Ризванрин Дадашбаладин хва Забит 1926-йисан 26-январдиз КцIар
райондин Манкъули хуьре дидедиз
хьана. Ватандин ЧIехи дяведин йисара (1944-1946) аскервална, гуьгъуьнай Бакуда вини дережадин
партшкола акьалтIарна ва жуьреба-жуьре жавабдар къуллугърал
кIвалахна.
ХХ асирдин машгьур шаир, гьикаятчи, драматург ва жемятдин чIехи
къайгъудар хьайи Забит муаллимди Къубада шаиррин «РикIин гаф»
кIватIал, Лезги халкьдин «Садвал»
гьерекат тешкилна, абуруз регьбервал гана.
Зурба инсанперес, ватанперес
хьайи теснифаргардин сад лагьай
ктаб «Дадашан дустар» 1959-йисуз
Магьачкъалада акъатна. Гуьгъуьнин йисара чи меркездин, Бакудин
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ва Москвадин чапханайри чи гьуьрметлу автордин са жерге ктабриз
– «ГъвечIи кIел», «МискIалар»,
«Шагьнабатдин сес», «Кьелни фу»,
«Пайгъамбардин къацу пайдах»,
«Гар чуьлда жеда» ва масабуруз –
уьмуьрдин экв аквадай мумкинвал
гана.
Забит муаллимди, Дагъустандин
халкьдин шаир Байрам Салимовахъ
галаз санал лезгийрин къагьриманвилин эпос «Шарвили» кIватIна, ам
къайдадиз гъана, халкьдив агакьарна.
Уьмуьр акваз-акваз туьхуьзвай береда ада вичин эхиримжи гаф – веси
туна. Чна агъадихъ, чан багъри балаяр, куь мили суфрадал, Забит бубадин «Веси» эцигнава. Ам кIела,
адакай хийир, лезет къачу!
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Заз и дуьньяда такур затI амач. За
халис дуствиликайни лезет къачуна, зун акъалтIай хаинвилини кана.
Захъ уьмуьрда зун ва заз кIаниди
хьана. Зак муьгьуьббатдини лувар
кутуна, чаравилини зи гъам артухарна. Заз етимвилин мусибатни
чир хьана, бубавилин гьиссни. Амма
абурулай виридалайни виниди за зи
хайи халкьдиз къуллугъ авун яз гьисабна.
Иердаз иер рикIни хьанайтIа,
викIегьдаз цIай хьтин уьмуьрни
ганайтIа! Иервал – дишегьлидиз,
викIегьвал – итимдиз хас я. Бахт
бедбахтвилелай гуьгъуьниз къведа.
ЧIехи гъалибвал гъвечIи агалкьунрикай ибарат я. Са метлеб рикIе авай
итимрин фикирар чара хьайитIани,
абурун мурад сад жеда, – гьа ида
абурун умуми кардин гьахъвал ва
винизвал тестикьарзава.
Уьмуьрдин къанунар виридаз сад
я. И дуьньяда гьа са вахтунда гьам
михьи, гьамни чIехи итим хьунухь
мумкин туш. Уьмуьр – тIурфан я,
тIурфандин хура акъваздай викIегь
ксар кIанда. ТIурфандай рехъ жагъурдайди игит я. Уьмуьр яшамиш
хьун паталди ганвайди я. Сад ава –
жув патал, сад ава – халкь патал. Анжах са вич паталди алахънавайдаз
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халкьдин къайгъуда авайди такIан
жеда. Уьмуьрдин къимет гзаф яшамиш хьун ваъ, адан гьакъикъи къимет чир хьун я. ЧIехи мурад авачирдаз чIехи уьмуьрни жедач.
Секиндаказ яшамиш жезвайди –
атIанвай тар я, вичин уьмуьрдилай
рази кас – ктIизвай кIанчI я. Руьгьдин азаб чIугун тавурдакай, яшайишдин дарвилер такурдакай халкьдин рикIел аламукьдай, гьуьрмет
авай кас жедач.
Зулумкаррин рикIер, сурар акурла, хъуьтуьл жеда. Ясдал фидайла, инсанриз садаз сад пара кIан
жеда. Мийит кучуддайла, вирибурун рикIера регьим гьатда. Кьиникьикай кичIезавайдавай уьмуьрдин
четин рекьерай виликди физ жедач.
Кьиникьи итим, гьина хьайитIани,
жагъурда. Кьенвайдаз ийизвай гьуьрметарни игьсандин мярека чан аламайбур патал я.
Жегьилри кьуьзуь итимдивай
игитвал тIалабда. Кьуьзуь итимди лагьайтIа, вич гьинал ва гьикI
кучуддатIа, гьадакай фикирда. Жегьилвал – ханвал, кьуьзуьвал –
къанвал я. Вичел пис тIвар атуникай кичIе туширди женгера викIегь
жеда.
РикI михьи инсан – вирт авай
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куьнуь я: вири адал алтуг жеда. Халис игитдиз вичин викIегьвиликай
хабар жериди туш; адан игитвал
кьатIидайбур – несилар я. Игьтиятни кичIевал – викIегьдакай ажузди ийидай устIарар я. Кьве рикIин
инсандив са кардин икьрар жедач.
Четинвилер къуват авай инсанрал
гьалтда.
Кесибда гзаф кIвалахда, девлет
авайда – акьулар гзаф гуда. Акьул
авачирдаз – гьуьрмет, акьул авайдаз
– девлет герек туш. Акьул авайдазни
къуват авайдаз вирибуру гьуьрметда. Къуват авайдан тахсирдилайни гъил къачуда, къуват авачирди
тахсир квачизни кIурарик акатда.
Акьул авачирдахъ – регьим, акьул
авайбур, ам авачирбурун желеда
гьатда. Пака вуч жедатIа течизвайди – бахт авачир кас я. Бахт – акьул
я; акьул авайдаз кьиникьикай кичIе
жедач, амма гзаф акьул авайдахъ
душманарни гзаф жеда.
Хеб тIуьна лугьуз, жанавурдиз
экъуьгъмир, чубандиз экъуьгъа. Вичивай вич хуьз тежедайдан къимет
