىىنى گزپىڭىى بويىچە ئزيىتىانىىا ،ئىاىەملەر تىىمىا-
تىىمىىا بولىىۇپ كەتىى ەن ،رەزىللىىىك ،ئىپالسىىلىق ئەۋج ئالغىىان  ،جى ايەت ىىى ئۇۋىسىىىغا
ئايالنغىىان بىىۇ شىىەھەر مالىىا بىىىك نەرسىىىلەرنى ئاتىىا قىلىىىغانىىىەكال ئىىىىى  .ىىيىىاللىكى
قاناتلى ىپ  ،ۋەھىمىى ە ئوىشىاپ كزتىىىىغان بىىك ىىى تۇيغىۇ مز ىى ھاياجانغىا سىاالتتى .
ئى ىمىى تۇنجى قزتى بىللە تاما يز ەن ھىلىىى گىكزە ئاىشىام ھىزلىھەم ئزسىىمىە  ،شىۇ
چاغىىىا سىىىى مالىىا ھايات ىىى ھەقىىىىى مەىپىيتى ىىى گكزەللىىىك ئىىىەشىىتە ئى ەنلى ى ىىى
ئزيىتىانىىىىىىڭىى  .ئگزۈم ىىىى زاىى نىىىزمى ە تەشىىى ا بولىىىۇۋاتىى ىم ى ئەسىىىال بىلمەيتىىىتى .
شۇنىاقتىمۇ ئىشى تى چىىىپ  ،شەرقى رايۇن تامان ئىلىام يكرۈپ كەتتى  ،بىىكىەم مالىا-
مالمىىايال ئەگىىكى -بىىكگكى كەت ى ەن ،پاس ى ى ا كوچىىا ،گىيىىا ئكنمەيىىىىغان قاپىىىارالغۇ بىىىك
مەيىانىا يولىى ئاىىشىپ قالىى  .ئىاالھەزە سىائەت  5:12بولغىان چىاغ ،تولىمىۇ ۋەيىكانە
بىك كىچىك تىياتىكىانى ى ئالىىىى ئگتتكم  ،يول ىى ئى ىى قاسى ىىىىى ى گىاز المپىلىىق
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چىكاغ الۋۇلىاپ نۇر چزچىپ  ،ئىزالن تاىتىسىى ى رەل ىارەڭ يورۇتىۇپ تىۇراتتى  .ئۇچىسىىغا
مەن تۇغۇلۇپ كگرۈپ باقمىغان ئاجايىپ غەلىتە جىلىت ە كىيىۋالغان  ،تولىمۇ بەىبەشكە بىك
يەھۇىى سىكپىتى ناچىار سىى ارت شىورىغى ىچە تىياتىكىانىا ئىشىى ىىە تىۇراتتى .چىاچلىكى
مايلىشىپ غۇژمەكلىشىپ كەت ەن  ،قاسماقلىشىپ كگرگكسىى بولىۇپ كەتى ەن كگي ى ى ىى
كىگككى ى ە قاىىۋالغىىان بىكتىىا يوغىىان ئالمىاس ۋا  -ۋۇ پىىارقىكاپ كىىگزنى قاماشىىتۇراتتى .
«ئايكىمخانىغىىا كىىىكمەمال ،جانىىابلىكى» ىېىىىى ئىىۇ مز ىىى كىىگرۈپ ،بزشىىىىى ى شەپ ىسىىى ى
پۇرالپ ئزلىۋېتىپ  .ئۇنى ۋۇجۇىىىى ى قانىاقتۇر بىك نەرسە ككل ەم ى قىسىتايتتى .ئۇنىى
تۇرۇقى كىشى ە گويا ئاجايىپ بىك مەىلۇق ى ئەسىلىتەتتى  .بىلىىمەن  ،مز ىى چۇقىۇم مىازا
قىلىسىى .نىھايەت  ،تىياتىكىانىغا كىكىى  ،بىك گۇي ا (ئەن ىلىي ى قەىىم ى پۇلى ىى نىامى،
بىك گۇي ا  09شىللىڭغا تەڭ)غا سەھ ى ە يزىى ئايكىمخانى ى بزلىتى ىى سىزتىۋالىى  .شىۇ
چاغىىىىا نزمىشىىىىا ئاشىىىۇنىا قىلغى ىمغىىىا ھىىىازىكغىچە ئەقلىىىى ھەيىىىكان .ئەگەر شىىىۇ يەرگە
كىكمى ەن بولسام  ،ھاياتىمىى ى ئەڭ بكيك سگي ك -مۇھەببەتتى مەھىكۇم بىوالتتىم ەن .
مانا ،مانا ،مازا قىلغىلى تۇرىىڭىى ،بە ئەس ى ەنسىى!
_ مىىازا قىلمىىىىى ىورىيىىان ،باشىىىا ئىشىىىا ككلىىىۋاتىمەن  .ھاياتىمىىىى ى ئەڭ بگيىىك
سىىگي ك -مىىۇھەببەت ىەپمىىۇ كەتىىمەڭ  ،ئىىۇنى ھاياتىمىىىى ى تىىۇنجى مىىۇھەببەت ىېسىىىڭىى
مۇۋاپىق بولىىۇ .سىى مەل ك باشىىالرنى سگيكشى ە نائى بولىسىىى ،سىگي ك -مىۇھەببەت ە
نائى بولىسىى .ھزسياتچانلىق ىې ەن بى ار تەلەت كىشىلەرگە يارىشىىۇ ،ئۇ بىك ىۆلەتتى ىى
بى ارچىالرنى ئەڭ چوڭ پات زتى .قورقماڭ ،قىالتى ئىشىالر تزخىى ئالىىىڭىىىا  ،بىۇ تزخىى
باشلى شى.
_ مز ىىى شىىۇنچە شىىالال چىىاغالپ قالىىىىڭىىما  -غەزەپ بىىىلەن ۋارقىكىىىىى ىورىيىىان
گكىز .
_ ئۇنىا ئەمەس ،مز ى نەزىكىمىە سىى ئگزى ى تۇتۇۋالغان يى ى .
_ بۇ نزمە ىې ى ىڭىى
_ قەىىكلىك ئى ى  ،ھاياتىىا بىكال قزتى مۇھەببەتلەش ەنلەرنى مانا ھەقىىىى شىالال
ىېسە بولىىۇ  .ئۇالرىى ى ئاتالمى ۋاپاىارلىق بىلەن پاكلىق مز ى نەزىكىمىە گالۋاللىق،
ئەقلىىى كەمتككلىىككتى باشىىىا نەرسىىە ئەمەس  .ۋاپىىاىارلىق بىىىلەن پىىاكلىق ھزسىىىياتچان
تۇرمۇشتى ى گوياكى بىك ىى ئگزگەرمەس ئىىراكى قىانۇنىيەت  ،يەنىى مەغلىۇبىيەت ە تەن
بەرگەن بىلەن باراۋەر  .كەل كسىىە ۋاپىاىارلىى ىمۇ بىىك تەتىىىق قىلىىپ بىزىى ئويىۇم بىار .
ۋاپىىىاىارلىق بىكىىىىى ئوتلىىىۇ ھزسىىىىيات ى ئىىىگزى ە مۇجەسسىىىەم قىلغىىىان  .باشىىىىىالرنى
تزكىۋېلىشىىى قورۇقمايىىغان بولسا  ،نۇرغۇن نەرسىلەر قولىمىىىى كزتىىىۇ .گزپىڭىىنىى
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بگلكۋەتتى – ھە ،قز ى سگزىڭىىنى ىاۋام قىلى .
_ ھى  ،قارىسام ،كاتاكتە بىك ۋەيكانە ئايكىمخانىىا ئولتۇرىمەن ،بزشىىم ى كگتكرسىەم
 ،جۇلجۇ بولۇپ كەت ەن بىك پەرىە كگز ئالىىمىا تارتىىلىق تۇرۇپتۇ .پەرىى ى ئارىسىىىى
نەزىكىم ى سىىكىتىا ئاغىىۇرۇپ  ،تىياتىكىانىا ئىچى ىى كىگزەتتى  .زال ىى ئىچىى مىۇھەببەت
ئىالھىىى چۇبىىىسى ى رەسىىمى ۋە قىىو مكل كزىىىىى ياسىىالغان بزىىىەكلەر بىىىلەن تولغىىان ،
بەئەي ى باھاسى چكشكرۈل ەن تورت ىى ئىگزىال ئىىىى  .زال ىى ئى ى چىى قەۋىتىى بىىلەن
بىكى چى قەۋىتىىى ى ئورۇنالرنى كەي ى تەرىپى تاماشىبى الر بىلەن لىق تولغان  ،ئالىىى ىى
ئى ىىى رەتىىتە تاماشىىىبى الر تولىمىىۇ شىىاالڭ ئىىىىى  .ئاپلىسىىى  ،ىىىام پىىىۋا سىىاتىىىغان
تەنىى ەشلەر ئۇياقتى  -بۇياقىىا مزڭىىپ يىكرەتتى ،زا ئىچى ىى مزىۋە شىكپى ى ى ئاقلىغانىىا
چىىىىىغان ئاۋاز بىك ئالغان ئىىى .
 ئەمىسە  ،تىياتىكىانا ئەن لىيە ىىكاممىلىكى ى ئەۋج ئالغان ىەۋرىى ىىىە بزىىلىپتىۇ– ىە .
_ مەنمۇ شۇنىا ئويلىىىى  .زا ئىچىىىى ى كەيپىيىات ئاىەم ىى ئىچى ىى سىىىاتتى .
ىەسلەپتە قانىا قىلىش ى بىلەلمە گىال ىكاپال قالىىى  .شىۇ ئەسى اىا نومىۇر تىىىىملى ى ە
كگزۈم چكشكپ قالىى  .تزپىپ بزىىڭە  ،قايسى ىراما ئوي الىى ،ھاررى
_ چۇقىىىۇم « ئەىىىىمە بىىىاال يىىىاكى گۇناھسىىىىى گاچىىىا» ىېىىى ەن ىرامىغىىىۇ ىەيىىىمەن .
ئىشى ىمەن ى ،ئەجىاىلىكىمىى ئەنە شۇنىا ىرامىالرنى ياىشىى كىگككەتتى .ىورىيىان ،يزشىى
چولايغانسىكى  ،شۇنى ككچلك ھز قىلىپ يەتتى  ،ئەجىاىلىكىمىى ياىشىى كىگرگەنلى ى
نەرسىىىلەر بىىىىىە قانىىائەت ھاسىىى قىاللمايىىىى ەن  .ئەجىىىاىلىكىمىى سىىەنئەت جەھەتىىتە
سىياسىيونالرغا ئوىشاشال ىاتالىىىا يو قويۇپتى ەن.
_ ئۇ ىراممىالر بىىگىمۇ يارايىىغۇ ھاررى  .سەھ ىىە«رومىئو بىىلەن جۇلىتتىا» ىېى ەن
ىراممىىا ئوي الىىىى  .شىىۇ تاپتىىا شى ىسىىپىك ئەسىىەرلىكى ى مۇشىىۇنىا ۋەيىىكانە تىياتىكىانىىىىا
ئوي الغى ىغىىا ئىىاچچىىى كزلىۋاتىىاتتى ،شىىۇنىاقتىمۇ مەنىىىە بىىىك كىىگرۈپ بىىزىى ئىسىىتى ى
قوزغالىىىى  .بىكى چىىى پەرىى ىىى بولسىىىمۇ كىىگرۈپ بىىزىى نىيىىتى ە كەلىىىى  .ئوركىسىىتىك
چزلىۋاتىان مۇزى ا تولىمۇ قااليمىىىان ئىىىى  .ىېكىى ور بىىك يىا يەھىۇىى بىاال ئىىىى  ،ئىۇ
چزلىۋاتىىىان پىيانى ونىى ئىىاۋازى تىىۇرۇپ -تىىۇرۇپال قايىاتتى  ،تىىاس قالىىىى زالىىىى قزچىىىپ
چى ەت ىلى  .نىھىايەت  ،پەرىە ئزچىلىىپ  ،ئۇيىۇن باشىالنىى  .رومىئونىى رولى ىى ئىالغى ى
قاشىىلىكى ى ىەمىىىە قىلىىىپ بويۇۋالغىىان  ،ئىىاۋازى يىىكرەك ى ئەزگىىكىە ىەرىجىىىىە مۇللىىۇ
چىىىىىغان  ،يزشى ىزلى بىك يەرگە بزكىپ قالغان ،يارمىغىان كىگتەكتە تەمىبە بىىك نىزمە
ئىىى .مزككىيونى رولىغىمىۇ ئۇنىڭىىى ئىانچە پەرىىلى ىىپ كەتمەيىىىغان  ،كگرۈمسىىى بىىك
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كومىىىىىيە ئارتىسىىى چىىتىىى  .ئىىۇ ھەىېسىىىال قىىىىچىلىىىق قىلىىىى ىەپ  ،كەي ىىى رەتتى ىىى
تاماشىبى الرنى ئگرە -تگپە قىالتتى  .ئى ىلىسى تىياتىكىانى ى ۋەيكانە ئەپتى ە ئوىشاشال
كىىگزگە سىىىغمايتتى ،قارىماقىىىا بەئەي ىىى ھىىزلىال سىىەھكاىى كەپ قالغىىان سىىەنئەتچىلەرنى
ئگزى ئىىى  .جۇلىتتانى رولى ى كى ئالىى  ،ىېمەمسىى ھاررى! چزھكى بەئەي ى پىورەكلەپ
ئزچىلغىىان گىىكل ىال ئوىشىىايىىغان  ،قولىىۇر چىىاچلىكى ى گكىتسىىىيە پاسىىونىىا بىىكىرە قىلىىىپ
ئگرۈۋالغان  ،ھزسياتىا بىا زەلى ەر كىگزلىكى گويىا بۇلىىۇقالپ تۇرغىان بىوالق ى  ،لەۋلىىكى
گويىىا يىىزڭىال ئزچىلغىىان ئەتىكگكل ىىى بەرگىلىكى ىىى ئەسىىلىتىىىغان  ،تزخىىى  91ياشىى ى
قارىسى ى ئالمىغان چىكايلىق بىك قىى ئالىى  .ئۇ ھاياتىمىا كگرگەن ئەڭ ئۇمىا قىىى ئىىىى .
سىى ئىل ىكى مالا « :ئوتلۇ ھزسىياتالرغا تولىمۇ بىپەرۋا مۇئىامىلە قىلىىى ەنسىىى .لىز ى ،
گكزەللىك ئالىىىا چاناقلىكىڭىىغا يا ئالما تۇرالمايسىىى» ىې ەنىىىىڭىى .سىىىگە ىېسىەم،
ھاررى ،شۇ چاغىا تۇيۇقسىى كگز ئالىى ىىكەلىشىىپ  ،ھزلىىىى قىىنىى كىگرەلمەيال قالىىى .
ئەمما ئۇنى ئاۋازى_ مەن ئەزەلىى ئىالالپ باقمىغىان ئىۇ بۇلبۇلىىە ئىاۋاز ىەسىلەپتە يەر
تز ىىىىىى چىىىۋاتىانىىىىە تولىمىىىۇ ئىىىاجىى چىىتىىىى  ،شىىىۇ تاپتىىىا بىىىۇ ئىىىاۋاز گويىىىا مىىىالىال
ئاللى ىۋاتىانىىە تۇيغىۇىا ئىىىى  .كزىيى ئۇنىى ئىاۋازى بىارا -بىارا ككچىيىىپ  ،يىىىكاقتى
ئاللى ىۋاتىان نە ياكى گىارمۇن ككيىىىە تىكس ئالىىى  .ئۇنىى ئەسىەبىيلەرچە بىكىىى
ىوشاللىى ى ئگزى ە مۇجەسسەم قىلغان تىتكەل ك ئىاۋازى ى كىشىىلەر پەقەت پارى نىى تىاڭ
ئزىىتى ئالىىىىىا ىەنىىىان ئىىۇرۇپ سىىايكايىىغان بۇلبىىۇ ئاۋازىىىىى ال ئالالشىىىا مۇيەسسىىەر
بوالاليتتى  .ھايا ئگتمە  ،ئۇنىى ئاۋازىىىى گويىا ئىسى ىكىپ ىىى چىىىىىىغان بىىك ىىى
ئوتلۇ ھزسىيات ئۇرغۇشىىا باشىلىىى  .ئىاۋازمۇ كىشىى ى شىۇنچە ھاياجانغىا سىاالاليىى ەن
ىېسىىە  .سىىىىنى ئىىاۋازىڭىى بىىىلەن سىىزلبى ۋېيى ى ى ئىىاۋازى مەن مەل ىىك ئۇنتۇمايىىىىغان
ئىىاۋازالرىۇر .كىىگزۈم ى يۇمسىىامال ئى ىڭالرنىىى ئىىاۋازى قىىوال تكۋۈمىىىە زاھىىىك بولىىىىۇ.
گزپىڭالرنى مەزمۇنى ئوىشىمايىۇ ،لز ى قايسىڭالرنىڭ ى ى ئالالش ى بىلمەيال قىالىمەن .
ئۇنى قانىاقمۇ ياىشى كگرمە تۇرااليمەن ھاررى مەن ئۇنى بەكىال ياىشىى كىگرىمەن  ،ئىۇ
مز ىىى ھايىىاتى  .ئۇنىىى ئويىىۇنى ى كىىگرگىلى بارمايىىىىغان ككنىىكم يىىو  .ئىىۇ بىىىك كىىكنى
روسىىالى ىنى ⑥ رولى ىىى ئالسىىا  ،يەنە بىىىك كىىكنى ئىموگى ىى ⑦ رولى ىىى ئىىاالتتى  .ھزلىىى
مەشىىۇقى ى ئاغىىىىىى زەھەرنىىى شىىكمكرۈپ ئىچىۋېلىىىپ  ،مىىۇىھ قىىارالغۇلۇ قاپلىغىىان
ئىتىىالىيە قەبكىسىىتانلىىىىا ئگلىىكپ قالسىىا ،ھزلىىى كىىگز ئالىىمىىىا چىكايلىىىق ئوغۇلبالىىىىە
ياسى ىپ  ،ئاستىغا سىىىپ تۇرىىىغان تار ئىشتان  ،بزشىغا تولىمىۇ نەپىى تى ىلى ەن بىگ
كىي ەن ھالىا ئارىى ئورمانلىىىىا⑧ سەيلە قىلىىپ يىكرگەن سىىياقتا زاھىىك بىوالتتى  .گىا
نزكۋىسىىىىى ئاىىشىىىپ گۇناھ ىىار پاىىشىىاھ ى ھوزورىغىىا كىلىىىپ ،ئۇنىڭغىىا سىىۇزاپ گىىكلى
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تاقىىاپ ،ئىىاچچىىئوت ⑨ يز كزسىىە ،گىىا ھەسىىەت ئىىوتى ئەقلىىىىى ئازىۇرغىىان قىىارا قىىو
تەرىپىىى ھزىىىتە بىوي ى ى⑩ھىزچ گۇناھسىىىال قۇمىۇ كەبىى ئىكزۈپ تاشىلى اتتى .يەنە
گاھىىىىا ھەرىى ى كىيىملەرنىىى كىيىىىپ  ،ئوىشىىىمىغان ىەۋرلەرىى ىىى كىشىىىلەرنى رولى ىىى
ئاالتتى .ئاىەتتى ى ئايالالر ئاىەم ى تەسەۋۋۇرى ى قوزغىتالمايىۇ  .ئىۇالر ئىگزى ياشىاۋاتىان
ىەۋر بىلەنال چەكلى ىپ قزلىپ  ،ھەر قانچە جەلىپ ىار بولسىىمۇ  ،ئىگزى ى ئگزگەرتەلمەيىىۇ.
ئۇالرنى قەلبى گويا بزشىغا كىيىۋالغان بگكى ە ئوىشاشال ئاپئاش ارى ى  ،كىشىلەر ھامىان
ئۇالرنى كگللىىىە نىزمە ئويالۋاتىىانلىىى ى بىلىىپ بولىىىۇ .ھزچىايسىسىى كىشىى ە سىىكلىق
تكس بەرمەيىۇ .ئەتى ەنىە بىاغچىالرىا ھىاۋا يزيىشسىە  ،چكشىتى كزىيى چىا زىياپىتىىىە
قۇرۇ گەپ ساتىىۇ .جىلۋە قىلىشلىكىمۇ بىك ىى  ،ئى  -ھەرى ىتىمىۇ قزلىپىىا چكشى ەن .
ئۇالرغا بىك قىاراپال قانىىاقلىىى ى بە قولىىە بىل ىلىى بولىىىۇ  .ئەممىا ئايىا ئارتىسىتالر
ئۇالرغا ئوىشىمايىۇ ھاررى! نزمىشىا مالىا ىۇنيىاىا ئايىا ئارتىسى ىڭال بىكىى بىىك سگيكشى ە
ئەرزىيىىغانلىىى ى ىېمى ەن بولغىيتتىڭىى
_ مەن ياىشى كگرگەن ئايا ئارتىستالر سامانىە توال ،ىورىيان.
_ ھە تىىىوغكا ،ئۇالرنىىىى ھەممىسىىىى چىىىاچلىكى ى ھەررەڭ – سىىىەررەڭ بويۇۋالغىىىان ،
يكزلىكى ە بولۇشىغا ئۇپا -ئەللىك سكرتكۋالغان رەسۋا ئايالالر ىەلە !
_ چزچى ىى بويىغىىان  ،ئۇپىا  -ئەللىىىك سىىكرتكۋالغان ئايىالالرنى چىشىىلەپ تارتمىىاڭ .
بەزىىە ئۇالرمۇ ئاجايىپ جەلىپ ار بولۇپ كزتىىۇ  – ،ىېىى لورى ھز كى.
_ بايا سىىگە سزلبى ۋېيى ھەقىىىە سگزلەپ بەرمەپتىمەن .
_ مالا قالىۇرما سگزلەپ بزكى  ،ىورىيان  .ھاياتىڭىىىا نزمىال ئى يىكز بەرسىۇن ،
مەنىى يۇشۇرماڭ.
_ بولىىۇ  .مز ىڭچە  ،سىى توغكا ىېىىىڭىى .نزمىشىىى ى  ،ھەمىمە ئىشىلىكىم ى سىىىگە
ىې ىىكمال كزلىىىپ تۇرىىىىۇ .كىىىيى بىىىكەر يامىىان ئىى قىلىىىپ قويغىىان تەقىىىىكىىمۇ سىىىىىى
يوشۇرمايمەن  .سىى مز ى چكشى ىسىى.
_ سىىگە ئوىشا بۇنىا ئەركە چوڭ بولغان ىۇشخۇ يى ىتلەر يامان ئى قىلىىۇ
ىېسىىە ھەرگىىىى ئىشىىەنمەيمەن  ،ىورىيىىان  .مز ىىى ماىتىغى ىڭىىغىىا رەھىىمەت  .ئەمىىىى مالىىا
ئزيتىپ بزكى _ سەرەل ى ى ئزلىۋىتىڭە  ،رەھمەت _ سزلبى ۋېيى بىلەن مۇناسىىۋىتىڭالر
زاىى قانىاقكا
_ ىورىيان گكې ئورنىىىى چىاچكاپ تىۇرۇپ كەتتىى ،يىكزلىكى ئىوت ئزلىىپ ،كىگزلىكى
غەزەپتى يانىى :
_ ھاررى! سزلبى ۋيز تولىمۇ پا  ،بىغۇبار قىى.
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_ پا  ،بىغۇبار نەرسىلەرال تۇتۇپ بزىىشىا ئەرزىيىۇ ىورىيان  -،ىېىىى لىورى ھز ىىكى
ھزسىاشلىق ئارىالشىان بىك ىى غەيكى تەلەپپۇزىا  -،نزمانچە تزكى ىسىىى مزى ىڭچە  ،ئىۇ
ھامى ى بىك ككنى سىىگە تەئەللۇ بولىىۇ .مۇھەببەت ھامان ئگزى ى ئالىاشىتى باشىلى ىپ،
ئگزگىلەرنى ئالىا بىلەن تاماملى ىىۇ .مانا بۇ – كىشىلەر ىەۋاتىان ئاتالمى مىۇھەببەت .
مز ىڭچە  ،سىى ھزچ بولمىغانىىمۇ ئۇنى چكشەن ەنسىى
_ ئەلىىۋەتتە چكشىىەنىى  .تىياتىكىانىغىىا بارغىىان تىىۇنجى كىىكنى ھزلىىىىى بەىبەشىىكە
يەھۇىى ئويۇن تكگى ەنىىى كزىيى  ،مز ىى سىەھ ى ى كەيى ى ە باشىالپ چىىىىپ ئۇنىى
بىىىلەن تونۇشىىتۇرۇپ قويمىىاقچى بولىىىى  .ئاچچىىىمىىىا ئۇنىڭغىىا «:جۇلىتتانى ى ئىىگل ى ى ە
نەچىىچە يىىكز يى ى بولىىىى ،ئۇنى ى جەسىىىتى ھىىازىك ۋېكونىىاىى ى مەرمەرتاشىىتى ياسىىالغان
قەبكىىە ياتىىۇ» ىەپتىمەن .بۇ گەپلىكىمىى ئۇ ىالىزتىپ تۇرۇپال قالىى  .ئوزايىىىى مز ىى
ھاراق ى كگپ ئىچىۋاپتۇ ،ىې ەنىە بىك مەنە چىىىپ تۇراتتى.
_ ھزچىانچە ھەيكان قاالرلىق ئى ئەمەس ەنغۇ بۇ.
_ ئۇ مەنىى گزىىت ە ماقالە يازىىىغان -يازمايىىغانلىىىم ى سىورىىى  ،مەن ئۇنىڭغىا
ئەزەلىى گزىى ئوقۇمايىىغانلىىىم ى ئزيىتتى  .ئۇ بۇ گزپىمىى ناھايىتى ئكمىىسىىىلەنىى
بولغا  ،ىرامما تەنىىىچىلىكى ى ھەممىسى ى بىكلىشىپ ئگزى ە ھۇجىۇم قىلىۋاتىىانلىىى ى
 ،ئۇالرنى ھەممىسى ى پۇ بزكىپ سزتىۋالغىلى بولىىىغانلىىى ى ئزيىتتى .
_ بەل ى  ،ئۇنى ىې ەنلىكى راستتۇر .مۇنىاقچە ئزيىتسام  ،ىراممىا تەنىىىىچىلىكى ى
سىكىتىى قىياپىتىىى ھگككم قىلغانىا  ،كگپى چىسى ى ساالھىيتى ئۇنچە يۇقىكى ئەمەس.
_ لز ى  ،ئىۇ قولى ىى قىسىىىلىىىىى ئامىا قىاللمىا قالغىان ئوىشىايىۇ -،ككلىكپ
قويىىىى ىورىيىىان  – ،شىىۇ ئەس ى اىا ،تىياتىكىانى ى ى چىكاغلىىىكى ئىىگچتى  ،مەنمىىۇ مزڭىشىىىا
مەجبۇر بولىىۇم  .ئەتىسىى كەچىتە  ،تىيتاتىكىانىغىا يەرگە يەنە بىارىى  .ھزلىىىى يەھىۇىى
مز ىىىى كىىىگرۈپ ئى ىلىىىىپ تىىىازى قىلىىىىى  ،مز ىىىى ،سىىىەنئەت ى قولاليىىىىىغان تولىمىىىۇ مەرى
ئاىەم ەنسىىىى ،ىەپ ماىتىىاپ كەتتىىى  .ئىىۇ كىشىىى ى بىىىىار قىلغى ىىى بىىىلەن  ،شى ىسىىپىكگە
ھگرمىتى چەكسىىكەن  .بىك قزتى ئۇ تزخى مالا «ئاشۇ شائىك»نىى ىەپ بە قزىتى ۋەيىكان
بولغانلىىى ى پەىىكلى ىپ تۇرۇپ سگزلەپ بەرىى  .ئۇ شى ىسپىكنى شۇنىا ئاتا ئارقىلىق
شەرەپ ھز قىلىىىغان ئوىشايىۇ.
_ بىىۇ ھەقىىەتەنمىىۇ بىىىك چەكسىىىى شىىەرەپ  ،قەىرلىىىك ىورىيىىان  .كىىگپى چە كىشىىىلەر
ئاىىى تۇرمۇ ئكچكن زىياىە مەبلەغ سىزلىۋېتىپ ۋەيىكان بولىىىۇ ،شىزئىكى تۇيغۇغىا بىا
ئىشلىكى ى ۋەيكان بولغى ى ى ئگزىچە شەرەپ ھزسىاباليىۇ  .ئۇنىڭغىا تىۇنجى قزىتى قاچىان
گەپ قىلىىڭىى
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_ ئكچى چى كىكنى كەچىتە  .ئىۇ كىكنى ئىۇ روسىالى ىنى رولى ىى ئالغىان ئىىىى  .مەن
ئىىگزۈم ى تۇتۇۋااللمىىا ئۇنىى يز ىغىىا بىىارىى  .ئىل ىىىكى ئۇنىڭغىىا ىزلىىى جىىىق گىىك سىىوۋغا
قىلغانىىىى  ،پەرىىىىمچە ئۇمىۇ مز ىىى كىگرگەن ئىىىى  .ھزلىىىىى يەھىۇىى مز ىى سىىەھ ى ى
كەي ى ە باشالپ چىىىمەن ىەپ چى تۇرۇپلىۋالىى  .مەنمىۇ مىاقۇ بولىىۇم  .ئەممىا ئۇنىى
بىلەن بۇنچە ئالىىكاپ تونۇشىۇم يو ئىىى  .غەلىتىمى ەنمەن
_ نزمىشىا ئۇنىا ىەيسىى ،قەىىكلىك ھاررى
_ نزمىشىىلىىى ى كزيى ىەپ بزكىمەن  .شۇ تاپتىا ئىۇ قىىنىى ئەھىۋالى ى بە بىل ىكم
كزلىۋاتىىۇ.
_ سزلبي ى ىەۋاتامسىى ئۇ ناھايىتى ئۇياتچان  ،مۇاليى  ،تۇرۇقىىى بالىلىىى چىىىىپ
تۇرىىىغان بىك قىى .ئۇنى ئالغان رولىغا بولغان باھىايىم ى ئزيىتىى ىمىىا  ،ئۇنىى كىگزلىكى
ئىختىيارسىى چەكچىيىپ كەتتىى ،ئوزايىىىى رول ىى قانچىلىىك ياىشىى ئالغىانلىىى ى ئەسىال
بىلمەيىىغانىىىە بىىىك ىىى ئىپىىاىە چىىىىىپ تىىۇراتتى .ئى ىلىمىىىى ناھىىايىتى جىىىىيلىشىىىپ
كەتتۇ  .ھزلىىى يەھۇىى توپا -چاڭ بزسىپ كەت ەن ئارتسىتالرنى ىەم ئىزلى ئگيى ىى
ئىش ىىە ھىجايغى ىچە ئاغىى بزسىىىما بىىنىى ماىتىاپ – ئۇچىۇراتتى  .ئى ىمىىى بولسىا
بەئەي ىىىى كىچىىىىك بىىىالىالرىە  ،جىىىايىمىىىا بىىىىك -بىكىمىىىىىگە قىىىارىغى ىمىىچە تىىىۇرۇپ
قزلىشىانىىۇ  .ھزلىىى يەھۇىى مز ىى «لىورى غوجىام» ىەپ چىارقىكىۋەرگەچ ە  ،سىزلبىيغا
ئگزۈم ىى ئۇنىىىا ئىىاىەم ئەمەس ئى ەنلى ىم ىىى چكشىىەنىۈرۈ بىىىلەن ئىىاۋارە ئىىىىى  .ئىىۇ
تزخى مالا سىاىىىالرچە «:قارىماقىىا  ،بەئەي ىى شىاھىاىىلەرگىال ئوىشايىى ەنسىىى ،سىىىنى
<جەلىپ ار شاھىاىە> ىەپ ئاتىسام بولغۇىە » ىېىى.
_ شۇنىا ىورىيان  ،سزلبى ىانىىىى ئاىەم ى ماىتاشىا بە ئۇستا.
_ سىى ئۇنى چكشەنمەيسىى ھاررى .شۇ تاپتا ئۇ مز ىى ىراممىىىى ى بىىك پزكسىۇناژ ىەپ
قزلىۋاتاتتى .ئۇ ھايات ھەقىىىە تزخىى ھزچ ىمىىىى ىەۋەرسىىى ئىىىى  .ئىۇ ئاپىسىى بىىلەن
بىللە تۇرىىى ەن  ،ئاپىسى يزشى بىك يەرگە بزكىپ قالغان جكىەل ك موما ئى ەن  .ئاپىسىى
بىكى چى ككنى ئاىشىمى قىىغۇ ىاالت كىيىپ كاپۇلىى ىانىم ىى [ ]99رولى ىى ئالىىى .
ئوزايىىى ياشلىىىىا ىزلى نام چىىارغان ئايالىە قىالتتى .
_ ئۇنىىىىى تىىىىۇرۇقى كىىىىگز ئالىىىىىىمغا كزلىۋاتىىىىىىۇ ،ئۇنىىىىىاقالرنى كگرسىىىىەم  ،بە
ئكمىىسىىلى ىپ كزتىمەن  -،ىېىى لورى ھز ىىكى قولىىىى ى ئىكزۈكى ە سىى چىالپ قارىغىا
گاراڭ -گۇرۇڭ ئاۋازىا .
_ ھزلىىى يەھۇىى مالا ئۇنى ئگتمكشى ى سگزلەپ بەرمەكچى بولۇۋىىىى  ،مەن رەت
ئۇنىمىىى .
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_ توغكا قىلىپسىى ،باشىىالرنى يارىسى ى كوال ئەىالقسىىلىق.
_ سزلبىيىى ئگزگە ھزچ ىم ە قىىىىمايتتى  .ئۇنىى ئىائىلە كزلىىپ چىىىشىى بىىلەن
نزمە كارى ىەيسىى .ئۇ شۇ قەىەر نۇقسانسىى ،مۇقەىىەس ئىىى  .ئۇنى ھەر ككنى كگرسىەم ،
ھەرككنى بگلەكچە جەلىپ ار كگرۈنەتتى .
_ ئەمىى بىلىىى  ،بكگىكن كەچتىى مەن بىىلەن بىلىلە تامىا يزيىشى ە ئىۇنىمىغى ىڭىى
بى ار ئەمەس ەنىە  .قارىسام  ،غەلىتە بىك ىى مىۇھەببەت قاي ىمىغىا چگكىكپ كەت ەنىىە
قىلىسىى .شۇنىاقتىمۇ  ،سىىنى بۇنچە بوپ كزتەر ىەپ ئويلىماپتىمەن .
_ قەىىكلىىىك ھىىاررى ،بىىىى ھزلىمىىۇ ھەر كىىكنى چكشىىتە يىىاكى كەچىىتە بىلىىلە تامىىا
يەۋاتمامىۇ  ،يەنە تزخى نەچچە قزتى تىياتىكىانىغىمۇ بىارىۇقىۇ -،ىېىىى ھەيىكان بولغىان
ىورىيان كگپ ك كگزلىكى ى يوغان ئزچىپ .
_ لز ى  ،ھە ىېسىال كزچى ىپ كزلىسىى.
_ سزلبىي ى ئويىۇنى ى كىگرگىلى بارمىسىام بولمايىىۇ -،ىېىىى ئىۇ ئكنلىك قىلىىپ -،
ھزچبولمىغانىىمۇ ،بىك پەرىە بولسىمۇ كگرمىسەم بولمايىۇ .ئىۇنى كگرمىسىەم تۇرالمايىىىغان
بولۇپ قالىى  ،ئۇنى ئاشۇ نازاكەتلىك  ،شزشىىە سكزۈ ۋۇجۇىىغىا يۇشىۇرۇنغان نىازۇ
روھى ى ئويلىغى ىمىا ۋۇجۇىۇم ى ئىختىيارسىى قورقۇنچ باسىىۇ.
_ بكگكن كەچتە مەن بىلەن بىللە تاما يزيەلەمسىى ،ىورىيان
ىورىيان بزشى ى چايىىىى:
_ بكگكن كەچتە ئۇ ئىموگى ى رولى ى  ،ئەتە كەچتە جۇلىتتانى رولى ى ئالىىۇ.
_ ئۇ قاچان ئگز رولى ى ئالىىۇ
_ مەل ك ئالمايىۇ.
_ سىىنى تەبكى لەيمەن .
_ سىىىى بىىار بولىۇم! ئۇ يالغۇز ئىگزى ىڭال ئەمەس ،ىۇنيىاىى ى بىارلىق ئايالالرنىى
رولى ىىى ئىىگزى ە مۇجەسسىىەملى ەن  .مەسىىخىكە قىلسىىىڭىىمۇ مەيلىىى ،سىىىىگە شىىۇنى ئزيتىىىپ
قويا  ،ئىۇ ھەقىىىەتەن بىىك تاالنى ئى ىسىى .مەن ئىۇنى سىگيىمەن ،ھەم ئىگزۈم ى ئۇنىڭغىا
سگيىۈرىمەن  .سىىگە ھايات ى جىمىى مەىپىيەتلى لىىكى بە قولىىە ئايىان  .ئزيىتىڭە ،
قانىىىا قىلسىىام ئىىگنى ئىىگزۈم ە جەلىىىپ قىلىىىپ  ،مز ىىى ياىشىىى كگرىىىىىغان قىالاليىىمەن
رومىئونى رەشىك ئوتى ى قوزغاتمىسام  ،شاى ككل ىمىى بىىلەن ىۇنيىاىى ى ئگلىكپ كەتى ەن
ئاشىق -مەشىۇقالرنى ئىچى ىى قاي اتمىسىام ھزسىا ئەمەس  .مۇھەببىتىمىىنىى چوغىىە
ھارارىتى ئىارقىلىق ئۇالرنىى تۇپكاقىىا كگمكلىكپ كەتى ەن جەسىەت كىكللىكى ى ئويغىتىىپ ،
رەشىك ئازابى سالىمەن  .توۋا ىەيمەن  ،ھاررى ،ئۇنىڭغا نىمانچە چوقۇنىىىغانىىمەن  _،ئىۇ
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شۇنىا ىې ە ئگي ى ئىچىىە ئۇياقتى – بۇياقىا مالاتتى  ،يكزلىكى ئوت بولىۇپ يز ىىپ ،
چەكسىى ھاياجانغا چگمكلەتتى.
ئۇنى ىزلىىىى بزىكى كگزىتىىپ تۇرغىان لىورى ھز ىىكى ئىچىىىە ىوشىا بولىىى .كىگز
ئالىىىى ى ىورىيان بىلەن بازىى ىالۋارىنىى رەسىى سىىىى ئگيىىىە ئۇچكاشىىان ھزلىىىى
ئۇياتچىىان  ،جكرئەتسىىىى ىورىيىىان ھىىازىك ئى ىسىىى ئى ىىى ىۇنيىىا ئىىىىى .شىىۇ تاپتىىا ئۇنى ى
ىاراكتىكى گويا گكل ە ئوىشا ۋايىغىا يزتىىپ  ،ئوتىاشىتە پىورەكلەپ ئزچىلغىان؛ روھىى
پى ھان ۋۇجۇىىىى ئاستا بوشۇنۇپ چىىىپ ،ئارزۇ -ئىستەكلەرگە يو ئاچىانىىى .
_ ئەمىى قانىا قىلماقچى بولىۋاتىسىى _ سورىىى لورى ھز كى.
_ بىك ككنى بازى ئى ىڭالرغىا ئۇنىى ئويىۇنى ى كگرسىىتىپ كىزلە  .ئىشىى ىمەن ى،
ئۇنى تاالنتىغا قو قويما تۇرالمايسىىلەر ،ئانىىى بىىى ئىۇنى ھزلىىىى قزىكى يەھۇىىي ىى
قولىىىىىى قۇتۇلىىىىۇرۇپ چىىىمىىىىى .ئىىىۇ ھزلىىىىىى يەھىىىۇىى بىىىىلەن ئىىىك يىللىىىىق توىتىىىام
تكزۈشىىكپتى ەن  .ھىىازىكىى باشىىالپ ھزسىىاپلىغانىا ،يەنە ئى ىىى يى ى  5 ،ئىىا ۋاقى ى بىىار
ئى ى ەن .ئەلىىۋەتتە ئىىۇنى پىىۇ بزكىىىپ ئەپچىىىىىۋالىمەن  .ئىشىىالر پكت ەنىىىى كىىىيى  ،ئىىۇنى
غەربىى رايۇنىىىى ى بىىىكەر تىتاتىكىانىغىىا تونۇشىىتۇرۇپ ،نىىامى ى چىىىىىكىمەن  .مەن ئۇنىڭغىىا
قانىا مەپتۇن بولغان بولسام  ،ىۇنيامۇ ئۇنىڭغا شۇنىا مەپتۇن بولۇپ قالىىۇ.
_ بۇ مۇم ى ئەمەس ،قەىىكلىك ئى ى .
_ يىىا  ،ئىىۇ شىىۇنىا قىالاليىىىۇ .ئۇنى ى ۋۇجۇىىىىىا يىىالغۇز سىىەنئەتال ئەمەس ،ۋايىغىىا
يەتىى ەن سىىەنئەت تۇيغۇسىىى ۋە ىاسىىلىق بىىار .سىىىى ھە ىېسىىىال مالىىا ھزسىىىياتچان ىەۋر
كىشىلىكى ى ىاسلىىى ھەقىىىە سگزلەپ بزكەتتىڭىىغۇ.
_ ئەمسە قايسى ككنى بارىمىى
_ قز ى ئويالپ باقا  ،بكگكن سەيشەنبە ،ئەتە بولسۇن  .ئەتە ئۇ جۇلىتتانىى رولى ىى
ئالىىۇ .
_ بولىىۇ .ئەتە سائەت سەك ىىىە بكىستولىا كگرۈشەيلى ،مەن بازىل ى ئزلىپ بارا .
_ سەك ىىگە قالمالالر ،ھاررى  .ئالتە يزكىمىا كزلىڭالر ،ئويىۇن باشلى ىشىتى بىۇرۇن
بزكىىىپ بولمىسىىا بولمايىىىۇ ،بولمىسىىا  ،رومىئىىو بىىىلەن ئۇچكىشىىىىىغان بىكى چىىى پەرىى ىىى
كگرەلمە قالىمىى.
_ ئالتە يزكى بە بالىۇر .ئۇ ىە مز ىى چىا ئىچىىىىغان  ،ئى ىلىىىچە رومىانالرنى
ئوقۇيىىغان ۋاقتى  .سائەت يەتتىىە بارايلى  ،تەرتىپلىك ئاىەم ىېى ەن يەتتىىىى ئىل ىىكى
بىك نەرسى يزمەيىۇ .يزىى ئارىىا بازى بىلەن كگرۈشەمسىىى يىاكى بولمىسىا مەن ئۇنىڭغىا
ىەت يزىىپ قويايمۇ
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_ بازىل ى كىگرمى ى ىم ە بىىك ھەپىتە بولىىى  .تىازىمۇ قىىىزىىتە مەن  .بىۇ كەمى ە ئىۇ
پىىورتزكتىم ى ئىىگزى اليىھىلىىى ەن نەپىىى رام ىغىىا سىىزلىپ مالىىا ئەۋەتىىىپ بولىىىى  .ئىىۇ
رەسىىىمىم ى ھىىازىكقى تۇرۇقۇمىىىى بىىىك ئىىا يىىا سىىىىىۋېتىپتۇ ،بۇنىڭغىىا ىزلىىى ھەسىىىتى
قوزغالىى  .لز ى  ،يكرى ىمىى ى گەپ ى قىلسام  ،پىورتزكىتىم ى يەنىىال يىاقتۇرۇپ قالىىى .
ئۇنىڭغا ىەت ى سىى يزىىپ قويۇڭ  ،ئۇنىى بىىلەن يىالغۇز كگرۈشى كم يىو  .ئىۇ ھە ىېسىىال
سەمىمىيلىك توغكىسىىا گەپ ئزچىپ ئاىەم ى بىئارام قىلىىۇ.
لورى ھز كى مىيىىىا ككلكپ قويىى:
_ بەزىىىىلەر ئىىىگزى ئەڭ مۇھتىىىاج نەرسىىىىلەرنى ئىىىگزگىلەرگە بزكىۋىتىشىىى ە ئىىىامكا
كزلىىى ەن ،مانا مۇشۇنىا كىشىلەر مز ى نەزىكىمىە ھاتەمىە سزخى سانىلىىۇ.
_ جىىاھىلكا ىىىۇيى ى ھزسىىاپىا ئالمىغانىىىا ،بازى ى بولى ىىىغان ئىىاىەم  .ھىىاررى ،مەن
ئۇنى بىلەن تونۇشىانىى كزيى مۇشۇ تەرىپى ى ھز قىلىپ قالىى .
_ قەىىكلىىىىك ئىىىى ى  ،بازىىىى ۋۇجۇىىىىىىى ى كىشىىىى ى مەپتىىىۇن قىلىىىىىىغان ئزسىىىى
سكپەتلىكى ى ھەممىسى ى ئەسەرلىكى ە سىىڭىۈرۋىتىپ  ،تۇرمۇشىىا كەل ەنىىە تولىمىۇ بىىك
تەرەپلىىىمە پوزىتسىىىيە تۇتىىىىۇ  .نەزىكىمىىىە مەن تونۇشىىىان ىىىۇ پزئىى سىىەنئات ارالرنى
ھەممىسى نابا سەنئەت ارالرىۇر  .ھەقىىىى سىەنئەت ار ئىگزى ئىجىاى قىلغىان ئەسىەرلىكى
ئىچىىىىىىىال ياشىىىىىغاچىا ،باشىىىىىىالرنى نە ىىىىىۇ قىلىشىىىى ى ،نە يىغلىتىشىىىى ى بىلمەيىىىىىۇ.
جانلىىالرنىى ئىچىىىىە ھەقىىىى بكيىىك سىىەنئەت ارالرال شىىزئىكى تۇيغۇغىىا ئەڭ كەمىىبەغە
كىلىىۇ .ئەمما نامى چىىمىغان سولتە شائىكالر بولسىا كىشىى ى ئاجايىىپ جەلىىپ قىلىىىۇ،
ئۇالرنى مىسكالىكى قانچە ناچار چىىسا ،شۇنچە جەلىپ ار كگرۈنىىۇ .
 راستى ال شۇنىاقمۇ ھاررى – ىېىى ىورىيان گكې ئكستەلىى ى ئالتۇن پۇرۇپ ىلىقيوغان بوتۇل ىىى ئەتىىك ئزلىىپ ياغلىىىغىا چاچىىا  – ،سىىى بۇنىىا ىەۋاتىىان يەرىە  ،ئىۇ
چۇقىىۇم راسىىى بولىىىىۇ – ىە  .شىىۇ تاپتىىا ئىمىىوگى مز ىىى سىىاقالۋاتىىۇ  ،ئەمىىىى مالمىسىىام
بولمايىۇ  .ئەتى ى ئىش ى ئۇنتۇپ قالماڭ ئەمسە  .ىەيىك – ىو !
ىورىيان چىىىىپ كەت ەنىىى كزىيى  ،لىورى ھز ىىكى نەزەرى ىى پەسى ە ئاغىىۇرۇپ ،چۇلىۇر ئويغا پاتتى  .ئۇ ھزچ ىم ە ىورىيان گكېيغىا ئوىشىا مۇنىىا قىىىىىىپ باقمىغىان
ئىىى  .ئەمما ىورىيان ى باشىىالرغا بۇنىا سەۋىايىلەرچە چوقۇنىشىى ئۇنىڭىىا قىلچىلىىك
ھەسىكەت  ،ھەسەت قوزغىيالمىغان  ،ئەكىسچە  ،بۇنىڭىى تولىمۇ ىو بولىۋاتىاتتى  .شىۇ
تاپتا ىورىيان ئۇنى ئكچكن ناھايىتى قىىىىارلىق بىك تەتىىىات ئوبى تى بولۇپ بزكىۋاتىاتتى .
ئىىۇ ئۇزۇنىىىى بۇيىىان تەبئى ى پەن ئۇسىىۇلىغا مەپتىىۇن بولىىۇپ يكرىىيىىۇ  ،تەبئى ى پەنىىىى ى
ھزلىىىىە تۇتىامى يىو ئىاىىى تەتىىىىات تزمىلىكى ىى ھزچىانىىا ئەھمىيتىى يىوقلىىى ى
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ھز قىلىپ يەت ەچى ە  ،ىەسىلەپتە ئىگزى ى  ،ئانىىى ئىگزگىلەرنى كگزىتىشى ى باشىلىىى .
ئۇنى نەزىكىىە  ،ھاياتتى ئگزگە نەرسە تەتىىق قىلشىا ئەرزىمەيتىى  .ھايىاتتى باشىىا ھەر
قانىا نەرسى ى ئۇنى ئكچكن قىلچە قىممىتىى يىو ئىىىى  .راسىى  ،ئىازا – ئوقىۇبەت
بىلەن شاى – ىوراملىى ى ئاجايىپ – غارايىپ پزچلىكىىا تاۋلى ىۋاتىان ھايات ى كىگزەت ەن
چزغىمىىىا  ،يكزىمىىگە ئەي ە نىىاپ تاقىۋېلىشىمىىنى ئورنى يو  ،گكل كرت ئىسلىكى ى
چوڭ مىڭىمىىنى ئزلىپ كزتىشىىى ساقلى ىشىا ياكى ۋەھىمىلىىك ئىو – ىىيىا  ،ھەررەڭ
– سەررەڭ چكشلەرنى تەپەك ۇرىمىىنى مالىمان قىلىش ى چەكلەش ە ئىالجىسىىى قىالىمىى .
بەزى زەھەرلىك ىورىىالر شىۇنچىلىك ھەقىىىى ئى ەن ىى  ،ئۇنىى زەھەرلىىك ئى ەنلى ى ىى
بىلمىسە ئىىۇ  ،ئىازابى بىىى بىلەنىال كەتى ەن بىوالتتى  .يەنە شىۇنىا غەلىىتە كزسىەللەر
باركى  ،ئۇ كزسەللەرنى ىاراكتىكى ى چكشى ى ئكچىكن ئىگزىمىى شىۇ كزسىەل ى ئىازابى ى
تزتىپ باقمىسا بولمايتتى  .ئەنە شۇنىىال ئزكىش ەنلىكىمىى مگلچەرلى كسىى بوالتتى ! ىۇنيىا
مىسىلسىىىى ىەرىجىىىىە ئىىگزگەرىى  .ئوتلىىۇ ھزسىىىياتالر بىىىلەن ھزسىىىيات تكسىىى سىىىڭ ەن
ئەقلى ى تۇرمۇش ى ى  ،ئۇالرنى ى قەيەرىە بىكلىشىىىپ  ،قەيەرىە ئايكىلىىىىغانلىىى ى  ،قەيەرىە
مۇرەسسىىىە قىلىىىىپ  ،قەيەرىە چىىىشىىىالمايىىغانلىىى ى يككسىىىە ئەسىىىتايىىىللىق بىىىىلەن
كگزىتى نەقەىەر كگلكللك ئى – ھە! ئۇنى ئكچكن تىاال بەىەللەرنىى تگلىسىە نىزمە
بوپتىىۇ يزڭىىى – يزڭىىى تۇيغۇالرنىى پەيىى ىىى سىىكرۈ ئكچىىكن قانچىلىىىك بەىە تگلىسىىىمۇ
ئەرزىيىىغۇ .
شۇ تاپتا ئۇ بەزى گەپلىكى ى  ،مۇللۇ مۇزى ى ى ئەسلىتىىىغان گەپلىكى ى ىورىيان
گكېي ىىىى قەلىىىبى ە بىىىىك بىغۇبىىىار قىىنىىىى ئىىىوتى ى سىىىالغانلىىى ى  ،ئۇنىىىى ئالىىىىىىا تىىىىى
پككتىىكرگەنلى ى ى تونىىۇپ يەتتىىى  .بىىۇ ئويىىىىى ئۇنىىى قولىىۇر كگزلىكىىىىى كگرەللىىىك
ئاالمەتلىكى چاق ىىى  .شۇ تاپتا ىورىيان گكېي ى ئۇنى بىك ئىجىاىىيتى ىېيىشى ە بىوالتتى .
ىورىيانىا پىشىان ئەركەكلەرگە ىاس ىاراكتىك يارىتى ئۇنى ئكچكن تولىمۇ مۇھى ئىىىى
 .كاللىسىىى ئىىاىىى كىشىىىلەر ھايات ى ى ئىىگز مەىپىيتى ىىى ئىىگزى ئزچىىىپ بزكىش ى ى ككتىىكپ
تۇرۇشىىۇ  .پەقەت ئاز سانىى ى كىشىلەر ئكچكن  ،ھايات ى مەىپىيتى ئگز چكمپەرىىسىى ى
ئزچىپ تاشالشتى بۇرۇنال ئاش ارە بولغان بولىىۇ  .گاھىىا  ،بۇ تگھپە سەنئەت ە  ،مۇھىمى
ئوتلۇ ھزسىيات ۋە ئەقى – ئىىرا ئىپاىە قىلى غىان ئەىەبىياتىىا تەۋە بولىىىۇ  .سىەنئەت
گاھىىىا ئاالھىىىىە كىشىىىلەرنى ئالىىىىا ئىىگز قىىۇىىكتى ى يوقىتىىىۇ – ىە  ،بىىۇ كىشىىىلەر ئىگز
بەىئى ى قىىۇىىكتى ى ئىشىىىا سىىالىىۇ  ،ئۇنى ى ئگزىمىىۇ ئەمەلىيەتىىتە بىىىك ھەقىىى ى سىىەنئەت
بويۇمىىى باشىا نەرسە ئەمەس  .ھايات بەجايى ى بىك پىارچە شىزئىك  ،بىىك ھەيى ە يىاكى
بىىىك پىىارچە رەسىىىم ە ئوىشىىايىۇ  ،ئۇنىڭمىىۇ ئىىگزى ە تۇشىىلۇ ۋايىغىىا يەتىى ەن مەشىىھۇر
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ئەسەرلىكى بولىىۇ .
شۇنىا  ،ىورىيان شۇ تاپتا ىزلى پىشىىپ قالغىان  ،ياشىلىى ى تىۇنجى مەۋسىكمىىىال
كگپ نەرسىلەرنى ئگگى ىۋالغان ئىىى  .ۋۇجۇىىىا ياشلىق ئىستەكلىكى كىكۋەجەپ  ،ئوتلىۇ
ھزسىياتالر ىولىۇنلىماقتا ئىىى  .بۇنى ئۇ ئگزىمۇ ھز قىلغانىە تۇراتتى  .ئۇنى كىگزىتى
كىشى ە تولىمۇ ھوزۇر بەىى ئزتەتتى ؛ قامالشىان چىكايى  ،پا – بىغۇبار قەلبى ە كىشى
مەىھىىىيە ئوقۇمىىا تۇرالمىىايتتى  .بىىۇ ئىشىىالر نەگە بزكىىىپ نەىە توىتايىىىۇ  ،ىورىيان ىىى
تەقىىكى ە يەنە نزمە قىسمەتلەر پكتكلىىۇ  ،بۇ لورى ھز ىكى ئكچىكن مىۇھى ئەمەس ئىىىى .
ئۇ گويا تارىخى ىىكامما ياكى تىياتىكىا رو ئزلىۋاتىان ئاجايىپ قالتى بىك پىكسۇناژ ئىىى
 .ئۇالرنى ىوشلۇقلىكى كىشىلەرىى بەكال يىكاقالپ كەتى ەن  ،ىەرت – ئەلەملىىكى بولسىا
كىشىلەرنى ئزستىتىك تۇيغۇسىى ى قوزغىماقتىا ئىىىى  ،ئۇالرنىى قەلىى يارىسىى بەئەي ىى
قىىى ئەتىكگكل ى ئگزى ئىىى .
تەن بىلەن رو نەقەىەر سىكلىق–ھە! روھتىا ھىايۋانى ئىسىتەكلەر بولىىىۇ  ،تەنىىىمۇ
شىىۇنىڭغا يارىشىىا چزچەنلىىىك بولىىىىۇ  .ھزسىىىيات چەك ى ە يەتسىىە يزتىىىىۇكى  ،چزچەنلىىىك
كەي ى ە چز ى ىىىۇ  .تەنىىى ى ھاياجان ىى قاچىان ئاىىكلىشىىپ  ،روھتى ىى ھاياجان ىى
قەيەرىە باشلى ىىىغانلىىىغا كى بىك نزمە ىېيەلەيىۇ ىەيسىىى پىسىخولوگالرنى چىىارغىان
ھگكىىىىكملىكى نەقەىەر تزيىىىىىى  ،ئوىشىىىىىمىغان ئزىىمىىىىىى ىلەرنى تەشەببۇسىىىىلىكىىى ى
سىىەرىىللىكى ى ئىلغىىاپ چىىمىىا نىىزمە ىى ى ەن قىىىيى – ھە! ئەجىبىىا رو گۇنىىا قەسىىىكىە
ئولتۇرغان تەن ى سايىسىمىىۇ ياكى گيورىانو بكۇنو[ ]90ئزيىتىانىە  ،تەن رو ئىچىىە
مەۋجىۇت بولىىۇپ تۇرامىىغانىىىۇ رو بىىىلەن ماىىى ىى ئايكىلىشىىى بىىىك تزپىشىىما بولسىىا ،
بىكلىشىشىمۇ بىك تزپىشما .
ھز ىكى شۇ تاپتا  ،پىسخولوگىي ى كەل كسىىە ۋايىغا يەت ەن بىك پەنى ە ئايالنىىۇرۇپ
 ،ھاياتتى ى كىچى ى ە بىك ھەرى ىتىمىىگىمۇ سىە قارىمايىىىغان قىالالرمىىمىۇ  ،ىې ەنىلەر
ئكسىىىتىىە ئويالنماقتىىىا ئىىىىىى  .ئەمەلىيەتىىىتە  ،بىىىىى كىىىگپى چە ھىىىالالرىا ئىىىگزىمىىنى ىاتىىىا
چكشىىىى ىۋالىمىى  ،ھەم باشىىىىىالرنىمۇ چكشىىىەنمەيمىى  .تەجىكىبى ىىىى ئزتى ىلىىىىق قىممىتىىىى
بولمايىۇ  ،ئۇ ناھايىتى كەتسە كىشىلەر ئۇقۇشما ىاتا قويۇپ قويغان بىك ئىسى ىىاالس .
ئزتى ىشۇناسىالر ئىىاىەتتە ئىىۇنى بىىىك ىىى ئىبىىكەت  ،ئاگاھالنىىىۇرۇ ىەپ قىىاراپ  ،ئۇنىى
ىاراكتىك يارىتى ئكچكن بەل ىلىك ئزتى ىلىق ئكنىكم پەيىىا قىلىىىىغانلىىى ى جاكاراليىىۇ ،
تەجىكبى ى ى بىىىىگە نىىزمى ە ئىتىىائەت قىلىىىپ  ،نزمىىىىى ھەزەر ئەيلىشىىىمىى كزكەكلى ى ىىى
ئگگىتىىىغانلىىىغا مەىھىيە ئوقۇيىۇ  .ھىالبۇكى  ،تەجىكبى ىى ھزچىانىىا رولىى يىو  .ئىۇ
ۋىجىان  ،غورۇرغا ئوىشا ئۇنىا قىۇىىكەت ە ئىى ە ئەمەس  .ئىۇ بىىىگە كەل كسىىمىىنى
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ئگتمكشىىىىىىمىىىى پەرقلەنمەيىىىىىىىغانلىىى ى  ،ئىل ىىىىىىكى يىكگى ىىىىىىپ تىىىىىۇرۇپ قىلغىىىىىان
ئىپالسىلىىلىكىمىىنى كەل كسىىىىە ىوشىاللىق بىىىلەن قايتىا – قايتىىا تەككاراليىىىىغانلىىىمىىنى
كگرسىتىپ بزكىىۇ .
ئىىۇ شىىۇنى چكشىىى ىپ يەتتى ىىى  ،تەجىىىكىبە ھزسىىىيات ى ئىلمى ى تەھلى ى قىلىشىىتى ى
بىكىى بىك ئۇسۇ ئىىى  .ئز ىى ىى  ،ىورىيىان گكېىى ئۇنىى ئكچىكن بىىك تەتىىىىات تزمىسىى
ئىىى  ،ئۇ ىورىيانىى ىزلى ئوبىان نەپ ە ئزكىشىىىغانىە قىالتتىى  .ىورىيان ىى سىزلبى
ۋېيى ى ى ئوتىىىىا كگيىىكپ يكرۈشىىى تولىمىىۇ قىىىىىىارلىق بىىىك پىسىىخى ىلىق ھاىىسىىە ئىىىىى .
شكبھىسىىكى  ،بۇ  ،قىىىىى بىلەن – يزڭى – يزڭى سەرگكزەشتىلەرگە بولغان قىىىىىى ۋە
ئارزۇ – ئىستە بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىىى  .بۇ ىى ئىستە ئۇنچە ئاىىى ئەمەس ،
بەل ىىى تولىمىىۇ مىىۇرەك ەپ ئىىىىى  .ىىيىىاللىكى تەپەك ىىۇر ئالىمىىىىە قانىىات قزىىۋاتىىىان
ىورىيان ى بىغۇبار سەزگك ئىىتىىارى ھز – تۇيغۇلىكىىى يىىكاقالپ كەتى ەن بولغاچىىا ،
بۇ ئى تزخىمۇ ىەتەرلىك ھالغىا كزلىىپ قالغانىىىى  .ىە ئاشىۇنىا ئىارزۇ – ئىسىتەكلەر
بىىنىىى ئىىگز چال ىلىغىىا كىكگكزىۋالغىىان  ،ئۇنى ى قانىىىا پەيىىىا بولغىىانلىىى بىىىلەن كىىارىمىى
بولمىغاچىا  ،ئگزىمىىنىمۇ  ،ئگزگى ىمۇ ئالىاپ يكرىۋاتاتتۇ  .ئەمما بىى تونۇپ يەتى ەن ئاشىۇ
چى تۇيغۇالر تولىمۇ ئاجىى ئىىى  .كگپى چە ھالالرىا  ،بىى باشىىالرنى تەجىكبە قىلىۋاتىمەن
ىەپ ئويلىغىىان چزغىمىىىىىا  ،باشىىىىالرنى ئەمەس  ،ئىىگزىمىىنى تەجىىىكىبە قىلىىىۋاتىى ىمىىنى
سەزمە قالىمىى .
لىىورى ھز ىىكى جايىىىىا ئولتىىۇرۇپ  ،چۇلىىىۇر ىىيىىا قاي ىمىغىىا پاتىانىىىىى  .توسىىاتتى
ئىشىىىىك قولغىىىۇرىىى جىىىىكىڭالپ  ،ىىىمەت ىىىار كىكىىىىپ كەلىىىىى ۋە ئۇنىىىى كىيىملىكى ىىىى
ئالماشتۇرۇپ زىياپەت ە بزكىشى كزكەكلى ى ى ئەس ەرىتتى  .ئىۇ لى ىىىە ئورنىىىى تىۇرۇپ
نەزىكى ىىى كوچىىا تەرەپ ى ە ئاغىىىۇرىى  ،ئۇىۇلىىىى ى رەت – رەت ئگيلەرنى ى ىەرىىىسىىى ى
ئكستكن ى ئەي ەكلىكى ككچلك قۇيا تەپتىىە قىىغۇ رەڭ ئالغان  ،ئاسمانمۇ سولىشىشىا
باشىىلىغان ئەتىكگىىك رەل ىى ە كىىىكگەن ئىىىىى  .ئىىۇ ياشىىلىق ھەۋەسىىلىكى ئىل ىىىىە ئىىگزى ى
تامامەن ئۇنتۇغان ىورىيان ىى توسىۇن ئىاتتە چاپچىىپ تۇرغىان بىۇ قاي ىا ھزسىىياتى ى
نەگە بزكىپ  ،نەىە توىتايىىغانلىىى ئكستىىە ىىيا قىلماقتا ئىىى .
ئۇ كزچە سائەت ئون ئى ى يزكى بولغان مەھە بىلەن ئگيى ە قايتىپ كەلىىى – ىە
 ،مزھمانخانىىى ى ئكستەل ە قويىۇپ قويۇلغىان تزلى ىكاممىغىا كىگزى چكشىتى  .تزلى ىكاممىا
ىورىيىىىان گكېىيىىىىى كەلىىى ەن  ،تزلى كاممىىىىىا ئۇنىىىى سىىىزلبى ۋېىىىيى بىىىىلەن چىىىا
ئىچكرۈل ەنلى ى يزىىلغانىىى .
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بەشىنچى باب
 ئاپا  ،ئاپا  ،مەن بكگىكن بە ىوشىا ! – شىۇنىا ىەپ پىچىكلىغىا يىكزى ى يزشىىىزلىىى بىىىك يەرگە بزكىىىپ قالغىىان  ،ئوزايىىىىى جكىەل كلىىك  ،ھىىارغى لىق چىىىىىپ تۇرغىىان
ئاپىسى ى تىىىغا قويىى  .ئاپىسى ئگيىى ى بىكىى بىىك بىسىات سىانىلىىىغان يگلەنچككلىك
ئورۇنىۇقتا ىەرىىىىى چكشىۋاتىان قۇيا نۇرىغا كەي ى ى قىلىىپ ئولتىۇراتتى  – ،مەن بە
ىوشا  – ،تەككارلىىى قىى  – ،سەنمۇ مەن ئكچكن ىوشا بولغى .
ۋېيى ىانى جكىەل ك گەۋىىسى ى ئز ىپ  ،ئەرزان باھالىق ىز ە قويىۋېكىپ ئاقىكىپ
كەت ەن قوللىكى ى قىىى ى بزشىغا قويىى  -،ىو بولمامىىىغان قىىىى  – ،ىېىىى ۋېىيى
ىانى مۇاليىمىلق بىلەن  – ،قىىى سىزلبى  ،سىز ى ئويىۇن قىويغى ىڭ ى كگرسىەمال ىىو
بىىولىمەن  .ئۇيىىۇن قۇيۇشىىتى باشىىىا ئىشىىالرنى كالاللىىىى چىىىكىىىۋەت  ،ئىسىىا ئەپەنىىىى
بزشىمىىنى سىيالۋاتىىۇ  ،بىىنى ئۇنىڭغىا كىگپ پۇلغىا قەرىىىىار ئى ەنلى ىمىىنىى ئزسىڭىى
چىىىكىپ قويمىغى .
قىى بزشى ى كگتكرۈپ ئاغىى ى ئكمچەيتتى  – ،پۇ ىېىىڭىىما ئاپا – ۋارقىكىىى ئىۇ ،
– پۇل ى قولىىى نزمە كىلەتتى مۇھەببەت پۇلىى ئكستكن تۇرىىۇ !
 ئسسا ئەپەنىى يك – تىاقلىكى ئكچىكن  82پونىى تگلىۋېتىىپ بىىنىى قەرز قىلىىپقويىىىى  .بىىۇنى ئۇنتىىۇپ قالسىىاڭ بولمايىىىۇ  ،قىىىىى  82 .پونىىىى ىېى ەن ئىىاز پىىۇ ئەمەس ،
ئۇنى ئكستى ە ئىسسان ئەپەنىى ھالىمىىىى ياىشى ىەۋەر ئزلىۋاتىىۇ .
 ئۇ سكپىتى ى ساقلىمايىىغان ئاىەم ەن  ،ئاپىا  .مەن ئۇنىى مالىا گەپ قىلغانىىى ىتۇرۇقىىى تولىمۇ بىىار بولىۇم  – ،قىى شۇنىا ىې ى ىچە ئورنىىى تۇرۇپ ىەرىىىە ئالىىىغا
بارىى .
– ئۇ بولمىغان بولسا بىى قەيەرلەرىە قزىىلىى – سوقۇلىى بۇلۇپ يكرەر بولغىيتتىۇ ،
– ىېىى ۋېيى ىانى قىىى ى ساىىىلىىىىى ئاغكى ىپ .
سزلىبى قاقاھالپ ككلكپ كەتتى :
ئەمىى ئۇنىڭغا ھاجىتىمىى چكشمەيىۇ  ،ئاپا  .بۇنىڭىى كزىيى  ،جەلىپ ىار شىاھىاىە
ھىىالىمىىىى ىەۋەر ئالىىىىۇ  – ،ئىىۇ تۇيۇقسىىىى گزپى ىىى توىتىتىۋالىىىى  ،قىىانلىكى ئۇرغىىۇپ ،
ئى ى مەلىىى ئەتىكگىك رەل ىى ە كىىكىى  ،تى ىىلىىكى ئىتىتى لەپ غۇنچىىىە لەۋلىكى ىى
بوشىى ە مىىىكلىتىپ قويىى  .ئوتلىۇ بىىك ھزسىىيات پكتىكن ۋۇجۇىىغىا يىامكاپ  ،چىكايلىىق
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يوپ ىسى گويا سەل ى شاما سوقىانىە يى ى ى ە تەۋرەنىىى  – ،مەن ئىۇنى سىگيىمەن ،
– ىېىى ئۇ سەبىيلەرچە .
 ئەىمە باالم ! – ىېىى ۋېيى ىانى جىلە بولىۇپ  .ئىۇ يالغىان ئىكزۈ تاقىۋالغىانچوكىىىىە ئىى چى ە بارمىىاقلىكى ى ھەىەپ ئىشىىىىاليتتى  ،ئوزايىىىىى قىىى ىى گەپلىكىىىىى
ئەجەپلى ىۋاتىانلىىى چىىىپ تۇراتتى .
قىىىى تۇمۇچۇق ىى سايكاشىىلىكى ى ئەسىىلىتىىىغان يزىىملىىىق ئىىاۋازلىكى بىىىلەن ككلىىكپ
تاشىىلىىى  .گويىىا سىىىكلىكى ئاشىى ارىلى ىپ كەتمىسىىۇن ىې ەنىىىە  ،مىىۇھەببەت نىىۇرلىكى
چاق ىاپ تۇرغىىان چىكايلىىىق بوتىىا كىىگزلىكى ى چىڭڭىىىە يومۇۋالىىىى  .ئىىۇ كىىگزلىكى ى ئاچىىىان
چزغىىا گويا چك كگرىۋاتىانىە بىك ىى ھزسىياتتا بولىى .
ئەبجىىى چىىىىپ كەتى ەن ئەسى ى ئورۇنىىۇقتا ئولتۇرغىان ئانىسىى قىىىغىا كگلكل ىى
كەي ى ە كىكمەسلى ى  ،ئزھتىياتچانلىق بىىلەن ئىى كىگرۈ كزكەكلى ى ىى قورقىۇنچلىۇ
مىسالالرنى كەلتكرۈپ جز ىلىمەكتە ئىىى  .بۇ نەسىھەتلەر سزلبىي ى قۇلىىىغىا كىكمىىىى ،
شۇ تاپتا ئۇنى ىىياللىكى قاي ا – سىگي ك مىۇھەببەت ئالىمىىىە ئەركىى قانىات قاقماقتىا
ئىىى  .ىىيالىىا جەلىپ ار شاھىاىىسى بىلەن بىللە بوالتتى  ،ئۇنى سىيماسى ى  ،مەشىۇقى
بىلەن كگرۈش ەن چاغىى ى شىكى مى ۇتالرنى كىگز ئالىىىغا كەلتىكرىى  .ىەرۋەقە  ،ئۇنىى
ىىيا ئالىمىىە مەشۇقى زاھىك بولۇپ  ،قىىنى غۇنچە لەۋلىكى ە باستى  ،ئىسسىىق تىى ىىالر
قىىنى يكزلىكى ە ئۇرۇلىى  .قىىى ئوتلىۇ سگيكشىلەرىى مەسىى بولىۇپ  ،نىازۇ لەۋلىىكى
كگيكش ەنىە بولىى .
سەمىمى نەسىھەتلىكى كارغا كەلمى ەن ئانىا تاكتى ىسىى ى ئگزگەرتىىپ  ،يى ەىت ىى
ئەھۋالى ى كوچىالپ سوراپ باقماقچى بولىىى  .ئىۇ ھەقەقەتەن پۇلىىار يى ەىى بولىىىىغان
بولسا  ،قىىى ىى تىو ئىشىى ى ئويلىشىىپ بزىىشىىا بىوالتتى  .ئاپىسىى ى ئىگزپ – ئىاىەت ى
شىپى كەلتكرۈپ ئزيىتىان گەپلىكى ئۇنىڭغا ھزچ تەسىك قىلىىىغانىىە ئەمەس ئىىىى  .قىىى
ئاغىى بزسىىما سگزلەۋاتىان ئاپىسىغا قاراپ ئىختىيارسىى ككلكپ تاشلىىى .
ئاپىسى ى كوتۇلىاشلىكىغا چىىىمىغان قىى ئاىىكى ئزغىى ئاچمىسا بولمايىىىغانلىىى ى
ھز قىلىى .
 ئاپا  ،بولىى قىلسالچۇ  – ،ۋارقىكىىىى قىىى  – ،ئىۇ مز ىى ياىشىى كگرىىىۇ  ،مەنمىۇئۇنى ياىشى كگرىمەن  .ئۇ ھەتتا مۇھەببىتىمىى ئكچكن جز ى ى قۇربان قىلىشىىمۇ رازى  .ئىۇ
نەرىم ىىى ياىشىىى كىىگرۈپ قىلىىىى ى تىىاڭ مەنغىىۇ ئۇنىڭغىىا مىىاس كەلمەيىىمەن  .. .نىىزمە
ئىشىىلى ى ى ئگزەممىىۇ ئزيتىىىپ بزىىكەلمەيمەن … ئۇنىڭغىىا مىىاس كەلمەيىىىىغى ى ئگزۈم ەىمىىۇ
ئايان بولمىسا  ،لز ى ئگزۈم ى ھەرگىى كەمسۇنىۇرۇپ باقىمىىى  .مەن شۇ تاپتىا ئاجايىىپ
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مەغىىكۇر  .ئاپىىا  ،مەن جەلىپ ىىار شىىەھىاىى ى ياىشىىى كىىگرۈپ قالغانىىىە  ،سىىەنمۇ ىاىام ىىى
شۇنىا ياىشى كگرگەنمىىى
سكپىتى ناچار ئۇپا – ئەللى لەرنى سكرىۋېكىپ تاتىكالغۇ چىكا بولۇپ قالغان ۋېىيى
ىانى قۇرۇپ گەز بىاغالپ كەتى ەن لەۋلىكى ىى ئەلەم بىىلەن مىىىىكلىتىپ قويىىى  .سىزلبى
ئزتىلىىىپ كەلى ەن پزتىىى ئاپىسىىى ى بوي ىغىىا گزىىكە سىىالىى – ىە  ،ئانىسىىى ى چوكۇلىىىىتىپ
سگيكپ كەتتى .
 مز ىىى كەچىىكرگەى  ،ئاپىىا  .ىاىام ىىى تىلغىىا ئالسىىامال كگللىىكڭ بۇزۇلىىىىىغانلىىى ىبىلەتىتى  .لى ىى  ،سىى ى بۇنىىا ئازابلى ىشىى ىاىام ىى بە ياىشىى كگرگەنلى ىڭىىىى
بولغىىان  .بولىىىى  ،كگللىىكل ى بىىۇزمىغى  .بكگىىكن مەن ىىىۇىىى سىىز ى  02يى ى بىىۇرۇنىى
ۋاقتىڭغا ئوىشاشال بەىىتىلىك  .ئىالھى  ،مەل ىك مۇشىۇنىا بەىىتلىىك بولۇشى ى نىسىىپ
قىالر !
– قىىىىى  ،سىىەن تزخىىى كىچىىىك  .مۇھەببەتلىشىش ى ە بالىىىۇرلۇ قىلىسىىەن  .ئۇنى ى
ئكستى ە  ،ئۇ يى ى سز ى قانچىلىك چكشى ىىۇ ئۇنى ئىسمى ىمۇ ىەپ بزكەلمەيۋاتىسەن
ئەنە  .ئى سە چاتىاقتە تۇرىىىۇ  .راسى ىەۋاتىىمەن  ،قىىىى  .جىامۇس ئاۋىسىتىكالىي ە
مالمىىاقچى بولىۋاتىىىىۇ  ،بزشىىىمىى ى سىىەۋىاالر ئىىاز ئەمەس  ،بىىۇنى چكشىىەن ى  .بايىىامىى
گەپ ە كزلەيلى  ،ئەگەر ئۇنى پۇلى بولسا …
 ئاپا  ،بولىى قىلە  ،ىوشلۇقۇم ى بۇزمىغى ە !ۋېيى ىىانى يالىتتىىىە بىىك قارىۋېتىىپ  ،قىىى ىى باغكىغىا باسىتى  ،سىاىتىلىق بىىلەن
توغان بۇنىىا سىەھ ە ھەرەكەتلىىكى ئارتىسىىتالر ئكچىكن ئى ى چىى ئىارتۇقچىلىق بولىۇپ
قاالتتى  .شۇ ئەس اىا ئىشىىك ئزچىلىىپ  ،چىاچلىكى پاىپايغىان بىىك يى ىى ئىگي ە كىكىىپ
كەلىىىى  .قامەتلىىىك  ،پىىۇت – قىىوللىكى تاشىىتە چى ى  ،يىىكرۈ – تۇرۇشىىى كاالمپىىايكا
كەل ەن بۇ باال ئاچىسىغا ئوىشا ئۇنىا تەربىيە كگرمى ەن ئىىىى  .بىىك قارىغىان كىشىى
ئۇالرنى بىك قورسا قزكى ىا ئى ەنلى ى ى پەر ئزتەلمەيتتى  .ۋېيى ىانى ئوغلىغىا بىىك
تى ىلىپ قارىۋېتىپ مەم ۇنىيەت بىلەن ككلكپ قويىىى  .ئۇنىى قەلبىىىە ئىوغلى ئزلىۋاتىىان
رولى ىىىى باھااليىىىىىغان تاماشىىىىبى ئىىىىىى  .ئىىىۇ بىىىۇ ھالەت ىىىى نەقەىىىىىك قىىىىىىىارلىق
بولىىىغانلىىى ى ھز قىلماقتا ئىىى .
 نىىزمە ! باشىىىىالر سىىز ى سىىگيكپ قويۇش ى ى ياقتۇرمىىايتىڭغۇ  ،جىىى  – ،رارقىكىىىىىسىىزلبى  – ،قىىارىغى ە تۇرۇقۇلغىىا  ،بەئەي ىىى قورقۇنچلىىۇ ئزىىيىىىىال ئوىشايسىىەن  – ،ئىىۇ
يكگكرۈپ بارغى ىچە ئى ىسى ى قۇچاقلىىى .
جامۇس تولىمىۇ مىۇاليى قىيىاپەتتە ئاچىسىىغا قىاراپ تىۇراتتى  – ،سىەن بىىلەن بىلىلە
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چىىىىىپ ئايلى ىىىپ كەل ىىكم كىلىۋاتىىىىۇ  ،ئاچىىا  .رەزىللىىىك قىىا]لىغىىان بىىۇ لونىىىون ى مەل ىىك
كگرەرگە كگزۈم يو .
 باالم  ،ئاىەم ى قورقىتىىىغان ئۇنىا گەپلەرنىى ئىاز قىى  – ،ىېىىى ۋېىيى ىىانىئاغكى ى تەلەپپۇزىىا  .ئۇ شۇنىا ىې ە ناھايىتى قوپا تى ىل ەن بىىك سىەھ ە كىيمى ىى
قولىغا ئزلىپ ياماشىا تۇتۇنىى  .ئوغلى ى ئگزلىكى بىلەن ئويۇن قويۇشىىا ئۇنىماسىلىىىىى
ئۇ سە ئكمىىسىىلى پ قالغان ئىىى  ،بۇ مەيىان ئويۇن تزخىمۇ قىىىغان بوالر ئىىى .
– نزمىشىا ئۇنىا ىېمى كىەكمەن  ،ئاپا  .بۇ مز ى كگللكمىى ى گەپلەر .
– ىەرتلەر ئىاز كەل ەنىىە  ،ئەمىىى سىەنمۇ مز ىى كگللىكم ى يزىكى قىلمىاقچىمۇ ،
ئوغلىىىۇم ئاۋىسىىىتىكالىيىى قايتىىىىپ كزلىىىىىىغى ىڭغا ئىشىىىى ىمەن  ،ئىىىۇ چاغىىىىا سىىىەنمۇ
بىىايۋەتچىلەرىى بولىىۇپ قالىسىىەن  .مزىى ىڭچە  ،مۇسىىتەلى ە رايۇنلىكىىىىا يىىۇقىكى تەبىىىىە
بولمايىۇ  ،يۇقىكى تەبىىى ە تەۋە نەرسىلەرمۇ بولمايىۇ  .شۇلا قولۇڭ پۇ كىگرۈپ بزيىغىان
ھامان لونىۇنغا قايتىپ كە  ،ئى ىلى ى لونىۇنىا تى لە .
– يىىىۇقىكى تەبەقە ىېىىىىىڭىىما! – ىېىىىىى جىىىى قىىىىسىىىى غان ھالىىىىا – ،يىىىۇقىكى
تەبىىىىىىى ىلەرنى ھزچىانىىىا ئىشىىىىى ىەۋەرىار بولغىىۇم يىىو  .ئولتۇرسىىام – قوپسىىام
كگپكە پۇ تزپىپ  ،ئى ىڭالرنى ئويۇن قويۇپ ىەق ىى ىىو قىلىشىتى ئىازاى قىلىشى ىال
ئوياليمەن  .قىلىۋاتىان بۇ ئىشىڭالرىى مەن تولىمۇ بىىار .
– جى ! – سزلبى ۋىلىىىالپ ككلىكپ كەتتىى  – ،ئاغىىڭىىى ياىشىى گەپ چىىمايىىۇ
سز ى ! مەن بىلەن بىللە بەكمۇ ئايالنغۇڭ بىارمىتىتى ياىشىى گەپ بولىىى  .مەن تزخىى
سز ى سالا ئەس ى غالىا سوۋغا قىلغان ھزلىىى تام ىاررى ياكى ھە ىېسىىال سىز ى غىالىا
بىلەن تاماكا چەك ەن ھالىتىڭ ى قىلىىىىغان نزىىاللتون بىىلەن ىوشالشىىىلى بارامىىى ى
ىەپ ئەنسىكەپ يكرۈپتىمەن  .ئاىىكقى يزىكى كىكن ۋاقتىڭ ىى مالىا ئاجكاتتىى  ،سىەن بە
ياىشى جۇمۇ  .نەگە باسا بوالر باغچىغا بارايلى بولمىسا .
– مۇشۇ البىۇر كىيىملىكى بىلەن بارامىىى  – ،ىېىىى جىامۇس قاشىلىكى ى ھزمىكىىپ
قويۇپ  – ،باغچا ىې ەن ە ئزسى كىيى ىپ بارىىۇ .
– قۇرۇ گەپ ى ئاز قى  ،جى  – ،ىېىى ئۇ ئى ىسىى ى كگي ى ى ىى يزڭى ىى تۇتىۇپ
تۇرۇپ بو ئاۋازىا .
ئۇ بىكىەم ئارىسالىى بولۇپ تۇرۇپ كزتىپ ىېىى :
 ئەمسە بوپتۇ كىيىمىڭ ى تزى كت ەپ چىق .ئۇ ىوشاللىىىىى سەككەپ – تاقلىغى ىچە ئگيىى چىىتى – ىە  ،ناىشىا ئزيىتىىى ىچە
ئكسىتكن ى قەۋەتى ە چىىىىپ كەتتىى  .ھايىا ئىگتمە  ،ئكسىتكن ى قەۋەتىتى ئۇنىى ئايىاغ
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تىۋىشى ئالالنىى .
جامۇس ئگي ىى ئىچىىىە ئۇيانىىى – بۇيانغىا نەچىچە رەت مزڭىۋىتىىپ  ،ئورۇنىىۇقتا
جىممىىە ئولتۇرغان ئاپىسىغا بۇرۇلۇپ سورىىى  – ،ئاپا  ،يك – تاقلىكى تەييار بولىىمۇ
 تەييار بولىى  ،جامۇس  – ،جاۋا بەرىى ئاپىىى كگزى ى يىڭ ە ئىشىىىى ئىكزمە .يزىى ىىىى بۇيىىان بىىۇ تىىوڭ مىىىجەز ئىىوغلى بىىىلەن يىىالغۇز قالسىىىال ئىىگزى ى ئەركى ى ھىىز
قىاللمايىىغان بولىۇپ قالغانىىىى  .كىگزى ئوغلى ىى كىگزى بىىلەن ئۇچىكشىىپ قالسىال شىۇ
ھامان ۋۇجۇىى ى ئەنسىىلىك قاپاليتتى  ،چكن ى چكن ى ئۇ تۇتۇرۇقسىىى ھىىيلە – مى ىكسىى
تىىوال ئايىىا ئىىىىى  .ئىل ىىىكى ئىىوغلى ى بىىىكەر ئىشى ى سىىزىىپ قالىىىىمى ى ىەپ ئەنسىىىكەپ
يكرىى  .ئەمىىلى تە بولسا ئوغلىىى ھزچ زۇۋان چىىىىىغانىە ئەمەس ئىىى  .ئىۇ بۇنىىا
گەپ قىلمىىا جى ى تۇرۇۋېكشىىتى زېكى تىىى بولغىىا  ،يەنە كوتۇلىاشىىىا باشىىلىىى .قارشىىى
تەرەپ ى جىمىپ قالغى ى ى سەزگەن ھامان ھۇجۇمغا ئگتىك ئايالالرنىى بىىك ىىاراكتىكى
ئىىى  – ،سز ى ىېڭىى تۇرمۇشىغا كگنكپ قالسىى ەن ىەيىمەن  .جىامۇس  – ،ىېىىى ئىۇ – ،
ئزسىىىڭىى چىىارمىىا  ،بىىۇنى ئىىگزۈڭ قىىارار قىلىىىى جۇمىىۇ  .ئەسىىلىىىغۇ بىىىكەر ئاىۋۇكىىاتلىق
ئورنىغا كىكسەڭ بپالتتى  .ئاىۋۇكاتالرنى ھەممە ئاىەم ھگرمەتلەيىۇ  ،ئۇالر يزىىالرغا بارسىا
 ،بايۋەتچىلەر ئگيلىكى ە چاقىكىپ ئزسى تائامالر بىلەن مزھمان قىلىىۇ .
– مەن ئاىۋۇكاتلىق ئورنىغا ئگ  ،يكگكر – يىتى ئىشلىكى ى قىلىشىا تزخىمىۇ ئىگ – ،
ىېىى جامۇس  – ،توغكا ىېىى  ،مەن ئگز ھاياتى ئكچكن قارار چىىىكىپ بولىۇم  .ئاچامغىا
ياىشى قارىساڭ  ،ئۇنىڭغا زىيان يەت كزمىسەلال  ،سالا باشىا گزپى يو  .ئۇنىڭغىا ياىشىى
قارا جۇمۇ !
– جامۇس ،نزمە ىې ى ى ئۇ  .مەن ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا ياىشى قارايمەن .
– ئاللىسىىىام ،بىىىىك ئزسىىىىلىاىە كىشىىىى ھەر كىىىكنى كەچىىىتە تىياتىكىانىغىىىا كزلىىىىپ ،
سەھ ى ى ئارقىسىىا ئاچىام بىىلەن گەپلىشىىىى ەن  .راسىى مۇشىۇنىا ئىى بىارمۇ بىۇ
زاىى قانىا ئى
– بىىۇ ئىشىىالرنى سىىەن چكشەنمەيسىىەن  ،جىىامۇس  .بىىىىگە ئوىشىىا بىىۇ كەسىىىپ ى
قىلىۋاتىىىانالر بۇنىىىا ئىشىىالرغا كگنىىكپ كەت ى ەن  ،بىىىى ئەنە شىىۇنىڭىى قانىىائەت ھاسىىى
قىلىمىى  .بىك چاغالرىا قويغان ئۇيۇنۇم تاماشىبى الرغا بە يىاراپ كزتىىپ قالسىا  ،ىەسىتە –
ىەستە گىكللەر ئالىىىمغا ىۆۋىل ىىپ كزتىىىىغان  .ئاچىاڭ بىىكى بىىلەن مۇھەببەتلىشىىۋاتا-
مىى ى – تاڭ  ،ھزچ ئۇقمىىى  .لز ى  ،ئۇ يى ى ئونىانال تەربىيە كگرگەنىىە قىلىىىۇ ،
مى ىىى كگرسىىە زاىى قىلغىلىىى قىلىىىق تاپالمىىا كىتىىىىۇ  .قارىسىىام  ،پىىۇلى جىىىىتە قىلىىىىۇ ،
سوۋغا قىلغان گكللىكىمۇ بىك – بىكىىى چىكايلىق .
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– تزخى ئۇنى ئىسمى ىمۇ بىلمەيىى ەنسىلەر ئەمەسمۇ  – ،ىېىىى جىامۇس كەسى ى
تەلەپپۇزىا .
– شۇنىا  – ،ىېىىى ئاپىسىى پەرۋاسىىى قىيىاپەتتە  – ،ئىۇ ھەقىىىى ئىسىمى ى تزخىى
ىېمەپتۇ  .ئاقسگلەكلەر ئائىلىسىىە چوڭ بولغان تازىمۇ رومانتىك يى ەى ئوىشايىۇ ئۇ .
جامۇس لەۋلىكى ى چىشلەپ قويىى .
 ئاچام ى ھالىىى ياىشىى ىەۋەر ئىا  ،ئاپىا  – ،ىېىىى ئىۇ تەرسىالىق بىىلەن – ،ئۇنى مەيلى ە قويىۋەتمە ئوبىان باشىۇر .
– ئوبىان بىاالم  ،ئۇنىىا ىېسىەڭ  ،كگللىكم يزىكى بولىىىى ەن  .ھزلىمىۇ ئىۇنى چىى
تۇتىۋاتىمەن  .ئەمما ئۇ يى ەىت ى پۇلى جىق بولسا  ،سىزلبى ئۇنىى بىىلەن تىو قىلىىىۇ .
مەن ئۇنى ئاقسىگلەكلى ىىى گۇمانالنمىايمەن  .شىۇنىا بولىۇپ قالسىا  ،سىزلبىي ى تىازا
تەلىيى چىىىان بولىىۇ ،ئى ىسى ئالتۇن ئكزۈك ە ياقۇت كگز ياراشىانىە تازا ماسلىشىىىۇ.
ئۇ بە قامالشىان يى ىت ەن  ،ھەممىال كىشى ى كگزى شۇنىڭىا .
جامۇس ئگز – ئگزى ە نزمىىۇر بىك نىمىلەرنى غۇىۇلشىغا  ،قوپا بارماقلىكى بىىلەن
ىېكىىە ئەي ەكلىكى ى چز ىپ تۇراتتى  .ئۇ كەي ى ە ئگرۈلكپ ئەمىىى گەپ قىىال ىېيىشىى ە
ئىشىك ئزچىلىپ سزلبى يكگكرگەن پزتى كىكىپ كەلىى .
 نزمانىا ئۇرۇشۇپ قالغانىە ئولتۇرۇپ كەت ەنىە ئلتۇرۇپ كەتتىڭالر  – ،ىېىىىئۇ  – ،نزمە بولىى سىلەرگە
 ھزچ ىمە بولمىىى  – ،ىېىىى جىامۇس  – ،ئىويالپ باقسىام  ،گاھىىىا كىشىىلەرنىكەس ى بولما ئامالى يىوق ەن  .ىە – ىىو  ،ئاپىا  .كەچلىىك تامىاق ى سىائەت بە
يزكىمىىىا كزلىىىپ يەيىىمەن  .كگكي ى ىمىىىى باشىىىا نەرسىىىلىكىم ى ھەممىسىىى ى قىىاچىالپ
بولىۇم  ،ئاۋارە بولۇپ يكرمىسەلمۇ بولىىۇ .
 ىەيك – ىو  ،باالم  – ،ۋېيى ىانى جىىىىيلەش ەن ھالىا بزشى ى لىڭشىتتى .ئوغلى ى بايا گەپ قىلغانىى ە تەلەپپۇزىىى ۋېيى ىانىم ى كگللى يزكى بولغان ،
ھەر قارىغانىى ى مەنىلىك كگزلىكىىى ساراسىمى ە چكش ەنىىى .
 مز ىىى سىىگيكپ قىىويغى ئاپىىا  – ،سىىزلبى شىىۇنىا ىېىى ە گىالسىىتە لەۋلىكى ىىىئاپىسىىى ى قورۇلىىۇپ كەتىى ە مەلىىلىىىكى ە يىىاقتى  ،بۇنىڭىىىى ئانىسىىى ى چىكايىىىىى ى
ئەنىىشە تۇمانلىكى ئازرا بولسمۇ تەسەللىي ە ئزكىشتى .
 ۋا ئوبىىىان بىىاالم ! – ۋارقىكىىىىى ئانىىا  .ئىىۇ تەسىىەۋۇرىىا ئكسىىتكن ى قەۋەتتى ىىىئورۇنىى ى تاماشىبى الرنى ئىىىىمەكچى بولغانىە  ،نەزەرى ى تورۇسىا ئاغىۇرىى .
 مالايلى  ،ئاچا  – ،ىېىى جىامۇس بىتىاقەت بولىۇپ  .ئاپىسىى ى ياغلىمىا گەپلىىكى~ ~ 84
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ئۇنى بىىار قىلىپ قويغانىىى .
ئاچا – ئى ى ئى ىيلەن ئىشى تى چىىتى  .سەل ى شامالىا ئاسمانىا ئكزۈپ يكرگەن
توپ – توپ بۇلۇتالر قۇيا يكزى ى پات – پات توسۇۋاالتتى  .ئۇالر سالىى شىاما سىوقۇپ
تۇرغان ئىيوستون كوچىسى ى بويالپ يكرۈپ كەتتىى  .ئىگت ەن – ۆەچ ەنلەرنىى چىكايى ىى
غەم تۇمىىانلىكى قاپلىغىىان  ،كىيىۋالغىىان ئەرزان باھىىالىق كىيىملىىىكى زاىىىىال ياراشىىمىغان بىىۇ
يى ەىت ى يكرۈ – تۇرۇشى تولىمۇ نازاكەتلىك  ،كىشى ئەقلى ى ال قىلغۇىە ىەرىجىىىە
چىكايلىىىق بىىىك قىىنىىى ئەگەشىىتكرۈپ كزتىۋاتىانلىىىغىىا ھەيكالىىىق بىىىلەن قىىاراپ قويۇشىىاتتى .
قولتۇقلىشىپ كزتىشىۋاتىان ئى ىيلەن ى ھىالىتى شىۇ تاپتىا كىشىى ە تزىىەك ە سىانىىلغان
گكل ى ئەسلىتەتتى .
ئگت ەن – كەچ ەنلەرنى قىىىىسىى ىپ قاراشىلىكىىى ئۇنىى قۇشىۇمىلىكى تكرۈلىكپ
كزتەتتىىى  .ئىىۇ باشىىىىالرنى ئىىگزى ە تى ىلىىىپ قارىشىىى ى ياقتۇرمىىايتتى  .سىىزلبى بولسىىا
ئەتكاپتى ىلەت ى ئگزى ە ھەۋەسلى ى قاراۋاتىانلىىى ى ھىزچ ھىز قىلىىىغانىىە ئەمەس
ئىىىىى  ،چزھكىىىىى قىىىىغى مۇھەببەتلىشىىىۋاتىانالرىا بولىىىىىغان بىىىك ىى ى ككلكمسىىىكە
بالىىپ تىۇراتتى  .ئىۇ شىۇ تاپتىا ىورىيىان گكېي ىى ىىيىا قىلىۋاتىاتتى  .ئاشىۇ ىىياللىكى ىى
ئۇزۇنكا ىاۋام قىلىشى ئكچكن ىورىيان ى زاىىىال تىلغىا ئالمىىىى  .پەقەت ئى ىسىى ى يىىكا
ىېڭىى سەپىكى ە ئاتالنغىانلىىى  ،ئۇنىى ئىالتۇن كىان ى چۇقىۇم تاپىا اليىىىغانلىىى  ،ئورمىان
قاراقچىسى ى قولىىى بىك گكزە مىكاسخور ئايال ى قۇتۇلىۇرۋالغانلىىى ھەقىىىە بىك تاال
گەپ؛ەرنى قىلىىى  .جىامى مەل ىك غەۋۋاس بولۇشى ى يىاكى مىا توشىۇغۇچى بولۇشىتە
ئىشالرنى قىلىش ى ىالىمايتتى  .ھە  ،ھەرگىى ئۇنىا قىلماسلىق كزىكە ! ەۋۋاس بولىۇ
نزمىىىىىى ەن قورقىۇنچلىىىۇ ئىىىى – ھە ! ئىىىويالپ بزىىىىى ! شاۋقۇنالشىىىلىكى  ،قۇتكىغىىىان
ىەھشەتلىك بوران – چاپىۇن ىى پىاراىوت مىومىلىكى ى سىۇنىۇرۇپ  ،يەل ەنلەرنىى يىكتىىپ
پارچە – پارچە قزلىۋىتىشى ى كگز ئالىىغا كەلتكرۈ نەقەىەر قورقۇنچلۇ – ھە ! لىز ى ،
مىلبورۇنغىىىا يزتىىىىپ بارغىىىان ھامىىىان ئىىىۇ ئىىىگزى ى قىىغاقىىىىا ئاتىىىىىۇ  ،كاپىتىىىان بىىىىلەن
ىوشلىشىۋېلىپال  ،ئالتۇن چىىىىىىغان جايغىا قىاراپ يوغىا چىىىىىۇ  .بىىك ھەپىتى ە قالمىايال
يوغان بىك كاللە ئالتۇنغىا ئزكىشىىىۇ  .ئانىىى ئىالتە ئىاتلىق قوغىىىغۇچى ى ھەمكالىىىىىا
ئالتۇن ى يك ماشى ىسىغا بزسىپ ىېڭىىى بويىغىا ئاپىكىىىۇ  .بىك – باراقسىان ئورمىانلىىتى
ئىىگت ىچە ئىىك قزىىتى قاراقچىالرنىى ھۇجۇمىغىىا ئۇچىكايىىىۇ  ،لى ى ى ئۇالرنىى ھۇجىىۇمى ى
تارمار قىلىپ  ،قاراقچىالرنى بىك – بىكلەپ ھاال قىلىىۇ  .يا  ،يا  ،ئۇنى يەنىال ئىالتۇن
كولىغىلى بارمىغى ى تكزۈ  .ئالتۇن چىىىىىغان جا ئىارزۇالپ بارىىىىغان يەر ئەمەس  .ئىۇ
يەرىە كىشىلەر بولۇشىغا ھارا ئىچىپ  ،كەيىپچىلى تە بىك – بىكسى ى قىكغى قىلىشىىىۇ ،
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بىك – بىكى ى ئەپسانە گەپ بىلەن تىللىشىىۇ  .يا  ،ئۇ پاىىچى بولسا بولغۇىە  .بىك ككنى
كە  ،زاۋا چكش ەن مەھە بىىلەن ئىۇ ئىگيى ە كزتىۋاتىىان بولىىىۇ  ،توسىاتتى قىارا ئىات
مى ىۋالغىان بىىىك قاراقچى ىى نۇرغىىۇن بىىايلىق مىىىكس قالغىىان چىكايلىىىق بىىىك ئايىىال ى ئزلىىىپ
قزچىۋاتىىىانلىىى ى كىىگرۈپ  ،ىەرھىىا كەي ىىىىى قىىوغالپ بزكىىىپ ئايىىال ى قۇتۇلىۇرىۋالىىىىۇ .
ئويلىمىغان يەرىى  ،ئىۇالر بىىك – بىكى ىى ياىشىۇ كىگرۈپ قزلىشىىىۇ  ،كزىيى تىو قىلىىپ
يۇرتىغىىا قايتىىىپ كىلىىىىۇ ۋە لونىونىىىى ى بىىىك كاتتىىا ىاچىىىىا ياشىىايىۇ  .شىىۇنىا  ،نۇرغىىۇن
قىىىىارلىق ئىشالر ئۇنى ككتكپ تۇرىىۇ  ،لز ى ئۇ ياىشى ئىشلىمىسە بولمايىۇ  ،ھە ىېسىال
تزكى ىش ە  ،پۇل ى قااليمىىان بۇزۇپ – چزچىشىا بولمايىۇ  .سزلبى ئى ىسىىىى ئىازان بىىك
ياشال چوڭ بولسىمۇ  ،لى ى بىلىىىغانلىكى ى ئۇنىڭغا قارىغانىا ىزلىال جىىق ئى ەنلى ى ىى
ھىىز قىلىىىى  .ئىىۇ بارغانىىىى كزىىيى ھەر قزتىملىىىق پوچتىىا پاراىوتىىىىى ئاچىسىىىغا ىەت
ئەۋەتىپ تۇرۇشى  ،ھەر ككنى كەچتە ئۇىالشتى بۇرۇن ىۇئا قىلىشى كزىكە  .شىەپىەتلىك
تەلكى ئۇنى ئگز پانايىىا ساقاليىۇ  .ئۇمۇ ئى ىسى ئكچكن ىۇئىا قىلىىپ تۇرىىىۇ  ،ئىۇ نەچىچە
يلغا قالمايال قايتىپ كىلىىۇ  ،باياشات  ،بەىىتلىك تۇرمۇ كەچكرىىۇ .
جىىامۇس ئاچىسىىى ى گەپلىكى ىىى قاپىىاقلىكى ى تىىكرۈپ جىممىىىىە ئاللىىىىى  ،ئەممىىا
ئى اس قيتۇرمىىى  .ئگي ە ئاز قالغانىا  ،ئۇ تۇرۇپال غەم ى بولۇپ قالىى .
ئەمما بۇ ئۇنى غەم ى بولۇپ قزلىشى ى بىكىى بىك سەۋەبى ئەمەس ئىىى  .ئۇ جىق
ئىشالرنى چكشەنمىسىمۇ  ،لز ى ئاچىسى ى ىەتەر ئىچىىە تۇرىۋاتىىانلىىى ى ھىز قىلىىپ
يەتتى  .ئۇنى نەزەرىىە ئاچىسى ى قوغلىشىىۋاتىان ھزلىىىى ئزسىىلىاىە يى ىتىتى ئاچىسىىغا
ياىشىلىق كەلمەيىىغانىە قىالتتى  .ىورىيان يىۇقىكى تەبىىىىىى كىلىىپ چىىى ىى ئكچىكن
جامۇس ئۇنىڭغا ئگ ئىىى  ،ئۇنى قەلبىىە ئگزىمۇ چكشەنىۈرۈپ بزكەلمەيىىغان  ،يىۇقىكى
تەبىىىىىىى ىلەرگە بڭلغىىان بىىىك ىى ى ئگچمەنلىىىك تۇيغۇسىىى يىلتىىىى تارتىىىپ كەت ەنىىىىى ،
ئۇنىڭىى ى بۇ تۇيغۇ بارغانسىكى ككچىيىپ ئۇنى ھىزچ ئارامىىىا قويمىايتتى  .ئىۇ ئاپىسىى ى
ىاراكتىكىىى ى شىالالقلىق  ،شگھكەتپەرەسىلى ى ۋە بىۇ شگھكەتپەرەسىلى ى ئاچىسىى ى
بەىىتلىك بولۇشىغا نىسبەتەن ناھايىتى ىەتەرلىك ئى ەنلى ى ىى تۇنىۇپ يەتتىى  .پەرزەنى
ىې ەن كىچى ىىە ئاتا – ئانىسىغا بەكىال ئىامكا بولىىىۇ  ،چىوڭ بولىۇپ قانىات – قىۇيكۇقى
يزتىل ەنىىىىە ئاتىىىا – ئانىسىىىى ى ئىشىىىلىكىىى قۇسىىىۇر چىىىكىىىىىىغان  ،ھەتتىىىا ئىىىۇالرنى
تەنىىىلەيىىىىغان ىەرىجى ى ە بزكىىىپ يزتىىىىۇ  ،گاھىىىىا ئاتىىا – ئانىسىىى ى كەمچىلى لىكى ىىى
كگچكرۋېتىپمۇ قالىىۇ .
ھە مۇشىۇ ئاپىام ىىە ! ئىىۇ نەچىچە ئايىىىى بزىكى ئاپىسىىىى بىىىك ئىشى ى سىىورا –
سورىماسىىلىق توغكىسىىىىا ىىلىغىىو بولىىۇپ يىىكرەتتى  .بىىىك كىىكنى كەچىىتە ئىىۇ سىىەھ ى ى
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كەي ىىىىى ى كىىىكى ئزغىىىىىىا تۇرغانىىىا  ،تىياتىكىانىىىىا بىكسىىى ى مەسىىخىكە تەلەپپۇزىىىىا
ىېىىى ەن گزپىىىى قۇلىىىغىىىا كىكىىىىپ قالىىىىى  ،بىىىۇ گەپ بىىىىلەن ئۇنىىىى كاللىسىىىىىا نۇرغىىىۇن
زەنجىكسىمان قورقۇنچلۇ ىىيالالر پەيىا بولىى  .شۇ گەپ تۇيۇقسىىى ئزسىى ە كزلىۋىىىى ،
گويا يكزى ە ئۇشتۇمتۇت قامچا تەگەكەنىە  ،قۇشۇمىلىكى ئىختىيارسىىى تكرۈلىكپ كەتتىى .
كگللى يزكى بولۇپ  ،ئاستىىى كالپۇكى ى چىڭڭىىە چىشلىىى .
 بايىىا ىى ەنلىكىم ى ى بىكسىىىمۇ قۇلىىىڭغىىا كىكمىىىىىغۇ سىىز ى  – ،ىېىىىى سىىزلبىتزكى ىپ  – ،كەل كسكڭ ئكچكن بىك چىكايلىق پىالنالرنى تىكزۈپ بزكىۋاتسىام  ،گەپ قىلمىا
تۇرغى ى ى بۇنى !
– سەن مز ى نزمە ىې كزمەكچى
– ياىشى ئىشىلەيمەن  ،سىىلەرنى ئەسىلەپ تىۇرىمەن ىېمەمسىەن  – ،ىېىىى سىزلبى
ئى ىسى ە قاراپ ككلكپ تۇرۇپ .
جامۇس مكرىسى ى چىىىكىپ قويىى .
 سەنال مز ى ئۇنتۇپ قالمىساڭ  ،مەن سز ى ھەرگىىمۇ ئۇنتىمايمەن  ،سزلبى . بۇ نزمە ىې ى ى  ،جى سزلبى ھكپپىىە قىىىكىپ كەتتى . ئاللىسام  ،يزىى ىىا ىوسىى تۇتۇۋاپسىەن  ،كىى ئىۇ مالىا نزمىشىىا ىېمەيسىىەنئۇنىڭىى سالا ياىشىلىق يەتمەيىۇ .
 ئىىاغىىڭ ى يىىۇم  ،جى ى ! – ئەنسىىىى ۋارقىكىىىىى سىىزلبى  – ،ئۇنى ى يامىىان گزپى ىىىقىلغۇچى بولما  .مەن ئۇنى پكتكن ۋۇجۇىۇم بىلەن سگيىمەن .
 لز ى  ،سىەن ئۇنىى ئىسىمى ىۇ ئزيتىىپ بزكەلمەيۋاتىسىاڭ  – ،ىېىىى جىامۇس – ،مز ى ئۇنى كىملى ى ى بىلى ھوقۇقۇم بار .
 ئۇنى ى ئىسىىمى جەلىپ ىىار شىىاھىاىە  .بىىۇ ئىسىىى سىىالا ياقمىىىىى ا ھىىۇ ىۆت  .بىىۇئىسىم ى ئەمىى ئزسىڭىە چى تۇت  .ئۇنى بىك كگرسىەڭ ئىىىى  ،ئۇنىى ىۇنيىاىى ى ئەڭ
جەلىپ ار ئاىەم ئى ەنلى ى ىى بىلىىپ قاالتتىى  .سىەن ئاۋىسىتالىيىى قايتىىپ كەل ەنىىە ،
ئۇنى بىىلەن كگرۈشىتكرە  .ئىۇنى جەزمەن يىاقتۇرۇپ قالىسىەن  .ئۇنىڭغىا ھەممىىال ئىاىەم
ئامكا  .لز ى  ،مەن ئۇنى … سگيىمەن  .بكگكن مەن جۇلىتانى رولى ى ئالىمەن  .كەچىتە
تىياتىكىانىغا كزلەلى ەن بولساڭ  ،ئۇنى كگرەلەيتى  .جۇلىتتانىى رولى ىى قانىىا ئالسىام
بىىوالر  ،جى ى مەن جۇلىتتانى ى قىىىىغى مۇھەببەتلىشىىىۋاتىان كگرۈنىشىىى ى ئىىالىمەن  ،ئىىۇ
تاماشىىىبى الر قاتارىىىىا ئولتىىۇرۇپ ئۇيۇنىىۇم ى كگرىىىىۇ ! رول ىىى ياىشىىى ئزلىىىپ ئىىۇنى ىىىو
قىلىمەن ! ئەمما تاماشىبى الرنى قورقۇتۇپ قاچۇرۋېتەرمەنمۇ  ،ىەيىىىغان ئەنسىكەشىمۇ يىو
ئەمەس  .ئىىاىەم مىىۇھەببەت قاي ىمىغىىا چىىگك ەن چاغىىىا زەىىىىال ئەت ى ى بواللمايىىىى ەن .
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بىچىىارە  ،ئەممىىا يىكگى چلىىىك ئسسىىا ئەپەنىىىى يەنە قاۋاقخانىىىىى ى بى ىىار تەلەپىىلەرگە «
قىىالتى  ،قىىالتى ›› ۋارقىكايىىىۇ  .ئىىۇ مەنىىىى بە چىىوڭ ئكمىىىى ككتىىىىۇ  .مز ىىى بىىكەۈن
ئاىشاممۇ ‹‹ بە تاالنتلىق ›› ىەپ ماىتاپ – ئۇچۇرىىۇ  .بۇالر كگزۈم ە كگرۈنكپال تۇرىىىۇ
 .بۇالرنىى ھەممىسىى ئاشىىۇ جەلىپ ىار شىىاھىاىەم  ،كزلىشى ەن مەشىىۇقۇم  ،ئزسىى سىىكپكت
مەبۇىەم ئكچكن  .لز ى  ،مەن بەكال نىامكات  .نىامكات بولسىام نىزمە بوپتىۇ كىونىالرىا « :
نامكات ئگي ە كىكسە  ،سگي ك – مىۇھەببەت ىەرىىىىىى چىىىىپ كزىتەر » ىەيىىىغان ماقىا
بار  .ئەسلىىە ئىۇنى  « :نىامكات ئىگي ە كىكسىە  ،سىگي ك – مىۇھەببەت ىەرىىىىىى ئۇچىۇپ
كىكەر » ىېسە توغكا بولىىۇ  .قارىغانىا  ،بىۇ ماقىا قىشىتا ئزيتىلغىان ئوىشىايىۇ  .لىز ى
ھازىك قى ئەمەس  ،گكۈللەر پورەكلەپ ئزچىلغان باھار پەسلى – ىە !
 ئۇ يۇقىكى تەبىىىىى چىىىان ئاىەم تۇرسا  – ،ىېىى جامۇس زەرىە بىلەن . ئۇ بىىك شىاھىاىە  – ،ىېىىى سىزلزى يزىىملىىق ئىاۋازىا  – ،سىى ى يەنە نزمىلەرنىىبىل كڭ كزلىۋاتىىۇ
 ئۇ سز ى كونتىكو قىلىۋالماقچىىە تۇرىىۇ . ئەركى لىك ىې ەن گەپ ى تىلغا ئالسامال بەىى ىم ە تىزكە ئولىشىىۇ مز ى . مەن سز ى ئۇنىڭىى ھەزەر ئەيلە ىېمەكچى . ئۇنى بىك كگرگەن ئاىەم ئۇنىڭغا مەپتۇن بولۇپ قالىىۇ  ،مەن ئۇنى چكشى ىمەن  ،ئىۇئۇنىا قىلمايىۇ .
 سزلز  ،سەن ئۇنى ىەستىىە سەۋىايى بوپسەن .ئۇ قاقاھالپ ككل ى ىچە ئى ىسى ى قوتۇقىىى قولتۇقلىۋالىى :
 ۋا جز ى ئۇكام  ،بەزىىە بوۋايالرىە گەپ قىلىپ قويىسەن  .بىك ككنلەرىە سەنمۇمۇھەببەتلىشىسىىەن  ،شىىۇ چاغىىىا ئانىىىى مۇھەببەت ى ى قانىىىا بولىىىىىغى ى ى چكشىىى ىپ
قالىسەن  .چىكايىڭ ى ئۇنىا پكرۈشتكرمە  .سىەن بىىىىى ئايكىلىىپ يىكاقالرغىا كەتمەكچىى
بولۇۋاتىسىىەن  ،لىىز ى  ،ھزچىاچىىان ھازىكقىىىىە ىوشىىا بولىىۇپ باقمىغىىان  .ئەجىبىىا مەن
ئكچىىكن ىوشىىا بولغىىۇڭ يوقمىىۇ ىېمىسىىىمۇ  ،ئى ىمىىىى غورى ىىك تۇرمۇش ى ى ىەرىى ىىى
يەت ىىكچە تزتىىىىۇ  ،جەبىىكى – جاپىىاالرنى تىىارتتۇ  .لىىز ى ھىىازىك ئوىشىىىمايىۇ  .سىىەن
يزڭىچە بىك ىۇنياغا مىزڭى ئالىىىىا تۇرىسىەن  .مەن بولسىان يىزڭىچە ىۇنياغىا ئاللىىاچىان
ئزكىشىپ بولغانمەن  .ئاۋۇ يەرىە ئى ى ئورۇنىۇ بوش ەن  ،بىىكىەم ئولتۇرغىا ئىگت ەن –
كەچ ەنلەرنى موىا كىي ىشلىكىىى ھوزۇرالنمامىۇ !
ئىىۇالر قاتىىارى ئوتۇرغىىان كىشىىىلەرنى ئارىسىىىىى ى بىىو قالغىىان ئى ىىى ئورۇنغىىا
قىسىلىشتى  .يول ى قارشى تەرىپى ە تىىىپ قويۇلغان تەشتەكلەتىى ى قىپىىىىى ئزچىلىىپ
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كەت ەن ككركىكم گىكللىكى يى ىىك تەۋرى ىىپ مەشىئەلىە جۇاللى ىاتتى  .يولىىا كزتىۋاتىىان
ئايالالرنى قۇيا نۇرىىى ىالىىلى ى ئكچىكن تۇتۇۋېلىشىىان رەل ىارەڭ ككنلككلىكى ىى
ئى ىى – پەس پۇاللالشلىكى كىشى ە غايەت زور كىپى ەكلەرنى ئەسلىتەتتى .
ئۇ ئى ىسى ى ئارزۇ – ئارمىانلىكى  ،كەلەۈسىى ئىسىتىىبالى  ،پىالنىى ھەقىىىىە سىگزلەپ
بزكىش ە ئكنىىىى  .ئى ىسىى تولىمىۇ ئىىلەل كلىك بىىلەن زورىغىا بىىك نەرسىىلەرنى ىېىىى .
ئىىۇالر تاغىىىى – باغىىىى ىىىزلىغىچە پارالالشىىتى  .سىىزلز شىىۇنچە قىلىپمىىۇ ھىىزچ ئەركى ى
بواللمايۋاتىىىاتتى  .شىىىۇ تاپتىىىا قەلىىىبى ە پاتمايۋاتىىىىان ىوشىىىاللىىلىكى ى ئى ىسىىىى ە قانىىىىا
چكشەنىۈرۈشىى ە ئامالسىىىى قالىىىى  ،ئى ىىى ىې ەنلىىىكى ە ئى ىسىىى چىكايىغىىا بىلىىى ەر –
بىلى ى مەس كىىكل ە يكگكرتىىكپ قۇيىىۇپال جى ى بولىىۇۋاالتتى  ،چى ى يزكىىىپ زى ھىىار بىىىك نىىىمە
ىېمەيتتى  .سگزلەۋېكىپ ھاغى لىق يەت ەن سزلىز جىى بولىۇپ قالىىى  .توسىاتتى ئۇنىى
زو – شو بىلەن سگزلەپ كزلىۋاتىان سزكىق چىاچلىق بىكسىى ە كىگزى چكشىكپ قالىىى ،
ىورىيىىان گكې ى ئى ىىى ىز ى ى بىىىلەن ئكسىىتى ئوچىىۇ بىىىك پەيتۇنىىىا ئۇالرنى ى ئالىىىىىى
ئۇچىانىە ئگتكپ كەتتى .
ئۇ ئورنىىى ىىكىڭڭىىە تۇرۇپ كزتىپ ۋارقىكىىى :
 ئەنە ئاشۇ شۇ ! كىم ى ىەۋاتىسەن – سورىىى جامۇس .جەلىپ ىىار شىىاھىاىى ى ىەۋاتىىىمەن – ،ىېىىىى ئىىۇ ئۇچىانىىىە كزتىۋاتىىىان پەيتۇنىىىى
كگزى ى ئكزمە .
جامۇس سەككەپ ئورنىىى تۇرىى – ىە  ،كاپپىىە ئاچىسى ى بىلى ىىى تۇتتى .
 قز ى  ،قز ى قايسىسى شۇ مەن بىىك كىگرۈپ باقىا  – ،ۋارقىكىىىى جىامۇس  .ىەشىىۇ پەيىتىىتە گىىكا بزكۋى ى ى قاتارلىشىىىپ كزتىۋاتىىىان تىىگت پەيتىىۇنى ئۇالرنى ى ئالىىىى ى
توسۇۋالىى  .پەيتىۇنالر ئگتىكپ بولغانىىا  ،گكېى ئولتۇرغىان پەيتىۇن باغچىىىى ئىاللىبۇرۇن
چىىىپ بولغانىىى .
– كزتىپ قالىى  – ،كگللى تولىمۇ يزكى بولغان سزلز ئىگز – ئىگزى ە شىۇنىا ىەپ
پىچىكلىىى  – ،ئزسى  ،ئۇنى كگرەلمە قالىى – ىە !
– مز ىڭمۇ ئۇنى بىك كگرۈپ باقىۇم بار ئىىى  .تەلكى ى ئالىىىا قەسىەم قىلىمەن ىى ،
ئەگەر ئىىۇ سىىالا يىىك كىلەلمەيىىىقغان ئىىى قىلىىىپ قويىىىىىغان بولسىىا  ،ئۇنىىى قىىارنى ى
چوۋۇۋېتىمەن .
سزلز ئەنسىىلىك ئىل ىىە الپپىىە ئى ىسىغا قارىىى  ،ئى ى ئىۇ گەپلەرنىى ىانىمىۇ –
ىانە قىلىىىپ زەرىە بىىىلەن يەنە بىىىك قزىىتى تەككارلىىىىى  .ئەتكاپىىىىى ىلەر ئۇالرغىىا تى ىلىىىپ
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قاراپال قزلىشتى  ،سزلزي ى يز ىىا ئولتۇرغان بىك ئايا ىىكىلىاپ ككلكپ كەتتى .
 ئورنۇلىىىىى تىىىۇرە  ،ئىىىگي ە قايتىىىايلى  ،جىىىى  -،پىچىكلىىىىىى سىىىزلىز  .جىىىامۇسئزىلەل كلك بىلەن ئورنىىى تۇرۇپ ئاچىسىغا ئەگەشتى ۋە ئاىەملەر توپى ى يزكىىپ ئىگتتى
 .شۇ تاپتا ئۇنى ىېەەن گەپلىكىىى كگللى يايارپ كزتىۋاتاتتى .
ئاچىللزس ى ھەي ىلى ئالىىغا كەل ەنىە  ،سزلز كەيى ى ە ئگرۈلىىى  ،چزھكىىىى ى
بىچارىلىىىك كىىكل ى ە ئالمىشىىىپ ئى ىسىىى ە قىىاراپ بزشىىى ى چايىىىاپ قويىىىى  – ،سىىەن بە
ئەىمەق ەنسەن  ،جى  ،ئۇچىغا چىىىىان ئەىمەق ەنسىەن  .مىجەزىى ئانىىى ئوسىال ەن .
سالا ىەيىىغان ئىارتۇ گزىپى يىو  .نىزمە ىې ى ىى ئىۇ نىزمە ىەۋاتىىانلىىىڭ ى ئگزۈلمىۇ
بىلمەيسەن ھە قاچان  .ئىۇ گەپلەرنىى مز ىى كىگرەلمە ىېىىىڭغۇ ىەيىمەن  .ھە  ،سىەنمۇ
مۇھەببەتلەش ەنىە بىلىپ قالىسىەن .مىۇھەببەت كىشىى قەلبى ىى پاكاليىىۇ  ،لىز ى  ،بايىا
سەن ناھايىتى زەھەرىەنىە گەپتى بىكنى قىلىى .
 مەنمىىىۇ  91ياشىىىىا كىكىىىىپ قالىىىىى  ،ئاچىىىا – ،ىېىىىىى جىىىامۇس – ،نىىىزمە قىلىىىىكزكەكلى ى ى ئوبىان بىلىىمەن  .ئاپىام سىالا يىار – يىگلە بواللمايىىۇ  ،ھالىڭىىى قانىىا
ىەۋەر ئزلىشى ىمۇ بىلمەيىىىۇ  .تىىازا يامىىان ۋاقتىىىىا مالىىىىىغان بىىوپ قالىىىى  .بارمىىايمى ى
ىېسەم تزخى  .پاسپورتۇمغا ۋېىا ئالمىغان بولسامغۇ  ،بارمايال قويغان بوالتتى .
– ئوھو  ،ئگزۈلچە كگيكمچان بوپ كەت ەن يەرلىكىڭما – بۇ  ،جى  .شۇ تاپتا سىەن
ئاپىىام ئىل ىىىكى رولى ىىى ئزلش ى ى ياىشىىى كگرىىىىىغان بىىىمەنە تىيىىاتىكىى ى ھزلىىىىى بىىا
پزكسۇناژالرغا ئوىشاپ قزلىۋاېىسەن  .سەن بىلەن تاالشىۇم يو  .مەن ئۇنى كگرىۈم  ،ئىۇنى
كىىگرۈپ چەكسىىىى بەىىىىت ە چگمكلىىىۈم  .بولىىىى  ،ئۇرۇشىىمايلى  .ئىشىىى ىمەن  ،سىىەن مەن
يكرى ىمىى سگي ەن كىشى ە ھەرگىى زىيان ەشلىك قىلمايسەن  .قانىا ىېىى
– سەن ئۇنى ھەقىىەتەن ياىشى كگرۈپ قالغان بولساڭ ئۇنىىا بولمايىىۇ  – ،ىېىىى
ئى ىسى پەرىشانلىق بىلەن .
– مەن ئۇنى مەل ك ياىشۇ كگرىمەن  – ،ۋارقىكىىى سزلز .
– ئۇمۇ سز ى ياىشى كگرەمىۇ
 شۇنىا بولغا ئىالھى .بۇ گەپتى چگچىكگەن سىزلز كەيى ى ە ىاجىىپ قاقىاھالپ ككلىكپ كەتتىى ۋە قىولى ى
ئۇنى مكرىسى ە قويىى  .ئۇ يەنىال بالىلىق قىلىۋاتاتتى .
ئۇالر مەرمەر تاشتى قۇپۇرۇلغان ئەگمە ئىشى ە كەل ەنىىە كىىكا پەيتۇنىىىى بىكنىى
توستى ۋە ئىۋۇستۇن كوچىسىغا جايالشىان ئاىىىغى ىا ئگيى ىى يز ىغىا كەل ەنىىە چكشىكپ
قالىى  .بۇ چاغىا سىائەت بەشىتى ئاشىىان  ،سىزلزي ى سىەھ ى ە چىىىشىىغا يەنە ئى ىى
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سائەت قالغانىىى  .ئىۇ مۇشىۇ ۋاقىت ىى چىى تۇتىۇپ ئىارام ئالىۋالمىسىا بىواليتتى  .جىامۇس
ئاچىسىىى ى يزتىىىۋالغى ىەپ چى ى تۇرىىۋالىىىى .ئىىۇ ئاچىسىىى بىىىلەن ئەپىسىىى يىىو چاغىىىا
ىوشلىشىىىىۋالماقچى ئىىىىىى  .بولمىسىىىا ئاپىسىىىى ئىىىاال – تىىىوپىالڭ قىلىىىىپ ھەمىىىمە ئىشىىى ى
قااليمىىانالشتۇرۋېتەتتى  ،ئۇ ئاپىسى ى بۇ مىجەزىىى تولىمۇ بىىار ئىىى .
ئۇالر سزلزي ى ھوجكىسىىا ىوشالشىتى  ،قەلبى ىى ھەسىەت ئىوتى قاپلىغىان جىامۇس
ىورىيانغا كگرمە تۇرۇپال چى – تىكنىىىغىچە ئگ بولۇپ قالىى  ،شۇ تاپتا ئىۇ ىورىيىان ى
ئاچىسى بىلەن ئى ىسى ى ئارىسىغا قىسىلىۋالغانىە ھزسىىياتىا كىلىىپ قالىىى  .لىز ى
ئاچىسىى ئۇنىى بوي ىغىىا گىىىكە سىىزلىپ  ،چىىاچلىكى ى سىىزلىغانىا  ،كىىگللى شىىۇررىىە ئزكىىىپ
كەتتى – ىە  ،ئاچىسى ى چۇلىۇر مزھكى بىلەن سگيكپ قويىى  .ئاچىسىى ى ھوجكىسىىىى
چكشكپ كزتىۋېتىپ  ،ك ى چاناقلىكى ئىسسق ياشىا تولىى .
ئاپىسى پەسىتى ى ئگيىىە ئىۇنى سىاقالپ تىۇراتتى  .ئىۇ مزھمانخانىا ئىگي ە كىكىشىى ە ،
ئاپىسى ئۇنى ۋاقىتىا رىئايە قىلمىغانلىىىغىا قاقشىاپ كەتتىى  .ئىۇ ئكنچىىارماسىتى كىلىىپ
غورى ىك راسىالنغان ىاسىىتىخانغا ئولتىۇرىە – ىە  ،تىىامىىى ى يىيىشى ە تۇتۇنىىىى  .بىىك تىىوپ
بىىەڭ چىۋى بىكىە تانىا ئكسىتىلى ى چكىىىەپ غولۇلىىاپ ئۇچسىا  ،بىىكىە قاسماقلىشىىپ
كگرگكسىى بولۇپ كەت ەن ىاستىخان ئكستىىە ئۇيان – بۇيان مزڭىىپ يىكرەتتى  .سىىكىتتى
تاجىكاقشىىىپ مزڭىشىىىۋاتىان پەيتىىۇنالر بىىىلەن كىىىكا ماشىىى ىلىكى ى قىىۇالق ى يىىاتغۇىە
سز اللىكى ئگي ە ھزلىىى ھزلىغا ئاللى ىىپ تىۇراتتى  .ئىۇ چىۋى لەرنىى غولۇلىاشىلىكىغا
قىىۇال سىىالغا  ،يوغىىا چىىىشىىىا قانچىلىىىك ۋاقىىى قالغىىانلىىى ى مى ىىۇت – سىىى ۇنىتالپ
ھىسابلىماقتا .ىىى .
بىىىك ھىىازاىى كزىىيى ئىىۇ لى ەن ىىى نزكىغىىا سىىكرىۋېتىپ  ،قىىوللىكى بىىىلەن بزشىىى ى
چال اللىىىىى  .ئىىۇ زى ىىى ئىشىىالرنى تەپسىىىالتىىى ىەۋەرىار بولىىۇ ھوقوقىىۇم بىىار ىەپ
ئوياليتتى  .ناۋاىا ئىشالر ئۇنى گۇمان ئىلغى ىىە بولسا  ،ىورىيانغا ئز ىق ئزيتىپ قويمىسا
بولمايتتى  .ئاپىسى ئۇنىڭغا ۋەھىمە ئىل ىىە بىىك قارىۋېتىىپ  ،ئىاغىى بزسىىىما ۋاالقالشىىا
باشلىىى  .ئۇ ەەپ قىلغا  ،چگرىسى ە گىك تۇتۇلغىان يىكتىىق قوليىاغلىى ى ھەىەپ قولىغىا
يىگگەيتتى  .سىائەت ئىالتى ە ىاڭ ئىىۇرىى  .ئىۇ ئورنىىىى تىىۇرۇپ  ،ئىشىىك تەرەپى ە قىىىاراپ
مالىى  .تۇيۇقسىى كەي ى ە ئگرۈلكپ  ،ئاپىسىىغا قارىىىى  ،ئى ىسىى بىىك – بىىكى ە قىاراپ
تۇرۇپ قزلىشتى  .ئاپىسى ى كگزىىى يزلى ىۋاتىانىە بىىك ئىاالمەت ى كىگرگەن جامۇسى ى
شۇ سامان سەپكايى ئگرلىىى .
 ئاپىىا  ،سىىەنىى سىىورايىىغان بىىىك ئى ى بىىار ئىىىىى  – ،ىېىىىى ئىىۇ ئىىگ ئىچى ى ەئالەللەپ بىك قارىۋېتىپ  .ئاپىسى ئكنىىمىىى .
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يۇشۇرما راستى ى ئزيى  .سەن زاىى ىاىام بىلەن تو قىلغانمۇ
ئاپىسىىى چۇلىىىۇر ئۇھسىىى پ قويىىىى  ،ئىىۇ بىىۇ ئۇھسىىى ى بىىىلەن ىزلىىى يىىى ى لەپ
قالغانىە بولىى  .ئۇ ئۇزۇنىىى بۇيىان ئەنسىىكەپ كزلىۋاتىىان قورقىۇنچلىۇ ىەقىىىە مانىا
ئاىىكى يزتىپ كەل ەنىىى  .ئەمما ئۇ ئوغلى ى ب سىۇئالىىى ئىسىەن ىكەپمۇ كەتمىىىى .
ئەممىىا سىىە ئكمىىسىىىىلەنمەيمۇ قالمىىىىى  .سىىۇئا ئىىۇىۇ سىىورالغانى ەن  ،ئىىۇىۇ جىىاۋاپ
بەرمە بولمايتتى .
 يا  – ،جاۋا بەرىى ۋېيى ىانى تۇرمۇش ى ئوڭ كەلمى ى ىىى ئۇھسى ىپ .– ئەمسىىە ىاىام تىىازىمۇ يارىمىىاس  ،چكپكەنىىىە بىىىك ئىىاىەم ئى ەنىىىە  – ،ۋارقىكىىىىى
جامۇس مۇشىتلىكى ى چى تكگكپ .
ۋېيى ىانى بزشى ى چايىىىى .
 ئۇنى باشىىالر بىلەن تو قىلىشىا پكتكشكپ قويغانلىىىىىى ىەۋىىكى بىار ئىىىى .لىىز ى بىىىك – بىكىمىىنىىى قەۋەتىىال ياىشىىى كگرۈشىىەتتۇ  .ئىىۇ ھايىىات بولغىىان بولسىىا ،
ھالىمىىىى ىەۋەر ئالغان بوالتتى  .ىاىالغا ھاقىارەت قىلمىا بىاالم  .نىزمىال بولمىسىۇن  ،ئىۇ
سز ى ىاىاڭ  .ئۇ مەرتىۋىلىك كىشى ئىىى  .راسى ىەۋاتىمەن  ،ئۇ يۇقىكى تەبىىىىە چىوڭ
بوغان ئاىەم ئىىى .
جامۇس تۇيۇقسىى قاي اپال كەتتى .
 مز ىڭغۇ كارايىتى چاغلىق  – ،ۋارقىكىىى ئۇ غەزەپ بىىلەن  – ،لىز ى  ،ئاچام ىى… يۇقىكى تەبىىىلىك ئائىلىىە چوڭ بولغان ھزلىىى سولتە بىلەن تىو قىلىشىىغا ھەرگىىى
قوشۇلمايمەن  .ئۇ يۇقىكى تەبەقىىى چوڭ بولۇپال قالما  ،ئوقۇرىمۇ ئز ىىىۇر ھەقاچان
 ۋېىىىيى ىىىىانى ىىجىللىىىىىتى ئىىىگزى ى قويارغىىىا جىىىا تاپالمىىىا قالىىىىى  .بزشىىىىئىختىيارسىىىى تىىگۋەن ە سىىال ىالپ  ،قىىوللىكى بىىىلەن كىىگزلىكى ى ئۇۋۇالشىىىا باشىىلىىى – ،
ئاچالغىغۇ ھازىك مەنىە بىك ئاپىسى بار  – ،پىچىكلىىى ئىۇ ،لى ىى  ،ئاچالىىە ۋاقتىمىىا
مز ى ھزچ ىمەم يو  ،تى ەنىە يالغۇز ئىىى .
ئاپىسىىى ى گەپلىكىىىىى يىىكرە – بىىاغكى لەرزىى ە كەل ى ەن جىىامۇس يىىزىى كىلىىىپ
ئاوىسى ى سگيكپ قويىى  – ،ىاىام ى ئزسىىڭ ە سىزلىپ كگللىكل ى يزىكى قىلىىپ قويىىۇم ،
مز ى كەچكرگى  – ،ىېىى ئۇ  – ،لى ى شۇ سۇ.ال ى شىۇنچە سىورىما ىېىىىميۇ  ،ئۇنىىا
قىاللمىىى  .ئەمىى مالمىسام بولمايىۇ  .ىەيك – ىو ئاپا  .ئەمسە ئاچىام سىالا قالىىى .
كىمىە كى ئاچام ى كولىۇرلىتىمەن ىەيىى ەن بوي ى ى ئىت ى بوي ى ى ئكزگەنىە ئكزۈپ
تاشاليمەن  .راسى ىەۋاتىمەن ئاپا  ،چۇقۇم شۇنىا قىلىمەن .
ئوغلى ى ىىىتى ئاللىغان تەھىىى سگزلىكى ى قو ئىشارەتلىكى بىلەن ماسالشىتۇرۇپ
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زەرىە بىلەن سگزلەشىلىكىىى ئانى ىى كىگللى ىزلىى ئىاۋۇنۇپ  ،بىايىىى ھاسىكاشىلىكىىى
ئەسەرمۇ قالمىىى  .ئۇ بۇنىا كەيپىياتالرغا كگنك ئىىى  .بۇ ئۇنى نەچچە ئايىىى بزىكى
ئوغلىىى تۇنجى قزتى زوقلى ىشى ئىىى  .مۇشۇ كەيپى ى بۇما تۇرۇپ بۇ مەيىىان «ئويىۇن
» نى ئوي ىۋەتمەكچى بولىۋىىى  ،ئوغلى ئۇنى گزپى ى بگلىۋەتتى  .ئۇ تزخى يەنە ئوغلى ىى
چامىىاىانى ى ئزلىىىپ چكشمىسىىە  ،شارپىسىىى ى تزپىىىپ بەرمىسىىە بولمىىايتتى  .قورۇنىىى بىىىك
ىىىمەتچىسى ھزلى كىكىپ  ،ھزلى چىىىىپ  ،ئىۇالرنى قاتىلىى قىلىپلىىۋەتتى  .پەيتىۇن ە
بىلەن كىكا ھەقىى ئكستىىە باھا تالىشىشتە ئۇششا ئىشالرغىمۇ بىك مۇنچە ۋاقى كەتتى
 .ئوغلى پەيتۇنغا چىىىپ قورۇىى ئايكىلىى  ،ئاپىسىى ىەرىىىىىى ھزلىىىى چگرىسىى ە گىك
تۇتۇلغىىان يزتىىىق قوليىىاغلىى ى پوالللىتىىىپ پيتۇن ى ى قارىسىىى يىىكت ىچە قىىاراپ تىىۇرىى ۋە
شۇئان ۋۇجۇىى ى بىك پەس ئكمىىسىىلىك چۇلغىۋالىى  .ئىۇ شىۇ تاپتىا تولىمىۇ ياىشىى بىىك
پۇرسىىەت ى قىىوىى بزكىىىپ قويغانىىىىى  .ئىىۇ سىىزلزيغا  ،جىىامۇس مۇشىىۇ كەت ەنىىچە ئەمىىىى
ئگي ىىىى چگلىىىىەرەپ قالىىىىىىغانلىىى ،ئىىىگزى بزىىشىىىىا تى ىشىىىلىك ئاىەمىىىىى بىكسىىىى
ئازلىغانلىىى ى ئگز – ئگزى ە تەسەللى بەرگەن ئاساستا سگزلىىى  .ئوغلى ىى مۇشىۇ گزپىى
ئۇنى ئزسىسىە قزپىالغانىىى  ،ئۇ گەپىتى ئىۇ ىزلىى ىورسىەن بولىۇپ قالىىى  .ئوغلى ىى
ھزلىىى تەھىىى سزلىپ ىې ەن گەپلىكى ى تىلغا ئزلىپمۇ قويمىىى  .ئۇ تولىمىۇ ھزسىىياتلىق
 ،جىىانلىق  ،تەسىىىكلىك قىلىىىپ سىىگزلىىى  .سىىگزلەپ بولىىۇپ كگللىىىىە  « :بىىالىلىكى كزىىيى
مۇشۇ ئىش ى تىلغا ئزلىپ قالسا  ،قانچىلىك ككلكپ كزتەرمىىى – ھە ! » ىې ەنلەرنىى ىىيىا
ئى كانىىى ئگت كزىى.
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ئالتىنچى باب
_ يزڭى ىەۋەر ئاللىىىڭىىمۇ ،بازى  -ھزلىىى ككنى كە  ،رېستوران مۇالزىمى بازىى
ىىىالۋارىنى ئىىك كىشىىىلىك ئايكىمخانىغىىا باشىىالپ كىكىشىىى ە  ،لىىورى ھز ىىىكى شىىۇنىا ىەپ
سورىىى.
_ يا  ،ئاللىمىىى ھاررى  – ،ىېىى بازى شىلەپىسى بىلەن پىالشى ى ئەىە بىلەن
قو بىاغالپ تۇرغىان مۇالزىمغىا تۇتىۇزۇۋېتىىپ  – ،نىزمە ىەۋەركەن ئىۇ سىياسىىيغا ئائىى
ىەۋەرغۇ ئەمەستۇ  .مز ى سىياسى بىىلەن تىازا ىوشىۇم يىو  .تىگۋەن پاالتىا ئەزالىكى ىى
رەسىىىمى ى يىىزڭىالپ سىىىىىىىغان يەرگە كەلىىىى  ،لىىز ى ئارىسىىىىا رەسىىىمى ى سىىىشىىىا
ئەرزى كىە بىكەرسىمۇ يو – تە .
_ ىورىيىىان گكې ى تىىو قىلىشىىىا پكتكشىىكپتۇىە  – ،ىېىىىى ھز ىىىكى ئۇنىڭغىىا قىىاراپ
تۇرۇپ.
بۇ گەپتى ھاڭ – تاڭ قالغان بازىل ى قۇشۇمىلىكى ئىختىيارسىى تكرۈلكپ كەتتى .
_ ىورىيان تو قىلىشىا پكتكشكپتۇ! بۇ مۇم ى ئەمەس  – ،ىېىى ئۇ .
_ ىې ەنلىكىم ى ھەممىسى راسى .
_ كى بىلەن تو قىلىىى ەن
_ بىككىچىك ئارتىسى بىلەن .
_ ھزچ ئىشەن كم كەلمەيىۇ  ،ىورىيان ى ىزلى كاللىسى ئىشلەيتتىغۇ .
_ ئاىەم ى كاللىسى بە ئىشىلەپ كەتسىە  ،ئاشىۇنىا ئەىمىىىانە ئىشىالرنى قىلىىپ
قويىىۇ ،قەىىكلىك بازى .
_ تو ىې ەن ئوي ىشىىىغان ئى بولمىسا يا  ،ھاررى .
_ ئامزكى ىىىال شۇنىا بولىىۇ  – ،كگرەللىك بىلەن رەىىىيە بەرىى لىورى ھز ىىكى -،
مەن ىورىيانغا چا ئىچكرۈلكپتۇ ىېىى  ،تو قىلىىى ەن ىېمىىى  ،ئى ىسىى ى ئارىسىىىا
ىزلى پەر بارىۇر .تو قىلىش ى قانىىا بولىىىىغى ى ى ىزلىى ئوبىىان بىلىىمەن  ،لىز ى
چا ئىچكرۈلك ىې ەن ە نىسبەتە مەنىە قىلچە ئى ىاس يىو  .ئگيىىى ىلەر مالىا چىا
ئىچكرۈپ يكرمەيال تويۇم ى قىلىۋەت ەنغۇ ىەيمەن .
_ لز ى ىورىيىان مەرتىۋىلىىك  ،باياشىات ئائىلىىىە چىوڭ بولغىان – ىە  .مەرتىۋىسىى
ئگزىىى بەكال تگۋەن تۇرىىىغان ئايا بىلەن تو قىلسا تازا بىمەنە ئى بولمامىۇ .
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_ بىىۇ گزپىڭىىنىىى ئۇنىىى ئىىگزى ە ىەڭ  ،بازىىى  .ئىىۇ چوقىىۇم گزپىڭىىنىىى ئالاليىىىۇ .
كىشىلەرنى قىلغىان ھەربىىك ئەىمىىىانە ئىشىى ئىاىەتتە ئەڭ ئىالى مەقسىەتلەرنى چىىىى
قىلغان بولىىۇ.
_ ئۇنىى تىىاپىى ى ئىىاق گلك  ،ىىيانەتلىىىك قىىىى بولسىىىال مەيلىىى ئىىىىىغۇ  .ئۇنىى بىىىك
ئەس ى ئايا بىلەن ئىگ تۇتىۇپ ئىگزى ى چىكىتىۋېلىشىى ى  ،ئەقلىى – ھۇشىىىى ئايكىلىىپ
قىلىشى ى ىالىمەيمەن ھاررى .
_ ئۇنى ياىشىلىىىغا گەپ توغكا كەلمەيىى ەن  ،ئۇنى ئكسىتى ە بە چىىكايلىىمى
 – ،پىچىكلىىى لورى ھز ىكى قولىىى ى ئىسىتاكانىى ى لزمىون سىكيى قزتىلغىان كەككىىىە
ئىىىاچچىق ئەمەن ھارىىىىىىىى ئىىىوتالپ قويىىىۇپ  -،ىورىيان ىىىى ىېيىشىىىىچە  ،ئىىىۇ قىىىىى بە
چىىىكايلىىمى  .بىىۇ جەھەتىىتە ئىىۇ ھەرگىىىى ىاتاالشىىمايىۇ  ،سىىىى سىىىىغان پورتزكىى ئۇنى ى
ئايالالرنى چىكايىغا بولغان تەلىپى ى ككچەيتىۋەت ەنىە قىلىىۇ  .باشىى ى قۇيۇپ تۇرايلى
 ،سىى سىىغان رەسىم ى ئۇنى ھوزۇرلى ى تۇيغۇسى ى ككچەيتىۋەت ەنلى ىىىە گەپ يىو
 .ئۇنى بكگكن بىى بىلەن كگرۈشمەكچى بولغانلىىى ئىسىىى كگتكرۈلكپ كەتمى ەنال بولسا
 ،كەچتە ئۇ قىىنى كگرۈ نزسىپ بولىىۇ .
_ راسى ىەۋاتامسىى
_ ئەلۋەتتە راسى ىەۋاتىمەن بازى  .مەن ئەزەلىى ھازىكقىىە ئەستايىىى بولۇپ
باقىمىغان .
_ سىى ئۇنى ئاشۇ قىى بىلەن تو قىلىشى ى قولالمسىى ،ھىاررى  -بازىى كىالپۇكى ى
چىڭڭىىە چىشلى ى ىچە ئايكىمخانى ىى ئىچىىىە ئۇيىاقتى – بۇياقىىا مالغىا سىورىىى -،
پەرىىىمچە  ،سىى قوللىمايسىى  .مز ىڭچە  ،ئۇ ئەس – ھوشى ى يوقىتىپ قويغانىە قىلىىۇ.
_ ھىىازىك مەن ھزچىانىىىا ئىشىىىا يىىا قاشىىى تۇرمايىىىىغان  ،يىىا قوللىمايىىىىغان بۇلىىۇپ
قالىىىى  .تۇرمۇشىىىا بۇنىىىا پوزىتسىىىيە تۇتىىۇ بە بىمەنىلىىىك ئى ى ەن  .بىىىى بىىۇ ىۇنياغىىا
ھەرگىىمىىۇ ئەىالقىىىا بولغىىان بىىىك تەرەپلىىىمە كىىگز قاراشىىلىكىمىىنى بازارغىىا سىىزلى ئكچىىكن
كەلمىىى ەن  .چاكى ىىا ئاىەملەرنىىى نىىزمە ىېيىشىىى بىىىلەن كىىارى يىىو  ،ھەم سىىگيكملك
ئاىەملەرنى ئىشىغىمۇ ئەزەلىىى ئارىلىشىىپ كەتمەيىمەن  .ئەگەر بىكاۋغىا مەپتىۇن بۇلىۇپال
قالسام  ،مەيلى ئۇ ئگزى ى قايسى ىى ئۇسۇلىا ئىپاىىلىسۇن  ،مالا سگيكملك تۇيۇلۇۋېكىىۇ
 .ىورىيان گكېي ى جۇلىتتانى رولى ى ئالىىىغان ھزلىىى چىكايلىق قىىغىا كىگزى چكشىكپ ،
ئۇنىى بىىىلەن تىىو قىلىىىىغان بوپتىىۇ  .بۇنىى نىزمە يىىامى ى ھەتتىىا ئىۇ مزسسىىالى ا ① نىىى
ئەمكى ە ئالغان تەقىىكىىمۇ  ،جەلىپ ارلىىى ئازراقمۇ كەمىلەپ كەتمەيىىۇ  .نى ىاھ ى ئىانچە
ئۇلۇغالپ كەتمەيىىىغز ىم ى ئگزىڭىىمىۇ بىلىسىىى .نى اھ ىى ئەڭ يامىان يزىكى شىۇكى  ،ئىۇ
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كىشى ى ئگز مەنپەئىتى ى ئويلىمايىىىغان قىلىىپ قۇيىىىۇ  ،ئىگز مەنپەئىتى ىى ئويلىمايىىىغان
كىشىلەرنى كىشىى ى جەلىىپ قىلغىۇىە ىاسىلىىى  ،ئاالھىىىىلى ى بولمايىىۇ  .ھىالبۇكى ،
بەزىلەرنى مىجەز – ىاراكتزكى تو قىلغانىى كزيى  ،تۇرۇپال مۇرەك ەپلىشىىپ كزتىىىۇ.
ئەسلىىى ى ئگزى ىال مەركەز قىلىىىىغان تۇرمۇشىىغا يەنە نۇرغىۇن << مەنىلەر>> قزتىلىىپ ،
قو مەسئۇلىيەت پاتالغا چكشىىۇ  ،تۇرمۇشى يككسە بىكتەرتىپ ئىچىىە ئگتىىۇ .مز ىى
قارىشىمچە  ،يككسە بىكتەرتىپ ئىچىىىە ياشىا ىە ھاياتىمىىنىى نىشىانى  .ئۇنىڭىىى
باشىىىا  ،بزشىىىمىىىى ئگت ىىكزگەن سەرگكزەشىىتىلىكىمىىمۇ ناھىىايىتى قىممەتلى تىىۇر  .بىىىى
نى اھ ى مەيلى قانچىلىك يامان ىېمەيلى  ،ئۇ ھامى ى سەرگكزەشتىلىكىمىىنى بىك قىسىمىغا
ئايلى ىىىپ كزتىىىىۇ  .مەن ىورىيىىان ى ھزلىىىىى قىىنىىى ئەمىىكى ە ئالسىىى ەن ىەيىىمەن  .نزمىشىىىا
ىىسىىىڭىى  ،ئىىۇ قىىىى بىىىلەن ئىىالتە ئىىا سگرۈشىىكپ يىىكرۈپ  ،ئەمىىىىلى تە باشىىىا بىىىك قىىنىىى
تزپىۋالسا بولماس  .ىورىيان مەن ئكچكن ئەڭ ياىشى تەتىىىات ئوبز تى .
_ ىې ەنلىكىڭىىنى بىكى ىمۇ ئىشەنمەيمەن  ،بۇ ئگزىڭىىگىمۇ ئايان ھىاررى  .ىورىيىان
ئالىمىىاىى تۇرمۇشىىتا بىىىكەر ئولۇشسىىىىلىىىا ئىىۇچكاپ قالسىىا  ،بىكى جىىى بولىىۇپ ئىىازاپ
چز ىىىىىغى ى سىىىى بوالرسىىىى ھەقاچىىان  .سىىىىنى ىىىاراكتزكىڭىى ئەسىىلىىى ال ياىشىىى ،
مۇشۇنىا گەپلەرنى قىلىپ ساىتا قىياپەت ە كىكىۋالغى ىڭىى نزمىسى
لورى ھز ىكى قاقاھالپ ككلكپ كەتتى .
_ بىىىى ھە ىېسىىىال ئىىگزىمىىىى ئەنسىىىكەپال يىىكرگەچ ە  ،باشىىىىالرنى بە ئالىيجانىىا
تەسەۋۋۇر قىلۋېتىمىى .ئگزىمىىنى ھاتەمىە سىزخى چاغلىۋېتىىپ  ،ىىاراكتىكىمىىنى تزخىمىۇ
جۇاللىتىىىىىغان پەزىلەتلىكىمىىنىىى ئەتكاپىمىىىىىى ىلەرگە ھەىىىىيە قىلىىىۋېتىمىى  .پىىۇ قەرز
ئزلىشىىىمىى ئاسىىان بىىوالرمى ى ىەپ بان ىكالرغىىا مەىھىىىيە ئوقىىۇيمىى ،ىوشىىامەت قىلىمىىىى
رەھى قىالرمى ىى  ،مىا – مىكل ىمىىنى  ،پىۇ – پىكچەكلىكىمىىنى قۇرۇقىىاپ قويىارمى ى
ىەپ يىىىو توسىىىار ئىىىوغكى – قىىىاراقچىالرنى ماىتىىىاپ – ئۇچىىىۇرىمىى  ،ئۇالرغىىىا قىىىۇيكۇ
شىىىپاللىتىمىى .ىې ەنلىكىم ىى ھەممىسىىى چىى قەلبىمىىىى چىىىىىان گەپىىلەر .ئكمكىۋارلىىىق
ىې ەنلەرنى كىگزۈم ە ئىلىپمىۇ قويمىايمەن  .ئولۇشسىىى تۇرمىۇ ىىيىشى ە تىوغكا كەلسىە ،
تەرەقىىيات پۇرسىتى چەكلىمى ە ئۇچكىغان تۇرمۇشى ى ىېسە بۇلىىۇ .ئەگەر بىك كىشى ى
ىىاراكتىكى ە تەسىىىك كگرسىىىتىمەن ىەيىى ەنسىىىى  ،ئىۇنى قايتىىا قىىۇرۇپ چىىىشىىىڭىىغا تىىوغكا
كزلىىىىۇ  .نى ىىا ئىشىىىغا كەلسىىە  ،ئۇمىىۇ ناھىىايىتى تزتىىسىىىى بىىىك ئى ى  .ئەر – ئايىىالالر
ئوتتۇرىسىىا مۇناسىۋەت باغاليىىغانغا نى اھتى مۇ قىىىىىارلىق ئۇسىۇلالر بىارغۇ  ،مانىا مۇشىۇ
ئىشىىالرنى مەن جىىان ىەپ قىىۇۋۋەتلەيمەن  .چىىكن ى  ،بىىۇ ئۇسىىۇلالر مالىىا تولىمىىۇ ئىىگزگىچە ،
جەلىپ ار تۇيۇلىىۇ  .ئوھو  ،ىورىيان كەلىى  .قالىىى گەپلەرنىى ئەمىىى ئۇنىى ئگزىىىى
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ئالالڭ .
_ قەىىكلىىىك ھىىاررى  ،قەىىكلىىىك بازى ى  ،مز ىىى تەبىىكى لەلالر! – ىورىيىىان شىىۇنىا
ىې ە  ،تاۋار كگي ى ى ى ئكستى ە كىيىۋالغان پىالشى ى سالىى – ىە  ،ئى ەيلەن بىىلەن
بىكمىىۇ -بىىىك قىىو ئزلىشىىىپ كگرۈشىىتى  – ،ئەزەلىىىى بىىۇنچە ىۇشىىا بۇلىىۇپ باقمىغىىان .
ىېمىسىىىمۇ  ،بىىۇ ئى ى بە تۇيۇقسىىىى بولىىىى  .ھەقىىى ى ىۇشىىاللىق ىې ى ەن ئەنە شىىۇنىا
بولىىى ەن  .مۇشۇنىا بىك ككن ى كزلىشىى ى مەن زارىىىىپ كىكت ەن ئەمەسىمىىى  – ،ئىۇ
ىۇشاللىىىىى قى  -قى ىغا پاتما قزلىۋاتاتتى .
 ئىالھى مەل ك مۇشۇنىا چىكايىڭىىىى ككل ە ئگچمىسۇن ىورىيان  -،ىېىى بازى – ،تىىو قىلىىىىىغانلىىىڭىىنى ھاررىغىىا ئزيتىپسىىىى  ،لىىز ى مەنىىىى سىىىك تۇتۇپسىىىى  .بىىۇ
قىلىىىڭىىىى مەن رەنجىپ قالىى  ،سىىنى كەچكرمەيمەن .
 مەنمۇ سىىنى تاماقىا كزچى ىپ كەل ى ىڭىىنى كەچكرمەيمەن  – ،ھز ىىكى ككلىكپتۇرۇپ شۇنىا ىېىى ۋە قولى ى ىورىيان ى مگرىسى ە ئالىىى  – ،قز ىى ئولتىۇرۇڭ  .ئىاۋۋا
يزڭى كەل ەن ئاشپەزنى ئگز قولى بىلەن ئەت ەن تامىىى ى تزتىپ باقايلى  ،ئانىىى بىىىگە
ئىش ى تەپسىالتى ى يىپىىى – يىڭ ىسىغىچە قالىۇرما سگزلەپ بزكى .
 ىې كىە نزمە گەپ بولسىۇن ىەيسىىلەر  -،ىېىىى ىورىيىان ئىكچەيلەن ئەپچىل ىى ەكەل ەن يۇمىال ئكستەل ى چگرىىەپ جايلىشىپ بولغانىىى كزىيى  – ،ئىى مۇنىىا يىكز
بەرىى  .ھىىاررى  ،تكنكگىىكن كە سىىىى بىىىلەن ىوشلىشىىىپ كىيىمىم ىىى ئالماشىىتۇرۇپ  ،سىىىى
ىې ەن ىۇپزكت كوچىسىىى ى ھزلىىى ئىتالىيىچە كىچىك ئاشپۇزۇلىا تاما يىىى  ،ئانىىى
سائەت سەك ىىگە ئكل كرۈپ تىياتىكىانىغا بىارىى  .بارسىام سىزلبى روسىال ىىنى رولى ىى
ئزلىۋىتىپتى ەن  ،سەھى ە ىې وراتىيىسى پەقەتال قامالشىماپتۇ ،ئورالنىىنى رولى ىى ئىالغى ى
تىىازىمۇ تزتىىسىىىى ،ككل ىلىىىك بىىىك نىىزمە ئىى ەن  .لىىز ى سىىزلبى – زە ! بارغىىان بولسىىالالر
كگرەتتىڭالر .ئۇ ئەرەنچە ياسى ىپ سەھى ى ە چىىىۋېىى  ،كگزلىكىم ە ئىشەنمەيال قالىىى .
ئۇ ئكستى ە يزڭىغا ئا قىىىى رەلىىە جىىيە تۇتۇلغىان كىگ ىۇىىاۋا كەمىىۇ  ،قىارامتۇ
قولۇر رەللىك سىىىپ تۇرىىىغان ئاسما ئىشتان  ،بزشىغا مارجانىى كگز تۇتۇلۇپ بىىك تىا
بكرككت پزيى قاىالغان كىچىك بگ كىي ەن ھىالەتتە سىەھ ىىە پەيىىا بولىىى  .ئۇنىى بىۇ
تۇرۇقى كىگزۈم ە بىگلەكچە نازاكەتلىىك كگرۈنىكپ كزتىۋاتىاتتى  .بازىى  ،ئىۇ شىۇ تۇرۇقىىىا
رەسىى سىىىىى ئىگيىڭىىىى ى تاناگكانىى ھەي ىلىىىى ى جىمىىى نىازاكەت ۋە التىىاپەت ى ئىىگز
ۋۇجۇىىغىىا مۇجەسسىىەملى ەنىە قىالتتىىى  .ئۇنىىى يىىكزى ە يزيىلىىىپ چكشىى ەن سىىۇمبۇ
چاچلىكى كىشى ە بەئەي ى ياپيزشى يۇپۇرمىاقالر ئارىسىىغا پكركى ىىپ تۇرغىان ئەتىكگىكل ى
ئەسلىتەتتى  .ئۇنى رو ئىزلى ماھىارىتى ى ىېمەيسىىلەر  ،تزخىى  .بكگىكن كەچىتە بزكىىپ
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كگرسەلالر  ،ئۇنى رو ئزلىشتى ى تۇغما تاالنتىغىا قىو قويمىا تۇرالمايسىىلەر .مەن غىۇۋا
يورۇپ تۇرغان ئايكىمخانىىا ئولتۇرۇپ  ،ئگزۈممۇ شىۇ ىىكاممىىىا رو ئزلىۋاتىانىىە تۇيغىۇىا
بوپ قالىى  .گويا ئگزۈم ى يوقىتىپال قويغان ئىىىم ى  ،شۇ تاپتا  -91ئەسىكىى ى لونىىوىا
تۇرۇۋاتىىىىانلىىىم ى پكتىىىكنلە ئىسىىىىمىى چىىىكىىىىپ قۇيۇۋاتىىىاتتى  ،ىىيىىىاللىكى ئىىىۇ رو
ئزلىۋاتىان ۋەقەلىك تامان ئكچكن  ،تەسەۋۋۇرۇمىا مەشۇقۇم بىلەن ئى سان زاتى ىى ئىايىغى
تەگمى ى ەن بىپايىىان ئورمىىانلىىالر ئىچىىىىە سىىەيىك ئزتەتىىتى  .ئۇيىىۇن تكگى ەنىىىى كزىىيى ،
سەھ ى ى ئارقىسىغا ئگتكپ ئۇنىى بىىلەن پارالالشىتى  .ئى ىمىىى يانمۇيىان ئولتىۇرىۇ ،
توساتتى ئۇنى كگزلىكىىە مەن ئەزەلىى كگرۈپ باقمىغان بىىك ئىپىاىە يالىتتىىىە ئەكىى
ئەتتى  .لەۋلىكى ئىختىيارسىى ئۇنى لەۋلىكى بىلەن جكپلىشىپ  ،ئگزىمىىنى تامام ئۇنتۇغىان
ھالىا سگيكشىكپ كەتتىۇ  .شىۇ چاغىىى ى ھزسىياتىم ى سىىلەرگە تىى بىىلەن تەسىۋىكلەپ
بزكىشى ە ئىىاجىىمەن  .ئىشىىىىلىپ  ،شىىۇ ىەقىىىىىىە پكت ىىك ھايىىاتى مۇكەممەللىىىك ماقامىغىىا
يەت ەن بىك نۇقتىغا __ ئزيىتىۇسىى بىك ىۇشاللىق ئىچى ە مۇجەسسەم بولغانىىەكال ئىىىى .
سزلبىي ى نازۇ تز ى قۇچىىىمىا گويىا ئوتىىا چكشى ەن قىلىىە توىتاۋسىىى تولغى ىاتتى .
قىىوللىكى بىىىلەن يەرگە تزيى ىىىپ تىىۇرۇپ نىىازۇ لەۋلىكى ىىى قوللىكىمغىىا ياقىىاتتى  .بىىۇالرنى
سىلەرگە ىېمە ىىسەممۇ  ،ئىختىيارى ئىگزۈم ە باقمىا ىەۋىتىىپ سىالىى  .لىز ى  ،تىو
ئىشىىىم ى ھىىازىكچە سىىىلەرىى سىىىك تۇتمىسىىام بولمايىىىۇ  ،ئۇمىىۇ تزخىىى ئاپىسىىىغا ىېيىشى ە
ئكل كرمىىى  .ئاىۋۇكاتىمغا بۇ ئى توغكۇلۇ قانىا ئزغىىى ئزچىشى ىمۇ بىلەلمەيىۋاتىمەن .
لورى راىلز بۇنى ئاللىسا چوقۇم قۇيىا چزچى تىك تۇرىىۇ  .لىز ى  ،پەرۋايىى پەلە  ،بىىك
يىلغا قالما مەنمۇ باالغەت ە يزتىمەن  ،شۇچاغىا نزمە قىلسام ئگز ئىختىيارى بۇلىىىۇ .مەن
شزئىك ئىچىىى سگي ك – مۇھەببەت ى بايىىىى  ،شز ىسىپىكنى ىىكاممىلىكىىىى بولغۇسىى
ئايالىم ى تاپتى  .شز ىسپىكنى سونىتلىكىىى لەۋلەرنى سىك -مەىپىيەتلەرنىى قۇلىىىمغىا
پىچىىىىكالپ ئاشىىى ارىالپ قويااليىىىىىغى ى ى ھىىىز قىلىىىىى  .شىىىۇ مى ىىىۇتالرىى ى ھىىىالىتى
روسالى ىى ى مز ى چى باغكىغا باسىانلىىىىى  ،مز ىڭمۇ جۇلىتتانى نىازۇ لەۋلىكىىىى
سگي ك شارانى ئىچ ەنلى ىمىى قزلىشمايتتى  .قانىا  ،قىلغانلىكى ىاتا ئەمەستۇ بازى
 يا  ،ىورىيان  .مز ىڭچە  ،قىلغانلىكىڭىىنى قىلچە ىاتاسى يىو  – ،ىېىىى بازىىىالۋارى تولىمۇ ئزىىلەل كلك بىلەن .
 بكگكن ئۇنى كگرىىڭىىمۇ  -،سورىىى لورى ھز ىكى .ىورىيان گكې بزشى ى چايىاپ قويىى :
 مەن ئۇنى بىلەن ئارىى ئورمانلىىىىا ۋىىاالشىتى  ،ئەمىىى ئىۇنى ۋېكونىاىى ى بىىكباغچىىى ئىىىەيمەن .
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 لورى ھز ىكى چولىۇر ىىيالغا پاتىىان ھالىىا قولىىىى ى بكانىىىىى ئىوتالپ قۇيىۇپگزپى ى ىاۋام قىلىى :
 << تو قىلى >> ىې ەن بۇسگزنى ئۇنىڭغا قانىا ىېىىڭىى ئۇ نىزمە ىەپ جىاۋابەرىى شۇ توغكۇلۇ ئاللىغۇمىى بار .
 قەىىكلىك ھاررى  ،مەن بۇ ئىش ى ھەرگىىمۇ بىىك سىوىا ئورنىىىا كگرگىكم يىو  ،ھەمئۇنىڭغا رەسىمى تىو قىلىى تەكلىپىى قويۇپمىۇ يكرمىىىى  .پەقەتىال ئۇنىڭغىا ئىۇنى چىى
ىىلىمىىىى سىىگيىىىغانلىىىم ى ئزيتىىتى  .ئىىۇ << :مەن سىىىىگە مىىاس كەلمەيىىمەن>> ىەپ
تۇرىۋالىى .ماۋۇ گەپ ى كگرۈڭ  ،مز ى نەزىكىمىە پكتكن ىۇنيا ئۇنىڭغا ماس كەلمەيتتى .
– ئايىىالالر ئەرلەرگە قارىغانىىىا بەكىىكە ئەمەلىيەتچى ى كزلىىىىۇ  -،پىچىكلىىىىى لىىورى
ھز ىكى  -،ئاشۇنىا ئەھۋالىىا تىو قىلىى توغكىسىىىا گەپ ئىزچى ئزسىىمىىگە كەلىمە
قالىىۇ .ئەمما ئايالالر بىىگە ئۇنى ئەس ەرتىپ قۇيىىۇ .
بازى ىالۋارى لورى ھز ىكى ى بىلى ى ى چىڭڭىىە تۇتىۋالىى :
 بۇنىىىىا ىېىىىمەڭ  ،ھىىىاررى  .ىورىيىىىان ىاپىىىا بىىىوپ قالىىىىىۇ  .ئىىىۇ باشىىىىا ئەرلەرگەئوىشىىىمايىۇ ،ھزچىاچىىان باشىىىىالرنى كىىگللى ە ئىىازار بزىىكە ىەپ ئويلىمايىىىۇ  .ئىىۇ بە
ئاق گلك  ،ئۇنىا ئىش ى ھەرگىى قىلمايىۇ .
قارشى تەرەپتە ئولتۇرغان لورى ھز ىكى بازى ىالۋارىقا قاراپ قويۇپ ىېىى :
 ىورىيىىان مەنىىىى ھەرگىىىى ىاپىىىا بولمايىىىۇ .مەن بىىۇ سىىۇئال ى پەقەت قىىىىىىىىنۇقتىسىىىىى ال سىىوراپ قويىىىۇم  .قىىىىىىىپ سىىورىغان سىىۇئال ى ھەرقانىىىا ئىىاىەم تىىوغكا
چكشى ىىۇ  .تەجىكىبەم ە ئاساسىالنغانىا  ،ئىاىەتتە بىىى ئايالالرغىا ئەمەس  ،ئايىالالر بىىىگە
مۇھەببەت ئىىھار قىلىىۇ  .ئەلۋەتتە ئوتتۇرا بۇرژۇئازىيە ىەۋرىىە ئۇنىا بولمايىۇ  .لىز ى ،
ھازىك ئوتتۇرا بۇرژۇئازىيە ىەۋرى كەلمەس ە كەتتى.
 ىورىيان گكې قاقاھالپ ككلكپ كەتتى . سىىگە گەپ توغكا كەلمەيىى ەن ھاررى  .گەپلىكىڭىى ھەرگىى كگللىكم ە كەلمەيىىۇ .سزلبى ۋېيى ىى كگرسىىڭىى ،ئۇنىى كىگللى ە ئىازار بزكىىىىغان ئەرنىى ھايۋانىىى ھىزچ
پەرقىىى يوقلىىۇقى ى ھىىز قىلىىىپ قالىسىىىى  .گاھىىىىا سىىگي ەن يىىارى ى ئىىىىا – ئاھىىانەت ە
قويىىىىىغان ئىىاىەملەر زاىى قانىىىا ئىىاىەملەرىۇر ىەپ ئىىويالپ قىىالىمەن  .مەن سىىزلبىي ى
ئى تايى ياىشى كگرىمەن  .ئۇنى ئالتۇن سەھ ىلەرىە چاق اتىۇزۇپ  ،پكتكن ىۇنيانى ئۇنىى
ئالىىىىىا تىىالنىىىۇرىمەن  .نى ىىا ىېىى ەن زاىى نىىزمە ئىىۇ – ىىالپلىىىق قىلىشىىىا ھەرگىىىى
بولمايىىغان بىك مۇقەىىەس قەسەم  .توال مەسخىكە قىلماڭ جۇمىۇ! مەن ىىالپلىىق قىلىشىىا
بولمايىىىىغان ئەنە شىىۇنىا مىىۇقەىىەس قەسىىەمىە چىىى تۇرۇشىىىا مىىى مەرتىىىۋە رازى .
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ئۇنىڭىىىىىىى ى ئىشىىىىىەنچ  ،ئۇنىڭىىىىىىى ى ئەقىىىىىىىە مز ىىىىىى ھەر ىەقىىىىىىىە ۋاپاىارلىىىىىىىىا ،
مەسىىىىئۇلىيەتچانلىىىا ئكنىەيىىىىىۇ .ئۇنىىىىى بىىىىىلەن بىلىىىىلە بولغىىىىان ىەمىىىىلەرىە سىىىىىىنى
تەلىملىكىڭىىنى ئاللىغى ىمغا مى يزكىمىىى پۇشىايمان قىلىىمەن  .مەن ھىازىك سىىى بىۇرۇن
كىىگرگەن ىورىيىىان ئەمەس  .مەن ھىىازىك ئىىگزگەرىى  ،سىىزلبىي ى قىىولى ى تۇتىىىان ئاشىىۇ
مى ۇتتى باشالپ سىى ىەپ يكرگەن  ،ئاىەم ى ئازغۇنلۇقىا باشىاليىىغان  ،تەسىىكلىك ئەممىا
زەھەرلىك ئاشۇ سەپسەتىلەرنى  ،قۇرۇ نەزىكىيىلەرنى تامام ئۇنتۇپ كەتتى .
 قايسى نەزىكىيىلەرنى ىەۋاتىسىى……  -ىېىى لورى ھز ىكى تەىسىىىى ى سىاالتتىئالغا .
 سىىنى ئاشۇ تۇرمۇ  ،مۇھەببەت  ،ھوزۇرلى ى  ،توغكىسىىىى ى نەزىكىيىلىكىڭىىىبولمامىۇ  .ئىشىىلىپ  ،سىى تىلغا ئالغان جىمى نەزىكىيىلەر  ،ھاررى .
 ھوزۇرلى ى – نەزەرىيە ىەرىجىسى ە كگتكرۈش ە ئەرزىيىىىىغان بىكىى بىىك نەرسىە،– جاۋا بەرىى ھز ىكى يزىىملىق  ،ئەممىا ۋەزمىى ئاھالىىا  – ،ئاغىىمىىى چىىىانالرنىى
ھەممىسى ى مەن ئىجاى قىلغىان نەزەرىىيە ىەپ تۇرىۋالمىايمەن  .ئۇنىى ئىجاىچىسىى تۇغمىا
ىىىاراكتزك ،ھەرگىىىى مەن ئەمەس  .ھىىوزۇرلى ى – تۇغمىىا ىىىاراكتىكىمىىنى سىىى ايىىغان بىىىك
ئگلچەم  ،تۇغما ىاراكتىكنى ئزتىكاپ قىلىىىغان بىك بەل ە  .ىۇشا چىاغلىكىمىىىا ھەممىمىىى
ياىشى  ،لز ى ياىشى چاغلىكىمىىىا ھزچىايسىمىى ىۇشا بواللمايمىى .
 << ياىشى>> ىې ى ىڭىىنى مەنىسى نزمە  -سورىىى بازى ىالۋارى . توغكا  -،لورى ھز ىكى كەي ى ە يگلكنكپ  ،نەزىكى ى تاما ئكسىتىلى ى ئوتتۇرىسىىغاتزىىپ قۇيۇلغان بىك ىەستە بى ەپشە كزپى ە گكلىىى لورى ھز ىكىغا ئاغىىۇرۇپ سىورىىى ،
– سىى ىې ەن << ياىشى>> نزمى ى كگرسىتىىۇ  ،ھاررى
 << ياىشى>> ىې ى ى – تەن ى رايىغا بزىى ىې ەنلى تۇ ر -،ىەپ جاۋا بەرىىلورى ھز ىكى ئاپئا  ،ئى چى ە بارمىاقلىكى بىىلەن ئەيى ە ئىسىتاكان ى بوي ىىىى تۇتىۇپ
تىىۇرۇپ  – ،ئىتتىپاقسىىىىلىق كىشىىى ى باشىىىىالر بىىىلەن بىىىكلى ە كزلىشىى ە مەجبۇراليىىىۇ.
ھاياتىمىى ھەممىىىى مىۇھى  .ئەمىىى قۇلىۇم – قوشىى لىكىمىىغا كەلسىە  ،ئەگەر ىۇرۇس
ئىىاىەم يىىاكى ئىسىىالم ىى ىىى مىىۇرىتى بولۇشى ى كىىگللىمىىگە پىىكك ەن بولسىىا  ،ئىىگز ئەىىىال
قارىشىمىىنى ئۇالرغىا كەڭ تىكرىە تەشىۋىق قىلسىا بۇلۇۋېكىىىۇ  .لىز ى  ،ئۇالرنىى قايسىى
ھىىالەتتە ھايىىات كەچكرىشىىى بىىنىىى ىىىىىىەت ئىىوبز تىمىى ئەمەس  .ئۇنىڭىىىى باشىىىا ،
شەىسىيەتچىلىك ئەڭ بكيىك نىشىان  .زامىانىۋى ئەىىال ىە قۇبىۇ قىلغىلىى بولىىىىغان
ىەۋرنى ئگلچىمىىە بولىىۇ .مز ىڭچە  ،تەربىيە كىگرگەن كىشىى ە ىەۋر ئىگلچىمى ى تىزڭى
ئۇچىغا چىىىان ئەىالقسىىلىىتۇر .
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 لىىز ى  ،كىشىىى ئىىگزى ئكچىىكنال ياشىسىىا  ،ئاشىىۇنىا قىلغى ىىى ئكچىىكن قورقۇنچلىۇبەىە تگلىمەمىۇ ھاررى  -ىېىى بازى ھز ىكىغا << گەپ -سگزىڭىىگە ىىىىىەت قىلىى >>
ىې ەن مەنىىە .
 توغكا ىېىىڭىى ،ھازىك بىى ھەرقانىا نەرسى ە ھەىىىىى زىياىە بەىە تىگلەۋاتىمىى .ئويالپ باقسام  ،يوقسۇلالرنى تىكاگزىىيىسى ئۇالرنى ئگز -ئگزى ى چەكلىشىىى باشىىا ،
ھزچ ىمى ە مەسئۇ بولمايىىغانلىىىىا ئى ەن  .جى ايەت گويا گكزە نەرسىلەرگە ئوىشا
 ،پۇلىارالرنى ئاالھىىە ئىمتىيازى بولۇپ قالىىى ەن .
 يالغۇز پۇلال ئەمەس  ،باشىا جەھەتلەرىى مۇ بەىە تگلەيىۇ .– قايسى جەھەتلەرنى ىەيسىى بازى
– پۇشايمان  ،ىەرت – ھەسكەت  ،يەنە … ھى  ،ئگزى ى گۇمكان بولغانلىىى ى ھىز
قىلى .
لورى ھز ىكى مگرىسى ى چىىىكىپ قويىى .
 قەىىكلىك بازى  ،ئوتتۇرا ئەسىك سەنئىتى كىشى ى تولىمۇ مەپتۇن قىالتتى  ،لز ى ،ئوتتۇرا ئەسىكىى ى ھز – تۇيغۇالر ھازىك كەلمەسى ە كەتتىى  .ئەلىۋەتتە  ،كىشىىلەر ئىۇنى
ھز ايە – رومانالرنى يازغانىا تىلغا ئىلىپ قويۇشىىۇ  .لز ى  ،ھز ىايە – رومىانالرىا تىلغىا
ئزلى غان نەرسىلەر رېئىا تۇرمۇشىىا زاىىىال مىاس كەلمەيىىۇ  .ھىگىىە قىلىمەن ىى  ،ئىگزى ى
مەىەنىيەتلىك ھزساباليىىغان كىشى ھوزۇرالنغانلىكىىى ھەرگىى پۇشمان قىلمايىىۇ ،ئەممىا
ناىان كىشىلەر ھوزۇرلى ىش ى ئەسال بىلمەيىۇ .
 مەن ھوزۇرلى ىش ى تازا بىلىمەن  – ،ۋاقىكىىىى ىورىيىان گكېى  -،بىكسىى ى زىيىاىەياىشى كگرۈش ى ئگزى ھوزۇرلى ى ىې ەن شۇ .
 بۇ ئەلۋەتتە باشىىالر تەرىپىىىى ياىشىى كگرۈلكشىتى ئەۋزەلىكە  – ،ىېىىى لىورىھز ىكى ئكستەلىى ى مزۋىلەرنى تۇتۇپ قۇيۇپ  – ،باشىىالر تەرىپىىى ياىشى كگرۈلكشتى
مەن ىويمۇ بىىار  .ئايالالر بىىگە ىۇىىى ئى سىانالر ئىالھىىا مۇئىامىلە قىلغانىىە مۇئىامىلە
قىلىشىىۇ ،بىىگە با ئۇرىىۇ  ،مەيلىمىىنى ئگزى ە قارىتىۋالىىۇ  ،يەنە تزخى بىىنى ئىگزلىكى
ئكچكن پا – پزتە قىلىۇرىىۇ .
 مزىىىى ىڭچە  ،ئۇالرنىىىىى تەلەپ قىلىىىىىىىغانلىكى ئىل ىىىىىكى بىىىىىىگە بزكىىىىىۋەت ەننەرسىلىكىىۇر – ،ىېىى ىورىيان گكېى كەسى ى ئاھالىىا – ،ئىۇالر بىىىگە مىۇھەببەت ئاتىا
قىلغان  ،شۇلا بىىىى تى ىشلىك ھە تەلەپ قىلى ھوقوقى بار .
 پكتكنلە توغكا گەپ قىلىىڭىى ىورىيان  – ،ىورىيان ى گزپى ى قۇۋۋەتلىىى بازى .– ئەزەلىى ھزچىانىا نەرسە پكتكنلە توغكا بۇلۇپ باقمىغان  -،ىېىى لورى ھز ىكى.
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 بولغىان  – ،گەپ قىسىىتۇرىى ىورىيىىان  – ،ئزتىىكاپ قىلمىسىىىڭىى بولمايىىىۇ ھىىاررى .ئايالالر ھاياتىىى ى ئەڭ قىممەتلىك نەرسىلىكى ى ئەرلەرگە بزكىۋىتىىۇ .
 بەل ى ى شىىۇنىاقتۇر – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى ىۇرسىىى ىپ قۇيىىۇپ  – ،لىىز ى ئىىۇالربەرگەنلىكى ى بىك -بىكلەپ قايتۇرىۋالىىۇ .چاتا ىە مۇشىۇ يەرىە  .ىىۇىىى بىىك قىىزىىچىى
فكانسىيىلىك ئزيتىانىە  ،ئايالالر بىىىە ئىگزىمىىنى كگرسىىتى ئىسىتى ى قوزغايىىۇ – يىۇ،
ئارقىىى ال ئاشۇ ئارزۇ – ئىستەكلىكىمىىگە يزتىشىمىىگە توسىۇنلۇ قىلىىۇ .
 ھىىاررى  ،بە قورقۇنچلىىۇ ئىىاىەم ئى ەنسىىىى! سىىىىنى نەرىڭىىىىگە بىىۇنچە ئىىامكابۇلۇپ قالغى ىمغا ھزچ ئەقلى يەتمەيىۇ .
 سىىىى مالىىا مەل ىىك ئىىامكا بۇلىىۇپ قالىسىىىى ىورىيىىان  -،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى – ،بۇراىەرلەر  ،ئازراقتى قەھۋە ئىچىشسە قانىا ىەيسىلەر مۇالزى  ،ئازرا قەھۋە  ،ئىالى
ىەرىجىلىك بكانىى  ،پاپىكۇس كەلتكرۈڭ  .بولىى  ،پاپىكۇس ئەكەلمەڭ  ،پاپىكۇسىۇم تزخىى
تكگىمەپتىىۇ  .بازى ى  ،سىىى ارت چەكمىسىىىڭىىچۇ .سىىى ارت ى ئورنىغىىا پىىاپىكۇس چز ى ى ،
پاپىكۇس چز ى ىې ەن ھوزۇرلى ىش ى ئەڭ مۇكەممەللەش ەن تىپىى  .ئىۇ ھەم كىگركەم ،
ھەم ئاىەم ىى ىۇمىارى ى قوزغىاپ تۇرىىىۇ  .كىشىىلەر ئىارزۇ قىلغىۇىە يەنە نىزمە قالىىىى
شۇنىا ىورىيان  .سىى مالا مەل ك ئامكا بۇلۇپ قالىسىى .نەزىكىڭىىىە مەن سىىى ئەزەلىىى
قىلىشىا جكرئەت قىاللمايىىغان يامان ئىشالرغا ۋەكىللىك قىلىمەن .
 نزمە ىەپ جگيلكۋاتىسىى ھاررى ! – ىېىى ىورىيان مۇالزى تاما ئكستىلى ە قويىۇپقويغىىىان ئىىىوت پكرككيىىىىىغان ككمىىىك ئەجىىىىىھاىى بىىىىك تىىىا تاماكىىىا تۇتاشىىىتۇرغا – ،
تىياتىكىانىغا مالايلى ! سزلبى سەھ ى ە چىىىان ھامان سىىىە ھاياتىا نىسىبەتەن يىزڭىچە
غايە پەيىا بۇلىىىۇ  ،ئىۇ سىىىگە سىىى ئەزەلىىى تىز ى ە يزتەلمەيىىىغان بەزى نەرسىىلەرنى
كگرسىتىپ قۇيىىۇ .
 مەن بىلمەيىىغان ئى يو  – ،ىېىى كگزلىكىىى ھارغى لىق ئىاالمەتلىكى چىىىىپتۇرغان لورى ھز ىكى  – ،لز ى  ،مەن يزڭى تۇيغۇالرىى ھوزۇرلى ىشىا ھەر ۋاقىى تەييىار.
مەن ھوزۇرلى ىىىپ باقمىغىىان يىىزڭىچە تۇيغىىۇالر قالمىىىىىمى ى ىەيىىمەن  .ئەممىىا  ،سىىىىنى
گكزە مەشۇقىڭىى قەلبىم ى لەرزى ە سزلىپ قالسا ئەجەپ ئەمەس  .مەن ىىكامما كگرۈشى ە
ئىىامكا  ،ىىكاممىىا تۇرمۇشىىىا قارىغانىىىا چى ى بۇلىىىىۇ .مالىىايلى ىورىيىىان  ،ئى ىمىىىى بىلىىلە
مالايلى  .بە سەت بولىىىغان بولىىى بازىى  ،پەيتونۇمغىا ئى ىىال ئىاىەم سىىغىىۇ  ،سىىى
باشىا پەيتون ى كىكا قىلپ كەي ىمىىىى مزڭى .
ئىىىۇالر ئورۇنلىكىىىىىى تۇرۇشىىىۇپ كىيىملىكى ىىىى كىيىشىىىتى – ىە  ،ئزشىىىىپ قالغىىىان
قەھۋەلىكى ى ئگرە تۇرۇپال ئىچىۋەتتى  .بازى ىالۋارى گەپمۇ قىلماسىتى  ،چولىىۇر ىىيالغىا
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پاتىان ھالەتتە تىۇراتتى  ،چىكايى ىى ئكمىىسىىىلىك تۇمىانلىكى قاپلىغىان ئىىىى  .ئۇنىى بىۇ
تويغا ھزچ رازىلىق بەرگكسى كەلمەيتتى – يىۇ  ،يىكز بزىكى مىۇم ى چىلى ى بولغىان باشىىا
ئىشالرىى ياىشىكا ىەپ ئوياليتتى  .ئارىىى نەچچە مى ۇت ئگتىكپ  ،ئىۇالر رېسىتورانىى
چىىىشتى  .كزلىشى ى ى بىويىچە  ،بازىى ئىگزى يىالغۇز يەنە بىىك پەيتونغىا چىىتىى  .ئالىىىىا
كزتىۋاتىىىان تىىگت چىىاقلىق پەيتۇنىىىى چاق اۋاتىىىان چىىىكاغ يورۇقىغىىا قاراۋېتىىىپ  ،ئۇنىىى
ۋۇجۇىى ى غەلىتە بىىك ىىى ئكمىىسىىىلىك تۇيغۇسىى چۇلغۇۋالىىى  .ئىۇ ىورىيىان گكېي ىى
ئگزگىكىپ باشىىچىال بىك ئاىەم بۇلۇپ قالغانلىىى ى  ،تۇرمۇش ى بۇ ئى ىسىى ى ئارىسىى ى
يىكاقالشىىتۇرۋەت ەنلى ى ى ھىىز قىلىىىى … .توسىىاتتى ئۇنىى كگزئالىىىى قارالغۇلىشىىىپ ،
كوچى ىىى ئى ىىى قاسىى ىىىىى ى چىىىكاغالر غىىۇۋا كگرۈنكشىى ە باشىىلىىى  .كىىىكا پەيتىىۇنى
تىياتىكىانى ىىى ئالىىىىغا كىلىىىپ توىتىغانىىىا  ،ئىىۇ گويىىا ئىىگزى ى نەچىىچە يىىا قزكىىىپ
كەت ەنىە ھز قىلىى .
ئىزاھات :
① مزسسىىالى ا ( –)15 – 00قەىىم ىىى رى ى ئزمپزكاتىىورى كلوىىيوس ى ى شىىالالقلىىتا
ئۇچىغا چىىىان ىانىشى .
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يەتتىنچى باب
نزمە سەۋەپتى ى  ،ئۇ ككنى ئاىشىمى تىياتىكىانىىا تاماشىبى بگلەكچە كگپ ئىىى
 .سزمىى كەل ەن ھزلىىى يەھۇىى ىوجايى ىوشلۇقىىى ئاغىى قۇلىىىغا يەت ەن ھىالەتتە
ئىشىىىىك ئالىىىىىىا تىىىۇراتتى  .ئىىىۇ ئىىىكچەيلەن ى تىياتىكىانى ىىىى ئايكىمخانىسىىىىغا باشىىىالپ
كزتىۋېتىىىپ گگشىىلك بارماقلىكىغىىا قاتىكىسىىىغا سىىزلىۋالغان يىىاقۇت ئىىكزۈكى ى كگرسىىۇن
ىې ەنىىىىە قىىىولى ى ھەىەپ پوالللىتىىىاتتى  ،ئكنلىىىك ئىىىاۋازىا ۋارقىىىىكاپ گەپ قىالتتىىىى ،
ىۇشىىىلۇقىىا ئىىىاغىى يۇمۇلمىىىايال قالغانىىىىىى  .ىورىيىىىان گكېىىى ئۇنىىىى بىىىۇ قىلىىلىكىىىىىى
ئىل ىكى ىىى مۇ بەككە بىىار بولۇۋاتاتتى  .شۇ تاپتا ئۇنى ئكچكن مىكانىا ①نى ئىىىەيمەن
ىەپ كالىبانغىىا ②ىوقۇرشىىۇپ قالغانىىىەكال ئىىى بولۇۋاتىىاتتى  .ئەكىسىىچە  ،لىىورى ھز ىىكى
ئۇنىڭغا بگلەكچىال قىىىىىپ قالغىانلىىى ى بىلىىۈرۈپ  ،ئۇنىى بىىلەن زورىغىا قىو ئزلىشىىپ
كگرۈشتى  ،ئگزى ى ھەقىىەتەن بىك تاالن ئى ىسى ى بايىىغان  ،بىك شىائىك ئكچىكن ۋەيىكان
بولۇشتى مۇ با تارتمايىىىغان ىوجىايى بىىلەن تونۇشىالىغى ىىى تولىمىۇ شىەرەپ ھىز
قىلىىىغانلىىى ى ئزيىتتى  .بازى ىالۋارى بولسا كەي ىىى ى ئورۇنىۇقالرىا ئولتۇرغان ىىلمىۇ
– ىىى چىكايالرنىى قىىىىسىى غان ھىىالەتتە كگزىتىىپ ئولتىۇراتتى  .تىياتىكىانىا چىىىغۇسىىىى
ىىمىق بولۇپ  ،تورۇستى ى يوغان مەىمە گكل ى ئەسلىتىىىغان غىايەت زور گىاز لەمپىىىى
ئىىوت يالىۇنىىىىى قزلىشىىمىغۇىە ھارارەتلىىىك نىىۇر چاق ىىاپ تىىۇراتتى  .ئكسىىتكن ى قەۋەتىىتە
ئولتۇرغىىىان ياشىىىالر ئىسسىىىىىىا چىىىىىىما چاپىىىانلىكى ى سزلىۋىتىشىىى ەن ئىىىىىى  .ئىىىۇالر
ئەتكاپىىى ى تونۇ چىكايالرغىا سىاالم قىلىىپ قويۇشىاتتى  ،ئىاۋازى ى بولۇشىىغا قويىۋېتىىپ
گەپ قىلىشاتتى  ،يز ىىى ى تولىمۇ چاكى ا كىي ىۋالغان قىىىالر بىىلەن ئاپلىسىى ى تالىشىىپ
يزيىشىىەتتى  .كەي ىىى تەرەپىىتە ئولتۇرغىىان ئايىىالالر بىىار ئىىاۋازى بىىىلەن ككلكشىىەتتى  ،چوقىىان
سىىىاالتتى  .قىىىۇالق ى يىىىارغۇىە ۋاراڭ – چىىىۇرۇڭ تىياتىكىانىىىا ئىچى ىىىى بىىىىك ئالغانىىىىىى .
تىياتىكىانا ئىچى ە جايالشىان كىچى ى ى قاۋاقتى ھارا بوتۇل ىسى ى ئاچىانىىا چىىىىان
ئاۋاز ىەممۇىەم ئاللى ىپ تۇراتتى .
 تازا كگللكمىى ىىە جاي ەنغۇ – بۇ ! – ىېىى لورى ھز كى . شۇنىا ! – جاۋا بەرىى ىورىيان گكې  – ،مەن ئۇنى ىە مۇشىۇ يەرىە بايىىغىان .نەزىكىمىىىە ئىىۇ ئىالھتى مىىۇ پىىا  ،مىىۇقەىىەس  .ئۇنىىى ئويىىۇنى ى كگرسىىىڭىى ھەممى ىىى
ئۇنتۇيسىى  .بۇ تاماشىبى الر كگزىڭىىگە قاال  ،مەىەنىيەتسىىى  ،يىاۋايى كىگرۈن ى ى بىىلەن ،
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ئۇ سەھ ىىە پەيىا بولغىان ھامىان پىاراللىكى ى توىتىتىىپ جىى بولىىىۇ  .ئەس – ھوشىى ى
يوقاتىىىان ھالىىىا ئۇنىڭىىىى كىىگزى ى ئكزمەيىىىۇ  ،ئىىۇ يىغلىسىىا تەڭ يىغاليىىىۇ  ،ككلسىىە تەڭ
ككلىىۇ  .ئۇ تاماشىبى الرنى قەلبى ى شىۇنچىلىك ئەسىىك قىلىۋالغىان ئى ەن ىى  ،ئىگزىڭىىنى
ئۇنى بىلەن بىك جان  ،بىك تەن بولۇپ كەت ەنىە ھز قىلىسىى .
 ئگزىڭىىنى ئۇنى بىىلەن بىىك جىان  ،بىىك تەن بولىۇپ كەت ەنىىە ھىز قىلىسىىى !ئۇنىىىىا بولمىسىىىى ەن ئىالھىىىى  – ،ىېىىىىى لىىىورى ھز ىىىكى ىۇربىىىۇن بىىىىلەن ئكسىىىتىىى ى
تاماشىبى الرغا قاراۋېتىپ .
 ئۇنىى گەپلىىىكى ە پەرۋا قىلمىىاڭ  ،ىورىيىىان  – ،ىېىىىى بازى ى  – ،نىىزمە ىىمەكچىىىبىىولغى ىڭىىنى مەن چكشىىەنىى  ،ھەم ئىىۇ قىىغىمىىۇ ئىشىىەنىى  .سىىىى ئۇنىىىا – بۇنىىىا
قىىبىىالى ى ياىشىىى كىىگرۈپ قالمايسىىىى  .ئەگەر تەسىىۋىكلەپ بەرگى ىڭىىىىىەكال بولسىىا  ،ئىىۇ
چوقىىۇم ى ناھىىايىتى التاپەتلىىىك  .بىىىك ىەۋرىى ىىى كىشىىىلەرنى روھى ىىى پىىاكال ىې ى ەن
قىىالتى ئىى  .نىىاۋاىا ئىىۇ روھىىى پىىكچە ئاشىىۇ كىشىىىلەرگە روھىى ئىىوزۇ ئاتىىا قىاللىسىىا ،
يىكگى چلىىىك  ،بەىبەشىىكە مۇھىتتىىا ياشىىاۋاتىان كىشىىىلەرنى ۋۇجۇىىىىىا گىىكزە ھىىز –
تۇيغىىۇالرنى ئويغىتالىسىىا  ،ئۇالرنىىى ۋۇجۇىىغىىا يىىامكاپ كەتىى ەن شەىسىىىيەتچىلى لەرنى
پاكپىىاكىى سىىكپكرۈپ تاشلىيالىسىىا  ،باشىىىىالرنى ىەرت – ھەسىىكىتى ئكچىىكن ھزسىاشىىلىق
ياشلىكى ى ئاقتۇرالىسا  ،ئۇنىڭغا كگللىڭىىنى بەرسىڭىى تامامەن ئەرزىيىۇ  ،ئۇنىا ئىاىەم ە
پكتىىكن ىۇنيانىىى ھىىگرمىتى قوزغىلىىىىۇ  .سىىىى ئىىۇنى مەل كلىىك جورىلىىىىىا تىىالالپ ىاتىىا
قىلمىىىڭىى  .ىەسلەپتە ئۇنى بىلەن تىو قىلىشىىڭىىغا قوشىۇلغۇم كەلمى ەنىىىى  ،لى ىى
ھازىك ئۇنىا ئەمەس  .تەلكى ئۇنى سىى ئكچىكنال يىارىتىپتى ەن  ،ئىۇ بولمىسىا  ،سىىىمۇ بىىك
يزكىڭىى كامىە ھزسىياتتا بولۇپ قالىسىى .
 رەھمەت سىىگە بازى  – ،ىېىى ىورىيان گكېى ئۇنىى قىولى ى تۇتىۇپ تىۇرۇپ – ،مەنمۇ سىىنى مز ىى چكشىى ىىىغانلىىىڭىىنى بىلەتىتى  .ھاررى ىى ھەممى ىى بىىك تايىاقتىال
يوقىا چىىىكىىىغان مىجەزىىى سە قورقىۇپ قالىىى  .ئەنە مۇزى ىا باشىالنىى  ،يەنە بە
مى ۇتىا قالمايال پەرىە ئزچىلىىۇ  .پەرىە ئزچىلى بىلەن تەلىال ئىۇنى كگرەلەيسىىلەر  .مەن
ئۇنىڭغا جز ىم ى پىىا قىلىشىىمۇ تەييار  ،ھزلىمۇ ۋۇجۇىۇمىى ى جىمى گكزەللى ى ئۇنىڭغىا
ئاتا قىلىى  .ھەجەپ قامالشمىغان مۇزى ا ئى ەنا بۇ !
ئارىىىىى  98مى ىىۇت ئىىگتتى  ،سىىزلب ۋېىىيى گكلىىىۈراس ئىىالىى سىىاىالىكى ئىچىىىىە
سەھ ىىە پەيىا بولىى  .ئۇ شۇ ىەرىجىىە جەلىپ ار ئىىى ى  ،ھەتتا لورى ھز كىمىۇ ئگمكىىىە
بۇنىا چىكايلىق قىى بالى ى كگرۈپ باقمىغانلىىىغا تەن بزكىۋاتاتتى  .ئۇنى شىەرمى – ھايىا
بالىىىىپ تۇرغىىان ئزيىتىۇسىىىى ىەرىجىىىىى ى التىىاپىتى ۋە ھەيكانلىىىق  ،چگچىىك ئىىاالمەتلىكى
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چىىىپ تۇرغان كگزلىكى كىشى ە بەئەي ى بىك نەرسىىى ئكرككپ كزتىىپ  ،قزچىشىىا ئىارانال
تۇرغان كىيى ى ئەسلىتەتتى  .تىىما – تىىما ئولتىۇرۇپ كەتى ەن  ،ھايىاجى ى ى باسىالما
قزلىۋاتىان تاماشىبى الرغا بىك نەزەر تاشلىىى – ىە  ،چزھكى ە ۋىللىىە قىىىللىق يكگىكرىى ،
ئۇنى بۇ تۇرۇقى كىشى ە ئەتىكگكل ىى ئەي ەكتى ىى ئەكسىى ى ئەسىلىتەتتى  .ئىۇ كەيى ى ە
نەچچە قەىەم ىاجىپ  ،نزپىى لەۋلىكى ىى قىمىكلىتىىپ قويىىى  .بازىى ىىالۋارى ئىختىيارسىىى
ئورنىىى تىۇرۇپ چىاۋا چزلىىپ كەتتىى  .ىورىيىان گكېى گويىا چىك كگرۈۋاتىانىىە بىىك
قىياپەتتە كگزلىكى ى ئۇنىڭىى ئكزمە جىممىىە ئولتىۇراتتى  .ىۇربىۇن بىىلەن ئەسىتايىىى
كگزىتىپ ئولتۇرغان لورى ھز كى ئگز – ئگزى ە  « :قالتى  ،قالتى !» ىەپ پىچىكلىىى .
پەرىە ئزچىلىىىپ كاپولىت ى ى ئگي ى ى زالىىى نامىىايەن بولىىىى  .تىىاۋاپ قىلغىىۇچىالرىە
كىيى ەن رومىئو مزككۇتىئو ۋە ئۇنى بىك قانچە ىوستلىكى بىلەن سەھ ى ە چىىتىى .قىسىىا
بىىىىك مۇزى ىىىا چزلى ىشىىىى بىىىىلەن تەڭ ئىىىۇالر ئۇسسىىىۇلغا چكشىىىكپ كزتىشىىىتى .مۇزى ىىىا
ئەتكىتىىىىى ىلەرنى ئورۇنىىىا سەۋىيىسىىى تگۋەنمىىۇ قانىىىا  ،مۇزى ى ى ى ئىىۇىارى قزيىىىپ
كزتىۋاتاتتى  .سزلبى ۋېيى گويا باشىا بىك ىۇنياىى كزلىىپ قالغىان گىكزە پەرىشىتىلەرگە
ئوىشا تولىمىۇ چىكپە كىيىى ەن  ،ھەرى ەتلىىكى قوالشىمايۋاتىان بىىك تىوپ ئارتىسىتالر
ئارىسىىىغا پىكقىىىكىغى ىچە كزلىىىپ قزتىلىىىى  .ئۇنىىى ئۇسسىىۇ ئوي اۋاتىانىىىى ى قىيىىاپىتى
شۇنچىلىك لەرزان ئىىى ى  ،گويا سۇىا توىتاۋسىى چايىىلىۋاتىان قۇمۇش ى ئەسلىتەتتى  .ئۇ
بوي ىغا ئاپئا سامسا گكلى ى شەكلى ى چىىىكىپ لز تا چى ىۋالغان  ،قوللىكى شزشىىىە
سكزۈ  ،نازۇ ئىىى .
ئۇنى چىكايىغا تۇرۇپال روھسىىلىق ئاالمەتلىكى تزپىىپ چىىىاتتى  .كىگزلىكى رومىئوغىا
چكش ەنىە  ،چىكايىىا قىلچىمۇ ىۇ بولۇ ئاالمەتلىكى پەيىا بولمىىى .
قولۇلغا ھاقارەت قىلما ئە  ،شاگىكت،
سز ىڭمۇ ھگرمىتى ئگزۈل ە پكتكن.
ئىالھ ى قولىغا تز ىشسە قولۇڭ،
ئى ى ئالىىان ئۇچكىشىشى سگيكشتى ئكستكن.
قىلىشىان قىسىا ىىئىالوگى تولىمىۇ سىكنئى

