
Созайланы Ахматха – 80 жыл. 
 Геляланы Лизаны эсгере.  
 Канта Ибрагимов. Аврора. Роман.
Эльчин Гафарлы. Халкъын чексиз 

    сюйген шушачы. Статья.
  Ёлмезланы Мурадин. Билляча.



НАРТ СЁЗЛЕ

* * *
Къазанда болса, чолпугъа илинир;
Башынгда болса, сёзюнгден билинир.

* * *
Къазауатха – атлы, 
Аманатха – антлы.

* * *
Къайгъы аллы – талгъыр,
Ахыры уа – айгъыр.

* * *
Къайгъысы жокъ къара суудан семирир,
Къайгъылыны къара эмчек кемирир.

* * *
Къайыкъны къалагъы жюрютеди,
Къыйыкъны къыйынлыкъ тюзетеди.

* * *
Къалтырагъан бары да къатын болмаз,
Жылтырагъан бары да алтын болмаз.

* * *
Къамагъа къын керек,
Балагъа тын керек.

* * *
Къаманы къыны сакълар,
Сабырны тыны сакълар.

* * *
Къамиш шууулдар, къая гюрюлдер.

* * *
Къанатлы сёз къанатлыдан тез 1 учар.

* * *
Къап болмагъан жерде жан болмайды.

* * *
Къанны къан бла жуума,
Аманны аман бла къуума.
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Созайланы Солтанны жашы Ахмат, 
Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкес-
ни да халкъ поэти, 1941 жылда 21 январьда 
Акъ-Суу элде туу гъанды. Сабийлиги Къыр-
гъызстанда кёчгюнчюлюкде ётгенди. Жур-
тубузгъа къайтхандан сора, педучилищеде 
окъугъанды. 1969 жылда Ахмат Къабар-
ты-Малкъар къырал университетни тарых-
филология факультетин жетишимли боша-
гъанды. Окъууундан бёлюнюп, аскер борчун 
да намыслы толтургъанды. Урунуу жолун 
Къабарты-Малкъарны басмада къырал жа-
шырынлыкъланы сакълагъан управления-

сында башлагъанды. Ызы бла 1982  жылда Къабарты-Малкъар-
ны радио бла телевидение къырал комитетинде баш редакторну 
къуллугъуна салыннганды. Анда Созайланы Ахмат 13 жыл бет 
жарыкълы ишлегенди. 1995 жылда «Эльбрус» китап басманы ди-
ректору болады. 2003 жылда Ахматны КъМР-ни жазыучуларыны 
Союзуну председателине айырадыла.

Ахматны биринчи назмулары 60-чы жыллада белгили бола 
башлайдыла. 1968 жылда «Кюнню кёреме» деген аты бла басма-
ланнган биринчи китабы окъуна жаш поэтге Къайсынны, Отар-
ланы Керимни, Алим Кешоковну эслерин бурдурады. Къайсын 
анда: «Жаш поэтни фахмусу, бирсилеге ушамагъан хаты эслен-
нгенди», – дегенди. 1972 жылда уа, Ахматны назмуларын «Ли-
тературная Россия» газет басмалагъанда, Къайсын кесини къыс-
ха ал сёзюнде Ахматны юсюнден: «Ол фахмулуду, фахму уа хар 
суратчыны бек магъаналы шарты болгъанлай къалады»,  – деп 
жазгъанды.

Ахматны назмуларын Лев Озеров, Лазарь Шерешевский, 
Алексей Королев орус тилге сюйюп кёчюредиле.

1974 жылда Ахматны СССР-ни жазыучуларыны Союзуна ала-
дыла.

70–80-чи жыллада Созайланы Ахматны аты республикадан 
тышында да белгили бола башлайды. Аны китаплары Нальчик-
де, Москвада да чыгъадыла, кёп назму чыгъармалары къыралны 
башха миллетлерини тиллерине кёчюрюледиле. Поэтни бирсилеге 
ушамагъан ауазына, дуниягъа кёз къарамына, суратлау энчили-
гине кесаматчыла бюсюреу сёзлерин айтхандыла.
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«Ахмат малкъар поэзиягъа алыкъа жюрюмеген жангы назму 
жорукъла къошханды. Жик ёлчемсиз, рифмасыз, верлибр деген 
эркин халда жазылгъан акъ назмула аны чыгъармачылыгъында 
энчи жерни аладыла. Аны бла бирге Созай улу малкъар поэзия-
гъа акъниет, акъкъанат, акътилек назмуланы кийиргенди. Акъ 
таууш – иги хапар, сюйюнчю, жан саулукъ...»  – деп жазгъанды 
Тёппеланы Алим. 

«Бусагъатда Созайланы Ахмат бек къолайлы поэтлерибизден 
бириди. Аны аты Шимал Кавказда, битеу Россейде, Прибалти-
када, Къыргъызда да уллу поэтле бла тенг айтылады »,  – дейди 
Толгъурланы Зейтун.

Созайланы Ахматны чыгъармалары «Юность», «Дружба наро-
дов», «Дон» журналлада, «Литературная газета», «Литературная 
Россия», «Московский комсомолец» газетледе, «Поэ зия», «Музы-
ка» деген альманахлада да кёп кере басмаланнгандыла. Ала окъуу 
китаплагъа да эртте киргендиле. Поэтни назмулары, макъамгъа 
салынып, Къабарты-Малкъарны жыр хазнасын байыкъландыр-
гъандыла.

Созайланы Ахмат чыгъармачылыкъ ишинде бийик жетишим-
лери эм республиканы маданиятын айнытыугъа салгъан къый-
ыны ючюн кёп тюрлю къырал саугъалагъа тийишли болгъанды. 
1978 жылда «Солнечные тени» деген китабы ючюн Ахмат Къа-
барты-Малкъарны Ленинчи комсомолуну саугъасыны лауреаты 
болады. 1986 жылда СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы 
бла Ахмат «За трудовое отличие» деген майдал бла саугъаланады. 
1991 жылда анга «Къабарты-Малкъарны маданиятыны сыйлы 
къуллукъчусу» деген ат аталады. 2002 жылда «Къолла» деген ки-
табы ючюн Созай улу Къабарты-Малкъарны Къырал саугъасын 
алады эм 2006 жылда анга «Къабарты-Малкъарны халкъ поэти» 
деген бийик ат аталады.

Къарачай-Черкес эм Ингуш республикаланы президентлери-
ни оноулары бла Ахматха адабиятны айнытыугъа эм мил летле 
арасында шуёхлукъну, маданият байламлыкъланы кючлеуге сал-
гъан къыйыны ючюн «Къарачай-Черкес Республиканы халкъ по-
эти» (2005) эм «Ингуш Республиканы маданиятыны сыйлы къул-
лукъчусу» (2008) деген сыйлы атла берилгендиле. Ол Россейни 
халкъларыны Артиадасыны да лауреатыды.

Бюгюн Созай улу Ахмат Къабарты-Малкъарны жамауат жа-
шаууна тири къатышады – ол КъМР-ни Президентинде Жамауат 
палатаны члениди; чыгъармачылыкъ ишинде да жангы бийиклеге 
жол ызлайды. Анга тынгылы шагъатлыкъ басмада чыгъа-чыгъа 
тургъан жангы назмулары бла лирика новеллалары да этедиле.
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ПОЭЗИЯНЫ ТЕЙРИ КЪЫЛЫЧЫ
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АКЪ-СЫРТДАН МАНГА ДЕРИ СЕНИ АУАЗЫНГ...

Ол тулпар парий эди, бёрютут таулу парий. Томуроубоюн, бё-
кембут, чубуркъуйрукъ, жютютиш. Аты да Тутар деп. Тутханын 
жибермеучю. Эллилени кёбюсю анга Ачаны ити деучю эдиле. Акъ-
жюрек адамны къатында кёз къарамы – дарийча, сыйдам, таза. 
Кир ниетлини, кёргенлей, билип къоюучу эди. Тийреде жокъ эди 
аны танымагъан, тийреде жокъ эди ол танымагъан да. 

Хапарым аны юсюнденди. Битеу халкъ да билсин деп айтама. 

I

Кечени тынгысыз шошлугъу бийлеген, айча, тёгерек арбазда 
Тутар, кесине жер табалмай айлана кетип, гумхотун кёкге тире-
ди да, хорсунуп тургъан жюрегин жапсара, ёнюн бошлап, улуду. 
Кёкде кимге эсе да бир зат айтханча... Жулдузланы титирете... 
Тийре итле гузабагъа къалдыла. Бирлери юре, бирлери уа, Тутар 
айтханны ангылап, улуй башладыла. Кече сескенди да, къаяла 
зынгырдагъан ауазлары бла жууапладыла. 

Бир кесекден юйню, эшиги ачылып, урушда жаралы болгъан 
сол бутуна жантая, Ача чыгъып келди. Ол гыйы ташладан этил-
ген тапкада олтурду да, тютюн къабындырып, терен-терен тарта 
башлады. Тутар иесини аллына барып чёкдю. Иеси да уллу къол-
лары бла аны, кесине тартып, къучакълады. Ариу айтып, хар 
замандача, къубултур умут этди. Парий а къайгъылы сынсыуун 
тохтаталмады.

– Тутар, харип, нек тынгысызса? – деди Ача. Парий сёлеше 
билсе, Ача ёмюрюнде сынамагъан, ол угъай эсе, аны атасы да 
эшитмеген, бир инсан да кёрмеген палах халкъына жетип келе 
тургъанын айтырыкъ эди.

II

Танг белги бере башлагъанды. Жаратылышны Аллахдан кел-
ген шошлугъун жаралы эте, андан, тюбюнден, битеу жер кётю-
рюле, тарны ичин тепдире, гюрюлдеген кёп огъурсуз таууш, кёп 
къара машина кирип келеди. Тарны ичин эки жарып, тунчукъду-
ра, халкъны жырын, сары тангны атдырмазгъа, юйледе от жакъ-
дырмазгъа деп келедиле ала. Сары къаяла – минг ауазларында 
билдире ол палахны келиуюн. 

Эл а – шош. Эл а – жукълай... 
Тутар тёшден къарайды ол болумгъа, кёзлери жана. «Эл нек 

тебе болмаз, нек кётюрюлмейди? – дейди ичинден. – Бу къара 



къузгъунла нек кирдиле элге? Халкъ, туруп, аланы нек таламай-
ды, нек къыстамайды, нек къуумайды?» 

Парий, ол тынгысызлыгъы ичин кюйдюре, энишге, юйге чап-
ды. Ол да тёшден энерге, Ачаны юйюню аллында да бир машина 
тохтады. Андан хыны тюшген адамланы атлагъанларын окъуна 
жаратмады ит. Аладан бири сехлени къылычларын аягъы бла 
уруп тюшюрдю да, арбазгъа суху кирип тебиреди. Тутар, юрген 
зат этмей, аны жолун кесип тохтады. Адам бла ит бетден-бетге 
сюелдиле. Огъурсуз эдиле келгенни кёзлери. «Аллайны юйге жи-
берирге жарарыкъ тюйюлдю», – деди итни жюреги. 

Ол адам хыны къычырды, юрген этгенча. Парий тепмеди. 
Адам алгъа атлам этди. Ит да атлады алгъа. Адам бел баууну онг 
жанында тагъылып тургъан къапдан къара затны чыгъарды. Ту-
тарны кёзлерине къан чапды да, ол, акъ тишлерин от чакъдыра, 
бу аман адамны юсюне секирирге хазырланды. Алайлай, юйню 
эшиги терк ачылып, биреу жетип, парийни боюнундан къаты тут-
ду. Ол Ача эди. 

Элни тёбен жанындан, огъары жанындан да тиширыу сар-
наула, сабий къычырыкъла, ушкок атылгъан тауушла чыгъа 
башладыла. Юйню ичинден Ачаны къатыныны жюрексинип жи-
лягъаны да эшитилди. Аскерчилени орамдан къарагъанлары да, 
юйню къуршалагъанлары да, сауутларын шарх-шарх этдире, аууз 
шытыларын чачдыра, къычыра, ашыкъдыра тургъанлай, Ача ма-
шинагъа къысымла элтип атды да, ахы кетип, арлакъда тургъан 
итине жанлады. Экиси да бетден-бетге къарадыла, эки таза, ха-
лал жюрек. Ача парийни кесине къысып къаты къучакълады да, 
къычырыкъ этип жиляды. Тутар а, не этерге билмей, абызырап, 
иесини зыбыр, тузлу сакъалын къатлап-къатлап жалады. Алайда 
ангылады парий айырылыу сагъаты тузлу болгъанын. 

Сехледен къарап тургъан аскерчиле, сауут ойнатханларын, 
къычырыкъ-хахайларын да къоюп, ит бла адамны бир бирден 
айырылгъанларына къарап, сын болдула. 

Кёз жашлары бурчакъ-бурчакъ агъа, Ача, итинден кючден 
айырылып, жаралы бутун эки къолу бла тутханлай, акъсай, юй-
юне кирди. Босагъада сюелип тургъан арыкъсуу узун аскерчиге: 

– Кимни оноууду бу палах? – деп сорду. Ол, сёз да айтмай, 
сызгъырыуун да тохтатмай, къолунда ушкогуну буруну бла къа-
быргъада Сталинни бла Берияны суратларын кёргюзтдю. Ача, 
мурдар бачамаланы суратларына жютю къарап, тауча жараулу 
аман да айтып, жиляу-сыйыт эте тургъан къатыныны къолундан 
къагъанакъ жашчыгъын алды. 

Алай бла ючюсю да юйден чыкъдыла. Тиширыу, къычыры-
гъын, жиляуун да тохтатып, эрини бетине къарады. Кёрмеген 
эди бирге жашагъан жети жылларында аны алай сазбет, сурбет, 
тынгылауукъ болуп. 



