
●  Отарланы Керим туугъанлы - 110 жыл.   
●  тёппеланы алим. «Сыйрат кёпюр» роман.
● ДавиД КугультинОв туугъанлы – 100 жыл.
● тюрк дуниясы. Хапарла бла назмула.
● Орус классикадан. 



Нарт сёзле

* * *
Къою кёпню – тою кёп. 

* * * 
Къоюндан боюннга да минер, 
Боюндан къоюннга да энер.  

* * * 
Къоян жанын къачып сакълар. 

* * * 
Жолда къоян жапхакъ ючюн 
Ёгюз артыкъ салмаз кючюн. 

* * * 
Къыралны жаудан сакъла, 
Жанынгы жолдан сакъла. 

* * * 
Къулакъдан кёбюрек 
Эшитеди жюрек. 

* * * 
Къул бий болса эди, 
Анасын къарауаш этер эди. 

* * * 
Къулгъа оноу этдирме сен, 
Бурунун кёкге жетдирмесин… 

* * * 
Къуллугъу къалайды деп сормай, 
Къылыгъы къалайды дегенни сор. 

* * * 
Къумда ёсген къума болур, 
Тауда ёсген тума болур. 

* * * 
Гумулжук арый да билмез, 
Ишинден жарый да билмез.
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ОТАРЛАНЫ КЕРИМ

Отарланы Керим малкъар халкъны 
бек уллу поэтлеринден бириди. Ол алай 
кёп да жашамагъанды: 1912 жылда туууп, 
1974  жылда ёлгенди. Болсада кесини жашау 
жолун ахыры болмазлыкъ ёмюрге айландыр-
гъанды.

Поэзия ёлюмсюздю, ол тёлюден тёлю-
леге, ёмюрлеге ёте барады деген керти эсе, 
Керим да алайды: бюгюнлюкде аны аты, жа-
шау жолу да уллу поэзия бла бирикгендиле. 
Малкъар халкъны сёз искусствода жетишим-
лери сагъынылгъанда, бек алгъа Къулийла-
ны Къайсын бла Отарланы Керимни атлары 
эсибизге тюшедиле. Халкъына, миллетине 

къуллукъ эталгъан хар инсанны да умуту олду.
Отарланы Керим бизни ана литературабызда кёп тюрлю жанр-

ланы аякъландыргъанды.
Балладаны, кюлкюню, чам назмуланы да керти устасы эди 

ол. Алай аны публицистика чыгъармалары бла сюймеклик ли-
рикасы кеслерини битеудуниялыкъ магъаналары бла бютюнда 
къыйматлыдыла. Керим къара сёз бла жазылгъан чыгъармалагъа 
да эс бурур ючюн къоймагъанды. Аны «Тасхачыла» деген повести 
къайсы бирибизни да эсибиздеди. Алай Отар улу литературабызда 
поэма жанр айнытыугъа кимден да уллу къыйын салгъанды.

Поэт керти да уллу поэт эсе, ол, бир ёмюрню неда тугъан же-
рини жырчысы болуп къалмай, къайсы миллетни да жырчысы-
на, чынтты уланына саналгъанды. Нек дегенде поэт, ёз миллетин 
башхала бла танышдырып, къарындаш байламлыкъларын кюч-
лендиреди. Уллу поэт, жазыучу – халкъны келечисиди. Башха 
халкълагъа, дуниягъа келлик заманнга да.

Иш анда да тюйюлдю. Поэт халкъны жашауун ачыкъла гъан, 
аны ниет хазнасыны иги илишанларын, ич сырын, энчилигин 
туурагъа чыгъаргъан адамды. Бир халкъгъа ыспас келтирген 
адеп-къылыкъ тёреле неда бир халкъны махтаулу къылыкъ или-
шанлары, башха халкълагъа да жууукъдула, аллай тёреледе бла 
къылыкъ илишанлада къоншу миллетле кеслерин кюзгюдеча кё-
рюп да къоядыла, миллет энчилигин бютюн иги таныйдыла. Ол 
себепден ёз миллетине махтау келтирген жырчы къоншуларын да 
къууандырады, аланы жюрек излемлерин, сезим къолайларын да 
ачыкълайды. Андан болур, миллет энчилиги толу шартланнган 
поэтни кёп халкъла танып, аны аты бла ёхтемленедиле, кесле-
рини жырчыларынача къарайдыла. Керим аллай поэтди, аллай 
жазыучу – сабыр, басымлы, оюмлу инсан.
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Жашау къыйынлыкъда чыныкъгъан поэзия

Отарланы Керим литературагъа 30-чу жыллада келгенди. 
Къулийланы Къайсын, Будайланы Азрет, Хочуланы Салих, Ка-
циланы Хабу, Залийханланы Жанакъайыт, Макытланы Сафар 
бла бирге, бир кезиуледе. Аны бек алгъа жазылгъаннга саналгъан 
назмулары 1933–1934 жылла бла белгиленипдиле. Ким биледи, 
андан алгъа жазып башлагъан эсе да, былайды деп тохташдырыр-
ча тюйюлдю.

Отарланы Керим литературагъа келген жылла кёп бетли эди-
ле. Бусагъатлада, бютюнда Совет Союз бла Коммунист партия 
чачылгъандан сора, 30-чу жылланы эсепден чыгъарыргъа неда 
жаланда кюйсюзлюкню бла артыкълыкъны жылларынача къа-
рап багъа бичерге бир-бир алимле, окъуучула да ёчдюле. Алай 
хар заманда да тарых тарыхлай къалыргъа керекди, аны кеси 
оюмуна керип, анга кёре буруп, тюрлендирип, киши да мураты-
на жеталмагъанды. Биз да жалгъан сёзден бла жалгъан даудан 
азат болургъа керекбиз. 30-чу жылла совет халкъланы жашау-
ларында уллу ыз къойгъандыла. Бир жанындан къарагъанда, 
мюлк-ырысхыны терк ёсюп айныгъаны кертиди. Жюзле бла са-
налгъан фабрикала, заводла, электростанцияла, жангы шахарла 
ишленип. Эл мюлкню колхозлагъа бла совхозлагъа бирикдириу 
да къыстау бардырылгъан заман эди ол. Колхоз-совхозлагъа би-
ригиуню юсюнден бусагъатлада киши да иги айтмайды. Алай эл 
мюлкню чархлары ёмюрде болмагъанча къыстау бурулгъанлары, 
адамла да, ол терк атламланы жаратып, керти да, кенг, жарыкъ 
жашау къурала турады деп, толу ийнаннганлары белгилиди. Аны 
бла бирге 30-чу жыллада социально-саясат жашау, идеология къа-
тылыкъ, кесини зорлукъ ишин этип, кёп адамны атын душман -
нга бла сатхычха чыгъарып, жоярдан къалмагъанды. Болсада ол 
къыйын жыллада жамауат заманны хар бетин да кёралмагъан-
ды. Иги илишанларын, эл мюлкню, промышленностьну атлам-
ларын, адам табий гъатны бойсундурургъа итиннгенин а кёрюп, 
Коммунист партиягъа, совет правительствогъа махтау сала эди. 
Совет жазыучула, поэтле да, сагъайып, партияны «ишлерине» 
кир къондурмагъандыла.

А. Твардовский, Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, 
А.  Антокольский, В. Луговской дегенча айтхылыкъ поэтле окъу-
на, 30-чу жылланы тарых жюрюшюнде бир тюрлю шарайып 
эслеп, ишекли болгъан эселе да, абери сездирмегендиле. Совет 
властьха чурум излегенледен бири О. Мандельштам эди да, ол 
окъуна: «30-чу жылла сейир жылладыла, инсанланы тирилтген, 
алагъа къуллукъ этмей, учунмай, киши да бир жанында турал-
лыкъ тюйюлдю», – деп жазгъанды.

Отарланы Керим – литератураны от жагъасына энди келген 
жаш адам – 30-чу жылланы жарыкъ ёнюне, партияны бла власть-
ны алдаулу, кёзбау идеологиясына толу ийнанып, совет жазыучу-
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ланы асламы сайлагъан жолгъа тюшюп, чыгъармачылыкъ ишин 
алай башлайды. Кёп фахмулу жазыучуланы бийлеген, къанат 
къакъдыргъан къууанч халлы «совет жашау» аны да бийлейди.

«Чыпчыкъ жырлайды» деген назмусунда жаш поэтни жюрек 
хошлугъу, жарыкъ сезими бла «социализм» ниетни тазалыгъына 
ийнаннганы толу ачыкъланады. Чыгъармада жашау чюйреликни 
ёзеги угъай, илишаны окъуна эсленмейди. Жырлагъан чыпчыкъ 
поэтни жырлагъан жюрегини белгисиди. Отарланы Керим сынауу 
аз жаш жазыучу эсе да, жашаугъа кёз къарамын, сезим къолай-
ын ачыкъларгъа тийишли суратлау мадарла бла бояула сайлауда 
усталыгъы, фахмусу уа уллуду. Ол угъай, поэтни хар суратлау-
ачыкълау сыфаты къууанч сезимни белгисича ангылашыннганын 
айтыргъа керекди.

Жашил дарий жыйрыгъын
Кийип, жаз да жетгенди,–

деп жазады поэт.
Назмуну саулай алып къарагъанда уа, аны эмблематикасы 

(энчи суратлау белгилери) былай боллукъду: «бахчада балли терек 
къурмач кибик чакъгъанды», «жарыкъ ёнлю чыпчыкъ», «жаз 
кюн», «акъ ёшюнчюгюн», «чууакъ эрттен», «жангы кюн».

Быллай сыфатла, бирге жыйышып, Керимни назмусуну кюй-
юзюн согъуп, омакълап, жасап, жангы жашауну огъурлулугъун 
кёргюзте эдиле. Жангы жашау, керти да, поэтлени барысына да 
«жангы кюнча», «эрттенлик чууакъча», «чагъа тургъан балли 
терекча» кёрюне эди. Отарланы Керим да совет властьны, аны иш-
лерини тарых къыстаулугъуну бла къызыл байрагъыны жырчысы 
эди. Поэтни «Къар суула» деген назмусу да анга толу шагъатды. 
Ол да жаш жырчыны жюрек уруууну, таза ниети бла совет власть-
ха ийнаныууну белгисиди. «Чыпчыкъ жырлайды » деген назмуну 
бла «Къар сууланы» эмблематикаларын тенглешдирсек, окъуучу 
хазна башхалыкъ эслерик тюйюлдю. Сёз ючюн: «жарыкъды къар 
сууланы жыр тартыулары», «кюмюш къонгуроучукъла зынгыр-
дайдыла», «терк согъадыла къар суула къууанч ёнлю тартыула-
рын».

Эки чыгъармада да жарыкъ, къууанч макъамланы, ёнлени 
къулакъ эшитирча этерге итинип, Керим бояуланы алай сайлай-
ды. Музыканы, жарыкъ тауушланы да кесини бийик ийнаныууна 
бойсундурады.

Айхай, былайда жаш поэт кимни алдай эди, жашауну жалан-
да ол халдамы кёре эди, огъесе кёз къарамы мардалымы эди деп 
сорургъа да боллукъду окъуучу.

Аллай соруугъа жууап излей, жалгъан сёз айтыргъа жарамаз: 
башында белгилегенибизча, 30-чу жылла алдаулу жылла эдиле, 
къыстау алгъа баргъанлары бла халкъланы, тыш къыралланы да 
сейирсиндирген. Бюгюнлюкде ким не десе да, ишге, урунуугъа, 



5

къыралны кючлерге миллетле ал бургъан заман эди ол. Алай эсе 
уа, Отарланы Керим такъыр неда мардалы кёз къарамыны ызын-
дан баргъанды демеклик терсди. Заман къанатлы эди, тап, алай 
тюйюл эсе да, адамла анга ийнанып эдиле. Керим да, таза жю-
регинден ийнанып, тюзлюкге табынып жазгъанды чыгъармала-
рын. 30-чу жылла дуния литератураны тарыхына атлары ёмюр-
де унутулмазлыкъ жазыучуланы къошхандыла (М. Исаковский, 
М.  Шолохов, А. Фадеев, К. Федин, К. Симонов, А. Твардовский, 
К. Паустовский). Ала бары да совет власть, «жомакъча», бир 
сейир дуния къурайды, жашауну жаннетге тенг эте турады деп, 
ажымсыз ийнанып жазгъандыла. Отарланы Керим да аладан бир-
лери эди – фахмулу поэт, чынтты лирик болса да, заманына толу 
ышаннган инсан.

1930 жылла халкъны урунургъа кёллендирген заман эди да, 
жазыучула да, юйюр, от жагъа жылыудан, жан тынчлыкъдан эсе, 
къырал жумушлагъа бек табыннган жигитлени сайлап, алагъа 
жоралагъандыла чыгъармаларын. Алгъа алланнган, къум ау-
лакъланы гюл бахчалагъа айландырыргъа базыннган, учуннган 
адамлагъа. Керим да жазыучуланы бла поэтлени ол къауумунда 
эди. Аны лирика жигити бийик умутлу инсанды, жашауда терс-
лик бла артыкълыкъ хорланнганына ийнаннган:

Кёкню кёк тенгизинде акъ булутла,
Желпеклеча, кетип баралла, жюзюп.
Аланы ызларындан а – умутла 
Барадыла, мында къалмай, тёзюп.

                                                    («Булутла»)
Булутла
Башха жерде поэт былай жазады:

Тыялмазла умутланы
                                         алларын
Палахла, ата онгуна-солуна.

Бийик умутлу жигитле, умутларын кёзлери бла кёргенле, на-
сыпларыны жюгенлеринден тутуп ёхтемленнген адамла – Отар-
ланы Керим аллайланы юслеринден жазгъанды, кишиге кёзбау 
этип угъай, жюрегинден ийнанып. «Насып ючюн туугъандыла 
дуниягъа жюреклери сюе, кюе билгенле», – деп жазгъанды поэт.

Ол ётюрюкдю деп, киши даулашаллыкъ тюйюлдю. Къайда 
да, не заманда да тарыхны чархын бургъан, мюлк-ырысхы мажа-
рып, берекет къурагъанла – урунуудан къачмагъан адамла бол-
гъандыла. Бир къырал къурулуш да борчларындан къачханланы 
сюймегенди.

Отарланы Керимни 30-чу жыллада жазылгъан чыгъарма-
ларында социалист жашау махталады. Сёз ючюн, поэт «Жай-

Юбилей
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лыкъда» деген назмусун монглукъну кёргюзтген шартланы тиз-
мелеринден къурагъанды: «чынгыл къая ыранлада отлайдыла 
эчкиле», «сабыр отлайды къой сюрюу, жашил чатны толтуруп», 
«Чегетде отлайды жылкъы», «саулукъ ийнекле отлайдыла тик-
де», «бузоула, кырдыкдан тоюп, жаталла къол боюнунда»... 
Къошха къарагъан, мал кютген, жау-бишлакъ этген эллиле уа 
барысы да къайгъысыздыла, жарсыусуз, дунияда, керти да, кюй-
сюзлюк бла артыкълыкъны тамыры юзюлгенча. Керимни наз-
мусунда окъуучу сыбызгъы сокъгъан, чаришде ат чапдыргъан, 
къол таш атхан, бишлакъ сыкъгъан, май къазанланы къайнат-
хан адамланы кёреди. Тап, малла, жаныуарла окъуна, жашауда 
токълукъдан сора бир тюрлю чурум къалмагъанча, кеслерин алай 
жюрютедиле.

«Жай эрттени» деген чыгъарма да поэтни ырахатлыкъ сези-
мине бойсунуп жазылгъанды. Ырысхылы, берекетли жашаугъа 
махтау салып:

Таулула келелле таудан,
Ташлы жолну тигелей.
Эшекле – бишлакъдан, жаудан 
Ауур жюклю жёбелей.

Жай эрттени   («Жай эрттени»)

Быллай назмула, жашау шартланы жыйышдырып, фило-
софия даражагъа жеталмай эселе да, кертиликден узакъ тюйюл 
эдиле. Башында сагъынып озгъаныбызча, 30-чу жыллада битеу да 
кёп миллетли совет литератураланы баш жигити урунууну адамы 
эди да, Отарланы Керимни колхоз жайлыкълада бла къошлада 
байлыкъны санап, кёргюзтюп, аны болушлугъу бла уа таулуланы 
иш кёллюлюклерин, урунууда чыныгъа билгенлерин кёргюзтюрге 
итинеди: поэт муратына жеталмайды деп да айталлыкъ тюйюл-
бюз. Башха жаны бла къарагъанда уа, идеология жазыучуладан 
не излегенин да эсге алмай жарамаз. Жазыучуну чыгъармачы-
лыкъ ишине тюз багъа бичер ючюн, ол жашагъан заманны энчи-
лигин да ангыларгъа тийишлиди.

Социально-саясат сапариш, суратлау, эстетика мардалыкъ да 
30-чу жылланы белгилери эдиле. Отарланы Керим бек жаш зама-
ныны белгилери. Былайда дагъыда бир сагъынылыр зат: Керим 
литературагъа келген жыллада совет власть бла аны идеологиясы, 
аны кесаматчы келечилери, чыгъармачылыкъ ишледен сурат-
лау даражаны неда эстетика бийикликни излеп, жазыучуланы 
ырбыннга тыймагъандыла. Ала излеген жаланда «тюз ниетге» 
бойсунуу эди, совет властьха табыныу, ол бардыргъан, ызлагъан, 
тежеген жолну тутуу, аны махтау.

Анга кёре, Отарланы Керимни лирикасында жашау чюйрелик-
ле жокъдула, ала сыйдамланыпдыла деп, дау айтырча тюйюлдю. 
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Отузунчу жылланы излемлери поэтни назмуларына мухур сал-
гъанлары, аны суратлау-ачыкълау мадарлары уа ол излемлеге 
бойсуннганлары кертиди. Юлгюге, биз башында сагъыннган эки 
назмуда Керим этим сёзлени кёп хайырланады. Алай этимлени 
сайлауу суратлау-эстетика мардалыкъдан озмайды. Ол этимле 
чурум, чюйрелик неда кюрешни бир тюрлю белгиси да болмагъан 
жашауну кёргюзтедиле. Жер юсюнде бар умутла толуп, тарых 
да, тохтап, уюп къалгъанча, «олтуруп», «толтуруп», «отлайды-
ла», «жаталла», «иш къоюп», «сютле уюп», «жатады» дегенча 
(«Жайлыкъда»). Башха тюрлю этимлени сайлап жазса да, ала 
да жашауну монглугъун, ырахатлыгъын чертирге бойсунадыла. 
«Жай эрттенлик» деген назмуну этим сёзлери быллай эмблема-
тика къурайдыла: «къызарта», «узата», «сюрюулени къууалай», 
«жарыкъ жырлай, къууана», «балаланы ийнакълай», «жолну 
тигелей», «жёбелей».

* * *
Отузунчу жылла кёп миллетли совет литератураларына 

къыйын жылла болгъандыла. Идеология, социально-саясат къа-
тылыкъ бла эстетика жахиллик аланы айныу жолларын такъыр 
этгендиле. Айтханыбызча, жазыучу, поэт, къырал ниет ни къа-
быллап, анга чурум тюшюрмей къураса чыгъармасын, хазна дау 
айтылмагъанды. Анга кёре уа, жазгъан адамла тынч жанрланы 
сайлагъандыла неда насийхат сёзге, чакъырыулагъа алланнган-
дыла. Бютюнда насийхат, публицистика халда жазылгъан чы-
гъармала аз санлы  миллет литературалада уллу жер алгъанла-
ры барыбызгъа да белгилиди. Иш аны бла чекленмейди. 30-чу 
жыллада орус пролетар поэтлени литературагъа энди келе тур-
гъан жазыучулагъа назиралары асыры кючлю эди – миллет по-
этлени кёбюсю Д. Бедныйден бла В. Маяковскийден юлгю ала 
жазгъандыла. «Пролеткульт чула» уа, социализмни ниетине не 
бек табыннган эселе да, жахил поэтле эдиле, сайлагъан жоллары 
да  – учхара. Ала айтханнга кёре, совет литератураны келечилери 
адамны инсан энчилигине эс бурургъа керек тюйюл эдиле, – аны 
энчи жолуна, миллетине, энчи ич сезимине бла дуниясына. Жаза 
эсенг, кёпчюлюкню (коллективни) сайла да, аны психологиясын 
ачыкъла – «пролетар» жазыучуну борчу олду. Чыгъармаларынг 
да анга кёре болсунла.

Орус пролетар поэтлени кёбюсюню назмуларында бла поэма-
ларында «мен» деген сёзге жер табылмагъанды. Чыгъармаларын 
«биз ишчиле», «биз жарлыла», «биз пролетарла» деген сёзле бла 
башларгъа ёч эдиле. Суратлау мадарла сайлаулары да анга кёре 
болгъаныны юсюнден айтыр кереклиси жокъду. Ёз атларын, эн-
чиликлерин ыспассыз этип, букъдуруп, къара халкъны, жамау-
атны, «битеу дуния пролетарланы» атларындан сёлешгендиле, 
аланы атларындан чакъыра эдиле революцияны, социализмни 
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ниетине кертичи болургъа неда класс душманланы боюнларын 
бурургъа.

Литература бла искусство не заманда да миллетни, къы-
лыкъ-ылыкъ энчиликлери шартланнган инсанны болушлугъу 
бла халкъны ниетин, аны ич дуниясын ачыкълай, байыкъдыра 
да келгенди. Суратлау чыгъарманы баш борчларындан бири да 
олду – бир затны юсю бла тарых, миллет неда жорукъ къыйматы 
болгъан илишанланы кёргюзтюу. Орус «пролетар поэтле», жазыу-
чула уа миллет, тарых, къылыкъ энчиликлери белгиленмеген 
жигитлеге жоралагъандыла чыгъармаларын. Адамлыкъны бла 
инсанлыкъны жаланда социально-саясат, класс кёз къарам бла 
ёнчелегендиле, класс сезимни марда этип. Анга кёре, жигитле 
«пролетарлагъа», «ишчилеге», «жарлылагъа» бла «капиталист-
леге», «кулаклагъа» юлешиннгендиле.

Аны айтханыбыз: 20–30-чу жыллада миллет энчилиги бол-
магъан чыгъармала кенг жайылгъандыла. Бютюнда Октябрь ре-
волюциягъа жораланнган литературалада, ичлеринде орус лите-
ратура да болуп. Кёп миллет жазыучула да (чеченли, ингушлу, 
къабартылы, ногъайлы жазыучула дегенча) орус литератураны ол 
юлгюсюне таяннгандыла, аны ёлчемге тутуп. Сёз ючюн, Шахмыр-
заланы Саидни «Жюз жылланы биз кюрешдик» деген назмусуну 
эмблематикасы быллайды: «биз кюрешдик», «эркинликге биз 
чыкъгъанбыз», «бизни кенг къыралыбыз», «энди зулму кёрмей-
биз», «эркинликни кишиге бермебиз».

Назмуда кёп къатланнган сыфат «биз» деген сёздю. Алай поэт 
«биз» деп кимге айтады, бармыды аны миллет, тарых энчилиги, 
къайсы жамауатны атындан къаргъанады жазыучу? Ол соруу-
лагъа жууап жокъду.

Къарачайлы поэт Батталаны Абдул-Керим «Къызыл аскер» 
деген назмусунда былай жазады:

Къан ичиучю губуланы 
Ташладыкъ жолдан,
Тенгликни къызыл байрагъын 
Иймебиз къолдан.
Бу берилген эркинликни 
Бизден киши алалмаз,
Ма биз къызыл аскерлени – 
Аскер хорламаз.

Бу тизгинлени жазгъан поэтни миллети неди деп сорургъа 
боллукъду. Орус поэтмиди ол, дюгерли, къабартылы огъесе къа-
рачайлымыды? Айтхан къыйынды. 30-чу жыллада аллай назмула 
кёп жазгъандыла – барысы да бир бирге ушаш, энчиликсиз.

Шимал Кавказны авторлары орус пролетар поэтлени ызлары 
бла баргъандыла демеклик азды. Иш аны бла чекленмейди. Ли-
тературагъа олсагъатда келген, сынауу болмагъан поэт миллет, 
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тарых, къылыкъ-ылыкъ илишанланы бир инсанда жыйышдырып 
жазалмайды. Ол къыйын ишди, искусствону баш жоругъу. Кече-
кюн да айтылып тургъан социально-саясат чакъырыуланы, кёзге 
тынч илиннген шартланы назму кепге сыйындыргъан а тынчды. 
Миллет энчиликлени тынгылы жыйышдырып сыфат къура гъан, 
сыфатны кючю бла уа тарых-жамауат жашауну ачыкълагъан 
къыйынды. Алай жамауатны, халкъны атындан сау дуния бла 
сёлеширге неда къаргъаныргъа итинмеклик тынчды.

Сёз беребиз душманланы бууаргъа,
Сёз беребиз жангы жашау къураргъа, –

дегенча (Шахмырзаланы С.)
Быллай тизгинле жаза, орус «пролетар» поэтлени ызлары 

бла Отарланы Керим да баргъанды. Болсада табийгъат, къудурет 
берген фахму, жютюлюк жаш поэтге жалгъан тизгинледен, наз-
муладан терк азатланыргъа болушхандыла. Анга кёре уа, Керим 
жаланда малкъар поэзияны угъай, битеу да Шимал Кавказны по-
эзиясын жангыртханладан, чынтты лириканы жолуна тюшген 
поэтледен бири болгъанды. Кёзбаусуз айтханда уа, ол жаны бла 
Отарланы Керим уллу Россейни бек махталгъан поэтлери бла тенг 
эди дерге керекди. Аны энчи белгилегенибиз, Шимал Кавказны 
кёп миллетлерини поэзиялары, «биз», «сиз» деген белгисиз сёз-
леге хорлатып, тунчугъуп тургъанда, Керим миллети, тарыхы, 
къылыгъы, сезими да шартланнган «мен» деген сыфатны кенг 
хайырланнганды. Ёз атындан сёлешип, кёз къарамын, ич сезимин 
ачыкълагъан а – лириканы тёресиди, жашау жоругъуду. Алай 
поэзияны ол жашау тёресин къайтарыргъа, «сизлени» атындан 
сёлешмей, жангыз инсанны сыйын, къыйматын кётюрюрге кёпле 
базыналмагъандыла. Шимал Кавказны миллет литератураларын-
да Къулийланы Къайсын бла Отарланы Керим кимден да алгъа 
базыннгандыла ол магъаналы атламгъа:

Не билейим, табалырмамы сени 
Жашаууму жол нёгери болургъа?
Болалырмыса эрча сюйгенлени 
Бирлери? Кимни табайым сорургъа?

                                                   («Булутла»)
Булутла

Шимал Кавказны поэтлерини асламы, саясат чакъырыу-
лагъа терилип, «ишчи коллективлени» «аскерлени», «социалист 
урунуу ну» неда «ударникле бла колхозланы, совхозланы» юсле-
ринден жазгъанда, Отарланы Керим, суратлау-эстетика марданы 
«бузуп», инсанны энчи къууанчыны, насыбыны, ич жарсыула-
рыны юслеринден жазады. «Кёпчюлюкню», «минглени» не аз да 
эниш этмей, инсансыз ала да болмазлыкъларын ангылатады. Ол 
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угъай, малкъар халкъны жаш поэти, хар инсанны жюрек урууун 
эшитгенча, сагъайып, жигитни жашырын сезимлерине эс буруп, 
алай къурайды назмуларын:

«Эх, болса, суратдача, къайыкъчыгъым,
Чыгъып кетер эдим туман тенгизге!» – 
Деп сукъланыучум тюшеди эсиме,
Мен сыртдан къарасам ёзен туманнга. 
Сабийлигими тенгиз биргесине 
Алып баргъанча кёрюнеди манга.

                                                   («Ёзен туман»)

Аз-аздан Отарланы Керимни лирикасы, класс, инсан сезим-
лени белгилеген хаух сёзледен бла сыфатладан тазаланып, инсан 
илишанланы ачыкълаугъа таянып башлайды. Поэтни лирика 
жигити тириди – излеми, сурамы уллу болгъан, къайры эсе да 
узакъгъа неда бийикликге бла жарыкълыкъгъа термилген адам-
ды. Къайры термиледи ол – аны шарт тохташдыргъан, былайды 
деп айтхан да къыйынды. Окъуучу, жаланда аны жюрек ырахат-
лыгъы бла хошлугъу болмагъанын сезип, кесини жюреги да къай-
ры эсе да тартыннганын бла татлыкъсыннганын ангылайды. Алай 
бла Керимни поэзиясыны бек уллу, махтаулу энчилиги – лирика 
жумушакълыгъыды, инсанны сезим байлыгъын ачыкълагъаны. 
Башха жаны бла къарагъанда да, ол кёп макъамлыды, суратлау 
мадарланы кёп тюрлюсю бла хайырланады. Эштада, былайда ав-
торну неда лирика жигитни «менсилиги» туура ачыкълан нган 
наз мулары аслам жерни алгъанларын эсгерирге тийишлиди 
(«Мен сени сакълап турама, хайда, жаным, кел!»).

Аллай ачыкъ сёзлю лирика дуния поэзияда бек кенг жайыл-
гъаны барыбызгъа да белгилиди. Иш анда тюйюлдю. Отарла-
ны Керим, ол жолну барып, бир юлгюге сыйынып жазмайды.               
30-чу  жыллада табийгъатда, юйюр, урунуу жашауда шартланы 
юсю бла инсанны ич сезимлерин ачыкълау тёре сакъланмагъан 
эди: Шимал Кавказны миллет поэзияларында ол бек къарыусуз 
эди, тап, тынгылы чирчикленмеген эди дерча. Бир илишанны бо-
лушлугъу бла башха шартланы кёргюзтюу неда ачыкълау Отар-
ланы Керимни чыгъармачылыкъ ишинде тёре даражасында та-
мырланып аякъланнганын унутургъа керек тюйюлдю.

Поэтни ол энчилигин ангылар ючюн, «Булутчукъ» деген наз-
мусун алып къойсакъ да, тамамлыкъ этерикди.

Олсагъат булутчукъ жолгъа тургъанды,
Акъбаш бийиклеге аллын бургъанды.
Жарыкъ ойнай кём-кёк кёкню кенгинде,
Барады къызыл киришле тенгинде, –

деп жазады поэт. Нени юсюнден хапарлайдыла бу тизгинле?
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Окъуучу, ол соруугъа жууап излей, булутну юсюнден дерге 
боллукъду. Керти да, назмуну эмблематикасы быллайды: «ойнай-
ойнай барады, акъ булутчукъ», «ол ушайды къаячыгъа, уучугъа», 
«ол жолдан къоркъмагъан жолоучуду», «булутчукъ – эркинлик-
ни сыфатыды». Назмуну экинчи бёлюмюнде «булутчукъну» бю-
тюнда кёп шартларын, илишанларын «табып» ачыкълайды поэт.

Анга кёре, окъуучу, алданып, Отарланы Керим «булутчукъ-
ну» «жолгъа атланып», «энишге къарай», «нени да кёре, эслей», 
«къайры эсе да кетип баргъаныны» юсюнден нечик аламат чы-
гъарма жазгъанды деп, кесамат этерге таукелленирикди. Бир жа-
нындан, ол кесамат тюздю: поэт кёкде кетип баргъан булутну кёз 
кёрюрча суратын ишлегенди. Алай Отарланы Керимни назмусуну 
магъанасын, энчилигин да ол халда ачыкъларгъа итинмеклик 
жангылыч иш болур эди. Поэт кёкде кетип баргъан булутну сы-
фатын тынгылы къурай эсе да, ол тюйюлдю аны жазыучулукъ 
мураты: табийгъат болумну сыфаты лирика жигитни сезим ду-
ниясын, оюмун, сезим байлыгъын ачыкълар ючюн ишленнгенди. 
Анга кёре, булутну сыфаты поэтни ич дуниясыны белгисиди дерге 
тийишлиди. Неда лирика жигитни инсанлыкъ илишанларыны 
юсюнден поэт булутха хапар айтдырады. Болсада, назмуну, аны 
бла бирге уа поэтни энчилигин белгилер ючюн, «булутчукъну» 
башха илишанларын да жыйышдырыргъа керекди: ол «жылыуун 
къаяда къойгъанды», «булутчукъ таулагъа жол кёл алгъанды», 
«ойнай-ойнай барады акъ булутчукъ ».

Былайда поэт адамланы илишанларын табийгъат болумгъа 
кёчюрюп жазгъанын ангылагъан тынчды: «булутчукъну ойнай-
ойнай барыр» амалы жокъду. Неда: «Булутчукъ таулагъа жол кёл 
алгъанды»,  – деп жаза эсе поэт, айхайда, алай жаланда адамны 
юсюнден айтыргъа жарарыкъды. Аны айтханыбыз: Отарланы 
Керимни назмуларында хар суратлау мадар, амал, уллусу-гит-
чеси да, сыфат – бары да адамны халын, ич сезимин, сагъышын 
ачыкъларгъа бойсунадыла. Керимни лирика жигитини ич къуду-
рети, аны рухийи назмуларыны суратлау мадарларына ыз салмай 
къоймайдыла:

Кечени тилсиз таулары
Сабыр, шош тура.
Кечени шыбырдаулары 
Сагъыш туудура.

   («Тау аязы шош урады»)
Тау аязы шош урады
Башында белгилегенибизча, бир шартны юсю бла жашауну 

неда инсанны жашырын шартларын ачыкълау – ол усталыкъны 
бийик илишаныды. Бютюнда 30-чу жыллада миллет поэзияла-
ны айныу жолларын эсге тюшюрсек, Керимни фахму энчили-
гин тынгы лы ангыларыкъбыз. Поэт лирика жигитини сезимин 
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(къууан чы, жарсыуу болсун) букъдуруп, назмуларын, хапарлауну 
амалларын хайырланып да жазады:

Тау аязы шош урады,
Къалтырайды кёл.
Жукъугъа батып турады 
Тёбен таулу эл.

    («Тау аязы шош урады»)
Тау аязы шош урады
Алай Керимни хапарлагъан назмулары окъуна адамны ич 

къудуретин бла дуниясын ачыкълайдыла.
Поэт жан салыу суратлау мадаргъа ёчдю, болсада излеп табыл-

гъан, сайланып алыннган мадар тюйюлдю – ол Керимни суратлау 
оюмуну энчилиги бла келген ачыкълау амалды, ол аны жютюлю-
гю бла байламлы тынч, кеси аллына табылады дерге боллукъду. 
«Уллу жазыучу бош затланы, кече-кюн да кёре, жюрюте тургъан 
затланы окъуна (шинтик, тахта, чыракъ дегенча) искусствогъа 
къоша биледи, – деп жазгъанды орус алим А. Лосев.  – Алагъа ол 
жан сала да биледи, мифге айландырып». Башында сагъыныл-
гъан «Булутчукъ» деген назмуда хар шарт, жаны, эси болгъанча, 
алай ачыкъланады. Булутчугъ’а, кеси кесин сезгени бла чеклен-
мей, кёкде кетип бара, мал сюрюулени, сабанланы кёрюп, адамча 
къууа нады.

Былайда Керим табийгъат жашау болумланы, шартланы бир 
бирлери бла байламлыкъларын терен ангылагъанын энчи чертир-
ге тийишлиди. Баям, орус алим А. Лосев да, жашау шартланы ми-
фологиягъа айландырмай, поэзияны отун жандырыргъа хазна онг 
жокъду деп, андан жазгъанды. А. Лосевни айтханына кёре, кёз 
кёрген тюрлю-тюрлю шартла бла болумланы жууукълукъларын, 
ушагъанларын эслер ючюн, уллу жютюлюк бла фахму керекдиле. 
Отарланы Керим аллай жазыучуду. Ол табийгъат бла адамны или-
шанларын бир бирлерине тынч кёчюрюп, кесини энчи мифология 
сыфатларын къурайды:

Къыш, къарт ыннача, мурулдай,
Кери тайды кюн бетледен.

                               («Жылы желчик»)

Жылы желчик
Сёз орунуна айтханда, бу тизгинледе поэт бир бирге ушама-

гъан шартланы жууукълашдырады (къыш – ынна). Ушамагъан 
шартлада, жашау болумлада, аланы бирге ушатып, тенглешди-
рирча илишанларын эслемеклик – ол суратлау оюмну энчилиги-
ди, аны теренлигин бла жютюлюгюн ачыкълагъан. Аллай амал 
бла кёпле хайырланалмайдыла. Сёз ючюн, акъ жабагъыны чегет-
де эримей къалгъан къар бла тенглешдирген тынчды, «бийиксырт 
Кавказ бла секирирге хазырланнган Къапланны» бир бирге ушат-
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хан илишанларын тапхан а къыйынды, нек дегенде ол илишанла 
кёзге кёрюнмейдиле. Отарланы Керим, ол къыйын жолну сайлап, 
энчи мифология сыфатларын алай къурайды:

Ызымдан жетди ауушда 
Женгилкъанат жылы желчик.
Жаным бла чабып кете,
Чёрчек тайча, ойнайды ол.
Атымы аллына ёте,
Шуёхча, шыбырдайды ол.

                      («Жылы желчик»)
Жылы желчик
Неда:

Берне алгъан къатынлача,
Даулашадыла чыкъынжикле.
Сермешиуню артындача,
Учалла чыкъынжик тюкле.

                                 («Тау ёзенде»)

30-чу жыллада кёп миллетли совет литературада социально-
саясат сапариш, анга ишлеген суратлау-эстетика марда да, тохта-
шып, искусствогъа заран келтиргени белгилиди. Айхай, ол тюрлю 
затланы тамырландырып аякъландыргъан совет къыраллыкъны 
идеологиясы эди. Аны юйретгени бла тежегенине кёре, социализм 
жашау анга дери белгилене келген къыраллыкъланы барысын-
дан да иги эди – халкълагъа насып, жарыкълыкъ бла культура, 
мюлк-ырысхы, айныу келтирген. Ол оюмгъа бла идеологиягъа 
кёре, социализм къурулушда бир тюрлю кемчилик, учхаралыкъ 
да жокъ эди, жазыучу шарайыпла излерге керек да тюйюл эди.

Кертиди, поэтле бла жазыучуланы кёбюсю суратлау-эстетика 
мардадан азатланмагъандыла. Алай жазыучулукъ ишде чынт-
ты фахму хорланып, мардалыкъгъа сыйынып къалмайды, аны 
не бек тузакъгъа тыяргъа кюрешсенг да, ол жашау кертиликни 
ачыкъларгъа онг табалады. Фахмусу, оюму тири болгъан назмучу, 
жюрек къыйынын туура билдирип къоймаса да, ол жаз, жашы-
рын тиллиди, бир шартны илишанларын башхасына кёчюралады, 
метафорала, мифология сыфатла бла хайырланады. Неда, белги-
легенибизча, поэт илишаннга, болгъан затха эс буруп жаза эсе да, 
аны болушлугъу бла болумланы ангыларгъа керекди, искусствону 
жорукъларына кёре.

Юлгюге, «Къыз» деген назмусунда Отарланы Керим былай 
жазады:

Жагъада къыз мудах олтура эди,
Ол шорхалагъа къарап тура эди.
Алайлай – суу ачы хапар келтирди.
Къыз шорхада наныны бёркюн кёрдю.

Юбилей
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Социально-саясат сапаришге кёре, жазыучула совет адамны 
деменгили, хар не жаны бла да хорлаулу кёргюзтюрге борчлу эди-
ле. Жарсыуладан бла экилиликден азатланып, бушуулукъ бла 
ийнаныусузлукъ совет литературада жер тапмагъандыла: тап, 
тапсала да, жазыучу къара чёпге алына эди. Отарланы Керимни 
биз сагъыннган назмусуну жигити, колхозла къуралып, аланы 
ишлери тири баргъан заманлада жашай эди. Алай ол урунууда 
къууанч тыпырлы болуп кёргюзтюлмейди – суу жагъада олту-
руп, ёз кюйюн этеди, ачы да, бушуулу да къадарына жарсыйды. 
Айхайда, былайда поэт социалист жашау, колхозда урунуу хар 
инсанны къууанчлы да, насыплы да этип бармагъанын кёргюз-
теди. Алай бла Отарланы Керим отузунчу жылланы бек такъыр, 
къыйын кезиулеринде окъуна жашаугъа кертичилей къалады. 
Неда, заманны бушуулугъун сезип, ол сезимине бойсундурады 
назму тизгинлерин да.

Керимни кёп назмуларында жашау чюйреликлени, кюреш-
ни юсюнден ачыкъ айтылмайды. Чыгъармала шошлукъгъа, ыра-
хатлыкъгъа жораланнганча окъуна кёрюнедиле. Болсада эсли 
окъуучу шошлукъ бла ырахатлыкъ алдаулудула деп сагъышла-
нырыкъды. Поэтни жазгъанына, суратлау бояуланы сайлаууна 
кёре, жашау ырахатлыкъны къайгъы, бушуулукъну илишанла-
ры марап тургъанча кёрюнеди. Аз затдан сермешни сылтаулары 
къозгъалырча:

Кечени къарангы алса,
Хар не да тынар.
Адам анга къулакъ салса,
Къайгъы жокъ сунар.

     («Тау аязы шош урады»)
Тау аязы шош урады
Отарланы Керим, уруш аллы 30-чу жылланы сур бетлилигин, 

сермеш къоркъууу да айный келгенин кёргюзте, кёп магъаналы 
сыфатла, белгиле бла да уста хайырланады:

Чынгылдан терен къаргъа къарайды къуш,
Анда журну улагъын марайды къуш.
Алай... уучуну ушкок тауушу чыкъды,
Окъ, жур улакъны угъай – къушну жыкъды.

Ол жаны бла айтханда, Керимни «Булутха», «Булутчукъ» де-
ген чыгъармалары битеу да Шимал Кавказны лирикасында энчи 
жерни аладыла. Эндиге дери, ол эки назмугъа учхара кесамат эти-
лип, М. Лермонтовну «Булутчугъуна» ушатып чекленнгендиле. 
Алай Отарланы Керим ачыкълагъан жигит 30-чу жылла белги-
леген инсанлыкъ марданы башы бла узакъ къарагъан адамды. 
Артыкълыкъ бла, ниет зорлукъ бла сермеширге хазырлыгъын ол 
ачыкъ билдиралмайды, болсада аны умутлары бийикдиле. 30-чу 
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жылланы жашау юлгюлери бла чекленирча, алагъа ыразылыгъын 
берирча тюйюлдю. Совет идеология, социализм жашау, жомакъда 
айтылгъанча, жарыкъды деп юйретгени кертиди. Адам иги умут-
лагъа термиле келген эсе, энди ол аланы социализмде тапханды. 
Алай Керимни лирика жигитини умутлары бла 30-чу жыллада 
жашау келишмейдиле, ол насып юлюшюн къурулушда излеген-
леден да тюйюлдю, къайры эсе да узакъгъа кетерге термиледи, 
къайры, нек, не затха ыразы тюйюлдю поэтни жигити – аны кеси 
да иги билмейди:

Кёкню кёк тенгизинде акъ булутла,
Желпеклеча, кетип барадыла, жюзюп,
Аланы ызларындан а – умутла 
Барадыла, мында къалалмай, тёзюп.

                                                       («Булутла»)
Ба улутла
Назмуну башха жеринде поэт былай жазады:

Булутла ызларындан а – умутла!
Аланы жутармы жашау тенгизи?

30–40-чы жыллада, умутлары социализм мардалагъан умутла 
бла келишмей, кёпле жоюлгъандыла, кёплени ахшы ниетлери, 
излемлери да, совет къуллукъчуланы жахилликлери бла бетден-
бетге жолугъуп, тенгиз толкъунлача чачылгъандыла. Аны бла 
байламлы тюйюлмюдю Отарланы Керимни къоркъууу да? Жюре-
гингде иги къууумланы жылытып, бийиклеге итиннгени ючюн, 
тынгысызлыгъы ючюн жигитим жоюлур, тутулур деп.

Биз былайда поэт, жангы жашауну неда большевиклени ниет-
лерин жаратмай, алагъа чурум излегенди демейбиз. Ол  угъай, 
Отарланы Керим ёз заманыны жырчысы эди. Совет властьха 
да, толу ийнанып, къуллукъ этгенди. Болсада, жангы властьны 
тюзлюгюне чып тюшюрюп, аны бла тюртюше, демлеше, зорлукъ, 
эссизлик да айныгъандыла. Зорлукъ бла жахиллик, терс оноула 
социализмни да душманлары эдиле. Тюзлюк бла терсликни ара-
сында уа кёпле ажашхандыла. Отарланы Керим – суратлау оюму 
терен болгъан, фахмулу адам – аны кёрмей бла сезмей къаллыкъ 
тюйюл эди.

Ачыкъ айтмаса да, эссизлик социализмни «жол нёгери» бол-
гъанына сагъайып, къоркъуп жазгъанды. Ол къоркъуу поэтни 
«Партизан къабырла» деген чыгъармасында да шарт сезиледи. 
Совет властьны къурар ючюн, жан-къан берип, жоюлуп кет-
ген партизанла, къабырларындан чыгъып, тийреге къарай, са-
гъышланадыла. «Бизни умутларыбыз толдуламы, совет властьны 
къызыл байрагъы таймай турамыды?» – деп, Отарланы Керимни 
сагъайтып, социализмни аягъын марагъан не эди: къарыу-кюч 
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алгъан фашизмми, огъесе къыралны ичинде айныгъан эссизлик 
бла терс ишлеми? Отарланы Керимни 30-чу жыллада жазгъан 
чыгъармалары ол тюрлю сорууланы да къозгъайдыла.

* * *
Отарланы Керимни ана литературагъа къошумчулугъу уллу-

ду, сёз искусствону бетин жарытып, миллетни да энчилигин толу 
ачыкълагъан. Ол литературагъа 30-чу жыллада келгенди. 30-чу 
жылладан башлап, 74-чю жылгъа дери, тохтамай-талмай, сёз ис-
кусствогъа къуллукъ этгенди. Ол заманны ичинде Отарланы Ке-
рим лирикада, къара сёзде, уллу жанрлада да (поэма) кесини ызын 
тынгылы белгилегенди. Сёз ючюн, аны «Жолла», «Сагъышла», 
«Эрттен жулдуз», «Сынла», «Заманны ауазы» деген эм башха наз-
му китаплары, малкъар жамауатха белгили болуп, окъуучуланы 
жюреклерине эртте жол тапхандыла. Отарланы Керим жумушакъ 
лириканы, чам сёзню, хапарны да чынтты устасы эди. Алай Отар 
улуну поэмалары малкъар литературада бек тынгылы жазылгъан, 
тынгылы къуралгъан чыгъармала болгъанларын бюгюнледе шарт 
айтыргъа борчду. Аны «Ыннаны юйчюгю», «Жолла», «Партизан 
къабырла», «Къабарты», «Сынла», «Таулу жашчыкъ» дегенча по-
эмалары, битеу Россейни миллет литератураларын алып айтханда 
да, уллу махтау сёзге, ыспасха да тийишлидиле. Сёз ючюн, Отар 
улуну «Сынла» деген поэмасын, В. А. Твардовскийни «За далью – 
даль» деген поэмасы бла тенглешдирип, бир сатыргъа салырчады. 
Отарланы Керим жашау къадары къыйын болгъан поэтледенди. 
30-чу жыллада, республиканы литература, маданият жаны бла 
къурулушуна тири къатыша, жазыучуланы Союзларына тамата-
лыкъ этгенди. Артда, Ата журтун къоруулай, ауур жаралы бол-
гъанды. Аны айтханыбыз, Отарланы Керимни жашау сынауу уллу 
да, къыйын да демеклик бла байламлыды. Ол уллу сынау поэтге 
уллу поэзияны къураргъа да болушханды.

Отар улуну уруш лирикасы бютюнда жетишимлиди. К. Си-
моновну, А. Сурковну, М. Исаковскийни, А. Твардовскийни эм 
башха уллу орус поэтлени чыгъармачылыкъ ишлери бла тенг 
бийик даражагъа салырчады. Керим малкъар халкъны чынтты 
уланы, миллетини жашау сынаууна, къыйын ауушларына сакъ 
кёзден къарагъан поэт эди. Ол себепден, халкъны къыйын кезиу-
лерине, жарсыулу болумларына жоралап, кёп чыгъарма жазгъан-
ды, бютюнда уруш бла кёчгюнчюлюкню эсинден кетермеген сёз 
уста эди ол. Былайда биз поэтни жаланда уруш лирикасын эсге 
тюшюрюп айтмайбыз. Урушдан сора онжыллыкъда, тап, 60-чы 
жыллада окъуна поэт уруш къыйынлыгъын унутмагъанды. Нени 
юсюнден жазса да, табийгъатны, Ата журтну, урушну, кесини ич 
жарсыууну юсюнден, – аллай темаланы барысына да Отар улу ас-
ламында уруш жарсытхан адамны кёзю бла къарагъанды. Урушда 
жыйышдыргъан сынаууна кёре багъа бичгенди. Ата журт уруш 
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бла кёчгюнчюлюк Керимни чыгъармачылыкъ ишинден кетмеген, 
унутулмагъан темады. Былайда кёчгюнчюлюк бла байламлы те-
маны энчи алып айтыргъа тийишлиди. Нек дегенде кёчгюнчюлюк 
малкъар халкъгъа сынатхан къыйынлыкъны, тап, Уллу Ата журт 
уруш окъуна сынатмагъанды. Алай халкъ, ол къыйынлыкъда 
чыныгъып, кесини чыдамлыгъы бла тёзюмлюлюгюн бютюн те-
рен шартлагъанды. Хар миллетни да къылыгъы-ылыгъы, жюрек 
оту, жюрек сезимлерини байлыгъы да бушуу кюнледе тынгылы 
ачыкъланадыла. Бютюнда Ата журтха, туугъан, ёсген жерине 
сюймеклик тири айныйды. Кёчгюнчюлюк жыллада Орта Азия-
ны аулакъларында, исси къум жерлеринде урунууну ауур жю-
гюн кётюре, малкъар халкъны къызларыны бла жашларыны от 
жагъаларына, бешиклери тебиретилген жерлерине сюймеклик 
артыкъда терк ёсюп, башха сезимлерин тунчукъдургъан эди дер-
чады. Отарланы Керимни лирикасында ол сезим бютюн терен да, 
белгили да ыз къалдыргъанды. Башында айта келгенибизча, поэт, 
нени юсюнден жазса да, 40–50-чи жыллада Ата журтха термил-
генин, анга терен сюймеклигин ачыкъларча мадарла излемей 
къоймагъанды.

Туугъан жерибизни душмандан даулай,
Дуниядан замансыз кетдиле ала.
Ол бошалмай къалгъан ишлерин саула 
Бошарча аманат этдиле ала, –

деп жазады Отарланы Керим «Заманны жашлары» деген наз-
мусунда. Кёчгюнчюлюкге жораланмагъанлыкъгъа, кёчгюнчюлюк 
кючлендирген сюймеклик сезим бу чыгъарманы агъачын къурап, 
суратлау-ачыкълау мадарларын белгилегенди. Болсада, тап, 40-
чы жылланы ахырында жазылгъан назмуларыны асламысында 
окъуна туугъан жерине поэтни термилиую ачыкъ айтылады. Ол 
термилиу керти да бушуулуду, нек дегенде лирика жигит туугъан 
тауларымы, туугъан жерими кёрмей ёлюрме деп къоркъады. Ол 
жаны бла «Чыганлы къатын, таш сала, айтды...» деген назмусу 
окъуучуну сезим байлыгъын, туугъан жерине сюймеклигин да 
къозгъап жангыртырчады:

Чыганлы къатын, таш сала, айтды: «Сен 
Жюз жыл жашарыкъса, кёрмей жеринги». 
Жюрегиме ауур жара салды сер,
Ары жюз къама киргенча кёрюндю.

Чыганлы къыз а айтды: «Тамбла сен 
Туугъан жеринге къайтаса, ёлюрге!»
Жюрек жарамы кюйгени болду сел,
Кимден да мен насыплыча ёмюрде.

Юбилей
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Башха «Тансыкъ тангла» деген чыгъармасында поэтни ли-
рика жигитини Ата журтха таза ниети, терен сюймеклик сезими 
туура айтылмайды. Алай туугъан жеринден кенгде къалгъан ин-
санны жюрек жарсыуу, Ата журтсуз жашау болмазы жаз тил бла 
шартланады. Алайдыла лирика жигитни тюшлери:

Туугъан жерими тереги – тюшюмде,
Аны, анамыча, кёп жыл кюседим.

Неда:

Не этейим да, аны кюсемей, мен,
Анамча, чакъырса, кенгден кёрюне.

Отарланы Керимни кёп назмуларында туугъан жерге тан-
сыкълыкъ, анга термилиу лирика жигитни жашау жолун на-
сыплы да, жарсыулу да этедиле. Ол туугъан жерин анга жашау, 
акъыл, эс, сабырлыкъ, ийнаныу да берген жууукъ адамынча ангы-
лайды. Айхайда, аны ол халда кёргюзтюр ючюн, Отарланы Ке-
рим кёп тюрлю ачыкълау мадарла жыйышдыргъанды. Сёз ючюн, 
«Тансыкъ тангла» деген назмуну алсакъ, анда туугъан жерини 
сыфаты тюшюнде кёп кере кёрюнюп, чыгъармада рефренча ётеди. 
Ол рефрен (къатланнган сыфатла), лирика жигитни сезим къо-
лайын белгилеп, назмуну лирика отун да кючлендиреди. Алай 
бла, биз былайда Отарланы Керимни кёчгюнчюлюкге жоралан-
нган назмуларыны юсюнден айта эсек да, кёчгюнчюлюк темасы 
чы гъармаларыны асламысында энчи ыз къалдыргъанлары баям-
ды.

Отарланы Керим малкъар халкъны бек уллу поэтлеринден 
бириди. Аны аты битеу Россейде да белгилиди. Керимни жуму-
шакъ ауазлы лирикасыны асламы орус, къабарты, украин эм 
башха тиллеге кёчюрюлюп, анга махтау, ыспас да келтиргенди.

Белгилегенибизча, Керим кёчгюнчюлюкню юсюнден 
1944  жылда окъуна жазып башлагъанды. Отар улу кишилиги 
болгъан адам эди. Кишилигин ол Уллу Ата журт урушну жылла-
рында толу кёргюзтгенди, къанын-жанын аямай, Россейни къо-
руулап. Керимни ол жыллада кишилигини юсюнден халкъ поэти 
Мокъаланы Магомет, аны ауур жаралы болгъанын эсине тюшю-
рюп: «Алгъа бир атлам этип, алай жыгъылгъан эди», – деп, жютю 
сёз айтханды. Отарланы Керим, хар этген жумушу бла жашауну 
кемчиликлери бла уруш бардыргъанча, кесин алай жюрютгенди. 
Болсада поэт ёз заманыны адамыды, поэтиди. Совет идеологияны 
сууукълугъун, къатылыгъын ол да сынагъанды. Анга кёре, кёч-
гюнчюлюкню юсюнден жазгъан назмуларын басмагъа чыгъарып 
барыргъа итинмегенди.

Баям, аны аллай таукеллиги болгъан эсе да, онгу жокъ эди. 
Ол себепден аны кёчгюнчюлюкге, тарыхны бушуулу кюнлерине 
жораланнган чыгъармалары эки къауумгъа юлешинедиле.



192*

Биринчи къауум – ала жашырын, жаз тил бла жазылгъан 
назмуладыла. Жюрек къыйынын поэт тюрлю-тюрлю белгилени, 
метафораланы къауумун жыйышдырып ачыкълагъанды. «Орам, 
тонсуз къалгъан къартча, сууукъсурап къалтырайды», «ожакъла-
да жел сарнайды», «боран улуйду» дегенча табийгъат болумланы 
да тынгылы хайырланнганды. Экинчи къаууму уа ачыкъ халлы 
назмуладыла. Ол назмула, эртте жазылгъан эселе да, китап бо-
луп неда газет бетледе чыкъмагъандыла. Ол назмула, жаланда 
къарачай-малкъар халкъ сынагъан бушуулукъгъа жораланып 
къалмай, Шимал Кавказны чечен, ингуш дегенча халкъларына 
да жораланнгандыла. Нек дегенде Отар улу халкъланы къарын-
дашлыкъларын терен сезген, анга жыр этген уллу поэт эди. Къа-
рындашлыкъ сезимини байрагъын бютюнда бийикге кётюрюп, 
Орта Азияда кёп махтаулу чыгъарма да жазгъанды ол. Къазах, 
къыргъыз, орус халкъланы келечилерине жораланнган назму-
лары Керимни чыгъармачылыкъ ишинде белгили жер аладыла. 
Болсада Шимал Кавказны кёчгюнчюлюк сынагъан халкълары-
на жоралагъан назмулары дуния лирикасына къошулурчадыла, 
чынтты трагедиягъа тенгдиле. Кертиди, Керим трагедиялы наз-
муларында кёчгюнчюлюкню жиляуун этер муратда тюйюлдю: 
кёчгюнчюлюк  – ол дунияны титиретген бек уллу къыйынлыкъ-
ладан бириди. Шуёхлукъ, тенглик, кишилик бла инсанлыкъ 
къыйынлыкълада чыныкъгъан да, сыналгъан да этеди. Поэт а 
кёчгюнчюлюк лирикасында бушуу бла адамны бетден-бетге сюеп, 
аны кишилигин, инсанлыгъын да сынайды. Керимни лирика 
жигити, тиширыу эсе да, эр киши эсе да, уллу къыйынлыкъгъа 
тёзюп, таза жюреклигин, жашаугъа ийнаныуун тас этмей, жой-
май сакъла гъан адамды. Шимал Кавказны халкъларына уллу 
къыйынлыкъны къырал сынатханды. Алай къырал кесини ишин 
адамланы къоллары бла, жумушлары бла тындырады. Ол себеп-
ден Отар улуну бушуулу лирикасында жаланда кёчгюнчюлюкге 
тюшген адамла сыналмайдыла, халкъланы кёчюрген адамла да 
сыналадыла. Керимни айтханына кёре, къууанч кезиуледе, тынч 
заманлада инсанлыкъны сакълагъан къыйын тюйюлдю, къыйын 
сагъатлада адамлыкъгъа чурум тюшюрмей жашагъан къыйын-
ды. Хар инсанны эки сайлауу барды: адамлыкъны малтап, кесин 
сакълагъан сайлау ол жашау жолну тынчыды, алай аны ахыры 
жарсыу бла бошалады. Экинчи сайлау – ол тюз жол бла барыр-
гъа, халкъынг бла бир болуп жашаргъа итинмекликди. Отарланы 
Керим кесини кёчгюнчюлюк лирикасында адамланы, кёп тюрлю 
жол бла барып, насыплы, насыпсыз болгъанларыны да ич сезим-
лерин толу ачыкълагъанды.

Толгъурланы Зейтун

Юбилей
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КЕРИМНИ КПСС-ни АРА КОМИТЕТИНЕ 

ЖАЗГЪАН КЪАГЪЫТЫ

«КПСС-ни АК-сыны биринчи секрета-
ры жолдаш Н. С. Хрущёвха, КПСС-ни 
АК-сыны Президиумуну члени жолдаш 
Н.  А. Булганиннге, КПСС-ни АК-сыны 
Президиумуну члени жолдаш К. Е. Во-
рошиловха.

Партиябызны ленинчи тыш эмда къыралны ичинде бар-
дыргъан политикасына мен, хар бир совет адамча, ыразы бо-
луп, кёлленип турама. Деменгили Коммунист партияны хар 
иши да огъурлулукъгъа, халкъны намысына, сыйына къул-
лукъ этеди. Мен да, коммунист болгъаным себепли, эрттеден 
жюрегими сагел этип тургъан бир уллу ишни юсю бла атлап 
кетерге бетим жетмей, андан жазама оюмуму сизге, партияны 
акъыл ман оноучуларына. Кёлю сыннган, сыйсызлыкъ сына-
гъан халкъымы мындан ары жашаууду мени къайгъы этдирген. 
Мени къыйынлы халкъымы кёчюргенле совет халкъны душ-
маны Берия бла аны тёгерегинде къарс къагъып айланнганла 
болгъанларын мен шарт билеме. Ол иш бла Берия кеси кюреш-
генди: таулуланы, къарындаш Къабартыдан айырып, туугъан 
жерлеринден кёчюрюу жаланда аны кесини оюму болгъаны 
энди барыбызгъа да баямды. Таулулагъа «тутхучсузладыла» 
деген кир атны тагъып, Берия кесини адамны акъылына-эсине 
сыйынмазлыкъ оноуун этгенди. Ол огъурлу таулу эллилени, 
къара бетли этип, кёллерин да сындырып, алагъа къара сабан 
сюргенди, ала «бандитледиле», «совет властьны жау ларыдыла» 
дегенни айтып. Кёчгюнчюлюкде таулула намыссызлыкъ бла, 
адам баласы чыдаялмазлыкъ къыйынлыкъ бла, ачлыкъ бла 
бетден-бетге тюбеп къалгъандыла. Иш анда да тюйюлдю. Ач-
дан къырылгъан сабийлени, тиширыуланы, къартланы артха 
къайтарыр амал жокъду. Сёз сау къалгъанланы юсюнден бара-
ды. 400 жыл мындан алгъа Малкъар, тюрклюледен бла къырым 
ханладан жалынчакъсызлыгъын къоруулай, кеси ыразылыгъы 
бла Уллу Россейге къошулгъанды. Алай бла, таулула кеслерини 
азатлыкъларын тыш къыраллы ууучлаучуладан сакълагъан-
дыла. Малкъарны жашлары инсан урушда совет власть ючюн, 
эрча, къанларын-жанларын аямай сермешгенлери хар кимге 
да белгилиди. Аны юсюнден кёп жазылгъанды.
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Революцияны заманында Кавказда Кировну антлы тенгле-
ринден бири малкъарлы жаш Къалабекланы Солтан-Хамит бол-
гъанды. Солтан-Хамит сермешлени биринде, Кировну кёкюреги 
бла жаба, эрча жоюлгъанды. Малкъарны аллай жашлары аз 
тюйюл эдиле.

Ата журт урушну аллында Малкъарда бай колхозла бла 
сов хозла къуралгъандыла. Элледе школла, больницала ачыл-
гъандыла. Окъуу, билим жаны бла Малкъар биринчи жерни 
алып келгенди миллет республикаланы араларында. Партия 
бла Правительствобузну хайырындан, Малкъарны совет интел-
лигенциясы да ёсгенди. Ол къыралыбызны эм ариу жашнагъан 
жерлеринден бири болгъанды. Уруш аулакълада кёп мингле 
бла таулу жашла жанларын бергендиле. Ала тёкген къан аланы 
халкъларына – къартларына, тиширыуларына, сабийлерине – 
жумушакълыкъ этерге чакъыргъанлай турады. Ата журтубуз-
ну къоруулай, урушда адамы ёлмеген бир деп бир таулу юйюр 
тапхан къыйынды. Бу шартха ким да ётюрюкдю деп айтыр ама-
лы жокъду. Малкъар халкъ дунияда ишни бек сюйген эм жигер 
халкъладан бириди. Аны ол кёчгюнчюлюкде – Орта Азияда – 
да кёргюзтюр онг тапханды ачлыкъда, жаланнгачлыкъда, за-
рауатлыкъда, азаплыкъда, ишге кёллендирген бир зат болмай 
тургъанда да. Къайсы таулу да болсун, урушда сакъат болгъа-
ныбыз, урушну къыдырып келген солдатыбыз да хар атламдан 
«сатхыч», «фашист», «бандит» деген кир, сыйсыз, бедиш сёзле 
эшитеди. Манга, ишни болушун семиртип айтады деп, гурушха 
этмезлигигизни тилейме. Иш кертиси бла да алайды.

Эрттеден бери да Кавказда таулула, тау бетледе мирзеу ёс-
дюрюп, къая ыранлада чалгъы чалып, жашау эте келгендиле, 
гумулжукла кибик ишлей. Мени аз санлы халкъым бурундан 
бери жаланда ишчи халкъгъа саналгъаны бла белгиленип къал-
майды. Ол Шимал Кавказда эм фахмулу, эм хунерли халкъла-
дан бириди.

Аны кёлден чыгъармачылыгъы, нарт сёзлерини жютю-
люклери, магъана теренликлери, айтхылыкъ нарт эпосу, жо-
макълары – ала барысы да аны юсюнден мен башында айтхан 
затлагъа шагъатлыкъ этедиле. Азатлыкъ ючюн кюрешде сау 
къалгъанладан эсе, жоюлгъанла кёп болуп тургъанлай да, тау-
лу халкъым кесини бай, шатык, ариу тилин, аламат адетлерин 
узакъ ёмюрледен бери сакълай келгенди. Бусагъатда сёз хал-
къымы эм аны сыйлы жерини, тилини кёп ёмюрлени ичинде 
къурала келген культурасыны юсюнден барады. Орус эмда тыш 
къыраллы уллу алимле тохташдыргъаннга кёре, малкъарлы-
ла тауларында, Кавказда, жашагъанлы эм аздан онбир ёмюр 
болады. Мен да, кесими халкъымы уланыча, туугъан жерими, 
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ана тилими, миллет культурамы таза жюрегимден бек сюеме, 
башха халкъланы керти жашлары сюйгенча ёз миллетлерин. 
Аны бла байламлы, мени сезимими тюз ангыласагъыз сюеме.

Совет къыралны аллында мени халкъымы тюк тенгли бир 
терслиги болмагъанына толу ийнанама. Бу ийнаныулукъ къай-
сы бир таулуда да барды. Хар ким да Малкъаргъа жетген уллу 
къыйынлыкъ Берияны хатасындан болгъанын биледи. Бери-
яны къара ниети партиябызны, Совет властьны ишине чюйре 
баргъаны битеу совет халкъгъа да белгилиди. Жаланда малкъар 
халкъ бла чекленип къалмагъанды терслик. Бу зарауатлыкъ-
ны чеченлиле, ингушлула, къарачайлыла да сынагъандыла. 
Къайда, кимден болушлукъ излерге билмей, бир къауумла уа 
тутмакълада адам айтып эшитмеген азап чекгендиле. Сермешле 
бла Берлиннге жетген офицер, коммунист, филология илму-
ланы кандидаты Сотталаны Хажи-Муссаны жашы Адилгерий 
халкъына этилген терсликни юсюнден патриот халда Сталиннге 
жазгъан къагъыты ючюн 25 жылгъа тутулгъанды. Быллай юл-
гюлени энтта да келтирирге боллукъду. Ма аны бла байламлы 
тынгылап турургъа тюшгенди, алай иги умутубуз а бирда юзюл-
мегенди. Биз партиягъа не заманда да ийнаннганлай турабыз, 
аны ючюн къаныбызны-жаныбызны да аямай, алай кюрешген-
биз фронтлада. Кесибизни жаланда гитче халкъыбызны уланла-
рына санап къоймагъанбыз. Уллу Совет къыралны жашларыча, 
биз таулуланы ачы къадарлары ючюн кимле терс болгъанларын 
билип тургъанбыз. Бир заманда да бизни партиягъа кёлкъал-
дыбыз болмагъанды.

11 жылны ичинде мен насыпсыз халкъымы юсюнден са-
гъыш этмеген бир кюн да озмагъанды. Совет къыралыбызны 
къоруулай, жоюлуп кетген жашларыбызны жарыкъ сыфатла-
ры тынчлыкъ бермейдиле манга. Аланы атларындан айтама, 
коммунистча, деменгили Партияма, аны айтхылыкъ оноучула-
рына, эрлери, жашлары, къарындашлары, аталары Ата жур-
тну азатлыгъы ючюн жанларын бергенлени ёксюз сабийлерине, 
къартларына, замансыз тул болуп къалгъан тиширыуларына, 
аланы бушуулу къадарларына эс буругъуз деп. Сизге бу къа-
гъытны жаздыргъан къыралыбызны азатлыгъы ючюн жоюл-
гъан таулуланы, сабийлик кёрмей, ёксюз ёлген жаланнгач жаш-
чыкъларыны, къызчыкъларыны мудах кёзлеридиле. Ма аланы 
атларындан мени сизге уллу тилегим барды – къайтарыгъыз деп 
терибиз бла, къаныбыз бла сугъаргъан буруннгулу жерибизге.

Урушда мен да бир санымы къоюп келгенме. Ёмюрюмю 
ахырына дери сакъат болгъанма. Анга да къарамай, къолтукъ 
таякъла бла Малкъарны тюбюнден башына айланып чыкъгъан-
ма. Чегемде, Малкъар ауузунда, Холамда, Бызынгыда, Басхан-
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да болгъан жайлыкъланы бир киши да хайырланмайды. Элледе 
адам жашамайды. Жашаса да, таулулача, малчылыкъ бла бир 
киши да кюрешаллыкъ тюйюлдю. Малкъарлыла бурундан бери 
да Кавказда бек иги малчылагъа саналгъандыла.

Ишни башы уа – таулула ызларына къайтсала, андан бир 
адамны да кёчюрюрге тюшерик тюйюлдю. Таулула къайтхан-
лары бла жаланда хайыр келтирликдиле, берекет. Таулула ки-
шиге да дерт тутмайдыла. Аланы жюреклеринде бир заманда да 
миллетчилик болмагъанды, боллукъ да тюйюлдю. Ёмюрде тау-
лула не оруслулагъа, не къабартылылагъа, неда тёгереклеринде 
жашагъан башха миллетлеге аман кёзден къарама гъандыла. 
Артха, туугъан жерлерине, къайтып, таулула бютюнда жигер 
ишлерикдиле. Мен халкъымы билеме да, ант да андан этеме 
кеси жаным бла. Къайсы таулу коммунистни айтырыгъы да 
олду. Къабарты халкъ да таулула артха къайтсала, ыразы бол-
лугъуна мен толу ийнанама, ыразы угъай, къууаннган этери-
гине. Айтханыма ишекли бола эсегиз, аланы жанларындан 
адамлагъа да соругъуз, ол къыйын иш тюйюлдю.

Къабарты бла Малкъар Россейге къошулгъанлы 1957 жыл-
да тамам 4 ёмюр болады. Ол уллу байрамны таулула туугъан 
жерлеринде белгилерге термиледиле, къарындаш Къабарты 
бла бирге, 11 жылны ичинде мен кёп таулугъа тюбегенме кёч-
гюнчюлюкде. Артха къайтыргъа термилмеген бир адамгъа да 
жолукъмагъанма. Къошуп айтмагъаныма мен бек сыйлы зат-
ла бла ант этеме. Бу къагъытны сизге жазаргъа кёллендирген 
къайсы таулуну да ата-бабаларыны жерлерине къайтыргъа 
итиниуюдю.

Таулуланы туугъан жерлерине къайтыулары Ата журтха, 
Партиягъа заран келтирлик болса, сизге не хазна жазар эдим. 
Эм алгъа коммунистме да, эм алгъа Ата журтха къайгъырама 
да, къыралыбызны къайсы миллетини да культурасына уллу 
хурмет этеме. Мен бек сюеме уллу орус халкъны да. Аны айт-
хылыкъ культурасы бла къанатланнганды бизни кёлюбюз. 
Биз аны болушлугъу бла кёргенбиз азатлыкъ. Кесими насып-
сыз халкъымы да мен бек сюеме. Къыралымда азат халкъла 
сатырында анга да бир жер табылырыгъына термилеме. Да-
гъыда бир затха термилеме мен – 11 жылны ичинде биз эшите 
тургъан «кёчгюнчю», «сатхыч», «бандит» деген ушамагъан 
сёзлени юсюбюзден атаргъа. Хар заманда да ленинчи партия-
ны, халкъымы да адамы болгъанлай турлукъма. Мен сиз оноу 
этген партияны солдатыма, аны иши ючюн къанын-жанын, 
саулугъун да аямагъан антлы солдаты. Аны ючюн эшитсегиз 
сюеме ауазымы, коммунистни, сизни солдатыгъызны ауазын, 
къалгъан жашаууму адамча жашаргъа кюсейме, мен ёлгенден 
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сора, сабийлерим налат бермез ючюн манга, ала таулула бол-
гъанларына ыйлыкъмаз ючюн. Халкъымы менича жашлары 
кёпдюле.

Ата журт ючюн жанларын бергенле, аны ючюн къазауатда 
къан уруш этгенле, ала башха миллетлени жашлары бла тенг 
сермешгендиле азатлыкъ ючюн, ленинизм ючюн. Ол сермеш-
леде ёлгенле, къазауат эте, сау къалгъанла да эркин сунама ин-
жилген халкъларына сизден жумушакълыкъ излерге.

Бусагъатда таулуладан бек бир киши да тюйюлдю жан ау-
рутургъа тийишли уллу къыралыбызны халкъларыны ичинде. 
Таулуланы жерлерине къайтарсагъыз, андан да бийик этерик-
сиз Партияны алайсыз да уллу даражасын, мен анга толу ий-
нанама. Алай болса, малкъар халкъгъа кесини культурасын 
ёсдюрюрге онг берилликди. Ёмюрледе адам улу сынамагъанча, 
аллай уллу къууанч боллукъду мени халкъыма ол иш. Ёмюрле-
ге халкъым ыразы болгъанлай, махтау салгъанлай турлукъду 
Коммунист партиягъа, Совет Правительствогъа. КПСС-ни Ара 
Комитетини бла Совет Правительствону жумушакълыкълары 
таулуланы туу гъан жерлерине къайтарыр деген терен ышаны-
уум жюрегими жылытханлай турады.

10 декабрь 1955 жыл.
Отарланы Сарамырзаны жашы Керим, 
КПСС-ни 1940 жылдан бери члени,
СССР-ни Жазыучуларыны 
союзуну члени. Фрунзе шахар, 
Къыргъыз орам, 32».
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Юбилей

 Керим анасы бла

Шахмырзаланы Саид, Отарланы Керим, 
Отарланы Саид, Залийханланы Жанакъайыт
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Энейланы Ахмат, Мёчюланы Кязим, Отарланы Керим 

Солдан онгнга: Керим аскерчи нёгери бла
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оТарланы Керим

 БАГЪАЛЫ ЖЕРИБИЗ 

О сен, ана ёшюнюню жылыуун 
Бизге сакълагъан багъалы жерибиз! 
Сенде биринчи жаз тангны жарыуун 
Унутмай жашарбыз къабыргъа дери биз. 

Сен ана сютюнден ахыр къабыннга 
Дери чомарт болдунг азыгъыбызгъа. 
Биз кирип кетсек а сууукъ къабыргъа, 
Сен анача кюсерсе ызыбыздан.

 * * *
Ахыр ууахтым тыйып тохтап таргъа: 
«Айт, жюрегинг нени кюсейд?» – деселе, –
«Туугъан жериме энтта бир къараргъа 
Къоюгъуз...» – дер эдим, къабыл кёрселе. 

Анамы сыфатынча, аны бетин 
Кёзлеримде алып кетерем кёрге. 
Алай болгъанда, буза кёр адетин, 
Туугъан жерим бла жашарем ёмюрге...

 УМУТЛУ 

Мен элими тюшюмде кёреме, 
Ол эски къабырлача тура. 
Мени къыйын жукъума киреди, 
Окъ жарача ачыта туура. 

Алай мен анга да къууанама –  
Жюрегимде жашайды элим. 
Аны унутдурургъа къулланады, 
Мени даучумча жаный, ёлюм. 

Жюрег а – умутчуду, урады. 
Умутсуз – жыгъылады ёрде. 
Умутдан тюнгюлмеген – барады, 
Излегенин табады бирде.
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 ЖОЛДА 

Мен тюшюмде жолда 
Кюннге тюбедим. 
Къууандым да, анга: – Жол болсун! – 
      дедим. 
– Сау бол! – деди, арыгъанымы 
      кёре.
– Солу! – деди. – Бошду ашыгъыу тёренг. 
– Да ёмюрде да солумайса да сен! 
– Кел, мен да биргенге солуюм, 
     сюйсенг! 
– Сау бол! – дедим. – Солургъа 
     жокъ заманым. 
– Нек? 
– Туугъан жерге ашыгъады жаным. 

 СОКЪУР БОЛУР ЭДИМ 

Туугъан жерим! Сени кёрмей 
     къалырдан 
Болсам, ол кюн мен сокъур болур эдим. 
Алай, ауазынгы эшитсем, къабырдан 
Къоба, хауангдан эркин солур эдим. 

Андан да айырсала уа ёмюрге, 
Солуялмай, бууулуп къалыр эдим. 
Не сенден башха жерде кирсем кёрге, 
Тар къабырым эки жарылыр эди.

 САКЪЛА БИЗНИ! 

Шайтан жели чёплени сууургъанча, 
Чачды бизни терслик, шагъатсыз, сюдсюз. 
Факъыраны къапчыгъын сыйыргъанча, 
Тонады ол, айырмай тул не ёксюз.  

Кюйсюзлюгю толкъунлача къатлана, 
Дауурундан къагъанакъла элгене, 
Аямады саусузланы, къартланы, 
Къан даучулай киргенинде эллеге.
 
Къадарыбызгъа терс кёзден къарады, 
Миллетибиз мурса кёрюндю кёзге. 
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Къоншу эллеге барыргъа – къыралдан 
Къыралгъа ётгенча – къыйынды 
      бизге...

Алай жерде Ата журту барында, 
Насып юлюшюн таулу энтта табар. 
Жууап изленир терслени барындан, 
Терсликни кишиге да кечмез къадар. 

Ол ангылайды дунияда халланы, 
Тюзлюк ишин санайды ол жууапха. 
Терсликлери ючюн къадар ханланы, 
Патчахланы да тартханды жууапха. 

Къурчдан бекди ол, сыйлыды     
                           алтындан, 
Кёрюп келгенбиз бюгюннге дери биз. 
Ол оноу этер тюзлюкню атындан, 
Сакъла бизни, жандан татлы жерибиз!

 КЪАЯ ЖАЗЫУЛА 

«Тюзлюк жолун жаз аязынча сезе, 
Терсликге уа сууукъ къышхача тёзе, 
Зулмугъа сюрюу кюте эсенг ортакъ, –
Сен жарлыса, сен насыпсызса, къоркъакъ. 

Къоркъакъла дуниясы уа – къабырча, тар. 
Анга жалан ёге анады къадар. 
Къоркъакъны ёмюрю кетер заягъа!» – 
Деп, жазылып тура эди къаяда. 

«Сора, зырафына малтамай жерни, 
Ол эрлеге къойсун къыйын ёмюрню. 
Ала сермеше, жашай да билирле, 
Ала дуния насыбын да кёрюрле!» –

Деп къошханды башха жолоучу, аны 
Ызындан келе, окъуп жазыуланы. 

 УМУТ 

Жолла! Таудан, тюзден да ётесиз сиз, 
Сабаннга, сермешге да элтесиз сиз. 
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Мутхуз кюнню да жарыкъ этесиз сиз, 
Кюн жарыгъын алып да кетесиз сиз. 
Алай тамбла да кюнню кёрюрге 
Умуту болгъан къоркъмайды кечеден. 
Ол таукелди кюн ючюн жан берирге, 
Излей турмаз тынч жолла не кечиуле. 
Умут аны арыгъанын унутдурур, 
Сууукъ шауданча, суусабын къандырыр, 
Ахшы шуёхча, кёл этдирип турур, 
Кюйген бахчасында булбул къондурур. 
Умут! Ол, танг жулдузуча, чакъыра, 
Ызындан элтгенлей турады аны. 
Умутсузлугъ а – тюгеннген факъыра 
Этип къояр эди битеу дунияны.

 АУАЗ 

Туугъан жерими таулары! Мен эслеп 
Къарагъанда сизге, къууана тангнга, 
Сизни башларыгъыз алгъындан эсе, 
Бек агъаргъанча кёрюндюле манга. 

Мен сизни кёрмегенли онеки жыл 
Болду, алай сизни ёмюрюгюзге 
Ол неди! Сиз болур кибик алай чал, 
Айтыгъыз, тауларым, не болду сизге? 

Дуниягъа ол кёксюл дарий кийдирген 
Кёк жазла сизге жолму ташладыла? 
Не уа мени жол желлери кюйдюрген 
Кёзлерим чарс кёрюпмю башладыла? 

Бушуулары жапсарылмаз анала 
Кибик, эрттен аязны солууунда 
Сиз дуниягъа тынгылайсыз, агъара. 
Мен а жууап сакълайма сорууума. 

Таулу от жагъаланы кюлю суууп,
Кёре габу басхан тыпыр ташларын, 
Жеринден къысталгъан халкъны бушууу 
Агъартхан болурму таула башларын? 

Мени жууап сакълагъанымы кёре, 
Алайда бир ауаз келтирди аяз. 
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– Къууанчдан кезиусюз чал болгъан тёре 
Жокъду дунияда, – деди манга ауаз. –  
Сен да, тауларынгы жашыча угъай, 
Къонагъыча келгенсе бюгюн бери. 
Сени аллынга, узакъдан къол булгъай, 
Чыкъмайдыла, кёремисе, тенглеринг! 

– Аланы кёрюрню кюсеп кёп турдум. 
Азмы сакъладым ол эркинликни, аз? 
Энтта кёпмю сакъларыкъма? – деп сордум. 
– Угъай! Угъай! Жарсыма! – деди ауаз.

 ТИЛЕК 

Туугъан жерим, жол нёгерле болдула 
Уланларынг манга уруш жоллада. 
Алай ала тюшюмдеча къалдыла 
Окъла тюплеринде, солдат жырлада. 

Сен кёрден къобар демейме аланы, 
Билеме тилегим толмай къалырын. 
Алай санга аманатды анамы 
Узакъ Гюрхожанда къалгъан къабыры. 

Мен, сени къоруй, къан жасакъ тёледим, 
Улан къылыкъ къыла санга, заманнга. 
Бюгюн а – сенден жалан бир тилегим: 
Анамы къабырын сакъла сен манга. 

Мен кишиге этмегенме ачылыкъ, 
Терс дау айтмадым, даулаш келсе да жол. 
Адамгъа эталдым эсем ахшылыкъ –  
Бек алгъа анама ыспас этсин ол. 

Мен халкъымы уланы болур ючюн, 
Анамдан кёп къыйын салмады киши. 
Мен ёсдюм, аны сыйлы сютюн иче, 
Дунияда алайды ана юлюшю... 

Туугъан жерим, энтта мени жюрегим, 
Сабий жюрегича, тансыкъды анга. 
Къолдан келмезча тюйюлдю тилегим: 
Анамы къабырын сакъла сен анда. 
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Ким биледи, бар палахладан ёте, 
Манга сау къайтыргъа тюшсе, ашыгъып, 
Жаралы жюрекни саугъагъа элте, 
Къабыр къыртишге салырма башымы. 

Мен жиляп жарсытмам аны жюрегин. 
Кёресе – къыйын тюйюлдю тилегим...

 СЕНИ АУАЗЫНГ 

Туугъан жерим! Мен, юйсюз факъырлай, 
Аз жыл айланмадым сенден кенгледе.
Сен а анда, анамча, чакъыргъанлай 
Турдунг мени кечеледе, кюнледе. 

Сёзюм – арыгъан жолоучуну санты 
Тюйюлдю. Мен жангыз къалгъан сагъатда 
Ауазынгы эшитип тургъанма, антым. 
Жукъусуз кечеле – анга шагъатла. 

Арып, атлар онгум къалмай арталлы, 
Кёзлерими жол желлери кюйдюре, 
Бушуу жюгюм гуппур этген аркъамы 
Сакъ жауунла, жол ташынча, тюйдюле. 

Мен, ичи кюйген атлай, жол жанында 
Аууп, къопмай къалмайым деген ачы  
Сагъатлада ауазынг кеч жолумда 
Манга къарыу берди, къалмазча апчып. 

Жол нёгерим болду сени ауазынг, 
Умутча эшитиле да, кёл этдире. 
Келип турдум, сант тюшюмден аяза, 
Таукелликге – сабийча, терилтдире. 

Заман мени бёрюча да улутду, 
Къыйын кюнде кёзбаучу тенглей алдай. 
Сени ауазынг этмесе умутлу, 
Тюшген таш болуп къалыр эдим анда. 

Къалыр эдим, кенг аулакъла ичинде 
Манга таш да табылмаз эди сыннга. 
Къалмадым эсем а, – аны ючюн мен 
Баш урама тюзлюкге бла санга. 
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Тюзлюкге солдат ийнаныуум бла 
Санга улан тансыкълыгъым – жоллада 
Артха атламаз таукеллигим бола, 
Палах, манга жол къоя, кенг жанлады. 

Мени жубатмады турист жубанчы, 
Жауунда келдим, къар сокъмакъларында. 
Ёлюмле бушууун, жашау къууанчын 
Алып келдим солдат артмакъларымда. 

Бюгюн а булутла башында сени, 
Жомакъдача, кёрдюм, ура аязынг. 
Дуния дегенинг – аламатды, сейир! 
Мени ёлюрге къоймады ауазынг.

 ЖАРАЛЫ СОЛДАТ

Жаралы солдат тюшгенди сыртындан, 
Жулдузла умутлача жана. 
Солдат аланы кёрмейди, журтундан 
Къыз кёзле къарайдыла анга. 

Ол аланы кёреди да узакъдан, 
Ышарады хорлам кюннгеча. 
Сюйгенине ол 
   къан къолун узатды, 
Къыз аны байларгъа келгенча. 

Жаш сезеди жараны кюйгенинде, 
Къадар аны къоярын алдап. 
Къыз а жукъ да билмейди сюйгенинден, 
Жулдузча, узакъды къыз андан. 

 ЗУРНУКЛА 

Жангы ай саргъалад, сыннган жюзюкча, 
Къайгъылы дуниягъа къарай бийикден. 
Зурнук сюрюу а, шынтагы юзюкча, 
Кетип барад урушла башы кёкде. 

Жазны келтирип келедиле зурнукла, 
Аны биргесине – мудах жырларын. 
Окоп эринледе жашил кырдыкла 
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Айталла ёлюмсюз жашауну барын. 

Топла арыгъандыла къанлы ишден,
Кырдык ийис урад жаз аязында... 
Солуулукъ жерге бир кесекге тюшгенд, 
Биз къарайбыз зурнукланы ызындан. 

Ингир аулакъны бийлегенди шошлукъ, 
Биз аны алдаулугъун ангылайбыз. 
Жерни кёкюрегин басханд сагъышлыкъ, 
Биз зурнукла жырына тынгылайбыз... 

Да... зурнукла, эски уяларына 
Жетерлерин билип, къайта болурла. 
Жырда уа адамланы дунияларына 
Жарсыуларындан иш айта болурла... 

 ТЕНГИЗГЕ 

Сакълай да болмаз эдинг келирими, 
Мен а санга, шуёхумача, келдим. 
Сабийча, къууанама кенглигинге, 
Сени кёкча эркинлигинги кёрдюм. 

Толкъунларынг эски жараларыма 
Балхам боллукъча, жапсара жюрекни,
Келдим сени зыгъыр жагъаларынга, 
Саргъалгъан забанг шууулдай жибеклей. 

Эсдемиди сюйгеними кюлгени, 
Акъ чайкалай ойнай кёк толкъунунгда? 
Жашлыгъымы сенде къалгъан кюнлери, 
Олтуруучубуз жагъа салкъынынгда? 

Мени уа сейирге къойду кёргеним: 
Танымадынг мени, тюйюлсе жарыкъ. 
Сени кёрюргеди бери келгеним, 
Жесирликден къайтхан солдатча, арып. 

Тарыгъыу, дау да къайтармазла жукъну, 
Барына да къадар кесича къарар. 
Дунияда серле излейдиле жокъну. 
Сюйгеними сакълайды манга къадар. 
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Жаланда чачы, боз толкъунунгча, чал 
Болгъанды жашауну сур жылларында. 
Шукур болсун, кишиге бармадыкъ жал, 
Келалдыкъ жашауну тик жолларында. 

Туугъан жеримден, сенден да узакъда, 
Сизге тансыкъ сагъатларымда санга 
Къолларымы тенгимеча узатдым. 
Ахшы умутла – тёредиле саугъа! 

Анда, суусуз къалгъан чабакъча, турдум, 
Толу алалмагъанлай солуууму. 
Азапны сылтауун минг кере сордум, 
Киши эшитмей эди соруууму. 

Анга сюйсенг – ийнан, сюйсенг – 
     сейирсин, 
Кёкюрегим къыйын кериле эди. 
Манга, сени тик жагъангда сюелсем, 
Тынч солуяллыкъча кёрюне эди. 

Алай бетсиз азапчыларым анда 
Сорууума тынгыламай эдиле. 
Ала мени кюсеуюмю не алда 
Боллукъну да ангыламай эдиле. 

Жылла солдат къуллукъларын къылдыла 
Кюрешлери, жашаулары бла да. 
Жолла эрлик поэмалай къалдыла 
Къууанчлары, бушуулары бла да. 

Бюгюн а дуния къууанчлыды, жарыкъ, 
Керекмеди кишини ёкюллюгю. 
Мен, жесирликденча, келсем да арып, 
Мени тынч солутады эркинлигинг. 

Аны къоруй, ётерге тюшдю отдан, 
От кимни да аямагъанын кёрдюм. 
Алай ол мени аталмады атдан, 
Кёресе, забалы жагъанга келдим. 

О тенгиз! Жарсыма жараларыма, 
Кеф тюйюшде тюшмегендиле ала... 
Жашлыгъым къалгъанды жагъаларынгда, 
Юзмезинге аякъ ызларын сала. 
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Жарсыулу къарайма аны ызындан, 
Ёмюрде тюбемезими ангылай. 
Сюйгеним а къууанады жазынга, 
Сени сабыр толкъунунга тынгылай.
 
 ЖИЛЯГЪАН ТАЛ 

Аулакъ сууну жагъасында – тал терек. 
«Жилягъан тал» дейдиле анга мында. 
Акъырындан-акъырын ура жюрек, 
Жаралы солдат терек салкъылында 

Жатады. Анга сууну сериуюню 
Балыкъ суу жагъасындача кёрюнед. 
Сыртла артына тюше уруш кюню, 
Суу жагъадан ингир аяз юфгюред. 

Кёкде кетип баралла акъ булутла, 
Солдат а аланы мудах ашырад. 
Булутланы биргесине – умутла... 
Солууу онгсуздан-онгсуз бола барад. 

Аяз а, солдатны ахыр тынчлыгъын  
Бёлюрге кёзю къыймагъанча, сабыр 
Шыбырдайд талгъа жашау къууанчлыгъын 
Солдатдан сыйырлыгъын сууукъ къабыр. 

Солдат солумай тохтагъанд... 
     Кюн батханд... 
Ингир келед, къара жабыуун жайып. 
Тал терег а, анасыча, солдатха 
Жиляй къалгъанд, бушуулу мугурайып...
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Тёппеланы Магометни жашы Алим 
1937  жылда Кёнделенде туугъанды. Ол 
малкъар халкъны бек закий, фахмулу, аты 
айтылгъан жашларындан бириди. Алимге 
миллет ыразылыкъ жаланда къара сёзню 
юсю бла келмегенди. Тёппе улу поэтди, кеса-
матчыды, филология илмуланы кандидаты-
ды, аты айтылгъан драматургду. Аны «Суу-
гъа кетген сюймеклик», «Насып», «Жолгъа 
тюшген таш», «Азап жолу», «Артутай» деген 
пьесаларына кёре салыннган сахна оюнлагъа 
жамауат сюйюп, ыразылыгъын билдирип 
къарагъанды. Тёппеланы Алим жазып эрт-
те башлагъанды. 1959 жылда аны «Жаным 
сенсе» деген назмула китабы басмаланнганды. 1966 жылда уа на-
зму бла жазылгъан «Жаннетни къызы» деген повести окъуучу-
лагъа белгили болады. Алай къысха заманны ичинде жаш автор, 
ёз фахмусуну чынтты шарты илишаны неде болгъанын сезип, 
къара сёзню къолгъа алады. «Отлукъ ташла», «Кюн батмайды», 
«Тузлу гюттю», «Кюйген жулдуз», «Чамны да чам биледи», «Жюз 
шаптал Терек», «Ташыуул», «Азатлыкъ» деген китаплары, бир 
бири ызларындан чыгъып, ана литературабызгъа уллу къошум-
чулукъ этедиле.

