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Редактордин гаф

КЪУРХУЯРНИ  ГЬАКЪИКЪАТ

Ингье, 20I6-йис вичин ихтиярда гьатнава. РагъэкъечIдай патан 
халкьарин гьисабунралди – маймундин йис. Гьихьтинди жедатIа 
ам яраб? Маймунди хьиз, уюнар акъудиз, тIарвилерални дарвилерал 
тегъиз, акуна-такуна акъатна фидайди жедатIа? ТахьайтIа, Ност-
радамусанни Вангадин аянриз баянар гузвайбуру къейдзавайвал, чIехи 
дявейрикни татугайвилерик, барбатIвилерикни магьрумвилерик кьил 
кутадайди жедатIа? Я туш, къарши яз, эхиримжи йисара политика-
динни экономикадин кризисди дуьньядин уьлквейрин алакъайра арадиз 
гъанвай хцивилер алуддайди жедатIа?..

Кьуд патахъай агакьиз датIана информационный селдин хура авай 
инсанривай и ва гзаф маса суалриз са келимадалди жаваб гайитIа-
ни жеда: хьайивал жеда. Я туш: Аллагьди гьикI кхьенватIа, гьакI 
жеда.

Кьилел къведайди элкъуьриз жедач, гьелбетда. Амма уьлквейрин 
алакъайра, дуьньядин халкьарин ва миллетрин кьисметра, алай аямдин 
шартIара, сад галачиз сад виже текъведайвал, арушра  авай конти-
нентрин аслувилера ибур ише фидай эгечIунар-хкечIунар туш. Алай 
аямди майдандиз акъуднавай жавабдарвилер лап зурбабур я. ГьакI 
тирди чи уьлкведин Президентди аннамишзава, гьавиляй уьлкведин 
къудрат, лайихлувал хуьдай ва мягькемардай къецепатан ва къенепа-
тан политика тухузва. Советрин девирдилай инихъ сифте яз Россиядин 
Федерацияди вичин аслу туширвал кьабулзавай къарарралдини ийизвай 
краралди вири дуьньядиз субутзава.

И жигьетдай Сириядин законлу властдин тIалабуналди Россиядин 
ВКС-ди и уьлкведин чилелай террориствилин дестеяр терг ийиз куь-
мек гунихъ еке метлеб ава. Амма виликдай Советрин Союздин, гила 
Россиядин аксина къайи дяведин политика тухун давамарзавайбуруз 
ихьтин гьал бегенмиш туш. Абуру чи уьлкве кIеве тваз кIанз ийизвай 

Абдуселим  
ИСМАИЛОВ
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алахъунар къвердавай бинесузбур ва гьакI метлебсузбурни жезва. Ме-
села, Европадин уьлквейри Россиядихъ галаз экономикадин алакъаяр 
атIун  я чи уьлкведин, я Европадин уьлквейрин хийирдиз туш. Жуьреба-
жуьре терефрихъай акьван мукьва жез эгечIнавай Туьркиядихъ галаз 
алакъаяр чIур хьунни, гагь Лондондай, гагь Вашингтондай Россиядал, 
Президентдал буьгьтенар вегьинни – вири санал чи уьлкведин аксина 
кьиле тухузвай мидявилин дяведиз ухшар я. Адан къизмишвал артуха-
риз, уьлкведикай йихт хьанвай тарашчиярни бажит жезва. И ва гзаф 
маса мидявилер акваз, жуьреба-жуьре къатарин тупламишвал мадни 
мягькем жез, ватан ва халкь маса гузвайбур негь ийиз, къенепатан 
татугайвилериз таб гуз, уьлкведин экономика ва душмандин вилик 
къудратлувал мягькемардай серенжемрик экечIиз, Россиядин халкьди 
вичи хкянавай Президентдихъ кIевелай ихтибарзава.

Гьелбетда, вири халкь политикадал машгъул жедай затI туш, я 
герекни туш. Инсанри сифтени-сифте   чпин шегьердикай ва район-
дикай, хуьруькай ва кIваликай фикирзавайди я. Абурун кьисметар къе-
нибур хьун Туьркиядихъ галаз алакъайрилай абуруз важиблу я. Амма 
доллардини интернетди, нафтIадинни газдин турбайрини космосдин 
такьатри къакъудиз тежервал сад садалай аслу авунвай ва булдиз 
гьасилнавай атомный яракьди къалханни тур кьведни яз вичин винел 
агъавал ийизвай дуьньяда чавай ихьтин ихтиярар, умудар, гьайиф хьи, 
къакъатзава. Вучиз лагьайтIа винидихъ къейд авур шартIари инсан-
ривай, халкьаривай чпин кьилдинвал къакъудзава. 

Алатай 20I4-I5-йисар икI тирдан хъсан шагьидар хьана. Украи-
нада власть гужуналди дегишарна кьиле фейи вакъиайри Россиядин 
Федерациядин вилик гьич рикIелни алачир месэлаяр эцигна. Крымдин 
кьисмет вич вичелай туп-тфенг галачиз гьял хьанатIани, Донбас-
сдин республикайра ягъунар гилалди давам жезва, абурун агьалийриз 
чкIанвай экономикадин эвездиз куьмек тагана Россиядивай жезвач. 
Идан винел РагъакIидай патан уьлквейрин санкциярни алава хъхьана, 
къиметар багьа жезва, агьалийрин гелирар агъуз аватзава, пул вични 
къиметдай аватзава, гзаф инсанар кIвалах авачиз амукьзава. Куьлуь 
месэлайрикай еке веревирдер ва къейдер авун муд хьанвай СМИ-дин та-
кьатри гузвай къурхуярни алава хъхьайла, уьлкведин агьалийрив пакадин 
йикъахъ инанмишвал гумукьзавач. Амма, фикир гайила, Государстводин 
идарайра кIвалахзавайбуру кIвалахзама, бизнесдал машгъулбуру чпин 
кар ийизва, пенсияда авайбуруз вахт-вахтунда пенсия гузва, хуьрерин 
куьчейрани кваз инсанрилай гзаф машинар къекъвезва, туьквенарни 
базарар малдив ацIанва… Къазанмишиз кIандайбуруз мумкинвилерни 
ава. Государстводин крар идара ийизвайбуру кьабулзавай къараррилай, 
кризисдиз акси серенжемрилай, социальный месэлаяр сифте нубатда 
гьалдайдакай уьлкведин Президентин хиве кьунрилай халкьдиз чпин 
ихтилатар важиблу яз акваз, СМИ-дин бязи такьатри, лугьудайвал, 
кузвай хирерал кьел кIвахзава. 
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Дагъустандин гзаф такьатарни и жигьетдай гуьгъуьна акъваз 
тийиз алахънава. Интернетдин куьмекдалди гьар гьихьтин 
хьайитIани делилар, рекъемар, баянар, къейдер гъилик квайвиляй, 
чи чкадин ТВ каналри, амай вири такьатрини, абурукай гегьеншдиз 
менфят къачузва. Им тIебии кар, интернетдин гереквални гьа им 
я. Амма, месела, Дагъустандин РГВК-дин жегьил корреспондентди 
экрандилай виридуьньядин экономикадин месэлайрикай веревирдер 
ийидайла, лугьуз кIан жезва: вуна гьикьван кIелнава, я чан руш? Вун 
жуван республикадин татугайвилерикайни дигайвилерикай рахух. 
Бязи вахтара башламишда: къведай гьафтеда картуфар икьван 
багьа жеда, нек, як – икьван ва икI мад. Элкъуьрда яб гузвай инсанрин 
кьилер. Бязибуру, абуруз яб гана, алаз хьиз багьа жеда лугьузвай шейэр 
къачунни ийида. Аквада ваз, гьафте алатда, тIварар кьур шейэрин 
къиметар авайдалай агъуз аватда. Февралдин вацра Дагъустандин 
базаррани туьквенра картуфрин къимет, месела, I7 манатдилай 25 
манатдал кьван я. Як, лагьайтIа, 250 манатдилай 300 манатдал кьван 
булдиз ава. Са варз, кьве варз вилик чкадин «экспертри» гайи къурхуяр 
пичIибур хьана. 

Амай къурхуярни алатна фидайдахъ инанмишвал аваз, гьар са кас 
вичин кардал машгъул хьайитIа, вахтуналди тир татугайвал мад 
ахгат тийирвал, къунши уьлквейрал, маса регионрал вил техжедай-
вал жуван чилер, карханаяр кардик кутуртIа,  уьлкведин крарни, 
адан агьалийрин чалишмишвилерни къенивилихъ элкъведа. Ша, чна а 
картуфар икьван мублагь, гьавадин шартIаралдини ятаралди таъ-
мин тир чи республикадиз Египетдайни Ирандай вучиз гъизватIа ва 
агъзур гектарралди жуван чилер, ишлемиш техйиз, цацарини валари 
вучиз кьунватIа, гьадакай фикир ийин. Вучиз чи инсанар асул гьисаб-
дай агьваллувилерихъни девлетрихъ алвердинни ришветбазвилериз ва 
уюнбазвилериз кьил янавай рекьера  къекъвезватIа, гьам аннамишин. 
Икьван ихтиярар ганвай девирда бизнесдал машгъулбурун арада ахь-
тинбурун кьадар шей гьасилзавайбурулай са шумуд къат вучиз артух 
ятIа, гьадан сир чирин.

Чарадал вил алайди вилер авачиз амукьда, лугьуда бубайри. 
Къурхуйрилай чаз чи гьакъикъат важиблу я.
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Шиират

                    Зульфикъар 
                    КЪАФЛАНОВ

ДИШЕГЬЛИДИЗ КАГЪАЗ
               (Поэма)
Есир хьанва закай, гуьзел,
Перишан тир аваздин.
Кужумзава гъурсадин сел
За кхьизвай кагъазди.

Зун паталди – бес я гафар –
Пара чIимел йикъар я.
Къукърумрикди къвазвай марфар
Зи гьиссерин накъвар я.

За эцигнай чкадал вун –
Вазни чизва – Аллагьдин,
На гадарна ялавдал зун,
Зибур тушир гунагьрин.

Ингье кузва… Къуй курай зун,
ЧIулав хьурай, цIивин хьиз.
Заз бахтлу яз акурай вун,
Фаргьад жагъай Ширин хьиз.

Зул шехьзавай накьварик заз
Мес вегьедал лакьанди,
Виридалай гуьрчегди яз
Амукьда вун, масанди.

Зун чинеба килигда ваз
Зи уьмуьрдин сегьнедай.
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Ви кIвачик рикI эцигда за,
Ваз пис хьайи легьзеда.

Тек са вун зи гьава жеда,
Алахьнавай, кьезил тир.
Ви тIвар хура – цава жеда,
Зар кьабулна къизилдин.

Вун рикIеваз кхьида, руш,
За руьгь михьи шиирар.
Абру мягьтел ийида, руш,
Ван хьайи кьван шаирар.

Вун рикIеваз, лепедаллаз
Атана хьиз азабдин,
Са духанда тепедаллай
Худ гуда за шарабдиз.

Шарабди зи элкъуьрда кьил,
Дуьнья твада нехишда.
Ийиз тада зи руьгьдив кьуьл,
Зи гъамлувал эзмишда.

Зун ичкидин гьуьлел жеда,
Элкъвена тек гимидиз.
Инани вун мецел жеда,
Захъ авай са кIаниди.

Вун зи нефес, уьмуьр я вун,
Вилаят я женнетдин.
Зун секиндай жигъир я вун –
Къурамат я кьисметдин.

Вун – къурамат жагъурда за,
РикI, маяк хьиз, куькIуьрна.
Ви вилик кьил алгъурда за,
Ви цIал беден ифирда…

Куьтягь хьайла шарабдин кар,
Зун ахварай аватда.
«Бахтсуз кас я вун, Зульфикъар,
ЧIал мецелай алатда.

…Ваз зи къадир чир хьанач, яр,
Жув дишегьли шаир яз.
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Вахъ зун хуьдай сир хьанач, яр:
Им ви зурба тахсир я.

Ваз кIан хьана элкъуьриз зун,
Ваз табий тир са хъендиз.
Дишегьлидиз вич муьтIуьгъ хьун
Кьабулнач зи беденди.

Ваз кIан хьана, малум я заз –
Хуьн патал ви абадвал –
КIвачик кутаз эбеди яз
Зунни зи пак азадвал.

ТуширтIа зун дагъви эгер,
Ваз муьтIуьгъ хьун мумкин тир.
За чехир ваъ, ви ширин хъвер
Хъвадай жеди эркиндиз.

Дагъви патал азадвал, руш,
Пара зурба ивир я.
Хъел къвемир, ви абадвал, руш,
Кьуд-вад йикъан суьгьуьр я…

ЯтIани за йифиз-юкъуз
Цававайдаз минетда,
Вал уьмуьрда туьш хьуй лугьуз
Инсан, авай къиметда.

…Адахъ галаз бахтлу хьуй вун,
Мани – хъвер яз аялрин.
Ви уьмуьрдай хъфида зун,
Мани – шер яз хиялрин.

Хъфида зун, цавун къукърум
Пад жез рикIин дегьнеда.
ИкI амукьда зун кайи гум
Ви уьмуьрдин сегьнеда.

Вичин чIулав яйлух, лугьун,
Вегьез гагь-гагь кьилел ви,
А гумади хкида зун,
Зи кIаниди, рикIел ви.

Легьзейра зун рикIел хтай –
Къалур тийиз итимдиз –
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Ишеда вун рекьел алай
Чи къавахдик, етим хьиз…

Ишеда вун, гьайиф чIугваз,
Ашкъидин чи зай хьайи,
Экъуьгъ ийиз тек са жуваз,
Терс къилихрин тай хьайи.

Ишеда вун, ифей накъвар
Эвез ийиз чIаларив:
«Вун галачиз ламу накьвар
Мес жезва заз сурарин…

Вун галачиз чIулав кифер
Гьатзава лаз нехишда,
Зи яр алай ацIай хъуькъвер –
Шумудни са биришда.

Вун галачиз, за жув гуьзел
Кабабарна, курна хьи,
Тек амукьай вацIун кьере
Са перишан дурна хьиз.

…За гьайифар чIугвазва вахъ,
Тахсир жуван бамишна.
Зи жегьил чан кьуразва вахъ –
Агь, за ваз куьз къаргъишнай?!

Вун герек я, заз тек са вун,
Зи гунагьри кайиди,
Бахтлу хьунухь паталди зун
Заз Аллагьди гайиди.

…За гадарда кIвал-югъ, итим,
Вун зи патав хтайтIа,
«Тек са заз це на жуван чим…» –
На мад сефер лагьайтIа.

На мад сефер, заз темен гуз,
ПIуз гъайитIа пIузал зи,
Вахъ тамарзлу зи беден куз,
Хур гъайитIа хурал зи.

На зи хуруз ви хурун цIай
Гун хъувуртIа, багьа кас,
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ХъуьтIуьн цикIиз зи Йикъаз май
Гъун хъувуртIа, багьа кас.

Зи шуьткьвезвай цуькверал на
Марф, рагъ вегьин хъувуртIа,
Агь, зи бахтсуз гьиссерал на
Гаф-нагъв вегьин хъувуртIа.

ИкI хьанайтIа, за ви хатур
Хун хъийичир, багьа кас,
Ви ашкъидиз за жизви кIур
Гун хъийичир, багьа кас…»

…На и фикир ийидайла,
Зун яргъариз акъатда.
Ваз и кагъаз кхьидайла,
Зав маса руш агатда.

Маса руша, хуьзвай тартиб,
Дад гьиссайла темендин,
ТуькIуьрда фад закай сагьиб
Вичин тIарам бедендин…

Зун алахъна, на заз тагай
ПIагьарин мед – мелгьем, яр,
Гъейри руша – кьабулай гьай –
Багъишда заз бегьем, яр.

Ачух тавур на ви хуру,
Юкьва тунвай седефри,
Лугьуз: «Я зун зурба пару,
Къачуз тежер гьанефрив…»

Гъейри руша ачухда заз,
Са-са седеф галудиз,
Ви бедендин иервал-наз
Зи рикIелай алудиз.

Ахпа ада вичин месик
ГалчIурда зун, ксурда,
На инкарай гьиссерин ник
Къарсурда зи, юзурда…

…Зун уьмуьрда анжах са вал
Ашукь хьана, бенд хьана.
Вун зун патал, аватай цIал,
Шекер хьана, къенд хьана…

Агь, зи ашкъи зайифна на,
Кьефесдавай билбил хьиз.
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Сад Аллагьдин тарифна на,
Кьуьл гана зи гуьгьуьлдиз.

Вун кIанзавай инсандин гьал,
ЧIулавна хьиз гафарив,
На михьзава Къуръандин чIал
Мерд лейсандин марфарив.

Пайгъамбардин тIварцIин патав,
Акъвазна хьиз метIерал,
Зи гьиссерин ифей ялав
На гьалчзава чилерал.

Зун алай чил, зун авай кIвал,
Саймиш тийиз стIунни,
Икрамзава мукьвал-мукьвал
На Меккедин акунриз…

…Вун Аллагьдал, руш, зунни вал
Ашукь хьана, кузва къе.
На Къуръандиз, туна зун цIал,
ПIагьарин рагъ гузва къе.

Къуръандиз хьиз, зазни жизви
ГанайтIа на пIагьар, руш,
Аллагьдин рехъ ийир михьи
Акатдай зак лувар, руш…

Зани, на хьиз, мискIиндиз физ,
КапI-тIеатдай гьамиша.
Ваз хьиз, зазни, женнетдай гъиз,
Гудай Гъуцра емишар…

Гьайиф хьи, на, Аллагьдин руш,
Яб гузвач зи ялвардиз.
Зун, вун кIани «гунагьрин» къуш,
Нез тазва на къагьардив.

Багъишламиш, рикI тIарнатIа
Зи залпандсуз гафари.
Ви гуьгьуьлдин цуьк кIарнатIа
Зи гьиссерин марфари.

Багъишламиш, ваз кIани тир
ХъверначтIа за Къуръандиз –
Къене аваз чIехи тир сир,
Цавай атай Лишандиз.

Багъишламиш, вун дуьада
Авай чIавуз экуь тир,
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Зун шарабдин терс дуьньяда
КъекъвенатIа мичIи тир.

Багъишламиш, хиве кьур кар
АкъудначтIа кьилиз за.
Цуькведавай зи свас яз, яр,
ГъаначтIа вун кIвализ за.

Багъишламиш, кар авачиз
За ви кефи ханатIа.
Идаз-адаз, зар алачир,
За вун маса ганатIа.

Багъишламиш, за ви вилел
Нагъв гъанатIа, кIаниди.
Садра кьванни за ви рикIел
Агъ гъанатIа, кIаниди.

Багъишламиш, вун патав гваз,
КIан хьанатIа руш маса,
За чIередик, тагудай наз,
КьабулнатIа къуш маса…

Багъишламиш… Жеда вавай
И карни заз багъишиз:
ВердишнатIа за вун авай
Са кIанидаз къаргъишиз.

Багъишламиш, зун ви йикъаз
Бейхабардиз гьахьнатIа.
Зун себеб яз ви рикIяй саз
Са жизви хъвер квахьнатIа.

Багъишламиш, ваз кIан хьунни,
КьуначтIа за гъилел вун.
Незуьр алай ви ван хьунни,
АкъвазначтIа метIел зун.

…За эцигнай чкадал вун –
Вазни чизва – Аллагьдин,
На гадарна ялавдал зун,
Зибур тушир гунагьрин.

На зун квачир гунагьрин цIуз
Вегьел, мийир кабабар.
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Зун гьазур я Суддин юкъуз
Эхиз вири азабар…

…Вахт катзава, хаму шив хьиз,
Зул шехьзавай жигъирдай.
Яд жезва зун, ламу жив хьиз:
Гьикьван вакай фикирда?!

Гьа гила-мад алукьда экв,
Йиф цIрада гьарай физ.
Зун мад кIваляй экъечIда тек,
КIвачер жизви патай физ…

Зи гъилевай къелемни чар
Куьтягь жезва – эхир я.
Ваз чар кхьей зун, Зульфикъар,
Хъвер квахьнавай факъир я.

Агакьайла зи кагъаз вав –
Ксурна хьиз балаяр –
Чи рикI алай тарцин патав
Къекъуьгъ жизви сала, яр.

Зулун накъвар вилераллай
Тар-зи бахтсуз кьисмет я.
Ам тIурфанрин гъилералла,
Хуьх са герен, минет я.

Зи кьисметдин-тарцин вилер
Са легьзеда кьуруй, руш.
И дуьньядин эркинвилер
Адаз жизви акуй, руш.

Ахпа кIвализ ахлад вун мад,
Итимдин мес чим хъийиз.
Хиялрикай ашкъидин шад,
Тар-чуьнгуьрдин сим хъийиз…

…Де сагърай вун, зи гьисс, гьевес,
Тай тир, гуьзел, ракъарин.
Зи кагъаздин перишан сес
Мелгьем хьуй ви йикъарин.
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                                        Сардар  АБИЛ

КЬВЕ  ДИДЕДИН  ХВА

Повесть

БАГЬА  ТIВАР
     
 … КIвалин чилел экIянавай рухунал кIвачер гадарна дишегьли ацукь-

нава. Ада агьузардин ванцел «Дидедиз» мани лугьузва ва  метIел кьунвай 
аялдиз шуьшедай нек гузва. Адан патав, кьелечI хъуьцуьгандал, кьве йиса 
авай хьтин эркек аял ацукьнава. Ам гагь вичин гъиле авай нинидихъ галаз 
къугъвазва, гагъ  мани лугьуз  вилерилай накъвар кIвахьзавай дидедин пе-
ришан чиниз тамашзава.  Садлагьана дакIар гатай ванци абур уяхарна. Ди-
шегьли, вилин накъвар гъиле гьатай пекинив михьна, аялни къужахда амаз, 
кIвачел къарагъна.  

- Имаят, вун кIвале авани, я руш? - къецелай дишегьлидин эвердай ван 
атана. - Аял къецел акъуд кван, я руш, чла акьалт тавурай!

Имаят, аялдин далудихъ  са пек вегьена, къецел экъечIна.
- Квез саламалейкум, зи вах! - ракIарихъ, мехъерин шейэр авай хьтин чIехи 

чемодан далудаллаз, са дишегьли акъвазнавай.     
- Алейкумсалам, Гьуьруь вах! Ша, ша кIвализ гьахьа,  - Имаятаз вичин хайи 

вах акур кьван шад хьана. мугьман кIулал кутIунавай чемоданни аламаз кIва-
лиз гьахьна. Имаята, адан гуьгъуьналлаз хъфена, аял хъуьцуьгандал эцигна, 
дишегьлидиз чемодан авудиз куьмекна, ахпа кьведни гарданра гьатна.

- Квез бицIи руш мубарак хьуй. Бахтар авай руш хьурай, диде-бубадиз 
вафалу, яргъи уьмуьрар авай руш хьурай! Ви кьве балани бахтлу хьурай! 
- Гьуьруьди  Имаятаз мад са темен хгана. 

- Ви  рикIни шад хьурай, чан Гьуьруь! Авай са хциз мад са вахни хъхьана, 
ви мурадарни кьилиз акъатуй! - дишегьлийри сада-садаз хийирдин дуьаяр 
авуна.

- И иер рушан тIвар вуж я? - Гьуьруь аялдиз гьалт хьана килигна.
- Адаз тIвар вуна  руфунамаз гайиди вуч тир, я чан вах…
- ФатIимат?!

Гьикаят
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- Эхь, эхь, ФатIимат я. Ви дидедин тIвар мад дуьньядал хтана, чан вах.
- ФатIимат! Я чан диде! - Гьуьруьди аял къужахда кьуна теменрив ацIурна. 

– Я, Аллагь!.. Вун Аллагьди гьамиша шадаррай. Зун декьена амукьайтIа, ви 
балайрин мехъерриз за хкадардай кьуьлер ийида, - лагьана, Гьуьруь са декьи-
кьада фикирри тухвана. Адан рикIел дидеди вичиз рекьидалди са тIимил вилик 
лагьай гафар хтана:  «Чан руш, зи тахсир туш, белки, ви кьисмет гьахьтинди 
я жеди. Вун  тахай дидедал аватун мумкин я. Ваз зегьметар аквада. КIвачи 
чил кьадалди, жув-жуван хсуси кIвале жедалди, вири зегьметар эха. Аллагьди 
ваз гурай, ви хзан хьана, руш-бала хьайила, зи тIвар жуван патав хкваш. Ваз 
зун мад и дуьньядиз хтай кьван шад жеда. Адакай ваз хайи дидедикай кьван 
кьадай чка жеда»….

Амма Гьуьруьдивай дидедин тIалабун кьилиз акъудиз жезвачир. Авай са 
хцин цIукьуд йис хьанвай. Кьур-кьур аял чIур жез, кьвед лагьайди арадал 
къвезвачир. Эхиримжи сефердани, руфунавай аял хуьз больницада къаткан-
вайла, Имаят са вацра кьван адаз юлдаш хьана. Гьа чIавуз Гьуьруьдини Имаята 
сада-садаз чпин вири сирер ачухна. Имаята хадалди са варз амаз, Гьуьруьдин 
аял чIур хьана. 

- Чан зи вах, эгер ваз руш хьана хьайитIа, кIвалевайбур рази жез хьайитIа, 
тIвар  ФатIимат эциг. Вун заз хайи вах кьван кIан хьана, - Гьуьруьди хъфи-
дайла, Имаятан гардан кьуна, тIалабнай.

 - Зун бамишармир, я чан вах. Вун гьеле жегьил я, диде ви кIвализ хкве-
дайвал са зегьмет чIугун хъия, - лагьана Имаята, ракьун тIвалар хьтин яхун 
гъилерив чуькьвенвай вичин гардан азадна.

Имаята, чпин кIвалевайбурни руш хьайитIа, адал «ФатIимат» тIвар эцигиз 
гьазур хьанвайди, Гьуьруьдиз  лагьанач. Къуй вичин тIалабун хьиз хьурай, 
шад жедай кар я, фикирнай ада.

Имаятаз руш хьанвайди ва адал ФатIимат тIвар эцигнавайди хабар хьайи 
Гьуьруь, аялдиз алукIдай затI-матI, пек-лек, шекер-къенфет къачуна, фу-шуьре 
чрана, чемодан ацIурна, атанвайди тир.         

Дишегьлияр, чилел хъуьцуьганар вегьена, ацукьна. Сада-садавай  дерди-
гьал хабар кьаз башламишна. Имаятан чина серин авайди Гьуьруьди атанмаз 
кьатIанвай. Белки, аялдин тIалар кума жеди, хиялна, артух фикир ганач. 

- Имаят вах, вуна захъай са вуч ятIани чуьнуьхзава. РикIе вуч аватIа ачух 
вучиз ийизвач? - Имаятан секинсузвал акурла, эхир хабар кьуна Гьуьруьди.

Имаятан вилер гьасятда накъварив ацIана. Гьа и арада чилел чуькьни 
тийиз ацукьнавай аял кIвачел къарагъна, татаб жезвай камарал атана, дидедин 
къужахда ацукьна.

- Гишин хьанани, чан хва, Абид? Исятда за ваз тIуьн гуда, гьелелиг идахъ 
къугъугъ, - лагьана  Имаята аялдин гъиле  нини вугана, вичин  эхтилат да-
вамарна:

- Валлагь, чан вах, заз ахъагъизни кIанзавач, ахпа вазни ахъай тавурла, за 
низ рикIин дердер ахъагъин? Зи къене агакьзамач, чанда эхдай иман амач. 
Заз и кIваликай дустагъ хьанва. Заз балаяр бахтсуз жез кичIезва, - Имаятан 
вилерилай сад хьиз кьве нагъв аватна. Къужахдавай аял дидедин чиниз ки-
лигна, ада шехьиз кIанз пIуз кIватIна.

- Хьана, хьана, чан вах, жуваз гуж гумир! РикI чIугуна яхъ. ТахьайтIа 
дишегьлидин уьмуьр кьве къанди я. Секин хьухь, Имаят вах! - Гьуьруь адан 
рикIиз майдан гуз алахъна. – Къе метIел куркурар хьтин  кьве балани атанвай 
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куь виридалай бахтлу инсанар я. ЧIуру фикирни кьилиз гъимир. Ви итимни 
писди туш, кIвал-югъни  ава. Квез мад вуч бес жезвач?

- Эхиримжи вахтара зи чара итимдин гъиляй атIанва. Хъвана, пияндиз  
хквез, ада заз герек авачир гафар лугьузва. Ни адан япара чIуру ванер таз-
ватIа, заз чидач. Са карни авачиз кIвале къал твазва. Накь лагьайтIа,  ви кьве 
гурцIулни гваз зи кIвалерай квахь, заз вун ахквадай вилер амач, эвер це жуван 
стхадиз, за некягь алудзава, лагьана, экъечIнавайди я. Вуна лагь кван, я чан 
вах, и аялар за гваз атайбур яни? Я диде амачир, я буба амачир зун ибур гваз 
гьиниз  фирай? – Имаятан шел винел акъатна. Къужахдавай аялди шехьуник 
вичин пайни кутуна. Гзаф эхиз алахънавайтIани, Гьуьруьдин вилерилайни 
накъвар авахьна.

- Я чан вах, Рагьман акунрай хъсан инсан хьиз аквада! Вуна адаз куркурар 
хьтин кьве балани багъишнава. Вавай мад вуч кIанзава? Белки,  адаз масад 
гьатнаватIа? 

- Чидач. КIвале гьамишанда  къал ава. Зак квачир  тахсирар кутазва. Зун и 
кIвале амай кьван вахтунда, вич иниз хквен хъийидач, лагьана экъечIнавайди 
я. Фикирар ийиз шехьдай кьван зи хурудавай   некни кьуранва. 

- Бес адаз диде-бубади чуькьни ийизвачни?
- Ада садазни яб гузвач. Чидач, птикар авур кас аватIани. Вич атай чкадиз 

хъфирай,  я колхоздин багъда,  я сала  пер-керки ягъиз тежер свас чаз герек 
туш. Аялар за калин нек гуз хуьда,  лугьуз, кьелитIди  зал къаридин гафарни 
агакьарнава. За адакай  са кьадай чка жедатIа лагьана фикирнавайди тир.

Кьве дишегьли рахунрик кумаз, ФатIимат ахварай аватна шехьиз баш-
ламишна. Имаята, тадиз къарагъна, кьиликай гъил кутуна явашдиз хкажна, 
аял къужахда кьуна. Ахпа кьезил камарал кIвале къекъвез башламишна. Са 
арадлай гьаятдай                                                                                                       

сифте  кицI элуькьзавай, ахпа итимрин рахунрин ванер атана. 
- Ваз мугьманар къвезва, Имаят. Жуван чиниз са тIимил къайи яд кьванни 

ягъа. Ви ишехьнавай вилер яру хьанва, - Гьуьруьдикни теспачавал акатна. 
Къецелай рахаз-рахаз къвезвайбур дакIардихъ агакьна. Имаятаз абурун 

арадай вичин стха мурадин чир хьана. Ам Рагьмана агакьарнавай  хабардал 
атана акъатнавайди  тир.

- Аман, бахтсуз хьана зи балаяр! - гьарай акъатна Имаятай. Ам са гъили  
шехьзавай аял хурухъ чуькьвена, муькуь гъили  ценцик ккIанвай Абид вичихъ 
агудна,  ацукь хьана….

                                            ТАХАЙ  ДИДЕ
                                                                               
Абидан вад йисахъ агакьзавай. Адан рикIел хайи дидедин ухшарни 

аламачир. Адаз вичин гъвечIи вах ФатIимат диде рахкурай пуд вацралай 
кьейидакайни хабар тушир. Къе, мукьва-кьилийри шадвилер, тIуьнар-хъунар 
ийизвай юкъуз, вичин дахдиз кьвед лагьай паб гъизвайдакайни хабар тушир. 
Адан фикирда авайди куьчедиз катна вичин таярихъ галаз зигринграл къугъун, 
гишин хьайила хтана мегьри бадедин ценцик ккIун тир. 

- Я де, и халуярни халаяр чи кIвализ вучиз атанвайбур я?-  вичел цIийи 
либасар алукIзавай мегьри бадедивай хабар кьуна Абида.

- Ваз куь дахди цIийи бах хкизва, бала, - мегьри бадеди дериндай ухьт 
акъадарна.        
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Икьван чIавал гьич рикIелни татай, «бах» лагьай гафуни Абидан чинин 
кIалубар дегишна, вичикни къалабулух акатна.

- Бах?! Ам мус хкведайди я? За хтанмазди адан гардан кьада, хьурайни 
де?- Абидак шад гьевес акатна. 

- Хьурай, чан хва, хьурай. Анжах цIийи шалвар кьацIурмир.
- Урра!! Зи бах хквезва! - шаддиз куьчедиз катзавай Абид  Тават эмеди 

кьуна.
- Вун цIайлапан  хьиз гьиниз катзава, я бала? - Тават агъуз хьана, садла-

гьана кIваляй акъатай Абидан чиниз тамашна.
- Эме, чаз дахди цIийи бах гъизва! За фена адан гардан кьада.
- Гъизва, чан хва, гъизва, - пIузарикай хьиз лагьана, Тават  къерехдиз 

къекъечIна, варарихъди катзавай аялдин гуьгъуьниз тамашна. «Язух аял, 
адакай ваз диде жедани, тахьайтIа… Вуж жедатIа низ чида. Ваз са куьникай-
ни хабар туш. Адан, гьич тахьайтIа, тахай диде лугьудай  тIвар бес тушни?» 
- фикирна ада. 

Гьаятда, са къерехдихъ хьиз акъвазна, пуд дишегьлиди куш-кушарзава:
- Гъизвайди  милицайрин начаникдин вах ялда, я руш.
- ТIварни вичин Ханум ялда.
- Гьар вуж ятIани, кьве гъуьлуьз фена, кьве хва кьве хуьре туна, хтанвайди 

тушни?
- Бахтсуз хьана ман.
- Хквезвалда, я вахар, - дишегьлияр  къапудихъ еримиш хьана.
Къапудин вилик  пар чIугвадай машин акъвазарна.  мамеда, рулдихъай 

эвичIна атана, муькуь патай кабинадин рак ачухна,  кьилихъ лацу харадин  
шал галай, чина регьимлу  нур авай, аскIан буйдин дишегьлидиз  эвичIиз 
куьмекна.

- АтIангье ви цIийи бах. Алад бахдин патав! - Абидан далудихъ дишегьлий-
рикай сада гъил акална. Абид мамед имидихъ галаз хквезвай дишегьлидин 
вилик фена. Са декьикьада цIийи бахни  Абид чеб-чпиз тамашиз акъваз хьана. 
И кардин шагьидар кис хьана килигзавай.

- Ба..а…ах! – Абид, зигрингарни гъиле амаз, вегьена дишегьлидин кIваче-
рик  ккIана. Дишегьли и  гуьзет тавунвай агьвалатди къарсурна. Ада   вичин 
кIвачер аялдин къужахдай азад ийиз алахъна.  Абидан къаст  ам  ахъагъун 
тушир. Ханума, куьмекдихъ къекъведай къайдада, кIватI хьанвай инсанрин 
арада вил экъуьрна, умуд квай кас такурла, аялдин кьилелай гъил алтадна.

- Абид вун яни!? Вун чIехи бала я хьи, зи бала, - дишегьлиди  агъуз хьана 
Абидаз  темен гана.

Са дишегьлидиз аял вахчуз кIан хьана, ада атана Абид  хкажна къужахда 
кьуна. Абидаз бах ахъайиз кIанзавач. Адан   гъиле авай симинихъ Хануман 
кьилихъ галай шал галкIана галатна. Дишегьлидин кьил  дуьздал хьана. Адан 
къалин чIулав чIарар  кьечIемди  сад хьиз кьве патал пайнавай. 

- Ахъагъа зун бахдин патав! - лугьуз Абид секинариз жезвач. мамеда 
адан гъиляй шал вахчуна, утанмиш хьана, ийир-тийир квахьнавай  Ханумав  
вахкана. Ада тади гьалда шал вегьена кьил кIев хъувуна. Низ чида, и декьи-
кьада нин рикIяй гьихьтин хиялар физвайтIа, амма  кьве дишегьлиди чпин 
фикирар ачухдиз лагьана:

- Вуч фад «дидени хва» таниш хьаначни?!
- Хьана, валлагь, хъсан таниш хьана!
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- Гьа дишегьлидикай зун хьанайтIа, гьа инлай элкъвена хъфидай.
- Вучиз? Адаз тахай аял авайди малум тир кьван.
- Пуд лагьай кIвале, вуна ам яргъалди амукьда лугьузвани?
- Низ чида, вахтуни вири къалурда...
Са арадилай дишегьлияр цIийи свас авай кIвале, жегьилар чам авай кIвале,   

яш хьанвайбурни межид буба авай кIвале кIватI хьанвай. Зуьрнединни чIа-
гъандин ван къвез, манияр лугьуз, кьуьлер ийиз шадвал авайди чамран кIвал 
тир. Анай чIагъанчи Акиман чIагъандинни манидин ван акъатзавай:

Чубанвилин  курсар кIелна хтайла,
Са цел ниси за ви кIвализ хкайла,
Суьруь хпер ви гьаятдиз гьалайла,
Руш заз гана, рикI шад ийиз жедачни, 
                                                  чан, жедачни? 
                         
Духтурвилин курсар кIелна хтайла,
Лацу халат ваз савкьат яз хкайла,
Кефсуз паб сагъар за  вин авурла,
Руш заз гана, рикI шад ийиз жедачни, 
                                                   чан, жедачни?

- Сагърай, Аким, сагърай вун! Эхирдай руш заз гана, сагърай зун! - гьа-
райна Саида. 

- Гила, азиз дустар, чна чамравай, яни чи дуст Рагьманавай, вичин ши-
иррикай са шиир кIелун тIалабда, - бурма чIулав чIарар винел эвягънавай 
жегьил кIвачел къарагъна. 

- мегьамед стхадин тIалабуник за зи пайни кутазва. манидал лагьайтIа, 
генани хъсан жеда,  -  Саида  цлахъай  куьрсарнавай тар къачуна, Рагьманав 
вугана.