ئۇنى ىې ەن سەھ ە سگزى ۋە ئارقىىى
چىىىپ قالىى .
ئۇنىىىى ئىىىاۋازى بىىىۇال سىىىكيى ى شىلىىكلىشىىىىىە يزىىملىىىىق بىىىولغى ى بىىىىلەن ،
ئى توناتسىيىسىىى بەكىىال قزيىىىپ كزتىۋاتىىاتتى  .ئاساسىىى ئى توناتسىىىيە تىىوغكا بولمىغاچىىىا ،
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پكتكن شزئىكنى ئاھالىارلىىى بۇزۇلۇپ  ،ھزسسىيات ساىتا چىىىپ قزلىۋاتاتتى.
سزبلىيىى كگزى ى ئكزمە قاراپ تۇرغان ىورىيان گكېي ى چىكايىى شىۇئان تامىىە
تاتىكىپ كەتتى  .نزمە ئى بولغى ى ى بىلەلمە مەلىى ى ىچە تۇرۇپ قالىى  ،يكرەكلىكىمىۇ
تزى-تزى سوقۇپ كەتتى  .لورى ھز كى بىلەن بازى ىالۋارى شىۇ تاپتىا ئۇنىڭغىا گەپ قىلىشىىا
جكرئەت قىاللمايۋاتاتتى  ،ئۇالرنى سزلىبىي ى بۇ رول ى مۇۋەپپىىىيەتلىك ئااللىشىغا كگزى
يەتمە  ،ناھايىتى ئكمىىسىىلەنىى.
لىىز ى  ،ئۇالرغىىا شۇنىسىىى ئايىىان ى  ،جۇلىتتانىىى رولى ىىى ئالغۇچى ىىى ماھىىارىتى
ئى ى چى پەرىىىى ى بالى ونغا چىىىان چاغىى ى كگرۈنكشىتە ھەقىىىى سىى ىالتتى  .ئىۇالر
پكتكن ئكمىىى ى ئى ى چى پەرىى ە باغلىىى  ،ئەگەر سزلبى رول ى ئى ى چىى پەرىىىىىمۇ
ياىشى ئااللمىسا  ،تكگەش ى ى شۇ ئىىى .
ئايىى كزچە  ،سزلبى ئا شولىسى يۇرۇتۇپ تۇرغان بال ونىا پەيىا بولىى  ،ئۇنىى
تۇرۇقى كگرگەن كىشى ى قەلبى ى ھاياجانغا ساالتتى  ،بۇ تەرىىپى ە كىگز يۇمۇشىىا قەتئىى
بولمايتتى  .لز ى ئۇنى ھەرى ەتلىكى تەبئىيلى ى ى يوقىتىىپ  ،بارغانسىىكى قوالشىمىغىلى
تۇرىى  .ئۇ پەقەتال ئەركى بواللما  ،ئوي ىغان رولىغا سىكنئى تىكس بزكىىپ قويۇۋاتىاتتى .
ىې ى ەن ھەربىىىك جىىكملە سىىگزى ى ئى توناتسىيسىىىمۇ زىيىىاىە يىىۇقىكى چىىىىىپ كزتىۋاتىىاتتى .
ئەسلىىە ئاىەم ە تولىمۇ ھوزۇر بزغىشاليىىغان بۇ مونولو –
كزچە ياپتى ى بەىتىم ە قارا رەللىك لىباس ى ،
كگرەتتى بولمىسا مەنىى قىىارغان يكز – سىماسى ى ،
سالا ئزيىتما بولۇپ تۇرغان پزىىكنى سگز ناۋاسى ى .
ىۇىىى ئوقۇتىۇچىسىغا شىزئىك ىى الماتسىىيە قىلىىپ بزكىۋاتىىان ئوقۇغۇچى ىڭ ىىىە
سىىكنئى چىىىىىپ قالىىىى  .ئىىۇ بال ون ىىى رىشات ىسىىىىى گەۋىىسىىى ى ئز ىىىپ تىىۇرۇپ ،
تگۋەنىى ى ئزسى مىسكاالرنى ئوقۇىى .
قانچىلىك سگيسەممۇ گەر سز ى ىىلىى ،
پكتكن كزچە ناىۇشمەن مەىپى ۋىسالىى .
بۇ كزچە شۇنچە قى  ،شۇنچىلىك ىائى ،
ھزچ پەرۋا قىلمايال كەتتى ئالىىمىى .
ىەيك – ىو  ،ئا مز ى سگي ەن ئامكىىى .
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مۇھەببەت غۇنچىسى قالىى بىك ىەستە ،
ئىللىق ياز شامىلىا شۇ ىەقىق بىكىى .
ئەمىى ئۇ كەل كسى كگرۈش ەن چاغىا ،
پورەكلەپ ئزچىلسۇن ۋىسالىمىىىى .
ئۇنى ى شىىزئىك ىې الماتسىىىيە قىلغىىان چاغىىىى ى چىىىكا ئىپاىىسىىى شىىزئىكىى ى مەنە
بىلەن زاىىىال ماسالشىمىىى  .بولمىسىا ئىۇ ھىزچ جىىىىيلىشىىپ كەت ەنىىەكمۇ قىلمىايتتى ،
چىكايىىى ئگزى ى ناھىايىتى تەم ىى تۇتۇۋاتىىانلىىى بىلى ىىپ تىۇراتتى  .بىۇ پكتىكنلە رو
ئزلىشتى ى ماھارەت ى ناچارلىىىىى بولۇۋاتاتتى  .ئى ى چى پەرىىىىە ئىۇ رول ىى قەتئىىيال
ياىشى ئااللمىىى .
تاماشىىىبى الرنى قىىغى لىىىىى بىىىكاقال يۇقىىىىى  .ئىىۇالر ئورۇنلىكىىىىى تۇرۇشىىىۋېلىپ
ۋارقىكاشىىىا  ،ئىسىىكتىشىىىا باشىىلىىى  .كىىىيى ئالماشىىتۇرۇ ئگيى ىىى كەي ىىىىە تۇرغىىان
يەھۇىى ىوجايى غەزەپىتى يزكىلغىۇىە بولىۇپ ئىاغىى ى بولۇشىىغا قويۇۋېتىىپ تىلالشىىا
باشلىىى  .پكتكن زا ئىچىىە سزلبىيال قاقىان قوزۇقتە ئورنىىا جىممىىە تۇراتتى .
ئى ى چى پەرىە تاماملى ىشى بىلەن  ،ھۇشىىيتىپ ئىسىىكتىشىان ئاۋازالر زا ئىچى ىى
بىك ئالىى  .لورى ھز كى ئورنىىى تۇرىى – ىە  ،چاپى ى ى كىي ە ىېىى :
ئىىۇ چىكايلىىىق بىىولغى ى بىىىلەن  ،رول ىىى ياىشىىى ئااللمايىىىى ەن ئەمەسىىمۇ  ،ىورىيىىان .
يكرۈلالر كزتەيلى !
 مەن ئاىىكىغىچە كگرۈۋېتىپ مالىا  – ،ىېىىى ىورىيىان كىگللى يزىكى بولىۇپ – ،بكگكن كەچتى ى ۋاقتىڭالرنى ئىسكاپ قىلىۋەت ى ىمىى سىلەرىى تگۋەنچىلىك بىلەن ئەپىۇ
سورايمەن .
– قەىىكلىك ىورىيان  ،مز ىڭچە  ،سزلبى ىانىىىنى بكگكن مىجەزى يىو ئوىشىايىۇ
 – ،ىېىى بازى ىورىيان ى گزپى ى بگلكپ  – ،بىى باشىا ككنى كزلەيلى .
– ئىالھى  ،شۇنىا بولسى ەن  – ،جاۋا بەرىى ىورىيان  – ،ئۇنىڭغىا بكگىكن نىزمە
بولغانىۇ ئگزى ە ئوىشىمايال قالىىىيا تزخىى تكنكگىكن ئاىشىامال بىىك ئۇلىۇغ سىەنئەت ار
ئىىىغۇ  .بىك كىچىىىال پاىپا ئارتىستىا ئوىشاپ قالغى ى نزمىسى .
 ياىشى كگرىىىغان ئىاىىمىڭىىنى ئۇنىىا ىېىمەڭ ىورىيىان  .مىۇھەببەت سىەنئەتتىئكستكن تۇرىىۇ .
 ھەر ئى ىلىسى شەكىلىى باشىا نەرسە ئەمەس  – ،ىېىى لورى ھز كى  – ،بولىى ،مالىىايلى  .ىورىيىىان  ،بۇنىىىا ئولتۇرىۋەرسىىىڭىى بولمايىىىۇ  .تزتىىسىىىى ئويىىۇن ى كىىگرۈپ
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ئولتۇرۇش ى ھزچ ىمى ە پايىىسى يو  .ئۇنى ئكستى ە  ،سىىى كەل كسىىىە ئايالىڭىىنىى
ئارتىسىىى بولۇشىىى ى ىالىمايسىىىى  .قىىارىڭە ئۇنى ى ئالغىىان رولى ىىى  ،جۇلىتتانى ى رولى ىىى
قونچاقىا ئوىشاشال ئوي اپ قويىى  .ئۇنى چىكايلىىلىىىغا گەپ كەتمەيىىى ەن  ،لى ىى ئىۇ
تۇرمۇشىىمۇ رو ئالغانغا ئوىشا مۇئامىلە قىلىىىىغان بولسىا  ،ئۇنىى بىىلەن ئارىلىشىى
كىشىى ى ىوشىىا قىلغىىۇىە بىىىك ئەسىىلىمە بولىىۇپ قىالغۇىە  .ىۇنيىىاىا ھەقىىىى جەلىپ ىىار
ئىىاىەملەر مۇنىىىا ئى ىىى ىىلىىال بولىىىىۇ  ،بىىىكى – بىلمەيىىىىغى ى يىىوقالر ؛ يەنە بىىىكى –
ھزچ ىمى ى بىلمەيىىغانالر  .قەىىكلىىك ىورىيىان  ،كىگللىڭىىنى بۇنچىلىىك يزىكى قىلمىاڭ .
ياشلىى ى مەل ك ساقالپ قزلىش ى مەىپىيتىى – ھزسىىيات ى مەل ىك ياشىارتىپ تۇرۇشىتا .
ئكچەيلەن كۇلۇبىا بزكىىپ  ،سىزلبى ۋېيى ىى گىكزە رۇىسىارى ئكچىكن بىىكەر قەىەھىتى
ئىچىشەيلى  .ئۇ ئاجايىپ جەلىپ ار قىى ئى ەن  .سىى بۇ يەرىە يەنە تۇرىۋەرمەكچىما
 مزڭىۋېكى ى ھىىاررى  – ،ىېىىىى ىورىيىىان بىئىىارام بولغىىان ھالىىىا - ،بىىىكىەم يىىالغۇزتۇرغۇم بار  .بازى  ،سىىمۇ مزڭىۋېكىى  .ھە  ،شىۇ تاپتىا يكرى ىم ىى پىارە – پىارە بىوال
ىەۋاتىىىانلىىى ى بىلمىىىىىڭالرمۇ – ئۇنىىى كگزلىكىىىىە يىىا ئەگىىىپ لەۋلىىىكى تىتكەشىى ە
باشلىىى  ،شۇئان ئايكىمخانى ى كەي ى تزمىغا يزىى بارىى – ىە  ،قوللىكى بىىلەن يىكز –
كگزلىكى ى تۇتىى ىچە تامغا يگلى ىپ تۇرىۋالىى .
 بىىىى مزڭىىىۋېكەيلى بازىى  – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىكى ئاۋازىغىىا بىىگلەكچە مىىۇاليى تىىكسبزكىپ  .ئى ىيلەن ىورىيان ى يالغۇز قالىۇرۇپ چىىىپ كزتىشتى .
ئارىىى ھزچىانچە ئگتمەيال چىكاغالر يز ىىپ  ،ئىكچى چى پەرىە باشىالنىى  .ىورىيىان
گكې جايىغا كزلىپ ئولتىۇرىى  .ئۇنىى چىكايىى تاتىكىىپ كەتى ەن  ،تۇرۇقىىىى بىىك ىىى
كگرەللىك  ،مۇزىە سوغۇقلۇ چىىىپ تۇراتتى  .ئەزمىلىك بىلەن ئوي ىلىۋاتىىان بىۇ ىراممىا
ھىىزچ تكگەيىىغانىىىە ئەمەس ئىىىىى  .تاماشىىىبى الرنى يزكىمىىى كگرۈشى ە تىىاقىتى قالمىىا
زالىى چىىىپ كزتىشتى  .بۇ پەرىىىىە ئىۇ رول ىى زاىىىال ياىشىى ئااللمىىىى  .ئەڭ ئىاىىكقى
پەرىە ئوي ىلىۋاتىانىىىا زالىىىا تىىكزۈ ئىىاىەم قالمىىىىى  .ئويىىۇن تكگى ەنىىىە  ،زاللىىىق قىلىىىپ
ككلكش ەن  ،ىۇرسى غان ئاۋازالر زال ى بىك ئالىى .
ئۇيىىۇن تكگىىىىى  ،ىورىيىىان گكېىى لى ىىىىە ئورنىىىىى تىىۇرۇپ  ،ئىىۇىۇ سىىەھ ى ى
كەي ىىىىى ى ئىىارام ئىىزلى ئىىگيى ە كىىىكىى  .چىكايىىىىى كگرەللىىىك ئىىاالمەتلىكى چىىىىىىپ
تۇرغان سزلبى ئگزى يالغۇز تىۇراتتى  ،بىلىى ەر – بىلىى مەس ئزچىلغىان لەۋلىكىىىە تىز ى ە
يەت ىلىىى بولمايىىىىغان بىىىك ىىىى ككلكمسىىىكە جىلۋىلى ىىىپ تىىۇراتتى  .ئىىۇ ىورىيان ىىى
كىكگى ى ى كگرۈپ  ،چزھكىىە شۇئان بىك ىۇشاللىق ئاالمەتلىكى پەيىا بولىى .
 بكگكن رول ى زاىىال ياىشى ئااللمىىى  ،ىورىيان ! -~ ~ 109
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ۋارقىكىىى ئۇ .
 رول ى بە ناچار ئالىىڭىى ! – ىورىيان ھەيكانلىق ئىل ىىە ئۇنىڭغا تى ىلىپ تىۇرۇپىېىىىى  – ،بەكىىال ناچىىار ئالىىىىڭىى ! مىجەزىڭىىىى يوقمىىۇ يىىا بىىۇ رول ىىى قانچىلىىىك ناچىىار
ئالغى ىڭىىنى  ،مز ى قانچىلىك ئازابالنغانلىىىم ى سىى بىلمەيسىى  ،سزلبى .
قىىچا پىسسىڭڭىىە ككلكپ قويىى .
 ىورىيان  – ،ئۇ ىۇىىى ناىشا ئزيتىۋاتىانىە بىك ئاۋازىا ئۇنى ئىسمى ى چىاقىكىى .بۇ ئىسى ئۇنى گك بەرگىلىكى ى ئەسلىتىىىغان گالستە لەۋلىكى ە ھەسەلىى مۇ تىاتلىق
بىلى ىىغانىە قىالتتى  – ،ىورىيان  ،سىىمۇ مز ى چكشەنمەمسىى
– نزمى ى چكشى ىمەن – ۋارقىكىىى ىورىيان غەزەپ بىلەن .
– بكگكن رول ى نزمىشىا ئىااللمىغى ىم ى بولمامىىۇ  .ئەمىىى بۇنىڭىىى كىىيى رول ىى
ئىل ىكى ىىە ئۇنىا ياىشى ئااللمايمەن .
ىورىيان مكرىسى ى چىىىكىپ قويىى .
 مىجەزىڭىىىى يىىوقتە تۇرىىىىۇ  ،مىجەزىڭىىىى يىىو چىىاغالرىا رولغىىا چىىمىىاڭ  ،بۇنىىىاقىلسىىىڭىى ئىىگزىڭىىگە سىىەت  .ىوسىىىتلىكى كگرۈش ى ە تىىاقەت قىاللمىىا كزتىىىپ قزلىشىىتى ،
مز ىڭمۇ كگرگكم كەلمىىى .
ئۇنى بۇ گەپلىكى سزلبىي ى قۇلىىىغىا كىكىىىغانىىە ئەمەس ئىىىى  .ئىۇ شىۇ تاپتىا
ىۇشلۇقتا ھەممى ى ئۇنتۇغان  ،ئزيىتىۇسىى بىك بەىى قوي ىغا چگمكل ەن ئىىى .
ىورىيان  ،ىورىيان  – ،ىېىى ئۇ ھاياجانالنغان ھالىا  – ،سىىى بىىلەن تونۇشماسىتا ،ئويىۇن قويىىۇ ھاياتىمىىىى ى جىمىى ىوشىىلۇقۇم ئىىىىى  .مەن ئكچىكن ىىكاممىىىىى ى جىمىىى
ۋەقەلىك چى تۇيۇلغاچىا  ،ىرامما ئىچىىىال ياشايتتى  .بىك ككنى روسال ىى بولۇپ ياشىسام
 ،يەنە بىىىك كىىكنى پورتىيىىا ③ بولىىۇپ ياشىىايتى  .بىياتىكسس ى ى ④ ىۇشىىلۇقى ى ئگزۈم ى ى
ىۇشىىلۇقى  ،كورىېلىيانىىى ⑤ ھەسىىكىتى ى ئگزۈم ىىى ھەسىىكىتى ىەپ بىلەتىىتى  .ھەمىىمە
نەرسى ە ئىشى ەتتى  .مەن بىلەن بىلىلە رو ئالىىىىغان باشىىا ئارتىسىىتالر نەزەرىمىىە بىىك
ئىال ئىىىى  ،سىەھ ىىى ى ىى وراتسىىيىلەر مز ىى ىۇنيىارى ئىىىى  .روھالرىىى ئىگزگى ى
بىلمەيتتى ھەم ئۇالر مز ى نەزىكىمىە رېئا ئاىەمالر ئىىىى  .توسىاتتى تۇرمۇشىۇمىا سىىى
پەيىىىا بولىىىىڭىى  ،ئىىامكىىى  .سىىىى مز ىىى روھىم ىىى قەپەسىىتى ئىىازاى قىلىىىىڭىى  ،مالىىا
رېئاللىى ى زاىى قانىا بولىىىغانلىىى ى ھز قىلىۇرىىڭىى  .بكگكن ئاىشام مەن ئىىچىى
ئوي اپ كزلىۋاتىىان رولۇم ىى تولىمىۇ تزتىىسىىى ئى ەنلى ى ىى تىۇنجى رەت تونىۇپ يەتىتى ،
ئگزۈم ىىى ھزچىانىىىا ئەھمىيتىىى يىىو  ،سىىاىتا  ،بىىىمەنە كگپىىك بىىىك ىۇنيىىاىا ياشىىاپ
كزلىۋاتىانلىىىم ى ھز قىلىىى  .بكگىكن ئاىشىام مەن گىىكى بىىلەن ئىگزى ى نىىابلىۋالغىان
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رومىئونى قزكى ھەم يىكگى ىچلىك ئەپتى ى  ،مىۋىلىك باغىىى ى ئايىىىك كزچى ىى سىاىتا
ئى ەنلى ى ىىى  ،ىى وراتسىىىيلەرنى ئىىاىەم ئالىايىىىىغان نەرسىىە ئى ەنلى ى ىىى  ،ئاغىىمىىىى
چىىىانلىكى ى چى يكرى ىمىى ى گەپلەر ئەمەسىلى ى ى تىۇنجى رەت تۇنىۇپ يەتىتى  .سىىى
مالىىا تزخىمىىۇ بكيىىك بىىىك نەرسىىى ى ئاتىىا قىلىىىىڭىى  ،جىمىىى سىىەنئەت پەقەت سىىىىنى ئاتىىا
قىلغانلىكىڭىىنى ئى اسى ئىى ەن  .سىىى مالىا مۇھەببەت ىى قانىىا نەرسىە ئى ەنلى ى ىى
ھز قىلىۇرىىڭىى  .سىى مز ىى قامەتلىىك شىاھىاىەم  ،مەشىۇقۇم  ،مز ىى بىارلىىى سىىى .
مەن ىىيالى تۇيغۇىى بىىار بولىىۇم  .سىىى مەن ئكچىكن سىەنئەتتى مۇ ئزشىىپ چكشىسىىى .
ىراممىىى ى قونچا بىلەن ئوتتۇرىمىىىا ھزچىانىا باغلى ى يىوق ەن  .بكگىكن سىەھ ى ە
چىىىانىا  ،ئگزۈمىە ئوىشىمايىىغانال بىك تۇيغۇنى پەيىا بولۇپ قالغانلىىى ى ھز قىلىىى
 .رول ى شۇنچە ياىشى ئوي ا ىېىىىميۇ  ،ئامىا بولمىىىى  .ئەنە شىۇنىىال نىزمە سىەۋەپتى
شىىۇنىا تۇيغىىۇىا بىىوپ قالغى ىم ىى تىىز ى ە يەتىىتى  .بۇنىڭغىىا ئگزۈممىىۇ ھەيىىكان قالىىىى .
تاماشىبى الرنى ئىسىىكتىشىلىكى ى ئىالالپ  ،ككلىكپ قويىۇ بىلەنىال كۇپايىلەنىىى  .ئىۇالر
ئارىمىىىى ى مىۇھەببەت ى قانىىاقمۇ چكشەنسىۇن ىەيسىىى مز ىى ئزلىىپ كزتىى ىورىيىان ،
ھزچ ى ىەىلى قىلمايىىغان پى ھىان جايالرغىا ئزلىىپ كزتىى  .سىەھ ە ىې ەن ىى ئەمىىى
كىىگرەرگە كىىگزۈم يىىو  .ئىىويالپ باقسىىام  ،مۇھەببەت ى ى نزمىلى ى ىىى چكشىىەنمە تىىۇرۇپ ،
سگي ك – مۇھەببەت ىراممىلىكىىا رو ئىاپتىمەن  .شىۇ تاپتىا مىۇھەببەت قەلبىمىىە ئىوتتە
يالىۇنلىماقتىىا  .ئەمىىىى يەنە رو ئزلىشىىىا رەۋىىىتى يىىو  .ىورىيىىان  ،نىىزمە ئكچىىكن شىىۇنىا
قىلىىىىىىغانلىىىم ى ئەمىىىىى چكشەن ەنسىىىىى رول ىىىى ئااللمىىىايمەن  ،لىىىز ى  ،مىىىۇھەببەت
ىراممىلىكىىا رو ئزلىپ يكرسەم مۇھەببەت ىى مۇقەىىەسىلى ى ە ھاقىارەت قىلغىان بولىۇپ
قالىىى ەنمەن  .بۇ نوقتى ى مالا سىى ھز قىلىۇرىىڭىى .
تولىمۇ پەرىشان ھالەتتە سافاىا ئولتۇرغان ىورىيان يكزى ى بىك ياقىا بۇراپ ىېىى :
 سىى مۇھەببىتىم ى بزشىغا چىىتىڭىى .سىىزلبز ئۇنىڭغىىا مەلىىىى ى ىچە قىىاراپ قويىىۇپ قاقىىاھالپ ككلىىكپ كەتتىىى  .ىورىيىىان
ئكنىىمىىى  .سزلبز ىورىيان ى يز ىغا كىلىىپ نىازۇ قىوللىكى بىىلەن ئۇنىى چىاچلىكى ى
سىىىيلىىى  ،ئانىىىى يەرگە تىىلى ىىىپ ئولتىىۇرۇپ چوغىىىە لەۋلىكى ىىى ئۇنىىى قوللىكىغىىا
چىڭڭىىىىە يىىاقتى  .ۋۇجۇىىغىىا ئاجايىىىپ بىىىك تىتىىكە ئوالشىىىان ىورىيىىان قىىولى ى ئىتتىىىك
تارتىۋالىى .
ىورىيان ئىشى ى يز ىغا بزكىپ ىېىى .
 شىىۇنىا  ،سىىىى مۇھەببىتىم ىى بزشىىىغا چىىتىڭىىىى  .ئىل ىىىكى تەپەك ىىۇرۇم ى سىىىىئويغاتىان ئىىىڭىى  ،ئەمىىلى تىچۇ  ،سىىگە نىسبەتەن مەنىە قىىىىىشتى ئەسەر قالمىىىى .
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رو ئزلىشىىتى ى ماھىىارىتىڭىى ئكسىىتكن  ،تۇغمىىا تىىاالنتلىق بولغىىانلىىىڭىى  ،ئۇلىىۇغ شىىائىكنى
ئارزۇسىىىى ى رېئاللىىىىىىا ئايالنىىىىۇرۇپ  ،سىىىەنئەت ە ھەقىىىىىى شىىىەكى ۋە مەزمىىىۇن ئاتىىىا
قىلغانلىىىڭىى ئكچىكن ئىل ىىكى مەن سىىىنى سىگي ەن  .ئەمىىىلى تە سىىى ئىۇ نەرسىىلەرنى
ھەممىسىىى ۋاز كەچتىڭىى  ،سىى ئگتىكپ كەتى ەن ئەىمەق ەنسىىى  .ئىا تەلىكى  ،سىىىنى
ياىشى كگرۈپ قالغانىى ى  ،مەنمۇ بىك سارال ەنمەن  ،ئۇچىغىا چىىىىان ھامىاقەت ەنمەن !
ھازىك سىى مەن ئكھكن ھزچ ىمى ە ئەرزىمەيسىى  .سىىنى مەل ك كگرەر كگزۈم يىو  ،مەل ىك
ئىىويلىغى يىىو  ،ئىسىىمىڭىىنىمۇ مەل ىىك تىلغىىا ئىىالغۇم يىىو  .سىىىى مەن ئكچىىكن ئگزىڭىىنىى
نزمىىىىى ىېىىكە بزكىىىىىغانلىىىڭىىنى بىلمىىىىىڭىى  .لىىز ى … مەن  ،بىىۇالرنى ئويلىسىىام
چىىىىمايال قىىالىمەن ! سىىى تۇرمۇشىىۇمىى ى رومانتىىىك تۇيغۇالرغىا بۇزغۇنچىلىىىق قىلىىىىڭىى .
سىىنى مۇھەببەت ە بولغان تۇنۇشىڭىى نزمە ىې ەن چولتىا – ھە ! « مىۇھەببەت مەنىىى ى
سىىەنئەت تۇيغۇسىىىغا بۇزغۇنچىلىىىق قىلىىىى » ىەپ كزتىشىىلىكىڭىىچۇ تزخىىى ! سىىەنئەتتى
ئايكىلسىىىڭىى  ،قىممىتىڭىىىى بىىىك تىىىيى  .ئەسىىلىىە نىىامىڭىىنى چىىىىىكا  ،پكتىىكن ىۇنيىىانى
ئايىغىڭىىغا تىىالنىۇرا  ،ئگز فامىلەم ى قولالنىۇرا ىەپ ئويالپتى  .لى ى  ،ھازىك سىى –
زە ! سىىنى شۇ تاپتا چىكايىال بار ناباپ سەنئەتچىىى نزمە پەرقىڭىى قالىى .
سىىىزلبزي ى چىكايىىىى تامىىىىە تاتىكىىىىپ  ،ۋۇجىىىۇىى شىىىاما سىىىوقىانىە الغىلىىىىاپ
تىتىكەش ە باشلىىى  .قوللىكى ى بىك – بىكى ە چىڭڭىىە كىكىشىتكرىى  ،گويىا بوغۇزىغىا بىىك
نەرسە كەپلىشىپ قالغانىە بولىى .
بۇ گەپلەرنىى راسىى ىەۋاتمايىىغانسىىى  ،ىورىيىان – ىېىىى ئىۇ بوغىۇ ئىاۋازىا – ،
ئۇيۇن ئوي اۋاتىسىى – ھە !
 ئويىىۇن ىېىىىىڭىىما ئويىىۇن ى سىىىىال ئوي ىىاپ ئارىلىشىىىپ كزتىىى ! – ىېىىىى ئىىۇزەھەرىەنىىلىك بىلەن .
چىكايى ى ئازاپ تۇمانلىكى قاپلىغان سزلبز ئورنىىى تۇرۇپ ئۇنى يز ىغا كەلىىى ،قوللىكى ى ئۇنى بىلى ى ە ئگت كزۈپ تۇرۇپ  ،ئۇنى كگزى ىى ئىچىى ە تى ىلىىپ قارىىىى .
ىورىيان قىىنى ئىتتىكۋېتىپ ۋارقىكىىى :
– مالا تەگمەڭ .
قىى پالڭىىە يىغلىىۋەتتى  ،ىورىيان ىى ئالىىىغا تىىلى ىىپ  ،ئىگزى ى يەرگە تاشىلىىى ،
شۇ تاپتا ئۇ رەھىمسىىلەرچە چەيلەن ەن گكل ە ئوىشاپ قالغانىىى .
 ىورىيان  ،ىورىيان  ،مز ىى تاشىالپ كەتىمەڭ ! – ىەپ يزلى ىىى قىىچىا ئايىانچلىقئاۋازىا  – ،مز ى كەچكرۈڭ  ،مەن رول ى ياىشى ئالمىىىى  .سىىىنىال ىىيىا قىلىىۋاپتىمەن .
لىىز ى مەن تىكىشسىىام بولىىىىىغۇ ! سىىىىنى بىىۇنچە تزىىى ياىشىىى كىىگرۈپ قىىاالرمەن ىەپ
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ئويلىمىىاپتىمەن  .سىىىى مز ىى سىىگيكۋالمىغان بولسىىىڭىى  ،ئى ىمىىىى سگيكشىىمى ەن بولسىىا ،
سىىگە بولغان مۇھەببىتىم ى مەل ك ھز قىلمىاس ئى ەنىمەن  .مز ىى يەنە بىكنىى سىگيكپ
قويۇڭ ئىامكىىى  .مز ىى تاشىالپ كەتىمەڭ  ،مەن سىىسىىى ياشىىيالمايمەن  .ئىى ى … يىا ،
ھزچىىسى يو  .ئۇ كگللىىى چىىىكىپ ىېمىىى  ،پەقەت چاقچا قىلىپ قويىىى …لىز ى
سىى ! بكگىكن ى ئىشىى ئكچىكن مز ىى كەچكرۋېتەلەسىىىمۇ مەن تىكىشىا  ،رول ىى ياىشىى
ئزلىشىىىا تىكىشىىا  .مالىىا ئۇنىىىا رەھىمسىىىىلىك قىلمىىاڭ  .سىىىى ئكچىىكن جز ىم ىىى پىىىىا
قىلىشىىمۇ رازىمەن  .بۇنىڭىى كىيى سىى نىارازى بولىىىىغان ئىشى ى ھەرگىىى قىلمىايمەن .
سىى توغكا ىېىىڭىى ىورىيان ! مەن ئگزۈمىى ى سەنئەت ارالرغا ىىاس ىىاراكتىكىم ى تزخىمىۇ
ياىشىىى ئىپاىىلىشىىى كزىىكە ئىىىىى  .مەن ئەىمەقلىىىق قىپىىتىمەن  .لى ىىى  ،بىىۇ مز ىىى
ئىختىيارى ئەمەس  .مز ى ھەرگىى تاشالپ كەتىمەڭ  – ،ئىۇ ككچلىك ئزسەىەشىتى نەپەس
ئااللمايال قالىى  .ئۇ پولىا گويا يارىالنغان جانىۋارغا ئوىشا تكگكلكپ ياتىاتتى  .ىورىيىان
گكې چىكايلىىق كىگزلىكى بىىلەن قىىغىا نەزەر تاشىلىىى ۋە مەنسىىتمى ەنىە بىىك تەرىىىىە
ئاغىى ى پكرۈشتكرۈپ قويىى  .بۇنىا ئىشالر تۇرمۇشىتا كىگپ يىكز بزكىىىۇ  .بىكى ىى ياىشىى
كگرمەيىىىىغان بولىىۇپ قالسىىىڭىى  ،ئۇنى ى ھىىز – تۇيغىىۇلىكى سىىىىگە تولىمىىۇ ككل ىلىىىك
تۇيۇلىىۇ  .سزلبزي ى قىلىىلىكى ىورىيان گكېيغىا ئويىۇن ئوي اۋاتىانىىە تۇيۇلىۇپ كەتتىى .
قىىنى يىپى ئكزۈل ەن مارجانىە تىارامالپ چكشىىۋاتىان ياشىلىكى  ،ئزسەىەشىلىكى ئىۇنى
بىىار قىلىپ قويۇۋاتاتتى .
 مەن كەتىىتى  – ،ىېىىىى ئىىۇ ئىىاۋازى ى تەم ىىى چىىىكىشىىىا تىكىشىىىپ  – ،مز ىىىرەھىمسىى ئاىەملەرىى بولۇپ قالغۇم يو  .لز ى ئەمىى سىىنى كگرەر كگزۈم يىو  .مز ىى
بە نائكمىىتە قويىىڭىى .
ئزسەىەپ يىغالۋاتىان سزلبز ئكنىىمەستى  ،ئگمىلەپ ئۇنىى يز ىغىا كەلىىى  ،گويىا
ئۇنى ئىىلەۋاتىانىە  ،قوللىكى ى بىچارىلەرچە ئالىىغا سوزىى  .ىورىيان تۇيۇقسىى كەيى ى ە
ئگرۈلكپ تىياتىكىانىىى چىىىپ كەتتى .
ئۇ نەگە بزكىپ نەىە توىتىشى ى بىلمەيتتى  .ئزسى ە كەل ەنىى كزىيى  ،چىكاغلىىكى
غىىۇۋا يىىورۇپ تۇرغىىان كىىوچىالرىا مزڭىىىپ يىىكرگەنلى ى ى  ،قاپىىىارالغۇ ئەگىىمە ئىشىىى لىك
ىەھلىىلەرىى ۋە ئالۋاستى ئگل كرلىكى ى ئەسلىتىىىغان ئگيلەرىى ئگت ەنلى ى ى  ،قۇالقىىا
مۇشى ئۇرغانىە يزىىمسىى ئاۋازىا ككلكشىۋاتىان بىك توپ شىالال ئايالالرنىى كەي ىىىى
توۋالشىىىىانلىكى ى  ،ىەلىەلشىىىىپ مزڭىىىىپ يىىىكرگەن مەسىىىىتلەرنى كىمىىىىۇر بىككىملەرنىىىى
تىلالشىانلىكى ى  ،گگرىستان قاپلىغان بىك ھويلىىى چىىىۋاتىان چىكقىكىغىان  ،كىمىىۇر بىىك
كىملەرنى قارغىغان ئىاۋازالرنى ئىالال ئكچىكن لەمپىسىى ە چىىىۋالغىان  ،ھىازىكال گىگرىى
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ئزچىۋالغانىە سىياقتى ى بىك توپ بەىبەشكە بالىالرنى ىىكە – شىكە ئەسلىيەلىىى .
تاڭ سكزۈلە ىې ەن مەھە بىىلەن ئىۇ ئگزى ىى كوۋې ى باغچىسىى ى يز ىغىا كەپ
قالغىىانلىىى ى ھىىز قىلىىىى  .زىمى ىىى قاپلىغىىان گۇگىىۇم پەرىىسىىى ئاسىىتا – ئاسىىتا تىىاراپ ،
ئاسىىمان ى شىىەر بۇرجى ىىىىە ئەتى ەن ىىى شىىەپە نۇرى ىىى ئىىاجىى نىىۇرلىكى جۇالالشىىىا
باشلىىى  .لىىىىىە پىيازگك بزسىلغان ناھىايىتى يوغىان بىىك ئىات ھارۋىسىى پىاكىى  ،ئەممىا
ئاىەمسىىىى چگلىىىەرەپ قالغىىان كىىوچى ى بىىويالپ ئۇچىانىىىە ئگتىىكپ كەتتىىى  .شىىۇئان پىيىىاز
گكلى ىى قۇيىۇ ھىىىى ىىماقىىا ئۇرۇلىىى  .چىكايلىىق گىكللەرنى كىگرۈپ ئۇنىى ئىازابلىكى
يەل ىللەپ قالغانىە بولىى  .ئۇ پىياز بزسىلغان ئىات ھارۋىسىى ى كەي ىىىى ئەگىشىىپ
بازارنى ئىچى ە كىكىى  ،كىشىلەر ئالىىكا ما چكشكرۈ بىلەن بەنى ئىىىى  .ئاپئىا
ىىىاالت كىيۋالغىىان ھىىارۋى ە ئۇنىڭغىىا بىىىك سىىىىى گىىىالس بەرىى  .ئىىۇ رەھىىمەت ئزيتىىىپ
گىالس ى ئالىى  « .ئۇ كىشى پۇ بەرمىسەم نزمە ئكچكن ئالمايىۇ » ىەپ ئويلىىىى – يىۇ
 ،نزكى – بزكىسى ى ئويالشىا رەۋىتىى بارمىا گىالسى ى يزيىشى ە باشىلىىى  .گىىالس يزىكى
كزچىىە ئكزۈل ەن بولغاچىىمى ى  ،مۇزىە ئىىى .
ككركىىىكم گىىىكلى  ،سىىىزكىق ئەتىكگىىىك ۋە قىىىىىى ئەتىكگىىىك قاچىالنغىىىان چىكايلىىىىق
سىىىىۋەتلەرنى كگتكرىۋېلىشىىىىان بىىىىك تىىىوپ بىىىاال ئىىىۇزۇن سىىىەپ بىىىولغى ىچە ىۆۋە – ىۆۋە
كگكتاتالرنى ئارىسىىى سۇغۇرۇلۇپ چىىىپ  ،ئۇنى ئالىىىى تزى – تزى ئگتكپ كزتىشىتى
 .رەتسىىىى كىي ىۋالغىىان بىىىك تىىوپ يااللباشىىتا قىىىىالر قۇيىىا نىىۇرى يۇرۇتىىۇپ تۇرغىىان
پىشىىايۋان ى ئاسىىتىىا تىىوپ سىىزتى سىىۇىى ىكى ى مىىاللىكى ى كىى ئىارتۇ قىلىىىپ سىىزتىپ
بولۇشى ى ساقالپ گەپ سىزتىپ ئولتىۇراتتى  .يەنە بىىك تىوپ كىشىى مەيىىان يز ىىىى ى بىىك
قەھۋاىانى ى پىكقىكىما ئىشىى ى ى يز ىغىا توپلىشىىۋالغان ئىىىى  .ئىاتالر لىىىىىىە نەرسىە
بزسىىىلغان ھىىارۋى ى سىىگرى ى ىچە قولغىىۇراقلىكى ى جىلىىىىڭلىتىپ  ،ئولغىىۇ – ىولغىىۇ
شىزغىللىق يولىىا مىىكىۈرۈپ – چوقىۇرۇپ ىې ىكىە كزتىۋاتىىاتتى  .ھارۋى ەشى ى بەزىلىىىكى
تاغىىار ىۆۋىسىىى ە ئىىگزى ى تاشىىالپال تىىاتلىق ئۇيىۇغىىا كزتىشى ەنىىى  .بويىىۇنلىكى ھەسىىەن –
ھكسەن ى رەل ىىە چىكايلىق كەل ەن بىك توپ كەپتەر يەرىە ىانلىشىپ يكرەتتى .
ھايا ئگتمە  ،ىورىيان بىك پەيتۇن ى كىىكا قىلىىپ ئىگيى ە قىايىتتى  .ئىۇ ئىشىى ى ى
ئالىىىا بىك پەس ىېلىغو بولۇپ تۇرۇپ قالىى ۋە جىمجىتلىق ھگككم سكرىۋاتىان مەيىىانغا
نەزەرى ىىى ئاغىىىۇرىى  .قوشى ىالرنى ئگيلىكى ىى ىەرىىىلىىىكى چىى يزپىلغىىان  ،پەرىىلىىىكى
چكشكرۋېتىل ەن ئىىى  .بۇ چاغىا گۇگۇم پەرىىلىكى پكتكنلە تارقاپ  ،ئاسمان سكپسكزۈ
رەل ى ە كىىىكگەن  ،قۇياش ى ى كگمكشىىكەڭ ئىىاجىى نىىۇرلىكى ئىىگگىىلەرنى يۇرۇتىىۇپ تىىۇراتتى .
ئۇىۇلىى ى ئگي ى تۇرىۇنىىى چىىىۋاتىىان تىكرۈم – تىكرۈم ئىسىالر تىكرمەكلەپ قويۇلغىان
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چىكايلىىق چەمبەرلەرنىى ھاسىى قىلىىپ توىتىمىا ئاسىمانغا

