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Сөздерді дұрыс 
тәртіппен қойып шық, 
сонда сен XV–XVI 
ғасырларда өмір сүрген 
италияндық тарихшы 
және жазушы Никколо 
Макиевеллидің айтқан 
қызық пікірін біле 
аласың.

Бұл 
тақырып мені 

қатты қызықтырады. 
Менің достарым көп-қой, 
бірақ біздің достығымыз 

қаншалықты мықты екенін 
мен әлі білмеймін.

Ал 
мен оқып 

алдым!
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Махаббат ЛЕСПАЙ

Ақ, адал досым бар менің,
Көмекшім, мені сағынар.
Күндіз, мейлі, түн болсын,
Жанымнан ылғи табылар.

Жақсы көріп қашанда,
Күзетіп мені қорғайды.
Үміт артар жартасым,
Айтайын енді Ол жайлы.

Ауырып қалған сәтімде,
Жүгінер басты тәсілім.
Емдеуін сұрап дұға етем,
Сауықтырады Мәсіғім. 

Жақсы бірге Исамен,
Мейірімін мол төгеді.
Қорқынышты Исасыз,
Зұлымдық көп себебі.

Әнуар САРБАЕВ

Мәсіх жайлы айтайын,
Ден қойыңдар балалар.
Құтқарушыны біліңдер,
Қиналған кезде паналар.

Әлемнің Құтқарушысы,
Өлімге бізді  қимаған.
Көктен түсіп жерге кеп,
Шексіз қуаныш сыйлаған.

Мәсіх – Құтқарушымыз,
Ешкім Оған тең емес.
Құтқарылған көп, сірә,
Жалғыз ғана мен емес.

Исадан таптым бақытты,
Мәсіх – жақын Досым да,
Мықты қолынан Оның,
Ұрлай алмас қасым да.

Сенгендер қабылдар, 
Иса Мәсіхтің рақымын.
Онымен жеңіл өмірде,
Сендерге айтар ақылым.

Мәсіх-
менің 
досым

ДОС

Суретін салған Тамара КАБАЕВА
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3-тарау

Жандос анасына болған жағдайды ауыз толтырып айтып 
берді:

– Олардың үйі сондай керемет! Пеш, бақша, құдық 
бәрі шынайы, шырша қақпаның жанында тұр. Ал сарайда 
көптеген қызықты заттар бар! Тітпі телескоп бар екен! Біз 
жұлдыздарға қарадық. Мен Сатурнның сақинасын және 
Үркер жұлдызын көрдім.

– Үркер? – деп қайталап сұрады анасы.
– Ия, ол бір жерде жинақталған жұлдыздар. Қара, ол менің 

картамда бейнеленген. Оларды «Жеті апалы-сіңлілі» деп те 
атайды. Міне олар, – деп Жандос қолымен көрсетті.

– Интернеттен көрейікші, – деп ұсынды анасы.
Жандос тез барып компьютерді қосты. Жандосқа оны 

қосуға күнде рұқсат бермейтін, ол осы мүмкіндікке қатты 
қуанды. Іздейтін жолға анасы «Үркер» – деп жазды.

– Олар қандай әдемі! – деді Жандос. – Ал енді Сүмбілені 

Эльмира МИРАСОВА
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Кеттік!
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Кеттік! тапшы. Оның ең жаңа жұлдыздар үміткерлерінің 
қатарында  екенін Маржанның әкесі айтты.

Сүмбіле керемет сұлу жұлдыз екен. Жандос пен 
анасы галактиканы, жұлдыздарды, тұмандықты 
және планеталарды компьютердің алдында бір 
сағаттай қарап отырған сияқты.

– Біз қазынаға толы сандықты тауып алып, соған 
сүйсіне қарап отырған сияқтымыз, менде сондай 
әсер болып тұр, – деп айтты анасы.

– Шынымен! – деп қолдады Жандос.
– Ой! Жақын арада әкең келеді, ал менде түскі 

ас дайын емес! – деді де, анасы ас бөлмеге асығып 
кетті. Ал Жандос, анасының компьютерді өшіруі 
керектігін айтпаған кезде, оны қолданып қалды. 
Ол ғарыш телескоптарымен жасалған ғажайып 
суреттерді қарап отырды. Әрине, бұл телескоптар 
Маржанның үйіндегі сарайда тұрған телескопқа 
ұқсамайды. Мысалы, 1990 жылы ұшырылған 
Хаббл телескопы. Ол ғарыштан миллиондаған 
суреттерді жіберіп үлгерді!

– Ғарышта болып бәрін өз көзіммен көрсем ғой! 
– деп Жандос орындықтың арқасына сүйенді.

Хоккейдің дулығасын сөреден алып, басына 

киді. Қолына сынып қалған көліктің рөлін алды. 
Пернетақтаны басып қалып, микрофонға: 
«Кеттік!» – деп айқайлады.

Жандос жақында, 1961 жылы 12 сәуірде алғаш 
ғарышқа «Шығыс» деген ғарыш кемесінде ұшқан 
Юрий Гагарин жайында кітапты оқып болған еді. 
Ол ғарышта 108 минут болып келді. Юрий Гагарин 
ұшатын кезде: «Кеттік!» – деп айтқан сияқты.

Енді міне, Жандос та ғарышқа аттанды. Әрине, 
шынымен емес, тек оның қиалында. Ол рөльді 
ары-бері айналдырды да, айқайлап:

– Тыңдаңыздар, Ұшуды басқару орталығы! 
Баяндап тұрған «Арман» ғарыш ұшағының 
командирі Жандос Омаров: ұшу барысы жақсы, 
борттық жүйелер керемет жұмыс істеп тұр. Оң 
жағымызда тұрған – Марс, сол жағымызда  – 
Шолпан. Біз Центавр А планетасына жақындап 
келеміз.

Жандос ойынға қатты әуестеніп кеткендіктен, 
есіктің қоңырауын да, анасының есікті ашып 
Маржанды үйге кіргізгенін де естіген жоқ. 

– Жандос, Жерге түс! – деп айтқанда, Жондос 
үстелдің үстінен құлап қала жаздады. 
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– Сәлем, Маржан! – деді ұяла басындағы 
дулығасын шешіп.

– Негізі, Центавр А – ол планета емес галактика.
– Ал сен галактика туралы не білесің? – деп 

сұрады Жандос.
– Галактика – ол жұлдыздар мен ғарыш 

шаңының жинағы. Әр галактикада милиардтаған 
жұлдыздар бар. Олардың кейбіреулерін біз 
аспаннан телескопсыз да көре аламыз. Мысалы, 
Андромеда тұмандықтары, Магелланов бұлты 
(Үлкен және Кіші).

– Ал біз қай галактикада өмір сүреміз? – деп 
Жандос сұрады.

– «Құс жолы» галактикасында.
– Мәссаған! Сонда менің толық мекен-жайым: 

«Құс жолы» галактикасы, Жер планетасы, Еуразия 
құрлығының орталық бөлігі, Қазақстан мемлекеті, 
Алматы қаласы, көшенің атауы...

– Бұл мекен-жайды жазуға ешбір конверт 
жетпейді, – деді Маржан күліп.

– Ал біздің галактика үлкен ба? 
– Үлкен! Бірақ басқалардан кішірек. Оның 

мөлшері жүз мың жарық жыл. Ал Андромеда 
тұмандықтары – екі жүз мың жарық жыл 
шамасындай. Ең үлкен галактиканың мөлшері – 
миллиард жарық жыл. Ол ІС 1101 галактикасы, 
оның ішіне жүз триллион жұлдыз кіреді!

– Мәссаған! Маржан, осының барлығын сен 
қайдан білесің? – деп таңғалып сұрады Жандос.

– Аспан ғаламшары туралы әкемде көптеген 
кітаптар мен журналдар бар. Оларды менде 
оқимын. Ал кішкентай болған кезімде, 
суреттерді қарағанды жақсы көретінмін. Әсіресе 
маған галактикалар ұнайтын. Олар әртүрлі 
ғой – дөңгелек, эллипс пішінді, шиыршықты 
(спиральды). Саған көрсетуге журнал алып келдім. 
Қара, бұл Андромеда тұмандықтары. Менің ең 
сүйікті спираль пішінді галактикам ол – Вертушка. 
Ал мынау – Үлкен Магеллан бұлттары.