– чет кепек я. Нагьахъ чкадал масадавай гьахъ тIалабмир. Къуншидин къадир течидайдаз, ватандин
къадирни чир жедайди туш. Ватан
кIанзавайдан рикI ватандихъ кана
кIанда. Ватан такIандайдаз хайи дидени кIанзавайди туш. Дидед чIал
бегенмиш туширдаз акьуллу итим
лугьуз жедач. Акьуллу итимди вичин халкьдин тIвар вине хуьда.
Кьил тIазвачирда кьилик дасмал
кутIунда. Са юкъуз ам тIа хьурай лугьуз?! Кьил анжах бармак алукIун
патал туш. Акьуллу итим алатай кардихъ шехьдач. Гьахъ кар акьул авачирбурун гъиле гьатайла, ам кьилиз
акъатдач; адан гуьгъуьна камаллу
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итимар кIанда. Жуван гъалатI жува
туькIуьра. Жуваз акьул авачтIа, чарада гайидакай файда жедач.
Азадвал – фу я. Ам гзаф тIуьна,
руфун заланармир. Азадвили зегьмет кьезиларда. Зегьмет тIимил тахьурай, тахьайтIа рикI хажалатдив
ацIуда. Хажалатди яцравни, билбилдив хьиз, манияр лугьуз тада. Звер
авачир беденда иви ктIида; вердиш
туширдаз аш тIуьнни четин я. Азадвал кIанзавайдаз дарвал кьисмет
жеда. Азиятар гьисс авур инсандиз
азадвал багьа жеда, гьавиляй азадвал – жув жуван иеси хьунухь лагьай
чIал я. Чарчеллай азадвал къведай
йисан гатуз къвана кIанзавай марф
хьтин затI я. Сияси азадвили халкь
чIехи, викIегь, гьуьрмет авайди ийида.
Гъам авачир инсандиз рикIни
авач. Гъам хьаначиртIа, шадвилин
къадир низ чир жедай кьван?! Гъамуни рикI неда, фикирди – бейни.
Гъам – инсандин гуьгьуьлдиз янавай квак я.
Гаф мецелла – кьезил я, гаф
рикIелла – къизил я. Гзаф рахадайдини, гзаф кисдайди – стхаяр я.
Гзаф рахадайдан мез галатда, гзаф
кисдайдан – бейни. Гзаф рахадайди
– кьел квачир хуьрек я, гзаф кисдайди – кьелен цел чранвай аш. Гзаф рахадайда яб акалзавайдан кьил, гзаф
кисдайда – вичин патав гвайдан рикI
тIарда. Лезгийрик и кьве жуьредин
инсанарни ква, гьавиляй лезгияр ахварай аватдалди, абурун къуншийри
чпин крар авуна куьтягьда. Гилан
девирдин лезгийривай чпин бубайрин викIегьвал ийиз алакьнайтIа!
Акьул авачирди – дидед чIал гумачир лезги хьиз я, гьавиляй анжах
вич патал алахъзавайдани «Халкь,
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халкь!» лугьун мумкин я. Лезгийриз
садаз садакай къведай хъел чпин
душманрикай атанайтIа, абурукай
гьар садакай са халис игит жедай,
лезги халкьни садвилин мураддихъ
агакьдай. Сиясат халкьдин яшайишдилай аслу я. Лезгидиз герекди
са паб, вад аял, са кесиб кIвал ва са
гъвечIи къуллугъ я. Дуьньядин сиясатдик пай кутун патал, халкь вич
сиясатдин майдандал хьана кIанда.
Сиясатдин майдандал экъечIайда
кесиб кIваликайни гъвечIи къуллугъдикай фикирдач, вичин халкьдикай фикирда. Лезгийри лугьузва:
«Чунни халкь я, чазни вирибуруз
хьиз барабар ихтиярар це!» Гьакимри лугьузва: «Бес, чи лукIар вужар
хьурай?!» Гьавиляй лезгияр чуруяр
лацу хьанвай аялриз ухшар я. Лезгияр кьве патахъ пай хьунин тахсиркарар лезгияр я: абур адалатдин
суфрадив геж агатна. Геж атай мугьманди вичин жибиндай неда, гьавиляй, гила хьайитIани, халкьдин
бахтунихъ къекъвена кIанда. Ада
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вичи халкь жагъурдайди туш. Бахт –
рикIин мурад патал женгера гъалиб
хьунухь я. Пака жув бахт авай кас яз
акваз кIанзаватIа, ам къе жагъура.
Хайи халкьдин тарих течидайди
буьркьуь инсан хьиз я. Тарихни эдебият – стхаяр я; сада лагь лугьуда,
муькуьда – лугьуда. Тарихди чирда,
эдебиятди чирвилер виридаз пайда.
Вичин тарихдикай хабар авачирди
мамунихъ галай аял хьиз я. Тарих –
гуьзгуь я, фад-фад адаз килиг. Тарих
миллетдин лап чIехи тахьанамаз,
лезги халкьдивай дуьньядин халкьарин жергейра барабар чка кьаз жедач.
Яб це ва гъавурда акьукь: пачагьдихъ акьул тахьайла, жемят адан
чина акъвазда; пачагь зулумкар
хьайила, жемят гъиле яракь кьуниз
мажбур жеда; пачагь зайифди хьайила, уьлкве чкIида. Куьн чкIимир,
лезгияр!
Забит Ризванов, 1992-йисан сентябрь-октябрь, КцIар шегьер.
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(Эвел алатай нумрайра ава)
«Гьей, тайча-шив, зи балкIан,
Тадиз куьмек це заз, чан!»
Тайча фад-фад атана:
«Сагьиб, вун викIегь хьана!
Зи далудал фад акьах,
Пачагь-рушни кIевиз яхъ!»
ИкI меркездиз хтана,
Вилик пачагь атана,
Пачагь-рушан гъил кьуна
Тавханадиз тухвана,
Мегъуьн тарцин столдихъ,
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АтIласдикай пердедихъ
Ацукьарна, килигиз,
Хуш суьгьбетрал илигиз:
«Тежер хьтин руш я вун,