سگسكن شايىالرغا ئوىشىا
كگتكرۈلمەكتە ئىىى .
كەلكى ىەھلىى تزمى ى ئكستى تەرىپى ە ىۇ ياغىچىىى ئويۇلغان چىكايلىق نەقى
تۇتۇلغان  ،تورۇسىا شۇ جايىىى ى مەلىۇم بىىك گۇبىكناتۇرنىى سىاياھەت كزمىسىىىى ئولجىا
ئزلى غان  ،ۋې ىتسىيە پاسونىىى ى ئالتۇن يالىتىلغان غايەت يوغىان ئاسىما چىىكاغ ئزسىلغان
ئىىىىى  ،چىكاغىىىى چىىىۋاتىىىان ككچلىىك نىىۇر قىىارالغۇ ىەھلىىنىىى يورۇتىىۇپ تىىۇراتتى  .ئىىۇ
چىكاغ ىىىى ئگچىىىكرۈپ  ،شىلەپىسىىىى بىىىىلەن پىالشىىىى ى ئورۇنىىىىۇقىا تاشىىىلىىى  ،ئانىىىىى
كىتابخانىىىىى ئگتىىكپ  ،ئاسىىتى ىى قەۋەتتى ىىى سىىەك ىى بۇرجەكلىىىك ھوجكىسىىىغا قىىاراپ
مالىى  .ھىوجكى ى ئىۇ ھەشىەمەتلىك تۇرمۇشىىغا مىاس كەلتىكرۈپ ئىگز قىولى بىىلەن تزخىى
يزىى ىىال زى ەتلى ەن ئىىى  .ھوجىكنىى تزمىغىا ئەىەبىيىات – سىەنئەت قايتىا گىكللى ى
ىەۋرىىىىى قالغىىان غەلىىىتە پاسىىۇنىى ى گىىىلەم ئزسىىىلغانىىى  .ئىىۇ ئىشىىى ى تۇتىىىۇچى ى
تولغاۋېتىپ  ،بازى ىالۋارى سىىىپ بەرگەن ھزلىىى پورتىكتىغا كگزى چكشىكپ قالىىى – ىە
 ،ىۇىىى بىك نەرسىىى چگچكپ كەت ەن ئاىەمىە ئىتتىك كەي ى ە ىاجىىى  .ئىۇ بىىكىەم
تۇرىۋېتىىىپ ھۇجكىغىىا كىىىكىى  ،كاللىسىىى ى گاىىكمىىا ىىيىىالالر چۇلغىۋالغىىان ئىىىىى  .ئىىۇ
پەلتۇرى ىى پەتلىسىىى ە قىىاىاپ قويغىىان گىىكل ى قولىغىىا ئزلىىىپ بىىىكىەم ئارىسىىالىى بولىىۇپ
كزتىپ  ،يەنە جايىغا قاىاپ قويىى  .ئانىى رەسىم ى ئالىىغا كزلىپ سى چىالپ قارىىى .
پەنجىكى ە تارتىلغان ئا سزكىق رەلىى ى شايى پەرىى ى ئاراچلىكىىىى ئىگي ە چكشى ەن
نۇرنى يۇرۇقىىا رەسىم ى يكز قىسىمى ئىازرا ئگزگىكىىپ قالغانىىە  ،رەسىىم ى چىىكا
ئىپاىىسى بۇرۇنىىغا ئوىشىما قالغانىە  ،رەسىم ى چىكايىىى بىك ىى شەپىەتسىىىلىك
چىىىپ تۇرغانىە كگرۈنكپ كەتتى  .قىىىق ئىشىۇ – بۇ !
ئۇ ئگرۈلكپ ىەرىىى ى ئالىىغا كەلىى – ىە  ،پەرىى ىى قايكىىىى  .يىارقى قۇياشى ى
تىىا – تىىا نىىۇرلىكى ئىىگ ئىچى ىىى ئاپتىىاپتە يۇرۇتىىىۋەتتى  .ئىىگ ئىچى ى ە ھگككمكانلىىىق
قىلىۋاتىىىان قىىارالغۇلۇ شىىۇئان ئگي ى ى كىىكن نىىۇرى چكشىىمەيىىغان بۇلۇلىغىىا مگككنىىىى .
لى ى  ،رەسىم ى چىكايىىى ى بايامىى غەلىتە ئاالمەتلەر يەنىال يكتمىىى  ،بەل ىى تزخىمىۇ
ككچىيىپ كەتتى  .يامان ئىشتى بىكنى قىلىپ قويغان ئاىەم ئەي ەكتە ئگز ئەپتى ىى كىگرۈپ
چگچكپ كەت ەنىە  ،رەسىم ى ئاغىى ى بۇرجى ىىە نازغىۋاتىان ككچلىك قۇيىا نىۇرى
رەسىم ى ئۇنىڭغا تولىمۇ شەپىەتسىى سىىىلغانىە كگرسىتىۋاتاتتى .
ئىىىۇ كەيىىى ى ە ىاجىىىىپ  ،ئورۇنىىىىۇ ئكسىىىىتىىە تۇرغىىىان پىىىى چىشىىىىىى ياسىىىالغان
جاھازى ىى ئىچىى ە ئزلى غىىان  ،ئزللىىىپى شىىەكىللىك نەپىى ئەيى ە ( بىىۇ لىىورى ھز ىىكى
ئۇنىڭغىىا بەرگەن نۇرغىىۇن سىىوۋغىالرنى ئىچىىىىى ى بىكسىىى ئىىىىى ) نىىى قولىغىىا ئزلىىىپ ،
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ئگزى ى ئەي ەكتى ى ئەكسى ە سى چىالپ قارىىى  ،جاۋغىيىىا بايامىىىىە شەپىەتسىىىلىك
ئاالمەتلىكى ھزچ كگرۈنمەيتتى  .نزمە ئىشتۇ – بۇ ئەمىى
ئۇكىىگزلىكى ى ئۇۋۇلىۋېتىىىپ رەسىىىم ە يىىزىى كەلىىىى – ىە  ،قايتىىىىى سىىى چىالپ
قارىىىىى  .ئىىۇ رەسىىىم ى چىكايىىىىا بىىايىىى ئىىاالمەتلەرىى ئەسىىەرمۇ قالمىغىىانلىىى ى ھىىز
قىلىىىى  .بىىۇ ھەرگىىمىىۇ ئۇنىڭىىىى ى ىىيىىالى تۇيغىىۇ ئەمەس ئىىىىى  ،بەل ىىى ھەقىىىىەتەن
شۇنىا قورقۇنچلۇ بىك ئى يكز بەرگەنىىى .
ئىىۇ ئورۇنىىىۇقىا ئىىگزى ى تاشىىالپ  ،چۇلىىىۇر ئويغىىا پىىاتتى  .تۇيۇقسىىىى ئۇنى ى ىىيىىا
ئى كانىىىىا پورتزكىى سىىىىىلىپ بولغىىان ھزلىىىىى كىىكنى ئگزى ىى بازىى ىالۋارىنىى رەسىىى
سىىى ئگيىىە ىې ەن گەپلىكى پەيىا بولىى  .شۇنىا  ،ئۇ گەپلەر ئۇنى ئزسىىە ھىازىكمۇ
شۇنىا ئز ىق تۇرۇپتۇ  .شۇ چاغىا ئۇ  « :مەل ك مۇشۇ ياشلىق باھارىم ى ساقالپ قالسىام ،
ئەكىسچە رەسىمى ئاستا – ئاستا قزكىپ كەتسە ؛ قامالشىان رەل ىى – روھىى ھەر ۋاقىى
مۇشۇ ھالەتتە تۇرسا  ،ھاياتىمىى ى ىەرت – ھەسكەتلىكى  ،قىلغان ئىپالسلىىلىكى ئۇنىڭغا
يككلەنسە ؛ رەسىمىى ى ئۇ قامالشىان چىكايغا كگتكرۈپ – قوپىۇسىىى قىايغۇ – ھەسىكەت ۋە
غەم – ئەنىىشىىىلەر ىەسىىىتىىى يىىىو – يىىىو قىىىورۇقالر چكشسىىىە  ،ئەكىسىىىچە مەن مۇشىىىۇ
قامالشىان رەل ى – رۇىسارىم ى مەل ك ساقالپ قالسام » ىې ەنىىە ئارمىانالرنى قىلغىان
ئىىى  .ئۇنى ئاشۇ ئارمانلىكى رېئاللىىىا ئايالنىىمۇ نىزمە ئەسىال مىۇم ى بولمايىىىغان ،
ئويالشىىتى مۇ قورقىىىىغان ئىشىىالرغۇ – بىىۇ ئەمسىىە رەسىىىم ى جاۋغىيىىىىا قزتىىىپ قالغىىان
شەپىەتسىىلىك ئاالمەتلىكى ە نزمە ىەيمىى
شەپىەتسىى ! ئۇ شەپىەتسىىما ھەمىمە ئەيىى سىزلبىيىا  ،ئۇنىڭىىا نىىمە گۇنىا ! ئىۇ
سزلبىي ى ئۇلۇغ سەنئەت ار قىلىپ يزتىشتكرمەكچى بولىىى  ،ئىۇ ئۇلىۇغ بولغىاچىىال ىورىيىان
پكتكن مۇھەببىتى ى ئۇنىڭغا تەقىى قىلىىغۇ  .لز ى ئۇ ىورىيان ى نائكمىى قويىى  .ئىۇ بە
بكلكمسىى  ،ئۇنى سگيكشى ە ئەرزىمەيىۇ  .لز ى  ،ئۇ سزلبىي ى ئالىىىا تىىلى ىپ كىچىك
بالىالرىە ئسسەىەپ يىغىالپ كەت ى ى ىى ىىيالىغىا كەلتكرسىە  ،مىى يزكىىىى پۇشىايمان
قىلىىىىۇ  .ئىىۇ سىىزلبىيغا سىىوغۇ مۇئىىامىلە قىلغى ى ىىى ئەسىىلىىى  .ئىىۇ نزمىشىىىا بۇنچىىىۋاال
ئگزگىكىپ كەتتى نزمە ئكچكن بۇنچىۋاال تاشيكرە بولۇپ كەتتى لز ى  ،ئۇ ئگزىمىۇ ئىاز
ئىىازاپ چەكتىمىىۇ ئىىك سىىائەت ىاۋام قىلغىىان ئاشىىۇ ئويىىۇن ى كىىگرۈپ ئولتىىۇرۇپ  ،نەچىىچە
ئەسىكلىك ئازاب ى باشتى كەچكرىى  ،چەكسىى ىەرت – ھەسكەت تارتتى  .ئۇمىۇ سىزلبىي ە
ئوىشا ھزسىاشلىىىا ئزكىشىشى ە ھوقوقلىۇ  .ئەگەر سىزلبىي ى ئگمكرلىك ئازابىىا ىۇچىار
قىلىى ىېيىلسە  ،سزلبىي ىڭمۇ ئۇنى قەلبى ە سىالغان ىەرت – ئەلىمىى ئىاز ئەمەس – تە .
ئۇنى ئكستى ە  ،ئايالالر ئەرلەرگە قارىغانىا كگتكرۈشلك كزلىىۇ  .ئۇالر ھزسىيات ئىچىىىە
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ياشىىىىايىۇ  ،ھزسىىىىىياتتى باشىىىىىى ى ئويلىمايىىىىىۇ  .ئىىىىۇالر ئىىىىگزى ى ئازابلىيااليىىىىىىغان ،
يىغلىتااليىىىىغان كىشىىى ى ئىىگز مەشىىۇقى قىلىىىپ تالاليىىىۇ  .بۇالرنىى ھەممىسىىى ى ئىىۇ لىىورى
ھز كى ى ئاغىىىى ئاللىغان  ،ئىۇ ئايىالالرنى بە قولىىە چكشىى ىىۇ  .ئىۇ نىزمە ئكچىكن
سزلبىي ى ىەپ ئگزى ە ئازاپ تاپىۇىە  ،زېھ ى ى ئۇپكاتىۇىە ئەمىى ئۇ ىورىيىان ئكچىكن
ھزچ ىمى ە ئەرزىمەيىۇ .
ئەمسە رەسىم ى قانىا چكشىەنىۈرىىۇ رەسىى ئۇنىى ھايىات مەىپىيتى ىى ئىگزى ە
يۇشۇرغان ھەم ئۇنى قىلغان – ئەت ەنلىكى ىى ئەكىى ئەتتىكرۈپ بزكەلەيىىۇ  .ئىۇ ئۇنىڭغىا
ئگزى ى قامالشىىان چىكايى ىى قانىىا قەىىكلەشى ى ئىگگەت ەن  .ئەمىىى يەنە ئىگزى ە ئىگ
بولۇش ى ئگگەتسۇنمۇ ئۇ ئەمىى رەسىم ە ئى ىچىلەپ قارىمىسۇنمۇ
يا  ،بۇ پەقەت تەپەك ۇر چزچىلىشتى پەيىا بولغان بىىك ىىى ىىيىالى تۇيغىۇ  ،ئىۇ
سىكىتتا تەمتىلەپ ئگت كزگەن قورقۇنچلۇ كىزچە قالىىۇرغان سىاىتا سىىىى  .ئىۇ تۇيۇقسىىى
كىچى ى ە بىك قىىى ىاغ ىڭمۇ كىشى ى ساراڭ قىلىۋىتىىىغانلىىى ى ئزسى ە ئالىىى  .تىوغكا
 ،رەسىمىە ئگزگىكى بولغى ى يو  ،كاللىسى ئزلىشىپ قالغان ئاىەملەرال رەسى ئگزگىكىىپ
قاپتۇ ىەپ ئوياليىۇ .
رەسى ئۇنىڭغا رەھىمسىىلەرچە ھىجىيىپ قاراپ تۇراتتى  ،ئالتۇنكەڭ سزكىق چاچلىكى
سىىكبھى قۇياشى ى تىىا – تىىا نىىۇرلىكى ئاسىىتىىا ۋا – ۋا قىلىىىپ پىىارقىكايتتى  ،كگپ ىىك
زەل ەر كگزلىكى ئۇنى كگزلىكى بىلەن ئۇچىكاشتى  .ئۇشتۇمتۇت ئۇنىى قەلبىىىە چەكسىىى
ئىچ ئىاغكىتى تۇيغۇسىى ىولىۇنلىىىى  ،بىۇ ئىىچ ئىاغكىتى ئىگزى ئكچىكن ئەمەس  ،بەل ىى
ئگزى ى پورتىكىتى ئكچكن ئىىى  ،كزيى يەنە تاال قزتىمالپ ئىگزگىكەتتى  .ئۇنىى ئىالتۇن
چىىاچلىكى شىىااللالپ ككمكشىىتە ئاقىكىىىىۇ  ،قىىىىى ئەتىكگكلىىىە قامالشىىىان رەل ىىى –
رۇىسىىارى سولىشىىىىۇ  .ئۇنىىى سىىاىىك قىلغىىان ھەربىىىك سىىەۋەنلى ى رەسىىىم ە نوقسىىان
يەت كزۈپ  ،گكزەللى ى ى بۇزىىۇ  .لى ى ئۇ ئەمىى ئەس ى ئىشالرنى قىلمايىىۇ  .بىۇ رەسىى
مەيلىىى ئگزگەرسىىۇن يىىاكى ئگزگەرمىسىىۇن  ،ئىىگز ۋىجىىىانى ى ئى اسىىى بولىىۇپ قالىىىىۇ  .ئىىۇ
ئەمىى ئزىىىتۇرۇشالرغا با ئەگمەيىۇ  .لورى ھز ىكى بىىلەن ئى ىچىىلەپ كگرۈشىمەيىۇ ،
ئۇنى شزكى  ،ئەمما زەھەرلىك نەزەرىيلىكى ە ھەرگىى قۇال سالمايىۇ  .بازى ىالۋارىنى
باغچىسىىىىىا ئاللىغىىىان ئاشىىىۇ نەزەرىىىىيلەر تىىىۇنجى رەت ئۇنىىىى ئوتلىىىۇ ھزسىىىىياتلىكى ى
ئويغاتىانىىى  .ئۇ ئەمىى سزلبىي ى يز ىغا بزكىپ  ،ئۇنىڭىى ئەپۇ سورايىۇ  ،ئۇنىڭغا تو
قىلى تەكلىپى قويىىۇ  ،ئۇنى يزڭىباشتى ياىشى كگرۈش ە تىكىشىىىۇ  .شىۇنىا  ،ئۇنىى
مۇشىىۇنىا قىلى ى مەجبىىۇرىيىتى بىىار .سىىزلبزي ى تارتىىىان ئىىازابلىكى ئۇنىڭىىىى نەچىىچە
ھەسسە كگپ بولۇپ كەتتىى .بىچىارە قىىچىا ! ئىۇ نىزمە ىېى ەن شەىسىىيەتچى  ،ئىۇ قىىغىا
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شۇنچىۋاالمۇ تاشيكرەكلىك قىلغان بارمۇ .سزلبىي ى ئۇنى ئەسىك قىلىۋالغان سزھكى كىكچى
يەنە ئەسىىلى ە كزلىىىىۇ  .ئىىۇالر بىلىىلە بولىىۇپ چەكسىىىى بەىىىت ە چگمكلىىىىۇ .ئىىۇ سىىزلبىيغا
ئزكىشسە  ،ھاياتى تولىمۇ گكزە  ،مەنىلىك ئگتىىۇ.
ئىىۇ ئورۇنىىىۇقتى تىىۇرۇپ رەسىىىم ى يىىكزى ە پەرىە تارتىىىپ قويىىىى – يىىۇ  ،كىىگزلىكى
رەسىم ە چكش ەنىە بەىى ى جىغغىىە قىلىپ قالىى«.نزمىىې ەن قورقۇنچلۇ !» ئىۇ ئىگز-
ئگزى ە پىچىكالپ تىۇرۇپ  ،ىەرىىى ىى يوغىان ئىاچتى  ،ئانىىى ئگيىىى چىىىىپ ھويلىىىى ى
چىملىىىىىا كزلىىىپ چولىىىۇر نەپەس ئالىىىى .سىىەھەرنى سىىاپ ھاۋاسىىى گويىىا ئۇنىڭىىىى ى
غەم ى لى ىىىى ئۇچىىىۇرۇپ كەت ەنىىىىە بولىىىىى  .ئىىىۇ سىىىزلىبىيىى باشىىىىى ى ىىيالىغىىىا
كەلتىىكرمەيتتى  ،ئۇنىىى ئىسىىمى ى يزىى ى -يز ىشىىالپ زى ىىكى قىالتتىىى .ئۇنىىى قەلبىىىىە
مۇھەببەت ە بولغان ئاجىى بىك ساىا قايتا يالكىىى  .شەب ەم سۇلىكى بىلەن چىلىىق-چىلىىق
ھىىگ بولىىۇپ كەت ى ەن قۇشىىالر گويىىا گىىكللەرگە ھز ىىايە ئزيتىىىپ بزكىۋاتىانىىىە چالىلىىىاپ
بەس-بەستە سايكاشىا باشلىىى.
ئىزاھات :
① مىكانىىىا – شز ىسىىپىكنى «بىىوران – چىىاپىۇن» نىىاملىق ىراممىسىىىىى ى بىىىك ئايىىا
پزكسۇناژ  .ئۇنى ىاىىسى ئىل ىكى مىكان گىكا مەرتىۋىسىى ە ئزكىشى ەن  .كزىيى گكافلىىق
مەرتىۋىسىىى ئايكىلىپ قزلىپ  ،قىىى بىلەن بىللە بىك قاقاس ئارالغا سكرگكن قىلى غان .
② كالىبان – شز ىسپىكنى «بوران – چاپىۇن» ناملىق ىراممىسىىى ى بىىك پزكسىۇناژ
 ،تولىمۇ بەىبەشكە  ،ياۋۇز بىك ماال .
③ پورتىيا – شز ىسپىكنى «ۋې تىسىيىلىك سوىى ەر» نىاملىق ىراممىسىىىى ى ئايىا
با پزكسۇناژ .
④ بىيىىاتىكى – شز ىسىىپىكنى «يىىوقتى بىىار قىلىى » نىىاملىق ىراممسىىىىى ى ئايىىا
با پزكسۇناژ .
⑤ كورىېلىيىىا – شز ىسىىپىكنى «پاىىشىىا لىىىك » نىىاملىق ىراممسىىىىى ى ئايىىا بىىا
پزكسۇناژ .
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سەككىزىنچى باب

ىورىيىىان ئويغانغىىان چزغىىىىا كىىكن چكشىىتى قايكىلغانىىىىى  .ىوجايى ى ىىى مۇشىىۇ
ۋاقىتىىچىمۇ ئۇىالۋاتىانلىىىىى ئەجەبلەن ەن ىىىمەت ار ئۇنى ئويغانىىىمۇ – يىو ىېى ەن
نىيەتىىتە ئىىگي ە پۇتى ى ى ئۇچىىىىا نەچىىچە كىكىىىپ چىىتىىى .نىھىىايەت ،ىورىيىىان قولغىىۇراق ى
بزسىپ ىىىمەت ارنى چاقىكىى .ىىىمەت ار ۋې تور فىكانسىيى ى سزكۋې ىېى ەن يزكىىىى
چىىىىىىىىغان قەىىمىىىى پاسىىىونىى ى پەت وسىىىتا بىىىىك ئىسىىىتاكان چىىىا ۋە ىەت-چەك ىىىى
كگتەرگى ىچە ئاستاغى ە ھوجىكىغا كىىكىى -ىە ،ئىك قانىاتلىق پەنجىىكى ە ئزسىىلغان كىگ
ئەستەرلىك يزشز ىۇىاۋا پەرىى ى قايكىۋەتتى.
 ئەپەنىى  ،بە ياىشى ئۇىلىۋالىىڭىى جۇمۇ بكگكن -،ىېىى ۋې تور ككلكپ تۇرۇپ. سائەت نەچچە بولىى ۋې تور  -سورىىى ىورىيان گزكې ئۇيىۇچان ھالەتتە. سائەت بىكىى 98مى ۇت ئگتتى ،ئەپەنىى .ھەجەپ ۋاقىىچە بىىوپ كزتىپتىىا! ئىىۇ كىىارىۋاتتى ئىىگرە بۇلىىۇپ ئىسىىتاكانىى ى چايىىىى
ئىىوتالپ قويىىىى -ىە ،مەكتۇپالرغىىا بىىىك-بىىىكلەپ كىىگز يكگكرتىىكپ چىىتىىى .ئارىسىىىىى ى بىىىك
مەكتىىۇپ ى لىىورى ھز ىىىكى يازغىىان بۇلىىۇپ ،تزخىىى ئەتتى ەنىىىىال بىكىىىىى ئەۋەت ەنىىىىى.
ئاچايمۇ -ئاچمايمۇ ىې ەن نىيەتتە بىك ھازا تۇرۇپ كزتىپ ،ئاىىكى مەكتۇپ ى ئاچتى .باشىا
ىەتلەرنىمۇ ىوشياقمىغان ھالىا بىك -بىكلەپ ئوقۇپ چىىتى .مەكتۇپالرنى ھەممىسى ئاتام
ئزيتىىىان ئات كىت ىىا ،زىيىىاپەت بىىاغىىى ،شەىسىىى كگرگەزمىسىىى ە كىىىكى بزلىتىىى ،ىەيىىىك-
ساىاۋەت مۇزى ا كزچىلى ى ى نۇمۇر تىىىملى ى ىې ەنىە نەرسىلەر ئىىى .بۇ پەسىلىە 9
مىىىوىا قوغلىشىىىىىىغان بەزى ياشىىىالر مۇشىىىۇنىا پائىىىالىيەتلەرنى سىىىەنىى مەن قىىىاالمتى
ىې ەنىىىە ھەركىىكنى ىې ىىكىە ئۇيۇشىىتۇراتتى .ىەت -چەكلەرنىى ئارىسىىىىى ى يەنە بىىىك
پارچىسى لۇيى  XVىەۋرىىى ى ككمكشتى ياسالغان گىكى بۇيۇمى ى يۇقىكى سىوممىلىق
تىىالونى بۇلىىۇپ ،ىورىيىىان بىىۇ تىىالون ى ئگزى ى ى ۋەسىيىسىىى ە ئەۋەتىىىپ بزكىش ى ە تىىزخىچە
جىكرئەت قىاللمىا يىىكرەتتى .ئىۇالر تولىمىىۇ مۇتەسسىىپ بۇلىۇپ ،بىىىى ياشىاۋاتىان بىىۇ ىەۋرىە
كىشىلەرنى ئزھتىياجى چكشمەيىىغان نەرسىلەرنى ئەڭ ئزھتىياجلىق نەرسە ئى ەنلى ى ىى
چكشەنمەيتتى.قالغىانلىكى جزىكمى كوچىسىىىى ى قەرز بزىكى ىوجايى لىكىىىى كەلى ەن
ىەتلەر ئىىى .ىەتتە ىورىيان ھايتال ىەپ قويسا ،ھەرقانچە زور سوممىىى ى قەرز بولسىىمۇ
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بزكىپ تۇرىىىغانلىىى ،ئگسكم ىڭمۇ مۇۋاپىق ئى ەنلى ى يزىىلغان ئىىى.
ئاالھەزە 92مى ۇتالرىى كزىيى  ،ىورىيىان كىارىۋاتتى چكشىكپ ،ئىگچ ە تىۋىتىىىى
توقۇلغىىان ،ناھىىايتى نەپىىى تى ىلىى ەن يىىىپە كىىگي ى ى ى يزپى چىىاقلىغى ىچە ئاسىىتىغا
مەرمەرتا ياتىۇزۇلغان مۇنچىغىا كىىكىى .ئۇىالۋېكىىپ ىىارامۇ بۇلىۇپ قالغىان ىورىيىان
مۇزىە سۇىا يۇيۇنۇپ بگلەكچىال تزتى لىشىپ قالىى .ئۇ گويا تگنكگكن ئاىشىامىى ئىشىى ى
تامام ئۇنتۇپ كەت ەنىە ئىىىى .ئىۇ ئگزى ىى غەلىىتە بىىك تىكاگىىىىيى ە ىۇچىار بىولغى ى ى
ىىك-شىكە ھز قىلىىيۇ ،لز ى ئۇنى چكشىكم ئوىشىايىۇ ىەپ ،پەرۋا قىلمىىىى .ئىۇ تولىۇ
كىيى ىپ ككتكپخانىسىىغا كىىكىى -ىە ،ئوچىۇ ىەرىىى ىى يز ىىىى ى ئەپچىل ىى ە كەلى ەن
يۇمۇال ئكستەل ى ئالىىغا كزلىپ ئولتىۇرۇپ ،ىىىمەت ىار تەييىارالپ قويغىان فىكانسىىيىچە
ئاىىى ناشتىلىغى ى يزيىش ە تۇتۇنىىى .ھىاۋا بىگلەكچىال ياىشىى ئىىىى ،سىالىى ھىاۋاىى
گك  -چزچەكلەرنى ھىىى كزلەتتى .بىك تا ھەسە ھەرىسى ىەرىىىىى ئۇچىۇپ كىكىىپ،
ئۇنى ئالىىىى ى سزكىق ئەتتىكگك سزلىپ قۇيۇلغان ساپا لولىى ى ئەتكاپى ى چگرىىىەپ
غۇلغلىاشىا باشلىىى .بۇنىڭىى ئۇنى كگللى ىزلى كگتكرلكپ قالىى.
توسىىاتتى  ،ئۇنىى نەزىىىكى رەسىىىم ى يىىكزى ە تارتىىىپ قۇيۇلغىىان ،پەرىىى ە چكشىىكپ
قالىى ۋە بەىى ى ە ئىختىيارسىى تىتىكە ئوالشتى.
 تولالۋاتامسىى ئەپەنىى  -ىىىمەت ار شىۇنىا ىەپ سىورىغا تەىسىىىى ى تۇىىۇمپوش ىلى ى ئكستەل ە قويىى -،ىەرىىى ى يزپىۋىتەيمۇ -يا
 يا  ،توللىمىىى  -،ىېىى ىورىيان بزشى ى چايىاپ تۇرۇپ.ئەجىبا ،ئاشۇ ئىشالرنى ھەممىسى راستمۇ رەسى راستى ال ئگزگىكىپ قالىىىمۇ يىاكى
ئۇ يزڭىلىشۋاتامىۇ تولىمۇ ىۇشخۇ ھالەتتە سىىىلغان رەسىىم ى تىۇرۇپال يىكگى ىچىلىىك
ھالەت ە ئگزگىكىپ قالغى ى نزمىسى رەسىم ى رەىتىغۇ ئگزلى ىىىى ئگزگىكىىپ قالمىاس
ئەجەپ غەلىتە ئىشىۇ -بۇ! بۇنى بازىلغا ىەپ بزكىىىغان بولسام ،ئۇ چوقۇم ككلكپ كزتىىۇ.
لىىز ى  ،ئۇنى ى رەسىىىمى ئگزگىكىىىپ قىىالغى ى ى كىىگرگى ى شىىۇنىا ئز ىىىق ئزسىىىىە
تۇرۇپتۇ! ئگ قىارالغۇ چاغىىىغۇ شىۇنىا كگرۈنسىۇن ،لىز ى پەرىى ىى قايكىۋېتىىپ يورۇقتىا
قارىسىىىمۇ ،رەسىىىم ى جاۋغىيىىىىا بىلىىى ەر -بىلىىى مەس بىىىك رەھىمسىىىىلى ى ى قزتىىىپ
قالغى ى ى كگرىىغۇ .ئۇ قورقىى ىىى ئىچىىە ىىىمەت ارنى چىىىپ كەتمەسلى ى ى تىلىىى.
ئەگەر ئگزى يالغۇز قالسىىال ئىگزى ى تۇتۇۋااللمىا رەسىىم ە قىاراپ سىاالتتى .ئىۇ رەسىىم ى
راسىىتى ال شىىۇنىا ئگزگىكىىىپ قزلىشىىىىى ئەنسىىىكەپ تىىۇراتتى .ىىمەت ىىار قەھىىۋە بىىىلەن
سىىىى ارت ى ئەكىكىىىىپ بزكىىىىپ چىىىىىىپ كزىىىتى ئكچىىىكن كەيىىى ى ە ئگرۈلىىىىى ،ىورىيىىىان
ىىىمەت ارنى چىىىپ كەتمەسلى ى ى شۇنچە تىلىىى .ىىىمەت ار ئگيىى چىىىپ ئىشىى ى
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يزپىشىغا ،ىورىيان ئۇنى چىاقىكىى .ىىىمەت ىار ،نىزمە تاپشىۇرۇقى بىاركى  ،ىېى ەن مەنىىىە
ئۇنى ئزغىى ئزچىشى ى ككتكپ قەىىمى ى توىتاتتى .ىورىيان ئۇنىڭغا بىىكىەم قىاراپ تىۇرۇپ
كزتىپ ،ئۇھسى ىغان ھالىا ىېىى:
 ۋى تور ئىىىەپ كەل ەنلەرگە مز ى يو ىەپ قويغى .ىىىمەت ار بىكنى تازى قىلىۋېتىپ ،ئگيىى چىىىپ كەتتى.
ئۇ ئورنىىىى ىەس تىۇرىى -ىە ،بىىك تىا تاماكىا يانىىۇرۇپ ،رەسىىم ى ئۇىۇلىىىى ى
ئزسىىى كارىۋاتىىىا ئىىگزى ى تاشىىلىىى.پەرىە لىىۇيى ⅹⅣىەۋرىىىىى ى پاسىىونىا ئىسىىپانىيە
ىۇرۇمىىى تى ىل ەن ،يكزى ە ئاال بۇلىما گىك چكشىكرۈل ەن بۇلىۇپ ،ئىشىىلتىلىۋاتىى ىغا
ناھىىىايتتى ئىىىۇزۇن بولغانىىىىىى .ىورىيىىىان گويىىىا بىىىۇ پەرىى ىىىى ئىل ىىىىكى ئاللى ىملەرنىىىى
مەىپىيەتلى لىكى ى يۇشۇرۇپ قالغىانلىىى ى بىلمەكچىى بولغانىىە  ،قىىىىسىى ى نەزىكىىىە
تى ىلىپ ئولتۇراتتى.
ئۇ پەرىى ى قايكىۋەتسۇنمۇ ياكى ئۇ ئگز جايىىا تۇرىۋەرسۇنمۇ رەسىىم ى ئگزگىكىىپ
قالغىىان -قالمىغىىانلىىى ى بىلىىىپ بىىزىى ئۇنى ى ئكچىىكن شىىۇنچە مۇھىممىىۇ ئەگەر رەسىىى
راسىىتى ال ئگگىكىىىپ قالغىىان بولسىىا ،ناھىىايتتى قورقۇنچلىىۇ ئىىى بۇلىىىىۇ .ئىىگزگەرمى ەن
بولسىىىچۇ ئۇنىى ئكچىىكن ئىىا ئىىۇرۇپ ،ھەسىىىكەت چز ىشى ى ئىىورنى بىىارمۇ ئالىمىىاىى ،
بىكەرسى ئۇقۇشما پەرىى ى قايكىپ رەسىم ى ئگزگىكىپ قالغانلىىى ى بىلىپ قالسا قانىا
قىلغۇلۇ ناۋاىا بازىى ئىگي ە كەل ەنىىە كىگرۈپ قالسىا نىزمە ىى كلىك بازىى رەسىىم ى
كگگىلى كەلمە قالمايىۇ .يا  ،بۇ ئىش ى ھازىكنىى ئگزىىىە ئزى ىىالپ بىزىى كزىكە  .بىۇ،
گۇمانسىكاپ ،ئەنسىكەپ ئولتۇرۇشتى مىى ياىشىى ئەمەسىمۇ ىورىيان ئورنىىىى لى ىىىە
تىىۇرىى -ىە ،رەسىىىمىى ى بەىبەشىىىكە چىكايىم ىىى باشىىىىالر كىىگرۈپ قالمىسىىۇن ىې ەنىىىە ،
ئى ىال ئىشى ى قۇلۇپلىىى ،ئانىى پەرىى ىى قايكىۋېتىىپ ،رەسىىم ە ئۇىۇلىىىى قارىىىى.
رەسى ھەقىىەتەن ئگزگىكىپ قالغانىىى.
ئۇ بىۇ ئىشىالرنى تىز ى ە يزىتەلمە ھەيىكان بولىىى ،ىەسىلەپتە ئىلمىى جەھەتىتى
كگزىتىىىپ ،رەسىىىم ى ئگزگىكىىىپ قالغانلىىىىىىى گىىال ىكاپال قالىىىى ،نزمىشىىىا شىىۇنىا
بولىىىىىغانلىىىغا زاىىىىال ئەقلىىى يەتمىىىىى .ئەممىىا رەسىىىم ى ئگزەىكىىىپ قالغىىانلىىى پاكى ى
ئىىى .رەسىمىى ى ئوبكاز ۋە رەسى سىىىشىا ئىشلىتىل ەن بوياق ىى ىىمىيىلىىك تەركىىۋى
بىلەن ئۇنىى ۋۇجۇىىىىى ى روھىى ئوتتۇرىسىىا ئاجايىىپ بىىك ىىى بىاغلى ى بىامۇ نىزمە
ئەجىبا ،ئۇنى روھى نزمى ى ىىيا قىلسا ،بوياق ىى تەركىۋىىىى ى ىىمىيىلىىك تەركىىبلەر
ئۇنى ىىيالى ى روياپىا چىىىكامىىغانىۇ ياكى بولمىسا بۇنىڭىا تزخىمۇ قورقۇنچلىۇ بىىكەر
سىىەۋە بارمىىىىۇ ئىىويالپ شىىۇ يەرگە كەل ەنىىىە ،ئۇنى ى پكتىىكن ۋۇجۇىىغىىا ئىختىيارسىىىى
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تىتىكە ئوالشتى -ىە ،كەي ى ە ئگرۈلىكپ كارىۋاتىىا ئىگزى ى تاشىالپ ،بىىك ىىى ۋەھىىمە ۋە
يىكگى ى نەزىكىىە رەسىم ە تى ىلىپ قارىىى.
رەسىىىم ى ئگزگىكىىىپ قالغىىانلىىى ى كىىگرگەن ىورىيىىان ۋېيى غىىا ئىىۇۋا قىلغى ى ىىى،
شەپىەتسىىىىلىك قىلغى ى ىىى ھىىز قىلىىىى .ىاتىىالىىى ى ئەمىىىى تونۇسىىىمۇ كزچى مەيىىىۇ،
سزلبى يەنىال ئۇنى ئايالى بولىۋېكىىۇ.ئۇنى ىىيالىيلىىتى قۇتۇاللمىغان ،ئۇچىغا چىىىىان
شەىسىيەتچى مىۇھەببىتى ئەمىىى بكيككلىشىىىۇ ،ھەقىىىى  ،سىاپ مىۇھەببەت ە ئايلى ىىىۇ.
بازى ىالۋارى سىىغان ئاشۇ رەسىى ئەمىىى ئۇنىى ھايىات نىشىانى بۇلىۇپ قالىىىۇ .ئۇنىى
رولىىى بەزىلەرنىىى ئاجايىىىپ كىىك  -قىىۇىرىتى ى ،بەزىلەرنىىى ئەىىىال  -پەزىلەت ىىى ،يەنە
بەزىلەرنى بولسا تەلكىىى ھزيىىشى ى ئگزى ە نىشان قىلىۋالغى ىى قىلىشىمايىۇ .ىۇنيىاىا
تەن ى زەئىپلەشتكرىىىغان ئەپيۇن ،ئەىالق ى پايخان قىلىىىىغان زەھەرلىىك بۇيىۇمالر ئەۋج
ئالغى ى بىلەن ،بۇ يەرىە ،چكش كنلك ۋە جى ايەت ىى ئاشى ارا سىىموۋۇلى ۋە كىشىىلەرنى
ئگز روھى ى گۇمكان قىلىشىىى ى مەل كلىك بىىك بەلى ە بىار .سىائەت ئىكچ ە ،تىگت ە ،تىگت
يزكىم ە ىاڭ ئۇرىى ،لز ى ىورىيىان ئورنىىىى ھىزچ قوزغىلىىىغانىىە ئەمەس ئىىىى .ئىۇ
ھاياتى ى گويا بىك قىىى يىپىا ئوىشىتىپ ،ئىۇ يىپىتى بىىك اليىىھە توقىۇپ ،ئىگزى ى مەھى ەم
ئىس ەنجىسى ە ئزلىۋالغان يەل ىلتە ھزسىياتى ى سىكلىق قەسىكىىى چىىىىپ كەت ىلىى
بولىىىىىغان بىىىك يىىول ى تاپمىىاقچى بولىىىى .ئىىۇ نزمىلەرنىىى قىلىىى  ،نزمىلەرنىىى ئىىويال
كزكەكلى ى ى ھزچ بىلمەيتتى .نىھايەت ،ئۇ ئكسىتەل ى يز ىغىا كەلىىى ۋە ئگزى ىى قىلغىان
تەلۋىلى لىكى ە پۇشمان قىلىى ،مەھبۇبىسىىى ئەپۇ سوراپ ،تولىمۇ تەسىىكلىك قىلىىپ بىىك
پارچە مەكتۇپ يازىى .ئۇنى يازغان مەكتۇپى ىى ھەربىىك جكملىسىىىى  ،ھەربىىك بزتىىىى
چەكسىى ھەسىكەت -نىاىامەت ،ئزيتىۇسىىى ىەرىجىىىى ى بىىك ىىى مىۇڭ تگككلىكپ تىۇراتتى.
ئىىگز-ئىىگزى ى ئەيىبلەشىىمۇ ۋاقتىىى كەلسىىە بىكىىىى ھىىوزۇر ئىىىىى .ئىىگزىمىىنى ئەيىىىبلى ەن
چزغىمىىىىىا ،باشىىىىالرنى بىىنىىى ئەيىبلەش ى ە ھەقىىىى يىىوقتە ھىىز قىلىمىىىى ،قىلمى ى -
ئەتمىشلىكىمىىگە توۋا قىلساقال ،كەچىكرۈم ىېى ەن شىۇ .ىورىيىان مەكتىۇپ ى يزىىىپ بۇلىۇپ،
سزلبىي ى كەچكرۈمى ە ئزكىش ەنىە ىزلى يز ى لەپ قالىى.
شۇ ئەس اىا ئىشىك چز ىلىپ ،تاشىىكىىا لورى ھز ىكى ى ئاۋازى ئالالنىى:
 قەىىكلىىىك ىورىيىىان ،سىىىى بىىىلەن كگرۈشمىسىىەم بولمايىىىۇ ،مز ىىى كىىگگىلى قۇيىىۇڭ.بۇنىىا ئىگي ە بى ى ىۋالسىىڭىى ،زاىىىال چىىىيالمايىىى ەنمەن .ئىۇ ىەسىلەپتە ئكنىىمەسىىتى
جىممىىە تۇرىۋالىى .لورى ھز ىكى ئىشىى ى تزخىمىۇ قىاتتىق چەك ىلىى تىۇرىى ،ئوزايىىىى
ھزچ كزتىىىغانىە قىلمىايتتى .بوپتىۇال ،ئىۇنى كىگگىلى قويىا  .ىورىيىان ئۇنىڭغىا ئگزى ىى
تۇرمۇشى ى يزڭىىى باشىلىماقچى بولغىانلىىى ى ئۇقتىۇرۇپ قويىۇ  ،گىىىى كەلسىە ئۇنىى
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ىەك ىسى ى بزكىپ ،مۇناسىىۋەت ى چىورتال ئىكزۈ قارارىغىا كەلىىى .ئىۇ ل ىىىە ئورنىىىى
تۇرىى -ىە ،رەسىم ى يكزى ە پەرىە تارتىپ قۇيۇپ ،ئىشى ى ئاچتى.
 بە ئەپسۇسىىلى ارلىق ئىىى بوپتىىۇ ىورىيىىان -،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى ئىشىىى تىكىكىپال -،لز ى بە جىق ئويالپ كەتمەڭ.
 سىبى ۋېيى توغكىسىىى ى ئىشى ى ىەۋاتامسىى  -سورىىى ىورىيان. شىىۇنىا  -،لىىورى ھز ىىىكى ئورۇنىىىۇقتا ئولتۇرۇۋېتىىىپ قولىىىى ى سىىزكىق پەلىيى ىىىئزىىلەل كلك بىلەن سالغا جاۋا بەرىى -،تىازا قامالشىمىغان ئىى بوپتىۇ .لىز ى بىۇنى
سىىىىىى كگرۈشىى ىمۇ بولمايىىىۇ .ئزيىىىتىڭە ،ئۇيىىۇن تكگى ەنىىىى كزىىيى  ،ئىىۇنى كىىگرگىلى
سەھ ى ى كەي ى ە ئگت ەنمىىىڭىى
 ھەئە. شۇنىا قىلىىىغانلىىىڭىىنى بىلەتتى  .ئۇنى بىلەن ئۇرۇشۇپ قالغانمىىىڭىى مەن ئۇنىڭغا بە قوپاللىق قىپىتىمەن ھىاررى .لىز ى  ،ھەمىمە ئىشىالرنى ياىشىىبىىوپ كزتىشىىى ە ئىشىىى ىمەن .يىىكز بەرگەن ئىشىىالرىى ئەپسۇسىىالنمايمەن ،شىىۇ باھانىىىىا
ئگزۈم ى ئوبىان چكشى ىۋالىى .
 ھە  ،ىورىيان! بۇ ئىشىا مۇشۇنىا مۇئىامىلە قىلغى ىڭىىىىى بە مەم ىۇن بولىىۇم!مەن تزخى سىىنى چەكسىىى ھەسىىكەت-نىاىامەت ىەسىتىىى چىكايلىىق ئىالتۇن چىاچلىكى ى
يۇلۇپ ئولتۇرامىى ى ىەپتىمەن.
 ھەممە ئىشالر كالالمىى ئگتتى -،ىورىيان ككلكمسىىكى ەن ھالىىا بزشىى ى چايىىاپقويىى -،شۇ تاپتا مەن بە ىوشا  .ۋىجىان ىى ەن ى نزمىلى ى ى ئەمىى بىلىىپ يەتىتى .
ئىىۇ ھەرگىىمىىۇ سىىىى ىې ەنىىىە نەرسىىە ئەمەس ،بەل ىىى ۋۇجىىۇىىمىىىى ى ئەڭ مىىۇقەىىەس
نەرسە ئى ەن .ھاررى ،ئەمىى مز ىى ئالىىمىىا ۋىجىىان ى مەسىخىكە قىلىىىىغان گەپلەرنىى
قىلغىىۇچى بولمىىاڭ .مەن ئگزگىكىىىپ ياىشىىى ئىىاىەم بىىولىمەن ،روھىم ىىى پەس ەشلىشىىىپ
كزتىشى ە ئەمىى ھەرگىى يو قويمايمەن.
 ئزتى ى ى بەىىئى ئاساسى ئەنە شۇنىا بۇلىىۇ ،ىورىيىان! سىىىنى تەبىكى لەيمەن.قز ى ئزيتىڭە ،يزڭى تۇرمۇشىڭىىنى قانىا باشلىماقچىسىى
– سىبى ۋېيى بىلەن تو قىلىمەن.
 سىىىبى ۋېىىيى بىىىلەن تىىو قىلىىىمەن! -لىىورى ھز ىىىكى ۋارقىىىكىغى ىچە ىىكىڭڭىىىىەئورنىىى تۇرۇو كەتتىى ۋە ھەيكانلىىق ،گىال ىكا ئىل ىىىە ىورىيانغىا تى ىلىىى -،لىز ى ،
قىىىكلىك ىورىيان….
 شۇنىا ھاررى ،نزمە ىىمەكچى بولغى ىڭىىنى بىلىمەن .نى ا ھەقىىىىى ى ئىاىەم ى~ ~ 123
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ۋەھىمىىى ە سىىالىىىغان گەپلىكىڭىىنىىى ىېمەيىىال قۇيىىۇڭ ،ئۇنىىىا گەپلەرنىىى ئەمىىىى مالىىا
ئى ى چىلەپ ىې كچى بولماڭ .ئى ى كىكن ئىل ىىكى مەن سىىبىلغا تىو تەكلىپىى قويىۇپ
بولىۇم .ئەمىى گزپىمىى يز ىۋالسام بولمايىۇ .مەن ئۇنى بىلەن تو قىلغى ى قىلغان.
 ئۇنى بىلەن تو قىالمسىى ىورىيان ….– ئەتتى ەن ىىمەت ارىمىى ئەۋەت ەن ىەت ى ئوقۇمىىىڭىىما
 مالىىىا ىەت يازغانمىىىىىىڭىى ھە ،ئەمىىىىى ئزسىىىىم ە كەلىىىىى .ىزتىڭىىنىىىى تزخىىىىئوقۇغۇىە بولمىىى ھاررى .ىزتىڭىىىىە مز ىى بىىىار قىلىىىىغان گەپىلەر بىوپ قالمىغىيىىى
ىەپ ئەنسىىىكەيمەن .ھە ىېسىىىال ھز ىمەتلىىىك سىىگزلىكىڭىى بىىىلەن ھايىىات ى بىىىك تىيى غىىا
ئەرزى كسىى قىلىۋېتىىى ەنسىى.
 گزپىڭىىچە ،ئىشالرىى ىەۋىكىڭىى يوق ەنىە– قايسى ئىشالرنى ىەۋاتامسىى
لىىورى ھز ىىىكى ىورىيان ى ى يز ىغىىا كزلىىىپ ئولتىىۇرىى ۋە ئۇنى ى قىىوللىكى ى چىڭڭىىىىە
تۇتۇپ تىۇرۇپ ىېىىى -،ىورىيىان ،مەن ىزتىمىىە… ئىگزىڭىىنى تۇتۇۋېلىىپ ئىالالڭ… ..مەن
ىزتىمىە سىىگە سىبى ۋېيى ى تكنكگكن ئاىشام ئگلكپ كەت ەنلى ى ى ىېمەكچى ئىىى .
ىورىيان يكرەك ى ئەزگكىە ىەرىجىىىى ى ئايىانچىلىق ئىاۋازىا ئىا ئىۇرىى .ئورنىىىى
ىىكىڭڭىىە سەككەپ تۇرىى ۋە قولى ى ھز ىكى لورىنى قولىىى ى ئالىىكاپىى ا تارتىۋالىى:
 نزمە سىبى ئگلىى ،ىېىىڭىىما يالغىان ئزيتىۋاتسىىى! نىزمە ىېى ەن بىىمەنە گەپ-بۇ! مالا مۇشۇنىا گەپ قىلىشىا قانىا پزتى ىىڭىى
 ىې ەنلىكىم ى ھەممىسى راستە ىورىيان -،ىېىى لورى ھز ىكى كەس ى تەرىىىە-،بىىۇ ئىىى سىىەھەر گىىىتى ىىى ھەممىسىىىىە ىەۋەر قىلى ىىىى .مەن ىزتىمىىىە سىىىىگە مەن
كەلمى ىىكچە ھىىزچ ى بىىىلەن كگرۈشمەسىىلى ى جى ىلىمەكچ ىى ئىىىىى  .ئز ىى ىىى ،جەسىىەت
تەكشكرۈلمە قالمايىۇ.
 لىىز ى  ،سىىىى بىىۇ ئىشىىىا ھەرگىىىى چزتىلىىىپ قالمىىاڭ .بىىۇ ئى ى پىىارى ىا يىىكز بەرگەنبولسىغۇ شۇ ھامان نىامىڭىى چىىىىپ كەتى ەن بىوالتتى .لىز ى  ،لونىونىىا كىشىىلەر بۇنىىا
ئىشىا باشىىچە قارايىۇ .شۇلا ،سىى بۇنىىا سىەتچىلى ە چزتىلىىپ قالسىىڭىى بولمايىىۇ.بىۇ
ئىشى ى مەل ىىك بىكسىىى ە تى ىغىىۇچى بولمىىاڭ.پەرىىىىىمچە ،تىياتىكىانىىىىى ىلەر ئىسىىمىڭىىنى
تزخى بىلمەيىىىغۇ ىەيىمەن ئەگەر شىۇنىاقال بۇلىۇپ قالسىا ھىزچ ئىى بولمايىىۇ .سىىىنى
ئۇنى بىلەن كگرۈش ى ىڭىىنى بىكەرسى كگرىىمۇ بۇ بە مۇھى .
ىورىيىىان ىىىزلىغىچە گەپ قىلمىىا جىممىىىىە تىىۇرۇپ كەتتىىى ،ئىىۇ لىىورى ھز ىكى ىىى
گەپلەرىى ىالىزپ تۇرۇپال قالغانىىى .نىھايەت ،ئۇ گاچىالشىان ھالىا ىېىى:
~ ~ 124

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ھىاررى ،جەسىەت ى تەكشىكرىىۇ ىېىىىڭىىما بىۇ نىزمە ىې ى ىڭىىى ئەجىبىا سىىىبى ….
ھە  ،ھاررى ،شۇ تاپتا مەن گال ىكاپال قزلىۋاتىمەن .ئزيتىڭە ،مالا نزمە ئىى بولغىانلىىى ى
تزى ئزيتىپ بزكى !
 بىىۇنى تاسىىاىىىپىيلىق ىې ىلىىى بولمايىىىۇ .ىورىيىىان كىشىىىلەرنى مۇشىىۇنىا ئويغىىاكەلتىىكرۈ كزىىكە  .ىەۋەرىە ئزيتىلىشىىىچە ،ئىىۇ ئىىاالھەزە سىىائەت 90يزىىكىمالر ئەتكاپىىىىا
ئاپىسىىى بىىىلەن تىياتىكىانىىىىى چىىىىىان .تۇيۇقسىىىى بىىىك نەرسىىەم ى ئۇنتۇلىىۇپ قىىاپتىمەن
ىې ەن ىىى باھىىانە قىلىىىپ ،ئكسىىتكن ى قەۋەتىى ە چىىىىىپ كەتىى ەن .ئىىۇالر سىىىبىل ى ىزلىىى
ساقلىغان ،ئەمما ،ئۇ زاىىال چكشمى ەن .ئىۇالر ئىاىىكى ئكسىتكن ى قەۋەتى ە چىىىىپ ئۇنىى
كىىىيى يىىگت ە ئگيىىىىە ئگلىىكپ قالغىىانلىىى ى بايىىغىىان .ئىىۇ ئارتىسىىتالر ئىشىىلىتىىىغان
زەھەرلىىىك گىىىكى بۇيىىۇم ى ئۇقۇشىىما يەۋاپتىىۇىە  .نىىزمە يەۋالغى ىىى ئزسىىىمىە قالمىىاپتۇ،
ئىشىىىىلىپ ،تەركىبىىىىە گىىروسىىىيانىى ىەمىىىۇ ،قوغۇشىىۇن ىەمىىىۇ ،ئىشىىىىلىپ زەھەرلىىىك
ماىىى ىى بىىارلىىى ئزى ىى ەن .ئىىۇ گىىروسىىىيانىى يەۋالمىغىىان بولسىىا ،ئۇنچىىىۋاال تزىىى جز ىىى
چىىىپ كەتمى ەن بوالتتى.
 ھاررى ،ھاررى ،ئاىەم ى نزمانىا قورقۇتىسىى ئزچى ىشلىق ۋارقىكىىى ،ىورىيان. شىىۇنىا  ،بە ئزچى ىشىىلىق ئىىى بوپتىىۇ .لىىز ى بىىۇ ئىشىىىا چزتىلىىىپ قالسىىىڭىىبولمايىىۇ << .ئىىگلچەم گزىىتىىى>> ىە ئىىۇنى ،ئەمىىىىال 91ياشىىىا كىىىكگەن ىەپ يزىىپتىىۇ .مەن
تزخىىى ئۇنىىىى بىىىاال چىكايىغىىىا ،رول ىىىى ياىشىىى ئااللمىغى ىغىىىا قىىىاراپ يزشىىىى ئۇنىڭىىىىى مۇ
كىچى مى ى ى ىەپ قىىاپتىمەن .ىورىيىىان ،بىىۇ ئى ى ئكچىىكن ھەرگىىىى ئىىگزىڭىىنى ئەيىىىبلەپ
يىىكرمەڭ .كەچىىتە ئى ەيىىلەن بىىىكگە تامىىا يەپ بولغانىىىى كزىىيى تىياتىكىانىغىىا بزكىىىپ
كىلەيلى .بكگكن ئاىشىام پەتتىى② ئۇيىۇن قويىىىى ەن ،ئۇيىۇن كىگرگىلى كزلىىىىغانالر بە
كگپ ھەقاچان .سىى ئاچام ئولتۇرغان ئايكىمخانىىا ئولتۇرۇڭ ،ئۇ سەتەڭ ىوسىتلىكىىى بىىك
نەچچى ى ئەگەشتكرۈپ كزلىىۇ .شۇ باھانىىا كگللىڭىى ئزچىلىپ قالسا ئەجەپ ئەمەس.
 بۇ گزپىڭىىچە ،سىبىل ى جز ىغا زامى بولۇپتىمەن-ىە -،ىېىى ىورىيىان -،لىز ى ،ئەتتىكگكل ىىىى گىىىكزەللى ى بۇنىڭلىىىىق بىلەنىىىال يوقىلىىىىپ كەتمەيىىىىۇ .قۇشىىىالر باغچامىىىىا
ئاۋۋالىىىەكال ىەنىىان ئىۇرۇپ سايكىشىىۋېكىىۇ .كەچىتە سىىى بىىلەن بىلىلە تامىا يەيىمەن،
ئانىى تىياتىكىانىغا بارىمەن .ئۇنىڭىىى كزىيى  ،بىىكەر يەرنىى تزپىىپ چىالشىىۇىە راسىا
ئىچىمەن .ھايات ىې ەن كومىىىيە بىلەن تولغىان بولىىىى ەن! ئەگەر مۇشىۇالرنى كىتىابتى
ئوقۇغىىان بولسىىام ،چوقىىۇم ى ھەسىىىكەت ئىچىىىىە يىىۇم-يىىۇم يىغىىالپ كەتى ەن بىىوالر ئىىىىى ،
ھاررى .ھالبۇكى ،تۇرمۇشۇمىا كومىىىيە يكز بەرىى .بۇنىڭغا ھزچ ئىشەن كم كەلمەيىۇ ،شىۇ
تاپتا يا تگككش ىمۇ ئامالسىى تۇرۇپتىمەن .بۇ -ھاياتىمىىى ى قاي ىا سىگي ك ئىىھىارلىكى
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بىلەن تولغىان تىۇنجى سىگي ك مەكتۇپىۇم ئىىىى .قىىىىق ئىى  ،تىۇنجى سىگي ك مەكتۇپىۇم ى
ئگلكپ كەت ەن بىك قىىغا يزىىپتىمەن ئەمەسمۇ .بىىى ئگلىكپ كەتتىى ىەۋاتىىان ئاشىۇ كىشىىلە
بۇنى ھز قىالالرمۇ سىبى مز ى ئگزى ە ىەت يازغى ىم ى ھز قىالالرمۇ ،ئاللىياالرمۇ
ھە  ،مەن ئىىۇنى ئى تىىايى ياىشىىى كگرەتتىمغىىۇ! بىىۇ ئى ى مانىىا ئەمىىىىلى تە نەچىىچە يى ى
بۇرۇنىى ئىشتەكال تۇيۇلىىىغان بىوپ قالىىى .ئىۇ مز ىى بىارلىىى ئىىىى .ئەممىا تگنكگىكن ى
نەس باسىۇر كزچە ھەممى ى گۇمكان قىلىى .ئۇ رول ى زاىىال ياىشىى ئااللمىىىى ،بۇنىڭىىى
بە كگللكم يزىكى بولىىى .ئىۇ مالىا نزمىشىىا شىۇنىا بولغانلىىى ىى سىەۋەبى ى زارلى ىىپ
تۇرۇپ چكشەنىۈرۈپ ىېمى ەن گەپلىكى قالمىىى .مەن ئۇنى << ھالى شۇنچىلى مىىى>>
ىەپ ئىىويالپ ئۇنىىى شىىۇنچە يزلى ىىىپ ،يالۋۇرۇشىىلىكىغا قىىۇال سىىالماپتىمەن ئەمەسىىمۇ.
شۇنىڭىى كزىيى  ،ناھىايتتى قورقۇنچلىۇ بىىك ئىى يىكز بەرىى .نىزمە ئىى ئى ەنلى ى ىى
سىىگە ئزيتىپ بزكەلمەيمەن .كزيى ئگزۈم ى ھەقىىەتەن ىاتا قىلغانلىىىم ى ھز قىلىىپ
ئۇنىڭىىىى ئەپىىۇ سىىورا ىېى ەن چزغىمىىىا ،ئىىۇ بىىۇ ئىىالەم بىلەنخوشلىشىىىپتۇ ئەمەسىىمۇ! ئىىا
تەلكى ! ئزيتىڭە ،مەن ئەمىى قانىىا قىىال مز ىى شىۇ تاپتىا نەقەىەر ىەتەرلىىك ھالىىا
تۇرىۋاتىانلىىىم ى سىى بىلمەيسىى ،مانا ئىم ان قالمىىى .ئەسىلىىە سىىبى مز ىى قۇتىىۇزۇپ
قىىىىاالاليتتى .ئۇنىىىىى ئگلكۋېلىشىىىىىا ھەقىىىىىى يىىىىو ئىىىىىىى ،ئىىىىگزى ى ئگلتكرۋېلىىىىىپ بە
شەىسىيەتچىلىك قىپتۇ.
 قەىىكلىك ىورىيان -،لورى ھز ىكى تاماكا قۇتۇسىىى بىك تا تاماكا ئزلىپ ،ئىالتۇنيالىتىلغان سەرەل ىسى بىلەن ئوت تۇتاشتۇرىى -،ئايالالرنى ئەرلەرنى ئگزگەرتەلەيىىغان
بىىىكال ئۇسىىۇلى بىىار .يەنىىى ،ئىىۇالر ئەرلەرنىىى بىىىىار قىلى ى ئىىارقىلىق ئەرلەرنى ى كىىگللى ى
تۇرمۇشتى بەكال سوۋۇتىۋېتىىۇ .ئەگەر سىبى بىىلەن تىو قىلغىان بولسىىڭىى ،سىىىنى تىازا
نەس باسىىىان بىىوالتتى .سىىىى ئەلىىۋەتتە ئۇنىڭغىىا ياىشىىى مۇئىىامىلە قىالتتىڭىىىى .بىىىى ئىىاىەتتە
ئگزىمىى قىىىىمايىىغان ئاىەملەرگە زىياىە ياىشى مۇئامىلە قىلىىۋېتىمىى .ئەممىا ئىۇ سىىىنى
ئگزى ە قىلچە قىىىىمايىىغانلىىىڭىىنى ناھايتتى تزىال بىلىۋاالتتى .ئايالالر ئزكى ىى ئگزىىىى
كىىگللى قىىالغى ى ى سىىەزگەن ھامىىان ،بىىىك بولسىىا چىكايلىىىق ياسىىى ىپ يىىكرمە ئىىگزى ى
تاشىىلىۋېتىىۇ؛ بىىىك بولسىىا ،مىىوىا شىىىلەپىلەرنى كىيىىىپ ،ئزسىىى كىيىملەرنىىى كىيىىىپ ،باشىىىا
ئەرلەرنى پۇلى ى ىەجلەيىىغان بوپ قالىىۇ .مەن بۇنىا نى ىاھ ى ھەرگىىى قوللىمىايمەن.
بۇنىىىا نى اھ ى ى ھەرگىىىى ئىىايىغى چىىمايىىىۇ ،ھىىامى ى بىىىك كىىكنى چىىا -چىىا چز ىىىىى
بگسكلكپ كزتىىۇ.
 مەنمۇ شۇنىا ئوياليمەن -،ىېىى ىورىيان بو ئاۋازىا .ئۇ ئگي ىى ئىچىىىە ھزلىىئۇياقىا ،سزلى بۇياقىا مالاتتى ،چىكايىى تامىىە تاتىكىىپ كەت ەنىىىى -،مزى ىڭچە ،ھەمىمە
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مەسئۇلىيەت مەنىە .بۇ ئزچى ىشلىق تىكاگىىىيە پكتىكن ئىشىلىكىم ى گىۇمكان قىلىىى .ئەممىا
ىاتىىالىق مەنىىە ئەمەس .سىىىى مالىىا ئىل ىىىكى <<:ياىشىىى قىىارار كزچى ىىىپ چىىىكىلغاچىىىا،
ھىىامى ى كگلكلسىىىىلىك بىىىلەن ئاىىكلىشىىىىۇ>> ىې ى ەن ئىىىىىڭىى .مز ى ى قىىارارىممۇ ئەنە
شۇنىا كزچى ىپ چىىىكىلىپ قالىى.
 ياىشى قارار_ ئىلى  -پەن نىيىتىىى چەت ى ەن قىۇرۇ ئىاۋارى ەرچىلى تى باشىىانەرسىىە ئەمەس .ئىىۇ سىىاىتا شىىان -شىىەرەپ ى ئىىگزى ە مەنىىبە قىلغىىان بولغاچىىىا ،نەتىجىسىىى
چىىمايىۇ .ئۇ بىىگە ئانىىا -سىانىا قىىىغى ئەممىا پايىىسىى يىو قىۇرۇ ھزسىياتالرنى ئاتىا
قىلىىىىپ قويىىىىىۇ .ئىىىۇ -ئاجىىالرغىىىا ناھىىىايتتى قىىىالتى تۇيۇلىىىۇپ كزتىىىىىۇ .ئىىىۇنى پەقەت
مۇشۇنچىلى ال تەربىيلە مۇم ى  .يىغىپ -يگگەپ كەل ەنىە ،سىىنى چىىارغان قارارىڭىى
پۇ يو قۇرۇ چەك ىال ئوىشايىۇ ىاالس.
 ھاررى  – ،ىورىيان ھز ىكى ى يز ىغا كزلىپ ئولتىۇرىى  – ،بىۇ تىكاگزىىىيە ئكچىكنشىىىۇنچە قىلسىىىاممۇ ئازابلى المىىىايۋاتىمەن  .بىىىۇ زاىى نىىىزمە ئكچىىىكن ئزيىىىتىڭە  ،مەن بە
رەھىمسىىمۇ قانىا
 ئى ىى ھەپتى ىڭيىاقى قىلغىان ئەىمىىىىانە ئىشىلىكىڭىى ئىاز ئەمەس « ،رەھىمسىىىى »ىې ەن بۇ چىكايلىق نامغا تزخى ساالھىيىتىڭىى توشمايىۇ ىورىيىان  – ،ىەپ ككلىكپ قويىىى
لورى ھز ىكى چىكايىغا قايغۇلۇ ئەمما يزىىملىق تكس بزكىپ .
ىورىيان گكېي ى ئىختىيارسىى قوشۇمىلىكى تكرۈلكپ كزتتى .
 بۇ گزپىڭىى مالا ياقمىىى ھاررى  – ،ىېىىى ئىۇ رەىىىىيە بزكىىپ  – ،لىز ى  ،مز ىىرەھىمسىىىىلەر قاتارىغىىا چىىىكىىىۋەتمى ەنلى ىڭىىىى ھەر ھالىىىا ىۇرسىىەن بولىىىۇم  ،مەن
ئۇنىا رەھىمسىى ئاىەملەرىى ئەمەس  .لز ى شۇنى ئزتىكاپ قىلمىا تۇرالمىايمەن ى  ،بىۇ
ئىش ى مالا بولغىان تەسىىكى ئويلىغى ىمىى ىىىە ئزغىىك بولمىىىى  .نەزىكىمىىە بىۇ ئىى
پەقەت قىىالتى ئاياغالشىىىان بىىىك ئويىىۇن ىىىاالس  .بىىۇ ئويىىۇن گكېتسىىىيە ئۇسىىلۇبىىى ى
تكاەېىىىىيىلەرنى ۋەھىىىمە گىىكزەللى ى ى ئىىگزى ە مۇجەسسىىەم قىلغىىان  ،مەن پەقەت مۇشىىۇ
تكاگزىىيىىە رو ئالغان  ،قەلبى شى ەستىلەنمى ەن بىك با پزكسۇناژ .
 ھەجەپ قىىىق گەپ قىلىىىڭىىا  – ،ىېىىى لىورى ھز ىىكى  .ئىۇ شىۇ تاپتىا ىورىيىان ىگەپ ە سزلىپ قويۇپ  ،ئۇنى ئگزىمۇ ھىز قىاللمايىىىغان شەىسىىيەتچىلى ىىن ئىالەمچە
ھوزۇر ئزلىپ ئولتىۇراتتى  – ،مزى ىڭچە « ،رەھىمسىىىلىك » ىېى ەن بىۇ سىگزگە مۇشىۇنىاقال
تەبىك بزكىش ە بولىىىۇ  .تۇرمۇشىتا رو بەرگەن تىكاەېىىىيىلەرنى ھزچىانىىا بەىئىيلى ىى
بوالميىۇ  .بۇ تىكاەېىىيىلەر ئۇچىغا چىىىان شەپىەتسىىكى  ،ىەھشىەتلى لى ى  ،بىمەنىلى ىى
بىىىلەن بىىنىىى ئزچى ىشىىلىق كىىكلپەتلەرگە ىۇچىىار قىلىىىىۇ  .ئۇنىىى ئوچىىۇقتى – ئوچىىۇ
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زوراۋانلىىلىكى بىىگە تەسىك قىلىپ  ،بىىارلىىىمىىنى  ،قارشىلىىىمىىنى قوزغايىۇ  .ھىالبۇكى ،
تۇرمۇشتا يەنە ناگان – ناگانىا ئىستزتىك تۇيغۇغا با تكاگزىىيىلەرمۇ يىكز بزكىىپ قالىىىۇ .
ئەگەر مۇشۇ تكاگزىىيىلەرىى ى گكزەللىك تۇيغۇسى چىى  ،ھەقىىىى بولىىىى ەن  ،ئۇنىىاقتا
ئۇنى كومزىىيىلىك تكسى قىىىىىشىمىىنى قوزغايىۇ  .شۇنىىال ئىگزىمىىنى بىۇ تكاگزىىىيى ى
بىك پزكسۇناژى ئەمەس  ،بەل ى تاماشىبى ى  ،توغكىكاقى ھەم پزكسىۇناژى  ،ھەم تاماشىىبى ى
ئى ەنلى ىمىىنى بايىايمىى  .شۇنى بىلەن  ،ئگزىمىىنى سى چى كگزلىكىمىى بىلەن كگزىتىشى ە
باشىىاليمىى – ىە  ،تكاەېىىىىيى ى ئاجايىىىپ كگرۈنكشىىلىكى بىىنىىى مەپتىىۇن قىلىپلىۋالىىىىۇ .
ئالىىمىىىا يىكز بەرگەن مۇشىۇ تكاگزىىىيى ى ئىااليلى  ،مانىا سىىبىلمۇ سىىىنى زىيىاىە ياىشىى
كگرگەنلى ىىى ئگزى ى ئگلتكرۈۋالىى  .بۇ ئى مز ى بزشىمغا كەل ەن بولسىچۇ كاشى ى ،
شۇنىا بولغان بولسا  ،قالغان ئگمكۈمىە مۇھەببەتتى ئىگزگى ە كگللىكم ى بەرمە ئگتىكپ
كزىىتەر ئىىىىى  .مز ىىى زىيىىاىە ياىشىىى كگرىىىىىغانالر يىىو ئەمەس بىىار  .لىىز ى ئىىانچە كىىگپ
ئەمەس  .بىىىك – بىكمىىنى ى كىىگزى ە سىىەت كگرۈنىىكپ ئايكىلىىىپ كزتىش ى ەنلەرنى ئىچىىىىە
نەچچىسى تزخىچە ھايات ياشىاۋاتىىۇ  ،بەزىلىىكى بزيىپمىۇ كەتتىى  .ئۇچكىشىىپ قالسىاقال ،
ئۇالر ئگت ەن ئىشىالرنى تىلغىا ئالىىىۇ  .گاھىىىا ھەيىكان قىالىمەن  ،ئايالالرنىى ىاتىكىسىى
ئاجايىىىپ ياىشىىى بولىىىىى ەنيۇ  ،ئۇالرنى ى ئاشىىۇ ئاجايىىىپ ككچلىىك ىاتىكىسىىى زېھ ى ىىى
جايىىىال توىتىتىپال قويىىى ەن !بىىى ھايات ىى جۇشىىۇنلۇقى  ،رەلىىارلىىىغا ئى تىلىشىىمىى
كزكەك ىىىى  ،تۇرمۇشىىى ى ئۇششىىىا – چكششىىىە چاكى ىىىا تەپسىىىىالتلىكى ى ئزسىىىىمىىىى
چىىىكىۋېتىشىمىى كزكە .
 باغچامغا ئەپيۇن ك ③ تزكىىپ قويسىام بولىىىىغان ئوىشىايىۇ  – ،ىېىىى ىورىيىانئۇھسى ىپ قويۇپ .
 ئۇنىا قىلىشىڭىىنى ھاجىتى يو  – ،رەىىىيە بەرىى لورى ھز ىكى  – ،ھايات ىىھەرقانىا چزغىىا ئەپيۇن ك كەم بولمايىۇ  .ئەلۋەتتە  ،بەزى ئىشىالرنى ئۇنتۇلىۇپ كزىتى
ئۇنچە ئاسان ئەمەس  .ئىل ىكى مەنمۇ ئاسىانلىىچە ئىايىغى چىىمايىىىغان بىىك مىۇھەببەت ە
ماتەم تۇتۇ ئكچىكن رومىانتى كا بولسىۇن ىەپ  ،يزىىىچە رۇىسىار گىكلى تاقىاپ يىكرىۈم .
نىھايەت مەن بىىار بولغان ئۇ مىۇھەببەت گىۇمكان بولىىى  .ئەممىا نىزمە سىەۋەبتى گىۇمكان
بولغىىانلىىى ى ھىىازىك ئەسىىلىيەلمەيمەن  .ئزھتىمىىا ئىىۇ ئايال ىىى مەن ئكچىىكن بارلىىىىىىى
كزچىش ە رازى بولغانلىىىىى بولسا كزىكە  .ئىۇ مەن ئكچىكن بارلىىىىىى كزچىشى ە رازى
بولغان ئاشۇ ىەقىىىە مالىا ناھىايىتى قورقۇنچلىۇ تۇيۇلىىى  ،ھەم شىۇ ىەقىىىىىى باشىالپ
ۋۇجۇىۇم ى ۋەھىمە  ،قورقۇنچى چىكمىۋالىى  .بىك گەپ ى ىېسەم ئىشى ەرسىىىمۇ ئالىىى ىى
ھەپتە ھامپىشىك ىانىم ى ئگيى ە كەچلىك زىياپەت ە بىارىى  ،ىىامپىىىك ىىانى يز ىمىىىال
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ئولتۇرۇۋېلىىىپ ئىىگت ەن ئىشىىالرنى چىىۇۋۇپ  ،كونىىا ىامىىان ى سىىورىغىلى تىىۇرىى  .ھزلىىى
ئگتمكشىىتى  ،ھزلىىى كەل كسىىىىى گەپ ئزچىىىپ توىتىمىىا سىىگزلىىى  .مەن ئىىۇ رومانتىىىك
ئەسلىمىلەرنى ئاللىىاچان ۋى ا گىكلى④ تەشىتى ى ە ىەپى ە قىلىۋەت ەن ئىىىى  .ىامپىشىىك
ىانى ئگتمكشىمىىنى تىلغا ئزلىىپ  ،مز ىى «تۇرمۇشىىمىىنى ىىانىۋەيكان قىلىىىڭىى» ىېىىى .
ئۇنى ئىشتىھاسى بگلەكچىال ياىشى ئىىى  ،ئاغىى بزسىىما بىىك نەرسىە يەيىتتىى  .شىۇلا
مەنىە ئەنسىكەشىتى قىلىچە ئەسىەر يىو ئىىىى  .شىۇ تاپتىا ئىۇ كىگزۈم ە تولىمىۇ تزتىىسىىى
كگرۈنىىكپ كزتىۋاتىىاتتى  .ئگتمىىك ىە ئگتىىكپ كەت ەنلى ىىى ئكچىىكنال سىىگيكملك  .ئايىىالالر
مۇھەببەتتى ئىبارەت بۇ ئويۇن ى پەرىىسى ى قاچان يزپىلىىىغانلىىى ى ئەسال بىلمەيىۇ .
ئويىىۇن ئاىىكلىشىىىپ بولغىىان بولسىىىمۇ  ،يەنىىىال  – 1پەرىىسىىى ئزچىلىىىپ قىىاالرمى ى ىەپ
تاماشىىا قىلىشىىىىۇ  .ئويۇن ى ى ھايىىاجى ى بزسىىىلما تىىۇرۇپال ئۇنى ى يەنە ىاۋام قىلىشىىى ى
تەلەپ قىلىشىىىىىۇ  .ئەگەر ئۇالرنىىىى رايىغىىىا باقىىىىىىغان بولسىىىا  ،ھەرقانىىىىا كومزىىىىىيە
تىكاگزىىيە بىلەن ئاىىكلىشىىۇ  ،تكاگزىىيە بولسا قىىىىچىلىق بىلەن تامام بولىىۇ  .ئۇالر بىۇ
ئويۇنىا رول ى شۇنچىلىك ياىشى ئالىىۇ – يۇ  ،ئالغان رولى ى قىلچە ئىسىتزتىك تۇيغۇسىى
بولمايىىىۇ  .بىىۇ جەھەتىىتە سىىىى مالىىا قارىغانىىىا جىىىق تەلەيلى ەنسىىىى  .راسىىتى ى ئزيىتسىىام
ىورىيان  ،مەن تونۇيىىغان ئايالالرنىى ئىچىىىە ھزچىايسىسىى تزخىى مالىا سىىبى سىىىگە
قىلغانچىلىك قىلىپ باقمىىى  .چاكى ا ئايالالر ئگزى ى بەزلەش ە ئۇسىتا كزلىىىۇ  .ئۇالرنىى
بەزىلىىىكى تزخىىى ئۇچىسىىىغا غەم ىى تىىكس بزكىىىىىغان كىيىملەرنىىى كىيىشىىىۋالىىۇ  .يزشىىى
مەيلى چوڭ ياكى كىچىك بولسۇن  ،سگسكن رەللىك كىىيى كىيىۋالغىان ئايالالرغىا ھەرگىىى
ئىشىەنمەڭ  .يزشىى  18تىى ئزشىىپمۇ توىىۇڭ لز تىالرنىى ياىشىى كگرىىىىغان ئايىالالرغىمۇ
ئىشىىەنمەڭ  .بۇالرنىىى ھەممىسىىى ئۇالرنىىى تىىز ى ە يەت ىلىىى بولمايىىىىغان مىىۇرەك ەپ
كەچمىىلىكى بارلىىىىى ىېكە بزكىىىۇ  .بەزى ئايىالالر ئەرلىكىىىى ى بىىكەر ئىارتۇقچىلىى ى
بايىىۋالغابلىىىىىىى غىىايەت زور تەسىىەللىي ە ئزكىشىىىىۇ  ،ىىىۇىىى ئزكى ىى يامىىان يزكىىىىى
تۇتۇۋالغانىىىە  ،چزھكىىىىە نى اھ ى ى بەىى ى نىىۇرلىكى چاق ىىاپ كزتىىىىۇ  .بەزى ئايىىالالر
ىى ىىىى ئىىگزى ە تەسىىەللى تاپىىىىۇ  .ئىل ىىىكى بىىىك ئايىىا مالىىا « :ىى ىى مۇراسىىىمالرنىڭمۇ
ئىشىىۋازلىق قىلىشىا ئوىشىا  ،كىشىى ى جەلىپ قىلىىىىغان يەرلىىكى كىگپ» ىې ەنىىىى .
بۇنىسى مالا ناھايىتى ئوبىان چكشى ىشلىك  .ئۇنىڭىى باشىا  ،ھىازىك كىشىىلەر گۇناھ ىار
ىەپ قارالغانىىىال ئانىىىى سىىاىتا شىىان – شىەرەپ قىىازى ى ئىسىىتى ى قانىىائەت تاپىىىىىغان
بولۇپ قالىى  .ۋىجىانىمىى بىىنى تولىمۇ شەىسىيەتچى قىلىىۋەتتى  .شىۇنىا  ،ئايالالرنىى
زامانىۋى تۇرمۇشتى تاپىىىغان تەسەللىيسى چەكسىى  .ئەمەلىيەتتە مەن تەسەللىي ى ئەڭ
نوچىسى ى تزخى تىلغا ئالمىىى .
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 تەسەللىي ى ئەڭ نوچىسى قايسى ھاررى – سورىىى ىورىيان پەرىشان ھالىا . ھە  ،ئگزى ىىىىىى ياىشىىىىىى كگرىىىىىىىىغانلىكى ى قولىىىىىىى چىىىكىىىىىىپ قويىىىىىۇپ ،باشىىىىالرنىڭ ى ى تىىارتىۋېلى تەسىىەللىي ى ئەڭ نوچىسىىى ىې ى ەن شىىۇ  .يىىوقىكى قىىاتالم
جەمئىيىتىىىىە مۇشىىۇ ئۇسىىۇ بىىىلەن ىاڭ چىىارغىىان ئايىىالالر كۇرمى ى  .لىىز ى  ،شىىۇنىڭغا
ئىشەنمىسىىىڭىى بولمىىاۇىۇ ىورىيىىان  ،سىىىبى ۋېىىيى باشىىىا ئايالالرغىىا زاىىىىال ئوىشىىىمايىۇ .
مز ى ىڭچە  ،ئۇنى ى ئگلكمىىىىە ۋايىغىىا يەت ى ەن بىىىك گكزەللىىىك بىىار ئى ى ەن  .مەن ئگزۈم ى ى
مگجىىىلەر يكز بزكىپ تۇرىىىغان مۇشۇنىا بىك ىەۋرىە ياشىىيالىغى ىمىى تولىمىۇ ىۇشىا .
بىىۇ مىىگجىىىلەر بىىنىىى رومىىانتى لىق  ،قاي ىىا ھزسسىىىيات ۋە مىىۇھەببەتتى ئىبىىارەت بىىىىگە
بالىالرچە تۇيۇلىىىغان ئىشالرنى مەۋجۇت ئى ەنلى ى ە ئىشەنىۈرىىۇ .
 مەن ئۇنىڭغا بە تاشيكرەكىلىك قىلىى  .سىىى بىۇ نىۇقتى ى ئزسىىڭىىىى چىىىكىىپقويۇۋاتىسىى .
 ئايالالر ئەنە شۇنىا ئۇچىغا چىىىان تاشيكرەكلى لەرگە ئامكا كزلىىىۇ ! ئۇالرنىىتەبىئىتى شۇلا ئاشۇنىا ئاجىى  ،نازۇ بولىىۇ  .بىى ئۇالرغا ھگرلك ئاتىا قىلسىاقمۇ  ،ئىۇالر
ىۇىىى ئى ىسى ە ساىىق قۇلىە ئەتكاپىمىىىى نزىكى كەتمەيىىۇ  ،ئاشىۇنىا ئىگزگىلەرگە
با ئز ى  ،ئىتائەت قىلىشىتى ھىوزۇر ئالىىىۇ  .ئىشىى ىمەن  ،سىىى شىۇ چاغىىا ناھىايىتى
قەيسەر بولۇپ كەتتىڭىى  .مەن سىىنى غەزەبلەن ەن ھالىتىڭىىنى تزخى كگرۈپ باقمىىى ،
ئەمما تەسەۋۋۇر قىالاليمەن  .شۇ چاغىا سىى ئاجايىپ جەلىپ ار بولۇپ كەتتىڭىىغۇ ىەيىمەن
 .ئكلكش كن ىې ەن گەپلىكىڭىىنى ىام ىىيا ىەپ قاپتىمەن  .لز ى  ،ئەمىى چكشىەنىى ،
گزپىڭىىنى ھەقىىەتەن ئاساسى بار ئى ەن .
 قايسى گەپ ى ىەيسىى ھاررى سىىىى مالىىا « :سىىىبى ۋېىىيى مەن ئكچىىكن مىىۇھەببەت ھز ايسىىىىى ى بىىىك ئايىىاپزكسىىۇناژ  .ئىىۇ بىىىك كىىكنى ىېسىىىىمونى رولى ىىى ئالسىىا  ،بىىىك كىىكنى ئوپزلىيانى ى رولى ىىى
ئالىىۇ.جۇلىتتا بولۇپ ئگلكپ كەتسە ،ئىمۇگى بولۇپ تىكىلىىۇ» ىېمى ەنمىىىڭىى
 ئەمىىىى ئىىۇ ئى ىىى چىلەپ تىكىلمەيىىىۇ  ،ىېىىىى ىورىيىىان يىىكزلىكى ى چال ىىالالپھەسكەت بىلەن .
 شۇنىا  ،ئۇ ئەڭ ئاىىكقى رولى ى ئزلىپ بولىىى  ،ئەمىىى تىكىلمەيىىۇ  .سىىى ئاشىۇچگلىىىەرەپ قالغىىان ئەسى ى تىياتىكىانى ىى كىىىيى ئالماشىىتۇرۇ ئگيىىىىە يىىكز بەرگەن بىىۇ
غزكىبانە ئگلكم ى جاكوبى ىەۋرىىى ى تكاگزىىيى ى ئزھى ىشلىق بىىك بگلىككى  ،ۋېبىسىتىك ،
فورى  ،كىكى  ،تۇرنزكالرنى ④ قالتى كومزىىىيىلىكنى بىىكى ىېيىشى ە بولىىىۇ  .سىىبى
ئەزەلىى ئگزى ى ھەقىىىى رېئىا تۇرمۇشىىىا ياشىاپ باقمىغىان  ،شىۇلا ئۇنىى ئگلكمىمىۇ
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ھەقىىى ى ھزسىىابالنمايىۇ  .ھزچبولمىغانىىىىمۇ  ،ئىىۇ سىىىى ئكچىىكن مەل كلىىك بىىىك چىىك
شز ىسىىىپىكنى ىراممىلىكىىىىىا ئەگىىىىىپ يكرىىىىىىغان بىىىىىك ئىىىالۋۇ رو  ،شز ىسىىىىپىكنى
ىراممىلىكى ى مۇزى ىلىكىغا سىزھكى كىك  ،يزىىملىىق كىك ئاتىا قىلىىىىغان بىىك نە  .ئىۇ
رېئا تۇرمۇشىا يزىى الشىان ھامان گۇمكان بولىىۇ  ،شۇلا ئۇ بۇ تكاگزىىيى ە ىۇچار بولغىان
 .ىالىسىڭىى ئوپزلىيىا ئىكۈچ قىارىلىق تۇتسىىڭىىمۇ  ،كورىىليانىى ىارغىا ئزسىىلغانلىىىىى
ئازابلى ىىىپ بزشىىىڭىىغا كىىك چاچسىىىڭىىمۇ بولىىىىۇ  .بكابانتىيونىى قىىى ىى ئىىگل ەنلى ى ە
ھەسىىكەتلى ىپ تەلكى ىىى قارغىسىىىڭىى قارغىىال ى  ،ھەرگىىمىىۇ سىىىبى ۋېىىيى ئكچىىكن يىىا
تگكمەڭ  .سىبى چى لىىتا ئاشۇالرنى ھەرگىىمۇ بزسىپ چكشەلمەيىۇ .
ئارى ى بىك ھازا سكككت قاپلىىى  ،ئەتكاپىا ئاستا – ئاستا گكگكم پەرىىسىى يزيىلىىپ ،
ئگي ى قارالغۇلۇ ئگز ئىلى ى ە ئالىى  .بىك نەچچە يوچۇن كىگلەل ە گكللىككتى ئاسىتاغى ە
سۇغۇرۇلۇپ چىىىپ  ،غىلمىسسىىە ئگي ە كىكىپ كزتىشتى  .ئگيىى ى جىمىى نەرسىە تولىمىۇ
سگرۈن بىك تەرزىە كگزگە تاشلى اتتى .
ىورىيان ىزلىغىچە ئكنىىمەستى جىممىىە تۇرۇۋېلىپ بزشى ى كگتكرىى .
 سىى مز ى ئگز – ئگزۈم ە ئوپكاتسىيە قىلىپ بەرىىڭىىى ھىاررى  – ،ىەپ پىچىكلىىىىىورىيىىىان ئۇھسىىىى ىپ قويىىىۇپ  – ،سىىىىى گويىىىا ئىچىمىىىىى ى ى بىلىۋالغانىىىىە  ،ھىىىز –
تۇيغىىۇلىكىم ى ئەي ى ەن ىەپ بزكىۋاتسىىىى  .لىىز ى  ،مەن بىىۇ تۇيغىىۇالرىى قىىورقىمەن  ،نىىزمە
ئكچىىىىكنلى ى ى ئگزۈممىىىىۇ چكشىىىىەنىۈرۈپ بزىىىىكەلمەيمەن  .سىىىىىى مز ىىىىى بە قولىىىىىە
چكشى ىىى ەنسىى  .ئەمىى ئگت ەن ئىشالر توغكىسىىا پارالالشمايلى  .ئۇنى مەن بزشىىمىى
ئگت ەن ئاجايىپ بىك سەرگكزەشتە ىەپال بىلىىمەن  ،ىىاالس  .بىلمىىىى  ،ھايىات مالىا يەنە
قانىا ئاجايىپ قىسمەتلەرنى ئاتا قىلىىى ى .
 ھايات سىىگە ئاتا قىلىشىا تز ىشلىك نەرسى ى ھەممىسى ى ئاتىا قىلىىپ بولغىان ،ىورىيىىان  .سىىىىگە مانىىا مۇشىىۇنىا ھزچ ىمىىىە يىىو قامالشىىىان رەل ىىى – رۇىسىىار ئاتىىا
قىلغى ىمۇ يەتمەمىۇ
 لىىز ى  ،ھىىارراى  ،مز ىى قزكىىىپ چىكايىمىىىى كەتى ەن  ،چىكايىم ىىى يىىو – يىىوقورۇقالر باسىان ھالىتىم ى تەسەۋۋۇر قىلىپ بزىىڭە  .شۇ چاغىا قانىا ئىشالر يكز بزكەر
 ھە  ،ئۇ چاغىا  – ،لورى ھز ىكى شۇنىا ىەۋېتىپ مزڭى ئكچكن ئورنىىى تىۇرىى – ،قەىىكلىك ىورىيان  ،ئۇ چاغىىا ئەلىۋەتتە غەلىىبە قىلىى ئىكۈچ كىكرە قىلىشىىڭىىغا
تىىوغكا كزلىىىىۇ  .ئەمەلىيەتىىتە  ،سىىىى كىىگز ئالىىىىڭىىىى ى غەلىىىبىلەرگە ھزچىانىىىا كىىكرە
قىلمايال ئزكىشىپ قالغان  .يا  ،سىىمۇ مۇشۇ قامالشىىان چىكايىڭىىنىى سىاقالپ قزلىشىىڭىى
كزكە  .ھازىك كىشىلەر كىتاب ى كگپ ئوقۇۋېتىىپ ھاماقەتلىشىىپ كەتتىى  .جىىق ئىشىالرنى
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كاللىسىىىغا كىكگكزۈۋېلىىىپ  ،چىكايىىىىى كزتىشىىتى  .شىىۇلا سىىىى بولسىىىڭىىمۇ چىكايىڭىىنىىى
ئاسكاڭ  .ىەرھا كىيىملىكىڭىىنى ئالماشتۇرۇڭ  ،پەيتۇنۇم بىىلەن كۇلۇبىىا بزكىىپ كزلىمىىى .
ھزلىمۇ بەكال كا قالىۇ .
 بولمىسا ئى ىمىى تىياتىكىانىىىال كگرۈشەيلى ھىاررى  .سىە چارچىاپ قىاپتىمەن ،بىك نەرسە يز كممۇ يو  .ئاچىڭىى قانچى چى نومۇرلۇ ئايكىمخانىىا ئولتۇرىىىغان بوپتۇ
  – 01نومۇرلىىۇ ھەشىىەمەتلىك ئايكىمخىىانىغۇ ىەيىىمەن  .ئايكىمخانى ىى ئىشىىى ى ەقارىسىڭىى  ،ئۇنى ئىسمى ى كگرىسىى  .كەچلىك تاماق ى مەن بىلەن بىللە يزمى ى ىڭىىىىى
تولىمۇ ئەپسۇسالنىى .
 راستى ال بىك نەرسە يز ىكم يىو  – ،ىېىىى ىورىيىان تولىمىۇ روھسىىى قىيىاپەتتە – ،لز ى ىې ەنلىكىڭىى مز ى ئاجايىپ ھاياجانغىا سىالىى  .سىىى مز ىى ئەڭ يىزىى سىىكىا
ىوستۇم ەنسىى  .ھزچ ى مز ى سىىىە چكشى ىپ باقمىغان .
 ىوسىىتلۇقىمىى تزخىىى ئەمىىىى باشىىالنىى ىورىيىىان  – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى ئۇنى ىقولى ى تۇتۇپ تۇرۇپ  – ،ىو ئەمىسە  ،سىائەت  1:12ىا كگرۈشىەيلى  .پەتتى ىى ناىشىا
ئزيتىىىغانلىىى ى ئزسىىڭىىىى چىىىكىىپ قويمىاڭ  .لىورى ھز ىىكى ئىشىى ى يزپىىپ چىىىىپ
كزتىشىىىى ە  ،ىورىيىىىان قولغىىىۇراق ى باسىىىتى  .ىىىمەت ىىىار ۋى تىىىور چىىىىكاغ كگتىىىكرگى ىچە
ھايالشىىىىمايال كىكىىىىپ كەلىىىىى ۋە چىكاغ ىىىى ىەرىىىىىە تەكچىسىىىى ە قويىىىىى  .ىورىيىىىان
ىىىمەت ارنىىى چىىىىىپ كزتىشىىى ە بىتىىاقەت بولۇۋاتىىاتتى  .ئەممىىا ىىىمەت ىىار بىىىك ئىشىىى
بارىەكال ئگيىە تىمسىىالپ يكرەتتى .
ىىىمەت ار چىىىپ كزتىشى بىلەنىال ىورىيىان رەسىىم ى ئالىىىغا كەلىىى ۋە پەرىى ىى
قايكىۋەتتى  .رەسىمىە يزڭى ئگزگىكى بولمىغانىىى  .رەسىى سىىبى ۋېيى ىى ئگلكمىىىى
ئۇنىڭىىىى بىىۇرۇن ىەۋەر تزپىىىپ بولغانىىىىى  .ىورىيان ىىى تۇرمۇشىىىىا نىىزمىال ئىىى يىىكز
بەرمىسىۇن  ،ئۇ ھەممى ىى بىلىىپ تىۇراتتى  .رەسىىم ى جاۋغىيىىىا قزتىىپ قالغىان ھزلىىىى
شەپىەتسىىلىك نۇرلىكى چوقىۇم ى سىىبى زەھەرلىىك ىورا يەۋالغىان چاغىىا پەيىىا بولغىان
گەپ  .ياكى ئۇ رەسى ىورىيان ى قىلمى – ئەتمىشلىكى ى نزمە نەتىىجە بزكىىىىغانلىىىغا
كگلك بگلمەس ئەجىبىا ئىۇ روھىى تىۋىشىالرىى ئىگزگى ە ىىىىىەت قىلمامىىغانىىۇ ئىۇ
چەكسىىىى بىىىك ئىىتىىىكاپ ئىچىىىىە قالغانىىىىى « ،رەسىىىم ى ئگزگىكىۋاتىىىانلىىى ى ئىىگز كىىگزۈم
بىلەن كگرۈش ە نزسىپ بوالرمۇ» ىې ەنلەرنى ىىيا ئز كانىىى ئگت ىكزەتتى  .ئىۇ شىۇالرنى
ىىيا قىلىۋېتىپ ۋۇجۇىىغا ئىختىيارسىى تىتىكە ئوالشتى .
بىچىىارە سىىىبى  ،ىويمىىۇ رۇمانتىىىك ئىشىىالرنى بزشىىىىى ئگت ىىكزىى ىېسىىە ! ئىل ىىىكى
سەھى ىلەرىە ئگل ەن كىشىلەرنى رولى ى ئاالتتى  ،مانا ئەمىىى  ،ئەزرائىى ئۇنىى جز ىغىا
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چال ا سزلىپ  ،ئۇنى جەھەنى ەم ە ئزلىىپ كەتتىى  .ئىۇ ئەڭ ئىاىىكقى ئاشىۇ ئزچى ىشىلىق
كگرۈنكش ى قانىا ئوي ىغىان بىولغىيىتتى نەپىسىى توىتاشى ى ئالىىىىا ىورىيانغىا النىات
ئوقۇغان بىولغىيمىتتى يىا  ،ئىۇ ىورىيىان ى زىيىاىە ياىشىى كىگرگەچ ە شىۇنىا قىلىىى .
مۇھەببەت ىورىيان ئكچكن سىبىل ى ئگلىكم ىەۋىكى ىى ئاللىغىان ىەقىىىىىى باشىالپ ئەڭ
مۇقەىىەس نەرسى ە ئايالنىى  .ئۇ گۇناھلىكى ى يۇيۇ ئكچىكن جىان تەسىەىىۇ قىلىىى .
ىورىيىىان ئەمىىىى تىياتىكىانىىىىى ى ھزلىىىىى قورقۇنچلىىۇ ئاىشىىامىا سىىىبىل ى كگتىىكرۈپ
قوپىۇسىى ئازابىا مۇپتىال قىلغانلىىى ى ئى ىى چىلەپ ىىيالىغىا كەلتكرمەيىىۇ  .ئىۇنى پەقەت
گىىكزەللى تە ۋايىغىىا يەتى ەن تكاگزىىىىيە ئارتىسىىى  ،سىىەھى ىلەرىە مۇھەببەت ىى چى لىىى ىىى
نامايان قىلى ئكچكن يارالغان مۇقەىىەس ئى سان سكپىتىىە ئەس ە ئالىىۇ  .ئىۇ قانىىاقمۇ
گكزەللى تە ۋايىغا يەت ەن تكاگزىىيە ئارتىسى بولسۇن سىبىل ى بالىالرچە سەبى چىكايىى
 ،كىشىىى قەلبى ىىى سىىاماۋى ىىيىىالالر قوي ىغىىا غەر قىلىىىىىغان ىۇشىىپىچى ھەرى ەتلىىىكى ،
نازاكەتلىىىىك  ،تىىىارتمىلىق كەلىىى ەن قىيىىىاپىتى ى ئەسىىىلەۋاتىان ىورىيان ىىىى كىىىگزلىكى ە
ئىختىيارسىى يىغا ياماشتى  .ئىۇ ياشىلىكى ى ئالىىىكاپىى ا سىكرتكۋېتىپ  ،رەسىىم ە قايتىىىى
نەزەر تاشلىىى .
ئۇ تۇرۇپال تالال پەيتى ى يزتىپ كەل ەنلى ى ى ھز قىلىى  .بەل ى ئۇ بۇ ھەقىتە
ئاللىبۇرۇن قارار چىىىكىپ بولغان بولغىيىتتى شۇنىا  ،ھايات ۋە ئۇنىى ھاياتىىا بولغىان
چەكسىىىى ئىىارزۇ – ئارمىىانلىكى قىىارارنى ئۇنى ى ئورنىىىىا چىىىكىىىپ بولغانىىىىى  .ئىىۇ مەل ىىك
سولماس ياشلىق باھارى  ،قانىۇرۇپ بولمايىىىغان ئىارزۇ – ئىسىتەكلەر  ،تىز ى ە يەت ىلىى
بولمايىىىىغان سىىىكلىق ھىىوزۇر – ھىىاالۋەتلەر تەلىىۋىلەرچە شىىاىىمانلىق ۋە چىىز ى ە يەت ى ەن
ئەسىەبى چكشى كنلكك ى ئىگز ۋۇجۇىىىىىا تە بولۇشىى ى ئىسىتەيىتتى  .ئۇنىى قىلمىى –
ئەتمىشلىكى  ،شەرمەنىىلى لىكى بولسا رەسىم ە يككلى ەتتى  .بۇ مانا مۇشىۇنچىلى ال ئىى
ئىىى .
ئۇ رەسىم ى قامالشىان رەل ى – رۇىسارى ى جاۋغىيىىا قزتىىپ قالغىان بىلىى ەر –
بىلىىى مەس بىىىك شەپىەتسىىىىلىك نىىۇرى سىىەۋەبىىى پايخىىان بولغىىانلىىى ى ئويالۋېتىىىپ ،
ئىختىيارسىى پىچا تىىىانىە بىك ئاغكىق پكتكن ۋۇجۇىىغا يامكىىى  .ئىل ىكى ئۇ بالىالرچە
قىلىىىق قىلىىىپ  ،ناركىسسۇسىى ى ىورىغىىان  ،رەسىىىمىى ى قامالشىىىان سىىىمانى چىكايلىىىق
لەۋلىىىكى ە سىىگيكپ باقىىىان قىيىىاپەت ە كىكىۋالغانىىىىى  .مانىىا ئەمىىىى ئىىۇ لەۋلەر ئۇنىڭغىىا
شەپىەتسىىلەرچە ھىجىيىپ تۇرماقتا  .ئۇ ھەر ككنى سەھەرىە ئورنىىى تىۇرۇپال رەسىىم ى
ئالىىىا ئۇزۇنىى – ئىۇزۇن ئولتىۇراتتى  ،رەسىىمىى ى سىىمانى تەلىاشسىىى رۇىسىارىىى
بىھىىۇ بىىوالتتى  ،گاھىىىىا ئىىۇنى ياىشىىى كىىگرۈپ قالغانىىىە بىىىك تۇيغۇىىمىىۇ بىىوالتتى .
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بۇنىڭىى كزيى ئۇ تىى پكك ەن ھەربىك ئزىىىتۇرۇ رەسىمىە ئىگزگىكى پەيىىا قىالرمىۇ
چىكايىىىىى مىىۇىھى يزغىىىپ تۇرىىىىىغان يىكگى ىچلىىىك بىىىك سىىىماغا ئايلى ىىىپ قىىارالغۇ
قازناقالرغىىا سىىولى ىپ  ،ئاشىىۇ ئىىالتۇنكەڭ چىىاچلىكى ى ككچلىىك نىىۇرلىكى بىىىلەن جۇالالتىىىان
نۇرلۇ قويا بىلەن ئەبەىى ۋىىالىشارمۇ ئزسى ! ھە ئزسى !
توسىىىاتتى ئۇنىىىى قەلبىىىىىە ئىىىگزى بىىىىلەن رەسىىىى ئوتتۇرىسىىىىىا رو بزكىۋاتىىىىان
قورقۇنچلىىۇ تۇيغۇغىىا مۇشىىۇ يەرىە ھاالقىىى بزىىكى ئكچىىكن ئىلتىجىىا قىلىىى ئىسىىتى ى
قوزغالىى  .ئەگەر ئۇنى ئىلتىجاسى ئىجابەت بولۇپ رەسىمىە ئگزگىكى بولسىا  ،يەنە بىىك
ئىلتىجىىا ئىىارقىلىق ئىىۇنى مەل ىىك ئگزگەرمەيىىىىغان قىلى ى مىىۇم ى بىىوالتتى  .ھىىالبۇكى ،
ھايات ى تەمى ى تزتىپ قالغان كىشىى ياشىلىق باھىارى ى مەل ىك ئگزگەرمەيىىىغان قىلىى
مىىۇم ى بىىوالتتى  .ھىىالبۇكى  ،ھايات ىى تەمى ىىى تزتىىىپ قالغىىان كىشىىى ياشىىلىق باھىىارى ى
مەل ىىك سىىاقالپ قىىزلى پۇرسىىىتىىى قانىىىاقمۇ ۋاز كزچەلىسىىۇن بىىۇ پۇرسىىەت بەل ىىى
ئەمەلىىىيەت ە مىىاس كەلمەسىىلى ى  ،جانغىىا زامىىى بولىىىىىغان ئزچى ىشىىلىق ئىىاقىۋەتلەرنى
كەلتكرۈپ چىىىكىشى مۇم ى  .ئۇنى ئكسىتى ە  ،بىۇ ئىى راسىتى ال ئىۇنى ئىس ەنجىسىى ە
ئزلىۋاالرمىىۇ ئۇنىىى قىلغىىان ئىلتىجىىالىكى راسىىتى ال ئۇنىىى بىىىلەن رەسىىىم ى ئىىورنى ى
ئالماشتۇرۇپ قوياالرمۇ ئەجىبا بۇنىڭىىا ئاللىىانىىا سىىكلىق ئىلمىى ىاۋلىىالر يوقمىىىۇ
ئىىىيە قز ى بار بىىك شىەيئى ە تەسىىك كگرسىىتەلى ەن يەرىە  ،جانسىىى شىەيئىلەرگە تەسىىك
كگرسىتەلمەسمۇ يا  ،ئىىىىيە يىاكى ئىاللىق يوسىۇنىى ى ئىارزۇ – ئىسىتەكلەر بولمىغىان
تەغىىىىكىىمۇ  ،ۋۇجۇىىمىىنىىى سىىىكتىىى ى شىىەيئىلەر روھىىى كەيپىيىىاتىمىى ۋە ھىىز –
تۇيغۇلىكىمىى بىلەن تەڭ لەرزى ە كەلمەسمۇ ئاتوم بىلەن ئاتوم ئارىسىىا سىىكلىق تىارتى
ككچى ۋە يزىى چىلىق تكپەيلى  ،ئگز ئارا بزىى ى يكز بەرمەسىمۇ لىز ى  ،سىەۋە ئىانچە
مىوھى ئەمەس  .ئىشىىىلىپ ئۇنىى ھەرقانىىا ۋەھىمىلىىك بىىك كىكچ ى ئىلتىجىا ئىىارقىلىق
سى ا قىلىشىىا رەۋىتى يو ئىىى  .رەسى ئگزگىكىمەن ىېسە  ،ئگزگىكىۋەرسىۇن  .ئۇنچىىۋاال
ۋايى يەپ نزمە كەپتۇ
رەسىم ى ئى چى ىلەپ ككزىتى ھەقىىەتەن ھوزۇرلۇ ئى ئىىى  ،ئۇمۇ شۇ باھانىىا
ئايىغى چىىمايىىغان ئاشۇ ئىو – ىىياللىكىغىا ئەگىشىىپ  ،سىىكلىق روھىيىتى ىى چولىىۇر
قاتالملىكىغىىا چىىگكەلەيىتتى  .شىىۇ تاپتىىا بىىۇ رەسىىى ئۇنى ى ئكچىىكن بىىىك سىىىكلىق ئەي ى ەك ە
ئايالنغىان  ،ئىۇ ئەيى ەك ە ئىىگز ۋۇجىۇىى ى نامايىان قىلسىىا  ،ئەي ەكمىۇ ئۇمىڭغىا روھىيىتى ىىى
زاھىك قىلىىىغان بوپ قالغانىىى  .رەسى ئكچىكن جۇىۇنلىۇ قىى بولسىا  ،ئۇنىى ئىكۈچ
تومىىۇز يىىاز بىىوالتتى  .رەسىىىم ى چىكايى ى ى نىىۇرى قزچىىىپ  ،كىىگزلىكى ىىىۇنى ى يوقىتىىىپ
پىلىىكالپ قالسا  ،قامالشىان رەل ى – رۇىسارى بىلەن بەرىەم تىۇراتتى  .ئۇنىى ئاجايىىپ
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قامالشىان چىكايى گويا يزڭىال ئزچىلغان  ،ئاسانلىىچە سوالشىمايىىغان بىىك گىك ئىىىى ى ،
ۋۇجۇىىىى ى تومۇرالر زەئىپلەشمەكتە يو  ،ئاجايىپ شوىلۇ بىلەن تزى – تزىى سىوقاتتى .
ئۇ گويا گزك ئىالھلىكىىە بەرىەم  ،چەبىەس  ،شاى – ىۇرام ياشايىۇ .
يىكىىى ە سىكرۈپ قويىىى – ىە  ،ھوقكىسىىغا

ئۇ ككلكمسىكى ى ىچە پەرىى ى رەسىم ى
كىكىىىپ كەتتىىى  .ىىىمەت ىىار ھوجكىىىىا ئۇنى ى كىيىملىكى ىىى يگت ىشىىى ئىىكۈچ تە بولىىۇپ
تۇراتتى  .بىىك سىائەتتى كزىيى  ،ئىۇ تىياتىكىانىىىا بولىىىۇ  ،لىورى ھز ىىكى ئۇنىى يز ىغىا
كزلىپ گەپ قىلىپ بزكىىۇ .
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توققۇزىنچى باب

ئەتىسىى سىەھەر  ،ىورىيىىان گكېى ئەمىىىال ناشىىتىغا ئولتۇرۇشىىغا  ،ىىىمەت ىار بازىى
ىالۋارىنى باشالپ كىكىى .
 ھەر نىزمە بولسىىا سىىىىنى ئىاىىكى تىىاپتى ىورىيىىان  – ،ىېىىى بازىى تولىمىىۇ ىىىۇبولغان ھالىا  – ،تكنكگكن كەچتە كەلسەم  ،سىىىنى تىياتىكىانىغىا كەتتىى ىېىىى  .بولغىان
ئىشالرغا ھزچ ئىشىەن كم كەلمەيىىۇ  ،سىىىمۇ قەيەرگە بارىىىىغانلىىىڭىىنى ىەپ قويۇشىىڭىى
كزكەكتى – ىە ! كزچىچە ئۇياقىا ئگرۈلكپ  ،بۇياقىا ئگرۈلكپ كگزۈم ە ئۇيىۇ كەلمىىى  ،بىاال
– قازا قوشالپ كەلمى ىيىى ىەپ كگپ ئەنسىكىىى  .ىورىيان بۇ ىەۋەرنى ئاللىغان ھامىان
مالىىا تزلز كاممىىا يولاليىىىۇ  ،ىەپ ئولتىىۇرۇپتىمەن  .كۇلۇبتىىا يزڭىىىىى نەشىىىك قىلى غىىان
«يەرشارى»گزىىتىىى تاساىىپى بۇ ىەۋەرنى ئوقۇپ  ،شۇ ھامان ئگيىڭىىگە كەلىىى  ،سىىى
يو  ،كگرۈشەلمە بە تى – تىى بولىىۇم  .بىۇ ئىى ئكچىكن قانچىلىىك كگللىكم يزىكى
بولغىىانلىىى ى ىېمەيىىال قويىىا  .بىلىىىمەن  ،سىىىى بىىۇ ئىى ئكچىىكن چەكسىىىى ئازابالنىىىىڭىى .
ئزيتىڭە  ،تكنكگكن ئاىشام نەگە بارىىڭىى سىبىل ى ئاپىسىى ى كىگرگىلى بىارىىڭىىمۇ يىا
گزىىىىتتى ئۇالرنى ى ئگيى ى ى ئاىرېسىىى ى كگرۈۋالغىىان ئىىىىى  ،تىىاس قالىىىى سىىىىنى شىىۇ
يەرلەرگىچە ئىىىەپ بارغىلى  .ئۇالرنىى ئىگيى ئىيۇسىتون كوچىسىى ى بىىك يزكىىىى ەنغۇ
لىىز ى  ،بىىارغى ى بىلەنمىىۇ  ،ئۇالرنى ى ئىىازابى ى يەل ىللىتىىىپ بزكەلمى ەن ى ى ئكسىىتى ە ،
پاتپىىارا قىلىۋېتىىىىى ەنمەن  .شىىۇنىڭىى ئەنسىىىكەپ  ،بىىۇ نىيىتىمىىىى مۇ يانىىىى  .بىچىىارە
ۋېيى ىانى ! بۇ ئى ئۇنىڭغا چوقۇم بە ئزغىك كەلىى ! سىبى ئۇنى بىكىى بىىك بالىسىى
ئىىى – ىە ! بۇ ھەقتە سىبى سىىگە بىك نەرسە ىېمى ەنمىتى
 قەىىكلىك بازىى  ،بىۇ ئىشى ى مەن نەىىى بىىلە – ىورىيىان پەرىشىانلىق بىىلەنشۇنىا ىې ە  ،ئەي ە ئىستاكانىى ى ئا سىزكىق رەللىىك ئىكزۈم ھارىىىىىى بىىكنەچچە
يۇتۇم ئىچىۋەتتى  ،ئوزايىىى ئزيىتىۇسىى ىەرىجىىە پەرىشان بولۇۋاتىانلىىى چىىىپ تىۇراتتى
 – ،تكنكگكن كەچتە تىياتىكىانىغا بارىى  ،شۇ يەرگە بارغان بولسىڭىى مز ى تاپىااليىتىتىڭىى
 .تىياتىكىانىىا لورى ھز ىكى ى ئاچىسى گۋې ىولز ىانى بىلەن تونۇشۇپ قالىى  ،ئۇنىى
ئايكىمخانىسىىا بىللە ئولتۇرىۇ  ،ئۇ ئاجايىپ جەلىپ ىار  ،نازاكەتلىىك ئايىال ەن  .پەتتىمىۇ
ناىشىىىى ى قىىىالتى ئزيتىىىىۋەتتى  .بولىىىىى  ،كگلىىىكل ى غە قىلىىىىىىغان ئىشىىىالرنى تىلغىىىا
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ئزلىشمايلى  .سىى ئۇ ئىشالرنى يكز بەرمى ەن ىەپ بىلىى  .ھاررى ىى ىې ى ىىىە  ،مەلىۇم
بىك ئى كىشىلەر تەرىپىىىى مۇنىازىكە قىلى مىسىا  ،ئۇنىىاقتا ئىۇ ئىى مەۋجىۇت بولمىغىان
بىىىلەن بىىاراۋەر بولىىىىۇ  .سىىىىگە ىېسىىەم  ،ئىىۇ يىىالغۇز بىىاال ئەمەس  ،ئۇنىىى يەنە ئىىگزى ە
ئوىشىىا چىكايلىىىق بىىىك ئى ىسىىى بىىار  .لىىز ى  ،ئىىۇ ئاچىسىىىىە ئارتىسىىى ئەمەس ى ەن ،
غەۋۋاسمۇ ئەيتاۋۇر بىىك نىزمە ىەيىىۇ  .ئەمىىى گەپ ىى سىىىىى ئىالاليلى  .يزىى ىىى بزىكى
بىكەر نەرسە سىىىىڭىىمۇ
 تىياتىكىانىغا بارىىڭىىما – بازى ىالۋارى ئاۋازىغا تولىمىۇ ئىازابلىق تىكس بزكىىپىانىمۇ ىانە قىلىپ ئزيىتتى  – ،سىبى ۋېيى ى جەسىتى تزخىچە بىك ۋەيكانە ئگيىە ياتسا ،
سىى تىياتىكىانىغا بارىى ىەڭ سىى پىكاقىىا ئوت – كاۋاپ بولغان ئۇ قىى تزخى يەرلى ى ە
قويۇلىىۇپ ئىىارام تاپمىىا تىىۇرۇپ  ،يەنە باشىىىا ئايىىالالرنى «ئۇنىىىا سىىەتەل ەن  ،بۇنىىىا
سىىەتەل ەن  ،پەتتىىى ناىشىىى ى ئاجايىىىپ ياىشىىى ئزيتىىىىى ەن»ىەپ يكرۈۋاتامسىىىى ھە
ئۇكام  ،ئۇ بىچارى ى تز ى ئگل ەنىىمۇ ئىارام تاپمىا يەنە بىكمىۇنچە ئىاۋارى ەرچىلى لەرگە
يولۇقىىىغان بولىى  ،بۇنى بىلىۋاتامسىى
 بولىىىى قىلى ى بازى ى  ،ئىىۇ گەپلىكىڭىىنىىى ئىىاللىغۇم يىىو  – ،ىورىيىىان ئورنىىىىىىىكىڭڭىىە تۇرۇپ كەتتى  – ،مالا تەربىىيە قىلمىسىىڭىىمۇ بولىىىۇ  .ئىگت ەن ئىى ئىگتتى ،
ئەمىى مى قىلغان بىلەنمۇ ئورنىغا كەلمەيىۇ .
 تزخى تكنكگكن يكز بەرگەن ئىش ى ئگتمكش ە چىىىكىۋەتمەكچىمۇسىى بۇنىىى ۋاقىىى بىىىلەن ھزچىانىىىا ئاالقىسىىى يىىو  .تۇتۇرۇقسىىىى ئىىاىەملەرال ئىىگزھزسسىياتى ى ئىس ەنجىسىىى قۇتۇلۇ ئكچكن ئاشۇنىا نەچچە يى تىككىشىىىۇ  .ئىگز
ھزسسىىىياتى ى كىىونتىكو قىالاليىىىىغان ئىىاىەملەر ئكچىىكن ئىىازابلىكى ى ئۇنتىىۇپ ىۇشىىاللىق
تزىىپى ىې ى ەن بىىىكىەمچىلى ال ئى ى  .مەن ھزسسىىىياتىا تايى ىىىپ ئى ى قىلىىىىىغانالرىى
ئەمەس  .گزىىىىى كەلسىىىە  ،ھزسسىىىىياتىمىى پايىىلى ىشىىى ى  ،ھوزۇرلى ىشىىى ى  ،ئىىىۇالرنى
باشىۇرۇش ى تازا ئوبىان بىلىمەن .
 ىورىيىىىان  ،نىمانىىىىا قورقۇنچلىىىۇ گەپلەرنىىىى قىلىسىىىىى ! نىمىىىانچىۋاال ئگزگىكىىىىپكەتتىڭىى ئىل ىكى ھەر ككنى ئگيكم ە بزكىپ موىېى بولىۇپ بزكەتتىڭىىى  .بولمىسىىغۇ شىۇ
چاغىى ى قامالشىان چىكايىڭىى شۇ پزتى تۇرۇپتۇ  .لز ى  ،ئۇ چاغىا سىى تولىمىۇ ئىاق گلك
 ،مۇاليى  ،يزىىشلىق  ،كگللى يۇمشا باال ئىىىڭىى  .مانا ئەمىىىلى تە  ،باشىىىچىال ئىاىەم ە
ئايلى ىىىىپ قاپسىىىىى  .گەپلىكىڭىىىىىىى قارىسىىىام  ،غىىىۇرۇر – ۋىجىىىىان  ،رەھىىىى – شىىىەپىەت
ىې ەنلەرىى ئەسەرمۇ قالماپتۇ  .چكشەنىى  ،بۇنى ھەممىسى ھاررى ى كاساپىتى .
ىورىيان پوكانىە قىىىكىپ كەتتى  ،ىېكىىە ئالىىغا كزلىىپ  ،يزشىىلچىلىق قاپلىغىان ،
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ككچلك قويا نۇرىىا ئاجايىپ چىكايلىق تكس ە كىكگەن گكللكك ە نەزەرى ىى ئاغىىۇرىى .
ئۇ شۇ تەرزىە بىكىەم تۇرۇۋېتىپ ئزغىى ئاچتى :
 مەن ھاررى ى جىق پايىىسى ى كگرىۈم بازى  ،سىىىى مۇ جىق پايىىسىى ى كىگرىۈم .سىى ھەىېسىال مالا قۇرۇ شان – شگھكەت توغكىسىىا ۋەز ئزيتىش ىال بىلىسىى .
 ھى  ،بۇنى ىەرىى ىمۇ جىق تارىتتى  ،بۇنىڭىى كزيى مۇ تارتىىىغان ئوىشايمەن. نزمە ىەۋاتىانلىىىڭىىنى ھزچ چكشىەنمىىى بازىى  – ،ىېىىى ىورىيىان بۇرۇلىۇپ – ،ھزچ بىلمىىى  ،سىىگە زاىى نزمە كزكە
 مالىىا مەن رەسىىىمى ى سىىىىغان ھزلىىىىى ىورىيىىان گكې ى كزىىكە  – ،ىېىىىى بازى ىئازابالنغان ھالىا .
 بازىى  – ،ىورىيىىان يىىزىى كزلىىىپ قىىولى ى بازىل ىى مكرىسىىى ە قويىىىى  – ،بەكىىالكزچى ىپ قاپسىى  .سىبى ۋېيى ى ئگزى ى ئگلتكرۈۋالغانلىىىىى تكنكگىكنال ىەۋەر تزپپىىپ
بولغانمەن …
 ئىىىگزى ى ئگلتكرۈۋاپتىىىۇ ۋا ىىىىۇىايى ! راسىىىى ىەۋاتامسىىىىى – يىىىا – ۋارقىىىىكاپتاشلىىى بازى ىالۋارى چىكايىغا ئەنسىى تكس بزكىپ .
 قەىىكلىك بازى ! ئۇنى ئىگزى ى ئگلتكرۈۋالغىانلىىى ى ئىاىەتتى ى بىىك ھاىىسىە ىەپقارىمايىىغانسىى – ھە
بازى ى قىىوللىكى بىىىلەن يىىكزى ى چال اللىۋالىىىى  ،ئىىاغىى گەپ ى ە كەلىىمە الغىلىىىاپ
تىتىكەپ كەتتى :
 نزمە ىې ەن قورقۇنچلۇ ئۇنىا ىېمەڭ بازىى  ،ىېىىى ىورىيىان  – ،بۇنىى ھزچىانىىا قورقۇنچلىۇ يزىكىيو  .ئۇ پەقەت مۇشۇ ىەۋرىمىىىى ى بكيك ھەم رۇمانتىك تكاگزىىيىلەرنى بىكى ىىاالس .
ئارتىسىىىتالر تولىمىىۇ ئىىاىىى – سىىاىىا ياشىىايىىغان ىە  ،ئزىىكى ئايالىغىىا سىىاىىق بولىىۇپ ،
ئايالى ئزكى ە ۋاپاىارلىق كگرسىتىپ  ،توىتام سۇىە بىكال ىى رەۋىشتە مەززىسىى ياشايىۇ
 .مز ىىى ئوتتىىۇرا بۇرژۇئىىازىيە قاتلىمىىىىى ىلەر ياقىاليىىىىغان ئەىىىال قارىشىىى ى كىىگزىە
تۇتۇۋاتىانلىىىم ى ھز قىلىپ بولىىڭىى ھەقاچان  .لز ى  ،سىبى ئۇالرغىا ئوىشىىمايىتتى
! ئۇ ئەڭ ئزسى تكاگزىىيىلەرنى ئگزى بىك قوللۇ ئوي ىىىى  ،ئىۇ مەل ىك تكاگزىىىيىلەرىى ى
مەل كلىك بىىىك ئايىا پزكسىىۇناژ  .ئىۇ ئىىاىىكقى قزىتى ئويىىۇن قويغىان كەچىىتە – سىىى ئىىۇنى
كگرگەن ھزلىىى كە – مۇھەببەت ى ھەقىىى ماھىيىتى ى بىلىپ قالغاچىا  ،رول ى ياىشى
ئااللمىىى  .مۇھەببەت ى بىك ىىيالى تۇيغۇىى باشىا نەرسە ئەمەسلى ى ى تونۇپ يزتىپ ،
جۇلىتتاغا ئوىشا بۇ ئىالەم بىىلەن ىوشالشىتى  ،سىەنئەت ى ماقامىغىا ئۇالشىتى  .ئۇنىى
~ ~ 138