Ача, туууп ёсген къудуретине къарап, бир кесек сюелди. Ол 
журтун, табийгъатын кёз къарамы бла къучакълай эди. Къыяма 
жолгъа чы гъардан алгъа, таулу жерини хауасындан кёкюрегин 
толтуруп-толтуруп жута... Къара сауутлу къара кишини къара 
къарамы таулугъа къарап турду. Ача, къагъанакъчыгъын да кё-
кюрегине къысханлай, алас-булас атлай барып, дууулдай тургъан 
машинагъа минди. Тиширыуун да ары тартып алды. Сора Ача, 
эшиклери аппа-ачыкъ къалып, айтыр сёзюн айталмай тургъан 
юйюне, кеси жюрек жылыуун салып ишлеген юйюне къарады. 
Къарады да, терезеле жиляй тургъанларын эследи.  – О сыйлы Ал-
лах! Терсни терслигине, тюзню тюзлюгюне кесинг жолукъдур,  – 
деди таулу, эки къолун да кёкге узата, жаралы бууча ёкюре.  – 
Бир хатасы болмагъан бу жарлы халкъны уа ёз ташындан айырып 
къойма, тилейме,  – деп, кёк да, жер да эшитирча къычырды да, 
машинаны кюбюрюню ортасында, сын ташча, сюелгенлей къалды. 

Армау болуп тургъан Тутар а, ёрге, адамлары болгъан жерге 
секирди. Ай медет, ол чыгъалмады ары. Бийик эди. Алайлай ма-
шина тебиреди. Машина жеринден тепгенлей, Ачаны къоллары 
кеси алларына алгъа узатылдыла. Тауларындан, къаяларындан 
тутуп, алагъа тагъылып, бу палахны тохтатып къояргъа кюреш-
генча. 

– Тутар! – деп къычырды Ача. Ол, ауузун уллу ачып, дагъы-
да не эсе да айтды. Алай гюрюлдеген къара таууш жутуп къойду 
таулуну ауазын. Череклени жилягъанларын, къаяланы ауур ах-
тыныуларын, от жагъаланы сууукъ тынгылауларын жутханча. 

III

Тутар, не этерге билмей, юйню къоюп кеталмай, бир кесек 
армау болуп сюелди да, узайып баргъач машиналаны ызларындан 
атылды. Кетип баргъан жиляу-сыйытны ызындан элден чыкъгъан 
жерде жетди. Кесини адамлары болгъан машинаны къыйналмай 
тапды да, аны тыяргъа кюрешди. Аллына чыгъа, сол жаны, онг 
жаны бла бара... Чархланы къабаргъа кюреше... Ачы-ачы юре... 

Жетмеди къарыуу ол палахны тохтатыргъа. Баям, бир амал 
табылыр эди, бу азапны чыгъаргъанла итле болуп, Тутар а адам 
болуп сюелселе. 

Болмагъандан сора, машиналаны ызындан тебиреди. Чаба-
чаба, жюрегин жолгъа салып, бар кючюн аямай чаба... Ол къазау-
атда Ачаны: «Тутар!» – деп къычыргъан ауазын энтта эшитди. 
Ёрде сыгъынып баргъан машинагъа иги да жууукълашханында 
уа, Ачаны бетин шарт окъуна кёрдю. Машина энишге айланнган-
лай, азая баргъан кючюн жыйып, парий ары секирди. Кюбюрюне 
жарты-къурту илинип, бир кесек бара барды да, битеу ауурлугъу 
бла жерге горф деп тюшдю. Азмы-кёпмю турду... Бир кесекден эс 



жыйды. Ёрге турургъа кюрешди. Туруп, ол къызыуу бла алгъа ча-
барыкъ эди. Алай, сюелалмай, жолгъа ауду. Аны ал онг бутуна не 
эсе да бир зат болгъан эди. Билалгъан болурму эди алайда жарлы 
парий жанындан сюйген иесинден айырылгъанын? Туталмады бу 
жол Тутар, туталмады... 

IV

Ол, сюркеле, тырнакълай, жанталаша, Акъ-Сыртха чыкъды. 
Андан, ол бийикден, къарап, къара машиналаны къара барыула-
рын кёрдю, Тепмей, кёз къакъмай, солууун айландырмай, ых де-
мей, къарап турду. Жиляу-сарнаула узая барадыла. Тарны къая-
лары, агъачлары, ташлары, жоллары да узая баргъанча кёрюндю 
парийге. Бу жерни къудурети да, аны кесини битеу жашауу да... 

Тарны жюрегин жутуп алгъан машинала кёзден ташайдыла. 
Сарнаула да ёчюлдюле. Энди Тутарны жюрегинде башланды сар-
нау. Башланды да, парийни къулагъына Ачаны ауазы жангыдан 
эшитилди. Дунияда бар ауазладан ариу ауаз. Тутаргъа не заманда 
да кюч бере келген ауаз. Бусагъатда уа, жюреги тарс деп эки жа-
рылырча, мудахлыкъ берген ауаз. 

Ол ауазны кётюралмай, бёрютут кесин тыялмай, ёнюн ахыры-
на дери ачып, жиляу жырын айта, инжиле, улуй башлады. Алай 
сарнады таулу парий, къаяла башында булутла адам къанындан 
къызаргъан сундура. Алай улуду, бу журтланы, бу тауланы, бу 
жерни иелерин артха чакъыра, Аллахха жалына. Алай улуду, 
ичине тартхан тылпыуу жиляу болуп чыгъа... 

Ёню къарыкъгъандан сора, сагъайып тургъан ташлагъа жап-
ланып, ёксюз кючюкча, жюрексинип сынсыды. Сынсыуу да тюге-
нип, кеси кесин да унутуп, чуу этмей, алайда, Акъ-Сырт башында, 
сойланды. 

Март эрттенликни, къар эрттенликни ачы аязы, парийни сыр-
тын сылай, ауур ахтынды.

 
V

Бир заманда, юч аягъында кючден сюеле, Тутар ёрге турду да, 
кесини эсин излегенча, тёгерегине къарады. Къоншу итле алайгъа 
келип тургъанларына ол, нек эсе да артыкъ сейир этмей, чубур 
къуйругъун бир булгъап къойду. Итле уа бирем-бирем къанг-
къунг этдиле да, улуй башладыла, парийге болушлукъ бергенча. 

Тутар, ауур башын энишге ийгенлей, эрий баргъан къарда 
къан ыз къоя, акъсай-акъсай, ёрге, эл таба айланды. Бирси итле 
бары да ызындан тизилип тебиредиле. 

Ит жыйын эл аягъында къабырлагъа жууукълашды. Тутар 
ётюп кеталмады. Ол биле эди Ачаны атасы, анасы да мында асы-



ралгъанларын. Тохтап, ёмюрюнде былайгъа биринчи келгенча, 
хар сын ташха тюрслеп, хар бирине ичинден не эсе да айта, алай 
къарады. Ол халында бир кесек турду. Сора юре башлады. Юргени 
уа – нек тынгылайсыз, нек кётюрюлмейсиз, халкъыбыз кетгенден 
сора, сиз былайда къалай къаласыз дегенлиги эди. Ол асылжюрек 
сын ташла адамла болуп чыкъсала сюе болур эди, баям. 

VI

Кюню кёмюлген, оту ёчюлген тау элни итлери ара орамда ба-
радыла. Ала хар чунгурун, хар ташын, хар агъачын да иги билген, 
иги таныгъан элни юйлерини ожакъларындан тютюн чыкъмайды, 
терезелери сокъур кёзлеге ушайдыла. Ых деген бир адам таууш 
жокъ. Тууарланы ёкюргенлери, къойланы макъыргъанлары, тау-
укъланы къанкъылдагъанлары, палах келип, элни тебе тургъан 
уллу жюрегин чыгъарып, алып кетгенин билдиредиле. 

Ол затны ангылагъанданмы, огъесе... Элни ортасында ны-
гъыш болуучу жерге жетгенлей, итле тохтадыла да, бир кесекге 
къынкъ этмей турдула. Сора Тутар, башха амал тапмай, башын 
артха атып, мудахлыкъ оту жана тургъан кёзлерин да къысып, 
хырхы ауазын тылпыуу къатыш бошлап, сууугъан тыпырланы 
жиляуун энтта башлады. Аны ауазы бу жол къалай эсе да ачыу-
ланып чыгъады. Акъ-Сырт башындача, инжиле, эрий, тилей 
угъай... Кимни эсе да жаныгъан этгенча, алай огъурсуз. Бирси 
итлени ауазлары да анга къошулгъанда уа, ол жыр бу жерге, аны 
халкъына, хар инсанына келген палах бир заманда да унутулмаз-
лыгъыны белгисича эшитилди. Бирде уа таулу итлени улуулары 
кёчгюнчюлюк палахы сюрюп кетген халкъны ызындан узун са-
рын салгъанча кёрюнедиле. Элни эслиси, олтуруп, ныгъыш этиу-
чю жерни бюгюн итле сакълап къалгъандыла. 

Бир кесекден Тутар, кётюрюлюп, туугъан арбазына тебиреди. 
Бирси итле да жайылдыла юйлерине, таулула эрттенлик дууадан 
жайылгъанча. 

Тутар ёз арбазына кирди. Арбаз къалай эсе да бир жаралы 
жаныуаргъа ушады. Парий, анга болушуругъу келгенча, бара ба-
рып, жатма тюбюнде Ача олтуруучу тапчанны къулагъын бир-эки 
жалады да, андан башха амал табалмай, иесини атылып тургъан 
чабырларына башын салып, алайда, сынсый, сойланды. Сойланып 
эди арбаз да. 

Тутар алай тургъанлай, ийнекни ёкюргени эшитилди. Парий, 
са гъайып, терк окъуна кётюрюлдю, халжар таба тебиреди. Аны 
кёргенде, къуру биз къалып къалдыкъ да дегенча, Ачаны Ай-
къашха ийнеги, жилямсырагъанча, мюнгюрдеди. Парий кёп бол-
май туугъан бузоучукъ тургъан гитче орунчукъну эшигине барды. 
Арт аякъларына сюелип, кюреше кетип, гумхоту бла тюртдю да, 



къадауну ычхындырды. Сора ийнек орунну эшигинде тогъайны 
ёрге этди да, эшик, таууш эте, ачылды. Энди бузоучукъ эркинлик-
ге чыкъды. Энди ийнек да башына бош болду. 

Бузоучукъ, жетип, къуйругъун да ойната, кёмюк этди-
рип,  эме  башлады, сютден къызып тургъан эмчеклени алышын-
дыра. 

Алайда кёргенин, билгенин да унутуругъу келе, ышаныуу 
ахыры бла тюгенип къалмагъаны себепли, Тутарны жюреги арбаз-
гъа тартдырды. Ким биледи... Ол юй артына – халжаргъа – ётген 
кезиуде... Адамлары артха... Бирда билмезсе. 

Парийни кёргенлей, арбаз биягъы айырылыу кюйюн соза 
башлады. Юйню эшиги кенгнге ачылып тургъанын кёргенде уа, 
Тутар сескеннген окъуна этди. Ол, акъсагъанын да хорларгъа 
кюреше, гыйы ташладан этилген тапкала бла кётюрюлюп, юйню 
ичине къарады: ёчюлген отда сууугъан чоюн, бишген эт ийис. Юй 
тюбюнде атылып тургъан жарты гыржын. Ёчюле баргъан жау чы-
ракъ. Ундурукъ юсюнде тюп-баш болгъан тёшек, жастыкъла... 
Юйню ичине кирип, нек эсе да гыржынны жалады. Сора ууалып 
тургъан ариу бояулу къангачыкъланы эследи. Парий ангыламады 
ол не зат болгъанын. Алгъа атлап, энишге да ийилип, ийисгеп 
кёрдю. Ма алай билди Тутар бешик ийисин. Ма алай кёрдю Ту-
тар ууалгъан бешикни. Бираз мычыгъандан сора, аны акъырын 
сынсыуу улуугъа бурулду. Алайда парий, башын да артха атып, 
улуду, юйню ичин зынгырдата... 

Парий жиляу эте эди, ууалгъан бешикни жиляуун. Халкъ бе-
шигини жиляуун. Парий жиляу эте эди, атылып къалгъан гыр-
жынны жиляуун. Халкъ гыржыныны жиляуун. 

VII

 Къуругъан тау элни экинчи тангы атды. Март айны тангы, 
морт сыннган айны тангы, оту сууугъан айны тангы, къуту къу-
ругъан айны тангы. 

Танг, хар замандача, къанатларын жайып, къудуретни жа-
нгырта, жарыта, жырлата келмеди бу жол. Кеси кесин тюе келди, 
къанатлары кюе келди да, элни башындан къарады. Юйлени те-
резелеринде кесини уллу кёзлерин къоя, арбазлагъа зыбыр къол 
аязларын сала. Танг, жауа-жауа, шош жиляды. Эл анасыча жи-
ляды танг, насыпсыз анача. 

– Жаз башы ёсерми энди бу жерде? – деп сагъышланды танг. 
Акъ-Сыртдан а анга жууапха Тутарны жыры эшитилди: алай ин-
жиле келеди ол жыр, дунияда бар жырладан мудах жыр. Мен бек 
ангылайма ол жырны. Бирсиле да ангыласынла аны:

Эзе, эрите жанымы, 
– Дейди ол. 



Айтып турлукъма жырымы, 
– Дейди ол. 
Жырымы айтып турлукъма, 
– Дейди ол. 
Танг бла атып турлукъма,
– Дейди ол. 
Келип турлукъма Акъ-Сыртха, 
– Дейди ол. 
Къалауур болуп эл журтха, 
– Дейди ол. 
Сен кесинг къайтып келгинчи, 
– Дейди ол. 
Манга къолунгу бергинчи, 
– Дейди ол. 
Аллынга къарап турлукъма, 
– Дейди ол. 
Чакъыра, алай турлукъма, 
– Дейди ол. 

VIII

Ма алайды, кёчгюнчюлюк азабын чекген, от жагъасындан 
юзюлюп кетген халкъны парийи, зауаллы Тутар, тулпар Тутар, 
сени къадарынг. Мен бюгюн да эшитеме сени ауазынгы, жилягъан 
ауазынгы. Эшитеме да, мен да жиляйма. Ауазынг а учуп айла-
нады Беш да Тау элни башында. Кёк бла жерни арасында уллу 
кёчгюнчюлюкню, Аллах ургъан кёчгюнчюлюкню азабын халкъ 
унутуп къоймаз ючюн, аллай палах энди болмаз ючюн, учады сени 
ауазынг, Тутар. Андан бери – Акъ-Сыртдан – манга дери саулай 
жетген ауазынг.