КIандай вакай зи паб хьун!
Вун акунни кумаз заз
Ашкъи хьана зи ргаз.
И ви катран вилери
Гуч заз ахвар йифериз,
Гьам алахьай йикъара
АтIуз жеда зи чара.
Са тавази гаф ая!
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Мехъериз зун гьазур я;
Пака за вак, зи экв чан,
Кутадайвал я лишан.
Санал чаз чун жеда хуш».
Амма жегьил Пачагь-руш,
Пачагьдиз са гаф талгьуз,
Хьана адаз далу гуз.
Пачагьдиз хъел авачир,
Ашкъи гена гужлу тир.
Хьана ам кьве метIел къваз,
Назикдаказ гъилер кьаз,
Ийиз хьана ам лагълагъ:
Заз тавази са гаф лагь!
Квелди ви рикI за тIарна?
Зи ашкъиди бизарна?»
«Зи кьисмет шел-хвал хьана! –
Пачагь-руша лагьана. –
«КIан ятIа ваз зун къачуз,
Жагъура заз пуд юкъуз
Гьуьлуьн кIаняй зи закIал».
«Гьей! Фад Иван гъваш инал!» –
Пачагьди фад гьарагъна,
Вич физ амай, къарагъна.
(КьатI ама)
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Лезгистандай Яхулиз, анайни
Аваристандиз рехъ фенвай дередин чапла пата гъвечIи хуьр авай.
Адал гьа заманайра ЦIийи хуьр
тIвар алай. Низ чида, и дереда авай
къадим заманайрилай авай хуьрерин арада, белки, ам цIийиз хьанвайди, жегьилди тир жеди. А хуьруьн агьалияр мал-лапаг хуьнал,
балкIанрин рамагрихъ гелкъуьнал
машгъул тир. А хуьруьн итимриз,
жегьилриз, гадайриз балкIандилай
кIани гьайван авачир. Абур,
мих ягъайди хьиз, пурар алачир
балкIандин далудик ккIана, югъди
гьайванар дередай дагъдиз, дагъдай дередиз гьализ жедай. Итимар
лагьайтIа, герек хьанмазди, гъиле
яракь авай аскерриз, душмандин
къалумдиз элкъведай. «Яракь-гапур къилавда тур!» – лугьудай абуру.
Дишегьлийри, чпин кIвал кьиле тухунилай гъейри, гзаф гуьрчег
гамар, халичаяр храдай. И хуьре
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храй гьебеяр, хурчарар, пурарин егьерчияр чпин тIарамвилелди тафатлу тир.
Ингье гьа ихьтин чка тир и гъвечIи
хуьр, чIехи рекьин патав гвай ислягь
лезги хуьр. А вахтара чIехи рекьин патарив гвай хуьрерал чIехи балаярни
къведай. И хуьруьн кьисметни гьахьтинди хьана.
… Къажаррин кьушун хуьруьз гьахьайла, ана авайди анжах папар, аялар,
кIвалахривай къерех хьанвай, чансуз
хьанвай кьуьзуь къариярни къужаяр
тир.
Итимар хпен суьруьйрин, балкIанрин
рамагринни маларин нехиррин, яцарин
гелегьрин къайгъуйра авай. Жегьилар
ядай векьиз экъечIнавай сифте йикъар
тир, гатун цIигни акъатнавай.
Къажаррин кьушун гьарай-къив
кьилеллаз гьахьна хуьруьз. Якъин хьи
абуруз хуьре йикъан и береда, югъ нисинал къвезвай чIавуз, гъиле яракь
кьуна чпин къаншардиз экъечIдай итимар, жегьилар авачирди чизвай. Абуру
кIвалерай акъудиз папар, аялар, кьуьзуьбур хуьруьн ратIарал галчIурна.
Инсаф авачир алчахри еке рат элкъуьрна кьуна, ана шел-хвалдин ван къачунвай инсанрал кьенер жакьвазвай
балкIанар гьална. Инсанрик кIур хкIур
тийиз кIанз, акьуллу гьайванар кьулукьулухъ жезвай, амма винеллайбурун
къирмажри, къерехрал акъвазнавай
къизилбашрин гьарай галай ягъунри
эхирни абур ратIраз гьална. Шелин,
гьараюнрин, угь-сузадин ванери дере
къачуна.
И ванер хуьруьн мукьув гвай сувавай гадайривни агакьна. Абуру хуьрел
бала атайди кьатIана. Сува, дерейра,
рагарин кьилелай тахтада авай итимри, балкIанрал акьах хъувуна, хуьруьз
тади авуна.
Къажарри хуьруьн жемятдиз авунвай мусибат акурла, хуьруьн кьегьалар,
душмандин сандиз, яракьдиз килиг тавуна, женгиниз гьахьна. Зурба ягъунтелефвал кьуна иви ргазвай, кьисасдин
гьиссди лувар кутунвай цIийи хуьруьнвийри алчах къизилбашриз. Къажарар фидай пад течиз, чпи-чпиз кIур
4/2016
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гуз катиз гатIумна. Абуру гьатта инсаф
тIалабиз гъилерни хкажиз дад-минет
ийиз хьана.
– Инсаф КIири устIарри гатай гапуррин гъиле тур, хваяр! Кьисас, кьисас! – гьарайзавай цIийихуьруьнвийри.
Амма и арада арандай кьакьан дигъларихъди физвай душмандин кьушундин цIийи дестеяр пайда хьана.
Абурув цIийихуьруьнвийрин кьисасдикай хкатна катай къажаррин аскерар
агакьнавай. КIвенкIвечи десте гъвечIи
хуьруьн кьегьалри кIар-кIар авуна
лагьай ван хьайила, ажидал-мажиж
хьана дере ацIана къвезвай кьушунди
ЦIийихуьр гьалкъада туна. Кьушундин кьили цIийихуьруьнви кьегьалар
анжах есирвиле кьунин буйругъ гана.
Къажаррин фикир кьисасчияр Кьурагьрин майдандал жемятдин рикIе кичI
гьатдайвал жазаламишун тир. Амма
игитри чеб чан аламаз душмандин гъиле тунач. Хирерай иви авахьзавай дагъвийри чанда аман амай кьван гъилерай
СОКОЛЁНОК