мегьамед, Саид ва  Рагьман,  пудни хуьре кIел-кхьин авунвай, дуьньядикай 
хабар авай жегьилар тир. Хуьруьнбурукай сифтени-сифте мегьамеда универ-
ситет куьтягьна. Ам патал рушари гзаф алахъунар ийизвайтIани, жегьилди 
гьелелиг мехъер авуник вичин хев кутазвачир. Ада къунши хуьре школадин 
директор яз кIвалахзавай. Саида районда прораб яз кIвалахзавай. Рагьманни 
хуьруьн школада муаллим тир. Адан шиирар мукьвал-мукьвал газетризни 
журналриз акъатзавай. Бязи, гуьгьуьлар куьк вахтара, тарни хурал кьуна, 
Рагьмана вичин чIалар ашкъидивди манидал лугьудай. И кар мегьамедазни 
Саидаз хъсан малум тир. Дустарин тIалабуниз Рагьмана ваъ лагьанач. Ада 
сифте тар хурудал кьуна, тезенаг галукьриз  симерин сес дуьзарна, ахпа, 
макьамдин аваз гъана, мани лугьуз башламишна:

Ваз къизил тахт «Королева» лайих я,
Ракъин ишигъ ви нурдилай зайиф я,
Шумал беден акI теквилиз гьайиф я, 
Михьи рикIел ша жен дустар, Мамлакат.
                         
Ашукь тиртIа, за къизилд саз къачудай,
Ви тIвар кутаз, ширин баяд лугьудай,
НафтI авачиз икьван гуьрчег нур гудай,
Лап суьгьуьрдин я вун фанарь, Мамлакат…

Дустари гьар куплетдин эхирдай: «Сагърай, Рагьман! Сагърай вун!»  -  
лугьуз гьарагъзавай. 

- Ягъа гила са терекма, Аким! - мани куьтягь хьанмаз, Саид, мегьамедан 
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гъил кьуна, кIвачел къарагъна, мугьманар ацукьнавай суфрадин агъа кьилиз 
фена, макьам гьеле башламишдалди, гъилер хкажна кьуьл ийиз эгечIна…       

Зун бахдин патав фида, лугьуз,  кьаз тежез акурди, Тавата сенфиз вичин 
патав тухвай Абид, пакамаз цIийи бахдин патав галаз хтана. Хкведай рекье 
Абида эме суалрин хура тунвай:

- Эме, чи бах мад санизни хъфидачни?
- Ваъ, я чан хва, ам гила хтанвайди гьиниз хъфида? – Таватан рикIел 

Имаята хъфидайла вичин гарданда гьатна, вилерилай тIуб-тIуб накъвар физ,  
авур агьузар хтана:

«Вучда, чан вах Тават, белки Рагьманаз регьим къвен, белки ам и кьве 
баладин язухдай кьванни  зун хутахиз къвен. Чан Тават, заз вун зи хайи вах 
кьван кIан я. Ваз тавакъу я, и аялриз, жувал гьалтайла, чан-рикI ая. Тахай 
дидедин гъиле гьатайтIа, абурун язух я!».

КIвализ гьахьайла, тахай дидеди чан-рикI авуна, кьве ширинни гайила, 
Абид лап цавук хкIуна. Адаз, бахдин къвалак ккIана кIваляй санизни экъечIиз 
кIанзавачир. Хануман рикIини цIухрухарзавай. Абид вичихъ икьван сихдиз 
агатун акурла, адан вилеризни кьеж акъатнавай. мумкин тир, адан рикIел кьве 
хуьре, кьве кIвале, вичихъай къакъатна, амай кьве велед хтанваз хьун…

…Ханум  цIерид йис жедалди Сунадин авай са гададиз  мехъерарна тух-
ванай. Жегьилрин кIанивилихъ кьадар авачир. Эвленмиш хьайи пуд вацралай 
Ягьия армиядиз тухвана, зур йисалай ам лап пис гьал яз госпиталда ава лагьай 
тел хтана. Хуьряй телдал фейи мукьва-кьилияр адан мейит гваз хтана. Гьа и 
йифиз Ханумаз муьжуьд вацра авай аял хьана. Аялдал бубадин тIвар, Ягьия, 
эхцигна… 

Ханума накъвар гзаф вегьенатIани, кьуд йисан къене чIулав либас экуь 
рангадиз  элкъвена. Жегьил дишегьлидин суракьдиз къвез-хъфизвайбурни 
тIимил тушир. 

- Чан алайди яшамиш хьана кIанда. Вун жегьил дишегьли я, чан свас, зи 
хтул за хуьда. Ам зи хцин иви  я, зи вилериз аквазмай са экв я. Ам зав туна, 
вуна жуваз цIийи чкадал  цIийи муг кутур, - лагьана Сунади Ханумаз бубадин 
кIвализ хъфидай ихтияр гана. Са йисни арадай фенач, Ханум маса хзандиз 
кьисмет хьана. Анани ам динж хьанач. Пуд йисалай, са эркек бала гьана туна, 
хтана. мад гъуьлуьз хъфидач, лагьана, дидедин патав  секин хьана ацукь-
навай Ханум гила и кIвализ кьисмет хьана. «Яраб зи Ягьия гьикI аватIа? Зи 
мирзедиз тахай диде килигзаватIа?» - Абид акурла, Хануман рикIел  вичин 
хайибур хтана. Ада накъварив ацIанвай вилер, масабуруз такурай, лагьана, 
гьалт хьана, вичиз агъзур суал гуз гьазур хьанвай Абид хурухъ кьуна, ам 
теменрив ацIурна…

     ТУЬКЬУЬЛ  ГЬАКЪИКЪАТ
                                       
Са гьафтедилай бах хтунал шадвалзавай Абидан гуьгьуьлар   дегиш 

хьанвайди ва кIвализ хтайлани са гафни лугьун тийиз, вичиз са къерехдихъ-
ай пис-пис тамашзавайди Ханума кьатIанвай. Нянихъ  хтайлани ам бахдихъ 
галаз са келимани раханач, я ада фуни тIуьнач. Хъел квайди чинин чIурувили 
лугьузвай. Ам столдин кIане, ацукьай чкадал ахварал фена. Адан акьал хьан-
вай вилерин кIаник накъвари кьве гел тунвай. Рак ачухна, кIвализ Рагьман 
хтана. Адан чина шадвилин гьевес авайди Ханума гьасятда кьатIана. «Ички 
хъванва», - фикирна ада.
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- Саламалейкум, зи багьа инсан! - лагьана, ам,  гъилер         ахъайна, паб 
къужахламишиз  фена.

- Алейкумсалам! - Ханума адан хура кьве гъилни акIурна, кьили Абид авай 
пад къалурна. – Чидач ни вуч лагьанватIа, закай хъелнавай къайдада, гьич 
фуни тIуьн тавуна, ацукьай чкадал ахварал фенва.

Абида садлагьана вилер ахъайна, кьил хкажна, кIвалин юкьвал акъвазна 
куш-кушдин ванцел рахазвай дахдизни бахдиз тамашна.

- Ваз ксудай цIийи къайда чир хьанвани, хва? - Рагьман хцин къаншарда 
цуквал ацукьна. – Вуна дахдиз гъил ядачни?

Абида сифте вилер тIушунна, ахпа дахдин яргъи авунвай гъил кьун таву-
на, шехьиз кIанзавай къайдада пIуз кIватIна, вегьена кьве гъилини дахдин 
гардан чIугуна кьуна.   

- ГьикI хьана, дахдин  пагьливан, ви кефияр авачни? Вал ифин  алаз акваз-
вач. Вуч хьана? - Рагьмана адан пелел гъил эцигна, ахпа аялдин вилерилай 
авахьзавай накъвар гъилин далудалди михьна. Абид са вуч ятIани лугьуз 
кIанзавай къайдада, сифте дахдиз,  ахпа, са гафни акъат тийиз бубадизни 
хциз тамашзавай Ханумаз килигна. 

- Лагь дахдиз ви кефи ни ханатIа,  вун гатай кас-мас авани? За абурун дуван  
аквада, - лагьана Рагьман кIвачел къарагъна, патав гвай стулдал ацукьна, хва 
вичин патав чIугуна.

- Дах… Зун…., зун…, им зи бах тушни? - хабар кьуна Абида, Ханум авай 
пад гъилив къалурна. Рагьман  са легьзеда фикирлу хьана,  са гафни  акъат 
тийиз, къарсур хьанвай Ханумаз тамашна.

- Ваз ам ни лагьай гаф я, чан хва? 
- Вирибуру завай  тахай бах хабар кьазва. Вун ада гатазвани лугьуз ха-

барар кьазва, - яваш ванцел лагьана Абида. И гафарин ван хьайи Ханум 
кIваляй экъечIна. - Дах, ада зун гатадайди яни?- Абид бах экъечIай ракIариз 
тамашна.

Рагьмана вичи къе дустарихъ галаз хъвайи ичкидин таъсир садлагьана 
хкатайди гьиссна.  Адаз  аялдиз таб  тавуна, гьикьван туькьуьл хьайитIани, 
гьахъ лугьун дуьз акуна:

- Вуна чарабуруз яб гумир, чан хва. ЧIуру кIвалахар тийиз хьайитIа, вун 
садани гатадач. Я зани гатадач, я гьа бахдини. Ам хъсан бах я. А вун хайи 
бах хъсанди тушир. Адаз вун, зун,  чун са касни  кIан хьанач. Ам чун вири 
гадарна хъфена.

- Гьиниз?
- Гьуьлуьн кIаниз! Абур ваз чIехи хьайила вири чир жеда. Ада  за гъайи  

къенфетар, ваз тагуз вичи недайди тир.
Абидаз  дахдивай мад гзаф хабарар кьаз  кIанзавай, амма са вуч ятIани 

жузаз ахъагъай сив, кIвализ  Ханум хтайла,  агал хьана.
- Им ви хайи дидедилайни хъсан бах я. Къедлай кьулухъ ви хайи бах ин-

гье, алад фена  адан гардан яхъ, - Рагьмана далуди- хъай рум кутуна Абид 
Хануман къаншардиз ракъурна. Абид са кьве кам къачуна, тIуб сара кьуна,  
акъваз хьана,  ахпа элкъвена   дахдиз тамашна.

- Яхъ бахдин гардан! Са пIагьни це! - буйругъна Рагьмана.
Абида  кичIез-регъуьз  фена вич  гуьзетзавай  Хануман гардан кьуна, 

кьацIуз кичIезвай къайдада, пIузарар адан хъуьхъвехъ галукьарна. И гардан 
кьуник кIанивилелай кичIевал гзаф квайди  Ханума гьиссна…
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Хануман тариф хуьруьз фад чкIана. Адан ширин рахунар, кIвалин михь-
ивилер виридаз бегенмиш хьанвай. Анжах адан кьелитI майидатавай и кар 
эхиз жезвачир. «Са ханум хъфена, маса Ханум хтана!» - лугьузвай ада. Ханума 
кIвалера-гьаятра  михьивилер ийиз акурди, гьикьван галат хьана колхоздин 
кIвалахдилай хтанвайтIани, майидат, ял ягъ тавуна, кIвалин кIвалахар ийиз 
алахъдай. михьай  чкаяр къацIурзавай аялриз гьарагъар ийиз, гьаятрани кваз 
гьарай–вургьай твадай. Гурарин  кIаневай кьацIай кIвачин къапар, сифте 
къецел гадардай, ахпа кIватна чуьхвена эхцигдай. 

- Хтана, цIайхатун! – лагьана, межид буба, чхрадихъ ацукьна, сарикай 
гъалар ийизвай  мегьри къаридин патав хъфидай. 

Ханума хуьруьз мад са цIийи кеспи гъана: халича хурун. Гамар храз хуьре 
дишегьлийриз виридаз чидай, амма халича хразвайди ам сад лагьай кас тир. 
Хуьре адан тупIарин устадвилиз килигиз,  халича храз чириз рушар къвезвай. 
майидат и кардихъни кваз гьуьжетда авай. Колхозда вичин нормаяр ацIурна, 
хтана гамунин кIане, вичиз куьмекдиз хуьряй мад сад-кве рушни кьуна, лап 
мичIи жедалди гам храз  ацукьдай. Ханума са халича храна куьтягьдалди, ада  
кьве гам атIузвай.  Низ чидай  адан гьуьжетар гьикьван яргъалди жедайтIа. 
Хабарсуз межид буба месел аватна. Адан гьалар пис хьана, са шумуд вац-
ралай  рагьметдиз фена. Буба  кьена лагьай хабардал межидан патараллай 
рухваярни хтана. межид вич фекьи итим тир, ада Алкьвадар Гьасан-Эфен-
дидин гъилик кIелиз-кхьиз чирна. Ам хуьре ва гьакI къунши хуьрерани кваз 
тIвар-ван авай алим тир. Ада вичин чIехи хциз НитIифаз ва Рагьманаз араб 
кIелунар чирнавай. НитIифа бубадин кьилихъ, вилерилай туб-тIуб накъвар 
физ, Ясин кIелзавай. Буба кефсуз яз месел алайла, телдин хабардал Сибирда 
урус дишегьли вахчуна, яшамиш жезвай Зейдуллагьни, аскервиле авай  гъ-
вечIи хва Абдукъадирни хтана.

Сад лагьай майдин суварин югъ  хзанда ва гьакI хуьрени  ясдинди хьана. 
Буба эхиримжи рекье туна, са гьафтедилай Зейдуллагь Сибирдиз,  гъвечIи 
хва Абдукъадир аскервилин буржи тамамариз хъфена. 

Бубадин кIвалера санал яшамиш жезвай мамедни Рагьман чпин кеспий-
рив эгечI хъувуна. мамеда райондин консервияр акъуддай заводда шофер 
яз кIвалахзавай. Ада эхирижи вахтара, хъвана пиян яз хквез, хзанда къалар 
акъудзавай.

Бязи вахтара, пияндиз кIвалерин вилик хтай ам, машиндин рулдихъай са  
гуж баладал эвичIна, кIвализ хъфидай. Ахпа кIвале жериди са гьарай-вургьай 
тир: жибинра авай кепекар аялриз пайдай, рахазвай папал тепилмиш жедай. 
Гагь-гагь майидатан вилин кIанер, тIиш-пIузни какадардай. Пакад юкъуз 
кIвалахалай хкведайла, мамед, хъелна рахан тийизвай папаз са пишкеш гваз 
хтана,  меслят хъжедай. Амма меслятвал акьван яргъал фидачир. мажиб 
вахчур вахтунда  ам мад хъвана хкведай.  

Ингье, къени ам пиян яз хтана, гурарай винел са гуж-баладал, са низ ятIани 
экъуьгъунар ийиз-ийиз, экъечIна. Айвандик къугъвазвай аялриз  хъванвай 
дах акурла шад хьана. 

- Са абаси це ман, чан дах! - лугьуз абур чпин бубадал алтIушна.
- ма, гурцIулар, за куьн патал  къазанмишнавайди я, ма квез! - лагьана 

жибинра авай пулар аялрин гъутариз пайна куьтягьна. Ахпа къерехдихъ есир 
хьиз акъвазнавай Абидав рахана: 

- Вун вучиз имидин патав къвезвач, къачагъ? Ша  за вазни са абаси гуда! 
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– лагьана ам жибиндиз гьахьна, амма анай нер михьдай ягълухдилай гъейри 
затIни гьат тавурла, ада гьам Абидан гъиле вугана. Гьа и арада пулар пайза-
вайдакай хабар хьайи майидат,  гамунин кIаняй къарагъна, тадиз айвандик 
акъатна. Ада аялрин гъилерай пацу ягъиз, хъилелди пулар вахчуз башламиш-
на. Гьа и къайдада Абидан гъилевай  яйлухни вахчуна, адан муькуь гъилизни 
килигна, ахпа пиян итимдал сив ахъайна:

- Ингье ви мярекат. Буба рагьметдиз фена кьве гьафтени жедалди пиян яз 
хтанвай ваз регъуь хьуй!..

- Лал хьухь! Ваз вуч ава, кьенвайди зи буба я! Акьван хажалат авайтIа,  
вунани хъвадай. Квахь зи вилерикай! – майидата итимдин тIул чиз, вичихъ 
са экъуьгъун-лапIаш галукьдалди, гам авай кIвализ хъфена, рак акьална. 

Вичел нубат атайла мамед имидин жибинда са абаси кьванни амукь 
тувурла, Абидаз гьайиф хьанвай. Ам кур пашмандиз гурарай агъуз яваш-
явашдиз эвичIна.                      

- ГьикI хьана чан хва, циркериз тамашна хквезвани?- гурарин кIане Абидал  
мегьри диде гьалтна. – Гьалал хьуй ЦIайхатуназ, гьа залумдин гъутук нез-
вай фу. КIвале  къал акъатдал  хъфин кьванни ийин, - лагьана, гурарин кьве 
кIарцIиз хкаж хьайи мегьри диде акъваз хьана, вичин перемрин кIаник квай 
жибиндай акъудна  Абидаз са къенфет гана, мад жузун хъувуна:

- Куь бах духтурдай хтанвачни?
- Ништа,- къенфет къачуна, са жуьре ван акъатна Абидай.
- Ахтач кIвализ, чан хва. Зун ахпа са кьил чIугваз къведа. Садра зун винел 

хъфин, - мегьри  гурарай винел хкаж хьана.
мегьри гъвечIи ва яхун буйдин, чина берекат авай дишегьли тир. Ам ра-

гьметдиз фейи вичин итимдилай кьад йисан жегьил тир. Ам межидан кьвед 
лагьай паб тир. мамед хъвана хтай гьар береда, ам тавакъу ийиз, секинарна 
ксуриз алахъдай. мамеда дидедиз ябни гудай. 

Виридалай ам Абидан язухда жедай. Гьалтайла жибиндай акъудна са ши-
рин, шекер   адаз тагана тадачир.

БУБАНИ  ХВА
 Абид кIвализ гьахьайла, Рагьмана столдихъ ацукьна са вуч ятIани кхь-

извай.
- Вун гьинавай? – вил кхьинрилай алуд тавуна хабар кьуна ада.
- Винел.
- мамед ими хъвана хтанвани? 
- Ун.                                           
- Де кIвале авайни?
- Ун. Вич ахпа къведа лагьана.                           
- Ваз гишин тушни, фу тIуьр чка-затI авани? - Рагьман, дафтарар агална, 

абурун винел къелем эцигна, Абидахъ элкъвена. Абида чуькьни авунач. – Чна 
кьведа исятда авай гьазур-гьалал неда, хьуйни?

- Дах, вуна заз ахпа са хкет ахъайдани? - Абид атана дахдин къвалахъ 
агатна. Рагьмана ам кьуна метIел хкажна.

- Абид, чан хва, ваз мад са стха хьайитIа кIандани?
Абида, вуч жаваб гудатIа чин тийиз, къуьнер чуькьвена.
-КIандани, кIандачни? – Рагьмана жаваб гун лазим тирди тестикьардай 

къайдада вичин суал тикрар хъувуна.
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- Ништа.
- ГьикI ништа?! Ваз вахъ къугъвадай са гъвачIи стха хьайитIа кандачни? 
- Зун  Сабирахъни маилахъ къугъвазва кьван.  
- Абур чпин кIвале авайбур я. Ваз и кIвале  са гъвачIи стха хьайитIа, хъсан 

тушни бес?
- Ун, - рази хьана Абид.
- Ви бах и йикъара са гъвечIи  бала гваз хкведа, чIехи хьайила куьн сад-

садаз даяхар жеда…
- Дах, хкет исятда ахъай ман.
- Къайгъу туш, анжах сад. Дахдиз ийидай кIвалах ама. Хьуйни? – Рагьмана 

столдаллай  хара тетрадриз са вил яна.                
- Ун.                                
- АкI хьайила яб це… Хьана кьван, хьанач кьван са Аци-Баци. И Аци-Ба-

цидиз, недай затIунихъ къекъведайла, са машмашдин цил жегъида. Ада и цил 
са хъурт алай чкадал акIурна. Адаз са гичиндавай яд гана, лугьуда: «Пака-
пакадал и машмашдин цилиникай са тар хьурай!» Пакамаз атана килигайтIа,  
инал са чIехи машмашдин тар экъечIнава. Шад хьана Аци-Бацидиз. Ада тараз 
мад са гичиндавай яд хгана.  «Пака-пакадал и тарал цуьквер хьурай!» -лагьа-
на, кIвализ хъфена. Пакамаз хтана килигайтIа, тар лацу-ярувал акахьнавай 
цуьквери кьунва. Аци-Бациди мад са гичиндавай яд гун хъувуна лугьуда: 
«Пака-пакадал и тарал чрай машмашар хьурай!» Пакамаз атана килигайтIа, 
тар  темягь фидай хьтин, чрай  машмашри кьунва. Шад хьана Аци-Бацидиз. 
Тараз акьахна, ада машмашар нез башламишна. Гьа и арада таран кIаник са  
аждагьан атана. Ада  таравай  Аци-Бацидиз лугьуда:

- Аци-Баци, вегь  бубадиз  са машмаш!
Аци-Бациди атIана  аждагьандиз са машмаш вегьена. 
- Ширинда-верцIида, сад мад вегь кван! - бегенмиш хьана аждагьандиз 

чрай машмашар. Вич алай хилел машмашар аламачиз акуна, Аци-Бацидиз 
маса хилел хкадриз кIан хьана. маса хилел хкадардайла Аци-Баци виняй 
агъуз дуьз аждагьандин хуржиндиз аватна. Аждагьанди хуржин далудал яна, 
гваз хъфена…  

Рак ахъайна, кIвализ гъиле са гъвечIи катулни аваз, мегьри атана. Рагьман, 
хкет акъвазарна, аял метIелай авудна, кIвачел къарагъна.

- Ша! ша, диде! - лагьана, ада патав гвай хъуьцуьганрикай са хъуьцуьган 
къачуна, диде атайла, ацукьзавай чкадал  вегьена. мегьриди гъилевай катул 
цIай авачир пичинин винел эцигна, вичиз хци чилел вегьей хъуьцуьгандал 
ацукьна. Абид гьасятда фена, адан къужахда ацукьна.

- Квез гишин хьаначни? Куьне тIуьр затI  авани? - кIеме ацукьнавай аялдин 
кьилелай гъил алтадна, хабар кьуна мегьриди.                                            

- Чаз, дуьз лагьайтIа, са кьас нез кIанзавайди тир, амма Абидаз Аци-Ба-
цидин хкет ахъагъиз ягъалмиш хьана.

- Ахпа вуч хьанатIа ахъай ман, дах!
- Амай пай за ваз пака ахъайда, гила зазни гишин хьанва,- Рагьман къара-

гъна фена къулал алай катулдиз, кьил эляна, килигна…   
Са гьафтедилай Ханум духтурдай руш гваз хтана. Рагьманан гуьгьулар  

чIур хьана. Адаз, хьанайтIа, рагьметлу бубадин тIвар вичин кIвализ хтана 
кIанзавай. «Зун диде-бубадин патахъай тагай кас я! Винел кIвалер мамедаз, 
бегьер гузвай багъ мамедаз, хпер-малар мамедаз. Рагьметлу бубадин тIвар 
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кьванни заз хьанач!» - Рагьман фикиррик кваз кхьинар ийизвай столдихъ 
ацукьнавай. Ада вилик квай кхьинар алай тетраддин юкьвай акъуднавай 
табагъ чар гъиле кьуна, вичи кхьена куьтягьнавай  «Бубадиз» шиир кIелиз 
башламишна: 

РикIиз хуш чин, лацу чуру агъ хьтин,
Къени заз аквазма буба, чан буба.
Ви ширин мез, ви гьахъ гафар, вилер ви,
Зи рикIе амазма, буба, чан буба.
           
Зи вилерай вун жегьил хьиз аквадай
Гьар чIавуз заз дуьз рехъ къалуз рахадай.
Ви луварин сериндик зун къугъвадай
Вун тир гьар са дердинин дарман, буба

ГьикI жедай заз, гзаф кьакьан дагъ хьиз вун,
Уьмуьрда гьич хкахь тийир рагъ хьиз вун,
МеселлатIан, начагъ тушиз, сагъ хьиз вун,
Зи тахсир туш, велед я ман, чан буба.

Акьуллуйриз ви хъсанвал чир хьана, 
Ахмакьризни на гзаф таъсир гана,
На лугьуди, къе вакай ничхир хьана,
Катна фена, чун туна  пашман, буба.

Шиир кIелна куьтягьна, Рагьмана гъилевай чар кьве къатна столдал эцигна, 
жибиндай акъудна ягълухдал вилерал акьалтай накъвар михьна.

ГАПУРДИН ДЯВЕ

Хзанда гила хьанвай муьгьуьбата вири  фикирар вичел желбнавай. Абид 
вич-вичиз тир. Гзаф вахтара, тIуьнни рикIелай алатна, пакамаз аялрихъ галаз 
куьчедиз экъечIайди, лап хурушум хьайила, алай парталар рукварайни кьа-
рарай  ктад хьана, кIвализ хквезвай.        

- Зун и аялдин пекер чуьхуьз акакьзавач, амни гьар юкъуз алайбур  ктадиз  
хквезва! - Ханума, рахан авуртIани, Абидал алай парталар пакамдал михьи 
хъийидай. Гьар куьчедиз экъе-чIайла, Абид алай парталар михьиз хуьз алахъ-
завай, амма аялрин шад межлисдик акатайла, вири рикIелай физвай.

Анжах  нянихъди кIвализ хкведайла, вичел алайбур къа-цIанвайди акурла, 
мад сефил хъжедай.

Пакамаз бахдиз, кьарар авай чкайра къекъведач, алай парталарни къацIур-
дач, лагьана гаф гана, Абид куьчедиз экъечIна. КIвалерин вилик, къубудин 
къерехда, кьве къуншиди дегьрейризни якIвариз чарх гузвай. Сада са гъили 
чарх элкъуьриз, муькуь гъили афтафадай  герен-герен чархунал яд иличзавай. 
Кьвед лагьайда, хкаж хьана гьа чархунин  къаншарда ацукьна, кьве гъилини 
дегьредин мурз элкъвезвай чархунив илисна кьунвай. Дегьре чархунихъ га-
лукьзавай чкайрай цIун цIелхемар хкатзава. Абурулай са тIимил яргъа аялар 
хвалалай хкадриз, «ТIуб кягъиз» къугъвазва. Абидаз абурун патав физ кIан 
хьана, амма, садлагьа- на, кIвалерин вилик, хьрак цIай кутаз кIватIнавай куьле-
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рин патав, са квел ятIани машгъул хьанвай маил акуна, акъваз хьана. Абид 
адан патав фена. маила кьве гъилени кьуна, са зур метр алай, кьве патални 
мурз алай гапурдин кIвенкIвел гъвечIи-гъвечIи фурар атIузвай. И гапур Абида 
къуншидал яшамиш жезвай вичин тай Алидивай зингрингрихъ дегишарна 
къачурди тир. Ада ам, садазни гьат тавурай лагьана, мамед имидин малар 
авай  цура, ракIарин кьулухъ чуьнуьхнавайди тир.

- Ам зи гапур я, вуна вучиз къачунвайди я? Ахце! - лагьана Абидаз  маи-
лавай гапур вахчуз кIан хьана.

- Туш, ам заз чи цурай  жагъайди я, - кIвачел къарагъна  маила гапур 
кьулухъ авуна. 

- Ам зи гапур я, ахце! - Абидаз къуват ишлемишиз кIан хьана.
- Туш, ам зи гапур я! - лагьана, маила кьве гъилини хкажна вичел къвезвай 

Абидан кьилиз  гапур вегьена, вич кьулухъ хьана. Абидан кьиляй акъатай иви 
чинлайгъуз авахьна. Чинлай чIугур гъил ивидай хьана акурла, Абидай гьарай 
акъатна, ам шехьиз башламишна. И кар акур маил, гъилевай яракь гадарна, 
кIвализ катна. ЯкIвариз чарх гузвайбур кьведни, гъилевай кIвалахни гадарна, 
гьарайдин ванцел Абидан патав катна.

- Вуч хьана, кьилиз вуч хьана?! - къунши мегьамед  аялдин иви физвай 
пелез тамашна. 

- Зун  маила гапурдив яна! - шехьиз-шехьиз лагьана Абида.
- Шехьмир, чан хва, шехьмир! Хьанвай акьван кар авач, - пелелай виниз 

чIар башламиш жезвай чкадай иви акъатзавай. -Алад фена  Рагьманаз, тахьай-
тIа кIвале вуж аватIа, гьадаз эвера! – буйругъ гана мегьамеда вичихъ галай 
аялдиз. Эвердин ванцел Ханум экъечIна.

- Гьерекатна кIваляй аялдин кьил кутIундай са  пек гъваш, Абидан  кьил 
ханва.

- В у..у..у.., адан кьил ни хана? - Ханума варарин сивяй гьарайна.
- Хабарар ахпа яхъ, вах, гьерекат, са пек гъваш. Кьиляй къвезвай иви акъ-

вазарна кIанда, - мегьамеда Ханумак тади кутуна.
Ханума гъайи пекиникай мегьамеда са чIук атIана,  цIай кяна кана чIух 

авуна пелел эцигна, амай  пекинал  кьил кутIунна.                  
- мад шехь хъийимир, халудин. Шехьайла иви къвен хъийи- да. Хъфена 

кIвале секиндиз ацукь, - лагьана мегьамед халуди вилик квай муьрхъуь 
тIуьна, бегьем мурз алачир гапур и патаз, муькуь патаз тамашна, вилик квай 
куьлерин кIаниз гадарна. –  Хъсан хьана къуьруь яз, хциди тиртIа, аялдин 
кьил паддай…

Няниз Рагьман кIвализ чин чIуру яз хтана. Адаз хьанвай  агьвалатдикай 
хабар тушир. Абидан кутIунавай кьил акурла, хъел кваз хабар кьуна:

- Вун гьи дяведай хтана? Кьилиз вуч хьана?
- Халис дяведай хтанвайди хьиз я. маила гапурдив яна,-   аял авай къеб 

юзурзавай  Ханум рахана.
- Ву.. у..ч?! Гапур вучтинди я? - Рагьмана душмандал тепилмиш жери 

къайдада вилер экъисна.
- Ам зи гапур тир. маила чуьнуьхна, зав вахкузвачир. Ахпа, ахпа ада зи 

кьил яна, - Абида кичIез – кичIез жаваб гана.
- Ваз гапур гьинай атана?! – Рагьманан рахунар къвез-къвез векъи жез-

вай.
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- Заз Алиди гайи…
Гаф куьтягьдал, Рагьмана кьамуз вегьез хкажай гъил  акъваз хьана, ахпа 

тумунихъ  залан капаш геляна.
- Алад атIа пипIез! Къе вуна гапурар къачузватIа, пака тфенгар гваз хтана 

чунни  яна рекьидачни?! – ада Абидаз  кIваляй къецел экъечIзавай ракIарин 
патав гвай пIипI къалурна, ахпа Ханумаз килигна, мад давамар хъувуна:  - 
Къе идаз са кьас фуни гумир.

- Бес акI жедани, я Рагьман? Ада мад чIуру кIвалахар хъийи- дач, - Ханумаз 
Рагьмана  вичизни гьарагъиз кичIезвай. 

- Эхь, за лагьайвал жеда. Зи гафунал гаф эцигдай кас заз ина такурай! 
 мад кIвале гаф хълагьдай кас хьанач. Абид герен-герен нер фтIиниз, 

ван  акъат тийиз ишезвай. Са арадлай къапаринни тIурарин ванер акъатна. 
«Нянин тIуьн недай вахт я» - фикирна, Абида шехьунин сес са тIимил виниз 
хкажна.

- Лал хьухь! Вун за исятда атIа мичIи кIвализ акъудда.
мичIи кIвалин тIвар кьурла Абидан шехьун кьурана. Адаз гьа кIвализ, 

йифиз  анихъ амукьрай, юкъузни физ кичIе тир. Абид са къвалахъай хьиз  
фу незвай дахдизни  бахдиз тамашна, сивиз атай цуькIуьн  туькьуьна, мад 
пипIез чин ягъ хъувуна.

Са арадилай, вичи фу тIуьна кутягьайдалай кьулухъ, Рагьмана  хциз 
вичин патав эвер гана. Абид, есир хьиз, бубадин патав атана, кьил агъузна, 
акъвазна.

- Шалвар виниз ая. Ивидай ктад хьанвай перемдин хилер аку. Лагь кван 
гила заз, вуна  авурди къе хъсан кIвалах яни? 

- Ва..а..аъ, - язух къведай къайдада жаваб гана Абида. «Хун  маила зи кьил 
авурла, тахсиркарни зун вучиз хьана?» - фикирзавай ада.

- Вуна мад чIуру кIвалахар хъийидани?
- Ва..а..аъ, - са жизви ван акъатна Абидан.
- Ван акъатна, зи вилериз килигиз лагь!
- Ва..а..аъ, - сифтедилай са жизви сес хкажна, накъварай ацIанвай вилерай 

дахдиз тамашна, тикрар хъувуна ада.
- Заз вуна мад чIуру кар авуна лагьай ван хьайитIа, ви кьил за гьа гапурдив 

атIуда. Гила хъфена ксус. 

ХАТА - БАЛА

Абид айвандик экъечIна, кварцин кьилел алай кружкада  къайи яд цана, 
галуд тавуна, къанихвилелди  вири  хъвана, хтана алай парталар хтIунна, 
чIулав яргъи са трусик аламаз, кIвалин пипIе Абдукъадир имидилай амай   
месел алай  яргъан хкажна, къундар-къундар хьанвай башкIулар авай месин 
винелай ярх хьана. Ам яргъандин  кIаник экечIнамаз  ахварал фена.  

Пакамаз Абид школадиз физ гьазурвилер ийизвай дахдин гьерекатри ахва-
рай авудна. Ада вичин кIаник квай мес ва алай трусик къеженвайди  гьиссна. 
«Захъай  чухь галахьна. Бахди  гила мад виридаз лугьудайди я. Зун мес кьу-
радалди къарагъдач». - Абидак кичI акатна. Адаз, ахварал мад хъфеначтIани, 
гагь и патахъ, гагь муькуь патахъ элкъвез, месикай хкечIиз кичIезвай. Ханум 
кIвалин кIвалахрал  машгъул тир. Ам герен-герен къецел экъечIиз хквезвай. 
мад сеферда ам къецел экъечIнамаз, Абид  яргъан винелай алудна къеженвай 
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чка чир жезматIа килигна. КIаник квай месин агъдал къежейвал гел  хьанвай. 
Гьа и арада Ханум хтана акъатна.

- ГьикI хьана, къарагъиз хев квач хьи? мад хатIа авунвани? -шак алаз ха-
бар кьуна ада. Абидай гаф акъатнач. Ада регъуьз-кичIез, кьежей трусикдин 
винелай, кикера жир авай шалвар алукIиз башламишна. Ханума атана месин 
винеллай яргъан алудна. Адаз, бириш-бириш хьанвай  агъдин юкьни-юкьвал 
алай, рагъул рангадин  чIехи леке акуна. 

- Агь, ваз регъуь хьуй! Им заз вуч  бала хьаначни, я чан вахар!  Ирид йиса 
аваз  мес кьежирдай аялар жедани бес?!

«Гена дах школадиз фена хъсан хьана, тахьайтIа хер алай кьилихъ сад мад 
галукьдайди тир», - фикирна Абида. 

Ханума,  рахаз-рахаз  Абида кьежирнавай месни, месин агъни, трусик 
чуьхвена  къецел ракъиник экIяна. «Гила   маилбуруз чир жедайди я. Заз 
«чухьвас»  лугьуз, хурук кутадайди я», - и гафарикай кичIела Абид нисиндал 
кIваляй санизни экъечIнач. Ада, аял ишехьайла кьеб юзуриз, бахди тапшур-
мишай кIвалах ийиз,  вичивай жедай куьмекар гуз, вахт акъудна. Нисинилай 
кьулухъ ам, бахдивай хабар кьуна, винел гьавада яшамиш жезвай маилан 
патав хкаж хьана. Айвандик хкаж хьайи Абидаз, цлахъ агуднавай столдал, 
винел спичкайрин кьватини эцигнавай мамед имидин пIапIрусар акуна. 
Айвандик касни квач. Адан рикIел мамед имидин гафар хтана: «ПIапIрус 
чIугурла зи рикIиз регьят жезва. ТахьайтIа и зал гьалтзавай зегьметар эхиз 
жедач». «Яраб за чIугуртIа гьикI жедатIа? РикIиз регьят жеда жал? Ваъ, 
герек туш, дахдиз чир хьайитIа,  ада зи кьил атIуда», - фикирна, ам  кIвализ 
гьахьна. КIваляй экъечIайла, адан вил мад пIапIрусрин пачкада акьуна. Артух 
фикир-затI тавуна, пIапIрусарни спичка къачуна, хурук вегьена, кац хьиз, 
яваш-явашдиз  гурарай агъуз эвичIна, кас авачир  хевлет чкадихъ къекъвена. 
Адан вил ахъазвай маларин цура акьуна. мичIи тиртIани, къениз  гьахьна, 
са жизви  хъиткьер туна, ракIар агална.

- Белки, зи рикIизни са бубат регьят жен, - пIузаррикай хьиз  вич-вичик 
рахана, ада хъуьчIуькай хкудна пIапIрусрин пачкани спичкайрин кьвати 
вилик эцигна. Ахпа пачкадай са пIапIрус акъудна, мамед имиди кьазвай 
къайдада кьве тупIув кьуна, цIай кядалди са пуд сефер сивиз тухуз акъудна. 
Ахпа  сиве туна, спичкадин кьватидай  акъудна кьалуник цIай кягъиз алахъна. 
ЦIай кягъиз тежез са пуд кьал  хана. Эхир сада цIай кьуна. Ада ам сивевай 
пIапIрусдиз мукьва авуна, амма чин цIу куз акурди кьулухъ хутахна. муькуь 
гъили сиве авай пIапIрус акъудна гъиле кьуна цIай кягъиз алахъна. Гьа икI, 
пуд лагьай кьалунин куьмекдалди ада пIапIрусдиз цIай ягъна, ам сиве туна, 
гум къениз фитIинна. Садлагьана туьтуьниз атай гумади адан нефес дарна, 
уьгьуь ягъиз башламишна. Гьа и арада, гьаятдиз хквезвай  варар  ахъагъай 
ван авуна. Абид, тадиз гъилевай  пIапIрус цурин пипIе авай векьерин кIаник 
кутуна, къецел экъечIна. Варарай гьахьай дах акур Абидан чинин рангар 
атIана, зегьле фена. 

