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ЗАЛЗАЛАДИН 50 ЙИС
ЯркIи кIамар, ЯркIи кIамар –
Макан чIуру кицикрин.
ЦIай такьуна кайи кIамар
Фагьумсузрин кьуьруькри.
Жемятар – сагъ, хуьрер – харапI,
Гьар синел сад пIир хьана,
Амукьда жал куьн икI яраб
Ахмакь чIаван сир хьана?! –
Им зи руьгьдин секинвал датIана къакъудзавай ва, яшар пара жердавай,
жуван аял ва акьалтзавай жегьил вахтарив мадни ахгудзавай тема ва рикIин
гьарай я. Вучиз лагьайтIа I8-I9 йисар хьанвай жегьил яз кьисметди зун хайи
чилеривай, багъри ерийривай къакъудна. Зун хьиз, агъзурралди масабурни.
Дагъдин хуьрер аранриз куьчарунин планар гьамиша авайбур тир. ТIебиатдин бедбахтвилерик акатна чкIай хуьрерин жемятриз кIвал-югъ эхцигиз
ва цIийи чкайрал бине кухтаз куьмекар гунин адетарни. Месела, ЯркIи пата
авай ХъипитIар гьеле пачагьдин девирда, I9I3-йисан залзаладилай гуьгъуьниз
вич алай чкадилай масанал куьч хьанай. Им и патара пландик кваз, дагъдин
чинал алайтIани, дуьз кутунвай куьчеяр ва са проектдай эцигнавай кIвалер
авай тек са хуьр тир. Пачагьдин гьукуматди хуьруьн жемятдиз вири патарихъай куьмекар ганай, алава яз гьар са хзандиз цIуд манат пулдин такьатар
(пул а вахтара лап багьади тир) са шумуд йисан вахтунда вахкудай ссуда яз
къачунни теклифнай.
Саветрин девирда дагъларай чилел кIвалахдай гъилериз зурба игьтияж авай
аранриз куьч хьун хъсан адетдиз элкъвез эгечIна. I9I7-I924-йисара, месела,
Дагъустанда кьве агъзурдав агакьна хзанар чпин ихтиярдалди дагъларай
аранриз эвичIна. ЦIийи уьмуьрди цIийи мумкинвилер ачухзавайвиляй, къвердавай гзаф зегьеметчи гъилер истемишзавайвиляй, I927-йисуз РСФСР-дин
Совнаркомди чилерин гьакъиндай тестикьарай пландал асаслу яз Дагъустанда


саки яхцIур агъзур хзан арандин вилик физвай районриз куьчарунин къарар
кьабулна. Куьч жезвайбуруз гьар са кIвализ 200 манатдилай 350 манатдал
кьван элкъуьрна вахгудай ва гьакIни вахгун тийидай ссудаяр гуз эгечIна.
Ватандин ЧIехи дяведин йисарилай гуьгъуьниз дагъвияр аранриз куьчарунин месэла мадни пайда хъхьана. ИкI, I952-йисуз ДАССР-дин Министррин
Советди нубатдин вад йисан пландик кваз цIуд агъзур хзан дагъвияр аранриз куьчарунин къарар кьабулна. Дагъларай гьукуматдин гуьзчивилик кваз
ва тешкиллувилелди тамам хуьрер ва колхозар куьчариз эгечIна. И планар
кьилиз акъудунин нетижая яз Шалбуз дагъдин чинал алай Къурушрин зурба
жемят ва хпехъанвилин кьвед-пуд колхоз Хасавюрт райондиз акъатна. Гьа и
йисара Мегьарамдхуьруьн районда Мамрачрин чилерал Советский хуьруьн
ва Бурзудал ЦIийи Гъебцегьрин бинеяр кутаз эгечIна. Тек са I958-йисуз республикада арандиз куьчарзавайбуруз кIвалер эцигунин рекьиз 75 миллион
манат серф авуна.
И гьерекат алатай асирдин пудкъад лагьай йисарани давам хьана. Сифте
вад йисуз кьуд агъзурдав агакьна дагъви хзанар аранриз эвичIна.