Жандос үндемей, суреттерді мұқият қарап отыр. 
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Сосын ол тыныш қана:
– Маржан, қара, галактикалар жұлдыздан 

құралған. Маны суретте, мен жарқырап тұрған 
кішкентай нүктелерді айырып тани аламын – 
жұлдыздарды. Мұнда олар миллион, миллиард, 
триллион... және оларды бәрі – үлкен жұлдыздар..

– Ия, бұл жұлдыздардың көбі біздің Жер мен 
Күннен мың есе үлкен, – деп қосты Маржан. – Және 
олардың бәрін Құдай жаратты. Жұлдыздардың 
барлығына атауға адамдардың қиялы жетпейді. Ең 
ақылды деген ғалым-ғұламалар да жұлдыздар мен 
планеталардың анық көлемін, тіпті, олардың ара-
қашықтығын білмейді.

– Ия, бірақ оларды қалай өлшеуге болады? – деп 
күрсінді Жандос.

Маржан күліп:
– Оларды өлшеу мүмкін емес. Киелі кітапта 

Жүністің кітабында тоғызыншы аятта не жазылғанын 
білесің бе? «Жасаған Ие жалғыз Өзі аспанды жайып 
жіберіп, теңіздің толқындарын басып үстімен 
жүрген. Ол аспандағы Жетіқарақшы, Көгалдай 
мерген Үркерді де, оңтүстік аспаннан көрінетін 
шоқжұлдыздарды да жаратты. Тәңір Ие адам 
толықтай ұға алмайтын ғажап істерді істейді, сансыз 
кереметтерді жасайды.» – деп Маржан оқыды.

– Ия, Біздің Құдай – Мәңгілік, Шексіз, Керемет! 
– деді Жандос. – Ал барлық шоқжұлдыздар, 
тұмандықтар және галактикалар соның дәлелі.

– Дәл солай, «Арман» ғарыш ұшағының командирі 
Жандос Омаров!

– Білесің бе, Маржан, ас бөлмеге барсақ қайтеді? 
Онда анам бізге торт пен шәй береді, айтпақшы, 
торт «Ғарыштан». Барамыз ба?

– Қуана-қуана! – деп келісті Маржан.

БӘЙГЕ ЖАЛҒАСУДА!
«Жұлдызды аспанға саяхат» алты 
бөлімнен тұратын кішкентай әңгіме. 
Әр бөлімнің соңғы жағында сен орындай 
алатын тапсырмалар болады. 3 
тапсырманы орында. Соңғы бөлімдегі 
тапсырмаға жауабын жазған кезде, 
маған БАРЛЫҚ жауаптарды почта 
арқылы жібер. Дұрыс 
жауаптарды 
алғашқы болып 
жіберген 10 
оқырман сыйлық 
алады.

3 тапсырма
1. Біз қай 

галактикада 
(жұлдыздар 
жүйесінде) өмір 
сүреміз?

2. Шифрланған сөйлемді 
жазып, Киелі кітаптағы 
аятты жаттап ал.

Суретін салған Рустам 
СЕРЖАНОВ

6 7

Ш
А

РА
П

АТ
 3

/2
02

0

Ш
А

РА
П

АТ
 3

/2
02

0



Ки
ел

і к
іт

ап
ты

 а
ш

ай
ы

қ

Болат ҚАҺАРМАН

Барнаба 
мен Пауыл

Мәсіхтің Қауымы құрылған алғашқы жылдары ол «Жол» 
немесе «Иеміздің Жолы» деп аталған, ал Иса Мәсіхке 
сенушілер өздерін «жолдағылармыз» деп есептеген. Иеміздің 
Иерусалимнен тараған шәкірттері Антақияда (үлкен қала) Ізгі 
хабарды уағыздаған, ал көптеген еврейлермен қатар жалған 
тәңірлерге табынушылар да Иса Мәсіхке сенген. Исаның 
соңынан ерушілердің көбейіп, Исаның атының танымал 

болғаны сондай, Иерусалимдегі елшілер осындай ояныш туралы 
естіп, Антақияға Барнабаны жіберді.

Осынша көп шәкіртке жақсы ұстаздар қажет екенін көрген 
Барнаба бұрын Иса Мәсіхтің шәкірттерін қудалаған, ал енді өзі де 
Мәсіхке сенген Саулды табуды ұйғарды. Ол Саулдың туған қаласы 
Тарсқа аттанды. Оны тауып, Антақияға шақырды. Саул мен тағы 
бірнеше қызметші қауымға үлкен бата әкелді. Олар бір жыл бойы 
тәлім беріп, уағыздады, ал шәкірттер саны барған сайын арта 
берді. Бұл қалада оларды алғаш «Мәсіхшілер» деп атай бастады. 

Бірде шәкірттер ораза ұстап, сиынғанда, Киелі Рух оларға 
Барнаба мен Саулды ерекше қызмет үшін таңдап алуды бұйырды. 
Қауым тарихтағы алғашқы елшілік сапарға жіберу үшін оларға 
бата берді. Елшілер өздеріне көмекші ретінде Барнабаның жиені 
Жоханды (ол бізге Марқа есімімен, болашақта жазылатын бір 
хаттың авторы ретінде таныс) ертіп алды. 

Саул мен Барнаба кемемен Кипр аралына (Барнабаның отаны) 
аттанды. Олар онда шығыс жағалаудан бастап батыс жағалауына 
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дейінгі аймақтың тұрғындарына Ізгі хабарды 
уағыздады. Әр қалада Құдай Сөзін естігісі 
келетін адамдарды кезіктірді. Саулдың уағызын 
естігенде, тіпті, Рим империясының билігінің 
өкілі, әміршінің өзі де сенімге келді.  

Бұл былай болды. Бүкіл аралды аралап, 
оның астанасы Пафқа жеткен Саул мен Барнаба 
сол қалада Елүма есімді бір бақсыны (қазір 
оларды сиқыршы немесе эстрасенс деп атайды) 
кезіктірді. Ол Пауыл есімді әміршінің сарайында 
қызмет етеді екен. Әмірші Саул мен Барнабаны 
қонаққа шақырып, олардың өздері уағыздап 
жүрген жаңа ілім туралы айтып беруді өтінді. 
Уағыз айтылып жатқанда, бақсы Елүма орнынан 
тұрып, оларға қарсы шығып, әміршіні елшілерге 
сенбеуге көндіре бастады. Пауыл (Саулдың екінші римдік есімі) ашуланып, 
оған: «Ей, әзәзіл шайтанның баласы, барлық әділдіктің жауы! Сенің ішің 
әр түрлі өтірік пен зұлымдыққа толы. Жаратқан Иенің тура жолын теріске 
шығаруды қоясың ба, жоқ па? Енді, міне, Иеміз саған құдіретті қолын 
созып, сен соқыр болып, бірталай уақыт күн сәулесін көрмей қаласың!» - 
деді. Сонда бақсы Елүма соқыр болып қалды. Ал әмірші мұны көргенде, 
елшілердің ілімі мен өзінің сарай қызметшісінің ілімінің арасындағы 
айырмашылыққа куә болып, сенімге кеді. Ол елшілердің айтқандарын 
қуанышпен қабылдап, Иеміздің іліміне таңдануын тоқтата алмады.

Бірақ елшілер әрі қарай жолдарын жалғастыруы тиіс еді. Пауыл мен 
Барнаба кемеге отырып, аралдан шықты. Олар Перге қаласына келіп, 
таулар асып, өзендерді кешіп, бір қаладан бір қалаға қауіпті саяхатқа 
аттанды. Бірақ Марқа деп аталған Жохан Пауыл мен Барнабаның көңілін 
қалдырып, олармен бірге бармай, Иерусалимге қайтып кетті. 

Олар осы саяхатта талай жағдайларды бастан кешірді! Ізгі хабарды 
еврейлер мен жалған тәңірлерге табынушыларға уағыздағанда, сенімге 
келгендер көп болды. Көптеген қалаларда Иса Мәсіхке сенушілердің 
қауымдары құрылды. Бүкіл Азияны аралаған соң, елшілер кері қайтты. 
Қайтар жолда өздері аралаған қалаларға барып, сенушілерге тәлім беріп, 
сол қауымдарға діни қызметшілерді тағайындады. 

Пауыл мен Барнаба Антақияға оралған соң, барлық сенушілерді жинап, 
оларға өздерінің саяхаттарында бастан кешірген ғажайып кереметтер 
туралы, сенімге келген жалған тәңірлерге табынушылар мен еврейлер 

туралы, саяхаттың басынан аяғына дейін өздеріне төгілген 
Құдайдың ұлы рақымы туралы баяндады. Бастарынан 
өткізген қиындықтарға қарамастан (Пауылды таспен атып, 
өлді деп ойлап, қала сыртына лақтырып тастаған), Иеміз 
олардың саяхаттарын жарылқағаны үшін қуанды. 