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ۋۇجۇىىىا مۇھەببەت ە نىسبەتەن بىك ىى پىىاكارلىق بولغاچىا  ،ئەرزىمەس ئىشالر ئكچىكن
ئىىگز جز ى ىىى تەسىىەىىۇ قىلىىىى  ،تەلىاشسىىىى گىىكزەللى ى ى نىىابۇت قىلىىىى  .بۇنىڭىىىى
كىشىىى ى ھەقىىىىەتەن ئىچىىى سىىىيكىلىىۇ  .لىىز ى  ،بىىۇ گزپىمىىىى مز ىىى ئازابالنمىىاپتۇ ىەپ
قالمىىىىاڭ  .تكنكگىىىىكن سىىىىائەت بە يزىىىىكىمالرىا كەلىىىى ەن بولسىىىىىڭىى  ،يىىىىۇم – يىىىىۇم
يىغالۋاتىىىانلىىىم ى كىىگرگەن بىىوالتتىڭىى  .تكنكگىىكن ھاررىىىىى مۇشىىۇ ىەۋەرنىىى ئىىالالپ ،
كگتىىكرۈپ – قوپىۇسىىىى ئىىازا ىەسىىتىىى يىىكرەكلىكى ىىىۇن بولىىىى  ،بۇنىڭىىىى ھىىاررىمۇ
ھەيكانۇ – ھەس قالىىى  .ئاجايىىپ ئازابالنىىى  ،لىز ى چىىىىىى  .ئەممىا  ،ھەمىمە ئىى
ئگتتى  ،كەتتى  .قازاغا رىىا بولما ئاما يو  .ئا ئۇرۇپ  ،ھەسىكەت چز ىشى ىڭمۇ ئىورنى
يو  .ئورنۇمىا باشىا بىكى بولغان بولسىىمۇ شىۇنىا قىلغىان بىوالتتى  .بازىى  ،سىىى مز ىى
چكشەنمەيۋاتىسىى  .مالا تەسەللى بەرگىلى  ،ىەرىىمى ە ىەرمىان بىولغىلى كەل ى ىڭىىىىى
مى ەتىارمەن  .لز ى مز ىى ئاشىۇ ئىازابالرنى كەيى ىم ە تاشىالپ ھزچىئى بولمىغانىىە
تىىىۇرغى ىم ى كىىىگرۈپ  ،مالىىىا غەزەبلى ىۋاتىسىىىىى  ،ئىىىاچچىىىڭىى كزلىۋاتىىىىىۇ  .ئىىىاىەم ە
مۇشىىۇنىاقمۇ تەسىىەللى بەرگەن بىىارمۇ گەپلىكىڭىىىى مالىىا ھىىاررى سىىگزلەپ بەرگەن بىىىك
ھز ايى ى ئەسلىتىپ قويىى  :بىك ىەيك – ساىاۋەتچى ئۇۋالچىلىىىا ئۇچكىغان بىىك كىشىى ى
ئاقال ئكچكن ىەمىىۇ يىاكى مەلىۇم بىىك ئاىالەتسىىى قانۇنغىا تىكزىتى كىكگىكزۈ ئكچىكن
ىەمىۇ  ،ئەيتاۋۇر بىك ئىشىا  02يى ۋاقى سەرپ قىلىپتۇ  .نىھىايەت  ،ئىۇ غەلىىبە قىلىپتىۇ .
ئەمما شۇ ىەقىىىىى باشالپ ئۇنى ئكمىىسىىلىك ئگز ئىس ەنجىسى ە ئزلىۋاپتىۇ  .ھزچئىشىىا
رايى بارما  ،چەكسىى بۇرۇقتۇرمىلىق  ،مىس ى لىك ىەستىىە جاھانىى بىىار بولۇپ ئگلكپ
كزتىپتۇ  .شۇلا ىەيمەن  ،قەىىكلىك بازىى  ،مالىا چىى كىگللىڭىىىى تەسىەللى بەرگىلىى
كەل ەن بولسىڭىى  ،قانىا قىلغانىا يكز بەرگەن ئىشالرنى ئۇنتۇپ كەت ىلىى بولىىىىغانلىىى
 ،قانىا قىلغانىا ئگتمكش ە سەنئەت نۇقتىسىىى تۇرۇپ مۇئىامىلە قىلغىلىى بولىىىىغانلىىى
ھەقىىىە پاراللىكىڭىى بولسىا سىگزلەپ بزكىى  .گيىۇتىيزك① «سىەنئەت ئىارقىلىق تەسىەللى
بزكى »ىەپ يازغىان ئەمەسىمىىى ئزسىىمىە قزلىشىىچە  ،ئىاىەم ە ھىوزۇر بزكىىىىغان بىۇ
گەپ ىىى مەن سىىىىنى رەسىىى سىىىىى ئىىگيىڭىىىى تزپىۋالغىىان  ،كىىاال تزكىسىىىىە ناھىىايىتى
چىكايلىىىق مۇقاۋىالنغىىان بىىىك كىچىىىك كىتابچىىىىى ئوقۇغىىان ئىىىىى  .بىىىك چاغىىىا ئى ىمىىىى
شىىەھەر سىىىكتىىا كزتىىىۋاتىى ىمىىىا  ،سىىىى مالىىا «سىىزكىق كىمخىىاپ ئاىەم ى ى ئازابلىكىغىىا
تەسىىەللى بزكەلەيىىىۇ»ىې ى ەن گەپ ىىى ئاغىىىىىى چكشىىكرمەيىىغان بىىىك يى ى ى ھەقىىىىىە
سگزلەپ بەرگەن ئىىىڭىى  .لز ى  ،مەن ئۇ يى ىت ە ھەرگىى ئوىشىمايمەن  .مەن تىۇتىىلى ،
ھىىوزۇر ئىىالغىلى بولىىىىىغان نەرسىىىلەرگە ئىىامكا  .قەىىمىىى تىىاۋار – ىۇرىۇن  ،بكونىىىا ،
سىىىكالنغان سىىاپا بۇيىىۇم  ،پى ى چىشىىىىى ئويۇلغىىان نەرسىىىلەر  ،چىكايلىىىق مەنىىىىكىلەر ،
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ئەيىىى – ئىشىىكەت بۇيىىۇملىكى  ،ھەشىىەمەتلىك سىىورۇن قاتىىارلىىالر كىشىىى ە ھزسابسىىىى
ىۇشاللىىالرنى ئاتا قىلىىۇ  .لز ى  ،مەن ئكچكن ئەڭ موھى بولغى ى  ،ئاشۇ نەرسىىلەرنى
ياسىلىشىىى  ،ھزچبولمىغانىىىىمۇ ئۇالرنىىى بىىنىىى سىىەنئەت ارنى ىاراكتزكىىىىى ىەۋەرىار
قىلغى ىىىىىۇر  .ىىىىۇىىى ھاررى ىىىى ئزيىتىى ىىىىىە  ،ئىىىگز تۇرمۇشىىىى ى كگزەت كچىسىىىى ە
ئايالنغانىىىىال ئانىىىى ھايات ىى ىىشىىىۋارچىلىىلىكىىى قۇتىىۇلغىلى بولىىىىۇ  .بىلىىىمەن  ،بىىۇ
گەپلىكى سىىنى ھەيكان قالىۇرىىۇ  .مەن ھازىك سىى بىلەن يزڭى تونۇشىىان چاغىىى ى بىاال
ئەمەس  ،پىشىان ئەرلەرگە ئايالنىى  ،بىلىىىىغانلىكىممۇ كگپەيىىى  .مەنىىە يزڭىى – يزڭىى
ئارزۇ – ئىستەكلەر  ،يزڭىچە ئىىىيىلەر  ،يزڭىچە كىگز قاراشىالر پەيىىا بولىىى  .قىسىىسىى ،
مەن ھازىك بۇرۇنىى مەن ئەمەس  ،لز ى مالا بۇرۇنىىىەكال ئىامكا بولسىىڭىى بولۇۋېكىىىۇ .
مەن جىق ئگزگەرىى  ،لز ى سىى مز ىى قىيامەتلىىك ىوسىتۇم بولۇشىىا ۋەىە بزكىى  .مەن
ھاررىغا ئامكا  ،لز ى ئۇ ياىشىلىىتا سىىگە يەتمەيىىۇ  .تۇرمىۇ ئىشىىغا كەل ەنىىە سىىى
ئۇنىڭغايەتمەيسىى  .چكن ى  ،سىىى تۇرمۇشىتى زىيىاىە قورقىسىىى  .لىز ى  ،ئىاق گلكللككتە
يەنىال ئۇنى بزسىپ چكشىسىىى  .يزڭىى تونۇشىىان چىاغلىكىمىىىا بىىك – بىكىمىىنىى كگرسىە
ىوشلۇقتى قىلغىلى قىلىق تاپالما كزتىشەتتۇ  .يز ىمىى كەتىمەڭ بازىى  ،مەن بىىلەن
تاكاللىشىىىپمۇ يىىكرمەڭ  .مانىىا كىىگرىىڭىى  ،مۇشىىۇالرنى ھەممىسىىى مەن  ،ئەمىىىى ىې ىىكىە
باشىا گەپ قالمىىى .
بۇ گەپلەرىى ھەيكان قالغان بازىل ى قەلبى ھاياجانىى لەرزى ە كەلىى  .شىۇئان ،
ىورىيانىى ئگزگە سىكىا ىوستى يوقلۇقى ى ھز قىلىى  .ىورىيان بازىل ى ئىجىاىىيەت
مۇساپىسىىى ى ئاجايىپ ئۇلۇغ بىك بۇرۇلۇ نۇقتىسى ئىىى  .ئۇنى ئەمىى ئەيىبلەۋېكىشى ە
كىىگللى ئۇنىمىىىايىتتى  ،ئۇنىىى بايىىىامىى توللىىۇقلىكى بىىىىكىەمچىلى ال ئىىىىى  ،ۋۇجۇىىىىىىا
ئاق گلكللك  ،ئالىيجانابلىىتە ىىسلەتلەر تولىمۇ كگپ ئىىى .
 بولىىۇ ىورىيان  – ،ئۇ ئاچچىق ككلىكپ قويىىى  – ،بۇنىڭىىى كزىيى  ،ئالىىىڭىىىابۇ ئىش ى ئى ىى چىلەپ تىلغىا ئالمىايمەن  .لىز ى  ،سىىىنى بىۇ ئىشىىا چزتىلىىپ قىاالرمۇ ،
ىەيىىغان ئەنىىشەممۇ يو ئەمەس  .بكگىكن چكشىتى كزىيى قىانۇن ىوىتىۇرى سىىبىل ى
جەسىتى ى تەكشكرىىى ەن  .ئۇالر سىىنى چاقىكىتمىغانىۇ
ىورىيىان بزشىى ى چايىىىىىى « ،جەسىەت تەكشىكرۈلىىى ەن»ىېى ەن گەپ ىى ئىىالالپ ،
چىكايىغا بىىارلىق ئىاالمەتلىكى تزپىىپ چىىتىى  ،ئۇنىى نەزەرىىىە بىۇ تولىمىۇ رەسىۋا ئىشىالر
ئىىى .
 ئۇالر ئىسمىم ى بىلمەيىۇ  – ،ىېىى ئۇ . لز ى  ،سىبى بىلىىىغانىۇ~ ~ 140
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 ئۇ مز ى ئىسمىم ىال بىلىىۇ  ،فامىلەم ى ئۇقمايىۇ  .ئۇنى ئكسىتى ە ئىۇ ئىسىمىم ىھزچ ىم ە ىېمى ەن  .بىك قزتى ئۇالر مالا قىىىىىپ كىملى ىم ى بىلمەكچى بىوپتى ەن  ،ئىۇ
مز ىىى ئىسىىمىم ى «جەلىپ ىىار شىىاھىاىە»ىەپ قويىىۇپال بولىىىى قىپتىىۇ  .مالىىا سىىىبىل ى
پورتزكىتى ى سىىىپ بەرمىسىڭىى بولمايىۇ بازى  .مەنىە ئۇنىڭغىا قارىتىا بىىك نەچىچە قزىتى
سگيكشك  ،شزكى – شز ەر پارالالرنى قىلىشتە ئۇششا – چكششە ئىشالرىى باشىىا
ھزچىانىا ئەسلىمە يو  .شۇلا ئۇنى رەسىمى ئارقىلىق ئەسلەپ تۇرا ىەيمى ا .
 سىىىىال ىىىۇ بولىىىىىغان ئىى بولسىىا  ،سىىىىىپ باقسىىام باقىىا ىورىيىىان  .لىىز ى ،ئگيكم ە بزكىپ موىې بولۇپ بزكىسىى  .مالا سىى بولمىسىڭىى بولمايىۇ .
 سىىگە ئەمىى موىې بولۇپ بزكەلمەيمەن بازىى  .بىۇ ئەمىىى مىۇم ى ئەمەس ! –ئۇ چگچكگى ىچە كەي ى ە ىاجىىى .
بازى ئۇنىڭغا تى ىلىپ قاراپال قالىى .
 قەىىكلىىىك ىورىيىىان  ،بىىۇ نىىزمە ىې ى ىڭىىىى – ىەپ سىىورىىى بازىىى ھەيكانلىىىقئىلى ىىە  – ،مەن سىىىپ بەرگەن پورتزكى يارىما شۇنىا ىەۋاتامسىى پورتزكى قز ىى
نزمىشىا ئۇنى يىكزى ە پەرىە تارتىىپ قويىىىڭىى مەن ئىۇنى كىگرۈپ باقىا  .بىۇ مز ىى
ھاياتىمىىىى ى ئەڭ ياىشىىى چىىىىىان ئەسىىىكى  .پەرىى ىىى قايكىۋېتى ى ىورىيىىان  .بىلسىىەم –
بىلمىسەم  ،پەرىى ى رەسىم ى يكزى ە ىىىمەت ىارىڭىى يزپىىپ قويىىىغۇ ىەيىمەن  .كىىكگەن
چزغىمىا  ،ئگي ى كگزۈم ە سە باشىىچىكە كگرۈن ى ى بى ار ئەمەس ەنىە .
 بۇنىىىى ىىىمەت ىىىارى بىىىىلەن ئاالقىسىىىى يىىىو بازىىىى  .سىىىىى مز ىىىى ھوجكىسىىىى ىىىىمەت ارىغا يىغىشتۇرغۇزىىى ەن ىەپ قاپسىى – ىە يا  ،ئىۇ ئانىىا – سىانىا ھوجكامغىا
گك تىىىشتە ئىشالرنى قىلىىپ قويىىىۇ  ،ىىاالس  .رەسىىم ى يىكزى ە نىۇر بە ككچلىك
چكشكپ كەت ەچ ە  ،پەرىى ى مەن تارتىپ قويغانىىى .
 نىىۇر بە ككچلىىك چكشىىكپ كەتتىىى ىېىىىىڭىىما ئۇنىىىا ئەمەس ى ەنغۇ ىوسىىتۇمرەسىىم ى مۇشىىۇ يەرگە قويىىۇپ ناھىايىتى ياىشىىى قىپسىىىى  .قز ىى مەن كىىگرۈپ باقىىايچۇ – ،
بازى شۇنىا ىې ە بۇلۇڭ تەرەپ ە قاراپ مالىى .
ىورىيان ئەنسىى ۋارقىكىۋەتتى ۋە ئىتتىك بارغى ىچە رەسىم ى ئالىىىا تۇرۇۋالىى .
 بازىىى  – ،ئۇنىىى چىكايىىى تامىىىە تاتىكىىىپ كەتتىىى  – ،كگرسىىىڭىى بولمايىىىۇ ،رەسىم ى سىىگە كگرسەتمەيمەن .
 ئگزۈم سىىغان رەسىم ى ئگزۈم كگرسەم بولمامىى ەن ! چاقچىا قىلىۋاتمايىىغانسىىىىورىيان كگرسەم نزمىشىا بولمىغۇىە – بازى قاقاھالپ ككلكپ كەتتى .
 بازىىىىى  ،ئەگەر رەسىىىىىم ى كىىىىگرىمەن ىەپ تۇرۇۋالىىى ەنسىىىىىى  ،ئى ىىىىى چىلەپ~ ~ 141
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يىكزىڭىىگە قارىمىىايمەن  .مەن ىې ى ىم ىىى قىلمىىا قويمايىىىىغان ئىىاىەم  .بىىۇ ھەقىىتە سىىىىگە
چكشەنچە بەرگىكم يىو  ،ھەم مەنىىى سىەۋەبى ى سىورىماڭ  .ئزسىىڭىىىە بولسىۇن  ،ئەگەر
پەرىى ە چزىىلىىى ەنسىى  ،سىى بىلەن مۇناسىۋىتىم ى چورتال ئكزىمەن .
بازى ى گويىىا بزشىىىغا كىىالتە تەگ ى ەن ئاىەمىىىە  ،ىورىيانغىىا قىىارىغى ىچە ىالىزتىىىپ
تۇرۇپال قالىى  .ئۇ ىورىيىان ى ئىل ىىكى بىۇ ھىالەتتە كىگرۈپ باقمىغىان ئىىىى  .ىورىيان ىى
چىكايى غەزەبتى تامىە تاتارغان  ،مۇشتۇمىلىكى چى تكرۈل ەن ئىىى  ،كگزلىكىىى بىىك
ىى سوغۇ نۇر چاق اپ  ،پكتكن ئەزايى جاالقالپ تىتىكەپ كزتىۋاتاتتى .
 ىورىيان ! بولىى  ،گەپ قىلماڭ ! سىىگە نزمە بولىى رەسىم ى كگرسەت كلىى بولمىسىا  ،كگرمىسىەمال بولىىىىغۇ – ،بازى زەرىە بىلەن شۇنىا ىې ە كەي ى ە ئگرۈلكپ ىەرىىى ى ئالىىغا كەلىىى  – ،ئىگزۈم
سىىىغان رەسىىم ى ئىگزۈم كگرەلمىسىىەم  ،تىازا قامالشىمىغان ئىى بولىىىغۇ  .مەن تزخىى بىىۇ
رەسىىىم ى كىىكزىە پىىارى رەسىىى كگرگەزمىسىىى ە ئىىاپىكا ىەپ ئىىويالپتىمەن  .كىىگرگەزمى ە
ئاپىكىشىىتى بىىۇرۇن ئۇنىڭغىىا يەنە ئىىازرا رەڭ بەرمىسىىەم بولمايىىىۇ  .شىىۇلا ئىىۇنى ھىىامى ى
كگرىىىغان گەپ  .ئزيتىڭە  ،بكگكن كگرسەم نزمىشىا بولمىغۇىە
 ئىىۇنى كىىگرگەزمى ە ئاپىكامسىىىى ئىىۇنى كىىگرگەزمە قىلماقچىمۇسىىىى – ىورىيىىانھەيكانلىىىق ئىلى ىىىىە ۋارقىكىىىۋەتتى  ،ۋۇجىىۇىى ى ئاجايىىىپ بىكىى ى ۋەھىىىمە چىكمىۋالىىىى .
ئەمىى ئۇنى مەىپىيەتلى ىى پكتىكن ئىالەم ە ئاشى ارا بولىۇپ كزتەرمىۇ كىشىىلەر ئۇنىى
سىكلىكى ى بىلىۋاالرمۇ ئۇنىا قىلىشىا ھەرگىى بولمايىۇ ! ئاما تزپىىپ چوقىۇم بىۇ ئىشى ى
توسۇ كزكە  .لز ى ئۇ قانىا قىلى كزكەكلى ى ى ئەسلە بىلمەيىتتى .
 شۇنىا  ،مز ىڭچە بۇنىڭغا قارشى تۇرمايسىىغۇ ىەيمەن  .جورج پەتتىى مز ىى ئەڭياىشى ئەسەرلىكىم ى يىغىپ پارى نى سزى كوچىسىىا كگرگەزمە قىلىپ بەرمەكچىى بولىىى
 ،كىىگرگەزمە ئگكتەبىكنىىى بىكى چىىى ھەپتىسىىى باشىىلى ىىۇ  .رەسىىىم ى بىىىك ئايغىىا قالمىىا
قولىڭىىغىىا تەگ ىىكزىمەن  .ىۇشىىاللىق بىىىلەن بزكىىىپ تۇرىسىىىىغۇ ىەيىىمەن  .ئىىۇ چاغىىىا سىىىى
بەرىبىك لونىونىا بولمايسىى  .ئۇنى ئكستى ە  ،ھە ىېسىال ئۇنى پەرىە بىلەن توسۇپ قويۇپ
كارىڭىى بولمايىى ەن ئەمەسمۇ .
ىورىيان سوغو تەر تەپچىكەپ تۇرغان پىشانىسى ى قوللىكى بىىلەن ئزكىتتىى  ،ئىگزى ى
گويا ناھايىتى قورقۇنچلۇ بىك ىەتەر گىكىابىغا بزكىپ قالغانىە ھز قىلىى .
 بىىىىك ئىىىا بىىىۇرۇن سىىىىى « :بىىىۇ رەسىىىىم ى ھەرگىىىىى كىىىگرگەزمى ە ئاپارمىىىايمەن»ىې ەنتىڭىىغىىۇ  – ،غەزە بىىىلەن ۋارقىكىىىىى ىورىيىىان  – ،ئەمىىىى نزمىشىىىا بىىۇ ئىىويىڭىىنى
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ئگزگەرتىىىىپ قالىىىىىڭىى سىىىىلەر رەسسىىىامالر ئىىىگزۈلالرنى كىىىگز – كىىىگز قىلىشىىىىا ئىىىارانال
تۇرىىى ەنسىلەر  ،باشىىالرغا ئوىشاشال بە تۇتۇرۇقسىى كزلىىى ەنسىلەر  .بىكال پەرقىڭىالر
– كەيپىياتىڭالرنى ئگزگىكىشى بە تۇراقسىىكەن « .ھزچىانىا نەرسە مز ى بىۇ رەسىىم ى
كگرگەزمى ە ئاپىكىشىا ئزىىىتۇرالمايىۇ»ىەپ مەيىىڭىىگە مۇشىتلىغانلىكىڭىى قز ى ئەجىبىا
بۇ گەپلىكىڭىى ياىىڭىىىى چىىىپ قالىىما تزخى ھاررىغىمۇ شىۇنىا ىېى ەن ئىىىىڭىى – ،
ئىىۇ تۇيۇقسىىىى گزپىىىىى توىتىىىىى  ،كىىگزلىكى پاللىىىىە يىىورۇپ كەتتىىى  .ئىىۇ شىىۇئان لىىورى
ھز ىكى ى بىك چاغىا چاقچىا ئىارىال « :ئەگەر بىىكىەم بولسىىمۇ ئاجايىىپ بىىك ھوزۇرغىا
ئزكىشىپ باقا ىېسىڭىى  ،بازىلىى رەسىمىڭىىنى نزمىشىا كگرگەزمى ە قات اشتۇرمايىىغا-
نلىىى ىىى سىىوراڭ  .ئىىۇ مالىىا بۇنىىى سىىەۋەبى ى ىەپ بەرگەن  .بىىۇ مەن ئكچىىكن بىىىك چىىوڭ
بايىا » ىې ەنلى ى ى ئزسى ە ئالىى  .توغكا  ،بىازىل ىڭمۇ باشىىىالرغا ىېيەلمەيىىىغان بىىك
مەىپىيىتى بار ئوىشايىۇ  .قز ى  ،بىك كوچىالپ سوراپ باقايچۇ .
 بازى ى  – ،ىورىيىىان ئىىۇىۇ ئۇنى ى ئالىىىىغا كزلىىىپ كىىگزلىكى ە تى ىلىىىى  – ،ھەرئى ىمىىنىىىىىى ئىىىىىگزىمىىگە چۇشىىىىىلۇ مەىپىيەتلى ىمىىىىىىى بىىىىىاركەن  .سىىىىىىىمۇ مالىىىىىا
مەىپىيەتلى ىڭىىنىىى ىەپ بزكىىى  ،مەنمىىۇ سىىىىگە ىەپ بزىىكە  .ئزيىىتىڭە  ،پىىورتزكىتىم ى
كگرگەزمى ە ئاپىكىشىا بۇرۇن نزمىشىا ئۇنىمىغانتىڭىى
بازى ئىختىيارسىى تىتىكەپ كەتتى .
 ىورىيان  ،بۇنى سەۋەبى ى ىېسەم  ،مالا ئگ بوپ قالىسىى  ،مز ى زاللىىق قىلىسىىى .ئۇنىىىا قىلسىىىڭىى مالىىا بە ئزغىىىك كزلىىىىۇ  .رەسىىىم ى راسىىتى ال كگرسىىەت كلىى بولمىسىىا
مەيلى  .ئىشىىلىپ  ،سىىنى مەل ك كگرۈپ تۇرسامال بولىى  .مز ى ئەڭ ياىشى ئەسىكىم ى
جاھان ئەھلى ە كگرسەت كلىى بولمىسا  ،ئۇنىڭغىمۇ مەيلى  .بۇنىڭغا باشىىچە پى كى يىو .
سىىنى ىوستلۇقىڭىى مەن ئكچكن ھەرقانىا شان – شەرەپ ۋە ئابكويىى مۇ قىممەتلىك .
 يىىا بازىىى  ،مالىىا ئزيتىىىپ بزكىىى  – ،ىورىيىىان ھىىزچ گزپىىىىى يانىىىغانىىىەقىلمايىتتى  – ،مز ى بۇنى بىلى ھوقۇقۇم بار  – ،ئۇنىڭىا بايىامىى ۋەھىمىىىى ئەسىەرمۇ
قالمىغان  ،ئۇنى ئورنىغا بىك ىى قىىىىى ئالماشىىان ئىىىى  .ئىۇ بازىل ىى مەىپىيىتى ىى
بىلمە قويماسلىق قارارىغا كەلىى .
 ئولتىىۇرۇپ سگزلىشىىەيلى ىورىيىىان  – ،بازىل ىىى چىكايىىىىا بىىىك ىىىى ھولۇقىىۇئاالمەتلىكى ئەك ئەتتى  – ،قز ى ئولتۇرايلى  .بىكال سۇئالىمغا جاۋا بزكىى  .رەسىىم ى
بىكەر غەلىتە يزكى ى ھز قىلىىىڭىىمۇ رەسىىم ى بىىك يزىكى ىەسىلەپ قارىغانىىا سىىىنى
جەلپ قىلىۋالىىىغان  ،لز ى تۇرۇپال ئاشۇ غەلىتە يزىكى كىگز ئالىىىڭىىىا زاھىىك بولىىىىغان
بىك ىى تۇيغۇىا بولىىڭىىمۇ
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 بازى ! – ىورىيان ئەنىى ىپ كەتتى  ،قوللىكى ئىختىيارسىى تىتىكەپ ئورۇنىىۇق ىيگلەنچىىككى ى چىڭڭىىىىە تۇتۇۋالىىىى  ،بازىلغىىا تى ىلىىىپ قارىىىىى  ،كگزلىكىىىىى بىىىك ىى ى
ئەنىى ى ئاالمەتلىكى يالىتتتىىە ئەكى ئەتتى .
 قارىغانىا  ،سىىمۇ ىىىىەت قىلىپسىى – ىە  .بولىى ىېمەڭ  ،ئىاۋۋا مز ىى گزپىم ىىئالالڭ  .ىورىيان  ،مەن سىىنى ئۇچكاتىان ئاشۇ ىەقىىىىىى باشىالپ  ،ىىاراكتزكىڭىى مەنىىە
ئاجايىىىپ تەسىىىك قالىىىۇرىى  .پكتىىكن ۋۇجىىۇىۇم  ،روھىىى  ،كىىالالم  ،ئەقلىىى – ھوشىىۇم ى
سزھىكلەپال قويىىڭىى  .قەلبىمىە بىك ىى غايىبانە سىىماغا ئايالنىىىڭىى  .بىۇ غايىبىانە سىىما
بەجايى ى شزئىكى ساماۋى چكش ە ئوىشايىتتى  .بىى سەنئەت ارالر بۇنىا ساماۋى شىزكى
چكشىىلەرگە بىىاغلى ىپال قىىاالتتۇ  .شىىۇ مى ىىۇتتى باشىىالپ  ،سىىىى قەلبىمىىىى ى بىىىك مەبۇىقىىا
ئايالنىىڭىى  ،باشىىالرغا گەپ قىلسىىڭىى  ،شىۇ ھامىان ئىچىى تىارلىىى قىوزغىالتتى  .سىىىگە
مەنىى باشىا ئىاىەم ئزكىشەلمىسىە ىەپ ئىوياليىتتى  .يز ىمىىا بولسىىڭىى  ،كگللىكم يىايكاپ
كزتەتتى  .يز ىمىا يو چاغلىكىڭىىىا سەنئەت ئالىمىمىىە زاھىىك بىوالتتىڭىى … ئەلىۋەتتە بىۇ
تۇيغۇلىكىم ى سىىگە ئاش ارىلىمايىتتى  ،ھەم بۇنىىا قىلىشىىممۇ مىۇم ى ئەمەس ئىىىى .
بىىۇنى سىىىى چكشىىەنمەيىتتىڭىى  ،ھەتتىىا ئگزۈممىىۇ تىىز ى ە يزتەلمەيىتىىتى  .پەقەت ئگزۈم ى ى
ھەقىاىىغا يەت ەن بىك گىكزەللى ى ئىگز كىگزى بىىلەن كىگرگەن بىىك شىاھىى ئى ەنلى ىى ىال
بىلەتتى  ،ىۇنيىا نەزەرىمىىە گىكزە  ،يزىىملىىق كىگرۈنەتتى  .چىكن ى بىۇ ىىى تەلىۋىلەرچە
چوقۇنۇشىىىا ىەتەر ئارىلىشىىىپ كەت ەنىىىىى  .ئەممىىا بىىۇ ىىىى تەلىىۋىلەرچە چوقۇنۇشىىتى
ئايكىلىپ قزلى ئۇنى سىاقالپ تۇرغانىىى مۇ ىەتەرلىىك ئىىىى … ئارىىىى نەچىچە ھەپىتە
ئگتىىكپ كەتتىىى  ،سىىىىگە بارغانسىىزكى بىىاغلى ىپال قزلىۋاتىىاتتى  .ىە شىىۇ چاغىىىا قەلبىمىىىە
تزخىمۇ يزڭىچە تۇيغۇالر بىخلىىى  .تەسەۋۋۇرۇمىا سىىنى گا ئۇچىسىىغا ئاجايىىپ ئزسىى
ىۇبۇلغا – سىاۋۇت كىىي ەن پىارس ② سىىياقىىا  ،گىا بزشىىغا ئىوۋچىالر كىيىىىىغان چىى
قالپا كىي ەن  ،قولىىا ئوۋ مىلتىىى تۇتىان ھالەتتى ى ئاىونى سىياقىىا سىىاتتى  .ھزلىى
بزشىىىڭىىغا گىىكلچەمبىكەكتى ياسىىالغان تىىاج تاقىغىىان ھىىالەتتە ئاىرىيىىان پاىىشىىاھلىىى ى
سىىاياھەت كزمىسىىى ى بزشىىىىا ئولتىىۇرۇپ  ،نىىى ىەرياسىىىىى ى ئوي اقشىىىپ ئزىىۋاتىىىان
زۇمىىكەتتە سىىۇالرىى ھاسىىى بولغىىان ىولىۇنالرنى ى مەۋج ئۇرۇشىىىغا قاراۋاتىىىان ھىىالەتتە
كگرسەم  ،ھزلى گكېتسىيە ئورمانلىىلىكىىى ى تى ىق كگ سكيىىى مگجىىىسىمان قامالشىان
چزھكىڭىىنى كىگرەتتى  .بىۇ سىىماالرنى ھەممىسىى سىەنئەتتە ئىپاىىلەنمىسىە بولمايىىىغان
بىۋاسىتە  ،غىايىۋى  ،گىكىمسىەن تۇيغىۇالر ئىىىى  .گاھىىىا بىۇالرنى تەقىىىكىم ە پكتىكل ەن
ئوىشايىۇ ىەپمۇ قاالتتى  .شىۇنى بىىلەن  ،مەنىىە سىىىنى قەىىمىى كىيىملەرنىى كىىي ەن
ھىىىالەتتە ئەمەس  ،بەل ىىىى ھىىىازىكقى ىەۋرگە مىىىاس كزلىىىىىىغان كىيىملەرنىىىى كىىىىي ەن
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ھالىتىڭىىنى ئارقا كگرۈنك قىلىىپ  ،ئاجايىىپ قىالتى پىورتزكىتىڭىىنى سىىىى ئىسىتى ى
تۇغۇلىى  .بۇ ئويۇم ى رېئالىىملىق ئۇسلۇ ياكى سىىنى ىاراكتزكىڭىىىى پەيىىا بولغىان
مگجىىە ئى ەنلى ى ە بىك نزمە ىېيەلمەيىتتى  .ئىشىىلىپ  ،ىىيالىمىى ى سىما كگز ئالىىمىا
شۇنچىلىك ئز ىق  ،شۇنچىلىك يارقى ھىالەتتە نامايىان بىوالتتى  .لىز ى  ،پىورتزكىتىڭىىنى
سىىىىىۋاتىان چزغىمىىىا ئىشىىلەت ەن ھەربىىىك بويىىا  ،ھەربىىىك رەڭ گويىىا قەل ى سىىىكلىكىم ى
ئاشىى ارىلىۋېتىپ بارغانىىىە تۇيغىىۇىا بولىىىۇم ۋە قەلبىمىىىە  ،باشىىىىالر مز ىىى مەبۇىقىىا
چوقۇنىىىىىغانلىىىم ى بىلىىىپ قىىاالرمۇ  ،ىەيىىىىغان ئەنىىشىىە پەيىىىا بولىىىى  .بىىۇ رەسىىىم ە
نۇرغۇن سىكلىكىم ى سىڭىۈرۈۋەت ەنىە  ،ئگزلكككم ى مۇجەسسەم قىلىۋەت ەنىە تۇيغىۇىا
بولىۇم  .شۇلا  ،ىەسلەپتە كگرگەزمە قىلغۇم كەلمىىى  .سىى بايا بە چزچىلىىپ كەتتىڭىىى
 ،لز ى ئۇ چاغىا سىى بۇ رەسىم ى مەن ئكچىكن نزمىىىى ىېىكە بزكىىىىغانلىىى ى ئەسىال
بىلمەيىتتىڭىىىى  .بىىۇنى مەن ھاررىغىىا سىىگزلەپ بەرگەن  ،ئىىۇ مز ىىى راسىىا مىىازا قىلغانىىىىى .
لىىز ى  ،ھەرگىىىى كگللىىكم ە ئالمىىايمەن  .رەسىىى پكت ەنىىىە  ،ئۇنىىى يز ىىىىا ئىىۇزاقىىچە
ئولتۇرۇپ  ،قىلغانلىكىم ى توغكا ئى ەنلى ى ىى ھىز قىىىى … شىۇنىا قىلىىپ  ،ئارىىىى
نەچىىچە كىىكن ئگت ەنىىىى كزىىيى  ،پىىورتزكىت ى رەسىىى سىىىىى ئگيكمىىىى ئەچىىىىىۋەتتى .
شۇنىىال ئۇنىڭغا بولغان شەيىالىىتى قۇتۇلغانىە بولىۇم  ،ھەم ئگزۈم ىى بىۇرۇن تولىمىۇ
ئەىمەقلىىىق قىلغىىانلىىىم ى ھىىز قىلىىىى – سىىىىنى ئاجايىىىپ رەل ىىى – رۇىسىىارىڭىىنى
كگرگەنىىىى  ،ئگزۈم ى ى رەسىىىم ى سىىىىى جەريانىىىىا كەت ىىكزۈپ قويغىىانلىكىم ى تونىىۇپ
يەت ەنىى باشىا  ،تەسەۋۋۇر ئالىمىمىە يەنە نۇرغۇن نەرسىلەر زاھىك بولىى « .ئىجىاىىيەت
قىلىۋاتىانىىىا پەيىىىا بولغىىان قاي ىىا ھزسسىىىياتالر ھەقىىىىەتەن ئەسىىەرىە ئەكى ى ئزتىىىىۇ»
ىەيىىىىىغان قاراشىىى ى ھزلىمىىىۇ ىاتىىىا ىەپ قىىىارايمەن  .سىىىەنئەت تەسىىىەۋۋۇرىمىىىى ىىى مۇ
ئابىسىىتكاكى بولىىىىۇ  .سىىەنئەتتى ى ئىىوبكاز بىىىلەن رەڭ بىىىىگە باشىىىا نەرسىىىىى ئەمەس ،
بەل ىىى ئىىوبكاز بىىىلەن رەلىىىى ال ىېىىكە بزكىىىىۇ  .ھىىازىك شىىۇنى ھىىز قىلىىىپ يەتتىم ىىى ،
سىىەنئەت ى سىىەنئەت ارنى روھى ى ىۇنياسىىى ى يوشۇرۇشىىى ئاش ارىلىۋېتىشىىىىى كىىگپكە
بولىىىىىى ەن  .شىىىۇلا  ،پىىىارى ىى كەلىىى ەن رەسىىىى كىىىگرگەزمە قىلىىىى توغكىسىىىىىى ى
تەكلىپ امى ى تاپشۇرۇۋېلىپال  ،سىىنى پىورتزكىتىڭىىنى كىگرگەزمى ە قويىىىىغان ئاساسىلىق
ئەسىىەر قىلى ى قارارىغىىا كەلىىىى  .لىىز ى  ،سىىىىنى رەت قىلىىىۋېتەر ىەپ زى ھىىار ىىيالىمغىىا
كەلتىىكرمەپتىمەن  .ئەمىىىى چكشىىەنىى  ،سىىىى تىىوغكا قىلىپسىىىى  ،بىىۇ رەسىىىم ى كىىگرگەزمى ە
قويسام بولمىغۇىە  .ىورىيان  ،ىې ەنلىكىم ە ھەرگىى ىاپا بولماڭ  .ىىۇىىى مەن ھاررىغىا
ىې ەن ە ئوىشا  ،سىى باشىىالرنى چوقۇنۇشى ئكچكنال يارالغان .
ىورىيان گكې چولىۇر ئۇھسى ىپ قويىى  .ئى ى مەلىى ئانار ىانىسىىە قىىىكىىپ ،
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جاۋغىيىىا بىلى ەر – بىلى مەس بىىك جىلمىىيى پەيىىا بولىىى  .ئەنسىىكى ەن ئىى ئگتىكپ
كەت ەن  ،ئۇنىڭمۇ كگللى جايىغىا چكشى ەن ئىىىى  .ئەممىا بايىا ئگزى ىى ئاجايىىپ قەلى
سىكلىكى ى تگك ەن بازىلغا نىسبەتەن ئۇنىڭىا چەكسىى بىكىى ئىچ ئاغكىتى پەيىا بولىى
ۋە كگللىىە « :مەنمۇ بىك ككنلەرىە ىوستۇم ى ئالىىىا مۇشۇ ھالغىا چكشىكپ قىاالرمەنمۇ
لورى ھز ىكى ناھايىتى جەلىپ ار  ،ئەمما ىەتەرلىك ئاىەم  ،ئۇنى مۇشۇ بىكال ئارتۇقچىلىىى
بىار  .ئىۇ بە زېىكە ئەممىا بە زەھەرىەنىىە  ،شىۇلا باشىىىالرنى ئاسىانلىىچە كىىگللى ە
ياقمايىىىۇ  .مز ىىى ئىىگزى ە چوقۇنىىىۇرالىغۇىە يەنە كى ى بىىار بىىۇ يىىاكى تەقىىىىكنى مالىىا
پكت ەن قىسمىتىمۇ » ىې ەنلەرنى ىىيا ئز كانىىى بىك – بىكلەپ ئگت كزىى .
 ھزچ ئەقلى يەتمەيىۇ ىورىيان  – ،ىېىى بازى  – ،سىى رەسىمىى راستى ال مۇشىۇنۇقتى ى بايىىيالىىىڭىىمۇ
 بىك نەرسى ى بايىىىى  – ،جاۋا بەرىى ىورىيان  – ،ئاجايىپ غەلىتە بىك نەرسىى ىبايىىىى .
 ئۇنىا بولسا رەسىم ى كگرۈپ باقا .ىورىيان بزشى ى چايىىىى .
 بۇنىا ىەپ تۇرۇۋالماڭ بازى  .ھزلىغىۇ كگرۈشى ەن  ،سىىىنى رەسىىم ى يز ىغىمىۇيوالتىۇزمايمەن .
 ئەمىسە كزيى چە كگرسەمغۇ بوالر يا  ،مەل ك كگرسەتمەيمەن . بوپتۇ ئەمىسە  ،بەل ى سىىنى ىې ەنلىكىڭىىى توغكىىىۇ ىىو ئەمىسىە ىورىيىان ،مەن مالا  .سىى ھاياتىمىىى ى ئىجىاىىيىتىم ە بىكىى بىىك تەسىىك كگرسىەت ەن ئاىەمسىىى .
ئەسەرلىكىمىى ى مۇۋەپپەقىيەت ى ھەممىسىى سىىىگە تەئەللىۇ  .ھە ! بىايىىى گەپلەرنىى
قانچىلىك تەستە ئزغىىىى چىىارغانلىىىم ى سىى ھز قىاللمايسىى .
 قەىىكلىىىك بازىى  – ،ىېىىىى ىورىيىىان  – ،سىىىى مالىىا نزمىلەرنىىى ىېىىىىڭىى پەقەتئگزىڭىىنى مالا قانچىلىك ىەرىجىىە چوقۇنىىىغانلىىىڭىىنىال ىېىىڭىى  .بۇ سىىنى ياغلىما
گەپلىكىڭىى ئەمەستۇ
 مەن سىىنى ياغلىما گەپلەر بىلەن ماىتاپ – ئۇچىۇرۇ ىىيالىىىا بىوپ باقمىىىى .قەل سىكلىكىم ى سىىگە تگككپ بولۇپ  ،گويا بىك نەرسەمىى ئايكىلىپ قالغانىەكال بولۇپ
قالىىىى  .بەل ى ى كىشىىى ئگزى ى ى باشىىىىالرغا چوقۇنىىىىىغانلىىى ى ھەرگىىىى تى ى ئىىارقىلىق
ئىپاىىلىمەسلى ى كزكەكتۇر .
 بۇ قەل سىكلىكىڭىى كىشى ى تولىمۇ ئكمىىسىىلەنىۈرىىى ەن .~ ~ 146
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 نزمىشىىىا بۇنىىىا ىەيسىىىى مەنىىىى باشىىىىچىكە بىىىك گەپ ىىى ككت ەنمىىىىىڭىى يىىاىورىيان رەسىمىى باشىا نەرسى ى ھز قىلمىىىڭىى شۇنىاقمۇ
 شۇنىا  ،ھزچ زمى ى ھز قىلمىىى  .بۇنى سىوراپ نىزمە قىلىسىىى چوقۇنىۇ –پوقۇنۇ ىې ەنىە گەپلەرنى ئەمىى ھەرگىى ئاغىىڭىىغا ئالغۇچى بولمىاڭ  ،بىۇ گەپ مالىا
تولىمۇ ئەىمەقلىىتە تۇيۇلىىى ەن  .ئى ىمىى ىې ەن ىوس بازى  ،قىيامەتلىك ىوس .
 سىىگە ھازىك ھاررى بولسىال بولىى  – ،ىېىى بازى كگللى يزكى بولغان ھالىا . ئوھو  ،ھاررى ىەڭ ! – ىورىيان قاقىاھالپ ككلىكپ كەتتىى  – ،ھىاررى ئاىەم ىىىىيالىغىىا كىكمەيىىىىغان  ،ئەقلىىى يەتمەيىىىىغان ئىشىىالرنى قىلىىىپ يكرىىىىۇ  .ئۇنىڭغىىا بەكمىىۇ
ھەۋىسىىى كزلىىىىۇ  .لىىز ى  ،ۋاقتىىانى ۋا كزلىىىپ بىىىكەر قىيى چىلىىىىىا يولۇقىىىۇىە بولسىىام
ھاررى ى ئەمەس  ،سىىنى ئىىىەيمەن بازى .
 مالا يەنە موىې بولۇپ بزكەمسىى يا . بۇنىا قىلسىىڭىى  ،مز ىى سىەنئەت ھايىاتىم ى نىابۇت قىلغىان بولىسىىى ىورىيىان .ھىىزچ ى ئىىگزى ئىىارزۇ قىلغىىان نەرسىسىىى ى ھەر ئى ىلىسىىى ال ئزكىشىىەلى ەن ئەمەس ،
بىكسى ە ئزكىشەلى ەنلىكىمۇ بارما بىلەن سانىغۇىەكال ئاز .
 سىىىىگە چكشەنىۈرۈش ى ە ئامالسىىىىمەن بازى ى  .لىىز ى  ،ئەمىىىى سىىىىگە راسىىتى الموىېىى بولىىۇپ بزىىكەلمەيمەن  .ھەربىىىك پورتزكىتتىىا شىىۇ كىشىىى ى تەقىىىىكى ە پكتىىكل ەن
نەرسىىىلەر ئەكىى ئەتى ەن بولىىىىۇ  ،بىىىك ھزسىىابتا ئۇنىمىىۇ بىىىك جز ىىى بىىار نەرسىىە ىېسىىە
ىاتاالشىان بولمايمىى  .لز ى  ،ئگيىڭىىگە چا ئىچىش ە پارالالشىىلى بزكىىپ تىۇرىمەن .
بۇمۇ كىشى ى كگللى ى ئاچىىىغان ئى .
 بۇنىڭىىىىىى مەن ئەمەس  ،سىىىىىى بەكىىىىكە ھىىىىوزۇر ئالىسىىىىىى  – ،ىېىىىىىى بازىىىىىئەپسۇسىىالنغان ھالىىىا  – ،ئەمىسىىە مەن مالىىا  ،شىىۇنچە قىلسىىاممۇ رەسىىىم ى كىىگرگىلى
قويمىىىڭىى  .بوپتۇ  ،ھزسسىياتىڭىىنى مەن چكشى ىمەن .
بازى چىىىپ كەت ەنىى كزيى  ،ىورىيان ئىچىىە ككلىكپ قويىىى  .بىچىارە بازىى !
نزمە ئكچكن رەسىم ى كگرسەت ىلى قويمىغى ىم ى سىەۋەبى ى بىلمەيىال كەتتىى – ىە ! ئىگز
ئىچ سىىكى ى بەرمە  ،ىوسىتى ى ىەيىىەي ە سىزلىپ قويىۇپ قەلى سىىكلىكى ى بىلىۋالىىى ،
تازىمۇ قىىىق ئى بولىىى – ىە ! لىز ى  ،ىوسىتى ى ئاشىۇ قەلى ئىىھارلىكىىىى نۇرغىۇن
نەرسىىىىىلەرنى تىىىىز ى ە يەتتىىىىى ! رەسسىىىىام ى ئاىەم ىىىىى غىىىىىىىىى ى كەلتكرىىىىىىىغان
ھەسىىەتخورلۇقى  ،تەلىىۋىلى تە ئۇچىغىىا چىىىىىان مەج ۇنلىىۇقى  ،ئىىگزى ى زىيىىاىە ئاشىىۇرۇپ
تەرىپلەشىىلىكى  ،ئىچىىىىى ى ى تزشىىىغا چىىارمايىىىىغان غەلىىىتە مىىىجەزى بىىارلىىى ى ئاشىىۇ
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سگزلىكىىى بىلىۋالىى  ،بىلىۋالىى – يۇ  ،ناھىايىتى ئىىتىىكاپ چەكتىى  .ئۇنىى نەزىكىىىە ،
تولىمۇ رومانتىك بۇ ىوستلۇقىا بىك ىى تكاگزىىيە تكسى ئارىلىشىپ كەت ەنىىى .
ئۇ ئۇھسىى ىپ قويىۇپ  ،قولغىۇراق ى باسىتى  .مەيلىى قانىىاقال بولمىسىۇن  ،رەسىىم ى
يوشىىۇرۇپ قويىىۇ كزىىكە  .ئىىۇ رەسىىىم ى باشىىىىالرغا كگرسىتىشىىتە بىىۇ ىەتەرگە ئەمىىىى
زى ھار تەۋەك ۇ قىلمايىۇ  .ئىۇ راسىتى ال سىاراڭ بوپتىۇ  ،بىۇ رەسىىم ى ئەمىىى ىوسىىتلىكى
كىكىپ قزلى ئزھتىمىالى بولغىان ھەرقانىىا ئىگي ە قويماسىلىق كزىكە  ،رەسىىم ى باشىىا
يەرگە يگت ىۋېتىش ى بىك سائەتمۇ كزچى تكرۈش ە بولمايىۇ .
ئىزاھات :
① گيىىىۇتىيزك ( – )9510 – 9599فكانسىىىىيىلىك شىىىائىك  ،يىىىازغۇچى  ،تەنىىىىىىچى ،
«سەنئەت ئكچكن سەنئەت» ىې ەن ئزتى ىلىق ئىىىيى ى تەشەببۇس قىلغان .
② پىىارس – يۇنىىان ئەپسىىانىلىكىىا تەسىىۋىكلى ىىىغان تىىكو شاھىاىىسىىى  ،پاىىشىىا
سىباىانى ئايالى ھەيلۇن ى ئازىۇرغانلىىى سەۋەبلىك تكو ئۇرۇشى پارتلىغان .
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ئونىنچى باب

ىىىمەت ار ۋى تور كىكگەنىىە  ،ىورىيىان  ،ۋى تىور پەرىىىىى ماراۋاتىانمىىىۇ  ،ىېى ەن
گۇمانىا ئۇنىڭىى كگزى ى ئكزمە قاراپ ئولتۇراتتى  .ۋى تور بولسا ئىپاىىسىى بىك قىيىاپەتتە
ئۇنى ى يوليىىۇرۇقى ى ككتىىكپ تىىۇراتتى  .ىورىيىىان بىىىك تىىا تاماكىىا تۇتاشىىتۇرۇپ ئەي ەك ى ى
ئالىىغا كەلىى  ،ئۇ ئەي ەكتى ۋى تورنى چىكايى ى ئز ىق كگرىى  .ۋى تورنى چىكايىىىى
ئىتائەتمەنلىك  ،رايىشلىق ئاالمەتلىكى چىىىپ تۇرسىمۇ  ،يەنىال ئۇنىڭىى ئزھتىيات قىلىى
زۆرۈرلككى ى ھز قىلىى .
ىورىيان ۋى تورغا ئاۋۋا ئايا ىىىمەت ار لزىف ىىانىم ى  ،ئانىىى رەسىى جاھازىسىى
ىۇكى ىغا بزكىپ ئى ى كىشى ى چاقىكىىپ كزلىشى ى ئەزمىلىىك بىىلەن تاپىلىىىى  .ئۇنىڭغىا
ۋى تىىور ئگيىىىى چىىىىىپ كزتىۋېتىىىپ پەرىە تەرەپ ى ە الپپىىىىە قىىاراپ قويغانىىىە تۇيۇلىىۇپ
كەتتى ،ياكى بۇ ئۇنىڭىى ى ىىيالى تۇيغۇمۇ ئگزىمۇ بىلمەيىتتى .
ھايىىا ئىىگتمە  ،ئۇچىسىىىغا قىىارا يىىىپە كىىگي ە  ،يىىو – يىىو قىىورۇقالر ىەسىىتىىى
ىەرىتى ىال ئوىشاپ قالغان قوللىكىغا بارماقسىى پەلە كىيىۋالغان لزف ىىانى ھاسىىكاپ –
ھگمىىى ى ىچە كىكىپ كەلىى  .ىورىيان ئۇنىڭىى قىكائەتخانى ى ئاچىۇچى ى سورىىى .
 ھزلىىى كونا قىكائەتخانى ى ئاچىۇچى ى ىەمسىىى ىورىيىان ئەپەنىىى – سىورىىىلزف ىانى ھەيكانلىىق بىىلەن  – ،ۋا ىىۇىايى  ،ئىۇ قىكائەتخانىغىا سىكپكرگە تەگمى ىى ى ە
ىزلى بولغان  ،ئاۋۋا مەن كىكىپ سزكىپ – سكپكرىۋېتە  ،ئانىى كىكى .
 ھاجىتى يو لزف ىانى  ،ئاچىۇچ ى بەرسىڭىىال بولىى . لز ى ئەپەنىى  ،بۇ پزتى كىكسىڭىى ئكسىتى – بزشىىڭىى ئگمكچىك تىورلىكى بىىلەنپاسى ى ا بولىۇپ كزتىىىىۇ  .ھە  ،لىورى قىازا قىلغىىان بە يىلىىى بزىكى  ،قىكائەتخانى ىى
ئىشى ى ئزچىلىپ باقمىىى .
بوۋىسى ى ئىسمى تىلغا ئزلى ىشىى بىىلەن تەڭ  ،ىورىيان ىى تز ىى جۇغغىىىە قىلىىپ
قالىى  .چكن ى ئۇ بوۋىسىىى ئى تايى نەپكەتلى ەتتى .
 ھزچىىسى يو  ،مۇنىاقال كگرۈپ باقا ىې ەنىىى  .ئەكزلى ئاچىۇچ ى . بولىىۇ ئەپەنىى  – ،لزف ىانى تىتىكەپ تۇرغان قوللىكى بىىلەن بىىك تىوپ ئىاچىۇئارىسىىى قىكائەتخانى ى ئاچىۇچى ى چىىارىى  – ،مۇشۇ ئاچىۇ شۇغۇ ىەيمەن  .شىۇنچە
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راھەت ئگيىڭىىنى تاشالپ  ،قىكائەتخانىغا كگچكپ كىكىۋاال ىېمەيۋاتىانسىى – ھە !
 ياقە  ،ئۇنىىا ئەمەس  – ،ىېىىى ىورىيىان بىىارلىىق بىىلەن  – ،رەھىمەت سىىىگەىانى  ،ئەمىى چىىىپ كەتسىڭىى بولىىۇ .
لزىىف ىىىىانى بىكھىىىازا تىىىۇرۇپ كزتىىىىپ ئىىايىىى چىىمىىىاس ئۇششىىىا ئىشىىىالر ئكچىىىكن
غۇتۇلىىغى ىچە ئىشى ە قاراپ مالىى  .لزف ىانىم ى كەي ىىىى قىاراپ تۇرغىان ىورىيىان
ئۇ تارتىپ قويىى ۋە بۇ ىىىمەت ارنى قاراپ بزىىپ ئىشتى بوشىتى قارارىغا كەلىى .
ىورىيان ئىشى ى يزپىۋېتىپ ئاچىۇچ ى يانچۇقىغىا سىالىى – ىە  ،ئىگ ئىچىى ە كىگز
يكگكرتكش ە باشلىىى  .زەر يىپتا تى ىل ەن بى ەپشىكەڭ يوغان تاۋار كارىۋات ياپىۇ ئۇنى
ىىىىىتى ى تارتتى  – 91 .ئەسىىكنى ئاىىكىىىى ى ۋې تىسىىيەىى كەلتىكرۈل ەن بىۇ نەپىى
سەنئەت بۇيۇمى ى ئۇنى بوۋىسى بولوگ اغا يزىى جايىى ى بىك چزككاۋىى سزتىۋالغانىىى
 .توغكا  ،مۇشۇ ياپىۇ بىلەن ئاشۇ قورقۇنچلۇ نەرسى ى يزپىپ قويۇ كزكە  .بەل ىى بىۇ
رەىى ئىل ىكى تاال قزتى جەسەتلەرنى تاۋۇتىغا يزپىلغان بولغىيىتتى  .ئەمىىىلى تە بىۇ
ياپىۇ جەسەتلەرىى مۇ ئگتە چىكىپ كەتى ەن نەرسىى ە  ،كىشىى ى ۋەھىمىى ە سىالىىىغان ،
لىىز ى مەل ىىك ئگلمەيىىىىغان بىىىك نەرسىىى ە يزپىلىىىىۇ  .قىىۇرت – قولغىىۇزالر جەسىىەت ى
چىكىتىىىۋەت ەن ە ئوىشىىا  ،بىىۇ يىىاپىۇچمۇ ئۇنى ى ئەيىبلىكى ىىى يزپىىىپ قاالاليىىىۇ  .ئۇنى ى
قىلغىىان پەس ەشىىلى لىكى رەسىىىم ى التىىاپىتى ە نۇقسىىان يەت كزىىىىۇ  ،گىىكزەللى ى ە ىاغ
چكشكرىىۇ  ،ئۇنى ىۇنككلەشتكرىىۇ  .ئەمما  ،رەسى ىاۋاملىق مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋېكىىىۇ ،
مەل ك ياشايىۇ .
ئىىۇ جىىاالقالپ تىتىىىكەپ كەتتىىى  ،رەسىىىم ى نزمىشىىىا يوشىىۇرۇپ قويغىىانلىىى ى بازىلغىىا
ئزيىتمىغانلىىىغا پۇشايمان قىلىى  .ئەگەر ئزيىتىان بولسا  ،بازىى ئۇنىڭغىا ھەمىىەم بولىۇپ
لىىورى ھز ىكى ىى تەسىىىكى ى توسىىىغان  ،قورقۇنچلىىۇ تەسىىىكى ە چە قويالىغىىان بىىوالتتى .
بازىل ىىى ىورىيانغىىا بولغىىان مىىۇھەببىتى قىلچىلىىىك سىىاىتىپەزلىك ۋە يىىاكى بىمەنىلىىىك
ئارىالشىىمىغان ھەقىىى ى مىىۇھەببەت ئىىىىى  .ئىىۇ ھەرگىىمىىۇ تاشىىىى گىىكزەللى ە مەھلىيىىا
بولۇشتى كزلىپ چىىىان مۇھەببەت ئەمەس ئىىىى  .تاشىىى گىكزەللى ە مەپتىۇن بولغىان
مىىۇھەببەت سىىەزگك ئەزاالر چارچىغىىان چاغىىىا ئىىگز كىىكچى ى يوقىتىىاتتى  .بىىۇ مىىۇھەببەت
مى ىالنجىلونى بزشىىى ئگت ەن مۇھەببەت ە ئوىشاپ كزتەتتى  .بۇ مۇھەببەت مونتىاگى
①  ،ۋىڭ ىلىىمەن ②  ،ھەتتىىا شز ىسىىپىكچە مىىۇھەببەت ئىىىىى  .شىىۇنىا  ،بازىى ئەسىىلىىە
ئۇنى قۇتىۇزۇپ قاالاليىتتى  .لز ى  ،ئەمىى ئۇنى يارىىمى ى ھزچ زمى ە پايىىسى يىو .
ئگت ەن ئىشالرنى پۇشايمان ۋە ئى ىار قىلىى ئىارقىلىق يىاكى بولمىسىا ئۇنتىۇ ئىارقىلىق
كگزىى يوقاتىىلى بولىىۇ  .لز ى  ،كەل كسىىى قزچىپ قۇتۇلۇ ھزچ ىم ىى قولىىىى
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كەلمەيىۇ  .شۇنىڭىە  ،ئۇنى ۋۇجۇىىىى ى ئىارزۇ – ئىسىتەكلەر قورقۇنچلىۇ توسىالغۇالر
ئىىىارقىلىق ئىىىگزى ى ئاش ارىلىشىىىى  ،شىىىزكى چكشىىىلىكى ئىىىارقىلىق جى ايەت ىىىى ىىيىىىالى
كگلەل ىلىكى ى رېئاللىىىا ئايالنىۇرىشى مۇم ى .
ئۇ كىارىۋات يىاپىۇچى ى ئزلىىپ پەرىە ئارقىسىىغا ئىگتتى  .رەسىىم ى چىكايىى تزخىمىۇ
ياۋۇزلىشىىىپ كەت ەنمىىىىۇ رەسىىىم ى چىىىكا ئىپاىىسىىى ئىىازراقمۇ ئگزگەرمى ەنىىىىى  .ئىىۇ
رەسىىىم ە قىىاراپ جىىۇىۇنى تزخىمىىۇ ئگرلىىىىى  .ساپسىىزكىق چىىاچالر  ،زەلىى ەر كىىگزلەر ،
ئالۇچىىىىە قىپىىىى ى لەۋلەر ئىل ىىىكى ى ە ئوپئوىشىىا تىىۇراتتى  .بىىىكال نەرسىىە – ئۇنى ى
چزھكىىىىى ى شەپىەتسىىىىلەرچە قورقىىۇنچ ئىىگزگەرگەن ئىىىىى  .رەسىىىمىە ئەكىى ئەتىى ەن
سگكك ياكى ئەيىبلە بىلەن سزلىشىتۇرغانىا  ،بازىل ىى بايىا سىىبى ۋېىيى ۋەقەسىى ى
ىەپ ئگزى ى ئەيىبلىشى ھزچىانچىلىك ئى ئەمەس ەنغۇ ! ئۇنى روھى رەسىىمىى ئىگزى ە
ىەھشىىەتلىك تى ىلىىىپ  ،ئىىۇنى سىىوتىا چاقىكىۋاتاتىانىىىە تۇيۇلىىۇپ كەتتىىى  .ئۇنىى ئىىىچ –
ئىچىىى بىك ىى پىغان ئگرلىىى – ىە  ،قولىىى ى شاھانە كىارىۋات يىاپىۇچى ى ئالىىىكاپ
– تز ەپ رەسىىم ى ئكسىتى ە يىاپتى  .شىۇ ئەسى اىا ئىشىىك چز ىلىىى  .ئىۇ چىمىلىىىىتى
چىىىپ تۇرۇشىغا  ،ۋى تور كىكىپ كەلىى .
 سىى ىې ەن ئاىەم كەلىى  ،ئەپەنىى .ئۇ رەسىم ى يوشۇرۇپ قويغانلىىى ى بىلى ىۈرۈپ قويماسلىق ئكچكن  ،ۋى تىورنى بىىكەر
ئىشىا بۇيكۇۋېتىش ى قارار قىلىى  .ئىچىىە ۋى تورنى ھەجەپ مەك ىار ئەبلەى ى ىا بىۇ ىەپ
ئويلىىى  .ئۇ يزىىق ئكستىلى ى ئالىىىا ئولتۇرۇپ لورى ھز ىكىغا بىىك پىارچە ىەت يىازىى ،
ىزتىىە ئگزى ە ئوقۇغۇىە كىتا ئالغا كزلىش ى  ،كەچتە سائەت  5:98مى ۇت ئگت ەنىىە
ئۇنى بىلەن كگرۈش كسى بارلىىى ى ئزيتتى ۋە ىەت ى ۋى تورىى ئەۋەتمەكچى بولىى .
 بۇ ىەت ى لورى ھز كىغىا ئاپىكىىپ بەرگىى  ،نىزمە ىەيىىۇ  ،گزپى ىى ئۇقىۇپ كە – .ىېىى ئۇ ۋى تورغا ىەت ى سۇنغا  – ،ئاۋۇ كەل ەنلەرنى قزشىمغا باشالپ كىكگى .
ئىىاالھەزە ئى ىىى – ئىىك مى ىىۇتالرىى كزىىيى  ،يەنە ئىشىىىك چز ىلىىىپ  ،جەنىىۇبى
ئىاۋۇىلى كوچىسىىىى ى ىاللىىىق رەسىى جاھىىازىلىكى ىۇكى ى ىى ىوجىىايى ى ىوببىارى بىىىك
ئۇزۇنتىىۇرا يارىەمچىسىىى ى ئەگەشىىتكرۈپ كىكىىىپ كەلىىىى  .بومبىىا سىىاقا  ،ئى ىىى مەلىىىى
قاچانال قارىسا قىىىىكىپال تۇرىىىىغان  ،تەقىىى – تىۇرقى پىاكى ە كەلى ەن بىۇ كىشىى ئىگزى
بىىىلەن ئارىالشىىىان كىىگپى چە سىىەنئەت ارالرنى ھە ىېسىىىال ئزغىىىك كىىكنلەرىە قزلىشىىىىى
سەنئەت ە بولغان ھگرمىتى تگۋەنلەپ كەت ەن ئىىى  .ئۇ ئاىەتتە ىۇكى ىىى ئايكىلمىايىتتى
 ،ىزكىىارالر ئۇنى ىۇكى ىغا ئىىىەپ كزلەتتى  .بىكا  ،ئۇ ىورىيان گكېيغا ئامكا بولغاچىىا ،
ئاتىىايى ئۇنى ى ئالىىىىغا ئىىگزى كەل ى ەن ئىىىىى  .ىېمىسىىىمۇ  ،ىورىيان ى ى ۋۇجۇىىىىىا بىىىكال
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كگرگەن كىش ى جەلپ قىالاليىىغان بىك ىى سزھكى كك بار ئىىى .
 نزمە ئىشىڭىى باركى گكې ئەپەنىى – ىېىى ىوببارى ئەپەنىى سەپ كن بزسىپكەت ەن سزمىى قوللىكى ى ئىشىىالپ تۇرۇپ  – ،ئالىىىڭىىغا ئىگزۈم كزلەلى ى ىمىىى تولىمىۇ
شىىەرەپ ھىىز قىلىىىمەن ئەپەنىىىى  .ھىىازىك قولۇمىىىا تولىمىىۇ نەپىىى ياسىىالغان رەسىىى
جاھازىسىىى بىكسى بار  .ئۇنى ئگت ەنىە فلورې سىيىلىك بىك ئاسىار ئەتىىىە سىوىى ىكىىى
كىىىى ئىىىارتۇ قىلىىىىپ سىىىزتىۋالغان ئىىىىىى  .ئىىىۇنى فكونسىىىىلىى ى ③ تىىىاغلىق كەنىتىىىتى
كەلتكرۈلىىمى ى ىەيمەن  .ئۇ جاھازا ىى ى تكس ئالغان رەسىملەرگە بە مىاس كزلىىىۇ ،
گكې ئەپەنىى .
 سىىىىنى ئىىاۋارە قىلغى ىمىىىى تولىمىىۇ ىىجىلىىمەن ىوببىىارى ئەپەنىىىى  .ىى ىى تىىكسئالغىىان سىىەنئەت ئەسىىەرلىكى ە ئىىانچە قىىىىمىسىىاممۇ  ،ىۇكى ىڭىىغىىا بزكىىىپ ئىىۇ جاھىىازى ى
چوقىىۇم كىىگرۈپ كىىزلىمەن  .لىىز ى  ،بكگىىكن سىىىىنى  ،مىىاۋۇ رەسىىىم ى ئكسىىتكن ى قەۋەت ى ە
يگت ىشىىىپ بزكەمىىىى ى ىەپ چاقىكغىىان ئىىىىى  .رەسىىى بە ئزغىىىك بولغاچىىىا  ،راسىىتى ال
يارىەمچىسى بىلەن بىللە كەلسۇن ىې ەنىىى .
 نەىى ى گەپلەرنىى قىلىىى ەنسىىى گكېى ئەپەنىىى  .سىىى ئكچىكن ئىاز – تىوال ئىىقىلىپ بزكەلىسەم  ،ناھايىتى ىۇ بولىمەن  .قايسى رەسىم ى يگت ەيمىى ئەپەنىى
 مۇشۇ رەسىىم ى  – ،ىورىيىان پەرىى ىى قايكىىپ رەسىىم ى كگرسىەتتى  – ،رەسىىم ىيۇپىىىۇقى ى ئزلىىىىۋەتمەيال يىىىگت ەلالر  .ئكسىىىتى ە چىىىىىىۇچە بۇزۇلىىىۇپ كزىىىتەرمى ى ىەپ
ئەنسىكەيىى ەنمەن .
 چاتا يو  – ،ىوببارى شۇنىا ىېى ە  ،يارىەمچىسىى بىىلەن بىلىلە ئىۇزۇن مىىزەنجىىىك ئزسىىىلغان رەسىىىم ى پەسىى ە چكشىىكرىى  – ،رەسىىىم ى نەگە يىىگت ەيمىى ىورىيىىان
ئەپەنىى
 سىلەرنى مەن باشالپ چىىا ىوببارى ئەپەنىى  ،كەي ىمىى مزڭىڭالر  .يا بولمىسا ،سىىىلەر ئالىىىىىا مىىزڭىڭالر  ،ئكسىىتكن ى قەۋەتتى ىىى قىكائەتخانىغىىا يىىگت ەيمىى  .ئالىىىى
ئىشى تى ى پەلەمپەيىى مالايلى  ،ئۇ يەر كەلتاشا  ،مزڭىشىا ئەپلى كە .
ىورىيىىان ئۇالرغىىا ئىشىىى ى ئزچىىىپ بەرىى  .ئىىۇالر چىىوڭ زا ئىىارقىلىق پەلەمىىپەي ە
چىىىشتى  .رەسىم ى جاھازىسى ناھىايىتى تكجىكپىلەپ ياسىالغان بولغاچىىا  ،بەكىال ئزغىىك
ئىىىىى  .ىورىيىىان نەچىىچە رەت ئۇالرغىىا كگتكرۈشىىكپ بەرمەكچىىى بولىىىى  .لىىز ى ىوببىىارى
ئەپەنىى ئۇنىمىىىى  .ئىۇ بە تكزۈتلىك بولغاچىىا  ،ئزسىىلىاىە كىشىىلەرنى بىىك ئىشىالرغا
ئارىلىشىۋېلىشى ى ياقتۇرمايىتتى .
 راسىىتى ال بە ئزغىىىك رەسىىىم ەن بىىۇ  – ،قىكائەتخانىىا ئىشىىى ى ە ئىىارانال ئۇالشىىىان~ ~ 152
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يارىەمچى يى ى پىشانىسىىى ى مۇنچىا – مۇنچىا تەرلىكى ىى ئزكىتىىا  ،ھاسىىكىغى ىچە
شۇنىا ىېىى .
 شۇنىا  ،بە ئزغىك رەسىى بىۇ  – ،ىورىيىان ئگي ىى ھاۋاسىى ى ئالماشىتۇرۇۋېتىئكچىىكن ىېكىىىلەرنىىى ئزچىىىۋەتتى  .بىىۇ ئىىگ ئەمىىىى ئىىگز ىوجىسىىى ى مەىپىيەتلى ى ىىى
باشىىالرنى كگزىىى ساقاليىىغان  ،ئى ىسى ى روھى ى باشىىالرىى مەىپىى تۇتىىىىغان
ئگي ە ئايالنغانىىى .
بوۋىسى ئگلكپ كزتىپ بە يىلغىچە ھزچ ىشى كىكىپ باقمىغان بۇ ئىگ ىورىيان ىى
كىچىك ۋاقتىىى ى ئويۇنچۇقخانىسى بولۇپ  ،ئۇ چوڭ بولغانىى كزىيى كىتابخانىا ئورنىىىا
ئىشلىتىل ەنىىى  .ئگ ىزلىال چوڭ بولۇپ  ،بوۋىسى لورى كلسو بۇ ئگي ى مەىسۇس ئۇنىى
ئكچكن ياساتىان ئىىىى  .ئىۇ ئانىسىىغا قۇيىۇپ قويغانىىە ئوىشىىغاچىا  ،بوۋىسىى ئۇنىڭغىا
بە ئگ ئىىى  .بۇ ئگي ى ىورىيان ى كگزىى نزكى قىلى ئكچكن ياساتىان ىېسىەكمۇ ھىزچ
ىاتاسىىى يىىو ئىىىىى  .ىورىيىىان ئگي ى ى شىىۇ پزتىىى تۇرغىىانلىىى ى ھىىز قىلىىىى  .گكللىىك
گىكۋى ى ە ئالتۇنىى ھە بزكىل ەن  ،رەل ى ئگلكپ كەت ەن يوغان ئىتالىيە سىانىۇقى ى
ئكستىىە چزچىلىپ ياتىان چزكتىيۇژ  ،قەغەز ىې ەنىە نەرسىلەرگە بىك ئىلىك توپا قونغىان
بولىىىۇپ  ،ئىل ىكى ىىىىىەكال ئىىىگز جايىىىىىا تىىىۇراتتى  .ىۇ ىەرىخىىىىىى ياسىىىالغان كىتىىىا
جاھازىسىىا ئۇ توال ئوقۇپ كونىكىتىۋەت ەن كىتابالر تىىىىلىق ئىىى  ،كەي ىى تامغىا ئزسىىپ
قويۇلغىىان رەللىىىكى ئگلىىكپ كەت ى ەن كونىىا گىلەم ى ە پاىىشىىا بىىىلەن ىىىانى شىىاھمات
ئوي اۋاتىىىان  ،بىىىك تىىوپ ئىىاتلىق چەۋەنىىىاز بزشىىىغا ىالتىىا كىي ىىكزۈل ەن ئىىوۋ بكركىىكتلىكى ى
بىلى ىىىى ە قونىىىىۇرۇپ  ،ئۇالرنىىىى ئالىىىىىىى مەغىىىكۇر ئگتىىىكپ كزتىۋاتىىىىان كگرۈنىىىك
چكشىكرۈل ەن ئىىىىى  .ئىۇ ئىىگ ئىچىى ە كىگز يكگكرت ەنسىىزكى  ،بالىلىىىىىا يىىالغۇز ئىىگت ەن
ككنلىكى كگز ئالىىغا كزلىۋالىى  .ئگزى ى ئاشۇ بىغۇبار بالىلىق ىەۋرى ى ئەسلىتىىىغان بىۇ
گىلەم ى مۇشۇ ئگي ە ئزسىپ قويۇلغانلىىىىى چگچكگەنىە بولىى  .ئىۇ توىتىام سىۇىە
مەززىسىىىىى ئگتكۋاتىىىىان مۇشىىىۇنىا كىىىكنلەرىە بىىىۇ نەرسىىىىلەرنى كىىىگرەرمەن ىەپ ھەرگىىىىى
ئويلىمىغان ئىىى .
رەسىم ى باشىىالرنى ئىوغكىلىىچە كگرۈۋېلىشىىىى ساقلى ىشىتا بىۇ ئگيىىە ياىشىى
جىىا يىىو  .ئىىاچىۇ ئۇنى ى قولىىىىا  ،ئىىگي ە ھىىزچ ى كىكەلمەيىىىۇ  .بى ەپشىىىكەڭ يۇپىىۇ
ئاستىىا رەسىم ى چىكايىى تزخىمىۇ ياۋۇزلىشىىپ كزتىىىىغان بولىىى – ىە  .ئۇنىىا بولسىا
نىىزمە بوپتىىۇ ئەمىىىى ئىىۇ رەسىىىم ى ھىىزچ ى  ،ھەتتىىا ئگزىمىىۇ كگرمەيىىىۇ  .روھى ى ى كىىگز
ئالىىىىىىال ياۋۇزلىشىىىپ كزتىشىىىىى ھەسىىكەت چز ىشىىى ى ئەمىىىى ھىىاجىتى قالمىىىىى .
ياشىىلىىى ى  ،مۇشىىۇ جەزبىىىىارلىىى ى سىىاقالپ قااللىسىىىال  ،شىىۇنى ئىىگزى كۇپىىايە  .ئۇنى ى
~ ~ 153

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئكستى ە ىورىيان ى بۇرۇنىى ياىشى ھالىتى ە قايىتماسلىىى مۇم ى مۇ ئۇنىى كەل كسىى
ئەمىى مۇشۇنىا شەرمەنىىلىك ئىچىىە ئگتىىۇ ىەپ مۇئەييەنلەشتكرىىىغانغا ھزچ ىم ى
ئاساسى يو  .بەل ى مۇھەببەت ئۇنى تۇرمۇشىغا بگسكپ كىكىپ  ،قەلبى ى پاكالر  ،روھىى
ۋە ۋۇجۇىىىا بىخ ئۇرۇپ كگكلەۋاتىىان  ،ئاسىانلىىچە ھىز قىلغىلىى بولمايىىىغان  ،تولىمىۇ
شزكى  ،ئاجايىىپ سىىكلىىلىىى بىىلەن كىشىى ى غايىبىانە ئىگزى ە تارتىىپ تۇرىىىىغان ئاشىۇ
ئىىىپالس نىيەتلەرنىىى سىىكپكرۈپ تاشىىالر  .بەل ى ى بىىىك كىىكنلەرىە  ،رەسىىىم ى چزھكىىىىى ى
ياۋۇزلۇ ئاشۇ گىالستە قىپىىىى  ،يىۇمكان لەۋلەرىىى تۇيۇقسىىى غايىىپ بىوالر  ،ئەنە شىۇ
چاغىىىىا ئىىىۇ بازىىىى ىالۋارىنىىىى كاتتىىىا ئەسىىىىكى ى ىۇنيىىىا ئەھلىىىى ە يكرەكلىىىىك ھالىىىىا
جاكارلىيااليىۇ.
يىا  ،بىىۇ مىىۇم ى ئەمەس  .رەسىىىمىى ى ئىىۇ سىىىيما مى ىىۇت – سىىز ونتالپ قزكىيىىىۇ ،
جەزبىىىىىارلىىى ى يوقىتىىىىىۇ  .بەل ىىىى ئىىىۇ ئاشىىىۇ رەزىىىى ئىپالسىىىلىىلىكى ئاتىىىا قىلىىىىىىغان
بەىبەشكىلى تى قۇتۇلماقچى بوالر  ،لز ى بارا – بارا چولىيىۋاتىان يزشى ئۇنى چىكايىغىا
بەىبەشكىلى ى سوۋغا قىلما قالمايىۇ  .ئۇنى ئاشۇ چىكايلىىق مەلىىلىىكى ئولتۇرۇشىۇپ ،
تزكىلىكى بوشىشىپ كزتىىۇ  .يىكگى ىچلىك قىورۇقالر ئۇنىى ىىۇنى ى يوقاتىىان كگزلىكى ىى
ئەتكاپىغا يامىشىپ  ،چىكايى ى تزخىمۇ ياۋۇزالشتۇرۇۋېتىىۇ  .ئالتۇنىە پارقىكاپ تۇرىىىىغان
چىىاچلىكى پاىپىيىىىىۇ  ،چىكايلىىىق ئزغىىلىىىكى كالچىيىىىپ  ،كىىالپۇكلىكى ىورىىيىىىپ  ،قزكىىىپ
ھالىىى كەت ەن ما – ما قزكىالرغا ئوىشاپ قالىىىۇ  .ئۇنىى چىكايىى بويىۇن تزكىلىىكى
بوشىشىىىپ سىىال ىلىغان  ،قىىوللىكى تارشىىىىە قزتىىىپ تومىىۇرلىكى كگپكشىىكپ كەتىى ەن ،
مككچىيىىىپ ئىىارانال قالغىىان بوۋىسىىى ى سىىىياقى ى ئالىىىىۇ  .بوۋىسىىى ى رەھىمسىىىىلى ى ،
شەپىەتسىىلى لىكى ئۇنى ئزسىىى ھەرگىى چىىمايىۇ  .شۇلا رەسىم ى يۇشىۇرۇپ قويمىا
بولمايىۇ .
 رەسىىىم ى ئەكىىىكىڭالر ىوببىىارى ئەپەنىىىى  – ،ىېىىىى ىورىيىىان كەي ى ى ە بۇرۇلىىۇپھارغى قىيىاپەتتە  – ،ئىشىىك ئالىىىىا ئىۇزۇن سىاقلىتىپ قويغى ىمىىى ىىجىلىمەن  ،بايىا
ىىيالى باشىا ئىشالرغا كزتىپ قاپتۇ .
 بىكىەم ھارىۇ چىىىكىۋېلىشمۇ جانغا ھوزۇر بزغىشاليىۇ گكې ئەپەنىى  ،رەسىىم ىنەگە قويىمىى  – ،ىېىى ىوببارى پۇشۇلىىغى ىچە .
 ھە  ،نەگىال قويسىالالر بولىۋېكىىىۇ  .تامغىا يىگلەپ قويىايلى بولمىسىا  ،ئىۇنى تامغىائاسىۇم يو .
 رەسىم ى بىك كگرۈپ باقىۇم كزلىۋاتىىۇ ئەپەنىى .بۇ گەپتى قاتتىق چگچكگەن ىورىيان ىوببارىقا تى ىلىپ تۇرۇپ ىېىى :
~ ~ 154

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

 بۇ رەسىم ى كگرگكچىلى ى يو ىوببىارى ئەپەنىىى  – ،ئەگەر ىوببىارى يىاپىۇچ ىقايكىپ رەسىم ى كگرمەكچى بولۇپال قالسا  ،ىورىيان ىەرھىا ئزتىلىىپ بارغىان پزتىى يەرگە
بزسىۋېلىشىىىا تە بولىىۇپ تىىۇرىى  – ،سىىىىنى ئىىاۋارە قىلىۋەرگىىكم يىىو ىوببىىارى ئەپەنىىىى .
ھزلىمۇ جىق ئاۋارە قىلىۋەتتى  ،كگپ رەھمەت سىىگە .
 ياقە  ،تكزۈت قىلماڭ  ،سىى ئكچكن ىىىمەت قىلىشىا ھەرقاچىان تەييىارمەن گكېىئەپەنىى .
ىوببىىارى ئزغىىىك قەىەملىكى ىىى سىىگرى ى ىچە پەلەمپەيىىىى تىىاراقالپ چكشىىكپ كەتتىىى ،
كەي ىىىىى چكشىىىۋاتىان يارىەمچىسىىى ئارقىسىىىغا بۇرۇلىىۇپ ىورىيانغىىا قارىىىىى  ،قارىىىىىيۇ ،
قوپا  ،كگرۈمسىى چىكايىغا شۇئان تارتى ى ئارىلىشىپ كەت ەن ھەيكانلىق ئاالمىتى تزپىپ
چىىتى  .ئۇ ئگمكىىە بۇنىا قامالشىان ئاىەم ى كگرۈپ باقمىغان ئىىى .
ئۇالرنىىى ئايىىا تىۋىشىىى ئاسىىتا – ئاسىىتا يىىىكاقالپ كەت ەنىىىى كزىىيى  ،ىورىيىىان
ئىشىىى ى قۇلىىۇپالپ  ،ئىىاچىۇچى ى يانچۇقىغىىا مەھىى ەم سىىالىى  .شىىۇنىىال كىىگللى ئىىارام
تاپىانىە بولىى  .چكن ى ئەمىىى ھىزچ ى ئىۇ قورقۇنچلىۇ رەسىىم ى كىگرەلمەيىتتى  ،بىۇ
شەرمەنىىلى لەرنى ئگزىىى باشىا ھزچ ى بىلمە قاالتتى .
ئۇ كىتابخانىسىغا كىكگەنىە سائەت بەشتى ئاشىان  ،چا ۋاقتى بولۇپ قالغانىىىى .
چگرىسىىىى ە مەرۋايىىىى تۇتۇلىىىۇپ چىكايلىىىىق نەقىشىىىلەن ەن قىىىارا چىىىا ئكسىىىتىلىىە لىىىورى
ھز ىكىىىىى كەلى ەن مەكتىىۇپ تىىۇراتتى  .بىىۇ چىىا ئكسىىتىلى ى ئۇنىى ھامىيسىىى ى ئايىىالى
راىلى ىانى ھەىىيە قىلغان بولۇپ  ،ھەىېسىىال كزسىەلىى ئىگرە بواللمايىىىغان بىۇ ئايىا
بۇلتۇر قىشتا قاھىكەگە كەت ەنىىى  .چا ئكسىتىلىىى ى مەكتۇپ ىى يز ىىىا سىزكىق تاشىتا
مۇقاۋىالنغان  ،چىگرىلىكى قىكچىلىىپ كىكلىشىىپ كەتى ەن بىىك كىتىا  ،يز ىىىا بىىك پىارچە
«سان جامز كەچلىك گزىىتى» تۇراتتى  .ئز ىى ى  ،ۋى تىور قايتىىپ كەل ەنىىىى  .شىۇئان
ئۇنى كگللى ە ۋى تور بايىىى ئى ىىيلەن بىىلەن ىوقۇرۇشىۇپ قزلىىپ  ،نىزمە ئىى بىىلەن
كەل ەنلى ى ى سوراپ قالغانمىىۇ ىې ەن گۇمان چكشتى  .ئىۇ رەسىىم ى يوقلىۇقى ى بىلىىپ
قالىىىىۇ  ،يىىا بايىىا ئكسىىتەل ە چىىايالرنى تىىغانىىىىال بىلىىىپ بولىىىى  .پەرىە جايىىىىا يىىو ،
تامىى ى رەسى ئاسىان جايىىا مانىا مەن ىەپىال ئىىىى قالغىان تۇرسىا  .كىى بىلىىىۇ  ،بىىكەر
ككنى كزچىىە ئۇ ۋى تورنى پۇتى ى ئۇچىىا ىەسس ەن پزتىى ئكسىتكن ى قەۋەتى ە چىىىىپ
رەسى بار ئگي ى قۇلۇپى ى بۇزۇپ ئىچى ە كىكمەكچى بولۇۋاتىى ى ى كگرۈپ قاالمىىۇ تزخىى
 .ئگيىىىە ماراقچىىىىى بىىىكى بولسىىا  ،ھەجەپ قورقۇنچلىىۇ بولىىىىى ى ا  .ئىىۇ بىىۇرۇن بەزى
ىىىمەت ارالرنى ى ىوجايى ى ى ى بىىىكەر پىىارچە ىزتى ىىى  ،مەىپى ى قىلىشىىىان گەپلىكى ىىى ،
بىكەرسى ى ئىسى كارتۇچ ىلىكى ى ياكى ياستۇ ئاستىىى ى سولىشىپ قالغىان بىىكەر تىا
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گىىىكل ى بىلىۋېلىىىىپ  ،ىوجىىىايى لىكى ى قىىىاقتى – سىىىوقتى قىلغانلىىىىىىىە ئىشىىىالرنى كىىىگپ
ئاللىغانىىى .
ئىىۇ كىتابخانىسىىىغا كىكگەنىىىە سىىائەت  8تى ى ئاشىىىان بولىىۇپ  ،چىىا ۋاقتىىى بولىىۇپ
قالغانىىى .
ئۇ چولىۇر ئۇھسى ىپ قويۇپ  ،ئىگزى ە ئىازرا چىا قۇيىىى – ىە  ،لىورى ھز ىكىىىى
كەل ەن ىەت ىى ئىاچتى  .لىورى ھز ىىكى ىەتىتە گزىىى ۋە قىىىىىىپ قالسىا ئەجەپ ئەمەس
ىەپ بىك پىارچە كىتىا ئەۋەت ەنلى ى ىى  ،ئگزى ىى سىائەت  5ىىى  98مى ىۇت ئگت ەنىىە
كۇلۇبىىىا بارىىىىىغانلىىى ى يازغانىىىىى  .ئىىۇ گزىىت ىىى ئزكى چەكىلىىىك بىىىلەن ۋاراقالۋېتىىىپ ،
بەشىى چى بەت ىى ئكسىتىىى ى قىىىى قەلەم بىىلەن بەلى ە ئىۇرۇپ قويۇلغىىان يەرگە كىىگزى
چكشتى  ،بەل ە ئۇرۇلغان يەرنى ئاستىىا تگۋەنىى ى ىەۋەر تۇراتتى .
ئايا ئارتىسىت ى ئگلك سەۋەبى ى تەكشكرۈ ئىسپاتى  :بكگكن ئەتى ەن رايونلۇ
جەسەت تەكشكرۈ ىاىىمى ىەنبزك ئەپەنىى ىۇركىستون يولىىى ى بز مزھمانخانىسىىغا
بزكىپ  ،ىان جەمەتى ىولبىورن تىياتىكىانىسىىغا يزڭىىىى تەكلىىپ قىلى غىان يىا ئايىا
ئىىارتى سىىىبى ۋېيى ىى جەسىىىتى ى تەكشىىكرۈپ ئىسىىپات ئالغانىىىا  ،ئارتىسىىىت ى ئگلىىكم
سىىەۋەبى پەرەز قىلغانىىىى باشىىىىچە بولىىىى  .ئگل كچى ىىى ئاپىسىىى گۇۋاھلىىىق بەرىى ،
ىوىتۇر بىكرېل ى جەسەت تەكشكرۈ ىۇالسىسى ى ئالالپ ئگزى ى تۇتۇۋااللما  ،ئىاھۇ –
پەرياى چەكتى  .نە مەيىانىى ىلەرنى ھەممىسى ئۇنىڭغا ھزسىىاشلىق قىلىى .
ىەۋەرنى ئوقۇپ قوشۇمىلىكى تكرۈلكپ كەتى ەن ىورىيىان گزىىت ىى يىكتىىپ – يىكتىىپ
تاشلىۋەتتى  .نزمە ىې ەن يىكگى ىچلىك ىەۋەر بىۇ ! ۋەقە ئەيى ەن ىەۋەر قىلى غانىىىى  .ئىۇ
لورى ھز ىكى ى گزىىت ە ئاالھىىە بەل ە قويىۇپ ئەۋەتى ەن ئەىمىىىانە قىلمىشىىىى سىە
ئاچچىىى كەلىى  .ۋى تور بۇنى ئاللىىاچان ئوقۇپ بولىىى  ،ئىۇ سىولتەك ى بىۇ ئى لىىىچە
ىەۋەرنى ئوقۇپ چكشى ىشى ە چامىسى يزتىىۇ .
ۋى تور ئىۇ ىەۋەرنىى ئوقىۇپ قالغانمىىىۇ ىەپ ئەنسىىكەپ يكرۈشى ى نىزمە ھىاجىتى .
سىبى ۋېيى ى ئگلكمى بىلەن ىورىيان گكېي ى نزمە مۇناسىۋىتى ئۇنى يا ىورىيان گكېى
ئگلتكرمىسە .
ئىىۇ نەزىكى ىىى لىىورى ھز ىىىكى ئەۋەتىى ەن كىتابىىىا ئاغىىىۇرىى  ،لىىز ى كىتابتىىا نىىزمە
سىىگزلەن ى ى ى بىلمەيىتتىىى  .ىورىيىىان سىىەك ىى قىكلىىق چىىا ئكسىىتىلى ى ئالىىىىغا كزلىىىپ
يگلەنچككلىىك ئورۇنىىىۇقتا ئولتىىۇرىى – ىە  ،كىتىىاب ى ۋاراقالشىىىا باشىىلىىى  .ئىىۇ نەچىىچە –
مى ۇت ئگتە – ئگتمەيال كىتابىا مەپتۇن بولۇپال كەتتى  .بۇ  ،ئۇ ئوقۇغان ئەڭ غەلىتە كىتىا
ئىىى  .ئۇ ىۇنياىى ى جىمى جى ايەتلەرنى چىكايلىق كىيى ىىپ  ،يزىىملىىق نە كىكيلىكى ە
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جگر بولۇپ ئورۇنىالغان گاچا تىياتىكغا ئوىشا  ،كگز ئالىىىىى بىكمىۇبىك ئگتكۋاتىانىىە
ھىىز قىلىىىى  .ئىل ىىىكى ئۇنىڭغىىا ىىيىىالى چكشىىتە تۇيۇلغىىان ئىشىىالر بىىىكىى ال راسىىتىا
ئايالنغانىىىە  ،چكشىىىىىمۇ كىىگرۈپ باقمىغىىان نەرسىىىلەر كىىگز ئالىىىىىا زاھىىىك بولغانىىىە
بىلى ىى .
بۇ ۋەقەلى ى يو  ،پارى لىق بىك يى ىت ىى پىسىىخىك روھىى ھىالىتى تەسىۋىكلەن ەن
رومىىان ئىىىىى  – 91 .ئەسىىىكىە ياشىىاۋاتىان بۇيى ى ى ئىىگزى ياشىىاۋاتىان ىەۋرىى ى باشىىىا
ىەۋرلەرىى ىىى ئىىارزۇ – ئىسىىتەكلەر ۋە تەپەك ىىۇر ئەنىىىىىىلىكنى ئىىگز تۇرمۇشىىىىا رېئاللىىىىىا
ئايالنىۇرماقچى  ،ھەرىى تۇيغۇالر ئارقىلىق ئىگت ەن ىەۋرلەرىى ىى روھ ىى ئىگز ۋۇجۇىىىىا
نامايان قىلماقچى بولىىۇ  .ئۇ ئاشۇ ساىتا  ،ىاتا ھالىىا ئزسىى پەزىىلەت ىەپ تەرىپلى ىىپ
كزلى ىۋاتىان ئگز – ئگزى ى چكشەپ قويۇش ى ياىشىى كگرىىىۇ  ،ىانىشىمەنلەرنى نەزەرىىىە
جى ىىايەت ىەپ قارىلىۋاتىىىان تۇغمىىا قارشىىىلىىتى مۇ ھىىوزۇر ئالىىىىۇ  .رومان ىىى يزىىىىلى
ئۇسلۇبى غەلىتە  ،ئەمما جانلىق بولۇپ  ،پارى لىق يى ىت ى روھى ھىالىتى مىۇجىمە سىگز
– ئىبارىلەر بىلەن ناھايىتى ئگزگىچە ئۇسلۇبتا تەپسىلى بايان قىلى غانىىى  .بۇ كىتابتى ى
تى ى ئىشىىلىتى ئۇسىىلۇبى ۋە ئى ى چى ە تەسىىۋىكلەرنى فكانسىىىي ى سىىىمۋولىىم ئۇسىىلۇبىىا
ئىجاىىيەت قىلىىىىغان ئەڭ مەشىھۇر پىككامىلالرنىى ئەسىەرلىكىىىال ئىۇچكاتىىلى بىوالتتى .
ئۇنىڭىى ى تەمسىللەر ئاجايىپ ئگزگىچە ۋە نەپى ئىىى  .ھزسسىى تۇرمۇشىتى ى سىىكلىق
ئىشالر پەلسەپىۋى تى بىلەن ھەقىىاىىغا يەت ىكزۈپ ئىپاىىلەن ەنىىىى  .كىتىاب ى ئۇقۇغىان
كىشى ھەتتا ئۇنى ئوتتۇرا ئەسىكىە ياشىىغان مەلىۇم بىىك ىانىشىمەن ى روھىى ىۇشىاللىق
قوليازمىسى ياكى ھازىكقى ىەۋرىى ىى بىىك جى ايەت ارنىى كزسىەللىك روھىى ھالىتىىىى ى
تگۋى امىسىىى ئى ەنلى ى ىىى ئايكىۋااللمىىا قىىاالتتى  .كىشىىى ى زەھەرلەيىىىىغان بىىۇ كىتاب ى ى
سىىارغۇ بەتلىكىىىىى كزلىۋاتىىىان قويىىۇ ئەتىىىك ھىىىىى ھەرقاچىىان كىشىىى ى كاللىسىىى ى
غىىىىالپ بىئارام قىالتتى  .ئۇ بىابمۇ بىا ئوقىۇپ كىتابىىا كىكىشىىپال كەتتىى  .ئۇزۇنىىى –
ئۇزۇنغا يزىىلغىان مىۇرەك ەپ جىكملىلەر  ،چكشىەنمە تەس بولغىان غەلىىتە ئىىىىيىلەرنى
تولىمۇ ئەپچىللىك بىلەن قايتا – قايتا تەككارلى ىشى ئۇنى تۇيىۇرماستى ىىيىالى تۇيغىۇ ،
ىىيالپەرەسلىك قاي ىمىغا سگرەپ كىكىۋاتاتتى  .ئۇ كىتاب ى شۇ تەرىىىىە ئوقۇپ ئاللىىاچىان
كزچە بولۇپ كەت ى ى ىمۇ تۇيۇمايال قالىى .
بىىىك تىىالال غزكىىىپ يۇلتىىۇز ئزسىىىلىپ تۇرغىىان كگكىىك ئاسىىمانىا ئالىىانچىلىىىك بۇلىىۇت
كگرۈنمەيىتتى  ،ىەرىىىىى ناھايىتى ئاجىى يىورۇ چكشىكپ تىۇراتتى  .غىۇۋا يورۇقتىا تولىمىۇ
تەستە ئوقۇۋاتىان ىورىيان قارا ىەتىلەر قىارالغۇلۇ بىىلەن قوشىۇلۇپ كەت ەنىىىال ئانىىى
ئوقۇۋېكىش ى ە ئامالسىىىى قالىىىى  .ىورىيىىان ۋى تىىور قىىارالغۇ چكشىىكپ كەتتىىى ىەپ نەچىىچە
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قزتىمالپ ئەس ەرت ەنىىال ئانىىى ئورنىىىى تىۇرۇپ يانىىى ى ئىگي ە چىىتىى  ،قولىىىى ى
كىتاب ى كارىۋات يز ىىى ى فلورى سىيە ئۇسلۇبىىى ى كىچىك ئكسىتەل ە قويىۇپ  ،كەچلىىك
زىياپەت ە بزكى ئكچكن كىيى ئالماشتۇرۇشىا تۇتۇنىى .
ئىىۇ كۇلۇبىىىا بارغانىىىا سىىائەت  1بىىوال ىەپ قالغانىىىىى  ،لىىورى ھز ىىىكى ىەم ئىىزلى
ئگيىىە ئگزى يالغۇز ئولتۇراتتى  ،ئوزايىىىى ناھىايىتى تىى – تىى بولۇۋاتىىانلىىى چىىىىپ
تۇراتتى .
 كەچكرۈڭ ھاررى  – ،ىېىى ئۇ  – ،ھەممىسى سىىنى كاساپىتىڭىى ،سىى ئەۋەتى ەنكىتاب ى مەستخۇشلۇقىىا ۋاقىت ى توشۇپ كەت ەنلى ى ە ىىىىەت قىلماپتىمەن.
 كىتاب ى ياقتۇرۇپ قالىىىغانلىىىڭىىنى بىلەتىتى  – ،لىورى ھز ىىكى شىۇنىا ىېى ەلى ىىە ئورنىىى تۇرىى .
 ياقتۇرۇپ قالمىىى  ،مەپتۇن بوپ قالىى  ،ھاررى  .بۇ ئى ى گەپ ى پەرقىى چىوڭجۇمۇ .
 ھە  ،راسىىتى ال شىىۇنىا پەرق ىىى بايىىىىىىڭىىمۇ – ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى  .ئىىۇالرمالغان پزتى ئۇىۇ رېستورانغا كىكىپ كزتىشتى .
____________________
ئىزاھات :
①مونتاگ ( – )9810 – 9811فكانسىيىلىك مۇتەپەك ۇر نەسىكچى .
② ۋىڭ ىلىىىىىمەن ( – )9115 – 9191گزكمانىيىلىىىىىىك ئىىىىىارىزئولو ۋە سىىىىىەنئەت
تارىخچىسى .
③فكونسىى قىورۇقى – ئى النىىىنى جەنۇبىىىى ى بىىك ئاقسىگلەك ى ھەشىىەمەتلىك
تۇرالغۇسى .
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ئون بىرىنچى باب