Кьиблепатан Дагъустан патал и йисар рикIелай тефидайбур, дагъдин
хуьрерин жемятриз мублагьвилихъни яшайишдин регьятвилерихъ рекьер
ачухайбур ва гьа са вахтунда абурун кьисметриз руьгьдивай эхиз тежер хьтин
тIарвал ва сагъ тежер хьтин кьацI гайибур хьана. Хуьрер куьчарунин планар
акьван гагьдани авайтIани, жемятрикай гзафбур аранриз эвичIиз эгечIнавайтIани, I966-йисан апрелдин эхирра хьайи залзала кар кьетI ийидай вакъиа
хьана. Малум тирвал залзалади кьиблепатан саки вири районриз зиянар
ганай, кIвалерни школаяр, муькъверни клубар чIукIурнай, чIехи телефвилер
хьаначиртIани, инсанар кьейи чкаярни авай.
Чи хуьре, КIеледал, месела, са аял кьенай, къулан патав ацукьнавай адал
къавун чIул аватнай.
Хуьрер куьч хьуник кьил кутур себебрикай сад мадни ам хьанай хьи,
Никита Сергеевич Хрушев уьлкведин кьиле аваз, районар сад садак акахь
хъувунвай йисара, бязи колхозарни сад авунай. Месела, Кьасумхуьруьнни
Мегьарамдхуьруьн районар сад хьайила, аранда авай Уружбайринни дагъда
авай КIелейрин колхозарни сад хьанай. Куьч хьунин месэлани гьавиляй арадал
акъатнай. Гьеле I965-йисуз жемятдин гъвечIи паюни аранда кIвалер эцигиз
эгечIнайтIани, чIехи паюни куьч хьунин фикир ерли агудзавайди тушир.
Амма I966-йисан залзаладилай гуьгъуьниз вири жемят пуд йикъан къене
вертолетра аваз Уружбадал хканай. Эгер вилик йисуз эвичIайбуруз кIвалер
эцигун патал 3500 манат ссуда гузвайтIа, залзаладилай гуьгъуниз авудайбуруз
4500 манат гуз эгечIнай.
ЦIудралди маса хуьрерин кьисметарни ихьтинбур хьанай. Нетижада тек са
Кьасумхуьруьн районда къадалай виниз хуьрер гадарна, агъзурни вад вишев
агакьна хзанар аранриз эвичIна. Хив районда – 820 хзан, Кьурагь районда
– 600 хзан, Ахцегь районда 470 хзан, Мегьарамдхуьруьн районда – саки 500
хзан ва икI мад. Санлай къачурла, цIийиз арадиз атай хуьрера маса республикайринни областрин куьмек галаз 27 школа, къадалай виниз аялрин бахчаяр,
67 туьквен ва гзаф маса дараматар эцигна, цIийи хуьрер электроламишна.
Гьелбетда, куьч хьайибурун уьмуьр писди хьана, кьисметдин къекъуьнри
абур нарази яз туна лугьун гъалатI жеда. Дугъриданни, хзанрин агьваллувал


артух, яшайишдин шартIар хейлин хъсан хьана. Аранда са шумуд жемятдикай Эминхуьр хьтин, Сенгерар хьтин, Авадан хьтин зурба хуьрер арадиз
атана, жегьил несилриз арандин хуьрерикай диде-ватанар хьана. Амма чIехи
несилрин векилрин, белки, гзаф кьадар жегьилринни руьгьдиз гьамишалугъ
яз дагълара тунвай хуьрерини багъри чилери къилав гузма. Самур дередай
винелди фидайла, агъуз эвичIдайла, месела, Филерин хуьруьн харапIайри таъсир тийидай, рикIяй гьайифдин гъал чIугван тийидай кас бажагьат жеда.
			
Гитин дагълар – харапIаяр Филерин.
ЦIай куькIвена кузва дагълар къветерин.
Я арза, я къаргъиш жезвач дагъдивай,
Кьисасдихъай кичIез баят рикIерин.