Жазыучулукъну хар бутагъын тынгылы айнытып, юлюш 
къошаргъа итинмеклик, айхайда, къарыуун билмей кюрешиу 
тюйюлдю, ол фахмуну тирилигиди, жютюлюгюдю. Тири, жютю 
фахму уа жаланда инсанны насыбы, аны энчи «табийгъаты» бо-
луп къалмайды ол миллет хазнады, аны къолайын, даражасын 
белгилеген шартды. Алимни фахмусу уа аллайды: миллетни ниет, 
культура сабанын тынгылы жашнатыр ючюн, жюрек отун, жы-
лыуун аяй билмеген. Аны бла бирге, Алим фахмусун, керексизге 
чачып, къолундан келмеген ишлеге седиретгенледен тюйюлдю, 
хар башлагъан, къолгъа алгъан ишин бийик даражагъа чыгъара 
билген устады. Юлгюге айтханда, Алимни маданият мекямыны 
бир къабыргъасы кесаматды, илмуду. Аны 1974 жылда чыкъгъан 
«Малкъар проза» деген китабы литературабызны тинтген бирин-
чи илму иши эди.

Тёппе улуну Къулийланы Къайсынны, Мёчюланы Кязимни, 
Зумакъулланы Танзиляны, Этезланы Омарны чыгъармачылыкъ-
ларыны юсюнден жазгъанлары да мамыр филология илмусун ай-
нытхан тинтиуледиле. Аны къалам къарындашларына атагъан 
статьяларын, школлагъа деп къурагъан окъуу китапларын эсге 

ТЁппЕЛАНы АЛИМ ТУУГъАНЛы – 85 жыЛ
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тюшюрсек, Алимни илмуда не менме деген инсанны да сау ёмюрю-
не жетерик уллу иш тындыргъанын ангыларыкъбыз. Алай фахму 
дегенинг ол накъут-налмас кибикди, къайсы жаны да жылты-
рагъан, нюр тёкген, нюр жарыкъ берген. Жарыгъ’а къууанчды, 
огъурлулукъду. Тёппеланы Алимни драматургиясыны жарыгъы 
малкъар халкъны сахнасын угъай, республиканы битеу да сах-
на культурасыны онгун, къолайын ёсдюрюрге себеплик этгенди. 
Тёппе улу, айтханыбызча, кёп пьеса жазгъанды, «Суугъа кетген 
сюймеклик», «Жолгъа тюшген таш», «Сени жарыгъынг», «Къа-
рындашла», «Азап жолу» дегенча. Аланы ичинде «Артутай» бла 
«Азап жолу» малкъар халкъны драматургиясыны акъ къалала-
рыдыла, бийик ауушлары десек, баям, киши даулашмаз.

Башында сагъынылгъан чыгъармаланы асламы трагедия 
жанрда жазылгъандыла. Жашау къыйынлыкъланы трагедия 
даражагъа жетдирип, тарых сынауну суратлау оюмгъа сыйын-
дыра билмеклик не заманда да жазыучулукъ фахмуну бек жютю 
да, сыйлы да шартына санала келеди. Анга кёре, биз бюгюнледе 
Тёппеланы Алим трагедия бла драма жанрланы устасыды дер-
ге керекбиз. Алай аны ол усталыгъы жаланда драматургия бла 
чекленмейди: къыйын, бушуулу жашау болумланы суратлауда 
Алим кесини фахмусуна къайсы жанрны да бойсундурады. Аны 
«Саскылы къол», «Артиш», «Пиринчни сютлей акълыгъы», 
«Жол кюйю», «Кюйген жулдуз» дегенча хапарларын бла повесть-
лерин дуния литератураны уллу черегине атып къойсанг да, тас 
боллукъ тюйюлдюле.

Тёппеланы Алимни чыгъармачылыкъ иши тарых, саясат-жа-
мауат жашауну кенгден, теренден да тутуп, энчилигин, жюрюшюн 
да анга кёре белгилейди. XVII–XVIII ёмюрле, Инсан уруш, Уллу 
Ата журт уруш, кёчгюнчюлюк жылла, бусагъат заман – была бары 
да, энчиликлерин, бетлерин сакълап, бирлеше, дагъыда ёзлене, 
Тёппеланы Алимни чыгъармаларында алай саркъадыла. Болсада 
озгъан кюнюн унутхан келир кюнюн да билмез демекликде тюй-
юлдю иш: миллетни озгъан жашауун суратлай, бюгюннгю къый-
ын сорууларыбызгъа жууап табаргъа итинмеклик, озгъан заман 
бла келлик неда келген заманны юзюлмезлик байламлыкъларын 
ачыкълай билмеклик Тёппе улуну жазыучулукъ ышаныды. Сёз 
ючюн, «Артутай» деген повестин бла анга кёре къуралгъан траге-
диясын алыгъыз. Неда «Азатлыкъ» деген романын.

Кёп жылланы ичинде малкъар литератураны махтаулу ке-
лечилери окъуна, бюгюнню тамбладан айырып, черекча саркъ-
гъан заманны ызын бузуп жазгъанларын эсге тюшюрсек, Алимни 
чыгъармачылыкъ ишине тюз багъа бичип, махтау бераллыкъбыз. 
Анга кёре уа, Тёппе улу шартлагъан жашау болумла бла окуяла 
бир миллетни тарыхындан эсе, кенг магъана тутханлары себеп-
ли, аны китапларында, башха халкъланы жарсыулары да сурат-
ланады. «Азап жолу» деген трагедияда сталинчи къыраллыкъ 
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бла малкъар халкъны къадары, жашауу деген сорууланы тинте, 
Тёппеланы Алим жаланда таулуланы бушууларын кёргюзтмейди: 
къырал кеси да бушуулуду. Нек дегенде, сакъланыр адыргысын-
да, ол, огъурлулукъгъа бла тюзлюкге таянмай, артыкълыкъгъа, 
зор кючге, жахилликге базыннганды. «Азап жолунда» жашырын, 
кенг магъаналы суратлау илишанла, мадарла кёпдюле. Аланы 
тынгылы ангылаялмагъан окъуучу трагедияны оюм къолайын 
кем къоярыкъды. Юлгюге айтханда, драмада жел, боран ургъаны 
не азгъа да тохтамайды, селеймейди. Алай ол жаланда табийгъ-
ат болум тюйюлдю зорлукъ кюч-къарыу алып, тыйгъычсыз, ни-
замсыз къалып къутургъанын кёргюзтген белгиди. Аны тамыры 
инсан уруш бла байламлыды. Уруннган мамыр халкъланы бир 
бирге къажау этген, суу айланмача, адамланы ичине тартып тун-
чукъдургъан желни, боранны сыфаты бла зор, низамсыз кючню 
шартлап, кёпле жазгъандыла. Ол къутургъан жел 20–30-чу жыл-
лада да сабырланмагъанды. Инсан урушну заманында аякъланып, 
артдан-артха бютюн бек къутуруп, малкъар халкъны жашау жо-
лун да ол азаплы этгенди. Болсада Алимни чыгъармасы, жаланда 
бир миллетни тарых къадарын кёргюзтюу бла чекленмей, битеу 
да совет халкъланы къыйын жолларын суратлайды.

* * *
Тёппеланы Алимни чыгъармачылыкъ ишин угъай, жашау 

жолун, къадарын да терек бла тенглешдирирге боллукъду.
Терек тынчлыкълы ёсюп къарыу алмайды. Аны башы бла 

къара булутла да ётедиле, юсюне буз, къар да жауады. Алай бий-
икге, жарыкъгъа бла кюн жылыугъа тартыннганы къалмайды. 
Къыш, къар сууугъунда къабышса да, жылыудан ёнгелемейди ол. 
Табийгъат анга буз, къар тежей эсе да, терек жашаугъа жашилли-
гин, салкъын ауанасын къызгъанмайды. Туугъан жерини жылы 
топурагъы кечиндирип, бийиклик бергенин ангылап, туугъан же-
рине къор-садагъа болуп, терек тереклигин этип жашайды. Ол 
жаны бла къарагъанда, Алимни «Артиш» деген аламат хапары 
эсге тюшеди. Артиш терек къая жухлагъа илинип ёседи, гыйы 
ташланы жарып, тамырланып, амыры, бутагъы бла да туугъан 
жерини ташларын къучакълап. Ол къыйынлыкъ сынар ючюн 
къалмайды, кюн да кюйдюре, жауунла да жууа. Болсада артиш 
бет алышмайды, бийик умутундан тюнгюлмейди. Ахырында эл-
хууур келип, уруп-талап, тамырларын, бутакъларын седиретеди, 
алай, ёсген жеринден айырып, умутун юзюп къоялмайды. Артиш, 
жангыдан тирилип, бийик умутуна талпынады. Айхайда, Тёппе-
ланы Алим артишни юсю бла малкъар халкъны къыйын тары-
хын, кёчгюнчюлюк бла байламлы ачы къадарын ачыкълагъанын 
ким да ангыларыкъды. Артиш метафорады. Алай ол метафора 
Тёппе улуну жазыучулукъ, жашау жолун да белгилейди дерге 
тийишлиди.
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Жашауну, къадарны да ачылыгъына тёзюп, чомартлыкъгъа 
бла халаллыкъгъа жанын къурман эте билмеклик Алимни бек 
махтаулу ышанларындан бириди. Инсанлыгъыны, жазыучулу-
гъуну да. Къадарны махтауу, тырманы да аны ич дуниясына, се-
зим къолайына чып тюшюралмагъандыла. Не тюрлю болумлада 
да, кишилик даражасын сакълап, тюз сайлау эте билгенди. Анга 
кёре, Тёппеланы Алим хар нени да мардасы болгъанын уста ангы-
лагъан жазыучуларыбызданды дерге да керекди: сюймекликде, 
къажаулукъда, халаллыкъда, тёзюмлюкде да. Ол марда бузулса, 
сюймеклик кёрюп болмаугъа, халаллыкъ кюйсюзлюкге, игилик 
хатагъа ётюп да кетеди. Бизни халкъыбыз аны алайлыгъын ким-
ден да иги билгенди. «Ачы болсанг, тюкюрюрле, татлы болсанг, 
ашарла» деп да андан айтадыла халкъда. Адам къылыгъы кёп 
тюрлю илишанланы бирикдиреди: «акъларын», «къараларын» 
да. Алай къылыкъ-ылыкъгъа айланып нек къалады, аны сылтауу 
недеди? «Къара» илишанла «акъладан» онглу болсаламы? Бар-
мыды аны базманы, ёлчеми? Бар эсе, айтханыбызча, аны ёлчеми 
Мардады ич Марда. Олду базманда чекген, инсанлыкъ даража-
ны сакълатхан. Ич дуниясыны не даражада болгъанын бир-бирде 
адам кеси да билмейди, аны бийиклигин бла алашалыгъын жашау 
болумла тинтедиле, адам, бир къыйынлыкъгъа тюшюп, сайлау 
этгенде. Бет ачхан сайлау бла сынау. Къыйынлыкъда, сайлаула-
да сыналмагъан адам жамауатны алдаялыргъа да болур, кесин 
сабыр, эсли да кёргюзтюп, урунуугъа бла халкъына табыннган 
инсан сундуруп. Алай... жетген кюнде уа – не хазна!

Тёппеланы Алимни чыгъармаларыны кёбюсюнде ол затла су-
ратланадыла. Сёз ючюн: «Кюйген жулдуз» деген повестини жиги-
ти бийик билим берген окъуу юйню махтаулу устазыды, алимди. 
Жашау къыйынлыкъла аны, сынап, бетин ачмасала, ол махтаулу 
алимге саналгъанлай къалыр эди. Болсада ол, жашау сынаулагъа 
чыдаялмай, бетин тас этеди. «Туманда ажашхан акъ тайым» деген 
повестинде да уллу фабриканы таматасы, коммунист, тазалыкъ 
бла кертиликни келечисине саналып тургъан жигит зорлукъчу 
болуп чыгъады. Адамлыкъ бла адамсызлыкъны араларында жол 
къысхады деген оюм жангы тюйюл эсе да, Алим аны, жангыртып, 
жангы суратлау философия кюч берип ачыкълайды. Ол, къысха 
жолну ёмюрледе тауусулмазлыгъына ийнандыргъанча, мурдар-
лыкъгъа жол ачылып къалыучусуна да тынгылы ийнандыра-
ды. Юлгюге айтханда, «Саскылы къолда» жигитле бары да тюз 
акъыл лы адамладыла, ёз къыйынлары бла жашагъанла, урунуу-
дан къачмагъан, оюннга, кюлкюге уста. Алай, белгилегенибизча, 
хар нени да бир мардасы болады. Хар неге да жашау берген кюн 
окъуна, мардадан оздуруп жылытса, берген жашауун сыйырады. 
«Саскылы къолну» жигитлери да чам этер, ойнар акъылда бай-
лагъан эдиле чыпыннга жыйын нёгерлерин. Болсада мардадан 
озуп «ойнагъанлары» аланы мурдарлыкъгъа жетдиреди. Кертиди, 
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адам дегенинг мардадан бош алай чыгъып къалмайды. «Саскылы 
къолну» жигитлери ахшы адамла да кёрюне эдиле, къалай этип 
къойдула бу мурдарлыкъны деп соргъанда, баям, аланы жюрекле-
рини теренинде кёзге урунмагъан къылыкъ илишанларын эсге 
тюшюрюрге керек болур. Зарлыкъ, кесин озгъаннга сукъланыу-
чу, эришиу дегенча, ол тюрлю къылыкъ ышанла кеслерин туу-
ра этерге сюймейдиле, ташада, жюрекни къарангы жерлеринде 
кечинирге сюедиле. Къоншусуна жашырын хата этгеннге киши 
ачыкъ дау айталмайды. Алай адам аманлыкъны да игиликнича 
кёргюзтюрге кюрешип этеди палахны. «Саскылы къолну» жигит-
лери да ойнагъан сылтау бла байлайдыла жёнгерлерин чыпыннга, 
ойнагъанча эте, зарлыкъ сезимлерине жол ача, мурдар жюрекле-
рин къандыра, жашырын зауукълукъ таба. Жашырын хата этерге 
сюйгенлеге таулула «шошкъап ит» деп бош айтмайдыла, аллайла, 
ачыкъ душмандан эсе, тап, юсюнге сауут-саба алып сюелгенден 
эсе да къоркъуулудула.

Аны сагъыннганыбыз, Тёппеланы Алим жигитлерини ич 
дунияларын, жюреклерини «къарангы» мюйюшлеринде тепген 
жашырын сезимлерин, тап, жигитле кеслери окъуна тынгылы 
ангыламагъан сезимлерин ачыкъларгъа устады демеклик бла 
байламлыды. Жашауда эки бетли адамла кёпдюле. Инсанны бир 
бети, бир оюму кёз туурада эсе, башхасы жашырынды. Жигитни 
эки бетин да ачып, аны чынтты къылыгъын кёргюзтюрге итин-
меклик Тёппе улуну чыгъармаларыны къыйматын белгилеген 
шартды. Ол жаны бла аны «Жол кюйю» деген повести бютюнда 
махтаулуду. Кертиди, «Жол кюйю» басмаланнганда, анга кёпле 
ыразы болмагъан эдиле. Повестьни ангылап, ыспасын чыгъар-
магъанлагъа айып этерча тюйюл эди. Жигит не «акъбет», неда 
«къарабет», не огъурлу, неда «мурдар» болургъа керек эди. Совет 
Союзну литературалары окъуучуну анга юйретген эдиле. Адам 
саны аз болгъан миллет литератураларындан эстетика-суратлау 
излем а бютюнда къарыусуз эди. Малкъар жазыучула да, бир адам 
эки-юч бетли да болады деп, ичги сёзлерин энди айта башлагъан 
эдиле. Анга кёре, адам, урунуудан къачмай, иги ишлей эсе, иги 
ишлегени бла къалмай, уллу къыралны атындан саугъаланнган 
эсе, анга къор-садагъа болуп турмай, ич дуниясын, жюрегини 
къыйыр-бучхагъын къармаргъа неге керекди деген оюм да жю-
рюй эди. Инсанлыкъны баш ёлчеми урунууда тирилик эди, жи-
гитлик. Тёппеланы Алимни повестини жигити Бекир махтаулу 
къойчуду, чурумсуз ишлейди. Артдан-артха, жашла урушха кете 
башлагъанда уа, ол бютюнда къадалып ишлейди. Былайда жазы-
учуну фахму жютюлюгюню дагъыда бир илишаны шартланады: 
урунуугъа инсан борчхача къарап, иги ишлеген, айхай, ыспасха 
тийишлиди. Алай адам, кече-кюн демей, эки бетлилигин жашы-
рыр муратда кюреше эсе уа? Тёппе улу аны юсюнден биринчи бо-
луп суратлау сёз айтханладанды: урушха бармай къалыр амал из-
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леп кёргюзте эди Бекир тириликни юлгюсюн. Урушдан эсе, мында 
бегирек керекди, Бекир дегенни айтдырыр ючюн.

Урунууну жигити, Ленинни ордени бла саугъаланнган адам 
сатхыч неда мурдар болур амалы жокъ эди деген «кесаматчыла» 
гурушхаларын бюгюн да унутмагъандыла. Алай чыгъарманы 
сакъ окъугъан Бекир къыралгъа неда жамауат ишге жан аурутуп 
урунмагъанын эслерик эди: Бекир жаланда кеси къайгъылыды. 
Болсада Алимни жигити эссиз, акъылсыз да тюйюлдю: ол, къа-
ра бетин букъдуруп, жамауат аллында кесин акъбет этип жашай 
келген адамды. Ким биледи, уруш башланып, сайлау этерге тюш-
месе, Бекир иш кёллю, жигер инсаннга саналып, къутулуп окъу-
на кетер эди. Алай, кесимми огъесе Ата журтумму деп, сайлау 
этерге тюшгенде, Бекир ёз жанын сакълар къайгъылы болады. 
Ичинде чирчиклене дагъыда ёчюле тургъан хыйласын урунуу бла 
жашырыргъа юйреннген адам ахырында мурдарлыкъгъа киреди. 
Алай бла Бекирни жолу – ол инсанны, адамлыкъ къачын тас этип, 
жаныуар сыфатха къалай киргенин кёргюзтген жолду.

* * *
Суратлау сёз ол излеу сёздю, дуниягъа энчи кёз къарамды, 

жангы фикирди, тинтиудю. Шёндю бизни прозабызны да тыш 
омакълыкъдан, жалгъан айбатлыкъдан бла шартлаудан адамны 
ич сырын, къылыгъын тинтиуге кёчген заманыды. Повесть а къа-
ра сёзюбюзню ол илишанын жангы да, кенг да жолгъа салгъан 
жанрды. «Да бюгюннге дери бизни прозабыз шартлаудан тинти-
уге ёталмаймы тургъанды?» – деп сорлукъла да болурла. Алай а 
ахшы юлгюлю болууда бла тёреле айнытыуда чек жокъду. Алим-
ни повестини юсюнден махтау сёзюбюз да аны бла байламлыды. 
«Жол кюйю» литератураны ёмюрлюк излеу жолун баргъан чы-
гъармады. Уруш жылланы ал кюнлерин бир къысха кезиучюкню 
суратлап, уллу философия жюк кётюрген хапарлау. Терен ниет 
магъанасы болгъан бу повестьни сюжети ангылашыныулуду. Ол 
усталыкъны илишаныды да, анга окъуучу да эс бурмай къоймаз.

Чыгъарманы юч жигити да Бажиганда малда туруп, энди ан-
дан къайтып келедиле: Бекир, Мамай, Сакинат. Мамай бла Саки-
нат эгеч бла къарындашдыла. Бекир Мамайны тенги Сакинатны 
сюеди, ол да – аны. Бюгюн-тамбла бир от жагъа къурап къояргъа 
ыразыдыла. Ёгюз арбагъа минип, тынч келедиле. Аулакъ жолда 
ёгюзле тынч баргъанлыкъгъа, жигитлени жюреклеринде тынч-
лыкъ жокъду, сагъышлыдыла. Аланы сагъыш этдирген Уллу Ата 
журт урушду: ол «жай чиллеси кирип, Бажиганда къызыу лукъ 
солуу тыйыучу заманда башланып, къыстау баргъан кезиудю». 
Жамауатха, къыралгъа къыйынлыкъ келген кезиуде хар инсан-
ны даражасы, намыс-къылыгъы толу ачыкъланнганы, халкъгъа 
туура болмагъан илишанны да туура болуп къалгъаны кимге да 
белгилиди. Сёз ючюн, Бекир халкъгъа жетген къыйынлыкъ хар 
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инсаннга борч салады деп билмейди, туугъан жерине керек эсе, 
жан да, къан да берирге керекди деп да. Уруш болмаса, Бекир, 
кишиден артха къалмай, аман да кёрюнмей, ким биледи, ёмюрюн 
оздурур эди. Повестьни жигитлерине тюшген жашау болум а энчи 
эди: акъны къарадан шарт айыртдыргъан болум.

Жигитледен узакъда уруш барады, къыйын уруш. Кюн сайын 
Мамайча, Бекирча жашла мингле бла жутулуп барадыла, ёлдю, 
жоюлду деген хапарла кёп эшитиледиле. Совет аскерле кюнден-
кюннге артха кетедиле. Алгъа уа барлыкъ болурламы, душманны 
ууатып, – ол белгисизди. Белгисизлик Бекирча адамны экили эт-
мей къоярмы эди? Ол аскерге алынырыкъланы санында биринчи 
болургъа тийишли эди. Алай чакъырылмагъанды. Артха къал-
гъаныны хыйсабы уа неди? Жюрегинде жашырын умуту: уруш 
ансыз бара эсе, душман ансыз ууатыллыкъ эсе, нек барады?! Уллу 
айыбы болмагъан ич сагъышы адамлыкъдан чыгъарып къояр деп, 
Бекирни эсинде да жокъду.

Жашау ол ёлчемлеге сыйынмагъаныны юсюнден айтыр керек-
лиси жокъду, сыйынса окъуна, сёз ючюн, суратлау литератураны 
сыйлы борчу жашау шартла бла тенглешдирилип къаллыкъ тюй-
юлдю. Жаланда акъгъа акъды деп чекленнген искусство кесине 
кёр къазгъан искусство болуп къалыр эди. Алайды да, иги, тюз 
боюнлу, ариу ниетли адам хар заманда да бирча тюз жолну барып 
туралмайды: бирде ажымлы да атлам этеди. Адамны акъылы, эси 
жашау болумланы хорлагъан да этеди, алагъа хорлатхан да этеди 
десек, бир киши да сейирсинмез. Ол баям затды. Бекир орден бла 
саугъаланнган адамды, иги ишлегени ючюн, жамауат, къырал 
аны махтау керекли этмегенди. Айхай, орденли, махтаулу жаш-
ны, начас этип, адамлыкъ борчундан къачханнга чыгъаргъан тюз-
мюдю да, былайда жашау кертилик бузулмаймыды дерле бир-бир 
окъуучула.

Алай Тёппеланы Алим малкъар прозада суратлау оюм эсте-
тика тарлыкъдан ары атларгъа керек болгъанын, атлагъанын да 
белгилейди. Эки бетли адамны иги ишлегени, ариу къылыкълы, 
адепли да кёрюне билгени ётюрюк тюйюлдю. Бусагъатлыкъда, 
илму, суратлау оюм, дуниялыкъны ангылау да къыстау ёсген за-
манда, адамгъа жаланда урунуу даражасына къарап багъа бичген 
азды. Бютюнда литературада. Адамны ишге кёллендирген сыл-
таула кёпдюле, ол санда уа биз къабыл кёрмезлик сылтаула да.

Бекирни ишчи жаш болгъанына биз эртте ийнаннганбыз, анга 
бир тюрлю ишеклик жокъду. Алай артдан-артха, автор жазгъан-
ча, урунуугъа бек къадалгъаны, аны иги жанындан кёргюзтген 
угъай, окъуучуну са гъайтмай къоймайды. Халкъ, жамауат сы-
нагъан палахны сынамай, баш жулургъа онг табылмазмы, адам-
ланы кёзлерине артыкъ урунмай, ишге къадалып? «Ёз башына 
ишчи тынчлыкъ излегенин, кесин энчи сюйгенин, къоркъакъ-
лыгъын да Бекир ишге берилгени бла жабаргъа уа кюреше бол-
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мазмы?» – деп сагъаяды окъуучу. Жигитини ниетин ачыкълауда 
жазыучуну усталыгъын, жютюлюгюн да чертмей жарамаз. Автор 
Бекирни шарайыпсыз болмагъанын, аз айтып, шарт кёргюзтюп 
къояды. Жюрегини теренинде жашырып, жамауатдан букъду-
руп тургъан «ич аурууу» не тунчукъгъанлай къалыр неда, сайлау 
этерге тюшгенде, ачыкъ болур.

Бекир, бирси таулу жашлача, керти адамлыгъын, Ата жур-
туна сюймеклигин кёргюзтюрге керекди, къолуна сауут алып, 
урушха кирип, жерин душмандан къоруулай. Алай урушха кир-
ген къан, жан да береди, ким жоюлса да, сен сау къалырса деп, 
аны киши ышандырмайды. Бекир сайлау этерге керекди. Анда 
– уруш, сени къанынгы тёгерик, жоярыкъ душман, мында уа – 
кюн жылыуу, арбаны акъырын барыуу, арбада сюйген къызы 
Сакинат, къан тёгюлюу, ажал да жокъ.

Айхай, мамыр, ырахат жашау, юйюр насып кимге да багъалы-
ды. Бусагъатлада Бекир кёре келген жашау а, керти да, аны тат-
лыкъсындырырча, терилтирча эди. Автор, ол жашауну илишан-
ларына жигитини кёзлери бла къарап, сайлауну къыйынлыгъын, 
азаплыгъын уллу суратлау кюч бла ачыкълагъанды.

«Сакинат, узун, акъ, ариу бутларын арбадан энишге жиберип, 
къызыу чарс тюшген учу-къыйыры болмагъан аулакъдан кёз ал-
май келеди»,  – деп жазады ол.

Бекир намысдан, эрликден да жан татлылыкъны сайлайды. 
Болсада Бекир дегенинг эссиз, бетсиз да тюйюлдю. Сатхычлыкъ 
жолуна арсарсыз тюшюп да къалмайды. Бекирни ич сырын, ние-
тин-къутун шартлай, Алим керти искусствону тинтиу къолай-
ындан, жетишиминден таймагъанды. Бекирни сыфатын алай 
тынгы лы ачыкъларгъа себеплик этген Тёппе улуну фахмусу, фи-
кир теренлиги эдиле.

Урушну ал кюнлеринде Бекир аскерге тюшсе эди, ким биле-
ди, нёгерлери болгъанлай болур эди. Жамауатны аллында, закон 
жюрюген жерде хар аман адам аманлыгъын кёргюзтюп бармайды. 
Бекир а, не десек да, совет властьны къолунда ёсген жашладан 
эди. Алай, гурушхалыкъ бла арсарлыкъ аны жюрегинде орнала 
туруп, къатында жамауат, закон да болмагъандыла. Къыйыры-
чеги кёрюнмеген аулакъ, бийик таза кёк, узакъ жол, шошлукъ, 
киши, келип, жашырын, ачыкъ ушакъгъа да къошулур деп, ты-
нгысызлыкъ жокъ. Ол къыйырсыз аулакъда ючеулен келедиле, 
терен сагъышха кетип, ауаралы болуп. Бир ауукъ замандан уруш 
отуна кирлик адамны сагъышы, кюйю азмыды? Бекир да башха 
тюйюл. Аллай кезиуледе ёз насыбым, ырахатлыгъым халкъы-
мы, Ата журтуму насыбы бла байламлыды дер ючюн, таза ниет-
ли, кеси жашауундан эсе, туугъан жерини эркинлик байрагъын 
сайларгъа хазыр адам болургъа керек эди. Бекир а туура аллай 
тюйюл эди.
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Юбилей

Адамлыкъ борчундан къачаргъа таукелленнгенинде, Бекир 
Мамайны сагъышын этмей, амалы жокъ эди. Энди анга жашау 
бермеген, эркинлигин сыйыргъан олду. Бекирни къаны къар-
тыкъгъа сыйынмай башлайды. Неге ачыуланнганын билмей 
ачыуланады, кийизге чулгъап келтирген ушкогу терк-терк эсине 
тюшюп, санлары титирейдиле. Нек? Жаны сюйгенлей, борчундан 
къачаргъа къоймагъан Мамайгъамы къаны бузула болур? Аны 
акъылына аллай зат келмейди. Ким биледи, мыйысыны жети 
къатысында ушкокга ышана эсе да, мурдарлыкъгъа барлыгъын 
ол алыкъа кесинден окъуна жашырады. Жазыучуну усталыгъы 
бла фахмусу болмасала эди, Бекирни жюрегини теренинде, «буч-
хакъларында» хыйлалыкъланы чирчиклерине биз да эс бурмай 
къояр эдик.

Мамай Бекирни узакъ адамы тюйюл эди. Бир эллиледиле, 
бирге ёсгендиле, энди уа жууукъ да болургъа деп турадыла. Сора 
Мамай аны жоюлуругъун, урушда жутулуругъун къалай сюер? 
Сакинат да. Жол узуну сюйген жашыны къоркъууун этип келген 
Сакинат. Хар кимни да кеси эбине сыйындыра юйреннген, адам 
намысына кир къондурмаз ючюн, жан да, къан да берирге ыразы 
инсаннымы ангыларыкъ эди?!

Бекир къакъды-сокъду жашырын тилинден ачыкъ сёзге      
ётеди:

– Неге керекди бу бары да бизге?! – деди Бекир иги кесекден.
Мамай ангыламады.
– Ол дегенинг?
– Уруш дейме. Биз кесибизни анда жойдургъандан не хайыр?
Мамай бла Бекир бетден-бетге къарап сёлешедиле. Бош сёле-

шиу тюйюл эди ол – жюрек тазалыкъ бла жюрек такъырлыкъны 
сермешлери. Ата журтуна, совет къыраллыкъгъа жаны-къаны 
бла табыннган Мамай Бекирни адамлыкъдан чыгъарады. Адам-
лыкъдан чыкъгъан неди? Анга тёзер. Бекир энди ол чекге жет-
генди. Алай, Мамай сау къадар, борчун малтагъан адам жууаплы-
лыкъдан къутуллукъ тюйюлдю. Ма олду палах. Кенг аулакъда, 
жамауат, закон кёзю да жетмеген жерде башына эркин болма-
гъаны, жаны сюйгенча жашаялмагъаны сейир эди Бекирге.

Былайда повестьни дагъыда бир жютюлюгюню, махтаулу 
шартыны юсюнден айтмай къояргъа жарамаз.

Жамауат бла байламлы адамны жамауатдан эркин болур 
амалы жокъду. Алай кёпчюлюкден узакъда эки инсан ишлеген, 
жашагъан жерде окъуна бири экинчисинден эркин тюйюлдю. Бу-
юкъмай-уялмай неда къоркъмай, жюреги айтханны этип барал-
майды. Айхай, жангыз инсанны айыбы жамауат айыбына тенг 
болмаз. Жууаплылыкъ таркъаяды, низам акъсайды, жамауатха 
ачаргъа къоркъгъан экинчи бетин асыры бек жашырып кюреш-
мейди. Болсада аманлыкъчыгъа жол нёгер харамды. Ол себепден 
алгъа Бекир ниетин Мамайдан жашырады, ызы бла уа, ариу ай-
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тып, жазыкъсындырыргьа, тюз жолдан тайдырыргъа кюрешеди. 
«Биз бир жарлы таулулабыз, – деп, арбаны жол жанына тарта, 
кесаматлы сёлешеди Бекир. – Бизге дуния даулашына къатышыр-
гъа неге керекди?»

Жаш муратына жетмейди. Борчундан, жууаплылыкъдан да 
къачып, башына эркин болур ючюн а, жаланда бир амал барды 
уллу жамауат бла байламлыгъын юзерге, къайда къалай жаша-
гъанын билдирмезге. Мамайны уа халкъы бла, туугъан жери бла 
байламлыгъы асыры уллу эди. Ол тукъум байламлыкъ Бекирча-
лагъа керекмей эди. Бёрюча улуп, таш тюбюне къысылып жатса 
да, Бекирге башха тюйюлдю, жанын сакъласын ансы. Аны фики-
ри, дуниягъа къарамы алай такъырды. Ол, жилянча сюркелсе да, 
жан сакъларгъа хазырды. Повестьде узун, къарасырт жилян бо-
шуна кёрюнмегенди. Ол Сакинатны элгендиреди, Мамай, сенекни 
сермеп, аны ёлтюрюрге тебирейди. Бекир, къайгъырып, жерин-
ден тепмейди. Чыгъарманы бу гитче суратлау шарты окъуна юч 
жигитни юсюнден да тынгылы хапар айтады, хар биринк жашау 
философияларын жарытады. Бекирни, сёз ючюн, жилянча, сюр-
келип, бугъуп, тешиклеге кирип, жан сакълагъанла элгендирлик 
тюйюлдюле, алагъа аны дауу боллукъ тюйюлдю хар ким жанын 
къолундан келгенича сакълайды.

Ушкок атылып, Мамайны жашаууну юзюлгени бла тенг, Бе-
кирни туугъан жери бла байламлыгъы юзюледи. Жамауатдан, 
халкъдан айырылгъанны жазасы къалай болады, ол инсан не 
чекге жетеди? Тёппе улуну повести анга тынгылы жууап береди.

Бекир Сакинатны артыкъ къоркъуулу адамгъа санамайды. 
Не десенг да, ол Мамай тюйюлдю, аны сюйген тиширыууду. Бе-
кир кёре келген тиширыула уа жумушакъ жюреклидиле, сёз бла 
уллу кюрешмеген. Бютюнда къатыннга алсанг а, ауузун жабып 
турлукъду. Анга Ата журт, жамауатмы керекди огъесе ёз на-
сыбымы? Бекир урушха кетип къабылса, Сакинат да – жарлы, 
жаш алай оюм этеди. Болсада ёхтем, ариу къылыкълы Сакинат 
туугъан жерин сюймегенни, бирси таулу жашлача, сыйлы борчун 
толтурмагъанны сюерик тюйюл эди. Къызны ол тазалыгъын Бе-
кир эсге алмагъанды. Къарындашын да Бекир жойгъанын Саки-
нат алыкъын шарт билмейди, адамлыгъын а кёргенди. Жашны 
юсюнден билгени тиширыуну андан кёлюн къачырыргъа тамам 
эди. Энди ол Бекирге эр кишигеча къарамайды. Бекир анга «бир 
тюрлю учуз, эриши, хыйлачы» жаныуарды. Аралары ачыкъ бол-
гъанлай а, Бекир кетип баргъан халал, таза ниетли, алай къыйын 
къадарлы тиширыуну да къанын тёгеди. Айхай, бир-бир окъуу-
чула повестьде къара бояу асыры озмаймыды, сюйген къызын 
жаш алай къалай жоюп къояр эди дерге болурла. Бизни акъы-
лыбызгъа кёре, чыгъарманы тынгылы окъуп, Бекирни къылы-
гъын, ичин ангылагъанны эсине ол тюрлю гурушхалыкъны ке-
лир амалы жокъду. Нек дегенде Сакинатха ушкок бургъан Бекир 
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ол алгъыннгы Бекир тюйюл эди. Хар атламы, сёзю, этген иши 
бла да анда, жыртхыч жаныуарны илишанлары болмаса, адам 
дегенден жукъ къалмагъанын жазыучу толу кёргюзтеди. Жер 
юсюнде Бекирге энди сыйлы зат жокъду. Ол, кеси жамауатын-
дан, Сакинатдан да бирча къоркъуп, туугъан жеринден юзюлюп, 
кийик жаныуарча, сагъайып, башын кечиндире эди. Къапханнга 
тюшген жаныуар (бёрю, тюлкю болсун), жанын сакълар ючюн, 
бир санын кемирип, къутулургъа кюрешеди. Адамлыгъы къалма-
гъан Бекирге, энди жыртхыч жаныуаргъа, Сакинат жанынданмы 
багъалы эди?

Тёппеланы Алимни «Жол кюйю» деген повести кёп затны 
эсгертеди. Алай адам бла аны туугъан жери, адамны Ата жур-
туну аллында борчу, аны бла байламлыгъы дегенча проблемала, 
эсибизге тюшгенлери бла къалмай, жангыдан сагъышландыра-
дыла. Ол а къайсы литератураны да къыйматлыгъын белгилеген 
шартды. Жамауат бла байламлыгъын юзген инсаннга жашау, на-
сып да жокъду. Бекирни къадары бизни анга энтта да бир кере 
ийнандырады.

* * *
Жашауубузда жаннет, жаханим деген ангыламла болгъаны-

ча, адамны да эки жолу барды, эки сайлауу – жамауат аллында 
жууаплылыкъ бла жууапсызлыкъ, огъурлулукъ бла кюйсюзлюк. 
Къайсы жолну барырын а инсан кеси сайлайды. Къыйын болумла, 
белгилегенибизча, адам бетини «акълыгъын» бла «къаралыгъын» 
кёргюзтгенликге, жууаплылыкъдан бла инсанлыкъ борчдан киши 
да къутулмайды. Ит ылыкъгъа хорлатып, артда уа, хо, да не эте-
рик эди, къыйынлыкъда эдик демеклик жалгъан сёздю, жууап-
лылыкъдан къачыу. Инсанны эки сайлауу бар эсе да, борчу бирди 
– адамлыгъын сакълап, огъурлулукъ отун ышырыу.

Тарых болумла, къырал кюйсюзлюк инсанны жашауун сый-
ыргъанлыкъгъа, адамлыгъын сыйыралмайды. Адамлыкъ бла 
насыб’а – бирдиле. Адамлыгъы жокъну, тынчлыгъы, токълугъу 
бар эсе да, насыбы жокъду.

Тёппеланы Алимни «Сыйрат кёпюр» деген романы бизни ол 
тюрлю шартлагъа шагъат этип, жангыдан ийнандырады. Роман-
ны сыфат къаууму, ниет тизмеси, философия фикири да, биригип, 
жашауну тутуругъу не болгъанын бла аны къыяргъа кюрешгенле-
ни амалсызлыкъларын кёргюзтедиле. Романда малкъар халкъны 
жашау терегин аудурургъа итиннгенле бла аны сакълагъанла бет-
ден-бетге сюелип сермешедиле. Ол сермешде сталинчи аскерчиле, 
сауут-сабалы эселе да, къарыусуздула, жазыкъдыла, бардыргъан 
ишлери да, анга кёре, тутурукъсузду, кишиге керек болмагъан, 
тарых черегинде кёмюлюп къаллыкъ. Кертиди, аскерчиле баш-
ларына эркин тюйюл эдиле, алай, сайлау этип, адамлыкъ къач-
ларын сакъларгъа эркин эдиле. Ол эркинликни киши кишиден 
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тилеп алмайды – адамлыкъ кимни да жаныды, къаныды. Ста-
линчи совет аскерчиле уа буйрукъну къара къуллары, шапалары 
эдиле, андан озуп, мардагъа сыйынмай, асламы ёз ыразылыкъла-
ры бла «ылыкъны» сайлагъандыла. Ол себепден «Сыйрат кёпюр-
ню» жигитлери – малкъар халкъны келечилери (Хамзат, Жарнес, 
Атто) – буйрукъну къара къулларындан бир зат да излемейдиле, 
артыкълыкълары ючюн кёлкъалды этип, чамланып, айып салып 
да кюрешмейдиле. Айыпдан уяллыкъ болсала, инсанлыкъ мар-
дадан чыгъарыкъ тюйюл эдиле ала. Мардадан озгъанлагъа бла 
къарыусузлагъа, гюняхха берилгенлеге жаланда жан аурутургъа 
тийишлиди, жарсыргъа. Аллайлагъа кечгинлик берирге да оюм-
лайдыла Алимни жигитлери! Къарыуларгъа тийишли жанла тюй-
юлдюле ала неда юйретирге. Адамлыкъны бийик хатерин этип, 
алагъа садакъа берирге керекди. Анга кёре уа, малкъар халкъ, 
аны Хамзатча жашлары, юслерине къая аугъанлай, къыйын-
лыкъ аууп, басып, тунчукъдура тургъанлай окъуна, адамлыкъ 
марданы не аз да эниш этмейдиле. Хамзаты, Керими, Аттосу да 
нени да башы адамлыкъ болгъанын, адам кишиликге, огъурлу-
лукъгъа деп туугъанын унутмайдыла. Тентеклик бла сабырлыкъ, 
кюйсюзлюк бла дин огъурлулукъ бетден-бетге не мен, не сен деп 
сюелгенлеринде, малкъар халкъны келечилери сабырлыкъ бла 
диннге ийнаныулукъ берген басымлыкъгъа кертичилей къала-
дыла. Сталинчи аскерчиле гузабалыкъны бла мыртазакълыкъны 
жекбаш шапаларыча жюрюте эселе кеслерин, Хамзат, Атто, Ке-
рим эм башхала адамлыкъ мардагъа, акъылгъа бла тазалыкъгъа 
сагъайып тындырадыла ишлерин.

Инсанлыкъ сакъланыр ючюн, къыралында огъурлу болургъа 
керекди деген оюмну къабылларча тюйюлдю. Тёппеланы Алимни 
жазыучулукъ оюмуна кёре, кюйсюз къыралда да адам инсанлыкъ 
ючюн кюреширге, сабырлыкъ бла эслиликни, жюрек нюрню бла 
жюрек ийнаныулукъну сакъларгъа борчлуду. Къыраллыкъ да, 
бетсиз эсе да, анга эришип, инсанны къоншусуна къайырылыр 
иши жокъду. Къыйынлыкъда бюгюлмей, нюр чыракълай жан-
нган, кесинден къарыусузгъа жылыу берген жигитлени Алим 
«Азап жолу» деген сахна чыгъармасында да тынгылы кёргюзт-
генди. «Сыйрат кёпюрде» ол оюм бютюн шартды, тынгылыды. 
Туугъан жеринден, журтундан айырылып, артыкълыкъ сынагъан 
малкъар халкъ къыраллыкъгъа, аны саясаты бла идеологиясы-
на, кёзбаулугъуна да ийнаныуун тас этген кюнлеринде Аллахха, 
огъурлулукъгъа, жюрек нюрге да ийнаныуун тас этмегенди. Ол 
уллу ийнаныуу бла халкъ, «Сыйрат кёпюрден» ары ётюп, ызына 
къайтханды.

* * *
Литературагъа Тёппеланы Алим бла бир кезиуде келген тёлю 

къыйын жыллада аякъланнганды. Эки бетли, эки оюмлу болур-
гъа, саясат къабыргъангы къыраллыкъгъа жарашдырыргъа юй-
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ретген заманда. Кёп жазыучу, керти сёзден эсе, ёз тынчлыгъын 
сайлап, жалгъан идеологиягъа къуллукъ этгенди. Алай жазыу-
чуну фахмусу, кишилиги къалай эсе да, чыгъармасы да алай бол-
гъанын унутургъа керек тюйюлдю. Кесин кесинден иги киши да 
билмейди. Къыраллыкъ жазыучуланы фахмуларын сыйыра эди 
демеклик бошду. Фахмусуз адам не заманда да осал жазады, ол 
Лев Толстойну бла Мёчюланы Кязимни атлары бла къаргъанып 
турса да. Идеология, саясат жашауну къатылыгъын сылтау этип, 
жазыучу не бек тарыкъса да, чынтты фахму аны ызындан бармай-
ды. Фахму дегенинг чий чыбыкъ кибикди, къырал жахиллик бю-
гюн аны сындырыргъа кюрешсе да, ол сынмайды, не къаты жерде 
да, тамырланып, чагъаргъа бла жашнаргъа онг табады. Бек мах-
таулу шарты уа – къырал къатылыкъгъа алдатмайды, ол алдайды 
къырал сакълыкъны. Орус литература угъай, малкъар халкъны 
сёз искусствосу да дуния маданиятына къошулурча болгъан эсе, 
баям, фахму кеси кесин къоруулай билгени бла байламлыды. Ли-
тератураны борчун бла жамауат аллында жууаплылыгъын унут-
май, ишлеген жазыучуларыбыз кимден да аслам бола келген мил-
летбиз. Тап, аз-кёп бола келген эселе да, аладан бири Тёппеланы 
Алимди. Кимни арбасына минсе, аны жырын айта келмегенди ол. 
Неда иги битген сабанны чыпчыгъы болмагъанды. Ол жамауатха, 
халкъны ниет хазнасына керек жырны айтханды не къыйын за-
манда да. Къыраллыкъ идеологияны не сууукъ кезиуюнде да аны 
ёз кёз къарамы бла ёз ёлчеми, мардасы болгъанды. Ала уа аны 
терс жолгъа – текоталыкъгъа бла кёзбау сёзге – терилтмегенди-
ле. Сёз ючюн, Алимни «Тузлу гюттю» деген повести 1973 жылда 
басмаланнганды, колхоз къуралыугъа жангы кёз къарамны бла 
ангыламны белгилеген чыгъармаладан бири болуп. Аны къый-
матына тюз бичим этер ючюн, совет идеология бла келишмеген 
аллай повестьле бла романла 1980 жыллада жазыла башлагъан-
ларын эсге алыргъа тийишлиди. Ташны ата билмеген башына 
урур дегенлей этип, совет власть, жарлыланы, мюлксюзлени кё-
тюрюр муратда, мюлкюн, оноуун да жахиллеге ышанып, аланы 
къолларына берип, кесин тюп этдиргенини юсюнден хапарлайды 
«Тузлу гюттю». Совет власть миллетлеге иги къуууму, ариу ние-
ти бла келгенин унутургъа керек тюйюлдю. Алай иги къууумну 
халкълагъа сингдирир ючюн, оноуну иги адамланы бла билим-
лилени къолларына берирге тийишли болур эди. Совет власть, 
а кесини ахшылары бла окъуулуларын таныялмай, инсанларын 
жарлылагъа бла мюлк тутханлагъа юлешип, эки къауумну да бир 
бирине къажау этгенди. Аны аллай жахиллигин эсгертирча, зама-
нында хазна киши чыгъарма къураргъа базынмагъанды. Кёзбау, 
махтау сёз а кёп айтылгъанды, биз жарлыланы жокъдан бар этди 
деп. Болур, совет власть анга итинмегенди дерге жарамаз. Алай 
кимге таянырыгъын мюлк, маданият, ол угъай, саясат мекямны 
кимге ишлетиригин тынгылы ангылагъынчы, оюлуп кетгенди. 
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Кертиди, аны байла, «тышындан келген сауут-сабалы душманла 
жоймагъандыла, кесини онг билегине», аумаз ташына сана гъан 
Жандырача къуллукъчулары ойгъандыла. «Тузлу гюттюню» жи-
гити – колхоз таматасы Жандыра – масхарагъа, жан аурутмакъ-
лыкъгьа тийишли адамды. Аны къылыкъ-ылыгъын совет власть 
туудургъан ниет, саясат болумла айнытхандыла. Кесинден игиле-
ге, мажаллагъа табан кётюрюрге да ала базындыргъандыла. Совет 
власть бла аны идеологиясы эдиле, Жандыраны «таулулугъун» 
унутдуруп, къылыкъсыз, адепсиз этген. Алай Жандыра масха-
рагъа бла жан аурутмакълыкъгъа тийишли эсе, совет власть кеси 
бушуулу къадарлыча ачыкъланады. Ахшы умуту, ниети бла ке-
лип, жахиллеге ашау-жашау берип, сора аллайланы хатасындан 
оюлуп баргъан.

Аны белгилегенибиз: жазыучу, ол уллу жазыучу эсе, идеоло-
гияны ызындан сюркелмейди – алгъа къарап, келликни юсюнден 
сагъышлана биледи. Ол фахмуну махтаулу илишанларындан би-
риди. Заман, къыраллыкъ тежегенден азатланып, адамлыкъны 
баш ёлчем этдирген да фахмуду.

Тёппеланы Алимни «Ташыуул» деген романыны жигитлерин-
ден бири Уллу Ата журт урушну заманында кишиликни юлгюсюн 
кёргюзтген бий уланыды. Айхайда, совет къыраллыкъ хар кимге 
класс сезим, кёз къарам тежеп, жамауатны идеология тузакъда 
тутхан кезиуде, аны душманыны – бийни – бийик инсанлыгъын 
суратлау да кишиликди. Болсада Тёппеланы Алим, къыралны 
саясаты тохташдыргъан эстетика такъырлыкъдан эртте азатла-
нып, кенг кёз къарамны бла жашау кертиликни да, анга кёре, 
эртте сайлагъан жазыучуду. Суратлау-эстетика такъырлыкъ, 
литературада кёплени онглап, жигитлерин жарлылагъа бла бай-
лагъа, акълагъа бла къызыллагъа, дин ахлулагъа бла мажюсю-
леге юлешдирген эсе да, Тёппеланы Алим ол тюрлю-тюрлю или-
шанла бир жигитде (адамда) болаллыгъын уста кёргюзтеди: бир 
адам мёлек, ибилис да болуучусун. Аны жюрегине халаллыкъ, 
хыйлалыкъ да, дин жарыгъы, сугъанакълыкъ да сыйыннганын 
ачыкълагъанды. «Азатлыкъ» деген романны жигити Налбике, сёз 
ючюн, бийни къызыды, асыл адам, адепли тиширыу, ёз жерин, 
сыйын да билип, башхалагъа да сый берген. Болсада ол бий, акъы-
лы бла сабырлыгъындан эсе, жюрек отуна бла къайнасына бек 
бойсунуп, бийлигине келишмеген атламла да этеди. Нек дегенде 
Налбике жаланда бийлик бла асыл къылыкъны келечиси тюйюл-
дю – адамды. Айдарукъ бий («Азатлыкъ») малкъар литературада 
бек тынгылы къуралгъан сыфатладанды. Ол уллу мюлк жюрют-
ген, жамауатха адамлыкъ юлгюсюн кёргюзталгъан инсанды. Эли-
не сюймеклигин берип, элини да сюймеклигине тийишли болал-
гъан. Жамауатха акъыл юйретген, эс тапдыргъан, жарыкълыкъ 
келтирген. Болсада, къызы Налбикени уа жалчысы Къаншаугъа 
барырын сюймейди деп, аны терслерча тюйюлдю, неда малын, 
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жерин эллилеге юлешип, жарлыгъа къошулуп нек къалмайды, 
анга нек ыразы тюйюлдю деп. Айдарукъ байды, бийди, кесин да 
анга кёре жюрютеди, мюлкюне чапханлагъа да, тюз этесиз деп, 
къарс къакъмазлыгъы белгилиди. Айдарукъ неден да ангылауу 
болгъан адамды, озгъанны, келликни да дурус билалгъан. Ахы-
рына жетгенде, ол, байлыгъындан эсе, жашауну сайлап, къабыр-
гъасын жангы къыраллыкъгъа жарашдырыргъа да умут этеди, 
эслилиги бийлик сезимин хорлап. Алай, жангы властьны къы-
зыл байрагъын кётюрюп, элге киргенле жаланда «бай», «жарлы» 
деп биле эдиле да, Айдарукъну илишаннга саладыла. Алай бла 
Тёппеланы Алим адабиятыбызда жашау кертиликни толу ачыкъ-
лагъан чыгъарма жазгъанды. Иш жаланда Айдарукъну сыфатын-
да тюйюлдю: 1970 жылланы ахырында, совет властьны оту бек 
жарыкъ жаннган заманда, Алим къызыл байракъ хатасызланы 
къанларына да боялгъанын, жангы жашау къурайбыз дегенле 
ачымазланы ачытханын суратлагъанды. «Азатлыкъдан» алгъа-
ракъ жазылгъан «Ташыуул» деген романында уа совет власть тюз 
боюнлу, окъуулу, билимли адамларын окъуна, экили этип, терс 
жолгъа тюртгенин кёргюзтеди. Романны баш жигити Локъман 
улу Жабырайыл, властьха, властьны идеологиясына бла миллет 
политикасына базынса эди, ачы къадарлы боллукъ тюйюл эди. 
Артда, 1944 жылда, Жабырайылча, жютю акъыллы адамла оюм 
этгенча, миллет эки тирмен ташны ортасына тюшюп эзилгени 
ачыкъланнган эди.

* * *
«Ташыуул» малкъар халкъны уруш аллы жыллада эм уруш-

ну кезиу юнде жашауун терен ачыкълагъан чыгъармады. Ол кёп 
проблемалы, кёп тюрлю жашау болумну тинтген романды. Жи-
гити уа жамауат кесиди. Автор, аны гитче Баширчикден башлап, 
жюзден атлагъан Жарнесге дери кёргюзтеди. Уллу Ата журт уруш 
битеу халкълагъа ачы сынау эди, къылыгъын, ниетин, бирлигин 
чыныкъдыргъан дуния ёртени эди. Ол ёртенде малкъар халкъны 
да кёп жашы-къызы къабылгъанды. Болсада, къыралгъа тутхан 
акъ ниети акълай къалгъанды жюрегинде, къарындашлыкъны, 
бирликни умут тереги бютюн бек жашнагъанды. Тёппе улуну «Та-
шыуулун» окъуй, къыйынлыкъда бюгюлмей, намысы, эрлиги бла 
къалгъан халкъыбызгъа, жигит жашларыбызгъа да жангыдан 
хурмет этебиз.

Миллетини къылыгъы, психологиясы, Ата журтуна сюймек-
лиги къалай айныгъанын кёргюзте, тынгылы суратлау сёзюн 
айта, жазыучу ниет, къылыкъ тохташыу къайсы миллетге да 
кёп жылланы иши болгъанын чертеди. Айхайда, уруш аллында 
жыллада малкъар халкъ тири ёсген халкъладан эди, аны тюзлюк 
ниетине, туугъан жерине кертилиги, сюймеклиги да белгили эди. 
Болсада жахилле, ниетлери тохташмагъанла да аз тюйюлдюле.
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Урушну бир къыйынлыгъы анда эди: халкъ жаланда душ-
ман бла бетден-бетге сюелип къалмагъанды. Душманны, анга 
сатылгъанланы сауут кюч бла хорларгъа жанын-къанын аямай 
сермешген эсе, кёлсюзлеге, таукелсизлеге «эс тапдырыр» ючюн 
а, ниет кюреш бардыргъанды. Урушну юсюнден жазгъанла ол 
затха хазна эс бурмагъандыла, бургъан эселе да, учхара айтып 
озгъанларын белгилерге керекди. Алимни башхалагъа ушама-
гъан жангычылыгъы аны уруш болумлада жашауну хар жанын 
да кёргени, жамауат психологияны тюрлю-тюрлю къылыкъланы 
бирлигича ачыкълай билгени бла байламлыды.

Романны суратлау мадарлары, проза тёрелени жангыртыуу 
да аны бла байламлыды. Чам, лакъырда, ныгъыш сёз, даулаш-
ла эм кёлкъалды ушакъла – была бары да, жамауатны, элни 
психология сын, сезимин, эсин ачыкълагъандан сора да, хар ин-
санны энчи бетин, къылыгъын, жюрюшюн-турушун да толу бел-
гилегендиле. Жарнес, Тебо, Къазакъ, Ордан, Байчо, Биязуркъа, 
Ёрежип, Чыккы къызы, Фердау, Халы, Хурмет, Залихат, Зайнаф 
эм башхала бир бирлерине чыртда ушамайдыла: хар бирини – жа-
шау жолу, сёзю, чамы, лакъырдасы.

Ата журт урушну, фашизмни кюйсюзлюгюню юсюнден минг-
ле бла саналгъан китапла жазылгъандыла. Сау дунияны жашы-
на-къартына да бирча туура, шарт белгили болумну жангыдан 
кёре билир ючюн, чынтты фахму керек эди. Ол жаны бла Тёппе 
улуну «Ташыуулу» уллу литературагъа тийишли чыгъармады. 
Нек дегенде, фашизмге налат бериу къадарында, авторну эсте-
тика, адеп ёлчеми – миллет ангыламыды, миллет кёз къарамы. 
Романны аллай энчилигини юсюнден айта туруп, эсинге Жарнес 
тюшеди. Ол эл таматасыды, кёп кюйсюзлюк, къууанч да кёрген. 
Ол жамауатны ийнагъыды, бек сыйлы адамы, кенгешчиси. Элни 
чамы, кюлкюсю, огъурлулугъу да аны бла байламлыды. Жарнес 
къылыкъ энчилиги толу ачыкъланнган къарт эсе да, огъурлу-
лукъну белгисича кёргюзтюлюнеди. Кертиди, Жарнес жюзден 
атлагъан къартды да, бир-бирде эси, къылыгъы жылла жюгюне да 
хорлатадыла. Алим аны алайлыгъын уллу усталыкъ, сюймеклик 
бла ачыкълагъанды. Жамауатны бек таматасы, душман элге кире-
ди деп эшитгенде, огъурлулукъгъа, ёмюрледен бери сакъланнган 
адежликге, намысха берилген адам, келгенлени да кесичала су-
нуп, душманны тыяр умутда, жолгъа чыгъады. Жарнес, аркъа-
сын туугъан жерини ташына тиреп, къолунда да таягъын ойната 
сюеле эди: къартны малтап ким озалыр, аны къолундан таягъын 
ким сыйырыр? Алай «келгенле» адамла тюйюл эдиле. Фашистле 
тиширыуну жаулугъу, къартны акъ сакъалы деп билмей эдиле. 
Душман аскерни башчысы Гельмут Жарнесни къолунда тая-
гъын, сермеп алып, сындырады. Сау дуния – таш, агъач, таула, 
жа мауат: «Къартны таягъы сыйырылгъан ёмюрню да кёрдюк», 
– деп ёкюнеди. Былайда Гельмутну къартны намысын, таякъны 
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сындыргъанлай сындыргъаныны ачыкъ эм жашырын магъанала-
ры болгъанын айтыргъа керекди. Фашизм жаланда сауут кючге 
табынады. Аны кесин да аллай кюч ууатыргъа, жокъ этерге бол-
лукъду. Ол магъана «Ташыуулну» баш магъаналарындан бириди. 
Аны ангылауда халкъ къалай ёсгенин ачыкълау а чыгъарманы 
башха сюжет ызларын да бирикдирген, кесине бойсундургъан 
ызды.

Алимни романыны жангы ышанларыны юсюнден сёз баргъан-
да, фашизмни келечилери Гельмутну, Зуппаны, Шрайнерни сы-
фатлары бийик искусство даражада кёргюзтюлгенлерин айтмай 
жарамаз. Орус, башха миллет литературалада да «гельмутла» кёп-
дюле. Алай Тёппе улуну Гельмуту кесини къылыкъ, ангылам эн-
чилиги бла дуния литературада фашизмни белгили келечилерини 
тизмесине къошулаллыкъды. Биз аны малкъар прозада ууучлау-
чуланы сыфатлары берилмегендиле дегенден айтмайбыз. Иш жа-
ланда Гельмутда тюйюлдю. Иш авторну, насийхатсыз, керексиз 
чамланыугъа хорлатмай, сабыр, басымлы суратлау сёзню кючю 
бла фашизмни кюйсюзлюгюн тынгылы ачыкълап, окъуучуланы 
жюреклерин жангыдан анга къажау къозгъай билалгъанындады.

Дуния болумлары бир бирлери бла байламлыдыла, бир болум 
экинчисини юзюгюдю, бирини шартлары экинчисине кюзгюдю-
ле, бирини ышанлары экинчисинде табыладыла, кёрюнедиле 
деген оюмну Гегель эртте чертгенди. Бир шартны, болумну баш-
хасына кюзгю этиу тёре – ол бийик искусствону тёресиди. Тёппе 
улуну романында Гельмутну сыфаты, бёрю сыфаты, фашизмни 
кюзгюлеринден бириди. Малкъар эм башха литературалада да 
душманны бёрю, жилян, къузгъун, къаргъа бла тенглешдириу 
эрттеден бери белгилиди. Алай, баям, анга Алим берген магъа-
наны алыкъа киши да бермегенди десек, жалгъан сёз айтмазбыз. 
Чыгъармада Гельмут бёрю бла тенглешдирилип къалмайды, бёрю 
аны ушакъ нёгериди, шуёхуду, тенгиди. Тюзюн белгилегенде уа, 
алай болуруна Гельмут кеси термиледи. Нек дегенде ол кесини 
бла бёрюсюню арасында башхалыкъ кёрмейди, Гельмутну ангы-
лауунда бёрю «тузем халкъдан» бийикди. Гельмут бёрюню нёгер 
этерге нек кюрешгенин ангылатхан къыйын тюйюлдю: экисини 
да табийгъат аллында борчлары бирди – бёрю жаныуарланы къа-
рыусузларын къыма эсе, фашизм жашауда жаланда арий къан-
лыланы сакъларгъа керек тюйюлмюдю? Алай фашизмге жёнгер 
бёрю окъуна болаллыкъ тюйюлдю. Адамлыкъгъа Гельмутдан эсе, 
айхайда, Желаякъ (бёрюню аты) жууукъду. Авторну усталыгъы 
бизни анга толу ийнандырады. Гельмут, жамауатны кёрюп бол-
маулугъу эсиртип, къутуртуп жашагъан фашист эди. Алай кюн-
лени биринде аны Желаякъ кеседи. Бёрю Гельмутну кесгенинде, 
анга темир чалдишден чыгъаргъа жамауат дертчилеринден бири, 
Байчо, болушханыны магъанасы уллуду. Айхайда, былайда автор 
жашау болумланы халкъ ангылаугъа, халкъ фикирге кёре ачыкъ-
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лайды. Анга: «Аманлыкъны сюрген аманлыкъгъа тюбеди», – деп 
къоярыгъынг келеди. Алай «Ташыуулну» фикири андан кенгди: 
фашизм, халкълагъа къажау хазырлагъан саууту кеси башына 
жау болуп, жокъ этилиннгенди. Гельмутланы жолларын огъур-
лулукъ бла кесерге боллукъ тюйюл эди – анга Жарнес бош ийнана 
эди, адамлыкъгъа да бош базына эди. Фашизмни жаланда кюч 
бла эзерге боллукъ эди. Дунияны Байчоча, Харунча, Волковча 
жашлары, Азинатча къызлары, биригип, ол борчларын айыпсыз 
тамамлагъанларын Алим бек тынгылы кёргюзтеди.

Жазыучуну романында жамауатны душманнга къажаулугъу 
кюнден-кюннге чыныкъгъанды. Ол жамауат, айхайда, сатхыч-
лыкъ жолуна тюшген Мачарчаланы адамгъа тенг этмегенди, ал-
лайланы жоллары белгили эди, тынч эди. Алай, ийнаныулукъ-
ларын тас этип, ючюнчю ажашыу жолну да азла бармагъандыла. 
«Ташыуулда» ол зат Локъман улу Жабырайыл бла байламлы 
ачыкъланады. Жабырайылны ажымлы, жарсыулу къадары, 
аны бла бирге юй бийчеси Залихатны, тос тиширыуу Зайнафны 
сыфатларын, къылыкъларын ачыкълауда авторну фахму дара-
жасы, усталыгъы, суратлау мадарларыны эстетика кенглиги да 
тынгылы белгиленнгендиле.

Локъман улу Жабырайылча адамлагъа совет идеология сат-
хыч инсанлагъача къарагъанды. Жамауат да, ангылауу алай бо-
луп, аны Ата журтун, халкъын жан тынчлыкъгъа алышхан адам-
гъа санагъанды. Бир талай жылны ичинде литература, искусство 
бла байламлы къуллукъчула Жабырайылгъа ол сыйсызлыкъны 
тежеп, анга кёре багъа бичип, учуз эте келгенлери да белгили-
ди. Суратлау чыгъарманы жигитин учуз этмеклиг’а, жазыучуну 
оюмун да учуз этгеннге неда ангыламагъаннга тенгди. Фахмулу 
жазыучу чыгъармаларында къоркъакъ неда батыр, огъурлу неда 
кюйсюз адамланы сыфатларын ачыкълай эсе, адамгъа ол къор-
къакъды, къарабетди деп чекленир муратда кёргюзтмейди. Аны 
жамауатха айтыр сёзю китапны къарасындан эсе, кенгди. Окъуу-
чуну борчу ол кенгликни сезиудеди, тюз ангылаудады. Суратлау 
чыгъармада огъурлулукъну, кюйсюзлюкню да ёз сылтаулары, 
тамырлары болады: социально-саясат, къырал система, тарых 
бла неда мюлк-ырысхы жашау бла байламлы сылтаула, чурум-
ла. Инсан къылыкъланы кючю бла жамауатны тарых жюрюшюн, 
социально-саясат, экономика жашауун кёргюзтюрге итинмеклик 
– ол жазыучуну борчуду, суратлау сёзню уа энчилигиди. Акъгъа 
акъ, къарагъа къара деп кесаматлау тюз эсе да, чыгъармагъа та-
мамлыкъ этмейди, ол угъай, жаланда аны ючюн суратлау сёзге 
арбасын жегиу да керек тюйюлдю. Тёппе улу да Жабырайылны 
сыфатын ол сатхыч эди деп айтыр ючюн къурамагъанды. Башха 
жаны бла алгъанда, Жабырайыл сатхыч, хомух адаммыды огъе-
се халкъны керти жашымыды? Окъуучу анга ийнанырча, юлгю 
алырча – аны юсюнден сагъыш этерге керекди.
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Жабырайыл урушха дери устаз болуп ишлеген, эллилени 
сюйген, махтау алгъан жашладан бири эди. Артда ол уруш ёрте-
нине тюшеди да, Ата журтха, халкъгъа къыйын кезиуде ёлюм-
ден башын алып къачады. Жаш элине къайтады. Мында – жылы 
тёшеги, ашы, ариу юй бийчеси Залихат, жан тынчлыкъ, ёлюм а 
– кенгде. Алай бла алдаулу ырахатлыкъны толу сураты бериле-
ди. Жабырайыл жан тынчлыкъны бла ырахатлыкъны арсарсыз 
сайлагъан адамгъа ушайды.

Болсада Алимни жигити малкъар окъуучу эндиге дери таный 
келген къоркъакъладан неда туугъан жерин сатаргъа хазырладан 
тюйюлдю. Аны алай суннган романны суратлау къолайына анстан 
къарап къойгъаннга тенг болур эди. Жабырайылны ачы, къыйын 
къадарына да жарсымаз эди.

Жабырайылны жазыкъ этген шартладан бири – аны терен 
билими бла ангылаууду. Жазыучу аны тарыхдан окъутхан устаз 
этип да бошдан кёргюзтмегенди. Кертиди, былайда окъуучу те-
рен билим инсаннга жарлылыкъ келтирип ким кёргенди дерге 
болур. Алай ашыгъыргъа керек тюйюлдю. Совет къырал, ком-
мунист партия бардыргъан политикагъа кёре, инсан жаланда ала 
белгилеген ызгъа сыйыныргъа да табыныргъа борчлуду. Арысы-
бериси болмай, ёз инсанлыгъы бла акъылына, кёз къарамына ба-
зыныргъа неда алагъа кёре иш этерге, сёзге, оноугъа къошулур-
гъа чыртда онг къалдырмай эдиле къырал мыртазакъла. Совет 
адамланы асламы къоркъуп-буюгъуп жашаргъа юйреннгенлери 
да кертиди: къысылып, эслеген терсликлерин да эслемегенча, кёр-
мегенча этип. Инсанлыкъны багъасы, сыйы болмагъан къыралда 
мыртазакъ айтханнга сёз къошаргъа, былайды дерге ким базы-
нырыкъ эди? Базыннганланы къадарларын да уста билебиз. Иш 
аны бла чекленмегенди. Терсликге тёзгенлени асламы билимлери, 
ангылау лары асыры озгъандан тынгылап да турмагъандыла. Со-
вет къыраллыкъны бла партийны жахил келечилерини айтхан-
ларындан чыкъмаз ючюн, жамауат да жахил болургъа керек эди. 
Коммунист партияны, неда социализмни системасы айтханны 
огъурап, башха ниетледен юркюрча, къачарча. Ол жаны бла совет 
власть муратына жеталмагъан эди деп, киши да даулашаллыкъ 
тюйюлдю. Алай инсанла бары да бирча сокъур эдиле дерге да жа-
рамаз. Жамауатны, халкъланы махтаулу къызлары бла уланла-
ры, терсни тюзден тынгылы айыра билгенле, совет властьны айт-
ханы бла тындыргъан жумушларыны келишмегенлерин кёрюп, 
экилиликни тузагъында жашагъандыла. Коммунист партияны 
терсликлери бла кюрешалмагъандыла, алай, кеслерин берип, со-
вет властьха, къыраллыкъгъа тынгылы тутурукълукъ да этал-
магъандыла. Уллу Ата журт уруш аллы жыллада аллайла кёп эди-
ле – совет властьдан, социализмден да ёнгелегенле, тюнгюлгенле. 
Тёппе улуну «Ташыуул» деген романыны жигити Локъман улу 
Жабырайыл аладан бириди.
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Ал жыллада совет власть бла социализм аз санлы халкълагъа 
хата этмегендиле: миллетле арасында тенглик, тюзлюк болсун 
деп тургъандыла. Культураларына бла литератураларына да сакъ 
къарай эдиле. Алай артдан-артха ол огъурлу башламчылыкъла-
ны сансызлыкъ бла гурушхалыкъ тунчукъдурадыла. Жарыкъ 
жашау ну бла тенгликни, шуёхлукъну юслеринден къычырыкъ, 
таурух кёп эди, тындырылгъан иш а жокъ. Бир миллетни кётю-
рюп, аны тамата къарындаш этип, къалгъанланы, бютюнда, мал-
къарлылача, адам саны аз халкъланы унукъдуруудан неда быр-
нак этиуден партияны къуллукъчулары артха турмагъандыла. Ол 
тюрлю айыплы шартланы кёре, ангылай, Жабырайыл, социализм 
къылыкъладан, совет властьдан ёнгелеп, ийнаныуун тас этеди. 
Адам саны кёп халкъла адам саны аз миллетлени, «башларын сы-
ласала» да, бир заманда да кеслерине тенг этерик тюйюлдюле. Да 
сора не мадар, кимге таянып, кимге базынсынла ол экинчилери, 
къайры чапсынла? Бу тюрлю сорууланы юслеринден сагъышла-
нып, Жабырайыл жюрегин тынчайтыр жууап табалмагъанды. 
Хар адам бийик инсанлыкъны даражасын эниш тюшюрмез ючюн, 
аны Ата журту, туугъан жери болургъа керекди: миллет кесини 
ниет хазнасын айнытырча, туугъан жерини ташын-агъачын, то-
пурагъын, сууун багъаларча, ёсерча, жашарча. Совет властьны 
атындан оноу жюрютгенле малкъар халкъгъа аллай насып берир 
акъылдан узакъ эдиле.

Душман къыралына чапханда, айхай, Жабырайыл, къолуна 
сауут алып, совет властьны, социализмни къорууларгъа керек 
эди. Болсада Локъман улуну сагъышы сагъыш эди, къорууласа, 
къорууламаса да, малкъар халкъгъа андан келлик хайыр жокъду 
дей эди ол.

Урушда Жабырайыл жоюлгъан неди, бир дерге бири къалмай, 
миллет жоюлуп кетсе да, совет власть жарсый турлукъ тюйюл 
эди. Локъман улу аны да иги ангылай эди. Совет властьны изле-
гени уа ол тюйюлмюдю: къырылыгъыз, жоюлугъуз, власть бла 
партия сау къалсынла ансы деп буюра эди. Партия деп кесин отха 
атмагъанны уа жанын сууура эди. Керекми эди халкъны, мил-
летни сыйламагъан, аны сакъланырыгъын излемеген власть неда 
партия? Жабырайыл билгенден, большевикле малкъар халкъны 
юзгелеле орунуна отха атып къояргъа угъай дерик тюйюлдюле, 
кеслери айтханны бла кеси ниетлерин халкъланы къадарларын-
дан бийикге санагъан большевикле.

Жабырайылны иги шартларындан бири – ол «келгенле» душ-
манла, ууучлаучула болгъанларын чыртда унутмагъанды. Душ-
манлагъа уа онг кёзден къарарыкъ киши тюйюл эди Локъман улу. 
Алай, ким не айтса да, немислиле орус халкъ бла уруш эте эдиле. 
Эки уллу халкъ: бири тирменни тюп ташы эсе, экинчиси уа – аны 
баш ташы. Араларына тюшюп тартыллыкъла уа – малкъар халкъ-
ча, аз санлы миллетле. Бирин къоюп, бирин сайларча тюйюлдю 
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деген оюм Жабырайылгъа тынчлыкъ бермейди, не этерге билмей, 
кёп инжиледи. Сайлау а керекди. Ахырында Локъман улу, къа-
быргъасын немислилеге жарашдырыргъа таукелленип, алагъа 
мыртазакълыкъ этип башлайды. Ич къуууму, сылтауу былайды: 
немис, совет властьны хорлап, бери, бийик тау эллеге, жетгенди. 
Энди малкъар халкъ аны оноууна къарарыкъды, къарамазгъа не 
онгу, не кючю жокъду. Алай эсе уа, Жабырайыл Жамауат элни 
адамларына эс тапдырыргъа, болушургъа борчлуду. Къалай бла? 
Къуллукъ этген сылтау бла, душманны алдап, кёзбау бла. Жабы-
райыл полицайланы таматалары болургъа ыразылыгъын берген-
ликге, немислилеге жакъ басама, сатхычлыкъ жолуна тюшеме 
деп, эсине да келтирмейди. Халкъын, жерин сатмай, душманны 
да алдаргъа, Жамауат элни адамларын да сакъларгъа мадар из-
лейди. Алай эки ташха таяныргъа, эки динли, эки бетли болургъа 
жарамайды. Анга итиннген инсан ахырында кеси кесин алдай-
ды ансы, не шуёхун, не душманын алдаялмайды. Аллай адамгъа 
кечгинлик да жокъду. Узакъ бармай, жашау Жабырайылны анга 
толу ийнандырады. Душманнга къабыргъангы жарашдырыргъа 
кюреше эсенг, ол айтханны тамамларгъа борчлуса: ёлтюр десе – 
ёлтюрюрге, тут да, зинданнга ат десе, айхай, аны да этерге керек 
болуп къаласа. Аз-аздан, кюнден-кюннге Жабырайыл немисли-
лени айтханларын эте, ёз инсанлыгъын малтап, этмез ишлерин 
эте башлайды. Умуту жамауатха эс тапдырыргъа, аны сакъларгъа 
эди да, муратына жеталмай, немислиле бла бирлешип, эллилерин 
ачытыргъа, душманны уа ниетин къорууларгъа тюшеди. Алай бла 
Жабырайыл ёз миллетинден, мирзеу себип, мал ёсдюрюп тургъан 
жеринден айырылып къалады. Ол энди не кеси жамауатына, не 
немислилеге керек тюйюлдю. «Хата азданды», – дейдиле халкъ-
да. Тюз жолдан терс жолгъа тентиреу да аз сылтаудан чыгъады.

* * *
Тёппеланы Алимни чыгъармачылыкъ иши ёз заманындан 

алгъа баргъанына эс буруп, анга алай бичим этерге тийишлиди. 
Жазыучуну рухийи, ич маданияты бийикди, ала, жашау чюй-
реликлери бла келишмей, «сермеш» бардыргъанлай турадыла, 
жашауну игилендирир ючюн, аны жарыкъ умутлагъа тийишли 
этер ючюн. Алим кесини жазыучулукъ борчун толу да, тынгылы 
да ангылайды – искусствону бийик даражалы, узакъ ёмюрлю да 
этген жарыкъ умутладыла. Жашауну анга кёре, суратлап, тюр-
лендирирге, «тазаларгъа» итинмеклиг’а искусствону туудургъан, 
жашнатхан да шартды. Бир-бирле хар заман кесине кёре суратлау 
чыгъарма туудурады дейдиле. Аны бла чекленмей, чыгъарманы 
махтар муратда, ол ёз заманын тюз кёргюзтеди деп да къошадыла. 
Аллай оюм, бир жаны бла тюз эсе да, искусствону баш илишаны 
тюйюлдю. Айтханыбызча, заман къалай эсе да, алай жазама деп, 
кесине шежде излеген жазыучула махтаугъа артыкъ тийишли 
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бола келмегендиле. Арт беш-алты жылны ичинде къуралгъан орус 
литература анга толу шагъатды. Бизни бюгюннгю кюнлерибиз 
къыйын кюнледиле: ниет байлыкъдан эсе, ахча сыйлы кёрюн-
нген, саудюгерчилик бла намыссызлыкъ хорлагъан, инсанла шу-
ёхлукъ бла къоншулукъдан эсе, къарын токълукъну сайлагъан. 
Бюгюннгю орус литература заманны ол тюрлю илишанларындан 
таймайды, бетин алагъа буруп, жашаудан ёнгелеген, мурдар-
лыкъгъа бла саякълыкъгъа берилген адамланы кёргюзтеди, жа-
шау къыйматсызды деп, шуёхлукъ, тенглик, туугъан жеринге 
сюймеклик деген ниет тутурукъланы масхаралагъан инсанланы 
сыфатларын къурайды. Аллай инсанла, уручула-гудучула, жа-
мауат жашауну бузмайдыла неда жамауат жашауда социальна 
къауумча белгиленмегендиле деп да, киши айталлыкъ тюйюлдю. 
Жарсыугъа, ол кертиди. Болсада кемчиликле бла чюйреликлени 
эслей билген, аланы къара бетлерин ачыкълай билген литература 
аны бла чекленмейди. Къарагъа къарады деп ёкюннген искусство 
кимни кёллендираллыкъды? Жашауну ол жанын окъуучу кеси 
да кёралады. Ол кёралмагъан бла эслеялмагъан шартланы ачыкъ-
лауду жазыучуну борчу. Жазыучу дегенинг жашауну бютюн иги, 
къууанчлы этерге къастланнган инсанды. Жашауда белгилен-
нген, тохташхан умутла бла жазыучуну умуту хар заманда да ке-
лишип бармайды, нек дегенде жазыучуну умуту жамауат умутла-
дан эсе, бийик, жарыкъ болургъа тийишлиди. Ол тири да, алгъа 
да къаратхан, бютюнда миллетни сейирлерин къоруулагъан умут 
болургъа керекди, ариу къылыкъгъа юйретген. Бусагъатдагъы 
орус литератураны уа неге юйретгени, не ниетни къоруулагъаны 
белгисизди. Аны сагъыннганыбыз, малкъар литература халкъы-
бызгъа не уллу къыйынлыкъ келген жыллада да кесини борчун 
унутмагъанды, иги къууумун бла ахшы умутларын, анга кёре 
уа, адамлыкъгъа ийнаныуун да тас этмегенди. Мёчюланы Кязим 
бла Къулийланы Къайсын, кёчгюнчюлюк апчытханда окъу на, 
бирликге, инсанлыкъгъа бла шуёхлукъгъа къырал аллында жу-
уаплылыкъгъа чакъырып, чыгъармаларын алай жазгъандыла. 
Тёппеланы Алим сабийлигин кёчгюнчюлюк къыйынлыкълары, 
ачлыкъ бла жаланнгачлыкъ, комендантланы терсбоюнлукълары 
ачытхан жазыучубузду. Алай, бушууну бушууча кёргюзте эсе да, 
бушууну, жашауну ачы кюнлерин да ол жарыкъ умутла бла, кер-
ти инсанлыкъ бла ёнчелейди. Туманнга туманды деп къычыргъан-
да, магъана жокъду, андан чыгъаргъа жол кёргюзте билмекликди 
ишни башы. Суратлау чыгъарма жазыла эсе, жашаудан тары гъыр 
ючюн, аны сёгер ючюн жазылмайды, ол иги жашар ючюн, не 
этерге керек болгъанын кёргюзтеди, анга жол излетеди. Алимни 
чыгъармачылыкъ иши толусунлай ол оюмгъа бла кёз къарамгъа 
бойсунады – «туманда ажашхан акъ тай» ажашханлай къалма-
сын адам улусу деген фикирге. Жазыучуну «Пиринчни сютлей 
акълыгъы» деген хапары уа кюйсюзлюкню, къызгъанчлыкъны, 
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жашау къыйынлыкъланы да огъурлулукъ хорлагъанын сурат-
лагъан чыгъармады. Къара кюнле бла къыйынлыкъла халкъны 
башындан сакъ жауунлай жаугъанда да, адамлыкъ, бир бирге жан 
аурутуу, билеклик бла къарындашлыкъ малтанмагъанды, Тёп-
пеланы Алим жашауну ол ёчюлмезлик жилтинин, нюрюн табып 
жазаргъа, окъуучусун аны бла кёллендирирге устады. Миллетин, 
кесин да къыйынлыкъ апчытып, ашны такъырлыгъы кёплени 
тентек этген заманда, «Азап жолу» деген пьесаны баш жигити Мё-
чюланы Кязим, ауузундан юзюп, гыржынын ёксюз жашчыкъгъа 
береди. Ачдан ёле тургъан ёксюз жашчыгъ’а, гыржын бурхуну 
къабарындан алгъа: «Къарындашым», – дейди. Миллетни бетин 
чыгъаргъан, жарытхан махтаулу илишанланы, шартланы бла тё-
релени жыйышдырып, инсанны къылыгъында ачыкълагъан – ис-
кусствону бийик жоругъу бизни ана литературабызда тийишли 
даражагъа жетген эсе, ол затха уллу къыйыны киргенледен бир-
лери Тёппеланы Алимди. Айтыла келгенича, жамауат болумла, 
социально-саясат умутла алышына, тюрлене турадыла. Алай тюр-
ленмей, ёмюрден-ёмюрге ётюп, бизни кёллендирип турлукъ ниет 
хазнала да аз тюйюлдюле. Аланы ичинде миллетни даражасын, 
аны намысын бек алгъа сагъыныргъа тюшеди. «Сыйрат кёпюр» 
деген романны жигити Хамзат туудугъун тагы суулагъа андан эл-
теди, эрттенликде журтундан, туугъан жеринден айырыллыгъын 
ишексиз билген Хамзат юйюню кем къалгъан жерлерин ишлеп, 
кечеден тангнга чыгъады. Туугъан жеринде миллет кечиннген 
журтлада, аны бла бирге уа миллет гъаршында низамны, тизгин-
ни, таукелликни ол ёз жашауундан эсе, бийик салады. Жашауну 
багъасын билмегенледен тюйюлдюле Алимни жигитлери – ала 
жашауларын да, умутларын да миллет ниетлерине къор этген-
ледендиле.

* * *
Бир талай жыл мындан алгъа суратлау чыгъарманы къый-

маты класслыкъ, партиялыкъ деген ниет-идеология шартла бла 
ёнчелене эди. Биз ол иги эди неда осал эди деп кесаматламайбыз. 
Хар нени да, не тюрлю ёлчемлени, мардаланы да даражаларын 
заман кеси ачыкълай барады. Аны бла бирге кёп жазыучу, клас-
слыкъ бла партиялыкъ сезимледен къутулуп, азатлыкъгъа тер-
милгенин ачыкъ билдире да келгенди. Бюгюнледе жазыучула азат 
тюйюлбюз деп жарсымайдыла. Алай азатлыкъ деген татлы сёз 
жазыучуланы фахмуларына фахму къошмагъанды. Кёпле аны 
кеслерича ангылап, жаланда къызылланы акъгъа, акъланы уа 
къызылгъа бояргъа онг тапхандыла неда къарагъа акъды дерге. 
Коммунистле, заманында алагъа ёз къабыргъаларын жарашды-
рып жазгъанла, энди, коммунистлени бырнаклап, демократла 
жырын айтхандыла. Иш аны бла да чекленмейди: кёп жазыучу, 
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бютюнда орус литератураланы келечилери, «азатлыкъ», «эркин-
лик» деген ангыламланы магъаналарын жууапсызлыкъгъа тенг 
этип, жамауат жашаугъа арталлыда келишмеген чыгъармалагъа 
кенг жол ачхандыла. Былайда къайсы миллет жазыучугъа да 
эсгертирге тийишли соруула тууадыла: жазыучу идеология бла 
партиялыкъдан азат болсун – аны бла келишейик, алай жамауат 
жашаудан азатмыды ол, миллетни иги къууумлары бла сезимле-
ринден, умутларындан, тёрелеринден азатмыды неда миллетни 
юсюнден са гъышларындан? Ол илишанладан кесин азатха са-
нагъан жазыучу миллетини жырчысы угъай, низамсыз адамына 
саналыр эди. Аны айтханым, чыгъармачылыкъ ишде «азатлыкъ» 
деген сёзге сакъ къараргъа тийишлиди, тюзюн белгилегенде уа, 
жазыучу бир заманда да азат болаллыкъ тюйюлдю: жамауат жа-
зыучуну чыгъармаларын окъугъаны бла чекленмей, алагъа кеси-
ни суратлау-эстетика бюсюреуюне кёре излемле салады. Жазыу-
чу, неден къачса да, жамауат аллында борчундан къачаллыкъ 
тюйюлдю. Ол жаны бла кесаматлагъанда, малкъар литература 
миллет борчуна сагъайгъан литератураладанды. Жазыучулары-
быз бла поэтлерибизни миллетни бийик сезиминден бла ахшы 
къууумундан таймагъанлары, айхайда, аны сёз искусствосуну от 
жагъасын тынгылы ышырады. Аллай жазыучуларыбызны ичин-
де Тёппеланы Алим энчи жер алады.

Тёппеланы Алим ёмюрде да сансыз къараялмазлыкъ миллет-
ни сезими бла аны сейирлери умутларыдыла. Сора къырал къа-
тылыкъда адамны миллет бети, инсанлыгъы къалай сакъланады, 
миллетни миллет этген неди деген сорууланы къозгъап, алагъа 
жууап излемеклик – Алимни чыгъармачылыкъ ишини бийик 
даражалыгъын кёргюзтген шартды.

Миллет тутуругъу болмай ишлеген-тишлеген адам халкъгъа, 
къыраллыкъгъа да къоркъуулуду деп кёргюзтеди Тёппеланы 
Алим кесини чыгъармаларында. Ёз миллетин ыспассыз этгенле, 
къыраллыкъларын сатханла, гыржыннга неда ёре къуллукъгъа 
алышханла да аладыла. Хар не сыйлы иш да туугъан журтун-
га, халкъынга сюймекликден башланады. Ёз миллетине, аны 
жашауу на-турмушуна сансыз, къоншу миллетлени сюйюп, мах-
таулу болур эди деп айтхан къыйынды.

Инсанны жюрегин жылытхан къылыкъ сынауду. Андан 
къуру неда кенгде къалгъан ыспассыз жолну барады. Алимни 
«Адам бла таш» деген повестини жигити Хамматий, гитчелигин-
ден окъуна къалай эсе да, ту къум таматалары, атасы, атасыны 
атасы баргъан урунуу жолдан юркюп, тынч жашау излей, тышы-
на къарай башлайды. Артдан-артха аны жамауат бла, халкъны 
адеп-къылыкъ тёрелери бла байламлыгъы юзюледи да, Хамматий 
элтюпчюлюкге алданады. Кесине ушагъан нёгерлери бла узакъ 
шахаргъа, Архангельскге, кетеди. Айхай, Хамматий окъуу-билим 
излей кетмейди, ахча къоллу болуп жашар умут этеди. Кертиди, 
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Архангельск шахарда да ишчи, ариу, тюз ниетли адам бла бай-
ламлыкъ табып къайтыргъа боллукъ эди. Алай кёчюрюлген терек 
къыйналып тамырланады неда къуруп кетеди – аны жангырыуу, 
ёсюую ёз тамырларына кёреди. Хамматий а – миллет тамырлары 
къыркъылгъан, юзюлген адам – уручу, мурдар болуп къайтады. 
Былайда биз эндиге дери Октябрь революциягъа бла граждан 
урушха жораланнган бир талай чыгъарманы эсибизге тюшюрсек, 
повестьни, заман излегенча, жангы кёз къарам бла жазылгъанын 
ачыкъларыкъбыз.

Аны айтханыбыз, бир-бирле, миллет топуракъларындан айы-
рылып кетип, узакълада айланнганны тюзлюк ючюн кюрешчи 
болмазлыкъ сунуп жазгъандыла чыгъармаларын. Башха халкъ-
ланы жашауларына тири къатышып, игилик излегенни эси ай-
ныйды, дуниягъа кёзю ачылады. Ол да аман тюйюлдю. Алай хар 
иги зат да туугъан журтунга, халкъынга сюймекликден башла-
нады. Инсанны жюрегин жылытхан, анга нюр салгъан халкъды, 
жюз жылланы ичинде жыйышдыргъан къылыкъ сынау. Андан 
къуру къалгъан ыспассыз жол бла барыргъа не хазна уялсын.

Хамматийча, жюреклеринде бир тюрлю нюрлери болмагъан 
адамла, революционерлеге саналып, чынтты революционерлени 
атларын аманнга чыгъартып, социалист къурулушну унутулмаз-
лыкъ хыянатчылары болгъандыла. Халкъны ниет байлыгъына, 
адеп-къылыкъ тёрелерине, махтаулу инсанларына палах жаудур-
гъан Хамматийча жахилледиле. Бюгюннгю жашауубуз аллайла-
дан тазаланып да къалмагъанын биз кёре-кёре турабыз.

Тёппеланы Алимни повестини суратлау-эстетика къолайы 
окъуучуну жангы, жашырын бетлерин тынгылы ачыкъларла деп 
умут этдирирчады. Бизни анга ийнандыргъан илишанла бюгюн-
нгю литературабызда, насыпха, аз тюйюлдюле.

* * *
Алай бла, Тёппеланы Алимни чыгъармачылыкъ тереги кёп 

бутакълыды, кёп макъамлы. Жазыучуну суратлау сёзю басымлы-
ды, уллу черек саркъгъанлай, шош, сабыр саркъады, философия 
оюмуну, сагъышыны терен фикирини жюгюн кётюрюп. Болсада, 
ол чыгъармачылыкъ от жагъаны неден да бек жылытып, жарыкъ 
бетли этген, усталыкъ отун да сууутмагъан – Тёппеланы Алимни 
туугъан халкъына, аны тарыхына бла маданиятына бийик сюй-
меклигиди.

Толгъурланы Зейтун
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ТЁппЕЛАНы АЛИМНИ ЮСЮНДЕН АйТыЛГъАН СЁЗЛЕДЕН 

Тёппеланы Алим малкъар литературагъа 50-чи жылланы ахырын-
да келгенди. Бюгюнлюкде ол уллу жазыучуду, илму къуллукъчуду, белгили 
критикди.