ىورىيىىان ىزلىىى يىلالرغىىىچە بىىۇ كىتاب ىىى تەسىىىكىىى قۇتۇاللمىىىىى  .تىىوغكىكاقى ،
قۇتۇلۇشىى ى ىالىمىىىىى  .ئىىۇ ئگزگىكىشىىچان كەيپىيىىاتى ۋە ھزلىىىىى ھزلىغىىا ئگزگىكىىىپ
تۇرىىىىىغان تۇراقسىىىى ىىىۇ – مىجەزى ى ە ماسالشىىتۇرۇ ئكچىىكن پىىارى ىى بىىۇ كىتاب ى ى
ئوىشىمىغان رەللەرىە مۇقاۋىالنغان چوڭ فورماتلىق يزڭى نەشكىىى  1پىارچە سىزتىۋالىى
 .كىتابتى ى با پزكسۇناژ _ رومانتى لىق بىلەن زېكەكلى ى تولىمۇ غەلىتە بىك رەۋشتە ئگز
ۋۇجۇىىىىا مۇجەسسىىەملى ەن پىىارى لىق يى ىى گويىىا ئۇنىى ئكچىكنال يارىتىلغىىان بىىىك تىىىپ
ئىىىىى ى  ،بىىۇ كىتىىا ئۇنىڭغىىا گويىىا ئگزى ى ى ھايىىات كەچمىشىىلىكى ۋە كەل كسىىى ھايىىات
نىشانلىكى ى تەسۋىكلەپ بەرگەنىەكال تۇيۇالتتى .
بىكال ئوىشىمايىىغان يزكى  ،ىورىيان كىتابتا تەسۋىكلەن ەن بىا پزكسىۇناژىى ھەر
ھالىا تەلەيلىك ئىىى  .ئۇ كىتابتا تەسىۋىكلەن ەن پىارى لىق يى ىتىتە ۋاقتىىىا  ،ئەيى ەك ە
قاراشتى  ،ئگز ئەكسى ى شولىسىى چكشىىىىغان مزتىالالرىى  ،سكپسىكزۈ تى ىىق سىۇىى
ئۇنچىىىۋاال قورقمىىايىتتى  .بۇنىىىا تۇيغىىۇالر ئۇنىڭىىىا يىىو ئىىىىى ھەم مەل ىك بولمىىايىتتى .
كىتاب ى ى كزيى ىىى قىسىىىملىكىىا ئىىاپتور تكاگزىىىىيە ئۇسىىلۇبى ى قولالنغىىان بولىىۇپ  ،سىىە
مۇبىىالىغە قىلىىىۋەت ەن بولسىىىىمۇ  ،لىىز ى بىىىك ئاىەم ىىىى ھاياتىىىىى ى ئەڭ قىممەتلىىىىك
نەرسىسىىى ئايكىلىىپ قالغىان چزغىىىى ى چەكسىىى قىايغۇ – ئەلىمىى ۋە ئكمىىسىىىلى ى ى
ناھايىتى ياىشى سكرەتلەپ بەرگەنىىى  .ىورىيان كىتاب ىى ئاشىۇ قىسىىملىكى ى بىىك ىىى
ھوزۇر ئىلى ىىە ئوقۇپ تكگەتتى  .ئەلۋەتتە  ،ھەرقانىا ھوزۇر ۋە ىۇشىاللىق ئىگز نگۋىتىىىە
يەنە قايغۇ – ھەسكەت بىلەن قوش زىە ئىىى .
قارىغانىىىىا  ،ىورىيان ىىىى ۋۇجۇىىىىىىى ى بازىىىى ىىىىالۋارىنى ۋە ئەتكاپىىىىىى ى تىىىاال
كىشىىلەرنى ئىگز ئايىىىغىا يىىىتىىان تەلىاشسىىى گكزەللىىك چزھكىىىى ھىزچ يكتىىىغانىىە
قىلمايىتتى  .ھەتتا ئۇنى ئىابكويى ى بىىك تىىيى قىلىىىىغان پىتى ە – پاسىاتالرنى ئاللىغىان
كىشىلەر (ئۇ توغكىسىىا لونىونىا ىىلمۇ ىى ئەپىاچتى گەپلەر تارقىلىپ كەتى ەن بولىۇپ ،
كۇلۇبتى ىلەرنى ئاغىىىى چكشكرمەيىىغان پاراڭ تزمىسىغا ئايالنغانىىىى) ئىۇنى كىگرگەن
ھامان ئۇنىى ئىابكويى ى تگكىىىىغان ئۇنىىا پىتى ە – پاسىاتالرغا ھەرگىىى ئىشىەنمەيىتتى .
ھەىەپ ئۇنى غەيۋىتى ى قىلىشىۋاتىان كىشىلەرمۇ ئۇنى تەلىاشسىىى ھگسىى – جامىالى ،
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نۇقسانسىى قەىىى – قامىتى ى كگرگەن ھامان چىپپىىە جى بولۇشاتتى  .ئۇنىى چزھكىىىى
يامكىغان ئزيىتىۇسىى ىەرىجىىى ى ئىاق گلكللك  ،بىغۇبىارلىىتى ئەيمى ىشىەتتى  .كىشىىلەر
ئۇنى ئالىىىا ۋۇجۇىىىى ئاللىىاچان يوقالغان ئىاق گلكللكك ى ئەسى ە ئىلىشىاتتى  .ئىۇالر
شۇ ىەرىجىىە قامالشىان  ،جەلىپ ار كەل ەن بۇ يى ىت ى ئەيى – ئىشىكەت ئەۋج ئالغىان
مۇشىىۇنىا بىىىك پاسى ى ا ىەۋرىە قانىىىا قىلىىىپ ئىىگزى ە قىلىىچە نۇقسىىان يەت كزمى ى ىىىىى
ئەجەبلى ەتتى .
ىورىيىىان تىىۇرۇپ – تىىۇرۇپال ئىجتىمىىائى ئاالقىىىىى ئىىگزى ى قىىاچۇرۇپ  ،بىىىك مەزگى ى
ئگيى ە بى ى ىۋاالتتى  .بۇنىڭىىى ئۇنىى ىوسىتلىكى ھەرىىى قىياسىالرنى قىلىشىاتتى  .ئىۇ
ئگي ە كەل ەن ھامان  ،پۇتى ى ئۇچىىا ىەسسەپ ئكستكن ى قەۋەتى ە چىىىاتتى  ،يز ىىىى
ئايكىمايىىغان ھزلىىى ئاچىۇ بىلەن قىكائەتخانى ى ئىشى ى ى ئزچىىپ كىكەتتىى  ،ئانىىى
قولىغا ئەي ە ئزلىپ بازى ىالۋارى سىىىپ بەرگەن ھزلىىى پورتزكتى ىى ئالىىىىا تىۇرۇپ ،
رەسىمىى ى يكزلىكى ە يو – يو قورۇقالر چكشى ەن چىىكا بىىلەن ئگزى ىى ئەي ەكتى ىى
ككلكمسىىىكەپ تۇرغىىان سىىكزۈ چىكايى ىىى سزلىشىىتۇرۇپ  ،ئىىگز چىكايىىىىى قانىىائەت ھاسىىى
قىالتتى  .ئىۇ بارغانسىزكى چىكايىىىى بىگلەكچە ھىوزۇر ئالىىىىغان  ،ئىگز روھى ىى گىۇمكان
بولۇشىىى ىۇشاللىق تاپىىىغان بولۇپ قزلىۋاتاتتى  .ئۇ پىشانىسى ە يو – يو قورۇ ئىىى
سالغان  ،جاۋغىيى چگرىسىىە جەلىپ ىىكانە سىىىىىچىالر پەيىىا بولغىان رەسىىم ى بىىك ىىى
ئەنىىشە ئارىلىشىىپ كەتى ەن ىۇشىاللىق ئىل ىىىە ئىى چى ە كىگزىتەتتى  ،كگللىىىە گۇنىا
تۇيغۇسى بىلەن ياشلىق تۇيغۇسى ى قايسىسى ى قورقۇنچلۇ ئى ەنلى ى ى ىەلسىەيىتتى .
شزشىىە سىكزۈ ئاپئىا قىوللىكى ى رەسىىم ى گگشىلك قىوللىكى بىىلەن سزلىشىتۇرۇپ ،
چىكايىىىىا رازىمەنلىىىك ككل ىسىىى پەيىىىا بىىوالتتى  ،ھەتتىىا رەسىىىم ى كاالمپىىا تىىۇرۇقى ى
مەسخىكە قىالتتى .
ئىۇ مەيلىى ىۇشىبۇ ھىىىالر تىاراپ تۇرغىان ھوجكىسىىىا ياتسىۇن يىاكى پىكىسىىتان ى
يز ىىى ى سزسىىق نىامى پىۇر كەتى ەن پاسى ى ا ىەلىلەرىە تكنىسىۇن  ،مۇشىۇنىا ئۇيىۇسىى
قاچىان چاغالرىا  ،ساالھىيىتى ى يالغان ئىسى بىلەن نىىابالشىا كگنكپ قالغانىىى  .ئۇ ئىگز
روھى ى گۇمكانلىىىا يكز تۇتۇۋاتىانلىىى ى ئزچى ى ئىل ىىە ئوياليىتتى  .بۇ ىى ئزچى ى
نوقىىۇلال شەىسىىىيەتچىلى تى بولۇۋاتىاچىىىا  ،ئۇنىڭغىىا ئوبىىىانال تەسىىىك قىلغانىىىىى  .ئەممىىا
بۇنىىىا چىىاغالر ئىىانچە كىىگپ بولمىىايىتتى  .لىىورى ھز ىىىكى بىىىلەن بازىل ىى ئگيىىىىە تىىۇنجى
كگرۈش ەنىى باشالپ ئۇنى قەلبىىە ھايات ى پەيىى ى سكرۈ ئىستى ى پەيىىا بولىىى ،
ھايىىات ھەقىىىىىە بىلىىىىىغانلىكى كگپەي ەنسىىزكى  ،يەنىمىىۇ جىىىق نەرسىىىلەرنى بىل كسىىى
كزلىىىغان بولۇپ قالىى  .ئۇ ھايات ى پەيىى ى سكرۈشى ە بولغىان چالىىاقلىىى ى قانىائەت
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تاپىۇزۇش ى ئىستى ەنسزكى  ،بۇ چالىاقلىىى بارغانسزكى ئەۋجى ە چىىاتتى .
ھالبۇكى  ،ئۇ ئىجتىمائى ئاالقىىى بىكاقال قو ئكزۈپمۇ كەتمىىى  .قىشىتا ھەر ئايىىا
بىك – ئى ىى قزىتى  ،ئىجتىمىائى ئىاالقە پەسىلى ى ھەر چارشىەنبە كىكنى كەچىتە گىكزە
قەسكى ى ئىشى ى ى ئۇلۇغ ئزچىپ  ،ئەڭ مەشھۇر سازەنىىلەرنى تەكلىپ قىلىپ  ،ئۇالرنىى
ئزسى مۇزى ىلىكىىى مزھمانالرنى ھوزۇرالنىۇراتتى  .ئۇ ھەر قزتى زىياپەت بەرگەنىە لىورى
ھز ىىىكى يزىى ىىىى يارىەمىىىە بولىىۇپ  ،ئكسىىتەل ى سىىاھىبخان ى ئزسىىىلىاىە سىىاالپىتى ە
ماسالشىىىتۇرۇپ ھىىىازىكاليىتتى  .رەل ىىىارەڭ ىۇشىىىپۇرا گىىىكللەر  ،نەپىىىى كەشىىىتىلەن ەن
ىاستىخان  ،قەىىمى تكستى ى ككمكشكەڭ تەىسىلەر ئكسىتەل ە ئاجايىىپ ماسالشىتۇرۇلۇپ
تىىىالتتىىى  ،مزھمانغىىا كىىى – كىملەرنىىى چىىاقىكى  ،قايسىىى ئورۇنىىىا كىمىىلەر ئولتىىۇرۇ
ىې ەنىىىە ئىشىىالرمۇ ناھىىايىتى تكجىىكپىلەپ ئورۇنالشىىتۇرۇالتتى  .شۇلالشىىىا  ،ئىىۇ بەرگەن
زىياپەت بە ھەشەمەتلىك بولمىسىمۇ  ،لز ى ئاجايىپ ىالىى بار ئىىى  .تاال كىشىىلەر ،
بولۇپمۇ ياشالر ىورىيان ى ۋۇجۇىىىى ى بىلى بىىلەن ئزسىىلىاىىلىك  ،ئىابكو – مەرتىىۋە ،
ۋايىغا يەت ەن ساالپەت قاتارلىىالر ئگزئارا مۇجەسسىەم بولغىان ىۇنيىاۋى ئىكل ى ى كىگرۈپ ،
ئىتىىون يىىاكى ئوكسىىرورىتا ئوقۇۋاتىىىان چاغلىكىىىىى ى ئىىارزۇ – ئارمانلىكى ىىى رېئاللىىىىىا
ئايالنغىىانلىىى ى كگرگەنىىىە بىىوالتتى  .ئۇالرنى ى نەزەرىىىىە ىورىيىىان ىانت ى تەسىىۋىكلى ەن
«گىىكزەللى ە چوقۇنىىۇ ئىىارقىلىق ئىىگز – ئىىگزى ى مۇكەممەللەشىىتكرۈ » نىىى ئىسىىتەۋاتىان
كىشىىى ئىىىىى ؛ گاۋتىيزكغىىا ئوىشىىا «ئوبىيز تىىىپ ىۇنيىىا ئىىۇ ئىىارقىلىىال مەۋجىىۇت بۇلىىۇپ
تۇرىىۇ» ىەپ قارايىتتى .
ئەلۋەتتە  ،ھايات ىورىيان ئكچكن ئەڭ مىوھى  ،ئەڭ ئۇلىۇغ سىەنئەت ئىىىى  .شىۇلا ،
باشىىىا سىىەنئەتلەر گويىىا ھايىىات ئكچىىكنال ھازىكالنغانىىىەكال ئىىىىى  .ئىىۇ مىىوىا قوغلىشىىاتتى ،
سىىگلەتۋازلىق قىالتتىىى  .مىىوىا قوغلىشىىى ئاجايىىىپ – غارايىىىپ نەرسىىىلەرنى بىىىك مەزگى ى
ئەۋجى ە چىىارغى ى بىلەن  ،سىگلەتۋازلىق ئىگزى ە ىىاس ئۇسىۇلالر ئىارقىلىق گكزەللى ىى
مىىىۇتلە زامىىىانىۋىلىىى ى نامىىىايى قىالتتىىىى  .شكبھىسىىىىىكى  ،بۇالرنىىىى ھەر ئى ىلىسىىىى
ىورىيان ى جەلپ قىلىۋاالتتى  .ئۇنى كىيى ىشى  ،يكرۈ – تۇرۇشى پات – پىات ئگزگىكىىپ
تۇرىىغىىان  ،باشىىىىالرىى پەرقلى ىىىىىغان ئىىگزى ە ىىىاس سىىگلىتى مىىا فىىايىكىى ى تانسىىا
كزچىلى لىكىىىە  ،پالمىىا كۇلۇبلىكىىىى ى سىىگلەتۋاز بىايۋەتچىلەر ئارىسىىىىا ئوبىىانال تەسىىىك
قوزغايىتتى  .ئۇالر كىيى ى  ،يكرۈ – تۇرۇ قاتارلىق ھەممە ئىشتا ىورىيان ى ىورايىتتى
 ،ىورىيان ى ۋۇجۇىىىى ئۇرغۇپ تۇرىىىغان ئزسىلىاىىلەرچە سكل ەت – ساالپەت ى ئگزى ە
ئكل ە قىالتتى .
ىورىيان قورامىغا يزتەر – يەتمەيىال بىۇنچە مەرتىىۋى ە ئزكىشىىپ قالغى ىىىى مەم ىۇن
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بوالتتى  ،ئگزى ياشاۋاتىان لونىون ى شۇ تاپتا گويا «ساتكى ون» ① نى ئاپتورى ياشىغان
نزكونيان ② ئزمپىكىيىسى ىەۋرىىى ى رىمغا ئوىشىاپ قالغىانلىىى ى ھىز قىلىىپ  ،ئىچىىىە
ىۇ بوالتتى  .لىز ى  ،ئۇنىى قەلبى ىى چولىىۇر قاتلىكىىىا يۇشىۇرۇنۇپ ياتىىان ئىارزۇ –
ئىستەكلىكى «موىا باشالمچىسى» بولۇ بىلەنال چەكلى ىىپ قالمىايىتتى  ،باشىىىالرغا زىبىۇ
– زى ەت ىىى قانىىىا تاقىىا  ،گالىسىىتۇك ى قانىىىا چىىز ى  ،ھاسىىى ى قانىىىا تۇتىىۇ
ىې ەنىە ئىشالرنى ئگگىتىىىغان ئاىەم بولۇپ قزلىشىى ى ىالىمىايىتتى  .ئىۇ ئىگزى ە ىىاس
پەلسەپىسىىى  ،پكى سىىىپى بولغىىان ھايىىاتلىق ىەسىىتۇرى ى روياپىىىا چىىىىىكى ھەقىىىىىە بىىا
قىىاتۇراتتى  .ئىىۇنىڭچە بولغانىىىا  ،بىىۇ ھايىىاتلىق ىەسىىتۇرىىا ئەڭ يككسىىە مەنىىىۋى پەللى ى ە
ئى تىلىىىغان تۇيغۇلىكى ئەك ئەت ەن بولۇشى  ،مۇجەسسەم بولۇشى كزكە ئىىى .
سەزگك ئەزاالرنى ھوزۇرى ى قوغلىشىى ھەرقانىىا چاغىىا ئەيبلى ىشى ە ئۇچكايىىۇ .
كىشىلەرنى ئگز ۋۇجۇىىىى مۇ ككچلك ئارزۇ – ھەۋەسىلەرنى غىىىىلىشىى ۋە ھوزۇرىىىى
قورقىشى تۇغما بولىىۇ ھەم ئاشىۇنىا غىىىىلى ىشىى بىىلەن ھوزۇرلى ىشى ى ئى سىانالرىى
تىىگۋەن تۇرىىىىىغان ھىىايۋانالرىىمۇ بولىىىىىغانلىىى ى بىلىىىىۇ  .لىىز ى  ،ىورىيىىان گكېي ىىى
قارىشىچە  ،ئى سىانالر سىەزگك ئەزالىكى ىى مىاھىيىتى ى ھەقىىىى چكشىى ىپ يزىتەلمى ەن .
سەزگك ئەزاالرنى ياۋايى ھىايۋانى تەبىئەتلىىك ھالىتىىىە تىۇرۇپ قزلىشىى ى سىەۋەبى شىۇ
يەرىى ى  ،ئى سانالر ئاچلىق ئىارقىلىق بويسۇنۇشىىا مەجبۇرلىغىان يىاكى ئىازا – ئوقىۇبەت
ئىىارقىلىق ئىىۇالرنى تۇنجۇقتىىۇرۇپ تاشىىلىغان – يىىۇ  ،ھەرگىىمىىۇ ئاشىىۇ سىىەزگك ئەزاالرنىىى
گكزەللى ە ئى تىلىش ى يزتەكچىى قىلغىان يىزڭىچە بىىك روھىى يككسىەكلى ە كگتكرۈشى ە
تىكىشىپ باقمىغان  .ىورىيان ئى سانالرنى تەىرىجى تەرەقىىيىات مۇساپىسىى ى ھەر قزىتى
كگزەت ى ىىە  ،ئى سىانالرنى ھزچ ىزمى ە ئەرزىمەيىىىغان مەقسىەتلىكى ئكچىكن تااليلىغىان
نەرسىلەرىى ۋاز كەچ ەنلى ىىى قىاتتىق ئازابلى ىاتتى  .ئى سىانالر ئگزىىىى ى تەلىۋىل ى ،
ئىختىيارلىى ى ئىىچى چەكلەپ كەلىى  ،ئگز – ئگزى ى رەھىمسىىلەرچە قىي ىىى ۋە ئى ىار
قىلىىىى  .بۇالرنىىى ھەممىسىىى ئاشىىۇ قورقۇنچىىاقلىىتى كزلىىىپ چىىتىىى – يىىۇ  ،ئىىاقىۋەتتە
ئىىگزلىكى نىىاىانالرچە قۇتۇلمىىاقچى بولغىىان ىىيىىالى تۇيغۇسىىىىى ى گۇمكانلىىتى مىىۇ ئىىگتە
گۇمكانلىىىا ىۇچار بولىى  .قز ى ئىويالپ كىگرەيلى  ،يىاراتىۇچى تەركىىىۇنياچىالرنى قاقىاس
ىالىالرىىى يىىاۋايى ھىايۋانالرنى ئىىوۋالپ جىىان بزىىشىىىا ئىىىكاىەت قىلىىىى  ،شىىۇنىڭغا يارىشىىا
يىىاۋايى ھىىايۋانالرنىمۇ ئاشىىۇ تەركىىىىۇنياچىالرغا ھەمىىكا قىلىىىى  .بىىۇ نەقەىەر ككچلىىك
مەسخىكە – ھە !
لىىورى ھز ىكى ىىى پەرەز قىلغى ىىىىەكال يىىزڭىچە ئىشىىكەتخورلۇ باشىىلى ى ئالىىىىىا
تىىۇراتتى  .ئىىۇ يىىزڭىچە بىىىك ىىىى تۇرمىىۇ شىىەكلى يارىتىىاتتى  ،ھايىىاتلىق ئىىالىمىمىىنى
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پكوتىستانتالرنى ۋاقتى ئىگت ى ى ە قارىمىا كىشىىلەر ئارىسىىىا بىازار تزپىشىىا ئكل ىكرگەن
ىوگما قزلىپلىكىىى ىاالس قىالتتى  .ىۇرۇس  ،يزڭىچە ئىشكەتخورلۇ ئەقلىيلى ى چەتى ە
قاقمايىۇ  .ئەمما ئۇ لەززەتلىك ھىز – تۇيغىۇالرنى قۇربىان قىلىى بەىىلىى ە تى لەنى ەن
نەزەرىىىيە سىسىىتزمىلىكى ى رەت قىلىىىىۇ  .ئىشىىكەتخورلۇ تۇيغىىۇنى ھىىز قىلىش ى ى مىىۇھى
ئورۇنغا قويىىۇ  ،ئەمما شزكى ياكى ئازابلىق بولۇشىىى قەتئىي ەزەر ھەر قانىا نەتىجى ى
نەزەرگە ئالمايىۇ  .ھەۋەس ى چەكىلە ىاھىشىى ئاىەم ىى تۇيغىۇلىكى ى باسسىا  ،چاكى ىا
شىالالقلىق كىشىى ى ھزسسىياتسىىى قىلىۋېتىىىۇ  .ھىالبۇكى  ،يىزڭىچە ئىشىكەتخورلۇ بولسىا
نەپىس ى ى چەكىىلە يكزلى ىشىىى بىىىلەن سىغىشىىالمايىۇ  ،ئىىاىەملەرگە ھاياتى ىىى ھەربىىىك
ئگت كنچى ىەقىىىلىكىىى قانىا ھوزۇرلى ىش ى ئگگىتىىۇ  .نۇرغۇن ئاىەم ئەتى ەنلىكى تىاڭ
يورۇمىىا تىىۇرۇپ ئويغانغىىان چاغىىىى ى تۇيغىىۇالرنى باشىىتى كەچىىكرۈپ باقىىىان  .بەزىىىلەر
ئويغى ىىىىپ نىىىزمە چىىىك كىىىگرگى ى ى ئەسىىىلىيەلمەيىۇ  ،ىامۇشىىىلۇقتى  ،گىىىاراللىىتى
قۇتۇاللمايىۇ  .يەنە بەزىلەر بولسا كزچىىە ھزلىىا قاباھەتلىك  ،ھزلىىا شىزكى چكشىلەرنى
كگرىىۇ – يىۇ  ،ئويغانغى ىىىا كاللىسىىغا رېئاللىىتى ىىىى مۇ قاباھەتلىىك سىايىلەرنى ئىارام
بەرمەيۋاتىانلىىى ى ھز قىلىىۇ  .ئاشۇ ئاجايىپ – غارايىىپ چكشىلەرىە گىوتچە سىەنئەت ە
ھاياتى كك ئاتا قىلىىىغان بىك ىى جۇشىىۇنلۇ ئايىان بولىۇپ تۇرىىىۇ  .شىۇنى تەىمىى
قىلى مۇم ى ى  ،بۇنىا چكشىلەرىى ى ىىيىالى كىگلەل ىلەر بىىك ىىى سىەنئەت  ،ىىام
ىىيا كزسىىلى ە گىكىپتىار بولغۇچىالرنىى روھىيىىتى ە چكشىىىىغان سىەنئەت ىېمەكتىۇر .
ئۇنىڭىا شىۇنىا بىىك نۇقتىا ئەكى ئزتىىىۇ  :سىكبھى مەزگىلىىىە ئاپئىا تىتىكەل ىك قىولالر
ىېكىىىىە پەرىىسىىى ى قايكىشىىى بىىىلەن  ،بىىىك غەلىىىتە كىىگلەل ە ئىىگي ە كىكىۋېلىىىپ بۇلۇلىىىا
زولىىيىپ ئولتۇرۇۋالىىىۇ  .ئگي ىى سىىكتىىا ىەرەىلەرنىى شىاىلىكىغا قونۇۋالغىان قۇشىالر
توىتىمىىىا چىىىۇرۇقالپ تۇرىىىىىۇ  ،ىىىمەتلىىىىكى ە ئالىىىىىكاپ مالغىىىان كىشىىىىلەرنى قەىەم
تىۋىشىىلىكى ئاللى ىىىىۇ  .تىىاغ تەرەپىىتى كزلىۋاتىىىان مەيىى شىىاما كىشىىى ى ئۇھسىىى ىۇرۇپ
ىىيىىالى ى ئگتمكشى ە ئزلىىىپ كزتىىىىۇ  .كىىزچە پەرىىسىىى ئاسىىتا – ئاسىىتا سىىكزۈلكپ  ،كىىۇللى
شەيئى ئاستا – ئاستا ئگزى ى ئەسلى ھالىتى ە ۋە رەل ى ە كىكىىۇ  .بىىى تىاڭ سىەھەرنى
ئگزگەرمەس ئۇسۇلىا ىۇنيىانى قايتىىىى ئاپزكىىىە قىلىۋاتىانلىىىغىا شىاھىى بىولىمىى  .ىىىكە
ئەي ە ئالىىىا ئاىەم سايىسى پەيىا بولىىۇ  ،ئگچ ەن شام ئاىشام بىى ئۇىالشىتى بىۇرۇن
قويغىىان جايىىىا تۇرغىىان بولىىىىۇ  ،ئۇنىى يز ىىىىا تكنكگىىكن كىىزچە يزكىمىىى كگيىىكپ بولۇنغىىان
كىتىىا يىىاكى تانسىىا كزچىلى ىىىىە مەيىىىى ە قاىالغىىان  ،ئەممىىا ئىىاللىبۇرۇن سولىشىشىىىا
ئكل كرگەن گك ياكى ئوقۇسا – ئوقۇسا قانمايىىغان بىىك پىارچە ىەت تۇرغىان بولىىىۇ .
ھەمىىمە نەرسىىە شىىۇ پزتىىى  .بىىىى چكشىىى ىىىغان ھەقىىى ى رېئىىاللىق چى ى بولمىغىىان كىىزچە
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قوي ىىى قۇتۇلىۇپ كىگز ئالىىىمىىىا زاھىىك بولىىىۇ  .شىۇنى بىىلەن  ،بىىى ئاىشىام نەىە بىۇ
رېئىىاللىىتى ئايكىلغىىان بولسىىا  ،يەنە شىىۇ يەرىىى ئۇنىڭغىىا يكزلى ىشى ە مەجبىىۇر بىىولىمىى.
ىاۋاملىىىىق يكزلەنمىسىىىە بولمايىىىىىغان  ،زېكى ىشىىىلىك  ،ئىىىگزگەرمەس تۇرمىىىۇ غزمىىىى
ىىيالىمىىنى بەنى قىلىىىۇ ؛ روھىى بزسىى يەنە بىا كگتكرىىىۇ  .شىۇنچىلىك ناىۇشىلۇ
ئىل ىىە سەھەرىە ئويغى ىپال يىپيزڭى بىك ىۇنيانى كگز ئالىىمىىىا پەيىىا بولىۇپ قزلىشىىغا
ئى تىىار بولىمىى  .بىى ئارزۇالۋاتىان بۇ ىۇنيا شۇنىاق ى  ،ئۇنىڭىا جىمى شەيئى ى شىەكلى ،
رەل ىىى ئىىگزگەرگەن ؛ سىىىكلىق تۇيغىىۇ مۇجەسسىىەملەن ەن  ،جىمىىى كونىىا نەرسىىىلەر سىىىىىپ
چىىىكىلغىىان  .بىىىى ئارزۇالۋاتىىىان بىىۇ ىۇنيىىاىا ھزچىانىىىا مەجبىىۇرىيەت ە ۋە ئگككنكشىىلك
تۇيغۇالرغا ئورۇن يو .
ىورىيىىان گكېي ى ى ئارزۇاليىىىىغى ى يىىاكى تۇرمىىۇ نىشىىانى ىە مۇشىىۇنىا ىۇنيىىانى
قايتىىىىى يىىارىتى ئىىىىى  .ئىىۇ شىىزكى ئەممىىا ىەقىىىىە ئىچىىىىە غايىىىپ بولىىىىىغان ئاشىىۇ
تۇيغۇالرنى  ،رومانتىك تۇرمۇشتا كەم بولسا بولمايىىغان ئگزگىچە ھزسسىىيات ى قوغلىشىى
ئكچكن ئگزى ى ىاسلىىىغا قارشى يوسىۇنىا تەپەك ىۇر قىالتتىى ۋە ئىگزى ى ئۇنىى مەيلىى ە
قويۇۋېتەتتى  .بۇنىا تەپەك ۇر شىەكلى ى تەلتگكىكس چكشىى ىپ يەت ەنىىە  ،قىىىىسىى ى
تۇيغۇسىىى قانىىائەت تاپىى ىىىىا بولسىىا  ،چكشى ى سىىىى بىىىك سىىوغۇ نەزەرىە ئۇنىڭىىىى ۋاز
كزچەتتى  .بۇنىا سوغوقلۇ ھەقىىى قىىغى لىق بىلەن سىغىشىالمىغۇىە يەرىە ئەمەس .
ھەتتا بىكقىسى ھىازىكقى زامىان پىسىىخولوگلىكى ى نەزىكىىىە بۇنىىا سىوغوقلۇ بولمىسىا
ئوتتە قىىغى لىق بولمايىتتى .
«ىورىيىىىان رىىىى پكوتىسىىىتانالر ىى ىىىى ئۇيۇشمىسىىىىغا ئەزا بولىىىىىى ەن  ،رىىىى ىى ىىىى
ئۇيۇشمىسى ى مۇراسىملىكى ئۇنى رام قىلىۋاپتۇ»ىې ەنىە گەپلەر بىار ئىىىى  .رىى ىى ىى
ئۇيۇشمىسى ى ئاىەتت ى مزيى ئۇزىتى مۇراسىىمى باشىىا ھەرقانىىا ئۇيۇشىمى ىڭ ىىى
ھەيىىۋەت ئگت ىىكزىلەتتى  .بىىۇ ھىىا ىورىيىىان ى قىىاتتىق جەلىىپ قىالتتىىى  .چىىكن ى بۇنىىىا
مۇراسىمالرىا تۇيغۇغا ئورۇن يىو ئىىىى  .ئۇنىڭىىا ئەنئەنىىۋى بىىك ىىى سىىىاملىق ئەكى
ئزتەتتىىى  .ئىىۇ ئى ىسىىانىيەت تكاگزىىيىسىىى ى سىىىمۋولى ئىىىىى  .ىورىيىىان مەرمەر تىىا
يزيىتىلغان مۇزىە پىياىىلەر يولىىا ھاياجان ئىچىىىە يكككنىكپ ئولتىۇرۇپ سىكرلك كىىيى
كىىىي ەن پوپ ىىى تىىاتىكالغۇ قىىوللىكى بىىىلەن مىىۇقەىىەس يۇپىىۇق ى ئاچىى ىغىىا  ،زۇمىىكەت
يالىتىلغىىان مىىۇقەىىەس قىىۇتى ى ئاچىى ىغىىا شىىاھىى بىىوالتتى  .مىىۇقەىىەس قۇتىىا ئىچىىىىى ى
قاتلىما كىشى ە «پەرشتى ى بول ىسى» نىى ئەسىلىتەتتى  .ىورىيىان پوپ ىى ئۇچىسىىىى ى
ئەيسىىا كىىىي ەن جەببىىىك – جونىىىا كىيىمىىىى ئەيمى ەتتىىى  ،تەلكىىىىى گۇنىىاھى ى تىىىلەپ
مەيىىسى ە مۇشتاليىتتى  .چگرىسى ە گك تۇتۇلغىان چىىالن رەللىىك كىيىملەرنىى كىىي ەن
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سىىكرلك ئەرلەر ئىىىى چىىىىىىپ تۇرغىىىان ئىسىىكىىىان ى ھاۋاغىىىا ئاتىىىاتتى  .بۇنىىىىا چاغىىىىا
ئزيىتىۇسىى بىك ىى سزھكى كك ىورىيان ى شەيىا قىالتتى  .چزككاۋىى چىىىىىغان چاغىا
ىورىيان ئاجايىپ بىك قىىىىى بىلەن چزككىاۋىى ى رەتلىىك تىىىلغىان تگۋىخانىالرغىا قىاراپ
كزتەتتىىىى  ،ئاشىىىۇ ئگيلەرنىىىى بىكىىىىىە ئولتىىىۇرۇپ ئەر – ئايىىىا مۇىلىسىىىالر پىچىكلىشىىىىپ
ئزيتىشىۋاتىان ھايات ئەسلىمىلىكى ى ئالالش ى ئارزۇ قىالتتى .
لىىز ى  ،ىورىيىىان تىىگۋە قىلغىىۇىە ىاتىىالىق سىىاىىك قىلمىغانىىىىى  .ئىىۇ ئەزەلىىىى
ھزچىانىا مەسلە ياكى ئزتىاىقا قو بەرمى ەنىىى ھەم بۇنىىا ئىىىم – پىىمالرنىى ئىگز
مەنىۋىيىتى ى تەرەقىىياتىغا توسىۇنلۇ قىلىشى ى ىالىمايىتتى  .ىورىيان ئگزى ى ئىسسىىق
ئۇۋىسىىى بولغىىان ئىىگيى ى بىىىكەر ئاىشىىام يىىاكى بىىىك نەچىىچە سىىائەت قونىىۇپ كزتىىىىىغان
مزھمانخانىالرغا ھەرگىى ئوىشاتمايىتتى  .گاھىىا سىكلىىلىق ۋە ئۇنىڭىىى ى سىزھكى كىك ،
ئۇنىڭغا سىكلىىلىق بزغىشالپ تۇرغان ئەقىىە ىورىيان ى يكرە تارى ى تىتىكەتسە  ،گاھىىىا
ئىىۇ تىىۇرۇپال گزكمانىيىىىىە شىىەكىللەن ەن ماتزكىيىىالىىم تەلىماتىغىىا مايى ى بىىوالتتى  .روھى ى
ھالەت ى پكتكنلە فىىىئولوگىيىلىك شارائىتىا باغلىق بولىىىغانلىىى ى (بۇ ىىى بىاغلى ى
مەيلى نورما بولسۇن ياكى بولمىسۇن) بىل ى ىىە ئالەمچە ىۇشىا بىوالتتى  .ۋەھىالەن ى ،
بايا ىېيىل ەنىەكال ىورىيانغا نىسبەتەن تۇرمۇش ى ئگزى تۇرمۇ ھەقىىىىى ى ھەرقانىىا
نەزەرىيىىىىىى ئكسىىىتكن تىىىۇراتتى  .ئىىىۇ ھەرىىىى ەت ۋە ئەمەلىىىى تەجىكىبىىىىىى ئايكىلغىىىان
ھەرقانىىىىا مەنىىىىۋى پائالىيەت ىىىى ئەھمىيەتسىىىىى ئى ەنلى ى ىىىى چكشىىىى ەتتى  .ئۇنىىىى
چكشى ىشىچە بولغانىا  ،تۇيغۇ روھىا ئوىشاشال ئى سىان ى ئگزىىىى ى سىىكالرنى ئزچىشى ى
ككتەتتى .
شۇلالشىىىىمۇ ئىىۇ ئەتىىىك ۋە ئەتىىىك ياساشى ى قائىىىىە – قىىانۇنىيەتلىكى ى يەنە تەتىىىىق
قىلىشىا كىكىشتى  .ئۇ روھى كەيپىيات ىى تۇيغىۇ بىىلەن مۇناسىىۋەتلىك بولىىىىغانلىىى ى ،
ئى ىسى ئوتتۇرىسىىى ى مۇناسىۋەت ى چولىۇرالپ تەتىىق قىلى كزكەكلى ى ىى بايىىىىى .
ئەتىكنىىى نىىزمە ئكچىىكن ئاىەم ىىى نىىازۇ تۇيغىىۇلىكى ى غىىىىاليىىىىغانلىىى  ،ئاىەم ىىى
رومانتىىىك ئەسلىمىسىىى ى قوزغايىىىىغان موىەن كلىىىە  ،تەسىىەۋۋۇرنى تورمىىوزالپ قويىىىىىغان
ككرككم گكلىىە نزمە سىك بارلىىى ى بىلىش ە تىكىشىاتتى  .ئىۇ ھەمىشىە ىې ىكىە ئەتىكنىى
پسىخى ىلىق رولى ى تەسۋىكلەپ بزىىشىا  ،ئاشۇ ىۇشپۇرا گكللەرنىى سىىكى ى ۋە ئىاىەم ە
كگرسىتىىىغان تەسىكى ى چكشى ىپ بزىىشىا تىكىشاتتى .
ىورىيان ى پكتكن ۋۇجۇىى بىىلەن مۇزى ىغىا كىكىشىىپ كەتى ەن چىاغلىكىمۇ بولىىى .
تورۇسلىكى قىىغۇ  ،سزكىق رەللەرىە سىكالنغان  ،تاملىكىغا زەيتۇن رەللىك سىك بزكىل ەن
زالالرىا ئۇ ئاجايىپ مۇزى ا كزچىلى لىكى ى تەش ىللەيىتتى  .بۇنىىا كىزچىلى لەرىە مۇزى ىا
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ئەۋجىىە ئەس – ھۇشى ى يوقاتىان سى انالر ئەپچىى سىازلىكى بىىلەن ھەرىىى جۇشىىۇن
مۇزى ىالرنى ئورۇنىايىتتى  .سزكىق يزپى چا كىي ەن تۇنىسلىىالر سىازلىكى ى تىارلىكى ى بىىك
ىى سكر بىلەن تىكىڭشىتاتتى  .ككلكشكپ ئاغىى يۇمۇلما قالغان نز ىىكالر ئىپاىىسىىى بىىك
ىى ھالەتتە ىاقىا – ىۇمبىاقالرنى چىاالتتى  .بزشىىغا يىاغلىق ئارتىۋالغىان ئىورۇ ھى ىىىالر
قىىىىى كى ىىىىىە بەىەشىىىان قىىۇرۇپ ئولتىىۇرغى ىچە نە چىىاالتتى  .گاھىىىىا شىىوبزكت ى ،
چوپى ى بزتخوۋې ى مۇزى ىلىكىمىۇ ئۇنىڭغىا تەسىىك قىاللمىايىتتى  .پەقەتىال جۇشىىۇنلۇ
بىلەن ئورۇنىالغان مۇزى ىالر  ،قىۇالق ى يىارغۇىە ئىاۋازالرال ئىۇنى جەلىپ قىالاليىتتىى  .ئىۇ
يەنە تاپىىلى بولىىىغانلى ى ئاجايىپ – غارايىپ سازالرنى يىغىىى  .بىۇ سىازالرنى ئىچىىىە
زاۋاللىىىا يكز تۇتىان بىكەر ىۆلەتتى ى قەبىكىلەرىى قزىىۋېلى غىانلىكىمۇ  ،سىانى ئىاز قالغىان
يىىاۋايى قەبىلىلەرىى ى قالغىىانلىكىمۇ بىىار ئىىىىى  .ئىشىىىىلىپ  ،بىىۇ سىىازالر غەر مەىەنىيىتىىى
بىلەن ئۇچكىشى ىاۋامىىا سىاقلى ىپ قالغانىىىى  .ىورىيىان بىۇ سىازالرنى چزلىشىىا ئىامكا
ئىىى  .ئۇالرنى ئىچىىە ئوۋې كو ئى ىىئانلىكى ى سىكلىق سازى «جۇرۇپارس» بار ئىىى .
بۇنىىىا سىىازالرغا ئايىىالالر ۋە قامچىىا جازاسىىىغا ئۇچكىمىغىىان ئەرلەر قارىسىىا بولمىىايىتتى .
ىورىيان يىغىىان نەرسىىلەرنى ئىچىىىە يەنە قۇشىالرنى ئاۋازىىىە ئىكن چىىىىىىغان پزىكو
كوزىسى  ،ئاۋانسا ىېئوۋارى چىلىىىا باشىىىالرغا چالىىۇرۇپ ئاللىغىان  ،ئىاىەم سىگلى ىىى
ياسىىىالغان نە  ،كۇرسىىىى ى يىىىزىى ئەتكاپىىىىىى تزپىلغىىىان  ،ئاجايىىىىپ يزىىملىىىىق ئىىىاۋاز
چىىىىىىىغان قاشتزشىىى بىىار ئىىىىى  .ئۇنىڭىىىى باشىىىا  ،گكللىىك رەسى سىىىىىلغان  ،ئىچىى ە
شزغى قاچىالنغان  ،چايىىسا «شالىىك – شالىىك»ئاۋاز چىىىىىغان قاپىا ؛ مز سىى ىلىىالر
«كىىكارى » ىەپ ئىسىىى قويغىىان  ،تزشىىىغا قىىاراپ پكۋلەيىىىىغان سىىۇنا  ،ئامىىازون ىەرياسىىى
بويىىا ياشىغۇچى قەبىلىلەر ئىشلەت ەن  ،قۇالق ى يىارغۇىە ئىاۋاز چىىىكىىىىغان «تزىكۇ »
بار ئىىى  .ئەي ى يىلالرىا چوڭ ىەرەىلەرگە چىىىۋېلىپ قىاراۋۇللۇ قىلىىىىغان ئەسى ەرلەر
مۇشىىۇ نەرسىىى ى چزلىىىپ ئوي ىغانىىىىى  .ئۇنىى ئىىاۋازى ى ناھىىايىتى يىىىكاقالرىى ئىىاللىغىلى
بىىىوالرمى  .يەنە «تزپانىسىىىتزكى» ئىىىاتلىق ىۇمبىىىاقمۇ بولىىىۇپ  ،ئىىىۇنى كىشىىىىلەر سىىىكتكەڭ
ئگسىىكملك ياغىچىىىىا ياسىىالغان تاياقتىىا چىىاالتتى  .ىۇمبىىاقتى ى ئى ىىى تىىا پۇرژۇن ىىى
تىتىىىكىتى رولىىى بىىار ئىىىىى  .ئەنە شىىۇنىا ئاجايىىىپ سىىازالرغا ئەسىىكا بولغىىان ىورىيىىان
سەنئەت ى تەبىئەت ە ئوىشىا تەسىەۋۋۇر قىالتتىى  .ئىۇ ئىاۋازى قورقۇنچلىۇ چىىىىىىغان ،
شەكلى سەت بۇ نەرسىلەرىى بىك ىى ھوزۇر ھز قىالتتى  .ئەمما  ،ئۇزۇنغا قالما ئۇ بۇ
سازالرىى بەزىى – ىە  ،بۇرۇنىى كگنكك ەن ئاىىتى بويىچە لورى ھز ىىكى ئەپەنىىى بىىلەن
ئايكىمخانىسىىا ئولتۇرۇپ «تانغانسزك» ىراممىسىىى ھوزۇرالنىى  .ىورىيان نۇرغۇن بكيىك
ئەسەرلەرنى مۇقەىىىمىسىىى ئگز روھى ى تكاگزىىيىسى ى كگرگەنىە بوالتتى .
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يەنە بىك چاغالر كزلىپ ىورىيان ى قىىىىىشى ئكنچە – مەرۋايىتىا يگت ەلىىى  .ئىۇ بىىك
قزتىملىق تانسا كزچىلى ىىە فكانسىىيە ىېڭىىى ئىارمىيە گز كالىى ئانىروسى ى ئەسىلىتىپ 812
تىىا مەرۋايى ى ئورنىتىلغىىان كىيىم ىىى كىيىىىپ پەيىىىا بولىىىى  .ئىىۇ نۇرغىىۇن يىلالرغىىىچە بىىۇ
ھەۋىسى ى تاشلىمىىى  .ئۇ مەرۋايى يالىتىلغان قاپ ئىچىىى ى ھەرىى قىممەت باھىالىق
بۇيۇمالرنى تىىىپ ئوي ايىتتى  .بەزى ككنلەرىە شۇنى بىلەن ئەمە بولىۇپ پكتىكن كىكنى ى
ئگت كزىىىۋېتەتتى  .ئىىۇ يىغىىىان بۇيىىۇمالرنى سىىاناپ تىىكگەت ىلى بولمىىايىتتى  ،ئۇنىى ئىچىىىىە
چىكاغ يۇرۇقىىا قىىى كگرۈنىىىغان زەيتۇن رەل ىىى ى زۇمكەت تا  ،ئىچى ە يو – يىو
سىىىىىىچىالر چكشىىكرۈل ەن پىىارقىكا ئىىكنچىلەر  ،يزشىىى رەڭ ئارىالشىىىان سىىارغۇ زەيتىىۇن
تزشى  ،ئەتىكگىك يىاكى قىىىى ھىارا رەل ىىىى ى قاشتزشىى قاتىارلىىالر بىار ئىىىى  .يەنە
ئامستىكىامىى ئزلىىپ كەلى ەن ئىك ىانە يىالتىكا كەھكىىۋا ۋە گكانى تاشىالر ئارىسىىىى
قزىىۋېلى غان مارجانالرمۇ بولۇپ  ،كگرگەن كىشى ئاغىى ى چاكىلىىتىپ كزتەتتى .
ىورىيىىىان ئىىىكنچە – مەرۋايىىىى توغكىسىىىىىا ئاجايىىىىپ قىىىىىىق گەپلەرنىىىى ئاللىىىىىى .
ئافانسونى «پاستزكالر قىبلى امىسى» ىا كىگزى ھەقىىىى قىىىى ئىازورتتى تىكزۈل ەن بىىك
زەھەرلىك يىالن تىلغا ئزلى ىاتتى  .ئالز سىانىېكنى رومانتىىك تارىخىىىا يەنە ئىمانىسسىانى
بويسىۇنىۇرغان بىىۇ ئىمپزكاتۇرنىى ئىئىىورىان ىەرياسىى ۋاىىسىىىىا مىكرە تەرىپىىىىى كەھكىىىۋا
چەمبىكە ئگسكپ چىىىان بۇ يىالن ى قانىا بايىىغانلىىى ھز ايە قىلى ىىىۇ  .فكوسىتكاتوس
سگزلى ەن ھز ايىلەرىە  ،يەنى مزڭىسىىە مەرۋايى بار بىىك ئەجىىىھانى «قىىىى ھەرپ ىى
ۋە قىىىىى يەكتەك ىىى كگرسىىىال» سىىزھىكلى ىپ ئۇيىۇغىىا كزتىىىىىغانلىىى  ،شىىۇ پۇرسىىەتتى
پايىىىىىلى ىپ ئىىىۇنى ئگلتىىىكرگىلى بولىىىىىىغانلىىى سىىىگزلى ىىۇ  .ئىىىالتۇن قىىىازغۇچى پىئزىىىك
ىېبونخاسىى ى ئزيتىشىىىچە  ،ئالمىىاس يۇتۇۋالغىىان ئاىەم ىىى بەىى ىىى باشىىىىالرغا ئز ىىىق
كگرۈنمەسمى ؛ ھى ىىستان ى كەھكىۋاسى ى يۇتۇۋالغان ئاىەم سگزمەن بولۇپ كزىتەرمى
 .پىىىارقىكا قاشتزشىىىى ئىىىاچچىى ى باسىىىارمى  ،قىىىىىى ئالمىىىاس ئۇيىىىىۇ كەلتىىىكرەرمى ،
سگسىىكنكەڭ كىكىسىىتا ھىىارا پىىۇرىىى ى يوقىتىىارمى  ،ئانىىار تىىا جى ى – ئالۋاسىىتىالرنى
قاچۇرارمى  ،سۇ ئارىالشىان ئاقسىىلتا ئىا نىۇرى ى قىايتۇرارمى  .ئىشىىىلىپ  ،گەپىلەر
بە جىق  ،بە جىق .
كزىىيى ىورىيىىان كەشىىتى ە  ،گىلەم ى ە بە قىىىىىىىپ قالىىىى  .شىىىمالى ياۋروپىىاىى ى
ىۆلەتلەرىە كىشىلەر ئۇ نەرسىلەرنى ئگيلىكى ى ئىسسىىلىىى ى ساقاليىىغان تام رەسىملىكى
ئورنىىىىا ئىشىىلىتەتتى  .ىورىيىىان ئىىۇ نەرسىىىلەرنى سىىىكى ى بىلىش ى ە باشىىچىالپ كىكىشىىىپ
كەتتىىى  .ئىىىۇ نەرسىىىلەرنى يىلالرنىىىى بىىوران – چاپىۇنلىكىىىىىا ئىىۇپكىغى ى ى كگرگى ىىىىىە
ئازابلى ىىاتتى  .لىىز ى  ،بىىۇ ئىىارقىلىق ھزچبولمىغانىىىا يىلالرنىىى جەبىىكى – جاپالىكىىىىى
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قۇتۇالاليىتتى  .يىلالر بىك – بىكى ى قوغلىشىپ ئگتكۋەرىى  ،گكللەر ئزچىلىپ يەنە توزىىىى ،
قاباھەتلىىىك كىىزچىلەرىە ىاۋاملىشىىىىىغان تزتىىسىىىى ھز ىىايىلەر ىاۋام قىلىىىۋەرىى  .ئەممىىا ،
ىورىيىىان گكېيىىىە ئىىگزگىكى بولمىىىىى  .ئۇنى ى زىمىسىىتان قىشىىالرىا قەىىى ئز ىلمىىىىى ،
چىكايى سولمىىى .
ئارىىى تاال يىلالر ئگتكپ كەتتىى  ،ىورىيىان ئەن لىيى ىى قەۋەتىال سىزغى ىى  ،لىورى
ھز ىكى بىلەن تكوۋىلىا بىللە سزتىۋالغان ىاچىسىغىمۇ بارمىىى ؛ ئالجزكىيىىى ى قورو تزمى
بىىىلەن سىىزلى غان چىكايلىىىق ئگيلىكىمىىۇ كىىگزى ە كگرۈنمىىىىى  .ئىىۇ رەسىىىمىى ئايكىلىىىپ
ياشىيالمايىتتى  .رەسىى ئۇنىى ھاياتى ىى بىىك قىسىىمىغا ئايلى ىىپ بولسىىمۇ  ،ئىگزى يىو
چاغىا باشىىالرنى كىكىپ رەسىملىكى ى ئوغكىالپ كزتىشىىى ئەنسىكەپال يكرىى .
باشىىىىىالرنى ئىشىىىالرىى ىەۋەرسىىىىى ئى ەنلى ىىىى ئۇنىڭغىىىا ئايىىىان ئىىىىىى  .گەرچە
رەسىملىكىىە ناھايىتى بەىبەشكە بىك كىشى ى پورتزكىتى سىىىلغان بولسىمۇ  ،يەنىال ئۇنى
بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بار ئىىى  .لز ى  ،ئۇالر ئۇنىڭىى بىكەر نەرسە بىايىىۋاالالرمۇ ئىۇ
ئگزى ى مازا قىلماقچى بولغان كىشىلەرگە پەقەت ككلكپال قويىىۇ  .بۇ رەسىم ى بەرىبىك ئىۇ
سىىىىمىغان  .رەسىىىمىى ى چىىىكايالر ناھىىايىتى بەىبەشىىكە بولسىىا نىىزمە بوپتىىۇ ھەقىىىىى
ئەھۋال ى ئزيىتىان تەقىىكىىمۇ ئۇالر ئىشى ەمتى
لز ى  ،ىورىيان يەنىال قورقۇپ تۇراتتى  .ناگىان – ناگانىىا نوتتىڭھامىىى ى قورۇقىىىا
ئگزى ە ئوىشاشال ئزسىىلىاىە نەسىەبلىك مىوىا ياشىالرنى ككت ەنلىكىىىە  ،پكتىكن يزىىىىى ى
ھەممە ئاىەم ئۇنى ئەيى – ئىشكەتلىك راھەت تۇرمۇشىغا مەستانە بولغان چاغالرىا  ،ئىۇ
مزھمانلىكى ى تاشالپ قويۇپ رەسىىملىكى ى جايىىىا بىار – يوقلىۇقى ى تەكشىكرۈ ئكچىكن
ئالىىىىكايىتتى  .ئىىۇ رەسىىىملىكى ى ئوغكىلى ىىىپ كزتىشىىىىى بە ئەنسىىىكەيىتتى ۋە بىىۇنى
ئويلىسىال تز ىى شىكركى ىپ كزتەتتىى  .ئىۇنىڭچە بولغانىىا  ،ئەگەر رەسىىملىكى ئوغكىلى ىىپ
كزتىىىغانال بولسا  ،ئۇنى سىكلىكى ى باشىىالر بىلىپ قاالتتى  .بەل ى كىشىلەر ئىاللىبۇرۇن
ئۇنىڭىى گۇمانلى ىشىا باشلىغان بولسا كزكە .
ئۇنىڭغىىا ھەۋەس قىلىىىىىغان كىشىىىلەر قاتارىىىىا ئۇنىڭىىىى گۇمانلى ىىىىىغانالرمۇ بىىار
ئىىى  .ئۇ غەربى رايونىى ى بىك كۇلۇبتى قوغالنىى قىلى غىلى تاس قالىى  .ۋەھىالەن ى ،
ئۇنى ئائىلە كزلىپ چىىىشى ۋە ئىجتىمائى ئورنىىىى ئزلىىپ ئزيىتىانىىا  ،ئۇنىى كۇلۇبىىا
ئەزا بولۇشىا شەرتى تامىامەن توشىاتتى  .بەزى مىى – مىى پىارالالرىا ئىۇنى بىىك ىوسىتى
گز ى كۇلۇبى ى تاماكا چز ى ئگيى ە باشالپ كىكگەنىىە گىكا بىور ئەپەنىىى ۋە يەنە
بىك جاناپ ى چىىىپ كەت ەنلى ى ھز ايە قىلى ىىۇ  .ىورىيان توغكىسىىىى ى مىى – مىى
پىىىاراڭ ئىىىۇ  08ياشىىىىا كىكگەنىىىىى كزىىىيى قەۋەتىىىال ئىىىاۋۇپ كەتتىىىى  .كىشىىىىلەر ئۇنىىىى
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ۋاچزتىپورىى ى بىك كوچا لككچەكلىكى ى ئوتتۇرىسىا چەتئەللىك غەۋۋاسالر بىىلەن قانىىا
سوقۇشىىىانلىىى  ،ئىىوغكى – يىىانچۇقچى  ،سىىاىتا پىىۇ ياسىىىغۇچىالر بىىىلەن قانىىىا ئاپىىا –
چاپا بولغانلىىى ھەقىىىىى ى گەپلەرنىى تارقىتىىپ يكرۈشىەتتى  .ئىۇ سىىكلىق ھالىىا ئىىى –
تىىسىىىى غايىىىپ بولغانىىىا نىىامى قانىىىا تگكىىكل ەن بولسىىا  ،كىشىىىلەر توپىىىىا قايتىىا پەيىىىا
بولغانىىىىىمۇ كىىىۇس – كىىىۇس پىىىاراڭ يەنە ئىىىاۋۇپ كەتتىىىى  .كىشىىىىلەر ئۇنىىىى يز ىىىىىى
مەنسىتمەسلىك نەزەرى بىلەن ئگتەتتى  ،ىۇىىى سىىكى ى بىلمەكچىى بولغانىىە  ،ئۇنىڭغىا
سوغۇ نەزەرى بىلەن تى ىلەتتى .
ىورىيان باشىىالرنى سوغو مۇئامىلىسى ى كىگللى ە ئزلىىپ كەتمەيىتتىى  ،زور كىگپ
سىىىانلىق كىشىىىىلەرنى نەزەرىىىىىە ئۇنىىىى سىىىاالپەتلىك يىىىكرۈ – تۇرۇشىىىى  ،سىىىزھىكلىك
ككلكمسىكەشلىكى ى ئگزىال غەيۋەتچىلەرگە بزكىل ەن ئەڭ ياىشى جاۋا ئىىىى  .چىكن ى ،
غەيۋەتچىلەرنى مەقسىتى ئەنە شۇنىا كۇس – كۇس پىارالالر بىىلەن ئىۇنى چگكىكرۈ ،
ئۇنى كگللى ى پاراكەنىە قىلى ئىىى  .بۇرۇن ئۇنىى بىىلەن يىزىى ئىگت ەن كىشىىلەرمۇ
بىىىك مەزگىلىىىى كزىىيى ئۇنىڭىىىى يىكاقلىشىشىىىا باشىىلىغانىىى  .ئىل ىىىكى ئۇنى ى ئايىىاغ
ئاستىغا يىىىلغان ئايالالر سەت بوالرمۇ ىې ەن ى ئويلىشىپ ئولتۇرما  ،ئۇ توغكىلىق سىگز –
چىىگچە چىىىانىىىا كىىگككە كزكىىىپ ئوتتۇرىغىىا چىىىىاتتى  .ئەمىىىىلى تە ىورىيىىان قزشىىىغا
بزكىشىغىال ئۇ ئايالالرنى چىكايى ئگزگىكىپ كزتىىىغان بولۇپ قالىى .
قىىىق يىىكى  ،سىگز – چىگچە ئاۋۇغانسىزكى كىشىىلەر ئۇنىى ئاجايىىپ بىىك سىزھكى
كىىكچى بارلىىىغىىا ئىشىىى ىپ قىىالغىلى تىىۇرىى  .ئۇنى ى بىىايلىىى ۋە مىىا – مكلى ىمىىۇ ئۇنى ى
يىىزڭىلمەس ئورۇنغىىا چىىارغىىان ئامىلالرنى ى بىىىكى ئىىىىى  .ھەرقانىىىا ئى ىىا جەمئىيەتىىتە
كىشىىىىلەر يىىىكز – ئىىىابكويلۇ كىشىىىىلەرنى چگكتىىىكرۈ مەقسىىىىتىىە قىلى غىىىان سىىىگز –
چگچەكلەرگە ئىشىى ىپ كەتمەيىتتىى  .كىشىىلەر ئى سىان تەبىئىتىى نۇقتىسىىىى مۇ ئەيتىاۋۇر
يكرۈ – تۇرۇشىى جايىىىا ئىاىەملەرنى ئەىالقلىىق ئىاىەملەرىى چىوڭ بىلىىىۇ ؛ ىەق ىى
ھكرمىتى ە ئزكىش ەن ئاىەمىى ياىشىكا بىك ئاشپەزنى كىكنى ياىشىى ىەپ ئويلىشىىىۇ .
بىىىك ئىىاىەم سىىىىنى غورى ىىك تامىىا  ،سكپەتسىىىى ھىىارا بىىىلەن ككتسىىە ۋە مزھمىىان قىلغىىان
پۇرسەتتى پايىىلى ىپ ئگزى ى شەىسى تۇرمۇشى توغكۇلۇ ھەىەپ پىو ئاتسىا  ،ئەلىۋەتتە
كەيپىڭىى ئۇچىىۇ  .لورى ھز ىكى ئىل ىكى بىۇ توغكۇلىۇ گەپ بولغانىىا « ،پەزىىلەت ىېى ەن
نىىزمە ئىىۇنى يىىا ىامسىىە ئورنىىىىا يز ىلىىى بولمىسىىا» ىې ەنىىىىى  .ئۇنى ى بىىۇ گەپلىكى ىىى
باشىىالر يەنە بىك مۇنچە ىەلىلىلەر بىىلەن ئىسپاتلىشىىمۇ مىۇم ى  .بىىك يىوقىكى تەبىىىلىىق
جەمئىيەت ىىى ىى ىىى قائىىىىە – مىىانلىىىكى ھزچبولمىغانىىىا سىىەنئەت مىىانلىىىكى بىىىلەن
بىكىەكتۇر  .شەكى يوقىكى قاتالم جەمئىيىتىىى ىلەر ئكچىكن ئى تىايى زۆرۈر  .ھەيۋەتلىىك
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مۇراسىىىمالرىا رېئىىاللىىتى بايىىغىىان سىىەنئەت شىىەكىللىكى مۇجەسسىىەم بولسىىا ۋە ئۇنىڭغىىا
گكزەللىىىك  ،ئەقى ى – پاراسىىەت ۋە ئىىازرا سىىاىتىلىق ئزلزمز تلىىىكى قزتىلسىىا  ،مۇراسىىىمغا
قات اشىىىۇچىالر باشىىىىچە ىۇشىىا بولۇشىىى مىىۇم ى  .سىىاىتىپەزلىك راسىىتى ال شىىۇنىا
قورقۇنچلۇقمۇ مەن ئۇنىا قارىمايمەن  .ئۇ – پەقەتال بىىنى ىاسىلىىىمىىنى تاۋالشىتى ى
بىك ىى ئۇسۇ .
قانىىاقال بولسىىۇن  ،ىورىيىىان گكېى شىۇنىا ئوياليىىىۇ  .ئىىۇنى ئىل ىىىكى پسىىىخولوگىيە
ھەقىىىىى ى چىىاال بىلىملەرنىىى بىلىۋالغىىان بىلىمىىىانالر گال ىكاتىىىان  .ئىىۇالر «ئگزلىىك » نىىى
ئاىىى  ،مەل كلك  ،ئىشەنچىلىك ىەپ چكشى ىىۇ  ،بىىكال ىىى ئامىلغىا بىاغالپ قويىىىۇ .
ۋەھالەن ى  ،ىورىيان ئكچكن ئزيىتىانىا  ،ئى سانىا سانسىى ھاياتلىق ھكجەيكىسى ۋە سىەزگك
 ،ھەرىىىى شىىەكىلىى ى بىئولوگىيىلىىىك قۇرۇلمىىا بولىىىىۇ  .ئى سىىانىا تەپەك ىىۇر قىلىىى ،
ھاياجىىانلى ى ئىىتىىىىارى بولىىىىۇ  .ىورىيىىان يزىىىىىى ى ىاچىسىىى ى سىىوغوقلۇ ھىىۇۋالپ
تۇرغىىان رەسىمخانىسىىىىا ئۇيىىان – بۇيىىان مزڭىىىپ  ،ئاتىىا – بوۋىلىكنىىى رەسىىىملىكىىى
ھوزۇرلى ىشىىىا ھزكىسىىمەن ئىىىىى  .چىىكن ى  ،ئۇنى ى قز ىىىىا ىە ئاشىىۇ كىشىىىلەرنى قز ىىى
ئزىىۋاتاتتى  .رەسىملەرنى قاتارىىىا فىلىىپ ىزكبزكت ىى رەسىىمىمۇ بىار ئىىىى  .فكانسىى
ئەس ئگزى ىىىى «ئايىىىا پاىىشىىىا ئزلزىابىت ىىىى ۋە پاىىشىىىا جامزسىىى ى ھگكىىىكمكانلىىى ى
ئەسلە » ىې ەن ئەسىىكىىە فىلىىپ ىزكبزكت ىى «شىۇنچىلىك كزلىشى ەن ئىاىەم ئىىىى ى ،
ئورىىىا ھەممىىال ئىاىەم ئىۇنى ئەتىىۋاراليىتتى  .ئەممىا  ،ئۇنىڭغىا قامالشىىان چىكايىى ئىۇزۇن
قالما سولىى» ىەپ سكرەتلەيىۇ  .ىورىيىان بەزىىىە « :ىزكبزكت ىى يىا ۋاقتى ىى ىوراپ
ياشاۋاتامىى نزمە » ىەپ ئويالپمۇ قاالتتى  .ئەجىبا ئى سان ۋۇجۇىىىى ى مەلۇم بىىك ىىى
زەھەرلىىىك مى ىىكو ئورگىىانىىم يەنە بىىىك ئاىەم ى ى ۋۇجۇىىغىىا ئگتىىكپ مەل كلىىك ماكىىانى ى
تاپامىىغانىۇ ئەجىبا ئىۇ ىزكبزكت ىى سىاالپىتىىى ئايكىلىىپ قالغىانلىىى ى ئىگز كگللىىىە
ھىىز قىلغانىىىى كزيى ى ال بازى ى ىالۋارىنى ى رەسىىى سىىىىى ئگيىىىىە ھايىىاتى ى تىىكپتى
ئگزگەرتىىىغان شۇ قزتىملىق تىالۋەت ە تۇتۇنغان بولغىيمىىىى ئەنە  ،بىىك چەتىتە ئىانتونى
سزىىكانى رەسىمىمۇ تۇرىىۇ  .ئىۇ رەسىىمىە ئىچىى ە چگرىسىى ە ئىالتۇن زىغىىىق تۇتۇلغىان
ئاسما مايا  ،تزشىغا چگرىسى ە ئىالتۇن ھە بزىكىل ەن تىكگمە تاقىغىان چاپىان كىىي ەن ،
قىىارامتۇ ىۇبۇلغىسىىى پۇتى ىىى يز ىغىىا تاشىىالپ قويۇلغىىان  .ئۇنىىى قالىىىۇرۇپ كەتىى ەن
مىكاسىىلىكى نەىى ى ى ە ناپلزسىىتى ى جىۋان انى ى ئاش ىسىىى پكت ىىك گۇنىىا ۋە نومۇسىىلۇ
ئىشالرنى ئۇنىڭغا مىىكاس قالىىۇرۇپ كەتتىمى ى ىا ئەجىبىا ئۇنىى قىلغىان – ئەت ەنلىىكى
جاھانسىىازلىىتى بەزگەن كىشىىىلەرنى رېئاللىىىىىا ئايالنمىغىىان چكشىىلىكىمىىۇ رەل ىىى
ئگل ەن كىليون ىغىا سىىىىلغان رەسىىمىە ئزلىابىى ىىىۋرو ىىانى ھىالكەڭ يەللىىك قىىىى
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رۇباش ا كىي ەن  ،ئوڭ قولىىا بىك تا گك تۇتىىان ھىالەتتە ككلكمسىىكەپ تۇرىىىۇ  .ئۇنىى
يز ىىىىى ى شىىىكەگە بىىىك تىىا ئالمىىا مانىىىارى ئىس ىكىپ ىسىىى قويۇلغىىان  .ئۇنىى ئۇچلىىۇ ،
نەپ ئايىىىغا زى ەت سكپىتىىە يزشى ئەتىكگك قويۇلغان  .ىورىيان ئىۇ ئايال ىى قانىىا
ياشىغانلىىى ۋە كىمىلەر بىىلەن ئاپىا – چاپىا بولىۇپ ئىگت ەنلى ى ھەقىىىىى ى ئىشىالرنى
ياىشى بىلىىۇ  .ئۇ ئايالىا بار ىۇلق ئۇنىڭىا بىارمۇ ئۇنىى چىكايلىىق كىگزلىكى ىورىيانغىا
تى ىل ەنىە قىلىىۇ  .جورج ۋىكوب ى تەقىى – تۇرۇقىچىۇ رەسىىمىە ئىۇ شىۇنىا رەزىى
ئاىەمىىىە كگرۈنىىىىۇ  ،چىكايىىى سىىال ىالپ كەتىى ەن  ،گگشىىلك لەۋلىكىىىىى بىىىك ىىىى
مەمەىانلىق چىىىپ تۇرىىۇ  .يا ۋاقتىىا لورى فزكارس ى ىوسىتى بولغىان بىۇ كىشىى – 95
ئەسىىىكىى ى مىىوىى ى ئومۇمالشىىتۇرغانىىى  .ئى ى چىىى ئەۋالى قاتارىىىىا سىىانىلىىىغان لىىورى
بز خام قانىاقكا كىشى بولغىيىى ئۇ كىشى پاىىشاھ ى تازا شىەھۋەتپەرەس چاغلىكىىىا
ئۇنىڭغىىا ھەمىىكا بولغىىان  ،پاىىشىىاھ ى فزسىىجورت ىىىانى بىىىلەن مەىپى ى تىىو قىلغىىان
ئىشىىلىكىغا شىىاھىى بولغىىان  .سىىارغۇ بىىكىرە چىىاچلىكى  ،ھزچ زمىىىىى يانمايىىغانىىىە
كگرۈنىىىغان تىۇرۇقى ئىۇنى ھەم سىاالپەتلىك ھەم ھاكىاۋۇر كگرسىەت ەن  .كزيى ىى ئەۋالى
كىشىلەر ئۇنىڭىى قانىا ھزسسىيات ى ئىگرنە ئالغىان بولغىيىىى ئۇنىى نىامى ياىشىى
ئەمەس  ،كىىارتون سىىارىيىىا شىىالالقلىق ىولىىىۇنى ى باشىىالپ بەرگەن  .ئۇنىىى كگككى ىىىىە
پارقىكا بىك ئورىې تاقالغان  .ئايالى ى رەسىمى ئۇنى يز ىغا ئزسلغان  .چىكايى تاتارغان
 ،لەۋلىكى نزپىى كەل ەن بۇ ئايا ئكستى ە قارا رەللىك كىيى كىي ەن  .ىورىيان ىى تز ىىىا
ئۇنىڭمۇ قز ى ئاقىىۇ  .قارىماقىىا نزمىىىې ەن سىىكلىق ئىشىالر – ھە ئۇنىڭغىا ئاپىسىىىى
مىىىىكاس قىىىالغى ى گىىىكزەللى ە بولغىىىان ھزكىسىىىمەنلىك ۋە كزلىشىىى ەن قىىىامەت  .ئايىىىا
كاھى الرنى كەڭ يەكتەكلىكى ى كىيىۋالغان ئاپىسى ئۇنىڭغا قىاراپ ككلكمسىىكەپ تۇرىىىۇ .
ئۇنى بزشىغا ئكزۈم يۇپۇرمىىى ئزسىىلغان  ،قولىىىى ى رۇم ىىىى سگسىكن رەللىىك ھىارا
تزشىىىپ تۇرىىىىۇ  .رەسىىىمىى ى  康乃馨گىىكلى قىىۇرۇپ كەت ى ەن  .ئەممىىا  ،ئىىۇ كىىگزلەرىى
يەنىال قىىغى بىك ھزسسىيات تگككلكپ تۇرىىۇ  .ئۇ كگزلەر ھزلىھەم جەلىپ ار  ،سىزھىكلىك .
ىورىيان نەگىال بارسۇن  ،بۇ كگزلەر ھەمىشە ئۇنىڭغا ھەمكا .
ئاىەمىىىە ئاتىىا – بوۋىلىكى ى ى قز ىىى بولغى ىغىىا ئوىشاشىىال ئىىگزى ئوقۇغىىان ئەىەبى ى
ئەسىىەرلەرنىڭمۇ تەسىىىكى بولىىىىۇ  .ھىىالبۇكى  ،ئوقىىۇرمەنلەرگە ئگزى ى ى تەسىىىكى ى ھىىز
قىلىىىۇرۇپ تۇرىىىىىغى ى ئەىەبىيىىات پزشىىىۋالىكىىى ى ئەۋالىتى ى – ئەۋالىقىىا ئىىگز كىىكچى ى
كگرسىتىىىغان ىاسلىق ۋە تەبىئىيلىك بولسا كزىكە  .گاھىىىا ىورىيىان گكېيغىا تىارىخ ئىگز
ھاياتى ى تەسىكىىە  ،چى تۇرمۇش ى ئەمەس  ،تەسىەۋۋۇرىىا يارىتىلغىان تۇرمۇشىى ى
ىاتىكىسىىە تۇيۇلىىۇ  .بۇنىا تۇرمىۇ ئۇنىى مزڭىسىىىە  ،ئۇنىى قىىغى لىىىىىا ھامىان
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ئىىىگز تەسىىىىكى ى كگرسىىىىتىپ تۇرىىىىىۇ  .ىورىيىىىان ئاشىىىۇ كىشىىىىلەرنى  ،ئاشىىىۇ سىىىىيماالرنى
تونۇيىىغانىىىەكال ھىىز قىلىىىىۇ  .ئۇنى ى نەزەرىىىىە ئۇالرنى ى ھايىىاتى سىىىكلىق بىىىك ىى ى
ئۇسۇلىا ئۇنىڭ ى ە تەسىك كگرسەت ەن .
ىورىيان ىىى تىىكگىمەس ىىيىىالى بىىۇ ئاجايىىىپ ئەسىىەرىى ى ئۇنىىى ھاياتىغىىا تەسىىىك
كگرسەت ەن ئاشۇ با پزكسۇناژالرىى مەنبەئە ئالغان  .ىورىيان ئۇ ئەسەرىى ئىاۋۋا بىىك
بىىىا  ،ئانىىىىى قىىىىسىىىى ىپ يەنە ئى ىىىى بىىىا ئوقىىىۇىى  .ئىىىۇ بىىىابالرىا تەلىىىۋە  ،رەزىىىى
ئاىەملەرنى ئوبكازى سىىىلغان  .ئۇنىڭىا كز ەز مىالن ئايالى ى ئگلتكرۈپ بولۇپ  ،ناھىايىتى
ئۇستىلىق بىلەن لەۋلىكى ە زەھەرلىك لەۋسۇرۇقى ى سكرۈپ قويىىۇ  .ئايالى ىى ئاشى ىلىكى
ئۇ لەۋلەرگە سگيكپ زەھەرلى ىپ ئگلىىۇ  .ئۇ بابالرىا يەنە پاپا پاۋ ئى ىسىى ى (ئىسىىمى
پزىىىىېكو بىىىابى) شگھكەتپەرەسىىىلى ى ىەيىىىىەي ە سزلىشىىىى بىىىىلەن يىىىۇقىكى ئگرلەشىىى ە
تىكىشىىانلىىى  ،گۇنىا ئگت ىكزۈ بەىىلىى ە  022مىى فلورى سىىيە تىلالسىىغا يارايىىىىغان
پاپىلىق ئورنىغا چىىىانلىىى سگزلى ىىۇ  .يەنە مۇنىا مەزمىۇنالر بىار  .مىىالن بز ىى گكىيىان
مارىيا ۋىس ان ھايات كىشىلەرنى ئاپشاركىغا تالىتىىۇ  .ئۇ ئگل ەنىى كزيى  ،جەسىتى ى
ئۇنى چولىۇر سگي ەن بىك پاھىشە قىىىل كل ە ئوراپ ىەپ ە قىلىىۇ  .بورگىيا ئاپئىا ئزتى ىى
مى ىىىپ  ،ئى ىسىىى ى ئگلتىىكرگەن فكاككېىىى بىىىلەن سىىەپەرگە چىىىىىىۇ  .ئۇنىىى يزپى چىسىىى
پىكوتزكنىىى قىىىىى قز ىىى بىىىلەن بويالغىىان  .پىئزىىكو  ،رىئىىالىئو  ،فلورى سىىىيى ى يىىا
ئزپىس وپى  ،ىز ىستوس تگتى ى ئوغلى ۋە ئۇنى ۋەزىك – ۋۇزۇرالىكى شۇ سەپتە بار .
بۇ كىشىلەرنى ھەممىسىىە بىك ىى قاباھەتلىك كك بار  .كزچىىە ىورىيان ئىۇالرنى
چكشەپ قالىى  ،ككنىۈزى ىىيالى ئۇالرنىى كگلەل ىسىىىى قۇتۇاللمىىىى  .ئەىەبىيىات –
سەنئەت ى قايتا گكللى ى ىەۋرىىى ى كىشىلەر ئاجايىپ بىكىىى زەھەرلە ئۇسىۇلىىى
ىەۋەرىار ئىىىىى  .ىورىيىىان گكې ى بولسىىا بىىىك كىتىىابتى زەھەرلەنىىىى  .بەزىىىىە ئىىۇ ھەتتىىا
رەزىللى ى ئگزى ى ئىستزتىك ئگلچىمى ى ئىشىا ئاشۇرۇشتى ى بىك ىى ئۇسۇ قىلىۋالغان.
ئىزاھات :
① ئزيتىلىشىچە « ،ساتكى ون» نىاملىق بىۇ كىتىاب ى مىىالىى  – 9ئەسىىكىە قەىىم ىى
رىملىىىق يىىازغۇچى پزتكوۋى ىىوس يازغىىان  .ئىىاپتور ئىسىىتزتى ىلىق تۇيغۇغىىا بىىا بولغاچىىىا ،
كىشىلەر تەرىپىىى «موىى ى ھگككمكانى» ىەپ ئاتالغان .
② نزكونيىىان ( – )15 – 11قەىىم ىىى رىم ى ى پاىىشىىاھى  ،تارىختىىا نىىامى بىىار زالى ى
پاىىشا .
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ئون ئىككىنچى باب

شىۇنىڭىى كزىيى  ،ئىىۇ  – 1نويىابىك كىىكنى  ،يەنىى ئەتە  15ياشىىىا كىىكىمەن ىېى ەن
ككنى كەچتە يكز بەرگەن ئىشالرنى ىائى ئەسلەيىىغان بولۇپ قالىى .
ئۇ لورى ھز ىكى ى ئگيىىە كەچلىك تاما يەپ  ،سائەت  99يزكىمالر ئەتكاپىىا پىياىە
ئگيى ە قايتتى  .كزچى ى ھاۋاسى ئوبىانال سوۋۇپ قالغان  ،ئەتكاپ ى قۇيۇ تۇمان باسىىان
ئىىى  ،ئۇ قزلى ىۇرۇم پەلتويىغا مەھ ەم ئورى ىپ كزتىپ باراتتى .
گكوسۋې ور مەيىىانى بىىلەن جەنىۇبى ئىاۋىلز كوچىسىى ى ىوقمۇشىىغا كەل ەنىىە ،
ككلكەڭ پەلتوي ى ياقىسى ى ئى ىى كگتكرۈپ  ،قولىىا سىوم ا تۇتۇۋالغىان بىىك ئىاىەم قۇيىۇ
تۇمان ئارىسىىى چىىىى ىچە  ،ئۇنى يز ىىى غىپپىىە ئگتكپ كەتتى  .ىورىيان بىىك قىاراپال
ئۇنى ى بازى ى ىىىالۋارى ئى ەنلى ى ىىى تۇنۇۋالىىىى  .شىىۇئان ئۇنى ى ۋۇجىىۇىى ى تەسىىۋىكلەپ
بەرگكسىى بىك ىى غەلىىتە ۋەھىىمە چۇلغىۋالىىى  .ىورىيىان بىازىل ى تۇنۇمىغانغىا سىزلىپ ،
قەىىمى ى تزىلەتتى – ىە  ،ئگيى تامان تزى -تزى يكرۈپ كەتتى.
لز ى  ،بازى ىالۋارى ئۇنى تۇنۇۋالغان ئىىى  .ىورىيان بازىل ى قەىىمى ىى شىاپپىىە
توىتىتىپ  ،كەي ىىى تاپ باسىتۇرۇپ كزلىۋاتىىانلىىى ى سىزىىپ تىۇرىى  .ھايىا ئىگتمە ،
بازى ئۇنى بىلى ىىى كاپپىىە تۇتتى .
ىورىيان ! ھەجەپ ئوبىىان ئۇچكىشىىپ قالىىۇ – ھە ! سىائەت  1ىىى بزىكى سىىىنى
كىتابخانىڭىىىا ساقالپ ئولتۇرىۇم  .يەنە ئولتۇرۇۋېكە ىېسەم  ،بىچارە ىىىمەت ارىڭىى بە
چارچاپ كزتىپتۇ ،ئۇيىۇسىغا ىەىلى قىلما ىەپ ئاستا يز ىپ چىىىتى  .كزچىلىىك پويىىغىا
ئكل كرۈپ پارى غا بارمىسام بولمايتتى  ،مالغۇچە سىى بىلەن بىلەن كگرۈشكۋېلى ئىارزۇيۇم
بىار ئىىىىى  .بايىىا يز ىمىىى ئگتىىكپ كزتىىىۋاتىى ىڭىىىا ئىۇچىڭىىىى ى ىىىۇرۇم پەلتىىويىڭىىىى
سىىنى شۇمى ى ىېىى  ،لز ى تازا جەزى قىاللمىىى  .مز ى تۇنۇمىىىڭىىما
قەىىكلىىىىك بازىىىى  ،قۇيىىىۇ تۇمان ىىىى ىەسىىىتىىە گكوسىىىۋې ور مەيىىىىانى ىمۇ ئىلغىىىا
قىاللمايۋاتسام  ،سىىنى قانىا تۇنۇياال ئگيكم مۇشىۇ ئەتىكاپتىال بولمىسىا  ،لىز ى يىول ى
تازا پەر قىاللمايۋاتىمەن  .كگرۈشمى ى ىمىىگە ئۇزۇن بوپتى ەن  ،كزتىىىغى ىڭىىنى ئىالالپ
كگللكم يزكى بولۇۋاتىىۇ .پارى ىا ئۇزۇن تۇرمايىىغانسىى -ھە
 يزكى يىلىە تۇرۇپ قالىمەن  .كالالمىا كاتتا ئەسىەرىى بىكنىى پۇشىۇرۇپ قويغىان~ ~ 173
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ئىىىىى  .پارى غىىا بزكىىىپ رەسىىى سىىىىى ئگيىىىى بىكەرنىىى ئىجىىارى ە ئزلىىىپ  ،ئاشىىۇ كاتتىىا
ئەسىەرنى پكتتىكرمى ىچە سىىكتىا چىىماسىمەن ىەپ ئىويالۋاتىمەن  .لىز ى  ،بكگىكن سىىىنى
ئگزۈم توغكىسىىا پاراللىشىى ئكچىكن ئىىىىەپ كەلمىىىى  .ئگيىڭىىنىى ئالىىىغىمۇ كزلىىپ
قاپتۇ  ،ئىچى ە كىكىپ بىكىەم مۇلىىشايلى  .سىىگە ىەيىىغان جىق گزپى بار .
 تازىمۇ ياىشى گەپ بولىى  .مەن بىلەن پاراللىشىىمەن ىەپ پويىىغىا ئكل ىكرەلمەقالماڭ يەنە  – ،ىورىيان گزكى ھارغى قىياپەتتە شۇنىا ىې ە ئىشى ى ئاچتى .
ئگيىى چىىىان چىكا نۇرى قۇيۇ تۇمان ى غۇۋا يىورۇتتى  .بازىى ىىالۋارى سىائىتى ە
قاراپ قويۇپ ىېىى :
 پويىى  90ىى  98مى ىۇت ئگت ەنىىە قوزغىلىىىۇ  .ھىازىك سىائەت  99بوپتىۇ  ،ىزلىىۋاقىتى بىار ئىى ەن  .بايىا تزخىى سىىىنى ئىىىىەپ كۇلۇپىىا مالغانىىىى  .مانىا قىاراڭ  ،مۇشىىۇ
سىىوم امىى باشىىىا ئزغىىىك نەرسىىىلىكىم ى ھەممىسىىى ى ئالىىىى مالىىىۇرىۋەتتى  ،يىىك -
تاقلىكىممۇ كگپ ئەمەس  ،ۋې تورىيە ۋوگىالىغا  02مى ۇتتىال يزتىپ بارااليمەن .
ىورىيان بازىلغا الپپىىە قاراپ قويىى ۋە ككلكپ تۇرۇپ ىېىى :
 شۇنچە ىاللىق رەسسام تۇرۇپ يولغا چىىىان تۇرۇقىڭىىغا قارىڭە  .بىك سىوم ا  ،بىىكپەلتو بىلەن سەپەرگە چىىىان ى كگرمەپتى ەنمەن ! قز ى تزى كىكى  ،ئگي ە تۇمىان توشىۇپ
كەتمىسىىۇن يەنە  .لىىز ى  ،ئالىىىى ىەۋاال  ،يزىى ىىىى بزىىكى سىىىىگە سىىگزلەپ بەرگىىكىە
تكزۈ بىك ئىشمۇ يكز بەرمىىى ھەم يكز بزكىشمۇ مۇم ى ئەمەس .
بازىىىى ىىىىالۋارى بزشىىىى ى چايىىىىاپ قويىىىۇپ  ،ىورىيان ىىىى كەي ىىىىىى سولىىشىىىىپال
كىتابخانىغا كىكىى  .يوغان تام ئوچىاقتى ى ئوتىۇنالر چاراسىالپ كگيكۋاتىاتتى  ،چىىكاغ ئىگ
ئىچى ىىىى ئاپتىىىاپتە يورۇتىىىىۋەت ەن ئىىىىىى  .سىىىىپتا نەقىشىىىلەن ەن كىچىىىىك ئكسىىىتەل ە
گوالنىىيەىە ياسالغان بىك ككمۇ ئىاپىۇر قويۇلغىان بۇلىۇپ  ،ئىچىىىە بىىك نەچىچە بوتۇل ىا
سوىا سكيى ۋە يوغان گكللك رۇم ىالر تۇراتتى .
 قارىمامسىى ىورىيان  ،ىىىمەت ارىڭىى مز ى قالتى ككتكۋەتتى  .نزمە ىېسىەم شىۇنىتە قىلىىىپ بەرىى  ،ھەتتىىا سىىىى ئەڭ ياىشىىىى كگرىىىىىغان پاپىكوسىىلىكىڭىىىى تارتىىىىپ
ئەچىىىىىىىپ بەرىى  .ئىىىىۇ بە مزھمانىوسىىىى ەن  ،ئىل ىكى ىىىىى ھزلىىىىىىى فىكانسىىىىىيىلىك
ىىىمەت ارىڭىى ئۇنى قولىغا سۇمۇ قۇيىۇپ بزكەلمى ىكى  .ھە راسىى  ،ئىۇ ىىىمەت ىارىڭىى
كزيى قانىا بولۇپ كەتتى
ىورىيان مگرىسى ى چىىىكىپ قويۇپ ىېىى :
 ئىىۇ راىلز ى ىانىمى ى ى ئايىىا ىىىمەت ىىارى بىىىلەن تىىو قىلىىىپ  ،ئايالىغىىا پىىارى ىائەن ىلىىىيىچە مىىوىا كىىىيىملەر ىۇكى ىىى ئزچىىىپ بزكىپتىىۇ .ئاللىسىىام  ،پىىارى ىا ئەن ىلىىىيىچە
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كىيىملەر تىازا مىوىا بۇلىۇۋېتىپتىمى  .نزمىشىىى ى فىكانسىىيىلى لەر مالىا بە ئەىىمە
تۇيۇلىىىىۇ  .ئىىۇنى ئىىۇنچە ئەس ى ى ىەپ كەت ىلىمىىۇ بولمىىايتتى  .ىې ى ەن يزكىمىىىى چىىىىىپ
كەل ەن بولمىسا  ،لز ى ئانچە كگللكم چكشمىىى  .كىشىىلەر بەزى ئىشىالرنى بە بىىمەنە
ئويلىۋېتىىۇ  .ئۇ ناھايىتى ساىىىلىق بىلەن ىىىمىتىم ى قىلغان ئىىى  ،كزتىىىىغان چزغىىىا
كگللى بە يزكى بوپ كەتتى  .سوىا سكيى قوشۇلغان بىكانىى ھارىىىىىى يەنە بىىك روم ىا
كەلتكرەيمىىۇ مز ىىىكا سىىۇ قزتىلغىىان ئىىا ئىىكزۈم ھارىىىىىىى ئىچىىىپ باقامىسىىى – يە مەن
ئاىەتتە ئا ئكزۈم ھارىىىغا مز ىكا سۇ قوشۇپ ئىچىش ە ئامكا .
 رەھمەت  ،ھزچ ىمە ئىچ كم يو  – ،بازى شىلەپىسىى بىىلەن پەلتىويى ى سىزلىپ ،بايا سوم ىسى ى قويغىان بۇلۇلغىا تاشىلىىى  – ،بولىىى ئۇكىام  .سىىى بىىلەن كگللكمىىى ى
گەپلەرنىىىى ىېيىشىۋالمىسىىىام بولمايىىىىۇ  .قىىىاپىىىڭىىنى بۇنىىىىا تكرۈۋالسىىىىڭىى  ،گزپىم ىىىى
ىىيەلمەيىى ەنمەن .
 زاىى نزمە ئىشتى ئۇ  -زەرىە بىلەن ۋارقىكىىى ىورىيان ۋە سافاغا زوپپىىىە ئىگزى ىتاشىىلىىى  – ،مەن توغكىسىىىىى ى ئىشىىىۇ ئەمەسىىتۇ بكگىىكن ئىىگزۈم ە ئگچلككىىكم كزلىىىپال
تۇرىىۇ .ئىالھى  ،مەن توغكىلىق ئى بۇلۇپ قالمىغىيىى .
 ىە سىى توغكۇلۇ ئىى  – ،ىېىىى بازىى كەسى ى لىك بىىلەن  – ،سىىىگە بكگىكنىەۋالمىسام زاىى بولمايىۇ ،پەقەت يزكى سائەتال ۋاقتىڭىىنى ئالىمەن .
ىورىيان چولىۇر ئۇھسى ىپ قۇيۇپ  ،بىك تا تاماكا تۇتاشتۇرىى :
 يزكى سائەت ! سىىىى بىكنەرسە تەلەپ قىلمىايمەن ىورىيىان  .سىىىنى ياىشىى بولسىۇن ىەيىمەن .ئىويال – ئىويال  ،سىىىىگە ىېمىسىەم بولمايىىىىغانلىىى ى ھىز قىلىىى  .ھىىازىك لونىونىىا سىىىى
توغكىسىىا ئزغىىغا ئالغۇسىى سگز – چگچەكلەر ئزىىپ يكرىۋاتىىۇ .
 بۇ گەپلەرنىى ئىاللىغۇم يىو  .مەن ئىگزۈم ھەقىىىىى ى گەپ – سىگزلەرگە ئەمەس ،باشىىالر ھەقىىىى ى رەسۋا گەپلەرگە قىىىىىمەن .
 بۇنىڭغىا سىە قارىمىاڭ ىورىيىان  .ئزسىىلىاىە كىشىىلەر ئابكويىغىا ىىىىىەت قىلمىسىابولمايىىىۇ  .باشىىىىالرنى سىىىىنى پەسى ە ىېيىشى ىغۇ ىالىمايىىغانسىىىى سىىىى ئىىاىەتتى ى
ئاىەم ئەمەس  ،پۇلىىار  ،ئىابكويلۇ  ،مەرتىۋىلىىك ئىاىەم  .لىز ى  ،مەرتىىۋە بىىلەن بىايلىق
ھەممى ە باراۋەر ئەمەس  .مەنغۇ ئۇنىا پىت ە – پاساتالرغا زى ھىار ئىشىەنمەيمەن  .سىىىنى
كىىگرگەن ھامىىان بۇنىىىا گەپىىلەرگە ئىشى ىشى ى نەقەىەر ئەىمەقلىىىق ئى ەنلى ى ىىى ھىىز
قىلىمەن  .ئىپالس كىشىىلەر چىكايىىىى مەلىۇم بۇلىىىۇ  .ئۇنىىاقالر ئىپالسىلىىى ى يوشىۇرا
ىەپمىىۇ يوشىىۇرۇپ قااللمايىىىۇ  .بەزىىىىە قىلغىىان ئىپالسىىلىىلىكى ى ئى سىىى – جى ى بىلمەيىىىۇ
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ىېيىشىىۇ  .لز ى بۇ مۇم ى بىك ئىپالس كىشى شەرمەنىە ئىشتى بىكنى قىلغان ھامىان
 ،شىىىەرمەنىىلى ى ئزغىىى ىىىى جاۋغايلىكىىىىىى ى سىىىىىىىچىالرىا  ،سىىىال ىالپ چكشىىى ەن
قاپاقلىكىىا  ،ھەتتىا قولى ىى شىەكلىىە مانىا مەن ىەپ ئايىان بولىىىۇ  .بىىكەيلەن ( بولىىى
ئۇنى ئىسمى ى ىېمە  ،ئۇنى سىىمۇ تونۇيسىى) بۇلتۇر مز ى رەسىىمىم ى سىىىىپ بەرسىىڭىى
ىەپ ئىىىەپ كەپتۇ .مەن ئىل ىكى ئۇنى كگرۈپ باقمىغان  ،ئۇ توغكىسىىا ئالالپمۇ باقمىغان
ئىىىىى  .ئىىۇ توغكىسىىىىى ى ئىشىىالرنى كزىىيى ئاللىىىىى  .ئىىۇ مالىىا ناھىىايىتى كىىگپ ھە
بزكىىىغان بولىى  ،لز ى سىىىپ بزكىش ە ئۇنىمىىى  .مەن ئۇنى قولى ى شىەكلى ە بە
ئگ بوپ قالغانىىى  .پەرىىى ناھايىتى توغكا چىىىانى ەن  .كزيى بىلسەم  ،ئۇچىغا چىىىان
ئىپالس  ،شەرمەنىە ئاىەم ەن  .لز ى  ،سىىنى ئاشۇ مەسىۇم چىكايىڭىىغىا  ،ىۇشىخۇيلۇ
كەتمەيىىغان قامالشىان رەل ى -رويىڭىىغا قارىسامال  ،كەي ىڭىىىى ئزىىپ يىكرگەن پىتى ە
– پاسىىىاتالرغا زى ھىىىار ئىشىىىەن كم كەلمەيىىىىۇ  .لىىىز ى  ،ھىىىازىك سىىىىى مالىىىا قىىىارىڭىىنى
كگرسىىىىەتمەيىىغان  ،ئگيىىىىكم ە كەلمەيىىىىىىغان بۇلۇۋالىىىىىىڭىى .باشىىىىىىالرنى سىىىىىىنى
غەيۋىتىڭىىنى قىلىشۋاتىانلىىى ى ئاللىسام  ،نزمە ىېيىشىم ى بىلەلمەيال قالىمەن  .ئزيىتىڭە ،
ىورىيان  ،گىكا بزكۋىك نزمە ئكچكن سىىنى كگرۈپال كۇلۇپتى چىىىىپ كزتىىىۇ لونىونىىا
شۇنچە جىق مەرتىۋىلىك كىشىىلەر بىار تىۇرۇپ  ،نىزمە ئكچىكن ئىگيىڭىىگە مزھمانىىارچىلىىىا
كەلمەيىىىۇ نىىزمە ئكچىىكن سىىىىنى مزھمانىىىارچىلىىىا چاقىكمايىىىۇ ئالىىىى ىى ھەپىىتە بىىىك
كەچلىك زىياپەتتە سىى بۇرۇن يزىى ئگت ەن ىوسىتىڭىى لىورى سىىتزيۋلى بىىلەن بىلىلە بىوپ
قالىىۇ  .ئارىلىىتىا سىىىىنى بىىك قىسىىى كىچىىك تىپتى ىى پىىورتزكىتالرنى ئىارىيەت ئزلىىىپ ،
ىۇىلىىى كگرگەزمىسىىى ە ئاپارغىىانلىىىڭىى توغكىسىىىىا گەپ بۇلىىۇپ قالىىىى  .سىىىتىيۋلى « :
ىورىيان ى سىەنئەت تۇيغۇسىى بە ككچلىك  .لىز ى  ،پىا – ىىيانەتلىىك قىىىالر ئۇنىى
بىلەن ھەرگىى تونۇشۇپ قالمىغىا  ،ھەرگىىى ئۇنىى بىىلەن بىىك ئگيىىە بۇلىۇپ قالمىغىا »
ىېىىىى  .ئۇنىڭغىىا ئگزۈم ى ى سىىىى بىىىلەن يىىزىى ىوسىىتۇم ئى ەنلى ى ىىى ئزيتىىىپ  ،نزمىشىىىا
بۇنىا ىەيىىغانلىىى ى سورىىى  .ئۇ شۇنچە كگپ ئاىەملەرنى ئالىىىىىال نزمىشىىا ئۇنىىا
ىەيىىغانلىىى ى ئوچۇ – ئاش ارىال ىېىى  .ئۇ گەپلەرىى تز ى شىكركى ىپ كەتتىى  .نىزمە
ئكچكن سىى بىلەن ىوس بولغانلى ى يى ىتلەر ھاالكەتلىك تەقىىكگە ىۇچار بۇلىىىۇ ىىان
جەمەتى قوغىى ى ئارمىيىسىىى ى ھزلىىى بىچارە بالىمۇ ئگزى ى ئگلتكرىۋالىى  ،ئىۇ بىۇرۇن
سىىنى ىىل ە ىوستىڭىى ئىىى ؛ ھز ىىكى ئەشىتون ى ئىابكويى تگككلىكپ ئەن ىلىيىىىى
كزتىش ى ە مەجبىىۇر بولىىىى  ،سىىىى ئۇنى ى بىلەنمىىۇ جانىۇسىىى ئىىاغىي ىيلەرىى ئىىىىىڭىى ؛
ئاىرىيان سىڭ ىلتون نزمىشىا ئۇنىا ئاقىۋەت ە قالىىۇ لورى كز تىس ى يىالغۇز ئوغلى ىى
ئى ىلى ى نزمە ئكچكن ۋەيكان بۇلىىىۇ تگنۇگىكن سىان جىامى كوچىسىىىا ئۇنىى ىاىىسىى
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بىلەن ئۇچكىشىپ قالىى  .قارىسام  ،ئار-نۇمۇس  ،ىەرت – ھەسكەت ىەستىىى تكگىشىىپال
كزتىپتۇ  .ھزلىىى يا گكا پزكى ئەپەنىىى ى كگرۈۋاتىىان كىكنلىكى ى ىېمەيسىىى تزخىى
مەرتىۋىلىك كىشىلەرنى قايسى بىكى ئەمىى ئۇنى بىلەن بارىى – كەلىى قىلىشار
 بولىىىىىىى قىلىىىىىى بازىىىىىى ھزچ ىمىىىىىىىى ىەۋەرسىىىىىىى تىىىىىۇرۇپ قارىسىىىىىىغىالسگزلەۋېكىى ەنسىى  – ،ىېىى ىورىيان چىشلىكى ى غۇچۇرالتىى ىچە مەنسىتمەسىلىك نەزەرى
بىلەن  – ،بزكۋىك ئەپەنىى نىمىشىىا سىىىنى كىگرۈپال چىىىىپ كزتىىىۇ  ،ىېى ەن گزپىڭىىىگە
چكشىىەنچە بزكىىىپ قويىىا  .ئىىۇ مز ىىى ئەمەس  ،مەن ئىىۇنى بە قولىىىە چكشىىى ىمەن  .ئىىۇ
تز ىىىىى بىىۇزۇ بىىىك نىىزمە تۇرسىىا  ،قانىاقسىىى ە پىىا – ىىيانەتلىىىك ياشىىا شىىەرىپى ە
ئزكىشەلىسۇن ھز ىكى ئەشتون بىىلەن يىا پزكت ىى ئىشىىغا كەلسىە  ،ئەجىبىا ئۇالرغىا
يامىىان ئى ى قىلىش ى ى  ،شىىالالقلىى ى مەن ئگگىتىپتىمەنمىىۇ كز تىس ى ى كىىالۋا ئىىوغلى بىىىك
پاھىشى ى ىوتۇنلۇقىا ئالسا  ،مەن بىلەن نزمە مۇناسىۋىتى ئاىرىيان سىىڭ لتون ھزسىابات
تالونىغا ىوست ى ئىسمى ى يزىىپ قويسا  ،ئۇنىڭغىمۇ مەن مەسئۇ بولۇشۇم كزىكەكمى ەن
مەن ئەن ىلىيلى لەرنىىى ھە – نىىاھەق ى ئاسىىتى – ئكسىىتكن قىلىۋېتىشىى ە قانچىلىىىك
ئۇستىلىىى ى تازا ئوبىان بىلىمەن  .ئوتتىۇرا بۇرژۇئىازىيە قاتلىمىىىى ىلەر زىيىاپەت ئكسىتىىە
ھارا ئىچىپ تازا قىىىشىانىا ئگزلىكى ى ئەىىال ھەقىىىىى ى بىىك تەرەپلىىمە قاراشىلىكى ى
بازارغىىا سزلىشىىىىۇ  ،يىىۇقىكى قاتالمىىىى ى كىشىىىلەرنى شەىسىىى تۇرمىىۇ ھەقىىىىىى ى
ئاللىۋالغىىىان ئۇششىىىا – چكششىىىە كوچىىىا پىىىاراللىكى ئكسىىىتىىە مۇنىىىازىكە قىلىشىىىىپ ،
ئگزلىكى ىڭمۇ يۇقىكى قىاتالم جەمئىيىىتى ە تەۋە ئى ەنلى ىى  ،ئاشىۇ كىشىىلەر بىىلەن يىىىى
ئگتىىىغانلىىى ى پە قىلىشىىۇ  .بۇ ىۆلەتتە كىم ى سەلال نام – ئابكويى قازانسا  ،زېكە ،
پەم – پاراسىىەتلىك بولسىىا  ،شىىۇنىڭغا ھەرىىىى بگھتىىانالر چاپلى ىىىىۇ  .ئەىىىال تونىغىىا
ئورى ىۋالغان ئاشۇ كىشىلەرنى ئگزى قانچىلى تۇ بۇراىەر  ،شىۇ تاپتىا سىىى بىىنىى سىاىتا
ئزسىىىلىاىىلىك ئەۋج ئالغىىان بىىىك جەمئىيەتىىتە ياشىىاۋاتىانلىىىمىىنى ئىسىىىڭىىىى چىىىكىىىپ
قويۇۋاتىسىى.
 ىورىيان  – ،ۋارقىكىىىى بازىى ىىالۋارى  – ،مەسىىلە بىۇ يەرىە ئەمەس  .ئەن ىلىىيەبە بەتتەرلىشىپ كەتتى  ،تى ىچ – ئەمى لى تى ئەسەر قالمىىى  .شۇلا  ،سىىنى بولسىىمۇ
پا  -ىىيانەتلىك ياشىسىا ىەپ ئكمىكى قىلغانىىىى  .لىز ى  ،سىىى بىۇنى قىاللمىىىىڭىى .بىىك
ئاىەم ىىى ىوسىىتىغا بولغىىان تەسىىىكى ى قانىىىاقلىىىغا قىىاراپ شىىۇ ئاىەم ىىى ياىشىىى –
يامانلىىىغا ھگككم قىلغىلى بۇلىىۇ  .ئارىلىشۋاتىان ىوستلىكىڭىىغۇ شەرمى – ھايا  ،ئەىىال
– پەزىلەت  ،پا  -ىىيانەت ىې ەنلەرنى تامام ئۇنتۇپ كەت ەنىە قىلىىىۇ  ،سىىى بولسىىڭىى
ئۇالنى ئەيى – ئىشكەت  ،راھەت – پىاراغەت قوغلىشىشىتى ئىبىارەت تز ىى يىو ھالغىا
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تزخىمۇ پزتىشى ئكچكن ھەسسە قوشۇۋاتىسىى  .ئۇالر شۇ تاپتا بۇ ھالغا بەكال يزتىپ كەتتىى
 ،ئۇالرنى شۇ ھالغا سىى باشالپ قويىىڭىى  ،ئۇالرنى شۇ ھالغىا سىىى ئىتتىكىىڭىىى  .شىۇنىا
تۇرۇقلۇ  ،ئۇالرنى ھالىغا ئزچى ماقتا يو  ،ھەىەپ ككلىۋاتىسىى  .تزخىمۇ يامىان بىولغى ى
 ،سىى ھاررى بىلەن يزىى بولغانىى ى  ،ئۇنى ئاچىسى ى ككل ى ە قويماسىلىىىڭىى كزىكە
ئىىى .
 گەپ -سگزلىكىڭىىگە ىىىىەت قىلى بازى  ،سە چەكتى ئزشىپ كىتىۋاتىىۇ ! بكگكن ىەۋالمىسام بولمايىۇ  ،سىىمۇ قۇلىىىڭىىنى ىى تۇتۇپ ئالالڭ  .گۋې ىىىۇلزىانى سىى بىلەن تونۇشماستا ھزچ ى ئۇنىى يامىان گزپى ىى قىلمىايتتى  .مانىا ئەمىىىلى تە
لونىونىا قايسىبىك ىىيانەتلىك ئايا ئۇنى بىىلەن بىىك پەيتونغىا چىىىىپ باغچىغىا بزكىشى ى
ىااليىۇ ھە  ،ھەتتا ئۇنى بالىسىمۇ ئاپىسى بىلەن بىلىلە ياشىا ھوقۇقىىىى مەھىكۇم
قالىى  .يەنە باشىا گەپلەرنىمىۇ ئاللىىىى  .بىكسىى سىىىنى سىكبھى پەيتىىىە لونىونىىى ى
سزسىىىق نىىامى پىىۇركەت ەن پاس ى ى ا جىىايالرىا تىمسىىىىالپ يىىكرگەنلى ىڭىىنى كگرۈپتىىۇ  .بىىۇ
گەپىىلەر راسىىتما بىىۇ گەپلەرنىىى ىەسىىلەپ ئاللىغى ىمىىىا  ،ككلىىكپال قويغانىىىىى  .لىىز ى ،
ئەمىىىىلى تە پكتىىكن ئەزايىم ىىى سىىكر بزسىىىپ كزتىۋاتىىىىۇ  .ئزيىىتىڭە ىورىيىىان  ،سىىەھكاىى ى
ئىىگيىڭىىىە نىىىمە ئىشىىالرنى قىلىىىپ يكرىۋاتىسىىىى نىىزمە ئويىىۇنالرنى ئوي اۋاتىسىىىى بولسىىىغۇ
سىىىىگە نەسىىىھەت قىلمىسىىام بىىوالتتى  .ھزلىمىىۇ ئزسىىىمىە  ،ھز ىىىكى بىىىك قزىىتى  « :باسىىتزك
قىياپىتى ە كىكىۋالغانالر گزپى ى ھەمىشە ئاشىۇنىا باشىاليىۇ ،لىز ى ۋاقىت ىى ئگتكشىى ە
ئەگىشىىپ بەرگەن ۋەىىسىىى ى ئاسىىتا -ئاسىىتا ئۇنتىىۇپ قالىىىىۇ» ىې ەنىىىىى  .سىىىىگە ئى ىىى
ئزغىىىى گەپ قىلمىسىىام بولمايىىىىغان يەرگە يەتتىىى  .مەن سىىىىنى كىشىىىلەرنى ھىىگرمىتى ە
سازاۋەر بولغىۇىە پىا  -ىىيانەتلىىك ياشىسىا  ،نىام -ئىابكويى ى بۇلغىۋالمىسىا  ،پەسى ە
كىشىلەرنى ىېپىغا ئۇسسۇ ئوي ىمىسا ىې ەن ئكمكىتىمەن  .توال بۇنىا مكرىڭىىنى ئزتىىپ
 ،پەرۋاسىىىى قىيىىاپەت ە كىكىۋالمىىاڭ  .سىىىىنى تەسىىىكىڭىى بىىو ئەمەس  ،ئاشىىۇ تەسىىىكىڭىى
ئارقىلىق باشىىىالرنى پەس ەشىلى ە ئەمەس  ،تىوغكا يولغىا يزىتەكلەڭ ! كىشىىلەر سىىىنى ،
كىم ە يزىى الشسا شۇ ئەس ىكىشىىۇ ؛ كىم ى ئگيى ە قەىەم باسسىا  ،سزسىىق نىامى ئىگزى
بىىىلەن تەڭ ئەگىشىىىپال بارىىىىۇ  ،ىېيىشىىىۋاتىىۇ  .مەن بىىۇ گەپلەرنىى راسى  -يالغىىانلىىى ى
بىلمەيىىىمەن  .لىىىز ى  ،كىشىىىىلەرنى سىىىىىنى شىىىۇنىا ىې ەنلى ىىىى راسىىى  .قارىغانىىىىا ،
بەزىلەرىى ئاللىغان يەنە باشىا گەپلەرگە شكبھىلى ىشىم ى ھاجىتى قالمىغانىە تۇرىىىۇ
 .ئوكسرورى ئۇنىۋېكسىتىتىىا ئوقۇۋاتىىان چزغىمىىا يىزىى ئىگت ەن ىوسىتۇم لىورى گىلوسىتزك
مالا بىىك پىارچە ىەت ىى كگرسىەتتى  .بىۇ ىەت ىى ئۇنىڭغىا سىاناتورىيىىە يىالغۇز تۇرىۋاتىىان
ئايالى ئگلكپ كزتى ئالىىىىا يازغىانى ەن  .ئىۇ ھاياتىمىىا مەن ئوقۇغىان ئەڭ قورقۇنچلىۇ
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تگۋى امە ئىىى  ،ىەتتە سىى تىلغا ئزلى غان ئى ەنسىى  .مەن ئۇنىڭغا  « :بۇ ئۇچىغىا چىىىىان
بىمەنىلىىىك  .مەن ىورىيىىان ى بە قولىىىە چكشىىى ىمەن  .ئىىۇ ھەرگىىىى ئۇنىىىا ئىشىى ى
قىلمايىۇ» ىېىى  .مەن زاىى سىىىنى چكشىى ەمىى بىۇ سىۇئال ى ئىاۋۋا ئىگزۈم ە قويىۇپ
باقسام بولغۇىە  .بۇ سۇئالغا جاۋا بزكىشتى ئىاۋۋا  ،روھىڭىىنىى بىىك كگزىتىىپ باقسىام
بولغۇىە .
 روھىم ى كگزىتىپ باقماقچىمۇ سىى ! – ىېىى ىورىيان زەئىپ ئاۋازىا ۋە سىافاىىىىكىڭڭىىە تۇرۇپ كەتتى  ،قورقىى ىىى چىكايلىكى تامىە تاتىكىپ  ،ئى ى مەلىىىىە قىان
ىىىارى قالمىىى .
 شىىۇنىا  – ،ىېىىىى بازىى كەسى ى  ،ۋەزمىى ئاھالىىىا  – ،روھىڭىىنىىى كىىگزىتىپەقەت تەلكى ى قولىىى ال كزلىىۇ .
ىورىيان ئاغىى ى پكرۈشتكرۈپ  ،مەسخىكە ئارىال ئاچچىق ككلكپ قويىى .
 بكگىىكن روھىم ىىى ئىىگزىڭىىال بىىىك كگزىتىىىپ باقمامسىىىى ! – زەرىە بىىىلەن ۋارقىكىىىىىىورىيىىان ۋە ئكسىىتەلىى ى جى چىكاغ ىىى قولىغىىا ئالىىىى  – ،قز ىىى جىىكرۈڭ  ،بىىۇنى سىىىى ئىىگز
قىىولىڭىى بىىىلەن سىىىىغان  .نزمىشىىىا سىىىىگە كگرسىىەتمى كىەكمەن ىالىسىىىڭىى  ،رەسىىىم ى
كگرۈپ بولغانىى كزيى  ،ىەلىى – ئالەم ە يزيىۋەتسىىڭىىمۇ مەيلىى  .لىز ى  ،گزپىڭىىىگە
ھزچ ى ئىشەنمەيىۇ  .ئەگەر كىمىەكى ئىشى پال قالىىى ەن  ،نەپكەتلەنمە تكگىك  ،مالىا
تزخىمۇ ئامكا بوپ كزتىىۇ  .سىى بۇ ىەۋرىى قانچىلىك ئاغكى سىڭىىمۇ ،لىز ى بىۇ ىەۋرنىى
مەن سىىىىىى بەكىىكە چكشىىى ىمەن  .قز ىىى كىكى ى  ،سىىىىگە ھەممى ىىى سىىگزلەپ بزىىكە .
گۇمكانلىىىق  ،ىىىاراپ بۇلىىۇ توغكىسىىىىا بەكىىال ۋاالقىىالپ كەتتىڭىىىى  .قز ىىى  ،گۇمكانلىى ى ى
قانىا بولىىىغانلىىى ى ئگز كگزىڭىى بىلەن بىك كگرۈپ بزىى .
 ىورىيان ى ھەربىىك ئزغىىى گزپىىىى بىىك ىىى مەنمەنچىلىىك  ،كگرەللىىك چىىىىپتۇراتتى  .ئۇ شۇ تاپتا بازىل ى ئگز مەىپىيىتى ى بىلمەكچى بولغى ىىى  ،ئاشۇ پىورتزكىتى ى
سىىىىىىىىپ بەرگەنلى ىىىىىى سىىىىىەۋەبلىك ئگمكرلىىىىىك پۇشىىىىىايمانغا  ،ىەرت – ھەسىىىىىىكەت ە
قالىىىغانلىىىىى ئالەمچە ىۇ بوپ كزتىۋاتاتتى .
 شىىۇنىا  – ،ىورىيىىان شىىۇنىا ىېى ە بازىلغىىا يىىزىى كزلىىىپ  ،ئۇنىى قەتئىيلىىىكچىىىىىپ تۇرغىىان كىىگزلىكى ە مىخىىتە تى ىلىىىى  – ،مەن سىىىىگە روھىم ىىى بىىىك كگرسىىىتىپ
قويا  .بكگكن سىى  ،پەقەت تەلكىال كگرەلەيىۇ  ،ىەپ قارايىىغان نەرسى ى كگرىۋالىىىىغان
بولىىڭىى .
بازى چگچكپ كەي ى ە بىك قەىەم ىاجىىى .
 بىىۇ تەلىىكى ە ئاسىىىيلىق قىلغىىانلىق  ،ىورىيىىان ! – ۋارقىكىىىىى بازى ى  – ،نزمانىىىا~ ~ 179
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قورقۇنچلۇ  ،بىمەنە گەپلەرنى قىلىسىى بۇنىا ىېسىڭىى بولمايىۇ .
 سىىمۇ شۇنىا ئويالمسىى – ىورىيان قاقاھالپ ككلكپ كەتتى . مۇشۇنىا بولىىىغانلىىى ى بىل ەن ئىىى  .بايىىى گەپلەرنى سىىگە ياىشى بولسۇنئكچكنال ىېىى  .ئگزىڭىىمۇ بىلىسىى  ،مەن ئەزەلىى سىىنى ئەڭ ساىىق ىوستىڭىى .
 مالا تەگمەڭ  ،گزپىڭىىنى ىاۋامالشتۇرۇڭ .بازىل ى چىكايى ئازابلىق تكس ئالىى  ،ىزلىغىچە جىممىىە تۇرۇپ كەتتىى  ،قەلبىىىە
چەكسىى ئزچى ى تۇيغۇسى ىولىۇنلىىى  .ئۇنىى ىورىيان ىى تۇرمۇشىىغا ئارىلىشىىىىغانغا
نزمە ھەقىى ئۇ ھەقىىەتەن ئاشىۇنىا پەسى ە ئىشىالرنى قىلغىان بولسىا  ،ھىامى ى بىىك
ككنى جاجىسى ى تارتىىىغۇ ئۇ شۇالرنى ىىيا ئز كانىىى ئگت كزىى  ،قەىىى ىى رۇسىالپ
تام ئوچاق ى ئالىىغا كەلىى  ،چاراسالپ كگيكۋاتىان ئوتۇنالرغا قاراپ تۇرۇپ قالىى .
 قز ى ىېمەمسىى بازى  – ،ىېىى ىورىيان قوپا ئاۋازىا . بازى كەي ى ە ئگرۈلكپ ۋارقىكىىى : قىۇلىىىڭىىنى ىىى تۇتىىۇپ ئىىالالڭ  .كىشىىىلەرنى ئىىارقىڭىىىى نزمىشىىىا ئاشىىۇنىاگەپلەرنىىىى قىلىىىىىىغانلىىى توغكۇلىىىۇ چكشىىىەنچە بزكىىىى  .ئەگەر ئاشىىىۇ ئەيىبلەشىىىلەرنى
ھزچىانىا ئاساسى يو  ،پكتكنلە يالغان ىېسىڭىى  ،مەن ھزچ ئى ىلەنمەيال ئىشىى ىمەن
 .ئزيىىتىڭە ىورىيىىان  ،ئاشىىۇ گەپىىلەر يالغىىان  ،شىىۇنىاقمۇ ئەجىبىىا  ،سىىىى مز ىى قانچىلىىىك
ئازابلى ىۋاتىىىانلىىىم ى كگرمەيۋاتامسىىىى ئىىا تەلىىكى ! سىىىىنى پەس ەشىىلى لىكىڭىىنى ،
ئەىالقسىىلىىلىكىڭىىنى  ،نۇمۇسسىىلىىلىكىڭىىنى بىلمەيال قالسامچۇ كاش ى .
ىورىيان مەنستمەسلىك نەزىكىىە ككلكپ قويىى .
 ئكسىىتكن ى قەۋەتىى ە چىىىىايلى بازىىى  -،ىېىىىى ئىىۇ تەم ى لىىىك بىىىلەن  – ،مەنھەرككنى ككنىىلىك ىاتىكە يزىىپ  ،ئاشۇ ئگي ە قويۇپ قويىمەن  .مەن بىلەن بىللە چىىىپ
 ،ىاتىكەم ى كگرۈپ بزىى .
 سىى ىالىسىڭىى  ،كگرۈپ باقسام باقا  ،ىورىيان  .پويىىىى مىۇ قزپىالىىى  .بوپتىۇ ،ھزچۋەقەسى يو  ،ئەتە مالساممۇ بولىىۇ  .بۇ كەچتە مالا بىك نەرسە ئوقىۇتىمەن ىېىمەڭ .
ئاغىىڭىىىى ئز ىق بىك جاۋابىا ئزكىشسەمال بۇلىىۇ .
 ئكستى ە چىىسىڭىىال  ،ھەممە جاۋابىا ئزكىشىسىى .سىىىگە بىۇ يەرىە جىاۋا بەرگىكميو  ،بىك ىەمىىال ئوقۇپ بولىسىى .
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ئون ئۈچىنچى باب

ىورىيىىان ئگيىىىى چىىىىىپ  ،قەىىمى ىىى ئكسىىتكن ى قەۋەتى ە قىىاراپ يگت ىىىىى  ،بازى ى
ىىىالۋارى كەي ىىىىى سولىىشىىىپال مالىىىى  .ئىىۇالر ىىىۇىىى بىكسىىى ى ئويغى ىىىپ كەتمىسىىۇن
ىې ەنىىىە  ،قەىەملىكى ىىى تولىمىىۇ ئاسىىتا ئزلىشىىاتتى  .چىىىكاغ يىىورۇقى تىىام ۋە پەلەمپەيىىىە
غەلىىىتە شىىولىالرنى ھاسىىى قىلىىىى  .شىىامال ى بارغانسىىزكى ككچىيىشىىىىى ىەرىىىىىلەر
توىتىماستى غىچىكلىشاتتى .
ئۇالر ئكستكن ى قەۋەت ە چىىتى  ،ىورىيىان قولىىىى ى چىكاغ ىى يەرگە قويىىى – ىە ،
قۇلۇپىا ئاچىۇ سالىى .
 بەكال بىل كلىى بارمۇ بازى  -سورىىى ىورىيان بو ئاۋازىا . شۇنىا . بۇلىىۇ  – ،ىورىيان ككلكپ قويىى – ،بۇ ىۇنياىا مز ى سىىال چكشى ىسىى .بىلەمسىىى ،ئى ىمىىنى مۇناسىۋىتى سىى تەسىەۋۋۇر قىلغانىى ىىىى مۇ يىزىى  – ،ىورىيىان يەرىى ىى
چىكاغ ىىى قولىغىىا ئالىىىى – ىە  ،ئىشىىى ى ئزچىىىپ بۇسىىۇغىىى ئاتلىىىىى  .شىىۇئان سىىوغۇ
شاما گكپپىىە ئۇرۇلىى  ،چىكاغىى تارقاۋاتىان تو سزكىق رەللىك نۇرنى يورۇقىىا ئىگ
ئىچى غۇۋا يورۇىى  .ىورىيان ى پكتكن ئەزايى ى سكر باستى .
 ئىشى ى ياپىا كىكىى  – ،ىېىىى ىورىيىان چىكاغ ىى ئكسىتەل ە قۇيۇۋېتىىپ بىوئاۋازىا  .چىكايىغا گىال ىكا ئىاالمەتلىكى تزپىىپ چىىىىان بازىى ئىگ ئىچىى ە ئەلەلىلەپ
قارىىى  .بۇ ئگ قارىماقىا ئۇزۇن يى ئاىەم ئولتۇرمىغانىە كىگرۈنەتتى  .ئگلىكپ كەتى ەن
بىك پارچە گىلەم  ،يكزى ە پەرىە تارتىپ قۇيۇلغان بىك پارچە رەسىى  ،ئىتىالىيە پاسىونىىى ى
كونىكاپ كەت ەن بىك ئىش اپ  ،ئىچىىە تكزۈك ى ە كىتابمۇ بولمىغان بىك كىتا جاھازىسىى
 ،بىك ئورۇنىۇ  ،بىك ئكستە  ،ئگيىىى ى سىەرەمجانالرنى ھەممىسىى شىۇ ئىىىى  .ىورىيىان
تام ئوچاق ى ئكستىىى ى يزكىمى كگيكپ تكگى ەن شام ى يانىۇرىى  .بازىى ئىگ ئىچىى ە
سەپ سالىى  ،ئگ ئىچى ى بىك ئىلىك توپا -چىاڭ باسىىان  ،يەرىى ىى گىلەم ىى تزشىىلىپ
سا يزكى قالمىغان ئىىى  .ئگ ئىچىىى بىك ىى زە پۇرىىى كزلەت ى.
 بازىىىى  ،سىىىىى ئاىەم ىىىى روھى ىىىى پەقەت تەلىىىكىال كگرەلەيىىىىۇ ىەپ قارايسىىىىى ،شۇنىاقمۇ ئاۋۇ پەرىى ى قايكىۋەتسىڭىى  ،مز ى روھىم ى كگرەلەيسىىى  – ،ىېىىى ىورىيىان
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توللۇ بىلەن .
 ساراڭ بولىىڭىىمۇ ىورىيان – ىېىى بازى ئىاغكى ى تەلەپپۇزىىىا قوشىۇمىلىكى ىتكرۈپ .
 كگرگىىكلىى يوقمىىا ئەمىسىىە ئىىگزۈم كگرسىىىتىپ قويىىا ! – ىورىيىىان رەسىىىم ىيكزىىى ى پەرىى ى قايكىپ ئزلىپ يەرگە تاشلىۋەتتى .
بازى ئەنسىىلىك ئىل ىىە ۋارقىكىۋەتتى  .رەسى ئىاجىى چىىكاغ يورۇقىىىا  ،يىاۋۇزالرچە
ھىجىيىىىپ تىىۇراتتى  ،رەسىىىم ە قارىغانسىىزكى ئۇنى ى ئگچلىىككى قوزغالىىىى  .ئىىا تەلىىكى !
ئۇنى كىگز ئالىىىى ىسىى راسىتى ال ىورىيىان گزكىي ىى چىكايىمىۇ ھىالبۇكى  ،رەسىىم ى
يىىاۋۇزالرچە ككل ىسىىى رەسىىىم ى تەلىاشسىىىى گىىكزەللى ى ە نۇقسىىان يەت كزەلمى ەنىىىىى .
رەسىم ى شااللالشىا باشلىغان تا  -تا چاچلىكى ھزلىمۇ ئالتۇنىە پىارقىكاپ تىۇراتتى ،
رەزىللىك تگككلكپ تۇرغان لەۋلىكىىى ئاۋۋالىىىەكال بىك ىىى قىپىىىىى نىۇر چاق ىايىتتى ؛
كىشىىى كىىگللى ى ئەسىىىك قىلىىىىىغان زۇمىىكەتتە كىىگزلىكى سىىە ىۇنككلەشىى ەن ئىىىىى ؛
ئىلىپتە كەل ەن چىكايلىق بۇرۇنى بىىلەن شزشىىىە سىكزۈ بوي ىىىى ھزلىمىۇ ئاجايىىپ
بىك ىى التاپەت تگككلكپ تۇراتتى  .شۇنىا  ،ئۇنىى ىورىيان ىى پىورتزكىتى ئى ەنلى ىىىە
شىىە يىىو  .ئەممىىا ئىىۇنى كى ى مۇشىىۇنىا سىىىىىپ قويىىىى ئىىۇ ئگزى ى ى رەسىىى سىىىىى
ئۇسلۇبى ى تونۇغانىىە بولىىى  ،رەسىىم ى جاھازىسىى ىمۇ ئىگز قىولى بىىلەن الھىىيلى ەن
ئىىى  .ئۇ شۇئان بىمەنە ئويلىكىىىى قورقىۇپ كەتتىى ۋە شىام ى قولىغىا ئزلىىپ رەسىىم ى
ئالىىغا يزىى كەلىى  .رەسىم ى سو تەرەپ ئاستى ىى بۇرجى ىىىە ئۇنىى قىىىى رەلىىە
ئى چى ە قىلىپ يازغان ئىمىاسى تۇراتتى  .بۇ ئگتىكپ كەتى ەن رەزىللىىك  ،شىەرمەنىىلەرچە
مەسخىكە ئىىى  .ئۇ ئەزەلىى بۇنىا رەسى سىىىپ باقمىغان ئىىى  .لز ى  ،بۇ رەسىىم ى
ئۇنى ى سىىىىغانلىىى مانىىا مەن ىەپ چىىىىىپ تىىۇراتتى  .ئىىۇ كىىگزلىكى ە ئىشىىەنمەيال قالىىىى ،
ۋۇجۇىىىا ئگركەشلەۋاتىان قىىىق قانلىكى ىەقىىىە ئىچىىىە مۇزلىغانىىە بولىىى  .بىۇنى ئىۇ
ئگز قولى بىلەن سىىغان ئىىىغۇ ! بۇ زاىى نزمە ئى رەسى قانىاقالرچە بۇنىا ئگزگىكىىپ
قالىىىى ئىىۇ كەيىى ى ە ئگرۈلىىكپ  ،ىورىيانغىىا بىچىىارىلەرچە قارىىىىى  .لەۋلىىىكى توىتىمىىا
لىپىلىىاپ  ،قىىۇرۇپ گەز بىاغالپ كەتى ەن ئىاغىى گەپى ە كەلىمە قالىىىى  .ئىۇ پىشانىسىىى ى
تۇتىىۇپ بزىىىىپ  ،چىىىپ -چىىىپ سىىوغۇ تەرلەپ كەت ەنلى ى ىىى سىىەزىى  .تىىام ئوچاق ىىى
جاھازىسىىىغا يگلى ىىىپ تۇرغىىان ىورىيىىان پكتىىكن ئىشىىتىياقى بىىىلەن بىىىك سىىەنئەت ارنى
ئورۇنلىشىىى ى ىراممى ى كگرۈۋاتىانىە  ،بازىلغا غەلىتە بىك ىى نەزەرىە تى ىلپ تىۇراتتى
 .ئۇنىى قاراشىىلىكىىى نە ئازاپالنغىان ى  ،نە ىۇشىىا بۇلۇۋاتىىانلىى ى بىل ىلىىى بولمىىايتتى .
كگزلىكىىىىى ئەتكاپتىىا تىىۇرۇپ تاماشىىا كگرگىىكچىلەرىىال بولىىىىىغان بىىىك ىى ى قىىىىىىى ۋە
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كگرەللىك ئۇچىۇنلىكى چاق ايتتى  .ئۇ چاپى ى ى پەتلىسى ە قىستۇرۇۋالغان گىكل ى ئزلىىپ
پۇراشىىىا باشىىلىىى  ،قارىماقىىىا ئىىۇ قەسىىتەن گىىكل ى پۇرىغىىان قىيىىاپەت ە كىكىۋالغانىىىەكمۇ
كگرۈنەتتى .
 بۇ نىزمە ئىى – بازىى چىكاقىىكا ئىاۋازىا ۋارقىىكاپ تاشىلىىى – يىۇ  ،ئاۋازىىىىئگزىمۇ ھەيكان قالىى .
ىزلى يىلالر بۇرۇن  ،يەنى ئگسمكر ۋاقتىمىىا  – ،ىورىيىان قولىىىى ى گىكل ى ئالىى ىىىا
ئزىىش ى ە باشىىلىىى  – ،ئى ىمىىىى يزڭىىى تونۇشىىىانىا  ،سىىىى مز ىىى ماىتىىاپ ئۇچىىۇرىىڭىى ،
قامالشىىىان چىكايىمىىىى پەىىىىكلى ى كزكەكلى ىم ىىى ئىىگگەتتىڭىى  .بىىىك كىىكنى  ،مز ىىى بىىىك
ىوستىڭىىغا تۇنۇشتۇرۇپ قويىىڭىى  .ئۇ ىوستىڭىى مالا ياشلىق باھارى ى سزھكى كىكچى ى
ئەزۋەيلەپ چكشىەنىۈرىى  .ئويلىمىغانىىا  ،سىىى پىورتزكىتم ى سىىىىپ  ،مالىا گكزەللى ىى
نەقەىەر سزھكى ككچ ە ئى ە ئى ەنلى ى ىى جاكارلىىىىڭىى  .ئاشىۇ رەسىى مز ىى كىگزۈم ى
ئاچتى  ،مالا گكزەللى ى سزھكى ككچى ى تونۇتتى .
 ھە  ،ئەمىى ئزسىىم ە كەلىىى ! ئزسىىمىە شىۇنىا ئز ىىق تۇرۇپتىۇ ! يىا  ،بۇنىىابۇلۇشىىى مىىۇم ى ئەمەس ! بىىۇ ئىىگ بە نەمى ەن  .كگكەرت ىىكچى بىىاكتىكىيلەر رەسىىىم ى
رەىتى ى چىكىتىۋەت ەن گەپ  .مەن ئىشلەت ەن بوياقتا سىكپىتى ناچىار زەھەرلىىك مز ىىكا
ماىىىالر بار ئىىى  .رەسى ىە شۇ سەۋەبتى ئگزگىكىپ كەت ەن بۇلۇشى مۇم ى .
 مۇم ى ئەمەس ىەمسىى  -چولىۇر ئويغا چگك ەن ىورىيان ىەرىىە ئالىىىغا كزلىىپ ،پىشانىسى ى ھورىىشىپ كەت ەن مۇزىە ئەي ەك ە ياقتى .
 سىى مالا رەسىم ى بۇزىۋەتتى ىېمى ەنمىتىڭىى مەن ىاتالىشىىىپتىمەن  ،ئەسىىلىىە مەن رەسىىىم ى ئەمەس  ،رەسىىى مز ىىى گىىۇمكانقىلىپتى ەن .
 بۇ رەسىم ى ئگزۈم ى سىىغانلىىىمغا ھزچ ئىشەن كم كەلمەيۋاتىىۇ . ئەجىبا رەسىىمىى ئىگز غىايىڭىىنى كگرگەنىىە بولمىىىىڭىىما – ىېىىى ىورىيىانبازىل ى قەستەن تزكى تكرمەكچى بولغانىە .
 غايىڭىى ىېىىڭىىما شۇنىا  ،ئىل ىكى سىى شۇنىا ىې ەن ئىىىڭىى . ئۇچاغىا رەسىم ى چىكايىىا ياۋۇزلۇ  ،شەرمەنىىلىك يىو ئىىىى  .شىۇ چاغىىى ىسىى مەن ئكچكن ئى ىى چىلەپ ئۇچكىتالمايىىىغان بىىك غىايە ئىىىىڭىى  .لىز ى  ،ھىازىك بىۇ
رەسىم ى چىكايىىى بىك ىى شەھۋەتپەرەسلىك ئۇرغۇپ تۇرىىىغان بوپ قاپتۇ .
 ئۇ ىې ەن مز ى روھىم ى چىكايى .~ ~ 183
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 ۋا تەلىىىكى ! مەن مۇشىىىۇنىا نەرسىىىىلەرگە چوقۇنىىىۇپ يكرگەنىىىىىمەنمۇ ! ئۇنىىىىكگزلىكى ى ئالۋاستى ى كگزلىكى بىلەن نزمە پەرقى !
 بازى  ،جەن ەت بىلەن ىوزا ئى سان ى ۋۇجۇىىىىا بىىكال ۋاقىتتىا مەۋجىۇت بۇلىۇپتۇرىىۇ  – ،ۋارقىكىىى ىورىيان ئىالجىسىى قالغانىە بىك ىى قىياپەتتە .
بازى يەنە كەي ى ە ئگرۈلكپ  ،رەسىم ە سى چىالپ قارىىى .
 ئا تەلكى ! ئەگەر ئۇ راستال بىوپ قالسىا  – ،ئەنسىىى ۋارقىكىىىى بازىى  – ،ئەگەرسىى راستى ال شۇنىا ئىشالرنى قىلىپ يكرگەن بولسىىڭىى  ،ئۇنىىاقتا سىىى يامىان گزپىڭىىنىى
قىلىپ يكرگەن ئاشۇ كىشىلەرنى تەسىەۋۋۇرىىى ىىى مۇ ئەس ى ەنسىىى ! – ئىۇ يەنە شىام ى
قولىغا ئزلىىپ رەسىىم ى ئىى چى ە كگزىتىشى ە باشىلىىى  .رەسىى قارىماقىىا يزڭىى پىكت ەن
ۋاقىتتى ىىە بىك ئوبىان تۇراتتى  .رەسىم ى چزھكىىى ى ياۋۇزۇ بىلەن ۋەھىىمە ئز ىى ىى
ئۇنى ئىچىىە چىىىۋاتىانىە قىالتتى .بوياق ى تەركىۋىىى ى چىكىت ك مىاىىا مەلىۇم بىىك
ىى ى ئگزگىكىش ى ى تكرت ىسىىىىە رەسىىىم ى ئاسىىتا -ئاسىىتا چىكىتۋەت ەنىىىە ئىىىىى  ،بىىۇ
زەيلىشىىىپ كەتىى ەن مىىۇىھى قەبكى ىىى ئىچىىىىى ى چىكىىىپ كگرگكسىىىى بىىوپ كەتىى ەن
جەسەتتى مۇ قورقۇنچلۇ ئىىى .
 ئۇنى قىوللىكى الغىلىىاپ تىتىكەشى ە باشىلىىى  ،قولىىىى ى شىام پاالقىىىىە يەرگەچكشكپ كەتتى  .ئۇ شام ى ىەسسەپ ئگچكرىۋېتىپ  ،ىەلىۈسلى ەن پزتى بزكىپ ئكستەل ى
يز ىىى ى لىڭشىپ ئارانال قالغىان ئورۇنىىۇقتا ئولتىۇرىى – ىە  ،قىوللىكى بىىلەن يىكزلىكى ى
چال اللىىى .
 ئا تەلكى ! ىورىيان  ،نەقەىەر قورقۇنچلۇ جازا ھە – بۇ !ىورىيان ئكنچىىمىىى  .بازى ىورىيان ى ىەرىىىە يز ىىىا مىشىىلىاپ يىغالۋاتىىانلىىى ى
ئاللىىى .
 تىىگۋە قىلىىى ىورىيىىان  ،تىىگۋە قىلىىى ! – پىچىكلىىىىى بازىىى  – ،كىچى ىڭىىىىىەچولالرنىىىى قانىىىىا ىۇئىىىا قىلىشىىى ى ئىىىگگەت ەنلى ى ئزسىىىىڭىىىە بىىىارىۇ «شىىىەيتان ى
ۋەسۋەسىسىىىى ە ئىىىازىۇرمىغى  ،گۇنىىىاھلىكىمىىنى مەغپىىىىكەت قىلغىىىى » ىەپ ئىىىگگەت ەن
بىىولغىيتتى قز ىىى  ،ئى ىمىىىى بىلىىلە ىۇئىىا قىاليلىىى  .سىىىىنى ئىل ىىىكى سىىاىتا شىىگھكەت
تاماسىىا قىلغان ىۇئىالىكىڭىى ئىجىابەت بولغانىىىى  .ئەمىىى قىلمىى – ئەتمىشىلىكىڭىىگە
تىىگۋە قىلىىىپ ىۇئىىا قىلسىىىڭىى  ،ئۇمىىۇ ئىجىىابەت بۇلىىۇپ قىىاالر  .بىىۇرۇن مەن سىىىىگە زىيىىاىە
چوقۇنىىۇپتى ەنمەن  ،مانىىا ئەمىىىى شىىۇنى جاجىسىىى ى تىىارتىۋاتىمەن  .سىىىى ئگزىڭىىگىمىىۇ
شۇنىا زىياىە چوقۇنۇپ كەت ەن ئىىىڭىى  ،مانىا ئەمىىى ھەممىمىىى ئوىشىا جىاجىمىىنى
يزىۇ .
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ياشتى كگز ئالىى غۇۋاالشىان ىورىيان كەي ى ە ئاستا ئگرۈلكپ بازىلغا قارىىى .
كزچى تى  ،بەكال كزچى تى بازى  – ،ىېىى ىورىيان تىتىكەل ك ئاۋازىا .
 ھەرگىى كزچى مىىىڭىى ىورىيان  .قز ى تىىلى ايلى  ،ئاۋۋا تگۋە قىلىپ باقمامىىۇ«گۇناھلىكىىى تاغىىىە ىۆۋلى ىىىپ كەتىى ەن بولسىىىمۇ كىىزچىمەن» ىەيىىىىغان بىىىك ىۇئىىا
بولىىىغان  ،شۇنى ىۇئانى ئوقۇيلى .
 ئۇنىا گەپلەرنى مەن ئكچكن ھازىك ھزچىانىا ئەھمىيىتى قالمىىى . ئۇنىا ىېمەڭ  ،ھزلىمۇ نۇرغىۇن پەس ەشىلى لەرنى قىلىىىڭىى  .ئىا تەلىكى ! ئىاۋۇلەنىتى رەسىم ى بىىنى مەسخىكە قىلىۋاتىى ى ى كگرۈۋاتامىىغانسەن
ىورىيان گزكى رەسىم ە يالىتتىىە قاراپ قويىى  ،شۇئان قەلبىىىە بازىلغىا نىسىبەتەن
چەكسىى ئگچمەنلىك پەيىا بولىىى  ،رەسىىم ى مەسىخىكىلىك كىكل ە يامكاۋاتىىان لەۋلىىكى
گويا ئۇنى قۇلىىىغا نزمىلەرنىىۇر پىچىكالپ  ،ئاستىكىتى كگرسەتمە بزكىۋاتىانىە قىالتتى
 .ئۇنى ئىچ – ئىچىىى ياۋايىالرچە بىىك ىىى نەپىكەت مەۋج ئۇرماقتىا ئىىىى  .ئىۇ بازىلغىا
شۇنچىلىك ئگ بولغان ئىىى ى  ،ھاياتىىا ھزچ ەرسى ە بۇنچىلىك ئگ بۇلۇپ باقىمىغانىى
 .ئەسەبىيلەش ەن ىورىيان ئەتكاپىغا ئەلەللەپ قارىىىى  ،ئۇىۇلىىى ى رەللىىك ئىشى اپ ى
ئكسىتىىە بىىك نەرسىە ۋا  -ۋۇ پىارقىكاپ تىۇراتتى  .ئىۇ بىۇ نەرسىى ى پىچىا ئى ەنلى ى ىىى
ئوبىان بىلەتتى  .بۇ پىچاق ى ئۇ ئالىى ىى ككنى بىك نەرسە كەسى ىلى ئەكىكىىپ  ،ئەچىىىىپ
كزتىش ى ئۇنتۇلۇپ قالغانىىى  .ئىۇ ئىشى اپ تەرەپى ە ئاسىتا – ئاسىتا سىىلجىپ  ،بازىل ىى
يز ىىى ئگتتى  .بازىل ى كەي ىىە تۇرۇپ پىچاق ى قولىغا ئالىى – ىە  ،كەيى ى ە شىاقىىىە
ئگرۈلىى  .بازى ئورنىىى تۇرۇشىا تەمشىلىپ قىمىكالپ قويىى  .ىورىيان ئزتىلىپ كەل ەن
پزتى پىچاق ى بازىل ىى قۇلىىى ىى كەيى ى ىال تىىتىى  ،ئانىىى بزشىى ى ئكسىتەل ە نىىتىاپ
تىىۇرۇپ  ،كەي ىىى – كەي ىىىىى نەچىىچە پىچىىا تىىىىىۋەتتى  .بازى ى ئىىاچچىق ئىڭكىىىۋەتتى ،
بوغۇزىغىىا قىىان كەپلىشىىىپ ىىىارقىكاپ قالىىىى  ،يۇقىكىغىىا سىىوزغان قىىوللىكى ھىىاۋاىا لەيىىلەپ
قالىى  .ىورىيان پىچىاق ى كەي ىى – كەي ىىىى يەنە ئى ىى قزىتى تىىتىى ،بازىى ئەمىىى
بىكاقال جىمىىى  .نزمىىىۇر بىىك نەرسىە پولغىا تزمىشىىا باشىلىىى  .ىورىيىان بىىكىەم تىۇرۇپ
كزتىپ  ،بازىل ى بزشى ى چىڭڭىىە بزسىپ تۇرىى  ،ئانىى قولىىى ى پىچىاق ى ئكسىتەل ە
تاراقىىىە تاشلىۋېتىپ  ،بازىل ى ئگلىىمۇ -ئگلمىىىمۇ ىې ەنىە  ،جىممىىە قۇال سالىى .
قان ىىىى گىلەمىىى ە چىپىلىىىىاپ تامچىلىغىىىان ئاۋازىىىىىى ئىىىگزگە ھزچىانىىىىا شىىىەپە
ئالالنمايتتى  .ئۇ ئىشى ى ئزچىپ  ،پەلەمپەي ى ئالىىغا كەلىى  .پكت ك بى ا گويىا يىڭى ە
چكشسە ئالالنغۇىە ىەرىجىىە تىمتاسلىىىا چگم ەن ئىىى  .ئۇ پەلەمپەي ى رىشات ىسىىغا
يگلى ىپ گگرىە قارالغۇلۇ قاپلىغان پەستى ى قەۋەتلەرگە نەچچە سى ۇن قاراپ تۇرى ،
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ئانىىى ئىشىى تى ئىىاچىۇچ ى چىىىكىۋېلىىپ ئىشىى ى ئىچىىىىى قۇلۇپلىۋالىىى  .بازىل ىى
جەسىتى ئورۇنىۇقتا بزشىى ى كەي ىىىى ى ئكسىتەل ە تاشىالپ ھىاۋا تاپىان بۇلىۇپ ياتىاتتى ،
ئىىۇزۇن سىىوزۇلغان بزلەكلىىىكى توىتىمىىا تارتىشىىاتتى  .بوي ىىىىى ى يىىارا ئزغىىىىى بىىىلەن
ئكستەلىى ى ئويۇشىا باشلىغان قىپىىىى قانالر بولمىغى ىىىا ئىىىى  ،ئىۇنى كىگرگەن كىشىى
ئۇىالۋېتىپتۇ ىەپ قاالتتى  .ئىشالر شۇنچىلىك تزىلىك ئىچىىە يكز بەرىى  .ىورىيان ئىگزى ى
ىزلى يى ى لەپ قالغانىە ھز قىلىى  .ئۇ ىەرىىى ى ئزچىىپ  ،بال ونغىا ئىاتالپ چىىتىى .
شاما قۇيىۇ تۇمىانالرنى قاياقىىىىۇر ئۇچىۇرۇپ كەتى ەن  ،ئاسىمانىى ى چىاراقالپ تۇرغىان
يۇلتۇزالر گويا غايەت زور توزنى قۇيكۇقىىى ى چىكايلىق توچ ىالرغا ئوىشىايتتى  ،قارىغىان
كىشىى ە ساناقسىىىى نۇرلىىۇ كىىگزلەر تى ىلىىىپ تۇرغانىىىە تۇيىىۇالتتى  .ئىىۇ پەسى ە نەزىكى ىىى
ئاغىۇرىى  ،چىكاغ كگتكرۋالغان بىك سىاقچى ئەتكاپ ىى چىارالپ يىكرەتتى  ،چىكاغ ىى تىا –
تا نۇرلىكى سكككت ە چگم ەن قاتار -قاتار ئگيلەرنى ئىشىك ئالىى ى يورۇتىۇپ تىۇراتتى .
يىىىكاقتى ئى ىىى چىىاقلىق بىىىك پەيتىىون چىكاغلىكى ىىى يىىورۇتىى ىچە يزتىىىپ كەلىىىى ۋە بىىىك
ىوقمۇشىىىىا كەل ەنىىىىە قايكىلىىىىپ كىىىگزىى غايىىىىپ بولىىىىى  .بىىىىك ئايىىىا يىىىو بويىىىىىى ى
رىشات ىالرنى بويالپ ىەلىۈگكنكپ ئاسىتا كزتىۋاتىاتتى  ،يزپى چاقلىۋالغىان پىالشىى شىامالىا
ھەىەپ يەلپىكنەتتى  ،تىىۇرۇپ -تىىۇرۇپ قەىىمى ىىى توىتىتىىپ ئەتكاپىىىا ئەلىڭىىلەپ قىىارايتتى .
ئايا تۇرۇپال ئاۋازلىكى ى بولۇشىغا قۇيۇۋېتىپ  ،چىكاقىكا ئاۋازىا ناىشا توۋالشىا باشىلىىى
 .ھزلىىى ساقچى كەي ى ە ئگرۈلكپ كزلىپ  ،ئايالغا بىك نزمىلەرنى ىېىىى  .ئايىا قاقىاھالپ
كىىكل ى ىچە ىەلىۈسىىلى ەن پزتىىى كزتىىىپ قالىىىى  .مەيىانىىىا بىىىكىى ال شىىىىىەتلىك قۇيىىۇن
كگتكرۈلىىكپ  ،گىىازۋا المپىىىىى كگپ ىىك ئۇچىىىۇنالر چاچكىىىىى  ،يوپۇرمىىاقلكى تگككلىىكپ
يالىڭاچلى ىپ قالغان ىەرەىلەرنى شاىلىكى ئۇيا – بۇياقىىا ئزكغىالالپ كەتتىى  .پكتىكن
ئەزايىغىىا تىتىىىكە ئوالشىىىان ىورىيىىان ىەرھىىا ئىىگي ە كىكىۋالىىىى ۋە ىەرىىى ىىى گكممىىىىە
يزپىۋەتتى .
ئۇ بۇ ئگيىى چىىىپ كزتى ئكچكن ئىشى ى ئىاچتى  ،بازىل ىى جەسىىتى ە قىاراپمۇ
قويمىىى  .يكز بەرگەن ئىشالرنى ىىيالىغا كەلتكرمەسلىك ئۇنىى ئكچىكن ئەڭ ئاقىالنىلىىك
ئىىى  .ئۇنى ۋۇجۇىى ى چىكمىۋالغان ئازاپالرنى مەنبەسى ئاشۇ جان ئالغۇر رەسىى ئىىىى
 .مانىىا ئەمىىىى ئىىۇنى سىىىىىپ بەرگەن ىوسىىتى ئۇنى ى تۇرمىىۇ ئالىمىىىىى بىىىكاقال يىىكتتى ،
شۇنىىال ئۇ ئارام تاپىانىە بولىى .
شىىۇ ئەسىى اىا بايىىا ئالغىىا چىىىىىان چىىىكاغ ئۇنىىى ئزسىىى ە كەلىىىى  ،ئىىۇ شىىىمالى
ئافكىىىىى ى مۇرىشالر ياسىغان ناھايىتى ئاز ئۇچكايىىىغان ككمىك چىىكاغ بۇلىۇپ  ،ئەرە
ئۇسىىلۇبىىا ناھىىايىتى نەپىى گىىك ئويۇلغىىان ئىىىىى  .ىىىمەت ىىار بىىۇ چىكاغ ىى يوقلىىۇقى ى
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بىلىپ قالسا  ،سوراپ قزلىشتى يانمايتتى  .ئۇ ىىزلىغىچە ىېلغىۇ بولىۇپ تىۇرۇپ كزتىىپ ،
كەي ى ى ە ئگرۈلىىىى – ىە  ،چىكاغ ىىى ئىىالغىلى ئىىگي ە كىىىكىى  .ئىىۇ ئىختىيارسىىىى جەسىىەت ە
الپپىىە بىكنى قاراپ قويىى  ،جەسەت مىىىىك -سىىىىك قىلماسىتى جىممىىە ياتىاتتى  .قىان
ىىىارى قالمىغان تاتىكالغۇ بىلەكلىكى تولىمۇ قورقۇنچلۇ بىىك تەرزىە كىگزگە تاشىلى اتتى ،
قارىغان كىشى ى تەنلىكى جۇغغىىە قىالتتى .
ئۇ ئىشى ى تاقىىى – ىە  ،پۇتى ىى ئۇچىىىا ىەسسىەپ تىگۋەن ى قەۋەتى ە چكشىتى .
ياغىىا پەلەمىىپە گويىىا ئىىازا ئىل ىىىىە ئىڭكاۋاتىانىىىە غىچىكاليتتىىى  .ئىىۇ نەچىىچە رەت
قەىىمى ىىىى توىتىتىىىىپ  ،ئەتكاپتى ىىىى تىۋىشىىىىا قىىىۇال سىىىالىى  .ئىىىگ ئىچىىىى گگرىسىىىتان
جىمجىتلىىىا چگم ەن  ،ئگزى ى قەىەم تىۋىشىىى باشىا شەپە ئالالنمايتتى .
كىتابخانىسىغا يز ىپ كىكگەن ىورىيان ىى كىگزى بۇلۇلغىا تاشىالپ قۇيۇلغىان سىوم ا
بىىىلەن پەلتوغىىا چكشىىتى  .بىىۇ نەرسىىىلەرنى ىەرھىىا كىىگزىى يىىوقىتى كزىىكە ئىىىىى  .ئىىۇ
مۇراسى كىيىملىكى ى ساقاليىىغان مەىپى تام ئىش اپى ى ئزچىپ  ،سىوم ا بىىلەن پەلتىونى
ئىچى ە تىىىۋەتتى  .بۇ نەرسىلەرنى ئۇ كزيى ۋاقى چىىىكىپ ئالىىىكىما كگيىۈرۈۋەتسىىال
بوالتتى  .ئۇ قۇيۇن سائىتى ە قارىىى  ،سائەت  99ىى  12مز ۇت ئگت ەنىىى .
ئىىۇ چولىىىۇر ىىيالغىىا پىىاتتى  .ئەن ىلىيىىىىە ئۇنىڭغىىا ئوىشىىا ئىىى قىلىىىپ ئگلىىكم
جازاسىىغا مەھ ىىۇم قىلى غىىانالر ھەريىلىى  ،ھەتتىىا ھەر ئايىىىا چىىىىپ تىىۇراتتى  ،مۇشىىۇنىڭغا
ئوىشىىا ۋەھشىىى قىىاتىللىق قىلمىشىىلىكى ىىىزلىال ئەىەپ قالغانىىىىى  .قىىى ى يۇلتىىۇزىى
بىكەرسى يەرشارىغا يزىى الپ قالىىمۇ نزمە … ..ئۇنىڭغا پايىىسىىى بىىكەر ىەلىى – ئىسىپات
قزپىالىىمۇ – يو بازى ىالۋارى سائەت  99ىە ئۇنى ئگيىىى چىىىپ كەتتى  ،ھىزچ ى
ئۇنى يەنە قايتىپ كەل ى ى ى كگرمىىى  .ىىىمەت ارالرنى كگپى چىسى سزلبى قەسىىكىىە
 .ئۇنى ى ئەڭ يىىزىى ئەر ىىىمەت ىىارلىكىمۇ ئاللىىاچىىان ئۇيىۇغىىا كەت ى ەن  .پىىارى ! تىىوغكا ،
بازى پىالنى بويىچە كزچىلىك پويىىغا ئولتىۇرۇپ پارى غىا كەتتىى  .ئىۇ لونىونىىا تى ەنىىە
يالغۇز  ،نەچچە ئىا يوقىاپ كەتسىىمۇ ھزچ ىم ىى گۇمىانى ى قوزغىمايىىۇ  .نەچىچە ئىا !
شۇنچە ئۇزۇن ۋاقىتتىمۇ يىپ ئۇچى ى پاكپاكىى يوقىتىۋېتىش ە ئكل كرەلمەيمۇ ئىشمۇ
توساتتى  ،ئۇنى كاللىسىىى يالتتىىە بىك ىىيا كەچتىى  .شىۇئان ىىۇرۇم پەلتىويى
بىىىلەن شىلەپىسىىى ى كىيىىىپ  ،مزھمانخانىغىىا كىىىكىى  .مزھمانخانىغىىا كىكىشىىى ە  ،سىىىكتتى
سىىاقچى ى پىيىىاىىلەر يولىىىىا يىىو چىكىغى ى ى يىىورۇقى چكش ى ەن ىەرىىىلەرنى ى ئالىىىىىا
چارالپ كزتىۋاتىان ئاياغ تىۋىشىى ى ئاللىىىى  .ئىۇ تى ىىق چىىارماسىتى سىاقچى ى ئگتىكپ
كزتىشى ى ككتكپ تۇرىى .
ھايىا ئىگتمە  ،ئىۇ ئىشىى ى تىىاقىىى ى ئزلىۋېتىىپ ئىگزى ى غىپپىىىە تاالغىا ئىىاتتى ،
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ئانىى ئىشى ى ئاستاغى ە يزپىپ قويۇپ  ،ئىشىىك قولغىۇرىىى ى باسىتى  .ئىاالھەزە بە
مى ۇتالرىى كزيى  ،ىىىمەت ىار كىيىمى ىمىۇ كىيىشى ە ئكل ىكرمە  ،ئۇيىۇچىان كىگزلىكى ى
ئۇۋۇلىغى ىچە چىىىپ كەلىى .
 ئۇيىىىىۇل ى بۇزۇۋەت ى ىمىىىىى ىىجىلىىىمەن فكانسىىىى  – ،ئىىىۇ شىىىۇنىا ىېىىى ەبۇسۇغىىى ئاتلىىى  – ،ئالىى ئىشى ى ئىاچىۇچى ى ئزلىۋېلىشى ى ئۇنتۇلىۇپ قىاپتىمەن .
ھازىك سائەت نەچچە بولىى
  0ىى  92مى ۇت ئگتتى ئەپەنىىى  – ،ىىىمەت ىار ئۇيىۇچىان كىگزلىكى ى ئۇۋۇلغىاسائىتى ە قاراپ قويىى .
  0ىى  92مى ىۇت ئىگتتى ھەجەپ كە بىوپ كىتىپتۇيىا ! مز ىى ئەتە سىائەت  1ىائويغىتىپ قويغى  ،قىلىىىغان ئىشى بار .
 بولىىۇ ئەپەنىى . بكگكن بىكەرسى مز ى ئىىىەپ كەلىىمۇ بازى ىالۋارى ئەپەنىىى كەپىتى ەن  .سىىىنى سىائەت  99گىىچە سىاقالپ  ،پويىىغىائكل كرمىسەم بولمايىۇ ىەپ كزتىپ قالىى .
 ۋا ئزسى ! كگرۈشەلمە قاپتىمەن – ىە ! ئۇ مالا بىكەر نەرسە ىېىىمۇ يا ئەپەنىى  .ئۇ  « :ىورىيان ى كۇلۇپتى مۇ تاپالمىسام  ،پارى غا بارغانىىى كزىيىىەت يازىمەن» ىې ەن گەپ ىال قىلىى .
 ئەمىسىىە بوپتىىۇ فكانسىىى  .مز ىىى ئەتە سىىائەت  1ىا ئويغىتىىىپ قۇيۇشى ى ئۇنتۇلىىۇپقالمىغى .
 ھەرگىى ئۇنتۇلۇپ قالمايمەن ئەپەنىى .ىىىمەت ار كەشى ى سگرى ى ىچە كارىىورنى بويالپ پاالقالپ كىكىپ كەتتى .
ىورىيان گزكې شىلەپىسى بىلەن پەلتويى ى ئكستەل ە تاشالپ قويۇپ  ،كىتابخانىسىغا
كىىىكىى  .لەۋلىكى ىىى چىڭڭىىىىە چىشىىلى ى ىچە  ،كىتابخانىىىىا ىىىزلىغىچە ئۇيىىاقتى بۇياقىىىا
مزڭىپ يكرىى  .ئانىى كىتا جاھازىسىىى بىك كىگ تاشىلىق كىتىاب ى ئزلىىپ ۋاراقالشىىا
باشلىىى « .ئاالن كامپز  ،ما فايىك رايونى ھزكىترورى كوچىسى  – 980نۇمىۇر >> تىوغكا ،
بازى ئىىىىمەكچى بولغان ئاىەم ىە مۇشۇ شۇ .
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ئون تۆتىنچى باب