И цIарар зи мецелай ван хьайила, уьмуьрлух агроном-бригадир яз кIвалах
авур са филиви, тIал гьатай рикIел гъил эцигна, аял хьиз шехьиз эгечIнай.
Гьа ихьтин макъамра гьар сада кагьрабайри хьиз чIехи ва гъвечIи хуьрери
безетмишай гуьзел дагълар и гьалдиз гъайи вахтаризни, инсанриз-гьакимризни къимет гузва. Белки нифрет гузва, вучиз лагьайтIа агъзур йисара
агьзурралди несилри уьмуьрар тухвай дагълар баябан я, анра гьатта маллапагни хуьзмач. ЯркIи пата лагьайтIа, хуьрер алай чкаярни чир хъжезмач,
кьиляй-кьилди тамариз дуьзмиш хьанва. Агъзур гектарралди мублагь чилер,
багъларни бахчаяр, яйлахар вара-зара я. Тек чи хуьре, ибур кадастрдин ктабра
авай делилар я, са агъзурни къанни муьжуьд гектар хуьруьн майишат патал
ишлемишдай чилер авайди тир. Гьар са хуьре гьакI. Къе, цIуд йисар я гьакI
яз, абур садазни герек амач. Я мукьвал вахтара герек хкведатIани чидач.
ЦIи вичин 50 йис тамам хьайи ва вичи неинки дагъларни дереяр, гьакIни
инсанрин, жемятринни хуьрерин уьмуьрар ва кьисметарни залзалада тур
I966-йисан апрелдин залзаладин нетижаяр гьа ихьтинбур я: цIийи, аваданлу,
гуьрчег хуьрерни, рикIер кузматIани, герек техкъвез гадарнавай ватанар.
Чан ахкьалтдай вахтар хтурай ман чпел!



Расим ГЬажидин 75 йис
(1941-2008)
Расим Гьажи (Гьажиев Расим Гьажидин хва) I941-йисан I0-июндиз Азербажан Республикадин КцIар райондин Вурва хуьре дидедиз хьана.
Аял чIавалай зегьметдин дад акур Расима Бакудин нафтIадин мяденрал,
гьуьлуьн портуна кIвалахна. Ахпа Армиядин жергейра къуллугъна хтанвай
жегьил яз ам Магьачкъаладиз акъатна. Ина ада шегьердин эцигунрал, сепараторар акъуддай заводда ва масанра жуьреба-жуьре кеспияр авуна. Ада
гьакIни ктабрин чапханада корректорвилин, газетдин корреспондентвилин
везифаярни тамамарна. И йисара адан сифте гьикаяяр газетриз акъатазни
эгечIна. Расим Гьажиди Москвадин Литературадин институт акьалтIарна.
I980-йисуз аялар патал «Кард» журнал акъудунин къарар кьабулайла, ам
журналдин редакторвиле тестикьарна.
ГъвечIи чIавалай рикIе яратмишунрин рекьел элячIунин мурад аваз хьайи
Расима вичин сад лагьай повесть, «Диде ва дагълар», I965-йисуз кIелзавайбурун вилик акъудна. Ам «Дуствал» альманахдиз акъатнай. Повесть лезги
литературадиз кьетIен хатI авай, кхьинин анжах вичиз хас тир чIал авай,
адетдин куьлуь крарикай кIелзавайди гьейранардай хьтин эсерар кхьидай
алакьунар авай писатель атанвайдакай муштулух хьанай. Кьилдин ктаб яз
повесть I967-йисуз Дагъустандин ктабрин чапханада акъуднай.
Расим Гьажидивай кIелзавайбуру цIийи эсерар гуьзлемишзавай. Писателди абурун умудар кьилиз акъудзавай. ИкI 70-йисара адан къелемдикай
«Стхайрин йифен гуьруьш», «Гьуьлераллай лезгияр» ва маса повестарни
гьикаяяр, гуьгъуьнайни «Шагь-Абасакай риваят» тIвар алай роман ва гзаф
маса эсерар хкатна.