Қалай ойлайсың?
1. Саулды Антақияға 

шақыруға 
Барнабаны 
итермелеген не?

2. Қай қалада Исаның 
соңынан ерушілерді 
алғаш «Мәсіхшілер» 
деп атай бастады?

3. Барнаба мен 
Пауылдың елшілік 
саяхаттарындағы 
ортақ мақсаты 
қандай болды?

Осы алғашқы елшілік 
саяхат туралы баяндаманы 

Елшілердің істері кітабының 13-
14 тарауларынан оқи аласың. 
Киелі кітаптан осы саяхаттың 

картасын тауып, зерттеуге 
кеңес беремін. 8 9
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«Мен сендерді досым деп атадым...» Иса Мәсіхтің осы сөздері се-
нушілерді  екі мың жыл аралығында қуантып жүр. Көне мақал-мәтел-
дерде: «Маған досыңды көрсетші, сонда мен сенің кім екеніңді айта-
мын», – деген. Бұл дегеніміз не? Бұл, біздің достарымыз бізге қатты 
әсер ететінін айтады. Біздің достарымызға ұнайтын өлеңдер бізге де 
ұнайды, олар оқыған кітаптарды бізде оқимыз, олар сияқты ойлай-
мыз, кейде біз олардың кейбіреулері сияқты қозғаламыз. Біз олардың 
әдеттерін ойламай-ақ қабылдап аламыз. 

Ұлы адамдар – композиторлар, жазушылар, ақындар және уағы-
зшылар, кішкентай кездерінен бастап, өздерін осындай етіп қалып-
тастырған, адамдармен дос болған. Сонымен қатар, қорқынышты 
қылмыскерлер болуының себебі, қылмыскер болуды қалағандықтан 
емес. Тек олар өздеріне сондай дос таңдап алғандықтарынан. Досың 
болған керемет, егер олар жақсы, сенуші болса, бірақ егер олар қа-
уіпті қызығушылықтары мен көше тәрбисенде өссе, бұл жақсы емес. 

Киелі кітапта, Көне Өсиетте, берік достықтың әйгілі мысалы Сауыл 
патшаның ұлы Жонатан мен болашақ патша Дәуіт. Олардың достықта-
рының берік болған себебі, екеуі де Құдайға сенді және бір-біріне 
сенді. 

Жаңа Өсиетте достықты таңдаудың жақсы мысалы, Антақияға қы-
зметке жіберілген Барнаба. Өзіне көмекші іздеп жүрген кезінде, Тарс 
қаласында Пауылды тапты, Пауылдың – оқыған, сенуші, Құдай қыз-
метке шақырған адам екенін білетін, сондықтан оны Антақияға шақы-
рды. Пауыл келісті. Сол уақыттан бері олар жақсы достарға айналды. 
Құдай оларды ізгі хабар тарату үшін саяхатқа жіберді. Олардың до-
стығы адалдың сынына төтеп берді. 

Иса шәкірттері Өзінің досы екенін айтты.  Иеміздің досы болу – ол 
үлкен құрмет және ұлы қуаныш. Онымен қарым-қатынаста болған-
да, кім Оны сүйеді және Оған қызмет етеді, сол кезде біз Ұстазымы-
зға көбірек ұқсай береміз. Солай болғанын қалайсың ба? Қалайсың 
деп ойлаймын. Онда Иса Мәсіхке өзіңнің қалауың туралы айт. Оның 
досы болғың келетінін айт, және Оған адал болуыңа көмектесетін до-
стар беруін Исадан сұра. 

Болат ҚАҺАРМАН10 11
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Саулдың ұлы Жонатан Саулдан соң патшалық етуге Иеміз өзін емес, Дәуітті таңдайтынын 
білсе де, онымен дос болды. Әкесі шынымен Дәуітке қарсы қастандық ойлап жүргеніне 
көзі жеткен Жонатан, Дәуітті алдын ала ескертіп қойды, сөйтіп, Дәуіт жасырынып қал-
ды. Бұл оқиға Бірінші Патшалықтар кітабының жиырмасыншы тарауында баяндалған. 
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Суретін салған Иван СУЛИМА
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Күн батты, және өте қараңғы болды. Ше-
гірткелер шырылдап жатыр, ал аурухана-
ның арғы жағында, алыс бір жерде қорқау 

қасқырдың күлген дауысы шықты.
– Қызық, Дауди осы әңгімемен не айтқысы кел-

ді екен? – деп сұрады Юдит.
– Бұл әңгіме, тұрмыс құрғысы келетіндерге, өз 

өмірлік жарларын таңдауларында өте абай болу-
лары керек, екені туралы, – деп болжады Мгого.

Дэн келісе басын изеді:
– Естеріңде ме, бүгінгі болған үйлену тойы оны 

қуантқанын айтып еді ғой, өйткені Кефа мен Ма-
рита – екеуі де сенуші!

– Ия, – деп жауап берді Элизабет. – Күйеу жі-
гіт пен қалыңдықтың Құдайға сенетіндерін және 
өмірлерін Ол басқарғанын қалайтындықтарын, 
айтқанын бізде естідік. 

Лисо ойланып сұрады:
– Сонда Даудидің, сенуші адамдар сенбе-

ушілерге үйленуге, тұрмысқа шығуға болмайды, 
дегені ме?

Балалар тыныш сөйлесіп отырған еді. Қорқау 
қасқырдың ұлыған дауысы жақындай түсті. Сон-
да Элизабет:

– Дауди тезірек келсе, жақсы болатын еді...

– Қорықпаңдар, Кали екеуімізде берік таяқтар 
бар. Міне, Дауди де келе жатыр! – деді Тембо.

Олар дәрігердің көмекшісі келе жатқанын көрді. 
Қолында шамы бар екен. Даудидің баобабқа 
асығыс келе жатқаны көрініп тұр. Қолындағы ша-
мы арқылы алыста қорқып бір жерде жиналып 
отырған балаларды көрді.

– Сонымен, біз қай жерге келіп тоқтадық, – деп 
сұрады, олардың жандарына отыра қалып.

– Мүйіз тұмсық пен су сиырыны жеңіліп қалды, 
– деп жауап берді Мгого.

– Қалай ойлайсыңдар, маймыл Тото мен бөкен 
Дик-дикте қалай болды? 

– Бізге айтып берші, – деп қыздар айқайлап жі-
берді.

Дауди келісіп басын изеді.

(Жалғасы. Басы 2/20 нөмерде)

Тото Дик-дикке: «Кеттік! Фару мен 
Бухуды жеңу оңай!» Бөкен келісті: 
«Олар қалай жүру керектігін біл-
меді. Енді мені мұқият тыңда, Тото. 
Біз бір-бірімізді түсінеміз.
Біз екеумізде төрт аяқтап жүреміз». 

Ілгекті мойнына кіргізіп жатып, 
павиандар Гун мен Лун, қорқау 
қасқыр Мбизи мен шибөрі Слинки 
өзара күбірлесіп жатқанын көрді. 
«Қараңдар! Қараңдар!» – деп ай-
қайлады Тото, кеудесін алдыға 

қарай көтеріп, бұлшық еттерін қа-
тайтып. Дик-дик оны ақырын ғана 
тұмсығымен арқасын түртіп қалып: 
«Бізге қазір алаңдауға болмайды. 
Егер қарбызды жеңіп алғымыз 
келсе, тасты тепе-теңдікте ұстауды 

Суретін салған Екатерина ПРАВДОХИНА
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қадағалауымыз керек».
«Шынымен, қарбыз!» – деп Тото 
келісіп, қарбыздың қаншалықты 
жақсы көрінетінін ойлады. «Егер 
біз аяғымызды тең басып, та-
сты бірдей күшпен тартсақ, біздің 

қолымыздан бәрі келеді» –деп сы-
бырлады Дин-дин.
Үлкен сенім болу үшін, ол қатты да-
уыспен: «Мен сенемін, біздің қо-
лымыздан бәрі келеді. Бұл шын!» 
– «Түзел, дайындал, баста!» – деп 