турар, гапурар ахъайнач. Багьа къиметдай гана кьегьалри чпин уьтквем
чанар. Телеф хьайи къажаррин кьадар
дагъвийрилай са шумуд гъилера артух
хьана. Кьейилани яракь гъиляй ахъай
тийизвай лезги жегьилар акурла, душмандин лап викIегь аскеррин рикIериз
кичIевилин къунугъ гьахьзавай.
Гежел тевгьена къажарри чпин телеф
хьайи аскерар гуьнедин кIане гъвечIи
тIулал кучудна. Гьар кьейидаз кьилдин
сур жагъанач – дагъвийри яргъарай ша
талгьана атай мугьманар булвилелди
акIадарнавай. Гьавиялй абур, са яргъи
хандакI атIана, гьаниз вегьена, винелай
накьв хъивегьна.
ГъвечIи хуьруьн саки вири жемят: папар, аялар, кьуьзуь къужаяр, уьмуьрдин эхирдал атанвай дидеяр, гуьгъуьнлай хтана игитвилелди телеф хьайи
хуьруьн кьегьалар – хайи чилел ярх
хьана, сурун-кьулун ийидай кас авачиз
амай…
Югъ рагъдан хьайила, ЦIийи хуьряй
тир ирид стха – Агьед, Агьмед, Семед,
Мегьамед, Нургъед, Ярмет, Лекьвелед
ва абурун авай-авачир са вах Экуьварз
хуьруьн кьилихъ галай раган тахтадал
хкаж хьана. Абур яргъал сува векь ягъиз авайбур тир. Дар жигъирдай хуькведайвиляй, абуру чпин балкIанарни сува
тунвай. Хуьрел гьамиша нянин кьиляй
жедай шад къиргъин, мал-лапагдин
гьараюнрин ван алачиз, са гурмагъдайни гум акъат тийиз акурла, абурун
рикIерик къалабулух акатна. Я хуьруьн кимел, я куьчейра гьич са касни
аквазвачир. Гьал-кьисадай кьил акъудиз кIанз, кисна килигзавай жегьилрик
хуьруьн патав, вацIун кьакьан кьрехда
къацу тIулал пайда хьанвай лацу елкенрин цIиргъер акурла, мадни мягьтелвал ва теспачавал акатна.
– Чи хуьруьхъ гум атIуй лагьай агь
галукьнавани, я кас? Нянин береда гум
алачир, инсанрин ван-сес авачир, кьейиди хьиз секинди тушир хьи чи хуьр.
Валлагь тахьуй, гьич хийирлу лишанар
туш ибур…, – вич-вичив рахадай саягъ
лагьана чIехи стха Агьеда.
– ВацIун тIулал жергада авай лацу
СОКОЛЁНОК