Басмагъа 
Байтуугъанланы Исмаил 

хазырлагъанды.
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МУСУКАЛАНЫ Сакинат

ЗУХРА

Повесть

* * *
Зухра туугъан заман тау эллеге азат-

лыкъ келген жылла эдиле. Миллетибизде 
бола келгенича, къызгъа артыкъ бек къуу-
аннган болмагъанды. Жаланда Зулкъайны 

анасы – къызчыкъны уа ыннасы – Жумарукъ, къагъанакъны 
къолуна алып:

– Тфу машалла, тфу машалла! Не ариу сабийди! – деп, 
ыразылы гъын билдирди. Сора, юй таматасына бурулуп: – Ий, 
сен да не айтаса ансы, жашчыкъны атасы, бу сабийге Зухра деп 
атармы эдик? – деп сорду.

Юй бийчеси, оноуну алгъадан кеси бичип, артда уа анга 
этдиргенча кёргюзтюучюсюн эрттеден билген Бийсо, мыйыкъ 
тюбюнден ышарып, хо деп, башын силкип, ыразылыгъын бил-
дирди.

Сабий, кертиси бла да, кюнден-кюннге тюрлене, сюйдюм-
люден-сюйдюмлю бола бара эди. Анга мудах къарагъан жалан-
да анасы Майрусхан эди. Сабий бетчикде сюймей келген эрини 
илишанларын эслегенденми неда бир башха ауур къууум жю-
регин бийлегенденми, ким билсин.

Кюнлени биринде сабийни жилягъанына уяннган Жума-
рукъ, келин отоуну эшик аллына келсе да, ары атлаялмай, ке-
линни уялтырма деп, иги кесек сюелди. Сабий тохтамай эди. 
«Келин къатында болса, былай этмез эди… Ауругъаны ишми 
болур?» – дей келип, Жумарукъ эшикни ачды. Сабий бешикде 
эди. Анасы уа жокъ. 

– Келин, къайдаса, бу сабийни да былай инжилтип? Кесин 
жангыз да къалай къоюп кетесе быллай къагъанакъчыкъны?  – 
дей, ынна туудугъун бешикден алды. 

Сабийни татлы ийиси бурунуна уруп, ынна Зулкъайны 
къагъанакъ заманын эсине тюшюрдю, тансыкълады. Анга 
къуу анып, эркин болгъан къолчукъларын созгъан къызчыкъ-
ны бешик быстырладан чыгъарып, жумушакъ ысхарла кёлек-
чигин кийдирди. Сора, сабийни жууургъанчыгъына чулгъап, 
орта отоугъа тебиреди.

 Как ашай тургъан Бийсо, туудукъчугъун кёрюп, жарыды:
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– Аппасыны къууанчы уянып турады да! Ай аперим санга, 
жигит  балама! – дей, къызчыкъны, жууургъан ичинден чыгъ-
арып, кесине къысды. 

Къызчыкъ, аппасыны мыйыкъларына узалып, экисин да 
кюлдюрдю. Сабийни къолун-бетин жуууп бошагъанлай, Бийсо 
туудугъун тобу гъуна олтуртуп, жылы какдан аз-аз къапдырып 
кёрдю. Алгъа сабий аны иги онгсунмаса да, татыуун ангыла-
гъанда уа, къолчугъун къашыкъгъа узатып, аны алыр умут эте, 
ауузчугъун ачып сакълай эди.

– Тохта, аурунг, юйренмеген затын къалай ашатаса? 
– Ашатмай турсанг, юйренмез, – деп, Бийсо сабийге, Жума-

рукъ узатхан агъач аякъдан жангы айранчыкъ ичирди.
Къызчыкъ эслирек бола башлагъанлы да, ыннасы анга деп 

энчи къаймакъ бла уютуучуду айран. 
– Не эсе да келининг кёрюнмейди, – деди Бийсо. – Жумуш-

ха затмы кетгенди?
– Кесим да сейир этип турама, танг атмай къайры кетди бу 

деп, сабийни да бешикде къоюп. Суугъа кетген болур деген эдим 
да, къылыч, челекле да –жерлеринде. Суу да бар.

– Атасына-анасына ишми чапхан болур, сабий къалкъы-
гъынчы деп?

– Да, ким биледи, келир.
Жумарукъ, сабийни къоюнуна алып, арбазгъа чыкъды.

* * *
Была бу элге кёчюп келгенли жарым ёмюрден озуп бир ке-

сек заман ётгенди. Эрттегили эллериди таулуланы, ёлет кире 
да къыра тургъанды ансы. Артда уа бир кесек заманнга жашау 
тохтагъан эди былайлада.  Жумарукъ а, аппасы башха аууздан 
кёчюп, мында ёсгенди. Сабий эди кёчгенлеринде. «Хар ким суу 
жагъада тохтагъанда, жашчыкъны аппасы былайны нек сай-
лагъан болур эди? – деп, сагъыш этеди ол. – Башыбыз  – къая, 
тёш. Чегетден суу келтирип да жетишдиралмайбыз…» 

Жумарукъ, баш орам таба келе тургъан жашчыкъны кё-
рюп:

– Мухажир, балам, къор болайым жанынга, Макытлагъа 
чап да, келинчикни бир ашыкъдыр, – деп тиледи. 

Жашчыкъ эки айтдырмады. Аллына къарап тургъан Жу-
марукъгъа узакъдан окъуна:

– Келин анда жокъду! – деп къычырды.
«Да сора къайдады да бу? – деп, Жумарукъ, жангыдан ке-

лин отоугъа кирип, тёгерекге къарады. Хар не да – тургъаныча, 
жеринде. – Ярабий, бахчада ишми болур?» 

Келин анда да кёрюнмеди. Сора Жумарукъну жюрегине 
къоркъуу кире башлады: «Киши да кёрмей, адам, былай жер 
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жутхан тамычыгъа ушап, жокъ болуп къалай къалыр?!» – деп, 
биягъы арбазгъа чыкъды. Бир насыпха, сабий тынчлыкъсыз 
тюйюл эди. 

Бийсо, жона тургъан чалгъы сабын бир жанына салып, 
къыз чыкъгъа:

– Хайда, дятти эт да аппанга кел, – деп, къолларын жайды. 
Ыннасы жерге тюшюрген къызчыкъ, биринчи эки къол-

чугъун да кенг жайып, иги аякъ юсюнде сюелирге кюрешди, 
артда уа, жыгъылып къалгъынчы жетейим дегенча, терк-терк 
атлап, кесин аппасына атды. Сора, бурулуп, жарыкъ ышара, 
ыннасына къарады.

– Ой, санга къор болсун аман ыннанг! – деп, бир сёз айтды 
ансы, башха зат къошмады Жумарукъ.

* * *
Кеси барды Жумарукъ жууукъ юлюшюню юйюне, къыз-

чыкъны да къоюнунда тутханлай. Келинден ала билген жокъ 
эди. Кичи къарындашчыкълары да изледиле, эл къармадыла, 
андан хапар билген чыкъмады. Ингир алагъа уа Макытлагъа 
Къабартыдан эки жаш келип, къызларын ары къачыргъанла-
рын билдирдиле. 

Келинни ата-анасы, суу къуйгъанча болдула, уялдыла, 
кюйдюле-бишдиле. Энди юйде Майрусханны атын сагъынмаз-
гъа деп, ол оноуда тохташдыла. Ол кюнден сора Майрусханны 
элде киши кёрмегенди.

Артда чыкъдыла хапарлары. Аны черкес жаш тилегенин, 
экиси да бир бирлерин сюйгенлерин билип тургъанла табыл-
дыла. Район арагъа тохтамай жюрюучю къарамыйыкъ Муха-
медни кёпле эсге тюшюрдюле.  «Къызны минг тилер да бири 
алыр» дегенлей болгъан эди иш. Айхай, сюймеклик деп да бир 
тынчайтмагъан зат барды ансы.

Ол затланы барын да билмегенди Зулкъай, къызны анга 
къачыргъанда. Зулкъай кёрюмдюлю жаш эди, иги тукъумдан 
чыкъгъан, мадарымлы, жигер, юй тутарыкъ. Бийсо къызын 
тилей келечиле жибергенде, Макытлары угъай деп айталма-
гъандыла анга. Энди ангылайды Майрусханны сууукълугъун, 
кёзюне ышарып бир кере да къарамагъанын. Гурмуклу юй ада-
мындан узакъда турургъа кюрешгенча, кетген эди ол тауда энди 
ачылгъан бишлакъ-жау заводха.  

Андан арысында Зулкъай аслам заманын тауда ётдюре 
турду. Сёзден къоркъуп угъай – анга айып салгъан жокъ эди. 
Майрусханнга сала эди эл айып. Зулкъай а биле эди сюймеклик 
не  болгъанын. Ол себепден Майрусханнга – андан сюйгенине 
къачып кетген юй бийчесине – айып салмагъанды бир заман-
да  да.
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Жаланда… Кюе эди жюреги. «Аллах, Сени къолунгдан 
келмеген жокъду! Насыплы эт ариу Майрусханны! Мени уа… 
Мени жюрегимден, акъылымдан, эсимден атын, кёзлеримден 
сыфатын кетер. Бизге бирлик насыбын бермеген эсенг, тюбеш-
дирген да нек этген эдинг?!» – деп жиляй эдиле аны сёзю, кёзю, 
эси. «Мен аны сюйгенча сюе эсе ол башханы, сейирмиди анга 
къачханы?»

Зулкъай бла эки эгечден туугъан Батта:
– Ол жер башында бар эсе, барып, аны, табып, алып келей-

им, – деп да тебиреген эди, Зулкъай тыйгъанды ансы.

* * *
Батта уа табарыкъ эди. Аны алты къарындашындан бири да 

угъай дерик тюйюл эди Зулкъайгъа болушургъа. Эки эгечден 
туугъанла бир анадан туугъанладанмы башхадыла? Аны алай 
болгъанына шагъат излер кереги да жокъду. 

Ахмат таматаракъ эди Зулкъайдан. 
– Жангылмазлыкъ жангыз Аллахды, – деп башлады ол сё-

зюн. – Келин жаш адамды. Ким биледи ишни къалай болгъа-
нын…

– Ол жангылыч тюйюлдю, – деди Зулкъай. Сора, мудах кёз-
лерин жерге бошлап: – Сюймекликди, – деп къошду. 

– Ала, къырып кетесиз бу сюймеклик бла! – деди Батокъа. 
Ол къарындашланы таматалары эди. – Оллахий деп айтама, 
мындан игирге менме деген беш къатын алып келейим! 

– Да хау, ала бла уа планынгы толтургъан эдинг, – деп 
къошду Батта, кюлюмсюреп. – Сен энтта да былай эте барсанг, 
элде эрге бармай къыз къалмазгъа ушайды. 

– Иш анда тюйюлдю, – деди Ахмат сабыр. – Зухрачыкъ а? 
– Кеси бауурубузда да ёсдюрюрбюз Зухраны… Иш этме сен 

ол Макыт къызын! Тынгылауукъдан къоркъ дейдиле. 
– Къоюгъуз энди аны. Аллындан ойларгъа керек эдим кёп 

затны. Не медет, – деди Зулкъай.
Ичинден а: «Жаны – мында, кёлю – къайда эсе да узакъда… 

Не уллу болса да сюймеклик, жангыз болса, экеуленнге жетмей 
кёреме, – деп сагъыш этди. – Анга кюч къошар, аны ышырып 
турур жан болмаса къатынгда, не да бошду».

Ол кюн Батта тиширыу жюреги бла сезген эди: бу насыпсыз-
лыкъны, жарсыуну унутдурур ючюн, Зулкъайны жашауунда 
бир белгили тюрлениу болургъа керек эди. «Зулкъайгъа угъай 
дерик ким барды элде?»  – деп сагъыш этгенди ол. Сора эсине 
ариу Фатимат тюшгенди. Ма ол келиширик эди къарындашы-
на. Фатимат кеси да эрттеден сюеди дейдиле Зулкъайны.
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* * *
Фатиматны Зулкъайгъа келтирген ингирде Бийсону ар-

базына жыйылгъан жашла бла къызла, Зулкъайны кёлюн 
алыргъа депми, тойну бютюнда жарыкъ этерге кюрешгендиле. 
Тепсеген, жырлагъан да бар эди.  Гяпчи, сёзюн эки айтдыргъан-
лагъа кийиз къамичисин жетдире, оюнну-кюлкюню бютюнда 
бек къыздыра эди. Дунияда «Абезехден» ариу тепсеу болмаз! 
Алай бара эдиле ариу къызла бла жигит жашла, тизилип!   

Эки жаны да ыразы болуп, жаш юйюр ариу жашап башла-
ды. Фатимат жарашыулу адам эди да, юйде сёз жюрюп тийреде 
киши эшитмегенди. Къартларына да ариу къарай, Зухрагъа да 
ана болургъа жетишип, алай турдула. Ол жарашыулукъну кёре, 
биринчи жыллада келинни сабийи болмагъаныны жарсыуун 
да этмедиле. «Аллахны сабийи кёпдю,  – дей эдиле Бийсо бла 
Жумарукъ. – Береме десе, берир».

Алай да болду – тамам онеки жыл озуп, Фатимат къызчыкъ 
тапды. Алай сабий, асыры къарыусуздан, жашар сюекли бол-
мады. Аны ызындан жаратылгъан экиси уа ёсгендиле. 

Зухра да ёсдю, ариу къыз болду. Онбеш жылында анга кёзю 
къарамагъан жаш болмаз эди элде. Къыз а Элжоркъаны айыра 
эди барындан да, ала алгъа медиресеге муслийман окъуугъа, 
артда школгъа да бирге жюрюп тургъандыла. 

* * *
Элде, жангы власть келип, межгитни жанында, алгъын ме-

диресе болуучу жерде,  школ ишлейбиз дегенде, эфенди Бекбо-
лат угъай демегенди. Угъай деп да къайдан айтсын, кеси эл-
лилерин билим алыргъа чакъырып турса анча жылдан бери?! 
Бекболатны медиресесинде сабийле жаланда Къуран окъугъан 
суннганла жангылгъан этедиле. Къуран окъугъандан сора да, 
Бекболат сабийлени жазаргъа, санаргъа юйретгенди. Астроно-
миядан, табийгъатдан да алагъа дерсле бергенди. Не аурууну 
къалай багъаргъа керек болгъанын да эллилени асламысы андан 
юйреннгендиле. Бекболатны ханс дарманлары кёплени къай-
таргъанды ол дуниядан деген хапарла бюгюн да жюрюйдюле.