- Вуна а мичIи цура вучзава? - аял  гьеле-меле мичIи чкадиз фин тийидайди 
чиз, Рагьмана  хабар кьуна.  

- Са затIни, - гила сивизни кьур акъатна, са уьтери ван акъат- на, жаваб гана 
Абида. Рагьман, цурин рак  ачухна, къениз килигна. Адаз чилел гадарнавай 
пIапIрусринни спичкадин кьватияр акуна. Къерехдихъ галай векьерин арадай  
къекъвез-къекъвез шуькIуь лацу гъал хьиз гум хкаж жезвай. Рагьмана къениз 
гьахьна, сифте векьер кIвачив эляна аник квай  цIай квай пIапIрус къахчуна 
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гъиле кьуна. ПIапIрусдин къваларал алай векьер, гьа гила-мад цIай кьадайвал 
акъвазнавай. Рагьмана  абуруз кьуьл гана, ахпа чилел аламай пIапIрусрин 
пачкани спичкайрин кьвати  къахчуна, къецел экъечIна, кичIела зурзазвай 
Абидаз тамашна.

- Вуна пIапIрусар чIугвазвани? -Абидан сивяй гаф акъатдалди  Рагьмана  
адан сив капашдив яна. Абид кьве метридин къерехдиз гадар хьана. 

- За мад хъийидач, я да..а.. х! –  гьарай акъатна  адай. Абидан  пIузаррай 
къвезвай ивиди шехьдайла дуьздал жезвай сарар яру авунвай.

- Ваз пIапIрусар гьинай атана, ламран хва? -  ам мад аялдал тепилмиш 
хьана. 

- За мад хъийидач, я да..а..х!  Абур за мамед имидин столдилай къачурбур 
я!- Абида мад вичел къвезвай дахдин гъил кьуна, гьа ярх хьайи чкадал, дахдиз 
тавакъу авуна. Рагьмана  ам кьамалай кьуна хкажна, кIвачел акъвазарна. 

- Квахь кван садра кIвализ, - са капаш мад кьамуз вегьена, вилик кутуна, 
мичIи кIвализ хутахна…

Амай вахт Абида йиф жедалди гьа мичIи кIвале акъудна. Дахдин ихтияр 
авачиз адавай гьич къецихъни экъечIиз жезвач. «мад шалвардани цвар гала-
хьайтIа,  за вуч  ийида?» - Абидавай эх жезмач. Ада вичин кьве кIвачин арада 
шалвар ламу жезвайди гьиссзавай. Гена, гьа и арада, мичIи кIвализ, са вуч 
ятIани герекдиз, бах  атана. Ада пIузаррикай хьиз чIалар лугьузвай:

- ПIапIрус, пIапIрус,
Зардин пIапIрус.
ПIапIрус чилел аватуй, 
Гахчудай гъил галатуй!

- Я, бах, захъ…, захъ цис гала-е…, - шел квай  ванцел лагьа- на Абида. 
- Алад, гьерекат, фена,  авуна хъша. Зун югъ атай кьван, вуна цвар гайи 

месерни шалварар гваз авайди туш…     
- Зун дахди мад гатадайди я.
- Вун ада, чIуру кIвалахар авурла, гатазвайди я. Алад, адаз  за ихтияр гана 

лугьуда!
Къецихъ катна, чкадал  агакьдалди, Абидан шалвардин кIан михьиз кье-

жена… 
 ХАЛИЧА

Хануман патав халича храз чириз хуьруьн жегьил рушар къвезвай. Садбу-
руз гьасятда, къалурнамаз кваквар кьаз чир жезвай, садбур кьил акъат тийиз, 
чир жезвач лугьуз, хъфизвай. Ханума са жегьил рушаз халичадин кваквар 
къачуз чирдайла, Абид абуруз къвалахъай килигиз  акъвазна. Ахпа вичини 
чукIул къачуна, къерехдихъай хьиз халичадин кIане ацукьна, квакар ягъиз 
башламишна.

- Бах, за дуьз хранани? - шад хьана  гьарайна ада. Дишегьлияр кьведни 
Абид галай патаз килигна. 

- Аферин, дуьз я. Вакай халисан  устIар жеда, чан хва, - Ханума тариф 
авурла, Абидан гуьгьуьлар гьуьндуьр  хьана. Ада мад ва мад кваквар ягъзавай. 
Вичизни и кар хуш  хьанвай.

Гила, бах аялдиз тIуьн гуз, я са маса кIвалах аваз къарагъайла, ам гьасятда 
халичадин кIане ацукьзавай. Гьа икI яваш-яваш табар алай чкаяр ацIурзавай-
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тIани, Ханума вичиз куьмек жезвайди гьиссзавай. Абидакай,  халича хразвай 
хьиз, гьакI вири маса кIвалахрин патахъайни  куьмек хьанвай. Куьчедиз 
фидайла, кIулал чIехи шалунал  аялни кутIунна, экъечIзавай. Аял кIула аваз  
къекъведайла, ам юкь алгъанвай кьуьзуь къари хьиз  аквазвай.  Бязи вахта-
ра вичин таяри «гада-руш» лугьуз  къивер гуз,  хурук кутазвай. «Куьчейра 
къугъвана, катиз галтугуналди руфун ацIудач. Гьарда вичивай жедай са куьмек 
авурла, хзанда берекат жеда. Жуван ацIай туалет михьайтIани, инсан алчах 
жедач»,- лугьуз Рагьмана хциз  несятар гудай. Гзафни-гзаф ихьтин гафар 
ада хъвана хтайла лугьудай. Дах хъвана  хтайла Абидан гуьгьуьларни хкаж 
жедай. Ада  гъвечIи  муьгьуьбатни метIел кьуна, хкетар ахъайдай, къугъваз 
куьчедиз фидай ихтияр гудай. 

Абидахъ дахдин лапIаш галукь тавуна гзаф вахт алатнавай. Гьа са вахтунда  
авур чIуру кIвалахни авачир.    

- Абид, вун кинодиз къведани?! – хабар кьуна маила хуьлелай ведредин  
юкьварихъ кьван яд цана, са патахъ алгъана ялиз-ялиз тухузвай Абидаз. 
– Клубда са хъсан, Шака квай, индийски кино ава.                   

- Ништа, - Абид гъилевай ведре чилел эцигна, акъваз хьана. Адан вилери 
шадвилин цIапIрапIар гана. – За дахдивай хабар кьан садра, - ихтияр гуник 
умуд кваз, ам яд авай ведрени вахчуна кIвализ хъфена, столдихъ ацукьна 
кхьинар кхьизвай дахдин патав, вичик тахсир квай хьиз, явашдиз кацин 
пацарал  фена.

- Дах, зун кинодиз фин ман. Индийски кино хтанва-е…е!
Рагьман, гъиле авай кхьин акъвазарна,  Абидаз килигна.
- Ваъ. Фидач, чан хва. Аялар йифиз кинойриз фидайди туш. Инал бах-

диз са куьмек це. Хуьрек ийидалди аялдиз килиг, - лагьана Рагьмана вичин 
кIвалах давамар хъувуна. Ада садра лагьай гаф закон тир. мад тикрар авун 
лазим тушир. 

Абид вичиз гайи хуьрек тIуьна, далу халичадиз яна, ацукьна. Адан фикирар 
вири клубда авай. «Пака Сабирани маила чпиз акур кино ахъагъиз жеда. Заз 
акунач», - гьа и хиялрик кваз Абид ацукьай чкадал суст хьана.

- Къарагъ, жуван чкадал ксус, - бахди ам ахварикай авудна.                                         
Абид садлагьана къудгунна кIвачел акьалтна, ахпа мес алай чкадал фена, 

парталар хтIуниз эгечIна…
Пакамаз Абид аялдин ишезвай ванци ахварай авудна. Я бах, я дах, кIвале 

авач. Абида вичин кикера жир авай шалварни яргъи хилер галай памазиндин 
перем алукIна, аялдин кьеб эчIягъна. Аял секин хьана. Гьа и арада кIвализ 
булахдал хъвадай яд гъиз фенвай бахни хтана.

- Шехьзавайни зи бала? - Ханум, къуьневай квар кIвалин пата эцигна, 
аялдин патав  агатна.

Абид къецел экъечIна, чин чуьхуьз кIвалерин вилик квай хвалал фена.
Чиниз са капаш къайи яд ягъайла, пакаман къайи шагьварни галукьайла, 

Абидан чини цак акъудна.
- Яда, вун вуч фад къарагънава? - хъурталай ичIи куткун кIулаллаз хквезвай  

майидата Абидавай хабар кьуна.
- Пакаман хийирар, мидхьвехь! маилбур къарагънавачни?
- Абат хийир, абат хийир! ГьикI хьана, вав тахай дидеди халичани храз 

тазвалда хьи? Ам дуьз гаф яни?- майидат язух къведай къайдада гьалт хьана 
Абидан чиниз тамашна.
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- Ам за заз храз чирайди я, - дамахдивди жаваб гана Абида. 
- Бе..е..с! Са кьве таб зи гамунизни ягъиз ша тIун, я хва!-лагьана, са жуьре 

хъуьруьн авуна,  майидат  гьаятдиз гьахьна.
Абидни адан гуьгъуьналаз кIвализ хтана. КIвале бахди, аял кьепIиникай 

хкудна, адаз нек гузвай.
- Абид, чан хва, чай чими жедалди халичадин, за алатIнавай таб ацIуратIун, 

бала,- лагьана Ханума.
Абидаз сифте халича хрун гзаф бегенмиш хьанай. Ада бахдиз гзаф хуш-

вилелди куьмек гузвай. Гила  халича хрун, адан гьар йикъан кIвалах хьанвай. 
Куьчедиз къугъваз физ кIан хьайила, далудал аялни  кутIунна ракъурзавай. 
Ам къугъвазвай вичин таяр-туьшериз са къерехдихъай тамашна-тамашна, 
кIвализ хквезавай. Нянихъ дана хкиз фин адан виридалай рикI алай кар тир. 
Ам, данадин тум кьуна, цIай хьиз, адан гуьгъуьналлаз кIвализ кьван катдай.  
Бязи вахтара бахдивай хабар кьуна ам куьчейриз къугъваз фидай, амма дах 
хквез акунмаз, адалай вилик катна хтана, халича храз ацукьдай.

Абида халичадин таб ацIурна куьтягьнамаз, пуд багъунин нафтIадин пи-
чинал эцигнавай чайданни ргана. Ада къарагъна,  багъар агъузна, пичиник 
квай цIай хкадарна. 

- Жуваз цана чай хъухъ, чан бала, анал  фу, ниси ала, къачуна неъ. Заз 
мажал авач, - Ханума аялдин къацIанвай пекер чуьхуьзвай.

- Бах, ваз чай цадани?
- Цуз! - разивал гана Ханума.
Ширин чайдихъ галаз са кьас фу тIуьна куьтягьнамаз,  кIвализ, явашдиз 

рак ахъайна, маил атана.
- Вун атанани, чан хва, маил? Вуна чай хъвадани?
- Ваъ, заз бахди  фири нек гана. Абид, вун куьчедиз къведани?
Абид ихтияр тIалабзавай къайдада бахдиз тамашна.
- Алад, алад къугъугъ жуваз. Алайбур къацIурмир, анжах гежни ийимир. 

Зун фу чраз фидалди аялдиз килигиз хъша.
- Хьурай, - лагьана Абидни маил кьведни кIваляй экъечIна.

ЧРАЙ  КАРТУФАР

КIваляй экъечIнамаз, маила Абид вичихъ галаз  кIвалерин кьулухъ ве-
кьерин кIунтI галай патахъ тухвана.

- Вуна чкаларни аламаз чрай картуфар тIуьрбур яни? Пагь, са кефина 
авайбур жеда хьи! - маила маркунин юкьвай пуд ицIи картуфни спичкайрин 
кьвати акъудна.

- Ваъ. На тIуьнани?
- Эхь, накь Сунчархарин кьилел чIехи гадайри картуфар чрадайла, са 

гъвечIи кIус зазни гана. Пагь, са ширинзавай! Ваз исятда аквада хьи, - ма-
илан гафари сивиз цIаран яд гъизвай. –  ма, яхъ, исятда за ваз къалурда, 
- ада гъилевай пуд картуфни спичкайрин къвати Абидав вугана, маркуникай 
кьве гъили кьаз ялиз-ялиз  вичин къужахда агакьдай векьер хкудна, са кьве 
камунин къерехдихъ эцигна. Ахпа Абидавай картуфарни спичкайрин кьвати 
вахчуна, картуфар кIаник кутуна, векьерик цIай кяна. Кьуранвай векьера 
гьасятда цIай кьуна. 
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- Абур акI чрадайди туш, абур хьрак чрадайди я, - Абид, вичел гум къвез 
акурди, вилер тIушунна, къерех хьана.

- Туш. ИкI фад чрадайди я, - маил вичин гафунал кIеви тир. 
- Куь бахдиз акуртIа, чун гатадайди я…, - Абидавай мад гаф лугьуз хьа-

нач. Ам гару яна атай гумади бамишарна, уьгьуь акъатна, кьулухъ гадар 
хьана. маилни адан гуьгъуьналлаз къерехдиз катна. ЦIай  къати хьана, адан 
цIекIврекIар гару векьерин маркунал тухвана. Са декьикьани арадай фенач, 
маркуни цIай кьуна.

Аялривай мад инал акъвазиз хьанач. Абур кичI акатна,  руьгь дабандиз 
аватна, кьведни катна калерин цура чуьнуьх хьана. Хвалалай чивинда яд цана 
хквезвай мегьридиз  кIвалерин кьулухъ марк кузвайди акуна. 

- Ву…уу..у! Я хзанар, я жемятар! маркуни цIай кьунва! Куьмек це, я жемя-
тар! - мегьридай гьарай акъатна. Ам фидай пад жагъин тийиз, инихъ-анихъ 
катиз, теспачавилелди халкьдиз эвериз къекъвезвай. Адан гьарай-эвердал къу-
ни-къуншияр гъиле яд акъваздай вуч гьатайтIани гваз куьмекдиз катзавай.  

Ханум, эвердин ван хьайила, аялни къужахдаваз къецел экъечIна, яргъа-
лай маркуник квай цIай хкадриз алахънавай жемятдиз тамашиз акъваз хьана. 
«Абиданни маилан кIвалах я!» - фикирна, Ханума ина-ана вил экъуьрна. 

- Ша, чун килигин, цIай хкадарнавай хьтинди я, - маилаз къецел экъечIиз 
кIан хьана.

- Акъваз, экъечIмир! Дахбуруз чир хьайитIа, чун рекьида, -Абидак кичI 
акатна. Гьа и арада  Абидан япарихъ вичиз эверзавай бахдин ван галукьна.

- Ша, катин! - маил  къецел экъечIна. Абидни адан гуьгъуьналлаз. Адаз 
мад бахдин эверзавай ван хьана. Абид вичизни хабар авачиз эверай патахъ 
хъфена.

- Ви чинар квяй чIулав хьанва? ЦIай кягъайди вун яни?- хабар кьуна 
Ханума. 

- Ам тахьана, вуж жеда кьван?! Зиянкар! А векь за гьи зегьметдал кIватIна-
вайди ятIа, ваз чидани? Яваш,  хтайла, вай цIай  Рагьмана акъудда, - майидат 
вични Абидаз са кьве лапIаш  вегьез  гьазур тир, амма вучиз ятIани акъваз 
хьана. 

Абидаз цIай кягъайди маил я лугьуз кIанзавай, амма  цIай хкадариз атанвай 
халкьди ам юкьва туна, гьарда са гаф лугьузвай. Абидан вилерилай вичизни 
хабар авачиз стIал-стIал накъвар аватна.

- Гила вилер тIушунмир, квахь кIвализ. Ви буба  няниз хкведа, ада акъуд-
дай мусибат ваз аквада, - Ханума Абидан далудик рум кутуна,  ам кIвализ 
рахкурна.

- Я бах, цIай за кягъайди туш, маила кягъайди я, - лагьана Абида вичин  
дугъривал субутариз кIанз.

- Ам вуна няниз дахдиз лагь! 
Дугъриданни, нисинлай кьулухъ Рагьман, хкетрик квай аждагьан хьиз, 

«гъиле тур, сивени цIай» аваз хтана. Дахди вичин тIвар кьуна эверайла,  ха-
лича храз ацукьнавай Абидан чандик зурзун акатна. Ам есир хьиз, кьилни 
куьрсарна, явашдиз халичадихъай къарагъна. 

- Инихъ ша кван!
- Дах, цIай за кягъайди туш-е..е.., - Абидан вилер накъварив ацIанвай.
- Вун заз тапарарни ийиз вердиш жезвани, ламран хва лам? - Рагьмана 

ягъай  залан капашди аял кIвалин юкьвал гадарна.
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- Инихъ хъша! -  генани ажугъ кваз гьарайна Рагьмана.
Гада кIвачел къарагънамаз, Рагьмана адахъ мад, гьа  сифте къайдада хьиз,  

капаш галукьарна.
- Яваш, я Рагьман, - Ханум арада гьахьна.
- Ам за кягъайди туш, я дах, аник цIай маила кягъайди я!- ярх хьайи чка-

дилай шехьиз-шехьиз гьарайна Абида.                              
- маила кягъайди я?! АкI хьайила, вуна хтана бахдиз лугьун вучиз авунач, 

цIай кягъайди вуж ятIа?  Исятда за гьахъ дуьздал акъудда, ша, акат вилик! 
- лагьана Рагьмана, Абид перемдин хев кьуна, вилик кутуна. Рагьманакай 
мамедан аялризни,  цIукай хьиз, кичIедай.  КIвализ,  шехьзавай Абидни 
чина ажугъ авай Рагьман атайла, майидатни аялар вири кIвачел акьалтна. 
маилан чинавай рангар атIана. Ам гьасятда катна майидатан кьулухъ чуь-
нуьх хьана.      

- Нянин хийирар хьурай! мамед хтанвачни? маил, инихъ ша кван имидин 
патав! - Рагьман са нефесдай рахана. КIвалевайбур гьи суалдиз жаваб гун 
лазим ятIа, кьил акъат тавур къайдада, сад-садаз тамашиз, акъваз хьана.

- Инихъ экъечI, имидиз квевай кьведавай хабар кьадай гаф ава, - Рагьман 
са тIимил хъуьтуьлдиз рахана. маил майидатан кьулухъай чинин са пад 
аквадайвал хкечIна.

- Инал куьн кьведни ала. Лагь гила, цIай маркуник ни кягъайди я? 
- За адавай хабар кьурди я, - хцелай вилик майидат рахана. – Абида кар-

туфар чрада лугьуз вични тухвайди я лугьузвай.
-  маил им дуьз гаф яни?
- Туш! Картуфарни спичка маилав гвайди тир, - лагьана Абида. – ЦIайни 

гьада кяна.
- Лал хьухь! - Абидаз векъиз гьарайна, Рагьман мад маилахъ рахана. 

– Бахди лагьайвал дуьз яни, цIай кягъади квекай вуж я?
- Ам зун туш, - са жизви сес акъудна, маил мад дидедин кьулухъ чуьнуьх 

хъхьана.
- Бес гила на вуч хълагьда?! - лагьана Рагьмана Абидан сивихъ капаш 

геляна.
- Аман! - гьарай акъатна, Абид  ракIарин сиве ярх хьана.
- Ву..у..у! Кямир, я Рагьман! Язух я аялдин, ада мад хъийидач! Гила мад 

хьайиди хьана, - аялдин язух атана майидатаз.
- Кьий! Ихьтин аял жедал, тахьайтIа хъсан я. Аял кьепIинамаз вердишарна 

кIанда,- ада Абидан кьамухъай мад перемдин хев кьуна, ам хкажна кIвачел 
акъвазарна, буйругъ гана: - Квахь зи вилерикай! Фена пакамдал мичIи  кIва-
лин пипIе акъваз!  

мичIи кIвал Рагьманан тавхана тир. Ана я экв, я пич авайди тушир.  Ам 
Ханума вичин яд авай квар, гъуьр авай тапус ва маса геждал гъиле кьан 
тийизвай кур-ченях хуьзвай къайи чка хьанвай. Абидаз аниз фин акьван 
хуш кIвалах тушир. И кIвалин къав мегьри бадедин кIвалин чил тир. Гьар 
мегьри бадедиз эвер гуз кIан хьайила и къав гатун бес жезвай. Ам гьасятда 
атана акъатдай. Исятдани Абидаз, къав гатана, бадедиз эвериз кIанзавай, амма 
винелай къекъведай кIвачерин ван-сес авач. «КIвале авач. Зун пакамдал гила 
ина амукьдайди я», - фикирна Абида. Дахдин лапIашар галукьай чкаяр гуп-
гуп ийиз къудгунзавай. 

Куьчеда мичIи жез башламишна. Юкъузни мичIи кIвале гила генани ми-
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чIи хьанвай.  Абидан вилер мичIи кIвалихъ вердиш хьанвайтIани, рикIе кичI 
гьатнавай. Гьаятдай  итимрин рахунрин ванер атана. Абидаз ванцяй мегьамед 
халуни Саид халу чир хьана. Абур маркуна цIай кьуна лагьай ван хьайила 
атанвабур тир. Са акьван гзаф вахт алатнач, хзан авай кIвалин ракIари  ачухай 
ван авуна. мичIи квализ Рагьман гьахьна.

- Иниз экъечI! Вун бубадиз хажалат хьуй лагьана ви дидеди тур хьтинди я. 
Фена агъа Квасадин кIваляй са шуьше гваз хъша. Пул за вичив пака вахкуда 
лагь. Фидайла атIа къубудлай жуван чиниз са гъупавай яд яна алад, - Абидаз 
буйругъ гана, Рагьман элкъвена  хъфена.

Абидак шадвилин лувар акатна. Адаз, Саид  халуни мегьамед халу вичин 
дердиникай хабар кьаз атай малаикар хьиз, авай. Ам, гатунни рикIелай алатна, 
кIвачер цаварай физ, вичиз гайи буйругъ тамамариз катна.

Дустар геждалди эхтилатар ийиз ацукьна. Абуру Абид садра мад туьквен-
чидин ракIарихъ ракъур хъувуна. Са арадлай Рагьмана дустарин тIалабуниз 
килигна, тар гъиле кьуна, вичин яратмишунар манидин сесиналди лугьуз 
эгечIна:    

                                - Алейкума салам, зи дуст,
Шад я зун къе, вун атайла,
Ширин я заз ичIи фуни,
Зи кIвализ ви нур атайла.

Ви эхтилат, ширин суьгьбет,
Къизилдин куркур атайла,
Зи рикI аршда къекъвезва къе,
Теквилин сунжур атIайла.

       
Дустар, вахтни рикIелай алатна, Рагьманан чIалариз яб гуз, тостар лугьуз, 

са-са виш граммарни хъваз, ацукьнавай. Пуд лагьай шуьше куьтягь хьайила, 
Рагьмана абур варцел кьван рекье хтуна. Рагьман  хтана столдихъ са геренда 
сиви са чуькьни тавуна ацукьна, ахпа  вилер ахвари кузвай Абидаз вичин 
патав эверна. «Зун мад мичIи кIвализ акъуд хъийидайди я», - фикирна Абида. 
Амма Рагьмана  ам, кьве гъилини кьуна хкажна, вичин метIел ацукьарна, са 
гъили далудихъай вегьена вичихъ агудна. Са кьуд-вад сятинин вилик вич 
рекьиз гьазур дахдин къужахда гила агатна ацукьай декьикьада, Абида са 
гьихьтин ятIани багъри чимивал гьиссна. Адаз дахдин гардан кьуна вичин 
кьил адан хурудив агудиз кIанзавай, амма дахдин эхтилат квекай ятIа чин 
тийиз кисна акъвазна. 

- Ваз къе атай халуяр акунани, чан хва? Ваз абуру вуч лагьанай? Кьегьял 
итим хьухь, диде-бубадиз яб це, чIуру кIвалахар   ийимир, лагьанайни?     

- Ун.
- КIевиз лагь! Кьил виниз хкаж! Инсан рахадайла, адан вилериз килигун 

лазим я. 
- Эхь! - Абид, са жизви сес хкажна,  дахдин чиниз килигна.
- ГьакI хьайила, чан хва,  вуна къецин хьтин чIуру кIвалахар ийиз хьайитIа, 

заз пис хъел къведа. Хъел атайла, за ядайди ваз чир хьухь!  мад ахьтин чIуру 
кIвалахар хъийимир!  Гьа маркунилай кIвалери цIай кьунайтIа, чун гьина 
яшамиш жедай? Ваз зи ван къвезвани?! – Рагьманан  рахунар мад къвез-къвез 
векъи жезвай.
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- Ун, - Абидаз маркуник цIай маилавай кьурди я лугьуз кIанзавай, амма 
дахдин хъел генани артух жез кичIела, адан вири гафарихъ галаз рази жез-
вай.

- Ахъай ам, я Рагьман, ксурай,  геж хьанва, - Ханум, мугьманрин виликай 
къахчур къаб-тIур чуьхвена, чилелай кул эляна, анал ксудай месер вегьез-
вегьез, вичин итимдихъ рахана.

- За хциз чIуру гаф лугьузвач. Заз адахъ галаз пакамдал рахадай ихтияр 
авайди я. Тушни, бала? - ам Абидахъ элкъвена.

- Ун.
- Вун гила школадиз фена кIанзавай чIехи гада я. За лагьай гафар рикIелай 

алудмир. Гила, фена галай цисни авуна, хтана жуван чкадал ксус! - лагьана 
Рагьмана  хва метIелай авудна.

КЬВЕ  САС

мегьри  бадедик, вичин гъвечIи хва Абдукъадир армиядилай гуьгъуьниз 
Украинада, Днепропетровск шегьерда кIвалах ийиз акъвазнава лагьайла, кин 
акатнавай. 

- Адани  Зедуллагьа хьиз матишка ахчудайди я.  Адаз хъша лагь,  ина  
мехъерарна, ахпа вичин свасни  галаз  гьиниз кIантIани фирай, - лугьуз вичин 
рухвайрив кагъазар кхьиз тазвай. Адан къалабулух манасузди хьанач. Гатуз 
Абдукъадир  урус свас галаз хтана. Сифтедай   наразивилер  къалурайбур 
гзаф  хьана, ахпа ада вичихъ галаз хканвай дишегьлидин, лезги рушаз ухшар 
чинин кIалубар акурла, вири кис  хьана, мугьманриз чпин кIвалериз эвериз 
хьана. ЧIехи стхайрин аялар, «бицIи дах» лугьуз, Абдукъадиран гуьгъуьнай 
экъечIзавачир. Ада мукьвал-мукьвал аялар гуьгъуьна туна вацIуз чуьхуьнар 
ийиз, балугъар кьаз, мерер кIватIиз тухузвай. Хкведайлани  кимел алай Ква-
садин магазиндай къачуз абуруз ширинар пайзавай. Абидазни, абурун арада 
гьатна, суварар хьанвай.  

- И аялдиз хайи  диде авач, бубани тахайди яни? - Абидал тIуб туькIуьрна, 
хабар кьуна Абдукъадира са сеферда мегьри дидедивай. – Адал алай кIуфар 
хкатнавай кIвачелайбур, агъзур пине алай вахчег садазни аквазвачни? ма 
пул, аялдиз вуч герек ятIа, къачу, - лагьана ада мегьридив вад манат пул 
вугана. Гьа нянихъ Абдукъадиранни Рагьманан арада  къайи рахунар хьана. 
Гьикьван кIвалин рак  жувт агалнавайтIани, айвандик вехъи рахунрин ванер 
акъатзавай. 

- Вуч лагьайтIани, вуна гьамиша вун гьахъарзава. Вун масадан фикир 
кваз такьазвай образованный акьулсуз я. А хуьз тежер аял хадачир ман! - Аб-
дукъадир, рак агалчна, хъел кваз  кIваляй экъечIна,  айвандик вичиз килигиз 
акъвазнавай Абидан кьилелай гъил алтадна, мад са гафни талгьана, куьчедиз 
экъечIна. Рахун акунрай Абидан патахъай тир. «Образованный акьулсуз» 
гафарин мана вуч ятIа гъавурда акьуначиртIани, Абидан рикIел гьа гафар 
яргъалди аламукьна. 

мугьманар хъфена. Хуьре, кIвале секин хьана.
- Я дах, «образованный акьулсуз» вуч лагьай гаф я? - са кьадар вахтар 

алатайла, Абида дахдивай  хабар кьуна.   
- КIелай авам. Ам ваз гьинай ван хьана? 
- ГьакI, ам заз радиодай ван хьайи гаф тир, - лагьана Абида, вилер маса 
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патахъ чуьнуьхна. Рагьман тажуб хьана яргъалди Абидаз тамашиз акъваз 
хьана. мумкин тир адан рикIелни Абдукъадиран гафар хтанваз хьун…

Ханума мад цIийиз халича храдай гъалар гваз хтана. Абида рикI алаз 
бахдиз гъаларикай  киткенар къечез, халича храз, аялдиз килигиз, баирдай 
дана-кал хкиз куьмекар гузвай.

- ма, аялни гваз са герен мегьри дедин патав алад. За кIвалелай са  кул 
элягъин, - Ханум куьчедиз экъечIиз гьазур хьанвай Абидахъ рахана.

- Бах, зун абурун гурарай гъилери кьун тавуна экъечIзава - е… е!
- А гурар тикди я, аял гвайла ахьтин амалар ийимир! - Ханума Абидан 

кIулал аял эцигна.  Абид мад са чуькьни тавуна, кьуьзуь къари хьиз, какур 
хьана, кьве гъилини далудаллай муьгьуьбат кьуна, къецел экъечIна. Гурарин 
кIаниз агакьайла, Абидаз гурарин кьилел акъвазнавай маил акуна.

- Зун и гурарай гъилер кягъ тавуна экъечIдани? - дамах гваз лагьана Аби-
да.

- Фагь, анай зунни экъечIдачни?! - маилани кьил хкажна.
- Зун аялни гваз экъечIда…
- Э…э…хь!?
- Килига!- Абид далудал ккIлам хьиз ккIанвай аялни алаз тик гурарай ви-

нел кичIез-кичIез хкаж жез башламишна. Са кьуд-вад кIарцIиз хкаж хьайила, 
маила «Аватна!», - лагьана гьарайна. Абидан далудаллай аялди хъуткъунарна. 
Абид кьулухъ татаб хьана, далудаллай аял  кьулухъди гадар хьана аватна. 
Аял кьаз кIан хьайи Абидни анай агъуз кIватIти-кIватIар хьана, аялдилай 
къерехдихъ аватна. маил, метIер гатаз, гурарин кьилел  хъуьрез ацукьна. 
Абидаз вичин тIарвални  акунач. Ада гьасятда гурарин кIане экIя хьанвай  
муьгьуьбатал вегьена. Аялдай кIевиз шехьдай ван акъатна. Аялдин сивяй 
иви къвез акур Абидни шехьиз башламишна. 

- Я де..е…е! Абид гурарай аватна! - садлагьана маилан хъуьруьн акъваз 
хьана.

И гьарай-эвердал са ракIарай Ханум, муькуь ракIарай мегьри баде, са-
найни майидат  акъатна.

- Ама…а…н! – гьарай акъатна Ханумай. Ада Абидавай шехьзавай аял 
вахчуна.  муьгьуьбатан сифте экъечIнавай кьве сас акъатна хьалхьамрихъ 
галкIанвай. 

- Вуна зи  аялдиз вуч зулум авуна?! Вуна зи аял кьена хьи..и..н!- лагьана, 
Абидан кьамухъ капаш гелягъна, Ханум шехьна.

- Шехьмир, шехьмир, я свас,-лагьана мегьри бадеди. - Аялар аватиз, алу-
кьиз-къарагъиз чIехи жедай затIар я. Вири хъсан жеда, гьерекатна духтурдиз 
твах, белки ханвай чка-затI ава жеди! - мегьри баде Ханум секинариз алахъна. 
И гьарай-эвердал гьасятда къуни-къуншиярни атана акъатна. На лугьуди, абур 
ракIарихъ и кIвалера са кIвалах мус  жеда лугьуз вил алаз акъвазнавай. Абуру 
гьарда са гаф лугьуз, гьарда са меслят къалурзавай. Ханум, тади гьалда вине-
лай парталар алукIна, аялни са чими яргъандик алчударна кутуна, духтурдиз 
физ экъечIна. Абидан шел яваш жезвачир, адаз и  карди гзаф таъсир ганвай.

- Гила хьайиди ана хьана, шехьмир, чан хва! Хьанвай акьван кар авач. Ирид 
йис хьанвай аялдин кIула аялар вугуч эхир. Кьилеваз аватна! Ваз тIар хьанани, 
чан дидедин? - мегьри баде  Абидан кьилиз, гъилериз-кIвачериз тамашна. 
Адан гъил кьилик галукьайла,  Абид тIар хьана кьулухъ фена.  

- Я чан хва, вазни вижеваз тIар хьанвайди я хьи! Хъша, хъша винел зи па-
тав, зун  ваз хъсан килигин, - лагьана мегьри бадеди ам вичин патав хутахна. 
Абиданни кьилелай,  кьунтерилай, хъалчахдилай ва мад са шумуд чкадилай 
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хамар алатна иви акъатнавай. Адан жендекди тIарвал гила гьиссзавай.
- Баде, са  хкет ахъай ман, - са тIимил кьван секин хьайила, бадеди гайи 

къенфетни сивин къвала туна, фтIиниз-фтIиниз тIалабна, бадедин къвалахъ 
агатнавай Абида. 

- Са итимни паб яшамиш жез хьана, чан хва, - и тIалабунал вил алаз 
акъвазнавай къайдада, гьасятда башламишна мегьри бадеди. - Абуруз кьве 
гъвечIи аялни авай.  йикъарикай са юкъуз аялрин диде начагъ хьана. Рекьиз 
чандик квайла ада итимдиз вичин патав эверна лагьана:

- Чан итим, зун мукьвара рекьида. Вун жегьил я. Вуна жуваз са жегьил 
паб хкваш. Анжах зун сура твадалди зи эрчIи гъил атIана кIвале са кьацIал 
эцигна тур. 

- Гъил вучиз атIузвайди я, я паб? – тажуб хьана итим. 
- Аялри гьамишанда хъсан кIвалахар ийирди туш. Абурай бязи вахтара 

чIуру кIвалахарни акъатзавайди я. Гьар чIуру кIвалах авурла, зи аялар гата-
дайла, жуван цIийиз гъанвай папаз къачуна зи гъилелди гатут лагь. Тахай 
дидедин гъили тIарда, зи гъили  абуруз тIардач...   

Нянихъ духтурдай аял къужахда кьуна, вилерин  кIаник шехьнавай гелер 
алаз, Ханум хтана. Ам  суст хьанвай аял кIвалин пипIе  месел эцигна, столдихъ 
вичин тахсир хиве кьазвай къайдада ацукьнавай  Абидан патав атана:

- Килиг вуна вуч авунатIа, - ада столдин къерехдал жунадин са капаш 
кьван кIус ахъайна эцигна. Жунадин юкьвал муьгьуьбатан акъатай  лацу 
кьве гъвечIи сас алай…

                        

ЗАЛЗАЛА

I966  йисан I4 мартдиз  Ханумаз садлагьана пис хьана. Ада Абид ракъурна, 
тади гьалда винел гьавайра яшамиш жезвай мегьридизни майидатаз эвериз 
туна. майидата фена къуншидаллай Айнаханумни галаз хтана. 

- Башламиш хьанва. Гъваш кур-тиян, афтафа, аяларни кIваляй акъуд, - 
лагьана Айнаханума.

- Алад, са сятина фена гьаятра аялрихъ галаз къугъугъ, -  лагьана, майи-
дата тиянар, яд авай квар ва гичин кIвализ хкана, Абидни муьгьуьбат къецел 
акъудна, ракIар акьална. Абид, муьгьуьбатан гъил кьуна, гьаятдиз экъечIна. 
КIваляй Хануман: «Аман! Аман чан диде!» - лугьуз гьарайдин ванер акъат-
завай. КIвале авайди вуч гьарай-вургьай ятIа кьил акъат тийиз Абид хквез, 
гагь ракIарихъай,  гагь дакIардихъай яб гуз, са вуч ятIани кьатIуз алахънавай. 
Са кьадар вахтундилай кIваляй аялдин  ишехьдай ван акъатна.   

- Квез са гъвачIи стха хьанва, - шад хабар гана, кIвализ тухвай курар-къапар 
къецел акъудзавай майидата.

ГъвачIи стха хьайидалай кьулухъ  Абидални зегьметар гзаф акьалтзавай. 
Икьван чIавал са муьгьуьбатан къайгъуда авайтIа, гила Разинан кьепIинин 
кьилихъ са хейлин вахт акъудзавай. Адакай Ханумаз кIвале вири патарихъай 
куьмек хьанвай.        

I966-йисан 20-апрелдиз нянин вахт тир. Ханума кIвалин  юкьвал тиян 
эцигна аялрин парталар, пекер-лекер чуьхуьзвай.

- Я бала, Абид, атIа яд авай ведре зи патав гъваш,- лагьана Ханума, аялри-
вай яргъаз хьуй лагьана, дакIардал хкажна эцигнавай ведре Абидаз къалурна. 
муьгьуьбатахъ галаз къугъвазвай Абид къарагъна, дакIардаллай ведредин 
патав фена. Ам ведредин патав агакьдалди, садлагьана ведре Абидалди атана. 
Абида  гьасятда  вегьена ведре кьве гъиливни  къужахда кьуна, вични сифте 
кьулухъ, ахпа вилик, ахпа муькуь патахъ татаб жез, ведредавай цин са пай 
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вичелай илич хьана. КIвалер зурзана, дакIаррин гуьзгуьйри, кIвалерин цлари, 
къавари жакьа-жакьдин ванер авуна. КIвалин къаварай руквар аватна.

- Астафируллагь, я Аллагь! Астафируллагь, я Аллагь! Им вуч мусибат я?!  
Гьерекат, аялар, къецел ката! Залзала хьанва! -  Ханумай гьарай акъатна: ада 
гьасятда кьепIинавай аял  пекерик квайвал къужахда  кьуна, муькуь гъили 
муьгьуьбатан гъил кьуна, къецел гьерекатна. Абида, ведрени къужахдаваз, 
адан гуьгъуьниз гьерекатна. 