къарникъузар хьтинбур вуч хьурай бес,
я Агьед-дах? – жузуна чIехи стхадивай
Экуьвацра.
– Заз мадни бедбахтвилин лишанар аквазва, багьа вах, играми стхаяр!
– гьалар дегиш хьана, пеле тик дерин
кьацI гьатнаваз давамарна чIехи стхади. – РикIер кIевиз яхъ. Чи хьурел, чи
жемятдал еке мусибат атанвай хьтинди
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я. ЧIехи ратIрал алай гьамбарар техилдинбур туширди якъин кар я. Мукъаятвал хуьх, яракь гъиликди ая. Кьил
къакъудуналди бала алатдач. Къажаррин кьушун агакьнавай хьтинди я…
Чархи булахдивай игьтият хвена хуьруьз эвичIай стхайризни вахаз акурди
мусибатрин мусибат тир: саки хуьруьн
вири жемят, аялрилай гатIумна, кьуьзуьбурулай хкечIна, силин цуьлер хьиз,
чIехи ратIран гегьенш майдандал ивида
экIя хьанвай.
– Инсанфуз душманди жемят тергна, хуьр чIурна чун етимарнава, дустар! – гъамлу ва хъел ргазвай сесиналди рахана Агьед. – Чи уьмуьрдин амай
йикъар душмандиз кьисас хкьуниз харжун герек къвезва. Я Аллагь, вуна рехъ
це чи гьахълу кьисасдиз! Садани вилелай нагъв вегьин герек туш. Руьгь буш
тахьурай. Гьикьван четин хьайитIани,
кьейибур секинарна кIанда, маса чара
авач, – лагьана кисна далдадихъай
ратIрал хьанвай мусибатдиз килигзавай стхайризни вахаз.
…Йиф варз алайди хьана. ЦIийи хуьруьн жемятдин кьилел атай баладикай хабар хьайи дерейра, рагара кIеви
хьанвай дагъвиярни атана. ВацIун
тIулалай алачухрик квай иранвийриз йифиз хуьруьз гьахьиз кичIе тир.
Мусибатдик акатна рагьметдиз фейи
цIийихуьруьнвийриз уртах сур кьисмет хьана. Кьейибур кучудна куьтягь
хьайила, экв жез гатIумна. Стхаярин
вах куьмекдиз атайбурухъ галаз Вилен дагьардихъди рекье гьатна.
…Са югъ алатна, амма лацу алачухар
вацIун тIулалай квахьнач. Кьушундин дестеди, са шумуд чкадал цIаяр
хъувуна, тIуьн-хъун гьазурзавай.
Ирид стхани вах йикъан кьарай, йифен, ахвар атIана яргъай. Кьулан рагарин кул-кусдин гапIалрикай гьич
легьзеда вил алуд тийиз душманди
вуч ийизватIа килигзавай. Иранвияр, лагьайтIа, гила михьиз ахъа хьана шад-хуррам тир. Абурун тIапIадал
ван-сес, хъвер-къив хкаж хьанвай. Са
бязи аскерри вацIа чуьхуьнагар ийизвай. Иесисуз хьана хуьре гьарайдал
4/2016