Ма Ахмат да бек алгъа аны медиресесинде окъугъанды, арт-
да – Бекболат ийип, Темир-Хан-Шурада Дагъыстанда. Сора хаж 
къылыргъа да элтген эди аны биргесине Бекболат. Анда да ал-
гъанды ол жарыкъландырыу дерсле. Бекболатны китапханасы 
уа Ахматны бютюнда да бек тарта эди кесине. 

Сора ол, тамата къуллукъчуладан бири, Бекболат элде жа-
нгы власть школ ачайыкъ дегенде, угъай деп, къалай айтыр эди?

Зухраны ары Батта элтгенди. Жашауу къуралмагъан Батта, 
ким биледи, къызчыкъны къадарына жарсыгъандан, аны ариу 
этерге кюреше болур эди. 
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Батта къарындашы Мухаммат бла юйлерине къонакъгъа 
келиучю къабартылы жашны сюйгенди. Жаш аны къачырыр-
гъа келгенде, кюз арты эди. Батта: «Бахчада тирликни жый-
май, кеталмам», – дегенинде, хо да деп, жашла, кече ай жары-
гъында къартофну къазып, нартюхлени жыйып, дуугъа къуюп, 
къызны алай алып кетген эдиле. 

Жанхот жигит адам эди. Аллайланы уа не заманда да душ-
манлары кёп болгъанына не сёз! Жалгъан дау бла тутдргъанды-
ла аны, кулакга санап. Кулак болуп а, кечеден тангнга нек эсе 
да ырахын болуп чыкъгъан ийнегин кесгенде: «Ол аны къурала 
тургъан колхозгъа бермез ючюн этгенди!» – деп, даулагъанла 
болгъандыла. 

Къагъанакъ сабийи бла Батта ата юйюне къайтханды. 
Революцио нер къарындашлары аны жашчыгъын кеси ту-
къумларына жаздырып къойгъандыла, атасы кулакды деп сын-
дырмасынла дегенден. Жашы жангыз болса да, ол эди кёплеге 
ана, эгеч да. Биринчи сабий садланы да ол ачханды элде, кеси 
юйюнде деучюдюле.

* * *
Зухра устазны къолунда китапны биринчи Къуран сунуп 

тургъанды. Устазгъа:
– Бизни аппаны да барды быллай Къураны! – деп махтанды.
– Бу Къуран тюйюлдю, – дегенди устазы. – Бу китапды.
Ол, китапны ачып, сабийлеге анда болгъан суратланы кёр-

гюзтгенде, ала сейирге къалгъандыла – мында ала таныгъан 
ийнек, бузоу, киштик, ит суратла да бар эдиле! Сора харфла! 
Латин тилде харфла. 

Сабий не тюрлю билимни да терк алады. Жарым жылны 
ичинде сабийле харфланы танып, окъуй башлагъан эдиле. Зух-
ра, кишиден артха къалмай, Къуран да, китап да окъуй юй-
реннген эди.

Алай Бийсо къарыусуз болуп, тёшекге тюшгенинде, ынна-
сыны къыйналгъанын кёрюп, школну къойгъанды. Атасы бла 
Фатимат энчи  жашап башлагъанлы, къартлагъа артыкъда эс 
бурургъа керек болуп, Зухра ийнек сауаргъа, юй жумушланы 
этерге терк окъуна юйрен нгенди. 

Жумарукъ жашындан туугъанны быстыр тиге, тухтуй тюе, 
гыранча эте, кийиз баса, къалпакъ, жамычы ийлей да юйрет-
генди. Насыпха, къызчыкъны къолу неге да жарашханды. Ол, 
жюнню юзмелтлей тюрлю-тюрлю бояулагъа бояп, аланы на-
къышлы тизип, бичилген кийизни кёргенде, Зулкъайны кёлю 
толгъанын да эслеген эди анасы.

Къартла, бир бири къолларындан тутханча, алай терк кет-
диле бири бирини ызындан. Ма ол заманда сынады Зухра ёк-
сюзлюк…



* * *
Зухрагъа тамам оналты жыл толгъанда къачыргъанды Эл-

жоркъа аны. Онсегизжыллыкъ Элжоркъа къыз къачыргъанын 
эшитгенде, аны тукъумунда ол затха ыразы болмагъанларын 
ачыкъ айтханла чыкъгъандыла. ««Алма терегинден узакъ кет-
мейди». Анасындан кёргенни этер ол да. Къанда болгъан жан 
бла чыгъады», –  дегендиле бирлери, къызны анасын эслери-
не тюшюре. Бирлери уа, Аллахдан къоркъгъанла: «Элжоркъа 
алыкъа жашды, юй тутарча бойлу тюйюлдю», – дегендиле.  

Зухраны ызындан баргъанла, ол халны жаратмай: «Бизни 
да сизге берлик къызыбыз жокъду!» – деп, чамланып, Зухраны 
артха алып келгендиле.

Айхай, ол кюн жашны атасы Ахмат анда болса, не да башха 
тюрлю боллукъ эди. Ол къошдан энип, жашыны мудахлыгъын 
кёргенде, къарындашына, юй адамына да ыразы болмагъанын 
билдирген эди. 

– Ай хомух!  «Эртте къатын алгъан къууаныр, эртте ушкок 
алгъан уялыр», – деп эшитмегенмисе? Тиширыулагъа оноу эт-
диргенинги жаратмадым, – деген эди ол къарындашына.

 «Ол кюн мен биринчи кере ёлген эдим, – деп эсгере эди Зух-
ра, кёп жыл озгъадан сора. – Айтып а кимге не дерик эдинг? 
Жангыз Батта эди да, ол да бирда бир ёхтем – эшитирге да сюй-
меген эди кюйгеними. «Аны кибик бирни уа табарбыз санга!»  – 
деп, чорт кесип къойгъан эди. Манга уа башха керек тюйюл 
эди…»

Тилегенле дагъыда болгъандыла Зухраны. Алай, жашы сё-
лешсе, анасы жаратмай: «Ол Элжоркъадан къалгъанны къалай 
келтирирсе арбазыма?!» – дей, анасы бюсюресе, жашы табан 
кётюре, алай озгъанды бир къауум заман.

* * *
Баттаны къарындашлары бир юйде жашагъандыла, жашла 

юйдегилене баргъанлары сайын, отоу къошула. Эки жанында 
эки бийик тапкасы болгъан узун юйню узуну бла энчи отоула 
келе эдиле. Ортада бир отоу аш этген жер болгъанды ансы. 

Ма ол юйню эшик-терезесин алышындыра, анга дагъыда 
бир отоу къошар къайгъыда, жашла бир кере изеу жыйгъанды-
ла. Элде атлары айтылгъан къол устала, алагъа болушлукъгъа 
келгенле да, ойнай-кюле, ишни алай арытхандыла.

 Тюш азыкъны заманында изеучюлеге къол жуудурургъа, 
къумгъан алып, Зухра чыкъгъанды. Ма алайда эслегенди аны 
Мухаммат.

– Бу ариукачыкъ а кимникиди? Тейри, сен къол жуудура 
турур ючюн, бу арбаздан кетмей, жыл турурма! – деп, ышартхан 
эди Зухраны.
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Артда уа, Зухраны эсинден кетералмай, бир тюбегенинде 
Хамитге чалып кёргенди:

– Хамит, ала, ол кюн сизде манга къол жуудургъан бир ариу 
сабий бар эди, Зулкъайны къызы, къалайды ол а? – деп сор-
гъанды.

– Зухрагъамы айтаса? Игиди, – дегенди Хамит. 
Мухаммат хар кёргени сайын Зухрадан хапар соргъанны 

бир акъылгъа келтирип:
– Мухаммат, къарайма да, сен бизни Зухраны жаратып тур-

гъанча кёрюнесе. Алай эсе, андан-мындан соруп турма да…
– Хау, оллахий, эсимден кетералмайма чыртда.  
– Сен – юйдегили адам…
– Да, хау, ол да алайды. Хамит, кесинг билесе болумуму, 

Сапыра аман адам тюйюлдю, болсада, бир сабий чирчиги айлан-
май арбазымда, къалай жашайым? Кеси да ангылайды аны…

– Да, Мухаммат, биз танымагъан адам тюйюлсе. Чегем ауу-
зундан аталарыбыз бирге кёчюп келгендиле бери. Бир бирге ба-
зынмасала, алай да этмез эдиле. Сен юй биченг бла бир сёлеш 
да, ол хо десе, Зухраны кесим алып барырма санга, – дегенди  
Хамит.

Хамит ол жыллада жангы колхозну башчысы эди. Элде – не 
менме деген жашха да юлгю.  Эгечи Батта уа жаратмагъанды 
бу ишни:

– Къой, жашчыкъ, насыплы болурму дейсе къарындашы-
быздан туугъан, кюндеши бла жашап? «Аман къатын алгъан-
ны юйюнде – жауу, эки къатын алгъанны юйюнде – дауу» деп, 
аллай юйюрде тынчлыкъ болмаз.

Ол заманда:
– Сапыра аман адам тюйюлдю. Ол кеси сюеди былай болу-

рун. Кёрюрсе, ала бир бирни къууандырып жашарыкъдыла,  – 
деп, Хамит Мухамматдан эшитгенин къатлагъанды.

* * *
Кюз артыны бир ариу кюнюнде, элде тойла башланнган за-

манда, Зухраны биргесине да Хамит баргъанды, Мухамматны 
адет билген эки-юч ахлусу бла бирге. 

Кенг арбазда къазанла къайнай тургъанын кёрген Зухра 
тойгъа не къурманлыкъгъа келгенлерин ангылагъанды, алай 
кесини тоюнда болгъанын а билмей тургъанды бир кесек за-
манны. 

Хамит нёгерлери бла стол артына олтуруп, лахор эте тур-
гъанда, Зухра, терезе къатында тохтап, жабыу къыйырын бир 
жанына этип, арбазда адам жюрюгенине къарай эди. Ол кесини 
болмай къалгъан тоюну юсюнден сагъыш эте тургъанда, Сапы-
ра да мындан ары къалай жашау этеригини юсюнден оюмда эди. 



«Мухаммат, жаш къатынын сайлап, мени бир жанына 
тюртсе, кюн угъай, сагъат да турмам аны бла бир юйде», – дей 
эди кеси кесине. Сора, эсин жыйып: «Анда не айып, кесим 
къура гъанма сора бу ишни?» – деп сууута эди кесин. 

Зухра, къарындашына айланып:
– Хамит, къачан кетерикбиз юйге? – деп, бир-эки кере да 

соргъанды, алай Хамит:
– Артдаракъ, – деп къойгъанды.
Бир заманда бир ариу санлы узун тиширыу кирип келди да, 

анга ёрге къопхан Зухраны къучакълап, жашла бла саламлаш-
ды. Сора, Зухрагъа айланып:

– Къызчыкъ, келчи мени бла бери, – деп, аны ич отоугъа 
кийирди.

Ундурукъда уллу жастыкъланы юсюнде созулуп тургъан 
ариу къатапа жыйрыкъны кёрюп, къызчыкъ аны алтын халы 
бла сырылгъан этеклерине тийип кёрдю. 

– Кийип кёрчю, муну мен санга тикгенме, – деп тохтады 
Сапыра. – Энди биз бирге жашарыкъбыз. Атым Сапырады… 

* * *
Артда кёп кере сейир этгенди Зухра кюндешини нени да 

алдан билгенине. Ол ариу сёзлю адам, аны къууандыра, жар-
сыта да тургъанды, алай анга Зухра бир заманда да айып салма-
гъанды. Сапыраны сабырлыгъына, сюйгенин къоюп кеталмай, 
жашау этерге кюрешгенине уа сукъланнганды. 

Жаланда сабийи болмагъаны кюйдюре эди ол тиширыуну. 
Кёп кере атланнганды ол ата юйюне ол сылтау бла. Алай а баш 
иеси къоймагъанды босагъадан атларгъа. Ол къатында тургъан-
да, дуния жарыкъ эди анга. Ол кетсе уа, къарангы боллугъун 
алдан билгенди Мухаммат. Сапыра эди аны кюню, айы да. Сора 
нек изледи ол Зухраны?

Мухамматха экинчи юйдеги алыуну юсюнден Сапыра би-
ринчи болуп сагъыннганды. Аллай затла халкъыбызда бола 
келгендиле деп. 

Жарлы Сапыра! Туурадан къарагъандача насыплы тюй-
юл эди аны кюню. Жаш да, ариу да кюндешини къатында ол, 
къарт, эриши болургъа къоркъуп, ариу киерге, ариу сёлеширге 
кюрешип жашагъанды. Ичинде уа отла жаннгандыла.  Ала бир 
кюнде аны кюйдюрлюкдюле. Алай а ол кезиуге дери кёп жа-
шаргъа керек эди, къадарны къууанчын, жарсыуун да сынарча. 

Умут умутлай къалады не болумда да. 

* * *
Зухраны биринчи сабийчиги бууулуп туугъаны бек жар-

сытханды ахлуланы. Зухра уа, бир жанынданю, ачыгъанды, 
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бирси жанындан а, Сапырагъа бла анга кезиулеп келиучю баш 
иесине сабий ёсдюрюрге алыкъа хазыр окъуна тюйюл эди. Жа-
шауу да тюрленнгенди – кереклисин табады, алай жюрек жа-
рыкълыгъы уа жокъду. Элжоркъагъа ёпкелегени да жара болуп 
къалгъанды жарлы жанында. 

«Сабийини жиляуун этеди, адамладан уялмай», – деп, аны 
сёзюн этгенле да болгъандыла ол кюнледе. Ол а аны бла бирге 
кесини, бу тап къуралмагъан къадарыны жиляуун да эте эди. 
Алай аны ол кимге ангы латаллыкъ эди? Аны тасхасын жалан-
да Сапыра билгенди. Ала экиси да жарты насыплыла болгъан-
лыкъгъа, Зухраны сабийликден окъуна кёлюн жер бла тенг эт-
ген бир зат бар эди – ёксюзлюгю. Артда уа – анга Элжоркъаны 
ахлулары салгъан жара. 

Дагъыда бир жыл ётгенлей, Мухамматха жаш туугъаныны 
хапарын айтыргъа жууукъ-ахлулагъа чапхан сабийле сюйюм-
чю къоллу болгъандыла. Юйде сабий тылпыу сезилгени Сапы-
раны да жюрегин эритген эди. 