Къулийланы Къайсын

* * *
Малкъарлы жаш поэтни чыгъармачылыкъ иши къалай айныгъаны-

на мен Литература институтда уллу эс бургъанлай тургъанма. Энди, 
ол Къабарты-Малкъаргъа къайтханда, Тёппеланы Алимни бетинде мал-
къар поэзиягъа къаллай уллу кюч къошулгъанына бек къууанама.

Евгений ДОлМаТОВСКий
1963 ж.

* * *
«Кюн батмайды» деген повестьни юсюнден айта туруп, асыры 

оздурупму къойдукъ деп, къоркъмай, бу арт жыллада малкъар прозада 
бек магъаналы жетишим олду дерге боллукъбуз.

Миллет жашауну теренден тутуп кёргюзтгени дунияны, жашауну 
ангыларгъа мурдорлукъ этеди. Хар инсаннга да тёрели затланы кесини 
миллет сезими бла ёсдюрюп, анга таулу кёз къарамын, ниетин да бил-
дире, Тёппеланы Алим ол «туугъан ташыбыз» деген кесек жерчикни 
китап окъуучугъа туура этгенди.

Фатима уРуСБиЕВа,
«Путь к жанру» деген китапдан.

* * *
Багъалы Алим! Китабынгы кёл салып, къолумда къаламым бла 

окъу гъанма. Кертиди, аны биринчи бетлери критик болгъанымы, къа-
ламымы да унутдургъандыла. Ахшы китабынг ючюн сау бол, шуёхум!

Китап не жаны бла да иги китапды. Сен сатхычны сатхычды, 
не да мурдарны мурдарды деп угъай, къыйын сагъатда Ата журтну, 
инсан сезимлерин, адамлыкъларын, намысларын тас этген адамланыча 
суратлагъанынга бютюнда бек бюсюрегенме.

Алай мени бираз ишекли этдирген, мен бюсюремеген – китап бир 
кесек чамгъа, оюннга тартаракъ жазылгъанчады. Китап десем да, – 
бир-бир жерлери. Чам – ол бек игиди, алай хар не да кеси жеринде 
игиди. Болсада … «Ташыуул»! – хар неда къозгъалгъанда, жерин алыш-
дыргъанда, тирмен айландыргъанча, адамланы къадарлары ёзгергенде, 
болгъан къатышханда, оюннга, чамгъа жер болмазгъамы керек эди деп, 
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кёлюнге алай келеди. Душман кетген бла таулулагъа уруш бошалып 
къалмагъаны да эсинги бийлегенлей турады...

Ким биледи, мен жангыла да болурма... Болсада, сен адамны къы-
лыгъын, халын уста суратлай билгенинге сёз жокъду. Халкъынгы бек 
сюйгенинг, аны жамауат юйюр жашауун да иги билгенинг романда 
кёрюнюп турады. Ат башындан къарагъанча, неда къулу-къарауашыча 
болмай, халкъынгы юсюнден аны бир уланыча, кёзбаусуз, ачыкъ айтаса.

Романда сабийлени сыфатлары да ийнаныулуду, кертиди. Халкъ 
чыгъармачылыкьны тап, уста хайырланнганса...

нафи ДЖуСОйТы, 
Цхинвали.

* * *
Уллу Ата журт урушну бек къыйын кезиуюн – 1941–1942 жылла-

ны  – суратлай, жазыучу Тёппеланы Алим халкъны жамауат-политика 
сезими къалай ёсгенин тынгылы ачыкълаялгъанды. Къыралыбызны душ-
мандан азатлауда совет адамланы бирликлерини, аланы ниет, адам-
лыкъ даражаларыны къаллай уллу магъанасы болгъанын ким да жюреги 
бла сезерча кёргюзталгъанды.

ХуТуйланы Ханафий,
история илмуланы доктору.

* * *
Кёп миллетли совет литератураны кёгюнде энтта бир жулдуз 

чыгъады. Тёппеланы Алим халкъыны жашаууна, аны къадарына кёп 
китапларында кертичилей къалады. Ол аны тюненесин, бюгюнюн да 
къаныгъып, тынгылы, басымлы жазады. Ол шарт жазыучуну дуния-
гъа кёз къарамы тарлыкъдан неда жашау болумланы уллудан, кенгден 
тутуп кёргюзте билмегенден тюйюлдю. Жалгъан жазыучу, сёз ючюн, 
Грант Матевосянны чыгъармаларындан белгили Цмакут элни жашауун 
башха тюрлю жерге, башха жашау болумлагъа кёчюрюп кёргюзтюрге 
кюрешген болса, ол зат анга махтау угъай, бедиш келтирир эди.

Тёппеланы Алим а кесини акъылында, жюрегинде жаратылгъан 
таулу Жамауат элни жашауундан терен оюмлу хазнаны чыгъаргьан-
ды...

Вадим ДЕМЕнТЬЕВ

* * *
«Ташыуулну» къууанып, уллу зауукълукъ алып окъугъанма. Ол ма-

нга сейирлик дунияны ачханды. Туугъан жерлерин бек сюйген, кишилик-
лери, адамлыкълары да болгъан тауушлукь адамла жюрек жууугъум 
болуп къалгъандыла. Жамауат элни жашауу фахмулу адамны, чынтты 
 тау  лу ну жюреги бла ётгенди. Мен, айтыргъа, Байчону олсагъат окъу-
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на жаратханма. Ол кесилиги бла, башхалагъа аз да ушамагъаны бла 
манга бек багъалыды. Къарыулу, бёкем киши, бирде уа неге да ийнанып 
къалыучу халал жюрекли Байчо, мен ангылагъандан, таулу халкъны 
къылыгъын, халын ачыкъ кёргюзтеди.

Билмейме, Тёппеланы Алим окъугъанмыды, окъумагъанмыды ита-
лиячы Лаперузаны «Леопард» деген китабын. Анда Салин деген бийни 
сыфаты бирда аламат бериледи. Шо басмадан чыкъгъанлай окъуна, 
китап саулай Европагъа белгили болуп къалгъан эди. Кертиди, аны сы-
фаты арталлыда башха тюрлю суратланады, алай, къысылмай, эркин, 
кенг суратланнганлары бу эки да сыфатны бир бирге бек жууукъ эте-
диле. Залихат, Жабырайыл, Мухтар, Жарнес, Халыу, Мачар, Азинат, 
Зайнаф  – жамауатчыла бары да эсингде къаладыла. Мен аланы керти 
адамланыча сеземе. Бёрюню юсюнден айтханы уа къалай аламатды!

Хасен аДиБаЕВ,
жазыучу, филология илмуланы доктору, Алма-Ата.

* * *
...Тёппеланы Алимни романында халкъны ниет кючю – ол Жабы-

райыл сайлагъан жолгъа – уллу отдан бир жанында туруугъа, алай бла 
уа жан сакълар къайгъыгъа къажау сюеледи. Ол къайгъы ахырында 
душман бла бир тиллиликге келтиргенин жазыучу уллу усталыкъ бла 
кёргюзтгенди. Ата журтну, халкъны да аллында Жабырайылны уллу 
терслиги, къадарыны ачы бушуулугъу да олду. Ол туугъан жеринден, 
ёз атасы, анасы да жашау этип тургъан, кеси да жаланаякълай чабып 
айланнган жеринден энди кетерге дейди, – туугъан жерин, халкъын да 
сатып, жан къайгъыда. Анасы жашы бла барыргъа унамайды... Ма 
алай – къыйын сагъатда адамлыкъ илишанларын сатханла ызы бла 
Ата журтларын сатар чекге жетедиле.

Гитче терслик неда гитче халкъ жокъду. Ата журтну аллында 
барыбыз да бирбиз, тенгбиз, журтун сатханнга башха журт жокъду. 
Ма, ТёппеланыАлимни китабында айтылгъан оюм.

Казбек СулТанОВ
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Гадийланы Ибрагим, Толгъурланы Зейтун, Тёппеланы Алим

Тёппеланы Алим нёгерлери бла
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Алим, Гуртуланы Салих, Эльберд Мальбахов

Алим редколлегияны жыйылыуунда
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Ал Сёз

Уллу жазыучу, драматург, назмучу, белгили алим Тёппе-
ланы Алимни кесин таныгъынчы, мен аны талай хапарын, 
«Жаннет къызы» повестин, «Ташыуул» романын окъугъан 
эдим. Аны бай тили, къурагъан сыфатлары, айтхан сёзю, баш-
ха жазыучулагъа ушамагъан ёз хаты кеслерине тартханлай 
тургъандыла. «Ташыуулда» Байчону суратлагъаны уа нени 
багъасы барды! Мен аны жигитлери бла бирге жашап болгъан-
ма: жарсыулары – ачыта, къууанчлары уа – жарыта. Арт-
дан, иги кесек заман озгъандан сора, бирге да ишлерге тюшдю, 
«Артутай» деген повестин да басмаладыкъ «Минги-Тауда» 
(1984  ж.). Анга редакторлукъ этгениме бюгюн да ёхтемленеме.

Алим бла кёп жерледе да болгъанма. Анга къалай къара-
гъанларын да кёргенме башха миллетлени жазыучулары, са-
натда ишлегенле да. Биринчиден, аны тёгерегине жыйылгъан, 
сёзюне тынгылагъан эте эдиле. Алим къайсы менме деген жа-
зыучу бла, къайсы менме деген алим бла да ушакъ эте биле эди. 
Бир къыралда бир жазыучуну романы неда повести чыкъгъан 
болса, аланы ол ала бла сюзе биле эди. Алай а жаланда кёп окъу-
гъан, узакъ ойлаялгъан адам болады. 

Тёппеланы Алимге жазыучу дегенинг нек эсе да азлыкъ эт-
генча кёрюнеди. Ол бирда болмагъанча кёп иш этгенди. Аны 
хапарларын, повестьлерин, романларын, пьесаларын окъугъан, 
Малкъарны угъай, сау Кавказны тарыхын биллигине бир деп 
бир ишек жокъду. Алим кертиси бла да миллетибизни тарых-
чысыды, аны менсинмей, менме деген деменгили уланы. Аны 
келир кюню алдады энтта да.

Эсимдеди, Эльберд Мальбахов Алимни «Сыйрат кёпюр» ро-
манын орус тилге кёчюре туруп, къалай сейир-тамаша этгени, 
не ишин да къоюп, жангыз роман бла кюрешгени. Жашла жый-
ылып келип, Эльбердни таулагъа уугъа чакъыргъанларында 
окъуна, ол ишин атмагъанды, чегине жетдиргинчи. Эльберд 
кёчюрген «Мост Сират» КъМР-ни къырал саугъасына тий-
ишли болгъанды.

«Минги-Тау» журналда «Сыйрат кёпюр» бюгюннге дери 
басмаланма гъанды.

ДоДуланы аскер
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ТёппЕланы алим

СыйРАТ КЁпЮР

Бешинчи март кюн, тюш бола, таудан эннген ташлы жолда жетеулен 
келедиле. Ала, агъач устала, Гебчорада уруш кюйдюрген къошланы жа-
нгыдан ишлегендиле. Гебчора эртте заманладан бери да Жамауатны малы 
туруучу жазлыкъ элден узакъ тюйюлдю, арба бла кюн жарымлыкъ жолда-
ды. Кюн тюрлене турады, устала да шургулудула: ашыкъгъан да этедиле, 
элге жетебиз деп да къоркъадыла – не хапар сакълай болур!?

Эл жангыдан къуралады, колхоз малны да къалгъан-къулгъаны артха 
жыйылгъанды. Аллахны ахшылыгъындан жашау барады, саула да иш кёл-
лю, жашау кёллю болургъа тийишлидиле. Келгенледен экиси – Хажи-Бе-
кир бла Керим – уруш этип бошагъандыла. Харьков тийресинде топ жаркъа 
чачырап, Хажи-Бекирни сакъал тюбюн кетергенди да, энди мамукъ байлау 
салып, аны бауларын къулакъ артларына тагъып жюрюйдю. Керимни да 
сол къолуну жингирикден энишгеси кетгенди. Жыйында аны чемерлигине 
сейир этиучю эдиле, жангыз къолу бла кишиден артха къалмайды: балта 
да тутады, сюрме да жырлатады. Энди Керимни жашы этеди уруш, Азрет. 
Кёлсюзлюкню айыпха санаучу Керим жашы сау-эсен келлигине ийнана-
ды, бютюнда уруш узакъ кете, къара къагъытла да аз келе башлагъанлы 
умуту уллуду.

Ахмат, Сейпу, Осман ударниклени биринчи съездлерине къатыш-
хандыла, отуз тогъузунчу жылда эл мюлкню жетишимлерини Москвада 
болгъан кёрмючюне да баргъандыла. Ючюсюню да суратлары «Орденли 
Къабарты-Малкъар» деген байрам китапда басмаланнганды. Ол затланы 
хатеринден эди аланы фронтха чакъырылмай тургъанлары. Артда уа,  115-
чи атлы аскерни юсюнден къайгъы-къууум болгъанда, ючюсюн да, бир 
кюнню ичинде къошдан юйге къайтарып, кийим алышындырыргъа да 
къоймай, сюрдюле. Ахмат, Сейпу, Осман, урушдан сау къайтып, атлы аскер 
танклагъа къажау къалай чапханын айта эдиле. Къара къатышлыкъда къый-
ын эди айыргъан – урушмуду ала кёрген огъесе къыямамыды?! Айтылгъан 
малчыла энди суу келтирген талыштаклагъа ушай эдиле, – кече болса, 
къычырыкъ этип уянадыла, кюндюз иш юсюнде аланы бетлерине къа-
рагъан къоркъур: жашау сезимлерими ёчюлген эди, огъесе биягъы танкла 
юслерине уруп келгенчамы кёрюнедиле, элгенип, жек болуп башлайдыла. 
Ай кёзюне алай тургъан эдиле къошда, азайгъан сюрюулерин къайтара, эс 
жыя. Артда душман келди да, колхоз малны тау артына сюрюрге тюшдю. 
Къыйын бла болса да, малны бир жанына этген эдиле, андан не хайыр 
ансы. Эшшиги, тау артына мал аудургъан бла къалмай, жаралыланы, къул-
лукъчуланы да ашырыргъа тюшгенди, аланы уа ашатыргъа, жашатыргъа 
керек! Алай эди да, жаз аягъына Ахмат бла Сейпу, Осман да, къуру хы-
жыларын сюйреп, тау артындан къайтхан эдиле. Къойчуну кютерге малы 
жокъ эсе, къолуна балта, бычхы алыр, таш кётюрюрге, жер къазаргъа тю-
шер. Душман кетгенден сора, Жамауатда этилир иш аз тюйюл эди. 43-чю 
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жылны къалгъан айларына, кече-кюн демей, агъач жонуп, хуна къалап 
турдула: отдан, ёртенден, асмакъдан къутулгъанла жашаргъа керек эдиле. 
Декабрьде уа, колхозну дагъыда бир къошун къураргъа дегенлеринде, Хам-
зат аланы Гебчорагъа чакъырды. Ала ючюсю да – Ахмат, Сейпу, Осман – 
тынч адамла эдиле, уруш узакъ эди аладан, ангылашыныусуз иш эди. Аны 
себепли ала урушха кирген эселе да, хайыр эталмагъандыла, – кёлсюзден, 
къоркъакъдан угъай, билмечиден. Аланы да гитчеликден къой кютерге, 
агъач жонаргъа юйретгенча, уруш этерге да юйретселе, анга да болур эдиле 
уста! Атта не асыу, къан тёгерге угъай, кёрмюч кёрюрге сюргенча, атха 
миндирип, ариу кийиндирип, танклагъа къажау сюрген эдиле да, ала уа  
не, сауу саулай, шауу да шаулай, уруш аулакъда къалдыла. Хамзат ангылай 
эди: адам жаланда билген ишинде мажарыулуду, жолун кёргенде, къалай 
барырын билгенде жарайды жамауатха. Алай тюшмегенде, кишиден хайыр 
сакълама. Аны себепли Ахмат, Сейпу, Осман да, урушдан бет жарыкълы 
болуп угъай, ууалып къайтхандыла.

Кеси уа Хамзат къарт эди. Къаллай бир атланнган эсе да, аны фронтха 
алмагъандыла. Уруш бара эди, сау къайтханладан да къанатын юйютмеген 
жокъ. Хамзатны да эки баласы жоюлду – Муса бла Арипа. Шукур болсун, 
Мусаны кеси къолу бла асырагъанды, Арипаны уа 42-чи жыл 28-чи ноя-
брьни шулпулу сууукъ кечесинде гестапо алгъан эди да, ол анда къалай 
жоюлгъанын билмей, кюню къарангыды. Эшшиги, Биясланнга уа тынчмы-
ды? Жети жаш ашыргъанды урушха. Аладан бири, Аккуш, юйюне къагъыт 
жазаргъа да жетишмеди – аны къагъытындан алгъа ёлген хапары келди. 
Эгиз жашлары Ажок бла Азнордан иги кесекден бери да хапар жокъду. 
Къалгъан тёртюсю къайда эсе да уруш этедиле. Налмас, жарлы аналары, 
тюшюнде аланы жанлары саулай кёреди, кёлюне келмегени къалмай, зикир 
этеди: урушну дагъыда бир алтакълыгъы – ол ахырына таяна, ёле баргъаны 
къадар адам жанына бютюн жут болады. Ким билсин...

Алай келе эдиле жетеулен, Жамауат элине жан атып. Жол къыйын эди, 
арыулу. Тынгылай эдиле, шургулу къарамларын мылы жоллагъа къадап. 
Жаз, къайсы жанындан къарагъанда да, эртте келирге айтады – этекле-
де къар эрип, жолгъа элхууур суучукъла саркъадыла; арба ызла бла ыр-
хычыкъла барадыла; мор мюшкериле сары копалла этедиле, бийикледен 
ургъан сериуюн сют ийген чумланы, чертлеуюклени, къаракъайынланы 
ийислерин келтиреди. Жол, къыланчлана, бир къол ичине тюшеди, бир 
къая башына чыгъады, энишгелей, жолоучуланы тынгысыз жюреклерин 
ангылашыныусуз тансыкъ сезимден толтурады. Жолда не айып, иш  алагъа 
солуууларын тыйып къарагъан чаллыкъладады. Гебчорадан келген устала 
мында чалгъы тартхандыла, жазны, жайны да, кюз ташыуулну да кёр-
гендиле. Энди бу ангылашыныусуз тансыкъ сезим, айырылыу мудахлы-
гъына ушап, сабийликлеринден бери да хар чёбю, ташы, мыгасы, къушу 
жюреклерине асыу болуучу жерлеге тюрслеп къарайдыла. Анда-мында 
гелеу кырдык ура, жашил тырмыла кёрюнедиле. Жол Дыркъылы сыртны 
башындан къарагъанда, Бияслан, жюреги чанча, тохтагъан окъуна этди: 
уруш башланнганын бу сыртха чалгъыгъа чыкъгъан кюн эшитген эди.

Кенг сырт огъарыда Акъ къаяланы тюбюнден башланады. Жамауат 
элни башына жете кетип, алайда уа алыкъа оюлуп, ёлюп бошамагъан эски 
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къалалы эллеге, мингжал басхан къонгур ташлагъа кире, бугъуна, аралада 
кёк талачыкъла къураргъа кюреше, алай тохтайды. Бир заманда бу жер-
лени аты Чаллыкъла эди, энди Дыркъыла дейдиле, аламат кырдык ёсген 
жер. Бияслан атасы бла бери биринчи кере къалай чыкъгъанын эсгерди. 
Арба ташлы жолда тыхырдайды, ол а гур деп учхан бёденени ызындан 
къычырады, бир а, огъарыда жумарукъну сызгъыргъанына тынгылап, шош 
болады. Сыртда сан-тюрлю тау гюлле сейирге къалдыргъаны эсиндеди, – 
атасы къанатлыланы юслеринден айтады, мында къайсылары, къаллайлары 
жашагъанларын. Бияслан: «Аллай бир къанатлы!» – десе, Къайберген а, 
уучу Къайберген: «Мында кырдык татымлыды», – деп, сыртха келбетли 
къарайды.

Алай башланнган эди Биясланны Дыркъылы сырт бла кюреши. Ол 
заманда бу сейир-тамаша биченликле Тарохланы бийлик жерлери болуп, 
Бияслан да, атасыча, ортакъгъа чалыучу эди: эки гебен иесине, бир гебен 
кесине. Жыл жауунлу болса, кырдык белге жете, аны айландыргъан къый-
ын эсе да, Аллах алф къарыу берген Бияслан тарыкъмагъанды: бирсиле, 
борбайгъа таянып, ауа эдиле, къарыусуз болуп, тюгенип жата эдиле. Огъар-
гъы сериуюн аркъаларына жабышхан кёлеклерин къурутхунчу Тарохлагъа 
да, чалгъыны чыгъаргъаннга да айталгъан аманларын айтып, жашауну жау-
лагъандыла. Анда уа бийге, жашаугъа да чамланнганда, адам кесине жангы 
къарыу алады, анга тёзюмлюк, эуюллюк келеди. Аны себепли жангы жый-
ын, кенгкъучакъ дурулагъа къууана, ёрге айланса, жангыдан шырхы тутуп, 
чаллыкъны башындан кирсе, жашау алай ачы кёрюнмей эди. Ынкъылап 
Тарохланы чач-тюк этип, Дыркъылы сырт колхозгъа ётгенден сора, жашау 
тынчлыкълы болгъан эди да, азат чалгъычыла кишиге къаргъыш этмей эди-
ле. Энди кёбюрек олтурургъа да жарайды, шырхыны иничкерек тутаргъа 
да. Жаланда Бияслан къалгъан эди тюрленмей – артельде да алгъынча чала 
эди ол. Кюз артында кёкде жулдузла чачырагъанлай, Дыркъылы сыртда 
да гебенле алай чачырасала, аны къууанч бийлеп, бирер жашы бирер юй 
болуп сюелгенча, къараучу эди.

Ол жай а Бияслан, саулай Дыркъылы сыртны алып, жашлары бла иш-
лерге мурат этди. Ол, айхайда, бирси чалгъычыла ыразы болмазлыкъларын 
ангылай эди. Да тюзмю этерик эдиле? Аллахха туура, Дыркъылы сыртха 
аны къыйыны киргенди – аз тер тёкмегенди, аз гебен этмегенди. Тукъуму, 
атауулу, кеси. «Акъ къаядан таш тёнгерегени къалмагъанды, Къайберген 
да талмагъанды!» – деп, Жамауатда назму бла окъуна айтыучу эдиле. Арт-
да къурала-чачыла туруучу «Жарыкъ жол» колхозу жарытханда да элни, 
Биясланны Дыркъыла бла кюреши тохтамагъанды. Да аны барын айтыр 
кереги жокъ эди таматагъа, кёп сёлешип къыйналмаучу Харун, амал болса, 
аны тилегине угъай демезлиги хакъды.

Сокъур тюйюл эди колхоз хукмуну таматасы, – Биясланны кёзлерин-
ден жашларын сынаргъа деген ата сезимни таша жарыгъы урады. Дагъыда 
окъуй эди Харун Биясланны бетинде: иш жашла чалгъы тута билемиди-
ле, билмеймидиле деп, анда тюйюлдю, ала быйылгъа дери да Дыркъылы 
сыртны башындан шерф кирип, уллу дуруланы аягъына солумай чыгъа 
тургъандыла! Бияслан излеген башха эди. Бирге ишлегенде къалайдыла 
къарындашла? Бириге билемидиле? Сёзлери, турушлары къалайды? На-
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мыслары, хурметлери? Бусагъатлыкъда окъумагъан жокъ, бирери бирер 
жары кетгендиле. Сора къарындашла, чачылып, узакъ туруп башласала, 
аланы бирикдирген жип да созулады, къарыусуз болады. Узакъ тиричи-
ликле терилтип, бир силкиннгенлей а ол юзюледи сора. Адам ёз арбазына 
суууп къалды. Туугъан жери бла бирлигин унутхан адам а къарындаш-
ларындан да тынч айырылады. Бияслан къартая эди, анга кёре, тукъум-
ну келир заманына тынгысызлыгъы да уллуду. Андан эди тауусуму жай 
чалгъыда барын жыяргъа, бир жыйын къурап, Дыркъылы сыртны кеси 
юйюрю бла мажарыргъа.

Бек къыйыны таматасы Абу эди. Ол юйге аз келеди, бусагъатда уа 
бу жерледен узакъ кетипди, Москвагъа. Жашчыкълай окъуна Абу Кя-
зимни наз муларын кёлден билгенди, азбар окъугъанды. Аны ёню да бар 
эди, тойлада къартла къатларына олтуртуп, жырла деселе, ол кесини са-
бий ауазгъа аз да ушамагъан зынгырдагъан толу ауазы бла жырлаучу эди. 
Онтёртжыллы гъында эл школну да тауусмай, не эсе да бир олимпиадагъа 
деп шахаргъа барды да, андан сора элге къайтмады. Ол назмула жазады 
дей эдиле. Бияслан анга ийнанмай турду: эндиге дери Къайбергенланы 
тукъумда аллай хунери болгъан чыкъмагъанды, айтырча жырчысы окъу-
на жокъ эди тукъумну. Сора ма санга, жырчы да, назмучу да! Налмас эди 
анга ийнаннган, анасы. Бияслан, къарт къатыныны сер умутларын хыликкя 
этип кюлсе да, бир жол газетле сейир хапар келтирдиле. Холам-Бызынгы 
тарында бийик Шыкъыда жашагъан Кязим хажи Москвадан келген уллу 
къонакъла бла тюбешгенди дей эдиле ала. Да сейири ол тюйюл эди, Кязим 
аз уллу адамла бла тюбешмейди! Жамауатны къулагъын тургъузгъан мо-
сквачы къонакъла бла бирге фахмулу жаш назмучу Къайбергенланы Абу 
да келгенди, анга уа Кязим «мени озарыкъса» дегенди деп жазылгъаны 
эди. Бияслан ол газетни Ачахха къайтарып-къайтарып окъутду. Кеслери 
къалгъанда: «Керти иш а болурму?» – деп, Налмасха да сорду. Хар за-
манда сабыр халлы Налмас, бу жол тынгыламай, Абу сабий заманында 
окъуна къолуна не алса да, анга жан кирип къалыучусун айтды. «Къарачы, 
анака, бу макъагъа къалай ушайды? – десе, сейир этип къалыучу эдим. – 
Абуну къолунда тамыр, таш болса да, бир затха ушамай амалы жокъ эди. 
Сынасанг, ташха къарап турур, не бир терек бутакъгъа, сора бир къужур 
къанатлыны не бир башха жаныуарны суратлар... Алайды, ишексиз бол, 
атасы, аны кёзлеринде бу жерни жилтинлерине ушамагъан, башха жилтин-
ле чагъыучу эдиле. Мен, Аллах кёреди, къоркъгъан окъуна этиучю эдим, 
ачыкъ айтмасам да».

Жашыны алай ёрлеп кетгени Биясланны къоркъутхан да, къууандыр-
гъан да этди. Къоркъутханы назму жазыу Аллах берген изми болгъаны 
себепли, иш ылыгъын билмей, ит ылыгъын кёрюрмю деп, ол эди. Аны 
жашы кёкден измиси, жерден хунери болмай базына эсе назму жазаргъа, 
сора бедиш келлик эди да юйюне, тукъумуна? Угъай, болжалгъа салмай, 
аны кёрюрге керекди! Бияслан Ачахны олтуртду да, кеси агъач ундуру-
гъуна таянып, Москвагъа къагъыт жаздырды. «Бу къагъытны алгъанынг-
лай, тюзюнлей юйге кел, – деп жаздыра эди ол. – Сен анда уллу адамла 
айтханнга тынгылайса, ол игиди, биз да къууанабыз. Алай сени мында 
алты къарындашынг, ананг барды... – атанг да деп Ачах кесинден къошду, 
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– сен аланы кёрмегенли кёп болады, ол а бек аманды. – Былайда Бияслан 
Абуну назму тырнаргъа кюрешгенин къагъып, иги къатылыргъа да болду, 
алай, сагъыш этип, бу жол ачыуун тыйып къойду. Аллах чомартды, аны 
ишин ким биледи, ашыгъыргъа керек тюйюлдю деди. Абу ол ишни мал 
ючюн угъай, кёкден измиси болуп иш эте эсе уа! Алгъадан окъуна жашны 
бир затха эниклегенине чырмау болургъа жарамаз. Юйюне келсин да, иш 
кесин танытыр.

Къагъытны Бияслан кеси къолу бла ашырды. Алай а аны да, бирси 
жамауатчыланы да къагъытларын элтген пошт арба, тыхырдай, ары бар-
гъанда, бери, бу жанларына келген налогчуну тачанкасында олтуруп, наз-
мучу Абу бир жол Москвада болгъан бир ишни хапарын айта эди. Театрда, 
къарау чула артистлеге къарс ура туруп, аны студент нёгери Жюнюс баш 
ярусдан: «Жашасын Сталин!» – деп къычырды. Ол жаш, Огъары Холамдан 
барып, окъуй тургъан Жюнюс, алай айтып къычыргъанда, битеу да къарау-
чула къырал башчыла олтуруучу сыйлы тахтагъа бурулдула. Ол кезиуде 
бары халкъланы бачамасы анда жокъ эсе да, айтып болмазлыкъ хадагъа-
къууанч башланды. Абу Жюнюсню, женгинден тартып, тыяргъа кюреше-
ди. Алай ол, анасына жаш туугъан кибик, бар къарыуун къычырыкъгъа 
салгъанды: «Жашасын Сталин!» – деп, Москвада Уллу театрда угъай, Бы-
зынгыда Иричи тауну башында тургъан кибик, тауча къычырады. Энди 
къараучула да, артистлени унутуп, бачама олтуруучу жерге битгендиле, 
къарамлары къызып, къарс урургъа болгъандыла. Къычырыкъ-хахайлары 
бла сахнада оюнну да тохтатхандыла, бачаманы дуния жарытхан къарамы 
анда къачан кёрюнюрюкдю деп сакълайдыла. «Чыкъдымы да?» – деп, арба 
башчы да Абугъа битди. Абу, бир кесек ёргерек да болуп: «Хау! – деди. 
– Къараучула, ары айланып, къарс бошдан ура болмаз эдиле...» «Сен да 
кёрдюнгмю да бачаманы?» – деп, арба башчы Абуну бетине алынды. Аны 
кёзлеринде сукъланыу термилиу оту алай жана эди – Абуну анга жаны да 
ауруду. «Бусагъатда сени къалай кёре эсем, Сталинни да тюз длай кёрдюм! 
– деп, Абу жарлы налогчуну эсин аудурургъа жетдирди. – Мени театр кё-
зюлдюреуюклерим бар эдиле да, аны бла къарап турдум. Бир аламатлыгъы 
да жокъ, бизде чечекбет Османны тюз кеси!» Тачанкачы, тентирей, секирип 
турду, къоркъгъандан кёзлери чыгъаргъа жете, улоуун, кесин да унутуп, 
атлагъа къамичи жетдирди. Атла элгенип чапханда, тачанка, чонкъая кетди 
да, налогчу, баям, борбайлары къыркъылып, алгъа сюрюше, олтургъуч 
къулакъдан тутду. Абу уа, къоркъуу алындыргъан арбачыгъа кюлеме деп, 
бир затдан тутаргъа жетишмей, жолну мылы юзмезине тёнгереп тюшдю. 
Бир кесекден ол ары бла бери аууша, къан-къазауат этип баргъан тачанканы 
ызындан къарап тура эди. Налогчу артха бурулуп бирда къарамады: атланы 
къууалгъаны чакълы къуууп, ёлетден-ёртенден къачып баргъанлай барады. 
Палахдан узайса да, къоркъуу аны биргесине болуп, сангырау, жансыз да 
этип къойгъанды.

Абуну эсде болмай кеси келип къалгъаны Къайбергенланы уллу ар-
базларын къууанчдан толтурду. Къурманлыкъ ашалып, саламлаша келген 
жууукъ-тийре да кетип, кеслери къалгъанлай, Бияслан тамата жашыны 
къатына жанлап олтурду. Таягъы бла жерде не эсе да бирле жаза, кесамат 
этеди. Абу атасы анга айтыр сёзлерин жарашдыра тургъанын ангылады. 
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Бир терслиги болгъанча жунчуду. Сора ахыр тёзюмю тауусулуп, эски бол-
гъан жол артмагъындан тышы муслийман байракъ бетли гитче китапчыкъ-
ны чыгъарып, атасыны къолуна тутдурду.

– Кёп болмай Нальчикде чыкъгъанды.
Биясланны таягъы терк тохтады. Артда уа Налмас тийре къатынлагъа 

ол кюн Бияслан экинди намазын этерге унутуп къойгъанын айта эди. Нал-
мас, ким биледи, оздургъан окъуна эте болур эди, алай а жюрегин тынгы-
сызлыкъ бийлеген Бияслан, Абу аны къолуна урланнган затны бергенча, 
китапчыкъны ич хуржунуна букъдурду. Сёз айтмай, арбазгъа чыкъды да: 
«Ай жаш, бери кел!» – деп, кичи жашы Ачахха таягъын кезеди. Халжар 
артына барып, тюккючге олтурду. «Ичинде бир сёз, бир харф къалдырмай 
окъу», – деп, китапны Ачахны къолуна тутдурду. Ачах жашил китапчыкъ-
ны фатихинден башлап, ахыр тамгъаларына, чыгъыш тарихлерине дери 
окъуду.

Бияслан, иги кесек да мычып: «Жалгъаны жокъду!» – деп, китапны 
бети къызгъан Ачахны къолундан артха алды. Энди букъдуруп угъай, 
сюйюп, ич хуржунуна салды. Бир къауум жыл кетерикди. Арал тенгизни 
жагъаларындан узакъ болмай, темир жол тийреси къум аулакълада ишлеген 
геологла кюн кюйдюрген, аулакъ бёрюле жыртхан къаптал табарыкъдыла. 
Аны жыртыкъ хуржунунда кёп окъулгъандан титилип, мамукъ болгъан 
китапчыкъ табыллыкъды. Анда «Октябрь», «Революция», «Ленин», «Мо-
сква», «Метро», «Эльбрус», «Тельман» дегенча, хар кимге да ангылашы-
ныулу сёзлени чыгъаралсала да, окъуяллыкъ тюйюлдюле. «Ким эсе да 
поездден жыгъылгъанды, аны уа аулакъ бёрюле ашагъандыла», – деп, къарт 
геолог тауусум этерикди. Практикагъа келип, жыйыннга энди къошула 
башлагъан студент къыз, поездден жыгъылып, аулакъ бёрюлеге аш болгъан 
киши аны аппасы кибик, кесин тыялмай жилярыкъды. Ол кюн а Бияслан, 
Абу болмачы, камсык сёзле бла кюрешмегенине ыразы болуп, шукур эте 
эди; жашларындан жыйын къурап, чалгъыгъа чыгъаргъа деген оноуу тюз 
болгъанына ийнана эди. Бу жерледе китап чыгъаргъан адам чалгъы тарт-
ханын алыкъа киши кёрмегенди. Ол а – аны жашы Абу, Кязим бла окъуна 
тюбешгенди, Москваны кёргенди! Алайды да, Харунну да кёлю кюлмесин 
ансы, ол Дыркъылы сыртха алай бош жыйын чыгъармайды.

Колхоз башчы Биясланны оноууна бек къууанды. Экинчи кюн а Бияс-
лан, Абу бла чыгъып, Дыркъылы сыртда къош салды. Чалгъыгъа чыкъгъан-
дан сора, жолда-къолда заман къоратыргъа жарамайды: чаллыкъ чалынып, 
жыйылып, ташыуул бошалгъынчы, чалгъычыла иш юсюнде болургъа ке-
рекдиле. Юч къарындаш – Ажокъ, Азнор, сора Ако – чалгъыла жараш-
дырадыла, тёш-чёгюч, юзмез-къалакъ къурайдыла, экиси – Абубекир бла 
Аккуш – баласла ташайдыла. Ачах отун этеди.

Хар замандача, ол жыл да биченнге уллу къууум бла чыкъгъан эдиле. 
Бияслан жети жашы бла эл башы талагъа келгенде, озай къурманлыкъла 
кесилип, къазанла асылгъан эдиле. Чалгъычыла, айхайда, эшитген эдиле 
Биясланны оноуун, энди ала тырман этерлеми деп, сагъая, Бияслан шош 
жанлады, артыкъ базынмай салам берди. Аны саламын Хамзат алды: бек 
тамата ол тюйюл эсе да, олтургъанланы арасында намысы жюрюген ки-
шиди.
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– Аллах къызгъанмасын, жашларынг хайт деген кишиле болгъанды-
ла,  – деди ол. – Кел, олтур.

Бияслан, тынчайып, ашлаугъа олтурду. Хажи-Бекир айтхан да эсинде-
ди: «Хунер кесингиди, Бияслан, алай ол къалгъанлагъа да дерсди».

Болсада, ауузундан къалын тютюн жибере, къах-къух этип, жаратма-
гъанын билдирип, Шоштар жыйын аллында ары-бери барады. Шапа жашла 
ашлаулагъа эт салып башладыла.

– Тутхучу болмагъан Харун жерни санга эркин этгенди, не файда, 
бригад алыкъа менме, Дыркъылы сырт да мени жеримди, – деди ол ахы-
рында, жаныулу жюрюгенин тохтатмай. – Манга сен бирда сормагъанса, 
жууугъум,

– Олтургъан эт, Шоштар, эт суууйду, – деди Керим. – Къумукълула 
бош айтмагъандыла, хапардан хинкал игиди. – Бир-бирде кёзден таша-
да Керимге Аманаууз Гиляхсыртан деп да айтыучу эдиле – нарт Гилях-
сыртаннга ушагъан къылыкълары бар эди да андан. Жашасын, акъылына 
келгенни, ары-бери дей турмай, туура салыучуду. Ол заманда Керимни 
къоллары да сау эдиле, сол къолуну балан бармагъы къынгыр эди ансы. 
Аны да жашчыкъ заманында къочхар бла зох этип урушама деп сындыр-
гъан эди, артда терс къайнап, къынгыр да андан болгъанды. Керим, бир зат 
айтып, анга да къынгыр балан бармагъын шагъат этип чюелтсе, кюлмей 
чыдагъан къыйынды. Шоштарны бютюнда шайтанлы этген Керим аны 
ашлаугъа чакъыргъаны угъай, къынгыр бармакъны алай чюелтгени болду.

– Кетер ары, кетер гылжа бармагъынгы, – деп къыжырыкълады бри-
гад. Чалгъыгъа чыгъа, кёллери бютюнда кётюрюлюп тургъан кишилеге 
кюлкю тарыды. Бу жерледе ашлы-азыкълы байрамла кёп болуучу эселе 
да, къангагъа чагъыр салыргъа кёп тюшмеучюдю. Аны себепли ичги бе-
риучю жарыкълыкъны Керимни бармагъыча, бир къынгыр чюелген чам 
алышындырыучуду.

– Керимни къынгыр гылжа бармагъын кесип да атар эдик, чюйребашха 
не амал боллукъду ансы? – деп, Хамзат да чам саламына сирнек тартды.

Шоштарны къаны ахырда бузулду. Ол, тартылып бошалмагъан чылы-
мы бла бирге кёк тюкюрдю да, аман айтып, бир жанына кетди.

– Бисмилляхий! – деди Керим, къынгыр бармагъы бла мажал юлюш-
ню марап. – Шоштарны ашы аллына келгенлей, буруну къанагъан эсе, 
анга не этерикбиз, Аллахны жазгъаны алай болур. – Сора кёзю къарагъан 
юлюшню алды.

– Бияслан, жашларын да жыйып, чалгъычы жыйын къурагъанды, сен 
а, ыспас этер орунуна, анга тырман этесе, – деп, Байчо Шоштарны уялтыр-
дан болду. Ол бек асыулу адам эди – уллу санлы, кюннге гектар чалгъан! 
Чалгъы жетгенлей, аны къошдан элге да аны себепли тюшюрюучю эдиле.  – 
Кел, ашлаугъа кел, Шоштар, сени сакълайбыз.

Шоштар анга да жумушамады. Арлакъда гёзенек къазыкъгъа тагъы-
лып тургъан атына минип, эл таба букъулатып кетди. Ашлауда олтургъанла 
бары да ангыладыла ол Харуннга баргъанын, ызындан къарап, мыйыкъ 
тюплеринден ышардыла. Ышармай а! Таякъ да кётюрген, къой да берген 
къойчугъа ушаса! Акъыл сёз кеси да Жамауатда туугъан эди: «Аман къойчу 
таякъ да кётюрюр, къой да берир» деген.
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Кертиси да алай болду: экинчи кюн эрттен къанатлыла бла тенг тур-
гъан чалгъычыла, Дыркъылы сыртны аягъы бла ётюп бара, Бияслан жаш-
лары бла, зурнук жыйынлай, сыртны башындан киргенин кёрген эдиле. 
Алда Абу, аны ызындан – эгизле, Ажок бла Азнор, андан ары хар бири 
жыл санына кёре – Ако, Аубекир, Аккуш, Ачах. Жыйынны ызындан Би-
яслан кеси киргенди. Аны маймёз ич кёлеги эрттен сериуюнюнде, акъ 
къанатлылай, учунады. Эрттен шошлукъда шырхы таууш туура эшитиле-
ди. Шырх! Шырх! Шырх! Сегизи да бирден. Бирден туугъан сегиз дуруда 
къалай эсе да бир уллулукъ, ёлчемсиз насып бар эди, Бияслан ырыслагъан 
окъуна этди. Алай болургъа амалы жокъду бу сан-тюрлю кырдык къуту-
руп ёсген сырт да, аны башында кюн таякъланы чакъдыра сюелген Акъ 
къаяла да, игилик тежей, огъурлу жашау берирге айта, ашыкъмай кётю-
рюле келген кюн да, бу ызларында бирча ауур дурула къоя, кюн аллына 
баргъан жети жаш да, анда, тюбюнде, къой кёзле кибик, къаралгъан, хар 
заманда сууукъ лай, тазалай тургъан, кёкюрегинг къызгъанда, къапланып, 
тамырларынга къалай баргъанын къулагъынг бла эшите ичиучю къара 
шауданла да  – бары, бары бир адамгъа – Бияслан кибик, бир асыулугъу, 
аламталыгъы болмагъан къара адамгъа – алайлай берилип къалмазла. Бе-
рилселе да, Аллахны ол чексиз чомартлыгъын хакъ бермей, къан тёлемей 
алып къояргъа къалай базынырыкъса! «Не сюе эсенг да ал, багъасын бер 
ансы!» – деп, Къуранда бош айтылмагъанды. Сора къалай тынчайсын, 
къадарны бу чомарт саугъалары хакъсызды деп? Аллах андан бир тюрлю 
тёлеу, жасакъ излерик тюйюлдю деп? Жашларындан артха къалмай, шыр-
хыны сюрюп келе, ол угъай эсенг, аланы къууалагъан да эте, алай тарта эди 
сагъышларын да. Бияслан, жыл санын унута, шырхы тарталгъанына угъай, 
жашлары алай саулукълу, субай, иш ахлусу болуп ёсгенлерине къууана 
эди. Абу окъу на, Налмас айтыучулай, нюрюн китапла, къагъытла тауус-
хан, алда алай бара эди – ызындан келген къарындашлары, артха къалмаз 
ючюн, иги да къармашыргъа тюшедиле. Бирде Бияслан, кёзюн кётюрюп, 
жашла къалай тартханларына хыйсап этсе, Жамауатда бир адам да алагъа 
чып тапмазлыгъын кёреди. Артха къараса да сыртха: бирча жатхан сегиз 
дуру, бирча таза тартылгъан сегиз шырхы. Сора Аллахха, жашаугъа да ата 
алгъышын эте, юлюшю алай толу, насыплы болгъанына уялады.

Абу, дуру чыгъып, атасына къайтды – аны дурусун да жетдирирге сюе 
эди. Бияслан къарагъан да этмеди, барыуун бузмады. Башын аз эсленир-
эсленмез къымылдатып, къыстады. Бирси жашла да ангыладыла жерин 
таматагъа бермеген, алагъа бермезлигин. Сюелип турдула Бияслан ахыр 
булгъауун салгъынчы, тепмей, жаншамай сакъладыла, артха айланнганла-
рында, аталарыны аллына тюшмез ючюннге.

Алай келе эдиле энишге, дагъыда ёрге чыгъа эдиле: Сыртны башын-
дан, зурнук жыйынлай, кирип, бирча тарта эдиле; сегиз кюн таягъы тие 
эди сегиз чалгъычыгъа, сегиз къылыч жылтырай эди кюнде. Кюн ортагъа 
эки жыйырма бла сегиз дуру жатды. Бияслан алай тирилген эди, аллай 
кюч келген эди санларына, арыгъанын аз да сезмей, жаш чалгъычыланы 
сабыр, алай а эпли булгъауу бла ашыкъдыра, къоркъута, ичинден а эсине 
тюшген эрттеги чамны къайтара, алай бара эди. Жети жаш, жети чалгъыгъа 
къалакъ этип, жортууулгъа атланнган жети батырлай, сыртны башындан 
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киргенлеринде, алай жаш, тири чырайлы эдиле, бу сыртха, бу бийик кыр-
дыкга, бу кёрюннген ариу дуниягъа алай ариу, ёмюрлюк магъана бере 
эдиле, – аны кёрген жашауну хатерлигине табу этмей амалы жокъ эди. Да, 
баям, ол буруннгу чам да бу жерледе аллай бирден туугъан эди, бу сыртны 
кеси бла, аны башында Акъ къаяла бла байламлы эсе да алайды. Чамны 
туудургъан къужур киши да, баям, жамауатчы эди, ойнай-безирей, кесине 
унутулмаз сын салгъанды. Биясланнга да бир кесек ушай эди. Башхалыгъы, 
аны жети угъай, тогъуз жашы болгъанды. «Айхайда, берген Аллахды. Ёзге 
уа!» – деди Бияслан. Ол да кёре эди алай: жети жашы жети шырхы тутуп 
барадыла, жети келини да дырын жыядыла, ол а, Бияслан, тёш арбазында 
олтуруп, туудукълары бла ойнайды.

Кюн къыза эди. Тюш азыкъгъа олтурургъа эрттеди, къарыулары да 
барды алыкъа. Аны себепли сыртха дагъыда сегиз дуру жатды. Булгъа-
нып тюшген дуруланы чыкъ тауушлары къургъакъ тауушха айланнганды. 
Сыртны жаныуар дуниясы да, къызыудан къачып, сызгъалагъа, огъарыда 
чертлеуюк-къайын котурлагъа, тёбен жанында терен ыскындыклагъа бу-
гъадыла. Энди жумарукъланы тынгысыз сызгъыргъанлары да эшитилмей-
ди. Жашла арлакъда чертлеуюк котур таба терк-терк барадыла, быдыркъай 
къошунну ёрге алып, аякъларын кенг салып ичедиле. Аллахха шукур, ёс-
гендиле, иш кёллю, адепли адамла болгъандыла, энди жашасынла, ишле-
синле...

Жыйын, этеклеге жете, алайда тёбечикни юсюне чыкъды. Ол тёбечик-
ден къарап, элден бери келген жол туура кёрюнеди. Къачан эсе да былайда 
къош тургъанды да, къайнагъан кырдыкны булгъагъан къыйыныракъды. 
Болсада, энди бир силдем къалгъанды, белге солуу алдырып, бир сермесе-
ле – битди. Ол чакъда кёрген эдиле чалгъычыла тёбентин бери айланнган 
суху атлыны, Бияслан, арыгъаны тюз олсагъатчыкъда татыгъанча, санлары 
къыйылып, дурусуна олтурду. Бурунуна тер къатыш кырдык хауа урду; 
огъа рыда гелеулю, ташлы сыртладан къарампил, жыгыра, жилек ийис ке-
леди. Бияслан къуугъун келген тёбен жолгъа алай къарады, тюбюнде жер 
тебиренип баргъанча. Къалтырауукъ къайда эсе да тобукъ тюплеринде 
онгун  ала башлагъанды. Алай энди ол, жууукълаша келген атлыгъа угъай, 
дуруларын элтип, узайып баргъан жашларына къарайды: Атлы уа, акъсакъ 
Алибек, жууукълаша, не эсе да бирле къычырады, Биясланны жашлары 
андан къачып баргъанча. Олсагъатдан кёз тутхан жер атлыны къычыры-
гъындан толду, адамны жанын жерге сукъгъан, бир тюрлю магъанасы бол-
магъан «Уруш!» деген къычырыкъдан. Угъай, ёле тургъан кырдык ийиси 
айыра эди насып бла насыпсызлыкъны арасын! Андан артха юч жылдан 
сора Бияслан, поездде ёле туруп, ол такъыйкъаны эсине тюшюрлюкдю, 
кёз аллына Дыркъылы сырт келликди. Жети чалгъы тутхан жети жаш уллу 
бушууда уюрукъдула. Алай дагъыда кёл эте, ол тогъуз уланны атасын да 
эсгерликди. Кесини эссизлигинден огъесе эслилигинденми, – Жамауатда 
не бек кюлселе да, ёлюр аллында ол, бийикге, къаяла башына чыгъып, кёз 
тутхан жерни кёре, алай ёлгенди, ызында тогъуз улан бла тогъуз келин-
ден сора да, мудахлыкъ угъай, жарыкълыкъ къоюп. Анга сукъланнган-
нга ушагъан бир сезим Биясланны тауусулгъан санларын тарап ётерикди, 
алай а ол эсгериу аны ёлюмюн къыйын угъай, тынч этерикди! Эшшиги, не 
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тюрлю болгъан эсе да, жашаууну бир чагъында аталыкъ, адамлыкъ насып-
ны да толусунлай сынагъанды, – аны къанындан, жанындан жаратылгъан 
жети жаш, аны акъылын, халын, эс къудуретин да алып, дуния жолларына 
чыкъгъандыла; аланы бирлери окъуна сау къалса да, бирлеринден окъуна 
бир туудукъ болса, ол заманланы бир заманында атала жерине къайтмай 
къалмаз. Къолуна чалгъы алыр, дуругъа жатхан жангы кырдыкны ийисине 
тынгылар... Сора жашау ёчюллюк тюйюлдю...

Абу ол кюн окъуна кетди. Ажок бла Азнор да атландыла. Бир ыйыкъ-
дан Акону да алдыла. Юйде энтта юч жаш къала эди: Аубекир, Аккуш, 
Ачах. Бияслан кеси ичинде ала бла да саламлаша, ол кюн дуру юсюне ою-
луп сынагъан жюрек азабын энди сынамайды, сынтыл болгъанды. Жаланда 
тилегин башха заманладан эсе, жалынаракъ этеди, ныгъышда: «Хайт де, 
Бияслан, жети жаш ёсдюргенсе, жашаугъа десек, ол а урушха кёре эдим!»  – 
деселе, бетин атмай: Жети жашынгмы кетеди, бир жашынгмы – ачытханы 
бирчады», – деп къояды.

Жангы чакъырыуланы кюню жууукълаша эди. Да уруш кеси да бу жер-
леге жууукълашады дей эдиле. Сора, сейир-аламат, Аубекир бла Аккушну 
кетеригине Бияслан кеси ашыгъып башлады. Ол «ит кючюк» а, Ачах, алгъа 
кетерге не бек атса да кесин, военкоматха жюрюсе да тилеп, алыкъа жыл 
жарымы турлукъду да, Бияслан аны чотха алмайды.

Кюз арты кюню кирши эте эди, арбала, арбагъа жегилген атла да суу 
боладыла. Алай Бияслан къалын киршини сезген да этмейди. Хамзатны 
къатында сюелип тура, Аккуш бла Аубекир, башха-башха арбалагъа мин-
дирип къоярла деп къоркъгъанча, бир бирлеринден айырылмай жюрю-
генлерин кёреди. Бияслан анга къууаннган да этеди, тынгысыз да болады: 
амма, урушда бирге болсала, ёлюм да бирге табаргъа болур аланы... Сора, 
ким биледи, башха-башха болсаламы иги эди?! Хамзат бла уа башханы 
юсюнден сёлешеди. Дыркъылы сыртны кырдыгы жети жюз къыркъ гебен 
чыкъгъанды, хау, жети жюз бла эки жыйырма. Аубекир бла Аккуш аны 
мажаргъандыла, энди кеси ол тюпде къалгъан аман жаш бла анча гебенни 
хастаннга тарталырмы ансы?

– Аккушунг ёгюз кибикди, Бияслан, – деди Хамзат. – Аллах алф къа-
рыу берген, хурнерли бала. – Ол да жашы Мустафаны ашыра эди. Муста-
фа, агъачха къаныгъып, атасын озгъан уста болургъа ушайды. Аккуш да, 
агъач хунерге талашып, Мустафа бла жандан жаннга болгъан эдиле да, бу 
къыйын кюн эки атаны ол да бирикдиреди. – Хау, тейри, Бияслан, ёсюмю 
бла Къайбергенлагъа тартмагъан эсе да, къарыуу эки ёгюзню тутады, – деп, 
Хамзат оюмун андан ары айтды. – Ол да игиди, жашны къарыуу болгъаны, 
урушда ол да керекди.

– Бусагъатлыкъда уучулукъ тергелмей эсе, хо, Мустафадан агъач хунер 
алыргъа боллукъ эди, – деп, адежли сёлешди Бияслан. Кёзлери уа – эки 
жанында, хар къымылдагъанларында.

– Балта тутханы да кёргюзтеди хунерин, Аккушунг Аллах къурагъан 
балады, Хызир-Илияс къоруулаучулары болсунла.

Урушха тебиреген жашла да, атла, арбала да жибийдиле. Тиширыула, 
тохтамай, жол артмакъла келтиредиле, арбалагъа саладыла. Бири жиляй-
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ды, бири кюледи, жаш тёлю жыйылгъан жерледе къобуз согъулады, къарс 
урулады; кетип баргъан жашладан бири ортагъа чанчылып чыгъады да, той 
башланады. Ол такъыйкъада жиляй тургъан тиширыула бютюнда къуя-
дыла. Кёзлери чарс кёргенден болур, Бияслан адамланы барын тюшюнде 
кёргенча, ала чарсда тумаланып айланнганча, кёзлерин сюртеди. Къара 
кирши да чырмайды жашларын кёрюрге, адамланы ары-бери болуулары 
да. Хау, тюшдю бу бары. Алай бюгече кёрген тюшюнде жауун жокъ эди, 
къарангы эди, шо, терен дорбунда кибик; атла да, бусагъатда майдандагъы-
лача тор тюйюл, акъ эдиле. Аны тюшю майданда буйрукъ берилип, жашла 
арбалагъа жараша тургъанда да кёрюне эди. Бияслан алай тентирегенде, 
бир бири ызындан эки жаш келип, аны бла саламлашдыла. Бири – узун 
бойлу, кесича, ийменчек. Эсиндеди, ол жашны аты Аубекир болуучу эди. 
Бирси уа – алаша бойлу, кенг жауурунлу, таукел, сур къарамлы. Ол да 
эсиндеди Биясланны – Аккуш. Ол такъыйкъада Бияслан бу жашны аты 
аны къылыгъы бла аз да келишмегенин эсине тюшюрдю. Аккуш, тукъум 
атын буруннгу тюрк уучулукъну тейриси Къайбергенден алгъан атауулу-
на ушамай, ана тукъуму Чаллагъа ушагъанды. Чаллары уа хуначы халкъ 
эдиле: Холам-Бызынгы ауузунда, Малкъар тарында, Чегемде да оюлгъан, 
оюлмай тургъан да хуна болуп, Чаллары къаламагъаны болмаз. Аны себеп-
ли аланы бир къауумларына Чаллары демей, Хуначылары дейдиле. Алаша 
бойлу, бёкем адамла болуп, ала не уллу ташны да тынч кётюрюучю эдиле, 
къалай керек эсе, алай жарыучу эдиле, хунагъа да келишдирип, тап салыу-
чу эдиле. Аккуш саны бла Чаллагъа ушагъан эсе да, жаны хуначылыкъгъа 
тартдырмагъанды, агъачны сюйгенди. Мустафа бла да аны ючюн татлы 
болгъанды. Атасы кесген, жоннган, сюрмелеген къангаланы къыйырындан 
тута, Мустафа агъач ишни тасхасына эрттеден къаныкъгъан эди да, бир 
хунерге тартдыргъан эки жаш бир бирни терк ангылагъандыла. Хау, ол Ак-
куш эди, Аубекирни ызындан келип, аны шош къучакълагъан. Халал бала, 
жаягъын аны жаягъына къысып, Аубекирден эсе, кёбюрек турду. Анга бир 
зат айтырыгъы келип, къучагъында Бияслан кеси тыйгъан эсе да алай эди. 
Эрттеден хазырлай эди сёзюн, ол, ташха тамгъа салгъанлай, къысха да, 
жютю да болурун сюе эди. Эшшиги, ол сёз тамагъына бир аман кюйдюрген 
кесеу болуп тыгъылды да, Бияслан солуу алыргъа кюрешгенде, Аккушну 
ашыкъдырдыла. Ол а энди жаягъын угъай, атасыны тамагъын кюйдюрген 
мыдыхдан да исси мангылайын аны сакъалына къысып, мычыды. Андан 
кюч бла айырылып, артха бола, азчыкъ шыбырдады: «Къоркъма, ата! Биз 
сени мудах этмезбиз!»

Андан артха Бияслан аны мангылай жылыуун сакълаучу эсе да бетин-
де, сакъалында, атлап барышын, кёз юсюне келтире къалкъыучу эсе да, 
Аккуш тюшюне келмей эди. Эшшиги, башха жашлары да кирмей эдиле 
тюшюне. Да къалай эди ол, аланы бири да аны жашауунда болмагъанча? 
«Аллах, тюшюмде окъуна бир кёргюзт», – деп шыбырдай эди намазлыкъ-
да, Къуран аятла бла бирча къайтара эди тилегин. Алай турду, бир кече 
Аккушну кёргюнчю. Уллу, узакъ тюш эди ол: Аккуш агъачдан не эсе да 
бир зат этерге кюрешеди, бирде адамгъа ушайды, бир а, боюнса кибик, 
бир къужур зат. Бияслан аны къолуна алып къараргъа сюеди, алай Аккуш, 



79

Роман

атасы узалгъанлай, ишлеген суратын букъдурду, кеси да артын буруп тох-
тады. Бир ыйыкъдан къара къагъыт келген эди.

Энди Бияслан жашлары тюшюне жаланда жоюлгъандан сора келген-
лерин ангылады. Гебчорада, къаты, сур тёшегинде сыртындан тюшюп, 
кёзлерин жапмай жата, Бияслан кечени хар шыкъыртына къулакъ салады, 
алай шош эдиле кечеле, къарангы эдиле адамны шашдырыр кибик! Ол 
тажатхан шошлукъда ат аякъ таууш эшитилсе, жюреги чартлап чыгъаргъа 
жетише, секирип турады. Бир-эки кере да жукълап тургъанча болуп, тю-
шюнде урушха кирди. Бу жол нёгери Аубекир эди, Бияслан эшитмеген бир 
буруннгу жыр айтады, эгизлери Ажок бла Азнор анга эжиу этедиле. Абу уа, 
аланы тамата къарындашлары, жырлай тургъан жашланы юслерине къара 
жамычысын атаргъа кюрешеди. Бияслан, элгенип, секирип турду. Гебчора 
тамагъына кирип, бадыр тёбелеге абына, агъач бёрюсюнлей, тангнга дери 
айланды. Кеси кибик, азап чекген, урушдан хапар сакълагъан нёгерле-
ринден уялмагъан болса, элге жаяулай чабып кетерик эди. Да буйрукъдан 
къутулургъа кишини къолундан келмез, тёзюмсюзлюк да тийишли болмаз 
эр кишиге. Андан артха ол, ай кёзюне жолгъа къарай, къуугъун сакъласа 
да, Гебчорагъа атлы айланмады. Сора къайгъылы тюшню ырысы сынтыл 
болуп, Бияслан Аллахдан иги умут эте башлады.

Эрттенликде юйге Ахмат, Сейпу, Осман къош хапчукну, кереклени да 
ёгюз арбагъа жюклейдиле. Хамзат туудугъу Музафаргъа саржеле ишлерге 
сёз берген эди да, жетишмей туруп, жол кёзюнде эмен жаркъаладан анга 
саржеле жонаргъа болгъанды. Хажи-Бекир бла Керим келип, Биясланны 
къатына олтурдула. Бияслан алагъа къарап, борбайларын жел ауруулай 
алгъан аман къууумну хорларгъа кюрешеди. Жеринден тебалмай, иги ке-
сек турду.

– Уруш бошалыр, иншАллах, къыш келирге уа тёшледе учхан сабий-
лени гау-гуулары эшитилир, – деди Хамзат, Биясланны халын эслеп, аны 
жапсарыр муратда.

Бияслан анга да жууап къайтармады. Хажи-Бекир да, не эсе да бир зат 
айтыргъа болуп, алышындырылмай, суу болгъан мамукъ эринин жаларгъа 
къалды.

– Кете барайыкъ, – деди Осман, арбаны жолгъа буруп.
Март кюню аз жылытхан, элхууур суучукъла баргъан ташлы-зыгъыр-

лы жолда андан бери келедиле. Алларына къуугъун атлы чыгъып, салам 
айтмай, атдан тюшгенде уа, Бияслан ангылады тюшлери бошдан болма-
гъанларын, эрттенли да борбайлары бош къыркъылмагъанларын. Бирсиле 
да къоркъуу этип тохтадыла.

– Айт да къой, къайсыбызгъа келген эсе да «салам!» Айт, ёмюрде 
болмагъан иш болгъан болмаз, – деди Хамзат, мангылайындан тер тама.

Да Бияслан, аны сорууун, къуугъун атлыны жууабын да сакъламай, 
кесин жолгъа атхан эди. «Хау, алайды, Аллах жатхан жерлерин кенг эт-
син», – деди атлы, аны ызындан къарап. Сора, атыны жюгенинден тутуп, 
бирсиле бла бирге жаяу тебиреди.

Биясланны юйюне эки къагъыт бирден келген эди. Эки ачы ёлюмню 
арасында уллу урушну юч къыйын ыйыгъы жатхан эсе да, эгиз къарын-
дашланы хапарлары тенг жетди. Бирге туугъан эдиле, факъырла, бирге да 
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кюйдюле Ажок бла Азнор. Биясланны жюрегинде энтта да эки тамыры 
къуу болду. Арбазына халкъ жыйылгъанда, ол къаты болургъа кюрешеди, 
тасхасын билдирмезге. Ингир алада аны къая башында къуругъан жур-
ту къаялы, къаты жерде салыннган юйге угъай, тенгизде баргъан кемеге 
ушай эди: ачыу къарасын кийген бушуулу халкъны ары-бери тебиренди-
реди. Бияслан ангылай эди тиширыулагъа кёл этдирир кюч болмагъанын; 
юйюн ден жашлай тентиреген, жашлай жер тюбюне кирген жанны жиляуу 
артыкъ бушуулу, ёкюнючлю болады. Жашлай, къарыулулай, кюле-кюле 
кетгенлей... Алай кетип, сора ёлюгю окъуна келмей къалса юйюнге... Бу 
бийик арбазда, бу таш юйню ичинде эки хайт деген жашны бирге ёлге-
нине къалай ийнаныргъа боллукъ эди? Ала энди жокъдула дегеннге бой 
салыргъа? Ёлюмню жангыз шагъаты бир къагъыт журунчукъ эсе? Къалын, 
къаты къагъытчыкъла! Жерге балаларынгы орунуна аланы ёлгенлерин айт-
хан къагъытны салып, юслерине сын ташмы орнатырыкъса? Туугъан жан 
жашады, буйрукъ келди да, керти дуниягъа кетди деп, къалай айтыргъа 
боллукъду? Къолунг бла жерге салмагъан адамынг жашау жолун арытды 
деп? Ичер сууун тауусду деп?

Алай ашыра эди Бияслан жашларын. Алай кюе эди уллу кёкюреги! 
Элни жамауаты аны биргесине болду. Юйде тиширыуланы жилягъанлары 
да, къая тюбюнде Юрдю сууну шууулдагъаны да бир болуп, бир уллу бу-
шуулу сарнаугъа айланды. Ол а, ол сарнау, адам ёлюмюнден кёп да уллу, 
ёмюрлюк бушууну жиляууча, алай эшитилди.

2

Хамзат юйге кече белинде къайтды. Хорасан анга босагъа юсюнде 
тюбеди. Хамзат, жукъ айтмай, юйге ётдю да, финар чыракъны ёрге этди. 
Хорасан ызындан киргенде, кёлю такъыр бола, айтды:

– Бияслан кёп барлыкъ тюйюлдю.
Хорасанны да кюню къарангы эди, жыйгъыч аллында булжуду. Кёлю 

толуп, айтды:
– Къатынла жарлы Биясланны эки жашы ёлдю деп, анга жилямай эди-

ле, халкъны саулай кёчюредиле деп жиляйдыла.
Хамзат, аны бетинде душман сырын кёргенча, чамланды:
– Ол не хапарды?! – деди кесгин. Къолуна къумгъан алгъан эди да, 

анга суу не бла къуяйым деп излейди. – Къайда эшитгендиле, къайда кёр-
гендиле халкъны кёчюрген тёрени?

– Аллах айтмасын ансы, бусагъатда болуннган затланы ким кёрген-
ди?  – Хорасан тюнгюлген ауаз бла сёлешеди. Эрини къолундан къумгъан-
ны алды да, анга суу къуя, болушун айтды: – Къарачайны кёчюрдюле да? 
Къарачай а бизден уллуду.

– Къабартыны да кёчюрлюкмюдюле? – деп, ишекли болду Хамзат.
– Къабартыны юсюнден жукъ айтмайдыла.
Хамзат, бир кесек тынчайып, Хорасанны къолундан къумгъанны алды. 

Анга, тырман кёз бла къарап, айтды:
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– Къабартыны кёчюрмеселе, бизни да кёчюрлюк тюйюлдюле. Биз бир 
къыралбыз.

– Аман хапар керти болуучуду, къой.
Хамзат бу жол къатынына жууап бермеди. Тахарат этерге керек эди 

абидез алып, ютюрю намаз этерге. Артда, намаздан сора, алыкъа ишленип 
битмеген узун алжанда ары-бери бара, Хамзат Жамауатны тиширыуларына 
чамланады. Тынмагъан, къажымагъан сёзчюле, ёртенде-отда да тохтамай-
дыла, болмачы затланы жаядыла. Къарачай кёчюрюлгенди дегеннге да ий-
нанмай, ол бары Совет властьны сюймей, немис низамны жакълагъанланы 
жашыртын адыргылары сунады. Хо да, къыралны къан бла къорууларгъа 
тюшгенде, жалгъан фатыуаланы жаяргъа уста адамла табыладыла. Энтта 
да ала жаншайдыла, баям, немис фашистлени мингжыллыкъ деген низам-
лары оюлуп, кеслери мукъут этип къачханларына ыразы болмагъанла... 
Ансы душман кетди, сау къалгъанла жашау тиричилик этип башладыла. 
Кёз жаш тёгерге, къыйналыргъа тюшеди, да кюлкю да эшитиледи энди  – 
жангы тёлю ёседи, къыйынлыкъ гиртчи этген жаш адамла. Алай эсе уа, 
болмачы хапарланы жая турмай, жашау къайгъысын этерге керекди. Хам-
зат, алай айта, юйге къайтханда, Хорасан кюбюрюн чачып кюреше эди. 
Хамзат анга кюйсюз къарады да, кёлкъалды этип айтды:

– Жамауатны жаншакъларын киши тыймаз! Сен аны билмеген кибик.
– Эуюл эдинг, алайлай къалгъанса, – деди Хорасан да, кюбюрде кю-

решгенин тохтатмай. Арийпаны жиляуунда аны тамагъы къарыкъгъан эди 
да, ауазы чыгъа башлагъанды. – Андан эсе, бирлеге соруп, хапар бил, ата-
сы. Сен аякъ тирегенликге, эл хазырланады.

Хамзат, юс жуууп, жатып бир жукъларгъа сюе эди.
– Суу жылытсанг эди, кирден чирийме, – деп, шош айтды. Амма, адыр-

гылыкъдан айта эди аны да – Хорасан уллу къазан бла суу салып, жылыта 
тургъанын кёре. Ол битмеген калиндорунда кеси кеси бла даулаша туруп, 
Хорасан чардакъдан уллу тазны да тюшюргенди, жангы ич кийим да ха-
зыр этгенди. Аланы узакъ жашауларында Хамзат, Аллах билсин, ёзге уа, 
Хорасанны къолу бла болмаса, хазна жууунмагъанды. Хорасан аны тазгъа 
салып, къагъанакъ сабийнича кеси жууундуруп, кеси сюртюп, юсюн да 
алышындырып тынчайтыучу эди. Ол аны къалайын сыларгъа, къашыргъа 
керегин жангылмай билгенди, барын эсгерип, Хамзат бир кесек жумуша-
ды, аны къатына олтурду.

– Бек аман хапарды, адам ийнанып болмазлыкъ....
– Къолунгу-аягъынгы къурушдургъан, – деп, Хорасан эрине умутлу 

къарады. – Адамла жол къайгъылыдыла, атасы. Нартюх къуууруп, къууут 
этедиле, гыбыт жау, ёзге...

– Айт дегин, сора бюгюн-бюгече туумагъанды? – Хамзат тынгысыз 
болду.

– Ыйыкъ кёзюне жетди. Мындан алда Тёбен элде Жоргъатууланы бир 
келинлерин тутхан эдиле. Чекке къызын. Сёз жаяса деген болурла. Юч кюн 
тутуп жибергендиле. Аны ючюн а хапар да тохтамайды.

Хамзат, сёз айталмай, эшикге чыгъып кетди. Юй тёгерегинде иги кесек 
айланып, халжаргъа кирди. Сагъыш этгенча кёрюне эди кесине, кертиси уа 
эси къатышхан эди, акъылы. Бир чакъда Тешик къая жанындан Арийпаны 
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къычырыгъы эшитилди. Аны ючюн а юй башында жулдузла жарыкъ жана-
дыла, – бар бушуу, тынгысызлыкъ да ётюрюкча, арыгъандан кёрюннгенча. 
Халжарда мешхут тёбеге чёкдю да, аны мамыр, жылы ийисин солурдан 
болду. Къайгъы борбайларын къыркъады. Тюбюнде жер къатылыгъы ол 
мешхут тёбеге батып баргъанча кёрюнеди. Хорасан келип, женгинден тарт-
маса, алайда танг белгисине дери да къаллыкъ эди.

– Жунчума, атасы. Къыйынлыкъ бир сени юйюнгю эшигин къакъ-
майды.

Хамзат мешхут юсюнде ёрге турду. Эсине келалмай тургъанча, сорду:
– Чекке къызын тутхандыламы дединг? Сора жиберип къойгъанды-

ла?  – Хорасан, бошуна сёз къоратыргъа сюймей, тынгылайды. Хамзат жа-
ныгъан окъуна этди: – Тюз тутхандыла! Болмачы затланы нек жаншай эди?!

Хорасан бу жол да тынгылагъанлай къалды. Къолу бла аны юйге шош 
тюртдю. Да энди элни кюн чыкъгъан жанында гюрен тохтагъан бийик 
тауланы башларындан 6-чы мартны танг белгилери кёрюнедиле.

– Эрттен дууагъа барыргъа керекди, – деди Хамзат.
Алайды, тиширыуланы бузукъ хапарларына тынгылап, жюрегин жыр-

та турмай, Биясланны къатында болургъа керекди, анга кёл этдирирге. Ал-
лах къурутсун Жамауатны тиширыуларын, бир тилленселе, палах келлигин 
бил. Сора юйге чыкъгъан таш тапкырланы аллында тохтады: къара кийген 
Хорасан, жел урса, тебе тургъан къара агъачха ушайды. Хамзатны мый-
ыкълары ачыулу къагъылдыла, тозурадыла. Аны жарсыуларына жангы дан 
тынгылай турмаз ючюн, артха айланды да, терк-терк атлап кетди.

Жамауатда оноу-кенгеш къурап, киши тохташдырмагъан эсе да, уруш 
башланып, андан биринчи къара къагъыт келгенли да къазауатда ёлгенлени 
эрттен дууаларын, кеслери асырагъан адамланыча, къабырлада этедиле. 
Ёмюрледен бери да бу жерледе жан тёзмеген, киши кишиге кёл этдирал-
магъан бушуу, адамны ёлюмю угъай, ёлюмсюзле жокъ эдиле, аны Жама-
уатда бек эртте заманладан бери биледиле, ёлген адети бла асыралмай 
къалса, ол эди. Аны себепли Жамауат адамы бу хаух дунияда кесини жолун 
къайда тауусса да, аны келтирип, кесини туугъан жеринде ата-бабалары 
жатхан къабырлада асырайдыла. Не этериксе, бу уруш халкъны ёмюрледе 
жюрюте келген адетлерин бузду эсе, амал къоймады эсе ёлгенни асырар-
гъа  – акъылларында, тилеклеринде адетин этерге тийишлидиле. Элни эр 
киши жамауаты, танг къарангысында узун иничке саф болуп, къабырлагъа 
аны себепли чыгъыучу эди. Гюрен туруп, кюнлюм сыртлагъа жарыкъ ур-
гъунчу юч кюн дууа-тилек этиучюдюле. Ол эрттенликде уа эслей эдиле: 
къабыр дууаланы алай тикирал окъуучу Хамзат, жангыла-жунчуй, Къуран 
аятланы бирин алгъа, бирин артха айтады, бирде сураны ортасында тохтап 
да къалады. Аны ариу ён бла жангылмай окъуучусуна юйреннген адамла 
сейирсиннгенлерин, тынгысыз да болгъанларын жашыра, бет бурадыла. 
Ала, Мусаны жангы къабырын кёре, ангылай эдиле Къуран аятланы, зи-
кирлени ичлеринден аны кёзюне жашы кёрюннгенин, ол а, жарлы атаны 
кёзлерин туман этип, жанын талагъанын. Жап-жангы эдиле Мусаны жара-
лары, – энди Мусаны аз да къыйнамагъан, кёкюрегин кюйдюрмеген, аны 
ючюн а Хамзатны кюл-кёмюр этерден къоймагъан. Болсада, терк тюзелип, 
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андан ары окъуй эди Хамзат; бетлерин дууа жарытхан эр кишиле жангы 
да, эски да къабырлагъа жууукъ да, татлы да бола эдиле.

Жамауат, дууадан жайылып кетмей, Биясланны арбазына къайтды. 
Хамзат билгенни бирсиле да биледиле да, тынгылай эдиле бары: хар би-
рини бетинде кёчгюнчюлюкню къара ауанасы, тилсиз тунакы соруулары 
кёрюнедиле. Тынгыласала да, бу гюрен тургъан тауладан бери къарагъан 
палах эндиге дери бу жерлеге тюше келген бар палахланы барын унутду-
рургъа ушайды.

Кюн ортасына кёкге жауун булутла тартылдыла. Тардан тюрсюнсюз 
къапхыч жел урду. Энди чыгъа барыргъа да боллукъ эди, Биясланны да 
юйюрю бла кесин бир къояргъа. Къаты бургъан эки къарын да кеслери 
къалып, тыш кёзден таша, жиляуларын этсинле, эки эгизни ахыр асырап, 
тюнгюлсюнле. «Амма, да, Бияслан, энди къууанчынга келейик, аны унут-
дурур бушуу Аллах бермесин», – дерге киши базынмайды. Экинди бола, 
тёбен орамдан Биясланлары таба атлы айланмаса, алай эте, кечеге къа-
лыргъа да болур эдиле, эшшиги, биягъы акъсакъ Алибек хылыф жетди да, 
арбазда олтургъан жамауат аны таба бирден къарады. Эл бегеуюлю акъ-
сакъ Алибек, тийишлисича, арлакъда тохтап, атдан тюшдю, атны чалыгъа 
такъды. Ол тюнене келип, дууа алдырып кетгенди, экинчи къайтып, алай 
суху келгени игиликге тюйюл эди.

– Жамауат, – деди ол, арбаз къыйырында тохтап. – Ёлгенле жаннет 
ахлусу болсунла, да айып этмегиз, аллай иш тюшгенди башыма – къу-
у   анч       ха, бушуугъа да чабаргъа... Тюбюнден Китар улу Итлукъ келгенди, 
элни сходха чакъырады.

Хамзат анга андан ары тынгыламай, жолгъа чыкъды. Сходха угъай, 
белгисиз болуп тургъан Арийпаны сау хапары чыгъып, анга атханлай, ча-
ба-жорта барады; адамла, тар тыгъырыкъладан, арбазладан чыгъып, аны 
ызындан Домсовет таба къуюлгъанларын аркъасы бла сезеди; да тохтап, 
сабыр болуп къарамайды, салам бергенлеге да жууап къайтармайды; Ки-
тар улу Итлукъну эсине тюшюрюрге кюрешеди. Унутмагъан эсе, Хамзат 
аны биринчи кере жыйырманчы жылланы арасында кёргенди. Кеси мурат 
этгенча тюйюл эсе да, Хамзатны иши иги баргъан заман эди: юйю-мюл-
кю аягъы юсюне болгъандыла; жашлары, къызы школгъа жюрюйдюле. 
Айхайда, кёлю да жарыкъ эди, къайгъысыз. Ол кюн а къаты развёрстканы 
юсю бла тёрт тана берген эди. Бергенине, тюшген хайырына да ыразы 
болуп, кетер къайгъыгъа киргенде, тёбен жолну букъу этдирип келген ма-
шинаны кёрюп тохтады. Машина правлен аллына жетгенде, андан юсюнде 
да бу жерледе киши кёрмеген, баям, киши да киймеген къара жылтырау-
укъ гебенеги бла биреу тюшдю. Хамзат анга тюрслеп къарады: ол бетине 
къызыл ингилик чапхан, кесини багъасын, даражасын да билген керпес 
адам кёрюндю. Баям, отуздан атламагъанды деп бичди Хамзат. Ол, буруу 
аллында тургъан эр кишилеге келип, хар затны да билген, тюзлюклерине 
базыннган, адамлагъа игилик келтиргенлерине аз да ишекликлери болмау-
чу комиссарланы барыча, къуллукъсыман саламлашды. Хамзат ол формалы 
баш къагъыуну, сууукъ ышарыуну, къолну да алай, ат бергенча, менсинип 
бериуню иги таный эди – урушну аллында тюбюнден келген къуллукъ-
чула элде кеслерин къалай жюрютселе да, тийишлиси алайча кёрюнюп 
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къалыучу эди. Бу жерледе жюрюмеген къумачладан кийиучю кийимлери 
уа аланы бютюнда уллу, магъаналы кёргюзтюучю эди. Ёзге уа! Ала келген 
жерледен фатеген, туз, чурукъ, сапын, сан-тюрлю харакет, ол угъай эсенг, 
къагъыт-къалам да келе эди.

Китар улу Итлукъ, къызып сёлеше, хыйлачы непманланы сёге эди. Ол 
айтханнга кёре, ала жангы таубийле болуп, алгъыннгы тенгсизлик жашауну 
къайтарыргъа мурат этедиле; Совет властьны боюнун буууп ёлтюрюрге, 
алай бла къара халкъны жангыдан къул-къарауаш этерге кюрешедиле... 
«Аллах, Аллах», – дей эди Хамзат, анга ийнанмай. Да ол не эди! Китар улу 
Итлукъ Жамауатха экинчи жол келгенде, ингилиз империализмни, Тюркню, 
Японну аманакъыл шпионлары, кулакла, подкулачникле къыралгъа уллу 
къоркъуу тюшюргендиле дегенни айтды. «Совет къырал тюрлю-тюрлю ре-
визионистеледен, троцкистледен, терсине тартханладан ариуланады,  – дей 
эди ол. – Халкъ душманларыны аман тамырлары жайылып, жарыкъ кюн-
лени терк келирге къоймайдыла», – дей эди. Анга тынгылап тура: «Шукур 
болсун, халкъны Китар улуча илячин къушлары «къалмыковщина» кибик 
битеулю хыйлачылыкъны боюнун бурадыла», – дерге да тюшгенди. «Таш-
ны кётюр да, тейри, аны тюбюнден оппортунист чыгъар»,  – дей эди Итлукъ 
улу уа. Сора «оппортунист» дегенни чыртда ангыламагъан жамауатчыла 
элни тийресинде хар ташха эслеп къараргъа тюшгендиле. Хунадан тюш-
ген ташны алып жерине салгъан да къоркъуусуз тюйюл: сен аны жерден 
алгъанынглай, тюбюнден оппортунист чыкъмаз да, къыралгъа къоркъуу 
салмаз деп ким айтырыкъ эди!

Китар улу, кеси ташны ташха ургъанча, алай сёлешиучю эди. Кёпню 
кёрген жамауатчыла ангылай эдиле ол да тынч жашамагъанын; бирликни, 
тиричиликни юсюнден айта, власть белгилеген жангы ишлеге чакъырса да, 
бек башы анга, баям, кесин сакълагъан эди; бу узакъ тау элге ол не къый-
ын, къайгъылы кезиуде келсе да, уууртлары къызыл ингилик тартханлай 
туруучу эдиле. Аны кёре, Итлукъ Жамауат элни къадарына жарсыгъандан 
жукъламай чыгъады дерге къыйын эди.

Ырбын жол тёш башына чыгъып, Домсовет туура кёрюннгенде, Хам-
зат атлашын сабыр этди. «Бу неге ушагъанды, чапмай жюрюялмай къал-
дыкъ да!» – деп ачыуланды. Урушну аллында бир жол Китар улу сход 
жыяды дегенлеринде да, Хамзат былай бара эди. Келсе уа ол, Китар улу, 
кимге эсе да сарыуу къайнагъандан атылыргъа жетип сёлешеди. «Уруш 
боллукъду деген хапар Соввластьны душманлары туудургъан провакация-
ды, – деп жарсый эди. – Бизни жашыртын душманларыбыз халкъны иш 
кёллюлюгюн бузаргъа кюрешедиле...» Сходха жыйылгъанла аны къагъып-
согъуп нек сёлешгенин ангыламай эдиле. Болсада, сёз къошмай, эс буруп 
тынгылайдыла. Ол а дагъыда ТАСС-ны билдириуюн окъуду. «Германия 
бир заманда да Совет Союзгъа чабарыкъ тюйюлдю, – деп билдире эди 
телеграф. – Сталин бла Гитлер мамыр ишге алланыпдыла», – дей эди. Уруш 
а жыл да турмай башланды, жыл да турмай Жамауатха жетди. Бирде уа 
Арийпа жашыртын чыкъгъан «Социалист Къабарты-Малкъар» газетни 
окъугъан эди. Анда жазгъанларына кёре, партизан отряд къуралып, анга 
Китар улу Итлукъ башчылыкъ этеди. Отряд кёп болмай Юрдю сууну жа-
гъасында эллени биринде душман гарнизоннга чабып, аны ууатханды, кёп 
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сауут-саба да мажаргъанды. Хамзат ол хапарны кертилигине арсар болду. 
Юрдю сууну жагъаларында аллай ишле болсала, ол кимден да алгъа бил-
лик эди. Кертиси, душман кирген сагъатда кеталмай къалгъан къуллукъчу-
ла, тау артына къачып, анда эдиле. Ала тау артында не мадар этгенлерин 
киши да билмейди, алай Къабарты-Малкъар душмандан азат этилгенлей, 
бары да сау-саламат къайтдыла. Ол заманда Хамзат Китар улун дагъыда 
бир кёрген эди, энтта да алай эди ол – ингиликбет, керпес, биягъы къара 
жылтырауукъ гебенеги да – юсюнде. Энди ол фашистле чачхан колхозну 
аягъы юсюне теркирек салыргъа чакъыра эди.

Китарлары Жамауатда кёп тюйюл эдиле, кёп жашагъан тукъум эди-
ле ансы. Жашамай а, саулай тукъумну эр кишилерини, кеслерин сакъла-
гъандан сора, ишлери жокъду! «Кюе тургъан юйге да ёретин къарагъан 
адамла!» – деучюдюле элде. Болсада, Хамзат анга къарамайды. Атасы, 
Измирни кюн кюйдюрген къум аулакъларында ёле туруп, осуят этгенди: 
адамны хапаргъа не башхала айтханнга кёре таныргъа жарамайды. Бир-
гесине жол жюрю, этген ишин кёрюп, бил! Аны себепли Китар улуна да 
айып этмей, аны бу ажымлы-шургулу сагъатда не айтырыгъына тынгылар 
ючюн, элни баш орамы бла энип келеди. Ызындан келгенлени, онгда-солда 
баргъанланы кёре эсе да, бир терслиги болгъанча, баш кётюрюп, кишиге 
къарамайды. «Китар улу игиликге келмеучюдю!» – деди ким эсе да. Не 
жууап болур деп тынгылады Хамзат. Кимни эсе да къыйын солугъанын, 
тынгысыз ёхтюнюуюн эшитеди...

Домсоветни къабыргъалары тешилген, ууалгъан терезелерине къанга 
урулгъан къарангы клубуна кёп адам жыйылгъанды: къартла, тиширыула, 
жаш-къушла. Терезе башларына тагъылгъан финар чыракъладан тюшген 
мутхуз жарыкъ жыйылгъан адамланы жарсыулу бетлерин аз-маз жарыта-
ды. Китар улу Итлукъ, къара жылтырауукъ гебенегин да тешмей, къол-
ларын артына салып, сахнада ары-бери барады; гебенек ичинден юсюне 
тап жарашхан сталинчи кители кёрюнеди, аны бирча тизилген жулдузлу 
жылтырауукъ тюймелери этилипдиле. Ол сахнада алай жаныулу жюрю-
генде, шошлукъ бютюн къоркъуулу болады; халкъ жыйылып, шош болуп 
тохтагъанын кёре эсе да, ол ашыкъмайды, кесини тынгылауу бла да адам-
ланы жанларын бегирек алыргъа сюеди. Къабыргъа узуну бла да, эшик 
юсюнде да адам тыкъ-тыкъма болгъанды, узун шинтиклеге сыйыннганла 
бир бири тобукъларына окъуна олтургъандыла, бир-бирле сахна аллына 
келип да сюеледиле, ыхтырылгъанда, сахнагъа окъуна чыгъадыла.

Сахнада, аны арт къабыргъасына таяна, акъсакъ Алибек сюеледи. Аны 
ичин уллу къоркъуу алыпды, тюбюнден келген къуллукъчугъа жаны кете 
къарайды да, аны огъурсуз къарамын кётюралмай, олсагъатдан окъуна 
башын энишге иеди. Харун, оноугъа къатыша келген керти адамладан се-
менлеге къажау жыйын къурап, агъачха кетерге кюрешген эди, атта не 
асыу, парткомну членлеринден бири аланы немислилеге берген эди да, 
ала уа, барын да тутуп, Нальчик тюбюнде танкётмез индекде жанлары 
саулай басдыргъан эдиле. Акъсакъ Алибекни боллугъу да алай эди, ол 
кюн 42-чи жыл 16-чы сентябрьде, Жамауат башларында къызыу урушла 
бара тургъанда, атдан хылыф тюшеме деп, чончайып кетмесе! Насыбы-
на, колхоз правленни къагъытларын тарда дорбунланы бирине ташыгъан 
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кюн ат, хыны секирип, жюклерин, аны да атхан эди да, ол, бут сингирин 
ачытып, тёшекге тюшген эди. Алай бла Алибекни акъсакъ буту аны эки па-
лахдан къалдыргъанды: биринчиси – урушдан, экинчиси – ёлюмден. Энди 
ол Харунну орунуна колхоз башчы болуп турады. Къарасала уа, хунери да 
бар! Бузулгъан, таланнган мюлкню бар къыйынлыгъын дып этмей кётю-
реди. Жамауат азат болгъандан сора, юч ай да турмай, фронтха отуз тонна 
картоф, къой териден, жылы чындайладан, къол къапладан иги жюклеп, 
бир арба ийди. Къырал заёмгъа жаздырыуну да алай байтамал бардырды. 
Ол кюн жыйылыуда акъсакъ Алибек Бияслан таба тынгысыз къарай эди, 
бюгюн Китар улуна къарагъанча, бир бутундан бирси бутуна аууша эди. 
Алыкъа Акону ачыуу сынтыл болмагъан, бирси жашларындан да хапар 
келмей, азап чекген Бияслан тынгылай эди. Болсада акъсакъ Алибек бек 
алгъа аны тукъумун айтды. Клубха жыйылгъан халкъны ичинде Бияслан 
туура кёрюнеди.

– Правительствону жангы заём чыгъарыуну юсюнден бегимине бек 
ыразы болгъанма, – дегенни айтды Бияслан. – Жаныбызча кёрген Къызыл 
Аскерибиз ючюн эсе бу, нек жазылмайбыз! Жазылгъан да этеме, минг сом 
да береме!

Бюгюн а Бияслан жокъ эди, ол чекген ачы бушууну оту кеси кёкюре-
гин кюйдюргенча, акъсакъ Алибек ауур кючсюндю. Къаллай жашла эди-
ле Ажок бла Азнор! Саулукълу, ишден къана билмеген! Бияслан а жангы 
заёмгъа ишленнген танкла бла уруш учхунла душманланы ууатырла да, 
жашларым сау къайтырла деп умут эте эди.

– Нек тураса, Алибек, башла, – деп эшитди ол Китар улуну ауазын, 
ол узакъдан сёлешгенча. – Башла, Жамауат халкъ мюлкню жерине къалай 
салгъанын билдир. Сюйсенг а, мында аман хапарланы жайып, халкъны 
бузгъанланы юслеринден айт.

Акъсакъ Алибек алгъаракъ чыкъды, башын энишге ийгенлей, бир кесек 
сюелди. Сора, Итлукъну сарыулу сёзлерин эшитген да этмегенча, айтды:

– Кирпич-къошун заводну къураялсакъ эди... Ансыз бек къыйнала-
быз.  – Сора Китар улуна умутлу къарады.

– Ха, завод къайгъылыды тамата, – деп, бютюнда къызды партияны 
келечиси. – Мында Совет властьны душманлары аман хапарла жаядыла, 
малкъар халкъны кёчюрген этерикдиле деп. Болмагъан зат! Душман чы-
гъаргъан фатыуа! Жолдаш Сталин душманны, мукъут этдирип, къыралдан 
тышына ыхтырып баргъанда, биз чачылгъан мюлклени аягъы юслерине 
салыргъа кюрешгенибизде, бир-бир аманлыкъчыла душман агитацияны 
жаядыла. Айыпды, жолдашла! Биз азат совет халкъладан бирибиз! Анга 
ишекли болгъан ёрге турсун да, айтсын. Мен бир кёрейим аны къаллай 
бети бар эсе да... – Шошлукъ бютюнда ауур болду. Китар улуну чурукъ 
тауушу къоркъуулудан къоркъуулу болады. – Мен ачыкъ айтыргъа тийиш-
лиме, – деди ол сахнада Сталинни сыныны тюп ташын энди кёргенча, анга 
къарап. Аны башын 42-чи жыл октябрьде гитлерчиле, халкъны жыйып, 
къууанчлы халда кетерген эдиле. – Бизни кёчюрюрге бир адамны эсинде 
жокъду! Алай мен сизни бери аны айтыргъа чакъырмагъанма. Эсгертир 
ючюн жыйгъанма: артда бир адам эшитмегенме демесин! Ким жайса да ол 
тюрлю хапарланы, айтхан, тынгылагъан, хапаргъа къошулгъан ким болса 
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да, жууапха тартыллыкъды! Кесими айтады, айтханнгамы тынгылайды – 
бир адам умут этмесин, ол билинмей къалыр деп! Душман бизни къарыу-
суз этгенди. Алай бизни кёзюбюз алгъындан эсе, жютю кёреди, къолубуз 
да хар тюрлю провокаторланы жангылмай табады. Элде ким да болсун, 
жолгъа хазырланып, хапчук жыйып эсленсе...