- Ведре чилел эциг! Чна чаз са чара ийин, къецел ката!- гьарайна  Хану-
ма. Винел гьавадайни гурарай эвичIзавайбурун  кIвачерин дурум-дурумрин, 
эвер-гьарайдин ванер акъатна. майидат, вичин аяларни вилик кутуна, къецел 
катна.  

Вири хуьруьн халкьар куьчейра авай. Хабар авачирбуруз хабар хьун патал 
хуьруьнвийри инай-анай язавай тфенгрин ванер къвезвай. Халкьдик зурба 
кичI акатнавай. 

Са бязибурун кIвалер михьиз чкIана, зурба зиянар хьана шел-хвалдик квай. 
Садбурун кIвалерин цлар чкIанвай, муькуьбурун кIвалерин цларай хъиткьерар 
фенвай. Зарар тахьай са касни амачир. Инсанар, ийир-тийирдай кьил акъат 
тийиз, кIвалериз хъфиз тежез, куьчейра  кIватIал-кIватIал хьана амай.

Залзалади Дагъустандин кьибле патан вири районриз зурба зиянар ган-
вай. Кьасумхуьруьн, Кьурагьрин, магьарамхуьруьн, Ахцегьрин, Хив, Агъул, 
Табасаран  ва гьакI маса районра школаяр, клубар, магазинар, больницаяр, 
гамар храдай фабрикаяр ва гьакI гзаф кIвалер чкIай гьалдиз гъанвай. 

Гьукуматди гьасятда  залзалади инсанрин кьилел гъанвай бедбахтвилин, 
зараррин гьисаб-кьадар чирдай ва абур кIеверай акъудун патал серенжемар 
кьабулдай  комиссия туькIуьрна. Залзала хьанвай вири районриз ксудай па-
латкаяр, недай-хъвадай суьрсетар ва куьмекар ракъурна. И кардал аскерарни 
желбнавай.  Агъул патаз аскерар аваз физвай машинрин цIиргъериз тамашиз 
хуьруьн жемят кимел кIватI хьанвай. Гзафни-гзаф аялри шадвалзавай. ма-
шиндай аскерри чпиз гъилер югъурайла, абур шадвиляй цавук хкIазвай.

Залзаладик чкIай гзаф хуьрер арандиз эвичIиз башламишна. Гьукуматди 
абуруз цIийи  чкадал хуьрер кутадай чилер къалурна, кIвалер эцигун патал 
ссудаяр гуз башламишна. Халкьар цIийи хуьрер кутаз, цIийи кIвалер, клубар, 
школаяр, магазинар эцигиз гьерекатрик квай. 

Гьа виринра хьиз, Сардар хуьрени югъ-къандивай дегишвилер жезвай. 
ЦIаран кIане виликдай авай куьгьне хуьр, гила колхоздин багълар, салар авай 
чкадиз эвичIнавай. Гьар са кIвалихъ  хъсан емишрин тарар авай багълар, сал, 
бахча арадал къвезвай. I967 йисуз Рагьмана вичин чилелни кIвалер эцигун 
патал хандакIар яна.  КIвалер эцигзавай  устIар Тават эмедин итим Абузар 
тир. Адаз хуьруьнбуру «Уста Абузар»  тIвар ганвай. Ада гзаф мукьуфдаказ, 
гьар са къван вичин чкадихъ кьадайвал хкяна, дуьз тушиз хьайитIа, вичин 
гъиле авай алатдив туькIуьр- на, цла твадай. Сардар хуьре ва гьакI къунши 
хуьрерани адан зегьмет квай кIвалер гзаф авай.  КIвалер эцигуник Абидан 
зегьметни квай. Эцигзавай цларин арайриз вегьезвай куьлуь къванер кIватIун, 
кьуруш  ийидайла самар вегьез адаз кьецIил кIвачерал  тIуш гун,  къала ла-
гьай къван устIардив вугун, адан кеспи тир. КIвалер эцигна куьтягьдалди, 
I968 йисан 2I январдиз, Ханума  мад са хва хун хъувуна. Гила Абидан хиве 
генани гзаф кIвалин везифаяр  гьатнавай. КIвалин кIвалахрилай гъейри ада 
йикъа садра физ тамай са типих куьлерни гъизвай, вини мягьледа авай яшлу 
мутIалиб бубадизни Сефият бадедиз, гьар нянихъ физ,  вичивай жедай са 
куьмек гузвай. 
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МУТIАЛИБ   БУБА
  
мутIалиб вичин уьмуьрдин юлдаш Сефиятахъ галаз, аял-куьял тахьана, 

вини мягьледа, куьгьне  хуьр амай чкада яшамиш жезмай. Ада, дуьзендал 
цIийиз кIвал эцигдай чил ганвайтIани, вич вердиш хьанвай кIвалерай масаниз 
куьч хьуникай гьич фикирни ийизвачир. Цналрин хуьре виридалай гуьрчег, 
кьакьан жендек авай, акунар алай руш вичиз тагайла, мутIалиба йифиз фена 
ам чуьнуьхна гваз хтанай. Гьакьван рикI ацукьна гъайи, вичихъ галаз яргъал 
уьмуьрда фу тIуьр дишегьли, ада  аялар хьаначтIани рахкурнач. Гьа хьайи 
бахтунал рази яз, абуру чпин югъ-няни ийизвай. мутIалиб вич гзаф жумарт, 
зегьметдал рикI алай кас тир. Ада яд авай  къанавдилай вине авай  кIвалерихъ 
галай чилел,  бензиндал кIвалахиз яд   акъуддай насус  къачуна  бустан кутуна. 
Гьа насус кардик кутаз алакьзавайди анжах са Абид тир. мутIалибан багъда 
хуьре садазни авачир хьтин чIехи хатрутар, ширин  ципицIар, чIахмаяр ва маса 
жуьреба-жуьре майваяр авай.  Къавахин яргъи тараз акьахнавай чIередик квай  
ципицIар Абидалай  гъейри атIудай кас авачир. Ахьтин  хаталу тарарай емишар 
атIудайла, чпин аялар акьадар тавуна, тариф-затI авуна, къуни-къуншийри, 
мукьва-кьилийрини Абидав атIуз тадай. Абида гатун вахтунда мутIалиб буба-
диз, чепедин гичин гваз физ, булахдилай къайи ядни гваз хкведай. мутIалиба 
са суьруь хпер хуьзвай. Ам гьамиша юкъуз абурун гуьгъуьна чуьллера жедай. 
Абидакай  адаз, няниз уьруьшдай хтай хпер ацадайла, кIелер кIуддайла, ахпа, 
нек хъвайидалай кьулухъ, абур кьилди чкадиз хкуддайла, куьмек жезвай. Гьа 
са вахтунда  Абида  кIелиз-кхьиз тийижир мутIалиб бубадиз вичиз ван хьайи 
дуьньядин хабаррикай, школада къачур чирвилерикай эхтилатар ийидай. 
мутIалиб бубадивай Абидазни гзаф кIвалахар чир жезвай. Нянихъ кIвалерин 
вилик хпер гваз хтайла, рагъ акIидай патавай дагъдин  кьилел цавуз килигна, 
пакадин юкъуз гьихьтин гьава жедатIа, лугьудай. Начагъ хперин азар гьим 
ятIа ва гьикI сагъардатIа, вири  лугьудай. Хпери хадай югъ чир жедай, гьа 
вахтунда хеб  байирдиз акъуд тавуна, кIвале тадай. Адан кIвале авай къул 
хьиз раснавай цлан  пич Абидаз иллаки бегенмиш тир. ЦIуз тамашиз пичин  
патав ацукьна, мутIалиб бубади ийизвай эхтилатарикай ада лезет хкуддай. 
Ада ахъагъай са кьиса Абидан  рикIелай  физвачир.  

… Са кьуьзуь, вилерни буьркьуь кас хьана. Ам гзаф кесиб тир. Адаз  вичин 
уьмуьрда  ачух вилералди са  затIни акурди тушир. Вири дуьньядал жезвай  
кIвалахар, крар ва шейэр япаринни гъилерин куьмекдалди аквазвай. 

Ингье, вахт атана, Аллагьди буьркьуь касдин  чан къачуз Азраил ракъурна. 
Худади и касдиз эхиримжи  са тIалабун, ам гьихьтинди хьайитIани,  кьилиз 
акъудда, лагьана, гаф гана. Кьуьзуь касди са тIимил кьван вахтунда хьайит-
Iани вичин вилериз ишигъ гун тIалабна. Аллагьдини адан тIалабун кьилиз 
акъудна.   

Куьзек  гьуьлуьн къерехдал  яшамиш жезвай. Адан вилериз пакаман сад 
лагьай ярарихъ  галаз ишигъ хтана. Адаз икьван чIавал къвезвайди  са лепей-
рин ван тир, гила адаз гьуьлуьн лепеяр чеб, абурун зурбавал ва гуьрчегвал 
акуна. «Гьуьл!» - гьарайна ада. Ахпа  адаз гьуьляй экъечIзавай зурба яру  туп  
акуна. «Рагъ!»- мад гьарайна ада. Гужлу нурари  кьуьзекав вилер мичIиз  туна. 
Ада вилер акьална ахъай хъувуна, кIвачерин  куьлерал хкаж хьана, кьуд патаз 
килигна. Адаз и кьил, а кьил авачир чуьллер, инлай анлай са гьиниз ятIани 
физвай булутар акуна. «Цав!» - гьарайна ада.
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Ахпа кьуьзуь касдиз  емишрин багъ акуна. Ам багъдиз гьахьна. Куьзеказ 
акI хьана хьи,  бул емишри акIажарнавай хилери, хкаж хьана, мугьмандиз  
салам гана. Ада таран кIаник аватнавай са  пад яру емиш вахчуна,  кап алтад-
на, михьна,  ни чIугуна: « Ич!» - гьарайна, шад хьана адаз. Ахпа кьуьзеказ 
салан майваярни  чир хьана: помидурар, афнияр, газарар… Некьияр  акурла,  
акъвазиз тахьана, сад сивиз вегьена, тIуьна.

Сала жегьил дишегьлийри бегьер кIватIзавай ва манияр лугьузвай. «Ингье, 
инсанар! Рушар!» -  чир хьана кьуьзеказ. «Абур гьикьван  гуьзел я?!» - адан 
вилери цIапIрапIар гана, бедендай  са гьихьтин ятIани зурзун фена. Ахпа  
инсанри чпин гъилералди эцигнавай кIвалер, дараматар, карханаяр акуна. 
Дагъларин, дуьзенрин, булахрин жанлу къаматар, суьретар акуна, къацу ве-
кьерин ва жуьреба-жуьре цуькверин рангар акуна, атир гьиссна, къушарин 
ширин авазариз яб гана.

Икьван чIавал  вири лугьуз чизвай  шейэр кьуьзеказ гила вичин вилерал-
ди акуна. Адавай масадан куьмек галачиз кIани патахъ физ-хквез жезвай. 
«Инсанар вуч бахтлу тушни,  вири вилериз аквазвай?!  Бес идалай зурба бахт 
жедани?!» - рикIяй фикирар фена адан.

Аллагьди кьуьзеказ ганвай вахт куьтягь жезвай. Ам вичин кьисметдал рази  
хьана, са тIимил вахтунда акур кьван  затIарин таьсирдик  кваз, Азраилди  
гуьзетзавай чкадал хквезвай. Садлагьана адан рекьел, кьве кIеретIдиз пай 
хьана, садбуру муькуьбур ягъиз рекьизвай  инсанар пайда хьана. Кьве патани 
кьейибурни хирер хьайибур гзаф авай. «Дяве!» - кичI акатна кьуьзекак. Ам, 
вичизни хабар авачиз,  шулугъчийрин юкьваз гьахьна. «Я инсанар! Акъваз!» 
- цавар рахай хьтин ванцел гьарайна  ада. Вири сад хьиз алай-алайвал акъваз 
хьана. «Заз яб це! Зун уьмуьрдикай виридлай гзаф рикI ханвай инсан тир, 
вучиз лагьайтIа буьркьуь тир. Къе зи вилериз экв акуна. Заз дуьньядин гуьр-
чегвал акуна. Килиг куьнни гьар патаз, куьн женнетда яшамиш жезвайбур я.  
Аллагьди ганвай кьве югъ шадвилелди яшамиш тахьана,  куьне дявеяр вучиз 
ийизва? Гадра яракьар, алуд рикIелай сада-садаз авур писвилер! Куьн вилер 
аваз буьркьуь жемир! Я, Аллагь, ачуха кван ибурун вилер. Заз къе акур кьван 
гуьзел шикилар ибурузни къалура, Вуна!!!» Алагьдиз эхиримжи гафарин 
ван хьанач: ада  кьуьзеказ, анжах са тIалабун кьилиз  акъудда, лагьана,  гаф 
ганвай…           

КЪВЕЗМАЙ  ДЕВИРДИЗ  ЧАР

I97I йисан 20-февралдин югъ тир. Рагьман кIвализ  мугьманар галаз хта-
на. Абур Рагьманан дустар: Гьаджимегьамед, Давуд, Къурбан ва Сидагьмед 
тир. Абурун вилик Ханума гьазурна эцигнавай  хинкIар авай къапар квай. 
Столдин юкьвал ички авай шуьше ва юкьни – юкьвал  вечрен  як авай къаб 
алай. Абида кIвализ гьахьна атанвай халуйриз гъилер яна къерех хьайидлай 
кьулухъ, Рагьмана адаз айвандик эверна, пул вугана, кьве ички шуьше къачуз 
магазиндал ракъурна.  Са цIуд декьикьани арадай фенач, Абида хтана гъилевай  
кьве шуьшени столдал мугьманрин вилик эцигна.

- Вуна абур кIаник квай кIваляй гваз хтайбур яни, чан бала,- аламат хьа-
на  Рагьман  дирибашдиз катна  хтай хва акурла. Абида  шад хьана къуьнер 
агажна ахъайна. 

- Азиз дустар, тIалабзава яб акалун! Заз къе и столдаллай шуьшейрикай са 
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шуьше къвезмай, са шумуд йисан вилик кумай  шад вакъиядин  юкъуз, савкьат 
яз инал исятда алай ксарин патай рекье тваз кIанзава,- лагьана Гьажимегьаме-
да. Са гъиле ички цанвай рюмка кьуна, кIвачел къарагъна, муькуь гъиле  ада 
столдаллай шуьшейрикай сад  къачуна. – Абидан мехъерин юкъуз, кьисмет 
хьайитIа вирида, тахьайтIа сагъ-саламатдиз амукьайбуру  кIватI хьана, къецин  
югъ рикIел хкана, и шуьше ахъайна, гьарда са стIал  хъвада. Исятда чна и 
кьве стIал и кьегьял Абидан сагълугъдай хъвада. Вичикай викIегь, акьуллу 
хва хкатун чи мурад я.

- Аферин! - Давуд  кIвачел къарагъна. Адахъ галаз вири кIвачел къарагъ-
на.

- Афериндин сел гуьгъуьна, гел яз тур жуван.
Лянетдихъ ви рикI уьмуьрда, хъел яз тур жуван! - Рагьмана, кIвачел къа-

рагъна вичин  шиирдин кьве цIар хуралай  кIелна.
Гъилевайбур хъвайидалай кьулухъ  Къурбан халуди Абидаз са тетраддин 

чарни  ручка гъун буйругъна. Абид гьасятда фена, вичи тарсариз гьазурвилер 
аквазвай кIваляй  тетрадни ручка гваз хтана. 

- Абур магомедов  Гаджимагомедав къала, - лагьана Къурбан халуди. - Ам 
гьадан кьилиз атанвай фикир я. Вичи кхьирай, чна къулар чIугвада. 

Гьажимегьамед са шумуд декьикьада чарчел са вуч ятIани кхьиз машгъул 
хьана. Ахпа, вирида къулар чIугурдалай кьулухъ,  гьа чарни  столдаллай  ички 
авай шуьше са газетдик мягькемдиз кутуна, ада Ханумаз эвер гана.

- ма, Ханум вах, и аманат чна вал тапшурмишзава! Чи тIалабун я, вуна и 
затI, ядигар хьиз, Абидан мехъерар жедалди    хуьх!

- Аллагьди гьа йикъарихъ куьнни агакьаррай! Куь балайризни мехъерар 
ийидай шадвилин йикъар хьурай! - Ханума вичив вугай затI хурудив кьуна 
тухвана, краваутдаллай хъуьцуьган хкажна, адин кIаник кутуна…

ХАЙИ  ДИДЕ

Гатун чими йикъар алукьнавай. Нисинилай кьулухъ Абид дегьрени къа-
чуна, адет хьанвайвал, тамуз рекье гьатна. Къе адаз тамуз къведай юлдашни 
хьанач. Кас галачирла,  Абидаз тамун чIехиди  вич хьиз жедай. Ада хуьруьн 
сергьятдай акъатна тамук акатнамаз, вичин рикIин дердерикай чIалар туькIуь-
риз, манидалди лугьуз эгечIдай. Бязи вахтара адан манияр шадбур жедай, бязи 
вахтара, лагьайтIа, агьузардин сесинал язавай маниди шел кутадай.  Тама ада  
гуьрчег цуьквериз, къацу пеш акъуднавай кьакьан  тарариз, гьар са патахъ 
гьерекатдик квай гьашаратриз килигиз, вичин рикI аладардай. ВакIан булах-
дал ацукьна, яр-гъалди гагь ван акъатна рахадай, гагь кисна хиялрик акатдай. 
Эхиримжи вахтара Абидан рикIел хайи диде мукьвал-мукьвал акьалтзавай. 
«Яраб зи диде дахди лугьузвай хьтин писди тир жал? АкI яз хьайитIа,  ам 
заз  гьич акунани кIандач. Бес Тават эмеди адан тарифар ийида хьи!? И вири 
дидейриз чпин аялар кIан жедайла, бес зун ада вучиз гадарнай? Заз гъвечIи  
вахни авайди тир, лугьузвай мегьри бадеди. Ам, бегьем килигдай кас авачиз, 
диде хъфей са тIимил вахтунилай начагъ хьана кьена лугьузвай. Яраб ибур 
дуьз гафар я жал?»  Ада вичин четинвилерихъ,  хкетдик квай хьиз, са бахтлу 
югъ галайдак умуд кутазвай. Гагь-гагь и булахдин яд хъвайила, вичикай са 
зурба Шарвили хьтин, пагьливан жедай хьиз жедай. Гьавиляй, гьар сеферда 
атайла, ада булахдиз салам гана, ахпа  руфунихъди къаткана, кIуф эцигна, са 
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пуд хупI булахдин къайи яд хъвадай. Жендекдин дегишвилер жезвачиртIани, 
рикI пагьливандин рикI хьиз къуватлу ва мягькем  жезвай хьиз жедай. Гьар 
атайла ада булахдин вилик пад, аватнавай пешерикай, кьурай цIамарикай ва 
маса гьар жуьре хвархвасрикай михьдай. 

Абидаз кIарасар, куьлер тухудай вичин къайда авайди тир. ЯцIу са кIарас 
тухуз хьайитIани, ада таран кIукI пешерни аламаз тадай. Я тахьайтIа,  къуь-
нерал хкажзавай  кIарасдин кьил, пешер алай таза хилер кутIунна,  къуьнериз 
тIар тежедайвал, типих хьиз гьазурдай. Ахпа вич гьа типихдин арада гьахьна, 
яваш-яваш кIвализ  гваз хкведай. Гьа икI Абида са хъуьтIуьз кудай кIарасар, 
хьрак фу чрадай куьлер гьазурзавай.     

Гьамиша хьиз къени, цIу хьиз ракъини кузвай вахтунда, тамун гуьнедин 
чинай агъуз, типихдин пешер алай пад кьилел кьуна, муькуь пад биши руг 
цавуз акъудиз гел таз, катиз-катиз Абид хквезвай. Дуьзендиз агакьайла, адан 
йигинвал яваш хьана. Чиникай агъуз  кIвачерик звер кутазвай типих, гила юкь 
какур хьана дуьзен чкадай ялна кIанзавай. Гьа и кьве виш метрдин мензил 
Абидаз  виридлай  зегьмет жезвай чка тир. Вичин таяр гадайрихъ галаз чуь-
хуьнар ийиз вацIуз фида лагьана меслятнаваз акуна, ам къе нисини жедалди 
тамуз фена хтана.  Гьаятдин юкьвал агакьайла, Абид типихдин кIаникай 
хкечIна, гъилин далудал гьекь кIвахьзавай чин михьна,  вичи хкай типихдал, 
уфт аладарна хьиз,  ацукьна.

- Абид дах тамай хтана, - лагьана шад хьана,  муьгьуьбат атана адан 
къвалал типихдал ацукьна. Абида гьар тамай хкведайла, жибиндаваз вичин 
гъвечIи вахазни кьве стхадиз  гьардаз са нямет гваз хкведай. Тама вуч кIан 
хьайитIани авай. Абида  шалвардин жибиндай акъудна, муьгьуьбатаз са гъапа 
авай тамун шуьмягъар гана.

- Абид дахди шуьмягъар гъана! - гьасятда муштулух гана  ада кIвалевай-
буруз.  

- Я ба…а…х! – эверна Абида, гьа са вахтунда типихдин юкьвал шуьмягъ-
дин тIвалунал кутIунавай дегьре хкудна.

- Гьа..а..й! - айвандин ачух пенжердал Ханум пайда хьана.
- Бах, зун вацIуз физва, михьиз гьекь хьанва.
- Алад ман, чан хва, анжах геж ийимир.
Абид винелай алай перемни кIвачеллайбур хутIунна, шалвардин кикер 

виниз къакъажна, вацI галай патахъ, цIай галайди хьиз, катна. На лугьуди, 
ам тамай хтайди туш. 

ВацIа авай аялар, куьнуьдавай чIижер хьиз аквазвай. Абид, алайбур рекье 
хтIунна, вацIавай  аялрин арадиз гьахьна. Ахпа кьакьан чкадилай хкадар-
завайбурун жергедиз гьахьна. Гьа и арада адан япарихъ вичин тIвар кьаз 
эверзавай ван галукьна. Ам кьил хкажна ванцихъ къекъвена. муькъвел маил 
акъвазнавай. 

- Аби…и..д! - эвер гана ада мад.
- Вуч хьана?! - Абид кIвачел къарагъна. – Ша, зун ина ава!
- Ваз кIвализ хъша лугьузва! Куь бах атанва! - Абид акурла, маилаз шад 

хьана.
- Вуч бах? За къведайла бахдиз лагьайди я, - вацIун гъиляй бегьем ван 

къвезвачиз акуна, гьарайна Абида.
- Ви Дербентдавай бах атанва, Дербентдавай бах!
И ван хьайила, Абидаз  вацIун ван ва адан гьерекатни яваш хьайи хьиз 
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хьана. Адаз мад са куьнинни ван хъхьанач, на лугьуди, япар биши хьана. 
Ам са шумуд декьикьада серсер хьана акъвазна, ахпа фена парталар алукIиз 
эгечIна.

- Яда, жувал алай шимер алуда! – са ни ятIани Абид  уяхарна. Ам гъилевай 
шалвардай кIвач акъуд хъувуна, фена вацIук  экечIна.

- Вуна майка акъадна алукIнава! - маил Абидан патав эвичIнавай. – Лацу 
«Победа» машинда аваз, мад инсанарни галаз атанва. Ваз гьерекатна хъша 
лугьузва.

«Бах! Зи бах! Зун хайи бах!» - Абидан вилерикай  къунши Айнади, кI-
валин вилик ракъиник ацукьна,  къужахда кьуна, вичин баладин кьилелай 
кап алтадзавай вахт карагна. Ам  далдадик акъвазна пехилвилелди  абуруз 
килигиз амукьдай. 

Абидни маил катиз-катиз хуьруьн кимел кьван хтана.    Анлай кIвалерин 
вилик акъвазнавай лацу машин аквазвай. Абидан  гьерекат яваш хьана.

«Акъваз, бес ам зун гадарна хъфенвайди тушни?! Бес,  дахди заз гъайи 
къенфетар ада заз тагуз, вичиз незвайди туширни?! Бес ада  нек тагана, га-
дарна хъфена, зи гъвачIи вах кьейиди туширни?! Ваъ, ам зи бах туш! Заз ам 
кIандач! Зун адан патав хъфидач!» - Абид хиялри акъвазарна.

- Вун вучиз акъваз хьана, хъша гьереката?! – кьулухъай маил хтана ага-
кьна. 

«Бес, зи хайи диде гьихьтинди ятIа кьванни килигдачни?»- фикирна Абида, 
мад виликди камар къачуна. КIвалерин вилик кIватI хьанвайбур вири кисна 
Абидаз килигиз акъвазна. Абурукай кьве дишегьли хкатна Абидан къаншардиз 
атана. Абидаз абур таниш тушир. Адан кьиле агъзур суал къекъвезвай:  «Яраб 
ибурукай зи бах гьим ятIа? Гьайванризни чпин дидеяр чир жеда лугьуда, заз 
чир жедач жал? Белки,  атIа кьакьан гуьрчег дишегьли ятIа? Адахъ лацу шал 
галайтIа, заз ам чир жедай. Ам, эмеди  заз къалурай, лацу шал галаз янавай 
шикилдавай бахдиз ухшар я. Адан вилер накъварай ацIанва. Гьам я!» - Аби-
даз вичин рикIи хур  гатазвай  ван виридаз къвезвай хьиз авай. Гьа кьакьан 
гуьрчег дишегьли са келимани акъат тийиз, Абидан вилик атана акъвазна. 
Ада сифте кягъай гъил, кузвай пичинихъ галукьай  хьиз, садлагьана кьулухъ 
чIугуна. Ам  кьве  йиса авайла къакъатай, гила цIипуд  йис хьанвай аялдиз 
чарадаз хьиз, накъвар, гъиле ягълух аватIани, капашдал михьиз, чIал кьунвай 
хьиз, акъвазна,  кIвачелай винелди  тамашзавай.

- Абид! Я чан бала, вун  вучиз икьван гъвечIизма? - эхир са келима акъатна. 
Имаята  икьван йисара такур бала къужахламишна. Адан пелез, вилериз  са 
шумуд темен гана, ахпа вичин къужахдив агудна. Абидан япуз, теспача яз 
хур гатазвай дишегьлидин рикIин ван къвезвай.  Дидедин къужах! Вуч чими 
ва ширин затI я. Икьван чIавал дидедин ширин мецихъ, адан «чан» лагьана 
рахунихъ магьрум хьанвай Абидаз, вегьена кьве гъиливни дидедин гардан 
кьаз кIанзавай, амма са куь ятIани ам акъвазарзавай. Адаз вичиз аквазвайди 
ахвар хьиз авай. Эгер вилер акьална ахъагъайтIа, вири квахьиз кичIезвай.

- Хьана, хьана! Аял бамишармир! Чазни къалур кван, - къвалахъ галай 
аскIан буйдин дишегьлиди Абид дидедин къужахдай  акъудна. Адан сес, 
итимдин сес хьиз, векъизвай. – Ша кван халадин патав. Халадиз авайвал лагь! 
Вун тахай дидеди  гатазвани, ваз недай фу гун тийиз,  залан кIвалахар ийиз 
тазвани? - ада къвалал,  вуч  ийидатIа чин тийиз, бейниван  хьиз акъвазнавай, 
Ханумаз са вил яна. 
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- Ву…у!  Ам вуч лагьай гаф я? Заз ам зи балайрилайни гзаф кIанзавайди 
я! – Хануман  чинин рангар дегиш хьана.         

- Аквазва чаз, аялдал алай гьал. Къекъверагдиз ухшар хьана. Я кIвачел 
алачиз, я чандал са партал алачиз! - аскIан дишегьли лап векъиз рахазвай. 
Адан рахунар рикIивай  яни, тахьайтIа зарафат яни  садан кьилни акъатзава-
чир.  «Рагьман инал алайтIа, квев и рахунар жедачир…» - фикирна, Ханум, 
мад сиви са чуькьни тавуна, кисна акъвазна.

- Ваз ви бах чир хьанани? Вун хайи бах гьа им я! - гьа векъи ван авай хала 
рахаз акъваззавач. -Ибур ви  вахар я. Яхъ гарданар, таниш хьухь! - ада къва-
лахъ акъвазнавай кьилел лацу багъар кутIуннавай кьве гъвечIи руш Абидан 
патав, далудихъай кьве гъилини рум кутуна, гъана.

- Фатима, - лагьана, чIехи руша назик гъил вугана,  вичин  тIвар лагьана. 
«Фатима! Бес дахди Фатима тIвар алай зи вах кьена лагьайди туширни?! Бес 
им вуж я?» - Абид кьилиз атай   фикирди къарсурна.

- Гуьльнара,- гъвечIи рушани гьа къайдада гъил вугана. Абур, чпин тIварар 
лагьана, мад са гафни акъат тийиз, акъваз хьана.

- Куьн кIвализ ша, са истикан чай хъвадайвал,- Ханумаз нихъ рахадатIа 
чизвачир, гьакI хьайила, ада виридаз теклифна.

- Чухсагъул, кIвализ чун къведач, чан вах, амма са тIалабун ава,- Имаятан 
пIузарар зурзана. Ада, са жуьре шел кьуна акъвазарна, давамарна. – Тавакъу 
я, са кьве юкъуз Абидаз чахъ галаз къведай ихтияр це! 

 «Зун гьи йикъа аватIа аку садра: жува хайи бала чара дишегьлидивай  
сад-кьве юкъуз жуван патав ахъаюн тIалабзава. Заз Аллагьди ихьтин жаза 
вучиз ганатIа?» - Имаятак шел акатна. Ам, чин кьве гъиливди кьуна,  къерех 
хьана.

- Ам вуч лагьай гаф я, я чан вах? Ам за хвенатIа, бес вуна хайиди тушни? 
Ам ви велед я, ваз вири ихтиярар авайди я, - Ханума, Рагьмана хтайла къал 
акъуддайди чизвайтIани, ихтияр гана. – Анжах геждал тамир, кьве йикъалай 
мектебда  тарсар башламиш жезвайди я.

- Вун шумуд лагьай классдиз акъатнава, бала? - Сурегьи хала рахана.
- Гила ругуд лагьайдаз акъатнава, - Абид пIузарикай хьиз рахана.
- Яни?! Буйдиз килигайла заз вун са пуд-кьуд лагьай классра авай хьиз 

авай, - тегьне гьалчдай къайдада ам мад  Ханумаз тамашна. – Ша, чан хва, 
чна вун Дербентдиз тухуда, - лагьана Абидавай гьич разивални къачун тавуна,  
Суьрегьиди тухвана  ам  машинда ацукьарна.                                     

- Ада вичел алайбур кьванни дегишаррай, я чан вах! - Ханума машиндин 
гуьгъуьниз гьарайна.

- Абур хайи дидеди Дербентда дегишарда, - Суьрегьи, машиндин рак 
агална, Хануман патав хтана. - Куьн сагъ хьуй! КIвалер-къар къени хьуй, чан 
вах, аялдин кефи хамир, тахай дидевал ийимир! - икьван чIавал рикI кIевиз 
кьур Суьрегьидин вилерни накъварай ацIана. Хануман вилерилайни тIуб-тIуб 
накъвар физвай. Адан рикIелни, патал, масадабурун кIвалера амай вичин 
веледар хтай хьтинди тир. Имаятан вилерикай булахар хьанвай:

- Зи баладин кефи хаз тамир, чан вах… - адавай мад гаф лугьуз хьанач. 
Кьве диде,  теменар гана, къакъатна.

- Куьне рикIиз акьван гуж гумир. Заз ам гьа зи балаяр кьван кIанзавайди 
я, - Ханума вичин кьежей вилерни михьна.                                   

Абидан диде атанвайди ван хьайикьванбур, хуьруьз пагьливанриз кили-
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гиз кIватI жедай хьиз, яргъарилай тамашиз, чпин арада куш-кушдин ванцел 
рахазвай:

- КIусни амачиз Абид вичин хайи дидедиз ухшар я! 
- Дидеди Абид Дербентдиз хутахзавалда!
- Гила аял тахай дидедин гъиликай хкатда!
- Хануман аялар гила ни хуьда?
- Адаз вичин эрчIи гъил атIай хьиз жеда…
«Победа» машин яваш-явашдиз хуьряй экъечIна, Дербентдиз рекье гьатна.

ДЕРБЕНТ

Абидавай таниш тушир «мукьва-кьилийрихъ» галаз ачухдиз рахаз жезва-
чир. Ам дидеди, вечре вичин лувак кутунвай цицIиб хьиз, далудихъай гъил 
вегьена,  вичихъ агудна кьунвай. Абида, анжах вичиз гайи суалриз, эхь-ун 
лугьуз, жаваб гузвай. Адан фикирар кIвале авай: «Къе кални дана ни хки-
датIа? мутIалиб бубадиз хпер хкиз, кIелериз нек гуз, ни куьмекда? За няниз 
адаз булахдин яд гъида лугьузвайди тир. Тамуз физ зун агакьна. Дах! Яраб 
зи кьилел  ада  вуч тIурфан акъуддатIа?» - Абидак къурху акатна.

- Приехали! - вичин тIвар Фатима я лагьай руша Абид хиялрикай хкуд-
на.

- Им чи мамади кIвалахзавай халичаяр храдай артель я,-  са арадлай гъили 
рекьин къерехдавай кьакьан зурба варар квай дараматар къалурна, Гуьльна-
рани рахана. Шегьердин куьчеяр гьарнихъ гьерекатда авай инсанрайни ма-
шинрай ацIанвай. Са арадлай машин варарни квачир  са шумуд хзан яшамиш 
жезвай гьаятдиз хтана. 

- Гила чун, дугъриданни, агакьна, эвичIа балаяр! - лагьана, хкведай рехъди 
рахаз,  масадаз гаф тагай Суьрегьиди. - Рамазан, мугьманар кьабула! - ам буй-
ругъ гур къайдада, кIвачерик куьсруь кутуна, кIвалерин пенжерда къецелай 
гуьзгуь твазвай, са яхцIур йиса авай хьтин жегьил итимдихъ галаз рахана.

- Ша, ша, Суьрегьи, мугьманар  атайла заз шад жедайди я,- рахуник табаса-
ран нугъват кваз рахана, ам машиндай эвичIайбурун къаншардиз атана. Ам са 
геренда кIвачел затI алачир, къацIанвай майка, руфунилай виниз хкажнавай, 
гьертина жир авай шалвардин кIане тунвай юхсул аялдиз тамашиз акъваз 
хьана.  

- Вун Абид яни? - Рамазана  гъил вичел  алай перемдивай гуьцIна яргъи 
авуна. 

- Эхь, - са жизви ван акъатна, жаваб гана Абида. 
- Ай, молодец! Ягъ кван, итимди хьиз, заз са гъил! -Абида регъуьз-кичIез 

вичин цагъамрини тарари чухванвай гъил адан турпуц хьтин гъиле туна. 
– Ай, молодец! КIвализ хъша, - ада Абидан гъил ахъай тавуна кIвализ чIугуна. 
Ахпа ракIарин сиве акъваз хьана, кьулухъ  галайбурув рахана: - Хъша, куьнни 
хъша! Квез куьн зи рикIелай алатнавайди хьиз жемира, - лагьана, кIвалин 
къениз гьахьна. Шуьшебенддив кIевнавай айвандин вини кьиле авай столдал 
емишар авай чIехи къаб алай. Имаят  тади кваз хтана айвандикай хъфизвай 
кьве кIваликай са кIвализ гьахьна, анай вилер къве гъиливни тIушунзавай 
турпуц хьтин руш гваз экъечIна.

- Килиг, Абид дах, ина зунни авайди я. Зи мукьвара кьве йис жезвайди я 
гьа. Зи тIвар Жамила я. Алад  ви чIехи стхадин гарадан яхъ, - лагьана Имаята 
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аялдин патахъай вичи гафар лагьана,  адан далудихъ рум кутуна. Жамила са 
кьве кам вилик хъачуна, садлагьана кьулухъ элкъвена, дидедин гардандик 
ккIана.

- Фатима, и аялдиз килиг, чан руш. За квез столдал са недай затI эцигин. 
Абид, вун иниз ша, мамадин, - Имаята Абидаз эверна.

«За бах лугьудани, мама лугьудани  лугьуз фикирзавай. Гила вич-вичелай 
месэла гьал хьана», - фикирна, Абид вичиз эверай чкадиз фена.

- Абид, чан хва, исятда и ваннада гьахьна жуван жендекни чуьхуьх, алай-
бурни чна гьелелиг вуч аватIани дегишда. Пака мамади ваз цIийи шейэр къа-
чуда. Завай, ви размерар чин тийиз, са затIни къачуз хьанач. Вахъ зун хьтин 
мама авайди я, бала. За вун мад а залумрин гъиле тан хъийидач. Ваз вуч кIан 
хьайитIани, за къачуда. Эхтилатар чна ахпа ийида. Жуван жендек чуьхвена, 
экъечI, - лагьана,  Имаят, рак акьална, ваннадин кIваляй экъечIна…  

Пакадин юкъуз Имаята вичин хциз кIвачелай кьилел кьван вири цIийи  
парталар къачуна, кьил кьаз туна чам хьиз акъвазарна. Ахпа шикилар ядай 
чкадин патавай фидайла, вахарин тIалабуниз тамашна, шикиларни яна. 

Няниз фу-затI тIуьна, хъуьтуьл месик къатхьай Абидаз и кIвалахар вири 
ахварай аквазвай хьиз тир. Адаз пакамаз къарагъайла  вичин цIийиз къачунвай 
кастюмар, лацу перем, туфлияр, шикил  вири квахьдай хьиз авай. 

Кьвед лагьай юкъуз  Абидавай, цIийи хзандихъ акахьнавайтIани, вичиз 
кIанивал азаддиз тухуз жезвачир. Ам гьа и кьве йикъан къене хуьруьхъ цIигел 
хьанвай, рикIяй дахди лагьай гафар акъатзавачир: «Ам вунни ви гъвечIи вах 
ФатIимат гадарна хъфейди я. ФатIимат  некIедихъ галамаз гадарна хъфейди 
гьам я. Адан ажалдин къан ви хайи дидедин хиве авайди я».    