Ол Жарахматны, кеси хазырлагъан бешигине салыргъа 
окъуна кёзю къыймай, асламысында кёкюрегине къысып ай-
ланнганды. Аны кёргенле сейир да, айып да этгендиле Сапы-
рагъа. Алай тиширыу насыбын сабий ючюн теплетген тиши-
рыугъа дуния башында андан багъалы жан болмагъанын ала 
къайдан ангыласынла – жашчыкъда ол сюйген адамны къаны 
бар эди. 

Ёшюн салыргъа болмаса, ол аны анасы Зухраны къолуна 
окъуна бермегенди. Кече баууруна къысып чыкъгъанды.

* * *
Ол заманлада ара мюлкледе иш къаты баргъанды. Тирлик, 

дырын жыяр кезиуледе элде киши къалмаучусу белгилиди.  
Хар юйюр иш къолундан адамларын ары ашырыргъа борчлу 
эди. 

Алай бла, дырынчылагъа къошулуп, таугъа Зухра да бар-
гъанды. Мухаммат малла бла кюрешгенди, Сапыраны къолунда 
сабий. Сора ким барлыкъ эди, Зухра тургъанлай? Ол жаны бла 
ол кишиге да кёл ашама гъанды. Кертисин айтханда уа, къу-
уанып окъуна къойгъанды юйюнден кери болгъанына, аз за-
манчыкъгъа болса да.

Тауда ол кезиуледе эрттен-ингир сууукълукъну, кюн-
дюз  къызыулукъну кётюрген къыйын болса да, иш юсюнде уа 
Зухраны киши озмагъанды. Къолу неге да жарашхан жаш ти-
ширыугъа нёгерлери да тиричилиги ючюн хурмет этгендиле. 
Бо шалмагъан сагъышлары башын алып, солумай, алай иш-
легенди ол, санларыны къыйналгъаны жюрегин солутурукъ 
кибик.
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Айхай, аны солутур кюч къайда, заман да, къадар да сенден 
ёнгелеп турсала? Сюйгенинг къол бла узалып жетмезча кенгде 
угъай, къычырсанг да, эшитмезча узакъ болса, къайдан жа-
рыгъын? Къадар берген жашау нёгеринг бир насыпны экиге 
бёлюп жашаса, къайдан суннгун кесинги кимге да керекли?

* * *
Жауун жаууп, кюн ачылмай тургъанда, тойдан, оюндан да 

эрикген жашла бла къызла тунтуюп тохтагъанда, бирлери:
– Элге тигелейим, кюн тюзелирге къайтырма, – деп теби-

регенди.
–  Мен да, – деп, къызладан бири, экинчиси да тагъылгъан-

дыла анга. 
Зухра да тирилгенди, сабийине тансыкълыкъ тынчайтмай. 

Ол да ала бла бирге чыкъгъанды да, ингирге элге жетгендиле. 
Алыкъа ахшам болгъанлыкъгъа, мутхуз кюн кечеча къа-

рангы эди. Зухра, тышындан узалып, гитче къабакъны къылы-
чын бир жанына этип, арбазгъа киргенди. Эшикни тартханды, 
ачылмагъанды. Иги кесекни сюелгенди алайда ол. Тепген бол-
магъанда, ата юйюне барыргъа ёге анасы ючюн сюймегенди. 
Сора, иги кесек сагъыш этип, Баттагъа келгенди. 

Намазындан энди къопхан Батта, аны инбашларына уллу 
чачакълы ботасын атып, исси шорпа ичирип, бир кесек кесине 
келтиргенди. Ол кече ариу айтып жатдыргъанды да, эрттенлик-
де экиси да бирге баргъандыла Мухамматны юйюне. Жарыкъ 
болгъанды Сапыра. Жашчыкъны уа, кёз кёре, къызгъанып бер-
генди анасыны къолуна. Юй тамата уа юйде жокъ эди.  

Ол кече окъуна кетген эди Зухра артха, къошха тенглери 
бла.

* * *
Экинчи да, кюнню ачылыр халы болмай, биягъы элге тюш-

генлеге терилип, келгенди юйюне. Биягъыча болгъанды. Къай-
дан билсин ол, къарангы кечеде, жума намаздан келе тургъан 
Мухамматны тыйып, Батта аны аркъасында къазыкъ ойнатха-
нын? Алыкъа унутурча тюйюл эди ол иш.

Кертисин айтханда, аны Мухаммат кеси айтханды артда, 
кёп жылла озуп, сюргюнден къайтхандан сора келинине. 

– Ёксюзню кёлюн жер бла тенг этген а ма былай болады! 
Арбазына адам киргенин билмезча жукъу басамыды тышында 
адамы болгъанны?!  – деп, Батта анга къол жетдирген эди.

Мухаммат а, аны хапарын айта:
– Не этерик эдинг тиширыугъа? Бютюнда ол тюз болгъан-

да,  – деучю эди, кесини сансызлыгъына айып эте.
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Ол кюн а, босагъа аллында иги кесек сюелип, сууукъдан 
къалтырагъан санларын кючден тепдире, Зухра юйню арт 
жанына барып, чюйчюклерин чыгъарып, терезе кёзню алып, 
отоуу на алай бла киргенди. Сау кече жилягъанды ол. 

Эрттенликде къобуп, эки ийнекни да саугъанды. Сора, че-
лекни сютю бла быкъыгъа тагъып, ийнеклени сюрюуге къо-
шаргъа сюргенди. 

* * *
Къадар дегенинг къалай сейирди! Сюрюуню тийредегиле 

кезиу-кезиу кютюучю эдиле. Ол мутхуз эрттенликде аны Эл-
жоркъа жыя тура эди. Аны кёрюп, Зухра артха айланыргъа, 
жаш, ызындан жетип:

– Зухра, къалайса? – деп, аны къансыз бетине къарап сор-
гъанда, экисини да жюреклери чыгъаргъа жетген эди.

Битеу ол эки жылда жыйылып тургъан жан къыйынлыгъы 
тёгюлген эди олсагъатда Зухраны кёз жашлары бла. Элжоркъа 
уа, сюрюуню да алайда къоюп, аны къолундан тутуп, созуп, 
юйюне кийирип баргъанды.

Урчукъ ийире тургъан анасы Нашрумхан:
– Оу кюнюм, жашчыкъ, неди бу этгенинг? – деп, тебалмай 

къалгъанда олтургъан жеринден, жаш, ауузундан сёз чыгъа-
ралмай тургъан Зухраны отоууна кийирип, артха чыгъып:

– Энди бу бизни бла турлукъду. Угъай десегиз, юйден кете-
рикме,  – деп, къаты айтханды. 

Ол заманда ангылагъанды анасы Элжоркъа Зухраны къа-
лай сюйгенин, аланы алларында таматаланы, бютюнда аны, 
уллу терслиги бол гъанын. Сора сабырлыкъ тилегенди Аллахдан 
кесине, жашыны атасына  да. 

Алай а Ахмат, ол хапарны эшитгенде, кесин ёлтюрлюкле-
ден тюйюл эди. Ол алдан да билгенди сюймеклик уллу суу, эл-
хууур кибик болгъанын. Аланы алларын не къоркъуу, не ёлюм, 
не жашау тыялмагъандыла. Сора не этсинле бош жер адамла-
ры? Аллахны кишиге да жокъду борчу, аланы уа барды – ол 
излегенча, сюймекликни жюреклеринде орнатып, бир бирни 
сезимлерине хурмет этип жашаргъа.

* * *
Мухаммат Зухраны кетгенине жарсыгъанды деселе да, ий-

наныргъа къыйынды. Сапыраны кёлюнден къоркъуп, ол жаш 
юйдегисине ариу сёз айтмагъаны, аны зат бла къууандырма-
гъаны кёп кере тюшюп тургъанды эсине. Бютюнда ёсюп кел-
ген жашчыгъыны къарамында не къымылдауунда Зухрагъа 
ушагъан бир ышанчыкъ кёрюнюп къалса. 
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Сабийин сыйырыргъа кюреширик болур эди Зухра, Батта 
бла Хамит къоймагъандыла ансы. Бир жанындан, жаш келин-
нге такъмагъы бла киши арбазында жашагъан къыйын бол-
лугъун биле эдиле ала. Экинчи жанындан а, Мухаммат бла Са-
пыра анга уллу кёллю болмазлыкъларын  да. 

Сапыра Зухрагъа ыразы эди сабий ючюн. Аны аллында терс-
лиги болгъанын да сезгенлей тургъанды. Аланы айыргъаныны 
гюняхы тынчайтмай, суугъа тигелесе, жол а Элжоркъаланы 
аллары бла эди, биргесине жашчыкъны да алыучу эди, анасы 
бир къарап кёрсюн деп, аны термилтмейим деп. Бирде суу бою-
нуна тюшюп, жюн жууса да, сабий аны жанында ойнай эди.   

Бир кюн Зухра, аланы кёрюп, суу къылычын да тутханлай, 
энишге тигелеген эди. Ол заманда Сапыра анга:

– Зухра, жаным сауда жашынга аманатхача къарарыкъ-
ма. Жукъ ангы ларча болса, анасы сен болгъанынгы да айты-
рыкъма. Аллай гюняхны жаныма алып жашаялмам. Ыразы 
бол сен да манга, – дегенин биргесине болгъан тиширыула да 
эшитгендиле.

* * *
Зухра ауурлугъундан къутулур заманда Уллу Ата журт 

уруш башланып, Элжоркъа ары кетген эди. Къызчыкъ туу-
гъанын да ол анга келген къагъытдан билгенди. Анга ушагъан 
бурмачач, къаракёз къызчыкъ. Ахмат анга Сафият деп атагъ-
анды. Аны суратчыгъын ийигиз, кёрюрге сюеме деп жазгъан 
эди да, Зухра барып, Басханда сурат алдырып, ийген эдиле Са-
фиятны суратын атасына. 

Къайын анасы бла атасы аман болгъандыла Зухрагъа де-
сек, ётюрюк айтырыкъбыз. Сюе-сюймей эселе да, жашларыны 
хурметин этип, ариу жашагъандыла. Келин да къаш тюерча 
тюйюл эди. Къопханын-жатханын киши кёрмесе, юйню тизгин-
ли, сабийни таза тутса, келгеннге мангылай жарыкълыгъы бла 
тюбесе, не этгин, сюймезинги да сюерсе. Ала къоркъгъан – ол 
Мухамматдан туугъанны арбазыбызда кёрюрбюз деп ол эди да, 
аны бла да къыйнамагъанды. 

Келинни къол усталыгъы уа барысыны да ёхтемлиги эди  – 
кечеден тангнга жангы кийим кийдирир эди кимге да. Ол ёнче-
лемей тикген кёлекни кийип, аз сейирсинмегенди Ахмат:

– Келин, тейри, былай этип турсанг: «Бийле кетген эдиле, 
бу къайдан чыкъгъанды?» дерикдиле манга, – деп, билдире эди 
ыразылыгъын.

Элге немислиле киргенде, келинни букъдуруп тургъан-
дыла, тышына чыгъармай. Бир-эки кере да келген эди алагъа 
тагъылып айланнган Чокалай, аны излей, къонакълагъа, бизни 
жангы иелерибизге, аш-суу этерге жаш адамла керекдиле деп. 
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Алай келинни черкес жууукълагъа, анасына кетген хапары 
къайтарылып тургъанды. 

Жарлы Зухра кеси да билмей эди анасы Къабартыда болгъа-
нын. Ол аны ауушхан сунуп тургъанды кёп жылланы. 

* * *
Немислиле да кетип, халкъ эркин солуу алдыла. Ара мюлкню 

жангыртыуну къайгъысына кирип тургъанлай, Элжоркъаны 
жоюлгъан хапары келди. Аны бла бирге бар дуния насыбы жоюл-
ду юйюрюнде. Къара кийдиле жашы-къарты да. Жашау аладан 
кенгде баргъанча кёрюндю. Энди алагъа насып, къыйынлыкъ 
да жокъ эди. Жангызындан къуру къалгъаннга дуния дан не? 

Алай а не ажымлы болумда да жашау жашауду. Энди жю-
рюй башлагъан сабий айлана эди ол юч мудах адамны арала-
рында, аланы жашаугъа байларгъа кюреше. Ол къагъанакъгъа 
аллай къарыу берген Аллахха дауун къалай айтсын Ахмат? 
Жашларын сагъынмазгъа кюрешселе да, ол жашай эди бу юйде 
юй адамы, къызы, атасы-анасы бла бирге. Алай болмаса, жашау 
тохтап да къалыр эди.

Аллай кюнлени биринде сюргюн хапары жетди. Анга ий-
нанмай турдула ол кюнледе. Алай а къарачайдан, чеченлиле-
ден, ингушлуладан келген къуугъун хапарла тынчайтмагъанла 
кёп эдиле элде. 

Ол тынгысызлыкъ чыгъара эди эр кишилени ныгъышха.
– Жашлары урушда жоюлгъанлагъа уа тиймезле, – дей эди 

Асадуллах.
– Хау, бу мен кёрген къырал а аяп къояр кимни да.
– Къой, Сюлемен, къачан эсе да кулак атамы тутхандыла 

деп, бюгюн къыралгъа бош кёл ашама. 
– Санга къачан эсе да болгъанлыкъгъа, манга ол бюгюнча 

кёрюнюп жашайма. Ышаныргъа керек тюйюлбюз.
– Сен ышанма, мен а ышанама атам аны ючюн къан тёкген        

властьха…
Сагъышлы эди эл. Сагъышлы эди дуния. Соруу кёп, жууап 

тапхан а жокъ.

* * *
Тёбен элге танг ата машинала киргенлерин эшитип, ол кече 

тешинип жатхан болмады юйде.
– Атама жетип, бир хапар билейим, – деп тиледи Зухра.
– Жукъусурап тургъан сабийни танг атмай не затха къоба-

раса, келин? Юйде къоя бар, – деди Нашрумхан. 
– Нек къояды? Зулкъайны уа келмеймиди туудугъун кёр-

люгю? Не тюшгенди эсинге? Барсын да, бир хапар билип къайт-
сын, – деп, Ахмат тырман этип къойду юйдегисине.
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Ол билмеди, Нашрумханны жюреги уа сезген болур эди ала-
ны бир заманда да кёрмезлигин. 

– Не да болсун, кёп турма, – деп ашырдыла келинни тёбен 
элге.