Писателдин гьар са эсердихъ вичин кьисмет хьана лагьайтIа, чун ягъалмиш жедач. Виридалайни тафаватлу хьайиди «Стхайрин йифен гуьруьш»
повесть я. Ам ва мадни са шумуд эсер урус чIалаз Булат Окуджавади, тIварван акъатнавай шаирди, таржума авуна. «Дети Самура» тIвар алаз ктаб
I976-йисуз «Современник» чапханада акъатна. «Стхайрин йифен гуьуруьш
повесть» гуьгъуьнин йисуз «Роман-газетдиз» акъатна. Им гьар кткай писателдиз, гьар кткай эсердиз аквазвай гьуьрмет ва дережа тушир. Ахпа и
повесть фин чIалаз таржума авуна Петрозаводскда чапна, «Советская литература» журналда инглис, немс, френг, поляк ва маса чIаларал акъудна.
Расим Гьажи милли литература хейлин вилик чIугур гьикяятчи я. Адан
кхьинин чIалалай, хатIунилай гуьгъуьнай атай ва къвезвай хейлинбуру чешне
къачунва. Им яратмишзавай касдин чIехи бахтлувал я.
Расим Гьажи вичин яратмишунрай Республикадин премиядин лауреатвилин тIварцIиз лайихлу хьана. Кьил агъуз авун, вичин крар туькIуьрдай
рекьерихъ къекъуьн садрани хас тахьай писатель чIехи тIварарив агакьнач.
Амма кIелзавайбурун патай адаз авай гьуьрмет ва кIанивал вири тIварарилай
ва наградайрилай чIехиди хьана ва яз амукьни ийида.
Расим Гьажи залан азарди гзаф йисара вичиз Аллагьдин патай пай яз ганвай пешедивай къакъудна ва яратмишунринни камалдин кукIушдиз экъечIдай
яшда аваз 2008-йисуз рагьметдиз фена.


Гьикаят
				

Расим ГЬАЖИ

СТХАЙРИН ЙИФЕН ГУЬРУЬШ
(Повесть)
I
Гьар сеферда, Катрамакандиз хтайла, зи рикI куда. АкI куда хьи, цIай
илисайди хьиз, чIух акъатиз. Себеб вуч я лагьайтIа, себеб кицI я... Яргъал
гъурбатда хайи кIвалихъ муьгьтеж хьана, йисарилай садра хтайла, и кицIиз
килигна, зун варарин вилик амукь-зава.
Гена хъсан я,. кицI зунжурда хуьзва. Зунжур дартмишиз, ам зал гадар
жедайва-а-ал... Аламатар я, вал-лагь я... Яраб кIвале касни авач жал? КицI
аку гьа-а-а... Звар гана вичин тумуниз, и кицIиз пелеш кьил хуравай, юргъун
хьанвай, фикир-хиялди жегьил кьил лацу авунвай, язух зун жакьваз кIанзава...
Уф-ф-ф! Эй бахтавар! Ваз и дуьньядал квекай хабар ава? ГьакI хьайила, вуна
тум тик кьазвачни? Уф-ф-ф! Им аку, зун аку! Хайи кIвал аку... Зун аку варарив
гьикI акъвазнаватIа, кицIаку, зи виликай инихъ-анихъ гьикI физватIа! Тумуна
звар аваз, зунжурдал ван алаз...
Билет гвачтIани, проводникди вагонда акьадарда, станциядилай виниз
хкведайла, чара касди вичин машинда ацукьарда. Хтана, хтана... хайи кIвалив
агакьайла, и кицIи... Зун аку – кицI аку...
Патан кас я зун. ТахьайтIа, икьван къизмиш хьана и кицI зал гадар жедачир.
Гьикьван килигда кьуд патахъ? Къуншийрикайни са касни экъечIзавач.
Тарта кьулухъ пацарал варарин вилик – гьаятдал, зун – рекьел. Кьведни
ацукьна чун. Тартади залай вил алудзавач. Вилерайни иви авахьзава...