Пакамаз фад ахварай аватай Абидаз хъуьтуьл  меселай къарагъиз кIанза-
вачир. Ада кIвалин агьвалдилай вил вегьена. Гьар са кIвале кьвед-пуд халича, 
гамар, хрусталдин стаканар, къапар авай. «Чи кIвале са халичани авайди 
туш. Чи кIвал!!!.. Заз  мамади къачур са затIни кIандач. Зун хъфида!» - Абид 
месин кьиле хкаж хьана.

- Абид, вун вуч фад къарагънава?- гьа и арада кIвализ гьахьай мамади ам 
хиялрикай хкудна. - КIани затI-матI авани?

- Ваъ. Заз, заз хъфиз кIанзава. Зи шалварни майка гьинава?
- Югъни жедал вун гьиниз хъфида? 
- Заз хъфиз кIанзава, зи майкани шалвар вахце! - Абидан вилери цIапIра-

пIар гана.
- Ибур алукI, я чан бала. Ибур ви парталар я… 
- Заз кIандач.
- Вучиз, я чан хва? Ваз садлагьана вуч хьана? Пис ахвар акунани?
- Са затIни хьанач, заз чи кIвализ хъфиз кIанзава.
Имаятавай  мад са гафнии лугьуз хьанач: ам патав гвай  стулдал ацукь 

хьана.
- Вун, чан хва, чIуру гафарихъни фитнейрихъ агъанвай хьтинди я. Ваз гьеле 

са куьнуькайни хабар авач. Вун, белки, чIехи хьайила зи гъавурда акьада, - 
Имаятан нери чIиш авуна, ахпа кьилихъ галай багъламадин пипIел вилерал 
акьалтай накъвар михьна, давамар хъувуна:

- Зун бахтсуз хьайи кас я, фитнедин цIу зун кана. Зи гъиляй  куркурар хьтин  
кьве бала акъудна. Я Рабби, заз гьа писвал авурбур чеб цIуз аватна курай! А 
залумри куьн зав вахкайди туш, бала,- ада кьве гъиливни накъвар авахьзавай 
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чин кIевна. Абид  гаф акъат тийиз, вилерал акъалтнавай накъвар гъилин да-
лудал михьиз, язух къведай къайдада дидедиз килигиз акъваз хьанвай.

- Чан бала, язух бала! Арадлай ваз зегьметар  акуна. Ви тахсир вуч тир лагь 
кван?!- Имаята  Абид кьуна вичихъ агудна, адан пелез, хъуьхъвериз теменар 
гана. – Вун за, чан хва, а  зегьмет авай чкада тадач. Заз вири кIвалахрикай 
хабар я.  Вун за, мус хкайтIани, зи патав хкида. Ваз акур дарвилер бес хьуй! 
Вун, кIукI атIай къелем хьиз, винел къвен тийизвайди заз аквазва. Гила, ваз 
мамади са куьникайни дарвал къалур хъийидач…

 Са кьадар вахтунда дидени хва, са гафни рахан тийиз, чеб-чпихъ агатна, 
ацукьна. Абуруз исятда сад-садавай къакъатайтIа, мад яргъалди ахкван тийиз  
кичIезвай.     

Нисинлай кьулухъ Имаята   ширинлухарни къачуна, Хивдиз хъфизвай 
автобусда ацукьарна, Абид хуьруьз рахкъурна. 

ХУЬРЕ

    Хуьруьз ахгакьайла, автобусдай эвичIна кIвализ хъфидай рекье Абидал  
булахдилай яд авай квар кIулал алаз хквезвай  майидат гьалтна. 

- Ву…у…ув! Абид,  ам вун яни?! Вав ИмачIа чамрав хьиз дамахар ийиз 
тунва хьи! Вун анай хтун вучиз авуна, я хва? Вун ада гъуьре авай хьиз хуь-
дайди тир. ГьикI авай абур, гьикI авай? - майидата са нефесдай са шумуд 
суал гана.

- Хъсанзавай,-вири суалриз са гафунал жаваб гана Абида.
- мад гила Рагьманаз вал алукIдайбурун фикир хъжедач. Имаятаз вуч 

аялар ава?
- Пуд руш…
- Пуд руш!? – гьарай акъатна майидатай. - Вун ада ина          тадайди 

туш!  Гьа къе-пака Дербентдиз хутахдайди я! Аквада ваз! Вун и азабрикай, 
там-таракай хкатда. Эркек велед авачтIа, адан девлет, кIвалер вири ваз жеда. 
Кеф ваз…

- Заз затIни кIан туш, - мад рахун тавуна Абид кIвалихъди юзана.
- Ахмакь! Ваз гьеле са куьникайни хабар авач. За вун патал лугьузвайди 

я. ЯтIа ацукь ина, тамани тара гьатна, винел къвен тийиз, липутI хьиз, - ма-
йидатни, кIвачер чиле эцягъиз-эцягъиз, вичин рехъди фена.

КIвализ агакьдалди Абидан къаншардиз муьгьуьбатни Разин, «Чи Абид 
дах хтана!»  лагьана,  катиз-катиз атана, адан гардандик ккIана.

- Дах кIвале авани? - гьасятда хабар кьуна Абида.
- Эхь. Адак, вун куь бахдихъ галаз хъфена лугьуз, хъел ква,- муьгьуьбатан 

чинин рангар дегиш хьана. 
- Саламалейкум, - вичик са тахсир квай хьиз явашдиз салам гана, Абид 

кIвализ гьахьна.                                
- Алейкум салам, чан хва, вун хтанани? -  Аялдиз тIуьн гузвай Ханум 

кьилелай кIвачел либас дегишна, вични  дегиш хьана хтай Абидаз тамашиз 
амукьна.

-Абидаз вири цIийибур къачунва, зазни кIанда, - муьгьуьбата шехьиз 
кIанз пIуз кIватIна.

- Зазни кIанда…. , - Разина вичин пайни кутуна.
- Лал хьухь! - столдихъ газет кIелиз ацукьнавай Рагьман кIвачел акьалтна. 

Аялар кис хьана чпин дидедин кьулухъ катна.
- Вун гьинавай, чан хва? -  къене ажугъ авайтIани Рагьмана Абидавай 
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секиндиз хабар кьуна. И секинвилихъ зурба  гьарагъун, я са вижевай пем 
галайди Абидаз чизвай. 

- Дербентда, - Абидай, есирда авайдай хьиз, явашдиз жаваб акъатна.  
- Къе пуд югъ я вун квахьна. Ви  Дербентда вуч ажал авай?- вилер экъис-

на, хабар кьуна Рагьмана. Бахдин патав гвай лугьудани, мамадин патав  гвай 
лугьудани чин тийиз, Абид мад кьве рикIин хьана амукьна.

- Заз жаваб це! Вун зи вилик акъвазнавай есир туш, - эхир  гьарайна Ра-
гьмана.

- Зун мамади тухванвай, - вуна дахдиз лагьаначирни  лугьу- дай къайдада 
Абид аял метIел кьунвай бахдиз тамашна.

- Ни патав, ма-ма-дин патав?! Яни кицIин патав фенвай ман?! Ваз чида-
ни чи чIалал кицIиз ма-ма лугьуз эвердайди? – Рагьман, вилер гъутар хьиз, 
экъисна, гьалт хьана Абидан чиниз тамашна. Абид гаф акъат тийиз, кьил 
куьрсна, акъвазнавай. –ТахьайтIа, цIипуд йисалай садра кьве пек къачуна 
лугьуз, ваз адакай хайи диде хъхьанвани? Ви буба кьенвач. Вуч къачун лазим 
ятIа-туштIа, заз  чизвайди я, - лагьана ада  алай цIийи кастюмдин хев кьуна, 
Абид инихъ-анихъ юзурна, мад давамар хъувуна: - Зун кIвале авайтIа, ам за 
инай атайвал чукурдай. Адан бахт хьана. Ви  диде атIангье! - Ханумал гъил 
тIуькIуьрна. –Ада вун ханачтIани, хвена. Гьич тахьайтIа, кIуьд йисан къене 
ваз тIуьн гана, ви тум, вуна чухь гайи мес, вал алай пек-партал чуьхвена. Ваз 
аватIа, ви хайибур, вун кIанибур и кIвале ава. Жува ийидай куьмек-гьуьрметни 
и кIвализ авуна кIанда. КIандачтIа, алад, квахь жуван мамадин патав! - Ра-
гьмана столдаллай пIапIрусрин кьватидай зурзазвай гъилералди са пIапIрус 
акъудна, цIай кяна, галамаз-галамаз са кьве сеферда туп-туп гум акъудна. 

Абидан вилер накъварай ацIанвай. Адан  кьве виляйни сад хьиз акъатна 
кьве нагъв чилел аватна. Рагьман  са патахъай хьиз, Абидаз килигна, мад са 
гафни талгьана, кьил галтадна, къецел экъечIна. Дах къецел экъечIнамаз, 
кIвалин гьава дегиш хьана. 

- Ида вуч авайди я? - Гьасятда Разина атана, Абидан гъилевай пекинин 
сетка кьуна.  Абидавай мад рахаз хъхьанач: ам къенфетар авай сетка гъиляй 
ахъайна экъечIна,  айвандин агъа кьилевай вичин гъвачIи кIвализ хъфена, 
парталарни аламаз ракьун краватдин винел ярх хьана. Адан вилерилай авахь-
завай накъвари чин эцигнавай чка кьежирнавай. Адаз вичин тахсир вуч ятIа 
чизвачир. Вучиз дахди хайи дидедин патав фена лугьуз гьараяр ийизватIани 
кьил акъатзавачир. Гьар сеферда хажалат хьайила, адан рикIел мегьри баде-
дин гафар хквезвай.  «Эха, чан хва, эха. муьжуьд лагьай класс куьтягьдалди, 
эха. Ахпа саниз кIелиз фейила, ваз регьят жеда. Вавай ви кьил хуьз жеда. 
Вун мад саданни куьмекдихъ магьрум жедач. Яшамиш хьун патал инсандин 
кьилел Аллагьди гъин тийизвай четинвилерни зегьметар авач. Анжах абуруз 
дурум гайи касдивай и дуьньядал яшамиш жеда, адан кIвалах виликни фида!» 
- лугьудай ада. 

АЛВЕРЧИ

Гьа икI йикъар къвез алатзавай. йисни атана акъатзавай. ЦIийи йисан  
суварин вилик, хъутIуьн  муьгьлетриз, Дербентдиз базардал  ичер маса гуз 
физвай майидатахъ галаз Абидни са ичер авай шешелни гваз фена. Дербен-
тдиз агакьайла,  Абид шешелрин патав туна, майидат вичи са шешел кIулал 
вегьена, базар галай патахъ чка кьун патал тадиз катна. Гьаваяр мекьи тир-
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тIани, Дербентдин базарда емишар маса гузвайбур гзаф авай. Базардин вини  
кьилихъай гьахьдай чкадиз мукьувай, чизвай са папан патавай майидатаз 
вичин шейэр эцигдай чка гьатна. Ада вичив гвай шешел гьанал эцигна, фена 
амай шешеларни Абидахъ галаз хкана. Ахпа фена терезар вугузвай чкадай, 
киридиз пуд манат пул туна, кьве терезар гваз хтана. Садбур вичин вилик, 
садбурни Абидан вилик эцигна.

- ма ваз пек, ичер са-сад акъудиз, михьиз и терездин хиле тур. Хъсан 
хьтинбур винелай эциг, - лагьана, майидата Абидав  махпурдин хъуьтуьл са 
пекинин кIус вугана.  Са сятинлай базарда ичер къачудайбурни, къиметар 
гьакI хабар кьаз фидайбурни гзаф хьана. Нисиндалди  Абида  вичив  гвай 
ичер маса гана куьтягьна. майидатав са тIимил-шимилар гумай. Абид, ма-
йидатавай ихтияр къачуна, базарда къекъвена. Базардин вини кьилихъ галай  
ракIарай экъечIайла, эрчIи патахъ галай, жуьреба-жуьре шейэр авай магазин-
дин гуьзгуьдай  къене пата кьацIал алай, кинодин шикилар экрандиз-пердедиз 
акъуддай проектор акуна. Ихьтин проектор адаз школада зегьметдин тарсара 
ишлемишиз акурди тир. Ам магазиндин къениз гьахьна. Къиметдиз килигайла, 
Абидак  са тIимил къурху акатна. КIуьд манат. Са пуд манат кимиз, ичерихъ 
хьанвай вири пул  гана  кIанзавай. «ЦIи гатуз  за Хивда алучаярни пIинияр 
маса гайи пулунихъ  чIехи кур ва мад кIвализ жуьреба-жуьре  затIар къачурла, 
бахди зи тарифар авурди тир. Гила за и алат къачуна хьайитIа, яраб абуру вуч 
лугьудатIа? За фена имидин сусавай хабар кьада», - вичи-вичик  фикирна, 
Абид майидатан патав хтана.

- Я имид свас, заз  атIаналлай магазиндай кинояр къалурдай затI къачуз 
кIанзава, къачудани?

 - Пул къазанмишнавайди вун тушни, къачу жуваз вуч кIантIани, - лагьана 
майидата.

 Абид шад хьана катна мад гьа магазиндиз хтана, кIуьд манат гана, вичиз 
бегенмиш хьайи алат къачуна. магазинчиди гьа алатдин къене са хкет авай 
лент  туна, токдик кутуна, ада гьикI кIвалахзаватIа къалурна. 

- И хкет авай лент ваз зи патай хьуй, - лагьана,  магазинчиди  лентни  про-
ектор авай чарчин кьватида туна, Абидав вугана. Абидан шадвилихъ кьадар 
авачир. Ам, кьватини къужахда кьуна, майидатан патав хтана.

- Зун вахъ къекъвез экъечIзавайди тир, вуна вуч къачуна? Гьерекат, жуван 
шейэр кIватIа, хъфидайвал. ТахьайтIа чун автобусдихъ агакьдач. Ваз вуч ава 
кьван, амукьайтIани ви мамадин кIвализ хъфида. А дерди хьуй заз къайи 
автостанциядик  амукьайтIа хъукъвадай, - майидата гьич кьилни хкаж та-
вуна, рахаз-рахаз вичин ичIи  хьанвай шешелар кIватIзавай. Абур терезар 
гьа къачур дакIардиз вахкана, шейэрни вахчуна, атобусдин гьарайдиз хтана. 
Гена билетарни гьатна, абур чпин чкайрал секин хьана. Автобус юзадалди 
цIуд декьикьа амай. 

 «мамадиз зун атанвайди чир хьанайтIа, зи патав къведайди тир», - фи-
кирна, Абид автобусдин дакIардай куьчедай физвай инсанриз тамашна. Ичер 
гудайла базардани, ада патавай физ-хквезвай дишегьлийрин арадани  гзаф 
вил экъуьрнай, белки, мама аквадатIа, лагьана. Акунач.  

- Ам вуч я вуна къачунвайди?- гила лап рикIивай хабар кьуна майидата 
Абида  къужахда  кьунвай кьватидиз тамашна.
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- Ам за къачудайла ваз лагьайди вуч тир, кинояр къалурдай затI я.  
- Ам куьн я?
- КIуьд манат.
- Ву…у…уч? КIуьд манат? - гьарай акъатна майидатай. Къваларихъ ацу-

кьнавайбур вири, рахунарни акъваз хьана, адаз килигна. - Вун кIвалевайбуру 
гила рекьида. Ичер гайи вири пул са кьватидихъ ганвай. Зазни, ништа, вуч 
лугьудатIа…

Имидин сусани икI лагьайла, Абидак  къурху акатна. ЯтIани кIвализ ага-
кьдал адан рикI акъатзавай. Ада къужахдавай кьвати, са аманат хьиз, чIугуна 
кьунвай. Абид кIвализ хтана агакьайла, Урусатдай хтай кьван виридаз шад хьа-
на. Гъилевай алатдихъ кIуьд манат ганвайди я лагьайла, Ханумай «Ву…у..у!» 
-  лагьана гьарай акъатна. Рагьман сиви са чIуькьни тавуна хци гъанвай багьа 
алатдиз вири патарихъай тамашна, ахпа кьватидин къениз тамаш хъувуна, 
анай са вуч ятIани кхьенвай чар акъудна, кIелна. 

- Заз  ада гьикI кIвалахзавайди ятIа чизвайди я, - Абидаз кардик тади кутаз 
кIан хьана.

- Исятда, чан хва, чна ам кардик кутада, - лагьана Рагьмана. Абид адан 
секинвал акурла аламат хьана. Вичи авунвай кIвалахдиз дуьз къимет гузвайди 
гьиссна, ам дахдихъ агатна. 

- Гьан, къалур кван, я дах, чаз кино, - лагьана муьгьуьбата. Чпиз чIехи 
стхади гъанвай алат кардик кутадалди, гьар патахъ атана, дахдин вилик акъ-
вазнавай, аялрикни къалабулух квай.

- Исятда, балаяр, - лагьана, Рагьмана кьватидин къеняй мад са затI акъудна. 
Ам, магазинчиди Абидаз вичин патай хьуй лагьана гайи хкет авай, гъвачIи ра-
кьун кьвати  тир. Рагьмана адан къеняй рангадин шикилар алай  лент акъудна. 
Кьве гъили кьуна ахъайна, экуьнал адаз килигна. Ахпа ада вилик квай алатдин 
лент тадай чка жагъурна, лент турдалай кьулухъ алатдихъ галай шнур токдик 
кутуна. Алатдин къене экв куькIвена, явашдиз ван авуна. Рагьмана гъилевай 
алатдин вилик патай элкъвей турбадай акъатзавай экв цлал ракъурна. Цлал 
са гьихьтин ятIани гьарфарни шикилар пайда хьана.

- Им мичIи чкада килигдай затI я, - лагьана Рагьмана.
- За дакIар кIевда, - лагьана, чIехибуру ихтиярни гудалди Абида гьасятда 

фена дакIардин пердеяр агудна. КIвале мичIи хьана. Киреж яна лацу авунвай 
цлал кьуд пипIен  шикил пайда хьана. Рагьмана гъилевай алатдин кIуфал алай 
экв къвезвай   турба  са патахъ алчударна. Садлагьана цлал алай гьарфарни 
кIел жедайвал хьана, шикилрайни кьил акъатдайвал хьана. 

- Колобок! - са сивяй кIелна Абидани муьгьуьбата. 
Са тIимил йикъарилай  магьачкъаладиз фейила, Рагьмана  50-далай виниз  

вири халкьарин хкетар авай са кьвати гваз хтана. Гьа хкетриз килигиз, Абидан 
патав вири мукьва-кьили аялар кIватI жезвай. Ада, гьа хкетрик квай хьиз, 
вичин уьмуьрдани экуь, шад бахтавар йикъар  жедайдак  умуд кутазвай… 

7- класс акьалтIарна, гатун муьгьлетриз Абидан вилик гзаф везифаяр акъ-
вазнавай. Ада гьар юкъуз физ тамай гъана,  хъуьтIуьз кудай  са кьадар кIарасар 
гьазурнавай. Тамуз гьахьнамаз Абидан гуьгьуьлар ачух  жедай. Жендекдик, 
са гьихьтин ятIани,  гьевес акатзавай. Ада вич  кьефесдай  ачухна,  азадви-
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лиз акъатнавай нуькI хьиз гьиссзавай. «Кьилеллай векь» лугьудай  синелай 
алатайла  I5-20 метридин кьакьан тарарин  там авай.

Абид гьа сифте гьалтай кьакьан  тарциз акьахна, тарарин кукIушар алгъу-
риз,  са тарай масадаз физ, са кьадар мензилдиз къекъвезвай. Са сеферда  ада 
алгъурай таран кIукI хана, ам гьа кьа- кьан мензилдай, таран кIукIни гъиле 
амаз, таран кIаник аватна:  гам хьиз, экIя хьанвай пешерал аватна, залан 
тIарвал хьанач. Ахпа, вич аватай чкадиз килигайла, Абидан зегьле фена. Ам 
аватай  чка, элкъвена тарар атIана, амай кIанчIари кьунвай. Са капунин анихъ, 
я инихъ аватнавайди тиртIа, мумкин тир хкунал расалмиш хьун. «Бахтуни 
хвена. Им заз тарс хьуй, мад ихьтин пагьливан амалар авуна дуьз къведач», 
- фикирна, Абид кIвачел къарагъна, мад сеферда  вич аватай чкадиз тамаш-
на,  вичи гьамишанда кIарасар атIузвай, «ВакIан булах» авай тIулаз эвичIна. 
Гьалт хьана, къайи яд хъвайидалай кьулухъ, ам  булахдин патав гьамишанда 
хьиз, яргъалди хиялрик акатна ацукьна. Ахпа, анлай атIай са яргъи кIарасни 
гваз, чиникай агъуз руг кьилеллаз дуьзендиз акъатдалди рехъ авайвал катна. 
«Сун чархарин» кьилел агакьайла,  ам акъвазна, хуьр галай патахъ килигна. 
КIвалерив агакьиз са пуд виш метр кьван мензил амай.  Вилик квай къанавдин 
къерехда аялар авай: садбур туп-лаш къугъвазвай, садбуру юкьварар кьазвай, 
садбурни тамай гъана акIурнавай кIарасрал симерал кутIуна авунвай турник-
дал къугъвазвай. Абид абурун къаншардиз агакьнамаз, гвай кIарас къерехдиз 
ялна, садазни мешат тийирвал эцигна, аялрин юкьваз катна, къугъваз баш-
ламишна. Сифте турникдал акьахна, са шумуд сеферда чене кягъна, руфун 
хукIурна,  кIвач гъилерин арадай туна са шумуд сеферда турникдал алчуд 
хьана, эвичIна. Ахпа  маилахъ галаз кьуршахар кьуна. Эхирдай туп-лаш 
къугъвазвайбурун арадиз гьахьна... 

МЕГЬРИ  БАДЕ

Абида 8-класс куьтягьна кIелиз гьиниз  фида лугьуз фикир ийидайвал 
хьанач.  Саида  Рагьманаз  Абид галаз  Кефер патан Осетияда Алагир шегьер-
дин техникумдиз кIелиз фин меслят къалурна. Абида, техникумда имтигьанар 
вахкана, конкурсдин  нетижаяр гуьзлемишзавай. Имтигьанар хъсан къиметрал 
вахканвайтIани,  эвер гунин чар агакьдалди адан рикI акъат- завай. Виридлай  
мегьри бадедик къалабулух квай. 

- Хабар хтанвачни, бала? - лугьуз, гьар сеферда акурла ада Абидавай хабар 
кьазвай.

КIелиз  физва лагьана, Абидаз кIвалин везифаяр тIимил хьанвачир. Ада 
пIинияр, алучаяр ва машмашар атIуз,  Хивдин базардал тухуз, маса гуз, вичиз 
кIелдай чкадиз фидай  пул кIватIзавай. 

Са сеферда, базардал пIинияр авай кьве ведрени вилик эцигна акъвазна-
вайла, Абидан патав са яхун якIарин, чина  берекат авай дишегьли атана:

- Вун Рагьманан гада яни? Вун Абид яни?
- Эхь, хала. Вун вуж я? - Абид мегьтел хьана.
- Я, чан хва Аби..и..д! Вун Аллагьди хуьрай. Вун икьван юхсул вучиз я? 

Ви кьилел атай крарикай заз хабар я. Ваз хьиз, тахай диде зазни акурди  я, 
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бала. Ажузвал ийимир, вири хъсан жеда. Вакай са кьегьал итимни хкатда, чан 
бала. Заз ви хайи диде Имаят таниш дишегьли тир. Вун адан патав фин-затI 
ийиз- вани? Ам  гьикI ава? Заз такуна гзаф йисар я. Дидедин кефи хамир, чан 
хва, ам са тахсирни квачиз рахкурайди я. Бахтсуз хьана цуьк хьтин дишегьли.  
Фейила,  адаз Гьуьруь халади  саламар гузвай лагь гьа..!  - Гьуьруь халади 
Абидан сивяй са гаф акъатдал вичин рикIевайбур вири санал ачухна. Ахпа 
пIиниярни маса гуз куьмекна.

Абид, са югъ арадай ахъайна,  сала битмиш хьанвай пIинияр атIана, Хи-
вдин базардал маса гуз фин патал машинар акъвазарзавай кимел экъечIна. 
Садлагьана мегьри бадедин кIвалер галай патай: «Кузва! Куьмек це, куьмек 
це..!» - лугьуз, гьарайзавай дишегьлидин  ван акъатна. Абидаз имидин свас 
майидат чир хьана. Ам, гъилевай пIинияр авай ведреярни  кимел туна, гьа-
райдиз катна. КIвалерин вилик, алай парталрин са пай кана чIух хьана, чин, 
гъилер, кIвачер кана къабар-къабар хьана, сузадик кваз мегьри баде ярх 
хьанвай. Адан кьилихъ, са вуч ятIани хабар кьаз, чинин рангар атIана, мамед 
ими ва мад  гьарайдал кIватI хьанвай са шумуд кас галай. 

Фу чурун патал хьрак цIай кутаз кIан хьайи мегьри бадеди, фад цIай 
къун патал, мамед имиди ремонт ийидайла машиндай акъуднавай бензин 
авай  ведре къачуна, хьрак квай цIамарал илишна, цIай яна. ЦIай гьасятда 
бензиндай хьанвай гъилери кьуна. КичI акатна кьулухъ татаб хьайи мегьри 
баде кьулухъ галай  бензин авай ведредал ярх хьана. михьиз  беденди цIай 
кьуна. И кар акурла, мамед имидин ийир-тийир квахьна. Ада, гъиле гьатай  
къапаралди къубудай къачуз  яд ягъиз, дидеди кьунвай  цIай хкадриз алахъна. 
Гьа са  гъвечIи вахтунда цIу вичин кIвалах авуна: тади гьалда больницадиз 
тухванатIани, мегьри бадедиз духтурривайни чара ийиз хьанач. Пакадин 
юкъуз ам вичин уьмуьрдин юлдаш межидан къвалав кучудна. 

мегьри баде кьена, Абидаз гзаф дерт  хьанвай. Гьар  акурла  жибиндай 
акъудна са тике шекер, са къенфет гуз, чан рикI ийиз, рахазвайди ам тир. 
Абидаз  гила вич михьиз етим хьайи хьиз авай.  «Эха, чан хва, эха. Акьван 
гзаф вахт амач. И муьжуьд класс куьтягьна, инай акъатна, са кIелдай чкадик 
экIечайла,  и зегьметрикай хкатна,  ваз регьят жеда. Гьа ваз писвал авурбуруз 
Аллагьди жаза гуда. Ваз аквада, вун бахтсуз авуна, чпи  цIийиз кутунвай 
хзанрикай, абурун рикIер секин жедач. Абур кьве хзанни вахъ муьгьтеж 
жеда…» - лугьудай   мегьри бадеди Абидахъ галаз текдиз амукьай вахтара. 
Гьа са вахтунда Абидан рикIел, вучиз ятIани, Дербентдиз фейила мамади 
авур къаргъишар  хтана:  «Я Рабби, зи рикI икI цIу хьиз кайибур чеб цIуз 
аватна курай!»  

АЛАГИР

Са гьафтени арадай фенач, Абидаз Кефер патан Осетидай  техникумдин 
I -курсуниз  тарсариз атун теклифзавай кагъаз хтана. 

Сифте варцара Абидаз четин  хьана. КIелун-кхьин, тарсар, рахунар - вири  
урус чIалал  тир. Гена техникумда ва  яшамиш жезвай общежитида гзаф 
дагъустанвияр авай. Абурун арада са кьадар лезгиярни авай. ЧIехи курсара 
авай лезги гадайри  кефи хазвай кас-мас аваз хьайитIа  чпиз  лагь лагьайла, 
Абидак  лувар акатна. 
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Са сеферда  чIехи курсуна авай лезги  стхайрикай сада Абидаз техникумда 
азаддиз кьуршахар кьадай  секция авайдакай хабар гана ва гьаниз фин меслят 
къалурна.  Хуьре  къацу чIурал вичин таярихъ галаз кьуршахар кьаз вердиш 
хьанвай Абидаз вири шартIар авай спортзал гзаф бегенмиш хьана. Са акьван  
вахт арадай фенач, кьуршахар  кьазвай гадайри Чечено-Ингушетиядин   На-
зран  шегьердиз  соревнованийриз физ гьазурвилер акваз башламишна.  

- Ви заланвал гьикьван я? -  лагьана тренерди  Абидавай хабар кьуна.
-  42 кило, - жаваб гана Абида.  
- Къайгъу туш, 48 килодин категоридай чна  вун тухуда.  Чаз маса кас 

авазни авач, - тренердик хъуьруьн акатна. 
Уьмуьрда сад лагьай сеферда соревнованийра иштиракиз, кьуршахар 

кьадай майдандиз экъечIнавай Абидаз, спортзалдин къавар элкъвезвай хьиз 
авай. Аламатдин кIвалах ам хьана хьи, сад лагьай акъажунра  ада вичихъ галаз 
экъечIайди муьжуд килодин  залан тиртIани, I5 секундда лапаткайрал эцигна. 
Ихьтин  викIегьвал, гьелбетда,  садани, Абида вичини, гуьзлемишнавачир. 
Ам галай командада авай гадайри, тренерди цавариз хкажна.  

Са йисалай Абидан тIвар шегьердиз машгьур хьана. Алагир шегьерда, 
азаддиз кьуршахар кьазвай вичин таярин  арада, ада сад лагьай чка кьуна…

Техникумдиз гьахьайла  Абидаз Жаннадин кагъазар мукьвал-мукьвал 
хквезвай. Руша цIуд лагьай класс куьтягьдайвал хьана. Гила абурун арада 
эхтилатар къалин жезвай. Абуру гагь дуьньядин хабаррикай, гагь цIийиз 
акъатнавай кинодикай, музыкадикай  ва маса вакъиайрикай чпин кагъазра 
суьгьбетзавай. Эхиримжи вахтунда Абида адакай мукьвал-мукьвал фикирза-
вай. Жаннадилай кагъаз хтайла, адан  гуьгьуьлар няналди вини кIваче жедай. 
Общежитида ракIарал ацукьнавай мария халадини и кар кьатIанвай.

- Вахъ вуч хьанва, Абид? Гатфари таъсирнавани? Чар свасалай яни?
- КIанидалай я, - жаваб гана Абида. мария халадин чинин ранг, вучиз 

ятIани, са тIимил дегиш хьана, вилин кьекьемар агъузна, вич- вичик рахадай 
къайдада лагьана:

- Эгь, жегьилар, жегьилар! Куьн  кIвалахар гьикьван гьерекатбур я: гьере-
катна кIанни жеда, гьерекатна мехъерарни ийида, гьакI гьерекат кваз къакъат-
ни  хъийизва. Гьа зи бала  хьиз,- дериндай ухьт аладарна ада.

Гатфар алукьунихъ галаз, шегьердин рагъул либас къвез-къвез къацу же-
звай. Куьчейра  акIурнавай тарари пеш  акъудиз башаламишнавай. Паркуна 
цанвай гьар жуьре цуьквери  инсанрин гуьгьуьлар хкажзавай. Халкьарни, 
хъуьтIуьн залан партал хтIунна, иер-кьезил затIар алаз къекъвезвай. Обще-
житидин вилик квай  акацидин тарцини пеш акъудиз башламишнавай. Ам 
вучиз ятIани тек сад тир. Адан пешерин кулар акурла, Абид гьамиша фикирлу 
яз абуруз тамашиз акъваз жедай. Гьар са кулунал пешер кьве жерге хьана  
командирни кьиле аваз физвай аскерриз ухшар тир.

Абид са сеферда, пакамаз тарсариз фидайла, артух фикир тагана гьа тар-
целай  са  кул  атIана, тупIарив алчудриз-алчудриз  рекье  гьатна. Садлагьана 
адан рикIел Жанна хтана. Ам акъваз хьана, гъилевай кулунал алай пешер 
«кIанда-кIандач» лугьуз атIуз гадарна. Эхирдай кулунин вини кIвенкIве са 
пеш амукьайла, адаз гзаф шад хьана. Ам кIанзава лагьай чIал тир.
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Гила ада, гьар сеферда тарсариз фидайла, адет хьанвай хьиз, тарцелай  
са кул атIуз физвай. Гьар сеферда адан кIвенкIве са пеш амукьайла, Абидан 
гуьгьуьлар шад жезвай. Бязи вахтара гьа са пеш аламай кулни гваз ам обще-
житидизни хкведай.

Са сеферда мария халади Абидавай хабар кьуна:
- Заз, чан хва, ви гъиле мукьвал-мукьвал и са пеш аламай кул аквазва. 

Адахъ вуч мана авайди я?
- Ам, мария хала, кIанзава лагьай чIал я! – лагьана Абида гъилевай  тек 

пеш аламай кул  адав вугана.
- Эгь, жегьилар, жегьилар! - маса гаф хълагьнач ада.
Пакад юкъуз мария халади ял язавай югъ тир. Ам са югъ арадай фейила 

хтана.
- мад гъиле таран хел авани? - ада чин чIурна. – КIанзава вун адаз, кIан-

зава. КIанзавачиртIа, гьафтеда  садра кагъаз кхьидачир, - лагьана ада столдал 
техилдай акъудна хъилелди цIийиз хтанвай кагъаз гадарна. Абид аламат 
хьана. мария халади гьамиша кагъаз  гъиле вахкузвайди тир. Къе адак са 
никай ятIани хъел ква.

Ада кагъаз вахчуна, муькуь тек пеш аламай цIам  авай гъил мария халадал 
яргъи авуна. Ам цIам къачуна Абидаз пис-пис килигна.

-  Ви кефи ни хана, мария хала? - кьарай атанач Абидаз.
- Заз килиг, хва, вуна мад а таран хилер хан хъийимир.  Общежитидин 

вилик квайди гьакIани са тар я. Ви рушаз вун кIанзавайди чаз малум я. Эгер 
ваз ам кIан ятIа, таран хилер хамир, вуна гьа  таран патав мад сад акIур…

КIамаз амукьнатIани, мария халадикай адаз хъел атанач. Жаннадин кагъаз 
кIелайла, вири рикIелай  алатна.  

Пакамахъ фад Абид вичин гьарагъунин ванцелди ахварай аватна. мария 
халади адан кьилелай «кIанда-кIандач» лугьуз са-са чIар акъудзавай. Адаз 
кьилин са паюнал чIар аламачир хьиз авай.

- ТIарзава, заз тIарзава! – лугьуз Абида гьарайзавай.
- Бес  а тараз тIар жезвачни, вуна хилер хадайла?! - акъваз тийиз чIарар 

акъудзавай мария халади.
Ахварай аватнамаз, Абида гьасятда кьилиз гъил авуна. Кьилел чIарар 

алама.  мария халани аквазвач.
-  Вахъ вуч хьанва, Абид? Начагъ хьанани? - Заур ахварай аватна.
- Ваъ, акунрай сагъ жезвай хьтинди я, - лап явашдиз сес акъатна Абидай.
Пакамаз, тарсариз физ куьчедиз экъечIайла, Абидан вил кIанзни-такIанзни 

общежитидин вилик квай тара акьуна. Дугъриданни, тарцин са пад кьецIил 
хьанвай. Ам, аламат  хьана, тараз килигиз амукьна. Адан рикIел ахвар хтана. 
Регъуь хьана. Адаз  гьар сеферда  патавай фидайла и тар пис-пис тамашза-
вай хьиз авай. Жувак квай тахсир гьикI хьайитIани хкудун лазим тир. Амма 
гьикI? Пешер галкIур хъийидани? Ваъ, им генани ахмакь фикир жезва. Адан 
рикIел мария халадин гафар хтана: «Ваз ам кIан ятIа, тарцин хилер хамир, 
адан  къвалал мад са тар акIур...». А кар Абида яргъал вегьенач, гьяд юкъуз 
таран къвалал мад са тар акIурна. «Тек жедал, кьвед хьун хъсан я»,- фикирна, 
гъана тарариз ядни гана… 
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ХАЙИ ЙИКЪАН САВКЬАТ   

КIелунин пуд йис акваз-такваз атана акъатна. Гьа са вахтунда,  югъ арадай  
ахъагъиз спортзалдиз физ, амай вахтунда куьчедавай турникдал машгъул 
хьанвай Абидакай, жендек мягькем  жегьил хьанвай. Техникумдин  цлал 
адан шикил гьуьрметдин доскада сад лагьай чкадал алай. Алагир шегьерда,  
Ордженикидзада ва гьакI маса шегьеррани   азаддиз кьуршахар кьунай  ада 
сад лагьай чкаяр кьунвай. Ада спортдин рекьяй «мастервилиз кандидат» 
тIвар къачуна.  

Гатун рухсатриз хуьруьз  хтайла, Абидаз хвашкалди лугьуз  мамед ими, са 
шуьше эрекьни гваз атана. Сифте, фу недалди, хваш-беш авуна, ада Абидавай 
лап рикIивай  кIелунар, яшайиш, спортдин рекьяй агалкьунарикай хабарар 
кьуна. Осетиядин чемпион хьанва лагьайла,  шад хьана, ада Абид къужахла-
мишна. Са арадлай хуьрек вилик атайдалай кьулухъ, са тIимил-шимил ичкини 
галукьайла, адан рикIел  Абидакай чемпион хьанва лагьай гафар хтана.                         

- Яда, вун яни чемпион хьанвайди? Къарагъ, ша, экъечI захъ галаз юкьварар 
кьаз, за вун са гъилел кIаник кутада, - лугьуз  мамед ими Абидан къаншардиз 
экъечIна. Рагьманак къалабулух акатна. Ам мамед секинриз алахъна.  Абид 
мамед имиди ийизвайди зарафатар тирдан гъавурда акьунвай.

- Чи заланвилер сад туш, ими. Вун залай гзаф залан я, - лагьана Абида 
мамед ими къужахламишна.

- Гьа..а..а, кичIе хьанани?! - мамед ими сиви са мили хъверна хьиз, суф-
радихъ вичин чкадал ацукь хъувуна. 

Эрекьдин са шуьше  куьтягь хьайила, Абид гьа гъвечIи чIавалай  таниш 
туьквенчидин кIвалин  варарихъ кьвед лагьай шуьше къачуз фена.  Кьвед 
лагьай шуьшедин юкьвахъ кьван агакьайла,  са квелай ятIани мамеданни 
Рагьманан арада къал  акъатна. Ида ам гьахъ туш, ада им гьахъ туш лугьуз, 
лап къайи рахунар хьана. ГьакI ятIани, абуру кьвед лагьай шуьшени хъвана 
куьтягьна. 