Келин тёбен орам бла кетип, баш орамдан бурулгъан эдиле 
солдатла алагъа. Къабыргъада Элжоркъаны аскер кийими бла 
суратын кёрюп:

– Это кто? – деп сорду аладан бири.
– Сын, – деди Ахмат. 
– Он где?
– Погиб под Брестом. 
Кёп турдула суратха, Нашрумхан столгъа салгъан жашын-

дан келген къагъытлагъа къарап жашла. Сора, кеслери да болу-
шуп, хазырладыла къартланы жолгъа. Келинни кийим тикген 
машинасын алыргъа узалгъанда жашладан бири, Ахмат да, На-
шрумхан да бирден айтдыла:

– Келин а?! – деп.
Солдатла аланы ангылагъанда, бири:
– Вас всех соберут вместе. Встретитесь, – деп ышандыры. 

* * *
Къолунда сабийи бла миннген эди Зухра уллу къара маши-

нагъа. Алай атасы, ёге анасы бла угъай, Батталары бла тебире-
ген эди узакъ да, белгисиз да жолгъа. 

Къоншу элни юсю бла ётюп бара, Батта машинаны къанжал 
башын къагъыт, тохтатып, ёксюзле тургъан юйге атхан эди жа-
нын. Ол андан юч сабийни алып чыкъгъан эди.  

Ала Мариямны эдиле. Ол жарлы тиширыу немислиле кел-
ген кюн жоюлгъан эди. Ала элге киргенде, урушдан жаралы 
болуп къайтхан Омар алда келгенлени экисин марап атханды. 
Ма ол заманда тёгерекге айландырып чыкъырдатхандыла ала 
автоматларын. Мариямны жансюегин да ол окъла этген эдиле 
элек.

Беш сабийни анасы эди къыз сыфаты тюрленмеген Мари-
ям. Баш иеси урушда жоюлуп, къолунда ол жоюлгъандан сора 
туугъан къагъанагъы бла. Ол да кетген эди ызындан, сют ана 
табылмай, киши эшикге чыгъаргъа къоркъуп, тунтуюп тур-
гъан элде. 

Душман элден кетгенден сора, аталары урушда, аналары да 
фашистлени къолларындан жоюлгъан сабийлени интернатха 
алып кетген эдиле.

– Не эте эдинг быланы, Батта, къайры элтип атарыкъларын 
да билмей тургъанлай? Ким биледи, мында къалсала, къадар-
лары тынч болур эди, – дегенле да болгъандыла ол кюн. 
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– Халкъдан айырылмасынла. Биз болгъанлай болурла, – 
деп, Батта юзюп къойгъан эди ол хапарны. 

Аны сагъышлары Мариямны кичи жашы Исламда эдиле. 
Аны тапмагъанды ёксюзле юйюнде. 

Ахматха бла Нашрумханнга уа ала не станцияда, не жолда 
бара тюбемегендиле. 

* * *
Ала келип тюшген къыргъыз элчик тау тюбюнде эди. Ач-

жаланнгач адамла дунияны толтуруп къойгъан сунар эдинг. 
Батта власть ючюн жоюлгъан беш къарындашыны, алтынчысы 
сау эди, суратларын да элтип барып, комендант бла сёлешип, 
кюн сайын юч кило ун алып тургъан эди ал заманда, бир кесек 
аякъ тирегинчи. Андан худур этип, айландыра эдиле келини 
бла энди жетген ёксюзледен бири бояулу челекни. Хар кимге – 
алюмин кружка бла бир худур. 

– Тиширыулагъа кесигиз къарап тургъанлай ичиригиз, – 
деп эсгертиучю эди ол хар жолдан. – Ала, сабийлерине аяп, кес-
лери къарыусуз болсала, бютюнда бек жунчурукъбуз. 

Кесин таныгъанлы намазын къоймагъан Батта, сенде не 
жюрек бар эди! Бирде – халал, жандауурлу, бирде – къаты, ке-
чимсиз. Болумгъа кёре. Ненча ёксюз жыйдынг къатынга! Ала-
дан бири, жазыучу болуп, къоярыкъды сени атынгы китабын-
да: «Баттаны туз-гыржынына хурмет этгенлей турлукъма, эки 
кёзюм жумулгъунчу! Бу халал тиширыуну юйюнде, Мариям 
(жазыучуну эгечи) бла менден сора да башха ёксюзле жашай 
эдиле. Алай барыбызгъа да табыла эди аш-суу бу берекетли 
юйде! Ёз сабийлеринеча, жарыкъ эдиле бизге Батта, жашы, 
келини да…»

Ала бла тургъанды Зухра. Танг атхандан ингир къара-
нгысына дери чюгюндюрге жюрюй эди кеси кибикле бла. Кече 
уа жата эди, атасына ушагъан къызчыгъын къучакълап, жас-
тыгъын жибите. Къайын атасы бла анасы къайда болгъанларын 
излеп, комендатха бир ненча кере баргъанды. Ол а, анга угъай, 
Баттагъа айтханды аланы къабырлары къоншу элде болгъан-
ларын.

* * *
Къыйын эди жашха-къартха да. Алай а оюм эте билгенле 

терк ангылагъандыла аланы иш кечиндирлигин. Ол жыл окъу-
на юйден келтирген нартюхчюклерин урлукъ этгенле болгъан-
дыла. «Угъай, кёп турмай юйюбюзге къайтырыкъбыз», – деп, 
ол терс оюмгъа ийнаннганла да бар эдиле арада. Акъыллыла 
уа адамны не къыйын сагъатда да жер тутуругъу болгъанын 
унутмагъандыла. Аны кеси сынауларында да кёргендиле.



Биринчи заманда чюгюндюр артыргъа, сугъарыргъа жю-
рюгендиле тиширыула, эр кишиле малгъа, мюлкге къара-
гъандыла. Кюз артында уа иш хакъ орунуна бал туз бергендиле 
алагъа. Аны алышып, Батта ийнек алгъанда, Зухра ёпкелеген 
окъуна этген эди. Жаш эди. Анча адамны ачлыкъдан жанын 
сакълагъан тынч болмагъанын, къартха-жашха да акъ керегин 
артда ангылагъанды.

– Сабийлеге да къапдырмай, ийнекге алышып къойгъан 
эди бизге берилген бал тузну Батта. Къаты адам эди. Ата эге-
чим болгъанлыкъгъа, кертисин айтыргъа сюеме, – дей эди, кёп 
жылла озуп Зухра. 

– Бизге дегенинг, анам? – деп сора эди аны Сапыра ёсдюрген 
жашы.

– Жашы, келини, мен – ючюбюз эдик ишлегенле. Бизге 
жетгенни алышханды дейме. 

– Ненча адам бола эдигиз аны къолуна къарагъанла? 
– Сана кесинг: Батталары беш адам – кеси, жашы, келини, 

туудугъу, ёге анасы. Мен бла Сафият. Мариямны  юч ёксюзю. 
Рабийгъа… Хажи- Дауутну экисини да анда эди кечиннгенлери…

– Да сора неге кёл ашайса? Къалай тутарыкъ эди ол сизни 
ол къыйын заманда, ийнек алмаса?

– Аны да керти айтаса, жашчыкъ…

* * *
Зухраны кёзге уруннган ариулугъу болду насыпсыз этген. 

Алдача, мында да алай болду. Аны ариу кёзлерине бир къарар 
ючюн, ол ишлей тургъан жерге къайтып келиучю болгъан эди 
къыргъызлы бригадир. Чеченли жашла да келечилик айтды-
рып башлагъан эдиле. Бир кере уа, нёгерлери болмасала бир-
гесине, къачырып окъуна кетерик эдиле. 

Аллай кюнлени биринде юйюрден жангыз кеси сау къал-
гъан малкъарлы жаш Мустафа келген эди Баттагъа, Зухраны 
тилей. 

Кёп сагъыш этип:
– Жашса. Болалырмыса?  – деген эди Батта. – Билсенг сюе-

ме: Зухра анасыз ёсгенди. Биринчи кере насыбы тутмагъан-
ды. Атасыны къолунда жашчыгъы къалгъанды. Экинчи кере 
да къуралмагъанын билесе – баш иеси урушда жоюлгъанды. 
Къолунда къызчыгъы, аманаты барды. Ма бу чабып айланнган 
къызчыкъ аныкъыды. Жюрегин къыйнасанг, ыразы болмам. 
Неге керекди ол санга? Такъмагъы бла аласа дерле. Алыкъа 
жаш адамса, тюберсе кесинге тийишли бирлеге сен да. Къой 
аны. 

– Мен анга бир заманда аман болмам. Шо бу хычыуун сабий-
чик ючюн къалай жоярма умутуму? Ары тартырыгъым жокъ, 
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бери тартырыгъым жокъ. Киши жюрегин къыйнамаз. Къолум-
дан келгенича таянчакъ болурма экисине да. Айтханла уа айта 
берсинле – тилде сюек жокъду. 

– Алай эсе, кеси бла да бир сёлеш. Ыразы эсе, мен тыймам. 
Башсыз сабий ёсдюрген алай тынч тюйюлдю, – деген эди Бат-
та, баям, андан умут этип жюрюгенлени да бир кесек сууутур 
ючюн.

Экиге айланнган къарындашы Зулкъайны къызы башха 
миллетге ажашырыгъын а сюймегенди ол. 

Жарлы Зухра, алай этип, аны тозуратып баргъан сагъыш-
ладан къутулургъа излеген болур эди, хо дегенди. 

* * *
Уруш да бошалып, юч-тёрт жыл да озуп, Элжоркъа сау 

къайтханы, юйюрюн излей келгени топ атылгъанлай жайыл-
ды элге. Ол, Баттаны табып, аны арбазына киргенин кёргенле 
олсагъат ол хапарны Зухрагъа жетдирдиле. 

Зухра уа, бетин къууанч жарытып, чартлап чыкъгъан эди 
эшикге… Тыймасала.

– Телимисе, э къыз?! – деген эди Апуу. – Аллынгда – са-
бийлеринг, баш иенг. Билеме, сен терс тюйюлсе. Жоюлгъан 
къа гъыты – къолунгда… Алай а не деп барлыкъса, аны аллы-
на чабып?  Олтур жерингде. Тепме. Ким да жюреги айтханны 
этип жашамайды.

Ол айта тургъанда ангылагъан эди Зухра анга тюшген 
къыйынлыкъны аууурлугъун. Биягъы къадар анга сур, жан-
дауурсуз болгъанын да.

Зухра – юч сабийни анасы, Элжоркъаны жоюлгъанын 
эшитген кюнюнден эсе, бек жилягъан эди, таралгъан эди, кеси  
кесин ашай. Сора: «Нек турама мен былай?» – деп, кесин суугъа 
атаргъа ашыкъгъанды. Таудан тюшюп келе тургъан Абидин 
болмаса, баям, алай окъуна этерик болур эди, Ол динибизге тюз 
келмегенин, сабийликден этген намазларын, Аллахдан тиле-
клерин да унутуп. 

Ол затланы билгенде, баш иеси Мустафа: «Бу энтта да аны 
сюйюп тура кёреме, – деп чамланнган эди, ачыуланнган эди, 
жюреги къатхан эди. – Керти айтадыла, ёксюзню ыразы бир 
заманда эталмазса деп…»

Болгъан ишни эшитип, къызчыгъын, жангыз чирчигин 
кесине къысаргъа термиле келген эди Баттагъа Элжоркъа, ол 
эрттенликде аны ары келтиргенлерин билгенча. Къызчыкъ, 
атасын танымаса да, аны къоюнунда тынчайып олтургъанын 
кёргенле, къадарны оюнуна кёл ашап, жилягъандыла. 

Жашау Зухраны бла Элжоркъаны къайтып айыргъанды.  



Элжоркъа пленден къайтыргъа, атасы-анасы да ауушуп, 
кеси сюелип къалгъан эди. Аланы тапмагъанда, Зухраны бла 
къызын тас этгенде, ол къойчу къошха кетип, таулада тургъан-
ды. Юйдегили да болгъанды, кесича бир жангызны табып. Алай 
алагъа сабий къошулмагъанды. 

Сафият, аны жангыз къызы, атасыны ийнагъы болгъанлай 
къалгъанды. Къошда жыйгъан къаймагъын, башха саугъа да 
жибериучю эди бирде анга Баттадан. 

* * *
Аллай кюнлени биринде къоншу элде жашагъан Сапыра, 

Мухамматдан тилеп, Жарахматны анасына жибергенди. Ары 
баргъан машинагъа олтуртуп ийген эдиле ала онекижыллыкъ 
жашны. Ол биле эди аны анасы ариу Зухра болгъанын. Сабий-
лигинде, тюбеп къалсала, ол аны башын сылаучусу, татлы зат 
бериучюсю да кёп кере тюшгендиле эсине. Акъыллы, адам-
лыгъы кёплени озгъан Сапыра былайда да бийикде къалды. 

Ёмюр ёмюрюнде ол тансыкълыгъын алалмагъан жашы ки-
рип келгенде, Зухраны къууанчын къалай ангылатхын? Жа-
рахмат да алай. Чапды тёгерекге, уллу тёбеле этип, курай жый-
ды. Не бла болушайым деп, анасыны къатындан кетмей турду.

Ингирде уа Мустафа келди. Къызчыкълары бла ойнай тур-
гъан Жарахматны кёрюп:

– Да къонакъ да келип турады да, мен да болмай, – деп, 
кюлюмсюреди.

– Жашчыкъды бу, Жарахмат.
– Сора энди бирге жыйыла башлагъансыз. Дагъыда болурла 

бир гыбышыларынг, мен билмей. Ала уа къачан келликдиле?
 Жарахмат, сабий болса да, халны ангылап, мудах болду. 

Анасы аны кесине къысды.
– Не анангы этек тюбюне кирип тураса, эр киши ушайса 

да? Кел, болуш манга. Элден чыкъгъан жерде бир тап къанга 
тапхан эдим да, букъдуруп келеме.

Ала бирге чыкъгъанда, Зухраны жюреги тынчлыкъсыз 
болгъанына не сёз. Мудах болуп къайтхан эди жашы, кёзлери 
жилямукъдан толуп. Хапар а айтмагъанды. 