Бирдан кицI къарагъна, мад сеферда залди гадар жезва ва гьа и арада зи
бадедин ван акъатзава:
– Я чан бала-а-а, я чан бада-аа, вун кицIи тазвачни, я чандиз зун къурбанд
хьайи бала-а-а! Вун хтана – рагъ хтуй, вун хтана...
Баде айвандик экъечIна, валчагъ гуьгъуьна галчIур жез, гурарай агъуз
эвичIзава ва ахпа, кьве гъил виликди авуна, зун къаршиламишиз къвезва...
КицI, тум галтадиз, тум галтадиз, гьаятдин а кьилиз катзава.
Бадедин виликди яргъи авунвай кьурай гъилер зурзазва ва гьа зурзазвай
гъилер ада зи гардандал алчудзава... ахпа хъуькъвериз, вилериз теменар
гузва...
Са арадилай зунни баде къулан патав, куьгьне рухунал ацукьзава. Гъил
алтадзава бадеди зи кьилелай ва гьа са гагьда вичи-вичикди кушкушзава.


– Я гурцIу-у-ул, вун хтана ахкъатдач хьи, я гурцIу-у-ул?!
Туькьуьл кьагьарди зи туьд михьиз бамишзава...
– Я гуж хьайиди, ам йисалай, кьве йисалай садра хквезвайди я, я гуж
хьайиди-и-и! – лугьузва ада, кицIин зунжурди ван авур патахъ элкъвена...
– Масабур къведайла, вун аватIани чир жедач хьи, я гуж хьайиди! Ам жуванди я, жуванди!.. Йисарилай садра хквезвайди я, садра-а-а! Адаз инагар
кIанзама-а-ач!..
Налугьуди, ахваррай хайи чкаяр аквазвайди зун туш... Налугьуди, зун
акьван бахтавар я хьи, зи рикIелай гьатта вири алатнава...
Вуна низ лугьуда, вуна гьикI лугьуда? Зи рикI шем хьиз кузва, садазни
хабар авачиз... Кьуьзуь бадедин хатур за гьикI хада? Бадеди туьгьметардайла,
за вахт-вахтунда кьил юзурзава... ГьакI я, дуьз я... Вуна дуьз лугьузва... Зун
батIул я...
Яраб зун кIани, зи гъавурда авай са кас кьванни аватIа?
АватIа, гьа и баде я, тахьайтIа, са касни...
Бадеди вичин хьран фан ни галай гъил мад зи кьилелай аладарзава...
– Дах яйлахда авани? – жузазва за.
–Ун.
– Селлини гьанвани?
– Ун.
Килигна-килигна зи вилериз, зи чиниз, са шумудра вичи вич инихъайанихъ, анихъай-инихъ эчIяна, бадеди кьил юзурзава.
– Шаз ви кьил икьван лацу хьанвачир... Гила михьиз лацу хьана... ГурцIул
хьуй вун, вучиз вуна акьван хияларда? Гьамиша...
Зун хтана лугьуз кIвализ атай магьледин аялрин гъиле къенфетар вугана,
бадеди заз чай цаз, агь чIугваз, кьил юзуриз, ихтилатзава. Ихтилатиз, пуд
тупIув вичин чене кьаз, кьил юзуриз, зи чиниз килигзава...
– Э-э-эй, чан балая-я-яр, чан балаяр... Гьа яргъарай, акван, квез эхирни вуч
жагъидатIа... Гьарма сана... Сад – ина, сад – ана, муькуьд – атIана... Эхирни
куьи вири гьа иниз хкведайди я, эхирни... Са кас хьана, лугьуда, эвел заманда...