дауыстады зебра Покки.
Тото төрт аяқтап жүрді. Баобаб-
та көптеген кішкентай маймыл-
дар отырған еді, олардың бәрі ай-
қайлап: «Жарайсың, Тото!» Бөкен 
мен маймыл жарысты бір ырғақта 

бастады.
«Қалайсың төрт аяқты досым?» – 
деп айқайлады павиан Гун. Бірақ 
Тото оның айқайына көңіл ау-
дарған жоқ. Маймылға жүру қиын-
дай түсті, оның су ішкісі келді, 

бірақ ол тасты тартуын доғарған 
жоқ.
Баобабтың астында шибөрі Слин-
ки отырды, ал қорқау қасқыр 
Мбизи оның құлағына сыбыр-
лап: «Қарашы, ағаштың басында 

маймылдар отыр.  Олар бізге 
көмектесе алады.»
Күн қатты ысып кетті .  Бөкен-
нің арқасы ауырып бастады. То-
то өзінің кеуіп кеткен ернін жалай 
берді. Гун мен Лун, ағаштан ағашқа 

секіріп, айқайлап, ауаға банандар-
ды лақтыра бастады.
Тото аузында салқын бананның 
дәмін сезіне бастады. Кенеттен 
банандардың біреуі оның жанына 

құлап түсті. Ол өте жақын тұрды. 
Тото мезетте бананды алу үшін, 
шетке қарай шегінді.
Тасты да өзінің артынан ілестіріп 
шетке шығарып жіберді. «Ақырын! 

– деді Дик-дик. – Міне, біз қисық 
сызып қойдық...» Осының артынан 
тағы бір банан арғы жаққа құлады. 
Тото оның артынан жүгіріп кетті.
Ол ілгекті мойнынан шеше салды 

да, екі қолына екі бананды ұстап, 
орманға қарай жүг ір іп  кетт і . 
Мұңайған Дик-дик құмға отырып, 
артқа тастың сызып өткен жолына 
көз салды.
Тото бананға қол созғанға дейін, 

жол түп-түзу болған еді. Ары-қа-
рай жол қисық кетті. Слинки ашулы 
күлді: «Бұл өте оңай болды!
Бар болғаны павиандарға банан ту-
ралы айту керек болды». – «Фару 
мен Бухуда тіпті оңай болды,  Бізге 

ешнәрсе істеудің керегі де болма-
ды». – деді қорқау қасқыр.
Оның дауысы әдеттегіден де ашу-
лы естілді: «Біз ешбір жұпқа тү-
зу жүріп өтулеріне жол бермей-
міз!» Ол, енді мойнына ілгішті киіп 
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Дауди үн қатпай тұрып қалды, кейін:
– Сендер Бухудың сұрағына қалай жауап 

берер едіңдер? – деді.
– Соңғы жұп бірдей болды, және олар бір 

нәрсені қалады, – деп жауап берді Мгого.
– Дұрыс айтасың, – келісті Дауди. – 

Киелі кітапта, біз сенбеуші адамдарға 
үйленуге және күйеуге шығуға болмайды, 
деп жазылған. Оған тіпті тиым салынған. – 
Дауди біраз тыныш тұрып, жалғастырды: 
– Жан-жақтарыңа қараңдаршы, сонда 
Құдайдың осы заңын бұзған жұбайлардың 
қиындықтарын көресіңдер.

Пайдалы кеңес

Есіңде бо
лсын: 

Құдай саға
н 

жақсылық тілейд
і.

Суретін салған Юлия ПРАВДОХИНА

жатқан керік Твигиға қарады.
Керік Твигидің жанында тұрған 
басқа  керікте ілгішті киіп жатты. 
Қорқау қасқыр Твигидің не айтқа-
нын естіді: «Сонымен, біз дай-
ынбыз. Біз жолды білеміз. Біз 

ұқсаспыз. Біз бірдей ойлаймыз.
Біз ұқсас қараймыз. Және біздің 
аяқтарымыз да бір ырғақта қозға-
лады». Жалғыз айырмашылық 
олардың бойларында еді, екінші 
керік біріншісінен кішкене аласа 

болатын.
Керіктер жарысты бастап кетті. Еке-
уі де алдыда тұрған ағашқа қарап 
келеді. Олар ыстық құмның үстімен 
жүріп өтті, және олардың иықтары 
бір қалыпта қозғалды.

Олар соңына жеткенде, арттарын-
да ұзын әрі түзу сызық қалды.  Буху 
баяу басын изеп: «Сендер тапсыр-
маны жақсы орындап шықтыңдар. 
Жарайсыңдар!»
« И я ,  –  дед і  қо р қа у  қа с қ ы р , 

– сендердің жіңішке ұзін аяқта-
рыңа қарағанда». – «Гм, – деп 
байқады Буху, – ал мен, осын-
дай жіңішке аяқ тепкенде алысқа 
ұшып кеткен бір қорқау қасқырды 
білемін...»

Су сиыры Буху піл Нембоға айна-
лып, сұрады: «Нембо, сен бұл жа-
рыс туралы не ойлайсың?»
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Құтқарылу 
мейрамына 

дейін Иса Өзінің 
шәкірттеріне бір сөз 
айтты, оны біздің де 

білуіміз маңызды. 
Сөйлемнің басында 

не айтқанын тап.

Аятты оқы!

Мысалы: 

Исаның сөзі
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Күн ыстықта эвкалипт
 

ағашының температурасы 

ауа температурасынан төмен 

болады, сондықтан 

коалалар о
ның 

діңінің төменгі 

жағына керіліп 

жатып алып, 

салқындайтынын, 

сен білесің 

бе?

Менің досым
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Сөзжұмбақ

Киелі кітап есімдері Сөзжұмбақты 
шеш, сонда 
сен Сүлеймен 
патшаның екінші 
есімін біле аласың.

1. Емен ағашының бұтақтарына 
ілініп қалған Дәуіттің ұлы (2 Пат. 
18:9). 
2. Сүлейменнің әкесі (2 Пат. 5:14). 
3. Шимон Петірдің інісі (Жох. 6:8). 
4. Даниялдың досының есімі (Дан. 
2:49). 
5. Елқанах пен Ханнаның ұлы (1 Пат. 
1:20-21). 
6. Дәуіттің әйелі (2 Пат. 12:24).

Құрастырған Еркежан НҰРҒАЛИ

1. Дәуіттің ең жақын досы (1 
Пат. 20:17).

2. Ыбырайымның қызметшісі 
Ысқаққа қалыңдықты қай 
жақтан алып келді? (Жар. 24:10-24).

3. “Таурат заңының Құдай ____ 
шыққанын білеміз...” (Рим. 7:14).

4. Манаса ұрпағындағы Салопахадтың 
қызы (Рул. 26:33-34).

5. Мұса халықпен бірге Мысырдан 
шыққанда, оларға шабуыл жасаған 
тайпаның аты (Мыс. 17:8).

6. Көру мүшесі.
7. Яһуданың ұлы (Мат. 1:3).
8. Ыбырамның інісі, Луттың әкесі (11:27).

ЧАЙНВОРД

Суретін салған Алина МИНАЕВА16 17
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Көркем жаңа мектепке ауысқан кезде, алтыншы сыныптағы 
оқушылардың бәрі оған жат көрінді, кейде ол басқалардан тіпті 
қорқатын. Не үшін? Мүмкін, Көркемнің бойы кішкентай, бетінде 
сепкілдері бар және оның құлағы ауыратыны үшін, ол мектепке бас 
киіммен келетін еді. Бірінші қоңырауда балалардың бәрі оны қоршап 
алып, бұрын қайда оқығанын, қанша жаста екенін және қайда 
тұратынын сұрай бастады, бірақ оған деген қызығушылықтарын тез 
жоғалтып алды да, тарап кетті.

Солай Көркем күннен-күнге өзі жалғыз жүрді. Ол партада өзі 
жалғыз отырады, ал қоңырауда бір бұрышта бетін кітаппен жауып 
алып, сыныптастарын бақылап тұратын. Оны ешкім байқамайтын 
сияқты. Сыныпта ұлдарға қарағанда қыздар көбірек. Бәрі бір-бірін 
тегімен шақыратын немесе біртүрлі лақап аттармен атайтын. Бір-
екі әдемі, сәнді киінетін қыздар бар, ұлдардың бәрі соларға көңіл 
бөлетін. Жұп болып араласатын достарда бар, олар тыныш жүреді. 
Бұзақы балаларда бар, олар нашар оқиды, төбелеседі, басқаларға 
ренішті лақап аттарды солар беретін. Бірнеше жақсы оқитын балалар 
басқалардың үстілерінен менсінбей қарайды. Солардың ішінде тағы 
бір жақсы оқитын бала бар – ол Жеңіс Мақсатов, бәрі оны Макс деп 
атайды.

К ү ш т і
Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА 

18 19

Ш
А

РА
П

АТ
 3

/2
02

0

Ш
А

РА
П

АТ
 3

/2
02

0

Макс ұлдардың арасында ерекше бала болып көрінді. Оның 
сенуші екенін айтқан. Көркем, жан-дүниесінде бәрі Құдайға сенеді, 
– деп ойлайтын, бірақ Макстың басқаларға мүлдем ұқсамайтынын 
байқады. Ол, өте тәртіпті, ұлдарды да, қыздарды да өз аттарымен 
сыпайы түрде атайтын. Макс әрдайым сыныптастарына күрделі 
теңдеулер мен есептерді ықыласпен және ақылмен баяу түсіндіріп 
беретін. Оны бәрі жақсы көретін және құрметтейтін, ал мұғалімдер 
оны мақтаған кезде, ол маңғазданып кетпейтін, керісінше ол ұялатын 
сияқты. Сонымен қатар, ол тек бір-екі баламен ғана емес, көбісімен 
дос еді. 

Физика пәнінен болатын бақылау алдында, Макс балалардың 
ортасында тұрып, оларға бір параграфты түсіндіріп тұрды. Мұғалімге 
қарағанда оның жақсы түсіндіретініне ол таңқалып қарап тұрды. 
Кенет (Ержан Дастанов) лақап аты Дасик, айқай салды:

– Ей, қараңдар, Бас киім ауызын ашып Макске қарап тұр, біздің 
әділ адамымызға ғашық болып қалған шығар!

Бәрі бұрылып Көркемге күле қарады. Ал Көркем бәрі тынышталып 
қалған кезде, Максқа жақындап келді де:

– Жеңіс, Мен сенімен бірге бір партада отырсам болады ма? – 
деп сұрады.

Үнсіздік қатаңдыққа дейін ұлғайды. Макс қызарып кетті, оның 
көздері кенетте дымқылдана бастады. 

– Әрине, Көркем, мен өте қуанышты боламын, – деді ол 
дірілдеген дауыспен.

Ержан жылқы сияқты күле бастады, бірақ оған ешкім 
көңіл аудармады. Макс кейбір шатасуларды жеңе 

отырып, физика туралы қайтадан айта бастады.
Сол кезден бері Көркем мен Жеңіс бірге 

отыратын болды. Олар мектептен үйге бірге 
қайтады, сонымен қатар жексенбілік мектепке 
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және мәсіхшілер үйірмесіне де бірге барады. Осы уақыттың ішінде 
олар қатты достасып кетті.

Көктем келді, әжептәуір жылып қалды. Көркемге бас киімсіз 
жүруге рұқсат берілді. Оның шашы алтын түсті, кішкене бұйра екен. 
Мамырдың ыстық желі оларды жәймен желбіретіп тұр. Сонда 
Ержан:

– Макс, сен Бас киімді аяғандықтан дос болып жүр деп 
ойласам, ол әдемі екен! – деді

– Сонымен қатар, ол өте жақсы қыз! – деп ұяла жауап берді 
Жеңіс.

– Ал сен басқаларға мүлдем ұқсамайсың. Сен ақылды, 
мейірімді, сені бәрі жақсы көреді, бірақ сен мақтанбайсың, сен 
күштісің... – деді Көркем.

– Бұның бәрі мен емес. Маған Құдай көмектеседі, мен 
сенен әлде қайда әлсізбін. Сен балалардың алдында маған келуге 
қорықпадың, ал мен сенімен бұрын дос болғым келіп еді, бірақ 
жақындауға қорықтым.

– Ал мен кеше жетінші сыныптағы Саматты құлаттым! Ол менен 
бір жас үлкен, денесі де ірі, бірақ мен қырсықпын! – деп мақтанды 
Ержан, ол қобалжи бір аяғынан екінші аяғына аттап жатып сұрады: – 
Сен Көркемге бергеніңдей, мағанда Киелі кітап бере аласың ба?

– Көркем екеуміз бүгін мәсіхшілер үйірмесіндегі сабаққа 
барамыз. Бізбен жүр, ол жерде саған міндетті түрде Киелі кітап 
табылады, – деп ұсынды Жеңіс.

Сол кезден бастап Ержан Дастановта Көркемнің досына айналды. 
Ол өзін оның қорғаушысымын деп жүретін, өзінің сіңірлі қолын 
мақтана көрсетіп. Алайда ол да, Жеңіс те, және Көркем де күштің 
бәрі оның қолында емес екенін білетін. Ия, мүмкін, басқалар да бұл 
туралы білген шығар.

Койоттар мен американдық 

борсықтар жиі інде тіршілік 

ететін жануарларды
, тиіндер 

мен дала ит
терін бірге 

аулайтынын сен білесің
 бе? 

Борсық ін қазып жатқанда, 

койот қашқан олжаға бас 

салу үшін күтеді. Ал кой
от 

ашық жазықта қуып келе 

жатқан аң інге тығылып 

қалса, борсы
ққа тиесілі 

болады. 

Суретін салған Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Сызықтардың бойымен жүрып отыр, 
сонда дана Сүлеймен патшаның не 
айтқанын біле аласың.

Көне грек тарихшысы 
Фукидид достық 
жайында не айтқанын 
оқып ал.

Теңіз кәмшаттары 

немесе теңіз құндыздары 

ұйықтап бара 

жатқанда, жұп-жұп 

болып аяқтарымен 

ұстасып алатынын 

сен білесің 
бе? Өйткені 

ағыс қатты 

болғандықтан, 

бір-бірінен 

айырылып 

қалудан 
қорқады.

1. 2.

3. 4. 5.
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Сұлтанмахмұт

Торайғыров

1893–1920

ӨМІРБАЯНЫ.

Абайдан кейінгі қазақтың жазба әдебиетінде 
әр жанрда еңбек етіп, ерекше көзге түскен көрне-
кті ақындарының бірі Сұлтанмахмұт Торайғыров 
болды. Ол 1893 жылдың 28 қазанында Көкше-
тау облысының Қызылту ауданында туған. Оның 
әкесі Шоқпыт (шын аты Әбубәкір) атанған кедей, 
момын шаруа адамы болған. Шоқпытта екі бала-
сы болған: Байқоңыр, Сұлтанмахмұт. Сұлтанмах-
мұттың екі жасында шешесі өліп, жетімдікті көріп 
өседі. Әкесі әйелі өлген соң балаларын алып, 
өзінің туған жері Павлодар облысының Баянауыл 
ауданына көшеді. Ақынның балалық шағы Бая-
науылда өтеді. Алғашқыда ол Әлі, Тортай, Мұқан 
деген ауыл молдаларында оқиды. 1908 жылы 
Сұлтанмахмұт Баянауылдағы Әбдірахман деген 
молданың медресесіне түсіп, одан 2-3 жыл сабақ 
алады. Молданың ұрып – соғуына шыдай алмай, 
ол оқуды тастап кетеді. Молданың қаталдығын, 
надандығын сықақ етіп өлең шығарады.

      Ол 1911 жылы бір қыс бойы Нұрғали Бек-
бауов деген мұғалімнен оқиды. Нұрғали жаңа-
ша оқыған, көзі ашық, сауатты мұғалім болған. 
Оның көмегімен Сұлтанмахмұт қазақ, татар тіл-
дерінде шыққан әдеби кітаптарды, газет – жур-
налдарды оқуға дағдыланады. Өзінің білімінің 
саяздығын сезген Сұлтанмахмұт 1912 жылы 
Троицк қаласына барып, Ахун Рахманқұли деген 

татардың медресесінде оқуға түседі. Бірақ тұр-
мыс жағдайының ауырлығынан мұнда ұзақ оқи 
алмайды. Қаржының тапшылығынан көп қиын-
шылық көріп, ауруға шалдығады. Жаз шыға Тро-
ицк маңындағы бір ауылға бала оқытуға кетеді. 
Ондағы ойы бала оқыта жүріп, денсаулығын тү-
зеп, қаржы жинап, қайта оқуға келу болады. Ол 
бала оқытудан бос уақытында, өз бетімен оқу-
мен шұғылданады, өлеңдер жазады. Сұлтанмах-
мұт Торайғыров қазақтың ұлы ақыны Абайға да 
мінездеме беріп, оны қазақ әдебиетінің өкіл-
дерінің бәрінен ерекше, дара тұлға деп бағалай-
ды. Ол аз өмірінің ішінде әлденеше лирикалық 
өлең, ондаған мақала, екі роман, 5-6 поэма жаңа 
сатыға көтерген, Абайдан кейінгі ірі суреткер, ре-
алист ақын болып табылады.