10

ацалтнавай мал-лапаг кьаз, якъалдариз, къекъвей тураралди туьтер атIуз,
къажарри чпиз кабабар-шишер ягъзавай. Дагъларин, дерейрин иесияр чеб
яз кьазвай иранвийри.
Атана мад йиф алукьна. Яргъай
аквазвай цIаяр галай патахъди,
кукIварнавай хайи хуьр галай патахъди рекье гьатна ирид стхани вах. Абурун турар, гапурар хици тир, рикIера
амайди са гьисс – душмандиз кьисас
хкьун – тир. Иранвияр яргъалди шадвилер, тIуьн-хъун авуна алачухрик
секин ахвара авай. Абуру гъвечIи хуьруьн агьалияр садни амачиз тергна чеб
хатадикай хкатна лугьуз фикирзавай.
(КьатI ама)

СОКОЛЁНОК

ЧIигъ-чIигъзава чи ракIари
ЧIагъанди хьиз.
Аци-баци аватнавай
Къажгъанди хьиз.
ЧIигъ-чIигъ квахьна –
РакIариз ягъ ягъун хьана,
Аваз амач –
Гуя чIагъан юргъун хьана.
Кьил алудна за къажгъандин –
Хкет катна.
Кьил агъузна за пашмандиз
Хифет квахьна.
Сугъулвили заз тайзава,
Кар хьанач зиди.
Машмаш тарай гьарайзава
Аци-бациди.