КIан хьанач, лугьуда, адаз вичин хайи чкаяр... Кьисметдилай рази хьаначир,
лугьуда, ам... Фена и кас яргъал гъурбатдиз... Вичин бахт жагъуриз... Вири
жагъурна... Мал-девлетни, тIвар-ванни. Пачагьдин тахт кьисмет хьана адаз гьа
гъурбатда! Пачагьдин тахтунални ам ацукьна... Гьана, гъурбатда... Пачагьдин
тахтунални ацукьна и кас, вири хьана адаз!.. Вири! И дуьньядал вуч алатIа,
вири!.. Амма атана ажалди чан кьурла, лугьуда хьи, и касдин вилерилай тIубтIуб накъвар фена... Ваз вуч хьана, эй пачагь, вун вучиз икI шехьна, лагьана
хабар кьурла, жаваб гана лугьуда пачагьди: «Са къван кIандай заз чи дагъларин... А къванцелай гъил алтадна, ахпа рекьидайвал...» Гьа и гафар лагьана,
чан ганай лугьуда ада... Кучудна ам гьана... Ахпа виридан рикIелайни алатна
фена... Пачагьарни чеб амай кьван я, чан зи рикI... Ахпа... вун пачагь хьанай,
вун пачагь хьаначир...
Бадедин чинай, налугьуди, цуьруьгъуьл фенва... Гьакьван адан чина биришар ава... Бадедин гъилер, налугьуди, лекьрен къармахар я... Абур агаж
хьанва ва адан гъилерин далуйрилай, зилияр хьиз, дамарар фенва...
Ада ватандикайни гъурбатдикай нубатдин ихтилатдайла, за чемодан ахъайдай амаларзава... И ватандии ширинвиликай, гъурбатдин гъарибвиликай


гьикьван ван жеда? Налугьуди, хайи хуьруьвай яргъаравайбур рикI авачир
къванер я...
Гена хъсан я, мугьманар атана акъатна. «КьатI хъвадай» чка жагъана. Баде
вичин хуьрек гьазурунал машгъул жезва...
Хуьруьн жегьилри, зи таяр-туьшери, ихтилатар башламишзава... Зарафатар, хъуьруьнар.
Са арадилай бадеди суфрани ачухзава… Суфрадал къацу хъач-мач, целцин
ниси, майваяр, са кьве шуьше «Ричал»... Са кьве шуьше эрекь… Чигъиртма...
Зунни вири хьиз рахазва. Амма зун жикIи хьиз я... Винелай иер, амма
жакьвана хьуй...
Садазни хабар туш зи дердиникай...
Къуншиди Пелен магьледавай Деве Мегьамедакай ихтилатзава... Адан хеб
кьена, лугьузва... Хеб кьейила, вич агакьнач, лугьуда. ТукIвадай кас авачиз,
хеб мурдар хьана, амма Деве Мегьамеда гьа чан аламачир хпен туьд атIана,
лугьузва, як маса гана! Гьич садазни чир хьанач! Хеб вучиз кьенай лагьайтIа,
хпен къвал ламра кIурув яна! Вични анжах алажайла, чир хьана. Гьа ламран
кIвач акьурвал чIулав хьанвай, лугьуда. Цуьлез алай чка.
За яб акалзава... Хуш ихтилат ятIани, туштIани яб акалзава... Уьмуьр гьакI
физвачни? Са геренда ибурухъни яб акалайла, дуьнья барбатI жедач хьи!..
Кьил юзуриз, «ун, гьакI я», лагь…
Лап геждиз мугьманар къарагъзава... КIвачин кьилел къарагьайла, абуру
кицIерин тарифарзава... Пакадлай башламишна зун абурун кIвалериз мугьмандиз фена кIанда. Хъфидайла, за абуруз хиве кьазва. Ички хъванвай гадаяр
я, куьз инжиклу ийида?
– Зи рикIиз чизвай вун хкведайди, – лугьузва бацеди. – РикIиз чир жеда...
Ахварни акунай... И чи Къванцин Гада атанвай зи патав, кIвализ... Ваз ксуз
кIанзавани? Ахвар гала вахъ, гурцIул... Ви вилер акьал жезва...
Зун месел ярх жезва... Айвандик. Бадеди зи винел яргъан вегьизва, ахпа
адан пипIер къатна, зи кIаник кутуна, зи кьилелай гъилни алтадна, кушкушзава...
– Ксус, чан, ксус... Яргъарай хтана, галатнава вун… Ксус, чан бала,
ксус...
Амма заз ахвар къвезвани?