Андан ары тынгылагъандан файда жокъ эди. Хамзат тышына чыкъды, 
уллу хатаны аллына тебирегенча, жюреги терк-терк урду; къайсы жанына 
барыргъа керегин билалмай тургъанча сюелди. Китар улуну жанып сёлеш-
гени къулакъларын сасытады, аны къарыуун алып, борбайларын къыр-
къады. Алай кёрюне эди кесине, бусагъат жиляп къаллыкълай, тургъан 
жери оюлуп, жер тюбюне батып кетериклей. Бираз мычып, къулакъларын 
сангырау этген ачы тауушну, къарыуун алгъан къайгъыны да хорлады: 
ташкёпюр таба тебиреди. Китар улу алай сёлешгенден сора, тюбюнден 
бери айланнган палах бир тюрлю арсарлыкъ къоймай эди, анга бой сала, 
тюнгюле, Хамзат бу жол да къадарны жангы буйругъуна аркъа салыргъа 
тюшеригин, анга хорлатмай къалыргъа къарыу тапмай болмазлыгъын ангы-
лай, къарангы жолда келеди. Юрдюню шууулдагъанын тюш арасындача 
эшитеди, ол анга, жерни терен къатларындан келгенча, жууукъ да, татлы да 
кёрюнеди. Бир кесекден тирмен ташланы сабыр айланнган тауушлары да, 
сууну шууулдагъаны да бирге къошулуп, жашау агъымыча, эшитилдиле. 
Хамзат аланы бирге къошулуп согъулгъан согъууларын бек сюйюучю эди, 
кёпге дери тынгылап туруучуду. Алай ол зауукъ башха заманлада болуучу 
эди. Бусагъатда уа, бу кечеги жолда, узакъдан келген таууш адам эсини бир 
жилтинича кёрюнеди. Аны да себеби болур! Къыйынлыкъ келип, къара 
кючле ызындан болгъанда, адамны туугъан жерини кырдык, таш ийис-
лери, жантоймаз макъамлары да, баям, аны жанына кёчедиле, къанында, 
жанында жашап башлайдыла.

Энди Хамзат халкъны кёчюрлюкдюле дегеннге аз да ишекли тюйюл 
эди. Эшшиги, юйреннгенди: ёмюрню бу айланч жолларында къызыл ко-
миссарла боллукъ затны юсюнден болмазлыкъча, болмазлыкъ затны юсюн-
ден а боллукъча айта келедиле. Кертисинде, халкъны илмулу жашлары 
кертилик ючюн, халкъны къадары ючюн сюелирге керек эдиле, жан берир-
ге тюшсе да, кёз байларгъа, шашдырыргъа кюрешмей, тюзюн айтыргъа! 
Не медет, алай тюйюл эди! Сора халкъла не ючюн талпынадыла билимге? 
Жашларына тил, къагъыт билдирирге? Билимли адам халкъны къадарына 
иеча сюеле билмей эсе, аны аякъ тюп этген, намысын кетерген затлагъа 
тёзе эсе, сора ол кимди? Совет жылланы барын да окъуп турдула, неге 
окъудула, къорууларгъа, керти айтыргъа юйренмеди эселе? Уллу адамланы 
арасында хукму къурдула, насыпны, бирликни юсюнден жаздыла. Энди 
ала не болдула? Барын уруш тунчукъдурупму къойду? Ол ашапмы бошады 
батырланы, эй-хей, бу неди дериклени барын? Мени халкъымы не терсли-
ги барды дериклени? Аллай адам табылса да деп, сыр-сагъышлы болады 
Хамзат, табылса да аллай батыр, халкъны намысы деп сюеллик, тыялырмы 
ол палахны? Аллайла кёп болсала? Бюгюлмеген, илячин къушла? Башха 
жанындан къарагъанда уа, халкъны, сау халкъны! кёчюрюрге дей эселе, 
сора ынкъылапдан не къалды? Айтылгъан сёзле неге тийдиле? Азатлыкъ 
деп ёлгенлени къанлары да?
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Юйге айланнган тар жолну мюйюшюнде аллына Музафар чыкъды. 
Тийре сабийлени барыча, ол да кёчюрюу хапарны биле эди. Ол аны жар-
сытхан угъай эсенг, къууанч тыпырлы этеди. Ёзге уа! Иш алайдан болса, 
ол машинагъа минерикди! Аны себепли сакълай эди орам мюйюшюнде 
аппасын. Алай ол, къара тынгылауну ийип, туудугъун эркелетген да этме-
ди. Музафар, сермеп, аны къолундан тутса да, жукъ сорургъа къоркъду.

Юйге келдиле. Хорасан бла Лейля от жагъа аллында олтурадыла. Хам-
зат, босагъадан атлап, юй ортасында сюелди. Сёзюн, ишин унутханлай эди 
халы, неда жангылып, башха юйге киргенча. Музафар аны къолундан тутду 
да, от жагъада шинтикге тартды. Алайда да Хамзат олсагъатдан олтуруп 
къалмады, жана тургъан отха къарап, иги кесек турду.

– Къачан кёчюрлюклерин билмейме, алай кёчюрлюкдюле, – деди ол.
Хорасан анга жукъ айтмады.
– Ушхууур ашат былагъа, – деди келинине. Музафар, кюн узуну орам-

гъа къаныгъып, жукъ ашамагъан эди, Хамзат да, арып-талып, ач болуп 
келгенди.

Лейля къайын атасыны аллына ючаякъ тепсини салды: юйде тыш 
адам болмагъанда, азыкъ анда ашаучу эдиле. Ашлауну бирси жанындан 
Музафар олтурду. Аны кёзлери къууанчлы жанадыла, энди толу билди 
кёчериклерин, машинагъа минип барлыгъын! Алай ол ангыламайды: юй-
дегилени бары, адам ёлген кибик, аллай бир мудах некдиле? Аны кёре, 
ачыкъ къууаналмайды, сорургъа да базынмайды.

Хамзат, ашап-ичип, Аллахха шукур этип, турду. Эшик юсюнде сюелди. 
«Кечди!» – деп шыбырдагъанын юйде бары да эшитдиле. Алай киши да 
ангыламады – неге кечди? Хамзат артха къайтды да, ундуругъуна олтурду. 
Музафар, жетип, чабырларын тешерге къармашды. Тиширыула, не айты-
рыгъын сакълап, тынгылап турадыла. Музафар аны чабырларын тешди. 
Хорасан акъырын айтды:

– Жылы суу хазырлагъанма. Таз салгъанма.
Хамзат жууап бермеди. Тешинмей, ундуругъуна таянды. Хар заманда-

ча, къолларын боюн тюбюне салып, бутларын агъач ундуругъуну къулакъ-
лары бла узатып. Лейля, Музафарны аллына этип, отоууна кетди. Хорасан 
эрини къатына шош олтурду.

– Быллай бир кюйме, атасы! Тас этгенингден кёп этеринг жокъду, – 
деди ол сабыр.

– Да биз не тас этгенбиз, Гобар къызы! – деп, ыразы болмады Хам-
зат.  – Сабийлерибиз жоюлгъандыла, кертиди. Алай къуру биз тюйюлбюз. 
Жеринден къысталгъан – балалары къырылгъандан къыйынды.

Хорасан, кёл басдырама деп, эрини жюрегин къыйнагъанына сокъу-
ранды. Кеси аллына къойса игиди: сагъыш этсин, тауусумун айтыр. Сора 
кесине жерде жер этди да жатды. Алай жукъу анга да жокъ эди.

3

Эшик къагъылгъанда, анам жукълап тюйюл эди, гелля суннган болур 
эди, эшикни жаланлай ачды. Аппаны кёрюп, артха къачды да, юсюне тёшек 
жабыуну атды.
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– Музафаргъа тур дегин. Керек болады. – Мен уянып эдим. Секирип 
туруп, арбазгъа чыкъгъанымда, аппа мени сакълап тура эди.

7-чи мартны эрттенлиги ариуду. Гелля арбазда тауукълагъа аш атады. 
Мен аппамы къатына келгенимлей, ол манга ызымдан кел деп, къолу бла 
белги берип, алда тебиреди.

– Тагылы къолгъа чыгъарыкъбыз, – деди ол, бахча ортасында тохтап. 
Сора эки тобугъуна чёкдю да, эки къолун да кёпчюп, бадырап тургъан 
къара жерге сукъду. Иги кесек алай турду. Сора ууучу бла къара топуракъ 
алып, кёзлерине жууукъ элтди, тюз да ашаргъа башлагъан кибик, эринле-
рине жетдирди. Мен, къоркъуу этип, сермерге да болдум:  аппаны кёзле-
ри – суу, къарамы ууучунда топуракъгъа алай битгенди, ач адам гыржын 
бурхугъа битгенча... Ол халында манга къарады:

– Жашым, сен адам ышанырча киши болгъан болурмуса?
Аппа топуракъны ашаргъа башлагъанына мен бютюнда ийнандым. 

Ууучун эринлерине жетдире-жетдирмез алай тургъаны топуракъны аша-
рыгъы келип, ашаргъа уа уялып тургъанча кёрюндю. Мени бетим къызар-
гъан болур эди, тели кибик дыбылдадым:

– Аппа, мен бир заманда бир адамгъа да айтырыкъ тюйюлме.
– Не затны айтырыкъ тюйюлсе, ант жетерик, не затны? – деп чамланды 

аппа.
– Бу топуракъны дейме. Аны сен... Да адам топуракъ ашаймыды?
Аппа тобагъа къайтханы эсимдеди. Тобагъа къайтып, ол манга тюз да 

тузакъгъа тюшген жаныуарча къарады. Терк-терк солуйду, кёзлери жиля-
мукъдан толгъандыла. Аппа манга бир тюрлю къарт, къарыусуз кёрюндю.

 Астофюрюллах, энди сабийле къарт болуп тууадыла, – деди. Мен, 
аппаны жунчугъанына сейир этип, тынгылай эдим. – Угъай, жашчыгъым, 
тасхам ол тюйюлдю. Ол тюйюлдю... Сен, адам болсанг, эсингде тутарса... 
Кел... – Ол, туруп, эки къол аязында топуракъны да алгъа тутуп, бахча 
башында къыртишчик таба тебиреди. Бахча ичи бла ол бек акъырын атлай 
эди, сакъ болмаса, басхан жери оюллукъча неда аякъларын жерден кючден 
айыргъанча. Бир жанына да къарамайды, жукъ кёрюрге къоркъгъанча. Этер 
ишин ол, баям, алгъадан окъуна оюмлагъанды, тауусумун этгенди. Тёш-
чюкге жетип, биягъыча тобукъланды, алгъан топурагъын жерге акъырын 
салды, хуржунундан бир затла чыгъарды. Иги къарасам, анда уа къара сах-
тиянчыкъ, мелте, журунчукъ, халысы бла ийне... Aппa, журунчукъну жай-
ып, анга оймакъ бла бир болур эди, топуракъчыкъ салды, аны къаты басып, 
тышындан мелте бла чулгъады, къара сахтиянчыкъдан тыш этип салды. 
Аппа ол къужур дууаны тиге туруп, аны эринлери тохтамай не эсе да бир 
затла шыбырдай эдиле. Кёзлерин сюртмейди да, эте тургъан ишине бир-
бирде жылтырауукъ тамычыла да тамадыла. Аппа дууаны къыйырларын 
тигип, бегитип бошап, ёшюн хуржунундан тёгерек тартмачыкъ чыгъарды, 
аны дууаны кёзюне сууурду. Аны къол аязында бир кесек тутуп, топуракъ 
ийис этген уллу къолларын мени инбашыма салды да, былай айтды:

– Бу дунияда болургъа боллукъ палахланы барындан ажымлысы, 
къыйыны адамны туугъан жери сыйырылса... – Aппa ауурлугъун мени 
къарыусуз инбашларыма салгъанча кёрюндю. Аны къоллары къалты-
рагъанларын эследим. Сорургъа башлагъанымда уа, ол къарамын менден 
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букъдуруп, бир тюрлюле тохтады. Aппa бла мен бахча башында бир бирге 
къысылып, бирибиз да бир сёз айталмай, алай тургъаныбызда, такъыйкъа-
ламы ётдюле, ёмюрлеми – билмейме. Aппa эс жыйып, къарыу алгъанда, 
жарашдыргъан дууасын ууучуна къысды.

– Тасхам да буду, жашчыгъым, бу дууа, – деди ол. – Заман келир, мен 
сени боюнунга бир бош дууачыкъны угъай, туугъан жеринги тагъарма... 
Кел. – Ол, мени къолумдан тутуп, артха айланды. – Ол дууа санга къарыу, 
ийнаныу да бергенлей турур, уллу ишлеге кёллендиргенлей. Хар палах-
дан сакълар. Сен бар умутларынгдан тюнгюлюп жыгъылгъанда, ол санга 
бу жерлени ауазларын эшитдирир. Сен ол ауазланы эшитген къадарда уа, 
саулукълу да, хар хатадан да кери болурса.

Кёп жылла кетерикдиле. Мен, туугъан жерге къайтып, аппамы бахча 
топурагъына кирип тургъан бармакъларын кёрлюкме, ол кюн аны кёз-
лериндеги уллу мудахлыкъны сылтауун да ангыларыкъма. Бахча башы 
къыртишде ол кюн аппа олтургъанча, тобукъларыма чёгерикме да, дууаны 
ачарыкъма; анда тюй бюртюкле кибик, къатхан жер ургуланы табарыкъма; 
сейирим уллудан элгеннген окъуна этерикме; барын ангылап, бахча орта-
сында аппа топуракъ алгъан жерге къайтырыкъма. Кесим да билмей, алай 
этеме демей, бауур тёбенимден жыгъыллыкъма, къоларымы, аякъларымы 
да кенг салып, аягъымы жаз кюню жылытхан бахча топурагъына къысып... 
Мени къызыу кёз жашларым тамарыкъдыла жерге. Ол кюн а мен, аппа 
топуракъдан дууа этгенине сейирсинип, ичимден кюле здим.

– Энди биз Тагылы къолгъа барабыз, – деди ол, таула таба айланып.
– Ол къайдады? – деп сордум, аппаны осуятына сейирсиннгеним кет-

мей.
– Тагылы къол бизни тирменден иги да узакъды, – деди ол манга, 

ийнакълагъан кёз бла къарап. – Арымазгъа сакъ бол ансы, – деп эсгертди. 
– Анда тагыла кёпдюле да, Тагылы къол деп андан аталгъанды. Мен сени 
элтирге деп тургъанлы кёп болады, заман табып элталмай тургъанма ансы. 
Сен уллу жаш болгъанса, Тагылы къолгъа уа бармагъанса.

Мен аппамы къолундан тутуп, биргесине тебиредим.
– Кюз артында чапыракъ акъгъанда, тагы суула бителип къаладыла. 

Анда кёп шаудан чыгъады: хар бири уа – башха, сууу, татыуу десенг, дар-
манлыгъы, ёзгеси. Ма жаз келди, экибиз да барып, аланы ариулайыкъ.

Жолда уа жер атланы, кырдыкланы, агъачланы атларын айтады. Ол 
хар терекни, ташны да таныйды. Аланы юсюнден жашларыны юсюнден 
айтханча айтады. Мен тели билмегенликге, хар къаяны, къолну, сызгъаны, 
сууну, элитирни, ыранны, ёзенни, агъачланы, хансланы, жолда ташланы, 
тёбелени, талаланы барыны да атлары, хапарлары бар кёреме! Таугъа те-
ренден-терен кире баргъаныбыз къадар, аппа бизни къуршалагъан уллу 
дунияны тарыхын, тиричилигин айтады; биз тюбеген ташланы, тереклени, 
кырдыкланы, сууланы, дорбунланы мен бир заманда да унутмазча, къачан 
келсем да, танып, къатларына барырча ангылатады. Энди мен да, аппача, 
хар терек бла, таш бла, къая бла, суу бла да ушакъ этерге боллукъ эдим. 
Бирде уа аппа къая тюбюнде не дорбун аллында сюелип, бир тюрлю болуп 
турады; аны эринлери къалай къымылдагъанларына къарап, ол бир затла 
кёргенча, бир затла эшитгенча, бу уллу, тасхалы жер анга жашыртын затла 
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айтханча, сейир этеме; женгил умутлагъа учунуп, белгисиз узакълагъа, 
сейирлик жерлеге кетеме... Кертиси да, аппаны хар сёзю, хар жангы хапары 
мени ёсдюргенча, уллу киши этгенча кёрюнеди. Сора мени къанатлан-
дыргъан, хар затны да тилин билирге термилтген бир жарыкъ сезим алгъа 
талпындырады.

Кюн ёрге кётюрюлдю. Биз къол ичи бла барабыз. Бийик ёсген жерк 
агъачны ичи бла. Аллыбызда терк-терк тюбеген суучукъладан бир секирип, 
бир да кирип ётебиз. Элхууур суула жыйылып, кёл болгъан жерлеге да тю-
бейбиз. Къолдан чыгъып, уллу черекни боюну бла барабыз. Эки къая бир 
бирге мангылай тиреширге аздан къалгъан жерде чалы кёпюр бла ётдюк. 
Бир кесекден а уллу сыртны аягъында къала кибик бийик ташны къатына 
жетип тохтадыкъ. Аны баш жанына кырдык чыкъгъанды, аллы жашил 
талачыкъ болгъанды. Иги къарасанг, ол таш буруннгу къалагъа ушайды. 
Аппа уа: «Кёз жашла жаргъан таш!» – деди. Мен, эки къолуму да аны 
бели бла учхалата, ташны тёгерегине бир кере айланып чыкъдым. Анга 
жууукъдан да къарадым. Аны юч къабыргъасы, жонулгъан этгенча, сый-
дам эдиле. Сыртха айланнган жаны тёшлеуюрекди, алайтын аны башына 
чыкъгъан къыйын тюйюлдю. Аны башындан къарасанг, тарны тёбен жаны 
туура кёрюнеди. Черекни боюну бла келген жол да. Мен, узакъны-жуу-
укъну да алай тинтип, аппаны къатына келгенимде, ол огъары жаргеллеге 
кёз къакъмай къарап тура эди. Ташны хапарын айт деп къысдым. Аппа, 
тынгылагъанлай, ташны башына чыкъды, мен да ызындан чыкъдым. Ол, 
бутларын чалдиш салып, мылы кырдыкга олтурду, манга Гошаях бийчени 
Къаншаубийге уллу сюймеклигини юсюнден айтды. Къаншаубий Гошаях  
бийчени сабий къызчыкълай кёрген эди; Гошаях да, уллу къыз бола, 
Къаншаубийни сюйгенди. Алай Къаншаубий жер къыдырыргъа сюйюп 
болгъанды, аны себепли Гошаях бийчени юйде къоюп, узакъ жоллагъа 
атланыучу эди. Бир жол Къаншаубий узакъ жолундан къайтмай кёп къал-
гъанда, Гошаях бийче, огъарыда къаласындан энип, былайгъа келгенди, 
ташны башындан жолгъа къарагъанды. Ол жырлай эди, жиляй эди, юйюнге 
къайт деп чакъыра эди Къаншаубийни. Къаншаубий жолундан къайтмады, 
аны акъ ажири Гошаях ны аллына иесизлей келди. Ол кюн Гошаях бийче, 
жиляп, бу ташны эки жаргъан эди. «Жыргъа да “Гошаях бийчени кюйю”» 
дейдиле. Андан сора мен ташны тёгерегине жангыдан айланып чыкъдым, 
ортасындан эки жарылгъанын да кёрдюм. Къалай сейирди – тиширыу, 
жиляп, ташны эки жаргъанды!

Ары жанында къаялагъа тийип, андан чачырагъан кюн таякъла кё-
зюбюзню къаматадыла. Мен, къолуму ауана этип, ол жанына къарайма: 
анда къая башларында къушла къууанч тыпырлы болуп учадыла. «Гылан 
къушла!» – деди аппа. Ала башха жары учуп кетгинчи, мен аладан кёзюмю 
алмай турдум. Энтта да сейирим – ол къадар заманны мен къая башында 
учхан къушлагъа алай къарап тургъанымда, аппа манга жукъ айтмагъан 
эди. Къушла учуп кетип, мен аппагъа айланнганымлай, къушланы кёргюн-
чю сорургъа деп тургъан сорууум да эсиме тюшдю. Мен билеме, тиши-
рыула жилясала, аппа сюймеучюдю, сора ол Гошаях бийчени жилягъанын 
ыразылыкъ бла нек айтады? Мен айтып тебиресем а, къалай боллукъду 
аппа юйде болмагъан заманда гелля да, келин да къалай жиляучуларын? 
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Гелля олтургъанлай, келин а бшын аны тобукъларына салып. Бусагъатда бу 
ташны юсюнде кесибиз жангыз олтургъанда айтмасам, къачан айтырыкъ 
эдим? «Аппа, бери къарачы», – деп башладым, ол а къолун мени инбашыма 
тюз эрттенликдеча салды:

– Бюгюн биз мындабыз... Бюгюн сен барын да билирге керексе...
Биз уллу ташны башында алай олтургъанда, аппа манга: «Барын да 

билирге керексе», – дегенде, бир иш эсиме тюшдю. Ол бизни элибизге не-
мислиле келгинчи болгъан эди. Мен тирмен аллында неге эсе да жубанама, 
аппа уа кеси тёрт ёгюзню бечеу этип келтирген тирмен ташлыкъны юсюнде 
бусагъатдача олтурады. Тирмен тартады да, тёгерек нартюх ун ийис этеди. 
Тёрт къара айрыплан, тарны гюрюлдетип, юсюбюз бла ётдю. «Аллах!» – 
деп ёкюндю аппа. Сора, барын унутуп къойгъанча, тынгылап къалды. Бил-
мейме, айрыпланланы ачы гюрюлдегенлерине элгенипми, аппа, жукълап 
къалгъанча, таш юсюнде алай шош болгъанына къоркъупму, чабып, аны 
къатына келдим; къатына олтуруп, тобукъларын къучакъладым. Аппа, эс 
табып, айрыпланла учуп кетген жанына къарады. Ала кёзден ташайып, 
кёп да тургъунчу, бары къаяла бирден оюлгъанча, топла алай атылдыла да, 
аппа, тюз да тюбюнде таш атылгъанча, бияры чартлады. «Ай, Аллах!»  – 
деди ол энтта да. Эл тийресинде атылыуну да, битеу жерни, къаяланы, 
тирменни тебиулерин да аны бла тыярыкъча, таягъын жерге тиреп, кеси 
анга таянып тохтады. Тёбенде топ атылгъаны сайын, аппа да элгенеди, 
юсюне къаяла оюлуп келгенча болады. Мени ичими къоркъуу алды. Мен 
анга: «Бу неди, аппа?» – дерге болгъанымлай, топла эл жанында дагъыда 
юч кере атылдыла. Мен къычырыкъ этип, жилядым. Aппa эс жыйгъанча 
болду, къымылдап, мени таба атлады, къарангыда излегенча, мени инбаш-
ларымы излеп, къолун салды.

– Къоркъма, бала, – деди, къалай эсе да анга ушамагъан бир къарыу-
суз ауаз бла. – Къоркъма, таначыгъым! Биз кюл болуп къалмазбыз. Биз 
адамлабыз, барына да тёзербиз.

Андан артха бизни жашауубуз къыйынлыкъгъа, тынчлыкъгъа тюбесе 
да, мени къулагъыма аппаны ол сабыр ауазы эшитилгенлей туруучу эди. 
Жашау мени да булгъар ючюн къоймагъанды, башымда палахла ол кюнча 
гюрюлдегендиле, алай не заманда да: «Биз адамлабыз, барына да тёзер-
биз!» – деген къушкъанат таукеллик, аппаны ёмюрлюк дерслеринден би-
рича, Тагылы къолну шауданларыча, мени биргеме болгъандыла. Жашау-
умда керек болгъаны къадар ачыла баргъан ажайып китаплай, атауулуму, 
аппамы, жерими танытханды.

Ол кюн мени Тагылы къолгъа элтип бара, аппаны бетин дагъыда бир 
башха мудахлыкъ къарангы эте эди. Кеч сокъураныу къыйнай эди аны,  – 
Жамауатда бушуулу ишле башланнгынчы, жашларын Тагылы къолгъа 
элтмегенине, жерлерин танытмагъанына кюеди. Уллу сафарны, мухажир-
ликни аллында Тагылы къолгъа саламлашыргъа барыучу тукъум тёрени 
этмегенди. Атта не асыу, заман алай эди. Энди, туугъан жерден айырылыу-
ну къара тырмысы Жамауат элни эски къабырларына туура тартылгъанда, 
аппаны ажымлы ырыслары бютюнда жютю болгъандыла. «Сени тенгли 
болур эдим, – деп башлаучу эди кеси бери ал келген кюнню хапарын. – Зул-
къарний а отунчу жаш – эшекле бла отуннга жюрюй эди. Бир кюн атабыз, 
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танг ата уятып, Тагылы къолгъа келтирди. Ол да жаз башы эди, тюз да 
быллай кюн. Кюн жарыгъы ызыбыздан жетген эди...

Андан бери Тагылы къол, ёмюрде унутулмазлыкъ жомакъ болуп, ап-
паны къанына сингнгенди. Дагъыда айта эди аппа: жашауларында Тагы-
лы къол бла алай танышыу-саламлашыу болмагъан болса, ким биледи, 
Зулкъарний да, ол да, киши жерини къыйын жолларын арытып, азаплы 
сафарларындан къайтып келалмаз эдиле. «Ма кёремисе, къаллай дерслерин 
унутханма мен атамы?» – деп кюе эди аппа. – Не медет, аллай кюнле кел-
диле бизге, биз жазыкълагъа, сагъыш-мадар этер заман болмады. Жашла 
уа алай терк ёсе эдиле, насыпсыз Арийпа да. Къарап-къарагъынчы уллу 
болдула да, жолларына атландыла.

Туугъан жерни жан жарытхан макъамларына алай тынгылай эди 
аппа, ала эдиле, ол макъамла, жанауулда да умут юздюрмеген, суу да, туз-
гыржын да таркъайгъанда, къулагъынга эшитиле, сабийликни, жашлыкъны 
да жарыкъ умутларын, таукелликлерин къайтара, бар палахланы хорларгъа 
болушхан. Энди, Муса жоюлгъандан сора, Арийпа гестапода азап чек-
генден сора, аппа, кишиге жукъ айтмаса да, Тагылы къол чамланнганды 
да, юйюрге ол къыйынлыкъла андан келгендиле деп, ажым этеди. Аппа 
Мусаны, Мустафаны, Арийпаны, Мухтарны – хар бирин кеси кезиую не 
ары элтип, Къушжетер Чоппаны ыразылыгъын алса, ызы бла анда шош 
къайнагъан кезлеулени къатларында олтуртса, агъачланы, ташланы да 
ауаз ларына тынгылатса, ёлюм келечиси аланы алай излемез эди. Не ме-
дет, Къушжетер Чоппагъа, Тагылы къолгъа да бар палахланы хорлаучу 
дууаларын этдирмегенди; болмачы ишлеге булжумай, заманында аны 
мажаргъан болса, урушдагъы экисини да хар тюрлю палахдан сакъларча 
дууалары боллукъ эди. Муса жоюлду, Арийпа гестапода кюйдю, Аллах 
билсин, аладан да бир зат къалыр эди бу ёлюмсюз къолну кырдыгында, 
сууларында. Энди ол атауул тёрелерин унутхан киши сабийлерин жарлы 
этеди деп къычырса, ким эшитир?

– Ол да, балам, санга къаллыкъды мени жангылычым, уллу кёллю-
люгюм, – деди ол. – Мустафа, Мухтар да къайтырламы, Аллах билсин. 
Атауул жигини юзюлген жери да келлик тёлюлени къыйынлары болады.

Мен ол кюн аппагъа жаланда сейир этип къарай эдим.

4

Бир жол а Шонтукъ кеси да шашхан эди. Шашхан эди да, Хамзатны ата 
ташха сабийлигинден къалгъан уллу тансыкълыгъы эсинден энтта кетмей-
ди. Дуния ангылай, жаны бу жерле бла бир болгъанын билгенди, не медет, 
ол да тыялмагъан эди аны ажымлы жолдан. Эки жашыны къадарын ачы 
этген, киши жерини къатхан гиряхына къаратхан мухажирлик аны Измир 
тийресинде ашсыз, жаназысыз сукъгъан эди жерге. Ол да, Къушжетерла-
ны барыча, алаша бойлу, бёкем адам эди: бу жерледе туууп, бу тарланы 
таныгъан бир адам да ол жетип, къушну тутар деп айталмаз эди. Келишир 
эди, Жертутарлары деселе! Шонтукъ саулай турушу, атлашы, иши бла да 
жер тутхан адамгъа ушагъанды; къаядан юзюлген боз ташха жан кирсе, 
ол Шонтукъ болур эди! Аны себепли: «Къушжетерлары кеслерине тукъум 
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атха ол женгил сёзню аман акъылгъа алгъандыла, жинлени, шайтанланы 
алдар ючюн», – деп, тюз айта эдиле. Кертиси да, жинле, шайтанла, обур-
ла да ташхал, тажал адамлагъа къадалыучудула, жерге, суугъа, ташха да 
жууукъ адамлагъа. Аланы жангылтыр ючюн да, амал излерге тюшеди.

Атауул жомакъланы айта келселе, Шонтукъ бирде ажайып кишиге 
ушап да къалады. Алай окъуна болур эди ансы, юйде Шонтукъну къолу 
неге тийген эсе да, барын да кёкден келген измини, къол хунерни ажайып-
лыгъы кёрюнеди. Шонтукъдан къалгъан, энди таурухча айтылгъан затланы 
арасында Музафарны бек сейир этдирген – къашыгъы сынжыр бла кесин-
ден чыгъарылгъан агъач аякъ эди. Жёге тамырдан ишленнген аякъ, сынжыр 
къашыкъ да Музафарныкъы эдиле. Музафар анда бушто этип ашаса, шош 
тауушлу агъач сынжыр аякъ бла къашыкъны угъай, Шонтукъ бла Муза-
фарны бирикдиргеннге ушайды. Сейир этерча, юйде башха затла да бар 
эдиле, алай Музафар алагъа сынжырлы аякъгъача къарамагъанды.

Таш дунияда туууп, ёсюп, таш бла жарашмазгъа амал жокъду. Алай 
юй мурдоргъа Шонтукъ салгъан ташла аллай бир уллу эдиле, алай уста 
салыннган эдиле, аланы адам келтиргенди, алай да адам жарашдыргъанды 
деп ийнаннган къыйын эди. «Мени уллу атам ажайып болгъанды», – деп, 
арсарсыз айта эди Музафар бирге ойнаучу тенглерине. Ала, ийнанмай, 
кюлюп башласала, Музафар: «Келчигиз, ётюрюк эсе!», – деп, арбазгъа 
сюрюп келеди. Мурдор ташланы жумдурукъчугъу бла тюеди, къарышы 
бла ёнчелейди, тамгъаларын санайды. Ийнанмай, кюлюрге умут этгенле 
уятлы боладыла.

Да Шонтукъ агъач бла да жарашханды. Къангаланы ол алай къошуу чу 
эди – бир къарагъанлай, аланы къошулгъан жерлерин тапхан тынч бол-
магъанды. «Жан салалмайды ансы, Шотукъ андан сора агъачдан этмеген 
зат жокъду», – деп, Жамауатда Шонтукъну усталыгъын андан кётюрген-
диле. Юйде алыкъа бар эдиле агъач аякъла, къашыкъла, къужур суратла, 
сынжырла, – барын да Хамзат акъылбалыкъ болгъандан сора, юй-юйледен 
жыйгъан эди. Бек артда Шонтукъну айтхылыкъ тужур ундуругъун базарда 
тапханды, багъа берип алгъанды. Зулкъарний да, Хамзат да анда туугъан 
эдиле, артда уа – Муса, Мустафа, Арийпа, сора Мухтар. Орусдан окъуулу 
адамла келген жыл Шонтукъну усталыгъы жетишип, хайт деген заманы 
эди. Ортагъа тилманч салып, орус алимле аны бла кёп сёлешгендиле, бир 
къара кюбюрчекчикни чаркъ-чуркъ этдирип, юсюне да жандыра тургъан-
дыла. Кетгенде уа, биргелерине Шонтукъ этген затладан кёбюсюн элтген-
диле. «Уллу киши болуп, бир зат ангыларгъа жетишсенг, – деди Хамзат, 
къолун Музафарны инбашына салып, – Биясланны жашы Абуча, Москваны 
да танысанг, жолунгу бир чагъында, бир орус шахарда, атауул таматанг иш-
леген затлагъа тюбеп да къалырса. Хо да, къара кюбюрчекчикни палахын 
сормайса. Орус алимле кетгенден сора, жылмы озгъан эди, эки жылмы,  
Жамауатха бир ангылашыныусуз китапны келтирдиле. Ангылашыныусуз 
да андан эди ол, Къураннга ушамай эди. Ачып къарасала, тёш арбазда 
олтуруп, кереклерин да тёгерегине жайып, биреу сабыр кюйде агъачха 
тужур салады, – чырахтанмыды, огъесе Къуран тутарча, къабыргъа кю-
бюрчекчикмиди, бир ариу зат. Мор сахтиян бла тышланнган уллу китапны 
ары аудуруп да, бери аудуруп да къарайдыла, да не медет, суратха ишекли 
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болгъандан сора, хазна жукъ ангыламайдыла. Кертиси да, сурат бу жерли 
адамлагъа бек ушай эди. «Да бу Шонтукъду да, аны элия урлукъ», – деп 
къычыргъан эди дейдиле Мырзакъул, Керимни атасы. Жамауатда къала-
балыкъны сурамай къой! Къарт-жаш да китап келген юйге , орус алимле-
ни къонакъбайларына къуюлгъандыла. Экинчи кюн Жамауатда киши да 
ишекли тюйюл эди ол сурат Шонтукъну сураты болгъанына! Къагъытлары 
акъдан кёз къаматхан китап бу жерде жюрюген ийислени бирине да уша-
магъан ийиси бла адамланы уяныргъа, кёз ачаргъа чакъыргъанча, алагъа 
бир белгисиз жарыкъ жол тежегенча, кесине алай тартдыра эди. Энди элли-
ле Шонтукъгъа къараргъа алай жюрюп башлагъанда, уллу китап таланып, 
жулкъунуп, бир къагъыт кюлте болуп къалды. Аны бир харфын чыгъарып, 
бир сёз окъугъан адам жокъ эсе да, къолунда тутханны уллу аперимликге 
санай эдиле; бир-бир хунерпосла уа, сокъур жолоучулай, анда Шонтукъну 
бла Жамауатны юслеринден не жазылгъанын, харфланы, сёзлени бармакъ-
лары бла сылап, алай билирге кюрешедиле.

Жамауатчыланы орус жерледен келген китаплагъа да, кеслери къара 
тартыргъа да аллай бир нек тартдыргъанларын тюрлю-тюрлю ёмюрле-
де тюрлю-тюрлю айтыучу эдиле. Бир-бир окъуулула китапха сюймеклик 
шайтанны хыйласыды деп да къоркъутуучу эдиле. Эшшиги, XVIII ёмюрде 
Жашыуну кер агъачха керип, тюбюнден от, аны кёлегинде битлерин ёл-
тюралмагъандан угъай, башында оюмларын кетералмагъандан этгенлерин 
унутмасакъ, дагъыда хунерли Жашыуну кюйдюрюрге от этгенлени кеси 
юслеринде битледен эсе, Жашыуну башында акъыл бегирек къыйнагъанын 
эсге алсакъ, анга да жамауатчыланы кеси эллилери Жумарукъ, аркъасына 
къуш къанатла тагъып, бийик къаяланы башлары бла учханын къошсакъ, 
баям, къыйын тюйюлдю сезген, тап, ангылагъан окъуна – басма сёзге 
сюймеклик Жамауат элини адамларында эрттеден болгъанды. Айтылгъан 
сёзню усталыгъына, ёлюмсюзлюгюне жетишип, ала жазылгъан сёзню 
тауушлугъун сакълай эдиле. Элни ол сакълауунда тамырдан тамыргъа, 
къандан къаннга Къайбергенланы тукъумда Абу – жазыу хатны закийи 
ёсе эди; артда тарых кеси да кёргюзтдю: жамауатчыла къанларында жазыу 
ишге фахмулары болгъанын билгенлей, сейир фахмула чыгъып башлады-
ла; къачан эсе да ангылашыныусуз китапда суратха хадагъа этген таулула 
кеслери сурат алдырып башладыла! Китапха жетсек да, Минги тауну бу 
жанында малкъар тилде биринчи болуп не тюрлю китап чыкъгъан эсе да, 
аны жамауатчыла чыгъарадыла: кеслери жаза эдиле, кеслери чыгъара эди-
ле, аланы окъургъа адамланы да кеслери юйрете эдиле. Узакъдан келген 
ангылашыныусуз китапны сыйлы этген эселе уа, анда Шонтукъну сураты 
чыкъгъан эди. Бурун заманладан бери да бу жерледе алай ангылай эдиле 
адамны махтауун: аперимлиги – кесине, жарыгъы – элине.

Шонтукъ кесини суратына кёзюн ачып да къарамагъанды. Китапны 
аны юйюне алып келип, къагъыт тута юйренмеген берчли гырхы бармакъ-
лары бла суратха да, анга да тенг кезене: «Неге ушагъан ишди, кесинги су-
ратынга бир къарамай а!» – дегенлеринде: «"Иши болмагъан итлени суугъа 
сюрюр" дегенлей эте айланасыз», – деп къойду. Аны ызындан къарагъанла, 
Шонтукъ кесини сураты китапда чыкъгъанын тангкёрдю этмегенине угъай, 
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ол боз таш, ауур адам бу гитче китапчыкъгъа къалай сыйыннганына сейир 
эте эдиле.

Бу тийреде не тюрлю ишле да, не сейирлик болсала да, Юрдю башын-
дан келиучю суху жауунлача, терк ётюучю эдиле. Ол да адамланы сейир 
затланы эслеринде кёп тутаргъа заманлары болмагъанындан эди; жашау 
тиричиликлерине аладан эсе, бегирек керекли ишле – къой къыркъыу, къоз-
латыу, чалгъы, ташыуул, ораза, къурман, келин келтириу, къыз бериу  – би-
рини ызындан бири жете, тамаша затланы акъылда тутуп, зауукъ этерге онг 
бермегендиле. Бушуулу заманла да жетиучю эдиле. Жамауат  – Шонтукъ 
кибик, боз ташла да, гюржю патчахланы, алимлени къонакъ эталгъан асыу-
лу адамла да жашагъан эл – тунчугъурча, ажымлы къарангылыкъгъа да 
тынч тюшюп къалыучу эди. Мырзакъул, Керимни атасы: «Не умут этесиз, 
быллай дылгам заманлагъа уллу къыралла да тюшедиле», – деп, баям, ал-
лай бирден айтханды. Мырзакъул айтырыкъ эди, жамауатчыла да ийнаны-
рыкъ эдиле, не ючюн дегенде, былай къарагъанда, тынч, мамыр кёрюннген 
Мырзакъулну иш этмеги эдинг! Ол да, бирсилеча, таш тюе, чалгъы тарта, 
жашагъанды, аламат болмаса да, къой да къыркъыучу эди, эшек бла отун-
нга да баргъанды. Къысхасы, жашау тиричилигин эте эди. Алай ол бир 
жол ныгъышда уллубыдыр (ол заманда Жамауатда уллубыдырла бек аз 
эдиле, аллайлагъа бек кюлюучю эдиле) Омарны, бармагъы бла да тиймей, 
эки жауурун къалагъындан жерге ургъанлы, аны айтханы халкъгъа терк 
эшитилиучю эди. Иш а неден болгъанды десенг, Болатланы къартланы къа-
рангылыкъларындан.  Мырзакъул туугъанда, анга ат атайбыз деп, тогъуз 
кюн жыйылгъандыла, айырылып, жангы юй бола келген Борайны тогъуз 
къоюн ашагъандыла, жашына уа тутхандыла да бир затха келишмеген атны 
атагъандыла. Къара, бир бирге ушамагъан эки сёз: Мырза десенг – бий, 
къул десенг – къул. Ол оюн а ныгъышда чыкъды да, Омар Мырзакъулну 
сындырыр умутда, кюлкю излеген жамауатчы тишчайнарланы къаратып: 
«Алан, Мырзакъул, атанг Борайны жаны ючюн, бир айт, сен мырзамыса, 
къулмуса?» – деп сорду. Атто, Хажи-Бекирни атасы, артда айтханнга кёре, 
Мырзакъулну бети тюрленнген эди, – ныгъышда олтургъанла бары да, ол 
Омаргъа чабарыкъ сунуп, сагъайдыла. Мырзакъул, кертиси да, жеринден 
секирип турду, ныгъышчыла ёрюшге чабаргъа хазырландыла. Алай Мыр-
закъул, мыйыкъ тюбюнден кюле, айтмазмы:

– Уллубыдыр Омар! Атам бла къаргъандырмасанг да айтайым, неси 
барды. Ишлеген заманымда мен къулма, акъыл этгенимде уа – бийме!

Ёрюш сакълагъанла асыры жунчугъандан, Мырзакъул айтханны ма-
гъанасын да, Омарны кюлкюлю болгъанын да терк ангыламадыла. Мыр-
закъул ёзден Омарны жерге, тюйюшюп, урса, ныгъышчыла аны терк 
окъуна аягъы юсюне саллыкъ эдиле, Мырзакъулгъа да бир къауум терк 
унутулмаучу жютю сёз айтып, аны ныгъышдан къыстар эдиле. Артда уа 
кюлюр эдиле Омаргъа, хар бири бир шарайыбын таба, ол угъай эсенг, жерге 
алай тийгенде, къаллай таууш этгенин да унутмай. Былайда уа Мырзакъул 
къамасын сермемеди, тутуп жыкъмады, алай а олтургъанланы бары да 
армау болуп къалдыла. Андан бери Мырзакъул не айтса да, къулакъ салыу-
чу эдиле. Бир жыл а ташыуулда къызгъанла тийдиле да, Мырзакъул кёп 
да аурумай ёлюп кетди. Аны ачыуу юсгюргенлей, Жамауатха орус эмина 
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кирип, адамла Ата журтларын къоюп кетип башладыла. Жарнес да бош, 
Атто да бош, Мырзакъул эди жерлеринден тентиреп, кетип баргъанлагъа 
болушун айтырыкъ. Муслийман топуракъ, дин, Аллах деп амалсыздан 
айта эдиле, тюзю, орус патчахдан къачыра эдиле жашларын! Ол чакъда уа 
Мырза къул, айхайда, бийча айтырыкъ эди, акъыл бийича. «Киши элинде 
солтан болгъандан эсе, кеси элингде олтан бол», – дер эди. Ол тамам эди 
жарлы тентирегенлени тыяргъа. Не медет, аз ауруп, къысха ёлдю, андан 
артха Жамауатда болгъан ишле Юрдю боюнуна эмина киргеннге ушай эди: 
адамла, не этерлерин билмей, башларын аллары айланнган жанына ата-
дыла. Жандар ёзенини адамлары белгисиз къыраллагъа, къыйын жоллагъа 
къуюлуп, Жамауат тозурай эди. Мадул элле, ылыбыта, мурса ёсген арбазла, 
хуналары оюлгъан бахчала, эшиклери, терезелери къобарылгъан юйле... 
Жамауатны жашау тагыларын айта келиучюсюнде, Хамзат ол тентиреуню 
сагъыныргъа сюймеучю эди.

Айтыргъа тюшсе уа, кёлю толуп, узакъ тынгылаугъа уюйду. Шон-
тукъ, айхайда, женгил чачырагъан, сагъыш этмей жол башлаучу адамладан 
тюйюл эди. Жангылгъан адамланы ызларындан да тентирерик тюйюл эди, 
мухажир жолу хычыуун болмагъанын ангылай эди. Да не этсин, муслийман 
жерине жан атып, битеу да Кавказны игиси кетеди. Мырзакъул сау болса 
эди дегенликге, аны кёзюнде да халкъ алай кётюрюллюк эди. Адамланы 
дыгалас этдирген жалан муслийман топурагъына жан атыу, не дуния малы-
на талашыу болса, Шонтукъ жеринден да тепмез эди. Атта не асыу, акъыл-
дан шашдыргъан тыш жерли жаннетле угъай, ёз жерли палахла эдиле адам 
тёзюмюне, акъылына бой бермеген. Керти адамла, дин ахлулары халкъ-
ны алдар амаллары жокъду, ала уа бек тынгысыздыла. Тау лагъа алыкъа 
болуп кёрмеген палахла айланнгандыла, ала акъ патчахны къаласындан 
чыгъадыла – халкъны башында Аллах угъай, патчах тургъан, адамла да 
Аллахха угъай, жоргъа къуллукъ этген жерледен. Ол патчах саулай Кав-
каз бла кёп жылланы уруш этгенди, энди аны ахыр бойсундуруп, кесине 
жесирге алгъанды. О, жесирлик! Таулада къыйын тиричилик этген адамла 
ёмюрледен бери да, малларын кютюп, жерчиклерин сюрюп, мамыр жашай 
эдиле, Аллахдан сора кишиге да бойсунмай! Патчах хорлукъ не болгъанын 
билмейин тёш башларындан къарай эдиле кюнню чыкъгъанына, батханы-
на! Аны себепли Кавказ уруш бошалып, аны жери, адамы, байлыгъы да 
патчахны оноууна ётгенде, анга артыкъ магъана бермеген эдиле таулула, 
энди уа билимли эр кишиле ангылата эдиле барын: тауланы ары жаны, 
бери жаны да патчахны бийлик мюлкюне ётгенлери себепли, ол жерледе 
жашагъан адамла, халкъла да патчахны оноууна бойсунадыла. Ол деген а 
не эди? Шонтукъ да, бирси таулуланы барыча, бу дунияда гяуур патчахны 
къуллугъун этип, ол дунияда аны ючюн жаханим азабын чегерикди. Да 
олму эди азат таулуланы къоркъутхан? Эшшиги, жалан ол болса уа! Жаш-
ла патчахны аскеринде къуллукъ этерге керекдиле, керек болса уа, – аны 
ючюн ёлюрге! Андан ары уа? Андан ары уа межгитлени кюйдюрюрле, 
аланы тыпырларында килисала ишлерле... Къайсы жанындан къарагъанда 
да, тау адамына жол жокъ эди: не артыкълыкъгъа бой салып, жесир бо-
лургъа, не амал керек эди. Ахыргъа къалгъанда, тауланы азат халкълары 
жер юсюнден думп болургъа керек эселе, аны кеси ыразылыкълары бла 
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файгъамбарны тери, къаны да тамгъан, аны измиси, ууазлары сакъланнган 
жерде этгенден игиси жокъду.

Шонтукъ эки жашыны къайгъысын эте эди; эки атлы кёп тюйюлдю, да 
ала экиси аны эки кёзю эдиле, эки билеги... Къалай жашарыкъ эди ол, эки 
бала къушну гяуур патчахны къантёкгюч аскерине берир ючюн ёсдюреме 
деп? Шонтукъ ол патчахны танымай эди, аны муратларын билмей эди. 
Сора нек берлик эди жашларын аны аскерине? Ол, жашчыкълай, къарачай 
элледе кёрген аскерле патчахны аскерлери эселе, сора Аллах сакъласын 
аны жашларын аллай мурдарлыкъдан! Андан эсе, Шонтукъну жашларын, 
кесин да, элия уруп, жерге кёмюп къойсун! Сора акъ патчахны хыйла ту-
загъы бла аланы киши жеринде сакълагъан къыйынлыкъланы арасында не 
сайлау болургъа боллукъ эди? Бирда болмаса да, Зулкъарний бла Хамзат 
мамыр адамланы юйлерин кюйдюрмезле! Бу жерде жоллары къыйын болса 
да, керти дуниягъа къаннга боялмай кетерле.

Алай кётюрюлдю Шонтукъ ата-бабала жеринден. Анда уа, кюн кюй-
дюрген къызыу юзмезде, бир терек ёсмеген, бир шаудан къайнамагъан 
жерде, бурундан ётюрюк сёз къалмагъанына сейир этди: иш керти да «От-
дан чыкъ да – ёртеннге!» дегенча болгъан эди. Ёз журтларындан чалпып, 
бери къуюлгъан адамла, ёлгенлерин жерге сугъа, кеслерин къаллай азапха 
салгъанларын ангылай эдиле.

Алай келген эди Шонтукъну жиляр кюню. Кёз жашларын адамлагъа 
кёргюзтюрге уяла, аулакъгъа кетеди, анда шашхан бедуинлей айланады; 
юзмез сууургъан жел бетин кюйдюреди, сакъалын жыртады; жаны саулай 
къум тюбюне сугъаргъа кюрешеди... Да кеси да аны сюеди, къум тюбюне 
кирип, думп болуп къалыргъа! Бир чакъда, аны кёз аллында тейри жа-
рыгъы ачылгъанлай, ол къоюп кетген насыплы жерин кёрдю. Анда къара 
шауданла къайнай эдиле, деменгили чинар терекле шууулдайдыла; къаяла, 
аны танып, къорууларгъа, бар палахладан да сакъларгъа хазыр болуп сюел-
генча, сюеледиле. Шонтукъну шашхан ангында, сезиминде алай кёрюнеди: 
былай, бу бети айланнган жанына барып турса, къум аулакъны ахырына 
чыгъар, анда уа жол табар да, ата-бабала жерине жетер... Анда уа, атала 
жеринде, эки жашы да, аркъаларын жауур эте, туз къапчыкъла ташысынла, 
гыйы ташланы таугъа чыгъарсынла! Къая да аусун юслерине, ёз халалы 
аланы жиляуларын заманындан алгъа да этсин!

Кёкде кюн да, жерде юзмез да бирча къыздыргъан къум аулакъда тю-
шюндю барына – жокъду тюзлюк жер юсюнде! Дуния жаратылгъанлы да 
болмады, файгъамбарладан бери да! Сора Аллах жаратхан хар жан мангы-
лайгъа жазылгъанны кеси жеринде кёрсе, иги тюйюлмюдю? Жиберсин 
акъ патчах аны жашларын да сермешге, аны ючюн Къушжетерлада не 
терслик? Ичер суулары тауусулмаса къайтырла, ёлселе да, кеси жерлеринде 
асыралырла...

Атта не асыу, аулакъны ахыры жокъ эди. Кюн къыбыдын, къызыу юз-
мез аны солууун тыядыла. Артда эсинде жокъ эди жел аны, юзмез бла къа-
тыш этип къалай жыкъгъаны, кёмгени, бары тюшюндеча, башха дунияда 
болгъанча кёрюнеди; ауазла да, аулакъда ажашхан зурнукланы ауаз ларыча, 
узакъдан эшитиледиле. Узакъда кёрюне эдиле эки ауана, эки жашчыкъ; ала 
жиляйдыла, къычырадыла, бир бири къолларындан тутуп, къумгъа батыла, 
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кимни эсе да излейдиле. Аланы къычырыкълары аулакъ бёрюлени улугъан-
лары бла къатыш эшитиледи. Шонтукъ ангылай эди – ала Зулкъарний бла 
Хамзатдыла, алай жокъ эди къарыуу сёлеширге, кесин билдирирге. Артда 
аны, жаны саулай, алаша топуракъ юйчюкге келтиргенлеринде, мыйысын-
да аулакъ бёрюлени улугъанлары къалып, жашчыкъларыны атларын айтып 
къычыра эди. Алай энди аулакъ бёрюле узайгъанча кёрюнедиле, жашчыкъ-
ла уа, къоркъгъандан, шош болгъандыла. Шонтукъ, тин-тери бола, Зул-
къарнийге бла Хамзатха кезиу-кезиу къарады. «Мен сау болгъанма!» – деп 
шыбырдайды. Алай ол сау болмагъанын, болмазлыгъын да биледи, – киши 
жеринде жашагъан адам толусунлай сау бир заманда да болмайды. Бу сан 
ауруу анга киши жеринде угъай, ол кюн, жиляй тургъан юй бийчесине 
хыны этип, хапчукну арбагъа жюклегенде, ёгюзлени баш бауларындан 
тутуп, артха бурулуп, ата ташына къараргъа къоркъа, арбаздан чыкъгъан 
сагъатда тийгенди; ол жюрюген жолла, киндигине салып кётюрген ташла, 
къызыу кюн ауаналарына олтуруучу терекле, эрттен чакъда юйден чыгъа 
къараса, эс, таукеллик да бериучю кёксюл сыртла, акъ бийикле, къая баш-
ларында учуучу женгилкъанат къушла, аны ишине, жашаууна да алгъыш 
этгенча алай уруучу сериуюн – бары да, анга налат бергенча, тынгылай 
эдиле. Хау, ол кюн кетип бара, Шонтукъ артха айланып къараргъа къор-
къа эди; ташлы арбазындан чыгъып, энишге айланнганлай, ол бир бири 
ызындан ташланы, тереклени, кёксюл сыртланы, акъ бийиклени да этин-
ден-терисинден айырып ата эди, аны себепли титирей эди аркъасы, къызыу 
кёкюрегине сериуюн ургъанда... Кёлю тола, кёзюню къарангы этгенин арба 
арышдан тутуп хорлай эди. Шонтукъ, элгенип, артха айланнган болса, бир 
такъыйкъагъа тёш арбазына къараса, олсагъатдан жаны чыгъып, орамны 
желим топурагъына жыгъыллыкъ эди. Эуюл Шонтукъ алай этмегенди: 
арбада эки жашчыгъы – жан тамырлары – аладан да бек ачыта эдиле да, 
андан. Айып эди аны айтхан, айып да, бедиш да. Не мадар, кертиси алай 
эди: бар дунияны ырахатындан, ырысхысындан, ариулугъундан да ол эки 
чирчик багъалы эдиле. О, ата сезими! Шонтукъ ёлюп кетерик эки жанны 
сакълар ючюн, ёмюрлюк затланы къоюп бара эди

Шонтукъ ауур тёшегинден биле-биле къарт болуп, тюнгюлюп къопду. 
Буйрукъ алай эсе, не амал, мухажирлеге таянчакъ болургъа керекди. Ол 
тамата жашы Зулкъарнийни бай тюрклюкге жалчыгъа берди, Хамзатны 
жумушчу этип, жангы элни агъач ишин къолгъа алды. Заман керек эди кюч 
жыяргъа, жараланы сау этерге. Экинчи жылны ахырына Измир этегинде, 
бир юзмезли жерде, жангы чегем эл къуралды, атына да Жамауат атадыла 
да, киши жеринде жашау тиричилик башланды. Да, умут игиден болса 
да, жашауну дагъыда бир кюйсюз адети – къарылгъанны аркъасындан да 
ургъаныды. Ёлет кирди да, къачхынчыланы оноуларын терк этди. Ауруу, 
сокъураныу да бирден болуп, эуюл этген Шонтукъ бютюнда таш кибик 
къатды. Ёлет анга базыналмай эди; юйден юйге ётюп, ёлет кюйдюргенлени 
жерге кёмеди. Буйрукъ алай болур эди, сау да ала экиси къалдыла – ата-
сы бла жашы. Кече аулакъгъа кетедиле да, от этип, этлерин жана тургъан 
кесеуле бла юйютюрге жетдире, къыздырадыла. Андан сора жамычы тю-
бюне кирип, къуру къумда жатадыла. Алай жашадыла Шонтукъ жамычы 
тюбюнден чыгъалмай къалгъынчы. Хамзат, сары къумну кёз жашлары бла 
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жибите, атасын уятыргъа кюрешеди, къарындашы Зулкъарнийни чакъы-
рады. Не медет, ёлет къалтырауугъу къысханды да, атасы аны жапсарал-
майды, къатларына уа жаланда къара жилянла келедиле. Хамзат алагъа 
жана тургъан кесеу башланы атады, кеси уа жамычы тюбюне кирирге, 
атасыны къатында жатаргъа кюрешеди. Шонтукъ аны къатына къоймай 
эди, къоюнуна да жашчыгъы угъай, жилян кирирге кюрешгенча. Ингир 
аласында аулакъ жолда кетип баргъан эки атлы, аланы кёрюп, къайтхан 
эдиле; ала сукъгъан эдиле Шондукъну жерге. Жашчыкъгъа жукъ да айтмай 
кетген эдиле.

Хамзат тамата къарындашы Зулкъарнийге жол табып келгенде, жал-
чыгъа аны да алдыла. Бай тюрклю эки къарындашха да иги болургъа айта 
эди, заманлары жетсе, къатын алыргъа да. Къарындашчыкъла уа не, къый-
ынлыкъ аланы тынгыларгъа, амал излерге юйретгенди. Кюн кюйдюрген 
къыйын жерледе ала жаланда кеси амалларына, кючлерине базыныргъа 
боллукъ эдиле. Бек къыйыны байны малына къарагъан тюйюл эди. Ол 
атыгъызны, миллетигизни да унутугъуз дей эди да, эки къарындашны да 
жерге къаратхан ол эди. Къыралда жюрюген адетни бузар онглары жокъ, 
– даулашмадыла, кеслери къалгъанда уа, хар эрттен сайын, тангнга сау 
чыгъа, кеслерини атларын, тукъумларын, туугъан эллерин юч кере къай-
тарып айтыргъа деп, кечеги отну къатында ант этдиле.

Бай не амал бла да эки къарындашны бир бирге тюбетмезге, ала бир 
бирден узакъ болурча этерге кюрешеди. Бирде, ызларындан сынчылап, 
жукъ эслесе, къамичини да ойнатады. Байны хыйла тузакълары эки къа-
рындашны бир бирге бютюнда илешдиреди, хайт демеселе, къалай бол-
лукъларын толу ангылайдыла. Да бай жашыргъан да этмей эди: ала аны 
айтханындан чыгъып, бир атлам этселе да, ёлтюрлюкдю. Зулкъарний, 
киши жерини кюйюн билип, бой салгъанды, Хамзат а, къолларын артына 
алып, кюннге кюйген гырхы бармакъчыкъларын жумдурукъ этеди. Алай 
бай тюрклю уллу сынауу болгъан, акъыл да билген адам эди, аслан уугъа 
барыучу. Аны себепли кичи къарындашны кёзлеринде жаннган от анга не 
тежегенин иги ангылай эди. Хо да, бойсунуу кийик жаныуаргъа, адамгъа да 
туугъанлай берилип къалмайды. Ол да, бойсунуу, тал тереклей ёседи; аны 
бутакъларын алай кесерге керекди, ёзегин алай бюгерге, ол сен сюйгенлей, 
ийилирча, ёсерча. Адам да аны кибикди. Сабий жашчыкъ кесини отчакъ-
гъыч кёзлерин букъдурсун, кёрюп болмагъан къарамчыгъын жашырсын 
– бошду, ол асланны да бюкгенди, къолгъа юйретгенди, юйлери, жерлери 
болмагъан сабийлени уа къул этген неди. Аны себепли ол, Хамзатны эуюл 
къарамын кёре, мыйыкъ тюбюнден ышарып, аркъачы гъына къамичиси бла 
къагъыучу эди. «Шёндю къамичи бла сылагъан этеме, алай ол, ачылып, 
тиерге да болур», – дей эди. Да Хамзат, бёрю кючюклей, кесини жолун 
тутады, къарындашына тюбесе, аны къулагъына Тагылы къолну сагъына-
ды. Чатлада шаудан къайнауларын, жумарукъ сызгъырыуларын... Да Зул-
къарний эсли эди андан, байдан къачып къутулурбуз демеклик къыйын 
болгъанын ангылай эди. Хамзат анга тынгыласа уа! «Мындан эсе, жолда да 
ёлейик!» – дей эди. «Жолда ёлген кёп да игиди, харам байны суу худурун-
дан эсе», – деп, жерге бауурланып, жиляй эди. Хамзат чакъыргъан жолну 
къыйынлыгъына базыналмай, Зулкъарний къаты тёшегинде ары-бери ай-
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ланады, жата-тура, къыйыргъа да кетеди, дагъыда мешхут ийис этген эски 
кийизге тумаланып, амалсыз болады. Кеси не, Хамзатха къоркъа эди, ол 
тамата къарындаш эди, къыяма кюн атасына не айтырыкъды, аны жолда 
къапса? Хамзатны уа тыялмай эди. Зулкъарнийни амалсыз ох-тухун эшите, 
исси кёз жашларын къалай жутханын кёре, дагъыда: «Къачайыкъ!»  – дей 
эди. Бир жыл алай жашадыла. Бир жол а, малны жайлыкълагъа чыгъар-
гъан заманда, Хамзат: «Бюгече къачарыкъма!» – деп тохтады. Сабийни 
къыйынлыгъына андан кёп тёзерге амал жокъ. Экиси эки таякъ алдыла 
да, жолгъа чыкъдыла...

5

Биз къала ташны къатында ауузланнган да этип, андан ёрге тебиредик. 
Бир кесекден онг жанына айланып, терен къолну ичине кирдик да, гитче 
къара суучукъну жагъасы бла барабыз. Гъойгъумла ёсгендиле, тюртю бюр-
чюкле сют ие башлагъандыла, кюнлюм жанларында чумла чакъгъандыла. 
Мен аппаны ызындан барама, жумушакъ-жипи жерлеге да батама, аппа 
кёргюнчю аягъы юсюме болуп, артха къалмазгъа кюрешеме. Къол тауу-
сулду. Биз анда-мында чертлеуюк котурла, къаракъайынла ёсген сыртха 
чыкъдыкъ. Огъарыда къар юзюлгенлени, боранланы да тыя, уллу сыртны 
ариулай сакълар ючюн, ким эсе да тюз чертип, бир ызгъа салгъанча, нарат 
агъач ёседи.

– Жетдик, таначыгъым! Тагылы къол буду.
Жетинчи мартны кюн ортасы бола, мен кюн тийген бетлеге къарадым. 

Ёмюрледен бери да кир аякъ басмагъан сыйлы, ажайып жер кесине тарта 
эди. Мени атауулум табыныргъа келиучю, сыйлылыгъын тёлюден-тёлюге 
бериучю Тагылы къол! Кюнлюм жанында кёк тейрилери салып кетгенча, 
аны себепли бош ташлача угъай, хар затны да кёрген-билген, мажюсю 
тейрилеча кёрюннген, кёп ёмюрледе адамла табынып келген ташла сюе-
ледиле. Акъ бийикле, ариу нарат агъачны башындан къарап, бу жерлени, 
къолланы угъай эсенг, жер юсюнде бары да къолланы, сыртланы кёргенча 
турадыла. Къол ичи, жер тейриси олтуруп, къулачын жайгъаннга ушайды: 
эки къолу – эки жаны, кёкюреги да – ортасы. Чегет жаны артыкъ бийик 
болмагъан киришли сары къаялагъа тиреледи, кюнлюм жанындан ёрге бир 
тюрсге жашил жайлыкъла башланадыла; эки арада, деменгили кёкюрекча, 
уллу кенг дуппур кётюрюледи. Аны юсюнде жара таплагъа ушагъан жашил 
кекелли алаша къаячыкъла бардыла; анда-мында башындан тентирей келип 
тохтагъанча, юрге терекле, сипи котурла кёрюнедиле; ала кеси жерлеринде 
турмагъанча, буюгъуп, солууларын тыйгъандыла. Къарайма да, аппа айт-
хан шауданланы уа бирин да кёрмейме.

– Къалайды? – деп сорду аппа.
Мен бир ташдан бир ташха секирдим да, аны къатына келдим.
– Биз бийикге, андан да бийикге чыкъсакъ, сора андан къарасакъ, би-

теу жер жюзюн кёраллыкъбызмы?
– Кёраллыкъса! – деп, арсарсыз айтды аппа. – Алай сен бийикге, андан 

да бийикге кесинг чыгъарыкъса. Мен къарт болгъанма, мындан бийикге 
чыгъаллыкъ тюйюлме.
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– Мен а биз ары, ол тёппелеге чыгъарыкъ сунуп... Мухтар айтханды, 
анда, тау башында, кёл барды. Тюпсюз кёл.

– Кесинг чыгъарыкъса ары. Айтханма, эшитгенсе.
Мен, ёпкелеп, аппаны къатындан кетдим. Юсю, чечек болгъанча, 

сепгилден толу бир зыбыр ташха олтурдум. Аппа къапталын тешди, жол 
азыгъыбызны къалгъанын анга чулгъады, чертлеуюк котурну ичине салды. 
Мен олтургъан таш бла ол котурну арасы жыйырма атлам болур эди, алай 
аппа мени жапсарырдан тюйюлдю. Алайда тохтап, мени ёпкелеп олтур-
гъанымы билген да этмегенча, айтды:

– Ма ол сени къатынгда уллу ёре таш Къушжетер Чоппады! Мени 
атамы атасы Эртуу да, аны атасы Окулай да анга табынып болгъандыла.

– Чоппа Къушжетер? Тейрими? – дедим мен, ёпкелегеними унутуп. 
Уллу бийик сары ташны тюбюнде тобукъланып, анга табына тургъанча 
кёрюннген боз ташлагъа къарадым. Аппа, мени къатыма келип, жанымда 
олтурду.

– Ким билсин, неге тюбербиз, танам, – деди ол сагъышлы. – Кесинги 
жеринги таны. – Алай айтды да, иги кесекге тынгылап къалды. Арт кезиу-
леде аппа алай кёп кере болуучуду. Сёз башлап, не айтырыгъын унутхан-
лай, тынгылап къалыр. Аны себепли мен, аны ашыкъдырып, жукъ сорма-
дым. – Тагы суула таркъаймайдыла, – деп башлады сора. – Кюз чапырагъы 
жабады аланы, ауур къар жатады юслерине... Кийик жаныуарла да мал-
тайдыла, балчыкъ эте... Жаз башында элхууурла талайдыла жагъаларын. 
Ол заманда да къурумайдыла кезлеуле. Жаз келди, жер жумушагъанлай, 
чыгъып башлайдыла, жашаугъа алгъыш эте... Азмыды таза суугъа хыянат, 
танам? Чириген терек да ауады юсюне, тюбюн, уясын бузады. Эсимдеди, 
бир жол абустол айда шауданнга элия тийип кюйдюрген эди. Къара чунгур 
къалгъан эди алайда. Бир кесекден а сууну къайнап чыкъгъанына къара-
санг... кюйген жагъаларын толтура... Къая ауса да тыялмагъан, элия урса 
да кюйдюралмагъан шауданла! Алада жашаугъа къаллай бир сюймеклик 
болургъа боллукъду, танам? Бир тюрлю жау кючлеге бой бермей къалай 
жашайдыла? – Аппа мени бетиме ачыкъ, таза тилеги, ийнакълагъан кёз-
лери бла къарайды. Чоппа Къушжетер бла мени арабызда сюеледи. – Ма 
кимден юйренирге керекди, балам, таукелликни, къажымаулукъну. Мен 
санга аманат этеме... бителген шауданчыкъланы къайда кёрсенг да, сен 
аланы ариуламай, кёзлерин ачмай кете турма. Жолгъа тюшген ташны да 
алып, жерине сал. Ол да, ол да сени атауулунгу аманатларыдыла. Манга 
да атам айтхан эди, мен да санга айтама.

Аппа манга келир заманны юсюнден айтады. Мен а бюгюнню къай-
гъысындама.

– Уруш къачан бошаллыкъды? – деп сордум мен, аны кёзюне къарап. 
Уруш бошалса, атам къайтырыкъ суна эдим. Аны себепли ташла, тейриле, 
шауданла... манга керексиз кёрюнедиле.

– Адам сынаргъа боллукъ палахланы арасында бек къоркъуулусу 
уруш тюйюлдю, – деди аппа. Мен а, тёзалмай: «Ха, – деп чочудум. – Ол а 
неди?»  – деп сейир этдим. Аппа аз да ачыуланмады: – Хау, балачыгъым, 
бек уллу палах уруш тюйюлдю, адам ёз жеринде, къыралында терслик 
сынаса  – олду ууатхан. – Арт жыллада, бютюнда Мухтар кетип, юйде, 



103

Роман

жаш болуп, мен жангыз кесим къалгъанда, аппа мени бла уллу адам бла 
сёлешгенча сёлешеди. Аз айтмай эди мен ангыламагъан затланы, мени 
кючюмю билмей, ауур ташла кётюртгенча. Бирде уа кесине айтханын бла 
манга айтханын айыралмай, сейир этип да къалыучума. Аны ючюн мен 
аппаны жауламайма. Башым жетишмей, атылыргъа жетген заманда да 
къайтарып сормайма.

– Биз бери нек келгенбиз? – деп, чорт салып тохтадым.
– Ишибиз барды, – деди аппа, дерс бергенин къоюп. – Бусагъат тагы-

ланы кёзлерин ачарыкъбыз. Ала, теличигим, дуниягъа ма тюз да сенича 
къараргъа сюедиле. Мен аны юсюнден санга эрттенли бери айтама, сен а... 
Мен санга жукъ айтхан заманда, сени башынг къайда болады?

– Сен а адам ангыларча айт, – деп, мен да ал бермедим.
Биз Тагылы къолну чегет бетине ётдюк. Мен анда агъачланы барын 

танымай эдим да, аппа манга аланы атларын, къалай ёсгенлерин, неге жа-
рагъанларын, къаллай кёгетлери болгъанын айтады. Уллу кертме терекни 
къатында тохтадыкъ. Тёгерек жаныуар ыздан толу, барындан аман этген 
а – тонгузла. Энишгеракъла, жерден суу чыгъып, жипиге тартхандыла, алай 
а алыкъа мен бир шаудан да кёрмейме. Аппа таягъын терекге таяндырды 
да, женглерин ёрге къайырды.

– Шауданчыкъланы бетлерин дуниягъа ачайыкъ, – деди ол, бюгюнлю 
да биринчи кере жарыкъ сёлешип. Терекден юч-тёрт атлам ёргерек барып, 
тобукъланды, жерге тёшелген чапыракъ къужмуну ариулап башлады. Мен 
сюелип къарайма. Алгъа аппаны уллу берчли къоллары чырпы къатыш 
къара худур топуракъны чыгъара эдиле. Топурагъы кетген жерле олсагъат-
дан окъуна суудан толадыла. Аппа къолларын андан да тереннге сугъады, 
дагъыда чырпы зылды къатыш топуракъны чыгъарады: мен чунгурчукъ-
ланы балчыкъ жагъалары суудан къалай толгъанларын кёреме. Басып, 
тунчукъдуруп тургъан къужму юслеринден кетип, азатлыкъ келгенлей, 
эсирип къалгъанча, шауданчыкъла алай къайнай эдиле! Айланма кётюрген 
чапыракъла, чырпыла, шауданны къутургъан кюйюне чыдаялмай, кеслерин 
тышына атадыла.

Аппа шауданчыкъны тюбюн да ариулап, тёгерегин кенгертип, ёрге 
турду. Суу, кюч алып, юсюнде къалкъгъан хылан-чуланны, къайдан эсе да 
чыкъгъан къамыжакъчыкъланы, къуртчукъланы элтеди; тюбюнден бёркюп 
чыкъгъан таза агъымчыкъла, суу ичинде кир къоймай, къадалып, тышына 
сюредиле. Шаудан, кеси кесин тазалай, жол, ыз да сала, зынгырдагъан 
жарыкъ жашау бла жашап башлайды. Анга къарап, аппаны бети жарыйды, 
манга айланып, азчыкъ билинир-билинмез башын къагъады.

– Бирси шауданчыкъланы да былай ачарыкъбыз, – деди ол.
Андан бир кесек ёргерек чыгъып, тукъузгю терекни тюбюнде, юсюн 

жапхан чапыракъ тёшемни жибите, суу былкъылдагъанын кёрюп, тохта-
дыкъ. Былайда да шауданчыкъ, къарыуун салып, жарыкъгъа чыгъаргъа 
кюрешеди.

– Бу сени шауданынг болсун. Тохта да, тазала, – деди аппа.
Алгъа мен къолларымы балчыкъгъа аппача сугъалмазлыкъ суна эдим. 

Аман да кёрюнеди – сууукъ, кирли, къоркъуулу. Алай аппагъа айтыргъа 
уа сюймейме. Ол, башха жерге ётюп, жангы тагычыкъны тапханды. Мен, 
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чепкеними тешип, кёлек женглерими ёрге къайырдым. Аппача, тобукъла-
рыма турдум. Бек алгъа сууукъ кёрюндю. Аппа таба къарап, къоллары-
мы артха терк алдым, къоюнума сугъайым десем – кир. Аппа уа кесини 
шау данын къадалып ариулайды, мени унутханды. Ол бир жырчыкъны ай-
тып, мурулдагъанча да эшитилди. Огъесе зикирми айта болур эди? Мен, 
къолларымы суугъа экинчи къайтарып сугъаргъа да къоркъуп, аппагъа да 
къарамай, иги кесек турдум. Аппа мени алай тургъанымы кёрюп, бир зат 
айтырыкъ болурму деп сакъладым. Угъай, аппа жаланда шауданчыкъ бла 
сёлешеди, зикир айтады. «Охо, айтмасанг кёрюрсе!» – дедим ичимден. Мен 
аппа бир зат айтыр эсе деп, бош сакъламай эдим, ол мени кесинден тели 
суннганлыкъгъа, аллай бирчикни уа мен да билеме: бир зат айтса, урушса, 
ёпкелеп, жолгъа къачып тебирерикме. Не медет, аппа шауданчыкъгъа алай 
къаныкъгъанды, зикирге да алай берилгенди, мен эсинде да жокъ эдим. 
Бирде: «Кёрюрбюз, кимни шауданы иги зынгырдаса да!» – деп, кеси кесине 
сёлешгенча, даулашып башлады. Аны эшитгенимлей, мени башыма ким 
эсе да таякъ бла ургъанлай болду. Къужмуну бир жанына этип, эки къолуму 
да батмакъгъа алай сукъмазма да! Энди жер алай сууукъ тюйюл эди. Бир 
кесекден а сууукъну арталда сезмей башладым. Алай кёрюне эди манга, 
мен, шауданчыкъны ариулай турмай, аны жангыдан жарата тургъанча. Ап-
пагъа аны айтып къычырлыгъым да келеди. Ол мени бармакъ орталарым 
бла суучукъла къалай уруп чыкъгъанларын кёрсе эди! Къалай къууанчлы 
эди тагы сууланы жолларын ачхан!

Чегет жанында шауданланы тазалап, жолларын ачып, биз орта сыртха 
ётдюк. Бу жанында жер ташлы эди. Суу, жерге синге, кесине ыз салмайды, 
аны себепли жипи жерле да аздыла. Мен, ариулагъан шауданчыгъымы тё-
герегин ариу ишлей, аны тюе кёзге ушатдым, энди аны жангыдан тууары-
гъын, къайнап, жашап башларыгъына сагъайып тынгылайма. Бир кесекден 
ол чунгурну тюбюнде ташлы топуракъны къыздырып, хыппилле этгенча, 
ёрге дубурла эте, эки-юч жерден да атылып чыкъды. Аны сууу къап-къара 
эди; кесин сынагъанча, айланма бола, жагъаларын таный, кеси тауушуна 
тангысына, жолун ачхан адамны кёрюрге да сюе, дагъыда кёргени къууанч 
угъай, къоркъуу алдыргъанча, шош бола, жерге синге, тохтай турду да, 
алайына боркъулдап, къайнап башлады. Кюзгю желкъууладан ариуланнган 
ызын кенгерте, къол ичинде баргъан суучукъгъа къошулургъа ашыгъа, 
кесин энишге атды. Мен къол аязымы салып, аны ал башындан ууучуму 
толтурдум да, ичдим...

Ол кюн мен, ариулап, жашау берген хар шауданымы ал башындан ууу-
чуму толтуруп иче эдим. Энтта да сейирим ачылгъанлай, ызгъа тюшюп, 
саркъып башлагъан шаудандан эсе, бир жары да саркъмай, уяларында 
боркъ-боркъ этип, чыгъа, кете тургъан, саркъа эселе да, жер тюбю бла 
кетген шауданла татыулу эдиле. Къанатлыла да аллай шауданланы сайлап 
келгенча кёрюне эди. Мен алайда тургъан къадарда окъуна, учуп келип, 
къанат ойната, менден да къаркъмай, къанатчыкъларын жетдире, шаудан-
ны юсю бла учадыла, сора, чанчылып, ёшюнлерин суу эте, ичедиле да, 
къууанч тыпырлы болуп, жюуюлдейдиле: арлакъда, кырдыкга къонуп, 
тёгерекни жарыкъ дауургъа алдырадыла.
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– Къара, балачыгъым, къарап къой! Шауданла жашауну къалай сюе-
диле, – деп къайтарады аппа. Ол да, менича, шауданчыкъла къалай туу-
гъанларына, ёсгенлерине аланы биринчи кёргенча къарайды. Экинди бо-
лургъа, биз Тагылы къолда шауданланы барын ариулап бошагъан эдик. 
Алай аппаны Тагылы къолдан кетериги келмей, бир ол ташны къатында, 
бир бу терекни тюбюнде сюеледи. Ким эсе да бу жерлени андан сыйыра 
тургъанча, тёгерекге-башха алай къарайды. Бир ауукъда, манга да жукъ 
айтмай, Чоппа Къушжетер тейрини къатына ётдю. Къарангы бола башла-
гъан эди да, мен ызындан терк болдум. Ол а ташны къатына келип, тобукъ-
ланды; тилек этгенча, кёкге да, ташха да кезиу-кезиу къарайды. Бир затла 
шыбырдайды. Андан сора аппа биринчи ариулагъан шауданыны къатына 
келди да, аны аллында бауурланып жатды, ичип башлады. Мен билалмай 
эдим  – аппа, шауданны къучакълап жатахнча, аллай бир нек жата эди жер-
де? Ичеми турады жаягъын шауданчыкъгъа салып, айырылыу жырын, ачы 
саламлашыуун бошаялмай? Бир чакъда ол, суудан айырылып, ёрге турду. 
Сакъалындан суу барады. Дагъыда ууучу бла суу алды да, бетин сылады; 
къолларын бетине къысханлай турду. Ол, мени таба айланып, къолларын 
энишге ийгенде, аны бети Чоппа Къушжетер тейриге ушай эди. Ол манга 
къараучусундан эсе, тюрслебирек къарады. «Не айтырыкъ эсенг да, айт 
да къой!» – дедим мен. Алай а кёлю толгъанданмы, айтыр сёзюн тапма-
гъанданмы, аппа жукъ айтмайды, бу жерни хауасындан тоймагъан кибик, 
къалгъан жашаууну бар кюнлерине жетер чакълы солуп къалыргъа кю-
решгенча, кёкюреги бла терен солуйду.

– Унутма, Музафар, – деди ол артда. – Унутма, жашагъан къадарынгда 
ары, бийиклеге, чыгъаргъа сюйгенинги! Айтып къояйым: жаланда ма бу 
Тагылы къолну башына чыгъып, андан къарасанг кёрлюксе дунияны!

Мен ач болгъанма, арыгъанма. Аны себепли кёзюм жолгъа къарайды. 
Тынгылагъанлай, аны билегинден энишге тартдым. «Ой, да, билеме, сен 
айтмасанг да, билме», – дей эдим ичимден. Энди мен алда, аппа мени 
ызымдан келебиз. Тынгылагъанлай келебиз да, огъары жанында къанат-
лыла къалай жырлагъанлары туура эшитиледи. Аппа артха туракълагъа-
нын, таулагъа къараргъа сюйгенин сеземе. Тохтап къалыр деп, билегинден 
тутдум.

– Боран улугъан, жер кёчген заманлада кюйсюз жел аланы бетлерине 
тауну-ташны да келтирип къуяды, жолларын кеседи, тунчукъдурады, – деп 
башлады ол биягъы, кеси кеси бла сёлешгенча. – Алай, танам, къышны 
ызындан жаз келеди, жангыдан ариу жел урады, шауданла да, уянып, жа-
рыкъ дуниягъа жан атадыла. Адам да алайды, бала. Ол таза эсе, жашау гъа 
сюймеклиги бар эсе, не къыйын болса да, кесине жол табады, не тюр-
лю кирден-кипчикден, тузакъдан да къутулады... – Мен ангыламадым, 
да, баям, ангылаяллыкъ да болмаз эдим, аппа аны барын нек айтханын. 
Артда уа, жашау мени жолума къыйын чырмауланы тежегенде, кёз аллы-
ма шауданчыкъланы сыфатлары келип, аппаны айтыучу сёзлери да шырт 
деп эсиме тюшюучю эдиле. Не сёз, аппаны хапарында Тагылы къолну 
шауданлары, тейри ташлары да бош тюйюл эдиле, ажайып эдиле; алада 
бир адам бир туудугъун юйретеме дегенден эсе, кёп да уллу магъана бар 
эди. Да аппа бир сёз айтмай къойса да, шауданла кеслери тамам эдиле. 
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Узакъ жерледе жашау дерслерин ала, мен аланы ол кюннгю саркъыула-
рына къулакъ салыучу эдим да, бу дунияда хар зат да къалай байламлы 
болгъанына сейир этиучю эдим. Айтылгъан сёз, жерни жети къатысындан 
чыгъып, дуния жарыгъына келген суулай, бир заманда не эски, не кир 
болмайды; не тюрлю палахланы, къыйынлыкъланы да хорлап, адамлагъа 
умут, къандырыу да келтиреди. Алай ол ингирде, биягъы Жеркли ёзенде 
къара суучукъну жагъасы бла келе, аппа ашыкъмай эди. Ол мени ачыууму 
келтирип, аппагъа къанымы къайнатханы эсимдеди. «Къарангы болады, 
аппа!» – дедим мен, аны ашыкъдырыр эсем деген муратда, ол а жырлап 
башлады. Алгъа акъыртынчыкъ, артда, энишге, ёзеннге, тюшгенден сора, 
къалай эсе да бир жаныулу, тарыгъыулу, кимге эсе да уллу кёлкъалдысын, 
жюрек къыйынлыгъын айтханча. Дагъыда аппа кимни эсе да уялтыргъа, 
сескендирирге кюрешгенчады. Уятыргъа дей эсе уа, – жаланда къаялагъа 
эди сарыуу, жаланда аланы уятыргъа, уялтыргъа боллукъ эди, нек деген-
де къарангы кирген терен тарда анга жаланда къаяла тынгылай эдиле. 
Мен бир зманда да эшитмеген эдим аппаны жырлагъанын, аны себепли 
сейирим, ачыуум да бирча болуп, арыгъанымы, ачлыгъымы да унутдум. 
Аппаны алай жырлагъанын бирле эшитирле деп къоркъа, мен тёгерекге 
къарайма, аны айыплы иш эте тургъанын ангылатыргъа деп, женгинден 
тартама. Аппа уа мени ахырда унутханды. Кеси уллу атабыз Шонтукъгъа 
айтханча, къарангыда боз кёрюннген къаяланы бири болуп къалгъанды. 
Бирде, кёлюме алай келип, ичими къоркъуу алды: мен эслемей, аппа къай-
ры эсе да кетип, аны орунуна мен танымагъан, билмеген жаныуар жер-
ден эсе, суудан эсе да чыгъып, ызыбыздан жетгенча, тёгерекге къараргъа 
да къоркъа башладым. Ингир къарангысы ёзенни терк тумалайды. Мени 
къатымда баргъан боз таш, сакъалы аз къымылдай, жырын айтады. Аны 
узакълада да эшитилирча алай уллу жырлагъаны уялтхан да, къоркъутхан 
да бирча этип, мен, къычырыкъ этип, аппаны женглерин къагъама. Ол 
эшитмезлигин кёргенде, жиляп къалдым. Жиляйма, аны эсине келтирир-
ге, сагъайтыргъа умут этип, жумдурукъларым бла женглерине урама, не 
келсин, къарангыда аппаны акъ сакъалы жанады, анга жыр угъай, от тюш-
геннге ушайды. Мен къычырыргъа, алай бла аппаны жырын эшитдирмезге 
кюреше эдим. Бир кесекден тауушум чыкъмай башлады. Энди ангыладым, 
иш жырда тюйюлдю, аппагъа бир затла бола турады, ол юйге угъай, жер 
тюбюне, башха дуниялагъа кетип барады; мен билмеген, кёрмеген, билир-
ге къолумдан да келмеген жерле анга белгилидиле; дагъыда анда иги эди  
аппа баргъан жерледе; кеслерини таза, халал кёкюреклерине чакъыра, анда 
тюзлюк, асыллыкъ да уллу болгъанын, аны себепли жашларын, Арийпаны 
да сау-эсен къайтарыргъа боллукъларын айта эди.

– Мен жашаргъа сюеме, аппа. Кетме, мен жашаргъа сюеме...
Артда, поездде бара, аппа сейир эте эди: мени ол ачы къычырыгъы-

мы эшитген да этмегенди. Ол чакъда уа мени аллымда бар кючюн жыр 
сыпхарып алып, ачы жол жунчутхан къарт киши сюеле эди. Кертиси да, 
аппа мени къычырыгъымы эшитген да болмаз эди, мени сабий къычы-
рыгъым,  жырны бушуулу ёхтем макъамын тешип, аны къулагъына жет-
мезге боллукъ эди. Къалай болгъан эсе да, мени элгениу чагъымда аппа, 
бираз тентирей, тохтады; баям, жыгъылмаз ючюн, манга азчыкъ таянды. 
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Тешик къаяда тиширыу энтта жиляй эди; мен эшитмегенликге, ол аппаны 
болушлукъгъа чыкъырады, къулакълары атылыргъа жете, андан чакъыр-
дайдыла;  къоллары мени назик инбашларымы андан къысадыла. Мен а, 
ёксюй, аппаны къалтырай тургъан къолларын инбашларыма къысаргъа 
кюрешеме...

Кесими андан ары жашауумда ол кечеги сабий телилигими бирда кеч-
мегенме. Этими-женими бийлеген къоркъуугъа хорлатып, жырны эшитмей 
къалгъанма. Артда уа жашау мени къыйын чеклеге элте баргъаны къадар, 
аппаны ол кече жырлагъан жыры магъаналы да, ёмюрлюк да кёрюне эди. 
Аппа къайсы эсе да бир атауулну жырын айта эди: бек эрттегили, кёп 
махтаулу атауул эди ол, таулада азат жашау сюрген, кишиге бойсунма-
гъан. Жашауун таш бла кюрешде бардыра эди, алай тауну ташларын жалан 
мангылай тер бла жумушатып турмагъанды; жашар ючюн, аланы къаннга 
бояргъа да тюшгенди. Бир жол а таугъа къанлы жыйын кирип, ол жигит 
атауулну къыргъан эди; жерин алгъан эди аны, бир миллетни тюп этгенме 
деп, къанлы тойла къурагъан эди. Да артыкълыкъны кечип къоймагъан эди 
Аллах, ауурлугъу болгъан бир тиширыуну къутхаргъан эди. Къаланы оюл-
гъан ташларыны арасында тюбю башына болгъан тегене тюбюне кирип, 
сау къалгъан эди тиширыу; къачып къутулгъан эди да, эки эгиз жаш тапхан 
эди. Ол эгизледен бютюнда кючлю, батыр атауул башланнган эди тауда... 
«Эй, Аман Сокъур Ташхуру...» – деп башлай эди аппа хар эжиу башын. 
Ол эди, аскер жыйып, тыш жерли семенлени къурутхан, буруннгу жерле-
ринде атауулну жашауун жангыдан къурагъан, – Аман Сокъур Ташхуру. 
Буруннгу атауул алгъынча, намыслы, сыйлы эл болду, тюз керти жашау 
бла жашап башлады. Кишиге да тиймей эди, кишини да тийдирмей эди. 
Кесиме кечмегеним – жырны сёзлери эсимде къалмагъаны; халкъ жырлада 
анга ушай келгенлери тюбейдиле, алай ол ингирде аппа жырлагъанча бир 
жыр да эшитмегенме. Ким биледи, аппа кесими къурашдырып жырлай эди? 
Алай болургъа да боллукъ эди, – Тытырташдан Мусаны ёлюгюн арба бла 
алып келгенден артха, аны ызындан а Арийпа да гестапода алай болгъан-
дан сора, аппа тынгылагъанлай туруучу эди; тынгылай кетип, бир затла 
мурулдап башлайды – жырмы айтады, зикирми, билмейме. Ол ингирде 
уа, ачы къычырыкъ этип, аппаны бутларына алай чулгъаннганымда, мен 
жырны къачыргъан эдим. Аппаны ичинде къаллай от жаннганын билалмай, 
къоркъуу алындыргъан жюрегими тыялмай. Кертиси да, ол мени къара-
нгы тумалагъан уллу тарда къоюп, ахырда бери къайтмазгъа ант этип, жер 
тюбюне кетип баргъанча, кёзюмю ачаргъа, тёгерекге къараргъа къоркъа 
эдим. Къарагъанымлай а, ташла ёсюп, узун къара къолларын узатып, манга 
келип башлайдыла. Къаяладан чыкъгъан къужур тауушла бизни ажашды-
рыргъа, терилтирге кюрешедиле. Аны себепли аппагъа къысылып, шош 
болдум. Аппа да, тюз да таш болуп къалгъанча, тынгылайды; бирде не-
ден эсе да элгенип, тепгени болмаса, ол сауду дерге къыйын эди. Эсимде 
жокъду, къаллай бир тургъан болур эдик жолда, мени жапсарыр ючюн, аппа 
не айтхан болур эди, жаланда къоюнуна алгъаны, кёкюрегине къысханы 
эсимдеди. Мени кёкюрегине алай къысып келе, ол Аллах бла сёлешеди, 
анга мен билмеген, жаланда Аллах ангыларгъа боллукъ сёзлени айтады. 
Тилек арасында манга да урушады, айып этеди, жапсарады. Мен а, Тагылы 
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къолда тейри къачланы къоркъуулу терилтгич тауушларын энтта да эши-
теме; жан кирип, манга келип башлагъан къара ташла ала болгъанларын 
кёреме. Алай энди, аппаны кёкюрегинде, мен бир затдан да къоркъмай 
эдим, жаланда былайдан теркирек кетерге ашыкъдыра эдим.