- Вун бегьем итим туш, кьяхва!» - лагьана, мамед кIвачел  къарагъна, гьич 
сагърайни талгьана  хъелна хъфена.  

- Я Рагьман, вавай адахъ галаз, эхь, вун гьахъ я, чан стха, лагьана, меслятдал 
рахайтIа жедачни? Ам ви чIехи стха я, вуна адаз кIандайвал вучиз ийидач? 
Куьн  мус санал ацукьайтIани, са хвахуналлай тулаяр хьиз вучиз жезва? - 
Ханумаз  Рагьман секинриз кIан хьана.

- Агь, ламран руш, тула вунни я ви ата бубани! Вуна заз тула лугьудайди 
я ман?! - Рагьман Ханумал  тепилмиш хьана. 

- Зак кямир, зун рекьида! - ивидай ацIанвай хьиз яру хьанвай  вилер экъисна 
вичел къвезвай Рагьман акурла, Ханум патав гвай  Абидан кьулухъ чуьнуьх 
хьана. Абида Ханум ягъиз хкажнавай  дахдин  гъил кьуна. Гьа и арада Рагь-
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манан муькуь гъуд Абидан сарарихъ галукьна. Ам татаб хьана кIвалин цла 
акьуна. Адан вилерикай яру-цIару цIвекIрекIар фена. Сив гьасятда ивидай 
ацIана.

- Ламран хва, вун зи гъил кьадайди хьанвани, квахь и зи виликай! - Ра-
гьманаз мад са гъуту хъиягъиз кIанзавай, амма вучиз ятIани хкажай  гъуд  
агъузна. Абидан вилериз накъвар къиткьиннавай. 

- Вун чара кас тиртIа,  за кIаник кутуна  леме жедалди гатадай. Къе зи I9 
йис хьайи югъ  вуна заз  гьа икI  мубаракна. Ваз чухсагъул, дах! Фадлай вуна 
зун гатанвачир.  И югъ зи уьмуьрда рикIелай алат тийир савкьат я! – лагьана 
Абид ивидив риченвай сив гъилив кьуна, душмандиз килигдай къайдада, 
бубадиз килигна,  кIваляй экъечIна.  

Пакамахъ фад, кIвалевайбур  гьеле ксанмаз, Абидаз, вичин рекьин чемо-
данни кIватIна кIваляй экъечIиз кIан хьана. Гурарин кьилел акъатнамаз, аялар 
авай кIваляй Ханум экъечIна.

- Вун чемоданни гваз гьиниз я? – куш-кушдал хабар кьуна ада.
- Бах, за вав хтайла вугай, муьжуьд манат ахце  ман. Зун Алагирдиз хъфизва, 

- Абидан туьтуьна шел акIанвай. Адавай мад гаф лугьуз хъхьанач.
- Ву..у.., я чан хва, ви каникулар куьтягь жедалди вацралай гзаф амаз, вун 

вучиз хъфизва? Адан  гьа вун ягъай гъил галатуй. Бес, бубадикай хъел атана 
лугьуз, кIваляй экъечIна фидани?- Ханум гьакI лугьуз-лугьуз мад аялар авай 
кIвализ гьахьна, анай Абида Алагирдай  хтайла вичив вахкай муьжуьд  манат 
гваз хтана. 

- Чаз ван хьайибуру вуч лугьуда? - лагьана Ханума пул Абидав вугана ва  
вичин  кьилихъ галай багъламадин пипIел  вилерал акьалтнавай  накъвар 
михьна.    

Абид, бахдиз сагърай лагьана, автобусар акъвазарзавай кимел  фена. Хуьр 
экуьнин ярарихъ галаз уях жезвай. Жемятди кагьулвилелди  чпин малар хуь-
руьн кьилихъ нехирдиз акъудзавай. Гьа и декьикьада Абидан рикIел, вичи 
вилер ахвара амаз кал нехирдиз акъудна, хтана ксун хъийидай, аял вахтар  
хтана.  Ам, винидихъай заландиз атай автобусди уяхарна. Абида гъил хкажна. 
Рекьел акъвазнавайди са кас яз акуна, автобус гвайда кIанзни-такIанз автобус 
акъвазарна.  Абид автобусдиз акьахна. Пакаман фад вахт тиртIани, автобу-
сда ацукьдай чка амачир. Са шумуд кас кIвачелни акъвазнавай. Абида  гвай 
чемодан кIвачерин арада туна,   гъили са мягькем чка кьуна, акъвазна. Адаз, 
гьеле  вичин рехъ гьиниз ятIа чизвачир. Къаст я рикIиз, я чандиз кьадай чка  
авачир кIваляй, хуьряй катун тир…   

Алагирдиз хтайла, общежитие ремонтдиз агалнавай. Абид киридиз хсуси 
кIвал кьуниз мажбур хьана. Са шумуд юкъуз кIвалахдай чкадихъ къекъвена. 
Жагъанач. Гвай пулни куьтягь жезва.  Са пакамахъ фу тIуьна, чайни хъ-
вайидалай кьулухъ Абид кIвачел кедаяр алукIна,  шегьердин кьилихъ галай 
тамухъди рекье гьатна. Гуьнедин чин, къацу хьана, темесханрив ацIанвай. 
«муьгьуьбатаз акунайтIа, са ведредавайбур кIватIдайди тир. Ахпа неъ жуваз  
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кIамай кьван, кьелен яд яна хъчадин афарар», - фикирна, Абида сивиз атай 
цIаран яд туькъуьна, вичин рехъ давамар хъувуна. Гуьнеда мертерин, ини-
дин, жикIийрин ва маса тарарни гьалтзавай. Адаз вич хайи хуьруьн кьилихъ 
галай, гьамишанда физ вердиш хьанвай тамуз аватай хьиз хьана. Ам са валан 
сериндик,  къацу векь алай чкадал сифте ацукьна, ахпа кьве гъилни кьамук 
кутуна экIя хьана. Патав гвай  яру  инидин таран хилерин арадай са цифни 
алачиз алахьнавай вили  цав аквазвай. Адан хиялар агъзур пата къекъвезвай. 
Виридлай зурба фикир адаз тIеквен авай хьиз жибиндай, гьикьван кьенят 
ийиз алахъзавайтIани, куьтягь жезвай пулунинди тир. Умуд квай чка авач. 
«Каникулриз стипендия гузвайди туш. Им  я пер ядай вахт туш, я ичер, чуьх-
верар кIватIдай. Вацран эхирдай кIвалин  кирини 3 манат  гана кIанзавайди я. 
ТIалабиз къекъвез жедач, чуьнуьхиз фейитIа, дустагъдиз аватда, вири уьмур 
пуч жеда. Бес за вуч авурай, я Аллагь!?  Аллагь! Святой Георгий! ПIир!» - 
фикиррикай кватна,  Абид садлагьана кIвачел акьалтна. 

И сеферда, Аллагьди хвена, Святой Георгидин пIирен садакьа са дуьшуь-
шни кьилел татана  къачуз хьана. Берекатни квай. Гила адавай, гатун рухсатар 
куьтягь жедалди,  кьенят авуна яшамиш жедайвал тир… 

Абид  кIваляй катна къе цIуд лагьай югъ тир. Гьар няниз экв хкадарна 
месик экечIайла, ам ахварал фидалди гзаф вахтунда фикирри  незвай. Югъ 
- къандивай  адан рикIик къалабулух акатзавай. Я секиндиз ахвар къвезвач, 
я юкъуз кьарай. Адаз вич дуьньядикай пай атIанвай, садазни герек авачир 
са кас хьиз авай. «Дахдиз вичин хзан,  Дербентдавай мамадиз вичин хзан 
хьанва, зун лагьайтIа,  абурун арада садазни герек авачир цаз хьанва. мама-
диз гила гада хьайидалай кьулухъ, зун авай падни аквазмач. Са зур йисалай 
за техникум куьтягьда. Ахпа зун армиядиз тухудайди я. За къачур диплом, 
зи документар гьина ва нив тада? Зун нин кIваляй экъечIна армиядиз фида 
ва  гьиниз армиядилай гуьгъуьниз хкведа? Зун дидени буба аваз вучиз етим 
хьанва?…» - Абидан шел туьтуьниз атана акъвазнавай. Адан акьалнавай 
вилерикай хкатзавай накъвар, чинилай агъуз кьилик квай хъуьцуьгандал ава-
хьзавай. РикI къван хьиз дакIуна, мус ахварал фенатIани адан кьил акъатнач. 
Гьа  йифиз акур          ахвари ам фикирдик кутуна.

«Я чан хва, вун заз сагърай кьванни талагьна вучиз хъфена? Заз вун гьа 
зи балайрихъ галаз сад хьиз кIанзавайди я. Чун гадарна вун гьиниз катна? 
Гьикьван гатайтIани, диде-бубайриз веледар такIан жедайди туш. Хъша кI-
вализ!» - лугьуз вичин патав Алагирдиз Тават эме атана акуна. 

Абида чин-гъил чуьхвейдалай кьулухъ, хуьряй  хъша лугьуз тел атай къай-
дада, вичин парталар кIватIиз башламишна. Ам, кIвалин иесидиз  яшамиш 
хьайи йикъарин кири гана,  хуьруьз рекье гьатна. 

КIвализ агакьайла, Абидавай вун икьван чIавал гьина авай лагьана, хабар 
кьадай са касни хьанач. Анжах, гъвечIи вахазни кьве стхадиз гзаф шад хьан-
вай. Абур: «Абид дах хтана!» -лугьуз,  атана  гьарма сад са патахъай адак  
ккIана.  Абид  рекьин чемодан вичин «къайи» кIвале эцигна, Тават эмедал 
са кьил чIугваз фена…   
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                                                   КЪУЛЛУГЪ

…КIелунин вахтар акваз-такваз куьтягь хьана. Диплом къачуна, Абид шад 
хабар гваз хуьруьз  хтана. Са вацралай ам Саратовский областдиз кIвалах ийиз 
фена кIанзавай.  КIвализ агакьнамаз дахди мутIалиб буба начагъдиз  месел 
алайдакай Абидаз хабар гана: 

- Кьве гьафте кьван я мутIалиб буба эхиримжи нефесдик кваз. Са затIни 
незмач, я рахазмач, вилер акьална къатхьана месел ала. Ша, чан хва, чун адан 
патав фена хквен, - лагьана,  Рагьман кIвачел къарагъна.

мутIалиб бубадин кIвале гзаф инсанар кIватI хьанвай. Адан кьилихъ  уь-
муьрдин юлдаш Сефият, НитIиф ими, мамед ими, Рашид ими, Тават эме ва 
мад мукьва инсанар галай.

- Ша, инал мукьув ша! Ада тIвар кьаз  са шумуд сефер вун хабарар кьур-
ди я, -  Сефията  Абидаз мутIалиб бубадин патав, мукьув атана ацукьун 
теклифна. - Я, мутIаб, инал Абид  хтанва, Абид!- кIевиз гьарайна рахана 
ам. КIвалевайбур вири кис хьана. Дугъриданни, Абид хтунал вил алай хьиз, 
мутIалиб бубади заландиз вилер ахъайна, явашдиз кьил Абид галай патахъ 
са жизви элкъуьрна, гъилин тупIар  юзурна.

- Инихъ ша, чан хва, гъил яхъ. Адан вил вал аламайди тир, - Сефията мутIа-
либан гъил кьуна хкажна Абидан гъиле туна. Абида адан гъил кьве гъилини 
кьуна. КIвале гзаф чими тиртIани, мутIалиб бубадин гъил къанвай. Адан ви-
лер  яргъалди лупI тийиз Абидаз тамашиз амукьна, ахпа явашдиз акьал хьана, 
гъилин тупIарни Абидан гъил чуькьвез кIанзавай къайдада къудгуна. 

- Ам куьтягь хьайи хьтинди я, чан хва, инихъ экъечI. Якъинни адан вил 
вахъ галамай кьван! - мамед имиди Абид къуьнуьхъай  кьуна ракIарихъди 
акъудна. КIвале гьасятда дишегьлийрин шел-хвалдин ван гьатна…   

Варз кьван вахтунда Абид хуьре акъвазнач. Ам  Саратовдиз  ракъе гьатна. 
Саратовда адаз Новоузенск шегьерда авай  мехлесхозда инженер-механиквал  
кIвалах теклифна. 

Жегьил пешекардин гъилик  вишдалай виниз машинарни тракторар квай. 
КIвалахзавайбурукай са кьадарбур  адан  бубадин яшдавай ва гьадалайни яш 
хьанвайбур тир. Фейи са гьафтедилай  Абидаз кIвалахалай са  гъвечIи чилни 
галай кIвал гана. 

Новоузенск са акьван чIехи тушир, жегьил шегьер тир. Абидаз виридалай 
гзаф шегьердин къерехда вич яшамиш жезвай пата авай,  элкъвена кьакьан 
цIвелин тарари кьунвай,  зурба вир бегенмиш тир. Ам, гьар пакамаз фад къа-
рагъиз  гьа вирел  физвай. КIвалахдилай хтайла ва гьакI, кIвалахик квачир 
йикъа- ра, Абида кIвалерин вилик квай чил, пер яна, салан мейваяр цана, 
туькIуьрнавай. Шегьерда спортдин клуб авай чка жагъурна, югъ арадай ахъа-
гъиз, кIвалахдилай кьулухъ гьана классикадин кьуршахар кьадай секциядиз 
гьахьнавай. Шегьердин библиотекадиз физ-хквез, гьафтеда са ктаб кIелиз 
вахкузвай. РикI дарих жедайвал авачир. Гьар няниз, лап ахварал фидалди, 
машинкадин кьилихъ ацукьна, гъвечIи-гъвечIи гьикаяяр кхьиз,  азад вахт 
акъудзавай. 

Гатун чими йикъар алукьна. мехлесхоздин вири техника шоферарни галаз, 
бегьер кIватIун патал, куьмекдиз колхоздиз командировкадиз фена. Са гьафте 
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кьван Абид кIвалахал къвез, вичин кабинетда ацукьна хъуьчIуьк квай ктаб 
кIелиз  хъфиз хьана. Са юкъуз адаз директорди вичин патав эверна. Дирек-
тор, Иван Васильевич, пудкъадлай виниз яш хьанвай, гьар са лугьудай гаф 
фагьумиз-фагьумиз лугьудай къайдада, секиндиз рахадай кас тир. 

- Гатун вахтунда колхоздиз командировкадиз фейитIа, ваз гьикI аквазва? 
– хабар кьуна ада.

- За колхозда вучда?- аламат хьана Абид.
- Комбайнидал техил кIватIда.  Инани ви мажиб 70 %  амукьда, гьанани 

вуна къазанмишайди вид я.
- Заз комбайнидал кIвалахдай  ихтияр авач эхир.
- Гьа кардикай за фикир авунва.  Шегьерда комбайнерар гьазурдай  пуд 

вацран курсар ава. Дуьз лагьайтIа, абуру са гьафтедилай кIелунар куьтягьзава. 
За  автошколадин директордиз зенг ийида, фена жувни сиягьдик кутаз тур. 
Вун инженер-механик я. Ваз техникадикай хабар авачиз туш. Имтигьанриз 
гьазур жез са  гьафте ваз бес я. Ктабарни комбайнидин механизмайрин пла-
катар къачуна гьазурвал аку. КIвалахалайни за вун ахъайда…

Са гьафтедилай Абид имтигьан виридлай хъсан хгана, комбайнервилин 
документ къачуна, колхоздин идарадиз акъатна. Отдел кадрада вири талукь 
чарар ацIурайдалай кьулухъ, колхоздин мастерди Абидаз комбайн алай чка 
къалурна.  Кьакьан  дагъдин пад хьтин, чархарни квачиз, я мотор алачир,  кьуд 
къванцел хкажна эцигнавай комбайн акурла, Абидак кичI акатна:    

- Им вуч ракьарин гьамбар я? Ибурал гьикI кIвалахзавайди я?
- Ваз кичIе жемир, вири дуьз жеда. Вуна кIелнавайди ктаб я. Вуна гьар са 

алат ви гъилералди комбайнидал эцигайла, ви чирвилер артухни жеда, рекье, 
чуьлда са чка хайитIа, вавай кьилди, масадан куьмек галачиз дуьзни хъийиз 
жеда. Комбайн кIватIиз ваз за  са куьмекчини гуда. Гьикьван фад вуна комбайн 
кIватIайтIа, гьакьван фад вун чуьлдиз экъечIда. Комбайнидал эцигна кIанзавай 
шейэр вири, къвез  завай складдай къачу, - лагьана, мастер хъфена.                 

Гарданда галстук аваз  кIвалахал къвез, михьи кабинетда ацукьна хъ-
физвай Абид, гила слесардиз элкъвенвай. Гена, хъсан хьана, мастерди гайи 
куьмекчи комбайнидикай хабар авайди яз хьана. Адан куьмекдалди Абида 
комбайн кьве гьафтеда, вири алатар эцигна, кIватIна, худ яна, кIвалах гьикI 
ийизватIа ахтармишна, чуьлдиз акъудна. Сифте ам люцерна векь ядай чуьлдиз 
ракъурна, ахпа са вацралай, комбайнидин кIвалах  хъсан чир хьайила,  техил 
кIватIзавай  чуьлдиз. 

Зурба, и кьил, а кьил авачир кьван, баябан чуьллера техил битмиш хьана 
акъвазнавай. Бегьер вахтунда кIватIун патал гьукуматдин кьилевайбуру вири 
къуватар ишлемишзавай. Комбайнийри кьве-кьве  нубатрал кIвалахзавай. 
Жерге - жерге хьана, гагь са патаз, гагь муькуь патаз физ, гвен гуьзвай комбай-
наярни абурун къвалараллаз михьай техил хутахиз хквезвай машинар, дяведиз 
гьужумдиз физвай танкар хьиз аквазвай. Гатун чими юкъуз техил кIватIдайла 
хкаж жезвай руквади алай парталарни жендек михьиз ктадзавай. Чинал лацуз  
аквазмайди са вилерин нинеярни сивевай сарар тир.  Комбайнидин жатва му-
кьвал-мукьвал хазвачиртIа, йикъа кIватIзавай бегьердин кьадар артухни алаз 
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тамамар жедай. Жатвадин къадакьрай мукьвал-мукьвал акъатзавай  лезвияр 
эхцигиз гзаф вахт жезвай. 

Нисиниз зегьметчийриз  чуьлдиз гъана тIуьн гузвай. Абидаз чуьлда незвай 
тIуьн гзаф бегениш хьанвай. Гьа са сятинин къене зегьметчияр  фуни тIуьна,  
са шумуд декьикьада ял ягъизни акакьзавай:  са вил ахварзавай,  чарарал 
къугъвазвай, садбуру кьисаяр ахъайзавай. Кьисаяр ахъайзавай пуд кас: Виктор, 
Юра ва Николай фадлай санал кIвалахзавай дустар тир. Гьар нисиниз кIватI 
хьайила, абуру цIийи-цIийи кьисаяр акъайиз, виридан гуьгьуьлар хкажзавай.  
Абуру пудани, сад хьиз чпин йикъан  нормаяр артухни алаз ацIурзавай. Хъсан 
кIвалах ийиз акурди, пудавни колхоздин чIехибуру цIийи комбайниярни  ву-
ганвай. Пудани санал ички хъун гадарна кьуд йис хьанвай. Хъун гадарунихъ  
себеб авайди виридаз чизвай. 

Са сеферда Виктора  чпин арада хьайи агьвалат лап зурба эхтилатчиди 
хьиз, чIагуриз-чIагуриз  ахъайна.

                                                   
ШАГЬИД

- Къарагъ, къарагъ, Виктор, бес я ксайди. Рагъ дакIардал хкаж хьанва, - 
лагьана папа, накь дустарихъ галаз хъвана хтана ксанвай Викторан винелай 
яргъан алудна.

Виктор, са вил ачухна, къатхьай чкадилай папаз килигна. Папа давамар-
зава:

- Гьар киш, гьяд йикъар зи итимдиз суварар я…
- Абур ичкидин гьунарар я, - Виктора месин кьилиз къарагъна, гуп-гуп 

ийиз къудгунзавай кичегьдал гъил эцигна, амма патав гвай папаз чир тахьурай 
лагьана, тадиз кичегьдилай гъил алудна. Светадиз адан гьал икI аквазвайди 
сад лагьай сефер тушир.

- Вун гьиниз физ гьазур хьанвайди я? -  кьилелай кIвачелди дамахарнавай 
папан шумал буйдилай вил аладарна, Виктора эхтилат маса патахъ хана.

- Гьамиша вун физ жеч эхир?! Къе зун фида. Гьяд югъни я, вацран эхирарни 
я, туьквенра хъсан шейэрни  хьун мумкин я. Жуван чин-гъил чуьхвена, фу 
неъ, аялдизни це. - Светади дакIар ачухна. КIвализ пакаман михьи шагьвар 
гьахьна.

Виктор, мад  са  келимани рахун тавуна, чин чуьхуьз фена. Чин дасмалдив 
михьиз-михьиз хтай ам ракIарин сивел акъваз хьана. Ада кIвале гьатнавай 
михьи гьавадив хур ацIурна, нефес къачуна. КIвалин чилиз, къавуз, вич 
къарагъай кроватдал, стулдал къатуна туна эцигнавай вичин парталрал вил 
вегьена. «Пагь, дишегьлидин гъил суьгьуьрчидин гъилевай тIвал хьтин затI 
я кьван! Галукьай чка гуьрчегарна акъвазарда», - фикирна ада.

- Аялдиз килиг. Спичкаяр гъиле гьатдайвал ийимир. масанихъ алатмир, 
къе са югъ кьванни кIвалин кIвалахрал машгъул хьухь, - Света чIехи чанта 
гъиле кьуна рикIик къалабулух кваз, гъуьлуьз килигиз акъваз хьана.

- Я кIвал чIур тахьайди, вун йисан командировкадиз физвани? Вун фена 
алатдачни? Зун аял туш эхир, - гьарай акъатна Викторай.

- Са гьяд кьванни кIвале твах, -  ракIарал катна, мад элкъвена: - Гьелелиг, 
кIаниди! - мили хъверна, Света кIваляй экъечIна.
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«Агь зегьримар!» - кьили тади гузвай  Виктор холодильникдал фена. Ана 
кьилин тIалдиз куьмекдай «дарман» авачир. «Вуч ийин, вуч тийин?» - ам 
хиялри тухвана. муькуь кIваляй нинидив къугъваз-рахазвай  пуд йиса авай 
машадин ван къвезва. Ам рушан патав фена.       

- Буба, заз куьчедиз физ кIанзава. Чун фидани? – маша кьве пацни чиле 
акIурна къарагъна, Викторан къаншардиз атана.

- Бубадин цуьк, фида чун, фида. Амма сифте чна фу неда,- лагьана гьалт 
хьана, ада аял къужахда кьуна. 

Са арадилай абур гьаятдиз экъечна. Агь, гатфар! ТIебиатди къацу либас 
алукIзава. Куьчейра къекъвезвай инсанрик са гьихьтин ятIани шад, гьевеслу 
руьгь ква. Амма Виктораз и гьерекатар масакIа аквазвай:  вири кьилер туь-
кIуьр хъийидай «дармандихъ» къекъвезвайбур хьиз авай. 

- Буба, чун ял ядай багъдиз фидани? - бицIека ам хиялрикай кудна.
- Эхь, чан руш, къе зун ви ихтиярда ава. Ваз гьиниз кIан хьайитIа, гьаниз 

фида, - Викторан эхиримжи гафар лап явашдиз акъатна. Адан вил къаншардиз 
къвезвай  Николаяни Юрада  акьуна. Виктораз дустарикай кьил баштан ийиз 
кIан хьана. «За  хъвадач лагьана гаф гайила, къаридин гуьгьуьлар икьван хкаж 
хьанвайди я. Бес къе мад зун хъвана, сивикай ни къвез хтана акурла, ада заз 
вуч лугьуда? Бес за тIазвай кьилиз вучин? Са виш грамм кьванни хьанайтIа, 
адаз дарман жедай, мад за хъванни ийидачир. Ваъ, алатда а тIал. Хъвадач», 
- руш къужахда кьуна, кьулухъ элкъвена, Виктора кьетIивилелди камар къа-
чуна. Амма  дустари гайи эверди ам акъвазарна.

- Виктор! Я стха, вун гьинай  гьинихъ я? Вун чал гьа герек вахтунда гьал-
тна,- Викторан къаншардиз, гъилни яргъи авуна,  Юра акъатна.

- ГьикI хьана, вилик четин месэла акъвазнавай хьиз, куьн вуч фад акъат-
нава? - Виктора танишрин гъилер кьуна.

- Яраб фад я жал? – Юради Николаяз вил акьална. – Алад, бицIек къаридив 
вахкана, хъша. Ви гьални четинзавайди чаз аквазва.   - Столовойдиз хъсан 
пиво хканва. Тади ая, - Юрадиз кьарай къвезвач. 

- Чав балугъни гва, и  шейни, - Николая пенжекдин къене- патан жибинда 
тунвай птулкадин кIуф къалурна.

- «Шагьид?» - Викторан чиниз экв хъчена.
- Кьил шуькIуь «шагьид…»
Виктор хияллу хьана. «Вуч хъсан кар хьаначни, зун аял гваз экъечIна! 

ТахьайтIа мад ибурухъ агалтна, югъ са хийирни я кIвализ, я жуваз тахьана, 
квахьдайди тир».

- Завай къвез жезвач, къарини кIвале авач. Аял кьилди кIвале таз жеч хьи, 
куьн алад, - Виктор хъфиз алахъна. 

Николая ам кIевяй акъудна: ада аялни гваз фин меслят къалурна. Вич 
атунал икьван кIевивалзавай Юрадинни Николаян кефи Викторавай хаз 
хьанач.

Столовойда халкь гзаф авай. Ацукьдай чкаяр вири кьунва. Дустари къа-
лабулух къачунач.

- Алад, Виктор куьн дакIардин патав, зун нубатда акъвазда, - рахана 
Юра. 
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Викторни Николай аялни галаз столовойдин агъа кьилиз фена. Николая 
аял патав гвай дакIардал хкажна.

- Аватмир, халудин цуьк,  ваз исятда Юра халуди печениярни гъида, -  ра-
хана ам бицIекахъ галаз.

Юради вич геждалди гуьзлемишиз тунач. Ам гьар са гъиле пуд-пуд кружка 
аваз хтана. Дустари маша ацукьнавай дакIардал кружкайризни чка авуна. 
Юради жибиндай акъудна, эрекь авай птулкадин кьил эляна, кружкайрал 
аламай гелер ацIур хъувуна. Ахпа муькуь жибиндай акъудна машадив пече-
нийрин кьвати вугана. Дустари къанихвилелди кружкайрин юкьваривай яна. 
Са  столдихъ галайбур къарагъайла, дустар гьанал фена.         

- маша, чан бубадин цуьк, инал ацукь, аватмир, хъфидайла за вун вахчуда, 
- Виктора руш секинарна дакIардал туна.

- Агь, я къадаш, беябур хьана. Жибинда балугъ авайди рикIелай алатзавай 
гьа! - Никалая газетдикай хкудна кьве тIуб кьван авай кьурай балугъ столдал 
эцигна. Дустарин гуьгьуьлар къвез-къвез ирид цавариз хкаж хьана: арадал 
важиблу  месэлаяр аватзава, гьардаз вичин фикирар ачухриз кIанзава, абур 
гьуьжетра гьатзава.

Николая юлдашар  и гьуьжетрай акъудун кьетIна:
- Гила дустар, чун зи кIвализ хъфида. Сервантда са кьил шуькIуь «шагьид-

ни» ава, къаридив са хъсан хуьрекни ийиз тада.
Пудни разивилелди къарагъна, гуьгьуьлар шад яз, Николаян кIвализ хъ-

фена.
Адан папани мугьманар чин ачухна,  гьуьрметдалди кьабулна, вичин 

итимдин нуфуз хкажна.
ТIуьна, хъвана, дустарин кефияр мадни къумбар хьана, тIамадиз акъатна. 

Са арадилай абур гьарма сад санихъ хъфена…
Викторан кIвачерик квай чил юзазвай:  ам камар сад-садан гуьгъуьналлаз   

къачуз алахъзава. Вичин гьаятдиз агакьайла, адан вилик  къуншидин руш 
акъатна.

- Виктор халу, бес вахъ галай  маша гьинава? – хабар кьуна ада.
- КIвале, - Виктор артух фикир тагана элячIна. Ахпа садлагьана  элкъуьн 

хъувуна:
- Вуч?! маша? Гьинва маша? - ам са шумуд декьикьада  къах хьана, ахпа 

гар галукьай къавахдин кIукI хьиз, гагь и патахъ, гагь а патахъ алгъиз, цаварай  
камар къачуз, рекьел экъечIна, столовойдал фидай улакь жагъуриз эгечIна. 
«Аял столовойдай экъечIна, масанихъ алатна,  са кар хьайитIа, зун гьи чин 
алаз кIвализ хкведа?» - Викторан рикIиз азият гузва. машин гьатзавач, ада 
чукурна: теспачавилелди гьерекат авурла алукьна, патавай физвай жегьилди 
къарагъиз куьмекна. мад зверна. Къаншардиз къвезвай инсанар къерех жез, 
гьелек-фелек хьана, катзавай Викторан гуьгъуьниз тамашзава.

Столовойдин патав инсанар кIватI хьанвай. Викторан  рикIик генани 
къалабулух акатна. Адаз кIватI хьанвайбурун сиверай  ихьтин  келимаяр ван 
жезва:

- Язух аял, уьмуьрлух набуд хьана.
- Бес кас галачиз аял ахъагъун дуьз яни?
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- Шофердин кIвални чIур хьана.
- Вуч хьана, куьн вучиз кIватI хьанвайбур я? – жузуна Виктора.  
- Са аял машинди яна, больницадиз тухвана, - жаваб гана яшлу  дишегь-

лиди.
«Зи маша ятIа?! – гьарай акъатна Викторан рикIяй. – Белки туш жеди, 

белки ам столовойда ама жеди!» 
Амма столовойдин рак  агалнавай.
Виктор кур пашман яз куьчедал хтана, больницадиз фин патал улакьдихъ 

къекъвезва. Гьа и арада адаз кацин шенпIидихъ галаз къугъвазвай вичин 
руш акуна. Виктор вичин вилерихъ  ягъазвач: ада накъвар акьалтнавай вилер 
михьна, лекьре хьиз аялдал вегьена, ам къужахдиз хкажна.

- Буба….а-а! – шад хьана машадизни.
- Зи рикI, зи чан!- Виктора аялдин чин  теменрив ацIурна, тIуьна кутягьза-

ва.
-  Буба…а..а…Бес, бес я!
- Чан бала! Ви буба…- рикIяй давамарна: «Ви буба кьий, са бакьал пи-

вадихъ бала гадарай буба!» - Чан зи цуьк, зи шагьид!..-Виктора аял  чIугуна 
къужахда кьунва. Пакамлай хъвайиди, гару тухвай хьиз, хкатна.- мад туба 
хьуй, чан бала сивени хцадач  хьи, хцадач! Вун зи шагьид хьуй, зи бицIек!... 
Анжах ви дидедиз ван тахьурай, чан бала. И кар чи арада амукьрай, хьуйни, 
чан бала? Хьуйни, зи шагьид?!  

Пакадин юкъуз гьалтай дустаривай утанмишвиляй  садавай муькуьдан 
чиниз килигиз жезвачир. Пуд дустуни гьа йикъалай ички хъвадач лагьана 
хиве кьур кар, къени  кьилиз акъудзавай. 
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Шиират

                  Абдуселим  ИСМАИЛОВ

     АВторДИН  пАтАй

Вичиз шиирралди кхьенвай повесть лагьайтIани жедай и поэма 
зи къелемдикай са яхцIур йис идалай вилик хкатайди тир. Жегьил-
замаз чIехи пар кIулал хкажна яратмишай и чIехи эсерда менфят 
къачунвай вакъиаяр зи хайи хуьруьн, адан жемятдин, жуван ба-
гърийрин кьисмет-кьадардиз акъатайбур тирвиляй, абуру зак лап 
гилалдини секинсузвал кутазва. Гьавиляй за эсер мукьвал-мукьвал 
кIел хъийизвай. Гьеле 1991-йисуз Дагкнигоиздатда акъатай «Чилин 
бахт» ктабда и поэма гьатнавайтIани, лазим акур дегишвилер за 
адак кухтан хъийизвай. Эсердин туькIуьр хьуниз ва мана-метлеб 
ачухаруниз идакай анжах хийир хьана, авур кардилай жуван хейлин 
наразивилерни алудиз алакьна. Гьавиляй за «Вахтарин кьуьл» поэма 
кIелзавайбурун вилик ахкъудзава.

          
                    Вахтарин кьуьл

                 Поэма 
       САД ЛАГЬАЙ ПАЙ

                     I.
Макьамдин ван ала хуьрел
УстIаррин лап гьуьрмет авай.
Гуз деминин лепе винел
Синийри  фу,   шуьрбет  алай.
Свас хтанва кIвалин вилик
Кьил хураллаз, хъвер кваз сивик…
Тухузва ам кьве енгеди.
Кикянава «Ялаледик»
Рушарини   сесер   ширин.
Сад тфенг яз хьанва кIвачин,
Сада ичIи ийиз гичин,
Шуьрбетдин дад къалурзава.
Хуьр шадвилив ацIурзава.

Пукавулдиз галатун, яш
Чизмач,  гурлу  межлис  ийиз.
Далдамчиди   язава   каш,
Гьекь акъатна яру чиниз.
Вири жемят хьанва ахмиш,
Шадвиликай ийиз дадмиш.
Чархачиди, верч кIанз, гьеле
Гьат тавуна затIни гъиле,
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Къал ийизма. Гузва шабаш,
Сусан назик гъил кьаз яваш,
Къвез  жемятди. Касни  алач
Инал такIан межлис, шадвал,
Хийир-шийир, хуьруьн садвал.

Яваш-яваш айвандилай
ЭвичIзава кьуьзуь къужа,
Вилер вегьиз майдандилай,
ЧIул тIарамна какур юкьва.
Ам деминин къвезва кьулал.
Кьуьл ийизва сифте са гьал,
Ахпа бирдан йигин хьана
Адан кIвачер, якъин хьана
Кьуьл чидайди адаз хъсан,
Межлисдин  ам  тирди  инсан.
БалкIан хьтин такур залпанд,
Къугъвана  ам   майдандал  и!
Мягьтел я халкь инсандал и.

Къекъифнава кьуьзуьдан чин,
Пелелай гьекь къвез вилериз.
Дуьз авуна далудин син,
МуьтIуьгъ хьанва ам кIвачериз.
Пияннавай къенин йикъа,
Къугъвазва ам халкьдин юкьвал,
Пагьливан хьиз. Гур я капар.
Кьуьзуьдаз гуз жезмач яшар.
Ада  вичин  кьилел   алай
Бармак, кIуртни вичел алай
Са жегьилдив рикIел атай
Вугана, кьуьл давамарна.
Беден гена тIарамарна.

Ам Бекуьр я хуьруьн къене
Халкьдин патай гьуьрмет авай.
Я мал, я пул тахьай гъиле —
Акьул, намус, девлет авай.
Ам Бекуьр я стха аваз - 
Амукь тавур, хцихъ галаз
Жегьилзамаз чара хьайи.
Дердер-гъамар    пара   хьайи.
Ам Бекуьр я хтулдикай - 
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РикIиз чка, акьулдикай - 
Хуьруьз къеле, сабурдикай
Вичиз уьмуьр, кIвал авунвай,
Дерт, хажалат, тIал акунвай.

Ам Бекуьр я кIвалин къене
Ачух   суфра   дуьзмишнавай,
ЧIехи   мурад  аваз  рикIе,
Хуьре мехъер къурмишнавай.
Ам Бекуьр я, дерт акурла,
Ажуз тахьай, перт акурла
Хзан, вичи шадвал хъувур,
Адан парни къуьнел къачур.
Ам Бекуьр я шиш дагъ хьтин,
Гар, марф акур, рикI рагъ хьтин
Яргъи уьмуьр чан сагъвилив
Къенин   йикъав   агакьнавай,
Къе кьуьл ийиз алакьнавай.

                     2.
Бекуьр  бармак кьуна  гъиле
Кьилди тавдин кIвале ава.
Межлис гур я къецел гьеле,
Хуьрел далдам-зуьрне ала.
Къунши кIвале рушар сусал
АлтIушнава гъиз кIанз чIалал.
Бекуьрални хиялрин сел
Ахмиш жезва ифириз пел:
«Зун бахтлу я къе тежер кьван,
Мехъер кIвализ хьанва мугьман.
Чир хъжезмач дустни душман.
Ваз   чухсагъул,  азиз  жемят!
РикIиз гьикьван хьанва регьят!

Эхь, уьмуьрдиз регьятвилин
Чин кIан хьайи чIавуз такур,
Магьрумвилин, кьенятвилин
Дуьньяди   вич  патал  чIугур,
Заз такурди са и югъ тир,
РикIин мурад ва буйругъ тир.
Къе зи шукур худадизни!
Бахт  багъишай  баладиз  зи.
Бахтавар зун - гъенел мехъер
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Атай! Бул я шадвал, кьуьлер.
Амма накьан йикъахъ вилер
Физ, хтулдин гележегдиз
Килигзава заз керчек тир…»

Бекуьр  тавдин  кIвале  къекъвез,
Гъенел цIуд кьуьл алатзаза.
ПIузарривай хкьаз тежез,
Сес къецелди акъатзава:

- Пагь, инсафсуз чIулав йикъар!
Чара хьуниз жедач икьрар.
Хийирдизни, шийирдизни
Вунни ийир-тийирдиз гъиз.
Я герек я, я туш ерли,
Ява кицIер, тежер ферли,
Яз элуькьда. Вав ви дерди
Ийиз тадач, кирягьда вун,
Къаст  аваз са: къвез   вун  кIасун!

АкI кIасда хьи ягъийри, пагь!
ИлитIда вал: уьмуьр хьанач!
Сад, бахтлуди, авуна шагь,
Амай   йикъар есир адан
Авуникай фикирда на,
Абуруз дустагъ туькIуьрда на…
Амма жедач, тежедайвал,
Дегиш ийиз дуьньядин гьал.
ЧIулав югъни, бахтлудини
Галамукьда далудихъ ви…-
Бекуьрани гьахълуз вичин
Гьар югъ рикIел хкида къе,
Веревирдер хъийида къе.