Са геренда гъетериз килигна, за пIапIрусдиз цIай яна. Гъетериз гьикьван
килигда? Зи ахвар-кьарай атIанва. Гьикьван пlaпlpycap чIугвада? Йифен
кьулар хьанва жеди.
Дагъдин винелай вацра сирнавзава...
Вучда? Зун ракьаравай вагьши хьиз я... Чабалмишзава за, амма ван акъудзавач...
Гьа икI, кис хьана, жуван эхир гуьзлемишзава... РикIяй суза ийиз. Халис
ракьаравай вагьшиди хьиз...
Мад икI къаткана, акъвазиз жедач. Къарагъна кIанда. Къарагъна, пек-лек
алукIна, сес акъуд тавуна, зун гурарай агъуз эвичIзава... Гьаятдал Тарта ала...
Адан вилер зал ала, амма заз адакай са акьван кичIе туш…
Налугьуди, зи хуруда аял шехьзава. ГъвечIи, тек аял. Хайи диде дагъдин
чилин цифера квахьнавай таза аял шехьзава зи хуруда.
Зул ава зи рикIе, кьеж гузвай зул. Циф авай, цуру, буьркьуь вил хьиз кьежей, мичIи зул...


* * *
Агатна Тартадив, ацукьзава зун кIанчIунал…
Тартади гила тум юзурзава: жуванди я. Чир хьана.
– Аку, дуст, – лугьузва за адаз явашдиз. – Инсаф хъсан шей я... За вахъ
галаз гьуьжетзавач. Ваз ахьтин кIирер ава, амма заз... чебни вири сагъ туш,
са шумуд акъуднава... Инсаф хъсан шей я, регьимлу хьухь, зунинай экъечIна
кIанда, дагъдиз... Ваз минет хьуй, элкъвена хкведайла, а юкъуз авур амалар
ийимир... Вад йикъан дуьнья я им, жуван кIирералди, пацаралди дамахмир...
Пака за ваз са кIус як гуда, лап вижевай чка...
Зун кис хьайила, Тарта зав агатзава. Агатна зав, ада вичин гардан зи
кIвачивай гуьцIзава... тум юзурзава. Им лагьай чIал я хьи, зун ви гъавурда
акьуна. Архайин хьухь.
За, ван акъуд тавуна, варар ахъайзава ва зун жигъирдай виниз, дагъдиз
хкаж жезва...
Хкаж хьана дагъдиз, адан хурал алай Ширшир булахдал ацукьзава зун.
Къванцел. Зи къаншардани Къванцин Гада акъвазнава. Шумуд асирар ятIа
адан? Заманайри сада сад сад эвез авуна, амма ам, Къванцин Гада, эвезай
кас хьанач.
Къванцин Гада са къуьнуьхъ агалтнавай хьиз аквада. Адан са гъиле зурба
чумахъ ава, гьавиляй ам са патахъ агалтнавай хьиз аквазва... Адан зун галай
пата вацран экуьнин нурар гьатнава...
Са кьадар килигна-килигна Къванцин Гададиз, са шумудра дериндай агь
аладарна, зун кIвачел къарагъзава ва фена Къванцин Гададин вилик икрам
авуна, зун адахъ галаз рахазва:
– Зун батIул я ви вилик, Къванцин Стха...
– Ширшир булахди, ширшир ацалтна, зи гафар агъуз, дередиз тухузва ва
анай зи гафарни гваз ам Каспидихъди рекье гьатзава...
Ширшир булахди, налугьуди, Къванцин Гададин кIвачерив суза ийизва.
Белки, хайи чилин манияр лугьузва, низ чида? Къванцин Гададиз лайлаяр
язава? Низ чида, Ширшир булахди вуч лугьузватIа?
Зун, хтана, мадни Къванцин Гададин къаншарда ацукьзава. Кисна. Яб
акалзава кьуд патахъ... Вири кис хьанва... Гьатта Шагь дагъни! Лезги чилин
бармак хьиз аквадай Шагь дагъни...
Йиф я, гьакI хьайила вири кис хьанва. Зунни са гьил ченедиз яна ацукьзава
ва зи хиялар Ватандин дяве куьтягь хьайи йисариз хъфизва.