«АҚЫН ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ»

«Сөндіріп ай мен күніңді, тек денімді сау 
қылшы!» – деген тірлікке құштар, өмірді шексіз 
сүйген ұлы жан – Сұлтанмахмұт Торайғыров аз 
жасап, көп арманы көкірегінде кетті. Өз дәуірін 
жанартаудай жарып шығып, қара түнде жарқыл-
даған найзағайдай жалын атқан ақын, аққан 
жұлдыздай небәрі 27-жасында дүниеден қыр-
шын кетті.

Әдебиетте не бары он-ақ жыл қалам тебірент-
кенінің өзінде, өлең-жырлары өз алдына бір 
шынар болса, «Қамар сұлу», «Кім жазықты» 
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романдары; «Кедей», «Адасқан өмір» поэмала-
ры; «Ауырмай есімнен жаңылғаным» әңгімесі 
қазақ әдебиеті әлемінде шыншыл сырларымен, 
көркемдік сипаттарымен, орындылығымен, от-
тылығымен келешек ұрпақтан-ұрпақ қадірлеп 
оқитын классикалық ұлы туындыларға айналды.

Сұлтанмахмұт тірлігінде қандай бақытты болған 
десек, енді бүгінгі күнде де, жарқыраған асыл по-
эзиясы да бүкіл табиғатымен бақытты. Ақын поэ-
зиясы өте өміршең поэзия. Үлкен талант иелерінің 
өмірінде өлім жоқ деген осы болса керек. Туғаны-
на 113 жыл толып отырған, 27 жасында қыршын 
кеткен Сұлтанмахмұт өнері сан ғасырлар жасап ұр-
пақтан-ұрпақ жалғаса бермек.

Он екі жасында-ақ тауды тесіп, тасты жа-
рып шыққан қайнардай бұрқ етіп өлең-жыр шу-
мақтаған балдырған Сұлтанмахмұт 17 жасында 
туған халқының өмір сырына үңіліп, келешегін ой-
лайды. 

С.Торайғыровтың әдеби мұрасының зерттелу 
тарихына тоқталайық.

Сұлтанмахмұт шығармаларын жинау, басты-
ру, зерттеу ісінің де ұзақ тарихы бар. Ақынның өз 
басы да, әдеби мұрасы да дау-дамайға көп түскені 
мәлім. Осындай уақытта ақынның кейбір өлеңдері 
жоғалды, табылғаны дау туғызды. Қолда барының 
кейбірі ұлтшылдық қарғыс таңбасы басылып, қай-
та жабылды. Сондай шығармасының бірі- «Айтыс» 
(қала ақыны мен дала ақынының айтысқаны) ата-
латын дастаны. Бұл-аяулы ақынның кемел ойлап, 
кең пішкен шығармасы. Аяқталмауы өкініш. Мұн-
да Сұлтанмахмұт егеменді еліміздің тәуелсіздігі, 
тіл теңдігі, төл өнеркәсіп, Ұлттық қорғаныс тәрізді 
аса ірі және көкейкесті мәселелерді сол кезде-ақ 
– 1919 жылы қозғап, тамаша жырлағанын көреміз. 
Жиырма жеті жасында дерт меңдеп, тағдыр кер-
месіне ілінген ақын! «Тым болмаса екі жыл тұрма-
дым, іштегіні түгел жарыққа шығара алмай кетіп 
барамын», – деп, «Айтысты» тәмәмдай алмаға-
нын зор өкініш етіпті.

«Айтыс» С.Торайғыров қайтыс болғаннан кейін, 
советтік заманда – 1922 жылы Қазан қаласында 
белгілі ақын Бернияз Күлеев бастырған «Адасқан 
өмір» және 1933 жылы Қызылордада шыққан 
«Сұлтанмахмұт Торайғырұлының толық шығарма-
лар жинағы» кітаптарында жарияланды.

Біріншіден, жазушының қолжазбалары жоға-
лып кеткенін сылтау етіп, тиянақты ешбір тексто-
логиялық жұмыс жүргізілмей келген. Екіншіден, 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың творчестволық 
өмірбаянын жазуда да ауыз толтырып айтар-

лықтай ізденулер мен жаңадан тапқан жөнді 
деректер болмаған.

1926 жылы «Сұлтанмахмұт Торайғырұлының 
сөздерін жинау науқанына ат салыңыздар!» де-
ген ашық хатында Жүсіпбек Аймауытов: «ақын 
елінің тілі ғой, адал туған ұлы ғой, бүлк-бүлк 
еткен жаны ғой, жанын жеген ары ғой, айта ал-
май. Жаннан, ардан безбесе, ақынын қандай 
ел қастерлемесін! – деп жазды. Сұлтанмахмұт 
шын мағынасында осы сөзге татитын ақын. Ол 
көп жабының бірі емес, от болып жанып кет-
кен, құйрықты жұлдыздай ағып түскен, тұлпар 
талант еді. Сондықтан Сұлтанмахмұт есімі қа-
зақтың жыр – дариясын құрайтын үлкен, асау, 
арналы өзенінің бірі болып қалмақ. Ол халық 
жүрегінен құрметті орын алады.

ҒАЙСА КІМ?
Әркімдер-ақ сұрап жүр, Ғайса кім деп?
Кейбіреулер: пайғамбар – Ғайса демек.
Ашылмайтын бұл әлі құпия сыр,
Сондықтан, түсіндірме бергенім жоқ.
Егер де бүгін айтсам, Ғайса – Сол деп,
Найза ұшында өлтірер мені түйреп.
Жемтігімді көмуге рұқсат бермей,
Өлімтіктей тастар еді итке сүйреп.
Ғайсаның туы айтады: бері жүр деп,
Сенбейтін кейбіреулер Оған күлмек.
Ғасыр бойы алысқан дұшпандары,
Маңдайына дақ салмас Оны күндеп.
Ұстара Ғайса тілі, әділ тілмек,
Асауды жуасытар тірі жүндеп.
Қиянатшыл замандар өтсе дағы,
Ғайса жолы мәңгілік өмір сүрмек.22 23
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Бабыл құлдығы
Патшалықтардың төртінші кітабы, 24–25-тараулар; Даниял 

пайғамбардың кітабы, 1–3-тараулар (Мәсіхтің туылуына дейінгі 
604–537 жж.)

Петер МАРТИН

Қамалдың 
қабырғаларында 
салынып тұрған 
Иштар суреттерін 
тап.

Мардук 
бабыл елінің 
құдайы. 
Оның 
ескерткішін 
тап.

Шерулер 
кезінде үш түрлі 
музыкалық 
аспапты 
қолданатын, 
оларды тап.

Бабылдықтар 
әскери 
жорықтан 
көп құл алып 
қайтатын. 
Гүлдерді 
суарып жүрген 
үш құлды тап.

Бабылдықтардың 
аспалы бақтары 
жер жүзіне 
танымал. Ағашты 
алып бара жатқан 
қайықты тап.

Дөңгелек 
қайықтардағы 
төрт адамды 
тап. Олар балық 
аулап жатыр.

Бай әрі бақуатты 
адамдар арыстан 
аулаған. Қамаудағы 
арыстанды көріп 
тұрсың ба?

Арамалықтар Яһудеяны жаулап ала алмады. 
Жүз жылдан аса патшалық тәуелсіздігін 
сақтады. Содан соң бабылдықтар 
арамалықтарды жеңіп, Яһудеяны да жаулап 
алды да, оны өз империяларына қосты. Яһудея 

тұрғындарының басым бөлігі Бабылға қоныс 
аударылды, олар сонда қуғыншылықта өмір 
сүрді. Бабылдықтар оларды яһудилер деп 
атады. 
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Суретін салған Петер КЕНТ

Күндіз Бабыл жерінде 
өте ыстық болған. Он 
бір қолшатырды тап.

Бабыл құдайына 
табынудан бас 
тартып жатқан үш 
яһудейді тап. 