ئەتىسىىى ئەتى ى ەن سىىائەت  1ىا  ،ىىىمەت ىىار پەت ۇسىىتا بىىىك ئىسىىتاكان شىىاكىالتلىق
ئىچىملىك كگتكرگى ىچە كىكىپ ىەرىىى ى ئاچتى .ىورىيىان ئىوڭ يز ى ىى بزسىىپ  ،زالىىى ىى
تۇتىى ىچە تاتلىق ئۇىالۋاتاتتى  .ئۇنى شۇ تۇرۇقى بەئەي ى توال ئوي اپ ھالىىىى كەتى ەن
ياكى توال ئگگى ىپ چارچاپ كەت ەن بالى ى ئەسلىتەتتى .
ىىىمەت ار ىورىيان ى جەي ى ى ى ئاستا تكرتىكپ ئويغىاتتى  .ئىۇ ئۇيىۇلىۇ كىگزلىكى ى
تەسىىتە ئىىاچتى  ،گويىىا شىىزكى چكشىىىىى ھىىزلىال ئويغانغانىىىە  ،چزھكىىىىە سۇسىىىى ا بىىىك
ككلكمسىكە جىلۋە قىلىى  .لز ى  ،ئۇ كزچىچە ھزچىانىا چك كگرمىىى  ،ئۇنىڭىىا نە
ىوشىىاللىق  ،نە ئىىازا تۇيغۇسىىى يىىو ئىىىىى  .ياشىىلىىتا ككلىىكپ قويىىۇپال كۇپايىلى ىىىىىغان
ئىشالر ىائى بولۇپ تۇراتتى  ،ياشلىى ى سزھكى ككچى ئەنە شۇ ئىىى .
ئىىۇ جەي ى ىىى بىىىلەن تىىىكەپ ئىىگرە بۇلىىۇپ  ،ئىچىملى ىىى غۇرتىلىىىىىتىپ ئىچىشىى ە
باشلىىى  .نويابىك قۇياشى ى ئىللىىق نىۇرى ئىگ ئىچىى ە چكشىكپ تىۇراتتى  .ئاسىمان شىۇ
قەىەر ئوچىىۇ ئىىىىى ى  ،ئالىىىىانچىلى مۇ بۇلىىۇت كىىگرۈنمەيتتى  .مىىا ئزيى ى ى سىىەھىكى ى
ئەسلىتىىىغان نەمخۇ ھاۋا ئاىەم ە بگلەكچە ھوزۇر بزغىشاليتتى.
تگنكگكن كزچە يكز بەرگەن قاباھەتلىك ئىشالر ئۇنى كاللىسىىا ئاستا – ئاستا زاھىىك
بۇلۇپ  ،كگز ئالىىىى كى و لز تىسىىىە بىىك -بىىكلەپ ئىگتتى  .شىۇئان ئۇنىى ۋۇجىۇىى ى
ئزيتىۇسىى بىك ىى قورقىۇنچ چىكمىۋالىىى  .شىۇ ئەسى اىا  ،بىازىل ى ئگلتكرۋېتىشى ە تىكرت ە
بولغىىان ھزلىىىىى غەلىىىتە ئگچمەنلىىىك ئۇنىىى جىسىىمىىا يەنە زاھىىىك بولىىۇپ  ،ۋۇجىىۇىى ى
ىەھشەت ە سالىى  ،پكتكن ئەزايىغا تىتىىكە ئوالشىتى  .بازىل ىى جەسىىتى ھىزلىھەم ئاشىۇ
ئگيىى ى ئورۇنىۇقتا قۇيا نۇرىغا قاقلى ىپ ياتاتتى  .نزمە ىې ەن قورقۇنچلىۇ – ھە ! بىۇ
قەىەر قورقۇنچلۇ ئىش ى پەقەت قارالغۇلۇقال يوشۇرۇپ قاالاليتتى  ،قۇيىا نىۇرى كگرسىە
ھەرگىى بولمايتتى .
ئۇ يكز بەرگەن ئىشالرنى ئويالۋېكىىىغان بولسا  ،ئەقلىىىى ئاىىشىىپ قالىىىغانىىەكال
تۇيغۇىا بولىى  ،بەزى ۋەھشىيلى لەرنى شۇ ئى يكز بزكىىپ بولغانىىى كزىيى ئەسلىسىە ،
شۇ ۋەھشىيلى ى قىلىۋاتىىان چاغىى ىىىى مۇ قىىىىىارلىق تۇيۇلىىىۇ  .بەزى مىۇۋەپپىىىيەتلەر
كىشىىى ى قىىىىغى ئىىارزۇ – ئىسىىتەكلىكى ە ئەمەس  ،بەل ىىى تەلىىۋە ھزسىىىياتلىكىغا مەلىىھەم
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بۇلىىىىۇ  ،ئۇنىى كىشىىى ە ئاتىىا قىلىىىىىغان شىىاىلىىى سىىەزگك ئەزاالرنىى ھىىوزۇرى ى بزسىىىپ
چكشىىۇ  .لز ى بۇ ئى ئۇنىڭغا ئوىشىمايتتى  ،ئۇنى چوقۇم كاللىىى چىىىكىپ تاشىال
 ،ئەپيۇن بىلەن مەسى قىلىپ تۇنجۇقتۇرۋېتى كزكە ئىىى  .ئۇنىا بولمىغانىا  ،ئۇنىى
يەنە باشىا جانغا زامى بۇلۇشىىى ساقالنغىلى بولمايتتى .
سائەت  1:12غا ىاڭ ئۇرىى  .ىورىيان قوليىاغلىىى بىىلەن پىشانىسىى ى سىكرتكۋېتىپ ،
ئالىىكاپىى ا ئورنىىى تۇرىى  ،ئەىەتتى ىىى مۇ تكجكپلەپ كىيى ىى  ،قايسى گالىسىتۇكۇم ى
تاقىسىىام بىىوالر ىەپ  ،ھزلىىى ئىىۇ گالىسىىتۇكى ى  ،ھزلىىى بىىۇ گالىسىىتۇكى ى قولىغىىا ئالىىىى ،
ئكزۈكلىكى ىىىى ھەممىسىىىى ى قولىغىىىا بىىىىك قزتىمىىىىى سىىىزلىپ چىىتىىىى  .ناشىىىتىلىى ىمۇ
ئالىىكىماستى تولىمۇ ھوزۇر بىىلەن يزىىى  ،ھەرىىى تىاتلىق تىۇرۇمالرىى بىىك – بىىكلەپ
تزتىىى  ،ىىىمەت ارى بىلەن سىزلبى قەسىىكىىى ى چاكارالرغىا يزڭىى كىىيى ئالماشىتۇرۇپ
بزكى ھەقىىىە مەسلىھەت قىلىى  ،ئانىى كەل ەن ىەت – چەكلەرگە بىك -بىىكلەپ كىگز
يكگكرتتى  .بەزى ىەتلەرنى ئوقۇپ چزھكىىە ككل ە جىلۋە قىلىى  .ئارىسىىى ى ئىك پىارچە
ىەت ئۇنى سە بىئارام قىلىپ قويىى  .يەنە بىك پارچە ىەت ى يز ى – يز ىشالپ ئوقۇپ ،
سە بىىارلىىى تىۇتتى – ىە  ،ئاچچىىىىىا يىكتىىپ تاشىلىىى  .لىورى ھز ىىكى  «:ئايالالرنىى
ىاتىكىسى ئاجايىپ ياىشى بۇلىىۇ» ىەپ ناھايىتى توغكا ئزيتىپتى ەن !
ئىىۇ سىىاپ قەھىىۋەىى بىىىك ئىسىىتاكان ئىچىۋېتىىىپ  ،قەغەز بىىىلەن ئىىاغىى ى ئالىىىىكىما
سىىىكرتتى  ،ئانىىىىى ىىىمەت ارىغىىىا بىىىىكىەم ككتىىىكپ تۇرۇشىىى ى ئىشىىىارەت قىلىىىىى  .ئىىىۇ
كىتابخانىسىغا كىكىپ ئولتىۇرىى – ىە  ،ئى ىى پىارچە ىەت يىازىى  ،بىكسىى ى كونىۋېكتىىا
سزلىپ  ،يەنە بىكى ى ىىىمەت ارى ى قولىغا تۇتىۇزىى .
 فىكانسىىىى  ،مۇنىىىۇ ىەت ىىىى ھزكبزىىىكت كوچىسىىىىىى ى  – 980نۇمۇرلىىىۇ قوروغىىىايەت كزۈپ بەرگى  .ئەگەر ئاالن كامپز ئەپەنىى ئگيىىە بولمىسا  ،ئۇنى نەگە كەت ى ى ى
سكرۈشتكرۈپ باقىى .
 ىىىمەت ار چىىىپ كىتىشىى بىىلەن تەڭ  ،ىورىيىان تاماكىا تۇتاشىتۇرۇپ  ،بىىك ۋاراقەغەزگە قااليمىىان بىك نەرسىلەرنى سىىىشىا باشلىىى  .ىەسىلەپتە گىك  ،بى ىا ىې ەنىىە
نەرسىىىلەرنى سىىىىىى  ،ئانىىىى ئاىەم ىىى بزشىىى ى سىىىىىى  .تىىۇرۇپال سىىىىغان ئاىەم ىىى
چىكاي ىى بازى ى ىالۋارىنى ى چىكايىغىىا قۇيىىۇپ قويغانىىىە ئوىشىىاپ قالغىىانلىىى ى ھىىز
قىلىپ  ،قۇشىۇمىلىكى ئىختىيارسىىى تكرۈلىكپ كەتتىى  ،لى ىىىە ئورنىىىى تىۇرۇپ  ،كىتىا
جاھازىسى ى ئالىىغا كەلىى – ىە  ،بىك كىتاب ى سۇغۇرۇپ ئالىى  .يىكز بەرگەن ئىشىالرنى
قەتئى ىىيالىغا كەلتكرمەسلىك قارارىغا كەلىى .
ئۇ سىافاغا ئىگزى ى تاشىالپ  ،كىتاب ىى تىتىۇلى ى ئىاچتى  .بىۇ گاۋتىيزكنىى «سىىك ۋە
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قاشتزشى ئويمىسى» ناملىق شزئىكالر توپلىمى بۇلىۇپ  ،فكانسىىيىلىك نەشىكىيات سىوىى ىكى
تەرىپىىى ياپۇن قەغىىىىە نەشىك قىلى غان  ،جاكۇمارت ى قىستۇرما رەسىملىكى بزىكىل ەن
نۇسخىسىىى ئىىىىى  .كىتاب ىى سىىزكىق ىۇرۇمىىىا قاپالنغىىان مۇقاۋىسىىىغا ئىىالتۇن ھە بىىىلەن
ئۇششا كاتەكچىلەر چىىىكىلىپ  ،ئانارگكلى ى سكرىتى چكشكرۈل ەن ئىىىى  .بىۇ كىتىاب ى
ئۇنىڭغىىىا ئاىرىيىىىان سىىىىڭ ىلتون ھەىىىىىيە قىلغىىىان ئىىىىىى  .ئىىىۇ كىتىىىاب ى ۋاراقالۋېتىىىىپ ،
الس زكى ى ① قولى تەسىۋىكلەن ەن بىىك پىارچە شىزئىكغا كىگزى چكشىكپ قالىىى  .شىزئىكىا
«قويۇ يۇڭ بزسىپ كەت ەن بىۇ بىىك جىكپ قورقۇنچلىۇ قىو نۇرغىۇن پەس ەشىلى لەرنى ،
يۇيۇپمۇ ئىىى ى يوقاتىىلى بولمايىىغان جى ايەتلەرنى ساىىك قىلغانىىىى » ىېى ەن مىسىكاالر
يزىىلغىىىان ئىىىىىى  .ئىىىۇ شىىىۇئان شزشىىىىىە ئاپئىىىا بارماقلىكىغىىىا نەزەرى ىىىى ئاغىىىىۇرۇپ ،
ئىختىيارسىىىىى پكتىىىكن ئەزالىكىغىىىا تىتىىىكە ئوالشىىىتى  .كىتىىىاب ى توىتىمىىىا ۋاراقالۋاتىىىىان
ىورىيان ى كگزلىكى ۋې ىتسىيە تەسۋىكلەن ەن گكزە مىسكاالرغا كەل ەنىە توىتاپ قالىى.
ئاىرىياتىك ىېڭىىىا ۋى اس ،
تۇرار سكزۈ تز ى سۇ ئكزرە .
جگر بۇلىىۇ يز ىك مۇزى ا،
بەىى ى ى سگي ەنىە قەتكە.
لەڭ ئۇرىىۇ سكزۈ ىولىۇنالر،
چەمبەرسىمان ھەيۋەت ككۋەجەپ.
بىك ھەسىكەتلىك سگي ك مۇلى ى،
شۇ ئزسى كك تۇرماقتا سگزلەپ.
ئەپچىل ى ە تاشلىىى لەل ەر،
پاراىوت كزلىپ قىكغا يز ىىا.
ىەسسى ى ى مەر مەر پەلەمپە ،
يوغان  ،قىىى ئىشىك ئالىىىا.
نزمە ىې ەن ئزسى مىسكاالر ھە – بۇ ! شىزئىكنى ئوقۇغىان كىشىى ئىگزى ى گويىا پەرىە
تارتىپ قۇيۇلغان ككمكشكەڭ قولۋاقتىا ئولتىۇرۇپ  ،قۇيىا نۇرىغىا چگمىكل ەن  ،زۇمىكەتتە
سكزۈ سۇ بىلەن قاپالنغان بۇ گىكزە شىەھەرنى تاماشىا قىلىۋاتىانىىە تۇيغىۇىا بىوالتتى .
~ ~ 191

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ىورىيان شزئىكنى ئوقىۇپ  ،گويىا لىىىو ②غىا ئۇچىانىىە كزتىۋاتىىان قولۋاق ىى كەي ىىىى
ھاسى بولغىان زۇمىكەتتە بۇژغىۇنالرنى كگرگەنىىە بولىىى  .كىشىى قەلبى ىى ھاياجانغىا
سىىالىىىغان بىىۇ مىسىىكاالر ئۇنىڭغىىا بوي ىغىىا رەللىىىك لز ىىتىالر چى ىىىپ قۇيۇلغىىان چىكايلىىىق
قۇشالرنى ئەسلەتتى  ،بۇ قۇشالر گا ھەرە كگنى ى شەكىلىى ى سائەت ئورنىتىلغان ئز ىى-
ئز ىى بى االرنى چگرىىەپ پەرۋاز قىلىشسا  ،گا قارالغۇلۇ قاپلىغىان ىەھلىىىلەرىە تولىمىۇ
ئۇما بىك رەۋىشتە ىى ىلىىاپ مزڭىىپ يكرۈشىەتتى  .ئىۇ كىگزلىكى ى بوشىىى ا يۇمىۇپ ئىگزى ى
كەي ى ە تاشلىىى – ىە  ،تگۋەنىى ى مىسكاالرنى بو ئاۋازىا تەككارلىىى :
ىەس ى ى مەر مەر پەلەمپە ،
يوغان قىىى ئىشىك ئالىىىا.
بۇ ئى ى مىسكا شزئىكىا ۋې تىسىيى ى جىمى مەنىىكىسى تامام ئەكى ئەت ەن ئىىىى
 .ئۇ ئگزى ى قايسىبىك يىلى كىكزىە ئاشىۇ يەرىە ئگت ىكزگەن ئۇنتۇلغۇسىىى چىاغلىكى ى  ،بىىك
مەھەللىك ئوتلۇ سگي ك – مۇھەببەت ىى ىەسىتىىە قىلىىپ تاشىلىغان ئەىمىىىانە  ،ئەممىا
ككل ىلىك ئىشىلىكى ى ئزسىى ە ئالىىى  .رومىانتى لىق ھەرقانىىا جايىىا تزپىالتتىى  .ئەممىا
ۋې ىتسىىىيە ئوكىسىىرورىقا ئوىشاشىىال ئگزى ى ى رومانتىىىك ئەسىىلىمىلەرگە بىىا مەنىىكىسىىى ى
ساقالپ قالغانىىى ؛ ھەقىىى رومانتىك كىشىلەر ئكچكن مەنىىىكە جىمىى نەرسىىىى ىېىكە
بزكەتتى  .بازى ىالۋارى ۋې ىتسىيىىە ئۇنى بىلەن بىك مەزگىى بىلىلە تىۇرىى  .شىۇ چاغىىا
بازى تى تورىت ىى ③ ئەسىەرلىكى ە مەپتىۇن بۇلىۇپ قالغانىىىى  .بىچىارە بازىى ! ھەجەپ
ئزچى ىشلىق ئگلكپ كەتتى – ھە ! ىورىيان ئۇھسى ىپ قويىى  ،ئازابلىق ىىيىالالرىى نزىكى
بۇلۇ ئكچىكن كىتىاب ى يەنە قولىغىا ئالىىى  .ئىۇ قارلىغاچ ىى سىىمىكناىى ى ئەپچىل ىى ە
كەل ەن قەھۋەىانىغا ئۇچۇپ كىكىپ – چىىىۋاتىىانلىىى  ،مەكى ە مەىىى ە تىاۋاپ قىلغىلىى
بارغىىان مۇسىىۇلمانالرنى تەسىىۋىلىكى ى س ىزكىپ مۇناجىىات ئوقىىۇپ ئولتۇرغىىانلىىى  ،بزشىىىغا
يىىاغلىق يگگىۋالغىىان سىىوىى ەرلەرنى پگپككلىىك ئىىۇزۇن غالىىسىىىىا پۇرقىكىتىىىپ تاماكىىا
چز ىش ە كەڭ – كۇشاىە پاراللىشىپ ئولتۇرغانلىىى تەسۋىكلەن ەن مىسكاالرنى چەكسىىى
ھوزۇر ئىلى ىىە ئوقۇىى  .گاۋتىيزك بۇ شىزئىكالرنى سىگي ك ئىىىى قالغىان مەرمەر تاشىالرىى
ئىلھام ئزلىىپ يازغانىىىى  .توسىاتتى ئۇنىى قولىىىى ى كىتىا سىىيكىلىپ يەرگە چكشىكپ
كەتتى  .ئۇ جىىىىيلەش ى ىىى جايىىا ئولتۇرالمايال قالىى  ،پكتكن ۋۇجۇىى ى ىەھشەتلىك
بىىىك ۋەھىىىمە چىكمىۋالىىىى  .ئەگەر ئىىاالن كامپزىى ئەن ىلىيىىىىە بولمىىا قالسىىا قانىىىا
قىلغۇلىىۇ چەتىىئەل ە چىىىىىپ كەتىى ەن بولسىىا قىىانچە ككنىىىە قايتىىىپ كىىزلەر قايتىىىپ
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كەلمىسىىىچۇ ئەگەر شىىۇنىا بۇلىىۇپ قالسىىا زاىى قانىىىا قىلغۇلىىۇ بىىۇالر ئۇنىى ئكچىىكن
ئى تايى مۇھى ئىىى  .بە يى مۇقەىىەم  ،ئۇالر بىىك – بىكىىىى ئايكىلمايىىىغان يىزىى
ىوسىىتالرىى ئىىىىى  .ئەممىىا بۇنىىىا قۇيىىۇ مۇناسىىىۋەت ئۇزۇنغىىا بارمىىىىى  .ھىىازىك ئىىۇالر
ئىىاممىۋى سىىورۇنالرىا ىوقۇرۇشىىۇپ قالسىىا  ،ىورىيىىان گزكى ى ككلكمسىىىكەپ قويىىاتتى  ،ئىىاالن
كامپز ى بولسىىا قىىاپىىى ىمۇ ئاچمىىايتتى  .كامپز ى تولىمىىۇ زېىىكە يى ى ى ئىىىىى  .سىىەنئەت
ئەسەرلىكىىى ھوزۇر ئااللمىغى ى بىلەن  ،شىزئىكىى زو ئزلىشى ى ىورىيانىىى ئىگگەن ەن
ئىىى  .ئۇ ئىلى – پەن تەتىىىاتىغا بگلەكچە قىىىىىاتتى  .ئوكىسىرورىتا ئوقۇۋاتىىان چاغىىا ،
كگپ ۋاقىت ى تەجكىبىخانىىا ئگت كزىى  ،بىكى چى يىللىىتى ى تەبىئى پەن شىەرەپ ئۇنىۋانى
ئىمتىھانىىا نەتىجىسى ئاالھىىە ياىشى بولىى  .ئۇنىى پكتىكن زېھ ىى ىىمىىيە تەتىىىاتىىىا
ئىىى  .ئگز ئالىىغا تەجكىبىخانىسىى بولغاچىىا  ،ككنبىويى تەجكىبىخانىسىىىى چىىمىايتتى .
بۇنىڭىى ئاپىسى ى ئىچى پۇشاتتى  ،ئاپىسى ئۇنىى پارالمز ىى ئەزاسىى بۇلۇشىى ى ئىارزۇ
قىالتتى  ،ىورا تەلشەشتى باشىى ى ئۇقمايىىغان ىىمىيە ئالىمى بولغان ى نىزمە پايىىسىى
ىەپ قىىارايتتى  .كامپز ى يەنە تىىاالنتلىق مۇزى انى ى ئىىىىى  .ئىس ى ىكىپ ا بىىىلەن پىئىىانى و
چالىىىىىىغان بولسىىىا  ،ئىشىىىتى سىىىىكتىى ھەۋەسىىى ارالرنى ىزلىىىى بىىىىك يەرلەرىە قويىىىاتتى .
ئەمەلىيەتىتە  ،ئىۇنى ىەسىىلەپتە ىورىيىان بىىىلەن ئۇچكاشىتۇرغى ى ىە ئاشىىۇ مۇزى ىا ئىىىىى .
ئۇنىڭىى باشىا  ،ىورىيان ىالىغان چاغىا ئگزى ىى تەلىاشسىىى سىزھكى كىكچى ى بىمىاال
نامىىايى قىالاليتتىىى  ،ئەممىىا سىىزھكى ككچى ىى قانچىلىىىك ىەرىجىىىىە ئى ەنلى ى ىىى ئىىگزى
ھز قىلىپ يزتەلمەيتتى  .ئىۇالر رۇبى ىسىتزيى ④ بزككىشىزيىك ىانىمى ىى ئگيىىىە مۇزى ىا
چالغىىان ئاىشىىىمى تونۇشىىىان ئىىىىى  .كزىىيى ئىىۇالر تىياتىكىانىغىىا ۋە ئزسىىى مىىۇزى ىالر
ئورۇنىىلىىىىىغان سىىورۇنالرغا ىائى ى بىلىىلە بارىىىىىغان بولىىىى  .ئۇالرنىى ئاشىىۇنىا يىىزىى
مۇناسىۋىتى بىك يزكى يى ىاۋامالشتى  .ئىۇالر ئىاالقە قىلىۋاتىىان چىاغالرىا كامپزى سىزلبى
ىىىان جەمەتىىى قورۇقىىىىا يىىاكى گكوسىىۋى ا مەيىانىىىىا بىىوالتتى  .كامپز ى ۋە باشىىىا نۇرغىىۇن
كىشىلەرنى نەزەرىىە  ،ىورىيان گزكى ھايات ى جىمىى گىكزەللى لىكى ۋە جەلىپ ىارلىىى ى
ئىىگزى ە مۇجەسسىىەملى ەن ئىىاىەم ئىىىىى  .ئۇالرنى ى ئارىسىىىىا نىىزمە ئى ى يىىكز بەرگى ى ىىى
ھزچ ى بىلمەيتتى  .كىشىلەر پەقەت ئۇالرنى ئۇچكاشىانىا ئىانچە پارالالشىمايىىغان بىوپ
قالغانلىىىغىىا  ،زىيىىاپەتتە ىورىيىىان گزكىىى بۇلىىۇپال قالسىىا  ،كامپزل ىىى بالىىىۇرال كزتىىىپ
قالىىىىىغانلىىىغا ىىىىىىەت قىلىشىىتى  .تۇيۇقسىىىى كامپزل ى ى مىىىجەزى ئگزگىكىىىپ  ،تىىۇرۇپ-
تۇرۇپ غەم ى لىشىپ قالىىىغان بوپ قالىىى  .قۇلىىىغىا مۇزى ىا ىۇشىياقمايىىغان  ،ئگزىمىۇ
مۇزى ا بىلەن ھەپىلەشمەيىىغان بۇلۇپ قالىى  .بىكەرى مۇزى ىا چزلىىپ بزكىشى ە تەكلىىپ
قىلسا  ،پكتكن زېھ ى بىلەن ئىلمى تەتىىىاتىغا كىكىشىپ كەت ەنلى ى ى  ،مۇزى ىا چزلىشى ى
~ ~ 193

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

مەشىىىق قىلىشىىىا ۋاقى ى چىىىكالمايۋاتىىىانلىىى ى باھىىانە قىلىىىپ رەت قىلىىىىىغان بولىىىى .
ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنىا ئىىى  .ئىۇ بىئولىوگىيى ە بارغانسىزكى قىىىىىىپ قزلىۋاتىاتتى  ،تزخىى
ئۇنىىىى ئىسىىىمى ئاجايىىىىپ – غارايىىىىپ تەجىىىكىبىلەر توغكىسىىىىىى ى مۇھىىىاكىمىلەر ئىىىزالن
قىلى ىىىغان بىك ژورنالىا پات -پات كگزگە چزلىىىىىغان بۇلۇپ قالىى .
ىورىيىىان ىە مۇشىىۇ ئىىاىەم ى سىىاقالۋاتاتتى  .ئىىۇ تىىۇرۇپ – تىىۇرۇپ سىىائىتى ە قىىاراپ
قوياتتى  ،ۋاقى مز ۇت – سى ۇنىتالپ ئگتمەكتە ئىىى  .ئۇ بارغانسزكى تى – تى بۇلۇپ
 ،جايىىا ئولتۇرالمايال قالىى  .ئاىىكى بولما  ،لى ىىە ئورنىىىى تىۇرىى – ىە  ،قەپەزگە
قامىلىپ چىىالمايۋاتىان ئۇما جانىۋارىە  ،ئگي ى ئىچىىىە ئۇيىاقتى – بۇياقىىا مزڭىشىىا
باشلىىى  .ئۇ قەىىمى ى چوڭ -چوڭ ئاالتتى  ،قوللىكى مۇزىە تەرلەپ كەت ەنىىى .
ئاىەم ساقال كىشىى ى ئەڭ تىى – تىى قىلىىىىغان ئىى ئىىىى  .ئۇنىڭغىا ۋاقىى
ناھايىتى ئاستا ئگتكۋاتىانىە  ،ئگزى ى گويا قۇتكىغان تەلۋە شىاما تەرىپىىىى قىارالغۇلۇ
ئگز ئىلى ى ە ئالغان قىيانى لىۋى ە بزكىپ قالغانىە تۇيۇلىىى  .ىورىيىان شىۇ تاپتىا ئىۇنى
ساقالشىى ى نزمىىىىى ىېىىكە بزكىىىىىغانلىىى ى چكشىىى ىپ يەت ەنىىىىى  .پكتىىكن ئەزايىغىىا
تىتىىىكە ئوالشىىىان ىورىيىىان گويىىا كىىگز ئالمىسىىى ى ئىچى ى ە ئىتتىكىىىپ كىكگىىكزۋەتمەكچى
بولغانىە  ،كاللىسىىا غەليان ئۇرۇپ ئارام بەرمەيۋاتىان ىىيالى تۇيغۇالرنى تۇنجۇقتىۇرۇپ
تاشىىلىماقچى بولغانىىىە  ،مىىۇزىە سىىوغۇ تەرلەپ كەتىى ەن قىىوللىكى بىىىلەن قىىاپىىى ى
چىڭڭىىىىە بزسىىىۋالىى  .لىىز ى بۇنىىى ھىىزچ پايىىسىىى بولمىىىىى  .مزڭى ىڭمىىۇ ئوزۇقلىىۇ
ئالىىىغان مەنبەسى ئايكى ئىىى  ،تەسەۋۋۇر ۋەھىىمە تەسىىكىىە غەلىىتىال بۇلىۇپ قىاالتتى ،
گويا جز ى بار نەرسىلەرگە ئوىشا ئازا ئىل ىىىە تولغى ىاتتى  ،بەىبەشىىكە قونچاقالرغىا
ئوىشا سەھ ىلەرىە قااليمىىان سەككىشەتتى  ،يكزى ە نىىاپالرنى تارتىۋېلىپ ئاغىىلىكى ى
پكرۈشتكرۈپ سەت ھىجىيىشاتتى  .تۇيۇقسىى ئۇنىڭغا ۋاقى توىتىاپ قالغانىىە تۇيۇلىىى .
شىىۇنىا  ،ئۇنىى ئكچىىكن ۋاقىى ئاللىىاچىىان ئىىگل ەن ئىىىىى  ،كىشىىى قەلبى ىىى ىەھشىىەت ە
سالىىىغان ھەررەڭ – سەررەڭ ىىيالالر يۇپۇرۇلىۇپ كەلى ەن پزتىى شەپىەتسىىى رېئىاللىى ى
گگرىىى سگرەپ چىىىپ  ،ئۇنىڭغا كگز -كگز قىلماقتا ئىىى  .ئىۇ قورقۇنچلىۇ كەل كسىى ە
تى ىل ى ىچە ىالىزتىپ تۇرۇپال قالىى .
شۇ ئەس اىا ئىشىك ئزچىلىپ  ،ىىىمەت ار كىكىپ كەلىىى  .ىورىيىان بزشىى ى بىۇراپ ،
ىىىمەت ارغا ھالۋېىىپ قارىىى .
 كامپز ئەپەنىى كەلىى  ،ئەپەنىى  – ،ىېىى ىىىمەت ار .ئۇ قىۇرۇپ گەز بىاغالپ كەتى ەن لەۋلىكى ىى مىىىىكلىتىپ چولىىۇر بىكنىى ئىۇ تارتىىپ
قويىى  ،چىكايىغىمۇ ىزلىال قان يكگكرۈپ قالىى .
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 -،ئۇنىىى كگللىىىىى ى ئەنىىشىسىىى

 ئىىۇنى ىەرھىىا باشىىالپ كىىىكگى فىكانسىىىتكگى ەن  ،تەم ى ھالىتى ە قايتىانىى .
ىىىمەت ار تازى قىلزۋېتىپ چىىىىپ كەتتىى  .ھايىا ئىگتمە  ،ئىاالن كامپزى كىكىىپ
كەلىى .
ئۇنى چىكايى كەس ى تىكس ئالغىان  ،قونىىۇزىە قاپىىارا چىاچلىكى بىىلەن قۇيىۇ
قاشلىكى ئۇنى تاتىكالغۇ كگرسىتىپ تۇراتتى .
 ياىشى تۇرىىڭىىمۇ ئاالن ! ئگيكم ە قەىەم تەشكىپ ئەت ى ىڭىىگە كگپ رەھمەت . گزكى  ،ئەسلى بوسۇغىڭىىىى ئى ى چىلەپ ئاتلىماسمەن ىې ەن ئىىى  .لىز ى ،ىزتىڭىىىە  ،ھايات – ماماتىا مۇناسىۋەتلىك موھى ئى بار ىەپتى ەنسىى  ،شۇلا كەلىىى ،
– ىېىى كامپزى ۋەزمىى قىيىاپەتتە  .ئۇنىى ئگت ىكر كىگزلىكى ىورىيانغىا تى ىلىىى  ،گويىا
ىورىيان ىىىى كگرۈشىىىك ئكچىىىكن سىىىوزغان قىىىوللىكى ى كگرمى ەنىىىىە  ،قىىىولى ى روسىىىىيە
ىۇرۇمىىى تى ىل ەن پەلتويى ى يانچۇقىىى چىىىكىپمۇ قويمىىى .
 شۇنىا ئاالن  ،بۇ ھايات – ماماتىا تاقىلىىىغان  ،بىكال ئاىەم بىلەن تكگىمەيىىىغانمۇھى ئى ئىىى  .قز ى ئولتۇرۇڭ .
كامپز ئكسىتەل ى يز ىىىى ى ئورۇنىىۇقتا ئولتىۇرىى  ،ىورىيىانمۇ ئۇنىى ئۇىۇلىىىى
ئورۇن ئالىى  .ئى ەيلەن ى كگزلىكى ئۇچكاشىتى  .ىورىيان ىى كگزلىكىىىى ئاجايىىپ بىىك
ىىىى بىچارىلىىىك چىىىىىپ تىىۇراتتى  ،ئىىۇ قىلمىىاقچى بولغىىان ئىشىى ى ئۇچىغىىا چىىىىىان
پەس ەشلىك ئى ەنلى ى ى ئوبىان بىلەتتى .
ىورىيان جىىىىيلەش ى ىىى بىك ھازا جىممىىىە تىۇرۇپ كەتتىى  ،ئانىىى ئالىىىغىكا
سكرۈلكپ  ،ئگزى ى ىې ەن ھەربىك ئزغىى گزپى ى كامپزل ىى چىكايىىىا قانىىا ئىگزگىكى
بولىىىغانلىىىغا ىىىىەت قىلغا ناھايىتى ئەزمىلىك بىلەن سگزلىىى :
 ئاالن  ،بىۇ ئگي ىى ئەڭ ئكسىتكن ى قەۋىتىىىە قۇلۇپالقلىىق بىىك ئىگ بىار  .مەنىىىباشىا ھزچ ى كىكەلمەيىۇ  .ھازىك ئىۇ ئگيىىە ئىگل ى ى ە  92سىائەت بولغىان بىىك جەسىەت
ياتىىۇ  .گزپىم ى جى ئولتىۇرۇپ ئىالالڭ  ،مالىا ئۇنىىا نەزەرىە قارىمىاڭ  .ئىۇ ئىاىەم زاىى
كى  ،نزمە سىەۋەپتى قانىىا ئگلىىى بۇنىى ھزچىايسىسىى سىىى بىىلەن مۇناسىۋەتسىىى .
سىىنى قىلىىىغى ىڭىى پەقەت ……..
 بولىى سگزلىمەڭ گزكى  ،گەپلىكىڭىىنى ئاللىغۇم يو  .ىې ەنلىكىڭىى راستمۇ يىاكىيالغانمۇ  ،مەن بىلەن قىلچە ئاالقىسى يو  ،سىىىنى ئىشىىڭىىغا ئارىالشىىۇممۇ يىو  .ئىاۋۇ
قورقۇنچلۇ مەىپىيەتلى لىكىڭىىنى ئاسىتا يىغىشىتۇرۇۋېلى  .مەن ھىازىك بۇنىىا ئىشىالرغا
قىىىىمايمەن .
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 چوقۇم قىىىىىپ قالىسىى ئاالن  .ئالىىڭىىىا ھەقىىەتەن ىىجىلىمەن  .لىز ى  ،باشىىائامالى يو  .مز ى سىىال قۇتىۇزۇپ قاالاليسىى  .بۇ ئىشتا مالا يارىەم قىلمىسىىڭىى بولمايىىۇ
 .سىىىى پەن تەتىىىىىاتى بىىىلەن شۇغۇللى ىسىىىى  ،ىىمىىىيى ە مۇناسىىىۋەتلىك ئىشىىالرنى ئوبىىىان
چكشى ىسىىىى  ،تەجكىبى ىمىىۇ كىىگپ قات اشىىىان  .سىىىى مالىىا ئكسىىتكن ى قەۋەتتى ىىى ئگيىىىى ى
ھزلىىىىى جەسىىەت ى ھزچىانىىىا ئىىىى قالىىىۇرما پاكپىىاكىى كگيىىىۈرۈپ بەرسىىىڭىىال بۇلىىىىۇ .
ئۇنىى بىىۇ ئگيىىكم ە كەل ى ى ىىى ھىىزچ ى كگرمىىىىى  .ھىىازىك ھەممىىىال ئىىاىەم ئىىۇنى پارى غىىا
كەت ەن ىەپ بىلىىۇ  .بىك نەچچە ئا ئىچىىە ئۇنى يوقىاپ كەت ىى ى ە ھىزچ ى ىىىىىەت
قىلمايىىىۇ  .كىشىىىلەرنى ئۇنى ى يوقلىىۇقى ى بايىىغانىىىا  ،بىىۇ يەرىى ى ھزچىانىىىا ئىىى ىىى
تاپالمايىۇ  .ئاالن  ،سىى مالىا ئۇنىى جەسىىتى ى ۋە ئۇنىڭغىا تەئەللىۇ جىمىى نەرسىسىى ى
كگيىۈرۈپ ككل ە ئايالنىۇرۇپ بەرمىسىڭىى بولمايىۇ .
 سىى ساراڭ بوپسىى ،ىورىيان ! ۋا ! كامپزىىى مز ىىىى قاچىىىانمۇ ىورىيىىىان ىەپ چاقىكىىىىىىغان بىىىوالر ىەپ ككتىىىكپكىلىۋاتاتتى !
 سىى راستى ال ساراڭ بوپسىى .سىى نزمى ە ئاساسىەن مز ىى بۇنىىا پەسى ە ئىشىىايارىەم قىلىىىۇ ىەپ قالىىىڭىى بىۇ ئىشىىڭىىغا مەن ھەرگىىى قىو تىىمىايمەن  .ىىيىالىڭىىىا
مز ىىى  ،كامپزى مەن ئكچىىكن ئىىابكويى تگككلكشىىتى مۇ بىىا تارتمايىىىۇ  ،ىەپ قالىىىىڭىىما
سىىنى نزمە ئىپالسلىىالرنى قىلىىىغى ىڭىى بىلەن مز ى نزمە كارى
 ئاالن  ،ئۇ ئگزى ى ئگلتكرۋالىى . ئەمىسىىە  ،ئىىۇنى ئىىگزى ى ئگلتكرۋېلىشىىىا كى ى مەجبىىۇر قىلىىىى پەرىىىىىمچە سىىىىغۇىەيمەن .
 سالا يارىەم قىلغۇم يو ىېمەكچىمۇ سىى ئەلىىۋەتتە شىىۇنىا  ،مەن بىىۇ ئىشىىىا ھەرگىىىى قىىو تىىمىىايمەن  .ىەلىئىىالەم ئالىىىىىاشەرمەنىە بوالمسىى – بولمامسىى ،بۇنى بىلەن مز ى قىلىچە كىارى يىو  .بىۇ ئگزىڭىىنىى
شىىورى  .شىىۇنچە جىىىق ئىىاىەم تۇرسىىا ئىىىىىىمە  ،مۇشىىۇنىا پەس ى ە ئىشىىىا مز ىىى قىىو
تىىتۇرمىىاقچى بولىۋاتامسىىىى مەن تزخىىى سىىىىنى كىشىىى ى مىىىجەز – ىىىۇلىى ى ئوبىىىان
چكشىى ىىۇ ىەپ قىىاپتىمەن  .قارىغانىىىا  ،ھزلىىىىى لىىورى ھز ىىىكى ىې ى ەن ىوسىىتىڭىى سىىىىگە
پىسخولوگىيىىى ال ساۋات بزكىپ قالما  ،باشىا ئىشالرنىمۇ ئوبىان ئگگەت ەنىىە قىلىىىۇ .
مەيلى نزمىال ىېمەڭ  ،سىىىگە يىارىەم قىاللمىايمەن  .مز ىى ئىىىىەپ ىاتالىشىپسىىى  ،بزكىىپ
ئاشۇ ىوسىتلىكىڭىىنى ئىىىەڭ .
 ئىىاالن راسىىتى ى ىېسىىەم  ،ئىىۇنى مەن ئگلتىىكرۈۋەتتى  .ئۇنى ى مالىىا قانچىلىىىك ئەلەم~ ~ 196
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قىلغىىانلىىى ى سىىىى بىلمەيسىىىى  .مەيلىىى مەن ياىشىىى يىىاكى يامىىان بىىوال  ،ھىىازىكقى مز ىىى
يارىتىپ  ،بۇرۇنىى ئگزۈم ى گۇمكان قىلىشتا  ،ئۇنى رولىى ھز ىكى ىڭ ىىىى چىوڭ بولىىى .
ئىىۇ بەل ىىى بىىۇنى كىىكتمى ەن بىىولغىيىتتى  ،لىىز ى ھىىامى ى شىىۇنىا ئىىاقىۋەت كزلىىىپ
چىىىىىغى ى ئز ىق ئىىى .
 ئىىۇنى سىىىى ئگلتكرۈۋەتتىڭىىمىىا ىورىيىىان ۋا ىىىۇىايى ! ئەمىىىى سىىىى مۇشىىۇ ھالغىىاچكشكپ قالىىڭىىما ! مەن بۇ ئىشىا ئارىالشمايمەن  ،سىىنى چزىىپمىۇ يىكرمەيمەن  .لىز ى ،
ھامى ى قانۇن تورىغا چكشمە قالمايسىى  .كىشىلەر كىچى ى ە ئەىمىىىانە ئىشىى ئكچىكنال
جى ىىىايەتچى ە ئايلى ىىىىپ قالىىىىىۇ  .سىىىىىگە يەنە ىەپ قويىىىا  ،بىىىۇ ئىشىىىىا مەن قەتئىىىى
ئارىالشمايمەن .
 ئارىالشمىسىڭىى بولمايىۇ  .توىتاڭ  ،توىتاڭ  ،ئاۋۋا گزپىم ى ئالالڭ ئاالن  .مالىاپەقەت بىىىك ئىلمىىى تەجىىكىبە ئىشىىلەپ بەرسىىىڭىىال بولىىىىۇ  .سىىىى ىېىى ەن ىوىتۇرىانىىا ،
جەسەت ساقال ئورۇنلىكىىا ئۇنىا قورقۇنچلۇ ئىشالرنى جىىق كىگرۈپ كگنىكپ كەتى ەن
ئاىەم  .ناۋاىا سىى شۇ تاپتىا كىشىى ى قۇسىۇسىى كزلىىىىغان بىىك ئانىاتومىيە ئگيىىىە يىاكى
سزسىىىق پىىۇرا قاپلىغىىان تەجكىبىخانىىىىا بولىىۇپ  ،تەجىىكىبە ئكسىىتىلىىە ياتىىىان جەسىىەت ى
كىىگرگەن بولسىىىڭىى  ،ئىىۇنى قىىالتى تەجىىكىبە بۇيىىۇمى ىەپ قارايىىىىغى ىڭىى ئز ىىىق ئىىىىى .
چكن ى سىى ئۇنىا ئىشالرغا كگنك  ،ئگزىڭىىنى ىاتا ئى قىلىۋاتىمەن ىەپ ئويلىمايسىىى .
ئەكسىىىچە « ،ئىسىىانىيەت ئكچىىكن بەىىى يىىارىتىۋاتىمەن  ،ىۇنيانىىى بىلىىى ىەزى ىسىىى ى
بزيىتىۋاتىمەن ياكى ئىگزۈم قىىىىىىىىغان ئىى ئكچىكن تەر تگكىكۋاتىمەن» ىەپ ئويلىشىىڭىى
مىىۇم ى  .مز ى ى باشىىىا تەلىىىپى يىىو  .پەقەت ئىىگزىڭىى ىائى ى قىلىىىىىغان ئىشىىتى بىكنىىى
قىلىشىپ بزكى ىېمەكچى  .ئەلۋەتتە  ،بىك جەسىەت ى كگيىىۈرۈۋېتى سىىى قىلىىپ كگنىكپ
كەت ى ەن ئىشىىتە ئۇنچىىىۋاال قورقۇنچلىىۇ ئەمەس  .ئزسىىىڭىىىە بولسىىۇن  ،جەسىىەت ى بىىۇ
يەرىە تۇرۇشىىى مەن ئكچىىكن ئى تىىايى پايىىسىىىى  .جەسىىەت بىىايىىلىپال قالسىىا  ،مەنمىىۇ تەڭ
تكگىشىمەن  .مالا يارىەم قىلمىسىڭىى  ،جەسەت چوقۇم ئاش ارىلى ىپ قالىىۇ .
 سىىىىگە نەچىىچە رەت ىېىىىى  ،مەن بىىۇ ئىى بىىىلەن قىلىىچە مۇناسىۋەتسىىىى  .سىىىىگەيارىەم قىاللمايمەن .
 ئاالن  ،ئگتكنكپ قاال  ،مز ىمۇ ئويالپ قويۇڭ  .بايا سىى كەلمەستە  ،تاس قالىىى ،قورقىى ىمىى ئايلى ىپ قالغىلى  .قورقۇنچ ى تەمى ى سىىمۇ بىك ككنلەرىە تزتىپ قاالرسىىى
 .بولىى  ،باشىا ئىشىا ىىىىىتىمىىنى چاچمىايلى  .سىىى بىۇ ئىشىىا ئىلمىى نۇقتىىىى تىۇرۇپ
مۇئىىىامىلە قىلسىىىىڭىىال بولىىىىىۇ  .سىىىىى بىىىۇرۇن تەجىىىكىبە قىلغىىىان جەسىىىەتلەرنى نەىىىىى
كەل ەنلى ى ىىى سكرۈشىىتكرۈپ يىىكرمەيال تەجىىكىبە قىلىىىۋەرگەن  ،شىىۇلا ھىىازىكمۇ سىىورىماڭ .
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ھزلىمىۇ سىىىگە جىىىق نەرسىىلەرنى ىەۋەتىىتى  .ئگتكنىكپ قىىاال  ،بىۇرۇنىى ىوسىىتلۇقىمىىنى
يكزى ى قىلىپ  ،مۇشۇ ئىشىمغا بىك يارىەم قىلى ئاالن .
 توال بۇرۇنىى چاغالرنى پە قىلماڭ ىورىيان  ،ئۇ چاغالر كەلمەس ە كەت ەن . كەلمەسىى ە كەتىى ەن نەرسىىىلەرنى بەزىىىىە قىىايتۇرۇپ كەل ىلىمىىۇ بۇلىىىىۇ  .ئەنە ،ئكستكن ى قەۋەتتى ى ئاىەم ئگل ەن بولسىمۇ  ،لز ى جەسىتى شۇ پزتى تۇرۇپتىغۇ  .ئىاالن ،
ھە ئاالن ! سىى يارىەم قىلمىسىڭىى تكگەش ى ى شۇ ! بىلەمسىىى  ،ئىۇالر مز ىى قىلغىانلىكى
ئكچكن ىارغا ئاسىىۇ .
 ىېسىڭىىمۇ پايىىسى يو  ،مەن بۇ ئىشىا قەتئى ئارىالشىمايمەن  .مز ىى مۇشىۇنىائى ئكچكن يارىەم قى ىې ەنىى ى  ،سىى ھەقىىەتەن ئزلىشىپ قاپسىى .
 يارىەم قىلمامسىى شۇنىا . ئگتكنكپ قاال  ،ئۇنىا قىلماڭ ئاالن . ئگتكن ى ىڭىىنىڭمۇ پايىىسى يو .ىورىيان ى كگزلىكى تولىمۇ بىچارە تكس ئالىى  ،قولىغىا بىىك ۋارا قەغەز ئزلىىپ بىىك
نزمىلەرنىىى يزىىشىىىا باشىىلىىى  .ئانىىىى يز ىشىىالپ ئى ىىى رەت ئوقۇۋەت ەنىىىى كزىىيى ،
ىەت ى تكجكپىلەپ قاتالپ ئكستەل ى ئۇ تەرىپى ە ئىتتىكىپ قويىىى  ،ئانىىى ئالىىىكاپىى ا
ئورنىىى تۇرۇپ  ،ىەرىىى ى ئالىىغا بزكىۋالىى .
ىورىيانغىىا قىىاراپ ھەيىىكان قالغىىان ئىىاالن كامپزىى ىەت ىىى ئىتتىىىك ئىىاچتى  .ىەت ىىى
ئوقۇۋېتىىىپ  ،چىكايىىى تامىىىە تاتىكىىىپ كەتتىى ۋە ئورۇنىىىۇقىا السسىىىىە يگلى ىىىپ قالىىىى .
تۇيۇقسىىىى كىىگللى ئزلىشىىىپ  ،يىىكرى ى گويىىا كىىگككە قەپىىىىىىى سىىۇغۇرۇلۇپ چىىىىىپ
كزتىىىغانىە ىۈپكلىەپ سوقۇپ كەتتى .
 جەسەت بايىىلىپ قالسىال تكگەشى ى ى شىۇ  .ئەگەر مالىا يىارىەم قىلمىسىىڭىى  ،ئىۇجەزمەن ئاش ارىلى ىپ قالىىۇ .
ئارى ى ىىزلىغىچە ئزغىىك سىكككت قاپلىىىى  ،ىورىيىان ئگرۈلىكپ كامپزل ىى كەيى ى ە
ئگتتى – ىە  ،قولى ى ئۇنى مكرىسى ە ئالىى .
 سىىگە ئىچى ئاغكىۋاتىىۇ ئاالن  – ،پىچىكلىىى ىورىيان  – ،لز ى مز ى مۇشىۇنىاقىلىشىا ئگزىڭىى مەجبۇر قىلىىىڭىى  .بىىك پىارچە ىەت يزىىىپ تەييىار قىلىىپ قويىىۇم  ،ئەنە
ئاىرسىىىىمۇ يزىىىلىىىىق تۇرۇپتىىىۇ  .يىىىارىەم قىلمايىىىىىغان بولسىىىىڭىى  ،ىەت ىىىى پوچتىىىىىى
سزلىۋېتىمەن  .ئەگەر شۇنىا بولۇپ قالسا  ،ئاقىۋىتى ى قانىىا بولىىىىغانلىىى ى ئىگزىڭىى
ئوبىىىان بىلىسىىىىغۇ ىەيىىمەن  .مالىىا چوقىىۇم يىىارىەم قىلىسىىىى  ،ئەمىىىى رەت قىلىىىىىغانغا
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ھزچىانىا ئامالىڭىى قالمىىى  .ئەسلى بۇنىا قىلمىا ىې ەنىىىى  ،لىز ى مز ىى ئىگزىڭىى
مەجبۇرالپ قويىىىڭىى  .مالىا ھىزچ ى بۇنىىا مۇئىامىلە قىلىىپ باقمىغىان  .بايىىىى بزىكى
شۇنچە چىىىىى  .ئەمىى شەرت قويۇ نگۋىتى مالا كەلىى .
كامپز يىكزلىكى ى ئالىى ى ىى ئارىسىىغا ئزلىىپ جىممىىىە ئولتىۇرۇپ قالىىى  ،پكتىكن
ئەزايىغا تىتىكە ئولىشىپ  ،الغىلىاپ تىتىكەش ە باشلىىى .
 شۇنىا ئاالن  ،شىەرت قۇيىۇ نىگۋىتى ئەمىىى مالىا كەلىىى « .ئىشىتانغا چىىىىانكگلكل ە تايى » ىې ەن گەپ بار  .بۇنى ىېمىسىەممۇ  ،ئىگزىڭىى ئوبىىان بىلىسىىى  .بولىىى ،
ئۇنچىىىۋىال قورقىىۇپ كەتىىمەڭ  .بىىۇ ئىشى ى شىىۇنىا بىجىكمىسىىە بولمايىىىۇ  .يىىكرەكلى كە
بۇلۇلچۇ !
كامپز چولىۇر ئۇھسىى ىپ قويىىى  ،تىتىكى ىى ھىزچ بزسىىلىىىغانىە قىلمىايتتى .كامپز ىورىيان ى گۇنىىىە ئزغىك قوللىكى ى بزسىمىا مۇكچىيىپال قالىى.
 تزى بۇلۇڭ ئاالن  ،ىەرھا بىك قارارغا كزلى . بۇنىا ئىش ى قىلسام بولمايىۇ  – ،ىېىى كامپز  .بۇ گەپلەر ىورىيان ى قۇلىىىغىاھزچ كىكىىىغانىە قىلمايتتى .
 قىلمىسىڭىى بولمايىۇ  .سىىگە ئەمىى باشىا تالال يولى قالمىىىى  .تىوال ۋاقتىم ىىئالماڭ .
كامپز ىزلىغىچە ئارىسالىى بۇلۇپ تۇرۇپ كزتىپ سورىىى :
 جەسەت بار ئگيىە ئوچا بارمۇ بار ،تا پاىتىلىق گاز ئوچا بار . مەن تەجكىبىخانامغا بزكىپ كزكەكلىك نەرسىلەرنى ئەكىلە . يا ئاالن  ،ئگيىى چىىسىڭىى بولمايىۇ  .كزكەكلىك نەرسىىلەرنى قەغەزگە يزىىى ،ىىىمەت ارى پەيتون بىلەن بزكىپ ئەكەلسۇن .
كامپزىىى قەغەزگە نەچىىىچە قىىىۇر ىەت يىىىازىى  ،ئانىىىىى كونۋېكتى ىىىى ئكسىىىتى ە
يارىەمچىسى ى ئىسمى ى يازىى  .ىورىيان قەغەزنى قولىغا ئزلىىپ  ،ئەسىتايىىى ئوقىۇىى .
ىىىمەت ارى ى چاقىكىپ قەغەزنى قولىغا تۇتىۇزۇپ  ،ىەرھا بزكىپ نەرسىلەرنى ئەكىلىشى ى
تاپىلىىى .
ىىىمەت ار ئىشى ى يزپىپ چىىىپ كەتتىى  .كامپزى جىىىىيلىشىشى ە باشىلىىى  .ئىۇ
ئورنىىىىى تىىۇرۇپ تىىام ئوچاق ىى ئالىىىىغا كەلىىىى  .گويىىا بەزگە كزسىىىلى تۇتىىۇپ قالغىىان
ئاىەمىە توىتىمىا جىاالقالپ تىتىكەيتتىى  .ئىاالھەزە  02مى ۇتىىا يىزىى ۋاقىى ئگتىكپ
كەتتى  ،ئى ەيلەن بىك ئزغىىمۇ گەپ قىلىشمىىى  .بىك تا چىۋى ئگ ئىچىىە ئۇياقتى –
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بۇياقىا غۇلۇلىىاپ ئۇچىۇپ يىكرەتتى  ،سىائەت ى چى ىلىىىغان ئىاۋازى كىشىى ە توىتىمىا
ئۇرۇلىۋاتىان بولىى ى ئاۋازى ى ئەسلىتەتتى .
سائەت بىكگە ىاڭ ئۇرىى  .كامپز كەي ى ە ئگرۈلكپ ىورىيان گكېيغا قىاراپ قويىىى ،
ىورىيان ى كگز چاناقلىكى ياشىىا تولغانىىىى  .ىورىيان ىى ئىازابلىق تىكس ئالغىان  ،ئەممىا
كىشى ى مەستلى ى ى كەلتكرىىىغان تۇرۇقىغا قاراپ كامپزل ى جۇىۇنى ئگرلىىى .
 بە نۇمۇسسىىىى ئاىەم ەنسىىىى  .شىىەرمەنىىلى تە ئۇچىغىىا چىىىپسىىىى  – ،ىېىىىى ئىىۇغەزە بىلەن .
 بولىىىى سىىگزلىمەڭ ئىىاالن  .سىىىى مز ى ى جز ىم ىىى قۇتۇلىىىۇرۇپ قالىىىىڭىى -،ىېىىىىىورىيان .
 جز ىم ى قۇتۇلىۇرۇپ قالىىڭىى ىەۋاتامسىى توۋا ىۇىايى ! سىىىە جىان نىزمە ئىىقىلسۇن سىى چكش كنلىشىپ  ،جى ايەت ئگت ىكزىىڭىى  .بىۇ ئىشى ى مەن سىىىنى زورىڭىىى
بىلەنال قىلىۋاتىمەن  ،ھەرگىىمۇ سىىنى جز ىڭىىنى قۇتىۇزۇپ قزلى ئكچكن قىلمىىى .
 ھە ئىىىاالن  – ،ئۇھسىىىى ىپ قويىىىىى ىورىيىىىان  – ،مەن سىىىىىىى باشىىىىا نەرسىىىەككتمەيمەن  ،پەقەت مالا مەن سىىگە ئىچ ئاغكىتىان ىى مىڭىىى بىىك پىكسىەنتچىلىك ئىىچ
ئاغكىتىپ قويسىڭىىال  ،شۇنى ئگزى كۇپايە  – ،ئۇ شۇنىا ىەپال كەي ى ە ئگرۈلىىى – ىە ،
ىەرىىە يز ىغا بزكىپ تۇرىۋالىى  .كامپز ئكنىىمىىى .
ئىىاالھەزە ئىىون مز ىىۇتالرىى كزىىيى  ،ئىشىىىك چز ىلىىىپ  ،ىىىمەت ىىار فىكانسىىى
ىزمىيىۋى بۇيۇمالر قاچىالنغان بىك ياغا سانىۇ  ،يوغان بىك يگگەم پوالت سى ۋە شىەكلى
تولىمۇ غەلىتە كەل ەن بىك قىسىۇچ ى كگتەرگى ىچە كىكىپ كەلىى .
 نەرسىلەرنى مۇشۇ يەرگە قۇيىمەنمۇ ئەپەنىى  -سورىىى ئۇ كامپزلىى . شۇنىا  – ،ىېىى ىورىيىان  – ،فىكانسىى  ،يەنە بىىك ئىى بىار ئىىىى  ،بىجىكىىپكەلسىەڭ بىوپتى ەن  .رېچمونىىتى ى سىزلبى قورۇقىغىا كەتىكەن گىكلى ئاپىكىىپ بزكىىىىغان
ھزلىىى كىشى ى ئىسمى نزمە ئىىى
 ھارىى  ،ئەپەنىى . تىىوغكا  ،ھىىارىى  .سىىەن ىەرھىىا رېچمونىىىقا بزكىىىپ ھارىى ىىى ئىىگزى بىىىلەنكگرۈش ى  .كەتكەن گكلى ئەكىلىىپ بەرسىۇن  ،مەن ئىل ىىكى زاكىاس قىلغانىى ىىىى بىىك
ھەسسە ئارتۇ ئەكەلسۇن  ،ئىا كەتىكەن گىكلى ئىم انبىار ئارىلىشىىپ قالمىسىۇن  .بكگىكن
ھاۋا بە ياىشى  ،فىكانسى  .رېچمونى ناھايتتى چىكايلىق جا  .ئۇنىا بولمىغان بولسىا
 ،سز ى بۇنچە ئۇزا يولغا ئەۋەتمى ەن بوالتتى .
 ئاۋارە بۇلىىىغان ئى يو ئەپەنىى  .قاچانغىچە قايتىپ كەلسەم بۇلىىۇ~ ~ 200
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ىورىيان كامپزلغا قاراپ بىكىەم تۇرۇپ كزتىپ  ،پەرۋاسىى قىياپەتتە سورىىى:
 تەجىكىبىڭىىىىىى قانچىلىىىىىك ۋاقىتتىىىىا تكگەيىىىىىۇ ئىىىىاالن – ئگيىىىىىە ىىىمەت ىىىىاربولغاچىىمى ى ئەيتاۋۇر  ،ئۇ ىزلىال يكرەكلىك بۇلۇپ قالغانىىى .
كامپز قوشۇمىلىكى ى تكرۈپ  ،لەۋلىكى ى چىشلەپ تۇرۇپ ىېىى :
 تەىمى ەن بە سائەتلەرىە تكگەپ قاالر . ىزلى ۋاقى بار ئى ەن  ،سائەت  1:12الرىا قايتىىپ كەلسىەڭ بىوالر  ،فىكانسىى .بولمىسىىا شىىۇ يەرىە بىىىك كىىزچە قونىىۇپ ئەتە كەلسىىەلمۇ بۇلىىىىۇ .لىىز ى  ،كىيىملىكىم ىىى
تەييارالپ قۇيۇش ى ئۇنتۇلۇپ قالما  .كەچتە ئىشلىكىڭ ى قىلىۋا  .كەچلىك تاماق ى سىىكتتا
يەيمەن  ،سەن بولمىسالمۇ بۇلىىۇ .
 رەھمەت سىىگە ئەپەنىى  – ،ىىىمەت ار شۇنىا ىې ە ئگرۈلكپ چىىىپ كەتتى . ئاالن  ،ئەمىى بىىك مز ىۇت ۋاقىت ىمىۇ بى ارغىا ئگت كزۈۋەتسىە بولمايىىۇ  .ھەجەپئزغىك سانىۇق ى ا – بۇ! بۇنى مەن ئەپچىىا  ،سىى باشىىا نەرسىىلەرنى كگتىكرۈڭ  -،ىېىىى
ىورىيىىان بىىۇيكۇ تەلەپپۇزىىىىا  .كامپز ى بۇنىڭىىىى ىورىيان ى ى ئىس ەنجىسىىى ە چكشىىكپ
قالغانىە بىك ىى تۇيغۇىا بولىى  .ئۇالر تەلال ئگيىى چىىىشتى .
ئۇالر ئكستكن ى قەۋەت ە چىىىانىا  ،ىورىيان ئىاچىۇچ ى چىىىكىىپ ئىشىى ى ئىاچتى ،
ئاچتىيۇ جايىىا جىممىىە تىۇرۇپ قالىىى  ،كگزلىكىىىى بىىك ىىى ئەنسىىىلىك ئۇچىىۇنلىكى
چاچكىىى  .ئۇ الغىلىاپ تىتكى ى ىچە تولىمۇ زەئىپ ئاۋازىا ىېىى :
 مەن كىكمە تۇرايمى ى ئاالن . ئىختىيارىڭىى  ،كىكمىسىڭىىمۇ بولىىۇ  – ،ىېىى كامپز توللۇ بىلەن .ىورىيىىان ئىشىىى ى قىيىىا ئىىاچتى  ،ئگيىىىى ى رەسىىى ئۇنىڭغىىا گويىىا مەسىىخىكە قىلىىىپ
ككلكۋاتىانىىىىە تۇيۇلىىىۇپ كەتتىىىى  .رەسىىىىم ى يىىىكزى ە تارتىىىىپ قويۇلغىىىان پەرىە يەرىە
تاشىىلى ىپ تىىۇراتتى  .ئىىۇ تكنكگىىكن كەچىىتە رەسىىىم ە پەرىە تارتىىىپ قويۇشىى ى ئۇنتۇلىىۇپ
قالغانلىىى ى ئزسى ە ئالىى  .ئۇ ىەرھا ئىچىى ە كىىكە ىېىىىيۇ  ،لىز ى پكتىكن ئەزايى ىى
سكر بزسىپ كەي ى ە يانىى .
رەسىم ى بىك قولىىا چز ى – چز ى قان ئىىلىكى تۇراتتى  .رەسىىم ى يىكزى ە قىان
چزچىىىكاپ كەت ەنىىىە قىالتتىىى  .شىىۇ تاپتىىا رەسىىى ئۇنىڭغىىا بازىل ى ى ئىىاۋۇ ئزچى ىشىىلىق
جەسىتىىى مۇ قورقۇنچلۇ تۇيۇلىۋاتاتتى .
ئىىۇ چولىىىۇر بىىىك ئىىۇ تارتىىىپ قۇيىىۇپ  ،ئىشىىى ى يوغىىان ئىىاچتى  ،جەسىىەت ە قىىاراپ
سالماسىىلىق ئكچىىكن بزشىىى ى يانغىىا بىىۇرىغى ىچە ئىىگي ە غىپپىىىىە كىكىۋالىىىى  .ئانىىىى ،
ئزڭىشىپ سگسكن رەلىى ى پەرىى ى ئزلىپ  ،رەسىم ى يكزى ە يزپىۋەتتى .
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ئۇ جايىىا مىىىك -سىىىك قىلما ىزلىغىچە تۇرىى  ،كەي ى ە قاراشىىا ھىزچ جىكرئىتى
يو ئىىى  .ئۇنىڭغىچە كامپز كزكەكلىك نەرسىلەرنى ئىگي ە توشىۇپ ئەكىىكىى  .ىورىيىان
ئاالن بىلەن بازى ىالۋارىنى تونۇشۇمىىغانىۇ ىې ەنلەرنى ئىويالپ قالىىى  .ئەگەر كامپزى
بازى بىلەن تونۇ بۇلۇپ قالسا  ،قانىا بوالر
 ئەمىى چىىىپ كەتسىڭىى بۇلىىۇ ! – ىېىى كامپز تەئەىىى بىلەن . ىورىيان كەي ى ە ئگرۈلكپ تزىلى تە چىىىپ كەتتى  .چىىىپ كزتىۋېتىىپ كامپزل ىىبازىل ىى قانسىىكاپ ىىۇنى ى يوقاتىىان جەسىىتى ە تى ىلىىپ قىاراپ تۇرغىانلىىى ى كىىگرىى .
پەس ە چكشكپ كزتىۋېتىپ  ،ئىشى ى ئىچىىى قۇلۇپالنغانلىىى ى ئاللىىى .
كامپز ئىش ى تكگەت ەنىە سائەت  1ىى ئاشىان ئىىى  .ئۇنىى چىكايلىىكى تامىىە
تاتىكىپ كەت ەن بولسىمۇ  ،لز ى ناھايىتى سالما كگرۈنەتتى .
 ئىى تكگىىىىى  – ،ىېىىى ئىىۇ بوغىۇ ئىىاۋازىا  – ،مەن كەتىتى ىورىيىىان  .ئى ىمىىىىئەمىى مەل ك كگرۈشمەيلى .
 ئاالن  ،سىى مز ى قۇتۇلىۇرۇپ قالىىڭىى  .بۇ شىاپائىتىڭىىنى ھەرگىىى ئۇنتۇمىايمەن ،– ىېىى ىورىيان .
كامپز چىىىپ كزتىشى ە  ،ىورىيان ئكستىىى ى ئگي ە چىىتىى  .ئىگ ئىچى ىى ئىازۇت
كىسالتاسى ى ھزىى بىك ئالغانىىى  .بازىل ى جەسىتى ھزچ ەىە كگرۈنمەيتتى .
ئىزاھات :
① الس زك ( – ) 9511 – 9522فكانسىيىلىك قاتى  – 9511 ،يىلى ىارغا ئزسىلغان.
② لىىىىو – ۋې تىسىىىيى ى يز ىىىىى ى ئىىارا  ،مەنىىكىسىىى ى گىىكزەللى ى ۋە ىېڭىىىى
مۇنچىسى بىلەن ىۇنياغا مەشھۇر .
③ تى تورې – ۋې تىسىيىلىك مەشھۇر رەسسام .
④رۇبى ىستزيى ( – )9511 – 9512گزكمانىيىلىك كومپوزىتور ۋە پىئانى و چالغۇچى.
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ئون بەشىنچى باب

شۇ ككنى ئاىشىمى  ،سىائەت  5:12بولغىان چىاغ  ،ئىالىپتە كىيىى ەن ىورىيىان گكېى
مۇالزىمالرنىى ھىىگرمەت تەكەللىۇپى ئاسىىتىىا نىىاربورو ىانىم ىى مزھمانخانىسىىىغا كىكىىىپ
كەلىىىى  .ئىىۇ بىىگلەكچە ھاياجانلى ىىىپ كەت ى ەن بولغاچىىىا  ،چىىز ە تۇمىىۇرلىكى توىتىمىىا
لىپىلىايىتتى  .لز ى  ،ئىڭىشىپ ساھىپخان ناربورو ىانىم ىى قولىغىا سىگي ەن چاغىىا ،
ئگزى ىى سىاالپەتلىك تىىۇرۇقى ى قىلىىچە بۇزمىىىىى  .بەل ىى كىشىىىلەر رو ئزلىشىىىا مەجبىىۇر
بولغانىىىا  ،ئىىگزى ى ئەركىىى  ،بىمىىاال كگرسىتىشىى ە تىكىشىىىىىغانىۇ  .ىورىيان ىىى ئاشىىۇ
ساالپەتلىك تۇرۇقى ى كگرگەن كىشى ئۇنى تزخى بايىال ئزچى ىشلىق ىېلوىى بىكنى سىاىىك
قىلغى ىغا ئىشەنمەيىتتى (ئۇنى قەبىھلى ى ىەۋرىمىىىى ىى باشىىا ھەر قانىىا ئزچى ىشىلىق
ىېلونى قەبىھلى ىىى قزلىشمايىتتى)  .ئۇنى ئاشۇ قاشتزشىىە سىكزۈ قىوللىكى بىىلەن
قانلىق پىچاق ى تۇتىانلىىىغا  ،يزىىملىق ككل ە كەتمەيىىغان ئاشىۇ چىكايلىىق ئىاغىى بىىلەن
تەلىىكى ۋە ئىالھ ىىى قارغىغانلىىىغىىا ھىىزچ ى ئىشىىەنمەيىتتى  .ھەتتىىا ئىىگزى ى قانىىىاقالرچە
بۇنچە تەم ى تۇتالىغانلىىىغا ئۇنى ئگزىمۇ ھەيكان قزلىۋاتاتتى  .ئۇ تۇرۇپال ئگزى ى مۇشىۇ
ماسلىشىشچان ىاراكتزكىىى بگلەكچە ىۇ بولۇپ قالىى .
بىىىۇ كىچىىىىك تىپتى ىىىى زىيىىىاپەت نىىىاربورو ىىىىانى تەرىپىىىىىى ئالىىىىىكاپ – تزىىى ەپ
ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىىى  .ئۇ ناھايىتى زېكە ئايا بولىۇپ  ،ئەن لىيى ىى شىگھكەتلىك بىىك
با ئەلچىسى ى رەپىىىسى ئىىى  .ئزكى ئگلكپ كەت ەنىى كزيى  ،نىاربورو ىىانى ئىگز
قولى بىلەن اليىھىلى ەن مەرمەر تاشتى ياسىالغان قەبىكى ە ىەپى ە قىلىىى  ،قىىى ىى يزشىى
چولكا بىك پۇلىار كىشى ە ياتلىق قىلىى  .ھازىك ئىۇ كىكنلىكى ى فكانسىىيى ى رومىانلىكى ى
ئوقۇ  ،فكانسىىيە تائىاملىكى ى ئزىتى ۋە ئىگزى ئوبىىان چكشىى ىىىغان فكانسىىيە روھىغىا
مەلە بولۇ بىلەن ئگت كزىىىغان بولۇپ قالىى .
ناربورو ىانى ىورىيانغا بە ئامكا ئىىى  ،ئۇنىڭغا ھەىېسىال « :ئزسىى  ،نزمىشىىا
سىى بىلەن ياشكا ۋاقىتلىكىمىا تونۇشمىغان بولغىيىتتى  .بولمىغان بولسىا  ،ئزى ىىال سىىىنى
ئەسەبىيلەرچە ياىشى كگرۈپ قالغان بىوالتتى » ىەپ قويىاتتى  .ئىۇ ىورىيانغىا يەنە نەچىچە
قزىىتى « :ئەگەر شىىىۇنىا بولىىۇپ قالغىىىان بولسىىا  ،سىىىىى ئكچىىكن شىىىىلەپەم ى تىىىكگمەن ە
تاشلىۋەت ەن بوالتتى  ① .ھزلىمۇ شىكككى  ،ئىۇ چاغىىا سىىىىە بىىك يى ىت ىى بىارلىىى ى
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ىىيالىمغىمۇ كەلتكرمەپتى ەنمەن  .ئۇ چاغىا شىلەپىلىكىمىى بە سەت ئىىى  ،تكگمەنلەرمىۇ
پىىىۇ تزىىىپى بىىىىلەن ئالىىىىىكا بولغاچىىىىا  ،بىكەرسىىىى بىىىىلەن ئىشىىىىىۋازلىق قىلىشىىىىپمۇ
باقماپتى ەنمەن  .بۇنى ھەممىسى ە ئزكى ناربورو ئەيىبلىك  .ئىويالپ بىزىىڭە  ،كگزى ىى
ئاجىىلىىىىى ئولالپ بىىكەر نەرسىى ىمۇ كگرەلمەيىىىغان بىىك كىشىى بىىلەن بىلىلە ياشىا
نەقەىەر مەنىسىى – ھە !» ىې ەنىىى .
ناربورو ىانى زىياپەت ە تولىمۇ تۇتكۇقسىىى كىشىىلەرنى چاقىكغانىىىى  .ئىۇ كىونىكاپ
جىىۇلىىى چىىىىىپ كەتىى ەن يەلپكگىىكچى بىىىلەن يكزى ىىى يزكىمى ىىى توسىىۇۋېلىپ  ،يىىاتلىق
قىلىۋەت ەن قىىى ى تۇيۇقسىى قايتىپ كزلىپ ئگزى بىلەن بىلىلە تۇرۇۋاتىىانلىىى ى  ،بىۇ ئىاز
كەل ەنىە  ،ئزكى ىمۇ باشالپ كەل ەنلى ى  ،شۇ سەۋەبتى زىياپەت ىى مۇشىۇنىا بولىۇپ
قالغىىانلىىى ى ىورىيانغىىا ئەزۋەيىىلەپ چكشىىەنىۈرىى  « .قەىىىىكلى ى  ،قىىىىى بە كگيكمسىىىى
چىىىپ قالىى» ىېىى ئۇ ئاستاغى ە « :ئەلۋەتتە مەنمۇ ھەر يىلى يازىا ھامبۇرگىى قايتىىپ
كەل ەنىىىە ئۇالرنىڭ ىىىىە بىىىك مەھە تىىۇرىمەن  .ئىىاىەم بىىۇ ياشىىىا كەپ قالغانىىىا  ،سىىاپ
ھاۋاىى نەپەسلەن كسى كزلىىى ەن  .ئۇنى ئكسىتى ە  ،مەن بارسىام  ،ئۇالرنىى تۇرمۇشىى
رەلىارلىشىپ قاالمىى ى ىەپ ئوياليىى ەنمەن  .سىىى ئۇالرنىى قانىىا ياشىايىىغانلىىى ى
بىلمەيسىىىى  .ئۇالرنىىى تۇرمۇشىىى ى ھەقىىىىى سىىەھكا تۇرمۇشىىى ىېسىىە بولىىىىۇ  .ئىىۇالر
قىلىىىغان ئىشىلىكى كىگپ بولغاچىىا  ،ئورنىىىى سىەھەر تۇرۇشىىىۇ  .ئوياليىىىغانلىكى ئىاز
بولغاچىا  ،بالىۇرال ئۇيىۇغا چكشىىۇ  .ئزلىابز ىەۋرىىى تارتىپ  ،ئىۇالر تۇرغىان جىايالرىا
ھزچىانىا سەتچىلىك يكز بزكىپ باقمىىى  .ئاىەتتە ئۇالر كەچلىىك تىامىىى ى يەپ بولىۇپال
ئۇىاليىۇ  .ئاۋۇ ئى ىسى بىىلەن بىىك يەرىە ئولتۇرمىاڭ  .يز ىمىىا ئولتۇرسىىڭىى  ،كىگللىڭىى
ئزچىلىپ قالىىۇ» ىېىى .
ىورىيىان نىاربورو ىىانىم ى پەس ئىاۋازىا بىىكىەم ماىتىاپ – ئۇچۇرغانىىى كزىىيى ،
ئەتكاپىغا سەپسزلىشىا باشلىىى  .زىياپەت ە ھەقىىەتەن تۇتكۇقسىى كىشىىلەر يىغىلغانىىىى .
ئى ىيلەن ى ئۇ ئەزەلىى كگرۈپ باقمىغان ئىىىى ؛ ئزكنىسىى ھىاروىى لونىىون كۇلۇبىىىا
توال كگزگە چزلىىىىىغان  ،كىشى ى يا ىۇ قىلىش ى  ،يا ىاپا قىلىش ى بىلمەيىىغان كالتە
پەم ئاىەم ئىىى ؛ ئاال – بۇلىما ياسى ىۋالغان  ،ئىلمە بۇرۇن ئاۋۇ ئايىا راكسىتون ىىانى
بولۇپ  ،بۇ يى  11ياشىا كىكگەن ئىىى  .ھەىېسىال ئابكۇيى ى تگككۋېلىشىا ئىارانال تىۇراتتى
 ،تەقىى – تۇرۇقى ناھايىتى كگرۈمسىى بولغاچىا  ،ھزچ ى ئۇنى ئىشىىىۋازلىق قىلىشىىى ىغا
ئىشەنمەيىتتى  ،بۇنىڭىى ئۇ تولىمۇ ئكمىىسىىلى ەتتى ؛ قولۇر چىاچلىق ئىاۋۇ ئايىا ئزىكلى
ىانى بولۇپ  ،ئگزى ى كگز – كگز قىلىشىا ئامكا ئىىىى  .گەپ قىلغانىىا تاۋۇشىالرنى ئز ىىق
تەلەپپۇز قىاللما  ،كىشى ى ككل ىسىى ى قوزغىايىتتى ؛ ئەلى چاپمىان ىىانى سىاھىبخان
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ناربورو ىانىم ىى قىىىى بولىۇپ  ،كىيى ىشى ى ئۇقمايىىىغان كاالمپىايكا چوكىان ئىىىى ،
تىپىك ئەن ىلىيىچە چىكايى ى بىك كىگرگەن كىشىى ئى ى چىى قزىتى ئزسىى ە ئااللمىايىتتى ؛
يەنە بىكى ئەلى ىانىم ىى يولىىشىى ئىىىى  ،ئى ىى مەلىىى قاچىانال قارىسىا توغىاچتە
قىىىكىپال تۇرىىىىغان  ،بومبىا سىاقاللىكى ئاپئىا ئاقىكىىپ كەتى ەن بىۇ كىشىى ئىگزى بىىلەن
ئوىشىىىا قاتالمىىىىى ى كىشىىىىلەرگە ئوىشاشىىىال  ،ىۇشىىىا – ىىىىۇرام ياشاشىىى ى مەنىىىىۋى
نامكاتلىى ى ىورىسى ىەپ قارايىىغانالرنى بىكى ئىىى .
ىورىيان بۇ يەرگە كەل ى ىىى ناھايىتى پۇشىايمان قىلىىى  .شىۇ ئەسى اىا  ،نىاربورو
ىانى تام ئوچا جاھازىسى ى ئكستىىى ى سگسىكن يۇپىۇ يزپىىپ قويۇلغىان ئىالتۇن ھە
بزكىل ەن يوغان سائەت ە قاراپ قويۇپ « :ھز ىكى ۋاتتون ى نزمە قىلغى ىى – بىۇ ! شىۇنچە
كە بولۇپ كەتسىمۇ تزخىچە كەلمەيۋاتىى ى ى قاراڭ ! ئەتى ەن ئاتايى ئاىەم ئەۋەتسىەم ،
نىىىىاربورۇ ىىىىىانىم ى ئكمكىسىىىىىى قويمىىىىايمەن  ،زىيىىىىاپەت ە چوقىىىىۇم بىىىىارىمەن ىەپ ۋەىە
بزىىكىپتى ەن» ىەپ ۋارقىكىىىىى  .ىورىيىىان لىىورى ھز ىكى ى ى كىلىىىىىغى ى ى ئىىالالپ كىىگللى
ىزلىى جايىغىا چكشىىتى  .ئىشىىك ئزچىلىىىپ  ،لىورى ھز ىكى ىى يزىىملىىىق ئىاۋازىا كزچى ىىىپ
قالغى ى ئكچكن يالغانىى ئەپۇ سورىغى ى ئالالنىى .
زىيىىاپەتتە ىورىيان ىىى گزلىىىىى ھزچىى ىمە ئگتمىىىىى  ،تەىسىىە – تەىسىىە ئزسىىى
قىىورۇمىالر چوكىىا تەگمەيىىال يزغىشىىتۇرۇۋېتىلىپ  ،ئورنىغىىا يزڭىىى قىىورۇمىالر پەيىىىا بىىوالتتى .
ىورىيان ى ى ھزچ ى ىمە يىىىمە ئولتىىۇرغى ى ى كىىگرگەن نىىاربورۇ ىىىانى ئاغكى ىىىپ  « :بىىۇ
قىلغى ىڭىى قامالشىمىىى  ،بىۇ قىورۇمىالرنى بىچىارە ئىاىولف ئەپەنىىى ئاتىايى سىىى ئكچىكن
تەييارلىغان ئىىى» ىەيتتى  .ىورىيان ى قارشىسىىا ئولتۇرغان لورى ھز ىكىمۇ ئۇنىڭغىا پىات
– پىىىات قىىىاراپ قويىىىاتتى  ،ئۇنىىىى گەپ قىلمىىىا ىىيىىىا سىىىكرۈپ ئولتۇرغى ىىىىىى ئىچىىىى
پۇشۇۋاتاتتى  .مۇالزى ئۇنى روم ىسىغا پات – پاتال شامپان لىىىالپ قويىاتتى  .ئىۇ ىىۇىىى
ھارا ىۇمارى تۇتىان كىشىىە  ،روم ى ى بىك كگتكرۈپال قۇرۇقىاپ قوياتتى .
 ىورىيان  – ،ئىچى پۇشۇپ تاقىتى توشىان لورى ھز ىكى ياۋا قۇش ى گگشىىى بىىكپارچە ئۇزاتىا سورىىى  – ،سىىگە زاىى بكگكن نزمە بولىى بە سۇلغۇن كگرى ىسىىغۇ
 بىكسىىى ى ياىشىىى كىىگرۈپ قالغىىان گەپ  – ،ىېىىىى نىىاربورۇ ىىىانى  -،ئىىۇ مز ىىىككنىەشلى ى تۇتىىۇ ىەپ گەپلىكى ى ىىمەيىۇ  .توغكا  ،شۇنىا ئى بۇلۇپ قالسىا  ،مز ىى
ئەلۋەتتە ككنىەشلى ى تۇتىىۇ .
 قەىىكلىىىك نىىاربورۇ ىىىانى  – ،ىېىىىى ىورىيىىان ككلكمسىىىكەپ تىىۇرۇپ  – ،فزىىكروىانى كەت ەنىى بزكى  ،بىك ھەپتە بولىى  ،ھزچ ىم ى ياىشى كگرۈپ باقمىىى .
 سىلەر ئەرلەر نىمىشىا ئاشۇنىا ئايالالرنى ياىشى كگرۈپ قالىىىغانسىلەر  -ىېىىى~ ~ 205
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ناربورو ىانى ھەيكانىلىق ئىلى ىىە  – ،ھزچ كالالمىى ئگتمەيىۇ .
 چىىكن ى ئىىۇ سىىىىنى كىچىىىك چىىاغلىكىڭىىىى ى ئىشىىلىكىڭىىنى ھىىزلىھەم ئۇنتىىۇپكەت ى ى يو  ،ناربورۇ ىانى  – ،ىېىى لورى ھز ىكى  – ،ئىۇ بولمىغىان بولسىا  ،سىىىنى
قىسىا يوپ ا ھەقىىىى ى ئىشىڭىىنى قانىا بىلەتتۇ
 مز ى قىسىا يوپ ا كىي ەنلى ى ئۇنى ھەرگىى ئىسىىە يو لورى ھز ىكى  .لز ى ،ئۇنى  12يى بۇرۇنىى ۋې اىى ى ۋاقتى ھازىكقىىە ئىسىمىە  .شۇ چاغىا ئۇمۇ مەيىىسىى ،
ىۈمبىسى ئوچۇ كىيىملەرنى تازا كىيەتتى .
 ئۇ ھازىكمۇ شۇنىا كىيىملەرنى كىيىىۇ  – ،ىېىى لورى ھز ىىكى ئىۇزۇن بارمىاقلىكىبىلەن بىك تا زەيتون ى ئىلىپ  – ،ئۇ چىكايلىق مۇراسى كىيىملىكى ىى كىيىۋالسىا  ،بەئەي ىى
فىكانسىيى ى ئزسى مۇقاۋىالنغان پا – پا رومانلىكىغىال ئوىشاپ قالىىۇ  .ئىۇ كىشىى ى
ئەقلى ى يەتمى ىىكىە ىەرىجىىىىە گىىكزە ئايىىا  .ئىىۇ يەنە ئائىلىسىىى ە قىىالتى كگيكنىىىىۇ .
ئىىكچى جى ئزكى ىىى ئگلىىكمى ئۇنىڭغىىا بە ئزغىىىك كەلىىىى بولغىىا  ،ىەرىۇ – ھەسىىىكەت
ىەستىىى چاچلىكى تامام سارغىيىپ كەتتى .
 نىمانىا گەپلەرنى قىلىسىى ھاررى  -ۋارقىكىىى ىورىيان . گەپلىكىڭىى نىمانىا قىىزىىق  – ،نىاربورۇ ىىانى ككلىكپ تاشىلىىى  – ،ئىكچى جىئزكى ىېىىڭىىما لورى ھز ىكى  ،سىى فزكرول ى ئۇنى تگتى جى ئزكى ىىمەكچىما
 ناھايىتى توغكا ئزيتتىڭىى ناربورۇ ىانى ! ىې ەنلىكىڭىىنى بىكى ىمۇ ئىشەنمەيمەن . ئىشەنمىسىڭىى  ،گزكى ئەپەنىىمىى سوراپ باقسىڭىى بۇلىىۇ .ئۇ فزكرو ىانىم ىئەڭ يزىى ىوستى .
 راسى شۇنىاقما گزكى ئەپەنىى ئىىۇ مىىالىمۇ شىىۇنىا ىېى ەن نىىاربورۇ ىىىانى  – ،جىىاۋا بەرىى ىورىيىىان  – ،مەنئىل ىكى ئۇنىڭىى  « :سىىىمۇ مارگارىى ىې ناۋاررېىىە ئگلىكپ كەتى ەن ئەرلىكىڭىىنىى
يىىىىىكرۈكى ى ىۇشىىىىىپۇرا نەرسىىىىىىلەر بىىىىىىلەن چىكىمەيىىىىىىىغان قىلىىىىىىپ بىلىڭىىىىىىىگە
ئىسىۋالغانمىىىڭىى » ىەپ سورىسام  ،ئۇ « يا » ىېىى  .چكن ى ئۇالرنى ھزچىايسىسى ى
يكرۈكى يو ئى ەن ئىىۇ .
 ئۇ تگت قزتى ئەرگە تەگ ەنما ! بە ھزسىياتچان ئايا ئى ەن ئەمىسە . مەن ئۇنىڭغا «:سىى ھزسىيات ئىشىىا بە ىاىى ئى ەنسىى ىې ەن ئىىى » – ىېىىىورىيان .
 ھە ! ئۇ ھەمىمە ئىشىتا ئاشىۇنىا ىاىىى  ،قەىىىكلى ى  .ھە راسىى  ،فزكرول ىى~ ~ 206
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چىكا شەكلى قانىا ئىىى مەن ئۇنى كگرۈپ باقماپتى ەنمەن .
 سەتەڭ ئايالالرنى ئەرلىكى ى چىكايى جى ىايەتچى ە ئوىشىاپ كزتىىىۇ  – ،ىېىىىلورى ھز ىكى ئكزۈم ھارىىىىى بىك يۇتۇم ئوتالپ قۇيۇپ .
ناربورۇ ىانى يەلپكگك بىلەن ئۇنى نۇقۇپ قۇيۇپ ىېىى :
لورى ھز ىكى  ،ئەمىى بىلىى  ،ىەق ى سىىنى بە قىلىىسىى ىې ى ى بى ار ئەمەسئى ەن .
 كى شىۇنىا ىەيىىۇ – سىورىىى لىورى ھز ىىكى قاشىلىكى ى ئۇچىۇرۇپ قۇيىۇپ – ،كەل كسىىە ىۇنياغا كىلىىىغان كىشىلەر شىۇنىا ىې ەنىىۇ ھەقاچىان ھىازىكقى كىشىىلەر
بىلەن ناھايىتى ياىشى ئگتىۋاتىمەن  .ئۇالر ھەرگىى ئۇنىا ىېمەيىۇ .
 مەن تونۇيىىىىغانلى ى كىشىىىلەرنى ھەممىسىىى سىىىىنى شىىۇنىا ىىيىشىىىۋاتىىۇ– ،ىېىى ناربورۇ ىانى بزشى ى چايىاپ قۇيۇپ .
لورى ھز ىكى ى چىكايى ىزلىغىچە تكرۈلكپ كەتتى .
 ھەجەپ ئىىگ بولىىىۇم  – ،ىېىىىى ئىىۇ  – ،ھىىازىك كىشىىى ى كەي ىىىىى غەيىىۋەتقىلىىىغانالر ئەىەپ كەتتى  .لز ى  ،ئۇالرنى ىې ەنلىكى راسى گەپلەر .
 ئۇنى مىجەزى مەل ك ئگزگەرمەيىىغان ئوىشايىۇ ! – ىېىىى ىورىيىان ئالىىىغىكاسكرۈلكپ .
 مز ىڭچە  ،ئاشىۇنىاقكا بىولغى ى ياىشىى  – ،نىاربورۇ ىىانى ككلىكپ قويىىى – ،ئەگەر فزكرو ىانىمغا راستى ال ئاشۇنىا چوقۇنىىىغان بولسالالر ،مەنمۇ قايتا تو قىلىىپ
ئزىىمغا يىتىشىۋالسام بولغۇىە .
 سىىىى ئەمىىىى تىىو قىلسىىىڭىى بولمايىىىۇ نىىاربورو ىىىانى  – ،گەپ ىىى بگلىىىى لىىورىھز ىكى  – ،سىى بۇرۇن تازا بەىتىڭىىنىى تاپىىان ئىىىىڭىى  .ئالىىى ىى ئزكىىىى كىگللى سىۇ
ئىچمى ەن ئايىالالرال قايتىا تىو قىلىىىۇ  .ئەرلەر بولسىا ئالىىى ىى ئايىالى ى زىيىاىە ياىشىى
كىىگرگەچ ىال قايتىىا تىىو قىلىىىىۇ  .ئايالالرنى ى قايتىىا تىىو قىلىشىىى ىە ئۇالنى ى تەلىيىىى
كەل ى ى  .ئەرلەرنى تو قىلىشى بولسا ىەتەرگە تەۋەك ۇ قىلغى ى .
 ئزكى ناربورۇ ئۇنچە مىۇكەممە ئەرلەرىىى ئەمەس ئىىىى  – ،ىىېىىى نىاربورۇىانى .
 بە مىىۇكەممە بۇلىىۇپ كەت ى ەن بولسىىا  ،سىىىى ئىىۇنى ھەرگىىىى ياىشىىى كىىگرمى ەنبىىوالتتىڭىى  ،قەىىكلىىىك ىىىانى  – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى نىىاربورۇ ىانىمى ىىى گزپى ىىى
تارتىۋېلىىىپ  – ،ئايىىالالر بىىىى ئەرلەرنىىى كەمچىلى ىىى بولغىىاچىىال ياىشىىى كگرىىىىۇ  .ئەگەر
كەمچىلى لىكىمىىىى ھەىىىىىىى زىيىىاىە كىىگپ بۇلىىۇپ كەتسىىە  ،ئىىۇالر ھەرقانىىىا ئىشىىىمىىنى
~ ~ 207

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

كەچكرىۋېتىىۇ  .ناربورۇ ىىانى  ،مۇشىۇنىا گەپلەرنىى قىلغىى ى ئكچىكن مز ىى زىيىاپەت ە
چاقىكما قالماسسىى – ھە ! لز ى  ،بۇ ىې ەن پاكى .
 ىې ەنلىكىڭىى توغكا لورى ھز ىكى  .بىى ئايالالر سىلەرنى كەمچىلى ىڭالرنى ياىشىىكگرمى ەن بولسا  ،قايسى ھالغا چكشكپ قاالر بىولغىيتىڭالر – ھە! ئەگەر شىۇنىا بۇلىۇپ
قالسا  ،ھزچىايسىڭىالر ىوتۇن ئااللمىا جاھانىىى بويتىا ئگتىكپ كزتەتىتىڭالر  .لىز ى ،
سىلەرىە ىوتۇن ئالسالالرمۇ ھزچىانچە ئگزگكرۈ بولمايىۇ  .ھازىك تو قىلپ بولغىانلى ى
ئەرلەرنى ى ھەممىسىىى بويتاقالرغىىا ،تزخىىى تىىو قىلمىغىىان بويتىىاقالر تىىو قىلىىىپ بولغىىان
ئەرلەرگە ئوىشاپ قالىى .
 ئەسىك قىيامىتى ىې ەن ئەنە شۇ  – ،غۇىۇلشىپ قويىى لورى ھز ىكى . يا  ،قىيامەت قايى ىېسىڭىى توغكا بۇلىىۇ –  ،ىېىى ناربورۇ ىانى . قىيىىامەت قىىايى بۇلىىۇپ قالسىىىچۇ كاشىى ى  – ،ىورىيىىان ئۇھسىىى ىپ قويىىىى – ،ھايات ى ھزچىانىا مەززىسى قالمىغىلى تۇرىى .
 قەىىىىكلى ى  – ،ىېىىىى نىىاربورۇ ىىىانى قولىغىىا پەلە كىىىي ە  – ،ھايات ىىىىمەززىسى قالمىىى ىې ەنىە گەپلەرنى ئاز قىلى  .ھايات چارچىتىپ قويغان كىشىلەرنى
ئاغىىىى ال مۇشۇنىا گەپ چىىىىۇ  .لورى ھز ىكى ى بە قىلىىسىمۇ ىېىۇ  ،بەزىىىە مەنمىۇ
ئۇنىڭغىىا ئوىشىىا بۇلىىۇپ قالسىىامچۇ ىەپ ئىىويالپ قىىالىمەن  .لىىز ى  ،سىىىى تز ىڭىىىىىى
ئىىاق گلك  ،چىكايىڭىىغىىا قارىسىىىال ئىىاق گلكللى ىڭىى چىىىىىپ تۇرىىىىۇ  .مەن سىىىىگە چوقىىۇم
ياىشى ىوتۇنىى بىكنى تزپىپ بزكىمەن  .لورى ھز ىكى  ،ئزيتىڭە  ،گزكى ئەپەنىى ى تىو
قىلىىىغان ۋاقتى كەلىى شۇنىاقمۇ
 مەنمىىۇ ئۇنىڭغىىا ئىىچى ى شىىۇنىا ىەپ كزلىىىۋاتىمەن نىىاربورو ىىىانى  – ،جىىاۋابەرىى لورى ھز ىكى بزشى ى ئز ىپ ھگرمەت بىلەن .
 توغكا  ،ئۇنىڭغا ئگزى ە اليىق كزلىىىغان قىىىى بىكنى تزپىپ بەرمىسە بولمايىىۇ .بكگكن ئاىشام ىېبكې تەرىپىىى نەشك قىلى غىان «ئەن لىىيە ئاقسىگلەكلىكى يىل امىسىى»
نى تەپسىلى كگرۈپ  ،ىورىيانغا ماس كزلىىىغان قىىالرنى تىىىملى ى ى تكزۈپ چىىمىسام.
 ئۇالرنى يزشى ىمۇ قوشۇپ قويامسىى يا ناربورو ىانى  – ،سورىىى ىورىيان . ئەلۋەتتە قوشۇپ قويىمەن  ،ئازراقال ئگزگەرتى كىكگكزسەمال بولىىىۇ  .لىز ى  ،بىۇئىشىىتا ئالىىكاقسىىانلىق قىلىشىىىا بولمايىىىۇ  .مەن نى اھىڭالرنىىى «سىىەھەر گزىىتىىى» ىە
ىېيىل ەنىىىىە  ،ئىسىىىمى – جىسىىىمىغا اليىىىىق بولۇشىىىى ى  ،بەىىتلىىىىك بىىىىك جىىىكپلەرىى
بولۇشۇلالرنى ئكمىى قىلىمەن .
 بەىىتلىك نى ا ىەپ كەت ى ىڭىىنى كگرمەمىىغان  ،ھەممىسىى جگيلكشىتى باشىىا~ ~ 208
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نەرسە ئەمەس ! – ۋارقىكىىى لورى ھز ىكى .
 نزمانىا قامالشمىغان ئاىەمسىى ! – ناربورو ىانى ئورۇنىۇقى ى كەي ى ە سىكرۈپ ،راكستون ىانىمغا بزشى ى لىڭشىتىپ قويىى  – ،لورى ھز ىكى  ،نەچىچە ككنىىى كزىيى ،
سىىنى يەنە زىياپەت ە چاقىكىمەن  .سىىنى قۇۋۋەت ىورىلىكىڭىى ئانىىكېۋ ئەپەنىىى يزىىىپ
بەرگەن رېتسزپتى ىزلىال ككچلكك ەن  .ئزيتىڭا  ،كىمىلەر بىىلەن مىجەزىڭىىى كزلىشىىىۇ
بۇىاقى زىياپەت ى تازا بىك قىىىتىۋېتە .
 مەن ئىستىىباللىق ئەرلەرگە  ،ئگتمكشى بار ئايالالرغا ئامكا  – ،جاۋا بەرىى لورىھز ىكى  – ،بۇىاقى زىياپەت ە ئايالالرنىال چاقىكمايىىغانسىى – ھە
 شۇنىا بولۇپ قاالرمى ى  – ،ناربورو ىانى قاقاھالپ ككلىكپ كزتىىپ ئورنىىىىتىىۇرىى  – ،بە سىىەت بولىىىى قەىىكلىىىك راكسىىتون ىىىانى  .تاماكىىا چز ىىىۋاتىى ىڭىىنى
كگرمەپتىمەن .
 ھزچىىسى يو  ،ناربورو ىانى  .مەن تاماكى ى زىياىە كگپ چز ىمەن  .بۇنىڭىىىكزيى سە كونتكو قىلسام بولغۇىە .
 ھەرگىىىى ئۇنىىىا قىلمىىاڭ راكسىىتون ىىىانى  – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى  – ،تامىىاكى ىبىكاقال كونتىكو قىلىى زىيىانلىق  .تامىاكى ى ئىاز چز ىشى ى ئىاىىى بىىك ۋاقلىىق تاماقىىا ،
زىياىە كگپ چز ىش ى مو زىياپەت ە ئوىشىتىشىا بولىىۇ .
راكستون ىانى لورى ھز ىكىغا قىىىىى ئىلى ىىە الپپىىە قاراپ قويىى .
 بۇ نەزەرىيىڭىىگە قىىىىىپ قزلىۋاتىمەن لورى ھز ىكى  ،بىكەر ككنى چكشىتى كزىيىئگيكم ە كزلىپ  ،بۇ ھەقتە كگپكە سىگزلەپ بزكىى  – ،ئىۇ بىو ئىاۋازىا شىۇنىا ىېى ە
سىكىتىا چىىى ئكچكن تەمشەلىى .
 بولىىىى  ،بولىىىى  ،بىىۇ سىىىلەرنى سىياسىىى توغكىسىىىىا  ،سىىەتچىلى لەر توغكىسىىىىاپاراللىشىىىىىىغان يزىىىكىڭالر ئەمەس  – ،ۋارقىكىىىىىى نىىىاربورو ىىىىانى  – ،يەنە شىىىۇنىا
قىلىىىغان بولسالالر  ،ئكستكن ى قەۋەتتە ىېيىشىپ قالىمىى جۇمۇ .
ئەر مزھمانالر پاراقىىىە ككلكشكپ كەتتىى  .چاپمىان ئەپەنىىى تامىا ئكسىتىلى ى ئىۇ
بزشىىىىى بىىۇ بزشىىىغا كزلىىىپ ئولتىىۇرىى  .ىورىيىىان گكېيمىىۇ ئىىورنى ى ئالماشىىتۇرۇپ  ،لىىورى
ھز ىكى ى يز ىغا كزلىپ ئولتۇرىى  .چاپمان ئەپەنىى تىگۋەن پاالتانىى ھىازىكقى ئەھىۋالى
توغكىسىىا ھەىەپ قاي اشىا  ،سىياسى رەقىبلىكى ى مەسخىكە قىلىشىا باشلىىى  .تىۇرۇپ –
تۇرۇپ كگتكرۈلىۋاتىان ككل ە ساىالىكى ئارىسىىا ئەن ىلىيىلى لەرگە ناھىايىتى قورقۇنچلىۇ
تۇيۇلىىىغان «قۇرۇ نەزەرىيىچى» ىې ەن گەپلەر پات – پات ئاللى ىپ قاالتتى .
لورى ھز ىكى ئاغىى ى پكرۈشتكرۈپ ككلكپ قويىى ۋە ىورىيانغا بۇرۇلۇپ سورىىى :
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 ىزلى ياىشى بولۇپ قالىىڭىىمۇ  ،قەىىكلىك ىوستۇم بايى ى يىاقى بە سىولغۇنئولتۇرۇپ كەتتىڭىى .
 مەن ناھايىتى ياىشى ھاررى  .باشىا ئى يو  ،سە ھزكىپ قاپتىمەن شۇ . تكنكگىىكن ئاىشىىام بە جەلىپ ىىار بىىوپ كزتىپتى ەنسىىىى  .ھزلىىىىى التاپەتلىىىك گىىكاىانى سىىگە بەكال مەپتۇن بولۇپ قاپتۇ  .ئۇ مالا سىىىنى سىزلبى قورۇقىڭىىغىا بارمىاقچى
بولۇۋاتىانلىىى ى ئزيىتتى .
 مالا  – 02چزسىال كزلىش ە ۋەىە قىلغان . مونمونتمۇ كزلەمىۇ كزلىىۇ ھاررى . مەن گكا ىانى ئى ىسى ە بە ئگ  .گىكا ىىانى بە ئەقىللىىق  ،لىز ى ئايىاكىشىىى ە نىسىىبەتەن بە ئەقىللىىىق بولىىۇپ كزىىتى تىىازا ياراشىىمايىۇ  .ئۇنىڭىىىا تىى بىىىلەن
تەسۋىكلى ىلى بولمايىىغان بىك ىى نازاكەت كەمچى  .ئالتۇن ھەيى ە اليىىى ياسىالغان
پۇتى بولغاچىىال قەىىكلى تۇر  .ئۇنىى پىۇتى بە چىكايلىىق  ،لىز ى اليىىى ياسىالمىغان .
ئا چاقچۇ پۇت جز ىىا ئوتتا تاۋالنغان تۇرسا  .ئوتتا تاۋالنغان نەرسە ئاسان چزىىلمايىىۇ
 ،ئەكسىچە تزخىمۇ چى بولىىۇ  .ئۇنى بزشىىى ئگت ەن ئىشالر بە جىق .
 ئۇنى تو قىلغى ىغا قانچىلىك بولىى – سورىىى ىورىيان . ئۇنى ىېيىشىچە  ،بە ئۇزۇن بوپتىمى  .ئاقسگلەكلەر تىىىملى ىىىى قارىغانىىا ، 92يىلىىالر بولغانىىىۇ  .لىىز ى  ،مونمونى بىىىلەن  92يى ى بىلىىلە تىىۇرۇ بىىىك ئگمىىكر بىلىىلە
تۇرغانغا باراۋەر  ،بۇ ۋاقى ئىسكاپ قىلىشتى باشىا نەرسە ئەمەس .زىياپەت ە يەنە كىمىلەر
كزلىىۇ
 ۋىلوبى ئەر – ئايا  ،لورى ىاگبى ۋە ئۇنىى رەپىىىسىى  ،نىاربورو ىىانى  ،جزركىىكالۋستون قاتارلىىالر كزلىىۇ  .يەنە لورى گكوتىكىيان ىمۇ چاقىكىپ قويىۇم .
 مەن ئۇنىڭغىىىا بە ئىىىامكا  – ،ىېىىىىى لىىىورى ھز ىىىىكى  – ،جىىىىق ئىىىاىەملەر ئىىىۇنىياقتۇرمايىىىىى ەن  ،لىىىز ى ئىىىۇ كىشىىىىلەر يىىىاقتۇرمىغۇىە ئىىىاىەم ئەمەس  .بەزىىىىىە بە
ياسىىانچۇقلۇ قىلىىىپ كزتىشىىى ى ھزسىىابىا ئالمىغانىىىا  ،بىلىمىىى مىىو  .بىىۇ تەرىپىىى ئۇنى ى
كەمچىلى لىكى ى يزپىپ كزتىىۇ  .ئۇنىڭىى باشىا  ،زامانغا ئاسانال ماسلىشااليىۇ .
 كزلى – كەلمەسلى ى ى بىلمەيىمەن  ،ھىاررى  .بەل ىى ىاىىسىىغا ھەمىكا بولىۇپمونتى ارلوغا كزتىپ قزلىشىمۇ مۇم ى .
 ھە  ،ئۇنىىى ئگيىىىىى ىلەرمۇ قىىىىىى ەن  .ئىىۇنى ئامىىا قىلىىىپ كەلتىىكرەيلى  .ھەراسى ىورىيان  ،تكنكگكن ئاىشام سىائەت  99بولماسىتىال تى ىىۋەتتىڭىى  .بىىنىى ئگيىىى
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چىىىپ بىكەر يەرگە بارىىڭىىمۇ ياكى ئۇىۇ ئگي ە كەتتىڭىىمۇ
ىورىيان ئۇنىڭغا الپپىىە قارىىى ۋە شۇئان قوشۇمىلىكى تكرۈلكپ كەتتى .
 يا ھاررى  ،ىېىى ىورىيان  – ،ئگي ە سائەت ئكچ ە ئاز قالغانىا بارىى . كۇلۇبىا بارغان ئوىشىمامسىى شۇنىا  – ،لەۋلىكى ى چىشلەپ قويۇپ جاۋا بەرىى ىورىيان  – ،يىا  ،ئىۇ يەرگەبارمىىاپتىمەن راسىىى  .ئىىگيىڭىىىى چىىىىىپ كوچىىا ئىايلى ىپتىمەن  .نزمىلەرنىىى قىلغىىانلىىى
ئزسىمىى كگتكرۈلىكپ قىاپتۇ … سىىى بىىك ئىشىالرنى كىوچىالپ سوراشىىا بە ئىامكا – ھە
ھاررى ! ھەىېسىال ىەق ى نزمە ئىى قىلىىۋاتىى ى ى بىل ىكلىى كزلىىىى ەن  .مەن بولسىام
قىلغان ئىشلىكىم ى ئۇنتۇلۇپ كەتسەمال ىەيمەن  .قارىغانىا  ،ئىگي ە زاىى سىائەت قانچىىىە
بارغانلىىىم ى بە بىل كلىى بار ئوىشايىۇ  .بوپتۇ  ،ىەپ بزكە  .تكنكگكن ئاىشام سىائەت
 0:12ىا ئىىىگي ە كىىىىكىى  .ىەرۋازى ىىىى ئىىىاچىۇچى ى ئۇنتۇلىىىۇپ قىىىاپتى ەنمەن  ،ئامالسىىىىى
ىىىمەت ارىم ى چاقىكىپ ئىشى ى ئىاچىۇزىۇم  .يەنە ئىشەنمىسىىڭىى  ،بزكىىپ ىىىمەت ىار-
ىمىى سورىسىڭىى بولىىۇ .
لورى ھز ىكى مكرىسى ى چىىىكىپ قويىى .
 مۇنىاقال سوراپ قويىىۇم ئىى ى ! ئكسىتكن ى قەۋەتتى ىى مزھمانخانىغىا چىىىايلىچۇ .بولىىىى  ،ھىىارا ئىچمەيىىمەن چاپمىىان ئەپەنىىىى  ،رەھىىمەت سىىىىگە  .سىىىىگە نىىزمە بولىىىى
ىورىيان باشىىچىال تۇرىسىى  .ئزيتىڭە  ،زاىى نزمە ئى بولىى
 كارىڭىى بولمىسۇن ھىاررى  .كگللىكم تىازا جايىىىا ئەمەس  .سىىى بىىلەن ئەتە يىاكىئگگكن كگرۈش ىلى بارىمەن  .ناربورو ىانىمغا مەن ئكچكن ھگزرىاھلىق ئزيتىپ قويسىڭىى
 .بولىى  ،ئكستى ىمۇ چىىما  ،ىەرھا ئگي ە قايىتمىسام بولمايىۇ .
 ئەمىسىىە بوپتىىۇ ىورىيىىان  .ئەتە چكشىىتى كزىىيى چىىا ۋاقتىىىىا كگرۈشىىەيلى  .گىىكاىانىممۇ كەلمەكچى .
 ئىم انبار بارىمەن ھىاررى  – ،ىورىيىان شىۇنىا ىەپىال ئگيىىى چىىتىى – ىە  ،بىىكپەيتۇن ى كىكا قىلىپ ئگيى تامان يكرۈپ كەتتى  .شۇ تاپتا ئۇنى پكتكن ۋۇجىۇىى ى ۋەھىىمە
 ،ئەنىىشە تۇمانلىكى چىكمىۋالغانىىى  .لورى ھز ىكى ى بايىىى سۇئاللىكىىى ئۇ ىەماللىىىىا
نزمە قىالرى ى بىلمەيال قالىى  .ىەلى – ئىسپاتالرنى ىەرھا كگزىى يوقىتى كزكە  .ئىۇ
شۇالرنى ئويالۋېتىپ  ،ئىختىيارسىىى پكتىكن ئەزايىغىا تىتىىكە ئوالشىتى  .بازىل ىى پەلتىۇيى
بىلەن سوم ىسى ئۇنىڭغا تولىمۇ يىكگى ىچلىك تۇيۇالتتى .
ئۇ بۇ نەرسىلەرنى ىەرھا بىك تەرەپ قىلمىسىا بولمايىىىغانلىىى ى چكشىى ىپ يەتتىى .
كىتابخانىغا چىىىىىغان ئىشى ى قۇلۇپلىۋەت ەنىىى كزىيى  ،بازىى ىالۋارىنىى پەلتىۇيى
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بىىىلەن سوم ىسىىى ى تىىىىىپ قويغىىان مەىپى ى ئىش ى اپ ى ئىىاچتى  .ئوچاقتىىا ئىىوت الۋۇلىىىاپ
كگيكۋاتاتتى  ،ئۇ ئوچاقىا يەنە بىك مىۇنچە ئوتىۇن سىالىى  .پەلتىۇ بىىلەن سىوم ا كگي ەنىىە
چىىىىىان پىىۇرا ىىمىىاغ ى ئزچىشىىتۇراتتى  .ئىىۇ ئىىاالھەزە بىىىك ئىىا پىشىىى ۋاقىتتىىا ھەمىىمە
نەرسى ى كگيىۈرۈپ بولىى  .ئۇنى تۇرۇپال بزشى قزيىپ كگللى ئزلىشتى  ،شۇ ھامان مىى
ئىسكىىىانغا ئالجىكىيى ى ىۇشپۇرا ماتزكىياللىكى ى سزلىپ ئوت ياقتى  ،ئگت ىكر پۇراقلىىق
سىككە بىلەن ئى ى قولى ۋە پىشانىسى ى پاكىى سكرتتى .
ئىىۇنى تىىۇرۇپال قورقىىۇنچ چىكمىۋالىىىى  .كىىگزلىكى نۇرلى ىىىپ  ،جىىىىيلەشىى ى ىىى
ئاستى ىى كالپۇكى ى چىڭڭىىە چىشلەپ تۇرىۋالىىى  .ئى ىى ىەرىىى ىى ئوتتۇرىسىىغا پىى
چىشى بىلەن سزلزسىتتى كگز قويۇلۇپ قارا ئەب ۇس ياغىچىىى ياسالغان يوغىان ئىشى اپ
قويۇلغان ئىىى  .ئىش اپ ا تى ىلىپ قاراپ تۇرغان ىورىيان ھالۋېىىپ تۇرۇپال قالىى  ،گويا
ئگزىىىىىى ى قورقىىىۇنچ ئاشىىىۇ ئىشىىى اپتى كزلىۋاتىانىىىىە  ،ئىشىىى اپتا قانىىىىاقتۇر ئىىىۇ ھەم
ئارزۇاليىىىىغان  ،ھەم ئىىگ كگرىىىىىغان بىىىك نەرسىىە بىىارىەكال تۇيۇلىىۇپ كەتتىىى  .نەپسىىى
تزىلىشىپ  ،ئۇچىغا چىىىان بىك ىى ئەسەبى ئىستە ئىۇنى كىونتكو قىلىۋالىىى  .ئىۇ بىىك
تىا تاماكىا تۇتاشىىتۇرىى – يىۇ  ،يەنە تاشىىلىۋەتتى  .ئۇنىى قاپىىاقلىكى سىال ىالپ  ،ئىىۇزۇن
كىكپى لىىىكى مەلىىىى ە تىىز ەيال ىەپ قالغانىىىى  .ئىىۇ تىىزخىچە ھزلىىىىى ئىشى اپتى كىىگزى ى
ئكزمە قاراپ ئولتۇراتتى  .بايىىى بزكى سافاىا سوزۇلۇپ ياتىان ىورىيىان ئورنىىىى ىەس
تۇرۇپ  ،ئىش اپ ى ئىشى ى ى ئاچتى  ،ئانىى بىىك تىا پۇرژۇنلىۇ تۇتىىۇچ ى بزسىىۋېىى ،
ئىىك بۇلىىۇڭ شىىەكىلىى ى بىىىك تارتمىىا ئگزلككىىىىى ئاسىىتا ئزچىلىىىى  .ئىىۇ ىەرھىىا قىىولى ى
تارتمىغىىا تىىىۋېىىىى  ،قولىغىىا بىىىك نەرسىىە ئۇرۇلىىىى  .ئىىۇ چگرىسىىى ە ىولىۇنسىىىمان ئىىىى
چىىىكىلىىىپ تولىمىىۇ نەپى ى ياسىىالغان  ،قاپىىىارا رەلىىىە سىىىكلى ىپ ئۇششىىا پگپىىككچىلەر
ئزسىىىلغان جۇل ىىۇچە كىچىىىك سىىانىۇ ئىىىىى  .سىىانىۇقچى ى ئزچىۋېىىىى  ،ئىچىىىىى بىىىك
تىىول ىلە مەلھەمسىىىمان نەرسىىە ۋە پىىارقىكاپ تۇرىىىىىغان بىىىك پىىارچە مىىوم چىىتىىى  ،بىىۇ
نەرسىلەرنى غەيكى پۇرىىىىى بۇ يەرگە قويۇپ قۇيۇلغى ىغىا ناھىايىتى ئىۇزۇن بولغىانلىىى
بىلى ىپ تۇراتتى .
ئۇ بىك ھازا ئارىسالىى بولۇپ تۇرۇپ قالىى  ،چىكايىىا غەلىتە بىك ىى ككلكمسىىكە
قزتىپ قالغانىىى  .ئگ چىىىغۇسىى ىەرىجىىە ئىسسىق بولسىمۇ  ،لىز ى ئۇنىى الغىلىىاپ
تىتىكىشى ھزچ بزسىلىىىغانىە ئەمەس ئىىىى  .ئىۇ قەىىى ىى رۇسىالپ سىائەت ە قارىىىى ،
سائەت  99ىىى  12مى ىۇت ئگت ەنىىىى  .ئىۇ ھزلىىىى كىچىىك سىانىۇق ى جايىغىا قويىۇپ
قۇيۇپ  ،ئىش اپ ى ئىشى ى ى ياپتى – ىە  ،ھوجكا ئگيى ە كىكىى .
قەىىمىىى سىىائەت  90گە ىاڭ ئىىۇرىى  .ىورىيىىان ئىىاىەتتى ىچە كىيى ىىىپ  ،بوي ىغىىا
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شارپىسى ى ئورىىىى – ىە  ،پۇتى ىى ئۇچىىىا ىەسسىى ى ىچە ئىشىى تى چىىتىى  .ئىۇ بونىى
كوچىسىىا كزتىپ بارغان ئزسى ئات قوشۇلغان بىك پەيتۇن ى توسىتى – ىە  ،پەيتۇن ەشى ە
بارىىىغان يزكى ى بوغۇ ئاۋازىا ئزيىتتى .
 بە يىكاق ەن ! – ىەپ غۇىۇراپ قويىى پەيتۇن ە بزشى ى چايىاپ . ماۋۇ تىلالنى ئزلى  – ،ىېىى ىورىيان  – ،ئەگەر تزىىرا ئاپىكىىپ قويسىىڭىى  ،يەنەبىك پونى قوشۇپ بزكىمەن .
 بولىىىىۇ ئەپەنىىىى  – ،ىېىىىى پەيتىىۇن ە  – ،بىىىك سىىائەتتىال ىېىى ەن يزكىڭىىىىگەيەت كزىمەن
پەيتۇن ە كىكا ھەقىى ى ئزلىپال پەيتۇن ى تايمى ىەرياسى تەرەپ ە بۇرىىىى – ىە ،
ئۇچىانىە يكرۈپ كەتتى .
ئىزاھات :
① فكانسىىىىيە ماقىىىا – تەمسىىىىلى  ،ھزچ ىىىزمى ە قارىمىىىا شىىىالالقلىق قىلىىىىىىغان ،
باشىىالرنى سگز – چگچە قىلىشىىى قورقمايىىغان ئايا ىې ەن مەنىىە .
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ئون ئالتىنچى باپ