Аял вахтар... Вуч хъсан жедачирни уьмуьрар икI ваъ, масакIа хьанайтIа?
Дуьньядиз кьуьзуь яз атана, ахпа аял жедай тиртIа...
Ирид цаварилай а пата гъед хьиз аквадай, бахтавар йисар, аял вахтар! Куьн
садра кьванни, са йис хьайитIани элкъвена кьулухъ хквечни?
Бирдан, налугьуди, захъ галаз лап яргъарай атай аламатдин сес рахана.
Белки, ам чилин сес тиртIа? Белки, Къванцин Стхадин сес тир! Эхь, Къванцин
Гададин сес тир. Къванцин Гададин сес туширтIа, ада икI лугьудайни:
– Вун икьван пашман вучиз я, я стхадин?! Вун инра аквазмач хьи?! Ваз
вуч хьанва?!
Эхь, Къванцин Стха я жеди. Къуй тахьурай, Чилин сес хьурай... Хайи
чилин сес хьурай. Дегиш жедай затI авани? За адаз вуч жаваб гун? Зун вучиз
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етим я? Зун вучиз пашман ва сефил я? Зун адав гьикI рахан? Зун вуч я? Кьил
хура туна, акъваза Къванцин Гададин вилик... Гьа им ви рахун я.
Кьуьзуь лезгийри лугьуда хьи, и чилел жедай гунагьар терезралди алцумиз
жедай затI туш... Абурун уьлчме вуч я? Низ чида... Абур заз чидач, амма заз
акI чизва хьи, чилини, цавуни заз лянетзава... За ваз гьикI лугьун, Къванцин
Гада?
Гзаф яргъи ихтилат я и ихтилат...
II
...Заз чидачир!..
Заз чидачир хьи, дяведин ялаврайни цIаярай экъечIиз, хурал автомат
алаз, сенгердай сенгердиз хкадардайла, чи бубадин рикIел гьамиша чун алаз
хьайиди...
Заз вуч чидай хьи, хурал автомат алаз, вичин кьелечI шинелдик агаж хьана
ксай са геренда чи бубадиз, и залум дяве фад куьтягьна, чун ахкваз кIанз,
ахварайни чун акваз хьайиди... Дидени, Селли вахни зун...
Заз чидачир, Къванцин Стха...
Зи рикIел жуван буба аламачир, дуьньядал дявени аламачир.
Зи дидеди чаз – вахазни стхадиз – гьамиша бубадикай ихтилатардай.
Акьван адан тарифардай хьи, зун лап мягьтел хьана амукьдай. Дидеди лугьудай хьи, зи бубадивай, гъутув яна, дагъ ярхариз жедай. КIан хьайитIа, ада
гъил яргъи авуна, цававай гъед гъапал кьадай. Кьуна гъапал, ахпа, ич хьиз,
вичин жибинда твадай тир...
И ихтилатар къавал ийидайла, зун сив патахъ хьана, дидедиз килигдай.
Гъетер акваз... Аламат! Садахъни авачир ихьтин буба, са захъ авай, амма вучда
вуна, ам дяведа кьена ман! Гзафбур, гьакIан кьецIибурни члахъбур дяведай
хтана, амма ам хтанач...
За дидедивай ам ахьтинди гьинай атайди ятIа, дидедиз гьинай жагъайди
ятIа, хабарар кьадай ва дидеди лугьудай хьи, чи буба вичиз сифтени-сифте
Алпан дагъдин патав акуна. Ада са къуьнуьв цав кьунвай, вичин винел, муькуь
гъилив цифериз анихъди рум гузвай, квахь а патариз, лугьузвай, са геренда
рагъ хьурай Катрамаканда...
– Цав – къуьнуьв?!.
– ЦIайлапан ядайла, ада вичин пlaпlpyc кудай... Ам ахьтинди тир хьи... Ада
кам къачудайла, чан дидедин, дагълар юзадай... Гьахьтин кас тир ви буба...
– Къуват квайди тир ман...
– Къуват... