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بىرىنچى بۆلۈم كاپىتان بىل
بىرىنچى باب چاقىرىلمىغان مېھمان
ترېالۋنىيي ئەپەنيدى  ،دوختيۇر لىيۋېۋ ۋە باشيقا بىير نەچيچە ئەربياب ماڭيا گيۆھەر ئيارىلى
توغرىلىق تەپسىالتالرنى تولۇق يېزىپ چىقىشينى ئېيتتيى .ئۇالرنىيڭ ھەممىسيى مۇشيۇ يەردىكيى
يييۈز–ئييابرۇيلۇق كىشييىلەر ئىييدى .ئەممييا ،ئييۇالر گييۆھەر ئارىلىنىييڭ ئييورنىنى يازماسييلىقىمنى
جېكىلىدى .چۈنكى ئارالدا تېخى كوالپ ئېلىنمىغان نۇرغۇن بيايلىق بيار .مەن قولۇمغيا قەلەمنيى
ئېلىپال بەئەينى ئۆزۈمنى دادام ئادمىرال بېنبوۋ مېھمانسارىيى ئاچقيان يىلالرغيا بېرىيپ قالغانيدەك
ھېۋ قىلدى  .شۇ يىللىرى ھېلقى تېرىسى قارىداپ كەتيكەن ،يۈزىيدا پىچياق تيارتۇقى بيار قېيرى
ماتروس مۇشۇ مېھمانسارايدا تۇرغان ئىدى.
شيۇ كييۈنى ئۇنىيڭ ئېغىيير پييۇتلىرىنى سيۆرىگىنىچە ئىشييىك ئالييدىغا كەلگەنلىكيى ھېلىمييۇ
ئېسىمدە .ئۇنىيڭ كەينىيدىن بىير خىزمەتكيار پۇختيا ھەم قوپيال چيوڭ بىير چامياداننى ئىتتىرىيپ
كېلىۋاتاتتى .بۇ قېرى ماتروس ئېگىز ،گەۋدىلىك بولۇپ ،قارىماققا ناھيايىتى سياغالم كيۆرۈنەتتى.
بىر تال ئۆرمە چاچ قويۇۋالغانىدى .مايلىشىپ كەتكەن كۆك رەڭلىيك كىيىميى ناھيايىتى مەيينەت
كۆرۈنەتتى .قوللىرىمۇ يىرىك بولۇپ ،يارا ئىزى بىلەن توليۇپ كەتكەنىيدى .قياغجىراپ كەتيكەن
يۈزىدىكى پىچاق ئىزى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتاتتى.
ئيۇ ئىسيقىرتقىنىچە سيارايدىن ئيانچە يىيراق بولمىغيان دېڭىيز بويىغيا ياليت قىلىيپ قياراپ
قويدى–دە ،ماتروسالر ناخشىسىنى غىڭشىغىلى تۇردى:
—ئون بەش ئەزىمەت ئۆلۈكنىڭ ساندۇقىنى تالىشار،
—ھاي ....ھاي ...ھاي ...بىر بوتولكا رۇم ھارىقىنى تېز ئەكەل!
ئارقىيدىنال ئيۇ ھاسىسيىنى كۆتيۈرۈپ سياراي دەرۋازىسيىنى قوپياللىق بىيلەن قياقتى .دادام
دەرۋازىنى ئېچىشىغىال ئۇ داۋراڭ سالغىنىچە كىرىيپ كەليدى-دە ،تېيزدىن بىير رومكيا رۇم ھيارىقى
قويييۇپ بېرىشييىنى ئېيتتييى .مەن دەرھييال ئۇنىڭغييا ھيياراق قويييۇپ بەردى ي  .ئييۇ خييۇددى ھيياراق
باھالىغۇچىغييا ئوخشيياش ئالييدىرىماي سييۈمۈرۈپ ئىچىشييكە باشييلىدى .ھييارىقىنى ئىچييكەچ تييۆت
ئەتراپتىكى تاغ چوققىلىرىغا بىر قۇر قارىۋەتكەندىن كىيىن ساراينىڭ ۋىۋىسكىسىغا تىكىلدى.
بۇ ساراينىڭ ئورنى يامان ئەمەسكەن ،يېقىندا قونىدىغانالر كۆپمۇ — دوپ سورىدى ئۇ.5
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دادام ئۇنىڭغا يېقىندا مېھمانساراي سودىسيىنىڭ ناھيايىتى سۇسيلۇقىنى ،ئيادەم يوقليۇقىنى
ئېيتتى .ئۇ بيۇ جياۋابتىن ناھيايىتى رازى بوليدى ھەم ئۆزىنىيڭ بيۇ يەردە تيۇرۇپ قېلىشينى قيارار
قىلغانلىقىنى بىلدۈردى .كەينىدىن خىزمەتكارغا بۇرۇلۇپ توۋلىدى:
—بۇرادەر ،مەن مۇشۇ يەردە تۇرىمەن ،چاماداننى ئەكەل.
كەينىدىن ئۇ دادامغا:
—مېنىڭ ھالىمدىن خەۋەر ئالماق ئاسان ،ماڭا ھەر كيۈنى بىير رومكيا رۇم ھيارىقى ،نەچيچە
پارچە سۈرلەنگەن چوشقا گۆشى ۋە بىر نەچچە تال تۇخۇم بەرسەڭالرال بولىدۇ .بوش ۋاقىتتيا مەن
يېقىن ئارىلىقتىكى تاغ چوققىسىدا تۇرۇپ ئۆتۈپ كېتىۋاتقان كېمىلەرنى كيۆزىتىمەن — ،دېيدى.
ئاخىرىيدا ئييۇ ئييۈچ-تييۆت تييال ئييالتۇن تەڭييگە چىقىرىييپ پ يوكەيگە قويغانييدىن كېيييىن گېپىنييى
داۋامالشتۇردى — ،مېنى كاپىتان بىل دەپ چاقىرسىڭىز بولىدۇ .پۇل تۈگىسە مېنى ئىزدەڭ.
بۇ گەپلەرنى قىلىۋاتقانيدا ئيۇ ئيۆزىنى بەئەينيى سيۈرلۈك قوماندانيدەك ھيېۋ قىلىۋاتياتتى .
ئۇنىييڭ گەپ-سييۆزى قوپييال ،كىيىنىشييى ناھييايىتى چييۈكىنەم بولسييىمۇ ئييادەتتىكى ماتروسييالرغا
قارىغاندا كېمە كاپىتانىغا بەكەرەك ئوخشايتتى .بىل بۇيرۇق چۈشۈرۈپال قالمياي ،ھەدىسيىال ئيادەم
ئۇراتتى .ئۇ گەپ قىلىشنى ئانچە خاالپ كەتمەيتتى .ھەر كۈنى مىستىن ياسيالغان بىير دۇربيۇننى
كۆتيۈرۈپ دېڭىيز بيويىنى ئايلىنياتتى يياكى بولمىسيا ييېقىن ئەتراپتىكيى تياغ چوققىسيىغا چىقىيپ
يىراقالرغا نەزەر تاشاليتتى .كەچلىكى ھەمىشە يالغۇز مېھمانخانىنىڭ بۇلۇڭىدىكى تيام ئوچاقنىيڭ
يېنىدا توختىماي ھاراق ئىچەتتى .بەزىلەر ئۇنىڭغا يېقىنالشماقچى بولسىمۇ ئۇ پىسەنت قىلمىدى .
شۇڭا بارا-بارا سارايغا كەلگەنلەرنىڭ ئۇنىڭ بىلەن كارى بولمىدى.
پەقەت قىياپىتى ماتروسقا ئوخشاپ كېتىيدىغان كىشيىلەر ئيادمىرال بېنبيوۋ مېھمانسيارىيىغا
چۈشكۈن قىلسىال كاپىتان دەرھال دېرىزە پەردىسىنىڭ كەينىگە يوشۇرۇنۇپ بىر ھازا ئوغرىلىقچە
كۆزىتەتتى-دە ،ئاندىن ھۇجرىسىغا كىرىپ كېتەتتى .بۇنىڭدىكى سيەۋەبنى پەقەت مەنيال ئوبيدان
بىلەتتى .
بىر كۈنى ئۇ مېنى خالىي جايغا چاقىرىتىپ ،ماڭا ھەر ئايدا تۆت پېننىلىق كۈميۈش تەڭيگە
بېرىييدىغانلىقىغا ۋەدە قىلغييان .بۇنىييڭ بەدىلىييگە بىيير پۇتلييۇق بىيير ماتروسييقا دىقييقەت قىلىييپ
قويۇشيۇمنى ،بيۇ ئيادەمنى كيۆرگەن ھاميان ئيۆزىگە خەۋەر قىلىشيىمنى ئېيتقانىيدى .ليېكىن ئياي
بېشيييىدا مەن ئۇنىڭيييدىن پيييۇل تەلەپ قىلسيييام شيييۇئانال چىرايىنيييى ئۆزگەرتىيييپ ،كيييۆزلىرىنى
زەھەرخەندىلىك بىلەن چەكچەيتىپ مېنى قورقۇتيۇپ قياچۇرۇۋەتتى .بىير ھەپتىيدىن كېييىن ئيۇ
يەنە مېنى ئىزدەپ كېلىپ ماڭا تۆت پېننى كۈمۈشنى بەردى ھەمدە ھېلىقى ماتروسقا كۆز-قيۇالق
بولۇشۇمنى جېكىلىدى .
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شۇنىڭدىن كېيىن ،مەن دائىي قاباھەتلىيك چيۈش كۆرىيدىغان بوليۇپ قاليدى  .چۈشيۈمدە
ھېلىقى بىر پۇتلۇق ماتروسنى كۆرەتتى .بوران-چاپقۇنلۇق كېچىلىرى ئۇ چۈشۈمدە پەيدا بوليۇپ،
بەتبەشىرە چىرايىنى ھەرخىل پۈرۈشتۈرەتتى .گاھى ئۇنىيڭ يېيرى پۇتىنىيڭ يوقليۇقىنى ،گاھىيدا
بىر پۇتىنىڭ يوقلۇقىنى كۆرەتتى  .ئەڭ قورقۇنچليۇق بىير قېيتى ئيۇ چۈشيۈمدە بىير پيۇتى بىيلەن
سەكرىگىنىچە مېنى قوغالپ كەتكەنمىش .
كۆپچىلىك كاپىتاننى كۆرسىال شۈك بولۇشۇپ دەككە-دۈككىگە چۈشەتتى .ئەكسيىچە مەن
ئۇالردەك قورقمايتتى  .ئۇ بىر نەچچە قېتى كەچلىكى ھياراقنى كيۆپ ئىچىيپ مەسيت بولۇۋېلىيپ
سييارايدىكى كىشييىلەرنى ئييۆز ھېكايىسييىنى ئاڭالشييقا ييياكى ئييۆزى بىييلەن بىيرگە ھېلىقييى قوپييال
ماتروسييالر ناخشىسييىنى ئېيتىشييقا مەجبۇرلىييدى .ئييۇ ھېكييايە سييۆزلەۋاتقان چاغييدا ھېچكىمنىييڭ
مېھمانخانىييدىن ئايرىلىشييىغا رۇخسييەت قىلمييايتتى .تيياكى ئييۇ چىالشييقۇچە ئىچىييپ شييىرەگە
يىقىلغاندىال ئاندىن مېھميانالر كېتەلەيتتيى .ئيۇ ھەمىشيە كىشيىنىڭ تېنىنيى شيۈركەندۈرىدىغان
ھېكييايىلەرنى سۆزلەشييكە ئييامراق ئىييدى .بييۇ ھېكييايىلەردە دارغييا ئېسييىش ،دوئىلىغييا چىقىييش،
دېڭىزدىكى بوران-چاپقۇن ،كارپ دېڭىز قاراقچىسيى ھەم ئۇالرنىيڭ ئۇۋىسيى قاتيارلىق مەزميۇنالر
سۆزلىنەتتى .ئۇنىڭ ھېكايىسى بىلەن ھېكيايە سيۆزلىگەندىكى گەپ-سيۆزلىرى بىيزگە ئوخشياش
ياۋاش يېزا كىشىلىرىنى ۋەھىمىگە ساالتتى.
ئۇ خېلى ئۇزاق تۇردى .ئىلگىرى تاپشۇرغان ئىجارە پۇلىمۇ ئاللىبۇرۇن تۈگىدى .ئەمما دادام
ئۇنىڭييدىن پييۇل سوراشييقا جييۈرئەت قىاللمييايتتى .دادام پييۇل توغرۇلييۇق ئېغىييز ئاچسييىال كاپىتييان
بۇرنىيدىن گيۈركىرەپ ،كيۆزلىرىنى ئااليتياتتى .ئيۇ دادامنيى ھەر قېيتى مۇشيۇنداق قورقىتياتتى.
مېنىڭچە ،بۇ دادامنىڭ كېسەل بىلەن بالدۇرال تۈگەپ كەتكەنلىكىنىڭ ئاساسلىق سەۋەبلىرىنىڭ
بىرى.
كاپىتان بۇ يەرگە كېلىپ ئورۇنالشقان كۈندىن ئېتىبارەن ،ئۇنىڭ كىيى يۆتكىگەنلىكىنى
كۆرۈپ باقمىدى  .ئۇ ئۈستۈنكى قەۋەتتىكى ئۆيدە كىيىمىنى قايتا-قايتا يامايتتى .ئاخىرىدا ئۇنىڭ
كىيىمى پۈتۈنلەي ياماق بىلەن توشۇپ كەتتى .ئۇ مەست بولغاندىن باشقا ۋاقىتلىرىيدا ئەزەليدىن
كىشىلەر بىلەن سۆزلەشمەيتتى .ئۇنىڭ ھېلىقى يوغان چامادانىغا كەلسيەك ھېچقايسيىمىز ئۇنىيڭ
ئېچىلغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىدۇق.
دوختۇر لىۋېستىن باشيقا ھيېچكى ئۇنىڭغيا گەپ يانيدۇرالمايتتى .شيۇ چياغالردا دادامنىيڭ
كېسىلى ئېغىرلىشىپ نەپەس ئېلىشى قىينىلىشىپ قالدى .بىر كيۈنى چۈشيتىن كىييىن دوختيۇر
لىۋېۋ دادامنىڭ كېسىلىنى كيۆرۈپ بولغانيدا كەچ بوليۇپ كېتىيپ بىزنىيڭ ئۆييدە تامياق يېيدى.
تاماقتىن كىيىن ،باشيقىالر ئۇنىيڭ ئېتىنيى ئىلىيپ كەلگيۈچە ئيۇنى مېھمانخانىغيا كىرىيپ تاماكيا
7
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چېكىشييكە تەكلىييپ قىلييدۇق .تۇيۇقسييىز ،كاپىتييان چىقىييراق ئيياۋازى بىييلەن ھېلىقييى ماتروسييالر
ناخشىسىنى ئېيتىشقا باشلىدى:
ئون بەش ئەزىمەت ئۆلۈكنىڭ ساندۇقىنى تالىشار،
ھاي ....ھاي ...ھاي ...بىر بوتولكا رۇم ھارىقىنى تېز ئەكەل!
قالغانالرنى ھاراق ۋە ئالۋاستى جېنىدىن ئايرىدى،
ھاي ....ھاي ...ھاي ...بىر بوتولكا رۇم ھارىقىنى تېز ئەكەل!
دوختۇر لىۋېۋ بۇ ناخشىنى بىرىنچى قېتى ئاڭلىغاچقا غەلىتە تۇيۇليدى .ئۇنىيڭ ناخشيىنى
ياقتۇرمىغانلىقى چىقىپال تۇراتتى .ئۇ ئاچچىقىدا بېشىنى بيۇراپ كاپىتانغيا بىير قياراپ قويغانيدىن
كېيىن پېشقەدەم گيۈلچى تەيلورغيا رېمياتىزمنى داۋاالييدىغان بىير خىيل يېڭيى ئۇسيۇل توغرۇليۇق
سۆزىنى داۋامالشتۇردى .بۇ چاغدا كاپىتاننىڭ ناخشا ئاۋازى بارغانسېرى يوغىناپ ،ھەتتا قوللىرى
بىييلەن شييىرەنى كييۈچەپ ئۇرىييدىغان دەرىجىييگە يەتتييى .بييۇ ،ھەمييمە كىشييىنىڭ شييۈك ئولتييۇرۇپ
ئۇنىڭناخشىسىنى ئاڭالشنى تەلەپ قىلىۋاتقانلىقى ئىدى .دوختۇر لىۋېۋ پەرۋا قىلىپميۇ قويمياي
ئۆز پارىڭىنى داۋام قىلىۋەردى .كاپىتان ئۇنىڭغا كۆزلىرىنى مىقتەك تىكىيپ شيىرەنى زەرب بىيلەن
شاپىالقلىدى-دە ،ئېغىزىنى بۇزدى:
—ھەي ئەبلەخ ،قۇلىقىڭنى دىڭ تۇت ،ھازىرال ئاغزىڭنى يۇم!
—ئەپەندى  ،سىز مېنى ئاغزىڭنى يۇم دەۋاتامسىز — دەپ سورىدى لىۋېۋ دوختۇر.
—شۇنداق — !دېدى كاپىتان ئېغزىنى بۇزۇپ بىر مۇنچە تىللىغاندىن كېيىن .
—ئەپەندى  ،مەن سىزگە ئەسكەرتىپ قوياي — ،دېيدى دوختيۇر — ،نياۋادا سيىز داۋاملىيق
مۇشۇنداق مۇتتەھەملىك قىلىدىغان بولسىڭىز ئۇزۇنغا قالماي مەينەتچىلىكتە ئۇچىغا چىققان بىر
قۇالقكەستى بۇ دۇنيادىن كېتىپ قالىدۇ!
بيۇ گەپلەرنيى ئياڭالپ كاپىتاننىيڭ ئەرۋاھيى قىرىيق گەز ئيۇچتى .ئيۇ ئورنىيدىن سيەكرەپ
تييۇرۇپ ،ماتروسييالر ئىشييلىتىدىغان بىيير قاتلىمييا پىچيياقنى چىقيياردى-دە ،شييىلتىگىنىچە دوختييۇر
لىۋېسنى تامغا مىخالپ قۇيىمەن ،دەپ ھەيۋە كۆرسىتىشكە باشلىدى.
دوختۇر لىۋېۋ ناھايىتى سالماقلىق بىلەن بۇرۇلۇپ كاپىتانغا تۆۋەندىكى گەپلەرنى بىرميۇ-
بىر دېدى:
—نيياۋادا سييەن پىچىقىڭنييى دەرھييال يىغىشييتۇرمايدىغان بولسيياڭ ،شييۇنداق دەپ قەسييەم
قىلىمەنكى ،كېلەركى قېتى سەييارە سوت قىلغاندا چوقۇم دارغا ئېسىلىسەن.
دوختۇر بۇ گەپلەرنى ھەممە كىشى ئاڭلىغۇدەك قىلىپ ناھايىتى ياڭراق ئاۋازدا ئېيتتى.
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ئۇالر ئىككىسى بىر-بىرىگە غەزەپ بىيلەن تىكىلىشيىپ ،قىمىير قىلمياي تيۇرۇپ قېلىشيتى.
ئاخىرىدا كاپىتان بەرداشلىق بېرەلمەي پىچىقىنى يېپىپ ،تايىقىنى يەپ قيۇيرۇقىنى خيادا قىلغيان
ئىتتەك ئۆز ئورنىغا بېرىپ ئولتۇردى ھەم ناخشىسىنى پەس ئاۋازدا غىڭشىغىلى تۇردى .
—ئاڭالپ تۇر ،ئەپەندى — ،دېدى دوختۇر سيۆزىنى داۋام قىلىيپ— ،مەن دوختيۇر بوليۇپال
قالماي ،يەنە بۇ يەرنىڭ ئامانلىق ئەمەلدارى ،بۇ مېنىڭ باشقۇرۇشۇمدىكى يەر .بۈگۈندىن باشالپ
ھەر ۋاقىت ساڭا كۆز–قۇالق بولىمەن ،ناۋادا بىرەرسى سېنى ئەرز قىلىپال قالسا ياكى بۈگۈنكىدەك
قوپاللىقىڭ سېزىلىپال قالسا مەن تەدبىر قوللىنىپ سېنى قولغا ئالىمەن ھەم بيۇ يەردىين قيوغالپ
چىقىرىمەن.
بىردەمدىن كېيىن كىشىلەر دوختۇرنىڭ ئېتىنى يېيتلەپ كېلىشيتى .دوختيۇر ئاتقيا مىنىيپ
سارايدىن ئايرىلدى .شۇ كەچلىكى كاپىتان بۇرۇنقىدىن كۆپ جىمىپ كەتتيى .كېيىنكيى نەچيچە
ئاخشامدىمۇ ئۇ ئىلگىرىكىدەك غەۋغا كۆتۈرمىدى.
ئىككىنچى باب قارا ئىت

ئۇزاق ئۆتمەيال مېھمانسارايدا بىر ميۇنچە ئىشيالر ييۈز بەردى .كاپىتيان ئياخىرى جاجىسيىنى
يەپ ئۆلدى ،بىزمۇ ئازاد بولدۇق .بىراق ،ئۇ ئېلىپ كەلگەن ئاۋارىچىلىكلەر تۈگىمەستە قالدى .
شۇ يىلى قىش باشيقىچىال سيوغۇق بوليدى .يەر-زېمىننيى قيېلىن قيار قياپالپ ،تياالدا بيوران
ئۇشقۇرتاتتى .دادامنىڭ كېسىلى بارغانسېرى ئېغىرالپ باھارغا ئۇلىشيالمايدىغاندەك قىالتتيى .ئيۇ
ئاغرىپ يېتىپ قالغاندىن كېيىن مېھمانساراينىڭ بارلىق تىجارەت ۋەزىپىسى ئاپيام ئىككىمىزنىيڭ
زىممىسيىگە يۈكلەنيدى .بىيز كيۈن بيويى ئاليدىراش بوليۇپ ھېلىقيى ئيادەم خالىمياس مېھمانغييا
يېتىشىپ بواللمىدۇق.
قەھرىتان سوغۇق بىر كۈنى سەھەردە ،كاپىتيان ئىلگىرىكىيدىن باليدۇر ئورنىيدىن تيۇردى.
ئاندىن ئاۋۋالقىدەكال دۇربۇننى كۆتۈرۈپ دېڭىز بويىغا قاراپ مېڭىپ كەتتى .ئۇنىيڭ كېتىۋىتىيپ
ھاسىراۋاتقانلىقىنى ،ئېغىزىدىن توختىماي ئاق تۇمان چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .مەن يەنە ئۇنىڭ
ھېلىقيييى كۈنيييدىكى دوختۇرنىيييڭ ئەيىبلىشيييىدىن نيييارازى بولغانيييدەك بىييير خىيييل غەزەپلىيييك
گۈركىرەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى .
ئانام ئۈستىدە دادامنىيڭ ھالىيدىن خەۋەر ئېلىۋاتياتتى .مەن بولسيام شيىرەگە ئەتىگەنلىيك
تاماقالرنى ئەپچىقىپ كاپىتاننى ساقالۋاتاتتى .
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تۇيۇقسىز مېھمانخانىنىڭ ئىشىكى ئېچىلىپ بىر ناتونۇش كىشى ئېتىلىيپ كىرىيپ كەليدى.
ئۇنىڭ چىرايى ساماندەك سارغايغان ،سول قولىنىڭ ئىككى بارمىقى كەم ئىدى .بېلىگە قىسيقا بىير
پىچاق قىستۇرۇۋالغان بولۇپ ،ئەلپازىدىن شۇملۇق چىقىپ تۇراتتى.
بۇ كۈنلەردە ،مەن كېلىپ-كېتىۋاتقانالرغا دىقيقەت قىلىيپ كېلىۋاتياتتى  .بولۇپميۇ ماتروسيقا
ئوخشياش كىشيىلەرگە ئاالھىيدە نەزەر سياالتتى  .بيۇ كىشيى مېنيى ئويالنيدۇرۇپ قوييدى .ئۇنىيڭ
قىياپىتى دېڭىزچىدەك قىلمايتتى .ئەمما جىسمىدىن تۇزلۇق دېڭىز سۈيىنىڭ ھىدى كېلەتتى .
ئۇ بىر ئىسيتاكان رۇم ھيارىقى تەلەپ قىليدى .مەن ھياراق ئيالغىلى ماڭغانيدا ئيۇ شيىرەنىڭ
يېنىدا ئولتۇرۇپ مېنى قول ئىشارىسى قىلىپ چاقىردى.
—بۇ شىرەدىكى تاماقالر دوستۇم بىل ئۈچۈن تەييارالنغانمۇ — دەپ سورىدى ئۇ.
مەن ئۇنىڭغا بىلنى تونۇمايدىغانلىقىمنى ،بۇ تاماقالرنىيڭ سيارايدىكى بىير مېھميان ئۈچيۈن
تەييارالنغانلىقىنى ،ئۇنى كاپىتان دەپ چاقىرىدىغانلىقىمىزنى ئېيتتى .
—كاپىتان —دېدى ئۇ — ،توغرا ،بىيل ھەقىيقەتەن كاپىتانغيا ئوخشيايدۇ .ئۇنىيڭ يۈزىيدە
پىچاق تارتۇقى بار ،ھاراق ئىچىپ مەست بولغاندىكى تۇرقى بەك سيۆيۈملۈك .سيەن دەۋاتقيان ئيۇ
كاپىتاننىڭ يۈزىدىمۇ شۇنداق تارتۇق بارمۇ ئوڭ يۈزىدە بولدى .ماڭا ئېيتە ،ھازىر دوستۇم بىيل
ھۇجرىسىدا بارمۇ
—كاپىتان ئايالنغىلى چىقىپ كەتتى.
ئارقىدىن ئۇ يەنە كاپىتاننىڭ قاچيان چىقىيپ كەتكەنلىكىنيى ،تەخمىينەن قاچيان قايتىيپ
كېلىدىغانلىقىنى ۋە يەنە باشقا بىير نەچيچە مەسيىلىنى سيورىدى .مەن ئۇنىيڭ سيوئاللىرىغا بىير-
بىرلەپ جاۋاب بەردى .
— دوستۇم بىل قايتىپ كېلىپ مېنى كۆرسە چوقۇم خۇشال بولىدۇ — ،دېدى ئۇ.
بىراق ئۇ ،بۇ گەپلەرنى قىلغاندا چىرايىدا خۇشاللىقتىن ئەسەرمۇ ييوق ئىيدى .بيۇ نياتونۇش
كىشى مېھمانساراينىڭ ئىشىكى ئالدىدا ئۇيان-بۇييان مېڭىشيقا باشيلىدى ،كيۆزلىرى چاشيقاننىڭ
چىقىشىنى ساقالۋاتقان مۈشۈكتەك ھەمىشە دوقمۇشقا تىكىلەتتى .مەن ساراي سيىرتىغا چىقسيامال
ۋارقىراپ مېنى قايتۇرۇۋاالتتى .ناۋادا سەلال تېڭىرقاپ قالسام سەت گەپلەر بىيلەن تىليالپ قايتىيپ
كىرىشكە بۇيرۇق قىالتتى .سارايغا كىرسەمال ئۇ قايتىدىن مۇاليىملىشىپ ،خۇشامەتچىلىك بىلەن
كۈلۈمسىرەپ مۈرەمگە ئاستا ئۇرۇپ« :سەن بىر ياخشى باال جۇمۇ» ،دەپ كېتەتتى.
—سيەن ئوغليۇم بىيلەن دېمەتلىيك ئىكەنسيەن — ،دېيدى ئيۇ — ،سيىلەر بەك ئوخشياپ
كېتىدىكەنسىلەر ،ئۇ مېنىيڭ پەخيرى  .بىلەمسيەن ،ئوغيۇل بياال ئۈچيۈن ئەڭ ميۇھى نەرسيە گەپ
ئيياڭالش .چۈشييەندىڭمۇ گەپ ئيياڭالش! سييەن دېڭىزغييا چىقىييپ كېمىييدە تييۇرۇپ باقسيياڭ ،بايييا
چاقىرغاندا قېتىپ تيۇرۇپ قالمايسيەن .ھەرگىيز ئۇنيداق قىلمايسيەن .باييا سيېنى ئىككيى قېيتى
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چاقىرغاندىن كېيىن قايتىپ كىردىڭ .بىل ھەرگىز بىرسىنى ئىككى قېيتى چاقىرماييدۇ .ئۇنىيڭ
بىلەن دېڭىزغا چىققانالرنىڭمۇ ھەممىسى شۇنداق .قارا ،دوستۇم بىل قايتىيپ كەليدى .قولتۇقىغيا
تېخييى دۇربييۇن قىسييتۇرۇۋاپتۇ .يىگىييت ،مېھمانخانىغييا كىرىييپ كېتەيلييى .ئىشييىكنىڭ كەييينىگە
مۆكۈنۈۋېلىپ ،ئۇنى بىر ھەيران قالدۇرايلى .ئۇ مېنى كۆرسە چوقۇم خۇشال بولىدۇ.
ئۇ گېپىنيى تۈگىتىيپ دەرھيال ئىشيىك كەيينىگە مۆكۈنيدى ھەم مېنيى كەيينىگە ئۆتۈشيكە
بيييۇيرۇدى .ئىشيييىك ئېچىلسيييا ئىككىمىزنيييى تاميييامەن يوشيييۇرۇپ قييياالاليتتى .مەن ناھيييايىتى
ئارامسىزلىنىپ كەتتى ھەم نياتونۇش كىشيىنىڭمۇ قورقۇۋاتقيانلىقىنى بايقياپ تېخىميۇ تەشۋىشيكە
چۈشتۈم .ئۇ پىچاق سېپىنى قامالالپ غىالپ ئىچىدە قىمىرلىتىپ قويدى .گېلىدا بىر نەرسە باردەك
توختىماي شۆلگىيىنى يۇتاتتى.
ئيياخىرى كاپىتييان يوغييان قەدەمييلەر بىييلەن كىرىييپ كەلييدى ھەم ئىشييىكنى گييۈم قىلىييپ
يېپىۋېتىپ ئۇدۇل تاماق شىرەسىگە قاراپ ماڭدى.
ناتونۇش كىشى كاپىتانغا قاراپ ئېتىلغىنىچە ۋارقىرىدى:
—بىل ،ياخشىمۇ سەن
كاپىتان دەرھال كەينىگە بۇرۇلۇپ بىزنى كيۆردى-دە ،گوييا ئالۋاسيتىغا يولۇققانيدەك قوڭيۇر
يۈزلىرى كۆزنى يۇمۇپ-ئاچقۇچە تاتىرىپ ،بۇرنى كۆكىرىيپ كەتتيى .ئۇنىيڭ ھيارغىن ھەم ئياجىز
تۇرقىغا قاراپ سەل ئېچىندى .
—قارا ئىت — !دېدى كاپىتان پەس ئاۋازدا.
—سەن ئاخىرى مېنى تونۇدۇڭ — ،دېيدى نياتونۇش كىشيى بىير تىنىۋەتكەنيدىن كېييىن
جاۋاب بېرىپ — ،قارا ئىت دوستى بىلنى مەخسۇس يوقالپ كەلدى .بيۇرادەر بىيل ،مەن ئىككيى
بارمىقىميدىن ئايرىلغانيدىن بۇييان ئياز بولمىغيان جاپياالرنى تيارتتۇق — ،دېيدى .ئيۇ سيۆزلىگەچ
ئىككى بارمىقى يوق قولىنى كۆتۈرۈپ قويدى .
—بيۇ يەرنيى تېپىۋالغيان ئىكەنسيىلەر— ،دېيدى كاپىتيان—،قېچىشيىمنىڭ ھياجىتى ييوق،
ئېيتە ،سىلەر قانداق قىلماقچى
— چېچىلميياي تييۇر—،دېييدى قييارا ئىييت جيياۋاب قييايتۇرۇپ — ،سييېنىڭ ھەدېسييىال
ئاچچىقاليدىغان مىجەزىڭ ئۆزگەرمەپتيۇ .بىيز ياخشيىراق سۆزلىشيىپ باقيايلى .ئاليدى بىيلەن بيۇ
كېلىشكەن يىگىت ماڭا بىر رومكا رۇم ھارىقى قويۇپ بەرسۇن .ئاندىن ماتروس ۋاقتىمىزدىكىدەك
ئالدىرىماي سۆزلەشكەچ گەپنى ئوچۇق قىلىۋېتەيلى.
مەن رۇم ھييارىقىنى ئىلىييپ كەلييگەن چاغ يدا ئييۇالر تاميياق شىرەس يىگە كېلىييپ ئولتييۇرۇپ
بولغانىييدى .قييارا ئىييت ئىشييىككە يييېقىن ئولتۇرغيان بولييۇپ ،كاپىتاننىييڭ چېكىيينىش يييولىنى
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توسىغاندەك ھەم شۇنداقال ئۆزىگە چىقىش يولى قويۇپ قويغاندەك قىالتتى .مېنىڭچە قارا ئىتنىڭ
ئويى شۇ.
قارا ئىت مېنى ئىچكىرىكى ئۆيگە كىرىپ كېتىشنى ھەم ئىشىكنى ياپماسلىقنى جېكىلىدى.
بۇنداق بولغاندا ھەممىنيى ئوچيۇق كيۆرۈپ تيۇرااليتتى  .مەن ئىچكىرىكيى ئيۆيگە كىرىيپ سيىرتقا
قۇالق سالدى .
دەسلىپىدە ئىككىسىنىڭ پەس ئاۋازدا بىر نېمە توغرۇلۇق تاالش -تيارتىش قىلىۋاتقيانلىقىنى
ئاڭلىييدى  .كېيييىن ئۇالرنىييڭ جېييدىلى بارغانسييېرى يوغىناشييقا باشييلىدى .كاپىتييان ئياۋازىنى
قويۇۋېتىپ ۋارقىرايتتى:
—قۇرۇق گەپنى ئاز قىل ،مېنىڭ دەيدىغىنى شۇ ،ئۆلسەك تەڭ ئۆلىمىز!
بىردەمدىن كېيىن سيىرتتا قورقۇنچليۇق تىللىشىشيالر ،كەيينىگە ئيۇلىنىپال پىچاقنىيڭ بىير-
بىرىگە ئۇرۇلغان ئاۋازلىرى ئاڭلىنىشقا باشيلىدى .ئېچىنىشيلىق چىرقىراشيتىن كېييىن قيارا ئىيت
ئىشييىككە قيياراپ يۈگيۈردى ،ئۇنىييڭ سييول مۈرىسييىدىن قييان ئېقىۋاتيياتتى .كاپىتييان پىچىقىنييى
كۆتييۈرگىنىچە قييوغالپ بېرىييپ ئىشييىك تۈۋىييدە قييارا ئىتقييا پىچيياق ئييۇردى .ھېلىمييۇ ياخشييى
مېھمانساراينىڭ ۋىۋىسكىسى ئۇنى توسۇپ قالدى ،بولمىسا قارا ئىت قاپ بېلىدىن ئىككيى پيارچە
بولۇپ كېتەر ئىدى.
گەرچە قارا ئىيت يارىالنغيان بولسيىمۇ ناھيايىتى تېيز يۈگيۈرۈپ يېيرى مىنوتقيا بارميايال تياغ
كەينىگە ئۆتۈپ كۆزدىن غايىب بولدى .كاپىتان ۋىۋىسكىغا تىكىلىپ بىر ھازا تۇرغاندىن كېييىن
بۇرۇلۇپ ئۆيگە كىردى .كىرىپال غۇدۇرىدى:
—ھاراق ،تېز ھاراق ئەكەل.
ئۇ گېپىنى تۈگىتىپ غالداڭشىپ كەتتى-دە ،شىرەگە تايىنىپ يىقىلىيپ كېتىشيتىن ئيۆزىنى
ئاران توختىتىۋالدى.
—يارالندىڭىزمۇ — دېدى مەن قورقۇمسىراپ.
—ھاراق — ،دېدى ئۇ ۋارقىراپ— ،تېز ماڭا ھاراق ئەكېلىپ بەر.
مەن دەرھال بېرىپ ھاراق ئېلىپ كەليدى  .ئيۇزاق ئيۆتمەيال مېھمانخانىيدىن چىرقىيراق بىير
ئاۋاز ئاڭالندى .مەن يۈگۈرگىنىمچە بېرىپ كاپىتاننىڭ يەردە دۈم ياتقانلىقىنى كۆردۈم .بۇ چاغدا
ئاپاممۇ بايىقى قىيا-چىييانى ئياڭالپ يۈگيۈرگىنىچە پەسيكە چۈشيكەنىدى .ئىككىمىيز كاپىتياننى
يييۆلەپ ئۇنىييڭ كۆزلىرىنىييڭ چى يڭ يۇمۇلييۇپ ،چىرايىنىييڭ قورقۇنچلييۇق تۈسييكە كىرگەنلىكىنييى
كۆردۇق.
ئىككىمىز دەماللىققا نېمە قىلىشنى بىلەلمەيال قالدۇق .مەن ئامالسىز ھاراقنى ئېلىپ ئۇنىيڭ
ئاغزىغا قۇيماقچى بولدۇم .ئەمما ،ئۇنىڭ چىشلىرى چىيڭ كىرىشيىپ ،ئېغىيزى مەھيكەم ئېتىلىيپ
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قالغانىدى .بۇ چاغدا ئىشىك تۇيۇقسىز ئېچىلىپ لىيۋېۋ دوختيۇر كىرىيپ كەليدى .ئيۇ دادامنىيڭ
كېسىلىنى كۆرۈش ئۈچۈن كەلگەنىدى .بىز قۇتقۇزغۇچىنى تاپقاندەك خۇشال بولۇپ كەتتۇق.
— دوختۇر ،تېز كېلىپ كۆرۈپ بېقىڭ — ،دېدى مەن ۋارقىراپ،
—بۇ ئادەم يارىلىنىپتۇ ،نېمە قىلىشنى بىلەلمەيال قالدۇق.
دوختۇر بىر قۇر كۆرگەندىن كېيىن كاپىتاننىڭ يارىالنمىغانلىقىنى ،بەلكيى سيەكتە بوليۇپ
قالغانلىقىنى ئېيتتى .دوختۇر ماڭا بىر داس ئېلىپ كېلىشيىمنى ئېيتتيى .مەن قايتىيپ كەلگەنيدە
دوختۇر كاپىتاننىڭ يېڭىنى يىرتىپ تاشالپ ،ئاال-بۇلىمياچ بەليگە چىكىلىيپ كۆكىرىيپ كەتيكەن
بىلىكىنى چىقىرىپ بولغانىدى .ئۇنىڭ بىلىكىگە ‹‹بەخت يۇلتۇزى››‹‹ ،ئاق يول تىلەش‹‹›› ،بىل
بونېسقا مۇھەببەت››دېگەندەك نۇرغۇن خەت چېكىلگەن ئىدى .ئۇنىڭ مۈرىسىگە يەنە بىر پارچە
رەسى چېكىلگەن بولۇپ ،رەسىمدە بىير ئادەمنىيڭ دارغيا ئېسيىلۋاتقانلىقى تەسيۋىرلەنگەن ئىيدى.
مەن بۇ رەسىملەرنى چەككەن كىشىنىڭ بىر سەنئەتكار ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈردۈم.
دوختۇر ماڭا داسنى تۇتقۇزۇپ ئوپېراتسىيە پىچىقيى بىيلەن كاپىتاننىيڭ توميۇرىنى كېسيىپ
قېنىنى ئاققۇزۇشقا باشلىدى .خېلى كۆپ قيان چىقىيپ كەتكەنيدىن كېييىن ،كاپىتيان ئياخىرى
كۆزىنى ئېچىپ تۆت ئەتراپقيا ئەلەڭيلەپ قارىيدى .كيۆز ئالدىيدىكى دوختيۇرنى تونيۇپ قياپىقىنى
تۈرگىنىچە ماڭا قارىدى .ئاندىن چوڭقۇر بىر تىنىپ قويدى.
تۇيۇقسييىز ئۇنىييڭ چىرايييى باشييقىچىال ئۆزگىرىييپ ۋارقىييرىغىنىچە ئورنىييدىن تۇرۇشييقا
تىركەشتى.
—قارا ئىت قېنى
—نېمە قارا ئىت — دېدى دوختۇر — ،ھياراقنى بەك كيۆپ ئىچىۋالغاچقيا سيەكتە بوليۇپ
قاپسەن .نەسىھىتىمگە قۇالق سېلىپ ھاراقنى تاشال .بولمىسا پاتال جېنىڭدىن ئايرىلىسەن .
ئىككىمىز خېلى كۆپ كۈچ سەرپ قىلىپ ئاندىن ئۇنى ئىككىنچيى قەۋەتتىكيى ھۇجرىسيىغا
ئەكىرىپ كارىۋاتقا ياتقۇزدۇق .ئاندىن مەن دوختۇرنى باشالپ دادامنىڭ قىشىغا ماڭدى .
—ئەمدى ئاۋارىچىلىق تاپالمايدۇ—،دېدى دوختۇر كاپىتاننىڭ ھۇجرىسىدىن چىقىۋېتىپ
پەس ئاۋازدا— ،ئۇنىڭ قېنى خېلى كۆپ چىقىپ كەتتى ،بىرەر ھەپتىگىچە ئورنىدىن تۇرالماييدۇ.
بۇ ھەر ئىككىڭالرغا پايدىلىق .ئۇ يەنە سەكتە بولۇپ قالسا جېنىدىن ئايرىلىدۇ.
ئۈچىنچى باب قارا پۈتۈك
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چۈش ۋاقتىدا مەن بىر ئاز ئىچىملىك بىلەن دورا ئىلىيپ كاپىتاننىيڭ قېشيىغا كىيردى  .ئيۇ
بۇرۇنقىدەكال كارىۋاتتا ياتاتتى .ياستۇقنى سەل ئېگىز قويۇۋالغان بولۇپ تولىمۇ زەئىپ كۆرۈنەتتى .
—جى  ،سەن بۇ يەردىكى بىردىنبىر ئىشەنچلىك ئادىمى — ،دېيدى ئيۇ ناھيايىتى كيۈچەپ
تۇرۇپ — ،بۇ يەرگە كەلگەندىن بۇيان سېنى زىيان تارتقۇزمىيدى  .سياڭا ھەر ئاييدا تيۆت پېننيى
كۈمييۈش پييۇل بەردى ي  ،ئېسييىڭدىمۇ ئەم يدى مەن يىقىلىييپ قالييدى  .سييېنىڭدىن باشييقا ماڭييا
قارايدىغان ئادەم يوق .سيېنىڭدىن ئۆتۈنيۈپ قياالي ،ماڭيا بىير رومكيا رۇم ھيارىقى ئەكېلىيپ بەر،
كىچىك بىر رومكا بولسىال بولىدۇ .ئۆتۈنۈپ قاالي ،سۆيۈملۈك كىچىك جى .
مەن دوختۇرنىڭ گېپىنيى تىلغيا ئېلىشيىمغا ئۇنىيڭ كەيپىيياتى تۇراقسىزلىشيىپ ئېغىزىنيى
بۇزۇپ تىلالپ كەتتى.
—ئاۋۇ پوق يېگەن دوختۇر بىز ماتروسالرنى ئيازاراقمۇ چۈشيەنمەيدۇ — ،دېيدى ئيۇ—،مەن
ھاۋاسى ۋاراقشىپ قايناۋاتقان مايدەك ئىسسىق جايالرغا بارغاندا ،ماتروسالرنىڭ ھەممىسى سېرىق
قىزىتما كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ بىر-بىرلەپ يىقىلدى .مەن يەر تەۋرەشنىمۇ ئيۆز كيۆزۈم بىيلەن
كۆرگەن ،يەر گويا دېڭىز دولقۇنىدەك يوقىرى-تيۆۋەن كۆتۈرۈليۈپ كېتىيدۇ .ھېلىقيى دوختيۇر ئيۇ
يەرلەرگە بېرىييپ باققييانمۇ ئييۇ ھېچنييېمە بىلمەيييدۇ .بىييز دېڭىييزچىالر رۇم ھارىقىغييا تايىنىييپ
جېنىمىزنى ساقاليمىز .ماڭا نىسبەتەن ھاراق قۇياش نۇرى بىلەن ھاۋاغا ئوخشاش ،بىر كيۈن كەم
بولۇپ قالسىمۇ بولمايدۇ .ھاراق بولمىسيا مەن بيوران-چاپقۇنيدا ۋەييران بوليۇپ قىرغاققيا چىقىيپ
قالغان ئەبجەش كېمىگە ئوخشاپ قالىمەن .ھاراق بولمىسا مېنىڭ جېنى دوختۇر ئىككىڭالرنىيڭ
قولىدا نابۇت بولىدۇ .
ئارقىدىنال ئۇ يەنە بىر ھازا تىللىدى .ئاندىن دېدى:
—جىيي  ،قولۇمغييا قييارا ،توختىميياي تىترەۋاتىييدۇ .قولييۇمنى كييونترول قىلىشييقا ئامالسييىز
قېلىۋاتىمەن .بۈگۈن مەن بىر تامچىمۇ ھياراق ئىچمىيدى  .دوختيۇر دېيگەن ئەبلەخنىيڭ گېيپىگە
ئىشەنمە ،تېز بېرىپ بىر رومكا ھاراق ئېلىپ كەل.
ئۇ مېنىڭ تېخىچىال ماڭمىغانلىقىمنى كۆرۈپ يالۋۇرغان تەلەپپۇزدا دېدى:
—سېنىڭدىن ئۆتۈنۈپ قاالي ،ماڭا بىر رومكا ھاراق بەرگىن ،ھاراق ئەكېلىپ بەرسەڭ مەن
سياڭا بىير ئيالتۇن تەڭيگە بېيرىمەن ،ئاڭلىيدىڭمۇ نياۋادا رۇم ھيارىقى بولمىسيا ھيازىرال كېسيىلى
قوزغىلىپ قالىدۇ .كېسىلى قوزغالسىال ئۆزۈمنى باشيقۇرالماي ۋارقىيراپ-جيارقىراپ غەليۋە قىلىيپ،
نەرسە-كېرەكلەرنى بۇزۇپ قويىمەن .بىلدىڭمۇ
مەن ئۇنىڭ راستىنىال شۇنداق قىلىپ دادامنيى چۆچۈتۈۋېتىشيىدىن ئەنسيىرىدى  ،چيۈنكى
دادامنىڭ كېسىلى جىمجىتلىققا موھتاج ئىدى .يەنە كېلىپ كاپىتان ھاراق كۆتۈرۈشلۈك بولۇپ،
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كىچىك بىرەر رومكا ئۇنىڭغا كار قىلىپمۇ كەتمەيتتى .شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا بىير رومكيا رۇم
ھارىقى ئېلىپ كەلدى .
ھياراقنى كييۆرۈپال ئۇنىييڭ كيۆزلىرى پيارقىراپ كەتتييى ،قولۇميدىن ھيياراقنى ئېلىييپ بىيراقال
كۆتۈرۈۋەتتى.
—ئۇھ ،ئەمدى كۆپ ياخشى بولۇپ قالدى  .شياكىچىك ،دوختيۇر مېنيى قانچىلىيك ۋاقىيت
ياتىدۇ ،دەيدۇ — دەپ سورىدى ئۇ.
—ئاز دېگەندە بىر ھەپتە — ،دېدى مەن.
—بىر ھەپتە! — دەپ غوۋغيا قىليدى ئيۇ— ،بىير ھەپيتىگە قالميايال ئيۇالر ماڭيا قيارا پۈتيۈك
ئەكېلىپ بېرىشىدۇ.ئۇالر ھەممىال يەردە مېنيى تىيڭ-تىڭيالپ ماڭيا تەۋە نەرسيىنى ئەكەتمەكچيى
بولۇشۇۋاتىدۇ .ئۇخالپ چۈشى ،مەن كەتسەمال ئۇالر ھېچنېمىگە ئېرىشەلمەيدۇ .
ئۇ بىر تەرەپتىن سۆزلىگەچ كارىۋاتتيا ئولتۇرمياقچى بوليۇپ زىييادە كۈچىنىيپ ئىككيى قيولى
بىلەن مۈرەمنى تۇتۇپ ئاغرىتىۋەتتى .قاتتىق ئاغرىقتىن كۆزلىرىمدىن ياش چىقىپ كەتكىلى قىيل
قالدى .ئاخىرى ئۇ كارىۋاتنىڭ گىرۋىكىدە ئولتۇردى .مەن ئيۇنى ييۆلىمەكچى بولۇشيۇمغا ئيۇ يەنە
كارىۋاتقا يىقىلىپ مىدىرلىماي يېتىپ قالدى .خېلىيدىن كېييىن ئانيدىن ئۇنىيڭ ئېغيزى گەپيكە
كەلدى؛
—جى  ،ھېلىقى ماتروس بۈگۈن كەلگەنمۇ
—قارا ئىتنى دەمسىز — دەپ سورىدى مەن.
—شۇنداق —،دېدى ئۇ — ،بۇ خۇمپەر مېنىڭ چامادانىمنى بۇلىغىلى كەلگەن .جى  ،مۇبيادا
ئۇ ماڭا قارا پۈتۈك ئەكەلگەندە مەن قېچىپ كېتەلمىسيەم ،سيەن بېرىيپ ھېلىقيى لىيۋېۋ دېيگەن
ئۆلگۈر دوختۇرنى تاپ .ئۇ يېقىن ئەتراپتىكى بارلىق ئامانلىق ساقالش خادىملىرىنى توپالپ قېرى
فلىنتنى بىراقال تۇتسۇن .مەن ئىلگىرى فلىنت دېگەن قېرى كاپىتاننىڭ ياردەمچىسى ئىيدى  ،ئيۇ
يەرنى پەقەت مەنال بىلىمەن .ماڭا بىرەر ئىش بولۇشتىن ئىلگىرى ياكى سەن ھېلىقيى قيولى ناكيا
ماتروس بىلەن توكۇر ماتروستىن ئىككىسىدىن بىرسيىنى بايقاشيتىن ئياۋۋال دوختۇرنىيڭ يېنىغيا
بارماي تۇر .ئېسىڭدە بولسۇن ،بىر پۇتلۇق توكۇر ئاالھىدە ئېھتىيات قىل.
— قارا پۈتۈك دېگەن قانداق نەرسە ،كاپىتان
— قييارا پۈتييۈك دېييگەن ئەڭ ئيياخىرقى ئۇلتىم ياتوم .نيياۋادا ئييۇالر ئېلىييپ كەلسييە س ياڭا
كۆرسىتىمەن .جى  ،مۇشۇ ئۆتكەلدىن ئۆتۈپ كەتسەك ،مەن بايلىقىمنىڭ يېرىمىنيى سياڭا بۆليۈپ
بېرىمەن ،گېپى گەپ.
كاپىتان گېپىنى تۈگىتىپ غۇدۇرغىلى تۇردى ،ئاۋازى بارغانسېرى پەسلەپ كەتتى .ئۇنىڭغا
بىرئاز دورا ئىچكۈزدۈم .ئۇ دورىنى ئىچىپ بولۇپ:
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—مەن بىردىنبىيير دورا ئىچىشييكە موھتيياج دېڭىزچييى — ،دەپ غييۇدۇراپ قويييۇپ ئييۇخالپ
قالدى .مەنمۇ چىقىپ كەتتى .
شيۇ ئاخشيىمى بىچيارە دادام تۇيۇقسيىز بيۇ دۇنييا بىيلەن خوشالشيتى .مەن قياتتىق ئازابقيا
بەرداشلىق بېرىيپ بىير يياقتىن دادامنىيڭ ئاخىرەتلىيك ئىشيلىرىنى بىير تەرەپ قىلسيام ،يەنە بىير
ياقتىن ساراينىڭ تىجارىتىنى يۈرۈشتۈردۈم .بۇ ئالدىراشچىلىقالردا كاپىتاننىيڭ ئىشيىنى ئويالشيقا
چوالم يەتمىدى .
ئىككىنچييى كييۈنى سييەھەردە ئويلىمىغييان يەردىيين كاپىتييان ئييۆزى پەسييكە چۈشييۈپ
ئىلگىرىكىدەك ئەتىگەنلىك تاماق يېدى .ئەمما كۆپ يېمىدى ،رۇم ھيارىقىنى بولسيا خېليى كيۆپ
ئىچىۋالييدى .ئييۇ ئييۇدۇلال ھياراق ئىشييكاپىدىن ھيياراق ئېلىييپ ئىچتييى ،ئييۇنى توسۇشييقا جييۈرئەت
قىاللمىدى  .كاپىتاننىڭ تېنى كۈنسېرى ئاجىزالپ ،ماڭسا تامغا تايىنىيدىغان ،نەپىسيىمۇ ئۈزۈليۈپ
قالىدىغان بولۇپ قالدى .مىجەزى بارغانسېرى چۇسلىشيىپ كەتتيى .ئۇنىيڭ جىسيمى ئياجىزالپ
كەتكەن بولسىمۇ بىز يەنىال ئۇنىڭدىن قورقاتتۇق .ئۇنىڭدىن قورقمايدىغان لىۋېۋ دوختۇر بولسا
دادام قازا قىلغاندىن كېيىن بۇ يەرگە كېلىپ باقمىدى .
كاپىتان ئىچىپ مەست بولغاندىن كېيىن ھەمىشيە پىچىقىنيى چىقىرىيپ شيىرەگە ئۈسيتىگە
قويۇپ قويۇشقا ئامراق .بۇ ھەممىمىزنى ۋەھىمىگە ساالتتى .ئۇ ئىلگىرىكىگە پەقەت ئوخشىمايتتى،
دائى ئۆزى يالغۇز ئولتۇرۇپ بىر نېمىلەرنى خىيال قىالتتى .بىزنى ھەممىدىن ھەيران قالدۇرغىنى
ئۇ ھېلىقى قوپيال دېڭىيزچىالر مارشيىنى تاشيالپ ئۇنىيڭ ئورنىغيا بىير يېيزا ناخشىسيىنى ئېيتىيپ
يۈردى .مېنىڭچە ئۇ ،بۇ ناخشىنى كىچىكىدىنال بىلەتتى.
دادام دەپنە قىلىنىپ بولغاندىن كېيىنكى بىر تۇمانلىق كۈنى چۈشتىن كىيىن سيائەت ئيۈچ
ئەتراپىدا مەن ساراي ئىشىكى ئالدىدا تۇرۇپ دادامنى ياد ئېتىۋاتاتتى  .تۇيۇقسىز ،بىر كىشىنىڭ بۇ
يەرگە ئۇدۇل كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .ئۇ قارىغۇ بولسا كېرەك قولىدىكى ھاسىسى بىيلەن ييولنى
ئىلغاپ كېلىۋاتاتتى .ئيۇ ناھيايىتى كيونىراپ كەتيكەن ماتروسيالر كىيىميى كىيىۋالغيان ،قىيياپىتى
بەتبەشىرە بولۇپ ،مەن ئەزەلدىن مۇنداق يىرگىنچلىك ئادەمنى كۆرۈپ باقمىغانىيدى  .ئيۇ سياراي
ئالدىدا توختاپ ۋارقىرىدى:
—قايسى ياخشى نىيەتلىك كىشى ماڭا بۇ يەرنىڭ قەيەرلىكىنى ئېيتىپ بېرىدۇ
— ئەپەندى  ،بۇ يەر چېرني قولتۇقىدىكى ئادمىرال بېنبوۋ مېھمانسارىيى — ،دېدى مەن.
—ياخشى نىيەتلىك يىگىت ،مېنى باشالپ كىرەلەمسىز — دېيدى ئيۇ ئۆتۈنيۈش مەنىسيىدە
مۇاليىملىق بىلەن .
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مەن قولۇمنى سوزۇپ ئۇنى سارايغا باشلىماقچى بولدۇم .كى بىلسۇن ،ئۇ شۇئانال ئامبۇردەك
قوللىرى بىلەن مېنى مەھكەم تۇتۇۋالدى .قورققىنىمدىن پۈتۈن كۈچۈم بىلەن يۇلقۇنۇپ چىقىشقا
تىركەشتى  .ئەمما ھېلىقى قارىغۇ ئازراقال كۈچەپ مېنى يېنىغا تارتىپ ئاپاردى.
—مېنى باشالپ كاپىتاننىيڭ يېنىغيا ئاپيار ،بولمىسيا بىلىكىڭنيى تولغياپ ئيۈزۈۋىتىمەن— ،
دېدى ئۇ ماڭا زەھەرخەندىلىك بىلەن تەھدىت سېلىپ.
—ئەپەندى  ،كاپىتان بىر قورقۇنچليۇق ئيادەم ،ئيۇ ئولتۇرسيىمۇ پىچىقىنيى كۆزىيدىن نېيرى
قىلمايدۇ ،مەن ...
—قۇرۇق گەپنى ئاز قىلىپ مېنى تېز باشيال .مۇبيادا ئيۇ مېنيى كۆرسيە ئۇنىڭغيا‹‹بىيل ،كونيا
دوسيتۇڭ كەپتيۇ›› دېگىين .بولمىسيا مەن شيۇنداقال قىلىيپ — ...ئيۇ سيۆزلىگەچ قوليۇمنى بىيرال
قايرىۋىدى ،ئاغرىقتىن ئايلىنىپ كەتكىلى تاس قالدى .
مەن ئامالسىز ساراينىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ تىترەپ تۇرغان ئاۋازى بىيلەن كاپىتانغيا قياراپ
ۋارقىرىدى :
—بىل ،كونا دوستىڭىز كەپتۇ.
كاپىتان بۇ چاغدا مەستلىكتىن تولۇق يېشىلگەنىدى .ئۇ تۆمۈر رەڭگىدىكى ييۈزىنى بيۇراپ
قارىغۇغيا مىقيتەك تىكىليدى .ئورنىيدىن تۇرۇشيقا تىرىشيقان بولسيىمۇ قىاللمىيدى .قيارىغۇ ماڭيا
كاپىتاننىڭ ئالدىغا بېرىشقا بيۇيرۇق قىليدى .ئانيدىن بىير نەرسيە چىقىرىيپ كاپىتاننىيڭ قولىغيا
تۇتقۇزدى .كاپىتان ئۇ نەرسىنى ئېلىپ مەھكەم قاماللىدى.
—بولييدى ،ئىييش تۈگىييدى — ،دېييدى قييارىغۇ .ئييۇ شييۇنداق دېييگەچ قولييۇمنى تۇيۇقسييىز
قويۇۋەتتى-دە ،ھاسىسىنى ئەپچىللىك بىلەن ئوينىتىپ سارايدىن چىقىپ كەتتى.
ئييۇ كەتكەنييدىن كېيييىن كاپىتييان ئىككىمىييز ئانييدىن ئېسييىمىزنى يىغييدۇق .كاپىتييان
ئالىقىنىدىكى نەرسىگە تېزلىك بىلەن كۆز يۈگۈرتتى:
—سائەت ئون — ،دېدى ئۇ ۋارقىراپ — ،يەنە ئالتە سائەت ۋاقىت بار ،بىز ئۇالرغيا تاقابىيل
تۇرااليمىز.
كاپىتان تېخى مۇقى تۇرمايال تۇيۇقسىز گەۋدىسى سىلكىندى-دە ،بىر قولى بىيلەن گېلىنيى
مەھكەم بوغۇپ ،غەلىتە چىرقىراق ئاۋاز چىقاردى ،ئاندىن يەرگە گۈپپىدە يىقىلىپ مېڭىسىگە قان
قۇيۇلۇپ ئۆلدى .بۇ مېنىڭ ھاياتىمدا ئىككىنچى قېتى ئۆلۈم بىلەن ئۇچرىشىشيى ئىيدى .گەرچە
كاپىتاندىن بىزار بولساممۇ ئەمما بۇ تاساددىبىي ئىشقا بەرداشلىق بېيرەلمەي كيۆز ياشيلىرى يىپيى
ئۈزۈلگەن مارجاندەك تۆكۈلۈشكە باشلىدى.

17

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

تۆتىنچى باب كاپىتاننىڭ چامادانى
كاپىتاننىييڭ ئييۆلگەنلىكىنى بىلگەنييدىن كېيييىن ئۇنىييڭ مەن خەۋەردار ئىشييلىرىنى ئانامغييا
ئېيتتى  .ئانامنىڭ دېيىشىچە ،كاپىتان بىزگە خېلى كۆپ ئىجارە ھەققى قەرز بولۇپ قياپتۇ .نياۋادا
ئۇ پۇل قالدۇرغان بولسا بىر قىسيمىنى ئېلىيۋېلىش ھوقيۇقىمىز بيار ئىيكەن .بولمىسيا كاپىتاننىيڭ
ھەمراھلىرى بۇ ئىشالرغا پەرۋا قىلىپمۇ قويماي ئۇنىڭ ھەممە نەرسىسىنى ئېلىپ كېتەتتى .يەردە
ياتقييان جەسييەتكە قيياراپ ،ھېلىقييى قارىغۇنىييڭ ھامييان كېلىييدىغانلىقى يادىمغييا يېتىييپ ئانييام
ئىككىمىزنى ۋەھىمە باستى .كاپىتان ئىلگىرى دوختۇر لىۋېسنى ئىيزدەپ يياردەم تەلەپ قىلىڭيالر،
دېگەنىدى .شۇنىسى ئانامنى يالغۇز تاشالپ قويۇپ سىرتقا چىقىشقا كۆڭلۈم ئۇنىمايتتى .
ئەھۋالييدىن قارىغانييدا ئىككىمىييز سييارايدا قالسيياق بولمايدىغانييدەك قىالتتييى .سييارايدىكى
ئانچىكى ئاۋازمۇ بىزنى قياتتىق ساراسيىمىگە سياالتتى .شيۇڭا ،ھاييال بولميايال ييېقىن ئەتراپتىكيى
كەنتكە بېرىپ ياردەم تەلەپ قىلىش قارارىغا كەلدۇق.
بىز بارماقچى بولغان كەنت پەقەت بىر نەچچە ييۈز ييارد (بىير ييارد تەخمىينەن بىير مېتىير،
تەرجىماندىن) يىراقلىقتا ئىدى .بۇ كەنت قوشنا دېڭىز قولتۇقىنىڭ يەنە بىر يېقىدا بولۇپ قيارىغۇ
كەلگەن يولنىڭ دەل قارىشى يۆلىنىشىدە ئىدى .بىز كەنتكە كەلگەندە گۇگۇم پەردىسى يېيىلىشقا
باشلىدى .يىراقتىن سارغۇچ يېنىۋاتقان چىراغ يورۇقىنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇشال بولۇپ كەتتۇق .
ئەپسۇس ،بىز سيارايدا بولغيان ئىشيالرنى بيۇ يەردىكيى كىشيىلەرگە سيۆزلەپ بەرگەنيدىن كېييىن
بىرەرميۇ كىشيى بىيز بىيلەن بىليلە ئيادمىرال بېنبيوۋ مېھمانسيارىيىغا بېرىشيقا قوشيۇلمىدى .نيېمە
سەۋەبتىنكىن ،مەن كاپىتان فلىنتنى تىلغا ئالسامال ئۇالر قاتتىق ئاالقزادە بولۇشۇپ كېتەتتى .بىر
يىگىييت ئيياتلىق بېرىييپ دوختييۇر لىۋېسييقا دوكييالت قىلىشييقا قوشييۇلغاندىن باشييقا كىشييىلەرنىڭ
ھېچقايسىسى بىز بىلەن سارايغا بېرىشقا كۆنمىدى
ھېچكى بىللە بېرىشقا قوشۇلمىغاچقا ئانيام قايتىيپ بېرىيپ كاپىتيان قاليدۇرغان چامياداننى
ئېچىپ بىزگە تەئەللۇق نەرسىنى ئېلىۋېلىش خىيالىغا كەلدى .
—بېرىشيقا جيۈرئەت قىاللمىسياڭالر— ،دېيدى ئيۇ— ،سيىلەرنى ئياۋارە قىلميايمەن .سيىلەر
شيۇنچە كۈچتۈڭگيۈر بيولغىنىڭالر بىيلەن توخيۇ ييۈرەك ئىكەنسيىلەر .مەن جىي بىيلەن قايتىيپ
كېتىمەن .ئۆلىدىغان ئىش بولسىمۇ ھېلىقيى چامياداننى ئېچىيپ ئيۆزىمىزگە تەئەلليۇق نەرسيىنى
ئېلىۋالىمىز .كىروسلېي خانى  ،سومكىڭىزنى ئارىيەتكە بېرىپ تۇراالمسىز
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مەنمۇ ئانام بىلەن قايتىدىغانلىقىمنى بىلدۈردۈم .كېتىدىغانلىقىمىزنى ئاڭالپ كەنتيتىكىلەر
بىزنى توسىماقچى بولۇشتى .ئەمما ،ئانام ئۇالرنىڭ نەسىھەتلىرىگە پىسيەنتمۇ قىلىيپ قويمىيدى .
ئاخىرىدا ئۇالر قوغدىنىشمىز ئۈچۈن بىزگە ئوقالنغان بىر مىلتىق ۋە يەنە ئىككى ئات بەردى.
بىز سارايغا قاراپ يولغا چىقتۇق .يۈرىكى قەپىسىدىن چىقىپ كېتىۋاتقانيدەك سيوقۇۋاتاتتى.
مەن سارايغا قايتىيپ ئىشيكنى ئىچىيدىن تاقىۋالغانيدىن كېييىن ئانيدىن يىنىيك نەپەس ئاليدى .
ساراي ئىچى قاراڭغۇ بولۇپ،كاپىتاننىڭ جەسىتى بۇرۇنقى ئورنىدا تۇراتتى .ئانام ھياراق سياقالش
ئۆيىدىن بىر تال شام تېپىپ كەلدى .بىز شيامنى يانيدۇرۇپ مېھمانخانىغيا قياراپ ماڭيدۇق .ئانيام
مېنى پەنجىرىنى تاقىۋەتكەندىن كېييىن كاپىتاننىيڭ يانچۇقىيدىن ئياچقۇچنى تېپىيپ كېلىشيكە
بۇيرۇدى .
—ئاچقۇچ چوقيۇم ئۇنىيڭ يانچۇقىيدا ،ئاليدى بىيلەن ئياچقۇچنى تاپيايلى ،مېنىيڭ ئۇنىڭغيا
يېقىنالشييقۇم يييوق — ،دېييدى ئانييام .ئييۇ سييۆزلەۋېتىپ ئەلەم ھييېۋ قىلييدى بولغيياي ئييۆزىنى
تۇتۇۋااللماي يىغالپ كەتتى.
مەن دەرھيال كاپىتاننىيڭ يېنىغيا يۈگيۈرۈپ بېرىيپ ئيانچە يىيراق بولمىغيان يەردە تۇرغيان
باغاقچىنى بايقىدى  .باغاقچىنىڭ بىر تەرىپى قارا رەڭدە بويالغيان بوليۇپ ،بيۇ چوقيۇم قيارا پۈتيۈك
ئىيدى .مەن باغياقچىنى قولۇمغيا ئېلىيپ يەنە بىير تەرىيپىگە ‹‹بۈگيۈن كەچ سيائەت ئونيدا ئەڭ
ئاخىرقى مۆھلەت توشىدۇ›› دەپ يېزىلغانلىقىنى كۆردۈم .
بۇ چاغدا ئۆيدىكى ئۈسيتەل سيائىتى جىيرىڭالپ ئانيام ئىككىمىزنيى قياتتىق چۆچۈتيۈۋەتتى.
سائەت ئالتە قېتى جىرىڭالپ توختاپ قالدى .بيۇ بىزنىيڭ يەنە ۋاقتىمىيز بيارلىقىنى بىليدۈرەتتى.
مەن كاپىتاننىڭ يانچۇقلىرىنى بىرەر قيۇر ئيۆرۈپ ،بيارى-ييوق نەچيچە تيال كۈميۈش تەڭيگە ،بىير
ئېگىرى ساپلىق قەلەمتىراچ ،بىر ييانچۇق كومپياس ،چيوڭ بىير نەچيچە تيال يىيپ–يىڭينە تياپتى ،
لېكىن ،ئاچقۇچنى تاپالمىدى .
بۇ چاغدا ئانيام ئۇنىيڭ بوينىغيا قياراپ بېقىشيىمنى ئېيتتيى .گەرچە قاڭسيىق پيۇراقتىن ھيۆ
بولۇپ تۇرساممۇ ئانامنىڭ دېگىنى بويىچە كاپىتاننىڭ ياقىسىنى قايرىپ قارىدى  .دەرۋەقە ،ئۇنىڭ
بوينىدا ئىنچىكە شيوينىغان ئېسيىلغان بىير ئياچقۇچ تيۇراتتى .مەن قەلەمتىيراچ بىيلەن شيوينىنى
كېسىپ تاشالپ ئاچقۇچنى قولۇمغا ئالدى  .بىيز قىليچە تەمتىيرىمەي ئۈسيتۈنكى قەۋەتيكە چىقىيپ
كاپىتان تۇرغان ئۆيگە كىرىپ چاماداننى ئاچماقچى بولدۇق .بۇ چامادان ئۆيگە ئېلىپ كېلىنگەن
كۈندىن باشالپ ئورنىدىن يۆتكىلىپ باقمىغانىدى.
بۇ چامادانمۇ باشقا ماتروسالرنىڭ چامادانلىرىغا ئوخشياش ئۈسيتىگە داغميال بىيلەن يوغيان
قىلىيپ ›› ‹‹Bدېيگەن ھەرپ كۆييدۈرۈپ يېزىلغيانىكەن .ئېنىقكيى بيۇ كاپىتاننىيڭ ئىسيمىنىڭ
بىرىنچى ھەرپى ئىدى .چامادان خېلىال كونىرىغان بولۇپ ،بۇرجەكلىرىمۇ تىتىلىپ كەتكەنىكەن.
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ئانيام ئياچقۇچ بىيلەن چامياداننى ئياچتى .شيۇئانال قاڭسيىق كيۆك تاماكيا پيۇرىقى بىيلەن مياي
قەغىزىنىڭ ھىدى دىماغقا ئۇرۇلدى .چامادان ئىككى قەۋەت بولۇپ ،ئۈستۈنكى قەۋىيتىگە پياكىز
يۇيۇلغان كىيىملەر رەتلىك قاتلىنىپ سېلىنىپتۇ .ئاستىنقى قەۋەتتە تۈرليۈك نەرسيىلەر ،يەنيى بىير
دانە ئيالتىمېتىر ،بىير قەلەي رومكيا ،بىير ييامبۇ ،بىير دانە ئىسيپانىيە ييانچۇق سيائىتى ،مىسيتىن
قاپالنغييان كومپيياس ۋە بىيير قىسييى پۇلغييا يارىمايييدىغان زىنيينەت بۇييۇملىرى سييېلىنغانىكەن .
ئۇنىڭدىن باشقا بەش-ئالتە تال ھىندى ئوكياننىڭ غەربىدىن چىقىدىغان چىرايلىق قولۇلە قىپى
بار ئىدى .
چاماداننىييڭ تېگىييدە كييونىراپ كەتييكەن بىيير دېڭىييزچىالر كىيىمييى بييار بولييۇپ ،ئانييام
تىتىلدىغىنىچە كىيىمنى تارتىپ چىقاردى .بۇ چاغدا بىيز ميايلىق قەغەزگە ييۆگەلگەن رەسيىملىك
كىتابقا ئوخشاپ قالىدىغان بىر نەرسىنى بايقىدۇق .يەنە بىر التا ھەمىييانمۇ بيار بوليۇپ ،تۇتقانيدا
تەڭگىنىڭ جىرىڭلىغان ئاۋازى كېلەتتى.
ئانام ھەميياننى ئېچىۋىيدى ،ئىچىيدىن بىير نەچيچە دۆلەتنىيڭ ئيالتۇن تەڭگىسيى چىقتيى.
ئۇنىڭ ئىچىدە فىرانسىيە ،ئەنگلىيە ،يەنە ئىسپانىيىنىڭ ئالتۇن پيۇللىرى بيار ئىيدى .بەزىلىرىنيى
مەنمۇ تونۇمايتتى .ئانام دەرھيال كاپىتيان قەرز بوليۇپ قالغيان پيۇلنى ھېسابالشيقا باشيلىدى .ئيۇ
پەقەت ئۆزىمىزگە تەۋە پۇلنى ئېلىۋېلىشنى ئيوياليتتى .بىيز ھېسيابالپ يېرىمىغيا كەليگەن چاغيدا،
تۇيۇقسىز سىرتتىن ھاسىنىڭ توروكلىغان ئاۋازى كەلدى .بيۇ ئياۋاز ئانيام ئىككىمىزنيى ئياالقزادە
قىلىۋەتتى .ئارقىدىنال ئىشيىك ئۇرۇلغيان ،تۇتقيۇچ بۇرالغيان ۋە ئىتتىيرىلگەن ئياۋازالر ئاڭالنيدى،
دېمەك ،ھېلىقى قارىغۇ ئۆيگە كىرمەكچى بولۇۋاتاتتى .بىردەمدىن كېيىن ئۆينىڭ ئىچيى-سيىرتى
تىنجىپ قالدى .ھاسا ئاۋازى قايتا ياڭراپ بارغانسېرى يىراقالپ ئاخىرى غايىب بولدى .
—ئانا ،پۇلالرنى ئېلىپ دەرھال كېتەيلى— ،دېدى مەن.
ئانام گەرچە قاتتىق چۆچيۈپ كەتيكەن بولسيىمۇ ،قىلچىلىيك تەمتىيرىمەي ئيۆزىمىزگە تەۋە
قىسمىنىال ئالدى .مەن بۇ توغرۇلۇق ئانام بىلەن تالىشىۋاتقان چاغدا ،تۇيۇقسىز يىراقتىكى تاغدىن
يېنىك ئىسقىرتقان ئاۋازنى ئاڭالپ دەرھال توختىدۇق.
—مەن سياناپ بولغيان پيۇلالرنى ئىلىيپ مياڭىمەن! — دېيدى ئانيام ئاليدىراش ئورنىيدىن
تۇرۇپ.
—بۇ بوالق قىپ قالغان قىسمىغا ھېساب بولسۇن — ،دېدى مايلىشيىپ كەتيكەن بيوالقنى
قولۇمغا ئىلىپ.
بىيز شيامنى ئېلىشيقىمۇ ئۈلگيۈرمەي تىمسيىقلىغىنىمىزچە پەسيكە چۈشيتۇق-دە ،دەرۋازىنيى
ئېچىپ سىرتقا قاراپ يۈگۈردۇق .قويۇق تۇمان تارقىلىشيقا باشيلىغان بوليۇپ ،ئاپئياق ئياي نيۇرى
ئەتراپنى يورۇتقان ئىدى .كەنتكە بېرىشقا يولنىيڭ يېرىميى قالغانيدا بىيز تياپۇر–تۇپيۇر يۈگيۈرۈپ
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كېلىۋاتقان ئاياق تاۋۇشىنى ئاڭلىدۇق ھەم كەينىمىيزگە قياراپ بىير چىراغنىيڭ ئاليدى-كەيينىگە
پوالڭشىغىنىچە بىزگە قاراپ ئۇچقاندەك كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۇق .
—مەن ھېرىپ قالدى  ،سەن پۇلنى ئېلىپ تېز يۈگۈر — ،دېدى ئانام .
ئەمدى تۈگەشكەنلىكىمىزنى ھېۋ قىلىشقا باشلىدى  .بۇ چاغدا بىز كىچىك بىر كۆۋرۈككە
يېقىنالشقان ئىدۇق .مەن ئانامنى يۆلەپ دەريا بۇيىغا كەليدى .غيايىبتىن كەليگەن بىير كۈچنىيڭ
قۇدرىتىييدە ئان يامنى يييۆلەپ-سۆرەشييتۈرگىنىمچە دەريييا بويىغييا كەلييدى ھەم كييۆۋرۈك ئاسييتىغا
يۇشۇرۇندۇق .مېھمانساراي تەرەپتىن كەلگەن ئاۋاز قۇلىقىمىزغا ئاڭلىنىۋاتاتتى.

بەشىنچى باب قارىغۇنىڭ ھاالكىتى
ياش بولغاچقىمىكىن ،مېنىيڭ قىزىققياقلىقى ۋەھىيمە ئۈسيتىدىن غالىيب كەليدى .كيۆۋرۈك
ئاسييتىدا تۇرۇۋېرىشيينى خالىميياي ئييۆمىلەپ قىرغاققييا چىقييتى .بىيير تييوپ سييىتىزۇس چاتقىلىنىييڭ
كەينىگە يوشۇرۇنۇپ ،مېھمانساراي تەرەپكە نەزەر سالدى .ئەمدىال يوشۇرۇنۇپ تۇرۇشۇمغا يەتيتە-
سەككىز ئادەمنىيڭ چيوڭ ييولنى بيويالپ ئيۆلە-تىرىلىشيىگە قارىمياي يۈگيۈرۈپ كېتىۋاتقيانلىقىنى
كۆردۈم .چىراغ كۆتۈرگەن بىرى ھەممىنىڭ ئالدىدا كېلىۋاتاتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئيۈچىى قيول
تۇتۇشيۇپ يۈگۈرۈۋاتياتتى .گەرچە ئەتيراپ تۇميان بولسيىمۇ ئيۈچ ئادەمنىيڭ ئىچىيدىكى بىرىنىيڭ
قارىغۇ ئىكەنلىكىنى ئىلغا قىاللىدى  .ھايال بولمايال ئۇنىڭ زۇۋانىيدىن پەرىزىمنىيڭ تيوغرىلىقىنى
ھېۋ قىلدى .
—ئىشىكنى چېقىپ ئېچىڭالر — ،دېدى ئۇ ۋارقىراپ.
—خوپ !
شۇئان ئىككى-ئۈچ كىشى ئادمىرال بېنبوۋ مېھمانسيارىيىنىڭ ئىشيىكىگە ئېتىليدى .چىيراغ
كۆتۈرگىنىمۇ كەينىدىن ئەگەشتى .تۇيۇقسىز ئيۇالر دەرۋازىنىيڭ يوغيان ئېچىقلىقىنيى كۆرۈشيۈپ
تېڭىرقياپ تيۇرۇپ قېلىشيتى .بىردەميدىن كېييىن قيارىغۇ يەنە بيۇيرۇق چۈشۈرۈشيكە باشيلىدى.
ئۇنىڭ ئاۋازى بارغانسېرى يوقىرىالپ ،ناھايىتى ئاچچىقالنغانلىقى چىقىپ تۇراتتى .
—تېز ئىچىگە كىرىڭالر ،ھۇ سۆرەلمىلەر — ،دېدى ئۇ ئېغزىنى بۇزۇپ ۋارقىراپ.
تيۆت-بەش كىشيى سياراي ئىچىيگە ئېتىلىيپ كىرىيپ كەتتيى ،ئىككىسيى سيىرتتا قارىغۇغيا
ھەمراھ بولۇپ قالدى .ھايال بولمايال ئۆيدىن چىرقىرىغان ئاۋاز ئاڭالندى:
—بىل ئۆلۈپتۇ!
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—ھۇ نان قېپىالر ،ئىككىڭالر ئۇنىڭ يېنىنيى ئياختۇرۇڭالر ،قيالغىنىڭالر ئۈسيتىگە چىقىيپ
ھېلىقى چاماداننى ئېلىپ چۈشۈش!
قارىغۇ بىر تەرەپتىن بۇيرۇق قىلسا ،بىر تەرەپتىن كېسىلىپ ۋارقىرايتتى .مەن ھەتتيا دېڭىيز
قاراقچىلىرىنىڭ ئۈستۈنكى قەۋەتكە يۈگۈرۈشۈپ چىقىۋاتقان ئايياق تاۋۇشيىنىمۇ ئياڭالپ تيۇردۇم.
بيۇ ئيياۋازالردىن سياراي ھييازىرال ئۆرليۈپ چۈشييىدىغاندەك تىترەيتتيى .بىردەمييدىن كېيييىن يەنە
چىرقىراق ئاۋاز ئاڭالنيدى-دە ،كاپىتيان تۇرغيان ئۆينىيڭ دېرىزىسيى قوپياللىق بىيلەن ئېچىليدى،
دېرىزە ئەينەكلىرى چېقىلىپ جاراڭشىپ كەتتى .دېرىزىدىن بىرى گەۋدىسىنى چىقىرىپ قارىغۇغا
مەلۇم قىلدى:
—پېۋ ،بىز كېچىكىپ قاپتىمىز ،ساندۇقنى باشقىالر ئېچىۋېتىپتۇ!
—ھېلىقى نەرسە بارمىكەن — دېدى پېۋ ھۆركىرەپ.
—پۇل بار ئىكەن .
—ئەبلەخ ،مېنىڭ دېگىنى ھېلىقى بوالقتىكى نەرسە — !دېدى قارىغۇ تىلالپ.
—تاپالمىدۇق — ،دېدى ھېلىقى كىشى .
—پەستىكىلەر ،بىلنىڭ يېنىدا بارمىكەن — دەپ ۋارقىرىدى قارىغۇ .
ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ بىرى ئىشىك ئالدىغا كېلىپ دېدى:
—بىرى بىلنىڭ يېنىنى ئاختۇرۇپ ھېچنېمە قويماپتۇ .
—سارايدىكىلەر قىلغان گەپ ،چوقۇم ھېلىقى باال .مەن ئۇنىيڭ كيۆزىنى ئۇيۇۋالمىسيام! —
دەپ ۋارقىرىدى قارىغۇ پېۋ — ،ئيۇالر بيايىال مۇشيۇ يەردە ئىيدى ،تېخيى ئىشيىكنى تياقىۋاپتىكەن.
بۆلۈنۈپ ئىزدەپ ئۇالرنى تېپىڭالر.
—ئيۇالر يىراققييا كېتەلمەيييدۇ ،ئۈسيتۈنكى قەۋەتتىكييى شيام تېخييى يېينىقكەن! — دېييدى
دېرىزىدىكى ھېلىقى دېڭىز قاراقچىسى.
—بۆلۈنۈپ ئىزدەڭالر ،ئۆينىڭ ھەممە يېرىنى ئاختۇرۇڭالر.
قارىغۇ جارقىرايتتى ،ھاسىسى بىلەن يولنى توختىماي ئۇراتتى .
مېھمانساراي ئىلگىرى كۆرۈليۈپ باقمىغيان بۇزغۇنچىلىققيا ئۇچرىيدى .دېڭىيز قياراقچىلىرى
ياۋايىالرچە ئىزدەشنى باشلىۋەتتى .ئۇالر ئائىلە جابدۇقلىرىنى ئۇرۇپ چاقاتتى ،ئىشىكلەرنى زەرپ
بىلەن تىپەتتى ،بۇ ئياۋازالر تياغ جىلغىسيىدا ئەكيۋ سيادا پەييدا قىالتتيى .ئياخىرى ئيۇالر بىزنيى
تاپالمياي يېنىييپ چىقىشيتى ھەم قارىغۇغيا دوكيالت قىلييدى .دەل مۇشيۇ چاغيدا ،قۇرقۇنۇچلييۇق
ئىسقىرتىش ئاۋازى يەنە بىر قېتى كېچە ئاسمىنىنى يېرىپ ئۆتۈپ يىراقالرغا تارقالدى .
—دىك سىگنال بەردى — ،دېدى بىر دېڭىز قاراقچىسيى — ،ئىككيى قېيتى ئيۈن چىقتيى،
دەرھال چېكىنەيلى .
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پېۋ بۇ گەپنى ئاڭالپ ئاچچىقىدىن يېرىلىپ كېتەيال دەپ قالدى:
—كى سېنى چېكىن دېدى دىك دېگەن بىير توخيۇ ييۈرەك ،كارىيڭ بولمىسيۇن ،دەرھيال
ھېلىقى بىر نېمىنى تېپىڭالر!
قاراقچىالردىن پەقەت ئىككىسىال ئۇرۇپ-چېقىلغان ساراي ئىچىدە تىمسيىقالپ بىير نەرسيە
ئىزدەشكە باشلىدى ،قالغانلىرى يولدا مىدىرلىماي جى تۇرۇۋالدى.
قارغۇ يەنە ئېغىزىنى بۇزۇپ گۈركىرەشكە باشلىدى:
—دۆت-كالۋاالر ،ھېلىقى بوالقنى تاپسياڭالر بىير ئۆميۈر راھەت-پياراغەتتە ياشايسيىلەر .ئيۇ
نەرسە مۇشيۇ يەردىيال ،ئيۇنى ئىزلىگيۈڭلەر كەلمەيۋاتىيدۇ .ھيۇ نيانقېپىالر ،مېنىڭيدەك قيارىغۇدىن
باشييقىڭالر بىييل بىييلەن كۆرۈشييۈپ قييارا پۈتييۈك يەتكييۈزۈپ بېرىشييكە جييۈرئەت قىاللمىييدىڭالر .
پىالنىمنى بۇزۇشتۇڭ !مەن ئەسلى كېرىلىپ يەپ-ئىچىيپ ،پەيتونغيا ئولتيۇرۇپ پۈتيۈن دۆلەتنيى
ساياھەت قىالتتى  .مانا ئەميدى قەلەنيدەرگە ئوخشياش كيۈن بيويى رۇم ھارىقىغيا تايىنىيپ جيان
ساقالۋاتىمەن .سىلەردەك يارىماسالرنىڭ پۇت – قيولى ئيازراق چاققيان بولسيا ھېلىقيى ئۆلۈمتيۈك
شۇمنى تۇتۇۋالغان بوالتتۇق .
دېڭىز قاراقچىلىرى بۇ گەپنى ئاڭالپ ئۇنىڭ بىلەن تىلالشقىلى تۇردى:
—پېۋ ،ئەمدى ۋارقىرىما ،بىز خېلى كۆپ ئالتۇن تېپىۋالدۇق — ،دېدى بىر قاراقچى .
—ھېلىقى بالىنىڭ ئالغانلىقى ئېنىق ئەمەس .بەلكى بىيل ئيۇ نەرسيىنى يوشيۇرۇپ قويغيان
بولۇشى مۇمكىن — ،دېدى يەنە بىر دېڭىز قاراقچىسى — ،پېۋ ،ئەمدى غەلۋە قىلما ،سيەل تيۇرۇپ
بىز ساڭا بىر نەچچە ئالتۇن تەڭگە بۆلۈپ بېرەيلى .
پېۋ بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئاچچىقتىن يېرىلىپ كېيتەيال دەپ قاليدى .ھاسىسيىنى كۆتيۈرۈپ
ئۇالرغا قارىتىپ دااليدى ھەم ئوڭ-سولغا شىلتىپ بىر نەچچە قاراقچىغيا تەگكيۈزدى .قياراقچىالر
ئۇنىڭ ھاسىسىنى تارتىۋالماقچى بولسىمۇ مۇمكىن بولمىدى .
بۇ ماجىرا بىزنى قۇتقۇزۇپ قالدى .ئۇالر ئۆزئارا ئۇرۇشۇۋاتقان چاغيدا قوشينا كەنتتىكيى تياغ
چوققىسىدىن بىر توپ ئاتنىڭ تۇياق ئاۋازى ئاڭالندى .ئارقىدىنال بىرسى ئيوق چىقياردى .دېڭىيز
قاراقچىلىرى ھاپىال-شاپىال تەرەپ-تەرەپكە پىتىراپ قاچتى .يېرى مىنۇتقا قالماي قارىغۇدىن باشقا
قاراقچىالرنىڭ ھەممىسى كۆزدىن غايىب بولدى .دېڭىز قاراقچىلىرى پېۋنى تاشالپ قويۇشتى .ئۇ
يولدا جېنىنىڭ بارىچە يۈگۈرەيتتى ،ۋارقىرايتتى:
—جوننى ،قارا ئىت ،دىك ...بۇرادەرلەر ،مېنى تاشالپ قويماڭالر!
ئۇ چۆرگىلەۋېرىپ نىشاننى خاتا بېكىتىپ يېنىمدىن ئۆتۈپ كەنت تەرەپكە قاراپ ماڭيدى .
تيۆت-بەش ئياتلىق تياغ بياغرىنى بيويالپ چىقىيپ كەليدى .ئاتنىيڭ تۇيياق ئياۋازى بارغانسيېرى
يېقىنالپ كەلدى .شۇ چاغدىال پېۋ ئىشنىڭ چاتاقلىقىنى تۇيۇپ قاتتىق چىرقىرىدى-دە ،بۇرۇليۇپال
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يول بويىدىكى ئېرىققا يۈگۈردى .ئەمما پەسكە دومىالپ كەتتيى .ئيۇ ئاليدىراش ئيۆمىلەپ قوپيۇپ
قاچماقچى بولغاندا ئىتتىك كېلىۋاتقان ئاتنىڭ تۇيىقىغا ئۈسيۈۋالدى .تيۆت ئيات ئيۇنى دەسسيەپ
ئۆتۈپ كەتتى .پېۋ ئېچىنىشلىق ۋارقىراپ يەرگە يىقىلىپ جى بولۇپ قالدى.
مەن سيەكرەپ چىقىيپ ئاتلىقالرغيا قياراپ ۋارقىرىيدى .ئيۇالر ئاتنىيڭ چوليۋۇرىنى تارتىيپ
توختاتتى .مەن بۇ چاغدا ئۇالرنى تونۇدۇم .ئەترەتنىڭ ئەڭ كەينىدىكىسى دوختۇر لىۋېسيقا خەۋەر
قىلماقچى بولۇپ ماڭغان ھېلىقى يىگىيت ،قالغيانالر بولسيا ئەتكەسيچىلەرنى تۇتقيۇچى خيادىمالر
ئىدى .ھېلىقى يىگىت يېرى يولدا ئۇالرغيا يولۇقيۇپ ئەھيۋالنى ئېيتقانيدىن كېييىن دەرھيال بىيز
تەرەپكە قاراپ يولغا چىققان ئىكەن .ئەسلى بۇ يەرنىڭ باج ئەمەلدارى دانسي ئەپەنيدى كېئيات
دېڭىز پورتىدا بىر قاراقچى كېمىسىنى بايقاپ ،ئيۇالرنى تۇتۇشيقا ئيادەم باشيالپ كەپتيۇ .ئۇالرنىيڭ
كېلىشى بىلەن ئانام ئىككىمىز باال-قازادىن ئامان قالدۇق.
پېۋ ئۆلدى .ئانام قاتتىق قورقۇپ كەتكەن بولسىمۇ چوڭ چاتاق يوق ئىيدى .پەقەت ۋاقتىيدا
ھېساباتنى تۈگىتەلمىگىنىگە پۇشايمان قىالتتى .
بۇ چاغدا ،دانس ئەپەندى ئادەملەرنى باشالپ كېئات دېڭىز پورتىغا يۈرۈپ كەتتيى .ئيۇالر
دېڭىز بويىغا يېتىپ بارغاندا دېڭىيز قاراقچىلىرىنىيڭ يەلكەنلىيك كېمىسيى ئالىقاچيان قىرغياقتىن
ئايرىلغييان ئىييكەن .دېڭىييز قيياراقچىلىرى كېمىييدىن قىرغاققييا قارىتىييپ ئييوق ئېتىييپ دانسيي
ئەپەندىمنىڭ مۈرىسىنى يارالندۇرۇشقا قىل قاپتۇ .شۇنداق قىلىپ ئۇالر قوغالشنى توختاتتى.
مەن دانس ئەپەندىمگە ھەمراھ بولۇپ ئادمىرال بېنبيوۋ مېھمانسيارىيىغا كەليدى .ئۆييدىكى
نەرسييىلەرنىڭ ھەممىسييى دېگييۈدەك چېقىيۋېتىلگەن ئىييدى .دېڭىييز قيياراقچىلىرى كاپىتاننىييڭ
ھەمىيېنى بىلەن ساراي غەللىسىدىكى كۈمۈش پۇلنىال ئېلىپ باشقا نەرسىنى ئالماپتۇ .خارابىلىققا
ئايالنغان سارايغا قاراپ ۋەيران بولغانلىقىمىزنى ھېۋ قىلدى .
—ئۇالر بىر نەرسە ئىزدىگەندەك قىلىدۇ — ،دېدى دانس ئەپەندى .
—ئۇالر ئىزدىگەن نەرسە مېنىڭدە — ،دېدى مەن .
—شۇنداقمۇ باالم ،خالىساڭ بەلكى ئۇ نەرسىنى سەن ئۈچيۈن سياقالپ بېرىشيى ميۇمكىن،
—دېدى دانس ئەپەندى .
—مېنىڭچە بۇنى دوختۇر لىۋېسقا تاپشۇرۇپ بېرىشىمىز كېرەك — ،دېدى مەن .
—دېگىنىڭ توغرا — ،دېدى دانس ئەپەندى  — ،لىيۋېۋ ئەپەنيدى بيۇ يەرنىيڭ ئاميانلىق
ئەمەلدارى ،دۇرۇس ئادەم .خالىساڭ مەن سېنى ئۇنىڭ ئۆيىگە باشالپ باراي .
مەن قوشييۇلدۇم ھەم دانسيي ئەپەنييدىمگە رەھمىتىمنييى بىلييدۈردۈم .ئانييدىن ئانييامنى
خەۋەرلەنييدۈرۈپ قويغانييدىن كېيييىن ،بىييز ئاتقييا مىنىييپ كييېچە قوينىييدا چيوڭ يييولنى بييويالپ
دوختۇرنىڭ ئۆيىگە قاراپ يۈرۈپ كەتتۇق.
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ئالتىنچى باب خەرىتە
بىيز ييول بيويى ئېتىمىزنيى چياپتۇرغىنىمىزچە ئيۇدۇل دوختيۇر لىۋېسينىڭ ئيۆيىگە يېتىيپ
كەلدۇق .ئىشىك ئالدى قاراڭغۇ ئىدى .دوختۇرنىڭ خىزمەتكيارى بىيزگە ئۇنىيڭ يېزىيدىكى ئەڭ
ئييابرۇيلۇق مۆتىييۋەر ترېالۋنىينىييڭ ئييۆيىگە تاماققييا كەتكەنلىكىنييى ئېيتتييى .دوختييۇر بىييلەن
ترېالۋنىينىڭ ئۆيى يېقىن بولغاچقا ئۇ يەرگە بىردەمدىال يېتىپ باردۇق .كەلگەنلىكىمىزنيى خەۋەر
قىلغانييدىن كىيييىن بىيير خىزمەتكييار بىزنييى باشييالپ ئييۇزۇن كارىييدوردىن ئۆت يۈپ ئييازادە بىيير
كۇتۇپخانىغا ئېلىپ كەلدى .كۇتۇپخانىنىڭ تۆت ئەتراپى كىتاب ئىشكابى بىلەن تولۇپ كەتيكەن
بولۇپ ،ئىشكاب ئۈستىگە يېرى گەۋدىلىك نەچچە دانە ھەيكەل قويۇلغان ئىدى .دوختۇر بىيلەن
ترېالۋنىي ئەپەندى غاڭزىسىنى تۇتقىنىچە تام ئوچاقنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ پاراڭلىشىۋاتاتتى .
بۇ مېنىڭ تۇنجى قېتى يېقىن ئارىلىقتىن ترېالۋنىي ئەپەندىمنى كۆرۈشيۈم ئىيدى .ئۇنىيڭ
بوي ئېگىزلىكى ئالتە فوت (بىر فوت تەخمىنەن  3.3مېتىير – ت) ،گەۋدىسيى قامەتلىيك بوليۇپ،
ناھايىتى خۇشخۇي كىشى ئىكەنلىكى چىقىپال تۇراتتى .
ترېالۋنىيي ئەپەنييدى بىييلەن دوختييۇر بىييز بىيلەن ساالملىشييىپ بولغانييدىن كېييىن بيياج
ئەمەلدارى بولغان ئىشالرنى تەپسىلىي سۆزلەشكە باشلىدى .ئىككى ئەرباب دانس ئەپەندىمنىڭ
گەپلىرىنى ئاڭالۋېتىپ ئالدىغا ئېڭىشكىنىچە قوللىرىدىكى تاماكىسىنىمۇ ئۇنتۇپ قېلىشتى .
دانس ئەپەندىمنىڭ سۆزى تۈگىگەندىن كېيىن ،ترېالۋنىي ئەپەنيدى ئۇنىيڭ بياتۇرلۇقىنى
ماختاپ كەتتى:
—سىز ھەقىقەتەنمۇ قەيسەر ئادەم ئىكەنسيىز ،سيىلەر ھېلىقيى قيارىغۇنى سيوقۇپ ئۆلتيۈرۈپ
ئادەم خۇش بولغۇدەك ئىش قىلىپسىلەر .كىچىك جى  ،سەنمۇ بوش كەلمەپسەن ،يارايسەن .
—جى  ،بۇ گەپچە — ،دېدى دوختۇر — ،ئۇالر ئىزدەۋاتقان نەرسيىنى ئەسيلى سيەن ئېلىيپ
كېتىپسەندە
—شۇنداق ئەپەندى  — ،دېدى مەن ئالدىراش ،ئاندىن ميايلىق رەخيتكە ئورالغيان بيوالقنى
دوختۇر لىۋېسقا بەردى .
دوختۇر بوالقنى قولىغيا ئېلىيپ ھيازىرال ئاچىدىغانيدەك ئىينچىكە كۆزىتىيپ چىقتيى ،ئەمميا
ئاچمىدى ،بەلكيى پەلتوسيىنىڭ يانچۇقىغيا سيالدى .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى خىزمەتكيارىنى دانسي
ئەپەنيدىمگە بىير رومكيا ھياراق ئەكېلىشيكە بيۇيرۇدى .دوختۇرميۇ ماڭيا ئيازراق يەييدىغان نەرسيە
ئەكېلىپ بېرىشنى ئېيتتى .ئۇزاق ئۆتمەيال خىزمەتكار كەپتەر گۆشى قوتۇرمىچى ئېلىيپ كەليدى.
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قورسىقى ئېچىپ تارتىشىپ كەتكەچكە قوتۇرماچنى ئېلىپ يالماپ يۇتۇشقا باشيلىدى  .بيۇ چاغيدا
دانس ئەپەندى بىز بىلەن خوشالشيتى .بىيز ئيۇنى يەنە بىير ھيازا ماختىغانيدىن كېييىن ئيۇ ئاتقيا
مىنىپ يۈرۈپ كەتتى .
—ترېالۋنىي ئەپەندى  ،سىز فلىنت دېگەن ئيادەمنى ئياڭالپ باققيانمۇ — دېيدى دوختيۇر
لىۋېۋ.
—ئەلۋەتتە ئاڭلىغان — ،دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى يۇقىرى ئاۋازدا — ،ئۇ سېسىق نامى پۇر
كەتكەن دېڭىز قاراقچىسى ،قارا ساقالدىنمۇ يامان قاراقچى.
—مەنمۇ ئۇنىڭ نامىنى ئاڭلىغان ،مېنىڭ قىزىقىدىغىنى ئۇنىڭ پۇلى بارمۇ
—پييۇل بييۇ قيياراقچىالردا پۇلييدىن بييۆلەك يەنە نييېمە بييار ئۇالرنىييڭ ئيوت قويييۇپ ،ئييادەم
ئۆلتۈرۈشيتەك ئەسيكىلىكلىرى پيۇل ئۈچييۈن ئەمەسيمۇ — دېييدى ترېالۋنىيي ئەپەنيدى سييەل
ھاياجانلىنىپ.
—ئيۆزىڭىزنى بېسيىۋېلىڭ — ،دېيدى دوختيۇر لىيۋېۋ— ،نياۋادا بيۇ بوالقنىيڭ ئىچىيگە
كاپىتان فلىنتنىڭ بايلىقىنىڭ سىرى يوشۇرۇنغان بولسا ،بۇ پۇلالرنىڭ قيانچىلىكلىكىنى بىلىيپ
باققۇم كېلىۋاتىدۇ.
—قانچىلىك دەمسيىز — دېيدى ترېالۋنىيي ئەپەنيدى  — ،مۇنيداق دەيليى ،راسيتىنىال شيۇ
بايلىقالرنىڭ يىپ ئۇچى بولۇپ قالسا ،مەن برىستول پورتىغا بېرىپ چوڭ بىر كېمە تېپىيپ ،جىي
ئىككىڭالرنى باشالپ بايلىقنى ئىزدىگىلى بارىمەن .بىر يىل كەتسىمۇ ئۇنى تاپماي قويمايمەن.
—بولىدۇ — ،دېدى دوختۇر لىۋېۋ — ،ئەگەر جى قوشۇلسا بوالقنى ھازىرال ئاچىمەن.
بييوالق ناھييايىتى پۇختييا تىكىييۋېتىلگەن بولييۇپ ،دوختييۇر لىييۋېۋ داۋاالش سيياندۇقىدىن
ئوپېراتسىيە قايچىسىنى چىقىرىپ يىپلىرىنى كېسىپ ئېچىشيقا مەجبيۇر بوليدى .بيوالق ئىچىيدىن
بىر نېپىز قولالنما ۋە بىر ئورام ھىملەنگەن قەغەز چىقتى .نېپىز قولالنمىنىڭ ئالدىدىكى بىرنەچچە
بېييتىگە خييۇددى ئييادەم زېييرىككەن ۋاقىييتالردا قەغەزگە كەلس يە  -كەلييمەس سييىزىپ قويغانييدەك
قااليمىقان خەتلەر يېزىلغان ئىكەن .ئۈستىگە ‹‹بىل بونېسقا مۇھەببەت››‹‹ ،ئەمدى رۇم ھيارىقى
ئىچىشكە رۇخسەت يوق››‹‹ ،ئۇپالما ئارىلىدا ئۆزىگە كېرەكلىيك نەرسيىگە ئېرىشيتى ››دېگەنيدەك
گەپلەر ،يەنە بىر تاالي چۈشەنگىلى بولمايدىغان سۆزلەر يېزىلغان ئىدى .ئارقىدىكى –13بەتتىن
-12بەتكىچە غەلىتە ھېسابات خاتىرىلەنگەن ئىدى .بۇ ھېساباتنىڭ خاتىرىلەنگىنىگە تەخمىنەن
يىگىرمە يىل بولغاندەك قىالتتيى .ۋاقىيت كەيينىگە ئۇزارغانسيېرى ھېسياباتتىكى سيان چوڭىيىيپ
ماڭغان ئىكەن .يەنە بىير نەچيچە ھېسياباتقا يەر نيامى بىيلەن ئۇزۇنليۇق ۋە كەڭلىيك گىرادوسيى
يېزىلغان ئىدى .ھېساب دەپتىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرىغا ئومۇمىي يىغىندا سيان چۈشيۈرۈلگەن بوليۇپ
ئاستىغا ‹‹بونېسنىڭ كىرىمى›› دېگەن خەتلەر يېزىلىپتۇ .
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دوختۇر لىۋېۋ بۇالرنىيڭ نېمىلىكىنيى بىلەلمىيدى .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى بيۇنى بونېسينىڭ
ھېسيابات دەپتىيرى ،بيۇ سيانالر ئيۇ دېڭىيز قاراقچىسيى بولغيان مەزگىليدە بيۇالپ كەليگەن ھيارام
نەرسىلەرنىڭ ھېسابى دەپ قارىيدى .قولالنمىنىيڭ ئەڭ ئياخىرقى بەتلىيرىگە نەچيچە ئورۇننىيڭ
يۆلىنىشيى خياتىرىلەنگەن ئىيدى .ئۇنىڭيدىن باشيقا يەنە بىير ئەنگلىييە ،فرانسيىيە ۋە ئىسيپانىيە
پۇللىرىنىڭ بىرلىكىنى ئالماشتۇرۇش جەدۋىلىمۇ بار ئىدى .
قولالنمىنى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن دوختۇر لىۋېۋ ناھيايىتى ئېھتىييات بىيلەن ھېلىقيى
ھىملەنييگەن يييۆگەم قەغەزنىييڭ پېچىتىنييى ئيياچتى .ئۇنىييڭ ئىچىييدىن بىيير كىچىييك ئارالنىييڭ
خەرىتىسى چىقتى .خەرىتىگە كەڭلىك ۋە ئۇزۇنليۇق گىرادوسيى ،دېڭىيز سيۈيىنىڭ چوڭقۇرليۇقى،
تاغ چوققىلىرى ،دېڭىيز قولتيۇقى ھەم كيېمە توختياش ئيورنى چۈشيۈرۈلگەنىدى .خەرىيتىگە يەنە
قەيەردە كېمە توختاتقاندا ئەڭ بىخەتەر بولىدىغانلىقى ،دىققەت قىلىدىغان ئىشيالر يېزىلغانىيدى.
بۇ ئارالنىڭ ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن توققۇز ئىنگلىز مىل (بىر مىل تەخمىنەن  1.6كىلومېتىر– ت)،
كەڭلىكييى بەش ئىنگلىييز مىييل كېلەتتييى .ئارالييدا يەنە بيوران-چاپقۇنييدىن سيياقلىنىدىغان كييېمە
توختاش ئورنىمۇ كۆرسىتىلگەنىدى .ئارالنىڭ ئوتتۇرىسيىدا ‹‹سيىپىي-گىيالس ››نياملىق تياغ بيار
ئى يدى .خەرىتىييدە ئييۈچ ئورۇنييدا كييۆزگە چېلىققييۇدەك قىزىييل كىرىسييت بەلگىسييى قويۇلغييان،
بەلگىلەرنىڭ ئىككىسى ئارالنىڭ شىمالىدا ،بىرى ئارالنىڭ غەربىيي جەنيۇب تەرىيپىگە قويۇلغيان
ئىدى .غەربىي جەنۇب تەرىپىدىكى كىرىۋ بەلگىسىنىڭ يېنىغا بايلىق ئەڭ كۆپ قويۇلغان يەر ››
دەپ يېزىقلىق تۇراتتى .خەرىتىنىڭ كەينىگە تۆۋەندىكى سۆزلەر ئەسكەرتىلگەنىدى:
چوڭ دەرەخ ،سىپىي-گىالس تاغ بياغرى .ئىسيكىلىت ئيارىلى ،شيەرقىي جەنيۇبتىن شيەرققە
قىيپاش .ئون فوت.
يييامبۇ شييىمال قىسييىمدىكى يەر ئاسييتى كامارغييا يوشييۇرۇنغان ،شييەرق تەرەپتىكييى كىچىييك
تاغنىڭ يانباغرىنى بويالپ ئالدىغا قاراپ ماڭغاندا دەل قارا تاشنىڭ ئۇدۇلىدا ،جەنۇب تەرەپ ئيون
فوت كېلىدىغان ئورۇندا.
قورال شىمال قىسىمدىكى پورت بار كىچىك قىيانىڭ شىمال تەرىپىدىكى قيۇم دۆڭيدە ،دەل
شەرقتىن تۆتتىن بىر قىسى شىمالغا بۇرۇلغان جايدا . J . F.
مەن گەرچە بۇ نەرسيىلەرنى چۈشەنمىسيەممۇ ترېالۋنىيي ئەپەنيدى بىيلەن دوختيۇر لىيۋېۋ
خۇشاللىقىدىن ئېغىزى قۇلىقىغا يېتەيال دەپ قالدى .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى قياتتىق ھاياجانالنغيان
ئىدى .ئۇ ئەتىال برىستولغا بېرىپ ئون كۈن ئىچىدە پۈتۈن ئەنگلىيەدىكيى ئەڭ ياخشيى كيېمە ۋە
ماتروسييالرنى تەييييار قىلميياقچى بولييدى .ئييۇ يەنە مېنىييڭ كېمىييدە قييارا خىزمەتچييى ،لىييۋېۋ
ئەپەندىمنىڭ كېمە دوختۇرى ،ئۆزىنىيڭ باشيقۇرغۇچى بولىيدىغانلىقىنى ئېيتتيى .ئيۇ يەنە ئيائىلە
خىزمەتكارى رىدارس ،جويىۋ ۋە خۇنتېرالرنىمۇ بايلىق ئىزدەشكە بىللە ئېلىۋالماقچى بولدى .
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—لىۋېۋ— ،دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى —،سىز ئەمدى دوختۇرلۇق قىلىمەن دېمەي مېنىڭ
بىلەن بىللە ئىشلەڭ .ۋاقتى كەلگەندە بىيز كيېمىگە ئولتيۇرۇپ دېڭىزغيا چىقىيپ پۈتيۈن سيۈرئەت
بىيلەن گيۆھەر ئارىلىغيا بيارىمىز .ئانيدىن يوشيۇرۇپ قويۇلغيان بيايلىقالرنى كيوالپ ئيالىمىز .ئيۇ
يەردىكى تاغدەك دۆۋىلىنىپ كەتكەن بايلىقالر ئەمدى بىزنىڭ بولىدۇ.
—بولىيدۇ ،مەن سيىز بىيلەن بىليلە بياراي — ،دېيدى دوختيۇر لىيۋېۋ — ،مەنميۇ جىمنيى
ئېلىۋېلىشقا قوشۇلىمەن ھەم پۈتۈن كۈچۈم بىلەن دوختۇرليۇق ۋەزىپەمنيى ياخشيى ئيورۇناليمەن.
بىراق مەن بىر كىشىدىن ئەنسىرەيمەن .
—كىيي — دەپ سييورىدى ترېالۋنىييي ئەپەنييدى  — ،كىمييدىن خيياتىرجەم بواللمايسييىز
راستتىنىال ئۇنى ئېلىۋىلىشقا بولمىسا مەن ئويلىشىمەن.
—ئۇ باشقا ئادەم ئەمەس ،دەل سيىز! — دېيدى دوختيۇر ترېالۋنىيي ئەپەنيدىمگە قياراپ— ،
چييۈنكى سييىز سييىر ساقلىمايسييىز .بييايلىق يوشييۇرۇنغان يەرنييى بىلىييدىغانالر بىييزال ئەمەس.
مېھمانسارايغا ھۇجۇم قىلغان دېڭىز قياراقچىلىرى قېچىيپ كەتتيى ،ئۇالرنىيڭ ئىچىيدە بيۇ ئىشينى
بىلىدىغانالر چوقۇم بار .بۇ ئەبلەخلەرنىڭ ھەممىسى جېنىدىن تويغيان نيېمىلەر ،شيۇڭا دېڭىزغيا
چىقىشتىن ئىلگىرى يالغۇز ھەرىكەت قىلساق بولمايدۇ .جى مېنىڭ بىلەن قالسۇن ،سىز جيويىۋ
ۋە خۇنتېرنى باشالپ برىستولغا بېرىڭ .ئېسىڭىزدە بولسيۇن ،بيۇ سيىرنى قەتئىيي پىنھيان تۇتيۇش
كېرەك .ھەرگىز دېڭىزغا چىقىش سەۋەبىنى باشقىالرغا بىلدۈرۈپ قويۇشقا بولمايدۇ .
—خاتىرجەم بولۇڭ ،مەن ئاغزىمنى چىڭ تۇتىمەن — ،دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى .
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ئىككىنچى بۆلۈم گۆھەر ئارىلىغا ئاتلىنىش
بىرىنچى باب برىستول پورتى

گەپنى ئېغىزدا قىلماق ئاسيان بولغيان بىيلەن ئورۇنلىمياق تەس .دېڭىزغيا ييۈرۈش قىلىيش
ئىشىمىز پىالندىن كۆپ ئۇزىراپ كەتتى .لىۋېۋ دوختۇر ئۆز ئورنىغا ئىشلەپ تۇرىيدىغان دوختيۇر
تېپىش ئۈچۈن لوندونغا كەتتى .ترېالۋنىي ئەپەندى برىسيتول پورتىيدا ئالدىراشيچىلىقتىن نېيرى
بواللمىدى .مەن رىدارس بىلەن ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ ئۆيىدە قالدى .
رىدارس ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ ئۆيىيدىكى ئيوۋ راييونىنى باشيقۇرغۇچى بوليۇپ ،ناھيايىتى
قاتتىق قول بوۋاي ئىيدى .ئيۇ ،خيوددى مەن بىير جىنايەتچىيدەك پۈتيۈن كيۈن يېنىميدىن نېيرى
بولمىدى .مەن بولسام كۈن بويى يوقىالڭ خىيالالرنى قىالتتى  ،بالدۇرراق يولغيا چىقىيپ ،ئيالتۇن-
كۈمۈش يوشۇرۇنغان ئارالغا بېرىپ ،ھەممە بايلىقنى كوالپ ئېلىيپ كېلىشينى ئيوياليتتى  .بەزىيدە
ھېلىقييى خەرىييتىگە نەچييچە س يائەت تىكىلىييپ خەرىتىييدىكى تەپسييىالتالرنى كۆڭلييۈمگە مەھييكەم
پۈكەتتى  .بەزىدە ئوچاق يېنىدا جىمجىت ئولتۇرۇپ ،قايسى تەرەپتىن ئارالغا چىقىدىغانلىقىمىزنى،
ئۇ يەرنىڭ مەنزىرىسىنى تەسەۋۋۇر قىالتيتى  .ئيارال خەرىتىسيىنىڭ ھەميمە بوليۇڭ-پۇچقياقلىرىنى
ئىنچىكە كۆزىتىپ چىقتى  .ئىچىمدە ‹‹سىپىي-گىيالس›› تېغىنىيڭ چوققىسيىغا چىقىيپ ئارالنىيڭ
مەنزىرىسىنى تاماشا قىلىشنى سانسىز قېتى خىييال قىليدى  .گاھىيدا ئارالنىيڭ ھەممىيال يېرىيدىن
بىيييزگە قييياراپ يۇپۇرۇليييۇپ كېلىۋاتقيييان يييياۋايى ئيييادەملەرنى ،ئيييۇالر بىيييلەن شيييىددەتلىك جەڭ
قىلغييانلىقىمىزنى ئييوياليتتى  .بىييراق ،بييۇ خييام خىيالالرنىييڭ كېيىنكييى كييۈنلەردە بېشييىمىزدىن
ئۆتكيييۈزگەن يي يۈرەكنى ئەزگيييۈدەك كەچۈرمىشيييلىرىمىزگە دال بواللماييييدىغانلىقىمىزنى ئويالپميييۇ
باقمىغان ئىكەنمەن.
بىر نەچچە ھەپتىدىن كېيىن بىز ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ دوختۇر لىۋېسقا يازغان بىر پارچە
خېتىنى تاپشۇرۇۋالدۇق .كونۋېرتنىڭ ئۈستىگە تۆۋەندىكىلەر يېزىلغان ئىدى:
ناۋادا دوختۇر بولمىسا ،بۇ خەتنى تام رىدارس ياكى كىچىك جى ئېچىپ ئوقۇسا بولىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن بىز كونۋېرتنى يىرتىپ خەتنى ئوقۇدۇق:
ھۆرمەتلىك لىۋېۋ:
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سييىزنىڭ ئۆيييدە ييياكى لوندونييدا ئىكەنلىكىڭىزنييى بىلمىگەچييكە بييۇ خەتنييى ئىككييى يەرگە
ئەۋەتتى .
كېمىنى سېتىۋالدى  ،بارلىق تەييارلىقالر پۈتتى ،ھەر ۋاقىيت يولغيا چىقسياق بولىيدۇ .بيۇ بىير
تىك ماچتىلىق كېمە بولۇپ ،نامى ‹‹گىسپانوال›› .تونناژى ئىككى يۈز توننا ،ھەيدەش ئاسان.
مەن كونا دوستۇم بالندنىڭ مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ كېمىنى قولغا چۈشۈردۈم .ئۇ بىر ياخشيى
ئادەم ،جاپا-مۇشەققەت ۋە تاپا-تەنىگە قارىمياي خىيزمەت قىلىيدۇ .بيۇ يەردىكيى كىشيىلەر گيۆھەر
ئارىلىغا بارىدىغانلىقىمىزنى بىلىپ خۇشاللىق بىلەن بىزگە ئىشلىمەكچى بولدى.
— دوختيييۇر لىيييۋېۋ چوقيييۇم خاپيييا بولىيييدۇ — ،دېيييدى مەن رىدارسيييقا — ،ترېالۋنىيييي
ئەپەندىمنىڭ ھەممىال يەردە گۆھەر ئارىلىغا بارىدىغانلىقىمىزنى دەپ يۈرگەنلىكىنى قارىمامسىز.
— قارىغاندا دوختۇر توغرا دەپتىكەن — ،دېدى رىدارس — ،ترېالۋنىيي ئەپەنيدى دوختيۇر
جېكىلىگەن ئىشنى ئۇنتۇپ قاپتۇ.
مەن خەتنىڭ ئاخىرىنى ئوقۇدۇم:

‹‹گىسپانوال›› ناملىق كېمىنى بالند ئيۆزى بىير قولليۇق تاللىيدى ھەم خېليى تيۆۋەن باھيادا
سيېتىۋالدۇق .برىسييتولدا بەزىييلەر بالنييدتىن بىييزار بولىييدىكەن .ئييۇالر بالنييدنىڭ كەينىييدىن گەپ
قىلىشىپ ،بۇ ئادەم پۇل ئۈچۈن ھېچنېمىدىن يانمايدۇ ،دېيىشىدىكەن .ئۇالر ھەتتا ‹‹گىسيپانوال››
ناملىق كېمەئەسلى بالنيدنىڭ كېمىسيى ،ئيۇ ئىلگىيرى ناھيايىتى ئياز پيۇل خەجلەپيال بيۇ كېمىنيى
سېتىۋالغان ،ماڭيا ييۇقىرى باھيادا سياتتى ،دېيىشيتى .مەن ئۇالرنىيڭ سيۆزىگە ئىشيەنمەيمەن ،بيۇ
كېمىنىڭ ئىقتىدارىغا قايىل بولمايدىغان ئادەم يوق.
ھيييازىرغىچە ھەميييمە ئىيييش ناھيييايىتى ئوڭۇشيييلۇق .بىردىنبىييير ئاۋارىچىلىيييك يەليييكەن
ئارغامچىلىرىنى ئورنىتىدىغان كىشىنىڭ ئىشى بەك ئاستا بولۇپ قالدى.
ھەممىدىن باش ئاغرىتىدىغىنى ماتروسالرنىڭ ئىشى بولۇۋاتىدۇ .مەن دەسلەپتە ئالتە ئادەم
بولسييىال يېتىييدۇ ،دەپ ئويلىغييان ئى يدى  ،ئەممييا بييۇالر يەتمەيييدىكەن .شييۇڭا  23ئييادەم تېپىشيينى
ئييويالۋاتىمەن .مۇشييۇنداق بولغانييدا يەرلىكييلەرگە ييياكى دېڭىييز قاراقچىلىرىغييا يولۇقييۇپ قالسيياقمۇ
تاقابىييل تۇرااليييدىكەنمىز .كېيييىن مەن پىرىسييتاندا قاۋاقخانييا ئاچىييدىغان بىيير قېييرى ماتروسيينى
ئۇچرىتىييپ قالييدى  .ئيۇنى ھاياتىمييدىكى تېپىلغۇسييىز بەخييت دېسييەك بولىييدۇ .مەن شييۇ كىشييىگە
تايىنىپ ئاندىن  23ئادەم توپلىدى .
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مەن بۇ كىشىنى پىرىستاندا تاسيادىپى ئۇچرىتىيپ قاليدى  .ئيۇ ئېگىيز بيوي ،بىير پيۇتى ييوق
كىشى بولۇپ ،ئىسمى جون سىلۋېر .ئۇ برىستولدىكى ھەممە ماتروسنى تونۇيدىغانلىقىنى ئېيتتيى.
ئۇ مېنىڭ دېڭىزغا چىقىدىغانلىقىمنى ئاڭالپ ئۆزىنى كېمىيدە ئاشيپەز قىلىۋېلىشيىمنى ئۆتۈنيدى.
چييۈنكى ئييۇ ئىلگىييرى دېڭىييزدا ئۆتكييۈزگەن كييۈنلىرىنى سييېغىنىدىكەن .ئۇنىييڭ دېڭىييز ياقىييدا
تۇرۇشىدىكى سەۋەب ھەر كۈنى دېڭىز سۈيىنىڭ ھىدىنى پۇراپ تۇرۇش ئۈچيۈن ئىيكەن .ئۇنىيڭ
سۆزلىرىنى ئاڭالپ بەك تەسىرلەندى ھەم ئۇنىڭ تەلىپىگە دەرھال ماقۇل بولدۇم.
مەن بىر ئاشپەز تېپىپال قالماي يەنە ياخشى بىر ياردەمچىگە ئېرىشيتى  .سيىلۋېر بىير نەچيچە
كۈندىال بىر تۈركيۈم تەجرىبىلىيك كونيا ماتروسيالرنى تېپىيپ كەليدى .گەرچە ئۇالرنىيڭ سيىرتقى
قىياپىتى كۆرۈمسىز بولسىمۇ بىر قاراشيتىنال بېشيىدىن كيۆپ ئىسسيىق – سيوغۇقنى ئۆتكيۈزگەن،
پىشقان ،چىداملىق دېڭىزچىالر ئىكەنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ .سىلۋېر يەنە مەن ئىلگىيرى تاپقيان
ئالتە ئادەمنىڭ ئىچىدىن ئىككىنى شاللىۋەتتى .ئۇنىڭ قارىشىچە ئۇ ئىككىسى دەرياالردىال ييۈرۈپ
دېڭىزغا چىقىپ باقمىغان ئىكەن ،شۇڭا دېڭىزغيا مياس كەلمەييدىكەن .ئيۇالرنى دېڭىزغيا ئېلىيپ
چىقىش ئۇالرنى قىينىغانلىق بولىدىكەن.
مەن ھييازىر ناھييايىتى ياخشييى تييۇرۇۋاتىمەن .بىييراق ،كييېمە يەلكىنىنييى چىقىرىييپ دېڭىزغييا
چىققاندا ئاندىن خاتىرجەم بيولىمەن .مەن ھيازىر خيۇددى دېڭىزنىيڭ مەنزىرىسيىنى كۆرگەنيدەك
بولۇۋاتىمەن .لىۋېۋ ،تېز قايتىپ كېلىڭ ،ئازراقمۇ ۋاقتنى كېچىكتۈرۈشكە بولماييدۇ .بىليلە يولغيا
چىقىپ يوشۇرۇپ قۇيۇلغان بايلىقالرنى تاپايلى.
جون ترېالۋنىي
×× - 17يىلى  -1مارت.
برىستول كېمە مېھمانسارىيىدا يېزىلدى.

ئەسكەرتىش :بالند يەنە ماڭا بىر تەجرىبىلىك كاپىتان تېپىپ بەردى .بۇ كاپىتاننىڭ سيەل
چۇسلۇقىنى دېمىگەندە قالغان يېرى ياخشىكەن .بالند يەنە بىز ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرىغىچە قايتىيپ
كەلمىسەك كېمە ئەۋەتىپ بىزنى ئىزدەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى .سىلۋېر يەنە يارۇۋ ئىسيىملىك بىير
ياردەمچى تېپىپ بەردى .سيىلۋېر ناھيايىتى پۇليدار ئيادەمكەن ،بانكىيدا ھېسيابى بيار ئىيكەن .ئيۇ
ئايالىغا قاۋاقخانىدىن خەۋەر ئېلىپ تۇرۇشىنى تاپىلىدى .ئۇنىڭ ئايالى قارا تەنلىك ئىكەن.
جون ترېالۋنىي

يەنە ئەسكەرتىش :كىچىك جى يولغا چىقىشتىن بۇرۇن ئانىسىنىڭ يېنىدا بىر كېچە تۇرۇپ
كەلسە بولىدۇ.
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جون ترېالۋنىي
خەتنى ئوقۇپ بولۇپ قاتتىق ھاياجانالندى  ،قەۋەتال خۇشال بولۇپ كەتتى  .بىيراق رىيدارس
توختىماي ئۇلۇغ–كىچىك تىناتتى ،ئازراقمۇ خۇشال بولغاندەك قىلميايتتى .بيۇنى كيۆرۈپ بىئيارام
بولۇشييقا باشييلىدى  .ئەپسييۇس ،ترېالۋنىييي ئەپەنييدىمنىڭ گېپييى گەپ بولييۇپ ،ئۇنىييڭ قييارارىنى
ھېچكى ئۆزگەرتەلمەيتتى .ھەتتا رىدارس خالىمىسيىمۇ ترېالۋنىيي ئەپەنيدىمنىڭ بۇيرۇقىغيا بيوي
سۇناتتى.
ئىككىنچيى كيۈنى ئەتىيگەن ،مەن رىيدارس بىيلەن بىليلە ئيادمىرال بېنبيوۋ مېھمانسييارىيىغا
قايتتۇق .ئانامنىڭ ئەھۋالى تامامەن ئەسلىگە كەلگەن بولۇپ كەيپىيياتىمۇ ياخشيى ئىيدى .بىزنيى
پاراكەندە قىلىپ پۇتى كۆيگەن توخۇدەك جى تۇرالمايدىغان بىل كاپىتان ئەميدى ييوق .سيارايمۇ
قايتا ئېچىلغان ئىكەن .ترېالۋنىي ئەپەندى پۇل چىقىرىپ سارىيىمىزنى قايتا رېمونيت قىليدۇرۇپ
ئانامغىمۇ سياراي ئىشيىغا ھەمكارلىشيىدىغان بىير يياردەمچى تېپىيپ بېرىپتيۇ .مەن ئيۇنى كيۆرۈپ
ئانامدىن ئەنسىرەشكە باشلىدى  .چۈنكى بۇ باال ئىشقا خام بولۇپ ،ھەرىكىتيى قوپيال ،بىير نەرسيە
بىلمەيتتى ،مەن ئۇنى قياتتىق بىير ئەدەپيلەپ قوييدۇم .توختىمياي قانيداق قىلىيش كېرەكلىكىنيى
ئۆگىتىپ خاتالىقىنى تۈزەتتى  .ئۇنىڭ كۆپرەك نەرسە ئۆگىنىپ مەن كەتكەنيدىن كېييىن ئانامغيا
ياخشىراق ياردەملىشىشىنى ئۈمىد قىالتتى  .بۇ كۈنلەردە دېڭىزغا چىقىپ يىراققا سيەپەر قىلىشينى،
ئېكسپېدىتسييىيە قىلىشيينىال ئييويالپ ،ئانييامنى يادىمييدىن چىقىرىييپ قويغييان ئىكەنييمەن .ئەمييدى
ئانامدىن ئايرىلدىغانلىقى يادىمغا يېتىيپ ئيۆزۈمنى تۇتۇۋااللمياي كيۆز ياشيلىرى يىپيى ئيۈزۈلگەن
مارجاندەك دومىالپ چۆچۈشكە باشلىدى.
ئۆيدە بىر كېچە قونغاندىن كېيىن ،ئىككىنچيى كيۈنى چۈشيلۈك تامياقنى يەپ بوليۇپ ئانيام
بىلەن ،ئىشىك ئالدىدىكى كىچىك دېڭىز قولتۇقى بىلەن ،سۆيۈملۈك بېنبوۋ مېھمانسارىيى بىلەن
خوشالشتى  .ئاندىن رىدارس بىلەن بىللە يولغا چىقتۇق .مەن كاپىتان بىلنى ،ئۇنىيڭ يۈزىيدىكى
پىچاق تارتۇقىنى ،ئۇنىڭ دۇربۇننى قولتۇقىغا قىستۇرۇپ دېڭىز ياقىسىدا ئۇيان – بۇييان ماڭغيان
ھالىتىنى ئەسلىدى .
گۇگۇم مەزگىلىيدە بىيز جيورجى خيان مېھمانسيارىيىنىڭ يېنىيدىكى چۆلليۈكتىن برىسيتولغا
بارىييدىغان پوچتييا ھارۋىسييىغا چىقتييۇق .ھارۋىغييا چىقىييپ ئييۇزاق بولمييايال ئييۇخالپ قيياپتىمەن.
ئويغانغاندا ھارۋىنىڭ برىستولغا يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلدى .
ترېالۋنىيي ئەپەنييدى تۇرۇۋاتقييان مېھمانخانييا پورتقييا يييېقىن يەردە بولييۇپ ،ب يۇ يەردە تييۇرۇپ
كېمىدىكى ئىشالرنى كۆزىتىش قواليلىق ئىكەن .بىز ئۇ تۇرۇۋاتقان يەرگە قاراپ پىييادە ماڭيدۇق.
يول بويى تۈرلۈك دۆلەتلەرنىڭ كېمىلىرىنى كۆردۈم .ماتروسالر ئۆز ئىشى بىيلەن مەشيغول بولغياچ
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ناخشا ئېيتاتتى .بۇ يەردىكى ھەممە نەرسە ماڭيا ييېڭىچە تۇيۇليدى .گەرچە كىچىكىميدىن دېڭىيز
ياقىسىدا چوڭ بولغان بولساممۇ ئەزەلدىن مۇنداق مەنزىرىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدى .
مانا ئەمدى مەن چوڭ كېمىگە ئولتۇرۇپ گويا ماتروسيتەك دېڭىزغيا چىقىيمەن ھەم نۇرغيۇن
ماتروسييالر بىييلەن بىلييلە ھېلىقييى سييىرلىق ئارالغييا قيياراپ ميياڭىمىز .ئييۇ يەردە يوشييۇرۇپ قويۇلغييان
بايلىقالرنىتاپىمىز .بۇالرنى ئويلىغىنىمدا چەكسىز ھاياجانغا چۆمەتتى .
بىيييز چيييوڭ بىييير مېھمانخانىنىيييڭ ئالدىيييدا ترېالۋنىيييي ئەپەنيييدىمنى ئۇچراتتيييۇق .ئيييۇ
كۈلۈمسىرىگىنىچە بىزگە قاراپ كەلدى:
—سييىلەرنى قارىشييى ئييالىمەن — ،دەپ ۋارقىرىييدى ئييۇ — ،دوختييۇر لى يۋېۋ ئاخشييام كەچ
لوندوندىن بۇ يەرگە كەلدى .كېلىدىغانالرنىڭ ھەممىسى كېلىپ بولدى ،بەك ياخشى بولدى!
— قاچان يولغا چىقىمىز ئەپەندى

— دەپ سورىدى مەن.

— ئەتە ،ئەتىال يولغا چىقىمىز! — دېدى ئۇ جاۋاب بېرىپ.

ئىككىنچى باب سىلۋېرنىڭ مېھمانسارىيى

ترېالۋنىي ئەپەندى ئەتىگەنلىك تاماقتىن كېيىن ماڭا بىير باغياقچىنى تۇتقيۇزۇپ سيىپىي–
گىييالس مېھمانسييارىيىنىڭ خوجييايىنى جييون سييىلۋېرغا ئاپىرىييپ بېرىشييىمنى ئېيتتييى .ئييۇ ماڭييا
پىرىستاننى بويالپ ماڭغاندا مىستىن ياسالغان يوغان بىر دۇربۇننى ۋىۋىسيكا قىلىيپ ئېسيىۋالغان
كىچىييك بىيير مېھمانسيياراينى كۆرىييدىغانلىقىمنى ،ئۇنىييڭ دەل سييىپىي-گىييالس مېھمانسييارىيى
ئىكەنلىكىنييى ئېيتتييى .يەنە ھېلىقييى كييېمە توختيياش ئييورۇنلىرىنى ۋە پېشييقەدەم دېڭىزچىنييى
كۆرىدىغانلىقىمنى ئويالپ قەۋەتال خوش بولۇپ كەتتى .
مەن يولغا چىقىپ ئۇياق-بۇياققا مۇكىدەك توختىمياي ئۆتۈشيۈۋاتقان ئيادەملەر تيوپى ۋە ييۈك
دۆۋىسى ئوتتۇرىسىدىن ئۆتۈپ ،خېلى ھايال بولغانيدىن كېييىن ئياخىرى ھېلىقيى مېھمانسياراينى
تاپتى .
مېھمانسييياراينىڭ دۇقمۇشيييىدىكى ئىككيييى ئىشيييىك ئيييايرى -ئيييايرى ئىككيييى كوچىغيييا
تۇتىشىدىكەن .ئىشىكلەر يوغان ئوچۇق بولۇپ ،ئىچى ئىۋ – تۈتەككە تولغان ئىدى .ئىچىدىكى
مېھمانالرنىڭ ھەممىسيى دېگيۈدەك ماتروسيالر بوليۇپ ،ئيۇالر ۋارقىيراپ-جيارقىراپ ئيۆينى بېشيىغا
كىيگەنىدى ،كىشى ئىچىگە كىرىشكىمۇ ئەيمىنەتتى.
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بۇ چاغدا بىر كىشى يان تەرەپتىكى ئىشىكتىن زالغا كىرىپ كەلدى .مەن بىر قياراپال ئۇنىيڭ
جون سىلۋېر ئىكەنلىكىنى تونۇدۇم .ئۇنىڭ سول پۇتى ساغرىسىدىنال يوق بولۇپ سيول مۈرىسيىگە
ھاسييا تايانغييان ئىييدى .شييۇنداقتىمۇ يييول مېڭىشييى ناھييايىتى يەڭگىييل ئىييكەن .ئييۇ ئېغىزىنييى
ئىسقىرتقىنىچە شىرە ئوتتۇرىلىقىدا توختىماي ماڭاتتى ،قارىماققا كەيپىيياتى ناھيايىتى ياخشيىدەك
قىالتتى ،تونيۇش مېھميان كىرىيپ قالسيا ئاليدىغا بېرىيپ ئېھتىيرام بىليدۈرۈپ ،مۈرىسيىگە يېنىيك
ئۇرۇپ قوياتتى.
راستىنى دېگەندە ،مەن ترېالۋنىيي ئەپەنيدىمنىڭ خېتىنيى ئوقۇۋاتقىنىميدا ئۇنىيڭ كاپىتيان
بىييل ئېيتقييان بىيير پۇتلييۇق ميياتروس بولييۇپ قېلىشييىدىن گۇمانالنغييان ئىييدى  .ئەممييا س يىلۋېرنى
كۆرگەندىن كېيىن بۇ گۇمانى نەلەرگىدۇر توزۇپ كەتتى .ئۇ قارىماققا ناھايىتى مۇاليى  ،قائىدە–
يۇسۇنلۇق بولۇپ ،دېڭىز قاراقچىسىغا ئوخشىمايتتى.
مەن غەيرەتكە كېلىپ ،ئۇنىڭ ئالدىغا قاراپ ماڭدى .
— سىز سىلۋېر ئەپەندى بوالمسىز — دېدى مەن باغاقچىنى تەڭلىگەچ.
— شۇنداق ،شاكىچىك ،سەن كى

— دېدى ئيۇ باغياقچىنى كۆرگەنيدىن كىييىن ھەييران

بولغاندەك.
— ھە ،سييەن چوقييۇم پيياراخوتتىكى خىزمەتچىغييۇ دەيييمەن ،سييېنى كۆرگىنىميدىن ناھييايىتى
خۇشالمەن — ،دېدى ئۇ قولۇمنى تۇتۇپ يۇقىرى ئاۋازدا.
شييۇ چاغييدا بۇلۇڭييدىكى بىييرى ئورنىييدىن تييۇرۇپ سييىرتقا يۈگييۈردى .بييۇ مېنىييڭ ئييادەتتىن
تاشقىرى دىققىتىمنى قوزغىدى .مەن ئۇنى تونۇدۇم .ئيۇ ھېلىقيى بىيل كاپىتياننى ئىيزدەپ بېرىيپ
ئۇنىڭ بىلەن ئېلىشقان ،ئاخىرىدا قېچىپ كەتكەن ھېلىقيى كىشيى بوليۇپ ئىككيى بيارمىقى ييوق
قولى كۆزگە ئاالھىدە چېلىقاتتى.
— ئۇنى تېز تۇتۇڭالر ،ئۇ دېگەن قارا ئىت — ،دەپ ۋارقىرىدى مەن.
— ئۇ قارا ئىتمۇ ئاق ئىتمۇ كارى يوق ،ئىشقىلىپ ئۇ پۇل تۆلىمىدى ،ھارى ،ئۇنى تۇتۇۋال!
شۇئان ئىشىكتىكى ئىككىسى سەكرەپ تۇرۇپ ئۇنى قوغالپ چىقىپ كەتتى.
— قارا ئىت دېگەن كى

— دەپ سورىدى سىلۋېر مېنىڭدىن.

— ترېالۋنىي ئەپەندى سىزگە دېڭىز قاراقچىسىنىڭ ئىشيىنى دېيگەن ئەمەسيمىدى ،ئيۇ دەل
شۇالرنىڭ بىرى.
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— بيييۇ ئەبيييلەخ مېنىيييڭ دۇكىنىمغيييا كېلىشيييكە پىتىنىپتيييۇ-دە — ،دېيييدى سيييىلۋېر غەزەپ
بىلەن — ،بىن ،سەن ھارىغا ياردەملىشىپ ئۇنى تۇتۇپ كەل ،مورگان ،قيارا ئىيت سيېنىڭ بىيلەن
بىللە كەلگەنغۇ بۇياققا كەل!
مورگان دېگەن ئورنىدىن تۇرۇپ بىزگە قاراپ ماڭدى.
— ئېيتە — ،دېدى سىلۋېر زەردە بىلەن — ،بايىقى قارا ئىت دېگەننىيڭ ئىسيمى نيېمە ئيۇ
سېنىڭ بىلەن نېمە دېيىشتى
—مەن ئۇنى بيۇرۇن كيۆرۈپ باقمىغيان ،ئىسيمىنىمۇ بىلمەييمەن ،باييا بىيز پەقەت ئيانچىكى
ئىشالر توغرۇلۇق پاراڭالشتۇق — ،دېدى مورگان جاۋابەن.
— ياۋاشييلىق بىييلەن ئېيييت — ،دېييدى سييىلۋېر — ،بايييا ئييۇ سييېنىڭ بىييلەن زادى نييېمە
دېيىشىتى دېڭىز سەپىرى ،كېمە ،كاپىتان دېگەندەكلەرنىمۇ
— نېمىلەرنى دېيىشكىنىمىز راستىنىال يادىمدا يوق ،مەن راسيتتىنىال ئيۇنى تونۇميايمەن— ،
دېدى مورگان.
— يوقال ،بۇنىڭدىن كېيىن يەنە شيۇنداق ئيادەم بىيلەن ئارىالشسياڭ بيۇ يەرگە ئىككىنچيى
كەلمە — ،دېدى سىلۋېر ئۇنىڭغا.
مورگان كەتكەندىن كېيىن سىلۋېر قۇلقۇمغا يېقىن كېلىپ دېدى:
— مورگان دېگەن بىر قارا قورساق ،ئەمما يامانلىقى يوق .قيارا ئىتقيا كەلسيەك ئيۇ ئىلگىيرى
بىر قارىغۇ بىلەن بۇ يەرگە كەلگەندەك قىلغان.
— ئۇ چوقۇم پېۋ — ،دېدى ۋارقىراپ .مەن پېۋنىيڭ ئىسيمىنى چىقارغيان ۋاقتىميدا سيىلۋېر
تېخىمۇ ھاياجانلىنىپ كەتتى.
— پېييۋ ،تييوغرا ،پېييۋ ،ئييۇالر قاراشييتىنال ياخشييى ئييادەمگە ئوخشييىمايدۇ .ئەگەر قييارا ئىتنييى
تۇتۇۋالىدىغان بولسام تازا بىر ئەدەپلەپ قويمىسام.
مەن بۇ سارايدا قارا ئىتنىڭ پەيدا بولغانلىقىنى كۆرۈپ بۇ يەردىن گۇمانالنغان ئىدى  .ئەمما
ئۇنىييڭ بىيير تيياالي گەپلىرىنييى ئيياڭالپ ھەم غەزەپلەنييگەن ھييالىتىنى كييۆرۈپ ئۇنىڭغييا بولغييان
گۇمانىمدىن ۋاز كەچتى .
بىردەمييدىن كېيييىن قييارا ئىتنييى قييوغالپ چىقىييپ كەتكەنييلەر ھاسييىراپ – ھۆمييۈدىگىنىچە
كىرىپ كەلدى ھەم قارا ئىتنىڭ ئادەملەر ئارىسىغا شۇڭغۇپ كىرىپ قېچىپ كەتكەنلىكىنى مەلۇم
قىلدى .سىلۋېر ئىككىسىنى بىر ھازا تىللىدى .بۇ مېنىڭ سيىلۋېرغا بولغيان ئىشيەنچىمنى يەنىميۇ
ئاشۇردى.
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— قييارا ،جىي شيياكىچىك ،تييازىمۇ پياالكەت باسييتى-دە — ،دېييدى ئييۇ — ،نيياۋادا ترېالۋنىييي
ئەپەندى مېنىڭ سارىيىمدا بىر دېڭىز قاراقچىسىنىڭ ھاراق ئىچكەنلىكىنى بىلسە قانيداق ئيويالپ
قاالر سەن ھېلىمۇ ئيۆز ۋاقتىيدا ئيۇنى تونۇۋاليدىڭ ،ئەمميا مەن ئيۇنى كيۆز ئالدىميدىال قياچۇرۇپ
قويييدۇم .جى ي  ،سييەن گەرچە بىيير كىچىييك بيياال بولسيياڭمۇ قولۇڭييدىن چييوڭ ئ يادەملەردەكال ئىييش
كېلىيدىكەن .سييەن ئىشييىكتىن كىرىشييىڭگىال بىلگەنيتى  .ترېالۋنىييي ئەپەنييدىمنىڭ ئالدىييدا مەن
ئۈچۈن ئىككى ئېغىز لىلال گەپ قىلمىساڭ بولمايدۇ.
ئارقىدىنال ئۇ يەنە:
— ناۋادا مېنىڭ يەنە بىر پۇتۇم بولغان بولسا ھېلىقى قارا ئىت ھەرگىز قېچىپ كېتەلمىگەن
بوالتتى .بىرال سەكرەپ ئۇنى تۇتۇۋالغان بوالتتى  — ،دېدى.
تۇيۇقسىز ئۇ بىر نەرسىنى يادىغا ئالغاندەك گەپ قىلىشتىن توختاپ قالدى.
— ھاراقنىڭ پۇلى — ،دېدى ئيۇ ۋارقىيراپ — ،ھەممىيدىن قورقۇنۇچليۇقى ئيۇ تېخيى پيۇل
تۆلىمىدى ،ئۈچ رومكا رۇم ھارىقى ،ئاپال ،ئېسى قۇرسۇن!
گەپ قىلۋېتىپ كۈلۈپ كەتتى ،قاتتىق كۈلۈشتىن كۆزىدىن ياش چىقىپ كەتتى .گەرچە بۇ
كۈلكىلىك ئىش بولمىسىمۇ مەنمۇ ئۆزۈمنى تۇتۇۋااللماي كۈلۈپ كەتتى .
مېھمانسارايغا قايتىش يولىدا پورتتىن ئۆتۈۋېتىپ ئۇ ماڭيا توختىمياي ييول بيويى ئۇچرىغيان
كېمىلەرنى تونۇشتۇرۇپ ماڭدى .كېمىلەرنىڭ يەلكىنى ،ئارقانلىرىنىيڭ سەپلىنىشيى ،توننياژى ۋە
دۆلەت تەۋەلىكى ،يەنە كېمىدىكىلەرنىڭ نيېمە قىلىۋاتقيانلىقى قاتيارلىقالرنى سيۆزلەپ بەردى .ئيۇ
يەنە كېمە ۋە ماتروسالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇنلىغان قىزىقيارلىق ئىشيالرنى سيۆزلىدى .مەن
ئۇنىييڭ ھەقىييقەتەن قىييزغىن ئييادەملىكىنى ھييېۋ قىلييدى  .ئۇنىييڭ بىييلەن بىلييلە بولغييان ئييادەم
زېرىكىپ قالمايتتى.
بىز مېھمانسارايغا يېتىپ كېلىپ ترېالۋنىي ئەپەندى بىيلەن دوختيۇر لىۋېسينىڭ بىليلە پىيۋا
ئىچىۋاتقييانلىقىنى كييۆردۇق .ئييۇالر سييەل توختيياپ كييېمىگە بېرىييپ تەييارلىقالرنىييڭ ئىشييلىنىش
ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشكە ماڭماقچى بولۇپ تۇرغانىدى.
سىلۋېر قاۋاقخانىدا بولغان ئىشىنى ئۇالرغا تەپسىلىي سۆزلەپ بەردى .گەپ ئارىلىقىيدا يەنە
‹‹جى  ،ئەينى چاغدا شۇنداققۇ ،ھە›› دەيتتى ،مەن بېشىمنى لىڭشىتىپ قوياتتى .
قييارا ئىتنىييڭ قېچىييپ كەتكەنلىكىييگە ترېالۋنىييي ئەپەنييدى بىييلەن دوختييۇر ئىككىسييى
ئەپسۇسالندى .ئەمما ئۇالر سىلۋېرنىڭ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى جەزملەشتۈردى .سيىلۋېر
بىردەم ماختاشالرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن خوشالشتى.
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— ئېسىڭىزدە بولسۇن ،بۈگۈن چۈشتىن كېيىن سائەت تۆتتە كېمىگە يىغىلىمىز — ،دېدى
ترېالۋنىي ئەپەندى .
— ئېسىمدە — ،دېدى سىلۋېر خوشالشقاچ.
— جون سىلۋېر دېگەن بۇ كىشى قارىماققا ياميان ئەمەسيتەك قىلىيدۇ ،مەن ناھيايىتى رازى
بولدۇم — ،دېدى دوختۇر لىۋېۋ ئۇنىڭ كەينىدىن قاراپ.
— ئييۇ ھەقىييقەتەن قولىييدىن ئىييش كېلىيدىغان ئييادەم — ،دېييدى ترېالۋنىييي ئەپەنييدى — ،
بولدى ،ئەمدى بىز كېمىگە بېرىپ قاراپ باقايلى .جى سەنمۇ بىز بىلەن بىللە بارغىن.
ئۈچىنچى باب مىجەزى چۇس كاپىتان

‹‹گىسپانوال›› ناملىق كېمە توختىتىلغان يەر پورتتىن ناھايىتى يىراق بوليۇپ ،بىيز كىچىيك
قولۋاققييا ئولتييۇرۇپ نۇرغييۇن كېمىلەرنىييڭ ئىچىييدىن ئايلىنىييپ ئۆتييۈپ ئۇنىييڭ يېنىغييا كەلييدۇق.
كېمىنىڭ باش ياردەمچىسى بىر قېرى دېڭىزچى بولۇپ ،ئۇنىڭ تېرىسى قوڭۇر ،ھالقا سيېلىۋالغان،
كۆزى ئازراق ئالغاي ئىدى .ئۇ ترېالۋنىي ئەپەندى بىلەن خېلى كېلىشىپ قالغان ئىيدى .بىيراق،
خەۋىرىمىزچە بۇ كېمىنىڭ كاپىتانى سىمولېت بىلەن ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ مۇناسيىۋىتى ئيانچە
ياخشى ئەمەستەك قىالتتى.
— ياخشىمۇسييىز كاپىتييان سييىمولېت ،ھەمييمە تەييييارلىق پۈتتىمييۇ سييىزنىڭ يەنە قانييداق
يوليييورۇقلىرىڭىز بيياركىن مەن تېييزراق يولغييا چىقىشيينى ئۈمىييد قىلىييمەن — ،دېييدى ترېالۋنىييي
ئەپەندى .
—ترېالۋنىييي ئەپەنييدى  ،گېييپىمگە قييۇالق سالمىسييىڭىزمۇ راسييت گەپنييى قىييالي — ،دېييدى
كاپىتان — ،مەن بۇ قېتىمقى سەپەرنى ئيانچە ياقتۇرميايمەن ،ماتروسيالرنىمۇ ھەم ئياۋۇ كېمىنىيڭ
باش ياردەمچىسىنىمۇ ياقتۇرمايمەن .مېنىڭ باشقا گېپى يوق.
ترېالۋنىي بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ناھايىتى خاپا بولدى.
— بەلكى سىز بۇ كېمىنى پۈتيۈنلەي ياقتۇرماسيلىقىڭىز ،ھەتتيا مەنيدەك كيېمە ئىگىسيىنىمۇ
ياقتۇرماسلىقىڭىز مۇمكىن — ،دېدى ئۇ.
— ئۇنداق دېمەڭ — ،دېيدى بىير چەتيتە تۇرغيان لىيۋېۋ دوختيۇر گەپيكە ئارىلىشيىپ— ،
بەلكىييي كاپىتاننىيييڭ ئيييويلىغىنى بييياردۇ .كاپىتيييان ،سيييىز نېمىشيييقا بيييۇ قېتىمقيييى سيييەپەرنى
ياقتۇرمايدىغانلىقىڭىزنى ئېيتىپ بېرەلەمسىز
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— مېنىڭ ھېۋ قىلىشيىمچە بيۇ ئيادىللىق ئەمەس — ،دېيدى كاپىتيان — ،مەن كاپىتيان،
سييىلەر ماڭييا بييۇ قېتىمقييى سييەپەرنىڭ مەقسييىتىنى ئېيتىييپ بەرمىييدىڭالر ،بۇمييۇ مەيلييى .بىييراق،
كېمىييييدىكى باشييييقا كىشييييىلەرنىڭ ھەممىسييييى بىلىييييدۇ .ئييييۇالر ماڭييييا بييييايلىق ئىزدىگىلييييى
بارىدىغانلىقىمىزنى دېدى .يەنە كېلىپ كېمىدىكى ماتروسالرنىڭ بىرىنىمۇ مەن تاللىمىغان.
— ئېھتىمال سيىزگە ماتروسيالرنى تاللىشيىڭىزغا رۇخسيەت قىلىشيىمىز كېرەكتيۇ — ،دېيدى
دوختۇر — ،لېكىن ،مەن ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ بۇ ئىشنى سىزگە قىلغۇزمىغانلىقىنىڭ قەسيتەن
ئەمەسلىكىگە ئىشىنىمەن .سىز يەنە نېمىشقا كېمىنىڭ باش ياردەمچىسىنى ياقتۇرمىغيانلىقىڭىزنى
ئېيتىپ بېرەلەمسىز
— گەرچە مەن ئۇنىڭ ياخشى بىر دېڭىزچى ئىكەنلىكىگە ئىشەنسەممۇ ئۇنى ياقتۇرمايمەن.
ئۇ كېمىنىڭ باش ياردەمچىسى بولۇشقا مۇناسىپ كەلمەيدۇ .ئۇنىڭ ماتروسالر بىلەن كيارى ييوق.
ئۆزى ھاراق ئىچىپال قالمياي ،دائىي باشيقىالر بىيلەن بىليلە مەيخورليۇق قىلىيدۇ .بياش يياردەمچى
ئىنتىزامچان بولۇشى ،باشقىالرغا ئۈلگە يارىتىپ بېرىشى كېرەك.
— سىز ئۇنى ھاراقكەش دېمەكچى ،شۇنداقمۇ — دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى غۇدۇراپ.
— بۇنيييداق دېگىييينى ئەمەس ،يييييي دېيييدى كاپىتيييان جييياۋابەن ،يييييي مەن پەقەت ئيييۇنى
ئىنتىزامچان بولسىكەن دېمەكچى.
ييي بولىدۇ ،گەپنى ئەگىتمەيلى ،سىزنىڭ يەنە قانداق تەلىپىڭىز بيار ،مىيدىقلىماي ھەممىنيى
دەڭ — ،دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى .
— بولىييدۇ — ،دېييدى كاپىتييان گېپىنييى داۋامالشييتۇرۇپ — ،سييىز ئاڭالشيينى خالىغ يان
ئىكەنسىز مەن سۆرەلمىلىك قىلمياي .ئياۋۇ ماتروسيالرنىڭ ھەممىسيى مىلتىيق بىيلەن پيارتالتقۇچ
دورىنى ئالدىنقى بۆلۈمچىگە قويدى ،سىلەر بولساڭالر كەينى بۆلۈمچىدە تۇرىسىلەر .بيۇ ناھيايىتى
خەتەرلىك .سيىلەر بيۇ نەرسيىلەرنى ئيۆزۈڭالر تۇرۇۋاتقيان بۆليۈمچىگە قويۇشيۇڭالر الزىي  .سيىلەر
ئەگەشتۈرۈۋالغان كىشىلەر سيىلەر بىيلەن تەڭ يېتىيپ-قوپۇشيى كېيرەك .شيۇنىڭدا بىير-بىرنىيڭ
ھالىدىن خەۋەر ئالغىلى بولىدۇ.
— يەنە بارمۇ — دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى تاقەتسىزلىك بىلەن.
— يەنە بىر ئىش ،سىر ساقلىمايدىكەنسيىلەر — ،دېيدى كاپىتيان — ،بيۇ ماتروسيالرنىڭ
ھەممىسى سىلەردە بيايلىق يوشيۇرۇنغان بىير ئورۇننىيڭ خەرىتىسيى بيارلىقىنى ،خەرىتىيدە بەليگە
قويۇلغييان يەرنىييڭ بييايلىق بييار جيياي ئىكەنلىكىنييى ،ھەتتييا ئييۇ ئارالنىييڭ ئۇزۇنلييۇق ۋە كەڭلىييك
گىرادوسىغىچە بىلىدىكەن.
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— مەن ئۇالرغا بۇ ئىشالرنى ئەزەلدىن ئېيتىپ باقمىغان — ،دېدى ترېالۋنىيي ئەپەنيدى
ھاپىال–شاپىال ئۆزىنى ئاقالپ.
— ئەمما ئۇالر ھەممىنى بىلىدىكەن — ،دېدى كاپىتان.
— ئەمييدى كىمنىييڭ بييۇ سييىرنى پيياش قىلىييپ قويغييانلىقىنى تەگەشيينىڭ ئەھمىيىتييى
قالمىدى — ،دېدى دوختۇر.
— ئەمىسە بوپتۇ — ،دېدى كاپىتان — ،مەن خەرىتىنىڭ كىمنىڭ قولىدا ئىكەنلىكىنيى
بىلمەييييمەن .سيييىلەرنىڭ بيييۇ ئىشييينى سيييىر تۇتۇشيييۇڭالرنى ئۈمىيييد قىلىيييمەن .خەرىتىنىيييڭ
قەيەردىلىكىنييى ھييېچكىمگە ئېيتميياڭالر .مېنىيڭ بىييلەن يييارۇۋمۇ بۇنىيڭ ئىچىييدە .بولمىسييا مەن
ئىستېپا بېرىمەن.
— مەن چۈشەندى  — ،دېدى دوختۇر — ،سىز بىزدىن مەخپىيەتلىك ساقالشينى ئۈمىيد
قىلىسىز .شۇنداقال قورال-ياراغالرنى ئۆزىمىز تۇتۇشينى تەلەپ قىلىسيىز .دېيمەك سيىز كېمىيدىكى
ماتروسالرنىڭ توپىالڭ كۆتۈرۈشۈدىن ئەندىشە قىلىسىز ،شۇنداقمۇ
— ئەپەندى  ،مەن ئۇنداق دېمەكچى ئەمەس — ،دېدى كاپىتيان — ،مەن ھيېچكى بىيلەن
تىركىشىپ قېلىشنى خالىمايمەن ،شۇنداقال باشقىالرنىڭ كەينىدىن گەپ تېپىشنىمۇ خالىمايمەن.
مەن يارۇۋ ئەپەندىمنىڭ ياخشى ئادەملىكىگە ئىشيىنىمەن .ئەمميا مەن كاپىتيان ،كيېمە ۋە بيارلىق
كېمىدىكى خادىمالرنىڭ ھاياتىغيا كاپالەتلىيك قىلىشيى كېيرەك .نياۋادا سيىز بىير قىسيى ئاليدىنى
ئېلىش تەدبىرلىرىنى قولالنمىسىڭىز ماڭا ئىستېپا بەرمەكتىن باشقا ئىالج يوق.
— سىمولېت ئەپەندى  ،ئاچچىقىڭىز كەلسىمۇ گەپنى ئيۇدۇل قىيالي ،سيىز يولغيا چىقىشيتىن
ئىلگىرىال ئىستېپا بېرىشنى ئويلىشىپ قويغان ئوخشىمامسىز — دېدى دوختۇر.
— ناھايىتى توغرا دېدىڭىز دوختۇر — ،دېدى سىمولېت جاۋابەن — ،پەرىزىمچە ترېالۋنىيي
ئەپەندى دېگەنلىرىمنى قوبيۇل قىلماييدۇ ،شيۇڭا مەن ھەقىيقەتەن ئىسيتېپا بېرىشيقا تەييارلىنىيپ
بولدۇم.
— مەن چالۋاقاشلىرىڭىزنى يېتەرلىك ئاڭلىدى  — ،دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى ئياچچىقالپ،
— دوختۇر لىۋېۋ بيۇ يەردە بولمىغيان بولسيا سيىزنى ئاللىقاچيان يولغيا سيالغان بيوالتتى  .بوپتيۇ،
دېگەنلىرىڭىزنىڭ ھەممىنى قوبۇل قىليدى  .ئەمميا شيۇنى دەپ قويياي ،بۇنىڭلىيق بىيلەن مېنىيڭ
سىزگە بولغان قارىشى ئۆزگەرمەيدۇ.
— ئۇ سىزنىڭ ھۇقوقىڭىز ،ئەپەندى  — ،دېيدى كاپىتيان سيىمولېت — ،ھاميان بىير كيۈنى
سىز قىلىۋاتقانلىرىمنىڭ بىر كاپىتاننىڭ مەسئۇلىيىتى ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ قالىسىز.
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كاپىتان سۆزىنى تۈگىتىپ بۇرۇلۇپ كېتىپ قالدى.
—ترېالۋنىي ،ھەرنېمە بولسا سىز راۋۇرۇس ئادەمدىن ئىككىنى تېپىپسىز،
— دېدى دوختۇر لىۋېۋ — ،ئۇالر ماۋۇ كاپىتان بىلەن ئاۋۇ جون سىلۋېر ئەپەندى .
—سىلۋېر ھەقىقەتەنميۇ دۇرۇس ئيادەم ،كاپىتانغيا كەلسيەك ئيۇ بۇنىڭيدىن كيۆپ يىيراق .ئيۇ
ئادەمنى بىزار قىلىدىغان كىشى ،ئوغۇلبالىچىلىقى يوق .ھەتتا بىر دېڭىزچىغىميۇ ئوخشيىمايدۇ— ،
دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى جاۋاب بېرىپ.
بىز كېمە بۆلۈمچىسىدىن چىقىپ پالوبىغيا كەلگەنيدە ،كاپىتيان بىيلەن ييارۇۋ ئەپەنيدىمنىڭ
ماتروسالرغا باشچىلىق قىلىپ قورال–يياراغالرنى توشيۇۋاتقانلىقىنى كيۆردۇق .كاپىتيان كېمىنىيڭ
ئورۇنالشتۇرلۇشييىغا چييوڭ تەڭشييەش ئىلىييپ ب ياردى :ئييۇ ئەسييلىدە ئاساسييىي بۆلييۈمچە كەييينىگە
جايالشييتۇرۇلغان ئييالتە كييارىۋاتنى كييېمە قۇيرۇقىغييا يۆتكىتىييۋەتتى .بييۇ بۆلييۈمچە پەقەت پەنجىييرە
يېنىييدىكى بىيير ي يول بىلەنييال ئاشييخانا ۋە پالوبىغييا تۇتىشيياتتى .بييۇ يەر دەسييلەپتە كاپىتييان ،يييارۇۋ
ئەپەندى  ،خونتېر ،جيويىۋ ،دوختيۇر ۋە ترېالۋنىيي ئەپەنيدىمنىڭ تۇرۇشيى ئۈچيۈن تەييارالنغيان
ئىيدى .ئەميدى ،مەن رىييدارس بىيلەن كۆچيۈپ كىييردى  .ييارۇۋ ئەپەنيدى بىييلەن كاپىتيان كييېمە
بۆلۈمچىسى شۇتىسيىنىڭ يېنىيدىكى ييۇقىرى پالوبىيدا ئۇخالييدىغان بوليدى .ئيۇ يەر خېليى كەڭ
بولۇپ ئىككى سيەگەنچۈك ئېسىشيقا يېتىيپ ئاشياتتى .يياروۋ ئەپەنيدىممۇ بيۇ ئورۇنالشتۇرۇشيتىن
ناھايىتى رازى بولدى .ئۇمۇ ماتروسالردىن سەل گۇمانلىنىۋاتقاندەك قىالتتى.
سىلۋېر بىلەن ئەڭ ئاخىرقى بىرنەچچە ماتروس كېمىنىڭ يېنىغا يېتىپ كەلگەن چاغيدا بىيز
ئالدىراشييچىلىق بىييلەن كييارىۋات ۋە ئييوق–دورىالرنييى يۆتكەۋاتيياتتۇق .ئييۇ خييوددى مايمۇنييدەك
چاققانلىق بىلەن كېمىگە چىقتى ھەم كېمىدىكى ئۆزگىرىشنى كۆرۈپ سورىدى:
— بۇرادەرلەر ،نېمە ئىش بولدى بۇ نېمە قىلغىنىڭالر
— ئوق-دورا بىلەن كارىۋاتالرنى يۆتكەۋاتىمىز — ،دېدى بىر ماتروس جاۋاب بېرىپ.
— تەڭيييرى  ،بۇنيييداق قىلسييياڭالر ئەتىگەنلىيييك تاشيييقىن مەزگىلىنيييى قوليييدىن بېرىيييپ
قويىسىلەر — ،دېدى سىلۋېر غۇدۇراپ.
— مەن شۇنداق قىلىشنى بۇيرۇغان — ،دېدى كاپىتيان — ،سيەن پەسيكە چۈشيۈپ تامياق
قىل ،ماتروسالر تاماق يەيدۇ.
— خوپ ،ئەپەندى  — ،دېدى سىلۋېر قوشۇلۇپ ،ئاندىن ئاشخانىغا قاراپ ماڭدى.
— ئۇ ياخشى ئادەم ،كاپىتان — ،دېدى دوختۇر.
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— بەلكى  — ،دېدى كاپىتان سىمولېت جاۋاب بېرىپ.
كاپىتييان مېنىييڭ بىيير زەمبىييرەككە ھەيييرانالرچە تىكىلىييپ قيياراپ تۇرغييانلىقىمنى كييۆرۈپ
ۋارقىرىدى:
— ھەي ئىشچى ،بۇياققا كەل ،ئۇ نەرسىدىن يىراقراق تۇر .ئاشخانىغا بېرىپ ياردەملەش!
مەن ماڭغان چاغدا ئۇنىڭ يۇقىرى ئاۋازدا دوختۇرغا گەپ قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدى :
— بۇ كېمىدە مەن ھېچكىمنىڭ ئاالھىدە بولۇۋېلىشىغا رۇخسەت قىلمايمەن.
شييۇنىڭدىن كېيييىن مەن ترېالۋنىييي ئەپەنييدىمگە ئوخشيياش ئۇنىڭييدىن ئييانچە رازى بولييۇپ
كەتمىدى .

تۆتىنچى باب دېڭىزغا يۈرۈش
بىز تولۇق بىر كېچە ھەپىلىشىپ ئاندىن نەرسە–كېرەكلەرنيى قايتىيدىن رەتيلەپ چىقتيۇق.
مەن مېھمانسيياراي ئاچقانييدىمۇ بۇنچىلىييك چارچيياپ كەتمىگەنىييدى  .ئىككىنچييى كييۈنى تيياڭ
يورۇشىغىال ماتروسالر پالوبىدا لەڭگەر كۆتۈرۈش بىلەن ئالدىراش بولۇپ كەتتى.
بۇ چاغدا بىر ماتروس سىلۋېرغا ناخشا ئېيتىپ بېرىش تەكلىپىنى بەردى .سىلۋېر ھاسىسىغا
تايانغىنىچە ھېلىقى ماڭا ناھايىتى تونۇش بولغان ناخشىنى ئېيتىشقا باشلىدى:
ئون بەش ئەزىمەت ئۆلۈكنىڭ ساندۇقىنى تالىشار،
ھاي ....ھاي ...ھاي ...بىر پوتولكا رۇم ھارىقىنى تېز ئەكەل!
ھەمييمە ميياتروس سييىلۋېرغا ئەگىشييىپ ناخشييا ئېيتىشييقا باشييلىدى .تونييۇش ناخشييا بىييلەن
كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان كۆرۈنۈش ئۆلۈپ كەتكەن كاپىتان بىلنيى يادىمغيا سيالدى .ھاييال
بولمايال تۆمۈر لەڭگەر تارتىپ چىقىرىلىپ كيېمە بېشيىغا ئېلىيپ قويۇليدى .كيېمە پيورتتىن ئاسيتا
ئايرىلىپ ،قۇرۇقلۇق بىلەن باشقا كېمىلەردىن يىراقلىشىشيقا باشيلىدى .شيۇنىڭ بىيلەن بىزنىيڭ
گۆھەر ئارىلىغا قاراپ ماڭغان دېڭىز سەپىرىمىز رەسيمىي باشيالندى ،يىغىنچاقلىغانيدا ،ييول بيويى
ناھييايىتى ئوڭۇشييلۇق ماڭييدۇق .بييۇ كېمىنىييڭ ئىقتىييدارى ياخشييى ،ماتروسييالرمۇ تېتىييك بولييۇپ،
كاپىتييانمۇ ئەڭ زور دەرىجىييدە ئييۆز بييۇرچىنى ئييادا قىلىييپ كېتىۋاتيياتتى .بىييراق ،مەنييزىلگە يېتىييپ
بېرىشتىن ئىلگىرى بىر قىسى ئىشالر بولۇپ ئۆتتى.
ئەڭ چوڭ ئىش شۇكى ،باش ياردەمچى يارۇۋ ئەپەندى ئۆز ۋەزىپىسىگە سادىق بولمىدى .ئيۇ
بىرەرمۇ ماتروسنى باشقۇرالمايتتى ،ماتروسالرمۇ ئۇنىڭ گېپىنيى ئاڭلىميايتتى .كيېمە يولغيا چىقىيپ
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ئىككى كۈن بوال-بولميايال ئيۇ ھياراق ئىچىشيكە باشيلىدى .ئۇنىيڭ ھياراقنى نەدىين تاپقيانلىقىنى
ھېچكى بىلمەيتتى .كاپىتان ئۇنى بىير نەچيچە قېيتى ئەدەپلىيگەن بولسيىمۇ ،ھەر قېيتى ئيۆزىنى
ئاقالپ مەن سۇدىن باشيقا نەرسيە ئىچمىيدى  ،دەپ تۇرۇۋاليدى .مەن ئۇنىيڭ ھياراقنى قەيەردىين
تاپىدىغانلىقىنى بىلىشكە تىرىشقان بولساممۇ باشتىن-ئاخىر بۇ سىرنى يېشيەلمىدى  .بەزى چاغيدا
بىز ئۇنىڭدىن سورىساق ئۇ قاقاقالپ كۈلۈپ كېتەتتى .بىر كۈنى كەچلىكى دېڭىزدا بوران چىقىيپ
شىددەتلىك دولقۇن كۆتۈرۈلگەندە ئۇ تۇيۇقسىز يوقياپ كەتتيى .ئيۇنى تەرەپ-تەرەپيتىن ئىزدەپميۇ
كېمىييدىن تاپالمىييدۇق .ئييۇ غايىييب بولييدى ،ئەممييا ھ يېچكى بۇنىڭييدىن ھەيييران قالمىييدى ھەم
ئېچىنمىدى.
—ئۇ چوقۇم ئېھتىياتسيىزلىقتىن دېڭىزغيا چۈشيۈپ كەتيكەن گەپ — ،دېيدى كاپىتيان— ،
بۇمۇ بوپتۇ ،زەنجىر بىلەن باغالپ قويۇشتىن قۇتۇلۇپ قاپتۇ.
بييياش يييياردەمچى بولمىغاچقيييا كاپىتيييان ماتروسيييالردىن بىرنيييى تيييالالپ ئۇنىيييڭ ئورنىغيييا
سەپلىمەكچى بوليدى ھەم ماتروسيالر باشيلىقى يۆبيو ئاندىرسيوننى بياش يياردەمچى قىلغيانلىقىنى
جاكارلىدى .ئەمەلىيەتتە ،ئاندىرسون ئاللىقاچان قوشۇمچە باش ياردەمچىلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتەپ
كېلىۋاتاتتى .مۇئاۋىن ماتروسالر باشلىقى ئىسرىل خاندس مول تەجرىبىلىك كونا ماتروس بولۇپ،
ئۇ سىلۋېرنىڭ يېقىن دوستى ئىدى.
كېمىدىكى بارلىق ماتروسالرنىڭ ھەممىسى سىلۋېرنى ناھيايىتى ھيۆرمەتلەيتتى ،ئيۇ ھەميمە
ئادەم بىلەن چىقىشااليتتى ،ماتروسالر ئۇنى ‹‹كونا ھەمراھ›› دەپ ئاتىشاتتى.
— كونا ھەمراھىمىز ئادەتتىكى ئادەم ئەمەس — ،دېدى ئىسرىل ماڭيا — ،ئيۇ يياش ۋاقتىيدا
ئوقۇغان ،قايىل قىالرلىق گەپ قىلىدۇ ،قائىدە-يوسۇنلۇق كىشى .قەيسەرلىكىنى دېسەك ،ئيۇ شيىر
بىلەنمۇ تۇتىشااليدۇ .مەن ئىلگىيرى ئۇنىيڭ قيۇرۇق قيول تيۆت ئيادەم بىيلەن تۇتۇشيۇپ ،ئيۇالرنى
تېرىپېرەڭ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەنمەن.
كېمىدىكى كىشىلەر سىلۋېرنى ھۆرمەتلەپال قالماستىن ،ئۇنىڭ گېپىنيى بەك ئياڭاليتتى .ئيۇ
ئوخشىمىغان كىشىگە ئوخشيىمىغان ئۇسيولدا گەپ قىالتتيى .ھەميمە ئادەمنىيڭ كيۆڭلى ئۇنىڭغيا
مىننەتييدارلىق بىييلەن تولغييان ئىييدى .ئييۇ ميياڭىمۇ يامييان ئەمەس مۇئييامىلە قىالتتييى ،ھەر قېييتى
ئاشخانىدا مېنى كۆرسە ناھيايىتى خۇشيال بوليۇپ كېتەتتيى .سيىلۋېر ئاشيخانىنى كۆڭۈلدىكىيدەك
رەتلىۋالغان بولۇپ ،تەخسىلەرنى سۈرتۈپ پارقىرىتىپ ئېسىپ قويغان ئىدى .ئۇ يەنە بىير شياتوت
ئېلىۋالغان بولۇپ ،ئيۇنى بىير بۇلۇڭيدىكى قەپەسيكە سيوالپ قويغانىيدى .ئيۇ ماڭيا بيۇ شياتوتنىڭ
‹‹كاپىتييان فلىنييت›› دەپ ئاتىلىييدىغانلىقىنى‹‹ ،كاپىتييان فلىنييت››نىييڭ بييۇ قېتىمقييى سييەپەرنىڭ
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چوقۇم مۇۋەپپەقىيەتلىك بولىيدىغانلىقىنى ئېيتقيانلىقىنى دەپ بەردى .ئانيدىن شياتوتقا بۇرۇليۇپ
سورىدى:
— ئامرىقى  ،سەن شۇنداق دېدىڭمۇ
ھىلقى شياتوت ‹‹سيەككىز پىكىيۋ ،سيەككىز پىكىيۋ ،سيەككىز پىكىيۋ›› دەپ ۋارقىراشيقا
باشلىدى .سىلۋېر بىر پارچە رەخت بىيلەن قەپەسينى تۇسيۇپ قويغانيدىن كېييىن ئيۇ سايراشيتىن
توختاپ قالدى.
— كىچىك جى  ،بۇ قۇش ئىككى يۈز ياشقا كىردى — ،دېدى سىلۋېر — ،ئيۇ ئافرىقىيدىكى
ماداغاسيييقارغا ،ھىندىسيييتاندىكى ماالباغيييا ،يەنە جەنيييۇبىي ئامېرىكىيييدىكى سيييۇرىنامغا ،شيييىمالىي
ئامېرىكىييدىكى پروۋىدېنسييقا بارغ يان .ئييۇ يەنە چۆكييۈپ كەتييكەن كېمىلەرنييى س يۈزۈپ چىققيياننى
كۆرگەن‹‹ ،سەككىز پىكىۋ›› دېگەن گەپنى شۇ يەردە ئۆگىنىۋالغان.
— قارا ،ئۇ نېمە دېگەن چىرايلىق ھە — دېدى سىلۋېر ئۇنىڭغا كەمپيۈت بەرگەچ .شياتوت
ئۇنىڭغا پەرۋا قىلماي سەت گەپلەر بىلەن ئادەم تىللىغىلى تۇردى.
— ئۇ بەك كۆپ ئادەم تىلاليدىغان گەپلەرنى ئاڭلىغان ،شيۇڭا بۇزۇلۇۋاليدى ،بياالم ،ئۇنىيڭ
تىللىشىغا ھېچكى تەڭ كېلەلمەيدۇ ،ئۇ ھەتتا باستېرنىڭ ئالدىدا تۇرسىمۇ ئېغزى يۇمۇلمايدۇ.
سىلۋېر باستىر دېگەن سۆزنى ئىشلەتكەندە ھۆرمەت بىلەن قول ئىشارىسى قىلىيپ قوييدى.
بۇ مېنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئىشەنچىمنى يەنىمۇ ئاشۇردى.
ھازىر ترېالۋنىي ئەپەندى بىلەن كاپىتيان سيىمولېتنىڭ مۇناسيىۋىتى تېخىميۇ يىرىكلىشيىپ
كەتييكەن ئىييدى .ترېالۋنىييي ئەپەنييدى قىل يچە يوشۇرماسييتىن ئۇنىڭ يدىن بىييزار بولىييدىغانلىقىنى
دەيتتى ،كاپىتان بولسا كۆپىنچە گەپ قىلمايتتى ،قىلسىمۇ بىرەر ئېغىز گەپنىمۇ ئيارتۇق قىلغۇسيى
كەلمىگەندەك ئاددىيال گەپ قىالتتى .كاپىتان بۇ كېمىگە ناھايىتى ئامراق ئىدى .ئۇ:
—بۇ كېمە ناھايىتى مۇاليى  ،خوتۇنۇمدىنمۇ بەك رايىش — ،دەيتتى .ئارقىدىن ئيۇ يەنە— ،
شييۇنداق بولسييىمۇ يەنىييال بييۇ قېتىمقييى سييەپەرنى ياقتۇرمييايمەن ،بالييدۇرراق ئاخىرلىشىشييىنى
تىلەيمەن — ،دەپ قوشۇپ قوياتتى.
ترېالۋنىي ئەپەندى ئۇنىڭ بۇ گېپىنى ھەر قېتى ئاڭلىغانيدا بۇرۇليۇپال كېتىيپ قياالتتى-دە،
پالوبىدا ئالدى–ئارقىغا توختىماي ماڭاتتى.
— ناۋادا سىمولېنت يەنە مۇشۇنداق كەلسە–كەلمەس جۆيلۈسە ،ئەمدى ئۇنىڭغا يۈز خياتىرە
قىلمايمەن — ،دېدى ئۇ بىر قېتى .
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سەپەر جەريانىدا بىز بىر نەچچە قېتى يامان ھاۋاغا يولۇقتۇق .ئەمميا ‹‹گىسيپانوال›› نياملىق
كېمىگە قىلچە زىيان يەتكۈزەلمىدى .بۇ ،كېمىنىيڭ ھەقىيقەتەن ياميان ئەمەسيلىكىنى ئىسيپاتالپ
بېرەتتييى .ئەممييا ئيياۋۇ ماتروسييالرنىڭ ئىپادىسييىگە مەن بىيير نييېمە دېيييەلمەيمەن .ئييۇالر ئييۆزلىرىنى
قويۇۋېتىپ ،كەلسە–كەلمەس سەۋەبلەر بىلەن ھاراق ئىچەتتيى ،بەزىيدە تېخيى پۇددىيڭ يەيتتيى.
ترېالۋنىي ئەپەندى ئۇالرغىمۇ خېلى ياخشى مۇئيامىلە قىليدى .ئاڭلىسيام بىير مياتروس تۇغۇلغيان
كۈنىنى ئۆتكۈزگەندە بىر تۇڭ ئالما ئېلىپ چىقىپ ،كۆپچىلىكنىڭ يېيىشى ئۈچۈن پالوبىغا قويۇپ
قويۇپتۇ.
— بۇنداق قىلىشنىڭ ئۇالرغا قىلچە پايدىسى يوق — ،دېدى كاپىتان دوختيۇر لىۋېسيقا— ،
ئۇالر يامان ئۆگىنىپ قالىدۇ ،تېخىمۇ چۈشكۈنلىشىپ كېتىدۇ.
بەختكە يارىشيا ،شيۇ بىير تيۇڭ ئالميا بولغياچقىال شيۇ قېتىمىقيى سۈيقەسيتتىن خەۋەر تېپىيپ
بېشىمىزغا كېلىۋاتقان ئۆلۈم خەۋپىدىن ئامان قالدۇق.
بۇ ئىش مۇنداق بولدى:
بىييز كييېچە–كۈنييدۈز گييۆھەر ئارىلىغييا قيياراپ كېتىۋاتيياتتۇق ،يەنە بىيير كييۈن ماڭسيياق ئييارال
كۆرۈنەتتى .بۇ چاغدا دېڭىز يۈزى تىپتنچ بولۇپ ‹‹گىسپانوال›› ناملىق كېمە ئالدىغا قاراپ تەكشى
كېتىپ باراتتى .مەنزىلگە ئاز قالغاچقا ھەممە كىشى قاتتىق ھاياجانغا چۆمگەنىدى.
قۇياش ئەمدىال ئولتۇرۇشىغا مەن ئىشىمنى تۈگىتىپ ئۇخالشقا تۇتۇندۇم .تۇيۇقسىز بىر تيال
ئالمييا يېگييۈم كېلىييپ پالوبىغييا چىقييتى  .بييۇ چاغييدا كييۆزىتىش خييادىمى ئالييدى تەرەپييكە تىكىلىييپ
قاراۋاتاتتى .مۇئاۋىن ماتروسالر باشلىقى بىر چەتتە رولنى تۇتقىنىچە ئىسقىرىتىۋاتاتتى.
مەن تۇڭنىڭ ئىچىگە ئۆمىلەپ كىرىيپ ،ئانيدىن بىير تيالمۇ ئالميا قالمىغيانلىقىنى بايقىيدى .
تۇڭنىڭ ئىچى قاپقاراڭغۇ بولۇپ ،پاراخوتنىڭ يىنىك چايقىشىدا ئۇخالپ قاپتىمەن .بىر چاغدا ،بىر
كىشى ‹‹توڭڭىدە›› قىلىپ تۇڭغا يۆلىنىپ مېنى ئويغىتىۋەتتى .مەن ئەمدىال چىقىپ كېتەي ،دەپ
تۇرۇشۇمغا ھېلىقى ئادەم گەپ قىلىشقا باشلىدى ،بۇ كىشى سىلۋېر ئىدى .مەن بىر نەچچە ئېغىيز
گەپنى ئاڭالپال ئۆزۈمنىڭ قانداق ئەھۋالدا تۇرۇۋاتقانلىقىمنى ھيېۋ قىلىيپ ئۈلگيۈردۈم .ئيۆزۈمنى
ئاشيكارىالپ قويسييام ھەرگىيز بولمييايتتى .مانييا ئەمييدىلىكتە كېمىييدىكىلەرنىڭ ھەممىسييى مېنىييڭ
قۇتۇلدۇرۇشۇمنى ساقالۋاتاتتى.
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بەشىنچى باب سۈيقەست
— سىز ھېلىقى كېمىنىڭ كاپىتانىمۇ — دەپ سورىدى بىر ئاۋاز.
— مەن ئەمەس — ،دېدى سىلۋېر — ،ئۇنىڭ كاپىتانى فلىنت .مېنىڭ پۇتۇم ناكا بولغاچقيا
رولنىال تۇتااليتتى  .بىر قېتىملىق دېڭىز ئۇرۇشىدا بومبا بىر پۇتۇمنى پارتلىتىپ ئۈزۈۋەتتى .قېيرى
پېۋنىڭ ئىككى كۆزى قارىغۇ بولۇپ قالدى .مېنى داڭلىق بىر دوختۇر ئوپېراتسىيە قىلدى .ئۇنىڭ
بىلىدىغانلىرى كۆپ ،التىن يېزىقىنى پىششيىق بىلىيدۇ .ئەمميا ئيۇ كېييىن دارغيا ئېسيىلدى .مەن
باشييتا ئىنىگالنييد بىييلەن ئىشييلىگەن ،كېيييىن فلىنتغييا ئەگەشييتى  .ئەمييدى ئييۆزۈم قىلميياقچى
بولۇۋاتىمەن .مەن ئىلگىرى فلىنتنىڭ ‹‹دېڭىز پىلى›› ناملىق كېمىسىنىڭ زەپەر قۇچيۇپ قايتىيپ
كەلگەنلىكىنى كۆرگەن .كېمە قان بىلەن بويۇلۇپ ،ئالتۇنالر كېمىنى چۆكتۈرۈۋېتەيال دەپ قاپتۇ.
— فلىنت ھەقىقەتەن بوش ئەمەسكەن.
بۇ ئاۋازنى ئاڭالپ مەن ئۇنىڭ كېمىدىكى ئەڭ ياش ماتروس ئىكەنلىكىنى تونۇدۇم.
— داۋسمۇ بولىدىغان ئادەم ،ئەمما ئۇنىڭ بىلەن ئىشلەپ باقمىدى  .مەن ئىنىگالنيد بىيلەن
ئىشلىگەن چاغدا  033فوندىسيتېرلىڭ توپلىۋالغانىيدى  .كېيىينچە فلىنيت بىيلەن ئىشيلەپ 2333
فوندىستېرلىڭ توپلىدى  ،ھەممىسيى بانكىيدا بىيخەتەر سياقالقلىق .بيۇ پۇلالرنىيڭ ھەممىنيى مەن
ناھييايىتى مۈشييكۈللەردە توپلىغييان .ئىنىگالنييدنىڭ ئ يادەملىرى تەرەپ–تەرەپ يكە تىپىييراپ غايىييب
بولدى .فلىنتنىڭ ئادەملىرىنىڭ كيۆپى ھيازىر مۇشيۇ كېمىيدە .ئيۇالر قارىماققيا ناھيايىتى خۇشيال،
چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى تىلەمچىيگە ئايلىنىيپ چۈشكۈنلىشيىپ كەتيكەن .قيارىغۇ پېيۋ
بەك بىچارە ،ئەمما ئۆزىنىيڭ شيورى .ئيۇ ئىلگىيرى بىير يىيل ئىچىيدە  1233فوندسيتېرلىڭ پيۇلنى
بييۇزۇپ چېچىييپ تۈگىتىپتييۇ .ئييۆزىنى بيياي چيياغالپ قالغييان چېغييى .پېيۋ تىلەمچىلىكمييۇ قىلغييان،
ئوغرىلىق ،بۇالڭچىلىق قىلغان ،ھەتتا ئادەم ئۆلتيۈرگەن .ئياخىرى قانيداق بوليدى ھەمىشيە ئياچ
قورساق يۈردى .ئاڭلىسام يېقىندا ئۆلۈپتۇ.
— قارىغاندا بۇ كەسىپنى قىلغانالر ئاخىرىدا يەنىال ياميان ئياقىۋەتكە قالىيدىكەن— ،دېيدى
ياش ماتروس.
— ئەخمەقلەرال شۇنداق — ،دېدى سيىلۋېر — ،گەرچە سيېنىڭ يېشيىڭ كىچىيك بولسيىمۇ
ناھايىتى ئەقىللىق ئىكەنسەن .مەن بالدۇرال كۆرۈپ يەتتى  .شۇڭا سېنى باال دەپ قارىمايمەن.
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بۇ گەپنى ئۇ ماڭىمۇ قىلغان ،ئەسلىدە ئۇ شيۇنداق گەپيلەر بىيلەن مېنيى ئاليدىغان ئىيكەن.
مەن سەكرەپ چىقىپال ئۇنىڭغا پىچاق تىقىۋەتكۈدەك بولۇپ كەتتى  .بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئېغىيزى يەنە
ئېچىلدى ،مېنىڭ ئاڭالۋاتقانلىقىمنى قىلچىلىك بايقىمىدى.
— تەۋەككۈلچىلەرنىييڭ ھەممىسييى ئاقنييانچىالر ،ئەتىسييىنى ئويلىمايييدىغان نييېمىلەر ،شييۇڭا
ئۇالر بۇزۇپ–چېچىپ ،يەپ–ئىچىپ ئەتىسى خىيالىغا كىرىپمۇ قويماييدۇ .پيۇلى بولسيا ھەممىنيى
خەجييلەپ تۈگىتىييدۇ ،يييانچۇقى قۇرۇقدالسييا يەنە دېڭىزغييا چىقىييدۇ .مەن ئۇالرغييا ئوخشييىمايمەن.
پۇللىرىمنى بۆليۈپ بانكىغيا قيويىمەن .بىير يەردە جىيق پيۇل تۇرسيا ئاسيانال كىشيىنىڭ دىققىتىنيى
تارتىدۇ .ساڭا دېسەم مەن  55ياشقا كىردى  .بۇ قېتىمقيى ئىشينى تۈگەتسيەم قوليۇمنى يۇيۇۋېتىيپ
قىرغاققا چىقىپ قانونغا رېئايە قىلىدىغان ياخشى پۇقرا بولىمەن .مەن كېمىگە چىقىشيتىن ئياۋۋال
خوتۇنۇمغا پۇلالرنى برىستول بانكىسىدىن ئېلىۋېلىشينى جيېكىلەپ قوييدۇم‹‹ .سيىپىي-گىيالس››
مېھمانسارىيىنىمۇ سېتىۋەتتۇق .خوتۇنۇم دېيىشىپ قويغان يەرگە بېرىپ مېنى ساقاليدۇ .ئۇ يەرنى
ساڭا دەپ بەرگۈم بار ،چۈنكى ساڭا ئىشيىنىمەن .ئەمميا ،مەن باشيقىالرغا دەپ باقمىغيان .سياڭىال
دېسەم ئانچە ياخشى بولمايدۇ — ،دېدى سىلۋېر.
— ئايالىڭىزنىييڭ پييۇلالرنى ئېلىييپ قېچىييپ كېتىشييىدىن قورقمامسييىز — دەپ سييورىدى
ھېلىقى كىشى.
— تەۋەككۈلچىلەرنىڭ ھېچقايسىسى بىر–بىرىگە ئىشەنمەيدۇ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىناۋەتمۇ
يوق ،ئەمما مەن قورقمايمەن .كى مېنىڭ پىالنىمنى بۇزمياقچى بولىيدىكەن يياكى مەن ياشيايمەن
ياكى ئۇ .فلىنت بىلەن ئىشلىگەن چاغدا بەزىلەر پېۋدىن قورقاتتى ،بەزىلەر فلىنتدىن قورقياتتى.
ئەمما ،فلىنت مېنىڭدىن قورقاتتى .ئۇنىڭغا ئىشلىگەنلىكى ئۇنىڭ شەرىپى .پو ئياتقىنى ئەمەس،
مەن رولچى بولۇپ تۇرغاندا فلىنتنىيڭ قيول ئاسيتىدىكى كونيا دېڭىيز قاراقچىسيىمۇ مېنيى كۆرسيە
ئېگىلىپ ھالى قالمايتتى .يىگىت ،مېنىڭ بىلەن ئىشلە ،سېنى زىيان تارتقۇزمايمەن.
— مەن قىلىمەن — ،دېدى ھىلقى يىگىت جاۋاب بېرىپ — ،گەپلىرىڭىزنى ئاڭالشيتىن
ئاۋۋال بۇ كەسىپنى ئازراقمۇ ياقتۇرمايتتى  .ھازىر قول تۇتۇشۇپ ۋەدىلىشەيلى ،مېنى قوشۇۋېلىڭ.
— دەرۋەقە سەن بىر باتۇر ھەم ئەقىللىيق يىگىتكەنسيەن — ،دېيدى سيىلۋېر سيۆزلىگەچ
ئۇنىڭ قيولىنى قىيزغىن تۇتيۇپ تيۇرۇپ .ئۇالرنىيڭ قيول تۇتۇشىشيىدىن ياغياچ تيۇڭ ئىغاڭشيىپ
كەتتى.
مەن بييۇ گەپلەرنييى ئاڭلىغانييدىن كېيييىن ئانييدىن ‹‹تەۋەككييۈلچىلەر›› دېيگەن گەپنىييڭ
دېڭىييز قيياراڭچىلىرى ئىكەنلىكىنييى بىلييدى  .ئەسييلىدە سييىلۋېر بايييا ھېلىقييى يىگىييتكە ئۇالرغييا
قوشۇلۇشى توغرۇلۇق نەسيىھەت قىلىۋاتقيان ئىيكەن .ئارقىيدىنال يېنىيك بىير ئىسيقىرتىۋېدى بىير
كىشى كەلدى-دە ،ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇردى.
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— دىك بىزگە قوشۇلىدىغان بولدى — ،دېدى سىلۋېر.
— ئۇنىڭ قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلەتتى  — ،دېدى كەلگەن كىشى .بۇ كىشى دەل كېمىنىڭ
مۇئياۋىن بياش ياردەمچىسييى ئىسيرىل خانييدس ئىيدى — ،ئيۇ ئەقىللىيق ئييادەم .مەن بيۇ ئەبييجەق
كېمىييدە يەنە قانچىلىييك تۇرىييدىغانلىقىمىزغىال كۆڭييۈل بييۆلىمەن .سييىمولېت دېييگەن ئيياۋۇ قېييرى
ئەبلەختىن جاق تويدۇم .ھازىرال ئۇنىڭ بۆلۈمچىسىگە كىرىپ چىلىغان سەي ۋە ئيۈزۈم ھيارىقىنى
تارتىۋېلىييپ چىققييۇم كېلىۋاتىييدۇ ،ياخشييى نەرسييىلەرنىڭ ھەممىنييى تارتىۋېلىييپ چىققييۇم كېلىييپ
كېتىۋاتىدۇ.
— ئييۆزۈڭنى بېسييىۋال ،خانييدس — ،دېييدى سييىلۋېر — ،مەن بىرنەرسييە دېگييۈچە سييەن
ياۋاشييلىق بىييلەن ماتروسييالرنىڭ يېنىييدا بييول ،ئييۆز ئىشييىڭنى ئوبييدان قىلىيپ ھيياراقنى ئيياز ئىييچ.
ئېسىڭدە بولسۇن ،گېپىمنى ئاڭال.
— مەن قاچان گەپ ئاڭلىمىدى  ،دېدى خاندس ئياچچىقىنى باسيالماي — ،مېنىيڭ قاچيان
ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلگۈم كېلىۋاتىدۇ.
— بۇنىڭدا مېنىڭ دېگىينى ھېسياب — ،دېيدى سيىلۋېر — ،بوپتيۇ ،راسيت بىلگيۈڭ بولسيا
ئېيتىپ بېيرەي .بىيز ئەڭ ئياخىرقى پەيتيتە قيول سيالىمىز .كاپىتيان سيىمولېت پىشيىپ يېيتىلگەن
كاپىتان ،ئيۇ بىيزگە كېمىنيى ھەييدەپ بېرىيدۇ .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى بىيلەن دوختۇرنىيڭ قولىيدا
خەرىييتە بييار ،مەن تييېخىچە بييۇ خەرىتىنييى تاپالمىييدى  .شييۇڭا ،بى يز ترېالۋنىييي ئەپەنييدى بىييلەن
دوختۇرنىڭ بايلىقالرنى تېپىپ كېمىگە ئىلىپ كېلىشىنى كۈتۈپ تۇرىمىز.
— نېمىشيييقا بيييۇ كېمىنيييى كاپىتيييان سيييىمولېت ھەييييدىگۈدەك ،كېمىيييدە يەنە بىزنىيييڭ
دېڭىزچىلىرىمىز بارغۇ — دېدى ھېلىقى دىك ئىسىملىك ياش.
— سەن نېمىنى بىلەتتىڭ — ،دېدى سىلۋېر — ،بىز دېگەن ئادەتتىكى ماتروسالر .كېمىنى
كىمميييۇ نىشييياندىن چەتييينەپ كەتيييمەي توپتيييوغرا ھەيدىيەلەييييدۇ سيييىلەر ئەزەليييدىن كيييالال
ئىشلەتمەيسىلەر .بۇمۇ سىلەرنىڭ دائىممەغلۇب بولۇشۇڭالرنىڭ سەۋەبى .مېنىڭچە ،كېمە ئېكۋاتور
ئەتراپىغا كەلگەندىال ئاندىن بىز يۆلىنىشكە توغرا ھۆكۈم قىالاليمىز .بىلىمەن ،ھەر قېتى سىلەرنى
ھاراق ئىچىشتىن چەكلىسەم خاپا بولىسىلەر .راست گەپنى قىلغاندا ،بۇ بايلىقنى دېمىگەن بولسام
سىلەر بىلەن دېڭىزغا چىقمىغان بوالتتى  .بايلىقالر تېپىلسىال بىز...
— ۋاقتى كەلگەندە ئۇالرنى قانداق بىر تەرەپ قىلماقچى — دەپ سورىدى دىك.
— مانا بۇ مېنىڭ ھەمراھى بولۇشقا يارايدۇ — ،دېدى سىلۋېر ئۇنى ماختياپ — ،مەنميۇ بيۇ
ئىشنى ئويالۋاتىمەن .ئالدى بىلەن سېنىڭدىن سيوراپ باقياي ،سيېنىڭچە قانيداق قىلسياق بيۇالر
ئۇالرنى قۇرۇق ئارالغا تاشالپ قۇيامدۇق ياكى چوشقا ئۆلتۈرگەندەك ھەممىنى بۇغۇزلىۋېتەميدۇق
فلىنت بىلەن بىل بونېۋ دائى مۇشۇنداق قىلىشنى ياخشى كۆرەتتى.
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— بىييل دائىيي شييۇنداق قىالمييدۇ — دېييدى خانييدس — ،ئييۇ دائىيي ئييوتنى يىلتىزىييدىن
قۇرۇتۇش كېرەك ،دەيتتى .ھازىر ئۇ ئۆلدى ،دېگەن گېپىنى ئىسپاتلىدى.
— دېگىنىڭ توغرا — ،دېدى سىلۋېر — ،مەن مەرد ئيادەم ،ئيۇالرنى ئازابلىميايمەن .ۋاقىيت
توشقاندا ئۇالرنىڭ ھەممىنى جايلىۋېتىمىز ،بوغۇزالپ تاشاليمىز.
— سىلۋېر — دېدى خاندس خۇشامەت قىلىپ — ،سەن ھەقىقەتەن قالتىۋ جۇمۇ!
— شۇنداق دېسەڭمۇ بولىدۇ ،ئىسرىل — ،دېيدى سيىلۋېر — ،شيۇ چاغيدا مەن ترېالۋنىينيى
تۇتۇۋېلىپ تىرىك تۇرغۇزۇپ ئۇنىڭ بېشىنى گەۋدىسىدىن تولغاپ ئۈزۈۋالىمەن.
— دىك! — دېدى ئۇ تۇيۇقسىز گېپىدىن توختاپ — ،سەن بېرىيپ بىير تيال ئالميا ئەكەل،
كانىيى قۇرۇپ كەتتى.
بۇ گەپ مېنى قاتتىق ۋەھىمىگە سېلىۋەتتى! ئەينى چاغدا دەرھال ھەرىكەت قىلغان بولسيام
قېچىپ كېتەلەيتتى  .بىراق كالالم ۋە پۇت-قولۇم زىيادە قورقۇنچتىن قېتىپ كەتكەن ئىيدى .مەن
دىكنىڭ ئورنىدىن تۇرۇپ مېڭىشقا تەمشەلگەنلىكىنى ئاڭلىدى  .بۇ چاغدا خاندس گەپ قىلدى:
— بولدىال ،ئۇ بۇزۇق ئالمىالرنى يېمە .سىلۋېر بىز يەنىال ھاراق ئىچەيلى.
— دىك — ،دېدى سىلۋېر — ،ساڭا ئىشىنىمەن ،سيەن بېرىيپ ھياراق بيار يەردىين ئيازراق
ھاراق ئېلىپ كەل .مە ،بۇ ئاچقۇچ.
بۇ گەپنى ئاڭالپ يارۇۋ ئەپەندىمنىڭ ھيارىقىنى ئۇنىيڭ بەرگەنلىكىنيى بىليدى  .بيۇ ھياراق
ئاخىرى يارۇۋنىڭ جېنىنى ئالدى.
دىييك چىقىييپ كەتكەنييدىن كېيييىن ئىسييرىل بىييلەن سييىلۋېر پەس ئيياۋازدا كۇسۇرلىشىشييقا
باشلىدى .مەن پەقەت بىر جۈملىنىال ئاڭلىيالىدى :
— يەنە بىر نەچچە كىشىنى تارتقىلى بولمىدى — ،دېدى ئىسرىل.
قارىغاندا كېمىدىكى بىر نەچچە كىشى ئۇالرنىڭ سېپىگە قېتىلمىغان ئىدى.
دىك ناھايىتى تېزال يىتىپ كەلدى .ئۇالر ئۈچىسى مەيخورلۇق قىلىشقىلى تۇردى .بۇ چاغيدا
ئاي كۆتۈرۈلۈپ ئەتراپنيى ييورۇتتى .ئياي نۇرىيدا ماچتيا ئيۇچى ييالتىرايتتى .تۇيۇقسيىز ،كيۆزىتىش
سۇپىسىدىن تەنتەنە قىلغان ئاۋاز ئاڭالندى:
— قۇرۇقلۇق ،مەن قۇرۇقلۇقنى كۆردۈم.
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ئالتىنچى باب جىددىي يىغىن
مەن ئۈچ كىشيىنىڭ يۈگيۈرۈپ كەتكەنلىكىنيى ،نۇرغيۇن كىشيىنىڭ كيېمە بۆلۈمچىسيىدىن
تۈڭگيۈرەپ يۈگييۈرۈپ چىقىۋاتقيانلىقىنى ئاڭلىييدى  .مەن ئالميا توڭىييدىن تېزلىيك بىييلەن چىقىييپ
ئالدى يەلكەن ماچتىسيىنىڭ ئاسيتىغا ئيۆمىلەپ كىيردى  .كەينىيدىن كيېمە قۇيرۇقىغيا بېرىيپ ئيۇ
يەردىن پالوبىغا چىقتى  .پالوبىدا ترېالۋنىي ئەپەندى بىلەن دوختۇر لىۋېسنى ئۇچراتتى  .ئۈچىمىز
يۈگۈرۈپ كېمە تۇمشۇقىغا قاراپ ماڭدۇق.
ئالدىمىزدا بىر كىچىك ئارال كۆرۈنيدى .ئارالنىيڭ غەربىيي جەنيۇب تەرىپىيدە پاكيار ئىككيى
تيياغنى كييۆردۇق .تاغالرنىييڭ ئييارىلىقى تەخمىيينەن ئىككييى مىييل كېلەتتييى .ئۇالرنىييڭ ئارقىس يىدا
چوققىسى بۇلۇتالرغا تاقاشقان ھەيۋەت بىر تاغ قەد كۆتيۈرۈپ تيۇراتتى .بيۇ ئيۈچ تاغنىيڭ شيەكلى
كۇنۇسسىمان بولۇپ ،يانار تاغ پارتالشتىن شەكىللەنگەنلىكى چىقىپ تۇراتتى.
مەن بييۇ مەنزىرىنييى كييۆرۈپ چييۈش كۆرگەنييدەك ھېسسييىياتقا كەلييدى  .چييۈنكى بييايىقى
ۋەھىمىدىن تېخى ئەسلىمگە كېلەلمىگەن ئىدى  .ئارىدىن كاپىتان سىمولېت:
— كى ئالدىمىزدىكى بۇ قۇرۇقلۇقنى كۆرۈپ باققان — دەپ سورىدى.
— مەن كييۆرگەن ،ئەپەنييدى  .بييۇ يەر دەل گييۆھەر ئييارىلى — ،دېييدى سييىلۋېر — ،ئەينييى
يىللىرى مەن بىر كېمىدە ئاشپەز بولۇپ بۇ يەردىن تاتلىق سۇ ئالغان.
— جەنۇب تەرەپتىكى ئاۋۇ كىچىك ئارالنىڭ كەينىدە لەڭگەر تاشيلىغىلى بوالميدۇ — ،دەپ
سورىدى كاپىتان گۆھەر ئارىلىنىڭ بىر تەرىپىدىكى كىچىك ئارالنى كۆرسىتىپ.
— شييۇنداق ،ئييۇ ئىسييكىلىت ئييارىلى .ئاڭالشييالرغا قارىغانييدا ئىلگىييرى بييۇ يەردە بىيير دېڭىييز
قاراقچىسى گاھىدا كۆرۈنۈپ ،گاھىدا غايىب بيۇالرمىش .گيۆھەر ئارىلىنىيڭ شيىمال تەرىپىيدىكى
ئاۋۇ كىچىك تاغ ئالدى ماچتا تېغى دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ ئۈچ تياغ شيىمالدىن جەنۇبقيا قياراپ ئاليدى
ماچتا تېغى ،ئاساسىي ماچتا تېغى ۋە ئارقا ماچتا تېغى دەپ ئاتىلىدۇ .ئاساسىي ماچتا تېغى بەزىيدە
سىپىي-گىالس دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
كاپىتييان سييىمولېت قوينىييدىن بىيير پييارچە خەرىتىنييى چىقىرىييپ س يىلۋېردىن سييوراپ قايتييا
جەزملەشييييتۈردى .مەن سيي يىلۋېرنىڭ خەرىتىنييييى ئېلىييييپال كۆزلىرىنىييييڭ تۇيۇقسييييىز چاقنيييياپ
كەتكەنلىكىنى ،ئەمما دەرھالال تىنجىپ قالغانلىقىنى بايقىيدى  .ئەسيلىدە بيۇ بيايلىق يوشيۇرۇنغان
ئارالنىڭ ئىنچىكىلىيك بىيلەن سيىزىلغان كيۆپەيتىلمە خەرىتىسيى بوليۇپ ،كىرىسيت بەلگىسيى ۋە
ئىزاھاتالر يوق ئىكەن.
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ييي دەل مۇشۇ يەر ،ئەپەندى  — ،دېدى ئۇ — ،ھەرگىيز خاتيا ئەمەس ،بيۇ خەرىيتە ناھيايىتى
تييوغرا ئىييكەن .نيياۋادا ئيياۋۇ قولتۇققييا كىرىييپ ئييارام ئالميياقچى بولسيياق مۇشييۇ يەردە يەلكەننييى
چۈشۈرەيلى .بۇ يەرنىڭ سۇ ئورنى قولتۇققا كىرىشكە ئەڭ ماس كېلىدۇ.
— رەھمەت ساڭا ،بيۇرادەر — ،دېيدى كاپىتيان سيىمولېت ئۇنىڭغيا — ،بىردەميدىن كېييىن
قانداق قىلىش كېرەكلىكىنى سېنىڭدىن سورايمەن ،ئەمدى كەتسەڭ بولىدۇ.
سىلۋېرنىڭ بيۇ ئارالغيا پىششيىقلىقىنى قورقمياي ئېيتىشيى ،شيۇنداقال چىيراي ئىپادىسيىنىڭ
تەمكىنلىكى مېنيى قياتتىق ھەييران قاليدۇردى .ئيۇ ماڭيا يېقىنالشيقاندا قورقيۇپ قېتىيپال قاليدى .
شييۇنداق جەزملەشييتۈرەلەيمەنكى ،ئييۇالر ئۆزلىرىنىييڭ قەسييت قىلىييش پىالنىنييى مېنىييڭ تولييۇق
ئاڭلىۋالغانلىقىدىن تامامەن بىخەۋەر .ئۇ قولىنى مۈرەمگە قويغاندا جىسمىمنى ئىختىيارسىز تىترەك
باستى.
— يىگىت — ،دېدى ئۇ — ،بۇ يەر ناھايىتى چىرايلىق .ساڭا ئوخشاش ياشالرغا نىسيبەتەن
بييۇ يەر جەننەتنىييڭ ئييۆزى .سييەن دېڭىييزدا چۆمۈلەلەيسييەن ،دەرەخييلەرگە يامىشااليسييەن ،ئييۆچكە
ئوۋلىيااليسەن .مۇبيادا ئاراليدا سياياھەت قىلمياقچى بولسياڭ ماڭيا دە .مەن سيېنىڭ ئېلىۋېلىشيىڭ
ئۈچۈن بىر ۋاق چۈشلۈق مېزىلىيك غىيزا تەيييارالپ بېيرىمەن — ،ئيۇ گېپىنيى تۈگىتىيپ ميۈرەمگە
يېنىك شاپىالقالپ قويغاندىن كېيىن دىڭگوسلىغىنىچە كېتىپ قالدى.
كاپىتان سيىمولېت ،ترېالۋنىيي ئەپەنيدى ۋە دوختيۇر كيېمە كەينىيدىكى پالوبىيدا ئىشيالرنى
مەسلىھەتلىشييىۋاتاتتى .مەن گەرچە ئالييدىراپ كېتىۋاتقييان بولسيياممۇ ئۇالرنىييڭ سييۆھبىتىنى قيياپ
بېلىدىن ئۈزۈپ دوكالت قىلىشقا جۈرئەت قىاللمايتتى  .چۈنكى باشقىالرنىڭ ئاڭالپ قېلىشيىدىن
ئەنسىرىدى  .مەن ئامالسىز قېلىۋاتقان چاغدا دوختۇر لىۋېۋ مېنى چاقىرىپ قالدى .ئۇ غاڭزىسىنى
كېمە بۆلۈمچىسىدە تاشالپ قويغانلىقىنى ،مېنىيڭ بېرىيپ ئەكېلىشيىمنى ئېيتتيى .مەن دوختۇرغيا
يېقىنلىشىپ بېرىپ ئاستا پىچىرلىدى :
يييدوختۇر ،سىزگە دەيدىغان جىددىي ئىش بار ئىدى .ئالدى بىلەن ترېالۋنىي ئەپەنيدى ۋە
كاپىتاننى ئاستىنقى بۆلۈمچىگە ئاپىرىڭ ،ئاندىن بىرەر سەۋەب بىلەن مېنى چاقىرىڭ.
دوختۇرنىڭ چىرايى ئازراق ئۆزگىرىپ يەنە دەرھالال ئەسلىگە كەلدى.
ييي جى  ،رەھمەت ساڭا ،ييي دېدى ئۇ يۇقىرى ئاۋازدا ،خوددى باييا مېنىڭيدىن بىير مەسيىلىنى
سورىغاندەك قىياپەتتە ،ييي ناھايىتى توغرا جاۋاب بەردىڭ.
ئارقىدىنال كەينىگە بۇرۇلۇپ قالغان ئىككىسى بىلەن گېپىنى داۋام قىلدى .ئيۇ سيۆزلىگەندە
سالماق بولۇپ ئۇالرغا ئىمكان بار چاندۇرماسيلىققا تىرىشيتى .مەن دوختۇرنىيڭ سيۆزۈمنى ئۇالرغيا
يەتكۈزگەنلىكىنى بىلدى  .چۈنكى ئۇزاق ئۆتمەيال كاپىتان ماتروسيالر باشيلىقى يۆبيو ئاندىرىسينى
پالوبىغا چاقىرىشقا بۇيرۇق قىلدى.
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سييىمولېت ئەپەنييدى ئۇالرغييا مەنييزىلگە يېتىييپ كەلگەنلىكىمىزن يى جاكارلىييدى ،ترېالۋنىييي
ئەپەندىمنىڭ ئۇالرنىڭ ئىپادىسيىدىن ناھيايىتى رازى بولغيانلىقىنى ئېيتتيى ھەم ئۇالرغيا بولغيان
رەھمىتىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن يەتكۈدەك ھاراق تەييارالپ قويغانلىقىنى دېدى .بۇ گەپنى ئياڭالپ
ماتروسالر خوشلۇقىدىن قىقاس-چۇقيان سيېلىپ كەتتيى .بيۇ ئالقىشيالر شيۇنچە قىيزغىن ،شيۇنچە
سەمىمىيكى ،مەن بۇ كىشىلەرنىڭ بىزنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانلىقىغا ئىشىنەلمەيال قالدى .
ييي كاپىتان سىمولېتقا ئېھتىرام بىلدۈرەيلى! ييي دەپ ۋارقىرىدى سيىلۋېر بىرىنچيى قېتىملىيق
ئالقىش ساداسى ئاخىرالشقاندىن كېيىن.
كىشىلەر توپى يەنە بىر قېتى قىزغىن ئالقىش ياڭراتتى.
ئالقىش ساداسى تېخى ئۈزۈلمەيال ئۈچ كىشيى تيۆۋەنكى بۆليۈمچىگە كىرىيپ كەليدى .ھاييال
بولمايال بىرى خىزمەتكارنىڭ چاقىرىلغانلىقىنى يەتكۈزدى.
مەن بۆلۈمچىگە كىرەگەن چاغدا ئۇالرنىڭ شىرەنى چۆرگىلەپ ئولتۇرغانلىقىنى ،شىرەگە بىر
بوتولكا ئىسپانىيە ئيۈزۈم ھيارىقى بىيلەن ئيازراق قيۇرۇق ئيۈزۈم قويۇلغيانلىقىنى كيۆردۈم .دوختيۇر
يالغييييان چېچىنييييى ئېلىييييۋەتكەن بولييييۇپ ،توختىميييياي تاماكييييا چېكەتتييييى .بييييۇ ئۇنىييييڭ
جىددىيلىشۋاتقانلىقىنىڭ بەلگىسى ئىدى.
ييي كىچىك جى  ،ييي دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى  ،يي سېنىڭ گېپىڭ بار ئەمەسمىدى ،قېنى تېز
ئېيتە!
مەن ئىمكانىيەتنىييڭ بييارىچە ئيياددىي ،چۈشىنىشيييلىك قىلىييپ سييىلۋېر ئييۈچ كىشيييىنىڭ
دېيىشكەن گەپلىرىنى ئۇالرغيا ئېيتىيپ بەردىي  .سيۆزلىرىمنى ئاڭالۋېتىيپ ئۇالرنىيڭ كيۆزى ماڭيا
مىقتەك تىكىلدى .گېپى تۆگىگىچە ھېچنېمە دېمىدى.
ييي جى  ،بۇياققا كېلىپ ئولتۇر ،ييي دېدى دوختۇر لىۋېۋ.
ئۇ مېنى شىرەگە يېقىن ئولتۇرۇشقا ئىما قىلدى ھەم بىير رومكيا ئيۈزۈم ھيارىقى قوييۇپ ماڭيا
رەھمىتىنييى بىلييدۈردى .ئاخىرىييدا ئييۇالر ماڭييا سيياالمەتلىك ،ئييامەت ۋە بيياتۇرلۇق تىييلەپ قەدەھ
كۆتۈرۈشتى.
ييييي كاپىتييان ،ييييي دېييدى ترېالۋنىييي ئەپەنييدى  ،ييييي قارىغانييدا دېگىنىڭىييز تييوغرىكەن .مەن
خاتالىشىپتىمەن .ئۆزۈمنىڭ ئوسال ئيادەملىكىمنى ئېتىيراپ قىلىيمەن .بۇنىڭيدىن كېييىن ھەميمە
ئىشتا سىزنىڭكىنى ئاڭاليمەن.
ييي مەنمۇ كالتە پەم ئادەم ،ئەپەندى  ،ييي دېدى كاپىتيان جياۋاب بېرىيپ ،يييي كاپىتيان بوليۇش
سۈپىتى بىلەن قول ئاستىمدىكىلەرنىڭ سۈيقەستىنى قىلچىلىكمۇ سەزمەپتىمەن.
ييي ئەسلىدە بۇالرنىڭ ھەممىنى سىلۋېر پىالنلىغان ئىكەن ،ييي دېدى دوختۇر ،يي قارىغاندا ئۇ
راستىنىال بوش ئادەم ئەمەسكەن.
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ييي ئەمدى قانداق قىلىمىز ييي دەپ سورىدى ترېالۋنىي ئەپەندى .
ييي مېنىڭچە مۇنداق قىلىش كېرەك ،ييي دېدى كاپىتان سيىمولېت ئيۆز تەكلىپىنيى ئوتتۇرىغيا
قۇيۇپ ،ييي ئالدى بىلەن ئىشىمىزنى داۋامالشتۇرىمىز ،قايتميايمىز .نياۋادا قايتمياقچى بولسياق ئيۇالر
شۇئانال توپىالڭ كۆتۈرۈشى مۇمكىن .ئىككىنچىدىن ،بايلىقنى تېپىشتىن ئاۋۋال ئۇالر بىيزگە قيول
تەگكۈزمەيدۇ .ئۈچىنچىيدىن ،بىيزگە ئاسيىيلىق قىلمىغيانالرمۇ بيار .مېينىڭچە پۇرسيەتنى كۈتيۈپ
تۇرۇپ ئۇالرنىڭ ئويلىمىغان يېرىدىن چىقىپ بىر ئىش قىاليلى.
ييي ھازىر بىز نەچچە ئادەملىكىمىزنى ساناپ باقايلى ،ييي دېدى كاپىتان ،يي رىدارس ،جيويىۋ
ۋە خونتېر قاتارلىقالر ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ خىزمەتكارلىرى ،چوقۇم ئىشەنچلىكقۇ دەيمەن
ييي مۇتلەق ئىشەنچلىك! ييي دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى .
ييي بىز ئۈچىمىزنى ،يەنە كىچىك جىمنى قوشسياق جەمئىيي يەتيتە ئيادەم .بىيز يەنە كىمنىيڭ
كارغا كېلىدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى ،ييي دېدى كاپىتان.
ييي ترېالۋنىي ئۆزى تاللىغان ئادەملەرنىڭ ھەممىسى ئىشەنچلىك بولۇشى كېرەك ،يييي دېيدى
دوختۇر ،ييي ئۇ كىشىلەرنى سىلۋېر تونۇمايدۇ.
ييي ھەممىسىال ئەمەس ،ييي دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى جاۋاب بېرىپ ،ييي خاندسنى مەن ئۆزۈم
تاللىغان ئىدى .
ييي مەنمۇ ئىلگىرى خاندس خېلى ئىشەنچلىك دەپ يۈرۈپتىمەن ،ييي دېدى كاپىتان.
ييي بۇ كىشىلەرنى ئويلىسام كېمىنى ھازىرال پارتلىتىۋەتكۈم كېلىۋاتىدۇ ،ييي دېيدى ترېالۋنىيي
ئەپەندى ئاچچىق بىلەن غۇدۇراپ.
ييي بولدى ،ئەپەندىلەر ،ييي دېدى كاپىتان ،ييي مېنىڭ گېپى تۈگىدى .بىز چوقۇم سيوغۇققان
بولۇشييىمىز ،ھېچنېمىنييى بىلمىييگەن قىييياپەتكە كىرىۋېلىشييىمىز كېييرەك .شييۇنىڭ بىييلەن بىلييلە
يۈكسەك ھۇشيارلىقنى ساقلىشىمىز الزى  .ھازىر دوست-دۈشيمەننى ئېنىيق ئايرىمياق تەس ،شيۇڭا
مەن كۆپچىلىكنىڭ سەۋرچان بولۇشىنى ،ئەھۋالغا قاراپ ئىش كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
ييي جى چوڭ خىزمەت كۆرسيەتتى ،يييي دېيدى دوختيۇر ،يييي بىيز داۋاملىيق ئۇنىيڭ يياردىمىگە
موھتاج .بۇ كىشىلەر ئۇنىڭدىن گۇمانالنمايدۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە جى بىر ئەقىللىق يىگىت.
ييي كىچىك جى  ،مەن سېنىڭ قىالاليدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمەن ،ييي دېدى ترېالۋنىي ئەپەندى
ئارقىغا ئۇالپال.
بييۇ گەپنييى ئيياڭالپ قيياتتىق دەكييكە-دۈككىييگە چۈشييتۈم .چييۈنكى مەن ئەزەلييدىن ئ يۆزۈمنى
ئەرزىييمەس ئييادەم دەپ يييۈرەتتى  .ئەمم يا ،كېيىيينچە تەلەي قىس يمەت ئييۇدۇل كېلىييپ مەن بييارلىق
كىشىلەرنىڭ تەغدىرىنى ئۆزگەرتىدىغان مۇھى شەخسكە ئايلىنىپ قالدى .
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ھازىرقى ئەھۋال شۇكى ،پۈتكۈل كېمىدىكى  26ئادەم ئىچىدە بىز تەرەپتە پەقەت يەتتە ئادەم
بار ئىدى .يەنە كېلىپ مەن بىر كىچىك باال ،ئەكسىچە رەقىبىمىز  10ئادەم.
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ئۈچىنچى بۆلۈم
ئارالدىكى خەتەرلىك سەرگۈزەشتە
بىرىنچى باب گۆھەر ئارىلىغا چىقىش
ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەن مەن پالوبىغا چىققان چاغيدا ئارالنىيڭ تۈنۈگيۈن كۆرگىنىميدىن
پەرقلىنىدىغانلىقىنى بايقىدى  .بۇ ۋاقىتتا كېمە ئارالنىڭ شەرقىي جەنيۇب تەرىپىيدە توختىتىلغيان
بولۇپ ،ئارالدىن يېرى مىل ئارىلىق ساقالپ تۇراتتى .ئارالنىڭ كۆپ قىسمى كۈلرەڭ قويۇق ئورمان
بىلەن قاپالنغيان بوليۇپ ،ئوتتۇرىسيىنى بىير نەچيچە قۇمليۇق بۆليۈپ تيۇراتتى .بىير قىسيى ئېگىيز
ئۆسكەن قارىغايالرمۇ كيۆزگە تاشيلىناتتى .تاغالرنىيڭ چوققىسيى مۇنچياق-مۇنچياق قيورام تاشيالر
بىلەن تولۇپ كەتيكەن ئىيدى .ئاراليدىكى ئەڭ ئېگىيز تياغ ئاليدى ماچتيا تېغيى ئىيكەن .سيىپىي-
گىالس دەپمۇ ئاتىلىدىغان بۇتاغنىڭ سيىرتقى شيەكلى ھەممىيدىن ئيۆزگىچە ئىيدى ،بيۇ تاغنىيڭ
ھەممە تەرىپى تىك قىيا ،چوققىسى تەكشى بولۇپ قارىماققا غايەت زور پېشايۋانغا ئوخشايتتى.
‹‹گىسپانوال›› ناملىق كېمە ئاستا-ئاستا ئالدىغا قاراپ ماڭيدى ،كيېمە گەۋدىسيى توختىمياي
چايقىالتتى ،سۇ چىقىرىش تۆشۈكلىرىنىڭ ھەممىسى سوغا تولۇق دېگۈدەك چۆككەن بولۇپ ،كېمە
رولييى ئييوڭ-سييولغا ئۇرۇلييۇپ تاقىراقلىغييان ئ ياۋاز چىقىراتتييى .پۈتك يۈل كييېمە گەۋدىسييى قيياتتىق
سيييىلكىنمەكتە .مەن يەليييكەن ئارقيييانلىرىنى مەھيييكەم تۇتۇۋاليييدى  .كي يۆز ئالدىميييدا يەر-زېمىي ين
پىرقىراۋاتقاندەك بىلىنمەكتە .ئىلگىرى كېمىدە بېشى قايمايتتى .ئەمما ،بۇ قېتى كۆڭليۈم ئاينىيپ
چىدىيالماي ئىككى قېتى قەي قىلدى .
بۇ يەرگە تەستە كەلگەنلىكىمىز ئۈچۈن ئەسلى خۇشيال بولۇشيۇم كېيرەك ئىيدى .ئەپسيۇس،
بېشييى قايغانلىقى يدىن ييياكى ئارالييدىكى ئورمييان ۋە بۆرتييۈپ چىقق يان قييورام تاشييالردىن بىئييارام
بولغانلىقىمدىنمۇ ،ئەيتاۋۇر تولىمۇ ئۈمىدسىز -لىنىپ كەيپىياتى ناچار ئىيدى .بيۇ ئيارالنى تيۇنجى
كۆرگەندىن باشالپال ماڭا ياخشى تەسىر بەرمىگەن ئىدى.
شۇ كۈنى ئەتىيگەن نۇرغيۇن ئىشيالرنى قىليدۇق .شيامال بولمىغاچقيا بىيز ئامالسيىز كىچىيك
قولۋاقالرنى چۈشيۈرۈپ قولۋاقالغيا بىير نەچيچە ئيادەم چىقياردۇق .ئانيدىن چيوڭ كېمىنيى سيۆرەپ
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ئارالييدىكى تۇمشييۇقنى بييويالپ ئييۈچ-تييۆت مىيل يييۈردۇق ھەم تييار بىيير دېڭىييز بوغۇزىييدىن ئۆتيۈپ
ئىسكىلىت ئارىلىنىڭ كەينىدىكى قولتۇققا كىردۇق.
مەن بىيير كىچىييك كييېمىگە سييەكرەپ چىقىييپ ياردەملەشييمەكچى بولييدۇم .شييۇ چاغييدا ھيياۋا
ناھييايىتى ئىسسييىق بول يۇپ ،ماتروسييالر بىيير تەرەپييتىن ئىشييلەپ ،بىيير تەرەپييتىن يييۇقىرى ئيياۋازدا
غييودۇرايتتى .مۇئيياۋىن بيياش ييياردەمچى ئاندىرسييونمۇ قولۋاقتييا بول يۇپ ئييۇ كىشييىلەرنى توسييىمايال
قالماستىن ئاۋازىنى قويۇۋېتىپ تىلاليتتى:
ييي ئاناڭنى ،مەن بۇ ئىشتىن تويدۇم.
بۇ بىر شۇملۇقنىڭ ئاالمىتى .چۈنكى ئىلگىيرى ماتروسيالر ناھيايىتى ئەسيتايىدىللىق بىيلەن
كۈچەپ ئىشلەۋاتاتتى .ئەپسۇس ،گۆھەر ئارىلىنى كۆرۈپال ئۇالرنىڭ ئىشلىگۈسى كەلمەيۋاتقاندەك
قىالتتى.
سىلۋېر رولچىنىيڭ يېنىيدا تيۇرۇپ ئۇنىڭغيا پورتقيا كىرىشيكە ييول كۆرسيىتىۋاتاتتى .ئيۇ ،بيۇ
يەرنىڭ ھەممىسىگە ناھايىتى پىششىق ئىكەن .بىز خەرىتىگە بەليگە قىلىنغيان توختياش ئورنىغيا
كېلىپ لەڭگەر تاشلىدۇق .بۇ يەر ئاساسلىق ئارال ۋە ئىسيكىلىت ئارىلىيدىن تەخمىينەن ئيۈچتىن
بىيير مىييل يىراقلىقتييا ئىييدى .لەڭييگەر تاشييلىغان چاغييدىكى ييياڭراق ئيياۋاز بييۇ يەردىكييى قۇشييالرنى
ئۈركۈتىۋەتتى .قۇشالر ئېگىز ئۆرلەپ ئورمان ئۈستىدە ئايلىنىپ سايراپ كەتتى .بىردەمدىن كېيىن
ھەممە نەرسە قايتا تىنچالندى.
بۇ يەرنىڭ ئۈچ تەرىپى قۇرۇقليۇق بىيلەن ئورالغيان ،يەر ييۈزىنى قوييۇق ئورميان قاپلىغيان،
دەل-دەرەخلەر تاكى تاشقىن كۆتۈرۈلۈش ئورنىغىچە سوزۇلغان ئىيدى .دېڭىيز سياھىلى ناھيايىتى
تەكشى بولۇپ ،كىچىك ئىككى ئېقىن بۇ قولتۇققا قويۇالتتى .بۇ يەرگە قارىماققيا ئەزەليدىن ئيادەم
كېلىييپ باقمىغانييدەك كييۆرۈنەتتى .ئەگەر قييولىمىزدىكى ھېلىقييى خەرىييتە بولمىغىنىييدا بييۇ يەرگە
تيييۇنجى تۈركۈميييدە كەليييگەن كىشيييىلەر بىزكەنمىيييز ،دەپ قالغيييان قييياالتتۇق .بيييۇ يەردە دېڭىيييز
دولقۇنلىرىنىڭ قىيا تاشالرغا ئۇرۇلغان ئاۋازىدىن باشقا ھېچقانيداق ئياۋاز ئاڭالنميايتتى .ئاراليدىن
كۆكىرىپ كەتكەن يوپۇرماق ۋە چىرىگەن دەرەخ غولىنىڭ ھىدى كېلەتتى .دوختيۇر خيوددى بىير
تال بۇزۇق تۇخۇمنى پۇرىغاندەك زېھنىنى يىغىپ پۇراپ كۆردى.
ييي مەن بۇ يەرگە بيايلىق يوشيۇرۇنغان دېسيە جەزملەشتۈرەلمىسيەممۇ ،ي دېيدى دوختيۇر ،يييي
ئەمما سېرىق قىزىتما كېسىلى بارلىقىغا جەزم قىالاليمەن.
ماتروسالر كيېمىگە قايتىيپ چىققانيدىن كېييىن ئۇالرنىيڭ ئىپادىسيىدىن قورقيۇپ ييۈرىكى
قېپىييدىن چىقىييپ كېييتەيال دەپ قالييدى .ئۇالرنىييڭ ھەممىسييى پالوبىغييا يىغىلىييپ ۋارقىرىشيياتتى،
ھېچكىمنى چاقىرىپ توختياتقىلى بولميايتتى ،ھېچقانيداق بۇيرۇققىميۇ قيۇالق سيالمايتتى .قياتتىق
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بۇيرۇق چۈشۈرۈپ بىر قىسى ئىشالرنى قىلغان بولسىمۇ ئېزىلەڭگۈلۈك قىلىپ ،ئەپيلەپ-سيەپلەپ
ئىييش قىالتتييى .ھەتتييا ئەڭ ييياۋاش ماتروسييالرمۇ بۇنىييڭ تەسييىرىگە ئييۇچراپ بۇيرۇققييا قييۇالق
سالمايۋاتاتتى .بىر خىل شۇملۇق يېغىپ تۇرىدىغان نامەلۇم كەيپىيات پۈتكۈل كېمىنى قاپلىۋالغان
ئىدى.
بۇنداق ئەھۋالنى ھېۋ قىلغان بىزال ئەمەس .سىلۋېرمۇ ئالدى-كەينىگە توختىماي مېڭىيپ
ھەر بىر كىشىگە كۈچىنىڭ بارىچە نەسىھەت قىالتتى .ئۇ ھەممە كىشىگە كۈلۈمسىرەيتتى ،بۇيرۇق
چۈشۈپ قالسا دەرھال ھاسىسىنى تەقلەپ ناھيايىتى رايىشيلىق بىيلەن ‹‹خيوپ ،ئەپەنيدى !›› دەپ
جيياۋاب قييايتۇراتتى .ئىييش بولمىغانييدا ماتروسييالرنىڭ كەيپىييياتىنى تۇراقالشييتۇرماقچى بولغانييدەك
توختىمييياي ناخشيييا ئېيتييياتتى .شيييۇ كيييۈنى چۈشيييتىن كېييييىن ،كىشيييىنى ھەممىيييدىن بەك
ئارامسىزالندۇرۇدىغىنى سىلۋېرنىڭ ھەرخىل ئادەتتىن تاشقىرى ئىپادىسى بولدى.
شييۇ چاغييدا بىييز كاپىتييان بىييلەن بىلييلە بۆلييۈمچە ئىچىييدە قانييداق قىلىييش كېرەكلىكىنييى
مەسلىھەتلىشۋاتاتتۇق.
ييييي ھييازىرقى ئەھييۋالنى كۆپچىلىكنىييڭ ھەممىسييى كييۆردى ،ئييۇالر ھەرقانييداق بۇيرۇققييا
بويسۇنمايۋاتىدۇ .ييي دېدى كاپىتان ،ييي ئۇالرغا يەنە ئىش قىلدۇرماقچى بولسياق ،ھەميمە مياتروس
ئۆكتە قوپۇپ بىزگە ھۇجۇم قىلىشيى ميۇمكىن .ۋەزىييەت كونتىرولسيىز قېلىيپ ئيۇالر بارغانسيېرى
ھەددىدىن ئېشىپ كېتىۋاتىدۇ .ناۋادا مۇشۇنداقال قويۇۋەتسەك سىلۋېر ئاجىزلىقىمىزنى تۇتۇۋالىدۇ.
ئەمدى ،سىلۋېرنىڭ ماتروسالرنى تىنچالندۇرۇشىنى ساقلىماقتىن باشقا ئىالج يوق .قارىغاندا ئۇمۇ
شۇنداق ئويدا ئوخشيايدۇ .مېنىيڭ تەكلىيپى  ،سيىلۋېر ماتروسيالرنىڭ ھەممىنيى باشيالپ قىرغاققيا
چىقسۇن .شۇ چاغدا بىز بۇ كېمىنى قوغداپ تۇرااليمىز .ئۇالر قىرغاققا چىققاندىن كېييىن تيوپىالڭ
كۆتۈرسىمۇ چوڭ كېمىگە تايىنىيپ تاقابىيل تيۇرااليمىز .نياۋادا ئيۇالر ئيۆزلىرىگە تايىنىيپ بيايلىقنى
تېپىشقا ئامالسىز قالسا بىزدىن ياردەم تەلەپ قىلماي قالمايدۇ.
بىز مەسلىھەتلىشىپ بۇ قارارنى كاپىتاننىڭ ئۇقتۇرۇشىنى مۇۋاپىق كۆردۇق.
يييكۆپچىلىك ،بۈگۈن ھەممىڭالر تىرىشىپ ناھايىتى ياخشى ئىشيلىدىڭالر .شيۇڭا سيىلەرنى
يېرى كۈن دەم ئېلىشقا قۇيۇپ بېرىشنى قارار قىلدى  .سيىلەر قىرغاققيا چىقىپئوينىسياڭالر بولىيدۇ.
كەچقييۇرۇن مەن سييالىيوت ئېتىييپ كۆپچىلىكنىييڭ قايتىييپ كېلىشييىنى ئۇقت يۇرىمەن ،ييييي دېييدى
كاپىتان.
بۇ كىشىلەر گۆھەر ئارىلىغيا كەلگەنلىكيى ئۈچيۈن بيايلىق تاپيااليمىز ،دەپ ئيويالپ خۇشيال
بولۇشييۇپ گييۈلقەقەلىرى ئېچىلىييپ كەتتييى .ئۇالرنىييڭ قىيييا-چىيييالىرى كىچىييك ئارالييدىكى تيياغ
56

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

جىلغىسىدا ئەكۋ سادا پەيدا قىلىپ دېڭىز قۇشلىرىنى ئۈركۈتىۋەتتى .ئۆركيۈپ كەتيكەن قۇشيالر
ئاسماندا ئاال-تاغىل چىرقىرايتتى.
كاپىتيييان قيييارارىنى دەپ بوليييۇپ كېتىيييپ قاليييدى .ئيييۇ قالغيييان ئىشيييالرنى سيييىلۋېرنىڭ
قىلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتى.
دەرۋەقە ،سىلۋېر خيوددى كاپىتانغيا ئوخشياش دەرھيالال قيارار چىقياردى .ئيۇ ئيالتە ئيادەمنى
كېمىدە قىلىشقا بۇيرۇپ ،قالغان  12ئادەمنى باشالپ قىرغاققا ماڭدى.
كالالمغا تۇيۇقسىز يۈرەكلىيك بىير ئيوي كەليدى .بيۇ خىييالنى پەقەت سياراڭ بوليۇپ قالغيان
كىشىال قىالتتى .ئەمما ،بۇ ئوي مۇشۇنداق ئياچقۇچلۇق پەيتيتە بىزنيى قۇتقيۇزۇپ قاليدى .چيۈنكى
ھىيلىگەرلىكييتە تۈلكىييدىنمۇ قېلىشيمايدىغان سييىلۋېر كېمىيدە ئييالتە ئييادەمنى قاليدۇرۇپ قويييدى.
دېمەك ،كېمىنى تامامەن ئۆز قولىمىزغا ئااللمايتتۇق .شۇڭا ئۇالرغا ئەگىشىپ قىرغاققا چىقىپ نېمە
ئىشالرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش خىيالىغا كەلدى .
مەن بىيير سييەكرەپال كىچىييك قولۋاققييا چىقييتى  .مېنىييڭ قولۋاققييا چىققييانلىقىمنى ھييېچكى
سەزمىدى .پەقەت ئالدىدا قولۋاق ھەييدەۋاتقان مياتروس ‹‹جىي  ،بيۇ سيەنمۇ ،بېشيىڭنى پەسيەرەك
قىل›› دەپ قويدى .سىلۋېر يەنە بىر قولۋاقتا ئىدى .ئۇ ماتروسنىڭ گېپىنى ئاڭالپ سورىدى:
ييي كى چىقتى كىچىك جىممۇ
سىلۋېرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ پۇشايمان قىلىشقا باشلىدى  .بۇنداق قىلىيش تولىميۇ قياراملىق
ئىدى.
بىز ئىككى قېيىققا ئولتۇرۇپ قىرغاققا چىقتۇق .مەن ئولتۇرغان قېيىق قىرغاققا بالدۇر يىتىپ
باردى .قىيىيق قىرغاققيا يىتىيپ بېرىشيىغىال مەن بىيرال سيەكرەپ قىرغاققيا چىقيتى –دە ،يانيدىكى
چاتقالالر ئارىسىغا شۇڭغۇدۇم .بۇ چاغدا سىلۋېر چۈشكەن قېيىق يۈز يارد يىراقلىقتيا كېلىۋاتياتتى.
يىراقتىن ئۇنىڭ ۋارقىرىغىنى ئاڭالندى.
ييي جى ! نېمە قىلىۋاتىسەن
مەن قەستەن ئاڭلىمىغان بولۇۋېلىپ ئاليدىمغا قياراپ ئۇچقانيدەك يۈگيۈرۈپ تياكى ھېرىيپ
ھالى قالمىغاندا ئاندىن توختىدى .

ئىككىنچى باب قانلىق ۋەقەگە شاھىت بولۇش
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سىلۋېرالرنى تاشلىۋەتكەندىن كېيىن ئيۆزۈمنى خېليى ئيازادە ھيېۋ قىليدى  .بىير ئياز ئيارام
ئالغاندىن كېيىن ئارالدىكى ئېكسپېدىتسىيە ساياھىتىمنى باشلىدى .
مەن سييۆگەت ،قومييۇش ۋە باش يقا ئۆسييۈملۈكلەر بىييلەن قاپالنغييان زەيكەشييلىكتىن كېسييىپ
ئۆتۈپ تەخمىنەن بىر مىل ئۇزۇنلۇقتىكى قۇملۇقنى كۆردۈم .بۇ يەردە تۈپتۈز ئۆسكەن بىر نەچيچە
قارىغايدىن باشقا دەرەخلەرنىڭ ھەممىسى ئەگيرى-بيۈگرى ئىيدى .ئيانچە يىيراق بولمىغيان يەردە
ئىككى چوققىلىق بىر تياغ قەد كۆتيۈرۈپ تيۇراتتى .تاغنىيڭ بىير جيۈپ چوققىسيى قۇيياش نۇرىيدا
يالت-يۇلت قىلىپ چاقنايتتى.
بۇ مېنىيڭ ھاياتىميدىكى بىرىنچيى قېتىملىيق ئېكسپېدىتسيىيە بوليۇپ ھېسيابلىناتتى .يەنە
كېلىپ ئۆزۈم يالغۇز ئىدى  .بۇ يەردە ئۇچار قۇش ۋە ھايۋانالردىن بۆلەك جانلىق يوق ئىكەن .مەن
مەقسەتسىز ئالدىمغا قاراپ ماڭدى  ،يول بويى ئىلگىرى كۆرۈپمۇ باقمىغان گۈللەرنى كۆردۈم .يەنە
بىر تال يىالننىڭ قۇرام تاش ئۈستىدە بېشىنى كۆتۈرۈپ ،ئاغزىدىن ‹‹چىير-چىير›› ئياۋاز چىقىرىيپ
تۇرغييانلىقىنى كييۆردۈم .بييۇ شييالدىراق قۇيرۇقلييۇق يىييالن ئىييكەن ،ئييۇنى كييۆرگەن چاغييدا تېخييى
بىلمەيتييتى  .مەن داۋاملىييق ئالييدىمغا قيياراپ مېڭىييپ چييوڭ بىيير چاتقيياللىق ئىچىييگە كىييردى  .بييۇ
چاتقاللىق بىر قۇم دۆڭنىڭ چوققىسيىدىن باشيالنغان بوليۇپ ،تيۆۋەنگە چۈشكەنسيېرى دەرەخيلەر
شيۇنچە ئېگىزئىيدى .چاتقيياللىق تياكى قومييۇش ئۆسيۈپ كەتيكەن سييازلىق بيويىغىچە سييوزۇلۇپتۇ.
كۈچلييۈك قۇييياش نۇرىنىييڭ ھارارىتىييدە سييازلىقتىن قويييۇق تۇمييان كۆتۈرۈلۈۋاتيياتتى .يىراقتىكييى
سىپىي-گىالس تېغى تۇمان ئىچىدە بەئەينى ئاستا قىمىرالۋاتقاندەك كۆرۈنەتتى.
تۇيۇقسىز بىر ياۋا ئۆردەك غاقىليدىغىنىچە قۇمۇشيالر ئىچىيدىن ئۇچيۇپ چىقتيى ،ئارقىيدىنال
يەنە بىيير چىقتييى .ئۇزاققييا قالميياي پۈتييۈن س يازلىقنىڭ ئۈسييتىدە ييياۋا ئييۆردەك ئايلىنىييپ ئۇچۇشييقا
باشييلىدى .مەن سييىلۋېرالرنىڭ ماڭييا قيياراپ كېلىۋاتقييانلىقىنى بىلييدى  .دەرۋەقە ،يىييراقتىنال بىيير
كىشيييييىنىڭ گەپ قىلىۋاتقيييييانلىقى -نيييييى ،ئاۋازىنىيييييڭ بارغانسيييييېرى چوڭالۋاتقيييييانلىقىنى،
يېقىنالۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى .
مەن ناھيايىتى قورقييۇپ كەتييتى -دە ،يييېقىن ئەتراپتىكييى پاكييار بىيير تييۈپ دۇپ دەرىخىنىييڭ
ئاستىغا مۆكۈندۈم ھەم قۇلىقىمنى دىڭ تۇتۇپ ئاۋازغا قۇالق سالدى .
بۇ سىلۋېرنىڭ ئاۋازى بولۇپ ئۇ توختىماي كالدىرالپ كېلىۋاتاتتى .گاھىدا باشقىالر ئۇنىيڭ
گېپىنى ئۈزۈپ قوياتتى .ئۇالر ناھايىتى ئەستايىدىللىق بىلەن سۆزلىشەتتى .ئەمما ئارىلىق خېليى
بار بولغاچقا نېمە دېيىشۋاتقانلىقىنى بىلگىلى بولمىدى.
مەن ئاستا ئيۇالر تۇرغيان يەرگە قياراپ ئيۆمىلەپ بېرىيپ نيېمە دېيىشيىۋاتقانلىقىنى ئياڭالپ
باقماقچى بولدۇم .بۇ دەل مېنىڭ قىرغاققا چىقىشتىكى ئاساسيلىق مەقسيىتى ئىيدى .دەرەخلەرنيى
دالدا قىلىپ ئۇالرغا يېقىنالشماقچى بولدۇم.
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مەن پييۇت-قولييۇمنى تەڭ ئىشييقا سييېلىپ ئۇالرغييا قيياراپ ئاسييتا-ئاسييتا ئۆمىلىييدى  .ئاخىرىييدا
ئۇالرغييا خېلييى يييېقىن بېرىييپ توختىييدى  .مەن يۇشييۇرۇنۇۋالغان دەرەخيلەر ئارىسييىدىن بېشييىمنى
كۆتۈرۈپ ئەتراپقا قاراپ سازلىقنىڭ يېنىدىكى بىر ئويمانلىقتا سىلۋېر بىلەن يەنە بىير ماتروسينىڭ
روبىرو تۇرۇپ پاراڭلىشىۋاتقان -لىقىنى كۆردۈم.
قۇياش نۇرى ئۇالرنى يورۇتتى .سىلۋېر بېشىدىكى قالپىقىنى بىر چەتكە چيۆرۈپ تاشيلىدى.
ئۇنىڭ يۈزلىرى قىزىرىپ كەتكەن بولۇپ ئالدىدىكى ئادەمگە قياراپ گەپ قىلىۋاتياتتى .گېپىيدىن
ئۇنى قايىل قىلماقچى بولغانلىقى چىقىپ تۇراتتى.
ييييي تييام ،ئيياڭالپ تيۇر ،ييييي دېييدى ئييۇ ،ييييي مەن سيياڭا ئييامراق ،چييۈنكى سييەن قولىييدىن ئىييش
كېلىدىغان ئادەم ،بولمىسيا سياڭا بيۇالرنى دېمىيگەن بيوالتتى  .ئىشيالر ئاساسيەن پۈتيۈپ قاليدى،
بۇالرنى دېيىشىمدىكى مەقسەت جېنىڭنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈندۇر .ناۋادا ئاۋۇ جېنىدىن تويغان
ئەبلەخلەر بىلىپ قالىدىغان بولسا ،ئۇالرنىڭ ساڭا قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى بىلەمسەن
ييي سىلۋېر ،ييي دېدى يەنە بىر يۈزلىرى قىزىرىپ كەتكەن كىشى خىرقىرىغان ھاليدا ،يييي مەن
سېنىڭ دۇرۇس ئادەملىكىڭنى بىلىمەن ،يېشىڭمۇ كىچىيك ئەمەس ،پۇلۇڭميۇ بيار .ئياۋۇ قەلەنيدەر
ماتروسالرغا ئوخشىمايسەن .سېنىڭ باتۇر ،جاسارەتلىك ئادەملىكىڭ چىقىپال تۇرىدۇ .سەن ،مېنيى
ئاۋۇ لۈكچەك مۇتتەھەملەرگە ئىتائەت قىلىشنى خاالمسەن ،دېمەكچىمۇ ياق ،مېنىڭ بىر قولۇمنى
كېسىۋەتسىمۇ مەن ئۆز ئىرادەمگە خىالپ ئىشنى قىاللمايمەن...
قارىغاندا بۇ ئاقكۆڭۈل ماتروس ئۇالرغا قوشۇلۇشنى رەت قىلىۋاتاتتى.
تۇيۇقسييىز ،بىيير چوقييان-سييۈرەن ئۇالرنىييڭ سييۆھبىتىنى ئييۈزۈۋەتتى .سييازلىقنىڭ يەنە بىيير
تەرىپىييدىن غەزەپ بىييلەن ۋارقىرىغييان ئيياۋاز ئاڭالنييدى .كەينىييدىنال ئېچىنىشييلىق بىيير ئيياۋاز
ئاڭالندى .بۇ ئېچىنىشلىق ئاۋاز تاغ قاپتىلىدا ئەكيۋ سيادا پەييدا قىلىيپ سيازلىقتىكى قۇشيالرنى
قاتتىق ئۈركۈتۈۋەتتى .خېلىدىن كېيىنمۇ بۇ ئېچىنىشلىق ئاۋاز قۇالق تۈۋىمدىن نېرى كەتمىدى.
ئاخىرى ئەتراپ تىنجىدى.
تام ئېچىنىشيلىق ئياۋازنى ئياڭالپ تۇرالميايال قاليدى .بىيراق سيىلۋېر كيۆزىنى مىتميۇ قىلىيپ
قويمىدى .ئۇ چىرايىنى ئۆزگەرتىپمۇ قويماي ئۆز ئورنىدا تۇرۇپ ھەمراھىغا قارىدى.
ييي سىلۋېر! ييي دېدى ھېلىقى تام دېگەن ماتروس تاقەتسىزلىك بىلەن ،يي ئۆتۈنۈپ قاالي ،ئۇ
يەردە نېمە ئىش بولغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىڭ
ييي ئياۋۇ تەرەپتىميا مېينىڭچە ئاللېنغيا بىير ئىيش بوليدىغۇ دەييمەن ،يييي دەپ جياۋاب بەردى
سىلۋېر كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ.
تام سىلۋېرنىڭ گېپىنى ئاڭالپ جىددىيلىشىپ كەتتى.
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ييي ئاللېن ئۇنىڭ روھى ئارام تاپقاي! ييي دېدى تام ،ييي ئۇ دۇرۇس ،ئىسمى-جىسيمىغا اليىيق
ميياتروس ئىيدى .سيياڭا كەلسييەم ،سييىلۋېر ،مەن سييېنى ناھييايىتى ھييۆرمەتلەپ كېلىۋاتقييان ئىييدى .
ئەمدى ئۇنداق بولمايدۇ .سىلەر ئاللېننى ئۆلتۈردۈڭالر ،شۇنداقمۇ ئۇنيداقتا مېنىميۇ ئۆلتيۈرۈڭالر.
سىلەرگە قېتىلىپ ئۆزۈمنى بۇلغىمايمەن.
تام گېپىنى تۈگىتىپ قىرغاق تەرەپكە بۇرۇليۇپ ماڭيدى .بيۇ چاغيدا مەن سيىلۋېرنىڭ دەرەخ
شېخىنى تۇتۇپ تۇرۇپ ،ھاسىسىنى بەئەينى نەيزىگە ئوخشاش تومنىڭ كەينىدىن ئېتىپ ئۇنىيڭ
ئىككى مۈرىسىنىڭ ئوتتۇرىغيا دەل تەگكيۈزگەنلىكىنى كيۆردۈم .تيام يەرگە يېقىلىيپ قىمىرلىمياي
يېتىپ قالدى.
مەن ئۇنىڭ ئۆلگەن-ئۆلمىگەنلىكىنى بىلمىدى  .ئەمميا ئۇنىيڭ ئاۋازىيدىن ئۇمۇرتقىسيىنىڭ
ئيييۈزۈلگەنلىكىنى بىلگىليييى بيييوالتتى .ئەپسيييۇس ،سيييىلۋېر تامغيييا قىلچىلىكميييۇ ھاييييات قيييېلىش
ئىمكانىيىتى بەرمىدى .ئۇ مايمۇندەك سەكرەپ كۆزنى يۇمۇپ ئياچقۇچىال تامنىيڭ قېشيىغا بياردى.
ئاندىن بىر پىچاقنى چىقىرىپ ئۇنىڭغا قارىتىپ ئىككىنى ئۇردى .بۇالرنى كۆرۈپ قورققىنىميدىن
ئايلىنىپ كەتتى .
مەن ئېسىمنى تاپسام بۇ ئالۋاستى گويا ھېچ ئىيش ييۈز بەرمىگەنيدەك شىلەپىسيىنى كىيىيپ
ھاسىسىنى قولتۇقىغا قىستۇرۇپ ،بىر تۇتام ئوت-چۆپ بىلەن پىچىقىدىكى قان يۇقىنى سۈرتكىلى
تۇرۇپتۇ.
قۇياش بۇرۇنقىدەكال زېمىننى قىزىتاتتى .سيازلىقتىن يەنىيال تۇميان كۆتيۈرۈلەتتى .مەن بىير
نەچچە مىنۇت ئىلگىرىال كۆز ئالدىمدا بىر ئادەمنىڭ ئېچىنىشيلىق ئۆلتيۈرۈلگەنلىكىگە ئىشيەنمەيال
قالدى .
سىلۋېر پىچىقىنى سۈرتۈپ بولۇپ يانچۇقىدىن بىر پۈشيتەكنى چىقىرىيپ بىير نەچيچە قېيتى
چالييدى .پۈشييتەك ئيياۋازى شييۇئان ئىسسييىق ھيياۋادا يىراقالرغييا تارقالييدى .ئۇنىييڭ ھەمراھلىرىنييى
چاقىرغانلىقىنى بىلدى  .ئۇالر تام بىلەن ئاللېننى ئۆلتۈرۈۋەتتى .ناۋادا مېنىمۇ بايقاپ قالسيا قىليچە
ئىككىلەنمەي جايلىۋېتەتتى.
ئەمييدى جېنىمنييى ئېلىييپ قاچمىسييام بولمىييدى .مەن نەپىسييىمنى قىسييىپ ئورمانلىقنىييڭ
ئىچكىرسيىگە قياراپ ئېھتىييات بىيلەن ئۆمىلىيدى  .خېليى ئيۇزۇن ۋاقىيت ئۆمىلىگەنيدىن كېييىن
ئورنۇمدىن تۇرۇپ جېنىمنىڭ بارىچە يۈگۈرۈشكە باشلىدى  .ھەتتا يۆلىنىشنىمۇ پەرقلەندۈرۈشيكە
ئۈلگۈرمىدى  .مەن پەقەت بۇ يەردىين تېيزراق كېتىشينىال ئيوياليتتى  .قيانچە تېيز يۈگۈرگەنسيېرى
مېنى شۇنچە قورقۇنچ باساتتى .ئاخىرىدا ئۆزۈمنى ئېلىشىپ قااليال ،دەپ قالغاندەك ھېۋ قىلدى .
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قانداق قىلىش كېرەك مەن يۈگۈرۈپ كېتىۋېتىپ ئوياليتتى  .ناۋادا كېمىگە قايتىپ بارسيام
ئۇالر مېنى ئۆلتۈرۈۋېتەرمۇ ناۋادا قايتىپ كەتمىسەم ئۇالر مېنىڭدىن گۇمانلىنارمۇ قارىغاندا مەن
ئارالدا ئاچلىقتىن ئۆلمىگەندىمۇ بۇ ماتروسالرنىڭ قولىدىن قېچىپ كېتەلمەيدىغاندەك قىالتتى .
مۇشۇ خىيالالر بىلەن يۈگۈرۈپ كېتىۋېتىپ بىلىپ-بىلمەي قوش چوققىلىق تاغنىڭ باغرىغا
كېلىپ قاپتىمەن .بۇ كەڭ يەردە بۈككىدە دۇب دەرىخيى ئۆسيۈپ كەتيكەن بوليۇپ ،ئارىلىقتيا يەنە
بىرنەچچە تيۈپ قارىغيايمۇ بيار ئىيدى .قارىماققيا بىير پيارچە ئورمانلىققيا ئوخشيايتتى .بيۇ يەرنىيڭ
ھاۋاسى پەستىكى سازلىقنىڭ ھاۋاسىدىن ساپ ئىكەن.
دەل مۇشۇ يەردە مەن يەنە بىر يېڭى خەۋپكە يولۇقتۇم.

ئۈچىنچى باب ئارالدىكى غەلىتە ئادەم
تىييك ھەم تاشييلىق تيياغ باغرىييدىن نۇرغييۇن تيياش پييارچىلىرى سييىيرىلىپ چۈشييۈپ دەرەخ
يوپۇرماقلىرىغا تېگىپ شىلدىرالپ كەتتى .مەن ئىختىيارسىز بۇرۇليۇپ بىير كۆلەڭگىنىيڭ قارغياي
شىخىنىڭ كەينىگە ئۇچقاندەك سيەكرەپ ئيۆتكەنلىكىنى كيۆردۈم .ئيۇ قاراشيتىن قاپقيارا ،تۈكليۈك
ئىدى .مايمۇنمۇ ،ئېيىقمۇ ياكى ئادەممۇ مەن قورققىنىمدىن شۇئان قەدىمىمنى توختاتتى .
قانييداق قىلىييش كېييرەك كەينىمييدە ئييادەم ئۆلتۈرسييە كييۆزىنى مىتمييۇ قىلىييپ قويمايييدىغان
قانخورالر ،ئالدىمدا مەن كۆرۈپمۇ باقمىغيان مەخليۇق .مەن بىيردەم ئويالنغانيدىن كېييىن گەرچە
سىلۋېرالر قورقۇنچلۇق بولسىمۇ ،ئەمما ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ سيىرىنى بىلىيپ قالغيانلىقىمنى بىلىشيى
ناتييايىن ،بييۇ نييامەلۇم مەخلۇقنىييڭ ماڭييا نېمىلەرنييى قىلىييدىغانلىقىنى بىلمەيييمەن ،دېگەنلەرنييى
كالالمدىن ئۆتكۈزدۈم .ئاخىرى بىر قارارغا كېلىپ بىير تەرەپيتىن كەينىميدىن ئېھتىييات قىلغياچ،
يەنە بىر تەرەپتىن قولۋاق توختىغان يەرگە قاراپ يۈگۈردۈم.
ھېلىقييى قييارا كييۆلەڭگە يەنە پەيييدا بول يدى ھەم چييوڭ بىرنييى ئايلىنىييپ مېنييى توسييىماقچى
بولدى .ئۇنىڭ يۈگۈرگەندىكى ھالىتى ناھايىتى غەلىتە بولۇپ ،بېلىنى ئېگىيپ يەرگە چاپلىشيىپ
ئادەمگە ئوخشاش ئىككى پۇتالپ يۈگۈرۈيتتى .مەن ئۇنىيڭ ئيادەملىكىنى جەزم قىليدى  .كالالميدا
شييۇئان ئىلگىييرى ئاڭلىغييان ئييادەم يەيييدىغان ييياۋايىالر توغرىسييىدىكى ھېكييايە پەيييدا بولييدى.
قورققىنىميييدىن قۇتقيييۇزۇڭالر دەپ ۋارقىرىۋېتىشيييكە قىيييل قالي يدى  .مەن ئىختىيارسيييىز قوليييۇمنى
تاپانچامغا ئۇزاتتى ھەم قايتا غەيرەتكە كېلىپ بۇ غەلىتە مەخلۇقنى ئەدەپلەپ قويۇشنى كۆڭلۈمگە
پۈكتۈم-دە ،ئۇنىڭغا قاراپ ئاستا ماڭدى .
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ئييۇ بىيير دەرەخ شييېخىنىڭ كەييينىگە يوشييۇرۇنۇپ مېن يى كۆزىتىۋاتيياتتى .كېلىۋاتقييانلىقىمنى
كۆرۈپ ئالدىغا بىر قەدەم ماڭدى .ئاندىن ئىككىلىنىپ يەنە ئارقىغيا بىير قەدەم چېكىنيدى .مېنيى
ھەممىدىن بەك ھەيران قاليدۇرغىنى ئيۇ تۇيۇقسيىز ئاليدىغا مېڭىيپ كېلىيپ يەرگە تىزالنيدى-دە،
ئىككى قولىنى گىرەلەشتۈرۈپ يالۋۇرغاندەك قىياپەتتە ئالدىغا سوزدى.
ييي سەن كى

ييي دېدى مەن قەدىمىمنى توختىتىپ.

ييي بېن گوئىن ،ييي دېدى ئۇ جاۋاب بېرىيپ .ئۇنىيڭ ئياۋازى داتلىشيىپ كەتيكەن قۇليۇپتەك
غاراڭ-غۇرۇڭ ئاڭلىنياتتى ،يييي مەن شورپىشيانە بيېن گيوئىن بيولىمەن ،ئيادەم بىيلەن سۆزلىشيىپ
باقمىغىلى توپتوغرا ئۈچ يىل بولدى.
مەن ئييۇنى ئېنىييق كييۆردۈم ،ئۇمييۇ بىييزگە ئوخشيياش ئيياق تەنلىييك بولييۇپ ،تييۇرقى ئييانچە
كۆرۈمسىزمۇ ئەمەس ئىكەن .ئۇنىڭ ئۇچۇق قالغان تېرىسى قۇياش تەپىتىدىن قارىيىپ كەتكەن،
ھەتتييا كييالپۇكلىرىمۇ قييارا ئىييدى .ئييۇ كونييا يەلييكەن رەختييى بىييلەن سييۇ ئييۆتمەس رەختنىييڭ
پۇرۇچلىرىييدىن ئالىبۇلميياچ تىكىلييگەن كىيييى كىيىۋالغييان بولييۇپ ،بييېلىگە مىسييتىن ئىلغييۇچ
بېكىييتىلگەن كييونىراپ كەتييكەن بەلييۋاغ تاقىۋالغانىييدى .بييۇ ئۇنىڭييدىكى بىردىنبىيير كېييرەككە
كەلگۈدەك نەرسە ئىدى.
ييي ئۈچ يىل ييي دېدى مەن ،ييي سەن ئولتۇرغان كېمە ۋەقەگە ئۇچرىغانمۇ
ييي ياق ،دوستۇم ،ييي دېدى ئۇ ،ييي مەن بۇ يەرگە تاشالپ قويۇلغان.
مەن ئىلگىرى بۇنىڭ دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭ قورقۇنچلۇق جيازاالش ئۇسيۇلى ئىكەنلىكىنيى،
جازاالنغۇچىغييا ئييازاراق ئييوق-دورا بېرىييپ ئانييدىن ئادەمزاتسييىز ئارالغييا تاشييلىۋېتىدىغانلىقىنى
ئاڭلىغان.
ييي ئۈچ يىل بولدى .مەن ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى خيام يەپ قىنىنيى ئىچىيپ كەليدى  .تيوغرا،
سەندە پىشالق بارمۇ بۇ مېنىڭ ئۈچ يىلدىن بۇيان چۈشۈمدىمۇ يېيىشنى ئارزواليدىغان نەرسە.
ييي ئەگەر كېمىگە قايتىپ كېتەلىسەم ،ساڭا نەچچە ئون قاداق پىشيالق بېيرىمەن ،يييي دېيدى
جاۋاب بېرىپ.
ييي قايتىپ كېتەلىسەم بىرەرسى سېنى توسماقچىمۇ ييي دەپ سورىدى ئۇ.
ييي شۇنداق ،ئەمما سەن ئەمەس ،ييي دېدى جاۋاب بېرىپ.
ييي توغرا ،ئىسمىڭ نېمە دوستۇم ييي دەپ سورىدى ئۇ يەنە.
ييي مېنىڭ ئىسمى جى  ،ييي دېدى ئۇنىڭغا ئىسمىمنى ئېيتىپ.
ييي جى  ،مەن تەڭرى تەرىپىدىن تاشلىۋېتىلگەن ئادەممەن ،يي دېدى ئۇ پەس ئاۋازدا.
ييي شۇنداقمۇ مەن ئۇنداق قارىمايمەن ،ييي دېدى ئۇنىڭغا.
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ييي ئانام تەڭرىگە ناھايىتى سادىق ئىيدى ،يييي دېيدى ئيۇ ،يييي ئەمميا مەن ئۇنيداق ئەمەسيتى .
ئەمەلىيەتتە مەن كىچىك ۋاقتىمدا ئەدەپ-ئەخالقلىيق ،تەڭيرىگە ئېتىقياد قىلىيدىغان بياال ئىيدى .
خېلى كۆپ دۇئا تېكىستلىرىنى يادقا بىلەتتى  .كېيىنچە قىمارغا مەستانە بولۇپ قالدى  .بۇ پەقەت
باشلىنىشييى ،بييارا-ب يارا ئييۆزۈمنى بىلمەيييدىغان دەرىجىييگە يەتييتى  .ئانييام مېنييى ياخشييى ئيياقىۋەت
كۆرمەيسەن ،دېگەن ئىدى ،مانيا ئانامنىيڭ دېگىنىيدەك كيۈنگە قاليدى  .مېنىيڭ بۇنيداق جاپيالىق
كۈننى كۆرۈشۈم پېشانەمگە پۈتۈلگەن .بۇ ئارالغا كەلگەندىن كېييىن مەن ھەممىنيى چۈشيەندى .
ھازىر يەنە تەڭرىگە ئىشىنىشكە باشلىدى  .جى  ،ئېسىڭدە بولسيۇن ،رۇم ھيارىقىنى ھەرگىيز كيۆپ
ئىچمە .ئەمما خاتىرە كۈنلەردە بىرەر رومكا ئىچىپ تەبرىكلەپ قويسياڭ بولىيدۇ .قەسيەم قىلىيمەن،
مۇشۇ ئارالدىن كەتكىلى بولسىال مەن قايتىدىن ئادەم بولىمەن.
ييي جى  ،ساڭا دەي ،ييي دېيدى ئيۇ ئياۋازىنى پەسيەيتىپ ،يييي تەڭيرى ماڭيا قايتىيدىن بياغرىنى
ئاچقىلى تۇردى .مەن بېيىپ كەتتى ! بياي بيوپ كەتيتى ! سياڭا ئېيتىيپ بېيرەي ،مېنيى بىرىنچيى
بولۇپ تېپىۋالغىنىڭ سېنىڭ ئامىتىڭ!
ئۇ سۆزلەۋېتىپ بىير نەرسيىنى يادىغيا ئالغانيدەك جىمىيپ قاليدى .ئانيدىن قوليۇمنى تۇتيۇپ
جىددىي تەرزدە دېدى:
ييي جى  ،ماڭا راست گەپ قىل ،ئاۋۇ كېمە فلىنتنىڭمۇ
مەن ئۇنىڭ گېپىنى ئياڭالپ بيۇ كىشيىنىڭ ئىتتپاقدىشيىمىز بوليۇپ قالىيدىغانلىقىغا كيۆزۈم
يەتتى.
يييييي فلىنتنىيييڭ كېمىسيييى ئەمەس ،ئيييۇ ئاللىقاچيييان ئۆليييدى ،يييييي دېيييدى مەن ،يييييي ئەمميييا
كېمىدىكىلەرنىڭ كۆپىنچىسى فلىنتنىڭ قول ئاستىدىكى كىشيىلەر .بىيز بولسياق ئۇالرنىيڭ قيول
سېلىش ئوبيېكتى.
ييي ئۇنداقتا بىر پۇتى يوق بىرى بارمۇ ييي دەپ سورىدى ئۇ تىترەك ئاۋازدا.
ييي سەن سىلۋېرنى دېمەكچىمۇ
ييي سىلۋېر ،ييي دېدى ئۇ ،ييي توغرا ،دەل شۇ!
ييي ئۇ كېمىنىڭ ئاشپىزى ،ئاۋۇ ئەبلەخلەرنىڭ كاتتىبېشى ،ييي دېدى مەن جاۋاب بېرىپ.
ئۇ ئەسلىدە مېنىڭ قولۇمنى تۇتۇپ تۇرغان ئىدى .گېپىمنى ئاڭالپ قولۇمنى قاتتىق سىقىپ
تۇرۇپ دېدى:
ييي ناۋادا سەن سىلۋېر ئەۋەتكەن ئادەم بولسياڭ مەن تۈگەشيكەن بيۇالتتى  ،ھېلىميۇ ياخشيى
ئەمەسكەنسەن .ھازىر سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالر قانداق

63

www.kitaphumar.com

كىتاپخۇمار بىلوگى

شييۇنىڭ بىييلەن مەن يولغييا چىقىييپ گييۆھەر ئارىلىغييا كييېلىش جەريييانىنى ھەم ھييازىرقى
ئەھۋالىمىزنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى  .ئۇ تەپسىلىي ئاڭلىغاندىن كېيىن بېشىمنى سىيالپ تۇرۇپ
دېدى:
ييي جى سەن ھەقىقەتەن ياخشى باال .سىلەر ھيازىر چيوڭ ئاۋارىچىلىققيا يولۇقتيۇڭالر .ئەمميا
مەن سىلەرگە ياردەم قىلىشنى خااليمەن .سەن كيېمە ئىگىسيى ترېالۋنىينيى ناھيايىتى مەرد ئيادەم
دېدىڭ .ناۋادا ئاراليدىكى بيايلىقنى ئۇنىڭغيا بەرسيەم ،ئيۇ ماڭيا ئيازراق بېرەرميۇ مەسيىلەن ،مىيڭ
فوندسىتېرلىڭ دېگەندەك.
ييي بېرىدۇ ،شۇنداقال ئۇ ھەممىمىزگە بىير بۆليۈك ئايرىيپ بېرىيدۇ .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى مەرد
كىشى.
ييي ئۇ مېنى ئېلىپ كېتىشكە قوشۇالرمۇ يي دەپ سورىدى ئۇ خاتىرجەم بواللمايۋاتقاندەك.
ييي بۇنىڭدا چاتاق يوق .ترېالۋنىي ئەپەندى كەڭ قورسياق ،دۇرۇس ئيادەم ،لەۋزىيدە تۇرىيدۇ.
يەنە كېلىپ بىز توپىالڭچى ماتروسالرنى مەغلۇپ قىلىشتا ساڭا ئوخشاش بىر ياردەمچىگە مۇھتياج
بولىدۇ .شۇندىال بىز كېمىنى ھەيدەپ قايتااليمىز.
ييي ئۇنداق بولسا مەن خاتىرجەم بولدۇم ،ييي دېدى بىن گوئىن ،يي ساڭا راست گەپنى قىيالي.
ئەينى چاغدا فلىنت بايلىقلىرىنى يۇشۇرغاندا مەن دەل ئۇنىڭ ‹‹دېڭىز پىليى›› نياملىق كېمىسيىدە
ئىدى  .فلىنت ئالتە ئادەمنى باشالپ ئارالغا چىقتى .بىر ھەپتىدىن كېيىن ئۇ ئۆزى يالغۇز قايتىيپ
كەلدى .قالغان ئادەملەرنىڭ ھەممىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ .ئۇنىڭ قانداق قىلغانلىقىغا كەلسيەك مەن
ھېچنېمە بىلمەييمەن .قىسقىسيى ،يۇشيۇرۇن ئۆلتيۈرۈپ يياكى روبىيرو ئېلىشيىپ ئيالتە كىشيىنىڭ
ھەممىنى جايلىۋېتىپتۇ .ئۇ چاغدا بىل بونېۋ ئۇنىڭ باش ياردەمچىسيى ،سيىلۋېر كيېمە رولچىسيى
بولغان .ئۇالر فلىنتتىن بايلىقالرنى نەگە يۇشۇرغانلىقىنى سورىغاندا ئۇ دېيىشنى خالىمىدى .مەن
ئۈچ يىل ئاۋۋال يەنە بىر كېمە بىلەن سەپەر قىلغانيدا بيۇ يەردىين ئۆتتيۇق .مەن كېمىيدىكىلەرگە
فلىنتنىڭ بۇ يەرگە بيايلىق كۆميۈپ قويغيانلىقىنى ئېيتيتى  .ماتروسيالر ئاراليدا  12كيۈن ئىزدەپميۇ
ھېچنىمىنى تاپالمىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ماڭيا قياتتىق نەپرەتلىنىيپ مېنيى بيۇ ئارالغيا تاشيالپ
كەتتى.
ييي ئۈچ يىلدىن بۇييان ،مەن مۇشيۇ ئاراليدا تيۇرۇۋاتىمەن .بىيرەر ۋاقميۇ ئاغزىمغيا تېتىغيۇدەك
تاميياق يەپ باقمىييدى  .قييارا ،مەن يەنە ئييادەمگە ئوخشييامدى

ئىنسييانغا ئوخشييىماي قالغييانلىقى

ئۆزۈمگە ئايان ،ييي ئۇ گەپ قىلىۋېتىپ كۆزىنى چىمچىقلىتىپ مېنى مەستانىلەرچە نوقۇپ قويدى.
ئارقىدىن سۆزىنى داۋام قىلدى ،ييي سيەن قايتىيپ بېرىيپ كيېمە ئىگىسيى ترېالۋنىيي ئەپەنيدىمنى
كۆرسييييەڭ چوقييييۇم بىيييين گوئىننىييييڭ ئۇنىڭغييييا ئوخشيييياش دۇرۇس ئييييادەمنى ناھيييييايىتى
ھۆرمەتلەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ قويغىن .سەن ئۇنىڭغا ئۈچ يىلدىن بۇيان ،بىن گوئىننىيڭ مۇشيۇ
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ئارالدا تۇرغانلىقىنى ،بەزىدە تىالۋەت قىلغانلىقىنى ،بەزىدە ئانىسىنى سېغىنغانلىقىنى ،ئەمما كيۆپ
ۋاقتىنى بىر نەرسە ئىزدەش بىلەن ئۆتكۈزگەنلىكىنى ئېيتقىن .ئەڭ مۇھىمى ئۇ ھەقىقەتەن ئارالدا
ئىزدىگەن نەرسىنى تاپتى ،ييي ئۇ گەپ قىلىۋېتىيپ مېنيى يەنە نوقيۇپ قوييدى ،چىيراي ئىپادىسيى
ناھايىتى سىرلىق ئىدى.
ييي دېگەنلىرىڭنى بەكمۇ چۈشىنىپ كەتمىدى  ،يييي دېيدى مەن ،يييي ماڭيا دېسيەڭمۇ بەرىبىير،
ئۆزۈمنىڭ كېمىگە قايتىپ كېتەلەيدىغانلىقىمغا بىرنېمە دېيەلمەيمەن.
ييي ھە ،ييي دېدى ئۇ ،ييي بۇ بىر چاتاق ئىش بولدى .بىراق غەم قىلما ،مېنىڭدە ئۆزۈم ياسيىغان
بىر كىچىك قولۋاق بيار .ئيۇنى ئياۋۇ ئياق تاشينىڭ كەيينىگە يۇشيۇرۇپ قويغيان .نياۋادا راسيتتىنال
كېمىگە كېتەلمىسەڭ بىز قاراڭغۇ چۈشكەندە ئۇرۇنۇپ كۆرەيلى.
ئۇ گەپ قىلىۋاتقيان چاغيدا تۇيۇقسيىز گۈمبيۈرلىگەن تيوپ ئياۋازى ئاڭلىنىيپ پۈتيۈن ئيارال
زىلزىلىگە كەلدى .بۇ چاغدا قاراڭغۇ چۈشۈشكە يەنە بىر-ئىككى سائەت قالغان ئىدى.
ييي ئۇالر ئۇرۇشۇپ كەتتى! ييي دېدى مەن ۋارقىراپ ،ييي ماڭا ئەگەش.
مەن دەرھال چوڭ كېمە توختىتىلغان يەرگە قاراپ يۈگۈردۈم .بىن گيوئىن ماڭيا ئەگىشيىپ
يۈگۈردى .ئۇنىڭ يۈگۈرۈشى ناھايىتى تېز ئىدى.
ييي سولغا ،ييي دېدى ئۇ يۈگۈرۈپ كېلىيپ ،يييي سيول تەرەپيكە قياراپ يۈگيۈرەيلى ،جىي ! دەرەخ
ئاستىغا قاراپ يۈگۈر!
مەن جيييان-جەھلىيي بىيييلەن ئاليييدىمغا قييياراپ يۈگيييۈرۈپ كىتۋاتييياتتى  .ئۇنىڭغيييا جييياۋاب
قايتۇرۇشييقىمۇ ئۈلگۈرمىييدى  .زەمبىييرەك گۈلييدۈرلەپ خېلى يدىن كىيييىن تۇيۇقسييىز يەنە بىيير پەس
مىلتىق ئاۋازى ئاڭالندى.
ئارقىييدىنال ھەمييمە تىنجىييپ قالييدى .خېلييى ۋاقىتييتىن كېيييىن ئالدىمييدا تييۆتتىن بىيير مىييل
يىراقلىقتىكى ئورمانلىقتا بىر ئەنگلىيە بايرىقىنىڭ لەپىلدەۋاتقانلىقىنى كۆردۈم.
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تۆتىنچى بۆلۈم دوختۇرنىڭ بايانى
بىرىنچى باب كېمىدىن ۋاز كېچىش
تەخمىنەن سائەت بىر يېرى ئەتراپىدا ماتروسالر ئىككى قولۋاققا ئولتۇرۇپ قىرغاققيا چىقتيى.
مەن ،كاپىتييان ،ترېالۋنىييي ئەپەنييدى ئييۈچىمىز بۆلۈمچىييدە ئولتييۇرۇپ تاقابىييل تييۇرۇش ھەققىييدە
مەسلىھەتلىشۋاتاتتۇق .ئەگەر شۇ كۈنى دېڭىزدا شيامال بولسيا بىيز كېمىيدە قالغيان ئيالتە ئيادەمگە
ھۇجييۇم قىلىييپ ئييۇالرنى بويسييۇندۇرغاندىن كېيييىن يەلكەننييى كۆتييۈرۈپ گييۆھەر ئارىلىييدىن
كەتمەكچى بولدۇق .ئەمما شامال چىقمىدى ،ئۇنىڭ ئۈسيتىگە خيونتېر كېلىيپ كىچىيك جىمنىيڭ
قۇلۋاققا چىقىپ باشقا كىشىلەر بىلەن ئارالغا كەتكەنلىكىنى مەلۇم قىلدى .بۇ گەپنى ئاڭالپ مەن
تېخىمۇ ئەندىشىگە چۈشتۈم.
بىيييز كىچىيييك جىمنىيييڭ ئاسيييىيلىق قىلىشيييىدىن غەم يەپ باقمىيييدۇق ،بەلكيييى ئۇنىيييڭ
بىخەتەرلىكىدىن ئەنسىرەيمىز .ئۇ بىر توپ چىلبۆرىلەر بىلەن بىللە كەتكەن بولسا ئۇنىيڭ ھاييات
قايتىپ كېلەلەيدىغانلىقىغا بىر نېمە دېمەك تەس .بىز پالوبىغا يۈگۈرۈپ چىقتيۇق .ھياۋا ناھيايىتى
ئىسسىق بوليۇپ كيېمە تاختىيىنىيڭ يېرىقلىرىيدىكى قارىمياي ئىسسيىقتا تېشيىغا تېپىيپ چىقىيپ،
بەدبييوي پييۇراق چىقىرىييپ ئادەمنىييڭ كييۆڭلىنى ئاينىتيياتتى .ھېلىقييى ئييالتە ميياتروس ماتروسييالر
بۆلۈمچىسىگە يىغىلىۋېلىپ نېمىلەرنىدۇر كۇسۇرلىشىۋاتاتتى .ئىككيى قېيىيق ييېقىن ئيارىلىقتىكى
بىر كىچىك دەريانىڭ دېڭىزغا قويۇلۇش ئېغىزىدا توختياقلىق تيۇراتتى .ھەر بىير قېيىقتيا بىيردىن
ئادەم بار بولۇپ ،ئۇالرنىڭ بىرى غىڭشىپ ناخشا ئېيتىۋاتاتتى.
بىز ساقالپ تۇرۇۋېرىشكە تاقەت قىاللماي ،خيونتېر ئىككىمىيز قىرغاققيا چىقىيپ تەكشيۈرۈپ
بېقىشنى قارار قىلدۇق .بىز كىچىيك بىير قولۋاققيا ئولتيۇرۇپ يولغيا چىققيان چاغيدا قوليۋاقتىكىلەر
بىزنى كۆرۈپ چۆچۈپ كەتتى .ئۇالر نېمىلەرنىدۇ مەسلىھەتلەشكەن بولسىمۇ قېيىقيتىن ئايرىلىيپ
سييىلۋېرغا مەلييۇم قىلغىلييى ماڭمىييدى .پەرىييزىمچە ،بييۇ ئىككييى ئەبييلەخ قولييۋاقتىن يېييرى قەدەممييۇ
ئايرىلماسييلىق توغرىسييىدا بييۇيرۇق تاپشييۇرۇۋالغاندەك قىالتتييى .شييۇڭا ئييۇالر قىمىرمييۇ قىلميياي
غىڭشىغىنىچە ناخشىسىنى ئېيتىۋەردى .قىرغاقنىڭ بىر تەرىپىدە كىچىك بىر دوقمۇش بار ئىدى.
بىييز قولييۋاقنى دوقمۇشيينىڭ يەنە بىيير تەرىييپىگە بييۇراپ پيياالق ئييۇردۇق .شييۇنداق بولغانييدا ئييۇالر
ئىككىسى بىزنى كۆرەلمەيتتى .مەن ئىككى دانە بەتلەنگەن تاپانچا ئېلىۋالغان ئىيدى  .قوليۋاقتىن
سەكرەپ چۈشۈپال ئالدىمغا قاراپ كۈچۈمنىڭ بارىچە يۈگۈردۈم.
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ييۈز يياردتەك يۈگۈرگەنييدىن كېييىن بىييز بىير ياغياچ قورولغييا ئۇچرىيدۇق .بييۇ ياغياچ قييورول
خەرىييتىگە بەلييگە قىلىنغييان بولييۇپ ،بييۇ يەر دېڭىييز قاراقچىلىرىنىييڭ ئييارام ئالىييدىغان جايى يدەك
قىالتتى .قورولنىڭ تۈزۈلۈشىدىن كىچىك بىر دۆڭنىڭ ئۈستىگە ياسالغانلىقىنى بىلگىلى بوالتتى.
دۆڭنىيڭ بېشييىدا سييۈيى سۈپسيۈزۈك بىيير بييۇالق بيار ئىييدى .بىرسييى بيۇ بييۇالق سييۈيىنى چييۆردەپ
ياغاچتىن پۇختيا ئيۆي سيالغان بوليۇپ ،بيۇ ئيۆي قىرىيق ئيادەمنى بىمياالل سيىغدۇرااليتتى .ياغياچ
ئۆينىڭ تۆت تېمىغا قويۇلغان ئوق ئېتىش تۆشۈكىدىن تۆت ئەتراپقا ئوت ئاچقىلى بوالتتى .ياغاچ
ئۆينىڭ ئەتراپى بوش يەر بولۇپ ئېگىزلىكى ئالتە فيوت كېلىيدىغان قاشيا ياسيالغان ئىيدى .قاشيا
ئاراشلىرى كەڭ بولۇپ سىرتتىكى كىشى قاشيا كەيينىگە داليدىلىنىپ ئيۆيگە ھۇجيۇم قىاللميايتتى.
شۇڭا يېتەرلىك يېمەكلىك ۋە ئوق-دورا بولسىال ياغاچ قورول ئىچىدىكى كىشيى خېليى ئيۇزاققىچە
مۇداپىئەدە تۇرااليتتى.
ئادەمنى ھەممىدىن جەلپ قىلىدىغىنى بيۇالق سيۈيى ئىيدى .گەرچە ‹‹گىسيپانوال›› نياملىق
كېمىدە يېتەرلىك قورال-ياراغ ،ئوق-دورا ،كۆپ مىقداردا يېمەكلىك ھەم ھاراق بولسىمۇ تاتلىق سۇ
ناھايىتى كەمچىل ئىدى .مەن مۇشۇ ئىشالرنى ئويالۋاتقيان چېغىميدا تۇيۇقسيىز بىير ئېچىنىشيلىق
ئاۋازنى ئاڭلىدى ھەم بۇنىڭ بىر ئادەمنىيڭ ئەجەل ئاچچىقىيدا ۋارقىرىغيان ئياۋازى ئىكەنلىكىنيى
ئاڭقىردى  .شۇئان كالالمدا ‹‹ئاپال ،تۈگىدى ،جى قەسيتكە ئۇچرىيدى ،ئەميدى باليدۇر تەيييارلىق
كۆرمىسەك بولمايدۇ›› دېگەن خىييال چاقمياق تېزلىكىيدە پەييدا بوليدى .مەن دەرھيال خيونتېرنى
چاقىرىپ قىرغاققا قاراپ يۈگۈردۈم.
بىز قولۋاققا سەكرەپ چىقىپ جېنىمىزنىڭ بارىچە چوڭ كېمە تەرەپكە قاراپ پياالق ئيۇردۇق.
خۇنتېر ھەقىقەتەن ماھىر پاالقچى ئىكەن .بىز سۇ دولقۇنلىرىنى چاچرىتىپ ناھيايىتى تېيزال چيوڭ
كېمىنىڭ يېنىغا يېتىپ باردۇق .مەن ئالدىراش كېمىگە چىقتى .
كېمىدىكىلەرمۇ ھېلىقى ئاۋازنى ئاڭلىغان ئىكەن .ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ چىرايى تاتىرىيپ
كەتكەن بولۇپ ،بىزنى ئېكىسپېتىدسىيەگە ئېلىپ چىققانلىقىدىن پۇشايمان قىلىۋاتاتتى .ھېلىقى
ئالتە ماتروسنىڭ بىرى قاتتىق قورقۇپ كەتكەن بولۇپ چىرايىدا قان دىدارى كۆرۈنمەيتتى.
ييي ئۇ بىر يېڭى ماتروس ،ييي دېدى كاپىتان سىمولېت ماڭا ،يي ئۇ ئېچىنىشلىق ئاۋازنى ئاڭالپ
ئايلىنىپ كەتكىلى قىل قالدى .دوختۇر ،بىز بۇ ئادەمنى يېنىمىزغا تارتىۋااليلى.
مەن كاپىتان بىلەن بىر پىالن تۈزدۇق ھەم ئىنچىكە ھالقىلىرىغىچە مەسلىھەتلەشتۇق.
بىز رىدارسنى ئۈچ-تۆت تال تولۇق ئوقالنغيان مىلتىيق ۋە قيېلىن بىير ماتراسينى ئېلىيپ بىيز
تۇرۇۋاتقييان بۆل يۈمچە بىييلەن ماتروسييالر بۆلۈمچىسييى ئارىلىقىييدىكى يييولنى ساقلىشييىنى ئېيتتييۇق.
خييونتېر قولييۋاقنى كييېمە قۇيرۇقىغييا ھەيييدەپ بېرىشييقا مەسييئۇل بولييدى .جييويىۋ بىييلەن مەن
پارتالتقۇچ دورا توڭى ،مىلتىق ،پېچىنە خالتىسيى ،تۇزالنغيان گيۆش ،بىير تيوڭ بىرانيدى ھەم ئەڭ
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قىممەتلىك نەرسە قاچىالنغان دورا ساندۇقى قاتارلىقالرنى قولمۇ-قول كىچىك قولۋاققا يۆتكەشيكە
مەسئۇل بولدۇق.
بۇ چاغدا ترېالۋنىي بىلەن كاپىتان پالوبىدا ئىدى .كاپىتيان يياردەمچى ماتروسيالر باشيلىقى
خاندسنى چاقىرىپ ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى:
ييي خاندس ئەپەندى  ،ناۋادا سىلەر قىرغاققا سىگىنال بېرىشكە جۈرئەت قىلساڭالر ترېالۋنىيي
ئەپەندى ئىككىمىز قىلچە ئارىسالدى بولمايال سىلەرگە قارىتىپ ئوق چىقىرىمىز.
ئييۇالر بييۇ گەپنييى ئيياڭالپ شييۇئانال تەشۋىشييكە چۈشييتى ھەم مەسلىھەتلەش يكەندىن كېيييىن
پالوبىالر ئارىسىدىكى چىقىش ئېغىزىغا يۈگۈردى ،ئاندىن ماتروسالر بۆلۈمچىسىگە كىرىپ كەتتى.
ئېنىقكى ،ئۇالر ماتروسالر بۆلۈمچىسى ئىچىدىن ئۆتۈپ كارىدور ئارقىلىپ ئايلىنىپ بىزگە ھۇجيۇم
قىلماقچى ئىدى .بۇ يەردە رىدارس ئاللىقاچان قورالنى بەتلەپ ئۇالرنى سياقالۋاتاتتى .ئيۇالر بيۇنى
كۆرۈپ چۆچۈپ كەينىگە چېكىندى-دە ،ماتروسالر بۆلۈمچىسىدە قاپسىلىپ قاليدى .بىير مياتروس
پالوبىالر ئارىسىدىكى چىقىش ئېغىزى ئارقىلىق پالوبىغا قايتىپ چىقىشقا تەمشىلىۋىدى ،كاپىتيان
ئۇنىڭغا تاپانچىسىنى تەڭلەپ:
ييي دەرھال كەينىڭگە چېكىن ،ئىتنىڭ بالىسى! ييي دەپ ۋارقىرىدى.
ئۇ قورققىنىدىن بېشىنى ئېلىپ قاچتى .ئۇالر ئالتىسى ماتروسالر بۆلۈمچىسىگە بەنيد بوليۇپ
قايتا ھەرىكەت قىاللمىدى.
بىز نەرسە-كېرەكلەرنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە قولۋاققا كۆتۈرەلمىگۈچە قاچىلىدۇق .ئاندىن
كېيييىن مەن جييويىۋ بىييلەن كېمىنىييڭ قۇيرۇقىييدىكى پەنجىرىييدىن قولۋاققييا يامىشييىپ چىقى يپ
قىرغاققا قاراپ يۈرۈپ كەتتۇق.
قارشييى تەرەپتىكييى قولييۋاقالردىكى ئىككييى كىشييى بىزنىييڭ قايتىييدىن قىرغاققييا قيياراپ
ماڭغانلىقىمىزنى كيۆرۈپ قياتتىق ھەييران قالغانيدەك قىالتتيى .بىيز دوقمۇشينى ئايلىنىيپ ئۆتيۈپ
كېتەيال دەپ قالغاندا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرى تۇيۇقسىز قولۋاقتىن سەكرەپ چۈشۈپ قۇرۇقلۇققيا
قييياراپ يۈگيييۈرۈپ تېيييزال كيييۆزدىن غايىيييب بوليييدى .مەن ئەسي يلى بېرىيييپ ئۇنىيييڭ قېيىقىنيييى
چۆكتۈرۈۋېتىشنى ئويلىغان ئىدى  ،بىيراق جيون سيىلۋېرنىڭ ييېقىن ئەتراپتيا بوليۇپ قېلىشيىدىن
ئەنسىرەپ بۇ خىيالىمدىن ۋاز كەچتى .
بىز تېزلىكتە مېڭىپ ئاليدىنقى قېيتى قىرغاققيا چىققيان يەردە توختىيدۇق ۋە ھاييال بولميايال
نەرسە-كېرەكلەرنى ياغاچ ئيۆيگە توشۇشيقا باشيلىدۇق .بىرىنچيى قېتىميدا ئيۈچىمىز بىليلە بېرىيپ
ھەممە نەرسىنى ياغاچ ئۆينىڭ ئالدىغا تاشلىدۇق .ئاندىن جويىسنى ئالتە تيال مىلتىيق بىيلەن بيۇ
يەرنى ساقالشقا قالدۇرۇپ ،خونتېر بىلەن ئىككىمىز الزىمەتلىكلەرنى تاكى تيۈگىگىچە توشيۇدۇق.
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ئەڭ ئاخىردا مەن خونتېرنىمۇ ياغاچ ئيۆينى ساقالشيقا قاليدۇرۇپ ئيۆزۈم ييالغۇز قولۋاققيا ئولتيۇرۇپ
كېمىگە قاراپ پاالق ئۇردۇم.
مەن كېمىييدىن يەنە بىيير قىسييى نەرسييىلەرنى ئېلىۋىلىشيينى كۆڭلييۈمگە پييۈككەن ئىييدى .
ترېالۋنىي كېمىنىڭ قۇيرۇقىدىكى كىچىك پەنجىرىدە مېنيى سياقالۋاتاتتى .ئىككىمىيز يەنە نەرسيە
كېرەكلەرنييى يۆتكەشييكە باشييلىدۇق .بييۇ قېييتى ئالغييان نەرسييىلەر ئاساسييلىق يېمەكلىييك بولييۇپ،
ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىرنەچچە تال سىلىق سىتۋوللۇق مىلتىيق ۋە ئەگيمەچ قىلىچميۇ بيار ئىيدى.
قالغان قورال-ياراغ ۋە ئوق-دورىالرنىڭ ھەممىنى دېڭىزغا تاشلىۋەتتۇق.
بۇ چاغيدا دېڭىيز دولقيۇنى كەيينىگە يېنىيپ چيوڭ كيېمە لەڭگەرنيى چيۆرگىلەپ پىرقىراشيقا
باشلىدى .بىز قارشى تەرەپتىكى ئىككى قېيىق توختىتىلغان يەردىن كېلىۋاتقان ۋاراڭ-چۇرۇڭنى
ئاڭلىييدۇق .گەرچە بىييز جييويىۋ بىييلەن خونتېرنىييڭ ياغيياچ ئييۆينى سيياقلىيااليدىغانلىقىغا تولييۇق
ئىشەنسەكمۇ ،ئەمما بۇ ئاۋازالر بىزنى كېمىدىن دەرھال ئايرىلىشقا ئاگاھالندۇرۇۋاتاتتى.
رىييدىراس كارىييدوردىن قايتىييپ كېلىپسييەكرەپ قولۋاققييا چىقتييى .كەينىييدىن بىييز قوليۋاقنى
كېمىنىڭ يەنە بىر تەرىپىگە ھەيدەپ كاپىتان سىمولېتنى ئالغىلى باردۇق.
كاپىتييان بييۇ چاغييدا بۆلۈمچىييدىكى ماتروسييالرغا ۋارقىراۋاتقييان بولييۇپ ،ئييۇ گرايغييا (ھېلىقييى
ئېچىنىشلىق ئاۋازنى ئاڭالپ قورقيۇپ كەتيكەن مياتروس) بىيز بىيلەن بىليلە كېمىيدىن كېتىشيكە
دەۋەت قىلىۋاتقان ئىدى.
ييي ھەي ،ئابراھام گراي ،ئاڭلىدىڭمۇ مەن سېنىڭ ياخشيى ئيادەملىكىڭنى بىلىيمەن ،ھيازىر
ساڭا ئەڭ ئاخىرقى قېتىملىق پۇرسەت بېرىمەن ،ئوتتۇز سېكۇنت ئىچىدە پالوبىغا چىق.
كەييينىگە ئييۇلىنىپال ماتروسييالر بۆلۈمچىسييىدىن مۇشييت-پەشييۋاالرنىڭ ئيياۋازى كېلىشييكە
باشلىدى ،ئاندىن يۈزى پىچاق بىيلەن يارىالنغيان گيراي پالوبىغيا سيەكرەپ چىقىيپ كاپىتاننىيڭ
ئالدىغا ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ كەلدى:
ييي كاپىتان ،مەن سىز بىلەن كېتىمەن ،ييي دېدى ئۇ كەسكىن ئاۋازدا.
كاپىتان بىيلەن گيراي قولۋاققيا سيەكرەپ چىقتيى-دە ،بىيز قىرغاققيا قياراپ تېيزلىكتە ييۈرۈپ
كەتتۇق .گەرچە كېمىدىن ئايرىلغان بولساقمۇ تېخى قىرغاققا بىخەتەر يېتىپ بارمىغان ئىدۇق.

ئىككىنچى باب خەتەرلىك يۈرۈش
بىيز كېمىييدىن ئامييان-ئېسييەن ئايرىلغانييدىن كېيييىن قولييۋاقنى ھەيييدەپ ھەمييمە يەر خەۋپ
ئاستىدا قالغان سەپەرگە قەدەم قويدۇق.
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ئالدى بىلەن بۇ قولۋاقنىڭ يۈكى ئارتىپ كەتيكەن ئىيدى .بەش ئادەميدىن سيىرت مىلتىيق
دورىسى ،تۇزالنغان گۆش ،بولكا خالتىسى قاتارلىقالرنىڭ ئېغىرلىقى قولۋاقنىڭ قۇيرۇق قىسيمىنى
سۇ يۈزى بىلەن تەڭ دېگۈدەك قىلىپ قويدى .بىر نەچيچە قېيتى قولۋاققيا سيۇمۇ كىرىيپ كەتتيى.
بىرەر يۈز يارد ماڭمايال ئىشتىنى بىلەن چاپىنى تامامەن دېگۈدەك ھۆل بولۇپ كەتتى .كاپىتاننىڭ
قوماندانلىقىيييدا ئيييادەم ۋە نەرسيييە كېرەكلەرنىيييڭ ئيييورنى بىييير قېيييتى تەڭشيييەلدى .قولۋاقنىيييڭ
تەڭپۇڭلۇقىمۇ مۇقىمالشتى .شۇنداقتىمۇ بىيز يەنىيال ناھيايىتى ئېھتىييات بىيلەن پياالق ئۇرمىسياق
بولمايتتى.
بۇالردىن باشقا ،ھازىر دەل دولقۇن كەينىگە يېنىۋاتقيان چياغ بولغاچقيا دېڭىزنىيڭ جىيددىي
ئېقىنى نورمىيدىن ئيارتۇق ييۈك قاچىالنغيان قولۋاققيا خېليى ئېغىير تەھيدىت پەييدا قىلىۋاتياتتى.
قولۋاق كۈچلۈك دولقۇنغا ھەرگىز بەرداشيلىق بېرەلمەيتتيى .تېخىميۇ ياميان بيولغىنى بىيز دولقيۇن
زەربىسييىدە يۆلىنىشييتىن چەتيينەپ ،ھېلىقييى دوقمۇشيينىڭ كەينىييدىكى ئەڭ ياخشييى توختيياش
ئورنىدىن يىراقالپ كەتتۇق .ناۋادا جىددىي ئېقىننى بويالپ يۈرسەك ئىككى قېيىق توختىتىلغيان
يەرگە بېرىپ قياالتتۇق .بيۇ يەردە ھەر ۋاقىيت دېڭىيز قاراقچىسيى پەييدا بوليۇپ قېلىشيى ميۇمكىن
ئىدى.
ييي قولۋاقنى قۇرۇقلۇققا توغرىالشيقا ئاميال بولمايۋاتىيدۇ ،ييي دېيدى مەن كاپىتانغيا .مەن رول
تۇتۇشقا مەسئۇل بولغان ئىدى  ،كاپىتان بىيلەن رىدارسينىڭ بەدەن قيۇۋۋىتى يېتەرلىيك بولغاچقيا
پيياالق ئۇرۇشييقا مەسييئۇل بولغييان ئىييدى ،ييييي جىييددىي ئييېقىن توختىميياي قولييۋاقنى سييىرتىغا
ئىتتىرىۋاتىدۇ ،سىلەر يەنىمۇ كۈچەڭالر.
ييي يەنە كۈچىسەك قولۋاق دۈم كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ! يي دېيدى كاپىتيان ،ييي جىيددىي ئيېقىن
پەسەيگىچە بەرداشلىق بېرىڭ.
مەن يەنە سييييىناپ بېقىييييپ جىييييددىي ئېقىننىييييڭ بىزنييييى غەرب تەرەپييييكە قارىتىييييپ
ئىتتىرىۋاتقانلىقىنى بايقىدى  .شۇڭا قولۋاق بېشىنى شەرق تەرەپكە بۇراشقا توغرا كېلىۋاتاتتى.
ييي ناۋادا مۇشۇنداقال بولسا بۇ ئۆمرىمىزدە قىرغاققا چىقالمايمىز ،ييي دېدى مەن.
خېلييى تىرىشييچانلىق كۆرسييەتكەندىن كېيييىن مەن نيياۋادا قولۋاقنىييڭ بېشييىنى شييەرققە
توغرىلىسيياق ئىككييى قولييۋاق توختىتىلغييان يەردىيين يىراقلىشييىدىغانلىقى -ىزنييى ھييېۋ قىلييدى .
لېكىن ،بۇنداق قىلساق قولۋاق گەۋدىسى بىيلەن بىيز ماڭمياقچى بولغيان ييۆلىنىش ئوتتۇرىلىقىيدا
تىك بۇلۇڭ شەكىللىنەتتى-دە ،قىرغاققا يېقىنلىشالمايتتۇق.
ييي بىز قېيىقنى جىددىي ئېقىنغا قارشى يۆلىنىشتە ئېھتىيات بىلەن ھەيدىشيىمىز كېيرەك ،يييي
دەپ جېكىلىدى كاپىتان بىزگە ،ييي ناۋادا قۇرۇقلۇققا چىقىدىغان يەرنيى قوليدىن بېرىيپ قويسياق
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ئېقىن بىزنى سۆرەپ ئېلىپ كېتىدۇ ،كۆپچىلىك سەۋرچان بواليلى ،ئېقىن پەسەيگەندىن كېييىن
دېڭىز قىرغىقىنى بويالپ قۇرۇقلۇققا چىقىمىز.
ييي ئېقىن پەسەيدى ،ئەپەندى  ،يييي دېيدى گيراي ،ئيۇ قوليۋاق بېشيىدا ئولتۇرغيان ئىيدى ،يييي
ئەمدى سىز رولنى ئازراق ئۇرسىڭىز بولىدۇ.
ييي رەھمەت ،بۇرادەر ،ييي دېدى مەن .ھازىر بىز گراينى ئۆز ئادىمىمىز دەپ قارايتتۇق.
تۇيۇقسىز كاپىتان ۋارقىرىدى:
ييي توپ!
ئۇنىڭ ئاۋازى ئۆزگىرىپ كەتكەندەك ئاڭالندى.
ييي مەن بۇ مەسىلىنى ئاللىقاچان ئويلىغيان ،يييي دېيدى مەن ،يييي ئيۇالر ھەرگىيز زەمبىرەكنيى
سۆرەپ قىرغاققا ئېلىپ كېلەلمەيدۇ .ئېلىيپ كەليگەن تەقيدىردىمۇ ئورمانيدىن كېسيىپ ئيۆتمىكى
ئۇنچىلىك ئاسان ئەمەس.
ييي كەينىڭىزگە قاراڭ ،دوختۇر ،ييي دېدى كاپىتان.
بېشىمنى بۇراپ كېمىدىكى بەش كىشىنىڭ زەمبىرەكنى چۆرىدەپ ئالدىراش ييۈرگەنلىكىنى
كييۆردۈم .ئييۇالر زەمبىرەكنىييڭ نەملىكييتىن سيياقالش قېپىنييى يىرتىۋاتيياتتى .دېڭىييز يۈرۈشييىدە
زەمبىرەكنى چوقۇم سۇ ئۆتمەس رەخت بىلەن ئوراپ قويۇش زۆرۈر ئىدى .بۇ چاغدا ئانيدىن تيوپ
ئوقى بىلەن مىلتىق دورىسىنىڭ كېمىدە قالغانلىقىنى يادىمغا ئاليدى  .ئەسيلىدە ئيۇالر كېمىيدىكى
زەمبىرەك بىلەن بىزگە ھۇجۇم قىلماقچى بولۇۋاتقان ئىكەن .مەن كۈچۈمنىڭبارىچە رولنى قىرغاققا
قارىتىپ بۇرۇدۇم .ھېلىقى جىددىي ئېقىندىن قۇتۇلغان بولساقمۇ قىرغاققا يەنە خېلى ئارىلىق بيار
ئىدى .قېيىق بەئەينى ھەرىكەتچان قارىغا ئېتىش نىشانىدەك دېڭىزدا لەيلىمەكيتە .مەن ئىسيرىل
خاندسنىڭ بىر دانە توپ ئوقىنى كۆتۈرۈپ كېلىپ پالوبىغا توڭڭىدە تاشلىغانلىقىنى كۆردۈم.
ييي خاندس دېگەن فلىنتنىڭ توپچىسى ،ييي دېدى گراي گېلىنى قىرىپ.
ييي كىمنىڭ قارىغا ئېتىشى ياخشى ييي دەپ سورىدى كاپىتان.
ييي ئەلۋەتتە ترېالۋنىي ئەپەندىمنىڭ ،ييي دېدى مەن.
ييي ترېالۋنىي ئەپەندى  ،سىز ئوق چىقىرىپ ئاۋۇ ئەبلەخلەرنى ئۇجۇقتۇرۇۋەتسيىڭىز قانيداق
ئەڭ ئالييدى بىييلەن ئيياۋۇ خانييدس دېييگەن نېمىنييى جىمىقتييۇرۇڭ ،ييييي دېييدى كاپىتييان ،ئانييدىن
جييېكىلەپ قوشييۇپ قويييدى ،ييييي ئييوق چىقارغانييدا دىقييقەت قىلىييڭ ،قولييۋاقنى كۆمتۈرۈۋېتىشييتىن
ئېھتىيات قىلىڭ.
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ترېالۋنىي مىلتىقنى قولىغا ئېلىشيىغا بىيز پياالق ئۇرۇشيتىن توختياپ قوليۋاقنى ئىمكيان بيار
مۇقىمالشتۇرۇشقا تىرىشيتۇق .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى خاندسينى نىشيانالپ ئيوق ئيۈزدى .ئەپسيۇس،
خاندس شۇ چاغدا پەسكە ئىڭشىۋىدى ،ئوق ئۇنىيڭ بېشيىدىن ئۇچيۇپ ئۆتيۈپ يەنە بىير ئيادەمگە
تەگدى .ئۇ ئادەم ئېچىنىشلىق ۋارقىراپ يېقىلدى .بيۇ ،كيېمە ۋە قىرغياقتىكى باشيقا كىشيىلەرنىڭ
دىققىتىنييى قوزغيياپ قويييدى .مەن نۇرغييۇن دېڭىييز قاراقچىلىرىنىييڭ ئورمييانلىقتىن يۈگييۈرۈپ
چىققانلىقىنى ھەم قولۋاققا ئولتۇرۇپ بىزگە قاراپ كەلگەنلىكىنى كۆردۈم.
ييي ئۇالر بىزگە قاراپ كەلدى ،ييي دەپ ۋارقىرىدى مەن.
ييي تېز ماڭايلى ،ييي دېدى كاپىتان ،ييي ئەمدى قولۋاقنىڭ ئۆرۈليۈپ كېتىشيى بىيلەن كيارىمىز
بولمىسۇن .ناۋادا دەرھال قىرغاققا چىقىۋالمىساق تۈگىشىمىز.
ييي پەقەت بىرال قولۋاق كەلدى ،ييي دېدى مەن ،ييي قارىغاندا قالغانالر قىرغاقتا قىلىيپ بىزنيى
ئىككى تەرەپتىن قىستىماقچى.
ييي تەمتىرىمەڭ ،ئۇالر تېخى بىر پەس يۈگۈرۈشى كېرەك ،يييي دېيدى كاپىتيان ،يييي ماتروسيالر
قىرغاققييا چىققانييدىن كېيييىن ئييانچە كارغييا كەلمەيييدۇ .مېنىييڭ ئەنسييىرەيدىغىنى ئييۇالر ئەمەس،
كېمىدىكى زەمبىرەك .ترېالۋنىي ئەپەندى  ،قاراڭ ،ئۇالر ئوت يېقىشقا تەييارالندى .بىيز بەك ييېقىن
تۇرۇپ قالدۇق .ئۇالر قارىغا ئالمىسىمۇ بىزگە تەگكۈزەلەيدۇ .ئېسيىڭىزدە بولسيۇن ،سيىز ئۇالرنىيڭ
ئوت ياققانلىقىنى كۆرگەن ھامان ماڭا مەلۇم قىلىڭ.
بىز بار كۈچىمىز بىلەن قىرغاققا قاراپ ماڭدۇق .يەنە  43-33قېتى پاالق ئۇرسياقال قىرغاققيا
بېرىۋاالتتۇق .ھىلقى تۇمشۇق بىزنى ۋاقتىنچە قولۋاقتىكى دۈشيمەنلەردىن ئيايرىۋەتتى .ئەمميا بىيز
كېمىدىكى زەمبىرەكتىن ئىبارەت تېخىمۇ چوڭ خەۋەپكە دۇچ كېلىۋاتاتتۇق.
ييي دۈشمەن ئوت ياقتى ،ييي دەپ مەلۇم قىلدى ترېالۋنىي.
ييي پاالقنى يىغىڭالر ،ييي دېدى كاپىتان بۇيرۇق قىلىپ.
كاپىتان گېپىنى تۈگىتىپ رىيدارس بىيلەن كەيينىگە بىيرال كيۈچەپ ئوڭدىسيىغا يياتتى-دە،
قولييۋاق قييۇيرۇقىنى سييۇغا تولييۇق دېگييۈدەك چۆكتييۈردى .بييۇ ۋاقىتتييا ،تييوپ ئييوقى بىييزگە قيياراپ
ۋىشييىلداپ ئۇچييۇپ كەلييدى .بييۇ دەل جى ي ئاڭلىغييان بىرىنچييى قېتىملىييق تييوپ ئيياۋازى ئىييدى.
ھېچقايسييىمىز تييوپ ئوقىنىييڭ قەيەرگە چۈشييكەنلىكىنى كۆرمىييدۇق .شۇنىسييى ئييۇ پەيييدا قىلغييان
شامال ۋە بىزنىڭ تەۋرىنىشىمىز قولۋاقنى ئاخىرى چۆكتۈرۈۋەتتى.
كاپىتان ئىككىمىز دەل ۋاقتىدا قولۋاقتىن سەكرەپ چۈشۈۋالدۇق ،قالغانالر سيۇغا باشيچىالپ
مولالق ئاتتى.
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تەلىيىمىييزگە بىييز قىرغاقق يا خېلييى يييېقىن بولييۇپ س يۇنىڭ چوڭقۇرلييۇقى ئييارانال ئييۈچ فييوت
كېلەتتى .شۇڭا بىزگە ھېچ ئىش بولمىدى .ئەمميا قوليۋاقتىكى نەرسيىلەر سيۇغا چۆكيۈپ كەتتيى.
تېخىمۇ ئەپسۇسلىنارلىقى بەش تال مىلتىيق ئىچىيدە پەقەت كاپىتيان ئىككىمىيزنىڭال ئىشيلەيتتى.
سۇغا چۈشكەن ۋاقتىمدا مەن قورالنى ئىختىيارسىز بېشىمدىن ئېگىز كۆتۈرۈۋالغان ،كاپىتان بولسا
مۈرىسىگە ئارتىپ ئۇچىنى ئاسمانغا قارىتىۋالغان بولغاچقا ھۆل بولۇپ كەتمىگەن ئىدى.
بۇ چاغدا ،ئورمانلىقتىن ۋاراڭ-چيۇرۇڭ كۆتۈرۈليۈپ بارغانسيېرى يېقىنالشيقا باشيلىدى .بىيز
دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭ چېكىنىش يولىمىزنى ئۈزۈپ تاشالش خەۋپىگە دۇچ كېلىيپال قالمياي ،يەنە
جويىۋ بىلەن خونتېر قاراقچىالرنىڭ ھۇجۇمىغا بەرداشلىق بېرەلەميدۇ-ييوق ،دېيگەن مەسيىلىگە
دۇچ كەلدۇق.
خونتېرنىڭ باتۇر ئادەملىكىنى ھەممىمىز بىلىمىز .ئەمما جويىسقا بىرنېمە دېگىلى بولمايتتى.
ئييۇ بىيير خىزمەتكييار بولييۇپ ،كىيير يۇيييۇپ ،تاميياق قىلسييىال ب يوالتتى ،ئۇرۇشۇشييقا بى يرنېمە دېگىلييى
بولمايتتى .مۇشۇالر يادىمىزدىن كەچكەنيدە كۈچىمىزنىيڭ يېتىشيىچە قىرغاققيا قياراپ يۈگيۈردۇق.
قولۋاق ھەم ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنى ئويالشقىمۇ ئۈلگۈرەلمىدۇق.

ئۈچىنچى باب قانلىق ئېلىشىش
بىز قىرغاققا چىقىپال ياغاچ قورۇلغا قاراپ ئۇچقاندەك يۈگيۈردۇق ھەم ئەڭ ييۇقىرى تېيزلىكتە
بىزنى قورولدىن ئايرىپ تۇرىدىغان ئورمانلىقتىن كېسيىپ ئۆتۈشيكە باشيلىدۇق .ئۇزاققيا قالميايال
دېڭىييز قاراقچىلىرىنىييڭ يۈگييۈرگەن ئايييياق تىۋىشييىنى ھەم دەرەخ شيياخلىرىنىڭ شيييالدىرلىغان
ئاۋازلىرىنى ئاڭلىدۇق.
مەن سييەل تييۇرۇپ بىيير مەيييدان كەسييكىن جەڭنىييڭ باشييلىنىدىغانلىقىنى ھييېۋ قىلىييپ
مىلتىقىمغا قاراپ قويدۇم.
ييي كاپىتان ،ييي دېيدى مەن ،يييي ترېالۋنىيي ئەپەنيدى مياھىر مەرگەن ،قيورالىڭىزنى ئۇنىڭغيا
بېرىڭ ،ئۇنىڭ قورالى كاردىن چىقىپتۇ.
كاپىتان دەرھال ترېالۋنىي ئەپەندى بىلەن قيورالىنى ئالماشيتۇردى .ترېالۋنىيي كۆرۈنۈشيتە
ناھييايىتى تەمكىيين بولييۇپ ،ھييازىرمۇ بييۇ قىييياپىتىنى بۇزمىغييان ئىييدى .ئييۇ قەدىمىنييى توختىتىييپ
قولىدىكى قورالنى تەكشۈردى .بۇ چاغدا مەن گراينىڭ قولىدا قورال يوقلۇقىنى كيۆرۈپ ئەگىيمەچ
قىلىچنى ئۇنىڭغا سۇندۇم .ئۇ قولىغا تۈكۈرۈپ ئەگىمەچ قىلىچنيى ھياۋادا غۇيۇليدىتىپ شيىلتىپ،
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ھەممىمىزنييى خۇشييال قىلىييۋەتتى .قارىغانييدا بييۇ يېڭييى ھەمييراھ بىييزگە ئۆزىنىييڭ بيياتۇرلۇقىنى
كۆرسىتىپ قويماقچى بولغاندەك قىالتتى.
بىز قىرىق نەچچە قەدەم يۈگۈرگەندىن كىييىن ئورمانلىقنىيڭ گىيرۋىكىگە يىتىيپ كەليدۇق
ھەم جەنييوپ تەرەپتىكييى قاشييانىڭ ئوتتۇرىييدىن ياغيياچ ئييۆيگە يېقىنالشييتۇق .بىييز بىييلەن تەڭ يال
ماتروسيالر باشيلىقى يوبيو ئاندىرسيون يەتيتە قياراقچىنى باشيالپ ياغياچ ئۆينىيڭ غەربىيي جەنييۇب
تەرىپىدىن باستۇرۇپ كەلدى.
ئۇالر بىزنىڭ كەلگەنلىكىمىزنى كۆرۈپ كەينىگە چېكىنمەكچى بولغاندەك داڭقېتىپ تۇرۇپ
قالدى .بىز ئۇالرنىڭ ھاڭۋېقىپ تۇرغان چېغىدا ئوق چىقاردۇق .ئۆينى ساقالۋاتقان خونتېر بىلەن
جويسمۇ تەپكىنى قايرىدى .بىر پەس قااليمىقان ئوق چىقىرىشتىن كېيىن بىر قياراقچى يىقىليدى.
قالغانالر ئورمانلىققا قاراپ بېشىنى ئېلىپ قاچتى.
بىز غەلىبە شيادلىقىغا چيۆمگەن چاغيدا بىير پياي ئيوق قيۇالق تۈۋىميدىن ۋاشيىلداپ ئۆتيۈپ
كەتتى ،ئارقىدىن مەن بىچارە تام رىدارسنىڭ يەرگە يىقىلغانلىقىنى كۆردۈم .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى
ئىككىمىز دەرھال قايتۇرما زەربە بەردۇق .لېكىن ،ئوقنىڭ نەدىن چىققانلىقىنى بىلمىگەچكە خېلى
كييۆپ ئييوقنى بىكييارال ئىسييراپ قىلييدۇق .مىلتىقلىرىمىزنييى قايتييا ئوقلىغانييدىن كېيييىن بۇرۇلييۇپ
رىدارسنىڭ يېنىغا كەلدۇق.
كاپىتييان بىييلەن گييراي ئۇنىييڭ يارىسييىنى تەكشييۈرۈۋاتاتتى .مەن بىيير قيياراپال ئەھۋالنىييڭ
چاتاقلىقىنى ھېۋ قىلدى .
مېيينىڭچە ،قيياراقچىالر قاقشيياتقۇچ زەربە يييېگەچكە قايتييا ھۇجۇمغييا ئييۆتمەيتتى .بىييز بىچييارە
رىدارسنى كۆتۈرۈپ ياغاچ ئۆيگە ئېلىپ كىردۇق .ئۇ توختىماي ئىڭىرايتتى ،يارىسىدىن توختىماي
قان ئاقاتتى.
بىز خەتەرگە يولۇققاندىن تارتىپ ھازىرغىچە ئۇ بىرەر قېتىممۇ ۋايساپ باقمىغيان ،قورقۇپميۇ
باقمىغان ،ھەتتا بىرەر ئېغىز ئارتۇق گەپمۇ قىلىپ باقمىغان ئىدى .مانا ئەميدى بىيز ياغياچ ئۆييدە
ئۇنىڭ جان ئۈزۈشىنى ساقلىماقتىمىز .ئۇ ئىلگىرىكىدەكال بىرئازمۇ ۋايسيىمىدى .ئيۇ ئيارىمىزدىكى
يېشى ئەڭ چوڭ ئادەم بولۇپ ،مېنىڭدىن يىگىرمە نەچچە ياش چوڭ .ئۇ بىزگە سەمىمىي سادىقلىق
بىلەن ھەمراھ بولۇپ ئەمدى جان ئۈزۈش ئالدىدا تۇرماقتا.
ترېالۋنىييي ئەپەنييدى ئۇنىييڭ يېنىغييا يۈكۈنييۈپ قييوللىرىنى سييۆيگىنىچە بەئەينييى كىچىييك
بالىالردەك ياش تۆكۈپ يىغالپ كەتتى.
ييي مەن بواللمىغۇدەكمەن ،شۇنداقمۇ دوختۇر ييي دەپ سورىدى رىدارس.
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ييي تام ،ييي دېدى مەن ،ييي سىز ئۆيگە قايتىدىغان بولۇۋاتىسىز ،قەدىرلىكى .
يييي تييام ،ييييي دېييدى ترېالۋنىييي يىغييالپ تييۇرۇپ ،ييييي مېنييى كەچييۈر ،سييېنى ئېلىييپ كەلمىسييەم
بوپتىكەن.
ييي ئۇنداق دېمەڭ ،ئەپەندى ! ناۋادا سىز راستتىنىال مېنىڭ كەچۈرۈشيۈمنى ئيارزۇ قىلسيىڭىز،
ئۇنداقتا مەن سىزنى كەچۈردۈم ،ئامىن!
قىسقا سۈكۈتتىن كېيىن رىدارس بىرەرىمىزنىڭ ئۆزى ئۈچۈن تىالۋەت قىلىپ قويۇشىمىزنى
ئۆتۈندى.
ييي بۇ قائىدە ،ئەپەندى  ،ييي دېدى ئۇ پەس ئاۋازدا .ئۇزاققا قالمايال ئۇ تىنىقىدىن قالدى.
بۇ چاغدا كاپىتان يېنىدىن بىر پاتمان نەرسىنى چىقياردى .بيۇ نەرسيىلەر ئىككيى ئەنگلىييە
بايرىقى ،بىر ‹‹ئىنجىيل›› ،بىير بياغالم ئارغامچيا ،قەلەم ،سيىياھ ،دېڭىيزدا ييۈرۈش خاتىرىسيى ،يەنە
بىرنەچچە قاداق تاماكا ئىدى .خونتېرنىڭ ياردىمىدە ئۇ بىرتيال شەمشياد يياغىچى تېپىيپ كېلىيپ
بييايراق خادىسييى قىلىييپ ئۆينىييڭ بىيير بييۇرجىكىگە مەھييكەم تاڭييدى .ئارقىييدىنال يەنە ئۆينىييڭ
ئۆگزىسىگە ئۆمىلەپ چىقىپ دۆلەت بايرىقىنى بايراق خادىسىغا تېڭىپ بايراق چىقاردى.
ئۇ ياغياچ ئيۆيگە قايتىيپ كېلىيپ باشيقا ئىشيالرنى ئۇنتيۇپ قالغانيدەك نەرسيە-كېرەكلەرنيى
تەكشۈرگىلى تيۇردى .ئەمەلىيەتيتە ئيۇ قيازا قىلغيان رىدارسيقا ناھيايىتى كۆڭيۈل بۆلۈۋاتياتتى .ئيۇ
ئىشلىرىنى تۈگىتىيپ بولغانيدىن كېييىن بىير ئەنگلىييە بيايرىقىنى ئىلىيپ رىدارسينىڭ ئۈسيتىگە
ئېھتىرام بىلەن يېپىپ قويدى.
ييي قايغۇرماڭ ،ترېالۋنىي ئەپەندى ،ييي دېدى كاپىتان ،ييي ئۇ ئۆز ۋەزىپىسىنى ئيادا قىلىۋېتىيپ
قۇربيان بولييدى ،ييييي ئانييدىن ماڭييا بۇرۇلييۇپ سييورىدى ،ييييي دوختييۇر لىييۋېۋ ،ترېالۋنىييي ئەپەنييدى
ئىككىڭالر ئېيتقان ياردەمچى كېمە قاچان كېلىدۇ
مەن ئۇنىڭغييا بۇنىييڭ نەچييچە ئايييدىن كېيىنكييى ئىييش ئىكەنلىكىنييى ئېيتييتى  .نيياۋادا بىييز
سەككىزىنچى ئاينىڭ ئاخىرىمۇ قايتىپ بارالمىساق ئانيدىن بالنيد كېلىيپ بىزنيى ئىزدەيتتيى .بىيز
ئۇنىڭ بىيلەن بيۇ ھەقيتە كېلىشيىپ قويغيان ئىيدۇق ،شيۇڭا باليدۇرمۇ كەلمەيتتيى ھەم كەلمەيميۇ
قالمايتتى.
ييي ھازىرقى ئەھۋالدىن قارىغاندا بۇ ناھايىتى يىراقتىكى ئىش ،ييي دېدى مەن.
ييي ھى  ،ييي دېدى كاپىتان بېشىنى چايقاپ ،ييي ھازىر ئەھۋالىمىز بەك چاتاق بولۇۋاتىيدۇ .بىيز
توپتوغرا بىر قولۋاق تەمىناتتىن قۇرۇق قالدۇق .ئوق-دورا يېتىشمەيدۇ ،يېمەكلىكمۇ كەمچىل.
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دەل مۇشييۇ چاغييدا گۈلييدۈرلىگەن بىيير ئيياۋازنى ئاڭلىييدۇق .بىيير پيياي زەمبىييرەك ئييوقى ياغيياچ
ئۆينىڭ ئۈستىدىن ۋىشىلداپ ئۆتۈپ بىزدىن ناھايىتى يىراقتىكى ئورمانلىقتا پارتلىدى.
ييي ئېتىشە ،ئېتىش ،ئىشقىلىپ جىق ئوق قالمىدى ،ييي دېدى كاپىتان.
ئارقىغا ئۇلىنىپال ئىككىنچى پاي زەمبىرەك ئوقى ئۇچۇپ كەلدى .بۇ قېيتى زەمبىيرەك خېليى
تييوغرا ئېتىلغييان بولييۇپ ئييوق قاشييا ئىچىييگە چۈشييۈپ چيياڭ-تييوزان كۆتۈرۈلييدى ،ئەممييا زىيييان
سااللمىدى.
ترېالۋنىييي ئەپەنييدى دۆلەت بييايرىقى كېمىييدىكىلەرگە نىشييان بولييۇپ بەردى ،شييۇڭا ئييۇنى
چۈشۈرۈۋېتەيلى دېدى ،بىراق كاپىتيان بۇنىڭغيا قوشيۇلمىدى .شيۇ كيۈنى كەچلىكيى تيوپ ئيوقى
ئارقاي ئارقىدىن ئېتىلىۋەردى .ئەمميا ئۇالرنىيڭ قارغيا ئيېلىش تېخنىكىسيى بەكميۇ ناچيار بوليۇپ،
بىرەرىمۇ ياغاچ ئۆيگە تەگمىدى.
ييي ئەمەلىيەتتە بۇ ياخشى ئىش ،ييي دېدى كاپىتان ،ييي بيۇ ئۇالرنىيڭ ھەممىسيىنىڭ كيېمىگە
بېرىۋالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .ئورمانلىقتا چوقۇم دۈشمەن قالمىدى .ھازىر تاشقىن چېكىندى ،كى
مەن بىلەن بېرىپ قولۋاقتىكى نەرسە-كېرەكلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ
گىييراي بىييلەن خييونتېر دەرھييال ئورنىييدىن تييۇردى .ئييۇالر تولييۇق قوراللىنىييپ ئاسييتا ياغيياچ
ئۆيدىن چىقىپ ئانچە ئيۇزاق بولميايال قيۇرۇق قيول قايتىيپ كېلىشيتى .چيۈنكى ئيۇالر تيۆت-بەش
قاراقچىنىڭ بىزگە كېرەكلىك نەرسە-كېرەكلەرنى ئالدىراش سۆرەپ كېتىۋاتقانلىقىنى ،سىلۋېرنىڭ
كېمىدە تۇرۇپ قوماندانلىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن ئىكەن .ھەر بىر قاراقچىنىڭ قولىدا بىردىن
مىلتىق بار بولۇپ ،ئەسلى ئۇالر برىستولدىن كېمىگە چىققان چاغدا ئوغرىلىقچە كۆپ مىقداردىكى
ئوق-دورا بىلەن قۇرال-ياراق ئېلىۋالغان ئىدى.
كاپىتان قايتىپ كەلگەندىن كىيىن دېڭىز يۈرۈش خاتىرىسىنى يېزىشقا باشلىدى:
كېمىدىكى ئۆز ۋەزىپىسىگە سادىق كىشىلەر تۆۋەندىكىلەر:
كاپىتييان ئالىكسيياندىر سييىمولېت ،كييېمە دوختييۇرى داۋىييي لىييۋېۋ ،كييېمە ئىگىسييى جييون
ترېالۋنىي ،كېمە ئىگىسىنىڭ خىزمەتكارى جون خونتېر ھەم رىچارد جويىۋ (بۇ كىشى دېڭىزچى
ئەمەس) .بىزدە ئەڭ كۆپ بولغاندا ئون كۈنگە يەتكۈدەك يېمەكلىك بار .بۈگيۈن گيۆھەر ئارىلىغيا
چىقتۇق ھەم ئارالدا دۆلەت بايرىقى چىقاردۇق .كېمە ئىگىسيىنىڭ خىزمەتكيارى رىيدارس بەخيتكە
قارىشى قازا قىلدى .ئۆگەنگۈچى ماتروس جى خاۋكىنىسنى...
مەن بىچييارە كىچىييك جىمنىييڭ ئامانلىقىييدىن ئەندىشييە قىلىييپ تۇرغييان چاغييدا تۇيۇقسييىز
يىراقتىن توۋلىغان بىر ئاۋازنى ئاڭالپ قالدى .
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ييي بىرسى بىزنى چاقىرىۋاتىدۇ! ييي دېدى قاراۋۇللۇقتا تۇرۇۋاتقان خونتېر.
ييي ھەي خونتېر ،بۇ سىزمۇ دوختۇر! كاپىتان!
بۇ تونۇش ئاۋاز توختىماي چاقىراتتى.
مەن تېزلىييك بىييلەن ئىشييىك ئالييدىغا يۈگييۈرۈپ چىقىييپ جىمنىييڭ قاشييادىن ئارتىلىييپ
كىرىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .ئۇ يارىالنمىغاندەك قىالتتى.
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بەشىنچى بۆلۈم
ياغاچ قورولنى ساقالش
بىرىنچى باب ياغاچ قورولنى مۇھاپىزەت قىلىش
بېن گوئىن دۆلەت بايرىقىنى كۆرگەندىن كىيىن مېڭىشتىن توختياپ ،بىلىكىمنيى تارتىيپ
مېنى ئولتۇرۇشقا دەۋەت قىلدى.
ييي قارا ،دوستلىرىڭ چوقۇم شۇ يەردە ،ييي دېدى ئۇ.
ييي قانداق بىلدىڭ ئېھتىمال ئۇالر دېڭىز قاراقچىلىرى بولۇشى مۇمكىن ،ييي دېدى مەن.
ييي ئۇال بولۇشى مۇمكىن ئەمەس ،يييي دېيدى ئيۇ ،يييي نياۋادا سيىلۋېرالر بولسيا دۆلەت بيايرىقى
چىقارميياي بەلكييى ئىسييكىلىت بييايرىقىنى چىقىرىييدۇ .ئييۇالر بايييا تۇتۇشييۇپ قالييدى ،پەرىييزىمچە
ھەمراھلىرىڭ ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى .ئۇالرنىڭ ھەممىسى قىرغاققيا چىقىيپ ئياۋۇ ياغياچ ئيۆيگە
كىرىۋاپتۇ .بۇ ئۆينى فلىنت ئۆزى بىر قوللۇق ياسىغان ،ناھيايىتى پۇختيا .فلىنتنىيڭ ھەم قەيسيەر
ھەم ھىيلىگەر ،شۇنداقال ھېچنىمىدىن قورقمايدىغانلىقىغا قول قيويىمەن .سيىلۋېر ئۇنىيڭ قولىغيا
سۇمۇ قويۇپ بېرەلمەيدۇ.
ييي دېگىنىڭ ناھايىتى توغرا ،ييي دېدى مەن ،ييي مەن بېرىپ ھەمراھلىرىمنيى تېپىيپ ئۇالرغيا
ياردەملىشىمەن ،ماڭايلى.
ييي ئالدىرىما ،دوستۇم ،ييي دېدى بېن گوئىن ،ييي مەن ئەخمەقلىيق قىلميايمەن .گەرچە سيەن
ياخشييى بيياال بولسيياڭمۇ يەنىييال بيياال .ھييېچكى مېنييى ئييۇ يەرگە ئالييداپ ئىلىييپ بييارىمەن دەپ
ئويلىمىسۇن .مەن كېمە ئىگىسىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كيۆرۈپ ھەم ئۇنىيڭ لەۋزىنيى ئاڭلىغانيدىن
كىيىن ئاندىن سىلەر بىلەن ماڭىمەن .سەن قايتىپ بارغاندىن كېييىن كيېمە ئىگىسيىگە مېنىيڭ
ئېھتىرامىمنى يەتكۈزۈپ قويغىن.
ئۇ گەپ قىلىۋېتىپ مېنى يەنە نوقۇپ قويدى.
ييي مېنى قانداق ئىزدەشنى بىلەمسەن مېنىڭ بىلەن كۆرۈشمەكچى بولساڭالر بۈگۈن مېنيى
ئۇچراتقان يەرگە بېرىڭالر .ئېسىڭدە بولسۇن ،كۆرۈشكەندە بىرال ئادەم كېلىشى كېرەك ھەم قولىغا
پۈتۈنلەي ئاق رەڭلىك نەرسە ئېلىۋېلىشى كېرەك ،سەن چۈشەندىڭمۇ
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ييي بولىدۇ ،ئېسىمدە تۇتىمەن ،ييي دېدى مەن ،ييي سەن بىزنى بىر قىسيى يىيپ ئيۇچى بىيلەن
تەمىنلىمەكچييى ،يەنە كيييېمە ئىگىسيييى يييياكى دوختيييۇر لىيييۋېۋ بىيييلەن كۆرۈشيييمەكچى ،سيييېنى
ئىزدىمەكچى بولساق بۈگۈن سېنى ئۇچراتقان يەرگە بېرىپ ئىزدەيمىز ،شۇنداقمۇ يييي دېيدى مەن
ھەم ئۆرۈلۈپ مېڭىشقا تەمشەلدى .
ييي ئالدىرىما ،بىز تېخيى ۋاقتنيى دېيىشيىۋالمىدۇق ،يييي دېيدى ئيۇ ،يييي ئېسيىڭدە بولسيۇن ،يييي
كۆرۈشىدىغان ۋاقىت سائەت  12دىن چۈشتىن كېيىن سائەت ئۈچكىچە بولىدۇ.
ييي بولىدۇ ،مەن ئۇنتۇپ قالمايمەن ،ئەمدى كەتسەم بوالمدۇ ييي دېدى مەن.
ئەمدى كەتمەكچى بولۇپ تۇرۇشۇمغا ئۇ قولۇمنى تارتىپ تۇرۇپ دېدى:
ييييي ھەممىنييى يادىڭييدا تۇتتۇڭمييۇ ئۇنتييۇپ قالميا ،ھەممىنييى ئېنىييق ئېيييت .يەنە سييىلۋېرنى
كۆرۈپ قالساڭ ئۇ سېنى قانداقال مەجبۇرلىشىدىن قەتئىينەزەر مېنى سېتىۋەتسەڭ بولمايدۇ .نياۋادا
ئاۋۇ دېڭىز قاراقچىلىرى ئارالدا ماكانلىشىدىغان بولسا مەن ئۇالرنىڭ بېشىنى تاش بىلەن ئيۇرۇپ
يانچىۋېتىمەن...
تۇيۇقسىز گۈلدۈرلىگەن بىر ئاۋاز ئۇنىڭ سۆزىنى ئۈزۈپ قوييدى .بىير پياي زەمبىيرەك ئيوقى
بىزدىن يۈز ياردمۇ كەلمەيدىغان يەرگە چۈشۈپ پارتلىدى .قورققىنىمىزدىن تەرەپ-تەرەپكە قاراپ
قاچتۇق.
ت يوپ ئييوقلىرى توپتييوغرا بىيير سييائەتكىچە ئورمييانلىق ئىچىييگە چۈشييۈپ تييۇردى .مەن بىيير
تەرەپتىن ئىلگىرىلەپ ،بىر تەرەپتىن ئۆزۈمنى دالدىغا ئياالتتى  .زەمبىيرەك ئيوقى توختىمياي ياغياچ
قييورول تەرەپييكە ئېتىلغاچقييا ھازىرنىييڭ ئۆزىييدە ئييۇ يەرگە بييارغىلى بولمييايتتى .مەن شييەرققەقاراپ
ئايلىنىپ تۇرۇپ ئيۈن-تىنسيىز قىرغياق تەرەپتىكيى ئورمانلىققيا يېتىيپ كەليدى  .قۇيياش ئەميدىال
ئولتۇرۇشىغا دېڭىز تاشقىنى ئاسيتا چېكىنىيپ كەڭ كەتيكەن قۇمليۇق سياھىل كۆرۈنيدى .ھياۋامۇ
بارغانسېرى مۇزالپ توڭۇشقا باشلىدى .
مەن ‹‹گىسپانوال››نىڭ يەنىال ئۆز جايىدا تۇرغيانلىقىنى ،پەقەت ماچتىسيىغا بىير ئىسيكىلىت
بايرىقىنىڭ ئېسىپ قويۇلغانلىقىنى كۆردۈم .تۇيۇقسيىز ئيوت ئۇچقيۇنلىرى چاقنياپ بىير پياي تيوپ
ئوقى ۋىشىلدىغىنىچە ياغاچ قۇرول تەرەپيكە قياراپ ئۇچيۇپ كەليدى .بيۇ بۈگيۈنكى ئەڭ ئياخىرقى
قېتىملىييق ھۇجييۇم ئىييدى .مەن ئورمانلىققييا يوشييۇرۇنۇپ دېڭىييز قيياراقچىلىرىنى كۆزىتىۋاتيياتتى .
قورولييدىن ئييانچە يىييراق بولمىغييان قىرغيياق بويىييدا بىيير نەچييچە كىشييى پالتييا بىييلەن قولييۋاقنى
چېپىۋاتاتتى .دەريا ئېغىزىغيا ييېقىن يەردە ئيۇالر ئورميانلىق ئىچىيگە گۈلخيان يياقتى .چيوڭ كيېمە
بىلەن قىرغاق ئوتتۇرلىقىدا بىر قولۋاق توختىماي بېرىپ-كېلىپ يۈرەتتى .ھەممە ئادەم قىيا-چىييا
قىلىشىۋاتقان بولۇپ ،خېلى كۆپ رۇم ھارىقى ئىچكەنلىكىنى بىلگىلى بوالتتى.
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مەن ياغاچ قورالغا قايتىش كېرەكلىكىنى ئويالپ ئورنۇمدىن تيۇردۇم .بيۇ چاغيدا يېگيانە قەد
كۆتۈرۈپ تۇرغان بىر قىيا تاشنى كۆرۈپ قالدى  .ئۇ پاكار ئورميانالر ئىچىيدە ناھيايىتى ئېگىيز ھەم
ئاپئاق كۆرۈنەتتى .مېنىڭچە بۇ چوقۇم بېن گوئىن دېگەن ھېلىقى ئاق تاش شۇ ،ئۇنىڭ كىچىيك
قېيىقى مۇشۇ تاشنىڭ كەينىگە يۇشۇرۇنغان .دېمەك ،الزى بولغاندا شۇ يەردىين قوليۋاقنى تاپسيام
بوالتتى.
مەن ئورمانلىقنىڭ گىرۋىكىنى بويالپ كەينىمگە قاراپ تياكى ياغياچ قورولنىيڭ كەيينىگىچە
كەلدى ھەم قىينالمايال ھەمراھلىرىمنى تاپتى .
مەن كۆرگەن-ئاڭلىغانلىرىمنى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن بيۇ ئيۆينى ئىينچىكە كۆزىتىشيكە
باشلىدى  .ئۆي قۇرۇق قارىغاي ياغىچىنى مىخالپ ياسالغان بولۇپ ،ئۆينىڭ تورۇسيى ،تيۆت تېميى
ھەم پولى ئوخشاشال قارغاي ياغىچىيدىن ئىيدى .ئىشيىك ئالدىيدا داالن بوليۇپ ،داالن ئاسيتىدىن
بۇالق سۈيى ئېقىپ ئۆتۈپ تۆميۈردىن ياسيالغان بىير كىچىيك كيۆلچەككە قوييۇالتتى .بيۇ ئۆينىيڭ
تييورۇس-تاملىرىييدىن باشيقا ھېچنىمىسييى يييوق ئىييدى .پەقەت بىيير بۇلۇڭييدىكى تيياش تاختىنىييڭ
ئۈستىگە تۆمۈر سېۋەت قويۇلۇپ ئاددىي ئوچاق قىلىنغانىدى.
ياغاچ ئۆي جايالشقان كىچىيك تاغنىيڭ باغرىيدىكى دەرەخلەرنىيڭ ھەممىسيى مۇشيۇ ياغياچ
ئييۆينى ياسيياش ئۈچييۈن كېسييۋېتىلگەنىدى .ياغيياچ كۆتەكلىرىييدىن كېسييىلگەن دەرەخلەرنىييڭ
ناھايىتى يوغان ئىكەنلىكىنى بىلىيۋالغىلى بيوالتتى .دەرەخيلەر كېسيۋېتىلگەندىن كېييىن ييامغۇر
سۈيى كۆپ مىقداردىكى سېغىز تيوپىنى ئېقىتىيپ كەتيكەن ،بىير قىسيمىنى قيۇم بېسيىپ كەتيكەن
ئىدى.
كېچىنىڭ سوغۇق شامىلى ياغاچ ئۆينىڭ ھەممە يېرىدىن ھۇشقۇرتاتتى .قۇمالرنى ئۇچۇرۇپ
ئېلىپ كىرەتتى .ئېغىز-بۇرنىمىزغا قۇم كىرىپ ،يېمەكلىكلەرميۇ قيۇم بوليۇپ كەتتيى .تۇرخۇننىيڭ
اليىھەلىنىشى ياخشى بولمىغاچقيا ئىسينىڭ ئياز بىير قىسيىمى سيىرتقا چىقىيپ كيۆپ قىسيمى ئيۆي
ئىچىييدە ئايلىنىييپ يييۈرەتتى .ئاغزىمىزغييا ئىييۋ كىرىييپ قېقىلىييپ كەتتييۇق ،كييۆزلىرىمىزدىن ييياش
قۇيۇلدى.
گراينىڭ يۈزى بىنت بىلەن تېڭىلغان بولۇپ ئۇ قېچىپ چىققۇچە بىر پىچاق يېگەن ئىدى.
قازا قىلغان توم رىدارس تام تۈۋىدە تۈپتۈز ياتاتتى .ئۈستىگە ئەنگلىيە بايرىقى يېپىلغان ئىدى.
كاپىتيييان ھەميييمە كىشيييىنى ئاليييدىغا يىغىيييپ بىزنيييى نۆۋەتلىشيييىپ قييياراۋۇللۇق قىلىشيييقا
ئورۇنالشتۇردى .دوختۇر ،گراي ۋە مەن بىر گۇرۇپپيا بوليدۇق ،ترېالۋنىيي ئەپەنيدى  ،خيونتېر يەنە
جويىۋ بىر گۇرۇپپا بولدى .گۇروپپىالرغا بۆلۈنگەندىن كېييىن ئيۇ يەنە ئىككيى ئيادەمنى ئوتيۇن
كېسىپ كېلىشكە ،ئىككى كىشىنى رىدارسنى دەپينە قىلىيدىغان گيۆر كوالشيقا ئەۋەتتيى .دوختيۇر
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تاماق تەييارالشقا مەسئۇل بولدى .بىز ئىشىك ئالدىيدا قاراۋۇللۇقتيا تيۇردۇق ،كاپىتيان توختىمياي
بىزگە ئىلھام بېرەتتى ،قەيەر ئالدىراش بولسا شۇ يەرگە بېرىپ قارىشاتتى.
دوختۇر بىردەم-بىردەم سيىرتقا چىقىيپ سياپ ھياۋادىن نەپەسيلىنەتتى .ئۆينىيڭ ئىچىيدىكى
ئىۋ-تۈتەكتىن كۆزىنىمۇ ئاچالماي قالغانىدى .ئۇ ھەر قېتى سىرتقا چىققيان چاغيدا مەن بىيلەن
پاراڭلىشاتتى.
ييي سىمولېت ماڭا قارىغاندا قولىدىن ئىيش كېلىيدىغان ئيادەمكەن ،جىي  ،بيۇ كۆڭلۈميدىكى
گەپ ،ييي دېدى دوختۇر ماڭا.
بىر قېتىمئۇ بېن گوئىن توغرۇلۇق توختىلىپ ئۇنىڭ قانداق ئادەملىكىنى سورىدى.
ييي مەنمۇ بىلمەيمەن ،قارىماققا ئۇ ئانچە نورمال ئەمەستەك قىلىدۇ ،ئەپەندى  ،ييي دېيدى مەن
جاۋاب بېرىپ.
ييي بۇ دەل مەن ئەنسىرەيدىغان ئىش ،ييي دېدى دوختۇر ،ييي ئۇ ئيۆزى ييالغۇز بيۇ ئادىمزاتسيىز
ئارالدا ئۈچ يىل تۇرۇپ يەنە نورمال ئادەمگە ئوخشامدۇ مېينىڭچە ميۇمكىن ئەمەس .تيوغرا ،سيەن
ئۇنى پىشالق يېگۈسى باركەن دېگەنمىتىڭ
ييي شۇنداق ،ئۇ ئۆزىنىڭ پىشالق يېگۈسى بارلىقىنى ئېيتقان ،ييي دېدى مەن.
ييييي گەرچە مەن تاماكييا چەكمىسييەممۇ بىيير ناسييۋال قۇتىسييى ئېلىييپ كەلگەنىييدى  .نييېمە
ئۈچۈنلۈكىنى بىلەمسەن چۈنكى مەن قورساققا ئيامراق ئيادەم ،ناسيۋال قۇتىسيىنىڭ ئىچىيگە بىير
پارچە ئىتالىيە پىشلىقى سېلىنغان .بېن گوئىن ياخشى كۆرسە ئۇنىڭغا بېرەي! ييي دېدى دوختۇر.
كەچلىك تاماقتىن كېيىن بىز رىدارسينى قۇمليۇق يەرگە دەپينە قىليدۇق ھەم شيىلەپىمىزنى
ئېلىۋېتىپ قەبرە ئالدىدا سۈكۈتتە تۇرۇپ تەزىيە بىلدۈردۇق.
ئوتۇن خېلى جۇغالنغيان بولسيىمۇ كاپىتيان يەنىيال بېشيىنى چايقياپ تيۇرۇپ ئەتە داۋاملىيق
تېخىمۇ كۆپرەك تەييارالپ كېلىشنى ئېيتتى.
بىييز ئييازاراق سييۈرلەنگەن گييۆش بىييلەن كەچلىييك غىزاالنغانييدىن كېيييىن ھەر بىرىمىييز بىيير
رومكىدىن بىراندى ھارىقى ئىچتۇق .كەچلىك تاماقتىن كېيىن ئۈچ باشالمچى بىر يەرگە كېلىيپ
كېيىنكى قەدەمدە نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى مەسلىھەتلەشتى.
دېڭىز قاراقچىلىرى بىزنيى بىرنەرسيە قىاللمىسيىمۇ ئەمميا يېمەكلىيك يېتىشيمەيتتى .ئۇزاققيا
بارمايال ھەممىمىيز ئياچلىقتىن ئۆلەتتيۇق .شيۇڭا ئەڭ چيوڭ ۋەزىيپە قياراقچىالرنى ييوقىتىش يياكى
ئۇالرنى قوغلىۋېتىش ئىدى .ئۇالرنىيڭ ئيادەم سيانى  10دىين ئيازالپ  15كە چۈشيتى ،ئىككىسيى
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يارىالنييدى ،ئيياز دېگەن يدە بىييرى ئېغىيير يارىالنييدى .ئۇنىڭييدىن باشييقا ئىككييى ييياردەمچى بىييزگە
قاراشماقتا ،ئۇ بولسىمۇ ھاۋارايى بىلەن رۇم ھارىقى ئىدى.
رۇم ھارىقىغا كەلسەك ،ئاۋۇ بىر توپ قاراقچى كاپىتان بىلغيا ئوخشياش رۇم ھارىقىيدىن بىير
كۈنمۇ ئايرىاللمايتتى .گەرچە تۈن يېرىمى بولسىمۇ بىز يەنىال ئۇالرنىيڭ قىييا-چىييالىرىنى ئياڭالپ
تۇردۇق .ئۇالر ھاراقنى كۆپ ئىچىۋالغاچقا بىزگە ھۇجۇم قىاللمايتتى.
ھاۋارايىغا كەلسەك ،دوختۇر بۇنداق سوغۇق ھاۋادا سازلىقنى تۇرالغيۇ قىلسيا ئيۇالردا دوختيۇر
بولمىغانلىقتىن بىر ھەپتىگە قالمايال يېرى ئادىمى كېسەل بولۇپ يېقىلىدۇ ،بىز پەقەت بەرداشلىق
بېرەلىسەكال ئۇالر ئۇزاققا قالماي كېمىنى ھەيدەپ كېتىپ قالىدۇ ،دېدى.
كاپىتان سىمولېت بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن قايغۇرغان ھالدا:
ييي بۇ ئۆمرۈمدە ۋاز كەچكەن بىرىنچى كېمە ،ييي دېدى.
ئۇ كۈنى مەن بەك چارچاپ كەتكەچكە يېتىپال قاتتىق ئۇيقۇغا كەتتى .
ئىككىنچى كۈنى باشقىالر باليدۇرال ئورنىيدىن تيۇرۇپ ئەتىگەنلىيك تامياق يەپ بولغانيدىن
كېيىن يوغان بىر باغالم ئوتۇن كۆتۈرۈپ كېلىشتى .مەن شۇچاغدىال ۋاراڭ-چۇرۇڭدىن ئويغىنىپ
كەتتى .
ييي ئاق بايراق!
مەن بىرىنىييڭ ۋارقىرىغىنىنييى ئاڭلىييدى  .ئارقىييدىنال ‹‹سييىلۋېركەن›› دەپ تييوۋلىغىنىنى
ئاڭالندى .دەرھال ئورنۇمدىن تۇردۇم-دە ،كۆزلىرىمنى ئۇۋۇالپ تامدىكى ئوق ئېيتىش تۆشيۈكىگە
يېقىن كېلىپ سىرتقا قارىدى .

ئىككىنچى باب سۈلىھ قىلىش
ياغاچ قورولنىڭ سىرتىدا ئىككى ئادەم تۇراتتى .ئۇالرنىڭ بىرى ئاق رەختنيى پۇالڭشيىتاتتى،
يەنە بىرى سىلۋېرنىڭ دەل ئۆزى ئىدى .ئۇ جايىدا قىمىرلىماي تۇراتتى.
تاڭ يورۇشقا باشلىدى .كۆپكۆك ئاسماندا بىر پارچىمۇ بۇليۇت كيۆرۈنمەيتتى .قۇيياش نيۇرى
دەرەخلەر ئۇچىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ نۇرىنى ئەتراپقا سيىخىيلىق بىيلەن چاچماقتيا .سيىلۋېر بىيلەن
ئۇنىڭ ھەمراھى دەرەخ ئاستىدا تۇراتتى ،ئەتىگەنلىك تۇمان ئۇالرنىڭ ئەتراپىدا چۆرگىلەيتتى.
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ييييي كۆپچىلىييك ئېھتىيييات قىلىڭييالر ،يييي دېييدى كاپىتييان ،يييي بييۇ ئۇالرنىييڭ سۈيىقەسييتى ،ييييي
ئارقىييدىن ئييۇ س يىلۋېرالرغا يۈزلىنىييپ ۋارقىرىييدى ،ييييي سييىلەرنېمە قىلميياقچى ئالييدىغا مېڭىشييقا
رۇخسەت يوق ،بولمىسا ئوق چىقىرىمەن.
ييي بىز ئاق بايراق كۆتۈردۇق ،ييي دېدى سىلۋېر.
كاپىتان بىردەم كۆزەتكەندىن كېيىن بىزگە دېدى:
ييي لىۋېۋ ،ئادەملەر بىلەن ئوق ئېتىش تۆشۈكىنى ساقالڭ .سىز شىمال تەرەپنى ،جى شەرق
تەرەپنييى ،گييراي غەرب تەرەپنييى ساقلىسييۇن .قالغييانالر ئييوق-دورىالرنييى تەق قىلىييپ تييۇرۇڭالر.
كۆپچىلىك پەخەس بولۇڭالر ،ئالدىراپ ھەرىكەت قىلماڭالر.
ئاندىن ئۇ ھىلقى ئىككى كىشىگە قاراپ ۋارقىرىدى:
ييي سىلەر ئاق بايراق كۆتۈرۈۋېلىپ زادى نېمە قىلماقچى
ييي كاپىتان سيىلۋېر سيىلەر بىيلەن سيۆھبەت ئۆتكيۈزمەكچى ،ئەپەنيدى  ،يييي دېيدى ھېلىقيى
بايراق كۆتۈرگەن.
ييي كاپىتان سىلۋېر دېگەن كى

مەن تونۇمايمەن ،ييي دېدى كاپىتان.

ييي مەن ،ئەپەندى  ،ييي سىلۋېر ئاخىرى ئېغىز ئاچتى ،ييي سيىلەر كېمىنيى تاشيالپ قاچقانيدىن
كېييييىن بيييۇ بىچيييارە بيييالىالر مېنيييى كاپىتيييان قىلىيييپ سيييايالپ قوييييدى .مەن سيييىلەر بىيييلەن
سۆھبەتلەشمەكچى ،بىز كېتىشتىن بۇرۇن ئۇق چىقارماسلىقىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.
ييي سىلۋېر ،ييي دېدى كاپىتان سىمولېت ،ييي سېنىڭ بىلەن سۆزلىشىدىغان ئىش يوق ،نيېمىال
گېپىڭ بولسا كىرىپ ئېيت ،نېمە شۇملۇق ئويالۋاتقىنىڭالرنى كى بىلىدۇ.
ييي بولىدۇ ،بۇ گېپىڭدىن مەن خاتىرجەم بولدۇم ،سيېنىڭ دۇرۇس ئيادەملىكىڭنى بىلەتيتى ،
ييي دېدى سىلۋېر ۋارقىراپ.
مەن سىلۋېرنىڭ ياغاچ ئۆيگە قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .بيايراق كۆتۈرۈۋالغيان كىشيى
ئۇنى توسىماقچى بولغانىدى ،سىلۋېر ئۇنىڭ ئارتۇقچە ئەندىشە قىلغانلىقىيدىن قاقياقالپ كۈليۈپ
كەتتى .ئارقىدىن ئۇ ياغاچ قاشانىڭ ئالدىغا كېلىپ ئاليدى بىيلەن ھاسىسيىنى ،ئانيدىن يەنە بىير
پۇتىنى ئاتالپ قاشانىڭ ئىچىگە كىردى.
سىلۋېر كاپىتاننىڭ ئالدىغا كېلىپ توغرا قىياپەت بىلەن ساالم قىليدى ،ئانيدىن بىيز بىيلەن
بىر-بىرلەپ ساالمالشتى.
ييي ياخشىمۇ سەن كاپىتيان ،ۋوي ،جىمميۇ بيۇيەردە ئىكەنغيۇ ،دوختيۇر سيىزگە ئېھتىرامىمنيى
بىلدۈرىمەن.
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ييي گېپىڭ بولسا تېز ئېيت ،ييي دېدى كاپىتان.
ييي سىرت بۇنچە سوغۇق ،بىز يەنىال ئۆيگە كىرىپ پاراڭلىشايلى ،كاپىتان ،ييي دېدى سىلۋېر.
ييييي س يەن ئاشييۇ كىشييىلەرنى باشييالپ تييوپىالڭ كۆتييۈرمىگەن بولسيياڭ داۋاملىييق كېمىنىييڭ
ئاشخانىسييىدا تۇرغييان بوالتتىييڭ .ئييۆيگە كىرىشييىڭ بىھيياجەت .مېنىييڭ شييەرتى ئيياددىي ،ييياكى
داۋاملىييق ئاشييپەز بييول ،بىييز ئييۆتكەن ئىشيينى سۈرۈشييتە قىلمييايمىز ييياكى ئييادەملىرىڭنى باشييالپ
داۋاملىق كاپىتان سىلۋېر بولۇپ دارغا ئېسىلىشنى كۈت.
ييي ئۇنداق بولسا مەن كىرمەيمەن ،ييي دېدى سىلۋېر سيۆزلىگەچ ياغياچ ئۆينىيڭ سيىرتىدىكى
قۇمدا ئولتۇرۇپ ،ييي ئەمىسە گېپىمنى ئاڭال ،ئاخشام سىلەر ناھيايىتى ئوبيدان قىليدىڭالر ،بۇنىڭغيا
قايىلمەن .قول ئاسيتىمدىكىلەر تەمتىيرەپ نيېمە قىالرىنيى بىلمەييال قاليدى .بيۇ مېنىيڭ بيۇ يەرگە
سييۆھبەتكە كېلىشييىمنىڭ سييەۋەبى .ئەممييا ،ئېسييىڭدە بولسييۇن ،كاپىتييان ،ھەرگىييز ئىككىنچييى
قېتىملىق بولمايدۇ .بۇنيدىن كېييىن مەن قياراۋۇللۇقنى كيۈچەيتىمەن ھەم ئۇالرنىيڭ قااليمىقيان
ھاراق ئىچىشىگە يول قويميايمەن .بەلكىي سيىلەر بىزنيى ھياراقكەش دەپ ئويلىشيىڭالر ميۇمكىن.
ساڭا شۇنى ئېيتىپ قوياي ،مەن ئەينى چاغيدا مەسيت ئەمەس ،پەقەت چارچياپ كەتيكەن ئىيدى .
ناۋادا سەل بالدۇر ئويغانغان بولسام سىلەرنى نەق مەيداندىال تۇتۇۋالغان بوالتتى  .چيۈنكى سيىلەر
ئۇرۇپ يارىالندۇرغان ئادەمنىڭ قىشىغا بارغان چېغىمدا ئۇ تېخى تىنىقتىن قالمىغانىدى.
ييي ئوۋ ،شۇنداقمۇ ييي دېدى كاپىتان سىمولېت .گەرچە ئۇ سىلۋېرنىڭ نيېمە دەۋاتقيانلىقىنى
چۈشەنمىگەن بولسىمۇ قىلچە ھۇدۇقۇپ كەتمىدى.
ئەمما مەن بىرئاز چۈشەنگەندەك قىلدى ھەم بېن گوئىننىڭ گېپىنى ئەسكە ئالدى  .ئۇ ماڭا
مۇۋاپىق پەيتىنى تېپىيپ دېڭىيز قاراقچىلىرىغيا تۇيۇقسيىز زەربە بېرىيدىغانلىقىنى ئېيتقيان ئىيدى.
تۈنۈگۈن كەچ ئۇ چوقۇم دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭ مەستلىكىدىن پايدىلىنىپ بىير ئيادىمىنى ئيۇرۇپ
ئۆلتۈرۈۋېتىييپ قېچىييپ كەتييكەن بولۇشييى مييۇمكىن .شييۇنداق بولغانييدا بىزنىييڭ بىيير دۈشييمىنىمىز
ئازىيىپ پەقەت  14قاراقچى قالغان بولىدۇ.
سىلۋېر گېپىنى داۋامالشتۇردى:
ييي گەپنى ئۇچيۇق ئېيتسيام ،بىيز ئاراليدىكى بايلىققيا ئېرىشىشيىنى ئيوياليمىز ،سيىلەر ھاييات
قايتىپ كېتىشنى ئارزۇاليسىلەر .قولۇڭالردا بايلىق يۇشۇرۇنغان خەرىتە بار ،شۇنداقمۇ
ييي ئېھتىمال شۇنداق خەرىتە بولۇشى مۇمكىن ،ييي دېدى كاپىتان.
ييي چوقۇم بار ،مەن بىلىمەن .بۇنداق قاتتىقلىق قىلما ،بيۇ سيىلەرگە پايدىسيىز .ماڭيا پەقەت
شۇ خەرىتە الزى  ،سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلىشنى خالىمايمەن.
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ييييي سييەن بييۇ نىيىتىڭ يدىن يييان ،بىييز ھەرگىييز سييىنىڭ سييۆزۈڭگە ئىشييەنمەيمىز ،ييييي دېييدى
كاپىتان.
ييي بۇنداق ئالدىراپ بىرنېمە دېمە ،مېنىڭ گېپىمنيى ئياڭال ،يييي دېيدى سيىلۋېر داۋاملىيق ،يييي
مېنىڭ تەلىپى ناھايىتى ئاددىي ،سىلەر خەرىتىنيى ماڭيا بېرىسيىلەر ،ئيادەملىرىمگە زىيانكەشيلىك
قىلمايسىلەر .ناۋادا قوشۇلساڭالر بايلىقالرنى تاپقاندىن كېيىن مەن سىلەرنى بىللە ئېلىپ كېمىگە
چىقىپ بۇ ئارالدىن كېتىمىز .مەن بۇنىڭغا ۋىجدانى بىلەن كاپالەت بېرىمەن ،سيىلەرنى بىيخەتەر
يەرگە ئاپىرىپ قىرغاققا چىقىرىپ قويىمەن .سىلەر بىز بىيلەن بىليلە كېتىشينى خالىمىسياڭالر بىيز
كەتكۈچە سىلەرگە يېتەرلىك ئۇزۇق-تۈلۈك قالدۇرۇپ كېتىمىز ،ئاندىن سىلەرنىڭ خەۋىرىڭالرنيى
بىييزگە ئۇچرىغييان بىرىنچييى كييېمىگە يەتكيۈزۈپ ،بييۇ يەرگە كېلىييپ سييىلەرنى ئېلىييپ كېتىشيىنى
ئېيتىمىز ،يي ئيۇ گەپ قىلىۋېتىيپ ئياۋازىنى كۆتيۈردى ،يييي بيۇ پەقەت كاپىتيانغىال ئېيتىلغيان گەپ
ئەمەس ،ئۆيدىكى ھەممە ئادەمگە دېيىلگەن گەپ.
ييي گېپىڭ تۈگىدىمۇ ييي دېدى كاپىتان
ييي تۈگىدى ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي ناۋادا سىلەر رەت قىلساڭالر ،كېلەر قېتىملىق سيۆھبىتىمىز
مىلتىقتىن باشلىنىدۇ.
ييي گېپىڭ تۈگىگەن بولسا مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭال .سىلەر قورال تاشيالپ تەسيلى بولسياڭالر
مەن سىلەرنى بىخەتەر ئەنگلىيەگە ئاپىرىپ ئادىل سوتلىنىشىڭالرغا كاپالەتلىيك قىلىشيقا قەسيەم
قىلىييمەن .ئۇن يداق قىلمىسيياڭالر ھەممىڭالرنييى دوزاققييا ئۇزىتىييپ قييويىمەن .سييىلەر ب يايلىقالرنى
تاپالمايسيىلەر ھەم بىزنىمييۇ مەغلييۇب قىاللمايسييىلەر .سيىلەردىن بەش ئييادەم بىير گراينييى توسييۇپ
قااللمىدى .يەنە شۇنى ئېيتىپ قوياي ،بۇ مېنىيڭ سيېنى ئەڭ ئياخىرقى قېيتى ئاگاھالندۇرۇشيۇم.
كېلەركييى قېييتى سييېنى ئۇچرىتىييپ قالسييام ،مىلتىييق بىييلەن ئۇمۇرتقيياڭنى ئييۈزۈپ تاشيياليمەن.
كۆزۈمدىن يوقال ،قانچە يىراققا كەتسەڭ شۇنچە ياخشى!
ييي خەپ ،ييي دېدى سىلۋېر زەردە بىلەن ،ييي ئەمىسە ساقالپ تيۇرۇڭالر ،بىير سيائەتكە قالميايال
مەن ياغاچ ئۆينى ئۆتمە-تۆشۈك قىلىۋەتمىسەم.
ئييۇ گېپىنييى تۈگىتىييپ يەنە بىيير پەس ئېغزىنييى بييۇزۇپ تىللىغانييدىن كېيييىن ئورنىييدىن
تۇرماقچى بولدى .ئەمما بىر پۇتى كەم بولغاچقا تۇرالمىدى.
ييي مېنى يۆلەپ قوي ،ييي دەپ ۋارقىرىدى ئۇ كاپىتانغا قاراپ.
ييي كەچۈر ،مەن ئۇنداق قىاللمايمەن ،ييي دېدى كاپىتان.
ييي كى مېنى يۆلەپ قويىدۇ ييي دەپ ۋارقىرىدى سىلۋېر.
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ھېچقايسىمىز ئۇنى يۆلەپ قويمىدۇق .ئۇ ئامالسىز قۇمدا تىركىشىپ يۈرۈپ ئىشىك ياغىچىنى
تۇتۇۋالدى .ئاخىرى ئىشىك تۈۋىدە ھاسىسىغا تايىنىپ ئورنىدىن تۇردى.
ييييي قېنييى كى ي ئيياخىرغىچە كۈلەلەيييدىكىن! بىيير س يائەتكە قالميياي ياشييىغىنىڭغا پۇشييايمان
قىلىشىسەن.
ئۇ بىر پەس تىللىغاندىن كېيىن خېلى مۈشكۈلدە كېتىپ قالدى .بۇ قېيتى ئيۇ بىير نەچيچە
رەت يىقىلغاندىن كېيىن ئاندىن ئاق بايراقچىنىڭ ياردىمىدە قاشادىن ئۆتتى .ئىككىسى ئورمانالر
ئىچىدە غايىب بولۇشتى.

ئۈچىنچى باب دۈشمەننى چېكىندۈرۈش
سييىلۋېر كەتكەنيييدىن كېيييىن كاپىتيييان بۇرۇليييۇپ ئييۆيگە كىيييردى .ئييۇ گراييييدىن باشيييقا
كىشىلەرنىڭ ئۆز ئورنىدا يوقلۇقىنى كۆرۈپ ۋارقىرىدى:
ييي ھەممىڭالر ئۆز ئورنۇڭالرغا كېلىڭالر!
مەن ئەزەلدىن ئۇنىڭ بۇنچىلىك ئاچچىقالنغانلىقىنى كۆرمىگەن ئىدى  .بىز ئۆز ئورنىمىزغيا
بارغاندىن كېيىن كاپىتان:
ييي گراي ،مەن سېنىڭ نامىڭنى دېڭىز قاتناش خاتىرىسىگە يېزىپ قويىمەن .سەن ھەقىقىيي
ماتروسييالرغا ئوخشيياش ئييۆز ۋەزىييپەڭگە سييادىق ئىكەنسييەن .ترېالۋنىييي ئەپەنييدى  ،مەن تولىمييۇ
ئۈمىدسىزلەندى  .دوختۇر ،سىز ئىلگىرى ئەسكەر بولغانغۇ دەيمەن ييي دېدى.
ييييۈزلىرىمىز قىزىرىيييپ قيييۇالقلىرىمىز قىمىرالشيييقا باشيييلىدى .كاپىتيييان بىيييزگە جىمجىيييت
قارىۋەتكەندىن كېيىن دېدى:
ييييي ھەممىڭييالر بىلىسييىلەر ،مەن بايييا سييىلۋېرنىڭ دەككىسييىنى بېرىييپ ئۇنىييڭ ئيياچچىقىنى
كەلتۈردۇم .ئۇنىڭ دېگىنى توغرا ،بىر سائەتكە قالماي ئۇ بىزگە ھۇجۇم قىلىدۇ .بىزنىڭ ئادىمىمىز
ئيياز ،ئىنتىييزام بولمىسييا ئۇالرنىييڭ ھۇجۇمىغييا قانييداق تاقابىييل تييۇرىمىز ھييازىر بىييز بىييرلىكتە
ئىتتىپاقلىشىپ ئۇالرغا قاقشاتقۇچ زەربە بېرەيلى!
ئارقىدىنال ئۇ ھەممىمىزنىڭ ئىپادىسىگە رازى بولغانغا قەدەر بىرقۇر قاراپ چىقتى.
ئۆينىڭ شەرق ۋە غەرب تەرىپى ناھايىتى تار بوليۇپ ئىككىيال ئېيتىش تۆشيۈكى بيار ئىيدى.
داالن بار جەنۇب تەرەپتىمۇ ئىككى ئېتىش تۆشيۈكى ،شيىمالدا بولسيا بەش ئېيتىش تۆشيۈكى بيار.
جەمئىي يەتتە ئادەم  23تال مىلتىيق بىيلەن قورالالنغيان .بىيز ئوتيۇنالرنى تيۆت دۆۋە قىلىيپ ،ھەر
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بىرىنى بىر شىرە ئورنىدا ئىشلەتتۇق .ھەر بىر شىرەگە ئازراق ئوق-دورا بىلەن تۆت تال ئوقالنغيان
مىلتىق تەقلەندى .بىر نەچچە ئەگمەچ قىلىچ ئۆينىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
ييي كۆزىمىزگە ئىۋ كىرىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئوتنى ئۆچۈرۈڭالر ،يي دېدى كاپىتان.
ترېالۋنىي ئەپەندى تۆمۈر سېۋەتنى ئېلىپ چىقىپ ئوتنى قۇم بىلەن كۆمۈۋەتتى.
ييي كىچىك جى  ،سەن تېخى ئەتىگەنلىك تاماق يېمىدىڭغۇ دەييمەن ئيازراق نەرسيە ئېلىيپ
ئۆز ئورنۇڭغا بېرىپ يە ،ييي دېدى كاپىتان ،ييي تېيزرەك بيول ،ئيۇالر ھيازىرال يېتىيپ كېلىشيىدۇ .ئيۇ
چاغدا بىر نەرسە يېيىشكە ۋاقىت چىقمايدۇ .خونتېر ،ھەربىر ئادەمگە بىر رومكا بىراندى كەلتۈر.
بىز ھاراق ئىچىۋاتقان چاغدا كاپىتان مۇداپىئە ۋەزىپىسىنى ئورۇنالشتۇردى.
ييي دوختۇر جەنۇب تەرەپنيى ميۇداپىئە قىلىيپ سيىرتقا ئيوق ئيۈزۈڭ .خيونتېر شيەرق تەرەپيكە
مەسييئۇل .جييويىۋ غەرب تەرەپييتە تۇرسييۇن .ترېالۋنىييي ئەپەنييدىمنىڭ مىلتىييق ئېييتىش ماھييارىتى
ھەممىدىن ياخشى ،سىز گراي بىلەن شىمال تەرەپتە مۇھياپىزەتتە تيۇرۇڭ .ئيۇ يەردە بەش ئېيتىش
تۆشۈكى بار .ناۋادا ئۇالر شۇ تەرەپتىن باستۇرۇپ كېلىپ ئېيتىش تۆشيۈكىدىن بىيزگە ئيوق ئاتسيا
چاتاق بولىدۇ .جى ئىككىمىزنىڭ ماھارىتى تايىنلىق ،سىلەرگە ئوق قاچىالپ ھەمدەم بولىمىز.
بىر سائەت ئۆتۈپ كەتتى ،ھېچقانداق شەپە ييوق .بيۇ چاغيدا قۇيياش كۆتۈرۈليۈپ ناھيايىتى
تېزال تۇمانالرنى تيارقىتىۋەتتى .قيۇم قىزىشيقا باشيلىدى .ھەر بىرىمىيز ئيۆز ئيورۇنلىرىمىزدا تيۇرۇپ
دىمىق ھاۋادا ئارامسىزلىنىشقا باشلىدۇق.
تۇيۇقسىز جويىۋ سوراپ قالدى:
ييي ناۋادا مەن دۈشمەننى كۆرسەم ئوق چىقارسام بوالمدۇ
ييي ئەلۋەتتە بولىدۇ! ييي دېدى كاپىتان ۋارقىراپ.
بىز جويىسنىڭ گېپىنى ئاڭالپ قۇالقلىرىمىزنى دىڭ تۇتۇپ ،كۆزلىرىمىزنى يوغيان ئېچىيپ،
قييورالنى مەھييكەم سييىقىمالپ ھۇشيييار تۇرۇشييقا باشييلىدۇق .كاپىتييان ئېغزىنييى چىييڭ يۇمييۇپ
گەجگىسىنى قاشلىغىنىچە ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇراتتى.
يەنە بىردەم ئۆتكەندىن كېيىن تۇيۇقسيىز جيويىۋ ئيوق چىقياردى .ئۇنىيڭ مىلتىيق ئياۋازى
پەسەيمەيال ياغاچ ئۆينىڭ تۆت تەرىپىدىن ئيوقالر ئۇچيۇپ كېلىشيكە باشيلىدى .بىير نەچيچە پياي
ئوق ياغاچ تامغيا تەگيدى .ئىيۋ-تيۈتەك تارقىغانيدىن كېييىن ھەميمە بۇرۇنقىيدەك جىمجىتلىققيا
چۈمدى.
ييي تەگكۈزدۈڭمۇ ييي دەپ سورىدى كاپىتان.
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ييي يي تەگمىيييدىغۇ دەييييمەن ،يييييي دېيييدى جيييويىۋ جييياۋاب بېرىيييپ ،يييييي مەن دۈشيييمەننىڭ
يېقىلغانلىقىنى كۆرمىدى .
ييي جى  ،تېز جويىسنىڭ مىلتىقىغا ئوق قاچىال .ھازىر ھەممىڭالر دۈشمەننىڭ سىلەر تەرەپكە
قانچە قېتى مىلتىق ئاتقانلىقىنى مەلۇم قىلىڭالر ،يي دېدى كاپىتان.
لىۋېۋ دوختۇر ئۆزى تەرەپكە ،يەنى جەنوپتىن ئۈچ قېتى مىلتىيق ئېتىلغيانلىقىنى ئېيتتيى.
ئۇنىڭدىن باشقا شەرق ،غەرب ئىككى تەرەپتە بىر قېيتىمال ئېتىلغيان ئىيدى .ترېالۋنىيي ئەپەنيدى
بىلەن گراي مەسيئۇل بولغيان تەرەپيتىن دۈشيمەنلەر سيەككىز-توققيۇز قېيتى مىلتىيق ئېتىلىپتيۇ.
قارىغاندا دۈشمەننىڭ ئاساسلىق ھۇجۇمى شىمال تەرەپتە بولۇپ ،قالغانلىرى قۇرۇق ھەيۋە قىلىش
ئىدى.
كاپىتييان ئىسييتراتېگىيەلىك ئورۇنالشتۇرۇشييىنى ئۆزگەرتمىييدى .چييۈنكى ھەممىييال تەرەپنييى
ساقالش زۆرۈر ئىيدى .ئيۇ چۈشيەندۈرۈپ ،نياۋادا دۈشيمەنلەر بىير تەرەپتىكيى ئېيتىش تۆشيۈكىنى
ئىگىلىۋالسييىال ئييۆي ئىچىييگە قارىتىييپ ئييوق ئاتىييدىغانلىقىنى ،ئييۇ چاغييدا يۇشييۇرۇنغۇدەك جيياي
چىقمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
تۇيۇقسىز چۇقان-سۈرەن ئاۋازىغا ئەگىشىپ بىر نەچچە دېڭىز قاراقچىسى شىمال تەرەپتىكيى
ئورمانلىقتىن يۈگۈرۈپ چىقىپ ياغاچ ئۆيگە قاراپ يۇپۇرلۇپ كەلدى .شۇنىڭ بىلەن تەڭال قالغان
ئۈچ تەرەپتىكى دۈشمەنمۇ ئوت ئاچتى .بىر پاي ئوق ئۆيگە ئۇچۇپ كىرىپ دوختۇرنىڭ قولىدىكى
مىلتىق پاينىكىگە تېگىپ پارە-پارە قىلىۋەتتى.
دېڭىز قياراقچىلىرى قاشيادىن ئياتالپ ئۆتيۈپ ياغياچ ئيۆيگە باسيتۇرۇپ كەليدى .ترېالۋنىيي
ئەپەندى بىلەن گراي توختىمياي ئيوق ئيۈزۈپ ئيۈچ دۈشيمەننى يېقىتتيى .ئۇالرنىيڭ بىيرى قاشيا
ئىچىگە يېقىلدى ،ئىككىسى قاشا سىرتىغا يېقىلدى .قاشا سىرتىغا يېقىلغانالرنىيڭ ئىچىيدە بىيرى
يارىالنمىغان بولۇپ ،قورقۇپ كەتكەنلىكىدىن يېقىلغانىدى .ئۇ ناھيايىتى تېيزال ئيۆمىلەپ قوپيۇپ
ئۆزىنى ئورمانلىق ئىچىگە ئاتتى.
شۇنىڭ بىيلەن بىليلە تيۆت ئيادەم قاشيا ئىچىيگە بۆسيۈپ كىرىيپ ئيۆيگە قياراپ يۈگيۈردى.
ئورمانلىقنىڭ دالدىسىدا يەنە يەتتە-سەككىز دۈشمەن ئۆينى شىددەت بىلەن ئوققا تۇتۇۋاتاتتى.
ھېلىقى تۆت ئادەم ۋارقىرىغان پېتى يۈگۈرەيتتى ،ئورمانلىقتىكىلەرمۇ قوشۇلۇپ ۋارقىرايتتى.
گەرچە ئۆيييدىكىلەر توختىميياي ئييوق ئېتىۋاتقييان بولسييىمۇ بەك جىددىيلىشييىپ كەتكەنلىكييتىن
بىرىگىمييۇ تەگكۈزەلمىييدى .كييۆزنى يۇميۇپ-ئيياچقۇچە قيياراقچىالر ئيۆيگە باسييتۇرۇپ كىييردى .مەن
ئېييتىش تۆشييۈكىدىن ماتروسييالر باشييلىقى يوبييو ئاندىرسييوننى ك يۆرۈپ قالييدى  ،ئييۇ باشييالمچىلىق
قىلىۋاتقاندەك قىالتتى.
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ييي ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قالدۇرماي بوغۇزالپ تاشاليلى ،ييي دەپ ۋارقىرايتتى يوبو ئاندىرسون.
بىر قاراقچى خونتېرنىڭ مىلتىقىنى تۇتۇۋېلىپ قولىدىن تارتىۋالدى ھەم بىرال ئيۇرۇپ ئيۇنى
ئايالنييدۇرۇۋەتتى .يەنە بىيير دېڭىييز قاراقچىسييى ئىشييىكتە پەيييدا بولييدى-دە ،قىلىچىنييى كۆت يۈرۈپ
دوختۇرنى چاپماقچى بولۇپ يۈگۈردى.
ئۆي ئىچى پورۇخ ئىسى بىلەن تولۇپ كەتكەن بوليۇپ ،قىييا-چىييا ،مىلتىيق ئياۋازى ۋە نيالە
ئاۋازلىرى بىر ئالغان ئىدى .دۈشمەن باستۇرۇپ كەلگەچيكە ئيۆيگە مۆكۈنۈۋېلىيپ قارشىلىشىشيقا
ئامالسىز قىلىۋاتاتتۇق.
ييي ئېتىلىپ چىقىپ ئۇالر بىلەن ئېلىشايلى ييي دەپ ۋارقىرىدى كاپىتان.
مەن ئوتۇن ئارىسىدىن بىر ئەگمەچ قىلىچنيى ئېلىيپ يۈگيۈرۈپ چىقيتى  .بىيرى كەيينىمگە
ئەگەشتى .ئالدىمدا دوختۇر بايىقى دېڭىز قاراقچىسى بىلەن ئېلىشىۋاتاتتى .ئيۇ ئاليدىغا يۈگيۈرۈپ
بېرىپ ھېلىقى قاراقچىنىڭ قورالىنى ئۇرۇپ چۈشۈرۈۋەتتى-دە ،ئيۇنى بىير قىلىيچ بىلەنيال چېپىيپ
تاشلىدى.
كاپىتان بىزنى ئايلىنىپ ئۆينىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈشكە بۇيرۇق قىلدى .مەن دەرھال قىلىچنى
كۆتۈرۈپ يۈگيۈرگىنىمچە ئۆينىيڭ بۇليۇڭىنى ئايلىنىيپ ئۆتيۈپ ئاندىرسيون بىيلەن دوقۇرۇشيۇپ
قالدى  .ئۇ قىلىچىنى كۆتۈرۈپ ھۆركىرىگىنىچە ماڭا قاراپ باستۇرۇپ كەلدى .مەن ھاپىال-شاپىال
بىر چەتكە سەكرەپ ئۆتمەكچى بولدۇم .ئەمما يۇمشاق قۇمدا مۇقى تۇرالماي يەرگە يېقىلدى .
شۇ چاغدا كەينىمدىن ئەگىشىپ كېلىۋاتقيان گيراي ئاندىرسيوننىڭ قيۇرۇق قىلىيچ ئۇرغيان
پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ،ئالدىغا ئۆتۈپ بىر قىلىچ بىلەن ئۇنىڭ ھاياتىنى ئاخىرالشيتۇردى .يەنە
بىيير دېڭىييز قاراقچىسييى ئييۆيگە قارىتىييپ مىلتىييق ئېتىۋاتقانييدا ئييوق تېگىييپ يەرگە يېقىلييدى-دە،
ئيياچچىق جييان تالىشييىپ ئيياخىرى جىمىقتييى .قاشييادىن ئييۆتكەن قيياراقچىالردىن پەقەت بەرسييىال
ئەھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى بىلىپ بۇرۇلۇپال قاچتى .ھېچكى ئۇنىڭغا ئوق چىقارمىدى.
بىز ياغاچ ئۆيدىن ئېتىلىيپ چىققيان چاغيدا باشيقا دېڭىيز قياراقچىلىرىمۇ يۈگيۈرۈپ كېلىيپ
ھەمراھلىرىغييا ييياردەم قىلميياقچى بولغييان ئىييدى .ئۇالرنىييڭ ئىچىييدە قىزىييل بييۆك كىيييگەن بىييرى
ئەمدىال بىر پۇتى بىلەن قاشادىن ئاتلىشىغا ئۆيدىكىلەر ئاتقان ئيوق تېگىيپ يارىالنيدى ،شيۇنىڭ
بىلەن قالغانلىرىمۇ پىتىراپ چېكىندى.
دوختۇر ،گراي ھەم مەن ئالدىراپ-تېنەپ ئۆي ئىچىگە يۈگۈرۈپ كىردۇق .قېچىپ كەتكەن
دېڭىز قاراقچىلىرى قورال ئالغىلى كەتكەن بولۇشى مۇمكىن ئىدى .شيۇڭا بىيز قايتىيدىن جەڭيگە
تەييارلىق كۆردۇق.
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ئۆي ئىچىيدىكى ئىيۋ-تيۈتەك تارقياپ كەتكەنيدىن كېييىن بىيز خونتېرنىيڭ ئيوق تېگىيپ
ئېتىش تۆشۈكىنىڭ يېنىدا ھوشىدىن كەتكەنلىكىنيى ،جويىسينىڭ بېشيىغا ئيوق تېگىيپ جايىيدا
يېتىپ قالغيانلىقىنى كيۆردۇق .ئۆينىيڭ ئوتتۇرىسيىدا ترېالۋنىيي ئەپەنيدى يارىالنغيان كاپىتياننى
يۆلەپ تۇراتتى.
ييي ئۇالر قاچتىمۇ ييي دەپ سورىدى كاپىتان.
ييي ھەممىسى قېچىپ كەتتى ،ييي دەپ جاۋاب بەردى دوختۇر ،يي بىراق بەش ئيادەم ھەرقيانچە
قىلىپمۇ قېچىپ كېتەلمەيدۇ.
بۇ قېتىمقى جەڭدە بىزدىن ئۆلگەن-يارىالنغانالر ئۈچ ئادەم ،قاراقچىالردىن ئيۆلگەنلەر بەش
ئادەم ئىدى .ئەمدى بىز تۆت ئادەم توققيۇز دۈشيمەنگە تاقابىيل تۇراتتيۇق (ئەمەلىيەتيتە سيەككىز.
چۈنكى ترېالۋنىي ئەپەندى ئېتىۋەتكەن پالوبىدىكى دۈشمەن شيۇ كيۈنى ئيۆلگەن ئىيدى .بىيز بيۇ
ئىشنى كېيىن بىلدۇق) .ئەھۋال ئىلگىرىكىدىن كۆپ ياخشىالندى ،دەسلەپتە بىز يەتيتە ئيادەم 10
دۈشمەنگە تاقابىل تۇرغانىدۇق
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ئالتىنچى بۆلۈم كېمىنى قايتا قولغا ئېلىش
بىرىنچى باب گوئىننىڭ قولۋىقى
دېڭىييز قيياراقچىلىرى قايتييا كەلمىييدى ،مىلتىييق ئيياۋازلىرىمۇ توختىييدى .بىييز يارىييدارالرنى
تەپسىلىي تەكشۈردۇق .گەرچە تاال خەتەرلىيك بولسيىمۇ ئۆينىيڭ تېشيىدا تامياق قىلىشيقا تۇتيۇش
قىلدۇق .مەن سىرتتا تۇرۇپ ئۆينىڭ ئىچىدىن ئۈزۈليۈپ-ئۈزۈليۈپ كېلىۋاتقيان نيالە-پەرييادالرنى
ئاڭالپ قاالتتى .
بۇ قېتىمقى جەڭيدە ئىككيى تەرەپيتىن سيەككىز ئيادەم يارىالنغيان ھەم ئيۆلگەن ئىيدى .بىيز
تەرەپييتىن جييويىۋ قييازا قىلييدى ،خييونتېر بىييلەن كاپىتييان يارىييدار بولييدى .خونتېرنىييڭ يارىسييى
ناھييايىتى ئېغىييير بوليييۇپ ،بىيييز ئەڭ زور تىرىشييچانلىق كۆرسيييەتكەن بولسييياقمۇ ئيييۇنى ھوشيييىغا
كەلتۈرەلمىدۇق .خونتېرنىڭ قوۋۇرغا سۆڭىكى ئيۈزۈلگەن ،يەرگە يېقىلغانيدىن كېييىن يەنە بياش
سۆڭىكى يارىالنغان ئىكەن .ئۇ ئاخىرى كېچىدە جان ئۈزدى.
كاپىتاننىڭ يارىسى ئېغىر بولسىمۇ مەسىلە چوڭ ئەمەس ئىدى .ئۇ يوبو ئاندىرىسوندىن بىر
پاي ئوق يېگەن بولۇپ ،ئوق ئۇنىڭ ئۆپكىسىنى يارىالنيدۇرغان بولسيىمۇ ئەھيۋالى خېليى ياخشيى
ئىيييدى .ئۇنىيييڭ پيياچىقىغىمۇ بىييير پييياي ئيييوق تەگيييكەن بوليييۇپ ،پەقەت يۇمشييياق توقيييۇلمىالرال
زەخىملەنگەن ئىكەن .دوختۇر كاپىتاننى بىيرەر قيۇر تەكشيۈرۈپ ‹‹بىيرنەچچە ھەپتىيدىن كېييىن
ياخشى بولۇپ كېتىدۇ›› ،دېدى .ئەمما كاپىتيان ماڭالميايتتى ،قياتىققراق ھەرىكەتميۇ قىاللميايتتى،
ھەتتا ئۇزۇنراق گەپ قىلسىمۇ بولمايتتى.
قااليمىقانچىلىقتا مېنىڭ بارمىقى يارىالندى .دوختۇر لىيۋېۋ بىير چاپلىميا چياپالپ قوييدى
ھەم مەسييىلىنىڭ چييوڭ ئەمەسييلىكىنى ئېيتتييى .چۈشييلۈك تامياقتىن كېيييىن ترېالۋنىيي ئەپەنييدى
بىلەن دوختۇر كاپىتاننىڭ يېنىغا بېرىيپ كېيىنكيى قەدەميدە قانيداق قىلىشينى مەسلىھەتلەشيتى.
ھايال بولمايال دوختۇر شىلەپىسى بىلەن تاپانچىسيىنى ئېلىيپ ،ئەگيرى قىلىچنيى يېنىغيا ئېسيىپ
شىمال تەرەپتىكى قاشادىن ئارتىلىپ ئۆتۈپ ناھايىتى تېزال ئورمانلىقتا غايىپ بولدى.
گييراي ئىككىمىييز ئۆينىييڭ بۇلىڭىييدا تييۇرۇپ ئۇالرنىييڭ نييېمە دېيىشييكەنلىكىدىن خەۋەرسييىز
قالدۇق .دوختۇرنىڭ ھەرىكىتى گراينى قاتتىق ھەيران قالدۇردى .ئۇ دوختۇرنىڭ نيېمە قىلغىليى
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چىقىپ كەتكەنلىكىنى بىلمەيتتى ،بۇنداق قىلىش قاراملىق قىلغانلىق دەپ قارايتتى .مېنىڭچە ئيۇ
چوقۇم بىن گوئىننى ئىزدەپ ماڭدى .ئىشتىن كېيىن پەرىزىمنىڭ توغرىلىقىنى بىلدى .
ئۆيدە تۇرۇۋېرىپ بۇرۇقتۇرمىچىلىقتىن جېنىمىز چىقايال دەپ قاليدى .قاشيا ئىچىيدىكى قيۇم
قۇييياش نۇرىييدا ۋالىلييداپ قىزىييپ كېتىۋاتيياتتى .دوختۇرنىييڭ سييىرتقا چىقىييپ دەرەخ ئاسييتىدا
سييايىدىۋالىدىغانلىقىنى ئ يويالپ ھەۋىسييى كەلييدى .ئۆينىييڭ ئەتراپييى ھەممىييال يەر قييان بولييۇپ
بىرنەچچە جەسەت يەردە ياتاتتى .بۇ مەنزىرە ھەم ئادەمنى بىئارام قىالتتى ،ھەم ۋەھىمىگە ساالتتى.
مەن ئۆي ئىچىدىكى قان داغلىرىنى تازىالش ھەم قاچا-قۇچىالرنى رەتلەش بىلەن بوليدۇم.
ھەممىال يەر جەسەت ۋە قان بىلەن تولغان بۇنداق يەردىن بارغانسېرى بىيزار بولۇشيقا باشيلىدى .
ئاخىرى دوختۇرغيا ئوخشياش سيىرتقا چىقىيپ ئايلىنىيپ كېلىشينى كۆڭليۈمگە پۈكتيۈم .باشيقىالر
دىققەت قىلمىغان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ چاپىنىمنىڭ يانچۇقىغا قيۇرۇق بولكيا قياچىالپ ئىككيى
دانە تاپانچا ،بىر تۇڭ مىلتىق دورىسى ۋە ئازراق ئوق ئېلىيپ توليۇق قورالالنغانيدىن كېييىن يولغيا
چىقىشقا تەييارالندى .
مەن ھېلىقى ئاق تاشنىڭ يېنىغيا بېرىيپ بيېن گيوئىن ئېيتقيان قولۋاقنىيڭ شيۇ يەردە بيار-
يوقلۇقىنى بىلىپ باقماقچى بولدۇم .كاپىتاننىڭ سىرتقا چىقىشيىمغا رۇخسيەت قىلماييدىغانلىقىنى
بىلگەچكە ئۇالر دىققەت قىلمىغان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ غىپال قىلىپ سىرتقا ماڭماقچى بولدۇم.
ئاخىرى پۇرسەت كەلدى .ترېالۋنىي ئەپەندى بىلەن گراي ئىككىسى كاپىتاننىڭ تېڭىقىنى
ئوڭشاۋاتقان پەيتىدىن پاييدىلىنىپ ئۇچقانيدەك يۈگيۈرۈپ سيىرتقا چىقيتى ھەم قاشيادىن ئۆتيۈپ
ئورمانلىق ئىچىگە ئۆزۈمنى ئاتتى .
بۇ مېنىڭ ئىككىنچى قېتى ئەخمىقانە ئىش قىلىشى  ،شۇنداقال ئەڭ چوڭ ئۆز بېشيىمچىلىق
قىلىشييى ھېسييابلىنىدۇ .چييۈنكى ئۆيييدە پەقەت ئىككى يال ئييادەم قالغييان بولييۇپ ئييۇالر يارىالنغييان
كاپىتاننىييڭ ھالىييدىن خەۋەر ئالمىسييا بولمييايتتى .بەخييتكە يارىشييا بييۇ قېييتى بييالىالرچە قىلغ يان
ھەرىكىتى كۆپچىلىكنى يەنە بىر قېتى قۇتۇلدۇرۇپ قالدى.
مەن كىچىييك ئارالنىييڭ شييەرق تەرىييپىگە قيياراپ يۈگييۈردۈم .كېمىييدىكىلەرنىڭ بايقيياپ
قالماسييلىقى ئۈچييۈن دوقمۇشيينىڭ دېڭىزغييا يييۈزلەنگەن تەرىپى يدىن ماڭييدى  .بييۇ چاغييدا ۋاقىييت
چۈشتىن ئۆتكەن بولۇپ ،ھاۋا يەنىال شۇنداق ئىسسىق ئىدى .مەن ئورماننى كېسىپ ئۆتۈپ كەڭ
يەرگە كەلييدى  .يېنىييك قەدەم بىييلەن دېڭىييز قىرغىقىغييا قيياراپ ماڭييدى ھەم قويييۇق ئورماننىييڭ
دالدىسىدا دوقمۇشنىڭ يان باغرىغا ئېھتىيات بىلەن ياماشتى .
مەن كەينىمنييى دېڭىزغييا قىلىييپ ئالدىمييدىكى كييېمىگە يۈزلەنييدى  .دېڭىييز يييۈزى ناھييايىتى
تىپتيينچ بولييۇپ ‹‹گىسييپانوال›› نيياملىق كييېمە ئەينەكييتەك دېڭىييز يۈزىييدە توختيياقلىق تييۇراتتى.
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ماچتىسىدىكى دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭ قارا بايرىقى كۆزگە ئوچۇق كۆرۈنەتتى‹‹ .گىسيپانوال››نىيڭ
يېنىدا يەنە بىر كىچىك قولۋاق توختىتىلغان بوليۇپ ،سيىلۋېر كېمىنىيڭ قۇيرۇقىيدا تيۇراتتى .يەنە
ئىككى ئادەم كېمە بېقىنىدا يانچە تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىۋاتاتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىيدە بىيرى
قىزىل رەڭلىك پۇسما كىيىۋالغان بولۇپ ،بۇ دەل چۈشتىن بۇرۇن قاشادىن ئۆتيۈپ بىيزگە ھۇجيۇم
قىلميياقچى بولغيييان ئيييادەم ئىيييدى .ئيييارىلىق بەك يىيييراق بولغاچقيييا ئۇالرنىيييڭ نيييېمە توغرۇليييۇق
سۆزلىشييييىۋاتقانلىقىنى بىلگىلييييى بولمييييايتتى .تۇيۇقسييييىز ،كېمىييييدىن ئادەمنىييييڭ تېنىنييييى
شۈركەندۈرگىدەك بىر غەيرىي ئاۋاز چىقتى .بىيراق ،مەن ناھيايىتى تېيزال بيۇ ئاۋازنىيڭ ‹‹كاپىتيان
فلىنت››نىڭ شاتوت قۇشى ئىكەنلىكىنى يادىمغا ئالدى .
بىردەمدىن كېيىن قېيىق كېمىدىن يىراقالپ قىرغاققا قاراپ ماڭدى .ھېلقى قىزىل بۆكليۈك
كىشى ھەمراھلىرى بىلەن كېمە بۆلۈمچىسىگە كىرىپ كەتتى.
قۇياش تاغ كەينىگە مۆكتى .ئۇزاققا قالمايال تۇمان كۆتۈرۈلۈپ كيۈن بارغانسيېرى قيارايغىلى
تۇردى .مەن يەر بېغىرالپ ئۆمىلەپ ئالغا ئىلگىرىلىگەچكە خېلى ئۇزۇن ۋاقىتتىن كېيىن ئاندىن
ھېلىقى ئاق رەڭلىك قىيا تاشنىڭ يېنىغا باردى  .قىيا تاشنىڭ دەل ئۇدۇلىدىكى قويۇق ئورميانلىق
چى ئۆسۈپ كەتكەن كىچىك بىر ئازگيالنى يوشيۇرۇپ تيۇراتتى .ئازگالنىيڭ ئوتتۇرىسيىدا ئيۆچكە
تېرىسىدىن ياسالغان بىر چېدىر بار ئىدى.
مەن ئازگالغا يۈگۈرۈپ چۈشۈپ چىدىرنىڭ بۇرجىكىنى قايرىپ كىچىك قوليۋاقنى كيۆردۈم.
بۇ ناھايىتى ئاددىي ،تولىمۇ قوپال ياسالغان قوليۋاق ئىيدى .قوليۋاق گەۋدىسيى تيۈكلىرى ئىچىيگە
قاراپ تۇرىدىغان ئۆچكە تېرىسى بىلەن قاپالنغان ،بىير جيۈپ پياالق سيەپلەنگەن ئىيدى .قوليۋاق
ناھايىتى كىچىك بولۇپ مەنميۇ ئىچىيدە ئولتۇرسيام قىسيىلىپ قياالتتى  .ئەمميا بيۇنى يەنە ئۇنىيڭ
ئارتۇقچىلىقى دېيىشكە بوالتتى .چۈنكى يېنىك ،يۆتكەشكە ئەپلىك ئىدى.
قولۋاقنى تاپقاندىن كېيىن كالالمدا تۇيۇقسىز قاپ يۈرەكلىيك بىيلەن قىلىنغيان بىير خىييال
پەيدا بولدى .مەن قولۋاقنى ھەيدەپ بېرىپ تۈن قاراڭغۇسىدىن پاييدىلىنىپ ‹‹گىسيپانوال››نىيڭ
ئارقېنىنى كېسىپ ئۈزۈۋەتمەكچى بولدۇم .شۇنداق بولغاندا كېمە دېڭىز تاشقىنىدا لەيلەپ كېلىپ
تېيىز سۇدا توختاپ قاالتتى .دېڭىز قاراقچىلىرى چۈشتىن بيۇرۇنقى ھۇجۇميدا بۇرنىغيا يېگەنيدىن
كېيىن ،كېمىنى ھەيدەپ قېچىيپ كەتمەكچيى بولغيان بولۇشيى ئېھتىميال .نياۋادا مەن ئۇالرنىيڭ
قېچىشىنى توسۇپ قااللىسام بەك ياخشى بوالتتى.
مەن بىرەر قۇر كۆزەتكەندىن كېييىن چيوڭ كېمىنىيڭ يېنىيدا قېيىيق يوقليۇقىنى بايقىيدى .
دېمەك ،چوڭ خەتەرمۇ يوقتەك قىالتتى .ئۇنىڭ ئۈستىگە ھازىر تۇمان مەزگىليى بولغاچقيا ،ھياۋامۇ
بارغانسېرى قارىيىشقا باشلىدى .بۇ دەل پىالنىمنى ئورۇناليدىغان ياخشى پۇرسەت ئىدى.
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مەن قيياراڭغۇ چۈشۈشييىنى سيياقلىغاچ ئولتييۇرۇپ يانچۇقۇمييدىن قييۇرۇق بييولكىنى چىقىرىييپ
تويغۇدەك يېيىشكە باشلىدى .
ئۇزاققا قالمايال ئەتراپقا قاراڭغۇلۇق يېيىلدى .يىراقتىن ئىككى يەردە يورۇقليۇق كيۆرۈنەتتى،
بىر يەردە دېڭىز قياراقچىلىرى قىرغاقتيا ئيوتنى ئايلىنىيپ ھياراق ئىچىيپ يايراۋاتياتتى ،يەنە بىيرى
كېمىدە بولۇپ ،نۇر كېمىنىڭ بۆلۈمچىسىدىن چىقىۋاتاتتى.
بىردەمدىن كېيىن مەن ئۆزۈمنى دەڭسىۋېلىپ كىچىك قوليۋاقنى كۆتيۈرۈپ قىرغاققيا قياراپ
ماڭدى  .دېڭىز سۈيىنى بىر نەچچە قېتى كەچكەندىن كېيىن قولۋاقنى ئاستا سۇغا قويدۇم.

ئىككىنچى باب ئارقاننى كېسىش
قولۋاق يېنىك ،باشقۇرۇشقا ئەپلىك بولۇپ ماڭا نىسبەتەن پۈتۈنلەي بىخەتەر ھېسابلىناتتى.
ئەمما ئۇنىڭ بىر كەمچىلىكى بولۇپ دېڭىيزدا يۈرگەنيدە ھەمىشيە بىير تەرەپيكە قىيپياش ماڭياتتى.
قانداقال پاالق ئۇرغان تەقدىردىمۇ ئوخشاشال شيامال يۆلىنىشيى تەرەپيكە قياراپ ئېغىيپ كېتەتتيى،
بەزىدە توختىماي چۆرگىلەيتتى .مەن بۇ قولۋاقنىڭ ئەھيۋالىنى بىلمىگەچيكە كيونتىرول قىاللمياي
قالدى  .ئۇ توختىمياي چيۆرگىلەپ كيېمە تەرەپيكە سيۈرۈلمەيۋاتاتتى .دېڭىيز دولقۇنىنىيڭ يياردىمى
بولمىغىنىدا مەن بۇ ئۆمرۈمدە قوليۋاقنى كېمىنىيڭ يېنىغيا ھەييدەپ ئاپىرالمايدىغانيدەك قىالتيتى .
بەختكە يارىشا دېڭىز دولقيۇنى قوليۋاقنى سيىلكىتىپ توپتيوغرا ‹‹گىسيپانوال››نىيڭ يېنىغيا ئېلىيپ
كەلدى.
مەن كېمىگە يېقىنلىشىشقا باشلىدى  .قولۋاق ئارقانغا يېقىنالشقان چاغيدا قوليۇمنى سيوزۇپ
ئۇنى تۇتۇۋالدى  .لەڭگەر ئارقىنى چىڭ تارتىشىپ تۇراتتى .ئەميدى بىير نەچيچە پىچياق ئۇرسيامال
ئارقان كېسىلىپ كېمىنى مۇقى تۇتۇپ تۇرىدىغان نەرسيە قالميايتتى-دە ،دولقيۇن ئيۇرۇپ ئىلىيپ
كېتەتتى .مەن پىچاقنى چىقىرىپ كېسىشكە تەمشىلىپ تۇيۇقسىز بىر ئىش يادىمغا كېلىپ تۇرۇپ
قالدى  .ناۋادا ئارقان ھازىر كېسۋېتىلسە خەتەرلىك بولۇپ ئۈزۈلگەن چاغدىكى ئېالسيتىك كيۈچى
ھەم چوڭ كېمىنىڭ قاتتىق سىلكىنىشيى مېنىيڭ قوليۋىقىمنى تاميامەن چۆكتيۈرۈۋېتەلەيتتى .مەن
بۇالرنى ئويالپ نىيىتىمدىن ياندى .
ئارىسييالدى بولييۇپ تۇرغييان چاغييدا بىيير پەس دېڭىييز شييامىلى چىقىييپ ‹‹گىسييپانوال››نييى
تەۋرىتىييۋەتتى .قولۇمييدىكى ئارقاننىييڭ بوشيياپ قالغييانلىقىنى بايقىييدى  .مەن ئىييچ-ئىچىمييدىن
سۆيۈنۈپ دەرھال پىچىقىمنى چىقىرىپ ئارقاننى بىر قات-بىر قاتتىن كېسىشكە باشلىدى  .ئارقيان
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كېسىلىپ كېتىشكە يەنە ئىككيى قيات قالغانيدا قايتىيدىن چىڭىيپ كەتتيى .شيۇنىڭ بىيلەن يەنە
توختاپ دېڭىز شامىلى چىققاندا قالغان ئىككى قات ئارغامچىنى كېسىشكە مەجبۇر بولدۇم.
ئارقييياننى كېسيييىۋاتقان چاغيييدا كيييېمە بۆلۈمچىسيييىدە كىملەرنىڭيييدۇر ييييۇقىرى ئييياۋازدا
سۆزلىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى  .ئۇ چاغدا ئارقان بىلەن بولۇپ كەتكەچكە ئۇنىيڭ سيۆزىگە قيۇالق
سالمىغان ئىدى  .مانا ئەمدى قولۇم بۇشاپ ئىچكىرىدىكى گەپكە قۇلىقىمنى دىڭ تۇتتۇم.
بىير ئيياۋاز مۇئيياۋىن بيياش ييياردەمچى ئىسييرىل خانييدس ،يەنييى فلىنتنىييڭ توپچىسييى بولغييان
كىشىنىڭ ئاۋازى بولۇپ ،ئۇ بىر دېڭىز قاراقچىسيى بىيلەن جېدەللىشيىۋاتاتتى .ئىككىسيىال مەسيت
بوليۇپ جىيدەل-مياجرا ئەۋجىيگە چىقىشييقا باشيلىدى .مەن ئيوغرىلىقچە ئاڭالۋاتقيان چاغيدا بىييرى
دېرىزىدىن نەرسيە تاشيلىدى .قارىماققيا ھياراق بوتولكىسيىدەك قىالتتيى .ئيۇالر بىير-بىيرىگە ييول
قويمايتتى ،بىر -بىرىنى تىللىشاتتى .مەن ئۇالرنى ئۇرۇشۇپ قالىيدىغان بوليدى ،دەپ ئويالۋاتقيان
چاغدا ۋاراڭ-چۇرۇڭ تۇيۇقسىز توختاپ قالدى.
قىرغاقتىكى گۈلخان الۋۇلداپ كۆيمەكتە .بىر توپ ئادەم گۈلخان يېنىدا كونا بىير ماتروسيالر
ناخشىسىنى ئېيتىۋاتاتتى .مەن بۇ ناخشىنى ئاڭلىغان ،ئۇنىڭ ئىككى مىسراسى مۇنداق:

يەتمىش بەش ئادەم كېمە بىلەن يىراققا يۈرۈپ،
ئاخىرى يۇرتىغا بىرسىال قايتتى قالغىنى ئۆلۈپ.
ئاۋۇ بىر توپ مەغلۇب بولغان ماتروسالرنى سۈپەتلەشكە مېنىڭچە بۇنىڭيدىنمۇ ئيارتۇق سيۆز
بولمىسا كېرەك.
شييۇ چاغييدا يەنە بىيير قېييتى دېڭىييز شييامىلى كۆتۈرۈلييدى .مەن قولۇمييدىكى ئارقاننىييڭ
بوشىغانلىقىنى ھېۋ قىلدى -دە ،ئەڭ ئاخىرقى ئىككى تال قېتىنىمۇ كېسىپ تاشلىدى .
ئارقان ئۈزۈلگەندىن كېيىن ‹‹گىسپانوال›› دېڭىيز دولقۇنىنىيڭ تەسيىرىدە ئاسيتا ئايلىنىيپ،
كييېمە بېشييى قولييۋاقنى چۆكتۈرۈۋېتىشييكە قىييل قالييدى .مەن سييوقۇلۇپ كەتمەسييلىك ئۈچييۈن
جېنىمنىييڭ ب يارىچە پيياالق ئييۇردۇم .ئەممييا قولييۋاق ماڭييا بويسييۇنمايدىغاندەك قىالتتييى .ئامالسييىز
كېمىنىڭ قۇيرۇق قىسمىغا قارىتىپ پاالق ئۇردۇم .بۇ چاغدا قولۇم تۇيۇقسىز كېمىيدىن سياڭگىالپ
قالغييان بىيير ئارغامچىغ يا تەگييدى .مەن ئارغييامچىنى مەھييكەم تۇتييۇپ يۇقىرىغييا قيياراپ يامىشىشييقا
باشلىدى  .ئارغامچىنىڭ يۇقىرى تەرىپى دەل كېمە بۆلۈمچىسىگە ئيودۇل كېلەتتيى .مەن يۇقىرىغيا
چىقىپ دېرىزىدىن ئىچىگە قارىدى  .بۆلۈمچە ئىچىدە خاندس بىلەن ئۇنىڭ رەقىبى بىر-بىرىنىيڭ
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گېلىنييى سييىقىپ قارشييى تەرەپنييى تۇنجۇقتييۇرۇپ ئۆلتييۈرمەكچى بولۇۋاتيياتتى .مەن شييۇالرنىال
كۆرەلىدى  .چۈنكى قيوللىرى بەرداشيلىق بېيرەلمەي سيۇغا چۈشيۈپ كەتكىليى قىيل قاليدى  .سيۇغا
چۈشۈپ كېتەي دېگەندە قولۋاققا سەكرەپ چۈشۈۋالدى .
بۇ چاغدا قىرغاقتىن تونۇش ناخشا ئاۋازى ئاڭلىنىشيقا باشيلىدى .دېڭىيز قياراقچىلىرى يەنە
ناخشا ئېيتقىلى تۇردى:

ئون بەش ئەزىمەت ئۆلۈكنىڭ ساندۇقىنى تالىشار،
ھاي ....ھاي ...ھاي ...بىر پوتولكا رۇم ھارىقىنى تېز ئەكەل!
قالغانالرنى ھاراق ۋە ئالۋاستى جېنىدىن ئايرىدى،
ھاي ....ھاي ...ھاي ...بىر بوتولكا رۇم ھارىقىنى تېز ئەكەل!
بۇ چاغدا تۇيۇقسىز جىددىي دېڭىز تاشقىنى كۆتۈرۈلۈپ چوڭ كيېمە توختىمياي تەۋرىنىشيكە
باشلىدى .ئەمما ،قولۋاق يەنىال كېمىدىن يىيراقالپ كېتەلمىيدى .مەن كەيينىمگە ئۆرۈليۈپ قياراپ
قورققىنىمدىن روھى چىقىپ كېتەيال دەپ قالدى .ھېلىقى گۈلخان كەينىميدىال تيۇراتتى ،ئەسيلى
دېڭىز تاشقىنى چوڭ كېمە بىلەن قولۋىقىمنى قوشۇپ دېڭىز قىرغىقىغا ئىلىپ كەلگەن ئىكەن.
ئارقىدىنال مەن چوڭ كېمىيدىن كېلىۋاتقيان قىييا-چىيياالرنى ھەم تياپۇر-تۇپيۇر يۈگيۈرگەن
ئاياق تىۋىشىنى ئاڭلىدى  .مېنىڭچە ھېلىقى ئىككى ئەبلەخ ئېسىنى تېپىپ ئۇرۇشتىن توختىغيان
ئىدى.
دېڭىز قاراقچىلىرى مېنى بايقىدىمۇ–يوق بىلمەيمەن ،قاچان چوڭ بىر دولقۇننىڭ مېنى دۈم
كۆمتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنىمۇ ئۇقمايمەن .مەن قولۋاق ئىچىدە يېتىپ تەغدىرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىنى
كۈتتييۈم .مەن ئۆلۈم يدىن قورۇقمييايمەن ،ئەممييا بۇنييداق تەنھييا ھاالكەتنىييڭ كېلىشييىنى سيياقالش
ئۆلمەكتىنمۇ تەس بىلىنمەكتە.
مەن مۇشۇنداق بىرنەچچە سائەت ياتتى  .تاشقىن سۈيى مېنى دېڭىزدا لەيلىتەتتى ،بۇژغۇنالر
كىيىملىرىمنييى ھييۆل قىلىييۋەتتى .مەن بارغانسييېرى ھيياردۇق يېتىۋاتقييانلىقىنى ھييېۋ قىلىشييقا
باشلىدى  .ئاخىرى ئۇيقۇغا كېتىپتىمەن .توختىماي تەۋرىنىۋاتقان قولۋاق ئىچىدە چيۈش كيۆردۈم،
چۈشۈمدە يۇرتۇمغا قايتىپ بېرىپ ئادمىرال بېنبوۋ مېھمانسارىيىنى كۆرۈپتىمەن.
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ئۈچىنچى باب چوڭ كېمىگە چىقىش
مەن ئويغانغان چاغدا تاڭ ئاتقان ئىدى .دېڭىز تاشيقىنى مېنيى گيۆھەر ئارىلىنىيڭ غەربىيي
جەنۇب تەرىپىگە ئاپىرىپ قويغان ئىكەن .ئاللىقاچان كۈن چىققان بولسىمۇ سىپىي-گىالس تېغى
توسۇۋاپتۇ.
ئالدى تەرىپى ئارقيان قىياسيى بىيلەن كەينيى ماچتيا تېغيى ئىيدى .قىرغياقتىن تەخمىينەن
تۆتتىن بىر مىل يىراقلىقتا تۇراتتى  .قېيىقنى ھەيدەپ بېرىپ قىرغاققا چىقماقچى بولساممۇ ،دېڭىيز
دولقۇنلىرى مېنى توسۇپ تۇرۇۋاتاتتى .قىرغاققيا چىققيان تەقيدىردىمۇ تىيك قىيياالردىن ئيۆمىلەپ
ئۆتۈشكە كۆزۈم يەتمەيتتى.
ئۇنىڭ ئۈستىگە مەن قىرغاقتا يەنە  63-53غايەت زور غەلىتە مەخلۇقنى كۆردۈم .ئۇالرنىيڭ
بەزىلىرى قىيا تاش ئۈستىدە يېتىۋالغان ،بەزىلىرى دېڭىزغا سەكرەۋاتقان بوليۇپ ،دېڭىيز قىرغىقيى
ئۇالرنىڭ ئالىتاغىل چىقىراشلىرى بىلەن تولغان ئىدى .مەن كېيىينچە ئانيدىن بيۇ ھايۋانالرنىيڭ
دېڭىز شىرى ئىكەنلىكىنى ،ئۇالرنىڭ ئادەمگە زىيان يەتكۈزمەيدىغانلىقىنى بىلدى  .ئەمميا ئەينيى
چاغدا ئۇالر مېنى بەك قورقۇتۇۋەتتى.
مەن ئارقان قىياسيىنىڭ شيىمال تەرىپىيدە ئيۇزۇن ھەم تيار قۇمليۇق سياھىلنىڭ بيارلىقىنى
كييۆردۈم .بييۇ خەرىتىييدە بەلييگە قۇيۇلغييان قارىغيايلىق قىيييا ئىييدى .ئىلگىييرى سييىلۋېرنىڭ گييۆھەر
ئارىلىنىڭ غەرب تەرەپتىكى دېڭىيز قىرغىقىيدا شيىمالغا قياراپ ئاقىيدىغان بىير دېڭىيز ئېقىنىنىيڭ
بييارلىقىنى ئېيتقييانلىقى يادىمغييا كەلييدى .ھييالبۇكى ،مەن دەل شييۇ ئېقىنييدا تۇرۇۋاتيياتتى  .مەن
جىسييمانىي كۈچييۈمنى سيياقالپ قييېلىش ئۈچييۈن تەكشييىرەك بولغييان قارغييايلىق قىياغييا قيياراپ
سىلجىماقچى بولدۇم.
بۇ چاغدا دېڭىز تاشقىنى كۆتۈرۈلۈشكە باشلىدى .دېڭىز دولقۇنلىرى رېتىملىق تەۋرىنەتتيى،
كىچىيييك قوليييۋاق دولقۇنغيييا ئەگىشيييىپ بەزىيييدە ييييۇقىرى ئۆرلىسيييە ،بەزىيييدە تيييۆۋەنلەپ يېنىيييك
سييىلكىنەتتى .قولييۋاق ئىچىييدە ياتقييان چاغييدا دېڭىييز دولقۇنلىرىنىييڭ ھەمىشييە بيياش ئۈسييتۈمدە
ئىكەنلىكىنيييى ،ئانيييدىن كىچىيييك قولۋاقنىيييڭ يېنىيييك سيييەكرەپ دولقيييۇن باغرىغيييا سيييىيرىلىپ
كىرگەنلىكىنى كۆرەتتى .
مەن ئولتييۇرۇپ قولييۋاقنى ھەي يدىمەكچى بولييدۇم .شۇنىسييى ئەمييدىال قىمىرلىشييىمغا قولييۋاق
تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتىپ ئوڭ-سولغا ئىرغاڭالشقا باشلىدى .كيۆزۈم قاراڭغۇلىشيىپ بېشيى قېيىيپ
97

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

كەتتى .قورققىنىمدىن ھاپىال-شاپىال يېتىۋالدى  .قولۋاق يەنە بۇرۇنقى ھالىتىگە قايتىپ دولقيۇنالر
ئىچىدە يېنىك لەيلەشكە باشلىدى.
ئەھۋالدىن قارىغاندا مەن مۇشۇنداق ياۋاشلىق بىلەن ياتسام بولىدىغان ئوخشايدۇ .بولمىسا
قولۋاق دەرھال تەڭپۇڭلۇقىنى يوقىتاتتى .ئەپسۇس ،بۇنيداق يېتىۋەرسيەم قىرغاققيا قاچيان يېتىيپ
بارىمەن
مەن ئاسييتا ئييۆزۈمنى توختىتىۋالغانييدىن كېيييىن قانييداق قىلىييش كېرەكلىكىنييى ئويالنييدى .
ئىنچىكە كۆزىتىپ ھەر بىر دولقۇننىڭ دولقيۇن ئيۇچى بىيلەن دولقيۇن بياغرى بيارلىقىنى ،قوليۋاق
دولقۇنغا ئەگىشىپ بىردە كۆتۈرۈلۈپ بىردە پەسلەيدىغانلىقىنى ،مىدىرالپال قويسام تەڭپۇڭلۇقنىڭ
بۇزۇلىدىغانلىقىنى بايقىدى .
ييي ئەسلى مۇنداقكەندە ،ييي دەپ ئويلىدى ئىچىمدە ،يييي مەن يېتىۋېلىيپ پياالقنى قولۋاقنىيڭ
سىرتىغا چىقىرىپ قىرغاققا قاراپ ھەيدىسەم بولىدىكەنغۇ.
مەن بىردەم ياتقاندىن كېيىن پاالقنى قولۋاقنىڭ سىرتىغا چىقىرىپ قىرغاققا قاراپ ھەييدەپ
سىناپ بياقتى ھەم بۇنىيڭ بەلگىلىيك ئۈنيۈمى بولىيدىغانلىقىنى ھيېۋ قىليدى  .شيۇنىڭ بىيلەن
جەينىكىمگە تايىنىيپ يېيرى ئيۆرە بوليۇپ پيات-پيات پياالق ئيۇرۇپ تيۇردۇم .قوليۋاق ئاسيتا-ئاسيتا
قىرغاققا قاراپ سىلجىشقا باشلىدى.
بۇ كۈچ سەرپ قىلىدىغان ھەم ناھايىتى ئاستا ئىش بولسىمۇ ئۈنۈملۈك ئىدى .مەن قىرغاققا
يېقىنلىشىشقا باشلىدى  .باش ئۈستۈمدە قۇيياش نيۇرى ئيوتتەك چاقنىماقتيا .يۈزۈميدىكى تۇزليۇق
دېڭىز سۈيى قۇرىغاندىن كېيىن قالدۇرغان مياددىالر مېنيى بىئيارام قىلماقتيا .ئىسسيىقتىن گيېلى
قۇرۇپ كەتتى .قۇرۇقلۇققيا كيۆز يەتسيىمۇ قيول يەتمەيۋاتياتتى .تاشيقىن قوليۋىقىمنى ئاسيتا-ئاسيتا
قارىغايلىق قىياغا قاراپ ئىتتىرىشكە باشلىدى.
قارىغايلىق قىياغا ئاز قالغاندا مەن ئەسلىدىكى پىالنىميدىن ۋاز كەچيتى  .چيۈنكى ئالدىميدا
يېرى مىل كەلمەيدىغان يەردە ‹‹گىسپانوال›› ناملىق كېمە يەلكىنىنى چىقىرىيپ مېڭىيپ ييۈرەتتى.
ئۇنىڭ چىرايلىق يەلكەنلىرى قاردەك ئاق بولۇپ ،قۇياش نۇرىدا كۈمۈشتەك پارقىرايتتى.
كېمە دەسلەپ غەربيكە قياراپ ماڭيدى .مەن دېڭىيز قياراقچىلىرى ئەسيلى توختىغيان يەرگە
قايتىيپ بارسيا كېييرەك دەپ ئويلىغيان ئىيدى  .لييېكىن ،بىردەميدىن كېييىن ماڭييا قياراپ كېلىشييكە
باشلىدى .دەماللىققا نېمە قىالرىمنى بىلمەي قېتىپال قالدى .
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ئەمما ئۇ تۇيۇقسىز يۆلىنىشىنى ئۆزگەرتىپ باشيقا ياققيا قياراپ ماڭيدى .بىردەميدىن كېييىن
توختاپ قالدى .چوڭ كېمە مۇشۇنداق بىردەم ئوڭغا بىيردەم سيولغا بيۇرۇالتتى ،قايسيى يۆلىنىشيكە
قاراپ ماڭىدىغانلىقىنى بىلگىلى بولمايتتى.
مەن تۇيۇقسييىز بىيير ئىشيينى چۈشييەندى  .ھييازىر بييۇ كېمىنييى ھەيدەيييدىغان ئييادەم يييوق.
كېمىيدىكىلەر ييياكى غەرق مەسيت بولييۇپ ياتىييدۇ ۋە يياكى كېمىييدىن ئايرىلىيپ قىرغاققييا چىقىييپ
كەتتى .شۇئان كالالمدا يەنە بىر قاپ يۈرەكلەرچە خىيال پەيدا بولدى :ناۋادا مەن ‹‹گىسپانوال››غا
چىقسام ئۇنى قايتۇرۇپ كېلىپ كاپىتان سىمولېتغا تاپشۇرۇپ بېرەلىشى مۇمكىن.
تاشيييقىن سيييۈيى قوليييۋاق بىيييلەن ‹‹گىسيييپانوال››نيييى لەيلىتىيييپ جەنۇبقيييا سيييۈرمەكتە.
‹‹گىسييپانوال››نىييڭ گەۋدىسييى چييوڭ ،ھەيدەيييدىغان ئييادەم بولمىغاچقييا يۆتكىلىشييىدە ھېچقانييداق
قانۇنىيەت يوق ئىدى .ئۇ بىردەم ئالدىغا سىلجىسا ،بىردەم توختاپ قاالتتى ،تۇرۇپ چۆرگىلەيتتى.
مەن ئورنۇمييدىن تييۇرۇپ قولييۋاقنى ھەيدىسييەم ئۇنىڭغييا ناھييايىتى تېييزال يېتىشييۋالدىغانلىقىمغا
ئىشەندى  .شۇالرنى ئويالپ غەيرىتى بىردىنال ھەسسىلەپ ئاشتى.
مەن ئاسييتا ئولتييۇرۇپ پۈتييۈن كۈچييۈمنى يىغىييپ ئېھتىيييات بىييلەن ‹‹گىسييپانوال››غييا قيياراپ
يۈرۈپ كەتتى .
مەن تېزال ‹‹گىسيپانوال››غيا يېقىنلىشيىپ پالوبىيدا بىرميۇ ئيادەم يوقليۇقىنى كيۆردۈم .دېڭىيز
قاراقچىلىرى كېمىنى تاشيالپ قىرغاققيا چىقىيپ كەتتىميۇ يياكى پالوبيا ئاسيتىدىكى بۆليۈمچىلەردە
ئۇخالۋاتامدۇ ،بىلگىلى بولمايتتى .ناۋادا ھەممىسى ئۇخالۋاتقان بولسا مەن ئۇالرنى ئىچىگە سوالپ
قويۇپ كېمىنى كونترول قىاللىشى مۇمكىن ئىدى.
مۇشۇالرنى ئويالۋاتقان چاغدا ئەھۋال ماڭا پايدىسىز تەرەپكە قاراپ ئۆزگەردى .دېڭىز يۈزىدە
تۇيۇقسىز شامال چىقىپ ‹‹گىسپانوال››نىڭ يەلكەنلىرى كۆپتى-دە ،ئۇدۇل جەنۇب تەرەپيكە قياراپ
يۈرۈپ كەتتى .بۇنداق بولغاندا كېمە مېنىڭدىن تېخىمۇ يىراقلىشىپ كېتەتتيى .مەن بيۇ قوليۋىقى
بىلەن ئۇنىڭغا ھەرگىز يېتىشىپ بارالمايتتى .
مەن ئۈمىييدنى ئييۈزۈپ ئييۇنى قوغالشييتىن ۋاز كەچمەكچييى بولۇپتۇرغانييدا تۇيۇقسييىز دېڭىييز
شامىلى توختاپ قالدى‹‹ .گىسپانوال›› يەنە جايىدا ئايلىنىشقا باشلىدى .مەن قايتىدىن غەييرەتكە
كېلىپ ئۇنىڭغا قاراپ پاالق ئۇردۇم.
‹‹گىسپانوال››غا بېرىشيقا ييۈز ييارد قالغانيدا شيامال قايتىيدىن چىقىشيقا باشيلىدى .كېمىميۇ
داۋاملىق ئالدىغا قاراپ مېڭىپ كەتتيى .مەن تيازا تىيت-تىيت بوليۇپ تۇرغيان چاغيدا كيېمە ئاسيتا
ئايلىنىييپ مەن تەرەپييكە كېلىشييكە باشييلىدى .ئييۇ بارغانسييېرى يېقىنالشييقىلى تييۇردى .قولييۋاق
ئىچىدىن كېمىگە نەزەر سالغاندا ئۇ ناھايىتى ھەيۋەت كۆرۈنەتتى.
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بۇ چاغدا مەن ئىشنىڭ چاتاقلىقىنى ھېۋ قىلدى  .چۈنكى ‹‹گىسپانوال››نىيڭ بېشيى مېنيى
سيييوقۇۋېتىدىغاندەكال قىالتتيييى .ئۇنىيييڭ گەۋدىسيييى دېڭىيييز شيييامىلىنىڭ تەسيييىرىدە توختىمييياي
ئىغاڭاليتتى .مەن قولۋاقتا تىيك تۇرسياممۇ كيېمە خېليى ئېگىيز بولغاچقيا ئۈسيتىگە چىقمياق تەس
بولۇۋاتاتتى.
ئيياخىرى پۇرسييەت كەليدى .چييوڭ كييېمە بىيير دولقۇنييدىن ئۆتكەنييدىن كېيييىن كييېمە بېشييى
تۆۋەنگە ئېڭىشتى ،كېمىدىكى يانتۇ ماچتا دەل باش ئۈستۈمگە توغرا كەلدى .شۇ ۋاقتنىڭ ئۆزىيدە
يەنە بىير دولقيۇن مېنىيڭ قولييۋىقىمنى دولقيۇن ئيۇچىغىچە كۆتييۈردى .مەن بىيرال سيەكرەپ قولييۇم
بىلەن ئۈچ بولۇڭ يەلكەننى تۇتۇۋېلىيپ پۇتيۇمنى يەليكەن ئارقانلىرىنىيڭ ئارىسيىغا تىقىيپ چيوڭ
كېمىگە چىقتى  .تېڭىرقاپ تۇرغان چېغىمدا تۇيۇقسىز سوقۇلۇش ئاۋازى ئاڭالندى .ئەسيلى چيوڭ
كېمە قولۋاقنى سوقۇپ چۆكتۈرۈۋەتكەن ئىكەن .ئەمدى مېنىيڭ كېمىيدە قالمياقتىن باشيقا چيارەم
يوق ئىدى.

تۆتىنچى باب دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭ بايرىقىنى چۈشۈرۈش
مەن ئۈچ بولۇڭ يەلكەننيى تۇتيۇپ كيېمىگە چىقمياقچى بولغيان چاغيدا يەنە شيامال چىقىيپ
ھەمييمە يەل يكەن كييۆپتى–دە ،كېمىنى يڭ گەۋدىسييى سييىلكىندى .بييۇ سييىلكىنىش مېن يى دېڭىزغييا
قاڭقىتىييپ تاشلىۋېتىشييكە قىييل قالييدى .مەن ھيياپىال يييي شيياپىال ي يانتۇ ميياچتىنى بييويالپ ئالييدىغا
نەچچىنى يامىشىپ بىرال ئۆرۈلۈپ پالوبىغا چۈشتۈم.
كېمىدە بىرمۇ ئادەمنىڭ قارىسى كۆرۈنمەيتتى .پالوبا قااليمىقان ئاياغ ئىيزى بىيلەن توشيۇپ
كەتيييكەن بوليييۇپ ،ئيييۇالر كېمىنيييى تارتىۋالغانيييدىن كېييييىن پيييالوبىنى بىيييرەر قېتىمميييۇ يۇييييۇپ
باقمىغانىكەن.
مەن ئالييدىمغا ماڭيياي دەپ تۇرغانييدا پالوبىييدا ئاسييماندىن چۈشييكەندەكال ئىككييى دېڭىييز
قاراقچىسىنىڭ ياتقانلىقىنى كۆردۈم .ئۇالرنىڭ بىير ئىسيرىل خانيدس بوليۇپ ،ئيۇ ئىككيى پيۇتىنى
تۈپتۈز سوزۇپ ،قوللىرىنى پالوبىغا تاشالپ ،بېشى ساڭگىلىغان قىياپەتتە كېمە بېقىنىغيا يۆلىنىيپ
ئولتۇراتتى .يۈزلىرى تاتىرىپ كەتكەن ئىدى .يەنە بىرى قىزىل پوسما كىيگەن ،ھىڭگياڭ چىيش،
مايماق ئېغىز بولۇپ ،ئىككى قولىنى يېيىيپ پالوبىيدا ئوڭدىسيىغا ياتياتتى .بيۇ دەل تۈنۈگيۈن كەچ
خاندس بىلەن ئۇرۇشقان ھېلىقى خۇمپەر ئىدى.
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كېمە تۇيۇقسىز مەست ئادەمدەك ئوڭ–سولغا ئىرغاڭالشقا باشلىدى .قىزىل بۆكلۈك ئەبيلەخ
كېمىنىڭ ئىرغاڭلىشىغا ئەگىشىپ تەۋرىنەتتى .ئادەمنى تەشۋىشيكە سيالىدىغىنى شيۇكى ،ئۇنىيڭ
تۇرقى ھەم چىراي ئىپادىسى كېمىنىڭ تەۋرىنىشىگە ئەگىشيىپ ئيۆزگەرمەيتتى .خاندسيمۇ جېنيى
چىقىپ كەتكەنئادەمدەك ئاستا–ئاستا پەسكە سىيرىلدى.
شييۇ چاغييدا مەن بييۇ ئىككىسييىنىڭ يېنىييدىكى پالوبىييدا نۇرغييۇن قييان دېغىنييى بايقىييدى .
ئېھتىمال ،ئيۇالر ھياراق ئىچىيپ مەسيت بولغانيدىن كېييىن بىير–بىرىنيى ئۆلتيۈرمەكچى بولغيان،
ئاخىرىدا ئىككىسىال تەڭ تۈگەشكەن بولسا كېرەك .مەن شۇ خىيالالر بىيلەن تۇرغىنىميدا خانيدس
تۇيۇقسىز يانغا ئۆرۈلۈپ ئىڭيراپ كەتتيى .بيۇ ئىڭراشيتىن ئۇنىيڭ قىينىلىۋاتقيانلىقىنى ،ئياجىزالپ
كەتكەنلىكىنى بىلگىلى بوالتتى.
مەن ئۇالرغا قاراپ مېڭىپ ئاساسىي ماچتا ئالدىدا توختاپ قالدى .
ييي ئۆز ئايىغى بىلەن قاپقانغا چۈشۈپتىمەن-دە ،خاندس ئەپەندى  ،ييي دېيدى مەن مەسيخىرە
تەلەپپۇزدا.
ئۇ ئاران دېگۈدەك كۆزىنى شىپىلدىتىپ ئىپادىسىز قىياپەتتە قىينىلىپ تۇرۇپ دېدى:
ييي بىراندى!
ئەسييلى ئۇنىڭغييا ھېسداشييلىق قىلسييام بييوالتتى .بىييراق ئالمييا توڭىنىييڭ يېنىييدا ئييوغرىلىقچە
ئاڭلىغان گەپ–سۆزلەر يادىمدىن كېچىپ ئۇنىڭغا بولغان نەپرىتى قايتىدىن كۈچىيىپ كەتتى.
ئەميييدى ۋاقتنيييى چىييييڭ تۇتيييۇپ ئيييازاراق نەرسييييە يەپ بەدەن قيييۇۋۋىتىمنى ئەسييييلىگە
كەلتۈرۈۋالمىسييام بولمييايتتى .مەن پييالۇبىالر ئارىسييىدىكى شييوتىدىن كييېمە بۆلۈمچىسييىگە كىرىييپ
ناھايىتى ۋەيرانە بىر مەنزىرىنى كۆردۈم .قۇلۇپ سېلىنغان يەرلەرنىڭ ھەممىسى قوميۇرۇۋېتىلگەن
بولۇپ ،بۇ ھېلىقى خەرىتىنى تېپىش ئۈچۈن قىلىنغان قوپال ھەرىكەت ئىدى .ئىلگىيرى قياردەك
ئاق تامالر پاسكىنا قول ئىزلىرى بىلەن تولۇپ كېتىپتۇ .ئۆينىيڭ ھەممىيال يېرىيدە قيۇرۇق بوتولكيا
دومىالپ تۇراتتى .شىرە ئۈستىدە بىر چىراپ غۇۋا يېنىق تۇراتتى.
مەن ساقالش ئۆيىگە كىرىپ بيۇ يەردىكيى ھياراق تۇڭلىرىنىيڭ قۇرۇغيدىلىپ قالغيانلىقىنى،
قورۇق بوتولكىالرنىڭ تېخىمۇ كۆپلۈكىنى كۆردۈم .ئۇالر كېمىنى قولغيا ئالغانيدىن كېييىن ھياراق
ئىچىشنى توختاتمىغاندەك قىالتتى.
مەن يېرى كۈن ھايال بولغاندىن كېيىن ئازراق بىراندى قالغان بوتولكىدىن بىرنيى تياپتى
ھەم ئۇنى خاندسقا بەرمەكچى بولدۇم .قانيداقال بولمىسيۇن ئيۇ سيەكراتتا تۇرۇۋاتياتتى .ئارقىيدىن
يەنە ئازراق قۇرۇتۇلغان بولكا ،بىر نەچچە پارچە بالقات ،قۇرۇق ئيۈزۈم ۋە پىشيالپ تياپتى  .مەن بيۇ
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نەرسىلەرنى پالوبىغا ئېلىپ چىقىيپ خاندسينىڭ قيولى يەتمەييدىغان يەرگە قوييدۇم .تياتلىق سيۇ
باكىنىڭ يېنىغا كېلىپ قانغۇدەك سۇ ئىچتى  .ئاخىرىدا ھېلىقى بىراندىنى خاندسيقا ئيۇزاتتى  .ئيۇ
بوتۇلكىنى ئېلىپ بىرال كۆتۈرۈپ يېرىمىنى ئىچىۋەتتى.
ييي ئۇھ ،ييي دېدى ئۇ ،ييي ئەمدى خېلى ياخشى بولۇپ قالدى .
مەن بىر بۇلۇڭدا ئولتۇرۇپ نەرسە يېگەچ ئۇنىڭدىن سورىدى :
ييي ياراڭ ئېغىرمۇ
ييي شور پېشانىكەنمەن ،ييي دېدى خاندس قىزىل بۆلۈكنى كۆرسىتىپ ،ييي ئەمميا ئيۇ ئۆليدى.
ھوي ،سەن كېمىگە نېمە قىلغىلى چىقتىڭ
ييي مەن بۇ كېمىنيى ئۆتكيۈزۈۋالغىلى چىقيتى  ،خانيدس ئەپەنيدى  ،مەن ھيازىر كاپىتيان ،يييي
دېدى جاۋاب بېرىپ.
ئۇ ماڭا مەنسىتمەسلىك بىلەن قاراپ قويۇپ ئۈنچىقمىدى .ئۇنىيڭ چىرايىغيا بيارا-بيارا قيان
يۈگۈردى ،بىراق ئەھۋالى يەنىال خاراب ئىدى.
ييي ئەمدى ،ييي دېدى مەن ،ييي كېمىگە دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭ بەلگىسىنى ئېسىشقا بولماييدۇ،
خاندس ئەپەندى  .مەن ئۇنى ئىلۋىتىمەن.
مەن بايراق يىپى ئالدىغا كېلىپ قارا رەڭلىك دېڭىيز قاراقچىلىرىنىيڭ بيايرىقىنى چۈشيۈرۈپ
دېڭىزغا تاشلىۋەتتى .
خاندس بېشىنى ساڭگىالتقىنىچە مۇغەمبەرلىك يىغىپ تۇرىدىغان كۆزلىرىنى ماڭا تىكتى.
ييي كاپىتان جى  ،بىز سودىالشساق قانداق ييي دېدى ئۇ ئاخىرى ئېغىز ئېچىپ.
ييي بولىدۇ ،قېنى دە ،ييي دېيدى مەن جياۋاب بېرىيپ .ئانيدىن ئيۆز ئورنۇمغيا قايتىيپ كېلىيپ
غىزالىنىشقا باشلىدى .
ييييي بييۇ ئەبلەخنىييڭ ئىسييمى ئييوبرايىن ،ييييي دېييدى خانييدس ئييۆلگەن دېڭىييز قاراقچىسييىنى
كۆرسىتىپ تۇرۇپ ،ييي ئۇ ئېرالندىيەلىك .بىز ئەسلى كېمىنى ھەيدەپ ئەكەتمەكچى بولغان ،ئەمما
ئۇ ئۆلدى .كېمىنى ھەيدەيدىغان ئادەم قالمىدى .ئەگەر سەن ماڭا ئازراق يەيدىغان نەرسە بېرىپ
يارامنى تېڭىپ قويساڭ ساڭا كېمىنى قانداق ھەيدەشنى ئۆگىتىپ قويىمەن .مەن دەپ بەرمىسيەم
كېمىنى ھەيدىيەلمەيسەن.
ييي مەن كېمىنى ھەيدەپ شىمال تەرەپتىكيى قولتۇققيا بيارىمەن ،ئىلگىيرى توختىغيان يەرگە
بېرىشقا بولمايدۇ ،ييي دېدى مەن.
102

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ييي بولىدۇ ،مەن ئەخمەق ئەمەس ،نېمە ئويالۋاتقىنىڭنى ئوبدان بىلىمەن .مېنىڭ بۇ ھالىمدا
قەيەرگىال بارسام ئوخشاش .نەگە بارغۇڭ كەلسە بېرىۋەر.
ئۇنىيييڭ گەپلىيييرى ئورۇنليييۇق بولغاچقيييا تەلىيييپىگە قوشيييۇلدۇم .ھاييييال بولميييايال مەن
‹‹گىسپانوال››نى ھەيدەپ يولغا چىقتى  .مەن تاشقىن كۆتۈرۈلۈشتىن ئىلگىرى شىمال تەرەپتىكيى
قولتۇققا بېرىۋېلىشنى ،ئانيدىن تاشيقىن مەزگىلىيدىن پاييدىلىنىپ تېيىيز سيۇدا توختياپ تاشيقىن
يانغاندىن كېيىن قىرغاققا چىقىشنى ئوياليتتى .
مەن رولنييى مۇقىمالشييتۇرغاندىن كېيييىن بۆلييۈمچىگە كىرىييپ يىييپەك قولييياغلىق تېپىييپ
خاندسنىڭ يوتىسىدىكى تېخىچە قان ئېقىۋاتقان يارىنى تاڭدى  .ئاندىن ئۇنىڭغا يېگۈدەك نەرسە
بەردى ي  .ئييۇ خېلييى ئەسييلىگە كېلىييپ قالغانييدەك قىالتتييى .قەددىنييى روسييالپ ئولتييۇردى ،گەپ-
سۆزلەرنىمۇ ئېنىق قىلىشقا ،ئاۋازىمۇ بارغانسېرى يۇقىرىالشقا باشلىدى.
دېڭىييز شييامىلى يېنىييك پييۈۋلەيتتى .ئارالييدىكى مەنزىييرىلەر كييۆز ئالييدىمىزدىن بىيير-بىييرلەپ
ئۆتمەكتە .بىز ناھايىتى تېزال قۇمليۇق قىرغياقتىن ئۆتيۈپ كەتتيۇق ،ئارقىيدىن يەنە ئارالنىيڭ ئەڭ
شىمالىدىكى بىر تاغدىن ئايلىنىپ ئۆتتۇق.
مەن ئىشالرنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولۇۋاتقانلىقىدىن قانائەتلەندى  .سۈپسيۈزۈك ئاسيمان ھەم
ئارالييدىكى چىرايلىييق مەنزىييرە كىشييىگە ئييارامبەخش ھييۇزۇر بېرەتتييى .ھييازىر مەنييدە يېتەرلىييك
يېمەكلىك ۋە سۇ بار .كېمىمۇ ئۆز ئىلكىمدە .بۇ مېنىڭ روھىي ئازابلىرىمنى خېليى يەڭگىللەتتيى.
بىراق بىر ئىش مېنيى ئارامسيىزالندۇراتتى :خانيدس ھەمىشيە مەسيخىرىلىك نەزىيرى بىيلەن ماڭيا
سەپساالتتى .نەگىال بارماي ماڭا مىختەك تىكىلەتتى .چىرايىيدىن ئادەمنىيڭ ئيارامىنى بۇزىيدىغان
بىر خىل سوغۇق تەبەسسۇم كەتمەيتتى.

بەشىنچى باب ھايات-ماماتلىق جەڭ
تەلىيىمىز ئيوڭ كېلىيپ دېڭىيزدا غەرب شيامىلى چىقىشيقا باشيلىدى .ئەميدى بىيز ئارالنىيڭ
شەرقىي شيىمال ئۇچىيدىن قىينالميايال شيىمالىي قولتۇققيا كىرەلەيتتيۇق .شۇنىسيى ،مەن ئارقياننى
كېسۋەتكەچكە دېڭىز تاشقىنى كۆتۈرۈلۈپ ئەۋجىيگە چىققانيدا كېمىنيى قىرغاققيا ئىتتىرىيپ تېيىيز
سۇدا توختىتىپ قويۇشىنى ساقالشقا توغرا كەلدى .خاندس ماڭا ييول كۆرسيىتىپ ،كيېمە بېشيىنى
قانداق قىلغاندا شامال ئۇرۇلىدىغان تەرەپيكە قارىتىيپ توختىتىشينى ئيۆگەتتى .مەن بىير نەچيچە
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قېتى تىرىشيقاندىن كېييىن ئياخىرى ميۇۋەپپەقىيەت قازانيدى  .ئانيدىن بىيز بىير نەرسيە يېيىشيكە
باشلىدۇق.
ييي كاپىتيان جىي  ،يييي دېيدى خانيدس چىرايىيدىن مۇغەمبەرلىيك كۈلكىسيى ياغيدۇرۇپ ،يييي
دوستۇم ئوبرايىننىڭ جەسىتى تېخىچە كېمىدە تۇرۇپتۇ .سەن ئۇنى دېڭىزغا تاشلىۋەت.
ييي ئۇنى كۆتۈرەلمەيمەن ،ئۇنداق قىلغۇممۇ يوق ،ييي دېدى مەن.
ييييي ‹‹گىسييپانوال›› چۈشييەنگىلى بولمايييدىغان كييېمە ،يييي دېييدى ئييۇ كييۆزىنى چىمچىقلىتىييپ
قويۇپ ،ييي بۇنىڭغا چىققان ئادەم ئۆلمىگەن تەقيدىردىمۇ قېچىيپ كېتىيدۇ .ئيوبرايىننى دېسيەم ئيۇ
مۇشييۇ كېمىييدە ئۆلييدى .مەن ساۋاتسييىز .سييەن بولسياڭ ئوقۇغييان ئييادەم ،ماڭييا ئييۆلگەن ئادەمنىييڭ
ئەرۋاھى بار-يوقلۇقىنى ئېيتىپ بېرەلەمسەن
ييي ئادەم ئۆلىدۇ ،ئەمما روھى ھايات ،بۇ قائىدىنى بىلىشيىڭ كېيرەك ،يييي دېيدى مەن جياۋاب
بېرىپ ،ييي ئوبرايىن ھازىر يەنە بىر دۇنيادا تۇرۇپ بىزنى كۆزىتىۋاتىدۇ.
ييي بۇ گەپچە ئادەم ئۆلتۈرۈش پۈتۈنلەي ۋاقىت ئىسراپ قىلىشكەندە ،ييي دېدى ئۇ ،ييي بىيراق،
مەن روھنىيييڭ بيييار-يوقليييۇقىنى ئيييانچە ميييۇھى دەپ قارىميييايمەن .سيييېنىڭدىن بىييير ئىشييينى
ئۆتييۈنمەكچىمەن .بۆلييۈمچىگە كىرىييپ ماڭييا بىيير بوتولكييا ئييۈزۈم ھييارىقى ئەكېلىييپ بەر ،ئۆلگييۈر
بىراندىنىڭ گىرادۇسى بەك يۇقىرى ئىكەن ،مەن يارىالنغاچقا يەنە ئىچەلمەيمەن.
ئۇنىيڭ گەپلىييرى تاققييا-تۇققييا بولييۇپ ،چىرايىمييۇ باشييقىچە ئىييدى .يەنە كېلىييپ بىرانييدىنى
تاشالپ ئۈزۈم ھارىقى ئىچمەكچيى بولغيانلىقى گۇميانىمنى قوزغياپ قوييدى .ئيۇ مېنيى پالوبىيدىن
كەتكۈزۈۋېتىپ ئۆزى بىر ئىش قىلماقچى بولغانيدەك قىلىۋاتياتتى .نيېمە قىلمياقچى بولغيانلىقىنى
ئۇققىلى بولمايتتى .مەن يالغاندىن پالوبىدىن كەتيكەن بولۇۋېلىيپ پالوبيا شۇتىسيىدىن چۈشيۈپ
قەستەن يۇقىرى ئياۋاز چىقياردى  .ئانيدىن ئيايىغىمنى سيېلىۋېتىپ كارىيدوردىن غىپپىيدە ئۆتيۈپ
ئالدى پالوبىنىڭ شوتىسىغا يامىشىپ خاندس ئولتۇرغان يەرگە قارىدى .
قاراپال ئۇنىڭ پۇت-قولىنى تەڭ ئىشقا سېلىپ پالوبىدا تەستە ئۆمىلەۋاتقانلىقىنى ،گېلىيدىن
خىرقىراق ئاۋاز چىقىرىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .ئېھتىميال يارىسيى ئاغرىۋاتسيا كېيرەك .بىردەميدىال ئيۇ
كېمە بېقىنىدىكى سۇ چىقىرىۋېتىش تۆشىكى يېنىغا يىتىيپ كەليدى-دە ،ئارغيامچىالر ئارىسيىدىن
ئۇزۇن ساپلىق بىر كىچىك پىچاقنى تياپتى .پىچياق قيان ييوقى ئىيدى .ئيۇ بىرنيى تىنىۋالغانيدىن
كېيىن بارمىقى بىلەن پىچاق بىسىنىڭ ئۆتكۈرليۈكىنى سيىناپ بياقتى .ئانيدىن پىچياقنى قوينىغيا
سېلىپ ئەسلىدىكى جايىغا ئۆمىلەپ كېلىۋالدى.
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ئەسلىدە خاندس مېنى پالوبىدىن كەتكۈزۈۋېتىپ ئېھتىياتسىزلىقىمدىن پايدىلىنىپ پىچياق
بىلەن مېنى بىر تەرەپ قىلماقچى بولغان ئىكەن .مېنى ئۆلتۈرگەنيدىن كېييىن كېمىنيى ھەييدەپ
ئەسلى جايىغا قايتماقچىمۇ يياكى زەمبىيرەك ئېتىيپ ھەمراھلىرىنيى چاقىرىيپ قۇتقۇزۇشينى تەلەپ
قىالمدۇ ،ھېچنېمە بىلمەيتتى  .بۇ چاغدا كيېمە تېخيى قىرغاققيا يېقىنالشيمىغان بوليۇپ ،بىيز ئيۇنى
شييامالدىن دالييدىالنغىلى بولىييدىغان بىييخەتەر تېيىييز سييۇدا توختۇتۇشيينى ئويلىشييىۋاتاتتۇق .كييېمە
بىخەتەر توختاشتىن ئاۋۋال خاندىسنىڭ قول سالمايدىغانلىقى ماڭا ئايان .مەن قانيداق قىلىشينى
ئويلىغاچ بۆلۈمچىگە كىرىپ بىر بوتولكا ئۈزۈم ھارىقى ئېلىپ پالوبىغا چىقتى .
خانييدس مەن كەتييكەن چاغدىكىييدەك ياتيياتتى .مەن ئۇنىييڭ يېنىغييا بارغانييدا ئييۇ بېشييىنى
كۆتييۈرۈپ بوتييولكىنى ئېلىييپ ئېغىزىنييى ئەپچىللىييك بىييلەن ئيياچتى-دە ،غۇرتۇلييدىتىپ ئىچكىلييى
تۇردى .ئارقىدىن يېنىنى ئىزلەشتۈرۈپ بىر تال كۆك تاماكا چىقىرىيپ ئۆزىيدە پىچياق يوقليۇقىنى،
مېنىڭ پىچاق بىلەن پارچىالپ بېرىشىمنى ئېيتتى.
ييي بونى ماڭا پارچىالپ بەر ،ييي دېدى ئۇ ،ييي بۇ بەلكىي مەن چەكيكەن ئەڭ ئياخىرقى تاماكيا
بولۇپ قىلىشى مۇمكىن .مەن ئۆلەي دەپ قالدى .
ييي بولىدۇ ،تەلىپىڭنى ئورۇندايمەن ،يييي دېيدى مەن ،ييي بىيراق ھەربىير خرىسيتىيان ميۇرىتى
ئۆلۈش ئالدىدا ئىبادەت قىلىپ گۇناھلىرىغا تۆۋە قىلىشى كېرەك.
ييي مەن ئۇنداق قىلمايمەن ،تۆۋە قىلىدىغان ئىشى يوق ،ييي دېدى ئۇ.
ييي سەن ئۆز ئېتىقادىڭغا ئاسىيلىق قىلىپ شۇنچە كۆپ جىنايەت ئۆتكۈزدۈڭ ،سۇخەنچىلىك
قىلدىڭ ،يەنە تېخى بايىال ئادەم ئۆلتۈردۈڭ .ئەجەبا بۇالرغيا تيۆۋە قىلمامسيەن يييي دەپ سيورىدى
مەن يۇقىرى ئاۋازدا ،ييي سەن دەرھال تەڭرىدىن كەچۈرۈم سورا ،خاندس ئەپەندى !
مەن خاندس تىقىۋالغان كىچىك پىچاقنى يادىمغا ئېلىپ ئىختىيارسىز جىددىيلەشتى .
ئۇ ئۈزۈم ھارىقىنى بىر يۇتۇم ئىچكەندىن كېيىن دېدى:
ييي مەن دېڭىزدا ئوتتۇز يىل تۇردۇم ،بوران-چاپقۇننى باشتىن كەچۈردۈم ،ئوت قويۇپ ئيادەم
ئۆلتۈردۈم ،ياخشى-يامان ھەممىنى كۆردۈم .ئەمميا ،ئەزەليدىن ياخشيىلىققا ياخشيىلىق قىلىيدىغان
ئىشنى ئۇچرىتىپ باقمىدى  .سيەن باشيقىالرنى ئۆلتۈرمىسيەڭ باشيقىالر سيېنى ئۆلتۈرىيدۇ .مەڭگيۈ
مۇشۇنداق .پالوبىدا ياتقان ئاۋۇ ئادەمگە قارا ،ئۇمۇ ئوخشاش.
ييي بۇالرنى دېيىشمەيلى ،ييي دېدى ئۇ بىردەمدىن كېييىن گەپنيى بيۇراپ ،يييي ھيازىر تاشيقىن
يۇقىرى كۆتۈرۈلدى ،قوماندانلىقىمنى ئاڭال ،بىز كېمىنى پورتقا ھەيدەپ كىرەيلى.
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كېمە يەنە ئىككى مىل ماڭسىال قىرغاققا يېقىنلىشااليتتى .ئەمما بيۇ ييول ناھيايىتى جاپيالىق.
شىمال قولتۇق تار ھەم سۈيى تېيىز ،شۇنداقال ئەگرى-بۈگۈرى بولۇپ ،كېمىنيى ھەييدەپ كىيرىش
ئۇنچە ئاسان ئىش ئەمەسكەن .خاندس ئىككىمىز ئۆزئارا ماسلىشىپ كېمىنى ئيوڭ-سيولغا بيۇراپ
يۈرۈپ ئاخىرى ئېغىزدىن ئۆتۈپ شىمالىي قولتۇققا كىردۇق.
جەنۇب تەرەپتە چىرىپ بۇزۇلغان ئۈچ مياچتىلىق بىير كېمىنىيڭ قاليدۇقى دېڭىيز سياھىلىغا
پېتىپ قالغان ئىدى .قاراشتىن ناھايىتى ئېچىنىشلىق كۆرۈنەتتى.
ييي ئاۋۇ يەرگە قارا ،ييي دېدى خاندس كېمە پېتىپ قالغان يەرنى كۆرسىتىپ ،يييي ئيۇ يەردىين
قىرغاققا يېقىنالشساق ئەڭ مۇۋاپىق .ئۇ يەردىكى قۇملۇق تەكشيى ،تيۆت ئەتراپيى ئورميان ئىيكەن.
كېمىنى شۇ يەرگە ھەيدە.
ييي مۇبادا كېمە ئۇ يەرگە پېتىپ قالسيا كېييىن قانيداق دېڭىزغيا ھەييدەپ كىرىمىيز يييي دەپ
سورىدى مەن.
ييييي ناھييايىتى ئاسييان ،ييييي دېييدى خانييدس جيياۋاب بېرى يپ ،ييييي تاشييقىن يانغان يدا بىيير تييال
ئارغامچىنى قارىشى قىرغاققا تارتىپ دەرەختىن ئايالندۇرۇپ ئۆتۈپ چىغرىققا يۆگەيمىز .كېلەركيى
قېتى تاشقىن كۆتۈرۈلگەندە بىر نەچچە ئادەم چىغرىقنى ئايالندۇرسيا كيېمە قىرغياقتىن ئايرىلىيپ
دېڭىزغا كىرىدۇ .بولدى ،جىي  ،بىيز قيۇم سياھىلغا يېقىنالشيتۇق ،رولنيى ئوڭغيا بيۇرا ،يەنە ئيازراق
ئوڭغا ،سولغا ئازراق ئېغىپ كەتتى ،مۇقىمالشتۇر.
ئۇنىڭ قوماندانلىقىدا مەن رولنى بۇراپ كېمىنى ھەيدەپ چاتقالالر ئۆسۈپ كەتيكەن دېڭىيز
ساھىلىغا قاراپ ماڭدى  .كېمە قۇمغا ئۇرۇلغاندا قياتتىق ھاياجانالنيدى  .بېشيىمنى كېمىنىيڭ ئيوڭ
تەرەپتىكى گىرۋىكىدىن چىقىرىپ كېمە ئالدىدىكى تۈرۈم-تۈرۈم بۇژغۇنالرغا قارىدى .
بۇ چاغيدا تۇيۇقسيىز ئىشينىڭ چاتياقلىقىنى ھيېۋ قىلىيپ كەيينىمگە بۇرۇليدۇم .كەيينىمگە
قاراپال خاندسنىڭ ھېلىقى كىچىك پىچاقنى سىقىمالپ ئالدىمغىال كېلىيپ قالغيانلىقىنى كيۆردۈم.
ئۇ ماڭا قاراپ زەرب بىلەن تاشالندى .مەن ھاپىال-شياپىال كيېمە بېشيى تەرەپيكە ئيۆزۈمنى ئېلىيپ
قاچتى  .رول قولۇمدىن چىقىپ كېتىپ كەينىگە يېنىپ كەتتى-دە ،خاندسينىڭ مەيدىسيىگە زەرب
بىلەن تەگدى .خاندس زەربىدىن تۈگۈلۈپال قالدى.
ئۇ ئېسىنى تاپقان چاغدا مەن ھەيدەش بۆلۈمچىسىدىن چىقىپ پالوبىغا كەلدى  .ئاساسيلىق
ماچتىنىڭ ئالدىدا توختاپ يانچۇقۇمدىن تاپانچامنى چىقاردى  .بۇ چاغدا ئۇ بۇرۇليۇپ ماڭيا قياراپ
ئېتىلىپ كەلدى .مەن ئۆزۈمنى تۇتۇۋالغانيدىن كېييىن ئيۇنى قارىغيا ئېلىيپ تەپكىنيى قايرىيدى .
ئەپسۇس ،تاپانچىدىن ئوق چىقمىدى .ئەسلىدە تاپانچىنىڭ دورىسى دېڭىيز سيۈيىدە ھيۆل بوليۇپ
كەتكەچكە ئېتىلمىغان ئىكەن.
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گەرچە خاندس يارىالنغان بولسىمۇ ئۇنىڭ ھەرىكىتى ناھايىتى تېز بولۇپ ،مەن ئىككىنچيى
تاپانچىنى چىقىرىپ ئېتىشقا ئۈلگيۈرمەيتتى  .قااليمىقيان قاچسياممۇ بولميايتتى .بولمىسيا ئيۇ مېنيى
ناھ يايىتى ئاسييانال بىيير بۇلۇڭغييا قىسييتاپ كېلەتتييى .مەن ماچتىنىييڭ يېنىغ يا بېرىييپ ئييۇنى چىييڭ
قۇچاقالپ ،خاندس يەنە باستۇرۇپ كەلگەندە ئۆزۈمنى چەتكە ئېلىشنى ساقالپ جىمجىت تۇردۇم.
يۇرتۇمييدىكى چاغييدا دائىيي دوسييتلىرى بىييلەن مۇشييۇنداق ئييۆزۈمنى چەتييكە ئېلىييپ قييېچىش
ئۇيۇنلىرىنى ئوينايتتى  .مەن خاندس يارىالندى ،يېشىمۇ چوڭ ،مېنىڭيدەك چاققيان ئەمەس ،دەپ
پەرەز قىلدى  .شۇڭا بۇ ئۇيۇندا ئۇنىڭغا ئۇتتۇرۇپ قويمايتتى .
خاندس مەقسىتىمنى بىلىپ توختياپ قاليدى .ئيۇ يالغانيدىن ئيوڭ-سيولدىن كېلىيپ مېنيى
تۇتماقچى بولغان قىياپەتكە كىرىيپ تۇيۇقسيىز باشيقا تەرەپيكە ييۈگرەيتتى .مەنميۇ ئۇنىڭغيا قياراپ
گاھىدا ئوڭغا ،گاھىدا سولغا ئۆزۈمنى ئېلىپ قاچتى  .گەرچە ئۇنى يەنە بىر پەس ھايال قىلسياممۇ
ئەمما مېنى تۇتۇۋالسا پۈتۈنلەي تۈگىشەتتى .
دەل شۇ چاغدا ‹‹گىسپانوال›› بىردىنال شىددەتلىك سىلكىنىپ ئىغاڭلىغىنىچە قۇمغا پېتىشقا
باشلىدى .ئاندىن سول تەرەپكە قىيسىيىپ ،پالوبا بىلەن يەر يۈزى  45گىرادوسلۇق بولۇڭ ھاسىل
قىلىييپ توختىييدى .ھەر ئىككىمىييز تەڭپۇڭلييۇقىمىزنى يوقىتىييپ سييول تەرەپتىكييى سييۇ چىقىييرىش
ئېغىزىغا دومىالپ چۈشتۇق .ھېلىقى قىزىل بۆكلۈك ئەبلەخ غۇلىچىنى كېرىيپ شيۇ يەردە ياتياتتى.
مېنىڭ بېشى خاندسنىڭ پۇتىغا تېگىپ قاتتىق ئاغرىيپ كەتتيى .شيۇنداقتىمۇ باشيتا ئورنۇميدىن
ت يۇردى  .خانييدس يېقىلغييان چاغييدا جەسييەتكە چىرمىشييىپ قالغييان ئىييدى .كييېمە يييانتۇ بولييۇپ
قالغانييدىن كېيييىن پالوبىييدا دالدىالنغىييدەك يەرمييۇ قالمىييدى .مەن دەرھييال ئاساسييىي ماچتىغييا
چىقىدىغان ئارغامچا شۇتىنى تۇتۇپ يۇقىرىغا قاراپ تاكى ماچتىنىڭ ئۈستىدىكى توغرا ياغاچقىچە
چىقىپ ئاندىن ئۇھ دېدى .
مەن يۇقىرىغا يامىشيىۋاتقاندا ئىسيرىل خانيدس پۇتۇمغيا بىير پىچياق شيىلتىدى .يېيرى چيى
ئارىلىق بولمىغان بولسا يارىالنغان بوالتتى  .ئۇ قۇرۇق پىچاق ئۇرغاندىن كېييىن ئېغزىنيى يوغيان
ئاچقىنىچە جايىدا تۇرۇپ قالدى .قىياپىتىدىن ئۈمىدسىزلەنگەنلىكى چىقىپ تۇراتتى .مەن ۋاقتنى
چىييڭ تۇتييۇپ تاپانچىنىييڭ دورىسييىنى ئالماشتۇرۇشييقا باشييلىدى  .بىيير تاپانچىنىييڭ دورىسييىنى
ئالماشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ئېھتىيات ئۈچۈن يەنە بىرنىڭمۇ دورىسىنى ئالماشتۇرۇۋەتتى .
خاندس بۇنى كۆرۈپ قاتتىق چۆچۈپ كەتتى-دە ،بىيردەم تېڭىرقىغانيدىن كېييىن پىچياقنى
ئاغزىغا توغرىسىغا چىشيلەپ ئېغىير گەۋدىسيىنى سيۆرەپ ئارغامچيا شيوتىغا ياماشيتى .ئيۇ ئاغرىققيا
چىداپ يارىالنغان پۇتىنى سيۆرەپ تىرمىشيىپ ييۈرۈپ ناھيايىتى ئاسيتا سيۈرئەت بىيلەن يۇقىرىغيا
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چىقىشقا باشلىدى .ئۇ تەخمىنەن شوتىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىغا چىققاندا مەن ئىككىال تاپانچىغا
ئوق سېلىپ ئۇنىڭغا تەڭلەپ ۋارقىرىدى :
يييي خانيدس ئەپەنيدى  ،سيەن يۇقىرىغيا يەنە بىير قەدەم ئۆرلىسيەڭ مەن كالالڭيدىن تۆشييۈك
ئاچىمەن! بايا ،سەن باشقىالرنى ئۆلتۈرمىسەڭ باشقىالر سېنى ئۆلتۈرىدۇ ،دېگەنتىڭغۇ
ئۇ توختاپ قالدى .چىرايىدىن قانداق تاقابىل تۇرۇشنى ئويلىنىۋاتقانلىقى چىقىپ تيۇراتتى.
ئۇ خېلى ئۇزۇنغىچە ئويلىنىپ قىمىرلىمىدى .ئۇنىڭ روھى چىقىپ كەتكەندەك قېتىيپ تۇرۇشيىغا
قاراپ ئىختىيارسىز كۈلۈپ كەتتى .
ئۇ ئاغزىغا چىشلىۋالغان پىچاقنى ئېلىپ شۆلگىيىنى يۇتۇۋەتكەندىن كېيىن دېدى:
ييي جى  ،بىز ئەپلىشيىپ قيااليلى .نياۋادا كيېمە تۇيۇقسيىز قىيسيىيىپ كەتمىيگەن بولسيا مەن
سېنى جايلىۋەتكەن بوالتتى  .شور پېشانە ئىكەنمەن ،بىر قېرى ماتروسنىڭ سېنىڭدەك بىر سېرىق
تۈكنىڭ قولىدا يېڭىلگەنلىكىگە تەن بەرمىسەم بولمىغۇدەك.
ئۇنىڭ گەپلىرى ماڭا ناھايىتى تېز تەسىر قىلىپ چىرايىمدا تەبەسسۇم جىليۋە قىليدى .مەن
بۇنىڭدىن مەمنۇن بوليۇپ تۇرغىنىميدا ئۇنىيڭ تۇيۇقسيىز قيولىنى شيىلتىگەنلىكىنى كيۆردۈم .بىير
يورۇق نۇر ماڭا قاراپ ئۇچۇپ كەلدى .كەينىدىنال مەن قياتتىق ئياغرىقنى سيەزدى  ،ئەسيلى ميۈرەم
ماچتىغا مىقلىنىپ قالغان ئىكەن .قوش تاپانچا شۇئان سايرىدى ھەم قولۇمدىن چىقىيپ دېڭىزغيا
چۈشۈپ كەتتى .تاپانچا بىلەن دېڭىزغا چۈشۈپ كەتكەندىن يەنە خاندسمۇ بار ئىدى.

ئالتىنچى باب ،شاتوت قاراۋۇل
ئەينى چاغيدا خاندسينى قارىغيا ئېلىشيقا ئۈلگيۈرمىگەن بولسياممۇ ،يەنىيال دەل تەگكيۈزگەن
ئىدى  .خاندسينىڭ قيولى ئارغامچيا شيوتىدىن بوشياپ غەلىيتە چىرقىيرىغىنىچە دېڭىزغيا چۈشيۈپ
كەتتى .مەن ماچتىنىڭ ئۇچىدىكى توغرا ياغاچتا ئولتۇرۇپ تۆۋەنگە قياراپ ئۇنىيڭ دېڭىيز ييۈزىگە
لەيلەپ چىققانلىقىنى كۆردۈم .دېڭىيز سيۈيى قيان بىيلەن بوياليدى .ئارقىيدىن ئيۇ ئاسيتا چۆكيۈپ
كەتتى.
دېڭىز سۈيى بارا-بارا تىنچىغاندىن كېيىن ئۇنىڭ تۈگۈلگىنىچە سۇنىڭ تېگىدە ياتقانلىقىنى
كۆردۈم .بىر نەچچە تال بېلىق ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئۈزۈۋاتاتتى .ئۇ ئەسلىدىنال زەخمىلەنگەن ،ئۇنىڭ
ئۈستىگە ئيوق تېگىيپ يارىالنغيانلىقى ئۈچيۈن سيۇدىن ئيۈزۈپ چىقمياقچى بولسيىمۇ قىاللميايتتى.
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ئەسلى ئۇ مېنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانىدى ،نەتىجىيدە ئيۆزى جېنىنيى سيېلىپ بەردى .دېڭىزدىكيى
بېلىقالرنىڭ يېمىگە ئايالندى.
ئۇنىڭ ئۆلگەنلىكىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن مەن قاتتىق ئاغرىقنى سيەزدى  .ئىسسيىق
قان دۈمبە ۋە كۆكرىكىمدىن ئېقىۋاتياتتى .مەن پىچياقنى تارتىيپ چىقارمياقچى بولغيان بولسياممۇ
بەدىنىمگە تىترەك ئولۇشۇپ قولۇمنى تارتىشقا مەجبۇر بولدۇم .جىسمىمدا ئارمانغا تۇشلۇق دەرمان
يوق ئىدى .ئەمما بۇ تىترەك ئويلىمىغان يەردىن مېنيى بوشيىتىۋەتتى .پىچياق پەقەت مېنىيڭ بىير
قات تېرەمنىال تېشىپ ئۆتكەن ئىكەن .شۇڭا بىيرال تىتيرەش بىيلەن بيۇ بىير قيات تېرىنيى يىرتىيپ
تاشلىدى  .گەرچە مەندىن توختىماي قان ئېقىۋاتقان بولسىمۇ ئەركىنلىككە ئېرىشتى .
مەن ئاغرىققيييا بەرداشيييلىق بېرىيييپ ئاسيييتا پالوبىغيييا قايتىيييپ چۈشيييتۈم .ئارقىي يدىن كيييېمە
بۆلۈمچىسىگە كىرىپ يارا ئېغىزىنى تاڭىدىغان نەرسە ئىزلىدى  .مۈرەم قاتتىق ئاغرىسىمۇ قوليۇمنى
ئەركىن ھەرىكەتلەندۈرەلەيتتى  .يارامنى تىڭىپ بولغاندىن كىيىن كېمىدە تيۇرۇپ تيۆت ئەتراپقيا
نەزەر سييالدى ھەم ئوبرايىننىييڭ جەسييىتىنى بىيير تەرەپ قىلىشيينى ئويالشييتى  .كييېمە قىيس يايغاندا
ئۇنىڭ جەسىتى پالوبا گىرۋىكىگە بېرىپ قالغيان بوليۇپ قىمىرلىمياي ياتياتتى .بيۇ ميۇردا بەئەينيى
تۇرقى سەت كۆرۈمسىز ياغاچ ھەيكەلگە ئوخشيايتتى .بىشيىمدىن خېليى كيۆپ ئىيش ئۆتيۈلگەچكە
جەسەتتىنمۇ قورقمايدىغان بولۇپ قالغان ئىدى  .مەن ئۇنىيڭ بېلىيدىن تارتىيپ كيۈچەپ تيۇرۇپ
دېڭىزغا تاشلىدى  .دېڭىز سۈيى تىنچىغانيدىن كېييىن ئۇنىيڭ خانيدس بىيلەن ميۈرىنى–ميۈرىگە
تەگكيۈزۈپ ياتقيانلىقىنى كيۆردۈم .بىير تيوپ بېلىيق خۇشيال بوليۇپ ،ئۇالرنىيڭ ئەتراپىيدا ئيۈزۈپ
يۈرۈشەتتى.
كېمىدە ئۆزۈم يالغۇز قالدى  .كۈن ئولتۇرۇشقا ئاز قالغان بوليۇپ دېڭىيز تاشيقىنىمۇ بيارا-بيارا
چېكىنيييدى .ئارقىيييدىنال دېڭىيييزدا شيييامال چىقىشيييقا باشيييلىدى .ئەميييدى يەلكەنلەرنيييى دەرھيييال
يىغىۋەتمىسەم شامال كېمىنى يەنە چوڭقۇر سۇغا ئاپىرىۋېتەتتى .شۇڭا بيۇ ئىشينى كېچىكتۈرۈشيكە
بولميايتتى .مەن يەلكەنلەرنييى تېزلىييك بىييلەن چۈشيۈرۈپ پالوبىغييا تاشييلىدى ھەم پىچيياق بىييلەن
يەلكەن چىقىرىش ئارقىنىنى كېسىۋەتتى  .يارىالنغاچقا مۇشۇنچىلىك ئىشنىال قىالاليتيتى  .ئەميدى
‹‹گىسپانوال›› ناملىق كېمىنىڭ تەقدىرىنى دېڭىز بىلەن تەڭرىال بېكىتەلەيتتى.
مەن كېمە بېشىغا بېرىپ پەسكە قياراپ كيېمە ئەتراپىيدىكى سيۇنىڭ ناھيايىتى تېيىزلىقىنيى
كۆردۈم .بىرتال ئۈزۈلگەن ئارغامچىنى تۇتيۇپ كېمىيدىن پەسيكە سيىيرىلدى  .سيۇ پەقەت مېنىيڭ
بېلىمگىال كەلدى.
ھەرنېمە بولسا قايتىدىن قۇرۇقلۇققا چىقتى ھەم ھازىرال ياغاچ قورولغا قايتىيپ تۆھپەميدىن
ماختانماقچى بولدۇم .بەلكى ئۇالر مېنىڭ ئۆز بېشىمچىلىق قىلىپ ۋەزىپەميدىن ئايرىلغيانلىقىمنى
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ئەيىبلىشى مۇمكىن ،بىيراق‹‹ ،گىسيپانوال››نيى قيايتۇرۇپ كەلگەنلىكىي بيۇنى تاميامەن توليۇقالپ
كېتەتتى .مەن مۇشۇ خىيالالر بىلەن ياغاچ قورولغا راۋان بولدۇم.
كۈن بارغانسېرى قارىيىپ ئايمۇ چىقتى .مەن ئاي يورۇقىيدا ئاليدىمغا قياراپ كېتىيۋاتىمەن.
يول بويى گاھى يۈگۈرۈپ ،گاھى مېڭىپ قايتىشقا ئالدىرايتتى  .مەن ياغاچ قاشانىڭ ئەتراپىيدىكى
ئورمانلىققا كەلگەن چاغدا قەدىمىمنيى ئاسيتىالتتى  .ئەتيراپ قياراڭغۇ بولغاچقيا ئۆييدىكىلەر مېنيى
پەرقلەندۈرەلىشى تەس .تاسادىپىي ئۆز ئادەملىرى تەرىپىدىن يارىالنسام ئەرزىمەيتتى.
ئيياي بارغانس يېرى ئېگىييز كۆتۈرۈلييدى .مەن ئيياخىرى ياغيياچ قييورول جايالشييقان ئورماننىييڭ
ياققىغا يېتىپ كەلدى  .ياغاچ ئۆينىڭ يېنىيدا بىير دۆۋە ئيۆت كۆييۈپ تيۈگەي دەپ قالغيان بوليۇپ
ۋىلىليييداپ ئۇچقۇنيييداۋاتاتتى .ئەتراپتيييا بىرميييۇ ئادەمنىيييڭ قارىسيييى كيييۆرۈنمەيتتى .شيييامالنىڭ
ھۇشقۇرتىشىدىن بۆلەك ئاۋازمۇ ئاڭالنمايتتى.
مەن مېڭىشتىن توختياپ تېڭىرقياپ تيۇرۇپ قاليدى  .كاپىتيان ئەزەليدىن ئوتيۇننى تيېجەپ،
بۇنداق چوڭ گۈلخان يېقىشقا رۇخسەت قىلميايتتى .بيۇالرنى ئيويالپ غەميگە پياتتى  .ئەجەبيا مەن
كەتكەندىن كېيىن بۇ يەردە باشقا ئىش يۈز بەرگەنمىدۇ
مەن ئاستا شيەرق تەرەپيكە ئايلىنىيپ ئۆتيۈپ بىير قياراڭغۇ يەرنيى تېپىيپ قاشيادىن يېنىيك
ئاتالپ ئۆتتۈم ھەم يەردە يېتىپ تىۋىشسيىز ئيۆمىلەپ ياغياچ ئۆينىيڭ بيۇرجىكىگە كەليدى  .ئيۆيگە
يېقىنالشييقان چاغييدا خييورەك ئيياۋازىنى ئيياڭالپ كۆڭلييۈم ئورنىغييا چۈشييتى .مەن ئييادەتتە خييورەك
ئاۋازىدىن بىزار بولساممۇ بۇ ئاۋاز ماڭا بەئەينى يېقىملىق مۇزىكىدەك ئاڭلىنىپ كەتتى.
قارىغانييدا ئييۇالر تيياتلىق ئۇخالۋاتقانييدەك قىالتتييى .شۇنىس يى قيياراۋۇللۇق خىزمىتييى ياخشييى
ئىشلەنمىگەن ئىدى .ناۋادا سىلۋېرالر ھازىرنىڭ ئۆزىدە تۇيۇقسىز ھۇجيۇم قىلىيدىغان بولسيا تياڭ
ئاتقۇچە بىرمۇ ئادەم تىرىك قالمايتتى.
بييۇ چاغييدا مەن ئىشييىككە بېرىييپ ئورنۇمييدىن تييۇردۇم .ئييۆي ئىچييى قاپقيياراڭغۇ بولييۇپ
ھېچنىمىنى كۆرگىلى بولمايتتى .مەن خورەك ئاۋازىدىن باشقا يەنە قانيات قاققانيدەك غەلىيتە بىير
ئاۋازنى ئاڭلىدى  .بۇنىڭ نېمە ئاۋازلىقىنى بىلەلمىدى .
مەن تىمسىقالپ ئۆيگە كىرىپ ئورنۇمدا يېتىپ ئۇخلىۋالماقچى بولدۇم .ئىچىميدە ئەتە ئيۇالر
ئويغىنىپ ئۇخالۋاتقانلىقىمنى كۆرسە قانداق بولۇپ كېتەر دېگەن خىييال ھۆكيۈم سيۈرەتتى .ماڭيا
يۇمشاق بىر نەرسە تاقاشتى ،بۇ بىرسىنىڭ پۇتى ئىدى .ئۇ ئۆرۈلۈپ خىرقىراپ قۇيۇپ جىي بوليۇپ
قالدى.
تۇيۇقسىز قاراڭغۇلۇقتا بىر چىرقىرىغان ئاۋاز ياڭراپ كەتتى:
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ييي سەككىز پىكىۋ! سەككىز پىكىۋ! سەككىز پىكىۋ! سەككىز پىكىۋ!
ئاۋاز ئۈزۈلمەي كېلەتتى .بۇ ئەسلىدە سىلۋېرنىڭ ھېلقى شياتوتى ئىيكەن ئەمەسيمۇ! بيايىقى
قانييات قاققييان ئيياۋاز قيياراۋۇللۇق قىلىۋاتق يان شيياتوتنىڭ ئيياۋازى ئىييكەن .ئييۇ توختىميياي سييايراپ
خوجايىنىغا بەلگە بېرىۋاتاتتى!
ھەمييمە ئييادەم شيياتوتنىڭ ئاۋازىييدىن ئويغىنىييپ كەتتييى .مەن سييىلۋېرنىڭ قورقۇنچلييۇق
ۋاقىرغان ئاۋازىنى ئاڭلىدى :
ييي كى
مەن بۇرۇلۇپال قاچتىميۇ بىرىگە ئۇرۇليدۇم .كەيينىمگە ئۆرۈلۈشيۈمگە يەنە بىرىنىيڭ قوينىغيا
سوقۇلدۇم .ئۇ مېنى مەھكەم تۇتۇۋالدى.
ييي دىك ،مەشئەلنى ئەكەل! ييي دەپ بۇيرۇق قىلدى سىلۋېر.
ناھايىتى تېزال بىرى سىرتقا چىقىپ مەشئەل كۆتۈرۈپ كىرىپ كەلدى.
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يەتتىنچى بۆلۈم ،سىلۋېرنىڭ ۋاستىسى
بىرىنچى باب ،تۇتقۇنغا ئايلىنىش
مەشييئەل ئييۆي ئىچىنيى يۇپيييورۇق قىلىييۋەتتى .مەن ئيياخىرى ئييۆي ئىچىييدىكى ئەھييۋالالرنى
ئۇچۇق كۆردۈم .ئيۆي ئىچىيدىكى بىرانيدى ،چوشيقا گۆشيى ۋە قۇرۇتۇلغيان بيولكىالر ئيۆز جايىيدا
تۇراتتى .ئەمما ھەمراھلىرىمنىڭ بىرىمۇ كيۆرۈنمەيتتى .ئېھتىميال ئۇالرنىيڭ ھەممىسيى تياالپەتكە
ئۇچرىغييان بولۇشييى مييۇمكىن .ئەڭ خەتەرلىيك پەيييتلەردە ھەمراھلىيرى بىييلەن بىلييلە بييولمىغىنى
ئۈچۈن ئۆزۈمنى ئەيىبلەپ ئۆكۈندۈم.
ئۆيدە ئالتە نەپەر دېڭىز قاراقچىسى بار ئىيكەن .ئۇالرنىيڭ بەشيى ئيۆرە تيۇراتتى .يەنە بىيرى
بىلىكى بىلەن يەرنى تىرەپ ئولتۇراتتى .ئۇنىڭ بېشى بىنت بىلەن تېڭىلغان بولۇپ قان داغلىرى
بار ئىدى .بۇ چوقۇم تۈنۈگۈنكى جەڭدە قېچىپ كەتكەن ھىلقى قاراقچى.
شيياتوت سييىلۋېرنىڭ مۈرىسييىگە قييونغىنىچە تۇمشييۇقى بىييلەن پەيلىرىنييى چوقۇۋاتيياتتى.
سىلۋېرنىڭ چىرايى بەكرەك تاتىرىپ كەتكەن بولۇپ ،ناھايىتى سۈرلۈك كۆرۈنەتتى.
ييي ئەسلى كىچىك جىمكەنغۇ ،ييي دېدى ئۇ ،ييي قارشى ئيالىمىز ،سيەن دېيگەن كەميدىن-كەم
كېلىدىغان مېھمان ،كەلگىنىڭدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇم.
ئۇ بىراندى قاچىالنغان بىر تۇڭنىڭ ئۈسيتىدە ئولتيۇردى–دە ،غاڭزىسيىنى چىقىرىيپ تاماكيا
قاچىالشقا باشلىدى.
ييي دىك ،مەشئەلنى ئەكەل ،ييي دېدى ئۇ ،ئاندىن مەشيئەل بىيلەن تاماكىسيىنى تۇتاشيتۇرۇپ
بولۇپ گېپىنى داۋام قىلدى ،ييي بولدى ،مەشئەلنى ئوتيۇن دۆۋىسيىگە سيانجىپ قيوي ،ھەممىڭيالر
ئولتۇرۇڭالر.
سىلۋېر ئاخىرىدا ماڭا بۇرۇلۇپ دېدى:
ييي جى  ،سەن ئياخىرى كەليدىڭ .سيېنى بىرىنچيى قېيتى كيۆرگەن چاغيدىال ئەقىللىيق بياال
ئىكەنلىكىڭنى بىلگەن ئىدى  .ئېيتە ،بۇ يەرگە نېمە قىلغىلى كەلدىڭ
مەن جاۋاب بەرمىدى  .پەقەتال قورقۇمسىزالرچە ئۇنىڭغيا تىكىلىيپ تيۇردۇم .قەليبى غەزەپ-
نەپرەت ۋە ئۈمىدسىزلىك بىلەن تولغان ئىدى.
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ئۇ غاڭزىسىنى بىر نەچچىنى شورىۋەتكەندىن كېيىن دېدى:
ييي بۇ يەرگە كەلگەن ئىكەنسەن ،مەن ساڭا راست گەپنى قىالي .سەن ئەقىللىق ،قامالشقان
باال ،مېنىڭ ياش ۋاقتىمغا بەك ئوخشايسەن .مەن سېنىڭ بىزگە قېتىلىشيىڭنى ئيويالپ ييۈرەتتى .
بايلىقالرنى تاپقاندىن كېيىن بىللە بياي-باياشيات ياشيايمىز .مەن سيىمولېتنىڭ ياخشيى كاپىتيان
ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىمەن ،ئۇ بەك يامانكەن .نيېمىال دېسيە ‹‹ۋەزىپىسيىگە سيادىق بوليۇش››
دېگەندەك گەپنىال قىلىپ يۈرىيدىكەن .مانيا ئەميدى سيەن ئيۇالرنى تاشيالپ چىقىپسيەن .ھېلقيى
دوختۇرمۇ قاتتىق ئاچچىقالپ سېنى قۇالق كەستى لۈكچەككەن دېدى .ئۇالر ھازىر سيېنى كېيرەك
قىلماييدۇ .مەن قارىسييام ،ئەميدى ئييۇ يەرگە بارمىسياڭمۇ بولىييدۇ .سيەن بىييزگە قوشيۇل ،بىييرلىكتە
ئىشلەيلى.
ئۇنىييڭ گېپىييدىن مەن دوسييتلىرىمنىڭ ھەممىسييىنىڭ ھاييياتلىقىنى بىلىۋالييدى  .بييۇ مېنييى
چەكسىز خۇشال قىلىۋەتتى.
ييييي سييەن قانييداق ئەھۋالييدا تۇرۇۋاتقييانلىقىڭنى بىلىشييىڭ كېييرەك ،جىيي  ،سييەن قولىمىزغييا
چۈشتۈڭ ،ييي دېدى سىلۋېر گېپىنى داۋام قىلىپ ،يييي مەن قائىيدە سۆزلەشينى ياخشيى كۆرىيدىغان
ئادەم ،ئەزەلدىن باشقىالرنى مەجبۇرلىمايمەن .مۇبادەسيەن بىيز بىيلەن ئىشلىسيەڭ ھيازىرال بىيزگە
قوشۇل .ئۇنداق قىلغۇڭ بولمىسا ماڭا دە ،مەن سېنى زورلىميايمەن .ماڭيا ئىشىنىشيىڭ كېيرەك ،بيۇ
دۇنييييادا بەلكىييي مېنىڭيييدىنمۇ ئادىيييل ئيييادەم بولماسيييلىقى ميييۇمكىن .دېگىييينە ،زادى قانيييداق
قىلماقچىسەن
ييييي مەن ھييازىرال جيياۋاب بېرىشييى كېرەكمييۇ ييييي دەپ سييورىدى مەن تىترەڭگييۈ ئيياۋازدا.
ئەزرائىلنىڭ يېقىنلىشۋاتقانلىقىنى ھېۋ قىلىپ يۈرىكى سېلىشقا باشلىدى.
ييييي ييياق ،ھييېچكى سييېنى مەجبۇرلىمايييدۇ .سييەن بىييز بىييلەن بىييرگە بولسيياڭ خۇشييال
ئۆتىدىغانلىقىڭنى بىلىپ قالىسەن .بىراق ،سەن ياخشى ئويلىنىشىڭ كېرەك ،ييي دېدى سىلۋېر.
مەن ئاستا-ئاستا ئۆزۈمنى بېسۋىلىپ ئالدى بىلەن بۇ يەردە نيېمە ئىيش ييۈز بەرگەنلىكىنيى
بىلىپ بېقىش خىيالىغا كەلدى .
ييييي سييىلەر مېنىيييڭ قوشۇلۇشييۇمنى ئويلىغيييان ئىكەنسييىلەر ،ئۇنيييداقتا بييۇ يەرگە قانيييداق
كەلگەنلىكىڭالرنييى ھەم دوسييتلىرىمنىڭ قەيەرگە كەتكەنلىكىنييى ئېيتىييپ بېرىشييىڭالر كېرەكقييۇ
دەيمەن ييي دېدى مەن ئېغىز ئېچىپ.
ييي سەن بۇ يەردە نېمە ئىش بولغانلىقىنى بىلمەكچىمۇ بۇنى بىزمۇ بىلىشنى ئيارزۇ قىلىمىيز،
ييي دېدى بىر دېڭىز قاراقچىسى.
113

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ييييي شييۇم ئ ياغزىڭنى يييۇم ،ييييي دېييدى سييىلۋېر ئۇنىييڭ گېپىن يى ئييۈزۈپ ،ئانييدىن ماڭييا قيياراپ
مۇاليىملىق بىلەن دېيدى ،يييي تۈنۈگيۈن ئەتىيگەن دوختيۇر لىيۋېۋ ئياق بيايراق كۆتيۈرۈپ بىزنيى
ئىيزدەپ كەپتيۇ .ئييۇ ،كاپىتيان سيىلۋېر ،سييېنىڭ قيول ئاسيتىڭدىكىلەر ئاسييىيلىق قىلىيپ كېمىنييى
ھەيييدەپ قېچىييپ كەتتييى ،دېييدى .مەن ئەينييى چاغييدا ھاراقكەشييلىك قىلىييپ ئييۇالرنى قيياچۇرۇپ
قويغييانلىقىمنى ئېتىييراپ قىلىييمەن .بىييز يۈگييۈرۈپ بېرىييپ قارىسيياق كييېمە راسييتىنىال يييوقكەن،
ھەممىمىييز قييارىغۇ بولييۇپ قيياپتىمىز .ئارقىييدىن دوختييۇر بىييز بىييلەن سۆھبەتلەشييمەكچى بوليدى.
ئاخىرىييدا بىييز دوختييۇر بىييلەن ئۇالرنىييڭ بييۇ يەردىيين بىييخەتەر ئايرىلىشييىغا ،ئۆيييدىكى بييارلىق
نەرسييىلەرنى ،بىرانييدى ،يەنە سييىلەر تەييييارالپ قويغييان ئوتييۇن قاتارلىقالرنىييڭ ھەممىنييى بىييزگە
قالدۇرۇشىنى كېلىشتۇق .ئۇالرنىڭ قەيەرگە كەتكەنلىكىگە كەلسەك بىزمۇ ھېچنېمە بىلمەيمىز.
ئۇ تاماكىسىنى بەخىرامان شوراپ قويغاندىن كېيىن سۆزىنى داۋام قىلدى:
ييييي شييۇنداقال ،بىييز س يۆھبەتتە سييېنى تىلغييا ئالييدۇق .ئەينييى چاغييدا دوختييۇر جەمئىييي تييۆت
ئادەمنىييييڭ كېتىييييدىغانلىقىنى ،بييييۇالردىن بىرىنىييييڭ يارىالنغييييانلىقىنى ،جىمنىييييڭ قەيەرگە
كەتكەنلىكىنييى بىلمەيييدىغانلىقىنى ئېيتتييى .ئييۇ يەنە ،سييەن ئۈچييۈن پاراكەنييدە بولييۇپ چارچيياپ
قالغانلىقىنى ،سېنى ئويلىسىال ئۇالرنىڭ ئاچچىقى كېلىدىغانلىقىنى دېدى.
ييي ئۇنداقتا ھازىر قيارار چىقىرىيدىغان ۋاقيتى كېلىيپ قياپتۇ ،شيۇنداقمۇ يييي دەپ سيورىدى
مەن.
ييي شۇنداق ،ھازىرال بىر قارارغا كەل ،ييي دېدى سىلۋېر.
ييي ئۇنداقتا بوپتۇ ،ييي دېدى مەن جىددىيلىشىپ ،ييي مېنى قانداقال قىلسياڭالر مەيليى .ئەمميا
بىر نەچچە ئىشنى سەمىڭالرغا سېلىپ قوياي .ئالدى بىلەن ،سىلەر بايلىقنى تاپالميايال قالماسيتىن
يەنە بىر نەچچە ئادىمىڭالر ئۆلدى ،ئادەمدىنمۇ ،بايلىقتىنمۇ قۇرۇق قالدىڭالر .نيېمە ئۈچۈنليۈكىنى
بىلەمسىلەر چۈنكى ئەينى چاغيدا مەن ئالميا توڭىنىيڭ ئىچىيدە تيۇرۇپ خانيدس ئىككىڭالرنىيڭ
سۆھبىتىنى ئاڭالپ قالدى ھەم كاپىتانغا مەلۇم قىلدى  .كېمىنى مەن كەتكيۈزۋەتكەن .مەن كيېمە
ئارقىنىنى كېسىپ تاشالپ كېمىيدە قالغيان ئيادىمىڭالرنى ئۆلتيۈرۈۋەتتى  .ئانيدىن كېمىنيى ئيادەم
تاپالمايدىغان يەرگە ھەيدەپ ئاپاردى  .مەن ئۆلۈمدىن قورقمايمەن ،قانداقال قىلساڭ ئىختىيارىڭ.
ئەمدى سيىلەرمۇ قيارار چىقارسياڭالر بولىيدۇ :بىير بولسيا مېنيى ئۆلتۈرۈۋېتىيپ ھەممىيدىن قيۇرۇق
قالىسييىلەر ييياكى بولمىسيا مېنييى قويۇۋېتىسييىلەر ،بۇنىييڭ بەدىلىييگە كەلگۈسييى سييوتتا مەن سييىلەر
ئۈچۈن بىرنەچچە ئېغىز ياخشى گەپ قىلىپ قويىمەن.
مەن بىر تىنىۋېلىپ سۆزۈمنى داۋام قىلدى :
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ييي ناۋادا مەن ئۆلسەم سىلۋېر ئەپەندى  ،مېنىڭ قانداق ئۆلگەنلىكىمنى دوختۇرغا يەتكيۈزۈپ
قويغىن.
ييييي خيياتىرجەم بييول ،ئۇنتييۇپ قالمييايمەن ،ييييي دېييدى سييىلۋېر .ئييۇ ،بييۇ گەپنييى قىلغانييدا
تەلەپپۇزىدىن نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپ بولغىلى بولمايتتى .ئۇ سيۆزۈمدىن تەسيىرلەندىمۇ
ياكى مېنى مەسخىرە قىلىۋاتامدۇ بىلەلمىدى .
ييي يەنە بار ،ئاۋۇ كۈنى ئۇ قارا ئىتنى تونۇپ قالدى ،ييي دېدى بىر قاراقچى سەكرەپ تۇرۇپ.
مەن ئۇنى تونۇدۇم .ئۇ شيۇ كيۈنى قاۋاقخانىيدا قيارا ئىيت بىيلەن ھياراق ئىچىيپ ئولتۇرغيان
مورگان ئىدى.
ييي يەنە بۇ شاكىچىك بېيل بوئىنسيىنىڭ قولىيدىن خەرىتىنيى ئيوغرىالپ كەتتيى .ھەممىمىيز
ئۇنىڭ چالغان دېپىغا ئۇسسۇل ئوينىدۇق! ييي دېدى سىلۋېر داۋاملىق.
ييي ئەمىسە ئۇنى بوغۇزلىۋېتەيلى ،ييي دېيدى مورگيان پىچىقىنيى چىقىرىيپ زەھەرخەنيدىلىك
بىلەن.
ييي توختا! ييي دەپ ۋارقىرىدى سيىلۋېر غەزەپ بىيلەن ،يييي تيام مورگيان ،سياڭا تېخيى بيۇيرۇق
چۈشۈرۈش نۆۋىتى كەلمىدى .كىمنىڭ كاپىتان ئىكەنلىكىنيى ئۇنتيۇپ قالميا 33 .يىليدىن بۇييان
مېنىيييڭ بىيييلەن چىقىشيييالمىغان كىشيييىلەر ياخشيييى ئييياقىۋەت كيييۆرمىگەن .قانيييداق مورگيييان،
ئىشەنمەمسەن
مورگان ئۈندىمىدى ،ئەمما باشقىالرنىڭ ئىنتايىن نارازى بولغانلىقى چىقىپ تۇراتتى.
ييي مورگاننىڭ دېگىنى توغرا ،ييي دېدى بىرى.
ييي مەن جاق تويدۇم ،يەنە ساڭا ئەگەشسەك ئۆلۈمدىن باشقا يول يوق ،ييي دېدى يەنە بىرى.
ييي سىلەر تيوپىالڭ كۆتۈرمەكچىميۇ يييي دېيدى سيىلۋېر ھيۆكىرەپ ،يييي گېپىيڭ بولسيا قىيل،
تييوپىالڭ كۆتييۈرمەكچى بولسيياڭ ئورنۇڭييدىن تييۇر .تەۋەككييۈلچى بولغييان ئىكەنمىييز بييۇ يولنىييڭ
قائىدىسييىنى بىلىييش كېييرەك .قايسييىڭ بويسۇنمىسيياڭ پىچىقىڭنييى چىقييار ،كىمنىييڭ يامييانلىقىنى
كۆرۈپ باقايلى!
ھېچكى قىمىرلىمىدى ،گەپمۇ قىلمىدى.
ييي ھالىڭغا قارا ،ييي دېدى ئۇ غاڭزىسىنى ئاچچىق چىشلەپ ،ييي ئوتتۇرىغيا چىقىشيقا جيۈرئەت
قىاللمىسيياڭالر دېگىنىمنييى ئيياڭالش! مېنييى سيىلەر كاپىتييان قىلىييپ سيايلىغان .شييۇنداق بولغيان
ئىكەن ،بۇ مېنىڭ سىلەردىن دانا ئىكەنلىكىمنى بىلدۈرىدۇ .مەن بيۇ بالىغيا ناھيايىتى ئيامراق ،ئيۇ
سىلەردەك قورقۇنچاق ئەمەس .قېنى قايسىڭ ئۇنىڭغا چېقىلىسەن
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ئۆينىڭ ئىچىنيى جىمجىتلىيق باسيتى .مەن تامغيا يۆلىنىيپ تيۇراتتى  .ييۈرىكى قەپىسيىدىن
چىقىييپ كېتىدىغانييدەك سييوقاتتى .ئييازراق ئۈمىييد بييارلىقىنى ھييېۋ قىلييدى  .سييىلۋېرمۇ تامغييا
يۆلەنگىنىچە تاماكىسىنى چىشلەپ گەپ قىلماي قيول ئاسيتىدىكى كارغيا كەليمەس خيۇمپەرلەرگە
قيياراپ تييۇراتتى .باشييقا دېڭىييز قيياراقچىلىرى ئۆينىييڭ بىيير بۇلۇڭىغييا تىقىلىشييىپ توختىمييياي
كۇسۇرلىشىۋاتاتتى .گاھىدا بىزگە قاراپ قوياتتى .ئەمما ئۇالرنىڭ قاراۋاتقىنى مەن ئەمەس ،بەلكى
سىلۋېر ئىدى.
ييي سىلەرنىڭ قانيداق گېيپىڭالر بيار يييي دېيدى سيىلۋېر بىرنيى تۈكۈرۈۋەتكەنيدىن كېييىن
گېپىنى داۋامالشتۇرۇپ ،ييي گەپ بولسا ھازىرال قىل ،بولمىسا ئاغزىڭنى يۇمۇش.
تۇرقىدىن بەتبەشىرىلىك چىقىپ تۇرىدىغان ،كۆز قارىچۇقى سارغىيىپ كەتكەن بىر دېڭىيز
قاراقچىسى ئورنىدىن تۇرۇپ دېدى:
ييي ھەممىمىزنىڭ ساڭا پىكرى بار ،چۈنكى سەن قائىدىمىزنى كۆزگە ئىلمىيدىڭ .ئەمميا بىيز
يەنىال سېنى كاپىتان دەپ بىلىمىز .سەن بېكىيتكەن قائىيدە بيويىچە كيېمە خيادىملىرى يىغىلىيپ
سۆزلەشسييە بولىييدۇ .بىييز سييىرتقا چىقىييپ سۆزلىشييىپ كىرىشيينى ئييويالۋاتىمىز .سييەن قارشييى
تۇرمايسەنغۇ دەيمەن
ئۇ گېپىنيى تۈگىتىيپ سيىلۋېرغا قياراپ ماتروسيالر سيالىمى بەرگەنيدىن كېييىن ھەممىنىيڭ
ئالدىدا مېڭىپ سىرتقا چىقىپ كەتتى.
ييي توغرا ،بىز قائىدە بويىچە ئىش قىلىۋاتىمىز ،ييي دېدى يەنە بىر ماتروس.
ييي بىز ياخشىراق مەسلىھەتلىشىۋااليلى ،ييي دېدى مورگانمۇ.
ئارقىدىنال قالغانالرمۇ سېرىق كۆزگە ئوخشياش سيىلۋېرغا ھيۆرمەت بىلدۈرگەنيدىن كېييىن
چىقىپ كەتتى.
ئەمدى ئۆيدە سىلۋېر ئىككىمىزال قالدۇق .ئۇ غاڭزىسىنى ئېغىزىدىن ئېلىۋېتىپ ئېيتتى:
يييييي سيييەن ھەممىنيييى كيييۆردۈڭ ،نييياۋادا مەن سيييېنى قوغدىمىسيييام ئيييۇالر سيييېنىئاللىقاچان
ئۆلتۈرۈۋەتكەن بوالتتى .شۇنداقال ئۇالر سېنىڭ ئاسان ئۆلۈشىڭنى خالىمايدۇ ،بەلكى سېنى خېليى
ئييۇزۇنغىچە قىينايييدۇ .ئەسييلى سييېنى قۇتقۇزغييۇم يييوق ئىييدى .ئەممييا بييايىقى گەپلىرىييڭ مېنييى
تەسيىرلەندۈردى .مېيينىڭچە سييەن ئىشىنىشييكە بولىييدىغان ئييادەم ئىكەنسييەن .ھييازىر ئييۇالر مېنييى
ئۆرۈۋەتمەكچى بولۇۋاتىيدۇ .مېنىيڭ ئەھۋالىمميۇ ياخشيى ئەمەس .بيايلىقالرنى ئىزدەشيتىن ئۈمىيد
قالمىغاندەك قىلىدۇ .كەلگۈسىدە تېخى مويتۇڭزىغا (كالال كېسەر سۇپا ييي ت) ھۆكيۈم قىلىنىشيىمىز
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مۇمكىن .ئەگەر بۈگۈن مەن سيېنى قۇتقيۇزۇپ قالسيام سيەن سيوتتا ماڭيا گيۇۋاھچى بوليۇپ ،مەن
ئۈچۈن بىر نەچچە ئېغىز ياخشى گەپ قىلىپ قوياالمسەن
ييي بۇ گەپچە سەن ئوتتۇرغىنىڭغا تەن بەردىڭمۇ ييي دەپ سورىدى مەن.
ييي شۇنداق ،مەن ھازىر تامامەن يېڭىلدى  .كېمىمۇ ييوق بوليدى ،بيايلىقالرنىمۇ تاپالمىيدۇق.
بۇ ئادەملەرگىمۇ ئىشەنگىلى بولمايدۇ .مەن چوقۇم سيېنى قوغيداپ قيالىمەن .سيەن پەقەت سيوتتا
مەن ئۈچۈن ياخشى گەپ قىلىپ ،مەن قېرىنىڭ بېشىنى ساقالپ قالساڭال بولىدۇ ،ييي دېدى ئۇ.
ئۆز قۇلىقىمغيا سيەل ئىشيەنمەي قاليدى  .دېڭىيز قياراقچىلىرى كاتتىبېشيىنىڭ بۇنيداق گەپ
قىلىشى كىمنىڭ خىيالىغا كېلەتتى.
ييييي مۇبييادا راسييتىنىال شييۇنداق بولسييا كەلگۈسييىدە مەن سيياڭا گييۇۋاھچى بولييۇپ قولۇمييدىن
كېلىشىچە ياردەم قىلىمەن ،ييي دېدى مەن.
سىلۋېر بۇ گېپىمنى ئاڭالپ ناھايىتى خۇش بولغاندەك قىالتتى.
ييي ئۇنداقتا بەك ياخشى ،ھەرنېمە بولسا قۇتۇلدۇم ،ييي دېدى ئۇ ماڭا قياراپ يېقىنلىشيىپ ،يييي
سېنىڭ كېمىنى قانداق ھەيدىگەنلىكىڭنى بىلمىسەممۇ بىخەتەر جايغيا يوشيۇرۇپ قويغيانلىقىڭنى
بىلىيييمەن .مەن خانيييدس بىيييلەن ئوبرايىننىيييڭ بەرداشيييلىق بېرەلمەييييدىغانلىقىنى بىلگەنيييتى .
سېنىڭدىن كېمىنىڭ قەيەردىلىكىنى سورىمايمەن ،پەقەت يېڭىلگەنلىكىمىنى بىلىمەن.
ئۇ گېپىنيى تۈگىتىيپ ھياراق توڭىيدىن ئيازراق بىرانيدى قوييۇپ ئىچىشيكە باشيلىدى .بىير
نەچچە يۇتۇم ئىچكەندىن كېيىن سورىدى:
ييي جى  ،سېنىڭدىن سورايدىغان بىر ئىش بار ئىدى ،سەن بىلەمسەن ،دوختۇر نېمە ئۈچيۈن
بايلىق يوشۇرۇنغان جاينىڭ خەرىتىسىنى ماڭا بېرىدۇ
مەن تەئەججۈپلىنىپ تۇرۇپال قالدى  .مېنىڭ جاۋابىمنى كۈتمەيال ئۇ يەنە ئېغىز ئاچتى:
ييي ئۇ راستتىنىال خەرىتىنى ماڭا بەردى ،ئۇنىڭ نېمە مەقسىتى بيارلىقىنى ،شيۇنداقال بۇنىيڭ
ياخشى ئىشمۇ ياكى يامان ئىشمۇ بىلەلمىدى .
ئۇ ھاراقنى خېلى كۆپ ئوتلىغاندىن كېيىن قانيداقتۇر بىير بياال-قازانىيڭ كېلىۋاتقيانلىقىنى
سەزگەندەك بېشىنى چايقىدى.

ئىككىنچى باب يەنە قارا پۈتۈك
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سىرتتىكى قاراقچىالر بىرەر قۇر مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن بىرسى ئۆيگە قايتىپ كىيردى.
ئۇ ئۆيگە كىرىيپ سيىلۋېرغا ئېھتىيرام بىليدۈردى ھەم مەشيئەلنى ئەپچىقىيپ ئىشيلىتىدىغانلىقىنى
ئېيتتى .سىلۋېر قوشۇلدى .ھېلىقيى كىشيى مەشيئەلنى ئېلىيپ ئىشيىكتىن چىقتيى .ئيۆي ئىچىنيى
قاراڭغۇلۇق باستى.
ييي قارىغاندا ئىش چاتاق ،جى  ،ييي دېدى سىلۋېر ماڭا ناھايىتى مۇاليى تەلەپپۇزدا.
مەن ياغاچ تامنىڭ يېنىغا بېرىپ ئېتىش تۆشۈكىدىن سىرتقا قارىدى  .سىرتتا ئۇالرنىڭ ئۆي
بىلەن قاشا ئارىلىقىدىكى بىير كىچىيك توپيا دۆڭليۈككە توپلىشيىۋالغانلىقىنى ،بىرىنىيڭ مەشيئەل
كۆتييۈرگەنلىكىنى ،يەنە بىرىنىييڭ تىزلىنىييپ ئولتۇرغيييانلىقىنى ،باشييقىالرنىڭ ئييۇنى چۆرىيييدەپ
تۇرغيييانلىقىنى كيييۆردۈم .ھېلىقيييى ئادەمنىيييڭ قولىغيييا سيييوغۇق نيييۇر چاقنييياپ تۇرغيييان پىچييياق
ئېلىۋالغانلىقىنى ،يەنە بىر كىتابنىڭمۇ بارلىقىنى كۆردۈم .مەن تېڭىرقياپ تۇرغيان چاغيدا ھېلىقيى
كىشىنىڭ تۇيۇقسىز ئورنىدىن تۇرغانلىقىنى ھەم باشقىالرنى باشيالپ ئيۆيگە قياراپ ماڭغيانلىقىنى
كۆردۈم.
ييي ئۇالر قايتىپ كەلدى ،ييي دېدى مەن سىلۋېرغا ،ئارقىدىن ئۆز ئورنۇمغا بېرىۋالدى .
ييي ئۇالر كەلسۇن ،مەندە ئۇالرغيا تاقابىيل تۇرغيۇدەك ئاميال بيار ،يييي دېيدى سيىلۋېر .ئۇنىيڭ
ئاۋازى ناھايىتى سالماق چىقاتتى.
ئىشىك ئېچىلىپ ھېلىقى بەش كىشى كىرىپ كەلدى .ئيۇالر ئۆزئيارا ئىتتىرىشيىپ ئياخىرى
بىرى ئالدىغا قەدەم تاشلىدى .ھەربىر قەدەم ئالغاندا بىردەم تېڭىرقيايتتى .ئيوڭ قولىيدا قانيداقتۇر
بىر نەرسىنى چىڭ سىقىمالپ تۇراتتى.
ييي بۇياققا كەل بۇرادەر ،ييي دېدى سىلۋېر ۋارقىراپ ،ييي مەن سېنى ييېمەيمەن ،قولۇڭيدىكىنى
ماڭا بەر .مەن قائىدىمىزنى بىلىمەن .ئەلچىنى تەڭقىسلىقتا قويمايمەن.
ھېلىقييى كىشييى سييىلۋېرنىڭ گېپىنييى ئيياڭالپ غەيييرەتكە كەلييدى .ئييۇ تېييز-تېيز مېڭىييپ بىيير
نەرسىنى سىلۋېرغا بەردى-دە ،ئۆرۈلۈپ ھەمراھلىرىنىڭ يېنىغا كەتتى.
سىلۋېر قولىدىكى نەرسىگە لەپپىدە بىر قاراپ قويدى.
ييي قارا پۈتۈك! مەن مۇشۇنداق بولۇشىنى بىلەتتى  ،يييي دېيدى ئيۇ قىليچە پەرۋاسيىزال ،يييي بيۇ
قەغەزنى ‹‹ئىنجىل››دىن يىرتتىڭالرمۇ بۇ ئاۋۇ يارىماس قىلغيان ئىشيقۇ دەييمەن .سيىلەر بۇنىيڭ
جازاسىنى تارتىسىلەر!
ييي جازا ييي دېدى مورگان ،ييي مەن نېمە دېگەن ‹‹ئىنجىل››نىيڭ قەغىزىنيى ئىشيلەتمەيلى
دېسەم سىلەر ئاڭلىمىدىڭالر.
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ييي ئېيتە ،كى ‹‹ئىنجىل››نى يىرتتى ييي دەپ سورىدى سىلۋېر.
ييي دىك ،ييي دېدى بىر قاراقچى جاۋاب بېرىپ.
ييي دىك ،ئەسلى سەنكەنسەندە .سېنى چوڭ پاالكەت باسيىدۇ .ئىشەنمىسيەڭ قياراپ تيۇر ،يييي
دېدى سىلۋېر.
بۇ چاغدا سېرىق كۆز گەپكە ئارىالشتى:
ييي ئەمدى ئويۇنۇڭنى يىغىشتۇر ،سىلۋېر .قولۇڭدىكى قيارا پۈتيۈككە نيېمىلەر يېزىلغانلىقىغيا
قاراپ باق.
سىلۋېر قولىدىكى قارا پۈتۈكنى ئۆرۈپ ‹‹تەختتىن چۈش›› دېگەن خەتنى كۆردى.
ييي خەت چىرايلىق يېزىلىپتۇ ،گېئورگى ،ييي دېدى سىلۋېر ئېگىز بويلۇق دېڭىيز قاراقچىسيىغا
قاراپ ،ييي سەن يازغانمۇ سەن بۇ ئەبلەخلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەقىللىقى ،مەن ئورۇن بوشاتقاندىن
كېيىن ئۇالر سېنى كاپىتان قىلىپ تىكلىمەكچى ،شۇنداقمۇ
ييييي سييەن يەنە بىزنييى ئالييدايمەن دەپ ئويلىمييا ،ييييي دېييدى گېئييورگى ،ييييي ئەمييدى سيياڭا
ئىشەنمەيمىز ،خالىساڭ يېڭى كاپىتان سايلىمىغا قاتناشساڭ بولىدۇ.
ييي ئۇنتۇپ قالما ،مەن ھازىرمۇ كاپىتان ،ييي دېدى سىلۋېر ئېغىر بېسىقلىق بىلەن ،ييي قائىيدە
بييويىچە سييىلەر مېنييى تەختييتىن چۈشييۈرىدىغان سييەۋەبنى كۆرسييىتىڭالر .ئانييدىن مەن جيياۋاب
بېرىمەن .مەن بىر نەرسە دېيىشتىن ئاۋۋال قارا پۈتۈك ئىناۋەتسىز.
ييي خاتىرجەم بول ،بىز قائىدە بويىچە ئىش قىلىمىز ،ييي دېدى گىئورگى ،يييي سيەۋەبىمىز تيۆت
تۈرلۈك .بىرىنچى ،بۇ قېتى دېڭىزغا چىقىپ بىز ھېچنېمىگە ئېرىشەلمىدۇق ،ئىشالرنىڭ ھەممىنيى
سييەن بييۇزدۇڭ .ئىككىنچىييدىن ،سييەن دۈشييمەننىڭ بىييخەتەر كېتىشييىگە يييول قويييدۇڭ ،ئييۇالرنى
قاچۇرۇۋەتتىيييڭ .ئۈچىنچىيييدىن ،سيييەن ئۇالرغيييا قيييوغالپ زەربە بېرىشيييىمىزنى توسيييۇدۇڭ .ئەڭ
ئاخىرقىسى شۇكى ،سەن بۇ شۇمتەكنى قانات ئاستىڭغا ئېلىپ ئۆلتۈرۈشىمىزگە يول قويمىدىڭ.
ييي شۇالرلىما ييي دېدى سىلۋېر سوغۇقال ،ئاندىن بۇ سەۋەبلەرنى چۈشەندۈرۈشكە باشلىدى،
يييي مەن ئەمييدى بىير-بىييرلەپ سيىلەرگە جيياۋاب بېييرەي .سيەن ئىشييالرنى مېنيى بييۇزدۇڭ دېييدىڭ،
شۇنداقمۇ ھەممىڭالر مېنىڭ ئەسلىدىكى پىالنىمنى بىلىشىسەن ،توغرىمۇ مۇبادا ھەميمە ئىشيالر
مېنىڭ پىالنىمدىكىدەك بولغان بولسا بۈگۈن كەچ بىز نۇرغۇن بيايلىقنى ئېلىيپ كيېمىگە قايتقيان
بوالتتييۇق ،بىرمييۇ ئييادەم ئيۆلمىگەن بييۇالتتى .ئەممييا مېنىييڭ پىالنىمنييى بۇزغييان كىي

كىي مېنييى

مييۇددەتتىن بييۇرۇن ھەرىيكەت قىلىشييقا مەجبۇرلىيدى كىي باشييالمچى بوليدى مېنييى بىلمەيييدۇ
دېمەڭالر ،ئاندىرسون بىلەن خاندس ،يەنە سەن گىئورگى مېرريمۇ بار .ئۇ ئىككى ئەبلەخ ئۆلدى،
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مانا ئەمدى سەن چات كېرىپ چىقىپ ئىشىمىزغا توپا چاچماقچى بولۇۋاتىسەن ،ئۇالرنى قۇترىتىپ
توپىالڭ كۆتۈرمەكچى بولۇۋاتىسەن ،ئۇخالپ چۈشۈڭ!
بىر نەچچە دېڭىز قاراقچىسى تەسىرلەنگەندەك سىلۋېرغا قارىدى.
سىلۋېر بىردەم توختىغاندىن كېيىن ھاياجان بىلەن سۆزلەشكە باشلىدى:
ييي بۇ سىلەرنىڭ بىرىنچى سەۋەبىڭالرغا بەرگەن جاۋابى  .سيىلەرنىڭ قيۇرۇق گېيپىڭالردىن
جييياق توييييدۇم .سيييىلەر يارىماسيييالر ئۆييييۈڭالردە ئىيييت باقسييياڭالرال بولىييدۇ ،تەۋەككيييۈلچىلىكنى
ئەپلەشتۈرەلمەيسىلەر.
ييييي داۋامالشييتۇر ،ييييي دېييدى مورگييان گەپ قىسييتۇرۇپ ،ييييي سييەن جيياۋاب بەرمىييگەن يەنە
نەچچىسى بار.
ييي يەنە نەچچىسى بار ييي دېدى سىلۋېر ،ييي سىلەر بۇ قېتىمقى دېڭىزغا يۈرۈشنى قااليمىقيان
قىلىۋەتتىڭ دېيىشتىڭ ،سىلەرگە دەپ قوياي ،سىلەر ئىشنىڭ قانچىلىيك دەرىجىيدە چاتياقلىقىنى
بىلىشمەيسەن ،دارغا ئېسىلىدىغان ۋاقتىمىز ئۇزۇن قالمىدى .سىلەر نېمىشقا مۇشۇنداق ئياقىۋەتكە
قالغانلىقىڭالرنى بىلەمسىلەر چۈنكى سىلەر ئاندىرسون بىلەن خاندسينىڭال گېيپىگە كىيردىڭالر،
يەنە گىئييورگى مېرريمييۇ بييار ،مېنىييڭ گېييپىمگە قييۇالق سييالمىدىڭالر! ئەمييدى يەنە بييۇ بييالىنى
ئۆلتيييۈرمەكچى بولۇشۇۋاتىسيييەن .ئەجەبيييا سيييىلەر ئۇنىيييڭ ئەڭ ياخشيييى تۇتقيييۇن ئىكەنلىكىنيييى
بىلىشمەمسيەن ئيياۋۇ كىشييىلەر يولغيا چىقىشييتىن ئيياۋۋال ئاللىقاچيان باشييقىالر بىيلەن كېلىشييىپ
قويۇپتۇ .ناۋادا ئۇالر ۋاقتىدا قايتىپ بارمىسا كېمە كېلىپ ئۇالرنى ئىزدەيدۇ .شۇ چاغيدا سيىلەر بيۇ
تۇتقۇننىڭ پايدىسىنى كۆرىسىلەر .ئۈچىنچى مەسىلىگە كەلسەم ،سىلەر بيۇ يەردىكيى مۇھىتىنىيڭ
قانچىلىييك ناچييارلىقىنى كۆرمەيۋاتامس يىلەر بىييز دوختييۇر ھەم ئۇنىييڭ دورىسييىغا ئېھتىييياجلىق.
ئۇنتۇپ قالما ،گىئورگى مېرري ،بىر نەچچە سائەت ئىلگىرى سېنىڭ كۆزۈڭ ھازىرقىدىنمۇ سېرىق
ئىييدى .مەن دوختييۇرنى تەكلىييپ قىلىييپ سييېنى داۋاالتييتى  .ئىككىنچييى مەسييىلىگە كەلسييەم،
سىلەرنىڭ يۈزۈڭالر قىزىرامدۇ-ييوق دەل سيىلەر يەرگە تىزلىنىيپ تيۇرۇپ مەنيدىن ئيۇالر بىيلەن
سۈلھ قىلىشنى تەلەپ قىلغانتىڭالرغۇ كېمە يوق ،ناۋادا سۈلھى تۈزۈشمىسەك سيىلەر بيۇ چياققىچە
ئيياچلىقتىن ئييۆلگەن بييوالتتىڭالر .بۇنييداق قىلىشييى نييېمە ئۈچييۈن يەنىييال مۇشييۇ نەرسييە ئۈچييۈن
ئەمەسمۇ!
ئۇ گېپىنى تۈگىتىپ بىر پارچە قەغەزنى يەرگە تاشلىدى .بۇ دەل مەن دوختۇرالرغا بەرگەن
ھېلىقييى مييايلىق قەغەز بييوالق ئىچىييدىكى بييايلىق يوشييۇرۇنغان ئورۇننىييڭ خەرىتىسييى ئىييدى.
خەرىتىدىكى قىزىل كىرست بەلگىسى كۆزگە ئاالھىدە چىلىقاتتى .دوختۇرنىڭ زادى نېمە ئۈچۈن
بۇ خەرىتىنى ئۇالرغا تاپشۇرۇپ بەرگەنلىكىنى چۈشەنمەيال قالدى .
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بۇ بىر ئوچۇم قاراقچى ئېچىرقاپ كەتكەن ئاچ بۆرىدەك ئېتىلىپ بېرىپ خەرىتىنى تالىشىشقا
باشييلىدى .ئييۇالر خييوددى بييايلىقالرنى قولىغييا ئېلىييپ يەلييكەن كۆتييۈرۈپ يولغييا چىقىشييقا تەق
بولغاندەك ۋارقىرىشاتتى ،تىللىشاتتى ،سەت كۈلۈشەتتى.
ييي توغرا ،ييي دېدى بىر دېڭىز قاراقچىسى ،ييي بۇ دەل فلىنتنىڭ ھېلىقى خەرىتىسى ،ئۈسيتىدە
ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ قىسقارتىلمىسى بار ئىكەن.
ييي بەك ياخشيى بوليدى! يييي دېيدى گىئيورگى ،يييي ئەمميا كيېمە ييوق تۇرسيا قانيداق ئېلىيپ
كېتىمىز
سىلۋېر ئورنىدىن سەكرەپ تۇرۇپ بىر قولى بىلەن تامغا يۆلىنىپ ۋارقىرىدى:
ييي گىئورگى ،سەن ئاغزىڭنى ييۇم ،قانيداق ئىلىيپ كېتىشينى بىلمەييمەن ،ئەمميا ماڭيا گەپ
قىلغاندا سىلىق بول ،ئاڭلىدىڭمۇ
ييي ھازىر ،ييي دېدى سىلۋېر سيۆزىنى داۋام قىلىيپ ،يييي سيىلەر كېمىنيى يوقىتىيپ قوييدۇڭالر،
مەن بولسام خەرىتىنى تاپتى  ،كىمنىڭ قولىيدىن ئىيش كېلىيدىغانلىقى ئوچيۇق بوليدىمۇ ئەمميا،
سىلەرگە ئەمدى كاپىتان بولغۇم يوق ،كىمنى سايلىساڭالر ئىختىيارىڭالر ،مەن جاق تويدۇم!
ييييي بىييز سييىلۋېرنى سيياياليمىز ،ييييي دېييدى ھېلىقييى بىيير نەچچەيييلەن ،ييييي ھەممىمىييز سييېنىڭ
گېپىڭنى ئاڭاليمىز ،كاپىتان سىلۋېر.
ييي ئۇنداق بولسا ،ييي دېدى سىلۋېر يۇقىرى ئاۋازدا ،ييي مەن سىلەرنىڭ تەكلىپىڭالرنى قوبيۇل
قىالي .گىئورگى ،قارىغاندا سەن كاپىتان بواللماييدىغان ئوخشايسيەن .ئەمميا مەن كەڭ قورسياق
ئادەم ،راست ،ئەمدى قارا پۈتۈكنىڭ ھاجىتى قالمىدىغۇ دەييمەن دىيك ،سيېنى پياالكەت باسيقان
بولسۇن ،سەن ‹‹ئىنجىل››نى يىرتىۋەتتىڭ.
ييي بۇنىڭدىن كېيىن بۇ ‹‹ئىنجىل›› بىلەن يەنە قەسەم بەرگىلى بوالمدۇ ييي دەپ سيورىدى
دىك تەشۋىشلەنگەن قىياپەتتە.
ييي يىرتىيق ‹‹ئىنجىيل›› بىيلەن قەسيەم قىلىيش يييي دېيدى سيىلۋېر مەسيخىرە ئيارىالش ،يييي
ئۇنداقتا سېنىڭ قەسەم قىلغان-قىلمىغىنىڭنىڭ نېمە پەرقى
ييي راستما ييي دېدى دىك تۇيۇقسىز خۇشيال بوليۇپ ،يييي بيۇ گەپيچە ئيۇنى يەنە ئىشيلەتكىلى
بولىدىكەندە.
ييي جى  ،ئالە ،نېمىنىڭ قيارا پۈتيۈك ئىكەنلىكىنيى كيۆرۈپ بياق ،يييي دېيدى سيىلۋېر كىچىيك
قەغەز پارچىسىنى ئالدىمغا تاشالپ.
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بۇ ‹‹ئىنجىل››دىين يىرتىۋېلىنغيان تەڭيگە چوڭلۇقىيدىكى قەغەز بوليۇپ خەت بيار تەرىپيى
چۈچىلە قەلەم بىلەن قارا قىلىيپ بويىيۋېتىلگەن ،خەت ييوق ئياق تەرىيپىگە ‹‹تەختيتىن چيۈش››
دېگەن ئىككى خەت يېزىلغان ئىدى .مەن بۇ قارا پۈتۈكنى ھازىرغىچە ساقالۋاتىمەن.
بىر مەيدان بوران-چاپقۇن ئاخىرى ئۆتيۈپ كەتتيى .ئيۇالر يەنە رۇم ھيارىقى ئىچىيپ مەسيت
بولۇپ ئۇخالشقا باشلىدى .گىئورگى مېرري قاراۋۇللۇققا قويۇلدى .سىلۋېر ئۇنى ئەسكەرتىپ يەنە
ئەخمەقلىق قىلسا جېنىنى ئالدىغانلىقىنى ئاگاھالندۇردى.
بۈگۈن نۇرغۇن ئىشالر يۈز بەردى .مەن ئۆرۈلۈپ ئۇخلىيالمايۋاتاتتى  .چۈشتىن كېيىن مەن
ئۆلتۈرۈۋەتكەن خاندسنى ،سيىلۋېرنىڭ تۈرليۈك ھىييلە-مىكرلىرىنيى ئويلىيدى  .سيىلۋېر ئامالنىيڭ
بارىچە قالغان دېڭىز قاراقچىلىرىنى كونترول قىلىشقا ،تىرىشىپ-تىرمىشىپ ئۆز ئورنى ۋە ھاياتىنى
ساقالپ قېلىشقا ئۇرۇناتتى .ئۇ بىر بيۇزۇق ئيادەم بولسيىمۇ ،ئەمميا مەن ئۇنىيڭ كەلگۈسيى ئۈچيۈن
ئەنسىرەپ قالدى  .ئۇ ھېچنېمە بولمىغاندەك قاتتىق خورەك تارتىپ ئۇيقۇغا كەتكەن ئىدى.

ئۈچىنچى باب ،دوختۇرنىڭ سەمىمىي نەسىھىتى
ئىككىنچى كۈنى سەھەردە بىر جاراڭلىق ئاۋازدىن ھەممىمىز ئويغىنىپ كەتتۇق.
ييي ئىچىدىكىلەر ئاڭالپ تۇرۇڭالر ،دوختۇر لىۋېۋ كەلدى.
ب يۇ دوختۇرنىييڭ ئيياۋازى ئىييدى .بييۇ ئيياۋازنى ئيياڭالپ مەن ناھييايىتى خۇشييال بولييدۇم ھەم
ئىنتيايىن خىجىللىيق ھيېۋ قىليدى  .مەن ئيۇالردىن ئيۆز ئىختىييارىمچە ئايرىليدى  ،يەنە كېلىييپ
دۈشمەننىڭ قولىغا چۈشۈپ تۇتقۇن بولۇپ قالدى  ،ئۇنىڭغا قايسيى ييۈزۈم بىيلەن قيارايمەن .مەن
ئېتىش تۆشۈكىنىڭ ئالدىغا كېلىپ دوختۇرنىڭ قاشا سىرتىدا تۇرغانلىقىنى كۆردۈم.
ييييي كەلييدىڭمۇ دوختييۇر ،ييييي دېييدى سييىلۋېر چىرايىغييا كييۈلكە يۈگۈرتييۈپ دوختييۇر بىييلەن
ساالمالشقاندىن كېيىن ،ييي بۇ يەردىكى كېسەللەرنىڭ ھەممىسى بىر-بىرىدىن ياخشى تۇرۇۋاتىدۇ،
ناھايىتى روھلۇق .مەن ساڭا ئادەمنىڭ ئامراقلىقىنى كەلتۈرىدىغان بىرسىنى تونۇشتۇرماقچىمەن،
ئاخشام ئۇ بۇ يەردە قوندى.
بۇ چاغدا دوختۇر سىلۋېر قاشادىن ئاتالپ ئۆتۈپ ئۆيگە قاراپ ماڭدى.
ييي سەن جىمنى دېمەكچىمۇ ييي دېيدى دوختيۇر .ئۇنىيڭ ئياۋازى سيەل ئيۆزگەرگەن بوليۇپ
قەدىمىنى توختاتتى.
ييي شۇنداق ،دەل جى  ،ييي دېدى سىلۋېر.
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ييي بۇ ئىشينى سيەل تيۇرۇپ دېيىشيەيلى ،يييي دېيدى دوختيۇر ئېغىيز ئېچىيپ ،يييي مەن يەنىيال
كېسەللەرنى كۆرۈپ باقاي.
ئارقىدىن ئۇ ياغياچ ئيۆيگە كىرىيپ ماڭيا ئىپادىسيىزال بېشيىنى لىڭشيىتىپ قوييدى ،ئانيدىن
كېسەللەرگە قاراپ ماڭدى .ئۇ بىمارلىرىغا خۇددى ئائىلە دوختۇرىدەكال ناھايىتى مۇاليى مۇئامىلە
قىالتتى.
ييي سېنىڭ چىرايىڭ جىيق ياخشيى بوليۇپ كېتىپتيۇ ،يييي دېيدى ئيۇ بېشيى تېڭىقلىيق دېڭىيز
قاراقچىسىغا قاراپ ،ييي گىئورگى ،سېنىڭ چىرايىڭدىن قارىغانيدا ئەھۋالىيڭ تيازا ياخشيى ئەمەس،
دورا يېدىڭمۇ
ييي دورا يېدى ،ييي دەپ جاۋاب بەردى مورگان گىئورگىغا ۋاكالىتەن.
ييي دوختۇر ،دىك بىئارام بولۇۋېتىپتۇ ،ييي دېدى بىرى.
ييي ھە ييي دېدى دوختيۇر ،يييي دىيك ،بۇياققيا كەل ،كيۆرۈپ باقياي .تىلىڭنيى چىقيار .سيەنمۇ
سېرىق قىزىتما كېسىلى بىلەن يوقۇملىنىپسەن.
ييي بۇ ئۇنىڭ جاجىسى ،ييي دېدى مورگان ،ييي ئۇ ‹‹ئىنجىل››ىنى يىرتىۋەتتى.
ييي دۆت ئەبلەخلەر ،ييي دېدى دوختۇر ،ييي بۇنىڭ ‹‹ئىنجىل›› بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى
يوق .سىلەر نەم ،تىنجىق ھاۋانىڭ نېمىلىكىنىمۇ بىلىشمەيسىلەر .سيىلەر سيازلىقتا تۇرۇۋاتىسيىلەر،
شۇنداقمۇ سىلۋېر ،سەن بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەممىيدىن ئەقىللىيق ئيادەم تيۇرۇپ گىگېنيادىكى
ئەڭ ئاددىي ساۋاتنىمۇ بىلمەيدىكەنسەن.
دوختيۇر ئۇالرغييا بىيير-بىييرلەپ دورا تارقىتىيپ بەردى .ئۇالرنىيڭ دورا ئېلىۋاتقييان چاغييدىكى
ھالىتى تولىميۇ ئىتائەتچيان بوليۇپ ،ئيادەم ئۆلتۈرسيە كيۆزىنى مىتميۇ قىلىيپ قويماييدىغان دېڭىيز
قاراقچىلىرىغا زادىال ئوخشىمايتتى.
ييي بولدى ،ييي دېدى دوختۇر ،ييي بۈگۈن مۇشۇ يەرگىچە بولسۇن ،پىكرىڭالر بولمىسا مەن بيۇ
باال بىلەن سۆزلىشىپ باقاي.
گىئورگى مېرري كالچاڭلىتىپ دورا يەۋاتقان ئىدى ،دوختۇرنىيڭ گېپىنيى ئياڭالپ دەرھيال
بېشىنى بۇراپ دېدى:
ييي بولمايدۇ!
ييي سيەن ئياغزىڭنى ييۇم ،يييي دېيدى سيىلۋېر ھياراق توڭىغيا غەزەپ بىيلەن شياپىالقلىغىنىچە
گىئورگىغا ھۆركىرەپ .ئاندىن ئۇ دوختۇرغا يۈزلىنىپ ناھايىتى مۇاليىملىق بىلەن ئېيتتى ،ييي بىيز
سېنىڭدىن ناھايىتى مىننەتدار ،دوختۇر ،مەنمۇ سيىلەرنى كۆرۈشتۈرۈشينى ئويالۋاتقانىيدى  .جىي ،
123

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

مەن سېنىڭ لەۋزىڭگە ئەمەل قىلىدىغان كىشى ئىكەنلىكىڭگە ئىشىنىمەن .سيەن ئاليدى بىيلەن
قېچىپ كەتمەيدىغانلىقىڭ توغرۇلۇق قەسەم بەر.
ييي مەن قېچىپ كەتمەسلىككە كاپالەت بېرىمەن ،ييي دېدى مەن.
ييي ئۇنداق بولسا ياخشى ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي دوختۇر سەن قاشا سىرتىدا ساقالپ تۇر ،سيەل
تۇرۇپ مەن بالىنى باشالپ چىقىمەن .سىلەر قاشانى ئايرىپ تۇرۇپ سۆزلىشۋېلىڭالر.
دوختۇر ئەمدىال ئۆيدىن چىقىشيىغا دېڭىيز قياراقچىلىرى تياقەت قىاللمياي پارتلىيدى .ئيۇالر
تۇشمۇ-تۇشتىن سىلۋېرنىڭ دوختۇرغا مۇنيداق ياخشيى مۇئيامىلە قىلىشيى ئيۆزىگە چىقىيش ييولى
قالدۇرغانلىق ،بۇ بىزگە ئاسىيلىق قىلغيانلىق ،دېيىشيتى .مەن بيۇ ئەھيۋالنى كيۆرۈپ سيىلۋېرنىڭ
يەنە قانيداق تاقابىييل تييۇرۇش چارىسييى بييارلىقىنى بىلەلمەيييال قالييدى  .لييېكىن ،سييىلۋېر تۈنۈگييۈن
كەچتىكى غەلىبىسىدىن پايدىلىنىپ ئۇالرنى يەنە بىر قېتى بياش ئەگيدۈردى .ئيۇ ئاليدى بىيلەن
ئاغزىغا كەلگەن سەت گەپلەر بىلەن ئۇالرنى بىر ھازا قاتتىق تىللىدى .ئاندىن:
ييي دوختۇرنىڭ تەلىپىگە قوشۇلمىساق بولمايدۇ .بىز ھازىرچە دوختيۇردىن ييۈز ئيۆرەلمەيمىز،
چۈشەندىڭالرمۇ پۇرسەت كۈتۈشىمىز كېرەك ،ييي دېدى.
گەرچە قاراقچىالر قايىل بولمىسىمۇ دەماللىققا بىرنېمە دېيەلمىيدى .شيۇنىڭ بىيلەن سيىلۋېر
قولۇمدىن يېتىلەپ ھاسىسىنى تايانغىنىچە سىرتقا قاراپ ماڭدى.
ئىشىكتىن چىققاندا سىلۋېر ماڭا:
ييي جى  ،ئاستىراق ماڭ ،بەك تېز ماڭساڭ ئۇالر يۇپۇرۇلۇپ كېلىشىدۇ ،ييي دېدى.
دوختۇر تۇرغان قاشانىڭ يېنىغا كەلگەندە سىلۋېر توختاپ دوختۇرغا قارىدى.
ييي دوختۇر ،مەن بۇ بالىنى قۇتقۇزۇۋالىمەن دېگەچكە ئۇالر مېنى تەختتىن چۈشيۈرۈۋەتكىلى
قىل قاليدى .ئىشەنمىسيەڭ ئۇنىڭيدىن سيورا .كەلگۈسيىدە مەن ئۈچيۈن سيوتتا ياخشيى گېپىمنيى
قىلىپ قويۇشۇڭنى ئۈمىد قىلىمەن.
ييي سىلۋېر ،سەن قورقتۇڭمۇ ييي دەپ سورىدى دوختۇر.
ييييي مەن توخييۇ ي يۈرەكلەردىن ئەمەس ،يي يي دېييدى سييىلۋېر ،ييييي ئەممييا دار ئالدىييدا غالىلييداپ
تىترىمەيدىغان ئادەمدىن قانچىسى بار بولدى ،سيەن جىي بىيلەن ئيايرى سۆزلىشيىۋال ،ئۇنتيۇپ
قالما ،بۇ مەن قىلغان يەنە بىر ياخشى ئىش.
ئۇ گېپىنى تۈگىتىپ ئارقىغا ماڭدى ھەم بەلگىلىك ئارىلىق ساقالپ بىير دەرەخنىيڭ يېنىيدا
ئولتۇرۇپ ئېغىزىنى ئىسقىرتقاچ بىز تەرەپكە قارىدى ،بەزىدە ئۆي تەرەپتىكى قاراقچىالرغىمۇ قاراپ
قوياتتى .ئۇالر ئوت قاالپ تاماق قىلىشقا تەرەددۇتلىنىۋاتاتتى.
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ييي ھەي جى  ،ييي دېدى دوختۇر ئېغىر خۇرسىنىپ ،يييي بۇنيداق بوليۇپ قېلىشيىڭ پۈتيۈنلەي
ئۆزۈڭنىڭ شورى .ئەسلى سېنى ئەيىبلىمەي دېگەنتى  ،ئەمما سەن كاپىتان سىمولېت يارىالنغيان
چاغدا قېچىپ كەتتىڭ .بۇ دېگەن قورقۇنچاقلىق.
مەن يىغالپ تاشلىدى .
ييي دوختۇر ،ييي دېيدى مەن ئېسيەدەپ تيۇرۇپ ،يييي مەن خاتيا قىليدى ھەم ئۆكۈنيدۈم ،مېنيى
ئەيىبلىمەسلىكىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن .سىلۋېرنىڭ دېگىنيى تيوغرا ،ئيۇ مېنيى قوغيدىمىغان بولسيا
ئاللىقاچان ئۆلگەن بوالتتى  .دوختۇر ،ماڭيا ئىشيىنىڭ ،مەن ئۆلۈميدىن قورقميايمەن ،ئەمميا ئيۇالر
مېنى قىيىن-قىستاققا ئالسا چىدىياالمدى -يوق بىلمەيمەن...
ييي جى  ،ييي دېدى دوختيۇر گېپىمنيى بۆليۈپ ،يييي مەن سيېنىڭ ئازابلىنىۋاتقانلىقىڭغيا قياراپ
تۇرالمايمەن ،تېز بۇياققا ئۆت ،بىز بىرلىكتە قېچىپ كېتەيلى.
ييي بولمايدۇ ،ييي دېدى مەن ،ييي مەن قەسەم بەردى .
ييي بىلىمەن ،ييي دېدى ئۇ جىددىيلىشىپ ،ييي ئۇنىيڭ بىيلەن كارىيڭ بولمىسيۇن ،جىي  ،تاپيا-
تەنىلەرنى مەن ئۆز ئۈستۈمگە ئالىمەن .تېز بۇياققا سەكرەپ ئۆت ،بولمىسا كېچىكىپ قالىمىز.
ييي ياق ،ييي دېدى رەت قىلىپ ،ييي بۇنداق قىاللمايمەن ،مەن سىلۋېرغا ۋەدە بەرگەن ،لەۋزىمدە
تۇرۇشييۇم كېييرەك .گېپىمنييى ئيياڭالڭ ،كېمىنييى مەن ئېلىييپ كەتييكەن .مەن ئييۇنى شييىمالدىكى
قولتۇقنىڭ جەنۇبىدىكى ساھىلغا توختىتىپ قويدۇم.
ييي كېمىنى سەن ئېلىپ كەتتىڭمۇ ييي دەپ توۋلىدى دوختۇر ھەيرانلىقتىن.
مەن ئىككى كۈنلۈك كەچۈرمىشىمنى قىسقا سيۆزلەپ بەردىي  .ئيۇ گېپىمنيى جىممىيدە ئياڭال
بولغاندىن كېيىن ئېيتتى:
يييييي بۇالرنىيييڭ ھەممىسي يى تەڭرىنىيييڭ ئىرادىسيييى .سيييەن ھەر قېيييتى بىزنيييى قۇتقيييۇزۇپ
قېلىۋاتىسييەن .ئۇالرنىييڭ سۈيقەسييتىنى بايقيياپ قالييدىڭ ،بييېن گييوئىننى ئۇچراتتىييڭ ،كېمىنييى
ئەكېتىپ يوشۇرۇپ قويدۇڭ .سەن بىزگە شۇنچە جىق ئىش قىلىپ بەردىيڭ .بىيز سيېنى تاشيالپ
قويساق بولمايدۇ ،ييي دېدى دوختۇر ،ئاندىن ،ييي سىلۋېر ،ساڭا گېپى بار ،ييي دەپ ۋارقىرىدى.
سىلۋېر كەلگەندىن كېيىن دوختۇر ئۇنىڭغا:
ييي ساڭا بىر نەسىھەت قىلىپ قوياي ،بايلىقالرنى كوالشقا ئالدىراپ كەتمە ،ييي دېدى.
ييييي بەلكى ي بييۇنى ئورۇندىيالماسييلىقى مييۇمكىن ،ييييي دېييدى سييىلۋېر ،ييييي نيياۋادا بييايلىقالرنى
تاپالمىسام جى ئىككىمىز ھايات قالمايمىز.
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ييييي ئۇنييداق بولسييا ،ييييي دېييدى دوختييۇر ،ييييي سييەمىڭگە سييېلىپ قوييياي ،ئەرۋاھالرنىييڭ
پاراكەندىسىدىن قورقۇپ يۈرىكىڭالر يېرىلىپ كەتمىسۇن.
ييي دوختۇر ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي بىر ئىشنى سيوراپ بياققۇم كېلىۋاتىيدۇ ،سيىلەر نېمىشيقا بيۇ
ئۆيدىن كەتمەكچى بولدۇڭالر نېمىشقا خەرىتىنى ماڭا بېرىسيەن ماڭيا راسيت گەپ قىلىشيىڭنى
ئۈمىد قىلىمەن.
ييي بۇ ،يييي دېيدى دوختيۇر بىيردەم ئويلىنىيپ تيۇرۇپ ،يييي ئېيتىيپ بېرەلمەسيلىكى ميۇمكىن،
چۈنكى بيۇ مەن بىير ئادەمنىيڭ ئىشيى ئەمەس .سياڭا دېيىشيكە تېگىشيلىكىنى مەن دەپ بوليدۇم.
بۇنىڭ ئۈچۈن كاپىتيان مېنيى ئەيىبلىيدى .ئەمميا كاپيالەت بېيرەي ،نياۋادا سيىلەر ھاييات قايتىيپ
كېلەلىسەڭالر ،مەن كەلگۈسىدە قانۇن يول قويغان دائىرىدە سەن ئۈچۈن گەپ قىلىمەن.
ييي مەن ساڭا ئىشىنىمەن ،ييي دېدى سىلۋېر خۇشال ھالدا ،ييي ئەپەندى  ،سەن ماڭيا ناھيايىتى
ياخشى مۇئامىلە قىلدىڭ.
ييي ئۇنداقتا ،ماڭيا مياقۇللۇق بەر ،يييي دېيدى دوختيۇر ،يييي بيۇ بيالىنى ھەر ۋاقيت قوغيدا ،مەن
ھازىرال قايتىپ سىلەرنى بىر ئامال قىلىپ بۇ يەردىن ئەكىتىشكە تىرىشىمەن .دېگىنىمنى قىلمياي
قويمايمەن ،جى  ،خەير-خوش.
دوختۇر قاشا سىرتىدا تۇرۇپ مەن بىلەن قول سىقىشىپ خوشالشيقاندىن كېييىن سيىلۋېرغا
قاراپ باش لىڭشىتىپ قويۇپ ئورمانلىققا كىرىپ كەتتى.

تۆتىنچى باب غەلىتە ئىسكىلىت
دوختۇر كەتكەندىن كېيىن سىلۋېر ماڭا قاراپ دېدى:
ييي جى  ،سەن ئىشەنچلىك باال ئىكەنسەن .بايا دوختۇر سېنى قاچايلى دېگەندە مەن ئاڭالپ
قالدى  ،سېنىڭ رەت قىلغىنىڭنىمۇ ئاڭلىدى  .ئەمدى بىز ئۆزئارا ماسلىشىپ ھەر ۋاقىت ئېھتىييات
قىاليلى ،شۇنداق قىلساقال ئاندىن ھايات قاالاليمىز.
بۇ چاغدا بىرسى ۋارقىراپ تاماق تەييار بولغانلىقىنى ئۇقتۇردى .بىز قۇمدا ئولتۇرۇپ قۇرغياق
بولكا ۋە سۈرلەنگەن پىششىق گۆش يېدۇق .قاراقچىالر يېمەكلىك تېجەشنى بىرئازمۇ بىلمەيتتيى،
ئۇالر قولىغيا كيۆپ مىقيداردىكى يېمەكلىكنيى ئىلۋىلىيپ يەپ بواللمىغيانلىرىنى ئوتقيا تاشياليتتى.
ئوتۇننىمييييۇ ئىسييييراپ قىالتتيييى ،زۆرۈر بولمىسييييىمۇ گۈلخيييياننى يوغييييان يېقىۋېلىييييپ ئوتييييۇننى
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بولۇشىغاقااليتتى .ئۇالرنىڭ بۇنداق نابۇت قىلىشىغا قاراپ ئۇزاق بەرداشلىق بېرەلمەييدىغانلىقىنى
ھېۋ قىلدى .
سىلۋېر يالغۇز ئولتيۇرۇپ تيامىقىنى ياۋاتياتتى‹‹ .فلىنيت كاپىتيان››نىيڭ شياتۇتى مۈرىسيىگە
قونۇۋالغان ئىدى .ئۇ ئادەملىرىنى قايتا ئەيىبلىمىدى .بۇمۇ ئۇنىڭ يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن ئىش
قىلىۋاتقانلىقى بولۇپ ھېسابلىناتتى.
ييييي بييۇرادەرلەر ،ئيياڭالپ تييۇرۇڭالر ،ييييي دېييدى ئييۇ ،ييييي مەن ئەھييۋالنى ئېنىقلىييدى  ،كييېمە
ھەقىقەتەن ئۇالرنىيڭ قولىيدا ئىيكەن .بيايلىقالرنى تاپقانيدىن كېييىن پۈتيۈن ئيارالنى ئياختۇرۇپ
كېمىنى چوقۇم تاپىمىز .ئۇنىڭدىن باشقا قولىمىزدا يەنە ئىككى قولۋاق بار ،بىز يېڭىمىز.
ئۇ مۇشۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ھەمراھلىرىغا غەيرەت قوشيۇپ ئۇالرنىيڭ ئىشيەنچىنى قولغيا
كەلتۈرمەكچى بولغاندەك قىالتتى.
ييي بۇ كىچىك شۇمتەككە كەلسەك ،ييي دېدى ئۇ داۋاملىق ،ييي مېنىڭچە بۇ ئۇنىيڭ ئيادەملىرى
بىييلەن ئەڭ ئيياخىرقى قېييتى سۆزلىشىشييى .بىييز بييايلىقالرنى قييازغۇچە ئييۇنى بيياغالپ قييويىمىز.
بايلىقالرنى تېپىيپ كيېمىگە ئىيگە بولغانيدىن كېييىن ئۇنىيڭ بىيلەن بىيراقال ھېسابلىشيىمىز .ئيۇ
قىلغانلىرىغا بەدەل تۆلەيدۇ.
ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ تېگى يوق قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىۋاتقاندەك بولدۇم .قاراقچىالر بولسيا
زىيييادە قىزىييپ كەتتييى .سييىلۋېر ،سييەن ئىككييى يييۈزلىمىچى ،ئالييدامچى .ئېنىقكييى ،ئييۇ ئييالتۇن-
كۈمۈشلەرنى تېپىۋېلىپ بۇ يەردىن كېتەلىسيە مېنىيڭ ئۆليۈك-تىيرىكى بىيلەن كيارى بولميايتتى.
سىلۋېر مېنى قوغدايدۇ دېگەن تەقدىردىمۇ ،باشقىالر يۈز ئۆرىدىغانال بولسا ،ئۇ بىير چيوالق بىيلەن
مەن قانداقمۇ ئۇالرغا تەڭ تۇرااليمىز
يەنە بىيير قىسييى مەسييىلىلەر مېنييى قىينييايتتى .ھەمراھلىييرى نېمىشييقا ياغيياچ ئۆيييدىن ۋاز
كېچىييدۇ نېمىشييقا خەرىتىنييى تاپشييۇرىدۇ دوختۇرنىييڭ سييىلۋېرنى ئاگاھالندۇرۇشييى نېمىنييى
چۈشەندۈرىدۇ بۇ ئىشالر كالالمنى قوچۇپ تاماق يېيىشكە زادىال رايى بارمىدى.
دېڭىز قياراقچىلىرى ئەتىگەنلىيك تامياقنى يەپ بوليۇپ بيايلىقالرنى قىزىشيقا ماڭيدى .ئيۇالر
تولۇق قورالالنغان ئىدى :سىلۋېر مۈرىسىگە ئىككى تال مىلتىق ئاسقان ،بېلىگە چوڭ بىر ئەگميۈچ
پىچاق قىستۇرۇۋالغان ،چاپىنىنىڭ ئىككى يانچۇقىغا بىردىن تاپانچيا سيېلىۋالغان ئىيدى .شياتوت
ئۇنىييڭ مۈرىسييىگە ئىلگىرىكىييدەكال قونۇۋالغييان بولييۇپ گاھىييدا باشييقىالرنىڭ گەپلىرىنييى دوراپ
قوياتتى .باشقىالرنىڭ ئېلىۋالغانلىرى ھەرخىل بولۇپ بەزىلىرى گۈرجەك-جوتو ،بەزىلىرى چوشقا
گۆشييى ،قۇرۇتۇلغييان بولكييا ۋە بىرانييدى كۆتۈرۈۋالغييان ئىييدى .مېنىييڭ بييېلىمگە بولسييا ئارغامچييا
باغلىنىپ خوددى سېرىك ئۆمىكىدىكى ئېيىقنى يېتىلىگەندەك سىلۋېر يېتىلەپ كېتىۋاتاتتى.
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خېلى بىر ۋاق ماڭغاندىن كىيىن بىز ھىلقى ئىككى قېيىيق توختىتىلغيان دېڭىيز قىرغىقىغيا
يېتىپ كەلدۇق .قىيىقالرغا پاتقاق چاپلىشىپ كەتكەن بولۇپ ،بىر قېيىقنىيڭ ئورۇنيدۇقى سيۇنۇپ
كەتكەن ئىدى .قارىغاندا ئۇالر ئىلگىرى قېيىق ئىچىدە ئۇرۇشۇپ قالغاندەك قىالتتيى .ئارقىيدىنال
بىز قېيىققا چىقىپ مەنزىلگە قاراپ يول ئالدۇق.
قېيىق ھەيدەش داۋامىيدا ئيۇالر بيايلىق يوشيۇرۇنغان يەر توغرۇليۇق سۆزلەشيتى .خەرىيتىگە
سىزىلغان كىرىست بەلگىسيى بەك چيوڭ ،شيۇنداقال كەيينىگە يېزىلغيان چۈشيەندۈرۈش ميۈجمەل
بولغاچقا كونكرېت ئورۇننى جەزم قىلىشقا ميۇمكىن بولمايۋاتياتتى .بيۇ خەتيلەر مۇنيداق يېزىلغيان
ئىدى:

چوڭ دەرەخ ،سىپىي-گىالس تياغ بياغرى .ئىسيكىلىت ئيارىلى ،شيەرقىي جەنيۇبتىن شيەرققە
قىيپاش .ئون فوت.
چوڭ دەرەخ ئەڭ ئېنىق بەلگە بولغاچقا ئالدى بىلەن چوڭ دەرەخنى تېپىشيىمىز كېيرەك .بىيز
قېيىقتا ئولتۇرۇپ تاغ باغرىغا نەزەر تاشيلىدۇق .تياغ باغرىيدا چيوڭ دەرەخ ناھيايىتى كيۆپ بوليۇپ،
قېيىقتىكىلەر ئۆزلىرىنىڭ بىلگىنى بويىچە چوڭ دەرەخنى قىياس قىلىشاتتى .سىلۋېر گەجگىسىنى
قاشالپ قويۇپ ئالدى بىلەن تاغ باغرىغا بارغاندىن كېيىن بىر نەرسە دېيىشنى قارار قىلدى.
بىز بىر كىچىك دەريانىڭ قويۇلۇش ئېغىزىيدىن قىرغاققيا چىقىيپ تياغ باغرىغيا قياراپ راۋان
بولدۇق .ئەڭ دەسلەپكى بىر بۆلەك يول پاتقاقلىق بولۇپ ،خېليى ئيۇزۇن ھەپىلىشيىپ ئانيدىن بيۇ
يەردىن ئۆتتۇق .كېيىن بىز تاغ ئېتىكىگە كەليدۇق .بيۇ يەردە تياش ناھيايىتى كيۆپ بوليۇپ،ئېگىز
ئۆسكەن دەرەخلەر ئەتراپقا يۇلتۇزالردەك تارقالغان ئىدى.
دېڭىييز قيياراقچىلىرى ۋارقىرىشييىپ  -سەكرىشييىپ ئالييدىغا يييۈگرەيتتى ،سييىلۋېر ئىككىمىييز
سەپنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا قالدۇق .تۇيۇقسىز بىر كىشيى غەلىيتە چىرقىرىيدى .قالغيانالر شيۇ تەرەپيكە
قاراپ يۈگۈرۈشتى.
ييييي بييايلىق يوشييۇرۇنغان يەرگە كەلمىييدۇققۇ دەيييمەن ،ييييي دېييدى مورگ يان ،ييييي تېخييى تيياغ
چوققىسىغا چىقمىغان تۇرساق.
بىز يېقىن بېرىپ ئېگىز بىر تۈپ دەرەخنىڭ يېنىدا بىر ئىسكىلىتنىڭ ياتقانلىقىنى كيۆردۇق.
ئەتراپىدا رەخت پارچىلىرى چېچىلىپ ياتاتتى.
ييي قارىغاندا بىر دېڭىزچىدەك قىلىدۇ ،ييي دېدى گىئيورگى مېررىيي كىييى پيارچىلىرىنى بىير
قۇر تەكشۈرگەندىن كېيىن ،ييي چۈنكى ئۇنىڭ كىيگىنى ماتروسالر كىيىمىكەن.
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ييي چوقۇم دېڭىزچى ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي شۇنىسى بۇ ئىسكىلىتنىڭ تۇرقى ناھايىتى غەلىتە،
تەبىئىي ئەمەس.
ھەقىقەتەن بۇ ئىسكىلىتنىڭ ھالىتى ئۆزگىچە ئىدى .ئيۇ تۈپتيۈز ياتقيان بوليۇپ ،پيۇتى بىير
يۆلىنىشنى كۆرسەتكەن ،قولى بولسا سۇغا سەكرىمەكچى بولغان كىشىدەك بېشيىدىن ئۆتيۈپ يەنە
بىر يۆلىنىشكە سوزۇلغان ئىدى.
ييي مېنىڭ ئامالى بار ،ييي دېدى سىلۋېر ،يييي كومپاسينى ئەكيېلىڭالر ،ئياۋۇ تەرەپ ئىسيكىلىت
ئييارىلى ،كومپاسيينى ئىسييكىلىت بىييلەن ئىسييكىلىت ئارىلىنىييڭ ئوتتۇرىس يىغا قويييۇپ يۆلىنىشيينى
ئۆلچەپ باقايلى.
دەرۋەقە ،كومپاسيينىڭ ئىسترېلكىسييى شييەرقىي جەنييۇبتىن شييەرققە قىيپيياش يۆلىنىشيينى
كۆرسەتتى.
ييي راستىنىال شۇنداقكەن ،ييي دېدى سىلۋېر توۋالپ ،ييي بۇ ئىسكىلىت بىر بەلگە .بۇنى چوقۇم
فلىنييت قىلغييان ،ئەينييى چاغييدا ئييۇ ئييالتە ئييادەم باشييالپ قىرغاققييا چىقىييپ ئۇالرنىييڭ ھەممىنييى
ئۆلتۈرۈۋەتكەن ،ئارقىدىن بۇ ئادەمنى بۇ يەرگە ئەكېلىپ بەلگە قىلغان .قارا ،ئىسيكىلىت ئيۇزۇن،
سېرىق چاچ ،بۇ چوقۇم ئاالدىۋ .ئاالدىۋ ئېسىڭدىمۇ مورگان
ييي نېمىشقا ئۇنتۇپ قاالي ،ييي دەپ جاۋاب بەردى مورگان ،يييي ئيۇ قىرغاققيا چىققانيدا مېنىيڭ
پىچىقىمنى ئىلىپ كەتكەن ،ئۇ يەنە ماڭا بىرمۇنچە پۇلغا قەرزدار.
ييي پىچاق ييي دەپ ۋارقىرىدى بىر دېڭىز قاراقچىسيى ،يييي بيۇ يەردە پىچياق ييوقكەن! فلىنيت
ئۇنىڭ يېنىنى ئاقتۇرمايدۇ ،ئۇ بۇنداق قىلىدىغانالردىن ئەمەس .ئەجەبا قۇشالر چىشيلەپ ئىلىيپ
كەتكەنمىدۇ
ييي بۇ گەپنىڭ خېلى جېنى بار! ييي دېدى سىلۋېر.
ييي ئۇنىڭ يېنىدا ھېچنېمە يوقكەن ،ييي دېدى مېررىيي ئىسيكىلىتنىڭ يېنىيدا بىرھيازا ھەيەل
بولغاندىن كىيىن ،ييي ھەتتا بىر مىۋ تاختايمۇ ،تاماكا قۇتىسىمۇ ييوق .قارىغانيدا مەسيىلە بياردەك
قىلىدۇ.
ييي راستىنىال مەسىلە بار ،ييي دېيدى سيىلۋېر قوشيۇلىدىغانلىقىنى بىليدۈرۈپ ،يييي ئيالتە ئيادەم
فلىنتغا ئەگىشىپ قىرغاققا چىققان ،بىرىمۇ قايتىپ كەلمىدى .بىزمۇ ھيازىر ئيالتە ئيادەم .نياۋادا ئيۇ
ھايات بولسا بىزنىڭمۇ ئۇالرغا ئوخشاش ئىسكىلىتىمىزال قالىدۇ.
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ييي ئۇ ئۆلدى ،مەن ئۆز كيۆزۈم بىيلەن كيۆردۈم ،يييي دېيدى مورگيان ،يييي بىيل مېنيى باشيالپ
كىييرگەن ،ئييۇ جايىييدا قىمىيير قىلميياي يىتىپت يۇ .بىييراق ئۇنىييڭ ئەرۋاھىنىييڭ بييۇ يەرگە كىلىييش-
كەلمەسلىكىنى بىلمەيمەن.
ييي ئۇ ئۆلۈش ئالدىدا ئادەمنى ناھايىتى بىزار قىلدى ،ييي دېدى يەنە بىرى ،يييي ھېچنېمىيدىن
ھېچنېمە يوقال ئاچچىقاليتتى ،بىردەم تۇرۇپ رۇم ھارىقى دېسە بىردەم ناخشا ئېيتىدۇ ،ئۇ بىر ئۆمۈر
ھېلقى ‹‹ئون بەش ئەزىمەت›› دېگەن ناخشيىنى ئېيتتيى .شيۇنىڭدىن كېييىن مەن بيۇ ناخشيىنى
ياقتۇرمايدىغان بولۇپ قالدى .
ييي بولدى ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي كونا خاماننى سورىماڭالر .فلىنت راستىنىال ئۆلدى .ئەرۋاھى
بولغان تەقدىردىمۇ بۇنداق كۈپكۈندۈزدە ئايلىنىپ يۈرەلمەييدۇ .گۇميانخورلۇق قىلمياڭالر ،ۋاقتنيى
چىڭ تۇتايلى .ماڭايلى ،بايلىقالرنى قازغىلى بارايلى!
ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ دېڭىز قاراقچىلىرى قايتىدىن يولغا چىقتيى .بىيراق ،بيۇ قېيتى ئيۇالر
قااليمىقان ۋارقىراپ يۈگۈرىشمىدى ،بەلكى توپلىشىپ ئالدىغا قاراپ ماڭدى .گەپ-سۆزىمۇ ئازالپ
كەتتييى .دېييمەك ،ئييۇالر ھىلقييى فلىنييت كاپىتانييدىن بەك قورقىدىغانييدەك قىالتتييى ،ئۇنىييڭ نييامى
چىقىشىغىال شۈك بولۇشۇپ قىلىشاتتى.

بەشىنچى باب ئەرۋاھ
بايا بەك جىددىيلىشيىپ كەتكەنلىكتىينمىكىن دېڭىيز قياراقچىلىرى بىيردەم ئيارام ئالمياقچى
بولدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر تاغ چوققىسىغا چىقىپال ئولتۇرۇشتى.
بىز تۇرغان يەرنىڭ كيۆرۈش دائىرىسيى كەڭ بوليۇپ ئارالنىيڭ پۈتيۈن مەنزىرىسيىنى تاماشيا
قىلغىلى بۇالتتى .تۆت ئەتراپتيا بىرميۇ ئاھيالە كيۆرۈنمەيتتى ،دېڭىيز يۈزىيدىمۇ كيېمە ييوق بوليۇپ
ئادەمگە تولىمۇ يېگانە تۇيغۇ بېرەتتى.
سىلۋېر كومپاسنى چىقىرىپ يۆلىنىشنى ئۆلچەشكە باشلىدى.
ييي ئىسكىلىت ئارىلىدىن ئاۋۇ تەرەپتىكى تۈز سىزىققىچە ئۈچ تۈپ چوڭ دەرەخ بار ئىكەن ،ييي
دېدى ئۇ ،ييي سىپىي-گىالس تاغ باغرى چوقۇم ئاۋۇ پەس يەر شۇ .قارىغاندا بىز بايلىقالرنى ئاسانال
تاپقۇدەكمىز .ئالدى بىلەن بىر نەرسە يەۋااليلى.
ييي قورسيىقى ئاچمىيدى ،يييي دېيدى مورگيان پەس ئياۋازدا ،يييي فلىنتنيى ئويلىسيامال مېنىيڭ
ھېچنېمە يېگۈم كەلمەيدۇ.
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ييي شۇنداق ،ياۋاش باالم ،ئۇ ئۆلمىسە سېنى نەس باساتتى ،ييي دېدى سىلۋېر.
ييي ئيۇ ئۆلگەنيدە ييۈزى تۆميۈردەك كۆكىرىيپ ئالۋاسيتىغىال ئوخشياپ قاليدى ،يييي دېيدى بىير
قاراقچى ،ئۇ گەپ قىلىۋېتىپ سەسكىنىپ تىترەپ قويدى.
ييييي ئييۇ رۇم ھييارىقىنى كييۆپ ئىچكەنلىكىييدىن بولغييان ،ئۇنىييڭ ئۆليۈش ئالدىييدىكى چىرايييى
ھەقىقەتەنمۇ ئادەمنى قورقۇنۇچقا ساالتتى ،ييي دەپ گەپ قىستۇردى مېرري.
ئۇالر سۆزلىگەنسېرى قورقۇپ ئاۋازى پەسلەپ ئورمانلىق ئىچىنى جىمجىتلىق قاپلىدى.
تۇيۇقسىز ،ئالدى تەرەپتىن ھېلقيى تونيۇش ناخشيا ئياۋازى ئاڭالنيدى ،بىيرى چىقىيراق ھەم
يۇقىرى ئاۋازدا ناخشا ئېيتىۋاتاتتى:
ئون بەش ئەزىمەت ئۆلۈكنىڭ ساندۇقىنى تالىشار،
ھاي ....ھاي ...ھاي ...بىر بوتولكا رۇم ھارىقىنى تېز ئەكەل!
بۇ ناخشا ئاۋازى دېڭىز قاراقچىلىرىنى قورقۇتۇپ روھىنيى چىقىرىيۋەتتى .ئۇالرنىيڭ چىراييى
قارىييداپ ،بەزىلىييرى سييەكرەپ قييوپتى ،بەزىلىييرى قورققىنىييدىن يېنىييدىكى ئييادەمنى تۇتۇۋالييدى،
مورگان قورقۇپ يەردە يېتىۋالدى.
ييي فلىنتنىڭ ئاۋازى! ييي دېدى مېرري تىترەڭگۈ ئاۋازدا.
ئاۋاز قانداق پەيدا بولغان بولسا شيۇنداق تۇيۇقسيىز غايىيب بوليدى .بۈگيۈن ھياۋا ناھيايىتى
ياخشى بولۇپ قۇياشمۇ پارالپ تۇراتتى .بيايىقى ئياۋاز تياغ جىلغىسيىدا ئەكيۋ سيادا پەييدا قىلىيپ
لەرزان ئاڭلىنيياتتى .مەن ئۇالرنىييڭ نييېمە ئۈچييۈن بۇنچىلىييك قورقىييدىغانلىقىنى چۈشييىنەلمەيال
قالدى .
ييي ئۆزۈڭالرنى تۇتيۇۋېلىڭالر ،يييي دېيدى سيىلۋېر ئياخىرى ئېغىيز ئېچىيپ .ئۇنىيڭ كيالپۇكى
بىنەپشە كيۈلرەڭگە ئيۆزگەرگەن ئىيدى ،يييي قورقيۇش ئەسيقاتمايدۇ .بيۇ ئىيش سيەل غەلىيتە ،مەن
كىمنىييڭ ئېيتقيانلىقىنى بىلەلمىييدى  .بىييراق ،چوقييۇم بىيير ئييادەم ئېيتقييان .بەلكىي بەزىييلەر بىزنييى
قورقۇتماقچى بولغان بولۇشى مۇمكىن.
باشقىالر ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ كەيپىياتى ئاسيتا تۇراقالشيتى .تۇيۇقسيىز ھېلقيى ئياۋاز يەنە
پەيدا بولدى .بۇ قېتى ناخشا ئېيتماي ۋارقىراۋاتاتتى.
ييي داربى گراۋ!
بۇ ئاۋاز بەئەينى ئالۋاستىالرنىڭ بەلگىسىدەك توختىماي ‹‹داربيى گيراۋ ،داربيى گيراۋ ،داربيى
گراۋ›› دەپ توۋاليتتى .ئاۋاز سەل كۈچىيىپ بىير ئېغىيز سيەت گەپ قىلغانيدىن كېييىن داۋاملىيق
چاقىرغىلى تۇردى:
131

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

ييي داربى گراۋ بېرىپ رۇم ھارىقى ئەكەل!
ئاۋاز تاغ قاپتاللىردا توختىماي ئەكۋ سادا قايتۇراتتى.
دېڭىز قاراقچىلىرى جايىدا بەئەينى روھى چىقىپ كەتكەن مۇردىيدەك كۆزلىرىنىيڭ ئېقىنيى
چىقىرىپ مىت قىلماي ئولتۇرۇشاتتى .ھېلقى ئاۋاز غايىب بولۇپ خېلى ئيۇزاققىچە قېتىيپ قالغيان
بۇتتەك قىمىرلىماي ئالدىغا قارىشىپ تۇرۇشتى.
ييي بۇنىڭغا يەنە نېمە گەپ كېتەتتى ،بۇ دەل ئۇنىڭ ئاۋازى! ييي دېدى بىر دېڭىز قاراقچىسيى
ئۆپكىسى ئاغزىغا كەپلەشكەن ھالدا ،ييي بىز دەرھال قايتىپ كېتەيلى!
ييي بۇ ھەقىقەتەن ئۇ ئۆلۈش ئالدىدا قىلغان ئەڭ ئاخىرقى بىر ئېغىز گەپ ،ييي دېدى مورگان
پەس ئاۋازدا.
دىك بولسا ھېلقى يىرتىق ‹‹ئىنجىل››نى چىقىرىپ ئىبيادەت قىلىشيقا باشيلىدى .ئيۇ دېڭىيز
قاراقچىسى بولۇشتىن ئىلگىرى نەچچە كۈن كىتاب ئوقۇغان ئىدى.
گەرچە سىلۋېرنىڭ چىشلىرى كاسىلداۋاتقان بولسىمۇ بەك قورقۇپ كەتمىگەندەك قىالتتى.
ييي بۇرادەرلەر ،يييي دەپ ۋارقىرىيدى ئيۇ ،يييي بىيز بيايلىق ئىزدىگىليى كەليگەن ،ئيادەم بوالميدۇ
ئەرۋاھ بوالمييدۇ مېنييى قييورقىتىمەن دەپ ئويلىمىسييۇن .فلىنييت ھايييات بولسييىمۇ مەن ئۇنىڭييدىن
قورقمييايمەن .يېنىمىييزدىال  733مىييڭ فوندسييىتىرلىڭ قىممىتىييدىكى بييايلىق كۆمۈلييۈپ يېتىپتييۇ.
تەۋەككۈلچى بولۇش ساالھىيىتى بىلەن ئەجەبا بىر ھاراقكەشتىن ،يەنە كېلىپ ئۆلگەن ئادەمدىن
قورقامدى !
بيييۇ گەپ ئۇالرنىيييڭ غەيرىتىنيييى ئاشيييۇرمايال قالماسيييتىن ئىچىيييدىكى ۋەھىمىنيييى يەنىميييۇ
ئۇلغايتىۋەتتى.
ييي بولدى گەپ قىلما ،سىلۋېر! ييي دەپ توۋلىدى مېرري ،ييي فلىنتنىڭ ئەرۋاھىنىيڭ چىشيىغا
تەگمەيلى.
ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ باشقىالر قورققىنىدىن گەپمۇ قىاللمياي قاليدى .ھەممىسيى خيۇددى
سىلۋېردىن كۈچ-قۇۋۋەت ئالماقچى بولغاندەك ئۇنىڭغا يېقىن كېلىشتى.
سىلۋېر ئۇالردىنمۇ بەكەرەك جىمىغۇر بولۇپ كەتتى.
ييي ئەرۋاھ بەلكى شۇنداقتۇ ،ييي دېدى ئۇ ،ييي ئەمما بۇ ئاۋاز ئەكيۋ سيادا پەييدا قىلىۋاتىيدۇ،
ئەرۋاھنىڭ كۆلەڭگىسى بولمىغان يەردە ئاۋازىنىڭمۇ ئەكۋ ساداسى بولمايدۇ .سىلەرچە توغرىمۇ
مېنىڭچە بۇ سەل كۈلكىلىك ئىدى .ئەمما گىئورگى مېرري ئىشىنىپ قالغانىدى.
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ييي سىلۋېرنىڭ دېگىنى ئورۇنلۇق ،يييي دېيدى ئيۇ ،يييي ئيۇ ئياۋاز فلىنتنىيڭ ئاۋازىغيا ئوخشياپ
كېتىدىكەن ،ئەمما تامامەن ئوخشىمايدۇ .باشقا كىشىنىڭ ئاۋازىغا ئوخشياپ تۇرۇۋاتىيدۇ .تېخىميۇ
بەكەرەك...
ييي تېخىمۇ بەكرەك بىن گوئىننىڭ ئاۋازىغا ئوخشاۋاتىدۇ! ييي دېدى سىلۋېر.
ييييي شييۇنداق ،دەل ش يۇ ،ييييي دېييدى تييېخىچە يەردە ياتقييان مورگييان تىييزالنغىنىچە ئورنىييدىن
تۇرۇپ ،ييي راست شۇنىڭ ئاۋازى!
ييي ئۇنىڭغىمۇ ئوخشىمايدۇ ،ييي دېدى دىك ،ييي بېن گوئىنمۇ ئۆلدى.
كۆپنى كۆرگەن دېڭىز قاراقچىلىرى كۈلۈشۈپ كەتتى.
ييي بېن گوئىندىن ھېچكى قورقمايدۇ ،ييي دېدى مېرري ،ييي ئۇنىڭ ئۆلۈك-تىرىكلىكى بىلەن
نېمە كارىمىز.
دېسەك بەك غەلىتە .ئۇالر تۇيۇقسىز ئەسلى ھالىتىگە قايتىپ كەلدى .تاتارغيان چىرايلىرىغيا
قان يۈگۈردى .قايتىدىن يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلەشكىلى تيۇردى .بىير دەميدىن كېييىن ئيۇالر ييۈك-
تاقلىرىنى كۆتۈرۈپ قايتىدىن يولغا چىقتى .مېيرري يولىنىيڭ ھېلقيى تيۈز سيىزىق بىيلەن بىيردەك
بولۇشى ئۈچۈن سىلۋېردىن كومپاسىنى ئىلىپ ئالدىدا ماڭدى.
دىك يەنىال ‹‹ئىنجىل››نى سىقىمدىغىنىچە ئەتراپقا ئاالقالپ قاراپ كېتىپ باراتتى.
ييي مەن نېمە دېگەنتى  ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي سەن ‹‹ئىنجىل››نى يىرتىۋەتتىيڭ .ئەميدى ئيۇ
كارغا كەلمەيدۇ .ئەرۋاھمۇ ئۇنىڭدىن قورقمايدۇ ،ييي ئۇ گەپ ئارىلىقىدا قولىيدىن قياس چىقىرىيپ
دىكنى مەڭسىتمەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ قويدى.
دىك ئەھۋالىنىڭ چاتاقلىقىنى ھېۋ قىلدى .ئەسلىدىال سېرىق قىزىتما كېسيەلگە گىرىپتيار
بولغان ئادەم ،يەنە كېلىپ تىنچىق ئىسسىق ۋە ھېرىپ-چارچاش ھەم ئارقىدىن پەيدا بولغان بىير
مەيدان ۋەھىمە تۈپەيلى ئۇنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى تېز ئۆرلەپ قەدىمىمۇ ئاستىالپ كىتۋاتاتتى.
بىز داۋاملىق ئالغا يۈرۈپ ھېلىقى بىر نەچچە تۈپ چوڭ دەرەخنى ئىزدەشيكە باشيلىدۇق ھەم
ناھييايىتى تېييزال بىرىنچييى چييوڭ دەرەخنييى تيياپتۇق .ئەممييا يۆلىنىشيينى ئييۆلچەپ ئەمەسييلىكىنى
جەزملەشتۈردۇق .ئىككىنچيى تيۈپ دەرەخميۇ شيۇنداق چىقتيى .ئيۈچىنچى تيۈپ چيوڭ دەرەخنىيڭ
ئېگىزلىكى تەخمىنەن  233فوت ئەتراپىدا بوليۇپ ،قيارامتۇل قىزغيۇچ غيۇلى كىچىيك بىير ئۆييدەك
كېلەتتى .بۇ دەرەخنى يۈرۈش بەلگىسى قىلىشقا تامامەن بۇالتتى.
بىراق ،ئۇالر بۇ دەرەخكە پەقەت قىزىقمىدى .ئۇالرنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى دەرەخنىڭ يېنىغا
كۆمۈلگەن قىممىتى  733مىڭ فوندسىتېرلىڭلىق ئالتۇن-كۈمۈش ،ئۈنچە-جاۋاھىراتالر ئىدى.
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سىلۋېر ھاسىسى بىيلەن دىڭگۇسيالپ ماڭياتتى ،توختىمياي بيۇرنىنى تارتياتتى .ئيۇ بيېلىمگە
باغالنغان ئارغامچىنى تارتىپ گاھىدا ماڭا بەتبەشىرە يۈزىنى بۇراپ زەھەرخەندىلىك بىلەن قاراپ
قۇياتتى.
مەن چۈشەندى  .بايلىقالر تېپىلىشقا ئاز قالدى ،ئۇ ئەمدى ئيۆزىنى پەردازالپ ئولتۇرمىسيىمۇ
بولىدۇ .ئۇ بايلىقالرنى تېپىۋالغاندىن كېيىن ‹‹گىسيپانوال›› نياملىق كېمىنيى ئىزدەييدۇ ،ئاخىرىيدا
ياخشييى ئادەملەرنىييڭ ھەممىنييى ئۆلتۈرۈۋېتىييدۇ .ئانييدىن كېمىنييى ھەيييدەپ ھەمراھلىييرى بىييلەن
يىراقالرغا تىكىۋېتىدۇ .مەن بۇنىڭدىن گۇمان قىلمايمەن.
بۇالرنى ئويلىغان چېغىمدا قەدەملىرى ئىختىيارسىز ئاسيتىالپ كەتتيى .سيىلۋېر ئارغيامچىنى
كۈچەپ تارتىپ كۆزلىرىنى ماڭا ياۋۇزلۇق بىلەن تىكەتتى.
دىك سەپنىڭ كەينىدە قالغان ئىدى ،ئەمدى يېتىشىپ كەلدى .ئۇ بىرنەرسىلەرنى ئوقيۇپ،
بىردە دۇئا-تىالۋەت قىلسا ،بىردە نېمىلەرنىيدۇ قارغيايتتى .بيۇ ئەھيۋالنى كيۆرۈپ تۇيۇقسيىز ئەينيى
چاغييدا بيۇ يەردە يييۈز بەرگەن ئېچىنىشييلىق تراگېييدىيەنى ئەسييلەپ قالييدى  .شييۇ يىللىييرى فلىنييت
ئۆزىنى يڭ بىييرنەچچە ھەمراھلىرىنييى ئۆلتييۈرگەن ئەمەسييمىدى مەن ھييازىر ئۇالرنىييڭ نالىسييىنى
ئاڭلىغاندەك بولۇۋاتاتتى .
ييي بيۇرادەرلەر ،تېيز بۇياققيا كيېلىڭالر ،يييي دەپ ۋارقىرىيدى مېيرري ،ھەميمە ئيادەم يۈگيۈرۈپ
باردى.
ئەممييا ئۇالرنىييڭ نەچييچە قەدەم مېڭىييپال توختيياپ قالغييانلىقىنى كييۆردۈم .سييىلۋېر ھاسىسييىغا
تايىنىپ كۈچەپ ئالدىغا ماڭاتتى .تېزال بىزمۇ ئۇالرنىڭ يېنىغا باردۇق.
ئالدىمىزدا يوغان بىر ئازگال تۇراتتى .بۇ كونا بىر ئازگال بولۇپ تېگىدە ئوت چۆپلەر ئۆسۈپ
كەتكەن ئىكەن .ئازگالدا يەنە بىر سېپى ئيۈزۈلگەن جوتيو ،بىير نەچيچە سياندۇقىنىڭ ئېغيزى بيار
بولۇپ ،ساندۇق ئاغزىغا ‹‹دېڭىز پىلى نياملىق كيېمە›› دېيگەن خەتيلەر يېزىلغيان ئىيدى .بيۇ دەل
فلىنت كاپىتاننىڭ كېمىسىنىڭ نامى ئىدى.
قىممىتيييى  733مىيييڭ فوندسيييىتېرلىڭلىق ئيييالتۇن-كۈميييۈش ،ئيييۈنچە -جييياۋاھ -ىيييراتالر
كۆرۈنمەيتتى .ئېنىقكيى ،بىرسيى بىيزدىن باليدۇر كېلىيپ بايلىقالرنىيڭ ھەممىنيى كيوالپ ئېلىيپ
كەتكەن ئىدى.

ئالتىنچى باب سىلۋېر پۈتۈنلەي تۈگەشتى
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دېڭىييز قيياراقچىلىرى قۇپقييۇرۇق ئازىگالغييا قارىشييىپ بييۇتتەك قېتىييپ قېلىشييتى .بىردەمييدىن
كېيىن سىلۋېر ئېسىنى تاپتى .ئۇ تېخى بايىال بايلىقالرنى ئويالۋاتياتتى ،ئەميدى دەرھيال پىالنىنيى
ئۆزگەرتىش كېرەكلىكىنى چۈشەندى.
ييي جى  ،ييي دېدى ئۇ ماڭا پەس ئاۋازدا ،ييي بۇنى ئېلىپ ئۆزۈڭنى قوغداشقا تەييار بول.
ئۇ گەپ قىلۋېتىپ ماڭا بىر قوش ئاتار تاپانچا ئۇزاتتى.
ئارقىدىنال ئۇ ھېچ ئىش بولمىغاندەك شىمال تەرەپكە سۈرۈلدى .بۇنداق بولغاندا ئازگال بىز
ئىككىمىزنى ئاۋۇ بەش قاراقچىدىن ئايرىۋېتەتتى .ئاندىن ئۇ ماڭا قاراپ باش لىڭشىتتى ،قىياپىتى
ناھايىتى دوستانە كۆرۈنەتتى.
ئۇنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى ئىپادىسى مېنى بىزار قىلىپ قويدى .مەن پەس ئاۋازدا ئۇنىڭغا:
ييي يەنە قىياپىتىڭنى ئۆزگەرتمەكچىكەنسەندە ،ييي دېدى .
سىلۋېر جاۋاب بەرمىدى .قالغان دېڭىز قاراقچىلىرىنىڭ ھەممىسى نىمىلەرنىدۇ تىللىغىنىچە
ئازگالغا سەكرەپ چۈشۈپ قوللىرى بىلەن ئيوت چۆپلەرنىيڭ ئارسيىنى سىالشتۇرۇشيقا باشيلىدى.
مورگان بىرتال ئالتۇن پيۇل تېپىۋاليدى .ئيۇ تىللىغىينىچە ئيالتۇن تەڭگىنيى قولىغيا ئىلىيپ باشيقا
قاراقچىالرغا سۇندى.
ييي بۇ دەل سەن ئېيتقان قىممىتى  733مىڭ فوندسىتېرلىڭلىق بيايلىقمۇ يييي دېيدى مېيرري
سىلۋېرغا قولىدىكى ئالتۇن تەڭگىنى ئالقىنىدا ئوينىتىپ تۇرۇپ .ئۇ زەردە بىلەن ۋارقىرىدى ،ييي بۇ
سەن قىلغان سودىما ھۇ كارغا كەلمەس قېرى.
ييي داۋاملىق كوالڭالر ،بىرنەچچە تال ياڭيو تېپىۋاالمسىلەر تېخى ،ييي دېدى سىلۋېر مەسيخىرە
ئارىالش.
ييييي بييۇرادەرلەر ،ييييي دەپ ھۆركىرىييدى مېييرري ،يييي ئاڭلىييدىڭالرمۇ ،ئييۇ مۇشييۇنداق بولۇشييىنى
بۇرۇنال بىلگەن .ئۇنىڭ چىرايى ھەممىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.
ييي مېرري ،سېنىڭ يەنە كاپىتان بولغۇڭ كەپتۇ-دە
بۇ قېتى ھەممىسى مېرري تەرەپكە ئۆتۈپال كەتتى .ئيۇالر ئيۆمىلەپ چىقىيپ ئازگالنىيڭ يەنە
بىر تەرىپىگە ئۆتۈپ سىلۋېر ئىككىمىزگە ياۋۇزالرچە تىكىلدى.
بىز مۇشۇنداق تىركىشىپ تۇرۇپ قالدۇق ،ھېچكى ھەرىكەت قىلىشقا جۈرئەت قىاللميايتتى.
سييىلۋېر ھاسىسييىغا تايىنىييپ ئييۆرە تييۇرغىنىچە ئۇالرغييا تىكىلييگەن بوليۇپ تييۇرقى ئىلگىرىكىييدەكال
سييالماق ئىييدى .ئييۇ ھەقىييقەتەن قورقۇمسييىز كىشييى بولييۇپ ،بييۇنى ھييېچكى ئىنكييار قىاللمييايتتى.
ئاخىرى مېرري ئېغىز ئاچتى.
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ييي بىرى بىزنى ئالدىغان قېرى چوالق ،بىرى سېرىق تۈك ھارىمى ،ييي دېدى ئيۇ ھيۆركىرەپ،
ييي يەنە نېمىنى ساقاليمىز ،بىز...
ئۇ قورالىنى كۆتۈرۈپ بىزگە باشالمچىلىق بىلەن ھۇجۇم قىلماقچى بولدى .تۇيۇقسىز ‹‹پاڭ!
پاڭ! پاڭ!›› قىلىپ ئېتىلغان ئۈچ قېتىملىق مىلتىق ئاۋازى ئاڭالندى .مېرري ئازگالغا باشيچىالپ
يېقىلييدى ،بېشييىنى تېڭىۋالغييان ھېلقييى ئەبلەخمييۇ پىرقىييراپ ئازگالغييا يېقىلىييپ بىييردەم جييان
تاالشقاندىن كېيىن جىمىپ قالدى .قالغان ئۈچى قورققىنىدىن بېشىنى ئېلىپ قاچتى.
ئارقىدىن سىلۋېر ئازگالدا تېخىچە جيان تالىشيىۋاتقان مېرريغيا تاپانچىسيىدىن ئىككيى پياي
ئوق ئۈزدى .مېرري جان ئۈزگىچە ئۇنىڭغا تىكىلىپ تۇردى.
ييي گىئورگى ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي سەن ئاخىرى ئاغزىڭنى يۇمدۇڭ.
مەن دوختييييۇر لىييييۋېۋ ،گييييراي ۋە بييييېن گوئىنالرنىييييڭ ئورمييييانلىقتىن بىييييزگە قيييياراپ
كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .قولىدىكى مىلتىقنىڭ ئۇچىدىن ئىۋ چىقىۋاتاتتى.
ييي تېيز قيوغاليلى ،يييي دەپ توۋلىيدى دوختيۇر ،يييي ئيۇالرنى تېيز توسيۇۋااليلى ،قېيىقنيى ئەپ
قاچمىسۇن.
بىز بىرلىكتە دېڭىز قىرغىقىغا قاراپ ئۇچقاندەك يۈگيۈردۇق .سيىلۋېر ھاسىسيىغا تاييانغىنىچە
جېنىنىڭ بارىچە دىڭگوسالپ ئەگەشتى.
ييي دوختۇر ،ئالدىرىماڭ ،ئۇياققا قاراڭ ،ييي دەپ ۋارقىرىدى ئۇ.
راست ئالدىراشنىڭ ھاجىتى قالمىغان ئىدى .ھايات قالغان ئۈچ قاراقچى دەسلەپ كەليگەن
يۆلىنىشكە قاراپ يۈگيۈرۈپ كېتىۋاتياتتى .بىيز ئيۇالر بىيلەن قېيىيق ئوتتۇرىلىقىغيا بېرىيپ قالغيان
ئىدۇق .ئەسلى ئيۇالر قورقيۇپ كەتكىنىيدىن قېيىققيا چىقىشينى تاميامەن خىيالىغيا كەلتيۈرمىگەن
ئىكەن.
شۇنىڭ بىلەن تۆتىمىز يەردە ئولتۇرۇپ ئارام ئالدۇق .سىلۋېرمۇ ئاستا ئەگىشىپ كەلدى.
ييي كۆپ رەھمەت سىزگە ،دوختۇر ،ييي دېدى ئۇ ،ييي سىز بولمىغيان بولسيىڭىز جىي ئىككىمىيز
تۈگەشكەن بوالتتۇق .ئوۋ ،بېن گوئىن بۇ سەنمۇ ئوبدان قىلدىڭ.
ييي شۇنداق ،مەن بېن گوئىن ،ييي دېدى ئۇ جاۋاب بېرىپ .بيېن گيوئىن ئوڭايسيىزالنغاندەك
خېلى ئۇزۇن تۇرغاندىن كېيىن سورىدى ،ييي ياخشىمۇ سەن ،سىلۋېر ئەپەندى
ييي بېن ،ييي دېدى سىلۋېر ئۆز-ئۆزىگە ،ييي بۇ ئەسلى سەن قىلغان ياخشى ئىشكەندە.
دوختۇر گراينى ئەۋەتىپ دېڭىز قاراقچىلىرى چۈشۈرۈپ قويغان بىر جوتيونى ئەكەليدۈردى.
ئاندىن بىز بىرلىكتە ئاستا قېيىق توختىلىغان يەرگە قاراپ ماڭدۇق.
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يول بۇيى دوختۇر بىيزگە يېقىنيدا بولغيان ئىشينىڭ جەرييانىنى بىيرەر قيۇر سيۆزلەپ بەردى.
ۋەقەدىكى باش رولچى مەزكۇر ئارالغا سۈرگۈن قىلىنغان بېن گوئىن ئىدى.
ئەسلى بېن گوئىن ئارالغيا سيۈرگۈن قىلىنغانيدىن كېييىن ئيۆزى ييالغۇز ئيارالنى ئايلىنىيپ
يۈرۈپ ھېلقى ئىسكىلىتنى كۆرۈپ قاپتۇ ھەم ئىسيكىلىتنىڭ يىنىيدىكى بيارلىق نەرسيىنى ئېلىيپ
كېتىپتۇ .شۇنىڭ بىلەن بىرگە بايلىق كۆمۈلگەن جاينى بايقاپ ئيالتۇن-كۈميۈش ،گۈھەرلەرنىيڭ
ھەممىنييى ك يوالپ چىقىرىپتييۇ .ئازگالييدىكى سييىپى سييۇنغان ج يۆتە بييېن گوئىننىييڭ ئىييكەن .ئييۇ
‹‹گىسييپانوال›› نيياملىق كييېمە يېتىييپ كېلىشييتىن ئىككييى ئيياي ئىلگىييرى بايلىقالرنىييڭ ھەممىنييى
بىخەتەر ھالدا ئۆزى تۇرۇۋاتقان تاغ ئۆڭكۈرىگە يۆتكەپ كەپتۇ.
دېڭىز قاراقچىلىرى ياغاچ قورولغا ھۇجۇم قىلغان كۈنى دوختۇر بيېن گوئىننىيڭ ئاغزىيدىن
بۇ سىرنى ئۇقۇپتۇ .ئىككىنچى كۈنى ئەتىيگەن دوختيۇر كېمىنىيڭ يوقليۇقىنى كيۆرۈپ سيىلۋېرنى
ئىزدەپ بېرىپ كېرەكسىز قەغەزگە ئايلىنىپ قالغان خەرىتىنى سىلۋېرغا بېرىشيكە قوشيۇلۇپتۇ ھەم
الزىملىيق تەمىناتالرنىيڭ ھەممىنيى ئۇنىڭغيا قالييدۇرۇپتۇ .چيۈنكى بيېن گييوئىن ئۆڭكيۈرگە كييۆپ
مىقداردا ئۆچكە گۆشى غەملىۋالغان ئىكەن .ئاخىرىيدا ئيۇالر ياغياچ قوروليدىن بىيخەتەر ئايرىلىيپ
قوش چوققىلىق تاغقا يۆتكىلىپتۇ .بېن گوئىن تۇرۇۋاتقان ئۆڭكۈر شۇ تاغدا ئىكەن.
ييي سېنىڭ بىلەن كارىمىز يوق ئەمەس ،جى  ،يييي دېيدى دوختيۇر ،يييي بىيز خىيزمەت ئورنىيدا
چىڭ تۇرغيان كىشيىلەرنىڭ ھالىيدىن خەۋەر ئالمىسياق بولماييدۇ ،سيەن بولسياڭ ئيۆزۈڭ قېچىيپ
چىقىپ كەتتىڭ ،ئەينى چاغدا ساڭا خەۋەر قىلىشقا ئامالسىز ئىدۇق.
بۈگييۈن ئەتىييگەن ئييۇالر دېڭىييز قاراقچىلىرىنىييڭ بييايلىقالرنى كوالشييقا تەييارالنغييانلىقىنى
بايقاپتۇ .دوختۇر ئەسلى دېڭىيز قياراقچىلىرىنى قيۇرۇق ماڭغۇزۇشينى كيۆڭلىگە پيۈككەن ئىيكەن.
بىييراق مېنييى ئېلىۋالغييانلىقىنى كۆرگەنييدىن كېيييىن دەرھييال تېييز يييۈرەر بييېن گييوئىننى ئييۇالرنى
پاراكەندە قىلىپ تۇتۇپ تۇرۇشقا ئەۋەتىپتۇ .ئاندىن ئيۇ ترېالۋنىيي ئەپەنيدىمنى كاپىتانغيا قاراشيقا
قالييدۇرۇپ ،ئييۆزى گراينييى ئېلىييپ چييوڭ دەرەخ تەرەپييكە قيياراپ راۋان بوپتييۇ .بييېن گييوئىن دېڭىييز
قاراقچىلىرىنى يڭ خييۇراپىي پىسخىكىسييىدىن پايييدىلىنىپ ئييۇالرنى قورقۇتۇپتييۇ ھەم بييۇ چارىسييى
ناھايىتى ئەسقېتىپتۇ .شۇنداق قىلىپ دوختۇر بىلەن گراي دېڭىز قاراقچىلىرى كېلىشتىن ئياۋۋال
يوشۇرۇنۇپ ھۇجۇم قىلىشقا تەييارلىنىپ تۇرۇپتۇ.
ييي ئەھۋالدىن قارىغاندا ،ييي دېدى سىلۋېر ،ييي تەلىيىمگە مەن جى بىلەن بىللە تۇرۇپتىمەن،
بولمىسا سىلەرنىڭ ئوقۇڭالرنى يەپ ئۆلەركەنمەن.
ييي توغرا ،بىز راستتىنىال شۇنداق قىلىشنى ئويلىغان ،ييي دەپ جاۋاب بەردى دوختۇر ييۇقىرى
ئاۋازدا.
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بۇ چاغدا بىز قېيىق توختىتىلغيان يەرگە يېتىيپ بياردۇق .دوختيۇر جوتيو بىيلەن قېيىقنىيڭ
بىرىنيى چېقىييۋەتتى .ھەممىمىييز يەنە بىيرىگە ئولتييۇرۇپ شيىمال تەرەپتىكييى قولتۇققييا قياراپ پيياالق
ئۇردۇق .قوش چوققىلىق تاغدىن ئۆتكەن ۋاقىتتا بىر كىشىنىڭ قولىغا تۈز ئىسيتىۋوللۇق مىلتىيق
كۆتۈرۈپ ئۆڭكۈر ئېغىزىدا تۇرغانلىقىنى كۆردۇق .بۇ ترېالۋنىي ئەپەنيدى ئىيدى .بىيز قيولىمىزنى
پوالڭلىتىپ ئۇنىڭغا ھۆرمەت بىلدۈردۇق ھەم ۋارقىرىدۇق .سىلۋېرمۇ بىيزگە ئوخشياش جېنىنىيڭ
بارىچە ۋارقىرايتتى.
يەنە ئۈچ مىل ئەتراپىدا ماڭغاندىن كېيىن شىمال تەرەپتىكى قولتۇقنىيڭ كىيرىش ئېغىزىغيا
يىتىپ كەلدۇق .قولتۇققا كىرىپال ‹‹گىسپانوال›› ناملىق كېمىنىيڭ دېڭىيزدا لەييلەپ تۇرغيانلىقىنى
كۆردۇق .ئەسيلىدە تاشيقىن سيۈيىنىڭ زەربىسيىدە كيېمە تېيىيز سيۇدىن ئياجراپ دېڭىزغيا چىقىيپ
كەتييكەن ئىييدى .ھېلىمييۇ ياخشييى كۈچلييۈك شييامال ۋە جىييددىي ئېقىنغييا ئۇچرىميياپتۇ .بولمىسييا
بييۇيەردىن كېتىييپ قالغييان ييياكى خييادا تاشييقا ئۇرۇلييۇپ كەتييكەن بييوالتتى–دە ،ئييۇنى ھەرگىييز
تاپالمايتتۇق.
بىز يەنە بىر لەڭگەرنى سۇغا تاشالپ كېمىنى مۇقىمالشتۇرغاندىن كېيىن قېيىققيا ئولتيۇرۇپ
قىرغاققا ماڭدۇق .قىرغاققا چىققاندىن كېييىن گراينيى كيېمىگە قاراشيقا ئەۋەتىيپ ،قالغيانالر بيېن
گوئىننىڭ تۇرالغۇسى بولغان ئۆڭكۈرگە ماڭدۇق.
بىز ئۆڭكۈرنىڭ كىرىش ئېغىزىدىكى بىر قەدەر تەكشى يانتولۇققا قەدەم قويدۇق .ترېالۋنىيي
ئەپەندى بۇ يەردە بىزنى ساقالپ تۇرغان ئىيكەن .ئيۇ ماڭيا ناھيايىتى خۇشيخۇي مۇئيامىلە قىلىيپ
ئىلگىرىكى ئىشالرنى پەقەتال تىلغا ئالمىدى .ئەمما سىلۋېر ئۇنىڭغا ئېھتىرام بىلەن سياالم بەرگەن
چاغدا ئۇ ناھايىتى غەزەپ بىلەن:
ييي سىلۋېر ،سەن ئۇچىغا چىققان ئالدامچى .باشقىالر ماڭيا سيېنى تەڭقىسيلىقتا قويماسيلىقنى
ئېيتقان ئىدى ،بوپتۇ ،سېنى كەچۈرەي ،بىراق ،سەن زىيانكەشيلىك قىلىيپ ئۆلتيۈرگەن كىشيىلەر
سېنى ھەرگىز كەچۈرمەيدۇ ،ييي دېدى.
ييي رەھى -شەپقىتىڭىزگە رەھمەت ،ييي دەپ جاۋاب بەردى سىلۋېر ،ئانيدىن ئۇنىڭغيا يەنە بىير
ساالم قىلدى.
ييي ماڭا سېنىڭ رەھمىتىڭ كېرەك ئەمەس! يييي دېيدى ترېالۋنىيي ئەپەنيدى ييول بېرىيپ ،يييي
ئۆڭكۈر ئىچىگە كىر.
بىييز ئۆڭكييۈرگە كىييردۇق .بييۇ يەر ھەم كەڭ ھەم ئييازادە بولييۇپ شييامال ئۆتۈشييۈپ تييۇراتتى.
ئۆڭكۈر ئىچىدە بۇالق سۈيى ۋە سۇ يىغىلىدىغان كىچىك كۆلچەك بيار ئىيدى .كاپىتيان سيىمولېت
گۈلخاننىييڭ يېنىييدا ياتيياتتى .ئييوت يييورۇقى خېلييى يىراقتىكييى بىيير بولۇڭنىمييۇ يورۇتييۇپ تييۇراتتى.
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بۇلۇڭدا خېلى كۆپ مىقداردا ئالتۇن-كۈمۈش تىلال ۋە زىخچە ئالتۇنالر دۆۋىلىنىپ تۇراتتى .بۇ دەل
بىييز نەچييچە مىييڭ چيياقىرى يىييراقلىقتىن ئىييزدەپ كەلييگەن بييايلىقالر ئىييدى .نۇرغ يۇن كىشييى بييۇ
بييايلىقالرئۈچۈن جىنىنييى سييېلىپ بەرگەن بولييۇپ ،بييۇالردا قانچىلىغييان ئادەمنى يڭ قييان ۋە كييۆز
ياشلىرى ئۇيۇپ قالغان ئىدى.
ييييي جىي  ،بۇياققييا كەل ،ييييي دېييدى كاپىتييان ،ييييي گەرچە سييەن ياخشييى بيياال بولسيياڭمۇ بىييراق
كېلەركييى نييۆۋەت ھەرگىيز سييېنى ئېلىييپ دېڭىزغييا چىقماسييلىقىنى قييارار قىلييدى  .سييەن بەك ئييۆز
بېشيىمچى ئىكەنسيەن .مەن بۇنىڭغيا ھەرگىزميۇ تياقەت قىاللميايمەن .جيون سيىلۋېر ،سيەن نيېمە
قىلغىلى كەلدىڭ
ييي قايتىپ كېلىپ بيۇرۇنقى خىزمىتىمنيى قىلمياقچىمەن .ئەپەنيدى  ،يييي دەپ جياۋاب بەردى
سىلۋېر.
ييي شۇنداقمۇ ييي دېدى كاپىتان .شۇنىڭدىن كىيىن ئۇ باشقا گەپ قىلمىدى.
بۇ كۈنى كەچلىكى مەن دوستلىرى بىلەن بىللە تاماق يېدى  .بۇ ،مەن ئەڭ مېزىلىك تامياق
يېگەن بىر قېتى ئىدى! بېن گوئىن سۈرلەپ تەييارلىغان قوي گۆشى‹‹ ،گىسپانوال››دىن ئىلىيپ
كېلىنگەن يىلالپ ساقالنغان ئۈزۈم ھارىقى ئىشتىھايىمنى ئېچىيۋەتتى .سيىلۋېرمۇ بىيزدىن يىراقتيا
ئولتۇرۇپ ئېچىلىپ-يېيىلىپ يېگىلى تيۇردى .ئيۇ باشيقىالرغا نيېمە كېيرەك بولسيا شيۇئان بېرىيپ
ئېلىپ كېلەتتى .قىسقىسى ،ئۇ ئىلگىرىكى قىزغىن ،خۇشخوي ئاشپەزگە ئۆزگىرىپ قالغان ئىدى.

يەتتىنچى باب خاتىمە
بىييز ئىككىنچييى كييۈنى سييەھەر تاميياقنى يەپ بولييۇپال ئىشييقا چۈشييۈپ كەتتييۇق .نييۆۋەتتىكى
خىزمىتىمىز بايلىقالرنى كېمىگە يۆتكەش ئىدى .قۇرۇقلۇقتا بىير مىلغيا ييېقىن مېڭىيپ ئارقىيدىن
دېڭىزدا قېيىق بىلەن ئۈچ مىل ماڭغاندا ئاندىن نەرسىلەرنى‹‹گىسپانوال››غيا ئاپيارغىلى بيۇالتتى.
ئادىمىمىز ئاز بولغاچقا بۇ خىزمەت ناھايىتى ئاستا ئېلىپ بېرىلدى .بىيز ھېلقيى قېچىيپ كەتيكەن
قيياراقچىالردىن ئەنسىرىمىسييەكمۇ ئۇالرنىييڭ تۇيۇقسييىز كېلىييپ ھۇجييۇم قىلىشييىدىن سيياقلىنىش
ئۈچۈن تاغ چوققىسىغا پوست قويدۇق.
بىز ئىشنى مۇنداق بۆلۈشتۇق :گيراي بىيلەن بيېن گيوئىن قوليۋاقنى ھەييدەپ «گىسيپانوال»
بىلەن قۇرۇقليۇق ئوتتۇرىسيىدا ييۈرۈپ كيېمىگە بيايلىقالرنى تۇشۇشيقا مەسيئۇل بوليدى ،قالغيانالر
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بييايلىقالرنى ئۆڭكييۈردىن يييۆتكەپ قىرغاققييا ئاپىرىشييقا مەسييئۇل بولييدى .مەن ئېغىيير ئىشييالرنى
قىاللمىغاچقا ئۆڭكۈردە قېلىپ ئالتۇن-كۈمۈشلەرنى خالتىغا قاچىالشقا مەسئۇل بولدۇم.
بييۇ ئييالتۇن-كۈمييۈش تەڭگىييلەر كاپىتييان بىلنىييڭ چامادانىييدىكى تەڭگىييلەرگە ئوخشيياش
ھەرخىيييل شيييەكىلدىكىلىرى بيييار بوليييۇپ ،پەقەت تيييۈرى كيييۆپ ،قىممىتيييى چيييوڭراق ئىيييدى.
بۇالرنىرەتلەش ئادەمنى خۇشال قىالتتى .مەن توختىماي بىلىمنى ئېگىپ بۇالرنى ئىلغاپ چىقتى .
مۇشۇنداق بىر كۈن ھەپىلىشىپ قاتتىق چارچاپ كەتتى .
كۈنلەر مانا مۇشۇنداق بىر-بىرلەپ ئۆتمەكتە .بىز ھەركيۈنى كيۆپ مىقيداردىكى بيايلىقالرنى
كېمىگە يۆتكىدۇق .بۇ كۈنلەردەبىز ھېلقى ئۈچ قاراقچىنىڭ قارىسىنىمۇ كۆرمىدۇق.
تەخمىنەن ئۈچىنچى كيۈنى كەچلىكيى دوختيۇر ئىككىمىيز ئايلىنىيپ بىير كىچىيك تاغنىيڭ
ئۈسييتىگە چىقتييۇق .تۇيۇقسييىز زارالنغييان ھەم ناخشييا ئېيتقانييدەك بىيير ئيياۋازنى ئيياڭالپ قالييدۇق.
بىردەمدىن كېيىن بۇ ئاۋاز غايىب بولدى.
ييي تەڭرى ئۇالرنى كەچۈرگەي ،ييي دېدى دوختۇر ،ييي بۇالر ھايات قالغان قاراقچىالر.
ييي ئۇالر يەنە ئىچىپ مەست بولۇپ قاپتۇ ،ئەپەندى  ،ييي دېدى سىلۋېر كەينىمىزدە تۇرۇپ.
سىلۋېر ھازىر ناھيايىتى ئەركىين ئىيدى .ھەر كيۈنى باشيقىالرنىڭ دۈشكەللىسيىگە ئيۇچراپ
تۇرسىمۇ ئازاراقمۇ كۆڭلىگە ئالمايتتى .ئۇ ھەممە كىشى بىلەن ياخشىلىشيىپ قېلىشيقا تىرىشياتتى،
بىراق باشقىالر ئۇنىڭغا ئيانچە پىسيەنت قىلميايتتى .پەقەت بيېن گيوئىنال ئۇنىڭغيا ياميان ئەمەس
مۇئامىلە قىالتتى .قاراشتىن ئۇ يەنىال بيۇ بىير پۇتليۇق دېڭىيز قاراقچىسيىدىن تەپ تارتىدىغانيدەك
قىالتتى.
ييي مەست بوليۇپ قياپتۇ بەلكىي ئاغزىغيا كەلگەننيى جۆيلۈۋاتقيان بولسيا كېيرەك ،يييي دېيدى
دوختۇر رەدىيە بېرىپ ،ييي مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرىنىڭ قىزىتمىسيىنىڭ ئيۆرلەپ قالغانلىقىغيا
ھۆددە قىالاليمەن .بەلكى ئۇالرنىڭ يېنىغيا بېرىيپ دوختۇرنىيڭ بيۇرچى بىيلەن ئيۇالرنى كيۆرۈپ
قويۇشۇم كېرەكتۇ.
ييي گەپنى ئوچۇقال ئېيتسام دوختۇر ،يييي دېيدى سيىلۋېر ،يييي راسيتىنىال مۇشيۇنداق قىلسيىڭىز
ئييييۇالر سييييىزنى ئۆلتييييۈرۈپ تاشيييياليدۇ .مەن شييييەپقىتىڭىزدىن مەمنييييۇن بولييييۇپ سييييىزنى
ئاگاھالنيدۇرۇۋاتىمەن .تيياغ ئاس يتىدىكى ئيياۋۇ ئەبلەخييلەر ھەرگىييز ئىشييەنچلىك ئەمەس ،ئۇالرمييۇ
سىزگە ئىشەنمەيدۇ.
ييي توغرا ،ييي دېدى دوختۇر ،ييي ئەكسىچە سەن بىير ئىشيەنچلىك ئيادەم ،بىيز بۇنىيڭ تەمىنيى
تېتىدۇق.
كېيىنچە يەنە يىراقتىن مىلتىق ئاۋازىنى ئاڭلىيدۇق .ئېھتىميال ئيۇالر ئيوۋ قىلىۋاتقيان بولسيا
كېرەك .بىز ئۆزئارا مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن ئۇالرنى ئارالدا قالدۇرۇپ قۇيۇشنى اليىق تاپتۇق.
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ئۇالرغا خېلى كۆپ ئوق–دورا ،بىر پاتمان سيۈرلەنگەن گيۆش ،ئيازاراق دورا-بۇييۇمالر ۋە تۇرميۇش
الزىمەتلىكلىرىنى قالدۇردۇق .يەنە ئارتۇقچە بىر يەلكەن بىلەن ئون نەچيچە فيوت ئۇزۇنليۇقتىكى
ئارغييامچىنىمۇ تاشييالپ قويييدۇق .دوختۇرنىييڭ تەكلىييپىگە بىنييائەن يەنە بىيير خالتييا كييۆك تاماكييا
قالدۇردۇق.
ئارالدىكى ھەممە خىزمەت ئاخىرلىشىپ بايلىقالر كيېمىگە توشيۇلۇپ بوليدى .بىيز يېتەرلىيك
تاتلىق سۇ ۋە خېلى كيۆپ گيۆش تەييارلىۋالغانيدىن كېييىن بىير كيۈنى تياڭ سيەھەردە لەڭگەرنيى
كۆتۈرۈپ شىمال قولتۇقتىن ئاستا مېڭىپ چىقتۇق .كاپىتان يەنە تېخى كېمىيدە دۆلەت بيايرىقىنى
چىقىرىپ قويدى .بۇ ياغاچ ئۆيدە چىقىرىلغان ھېلقى دۆلەت بايرىقى ئىدى.
ئەمەلىيەتتە ،قېچىپ كەتكەن ئۈچ دېڭىز قاراقچىسيى ھەرىكىتىمىزنيى توختىمياي كۆزىتىيپ
تۇرغان ئىكەن .كېمە دېڭىز بوغۇزىدىن ئۆتكەن چاغدا بىز ئۇالرنىيڭ يەرگە تىزلىنىيپ قيوللىرىنى
كۆتۈرۈپ بىزگە قاراپ يالۋۇرۇۋاتقيانلىقىنى كيۆردۇق .گەرچە ئيۇالرنى بيۇ يەرگە تاشيالپ قويۇشيقا
كيييۆڭلىمىز ئۇنىمىسيييىمۇ ئەمميييا تېخىميييۇ چيييوڭ خەتەرگە تەۋەككيييۈل قىلىيييپ ئيييۇالرنى كيييېمىگە
چىقىرىۋالساق بولمايتتى .ئۇالر دۆلەتكە قايتالىغان تەقدىردىمۇ نەتىجىدە يەنىيال دارغيا ئېسيىالتتى.
دوختۇر ئۇالرغا ۋارقىراپ نۇرغيۇن نەرسيە قاليدۇرۇپ قويغيانلىقىنى ھەم ئيورنىنى ئېيتىيپ بەردى.
ئەمما ئۇالر توختىماي يېلىناتتى ،ئۆزلىرىنى ئېلىۋېلىشنى ئۈمىد قىلىشاتتى.
ئۇالر كېمىنىڭ توختىمىغانلىقىنى كۆرۈپ ئارىدىن بىيرى ۋارقىيرىغىنىچە كيېمىگە قارىتىيپ
مىلتىق ئاتتى .بىير پياي ئيوق سيىلۋېرنىڭ بېشيىدىن ئۇچيۇپ ئۆتيۈپ ئاساسيلىق يەلكەنيدىن بىير
تۆشۈك ئېچىۋەتتى.
مەن ھيياپىال-شيياپىال مۆكۈنۋالييدى  .ئورنۇمييدىن تييۇرۇپ قارىغييان چاغييدا ئۇالرنىييڭ قارىسييى
كۆزدىن غايىب بولغان ئىدى .چۈشكە يېقىن گيۆھەر ئارىلىنىيڭ ئەڭ ئېگىيز چوققىسيىمۇ ئۇپۇقتيا
كۆزدىن غايىب بولدى .مەن بۇنىڭدىن قاتتىق ھاياجانالندى ھەم خۇشال بولدۇم.
ئييادىمىمىز ئيياز بولغاچقييا كېمىييدە ھييېچكى بىكييار قالمىييدى .پەقەت كاپىتيياننىڭال يارىسييى
ئەمدىلەتىن ياخشىلىنىشقا باشلىغاچقا ھەرىكەت قىاللمايتتى .ئۇ بىر ماتراسينىڭ ئۈسيتىدە يېتىيپ
بۇيرۇق چۈشۈرەتتى .بىز ئىسيپانىيەنىڭ ئامېرىكيا قىتئەسيىدىكى ئەڭ ييېقىن پورتىغيا بېرىيپ بىير
قىسى مياتروس ۋە الزىمەتلىكلەرنيى سيەپلىۋالماقچى بوليدۇق .پورتقيا يېتىيپ بارغانيدا ھەممىمىيز
چارچىغانلىقىمىزدىن يېقىلىپ قااليال دېدۇق.
بىز مەنزىرىسى چىرايلىق بۇ پورتقا يېتىپ كېلىپ لەڭگەر تاشلىغان چاغيدا كيۈن ئولتۇرغيان
ئىدى .نۇرغۇن قېيىق كېمىنى چۆرگىلەپ بىزگە مېۋە–چېۋە ھەم كۆكتات ساتماقچى بولۇشياتتى.
دوختۇر بىلەن ترېالۋنىي ئەپەندى مېنى ئېلىپ قىرغاققا چىقىپ بىير ئاخشيام ئوينياپ كەلمەكچيى
بولدى .شەھەر ئىچىدە ئۇالر بىر ئەنگلىيە ھەربىي كېمىسيىنىڭ كاپىتانىغيا يولۇقيۇپ قاليدى ھەم
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ئۇنىڭ بىلەن پاراڭغا چۈشۈپ كەتتى ،بىز ئۇنىڭ كېمىسىگە چىقىپ ئايالندۇق .كيېمىگە قايتقيان
چاغدا تاڭ يورۇدى.
بىن گوئىن پالوبىيدا تيۇرۇپ بىزنيى قارشيى ئاليدى .بىيز كيېمىگە چىققانيدا ئيۇ سيىلۋېرنىڭ
قېچىپ كەتكەنلىكىنى ،ئۇنى ئۆزىنىڭ قەستەن قويۇپ بەرگەنلىكىنى مەلۇم قىليدى .ئيۇ بىيزدىن
ئۇنى كەچۈرۈشىمىزنى ئۆتۈندى .ئۆزىنىڭ بۇنداق قىلىشى بىز ئۈچيۈن ئىكەنلىكىنيى ،سيىلۋېرنى
كېمىدە قالدۇرغاندا ھامان بىر كۈنى ھەممىمىزنى ئۆلتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتتيى .بىيز كېيىينچە
ئانيييدىن سيييىلۋېرنىڭ كيييېمە بۆلۈمچىسيييىنى تىشيييىپ بىييير خالتيييا ئيييالتۇننى ئييوغرىالپ قېچىيييپ
كەتكەنلىكىنى بايقىدۇق .ھەممىمىز ئۇنىڭدىن قۇتۇلغىنىمىزغا خوش بولدۇق.
بۇ يەردە بىر نەچچە ماتروس قوبۇل قىلغانيدىن كېييىن ييول بيۇيى ئوڭۇشيلۇق ئەنگلىييەگە
قايتىپ كەلدۇق .برىستولغا يېتىپ كەلگەندە بالند ئەپەندى بىر قۇتقۇزۇش ئەترىتيى تەشيكىللەپ
بىزنيى ئييالغىلى بېرىشييقا تەييارلىنىۋاتقيان ئىييكەن .ئەڭ دەسييلەپتە ‹‹گىسيپانوال›› بىييلەن دېڭىزغييا
چىققان كىشىلەردىن پەقەت بەشىال ھايات قايتىپ كېلەلىدى .خوددى ماتروسالرنىڭ ناخشىسىدا
ئېيتىلغاندەك ھاراق ۋە ئالۋاستى قالغانالرنىڭ جېنىنى ئالدى .نىمىال بولسيا يەنە بىير ناخشيىدىكى
‹‹يەتمىييش بەش ئييادەم كييېمە بىييلەن يييۈرۈش قىلىييپ پەقەت بىييرىال ھايييات قايتىييپ كەلييدى››
دېيىلگەنگە قارىغاندا كۆپ تەلەيلىك ئىدۇق.
ھەربىرىمىييز ناھييايىتى كييۆپ بايلىققييا ئېرىشييتۇق .بييۇ پييۇلالرنى قانييداق خەجلىگەنلىكىييگە
كەلسەك ھەرقايسىمىزنىڭ ھەرخىل ئىدى.
كاپىتان سىمولېت پېنسيىيەگە چىقىيش قارارىغيا كەليدى .ئيۇ ئەميدى دېڭىزغيا چىقميايتتى.
گراي بولسا پۇلنى قااليمىقان خەجلىمىدى .ھازىر ئۇ ئەسلىھەلىرى مۇكەممەل چوڭ بىر كېمىنىيڭ
پايچىكى ھەم باش ياردەمچىسى .ئۇ توي قىلىپ دادا بولدى .بيېن گوئىنغيا مىيڭ فوندسيېتىرلىڭ
پۇل تەگدى ،ليېكىن  23كيۈنگە قالميايال قەلەنيدەرگە ئايلىنىيپ قاليدى .چيۈنكى ئيۇ  10كۈنيدىال
پۇلنىييڭ ھەممىنييى خەجييلەپ تۈگىتىييۋەتكەن ئىييدى .ترېالۋنىييي ئەپەنييدى ئۇنىڭغييا ئىشييىككە
قارايدىغان خىزمەت تېپىپ بەردى .ئۇ ھازىرغىچە ياشاپ كېلىۋاتىدۇ .ھەر قېتى يەكشەنبە كيۈنى
دىنىي جەمئىيەت يىغىلىشىدا چېركاۋغا بېرىپ تەڭرىگە تىالۋەت قىلىدۇ.
سىلۋېرغا كەلسەك شۇنىڭدىن كىيىن ئۇ توغرۇلۇق ھېچقانداق خەۋەر ئاڭلىمىدى  .ئياخىرقى
ھېسابتا بىز بۇ بەتبەشىرە بىر پۇتلۇق دېڭىز قاراقچىسىدىن ئۈزۈل-كېسىل قۇتۇلدۇق .مەن ئۇنىڭ
قييارا تەنلىييك خوتييۇنىنى تېپىۋالغانلىقىغييا ھەم يېنىييدا ‹‹فلىنييت كاپىتييان›› دېييگەن شيياتوتنىڭمۇ
بارلىقىغييا ئىشييىنىمەن .بەلكى ي ئييۇ ئەركىيين تۇرمييۇش كەچۈرۈۋاتقييان بولۇشييى مييۇمكىن .بوپتييۇ،
مۇشۇنداق نەچچە يىل ئەركىن ياشىۋالسۇن ،ئاخىرقى ھۆكيۈم ئيېالن قىلىنغيان كيۈنى ئيۇ چوقيۇم
دوزاخقا چۈشىدۇ.
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مەن يەنە بىر تۈركۈم يامبۇ ۋە قورالالرنىڭ بۈگۈنگىچە ئارالدا ئىكەنلىكىنى بىلىيمەن .ئەمميا
بۇ قورقۇنچلۇق ئارالغا ھەرگىزمۇ بارغۇم يوق .تا ھيازىرغىچە مەن پيات –پيات قاباھەتلىيك چيۈش
كييۆرۈپ قييالىمەن .چۈشييۈمدە دېڭىييز دولقۇنلىرىنىييڭ قىياالرغييا گۈلييدۈرلەپ ئۇرۇلغييان ئيياۋازىنى
ئاڭاليمەن .بەزىدە ‹‹فلىنت كاپىتان›› دېگەن شاتۇتنىڭ توختىماي ‹‹سەككىز پىكىيۋ ،سيەككىز
پىكىۋ›› دەپ ۋارقىرىغانلىقىنى ئاڭلىغاندەك بولۇپ چۈشۈمدىن چۆچۈپ ئويغىنىپ كېتىمەن.
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