Яһудилер өздерінің 
салт-дәстүрлерін 
сақтауға тырысқан. 
Олар өзен 
жағасындағы қызыл 
ағаштардың саясына 
дұға ету үшін 
жиналатын. Қайықта 
отырған яһудилерді 
тап.

Бабылдағы 
баспалдақты 
зиккурат 
мұнарасы 
ғибадатхананың 
тұсында Мардук 
құдайына 
бағышталған. Сен 
оны көріп  тұрсың 
ба?

Шеруілді күзетіп 
тұрған төрт 
садақшыны тап.

Жазушыны 
тап, ол болған 
жағдайларды 
тақтайға жазып 
отырады.

Бабыл өзен 
жағасында 
орналасқан. 
Тырнаны тап.

Тек аса ықпалды 
адамдардың ғана 
пілдері болған. 
Екі пілді тап.

Жылқыны тап.Кептірілген 
құрмалар тәтті 
тағам ретінде 
қолданылған. 
Құрма жеп тұрған 
баланы тап.

Иттермен 
жүрген 
күзетшілерді 
тап.

Көпшіліктің 
арасында 
қалта 
ұрлықшысын 
көріп тұрсың 
ба?
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– Әлемде қарбыз ең көп өсетін қай жер? – деп сұрады Ғабит досы Нұрболдан дүкен-
нен қарбыз алып шығып бара жатып.

– Нақты есімде жоқ, бірақ бұл туралы білетінмін. Түркия ма еді, әлде Қытай ма еді, 
- деп жауап берді Нұрбол.

– Дұрыс жауапқа жақын. Қарбыз өсіруден рекорд жасаған – Қытай. Қытайлар әр жыл 
сайын жандарындағы бәсекелестері – түріктермен салыстырғанда 16 есе артық қар-
быз экспорттайды. Ал жапондықтар төрт бұрыш, нақты айтқанда, куб тәріздес қарбыз 
өсіруді ойлап тапты. Олар тасымалдағанда және сақтағанда азырақ орын алады. Әкем 
сондай қарбыздарды өз көзімен көріпті, ол кеше Жапониядағы іссапардан қайтып 
келді. Мұндай қарбыздардың пішіні ерекше, сондықтан Жапонияда оларды сөрелер 
мен ішкі көріністі безендіру үшін пайдаланады. Бірақ куб тәріздес қарбыздар кәдімгі 
қарбыздан қымбатырақ – елу доллардан үш жүз долларға дейін. Соған қарамастан, 
оларға сұраныс көп дейді әкем.

– Менің ойымша, қарбыздың пішінінің қандай екендігі емес, дәмділігі әлдеқайда 
маңызды. Бірақ, әрине, қызық. – деді Нұрбол. – Куб тәріздес қарбыз үстелден дома-
лап түспейді! Қарбыздың балдырын адамдар ғана емес, жануарлар да жақсы көреді. 

– Иә, Құдайдың бәрін қандай даналықпен қарастырып қойғаны таңқаларлық. 
Адамдарға ғана емес, жануарларға да дәрумен қажет қой. Ал қарбыз 95% судан тұра-
тын болса да, дәрумендердің көзі болып саналады.

Кәдімгі 
қарбыз – бір 

жылдық шөп 
тектес өсімдік, 

асқабақ 
тұқымдас 

бақша дақылы. 
Жемісі – шар, 

жұмыртқа 
немесе 

цилиндр 
пішіндес 
асқабақ. 

Жемісінің 
салмағы төрт 
килограмнан 

он бес 
килограмға 

жетеді.

Дәрумендер көзі

Суретін салған Рустам СЕРЖАНОВ
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Қ а р б ы з д ы ң  1 2 0 0 - г е 
жуық сұрыптары бар, олар 
әлемнің 96 елінде өсіріледі. 
Негізінен бұл елдердің кли-
маты жылы. Қарбыз әдет-
те шикі күйде сергіткіш әрі 
шөлді басатын тағамдық 
өнім ретінде пайдаланыла-
ды. Бірақ одан сорпалардан 
бастап, салат пен десерт 
сияқты көптеген ащы та-
мақтар дайындауға болады.

ҚАРБЫЗДЫҢ ТАРИХЫНАН
Қарбыздың отаны Афри-

кадағы Калахари шөлі. Он-
да әлі күнге дейін кішкентай 
(теннис добындай) және сал-
мағы 200 грамдай жабайы 
қарбыздар кездеседі. Мысыр 

мазарларында қарбыздың 
бейнелері мен дәндері та-
былған. Олар Көне Мысырда 
қарбызды 4000 жыл бұрын 
өсіргендігін дәлелдейді (арғы 
дүниеде тәттіден дәм татсын 
деп қарбызды перғауындар-
дың молаларына салған). 
Кейінірек қарбызды Парсы 
елінде (Иранда), Арабия-
да, Үндістанда және құрғақ 
та ыстық климатты Азия ел-
дерінде өсіре бастады. Еу-
ропада олар Кіресшілер жо-
рығының тұсында келді (700-
900 жыл бұрын). Қазіргі Ре-
сей аумағына оларды XIII–XIV 
ғасырларда татарлар әкелді. 
Жаңа Заманға қарбыз теңіз-
шілермен бірге жетті.

Эльвира ҚАҺАРМАН

ҚарбызҚарбызҚарбыз

Вьетнамда Жаңа жыл 
мерекесінде («Тет») үстелге 
қарбыз қояды. Қарбыздың 
дәндерін басытқы ретінде 
пайдаланады. 

Қарбыздан әр түрлі 
фигуралар ояды. Бұл өнер 
түрі біздің заманымыздың 
басында Қытайда пайда 
болды. 1932 жылға дейін 
карвинг (ағылшын тілінен 
аударғанда – кесу) тек 
патша салтанаттарын 
безендіру үшін ғана 
қолданылды. Қазір көкөністер 
мен жемістерді көркемдеп 
ою өнерімен 
барлық елдерде 
айналысады. 
Мұндай 
бұйымдарды 
көбіне 
қонақ 
үйлерден 
көруге 
болады.

ҚЫЗЫҚТЫ ДЕРЕКТЕР

Үндістанда 
қарбыздың 
үгітілген 
дәндерінен нан 
дайындайды.

Әлемдегі 
ең үлкен, 

салмағы 122 
килограмдық 
қарбыз 2005 
жылы АҚШ-
та өсірілген.

Үлкен қарбыздармен қатар ұзындығы бар-
жоғы 3-4 см болатын ергежейлі (кішкентай) 
қарбыздар да бар. Оларды Оңтүстік Америкада 
өсіреді. Олардың дәмі жаңа піскен қиярға 
ұқсайды және қымбат мейрамханаларда 
салат, шербет немесе басытқы дайындау үшін 
қолданылады.
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Суретін салған Ғалия ЖЕКСЕНБАЕВА

Бақашабақ

Ғолиат (30–90 см)

Саламандра 
(18 см)

Алып құрбақа (30 см)

Бақа уылдырығы

Алтын бақа 
(2–3 см)

Құлпынай тәріздес 
бақа (1–2 см)

Мүмкін, сен маған мән бермейтіндердің 
қатарынан боларсың. Мен сырт көзге ылғалды 
әрі суық терілі, бадырақ көз, тартымсызбын. 
Бірақ егер мені біраз бақылайтын болсаң, сәнді 
нәзіктігім мен қимылдарымның әсемдігі жағынан 
патшайымнан кем емес екендігіме көзің жетеді. 
Мені ерте кезден жасырын сұлулық символы деп 
бекер атамаған! Сондықтан, қымбатты оқырман, 
менімен жақынырақ танысуға және Жаратушыға 
әр алуан жануарлар әлемі үшін тағы бір мәрте 
алғыс айтуға кеңес беремін. 

Менімен кездесу үшін алысқа барудың қажеті 
жоқ. Біз бүкіл жер шары бойынша кең таралғанбыз. 
Бізді су жағалаулары мен батпақтан ғана емес, 
ормандар мен ағаштардан да көруге болады. 
Дегенмен, суға жақын болған біз үшін жақсырақ. 
Бұл теріміз кеуіп кетіп, өліп қалмауымыз үшін 
қажет. Негізі біз теріміз арқылы суды жұтып қана 
қоймаймыз, су астында болғанда ауа да жұтамыз. 