يامغۇر شارقىكاپ قۇيۇۋەتتى .غۇۋا يز ىپ تۇرغان كوچا چىكاقلىكى يىامغۇر تۇمانلىكىىىا
قاپىارالغۇ ۋە ۋەھىمىلىك كگرۈنەتتى  .مەيخىانىالر تىاقىاليال ىەپ قالغىان  ،ئىشىىك ئالىىىىا
ئى ىىى -ئىىكچتى توپلىشىىىۋالغان ئەر -ئايالالرنى ى كگلەل ىسىىى يىىىكاقتى غىىۇۋا كگرۈنىىكپ
تىىۇراتتى  .بەزى مەيخىىانىالرىى تىىۇرۇپ – تىىۇرۇپ ئەسىىەبىيلەرچە كىىكل ە ئىىاۋازلىكى  ،بەزى
مەيخىىانىالرىى مەسىىتلەرنى ئۇرۇشىىۇپ تىللىشىشىىلىكى  ،قىيىىا – چىيىىالىكى ىەممىىۇ ىەم
ئاللى ىپ تۇراتتى .
پەيتۇن ى كەي ى ئورۇنىۇقىغا يگلى ىپ ئولتۇرغان ىورىيان گكې شىلەپىسى ى كىگزى ە
چگككرۈپ كىيىۋېلىپ  ،شەھەرىى ى بۇ شىەرمەنىىلى لەرگە نۇرسىىى كىگزلىكى بىىلەن نەزەر
سزلىۋاتاتتى  ،تۇرۇپ – تۇرۇپ لورى ھز ىكى ى تىۇنجى كگرۈشى ەنىە ئزيىتىىان «:روھتى ىى
جىىىاراھەتلەرنى سىىىەزگك ئەزاالر بىىىىلەن  ،سىىىەزگك ئەزاالرىى ىىىى جىىىاراھەتلەرنى رو بىىىىلەن
ساقايىتىىلى بولىىۇ» ىې ەن سگزلىكى ى تەككاراليىتتىى .تىوغكا ،ئىۇ بىۇ مەىپىى رېتىسىىپ ى
تىاال قزىتى سىى اپ كىىگرگەن  ،ئەمىىىلى تە يەنە بىىك قزىتى سىىى اپ كگرسىە نىزمە بوپتىىۇ .
ئەپيۇنخانى ى ى ئىچىىى سىىوىا بىىىلەن ئالىىىىكا ئىىىىى  .جىمىىى ئىپالسىىلىىالرنى ئۇۋىسىىىغا
ئايالنغىىان بىىۇ جايىىىا يىىكز بزكىۋاتىىىان ئۇچىغىىا چىىىىىان رەزىللى ىىلەر بىىۇرۇنىى جى ايەتلىىىك
ئەسلىمىلەرنى ئۇنتۇلىۇرۇپ باراتتى .
كزچە ئاسىمى ىىا سىال ىالپ تۇرغىان ئىا بەجىايى ى بىىك قورقۇنچلىۇ ئىسى ىلىت ى
كاللسىغىال ئوىشايتتى ى  ،ئاسمانىا لەيلەپ يىكرگەن يوغىان بىىك پىارچە بۇلىۇت پىات-پىات
ئاي ىىى يىىكزى ى توسىىۇۋاالتتى  .يول ىىى ئى ىىى قاسىى ىىىىى ى گىىازۋا المپىىا بىىارا – بىىارا
غۇۋالىشىپ  ،كوچا تزخىمۇ تار ۋە قارالغۇ تكس ئالىى  .پەيتۇن ە يولىىى ئزىىىپ قزلىىپ
 ،يزكى ئى لىى چاقىكى يولىى كەي ى ە يز ىشىىا مەجبىۇر بولىىى  .يولغىا يىامغۇر سىۇلىكى
كگللەپ قالغان  ،ىۈمبىسىىى ئىسسىق ھور كگتكرۈلكپ تۇرغان ئات كىگللەپ قالغىان ئاشىۇ
يامغۇر سۇلىكى ى كزچىىپ ئگت ەنىىە  ،تىۇيىىى ئاسىتىىى توىتىمىا بۇژغىۇن چىاچكايىتتى ،
قۇيۇ تۇمان ىەستىىە مەپى ى ئى ى يانىىى ى ىەرىىىسىىىى ھزچ زمى ىى ئىلغىا قىلغىلىى
بولمايىتتى .
لورى ھز ىكى ى « روھتى ى جاراھەتلەرنى سەزگك ئەزاالر بىلەن  ،سەزگك ئەزاالرىى ىى
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جاراھەتلەرنى رو بىىلەن سىاقايىتىىلى بولىىىۇ » ىېى ەن سىگزلىكى ھەىەپ ئۇنىى قىۇال
تكۋىىە جارالاليتتى  .ئۇنى ساقايماس كزسەل ە مۇپتىال بولغان روھى ىى سىەزگك ئەزالىىكى
راستى ال ساقايتاالرمۇ بى ۇنا قانالر تگككلىى  ،ئۇنى ئورنى ى قانىا تولىىۇرۇ كزىكە
ھە ! بۇنىىى ئىىورنى ى ھەرگىىىى تولىىىۇرغىلى بولمايىىىۇ .ئىىۇنى ئەپىىۇ قىلىشىىىا مىىۇم ى
بولمىغى ى بىلەن  ،ئۇنتۇلىۇپ كزتىشى ە تامىامەن بولىىىۇغۇ  .نىھىايەت  ،ئىۇ يىكز بەرگەن بىۇ
قانلىق ئىشالرنى تامام ئۇنتۇلۇپ كزتى قارارىغا كەلىى  .شىۇنىاقتىمۇ  ،بازىل ىى ئۇنىڭغىا
ئۇنىا گەپلەرنى قىلىىىىغانغا نىزمە ھەقىىى يىا ئىۇ باشىىىالرغا ئىۇنى – بىۇنى ىەيىىىغانغا
سىىوتچى بولمىسىىا ! ئۇنىى قىلغىىان ئاشىىۇ گەپلىىىكى تولىمىىۇ قورقۇنچلىىۇ  ،چىىىىاپ تىىۇرغىلى
بولمايىۇ .
ئىىات پۇشىىىۇرغى ىچە ئزغىىىك قەىەملىىىكى بىىىلەن پەيتىىۇن ى سىىگرەپ مالماقتىىا ئىىىىى ،
پەيتۇن ى سكرىتى ىورىيانغا مالغانسزكى ئاستىالپ كزتىۋاتىانىە تۇيۇلىى  .ئىۇ ىېكىىى ىى
ئزچىپ پەيتۇن ەش ى تزىرا مزڭىشىا ئالىىكاتتى  .شۇ تاپتا ئۇنى ككچلىك ئەپيىۇن ىۇمىارى
قىي ىماقتا ئىىى  .ئۇ چىكايلىق قوللىكى بىلەن ئەپيۇن ىۇمارى ىەستىىى قىچىشىىپ ئىارام
بەرمەيۋاتىىىان گىىاللىكى ى پىىات – پىىات سىىىىىپ قويىىاتتى  .ئىىۇ ھاسىسىىى بىىىلەن ئات ىىى
ساغكىسىغا ككچەپ بىكنى سىالىى  .پەيتىۇن ە ئىاۋازى ى بولۇشىىغا قويۇۋېتىىپ قاقىاھالپ
ككلكپ كەتتى ۋە تزىرە مزڭى ئكچكن قامچىسى ى ئوي ىتىپ ئزتى ىى ىىىۋىتتى  .ىورىيىانمۇ
ئىختىيارسىى ككلكپ تاشلىىى  .پەيتۇن ەشمۇ قايتا بىكنەرسە ىىمىىى .
يىىو گويىىا ئىىۇچى يىىوقتەكال كىىگرۈنەتتى  ،گىكەلىشىىىپ كەتىى ەن كىىوچىالر كىشىىى ە
ئگمكچىك تىىورلىكى ى ئەسىلىتەتتى  .بىكىىلىىىىال ىاۋام قىلىۋاتىىىان يىو تولىمىىۇ زېكى ىشىىلىك
تۇيۇالتتى  .تۇمان بارا – بارا قويۇقلىشىپ  ،ىورىئان ى بارغانسزكى قورقۇنچ باستى .
شۇ ئارىىا ئۇالر تىمتاسلىىىا چگم ەن بىىك ىىى زاۋۇتىىىى ئىگتتى  .بىۇ يەرىە تۇمىان
سە شااللكا بولغاچىا  ،ئۇ بوتول ا شەكىلىىى ى غەلىىتە كەلى ەن ىىى ىۇمىانلىكىىىى
الۋۇلىاپ چىىىۋاتىان قىپىىىى ئوت يالىۇنلىكى ى كىگرىى  .بىىك ئىى ئۇالرغىا قىاراپ ھەىەپ
قىىىاۋايىتتى  ،نەلەرىى ىىىىۇر بىىىىك يەرىىىىى يولىىىىى ئزىىىىىپ قالغىىىان ىېڭىىىىى چاي ىلىكى ىىىى
چالىلىاشلىكى ئاللى ىپ تۇراتتى  .ئات بىك نەرسى ە مىكىۈرۈپ كەتتىمىۇ قانىىا  ،پەيتىۇن
تۇيۇقسىىال بىك ياقىا قىڭغىيىپ قالىى ۋە ئالىىغا قاراپ ئۇچىانىە چزپىپ كەتتى .
بىىىك ھىىازاىى كزىىيى  ،ئىىۇالر توپىلىىىق يولىىىى چىىىىىپ  ،ئىىاىەم ى مالىامىىىا بىىىك
تاسىىىايىىغان شىىزغىللىق كاتىىاڭ يولغىىا چكشىىتى  .ئەتكاپتى ىىى ئگيلەرنىىى ىېكىىىلىكى ىىى
ھەممىسى ىى كىە قاپىارالغۇ ئىىىى  ،ناگىان – ناگانىىا چىىكاغ يىورۇقى كگرۈنىكپ تۇرغىان
ىەرىىىىىلەرىى غەلىىىتە كىىگلەل ىلەر غىى – پىىا كگرۈنىىكپ قىىاالتتى  .ىورىيىىان قىىىىسىىى ىپ
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سى چىالپ قارىىى  ،توىتىما مىىىكالۋاتىان كگلەل ىلەر ئۇنىڭغا تولىمۇ غەلىىتە كگرۈنىكپ
كەتتى  .تۇرۇپال ئۇنى بىىارلىىى تۇتۇپ  ،ئەرۋاھى ئۇچتى  .ئۇالر بىك ىوقمۇشىتى ئايلى ىىپ
ئگتكشى ە  ،بىك ئايا ئىشى ى بۇسۇغىسىىا تۇرۇۋېلىپ ئۇالرغىا نزمىىىۇر بىىك نەرسىىلەرنى
ۋارقىكىىى  ،ئى ى ئەر كىشى مەپى ى ئارقىسىىى بىكەر يىكز يىارىقىچە قىوغالپ كەلىىى ،
پەيتۇن ە ئۇالرنى قامچا بىلەن راسا ساۋىغانىىال ئانىى ئۇالر توىتاپ قزلىشتى .
ئزيتىلىشىىىچە  ،ئوتلىىۇ ھزسسىىىيات كىشىىى ى پى ىىىك – ىىيىىاللىكى ى توىتىماسىىتى
ئۇرغۇتىىىۇپ تۇرىىىىىى ەن  .ھەقىىىىىەتەن شىىىۇنىا ئىىىىىى  .ىورىيىىىان لەۋلىكى ىىىى چىڭڭىىىىىە
چىشىىلى ى ىچە رو بىىىلەن سىىەزگك ئەزاالر توغكىسىىىىى ى ھزلىىىىى سىىىكلىق تىىكس ئالغىىان
گەپلەرنى تىاكى « بىۇ گەپىلەر ۋۇجۇىۇمىىا مەۋج ئۇرۇۋاتىىان ھىز – تۇيغىۇلىكىم ى تولىۇ
ئىپاىىلەپ بزكەلەيىى ەن ۋە ئەقلى يوسىۇنىا مۇئەييەنلەشىتكرەلەيىى ەن » ىەپ قىارىغۇچە
يز ى – يز ىشالپ تەككارلىىى  .ئاشۇ ئوتلۇ ئارزۇ – ئىستەكلەر ھزچ سەۋەبسىىال ئۇنىى
كەيپىيىىاتى ى كىىونتكو قىلىىىىپ كزلىۋاتىىىان بولسىىىىمۇ  ،لىىز ى ئۇنىىىى نەزىكىىىىە تولىمىىىۇ
ئاقىالنىلىك ئىىى  .بۇ ىىيا ئۇنى مزڭىسى ى ھەر بىك ھكجەيكىسى ىچە يوشۇرۇن يىلتىىى
تارتماقتىىىا  ،ككچلىىىك ياشىىىا ئىسىىىتى ى ( ئىىىارزۇ – ئىسىىىتەكلەرنى ئىچىىىىىى ى ئەڭ
قورقۇنچلۇقى ) ئۇنى ۋۇجۇىىىى ى ھەر بىك تىا نزكىىپ  ،ھەربىىك تىا تىاالالرنى غىىىىىالپ
لەرزى ە سالماقتا ئىىى  .ئىۇ بىىك مەزگىى كگرۈمسىىىلى ە  ،بەىبەشىكىلى ە ئىگ بولغىان
ئىىى  .چكن ى ئاشۇ بەىبەشىكىلى لەر شىەيئىلەرنى تولىمىۇ چىى قىلىىپ كگرسىىتەلەيىتتى ،
مانىىا ئەمىىىىلى تە ئىىۇ ىە ئەكسىىىچە بەىبەشىىكىلى ى ئاشىىۇ ىىسىىلىتى ە ئىىامكا بولىىۇپ
قزلىۋاتاتتى  .ئۇنىى ئكچىكن بەىبەشىكىلى ال بىكىى بىىك ھەقىىىەت ئىىىى  .ئەپسىانە گەپىلەر
بىلەن كارنىيى يىكتىلغۇچە تىللىشىى  ،كىشىى ى نەپكىتى ىى قوزغايىىىغان قاراقچىالرنىى
ئۇۋىسىىى  ،شىىالالقلىق  ،زوراۋانلىىىق  ،ئىىوغكى – يىىانچۇقچى  ،كەل كنىىىى – سىىاياقالرنى
رەزىللى لىىىىكى ئۇنىىىى ئكچىىىكن ككچلىىىك ھەقىىەتىىىتە سىىىگيكملك تۇيىىىۇالتتى  ،جىمىىىى
گكزەللى لەرىى  ،يزىىملىق كك ئىچىىى ى ساماۋى چكشلەرىى ھالىىىپ چكشىەتتى  .مانىا
بۇالر ئۇنى ھەممى ى ئۇنتۇپ كزتىشى ئكچكن تولىمۇ زۆرۈر ئىىى  ،شۇنىىال ئىۇ ئىك كىكن ە
قالمايال جىمى ۋەھىمىلەرىى بىك يولىال ىاالس بوالتتى .
پەيتۇن قاپىارالغۇ بىك تار كوچا ئاغىىغا كەل ەنىە  ،پەيتۇن ە ئۇشىتۇمتۇت ئات ىى
چكلۋۇرى ى ككچەپ تارتتى  .قاتىار كەتى ەن بىىك كورپىوس زومىچە – زومىچە ئگيلەرنىى
تۇرىۇنىىىىى قاپىىىارا تىىكرۈم – تىىكرۈم ئىسىىالر ئاسىىمانغا كگتىىكرۈلمەكتە ئىىىىى  .كىىوچى ى
قاپلىغىىان ئاپئىىا قويىىۇ تۇمىىانالر كىشىىى ە بەئەي ىىى جىىى -ئالۋاسىىتىالرنى يەل ەنلىىىك
كزمىسى ى ئەسلىتەتتى .
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– سىىورىىى پەيتىىۇن ە

 سىىىى بارمىىاقچى بولغىىان جىىا مۇش ىۇ شىىۇمۇ ئەپەنىىىىىىكقىكاپ .
ھاڭ-تاڭ قالغان ىورىيان ئەتكاپىا ئەلەللەپ قارىىى .
 مۇشىىىۇ يەر شىىىۇ  – ،ئىىىۇ ئالىىىىىكاپىى ا پەيتۇنىىىىى چكشىىىتى  ،ۋەىىسىىىى بىىىويىچەپەيتۇن ەش ە كىكا ھەقىى ى جىىكا بزكىپ پىكىسىتانغا قىاراپ ئىتتىىك مزڭىىپ كەتتىى  .بىىك
چوڭ سوىا پاراىوتى ى قۇيكۇقىىى ى چىكاغالر يز ىپ تۇراتتى  ،چىكاغ نۇرى ى سىۇ يكزىىىە
ئەكى ئەتى ەن شولىسىىى جىى تۇرمىىا ھەىەپ تەۋرى ەتتىىى  .كىىگزنى قاماشىىتۇرىىىغان بىىىك
ىەسىىتە نىىۇر بىىىك پاراىوت ىى ئكسىىتىىى يورۇتىىۇپ ئىىگتتى  .لىىىىىىىە كگمىىكر قاچىالنغىىان بىىۇ
پىىاراىوت چەتىىئەل ە مىىزڭى ئالىىىىىا تىىۇراتتى  .تىىوال پزتىىلى ىىىپ پاتىىىا بولىىۇپ كەتى ەن
پىياىىلەر يولى گويا سۇىى بايىال سكزۈۋېلى غان يامغۇرلۇ چاپان ى ئەسلىتەتتى .
ىورىئىىىان سىىىولغا بۇرۇلىىىۇپ قەىىمى ىىىى تزىىىى – تزىىىى ئالىىىىى  ،بىكەرسىىىى كەيىىى ىم ە
چكشتىمى ى ىې ەنىە  ،پات – پات كەي ى ە قاراپ قوياتتى  .ئاالھەزە يەتىتە -سىەك ىى
مى ىۇتالرىى كزىيى  ،ئىۇ تولىمىۇ سىگرۈن ھىالەتتە كىگزگە تاشىلى ىىىغان ئى ىى زاۋۇت ىى
ئوتتۇرىسىغا جايالشىان بىك ۋەيكانە ئگي ى ئالىىغا كەلىى  .ئى ى زاۋۈت ىى ئوتتۇرىسىىىا
ئىىى .ئگي ى ئكستكن ى قەۋىتىىى ى ىېكىىى ە بىك پانۇس ئزسىىلىق تۇراتتى  .ئۇ قەىىمى ى
توىتۇتۇپ ئىشى ى چز ىپ بەل ە بەرىى .
ھايا ئگتمە  ،كارىىىورىا ئايىاغ تىۋىشىى ئالالنىىى  ،ئارقىىىى ال زەنجىىك شاراقشىىپ
ئاستاغى ە ئىشىك ئزچىلىى  .ئىشىك ئاۋازسىى ھالىا ئزچىلىى .ئۇ ئگي ە كىكىپ كزتىۋېتىىپ
 ،ئىشىىى ى ئاچىىىان سىىزمىى  ،ىوغىالقىىى ە كەلى ەن ئىىاىەم ە بىىىك ئزغىىمىىۇ گەپ قىلمىىىىى ،
ھىلىىى ئاىەم ئزكغاللىغى ىچە كىكىپ كەتتى  .زال ى ئۇ بزشىغا يىكتىلىىپ جىۇلىىى چىىىىپ
كەت ى ەن بىىىك يزشىىى پەرىە تارتىىىپ قويۇلغىىان بولىىۇپ  ،ئۇنى ى كزلىشىىى بىلەنىىال شىىامالىا
لەپپەلشىپ كەتتى  .ئۇ پەرىى ى قايكىۋېتىپ  ،ئكچەيىە ئۇزۇن بىك ئگي ە كىكىى  .بۇ ئىگ
قارىماقىا ىەرىجىسى تگۋەن تانسىخانىغىال ئوىشايتتى  .كگزنى قاماشتۇرىىىغان گاز المىپىالر
تىىام بويلىتىىىپ قاتىكىسىىىغا تىىىىىۋېتىل ەن ئىىىىى  ،گىىاز المپىىىىى تارقىلىۋاتىىىان ئىىاجىى نىىۇر
قارشى تەرەپتى ى چىۋى پوقى بىلەن توشۇپ كەتى ەن ئەي ەك ىى ىىىكە يورۇتىۇپ  ،غەلىىتە
كگلەل ىلەرنى ھاسى قىلىپ تىۇراتتى  .يەرگە يزيىتىلغىان ياغىا كزپى ىى ىەسسىىلىۋېكىپ
مىچ – مىچ ال بولۇپ كەت ەنىىى  .بىك قانچە ماال ئوچاق ىى يز ىىىا ئولتىۇرۇپ ىوشىۇ
ئوي اۋاتاتتى  ،پاراڭ ئارىلىىىىا ئۇالرنى ئاپپا چىشىلىكى كگرۈنىكپ قىاالتتى  .بىىك بۇلۇلىىا
بىك ماتكوس ئى ى قولى بىلەن بزشى ى قۇچىاقلىغى ىچە شىىكە ئكسىتىىىال ياتىاتتى  ،تولىمىۇ
قوپا سىكالنغان باتە تام ى بىىك تەرىپى ىى پكتىكن ئى ىلىى ەن ئىىىى  ،يز ىىىا تايىاقتە
~ ~ 217

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئىىورۇ ئى ىىى ئايىىا بىىىك بىىوۋاي ى تزكى تىىكرۈپ ئوي اۋاتىىاتتى  ،بىىارلىىىىى چىكايىغىىا تزپىىىپ
چىىىان بۇ بوۋا ھەىەپ پەلتوسى ى ياقىسىى ى قزىىۋاتىاتتى  .ىورىيىان ئۇالرنىى يز ىىىى
ئگتكشى ە  ،ئۇالرنى ئارىسىىىى ى بىكئايىا ككلكمسىىكى ى ىچە  « :شىۇ تاپتىا ئىۇ بەىى ىىىە
قىىىىى چكمىىكلە ئىىگمىلەپ مالغانىىىە تۇيغىىۇىا بولۇۋاتىىىىۇ » ىېىىىى  .بىىوۋا ھولۇقىىۇ
ئىلى ىىە ئايالغا الپپىىە قاراپ قويىى – ىە  ،ئگكسكپ يىغالپ تاشلىىى .
ئگيى ى ئۇ بزشىىا قارالغۇ ئىگي ە تۇتىشىىىىغان بىىك كىچىىك پەلەمىپە بىار ئىىىى .
ىورىيان ئالىىكاپىى ا پەلەمپەي ە پۇتى ى ئزلىشىى بىىلەن تەڭ  ،ئەپيۇن ىى ككچلىك ھىىىى
ىىمىىىغىىا گكپپىىىىە ئۇرۇلىىىى  .ئىىۇ چولىىىۇر بىىىك نەپەس ئزلىۋېىىىى  ،ئەپيۇن ىى پۇرىىىىىىى
تەنلىىىكى يىىايكاپ كەتتىىى  .ئىىۇ ھزلىىىىى قاپىىىارالغۇ ئىىگي ە كىكگەنىىىە  ،بىىىك يى ى ى تامىىام
سىىارغىيىپ كەت ى ەن چىىاچلىكى ى تارىغىىا چىكاغ ى ى يورۇقىىىىا ئزڭىشىىى ى ىچە ئەپيۇن ى ى
چىلىمىغا ئوت يزىىۋاتاتتى  .ئۇ بزشى ى كگتكرۈپ ىورىئانغا نەزىكى ى ئاغىۇرىى – ىە  ،بىىكاز
ئارىسالىى بولغان قىياپەتتە بزشى ى لىڭشىتىپ قويىى .
 سەنمۇ مۇشۇ يەرىىمىىى ئاىىكىيان – غۇىۇلشىپ قويىى ىورىيان . مەن يەنە نەگىمۇ باراتتى – جاۋا بەرىى يى ىى تولىمىۇ روھسىىى قىيىاپەتتە – ،ھازىك ىوستلىكىم ى ھەممىسى مەنىى بەزىى .
 مەن تزخى سز ى ىەپ ئەن ىلىيىىى كەتتىمى ى ىەپ قاپتىمەن . ىارلىڭتىىون بە ئىىاىەم ەرچىلى ى يىىو نىىزمى ەن  ،ئىىاىىكى بولمىىا  ،قەرزىم ىىىقزكى ىاشىىلىكى تگلىىىۋەتتى  .جورجمىىۇ مالىىا گەپ قىلمىىا تەتىىكر قىىاراپ يكرۈيىىىۇ … ..مز ىىى
ئارىغىىا ئالمىسىىا مەيلىىى  ،پەرۋايىى پەلە  – ،ئىىۇ چولىىىۇر ئۇھسىىى ىپ قويىىۇپ گزپى ىىى ىاۋام
قىلىى  – ،مۇشۇ ئوقەتال بولىىى ەن  ،مالا ئاغىي ى ى الزىمىى يىو  .ھزلىمىۇ ئىاغىي ىلىكى
پىيازنى پوستىىە توال مز ى .
ىورىيان ئىختىيارسىى كەي ى ە بىك قەىەم ىاجىپ  ،يىكتىلىپ ئەبجىىى چىىىپ كەت ەن
پىىاالزىا ئولىىىا – ىۈمىىىە بولىىۇپ يزتىشىىىان ھەررەڭ – سىىەررەڭ بەل ىىىلەرگە نەزىكى ىىى
ئاغىۇرىى  .ئىۇالر يىالنىىە تكگكلىكپ  ،ئزغىىلىكى ىى كامىارىە يوغىان ئزچىشىىپ  ،ئەلەس
كگزلىكى ى ياغ سالغان چايىە پارقىكىتىىپ ىارىىيىىپ يزتىشىاتتى  .ئىۇ كىگز ئالىىىىى ى بىۇ
مەنىىكىىى تۇرۇپال قالىى  ،بىۇ كىشىىلەرنى ئگزلىكى ىى غىايىۋى جەن ەتلىكىىىە ئازاب ىى
تەمى ى تزتىۋاتىانلىىى ى  ،مىۇىھى تىكرمى ى ئەسىلىتىىىغان بىۇ ئگي ىى ئۇالرغىا يزڭىى بىىك
كەيىپ ى ھىوزۇرى ى سكرۈشى ى سىىكى ى ئگگىتىۋاتىىانلىىى ى چكشىى ىپ يەتتىى  .ئۇالرنىى
ئەھۋالى ھەرھالىا ىورىيان ىڭ ىىى ياىشى ئىىى  ،ئىۇ شىۇالرنى ئويلىغانسىزكى ىىيىاللىكى
گاىىكماچلىشىىىپ كەتتىىى  .ئەسىىىلىمىلىكى گويىىا سىىىاقايماس مەرەز كزسىىەلىە  ،روھى ىىىى
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تى ىمسىى غاجىالپ ئارام بەرمەيىتتى  .ئۇنىڭغا بازى ىالۋارىنىى كىگزلىكى ئىگزى ە مىىىتە
تى ىلىپ تۇرغانىىە تۇيۇلىۇپ  ،بىۇ نەس باسىىۇر جايىىا تۇرۇۋەرگكسىى كەلمىىىى  .ئۇنىى
ئكستى ە  ،ئاىرىيان سىڭ لتون ى بۇ يەرىە بولۇشىىى كىگللى بىسىەرەمجان بولۇۋاتىاتتى .
شىىىۇ تاپتىىىا ئۇنىىىى كىىىگللى ھىىىزچ ى تونۇمايىىىىىغان بىىىىك يەرگە بزكىشىىى ى  ،ئگزلككى ىىىى
ئس ەنجىسىىى بوشۇنۇپ چىىىش ى ئىستەپ قالىى .
 باشىا يەرگە بارا  – ،ىېىى ئۇ بىك ھازا ىېلغۇ بولۇپ كزتىپ . پىكىستانغا بارامسىى ھەئە . ھىلىىىىى غىىالجىك مكشىىك چوقىىۇم ئاشىىۇ يەرىە  .ئىىۇالر ئىىۇنى بىىۇ يەرگە كەل ىلىىىقويمايىۇ.
 مەن ھازىك مز ى ياىشى كگرىىىغان ئايىالالرىى جىا تويىىۇم  .ئەكسىىچە مەنىىىبىىىىىار ئايالالرغىىىا قىىىىىىىىپ قزلىىىىۋاتىمەن  .ئۇنىىىى ئكسىىىتى ە  ،ئىىىۇ يەرنىىىى مىىىاللىكى بىىىۇ
يەرنىڭ ىىى ياىشىكا  – ،ىېىى ىورىيان مكرىسى ى كگتكرۈپ تۇرۇپ .
 بۇ يەرنىڭمۇ قزلىشمايىىغۇ ! مالا شۇ يەرنى بەكىكە تزتىيىىۇ  .ئىازرا ئىچىشىمەيلىمۇ  ،مز ىى سىە ئىچ ىكمكزلىۋاتىىۇ .
 مز ى ھىچ زمە ئىچ ى يو  – ،ىېىى يى ى تولىمۇ زەئىپ ئاۋازىا . ئازرا ئىچىپ قويمامسەن .ئاىىكىيان سىڭ ىلتون ئزىىلەل كلك بىلەن ئورنىىى تۇرۇپ  ،ىورىئان ىى كەي ىىىى
باتەي ىى ئالىىىىغا كەلىىىى  .بزشىىىغا يىكتىلىىىپ ئىىارانال قالغىىان ئەرەبىىچە يىىاغلىق چى ىىىپ ،
ئۇچىسىغا تىتىلىپ مازلىكى چىىىپ كەت ەن پەلتو كىيىۋالغان بىك كگرۈمسىى ئىارغۇن كىشىى
سىىەت ھىجىىايغى ىچە ئورنىىىىى تىىۇرۇپ  ،بىىىك قۇتىىا بكانىىىى بىىىلەن ئى ىىى ىانە رۇم ى ىىى
ئۇالرنى ئالىىغا سكرۈپ قويىى  .ھزلىىى ئى ى ئايا ناز – كەرەشىمە قىلغىى ىچە يزى ىچە
سىىكرۈلكپ كەل ى ەن پزتىىى گەپ باشىىلىىى  .ىورىيىىان شىىۇئان ئۇالرغىىا ىۈمبىسىىى ى قىلىىىپ ،
ئاىرىيان سىڭ لتونغا پەس ئاۋازىا بىك نىمىلەرنى ىېىى .
ئۇنى ى ئىچىىىىى ى بىىىك ئايىىا چىكايى ىىى پكرۈشىىتكرگى ىچە غەلىىىتە ھىجىيىىىپ ىۇلىىق
چىىىكىشىا باشلىىى .
 پا  ،بكگكن ئاىشام تازا بەىتىمىى چىىىپتۇ – ىە  – ،ىېىى ئايا سوغۇ ككلكپ . ىىلىڭىىنىىى تزپىىىپ گەپ قىلىىى  ،تىىوال ئىىاىەم ە چاپلىشىىىۋالماڭ  – ،ۋارقىكىىىىىىورىيىىان جىلىىى بولىىۇپ  – ،سىىىگە نىىزمە كزىىكە پۇلمىىا مانىىا ئزلىى  .ئەمىىىى كىىگزۈم ە
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كىكىۋالماڭ .
ئايال ى ىۇمار كگزلىكىىى شۇئان قىپىىىىى نىۇر چاق ىاپ كەتتىيىۇ  ،بىۇ نىۇر شىۇئان
نەلەرگىىۇ غايىپ بولۇپ  ،ئەسلىىى ى گكنسىى ھالىتى ە قايىتتى  .ئۇ بزشى ى ئزتىىپ قويىۇپ
 ،شىكە ئكسىتىىى ى تەل ىلەرنىى ئىاچ گزلەرچە ھىاپىال – شىاپىال قولىغىا ئالىىى  .يەنە بىىك
ئايا كگزلىكى ى چەكچەيىت ى ىچە ئۇنىڭغا ھەسەتخورلۇ بىلەن قاراپال قالىى .
 ئۇ يەرگە بارغان ىى پايىىسىى يىو  – ،ىېىىى ئاىىكىيىان سىىڭ ىلتون ئۇھسىى غانھالىا  – ،مز ى كەت كم يو  .كەتسەممۇ نىمە ئى قىلىمەن مالا بۇ يەر بە ھوزۇرلۇ
بىلى ىىۇ .
 بىىىكەر نەرسىىى ە ھاجىتى ى چكشسىىە مالىىا ىەت يىىاز  .بوالمىىىۇ – ىېىىىى ىورىيىىانبىكىەم تۇرۇپ كزتىپ .
 ماقۇ . ئەمسە كەچلى ى ىەيكلىك بولسۇن . كەچلى ىڭىىىى ىەيكلىىىك بولسىىۇن  – ،يى ىى شىىۇنىا ىې ى ە پەلەمىىپەي ە پىىۇتى ىئالىى ۋە قو ياغلىىى بىلەن قۇرۇپ گەز باغالپ كەت ەن كالپۇكلىكى ى ئزكتىپ قويىى .
چىكايىىى ئىىازابلىق تىىكس ئالغىىان ىورىيىىان ئىشىىىك تەرەپ ى ە قىىاراپ مالىىىى  .ئەمىىىىال
ئىش ى ى ى پەرىىسىىى ى قايكىشىىىغا  ،ئىىۇ بايىىا پىىۇ بەرگەن  ،كىىالپۇكى ى قىىان ئىچ ەنىىىە
قىپىىىى بويۇۋالغان ھزلىىى ئايا سەت ئاۋازىا قاقاھالپ ككلكپ كەتتى .
 ھە ئزسى  ،ئزسى مالىى بىكسى قولىى كەتتى – ىە  – ،ىېىى ئايىا قۇالقىىامۇش ئۇرغانىە ئاللى ىىىغان كاركىكا ئاۋازى بىلەن گزلى ى قىكىپ تۇرۇپ .
 ھۇ پاس ى ا قانجۇ  – ،ئۇ ئاغىى ى بۇزىى ىورىيان  – ،سزسىق ئاغىىڭ ى يۇم !ئايا بارماقلىكىىى قاس چىىىكىپ قويۇپ  ،ئۇنى كەي ىىى ۋارقىكىىى :
 سىىىىىى باشىىىىىىالرنى سىىىىىىنى جەلىپ ىىىىار شىىىىاھىاىە ىەپ چاقىكىشىىىىىغا ئىىىىامكائەمەسمىىىڭىى
مكگكىەپ ئولتۇرغان ھزلىىى ماتكوس بۇ گەپ ى ئىالالپ ئورنىىىى ىىكىڭڭىىىە تىۇرۇپ
كەتتىىى ۋە ئەسەبىيلەشىى ى ىچە ئەتكاپىىىا ئەلەلىىلەپ قارىىىىى  ،زا ئىشىىى ى ى گكممىىىىە
يزپىلغى ى ى ئالالپ لى ىىە ئورنىىى تۇرىى – ىە  ،قۇيۇنىە چىىىپ كەتتى.
ىورىئىىان توىتىمىىا يزغىۋاتىىىان سىىى – سىىى يىىامغۇرىا ىەريىىانى بىىويالپ ئىتتىىىك
كزتىۋاتاتتى  ،ئاىىكىيىان سىىڭ لتون بىىلەن تاسىاىىپى ئۇچكىشىىپ قىزلى ئىۇنى ئاجايىىپ
بىكىى تۇيغۇ ئىچى ە ئەسىك قىلغان ئىىى  .ئۇ توىتىما ئگز – ئگزى ە « :ئاشۇ يى ىتىتە
گۇمكانلىىق ئورنىغىىا چكشىىكپ قالىىىىىغى ى ئەسىىلىىە مەن بولۇشىىۇم كزكەكمىىىىى – قانىىىا
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بازى ى ىىىالۋارى ئەنە شىىۇنىا ىې ى ەن ئەمەسىىمىىى » ىەپ سىىۇئا قويىىاتتى  .ئىىۇ لزىىۋى ى
چىڭڭىىە چىشلىىى  ،شۇئان كگزلىكى تولىمۇ ئازابلىق تكس ئالىى  .لز ى ئۇنى بىۇ ئىى
بىىىلەن نىىىمە مۇناسىىىۋىتى بىىار كىشىىىلىك ھايىىات تولىمىىۇ قىسىىىا ھەم ئىىازابلىق بولىىىىۇ ،
ھىچ ىممۇ باشىىالرنى سەۋەنلى لىكى ە مەسئۇ بواللمايىۇ  .ھەممە كىشى ى ئگز ئالىىىغا
تۇرمۇشى بار  ،ھەم شىۇ تۇرمۇشىى ئكچىكن تز ىشىلىك بەىە تگلەيىىۇ  .ئەڭ ئزچى ىشىلىىى
شۇكى  ،كىشىىلەرنى ناگىان – ناگانىىا ئگت ىكزۈپ قويغىان سىەۋەنلى لىكى ئكچىكن تەكىكار
بەىە تگلەشتۇر  .شۇنىا  ،كىشىلەر ئاشىۇ بىىك قزتىملىىق سىەۋەنلى ى ئكچىكن قايتىا-قايتىا
بەىە تگلەش ە مەجبۇر بولىىۇ  .تەقىىك ئىالھىى ۋاقتىى كەل ەنىىە ئىاىەم ە يىكز – ىىاتىكە
قىلىپ ئولتۇرمايىۇ .
پىسىىىخولوگالر شىىۇنىا ىەيىىىۇكى  ،جى ىىايەت سىىاىىك قىلىىى ئىسىىتى ى (كىشىىىلەر
تەرىپىىىى ئىپالسىلىق ىەپ قارىلىىىىىغان ئىسىتە ) كىشىى ۋۇجىىۇىى ى ئىگز ئىس ەنجىسىىى ە
ئالغان چاغىا  ،شۇ كىشى ى ۋۇجۇىىىى ى ھەربىىك تىا تومىۇر  ،مزڭىسىىىى ى ھەربىىك تىا
ھكجەيكە گوياكى بىك قورقۇنچلۇ ھاياجان ئىچىىە قالىىۇ  .بىۇ چاغىىا  ،مەيلىى ئەر يىاكى
ئايىىىا بولسىىىۇن  ،ھگرلىىىك ئىكاىىسىىىىىى مەھىىىكۇم بولىىىىىۇ  .ئىىىۇالر گويىىىا ئاپتوماتىىىىك
ھەرى ەتلى ىىىغان ماشى ا ئاىەم ە ئوىشا  ،مزڭىۋاتىان ئاشىۇ يولى ىى نەگە بزكىىپ نەىە
ئاىىكلىشىىىغانلىىى ى تەسەۋۋۇر قىاللمايىۇ  .ئۇالر تالال ھوقۇقى ى تامام يوقاتىان بولۇپ
 ،ۋۇجۇىىىا غۇرۇر – ۋىجىان ىې ەنىى ئەسەرمۇ قالمايىۇ  ،ھەم شىۇنىا تۇرۇقلىۇ  ،يەنە
ئاۋۋالىىىە ياشىاۋېكىىۇ  ،ئاسىىيلىىلىكىغا سىزھكى كىك ئاتىا قىلىىىۇ  .ئىالھشۇناسىالرنى
زېكى مە – تزكى مە بىىنى ئاگاھالنىۇرغى ىىە  ،جىمى رەزىللى ى ئاشۇ ئاسىيلىىى ى
مەنبەسى قىلىىۇ  .جىمى رەزىللى ى ئەڭ يككسىە پىىكى بىولمى يىكگى ىچلىىك سىەھەر
يۇلتۇزى ىە ئاشۇنىا ئاسىيلىق سەۋەبلىك جەن ەت قەسكىىى غۇالپ چكشىىۇ.
ىورىيان ىىى ىىيىىاللىكى چى ىچلىشىىىپ  ،چىىىككى ئىىىىىيىلەر ىەسىىتىىە بۇلغى ىىىپ
ئەسلى ى تامام ئۇنتۇغان كاللىسىىا رەزى نىىيەتلەر غەليىان كىگتەرىى  ،قەلبىى ئاسىىيلىى ى
ئىسىىتىىى  .ئالىىىىغا قىىاراپ تزىىى – تزىىى كزتىۋاتىىىان ىورىيىىان قەىىمى ىىى تزخىمىىۇ تزىلەتتىىى ،
بۇرۇلۇپ يول ى بويىىى ى قاپىارالغۇ ئگل كرنى ئەسلىتىىىغان  ،سزسىق نامى پۇر كەتى ەن
ھزلىىىىى جايغىىا تزىىىرە بىىارغىلى بولىىىىىغان يولغىىا تۇتىشىىىىىغان ىەھلىىىىگە كىىىكىى  .شىىۇ
ئەس ى اىا ئىىۇ بىكى ى ى كەي ىىىىى ئزتىلىىىپ كزلىۋاتىىىانلىىى ى بايىىىىىى  .ئىىۇ كىشىىى ئۇنىڭغىىا
ئگزى ى قوغىا پۇرسىتى بەرمەيال  ،كەل ەن پزتى ئۇنى تامغا نىىتاپ  ،ئامبۇرىە ككچلىك
قوللىكى بىلەن كز ىكتى ىىى ال ئالىى .
ئۇ تىى ئااللمىا تىپىىكالپال قالىىى  ،ۋۇجۇىىىىى ى پكتىكن كىكچى ى يىغىىپ ككچلىك
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قولالرنى چال ىلىىىى ئىگزى ى بوشىاتماقچى بولىىى  .شىۇ ئەسى اىا  ،ئىالتە ئاتىار تاپانچىا
شارا – شۇرۇ بەتلى ىپ  ،تاپانچى ى سىتىۋولى كاللىسىىغا تىكەلىىى  .ىىىمىا  ،تەمىبە
كەل ەن بىك قارا كگلەل ە ئۇنى ئالىىىا تى ىىە تۇراتتى .
– نزمە قىلماقچىسەن – سورىىى تى ىىى تى ىىىغا ئۇالشمايۋاتىان ىورىيان .
 قىمىكلىمىىا  – ،ۋارقىكىىىىى ھىلىىىىى ئىىاىەم قورقۇنچلىىۇ ئىىاۋازىا  – ،قىمىكاليىىىىغانالبولساڭ ئزتىپ تاشاليمەن .
 سارالمۇسەن مەن سالا نىمە قىلىى– سەن سىبى ۋېيى ى بزشىغا چىىتى  – ،ىېىى ھىلىىى ئىاىەم  – ،سىىبى ۋېىيى
مز ى ى ئاچىىام بولىىىىۇ  .ئۇنى ى ئىىگزى ى ئگلتىىكرۈۋالغى ى ى بىلىىىمەن .لىىز ى  ،ئىىۇن سىىز ى
سەۋەبىڭىى ئگلىى  .مەن سز ى ئگلتكرۈپ ئاچام ى ئى تىىامى ى ئزلىشىا قەسىەم قىلغىان .
سز ى ئىىىەۋاتىى ىمغا نەچچە يى بولىى  .لز ى  ،سز ى ھزچيەرىى تاپالمىىىى  .رەل ىى
– رويىڭ ىىى سىىكرەتلەپ بەرگەن ھىلىىىىى ئى ىىى ئىىاىەم ئگلىىكپ كەتتىىى  .ئاچام ى ى سىىز ى
«جەلىپ ىىار شىىاھىاىە» ىەپ ئاتىغى ىىىىى باشىىىا  ،سىىەن توغكۇلىىۇ ھزچ ىىزمە بىلمەيىتىىتى .
بكگكن مەن بىكسى ى سز ى شۇنىا ىەپ چاقىكغى ى ى تاساىىپى ئالالپ قالىىى  .سزسىىق
قز ىىى ئايكىلىشتى ئىل ىكى  ،ىەرھا قىلمشلىكىڭغا تگۋە قىلىۋا .
ىورىيان قورقىى ىىى روھى چىىىپ كزتەيال ىەپ قالىى .
– مەن ئىىۇنى تونۇمىىايمەن  – ،ىېىىىى ىورىئىىان كىىز ەچلەپ  – ،مەن ئەزەلىىىى بىىۇ
ئىسىم ى ئالالپ باقمىغان  .سەن ساراڭ بوپسەن .
– گۇنىىاھىڭ ى بوي ۇلغىىا ئالغى ىىى ياىشىىىمى ى  .بكگىىكن مەن سىىز ى جز ىڭ ىىى
ئالمىسام  ،جامۇس ۋېيى ىې ەن ئىسمىم ى يگت ىۋېتىمەن .
قورقىى ىىى پۇت – قولىىا جان قالمىغان ىورىيان نىىمە ىېيىشىى ى  ،نىزمە قىلىشىى ى
بىلەلمەيال قالىى .
 تىىالن ! – ھگركىكىىى ھىلىىى ئاىەم  – ،بوپتىۇ  ،بىىك مى ىۇت ۋاقىى بزىكە  ،تىوۋاقىلىۋالغى  .بكگكن كە پاراىوت بىلەن ھى ىىستانغا كزتىمەن  .مزڭىشتى ئىل ىكى سىەن
پەسەنىى ى بىك تەرەپ قىلىۋەتمىسەم بولمايىۇ  .تزى بو .
ىورىيان ىىى ئى ىىى بىلى ىىى سىىال ىالپال قالىىىى  .قورقىى ىىىىى ئەس – ھۇشىىى ى
يوقاتىان ىورىيان نزمە قىالرنى بىلەلمەيىال قالغىان ئىىىى  .تۇيۇقسىىى ئۇنىى كاللىسىىا بىىك
ىىيا چاقما چاقىانىە الپپىىە پەيىا بولىى .
 توىتىىا ! – ىېىىىى ىورىيىىان  – ،ىې ى ى ە  ،ئاچال ى ى ئگلىىكپ كەت ىلىىى قانچىلىىىكبولىى
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  95يى بولىى  – ،جاۋا بەرىى ھىلىىى ئاىەم  – ،بىۇنى سىوراپ نىىمە قىلىسىەنئگل ىلى قانچە يى بولۇشى بىلەن نىمە كارى
  95يى – ىېىى ىورىيان گكې كگرەللى ى ىچە قاقاھالپ ككلكپ كەتتىى 95 – ،يى بولىى – ىە ! ئاۋۇ چىكاغ ى يورۇقىىا چىكايىم ى ئوبىان قاراپ با .
جىىامۇس ۋېىىيى ئۇنىى نىىىمە ىەۋاتىىىانلىىى ى چكشىىەنمە  ،ىېلغىىۇ بولىىۇپ بىىىك پەس
تۇرۇپ قالىى ۋە ىورىيان ى سگرى ەن پزتى ىەھلىىىى ئزلىپ چىىتى .
غۇۋا يورۇپ تۇرغان كوچا چىكاغلىكى شامالىا ھەىەپ ئزكغالاليىتتى  .جىامۇس ۋېىيى
جز ى ى ئالماقچى بولغان بۇ ئاىەم ىى قاشتزشىىىە سىكزۈ چىكايىى  ،قامالشىىان بىو –
بەسىىتى ى كىىگرۈپ  ،ئگزى ى ى زور ىاتاالشىىىانلىىى ى ھىىز قىلىىىى  .ئالىىىىىى ى بىىۇ ئىىاىەم
قارىماقىىىا يى ىىىكمە ياشىىتى ئەمىىىىال ئاشىىىانىە  ،ئاچىسىىى ى ئگلىىكپ كزتىشىىتى بىىۇرۇنىى
ۋاقتىىىىى ئىىانچە چىىوڭ ئەمەسىىتە كىىگرۈنەتتى  .ئز ىى ىىى  ،ئاچىسىىى ى ھايىىاتى ى نىىابۇت
قىلغان ئاىەم بۇ ئەمەس ئىىى .
ئۇ قولى ى بوشىتىپ  ،كەي ى ە بىك نەچچە قەىەم ىاجىىى .
 تەلكى  ،ئىا تەلىكى ! – توۋلىىىى ئىۇ  – ،سىز ى ئگلتىكرۈۋەت ىلى تاسىال قىاپتىمەنئەمەسمۇ !
ىورىيان گكې چولىۇر نەپەس ئالىى .
 بۇراىەر  ،چوڭ ىاتالىىتى بىكنى ئگت ىكزۈپ قىويغىلى تىاس قالىىى ! – ىېىىى ئىۇكەس ى لىك بىلەن جامۇس ۋېيى غا تى ىلىپ تۇرۇپ  – ،بۇ سالا بىك سىاۋا بىوپ قالسىۇن .
ئى تىىام ئزلىشتا ھەرگىى ئگزۈڭ قو سالما .
 مز ىىىى كەچىىىكرۈڭ ئەپەنىىىىى  – ،كەچىىىكرۈم سىىىورىىى جىىىامۇس ۋېىىىيى  – ،مەنىاتالىشىپتىمەن  .ئەشۇ جى تەك كر يەرىە ئاللىغان بىك ئزغىى گەپىتى كىالالم چىگرگىلەپ
قاپتۇ .
 تاپانچال ى ئاستا يىغىشتۇرۇپ  ،ئگيكل ە كەت ى  .بولمىسىا ئىگزۈل ە ئىاۋارىچىلىقتزپىۋالىسىىەن  – ،ىورىيىىان شىىۇنىا ىەپىىال كەيىى ى ە ئگرۈلىىىى – ىە  ،كىىوچى ى بىىويالپ
ئاستاغى ە يكرۈپ كەتتى .
قورقىى ىىىىى ىىىۇىى ى يوقاتىىىان جىىامۇس ۋېىىيى غىىا – غىىا تىتىىكى ى ىچە جايىىىىاقاقىان قوزۇقتە تۇرۇپال قالىى  .ھايا ئگتمە  ،بايىىىى بزىكى تىام يىاقىالپ تىمسىىىالپ
يكرگەن بىك قىارا كىگلەل ە بىىك بزسىىپ  ،ئى ىى بزسىىپ ئۇنىى ئالىىىغا كەلىىى  .ئىۇ بىىك
قول ىىى ئگزى ىىى بىلى ىىىىى تۇتىىىانلىىى ى سىىزىىپ  ،چگچىىكپ كەيىى ى ە ئگرۈلىىىى .بايىىا
باتەي ى ئالىىىا تۇرۇپ ھارا ئىچ ەن ھزلىىى ئايا ئۇنى ئالىىىا تۇراتتى .
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 ئىىۇنى نزمىشىىىا ئگلتكرمەيسىىىى  – ،ىېىىىى ئايىىا جكىەل ىىك يىىكزى ى ئۇنىڭغىىا يىىزىىئەكزلىىىپ  – ،ىالىىىى تىياتىكىانىسىىىىىى ئزتىلىىىىپ چىىىىىان ۋاقتىڭىىىىىىىال ئۇنىىىى ئىىىغىىىا
چكشى ەنلى ىڭىىنى بىلى ەن ئىىىىى  .بە ئەىمەق ەنسىىىى ! ئىىۇ ىىىۇمپەرنى جايلىۋېتىشىىىڭىى
كزكە ئىىى ! ئۇنىڭىا جىق پۇ بار ئى ەنتۇ .
 ئۇ مەن ئىىلى ەن ئاىەم ئەمەس ئى ەن  – ،جاۋا بەرىى جامۇس ۋېىيى  – ،مالىاپۇ ئەمەس  ،بىك ئاىەم ى جز ى كزكە  .مەن ئگلتكرمەكچى بوپ يكرگەن ئۇ ئاىەم قىكىىق
ياشالر چامىسىىا  .لز ى ئۇ تزخى بىك كىچىك باال ئى ەن .ىۇىاغا شكككى ! تاس قىاپتىمەن
 ،قولۇم ى بى ۇنا بىك ئاىەم ى قز ى بىلەن بوياپ يكرگىلى .
ئايا ئاچچىق ككلكپ قويىى .– ئۇنى تزخىى كىچىىك بىالى ەن ىەۋاتامسىىى ! – ىىمىىى ىى قىكىىپ قويىىى ئايىا – ،
ھە بۇراىەر  ،جەلىپ ار شاھىاىى ى مز ىى مۇشىۇ ھالغىا چكشىكرۈپ قويغى ىغىمىۇ  95يىى
بوال ىەپ قالغان تۇرسا .
– يالغان سگزلىمەڭ  – ،جامۇس ۋېيى ئەنسىىلىك ئىلى ىىە ۋارقىكىۋەتتى .
ئايا بارمىىى بىلەن ئاسمان ى چى ەپ تۇرۇپ ۋارقىكىىى :
 تەلكى ى نامى بىلەن قەسەم قىلىمەن  ،ىې ەنلىكىم ى ھەممىسى راسى . تەلكى ى نامى بىلەن قەسەم قىلىمەن ىەۋاتامسىى ىې ەنلىىىكى يالغىىان بولسىىا  ،تىلىىى تۇتۇلىىۇپال قالسىىۇن ئىالھىىى  .ئىىۇ بىىۇ يەرگەكزلىىىغان مزھمانالرنى ئارىسىىى ى ئەڭ ئەس ىسىى  .كىشىىلەرنى ىىيىشىىچە  ،ئىۇ ئاشىۇ
قامەتلىك چىكايىغا ئىشى ىپ  ،ئىگزى ى ئالۋاسىتىالرنى قوي ىغىا ئاتىىانمى  .ئۇنىى بىىلەن
تونۇشىىىى ىمغا  95يىى بىىوال ىەپ قالىىىى  .ئىىۇ قىلچىمىىۇ ئگزگەرمىىىىى  ،لىىز ى مەن جىىىق
ئگزگىكىپ كەتتى .
شۇ گەپلەرنى ىەۋاتىانىا  ،ئۇنى كگزلىكىىى كىشى ى شكركەنىۈرىىىغان بىك ئۇچىىۇن
چاچكىىى .
 سىى ارسال قەسەم قىالالمسىى قەسىىەم قىالاليىىمەن .لىىز ى  ،بىىۇ گەپلەرنىىى مز ىى ىې ەنلى ىم ىىى ئۇنىڭغىىا ھەرگىىىىئاش ارىالپ قويماڭ  – ،ىېىى ئايا يزلى ىپ تىۇرۇپ  – ،مەن ئۇنىڭىىى قىورقىمەن  .مالىا
ياتا ئاچىۇىە ئازرا پۇ بزكى .
جامۇس ۋېيى ئاغىى ى بۇزغى ىچە ئايال ى بىك ياقىا ئىتتىكىۋېتىىپ  ،ئىۇىۇ كوچى ىى
ىوقمۇشىىىىغا قىىىاراپ قۇيۇنىىىىە يكگىىىكرىى  .لىىىز ى  ،ىورىيان ىىىى سايىسىىىى ھزچىىى ەىە
كگرۈنمەيىتتى  .ئۇ كەي ى ە ئگرۈلىى  ،ئەمىى ھزلىىى ئايالمۇ ئاقتىمۇ يىو  ،كگكتىمىۇ يىو
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تۇراتتى .

ئون يەتتىنچى باپ

ئارىىىىى بىىىك ھەپىىتە ئگتىىكپ كەتتىىى  ،ىورىيىىان گكې ى سىىزلبى قورۇقىىىىى ى گكللىىك
شىپالىا تولىمۇ التاپەتلىك مونمون كز ەز ىانى بىىلەن قىىىغى پاراللىشىىپ ئولتىۇراتتى .
كز ەز ىانى  12ياشالرنى قارىسى ى ئالغان  ،چىكايىىى ھارغى لىق چىىىپ تۇرغان ئزىكى
بىلەن بىللە ىورىيان ى ئگيى ە مزھمانالپ كەل ەن ئىىى  .بۇ ىە چكشتى كزيى ىى چىا
ۋاقتى ئىىىى  ،شىىكە ئكسىتىىى ى نەقىشىلىك چىكاق ىى يزىىملىىق نىۇرلىكى سىاپا قاچىا –
قۇچىالرنى ۋە ككمك چى ە – چەي ەكلەرنى يورۇتۇپ جۇالالنىۇرۇپ تۇراتتى  .چايغا كزى ەز
ىىىانى رىياسىىەتچىلىك قىلىۋاتىىاتتى  .ئۇنى ى شزشىىىىە سىىكزۈ ئاپپىىا قىىوللىكى قاچىىا –
قۇچىالر ئارىسىىا ئەپچىللىك بىلەن ھەرى ەتلى ەتتى  ،ىورىيان يزىى كزلىىپ قۇلىىىغىا بىىك
نزمىلەرنىىى پىچىكلىۋېىىىى  ،ئۇنىى قىىىكىىىپ پىشىىىان جى ەسىىتى ى ئەسىىلىتىىىغان گگشىىلك
لەۋلىكىىىىە تاتلىىىى ىىا بىىىك ككلكمسىىىكە جىلىىۋە قىلىىىى  .يىىىپە تەىتىكاۋانلىىىق چىۋىىىق
ئورۇنىىىۇقتا سىىوزۇلۇپ ياتىىىان لىىورى ھز ىىىكى ئىىۇ ئى ىىىيلەن ە قىىاراپ تىىۇراتتى  .ئىىا قىىىى
رەللىك ئۇزۇن كىكىسلوىا ئولتۇرغان ناربورو ىانى كز ەزنى يزىى ىا بكازىلىيە قولغۇزى ى
كگپەيت ەنلى ى توغكىسىىىى ى بايىانلىكى ى ىوشياقماسىلىق نەزەرىىىە ئىالالپ ئولتىۇراتتى .
ئۇچىسىغا ناھايىتى سىپتا تى ىل ەن مۇراسى كىيىمى كىيىۋالغىان ئىك يى ىى ىانىمالرغىا
ھەىەپ چا  ،پىچى ە – پىكەنى لەرنى سۇنۇۋاتاتتى  .بكگكن ى زىياپەت ە جەمئى  90ئاىەم
كەل ەن ئىىى  ،ئەتە كزلىىىغان مزھمانالر بۇنىڭىى مۇ كگپ ئىىى .
– ئى ىڭىىالر نىىىمە ىىيىشىۋاتىسىىىلەر – سىىورىىى لىىورى ھز ىىىكى ئكسىىتەل ى يز ىغىىا
كزلىپ ئىستاكانى ى قويغىا  – ،گالىىى  ،ىورىيىان سىىىگە ھەمىمە نەرسىى ە يزڭىباشىتى
ئىسى قويۇپ چىىماقچى بولۇۋاتىى ىم ى ىېىىمۇ بۇ پىالنى قالتى جۇمۇ .
 ئىسىىمىم ى ئگزگەرت ىىكم يىىو ھىىاررى  – ،ىېىىىى كز ى ەز ىىىانى بىىىك جىىكپ شىىەھالكىىگزلىكى بىىىلەن ھز ىكىغىىا تى ىلىىىپ  – ،مەن ئىسىىمىمىى بە رازى  .ئز ىى ىىى  ،گكېىى
ئەپەنىىممۇ ئىسمىىى بە رازىغۇ ىەيمەن .
– سىىىگيكملك گالىىىىى  ،مەن سىىىىلەرگە يزڭىىىى ئىسىىىى قويىىىۇپ بزىىىكە ىېمىىىىىى .
ئىسىمىڭالرنى ياىشىلىىى ى مەنمۇ بىلىمەن  .ئاساسلىىى گكللەرگە يزڭىىى ئىسى قويىۇپ
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باقىىايمى ى ىەيىىمەن  .تگنكگىىكن بىىىك تىىا كەتىىكەن گىىكلى ى ئكزۈۋېلىىىپ  ،چاپى ىم ىىى
پەتلىسى ە قىستۇرۇۋالىى  .بۇ گك شۇنچىلىك چىكايلىق ئىىى ى  ،يەتىتە چىوڭ گۇناھىىا ①
ئوىشىىا مز ىىى مەپتىىۇن قىلىپلىۋالىىىى  .شىىۇنى بىىىلەن  ،گكلچىىىىى گكل ى ى ئىسىىمى ى
سىورىىى  .ئىىۇ مالىىا بىىۇ گكل ىى سىىورتى ى بە ئزسىىى ئى ەنلى ى ىىى  ،گكل ىى ئىسىىمى ى
روبى سونىيانا ىەمىۇ ئىشىىلىپ  ،قۇالقىا ناھايىتى سەت ئاللى ىىىغان بىك ئىسىم ى ىېىىى .
بىىىى ھىىازىك شىىۇنچىلىك ئزچى ىشىىلىق ھالغىىا چكشىىكپ قىىاپتىمىىكى  ،ئىىولالپ نەرسىىىلەرگىمۇ
چىكايلىق ئات قويالمايىىغان بولۇپ قاپتىمىى  .ئىسى ىې ەن ھەممە نزمىىى ىېكە بزكىىۇ
 .مز ى ئەزەلىى كى نىزمە ئىى قىلىىى  ،ىې ەنىلەر بىىلەن كىارى يىو  ،لىز ى گەپ –
سگزگە بەكال ىىىىىەت قىلىىمەن  .مانىا بىۇ ىە مز ىى ئەىەبىيىاتتى ى ئاممىبىا رېئالىىمغىا
چى – تىكنىىىمغىچە ئىگ بولۇشىۇم ى سىەۋەبى  .گىكرجەك ى گىكرجە ىەپ ئاتايىىىغان
كىشىىىلەرنى گىىكرجە ئىشلىتىشىى ە زورال كزىىكە  .ئۇالرغىىا مۇشىىۇنىا ئىشىىالرال مىىاس
كزلىىۇ.
– ئەمىسە سىىنى نزمە ىەپ چاقىكىمىى ھاررى  – ،سورىىى كز ەز ىانى .
– گەپىان شاھىاىە ىەپ چاقىكايلى  – ،ىېىى ىورىئان .
– بۇ ئىسى ئۇنىڭغا تازا ماس كزلىىى ەن  – ،ىېىى كز ەز ىانى .
– نىمانىا قامالشىمىغان ئىسىى بىۇ  – ،لىورى ھز ىىكى قاقىاھالپ كىكل ى ىچە بزكىىپ
ئورۇنىىىۇقتا ئولتىىۇرىى  – ،ئۇنىىىا ىېمەلىىالر  ،بىىۇ ئىسىىى مالىىا لەقەم بولىىۇپ سىڭىشىىىپ
قالمىسۇن يەنە .
– شاھىاىىلىك ئورنى ى تارتىۇزۇپ قويسىڭىى بولماس  – ،ىېىى گكا ىانى چىكايلىق
لەۋلىكى ى پكرۈشتكرۈپ تۇرۇپ .
– گزپىڭىىچە  ،بۇ شاھلىق ئورنىىا مەھ ەم ئولتۇرۇشۇم كزكە ئى ەن – ىە
 شۇنىا . قاراپ تۇرۇلالر  ،ىې ەنلىكىم ى ھەقىىەت ئى ەنلى ى ئەتىال ئايان بولىىۇ . لز ى مەن بكگكن ى سەپسەتىلەرگە بەككە ئامكا  – ،ىېىى گكا ىانى . مز ى قورالسىىالنىۇرۇپال قويىىڭىىغۇ گالىى  – ،ىېىى لىورى ھز ىىكى گىكا ىىانىبىلەن گەپتە تەللىشىپ بواللما .
 نەيىىڭىىنى ئەمەس  ،قالىى ىڭىىنى ئولجا ئزلىۋالىى ىاررى . ئەزەلىىىى گىىكزەللەرگە ھۇجىىۇم قىلغىىان ئەمەسىىمەن  – ،لىىورى ھز ىىىكى قىىولى ىپۇاللشىتىپ قويىى .
 ىاتاالشتىڭىى ھاررى  ،گكزەللى ى قىممىتى ى بەكال يۇقۇرى مگلچەرلىۋەتتىڭىى .~ ~ 226
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 بىىۇ نىىزمە ىې ى ىڭىىىى مز ى ىڭچە  ،تاشىىىى گكزەللىىىك ھامىىان قەل ى گىىكزەللى ى ىبزسىپ چكشىىۇ  .گزپىمىىگە قايتىپ كەلسە  ،ئاق گلكللكك ى كگرۈمسىىلى تى ئكسىتكن
تۇرىىىغانلىىى ى مەن ھەممىىى بە ئزتىكاپ قىلىمەن .
 بۇ گزپىڭىىچە  ،كگرۈمسىىلىك يەتتە چوڭ گۇناھ ى ئىچىىىى ى بىكسىى ئى ەنىىە– سىىۇئا قويىىىى كزى ەز ىىىانى  – ،ئەمىسىىە  ،بايىىا كەتىىكەن گىىكلى ى يەتىىتە چىىوڭ گۇناھىىىا
ئوىشاتىى ىڭىىنى قانىا چكشەنىۈرىسىى
 كگرۈمسىىلىك يەتتە چوڭ گكزە ئەىالق ى بىكى  ،گكانىى  .سىى ئۇچىغا چىىىانبىىىك مۇتەئەسسىىىپ تىىۇرۇپ گىىكزە ئەىالق ى ى قىممىتى ىىى بۇنىىىا تىىگۋەن مگلچەرلىسىىىڭىى
قانىا بولىىىۇ پىىۋا « ،ئى جىى » ۋە يەتىتە چىوڭ گىكزە ئەىىال ىې ەنىلەر ئەن لىيى ىى
بۇگكن ى مۇشۇ ھالەت ە كەلتكرگەن .
 ئۇنىاقتا  ،سىى ۋەتى ىڭىىنى سگيمەيىى ەنسىى -ىە – سورىىى ئۇ يانىۇرۇپ . ياىشى كگرگەچ ە مۇشۇ يەرىە ياشاۋاتىانىىمەن . بۇ يەرىە ۋەتى ىم ى ئوبىانكا سگكە ىەپ ياشاۋاتىانسىى تايى لىق . سىى مالا ياۋروپالىىالرنى ئەن ىلىيى ە بولغان باھاسى ى قوبۇ قى ىېمەكچىمىۇ– سورىىى لورى ھز ىكى .
 ياۋروپالىىالر ئەن ىلىيى ە نزمە ىەپ باھا بزكىپتۇ ئۇالر « :تارتۇفى ② ئەن لىيى ە كگچكپ بزكىپ ىۇكان ئزچىۋاپتۇ» ىىيىشىۋاتىىۇ . ئۇ سىىنى ىۇكى ىڭىىىۇ  ،ھاررى ئۇ ىۇكان ى سىىگە بزكىۋېتە . تازا قىىىق گەپ بولىى – ىە  .ىۇكى ىڭىىنى مەن نزمە قىال . قورقماڭ  ،ئەن ىلىيىلى لەر ئەزەلىى تەسۋىكى نەرسىلەرنى پەر ئزتەلمەيىۇ . ئەن ىلىيىلى لەر بەكال ئەمەلىيەتچان كزلىىۇ . ئۇالر ئەمەلىيەتچان ئەمەس  ،ئەكسىچە ئى تايى قۇۋ  ،ھىيلى ەر  .ئىۇالر ھزسىا –كىتا قىلغانىا  ،ھاماقەتلى ى ى ئورنى ى ما – ىۇنياسى بىىلەن تولىۇرىىىۇ  ،رەزىللى ىى
ساىتىپەزلىك بىلەن ئگلچەيىۇ .
 نزمىال بولمىسۇن  ،بىىنى قوشىان تگھپىمىىمۇ ئاز ئەمەس . ئاشۇ تگھپىلەر بىىنى زىممىمىىگە يككلەن ەن  ،گالىى . ئۇالرنى ئزغىك يككى ى بىى زىممىمىىگە ئالىۇ . ئاكسىيە بىكژىسى ىال زىممىمىىگە ئالىۇقىۇ شۇ .كز ەز ىانى بزشى ى چايىاپ قويۇپ ۋارقىكىىى :
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 مەن مىللىتىمىىنى قۇىىكىتى ە تولۇ ئىشى ىمەن . مىللەت جاسارەت بىلەن ياشىغۇچىالرغىال ۋەكىللىك قىلىىۇ . بۇ مىللەت ى تەرەقىيات ئىستىىبالى چەكسىى . مەن زاۋاللىىىا يكز تۇتىان نەرسىلەرگە تزخىمۇ ئامكا . ئەمىسە سەنئەت ىچۇ – سورىىى گكا ىانى . سەنئەت – ساقايمايىىغان بىك مەرەز كزسە . مۇھەببەتچۇ ئۇ بىك ىى ىىيالى تۇيغۇ . ئەمىسە ىى چۇ ئۇ ئزتىىاىنى ئورنى ى ئالىىىغان بىك موىا . سىى ئۇچىغا چىىىان گۇمانىىىمچى ەنسىى . ئۇنىا ئەمەس  ،ئزتىىاى ئەنە شۇ گۇمانىى باشلى ىىۇ . ئەمىسە ئگزىڭىىچۇ بىك نەرسى ە تەبىك بزكى چەكلىمىلى تى باشىا نەرسە ئەمەس . مالا ئازرا يىپ ئۇچى بزكىڭچۇ . يىپ ئۇچى ھامان ئكزۈلكپ قالىىۇ  ،سىىمۇ سىىكلىق ئورىىىىا نىشىانىڭىىنى يوقىتىىپقويىسىى .
 سىى مز ى ئىلەشتكرۈپلىۋەتتىڭىىغۇ  .بولىىال  ،باشىا تزمىىا پاراللىشايلىچۇ . بىىنى مىاۋۇ سىاھىبخانىمىى ئەڭ ياىشىى پىاراڭ تزمىسىى  .بىۇرۇن ئۇنىى جەلپ ىارشاھىاىە ىەيىىغان بىك لەقىمى بولىىىغان .
 ھە ! بولىى  ،ئۇ گەپ ى ئاغىىڭىىغا ئالماڭ  – ،ىېىى ىورىيان گكې . ساھىبخانىمىىغا بكگكن نزمە بولغانىۇ  ،ھەجەپ ئىچى ى پۇشىۇرىىغۇ ئاىەم ىى – ،ىېىى كز ەز ىانى يكزلىكى ى بەقەمىە قىىارتىپ  – ،بىلسەم – بىلمىسەم  ،ئۇ شىۇ تاپتىا «
مونمون ئىلمى ئويلى ى ئارقىلىق گالىى ىانىم ى ئەمكى ە ئالغان » ىەپ ئويالۋاتىىىىغۇ
ىەيمەن  .چكن ى  ،ئۇ بۇ جاھانىى مەنىى مۇ ياىشىى كزپىى ە ئەۋرىش ىسىى ى تاپالمايىىۇ
ئەمەسمۇ .
 ۋا – ۋۇ  ،ئىىۇ ھزلىمىىۇ يىڭ ى ىىى بزشىىىڭىىغا سىىانچىۋەتمەپتۇ  ،كز ى ەز ىىىانى – ،ىورىيان قاقاھالپ ككلكپ كەتتى .
 ىېىىىى ى ئىىاچچىىىم ى كەلتكرگەنىىىە نەچىىچە قزىىتى شىىۇنىا قىلغىىانمەن  ،گكېىىئەپەنىى .
~ ~ 228

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

 ئۇ سىىنى ئاچچىىىڭىىنى قانىا كەلتكرگەن  ،كز ەز ىانى يەنىال شۇ تۇتامغا چىىمايىىغان ئۇششا ئىشالر بولمامىۇ گكې ئەپەنىى . ئەمىسە ئۇ بە بىغەرەزكەن ! ئۇنى ئاگاھالنىۇرۇپ قويسىڭىى بولغۇىە . ئۇنىىىا قىاللمىىايمەن گكېى ئەپەنىىىى  .ھە  ،ئىىۇ مالىىا شىىىلەپە اليھىىىلەپ بزكىىىىۇئەمەسمۇ  .مەن ىىلسىتون ىانىم ىى باغچىسىىىا ئگت ىكزۈل ەن زىيىاپەت ە كىيىىپ بارغىان
ھىلىىى شىلەپە ئزسىڭىىىىمۇ ھەقاچان ئۇنتۇلۇپ قالىىڭىى ،مەن سىىنى مۇشۇ يزكىڭىىنىى
ياقتۇرىمەن  .بىكەر ئىش ى ئۇنتۇلۇپ قالغان بولسىڭىىمۇ  ،ئزسىڭىىىە بىارىە تۇرۇۋالىسىىى .
ھە  ،ئاشۇ شىلەپەم ى ئىۇ ئەڭ ئەرزان رەىىتىتى تى ىىپ بەرگەن  .ئەمەلىيەتىتە  ،ئىسىى
شىلەپى ى رەىتى ناھايىتى ئەرزان بولىىۇ .
 ئىىابكۇيلۇ كىشىىىلەرنى ھەممىسىىى ئوىشىىا  ،گالىىى  – ،لىىورى ھز ىىىكى كزى ەزىانىم ىىىى گزپى ىىىى بگلىىىكۋەتتى  – ،كىمى ىىىى سىىىەلال بىىىا كگتكرسىىىە  ،شىىىۇنىڭغا اليىىىىق
ىۈشمەنلىكىمۇ تەييار تۇرىىۇ  .شۇلا سە ئاىىى – ساىىىكا ياشىغان ياىشى .
 ئايالالر ئۇنىا ئەمەس  - ،ىېىى كز ەز ىانى بزشى ى چايىاپ تۇرۇپ  – ،ىۇنيىانئالىى ىىىىا چگرگىلىتىۋاتىىىانالر ئايىىالالرىۇر  .سىىىىگە ىېسىىەم  ،بىىىى ئايىىالالر ئىىاىىى – سىىاىىا
ياشاشىىىا تىىاقەت قىاللمىىايمىى  .كىمىىىۇر بىكسىىى ىې ەنىىىە  ،سىىىلەر ئەرلەر مىىۇھەببەت ى
كگزۈلالر ئارقىلىق ئىىھار قىلسالالر  ،بىى ئايالالر قۇلىىىمىى بىلەن ئىىھار قىلىمىى .
 مالا گاھىىا ىۇنيىاىا ئىشىىىى – مىۇھەببەتتى باشىىا ئىى يىوقتەكال بىلى ىىىۇ – ،ىېىى ىورىئان تولىمۇ لەرزان ئاۋازىا .
 پا ! ئۇنىاقتا سىى ھەقىىى مۇھەببەتلىشىپ باقماپسىى  ،گكې ئەپەنىى  – ،ىېىىىكز ەز ىانى چىكايىغا غەم ى تكس بزكىپ .
 سىىىگيكملك گالىىىىى ! – ۋارقىكىىىىىى لىىىورى ھز ىىىكى  – ،بىىىۇ نىىىزمە ىې ى ىڭىىىىىرومانتى لىق قايتا – قايتا تەككارلى ى ئارقىلىىال ھايىاتلىى ى سىاقالپ قالىىىۇ  ،شىەھۋانى
ئىستەكمۇ قايتا – قايتا تەككارلى ى ئارقىلىىال ئانىى سەنئەت ە ئايلى االيىىۇ  .ھەر قزىتى
مۇھەببەتلەشى ى ىڭىىىە  ،ئىىۇ سىىىىگە تولىمىىۇ يزڭىىى تۇيۇلىىىىۇ  .مەشىىۇقىڭىىنى ئالمىشىشىىى
سىىگي كنى يىىزڭىچە تۇيغىىۇالرنى ئاتىىا قىاللماسىىلىىىىى ىېىىكە بەرمەيىىىۇ  .ئەكسىىىچە ،
ھزسسىىىيات تزخىمىىۇ ئۇلغىيىىىىۇ  .ھايىىات ئىىاىەم ە بىىىكال قزىىتى نزسىىىپ بولىىىىۇ  .لىىز ى ،
ھايات ى مەىپىيىتى – ئىم انبار ئۇنىڭغا نەچچە قزتى ئزكىشىشتە ئىپاىىلى ىىۇ .
 ئۇنىىىاقتا  ،بىىۇرۇنىى ئاشىىۇ قەل ى يىىارىلىكىمۇ تەككارلى ىشىىى كزكەكمىىا  ،ھىىاررى –سورىىى كز ەز ىانى بىك پەس ئويلى ىپ تۇرۇپ كزتىپ .
 شىىۇنىا  ،قەلى يىىارىلىكى تزخىمىىۇ تەككارلى ىشىىى كزىىكە  – ،جىىاۋاپ بەرىى لىىورى~ ~ 229
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ھز ىكى .
كز ەز ىانى بزشى ى بۇراپ  ،قىىىىى نەزىكىىە ىورىيان گكېيغا تى ىلىپ سورىىى :
– گكې ئەپەنىى  ،بۇ ئىشىا سىى قانىا قارايسىى
ىورىيان گكېى بىىك ھىازا ىېلغىۇ بولىۇپ تىۇرۇپ كزتىىپ  ،ئاسىمانغا قىاراپ قاقىاھالپ
ككلكپ كەتتى :
 مەن مەل ك ھاررى تەرەپىارى  ،كز ەز ىانى . ئۇنى ىاتا بولسىمۇ قولالمسىى ھاررى ئالىىكاپ ىاتاالشمايىۇ  ،كز ەز ىانى . ئۇنىاقتا ئۇنى پەلسەپىسى سىىگە بەىى ئاتا قىالاليىى ەنىە مەن ئەزەلىىى بەىت ىىى قوغالشىمايمەن  ،بەىت ىىى قوغلىشىىىىغانالرمۇ بىىارمى ەنمز ى ھوزۇر – ھاالۋەت  ،كەيپ – ساپاىى باشىىسى قىىىىتۇرالمايىۇ .
 ئاشۇ ھوزۇر – ھاالۋەتلەرگە ئزكىشەلىىىڭىىمۇ  ،گكې ئەپەنىى ھىىوزۇر – ھىىاالۋەت ىې ى ەن مالىىا ھەر مالىامىىىا ئىىۇچكاپ تۇرىىىىۇ  ،مەنمىىۇ كگنىىكپكەتتى .
كز ەز ىانى ئۇلۇغ كىچىك تى ىپ قويۇپ ىېىى :
 مالا ىاتىكجەملىك بولسىال بولىى  .ئەگەر ھازىكنى ئگزىىىە بزكىىپ كىيىملىكىم ىىئالماشتۇرمىسام  ،بكگكن كەچتە مالا ئاراملىق يو .
 مەن سىىىىگە كەتىىكەن گكلىىىىى بىىىك قىىانچە تىىا ئىىكزۈپ بزىىكە كز ى ەز ىىىانى – ،ىورىيىىىان شىىىۇنىا ىەپ توۋلىىىىىى – ىە  ،لى ىىىىىە ئورنىىىىىى تىىىۇرۇپ بولىىىۇ ئگسىىى ەن
گكللەرنى ئارىسىغا كىكىى .
 سىىنى ئۇنى بىىلەن بۇنىىا ئوچىۇ – ئاشى ارا ئىشىىىۋازلىق قىلىشىىڭىى پەقەتىالقامالشىىىمىىى  – ،ىېىىىىى لىىىورى ھز ىىىىكى بىىىارون نەۋرە سىڭلىسىىىىغا  – ،سىىىەلال ئزھتىيىىىات
قىلمىسىڭىى  ،ئۇنىڭغا مەپتۇن بولۇپ قالىسىى .
 ئۇ ئاشۇنىا جەلىپ ار بولمىسا  ،رىىابەت بولمايىۇ . گزپىڭىىچە  ،بىك – بىكىڭالرىى قزلىشمايىى ەنسىلەر – ىە . مەن تكويانالر تەرەپتە تۇرىمەن  .ئۇالر بىك ئايال ى ىەپ ئۇرۇ قىلىىۇ ئەمەسمۇ . ئۇالر ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولىىۇ . ئەسىكگە چكشكپ قزلىشتى مۇ يامان ئى بارمۇ – ىېىى ئۇ جاۋابەن . سىى تىىگى ى قويۇۋېتىپ ئات ى چاپتۇرغانىەكال ئى قىلىۋاتىسىى . سىىكرئەت قىىانچە تزىىى بولسىىا شىىۇنچە تزتى لىشىىىىىغان گەپ  – ،ىېىىىى ئۇمىىۇ بىىو~ ~ 230
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كەلمە .
 كەچتە مەن بۇنى ككنىىلىك ىاتىكەم ە يزىىپ قويىمەن . نىمە ىەپ يازىسىى «يىىىلغان چزلىشىا تويماپتۇ» ىەپ يازىمەن . مەن چزلىشىشتا يىىىلىپ باقمىىى  ،قاناتلىكىممۇ ساپسا تۇرمامىۇ مانا . ئاشۇ قانىتىڭىىنى ھەممە ئىشىا ئىشلىتىىى ەنسىى– يۇ ،ئۇچۇشىىا ئىشىلەتمەيىى ە-نسىى .
 شىكمەتلىك ئەرلەرىى بىى ئايالالرغا كگچتى  .بۇ بىى ئكچكن بىك يزڭى سى ا . سگي ك رەقىبىڭىى چىىىپ قالسىچۇ كىم ى ىەيسىىلورى ھز ىكى قاقاھالپ ككلكپ كەتتى ۋە پىچىكالپ تۇرۇپ ىېىى :
 ناربورو ىانى بولمامىۇ  ،ئۇ ھازىك ىورىيان ى قەۋەتال ياىشى كگرۈپ قالىى . سىىىى مز ىىى ۋەسۋەسىىى ە سىىزلىپ قويىىىىڭىى  .بىىىىىە رومانتىىىك ئايىىالالر چكشى كنكىشىلەرنى بىك كگرۈپال ياىشى كگرۈپ قالسا تكگەش ى ىمىى شۇ .
 رومانتىك ئايىالالر سىىلەر جىمىى ئىلمىى ئۇسىۇلالرىى پايىىىلى ىپ تۇرۇپمىۇ يەنەرومانتى لىىتى قۇتۇاللمىىىڭالرمۇ
 بىىنى ئەرلەر ئاشۇنىا رومانتىك قىلىۋەت ەن . مى قىلغى ىڭالر بىلەنمۇ ئۇالر كزسىپ بىك نەرسە ىېمەيىۇ .– ىېىى ئۇ چزىىشىپ.
ئەمىسە بىى ئايالالر سىلەرنى نەزىكىڭالرىا نزمى ە ھزسا ھزچىانىا مەىپىيىتى قالمىغان سىرى ى ىسىا ئوىشايسىلەر . گكېى ئەپەنىىىى ھەجەپ ئىىۇزۇن يوقىىاپ كەتتىيىىا ! بولمىسىىا  ،بىىىى چىىىىىپ ئۇنىڭغىىاگىىكل ى تاللىشىىىپ بزكەيلىىى  .مەن تزخىىى ئۇنىڭىىىى قايسىىى رەلىىىى ى چىىاپى ىم ى كىيىشىىى
كزكەكلى ى ى سورىمىىى  – ،ىېىى گالىى ككلكمسىكى ى ىچە لورى ھز ىكىغا قاراپ .
 ھە ! ئۇنى بەرگەن گكلى ە ماسالشتۇرۇپ كىيى ى  ،گالىى . ئۇنىا قىلسام  ،ئۇنىڭغا مەپتۇن بولۇپ قالغى ىم ى ئاش ارىالپ قويغان بولمامىى . رومانتى لىق ىې ەن ئەنە شۇنىا يوقىكى پەللىىى باشلى ىىۇ . ئەڭ ياىشىسى  ،ئگزۈم ە چز ى ى يولى قالىۇرۇپ قويسام بولغۇىە . پارتىيانالرغا ③ ئوىشا ىەمسىى پارتىيىىانالر قۇملۇقىىىا قزچىىىپ كىكىۋېلىىىپ ئامىىان قالغىىان  ،ئۇنىىىا قىلى ى مز ى ىقولۇمىى كەلمەيىۇ .
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 ئايالالرغا ھەمىشە چز ى ى يولى چىىىۋەرمەيىىۇ  – ،لىورى ھز ىىكى شىۇنىا ىەپتۇرۇشىغا  ،گكللككتى بىكسى ى ئزچى ىشلىق ئىڭكىغى ىچە گىكپال قىلىىپ يىىىلغىان ئىاۋازى
ئالالنىى  .مزھمانالر چگچكشى ى ىىى ئورۇنلىكىىىى ىۈررىىىە تىۇرۇپ كزتىشىتى  ،قورقىۇپ
كەت ەن كز ەز ىانى قزىىپ قويغان قوزۇقتە جايىىا تۇرۇپال قالىى  .چىكايىى ۋەھىمىلىىك
تىىكس ئالغىىان لىىورى ھز ىىىكى شىىۇئان پىىۇاللالپ جىىى تۇرمايۋاتىىىان پالمىىا ىەرەىلىكى ىىى
يۇپۇرمىىاقلىكى ئارىسىىىىى ئگتىىكپ  ،ىورىيىىان گكېي ىىى گكللىىككتە بىھىىۇ ھىىالەتتە ىۈم
ياتىانلىىى ى كگرىى .
لورى ھز ىكى ئۇنى كگتكرگەن پزتى ئەكزلىپ  ،مزھمانخانىىى ى كگ سافاغا يىاتىۇزىى
 .ىورىيىىان ھايىىا ئىىگتمە ھوشىىىغا كەلىىىى ۋە تىىگت ئەتكاپىىىا ئاالقىاىىلىىىك بىىىلەن نەزەر
تاشلىىى .
 نىمە ئى بولىى – سورىىى ىورىئان  – ،ھە  ،ئەمىى ئزسىم ە كەلىى  .بۇ يەربىخەتەرمۇ ىاررى
ئۇ تىتكەش ە باشلىىى .
 قەىىكلىىىىك ىورىئىىىان  – ،ىېىىىىى لىىىورى ھز ىىىىكى  – ،ھۇشىىىىڭىىىى كزتىپسىىىىى ،ئەنسىىىكى كىە باشىىىا چىىوڭ ئىى يىىو  .بەكىىال چارچىىاپ كەتى ەن ئوىشايسىىىى  .بولىىىى ،
پەس ە چكشىكپ مزھمىانالرنى كىكتىمەن ىەپ ئىاۋارە بولمىاڭ  .ئىورنىڭىىىا مزھمىانالرنى مەن
ككتە .
 يا  ،م چكشمىسەم بولمايىۇ  – ،ئۇ تەستە ئگرە بولىى  – ،ئەڭ ياىشىسى چكشە ،يالغۇز قالسام بولمايىۇ .
ئۇ ھوجكىسىغا كىكىپ كىيىملىكى ىى ئالماشىتۇرۇپ چىىتىى  .تامىا ئكسىتىلىىە ئىگزى ى
ئەركى قويۇۋېتىپ  ،ئزچىلىپ – يزيىلىپ پاراڭ سالىى  .لز ى تۇرۇپ – تۇرۇپ  ،بايا گك
قويۇقلىىۇ ئگي ى ى ىەرىىىسىىىىى ئىىگزى ە تى ىلىىىپ تۇرغىىان قەغەزىە تىىاتىكالغۇ چىىىكا
ئزسى ە كزلىشى ھامان پكتكن ۋۇجۇىى ى ىەھشەتلىك بىىك ۋەھىىمە چۇلغىىۋاالتتى  .بايىا ئىۇ
جامۇس ۋېيى ى ئگزى ە ئوغكىلىىچە قاراپ تۇرغانلىىى ى كگرۈپ قالغان ئىىى .
ئىزاھات :
① كاتولىك ىى ىىا چەكلەن ەن تەكەببۇرلۇ  ،نەپسانىيەتچىلىك  ،شەھۋەتپەرەسلىك
 ،غەزەبلى ى  ،ئاچ گزلك  ،ھەسەتخورلۇ ۋە ھورۇنلۇق ى كگرسىتىىۇ .
② تىىىارتۇفى – فكانسىىىىيە ىراممىىىاتورگى مورىئاي ىىىى ىراممىسىىىىىى ى بىىىىك ئى ىىىى
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يكزلىمىچى ئاىەم .
③ پارتىيانالر – قەىىم ى غەربىى ئاسىىيالىق كىشىىلەر  ،ئىۇرۇ
تۇرۇپ ىۈشمەن ى گولالپ يوشۇرۇن ئو ئزتىشىا ماھىك .
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ئون سەككىزىنچى باب