                      3.
Ширван патаз, Шеки патаз
Лезгидин кIвач, кIвал акъатдай.
ХъуьтIуьз-гатуз зегьмет чIугваз,
Йисар, варцар къвез алатдай.
Са мекв техил, шагьи патал
Чан хкуддай, фена патал.
Хзан - чIехи,  къажгъан - гъвечIи,
Вилер мадни ийиз пичIи.
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ХъуьтIуьз хзан жедай хуьре.
Тапусда - гъуьр,   рикIни   къене
ЦIраз, сагъсуз жедай диде.
Мад гатфариз - Къуба патаз,
ХъуьтIуьн ражни партал акваз.

Кьвед-пуд хзан жез са къефле,
Арабайрин геле жедай.
Туьнт жуьт яцар аваз кIвенкIве,
Къариблухриз рекье жедай.
Бекуьрани лап аял яз
Рехъ атIанай шехьиз-хъукьваз.
Буба кьилел хьанач пара,
Амачир мад маса чара.

Диде вичин назик рикI гваз,
Жедай югъди хъуьрез-рахаз.
ЧIехи хцин куьмек галаз,
Ада кIвал-югъ агудзавай,
Четин уьмуьр акъудзавай.

Са гатфарин юкъуз хзан
Гъурбатриз физ гьатна рекье.
Тазвай ина хуьр-кIвал, ватан,
Аран вацIни хайи Куьре.
Гьеле уях тушир чIижер,
Кьил агъузна чуьлда цуьквер
Ксанмай. Хуьр тир баябан,
Яргъай  вацIун  шир-ширдин  ван
Къвез тади кваз физ кьилелай.
Югъ ачух жез кIанз, гьуьлелай
Цав лацу тир. Са варцелай
Арабади   ван   авуна.
Секин хуьруьк чан кутуна.

Тарараллай гъвечIи пешер
Чиг ацукьна махпур хьтин
Акъвазнавай. Цава гъетер
Хкахьзавай экв таз чпин.
Залан яцар физвай са гьал,
Гагь галукьиз шутIарин тIвал.
КIвенкIве аваз физвай Сабир -  
ЧIехи стха. Ам къе шад тир.
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- Виликай яхъ, чан хва, фена,
Рехъ чIур хьанва цал уьцIена,- 
Диде, назик сес  ифена,
ЛуькIуьнзава. Сабир тадиз
Вилик фена, рехъ вилив хуьз.

Сабир шад тир. Шадвилихъни
Инкар тежер себеб авай.
ЭкъечIнавай и рекьихъни
Икрагь тежер метлеб авай.
Яр акунвай жегьилдиз накь,
Кьилин чIурал хьана суракь.
Тавата гьич адаз арза
Авуначир. ПIузар таза
Галукьарна гъилихъ векъи,
Гаф лагьанай вичин кьетIи:
-Къакъудзава чун ви рекьи!
Амма рикI вахъ галаз жеда,
Руьгьни вавди рахаз жеда!..

Бубадиз зун гуз кIанзавай
Кас зи геляй акъатдай туш.
Ам вилера яс-къан авай
Сад я. Руьгь гьич агатдайд туш.
Адаз гъуьлуьз фидалди, жув
Вугуда за дили вацIув!
Зи яр, зи бахт вун я, Сабир!
Чун икI санал хьун я, Сабир!
Умуд кутур, хуьх зун рикIел,
Масад тадач за ви рекьел,
Хуьз бубадин кIвалин куьрцел,
Вун Къубадай хкведалди!
Мехъеррин зул хъжедалди!

Зун и пата, вун а пата,
Юкьва вацIун дагьар тахьуй.
Нив агакьда зи мез пака?
Нив мураддин гафар рахуй?
- Зи азизди, вун рахух зав,
Лугьун тийиз я вахт, я чIав.
Къубайривай зун кьаз жедач.
Умудар гваз вун таз жедач.
Хтанмазди жуван къулав,
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Ви бубани гъана чIалав,
Чи ашкъидин чIехи ялав
Куда чна хуьр-кIвал галаз,
Гурлу межлис, шадвал галаз…

Ингье, хзан хьана мукьва
КIамуз, кьилел тарар алай,
Анихъ кIамун кьве пад кьуна
Кул-кус, аскIан валар галай.
Садлагьана тфенгдин ван
Акъатна  са  яшлу  таран
Далдадихъай. Инсандин сес
Пайда хьана,- хабар я терс!
Экв ахкунач мад дидедиз.
Ван къачуна дар дереди.
Ламу хьана пел чигедив,
Сабир таран тандив агат
Хьана яваш. Агь, мусибат!

Акъваз хьана вацIарин ван,
Булахрани   яд   кьурана,
Кумачир хьиз чилерик чан,
Лалвилив кьуд пад ацIана.
Душман катна, гьатнач гъиле,
Вахни диде туна йикье.
Шехьзавай хьиз михьиз чилер,
Пайда  хьана  язух  сесер.
Хцин мейит рекьел алаз,
Къаргъишни себ мецел алаз,
Сел хьиз накъвар вилел алаз,
Хзан кьулухъ элкъуьн хьана.
Гуж хуьруьзни якъин хьана.

«Я душман, вун гьихьтин кьисас
Вахчун патал геле авай?
Гъидайвал тир Сабираз свас
Зулуз, а кар гъиле авай.
Амач жегьил, амач стха,
Хзандин   кьил,   дидедиз — хва...»
Ийир-тийир хьанвай вири,
Яс чIугуна даим хуьруь.
Фагъир Бекуьр— жегьил инсан,
Уьмуьр михьиз хьана такIан,
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Стхадин дерт акьван масан
РикIе аваз къекъвез хьана,
Кеспидал физ-хквез хьана.

ГьикI жедай кьван дидедин гьал,
Йиф-югъ  шехьун  пеше  хьанвай?
РикIе гьатна веледдин тIал,
Сурариз физ рекье хьанвай?
«Пагьливан хьиз вун хвенай заг
Алчах гъили вун кьена, хва.
Гурбагур хьуй дуьнья ихьтин,
Хаинвилер галаз вичин...»
Дидеди, рикI куз-куз, чIалар
Лугьуз физвай йифер-йикъар,
Жив ацукьна, кьилин чIарар
Лацу хьана. Вилер йигин
Циф акьалтна жезвай секин.

ЧIулав хабар Таватални
Агакьна – рикI хъиткьинда гьа!
-Ярдиз душман хкатайди
Гъуьлвал ийиз кIвачинда гьа!
Рехъ гуз жедай кар яни им?!
Къачуз жедай тIвар яни им?! – 
Акъатна руш КьилинчIурал,
РикI цIай кьуна кузваз хура. 
-Накь гуьрушдиз инал, ингье,
Зи гъил авай ярдин гъиле.
Шехьзавач хьи вун, я дуьне?!
Къайгъусуз вун хьурай барбатI!
Къалурай заз и мусибат!

Цавал алай чIуп булутриз
АкунатIа чин душмандин?
Зи Сабиран рикI барутдив
Кайидан рикI куг алпандив!
Зун такIандаз фидай руш туш,
Рекьидалди жедай байкъуш.
Ацахьрай цав, пад хьурай чил,
Лугьудалди такIандаз гъуьл.
Я Аллагьдиз, я гъуцариз,
Ван атанач зи гафарин!
Къадир авач квез чанарин – 
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Вучда, къурбанд ийидани?
Жувазни къаст хъийидани?

Зун и пата, хуьр а пата,
Дагьарди чун къакъудзава.
ЧIилихъжуван бахтсуз руша
Вич хуьруькай хкудзава.
Акваз кIамач буба, диде,
Мукьва-кьили, мирес-амле.
Квез бахтсуздиз аквадалди,
Инсафсузрив рахадалди,
За дагьардиз хкадарда.
Жуван иви акадарда
Гьамга церик, агакьардай
Гьуьлериз кьван. Тахкурай квез
Зи шикил, зи таххьурай сес! - 

Аман чилер, аман цавар,
Сабур це тIун рушаз язух.
Килиг физва адан камар
Дагьардихъди, хкваш кьулухъ!
Куьнни адаз акси жемир.
Лагь рушаз: «Вун аси жемир!»
Къайгъусузвал акуна куь,
Ада вичиз авуна хьи
Къаст, къастариз чешне жедай,
Чан дагьардин кIане жедай.
ТIвар гьамиша вине жедай,
Вафалувал хвейивиляй,
ИкI дуьнедай фейивиляй…

                     4.
Куьн чIалахъ хьухь, заз чи хуьре
Ихьтин  мехъер   акурди  туш.
Кьавалрини, тийиз гьилле,
Ихьтин зегьмет чIугурди туш.
«Къарагъ, гуьзел, жегьилри ваз-
Мубаракар  ийин  гъил  кьаз.
Гуьзет ая жуван Мурад,
Ша, рушар, чун хъфин са-сад...»
Къунши кIвал гьич жезвач секин.
Бекуьр   есир  хьанва  рикIин.
«Себеб вуч тир Сабир кьинин?»—



72

Суал гумир. Ам зи сир туш,
Поэмадиз   им   эхир   туш.

Пара  гьалтна  зал  уьмуьрда
Гуьрчег тIварар алай рушар,
Тадиз твадай вун есирда,
Ярни  жедай — вид  я  гьунар.
Амма, тIвар хьиз, вични гуьзел
Тир инсанар гьалтнани квел?
Зал Дербентдин рекье садра
РикIе гьахьдай инсан гьалтна.
Михьиз кIалуб, чIулав вилер
ТIебиат тир... йифен гъетер...
Вучдай, мукьвал хьанай шегьер.
Зерифа тир вичин тIварни, —
Сирлу яз чун фенай гьарнихъ.

Зани жуван и цIарара
А тIварцIиз къе чка гузва.
Зерифадин ван цавара
Къекъвена рикI-жигер кузвай.
Стха кьейи вахан вилел
Ахмиш хьанвай накъварин сел.
Мецел  ахмиш  хьанвай  чIалар,
Инсан ширдай авай гьунар:
«ЦIайлапанди яна таран
Хел галудна цуьквер алай.
Стха ягъай залум душман,
Мад вуч ава вилер алай?
Ви гел квахьуй чилерилай».

«Къе дагълари  цIай  кьунава,
Вуч авурай бес къушари?
Арха авачиз зун тунавай,
Терг авурай вун гъуцари»…
Агакьнамаз манийрин ван,
Гена пехъи хьана душман.
КицI хьиз, гьатна цIийи геле,
Мад йикь-шуван гъиз кIанз чилел.
Жанавур хьиз, сас акьунвай,
Яйлах вичиз хас акунвай,
Алчах, гьеле яс такьунвай,
Гьатна  рушан суракь  ийиз,
Сарар жакьваз, жакь-жакь ийиз.
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«Къурбанд хьуй зи чан аллагьдиз,
Вун   кьейи   югъ   къалурайтIа.
Дуьнья жеч ваз гьич мублагьди,
Зи жегьилвал кьурурайди.
Герек туш заз мад ви иви,
Квахь душман, вун такуй вилиз
Зи стхадин. Заз ам кьванни
Тур зи дерт-гъам акваз кIани».
И манийрай вичин кьисас
Аквазвай жал фагъир вахаз?
Азад гар хьиз дуьзен суваз
Халкьдин сивиз фена абур,
Къаргъишар хьиз элди авур.

Экуьн кьиляй лап адетдин,
Гатун сифте кьилерай хьиз.
Хас тир рангар лап женнетдиз
Булвилелди чилерай физ.
Дагълариз   ранг   яна   яру,
Йиф катзавай. Серин гару
ВацIалай къвез чукурзавай,
Чиг алай хел юзурзавай.
Рушарин са чIехи десте
Шаддиз   вацIуз   гьатна   рекье.
Манидалди дагъни дере
ЭгечIна чеб чпив рахаз,
Авазди хаз мад са аваз.

ВацIу вичин чамардалди
Артухзавай гена сесер.
Жегьилвилин гьунардалди
Гурлу ийиз экуьн сегьер…
Гьар садаз вич бахтлуз акваз,
Рушар ава хъуьрез-рахаз…
Амма, килиг! Им вуч шикил
Хьурай вацIа акьурди вил?
Гьамгада цин чIулав кифер
Ава къугъваз тилер-тилер.
Къванерикай лацу гъилер
Чан кумачиз хкатнава!
Рушарик кичI акатнава.
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Агь, мусибат! Агь, къиямат!
Ибур вучтин шикилар я?
Икьван гурлу тир тIебиат
Гьи небгетди сефиларна?
КьецIил рушан мейит акваз,
Рушар лал я руьгьер рахаз:
-Зерифа, вун яни, я вах?
-Низ акуна? Вуч хьана вахъ?
-Инадна гьи душманди ваз?
-Я Аллагь! И хзандивай
Вуч кIан я ваз? Инсанривай
Эхиз тежер крар жезва!
Гужарихъ мад гужар жезва!

ВацIу вичин аваздалди
Артухзавай гена сесер.
Къацу чIурал, кагъаздал хьиз,
Малум жезвай тек-тек гелер.
Ихтилатриз тежер эхир
Рушар хьана вацIун есир.
Сад гьарагъиз хьана кIвачин,
Сада вилер кIевна вичин.
ВацIун къене чIулав кифер
Цив къугъвазвай тилер-тилер.
Къайи цикай лацу гъилер
КьатIуз жезвай. РикIер жегьил
КичI акатна хьана сефил.

Зерифади къе ракъиниз
Салам ганай вацIун рекье.
Азадвал гуз гьар сириниз,
Ачух тийиз тунвай рикIе.
Агакьнамаз вацIун сивиз,
Дар хьанай хур адан рикIиз.
Къанлу   гъилер   иви   алай
Мукьва хьанай адав яргъай.
Сада  къуьняй  гадарна  квар,
Сада кьуна кьилин чIарар,
Хамуз хвенвай  беден,  хурар
Лекейра сих туна чиркин.
Рушаз душман хьана якъин.

Хуьруьн жемят вацIун рекьиз
Фена   яракь гъилераваз - 
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КIанзавайбур душман рекьиз.
Гьинва бес ам? Чилерамач,
Цаварани душмандин гел.
Секин хъхьун мумкин туш эл.
Кьисас вахчун кьуна хиве,
Мирес-варис гьатна геле.
Чилиз-цавуз фена душман,
Вири рекьер хьана тапан.
Бахтсуз уьмуьр гайи хзан.
Гьатна цIийи есирвиле - 
Куьтягь хьанач шийир кIвале.

ВацIун   рекье   манийрин  ван
Раханач мад. Ятарни кваз
Физвай, гуя алачиз чан.
Дегиш хьана цаварни кваз.
Зерифадин хур хьиз михьи,
Цав булутри кьуна пехъи.
Михьзавай хьиз чIулав гелер,
Дагъди рекье туна селлер.
Чир техжервал я хуьр, я кIвал,
Аруш хьана чIуп-чIулав шал,
ТIебиатдик акатна къал.
Къвез писвилер  фейи   рекьел
Хажалатрин, дердерин сел.

Зерифадиз лагьанач «свас»,
Чиниз дуьгуьр вегьиз хьанач,
Хьанач велед метIел алаз,
Адаз туьмер ийиз хьанач.
Ван авунач тIварцIи гуьзел
КIани касдин кIвале, гъенел.
Кьисмет   хьанач   теменар   гун,
Лацу чиниз, къуьнелай кьун.
Амма уьмуьр фида вилик,
Дерт-гъам кьамал хьана са вик.
Дидеди руьгь кухтаз рикIик,
Бекуьр кIвалин кьиле гьатна,
Залан парар къуьне гьатна.

             (КьатI  ама)
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Ц1ийи т1вар

   Мирзе 
   ДАГЪУСТАНЛИ

                     РЕКЬИДАЧ

Хушбахт уьмуьрдиз гайитIа на кIур,
Хайи дидедив гатаз тада хур.
Намус, инсанвал фимир рикIелай,
Къадам вахчу на чIуру рекьелай.

Уьмуьр дуьньядал – ам я чаз савкьат,
Кьабулмир, инсан, вагьшидин къамат
Уьмуьрдин рекье герек туш нукьсан,
Эгер ятIа вун намуслу инсан.

Халкьдиз, Ватандиз ая на гьуьрмет,
Рекьидач ви тIвар, квахьдач ви къимет.
Мирзедиз чида дуьньядин гьалар,
Уьмуьрдин залан, рикIерин гъамар.

                    КАНА  ЗУН

Вучиз а зи муьгьуьббат вахъ агъуна?
Лагь, вучиз вун икьван гуьрчег акуна?
Зи рикI секин жезмач а вун такуна,
Ви инсафсуз муьгьуьббатди кана зун.

Белки, вилер ятIа а ви цавун тав,
Марвардин цуьк аквач гуьрчег ви патав.
На зи чанда чиз-чиз туна цIун ялав,
Ви инсафсуз муьгьуьббатди кана зун.

Ашукь хьайи а вал зи рикI тIар хьана,
Рекьидалди рикIел залан пар хьана,
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Акваз-акваз чилер-цавар дар хьана,
Ви инсафсуз муьгьуьббатди кана зун.

Наз маса гуз къекъвемир вун зи вилик,
На Мирзедиз дегиш ая ви къилих.
Авайди я чун халкь авур са Халикь,
Ви инсафсуз муьгьуьббатди кана зун.

                     ДИДЕДИЗ

Ава инсан кутаз тежер гунагьар,
Ам, гьелбетда, чи малаик диде я.
Дидед вилик намуслу хьухь, рухваяр,
Махлукьатдиз гайиди нек диде я.

Чи алемди халкьна чилел инсанар,
Акьул аваз, абур жезва душманар,
Сада-садан харапIзава маканар,
Ишезвайди дявед вилик диде я.

Вучиз чизвач чаз дуьньядин пис-хъсан?
Кьисмет тахьуй чи дидейриз югъ залан!
Зи, Мирзедин, чIаларин рикI диде я,
Гунагь квачир марвардин цуьк диде я!

                  ЛАГЬ, ВУЧИЗ?..

Халкьна на зун бахтсузвилин мугьман яз,
Хайи чилел жуван рикIин гьевесдал.
Гайи уьмуьр йифиз-юкъуз пашман яз,
Лагь, вучиз заз эх тежедай тIал гана?

Авач чара, эхда эхир нефесдал,
Шадвалда за а зи рикIин гьевесдал.
И дуьньядин рази жеда терездал,
Лагь, вучиз заз эх тежедай тIал гана?

Садаз гузва уьмуьр чими рагъ хьтин,
Садаз гузва вилел шедай нагъв хьтин.
Заз кьисметна хару ягъай багъ хьтин,
Лагь, вучиз заз эх тежедай тIал гана?

Дагъустанли, вун гьижрандин иес я,
Вахъ авайди пашманвилин са сес я.
Ви бахт-кьисмет сагъ тежер са мерез я,
Лагь, вучиз заз эх тежедай тIал гана?
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             КВЕЗ, Я УЬМУЬР

Квез я уьмуьр шадвал тагай инсандиз,
Гьайванхана, зиндан хьайи асландиз.
Женнет лугьуз женни лукI хьай ватандиз,
Ибур язва завалаяр уьмуьрдин.

Гьар са рекьиз ава вичин мензилар,
Уьмуьрд къадир течиз кIватIиз къизилар.
Ахпа къведа хъуьрер-ийир несилар,
Гьисабда вун зирзибил яз девирдин.

Хъсан затI я, рикIихъ хьайтIа эркинвал,
Мадни багьа затI я уьмуьр-секинвал.
Девирдихъни жен виртIедин ширинвал,
Аквадайвал чина шадвал факъирдин.

Дуьньядиз кIан хьайид туш дуьз адетар,
Я виридаз гудач ширин няметар.
Аламай кьван адан чинал небгетар,
Эй Мирзе, вахъ ава са тIал-шаирдин!

                          ГУЬРИЯ

Бахтавар жед вун жагъайди чилерал,
Чан аламаз аквад женнет, Гьуьрия!
Гьейран ийиз а ви катран вилерал,
Чанда тазва эх тежер дерт, Гьуьрия!

Шербетдин дад жедач акьван ширин яз,
Тазвач хьи на зи рикI хура секин яз,
Такур юкъуз уьмуьр жезва серин яз,
Ая инсаф, ая гьуьрмет, Гьуьрия!

Зун кесиб я, вун ханум яз, рикI кумир!
Вун галачиз и дуьньяда тек тамир!
Гъейри касдин гъил эцигай цуьк жемир!
Женнет-багъдин ширин нямет, Гьуьрия!

Зун Мирзе я – Дагъустанли, ша язух!
Ваз тамашай а зи вилер хьанач тух!
Килиг, эхир, рикI кабабна ийид чIух!
Чи муьгьуьббат тахьуй зиллет, Гьуьрия!



79

Таржумаяр

     Ярослав  ГАШЕК 

КХЬЕЙДАН ТIВАР АЛАЧИР КАГЪАЗ

(Гьикая)

Вальдецкий князлухдиз гьакимвалзавай пачагь Фридрих вичин файтунда 
акьахна, элкъуьрна кьунвай шад инсанрин гуругьдин юкьва аваз, физва. Сад-
лагьана адан метlел са нин ятlани гъили гадарай кагъаз аватна. 

Пачагь Фридриха гьейранвилелди хъвер авуна, кагъаз кlелунив эгечlна:
«Эй чlехи пачагь! Куьн и чилераллай лап чlехи ахмакь я!»
Пачагь Фридриха хъвер акъвазарна. 
Пакадин юкъуз газетри кхьейвал, пачагьди кефсузвал гьиссна ва шадлух 

мярекат гьасятда акьалтlарна; пачагь Фридрих кабинетдиз фена ва вичин 
намусдик хкlурай кагъаз дикъетлудаказ ахтармишун кьетlна. Лап тlимил 
кlелнатlа, са яхцlурни цlудра кlелна: «Эй чlехи пачагь! Куьн и чилераллай лап 
чlехи ахмакь я!» - ва хуралай чирна, ада тажубвилелди гьарайна: «И алчахди 
гьатта тlварни кхьенвач!». 

Ада кабинетда камар яна ва тикрарна: «Эй чlехи пачагь! Куьн и чилераллай 
лап чlехи ахмакь я!».

Зур сят ахлатайла, пачагьди гьукуматдин советдиз эвер гунин эмир гана. 
- Агъаяр, - кефи чlур хьанваз малумарна ада вичин чинебан кьуд меслятчи-

диз, - къе, за пачагьлугъ идара ийиз къанни цlуд йис хьанвайдан гьакъиндай 
сувар кьиле тухузвай юкъуз, къастуналди пис кар яз сада зи файтундиз ихьтин 
кагъаз гадарна: «Эй чlехи пачагь! Куьн и чилераллай лап чlехи ахмакь я!». 

Чинебан меслятчийрин чинриз цлан ранг атана, амма агъа Карл пlузаррин 
кlаникай рахана:

- Эй чlехи кас, и кагъаз квез талукьарнавайди туш!
Пачагь Фридрихак хъел акатна. 
- Играми агъа, - гьарайна ада, - за гьисабзавайвал, квез «чlехи пачагь» 

гьуьрметдинни чlехивилин тlвар и князлухда анжах са касдиз талукь тирди 
чизва, и чlехи тlвар вичиз талукьарунин жуьрэт ийидай кас инра авач. Кагъазда 
икl лагьанвайвиляй: «Эй чlехи пачагь! Куьн и чилераллай лап чlехи ахмакь я!» 
- им, гьелбетда, зи адресдиз я. За фикирзава хьи, чун вири и зендиниз мукьва 
жеда. Зи намусдик хкlурунин дирибашвал авур и мурдар кас гьукуматдин 
дережада жагъурна кlанда, вучиз лагьайтlа им за гьукуматдин хиянатвал яз 
гьисабзава. И кар за куь хиве твазва ва умудзава хьи, гьукуматдин советдини зи 
дердиникай хабар кьада ва пакагьан сессиядал вичин гьукумдардин секинвал 
чlуруниз регъуь тахьай и беябурчивилин амал авур кас веревирдда. 



80

Полициядин начальникни кваз желб авур гьукуматдин советдин заседание 
кьуланферал кьван давам хьана. 

Пакадин юкъуз парламентдин сессиядал председателди рикlик зурзун кваз 
пачагь Фридрихаз вичин гъилелди кхьей, халкьдин фикир чирунин чар малу-
марна. Гьакъикъатда вуч кар хьанватlа садазни чизвачиртlани, парламентди 
геж тавуна пачагьдин вафалувал малумарунин адрес гьазурна. 

Ина са уьтери сугъулвал гьатна. Полициядин начальникди и арада тенпе-
лвалнач: ада гьукуматдин вини дережадин касдин патав фидай официальный 
мумкинвал тlалабна ва гьа и декьикьайра гьукуматдин архивдай и алчах 
кагъаз къачуна. 

- Куьне вуч ийидайвал я? – назирди адавай хабар кьуна. 
Полициядин начальникди анжах гъилер тlушунна. 
- Сабур ая, за и кар ахтармишдай тегьердал куьн гьейран жеда! 
Кагъаз гьукуматдин басмаханадиз ракъурна ва нисинилай кьулухъ поли-

циядин идаради акъудай плакат меркез тирвал алкlурна:

ПАК ТИР ПАЧАГЬДИЗ ИХЬТИН КАГЪАЗ КХЬЕНА ВА АДАН ФАЙ-
ТУНДИЗ ГАДАРАЙ МУРДАР КАСДИН ГЕЛЕР НИ КЪАЛУРАЙТlА, ГЬА 
КАСДИ I000 МАРКА ШАБАГЬ КЪАЧУДА: 

И малуматдин кlаник кагъаздин суьретни гилигнавай: «Эй чlехи пачагь! 
Куьн и чилераллай лап чlехи ахмакь я!» 

Нянрихъ Вальдецкий пачагьлугъдин гьар са агьалидиз Фридрих и чиле-
раллай лап чlехи ахмакь тирди чир хьана. 

Пакадин юкъуз полициядин начальник къуллугъдилай экъечlна. 

                                                                                       А. П. ЧЕХОВ

АЖУГЪЛУ  ГАДА
(Гьикая)

   Иван Иваныч Лапкин, хуш акунар авай жегьил инсан ва Анна Семеновна 
Замблицкая, тlимил хкаж хьанвай гъвечlи нер алай жегьил руш. Абур вацlун 
тик къерехдай агъуз эвичlна ва куьсридал ацукьна. Куьсри лап цин мукьув, 
жегьил цlвелин тарцин къалин бертерин арада, авай. Ажайиб чка я! Ацукьна 
куьн инал ва куьн алемдикай чуьнуьх хьана – куьн анжах цlайлапанри хьиз 
це зверзавай балугъриз, хушреканриз аквазва. Жегьилар  кlезрияр кьадай 
кlирералди, кулурралди, пlаркlвар авай къапаралди ва балугъар кьун патал 
герек маса затlаралди яракьламиш хьанвай. Атана ацукьнамазни абур балугъар 
кьунив эгечlна. 
   - Зун шад я хьи, эхирни чун кьилди хьанва, - кьуд патаз вил вегьиналди, 
башламишна Лапкина. – За квез гзаф затlар лагьана кlанзава, Анна Семенов-
на… Лап гзаф… Сифте сеферда куьн заз акурла… Куь кlиринал къвезва… 
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А вахтунда заз зун вуч патал яшамиш жезватlа чир хьана, жуван намуслу, 
зегьметдал рикl алай уьмуьр вичиз бахшун герек тир зи рикl алай кас вуж ятlа 
чир хьана… Им хъсандиз кlиринал атанвай гьал хьун лазим я… Куьн сифтедай 
акурла, заз сад лагьай сеферда яз кlан хьана, лап гьевеслудаказ кlан хьана! 
Юзурун акъвазара… къуй кlиринал атурай садра… Лагь кван заз, зи багьади, 
ялварзава ваз, завай умуд кутаз жедани – кьве патанни кlанивилик ваъ! – зун 
адак квайди туш, за а кардикай гьич фикир авунизни жуьрэт ийизвач, - завай 
умуд кутаз жедани… Инихъ чlугу! 
   Анна Семеновнади кlезрияр кьадай кlир галай тlвал авай гъил виниз хкажна, 
садлагьана ялна ва гьарайна. Гьавада гимишдин ва къацу рангунин балугъди 
цlарцlар гана. 
   - Ай Аллагь, балугъ я! Ай, агь… Тади ая! Аватна! 
   Балугъ кlиринихъай галатна, векьерилай вичин хайи чкадихъ къудгъунарна  
ва луьркьна циз хъфена.
   Балугъдин гуьгъуьниз чукурдайла Лапкина хатадай хьиз балугъдин чкадал 
Анна Семеновнадин гъил кьуна ва хатадай  хьиз ам пlузарив агудна… Атlада 
хъуткьунарна, амма геж хьанвай: хатадай пlузар теменрик акахьна. Им са 
гьикl ятlани кьасухдай тушиз хьана. Темендин гуьгъуьна теменар, ахпа кьи-
нер, инанмишвилер… Бахтавар декьикьаяр! Адет яз, бахтлувилик вичикай 
ва я къецелай зегьер акатда. И сефердани гьакl. Жаванри сада садаз теменар 
гузвай береда, садлагьана хъвердин ван акъатна. Абур вацl галайнихъ килигна 
ва гъуьргъуь хьана: це юкьвал кьван гьахьнавай са гада авай. Ам гимназияда 
кlелзавай Коля тир, Анна Семеновнадин стха. Ам це акъвазнавай, жегьилриз 
килигзавай ва йиртихди хьиз фендигар хъверзавай. 
   - Агьа-а-н… куьне теменар гузвани? – лагьана ада. – Хъсан я хьи! За ди-
дедиз лугьуда. 
   - За умудзава, куьне намуслу инсанди хьиз… - мурмурна яру хьанвай Лап-
кина. – Чинеба килигун алчах кар я; хълагьун мурдар, усал ва такlан кар я… 
За фикирзавайвал, куьне, михьи ва халис инсанди хьиз… 
   - Са манат це, гьа чlавуз лугьунни ийидач! – лагьана михьи инсанди. – Та-
хьайтlа лугьуда. 
   Лапкина жибиндай манат акъудна ва гададиз гана. Гадади манат кьежей 
гъута кьуна, уьфт яна, сирнавна хъфена. Жегьилри и сеферда мад теменар 
хганач. 
   Пакадин юкъуз Лапкина Колядиз шегьердай гъвечlи туп ва рангар хкана, 
ваха лагьайтlа, адаз вичин хтар твадай вири кьватияр пишкешна. Ахпа пере-
мдин хилерани хивера твадай, кицlин чин алай кьвечхел дуьгмеярни гьадаз 
пишкеш хъувуниз мажбур хьана. Аквар гьаларай, ажугълу гададиз вири и 
крар пара хуш тир ва мадни гзаф затlар къачун патал ада гуьзчивал тухуз 
хьана. Лапкинни Анна Семеновна гьиниз фейитlа, амни - гьаниз. Абур гьич 
са декьикьадани хелветда тунач. 
   - Угъраш! – сараривди жикьрикьарна Лапкина. – Вич гьикьван гъвечlи я, 
амма еке угъраш я! Идакай гележегда вуч хкатдатlа?! 
   Сагъ июндин вацра Коляди ашукьал-машукь хьанвай кесибриз уьмуьр ганач. 



82

Ам, хълагьда лугьуз гьелягьар кьаз, гуьзчивал тухуз ва савкьатар тlалабиз 
хьана; ибурни вири адаз тlимил аквазвай ва эхирни ада жибиндин сятдикай 
ихтилат кудна. Вуч хьана кьван? Сятни хиве кьуниз мажбур хьана. 
   Са сеферда нисинин фу незвай чкадал, вафлияр гъайила, ада садлагьана 
кlевиз хъверна, вилеринбур авуна ва Лапкинавай хабар кьуна:
   - Лугьудани? Гьан? 
   Лапкин яп-яру хьана ва ада вафлидин чкадал салфетка жакьвана. Анна Се-
меновна столдихъай къудгъунна къарагъна ва ада муькуь утагъдиз зверна. 
   Жегьилар ихьтин гьалда августдин эхирдалди, Лапкина Анна Семеновнадиз 
вичин уьмуьрдин юлдаш хьунин теклиф ийидалди, амукьна. Пагь, им ахьтин 
бахтавар югъ тир хьи! Сусан диде-бубайрихъ галаз рахана,  разивални къачуна 
хьиз, Лапкина эвелни-эвел аялрин гимназиядиз чукурна ва анай Коля жагъуриз 
гатlунна. Гада жагъуникди ам шадвиляй шехь тавуна къакъатна ва ажугълу 
гададин яб кьуна ада. Колядихъ къекъвезвай Анна Семеновнани чукурна 
атана, адан муькуь яб кьуна. Коляди абуруз минетиз ва шехьиз авайла, ашукь 
хьанвайбурун чинрал гьихьтин лезетдикай кхьенвайтlа акуна кlандай хьи:
   - Азизбур, хъсанбур, сивиз кьейибур, хъийидач! Ай, ай, гъил къахчу!
   Ахпа абуру кьведани хиве кьуна хьи, чеб-чпел ашукь хьайи вири вахтунда, 
ажугълу гададин япар акъажай декьикьайра хьайи хьтин бахтавар макъам, 
ахьтин кеф-кефият чпиз гьич садрани акунач. 

   
Урус чlалай таржума авурди: 

Куругъли  КЪАЛАЖУХВИ.
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Илим ва культура

      Арбен  КЪАРДАШ

ЭМИН  ВА  ГЬУКУМ

 Шаирни гьукум чеб чпихъ галаз кьиле финин  месэла гьар са чIехи  
шаирдин уьмуьрда кватзава. И кьве терефдиз чпиз чпикай хабар авачиз 
хьайитIани, абурун алакъайрин месэла датIана авайди я. Инсанрин рикIер 
юзуриз, абур кIани патахъ элкъуьриз алакьдай гафунин устадрикай гьуку-
матди датIана вил къязава. 

Шаирдин мурад вичин ацIай ва цIалцIам цIараралди жуван халкь бахта-
вар, жуван чил авадан авун, вири дуьньяда иервални дигайвал,  гьахъ-адалат 
артухарун я. Гьукумдин мурадни гьадаз мукьвади туш лугьуз жедач, амма 
адан «алатар» масадбур я, абурун гьерекатди арадал гъизвай нетижаярни гзаф 
вахтара мураддиз аксибур жеда.

Гьамиша гьакI тир, жезва, мадни хьун мумкин я.
Етим Эминанни адан девирда Лезгистанда авай гьукумдин алакъаярни 

фикир гуниз лайихлубур я. Абурай шаирдин инсанвилин, уьлкведин ва хал-
кьдин векилвилин, Эмина ватандашди ва  шаирди хьиз вичин хивез къачунвай 
жавабдарвал аквазва. Тарихдин хци мурцарал, яни  девирдин зурба вакъиайри 
халкьдин вилик  са шумуд жуьре рекьер кудзавайла ва инсанар, гьи рехъ кьа-
датIа течиз, ян гуз амукьзавай макъамра, Эмина вичин фикирарни кьатIунар 
гьихьтинбур ятIа тайиндиз лугьузва.

Къейдун лазим я хьи, Эмин вич гьукумдин векил тир. Са шумуд хуьруьн 
къазивиле кIвалахай адаз гьукумдин къурулуш хъсандиз чизвай. А чIаван 
суд-дуван шариатдин къайдайрал ва чкадин адетрал амал ийизвайди тир. 
Урус пачагьдин гьукуматдин суддин къанунар кьетIен дуьшуьшра кардик 
кутазвай береярни авай. 

Виликан Куьре ханлухдикай 1865-йисуз Куьре округ хъувуна. И девирда 
округдин начальник Кренков фамилия алай кас хьана. Адакай чаз маса ма-
луматар жагъанач. А округдин начальник тирди «Етим къази» тахаллус алай 
касди (а кас Эминан стха мелик хьунал чи гиман физва) кхьенвай са шиирдини 
къалурзава. А шиирдикай чун «Эмин ва мелик» макъалада раханва.

Гуьгъуьнлай Кренкован чкадал адан куьмекчи тир Аствацатуров Иван 
моисеевич атана. Тарихдин бязи документри ам 1868-йисалай Кьиблепатан 
Дагъустандин военный интендант хьайиди къалурзава.1871-йисалай 1878-
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йисалди  и касди, ротмистрдин дережада аваз, Куьре округдин начальникдин 
куьмекчивиле кIвалахнай. Ахпа майорвилин чинда аваз, 1878 – 1882-йисара 
адакай округдин начальник хьана. 1883-йисалай 1894-йисалди  округдин 
чIехидан къуллугъни гумай ам подполковниквилин чинда аваз армиядин ка-
валериядани хьана. 1893-йисуз ада Касумхуьре авай  кьве классдикай ибарат 
мектебдални къаюмвал авунай. 1896-йисуз ам Гуржистандин 14-гренадер-
ский полкуна къуллугъдал тайинарнай. Гъалиб Садыкъиди къейдзавайвал, 
Алкьвадар Гьасан-эфендидин «Диван ал-мамнун» ктабда и кас Тифлисдин 
эрменийрикай я лагьанва. 

Аствацатурова Эминан тIварцIел кхьей са чар малум я. Ана ихьтин гафар 
ава:

«Фекьи малла Эминаз. 
Вал алай хер сагъ хьайила вун а кардин патахъай зи мукьув атун лазим я.
 Им кхьенва 1288-йисан жамадалавваль вацран 3-йикъа. 
Начальникдин куьмекчи, ротмистр Аствацатуров».   
И чар Гъ. Садыкъиди майдандиз акъудна ва гьада таржумани авуна. Ка-

гъаз, чна кьатIузвайвал, туьрк чIалал кхьенвай. Кхьенвай вахтни, Садыкъидин 
гьисабрай, 1871-йисан 18-августдал ацалтзава.

Округдин дуванханадин къази Ярагъ мегьамедан хва Ярагъ Исмаил тир.
Эминан  ва къуллугъдин рекьяй адан кьилеллай ксарин алакъаяр туькIвей-

бур тирди гьам Аствацатурова, гьамни Ярагъ Исмаила  Ялцугърин къазидиз 
кхьей чарарай аквазва. Аквар гьалда, Эмина, хъсан къуллугъчи яз, вичин къа-
зивилин везифаяр гьакъисагъвилелди кьилиз акъудзавай, вичин везифаярни 
ада  рикI алаз тамамарзавайди ада вичи  кхьей чарарини къалурзава. 