Ал егер менің сыртқа шығыңқы көздеріме 
қарасаң, одан бетер таңданасың. Мен бір мезетте 
алдыма ғана емес, қырыма да, артыма да қарай 
аламын. Ешқашан көзімді ұзақ жұмбаймын, тіпті, 
ұйықтап жатқанда да. Бұған сену қиын, бірақ 
арамыздағы кейбіріміз үшін көз тамақ жұту үшін 
де қажет. Көзімізді жыпылықтатқанда, көзіміздің 
алмасы бас қаңқасындағы тесік арқылы төмен 
түседі, сонда ауыздың айналасында дөңес 

пайда болады. Сол дөңес қоректі тамағымызға 
итереді, ал тамағымыз арқамызда орналасқан. 
Құдай бізді шынымен ғажайып етіп жаратқан, 
солай ғой?

Біз шыбындармен және басқа да ұсақ 
жәндіктермен қоректенеміз, оларды екіге 
айырылған жабысқақ тілімізбен аулаймыз. 
Қозғалыссыз жағдайда тіліміз аузымызда 
оралған қалыпта болады. Ол алдыңғы жағынан 
жағымызға бекітілгендіктен, қажеттілік туғанда 
оны өте жылдам алға «атып қалып», қайта 
жинап аламыз. 

Табиғатта біздің жауларымыз көп, сондықтан 
арамызда ұзақ тіршілік ететіндер аз, бірақ 
кейбір түрлеріміз 36 жылға дейін тіршілік етеді. 
Біз көбею үшін уылдырықтар шашамыз. Біраз 
уақыттан соң олар бақашабақтарға айналады, 
алайда толық өсіп-жетілгенше, әлі 30 рет 
өзгереді.

Арамыздағы ең үлкендерімізді «ғолиат» деп 
атайды. Олардың денелері мен созулы күйдегі 
аяқтарын қоса есептегендегі ұзындықтары – 90 
см, ал салмақтары – үш килограмнан артық. 
Аяқтары мықты болғандықтан, олар үш метр 
қашықтыққа секіре алады. Арамыздағы ең 
кішкентайларымыздың ұзындығы – 8-12 мм. 
Бұл түрлеріміз Кубаны мекендейді.

Міне, біз,                   , осындаймыз. Енді табиғат 
аясынан көргенде, маған басқаша қарайтын 
боларсың деп үміттенемін.

бақалар

Мен кіммін?
Әлия АБДУХАЙЫРҚЫЗЫ
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Бағым САДВАКАСОВА

Суретін салған Ирина КОНСТАНТИНОВА

Екі ұлу бірігіп, саяхатқа бармақ ойы бар,
Былай деп сұрақ қойылар.
Қайыңға дейін бір жылда жете алар ма?
Аман есен барар ма?

Қарағай болса қайыңнан алыс өте алса,
Екі жылда жете алса.
Ерекше, мықты дайындық керек оларға, 
Саяхатқа барарада.

Күн күркіреп, жаңбыр жауса қайтеді?
Аман жетсін әйтеуір.
Қыз ұлуға ойланатын несі бар?
Жанында адал досы бар.

Бұл қиындық бөгет бола алмайды,
Бірін-бірі қолдайды.
Үйлері бар арқасында асынған,
Қиындық болса тоссыннан.

Менің бар бір сұрағым:
Тікұшақтың бар ма құлағы?
Көз, аяғын кім біледі?
Жерде ол қалай жүреді?

Таңғы асқа не жейді екен?
Қай жерде ұйықтайды екен?
Ызыңдайды неге арадай?
Бір орнында тұра алмай.

Мұрнын қасып әкем бек,
Жауап берді былай деп.
Тікұшақ, аспан атырабы,
Бірге ұшуға шақырады.

Ұшқышты дос деп табады,
Керосин – жейтін тамағы.
Өзі жылдам, тез жүреді,
Алып күші бар білемін.

Төбесінде шыр айналған,
Қозғалтқыш бар пайдалы.
Аяғы оның дөңгелектері,
Тежегішінің де  бар кергі.

Егер жақсылап қарасаң,
Неге ұқсайды деп таласар?
Инелікке десем не дерсің,
Байқасаң сен де көрерсің.

Тікұшақ

Саяхатшы – 
ұлулар

28 29

Ш
А

РА
П

АТ
 3

/2
02

0

Ш
А

РА
П

АТ
 3

/2
02

0



«Ш
ар

ап
ат

» 
қо

рж
ы

ны
на

н

24-25 б. арналған жауап:
9. Бабыл құлдығы

Иштар суреттері 1
Мардук ескерткіші 2
Музыкалық аспаптар 3, 4, 5
Гүлдерді суарып жүрген үш құл 6, 7, 8
Ағашы бар қайық 9
Қайықтағы төрт адам 10, 11, 12, 13
Қамаудағы арыстан 14
Жазушы 15

Тырна 16
Пілдер 17, 18
Шеруілді күзететін садақшылар 
19, 20, 21, 22
Баспалдақты зиккурат мұнарасы 
23
Қайықтағы яһудилер 24
Бабыл құдайына табынудан бас 

тартып жатқан үш яһудей 25, 26, 27
Қолшатырлар 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38
Иттермен жүрген күзетшілер 39
Қалта ұрлықшы 40
Жылқы 41
Құрма жеп тұрған бала 42

Ләззат 
БАЛҒЫНБАЙ, 
9 жас

Дос – дегенің сен сенетін адамың,
Жақсы көріп, сені түсіне алатын.
Дос – дегенің даттамайтын өзіңді,
Тастамайтын жерге әсте  сөзіңді.

Дос – дегенің табылатын қасыңнан,   
Қиналғанда, күтпегенде тосыннан.
Дос – дегенің алдамайтын қашанда,
Ойланатын әрбір қадам жасарда.

Дос – дегенің сыйластықты 
сақтайтын,
Бар жағдайда адалдықты жақтайтын.
Дос – дегенің сапарыңда қолдайтын,
Адал дос табу қиын бірақта сол 
қайғы.

Жолдаған Мадина МАРАТҚЫЗЫ

Дос

Балнұр 
ҒАДІЛБЕК
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Ең жақсы дос
Досыңа қарап қашанда,
Кім екеніңді білемін.
Жақсы адамда жақсы дос,
Болсын айтар тілегім.

Достарым көп менің деп,
Айтарсың олар жайлы ерек.
Сенім артар қашан да,
Бізге ең жақсы Дос керек.

Егер сенің жүрегіңді,
Жуса Құдай күнәдан.
Киелі қанымен Мәсіхтің,
Баласы болар сол адам.

Қашанда Құдай өсиетін,
Орындасаң, сақтасаң –
Досым деп айта аласың,
Иса Мәсіхті әрқашан.

Әлсіздерге тірек болсаң,
Көмектесуден қашпасаң.               
Яғни, Досың Иса Мәсіх,
Күнә, керісті тастасаң.

Құдаймен достасқандар,
Басқаларды да сүйеді.
Достарына көмектесіп,
Құдайға жақын жүреді.

Дамир МЕЙРАМ

Иерихон қамалы

Маржан 
ЖЕКСЕНҚЫЗЫ, 

Иса Мәсіхтің тау 
басында өзгерісі

2 бет: Кім жақсы дос болса, соның да жақсы достары болады.
15 бет: АЯТТЫ ОҚЫ: «Сенбейтіндермен қоян-қолтық бірге жүріп, 

жаман ниеттеріне ортақтаспаңдар! Себебі әділдік пен 
заңсыздық арасында ортақ не бар? Яки жарық пен түнек қалай 
тығыз байланыста тұрмақ?» (2 Қор. 6:14).

ИСАНЫҢ СӨЗІ: «Егер менің тапсырғандарымды орындасаңдар, Маған 
доссыңдар» (Жох. 15:14).

17 бет: КРОССВОРД. Көлденеңінен: 1. Абессалом. 2. Дәуіт. 3. Әндір. 4. 
Әбдінего. 5. Самуил. 6. Барсабия. Тігінен: Едідиях.

ЧАЙНВОРД: 1. Жонатан. 2. Нахор. 3. Рухынан. 4. Ноға. 5. Амалек. 6. Көз. 
7. Зарах. 8. Харан. 

21 бет: БАСҚАТЫРҒЫШ: «Досың адал кеңесімен ұнамды болар» (Нақ. 
27:9).

ДАНА ПІКІР: Адаммен дос болғанда, оның қызметін қолдану емес, 
оған қызмет көрсету керек.
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ҰҚСАС СУРЕТТЕРОсы екі сурет бір 
біріне ұқсайды, бірақ 
бірдей емес.

10 
айырмашылықты 

тап!

Суретін салған Елена МАМАЕВА
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