Мустафа, аны жаргъа келтирип:
 – Тюшчю ары, тюбюне, анда букъдургъанма, – деген эди.
Жарахмат, ары тюшюп, ол букъдургъан агъачны излей, ол 

халкъ желим топуракъ алыучу уругъа ийилгенлей, Мустафа 
аягъы бла жарны ойгъан эди. Ол сагъатда урудан учхан къанат-
лыла элгендирип, бир жанына аугъан сабий ангылагъан эди зар 
да, тар да жюрекли Мустафаны оюмун. Ол къоркъуу къуууп, 
чапхан эди анасына. 

– Тохта! Тохта дейме да!
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Кёпюрге дери жетди да, артха къарады жашчыкъ: «Кёпюр-
ден суугъа атып къойса уа!» Аллах буюргъанча, бир атлы сюел-
ди кёпюр къулагъында. Ол къарап тургъанлай, кёпюрден ётюп, 
анасына чапхан эди Жарахмат. 

Экинчи кюн эрттенликде Зухра:
– Бу сабийни юйюне къурлай къалай иейим? – деп сагъын-

нганда, ол анга аллында уллу насып тилеген Мустафа, хуржу-
нундан юч сомлукъ къагъытны чыгъарып, аны къолуна бермей, 
жерге атып, юй адамы, ийилип, аны къалай алгъанына къарап, 
кюлюмсюреп турду. 

* * *
Таулулагъа бери къайтыргъа эркинлик берилгенде, Зухра 

бла Мустафа малкъар элледен биринде тохтагъандыла. Узакъ 
болгъан эди Зухраны туугъан эли бла арасы. Насыпха, жаз 
жылыуу киргенден сора келген эдиле да, бек жунчугъандыла 
деп айтырча тюйюлдю. Мустафаны ата юйюн жангыртып, ары 
кирген эдиле. 

Сабийле да ёсе, эл жашауун бардыра турдула. Зухраны къол 
усталыгъына сукъланнганла андан юйрене, элде аты иги бла 
айтыла, жашау алай бара турду. Аралары къалай болса да, Мус-
тафадан тарыгъып, аны киши да эшитмеген эди.

Бир кюн, ата эгечи дуниясын алышып, туугъан элине ба-
рыргъа тюшдю Зухрагъа. Эрттенликде барып, ингирде къай-
тырча тюйюл эди жол узакълыгъы. Кече анда къалыргъа тюш-
дю анга.

 Экинчи кюн ингирге жыйылгъан эди юйюне Зухра. Юйюн-
де аны къаллай жарсыулу хапар сакълагъанын билсе, ол жарлы 
кесин машина тюбюне атар эди. Мустафа Зухраны тамата къы-
зыны намысы бла ойнагъанын билгенде, тукъум таматала аны 
элден къыстагъандыла. Атасына уа ол затны айтмагъандыла.

Мустафа уа, шахар къыйырында элледен биринде орналып, 
эфенди окъуна болуп тургъанды бир заманда. Кёп жылладан 
сора ол намысын сындыргъан Сафият дуниясын алышханда, 
келип, аны сабийлерине къайгъы сёзюн берип, дууа тутдургъа-
нына сейир этгенле болгъандыла. Баям, ол алай бла гюняхын 
жууаргъа сюйгенди. Жуууламыды аллай гюнях а?

Зухраны жангыз жашы Жарахмат а ол кюн: 
– Ёмюрден ахыргъа анамы бир тилеги болгъанды: «Жаш-

чыкъ, ол мурдарны излеп, табып, неда тюбеп къалып, анга бир 
хата этип, тюрмеге олтурсанг, жюрегим жарылып ёллюкме. 
Ант этчи», – деп. Бюгюн кесими кючден тыя турама, андан 
бир  жанлы болургъа кюреше. Ол а келип къатыма олтурады, 
сёзге  тартады мени, зат билмеген сунуп, – дей эди, ёлгенин уну-
туп.
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* * *
Къартлыгъында келген эдиле къабартылы эгечлери, Зух-

раны излей. Ала аналарыны суратын кёргюзтгенде, Зухра 
аны алып, кёп къарап тургъанды кесине ушагъан ариу тиши-
рыугъа. Алай а анга сюймеклик жаратылгъанды жюрегинде 
деп билмейме. Эгечлерине уа къууаннганды, ала ючюн ыразы 
болгъанды, анга ёксюзлюк сынатхан, сюймекликни борчундан 
алгъа салгъан анасына. 

Къызларын да бирер тукъумда орнатып, кеси къалгъанда, 
кёп са гъыш этгенди ол жашаууну юсюнден. Къадар аны умутлу 
этип, былай жууапсыз кетгенине жарсый. Киеуле бла, не кеси 
ёсдюрмеген жашы бла турургъа уа сюймегенди, алагъа уллу 
хурмет этсе да. 

Элжоркъа да, юй адамы ауушхандан сора, кеси жангыз тур-
гъанды юч-тёрт жыл. Зухраны уа унутмагъанды, алай сагъы-
нып да эшитмегенди киши. Кюнлени биринде къарындашын-
дан туугъан эсгергенде уа, жарыгъанды.

Къызы тилеп, жашындан да ыразылыкъ алып, алай келтир-
гендиле аны Элжоркъаны арбазына… ючюнчю кере. 

Къадар алай буюргъан болур эди, ала, туудукъларын ёс-
дюре, къартлыкъларын бирге ашыргъандыла.  Жашау къалай 
болса да, аланы бир бирге терс къарап, тырман этип, тарыгъып 
киши кёрмегенди, эшитмегенди. 

Сюймекликни жолу, адамны жолуча, къадарыча, белги-
сизди. Насыплы, насыпсыз да этеди. Кесинден узакъ а жибер-
мейди.
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ЖАРЫКЪ КЁЛЛЮ, АРИУ ТИЛЛИ 

Геляланы Лиза – Къабарты-Малкъар-
ны культурасыны сыйлы къуллукъчусу  – 
республиканы жамауат жумушуна тири 
къатышхан, жарыкъ, ариу тилли жазыу-
чу тиширыу миллет журналистикада бел-
гили адамды. Къалам къарындашлары 
Лизаны ишине, адамлыгъына да къалай 
бюсюрегенлери кёп кере айтылгъанды. 
Дунияны байыракъ этген ахшы адамланы 
юслеринден иги сёзню уа не къадар айта 
барсанг, аллай бир кесинг да къууанаса 
ол адам ючюн, миллетинг ючюн, сизни 
тюбешдирген заман ючюн.

Геляланы Лиза, Аликаланы Рамазанны къызы, 1937 жыл-
да 15  октябрьде Огъары Жемталаны бла Огъары Малкъарны 
арасында орналгъан Догъууат элинде туугъанды (Жарсыугъа, 
сюргюнден сора ол журт сакъланмагъанды). Анда ата-ана къо-
лунда къууанчлы башланнган къадары Лизагъа не кёргюз-
тюрюгюн бир киши да билмей эди. Толу юйюрню таматасы 
Рамазан колхозну агъач бригадасында ишлегенди, иги агъач 
устасы , юйюм деген адам болгъанды. Педагогика техникумну 
тауусхан Халимат да, Мисирланы Алибекни къызы, школда 
устазлыкъ эте, ариу башланнган эди жаш юйюрню жашауу. 
Атасыны боюнуна тагъылып, андан айырылыргъа сюймеучю 
Лизаны ызындан жашчыкъ бла къызчыкъ да туугъан эдиле 
алагъа. Алай Мухтарчыкъ кёп жашама гъанды – ол, ауруп, 
ючжыллыгъанда алышханды дуниясын, Зоя уа – кёчгюнчю-
люкде.

Ата журтун къоруулай жан берген атаны эки къагъанакъ 
сабийин бла юйдегисин сюргюннге къуугъанда, ала, жууукъ-
ахлудан айырылып, Къыргъызстанда Фрунзе тийресинде Рот-
Фронт элге тюшген эдиле. Адамлары Саутуда къырылгъан ти-
ширыу не узакъ жууукъгъа да къууанырыкъ эди ол кюнледе… 
Кичи къызчыгъы ёлгенден сора, жашау нёгери Рамазанны 
сау къалгъан жангыз чирчигин сакъларгъа кюрешгенди. Ала 
тургъан элде немецлиле, малкъарлыла, къарачайлыла жашай 
эдиле. Немецлиле уруш аллы жыллада кёчюрюлген эдиле да, 
тау лула келгенде, ала элни къурап эдиле. Халимат сабий садда 
иш табып, къызчыгъын да биргесине ары жюрютюп тургъаны 
Лизаны эсиндеди. Сабийле тоймасала да, анда берген худур 
алагъа жанларын сакъларгъа себеплик эте эди.



Къарыусуз адамны ауруу терк хорлагъаны кимге да бел-
гилиди. Кюнлени биринде Халимат, башы тёгерек айланып, 
къобалмай къалады. Аны больницагъа алып кетедиле. Тиши-
рыуну ичинде баргъан къазауат кимни да жюрегин чанчдыр-
лыкъ эди: баш иеси къула тюзде къалып, эки сабийи къабыр 
юлюшлю болуп, ол къалгъан жангыз баласы уа кимни болса 
ауузуна къарап.

Ачы жылланы бек жандауурлукъсуз тангы анасыз атды 
Лизагъа. Сегизжыллыкъ къызчыкъ кеси къалды. Къоншу 
къарачайлыла бирде аны кеслерине да чакъыра эдиле, алай ач 
сабийни бетине къарагъан асыры къыйындан, ол батырлыкъ-
ны да бары бирча этала болмаз эдиле. Къоншуладан бири  – 
Байдыу – артыкъ сакъ эди Лизагъа. Ачы хапарны да ол айтхан 
эди жарлы сабийге.

Халиматны юйге келтиргенлеринде, алагъа кёп адам 
жыйылгъанына махтаннган къызчыкъ къайдан билсин аны 
жашауу экиге бёлюннгенин: анасы болгъан заманнга бла аны 
сёзюн, къарамын, жылы къолун, татлы ауазын эшитирге из-
леп, амалсыз болуп жилягъан кезиулеге.

Малкъар поэт Бабаланы Ибрагим суратлай эди аллай сюр-
гюнде анасын тас этген кюнню. Ол да къууана эди, ол къайгъы 
сёзге келген адамла бизге келедиле деп. Харип сабийле къай-
дан билсинле, ала алайдан жайылгъан кюнден башлап, танг 
да алгъынча атмазлыгъын, кюн да жылытмазлыгъын, не сей-
ирлик хант да ананг бергенча болмазлыгъын.



Лиза, анасын келтирип, юй тюбюне салгъанларында, аны 
къатына барып, анга сау адамгъача сёлешгенин, ол а жууап 
къайтармай ёпгелетгенин жюрексинип эсгериучюдю. Ол жер 
юлюшюн тапхандан сора уа, аны, излеп, сурап турду. Эки-юч 
кюн алай ётгенде, ёксюзню оноуу этилгинчи аны къайгъысын 
кесине алгъан Байдыу, кёз жашларын тёге, жюреги кюе, Лиза-
ны анасыны къабырына элтип, Халимат анда жатханын, аны 
Аллах чакъыргъанын, ол анга кёкден къарап тургъанын айт-
ды. Аны экинчи кюнюнде ары жолну къызчыкъ кеси тапды.

Лиза анасыны къабырына келип, тансыкълыгъын тын-
чайта, анга хапар айта, алайда жукълап къалгъанын жиляп 
эсгериучюдю. Ол сынау жолну башы эди. Бир заманда уян-
са, къарангы тюшюп. Сабийни жюрекчиги къалай ургъанын 
эсге алгъан окъуна чыдамсыз этеди. Бютюнда алайдан узакъ 
болмай отлагъан малланы тауушлары кече къарангысында 
къатлап къоркъуу къоша эдиле.

Лиза, къабырланы юслери бла чабып, кесин элге атхан эди. 
Алай ары жетер ючюн, нартюх бахча бла ётерге керек болду. 
Хар бир чёбю къоркъуулу таууш этип, бахчадан чыкъгъанлай, 
къызчыкъ жау чыракъны жарыгъын эслеп, ары тебиреди. Ол 
арбазгъа кирирге, бир уллу ит аллына сюелди да, эси ауду. 
Кеси кесине келгенде, бир тиширыу бла эр киши юсюне сюе-
лип тургъанларын кёрдю. Ала немецли юйюр эдиле: колхозда 



бухгалтер болуп ишлеген Герман бла аны юй бийчеси Берта. 
Ол кече ала къызчыкъны ашатып жатдырдыла.

Экинчи эрттенликде уа, къолундан тутуп, Герман колхоз 
председательге элтип барды. Рот-Фронтха элге аматалыкъ эт-
ген Магомет Юсупов  кёчгюнчюлеге не жаны бла да себеплик 
этген аламат адам эди. Ол ёксюзню юйюне алып барды. «Къы-
зым», –  демей да сёлешмеучю эдиле деп эсгереди аны Лиза,  – 
не ашасала, аны ашатып, къызларына не алсала, манга да аны 
кийдирип тура эдиле…»

Кёп бармай Магомет Юнусалиевични, депутатха айырып, 
ишлерге Фрунзеге кёчюрдюле. Лиза ол заманда ала бла барыр-
гъа унамады. Ким биледи аны сылтауун, ёксюзню кёлю та-
къыр деп, не зат тюйрелген болур эди жюрегине. Баям, бюгюн 
унутулгъан бир магъанасыз сылтау, не сабий къылыкъсыз-
лыкъ болур эди, Лиза аталыгъындан: «Мени ёксюз сабийле 
тургъан юйге элт», – деп тиледи. Ким эсе да айтхан эди къыз-
чыкъгъа аны юсюнден хапар.

Магомет Юнусалиевич аны Фрунзе областьда Калинин 
район арада ёксюз сабийле тургъан юйге элтип, аны директо-
ру бла сёлешип, къызчыкъны анга аманат этип кетген эди. Ол 
аны къалай жокълап тургъанын Лиза артда, жетмиш жыл оз-
гъанда да, уллу ыразылыкъ бла эсгериучю эди. Анга анда иги 
бола эдиле. Ол да ариу къылыгъы, иги окъууу, не жумушну 



да кёл салып этиую бла таматалагъа, гитчелеге да сюйдюрген 
эди кесин.

Анда тургъан заманында болгъан бир тюбешиу Лизаны 
жюрегинде терен ыз къойгъанды. Кюнлени биринде ары бир 
къауум адам келген эдиле. Ала ушакъ эте тургъанда, къыз-
чыкъ жууукъ келип тынгылай эди. Сабийни аланы къатла-
рындан кетериги келмей тургъанын эслеген таматала анга эс 
бургъанларында, ол алагъа: «Сиз мени анамча сёлешесиз»,  – 
деп, хайт деген кишилени жилятхан эди.