КIЕК БУБА
Къалиянда туьтуьн твазва
ЧIехи бубади.
Туп-туп гумар,
Туьтер кьазва чIехи бубади.
Уьгьуь-уьгьуь! Хкатзава
Лап къавун чIере.
Уь-уь, уь-уь! ЧIехи бадиз
Зил кьазва кIекре.
– Писпи яни къалиян ви
Лирлияр ягъиз?
Вун кIек яни, чIехи буба,
Уь-уь-яр ягъиз?
СОКОЛЁНОК
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– Я КIватIи-КIватIаш, вун накь
мектебдиз куьз атанач?
– Мажал авачир, малим, экуьнилай рагъданалди бапIахдихъ къекъвез хьана.
– Гьина къекъвена, жагъанани?
– Къекъуьн тавур чка хьанач, чан
малим, вири куьчейра, мягьлейра,
кIакIара, амма жагъанач.
– Ягь, ваз куьчейра, кIакIара
бапIахар ава ни лагьанай?
– Бес вилик юкъуз вуна «кьил
хьайила бапIах жегъида» лагьаначирни?

КIватIи-КIватIаша
литературадин тарсунай кIвализ кIелиз ганвай
гьикая кIелнавачир. Доскадик акъудай КIватIи-КIватIаш, тарс ахъая лагьайла, гьикаядин кьил тикрарна кис
хъхьана.
–
Давамара, КIватIи-КIватIаш,
вуна тарс чирнавачни, вуна гьикая
кIелнани?
– КIелна, малим, са шумуд сеферда
кIелна, тарсни заз чизва.
– Бес вун кис вучиз хьанва?
– Зи дахди, малим, гьамиша «гзаф
чидайни тIимил рахада» лугьуда, зани
гьадан тербия кьуна ман.
4/2016
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– Я КIватIи-кКIватIаш, и кьилин кIукI кузвай гатун юкъуз вуна
кIурт куьз алукIнава?
– Ам заз бадеди ганвай акьулрикай сад я, чан малим.
– Ам вуч акьул я, лагь кван чазни?
– Бадеди заз «Рагъ экъечIна лугьуз кIурт гадармир» лагьанай.

Къарникъузар кIватIиз фин меслят хьана атанвай КIватIи-КIватIашан юлдашриз КIватIи-КIватIаш салан яргъал пипIе
са къванцел алгъана мурмурар ийиз акуна.
– Я КIватIи-КIватIаш, вуна инал вучзава?
– За тежриба артухарзава?
– Ам на гьикI артухарзава?
– Бес накь малимди лагьаначирни
«Къени гафуни къван цIурурда»?
Ингье зани и къайи къван ракъиник
гъана адаз къени гафар лугьуз, ам
цIурун вилив хуьзва. Мад малимди
таб ийич хьи.

Вири аялар ван ацалтна куьчеда къугъвазвайла,
КIватIи-КIватIаша демекдин вилик акъвазна са вуж
ятIа гуьзетзавай.
– Я хва, ви яргъи югъ демекдин вилик вуч ква, куьчейриз вучиз физвач?
– За зи балкIан чуьнуьхдай угъри вилив хуьзва.
– Яда, балкIан чуьнуьхдай угъридин демекда вуч
кар ава?
– ГьикI вуч кар? Бес какаяр демекда авачни? «Кака
чуьнуьхайда балкIанни чуьнуьхда» чIехи бубади гьавая лагьанвани?
СОКОЛЁНОК
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– Вун накь гьинавай, КIватIи-КIватIаш?
– Гъалибвилер къазанмишунал машгъул тир.
– Гьихьтин гъалибвилер?
– ГьикI гьихьтин? Накь шегьерда яшамиш жезвай зи амледин хва Надира пул
тагайла тухудай са жуьредин улакьни
амайди туш лугьуз завди гьуьжетар
кьуна. Кумукьайда гъалиб хьайиди
кIула кьадай меслят хьана.
– Вуж гъалиб хьана?
– Бес за лугьузвачни, зун. Накь бубади никIиз фитер тухузвай. Пуд рейс
авуна. Фидай рекье гъулунин гуьгъуьна
аваз, хкведайла ичIи хьанвай гъулуна
аваз чун физ хтана.
– Им ваз са улакь – лагьана за Надираз
фитер тухудай гъул, дуст кас, чи патара халисан улакь я.
Ахпа чун чи къунши Гьамид халудин югал
фена. Анани за Надир ругунрал ацукьарна,
жувни галаз са пуд чарх яна. Надиран шадвилихъ кьадар-гьисаб авачир.
– Имни ваз кьвед лагьай улакь, дуст кас
Надир. Я кепекни пулни герек атанач. Яни,
тушни?
– Я – лагьана хиве кьуна Надира.
– Гила чун меслят хьайивал вуна зун
кIулаваз кимел кьван хутах.
– Пуд лагьай улакь гьим хьана?
– ГьикI гьим? Мегер Надиран далу куьне
улакь яз гьисабзавачни?