ئىۇ ئەتىسىى ئگيىىى تاالغىا چىىمىىىى  .ئگلىكم ۋەھىمىسىى ئىۇنى ىىزلىال ھالسىىىكىتىپ
قويغانىىى  .لز ى  ،ئۇ جان قايغۇسىغا ئانچە پەرۋامۇ قىلىپ كەتمىىى  .قاچان كەيى ىم ە
بىكسىىى چكشىىكۋاالركى  ،قاچىىان تۇتۇلىىۇپ قىىاالرمەن ى  ،قىلتاقىىىا چكشىىكپ قىىاالرمەن ى
ىې ەنىە ۋەھىمىلىك ىىيىالالر ئۇنىى كاللىسىى ى چىكمىۋالغىان ئىىىى  .تامغىا ئزسىىلغان
گىلەم ى شامالىا سەل ى ە تەۋرى ىشى بىلەن تەڭ  ،ئۇنى تز ى جىغغىىە قىلىىپ قالىىى .
قىىۇرۇپ كەت ى ەن غازالالرنى ى شىىامالىا ئۇچىىۇپ قوغۇشىىۇن كزشىىەكلىك ىېكىىىىە ئەي ى ى ى ە
ىەممىىىۇىەم ئۇرۇلۇشىىىىىى ئىىىۇ ىىيىىىاللىكى پكتىىىكنلە بەربىىىات بولغانىىىىە  ،چەكسىىىىى
ئكمىىسىىلىك قاي ىمىغا پاتىانىىە تۇيغۇغىا كزلىىپ قالىىى  .كىگزلىكى ى يۇمۇۋېىىى  ،گويىا
ھزلىىى سگرۈن تەلەت ماتكوس قويۇ تۇمان باسىان ىەرىىىىىى ئىگزى ە يىاۋۇزالرچە قىاراپ
تۇرغانىە تۇيۇلۇپ  ،پكتكن ۋۇجۇىى ى قايتىىى ۋەھىمە چۇلغۇۋالىى .
بەل ى ئۇنى بۇ ىىيالى تۇيغۇلىكى ئى تىىام ئىالھى ى زۇلمەت قارالغۇلۇ ئىچىىىى
چاقىكىىپ چىىىىپ  ،چىكايىى ۋەھىمىلىىىك تىكس ئالغىان يىاۋۇز ماتكوسى ى سىيماسىى ى كىىگز
ئالىىىا زاھىك قىلغانىۇ  .رېئا تۇرمۇ قااليمىىانچىلىق ئىچىىىە قالغىان بولسىىمۇ  ،لىز ى
تەسىىەۋۋۇر شىىۇنچىلىك تەرتىپلىىىك بىىوالتتى  .ىە ئاشىىۇ تەسىىەۋۋۇر تەسىىەۋۋۇر بولغىىاچىىال ،
ئگچمەنلىك جى ايەت ى كەي ىىى سولىىشىپال يكرەتتى  .بۇ ىۇنياىا ئەسى ىلەر تز ىشىلىك
جازاسىىى ى تارتمىىايىتتى  ،ياىشىىىالرمۇ قىلغىىان ئەجىىكى ە اليىىىق جاۋابىىىا ئزكىشىىەلمەيىتتى .
مىىۇۋەپپەقىيەت ككچلىىككلەرگە  ،مەغلىىۇبىيەت ئاجىىالرغىىا مەنسىىۇپ بىىوالتتى  ،بىىۇ ئىىۇىۇم
ئەزەلىى شۇنىا ئىىى  .ئز ىى ى  ،بۇ ئۇنى ىىيالى تۇيغۇسى ئىىىى  .سىىبى ۋېيى ىى
ئى ىسىىى ى ئىىۇنى ئگلتىىكرىمەن ىەپ كەي ى ى ە چكشكشىىى مىىۇم ى ئەمەس  ،ئىىۇ ئاللىىاچىىان
يىكا ىېڭىى سىەپىكى ە چىىىىپ كەتتىى  ،بىۇ چاغىىا ىېڭىىغىا غەر بولىىىمۇ تزخىى  .مەيلىى
نىىزمىال بولمىسىىۇن  ،ئىىۇ ئەمىىىى ىورىيانغىىا ىەۋپ يەت كزەلمەيىىىۇ  .ئۇنى ى ئكسىىتى ە  ،ئىىۇ
ىورىيان ىى كىملى ى ىىى بىلمەيىىىۇ ھەم بىلىشىىىمۇ مىىۇم ى ئەمەس  .ىورىيان ىى نەۋقىىىكان
يى ىتلەرگە ىاس ئاشۇ چىكايى ئۇنى جز ى ى قۇتىۇزۇپ قالىى .
ئۇنى ئگت كزگەن جى ايى قىلمىشلىكى ى سىگرۈن كگلەل كسىى پى ھىان بۇلىۇلالرىى
ئىىۇنى ئەتى ەنىىىى كەچ ىىىچە مىىاراپ تۇرسىىا  ،مەسىىخىكە قىلسىىا  ،زىيىىاپەتتە ئولتۇرغانىىىا
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قۇلىىىغا ئاستا پىچىكلىسا  ،تاتلىق ئۇيىۇغىا كەت ەنىىە مىۇزىە قىوللىكى بىىلەن ئويغاتسىا ،
نزمە ىې ەن قورقۇنچلۇ – ھە ! ئاشۇنىاقال بولىىىغان بولسا  ،ئۇ ئەمىىى قانىىا ياشىايىۇ
ئۇنى كاللىسى ى ۋەھىمىلىىك ىىيىالالر چىكمىۋالىىى  ،قورقىى ىىىى چىكايلىىكى تامىىە
تاتىكىىىپ  ،ھىىاۋا بىىىكىى ال سىىوۋۇپ كەت ەنىىىە تۇيۇلىىىى  .ھە ! ئىىۇ بىىازىل ى ھەجەپ
ئزچى ىشلىق ئگلتكرۈۋەتتى – ھە ! ئۇنىڭغا شۇ ئەنىىشىمۇ يزتىپ ئاشىاتتىغۇ ! جىمىى ئىشىالر
ئۇنى كگز ئالىىىا بىك – بىكلەپ زاھىك بولىى  .قورقۇنچلىۇ ئىشىالر ئۇنىى ئەنىىشىسىى ى
تزخىمۇ ئاشۇرۇۋېتىپ باراتتى  .سائەت ئالتە بولغان چاغ  ،لورى ھز ىكى كزلىىپ ىورىيان ىى
يكرەك ى ئەزگكىە ىەرىجىىە ھگركىكەپ يىغالۋاتىانلىىى ى كگرىى .
ىورىيان ئك ككن ئگت ەنىىال ئانىى ئگزى ە غەيىكەت بزكىىپ سىىكىتىا چىىتىى  .قىى
ككنلىكى ى سەھەر ۋاقتىىى ى ككچلك قارىغا ھىىى ئارىلىشىپ كەتى ەن سىاپ ھاۋاسىى
ىىمىىىغا ئۇرۇلۇشى بىلەن  ،ئۇ ىزلى تزتى لىشىپ كگللى ئزچىلىپ قالىى  .لىز ى  ،ئۇنىى
كەيپىياتى ى بۇنىا ئگزگىكىپ قزلىشى مۇھى بىلەن ھزچ ئاالقىسى يو ئىىى  .شۇ تاپتىا
ئۇنى ۋۇجۇىىىا كگللى ى مالىمان قىلىپ ئارام بەرمەيۋاتىىان ئىازا ئزڭىى بىىلەن تەبىئىتىى
كەس ى ئزلىشىۋاتاتتى  .پىسىخى ىسى ساغالم كىشىلەرال ئازا – ئوقۇبەت ئالىىىا ئىگزى ى
يوقىتىپ قويمايىۇ  .قايغۇ – ھەسكەت بىلەن سگي ك – مىۇھەببەت قىانچى ى تزيىىى بولسىا ،
شۇنچە ئۇزا ىاۋاملىشىىۇ  .قانچى ى ككچلك بولسا  ،ئىگز ئىچىىىى گىۇمكان بولىىىۇ  .شىۇ
تاپتا ئۇ ئگزى ى ۋەھىمىلىك ىىياللىكى ى قۇربانى بولۇۋاتىانلىىىغا تولىۇ ئىشىەنىى  ،ئىگز
– ئگزى ە ئزچى ىى  ،ئگزى ى ناھايىتى پەس كگرىى .
ناشتىىى كزيى  ،ئۇ كز ەز ىىانى بىىلەن گكللىككتە بىىك سىائەت ئايالنىىى  ،ئانىىى
پەيتۇنغا ئولتۇرۇپ  ،قورۇقتىا ئىوۋ ئوۋالۋاتىىان بىىك تىوپ ئوۋچىالرنىى سىزپى ە قوشىۇلىى .
شەب ەم تامچىلىكى ئوت – چگپلەرنى يكزىىىە ىىۇىىى مەرۋايىتىتە يىالتىكايتتى  ،ئاسىمان
گويا ىۈم كگمتكرۈپ قويۇلغان كىگ رەللىىك مزتىا ئىسىتاكانغا ئوىشىاپ قالغىان  ،بولىۇ
ئگس ەن قومۇشلۇ كگ يكزى ى نزپىى بىك قەۋەت مۇز تۇتىان ئىىى .
قارىغايىارلىى ىىى چزىىتى ە بارغانىىىا  ،ئىىۇ كزىى ەز ىانىم ىىى ئى ىسىىى سىىزك جزركىىى
كالۋستون ى ئوۋ مىلتىىىىى ئى ى پا ئو ئكزگەنلى ى ى كگرۈپ  ،پەيتۇنىىى سىەككەپ
چكشتى – ىە  ،ئاتباقارغا ئات ى ئگي ە ئەكزتىش ى تاپىلىىى  ،ئانىى قۇرۇپ قاقشا بولىۇپ
كەت ەن ياۋروپا سارچىسى ۋە بولۇ ئگس ەن چاتىاللىىالرىى ئگتكپ ئۇنى يز ىغا بارىى .
 قانىاقكا  ،جزركى – سورىىى ىورىيان . تازا كگلكلىى ىىە ئەمەس  ،ىورىيان  .قۇشالرنى كگپى چىسى كەلىكى ىالىالرغىائۇچىىۇپ كەت ەنىىىە قىلىىىىۇ  .چكشىىلك تامىىاقتى كزىىيى  ،باشىىىا جايغىىا بزكىىىپ باقسىىا
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بولىىىغانىە قىلىىۇ .
ىورىيىىان ئۇنىى بىىىلەن يانمۇيىىان مزڭىىىپ بىىىكىەم ئايالنىىىى  .ھىىاۋاىى جانغىىا ھىىوزۇر
بزغىشاليىىغان بىىك ىىى ىىۇ پىۇرا ىىماغىىا ئىۇرۇالتتى  ،سىەھەر قوياشىى ى ككچلىك
نىىۇرى ىەرەىىىلەر ئارىسىىىىا نازغىىىپ كىىگزنى قاماشىىتۇراتتى  ،كىشىىىلەر بىىىكەر ئىىوۋ نىشىىانى ى
بايىىغان ھامان ئەسەبىيلەرچە قىىاس – سىكرەن سىاالتتى  ،ئارقىىىى مىلتىى ىى قىۇالق ى
يارغۇىە پالىلىاپ ئزتىلغان ئاۋازى ئاللى اتتى  .بىۇ جۇشىىۇن كگرۈنكشىلەر ئىۇنى ئوبىىانال
جەلىپ قىلىۋالىى  ،كگللىمۇ ىزلى ئزچىلىپ قالىى  ،بايىىى غەم – ئەنىىشىلەر ئۇنتۇلۇپ ،
چەكسىى بىك ىۇشاللىق قوي ىغا چگمىى .
شۇ ئەسى اىا  ،ئۇنىى ئالىىىىى – يى ىىكمە نەچىچە يىارى يىكاقلىىتى ىى ىولىۇنلى ىىپ
تۇرغان بولۇ ئوتال ئارىسىىى بىك يىاۋا توشىىان سىەككەپ چىىتىى  .يىاۋا توشىىان قاپىىارا
تككلىىك ئىىۇزۇن قىىۇلىىى ى ىى ى تۇتىىۇپ  ،سىىەككەپ – تىىاقلىغى ىچە ئىىالى ۇس ىەرىخ ى ى
كامزكىغا كىكىپ كزتىۋاتاتتى  .جزركى شۇئان مىلتىىى ى كگككى ى ە تىكەپ توشىان ى قارىغىا
ئالىى  .توشىان ى چىكايلىق ھەرى ەتلىكى ىورىئان گكېي ىى جەلىپ قىلىۋالغىان ئىىىى  .ئىۇ
شۇ ھامان «ئو چىىارماڭ جزركى  ،ئۇنى ئاتماڭ » ىەپ توۋلىىى .
– نىمىىىىەپ ىەپ جگيلكۋاتىسىىىى ىورىيىىان ! – جزركىى ككلىىكپ كەتتىىى  .يىاۋا توشىىىان
ئىىالى ۇس ىەرىخى ىى ئارىسىىىغا ئىىگزى ى ئزتىشىىىغا  ،جزركىيمىىۇ تەڭ ئىىو ئىىكزىى  .شىىۇئان ،
ئى ىىى يەرىىىى ئزچى ىشىىلىق چىكقىكىغىىان ئىىاۋاز ئالالنىىىى  .بىىىكى  ،ئىىو تەگىى ەن يىىاۋا
توشىىىان ى ئىىاۋازى بولىىۇپ  ،نالىسىىى ە چىىىىىغىلى بولمىىايىتتى  .يەنە بىىىك يەرىە بىىىك ئىىاىەم
ئزچى ىشلىق ىاى – پەرياى كگتكرۈپ  ،يكرەك ى ئەزگكىە ىەرىجىىە نالە قىلىۋاتاتتى .
– ئىىا تەلىىكى ! بىىىك ئىىاىەم ى ئزتىىىپ قويىىۇپتىمەن ئەمەسىىمۇ ! – جزركىىى ئەنسىىىى
ۋارقىكىىىۋەتتى  – ،نزمانىىىا كىىالۋا نىىزمە ئىىۇ  .مىلتىى ىىى ئالىىىىغا يكگىىكرگى ى نىمىسىىى !
ئاتمالالر ! – ئۇ ئاۋازى ى بولۇشىغا قويۇۋېتىپ توۋلىىى  – ،بىك ئاىەم يارىالنىى .
ئوۋ مەيىانى ى ككزەتچىسى كالتى ى ى كگتكرگى ىچە يكگكەپ كەلىى .
– ئو تەگ ەن ئىاىەم قز ىى ئەپەنىىى – ۋارقىكىىىى كىكزەتچى  .شىۇھامان مىلتىىق
ئاۋازلىكىمۇ چىپپىىە توىتىىى .
 ئەنە ئاۋۇ يەرىە – ،چاتىاللىىىا ئالىىكا كىكىىپ كزتىۋاتىىان جزركىى زەرىە بىىلەنجىىاۋاپ بەرىى – ،ىىىمەت ارلىكىڭىىغىىا نزكىىىكا تىىۇرۇلالر ىەپ قويسىىىڭىى بولمامىىىۇ مانىىا
بكگكن ى ئوۋ ئوۋال كەيپىممۇ بىكاقال يوقىا چىىتى .
ىورىئان ئۇالرنى لەپپەلشىپ جىى تۇرمايۋاتىىان يىۇمكان شىا – شىۇمبالرنى قايكىىپ
ئىىالى ۇس ىەرەىلى ى ى ە كىكىىىپ كزتىۋاتىانلىىىغىىا كىىگزى ى ئىىكزمە قىىاراپ تىىۇرىى  .ھايىىا
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ئىىگتمە  ،ئىىۇالر بىىىك جەسىىەت ى ئوچۇقچىلىىىىىا سىىگرەپ چىىتىىى  .ىورىيىىان قورقىى ىىىىى
كەي ى ە ئگرۈلكۋالىى  ،گويا نەگىىال بارسىۇن  ،بىاال – قىازا ئىگزى ە ئەگىشىىپ يكرگەنىىەكال
ھى قىلىى  .ئۇ جزركىي ى ھىلىىى ئاىەم ى ئگل ەن – ئگلمى ەنلى ى ى سىورىغانلىىى ى ،
ئوۋ مەيىانى ككزەت كچىسى ى «ئگلكپتۇ» ىېى ەن جىاۋابى ىمۇ ئاللىىىى  .كىگزنى يۇمىۇپ –
ئىىاچىۇچە  ،بىىىك تىىوپ ئىىاىەم يىغىلىىىپ غولغىىۇال قىلىشىىىا باشىىلىىى  ،ئەتىىكاپ بىكىەمىىىىال
قااليمىىانلىشىپ كەتتى .كگككى ى سگسكن كەل ەن يوغان بىك ياۋا توىۇ ىەرە ئكسىتىىى
پۇررىىە ئۇچۇپ ئگتكپ كەتتى .
ئارىىى بىك نەچچە مى ۇت ئگتكپ كەتتى  .بىۇ بىىك نەچىچە مى ىۇت ۋاقىى ىەكى ە –
ىۈك ە ئىچىىە ئاران تۇرغىان  ،پكتىكن ۋۇجىۇىى ى ئزيىتىۇسىىى ئىازا چىكمىۋالغىان ىورىيىان
ئكچكن نەچچە سائەتتە تۇيۇلۇپ كەتتى  .بىك قو مكرىسىى ە قويۇلۇشىى بىىلەن تەڭ  ،ئىۇ
ھوىۇقىى ىچە شاقىىىە كەي ى ە ئگرۈلىى .
 ىورىيان  – ،ىېىى لورى ھز ىكى  – ،كەيپىمىىنىڭمۇ پەكارى ئۇچتى  ،بكگىكن ى ئىوۋمۇشۇ يەرگىچە بولسۇنمى ى .
 بولىى  ،ئوۋ ئوۋال ىې ەن ى ئى ىى چىلەپ كىگزۈم كگرمىسىۇن ھىاررى  – ،ىېىىىىورىيان ئازابالنغان ھالىا  – ،ھەجەپ ئزچى ىشلىق ئى بولىى – ھە ! كى بولغىيىتتى ئىۇ
…
ئۇ گزپى ى ىاۋامالشتۇرۇشىا ئامالسىى قالىى .
 شىىۇنىا  ،بە ئزچى ىشىىلىق ئى ى بولىىىى  – ،ىېىىىى لىىورى ھز ىىىكى  – ،ئوق ى ىھەممىسى كگككى ى ىال تز ىپتۇ  ،ئىۇ چوقىۇم نە مەيىانىىىال جىان بەرگەن گەپ  .يىكرۈڭ ،
ئەمىى قايتىپ كزتەيلى .
ئى ىيلەن بىك ئزغىىمىۇ گەپ قىلىشىما ئەللىىك يىارىقىچە يانمۇيىان مزڭىشىتى  .شىۇ
ئەس اىا  ،ىورىيان لورى ھز ىكىغا يالىتتىىە بىكنى قاراپ قويۇپ ھەسكەت ئىلى ىىە ىېىى :
 بۇ يامانلىى ى بىشارىتى  ،ھاررى  .بىك شۇملۇ بۇرنۇمغا پۇراۋاتىىۇ . نىىىمە ىېىىىىڭىى – سىىورىىى لىىورى ھز ىىىكى  – ،سىىىى مۇشىىۇ تاسىىاىىپى ۋەقەنىىىىەۋاتسىىىىغۇ ىەيىىمەن  .بىىۇراىەر  ،بۇنىىىا ئىشىىالرىى سىىاقالنغىلى بولمايىىىۇ  .گۇناھ ىىى
ھەممىسى ئاشۇ ئاىەم ى ئگزىىە  .كى ئۇنى مىلتىىى ى ئالىىغا يكگكەپ كەلسىۇن ىەپتىۇ
جزركىيمىىۇ بىىۇ ئىشىىتا كىىگپ تەلىىسىىلىىتا قالىىىى  .ئەممىىا  ،بۇنى ى بىىىى بىىىلەن ھزچىانىىىا
ئاالقىسى يو  ،ئگل كچىىىمۇ گۇنىا يىو  .باشىىىالر جزركىي ىى قااليمىىىان ئىو چىىىارىى
ىەپ قالغانىە تۇرىىۇ  .ئەمىلىيەتتە  ،ئۇنىا ئەمەس  .لىز ى  ،ئۇنىى ئاتىىان ئىوقى ىە
تز ىىى ەن ئەمەسمۇ  .ئەمىى بۇ ئىش ى تەگەۋەرگەن ى ھزچىانىا پايىىسى يو .
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ىورىيان بزشى ى چايىاپ قويىى .
 يىىا ھىىاررى  ،بىىۇ بىىىك پزش ى ەلچىلى ى بىشىىارىتى  .كگللىىكم تۇيىىۇپ تۇرۇۋاتىىىىۇ ،ئى ىمىىنى بىكى ە بىكەر باال – قازا كزلىىىغانىە تۇرىىۇ  .بۇ باال – قازا بەل ىى مز ىى
بزشىمغا كزلەر  – ،ئۇ شۇ گەپلەرنى ىەۋېتىپ  ،قولى بىلەن قاپىىى ى بزسىپ قويىى .
لورى ھز ىكى قاقاھالپ ككلكپ كەتتى .
 ىۇنياىى ى ئەڭ قورقۇنچلۇ ئىش ى بىكسى – كگلكلسىىلىك  ،ىورىيان  .شىۇنىاقالبۇ كەچكرگىلى بولمايىىغان بىك گۇنا  .لز ى  ،مزھمانالر تاما ئكستىىە بۇ ئىشى ى تەگەپ
تۇرۇۋالمىسىال  ،بۇنىا گۇناھىا ىۇچار بولمىايمىى  .مەن ئۇالرغىا بىۇ ئىى توغكىسىىىا ئزغىىى
ئاچماسىىلىق توغكىسىىىىا گەپ قىلىىىپ قويسىىام بولغىىۇىە  .بىىاال – قازانى ى بىشىىارىتى ىەپ
نەىى ى گەپلەرنى قىلىىى ەنسىى  .تەقىىك ئىالھىى بىىىگە ئەزەلىىى بىىكەر بىشىارەت بزكىىپ
باقىان ئەمەس  .ئۇ شىۇنچىلىك ىانىا ھەم شەپىەتسىىى تىۇرۇپ  ،ھەرگىىى ئۇنىىا قىلمايىىۇ .
نزمە ئى قىلغى ىڭىىغا بزشىڭىىغا باال – قازا كەل ىكىە  ،ىورىيىان مانىا ھەمىمە نزمىڭىىى
تە  ،سىىگە ھەممە ئاىەم ھەۋەس قىلىشىىۇ  ،بىىمىۇ ئۇنىڭىىە بولىۇپ قالغىان بولسىاقچۇ
ىەپ ئارمان قىلىشىىۇ .
 مەن شۇالرنى ئورنىىا بولۇپ قالسامچۇ كاش ى  .توال ككلكۋەرمەڭ ھىاررى  ،راسىىەۋاتىىمەن  .بايىىا ئگلىكپ كەتى ەن بىچىىارە ىېھىىان جز ىىىىا مەنىىى كىىگپ بەىتلىىىك  .مەن
ئگلكمىى قورقمىايمەن  ،ئەزرائىلىىى قىورقىمەن  .ئەزرائىى گويىا يوغىان قىانىتى ى كزكىىپ
ئەتكاپىمىىىا چگرگىلەۋاتىانىىىەكال تۇيۇلىىىىۇ  .ئىىا تەلىىكى ! قىىاراڭ  ،ئەنە ئىىاۋۇ ئورمانلىىتىىا
بىكسى ى مز ى پايالپ يكرگى ى ى كگرىىڭىىمۇ
لىىىورى ھز ىىىىكى ئۇنىىىى پەلە كىيىۋالغىىىان  ،توىتىمىىىا تىتكەۋاتىىىىان قىىىولى بىىىىلەن
كگرسەت ەن تەرەپ ە نەزىكى ى ئاغىۇرىى .
 شىىىىۇنىا  – ،ىېىىىىىى لىىىىورى ھز ىىىىىكى ككلكمسىىىىىكى ى ىچە  – ،بىىىىاغۋەن سىىىىىىنىساقالۋاتىانىە قىلىىۇ  .پەرىىىمچە  ،ئۇ سىىىى كەچتە تاما شىكەسى ە قانىا گىكللەرنى
تىىىش ى سىورىماقچىىە قىلىىىۇ  .نزمانىىا جىىىىيلىشىىپ كزتىسىىى بىۇراىەر ! شىەھەرگە
كىكگەنىە ىوىتۇرۇم سىىنى بىك كگرۈپ باقسا بولغۇىە .
باغۋەن ى كزلىۋاتىى ى ى كىگرۈپ  ،ىورىيان ىى كىگللى ىزلىى ئارامىغىا چكشى ەنىە
بولىى  .باغۋەن شىلەپىسى ى سەل ى ە قىمىكلىتىىپ قويىۇپ  ،ئارىسىالىى بولغىان قىيىاپەتتە
لورى ھز كىغا قارىىى  ،ئانىى قوي ىىى بىك پارچە ىەت ى چىىىكىپ ىورىيانغا تەللىىى :
 كز ەز ىانى جاۋابىڭىىنى ككتكپ قالىى ئەپەنىى .ىورىيان ىەت ى يانچۇقىغا سزلىۋېتىپ :
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 كز ى ەز ىانىمغىىا ىەپ قىىو  ،مەن ھىىازىكال بىىارىمەن  – ،ىېىىىى سىىوغوقال  .بىىاغۋەنكەي ى ە ئگرۈلكپ ئگ تەرەپ ە قاراپ تزى -تزى كزتىپ قالىى .
 ئايىىالالر ىەتەرلىىىك ئىشىىىا تەۋەك ىىك قىلىشىىىا نىمانىىىا ئىىامكاقتۇ – ھە ! – لىىورىھز ىىىكى ككلىىكپ قويىىىى  – ،مەن ئۇالرنىى مۇشىىۇ ئىشىىىغىال قايىى  .بىىىكى سىىەلال ىىىىىىەت
قىلىىىىمۇ بولىىىى  ،شىىۇھامان ئايكىىىپ ئولتۇرمىىا ھەر قانىىىا ئىىاىەم ە نىىاز – كەرەشىىمە
قىلىۋېكىىۇ .
 تەۋەك كلچىلىك ھەقىىىە گەپ قىلىشىا بە ئامكاق ەنسىى  ،ھاررى ! بۇ ئىشىتا سىىىزور ىاتاالشتىڭىى  .مەن كز ەز ىانىمغا ئامكا  ،لز ى ئۇنى ياىشى كگرمەيمەن .
 كز ەز ىانى سىىنى ناھايىتى ياىشى كگرىىۇ  ،لز ى سىىگە ئىانچە ئىامكا ئەمەس .شۇلا ئى ىڭالر قوشما مزغىىىە تازا ماس كزلىسىلەر .
 توال تۇىۇمىى تك ئكنىۈرمىڭە ھاررى  .ئۇنىا ئەپىاچتى گەپلەرگە ئىشەنمەڭ . گەپمىىۇ بى ارغىىا چىىمايىىىۇ  ،شىىۇلا ئەپىىىاچتى گەپىىلەرگە ئىشەنمەسىىلى ى ئىىگزىئەىالقسىىلىق  – ،ىېىى لورى ھز ىكى بىك تا تاماكا تۇتاشتۇرۇپ .
 ئاشىىىىۇ «ھى مەتلىىىىىك» گەپلىكىڭىىنىىىىى قىلىىىىى ئكچىىىىكن ھزچ ىم ىىىىى بىىىىوقويمايىى ەنسىى  ،ھاررى .
 كىشىلەر مز ساغا ئگزى ىاالپ بزكىشىىۇ  – ،ىېىى لورى ھز ىكى جاۋابەن . بىكەرسى ى چى ىىلىمىى ياىشى كگرۈپ باقسىام بىوالتتى  – ،ىورىيان ىى ئىاۋازىئىىازابلىق تىىكس ئالىىىى  – ،مەنىىىە ھزسسىىىيات ىې ەنىىىى ئەسىىەر قالمىىىىى  ،ئىىارزۇ –
ئىستەكلىكىممۇ تەلتگككس يوقىىا چىىتىى  .ئگزۈم ىى ھىالى بىلەنىال قالىىى  ،ئىاىىمىيلى ى
ئگزۈم ە يك بولىى  .شىۇ تاپتىا يىىكا – يىكاقالرغىا كەت ىكم  ،ھەمىمە نەرسىى ى ئۇنتۇلىۇپ
كەت ىىكم بىىار  .بىىۇ يەرگە كزلىىىپ بە ىۆتلىىك قىپىىتىمەن  .ىارۋېيغىىا تزلى كاممىىا يىىولالپ ،
ساياھەت كزمىسى تەييارالپ قىو  ،ىېسىەم بولىىىىغان ئوىشىايىۇ.كىزمى ە چىىىپلىۋالسىام
ىەتەرىى قۇتۇلۇپ قاالتتى .
 قايسى ىەتەرنى ىەۋاتىسىى ىورىيان سىىگە بىىكەر ئىى بولمىغانىىۇ نىىمە ئىىبولسا ئۇىۇ ىەۋېكى  ،سىىىى يارىىمىم ى ئايىمايمەن .
 سىىىىگە ىېسىىەم بولمايىىىۇ  ،ھىىاررى  – ،ئۇنى ى چىكايىىى غەم ى ى تىىكس ئالىىىى – ،ئزھتىما  ،بۇالرنىى ھەممىسىى مەنىىى ى ىىيىالى تۇيغىۇ بولۇشىى مىۇم ى  .بىۇ ۋەقەىىى
كگللكم تولىمۇ پاراكەنىە بولىى  .مۇشۇنىا باال – قىازا بزشىىمغا كزلىىپ قاالمىىى ى ىەپ
قورقۇپ كزتىۋاتىمەن .
 نزمە ىەپ جگيلكۋاتىسىى ىورىيان~ ~ 239
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 جگيلىك بولىىۇپ قالسىىىغۇ تىىازا ياىشىىى بىىوالتتى  .لىىز ى  ،ئاشىىۇنىا قورقۇنچلىىۇىىيالالر ىىيالىمغا كىكىۋېلىپ زاىىال ئارام بەرمەيۋاتىىۇ  .ئوھو ! كزى ەز ىىانى كەپتىغىۇ .
ئۇچىڭىىغا كىيىۋالغان ئزسى مۇراسى كىيىمىڭىى بىلەن گزكىتسىيى ى ئايىا ئىوۋ ئىالھىغىا
ئوىشاپ قالغى ىڭىىنى كگرمەمىىغان  .قارىڭە  ،مانا بىى قايتىپ كەلىۇ كز ەز ىانى .
 بولغان ئىشالرىى ىەۋەر تاپتى گكې ئەپەنىى  – ،ىېىى كز ەز ىانى  – ،بىچىارەجزركىي ىىى روھىىى چكشىىكپ سىىالپىيىپال قىىاپتۇ  .سىىىىمۇ ئۇنىڭغىىا توشىىىان ى ئاتماسىىلىى ى
ئەس ەرتىپتى ەنسىى بولمىسا  .تازىمۇ غەلىتە ئى بوپتىغۇ بۇ !
 شۇنىا  ،ھەقىىەتەن غەلىتە ئى بولىى  .نزمىشىىمۇ شەيتان ى كەيى ى ە كىكىىپئەشىىۇ گەپ ىىى قىلغانىىىىمەن  .قارىغانىىىا  ،شىىۇ چاغىىىا قزى ى قىىىىىپ كەتى ەن ئوىشىىايىۇ .
ھىلىىى جانۋارمۇ بە ئوما ئى ەن ئىىۇ  .ئەپسۇس  ،ئۇالر سىىگە بۇ قورقۇنچلۇ ئىشى ى
ىەپ ساپتۇ ئەمەسمۇ .
 ھەقىىىىەتەن كىشىىى ى بىئىىارام قىلىىىىىغان ئىىى بولىىىى  – ،گەپ ئارىلىىىىى لىىورىھز ىىىكى – ،قىلچىلىىىك پىسىىخىلوگىيىلىك تەتىىىىىات قىممىتىىى يىىوقتە بىىۇ ئىشىى ى  .ئەگەر
جزركى بۇ ئىش ى بىلىپ تۇرۇپ قىلغان بولسا ئىىى  ،ئەنە شۇ چاغىىال ئانىى بىۇ ئىشى ى
تازا ئەھمىيىتى بولغان بوالتتى ! شۇ تاپتا مز ى ئۇ قاتى بىلەن تازا تونۇشىۇم كزلىۋاتىىۇ.
 بە قورقۇنچلۇ ئاىەم ەنسىى ھاررى ! – ىېىى كز ەز ىانى  – ،شۇنىاقمۇ  ،گكېئەپەنىى ھاررى  ،ھاررى  ،گكې ئەپەنىى بواللما قزلىۋاتىىىۇ  ،ھۇشىىىى كزىتە ىەپ
قالىى .
ىورىيان تولىمۇ تەسلى تە قەىىى ى رۇسالپ ككلكمسىكەپ قويىى .
 ھىىىچ ئى ى يىىو كز ى ەز ىىىانى  – ،پىچىكلىىىىى ىورىيىىان  – ،كگللىىكم تىىازا جايىىىىائەمەس  .ئەتى ى ەن بە ئىىۇزۇن مزڭىىىۋەت ەن بولسىىام كزىىكە  .بايىىا ھىىاررى نىىزمە ىېىىىى
چوقۇم ى ناھايىتى رەزى گەپلەرنى قىلىىغۇ ىەيمەن ئۇنىى نىزمە ىې ى ى ىى مالىا باشىىا
ككنى ئزيتىپ بزكەرسىى  .كەچكرۈڭ  ،بىكىەم يزتىۋالمىسام بولمىىى  .ھەمكا بواللمايىىىغان
بولىۇم .
ئىىىۇالر مزڭىىىىپ – مزڭىىىىپ  ،گكللىىىك شىىىىپالىى بال ونغىىىا تۇتىشىىىىىىغان ھىلىىىىىى
پەلەمپەي ە كزلىپ قالغىان ئىىىى  .ىورىيىان ئەيى ە ئىشىى ى يزپىىپ كىكىىپ كزتىشىى ە ،
لىىورى ھز ىىىكى شىىاقىىىە كەي ى ى ە ئگرۈلىىىى – ىە  ،ئۇيىۇسىىىكىغان كىىگزلىكى بىىىلەن كز ى ەز
ىانىمغا تى ىلىپ سورىىى  – ،سىى ئۇنى ياىشى كگرۈپ قالىىڭىىما
كز ەز ىانى ىەماللىىىا بىك نەرسىە ىىىيەلمە  ،ھىالۋاقىى ىچە چىكايلىىق مەنىىكىىىى
كگزى ى ئكزمە تۇرۇپ قالىى .
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 ئگزۈممۇ ئۇقمايمەن  – ،ىېىى ئۇ ئاىىكى .لورى ھز ىكى بزشى ى چايىاپ قويىى .
 ھەممە نەرسە ئايىى بولۇپ كەتسە  ،جانغا زامى بولىىۇ  .بىىك نەرسىى ە بولغىانتونۇ قانچى ى غۇۋا  ،قانچى ى مەۋھۇم بولسا  ،شۇ نەرسە كىشى ە شۇنچە ئۇز بىلى ىىۇ .
 ئۇنىا غۇۋا بولۇپ كەتسە  ،ئاسانال يولىى ئاىىشىپ قالىىىغان گەپ . ئىىاىىكقى ھزسىىابتا ھەممىسىىى ى مەنىىلىىى بىىىك يەرىە ئاىىكلىشىىىىۇ  ،سىىگيكملكگالىى .
 نەىە ئاىىكلىشىىۇ ىىيالى تۇيغۇ بەربات بولغان يەرىە .مز ى ھاياتى ىە ئاشۇ ىىيالى تۇيغۇ بەربات بولغان يەرىە باشلى ىىۇ  – ،كزى ەزىانى يز ى ى ە ئۇھسى ىپ قويىى .
 سىى ىىيالى تۇيغىۇنى ھىز قىلىىپ بولغىۇچە  ،ئىۇ ىىان تىاجى بولىۇپ بزشىىڭىىغاكىيىلىپ بولىىۇ .
 مەن بگلجكرگەن يوپۇرمىىى شەكىلىىى ى تاجىسىمان بزىەكلەرىى ① بە بىىار . شۇنىىىى ى كىيسىڭىى سىىگە بە يارىشىىۇ . ئۇنىاقلىكى ئاممىۋى سورۇنالرغىال ماس كزلىىۇ . بىك ككنلەرىە شۇنى ئارمى ى ىمۇ يەپ قالىسىى  – ،ىېىى لورى ھز كى . گكلى ى بىك تا بەرگىسى ىمۇ يوقىتىپ قويماسمى ا .– ئۇنىا ىې ى ىڭىى بىلەن  ،ئزكىڭىى مونمونت ى قۇلىىى ئۇزۇن جۇمۇ .
 قزكىپ قالغان ئاىەم ى قۇلىىى قانچىلىك بولماقچىىى . ئۇ سىىنى قەتئى ككنلىمەمىا مەنمۇ شۇنى ىەيمەن  .گاھىىا  ،ئۇمۇ باشىىا ئايالالرنىى ئەرلىكىىىە مز ىى كىكلەپقويسا بولمامىىغانىۇ ىەپ كزتىمەن .
لورى ھز ىكى گويا بىك نەرسە ئىىىەۋاتىانىە  ،تگت ئەتكاپىغا قارىىى .
نىمە ئىىلەۋاتىسىى – سورىىى كز ەز ىانى .ىەنجىكىڭىىنى ى قىىالىى ى ى ② ئىىىىىەۋاتىمەن  – ،جىىاۋا بەرىى لىىورى ھز ىىىكى – ،سىى ئۇنى تاشلىۋەتتىڭىى .
كز ەز ىانى ئاۋازى ى قويۇۋېتىپ قاقاھالپ ككلكپ كەتتى :
 مەن تزخى نىىابىم ىمۇ ئزلىۋەتمى ەن تۇرسام . نىىا تاقىۋالسىڭىى  ،كگزلىكىڭىى ئىاىەم ى بىگلەكچە جەلىپ قىلىىىى ەن  – ،ىېىىى~ ~ 241
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لورى ھز ىكى .
كزى ەز ىىىانى يەنە ككلىىكپ كەتتىىى  ،ككل ەنىىىە ئۇنىى سىىەىەپتە ئاپئىىا چىشىىلىكى
كىشى ە گويا قىپىىىى ئالمى ى ئىچىىى ى ئۇرۇق ى ئەسلىتەتتى .
ىورىيان گكې ئكسىتكن ى قەۋەتتى ىى ھوجكىسىىىى ى كىكىسىلوىا سىوزۇلۇپ ياتىاتتى ،
ۋۇجۇىى قورقۇنچتى شىاما سىوقىان يىاپكاقتە غىا – غىا تىتىكەيىتتىى  .ھايىات كىگزنى
يۇمۇپ – ئاچىۇچىال بىك قورقۇنچلۇ يكك ە ئايلى ىپ  ،ئۇنى يەل ىسى ى قاتتىق باسىاتتى .
بايا ئو يەپ ئگل ەن ھزلىىى بىچارە كىشى ى ئزچى ىشلىق ئگلكمى گويا ئۇنىڭغا ئگلكمىى
بىشارەت بزكىۋاتىانىە تۇيۇالتتى  .ئۇ لىورى ھز ىكى ىى بايىا چاقچىا قىلىىپ ىەپ قويغىان
گەپلىكىىى ھوشىىى كەت ىلى تاسال قالىى .
سىىائەت بە بولغانىىىا  ،ىورىيىىان گكېى ئىشىىىك قولغىىۇرىىى ى بزسىىىپ ىىىمەت ىىارنى
چاقىكىىىىپ نەرسىىىە – كزكەكلىكى ىىىى تەقىىىلەپ قويۇشىىى ى  ،كىىىزچىلەپ شىىىەھەرگە كىكىىىىپ
كزتىىىغانلىىى ى  ،سائەت سەك ىى يزكىمىا پەيتۇن ى ىەرۋازا ئالىىغا توىتىتىتپ تە قىلىىپ
تۇرۇش ى تاپىلىىى .
شىىۇ تاپتىىا ئۇنى ى سىىزلب قورۇقىىىىا بىىىك مى ۇتمىىۇ تۇرغۇسىىى يىىو ئىىىىى  ،بىىۇ يەرىە
تۇرۇۋەرسە بىكەر پزشى ەلچىلى ە يولۇقىىىغانىەكال تۇيۇالتتى  .بۇ يەرىە ئەزرائى ئوچۇ
– ئاش ارا مزڭىىپ يىكرمەكتە  ،ئورمىانلىىتى ى چاتىىاللىىالر ئارىسىىىا قىان ىاغلىىكى ئۇيىۇپ
قالغان ئىىى .
ئارقىىى  ،ئۇ لىورى ھز ىكىغىا بىىك پىارچە ىەت يزىىىپ  ،ىزتىىىە ئگزى ىى شىەھەرگە
قايتىىىپ ئۇنىىى ىوىتىىۇرى ى ئىىلىمەكچىىى بولۇۋاتىىىانلىىى ى ئزيتىىىپ  ،ئىىگزى ە ۋاكىىالىتەن
مزھمانالرنى ككتكپ قويۇشى ى ئگتكنىى  .ئۇ ىەت ى قاتالپ كونۋېكتىا ساال ىەپ تۇرۇشىىغا
 ،ئىشىىىىك چز ىلىىىىپ ىىىمەت ىىىار كىكىىىىپ كەلىىىىى ۋە ئىىىوۋ مەيىىىىانى ككزەتچىسىىىى ى
كگرۈشىىمەكچى بولۇۋاتىىىانلىىى ى ىوكىىالت قىلىىىى  .ئىىۇ قوشۇمىسىىى ى تىىكرۈپ لەۋلىكى ىىى
چىشلەپ قويىى – ىە  ،بىكىەم ئارىسالىى بولۇپ كزتىپ « :ئۇنى باشالپ كىك» ىېىى .
ككزەتچى ئىشىى تى كىكىشىى ە  ،ىورىيىان تارتمىىىى پىۇ چز ىى ىەپتىكى ىى ئزلىىپ
ئۇنى ئالىىغا يايىى .
 مز ىڭچە سەن بكگكن ئەتى ەن يكز بەرگەن ھىلىىى ئى ئكچكن كەلىىڭغۇ ىەيمەنتورنتون – سورىىى ئۇ قولىغا قەلەم ى ئزلىپ .
 شۇنىا  ،ئەپەنىى  – ،جاۋاپ بەرىى ككزەتچى . ئۇ بىچىارە تىو قىلغىانمۇ ئگيىىىە ئۇنىى بزىىشىىغا قاراشىلىق بىىكەرى بىارمۇ –سورىىى ىورىئان بىىارلىق بىلەن  – ،ئەگەر شۇنىا بولۇپ قالسىا  ،ئۇالرنىى تۇرمۇشىىىى
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ئگزۈم ىەۋەر ئالىمەن  .سەن زۆرۈر ىەپ قارىسالال  ،ئۇالرنى ىې ى ى ى بزكىمەن .
 بىىىى ئۇنى ى كىملى ى ىىى بىلەلمىىىىۇ ئەپەنىىىى  .شىىۇلا مەن ئىىگزۈم ى چاغلىمىىايالئالىىڭىىغا سكرۈشتكرگىلى كزلىۋېىى .
 كىملى ى ىىى بىلەلمىىىىۇ – سىىورىىى ىورىيىىان روھسىىىى قىيىىاپەتتە  – ،بىىۇ نىىىمەئۇ سز ى قو ئاستىڭىى ى ئاىەم ئەمەسما
ىې ى ى
 ئەمەس ئەپەنىى  .ئۇنى بىۇرۇن كىگرۈپ باقمىاپتى ەنمەن  .تۇرۇقىىىى ماتكوسىتەقىلىىۇ ئەپەنىى .
ىورىيان گكېي ى قولىىى ى قەلەم تۇيۇقسىى سىيكىلىپ چكشكپ كەتتى  ،گويا يىكرى ى
سوقۇشتى توىتاپ قالغانىە تۇيغۇغا كزلىپ قالىى .
 ماتكوس – توۋلىىى ىورىيان  – ،سەن ئۇنى ماتكوس ەن ىېىىڭما شۇنىا ئەپەنىى  .قارىماقىا ماتكوسىا بەكال ئوىشايىى ەن  ،ئى ى بىلى ىى ە ئىاالقويما گك چز ىۋالغان بىك نزمى ەن .
 ئۇنىىى يز ىىىىىى بىىىكەر نەرسىىىە چىىتىمىىىۇ – ىورىيىىان ئالىىىىىغىكا سىىىكرۈلكپ ،كىىكزەتچى ە ھەيكانلىىىق ئىلى ىىىىە تى ىلىىىى  – ،ئۇنى ى يز ىىىىى سىىاالھىيىتى ى ئز ى ىىالپ
بزكەلى كىە بىكەر نەرسە چىىتىمۇ
 ئازرا پۇ بىلەن يەنە بىك ىانە ئىالتە ئاتىار تاپانچىسىى بىار ئىى ەن  .سىاالھىيىتى ىئزىى ىىالپ بزكەلى ىىكىە ھزچ ەرسىىە چىىمىىىىى  .ئۇنىىى تومپايلىىىغىىا قىىاراپ  ،بىىىى ئىىۇنى
ماتكوسمى ى ىەپ پەرەز قىلىۇ .
ىورىيان ئورنىىى لى ىىە تىۇرۇپ كەتتىى  ،كاللىسىىا ككچلىك بىىك ئكمىىى يۇلتىۇزى
يالىتتىىە قىلىپ چاق ىغانىە بولىى .
 جەسەت قەيەرىە – سورىىى ئىۇ ئالىىىكاپىى ا  – ،تزىى بىو ! مز ىى باشىالپ بىار ،ئۇنى كگرۈپ باقا .
 ىېھىىىىانچىلىق مەيىانىىىىىى ى ئاتخانىىىىىا ئەپەنىىىىى  .باشىىىىىالر نەس باسىىىىىۇ ىەپجەسەت ى ئگي ە ئەكىكىش ە ئۇنىمىىى .
 ئاتخانىىا ! سەن ىەرھا ئۇ يەرگە بزكىپ مز ىى سىاقالپ تىۇر  .پەيتىۇن ە ئىاتتىبىكنى يزتىلەپ كەلسۇن  ،يا  ،بولىى  .بولمىسا ئاتخانىغا ئگزۈم بارسام تزىرە بولغۇىە .
ھايىىا ئىىگتمە  ،ىورىيىىان گكېى ئزتى ىىى ئۇچىانىىىە چىىاپتۇرغى ىچە ئىىۇزۇن كەتى ەن
ىىيابان يولىا پەيىا بولىى  .يو بويىىى ى ىەرەىىلەر گويىا ئىۇزۇن سىەپ بولىۇپ تىىىلىىپ
تۇرغان جى – ئالۋاستىلەرىە ئۇنى يز ىىى غۇيۇلىاپ ئگتەتتى  .ئۇچىانىە كزتىۋاتىان
ئات بىك ئا تكۋرۈك ى يز ىىى جىىىى ئايلى ىشىغا  ،ىورىيان ئاتتى ھىاۋا تاپىان بولىۇپ
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يىىىلىپ چكش ىلى تاسال قالىى  ،ىورىيان ئاچچىىىىا قامچىا بىىلەن ئات ىى بوي ىغىا بىكنىى
سالىى  .تۇيۇقسىى تەگ ەن قامچىىى چگچكگەن ئات يىاىى ئىكزۈل ەن ئوقىىا ئوىشىا ،
قارالغۇىا تۇياقلىكى ئاستىىى شزغىلالرنى چاچكىتىپ ئۇچىانىە چزپىپ كەتتى .
ىورىيىىان ىېھىىىانچىلىق مەيىىىانىغا ئىىاىىكى يزتىىىپ كەلىىىى  ،ئى ىىى ئىىاىەم ھويلىىىىا
الغىىايالپ مزڭىىىپ يىىكرەتتى  .ئىىۇ ئىىاتتى لى ىىىىە سىىەككەپ چكشىىكپ  ،چۇلىىۋۇرنى ئۇنى ى
ئارىسىىىىى ى بىكسىىى ە تاشىىالپ بەرىى  .ئىىۇ ئەڭ ئىچ ىكىسىىىىى ى بى ىك ئزغىلىىىا پىلىلىىىاپ
يز ىپ تۇرغان چىكاغ يورۇقى ى كگرۈپ  ،جەسەت ى شۇ يەرىە ئى ەنلى ى ە جەزم قىلىى ۋە
ئى ى تاقالپال ئزغىل ى ئالىىغا كەلىى – ىە  ،قولى ى ئىشى ى تاقىىىغا ئالىى .
ىورىيان بىكىى ال تۇرغان جايىىىا قىاتۇرۇپ قويغىان ھەي ەلىىە تىۇرۇپال قالىىى  ،بىۇ
ئى ئاش ارىلى ىپال كەتسە  ،پكت ك تۇرمۇشىى ئاسىتى – ئكسىتكن بولىۇپ كزتىىىغانىىە
تۇيۇلۇپ  ،ئىشى ى ئىتتىكىپال ئزغىلغا كىكىى .
ئزغىل ى بۇلۇلىغا ىۆۋىلەپ قويۇلغان بىك ىۆۋە تاغارنىى ئكسىتىىە ئۇچىسىىغا قوپىا
تى ىل ەن كگي ە بىلەن كگ ئىشتان كىي ەن  ،يكزى ە قاسىماقلىىىىى كگرگكسىىى بولىۇپ
كەت ەن قولياغلىق يزپىپ قويۇلغان بىك ئاىەم ى جەسىىتى ياتىاتتى  .يز ىىىى ى بوتول ىغىا
سانجىپ قويۇلغان بىك تا شام پىلىلىاپ كگيكۋاتاتتى .
ىورىيىىان گكېي ىى تز ىىى جۇغغىىىىە قىلىىىپ قالىىىى  ،جەسىىەت ى يكزىىىىى ى يىىاغلىى ى
ئزلىۋېتىش ە جكرئەت قىاللما  ،چاكارالرنى چاقىكىى .
 ئۇنى يكزىىى ى ياغلىى ى ئزلىۋەت  ،ئۇنى كگرۈپ باقىا  – ،ئىۇ شىۇنىا ىېى ە ،ئىشى ى تكۋرۈكى ە چىڭڭىىە يگلكنكپ تۇرۇۋالىى .
چاكىار جەسىەت ى يكزىىىى ى قوليىاغلىى ى ئزلىىۋەتتى  .ئىۇ ئى ىى چامىىاپال ئالىىىغا
ئگتتى – ىە  ،ىۇشاللىق ئىلى ىىە ۋارقىكىۋەتتى  .ىەرەىلى تە ئو تز ىپ ئگل ەن بۇ ئىاىەم
ىە جامۇس ۋېيى ئىىى .
ئىۇ جەسىەت ە قىارىغى ىچە جايىىىا ىىىزلىغىچە ھالۋېىىىپ تىۇرۇپال قالىىى  .ئىۇ ئىىگي ە
كزتىۋېتىپ  ،ىەتەرىى قۇتۇلغانلىىىىى ىوشلۇقىىا كگزلىكىىى تارامالپ يا قۇيۇلىى .
ئىزاھات :
①كز ەزلەرنى تاجىسىغا تاقايىىغان بزىە .
② قىلىچۋازلىق قىلغانىا كىيىىىىغان نىىىا ۋە شەمشىەرنى ىەستىسىى ى يز ىىىى ى
يۇمۇال قالىان قوغىى ىشتا ناھايىتى ئەسىاتىىۇ .
~ ~ 244

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئون توققۇزىنچى باب

 مالىىا يزڭىىىىى ئىىاىەم بولۇشىىىڭىىنى جاكارلىشىىىڭىىنى نىىزمە ھىىاجىتى – لىىورىھز ىكى شۇنىا ىې ە  ،شزشىىە ئاپپا بارماقلىكى ى لىىىىىە گۇالپ سكيى توشىۇزۇلغان
قىىى رەللىىك مىى قاچىغىا تىىتىى  – ،مانىا شىۇ تىاپتىمۇ بىىك ئوبىىان تۇرمامسىىى  .مۇشىۇ
ھالىتىڭىىنى ھەرگىى ئگزگەرتمەڭ .
ىورىيان گكې بزشى ى چايىاپ قويىى .
 يا ھاررى  ،ھاياتىمىا قىلغان يامان ئىشلىكى بە توال  ،ئەمىى ئۇنىا ئىشىالرنىھەرگىى قىلمايمەن  .تگنكگكنىى باشالپ ياىشى ئى قىلىش ى باشلىىى .
 تكنكگكن نەىە بولىىڭىى يزىىىا  ،ھاررى  .بىك ىەلىە ئگزۈم يالغۇز ئۇىلىىى . بىىىۇراىەر  – ،ىېىىىىى لىىىورى ھز ىىىىكى ككلكمسىىىىكەپ تىىىۇرۇپ  – ،يزىىىىىىا ئاىەم ىىىىئەس ىسى يو  ،ئازىۇرۇشىمۇ يىو  .ئىۇالر ىە شىۇ ۋەجىىىى زامان ىى كەي ىىىە قالغىان .
مەىەنىيلىشى ىې ەن ئۇنىا ئاسان ئى ئەمەس  .مەىەنىيلىشىش ە پەقەت ئى ىى ىىى
يو بىلەنال يەت ىلى بولىىۇ  .بىكى  ،ياىشى تەربىيەئزلى  ،يەنە بىكى  ،چكش كنلىشىى .
سەھكالىىالرنى بۇالر بىلەن كارى يو  .شۇلا ئىل ىكى باسما بىك ئىىىىا توىتاپ قالغان.
 تەربىيلىى ى بىىىلەن چكش كنلىشىىى  – ،تەككارلىىىىى ىورىيىىان  – ،بۇالرنىى ھەرئى ىلىسىى مز ىى بزشىىمىى ئىاز – تىوال ئىگت ەن  .بىۇ ئى ىسىى ى بىىك – بىىكى بىىىلەن
توقۇنۇشىىما بىلىىلە مەۋجىىۇت بولىىۇپ تۇرغى ىغىىا زاىىىىال ئەقلى ى يەتمەيىىىۇ  .شىىۇلا مەنىىىە
يزڭىباشتى ئاىەم بولۇشتە يزڭى بىىك غىايە پەيىىا بولىىى ھىاررى  .ئىويالپ باقسىام  ،مەن
جىق ئگزگىكىپ كزتىپتىمەن .
 نزمە ياىشى ئى قىلغى ىڭىىنى تزخى ىېمىىىڭىى  ،قىلغان ياىشىى ئىشىلىكىڭىى بىىكقزىىتى بىلەنىىال توىتىىاپ قالمىغانىىىۇ – لىىورى ھز ىىىكى شىىۇنىا ىەپ سىىورىغا  ،ئىىۇرۇقى
ئزلىىىۋېتىل ەن بىىىك ىۆۋە بگلجىىكرگەن ى تەىسىىى ە سىىالىى – ىە  ،قۇلىىۇلە قزپىغىىا ئوىشىىاپ
كزتىىىغان قوشۇ بىلەن ئكستى ە شز ەر سەپتى .
 سىىگە ىېمە كىم ە ىەيمەن  ،ھاررى  .بۇ كگرگەنال ئاىەم ە ىەپ يكرىىىغان ئىئەمەس  .بىىىىىك قىىچاق ىىىىى جز ى ىىىىى ئالمىىىىا ئامىىىىان قويىىىىىۇم  .بىىىىۇ گزىىىىپى سىىىىە
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كگپتكرۈۋۈۋېتىل ەنىىىىە بىلى ىىىىىۇ  .لىىىز ى  ،مەقسىىىىىىم ى تىىىوغكا چكشىىىى ى  .ئىىىۇ بە
چىكايلىق  ،سىبى ۋېيى غا قۇيۇپ قويغانىىەكال ئوىشىايىۇ  .قارىغانىىا  ،ىەسىلەپتە ئۇنىى
ىە ئاشۇ يزكى مز ى جەلىپ قىلىۋالغىان ئىى ەن  .سىىبى ۋېىيى يىاىىڭىىىا بىارىۇ ئىۇزۇن
بولۇپ كەتى ەن ئىشىالرغۇ ئىۇ ! ھىى  ،ھەيىىى ئەلىۋەتتە ئى ىمىىىىە يىوقىكى تەبىىىىىى
ئەمەس  ،ئىىۇ بىىىك سىىەھكا قىىىىى  .لىىز ى  ،مەن ئىىۇنى چى ى ىىلىمىىىى ياىشىىى كىىگرىمەن .
ھەممە يا گكزە تكس ە كىكگەن مۇشىۇ مىا ئزيىىىا ئۇنىى بىىلەن كگرۈشى ىلى ھەپتىىىە
نەچچە قزتى بارىى  .ئى ىمىى تكنكگكن بىك كىچىك باغچىىا كگرۈشتۇ  ،رەل ىارەڭ ئالمىا
چىچەكلىىىكى ھزلىىىىى – ھزلىغىىا ئۇنىى چاچلىكىغىىا ئزسىىىالتتى  ،ئىىۇ توىتىمىىا ۋىلىىىىالپ
ككلەتتى  .ئەسلى بكگكن تاڭ سەھەرىە يىكا – يىكاقالرغا قزچىىپ كەتمەكچىى بولۇشىىان .
لز ى  ،تۇرۇپال ئۇنى تۇنجى رەت ئۇچكاشىان چاغىى ى سەبىيلى ى ى  ،زىبالىىى ى سىاقالپ
قزلى قارارىغا كەلىى .
 پەرىىىمچە  ،بۇ يزڭىچە تۇيغۇ سىىگە زور ىوشاللىق ئاتا قىلىىغۇ ىەيمەن  ،ىورىيىان – ،لىىورى ھز ىىكى ئۇنى ى گزپى ىىى بگلىىىى  – ،بىىۇ سىىەھكا ناىشىسىىى ى سىىىلەر ئكچىىكن مەن
ئزيتىپ تكگىتىش ە رازىىمەن  .سىىى ئۇنىڭغىا ىەيكىخىاھلىق قىلىى  .سىەمىمىيىتىڭىى بىىلەن
ئۇنى قەلبى ى زېىىە قىپسىىى  .مانىا بىۇ سىىىنى ئگتمكشىىڭىىگە تىوۋا قىلىىپ  ،يزڭىۋاشىتى
ئاىەم بولۇشىڭىىنى مۇقەىىىمىسى بولۇپ قاپتۇ .
 ھىىاررى  ،بە رەزىى ئاىەم ەنسىىىى ! تىىوال ئۇنىىىا ئىىاىەم قورقىتىىىىىغان گەپلەرنىىىقىلماڭ  .ھەيىى ى قەلبى زېىىلەن ى ى يو  .ئەلۋەتتە ئۇنى بۇقۇلىاپ يىغلىغى ى راسىى
 .لز ى  ،ئىۇ ئىار – نومۇسىىا قىالغۇىە ھىچىئى بولمىىىى  .ئىۇ پزكىىتاغىا ① ئوىشىا ،
يالپۇز بىلەن تىكناق ك قاپلىغان گكللككتە ياشاۋەرسە بولۇۋېكىىۇ .
 شاىتى شاىىا قونۇپ يكرىىىغان ھزلىىى فلورىىېى ② ئكچىكن ھەسىكەتلىك يىاتگك ەن ئوىشىمامىۇ  – ،لورى ھز ىكى ئورۇنىۇق ى يگلەنچككى ە ئىگزى ى تاشىالپ ككلىكپ
كەتتى  – ،سگيكملك ىورىيان  ،بەزى يەرلىكىڭىى كىچىك بالىغىال ئوىشايىۇ سىىنى .
سىى ئىۇ قىىنىى مەرتىۋىسىى ئىگزى بىىلەن تەلىكا كزلىىىىغان بىكى ىى ياىشىى كىگرۈپ
قالىىۇ ىەپ قالىىڭىىما پەرىىىمچە  ،ئىۇ كزىيى بىىكەر تومپىا پەيتۇن ەشى ە يىاكى كىالۋا
تزكىىچىغا ياتلىق بولمىسا مانا مەن  .ھە  ،ئۇ سىىنى ياىشى كگرۈپ قاپتۇ  .ئەمىى ئز ىىال
ئزكى ىىى كەمسىىىتىىۇ  ،شىىۇ ۋەجىىىىى ىەرت – ئەلەمىى ە قالىىىىۇ  .ئەىىىال نۇقتىسىىىىى
قارىغانىىىا  ،سىىىىنى تىىۇرۇپال ئىىگزىڭىىنى تۇتۇۋېلىشىىىڭىى ماىتاشىىىا ئەرزىمەيىىىۇ  .ئۇنىىى
ئكسىىتى ە  ،ھەيىىىى ى ئوپزيلىيىىاىە يۇلتىىۇزالر چىىاراقالپ تۇرغىىان كىىگ قەرىىىىە پەرۋاز
قىلمىغى ى ى  ،نىلۇفەر گكلى قاپلىغان تكگمەن كويلىسىىا بزلىىتە ئكزمى ى ى ى سىى نەىىى
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بىلىسىى
 بىىىۇ گەپلىكىڭىىىىىىى ىويمىىىۇ بىىىىىار بولىىىىۇم ھىىىاررى ! سىىىىى ھەممى ىىىى مەسىىىخىكەقىلىىى ەنسىىىىىى  ،ئىىىىگز ىىيالىڭىىغىىىىا تىىىىايى ىپال ئزچى ىشىىىىلىق تكاگزىىىىىىيىلەرنى توقىىىىۇپ
چىىىكىىى ەنسىى  .شۇ تاپتا  ،سىىگە شىۇ گەپلەرنىى قىلغى ىمىىى پۇشىايمان قىلىىۋاتىمەن .
گەپلىكىڭىىىىىگە ئەمىىىىى ئى ىىىى چىلەپ پىسىىىەن قىلمىىىايمەن  .قىلىۋاتىانلىكىم ىىىى ىاتىىىا
ئەمەسىىلى ى ئىىگزۈم ە ئايىىان  .بىچىىارە ھەيىىىى ! بكگىىكن ئەتىىى ەن ئاتىىىا مى ىىىپ ھزلىىىىى
ىېھىانچىلىق فزكمىسىىى ئگتكپ كزتىۋېتىپ  ،ئۇنى ھكپپىىە ئزچىلغىان يەسىىمەن گىكلى ى
ئەسلىتىىىغان ئاپئا يكزلىكى ى ىېكىىى ە چاپالپ تۇرغانلىىى ى كگرۈپ قالىى  .بولىى  ،بىۇ
ئىشى ى ئەمىىىى تىلغىىا ئزلىشىىمايلى  ،سىىىىمۇ مز ىى شىىۇنچە يىلىىىى بزىىكى قىلغىىان تىىۇنجى
قزتىملىىىىق ياىشىىىى ئىشىىىىم ى ئى ىىىار قىلىىىىمەن ىەپ تۇرۇۋالمىىىاڭ  .بىىىۇرۇن ئگت ىىىكزگەن
گۇناھلىكىم ى مۇشۇنىا ياىشى ئىشالرنى قىلى ئارقىلىق يۇيىمەن  ،ياىشى ئاىەم بولىۇپ
 ،بىىۇرۇنىى ھىىالىتىم ە قىىايتىمەن  .ئىىگزىڭىى توغكىسىىىىا پىىاراڭ قىلىىىپ بەرمەمسىىىى كۇلۇبىىىا
بارمىغى ىمغا نەچچە ككن بولىى  .ئزيتىڭە  ،شەھەرىە قانىا يزڭى ىەۋەرلەر بار
 كىشىلەر بىچارە بازىل ى يوقاپ كەت ەنلى ى توغكىسىىا غولغۇال قىلىشىۋاتىىۇ . مەن تزخىىى ئىىۇالرنى بىىۇ ئىىى توغكىسىىىىا تىىوال غولغىىۇال قىلىشىىىپ زېىىكى تىمى ىىەپىىتىمەن  – ،ىورىيىىان ئىسىىتاكانىغا ئىىازرا ئىىكزۈم ھىىارىىى قۇيغىىا قاشىىلىكى ى ئزتىىىپ
ككلكمسىكەپ قويىى .
 ۋا ئوبىان ئۇكام  ،بۇ ئى توغكىسىىىا غولغىۇال بولۇۋاتىى ىغىا تزخىى ئەمىىى ئىالتەھەپتە بولىى  ،ئەن لىيىلى لەر بىىكەر پىاراڭ تزمىسىى ى تزپىۋالىىىمۇ بولىىى  ،ئىك ئىايغىچە
باشىا ئى توغكىسىىا پارالالشمايىۇ  .لز ى  ،ئۇالرنى يزىى ىا ناھايىتى ئىامىتى كەلىىى .
مز ى ى نى ىىاھتى ئاجكىشىشىىى  ،ئىىاالن كامپزل ى ى ئىىگزى ى ئگلتىىكرۈۋېلى ىىلوسىىى ئىىۇالر
ئكچكن تازا ياىشىى پىاراڭ تزمىسىى بولىۇپ تۇرۇۋېىىى  ،مانىا ئەمىىىلى تە رەسسىام بىازىلمۇ
سىكلىق ھالىا يوقاپ كەتتى  .لونىىون سىاقچىلىكى ،تۇقىىۇزى چى نويىابىك كىكنى ئۇچىسىىغا
كك رەڭ پەلتو كىيىىپ كزچىلىىك پىويىى بىىلەن پارى غىا كەتى ەن ھىلىىىى ئەر ىە بىچىارە
بازى شۇ ،قارىماقتا  .فكانسىيە ساقچىلىكى بازىل ى پارى غا كەلمى ەنلى ى ى جاكارلىىىى .
كى بىلىىىۇ  ،ئى ىى ھەپتىىىى كزىيى بىكسىى چىىىىپ ئىۇنى سىان فكانسىسى وىا كىگرىۈم
ىەمىۇ تزخى  .قىىىق ئى  ،كى يوقاپ كەتسە  ،ئىۇنى بىكسىى سىان فكانسىسى وىا كىگرگەن
بوپ چىىىىى ەن  .قارىغانىا  ،ئۇ بە جەلپ ار شەھەر ئوىشايىۇ .
 سىىنىڭچە  ،بازىلغا بىكەر ئى بولغان ئوىشىمامىۇ – ىورىيان قولىىى ى بكانىىھارىىى قۇيۇلغان ئىستاكان ى ككن نۇرىغا تۇتۇپ سى چىالپ قاراپ قويىى ۋە ئگزى ىى لىورى
~ ~ 247

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

بولمىغانىىە كەڭ – كۇشىاىە پاراللىشىىىپ

ھز ىىكى بىىلەن بىۇ ئىى توغكىسىىىا ھزچىئى
تۇرغى ىىى ھەيكان قالىى .
 بۇ ھەقتە مەن ھزچ زمە ئويلىمىىى  .ئەگەر بازى قەستەن يوشۇرۇنۇۋالغان بولسا ،بىىۇ ئى ى بىىىلەن مز ى ى ھزچىانىىىا مۇناسىىىۋىتى يىىو  .ئەگەر ئىىگل ەن بولسىىا  ،ئەسىىلەپ
يكرۈش ىمۇ ىالىمايمەن  .ئەڭ قورقىىىغى ى ئگلكم  ،ئگلكمىى بە بىىارمەن .
 نىمىشىا – سورىىى ىورىيان پەرۋاسىى قىياپەتتە . چىىكن ى – ،لىىورى ھز ىىكى شىىۇنىا ىەپ جىىاۋا بەرگە  ،ئەپچىل ىىى ە كەلىى ەنئاچچىىسۇ قۇتىسى ى بۇرۇنىغا يزىى ئەكزلىپ پۇراپ قويىىى  – 91 – ،ئەسىىكىە كىشىىلەر
ئگلكم ۋە چاكى ىلىى ى تز ى ە زاىىال يزتەلمىىى  .كگلك ئزچى ئگيى ە كىكىپ ئىازراقتى
قەھۋە ئىچىشەيلى  ،ىورىيان  .مالا چوپى ى مۇزى ىسى ى چزلىىپ بەرمىسىىڭىى بولمايىىۇ ،
ئايالى بىلەن قزچىپ كەت ەن ھىلىىى ىىۇمپەر چوپى ىى مۇزى ىسىىغا بە ئۇسىتا ئىىىى .
بىچارە ۋې تورىيە ! مەن ئۇنى ئاجايىپ ياىشى كگرەتتى ئەمەسمۇ  .ئۇ يو  ،ئگيىى بىوران
ئۇچىىۇپال تۇرىىىىۇ  .نى ىىاھلىق تۇرمىىۇ ىېىى ەن بولمايىىىىغان نەرسىىى ەن  ،بىىىكال كگنىىكپ
قالسىڭىى  ،تاساىىىپى شۇ نى ا گۇمكان بولىۇپ قالسىا  ،قىيالمىايال قالىىى ەنسىىى  .يامىان
ئاىەتلىكىىى ۋاز كزچىش ە كىگللى ئۇنىمايىىى ەن ئاىەم ىى  ،بىۇ يامىان ئىاىەتلەر قىان –
قز ىمىىغا  ،مىجەز – ىۇلىىمىىغا سىڭىپ كەت ەن بولىىى ەن .
ىورىيان ئكنىىمىىى  ،ئورنىىى تۇرغىان پزتىى ئىۇىۇ يانىىى ى ئىگي ە كىىكىى – ىە ،
پىئانى ونىىى يز ىىىىا ئولتىىۇرۇپ  ،بارمىىاقلىكى ى پىيانى ونىىى چىكايلىىىق تىللىىىكى ئكسىىتىىە
ئوي ىتىشىا باشلىىى  .قەھۋە كىكىشى بىلەن پىيىانى و چزلىشىتى چىپپىىىە توىتىاپ  ،لىورى
ھز ىكىغا بۇرۇلۇپ سورىىى :
– ھاررى  ،سىى بازى قەست ە ئۇچكىغانمىىۇ ىەپ ئويالپ باقتىڭىىمۇ
لورى ھز ىكى ئەس ەپ تۇرۇپ ىېىى :
– بازى بە چىىىشىا ئىاىەم  .قاچىانال قارىسىا پۇلغىا يارىمايىىىغان ئەرزان سىائەت
تاقىۋالىىىغان ئۇنىا ئاىەم ى كىممۇ قەستلەر ئىۇ تزخىى ىۈشىمەنلىك بولغىۇىە ھىالەت ە
يەتمىىى  .ئەلۋەتتە ئۇنى رەسى سىىى جەھەتتى ىى تىاالنتى بە ئكسىتكن  .ۋىالسى ۇزغا
③ ئوىشا رەسى سىىىشىىا مىاھىك ئاشىۇنىا كىشىىلەرمۇ تۇتكۇقسىىى بولىىىى ەن ىېسىە .
بازى ئەنە شۇنىا تۇتۇرۇقسىى ئاىەم  .ئۇ مز ى پەقەت بىك قزىتىمال قىىىىتۇرغىان  .ئىۇ كىگپ
يىلىىالر ئىل ىكى ىىى بىىىك ئىىى ئىىىىى  .شىىۇ چاغىىىا ئىىۇ مالىىا ئگزى ىىى سىىىىگە ناھىىايىتى
چوقۇنىىىىىغانلىىى ى  ،سىىىىنى ئگزى ىى سىىەنئەت ئىجاىىيىتى ىى بىىا تزمىسىىىغا ئايلى ىىىپ
قالغانلىىى ى ئزيىتىانىىى .
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– مەن بۇرۇن بازىلغا بە ئامكا ئىىىى  – ،ىېىىى ىورىيىان ئاۋازىغىا ئىازابلىق تىكس
بزكىپ  – ،ئەجىبا ھىچ ى ئۇنى قەسىت ە ئۇچكىمىىى ىېمىىىما
– بەزى گزىىتلەرىىغۇ شۇنىا ىېيىلىى  .مز ىڭچە  ،ئۇنىا بولۇشىى مىۇم ى ئەمەس
 .پىىارى ىىغۇ ئەس ى ىلى تە نىىامى پىىۇر كەت ى ەن جىىايالر بە كىىگپ  .لىىز ى  ،بازې ى ئۇنىىىا
ئىىاىەملەرىى ئەمەس  ،ئۇنىىىا يەرلەرگە ھەرگىىىى بارمايىىىۇ  .ئۇنىڭىىىا ھايات ى ى پەيىى ىىى
سكرۈ ئىستى ى ئەزەلىى بولۇپ باقمىغان  .مانا بۇ ئۇنى ئەجەللىك ئاجىىلىىى .
– ھاررى  ،ئەگەر مەن سىىگە بازىل ى مەن ئگلتكرۈۋەتتى ىىسەم  ،سىى نىىمە ىەيسىىى
– ىورىيان قىىىىى نەزىكىىە لورى ھز ىكىغا تى ىلىى .
– بىىىۇراىەر ،ئۇنىىىىا قىلىىىى سىىىىىنى ىىىىاراكتزكىڭىىگە زاىىىىىال مىىىاس كەلمەيىىىىۇ .
چاكى ىلىى ى ھەممىسى جى ايەت بولغانىە  ،جى ايەت ئگت كزۈشمۇ چىاكى ىلىىتى باشىىا
نەرسە ئەمەس  .ىورىيان  ،سىى ئىاىەم ئگلتكرۈشىتە چىاكى ىلىى ى ھەرگىىى قىلمايسىىى  .بىۇ
گەپلىكى غورۇرىڭىىغا تەگ ەن بولسا  ،مز ىى كەچىكرۈڭ  .لىز ى مەن ھەقىىىەتەن شىۇنىا
ىەپ قىىارايمەن  .جى ىىايەت ئگت ىىكزۈ تىىگۋەن تەبىىىىىىى ىلەرگىال مىىاس كزلىىىىۇ  .لىىز ى ،
ئۇالرنى ھەرگىى ئەيىبلىمەيمەن  .مز ى نەزىكىمىە  ،سەنئەت بىىىى ئكسىتكن تۇرغانىىە ،
جى ايەتمۇ ئىۇالرىى ئكسىتكن تۇرىىىۇ  .لىز ى  ،ئىۇ سىەزگك ئەزاالرنىى غىىىىالشىتى باشىىا
نەرسە ئەمەس .
– سىىەزگك ئەزاالرنىىى غىىىىىىال ىېىىىىڭىىما بىىۇ گزپىڭىىىىچە  ،بىىىك قزىىتى ئىىاىەم
ئگلتكرگەن كىشى يەنە ئاىەم ئگلتكرىىى ەن – ىە مالا بۇنىا گەپلەرنى قىلماڭ ھاررى .
– بىىىك ئىش ى ى قىلىۋەرسىىە  ،شىىۇ ئىشىىىا قىىىىىىىپ قالىىىىىغان گەپ  – ،لىىورى ھز ىىىكى
ككلكمسىكەپ قويىى  – ،مانا بۇ ھاياتتى ى ئەڭ مۇھى سىىكالرنى بىىكى  .لىز ى  ،مز ىى
نەزىكىمىە ئاىەم ئگلتكرۈ يەنىال توغكا ئەمەس  .ھارا ئىچىپ كاللىىىى كەت ەنىىە بەس
– مۇنىىىازىكە قىلىشىىىىان ئىشىىىالرنى سىىىاىىك قىلىشىىىىا بولمايىىىىۇ  .بولىىىىى  ،بىچىىىارە بازىىىى
توغكىسىىىىى ى ئىشىىالرنى ئەمىىىى تىلغىىا ئزلىشىىمايلى  .بولسىىىغۇ ئۇنىىى سىىىى ىې ەنىىىە
رومانتىك ئاقىۋەت ە قالغانلىىىغا ئىشەنسەم بوالتتى  ،لىز ى ئۇنىىا قىاللمىايمەن  .ھىگىىە
قىالاليمەن ى  ،ئۇ چوقۇم ئاپتوبوستى سز ا ىەرياسىغا چكشكپ كەتتى  ،بىزلەت سىاتىۇچىمۇ
بۇ سەتچىلى ى ئاش ارىلىمىىى  .توغكا ،مز ىڭچە ئۇ ىە ئاشۇنىاقكا بىك ئىشىىا يولىۇقتى .
شۇ تاپتا مەن ئۇنى بزشىغا ئۇزۇن لگجىلەر بزشىغا يگگىشىۋالغان ھالەتتە چولىىۇر ىەريىاىا
لەيىىلەپ يىىكرگەنلى ى ى  ،لىىىىىىىە يىىك بزسىىىلغان كزمىلەرنىىى ئۇنىىى يز ىىىىىال مزڭىىىپ
يىىكرگەنلى ى ى كگرگەنىىىە بولىىۇۋاتىمەن  .بىلەمسىىىىكى  ،ئىىۇ ئەمىىىى ھىچىىىانچە ئزسىىى
ئەسىىەر ئىجىىاى قىاللمايىىىۇ  .مۇشىىۇ ئىىون يى ى ئىچىىىىە ئۇنى ى رەسىىى سىىىىى سەۋىيىسىىى
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بۇرۇنىىىى جىق تگۋەنلەپ كەتتى .
ىورىيان ئۇھسى ىپ قويىى  .لورى ھز ىكى بىك بزسىىپ  ،ئى ىى بزسىىپ ئگي ىى يەنە
بىك بۇلۇلىغا بارىى – ىە  ،ياۋا شاتۇتى ى بزشى ى سىيالشىا باشلىىى  .گەۋىىسىى قولىۇر ،
تاجىسى بىلەن قۇيكۇقى ھالكەڭ كەل ەن بۇ جانۋار بىك تىا بامبۇكىىا قونۇۋېلىىپ جىممىىىە
تىىۇراتتى  .لىىورى ھز ىىىكى ئىىۇزۇن بىىارمىىى بىىىلەن نوقىىۇپ قويۇۋېىىىى  ،شىىاتۇتى كگپ ىىگ
كگزلىكى ى چىڭڭىىە يۇمغى ىچە بامبۇك ى قامالالپ ئالىى – كەي ى ە پىكقىكاشىا باشلىىى.
 شىىۇنىا  – ،لىىورى ھز ىىىكى كەي ى ى ە بۇرۇلىىۇپ  ،يانچۇقىىىىى قوليىىاغلىىى ى ئالغىىاگزپى ىىى ىاۋام قىلىىىى  – ،ئۇنى ى سىىىىغان رەسىىىملىكى بۇرۇنىىغىىا يەتمەيىىىۇ  .مالىىا ئۇنى ى
رەسىىىىملىكىىە نزمىىىىىۇر بىىىىك نەرسىىىە كەمىىىىەكال تۇيۇلىىىىىۇ  .ئىىىارالالرىى ى ىوسىىىتلۇ
سۇسالشىانىى تارتىپال  ،ئۇنىڭىا ئىستزىات قالمىغان  .ئى ىڭالر نزمە بولۇپ يىكاقلىشىىپ
كەتتىڭالر مز ىڭچە  ،ئۇ سىىىنى بىىىار قىلىىپ قويىىىغۇ ىەيىمەن  .ئەگەر راسىتى ال شىۇنىا
بولسىىىا  ،ئىىىۇ سىىىىىنى مەل ىىىك كەچكرمەيىىىىۇ  .كىشىىىى ى بىىىىىار قىلىىىىىىغان كىشىىىىلەرنى
ھەممىسى ى مىجەزى شۇنىا بولىىۇ  .ھە راسى  ،سىىىى بىك ئىش ى سوراپ باقىا  ،ئىۇ
سىىغان ھزلىىى پورتزكىى كزىيى قانىىا بولىۇپ كەتتىى ئىويالپ باقسىام  ،ئىۇ رەسىىم ى
پكت ەن چاغىا بىك كگرگەنچە ئى ى چىلەپ كگرۈپ باقماپتىمەن  .توغكا  ،ئەمىىى ئزسىىم ە
كەلىى  ،نەچچە يىل ى ئالىىىا سىىى مالىا رەسىىملەرنى سىزلبىيغا ئەۋەتىىۋەت ەنلى ىڭىىنى
ئزيىتىانىىىڭىى  .مز ىڭچە  ،رەسىىملەر بىىك بولسىا باشىىا يەرگە كزتىىپ قالىىى  ،بىىك بولسىا
ئوغكىالرنىى قولىغىىا چكشىىكپ كەتتىىى  .سىىىى ئىىۇنى ئىىىىىەپ باقمىىىىىڭىىما ھە ئزسىىى !
ھەجەپ ئزسىىىى ئەسىىىەر ئىىىىىى – ىە ئىىىۇ  .ئزسىىىىمىە قزلىشىىىىچە  ،شىىىۇ چاغىىىىا ئىىىۇنى
سزتىۋېلىش ىمۇ ئويالشىان ئىىىمغۇ ىەيىمەن  .ئىۇ – بازىل ىى ئىجاىىيىتى ىى ئەڭ يۇقىۇرى
پەللىسىىى ە ۋەكىللىىىك قىلىىىىىغان ئەسىىىكى ئىىىىى  .ئزسىىى  ،نزمىشىىىىمۇ شىىۇ ۋاقتىىىىىال
سزتىۋالمىغان بولغىيىتتى  .شىۇنىڭىى كزىيى  ،ئىۇ ئىجىاىىيەتتە كىگپ چز ى ىىپ كەتتىى .
شۇنىاقتىمۇ  ،ئۇ ئەن لىيە سەنئەت ارلىكى ى ۋەكىلى ىەپ نام ئزلىشىىا تامىامەن مۇناسىىپ .
رەسى ئىىىە ئزالنى چىىىكىپ باقىان بولسىڭىى ياىشى بوالتتى .
 ئزسىىىم ە كەلمەپتىىۇ  – ،جىىاۋا بەرىى ىورىيىىان  – ،رەسىىىمى ى ئىىىىىەپ بىىاقتىمغۇىەيمەن  .لز ى  ،ئۇ رەسى مالا زاىىال ياقمىغان ئىىى  .ئۇنىڭغا موىې بولۇپ بەرگى ىم ە
بەكال پۇشايمان قىلىمەن  ،شۇ ئىش ى ئويلىسىامال بىىىارلىىى تۇتىىىۇ  .ھەجەپ ئىۇنى تىلغىا
ئزلىپ قالىىڭىىغۇ رەسىم ى ئەسى ە ئالسىامال  ،قايسىىىۇر بىىك ىراممىىىى ى («ھامزلزى »
ىې ەن ىراممىغۇ ىەيمەن) مۇنۇ مىسكاالر ياىىمغا كزلىىۇ :
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ىەرت – ھەسكەت لەڭ ئۇرىى يكرە قزتىىا ،
كگرۈنىى يكزەكى  ،يوقتۇر چى قەل ④ .
لورى ھز ىكى قاقاھالپ ككلكپ كەتتى.
 كىشى تۇرمۇشىا سەنئەت ە ئوىشا مۇئامىلىىىە بولسىا  ،ئۇنىىاقتا ئۇنىى مزڭىسىىىە ئۇنى يكرى ىىۇر  – ،ئۇ شۇنىا ىې ە بىك يگلەنچككلك ئورۇنىۇقتا ئولتۇرىى .
ىورىيان گكې بزشى ى چايىىاپ قويىۇپ  ،پىئىانى ونى مۇللىۇ ككيىىى بىىك نەچچىى ە
چزلىۋەتتى .
 ىەرت – ھەسكەت لەڭ ئۇرىى يكرە قزتىىا  – ،تەككارلىىى ىورىيان  – ،كگرۈنىىىيكزەكى  ،يوقتۇر چى قەل .
يگلەنچككلك ئورۇنىۇقىا ئگزى ى تاشالپ ئولتۇرغان لورى ھز ىكى ىورىيانغىا نەزەرى ىى
ئاغىۇرىى :
 توغكا ىورىيان  – ،ئۇ بىكىەم تۇرۇپ كزتىپ سگزى ى ىاۋام قىلىى « – ،كىشىى ىۇنيىامالا تەئەللۇ بولىى ىې ى ى بىلەن  ،روھىىى مەھكۇم قالىىىۇ  .بۇنىى نىزمى ە پايىىسىى
» ىەيىىغان بىك مىسكا بولىىىغان  ،توغكا ىېيەلىىىممۇ يو  ،ئگزۈممۇ ئۇقمىىى .
شىىىۇنىا يزىىملىىىىق چزلى ىۋاتىىىىان مۇزى ىىىا بىىىىكىى ال قۇالقىىىىا مۇشىىى ئۇرغانىىىىە
ئاللى ىىىغان سەت بىك ئاۋازغا ئالماشتى  ،چىكايى تامىە تاتىكىپ كەتى ەن ىورىيىان لىورى
ھز ىكىغا تى ىلىپ قارىىى :
 بۇنى سوراپ نزمە قىلىسىى ھاررى بۇراىەر  – ،لورى ھز ىكى ئەجەبلەن ى ىچە قاشىلىكى ى ھىمىكىىپ قويىۇپ ىېىىى – ،سىىىىىى بىىىكەر جاۋابىىىا ئزكىشىىەلەرمەنمى ى ىەپ سىىوراپ قىىاپتىمەن  ،ھەرگىىىى باشىىىىچە
چكشى ىپ قالماڭ  .ئالىى ىى يەكشەنبە كىكنى ھەيىىى باغچىسىىىى ئگتىكپ كزتىۋاتىاتتى ،
مەرمەر تاشىىتا ياسىىالغان ئەگىىمە ئىشىىى ى يز ىىىىا كىيىملىىىكى جىىۇ – جىىۇ بىىىك تىىوپ
كىشىلەرنى ئولىشىۋالغانلىىى ى كگرىۇم  .ئۇالر كوچىمۇكوچا يكرۈپ ىى تارقىتىىىىغان بىىك
باسىىتزكنى ۋەز – نەسىىىھىتى ى ئالالۋاتىىىان ئىىى ەن  .مەن ئگتىىكپ كزتىۋاتىانىىىا  ،ھىلىىىىى
باستزك ئەتكاپىىى ىلەرگە مۇشۇ گەپ ى ئەزۋەيلەۋاتىانلىىى ى ئىالالپ قالىىى  .بىۇ كگرۈنىك
مالا تولىمۇ قىىىق تۇيۇلىى  .بۇنىا غەلىتە مەنىىكىلەر لونىىون كوچىلىكىىىا كىگزگە ىزلىى
كىىگپ چزلىىىىىىۇ  .ئىىويالپ بىىزىىڭە  ،شىىارقىكاپ يىىامغۇر يزغىۋاتىىىان ئاشىىۇنىا بىىىك ككنىىىە ،
ئۇچىسىىغا يىىامغۇرلۇ چاپىىان كىيىىپ  ،يىكتىلىىىپ جىىۇلىىى چى ەتى ەن چزىىىىكنى ئاسىىتىىا
جوپپا – جوپپاڭ يامغۇرىى پاناھلى ى ئكچكن ككنلككلىكى ى تۇتۇپ ىۈگىەرىشىپ تۇرغان
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كزسە چىكا ىىكىستىئان مۇرىتى ى ئاغىىىى ئاشۇنىا قالتى گەپلەر چىىىار ىەپ كىى
ئويلىغان ىەيسىى  .ئۇنى بۇ ئۇسۇلىمۇ قالتىس ەن  ،كىشى ە ئىلھام بەى ئزتىىى ەن  .شۇ
چاغىا مەن ئۇ ىى ىارغا « :سىەنئەتتە رو بولىىىۇ  ،لىز ى ئى سىانىا بولمايىىۇ» ىېمەكچىى
بولىۇم – يۇ  ،سگزۈم ى چكشەنمە قزلىشىىى ئەنسىكەپ  ،ىېيىشتى يالتىيىپ قالىى .
 بۇنىا ىېمەڭ ھاررى  .رو — ئۇ بىك قورقۇنچلۇ رېئاللىق  .ئۇنى سىزتىۋالغىلىمۇ ،سزتىۋەت ىلىمۇ بولىىۇ  ،گزىى كەلسە  ،ئالماشتۇرغىلىمۇ بولىىۇ  .ھەتتا ئىۇنى چىكىت ىلىمىۇ
 ،بكيككلەشتكرگىلىمۇ بولىىۇ  .ھەممىمىىىە رو بار  ،بۇنىسى مالا ئايان .
 سىى ئاشۇ گەپ ە شەكسىى ئىشى ەمسىى ىورىيان شەكسىى ئىشى ىمەن . ئۇنىىىاقتا  ،ئىىۇ سىىىىىى ى بىىىك ىى ى ىاتىىا تۇيغىىۇ ئىى ەن  .بىىىى شەكسىىىى ئىشىىەن ەننەرسىلەرىە ھەرگىى چى لىق بولمايىۇ  .مانا بىۇ ىە ئزتىىاىنىى كاسىاپىتى  ،مۇھەببەت ىى
تەربىيىسى  .نزمانىا جىىىى قىيىاپەت ە كىكىۋالىسىىى بۇنىىا ئەسىتايىىى بولۇۋالمىاڭ .
ئى ىمىىنى ىۇراپىيلىق بىىلەن نىزمە ئىاالقىمىى بىىى روھىىا چوقۇنۇشىتى ئاللىىاچىان ۋاز
كەچ ەن  .مالا مۇزى ا چزلىپ چزلىپ بزكى  ،ئەڭ ياىشىسى كىزچە مۇزى ىسىى بولسىۇن .
ئانىىىى مىىۇزى ىڭىىنى چالغىىا  ،ياشىىلىىىڭىىى ى قانىىىا سىىاقالپ قالغىىانلىىىڭىى ھەقىىىىىە
سگزلەپ بزكى  .مز ىڭچە  ،سىىىە چوقۇم بىك مەىپىيەتلىك بار  .مەن بە كەتسە سىىىىى
ئون ياشال چوڭ  .لىز ى  ،يىكزۈم ى تىكگە قىورۇ بزسىىپ  ،رەل ىى – رويىۇم زەپىكانىىە
سىىارغايىى  ،چىكايىم ىى ىىىۇنى قىىاچتى  .لىىز ى  ،سىىىى چىكايىڭىىىىىى كەتىىمە شىىۇ پزتىىى
تۇرۇۋاتىسىى ىورىيان  .بكگكن ئاىشام ئىل ىكى ىىى مۇ جەلىپ ار بىوپ كزتىپسىىى  ،شىۇ تاپتىا
مالا ئى ىمىى تىۇنجى كگرۈشى ەن ھزلىىىى كىكن ى ئەسىلىتىپ قويىىىڭىى  .شىۇ چاغىىا سىىى
تولىمۇ تەنتە  ،نومۇسچان ئىىىڭىى  ،كگزۈم ە باشىىچىال كگرۈنەتتىڭىى  .ئەلۋەتتە  ،كزىيى
سىىمۇ ئگزگەرىىڭىى  ،لز ى  ،ئاشىۇ جەلىپ ىار  ،قامالشىىان چىكايىڭىىىىا قىلىچە ئىگزگىكى
بولمىىى  .ئاشۇ مەىپىيەتلى لىكىڭىىنى مىالىمۇ ئزيتىىپ بزكىى  .يىا ۋاقتىمغىا قىايىتىىلى
بولىىىىىغانال ئىىى بولسىىا  ،ھەر قانىىىا ئىشىى ى قىلىشىىىا رازىىىمەن  .ياشىىلىى ى ئىىورنى ى
ھزچ زمە باسالمايىۇ « .ياشلىق – ناىانلىق» ىېيىش ى ھەممىسى قۇرۇ گەپ  .ھازىك مەن
ئگزۈمىى كىچى لەرنىڭال پى كى ى ئەسىتايىىىللىق بىىلەن ئىالاليمەن  .ئىۇالر گويىا مەنىىى
ئزشىىىپ كەت ەنىىىە  ،ھايىىات ئۇالرغىىا ئەڭ يزڭىىى سىىىكلىكى ى نامىىايەن قىلىىىپ بەرگەنىىىە
تۇيۇلىىۇ  .ياشانغانالر بىلەن ئەزەلىى چىىىشالمايمەن  .بۇ مز ى پىكى سىپى  .مۇباىا سىى
ئۇالرىى  ،تكنكگكن يكز بەرگەن ئىشىىا قانىىا قارايسىىى  ،ىەپ سورىسىىڭىى  ،ئىۇالر سىىىگە
 – 9502يىللىكى موىا بولغان كگز قاراشالرنى تەنتەنىلىك جاكاراليىۇ  .لىز ى  ،ئىۇ چاغىىا
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كىشىلەر تزخىچە پۇتلىكىغا گگجە يگگەپ يكرەتتى  ،بىلىىىىغان نەرسىسىى ى تىايى ى يىو
ئىىى  ،كگرگەنال نەرسى ە ئىشى ەتتى ! بۇ مۇزى ا بە يزىىملىى ەن  .بىلمىىى  ،چىوپى بىۇ
مۇزى ىسىىى ى ئەتكاپى ىىى كگپ ىىگ ىېڭىىىى ئىىوراپ تۇرغىىان ماجوركىىا ئارىلىىىىى ى ىاچىسىىىىا
ئىشىىىلى ەن بولغىيمىىىىىى بىىىۇ ناىشىىىا ئاجايىىىىپ رومانتىىىىك ئىىىى ەن  .مىىىى شىىىكككى ،
تەقلىىىىچىلى تى ىىىالى سىىەنئىتىمىى ھزلىمىىۇ سىىاقلى ىپ قىىاپتۇ  .توىتىمىىا چزلىۋېكى ى ،
بكگكن مز ى بە مۇزى ا ئاللىغۇم بار  .شۇ تاپتا مەن سىىنى گويا يا ئىاپوللو  ،ئىگزۈم ى
مارسياسىىتە ⑤ ھىىز قىلىىىپ قالىىىى  .ىورىيىىان  ،مز ىڭمىىۇ سىىىى بىلمەيىىىىغان ئىىگزۈم ە
تۇشلۇ قايغۇ – ھەسكەتلىكى بار  .قزكىغان چزغىڭىىىى ىى ئىازابلىكىڭىى قزكىىپ قىالغى ىڭىى
ئكچكن ئەمەس  ،بەل ى باشىىالرنى سىىىى يا بولغانلىىىىا  .گاھى چاغالرىا ئگزۈم ىى
سەمىمىيلى ىىى ھەيكانمۇ قالىمەن  .ھە ىورىيان  ،سىى نزمە ىې ەن بەىىتلىك – ھە !
 بۇرۇنىىىى كگپ ئگزگىكىپ كەتتى ھاررى . يا  ،سىىىە ھزچىانىا ئگزگىكى بولمىىى  .مەن سىىنى كزيى ى تۇرمۇشىىڭىىغابەكىىىال قىىىىىىىىمەن  .ئىىىگزۈم ى چەكىىىلەپ تىىىۇرىمەن ىەپ  ،كەل كسىىىى تۇرمۇشىىىىڭىىنى
رەلىارلىىى ى بۇزۇپ قويماڭ  .شۇ تاپتا سىىنى جىمى مۇكەممەللى ىى ئكل ىسىى ىېيىشى ە
بولىىىىىۇ  ،ئاشىىىۇ مىىىۇكەممەللى ىڭىىنى سىىىاقالڭ  .بزشىىىىڭىىنى چايىىمىىىاڭ ىورىيىىىان  ،مەن
ىېمىسەممۇ  ،ھەممە جەھەتتە مىۇكەممە ئى ەنلى ىڭىىنىى ئگزىڭىىمىۇ بىلىسىىى  .ئىگزىڭىىنى
ئالىىماڭ  .ھايات كىشى ى ئىكاىىسى ياكى ئارزۇسىغا باقمايىۇ  ،بەل ىى نزىكۋا تىااللىكى ۋە
ئاستا – ئاستا يزتىلىش ە باشلىغان نزكۋا ھىكجەيكىلىكى تەرىپىىىى بەل ىلى ىىىۇ  ،ئىىىىيە
ىە شۇ يەرىە يۇشۇرۇنۇپ تۇرغىان بولىىىۇ  ،ئىارزۇ – ئىسىتەكلەر  ،ئوتلىۇ ھزسسىىياتالرمۇ
ئەنە شۇ يەرىە بىخلى ىىۇ  .سىى ئزھتىما ئگزىڭىىنى بىىخەتەر  ،ككچلىك ىەپ ىىام ىىيىا
قىلىىىغانسىىىى  .لىىز ى  ،ھىىوجكىڭىىىى يىىاكى سىىەھەرنى سىىاپ ھاۋاسىىىىى تاسىىاىىىپى
ھىىز قىلغىىان تۇيغىىۇلىكىڭىى  ،سىىىى بىىۇرۇن ئىىامكا بولىىۇپ قالغىىان  ،شىىزكى ئەسىىلىمىلەرنى
ئزسىڭىىگە سالغان ىۇشبۇ ئەتىك ھىىلىكى  ،ئاللىبۇرۇن ئزسىڭىىىى كگتكرۈلكپ كەتى ەن
 ،ئەمما تاساىىىپى كگزىڭىى چكشكپ قالغان مەلۇم بىىك شىزئىكنى بىىكەر مىسىكالىكى  ،سىىى
چالمىىاس بۇلىىۇپ كەتىى ەن بىىىكەر مۇزى ى ىىى بىىىكەر ئاھىىاللىكى تۇرمۇشىىىمىىغا تەسىىىك
كگرسىتىپ تۇرىىۇ  .شائىك بورانى مۇشۇنىا مىسكاالرنى قەيەرىە پىكت ەن بولسىا  ،بىىنىى
سىىەزگك ئەزالىكىمىىمىىۇ شىىۇالرنى شىىۇئان تەسىىەۋۋۇر قىالاليىىىۇ  .گاھىىىىا ئىىا سىىزكى كل ى
ىۇشىىىبۇ ھىىىىىىلىكى ىىماقلىكىمغىىىىا ئۇرۇلغىىىىان ھامىىىىان ،ھاياتىمىىىىىى ى تەسىىىىەۋۋۇرۇمغا
سىغىۇرالمايىىغان شىزكى ئىايالرنى يزڭىباشىتى بىىك قزىتى ئەسىلەپ چىىىىمەن  .سىىىنى
ئورنىڭىىىا مەن بوپ قالسامچۇ ىورىيان  .جىمى كىشى ئى ىمىىگە لەنەت ئوقىۇغى ى بىىلەن
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 ،يەنىال سىىگە چوقۇنىىىۇ  .ئىل ىكىمىۇ شىۇنىا بولغىان  ،كەل كسىىىىمۇ شىۇنىا بولىىىۇ .
سىى ئۇالرنى قەلبىىە مەل ك يىىىلماس بىك مەبىۇى  .لىز ى  ،ئىۇالر بىۇنى بايىىغىان ھامىان
ۋۇجىىۇىى ى قورقىىۇنچ باسىىىىۇ  .سىىىىنى ئىىگمكىڭىىىە ئەسىىتە قىىالغۇىە بىىكەر ئىى قىلىىىپ
باقمىغى ىڭىى مز ى چەكسىى مەم ىۇن قىلىىىۇ  .ھايىات – سىىى ياراتىىان بىىك سىەنئەت  .سىىى
ئىىگزىڭىىنى مۇللىىۇ ككيلەرنىىى ئارىسىىىغا قزتىىىۋەت ەن  ،ھەربىىىك كىىكنىڭىى گويىىاكى 91
مىسكالىق بىك ئزسى شزئىك .
پىئىىانى و ئالىىىىىا ئولتۇرغىىان ىورىيىىان ئورنىىىىى تىىۇرۇپ  ،مىىۇزىە قىىوللىكى بىىىلەن
ئگس ىلەڭ چاچلىكى ى تاراپ قويىى .
 توغكا ىېىىڭىى  ،ھايات ھەقىىەتەن گكزە  – ،ىېىى ئىۇ بىو ئىاۋازىا  – ،لىز ى ،تۇرمۇشۇم ى بىك ىىلىىال ىاۋام قىلغۇم يو ھاررى  .بولىىى  ،ئۇنىىا تىاتلىق گەپلىكىڭىىنىى
قويۇڭ  .سىى مز ى تولۇ چكشەنمەيسىى  .ئەگەر تولۇ چكشەن ەن بولسىىڭىى  ،يز ىمىىا بىىك
مى ۇتمىىىىۇ تۇرمىىىىا بەىەر قاچىىىىىان بىىىىوالتتىڭىى  .نىىىىزمى ە ككلىسىىىىىى قويىىىىۇڭ ئۇنىىىىىا
ككل ىلىكىڭىىنى .
 مۇزى ى ى چالما توىتىۋالىىڭىىغۇ ىورىيىان كىزچە ككيلىكىىىى يەنە بىىكەر پەىەچزلىپ بزكىڭچۇ  .كزچە ئاسمى ىىا ئزسىلىپ تۇرغان ئاۋۇ تولۇنئاي ى كگرىىڭىىمۇ شۇ تاپتا
ئۇ سىىنى مۇللۇ ككيلىكىڭىى ئارقىلىق ئگزى ە ىۇشاللىق ئىىىىمەكچى بولۇۋاتىىىۇ  .ئەگەر
مۇزى ىڭىىنى چالسىڭىىال  ،ئۇ شۇ ھامان زېمى غا تزخىمۇ يزىى لىشىىۇ  .ئەجىبا ئاشۇ ئاي ىمۇ
تەلىىسلىىتا قويماقچىمۇسىى بولمىسا كۇلۇبىا بىارايلى  .قىارىڭە  ،بكگىكن كىشىى ە تولىمىۇ
ھىىوزۇر بزغىشىىاليىىغان بىىىك كىىزچە بوپتىىۇ  ،شىىۇلا بىىۇ كزچى ىىى راسىىا بىىىك ىۇشىىاللىق بىىىلەن
ئۇزىتىپ قويايلى  .شۇ تاپتا  ،ۋايى كۇلۇبىىا بورنماس ى چوڭ ئوغلى – لورى پىۇ ىېى ەن
يى ى سىى بىلەن تونۇشىىمەن ىەپ تىاقىتى – تىا بولىۇپ تۇرىىىۇ  .ئىۇ سىىىنى گالسىتۇ
چز ى ئۇسۇلىڭىىغا ئامكا بولۇپ قاپتۇ  ،مەنىى ئگزى ى سىى بىىلەن بىىك كگرۈشتكرۈشى ى
ئگتكنكپ تۇرۇۋالىى  .ئۇ بە يزىىملىق يى ى  ،ھەر كگرسەم ئۇنى سىىگىال ئوىشىتىمەن .
 بولسىغۇ شۇنىا قىلسام تازا ياىشى بوالتتى  – ،ىورىيان ى كگزلىكىىى ھەسىكەتئۇچىۇنلىكى يالتتىىە چاق ىىى  – ،بكگكن سە چارچاپ قاپتىمەن ھاررى  ،كۇلۇبىا بىارغۇم
يو  .سائەتمۇ  99بوپ قاپتۇ  ،بالىۇررا قايتىپ ئارام ئااليمى ى .
 يەنە بىكىەم ئولتۇرسىڭىىچۇ ىورىيان ! بكگكن مۇزى ى ى بە قىالتى چزلىىۋەتتىڭىى .بارمىىاقلىكىڭىىنى پىئىىانى و تىللىىىكى ئكسىىتىىە ئەپچىللىىىك بىىىلەن ئوي ىتىشىىلىكىڭىى مز ىىى
ئالەمچە ىۇشاللىق قوي ىغا غەر قىلىى .
 ھەممىسى مز ى ياىشى ئاىەم بولۇش ى نىيەت قىلغى ىمىى بولىىى ھەقاچىان – ،~ ~ 254
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ىورىيان ككلكمسىكەپ قويىى  – ،مەنىە ھازىك ئاستا – ئاستا ئگزگىكى بولۇۋاتىىۇ .
 مز ى نەزىكىمىە سىى مەل ك ئگزگەرمە مۇشىۇ پزتىى تۇرىسىىى ىورىيىان  – ،ىېىىىلورى ھز ىكى  – ،سىى مز ى قىيامەتلىك بۇراىىكى .
 لىىز ى  ،سىىىى مز ىىى بىىىك كىتىىا بىىىلەن زەھەرلىىىىىڭىى  .بىىۇ ئىشىىتا سىىىىنى مەل ىىككەچكرەلمەيمەن  .ھاررى  ،سىى مالا  ،ئۇ كىتىاب ى ئەمىىى ھىزچ ىم ە بزكىىپ تۇرمىايمەن ،
ىەپ ۋەىە بزكى  .ئۇ ئاىەم ى زەھەرلەيىىغان كىتاب ەن .
 ۋا ئۇكام  ،ئەمىىى مالىا ئەىىال توغكىسىىىا ىەرس ئگتكشى ە باشىلىىىڭىىغۇ  .بىۇتىىۇرۇقىڭىىىا كىىونىلىى ى تىكىلىىىۈرگكچى ىى ىىىارالرىە  ،ھەىېسىىىال ئۇچكىغىىانال كىشىىى ە
«مەنىى ئىبكەت ئزلىڭالر» ىەپ ۋەز – نەسىھەت قىلىشتى يانمايىىغانىە تۇرىسىى  .سىىى
بە يزىىشىىلىق ىورىيىىان  ،ئۇنىىىا قىلى ى سىىىىنى قىىولىڭىىىى كەلمەيىىىۇ  .قىىولىڭىىىى
كەلىى ىې ەنىىمۇ  ،ئۇنى ھزچ زمى ە پايىىسى يو  .بىى ئى ىمىى ھازىك قانىىا بولسىا
 ،كەل كسىىىمۇ شۇنىا بولىىىغانالر  ،بىىى مەل ىك ئىگزگەرمەيمىى  .كىتىابتى زەھەرلەنىىى
ىې ى ىڭىى ئەقىل ە سىغمايىىغانال بىك ئى  .سەنئەت ھەرى ەت ە تەسىىك كگرسىىتەلمەيىۇ ،
ئۇ ئوتلۇ ئارزۇ – ئىستەكلەرنى بوغۇپ تاشلىسا تاشاليىۇكى  ،ھەرگىىمىۇ مزىۋە بەرمەيىىۇ .
بەزى كىتىىىىابالر كىشىىىىىلەرنى ۋۇجۇىىىىىىىا بىخسىىىىىپ كەتىىىى ەن نۇمۇسسىىىىىىلىىلىكى ى ،
شىىەرمەنىىلى لىكى ى رەھىمسىىىىلەرچە ئزچىىىپ تاشىىلىغاچىا  ،ئۇالرنىىى نەزىكىىىىە ئۇنىىىا
كىتابالر ئۇچىغا چىىىان ئەىالقسىىلىى ى تەرغىپ قىلىىىغان كىتابتۇر  .بولىىال  ،ئەىەبىيات
توغكىسىىا پارالالشمايلى  .ئەتە كزلى  ،سىائەت  99لەرىە ئىات مى ىىپ بىاغچىالرنى بىلىلە
سىىەيلە قىاليلىىى  ،ئانىىىى بۇرال ىسىىام ىانىم ىڭ ىىىىە چكشىىلك تامىىا يەيمىىىى  .ئىىۇ بە
جەلىپ ار ئايا  .ئۇ گىلەم سزتىۋالماقچى ەن  ،سىىىى شۇ ھەقتە تەلى ئىزلى نىيىتىى بىار
ئىىى ەن  ،شىىۇلا چوقىىۇم كەلمىسىىىڭىى بولمايىىىۇ  .يىىا بولمىسىىا چكشىىلك تامىىاق ى كزىى ەز
ىانىم ىڭ ىىە يزسە قانىا ئۇ سىىنى ھەجەپ قارسى ى كگرسىەتمەيىىغان بىوپ قالىىى
ىەۋاتىىىۇ  .بىلسىىەم – بىلمىسىىەم  ،ئۇنىڭىىىى تىىازا بىىىىار بولىىىىڭىىغۇ ىەيىىمەن ىېمىسىىىمۇ
ئۇنى ى ۋات – ۋاتلىىىغىىا چىىىىاپ تىىۇرغىلى بولمايىىىۇ  .ئەمىسىىە شىىۇنىا كزلىشىىتۇ  ،ئەتە
سائەت  99ىە مۇشۇ يەرىە كگرۈشەيلى .
 چوقۇم كزلىشى كزكەكما ھاررى ئەلۋەتتە  ،ھازىك ھزتتى باغچىسى ى تىازا چىكايلىىق ۋاقتىى  .ئىويالپ باقسىام  ،سىىىبىلەن تونۇشىان ئاشۇ يىلىى بزكى بۇنىا چىكايلىق سزكى كل ى كگرۈپ باقماپتىمەن .
 بولىىۇ  .ئەمىسە ئەتە سائەت  99ىە مۇشۇ يەرگە كزلە  ،ىەيكلىىك كە ھىاررى ،– ىېىى ىورىيان .
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ئىىۇ ئىشىىىك ئالىىىىغا كەل ەنىىىە ،كگللىىىىە ىېيەلمەيۋاتىىىان بىىىكەر گزپىىى بىىارىە ،
ئارىسالىى بولۇپ بىك پەس تىۇرۇپ كەتتىى  .ئانىىى چولىىۇر ئىۇ تارتىىپ قويىۇپ چىىىىپ
كەتتى .
ئىزاھات :
① پزكىىتا – شز ىسپىكنى «قىشتى ى ھز ايە» ناملىق ىراممىسىىى ى پزكسوناژ .
② فلورىىې – شز ىسپىكنى «قىشتى ى ھز ايە» نىاملىق ىراممىسىىىى ى پزكسىوناژ ،
پزكىىتانى ئاش ىسى .
③ ۋىالس ۇز – ئىسپانىيىلىك مەشھۇر رەسسام .
④ «ھامزلز » تگتى چى پەرىە  ،يەتتى چى كگرۈنك .
⑤ مارسىياس – يۇنىان ئەپسىانىلىكىىى ى تەبىىئەت ئىالھىى  ،ئافز ىا ياسىىغان نەيىىە
ئاپوللو بىلەن نە چزلىشتا بەسلىشىپ ئاپوللوغا ئۇتتۇرۇپ قويىىۇ .
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يىگىرمىنچى باپ

ئۇ كىشى ە تولىمۇ ھوزۇر بزغىشاليىىغان بىك كزچە ئىىىى  .كە بولۇشىىغا قارىمىا ،
ھىىاۋا ئوبىىىانال ئىسسىىىق بولغاچىىىا  ،ىورىيىىان پەلتوسىىى ى سىىزلىپ بىلى ى ى ە ئارتىۋالىىىى ،
شارپىسىىى ىمۇ ئورىمىىىىى  .ئىىۇ تاماكىىا چەك ى ە  ،بىىىك بزسىىىپ – ئى ىىى بزسىىىپ ئىىگيى ە
كزتىۋاتىانىىىا  ،ئۇچىسىىىغا كزچىلىىىك مۇراسىىى كىيىمىىى كىيىۋالغىىان ئى ىىى يى ى ى ئۇنى ى
يز ىىى ئگتكپ كەتتى  .ئۇالرنى بىك – بىكى ە « :ىورىيىان گكېى ىېى ەن ئاشىۇ شىۇ» ىەپ
كۇسۇرالشىىىى ى ئۇنى ى قۇلىىىغىىا كىكىىىپ قالىىىى  .ئىىۇ شىىۇئان بىىۇرۇن كىشىىىلەرنى ئىىگزى ى
كگرسىىىىتىپ تىىىۇرۇپ كۇسۇرلىشىشىىىلىكىىى  ،ئىىىگزى ە تى ىلىىىىپ قاراشىىىلىكىىى مەم ىىىۇن
بولغانلىىى ى ىىيا ئز كانىىى ئگت كزىى  .لز ى  ،ھازىك ئۇنىا ئەمەس ئىىىى  ،ئىسىىمى
تىلغا ئزلى سىال ئۇنى بىىارلىىى قوزغىالتتى  .ئۇ يزىى ىىى بزىكى ھزلىىىى كىچىىك كەنىىت ە
پات – پات بارىىىغان بولۇۋالىى  .بىك ياىشى يزكى  ،ئۇ يەرىە ئۇنى ھزچ ى تونۇمىايىتتى .
ئۇ مۇھەببەت تورىغا ئىلى ىۇرغان ھزلىىى قىىچاقىىا پىات -پىات « :مەن بە نىامكات» ىەپ
قوياتتى  ،قىىمۇ ئۇنى بۇ گەپلىكى ە چى پكتكپ قالغانىىى  .بىك قزتى ئۇ ئگزى ى ناھىايىتى
كگپ ئەس ى ئىشالرنى قىلغانلىىى ى ئزيىتىۋېىى  ،قىىچا ئۇنى راسا مازا قىلىى  ،ئۇنىڭغا
ئەسىى ى ئىىى قىلىىىىىغانالر تولىمىىۇ رەزگىىى  ،بەى – بەشىىكە كزلىىىىۇ ىېىىىى  .قىىچاق ىىى
تۇمۇچۇق ى سايكىشى ى ئەسلىتىىىغان يزىىملىق ككل ىسىى جىان ى ئىاالتتى  .ئۇچىسىىىى ى
پاىتا كىيىمى  ،بزشىىى ى شىلەپىسى بىلەن بگلەكچە چىكايلىق كگرۈنەتتى  .ئىۇ شىۇنچىلىك
سەبى  ،شۇنچىلىك بىغۇبار ئىىى ى  ،ئۇنىڭىى ى ئاشۇ ىىسلەتلەر ىورىيان ى ۋۇجۇىىىىى
ئاللىىاچان يوقالغان ئىىى .
ئىىۇ ئىىىگي ە كەل ەنىىىىە  ،ىىىمەت ىىىارى ئىىىۇنى ئۇىلىمىىىا سىىىاقالپ تۇرغانىىىىىى  .ئىىىۇ
ىىىمەت ىىارى ى كىكگكزۈۋېتىىىپ  ،ئىىگزى ى كىتابخانىسىىىىى ى سىىافاغا تاشىىلىىى – ىە  ،لىىورى
ھز ىكى ى بايا ىې ەن گەپلىكى ى بىكمۇ – بىك ئەسلەپ چىىتى .
ئاىەم ى مەل ك ئگزگەرمەيىىغانلىىى راسىتمىىۇ ئۇ بۇرۇنىى پەرىشتىىە بىغۇبىار ،
ئاق گلك چاغلىكى ى  ،لورى ھز ىكى ئاغىىىى چكشكرمە ماىتايىىغان گكلىە ياشلىىى ى
ئارمان قىالتتى  .ئگزى ى تولىمۇ چىكىىپ كەت ەنلى ى ىى  ،ۋۇجۇىى ىى ئىىپالس ىىيالالرغىا
يەم بولىىۇپ كەت ەنلى ى ىىى  ،كاللىسىىى ى ۋەھىىىمە چۇلغۇۋالغىىانلىىى ى  ،ئىىگزگىلەرگە قىىانچە
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يامان تەسىك بزكەلىسە  ،كىگللى شىۇنچە ئىارام تاپىىىىغانلىىى ى ئوبىىان بىلەتتىى  .ئۇنىڭغىا
يەنە شىىۇ نەرسىىە ئايىىان ئىىىىى ى  ،ئۇنىى بىىىلەن ئۇچكاشىىىانلى ى كىشىىى مەيلىىى قانچىلىىىك
ىىيانەتلىك  ،قانچىلىك پەزىلەتلىك بولۇپ كەتسۇن  ،ئابكويى تگككلكپ شەرمەنىە بوالتتى .
ئەجىبا  ،مۇشۇالرنى ئورنى ى تولىۇرۇۋالغىلى بولماسمۇ ئەجىبىا ئۇنىڭىىا ئىازراقمۇ ئكمىىى
قالمىغانمىىۇ
ھە ! ئۇ ىەسلەپتە ساىتا شان – شگھكەت  ،چىككى ھەۋەسلەرگە بىىك مەھە قىۇ
بولۇپ  ،تەلكىىى ئگزى ى ئاشۇ قامالشىان تەقىى – تۇرۇقى ى مەل ىك سىاقالپ قزلىشى ى ،
جىمى قزكىلىى ىى  ،پزشىى ەلچىلى ى بولسىا ئگزى ىى رەسىىمى ە يىككلەپ قويۇشى ى تىىلەپ
يكرۈپتۇ ئەمەسمۇ ! ئۇنىڭىى ى جىمى گۇمكانلىق ئەنە شۇنىڭىى كەپتۇ  .ئەسلى ئىۇ قىلغىان
ھەر بىك ئىپالسلىىلىكى  ،گۇناھلىكى ئكچكن ۋاقتىى – ۋاقتىىىا بۇرنىغىا يىز ەن  ،جاجىسىى ى
تارتىان بولسا  ،بىۇ ھالغىا چكشىكپ قالمىاس ئىىىى  .پەقەت جىازاال گۇنىاھ ى پاكاليىىى ەن
ئەمەسىىمۇ  .ھەممى ىىى كىىگرۈپ تۇرغىىۇچى  ،ھەممى ى ە ئاىى ى مۇئىىامىلە قىلغىىۇچى تەلىىكى ە
ئىلتىجا قىلغى ىمىىىا « ،گۇناھلىكىمىىنى مەغپىكەت قىلغى » ىەپ ئەمەس « ،پەس ەشىلىك
لىكى ئكچكن مز ى جازالىغى » ىېيىشىمىى كزكە ئى ەن .نۇرغىۇن يىلىالر مىۇقەىىەم لىىورى ھز ىىكى ھەىىىيە قىلغىىان  ،تولىمىۇ نەپىى ياسىىالغان
ھزلىىىىى ئەيىى ە ھىىزلىھەم ئكسىىتەلىە تىىۇراتتى  ،ئەي ەك ىىى رام ىسىىىغا نەقىشىىلەن ەن ،
بىلەكلىكى شزشىىە سكزۈ كەل ەن گكزەللىىك ئىالھىى چكبىى ئاۋۋالىىىىەكال چىكايلىىق
ككلكمسىىىكەپ تىىۇراتتى  .ئىىۇ ئەي ەك ىىى قولىغىىا ئالىىىى – ىە  ،ھزلىىىىى نىجى ى رەسىىىم ى
ئگزگىكىپ قالغانلىىى ى تۇنجى رەت ھز قىلغان ئاشۇ قورقۇنچلۇ كزچىىى ىىىە  ،ياشىتا
ىىكەلەش ەن كگزلىكى بىلەن ئەي ەك ە ئەسەبىيلەرچە تى ىلىىى  .ئىل ىىكى ئۇنىى ئوتىىىا
كگيكپ يكرەكلىكى كاۋاپ بولغان بىكى ئۇنىڭغا يازغان مەكتۇپى ى  « :سىىىنى پىى چىشىى
بىىىلەن ئالتۇنىىىى پىىكت ەن ئاشىىۇ ۋۇجىىۇىىڭىى پكتىىكن ئىىالەم ى ئگزگەرتىۋېتەلەيىىىۇ  .تىىارىخ
لەۋلىكىڭىىىى ى سىىىىچىالرغا قايتىىى پكتكلىىۇ » ىەپ چەكسىى چوقۇنىۇ ھزسسىىياتىىا
ئاىىكالشتۇرغانىىى  .ئۇ ئاشۇ قۇرالرنى ئزسى ە ئزلىپ  ،ئگز – ئىگزى ە يزى ى – يز ىشىالپ
تەككارلىىىىى  .ئۇنىىى بىىىكىى ئاشىىۇ قامالشىىىان چىكايىغىىا بىىارلىىىىى تۇتىىۇپ  ،قولىىىىى ى
ئەي ەك ى زەرپ بىلەن يەرگە ئاتتى  ،ئانىى ئىۇنى ىەسسىەپ – چەيىلەپ كۇكىۇم – تالىىان
قىلىىىۋەتتى  .ئىىۇنى ۋەيىىكان قىلغى ىىى ىە ئاشىىۇ قامالشىىىان چىكايىىى  ،تەلكىىىىى يىىالۋۇرۇپ
يىىكرۈپ تىلىۋالغىىان ياشىىلىىى ئىىىىى  .مۇشىىۇ ئى ىىى نەرسىىە بولمىغى ىىىىا  ،ئىىۇ بۇنچىلىىىك
ئىپالسلىىلىق  ،شەرمەنىىلى لەرگە يەم بوپ كەتمەس ئىىىى  .شىۇ تاپتىا  ،ئۇنىى نەزىكىىىە
قامالشىان چىكايىى بىىك نىىىا  ،ياشىلىىى بىىك مەسىخىكىىى باشىىا نەرسىە ئەمەس ئىىىى .
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ئەمىسىىە  ،ياشىىلىق زاىى قانىىىا نەرسىىە ئىىۇ بە كەتسىىە بزشىىىىى ئىىى ئىىگتمى ەن ،
تەنتەكلى ى ئۇچىغا چىىىان بىك ئگت كنچى ىەۋر  ،كەيپىيات ھەىېسىال ئگزگىكىپ تۇرىىىغان
 ،ئىىىيى ە كزسە تەگ ەن بىىك ۋاقىى ىىاالس  .ئاشىۇ ياشىلىىى ئىۇنى تەلتگكىكس گىۇمكان
قىلىى  .ئۇ ئەمىى نزمىسى ە بۇنچە ئزسى كىيى ىپ قزتىپ يكرۈيىۇ
ئەڭ ياىشىسى  ،ئگتمكش ى ئويلىمىغان تكزۈ  ،بۇ چاغ بولغانىىا ئەمىىى ھزچ زمى ىى
ئىىگزگەرت ىلى بولمايىىىۇ  .ئىىۇ ئەمىىىى ئىىگزى ھەقىىىىىە  ،كەل كسىىى ھەقىىىىىە ئويالنمىسىىا
بولمايىىىۇ  .سىىىبى ۋېىىيى سىىزلبى چزككىىاۋى قەبكىسىىتانلىىىىى ى بىىىك نامسىىىى قەبىىكى ە
كگمكۋېتىلىىىى  ،ئىىاالن كامپز ى بىىىك كىىكنى كزچىسىىى تەجىكبىخانىسىىىىا ئىىگزى ى ئزتىۋېلىىىپ،
جىمى مەىپىيەتلى لەرنى ھزچ ىم ە تى ما  ،گگرى ە ئگزى بىلەن بىلىلە ئەكەتتىى  .بازىى
ىالۋارىنى يوقاپ كەت ەنلىك ۋەقەسى كەلتكرۈپ چىىارغان ىاۋالغۇشالرمۇ ئۇزۇنغا قالمىا
توىتايىۇ  ،ھزلىمۇ ىزلىال بزسىىىپ قالىى  .بۇ جەھەتتە ئۇ يكزىە – يكز ىاتىكجەم  .بازى
ىالۋارىنى ئگلكمى ئۇنىڭغا ھزچىانچە روھى بزسى بوپ تۇيۇلمىىى  .ئۇنى قىي اۋاتىى ى –
ئگزى تىكىك تۇرۇپ روھى ى ئگلكشى ئىىى  .بازى سىىغان ئاشىۇ رەسىى ئۇنىى ھايىاتى ى
نىىابۇت قىلىىىى  ،شىىۇلا ئىىۇ بىىازىل ى كەچكرەلمەيىىىۇ  .ھەممىسىىى ئاشىىۇ نىجىى رەسىىىم ى
كاساپىتى  .بازىل ى ىې ەن ئۇ گەپلىكى ە ئى سان بالىسى چىىىماس  ،ئۇ ھزلىمىۇ چىشىى ى
چىشىغا چىشلەپ چىىىىى  ،سىەۋرى قىلىىى  ،ئىۇنى ئگلتىكرۈپ قويىۇ پەقەت بىكىەملىىك
تەلۋىلى تى بولىىى  .ئىاالن كامپزل ىى ئىگزى ى ئگلتكرۈۋېلىشىىغا كەلسىە  ،ئىۇ پكتىكنلە
ئگزى ى ئىشى  .بۇنى ئۇ ئگزى ىاالپ قىلغان  ،ئۇنى بىلەن ھزچىانىا ئاالقىسى يو .
تۇرمۇش ى يزڭىىى باشال كزىكە ! مانىا بىۇ ئۇنىى ئارزۇسىى  ،ئولتۇرسىا – قوپسىا
ئوياليىىغان ئىستى ى ئىىى .
ئەمەلىيەتتە ئۇ يزڭى تۇرمۇشى ى باشالپ بولىى  .نىمىال ىى ەن بىىلەن  ،بىىك بى ۇنىا
قىىچاق ى جز ى ى قۇتىۇزۇپ قالىى  .ئۇ ئەمىى بىغۇبارلىى ى ئازىۇرۇشلىكىغا مىاقۇ ىەپ
ئولتۇرمايىۇ  ،قولىىى كزلىىىغان ياىشى ئىشالرنى قىلىىۇ  ،ياىشى ئاىەم بولىىۇ .
ھەيىى مونتون ى ئويالۋاتىان توساتتى  ،ئگي ە سوالپ قويغان ھزلىىى رەسى قانىىا
بىىوپ كەت ەنىىىۇ  ،يەنە ئگزگىكىىىپ قالغانمىىىىۇ  ،ىې ەنلەرنىىى ىىيالىىىىى ئگت ىىكزىى  .ئىىۇ
ئەمىىىى ئىل ىكى ىىىىە يىكگى ىچلىىىك بىىوپ كەتىىمەس ئىىۇ بىىۇرۇنىى ئىىاق گلك ھىىالىتى ە
قايىتسا  ،رەسىم ى چىكايىىى ى ياۋۇزلۇ  ،ئىپالسلىىالرمۇ ئاستا – ئاستا يوقار بەل ىى ،
بۇ چاغىا رەسىم ى چزھكىىى ى ياۋۇزلۇ ئاللىىاچان يكت ەنىىۇ  .ئەڭ ياىشىسىى چىىىىپ ،
رەسىم ى ئگز كگزى بىلەن كگرۈپ بزىىشى كزكە .
ئىىۇ شىىىكەىى ى جى چىكاغ ىىى قولىغىىا ئالىىىى – ىە  ،پۇتى ى ى ئۇچىىىىا ىەسسىىى ى ىچە
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ئكستكن ى قەۋەت ە چىىتى  .ئىشى ى تاقىىى ى ئزچىۋاتىانىا  ،چىكايلىق كەل ەن چزھىكى ە
سۇسىىىى ا بىىىك ككلكمسىىىكە بىىىك پەس ى ە سىىايە تاشىىالپ ئىىگتتى  ،لەۋلىكىمىىۇ ئىختىيارسىىىى
تىتىكەپ كەتتى  .شىۇنىا  ،ئىۇ ئەمىىى ياىشىى ئىاىەم بولىىىۇ  ،ھزچ ىشىى ە كگرسىەتمە
يوشۇرۇپ كەل ەن بۇ يىكگى ىچلىك رەسى ئەمىى ئۇنى ۋۇجۇىىغا قورقۇنچ سىالمايىۇ  .ئىۇ
گويا يەل ىسىىى ى ئزغىك يك ئزلىپ تاشالنغانىە بولىى .
ئۇ ئاستاغى ە ئگي ە كىكىى  ،ئاىەتلەن ى ى بويىچە ئىشى ى ئىچىىى قۇلۇپلىۋېتىىپ ،
رەسىىىم ى يىىكزى ە يزپىىىپ قويغىىان پەرىى ىىى قىىايكىۋەتتى ۋە شىىۇئان چەكسىىىى ھەسىىكەت –
ناىامەت ئارىلىشىپ كەت ەن ئازا ئىلى ىىە ئىختىيارسىى ۋارقىكاپ تاشىلىىى  .رەسىمىىى ى
يىىاۋۇزلۇ يوقۇماسىىتى  ،شىىۇ پزتىىى تىىۇراتتى  ،رەسىىىم ى كىىگز جىيەكلىكى ىىى ئەتكاپىىىىا
مۇغەمبەرلىىىىك ئىىىاالمەتلىكى كگپىيىىىىپ قالغىىىان  ،ئاغىى ىىىى چگرىسىىىى ىمۇ سىىىاىتىپەزلىك
قورۇقلىكى ئىى سالغانىىى  .رەسى ئاۋۋالىىىى مۇ بەككە يىكگى ىچلىك بولىۇپ كەت ەنىىىى
 .بازىىىى ئگل ەنىىىىە چىىىاچكاپ كەتىىى ەن قىىىانالرمۇ بىىىگلەكچە يارقى لىشىىىىپ  ،گويىىىا بىىىايىال
تامچىلىغانىە كگزنى قاماشتۇراتتى  .ئۇنى تز ىى ئىختىيارسىىى جۇغغىىىە قىلىىپ قالىىى .
ئەجىبا  ،مى بااللىىتا قىلغان ئاشۇ كىچى ىى ە ئىشىىمۇ ئەمىىى كگپىك شىان – شىەرەپ ە
ئايالنىىىىمۇ لىىورى ھز كى ى ى ىارىىىتمىالپ تىىۇرۇپ مەسىىخىكە قىلغى ىىىىە  ،ياىشىىى ئى ى
قىلىىى يىىزڭىچە ھىىاۋايى – ھەۋەسىىلەر ئكچىىكن قىلى غىىان ئۇرۇنۇشىىمۇ يىىاكى بولمىسىىا
تاسىىىاىىىپى قوزغالغىىىان ئوتلىىىۇ ھىسسىىىىياتالر گويىىىا ىراممىىىىىا رو ئالغانىىىىە  ،ئىىىگز
ىاراكتزكىمىىىى ىىى مۇ ئكستكن تۇرىىىغان ياىشى ئىشالرنى قىلىشىا تىكرت ە بوالمىىغانىىۇ
نىىىمە ئكچىىكن ئىىاۋۇ قىپىىىىى قان ىى ىائىكىسىىى بۇرۇنىىىىىى يوغى ىىاپ قالىىىى ئىىۇ گويىىا
قورقۇنچلۇ مەرەز كزسەل ە ئوىشا  ،ئاۋۋا قورۇ بزسىپ كەت ەن بارماقالرغا يىامكاپ ،
ئانىى پۇتىغا تامچىلىغان گەپ  .ئگزۈم ى مەلىۇم قىاليمىۇ ئەجىبىا بىۇ گۇنىاھى ى بوي ىغىا
ئالغىىانلىىتى ىېىىكە بەرمەمىىىۇ ئىىگزۈم ى مەلىىۇم قىلىىىپ ئگلىىكم ە مەھ ىىۇم بواليمىىۇ ئىىۇ
قاقاھالپ ككلكپ كەتتىى  ،بىۇ ىىيىاللىكى ئىگز – ئىگزى ە تولىمىۇ بىىمەنە تۇيۇلىۇپ كەتتىى .
بوپتۇ  ،ئۇ ئگزى ى مەلۇم قىلىىىمۇ ىەيلىى  ،لىز ى  ،ئۇنىى گزىپى ە كىى ئىشىى ىىۇ ئىۇالر
زىيان ەشلى ە ئۇچكىغۇچى ى ئىىى ى تاپالمايىۇ  ،ئۇنىى ئكسىتى ە  ،ئىۇ ئۇنىى نەرسىە –
كزكەكلىكى ى ئىگز قىولى بىىلەن كگيىىۈرۈۋەتتى  .بىۇنى ئاللىسىا  ،كىشىىلەر ئىۇنى ئزلىشىىپ
قاپتۇ ىەيىىغز ى ئز ىق  .ئەگەر گزپىىە چى تۇرۇۋالسا  ،كىشىىلەر ئىۇنى سىوالپ قويۇشىتى
يانمايىۇ … .ئگزى ى مەلۇم قىلغان بىلەن  ،ىەق ى نەزىكىىى بىكاقال چكشىكپ كزتىىىىغان
گەپ  ،ىەلىىق – ئىىالەم ئالىىىىىا سىىازايى بولىىىىىغان گەپ  ،بۇنىڭىىىى ئىىۇ بىىا تارتىىىپ
بواللمايىۇ  .تەلكى ھەر قانىا بەنىىسى ى ئگت كزگەن گۇناھلىكىغىا تىگۋە قىلىشىىا ىااللەت
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قىلىىۇ  .ئۇ قىلغان ئىپالسلىىلىكى ى تەن ئالسىال  ،گۇنىاھى تەلتگكىكس يۇيۇلىىىۇ  .لىز ى ،
ئىىۇ قايسىىى گۇنىىاھى ئكچىىكن تىىگۋە قىلىىىىۇ ئىىۇ مىىكرىلىكى ى كگتىىكرۈپ قويىىىى  .بازېىى
ىالۋارىنىىىى ئگلىىىكمى ئۇنىىىى ئكچىىىىكن ھزچ ىىىزمى ە ئەرزىمەيىىىىۇ  .ئۇنىىىى بىكىى بىىىىىك
ئەنسىكەيىىغى ى ھەيىى مونتون  .چكن ى  ،ئۇ شۇتاپتا قاراۋاتىان بۇ ئەي ە ئۇنى روھى ىى
ئەي ى ەن كگرسىىىتىپ بزكەلمەيىىىۇ  .سىىاىتا شىىان – شىىگھكەت سىىاىتىپەزلىك ئگت ىىكنچى
ھەۋەس ئەجىبا ئۇنى ئىگزى ى تورمۇزلىشىى ئكچىكن بۇنىڭىىى ئىگزگە ئاساسىى يوقمىۇ
ئۇنىىىا ئەمەس  .ھزچبولمىغانىىىىمۇ ئۇنىىى نەزىكىىىىە شىىۇنىا  .ئەمىسىىە ئىىۇنى شىىۇنچە
ئىىتىكاپىا تاشلىغان نەرسە زاىى نزمە بۇنىڭغا ئۇ كزسىپ بىىك نەرسىە ىېيەلمەيىىۇ  .يىا ،
ئەمىى ئۇنى ۋۇجۇىىىا شۇنىڭىى باشىا رەزىللىك قالمىىى  .ئۇ پەقەت ئاشۇ ساىتا شىان
– شىىەرەپ تاماسىىىىىال ھەيىىىى مونتىىون ىې ى ەن ھزلىىىىى قىىچىىاق ى قۇتۇلىىىۇرۇپ قىىاپتۇ ،
ىىيانەتلىىىك كگرۈنىىك ئكچىىكن ئىىگزى ى ئاشىىۇنىا نىىىىابالپتۇ  ،قانىىىا بولىىىىى ى ىې ى ەن
قىىىىى ئىلى ىىە ئگزى ى قاتتىق تۇتۇۋاپتۇ  .شۇالرنى ئەمىى تز ى ە يزتىپتۇ .
ئۇ ئەمىى بازىل ى ئگلتكرۈۋەت ى ى ئكچكن بىىك ئگمىكر ئىىتىىكاپ چز ەرمىۇ بىۇ ئىى
مەل ك پىشانىسىىى كەتمەسمۇ شۇلا بزكىپ ئىگزى ى مەلىۇم قىلسىۇنمۇ قانىىا ئۇنىىا
قىلىشىا ھەرگىى بولمايىۇ  .شۇ تاپتا ئۇنى ئكچكن پايىىسىى بولىۇۋاتىى ى بىىكال نەرسىە  .ئىۇ
بولسىمۇ – ھزلىىى رەسى  .ئەمىى بۇنىڭىىى مۇ ئىارتۇ ىەلىى – ئىسىپات يىو  .رەسىىم ى
چوقۇم كگزىى يوقىتى كزكە  ،ئۇنى بۇنچە ئۇزۇن ساقالپ نزمە قىلىىۇ
ئىل ىكى ئۇ رەسىم ى ئگزگىكىپ قالغى ىىى  ،قزكىپ كەت ى ىىى ىۇشىاللىق تاپىىان
 .يزىى ىى بزكى ئۇ بۇنىڭىى ھوزۇر ئااللمايىىغان بوپىالىى  ،ئەكسىىچە كىگزى ە كىزچە –
كزچىلەپ ئۇيىۇ كەلمەيىىغان بوپىالىى  .سىكىتتا بولىۇپ قالسىا  ،قاچىان بىكسىى رەسىىم ى
كىىگرۈپ قىىاالركى ىەپ ىەكى ە – ىۈكى ە  ،ۋەھىىىمە ئىچىىىىە يىىكرگى ى يىىكرگەن  .رەسىىىم ى
ئويلىسىىىال  ،ئۇنى ى ۋۇجۇىىغىىا ھەسىىكەت – نىىاىامەت سىىايە تاشىىاليىۇ  ،كەيپىىى ئۇچىىۇپ ،
ىۇشىىاللىىلىكى ئاللىىاياقالرغىىا تىىوزۇپ كزتىىىىۇ  .ئۇنىڭىىىا يىىو ئى س ىاپ  ،ۋىجىىىان ىې ى ەن
نەرسىىىلەر رەسىىىمىە ئزشىىىپ – تزشىىىپ تۇرۇپتىىۇ  .يىىا  ،رەسىىىم ى ىەرھىىا كىىگزىى نزىىكى
قىلى كزكە .
ئۇ تگت ئەتكاپىغا ئەلەللەپ قاراۋېتىپ  ،كگزلىكى بازى ىالۋارىنى ئگلتكرگەن ھزلىىىى
پىچاقىا چكشكپ قالىىى  .ئىۇ پىچىاق ى ئىۇپكاپ كەت ىكىە ىەرىجىىىە يزى ى – يز ىشىالپ
يۇغان ئىىى  .توال يۇيۇۋېكىپ پىچاقمۇ يال – يۇل پارقىكايىىغان بولۇپ كەت ەن ئىىىى .
بۇ پىچا ئىل ىكى رەسسام ى ئگلتكرگەن  ،ئەمىىلى تە ئۇنىى سىىىغان رەسىىمى ى ھەم شىۇ
رەسىمىى ىااللەت بزكىپ تۇرىىىغان جىمىى نەرسىى ى كۇمپەي ىۇم قىلىىىۇ  .ئىۇ ئگتمكشىى ى
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كگزىى يو قىلىى كزىكە  ،شىۇنىىال ئىارام تاپىىىۇ  ،ئەركىى لى ە چىىىىىۇ  ،رەسىىم ى
قورقۇنچلىىۇ ئاگاھالنىۇرۇشىىلىكىىى مۇ بىىىك يىىولىال قۇتۇلىىىىۇ  .ئىىۇ پىچىىاق ى قولىغىىا ئزلىىىپ
رەسىم ى ئەسەبىيلەرچە تىلىپ – تىلىۋەتتى .
تۇيۇقسىى ئزچى ىشلىق بىك ئاۋاز ئگ ئىچى ىى بىىك ئالىىى  ،نزمىىىۇر بىىك نەرسىە يەرگە
پاالقىىىىىە يىىىلىىىى  .يىىكرەك ى ئەزگىىكىە ىەرىجىىىىى ى بىىۇ ئزچى ىشىىلىق ئىىاۋازىى تىىاتلىق
ئۇىالۋاتىان ىىىمەت ار چگچىكپ ئويغى ىىپ كەتتىى – ىە  ،ئىتتىىك ھوجكىسىىىى چىىتىى .
ئگي ىى ئالىىىىىى ئگتىكپ كزتىۋاتىىىان ئى ىى مگتىىىۋەر كىشىىمۇ ئىختىيارسىىىى قەىەملىكى ىىى
توىتىتىپ  ،بزشى ى كگتكرۈپ  ،نەزىكى ى ئگي ى ئكستكن ى قەۋىتى ە ئاغىىۇرىى  .شىۇئان ،
ئالىىغا ئىۇچكاپ قالغىان بىىك سىاقچى ى چاقىكىىپ كەلىىى  .سىاقچى ئىشىىك قولغىۇرىىى ى
يز ى – يز ىشالپ باستى  ،لز ى ھزچىانىا ساىا كەلمىىىى  .ئىگ گىگرىە قاپىىارالغۇ
بولىۇپ  ،ئكسىىتكن ى قەۋەتتى ىىى ئگي ىى ىەرىىىسىىىىى پىلىلىىىاپ چىىكاغ يىىورۇقى كگرۈنىىكپ
تۇراتتى  .ھايا ئگتمە  ،ساقچى قوش ا بى انىى يز ىىىى ى تكۋرۈكلىك كارىىىورىا تىۇرۇپ
ئى چى ە كگزەتتى .
 بۇ كىم ى ئگيى  ،ساقچى ئەپەنىى – سورىىى ھزلىىى ئى ى مگتىىۋەر كىشىى ىئارىسىىى ى ياشتا چولكا كەل ى ى .
 ىورىيان گكېي ى ئگيى  ،ئەپەنىى  – ،جاۋاپ بەرىى ساقچى.ئى ى مگتىۋەر بىك – بىكى ە يالىتتىىىە قىاراپ قويۇشىتى – ىە  ،ئىسىتىھىىالىق بىىلەن
ككلكش ى ىچە يولىغا راۋان بولىى  .ئۇالرنىى ئىچىىىى ى بىكسىى لىورى ھز ىىكى ئاشىتون ى
تاغىسى ئىىى .
كىيىملىكى ىىى تولىىۇ كىيىش ى ىمۇ ئكل ىىكرمى ەن چاك ىارالر بىىىك – بىىىكگە نزمىىىىۇر بىىىك
نەرسىلەرنى كۇسۇرلىشاتتى  ،يزشى ىزلىى بىىك يەرگە بزكىىپ قالغىان لزىف ىىانى بىىك يانىىا
ھگلكەپ يىغالۋاتاتتى  ،فكانسىس ى قورقىى ىىى چىكايىىا قان ىىىارى قالمىغانىىى .
ئاالھەزە  ،بىك چارە ۋاقى ئگت ەنىى كزيى  ،فكانسىى بىىك پەيتىۇن ە بىىلەن
بىىىىىك ئەر ىىىمەت ىىىىارنى ئەگەشىىىىتكرگى ىچە  ،ئكسىىىىتكن ى قەۋەتىىىى ە پۇتى ىىىىى ئۇچىىىىىىا
ىەسسى ى ىچە چىىىپ كزتىشتى  .ئۇالر ئىشى ى چز ىپ باقتى  ،ساىا چىىمىىى  .ۋارقىىكاپ
باقتى  ،يەنىال ساىا كەلمىىى  .ئىشى ى بۇزۇپ كىكمەكچىى بولۇشىتى – يىۇ  ،يەنە مىۇم ى
بولمىىىىى  .ئىىاىىكى بولم ىا  ،ئىىگگىى ە يامىشىىىپ چىىتىىى  ،ئگگىىىىىى بال ونغىىا سىىەككەپ
چكشتى  .ئىل كچى كونىكاپ ئارانال قالغان ىەرىىە تزىال ئزچىلىپ كەتتى .
ئۇالر ئگي ە كىكگەنىە  ،تامغا ىوجايى ى ى ناھايىتى نەپىى سىىىىلغان  ،چىكايىىىى
ياشلىىى ئۇرغۇپ تۇرغان  ،ئاجايىىپ قامالشىىان بىىك پىارچە پىورتزكىتى ئزسىىىلىق تىۇراتتى .
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يەرىە ئۇچىسىغا كزچىلىك مۇراسى كىيىمى كىي ەن  ،قزكىپ ماكىلىاپ قالغىان  ،يىكزلىكى ى
يىىو – يىىو قىىورۇ باسىىىان  ،چىكايىىى ئاجايىىىپ قورقۇنچلىىۇ تىىكس ئالغىىان بىىىك كىشىىى
كىىگككى ى ە پىچىىا سىىانچىلغان ھىىالەتتە جىممىىىىە ياتىىاتتى  .ئىىۇالر جەسىىەت ى قولىىىىى ى
ئكزۈكتى ال ئانىى ئۇنى كىملى ى ى تونۇۋالىى .

تكگىىى.
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