Артда билди ол кюн ары келген къонакъла Къулийланы 
Къайсын, Боташланы Исса, Отарланы Керим, Гуртуланы Берт 
болгъанларын. Ол заманда Фрунзеде тохтагъан таулу интел-
лигенцияны бёлеги, жюрек такъырлыкъларын ичлерине 
сыйындыралмай, кёз жаш тёкген эр кишиле. Ала, ёксюзлени 
башларын сылай, ата-аналарыгъызны атларын, тукъумларын 
унутмазгъа кюрешигиз деп тилей эдиле… «Ол белгили, кенг-
жюрек адамла, менича, узакъ тюзде атылып къалгъан таулу 
сабийлени къадарларына жарсып айланнганларын мен артда 
кеч ангылагъан эдим», – дей эди Геляланы Лиза.

Анда жети классха дери окъугъандыла ёксюзле. Андан 
ары аланы усталыкъ алырча жерлеге жибергендиле.

Ёксюзле юйю кеси юйю кибик болгъан Лизаны жашаууну 
тюрлен нгени къууандырмагъанды. Алай ким сора тура эди 
анга ол затланы? Ол сабийлени жете келгенлери, ишлеп, кеси 
башларын тутаргъа керек эдиле. Таулу къызны бир къауум 
нёгери бла Таджикистаннга Ленинабад шахарда (бусагъатда 
аны аты Ходжентди) къумач сокъгъан комбинатха жиберген 
эдиле. Кюндюз къызчыкъла аны училищесинде окъуп, кече 
бла уа тёрт сагъат ишлеген эте эдиле.

Лиза анда общежитде Лида Яндиева деп бир ингушлу къыз 
бла тургъанды. Юйренип, бир бирни ангылап, алай кечине 
баргъанлай, Лиданы жууукълары излеп, табып, алып кете-
диле. Лизаны жюреги къууанчдан бла сукъланыудан бирча 
толады. «Мени уа болурму бир жерде бир жуу угъум?» – деген 
къайгъы жюрегин тынчайтмай бир къауум заманны турады. 
Артда уа анга нёгерге ол отоугъа жашаргъа келген оруслу къыз 
Вера Руденко аны эгечи жашагъан Къызыл-Къаяда кёп таулу 
болгъанын айтады эм паспорт столгъа къагъыт жазаргъа ке-
рекди дейди. Анда уа: «Бу письмону сизге бек алгъа тюбеген 
малкъарлыгъа бериригизни тилейме», – деп, тышында алай 
жазылгъан къагъытны ары жумушу бла келген Къарчаланы 
Жикириягъа бередиле. Паспорт столда ишлеген тиширыула 
аны бирге окъуйдула. Окъуп да бошагъынчы таныйды къыз-
чыкъны ким болгъанын келбетли Жикирия.



Таулу киши ол къагъытны Лизаны ана жууукълары Ми-
сирлагъа тапдырады. Бир республикадан бирине баргъан кёч-
гюнчюлеге къыйын эди. Мажаралгъанына кёре, эркинлик 
къагъытла къурап, Лизадан хапар билирге анасыны къаршы 
жууугъу Мисирланы Адырахман барады. Ол къызчыкъны 
Къызыл-Къаягъа алып келеди. Жууукъ-ахлу къыз сыфаты 
тюрленнгинчи башсыз къалып, эки сабийин жерге кёмген, 
кеси да ызларындан кетген эгечлери Халиматны къадарына, 
бу ёксюз сабийни анда-мында атыла айланнганына жарсып, 
бирден жиляйдыла. Лиза уа, ол къадар адамны ичинде анасы-
ны къарындашы Дауутну кёрюп, аны къатына келип: «Сени 
кёзлеринг мени анамы кёзлерине ушайдыла», – деп, аланы 
кёллерин бютюнда жарсыулу этген эди.

Ана тилин унутхан эди къыз. Жангыдан юйренирге тюш-
дю. Алай ата-ана ахлуланы арасында ол къыйын тюйюл эди. 
Бир къауум замандан а ол анда къадарына да тюбеген эди. 
Ол Геляланы Ибрагим бла бир юйюр къурап, Ата журтха ала 
къызчыкълары Ариука бла къайтхандыла.

Огъары Малкъарда орналгъандан сора, Гелялары бир бир-
ни ангылап, ата-баба тыпырларында юй-журт болургъа кю-
решгендиле. Юйюрге сабийле да къошулгъандыла. Ибрагим 
колхозда шофер болады, Лиза уа, сабийлеге, юй жумушлагъа 
да къарай, «Умелец» предприятияда ишлегенди – Черек рай-
онда элли тиширыуланы жюн ишлерин алып, баш бёлюмге 
ётдюрюп тургъанды. Аны алгъа элни, артда районну Женсо-
ветни таматасына айыргъандыла.

Иш къурау сынауун юлгюге тутуп, Геляланы келинни 
юсюнден газетледе, журналлада да жазгъандыла, радио эм 
телевидение бериуле да этгендиле. Къыралны узакъ жерле-
ринден келип, андан юйреннгенле да болгъандыла. «Совет-
ская женщина» журналны корреспонденти Зинаида Ильина, 
Лизагъа келип, таулу халкъны ёмюрледен келген усталыкъ 
хунерлери бла танышып, бизни юсюбюзден аламат статья жаз-
гъан эди. «Мир  женщины» деген журнал а Лиза кеси жазгъан 
затланы басмалагъанды.

Ол кёп жылланы районну Женсоветинде, жашау-турмауш 
бла байламлы бёлюмюнде да ишлеп тургъанды. Нени да жери-
не жетдириучю Лиза мында да кесин аямагъанды. Уллу Мал-
къарны атын айтдыргъан тёрели адетлени жангыртыу жаны 
бла кёп иш этгенди. Сёз ючюн, жыл сайын огъары малкъарлы-
ла, хар бири къолундан келгенни этип, къартла, къарыусузла 
тургъан юйледе кечиннген адамланы ариу ашла бла сыйлап, 
саугъала бла къууандырадыла. Ол зат тёреге айланнганды. 
Халкъыбызны эски адети – къарыусузгъа болушуу Малкъар 
тёрени буруннгу туугъан жеринде жангыртылгъаны энчи чер-



тип айтырчады. Элли къартла, къарыусузла, ёксюзле – Лиза-
ны билеклигин излегенле – андан кёп игилик кёргендиле. Бир 
жанындан, жумушу алай болуп, бирси жанындан а, жюреги 
тынчлыкъсыздан, халалдан.

Андан сора да элде, районда, республикада бир тюрлю бир 
жамауат иш болса, Лиза бир заманда да анга юлюшюн къош-
май къоймагъанды. Жазыучуланы юбилейлерими болгъан-
ды, андан-мындан къонакъмы келгенди, бир белгилер кюнмю 
чыкъгъанды, къайда да Лиза арада эди. Аны бир аламат ыша-
ны болгъанды: ол кесин алгъа тюртгенледен тюйюл эди, этген 
ишин элини, миллетини аты бла этгенди.

Сорсанг, баям, Лиза шуёхларыны барыны да атларын ай-
тып жетишаллыкъ тюйюл эди. Ол аланы сагъынып башласа, 
бети жарый, заман къалай ётгенин ангылаялмай къалгъанма 
кёп кере. Лида Яндиева бла ол араны бир заманда да юзмеген-
ди. Аны шуёху Лида Чечен-Ингуш Республиканы радиосунда 
къыркъдан артыкъ жыл ишлегенди. Ол Лизаны юсюнден би-
теу ингушлулагъа хапар айтханы, таулу тиширыуну аладан 
кёпле таныгъанлары да ишексизди.

«Лизагъа мен бек ыразыма, – деучю эди халкъ жазыучу 
Тёппеланы Алим, – кёп жерде да аны адамлыгъын кёре тура-
ма. Бир кере Тюркден келген къонакъла Огъары Малкъарны 
кёрюрге сюебиз дейдиле да, аланы ары элтип барабыз. Ол за-
манда Лиза, сагъыш эте да турмай, бизни юйюне чакъырады. 
Къонакъла арбазгъа киргенде, алагъа уллу агъач гоппан бла 
тюбейди, къарап-къарагъынчы аш къангалагъа олтуртады. 
Ол кюн ол бу жумушну кеси ючюн угъай, миллетибиз ючюн 
этгени баямды».

Аты Огъары Малкъарда, битеу Черек ауузунда угъай, сау-
лай республикада да белгили Геляланы Лиза мени да эрттеги-
ли шуёхум эди. Аны ненча адам ненча игилигин кёрген болур 
десем, санаялмайма. Ол ушагъыулу, тизгинли ариу адам ба-
рыбызны да – аны шуёхларыны, тенг лерини – ийнагъыбыз 
эди, керекли кюнде табылгъан билегибиз.

Геляланы сабийлери, туудукълары, шуёхлары жыйылыу-
чу жарыкъ юйлери, гюлден толу арбазлары къонакъсыз бол-
магъанды ол сауда.

Геляланы Лиза эртте башлагъан эди жазып. Биринчи очер-
клери «Ленинабадская правда» (Таджикистан), «Казахстан-
ская правда» газетледе чыкъгъандыла. Журналист жоллары 
ол заманда башланнган Лиза артда республикада, андан ты-
шында да аты айтылгъан публицист болгъан эди. Ата журту-
бузгъа къайтхан алтмыш жылны ичинде Геляланы Лиза Мал-
къарны урунууну ариулугъун ёрде тутхан ишчи адамларыны 
юсюнден ненча жазгъанын санагъан къыйынды.



Ол очерклени бир къаууму, башха жазыу ишлери да Ли-
заны «Черек ауузу – бешик жырым» деген китабына кирген-
диле. Анда хар очерк ни жигити – тигиучюмюдю, устазмыды, 
Черек ауузунда эллени, колхозланы жангыдан къурагъан, 
айнытхан адаммыды, Совет Союзну жигитимиди, сабанчы, 
малчымыды – бары да Лизагъа бирча багъалыдыла. Аланы 
жашау жолларыны юсюнден айтхан халкъыбызны тарыхын 
жангыртады. 

Белгили жазыучу Шауаланы Хасан Лизаны юсюнден жаз-
гъан очеркинде, китапны юсюнден: «Авторну къадары мын-
да басмаланнган очерк лени, статьяланы, хапарланы баш жи-
гитлерини къадарларына бир бек ушайды, – дейди. – «Ачы 
къапмагъан татлыны татыуун ангыламайды» дегенлей, Лиза 
сабийлигинде сынагъан ачы жашау дерсин эсинден бюгюн-
бюгече да кетермейди».

Лиза терен сезимли, магъаналы лирика назмула жазгъан-
ды. Аланы бир къаууму китабына киргендиле.

Геляланы Ибрагим – огъурлу, тынч адам – жашау нёгери-
не не жаны бла да болушуп, билеклик этип келгенди. Жарсыу-
гъа, андан алгъаракъда алышханды ол дуниясын. Ала ариу 
сабийле ёсдюргендиле: юйюр таматасы Ариука – филология 
илмуланы доктору, профессор, Ариужан – аш этиуде технолог, 
Къанамат – жер бла, мал бла кюрешген, элде намысы жюрю-
ген адам, Фаризат бла Чомай а – филологла, школда ишлей-
диле. Чомай журналистика бла да кюрешеди. Ол 2015 жылда 
«Топонимический словарь Черекского ущелья» деген китабын 
басмалагъанды. Кеси да «Действительный член русского гео-
графического ообщества» деген атны жюрютеди, Уллу Мал-
къаргъа, Черек районнга келгенлени бизни тау журтубуз бла 
шагъырей этиу жумушла бла кюрешеди. Лизаны жашауун 
аны оналты туудугъу жарытхандыла.

Къыргъыз жеринде ёксюзле юйюне атылып къалгъан 
къызчыкъ артда къуралгъанладан болгъаны нечик иги эди! 
Тас болуп кетген эгечлерибиз, къарындашларыбыз азмыды-
ла? Аланы барысы ючюн да, ала айталмагъанны айтыргъа, 
ала эталмагъан иги ишлени этерге айыргъан болур эди Аллах 
Лизаны деп келеди кёлюме. Аны ючюн берген болур эди анга 
кюч-къарыу, фахму да. 

МУСУКАЛАНЫ Сакинат.



Гадийланы Махмутны жашы 
Назир

Глашланы Малкъарукъну 
жашы Хадис

Османланы Молланы жашы 
Хангерий

 Глашланы Элбузлукъну жашы 
Рамазан



Жангуразланы Маммоканы 
жашы Наныка

Иттийланы Тенгизни жашы 
Алим

Занкишиланы Окъупну жашы 
Локъман

Иттийланы Хамашаны жашы 
Дадаш



Къадырланы Токайны жашы 
Борис

Къулбайланы Ахматны жашы 
Мухажир

Ксаналаны Харунну жашы 
Ибрагим

Къулбайланы Ахматны жашы 
Алексей



Къулбайланы Жикирни жашы 
Алибий

Къулбайланы Османны  жашы 
Элбай

Зукаланы Башчыны жашы 
Келлет

Къулбайланы Жикирни жашы 
Харун



Ксаналаны Жашканы жашы 
Магомет

Малкъарланы Къылычны жашы 
Алий

Локияланы Битайны жашы 
Баттал

Мырзантланы Юсюпню жашы 
Хадис



Мокъаланы Юсюпню жашы 
Ажау

Мокъаланы Мамукъну жашы 
Къарабаш

Мокъаланы Токалайны жашы 
Муталиф

Мокъаланы Карохну жашы 
Хаким



Оразаланы Ортабайны жашы 
Харун

Оракъланы Тейипни жашы 
Исмайыл

Настуланы Магометни жашы 
Ассе

Нёгерланы Шерияны жашы
 Эрменбий



Османланы Чортаны жашы 
Ибрагим

Османланы  Молланы жашы 
Маму

Османланы Муссаны жашы 
Адил

Огъурлуланы Шыйыхны жашы 
Мусафир



Керменланы Азаматны жашы 
Хангерий

Нёгерланы Азаматны жашы
Шейит

Нёгерланы Азаматны жашы
Хызыр

Османланы Муссаны жашы 
Магомет
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