4/2016
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Космосдиз экъечIна, гьанай ахтармишайдалай гуьгъуьниз чи чилиз
«вили планета» лугьун адет хьанва.
Гьакъикъатда гьикI ятIа? Амма чилин тIебин спутникрал эцигнавай
махсус алатрин делилри и кар инкарзава. ГьакI хьайила, исятда а
спутникрай чилел датIана гуьзчивал тухузва.
И мукъваралди виридаз чил элкъвейди, шардиз ухшар авайди яз
чидай. Гьавиляй адаз чилин шар
лугьудай. 60-йисара махсус гуьзчивилер кьиле тухвана. Малум
хьана хьи, чил вичин формадалди
чуьхвердиз ухшар я.
Лап и мукьвара кьиле тухвай
илимдин ахтармишунри спутникрай цIийи мулуматар гъана: ам
чуьхвердизни ухшарди туш.
Гьа икI чир хьана хьи, чил вичин формадалди къвердавай дегиш жезва. Я туш ам гилани чирна куьтягьиз хьанвач.
Алимри 21 спутникдай къачур
делилар, малуматар ЭВМ-див
агакьарна. И виридалайни дугъри, вичи гьакъикъат къалурдай
машинди чилин шар гьихьтинди
ятIа къалурна.
СОКОЛЁНОК
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***
Гьисабар кьурла, гьар са декьикьадин къене чилин винел 150
кас, гьар са йикъан къене тахминан 220 000 кас, гьар са йисан
къене 80 миллион кас артух жезва. Къанни сад лагьай асир чилин
агьалийрин кьадар вири санлай
къачурла 6 миллиардилай алатда.

***
Кацер квез виридаз чида. Абур
чIулавбурни жеда, рехибурни,
цIарубурни… Амма заланвилел,
зурбавилел гьалтайла, Австрияда авай са кацив агакьдай маса
са кацни авач. Адаз Австриядин
жинс лугьузва. Адан яргъивал
96,5 сантиметр я. Заланвал – 20, 7
килограмм! Ихьтин кац жедани?
Амма ава гьахьтин кац.

***
Дуьньядал тежедай аламатар авач. Кац ахьтин зурбади яз,
кицI гьихьтин бицIди ятIа аку.
Дуьньядал виридалайни бицIи
кицI Лондон шегьерда ава. Адан
тIвар Сильвия я. Вад йис хьанвай
и кицIин буй 9 сантиметр я. Заланвал, лагьайтIа, 283 граммдив
агакьзава.
4/2016
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***
Сив галачир сарар я,
Регъуьн адан гьунар я.
Сарар ава, мез авач,
Садани гъуьр незавач.

***
Иштягьдивни неда руг,
Руквадив ацIурда муг.
Кулуниз кьев кIвалевай,
Сенят сусан гъилевай.
***
Дуьнья патал бес я гъилер,
Пайзава чим, пайзава хъвер.
ЧIарар къизил кифер я,
Ял ядайбур йифер я.
Элкъвейди я туракь чин,
Кьакьан цава тахт вичин.
***
Гъудни лапIаш вегьейла –
Хата я,
КIута кьилиз чуькьвейла –
Хаха я.

***
Цавун кашу кьветIел туш,
Гьейран я чун, мягьтел туш.
Тангни туш ам чагъадин,
Ядигар я марфадин.
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Халкьдин къажгъан муркIадални ргада.
ИчIи гъилиз кицIни килигдач.
Зегьметни илим – хайи стхаяр я.
Алим хьун регьят я, инсан хьун – четин.
Савадсуз инсан – буьркьуь я.
Пис касс – пис касдихъ галаз дуст жеда.
Алчах инсандин гелерни алчахбур жеда.
Нисиналди Селим, нисинилай кьулухъ Ке рим.
Ширин гафуни къванни хъуьтуьларда.
Мез гапур туш, амма адан хер сагъ жедач.
Литиникай авуртIани, халкьдин къилинжди атIуда.
Са тар – багъ туш, са къван – цал туш.
Хуьруьн къуватлувал – садвал я.
Игит рекьида – тIвар амукьда.
Кьегьал хва женгина чир жеда.
Игитдин сур сурара жедач.
Мал-девлет авач – гьуьрметни авач.
Гишиндахъ къуват жедач, варлудахъ инсаф жедач.
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