Са гафуналди, чкадин гьукумдин векилрикай сад яз, Эминаз са карди 
секинвал гузвач: я шариатдин къанунривай, я гьукуматдин къуватривай хал-
кьдин гьалар хъсанар ийиз, вири крар лазим тирвал къайдада тваз жезвач.

Шаирдин чаз малум ирсиник чун вичикай рахазвай месэладиз талукь 
чIалар гзаф квач. ЯтIани абуру и жигьетдай шаирдин фикирар-кьатIунар 
гьихьтинбур тиртIа ацIай шикил гузва.

Ихьтин лап сейли шииррикай сад «Гьарай, эллер!» я.

Гьарай, эллер! Пис ксариз
Ажеб дуьнья хьанавачни!
Дугъри ксар дуьньядикай 
ХупI гуьгьуьлар ханавачни?!

Лагьайла, яйз кьилиз сирих,
Ахпа жез дуьньядихъ къаних,
Фагъирд балкIан ийиз чуьнуьх,
Квез маса гьайван амачни?!

Залумдин нефс хупI екеда.
Шумуд  гьарай гваз хкведа,
Тарашна, лугьуз, уьлкведа,
ХупI гьарай- афгъан авачни?!
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Чал алайди вуч къаза я?
ХупI дарман тежер суза я.
Им чIехи касдиз арза я:
Агакьниз фарман авачни?!

Тахсир вуч хьуй Эмин икI куз:
Гьар вахтунда кIвалер атIуз,
Гъиле кьуна, «зав гвач» лугьуз,
ХупI кесибар канавачни?!

И шиир Эминан кIвалер атIуникай туш. Ина ихтилат   санлай вири уьл-
кведикай – Урусатдикай физва. Куьре  магьални гьадан са кIус яз, гьанани 
гьалар гьа и шиирда къалурнавайбур тир. «Пис ксар»    кеф-кефиятда, кесибар 
са кап фан гьарайда авай. Гьа  кап фу гьатайлани, ам язухривай угърийри 
чуьнуьхзавай, «кьилиз сирих ягъзавайбуру» жуьреба-жуьре фендералди 
къакъуд хъийизвай.

«Кьилиз сирих ягъзавайбур», Эминан вилерай,  меккедиз гьяждал фена, 
чпин бармакрал къацу парчадин кIус элкъуьрна,  чпин гъиляй къведай вири 
чIуру крар ийизвай ксар я. Шаирдиз абуру авур гьяжни, абурун ниятарни 
халисан имандивай яргъа яз аквазва. Гьяждал фин а вахтара са акьван регьят 
месэла тушир. Ам мал-девлет, гьукум авай ксарилай алакьзавай кар тир. ме-
села, Эминахъ вичихъ ахьтин мумкинвал хьаначир. Аквар гьаларай, гьалалвал 
гваз кьил хуьзвай касдивай ахьтин мал-девлет кIватIиз хьун мумкин тушир.

 Амма Эминаз масадбуруз таквазвай крар аквазвай, ада абур дериндай 
гьиссзавай, абуру адан рикIиз азабар гузвай, адаз шаирдиз хьиз амукьзавайди 
санлай вири девирдиз къимет гун тир.

 «Гьарай, эллер» шиирда ада вичин девирдин винел пад къалурзаватIа, 
«Пагь, чи уьмуьрар!..» шиирда а вахтунин къен пад, «руьгь» ачухарзава:

Эй, Ребби! Худа!
Вун гьахъ язава,
Гьар сад фанада
Ваз аквазава.

Сада муькуьдал
Гъиз чIуру хиял,
Терг ийиз гьалал,
Гьарам незава.

Хьана пис асир,
Гьич тежез таъсир,
Къиметдихъ есир
Маса гузава.

Авач хьи хабар:
Туна сувабар,
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Дуьньяд азабар
Хиве кьазава.

Фитне хьана бул,
Пис кар из кьабул.
Гьа икI чи акьул
Зая жезава.

Ребби, на гайи,
ИкI зая хьайи,
Уьмуьр чи фейи
РикIел къвезава.

Пагь, чи уьмуьрар!
ИкI фейи йикъар...
Ийиз хиялар, 
Даим шезава.

Эй, Етим Эмин,
Зая уна дин,
Бес вун дуьньядин
Квехъ гелкъвезава?

«Пис ксаризни», кьилиз тапан «сирихар» язавайбуруз и шиирда къара-
гъарнавай кьван месэлаяр бажагьат аквазвай. И шиирда «зая» гаф са шумудра 
тикрарнава. Инсанрин  руьгьни, акьулни, хияларни, нефсни, абурухъ галаз 
санал вири уьмуьрни зая жезва. Зая хьун – им къиметдай, виляй аватун, терг 
хьунухь я, инсанри и чкIайвилиз, чалпачухвилиз фикир тахгун я.  И зая хьунин 
«чархуник» Эмина вични акатнавайди хиве кьазва, гуя ада вичиз «Ваз вири и 
крар аквазва, бес вучиз вунани амайбуру хьиз ийизва?» лугьузва.  

«Гьарай, эллер!» ва «Пагь, чи уьмуьрар!..» инсанди инсанвилин вири 
дережаяр квадарайла, яшайишдин вири къайдаяр, уьмуьрдин вири бинеяр 
чIур жедайдакай  я. Сифтегьанди – Аллагьдиз, муькуьдини «ч1ехи касдиз», 
яни пачагьдиз авунвай арзаяр я.

Гьа икI уьлкведа гьатнавай тараш-талан,  гьарай-эвер къанун-къайдадал-
ди акъвазариз тежедайди къази Эминаз хъсандиз аквазвай. Аквар гьалда, 
адан патав, шикаят ийиз, тарашчийрин хурук акатнавай ксар гзаф къвезвай. 
А силисар тежер кьван пара хьуни, абурай герек тир гьалда  кьил акъудиз 
тахьуни Эмин «кузвай».

Вич тIебиатди шаирвилин пай ганвай кас яз, кIевелай ва рикIивай гьахъу-
нинни адалатдин патал алай Эминан секинвал чIурзавайди къанунри «кIвалах 
тавун» тир. Вич хьтин ва чкадал, Куьре магьалда ва я вири Лезгистанда, виче-
лай дережадиз вине авай гьакимривай и гьалар дегишариз тежедайди адаз аян 
тир. Гьавиляй ада вичин «Гьарай, эллер!» шиир «чIехи касдиз»  – Урусатдин  
пачагьдиз ийизвай «арза» яз кхьенва. Жемиятда, уьлкведин къурулушда ди-
гайвилихъ, аваданвилихъ тухудай дегишвилер, уьлкве дибдай цIийи ийидай 
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къуват сифте Аллагьдин, ахпани  пачагьдин гъиле авайди шаирди дериндай 
гьиссзавай.

Са гафуналди, «Гьарай, эллер!» шиирда Эмина, вич гьукумдин векил яз, 
гьукуматдин къайдайрихъ галаз,  уьлкве «пис ксаринни» «кьилиз сирих» 
ягъиз  кесибар тарашзавайбурун ихтиярда тунихъ галаз вич рази туширди 
къалурзава. 

Эмина и шиирда гьалар хъсанарун патал са теклифни гузвач, я ада гьу-
кумдикни хкуьрзавач, ада вич гьа гьукумдин са бицIи кIус тирди гьиссзава. 
Адан макьсад – вичиз аквазвайди, вичи гьиссзавайди уьлкведин пачагьдизни, 
гьукумдарризни акун, гьабуруни халкьдин гьалар кьатIун я. 

Шаирдиз, гьелбетда, чIехи уьлкведин са яргъал пипIе авай  хуьруьн къа-
зиди   лезги чIалал кхьенвай «арза» пачагьдив агакь тийидайди  хъсандиз 
чизвай. Амма вичихъ галаз кIвалахзавай гьакимриз ада вичин ихьтин фикирар 
талгьана бажагьат туна жеди.

«Пис ксар», Эминан кьатIунрай, девлет авай, вилик-кьилик квай инсанар я. 
«Кьилиз сирих язавайбурни» тупIал фекьиярни, рикIе иман авачиз, диндикай 
чпин мал-мулк артухардай алат авунвай агьалияр я. Какахьай девирра гьамиша 
гьахьтинбур вилик акатзава. Лезги халкьдин мисалда гьавая лагьанвайди туш: 
«Суьруь кьулухъ элкъуьрайла, кьецIи ва усал хпер кьиле гьатда».

Гьукуматдин векилри чпиз кIандайвал кесиб халкь пуьрчуькьарзавайди, 
адан иви хъвазвайди Эминан девирда ва гьадалай виликдайни хьайи гъул-
гъулайри, мисал яз, Лезгистанда 1837-йисуз хьайи Къубадин гъулгъулади, 
1877-йисуз вири Кеферпатан Къафкъазда хьайи ва Дагъустандик квай лезги 
магьаларни кьур чIехи гъулгъулади къалурзава. 

Тарихчи-алимри къейдзавайвал, и дявеяр гьукуматдин чиновникри  халкь 
михьиз виляй вегьин, адан аман атIун, адаз кIур гун, адан иви хъун, халкьдал 
кIеви налукар илитIун ва чка-чкадал гьакимри ришветбазвал авун  себеб яз 
хьайибур я. Чара атIай халкьдиз ахьтин вахтара амукьзавайди кIанзни-такIанз 
яракьдалди вичин ихтиярар чкадал хкиз алахъун тир.

Етим Эмина вич халкьдикай хкудзавачир, ам халис шаирди кьадай рекьел 
алай. 

Адан девирда хьайи тарихдин лап чIехи вакъиайрикай сад чна винидихъ 
лагьай 1877-йисан бунтар я. Халкьдинни гьукуматдин и чIехи акьунрикай ша-
ирди  пуд шиир кхьена.  Ктабра абур «Наиб Гьасаназ», «1877-йисан бунтариз» 
ва «Гьинава?» тIварар алаз гьатнава. И чIаларайни шаирди а чIаван гьукумдин 
къурулуш ва суфат къалурзава. И шиирра Эмина гьукумдиз инсафзавач, вучиз 
лагьайтIа ам адан кIус яз амачир, ам и чIехи гъулгъуладин вахтунда, течир 
азар себеб яз, къазидин къуллугъдикай азад хьанвай, адан чка стха мелика 
кьунвай. мелика, лагьайтIа,  Куьре округдин кьил тир Кренкован ва магьалдин 
амай гьакимрин тарифарзавай тупIал шиир кхьена.

1877-йисан вакъиаяр Лезгистандив сентябрдин вацра агакьна. 
Вичин ихтиярар патал женгиниз экъечIнавай жемятди Ахцегьа гьукумат-

дин векил яз ротмистрдин чин авай Къази-Агьмед лугьудай кас хан яз малу-
марна, «цIийи хан» кьилеваз фена, Къуба уездда авай Ширвандин 91-полк алай 
чкайриз цIай яна. Кьурагьа вич урус гьукумдин векил тир, поручиквилин чин 
авай мегьамед-Али-бегни къарагънавай халкьди вичин ханвиле тайинарна. 
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мегьти-бег лугьудай касди гьукуматдин кьушунрихъ галаз женгер тухвана. 
И дявеяр кьве патайни инсафсузбур тир. Им Урусат патал акьалтIай четин 

бере тир. И чIавуз Урусатдинни Туьркиядин арада дяве физвай. Къафкъаздин 
халкьар чпин ихтиярар патал, аман атIайвилиз са чара акун патал къарагъна-
вайтIани, Туьркиядай чи халкьарик футфа кутазвайбур гзаф пайда хьанвай. 
Абурун мурад и акьунар яшайишдин месэлаяр гьялзавайбур яз кьиле финиф 
тушир, абуруз кIанзавайди и дяве мусурманринни хашпарайрин дяве яз 
кьиле фин тир. Абуруз мусурман  дин-имандикай Урусатдин хура акъваздай 
кьилин яракь ийиз кIанзавай.  И амалдалди гзафбурун кьилер элкъуьрнавай. 
Амма лугьун лазим я хьи,  Туьркияди, футфа кутуналди, кьилди вичин ити-
жриз талукь месэлаяр гьялзавай, адаз Къафкъаздин язух халкьарин къайгъу 
бажагьат авай.

Вич халисан мусурман яз хьайи Эминаз и жигьетрай вичин хсуси фикир 
авай. Ада, халис тарихчиди хьиз, лезги чилел хьайи вакъиайрин, иллаки бун-
тариз къарагъайбур гьукуматдин кьушунри  кIаник кутурдалай гуьгъуьниз 
гьукумди халкьдиз кьур зидвилерикай кхьена. ЯтIани ада  Туьркиядин пад 
кьазвач.

«Наиб Гьасаназ» шиир бязи алимри Алкьвадар Гьасан-эфендидиз ваъ, 
Хъутур-Куьре наибстводин наиб ва вични мамрач хуьряй тир маса Гьасаназ 
кхьенвайди яз гьисабзава. Амма и Гьасан Эминан шиирдин сифте бендина 
вичин тIварцIихъ гилигнавай зурбавилинни гьуьрметдин  эпитетар хас кас яз 
машгьур туш. Ахьтин сейли инсан, лезгийри лугьудайвал, халкьдин кьил кьа-
дай кас а девирда Алкьвадар Гьасан-эфенди тир. Гьакимрихъ, гьукумдаррихъ 
галаз рахаз жедай, абуру кваз кьазвай векил, Эминан ва амай вири халкьдин 
вилерайни, са шакни алачиз, гьа алкьвадарви алим тир. Эмина и чIехи ва муси-
батар галай вакъиадикай вичин фикирар гьадаз ахъайзава. Хъутур-Къазмайрин 
магьалдин наибдиз Куьреда хьайи вакъияр вичин вилералди акун мумкин тир, 
адаз са ни ятIани абурукай ихтилат хъувунин лазимвал авачир. И вахтунда 
Кьиблепатан Табасаранда, урус офицерни яз, наибвиле къуллугъзавай Гьа-
сан-Эфендидиз Куьре магьалда, вичин хайи ватанда, вакъиаяр гьикI кьиле 
фенатIа тайиндиз чир тахьун мумкин я. Ада вич и крарикай хабардар авун 
Эминавай тIалаб авуна лугьудай фикирни инкариз жедач. Я туш, и вакъиайри 
дериндай вичиз эсер авунвай, кьил какахьнавай, вичи лагьайвал, «бейниван» 
яз амукьнавай Эминаз абурукай Куьредилай къерехда авай Алкьвадар Гьасаназ 
ахъайиз, ада и гъулгъуладиз вуч баян гудатIа, и какахьай береда ада халкьдиз  
вуч рехъ къалурдатIа, гьихьтин меслят гудатIа чириз кIан хьана.

Ша чна и шиир кIел хъийин:

Эй адалат вели-султан,
Эй играми Гьасан наиб,
Эй фелек сагьиби игьсан,
Эй аллама игьсан наиб!

Ви стхаяр хьайтIа риза,
Са гьикаят ахъайин за,
Кьилел атай дуьшуьш-къаза
Дуьз риваят, хъсан, наиб.
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Хабар ийин эвел тайин,
Дуьз, хьайивал за ахъайин,
Гьакимариз хьана хаин,
Куьре хьайвал пашман, наиб.

Эвел фасикь яхулару
ЧIурна къеле, еке пару,
Мийир лугьур са кас дугъру
Хьанач, гьич са инсан, наиб.

Бунтар авун хьана еке,
ЧIур хьана хьи гьар са уьлкве.
Атана чал еке леке,
Хьанач гьисаб, я сан, наиб.

Рекьера гьатна чамарар,
Акъудиз гьар  жуьр хабарар,
Дуьзмиш авур кьван тапарар,
Хьая хьи им буьгьтан, наиб.

Аваздалди хана Куьре,
Яхуларни атай бере,
Къуьнел алаз къалуз дегьре,
Тунач чи руьгь-раван, наиб.

Хьанач жаваб ийир са кьил,
И гьарайдихъ агакьнач гъил.
Цав кьакьан яз, кIеви яз чил,
Жагъанач фир макан, наиб.

Дели къудуцI хьана юлдаш,
Фугъараяр ийиз тараш,
Хьана уьлкве алаш-булаш,
Гьатна агьу-фугъан, наиб.

Гьар са угъриди, игриди,
Тунач сефилди, дугъриди,
Малд иес хьана дириди,
Авачиз шаръ, дуван, наиб.

Хупарламиш хьана селер,
Буьтуьн далда хьана чуьллер,
Чир хьайила, хьана элллер
Течиз гьалар жуван, наиб.

Вирибуруз хьана зарар,
Хиве гьатна еке парар,
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Низамдивди хилафаяр
Хьана агъур-залан, наиб.

Гьакимариз атана хъел,
Дугъри, игри тунач хьи эл.
Къурмиш хьана атана сел,
Акъатна хьи тIурфан, наиб.

Бязибуруз хьана хелвет,
Бязибуруз гъам-хажалет,
Бязибуруз хьана, гьелбет,
Къизил кьифрен макан, наиб.

Бязибуруз хьана даях,
Бязибуруз хьана дустагъ,
Бязибурун вилеллаз нагъв
Амукьна хьи хзан, наиб.

Бязибурун хьана бейгьал,
Бязибурун тарашна мал,
Бязибурун чIур хьана кIвал,
Гур кас тежез фарман, наиб.

Бязибур  туьнбуьгьдив гатаз,
Бязибурув хиве кьаз таз,
Бязибуру хифет чIугваз
Хьана хата-зиян, наиб.

Етим Эмин са бейчара,
Хифет чIугваз ава пара.
Хьана Межнун хьиз фугъара,
Амукьна бейниван, наиб.

Эминан и шиир Алкьвадар Гьасанав агакьнани, агакьначни,  лугьуз жедач. 
Наибдин вичин гьаларни са акьван хъсанзавачир. Кьиблепатан Табасаранда 
халкь къарагъайла, бунтчийри адавай урус гьукуматдиз къуллугъ авуникай 
кьил къакъудун ва гъулгъула тухуз къарагънавайбурун патал элячIун тIалаб-
на.  Амай гзафбур хьиз, халкьдин хъилен цIу кьур Гьасана вичин погонар 
алудна гадарнай. Ада гьукуматдин аксина къарагънавайбурун пад кьун гьа 
идалди акьалтI хьанай. ИкI хьайидакай  алимдин «Асари Дагъустан» ктаб 
урус чIалаз элкъуьрай адан хва Али Гьасанова (Алкьвадариди) и ктабдиз гайи 
вичин  баянра кхьизва.

Гьасан-эфендиди вичи и какахьай макъамдикай «гзаф дуьшуьшра гьакъи-
къат гьим ятIа чирун мумкин тушир ва, лугьудайвал, кьуру кIарасрикай авур 
цIа ицIибурни кана» лагьана кхьенва. 

Пачагьдин хсуси конвойда къуллугъзавай вичин хва Абумуслимаз Ал-
кьвадар Гьасана  и вакъиайрикай, гъулгъулайрин кьил кьур ксари чпин вилик 
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эцигнавай бинедилай кьиле тефидай везифайрикай, гьукуматдин аксина авур 
крарикай ва пачагьдин гьукумдарри и гъулгъулайрин кьилевайбуруз кар 
кьуникай, лезгияр кIеретI-кIеретI Дербентдиз, Астрахандиз ва маса чкай-
риз катуникай, адетдин халкь ихьтин мусибатдин крарал пашман хьуникай 
зарафатдин тав кваз шиирдалди чар кхьена ракъурнай.  И шиирдин кьилин 
фикир и гъулгъулади халкьдиз са хийирни тагайди, угърийрини къучийри 
чеб и какахьай арада  чпин гъиляй къведайвал тухвайди къалурзава. 

И чIал Гьасан-эфендиди, аквар гьаларай, Дербентда кхьена. Ам хзанни 
галаз гьаниз катнавай. Адан вичин халуни, яни Куьре округдин дувандин 
кьилин къази, Эминан начальник Исмаил Ярагъини гьаниз катнавай.  Имни 
чаз алкьвадарвидин шиирдай аквазва. 

И вакъиайрив эгечIунин гьакъиндай Эминни Гьасан саки сад хьтин фи-
киррал ала.

Эминан шиирдани (им ана авай кьилин фикиррикай сад я) шаирди гьаким-
риз хаинвал авунал Куьре пашман хьайиди къалурзава. Ам гьукуматдиз, уьл-
кведиз хаинвал авуниз акси я. Шаирдин фикирдай, гьукумдиз авур и аксивили 
лезги халкьдал леке гъана.  И карди Эмин урус  пачагьдив, адан гьукуматдив 
ихтибардивди эгечIиз хьайиди къалурзава. Ада вичин шиирда урус  чIалан  
«бунт» гаф туналдини шаирди вич гьи патал алатIа къалурзава.

Гьукуматди  бунтчийриз кIеви жазаяр ганай, гъулгъулайрин себебкаррин, 
и акьунрик кьил кутур ксарин хуьрериз къазакь янай, тахсир квайбурни-ква-
чирбурни яракьдилай авунай. Катиз агакьайбур,  гьукуматдин инсафсузвили-
кай кьил хкудна, чуьллерани тамара чуьнуьх хьанай, маса секин хуьреризни 
шегьерриз финиз мажбур хьанай.

Эминан «1877-йисан бунтариз» шиирди гьа макъамар къалурзава. И чIални 
гьа девирдин гзаф къиметлу шагьадатнама я:

Шумудан мал, шумудан кIвал
ТулкIуниз акъат хьана хьи,
Шумуд садан эгьли-аял
Етим-есир гьат хьана хьи.

Кьиникь са затI туш хьи акьван,
Адалат чаз хьанва масан.
Ахквазамач Мирзе Гьасан,
Им хупI мусибат хьана хьи.

Вуч жафа я, гьахъунин пад
Хуьз алакьай Гьажимурад,
Ви эвледар хьунал жагьад
Чи гуьгьуьлар кьатI хьана хьи.

Урусатдин кIеви зулум
Са къуз вичиз жеда къалум.
Стха,  вуна ая фагьум,
Гьар садаз успат хьана хьи.



92

Шихбубади чIугур азаб,
Рази хьанач улу-арбаб,
Мус ахквада и инкъилаб,
Им чаз къиямат хьана хьи.

Абдулвагьид – илимдин гьуьл,
Туна чаз теснифар камил, 
Фирдаус-женнет патахъ кьил
Аваз, рекье гьат хьана хьи.

Къази-Агьмед – асландин рикI,
Женнетэгьлиярни шерик,
Шагьидарин эвел кьилик
Кваз, Бакъадиз кат хьана хьи.

Нурани бубадин арха
Кьунвай Абдул-Вагьид стха,
Факъир-фукъарадин арха,
Ви мал-девлет кIват хьана хьи.

Агъамирзе – магьалдин нур
Квахьайла, гьикI хъийин сабур?
Куьре, Самур, фена  абур,
Баябан тур рат хьана хьи.

Дустар Къазанфар, Рамазан,
Эмин ама квехъ эрзиман.
Биши, буьркьуь хьана заман,
Чи шадвилер кьатI хьана хьи.

И шиирдинни  «Наиб Гьасаназ» шиирдин арада чIехи тафават ава. Ина ада 
бунтар къарагъарай, абурун кьиле хьайи, ана иштирак авур ксарин пад кьазва, 
и вакъиайра гьукуматди инсаф рикIелай алуднавайди къалурзава. 

Шиирда тIварар кьунвай ксар Эмин патал гьар сад играми я, гьар садахъ 
вичин кьетIенвал ва эрк ава. Шаирди, са шакни алачиз, гьукумди и ксарин 
гьакъикъи лайихлувилериз къимет тагуникай гьайиф чIугвазва, гьукуматдин 
жазачи къуватар чпин гьерекатри кьадардилай артух жезбина тунвайди тес-
тикьарзава. Эмина ихьтин инсафсузвилиз вичин аксивал къалурзава, ихьтин 
туьнтвили, зулумкарвили гьукуматдиз вичиз зурба зарар гудайди тагькимзава. 
«Урусатдин кIеви зулум / Са къуз вичиз жеда къалум» гафари икI тирди лап 
сересдиз ачухарзава. Эмина 1877-йисуз лагьай и  гафар  ХХ лагьай асирда, 
1917-йисуз  кьилиз акъатайди Урусатдин тарихди хъсандиз къалурна.

Шаирди 1877-йисан вакъиайриз «инкъилаб» лугьунни кьетIендиз къейд 
авуниз лайихлу я.  И гафуни халкь яшайишдин тIал алай месэлайри яракь 
кьунал гъайиди къалурзава.
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 «мус ахквада и инкъилаб, / Им чаз къиямат хьана хьи» цIарарай кIелдай-
буруз Эминан вил ихьтин «инкъилаб» мад хъхьана кIанзавайди хьиз хьунни 
мумкин я. Амма, чи фикирдай, и цIарара совет девирда, абур чап ийидайла, 
са ни ятIани дегишвал тунвайди хьиз аквазва. Ина гафарин чеб-чпив кьур-
вили «кьецIивал» ийизва. И кьве цIарцIин манаяр чеб чпиз аксибур, сада сад 
инкарзавайбур я. Абура  дегишвал туналди, и шиирдин сифтегьан шикилдик 
хкуьрай касдиз Эмин инкъилабчи хьиз къалуриз кIан хьайидал шак алач. Амма 
гьакъикъатда акI тушир. И кьве цIарцIин чкадал бинедилай алай кьве цIарце 
хьун лазим тир фикирни инай кьатIуз тахьана авач. Ам и «инкъилаб» «им 
чаз къиямат хьана хьи» лагьай хьтин фикир хьун лазим я. Якъин «инкъилаб» 
гафунин вилик адаз талукь, лугьун хьи, «вилиз акур», «кьилел атай» ва я гьа 
ихьтин манадиз мукьва маса  гафар квай. Инал шиирдин и кьве цIар цIийи 
изданийра къайдадиз хкунин месэлани кватзава.

Ивидай хьайи и йисан мусибатри Эминаз секинвал гузвачир. Ада и вакъи-
айриз  мад са шиир бахшна. Ам ктабра «Гьинава» («Фагьумна за дуьньядин 
гьал, гила чи эхир хьана хьи...» тIвар алаз гьатнава:

Фагьумна за дуьньядин гьал, гила чи эхир хьана хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, чи  Куьредин хан гьинава?
Адалат дуван амачиз, къиямат загьир хьана хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, чи Мирзе-Гьасан гьинава?
 
Ваз Аллагьди рагьметар гуй, Умалат-бег кьенава хьи,
Мегьти-беган эрчIи метIяй къара гуьлле фенава хьи,
Эй, Аслан-бег, есир хьана, Урусатда хвенава хьи,
Гила гьикIда, эй мусурман, адалат дуван гьинава?

Ибурузни кьушун лугьуз, гьакIан кьуру бунтар хьана,
Яз Аллагьдин кьадар я хьи, им чаз мусибатар хьана.
Гьажи-шагьлар замандани гьа жуьредин крар хьана.
Гила гьикIда, эй мусурман, бес эгьли инсан гьинава?

Ваз Аллагьди рагьметар гуй, Гьамид-эфенди кьена хьи,
ПIирерин Гьажи-Шихбуба, вунни рагьметдиз фена хьи,
Эй, кьепIирви Гьажимурад, кемендиз кьил вегьена хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, дердериз Лукьман гьинава?

Я тIарикъат, я шариат, я са гьакъикъат амач хьи,
Я адалат, я мураат, я бер-берекат амач хьи,
Эй, сугъратви Абдурагьман, гила жасарат амач хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, эвелан заман гьинава?

Етим Эмин йифди-югъди «Ребби!» лугьуз шезава хьи,
Фагьумна за, дуьньядин гьал Мегьти загьир жезава хьи,
Куьре, Къуба, Авар дере – гьарнай есир кьазава хьи.
Гила гьикIда, эй, мусурман, гьахълу са султан гьинава?
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И шиирда Эмина и мусибатдин вакъиайра иштиракай, вичиз чидай  маса  
ксарин тIварарни кьазва. Абурукай садбур  женгера телеф хьайиди, муькуьбу-
руз гьукуматди жазаяр гайиди къалурзава. Эмин паталди абур вири Куьреда, 
гьакI амай Дагуъустандани къанун-къайда хуьз хьайи, чеб и чилин «кьел» 
хьайи ксар я. Абуруз яб тагуни, абур телеф авуни авай къанун-къайдани ми-
хьиз тахьай мисал авунвайди аквазва. Гьукуматдиз «хаинвал» авурбурун геле 
яргъалди къекъвез хьайидини и шиирдай тайин жезва. Шиирдин эхиримжи 
цIарцIе шаирди и вакъиайрикай авур вири веревирдерикай са нетижа хкудзава: 
и чIехи мусибатар уьлкведин кьиле гьахъ гвай «султан», яни са дуьз «чIехи 
кас» тахьайла жезва. Эминан вил гьахьтин касдихъ гала.

Эмина 1877-йисан бунтариз бахшай шиирринни Алкьвадар Гьасан-эфен-
диди гьа и вакъиайрикай вичин хва Абумуслимаз шиирралди кхьей чарче 
мукьвавилер авай хьиз, чIехи чаравилерни ава. Гьасан-эфендидин шиирдик 
талбадин тав ква, адан кирам гъулгъулайрин бязи себебкаррални ва маса иш-
тиракчийрал хъуьрезвай хьиз аквазва. Ада «Асари Дагъустанда», и шиирда 
хьиз, адалай вилик и гъулгъуладикай рахадайлани, халкьдиз хьайи ва авур 
гужарикай лап мискьидиказ лугьуз, ам абурукай саки раханвач лагьайтIани 
жеда. Ада гьукумдиз  инсаф тахьуникай са гафни лугьузвач, идалди ада 
гьакимри ва гьукуматдин кьушунри «кьурубурузни», «ицIибурузни» авур 
гужарикай куьтIни ийизвач. Гьатта вичиз гьукуматди гайи жазадикайни, яни 
кьуд йисан къене Урусатдин Тамбовский губерниядиз суьргуьн авуникайни 
адан суьгьбет лап куьруьди, мутIлакьди я, гьанани са кьетIи тайинвал авач. 
Ингье ада вуч лугьузватIа: «1294 (1877) лагьай йисуз зун, гьахълудаказ яни, 
гьахъсуздаказ яни, Дагъустанда хьайи гъулгъулада иштиракай ксарин сиягьда 
тунай ва зун хзанни галаз урус гьукуматдин къарардалди Дагъустандай Уру-
сатдиз суьргуьн авунай…» Къуллугъни къакъатна, суьргуьнда хьана хтай 
Гьасан-эфендидивай, гьукумдин чина акъвазна, адахъ инсаф тахьун къа-
лурдай хьтин  са гафни лугьуз хьанач. Амма тIаз месел алай Эмина, вичин 
хсуси тIалар-дердер рикIелай алудна, халкьдин дерди-гьалдикай, адаз авур 
зидвилерикай гьарайдалди лагьана, бунтунихъ галаз алакъада хьайибурун геле 
гьукумдин жазачи къуватар гьеле къекъвезмай вахтунда «са гьахълу султан 
гьинава?» лугьуз шаирдилай алакьна. Ада «кьурубурни» «ицIибур» лагьанач, 
гъулгъулачийривни амай халкьдив  гьукумат «гьахълудаказ ва я гьахъсуздаказ» 
эгечIна лугьуз, тайинвал авачир келимаяр кхьенач, ада кьетIидаказ гьукумдин 
ва «биши, буьркьуь замандин» суфат къалурна.

Чун вичикай рахазвай шиирдин «Гьажи-шагьлар замандани гьа жуьре-
дин крар хьана…» цIарни кьилди фикир гуниз лайихлу я. Чи кьатIунрай, 
ина Къубада 1837-йисуз хьайи чIехи гъулгъуладикай рахазва. А чIавуз урус 
гьукуматдиз акси яз къарагъай лезгийрин кьиле Гьажи-мамед лугьудай кас 
акъвазнавай, ада вич шагь яз малумарнай. Гьавиляй Эмина адаз «Гьажи-
шагьлар» лугьузва. Гьа гъулгъуладин иштиракчийризни кIеви жазаяр ганай, 
гьакIни гьукуматдин зулумкарвилинни гьакимрин къанихвили аман атIанвай 
халкьдиз генани зурба зидвилер кьунай. И цIарцIелди Эмина тарихдин тарсар 
рикIел хуьн, абурукай герек макъамда нетижа хкудун тагькимзава. 

И макъалада авунвай вири веревирдерин нетижа яз, ихьтин къейдер ийиз 
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жеда: Эмин урус гьукуматдин пад хуьзвай кас тир; ам мусурманри, хашпа-
райри ва маса динрал алай халкьари дуствиле, меслятда аваз уьмуьр гьалунин 
терефдар хьана; гьукум ва гьакимар чпин ниятралди ва гьерекатралди ми-
хьибур, адалат гвайбур, халкьдин дердида акьадайбур хьуни, къанун-къайда 
халкьдиз ва гьакимриз са вилерай килигзавайди хьуни уьлкве аваданвилихъ 
тухудайдахъ ам рикIивай агъанвай; ам инкъилабриз, яшайишдинни дулана-
жагъдин месэлаяр  ва тIал алай маса дердияр гъиле «дегьре» аваз гьялуниз 
акси тир, адан чIалара  инкъилабри гьар жуьредин «къудуцIриз» чпин  нефсер 
ахъайдай мумкинвал гузвайвилин, экуь кьилера арадал атай михьи ва гьахъ 
квай идеяйрикай чалкечирри чIуру нетижаяр хкудиз, абур чIуру патахъди эл-
къуьриз алахъдайвилин тагькимни ава. И карди Эмин акьалтIай инсанперес, 
адалатдинни гьахъунин патал алай кас, девирдин крарайни чIехи вакъиайрай 
кьил акъудиз алакьдай векил, вичин халкьдин хва хьайиди субутзава.  

Шаир 1877-йисан гъулгъуладин вахтунда сагъ-саламат тиртIа, ам сенгер-
рин гьи пата жедайтIа, чавай лугьуз жедач. месела, Эминан вахтунда Куьре 
округдин дуванханадин кьилин къази, вич Урусатдин душман  мегьамед 
Ярагъидин  хва тир Исмаил Ярагъи бунтчийрин патал элячIайвиликай шагьи-
двилер авач. мумкин тир, Эмина, сагъ-саламат язни, гьа рехъ хкядай. ГьакI 
хьун мумкин тирди адан шиирри раижзава.

Залпанд алатнавай гьукумдиз ва я тух тежедай гьакимриз чинал акъвазна 
авай гаф лугьуз алакьуни Эминан инсанвилин ва шаирвилин чIехивал генани 
зурба ийизва. 

Адан уьмуьрдин тарсарин къиметлувал ва гереквал чи аямдани эксик 
тахьанвайди чаз чи девирдин чIехи ва кар алай  вакъиайри къалурзава.
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КЪАРАВИЛИЯР

* * *
Гьайванханада аслан хуьзвай зурба кьефесдиз ява кицIин гурцIул 

гьахда кьван. Ам акунатIани, асланди  вичин гьич чIарни юзурнач.
-Ваз зун гьайвандай аквазвачни?- лепI-лепI ийида вич чIехиди яз 

гьисабзавай гурцIулди.- ЯтIа, за ваз захъ галаз кикIиз эверзава.
Асланди гьакIни вичин секинвал чIурнач.
-КичIе  яни!?- мадни викIегь хьана гурцIул.- Вири гьайванхана хъуь-

реда вал. Вавай ви патав икьван бицIи тир захъ галаз кикIиз хьанач.
-Алат япалай, гурцIул,- ам галай патахъ килигни тавуна, жаваб 

гана асланди.- Эгер ви тай хьайитIа, зал, гьайванхана анихъ амукьрай, 
вири гьайвандуьнья хъуьреда.

* * *
Са касдин кIвалин-къан даях тир балкIан начагъ жеда кьван. Са 

югъ алатна, кьве югъ алатна – кIвачел алай балкIан чилиз яна. Ам 
къутармиш хъхьун бажагьат акур иесидиз чара амукьнач.

- Пакани вун кIвачерал ахкьалт тавуртIа, гьайван, за ви туьтуьнив 
гапур гуьцIда,- лагьана иесиди.- Вун икI акваз эхиз хъжезмач завай.

Пакамаз, аквазва иесидиз, балкIандин патав гьерни къатканва.
-Вунни начагъ хьанвани, я гьайван?- рахана иеси.- Гьинва гапур?..
Гапурдин гуьгъуьниз фейи иеси хкведалди гьерез балкIан кIвачерал 

къарагъна кIан хьана.
-Къарагъ кIвачел!- балкIандин къвала кек эцяна гьере.- ТахьайтIа, 

иесиди вун тукIуна кицIериз вегьеда.
КIвачерал алай балкIан акуна, иесиди гапур элкъвена хутахнач.
-Зи кIвалин даях тир вун къутармиш хьанатIа, чан гьайван,- шаддиз 

лагьана иесиди балкIандиз,- за, гьерен кьил атIана, валай къурбанд 
ийизва.

* * *
Таран кIуква ацукьна вилаятрилай вил вегьезвай лекьрез  ина-ана 

къекъвена таран пунав агакьнавай къуьре суал гузва:
- Вуна акьван кьакьанда вучзава, я лекь? Вун ана квел машгъул я?
-Ацукьнава вилиятар виликай ийиз. Са куьнални машгъул туш.
-Зунни тура ман ви таран кIане,- тIалабна къуьре,- зазни са куьнални 

машгъул тежез ацукьиз кIанзава.
-Ацукь ман,- ихтияр гана лекьре.
Ягъалмиш жез агакьнач къуьр, а патал алай сур таран хъалхъамдай 

зурба тIиб адал тепилмиш хьана. Кьуна къармахрив тухвана къуьр 
ада вичин къалхъамдиз.

-Ваз завай вуч кIанзава?- хабар кьуна къуьре типIревай.- Зун са куь-
нални машгъул тушиз ацукьнавайди тир. Вини кIуква авай лекь хьиз.

-Лекь хьиз кIуква авайтIа, вакни за кядачир,- жаваб гана типIре ва 
къуьр хъалхъамдуз чIугуна. 

 