6

Хорасан, ундурукъ аллында олтуруп, жюн тите эди. Къоллары ишде 
эселе да, акъылы эриндеди, ол: «Жукъгъа тиймегиз», – дегенликге, жол 
къыйынлыгъын унутуп къоярыкъ тюйюл эди, узакъ-жууукъ болса да, 
жол – жолду, анга хазырланмай чыгъаргъа жарамаз; жашагъаннга ёлюм 
хакъды, ол а адамны юйде, жолда да табар. Алай болгъандан арысын-
да уа, адам жашауну къайгъысын этмесе да, ёлюм кюнюн унутур амалы 
жокъду; акъылы алай кете, Хорасан жюн тите эди: «Бу киши жеринден 
турлукъду, оноу этерикди, болушун айтырыкъды», – деп сакълайды. Иги 
къууумларындан тюнгюлмеген эсе, туудугъун да ызындан тагъып, таулагъа 
чыгъып нек айланады? Аладан саламлашып айырыла турмай эсе? Хо да, 
ол алай безип, кюл болуп айланнганда, Хорасан да олтуруп турмагъанды; 
кюбюрден кебинлик журунларын алып, юйде хар адам башына кебинлик 
бичгенди, аланы юсюне кийгенди, Аллахха шукур, жолда бирине хата 
болса, кебинсиз къаллыкъ тюйюлдю. Энди уа эр кишини кеси ишиди – 
мирзеу къуюгъуз, кийизлеге хапчукъ чёргегиз десе. Жюн тите, Хорасан 
ундурукъда жатхан эрини солуууна сакъ тынгылайды. Хамзат жукълап 
турмагъанын ол биледи, тап, жукълап эсе да, жукъусу терен тюйюлдю, 
мыйысы къадалып ишлейди, оноу этеди, бичеди... Ким биледи, къолгъа 
жукъ алыргъа да къоярламы? Тийре тиширыула къайгъы-шургу этедиле; 
ол а неге ушагъанды, кулак этип къыстагъанларына да къоя эдиле бир зат 
алыргъа, болмаз къалса да, ачдан ёлмезча аш-азыкъ мажарыргъа... Алай 
Хамзат сыртындан тюшюп жатады, жукълапмыды, къайгъыгъа кетипмиди, 
ким билсин; бирде хурулдап да башлады, олсагъат окъуна: «Юч батан бар 
эди, юч батан», – деди да тохтады. Хорасан таукел этерге кюрешеди, не 
тюрлю болса да, жунчумазгъа, жиляп, къаргъыш этип, тасхасын кёргюзт-
мезге сёз береди. Бу киши, жеринден туруп, не этерге керегин айтхы эди 
ансы. Ол а турмайды, кёкден бир изми сакълагъанча, жатады.

Тауукъ къычырды. Хамзат, элгенип, аягъы юсюне болду. Алай Хо-
расан, ундурукъ аллында жюн тите, ырахат олтургъанын кёрюп, сабыр 
болду; сабыр болду да, жатды; олсагъатдан окъуна хурулдап, ким бла эсе 
да даулашып башлады; Хорасан къулакъ салып тынгыласа да, аны не айт-
ханын айыралмай эди, шо бирде: «Ташны кетер», – дегенин туура эшит-
ди. Тынгысыздан, халы жюн тите угъай, отда кюе тургъанча эсе да, аны 
тынчлыгъын бузмады; узакъ жашауунда эри айтмагъанны эте юйренмеген 
Хорасан бу къыйын сагъатда да жашарыгъына, ким биледи, элни тёбен 
жанындан кирип, огъары жанына чыкъгъандан эсе аз къалгъанда, адетин 
бузмазгъа сюеди.

Хамзат кече арасында уянды. Турду, армау болуп, юй ортасында сюе-
ле, айтды:

– Жууундурсанг эди, суу хазыр эсе...



109

Роман

Хорасан, ёрге туруп, этеклерин къакъды. Жукъ айтмай, ожакъ сын-
жырда багъыр къазандан багъыр къумгъанны толтуруп суу къуйду, ба-
гъыр тазны да от жагъагъа жууукъ тюртюп, къолуна къумгъанны алды да, 
эрине суу къуяргъа хазыр болду. Жети къат кебинни ичинде Хорасаннга 
къыйын эди терк къымылдагъан; болсада, аны эрине билдирмей, хар затны 
алгъынча къураргъа кюрешеди, суу къуяргъа, аны юсюне сапын кёмюк 
этерге да жетишеди. Эрини этинден анга ырахат жылыу урады, тер ийиси 
бла жазгъы топуракъ ийиси къатышхан хауа. Ол энтта да бёкем эди, къы-
мылдагъаны да саулукълу, ылыкълы. Хорасанны эсине да тюшдю, бу къаты 
эр киши анга эр болгъанлы да, ол къатына келсе, къууанч да, къоркъуу 
да бирден алыучу эдиле аны санларын; ол сезим энтта кетмегенди; бир 
такъыйкъагъа алай да кёрюндю – ала бирге энди жашап башлагъанча, ала 
сынагъан бушууланы бары – уруш, ёлюм, кёчгюнчюлюк хапарла – аман 
тюшлеча, ётюрюк, жалгъан болуп чыгъарыкъча. Ма бусагъат эр кишини 
жууундуруп, тынчайтханлай уянырыкъды, жашау алгъынча толу, къууанч-
лы баргъанын кёрлюкдю. «Аллах айтса!» – деп ийди ол кеси аллына. Ол 
Хамзатны жерин, къагъып-согъуп, жангыдан этди, алай а, Хамзат, таздан 
чыгъып, жерине бармай, от жагъа аллына олтурду. Алай олтуруп, юсюн 
сюртеди, къурутады. Кийинип турду да, жыйгъыч тюбюнден кереклери 
жыйылып туруучу кюбюрчекни чыгъарды; сюйреп (ауурдан), калиндоргъа 
элтди. Сора тери ал ботасын тагъа, юйге киргенде, Хорасан эрин алгъынгы 
халында кёрдю – жангы иш башлай туруп, ол хар заманда жарыкъ болуп, 
жангырып къалыучу эди. Аны не этгенин билалмай, сейирсинип, Хорасан 
жерине олтуруп къалды.

– Эки чыракъны да жандыр, – деди Хамзат а. – Эки финар чыракъны 
да жандыр, Гобар къызы, бирин калиндорда къабыргъагъа такъ, бирин а 
тутуп турурса. Кесинг да жылы кийин.

– Энди уа эсинге не тюшгенди? – деди Хорасан, амалсыз бола.
– Битдирирге керекди да калиндорну? Бюгече битдирмесек, къачан 

битдирликбиз?
– Аллах, сени кючюнг уллуду, – деп, Хорасан бу эуюл кишиге не ай-

тыргъа билмей, тобагъа къайтды.
– Ашыкъмасакъ, битдиралмай къалыргъа да болурбуз.
Калиндоргъа деп эрттеден хазырланнган къангала чардакъда къуруй 

эдиле; аны къолгъа алып, битдирирге бир кюн керек эди да, тюшмей эди 
бир бош кюн; артда уа уруш башланды, элни, колхозну ауурлугъу аны 
кибиклени боюнларына тюшюп къалды. Юй тиричилик ахыры бла да уну-
тулгъан эди. Энди уа, Хамзатны акъылына кёре, къыйынлыкъ бери ёшюн 
уруп, элни, журтну да къояргъа къоркъуу тюшгенде, юйню битдирмей 
чалпыргъа жарамай эди. Огъары элде Къушжетерланы Хамзат, юйюмден 
къыстаргъа солдатла келликдиле деп, салауат салып тургъан сунмасынла! 
Келирле ала да, Батыу ханны аскерлерича, халкъны майданнга жыярла, 
жабыкъ машиналагъа къуярла да, тауладан кери кетерирле. Неди! Ол да 
болмаз бир халкъ, бир адам кёрмеген.

Хамзат калиндоргъа чыкъды. Андан къарап, Жамауат къол аяздача кё-
рюнеди. Айсыз кече басылыпды. Жулдузла, кёк теренлигинде чачырып, аз 
да жанмагъанча кёрюнедиле. Эл жукъугъа эсе да, сагъышха эсе да кетипди, 
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бир юйде да жарыкъ кёрюнмейди. Итле улуп башладыла. Бир кесекден а 
битеу да Жандар ёзени ит улуууна къалды. Итле, улуй, къангсый, бир жары 
юрюлюп, кетип баргъаннга ушайдыла. Иги тынгыласа, ала ёз арбазларын-
да улугъанча да кёрюнмейдиле, элге чабаргъа умут этген бёрю жыйынны 
къоркъутургъа, игиликге келмеген кечеги жолоучуну тыяргъа кюрешгенча 
да тюйюлдюле. Бу жерли адамла билмеген палах, итлени жерлеринден 
къобарып, кери къыстай эди, юрюлте эди. «Итле жер теберин биледиле 
деп, бош айта болмазла, – деди Хамзат. Да кече, айсыз эсе да, бир заманда 
болмагъанча мамыр эди. Бу жерледе жер тепгенди не теберикди деп ким 
эшитгенди. Башха палах къобаргъанды итлени, баям. Китар улу алай чам-
ланып къоруулагъан палах? Къоркъуу бир кере, ызы бла кёп кере алын-
дыргъан эди Жамауатны; артда уа юйренчек болгъан эдиле да, тюбюнден 
келгенле не бек чамланып, къоркъутуп сёлешселе да, аланы сёзлерин киши 
къулакъгъа алмай эди. Алай эди бары да, эшшиги, итле юредиле, къангсый-
дыла, юрюлюп, бири бирин оза, къачадыла; сора, эл башына чыгъып, Жа-
мауатха айланып, улуйдула. Ол чакъда Хамзат итлени къобаргъан жыйын 
бёрю болса эди деп тиледи. Жыйын бёрю болса эди элге чапхан! Итлени 
алай къозутхан! Къангсытхан! Не медет, итлени бирден улуулары, мал, 
жер къоругъан ауазгъа угъай, тилсиз жаныуарланы тарыгъыуларына ушай 
эди, алагъа иесизлик, юйсюзлюк жетдирген зулмучулагъа ириат бергеннге. 
«Болур болду, палахны энди киши да тыялмаз!» – деди Хамзат.

Ол къангаланы чардакъдан тюшюрдю. Сайлап, хар бирин тийишли 
жерине салды. Кереклерин да хазырлады, тери ал ботасын тап къысды. 
Ишин башлады. Хорасан кеси ичинден тобагъа къайтады. Ингир ала элге 
аскер келгенин ол кёрген эди, бусагъатха дери аны Хамзат да кёрген сунуп 
турду. Алай а ол, нарат ийисге къаныгъып, калиндор къангаланы къалай 
жарашдыргъанына къарап, бир зат да билмегенин, билирге да сюймеге-
нин ангылады. Ыразы тюйюл эсе да, Хорасан аны ишлеген къолларына 
жарыкъны тап тутаргъа кюрешеди. Баям, Хамзат да ыразы эди анга, ыразы 
болмаса, айтмаз эди:

– Адам юйюн ишлеп, битдирип кетмесе, иги тюйюлдю.
Хорасан чыракъны тартмасын ёрге этди, жукъ айтмады.
Кече арасында Къушжетерланы бийик калиндорда чыракъ жанып, ызы 

бла чёгюч тауушла эшитилгенлей, къоншу юйледе кёпле уяннган эдиле. 
Хар заманда да Жамауатда болуучусуча, тийреде Хамзатны аман акъылын 
терк ангыладыла, – ол, элни тынчайма къоюп, жолгъа хазырланады. Сора, 
мыт-мыт эте турмай, ишге терк болуучу жамауатчыла кюбюрлерин, кю-
бюрчеклерин жыйышдырып, къапчыкълагъа мирзеу къуюп башладыла. 
Алай Огъары элде чёгюч таууш правленнге да жетди. Анда уа жукълап 
тюйюл эдиле. МГБ-ны бери бир кюн алгъа жиберилген эки къуллукъчусу 
сагъайып, жерлеринден турдула.

Аладан бири офицер эди, бири уа, баям, курсант болур эди, жаш жаш-
чыкъды. Ала, бир бирге сёз айтмай, тышына чыкъдыла, арбазда жерлери 
алынмай, илкичге тагъылып, эригип тургъан атларына секиришип мин-
диле; чёгюч таууш эшитилген таба атландыла. 8-чи мартны тангы атар 
чакъда МГБ-ны эки къуллукъчусу, элни орта орамы бла чёгюч тауушха 
чаба, дуппургъа чыкъгъанда, чыракъ жарыкъны да кёрдюле. Ала Къуш-
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жетерланы арбазгъа бурулуп, калиндорун битдире тургъан киши жолгъа 
тебиреген адамгъа аз да ушамагъанын кёргенде, абызырагъан окъуна эт-
диле. Атларыны ауузлукъларын тартдыла, бир бирге къарап тохтадыла. 
«Алай а, – деп келди офицерни акъылына, – бу ишде бир хыйла болмай 
амалы жокъду. “Душман жукълап турмайды” деп бош айтмайдыла», – деди 
дагъыда. Сора курсант жашны этер ишин къолу бла кёргюзтдю. Кеси ат 
юсюнде керохун къолуна алып тохтады. Жаш солдат атдан секирип тюш-
дю, калиндоргъа чабып чыкъды; жаш эсе да, юйреннген зорлукъ бла Хора-
санны къолундан финар чыракъны сермеп алды. Алды да, ёрге кётюрюп, 
Хамзатны къолларына къарады. Бир къолунда чыракъны, бирси къолунда 
автоматны тутханлай, эшикни табаны бла уруп ачды. Юйге къарап, мыккыл 
болуп чыкъды. «Бу неди? Огъесе телими болгъансыз?» – деп чамланды 
ол, калиндор ортасында тохтап. «Юйде ол пулемёт тапмагъанды, бугъуп 
тургъан бандитле да жокъдула, баям», – деди ат юсюндеги. Жаш курсант 
а къозуй эди – командирини аллында аны жигитлигин, жютюлюгюн мах-
тарча, Ата журтну къоруулай билгенин кёргюзтюрча бир зат табылмайды! 
Аны себепли не дау айтыргъа билмей, Хамзатха бла нёгерине тенг къарай-
ды. Нёгери уа, ат юсюнде керохун да тутханлай, замансыз заманда бу тели 
киши аны тынчлыгъын алгъанына чамланады. Ата журт ючюн не тюрлю 
къатылыкъны этерге да хазыр жаш, быллай сагъатда аланы бар ишлерин 
хыликкя этгенча, неда бары халкъ кёчюрюлюп, ол кеси къаллыкъча, тынч 
кёлден юйюн ишлеген адамгъа жазыгъы, чамланыуу болмаса, дау айтып, 
сюрюп кетерча, бир сылтау тапмай, чыракъны иесине къайтарды. Таш ат-
лауучла бла чабып, энишге тюшдю. Атына мине, кетерлерине сагъат да 
къалмагъанда, юй ишлерге кюршеген тели адамлагъа дагъыда бир кере 
жазыкъсынып къарады. Сора, алагъа угъай, командирине айтханча:

– Журтун жасар заман тапханды! – деди.
Хамзат ишин бир такъыйкъагъа да тохтатмады. Жол бла ёрге айлан-

нган эки атлыны ол кёрген эди, ала арбазгъа киргенлерин да, артда аладан 
бири, Хорасанны къолундан финар чыракъны тартып алып, аны ишлей 
тургъан къолларына къарагъанын да... Алай ол абызырады. Къоллары сюр-
мени бютюн къаты тутадыла. Ол биледи, болмачы даулагъа, сылтаулагъа 
къарай къалса, артда калиндорну битдирирге заман боллукъ тюйюлдю. 
Хамзат кесини халына сейир этди: аны келгенлеге бир тюрлю жаулугъу 
жокъ эди. Кёз жилтини анга чыракъны ёрге тутуп къарагъан жашны бе-
тине чакъгъанда уа: «Ачды!» – деп келди кёлюне. «Хау, ачды!» – деди ол 
дагъыда. Кертиси да, жаш адамны азгъан, арыгъан, ачыулу бети бар эди. 
«Ы  маржа, Гобар къызы, бир зат ашат», – дериги келди, юйдегисине къа-
рады; бек дурус эди анга, баям, бирсине да бир зат ашатыргъа. Хакъды, 
ала  да жукъламай эдиле бюгече, не заман бола болур аналарыны къол-
ларындан азыкъ ашамагъанлы. Хорасан, бир зат мажарып, аланы сыйла-
гъынчы, жангыз чыракъ бла да ишлерикди. Не медет, солдат жаш эди да, 
кесини болмачы ишеклиги, къажаулугъу бла анга ол сёзлени айтыргъа 
къоймады. Хамзат  дагъыда, тохтаяракъ болуп, айтыргъа башлагъанда, ол 
чап ханлай,  энишге тюшюп кетди. Атха мине туруп айтханы уа бек тюз эди, 
кече арасында быллай ишни кёрсе, Хамзат а башха тюрлюмю айтырыкъ 
эди?

Роман
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Танг къарангысы къалынлана башлады. Хорасанны къолунда чыракъ 
жарыкъ ары-бери болады, чырылдайды, баям, аны да жауу бошала эди. Тю-
бюнден аз жарыкъ урургъа, Хамзат калиндорну башын ыз салыннган къа-
нгачыкъла бла сырып чыкъды. Энди чыпын агъачланы да тужур салыннган 
къангала бла сырыргъа керекди. Хамзат алагъа алиф жакъды да, тужур 
къангачыкъланы салып, агъач чюйчюкле бла бегитди. Бир-бир жерледе те-
мир чюйчюкле да урады, алай аны амалсыздан, ашыкъгъандан этеди ансы, 
агъач ишде ол темир чюйле бла кёп кюрешмеучюдю. Энди бояргъа же-
тишсе, Хамзат юйюн битдирмей кетгенди деп, киши айталлыкъ тюйюлдю.

Ол, чёгючюн бир жанына салып, ишине ыразы бола, босагъа юсюне 
чёкгенде, кече узуну сёз айтмагъан Хорасан:

– «Дуппукъ ыйых кюн тирилир!» – деп, ачыулу сёлешди.
Тюз тюйюл эди къатыны. Къачан эсе да Дуппукъ деп биреу, бир эрин-

чек, ылыкъсыз адам, терсинден тутхан эсе, замансыз заманда, ким биледи, 
къурмандамы, къыркъардамы, – эл бир жанына, ол бирси жанына болгъан 
эсе, энди бюгюн Хорасан эрин анга тенг этип сёлешгени тюз тюйюл эди. 
Болсада, Хамзат ышарып къойду, тиширыуну къайгъысын ол ангылай эди. 
Хорасан да тюздю кесича, да Хамзатха да терсди деп ким айтырыкъды? 
Болсун, Дуппукъ этгенлей этсин ол да, ыйых кюн тирилсин, эл намазгъа 
болгъанда, ол ишге болсун, алай а иш этилди! Энди, не болса да, Хамзатны 
юйю битмей къалгъан эди демезле. Дагъыда тиширыу ангылап болалмаз-
лыкъ зат: тийреде бары да, кечеге тынчая, кёрген эдиле Хамзатны калин-
дору ачыкълай тургъанын, уянып къарасала уа, – битип! Зынгырда гъан 
окъуна этеди! Ма дерс десенг Музафаргъа! Алай эталмаздан болсакъ, сора 
биз кимбиз туудукъларыбызгъа?!

– Ачыуланма, Гобар къызы, – деп, Хамзат сабыр сёлешди. – Алайсыз 
да кёзюбюзге жукъу кирлик тюйюл эди... Иш а адамгъа кёл этдиреди. Бар 
энди, кюбюрюннгю, кюбюрчегинги жыярыкъ эсенг да... – Сора босагъа 
юсюнден турду.

Хорасан, бирси чыракъны да къабыргъадан алып, экисини да баш-
ларындан юфгюрюп ёчюлтдю. Юйге кирди. Танг атады. Шукур болсун, 
Хамзат бу тангнга да ёз босагъасында тюбей эди. Итле уа? Узайгъандыла. 
Жандар ёзенинде энди бир ит да болмагъанча кёрюнеди. Хамзат кесини 
узакъ ёмюрюнде тангны атхан сагъаты къалай болгъанына бир кере да 
эс бурмагъанды. Энди уа ол чакъны адамгъа умут, таукеллик да берген 
шошлугъуна сейир этди. Не тюрлю жашау да къыйын кюченги бла тууады, 
жаланда танг атады шош. Агъаргъан бийикледен, Тагылы къол жанындан, 
ийнакъ сериуюн урады, тап, Юрдю окъуна акъырын шууулдайды. Кёкню 
ал бетинде ким эсе да эслемей тёкген акъ сютню билинир-билинмез иничке 
агъымчыкълары эсленедиле: кеслерине ыз сала, кенгере, бирде уа, къай-
да эсе да тау элгеннгенча, чайпала, кюмюш садакъла кибик, ёргеден-ёрге 
чыгъадыла. Хамзатны дагъыда бир сейири, эрттен жарыгъы Жамауат таба 
аллы бла угъай, къалай эсе да къабыргъасы бла кёнделенине келе эди, кёкде 
согъулгъан кёксюл къумачны жел тарагъаннга ушайды. Ол бош къумач 
тюйюл эди, сейирлик айбат эди, юсюне минг тюрлю гуржаба оюу салын-
нган, хар ганибасы минг тюрсюн бла боялгъан. Анда, тюбюнде уа, аллай 
къумачланы, согъуп, кёкге атхан жерледе, кюн, къалын жан нган къызыл от 
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болуп, кесине жол салады. Ол кётюрюле келгени къадар, къаралдым-кёк-
сюл къумач жарыкъ бет алады, мияла кибик жылтырайды. Энди аны юсю 
бла къарап, кёкню саулай теренлигин, ол угъай эсенг, Чолпан жулдузну 
къызыл-ала гюлле жайылгъан жолун да кёрюрге боллукъду. Агъара бар-
гъан жибек къумачны шош къалтыраууна тангсына, Хамзат тау башында 
тохтагъан булутчукъну да кёрдю. Ол, сюрюуден ажашхан зурнуклай, танг 
жулдузуну акъсыл ызларына къарап, жер бла алыкъа кёрюнмеген кюнню 
къызыл отуну арасында титирейди. Кёп турмай, ажашхан зурнук, баям, 
кетген сюрюуню ызын тапды дейме, къанат къагъып, кюн чыгъышха учуп 
кетди. Олсагъатдан алайда акъ тёгерек къуралды да, учуп баргъан зурнукну 
ызына Хамзатха кёрюнмеген къошундан сют тёгюлдю. Алай энди ызла 
кёп эдиле; кёкде тёгюлген сют, инчге агъымчыкъла болуп, битеу да кёкню 
юсюне саркъадыла; Хамзат алай энтта бир кесек турса, саулай кёк жап-
жарыкъ боллукъду; ол къарангы орамлада кёрюне башла гъан адамланы 
да танырыкъды. Алай а бир чакъда кёкде ол жарыкъ ызла ёчюлдюле да, 
сейир-тамаша къумач жыйырылды, къаралдым бет алды; учхан зурнукну 
орунунда къуралгъан акъ тёгерек да къара чунгур болду. Къайда эсе да 
къошун сыннган, къая оюлгъан тауушла эшитилдиле; тау артында кёк-
ге сют къуйгъан къошун ууалып, аны сыныкълары чачыра гъанча, къара 
чунгурну тёгерегинде бир тюрлю акъсыл-мор ташла чартлап башладыла. 
Бир такъыйкъадан эл аягъында уллу пошт жолда кёп-кёп отла кёрюндю-
ле, жарыкълары кюнлюм бетлеге тие, къоллагъа кете, элге жууукълашып 
келедиле. «Астофюрюллах, желмаууз келген кибик», – деп, Хамзат то-
багъа къайтды. Кертиси да, от жилян – башы бла жутарыкъ юйлерин со-
къур-сангырау эте, къуйругъу бла уа кёрюнмей, къурманлыкъ къалмасын 
дегенча, ташлы-чунгурлу тийрелеге сууурула, болгъанны титиретип, алай 
келеди. Хамзат, къачар жер излегенча, энтта да кёкге къарады; анда акъсыл 
агъымла жер желмауузу думп этген кёк къумачны излейдиле. Алайына ол 
жилян тёбен жолдан къутулуп, Кюнлюм элни тёш орамларына кирди. Тасха 
билиргеми огъесе ууун башына жыйышдырыргъамы, жол айырылгъанда 
тохтап, къуйругъун, сыйыртхыч таууш этдире, жыйды; алайда солуу алып, 
тёшден ёрге айланнганда, аны башы, элде ненча орам бар эсе, анча эди. 
Кёп жоллагъа айырылгъан башы, тауну, ташны да титирете, абызырагъан 
арбазланы кюл-кёмюр эте, ичинде жаны болгъанны аягъы юсюне салды. 
Хамзат келини Лейля да, Хорасан да, Музафар да, юйден чыгъып, аны 
къатына келгенлерин эслеген да этмеди. Хорасан бир къолуна Къуранны, 
бирси къолуна жашларыны кийимлери туруучу чепкен хуржунну алып 
(ёлген балаларыны кийимлерин юлешген эди) сюеледи. Келинин къал-
тырауукъ алгъанды. Хамзат анга сур къарап, туудугъун кесине къысды, 
тамагъына жыйылгъан къыйынлыгъын къыйналып хорлай, сабыр сёлешди:

– Къарачы, Музафар, калиндорубуз къалай тап болгъанды!

7

Жандар ёзенинде адамла бир кесек жашар керекли ёлюучю эдиле; 
дунияда не тюрлю акъыллы ишни, сёзню да тамырын, тагысын кеслеринде 
излеучю жамауатчыла адам иш юсюне туралгъаны къадар, жай чалгъыда 
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бир дуру чыгъаллыгъы къадарда, къаллай бир жашаса да, къартха саналыр 
амалы жокъду дей эдиле; къартлыкъ кёзге кёрюнмей келир, белге таянды-
рыр, алай башланнган а, адам хунасындан тюшген ташны алып, жерине 
салыргъа эриннген кюнден этеди; кесамат алай бек болгъандан Жамауатда 
адамны жыл саны, тюзюрек айтсакъ, къартлыкъ илишаны – ол къолуна 
чалгъыны къалай алгъанына кёре белгилене эди. Аны себепли эр киши-
ни жашарыкъ жашауу ол алыкъа чалгъы чалаллыгъы бла ёнчеленнгенди. 
Алайлыкъдан Жамауатда бек уллу бушуу жаланда заманларына жетмей, 
чаллыкъ жерлери башланмай ёлюп кетгенлеге этиучю эдиле, андан къал-
гъанында уа, адам не тюрлю жыл санда ёлсе да, ашы-кереги, дууасы да 
бир кибик этилгенди.

Не даулаш, бу жерледе адамла эртте ёлюучю эдиле; алай узайгъанла 
уа, эсе да заманында ёлмей къалгъанла, аланы кесине алыргъа Аллах да 
унутуп къойгъанча, иги кесек мычыгъандыла. Кёп турмай, аланы эл да уну-
туучу эди; юйледе уа къартны шинтигин, бурундан къалгъан жорнуча, бир 
жерден башха жерге сакъ салсала да, жаш келинле окъуна аны къатында 
эрлери бла сёлеширге уялмай башлай эдиле.

Бу арт кезиуде Жамауатда узайып къалгъанла экеулен эдиле – Жар-
нес бла Хажи-Бекирни атасы Атто. Ала бирге ушамай эдиле эслиликлери, 
къылыкълары бла да. Жарнес хар заманда туурада болгъанды, Аттону уа 
жаланда аны юйюню аллы бла озсала кёрюучюдюле. Жюзжыллыгъына 
дери Жарнес кесини жыл санындан шашмагъанды, былайда уа ол тепмез-
ден тохтады. Жюз жылны эр кишиге тийишли жыл саннга санап, андан 
артха жашагъан жыйырма жети жылын эсге алыргъа унамагъанды; фашист 
семенле киргинчи, къартны сёзюн самаркъау этип турсала да, ол, ёле туруп, 
эсин-акъылын тас этмей, жаланда жюзжыллыкъ акъылманнга тийишли 
алай осуят этгенде, тобагъа къайтхан эдиле. Жарнес шыйых эди, анга киши 
да арсар болмагъанды. Нек дегенде жамауатчылагъа Аллахны тюз измисин 
келтирген ол эди; аны хайырындан, ахыр жыйырма жети жылда Жамауатда 
Аллах кеси жазгъан жангылычла болмасала, киши жангылыч этмегенди. 
«Мен сизге Атто тюйюлме!» – деучю эди Жарнес. Кертиси да, Хажи-Бе-
кирни атасы, акъылын сурап, аллына кёпле келиучюледен болмагъанды. 
Жыйырма жылдан бери хуна тюбюнде тынгылауну ийип олтура эди; ким 
биледи, эки жыйырма жылдан бери окъунамы? Алгъын заманлада адамла, 
аны къаты бла озуп бара, тохтап, салам бериучю эдиле, саулукъ-тынчлыкъ 
да соргъандыла; ахыр жыйырма жылда уа Атто артында хунаны боз таш-
ларындан башха кёрюнмегенди. Аны себепли энди адамла, алайтын ётюп 
бара, аны эслеген да этмейдиле. Хажи-Бекир кеси окъуна Совет власть 
киргенли, аны бла, Аллах билсин ёзге уа, эки саламлашханды: фронтха 
кетип бара бир, андан сакъал тюбюн кетерип, орунуна мамукъ буштукъ 
салып къайтханда да бир. Ол атасын къучакълап, жилягъан эди дейдиле, 
алай Атто аны сезмегенди.

Япон урушха аскер жыяргъа деп, Жамауатха сары шинли узунжаякъ 
ротмистр келгенде да, Атто хуна жанында олтура эди; андан артха алай-
тын кёп атлыла ётгендиле: акъла, къызылла, дагъыда акъла, айланып, ала-
ны тюп эте, – кызылла... Бир жол а тюз алайчыкъда, ташкёпюр бла аны 
юйю ню ортасында, сермеш да болгъан эди, – Атто бир бирлерин сойгъан 
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адамлагъа сейир этип къарай эди. Артда, тюккюч юсюнде жукъусурай, 
Къарачайда Кавказ урушну бир кюнюн эсгерди. Баям, айда да, Хасаукада, 
Аттону атасы ёлген жерде, адамла былай сермеше эдиле. Аны атасы да 
атдан, баям, алай жыгъылгъанды, къаны бара...

Бир къауум жылдан а анга сабийле келип башладыла – уллу адамлагъа 
ушагъан сабийле; Атто бек алгъа аланы боюнларында къызыл быстырлагъа 
сейир этип къарай эди. Тамаша эди ол: къызыл быстырлагъа къолу бла 
тийип кёрлюгю келеди! Ол жаш заманда къызыл быстырланы къойланы 
боюнларына тагъыучу эдиле, сюрюуде малны жангылмай таныр ючюн. 
Сабийле уа аны къатында тапчыкъ олтуруп, таягъын къолундан алыучу 
эдиле; таякъны орунуна къалам салып, ишлерин башлаучу эдиле. «А-а 
деп айт», – деп къоймай эдиле, ёчюллюкле. Атто айтыргъа кюрешеди, ба-
шын да кётюрмей, эшшиги, къыямалыкъ сабийлени кёрген да этмей, да 
таякъсыз анга олтургъан окъуна къыйын эди, белгисиз жаханим тауушла-
ны айтхан угъай эсенг а! Баш бармагъы бла балан бармагъыны ортасына 
орнатылгъан къалам аны къанын тюз да сау болмагъан, бузулмагъан би-
тиу кибик бузады, сабийле уа, аны териси сюегине къатып, къуу болгъан 
гитче къолчугъун къаты тутханлай, къагъытха тамгъа салдырадыла. Атто 
терлеген окъуна этеди, кёзлери суу боладыла, не медет, анга ибилис жи-
берген устазла тажал эдиле, жай чалгъыда саскыла кибик! Житча кёзлери 
суу болуп, къагъытда къынгыр-мынгыр жазыулагъа къараса, жайылып, 
керахат кёрюннген тамгъалагъа гюнях кёрюне эди; болсада, Аллахдан 
кечгинлик тилеп, къара кючге бой сала эди. Экинчи кюн биягъы тажалла 
келир заманнга типиски этип башлайды, жашына умутлу къарайды. Ай 
медет, ол аны жерк тюккючюн, ол ёсмезликле кёрмезча, бир жары элтсе 
эди! «Ликбезди, ата! – деп, аз да жандауурсуз айта эди Хажи-Бекир. – Биз 
кесибиз жюрюйбюз, санга уа келген этедиле». «Аман сагъатлы болсунла, 
мени териме кирсинле!» – деп сынсый эди Атто, бой салып олтура эди. 
Алай жюрюп, сабийле анга бешмиди да, жетимиди да харф танытдыла, 
тил, къагъыт билгенлени санына къошуп, алайлыгъына кесине да къол 
салдырып, думп болдула.

Ол беш неда жети харф Аттону жашауунда жукъ да тюрлендирмеди; 
аны къачан эсе да тохтап къалгъан жашауу тохтагъанлай тура эди: тангны 
буруну бла чыгъа эди олтуруучу жерине, жерк тюккючюне олтура эди, 
аппунун салып, сора башын кесини жюзжыллыкъ ёмюрюне атып, жукълай 
эди. Жукъламагъан заманында Атто дуниягъа къарайды. Уллу жауунла 
 жаууп, Юрдю къутургъан заманладача, заманны барыуу алай эди; тёгерек-
де хар не да тюрленеди, хар зат бетин, тюрсюнюн, ол угъай эсенг, сёлешиу 
халын да алышындырады; атла да башхача чабадыла энди, адамла да, тап, 
ол билген сёзлени окъуна башха тюрлю айтадыла, ол кёрюучю, эшитиучю, 
жюрютюучю да затланы, мажюсю тейрилени кетергенча, кетередиле; энди 
малны да тау жайлыкълагъа башха тюрлю чыгъарадыла; ол тюз ангылай 
эсе, сабийле да бир бирлерин башха тюрлю сюедиле... Бары алай болгъан 
эсе да жашауда, Атто уа барын кеси иги жюрюучю, иги кёрюучю, иги 
эшитиучю заманда къалай болуучу эселе да, алай кёреди. Аны себепли 
тынч эди жаны. Тынч эди, бир жол Хамит, Чылмайланы хайырсыз Хамит, 
бузгъунчу. Ол а бир кюн келди да, аны агъачда уллу ёртеннге атханча этип 
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къойду. Аттону ёчюле баргъан сезимине жангыдан жан кирип, ол жууабын 
Жамауатда киши да табалмазлыкъ соруулагъа тюшюп къалды.

Хо да, алай башлагъан эди палахны Чылмай улу Хамит. Хажи-Бекир 
танымагъан эки нёгери бла келип, бир зат да айтмагъанлай, юйню башын 
тюбюне эте кирди. Хажи-Бекир, бу неди дегенни айтып, юслерине сюелген 
эди, ала уа, Чылмай улуну тышындан келген нёгерлери, уятсыз адамла, Ха-
жи-Бекир колхозну алчысы угъай, жауу кибик, анга бу жерледе жюрюмеген 
бир тюрлю ангылашыныусуз сёзлени айтып, жунчутур умут эдиле. Ким 
жунчуса да, Хажи-Бекир жунчуучу кишиледен тюйюл, алагъа балта бла 
чапды. Ма ол чакъда тышындан келген экеуленден бири керохун сермеген 
эди. Чылмай улу уа «рес-ци-цири-уа» деген эди. Атто билген харфларын 
ары салып, бери салып да кёрдю, болсада магъана чыкъмады. Къыйын 
сёзню тасхасын билалмай, Жарнесге соргъанда, ол а, аман терсбоюн, аны 
магъанасын Чылмай улу кеси да билмейди дегенни айтды. Къалай билмез 
эди, кеси ауузу бла айта эсе?! Хажи-Бекирни Сабет бласха балта бла чап-
ханды деп, тюрмеге сукъгъан эсе?

Чылмай улу айтхан ачы сёзню хыйсабын бирсиле да билмегенлерин 
кёргенде, Атто бютюнда азапха тюшюп, аны сормай орамны адам оздурмай 
башлады. Хажи-Бекир тюрмеде тургъаны къадар, келини Айшат колхоз 
гумудан бир зат алайым деп барса, жукъ бергенни къой, аман айтып, душ-
манны къатыны деп къууадыла; юйюнде тынч турмаса, кесин да тюрмеге 
сугъарыкъларын эсгертедиле; Атто, бютюнда аны кёре, ол сёзню тюйюм-
чегин тешмей жашаяллыкъ тюйюл эди. Эллиле анга болушургъа бек сюе 
эдиле, да, не медет, мыйыларын арытхынчы кюрешселе да, «ресци-ци-
ри-уа» не териден тизилген чабыр болгъанын билалмайдыла. Чылмай улу 
къанжух сёзню къалай айтханын тюз эшитирча, ол кюн Мадина да юйде 
болмагъанды. Кертиди, бир жол Бияслан улу Абу, элде, баям, бек чёрчек 
закий жашчыкъ, жиклери бла айтып, чибинли Хамитни къол ызын тюзете 
да келди. «Ре-ко-гнос-ци-ров-ка» деп чыгъа эди. Не медет, ол да бир тюрлю 
самаркъау халда эшитиледи, Абу хар жик сайын тишлерин къыжылдатып,  
Хамит сёз угъай, аман айтханнга ушата эди. Аны себепли Атто, сезими 
жетерге боллукъ бар затладан узакъ сёзню магъанасын ангылаялмады. Бир 
жол а Жарнес, келе келип: «Къой, не этесе, дунияда аз тели сёз жокъду»,  – 
деп, анга айып этди. Атто уа, сёзню тюйюмчегин тешерге къызгъандан, 
къолайсыз къоншусуну бетине сюйсюнмей къарады. Атто жюрек тере-
нинде ол сёзню магъанасын ангылагъанлай, жашы тюрмеден къутулуп 
келлик суна эди. Жылла бара эдиле, Хажи-Бекир тюрмеден къайтмай эди; 
жан тамыры Мадина жиляй эди. Аны себепли Атто да: «Дунияда Жарнес 
дегенден тели сёз болурму да?» – деп жашырмай айтды. Жарнесни кё-
люне тийди. Хар замандача, бу жол да бу жерк тюккючде олтургъан сант 
къартха игилик этерге кюрешгенине сокъуранды; жеринден турду да, анга 
тирмен буштукъгъа къарагъанча, жазыкъсынып къарады. Этегин жыйып, 
таягъын терк-терк къагъып, жолуна болду. Атто ызындан къыл-къыл этди: 
«Сени жюрюшюнг ит жюрюшюне ушайды!» – деди ол. Жарнес, айхайда, 
эшитген эди къоншусуну оспар сёзюн, болсада, тохтап, анга жууап берирге 
намысына тийишли кёрмеди.
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Бирде ол, жубана, къайгъыларын унута турурча, юйден бир иш чы-
гъарадыла: тери ийлегенча, чабыр тизгенча, агъач къашыкъны сыйдамлат-
ханча. Атто, ишге къаныгъып, мыйысын ачытхан сёзню унута эди; жубана 
кетип, жукълап да къалыучуду. Уянса, орамны энишге не ёрге баргъанны 
кёрюп, ызындан: «Къайры бараса?» – деп къычыра эди. Ол кезиуде жолда 
баргъан ким болса да, къызмыды, суу алып келген, жашмыды, осавиахим 
курслагъа жюрюген, окъуулуму-окъуусузму – башха тюйюл эди; Атто, 
аны узайтмай: «Дунияда сёзлени барын билемисе?» – деп сорады. Жолда 
тохтагъан, уяларакъ болуп, тынгылайды: Жамауатда магъанасы болгъан 
сёзлени барын да билиучю эдиле, Атто соргъанны бу магъанасы барды деп 
айыргъан къыйынды. «Да ол неге ушагъанды? – деп чамланады Атто.  – 
Чылмай улу биледи, сиз а билмейсиз!» Атто аны айтыр-айтмаз, жолда 
тохтап тургъанны эсине не эсе да тюшюп, ол, ашыгъып, кетерден бола-
ды. Не айып, Жамауатда киши да лишенца болургъа сюймей эди, Чылмай 
улугъа уа къыйын тюйюл эди кимни да лишенца этген, аны тюзлюгюне, 
болгъанны, боллукъну да билгенине арсар болгъанны элден гунч этип, 
андан бирсилеге да юлгю чыгъарады. Алайсыз да дерсле асыры кёпден 
адамла къайсын алыргъа, къайсын къояргъа билмей, тели эдиле да, къара 
чёпге тюшерге къоркъадыла. Атто жашы тюрмеден келиригин сакълай, 
орамны ёрге-энишге ётгенлени бетлерине тюрслеп къарай эди; бирде алай 
да кёрюне эди анга: адамла жюрюген этмей, учхалагъан, учхан этгенча – 
ёрге-энишге, ёрге-энишге... Алай учууларында-учхалауларында адамла 
тёгереклеринде не болгъанын да кёрмеген кибикдиле. Бирде аланы бетлери 
ачыулуча кёрюнеди. Алай тюйюл эсе, Атто чакъыргъанда, алай нек жун-
чуйдула? Тёгереклерине нек къарайдыла? Тохтаргъа да сюймей, терк-терк 
атлап, нек кетедиле? «Адамла неге эсе да жегилген этгендиле!  – деп бичди 
Атто кюнлени биринде. – Адамла былай жугъумсуз жаланда ибилисни 
кёрюнмеген арбасына жегилселе боллукъ эдиле», – деп, тауусум этди, эси, 
сезими жеринде заманладача. Андан сора ол кеси аллына къоркъуп баш-
лады; жашына тансыкълыгъы тюгендире: «Хажи-Бекир, нек келмейсе?» 
– деп къычыра эди. Аллай сагъатларында Атто Жарнес бла ушакъ этерге 
сюеди; бирсилени да излей эди. Не медет, Хажи-Бекир тутулгъанлы да 
адамла, аны жукъгъан аурууу болгъан кибик, къатына олтурургъа сюй-
мейдиле. Андан оюм этип, Атто дагъыда бир затха ишекли болду: дунияда 
Чылмай улу айтханча, ангылашыныусуз сёзле кёп болгъандыла да, бар 
палах да анданды деди ол. Адамла дунияда сёзлени барын ангылагъан бол-
сала, Аттону жангызлыкъ аллай бир къысарыкъ тюйюл эди. Хажи-Бекир да 
юйю не къайтырыкъ эди. Ол ишеклик Аттону биле-биле къарт этди; тохтап 
тургъан жыллары барып тебиредиле; туудугъу Мадина, келини Айшат да 
анга узайгъан къартхача угъай, буруу аллында тохтагъан тейригеча къа-
рап, кеслерини терсликлерин, тюзлюклерин аны бетинде сюзе, ёмюрден 
ахыргъа къол аязларында жюрютюрге хазыр эселе да, энди ол жашаргъа 
сюймей эди.

Жарнес Аттогъа кёлкъалдысын ючюнчю кюн унутуучу эди. Унутуу-
чу эди да, келе эди. Бу жол а Жамауатда жангыдан ачыкъланнган халкъ 
душманланы даууру экисини арасында тешилмез кёлкъалдыны заманын-
дан алгъа унутдуруп, Жарнес экинчи кюн окъуна келди. Атто, анга намыс 
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этгенин билдирир ючюн, ёрге къобаргъа тартдырды. Жарнес аны жерк 
тюккючню юсюнде кюч бла тыйды, сора, къатына олтуруп, узакъ тынгы-
лаугъа кетди. Алай тынгылай кетип: «Илиясны жашы Харун халкъ душ-
маныды!»  – деди, Аттону башына таш бла ургъанча. «Душманмы?!» – деп 
къайтарды Атто. «Хау, душманды! – деди Жарнес. – Къуруп къаллыкъ, Жа-
мауатны ингилиз къыралгъа сатаргъа умут этгенди!» Андан сора Атто бир 
намаз кемине тынгылай эди. Сора, къоншусун ачыудан бишире: «Душман 
деген а не затды?» – деп, къайтарып сорады. Жарнес, къаны къызып, аны 
къулагъына Юрдю сууну шууулдагъанын жарып ётерча къычырды: «Душ-
ман деген а сени атангы башыды!» Насыпха, Атто иги кёрмегенден ары-
сында, иги да эшитмеучю эди. Адепсизлиги ючюн жашчыкъны боюнуна 
жетдирмей къойгъаны аны себепли болду. Аттону акъылына кёре, Жарнес 
андан жаш эди; Жарнес кесини тамата болгъанын кёп кере айтхан эсе да, 
Атто унамагъанды. Бусагъатда аны тамата болургъа кюрешгенин эсгерип, 
анга къарагъан да этмей, къыл-къыл этди. «Не кюлмюш этерге кюрешесе, 
сен тели», – деди Жарнес, Атто уа, биягъыча, башын кётюрмей: «Да, къа-
лай кюлмейим, эшитип тургъанымлай, душман сени атангы башыды дейсе 
сора! Мени атамы Хасаука урушдан келтиргенлеринде, аны башы тёммеги 
бла бирге эди, къылыч жарасы бар эди ансы...» «Энди мен муну къатына 
келсем, тонгузла кютейим!» – деп, Жарнес жеринден турду. Угъай, хар зат 
да эсинде эди Аттону, кесин шашхан сундуруп, сангыраума-сокъурма деп, 
кимни алдаргъа кюрёшеди ол! Алай а Атто артыкъ къай гъырмагъанын, 
кетсе да, жарсырыкъча кёрюнмегенин ангылап, арсар болду. Сора ачыудан 
жарыла, олтурду. «Хасаукада мен кесим уруш этгенме, анда сени атангы 
кёрмегенме ансы», – деди ол, Аттону ётюрюгюне кёл кенгдирип. Амма, 
кеси да, таягъы да болмай, буз юсюнде бара эди: 1828 жылда Уллу Къара-
чай душманны Къобанны жагъасында сакълап, ташкёпюрге къарауулла 
салып тургъанлай, аманакъыл ийнарал Эммануэль ары Балыкъ-Башлары 
бла кирип, таулу халкъны къаннга батдыра айланнганда, Жарнес онюч-
жыллыкъ жашчыкъ эди. Аны себепли Атто батыр болуп сёлешди: «Тын, 
маржа! Къаяланы аудураса!» – деди ол. Алай бла Атто Жандар ёзенинде 
Жарнесден ётюрюкчю болмагъанын туурагъа салып, аны дагъыда бир 
сагъат сакълатды. Жарнес, не айтыргъа билмей, эринлерин жалай кетгенде 
уа: «Кавказ урушну заманында сен аусуз кёнчек кийиучю эдинг», – деп, 
къыл-къыл эте, анга бир кёзюн къысып къарады. Да онючжыллыгъынгда 
аусуз кёнчек кийип айланнганса деген бедишни Исса файгъамбар да кече-
рик тюйюл эди, – Жарнес Илиясны жашы Харунну ачы къадарын унутду 
да, кесини намысын къоруулардан болду. «Менми айланнганма аусуз кён-
чек бла?» – деп кезенди ол Аттогъа. Алай Атто жугъутур къулагъына жел 
къакъгъанча да кёрмеди. «Сен къатын алыр заманынгда да аусуз кёнчек бла 
айланыучу эдинг!» – деп, бютюнда от салды. Жарнес, таягъын къолундан 
тюшюрюп, Аттону жагъасындан алды. Ол кезиучюкде орамда ким эсе 
да келгенин эслеп, экиси да жагъалашыудан къучакълашыугъа ётдюле; 
жолоучу кёзден ташайгъынчы ала бир бирден тоймагъанча къучакълаша 
эдиле. Сора Жарнес, тёгерегине сакъ къарай, кишини кёрмегенде, Аттону 
жагъасын ийди да, бетине айтды:

– Сен да халкъ душманыса! Алыкъа тутулмагъанса ансын!
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Кюнле ёте эдиле. Атто, буруу аллында олтуруп, аланы санамайды, терк 
баргъанларын да сезмейди. Жаланда Жарнесге тансыкъ бола эди, ол а, аны 
бетине къарап: «Сен да халкъ душманыса, алыкъа тутулма гъанса ансы!» 
– дегенден арысында къайтып келмейди. Атто аны сакълап, ахыр келмезли-
гин кёргенде, ол да элден думп болгъан сунду. Энди хапар, Юрдю сууу ай-
тырыкъча, аны шууулдагъанына къулакъ салып олтурса, ол да эшитилмей, 
жангызлыкъ аны юсюне къара жарлай оюла эди; жангызлыкъны къарангы 
къара гыйылары тохтамай, бютюн жандауурсуз болуп баргъанларынданмы, 
огъесе Жарнес ачыу къызыуунда айтхан ачы сёз жанын къыйнагъанданмы, 
энди Атто жол къыланчындан бери атлы неда элдеча кийинмеген экеулен 
бери айланнганлай, титиреп, къачар жер излегенча, тёгерегине къарап 
башлайды. Атто алай тынгысызлана тургъунчу, жолоучу анга жетсе, ол, 
сынсып, типиски этип: «Мадина! Ресцицириуа!» – деп къычырады. Мади-
на, кюле, аны къатына чабып келеди, жапсарады; алай ол а, сынсыгъанын 
къоймай: «Жарнес бош айтханды! Мен душман тюйюлме!» – деп, буюгъуп, 
буруугъа къысылады. Жолда жюрюгенлени, баям, Соввластьны болжалгъа 
салынмазлыкъ жангы борчлары ашыкъдыра болур эдиле, Аттону эслеген 
да этмей кетиучю эдиле. Мадина уллу атасыны къатына олтурур эди да, 
ашыкъмай, тюрлю сейир хапарла айтып, жукълатып да къоюучу эди. Ол 
жол Хажи-Бекир эсде болмай тургъанлай келип къалгъанда, экинчи кюн 
а уруш башланып, Мадина жилягъанда, Атто да жиляды. Сейир жиляй 
эди Атто, жилямукъ иймей, сынсып, ичинден ким бла эсе да даулашханча. 
Ким да ангылай эди Атто, тюрмеден келип, юйюрюнден тансыгъын да 
алгъынчы, урушха кетип баргъан жашына  угъай, туудугъу Мадина жиля-
гъаннга жиляй эди. Аны анасы, Хажи-Бекирни биринчи къатыны ёлгенли 
да Аттону жаны Мадина бла биргеди. Мадина юйде болгъанда, ол буруу 
аллында тынч олтурады, алай ол бир жары кетсе уа, бир такъыйкъагъа да 
тынчлыгъы болмайды. Бирде уа, июль айда, уруш бу жерлеге жете, халкъ 
жанын къолуна алып тургъанда, Мадина думп болуп къалды. Аттону кёзю-
не жукъу кирмей, тилине аш тиймей тургъан эди; аны излеп айдан артыкъ 
сынсыгъан эди; сентябрьни бир сары кюнюнде уа Мадина сау-эсен къай-
тып келди. Кёп жылла тынгылап тургъан Атто жеринде олтуралмай эди; 
орам бла ким озса да, Мадинаны къайтханына алгъыш этерге ким келсе 
да: «Мадина уа сау къайтханды! – деп къайтара эди, житча кёзчюклеринде 
кёз жашла жылтырай. Андан артха ол кесини жерк тёммегин къабакълагъа 
жууукъ келтирип салды.

Андан артха кюнледе Атто Жамауат элни ичи бла чегинип баргъан 
совет аскерлени бетлерине тюрслеп къарай эди; къарай эди да: «Буса-
гъатлыкъда адамла киши билмеген бир аман ауруудан ауруй болурла ансы, 
былай азгъын-арыкъ нек болурла? – деп, жарсый эди. – Аллахха шукур,  – 
дей эди эшитилирча окъуна, – ауруй эселе, игиди, не тюрлю ауруу да ке-
теди, заманы жетсе. Мадина да иги болур, алгъынча, кюлюр, къууаныр...»

Атто ол кезиуледе: «Къыяматлыкъ Жарнес къайдады?» – деп сора да 
тургъан эди. Бирде уа ким эсе да: «Жарнес урушдады», – деп, бир тели са-
маркъау этген эди да, юйюрню дагъыда бир къыйнагъан эди: Атто урушха 
барама деди да тохтады. «Манткъыр Жарнес уруш эте эсе, мен анданмы 
аманма, жиберигиз мени урушха», – деп къысады. Мадина, не этерге бил-
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мей, амалын тауусхан эди. Ким биледи, ол кюн, 8-чи мартны эрттенли-
гинде, тёшегинден туруп, кесини жерк тюккючюне бара, арбазда эшек 
жауурлукъгъа абынып, жыгъылыргъа аздан къалмаса, аны ызындан а ол 
кюннгю ишле болмасала, Атто аны кёбюрек да къыйнарыкъ болур эди. 
Алай а абынды да, эшек жауурлукъ седиреп тургъанын кёрдю. Атто, артха 
къайтды да, биз бла тиккич сурады. Чаукаш, тамата туудугъу, аланы терк 
мажарып берди; ол жауурлукъну сюйреп, жерине барды. Алай бу эрттен-
ликде Аттону келини бла жашы эшек жауурлукъ къайгъылы тюйюл эдиле. 
Элни тёбен жанында машиналаны гюрюлдегенлери эшитилди;:огъары да, 
тёбен да халкъ гузабады. Алай Аттону кишиге тынгылар халы жокъ эди, 
айтханындан таймай, биз да, тиккич да алды, жауурлукъну тобукъларына 
салып, жер жамагъан эмеген кибик тохтады. Кёзден, сезимден да жютю-
ча, жауурлукъну жамаллыкъ жерлерин жангылмай тешеди, тиккични жа-
нгылмай ётдюреди, жамауну келишдирип салады. Машинала ташкёпюрден 
ётюп, аны букъу тюбюнде къоя, ёрге кетедиле. Атто аланы гюрюлдеген 
таууш ларын да, адамланы къычырыкъларын, хахайларын да, малланы 
къаугъаларын да эшитмейди. Атто, гуппур болуп, эшек жауурлукъну жа-
майды...

8
Ол кече къыйын ауругъан эгечини къатында олтуруп, энди, танг ат-

хандан сора, юйге бир жетейим деп чыкъгъанлай, Керим элни ачы гю-
рюлдеуге алдыргъан жабыкъ машиналаны юслерине болду. Борбайлары 
къыркъылып, хунагъа къысылды да, не этерге билмей мычыды. Озгъан 
машиналаны ичинде олтургъан солдатланы кимини ушкогу, кимини ав-
томаты, аныча, жаяу аскерчиле да бар. «Нек тураса? Юйюнге бар!» – деп 
эшитди ол кесини жаралы ауазын. Жингирикден энишгеси кетген билеги 
бла кеси кесине болуша, алгъа атлады. Жол жаны бла чабып келе, Керим 
аны бияры чартлата ётген хар машинаны ызындан, сангырау бола, къа-
райды. Ташкёпюрге жетип, ол огъарыда дуппур башында кесини юйюн 
кёрдю. Машинала ары кирген тар жолда тохтайдыла, аладан чартлап-чарт-
лап солдатла тюшедиле. Къоркъуу аны къарыуун алып, тамагъын буууп 
башлады. Ол кезиуде Керим Аттону къаты бла озуп бара эди да, акъыры-
ныракъ болду, – къартха салам бермей ётерге жарамай эди. Алай Аттону 
эте тургъан ишин кёрюп, сейирден, эринлери терсейдиле; жарты салам 
айтып, тохтады: Атто, дунияда бир зат да болмагъанча, эшек жауурлукъну 
жамай турады. Кёрген кёзлерине ийнанмай, Керим аны таба дагъыда бир 
атлады, – азаплыкъ тели этип, кёзюме тюрлю затламы кёрюнедиле дей эди. 
Болсада кёргени – кёргенди. Атто, къадалып, эшек жауурлукъну жамайды. 
Ол иш аякъ юсюнде кючден тургъан билексиз Керимни ачыуун келтирди. 
Къаны къызып, къартха къычыргъан окъуна этди:

– Неди бу этгенинг, Атто? Неди бу иш, быллай сагъатда?
Атто иги кёрмейди, иги да эшитмейди деп, бирсилеча, Керим да жа-

нгыла эди.
– Оз, оз, оз, – деди ол, эте тургъан ишинден бёлюнмей. Ынчхагъан 

этгенча, солууун къыйналып алды да, гырхы жумдурукъчугъу бла жауур-
лукъну уруп, ачыуланды: – Оз, анангы аллыкъ, оз!
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Керимни солууу угъай, акъылы да тохтады: Атто жер тюбюнден сё-
лешгеннге ушай эди. Ачыуланыу, аман айтыу дегенча затланы эртте унут-
хан къарт игиликге тилленмегенди. Кёпюрден бери ётюп, машина тохтады, 
Керим, андан солдатла секирип тюшгенлерин, арбазлагъа чапханларын 
аркъасы бла сезе, къыркъылгъан борбайларын алгъа атаргъа кюрешди. 
Бир кесек узайып, ызындан солдатла къуугъанча, автомат быргъысы жел-
кесине жетеди-жетеди дегенча, чаба кирди. Къушжетерланы тийреге жете, 
ол жангы калиндорну, анда тюз да тейри ташлача сюелген Хамзатны, ке-
лини Лейляны, туудугъу Музафарны кёрдю; Хорасан, бир къолуна эски 
китап алып, бирси къолу бла жол артмакъланы къаты тутуп, атлауучлагъа 
олтургъанды. Былайда, бу эки жанлары бла бийик хунала баргъан, тюпле-
рин ырхыла талагъан жоллада мажюсю заманладан бери да жюрюген тёш 
арбазларына къыйналып чыгъыучу таулула биле да болмаз эдиле, алай а 
кюнню бу сагъатында малкъар эллени барын да, хар сегиз-он юйге бир 
машина, экишер солдат жетип, жер къыямасы айлана эди. Бек сейири – сол-
датла, ёмюрлери бу жерледе кетип, хар арбазны да иги таныгъанча, юйлеге 
жангылмай киредиле, аскер академиялада, курслада халкъны кёчюрюрге 
юйренип тургъанча, адамланы орамлагъа дып этдирмей къуядыла.

Ишни болушун ангылап, Керим Хамзатха къычырырдан болду, не ме-
дет, уллу гузабада кесини жарлы къоншусуна аны барын къалай айтыр-
гъа билмей, тирелди; бир такъыйкъагъа алай да кёрюндю: ол бусагъатда 
къыйынлыкъ келгенин айтып къычыралса, къычырыгъы бла бирге танг 
атханлы кёкюрегин кюйдюрген от ёчюлюп къаллыкъды, кёлюн жерге тенг 
этген къайгъыладан азат боллукъду. Амма, Керим не къычырып, не салам 
айтып болалмады. Аны орунуна къызгъан кёкюрегинден сынсыгъаннга 
ушагъан бир масхапсыз таууш чыкъды: ынчхагъан десе – угъай, жилягъан 
десе – угъай, тюшюмюдю-тюнюмюдю, белгисиз. Иш алай болуп, Керим 
Къушжетерланы арбазгъа бурулгъан жерде сюелип къалды. Сора зорлукъ 
машиналарындан тюшюп, арбазлагъа чапхан чериулеге, абызырамай, бой-
сунмай къарагъан Хамзатны кёрмез ючюн, башын энишге ийди. Хамзатны 
сейири уа башха эди. Бу эртте уяннган, эртте сауутсузланнган, бир тюрлю 
зорлукъгъа да турушлукъ эталмазча эртте болгъан эл бу жазыугъа да жукъ 
айталмай тюбей эди. Танг атмай таргъа кирген машинала тюйюл эдиле 
аны, азап жолуна хазыр этип, аягъы юсюне салгъан! Бойсунуу Чылмай 
улу айтхан «ре-ко-гнос-ца-ровкадан», – ким биледи, андан да алгъаракъ-
дан башланнганды. Таша, тамаша да эдиле алгъа теркирек барыр ючюн, 
халкъны бир тюрлю къоранчха, къыйынлыкъгъа къарамазгъа юйретген 
кючле. Керим, ким биледи, аны юсюнден сагъыш да этмегенди, Хамзат а 
бу арт жыллада тынгысыз эди бек. Кёп кере бойсундурулгъан, таза къаны 
кёп кере сыпхарылгъан, урушлада тюнкесин тауусхан эл, Аллах белине 
дери жерге батдырып, ёргесине уа жашаргъа буюргъан кибик эди. Тама-
шалыгъы ол эди – эл ол затла бары да келир заманны жарыкълыгъы ючюн 
этиледи, къоранч уллу эсе да, азап ауур эсе да, тёзерге керекди деп, аман 
тюшню игиге жоралагъанлай тургъаны!

Юйюрле, хар замандача, эринлерин къабып, беллерин къаты къысып, 
акъыл бла угъай, тюзю, адыргыдан, бир затла жыйышдырыргъа кюреше-
диле. Жарым жыл мындан алгъа, Чабакъсары шахарда госпитальда къо-
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лу кесилип жатхан Керим да, хадагъалыкъ юйюне жетерге унутуп, чериу 
аскерни сейирине къарайды. Анга киши къайырылмайды, ол элни кёчю-
рюрге угъай, анга азатлыкъ алып келгенча! Къартла, къатынла, сабийле, 
жиляй-улуй, аланы алларына чыгъадыла, неден башларгъа билмей, къар-
маладыла. Керим да сюеледи. Бусагъатда анга таукел этдирип, юйюрюн 
теркирек табаргъа кюч берлик жаланда Хамзат эди. Ол а, таш болуп къал-
гъанча, жерине битгенди да, бир изми бермейди. Керим сау къолу бла 
тутуп, жарты билегини дуппукъ къыйырын ачытхан окъуна этди; кёзлери 
туман бола, жолну ары жанында кёп сабийли Байчону юйюрюн солдатла 
машинагъа къалай къуугъанларын кёрдю. «Бусагъат, терк болуп, былайдан 
кетмесем, мен да бу къаягъа битип къаллыкъма», – деди Керим. Ол чакъда 
бир капитан къара шинли арыкъсуу солдат нёгери бла Хамзатланы арбазгъа 
кирди. «Болур болду!» – деди Керим. Энди ол Хамзатха жукъ да айтал-
лыкъ тюйюлдю. Жол башында юйюне къарады. Алыкъа анда солдатла 
кёрюнмейдиле. «Хо, барайым», – деп, жолгъа бурулду. Бусагъат жюклене 
тургъан «студебеккерни» жаны бла ётерикди, – Шоштарны къызлары юй 
хапчукларын къадалып анга жюклейдиле, Шоштар кеси 42-чи жылда не-
мислиле бла кетгенди; андан озуп, тийре къартла ныгъышха олтуруучу 
узун агъачны жаны бла ётерикди; сора япон урушха атлыла алыргъа сары 
шинли зугулбет ротмистр келген жыл къаланнган хунаны жаны бла ёрге 
чабарыкъды. Аллах айтса, юйюрю бла бирге боллукъду. Алай ол, бир атлам 
да этгинчи: «Стой!» – деген буйрукъну эшитди. Ол кесине айтылгъанын 
билмей, бютюнда терк болгъанда, солдат, аллына чыкъды да, ушкок быр-
гъысын ёшюнюне тиреп, къаягъа къысды. Керим, къалай эсе да бир тюрлю 
жунчуп, амалсыз бола, кёкге айланып къычырды:

– Мен саума! Былайдама! Сабийле жилямасынла, мен саума!
Таман айрыкамны желим топуракълы жерин къаны бла сугъара туруп 

да, Керим алай къычыра эди. Алай а аны жол жаны къаягъа къысхан сол-
дат тауча билмей эди да, Керим, жарты билегин да ойната, кесине аман 
айтхан сунду. Ол да арыгъанды. Керим кибик сатхычланы, хыйлачыланы 
хаталарындан эки кюнден бери тилинде сууу болмай, жукъу кёрмей, кече 
узуну да къая ыранлагъа ушагъан тар жоллада арып-талып келгенди; ачыуу 
бурунунда эди да, къачып кетерге умут этген къантулукъну атып къояргъа 
арсар боллукъ тюйюлдю. Да, баям, уруп къояргъа эркинлиги жокъ эди, 
бар эсе да, быллай сагъатда командирден буйрукъ болмай, къан тёгерге 
базынмайды, ансы аны бу тургъан кёкюрегине, алгъасыннган бетине, бу 
кесеу башлай чюелип, адамны ачыуун келтирген билегине уруп, ачыуун ал-
лыкъ эди. Аны себепли солдат, ушкокну быргъысын Керимни кёкюрегинде 
тута, ары, Хамзатны калиндору таба къарайды; анда уа капитан Хамзатны 
эски кюмюш бел бауун тешеди; угъай, аны къарасауут кереклери, къойчу 
бичагъы бла бирге кесип алды, Хамзат а анга алгъасынмагъан кючлю къа-
рамы бла къарайды; бусагъатда аны акъылына келген кесаматла капитан 
этген зорлукъдан эсе, кёп ёмюрлюкдюле; аны себепли зорчуну алай кю-
решгени аны аз да къозутмайды. Не дегин, бийик бойлу, акъ шинли капи-
тан, ёз арбазында таукел сюелген адамны угъай, битеу да элни ууатыргъа, 
бу жерден думп этерге келгенди. Алай а уллайгъан эр кишини белинден 
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бел бауун ала туруп, аны бурнуна жап-жангы нарат ийис урду да, ол, арада 
бир тюрлю жаулукъ болмай, аман иш этгенча, жунчуду.

Николай Крайнев – капитанны аты алай эди – Ата журт дегенни Совет 
власть деп ангылагъанды, Совет власть а Сталинни бетинде кёрюнеди. 
Школда окъуна устазла Совет властьны душманларыны юсюнден айтсала, 
не кеси окъуса, къаны къызып, алагъа дерт этиучю эди. Тенглери лётчикле, 
жазыучула, физикле болургъа термилгенде, ол аскер училищеге барлыгъын 
айтханды. Аскерчи болуп, класс душманланы ууатырыкъды! Коля-патриот 
деп чам этселе да, кёлюне тиймегенди, аскер училищеге киргенлей а, ол 
бачаманы суратын ёшюн хуржунуна салгъан эди да, андан бери кетерме-
генди. Анга кёре, Крайневни ангылауунда дуния экиге юлешине эди: бир 
жаны, баям, Сталинни ызындан баргъанла, бирси жаны уа – тууратын, 
жашыртын болса да, аны жолун тюзге санамагъанла. Биринчи къауум 
ючюн ол ёлюрге да хазыр эди, экинчи къауумну къанын ичсе да, суусабы 
къанарыкъ тюйюлдю.

Таулу халкъ кёчюрюледи, сен а ротанг бла Жамауат деген элге бараса 
дегенлеринде, буйрукъну тюзлюгюне ишекли болмай алды. Ары дери анга 
Кавказда болургъа тюшмеген эди, бирси аскер жашауунда уа кавказлыланы 
къан кюсеген, бир тюрлю аманлыкъдан артха турмагъан адамла сунуучу 
эди. Бир жол кертиси да алай окъуна болду. Аулакъда, юйрениуле баргъан 
кезиуде, командир аскерге жангы келген кавказлы жашха аман айтхан эди. 
Жашчыкъ, эрлен балачыкълай, къайнай тургъан къазанда къалакъны сер-
меп алып, лейтенантны керилип урду. Жаш анасыны намысын сакълай 
эди, анга аман айтыргъа базыннган офицер а, къабыргъасындан тутуп, 
сыннган иегисини ачытханына тёзе, тёгерек бурулады. Николай Крайнев, 
ол заманда кичи лейтенант, хазыр эди кийик таулучукъну къагъып къояр-
гъа, не медет, командир кеси, баям, терслигин билгенден, къайгъы этмеди. 
Андан бери энишге кёп суула кетгендиле, Крайневни жашауунда да кёп 
затла тюрленнгендиле, алай ол кюн эсинден бирда кетмейди: къоркъакъ 
тюйюл эди Коля-патриот, алай а тили кичип турса да, кавказлыланы къат-
ларында тиширыуну намысына келишмеген сёз айтыргъа базынмагъанды. 
Сора къужур эди бу хал: бир жанындан таулулагъа ышаныусузлукъ, кёрюп 
болмау, экинчи жанындан бачамагъа сюймеклик. Ол да кавказлы эди да?!

Ол кюн да, 8-чи мартны эрттенлигинде, ишекли тюйюл эди этген иши 
тюз болгъанына; керохун къолуна алгъанлай, кенг арбазгъа кире, жюре-
ги къабындан чыгъып кетерге жетишеди; бир сатхыч таулу мюйюшден 
атып, ёлтюрмез деп ким ышандырлыкъды? Ташлы, къаялы жерде адам-
ла да ташла, къаяла кибик боладыла, ма ол бийик калиндорда сюелген 
адам да, бети кетмей, анга тюрслеп къарайды, аны бийикден келген кёз 
жилтинлери, минг ийне болуп, этине чанчыладыла. Ол адам белинде би-
чагъын къынындан чыгъарып, аны бла бел бауун кесе туруп да жеринден 
тепмеди! Аны къатында, башын энишге ийип, жаш тиширыу къалтырай 
эди; ол кесин къолгъа алыргъа, къалтырагъанын тыяргъа кюрешгени эс-
ленеди, да жетмей эди кючю. Тиширыуну алай абызырагъанын кёрюп, 
Крайневни кёлю бир кесек кётюрюлдю: этген аманлыкълары жетишеди! 
Къалтырасынла, ташла болуп, къатсынла арбазларында, капитан Крайнев 
анга жаланда къууаннган этерикди.
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Ол Хамзатны къатындан кетди. Жюреги да тынчайгъанды, иш тап ба-
рады: эл, дып этмей, машиналагъа жыйылады. Къаугъа болургъа боллукъ-
ду деп сагъайтхан эдиле да, алыкъа бир тюрлю къаугъа жокъду, биледиле, 
ит къанла, терсликлерин, не ючюн кёчюрюлгенлерин! Болсада, бюгюннгю 
керти халы аны тюненеги къууанчына ушамай эди. Кече, «студебеккерни» 
кабинасына олтуруп, кёзню къарангы этдирген къыйын жолла бла келе, 
аны кёлюн жаланда дерт аллыгъы, алай бла Ата журтха жарарыгъы баса 
эди. Таргъа кирип, къарангы тар жоллада уллу машиналаны чархлары къая-
дан тышына чыгъа, алай баргъанларын кёргенде, мангылайына сууукъ тер 
чаба: «Саулай бир жетги эдим, аланы, союллукъ малланыча, машиналагъа 
жыйып, бу жерледен думп этгенни къой, къанларын ичер эдим», – дей эди. 
Энди уа, кюн жарыгъында, ала бары кечеги басдырыкъланыугъа ушай 
эдиле; баям, арыгъандан чыгъа эди огъурсузлукъ, кертисинде уа жокъ эди 
бу жерледе аллай бир жаулукъ, къанларын ичсек да, къанмазбыз дерча 
къажаулукъ.; Ишни болушун алай кёргенде, капитан Крайнев Хамзатха 
башха кёз бла къарады. Аны бла тенг, тамагъына уятха ушагъан сезим ке-
лип, ол артха эки атлам этди. Хамзат, энтта жеринден тепмей, анга тюрслеп 
къарайды. Капитанны акъ бетине къызыл тырмыла чапдыла. Ол жашау-
унда биринчи кере кесин алдатханын ангылады. Алай а къолунда керохун 
тутханлай сюеле, солдатла халкъны машиналагъа къалай сюргенлерин кёз 
туурасындан кетермейди. Ол къалабалыкъда, кёмеуюлге тюшген сууну 
кюйюн ангылагъанча, капитан Крайнев, кертилик, тюзлюк да анга ол къа-
ты буйрукъну бергенлени жанында угъай, бу таш кибик жерине битип, 
уллу артыкълыкъны сёз айтмай, жунчумай, кётюрген таулуну жанында 
болгъанын кёрдю. Сейир эди ол кертилик! Жолу эртте къуралгъан, xap 
иш да тап тюшюп барыучу Коля-патриот, жыйырма беш жыллыгъында 
капитан болгъан эсе да, аллай терен затланы юслеринден бир заманда са-
гъыш этмегенди. Къыйын сагъатда уа кертилик аны уллу атасы тирменчи 
Тимофейни сыфатында кёз аллына келди: бийик калиндорда бир узакъ 
таулу угъай, уллу атасы Тимофей сюеледи. Аны кючюн кавказлыны сын-
магъан, ийилмеген бети угъай, аппасыны къызыу тырманы, айыбы алды. 
Николай Крайнев, жеринде тура, ол эки къарамны бирчалыгъына сейир 
этип, сескенди. Тимофейни къоллары хар заманда ун ийис этиучю эдиле; 
бу къолла нарат ийис этедиле; ол бачаманы юсюнден назмула окъуй ту-
руп, Тимофей да алай ышарыучу эди; жашчыкъ сталинчи батыр болургъа 
ант этеди, аппасы уа, къаш тюйюп, бир жанына къарайды; ол, тынмаздан, 
махтау антланы оздуруп ийсе, Тимофейни къарамы аны темир къысхач-
ла бла тутханча, тутуп, дып этдирмей къоюучу эди. Бу кишини къарамы 
да алай къурушдурду. Николай Крайнев кёзлерин къысды, къоллары бла 
мангы лайын сюртдю. Буйрукъну толтурургъа керекди, алай а халы, жау 
сюртюлюп, урушха хазырланнган кёзюне жетип, атаргъа тебирегенде уа, 
чарлап башлагъан ушкок кибик. Аны таулу юйню арбазына алай суху ки-
рип, артда уа дыпсыз болуп къалгъаны сейир эди, Керимни къаягъа къат-
дырып тургъан солдат анга ичинден аман окъуна айтды.

Къара шинли, арыкъсуу солдатчыкъ, терлегенлери барып, Къушже-
терланы юйде не тапса да, машинагъа ташыйды. Ол атлауучлада олтургъан 
Хорасанны жаны бла ётеди, энтта да къалтырагъаны кетмеген Лейлягъа 
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бир затла айтады; кеси уа бир минут да тохтамайды. Командирге не от 
тюшгенин жаланда ол ангылагъаннга ушай эди, нек дегенде аны жаны бла 
да ёте, азчыкъ ышарады, «ёзге уа, не эдинг» дегенча къарайды.

– Ты мельник, что ли? – деп сорду бир ауукъда капитан Хамзатха.
– Тирменчиди, тирменчиди, – деп, терк айтды Музафар. – Ол мени 

аппамды, тирменчиди...
Хамзат офицерге зат да айтмады. Ызымдан келигиз деп, юйюрюне 

къолу бла белги берди да, машина таба тебиреди. Ол Музафарны къо-
лундан къаты тутханлай барады; Хорасан, жилярыгъы тамагъын бууса 
да, эринден къоркъуп, сарнауун, къаргъышын да ичинден эте, арбаздан 
чыкъды. Лейля, бауну аллы бла ётюп бара, болалмай тохтады. Анда къо-
нгур ийнек тынгысыз болуп айланнганын алгъадан окъуна кёрюп тура 
эди. Энди уа башын гёзенек чалыдан бери чыгъарып турады. Лейля аны 
сауа туруп, сют агъымла бла бирча жырлаучу эди, энди кетип бара, аны бла 
саламлашыргъа, боюнун къашыргъа сюйдю. Къатына жууукъ келгенде, 
ол аны уллу мудах кёзлерин кёрдю; жаякълары суу болгъандыла. «Терк! 
Терк!» – деп, ашыкъдыра эдиле жолдан; машина къатында Музафар, къы-
чырыкъ этип, уллу атасыны къолундан ычхыныргъа кюрешеди. Бирсиле 
да, ыразы болмай, Лейляны чакъырадыла.

– Тут какой-то беглец, – деп, командирге бир зат билдирирге кюрешди 
Керимни тутуп тургъан солдат.

– Да отпусти его, сукин сын! – деп къыжырыкълады капитан.
Солдат ушкокну Керимни кёкюрегиндеи кетерди. Алай Керим, солдат 

аны эркин этмей, ургъан этгенча, энишге оюлуп тюшдю; бутларын созуп, 
аркъасын къаягъа таяндырып, олтуруп къалды; тер тамычыла азгъын бети 
бла энишге барадыла. Ахыр ууалып, къарыуу кетгенден, ол кишиге да 
къарамайды, терк-терк солуйду. Ангыларгъа да къыйын эди: алай олту-
руп тура, Керим кючмю жыяды, къаягъа битип къалыргъамы сюеди? Бир 
кесекден къыйналып кётюрюлдю. Кёлю аман этгенча, къаягъа таянып, 
бираз мычыды. Сора кёлсюз, умутсуз эсе да, кеси кесине зор эте, юйю 
таба ышырылды. Алайына, арыкъсуу солдат Хамзатланы юйден, ичинде 
къайнагъан жауу бла уллу жашил шайникни алып, машинагъа чапды. Жаш 
келин бау аллында жаягъын ийнекни жаягъына салып жиляй тургъанын 
кёрюп тохтады. Шайникни жерге салды, Лейляны къатына барды. Жукъ 
айтыргъа базынмай, кесини да кёлю толуп, сюелди. Орам жанындан халкъ-
ны ашыкъдыргъан буйрукъла бютюнда къаты эшитиледиле. Жашчыкъ: 
«Ой, келин», – деп, кесин бери атады. Жаш тиширыу бла къонгур ийнек 
жиляйдыла.

Лейля, тентирей, ийнекден айырылды; жыгъылмаз ючюн, гёзенекге 
таянды. Арыкъсуу солдатчыкъ бауну эшигин ачды, ийнекни тышына бош-
лады. Ийнек, жол бла энишге айланып, ажымлы мёнгюрдей, уллу жели-
нин ауур чайкъай, къаугъалы адамланы, машиналаны ичлери бла чапхан-
лай озуп кетди. Машиналадан къарап, ийнекни алай баргъанын кёргенле 
тобагъа къайтадыла, – къумалы да болуп, сютлю, мамыр ийнек эди да, 
тийреде асламысы малларын аны туугъанларындан къурагъандыла. «Мал 
анасы!» – деп, Хамзатны къонгур ийнегин эл да таныучу эди. Арыкъсуу 
солдат шайникни жерден алды, Лейляны билегинден тутду да, машинагъа 
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ашырды. Бир ауукъ заман кетерикди, солдат ичинде къайнагъан жауу бла 
Лейляны къолуна тутдургъан жашил шайник Хамзатны жанын къалдыр-
лыкъды: кёчгюнчюлюкню биринчи юйсюз-жерсиз, ашсыз-суусуз жылында 
ол тифден ауругъанда, Хорасан шайникде къайнагъан жаудан анга къамил 
къашыкъ бла кюнден юч кере ичирип турлукъду. Алай бла ол (огъесе Хо-
расанмы?) кёп жерлешлерин кюйдюрген тифни хорларыкъды.

Машинала адамла ашыгъышлы къатыш-къутуш атхан жюкледен, 
юй керекледен, жатхан жерледен тола баргъанлары къадар, солдатла да 
тынчаядыла, къанлары жерлерине келеди. Ала да бирча тюйюлдюле. Бир 
къауумлары арыкъсуу солдат Хамзатланы арбазда кюрешгенча, чапханлай, 
юйде не тапханларын да сайламай, санамай, машинагъа атадыла, бирси-
лери уа, автоматларын да жерлегенлей, арбазлада тохтап, адамла бир зат 
алыргъа къармашсала да, юслерине чабып, сюрюшдюре, булгъай, маши-
нагъа жыядыла; адамла кеслери, юйден чыгъа, эс этип угъай, жюрекле-
ри тартдырып, къолларына тюшгенни алыргъа кюрешедиле – ким эсе да 
сенегин, жантауун алады, бирси, къыйырлары ашалып, кез болгъан эски 
тегенесин къучакълап чыгъады. Орамда уа, кёпюрге кирген сюрюулей, 
бир бирлерин малтай, жиляу-сыйыт эте, табына, машинагъа къуюладыла. 
Хамзат, Музафарны да эки тобукъ арасына къысып, элге, жерге къарап 
барырча, артдаракъда олтурду.

Капитан Крайнев энди жолгъа чыкъгъан эди. Ол биягъында Керим 
къысылгъан къаяны аллында сюеледи, адамла машиналагъа къалай къуюл-
гъанларына къарайды. Тимофей да кёз аллына бир келеди, бир жокъ бола-
ды. Тенгизде бата, чыгъа тургъан адамча, ун жугъу къолларын ойната, бир 
затла айтады. «Болмачы сант!» – деди капитан. Ол кесин къолгъа алды; 
аны байлап, армау этип тургъан жипни юзгенча, къаядан терк айырылды. 
Олсагъатдан окъуна, алгъынча, бир тюрлю арсарлыгъы, ишеклиги бол-
май, буйрукъну тамам этиучю командир болуп къалды. Алгъа чыкъды да: 
«Жерлеригизни табыгъыз!» – деп, солдатлагъа буйрукъ берди. Алай энди 
машиналагъа жаланда экишер солдат минеди, къалгъанлары сафха тохтай-
дыла. Командир кабинагъа миннгинчи алай турдула, машина тебирегенлей, 
ала да саф бла атландыла.

Тёбен жанларында эл алыкъа машинагъа жыйылып бошамагъан эди. 
Ала келген машина тёшкёпюрню къатына жетип тохтагъанда, Хамзат эшек 
жауурлукъгъа ийилип тургъан Аттону кёрдю. Кёргенлей окъуна, анга бир 
зат болгъан сунуп, сагъайды. Керти да, Атто къымылдамай эди, къатып 
къалгъаннга ушайды. Къоркъуу этип, сёлеширден болду да, ёрге турду. 
Алай Хажи-Бекир да, аны юйдегиси Айшат да, аны къаты бла ары-бери 
ётюп, жол къайгъыда болгъанларын кёрюп, жерине олтурду. Тебирерге 
буйрукъ болгъанда, Хамзат Атто таба дагъыда бир кере ышанлап къара-
ды. Ол энтта да эшек жауурлукъгъа ийилип, тюз да тейри ташлай турады. 
Хамзат, тынгысыз болуп: «Атто», – деп къычырды. Ол ангылай эди, суу-
ну, адамланы, солдатланы, машиналаны уллу дауурларын хорлап, Аттогъа 
эшитдираллыкъ тюйюлдю. Болсада къартны халы тап тюйюл эди. Атасыны 
къатына жашы барды. «Тур, ата, энди жолубуз узакъды!» – деди. Атто анга 
да эс бурмады, эшек жауурлукъгъа къапланнганлай къалды. Кётюрюп аякъ 
юсюне салыргъа деп ийилди да, Хажи-Бекир къолтугъундан томуроу быч-
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хыны тюшюрдю, мамукъ сакъалы къалтырады. Ол атасын кесине бурду, 
аман сагъатлы болуп къычырды:

– Ата, неди бу этгенинг! Мен жарлыгъа! Быллай сагъатнымы сакълай 
эдинг?

Атасыны къычырыгъына барындан да алгъа Мадина жетди. Аны кёр-
генлей, Хажи-Бекир, тиширыу кибик, къычырыкъ этип жиляды. Хамзат, 
солдатла эс жыйгъынчы, машинадан секирип тюшдю да, ёлгенни къатына 
жетди. Мадина артха туракълады, хунагъа таянды. Хамзат, тобукъларына 
чёгюп, ёлгенни тюзетип башлады. Хажи-Бекир жиляйды, Мадина, хунагъа 
къысылып, анга сингип, къошулуп къалыргъа сюйгенча, шум болгъанды. 
Хамзат а, эринлери агъач болгъандыла да, алагъа айтыргъа сёз тапмайды. 
«В машину! Живо!» – деп къычырды капитан. Хажи-Бекир, не этгенин да 
билмей, Хамзатны артха тюртдю, атасыны ёлюгюн къоюнуна алды. Алды 
да, энди биргесине элтирик бек сыйлы жюгю ол кибик, алгъа тутханлай, 
машинагъа атланды. Анга жетип, ёлюкню инбашына алды, машинагъа ми-
нерге болду. «Назад», – деп къычырды капитан. «Отставить труп!» – деди 
ол дагъыда. Алай Хажи-Бекир ёлген атасы бла бирге машинагъа минерге 
кюрешеди. Хамзат да жетип, анга болушады. «Отнять труп!» – деп бу-
юрду капитан солдатлагъа. Музафар, башындан къарап, Мадина хунадан 
таш сермегенин, капитан таба айланнганын кёрдю. «Сучка!» – деди анга 
капитан. Болсада, къызны алгъасыннганын кёрюп, артха кетди; керохун, 
хомпурадан чыгъарып, къолуна алды. Алыкъа машинагъа минмей тур-
гъанладан къайсы эсе да, чабып, Мадинаны тутду, аны къолундан ташны 
тартып алып, бир жанына сызды; къыз бола тургъан ишлени кёрмезча, 
аллына сюелип тохтады. Ол такъыйкъада Хажи-Бекир ким эсе да, арт жа-
нындан келип, белинден тутханын сезди, ачыуланып, аны къабыргъасы бла 
артха тюртдю. Ёлюкню машинагъа алай салалмазлыгъын ангылап, алгъа 
аны ёрге берирге, кеси алай минерге хыйсап этди. Энди ёлюкню башында-
гъыла ёрге алыргъа кюрешедиле, тюбюнде уа солдатла, аны эки аягъындан 
тутуп, артха тартадыла. Капитан Крайнев, огъурсуз бет ала, къычырды:

– У вас и там будет достаточно мертвецов!
Ахырында солдатла, машинагъа жыйылгъан жесирлени хорлап, Атто-

ну ёлюгюн алдыла. Ол чакъда солдатланы кёз алларында къартны буруннгу 
бети, тюз да сау адамны бетича жарып, жюреклерин сескендирди; ол энди 
дунияны бар азапларындан, чюйреликлеринден да азат болуп, нюр жая, 
кюлюмсюреген этгенча кёрюнеди. Арыгъан, азгъан солдатла эшитилме-
ген ажайыпдан элгеннгенча, элгеннгенми этдиле, къарыусузму болгъан 
эдиле,  ёлюкню къолларындан тюшюрдюле. Атто ташлы жерге, ёлген 
адамча  угъай, тюшерик жерин иги хыйсап этип секирген адамча, жерни 
къучакълап тюшдю; ол жерни кёбюрек алыргъа кюрешгенча, къоллары, 
бутлары кенг жайылдыла. Хамзат энтта, солдатланы сюрюшдюрюп, аны 
къатына барды, къолун-аягъын тюзетирден болду. Кёзлерин жапды. Капи-
тан, аны къатына келип, мычымай машинагъа минерге буюрады, солдат 
да автоматын анга айландырды. Алай Хамзат, Аттону тюзетип, санларын 
тап салгъынчы жукъ да кёрмеди, эшитмеди. Мадинаны тутуп жибермей 
тургъан киши, аны къоюп, машинагъа минди. Къара шинли, субай, бу-
шуулу Мадина, ёлген аппасыны къатына барып, ёлюкню юсюне къалай 
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сюелгени Музафарны эсинде ёмюрге къалды. Бир кесекден аны башында 
акъ жаулугъу, жел учургъанча, энишге учхалады да, ёлюкню юсюне тюш-
дю. Мадина бир тамычы кёз жаш да иймегенине Музафар бек сейир этди.

– Да не беспокойтесь вы, солдаты зароют его...
Алай командирни бу сёзлери да тиширыуланы сыйытларында тума-

ланды. Акъыл этип, салауат салып угъай, бир дууалы, бир кёллю болуп 
къуралгъан ашыгъышлы жаназы этиледи. Дууа арасында машинала теби-
редиле, автоматла чыкъырдадыла; адамла, тузакъгъа тюшген жаныуарлача, 
жан къайгъылы болуп, кеслерин машиналагъа атдыла. Хамзат да жерине 
къайтды. Машина гюрюлдейди. Алай Музафар энтта да аппасыны ёлюгю-
ню юсюне сюелип тургъан Мадинаны кёреди. Машина кетип баргъанда, 
аны ичин къоркъуу алып: «Мадина!» – деп къычырды. Аттону адамладан 
сыйырып, жерге атхан эки салдат Мадинаны къатына келдиле да, аны бу-
дай кюлтеча, къолгъа алдыла, машинагъа жетдирип, женгил затныча, ёрге 
адамланы, жюклени да юслерине сыздыла.

Хамзат, артха къарап олтура, машинала тарланы ачы гюрюлдеуден 
толтура, Жамауатны кёпню кёрген ташлы жолунда къалай баргъанларын 
кёреди. Аны Хажи-Бекир болгъан машинагъа минериги, анга кёл этдир-
лиги келе эди, эшшиги, бу машинада да къыйынлыкъ аз тюйюлдю. Эл-
ден чыгъа, аланы машинагъа не эсе да болду да, шофёр аны моторуна 
къарай тургъунчу, Хамзат къызыу баргъан «студебеккерлени» санайды. 
Ол эллилерини бетлерин кёрюрге, алагъа кёл этдирирча бир сёз айтыргъа 
сюеди. Не медет, машинала, боран ургъанлай, терк ётедиле, ол кишини 
да таныял майды. Энди Жандар ёзенинде бир жан да къалмагъаннга ушай 
эди. Атто ёлгенча, Жамауат да ёлдю! Эл ёлдю деген бушуу аны жюрегинде, 
машина къуралып, жолгъа жангыдан тебирегенде да тура эди. Ол аланы 
сакълагъан эки солдатны, эки автоматыны арасы бла къарап, мадул къал-
гъан арбазланы, иесиз малла жайылгъан сыртланы кёреди. 8-чи мартны 
аллай ариу, чууакъ эрттенлигинде ёлген элни кёгюнде къушла учадыла; 
жол жанларында тохтап, эшекчикле аланы ызларындан мудах къарайды-
ла. Хамзат къалын чакъгъан шаптал тереклени да кёрдю, чыгъып келген 
кюнню алтын таякъларында ала жана тургъанча кёрюнедиле. Хуна буруу-
ланы, чалы хызенлени ары жанларында кёбюп, чачылып, урлукъ излеген 
бахчала къараладыла. Хау, Жандар ёзенинде жашау кесини ызы бла бара 
эди. Унутулмагъан палах, сау болмагъан жара жокъду. Жаланда тёзерге 
тюшеди, барын да жангыдан башларгъа. Хамзат туудугъун кесине беги-
рек къысды, анда чагъарыгъын бир зат да тыялмагъан кырдыкны жашау 
турушлугъун сезди. Сора Жамауатда жюрюген буруннгулу айтыуну зикир 
сёзюча къайтарды:

– Аллах жарлы халкъгъа бу кюнню унутур къыйынлыкъ бермесин!

9

Энди «студебеккерле» къабарты элни ичи бла, от тюшгенлей, бара-
дыла; орам балчыкъларын кенгнге чачдыра, гюрюлдеулери юйлени тере-
зе кёзлерин зынгырдата, элни душман киргеннге ушатадыла. Болсада бу 
къалабалыкъ кишини жеринде къоймай, жарсыу, жазыкъсыныу къудурети 
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болгъанны аягъы юсюне салады да, уллу жолну эки жаны да адамдан то-
луду; Хамзат машинадан къарап, тиширыула жилягъанларын кёреди, бири 
уа жаулугъун къолуна алып, аны булгъай, кёл этдирирге кюрешеди; жол 
жанларына жар болуп, жарлы болуп алай сюелген адамла ангылагъанча 
кёрюнедиле: бу ауур, жандауурсуз машинала ёмюрлюк жерлеринден жа-
лан малкъарлыланы алып кетмей, аланы таянчакъларын да алып барады-
ла. Жашау жашау эди, арада хал кёп тюрлю бола келгенди; кетгенле бла 
къалгъанланы арасында къууанч, бушуу алышына тургъандыла, алай а 
бирге къадарда къарыулу эдиле; энди, айыра эселе, кетгенлеча, къалгъанла 
да къарыусуз боладыла; къайтарып болалмазлыкъ тынгылы, ышанымлы 
затларындан айырыладыла; хау, не сёз, ала бла бирге, ёргеледен, ол анда 
акъ бийикледен, терен тарладан, сызгъаладан уруучу, алагъа жашау, сау-
лукъ да бериучю таза хауа да кетип баргъанча алай кёрюнеди. Хау алай 
эди иш,  къабарты элле бу зарауатлыкъгъа кеслери терс кибик, солуула-
рын ичлерине алып алай сюеле эдиле, Хамзат адамланы бетлерин туура 
кёрюрге, таныргъа сюеди; не амал, терк къала эдиле артда, тюз да уллу 
боранда ажашхан гитче жарыкъчыкъла кибик. Сора ол, Музафарны кесине 
къатыракъ къыса, кёзлерин жабады. Кёп келгенди ол бу эллеге, ичлери 
бла кёп озаргъа тюшгенди. Къушжетерлары эрттеден жюрюте келген тёре, 
 Жамауат элинде ёмюрледен бери да бузулмагъан адет, тау жамауатла кесле-
рини къадарларын бу жол жанларында сюелип, аланы ашыргъан адамладан 
энчи кёрмегендиле. Ёзге уа! Тарыхны къыйын ыфчыкларында бу эки халкъ, 
эки къарындашха тийишлисича, бирге барыргъа, арбаны бирден тартыргъа 
тюшгенде, къазанлашмай амал жокъ эди. Жамауатчыла кёп затха юйрене 
эдиле Къабартыдан, кёп иги ишлерин ала эдиле, алай Жамауат кеси да ёзен 
жерли къоншусуна жигер ишлерин, хунерин кёргюзте келгенди; артда уа, 
совет жашау бары халкълагъа бир ыз салып, саламбаш юйлени орунлары-
на къошунбаш акъ юйле ишлетгенде, иеликге, хукмугъа талашыу эрттеги 
къарындашлыкъгъа чып тюшюрген эсе да, жарашыулукъ бар эди.

Бушуулу кериуанны алай терк барыуунда, Хамзат Курацаны эследи: 
аны башында къолан жаулугъу инбашларына тюшгенди, акъ чачы ачыл-
гъанды. Хамзат жеринден ёрге окъуна кётюрюлдю. Эгет олсагъат окъуна 
аны жерине олтуртду. Кёз жашла Хамзатны тамагъына жетип тохтадыла, 
– Курацаны анасыны къолундан кёп гыржын ашагъанды. Бек уллу ырысхы-
лы, беримли да юй эди ол. Бир кезиуледе Курацаны эки къарындашы Хам-
зат бла бир аскерде уруш этген эдиле, жигит жашла. Не келсин, экиси да 
19-чу жылда жоюлгъандыла. Дагъыда бир къарындашы, юйюрде бек кичи, 
окъуп, ишлеп, ёсюп, жарыкълауну наркому болгъан эди, Хамзат аны уруш 
аллында Курацаны атасы Гисни асырагъан кюн жангыз бир кёргенди. Ол 
да, жоюлгъан къарындашларыча, келбетли жаш эди. Алай Кураца эди кюн 
бетли. Хамзат аны къыз заманын кёз туурасына келтирди. Къаракёз, эки 
ауур чач эшмеси табанларына жете, сютге дугъум атханча, акъ бети, – къа-
лай жарыкъ эди ол, къалай тепсеучю эди! Хамзат Гисни юйюне ашыгъып 
келсе да, къабакъ эшиклеге жетип, атын тыя, жунчуй эди; Курацаны атасы 
Гис, кёпню кёрген, чамчы киши, къалын жубу мыйыкъларыны тюбюнден 
ышара, къонакъ келгенди дегенни айтып, жашларын угъай, къызын ча-
къырыучу эди. Кураца чабып жетерге, Хамзат, атдан тюшюп, жунчугъанын 
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да хорлай, Гис бла саламлаша болур эди. Ол, айхай да, къызына Хамзатны 
кёзю къарагъанын ангылай эди, аны себепли ол Курацаны аллында жунчуй 
башласа, чамы-лакъырдасы бла кёл этдиргенди. Кураца аны, туугъан къа-
рындашыча кёрюп, къучакъласа, Хамзат кесини ич сыры ючюн уятлы бола, 
сагъыш этгенди. Бир-бирде алай да кёрюнюучю эди: Кураца да, Аллах 
билсин, ёзге уа, къуру тюиюлдю сезимден, ансы экиси бирге къалсала, ай-
тырын-къалырын унута, бетине къызыл ингиликле чаба, нек жунчунду? Да 
не медет, буюрмагъан эди Аллах, аны башха жаш къачыргъан эди. Андан 
сора Хамзат да къойгъан эди къабарты элге жюрюгенин. Гис ауушхунчу, 
Курацаны бирда кёрмегенди. Дууада юч кюн турду. Курацаны да юч жашы 
бла къызы болгъанын билди. Алыкъа уруш къайгъы жокъ эди да, барыны 
да сабийлери сау-эсен эдиле. «Энди уа къалай болур? – деп келди аны кё-
люне. – Сау болурламы Курацаны жашлары?» Да жууап алаллыкъ тюйюл 
эди; ол аны бет жарыгъын эслеген такъыйкъада ол жиляй эди. Ким биледи, 
Кураца да эсгере болур эди Хамзатны, огъесе урушдан къара къагъыт алып, 
аны да кюню къарангымы болур? Хамзат бетин туудугъуну аркъасына 
къысды, кёлю толгъанын кишиге кёргюзтюрге сюймеди.

Ала темир жол станциягъа жетгенде, алгъа келген машинаны суху 
къотара эдиле. «Холамлыла», – деп таныды Хамзат. Майданны тёгерегин 
солдатла алыпдыла. Эрттен кюню къыздыргъан, энди кёгере башлагъан 
тала тылпыу этеди; анда-мында ийнекле, тонгузла, эшекле отлайдыла, эки 
чемич улакъ алайда тюз да балчыкъ юсюне тёгюлген хапчуклагъа кеслерин 
урадыла; баям, бурунларына къууут ийис урады андан. Тиширыу сабий-
ин кёкюрегине къысханлай, аланы къыстар акъыл да этмейди. Хамзат эс 
буруп къарады да, тиширыуну таныды. Жюзюм! Ол аны эри Якъуб бла 
бирге уруш этгенди. Ол урушдан сау къайтхан эди, окъуулу, сабыр Якъуб 
энди уа къайда болур? Жюзюмню кёз жашлары тохтамай барадыла. Ол, 
жиляй, кеси кесине кёл этдиреди, къызчыгъын жапсарады; ангыча, эчки-
ле аны жюклеринде бир зат табаргъа кюрешедиле; алгъа ийисгеп, артда 
мюйюзчюклери бла къозгъайдыла. Болсада, ауузларына илинирча жукъ 
таба болмаз эдиле, бирси жюклеге ётдюле. Жюзюм майданнга келген ма-
шиналагъа тынгысыз къарайды, башха элде эгечи не къарындашы ишми 
болур деп. Хамзат да жарсыйды анга, машинадан тюше. Кёчгюнчюлюкде 
башха-башха жерлеге тюшюп къалмайыкъ деп къоркъа болур деди. Алай 
а келген болса да, не хазна кёралгъы эди, майдан къара къатыш болады: 
жюкле, адамла, малла, солдатла... «Сени атанг андан къайтмай къалсын, 
былайда мен бу къыйынлыкъны сынай эсем», – дей эди Жюзюм. «Ай жар-
лы Якъуб, бу урушха да кетген кёреме!» – деп жарсыды Хамзат.

Майдан гюрюлдейди, дауурдан толады, чибин уяча, гууулдайды. Тол-
къунланнган адам череги темир жолну узуну бла толан болуп, солдатла да 
алай тизиледиле.

Машинадан тюшюп, жюклерин бир жерге жыйгъанлай, Хамзат тё-
герекге-башха къараргъа деди. Адамланы сёлешгенлерине, ишанларына 
къарап, ала къайсы элден болгъанларын биледи; кюреш жыллада къолла-
рындан суусап ичген, туздам, ышыкъ да тапхан адамларын да кёреди. Алай 
алагъа кесин танытмай озады, танысала: «Бу не аламатды, Хамзат?»  – деп 
сорсала, не айтырыкъды? Ала уа соргъанны къой, ма сиз къан тёгюп ор-
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натхан власть, аллы бурун эрлерибизни, къарындашларыбызны, жашла-
рыбызны къапды, энди уа биз жарлыланы, аланы сакъларгъа да къоймай, 
къайры сюреди дегенни айтып, чабаргъа да боллукъдула. Кеси да, алача 
сюрюлген акъылын тас этип, тели болуп айланнган Хамзат не сылтау эт-
син? Алай барды ол майданны ахырына дери, баш кётюрмей, битеу ары-
гъан-талгъан эти, эшитиу къудурети жиялай, тартылып... Бирле, бир затха 
да къарамай, къадалып, жюклерин тюшюредиле, бирсиле, жанлары сау-
лай жерге су гъаргъа келтиргенча, къурушуп, жукъгъа тыялмай турадыла. 
Былайдан узакъ болмай танкётмез индекде болгъан къара ишни да киши 
унутмагъанды; ол индек душманны танкларын тохтаталмагъан эди, алай 
а анда Къабартыны, Малкъарны да кёп адамы жаны саулай кёмюлгенди. 
43-чю жыл январьда халкъ, индекни къазып, ёлюклени урудан чыгъара эди; 
адамларын излегенле тапсала, сал этип, алларына салып, жиляуун этедиле. 
Ол кюн жилямукъ терк бузлай эди, сууукъ бушуулу адамланы кёзлерин, 
къашларын, сакъалларын буз сёнгекле этип, онгларын алады. Эшшиги, 
уруш эди, фашистлени зулмуларына да тёзерге тюшеди.

Кюн ортагъа машина келгени сел болду. Адамла къадарларына бой 
салыпмы, огъесе аман-иги болса да, бир оноу этилир депми шошайгъанды-
ла. Хамзат, къарыусуз бола, темир жолну юсю бла ишленнген уллу темир 
кёпюрню къулагъына таянды; кесим сангырау болгъанма да, жукъ эшитмей 
андан турама ансы, тёгерек былай уюргъа амалы жокъ эди деп, жаны кетди. 
Бир кесекден а топ атылып, къынгыр-юзюк темирлери салыннган, 42-чи 
жылны августундан бери киши жюрюмеген темир жол башы кёпюрге ким 
эсе да къолундан тартып чыгъаргъанча чыкъды; къыйыгъына, терсине кет-
ген атлауучла къоркъуулу эдиле, болсада, илине, таяна, башына чыкъды 
да, анда да аны жол къангалары кюйюп, темир аркъаулары ачылып, ала 
да юзюлюп, сынып кетерге кючден тургъанларын кёрдю. Хамзат, кёпюр 
билекледен тута, артха айланып, майданнга къарады; къарады да, саулай 
халкъын бирден кёрдю! Бары сауланы! Беш да Тау элде ёлетден-ёртенден 
къалып, энди бери сюрюлген жанланы барын! Алай къарап тура, Хамзатны 
эсине келди: Мухтар айтыучулай, жерни алтыдан бир юлюшюн тутхан 
деменгили къырал аны бла кюреширге жетишген эсе, сора къаллай къуду-
рети, кючю болургъа керекди бу кесек халкъчыкъны! Деменгили къыралны 
баш хукматы аны жеринден къыстаргъа, миллет жашауун тохтатыргъа, 
узакъ сюрюп тунчукъдурургъа оноу этген эсе! Адамла бир бирлерине къы-
сылып, таянып, къаты болуп тургъанда, аланы темир жолгъа сюрюндю-
рюп, тыйып тургъан солдатла да алай жандауурсуз сюелгенде, Хамзат кеси 
да эслемей, кёкге къарады, – ол, алгъынча, булутсуз, чексиз эди! Хамзат 
аны жууукълугъуна сейир этди, – къолун узатса, жетип къаллыкъды! Алай 
а бу энишгеде буюкъгъан халкъ аны кенглигин, теренлигин, ариулугъун 
кёрмейди, нек дегенде аны къарамы жыртыкъ бузукъ кёпюрню тюбюнде 
темир жолгъа битипди; бир адамны да къутулур, къайтыр умуту жокъду. 
Хамзат энди ангылады кёкге нек къарагъанын! Ангылады, сейир этме-
ди: бусагъатда Хамзат да халкъына азатлыкъ излеген, анга кёкде болмаса, 
жерде жол кёрмеген Муса файгъамбар кибикди. Тюбюнде темир жолну 
гууулдагъаны жиляугъа ушай эди, эшшиги, темир жол таный эди узакъда 
азаплы жерлени, бу кесек халкъчыкъгъа хазырланнган ахырат юйлени; 
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халкъ десе да, бир жолгъа бир майданнга бир адамны къарамына сыйын-
нган миллетни. Кюйген кёпюрню юсюнде тура, Хамзат ол халкъны къалай 
къорууларгъа билмегенден насыпсыз бола эди; ай Аллах, адам амалсыз-
лыгъында, файгъамбарланы кертиликлерине къалай ийнанады! Аллахны 
кесини да барлыгъына! Эшшиги, жерде тарыгъыр адамы къалмагъан эди 
да! Хамзат кёпюрню тот темирин, къолун ачыта, къысды, тобукъларына 
оюла, тиледи: «Аллах, бар эсенг сен, бар эсенг, бир мадар эт бу жарлы 
халкъгъа! Элт кёкге да, андан сора барыр жери къалмагъанды! Бу гууулдай 
тургъан, аны келмезге алып кетерик жоллада эгетле сюеледиле; ала бары 
бу кёпюрге ушагъан кирли, хар жанларындан жел ургъан жыртыкъ вагонла 
келип, бу къара тырмыны ары къуйгъунчу турлукъдула; андан сора уа бу 
жерлеге киши да къайтмаз...» Хамзат кёлек жагъасыны тюймесин тешди, 
аны кёзюне тейри эшиклери ачылгъанча кёрюнюп, андан ауаз келгенча 
болду: «Сен былайдан халкъгъа сёлеширге керексе! Къычырыгъынг бла 
кёзю кёргенлени, къулагъы эшитгенлени, жюреклеринде къан ургъанла-
ны барын сангырау этерге керексе!» Алай Хамзат алыкъа билмей эди не 
айтып къычырлыгъын. Билмесе да, эринлери къызып башладыла, жюрек 
теренинде аны эсине кёкден келген изми салгъан сёзле кюч аладыла... Ол 
ангылай эди: бусагъатда халкъына бек керек, бек магъаналы сёзню айтып, 
былайдан къычырмаса, сора аны жолу бютюнда къыйын, ажымлы боллукъ-
ду. Сора азап жолну бир жансыз къыланчында бу онгмагъан тукъумланы 
ахыр чирчиклери къуруп къаллыкъдыла. Алай кёрюндю: айтыллыкъ сёз, 
Хамзатны ичин жарытып келгенча, башында тюпсюз кёкден келгенча, аны 
себепли уа бек эрттегили, бек керти да болгъанча. Хау ол сёз аны адамлыкъ 
къудуретинден туугъан, бишген, энди уа бу азып, апчып тургъан жанлагъа, 
битимли жергеча, себиллик бир алтын урлукъ эди. Кеси да Хамзат къалыу-
баладан бери жашагъан, энди жарлы халкъына жол излеген файгъамбар 
эди. Ол чакъда майданда тебиреннген халкъ да – Хамзатны ичин къыздыр-
гъан сёзню сакълагъанча, огъесе Аллахдан тилек этипми – кёкге къарады. 
Хамзат ангыламады, ол такъыйкъада Аллах бла аны арасында башхалыкъ 
жокъ эди, ангыламады, – кёкню измисин бирсиле дамы эшите болурла? Ол 
тейри айтханны дагъыда бир эшитир эсем деп, къулакъ сала, кёпюр жаннга 
таянды; эринлери къата башлагъанларын сезди, алай а аманат сёзюн ай-
талмай къалырма деп къоркъа, кёпюр тюбюнде темир жолланы гууулда-
гъанларын тыяргъа кюрешди; бир такъыйкъагъа кёкюреги шош болгъанда, 
тюбюнде да тебирениу тохтагъанда, ол: «Тёзюм!» – деп, жангыз бир сёз 
эшитди. Сёз тюйюл эди, буйрукъ эди, кёкню буйругъу! Аны терк ангылап, 
Хамзат къычырырдан болду, «Эй-хе-ей!» – дерге башлады. Эшшиги, ол 
мажаргъынчы, тюбюнден анга къычырдыла; Хамзатны эси халкъны къут-
харыу амалына кетип, кесине къычыргъанларын эшитмейди. Эшитмеди 
да, къычырыкъ таба къарамады. Тюбюнде автоматла чыкъырдадыла; Хам-
зат, жюрегин къоркъуу ала, энишге къарады да, кёпюр къулагъында эки 
солдатны кёрдю: бири аны илишаннга алыпды, бирси уа тюш деп, къолун 
огъурсуз булгъайды.

Жерге къалай тюшгени Хамзатны эсинде жокъ эди, алай а бир сол-
датны къансыз бети анга барыр жолун кёргюзтюп, экинчиси артындан 
ушкок къалагъы бла тюртгенде, ол мындан ары не кёп жашаса да, халкъы-
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на бир сёз да айталмазлыгъын ангылады. Дагъыда кесин сюрюп баргъан 
солдатлагъа аны бир тюрлю кёлкъалдысы жокъ эди. Ала не, жашчыкъла, 
не айтсала, аны этедиле, кеси терсди, кёпюрге не атасыны башына чыгъа 
эди? Халкъны кесине къаратып, бир зат айтыргъа нек кюреше эди? Блас-
ха къажау бир зат айтырыкъ суннган эселе уа? Алай сокъурана, биреуню 
жаулагъан къарамына тюберме деп къоркъгъанча, эки солдатны аллын-
да башын энишге ийгенлей барады; аркъасында, ушкок буруну аны эски 
жара табына тийген жерде, бир аман къалтырауукъ башланнганды да, би-
теу санларын алып, ол жыгъылып къалырма деп къоркъады. Киши жукъ 
айтмай эсе да, адамладан уяла эди, аны себепли ол аман къалтырауукъ 
къоркъгъандан угъай, уялгъандан болгъанча, Хамзатны битеу санларына 
жетип, ичин да кюйдюреди. Къоллары кеслери алларына жумдурукъ бола-
дыла. Адамланы акъылларына не келе болур эди? Хамзат, не этерин бил-
мегенлей, тели болуп, айыплы иш этгенди; ол, керти эсе, Жамауатны эсли 
адамларындан бири, къыйынлыкъ келген сагъатда адамлагъа сабырлыкъ 
сёзюн айтып, кёл  этдирир орунуна башын алып къачаргъа кюрешгенди... 
Огъесе бир зат  айтып, анданмы сюрген суна болурла? Бусагъатда, халкъ 
къарап тургъанлай, майданда илишаннга салып ёлтюрселе, бирсилеге не 
кюн келликди?

Энди солдатла угъай, ауур сагъышла сюрюп, Хамзат алаша къалын 
туман жатхан къула тюзде баргъаннга ушайды; анда уа, къула тюзню къый-
ырында, аны эм ахыр чегинде бир таш ырхы гюрюлдейди. Эриген къызыу 
ташны ичинден Хорасанны: «Оу кюнюм!» – деп къычыргъанын эшитди. 
Аны бла тенг Музафарны кёрдю, ол аны къаптал этегине жабышып тох-
тагъанды. Солдат аны аркъасындан ушкокну кетергеннге ушай эди. Хамзат 
анга къууаннгынчы, бирси солдат Музафарны тартып, андан айырыргъа 
къалгъанды. Ол чакъда Хамзатны къурушдуруп, сангырау, сокъур да этип 
тургъан къоркъуу-уялыу кетди; сора ол, бир къолу бла туудугъун кесине 
къыса, бирси къолу бла солдатны артха тюртдю. «Жалдат!» – деп ачыулан-
ды ол анга кеси тилинде. Солдат, аны не айтханын ангыламай, «солдат» 
деген сунуп, кёлюне тийди. «Мен солдат тюйюлме, старшинама», – деди 
ол. Алай Хамзат туудугъуна къоркъгъандан кесини сёзюн экинчи да къай-
тарды. Бу жол старшина Хамзат кесине чамланнганын билип, сагъайды, 
алай а Хамзат да, кёкюрегин аны ушкогуна буруп, таукел сёлешди:

– Ат мени, ат, сен жалдат эсенг! Жашчыкъгъа тийме!
Энди солдат да бу жахил халкъны тилинде «жалдат» деген «фашист» 

дегенча болгъанын ангылады; палахха къалмаз ючюн, туудугъун, аппасын 
да тюртюп, бир жанына сюрюшдюре: «Болду, болду!» – дегенни айтды. 
Жиляй тургъан жашчыкъны Хамзатны юсюне тюртюп кетди. Олсагъатдан 
окъуна Хамзат, биягъыча, къалтырап башлады. Хорасан аны юсюне тонун 
атды. Аны да машинагъа ол къара шинли арыкъсуу солдатчыкъ мажарып 
салгъан эди. Алай а Хамзатны къалтырагъаны тохтамай, ол къурушуп 
къалмазгъа кюрешгенча, Музафарны кесине къысады. Алай турду безгеги 
тутханлай, сора жюкле юсюне таянды да, олсагъат окъуна жукълап къал-
ды. Хорасан къоркъгъан окъуна этди, тийип, силкиндирип кёрдю; Хамзат 
кёзлерин ачды, алай а кишини да кёрмей: «Жалан юч атлаууч къалгъан 
эди», – деп, шош шыбырдады. Хорасан ангыламады, аны бегирек силкин-
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дирип, сорду: «Не атлауучла хапар айтаса?» Алай Хамзат орунун табыракъ 
эте, кёзлерин жапды.

Аны жууукълаша келген жюк поездни даууру уятды. Жукълап угъай, 
тынгылап, поездни сакълап тургъанча, секирип турду. Майданны аягъында 
къалын къара тютюн кётюрюледи, жел аны бугъаны ызындан созады. Хам-
зат, акъылдан шашхан адамлай, поездни аллына чыкъды. Эски жыртыкъ 
вагонланы сюйреп, паровоз анга жууукълаша келгени къадар, ол да темир 
жол агъачлагъа абына, арты бла кетеди. Бугъаны мангылайында Сталинни 
суратын кёрдю. Бачама мыйыкъ тюбюнден ышарады. Ким эсе да кет деп 
къычырды. Хорасан гузаба этеди. Солдатла, тюз да телиге этгенча, анга 
тынгылашып къарайдыла. Ол а, бугъаны аллында бачаманы суратындан 
кёз алмай, бары акъылы анга битип къалгъанча, арты бла чегинеди. Аны 
юсюнде къапталыча, темир жолну башы бла ётген кёпюрча, жыртыкълы, 
жамаулу вагонланы сюйреген бугъаны кертилигине тангсынып, сейирден 
не этгенин да билмегенча, алай тажал эди Хамзат. Поезд а жете келгени 
къадар къарыулу, деменгили болады; адам толанны кёре, аны барын кесини 
къарынына сыйындырлыгъына, аз да къыйналмай, жутуп, алып кетеригине 
ийнандырады. Хау, бу ауузсуз-тилсиз адамланы барын жюклери, жарсыу-
лары, тарыгъыулары, ташлы жерлерине тели сюймекликлери бла толусун-
лай жутуп, алып кетерикди, сора аланы жерлери-юйлери мадул къалыр, 
атлары унутулур. Ахырында Хамзат, темир жолдан чыгъып, къолларын 
узатып къычыра тургъан Хорасанны къатына келди. Вагон тизиу, тыхыр-
дай, энтта да барады; хар вагон, аны бурунуна узакъ жерледен келген арба 
жау, чюгюндюр, чириген салам, тонгуз эт, ушкок от ийисле урдура, ётеди. 
Майданнга къуюлгъан халкъ, аны келишине кёре, бир бирге къысылып, 
дылгам болуп сюеледи. Поезд тохтады, жыйын-жыйын болуп, анда-мында 
тютюн иче, лахор эте тургъан солдатла терк чачылдыла, жерлерине бар-
дыла. Къара къабыргъалы къара вагонланы гуу деп тургъан къуру ичлери 
Хамзатны эсине Нальчик аягъында танкётмез индекни тюшюрдюле. Анга 
да, ол уругъа, халкъны былай къуйгъан эдиле эр кишилени, тиширыуланы, 
жети сабийни... Алай анда, ол ары къуюлгъанлада, гюржюлюле, чюйютлю-
ле, къабартылыла, малкъарлыла, оруслула да бар эдиле, мында уа, былай-
да, бу къара вагонлагъа жаланда малкъарлыла къуюллукъдула; аланы уа 
гюржюлюле, чюйютлюле, къабартылыла, оруслула къуярыкъ эдиле. Алай 
салыннган эди жорукъ! Хамзат кеси къазгъан эди танкётмез индекни, артда 
уа анда саулай басдырылгъан эллилерин излей эди. Эшшиги, ол заманда 
жанлары саулай жерге сугъулгъанланы жиляуларын эте, ол бу къан тёлеу 
бошуна болмагъанын, ол кюнню чекдирген душман ууатылгъанын, жери-
бизден кери къысталгъанын эсгере, кёл эте эди. Да нек ушады бу жюк улоу 
танкётмез индекге? Ай, ажымлы дуния, къара вагонланы ичлери да хазыр 
эдиле, сюрюлюп, жерлеринден тентиреп баргъан адамланы жанлары сау-
лай басдырыргъа! Ол заманда танкётмез индекни къатында анда жанлары 
саулай басдырылгъанланы жиляуларын этерик, ызларындан къарарыкъ 
адамла бар эдиле, да бизни жиляуубузну уа ким этерикди? Ызыбыздан 
ким къарар?

Алай сюеле эди ол, жан чыгъара, майданны башы бла: «Вагонлагъа!»  – 
деп, ачы буйрукъ айтылгъанда. Солдатла халкъны вагонлагъа ыхтырады-
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ла, майданны теркирек бошатыргъа кюрешедиле; да адамла кеслери да 
вагонланы ачыкъ эшиклерине жан атадыла, тюртюледиле; къара къатыш-
лыкъда бир бирлерин малтай, сюрюшедиле, ачыуланып, бир бирге бола-
дыла, жюк лерин бир бири юслери бла атадыла... Ким не излегенин, къайры 
ашыкъгъанын да билген къыйынды. Хамзатны жюрегинде сейирсиниу 
бла къоркъуу алышынадыла: ёмюрюнде сынамагъан иши – къоркъуу – 
бусагъатда къалай эсе да бир ачы жангызлыкъны, айырылып, баштакъ 
болуп къалыуну сезимин келтиреди. Аллай сезим бир кере келген эди анга 
– 19-чу жылда, Екатеринослав къаланы тийресинде. Хамзат бир ненча атлы 
нёгери бла къуршоугъа тюшген эди. Алай ол кюн Хамзат ат юсюнде эди, 
атына ышана эди бек! Артда уа адамны хорланмаз кючюне, таукеллигине 
баш ура, эр кишини иги аты болса, кетмез ийнаныуу жюрегинде турса, 
аны къолундан келмезлик жокъду деп, шукур эте эди. Энди аты да жокъ, 
ийнаныуу да жокъ, темир жолда сюеледи, ары озгъан абындыра, бери оз-
гъан тюрте... Ауур къарамын кётюрюп, адамла къарангы вагонлагъа къа-
лай къуюлгъанларын кёрдю; биягъында юйюрюн, хапчукларын да къоюп 
кетген жерге къарады, адам кёрмеди. Ала башха вагоннга тюшерге бол-
лукъ эдиле, ол угъай эсенг, башха составха окъуна. Алай бла Хамзат энди 
Къушжетерланы жангыз умутлары, тукъум тереклерини жангыз чирчиги 
Музафарны ажашдырып къояргъа боллукъду. Къоркъуу этип, ёрге-энишге 
чапды. Къыз кибик, бир сыйдамбет солдатчыкъ ызындан жетип, не эсе да 
бирле айтады, арлакъда адамдан тыкъ толу вагонну кёргюзтеди. Хамзат 
аны ызындан бара, вагонну эшик юсюнде Музафарны кёрдю. Туудукъ-
чугъуну жарыкълыгъына сейир этди. Эшелон, макъа жутуп керилген жи-
лянлай, тартыла-созула, жолгъа хазырланады. Жаш солдатчыкъ, болушуп, 
Хамзатны вагоннга миндирди, кеси да минди.

– Келин да, мен да жюклерибизни бери ташыгъанбыз, – деп, жарыкъ 
айтды Музафар. – Нартюх тулукъну кётюрюрге уа бизге ма бу солдат бо-
лушханды, – ол анга къолу бла окъуна тийди.

– Игиди, жашым, игиди, – деди Хамзат, эшикни эки жанында сюелген 
эки аскерчини ортасында.

Сержант алгъадан окъуна мында болур эди, кишите да эс бурмай, ол-
турлукъ жерин тап этеди. Анга, баям, отуз жыл бола болур эди, бирси уа, 
жаш солдатчыкъ, къалай тохтарыгъын билмегенча, жунчугъанды. «Была, 
баям, бизни къалауурларыбыздыла», – деди Хамзат ичинден. Болсада, бир 
жерде орун табаргъа, тохтаргъа керек эди. Аны себепли не айтырыкъ бо-
лурла деп, алгъа сержантха, ызы бла жаш солдатчыкъгъа къарады. Ол да 
тюз эди, нек дегенде вагонну ичинде аякъ басар жер кёрюнмейди: нарла 
толудула, аланы арт жанларына тюшгенле кёрюннген да этмейдиле. Тюп 
нарны теренинде жюкле ичинден Хорасанны башы кёрюнеди, келини кё-
рюннген да этмейди. «Адамларынг къайда эселе да, ары ёт», – деди сер-
жант. Алай Хамзат барама десе, жаланда адамланы юслери бла барыргъа 
боллукъ эди. Аны себепли тургъан жеринде чёгюп къалды. Музафар, ва-
гоннга миннгенине къууанып, кесин уллу жолоучулукъгъа чыкъгъан суна, 
къууанчлыды. Бир къолу бла аппасыны къапталындан тутханлай, бирси 
къолу бла уа сержантны автоматына тиерге кюрешеди: жаш солдатчыкъны 
ёшюнюнде майдалгъа сукъланып къарайды. Алай а айтыргъа боллукъ эди 
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ол да: «Артыкъ махтанмагъыз, бизни Мухтарны да барды майдалы. Энди 
уа ордени окъуна болур! Ёзге уа! Ол Гитлерни ууата турады». «Алайды! 
Ма алайды!» – дегенни Музафар эшитдирип окъуна айтды. Сержант а, аны 
акъылын билгенча, сур къарады да, аны ыннасы бла анасы тургъан жерни 
кёргюзтюп: «Марш!» – деди. Музафар, аппасына къысыла, кеси ичинде 
тауусум этди: сержант аманды, жаш солдатчыкъ игиди. 

Хамзат энди къуру майданнга къарай эди; биягъында адамдан, жюк-
ден, дауурдан, къаргъышдан, табыныудан, жиляудан толгъан жер алай 
терк сыпхарылып, шош болуп къалгъанына ийнаннган къыйынды; бары 
къалабалыкъны бу кирли, ийисли вагонла жутуп къойгъандыла дегеннге 
уа бютюнда. Алай майданда энди солдатладан сора киши да жокъду. Анда-
мында къабар зат излеген хауле итле айланадыла, ала да жукъ тапмай, вагон 
алларына келип, сынсыйдыла. Хамзат къалауурлагъа ыразы эди – эшик ал-
лындан къыстамагъандыла! Аны себепли бутларын чалдиш салып олтура, 
вокзал юйню башы бла Минги тауну кёреди. Бийик сыртлада алыкъа къар 
жатады; кюн таякъла чачырагъандан болур, бугъейле къалай эсе да бир 
къызылсуу чарс къайнатадыла. Энди Хамзат аланы кёрюрмю-кёрмезми,  
Аллах билсин! Къымылдаргъа къоркъа, тынгылайды. Да таула да тынгылай 
эдиле, къызылсуу нюрле чачыратхан къар таула. Ёмюрлюк тынгылауда 
къалыгъыз, бизни ёмюрлюк тынгылауубузну биле... Хамзатны шыбырдап 
сёлешгени ынчхагъаннга ушады. Бир чакъда Тонгуз-Орун жанындан жауун 
булутла чыгъып, бери бу жерлеге, жол алдыла. Алай а майданнга жауундан 
алгъа жангыз ат жегилген арба жетди. Анда – тёрт-бешжыллыкъ къыз-
чыкъны да къоюнуна алып къарт къатын, бутларын арбадан энишге ийип 
къарт киши, аскер кёлегини ёшюнюнде Къызыл Жулдузну ордени, май-
даллары бла да – аскерчи жаш, сора бир жаш тиширыу олтура эдиле. Арба 
тохтагъанда, андан бек алгъа, таякъгъа таяна, аскерчи жаш тюшдю. Ол 
аскерден сакъат болуп къайтханын вагон эшикледен къараялгъанла бары 
да кёрдюле. Аны онг буту ёрге тагъылып эди. «Бек ахыр таулу юйюр, баям, 
къабарты элде тапхандыла», – деп келди Хамзатны кёлюне. Са къат жаш, 
къарт къатынны арбадан тюшюре, къабартыча сёлешеди. Къарт къатын, 
къызчыкъны кёкюрегине къысып, жилягъанмы этеди, жашхамы урушады, 
– ангылашынмайды. Эгет аны арбадан тюшмезине, бирси къарт киши да 
анда къалырына угъай демей эди, ол жаланда жаш тиширыуну ашыкъды-
рады, ачыуланып, анга сёлешеди. Къарт киши сабыр тийип, эгетни бир 
жанына этди да, жаш тиширыугъа ариу айтды. Бийик бойлу, чырайлы ти-
ширыу, арбадан тюшюп, къолунда уллу тюйюмчеги бла сюелди. Аны уллу 
ариу кёзлери кёп жилягъандан кёпгендиле. «Сэлам фэсхыжын хуейщ»1 , – 
деди сакъат жаш. Къарт къатын жиляу къатыш айтды: «Хэт и ф1эщ хъун 
ар» 2. Болсада ийнаныргъа керек эди, бугъа къонгуроу уруп башлагъанды. 
Арбадан къарт къатын да тюшдю. Аны эки жанындан эки кюч жырта эди: 
къоюнунда къызчыкъ, боюнуна чулгъанып: «Нана, нана», – деп, къазауат 

1 Саламлашыргъа заманды.  
2 Ким ийнанырыкъды быллайгъа.
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этеди, инбашларына уа жаш тиширыуну къызыу кёз жашлары саркъадыла. 
Ангыча, ачыулу эгет Хамзатлары болгъан вагонну юсюне келди да:

– Бери сабийи бла бир тиширыуну сыйындырыргъа боллукъмуду? – 
деп сорду. Арба къатында бир бирге таянып, азаплы айырылыша тургъан 
юйюрню кёргюзтюп: – Эри да биргесине барыргъа сюеди, къабартылы 
болур дейме, – деп къошду. – Алай аны кёчюрюрге жарарыкъ тюйюлдю, 
кёчюрюлюрге жаланда къатыны тийишлиди. Ол тели айырылыргъа сюй-
мейди, къатынчыгъы ариуду да.

– Ол бутсузму? – деп, сержант сансыз этип сорду.
– Хау, – деди эгет. – Бек жарсыйма, алай мен не этерикме?
– Сюр аланы бери! – деди сержант.
Эгет артха кетди да, къол булгъап, поездге тиширыуну кесин чакъыр-

ды. Алай а юйюр бир бирден айырылмай, вагон аллына бирге келди. Къарт 
киши Хамзатха салам берди, Хамзат, салам алып, ёрге турду.

– Мен тюзлюк табарыкъма, атам. Биз терк окъуна къайтырыкъбыз,  – 
деди жаш.

Къарт киши анга къабартыча айтды:
– Аскерден сау-эсен къайтхан эдинг, энди уа... – Къартны ауазы къал-

тырады, юйюрюне эсде болмай тюшген палах аны бек жунчутханы кёрю-
нюп турады. Болсада, кёлсюзлюк этмейди.

– Болду, бошагъыз, – деди эгет.
– Басир... – деп, къарт къатын артха сюрюшдю. Таякъгъа таянып секи-

ре, Басир анасын тутду. Жаш тиширыу, тюйюмчегин вагоннга сызып, аны 
къоюнундан къызчыкъны алыргъа кюрешеди. Алай къызчыкъ ыннасыны 
боюнуна чёргелгенди да, анга бир амал эталмайдыла. Ол заманда эгет, 
жетип, къарт къатынны къоюнундан къызчыкъны тюз да юзюп алгъанча 
алды да, ол формасында вагоннга сызды. Жаш тиширыу, баласына жан 
атып, жаш солдатчыкъны болушлугъу бла вагоннга мине тургъунчу, къыз-
чыкъ, къычырыкъ этип, кесин ыннасына ата эди. Басир, жиляй тургъан 
анасын жапсарыргъа болуп, эгет аны къызчыгъын жулкъуп алып, бияры 
сызгъанын эслеген да этмеди. Адамла сюйген да ол эди, эслесе, къаугъа 
чыгъарыгъы баям эди. Аны себепли къызчыкъны къайсы эсе да сермеди 
да, аны да, анасын да тёгерекден алып, жапсарырдан болдула.

– Малкъаргъа келген палах Къабартыгъа жетмей бир заманда да къал-
магъанды, – деди къарт киши, кёчгюнчюлени халаллыкъларына ыразы 
бола. – Малкъаргъа жууукъ болдум да, ма энди айыра турадыла, – ол, кёлю 
толуп, жерге къарады.

Хамзат, баш къагъа, сёз къошмады.
Вагоннга минерге, Басирни, баям, кёлю толгъан болур эди, башын аны 

темир босагъасына салып тохтады. Къарт киши, тартып, жашын кесине 
айландырды да, сур къарады, аны кёлсюзлюгюн жаратмагъанын билдирди. 
Сора Басир, саламлаша, аны къучакълардан болгъанда, ол аны унамады, 
– келишмей эди быллай къыйынлыкъда къучакълаша тургъан. Ол къолу 
бла жашыны аркъасына къакъды да, ёрге чыгъаргъа болушду, кеси артха 
кетди. Энди къарт къатын, тюбюнде тохтап, жиляйды, къабартыча бир 
затла айтады – азап сёзюнмю, къаргъышмы – баям, экисин да. Къарт киши 
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уа, анга да жукъ айтмай, дылгам болуп сюеледи: ким билмей эди аны ичи 
бургъанын, алай тёзе эди къыйынлыкъгъа.

Басир, Хамзатны къатында тохтап, атасына бла анасына къарайды, 
къатыны сабийчигин тыяргъа кюрешеди. Къызчыкъ, шошуракъ болгъан-
да, ол да, эс жыйып, нарлагъа къарады: аны жилямукъ кюйдюрген бети 
жандауурлукъ, ышыкълыкъ излей эди, атта не асыу, къарангы, терен нар-
ладан анга азаплы къарагъан адамланы жарсыгъаннга женгиллик берирча, 
ышыкъ болурча кючлери, онглары жокъ эди. Аны себепли аны къыйын-
лыгъын да кеслерини къыйынлыкъларына къоша, ажымлы къарайдыла. 
Ангыча, огъары нарда тохтагъан тиширыуладан бири аны таныды. «Ариу-
жанмыса, сен жарлы?» – деп сёлешди ол. Ариужан ары къарады, алай кёп 
адамны арасында анга сёлешгенни айырып танымады. Танымады да, жукъ 
айтмады, къарамын энишге ийди. Огъары нардан ол тиширыу дагъыда 
сёлешди:

– Ариужан, сора Къабартыны да кёчюредиле?
Ариужан, акъылын жыйып, анга жууап бергинчи, Хажи-Бекир сёлешди:
– Ёзге не сунаса! Малкъарны кёчюрюп, Къабартыны къалай къояр-

ла?! Битеу да Шимал Кавказны кёчюрюрге дегендиле сора... Урушха уллу 
тиежеги болгъан жерди жерибиз, нек унутабыз.

Хажи-Бекирни аскер насийхатын Хамзат ангыласа да, бирсиле хазна 
ангыламай, Ариужанны не айтырыгъын сакълай эдиле.

– Угъай, Къабартыны кёчюре болмазла, – деди ол.
– Сора сен нек келгенсе бери?
– Къуркъужинде малкъарлыла излей эдиле, эр киши, тиширыу болса 

да. Мени тапхандыла.
– Ол не сёздю, «мени тапхандыла» деген? – деп, тиширыула кеси 

къайгъыларын унута, аны юсюне болдула. – Сен киши юйюне чыкъгъан 
ушай эдинг да?

Ариужан баш ийип, жукъ айтмады. «Аны юйюрюнден суууруп, хал-
къы бла бирге кёчюрюрге дегендиле, – деп баямлады болушун Хамзат.  – 
Болсада юйюр башха оноу этгенди, къыйынлыкъ эр бла къатынны бир 
бирден айыралмагъанды». Сора ол къабартылы къартха ичинден ыразы 
болуп къарады. Ол энтта тургъаныча тура эди: къарт – арыкъ, алай а не 
къарыу бар эди анда! Не тёзюм! Кюнле кетерикдиле, жолда къыйынлыкъ 
келликди, кёп къыйынлыкъладан бири, алай Хамзатны эсинде ол сурат 
алайлай къаллыкъды: башын энишге ийип сюелген къарт, аны къатында 
жаулукъ къанатына жиляй тургъан юйдегиси...

Эшелонла уа кете эдиле, бир бирлерин къууа...
Кюн ортадан сора кёкню жауун туманла тумалай башладыла. Сууукъ 

жел урду: ол бугъейледен къар ийисин келтиреди. Солдатла вагонланы 
терезелерине аз-аз жепиле къоя, къангала урадыла, энди ангылашынады  – 
бу эшелон да тебирейди.

Поэздни жеринден тепгени да, жауунну жетгени да тенг болду. Би-
ринчи тамычыла Хамзатны сакъалына тамдыла. Алыкъа жарыкъ эди, ол 
алгъа талпыды да, жаш солдатчыкъ сермемесе, жыгъылып кетерге окъуна 
аздан къалды. Кючейе баргъан жауун бла бирге аны кёз жашлары да ба-
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рып башладыла. Хамзат эр киши болгъанын унутуп жиляй эди! «Граждан 
урушда санга “бёрю сингир” деучю эдиле, энди уа сени да жиляр кюнюнг 
келди», – деп сёлешди анга Бияслан огъары нардан. Алай аны Хамзат 
эшитген да этмеди.

Эшелон къызыуланады. Кючейе баргъан жауун аны къабыргъаларын 
шибиля таууш этдирип тюеди; тешиклеринден ичине ургъан жауун жаш 
солдатчыкъны, Басирланы, Хамзатны да юслерин жибитеди, алай кетер 
жер жокъду, тёзюп турургъа тюшеди. Сержант, адамла угъай, малла элтип 
баргъанча, эшик юсюне жууукъ тохтагъан юйюрлени ичгери тюртюп, жер 
бошатдырды да, жаш солдатчыкъны, анасына да аман айтып, жауундан бир 
жанына турурча этди. Алай а жаш солдатчыкъ, унамай, жеринде къалды. 
Басир андан-мындан эски-бусху мажарып, тешиклени битерге кюрешеди. 
Къаппа-къарангыда ёксюген, хатху тауушла эшитиледиле. Ким эсе да дууа 
окъуйду, табынады, ким эсе да къаргъыш этеди...

– Тёзерге керекди, – деди Хамзат. – Энди бизни юлюшюбюз – тёзюм-
дю. Палах келди, къая оюлду юсюбюзге, тёзмесек, амал жокъду.

Анга киши жууап этмеди. Эшелонну белгисиз жерлеге элтип баргъан 
бугъаны къычыргъан тауушу эшитилди. Апчыгъан халкъ, жиляй, къаргъай, 
табына жукълайды; нарланы шошлукъ алады.

Энди Хамзат къуру жерде олтурады; къатында, башын аны тобукъла-
рына салып, Музафар тынгылайды. Аны кёп сорууу бар эди, алай а аппасы 
тели болуп айланнганын кёре, сорургъа базынмайды. Адамла тынчайып, 
нарлада шош болгъанын кёре, ол сорлугъун сорургъа деди.

– Биз къайры барабыз, аппа? – Музафарны бек биринчи уллу сорууу 
ол эди.

Хамзат тынгылап турду. Аны къоллары Музафарны башында азчыкъ 
къалтырай эдиле; болушлукъ, таянчакълыкъ излегенча кёрюнедиле. Сора 
Музафар анга кёл этдиреди:

– Биз къайры барсакъ да, аппа, мен санга таянчакъ боллукъма! Алай 
сен айтхан эт, биз къайры барабыз?

– Не дейсе? Къайры барабызмы? – Хамзат туудугъуну тилегин шо 
бусагъатчыкъда эшитгенча болду. Бир кесек сагъыш этип, айтды: – Андан 
эсе, мен санга жомакъ айтайым. Жол къысхартыр заман келгенди, тана-
чыгъым... Келгенди...

Жауун тохтагъанча кёрюнеди. Огъесе эшелон жауун жаугъан жерле-
ден чыгъыпмы кетгенди? Бирде вагон ичине жарыкъ да урады. Басирлары 
аланы къатларында тохтагъандыла. Музафар тешикден ургъан аз жарыкъда 
анасы бла къызы бир бирге къалай къысылып тургъанларын кёрдю. Бир 
кесекден Хамзат турду да, аланы юслерине кесини тонун атды. Жерине 
къайтып, биягъыча жерге олтурду, Музафарны башын тобугъуна къысды...
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ТЕрЕНЛИк

(«Терек да алай ёседи» деген китабындан юзюк)

Давид Кугультиновну чыгъармачылыгъыны теренлиги дагъыда бир 
кере шарт ачыкълай турады битеу миллетле да фахмулу болгъанларын. 
Ол гитче халкъны тилинде жазгъан назмучу битеу къыралгъа, аны ты-
шында да белгилиди. Аны кишиликге, адамлыкъгъа жораланнган наз-
муларына тюшюнюр ючюн, сёзсюз, Давид Кугультиновну жашау жолун 
игирек билирге керекди…

Анга къадар ийнакълагъанладанды деп айталлыкъ тюйюлсе. Ол 
битеу кёрген къыйынлыкъларындан – уруш жылланы сынауладан, 
башха жарсыуладан – намысы бла ётгенди. Къалай иги болгъанды аны 
жюреги къатмагъаны анга багъалы затлагъа: Ату журтуна, къыйырсыз 
тюзлеге, халаллыкъгъа, кертиликге, таукелликге, адамланы араларында 
шуёхлукъгъа, тиширыу ариулукъгъа, поэзиягъа, искусствогъа, къар-
гъа, жаууннга, тереклеге, танг атханына, жол башында жулдузла жары-
гъанларына. Аланы барысына да Давид Кугультинов сюймеклигин тас 
этмегенди. Ол аланы юслеринден кишилик жырла такъгъанды. Алай 
бла мингле бла окъуучуларыны ыразылыкъларына, кёз къарамларына, 
излемлерине тийишли да болгъанды. Поэтни сёзю игиликге бла жарыкъ-
лыкъгъа бурулупду. Ол адамланы насыплы этер, Ата журтну жашнатыр 
умутха аталгъанды. Аны кючю, акъылманлыгъы, магъанасы да андады. 

ДАвИД КУГУЛЬТИНОв ТУУГъАНЛы – 100 жыЛ
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Сёзю тин кёз къарамы бла туугъанды. Аны назмуларында жашау да, 
акъыл да, фахму да кёпдю оюмлау теренлиги бла.

Бек сейири уа, къадары тюбетген къыйынлыкъ дерследен ол бир 
жорукъгъа юйреннгенди – жашаугъа, адамлагъа да огъурлу кёзден къа-
раргъа. Бу шартны чыгъармачылыкъ отуну чырахтанын жандыргъанды. 
Аны юсю бла жаратылгъанды кертичилик, адамлыкъ поэзиясы да. Ёз 
жазыуундан кишилик гыллыуун жарата, жашауундан кесине, башха-
лагъа да дерс ала. Бурунладан келген сорууланы теренлигине элтиую 
бла багъалыды чынг алгъа Давид Кугультиновну поэзиясы. 

Иги рифмалай билген кёпдю бюгюнлюкде. Назмучулукъда тыш кё-
рюмдюсюн напчалауда усталыкъ бек уллуду. Кугультиновну назмулары, 
поэмалары да бек къыйматлыдыла. Аны жашаууну ара жоругъу чынтты 
адамлыкъ бла бирликде болууду. Ма, халкъ чыгъармачылыкъгъа кёре 
жазылгъан назму тизгинле:

Кёрдюм тюшюмде къурч асланланы,
Масхаратды аланы бош кёрюмдюм...
Айтдыла, бере тиш-къылычланы: 
«Жырт онгсузну, табарса бизден сюйдюм!». 

Алай унамадым тишле алыргъа 
Мен, ашыгъа, адамлай къалыргъа.

От аламатды къыш кюн адамлагъа жылыуун берген чакъда, анда 
сабийлеге ётмек бишген ууахтыда. Алай ол юйлени, бешиклени кюй-
дюрген сагъатда уа бек аман эришиди. Тюз алайды сёз да. Ол аламатды, 
огъурлулукъгъа, насыплылыкъгъа къуллукъ этсе. Алай анга кёп кере 
аманлыкъгъа баш урургъа да тюшгенди.

Ол заманда сёз къоркъуулу болады, тюз да юй, журт кюйдюрген 
ёртенча. Къалай кенгдедиле бу бушуулу ууахтыда къызны сюйгенине 
аталгъан шыбырдауукъ сёзлери, сабийине къапланнган ананы бешик 
жыр сёзлери, къалай кенгдедиле бу бушуулу ууахтыда хуначыны, са-
банчыны акъыл сёзлери...

Къалай насыпсыздыла сёзле, алагъа аманлыкъгъа, ёлюмге къуллукъ 
этерге тюшсе. Аланы къудурет жашаргъа жаратханды! Прометей адам-
лагъа отну юйле кюйдюрюрге деп келтирмегенди. Халкъла да тиллерин 
жаулукъ, аманлыкъ ючюн жаратмагъандыла.

Совет назмучу Давид Кугультиновну сёзю игиликге, жарыкълыкъ-
гъа жораланнганды. Ол сёз адамланы насып лылыкъларына, Ата журту-
ну монглулугъуна бойсунады. Аны сёзю уллу ийнаныулукъдан жаратыл-
гъанды. Давид Кугультинов иш кёллюле бла бирге барады, жашаууну 
ахыр кюнюне дери аланы араларында, ала бла бир сатырда баргъанлай 
да турлукъду... 

Къулийланы Къайсын



142

«Минги-Тау».   № 2.  2022 ж.

2022 жылда 13 мартда киногруппа бла бирге Элистагъа 
барып къайтханма. Къалмукъ Республика деменгили халкъ 
поэти, СССР-ни эмда Россейни къырал саугъаларыны лауре-
аты, Социалист Урунууну Жигити Давид Никитич Кугульти-
нов туугъанлы 100 жыл толгъанын белгилегенди. Биринчи 
12 мартда поэтни туугъан элинде, Эсто-Алтайда, доммакъдан 
къуюлгъан эсгертмесин орнатхандыла, экинчи кюн а Элистада 
Пушкинни аллеясында Давид Никитичге эсгертме ачхандыла. 
Жер-жерледен къонакъла келгендиле, поэтни назмуларын, аны 
юсюнден эсгериулерин да айтхандыла. Россейни халкъ худож-
ниги Салават Щербаков ишлеген эсгертмени автор бла бирге 
Къалмукъну башчысы Бату Хасиков ачхандыла.

Давид Кугультинов битеу жашауун литературагъа берген-
ди, халкъын жаны бла тенг кёргенди. Андан керти, къыйын да 
жол болмайды. Аны бла байламлы Михаил Салтыковну быллай 
сёзлери келедиле эсиме: «Литература чириуню жорукъларын-
дан сыйырылгъанды. Жаланда ол кесиди женгдирмеген ёлюм-
ге». Бу сёзлени тюзлюгюне мында Къалмукъда биз энтта да бир 
кере тюшюннгенбиз.

Къайсы жыйылыу болса да, не кино кёргюзтселе да эм алгъа 
Къайсын бла Давидни айта эдиле, сора Расулну, Кешоковну, 
Каримни, Чингизни эм башхаланы кёргюзте эдиле. Кёп жый-
ылыуда эшитгенме Къайсыныбызны Давидибизге айтханын:

Къалмукъ Республиканы башчысы Бату Хасиков

ДАвИД ТАу
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Урушладан да – сур, къыйын заманыбыз.
Азап кёрдюк, алай ариу адетлени
Тас этмей сермешдик, биле эдик да биз:
Таза эсе бетинг, жанынг да – тынч сени.

Хар не игиди энди – сый ётдю тёрге,
Антыбызгъа къалгъанбыз энтта кертилей.
Толу мюйюзлени кётюрейик ёрге,
Сенде тюзге, менде таугъа тынчлыкъ тилей.

Бизни Къалмукъда, Къабарты-Малкъарда адамларыбыз 
энтта да кёп ёмюрлени бу алгъыш ючюн чагъырдан толу аякъ-
ланы къолгъа алып, тюбюн башына айландырырла. Анга бир 
деп бир ишек да жокъду, уллу Аллах барыбызгъа да мамыр, 
ырахат жашау буюрса. Кугультиновну юсюнден кёп жазыучула 
кёп сейир, бийик сёзле айтхандыла. Эм алгъа Михаил Дудинни 
бу айтханы келеди эсиме: «Давид Кугультинов! Бу атны айтхан 
заманымда, мени кёз аллыма аны буруннгулу диабазасы, заман 
желлери жонуп, желден аз къысылгъан кёзлери бла огъурдан 
толу бети сюеледи. Желле бла жылла кётюрген букъуну ичи 
бла кюннге къараргъа юйреннген бети. Аны бети уа – аны хал-
къыны бетиди. Ёмюрлени теренинден бюгюннгю кюннге жол 
салалгъан чыдамлы халкъны».

Бир жол Давид Никитичге алай сорады Москвачы жазыучу-
ладан бирлери: «Сен Москвада жашаяллыкъмы эдинг?» – деп. 
Кугультинов а: «Угъай, тюзлени къоюп, мен бир жерде да жа-

Пашнанов Эрдне бла Додуланы Аскер



144

«Минги-Тау».   № 2.  2022 ж.

шаялмам», – деп, кесгин жууап берген эди. Бу хапарны эшит-
генимде, кёлюме А.С. Пушкинни «Эсгертме» деген назмусу ке-
леди. Гитче заманыбыздан бери барыбыз да билген «Эсгерт ме» 
деген назмусу бла:

Уллу Русьда эсгерирле узакъ-жууукъ да,
Хар ким даражамы алай иги билир.
Кийик тунгус, тюзле досу къалмукъ да,
ёхтем славян да, фин да сый берир…

Хау, тюзле досу къалмукъ, Давид Кугультинов туугъан 
журтун, жаны бла тенг кёрген тюзлерин къоюп, не хазна башха 
жерге барып жашар эди. Алай къадарны буйругъу адам сагъыш 
этгенча болмайды. 1944 жылда майны 19-чу кюнюнде къал-
мукъ халкъны туугъан жеринден, сюйген тюзлеринден айы-
рып, Алтайгъа кёчюредиле. Бизни Малкъаргъа келген къара 
кюн Къалмукъгъа да келеди. Уллу Ата журт урушда къазауат 
этген мингле бла къалмукъ аскерчилени, фронтдан суууруп 
алып, Сибирьге ашырадыла. Аланы санында политрук Давид 
Кугультинов да бар эди.

Аны бла да къалмай, Кугультиновну дагъыда башха сынау-
ла сакълай эдиле алда. Къалмукъ халкъгъа келген къыйын-
лыкъны кётюралмай, Давид Никитич И.В. Сталиннге къагъыт 
жазады, къаллай къылыкъсыз терслик болгъанын айтып. Тюз 
да бизни халкъыбызны кишилигин къол аязында элте билген 
керти уланыбыз Сотталаны Адилгерийге келген къыйынлыкъ 
Кугультиновха да жетеди. Адилгерийни Колымагъа ашыргъан 
эдиле ол заманда, Давидни уа – Норильскге. Эки башха адам – 
бир ачы къадар. Эки башха миллет, алай къадар а – бир. Адил-
герий да, Давид да Уллу Хорламны кюнюн зинданда тюбеген 
эдиле: бири Норильскде бузлай, бири уа Колымада юшюй… 
Жаланда къыйнлы халкъларыны юсюнден сагъышлары бере 
эдиле алагъа юшюмезча жылыуну. Къайсын бла Давидни юс-
леринден айтып тургъанлыгъынга сёз тауусула билмейди. Алай 
аланы байлагъан тюйюмчек ёмюрде да тешиллик тюйюлдю. 
Аны мен мында Элистада терен сезгенме. Нек тешиллик тюйюл-
дю дегенлеге айтырыгъым: бушуу бла къыйынлыкъ байлагъан 
шуёхлукъдан къаты болмайды дунияда, бир азап байлагъан эсе 
уа, ол шуёхлукъ ёлюмсюздю.

Былайда мен дагъыда бир зат эслей кетерге сюеме. Давид 
Кугультинов нени юсюнден айтса да, тутумлу айта билгенди. 
1978 жылда Чингиз Айтматовха 50 жыл болгъанда, Фрунзеде 
уллу байрамда СССР-ни менме деген жазыучулары жыйылгъан-
да, Кугультиновха сёз бередиле. Аны аллында Къайсын, сёз да 
айтып, Чингизге сыйлы кюмюш къама береди. Къайсындан 
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сора энди бу а не дерикди деп сау зал сакълагъанда, Давид айт-
хан а былай болгъанды: «Битеу дуния жангыз да эки Чингизни 
биледи: бири Чингизханды, бирси уа Чингиз Айтматовду, кел-
бетли жазыучу. Онгум болса эди, мен, Къайсынча къама угъай, 
сау дунияны битеу атом сауутун саугъа этер эдим Чингизге, эм 
ышаннгылы адамгъа ышана эм ышаннгылы къолларына».

1989 жылда Москвада ЦДЛ-де, Къайсынны 70-жыллыгъы-
на аталып, уллу адабият ингир бардырылгъан эди. Ары мен да 
телевидения бла келген эдим. «Я жил как мог» деген аты бла 
кино да этгенме. Ары битеу СССР-ни белгили поэтлери, жазыу-
чулары да жыйылгъан эдиле: Давид Кугультинов, Михаил Ду-
дин, Эрменде жер тебип, сау къырал бушуу этгеннге да къара-
май келген Сильва Капутикян эмда кёп башхала. Жыйылыуну 
1-чи, 2-чи эмда энди къуралгъан НТВ каналла да ала эдиле. Ол 
жыйылыуда Давид Кугультиновну айтханы бюгюнча эсимдеди. 
Битеу ЦДЛ-ни ауузуна къарата, сагъатха жууукъ Къайсынны 
юсюнден айта эди.

Бир жол, дейди, Л. И. Брежнев бла тюбешиу болады. Иги 
кесек жазыучу, артист, культурада ишлеген адамла да бар. Ызы 
бла сый къангагъа чакъырадыла. Ким эсе да, Л. И. Брежнев 
ючюн алгъыш айтып, барыбызны да аягъы юсюбюзге салады. 
Къайсын бла СССР-ни жазыучуларыны Союзуну председатели 
Сергей Михалков къоншуда биргедиле. Михалковну не аракъы, 
не коньяк ичип, бир киши да эслемегенди, аны рюмкасына, хар 
жолдача, татлы суу къуюлуп тура эди. «Бизни багъалы Леонид 
Ильични саулугъу ючюн!» – дегенлеринде, Къайсын а: «Мен 
ичерик тюйюлме. Къачан бошаллыкъды бу очковтиратель-
ство?» – дегенни айтады. Зал шум болады, шошлукъ бийлейди, 
бары да абызырайдыла. Сора биягъы Къайсын айтады, Сергей 
Михалковну рюмкасына ситро къуюлупду деп. Алайда хар ким 
да эс жыяды, Михалковха да жарагъан аракъыдан къуядыла, 
ол да ичеди. Ойнайдыла, кюледиле. Алай, дейди андан ары 
Давид, ол кюнден сора, сый къаннга болса, Сергей Михалков 
Къайсындан аз арлакъда олтурургъа сюе эди…

Давид Кугультинов оюмлу, терен, узакъ къарагъан да по-
этди. Аз назмучу жазмагъанды сюймекликни юсюнден. Уллу 
Пушкинден, Байрондан неда, не билейим, Бёрнсдан башлап:

Бёрнсда быллай тизгинле бардыла:

Къадар мюлкюча бергенде
Жерни саулай,
Жерни саулай,
Къалай насып болур менде
Сени сайлай,
Сени сайлай.
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Мында не сюеме, не ёлеме деген бир сёз да жокъду, алай 
къаллай бир сюймеклик къайнайды бу тизгинледе.

Энди уа Давид Никитични ма бу назмусуна къарайыкъ:

Сен не этсем сюесе,
Къаллай игилик,
Ышаргъанынг
Кенгден да эсленирча,
Алгъынча
Бетинге къайтырча игилик?
Мен хар кюнден да
Бир санга борчлума,
Аны ючюн
Хар бир чакъдан къоркъама.

Поэзияны поэзия этген быллай назмуладыла, быллай тиз-
гинлени къатлап-къатлап эшитгенлей турлугъунг келеди. Алай 
а оюм бла сезим, сюймеклик бла тазалыкъ бирикселе болады.

Расул Гамзатовну бир айтханы келеди дагъыда эсиме: «Ку-
гультинов Давид ол менме деген уллу къаяды, биз а, аны тёге-
региндегиле, жаланда къаячылабыз», – дегени. Андан ары неге 
сейир этерге боллукъду, тюздю. Биз а, жаланда ол Давид таугъа 
къарап, аны тюбюнден чыкъгъан, таза тагылача, назмулагъа, 
поэмалагъа тынгылап, бизни бу хатерсиз дуниябызда, огъурсуз 
заманыбызда бир кесек адамлыкъ, сабырлыкъ да ала, журту-
бузгъа жарайыкъ, сора унутмайыкъ Давид Никитични ма бу 
сёзлерин: «Халкъ адам саны бла бай тюйюлдю, ол жюрек жа-
рыгъы бла, маданиятны жаннган оту бла байды. Аланы тепмез 
мурдору уа бизни тилибизди. Анга уллу кёллю болгъандан ачы 
ачыу жокъду».

ДоДуланы аскер
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                 * * *
Оюнчакъ аязчыкъ чабышады тангда, 
Терезе жабыуну учурады кюннге.
Не къууанч келтиргенди ол бюгюн манга:
Кечеде арбазда чакъдыргъанды гюлле!

Къууанчлы къарылгъач чюйюлдеу жырында
Сюйюнчюмю айтады манга, ашыгъып?
Кечеги жашауум жангыдан жангыра,
Алтынкёз кюнюме эшигим ачылып. 

О, жангы кюн, ма энтта мени бласа сен!
Эрттенлик салкъыны, чууакълыкъ да – бирге.
Бузлауукъ сууунгу бетиме тийирсем,
Тюш кетеди, къачады, булутча, ёрге.

Биргенге сен келесе нени келтирип?
Бу кюнню жарыгъынмы? Чарсынмы аны?
Не хапар эштдирликсе, къууанч этдирип?
Мен сюеме келген кюн сени. Сен – жангы.
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* * *
Эсимдеди эртте кюн мени
Ачлыкъдан къыйналып тургъаным.
Бир орус ынначыкъ, келтирип,
Къолума гыржынчыкъ сукъгъаны.

Жашырын къач этип ол манга,
Ол гыржын кесекге да бирден,
Ашыкъды жолуна атларгъа:
«Сакъласын, – дей, – Аллах ёлюмден!»

Ол танымай этди хатерин,
Тюз керти да ыннамча мени.
Не къууанч, не насып келтирди,
Къолума сугъуп акъ ётмегин!

* * *
Эсде тюйюлдю келгени,
Ахыр кюнюн да жокъ билген.
Эки жашау бети, чеги,
Эки чагъы – къадар этген.

Аралары уа – къаугъалы,
Кечелени къууа тангла.
Философ билмейми айтды:
«Заман – жашау», – деди анга.

Аны уа жокъду ахыры,
Оюбузда – кеси жолу.
Ёллюкме дерча, къайгъырып,
Тюйюлдю, билмесенг толу.

Биреу тууады бу жерде,
Биреу кетеди кёклеге.
Адам а, билмейин тергей,
Жашап турады ёмюрге.

                МусуКаланы сакинат кёчюргенди.

                                                   
 ЗАМАН ЭМ МУРАТ 

«Тик-так, тик-так…» – тохтай билмеген таууш. 
Кёрюнеди соруу этгенча биреу: 
«Сен эталгъанмыса бюгюн бир зат иш?» 
«Тик-так, тик-так…» Бир кюнюнг озду кери. 
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Биягъы кюн кесини акъ ажирин 
Орунуна элтеди къара байталны. 
Заман а сорады манга, сакъ жюрюй: 
«Эталдынгмы жазгъанынгы байтамал?» 

«Тик-так, тик-так…» Жылла, сюре бир бирни, 
Кюнлерими жулдузлайдыла таза. 
Адамны ишлерине энчи тергеу 
Этген заман тауусумун тюз жаза. 

Тырманча болады «тик-так» бир-бирде, 
Тёшекде жетген кибик танг эрттеним. 
Бек аз эталдым мен бу къысха ёмюрде, 
Этерге кереклиси уа – тау тенгли. 

Ичер сууумдан къалса да бир къашыкъ, 
Кюн бла кече, тохтамай, озарла. 
«Тик-так, тик-так…» – Ашыкъ, шуёхум, ашыкъ. 
«Тик-так, тик-так…» – Солургъа жокъду заман. 

 КЪОЛУМДАН КЕЛСЕ… 

Болсам эди, алауганча, къарыулу, 
Кётюрюп жонулгъан гыйы ташланы. 
Ишлер эдим, арымай, элде уллу 
Мекямла, къызыл къошундан – башлары; 

Болуп къалсам эди мен жылы жауун, 
Усхарыр эдим Къалмукъда сабанны, 
Жерни къандырып, кырдыкланы жуууп, 
Ёзеним къууандырырча сауланы; 

Дурус билеме: аллай муратлары
Бардыла къалмукъ халкъны хар биринде, – 
Игилик бла айтдырып атларын, 
Туугъан журтларына хайыр берликле. 

 ЭКИТИЗГИНЛЕ 

1 
Этмеген эсенг игилик инсаннга, 
Хата этмейме деп, излеме саугъа. 
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2 
Долайны толкъунлар ючюн, боран керек, 
Борансыз да толкъунланыпды тау черек… 

3 
Тюзлюгюнге ийнансанг, къоркъма даудан,
Угъай эсе уа, кери бол махтаудан. 

4 
Кёзбау сёз ётюрюкден къуру тюйюл, 
Эринчеклиг а жукъгъан ауруу тюйюл. 

5 
Къой жилянны сюйдю кёрюрге макъа, 
Жилян ол жигитликге бичди багъа. 

6 
Сууну, уруп тургъанлыкъгъа, жау чыкъмаз, 
Тангкыбаш – ушакъ нёгерге жарамаз. 

7 
Сюрюу, юркюп, чачылмазча боранда, 
Къойчу желге къаршы сюреди андан. 

8 
Поездден къол булгъадынг да сен манга, 
Сени къолунг туура болду дуниягъа. 

9 
Жел, дарий жыйрыкъгъа ушап, жайралыр, 
Тюшген чапыракъ жашлыкъны жангыртыр. 

10 
Парий, жел ургъан жары тутуп бурнун, 
Жолунда иесинден алгъа болур. 

11 
Жауунг сюер ючюн сени, сермешде 
Арбасын атаргъа керексе тёшден. 

12 
«Неси барды къалмукъ тюзлени?» – дерсе, 
Анда дайым жай болгъанын кёрюрсе.  

13 
Ол таматасына «атам» деучю эди, 
Таматасы уа андан кичи эди.
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14 
Кирпиге ийнеси не? 
Ачытмайды кирпини. 

15 
Бугъачыкъ ач эди да, ачыусунуп, 
Чайнайды ол къуйругъун къоншусуну. 

16 
Къалын тюгюне махтанады къанчыкъ, 
Тонгуз да – уллу къарнына, ачып. 

17 
Оюмлайды тели, тёппеде бола: 
«Бошдан озмайды кюн да къатым бла». 

18 
Нёгерин табанлай эди бир къутсуз,
Чуругъуну кири кетерик сунуп. 

19 
Тау – бийикге, суу а жагъагъа элтир, 
Уллу мурат а дуниянгы кенгертир. 

20 
Сокъурну акъылы дунияны кёрюр, 
Изаркёз а кюннге да къол кётюрюр.

21 
Адамына жигитлик халкъ этдирир,
Сёзге уа къууатны кертилик берир.

22 
Жангылычынгы элингден жашырма, 
Аурумайма деп, хакимни ашырма.

24 
Кечеги ай кёкню омакъ этеди, 
Адамны иши жерни кётюреди. 

25 
Мырды юсюне сюелип жубуран, 
Айтады: «Битеу дуния да – бир орам». 

26 
Кётюралгъанынг – ол сени гёренгкенг, 
Адамны танырса, тасхангы берсенг. 
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27 
Къылычны жютюлюгюн сермеш сынар, 
Акъылынгы теренлигин иш сынар. 

28 
Тойчугъа аякъ шаугютю болушур, 
Фахмугъа уа ана сютю болушур. 

29 
Тау сынжырны амал жокъду юзерге, 
Ёхтем халкъны амал жокъду эзерге. 

30 
Сабанчыны этген иши туурада, 
Ёрюшчю керек тюйюлдю арада. 

31 
Жер башыны халкъларын мамыр ишге 
Орус тилди, жалкъымагъанлай, тизген. 

32 
Юзмезде жаратылады алтын да, 
Жютю сёзню жаратхан а халкъымды.

                      гурТуланы салих кёчюргенди.

 КЪУЛИйЛАНы КЪАйСыННГА

Кёрдюм тюшюмде къалын агъачны, 
Къанатлыла ачы-ачы къычыра... 
Манга узатдыла къанатланы, 
Мындан узакъгъа учаргъа чакъыра...

Алай унамадым къанат алыргъа 
Мен, ашыгъа, адамлай къалыргъа.
Кёрдюм тюшюмде къурч асланланы,
Масхаратды аланы бош кёрюмдюм!

Айтдыла, бере тиш къылычланы: 
«Жырт онгсузну, табарса бизден сюйдюм!..» 
Алай унамадым тишле алыргъа 
Мен, ашыгъа, адамлай къалыргъа.

            БЕППаЙланы Муталип кёчюргенди.
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АНТАЛИЯНЫ ИЛХАМЫ

Бир бирни танымагъан адамла тюбесе-
ле, аланы араларында жангы байламлыкъла 
тууа дыла, шуёхлукъ къуралады. Къыралланы 
келечилери тюбеселе, къыралланы арасын-
да шуёхлукъ жюрютюр ючюн, мурдор къу-
ралады. Анга кёре журналлада, газетледе да 
ишлегенле жолукъсала да, эштада, алай бола 
болур. Шуёху болгъан СМИ-ни бетлеринде 
чыкъгъан чыгъармаланы кёчюрюп, не жур-
налда, не газетде басмалагъан юлгюле кёп-
дюле. «Минги-Тау» журналыбыз мындан ал-
гъа аллай шуёхлукъну, мени да, аз болсада, 
къошумчулугъум бла, Уфада башкир тилде 
чыкъгъан «Агидель» журнал бла жюрютген-
ди. «Агидель», бир номерин толусунлай мал-
къар адабиятха жоралап, бизни жазыучуланы 
бла шайырланы чыгъармаларын башкир тил-
де басмалап, окъуучула бла шагъырей этген эди. «Минги-Тау» да, бизни 
къарындаш адабиятыбызгъа хурмет этип, бир номеринде малкъар тилде 
башкир адабиятчыланы чыгъармаларын берген эди. Быллай номер чуваш, 
къалмукъ, къыргъыз эм башха адабият бла да болгъан эди.

2–3 жыл мындан алгъа Уфада башкирли Давлетбердина Танзиляны 
юбилейинде Додуланы Аскер бла тюбейбиз. Мен 40  жылдан артыкъ за-
манны ичинде Тюрк бла байламлы ишлейме, жерлешлерими, шуёхлары-
мы тюрклюле бла танышдырама, алай бу жол а Аскер мени Уфада тюрк-
лю жазыучу «Гюнжел Санат» (Бюгюннгю Санат) журналны иеси Арслан 
Байыр бла танышдыргъаны сейир тюйюлмюдю?! Тюбешиуню сейирлиги 
аны бла да чекленип  къалмайды. Арслан Уфада Мустай Каримни аты-
на аталгъан адабият эришиуде биринчи жерге тийишли болады. Сёлеше 
келгенибизде, ол эришиуню уа Стамбулда Мустайны ол мен басмалагъан 
«Жюрегимдеги Башкъортостан» китабы бла хорлагъанды, алай а биз бир 
бирибиз бла биринчи кере Уфада жолугъабыз. Кертиди, андан сора мен 
Арслан жашагъан Анталияда кёп кере болгъанма. Ол тюбешиуледе биз 
Аслан бла Уфада Аскер бла бирге ючюбюз этген муратыбызны толтурур 
ючюн кюрешгенбиз. Ол оноу а – «Минги-Тау» бла «Гюнжел Санатны» 
шуёхлукъларын къурау эди. 

Арслан «Гюнжел Санатны» номерлерини биринде журналны бетле-
рин бизни бла ачады: малкъар жазыучуланы, поэтлени чыгъармалары бла. 
Алай бла шуёхлукъ башланады. Энди уа кезиу «Минги-Таудады». Мен да 
журналыбызны бу китабында: «Хош келигиз, тюрклю шуёхларыбыз! Ызы 
къалын болсун да дейме!» 

Мызыланы Къаншаубий
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арслан БаЙыр

АЙЫу БЛА БАЛАЛАРЫ 

Тюрк жомакъ

Эртте-эртте, ташдан тегене, агъачдан 
элек болгъанда, тауланы къалын агъач бас-
ханда, суула ариу, таза болгъанда, чыпчыкъ-
ла, кёгетле да кёп, дуния да кирли болма гъан 
бир заманда, бийик тауланы биринде жыл 
саны келген айыу жашап болгъанды.

Бу айыугъа бири биринден ариу, бири биринден сюйдюмлю 
тёрт айыу бала туудула. Аланы тойдуруп уллу этер ючюн, хар 
кюнден ашарыкъ келтирир ючюн, ана айыу таулагъа кетеди. Ба-
лалары акъырын-акъырын ёсюп, ойнап башладыла. Аналары бла 
анда-мында жууукъ жерлеге бара тебиредиле. Ана айыу балала-
рын, бираз уллула болсунла деп, хар кюнден биргесине элтмейди. 
Алай балаларындан экиси, бир кюн къайтып келе тургъанлай, тас 
боладыла. Ана айыу бек къаты къоркъду, бир уучу уруп къояр 
деп. Алай бла аланы излерге кетди. Аланы бир тауну тёппесинде 
тапды. Балалары ары чыгъып, андан энишге уа тюшалмай тура 
эдиле. Тас болуп иш къалырла деп къоркъгъандан, айыу балала-
рын биргесине алып айланыргъа оноу этди. 

Экисине да, уучу тюбеп къалса, къалай боллукъларын ангы-
латды, къаллай ашар затла къалайлада кёп болгъанларын кёр-
гюзтюр заман да жетди. Жай бла кюзню арасында жюзюмлени 
татлылыкъларын, агъач кертмелени бал кибик болгъанларын, бал 
чибинлени къышха хазырланнган заманларында бал батманлагъа 
бал жыйгъанларын да кёрдюле. Тауланы этеклеринде, бурундача, 
къалын агъачны ичинде ашар заты кёп болмагъанындан, ала, бара 
барып, тауну тюз башына жетдиле.

Ахырында къалын агъачы болгъан бир таугъа ёрледиле. Ол 
тауланы арасында, агъачны ичинде, уучуладан да узакъ бир жер 
эди. Алгъа бираз жюзюм жыйып ашадыла. Ана айыу къалай этер-
ге кереклисин юйретди алагъа. Къап-къара жюзюмню юзгенлей, 
аууз суулары келдиле. Жюзюмле алай татлы, алай хычыуун эди-
ле, тойгъандан сора да, андан да кёп ашарыкълары келди.

Къарынлары дауурбас кибик кёпдю, тургъан жерлеринде 
жатып, жукъугъа кетдиле. Тюшде къалкъыу бек татлы болады. 
Уяннгандан сора, ингирге дери заман барды деп, бираз ашап, да-
гъыда кёгетледен жыйып, юйлерине къайтыргъа оноу этдиле. 
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Айыу ана да къууанды. Балаларын да аз-аз хар затха юйрете баш-
лады. Айыу балала да къалай уугъа барлыкъларын, нени къайдан 
табарыкъларын юйренип башладыла.

Юйлерине къайтып келе тургъанлай, ала агъач кертмеси кёп 
болгъан бир къалын агъачха жетдиле. Барысы да бек къууандыла. 
Ингирде юйлерине элтирик эм къарынларын тойдурлукъ чакъ-
лы бир кертме бар эди. Кертмелени жерге тюшгенлерин къабып 
кёрдюле. Бек татлыладыла. Айыу балала асыры къууаннгандан 
тёгерек айланадыла, аунайдыла. Ана айыу, балаларын тёгерегине 
жыйып, алагъа не этериклерин ангылатып башлады.

«Мен терекге минейим да, кертмелени сизге атайым. Сиз да 
аланы жерден бирге жыйыгъыз. Мен тюшгенден сора, бирге ашар-
быз да, къалгъанларын а юйге элтирбиз, ол бизге эки кюннге же-
тер», – деди.

Балалары барысы да бир аууздан:
«Охо, аначыгъыбыз, сен жарсыма, жыярбыз», – дедиле. 
Муну эшитген ана айыу бек къууанды. Терекге ёрледи. Ба-

лалары, башларын ёрге бийикге кётюрюп, аналарына къарай-
дыла. Бир кесекден сора аналары атхан кертмелени татыуларын 
кёрюр ючюн, ашап тебиредиле. Аналары: «Ашамагъыз деп!» – 
деп, терекден не бек къычырды эсе да, кертмелени татыуларын 
кёрген айыу балала, аналарыны айтханына тынгыламай, тюшген 
керт мелени ашадыла. Аналары, ахыр кере ауазын да кётюрюп: 
«Эшитемисиз, ашамагъыз, жыйгъан этигиз, мен энишге тюшсем, 
аланы сизге юлеширме», – деди. Балалары: «Охо, ашамазбыз», 
– дедиле, алай айтхан сёзлеринде турмадыла. Кертмеле асыры 
татлыдан суулары агъа эдиле, аны себепли бал кибик татлы керт-
мелени ашамай туралмадыла.

Балала бу кюннге дери кертме жыя билмегенлери себепли, 
зат да жыялмадыла.

Ана айыу, мурулдай-мурулдай, терекден тюше, бир дерс бе-
рирге сюйдю. Алагъа дерс бергенден сора, кертме тюшюрюрме 
деген акъыл бла жангыдан артха ёрлеп, терекден алай тюшдю. 

Балаларын, бирем-бирем тутуп, жерге жатдырды, юслерине 
да бирер уллу таш салды. Былай этсем, терекден тюшгюнчю къоп-
мазла деп. Жангыдан терекге ёрледи, битеу кертмелени бирем-
бирем жерге атды. Арада балаларына да бир къарай эди, туруп 
ашаймыдыла деп, алай балаладан ахырда тепген жокъ эди. Бир 
жаны бла, ана айыу къууанды, бу балалагъа иги дерс болду деп. 
Аланы тепмегенлерине жукълапмы болурла деп да сагъыш эте 
эди. Кертмелени жерге атып бошагъандан сора, жерге тюшдю. 
Тюшген кертмелени жыйып башлады. Жыйып арыгъандан сора, 
тырман этип башлады.

«Мен ол къадар кертмени тюшюрдюм, энди жерден жыяма, 
ахырда болушлукъ этмейсиз манга. Туругъуз!» – деди. 
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Балалары таууш чыгъармагъанларындан сора, къатларына 
барып, къобарыргъа умут этди. Хар бирине барып тийди, алай 
бири да солумай эди. Ол заманда ангылады уллу ташланы тюбюн-
де балаларыны ёлюп тургъанларын. 

Не этерге билмей, шашды. Кёз жашларын тыялмады. Алай 
къаты жиляды, алай къаты жиляды, дуния аллай къычырыкъны 
эшитмегенди. Аны къычырыгъандан таула, ташла да титиредиле.

– Ай кертме... Ай кертме… Сен отса. Ёлюр отса. 
Ай кертме… Ай кертме… – дей, кесин жерге-жерге урду. Жа-

нгыз кесинлей таулада къалды. Билгенле айтханнга кёре, таулада 
ол жарлы айыуну жилягъан тауушу бир-бир кечеледе бюгюн-бю-
гече да эшитиледи. 

Багъалы сабийле, бу жомакъдан барыгъыз да дерс алыргъа 
керексиз. сакъ болугъуз, анагъызны, атагъызны, таматаланы 
айтханларындан чыкъмагъыз.

Тюрк тилден 
гЕлясТанланы Танзиля 

кёчюргенди. 

 
 БЕЛГИСИЗЛИК

 
Кече сайын жюрюйме орамлада,
Ай тюшгенди жол ташларына.
Жибиген, татыулу, 
Сюйдюмлю бир жарыкъса сен акъылымда.
Кёре турмагъан кечелеримде 
Ариу ийисли жаз башы къайгъыла бардыла муратымда.
Алай а атлап башлагъанымлай,
Жокъ болуп къаладыла умутларым.
Сен билмеген, аллын эшитмеген шошлукъда
Бир жыр жырлайса,
Къолларынг бла миялагъа таянып.
Кёкле кибик жулдузланы тюбюнде
Таза жюрекден эм да жангы бир уппачыкъ бла
Ангылатыргъа сюеме.
Хар кече сайын жангызлыгъымы 
Бетим кёкню суратында кёрюнюр.
Жюрюрме шошлукъда
Бир жыр да мурулдарма
Кечени къоюнуна.
Умутлары сени табар, 
Жангызлыгъы уа – мени. 
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Зюхтю улуКаПы

 СУУДА СЕКИРГЕН КЪАРАМПИЛ

Акъ тенгизден бир эшик ачылды, 
ёлюмню жагъасында айлана туруп, 
къанатлы болуп учду жашау, 
тауушла, бетле сыйпалып кетдилеми да 
энди?

Ачыу ачыуну букъдурур 
къая тешилди, 
жилямукъла тёгюлдюле, 
тёгюлген эселе, къурудуму энди?

Къарындаш жырла жырланырла, 
кёпден-кёп кетер, 
азалдыкъмы да биз сора?

Гюл ундурукъда 
апельсин чакъгъанда, 
гранат чакъгъанда, алагъа чулгъандынг, 
узакъгъа кетсенг, унутуллукъмуса энди?

Сен салгъан къарт тут терекни ауанасында олтурдукъ 
жандыкъ, жандыкъ, 
кюл болдукъ энди.

Фисун яШа

 СЕНИ ЖЕРИНГ ЖАНЫМДАДЫ 

Сени жеринг жанымдады,
Кел, биз бирге къарт болайыкъ.
Башынгы салчы къоюнума,
Кел, биз бирге къарт болайыкъ. 

Жылтырасын сырма чачынг,
Бал тёгюлген эринлеринг.
Эсгериуле жокълар бизни 
Кел, биз бирге къарт болайыкъ

Кюндюз бизни, кече бизни,
Жылтырагъан жулдуз бизни.
Кел, биз бирге къарт болайыкъ,
Кел, мени жанымда болсун жеринг. 

Жаннет болду – ма, тёрт жаным,
Ёмюрюм узар, къайнар къаным. 
Кел, биз бирге къарт болайыкъ,
Мында хар не – экибизни.
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Джелалеттин ТуТКун

БИР ТЮРЛЮ ЮЙРЕНАЛМАДЫМ СЮЕРГЕ

Эй, сюйгеним, сюймеклигингден манга насып жокъ!
Не этериксе, сенден да юйреналмадым сюерге,
Ачыуланы алып къоюнума, санга бердим сюймеклигими, 
Бир ийнаннган кёз къарамынгдан сюерге юйреналмадым.

Бир гюлню сюйдюм мен, гюл бахчада
Сюймеклигиме масхара этген булбулланы окъуна сюйдюм,
Лейлаланы ичинде Лейлам сен эсенг да,
Мен Mежнун эсем да, сюерге юйреналмадым.

Жанынг асыры ауруса да, санлым жибимез,
Жилямукъларынгда бир тамычы болургъа сюер эдим.
Кёзлеринг мылы болуп, жаягъынг жибисе да
Бир жилямукъ тамычыдан сюерге юйреналмадым.

Алдандым гюллени къызыл тюрсюнюне,
Тутама дегенде къанады къолларым.
Сюймеклик къанына боялгъан сюймеклик китапны
Къаллай бир окъусам да, сюерге юйреналмадым. 

Къама бла кесилгенча солууум,
Соруула жан тёммегиме тюйюмчек болду, жанчыгъым.
Бир тамычы сюймеклигинг тюшсе да жюрегиме,
Ёртенин сезип, сюерге юйреналмадым. 

Ибрахим кибик ётгенледе чулгъапмыса бушууунга?
Жарыгъынг болмаса, кече узуну не этерикме,
Минг бир гюл болуп келейим санга дедим.
Къаллай бир чакъсам да, сюерге юйреналмадым.

Сюйген адамны къарамындагъы ол сюйген чакъда
Мени кюзгюм болурунгу къалай сюер эдим?
Ачыуланнган кесиме этеме, санга угъай.
Къадарым кёре эдим – сюерге юйреналмадым. 
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Акъ ётюрюкле жасады сюймекликни накъыш-накъыш
Эм татлы тилим бла ётюрюклени тёкдюм.
Гюняхла къоюнунда жукълап, уянмагъанлай,
Тюшлеримде окъуна сюерге юйреналмадым. 

Жаралы жюрекледе изле мени
Keчигиз, неда мен кетеме.
Сокъуранып, бир кесиме атап, мен жыр жазсам да,
Шайыраны сёзюнден сюерге юйреналмадым. 

Таш жюрекли, бир къара шинли сюйгенимди кече,
Сюймеклик бир тасхамыды шуёхлукъда
Биреуню сюйген заманынгда ариуду, дейдиле, жашау,
Бир солуу жашап, сюерге юйреналмадым. 

Бусагъатда ненча жюрекде жорта болур сюймеклик?
Букъдурдула менден, бир ышарыу да кёралмадым.
Къаллай бир излесем да мен сюйген бетледе,
Мен сюйген инсанладан сюерге юйреналмадым.

Aли KOЧA

    КЪЫШДАН СОРА

Башха бир жаз башында
Сюймеклигим энтта да жарты-къурту къалгъан эди.
Эм да жарты-къурту эсгериуледе
Къоркъуу ала эди мени.
 
Аурууларымы кёбейтди мылы юй башны тюбюнде,
Къайгъыларымы кёбейтди жюрегими сындырды
Жашлай ёлгенлени орамында.
 
Жанып бошады,
Кюл болуп тауусулду,
Къара тышны китапха атын жаздырды.
Бир жаз башында, эрттенликде 
Жаппа-жангыз, жаланаякълай
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Чыкъды, кетди.
Алыкъа эсимдеди ол къарылгъачны тауушу.
Эшик жызылдагъанда,
Къар тюбюнде тюшюме окъуна кирди.

Ол аякъ тауушу
Таууш тюйюлдю,
Жангызлыкъ
Эртте бошалгъанды. 

Бу ахыры келмез хауа болуму?
Бир башха китапда ачылмазмы?
Бу шош, бу сагъышлы тенгиз
Тюшмезми жангыдан жерге?
Бу кёр сюймеклик
Эшигинге келип тирелмезликми сундунг?
Тау тау, таш таш болмазмы? 
Наным, эрттенлик келмезми?
Ачыула тарыхда жазылмазмы,
Ёлюмню окъуна ёлтюрген сагъатда?

Энтта танг атарса,
Атарлыкъса да – андан.
Энтта да жаз башындагъы сюймеклик
Жюрегинге тиерсе
Кел да ал, 
Жюрегинги башынга ал,
Башлансын,
Битди деген сюймеклик.
 

Хасан Юнал 

 СУУНУ ИЧИНЕ КЁЧЕДИ ШАХАР

Кёчгюнчюлюкден эрикселе булутла,
Жаз башы айлада келип,
Анталияны инбашына къонады.

Сибиртги болуп бир сермесе,
Шангыр! – деп.
Жетишдиралмай кеси ишин,
Жауун энтта да кезиу-кезиу!
Сыннган бир ваза кибик,
Гокка ханслары бла, 
Суу ичинде къалады Анталия!
Аякъ тюбюнде айланырла,
Толу-толу тамычыла.
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Апельсин ийис жайылыр;
Кёкдеги ол жыртыч а
Жыртылыр кенгден-кенг!

Жолну жапсала да салкъынлыкъла,
Булутла сюзгючдюле!
Унутурла топуракъны бир къауум ай,
Сууну ичине кёчеди шахар.

гюл айше ТаШлы

  БИР КЮН ЧЫГЪЫП КЕЛСЕМ САНГА!

Бир кюн чыгъып келсем санга,  
Арталлыда тюшюнмединг
Сакъламадынг бираз заман. 
Сен билмей тургъанлай, эшигинги къакъсам, 
Бетингде бошалмаз ышарыуунг бла 
Эшикни манга ачсанг, 
Алайлайын сын болуп къалсанг, 
Мени кёргенинглей… 
Бир кюн чыгъып келсем санга  
Эрттенликде, 
Алыкъа кюн агъаргъынчы, 
Хар ким да татлы жукълап тургъанлай, 
Эрттен кюн таякълары бла 
Кюн бла бирге сюзюлюп кирсем отоуунга, 
Жылы къолларым учхаласала санларынгда 
Саламымы алсанг, 
Къучакъласанг эди… 
 
Бир кюн чыгъып келсем санга,  
Сёз ючюн, сентябрьде 
Кюзню тюрсюнлю суратлары бла: 
Бир жаным – къызгъылдым-мор, 
Бирси жаным – сап-сары.  
Кюз чапыракълача тёгюлсем, 
Аязчыкъ бла бёленсем белинге, 
Къолумдан тутуп, 
Кёкюрегинге къыссанг эди … 
Бир кюн чыгъып келсем санга,  
Узакъ хауаланы желлери бла, 
Жаз башы жууукълаша келгенде, 
Терекле чагъып башлагъанда, 
Апрель жауун болуп орамынга жаусам, 
Сабийле кибик босагъангда жибисем, 
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Билмей тургъанлай тюбесенг манга, 
Юйню ичине алсанг мени, 
Инбашынгда жукъларгъа къойсанг эди…  
 
Бир кюн чыгъып келсем санга,  
Желлени къанатларында, 
Чаукаланы къычырыгъында, 
Жангы бишген къалачны ийисинде сезсенг мени, 
Ол жашырын ичген чайны 
Тылпыууна чулгъанып сюзюлсем, 
Хар уртлагъанынгда, мени ичинге тартсанг эди…

Мухсин салМан

 ЧАПЫРАКЪЛАРЫМА АУРУУ ТИЙДИ
 
Къарамагъыз къорууланнганыма, 
Азалды жуммакларым,
Кёрюп турама аны.
Жюзюмлерими да ашамайдыла, 
           сууун да ичмейдиле, 
Нек дегенде чапыракъларыма ауруу тийди.
 
Чагъырымдан сирке окъуна болмаз,
Аракъы да чыкъмаз.
Чапыракъларымдан сарма 1 да
Эталмазсыз,
Салмагъыз чыккыргъа. 
Башдан айтып къояйым,
Чапыракъларыма ауруу тийди.
 
Да гыржын да бузулгъан эди да
Себеби уа – не ун, не да мая.
Инсанны тылысы букъу бла топуракъды.
Mаясы менден тюйюлдю.
«Бек алгъа гыржын бузулду», – демедими
Октай Акбал 2 .
Алай а гыржын биширген этсанды,
Аны себепли, ким билир,
Чапыракъларыма аурууму тийди?

назмулада не ушашла, не кепле жокъдула, анга бизде «вер-
либр» деп айтадыла.

1 Сарма – жюзюм чапырагъына чулгъап этилген тюрк аш (долма). 
2 Октай Акбал – белгили тюрк шайыр. 
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гюльсерен налДЁКЕн

АЙЛА

Арыгъыракъ, орта бойлу, 35–40 жыллы тиширыу. Тёгере-
гинде адамла аны бир билимсизирек адамча биле эдиле. Анга 
алай нек айтханларын ол заманда ангыламай эдим.

Анама сорама да, анам: «Ол бизнича тюйюлдю, алай аны 
жюреги бизникинден эсе, ачыкъ бола билир. Сен аны алай ангы-
ла»,  – деди.

Андан сора Айла эгечибизни бек ачыкъ жюрекден сюйген-
ме. Асыры тютюн ичгенден тишлери саргъалгъандыла.

Сёлеше туруп, тишлеринден тютюн ийис ура эди. Эрге 
чыкъмагъанды, къарт анасы бла бирге жашап тургъанды. 
Къоллары хна бла боялып, къуруда минчакъланы тутуп, ба-
шында да тигилген гыранчасы бла олтуруучу эди аны анасы 
Эмине. Кишиге хаталарын тийдирмей, тынч жашап тургъанды-
ла. Элни мюйюшюнде бир эски гитче юйчюклери бар эди. Юйню 
бир эшиги гюллеге айланып, башхасы да юйню артына чыгъа 
эди. Тюз жылыу киргенлей, эшикге чыгъып, юй алда олтура 
эдиле. Юч атлаууч бар эди: баш жанындагъына анасын олтур-
туп, экинчисине кеси олтура эди, ючюнчюсю уа бош къалыучу 
эди. Атлауучха къанга шинтик салып, анга олтуруп, адамла 
бла алай сёлеше эдиле.

Эмине: «Юй ичинде эрикдим, эшикге чыгъып, адамла бла 
хапар айтайым, бираз эрикгеним кетсин», – дей эди. Айла да: 
«Охо, аначыгъым, мен да сени бла келеме», – деучю эди. Эмине 
шинтигин атлауучха салып, жерине олтурду. Атлауучну баш-
ха къыйырында бир иллеу бар эди. Сора, ол иллеуге къарап, 
Эмине: «Не къадар ариуса, къып-къызыл, адамны жаш заманы 
кибик. Жаш заманыбызны багъасын да билмедик биз», – деди. 
Айла юйню ичинден къычырады: «Не зат айтаса, анам?»

«Къартлыгъымы сатарыкъ эдим, киши алмайды ансы», – 
деп кюлдю.

Тютюнюн ичип, аш юйде багушха атып, анасына келди. Би-
раздан орамда адамла айланып башларыкъдыла. Энди ала бла 
сёлеширикдиле. Юйню башха эшиги юй артха чыгъып, алайда 
да межгит бар эди, аны ючюн алайда олтуралмай эдиле. Аланы 
юйлерини къатында Чакир деп бир баш къыркъуучуну жери 
бар эди. Бираз узагъыракъда уа – къоншуларыны аш юйлери. 
Бу аш юйге орта жыллы адамла жюрюй эдиле, тёгерегинде да 
Мустафа бла Кемаль деген къоншуларыбызны тюкенлери бар 
эди. Мени анам къуруда Мустафаны тюкенине ийиучю эди. Ол 
Кемальдан жарыкъ адам эди. Кемаль кишиге да ышармаучу 
эди, аны себепли мен андан къоркъгъан этиучю эдим. 
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Биз жашагъан жер къызыу жер болгъанды. Барыбыз 
да,  эшикге чыгъып, иги-аман кюнлерибизде да бир бирге            
хапар айтып, бир бирибизге ачыкъ жюрекли болуп жаша-
гъанбыз. 

Юйлерини къатындан ётсем, Айла бла Эмине бла саламла-
шып тургъанма. «Къалайсыз, игимисиз? – деп сорсам: – Сау 
бол, игибиз, сен да иги бол», – деп айтыучу эдиле. Бир кюн бай-
рам кюнню аллында, биягъы юйлерини къатындан ёте туруп 
саламлашдым. «Не ишлейсиз?» – деп сордум. Айла да: «Бай-
рамгъа татлыла этерге хазырланып турабыз», – деди.

Байрам татлылагъа къозланы ариулай, кеси да аладан 
ашай-ашай олтура эди. Мени атымы, эркелетип, тапсызыракъ 
айтыучу эди, мен анга аны ючюн ачыуланмагъанма бир заман-
да  да. 

Бир кюн Айланы тилеп келедиле да, ол эрге чыгъады. Аны 
эри анга келишмей эди, жарлы адам болгъанды, анасы да, 
атасы да ёлгендиле. Гитче эгечлери бла къарындашлыры анга 
къалгъандыла. Не юйю, не арбазы жокъ. Алай кеси уа бек иги 
адам эди. Къол къыйыны бла, суратла ишлеп, ахча мадара эди. 
Къоншубуз Айсель, Айланы тилерге келгенлеринде, гюлле бла 
татлы ашла келтиргенлерин кёрген эди. Айла да ол кюн, ариу 
жыйрыкъ кийип, кесини тизгинин жыйгъан эди. Эринлерин 
окъуна боягъан эди.

Айсель къоншубуз айтханнга кере, ол адамгъа тёрт жыйыр-
мадан артыкъ жыл бола эди, чачлары агъара башлагъан эдиле. 
Кеси да бираз семизирек эди. Алай кеси уа иги адамды деп айта 
эдиле.

  Элде къуру аны хапары айтыла эди, билимсизирек Айла 
бла иги адам Сами деп. Къоншула алгъа ийнанмай тургъанды-
ла. Эрге алса да Айланы, артда айырылып къаллыкъды деп, 
сёзюн этип тургъандыла. Айла эрге чыкъгъынчы, сёзю тохта-
магъанды. 

Бек ариу той этгендиле, къобуз да тартып, дауурбас да уруп. 
Айланы сары тишлери окъуна ол ариу жыйрыкъны кийгенинде 
агъаргъан эдиле. Эри да жангы кийимле бла жарлыгъа да уша-
май эди. Экиси да, бир бирлерине тийишли болуп, юйдегили 
болдула. 

Айланы къарындашлары бла эгечлери окъуна ийнанмай 
эдиле аланы бир юйюр болгъанларына. Алай къууаннган а эте 
эдиле. Бир кюн эки къарындашы да сёлеше туруп, мен аланы 
эшитип къойгъанма. 

«Охо, иги эди, чыкъсын эрге. Мен анга къараяллыкъ тюй-
юлме», – деди бир къарындашы. Башхасы да: «Хау-хау. Алай 
болмаса, бизге къалып къаллыкъды», – деди.
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Мен алагъа тынгылаялмай эдим. Кеси кесиме да: «Къалай 
эте болурла алай, ол аланы эгечлери тюйюлмюдю?» – деп, айып 
этген эдим алагъа.

Ахырында юйдегили болдула Айла бла Сами. Сами ишлеп, 
Айла да, юйде аш этип, юйлени жыйып турду. Кесини да тиз-
гинин жыйып турду, ол энди юйдегили бир къатын эди. 

Бир кюн биягъы юйлерини къатындан ёте туруп, Айладан: 
«Не ишлейсе?» – деп сордум. «Аш эте турама, бираздан Сами 
ишден келликди», – деди. Энди аны да бир эри бар, этерик 
ишлери да барды. Хар эрттенликден Самини ишине ашырып: 
«Ахшы жолгъа бар, акъырын бар», – деучю эди. Жанында адам 
болмаса, Айлагъа ышарып, алай кетиучю эди Сами ишге. Ол 
Айланы бек сюе эди. 

Бир кюн жастыкъны быдырына салып: «Мени да сабийим 
боллукъду», – деп, къычырып айланды элде. Сора Сами, келип, 
аны кючден юйге элтгенди.

Элдегиле энди аланы сёзлерин этмейдиле, нек дегенде 
алагъа юйреннгендиле. 

Алгъа Айланы анасы Эмине ёлген эди. Айла аны ючюн къа-
рындашларындан да, эгечлеринден да кёп жилягъанды, бек 
жарсыгъанды анасыны ёлгенине. 

Эри болгъаны тап тюшгенди. Сами болмаса, Айла кеси ту-
раллыкъ тюйюл эди, бютюнда анасы ёлгенден сора.

Бир кюн биягъы Сами ишге тебирей тура эди. Айла биягъы: 
«Акъырын бар», – деди, алай бу жол Сами анга тынгыламады. 
Самини машина уруп, ол да ёлюп къалды. Айла Самиге тан-
сыкъ болуп, ызындан кёп жилягъанды. Хар кимге да: «Сами 
алай этиучю эди, былай этиучю эди», – деп айта эди. Энди ана-
сы да, эри да болмагъанлай, кеси жангъызлай къалды.

Аны юйюню къатындан ёте туруп, ашдан эсе, тютюн ийис 
бек ура эди. Энди юйню аллына чыгъып олтурмаучу эди. 

Бир кюн къарасам, жерден бир зат ала тура эди. Ким эсе да 
тютюнюн атып кетип, ол да ёчюлмей тургъанлай, Айла аны, 
алып, ичип башлады. Алгъа быллай затла этмеучу эди, энди 
уа жангызлыгъы ючюн алай этип да башлады.

Артда эрини жууукълары, Айланы табып, кеслерине келин 
этип, юйлеринде анга ол ёлгюнчюге дери къарагъандыла.

Эски бир шуёхуму тас этген кибик болгъанма. Мени эсге-
риулерим аны бла кетген кибик кёрюннгенди. Жылла ётгенден 
сора, мен биягъы ол орамдан ётюп бара эдим. Сабий заманымда 
чабып айланнган орам...

Эски орамдан бир зат къалмагъанды: не гитче юйчюкле, 
не адамла. 

Сора элни къыйырына, биягъы ол юй туруучу жерге бара-
ма. Кёзюме суратда кибик Айла бла Эмине кёрюннгендиле: бия-
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гъыча олтуруп, адамла бла сёлешгенча. Сами да кёрюннгенди 
кёзюме.  Барысы да сау, къууанып тура эдиле... Мен алагъа 
биягъыча салам бердим. Мени сабийликден шуёхларым, мен 
сизни бек тансыкълайма...

Тюрк тилден 
ТЕБЕрДиланы Фериде 

кёчюргенди.

Мержан ЖиВан

ЖАНГЫЗЛЫКЪ – ИЧИМДЕ БИР ЖАРА...

Кече жел андан да бек уруп башлагъанды. Эшикден сейир 
тауушла чыгъадыла. Ингирден бери къарт Назиф жукълаялмай 
турады. Къымылдамай жеринде жатып, бу желге тынгылайды. 
Байрым айда жел бек сууукъ болуучуду. Жел юйню тёрт жа-
нындан да ура эди. Жюрегинде болгъан жарсыуу бек уллуду 
Назифни.  Жаз келлиги окъуна къууандырмай эди аны. Къарт 
киши эрттеден бери жангызды, бу кече да анга шагъатды. Жа-
нгызлыкъ кёп жылланы ичинде хар кече сайын жанын аурутуп 
тургъанды. Бу жангызлыкъ, ачыу болуп, жюрегине жилямукъ-
лача тюшедиле. Ичинден къычырылыгъы келеди, алай бир сёз 
да айталмайды.

Ингирде этилген от кече узуну ёчюлмеди.  Ол, отну ауана-
сына къарай, эрттенликге дери булжуду, от ёчюлгюнчюге дери.  
Эрттен атханлай, жюрегине да бир жарашыулукъ, тынчлыкъ 
да келгенди.

«Тюшден ингирге кафеге барып, шуёхларыма тюбеп, адам-
ла бла да бир сёлешейим. Заман да теркирек кетер, мен да жа-
нгызлыгъымы унутурма», – деди кеси кесине. 

Жырылдау къаргъа баса, кафеге келди. Кемаль андан да 
эртте келип тура эди. Отну къатына барып, жылына тура эди.

Саламлашып, бир бирлерине: «Къалайса?» – деп олтурдула.
Бираздан, юслеринден да тюшген къарны къагъа, Эмин бла 

Ниязи да келдиле. Бирер шинтик алып, аланы къатларына чёк-
дюле. Кофе ичип, хапар айтып, кёп олтурдула.

Сора уручу Рушти, эринчек Нуршиттин, оюнчу Нежат, 
дауурбасчы Шевкет, саякъ Исмет бла къоркъакъ Рамазан да 
келдиле. Ала да хапаргъа къошулгъандыла. Барысы да, бир 
бирлеринден артха къалмагъанлай, къазауат хапар айтадыла. 

Оюнчу Нешат тохтамагъанлай уручу Руштиге: «Айтчы, 
санга уручу деп нек атагъандыла. Биз сени керти адам болуп 
билебиз», – деди. 
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Рушти Нежатны оюнларын сюймеучюдю, алай хапарны уа 
башлады: «Эх, шуёхум,  биз энди къарт адамла болгъанбыз, 
жетмиш жылдан озгъанбыз, бир аягъыбыз – къабырда, сен а 
бюгюн да манга кюлюп тураса. Охо, айтайым манга алай нек 
атагъанларын».

Къарт кишиле сагъайдыла.
«Алты жыл бола эди, къоншулагъа болушургъа бара туруп, 

анам мени да кеси бла алды. Барысы да тирлик жыяргъа кет-
гендиле, мен а аланы юйлеринде кесим къалгъанма. Эшикге 
чыкъгъанымда, къыйма кёреме. Тогъуз къыйма санайма. Уруш 
заман, ашаргъа кёп зат жокъ, къыйма десенг а, – кишиде да 
жокъ. Асыры ашарыгъым келгенден, бирин алып, арбазда ай-
лана, ашайма. «Бирчигин ашагъанлыкъгъа не боллукъду»,  – 
дейме кеси кесиме.

Ингирден эрттенликге дери асыры уялгъандан жукълаял-
мадым. Не анама, не атама айталмайма. Тюз кюн чыкъгъанлай, 
элибизде бир устазгъа барама. Этгенлерими ангылатама, бек 
уялгъанымы да. Ол а манга гюнях не болгъанын ангылатады. 
Энди алай этерик тюйюлме деп, ант этеме. Жашауда бир кереге 
окъуна ол антны бузмагъанма. 

Алай мени ол къыйманы алгъанымы уа ангылагъандыла, 
андан бери манга гудучу дейдиле. Бюгюн окъуна уялама алай 
этгениме. Энтта да кюллюкмюсюз манга? Ненча сюйсегиз да 
кюлюгюз», – деп, хапарын бошады.

Бири да ауузундан сёз чыгъармады, бир бирлерини кёзле-
рине да къараялмай, тынчайдыла.

Оюнчу Нежат: «Кечерсе, шуёхум, биз тапсыз этгенбиз»,– 
деди.

Къоркъакъ Рамазан да хапар айтып башлагъанды.
«Рушти, сен адамланы айтханларына тынгылама. Адамла 

бош сёлеширге бек сюедиле. Мен бир чычхандан къоркъгъанма 
деп, атыма къоркъакъ атагъандыла. Ол да къалай болгъанды. 
Энди къатын алгъан заманым, юй бийчем аш этип, мени юйде 
сакълап тура эди. Ол заман тепси тюбюне бир чычхан киреди. 
Ол аны кёрюп къоркъады, къычырып башлайды. Эри бла бий-
чеси бир бирлерине ушайдыла деучюдюле. Биз ма алай бирге 
къоркъуп, къычырып олтургъанбыз къоншула келгинчиге 
дери. Андан сора манга да къоркъакъ атагъандыла. Мен а бю-
гюн да къоркъама чычханладан, кесиме бир зат да эталмайма».

«Да санга бир киштик алайыкъ. Алай эринчек киштик 
болмасын, ансы чычхан аны къабып да къояр, ол жукълап 
тургъанлай»,– деп, барысы да кюлюп башладыла. Алай саякъ 
киши уа мудах болуп олтурду.

«Не болгъанды санга уа? Кёрюп турама, мудах болгъаны-
нгы. Адамгъа адам керек. Сен кесинги адамынгы бир табалмай 
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къалдынг бу дунияда. Сен бек ариу жаш болуучу эдинг, битеу 
къызла санга къарап тургъандыла», – деди Нежат.

«Хау, жанымы къыйнагъан затны айтханса», – деп башла-
ды хапарын.

Барысы да, анга тынгылап, шумсуз болдула.
«Элде жаз байрамы болгъанды, барыбыз да анда жыйыл-

гъанбыз. Бюгюн кибик кёрюнеди кёзюме ол кюн. Жаш къызны 
жаратса, анга ариу сёз айта эди, къыз да жашны жаратса, къол 
жаулукъ бере эди. Мен бир къызны бир бек жаратама, ол да 
манга къол жаулугъун береди. Сора башха бир къызны кёреме. 
Аны да бек жаратама, ол да манга къол жаулугъун береди. 

Алгъа биринчи къызны тюбешиуге чакъырама, таша бир 
жерде кёрюшебиз. Мени жюрегими алып кетгенди ол кюн», – 
деп тохтады Исмет. 

Къарт кишиле, анга тынгылап: «Сора уа, артда уа не бол-
ду?» – деп, жомакъгъа тынгылагъанча, шош олтура эдиле. 

«Сора башха кюн экинчи къызны да чакъырама. Энди хар 
затны да ангылатырыкъ эдим, алай къыз асыры ариудан, бир 
сёз да айталмадым. Къара чачларына, ариу чыммакъ бетине 
къарап, къалай ариу болгъанын айтханма жангыз. Экисин-
ден бирин а сайлаялмагъанма. Алай заман кете, экиси да эрге 
чыгъадыла, башха къыраллагъа кетедиле. Андан бери бир сёз 
эшитмегенме экисинден да. Алай бюгюн да экиси да башымдан 
чыкъмайдыла».

«Атлары уа къалай эди, биз таный болурбузму?» – деди 
оюнчу Нежат.

«Атларын а айтырыкъ тюйюлме», – деди Исмет.
«Энди мени жашауумда киши да жокъ. Сизге байрамлагъа  

сабийлеригиз, туудукъларыгъыз келедиле. «Къалайсыз, иги-
мисиз, керегигиз бармыды?» – деп сорадыла. Мени эшигими 
уа киши да къакъмайды».

Барысы да тохтап, жукъ да айтмагъанлай олтурдула. Аны 
сёзлери бек хайран этгендиле аланы. Оюнчу, анга къарап: «Биз 
да сенден башха тюйюлбюз. Барыбыз да бир бирге ушайбыз. 
Ингирде юйюбюзге келип, тёрт къабыргъагъа къарап, кеси ке-
сибиз бла сёлешебиз. Алай бу ачы затланы юсюнденми сёлешип 
турлукъбуз? Алай узун жашауубуз къалмагъанды, ачы затланы 
эсибизге тюшюрюп, къыйналып, андан да азмы жашайыкъ? 
Чам айтып, жюрегибизни бираз жылытып, къууандырып жа-
шайыкъ, андан эсе», – деди.

Барысы да аны тюз айтханына ийнандыла. Ингирде намаз-
ларын этип, юйлерине кетгендиле, биягъы жангызлыкъ бла 
юйде къалыр ючюн. 

Къарт Назиф да юйюне къайтханды. Тюз киргенлей, уну-
туп тургъанланы эсине тюшюрдю. Отха отун атды. Сора жерин 
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хазырлап, жукъларгъа жатды.  Бу жангызлыкъда аны жангыз 
къууандыргъан бир жан – киштиги эди. Назиф жаш кюнле-
рин эсине тюшюрдю. Фатмагюль деп бир къыз бар эди. Биягъы 
жаз байрамында  къызла ойнай-кюле, айлана турадыла. Ала-
ны ичинде – ариу Фатмагюль да, сары чачлы, ариу кёк кёзлю. 
Уялып, къоркъуп, аны жаратханын ангылатады Назиф. Фат-
магюль да бек уялды, алай къол жаулугъун а берди. Ол къол 
жаулукъну ийисгей, Фатмагюльню эсине тюшюре, къуруда 
кеси бла жюрютгенди Назиф.

Бир ненча заман ётеди, тойлары да болады. Той бошалгъан-
дан сора, шуёхлары аны къыз болгъан юйге элтедиле. Асыры 
къоркъгъандан, жарсыгъандан, аягъы-къолу къалтырай кире-
ди. Отоуда Фатмагюльню кёреди, юй да аны бернесинден – ариу 
жаулукъладан, саугъаладан – толу эди. Фатмагюль да ариу 
жыйрыкъ кийип олтура эди. Асыры ариудан, анга къарагъан 
окъуна эталмай эди Назиф. Сёлеширге къоркъуп, олтуруп, кёз 
къакъмай къарады. Анга тийсе, ол жокъ болуп къалыр деп, 
къоркъа, керти болмаз, бир мёлек болур деп, сагъыш эте эди. 
Бираз сакълап, солууу айланмагъанлай, къоркъа-къоркъа, 
бетинде болгъан жаулукъну акъырын кетерип, ол ариу бетин 
къоллары бла сылагъанды. Ариу кёк кёзлерине къарап, са-
гъышлагъа кетди. Муратларында бу кюнню къаллай бир кере 
умут этгенди. Энди уа, бир ай жарыгъы кибик, аллында Фатма-
гюль турады. Бир зат айтсам, къоркъурукъ болурму? Тийсем, 
ачытырмамы? Бу къызны ёлгюнчюге дери сакълармамы? Башы 
сагъышдан толду Назифни. 

Къалтырагъан къоллары бла Фатмагюльню бетин сылады. 
Фатмагюль да ариу бармакълары бла аны боюнуна тийгенде, 
заман аны кёк кёзлеринде тохтады. Жюреги Фатмагюльню ариу 
кёзлеринде, анга къарагъан кёзлеринде тас болду.

Аны ариу ийиси, чачлары: бютюн кечени аны сагъышын 
этип, отунлагъа къарап жатды. Бу къая башында тургъан юй-
чюкде жаппа-жангызлай, кёзюнден да жилямукъ келе жатды 
Назиф. Эрттенликге дери биягъы жукълаялмады. Алай аны 
ачы жилямукъларын а биягъы киши да кёрмеди.

  Тюрк тилден 
ТЕБЕрДиланы Фериде 

кёчюргенди.

«Тюрк дуниясы» деген рубриканы басмагъа 
ДОДуЛАНЫ Жамиля 

хазырлагъанды. 
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ТЕМуККуланы адил

КЪАРГЪыш

Бизни халкъыбызны тили сейир этерча 
байды, шатыкды. Малкъар тилде адам не 
иничке, не таша сезимин да айтып ангы-
латыргъа боллугъу шартды. Тойну тама-
тасы алгъыш этип тебиресе: «Ала, бу адам 
быллай бир ариу, терен магъаналы сёзлени 
къайсы хуржунундан чыгъара болур?» – 

деп тамашаланаса. Алай мен бюгюн алгъыш хазнабызны юсюн-
ден угъай, аны бирси жаны – къаргъыш сёз байлыгъыбызны 
юсюнден айтырыкъма. Айхайда, элли къатынла тюйюшгенде, 
бир бирин «саугъалагъан» къаргъышланы юсюнден тюйюлдю 
сёз. Алгъадан тилейме хурметли окъуучуладан: бу муратым 
къужур кёрюнмесин алагъа, нек дегенде къаргъыш сёзле (ала 
басмада келтирилмезча сантла тюйюлдюле), бир башха болмай, 
алгъыш сёзлеча, миллетибизни ата-бабаларындан къалгъан 
тин байлыгъыбызды. Аны окъургъа да, билирге да, тинтирге 
да тийишлиди. Болсада ол тил жаны бла алимлени ишиди, мен 
кесиме ол борчну алмайма.

Мен айтырыгъ а къаргъышланы юсю бла малкъар элле-
ни биринде болгъан, тюз жомакъдача, сейир-тамаша болумну 
юсюнденди. Иги да алгъаракълада миллетибизде тойла буса-
гъатладача магнитофонла бла, микрофонла бла, шахардан 
чакъырылгъан жырчы, тепсеучю артистле бла къуралмай эди-
ле. Жырчыла, къобузчула элледе да табылгъандыла. Бек сейир 
кёрюннген а – кишиле бир бири юслеринден жырланы олса-
гъатчыкъда тагъып жырлагъанлары, аш къангада олтургъала-
ны уа ариу макъам бла эжиу этгенлери болгъанды. Бу жырлада 
чамла, къаргъышла да болгъандыла. Адамны кёлюне тиерча 
угъай, – оюн-чам халда.

Мурадин бла Мухадинни бир бирин кёрюп болмагъанларын 
элде билмеген жокъ эди. Аланы не ючюн жау болгъанларын 
киши да айталлыкъ болмаз. Бир бирни кёрюп болмаулукъ не-
ден башланнганын бу эки адам кеслери да эсге тюшюраллыкъ 
тюйюлдюле, алай къаршылыкълары уа бирда тохтамайды. 
Тойлада бир къангагъа да бир заманда олтурмаучудула, алай 
бир жол а…

ТАУ ХАпАР
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Къалай-алай болса да, кишиле, ойнап, оноу этдиле да, была 
бир къангагъа тюшдюле. Къайнагъан бозадан сора жыр кезиу-
ню бу экисине бердиле. Аш къанганы таматасы Жарахмат: «Биз 
жырладыкъ. Сиз сау болугъуз. Ариу этдигиз эжиуюн. Энди 
Мурадиннге бла Мухадиннге барады жырны кезиую», –  деге-
нинде, олтургъанла бары да къарс урдула да, энди не боллукъ 
болур дегенча, шош болдула. Ала уа, алгъышмы этерик эдиле, 
къаргъыш жырланы башладыла.

Мурадин: «Хатам болмайын, хылим болмайын, тураса, 
мени ёнгелеп. Элни башында бийикден кетгин, аягъынг учуп, 
тё нгереп».

Мухадин: «Санга бир ариу ушап турады боза гоппанынг 
къолунгда. Ол тели башынг чайкъала барсын кёпюр тюбюнде 
толкъунда».

Былай эте, экиси да кёп жыр айтдыла. Сора Мухадин Мура-
диннге былай деп сёлешди: «Къояйыкъ. Тынмасанг а, дунияда 
болмагъанча ачы къаргъыш айтырыкъма». Ол а тохтагъанмы 
этерик эди?! Бозадан къызаргъан бетин тюрлендирип: «Айтчы, 
не айтырыкъ эсенг да!» – деп къычырды.

Мухадин: «Къангада ариу бишген шишликле, бозадан толу 
адырынг. Шо, тюз да сени жанынга тюшсюн (туруп кетмезча, 
кёчюп кетмезча, къачып къутулмазча) къанлы жауунгу къабы-
ры», – деп, олтургъан жеринден турду. Тюз ол кюн окъуна элде 
«Мухадинни къаргъышы» деген сёз чыкъды. Алай бу хапарны 
бек тамашасы уа артдан, кёп жыл озгъандан сора ачыкъланды. 
Оруслулада «Пути Господни неисповедимы» деген сёз жюрюй-
дю. Аны таучагъа кёчюрсе, «Уллу Аллахны жоллары белгисиз-
диле» дерге боллукъ болур. Кертиси да алайды!..

Мурадин бла Мухадин экиси да ёлюр ауруу тийип жатады-
ла. Орта кюнню эрттенлигинде Мухадинни ауушханыны ха-
пары жайылды. Жашла къабыр къазып, аны шериатда, динде 
болгъаныча асырадыла. Юч кюн эрттен дууасын да этдиле. Му-
радинни халы да бек осалгъа кетипди. Кюню, сагъаты къал-
гъанды ансы, башха онгу арталлыда жокъду. Жаш бла къартны 
арасында бир башхалыкъ барды: биринчиси кесин ёлмезлик 
сунады, экинчиси, ёлмей къалмазлыгъын ангылап, ёлюмден 
къоркъмайды, аны сакълап окъуна турады. Мурадин, нёгери 
дуниясын алышханын эшитгенлей, бек тынгысыз болгъанды, 
тохтаусуз бир затны шыбырдагъанлай турады: «Я Уллу да, 
Сыйлы да Аллах! Мени аны къатына тюшюрме! Мени да болур 
бир сууапларым, аланы даражалары ючюн мени аны къатына 
тюшюрме!» Алай Уллу Аллахны оноуу башха болду.

Къабырла бир тизмеде къазыладыла, ортада жер къалды-
рыргъа жарамайды деп, оноу этди да эфенди, Мурадинни къа-
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быры тюз да Мухадинни обасыны жанына тюшдю. Ма алай бла 
къууанч тойда ойнай-кюле этилген «алгъыш» жашауда керти 
болуп чыкъды. Андан сора мен бир къаргъышны да къабыл 
болуп кёрмегенме. Элде уа, къабырлагъа барыргъа тюшгенде, 
адамла чам халда былай айтып тургъандыла: «Была мында жа-
рашхан болурла ансы, къаугъалары чыкъмайды».

                                                                              

АФГАН
      

Къурманны танымагъан элде адам жокъду. Орта школну 
айырмалы бошап, бийик окъуу юйге кирирге деген муратын да 
толтуруп, сайлагъан усталыгъына юйренеди. Болсада, окъууну 
чырмаусуз бардырыргъа, ууахтысында жетишимли бошаргъа 
уа тюшмеди. Ол жыллада  аскерге алыргъа бийик окъуу юйледе 
иш усталыкъ ала тургъан жашланы да аямай эдиле. Баям, адам 
жетишимсизликден этиле эди алай. Аскерге чакъырылгъан 
жашла, андан къайтханлай, къойгъан жерлеринден окъууну 
андан ары бардыра эдиле. Къурманны экинчи курсну ахырында 
Ата журтуна борчун толтурургъа чакъырдыла. Ол а 1981 жыл 
эди. Совет аскер, Афганистанда кесини интернационал борчун 
толтура, моджахедле бла уруш этген заман. Алты ай толу да 
озгъунчу, Къурманны бир ротаны санында Афганистаннга жи-
бердиле…

Мен жазмаларымда политиканы сагъынмаучума, нек деген-
де ол ауур ишди, анда ангылауум жокъду. Эштада, политиканы 
политиклеге къояргъа керекди. Ол себепден урушну кёрмеген, 
уруш эте билмеген сабий жашчыкъланы элтип, къанлы уруш-
ну ёртенине атхан тюзмю эди, терсми эди – анга менде жууап 
жокъду. Кертисин айтханда, бу хапар арталлыда башха затны 
юсюнденди: бош инсан – халкъдан бири, жерчилик бла кюреше, 
жолла, илипинле ишлей, бек къыйналып жашагъан адам – ачы 
къыйынлыкъгъа тюшгенде, кесини адамлыгъын, ниетин, ди-
нин алжаусуз сакълаялгъанынданды.

Ким да биледи, урушну баш жоругъу – кюйсюзлюкдю. Аны 
болмагъанча ачысын Къурман мында кёрдю. Кёп да турмай, 
аны БТР-де таматагъа салдыла да, аскер техникагъа отлукъ 
ташыгъан машиналаны колоннасыны аллында барып, аланы 
душманланы гранатомётларындан, жолда жер-жерледе салын-
нган миналадан сакъларгъа буюрдула. Аскер командованияны 
ол борчун таулу жаш тынгылы толтуруп турду. Бир кюн алай 
бара тургъанлай, Къурманны таджикли нёгери алда, узакъда 
бир адамны жол юсюнде кюрешгенин эследи. Ол адам Къур-
манны колоннасыны жолунда атдырыучу мина орната тура 
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эди. Оруслу жаш Андрей душманны, пулемётдан атдырып, 
элек этерге дегенде, БТР-ни таматасы къоймай, саулай алыр-
гъа буюрду. Жетер жерлерине келгенде, Къурман, тилманчха 
таджикли жашны тутуп (аланы тиллери бирге ушашлыдыла), 
душманнга соруу этип, аны аты Рахим, кеси да Гундарак къыш-
лыкъдан (кишлакдан) болгъанын, урушха чыгъаргъа эсине-бу-
суна да келмегенин, артда уа не ючюн таукелленнгенин букъ-
дурмай айтды.

– Мен юйюрюм бла Гундарак къышлыкъда жашагъанма  – 
атам-анам, атамы къарындашы, юй бийчем, юч сабийим. Эли-
бизни илишаннга салып, уллу халеклик келтиргендиле бир 
кюн, вертолётла келип, ракетала атып. Атамы ёлтюргендиле, 
атамы къарындашыны къолун юздюргендиле. Экинчи кюн 
эмир Хассан, келип: «Шурави, кел, атангы жойгъанла, ата къа-
рындашынгы къолсуз къойгъанла бла уруш этерге. Мен санга 
кёп ахча да берликме», – дегенинде да, унамадым. Дагъыда кел-
ди Хассан. Аны элде болгъанын билгенлей, биягъы вертолёт-
ла учуп, къышлыгъыбызны кюл этдиле: анам, юй бийчем, юч 
сабийим да къырылдыла. Эмир Хассан дагъыда тюбеди манга: 
«Шурави Рахим, энди уа кимни сакълайса тюп болгъан юйюнг-
де, чыгъамыса мынафыкъла бла къазауатха?» – деди да, мен 
арсарсыз чыкъдым. Мен кишини жерине бармагъанма, киши-
ни жеринде уруш этмегенме, кишини адамын угъай, тауугъун 
да ёлтюрмегенме, кесими жерими, кесими юйюрюмю жаудан 
сакълап, къазауат этгенме. Мендемиди терслик?

Жасыкъсынырча эди бу факъырны хали. Алай башында 
айтханыбызча, уруш кюйсюзлюкню ишиди, анда жумушакъ 
жюреклилеге жер жокъду. Терлегени сууча бара бетинде, баш-
ха жерлеринде да жараларындан къан агъа, ичи жанып, отча 
кюе… 

– Манга бир суу беригиз, – деп тиледи Рахим. Къурман 
анга суу берирге буюрду да, чыгъып кетди. Алайда болгъан 
солдатла муну суусапдан инжилгенине кёл кенгдирип къарап 
турдула, сора не болса да, суу бердиле, къалай жутлап ичери-
гине къарап. Андан ары болгъан а сейир-тамашагъа къалдыр-
ды солдатланы: Рахим жерге олтурду, бетинде, къолларында, 
аякъларында къанларын жуууп, абидез алды. Суудан ауузун-
бурунун чайкъа гъандан сора, ичине тамычы да кетмеди. Сора 
хуржунундан бир къолан быстырны чыгъарып, аллына жайды 
да, намаз къылып башлады. «Бу къаллай адамды, ташданмы, 
темирденми ишленнгенди?!» – деп, тамашагъа къала эдиле 
жашла. Къурман къайтханда, Рахим, намазын бошап, дууа 
тута, Уллу Аллахдан не эсе да тилей тура эди.
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Таджикли жаш, аны айтханына тынгылап, Къурманнга 
кёчюрдю:

– Уллу да, Сыйлы да Аллах! Мен сенден тынч жашау тилеу-
чю эдим. Бюгюн а тынч ёлюм тилейме, къызгъанма аны манга. 
Таулу жаш аппасыны бла ыннасыны намазларын эсине тюшюр-
дю. Ала Уллу Аллахдан башха зат тилей эдиле: туугъанлары-
быз, туудукъларыбыз насыплы болсунла, уруш отун кёрмей, 
энди туугъан жерлеринден кёчмекликни сынамай, зауукълу 
жашасынла!

Къурман толу ангылады: быллай чыдамлыгъы, ийнанмакъ-
лыгъы, терен ийманы болгъан халкъны бир киши хорлаяллыкъ 
тюйюлдю.

Бу хапарны манга элибизден Афганистанда урушха къа-
тышып, сау къайтхан жаш айтханды. Огъары Малкъарны эки 
аламат уланы уа – Гадийланы Рамазанны жашы Руслан бла 
Хасауланы Мухтарны жашы Магомет, – артда белгили бол-
гъаныча, керексиз, магъанасыз къазауатлада жоюлгъандыла. 
Жаннетли болсунла! 
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БЕРТ КЁЧГЮНЧЮЛЮКДЕ

(Къысхартылып бериледи)

Берт жаралы болуп, лазаретге тюшген 
эди. Андан чыгъарыгъына: «Сен алы къын 
тамам иги болмагъанса. Не сайлайса, да-
гъыда кюнле къошайыкъ, огъесе отпус кга 
он кюннгеми бараса?» – дедиле.

Берт отпусканы сайлады. Аны элинде 
немислиле туруп кетгенлерин биле эди. 
Элге не зарауат этген болурла деген къай-
гъыла тынчайтмай эдиле аны.

Акъ-Суугъа жетгенлей, Берт экинчи кюн Уяналаны Къана-
матха тюбеди. Ала болгъан ишлени юсюнден сёлешдиле. Берт-
ни отпускасы бошала тура эди да, Къанамат Бертге: «Кетме, 
отпусканга къошдурайыкъ. Бизни кёчюрюрге боллукъдула»,  – 
деди. Берт ийнанмады. Къанамат аны эсине къарачайлыланы 
кёчюргенлерин салды. Къанамат тюз оюм этген эди.

Энди аскерге къайтама деп тургъан Берт битеу миллети 
бла бирге 8-чи мартда танг аласында кёчгюнчюлюкге тюшдю. 
Ол кюнню аллында, халны толуракъ билейим деп, шахаргъа 
барып, айыртлап билдирейим миллетими терслиги болмагъа-
нын дей, иги умут эте, Нальчикге кетди. Элде уа къурмач ийис 
жайы лып, адамла да къайгъылы болуп тургъанлары билинип 
эди.

Нальчикде Берт бир жары да киралмады, жолну бирси жа-
нына окъуна ёталмады: къайры къараса да, башларында къы-
зыл белли фуражкалары бла аскерчиле, ары-бери ётерге онг бер-
мей, алайлай юйге къайтып келди. Анабыз абызырап тура эди.

– Сен къайда айланаса, хар ким хазырлана тургъанда? – 
деди. Юйде уа эки сабий жукълап, ючюнчюсю да – бешикде.

Оруслу устаз Э. Полуэктов келгенлей, кёз жашлары агъа, 
олсагъатдан юйге кирип кетди да, ашыкъ-бушукъ халда узала, 
сабий быстырчыкъла жыйып берди. Атам бла анам а коридор 
къыйырындагъы гумучукъдан жарым къапчыкъ нартюхню 
келтирдиле, ызындан а атамы хром чурукъларын, анамы акъ 
тюклю жарым тончугъун, гитче кюйюзчюкге салып, къысым 
этдиле. Аш-суу деген а жокъ.

Эки солдат, биргелерине уа чыны бла аладан тамата аскерчи 
танг аласында кирип келдиле. Ол тамата Бертни керохун сыйы-
ра эди. Берт бермезден, ол да къоймаздан даулашдыла. Заман 
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да къорай. Берт кеси справка жазады: «…Бу номерли керохну 
бу адамгъа бердим», – деп. Ол справкагъа тамата аскерчи къол 
салады. Тукъуму – Шапошников.

Эки солдатдан бири арбазда тёшек тышны къагъып кирди. 
Экиси да тигиучю машинканы ары сугъуп башлагъанларын-
да, Шапошников къоймады. «Чыгъаргъа заман келди!» – деп 
къойду. Солдатладан бири, гедешден эки тауукъну чыгъарып, 
башларын юздю, анабызны ызындан жетип: «Сабийчиклеринге 
жолда ашатырса», – деп узатды. Анам: «Харам этни ашамау-
чубуз!» – деп алыргъа унамады.

Элни адамларын Хачаланы уллу бахчагъа жыйдыла. Анамы 
анасы (биз анга Анай деучю эдик), къызлары эм келини бла биз-
ден алгъа келип тура эдиле. Тилеп, алагъа къошулургъа эркин-
лик алды атабыз. Аны себепли бир вагоннга, бир жерге тюшген 
эдик. Элни адамларын машиналагъа жыйгъандан сора, эл ичи 
бла артха айландыкъ.

Энди бош къалгъан юйлерибизни да, къайгъыны ангылап 
ёкюрген малларыбызны, итлерибизни да кёрдюк. Олсагъатха 
жетип, ийнеклерибизни сюрюп баргъан къабартылы кишини 
кёрдюк. «Ма алайда мени юйюм. Энди ол да санга къалады. 
Ал аны да», – деди атабыз, гурушха этип. Киши къым-тым эте 
къалды. Баш тахтада къабырла ачыкъ кёрюндюле. Тиширыу-
ла, ары къарап жилядыла. «Охо, бизден эсе, сиз насыплысыз, 
туугъан жеригизде къаласыз, биз а кетип барабыз. Аллахха 
аманатсыз», – деп жиляй эдиле.

Машина барады тохтамай. Долинскге жете турады. Хаса-
ния тийрени ариулугъун жасагъан терекле, баргъан сууу кё-
рюндюле. Тиширыула тилек эте, жарлы халкъны эслеринден 
кетермезге тилей эдиле табийгъатдан, ала кеслери да ариу 
журтларын унутмазгъа. Тёгерекде тазалыкъ, ариулукъ. «Сту-
дебеккер» а барады, тохтамай. Кёп жылланы бирге тургъан тау-
лу бла табийгъат бир бирлеринден айырыладыла. Машинаны 
чархлары аланы арасын кенгден-кенгнге узата барадыла. Ма 
энди ала бир бирлерин кёрмей къалдыла. «Сау къал, Ата жур-
тубуз. Сенден айырылып барабыз…» – дей, кёз жашлары агъа, 
барадыла къартла, анала, юйлерин, малларын, ырысхыларын 
къоюп, тохтар жерлери къайда болгъанын да билмей. Жаннет 
кибик жерлерин, Ата журтларын къоюп барадыла…

Келе тургъан машинала темир жолгъа жетип тохтадыла. 
Кёчгюнчюлени эшелонну вагонларына жыядыла, тууарла та-
шыучу вагонлагъа.

Бизни юйюр – Анай, келини, къызлары – барыбызда бир 
жерде орналдыкъ. Поездни бугъасы ёкюрдю. Вагонланы ичин-
де  – жиляу-сыйыт, тыхсыу. Кёкге айланып, адамла Аллахдан 
болушлукъ тилейдиле, зикир айтадыла. Бияслан эфенди, Бер-
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тни ана къарындашы, юй бийчеси Нюра бла къысымларыны 
юсюне олтуруп барадыла. Жолну жол узуну паровоз къысха 
заманнга, бир кесекчикге да тохтамайды, вагонладан бир-
бирде кеси кереклерине барып, терк окъуна сиренаны эшит-
генлей, ашыгъышлы жерлерине къайтадыла. Кечигип, ёзенде 
къалгъан болса уа, – аман сагъатлы болады. Бютюнда сабийни 
тышына чыгъарып, сора вагоннга къайтаргъан къыйынды. 
Саналгъан такъыйкъ да, паровозну сызгъырыуун эшитип, ол-
сагъатдан вагоннга кирмегенни, кечикгенни машинистле бир 
да сакъламайдыла. Барып башлагъан вагоннга къолунгу жет-
дирип тагъылсанг, Аллах биледи, уллу хатадан къутулургъа 
болурса.

Кюн ортада кухнялыкъ этген вагондан солдатлагъа бериу-
чю шорпа кибикни, челеклеге къуюп, поезд тохтагъан кезиуде 
вагонлагъа юлешедиле.

Берт, адамланы списогун кёргюзтюп, челеклени анга бо-
лушхан эки жашха береди – Мухталим бла Хадисге. Жашла 
ашны тургъан вагонубузгъа чапдырадыла. Бугъа тютюн та-
магъы бла къычыргъанлай, Берт вагоннга чабып жетеди. Ва-
гонла да узуну, къысхасы да бардыла. Къысха вагонланы осал-
лыгъы  – адамланы бек чайкъагъаны. Алада баргъанла бек та-
рыгъа эдиле, элекча элейди деп. Берт, аргъы-берги вагонлагъа 
чабып, Кязимни излей эди. Ол да узакъ болмай, силкиндирген 
вагонланы биринде болгъанды.

Узакъ жолну хапарын соза турмай, келген жерибизни су-
ратлайыкъ.

Бизни юйюр, дагъыда къауум юйюрледен, бары да Акъ-
Суудан, энди Къыргъызстанны Къара-Суу атлы районуна 
келдик, андан ары уа андагъы Киров атлы колхозуна кирдик. 
Адамланы жашар жерлери – гыйыла. Эшиклери да болма-
гъанла. Къызыу жер. Къумлу жер. Кирли сарыгъа тартхан 
сууу. Кёкден тамычы таммагъан жер. Гыйы топуракъ гыстыла-
дан къаланнганды. Кирген жерде эшиги жокъ. Жилян, макъа, 
акъырап кирсе да, жол – ачыкъ. Гыйыны жолгъа айланнган 
жанында бир гитче тёртгюл терезечик. Гысты къургъакъсы-
гъанды. Мияласыз терезечик кече хауа кирир эсе деп этилген-
ди. Ол балчыкъ бла бирге тохташдырылгъанды. Аны тюбюнде 
топуракъдан кётюртмечик, бир адам анда узатылыныр тенгли. 
Огъесе адырла салыныр жермиди? Юйге киргенлей, онг жа-
нында, от жагъада – кесеу, къургъакъ къамиш болса да, – от-
лукъ. От жакъгъанда, тютюню юйчюкге, тышына да чыгъады. 
Ожакъ тюпден башына дери ачыкъды. Ол да бир жапысызды, 
тюп жаны бла ёрге къарасанг, кёк кёрюнеди. Тютюн бирден 
эшиксиз тешикден, ожакъдан да чыгъады. Жер башлы, ол да 
гытыны тышындан башы. Биз, сабийле, ары чыгъып, анда ой-
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научу эдик. Анда жел келтирген урлукъчукъладан шарх-шарх 
гюлчюкле тамырлана эдиле. Топуракъ юй башында –къызыл 
гюлле. Тут да гюл тахта де!

Топуракъ – гытыбызны ичинде-тышында да, бирде акъырап 
да кёрюне эди. Ол, биз, сабийле, юй башында ойнай тургъаны-
бызлай, экиге айланнган эгешчигибизни аягъыны юсю бла ётюп 
кетди. Ызындан болдукъ. Аслан жетип, аны керки бла уруп, 
эки бёлдю. Башы болгъан жарымында – аякъчыкъла. Ала жар-
ты акъырапны биразгъа элтдиле, къарыны болмагъанлыкъгъа. 
Къарын а энчиленнгенден сора, кеси атылып къалды, тепмеди. 
Бир жол а акъырап гытыны тыш къабыргъасы бла ёрге чыгъып 
бара эди. Аслан аны эслеп, мени да къараргъа чакъырды. Жер-
ден къаты чёпню алып, аны бла акъырапха тиер ге тебиредим. 
Акъырап тохтап, къыйыры эки айры болгъан къуйрукъчу гъун 
тогъай кётюрюп, урургъа хазыр болду. Аслан къолуму терк 
окъуна артха тартды. Акъырапны къоюп, алайдан кетдик. Аны 
ууу бек кючлюдю. Алай кечеде жукълагъан адамланы юслери 
бла айлансала да, къабылгъан адам жокъ эди. Тепмей, тынчай-
ып жукълагъанланы къапмай эдиле – къысхасы, тиймеген нге 
тиймей эдиле. Аналарыбыз бек къоркъа эдиле, акъырапла са-
бийле жуклагъан заманларында хата этерле деп. Алай, гитче-
уллу болса да, тепмегеннге акъырап заран этмейди, ол да та-
бийгъатны бир жоругъу болур.

Терезелик этген тешикден энишледе – топуракъ тебе. Кё-
тюртме. Жерден бираз ёрге айырылыпды. Ол кётюртмеде, келе 
келгенлей, жангы хауагъа тюзелялмай ауруп къалгъан, Беш да 
Тау элге айтылгъан Жаболаны Жамме жатады. Ауругъанны 
ауузундан сёзю къыйын чыгъады. Ол сезеди ёллюгюн. Фронт-
дагъы жашларын – Тауланны, Къумукъну, Назирни – эсинде 
тутханлай жатады жангы жеринде Жаболаны Жамме. Анга 
къарагъан, къатындан таймай тургъан – кичи къызы Апаш. 
Аны эри да фронтдады. Жашы Къайсын алыкъа жумушха жа-
рамайды, гитчеди. Апаш, жашчыгъына тынгысыз болуп, бир 
такъыйкъагъа атасыны къатындан кетсе, аны орунуна Тата 
сюеледи. Тата деп анга сабийлери атагъан эдиле, тюз аты уа 
– Дайха. Таулула Ата журтларына къайтханда, къабартылы 
жууукълары арба бла келген эдиле аны кёрюрге. Элчиле уа 
анга Дайха атагъан эдиле. Алаша Дайхачыкъ жёбелей жете эди 
ёлюмге жууукълашхан Жаммени къатына. Жамме анга кюч-
ден жетдиреди сёзлерин: «Жашларыбыз урушдан къайтсала, 
къабырыма аны къычырып эшитдиригиз…»

Жаммени къабырына Дайха мени да кесине нёгер этип бар-
гъанында, къабырыны юсю бла къолларын узатып, сарнай эди: 
«…Оу мен факъыр, оу мен такъыр...» – Бу сейирлик рифма мени 
жюрегиме тагъылып къалды: кеси – къысха, магъанасы – те-
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рен. Назму жазгъанда, бу Татаны рифмасы эсиме юлгю болуп 
келиучюдю. Рифмалагъа малкъар фольклор шыякы тебеди.

Бири Алма-Атадан, бирси Джамбулдан Жаммени тамата 
бла ортанчы къызлары жетдиле. Кичи къарындашларыны юй-
юрюн бек осал халда кёрдюле. Аталарыны къабырына барып, 
артха кетдиле. Болсада экинчи кере къайтыргъа тюшдю. На-
зирни юйюрю бек уллу къыйынлыкъгъа тюшюп эди – ортанчы 
жашы ёлдю, тамата жашы уа ачдан къыйнала. Мадар этерге 
келинчикни онгу ахырда жокъ – кичи жашчыгъы ёлюм жол-
гъа чыгъып. Аны жилятхан, сынсытхан – къуру ачлыкъ угъай, 
къууукъчугъунда гитче ташчыкълары. Ала тепгенлей, жаш-
чыкъ алагъа, адамлагъача: «Аман окъ тийсин сизге…» – деп, 
къаргъыш эте эди, жиляй. Анасы, кёлю жарсыугъа кетип, ке-
сини тобукъларындан тюшюрмей эди аны. Жашчыкъдан алгъа 
жарсыулу ана ёледи. Жаммени къызлары экинчи кере келеди-
ле. Татаны, Апашны, Къайсынны, Назирни кичи жашчыгъын 
да алып кетедиле. Назирни бир эгечи жашчыкъгъа операция 
этдирди, сабий да аны бла игиге айланады. Тамата жашы Мах-
мутну тамата эгеч айнытды. Заман да бара, Махмут да Бабаланы 
юйде школну да бошайды, бийик окъуу юйден инженер болуп 
чыгъады. Алай бла жууукъла бир бирлерине сакъ бола эдиле. 
Назир а урушда ёлдю.

Акъыраплы гытыда уа энди Бертни юйюрю, Анай къыз-
лары бла, аланы ичинде Анайны тамата къызы юч сабийи бла 
къалдыла. Сабийле энди алты болабыз, эки юйюрде – ючюшер 
сабий.

Ариу къызла, жаш къызла колхоз сабаннга къыргъыз гет-
менле бла чыгъадыла. Жерчиликден сора колхозда башха иш 
жокъ. Бирси гытыладан да чыгъа эдиле къызла жер ишлеге. 
Гетменле бла жер къаза эдиле. Гетмен дегенлери уа – бир ауур. 
Ёрге кётюралсанг, артха уа бошлап къойсанг, жер къазыла эди, 
билек кюч бла урмасанг да.

Эмда анда ишлегенлени башлары бла къамичи ойнатхан 
тёре бар эди. Атха да минип, бизни къызланы къатына раис 
жетди. Аланы башларында къамичисин ойнатды. Аны эслеп 
къойгъан Бертни къаны къызды. Ёнкючге кирип, Къара-Суу 
центрден бир къозучукъ алып, Аппайланы Хадисни да болуш-
дуртуп, аны соя тура эдиле. Хадисни къозуну къатында къо-
юп, къаннга боялгъан бичагъын сол къолу бла сыртына къаты 
къысып, Берт раис таба чапды. Жетгенлей, ёрге секирип, раис-
ни къамичиси къатыш къолуна жетип, кесини онг къолу бла 
кишини атдан сюрюшдюрдю. Ол жерге тюшдю. Аны къолун 
жибермей, Берт, раисни къолун къаты къысханлай, тёгерегине 
айландыра кетип, бошлады. Раис топуракъ юсюнде тёнгереди. 
Аты да къачды. Бир кюн Бертден дерс алгъан раис биз тургъан 
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жерге харбызла алып келди. Андан сора къызлагъа къамичи 
бла керилиуюн да къойду. Артдаракъ юй бийчеси сабийлери-
бизни жауда бишген гитче тёгерек лёкъумчукъла бла да сый-
лагъан эди. Ары дери сабийле къайда эсе да татлы суулу къа-
мишле табып, аланы эмгенлей айланыучу эдиле. Мен а, Апаш-
ланы Шахрина бла Алма-Атагъа кетгинчи, Апаш букъдуруп 
тургъан кастрюльну башын жашыртын ачып, къолуму сары 
жаугъа сугъуп (къызыуда жау эрип къалыучу эди), бармакъ-
ларымы жалаучу эдим.

Анай къозу этден шорпа этип, анга ётмекден бирер туурам 
да къошуп, сабийлени тойдурду. Бизни, сабийлени, къайгъы 
этиуден сабийлигибиз къутхара эди. Ач болсанг да, ойнай ке-
тип, ашарыгъынгы унутуп да къоя эдинг.

Анай берген ётмек туурагъанны бирлерибиз терк ашап, 
бошап къоя эдик, бирлерибиз а терк бошалмасын дей, андан 
бурхучукъла юзе, ашай эдик. Гитче Фазилятчыкъ ётмекчигим 
тауусулуп къалмасын дегенден, ётмекчигинден чимдий да бур-
хучукъла юзе, ауузуна элте, алай ашай эди. Гыржыны жерге 
тюшсе уа, тамата эгечи бла менден кёре эди: «Ма-а-а, сиз къарап 
тургъансыз да, андан тюшгенди», – деп, бизни терслей эди.

Биз тургъан жерден къоншу арбазгъа ётерча жолчукъ 
къою луп эди. Ол арбазгъа бизни адамларыбыз бармаучу эдиле, 
къыргъыз тилге иги тюшюнмегенлерини сылтауу бла. Сабийле 
да школда къыргъыз сабийле бла ойнамаучу эдиле, тиллерин 
билмегенден. Болсада, аз-маз сёзлерин ангылап башладыкъ. 
Ангылардан алгъа, кюле-кюле, ол сёзлени, ойнап, къайтарып 
айта башладыкъ. Ол «кюле-кюле» кёп сакъланырыкъ тюйюл 
эди, жангы сёзле тилибизге кирдиле.

Бир жол биз къоншу арбазда сёз оюн къурадыкъ – таучагъа 
биз билген къыргъыз тилден, оюнчакъланырча, кеси тилибиз-
ге келтире да кюле. Алайлай арт жаныбыздан бизге Шахидат 
жууукъ лашды, кесин билдирмей турду. Къолунда уа – чыч-
хын. Биз аны, жаякъ жаныбыз бла чычхын узатылгъынчы, 
эслемей турдукъ. Бирибизни да урмады, алай ариулукъ бла 
юйретди: «Къыргъыз сёзлеге юйренсек, кеси тилибизни уну-
та барлыкъбыз. Тилибизни унутсагъ а, Кавказгъа къайталмай 
къаллыкъбыз. Аны эсигизде тутугъуз», – деп кетди. Биз ол 
айтханны этерге кюреше эдик. Болсада, тура кетип Фрунзеге 
кёчгенибизде, радио къыргъыз тилде бериулери бла къыргъыз 
тилге алай иги юйретди, барыбыз да эркин сёлеширча, жырла-
рын окъуна жырларча.

Шахидат ол къоншу арбаздагъы ичи-башы сюртюлюп тур-
гъан сарайгъа кёз жетдирген эди. Ичинде хапчук жокъ, жерге 
уа сары дарманла себилип. Ол дарманланы патапачдан ауру-
гъанлагъа бере эдиле.
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Шахидат да сынады патапачны. «Ы-ы-ы, ы-ы-ы…» – де-
генлей, къалтырауукъ тийип жатды. Бек къыйналды. Ол юч 
сабийни анасына Аллах болушду. Аны ызындан а ол халда Берт 
да ауруду. Бек къыйналды, кючден къутулду азиялы безгек-
ден. Халине кёре, барыбыз да анга бек къоркъгъанлай турдукъ. 
Намазлыкъ юсюнде Анай аямай тилей эди Аллахдан Бертни 
жаны сау къалырыгъын. Берт да патапачны сынауларындан 
сау-саламат ётдю.

Къара-Суу райцентр эди. Берт, излей кетип, анда орта школ-
да иш тапды. Тамата класслада военный делодан дерсле бере 
эди. Таракчинский орамда, юч корпус болгъан жерде, Бертге 
фатар бердиле. Жанындагъы корпусда уа Анай бла къызларына 
да фатар берилди. Уллу отоуну тюбю топуракъдан эди. Анай 
жюнню бояп, къызларына таулу кийиз этдирди. Энди сабийле 
топуракъ жерде айланмай, кийизде ойнап, аякъчыкъларын 
да жылы тутдула. Бизге берилген фатар эки отоулу эди. Алай 
къышхыда, къар эрисе, башындан жерге суу агъыучу эди. Юй 
башы тик эди, къауум къошунлары да жарылып. Тамычыла 
тюплерине тазла, челекле, кастрюльле салып кюрешиучю эдик.

Къара-Сууда Анайны къызлары ишге жюрюй эдиле: 
Мариям  ётмек сатылыучу тюкеннге, Налжан къоншу элде 
школгъа, Фатимат мамукъ титген фабрикагъа, Шахидат а юй 
жумушланы тындыра эди.

Къара-Суу, кертисин айтсакъ, сары эди, Сыр-Дарьяны 
сууларыча. Къара-Суугъа кёчдюк. Ингирде ушхууур этип, 
сабийлени тынчайтхандан сора, Анайны къызлары гитче та-
бакъчыкъгъа чёплеу жау къуюп, мамукъдан бурулгъан тарт-
мачыкъны бир къыйырын тышына чюелтип, жарыкъ келтире 
эдиле. Ол жарыкъны тёгерегине жыйылып, ким жюн халыдан, 
ким мамукъ халыдан жаулукъ, жакет, чындайла эше эдиле. 
Битген ишлерин танг эртте базарчыкъда сатып къайта эдиле. 
Ол ахчачыкъгъа уа айран (къыргъызча «къатыкъ»), нанла (тан-
дырда бишген тёгерек, жукъа гыржынла, ариу ийислери битеу 
базаргъа жайылып) алып къайта эдиле. Жунчугъан адамла мас-
хара да этиучю эдиле. Анайланы къоншусу жюн таракъла иш-
лей эди. Корпусла уа Таракчинская орамда ишленип. «Илияс, 
сени хунеринги жарата, орамгъа ат аны хыйсабы бла бергенди-
ле», – деп кюле эдиле къоншулары.

Кюз артында Аслан бла Эльдар школгъа жюрюп башлады-
ла. Устазлары Аппайланы Хадис эди.

Кюнлени биринде Берт темир жолну станциясыны аллын-
да Отарланы Керимни юйдегиси Назирагъа тюбеди. Фрунзеде 
жашагъанларын билдирди Назира. Берт анга билет мажарды, 
алалмай тура эди да. Бир кесекден а, жууукъларындан къайта, 
Керим бизни да жокълап къайтды. Къара-Сууда болгъаныбыз-
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ны эшитип келген эди. Берт бек къууаннган эди аны келгенине. 
Къайсынны да Фрунзеде жашагъанын билдирди Керим. Кёч-
гюнчю офицерлеге уа Фрунзеде паёкла бериучюлерин, шахарны 
хауасын тазалагъан, жууукъдагъы Тян-Шань тауладан ургъан 
сериуюнню юсюнден да айтды. Алай бла Керим Бертни Фрун-
зеге чакъыра эди. Берт Фрунзеге кёчерге, Къайсын бла Керим 
бла да тюбеше, бирге ойлаша турургъа кёл алды. Берт Ошха 
барлыкъ эди да, заманы жетип, къонакъны станциягъа ашы-
рыуну манга буюрду. Жолда Керим эки жанына тенг къарай 
келеди. Станциягъа жетгенлей, манга: «Ары-бери къарамай, 
юйюгюзге къайт энди», – деп кетди. 

Жууукълагъа, айырылып, башха-башха тюшгенлеге бир-
ге къошулур эркинлик берилди. Берт Фрунзеге кесини юйю-
рюне Налжанны да къошуп кетерге хыйсап этди. Фрунзеде уа 
аны, юйюрюнден айырып, башха элге ётдюрюп орнатыргъа эм 
анда пропискасын этерге, ызы бла уа Анайны андагъы юйюрю 
бла бирге Налжанны жашагъан жерине вызов бла келтирирге. 
Иш былай эди: ана бла балалары бирге болургъа керекдиле. Ол 
ишни терк толтуралмай, Берт бек къыйналгъан эди, мени уа 
Налжан кеси турмасын деп, бир жылгъа школдан айыргъан-
дыла. Алай бла экибиз Фрунзеге жууукъ Кант элде жашадыкъ. 
Сау жыл ётдю, Къара-Сууда къалгъанларыбызны Кантха кё-
чюралгъынчы.

Армиядан Къара-Суугъа келген Бертни къарындашын 
Анайлары фатарларына жаздырдыла. Къоншулукъда уа Гур-
туланы Науруз да жашай эди. Аны хайыры бла къарыусуз 
юйюр жыл чыдады, сора Кантха Налжаннга кетерге эркинлик 
алды. Налжаннга Кантдагъы къарачайлыла (ала анда кёп эди-
ле), атын алышдырып, «конторда ишлеген ариу къыз» деучю 
эдиле. Налжан башы алыннган сютню совхозда карточкала бла 
адамлагъа да бериучю эди. Берирге карточкала бошалгъанда 
келгенле: «Кёрдюгюзмю «конторда ишлеген ариу къыз» меннге 
сют алыргъа карточка бермей къойду…» – деп ачыулана эдиле.

Совхозну директору Исак Борисович таулуланы, къара-
чайлыланы жигер ишлегенлери ючюн, бек ариу кёре эди. «Бу 
жигер, иги халкъны не ючюн кёчюрген эселе да, бирда билал-
майма», – деп жарсый эди. Анга ыразы болгъан кёчгюнчюле 
да: «Исак Борисович – гуррой!» – дегендиле.

Фронтдан Анайны жангыз жашы Мухаммат да къайта-
ды. Юйдегиси да Къара-Суудан бери келди, эгечи Хадижат а 
анда къалды. Энди юйюрле бирлешдиле. Алай бла жууукъла 
жууукъ лашдыла былайда да. Атам-анам, мени кеслерине къай-
тарып, сентябрь айда уа шахардагъы орта школгъа бердиле. 

Мухаммат урушдан къайтхандан сора, къамиш башлы энчи 
арбазы бла, сарайы, аллында бахчасы да болгъан орам узуну 
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юйледен экисин берген эдиле: энчи юй Мухамматха, анасы-
на, эгечлерине, Шахидатха да сабийлери бла тюз да аллай юй, 
Анайны къатында. Эки юйню арасында жангыз да бир юй бар 
эди. Ийнек къоллу да болгъан эдиле. Ала Къара-Суудан бери 
кёчген жерни аты Кант эди, кеси да эл даражада эди эм район 
арасы. Берт да Фрунзеге кёчдю. Ол иш тапмай, нефтебазада жа-
шагъан ана къарындашыны сарайында къыйналып тура эди.

Иши, ырысхысы, жашар жери да болмай къалгъан Берт, 
Къайсынны табып, жарсыуун айтады. Къайсын да бир алаша, 
эски юйчюкде жашай эди. Керимни жашау хали да хазна тюй-
юл эди. Юй бийчеси ол келтирген трикотаж журунладан сабий 
кийимчикле тигип, аланы сатаргъа кюреше эди. Къайсын бла 
Берт Аалы Шокъомбаевха болушлукъ тилей бардыла. Бертни 
ким болгъанын билип, не кюннге къалып тургъанын эшитге-
нинде, аны М. Горький къол салгъан жазыучу билетин кёрген-
де, кёзлерине жилямукъла келген эдиле.

Аалы билим берген Министерствогъа сёлешгенде, Бертни 
устазланы билимлерин ёстюрген Институтунда военка каби-
нетине заведующий этип алдыла. Жашар жер а жокъ. Анда 
Мачульский деп бир адам Сибирьге кёчерге тебиреп тура эди, 
къайтхынчы кесини отоуун Бертге къояргъа оюм этеди. Ол да 
мычымай юйюрю бла бирге отоугъа жыйылады. Мачульский 
да ундуругъуну аллына жабыу тартып, алай жашайбыз. Бир 
талай замандан кесине тиширыу нёгер табып, гедешчигинде 
тауукъларын да бизге къоюп, саламлашып, Сибирьге кетеди.

Ишинде Бертни бек ариу кёре эдиле. Алай, не медет, хакъы 
аз эди да, юйюрю, кеси да бек къыйнала эдиле. Бизден узакъ 
болмай, бир кёнделенчи юйюр жашай эди. Эри парикмахер-
скийде, юй бийчеси уа юйде тура эди гитче сабийчиги бла. Ол 
тиширыу бир-бирде бизге келип, мени ол сабийни къатында 
туруруму излей эди. Мен жюрюп турдум, къызчыкъны, кесими 
да булжута. Артда уа ол тиширыу бизге бир челек ташкёмюр 
алып келген эди.

Бир кюн а Бертни ана къарындашы Бияслан эфенди келди. 
Амалсыз эди аны да жашауу. Элни сабийлерине кеси юйюнде 
дерсле бере, Къуран окъута тургъан эл багъасы адам жунчуп 
жашай эди. Атам бла анам да жаш заманларында анда бир ке-
зиуде окъугъан эдиле.

Фрунзеде Берт ишлеген жерде Сотта улу Адилгерийни 
къуллугъу бар эди – завхоз эди. Къалай-алай болса да, Къайсын 
– къыргъызлы назмучуланы арасында, Берт бла Адилгерий да 
кеслерине тийишли жерлерин тапмадыла. Тил бла адабиятны 
школлада окъутууну методикасына къарай эдиле. Кесибизни 
ана тилибизден, адабиятыбыздан юсюнден бир зат да кёрмей, 
эшитмей тургъандыла, халкъыбызгъа эркинлик берилгинчи.
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Бир затха жаратылып, андан ары керек болмай къалгъан 
затланы дагъыда бир затха жаратыргъа кюреше эди завхоз. 
Адилгерий юслеринде бояу харфла къатхан транспорант къу-
мачланы: «Сабийлеге бир затла тигерле аналары», – деп, Бертге 
береме десе, ол а кесини нёгеринден аны алыргъа базынмады, 
аны юсюнде сёз чыгъар деп. Газетледен, журналладан, эски под-
шивкаладан берсе уа, алып юйге келтире эди. Эльдар бла Ма-
риям ол журналдан суратла кесип, юйчюкле ишлеп, гинжиле, 
къагъыт танкла этип, кеслерин булжута эдиле. Къалпакъла 
этип, башларына кийип да ойнай эдиле.

Бир жол базарда оруслу киши башхасындан газет журунну 
алып, ичине махоркадан бир кесек салып, узунуна къаплап, 
бура-бура кетип, тютюн ичгенлерин кёрдюле. Артда уа юй толу 
подшивкаланы бир бири ызы бла сата башладыкъ.

Устазланы билимлерин айнытхан Институтдан да санлы 
бирден саугъачыкъла келе эдиле: бирде сабийлеге трикотаж, ич 
кийим, бирде кило печенья, бирде уа жылы къумачдан отрез… 
Школда да алай: жарлы юйледен жюрюген сабийлеге чурукъ-
ланы список бла юлеше эдиле. Аллай сабийлени жай лагерьге 
алайлай ала эдиле. Боллукъ сабийни кетергенлеге тазир сала 
эдиле. Урушда кёп адам къорагъанны эсде тута, сабийлеге къы-
рал иги къараргъа кюреше эди. Орамда айлана тургъан сабий-
лени жайда школгъа жыйып, аш ашата эдиле.

Бир жол Бертни ишлеген жеринде уллу къаугъа болду: ин-
ститутну диреторуну орунбасарын, бизни бла бир арбазда жа-
шагъан Фуниковну терслей эди. Нек? Выпускной экзаменни 
адабиятдан сочиненияларыны темаларын ачыкъ этгенди деп. 
Жакъ басханла да бар эдиле. Фуников женгдирмей эди. Аны 
жанлыла бар эдиле. Берт да аны терслегенле бла даулашды. 
Бек къаты сёлешди ала бла. Керти да, бош сёз кётюрген эдиле. 
Фуников ишинде къалды.

Артадаракъ Фуников Бертге: «Къарайма да, кесинг да, юй-
юрюнг да къыйналып жашайсыз. Хакъынг азды. Не шахарда 
интернатха, неда эл школгъа директор болуп барырмы эдинг?» 
– деди. Берт элни сайлады.

Анабыз институтдан келтирилген ташкёмюрню челек бла 
гедешге кийире ауруду, келип, ундурукъгъа жатды. Ары-бери 
айлана, амалсыз бола эди. Скорая помощь келди. Анабызны 
роддомгъа жетдирдиле. Жетиайлыкъ къарачач къызчыкъ туу-
ду. Жетмей туугъан сабий. Ана сютю жукъадан сабийчикни 
сюек системасы иги айнымай эди. «Артха беригиз, нормагъа 
келтирип берирбиз къолугъузгъа», – деген эдиле врачла. Ана-
быз: «Сабий тас болуп къаллыкъды», – деп бермеди.

Биз элге кетерге хазырлана эдик. Фрунзеге бек жууукъ 
элни  – Кирщёлкну – сайладыкъ. Андагъы школ жетижыллыкъ 
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эди. Аны айырма бошап, Эльдар Фрунзедеги медучилищеге ки-
рип, мен а ол школну бошай тура эдим. Андан ары уа экинчи 
номерли Кантдагъы школну юч жылгъа бошадым. Элибизде 
таулула, украинлиле да кёп эдиле. Къыргъызлыла уа жокъ эди-
ле. «Школа председателей колхозов» деп окъуу юй бар эди, ары 
курсантла болуп, келе-кете тургъан къыргъызлыладан башхала 
да бар эдиле. Мен школну бошаргъа, ХХ съезд болуп, анда культ 
личностьну сёкген эдиле. Ол кезиуге юйюрюбюз керегин таба 
жашап башлагъан эди. Комендантлагъа барып, къол салыуу-
буз тохтады. Жангы юйюбюзге кёчген эдик, иги ийнегибиз, юй 
къанатлыларыбыз да бар. Керегибизни таба эдик. Жюрегибиз 
а дагъыда Кавказгъа тарта эди.

гурТуланы Мариям,
декабрь ай, Нальчик шахар, 2017 жыл.

Басмагъа 
ДоДуланы Жамиля 

хазырлагъанды.
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ОТАРЛАНЫ КЕРИМ АТЛЫ 
МАЛКЪАР МАДАНИЯТ АРА 

Халкъны тамбласы, умуту, насыбы, тарыхы, тили, дини, 
адети – аланы барысын да сакълау, байыкъландырыу жаш тё-
люню къолундады. Туугъан кюнюнден башлап, халкъына, ада-
мына, тилине багъа бере билселе жаш адамла, миллет ёмюрде 
да тас болмаз. Аланы ол низамда юйретирге хар кимни да эм 
баш борчуду. Ана тилинде сёлешген, адет-намысны, адамны 
жашауу ну къыйматын билген, ата-бабаларына, халкъыны 
адетлерине сый бере, озгъан жылланы сынауларындан дерс ала 
келген сабий къартлыгъында да башын энишге иймез, апчы-
маз, не заманда да даражалы кёрюнюр.

Бизни жаш тёлюбюз жашауларыны эм ариу жылларын би-
ринчи школда, ызы бла уа бийик билим берген юйде ётдюреди-
ле, билим ала, жашаугъа юйрене, башха адамлагъа къатыша, 
ала бла келише, керти жашаугъа чыгъадыла. Алай миллетини 
энчи жорукълары, атасы-анасы юйретген адетле, къан бла кел-
ген хал – бу шартла адамны къылыгъына мурдор саладыла.

Къабарты-Малкъар къырал университетде окъуучулагъа не 
тюрлю жаны бла да амал бериледи: окъуулары тынч барырча, 
бийик билим алырча, аланы эм уста, эм сыйлы устазла окъу-
турча, солуу жерлери да болурча, сора окъуучула кеслерини 
ёз миллетлерини энчиликлерин иги билирча, ахшы адетлерин 
унутмазча, аланы башха миллетледен окъуучула да танырча 
деп, культура арала да къуралгъандыла. Малкъар маданият ара 
2008 жылда ачылгъан эди. Андан бери заман да кёп озгъанды, 
алай аны огъурлу иши бир кюн да тохтамагъанды. 

Биринчи кюнлеринден башлап, бу маданият арада жашау 
къайнайды. Ары окъуучула, школчула, белгили адамла кел-
генлей, тюрлю-тюрлю байрамла, тюбешиуле, кёрмючле, алагъа 
кёре, дагъыда башха маданият ингирле къуралгъанлай тура-
дыла. Эм игиси уа – таулу сабийле, бир бирлери бла келишип, 
миллетибиз, тилибиз бла байламлы жангы затлагъа юйренип, 
заманларын да бошуна жибермегенлей кюрешгенлериди. 

2010 жылдан бери малкъар маданият ара белгили жазыу-
чубуз Отарланы Керимни атын жюрютеди, аны чыгъармачы-
лыгъына, жашау жолуна да энчи кёз бла къарайды. Окъуучу-
ла поэтни жашау жолун тынгылы тинтип, туугъан, жашагъан 
жерине барып, кеси кёзлери бла кёредиле. Аны жууукъларына 
тюбеп, Керимни жашауда къаллай адам болгъанын ангыларгъа 
амаллары да барды. Поэтни туугъан кюнюне жораланып, бай-
рамла, конкурсла да къураладыла.

МАДАНИЯТ БЛА ЗАМАН
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Отарланы Керим атлы маданият ара школла бла да къысха 
байламлыкъ жюрютеди, сабийле бла бирге экскурсияла, эри-
шиуле, адабият ингирле, сейир тюбешиуле да къураладыла. 
Ара ачхан адабият-илму конкурслагъа бек кёп окъуучула сюй-
юп къатышадыла, саугъаланнганла да иги кесек боладыла. Эм 
айырмалы ишлери уа «Минги-Тау» журналны бетлеринде да 
басмаланадыла.

Таулу халкъны эм ачы кюнлерин, кёчгюнчюлюк жылла-
ны, сабийле билсинле, эслеринде тутсунла, унутмасынла деген 
акъыл бла жыл сайын тюрлю-тюрлю мадарла къураладыла. Са-
бийле бла бирге барып, азаплыкъ сынагъан, зарауатлыкъны 
кёрген къартлагъа тюбеп, аланы хапарларына тынгылагъан 
кюнле да боладыла. Кёчгюнчюлюкге жораланнган тюбешиуле-
ден биринде окъуучула юйлеринде эшитгенлерини, юйдегиле-
рини сынагъанларыны юсю бла кеслери хапарчыкъла, бир-эки 
актлы пьесачыкъла къурап, кюйле да къошуп, «Тауланы кёз 
жашлары...» аты бла пьесаны сахнада кёргюзтгендиле. Кёч-
гюнчюлюкню къыйынлыгъы эсден кетмесин деп, хар жылдан 
документли фильмлеге университетни окъуучулары, устазлары 
эм къонакъланы да къарар амаллары барды. Эсде, къа гъытда 
къалсын деп, хар жылдан кёчгюнчюлюкге жораланып, адабият 
конкурсла да ётдюрюледиле. Хар бир сабий ата-бабаларыны 
хапарларын къагъытха, аудио-видеогъа жазып, илму-излем 
ишле этип да ашырадыла. Была барысы да архивде къаладыла, 
сакъланадыла.

Жылдан-жылгъа миллет хазнабызны байлыгъын, бир ки-
шиде да болмагъан къол усталыгъыбызны белгилеген, тёлюден-

Маданият ара окъуучуланы саугъалагъан кезиу
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тёлюге ётюп, эсде къалырча кёрмючле да салынадыла. Аллай 
кёрмючледе халкъыбызны айтхылыкъ усталарыны Бачиланы 
Хамзатны, Къарчаланы Мухадинни, Къудайланы Иссаны, Ах-
матланы Леуанны, Сарбашланы Азнорну, Шаханланы Фариза-
ны, дагъыда атлары кёплеге белгили болмагъан къол усталаны 
эмда ДПИ факультетни, школ окъуучуланы айырма ишлери 
кёргюзтюледиле.

Ачылгъан  кюнюнден бери маданият араны эм уллу шуёху  – 
миллет хазнабызны иги билген, аны юсюнден да талай китап 
жазгъан – Таумырзаланы Далхат (ол дуниясы жарыкъ болсун), 
сабийлеге бек сейир затланы айта, сабий оюнланы юйретгенди, 
унутулуп баргъан халкъ жырланы, таурухланы да жырлай эди. 
Жашла къол таш атыу, скандырбек, тюртюшюу, ашыкъ оюн, 
лянга оюн, алан билек, тартышыу, дагъыда башха оюнлагъа 
юйренип, ол оюнлагъа керек затланы юйде кеси къоллары бла 
хазырлап, хар къуралгъан байрамда эришиулеге къатышхан-
дыла. 

Маданият ара ишлегенли, аны къабыргъаларында кёп 
тюрлю, терен магъаналы тюбешиуле да ётгендиле. Белгили 
жазыучуларыбыз, бийик билимли алимлерибиз, къол устала, 
суратчыла, дизайнерле, жырчыла, тыш къыралладан келген 
къонакъла да болгъандыла – хар белгили адамла тюбешиу са-
бийлени эслеринде, жюреклеринде да ахшы ыз къойгъанды. 

Маданият арада тюбешиу
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Таулу халкъны баш ышанларындан бири – билеклик эте 
билгендеди, къыйналгъаннга болушхандады, жунчугъаннга 
эс жыйдыра билгендеди. Аны себепли маданият арада кёп кере 
жандаууарлукъ акцияла къураладыла. Сабий юйлеге болуш-
лукъ этилгенлей турады: аш-суу, кийим, оюнчакъла, техника. 
Жыл сайын ётдюрюлген «Таулу хычинни байрамында» жый-
ылгъан ачхагъа, кереклерине кёре, анда тургъан сабийлени 
кёллерин жарыкъ этер умут бла, гитче байрамла да къурала-
дыла. Къыйын ауругъан адамлагъа деп, жылгъа бир ненча кере 
къан берген акциялагъа да сабийле бек сюйюп къатышадыла, 
жюрекден жюрекге баргъан болушлукъ теркирек ийлешдирир, 
къысха заманны ичинде сау болурла деген ийнаныу хар бирини 
ичинден жылыта, жарсыргъа, ата-бабаларыбыздан къан бла 
келген жандауурлукъгъа юйретеди дерге боллукъду. 

Отарланы Керим атлы маданият ара бла башха арала, ка-
федрала университет бла байламлыкъда къарачай-малкъар 
халкъны тарых хазнасын сакълар умут бла башха тюрлю-тюр-
лю магъаналы ишле къурайдыла. 

Республикада, Россейде, халкъла аралы фестивальла, кон-
ференцияла, миллет хазна кёрмючле, байрамла, жандауурлукъ 
акцияла, форумла – маданият араны тёлюсю къатышмай бири 
да ётмейди. Эришиулени кёбюсюнде уа биринчи жерле алып, 
лауреатла болуп, саугъаланып къайтадыла. 

Маданият араны отоуунда
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Жылдан-жылгъа маданият араны жашларындан, къыз-
ларындан къуралгъан къауумла «Нарт оюнла», «Айранны 
байрамы» фестивальлада алчы жерлени аладыла. Ол байрам-
лагъа хазырлана, сабийле тойгъа керек затланы (къоз бёркню, 
юй байракъны, къыз кюбюрчекни, тукъум тамгъаланы) кеси 
къоллары бла этедиле, алгъышланы айта, жыр жырлай, тау 
адетлеге тынгылы юйренедиле. 

Къазанда ётген «Золото тюрков» халкъла аралы фестиваль-
гъа барып, иги хазырланып, хунерлери бла, усталыкълары бла 
сыйлы жерлеге тийишли болуп да къайтхандыла. Хар айдан бу 
арагъа жюрюген сабийле «Ана тил»  деген телевикторинагъа 
къатышадыла, анда тиллерини байлыгъын ангылап, кеслерини 
билимлерин андан ары айнытадыла.

«Къайсыннга жюз атлам» проект башланнганда, Тетууланы 
Хадис бла бирге бош кюнлеринде жашла бла къызла Эл-Тюбю 
бла Булунгугъа барып, тёгерек башны тазалап, ташла жыйып, 
хунаны къаларгъа, мурдорун салыргъа болушхандыла. Ол хуна 
Къулийланы Къайсын туугъан юйге дери барады, хар бир ат-
ламдан – Къайсынны назмусу. Аллай магъаналы ишге къууа-
нып къатышхан жаш тёлю не тилин, не адетин унутмазлыгъы 
шартды. 

Кертисин айтханда, ары жюрюген сабийле тюрлю-тюрлю 
фахмуланы кёргюзтедиле, аланы ичлеринде жырчыла, инже-
нерле, назмучула, программистле, тарыхчыла, филологла, су-
ратчыла, экономистле эмда кёп башха специализацияла бар-
дыла. Малкъар маданият  арагъа келген сабийле хар тюрлю 
усталыкъны сайлагъандыла, алай барысын да таулу миллети-
бизге сюймеклик бирикдиргенди. Бу сабийле барысы да, тамбла 
бирер иш табып, эм иги, эм ахшы  жаны бла белгили боллукъ-
дула, сыйларын тюшюрмей, таулу атлары бла ёхтемлене, жа-
шауларын да таза бардырлыкъдыла. Анга биз толу ийнанабыз.

ДоДуланы Жамиля
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ЭКИ ЖАЗЫу

 («Чал эрттенлик» деген китапдан) 

I
Манга деп туумагъанса, бил,
Эсге да бошму тюшюрдюм,
Алай кече да, сен да бир 
Болуп киргенсиз тюшюме.

Алыкъа туумагъан айгъа 
Салам берген кибик кече,
Башсыз тиширыуну алай 
Кёреди тынмагъан киши.

Алай кёреди тюшюнде 
Къанлы душманын жаралы,
Тюзге кетген окъ тешдирип, 
Къоркъуу келген кюн жанына.

Да къачхынчы да тюз алай 
Кюсейди юй от жагъасын,
Жерде жетген кибик анга 
Азат кёкню бар жазасы. 

Кемечини да шо тенгиз 
Алай киреди тюшюне,
Анга къартлыкъ келип, тенгсиз 
Къалып къалдынг деп тюшгенде.

Сюймекликни оту къызгъан 
Кечесине къучакъ керип,
Эрге барлыкъ къыз да къызгъыл 
Туманланы алай кёрюр...

Кече, жулдузладан тюшюп,
Учуп кетген кибик артха,
Башха эди мени тюшюм,
Къатлап къыйын эди айтхан.

Мен экинчи кёрсем аны,
Бузлап къалыр эдим, къалыр, 
Жюрекге къайтмайын, арып,
Тохтап къалыр эди къаным...

ОРУС КЛАССИКАДАН
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Кесим да билмейме, санга,
О, нек айтдым бу тюшюмю,
Алай назму сёзюн зая 
Этдим деп, энди тюшюндюм.

II

Озгъан заман иги тюшлеримде 
Шош къайтып келгенде жангыдан, 
Мычымай, туруп тёшегимден, 
Тартынады, къолум жазаргъа.

Адам айтып эшитмеген сёзню 
Жазаргъа тартынады къолум,
Алай анга тюшлерими сюзген 
Жангыз харф тартыргъа да
                                                 къоймам. 

Къачларына жырны, кюзню, жазны 
Мен китап ийиучюме жалан.
Ол китапда жюрек отум жансын,
Къуш къанат битдирирча жыргъа.

Жырла, мени жюрегимде туууп,
Учдула да кери кетдиле.
Мен аланы сюе эдим. Туруп,
Тыяргъа уа – къайда кёкледе!

Учма къойдум жырларымы бийик 
Аршлагъа. Алагъа шо къанат
Берген желле болгъанларын билип,
Кёл басдым, мен, жерге да къарап...

ЁРТЕН

Сууугъан печьге кёз туурадан да къарап, 
Жиляргъа – не эртте ёчюлген 
От жагъа аллында къыйматсыз къарс, къанат 
Да къагъып, бир тепсер ючюннге

Деп санамадым мен кесими кишиге,
Юйюнгю-башынгы да алдап,
Да манга келип, сен да андан
Деп ашырмайса хар къарангы кеченги,
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Не насып дегенинг ётюрюкдю, баям?
Не мен къарт-къарыусузма керти?
Не кече тюшюмде алданама былай?
Не ахыр заманыммы келди?..

О! Алай сорургъа уа эрттеди, эртте! –
От къалкъыйды алыкъа кюлде –
Ышырып, юфгюрсем, бир кюнде 
Жюрекге от саллыкъма, саллыкъма ёртен!..

сергей ЕсЕнин 

КАвКАЗДА

О, орус Парнас, хар заманда 
Тартындынг жашырын жерлеге, 
Алай, деу Кавказ, сен зынгырдап 
Турдунг дайым аны желинде.

Мында Пушкин, сезим отунда,  
Эсгереме, былай жазгъанын:
«Къой, жырлама, ариу, къатымда 
Сен мудах Гюржюню жырларын»...

Мында Лермонтов да Азамат 
Эгечин Казбичге ол атха 
Алышып кетгенин аламат 
Хапарлайды, терен ахтына.

Алай ол, жюрекде – мудахлыкъ, 
Къанында сарыуу къайнагъан 
Поэтлей, ышырды мыдыхны, 
Жоюлду тенгини къолундан.

Грибоедов мында салынды 
Жерге, эл къажары тепгенде. 
Ол жатады зурна сарнагъан,
Сур желле ургъан тау тюбюнде.

Бюгюн мен да келдим. Келгеним 
Жырларгъамы болур... Жырларгъа. 
Не болурму – ахыр кюнюме,
Шо кеси обама жиляргъа!
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Бары бирди манга! Тауушлукъ 
Закийле кетдиле аламгъа,
Бу бийик сууланы тауушу 
Кюч бергенди мында алагъа.

Кеслери да ала, жауладан, 
Тенгледен да къачып, дуниягъа 
Къарайыкъ бу бийик жолладан 
Деп келе эдиле таулагъа.

Кесими да ма аллай затла 
Келтиргендиле бюгюн бери...
Да богемадан сен да сакъла, 
Къадарым, кюч-къарыу да берип.

Да Россей назмуну отунда 
Кюйгенле энтта бар болурла — 
Маяковский кеси окъуна 
Боллукъду бир борчха барыргъа.

Алай ол да шеша башланы, 
Моссельпром ишлени юсюнден 
Жырларыкъды... Андан башхала 
Жазгъанны алмай къой эсинге.

Сазды, саз аланы кюнлери, 
Жылыусузду жазгъан затлары:
Эшитдирип окъусанг, кёмюлюр 
Бу булбул ёнлери садланы.

О, Кавказ! Кеч мени! Низамым 
Жокъ кибик, аланы сагъындым. 
Сен юйретчи мени назмуму 
Къызыл чум суу болуп саркъыргъа.

Москвагъа къайтханда, жангыдан 
Дос болмазча богемагъа мен,
Сен юйрет мени от жанаргъа,
Нюр тёгерча поэмадан мен.

Да туугъан жериме къайтханда, 
Да ахыр кюн айтырча жаным: 
«Къой, жырлама, ариу, къатымда 
Сен мудах Гюржюню жырларын»...
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* * *
Шаганэ, сен мени Шаганэм! 
Шималдан болгъаным ючюннге, 
Хапарын айтайым ёзенни,
Ай тийген будайны, жерими.
Шаганэ, сен мени Шаганэм!

Шималдан болгъаным ючюннге,
Не ариу да болсун Ширазынг,
Шо андан кем тюйюлдю Рязань, 
Тюзлени айы – жер юсюнде.
Шималдан болгъаным ючюннге.

Хапарын айтайым ёзенни: 
Будайданды чачым – будайны, 
Сюйсенг – ор, гюлте эт да байла, 
Ачытмазса, тартып юзгенде. 
Хапарын айтайым ёзенни.

Ай тийген будайны, жерими 
Сен билирсе бурма чачымдан,
Кюл, ойна, чыкъ къайгъы чарсындан, 
Эсге салма, жалан – жюрекге 
Ай тийген будайны, жерими.

Шаганэ, сен мени Шаганэм,
Барды къыз Шималда да – сени
Кесинге ушагъан – бир сейир. 
Унутмаз эсе уа ол мени...
Шаганэ, сен мени Шаганэм.

* * *
Керексиз ышарма, уума къолланы, 
Башханы сюеме, сенсе къойгъаным.
Сен кесинг билесе, бар эди заман,
Башханы кёреме, келмедим санга.

Бош, ансдан тюберме, энтта тюбесем,
Да манга ачыкъды дайым терезенг.

БаБаланы ибрахим 
                           кёчюргенди.
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ОЙ, Бу ЖОЛЛА

Орус халкъ жыр

Ой, бу жолла…
Букъу бла туман,
Тюзде къуу азайла
Сууукъла бла боран.
Биле болмазса,
Жор а неди,
Къанатны жоярса
Бу кенг тюзледе.
Аякъ тюпде букъу ойнайды, тынны сыйыра,
Тийрени жалын алгъанды,
Окъла да сызгъыра.
Ой, бу жолла…
Букъу бла туман,
Тюзде къуу азайла,
Сууукъ бла боран.
Шкок атылды,
Къаргъа уа – кёкде,
Сау тюйюл, жатады
Шуёхунг къамишледе.

Жол андан ары барады, букъуну жутады.
Тийрени ёртен алгъанды –
Тыш, узакъ жерни.
Ой, бу жолла…
Букъу бла туман,
Тюзде къуу азайла,
Сууукъла бла боран.
Нарат ёсген,
Кюн да тийген
Бир арбазда ана
Жашын сакълайды…
Къыйырсыз-чексиз жолла, къолла юсю бла,
Сакъ болуп, къайыгъы этеди
Бир татлы къарам.
Ой, бу жолла…
Букъу бла туман,
Тюзде къуу азайла
Сууукъла бла боран.
Къармы, желми –
Эсди сау-эсен,
Жол унутма,
Сен бизден эсенг.

                                       а. Доду улу кёчюргенди.
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   алесь КарлЮКЕВиЧ 

ШЫБЫРТЧЫКЪ БЛА АНЫ НЁГЕРЛЕРИ

Шыбыртчыкъ черекге къайтады

Верониканы кюнделигине бир тюймечик тенгли бир кёзлю, 
аякълы, башлы къамыжакъчыкъ къутулгъанды да, шыхырт-
шыхырты бла кесин тапдыра, ахыр-ауалда кесин сюйдюрдю да, 
Вероника аны турма къойду анда, кесине да Шыбыртчыкъ атап. 
Халына кёре, ол суу боюнларында жашагъаннга ушайды.

Арт кезиуледе Шыбыртчыкъны жеринде тынч отуралмагъа-
нын Вероника эследи. Ол окъуу кюнделикни ичинден чыкъмаучу 
эди. Кеси аллына тыншчыкъ олтуруп, жукъгъа эс бурмай эди. 
Алай къызчыкъ кюнделикни артмагъына салып башласа, ол ке-
сини тасхачылыкъ ишин башлай эди. Тюйме кибик гитчечик, тё-
герек болуп, чюй чурачыгъы бла ол кюнделикни бир бетинде кёп 
айланып турду, хар жазылгъаннга къарап, дерслени эм ала ючюн 
салыннган белгилени тинтип. Юйде уа Вероника, юйге берилген 
дерслерин этерге деп, дефтерлерин бла китапларын чы гъарса, 
Шыбыртчыкъ стол юсюне секире эди. Аны алай этгенинден Ве-
роника Шыбыртчыкъны ачыуланнганын неда къууаннганын 
ангылай эди. Белгиле жетиден энишге болмасала, Шыбыртчыкъ 
къууаннгандан кёбюп, гитче тюймечикден уллу тёгерек бола эди, 
кёзлерин да ыразы болуп къысып. Топчукъ кибик болуп ышарса, 
жютю бурунчугъу да, кёбюп, къызара эди. Алтыла, бешле, тёртле 
уа «тасхачыны» кёлюне жетмей эдиле. Тюклери чюйре бола, кёз-
лери да чыгъаргъа жетип, хауаны да ауузу бла терен ала, кючден 
былай айтды:

  – Веро-веро-ни-ка! Адабиятны дерсине алай аман къалай ха-
зырландынг?! Купаланы назмуларын сюймеймисе?! – деп, къа-
мыжакъчыкъ поэтни атын ёхтемленип айтды.

Аны алай айтханына Вероника уялды да, аны бу шарайыбын 
унутуругъун тиледи Шыбыртчыкъдан. Алай болгъанлыкъгъа, 
хар нени да билирге сюйген тасхачы бу ишни юсюнден эки-юч 
кюнню да бир бири ызындан айта турду. Ол заманда Вероника, 
бары тёзюмюн жыйып, биргесине окъугъан нёгер къызлары сё-
лешселе да, алагъа жууап этмей турду. Кечеле бла компьютер-
ни салмай турду. Кёлюн салып, математикадан битеу эсеплени 
этип турду. Назмуланы кёлден билди. 3–4 кере география атлас-
ны тинтди. Ингирге арыгъанлыкъгъа, жукъларгъа ыразы болуп 
бара эди, тамбла Шыбыртчыкъ бла ортада жарашыу да, жанашыу 
да боллугъуна ийнана: къызны белгилери къуру айырмалы бол-
лукъдула. 

БИЛЛЯЧА
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  Алай бир кюн Шыбыртчыкъ бла Вероника къаты сёз болдула. 
Бу иш экиге айланнган эгечи Натальяны туугъан кюнюнде бол-
гъанды. Ол жетинчи классда окъуй эди. Наталья нёгерлерин кеси-
ни туугъан кюнюне ыйыкъны ортасында окъуна чакъыргъанды. 
Жашчыкъла бла къызчыкъла, тюрлю-тюрлю затла ашап, ойнап-
кюлюп, эрикгенлерин кетерип, ингирде киногъа кетедиле. Веро-
ника, алыкъа дерслерими этмегенме дерге уялып, дефтерлерин 
бирге жыйып, кюнделик бла бирге артмакъгъа салып къояды. 
Шыбыртчыкъ эслеп иш къояр деп къоркъа эди. Аны бла да къал-
май, артмакъны ундурукъ тюбюне атады. Эрттенликде кийин-
нгенден сора, аны ундурукъ тюбюнден кючден тартып чыгъарады. 
Шыбыртчыкъ тауушун да чыгъармады.

 Математиканы дерсинде къызчыкъны сормадыла, адабият-
дан къызчыкъ тёрт алды, географиядан да – алай, къытай тил-
ден – юч. Физкультурадан бла къол ишден дерсле артыкъда бек 
болушдула. 100 метрни хар кимден да терк чапханы ючюн, устаз 
кюнделикге уллу 10 салды. Къол иш дерсде уа аш этдиле. Веро-
никаны чырламалары сарычыкъла, алтын бетлиле болдула. Бир 
татыулула. 

 Юйде уа къызчыкъгъа уялыргъа тюшюп къалды. Шыбырт-
чыкъ Верониканы билимсиз деп къакъды. Кесин ариулап, бир-бир 
студентле бир кечеге къытай тилге юйренедиле деп башла гъанда, 
къамыжакъчыкъ ачыудан не этерге билмеди. Географияны юсюн-
ден Вероника былай айтды: 

 – Манга атам саугъагъа бек иги ноутбук бергенди! Интернетде 
мен хар тюрлю къыралны да, хар тюрлю шахарны да табарыкъ-
ма!.. Мени юйретгенинг жетеди!..

 – Ол компьютерде башынгы тас этме ансы, – деди Шыбырт-
чыкъ ёпкелеген ауаз бла. Дагъыда къошду: – Мен эски жериме 
къайтама!..

 Татлы тенгини, ол анга школуну эм кесини тасхасын да айта 
эди, столдан шинтикге, ызы бла полгъа секирип, эшик таба бар-
гъанына къарап, Вероника бираз сагъышха къалды. Къызчыкъ-
ны бир иги зат айтырыгъы келди, алай болалмады:

 – Да бар черегинге!..
 Ол Шыбыртчыкъны агъач къулакъны къыйырында, Боло-

чанка суучукъну къатында тапхан эди. Тюзюн айтсакъ, Вероника 
суу жагъасында жыйгъан гюл къысымгъа ол кеси жалгъашды. 
Биринчи ол гитче къара тюймечикни эслемеген эди. Шыбырт-
чыкъ сёлешип башлагъанда уа, къоркъгъан окъуна этди, алай 
терк окъуна танышдыла, татлы нёгерле болдула. 

 …Шыбыртчыкъ Болочанкагъа къалай къайтырыгъын 
алыкъа билмей эди. Верониканы шахарда фатарына ол машинада 
келген эди, аны себепли жолну билмейди. Иги къызчыкъ болса 
да, эринчек къызчыкъны кюнделигинде жашаргъа онг жокъду. 
Ол, юйден тышына чыгъып, тап мюйюш табып, узакъ жолгъа 
чы гъарны аллында солургъа, мындан ары жашаууну юсюнден 
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сагъыш этерге акъыл этди. Шыбыртчыкъны агъач бла, черек бла 
тюбешириги, таза хауа бла солуругъу къууандыра эди. Бек башы 
уа – бу  сууукъ, эрикдирген шахарны къояргъа. Вероника уа… Ве-
роника уа алыкъа сокъураныр деп сагъыш этди Шыбыртчыкъ. 
Ол, къайтып: «Нёгерлени тапхандан эсе, тас этерге тынчыракъ-
ды», – дерге да бир тебиреди. Алай къайтмады…

Шыбыртчыкъ аякъ машинада учаргъа юйренеди
  

Вероникадан айырылгъандан сора, Шыбыртчыкъ босагъа-
да кёп олтурду. Биринчиден, шахаргъа къайсы жол бла келге-
нин эсине тюшюрюрге эм мындан къалай чыгъаргъа боллугъуну 
юсюнден сагъыш этерге керекди. Экинчиден, Вероникадан ёп-
келеп кетип бара, бир керекли затны унутханды. Шыбыртчыкъ, 
Верониканы кесине да, устазларына да тынгылай, аны дерслеге 
хазырланнган заманында кёп затлагъа юйреннген эди. Бютюнда 
бек ол географияны жаратханды. Тюнене жукъ билмеген агъач 
къамыжакъчыкъ, бюгюн бир жангы затны билирге сюйюп, кесине 
атлас къураргъа къаст этди. Вероника мынга жыйырма бла тёрт 
бети болгъан дефтер бергенди, саугъагъа бир ариу къалам берген 
эди, бек ыразы болуп. 

Алай Шыбыртчыкъ кесини бек биринчи, бек иги, чомарт уста-
зыны, ол заманда анга алай кёрюне эди, саугъаларын алыргъа 
унамады. Ол Верониканы шакъы орунчукъну ачып, андан бир 
кесегин бир гитче орунчукъну башчыгъына къуйдуруп, аны ачыл-
гъан дефтерни жанына салырыгъын тиледи. Гитче Шыбыртчыкъ 
къыралланы, тенгизлени, жерлени, сууланы эм тауланы сурат-
ларын ишлерикди деп, Верониканы эсинде да жокъ эди. Ол а хар 
этеригин да тергеди. Шакъы тургъан орунну къатына келип, ал 
аякъчыгъын шакъыгъа сугъуп, кеси этген атласны таза бетине 
секиреди. Анда уа шакъы жугъу аякъчыгъы бла тюрлю-тюрлю 
ызлыкъла этип, айрыкамлагъа ушатып, бир затла ишлерге кюре-
шеди. Кертисин айтханда, биринчиден хар зат да тап болуп бар-
магъанды. Бир-бирде стол да кир бола эди, Шыбыртчыкъны бу 
ишинден сора да ызындан къараргъа тюше эди. Алай бир кесек 
замандан тазалыкъгъа юйренип, аякъларын да таза тута эди. Ве-
роника столгъа дагъыда бир орун бла жылы суу салды. Дефтерни 
къатына да бир суу жутуучу къагъыт салды. 

«…Мени анда битеу дуниям къалгъанды, – деп, Шыбыртчыкъ 
жарсыды, атласын эсине тюшюре. – Ансыз мен къалай турлукъ-
ма?!» Ол акъылын эшитдирип айтыргъа къоркъуп къыйнала эди. 
Верониканы бла, аны устазлары айтханнга кёре, Африканы, Азия-
ны, Къаракъумну, Сахараны, Шош долайны, Антарктиданы эм 
дагъыда башха жерлени суратларын ишлей, ол суратларына болуш-
лукълары бла керти жолоучулукъгъа чыгъаргъа мураты бар эди. 

Шыбыртчыкъ алай жарсый, ынчхай тургъанлай, кёп болмай 
кесини юйюне санагъан фатарны эшиги терк ачылды. Фатардан 
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аякъ машинасы бла Мишка чартлап чыкъды, ол Верониканы уллу 
къарындашыды. Терк окъуна жюк ташыучу лифтни чакъырды. 
Шыбыртчыкъны, желни толкъуну кётюрюп, аякъ машинаны чар-
хына жабышдыргъанын ангылады. Ол биринчи кере болмай эди 
алай: аны бирде эшик ортада къысдырып къояр эдиле, бирде юсю-
не минер эдиле неда басар эдиле. Энтта да бир кере бирле басып, 
сора юй тюбюнден, неда жол чайырдан кючден къобарлыкълары, 
неда чарх бла бирге бурулуп турлугъу эсине тюшюп, Шыбырт-
чыкъ манга аллай игилик керек тюйюлдю деген оюмгъа келди. 
Мишка бла лифтде баргъан кезиуде ол аякъ машинаны чархы бла 
терк ёрге ёрледи. Къуру ёрлеп бармай, сагъыш этерге да керек эди. 
Эки ишни бирча иги бир заманда этерге боллукъмуду да?.. Шы-
быртчыкъ атласны унутхан да этген эди. Бек башы энди – аякъ 
машинада жер табаргъа. Аллай жер – жыгъылгъан да этмезча, 
Миша да кёрмезча. «Насосха жабышып къалсам а, не боллукъду? 
Ол водительге керек болмаз жолда… Мишка узакъ жолгъа бара 
болмаз…» – былай сагъыш эте, Шыбыртчыкъ аякъ машинаны 
чархын хауа бла толтургъан насосну тешикчигине жабышды. 

Ол аякъ машинаны жангыдан сюрюрге юйренирге деп тура 
эди да, энди башха акъыл келди башына. «Верониканы къарын-
дашы къайры барады? Шахарны ичинде кёпмю айланырыкъды?» 
Шыбыртчыкъ кесини тап жерчигин къойса, не этерге, къайры 
барыргъа керекди, туугъан агъачына эм сюйген сууу Болочан-
кагъа жетер ючюн?..

Биринчи жолоучулугъубуз Эркинликни проспектинде ётдю. 
Ботаника бостанны жаны бла ётдюк, Шыбыртчыкъ былайгъа Ве-
роника бла аз келмегенди. Ызы бла Челюскинчилени паркларын-
дан ётдюк, сабий темир жолну да. Жол айырылгъанда, Мишка онг 
жанына бурулду. Шыбыртчыкъ, кёзлерин жандырып, тёгерегине 
къарайды, алай жолда кёргюзтюлюучюлени магъаналарын ангы-
лаялмайды. Ол жаланда Верониканы кюнделигинде жазылгъан 
сёзлени окъуй биле эди. Харфладан алыкъа сёзле къурай билме-
генине Шыбыртчыкъ бусагъатда бек сокъуранды. «Дагъыда Ве-
рониканы аман белгиле аласа деп уялта эдим!» – гитче тёгерекчик 
кесин былай терслей эди. Энди кесине жаны ауруду.

Машинала Мишканы озгъанлыкъгъа, аны аякъ машинасыны 
чархлары да къаты бурула эдиле. Кёп бармай Свислочьну юсю бла 
баргъан кёпюрге жетдик.

Былайда да бир башха сейирлик хапар башланады. Ол алай-
мыды, алай тюйюлмюдю, биз артдаракъда билирбиз.

Шыбыртчыкъны свислочьда жолоучулугъу

Жашауда бир-бирде этген муратларынга да жетесе. Шыбырт-
чыкъ шахардан къачханында да, алай болду…

Мишка жолда дагъыда бир бурулгъанлай, аякъ машинаны 
ал чархы, тарх-тарх деп, ташланы юслери бла баргъанча, ары бла 
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бери тентиреп, жашчыкъ жыгъылыргъа аздан къалды. Бир ке-
секден а, не болгъанын да ангыламай, терк окъуна тохтады да, 
тюшдю… Аякъ машинаны ал чархыны атылгъанын ангылады. 
Аллахха шукур, кишиге зат болмады.

  Шыбыртчыкъ Верониканы къарындашыны ызындан къа-
рап турду. Мишканы акъыллы эм алтын къоллу болгъанын биле 
эди. Алайда окъуна ол кесини хунерин кёргюзтдю. Миша къай-
ишден этилген алгъадан хазырланылгъан жамауну бла аптюекден 
сатып алгъан резин желимни чыгъарды. Жашчыкъ ал чархын 
бери алды. Камерасын, созуп, чыгъарды. Тешикни олсагъат тап-
ды. Шыбыртчыкъ, къууанып, Мишагъа къарай эди. «Аперим!.. 
Окъуу да да, спортда да, баям, алчы болур. Ол санга Вероника тюй-
юлдю!..» – деп, сагъыш этерге, Миша рамагъа тагъылып тургъан 
насосну алды.

 Иш андан да терк барып башлады. Мишка насос бла чархны 
бир кере кёпдюргенлей, Шыбыртчыкъны жел алып, къайры эсе 
да элтди. Кеси да ангылаялмай къалды. Ол жаланда, ёпкелеп: «Не 
этесе?!» – деди. Жел къамыжакъчыкъны ёргеден-ёрге кётюре бара 
эди…

 Жерге къыйналып тюшдю. Шыбыртчыкъ, аякълары юсю-
не туруп, силкинди. Тюклеринден суула чачылдыла. Тёгерегине 
къарады. Кёзю сууну къыйырын кёргенде, бек сейирге къалды. 
Асыры къууаннгандан Шыбыртчыкъ, ёрге-ёрге секирип, жыр-
лагъан иш да этди. 

 Кесини туугъан жерине жууукълашханын ангылап – Свис-
лочь Болочанкагъа дери агъады – къууанып, кюч-къарыу келип, 
аны башы сагъышха къалды: жангы жолоучулукъгъа къалай 
чыгъаргъа деп. Энди – черек бла.

 «Угъай, Вероникагъа да аперимлик, – деп, Шыбыртчыкъ ке-
сини нёгерин эсине тюшюрдю. – Свислочьну юсюнден ол манга 
айтханды. Сабий паркда окъуна кёргюзтгенди ол сууну къайсы 
жанына баргъанын. Тюзюн айтыргъа керекди. Верониканы хайы-
рындан мен жолоучулукъну сюйгенме, кесим къурагъан атласым-
да жол салыргъа юйренмегенмеми?..» Къачхынчы, къызчыкъгъа 
урушханы ючюн, бир кесек уялды. Тюзюн айтханда, кёп да уруш-
магъанды… Алай этгенлей, аны эсине дагъыда къызчыкъны ариу-
лагъаны тюшдю. Угъай, аны къыйналгъаны алыкъа кетмегенди…

 Шыбыртчыкъ суу жагъада бир уллу нарат жаркъагъа эс бур-
ду. Ол къайыкълыкъ этерик эди анга. Къалакъла табаргъа керек 
боллукъду ансы.

 Къамыжакъчыкъ суу жагъада атылып тургъан затлагъа къа-
рады. Аны кёзю назы бутакъла жыйылып тургъан тёбеге илинди. 
«Была жарарыкъ жаркъаладыла» дегенни айтып, эки бутакъны 
сайлап, кесини нарат къайыгъына келтирди. Шыбыртчыкъгъа 
тап къайыкъ тюшген эди: тюбю – кенг, терен. Жаркъадан аллай-
ны ишлерге керек эди. Муну уа табийгъат кеси хазырлагъанды. 
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Жолоучубуз иги эс буруп къараса, ол къайыгъ а нарат гаганакны1 
бир чапыракъчыгъындан эди. 

 – Агъач хар заманда да болушады! – деп, Шыбыртчыкъ 
къууан ды, къайыкъны эки жанына назы ийнечиклени тагъа. 

 Алай бу затла тамамлыкъ этериклерине ишекли болду. Узун 
нарат ийнени тапхынчы тынчаймады. «Энди жагъадан суугъа 
тюртюрча ылытхыным да бар», – деп, кеси кесин махтады. Алай 
бла «кемесин» суугъа тюртдю. Аны къарангыда тюртюрге къый-
ын эди, аллына ётюп, тартып башлады. Бир ненча кере сыгъынып 
кёргенден сора, Шыбыртчыкъ узакъ жолгъа эрттенликде чыкъ-
магъанына сокъуранды. Алай не да этип, суугъа жетдирди къай-
ыгъын. Къарап-къарагъынчы аны къайыгъын сууну толкъунла-
ры алып кетдиле. 

 Жагъадан узая баргъаны сайын, къайыкъ теркден-терк бара 
эди. Алгъа Шыбыртчыкъ къалакъланы хайырланып да кёрдю. 
Алай толкъунла къайыкъны аласыз да элтгенлерин кёрюп, къа-
лакъланы къойду. Къамыжакъчыкъ къалакъланы суудан чы-
гъарып, жанына салды да, бир кесек жукъларгъа акъыл этди. 
Биягъы аны акъылына Вероника бла аны окъууу келдиле. Ол 
къызчыкъгъа игилик сюймейми эди?!

 Къайыкъда бир кесек салкъын болду. Шыбыртчыкъ кесин 
тап жарашдыры, жукълады да, тюш кёрдю…

  Ол хайбат баппаханнга ушагъан жылы ундурукъда жата эди. 
Шыбыртчыкъ юсюне къоз чапыракъдан жумушакъ жууургъанын 
тартды. Аны алай жатханы тёгерек терезечик суугъа къараргъа 
чырмамайды. Алай хар зат да алгъынча тюйюл эди. Билмей тур-
гъанлай, терезеден деубалыкъ 2 къарады. Аллайланы Шыбырт-
чыкъ Верониканы китапларында кёрген эди. Шыбыртчыкъ ангы-
лагъан тилде былай айтды Деубалыкъ:

 – Шыбыртчыкъ, къалайса! Сау кел, Кариб тенгизге! Сау-эсен 
тюбешейик, Шыбыртчыкъ!..

Кюн таякъла Шыбыртчыкъны юсюне тие эдиле. Жолоучу, 
татлы керилип, кёзлерин ачды. Суу кеси аллына акъыртын элте 
эди гитче къайыкъны. Деубалыкъ бла тюбешиую тюшюнде бол-
гъанын сезди Шыбыртчыкъ. Бу жолоучулугъу уа Свислочь сууда 
болгъанын ангылады. 

Шыбыртчыкъ парашютчу болургъа хазырланады
 
Свислочьда Шыбыртчыкъ шорхагъа тюбеп калды да, ол аны 

кюн таякъларыны тюбюне тартды. Шыбыртчыкъ ангылагъаннга 
кёре, кюн аркъасындан тие эди. Черек барыуун тюрлендиргенден 
сора, кюн битеу жылыуун аны бетине ийди. Шыбыртчыкъ, кёзле-

1 Нарат гаганак – шишка.
2 Деубалыкъ – дельфин.
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рин къысып, эркин керилип, кёлю уюп, юсюне жылыу асламы-
ракъ тиерча, аякъларын алгъа узатды…

Ызы бла, кёзлерин кезиу-кезиу ачып, тёгерегине къарай, суу-
да бла хауада кюн таякъланы ойнакълагъанларына эс бурады. 
Шыбыртчыкъны кёзю бир къара затха илинеди. Ол зат не эсе да 
бир къайыкъгъа жууукълаша, бир а жантая-жантая, къайры эсе 
да ёрге кете эди. Зат да жокъча да бола эди бир-бирде уа. Бир ке-
секден а ол къара затчыкъ жангыдан чыгъа эди. Шыбыртчыкъ 
тюрслеп къарай башлады анга.

«Губучукъду да бу!» – деп къууанды жолоучу.
 – Эй, губучукъ, сен хауада къалай тураласа? – деп сорду анга 

Шыбыртчыкъ.
Алай Шыбыртчыкъны айтханын, эштада, ол эшитген болмаз 

эди.
Шыбыртчыкъны ёрге секирлиги келди, алай кесин тыйды. 

«Алай секирсем, къайыкъдан суугъа кетерге боллукъма… Сейир-
ди, нени тутуп тура болур ол губучукъ хауада… Эй анасыны уа… 
Верониканы биргеме болмагъаны къалай аман болду, ол манга 
ишни болушун ангылатыргъа боллукъ эди…».

 Аны башында сагъышла кёпден-кёп бола баргъанлыкъгъа, 
тюз оюм а келмей эди. Бир кесекден Шыбыртчыкъны кёзю бир 
халычыкъгъа илинди. Ол халыны юсю бла ёрге къарап, губуну 
кёрдю. Губучугъ а губу ауну халысы бла энишге тюше келе эди. 
Жипде баргъанча, аякъларын терк-терк алып тюшеди.

– Энди мени эшитемисе, губу? – деп, уллу къычырды Шы-
быртчыкъ.

– Сен а кимсе? Быллай уллу суудан къалай къоркъмайса?  – 
деп жууаплады. – Алай уллу да къычырып да кюрешме, къулакъ-
дан игиме. 

Шыбыртчыкъ аны алай хыны сёлешгенин жаратмады. «Тюй-
юшгенми этерикме аны ючюн. Андан эсе, тап танышайым да. Губу 
биягъыча хыны сёлешип башласа, жолу – башха, жолум – башха. 
Аны – кёкде кесини жолу, мени уа – жерде. Кесими Болочанка 
черегими излейим, андан эсе. Туугъан жерим – ол, тамам ариу 
жер, анда, туугъан жеримде – керти жашау!.. Кюн да – анда жу-
мушакъ, суу да – анда дарман… Алай губу бла игирек танышыргъа 
сюе эдим… Охо да… Танышыргъа тюшмей эсе, бу тюбешиу узакъ 
жолда бир абыннган ишимча болсун да къалсын».

– Мени атым Шыбыртчыкъды. Суудан а къоркъмайма. Туу-
гъан жерим да былайладады къалайда эсе да… – деп, губу не айты-
рыкъ болур дегенча, бир кесек тынгылады. Бир кесекден:  – Керти-
син айтханда, къалайда болгъанын билмейме… – деди жарсыгъан 
ауаз бла.

Андан сора къамыжакъчыкъ тынгылауну басды. Жашауу 
къуралмагъанына жарсып, кёзлерин къысды. Жилярыгъы да 
келди. Жюреги къысды. Кёлю толду. Алай, аны жарсыуу аны 
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танышына керекмиди деген акъыл бла кёзчюклерин кенг ачды. 
Жюрегинде да къайгъысы болмагъанча болду. 

– Сейирди кесинги туугъан жеринги билмегенинг, – деп, губу 
сагъышха къалды. – Эсинге, акъылынга бир затмы болгъанды? 
Жолну табалмазча, алай гитчечикмисе? Санга башындан къарап 
турама да, къайыкъны бек уста элтгенинги кёреме… Къалакъла-
ны игилерин да тапханса… Къууанып тур манга тюбегенинге. Мен 
санга туугъан жеринги табаргъа болушурма. Алай излеген кесинг 
этериксе, мен а болушхан этерикме. 

Энди губучукъ къамыжакъчыкъгъа акъыллы, келбетли кё-
рюндю. Жаланда бир кесек хыныракъ эди… Сёлеше билгени ючюн 
а, сюйдюмлю кёрюндю. Ангыламагъан, билмеген затын сорургъа 
къоркъмай эди. 

Кюнню таякъчыгъы тийген губу, ауну халычыгъы бла эниш-
герек тюше келип, къайыкъгъа бир эки кере тийди. Алай, жел 
аны кётюрюп, ёрге элте эди. Жел тохташханлай, аякъчыгъы бла 
ауну да ычхындырмай, губучукъ къайыкъгъа секирди.

– Мен санга алыкъа айтмагъанма, мени атым Парашютист-
ди,  – деди губу, ауну халычыгъын да къайыкъны къыйырына 
илиндирип. – Билемисе нек? Жел губу ауну юзсе, мен жерге, юл-
кюге неда терекге секиреме. Бек башы – къоркъмазгъа, жигит 
болургъа керекди. 

– Ёлюрме деп дамы къоркъмайса? – деп сейирсинди Шыбырт-
чыкъ.

– Мен женгилме. Учуп баргъан заманда мени желни толкъуну 
алып, бир кесек чайкъап, башха толкъуннга береди. Ма алай тынч 
тюшеме. Мен сени да юйретирме, жолоучу…

Губучукъ, губу ауну халысына тийип, къаты тюйюмчекни тап 
къысылгъанын бла къалгъанын кёрдю.

– Ма кёремисе, Шыбыртчыкъ, энди сени хауада жолунг бар-
ды. Тюз жел тохтагъанлай, биягъы кюн чыгъарыкъды. Ау къа-
тыды. Ёрге жанында ол кесича къаты аула бла байланырыкъды. 
Менича бир губу уа, бу халыны алып, ау эшерикди. Сен, битеу 
кюч-къарыуунгу жыйып, бу къайыкъгъа тагъылып тургъан халы 
бла ёрге минерге керексе…

– Ол заманда мен керти да парашютистми боллукъма? – Шы-
быртчыкъ къууанчын букъдуралмай эди. Губучукъгъа ёпкелеп 
кетмей къалгъаным иги болду да. 

– Губу ау санга бийикден тёгерекге къараргъа болушурукъду. 
Бийикден хар зат да иги кёрюнеди. Эс буруп къарасанг, туугъан 
жеринги терк табарса. Жел къаты уруп, губу ау жылтырса, эниш-
ге секир. Унутма: батырлыкъ этер ючюн, акъыл да керекди. Жел 
а жумушакъ да болады, ол санга болушурукъду. 

– Багъалы нёгерим, губу аусуз а къалай боллукъса сен? – деп 
сорду Шыбыртчыкъ, аны болушлугъуна къууаннганын букъдур-
май.
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– Жарсыма… Биринчиден, биз шуёхла тюйюлбюзмю?.. Ма 
аны себепли мен санга болушургъа керекме. Экинчиден а, сени 
бла бир кесек жюзейим, къайыкъ жюрютюрге да юйренирме. Сен 
жангы жолоучулукъгъа чыкъсанг, муну жагъасына дери элтирге 
керекди да муну? Ыразымыса, ыразы тюйюлмюсе?

– Ыразыма, багъалы Парашютист! – жаланда алай айтды Шы-
быртчыкъ, энди хауада жолоучулукъдан да къоркъмагъанча, аны 
акъылына кёре. Бютюнда къамыжакъчыкъ бир ненча кере жел-
ге тюбегенди, ол жаны бла сынауу да барды. Тюзю уа, тюненеги 
кюнню эсине тюшюре, къаллай жел болгъанын ангылаялмады: 
огъурлуму огъесе огъурсузму?.. 

 
Шыбыртчыкъгъа тюшюнде не кёрюндю

 
Артха, туугъан жерине жол къамыжакъчыкъгъа болмагъанча 

узакъ, къайыгъы да жеринден тепмей тургъанча кёрюндю. Бир-
бирде Шыбыртчыкъ, ал аякълары бла ёрге тагъылып, жа гъагъа 
къарай эди: табийгъат тюрленемиди, огъесе керти да ол сууну тол-
къунларында бир жерде, тепмей, чайкъалыпмы турады?..

Ахырында халы тюрленди. Башында тюрлю-тюрлю оюмла 
тууа башладыла: «Вероникадан къачханымы тюзмю этдим? Артха 
къайтсам а, къалай болур? Къайыкъны артха къалай бурлукъ-
ма?..».

Ол сагъышлары бла Шыбыртчыкъ, аякъларын да кесине 
жыйып, кёзлерин къысды да, санап башлады. Вероника аны алай 
юйретген эди, жукълаялмасанг, санаргъа керекди деп. Сёз ючюн, 
жюзге дери… Андан да игиси уа – тюрлю-тюрлю затланы санаргъа, 
орамда машиналаны санаргъа, кёкде булутланы… «Неда – мени 
кюнделигимде онланы», – деп, къошуп, Вероника кюлдю, кеси 
уа асыры кюлгенден къатып къалады. Дагъыда къошду: «Угъай, 
андан эсе, сегизлени неда жетилени, ала кёпдюле, аны себепли 
теркирек жукъларгъа боллукъду… Онланы санап, жукълаяллыкъ 
тюйюлсе…» – деп ойнай эди Шыбыртчыкъны нёгери.

«Мен Вероника бла барыргъа умут этген къыралланы сана-
рыкъма», – деди кеси кесине жолоучу.

Биринчи Австралия болду. Карта бла окъуна ары жетерге алай 
тынч болмагъанын эсине тюшюрдю Шыбыртчыкъ. Бу кенгуру-
ла жашагъан къырал Беларусьдан алай узакъдады, нарат къа-
букъдан къайыкъ бла да жеталлыкъ тюйюлсе. Шыбыртчыкъны 
къайыгъын а несин айтаса… «Боливия, – деп, андан ары санап 
башлады жолоучу. – Ким иелик этеди анда? Эштада, пумала…» 
Ызы бла къамыжакъчыкъ Вьетнамны эсине тюшюрдю. Анда бол-
гъан уу жилянланы, тюрлю-тюрлю къой жилянланы юсюнден 
Вероника айтхан хапарларын эсине тюшюрюп, элгеннген окъуна 
этди. Греция уа?..

«Анда къоркъуусуз болурму? – деп, кеси кесине сорду Шы-
быртчыкъ. – Угъай, анда да, эштада, хар зат да болур…» Жукъу 
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кесини ишин эте эди, нек дегенде Шыбыртчыкъ терк-терк татлы 
эсней башлады. 

«…Энди биринчи тёрт къыралгъа – Австралиягъа, Боливия-
гъа, Вьетнамгъа эм Грециягъа Египетни къошайыкъ, – деп, оюнун 
башлады. – Къаллай къанатлыла жашайдыла анда? Мыллыкчы 
къушла1, илячинле 2, къыртчыгъала3… Ала бизни кёкде уа болур-
ламы?..»

«З» харфха Шыбыртчыкъ Замбияны эсине тюшюрдю. Алай 
къайдады ол, къайсы жанындады Жерни? – ол бир кесек сагъыш 
этди. «Африкада, – деп, ол кеси кесине жууаплады. – Анда гипо-
потамла эм сарыуекле жашайдыла… Андан эсе, аланы юслеринден 
сагъыш этмезге керекди ансы, ахырда жукълаяллыкъ тюйюлсе».

Шыбыртчыкъны санап ойнагъаны кесини ишин этди. Кёзлери 
къаплары къалтырап башладыла. Бизни жолоучубуз Свислочьдан 
узакъда, башха жерге тюшюп башлады. Черекни жан-жанында 
ёсген юлкюлеге ушагъан алаша тал терекле уллу бийик агъач бо-
луп къалдыла. «Мен бусагъатда Индиядамы болурма?..» – деп, 
Шыбыртчыкъны кёзюне кёрюндю. Кертиси бла да, андан ары жол 
уллу жашил агъачны ичи бла бара эди. Сууну юсюне бийик терек-
ле энишге салына эдиле. Гаджыра4, Индияда анга «элни аптюе-
ги» деп да айтадыла, тамариндге орунун береди. Андан ары онг 
жанында баньян деген уллу терекле ёседиле. Анга башха тюрлю 
«агъач терек» дейдиле. Аны бир ёзеги болмайды… ол кёп ёзекли 
болады. Ма анда тас болургъа да боллукъду!.. 

Шыбыртчыкъ баньяннга сейирсинип бошагъынчы, сууну бир-
си жагъасындан уллу таууш чыкъды. Къамыжакъчыкъ узакъгъа 
къарады. Суугъа юч, тёрт, беш, алты… Шыбыртчыкъ, суугъа кел-
ген пиллеге сейирсинип къарап, санап бошаялмай къалды. Анга 
пиллени келгенлери уллу юйле келгенча кёрюндюле.

– Быллайны бир тюшде да кёраллыкъ тюйюлсе! – деп, жолоу-
чу кеси кесине алай айтды.

Алай, бу керти да тюш эди. Таза хауа, толкъунланы женгил-
женгил чайкъалгъанлары эм жукълап тюш кёргени бизни жи-
гитибизге дагъыда бираздан бир ненча къыралгъа жолоучулукъ 
этдирдиле. Индияны ызындан Канада болду. Анда Шыбыртчыкъ 
бир кесекчикге уллу къарт окълан 5 бла бир-эки сёз айтыргъа же-
тишди. Анга жюз элли чакълы бир жыл бола эди, узунлугъу а 
алты метрге жете эди. Окълан, Шыбыртчыкъ бла танышхандан 
сора, аны батырлыгъына бла жигитлигине сейирсине эди. Манга 
туугъан къыралымда не боллукъду деп, Шыбыртчыкъ ал аякъ-

1 Мыллыкчы къуш – гриф.
2 Илячин – сокол.
3 Къыртчыгъа – ястреб.
4 Гаджыра – ним.
5 Окълан – осётр.
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чыгъын булгъагъанда, Канаданы черегини чабагъы анга быллай 
керекли фатыуа берди:

– Мени юсюмден «Общество охраны осетров в реке Фрэйзер» 
деген табийгъатха жарсыгъан биригиуню адамлары къайгъыра-
дыла. Санга да свислочь эллени адамлары алай къайгъырсала эди, 
санга бир зат да болмазча…

Бу кезиуде башха къыралланы санау андан ары бардырыла 
эди. «К» харфны ызындан бла Канададан сора, Лаосну кезиую 
жетди…

Билмей тургъанлай, суу толкъунланы ичинден бир ариу деу-
балыкъ чыкъды. Биринчи, деубалыкъла черекледе боламыдыла 
деп, къамыжакъчыкъ эсине тюшюрюрге кюрешди. Ызы бла кеси 
акъылында сагъыш этип тебиреди, Свислочьдан Лаосну суулары-
на чыгъар онг бармыды деп. Бар эсе, къайсына? Тю, Конго, Намоу 
неда Меконггамы? Неда Магъамы?.. «Угъай, ма Болочанкагъа 
жетейим да, – деп, кеси кесине сёз берди Шыбыртчыкъ, – гео-
графиядан дерслерими бардырлыкъма. Ким биледи, Меконгга эм 
Конгогъа да ычхынырма…»

Ким биледи, алай да болур. Алай, бусагъатда уа Шыбырт-
чыкъны тюшю толкъунланы женгил чайкъалыуларында юзюл-
мей барады.

Шыбыртчыкъны толкъунла къалай къоркъутдула

Билмей тургъанлай, кюн батды. Алгъа кюн жарыгъы кетди. 
Ала бек сейир кетедиле: биринчи кюн таякъчыкъланы жютю 
къыйырчыкълары жыйырылдыла, ёргеден-ёрге кетдиле, бизни 
жолоучу энди алгъынча жылыуну билмей эди.

Шыбыртчыкъ анга къууаннган иш да этди. Кюннге къычыр-
гъан окъуна этерик эди: «Эй, дыгъыл этме мени, тёзалмайма…» 
– деп. Артда уа кюн таякълары ахырда тас болдула. Шыбыртчыкъ 
табийгъатда бола тургъан тюрлениулеге эс буруп къарай эди.

Вероника бла бирге окъугъанды Шыбыртчыкъ. Аны хайы-
рындан къамыжакъчыкъ кюнню халыны юсюнден кёп зат биле 
эди. Эртте да ангылай эди, стол къыйырында олтургъанында да, 
окъуу кюнделикни бетлеринде букъгъанында да, жер юсюнде 
хар заманда да жылы болуп турмагъанын, бир-бирде кюнню бу-
лут да жапханын. Кертисин айтханда, Шыбыртчыкъ билмей эди 
Дукорда 150 жыл мындан алгъа будай бла къара будай сепген, 
картоф салгъан къартчыкъ Фенолог жашагъанын, Дукоргъа уа 
сууну толкъунлары жетдирдиле аны. Угъай, «фенолог» деген 
сёзню Шыбыртчыкъ биле эди. Ол битимлени, къамыжакъланы 
дунияларында тюрлениулени тинтген, къышны бошалып, жаз 
башы къачан келлигин билген, жай къачан бошалып, къанатлыла 
жылы жерлеге учханларын тинтген адамды. Къарт кишичикни 
юсюнден а ол зат да билмей эди.
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… Кюнчюк да къачып кетерикге ушай эди. Кюн таякъчыкъ-
лары тас болгъанда, бийик кёкде бир булут, ызы бла экинчи булут 
кёрюндюле. Ала кюнню толу жабып да къоймагъандыла. Бир ке-
секден а ол тас болуп къалды. Къаппа-къарангы болуп да къалма-
ды. Кюн кечеге хорлатмазгъа кюрешеди. Алай тёгерекде эрттен-
лик чууакълыкъ жокъ эди. Аз-аздан жел да къатыдан-къаты ура 
башлады. Шыбыртчыкъны къайыгъы асыры чайкъалгъандан, 
къамыжакъчыкъ ал аякълары бла къайыкъны жагъасына жа-
бышыргъа тюшдю.

Толкъунла уа бийикден-бийикге кётюрюле эдиле. «Энди 
ёмюрде да жагъагъа чыгъалмам», – деп, аллай сагъышла келдиле 
Шыбыртчыкъны башына. Ол биягъы сокъуранды, нёгерин къо-
юп, фатардан къачып кетгенине. «…Бусагъатда жылыда олтуруп, 
Верониканы дерслерине къарар эдим, – деп кючсюнеди Шыбырт-
чыкъ. «Дагъыда иш кёллюлюгюм ючюн бир иги ашарыкъла да 
алыр эдим. Ким биледи, бюгюн Верониканы анасы «Наполеон» 
тортну этген эсе уа. Манга андан бек кёп татлы бурхучукъла тю-
шер эдиле…»

– Къарайма да, жауун да башлана болур, – деп, Шыбыртчыкъ 
къайгъылы айтды, кесини юсюнде суудан чачылгъан тамычыла-
ны кёрюп. – Ким биледи, мени алай толкъунла къоркъута эселе 
уа?! Къайда бугъайым мен бу жауундан да, бу къутургъан суудан 
да?!.

Жан-жанына къараргъа къоркъуп, Шыбыртчыкъ кёзлери 
бла къарангы кёкге аралып къалды. Кёк суугъа къошулуп къал-
гъанча болуп, къамыжакъчыкъны къоркъгъанындан да бек 
къоркъутду. Бусагъатда уа къаппа-къарангы болду да къалды. 
Бу къарангылыкъны ичинден къуруда бир боз булутчукъ кёрюне 
эди, кеси да ол булут бир уллу адамны сыфатына ушай эди. Аны 
къайыгъына уллу сакъаллы бир къарт киши келгенча кёрюндю. 
Сакъалы да – черекге дери жете. Ол сакъал къайыкъны илинди-
рип, толкъунлагъа атады деп, къамыжакъчыкъ къоркъгъандан 
къалтырады. 

– Н-е-е… – деп, бир таууш чыкъды.
Шыбыртчыкъ, къоркъуп, жыйырылды. Ол таууш тохтады да, 

элия чакъды. Къамыжакъчыкъ, кёзлерин да къаты къысып, бир 
жары бугъарыгъы келди. 

Ол кезиуде сакъаллы былай айтды:
– Къоркъма, капитан! Быллай кюн да керекди бир-бирде, ол 

бизге да, табийгъатха да сынауду, алай бла агъачла эм ёзенде би-
тимле кюч-къарыу аладыла…

Шыбыртчыкъ бир кесек кесине келе башлады. Хал а къууан-
дырмайды. Алай хар зат да иги боллугъуна уа ийнаныпды. Къа-
мыжакъчыкъ бир жагъаны окъуна кёрюрге сюе эди, андан да иги-
си уа – жагъагъа чыгъаргъа. Алай зат да кёрюнмей эди. Шыбырт-
чыкъ кёкге къарай эди, андан а ол сакъаллы кишичик бютюнда 
жууукъ кёрюне эди. 
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– Айтама да санга, къоркъма деп! Мени атым Фенологду. Мен 
кёп жашагъан, аны себепли кёпню кёрген да адамма. Сёз ючюн, 
тамбла кюнню халы къаллай боллугъун билеме. Жел да тохта-
рыкъды, хар зат да тынчайырыкъды. Ким биледи, ингирге окъу-
на булутла кетерле… Сен бир уллу толкъунда манга кётюрюлсенг 
эди, мен санга кесими фенолог кюнделигими кёргюзтюр эдим. 
Анда эрттегили жазыуланы ичинде быллай да барды: «Жай мы-
лыракъ болмай, къургъагъыракъ болгъанды. Кюз арты жауунлу 
эди, къуртла иш да чыкъгъандыла. Ала уа къара будайны ашап, 
бир-бирле аны жангыдан сепген эдиле. Къара будай иги ёсген эди, 
кёбюсюн оракъла бла оргъандыла, алай аз будай жыйгъандыла… 
Картоф да артыкъ бек татыулу тюйюл эди…» Алгъын заманла-
да адамлагъа гыржынсыз бла картофсуз жашар амал жокъ эди, 
багъалы жолоучу!..

– Да сора жауунну жаугъаны иги окъуна болур… – деп, тынш-
чыкъ айтды Шыбыртчыкъ. Ол аны алай акъырынчыкъ айтды, 
киши эшитмезликча кёрюндю. Алай Фенолог эшитди.

– Аперим, капитан!.. Биз, къалай-алай болса да, бу къыя-
магъа тёзербиз! Сен а манга кел. Биринчи толкъуннга секирирге 
керексе, артда уа жел сени ёрге кётюрюр да, мени сакъалымдан 
бир тюг а санга болушур. Ол заманда табийгъатны юсюнден элт-
ген кюнделигими ашыкъмай, магъанасын чыгъарып окъурбуз…

Ол да алай айтханлай, Шыбыртчыкъны къайыгъыны тёге-
регинде толкъунла бир бири ызындан тепсеп башладыла. Сакъ 
болургъа керекди, аладан бири къамыжакъчыкъны илиндирип, 
бир жанына алып кетмезча. Бизни жолоучубуз, уку кибик, эки 
кёзюн да жандырып, биягъы къоркъду. Алайлай бир уллу тол-
къун, иги  да ёрге кётюрюлюп, битеу къарыуу бла Шыбыртчыкъ-
ны къайы гъы таба кесин атды. Фенолог болмаса, иш хайнапа 
боллукъ эди: ол, энишге ийилип, кесини сакъалы бла ол уллу 
толкъунну тыйды.

– Жаным, кет мындан ары, – деп, жумушакъ ауаз бла айтхан-
лыкъгъа, сакъаллы къарт къаты айтды. – Къамыжакъчыкъны 
нек къоркъутаса? Уллуракъ кемелеге чап. Ала бла ойнап да бир 
кёр, – деп, Шыбыртчыкъгъа бурулду да, былай айтды: – Къоркъ-
ма толкъунладан! Жел булутланы келтиргенди да, энди ала уа 
иелик этип турадыла. Алай, халкъда айтылгъаныча, кюкюреп-
кюкюреп, жауалгъан а этмей… Айтама да санга – бери кел. Ма 
къаллай бир иги толкъун барды тёгерекде, ала санга болушурукъ-
дула… Барысы да быллай огъурсузла тюйюлдюле!..

– Аппачыкъ, сиз алай огъурлусуз… Сиз болмасагъыз, манга 
къаллай кюн келир эди… Алай, не болса да, мен черекде къалай-
ым. Уллу суугъа юйренмейми къалгъанма. Сынауланы юсюнден 
а сиз тюз айтхансыз: аланы хорларгъа керекди. Мен къуруда 
жауун дан къоркъама, башымдан жаумазча бир мадар этерге ке-
рек эди. Манга бир зат юйретирми эдигиз ол жаны бла? 
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Фенолог, терен кючсюнюп, тёгерекге къарады, Свислочьну 
жагъаларында бир зат мадарыр акъылда. Андан да терен солуп, 
блисник таба тебиреди – бу жерледе алай айыры хансха айтады-
ла. Башчыгъын жюлгюч бла кетерген кибик этип, тюппе-тюзчюк 
сындырды да, черек таба элтди. Ёнчелеп кёрдю да, бутакъны сы-
ныгъы къайыкъны башын жабып, тап келишип къалды. 

– Ма санга, капитан, юй баш. Аны башы чукуй болгъаны иги 
болду, нек дегенде жаугъан жаууну тамычылары суугъа кетерик-
диле. Эрттенликде уа мен санга келирме. Юй башны кетерирге 
къарыуунг жетмесе, мен санга болушурма аны кетерирге.

 Шыбыртчыкъ тамата нёгерине кесини ыразылыгъын билдир-
ди. Кеси да ыразы болуп, кече къалыргъа хазырланып тебиреди. 
Кертиси бла да, сау кюнню тюрлю-тюрлю сынаулагъа тюберге 
тюшдю. Алай жангы затла да билди, кёп затлагъа юйренди. Фе-
нолог къартчыкъ бла танышханына да бек къууанды. «Эх, Веро-
ника бир билги эди мени къаллай нёгерим болгъанын…» – деп, 
сагъыш этди Шыбыртчыкъ, кёзчюклери къысылып, жукъугъа 
бата баргъан кезиучюкде. 

Шыбыртчыкъны мураты

Блисник кырдыкдан этилиннген юй баш жигит капитанны 
ырахатландырды. Свислочьда кёк кюкюреп, жашнап, тынгысыз 
черекни жарытханда, Шыбыртчыкъ жукълагъан эди. Кече ол 
тюш да кёрмеди. Эштада, бек арыгъан болур эди.

Эрттенликде къайыкъны иеси, тюз да кёзюн ача келгенинлей, 
юйню башын къалай кетериуню къайгъысын этди. Къайыкъгъа 
ол жарыкъны иймей эди. Ол себепден бу юй кибикчикни тышында 
не болгъанын, къайры жюзюп баргъынын кёрмей къалама деп, 
къайгъы эте эди Шыбыртчыкъ. 

«Ой-ой, не этейим?» – деп жилямсырады къамыжакъчыкъ. 
Юйню башын кетерирге къарыуу жетерик тюйюлдю. Фенолог 
къартха билдирирге керек эди деп сагъыш этди. Къарт кишичик 
кеси айтхан эди да, манга ышан деп. Не деп къычырайым?! Не бек 
къычырсам да, эшитирик тюйюлдю…».

– Мен штанга кётюрюучю болсам эди, юй башны кётюрюп, суу 
толкъунлагъа атар эдим… Кеси кесине алай айтды Шыбыртчыкъ. 
Андан сора дагъыда не болургъа сюе эдим деп, ол сагъышха кетди. 
Не ишни, не усталыкъны эталлыкъ болур эдим мен? – деп.

«Андан эсе, жашауда ким боллугъуму юсюнден сагъышымы 
этсем а, – деп ойлады ол. – Ол заманнга уа Фонолог да келир… Ол 
мени былайлай къоюп кетерик тюйюлдю!»

Бек алгъа Шыбыртчыкъ кесин тенгизде кемени капитаны 
сунду. «Свислочь бла Болочанка манга недиле!.. Ма эркин суу-
лагъа чыкъсам! Свислочьдан Березинагъа, ызы бла уа…». Къа-
мыжакъчыкъ Вероника бла бирге этген география дерслени эсине 
тюшюре башлады. Кёз аллына география атласын келтирди, ол 
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анда жолоучулукъда айланыргъа бек сюе эди. Шимал, къыбыла-
ма жанларын табаргъа, Африка бла Азия къайда болгъанларын 
тохташдырыргъа да кюрешди. Бир затла мурулдады:

– Свислочь бла Березинаны суулары къайры саркъадыла да 
сора? Африкагъамы, Азиягъамы?.. Угъай, алай узакъгъа барырча 
аланы къарыулары жокъду. Да къайдан билейим энди уа Берези-
надан сора мени къайыгъым тюз жолну къалай табаргъа керек-
ди… А-а, унутуп турама да бу сорууну билирге кесим Вероникагъа 
болушханымы: андан ары Дюбнебур боллукъду. Ызы бла – Къара 
тенгиз… Ма эркинлик десенг!..

Шыбыртчыкъ ышарды. Ол кесин капитанны акъ кийимлерин 
кийгенча кёре эди. Буйрукъ этген кемесини аты уа… – «Верони-
ка». Кемесини атына адам айтханны этерге унамагъан иесини 
эмда иги окъумагъан окъуучуну атын нек сайлагъанын къамы-
жакъчыкъ кеси да ангылаялмады. Алай болса да, башха атны ата-
рыгъы да келмеди. Сора, терен ахтынып: «Билген этсин, мен анга 
къалай иги болгъанымы… Ким биледи, энтта да башына акъыл 
жыяр, айырмалы да окъур, мени да эсине тюшюре турур… Битеу 
дунияда излеп да башлар мени», – деди кеси кесине.

Капитан сагъыш этди: Вероника аны къалай табаллыкъды бу 
уллу долайлада. Ала энди тюбеген да хазна этсинле.

«Андан эсе, мен пират, корсар болайым… Алайды, корсарла 
деп пиратлагъа айтхандыла, тенгизде айланнган уручулагъа. 
Мени кёп тюрлю топ огъум боллукъду. Къылычла эм керохла, 
ушкокла эм къамала… Башха кемелени тыйып, аланы байлыкъ-
ларын, ушкокларын сыйырлыкъма… Мен иги корсар боллукъма!.. 
Битеу дунияда билликдиле мени. Корсарладан сыйыргъан затла-
рымы уа керти иелерине къайтарлыкъма. Неда иги адамлагъа, 
жарлы жашагъан адамлагъа берликме. Ма ол заманда Вероника 
билир нёгери къайры тас болгъанын, къаллай къарыуу болгъанын 
да…»

Шыбыртчыкъ келлик заманны юсюнден сагъыш эте тургъан-
лай, бир таууш эшитди. Кёзлерине жарыкъ урду. «Иги корсар» 
ангылады: къайыкъны башы ачылгъанды. Шыбыртчыкъ Фенолог 
къартчыкъны кёрдю.

– Кече къалай къалдынг, жигит жолоучу? – Шыбыртчыкъ 
нёгерини ауазын эшитди. 

Къамыжакъчыкъ кесини умутларын, муратларын къарт-
чыкъгъа айтырыгъы келди, алай Фенолог корсар усталыкъны 
бош керексиз сагъышлагъа санаса уа? Пиратла – ала аман тоноу-
чуладыла. Аны себепли бош сорду:

– Сизни кечегиз а къалай ётдю?
Фенолог къартчыкъ, терен кючсюнюп, айтып тебиреди:
– Ишде бла къайгъыда. Сени ючюн жарсымай эдим, нек де-

генде кёк кюкюремей эди, жашнамай эди. Хата болмазлыгъын 
биле эдим. Мен да тынчайыргъа хазырландым. Мени Дукорда ха-
мамым барды. Быллай кюнледе анда бугъуучума. Алай, ийнан, 
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сау кечени жукълаялмадым… Аллай ырыс барды: кёкню биринчи 
кюкюрегени кече болса, ол жыл адамлагъа къыйын жыл боллукъ-
ду, кюндюз кюкюресе уа – тынч. Тюнене уа кёк кече кюкюрей эди. 
Кюкюреген да кюнчыгъышда эте болур эди дейме…

– Ол а нени белгисиди? – деп сорду Шыбыртчыкъ
– Жаным, аллай кёк кюкюреген иги жемишли жыл боллугъу-

ну белгисиди… Кюнбатыш жанында болса уа, жыл аман болургъа 
боллукъду. Ма алай: сау кечени сагъыш этип турдум, не боллукъ-
ду деп.

– Да не оюмгъа келдигиз, багъалы Фенолог? – деп, къамы-
жакъчыкъ кесини оюмларын эсине тюшюрдю. Болочанкада жа-
шау къалай боллугъун билирге сюйдю: жарлымы, баймы?.. Тынч-
мы огъесе тюнене ингирдечамы?

– Мен энтта да бир сагъыш этейим. Быллай ишде ашыгъыр-
гъа жарамайды. Ашыкъмай сагъыш этерге керекди. Алай нек 
эсе да жюрегим алай айтады, жай иги боллукъду деп, табийгъат 
адамны къалай сюйгенин кёргюзтюрюкдю: ёзенде, талада, агъач-
да да… Къууанчлы жай да боллукъду. Жаз башы жылымы эди? 
Хау, жылы. Алай эсе, иги тахта тирлик жыйыллыкъды. Агъачда 
эрленле да кёп. Ол да игиди. Кёгетлени кёплюгюн кёргюзтеди ол. 
Зурнукла жылы жерледен экишер неда ючюшер учуп келедиле. 
Ол да иги тирликгеди… Алай манга энтта да бир затха эс бурур-
гъа кереди: черекде суугъа, кёкде булутлагъа, чыпчыкълагъа 
тынгыларгъа, ким биледи, ууакъ жаныуарчыкъла бла да тюбер-
ге керекди. Къандагъай 1 да кесин къалай жюрюте болур? Ол да 
ата-анасындан юйренеди. Кирпиле уа ненча жашырын затланы 
ачыкъларгъа боллукъдула… Хар нени да билип, адамлагъа айты-
рыкъма, боллукъ халгъа хазырланырча… 

Фенолог алай сейир хапар айта эди табйигъатда болгъан иш-
лени юсюнден, Шыбыртчыкъны да сагъыш этдирди, мен да фено-
лог болсам а, не болур деп. Алай сагъышларын нёгерине айтыр-
гъа базынмады. Хапарларын бошагъынчы окъуна, саламлашып 
айырылгъан эдиле. Шыбыртчыкъ кесин сууда сакъ жюрютюрге 
сёз берди. Бир къыйынлыкъ болса уа, кесини сагъышларында 
тилегин Фенологга иерге айтды. «Сенден бир хапар келгенлей, 
болушургъа келмей къаллыкъ тюйюлме. Анга ийнан», – деп, кете 
туруп, къарт алай айтды. Ёргеден-ёрге кётюрюле туруб а, дагъыда 
былай къошду: – Сен да манга болуш. Тёгерегинге иги къара, тол-
къунлагъа бла жагъалагъа да къара. Къанатлылагъа да тынгыла, 
кёкге да къара. Артда уа хар нени юсюнден да манга айтырса. Та-
бийгъатны не тюрлю болумун да билирге керекме. Мени билимим 
алыкъа, кесим сюйгенча, толу эм терен тюйюлдю. Сен болушсанг 
а манга, ма ол заманда адамлагъа да хайырыбыз тиерикди…»

Алай айтып, къартчыкъ жокъ болуп кетди. Ёмюрде да былай-
да кёрюнмегенча. Къамыжакъчыгъ а, эки кёзюн да жандырып, 

1 Къандагъай – лось. 
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тёгерекге къарап башлады. «Тейри адамы, фенолог усталыкъ аман 
усталыкъ тюйюлдю, къарайма да. Кёп зат билирге, кёп затха эс 
бурургъа, алай бла уа адамлагъа жарай турургъа керек болады»,  – 
деп, кеси аллына къалып, алай сагъыш этди Шыбыртчыкъ. 

Кесине болушхан адамгъа бир игилик этериги келип къал-
ды Шыбыртчыкъны да. Фенолог болмаса эди, ким биледи, аны 
къайы гъын да, аны кесин да толкъунла бла жауун батдырып 
къояргъа боллукъ эдиле. Алай бла умутлары да батып кетерик 
эдиле…

 Вероника Шыбыртчыкъгъа тансыкъ болады

Капитан тюрлю-тюрлю сынаулада сыналгъан заманда, шахар-
да да, ол къоюп кетген фатарда да жашау къайнай эди. Вероника 
жашагъан, дерслерин этген, нёгерлери бла ойнагъан фатар.

Бек сейири уа, жолоучугъа Свислочьдан бла Дюбнебурдан 
кёрюнмеген къызчыкъны нёгерине тансыкъ болгъаныды. Къыз-
чыкъ Шыбыртчыкъны тапмагъанында, къаллай иги нёгерден ай-
ырылгъанын ангылады. Кюнделигин да андан ача эди, бусагъат 
ичинден аны сюйген «оноучусу» чыгъарыкъды деп, умутун юз-
мей. Бир кере уа дерсде сабийледен Свислочьха къаллай суула 
къошуладыла деп соргъанда устаз, Вероника секирген окъуна 
этген эди:

– Болочанка!..
Ол заманда Николай Александрович Верониканы кесине      

сорду:
– Андан сора уа къаллай суула къошуладыла Свислочьха?
Къызчыкъ сагъыш этип, кюнделикни бетлерин терк-терк ача 

эди, андан Шыбыртчыкъ чыгъып, болушхан этерик сунуп. Бир ке-
секден ол амалсыз ышарды: «Мени биргеме Шыбыртчыкъ жокъ-
ду… Анда да кесим терсме. Мени хатамдан жокъду ол мында…»

Устаз, къызчыкъны арсарлы уялгъанын кёрюп, сорууну бир 
башхагъа берир ючюн, классны кёзю бла къармап чыкъды. Аны 
бла бирге Вероникагъа айып этди жукъ билмегенине. Нек дегенде 
аны географиядан билими къайда иги эди къалгъанладан.

– Сейирди, кесигизникин унутханыгъыз… Телевизорну ал-
лындан кете болмазсыз, башха къыралланы кёргюзтюп тебире-
селе…

Вероника уялды дерча да тюйюлдю. «Мен ол сууланы атларын 
билеме! – деп, тыншчыкъ айтды ол. – Ала мени кёз аллымдадыла! 
Атам бла анам кёп тюрлю жерледе болгъандыла, Болочанкагъа 
тюшгюнчю… Мында тапханма гитче Шыбыртчыкъны да… Мени 
акъыллычыгъымы… Керти акъыллыны да, жолоучу нёгерни да… 
Мен аны кеси къурагъан атласын къалай къойгъан болурма уну-
туп?!». 

Къолун портфелине сукъду. Алай тюз ол такъыйкъачыкъда 
Верониканы эсине тюшдю: Шыбыртчыкъны атласы хар заман-
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да да ол дерсле этиучю столуну юсюнде болгъанын. Хар кечеден 
да къызчыкъ кесини нёгерин эсине тюшюре, тансыкъ бола, аны 
жолоучулукъ атласыны бетлерин ача эди. Къамыжакъчыкъны 
къарамына кёре, Африка къаллай болгъанын эсине тюшюрдю, 
Американы бла Азияны сууларын Шыбыртчыкъ къаллай ыз-
лыкъла бла ызлагъанын да. «Анда Свислочьха аталгъан бет да 
барды да!»  – деп къууанды ол. Алай бла кёзюне Свислочьха къо-
шулгъан сууланы ызлары кёрюндюле. Аланы атлары да.

– Николай Александрович, тохтагъыз, мен билеме! – деп, 
къычырып, Вероника айтып тебиреди: – Волма, Титовка, Талька, 
Железинка… – Анга къошакъгъа уа сууланы къатында эллени, 
агъачланы, шауданлары, жипилери болгъан жерлени да айтды.

Къуру устаз угъай, битеу окъуучула да тынгылай эдиле Ве-
роникагъа.

– Айтханынга кёре, сен Беларусьну иги билесе, эштада, ата-
ананг бла кёп жерледе бола тургъан болурса, – деп, Николай 
Александрович Верониканы къатына барып, кюнделикге къо-
лун узатды. – Мен сени билиминге къуру «он» салып къоймай, 
кюнделигингде ыразылыгъымы жазаргъа сюеме ата-ананга… Биз 
кесибизни туугъан жерибизни билген да этип, багъалай да билсек, 
башха жерлени да ма ол заманда билликбиз. Бизде да, Беларусьда, 
бардыла ариу жерле, тыш къыраллы жолоучулагъа да кёргюзтюл-
люк жерле. Сабийле, ма сизге экинчи дерсге хазырланып келирча 
иш: кесигиз къысха хапар къурагъыз, туугъан, сюйген жерле-
ригигизге жоралап, кесигизни тыш къыраллы нёгерлеригизни 
къайры чакъырыргъа боллугъугъузну да айтып…

– Нарочьха! – деп, устазны сёзюн бёлюп, арт партадан Серёжа 
къычырды. – Озгъан жай мен анда лагерьде солугъан эдим…

– Охо, Серёжа, – деп, Николай Александрович, къолун кё-
тюрюп, – тынч туругъуз, – деди сабийлеге. – Мен ангылагъаннга 
кёре, кёпле биледиле анда белгили «Доммайчыкъ»1 деген сабий 
лагерь болгъанын. Алай мени сизден тилеригим: иги хазырланып 
келигиз экинчи дерсге. Къонакъланы Нарочьха неда Беловежье 
паркгъа, неда башха жерге чакъырсагъыз, азлыкъ окъуна этер… 
Хазырланыгъыз да, бек сейир затланы юсюнден алагъа хапар ай-
тыгъыз…

Къонгуроу зынгырдады. Сабийле классдан чыкъдыла. Ве-
роника уа партада, сагъышлагъа кетип, кёп олтурду: ол экинчи 
география дерсге иги хазырланып келирге керекди. Сейир зат та-
баргъа керекди. Беларусьну жипилерини юслеринден неда таза 
шауданларыны юслеринден хапарчыкъламы хазырласын адам?...

Алай къызчыкъны жарсытхан башха зат эди: «Шыбыртчыкъ 
къайда болур?..» Ол къатымда болса эди – кюнделикде неда юйде 
Верониканы сакълап, анга биринчи айтыргъа боллукъ эди гео-

1 Доммайчыкъ – зубренок.
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графиядан юйге берилген дерсни юсюнден. Ким биледи, бир затны 
юсюнден оноулашыргъа да боллукъ эди…

 Вероника барысындан да артда кетди классдан. Аны башында 
жаланда бир сагъышы бар эди: «Шыбыртчыкъны излерге керек-
ди! Аны табаргъа керекди эм кечгинлик тилерге!..»

Шыбыртчыкъ жагъагъа чыгъады
 

Бир ингирде Шыбыртчыкъ бек мудах болду. Капитан эрикген-
ди: Свислочь да тынчайгъанды, шошду, къайыкъ да жеринде тох-
тапды. Къамыжакъчыкъ бирде онг жагъагъа, бирде сол жагъагъа 
къарай эди. Аны, бир кюннге болса да, суу жагъагъа чыгъарыгъы 
келди. Къалакъларын да къоюп, жер юсюнде айланыргъа. Хансда 
аунаргъа. Ашарыгъы да келген эди. Шыбыртчыкъ къуруда суу 
ичип кечиннгенли ненча кюн болады. Алай ал кюнледе ол да жете 
эди. Баям, сууну ёз тутхан къыйматы болур эди – хар тамычысы 
да дарманча кёрюннгенди.

Дагъыда: «Ёлгенлени сау этген суу барды», – деп да, хапар 
жюрюйдю. Ол айтыу акъылгъа келгенлей, Шыбыртчыкъ неден 
эсе да къоркъду. Ал аягъы бла къайыкъдан ары узалып, суу алып, 
бетин сылады. Дагъыда бир алды… Аман къууумларын сууукъ суу 
бла къыстаргъа умут этди. Башха затны да эсине тюшюрдю. Бир-
де Вероника, шауданда энчи суу болады, адам ичсе, эмен кибик, 
саулукълу болады деп, школдан аллай хапар келтирди. Бир-бир 
шауданланы суулары уа кючюнгю алып къояды деп, аллай оюмну 
да айтды. 

– Угъай, мени къарыууму алыргъа жарамайды, – деп, Шы-
быртчыкъ алай айтханлай, анга бир бийик кеме келгенин кёрдю. 
Суу боркъулдап, толкъунла къайыкъны чайкъадыла. 

 Агъач баппуш кёре эдим ол а. Къанатлары бла сууну чайкъап, 
уллу къалакъла бла баргъанча, аякъларын да къымылдата теби-
регенде, Шыбыртчыкъны къайыгъын бузарыкъча кёрюндю. Бир 
тюрлю оноу этерге неда къачып кетерге – аны юсюнден сагъыш 
этерге заманы жокъ эди. Жолоучу кёзлерин къысды, кеси да алай 
жыйырылды, кёрюнмей окъуна къалды. 

 Баппуш а къайыкъны жигит капитаны бла бирге, тюкню кё-
тюргенча, женгил ёрге кётюрдю. Кёзлерин ачханда, къайда эсе 
да бир башха жерде болгъанын ангылады Шыбыртчыкъ. Къоркъ-
гъанын унутуп, къалай тап орналыргъа билмей, сагъыш этди. 
Къалакъланы тас болмагъанларына къууанды. Алай бла баппуш 
Шыбыртчыкъны къайыгъы бла жагъагъа чыгъарды, юсюнде бол-
гъан суу тамычыланы бла хансланы силкиндирип жерге атды. 
Жолоучуну ханс ичине тюшгени бла аны жангы жолоучулугъу 
башланды. 

Къамыжакъчыкъ къургъакъ жерге чыкъды. Къайыкъны баш 
тёбен айландырды. Къатына къалакъланы салды. «Къургъакъ-
сысынла, дагъыда сынаула боллукъдула. Мен ненча къычырым 
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болгъанын билмей къалдым туугъан Болочанкама дери, – деп, 
кеси кесине айтды Шыбыртчыкъ. – Бусагъатда уа бир кесек ай-
ланайым ары бла бери. Къайыкъны къойгъан жерими унутмайым 
ансы…»

Унутмаз ючюн а, бизни жолоучубуз кесини жолунда белги-
ле салыргъа оноу этди. Биринчи аллай белги ханс юзюк болду. 
Шыбыртчыкъ хар тогъузунчу атламындан бир кырдык юзюкню 
белги этип баргъанды. Артха къарап, къайыкъны къойгъан жер-
ни табаргъа тынч боллугъун ангылап, къууанды. Андан ары атла-
ялмай, жеринден тебалмай къалды. Жаяу жолчукъну ортасында, 
беш атлам алда, гумулжук сюеле эди. Гумулжук Шыбыртчыкъгъа 
къажау сюелгенча кёрюндю. Къоркъаракъ да болду. Жолоучубуз 
биринчи кеси чабаргъа базынды

– Кет бир жанына, ким эсенг да! – деп, Шыбыртчыкъ таукел 
айтды. 

 Алай гумулжук жууап берирге ашыкъмады. Ол къамыжакъ-
чыкъгъа сынчылап къарады. Иги кесек тынгылап туруп, Шы-
быртчыкъ гумулжукну инбашы бла тюртюрге кезенди. Ол кезиу-
чюкде гумулжук айтды: 

 – Сен къайдан чыкъгъанса?!. Узакъ кирмегенликге, ненча 
къайгъы келтиргенсе! Бу жыл къыш узун эди, жаз башы да кеч 
келгенди. Гяхиник энди чыгъа башлагъанды. Сен жигит а, аны 
нек малтайса?.. Бу не ханс болгъанын окъуна билемисе сен?!. 

Бугъар амал этип, Шыбыртчыкъ башын инбашларына тар-
тыргъа кюрешди… «Мен аллай бир не этгенме?!. Аллай ханс къал-
лай бир барды энтта да!» – деп, сагъыш этди капитан. Сора, ол 
эшитирча, былай айтды: 

– Мен ангылагъаннга кёре, сиз керексиз ачыуланасыз, багъа-
лы гумулжук!.. Бир-эки кырдыкны малтагъанлыкъгъа, не заран 
боллукъду? Аны да керек болуп этгенме…

 Аны эшитип, гумулжук ары-бери бурулуп, жеринден тебал-
май къалды. Баям, бек ачыуланнган болур эди.

– Кесинги атынг да къалайды? Жахиллигинг кёрюнюп тура-
ды. Бир класс да бошамагъанса, къарайма да… Бу алакёз 1 кыр-
дыкды. Эрттеден бери ол бу жерледе ёседи. Битеу кырдыкланы 
аналарыды. Бу ариу хансны ненча аты болгъанын а, иги сагъыш 
этмесем, айталлыкъ окъуна тюйюлме. Кёкчечек да барды. 

Шыбыртчыкъ, жахил дегенине ёпкелеген этгенликге, эс буруб 
а тынгылайды. Къалай бармагъанды ол школгъа?!. Аны Вероника 
хар кюнден кюнделигинде школгъа элтип тургъанды. Вероника-
ны иги белгилерини кёбюсю аны хайырындандыла.

Алай Шыбыртчыкъ даулашыргъа къоркъгъан эте эди. Бек 
огъурсуз сыфаты бар эди гумулжукну. Аны себепли ёпкелеген 
Шыбыртчыкъ тынгылап тура эди, жаратмагъанын билдирмезге 
кюрешип.

1 Алакёз – василёк.
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– Ол алакёз кырдык чакъса, тёгерекде алай ариулукъ бол-
лукъду!.. Бутакъчыгъы да ёрге бийикге ёсер. Бизге аны бутагъына 
минип, ёрге жолоучулукъгъа да чыгъаргъа боллукъду… Ол зыгыт-
ны хайыры уа къалай уллуду!.. Къаллай бир дарман этедиле ан-
дан! Бизни тёбебизде биреулен ауруса, ол кырдык бла багъадыла.

 Шыбыртчыкъ, гумулжукну хапарына тынгылай кетди да, 
хар затны да болушунлай айтыргъа сюйдю. Бек биринчи, кыр-
дыкны нек малтагъаныны юсюнден. Ахырында уа битеу жарсыу-
ларын да айтды. Гумулжук да, Шыбыртчыкъ да жарашдыла, бир 
бирге кёлкъалдыларын алайда къойдула да, алгъа тебиредиле. 
Талада айланып бошагъандан сора, гумулжук Шыбыртчыкъгъа 
аны къайыгъын табаргъа болушургъа сёз берди. Суу жолоучу уа 
Блукатикни (жангы танышы гумулжукну аты алай эди, ким би-
леди, бара баргъан дунияда ол Шыбыртчыкъны татахы окъуна 
болуп къалыргъа да болур) къалакъланы тартыргъа юйретирге 
айтды…

Шыбыртчыкъ гумулжук уаягъа тюшеди

Гумулжук терк бара эди. Бираздан аны жетер ючюн, чабаргъа 
окъуна тюшдю. Тёгерекге-башха къарай барыргъа сюе эди къамы-
жакъчыгъ а. Хар атламында бир жангы затха тюбей эди кеси уа.

Онг жанында, жашил кюзгюча, сингир чапыракъ тура эди. 
Сол жанында уа кёкге чапыракъсыз бийик къаура созула эди. 
Башын ары бла бери айландыра, Шыбыртчыкъ аз къалды сары 
чапыракълы гюлчюкге тиерге. Къамыжакъчыкъ уллу гюлню 
къатында сюелип къалды да, гумулжук кесини жол нёгеринден 
узакъгъа кетди. Ачы къычырыкъны эшитип, артха къарамаса, 
не боллугъу белгисиз эди. 

Къычыргъан Шыбыртчыкъ эди. Аны къычырыгъына кыр-
дыкла да къымылдадыла, шууулдадыла. Къычыргъан а не ючюн 
этди: ол аны сейир этдирген сары гюлге бир уллу къамыжакъ 
къонду. Къоркъгъанлыкъгъа, Шыбыртчыкъ кеси кесине кёл эт-
дирди: «Угъай, баям, бу быллай къанатлы болур, нек дегенде аны 
къанатлары да барды…» Гумулжук алайгъа кесини нёгерин къо-
рууларгъа терк чабып жетди. Сора тыншчыкъ аны къулагъына 
шыбырдады: «Бу бал чибинди да… Ол бал жыяргъа келгенди… 
Къоркъма… Анга тиймесенг, ол кеси кишиге да тиймейди…»

Къоркъуу болмагъанын ангылап, Шыбыртчыкъ кесин жукъ 
да ангыламагъанча кёргюзтмей, ангылауу болгъан нёгеринден 
сорду:

– Къаллай къанатлыланы къауумуна киреди бу? Вероника-
ны бла мени дерслерибизде мен аллай сейирлик учхан затны бил-
мейме.

 – Бу къурт-къумурсхады… Дуниягъа ол адамдан эртте жара-
тылгъанды дейдиле, – деп, гумулжук кюлдю. – Бал чибин – адам 
хайырын алып башлагъан биринчи къурт-къумурсхады. Бал чи-

Жомакъ



218

«Минги-Тау».   № 2.  2022 ж.

бинле жыйгъан балны хар кюнден ашап турсанг, ёмюрюнгю узакъ 
этерге боллукъса. Аны хар ким да биледи. 

– Мен а биринчи кере эшите турама. Быллай уллу затны къа-
тында турургъа къоркъуулу болур дейме. Аягъы бла башынга бир 
урса! – Шыбыртчыкъ тынчаялмай эди. 

Гумулжук аны айтханына сыртындан тюшюп кюлдю. Къор-
къакъчыкъгъа ангылатды бал чибинни киши бла да тюйюшмеге-
нин. Алай аманлыкъчыладан а кесин ийнеси бла къоруулайды. 
Билирге сюе эсенг а, бал чибинни къапханы, хаталы угъай, хай-
ырлы окъунады. Ол къапса, ийнеси бла от кийиреди. Ол а тюр-
лю-тюрлю аурууладан багъаргъа жарайды. Алай бир-бирде уа ол 
адамны неда къамыжакъны бир къапханы бла ёлтюрюрге да бол-
лукъду… Шыбыртчыкъ къалтырады. Ол, артхаракъ туракълап, 
шыбырдады: «Хайда, багъалы гумулжук, бал чибин къапмазча, 
былайдан теркирек кетейик».

  Гюлню юсюнде этилиннген затлагъа къарай, экиси да акъы-
рын кетип тебиредиле. Шыбыртчыкъ да кесича сабыр таукел бо-
лур эсе деп, Гумулжук элбер айтды: «Юйчюк – гитче, адамлары 
уа – кёп», – деди деп, элберни башын кеси тешди: «Халкъда бал 
чибинлени бла уяларыны юсюнден былай айтадыла», – деп.

 Узакъ да кетгинчи, гумулжук тёгерегине тынгысыз къарап 
башлады. Ызы бла бир кесекге тохтап, башын ёрге кётюрдю. Суу 
жолоучу кесини нёгерини къайгъы этгенин кёрдю. 

  – Шуёхум, не болгъанды? – деп, Шыбыртчыкъ гумулжукну 
кёзлерине къарады.

  – Мен кесим да ангылаталлыкъ тюйюлме. Кюнню халыны 
юсюнден илмудан хапарым жокъду…

– Мен болушаллыкъ болурмамы? Мен кёп болмай Фенолог 
къарт бла танышханма. Къарындашым, мен санга айтайым, ол 
бек билимли эм сынаулу адамды. Ол эрттегили Дукорда жашайды 
эм кюнню халын тинтеди эрттеледен бери да.

– Мен да эшитгенме ол къартчыкъны юсюнден… Гумулжукла 
хар заманда да жауунну жауарыгъын нек биледиле деп, андан бир 
сорургъа керек эди. Бусагъатда да алайды: булутла къайда эсе да 
келе турадыла, гумулжук уягъа терк къачаргъа керекбиз. Жолда 
бара уа, жаш гумулжукланы да жыйып, жауун жаугъанда, юйде 
олтурсагъыз иги эди деп билдирирге керекбиз. Ансы жауун бла 
бирге кёк кюкюрерге, жашнаргъа, элия урургъа да боллукъду. 
Къайгъы ол заманда болур!.. Аланы къайдан билгеними сорма 
ансы. Жауунну жауарыгъын мени ата-анам, аланы аталары бла 
аналары да, аланы барысыны да ата-аналары биле эдиле. Жауун-
да ачыкъ жерде гумулжук ишлерибиз бла кюрешгенибизни энчи 
сылтауу барды…

Шыбыртчыкъ бла аны нёгери гумулжук уягъа ашыкъдыла, 
ала алайдан узакъ тюйюл эдиле. Жолда ала жаш гумулжуклагъа 
да тюбедиле, ала уллу болмагъан къайын терекни бутагъын тар-
та тура эдиле. Аладан бири уа анга къошакъгъа дагъыда кесини 
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аркъасына нарат ийнечикни салып бара эди. «Тюз мени къалакъ-
ларымча», – деп сагъыш этди сууну капитаны. Бирсиле эшитирча 
уа зат айтмады. Бек башы уа: гумулжукну ызындан терк жетерге 
эм болургъа боллукъ хатадан теркирек къутулургъа. Таматаны 
айтханына тынгылап, жаш гумулжукла аны ызындан чапдыла. 
Кимни келтиреди бу биргесине деп да сормай.

Бал чибин бла танышханындан эсе, Шыбыртчыкъны гумул-
жук уя бегирек сейирге къалдырды. Къамыжакъчыкъ, башын 
ёрге этгенликге, ол уяны ненча къат болгъанын ортасына дери 
окъуна санаялмады. Санап чыгъарча да тюйюл эди, тюзю. Гумул-
жук кесини нёгерин эшикден ичине тюртюп, олтурургъа жерин 
кёргюзтюп, аякъ тюплеринде чырмашып айланмазлыгъын тиле-
ди. Кеси уа башха отоугъа чабып кетди. Бир кесекден андан бир 
къучакъ кырдык алып, чартлап чыкъды.

– Былай атла да, болушчу, Аллах ючюн, – деди Шыбыртчыкъ-
гъа гумулжук. Ала экиси да кырдыкланы тешиклеге буштукъ эт-
диле. Къатларында башха гумулжукла да ары-бери чабышадыла. 
Ала биринчи къатда болгъан эшиклени артларындан бутакъладан 
тиреуле сала эдиле. Къабыргъаланы бегейте эдиле. 

– Жауун жауса, ырхыла гумулжук уялагъа уллу хата салыр-
гъа боллукъдула. Терезеледен бла эшикледен ётюп, биринчи эм 
экинчи къатланы суу басады. Аллах айтылгъан жерден кери эт-
син. Суу бла ойнаргъа жарамайды… 

 Ол къазауат кезиуде ким эсе да, кючден ауазы чыгъа, айтды:
 – Къа-чан жауун жауа-рыгъын гу-мул-жук-ла биле-диле.
Шыбыртчыкъ артха бурулгъанында, аны къатында тиши 

гумулжук сюелип тургъанын кёрдю. Сууну капитаныны нёгери 
ангылатды:

– Бу мени ыннам Софьяды. Атыны магъанасы «акъылман» 
деп алайды…

– Дагъыда – ил-му!.. – деп, ушакъгъа тиши гумулжук къо-
шулду.

– Ол кертиси бла да кёп затны биледи, кёп жашагъанды. Энди 
уа сокъур болгъанды да, сау кюнню гумулжук уядан чыкъмайды. 
Болсада, аш юйде аш этерге аны сокъурлугъу чырмау этмейди. 
Аны болушлукъчулары кёпдюле, алай тюрлю-тюрлю ашланы къа-
лай этилликлерин алагъа мени ыннам юйретеди. Ашны татыуун 
да биринчи кеси кёреди. Ишлеп бошайыкъ да, эрттен азыкъгъа 
барайыкъ. Сен ач да болурса?

Шыбыртчыкъ зат да айтмады. Жаланда жюреги къалтыра-
ды эм къууанды. Ашла башына кирип, башын татлы сагъышла 
бийледиле…

 
    софьяны жашырынлары

 
Ишлегенден Шыбыртчыкъ бек арыды. Къамыжакъчыкъны 

гумулжукладан артха къаллыгъы келмей эди. Ала уа асыры ары 
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бла бери чапхандан, капитан а, алагъа къарай, терк окъуна Ве-
рониканы эсине тюшюрюп, сагъыш этди: «Ол да гумулжукланы 
озаллыкъ тюйюл эди!..» Ала ишлерин билген, хар неге да терк 
къармашханладандыла. Алай Шыбыртчыкъ да бош сюелип тур-
май эди. Ол, ыннаны айтханына кёре, кирген жерден къысха 
хансланы айырып алып, кесини нёгерине элте эди. Ол а аланы 
тешиклеге жула эте эди.

Гумулжукланы жауундан бек къоркъгъанлары кёрюнюп тура 
эди. 

Шыбыртчыкъ гумулжук уягъа тюшгенде жарыкъ эди, алай 
терк окъуна къарангы болду. Капитан не бек къармалып къарар-
гъа кюрешсе да, къарангыдан жукъ кёралмады. «Эрттенликде 
жагъагъа чыкъгъанлы кёп болмай эди, мында уа энди – кече»,  – 
деп жарсыды къамыжакъчыкъ. Аны гумулжук уягъа къара-
рыгъы келе эди. Бу мекям анга бир сейирлик къалагъа ушагъанча 
кёрюнеди. Жаяу жолчукълары тау жоллача къыланч айлана эди-
ле. Бир-бир жерледе гумулжук уяны теренине кирирча тешикле 
бар эдиле. Кирирге деп этилиннген бир-бир тешиклени эшиклери 
да бардыла. Ала да этилип. Шыбыртчыкъ андан башха жукъ кё-
ралмады. Гумулжук уяны ичинде кеси жангызлай жолоучулукъ-
гъа чыкъса, артха къайталлыкъ тюйюл эди. 

– Энди былай къарангыдамы олтуруп турлукъбуз? – деп, ка-
питан кеси да ангыламай, уллу айтып ийди.

– Багъалы къо-о-онакъ! – деп, хырылдагъан ауазы бла Софья 
айтды. – Жарсы-ма, хар затны да кёрюрге заманынг боллукъду. 
Эслирек болсанг а, санга бир зат да юйретирикме. Ким биледи, 
алгъаракъ да айтырма, туудугъум бла сени ушхууур бла сыйла-
гъынчы окъуна…

Шыбыртчыкъ, терк окъуна къулакъларын шиш тутуп, ты-
нгыларгъа хазыр болду… Алай Софья ашыкъмай эди. Кертиси 
бла да бир асырап тургъан тасхасы болур эди. Къамыжакъчыкъ 
къайгъы иш да этди: ынна сокъуранып, тасхасын айтмай къойса 
уа? Вероника бла аны араларында жашыргъан затлары болма-
гъанды. Бир-бирде къызчыкъ аны алдап къойгъанын санамасанг, 
сылтаусуз, бош алай. Къамыжакъчыкъ нёгер къызчыгъына кёп 
ёпкелемей эди… Алай мында, гумулжук уяда, хал башха тюр-
людю…

– У-у-угъай, гумулжук уяда угъай, – деп хырылдады биягъы 
ынна, аны не сагъыш этгенин билип къойгъанча. – Къоркъгъан 
этме, багъа-а-алы къонакъ! Мен биреуню не сагъыш этгенин би-
лип къояма, аллай хунерим барды. Аллай хунериме жыл саным 
болушады… Мени жашауумда кёп тюрлю тюбешиуле болгъан-
дыла…  – Энди аны сёзлери ачыкъ эшитиле эдиле, ауазы хырыл-
дамай эди.  – Энтта да мен санга бир айтырыгъым… Бир заманда 
да ашыкъма… Ол бизни хар этген ишибиз бла да байламлыды… 
Акъылман адамла айтханча: жети кере ёнчеле да, бир кере кес.
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Софья ахтынды. Аны бир затдан къоркъгъанча неда аны бир-
ле  эшитирикча сагъайгъанын Шыбыртчыкъ къарангыда эсле-
меди. 

– Багъалы къонагъыбыз, гумулжук уягъа тапсыз заманда кел-
генсе, биз санга битеу къалабызны кёргюзталлыкъ тюйюлбюз. 
Кёп жыл кюрешгенбиз, бу къаланы ишлейбиз деп. Кюн бузулса 
да, кёп тюрлю жанлы къамыжакъладан бла къанатлыладан биз 
мында букъгъанбыз… Ала барысы да бу уяда жашагъанланы, 
жууукъларымы иш кёллюлюклерини хайырынданды. Кеслери-
ни къарыуларын аямай, гумулжукла кече-кюн да ишлейдиле… 
Арыгъанны билмей, чабабыз, бошдан айта болмазла бизге, ишде, 
элия кибик, теркдиле деп…

Ана гумулжук тынгылады. Бир кесекден а акъырын, Шы-
быртчыкъ бла кеси эшитирча, айтды: 

 – Алай биз бир затны эталмай къалсакъ, бизге болушлукъгъа 
Ажайып Чёпчюк келеди. Биз аны гумулжук уяны зинданында 
уллу кюбюрде асырайбыз. Ол Чёпчюкню уллу къарыуу барды. 
Сёз ючюн, ол бизни хар бирибизни узакъ жолоучулукъгъа иерге 
боллукъду. Аны онгларын хайырланыр ючюн, жаланда эки затны 
этерге керекди…

Шыбыртчыкъ, аны сёзюн бёлмей, эс буруп тынгылай эди. 
Алай сорлугъу уа келе эди, ол гитче чёпчюк алай къалай эталады 
деп? Ынна уа биягъы къамыжакъчыкъны сагъышларын билди.

– Билемисе, хар зат да бизни умутларыбыздады… Къалай 
узакъгъа учадыла ала, бизни акъылыбызда, умутларыбызда къа-
лай боладыла ол узакъ жолоучулукъла… Аллай затлагъа жолну 
бизге Чёпчюк болушады салыргъа. Кечеги кёкге да кёпюр ишлер-
ге боллукъду. Бек кюреширге керекди ансы, эм… Сора эки затны 
этерге керекди. Бек алгъа сынауну ётерге керекди…

– Не сынауду ол? – деп сорду капитан. Ол жолоучулукъну бек 
сюйгенин ыннагъа билдирлиги келе эди. Туугъан Болочанкасы 
бла тюбешиуню артха къояргъа да ыразыды, башха къыралланы 
кёргю эди ансы…

Шыбыртчыкъ эслемеди Софьяны кюлгенин. Ол да къамы-
жакъчыкъгъа бир керекли затны терк билдирирге сюе эди. Нек 
дегенде, аны кёзлери эрттеден бери кёрмегенликге, жаны, жюре-
ги, акъылы бла къамыжакъчыкъдан жылыу ургъанын сезе эди. 

– Сен, багъалы къонакъ, ашыкъма. Хар зат да кесича барсын. 
Не этерге керек болгъанын а мен санга айтайым… Биринчисин сен 
кесинге деп этерге керексе. Сагъыш эт, нек эм къайры барыргъа 
сюесе. Сахарагъамы неда Сахалиннгеми, къызыу болсангмы сюе се 
огъесе сууукъму… Ким бла тюбеширге сюесе, къаллай къанатлыла 
бла къамыжакъла бла? Къайсы суулада жюзгенинги жаратаса?.. 
Башынгда аллай ачыкълыкъ болса, биринчи ишни этилгеннге 
сана да къой. Экинчиси уа – бек тынч. Чёпчюкню кёрсенг, аны 
сынауун ётерге керексе. Ол сынау а юч элберден къуралады… 

Жомакъ
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Къаллайладыла ала, жарсыугъа, мен билмейме. Аны кеси айты-
рыкъды…

Шыбыртчыкъ ахырда шош болду. Алгъа ол аламгъа да сюе 
эди барыргъа, Вероника космонавтланы юсюнден айтханда. Къы-
тайгъа да барыргъа сюе эди, бир къыралда хар затны да кёрюрге 
боллукъ эди: ёзенлени, къумланы, агъачланы, тауланы, тенгиз-
де да жууунургъа боллукъ эди. Дагъыда Шыбыртчыкъ Индия-
да болургъа сюе эди, бурун заманны эсгертмелери кёп болгъан 
жерде. Башха затланы да кёрсем, аман боллукъ тюйюл эди. Сёз 
ючюн, откъусханны 1 юсюне минерге неда чучхурдан секирир-
ге… Бусагъатда уа, башха къыраллада болургъа онг чыкъгъанда 
уа, къамыжакъчыкъ жарсыугъа къалды. Къуру къаллай сайлау 
этерге деп угъай, ол алай узакъ жолоучулукъгъа хазырмыды деп. 
«Угъай, таукел болургъа керекди… Къайдады ол Чёпчюк?! Мени 
Къаракъумгъа ий деп тилерикме андан… Анда – къумла, суу ка-
наула, харбызла, татлы хууанла… Дагъыда гранатла бла жюзюм!.. 
Бек башы уа – жарыкъ, кюн да тийип… Болочанка уа – бир кесек 
сакъласын…»

– Охо, иги болду, кесинги муратынгы сайлагъаныннгы, – деп, 
Софья биягъы Шыбыртчыкъны сагъышларын билди. – Жалан-
да бир баш ауруу барды… Биз Чёпчюкню алай букъдуруп тура-
быз, анга жаланда бир къыйын жол бла барыргъа боллукъду… 
Ол жолчукъну тюзюн алай кёп адам табалмайды. Ма олду баш 
ауруу дегеним. 

– Табып кёрюрге уа боллукъмуду? – деп, таукел сорду Шы-
быртчыкъ.

     гурТуланы салих 
кёчюргенди.

1 Откъусхан – вулкан. 
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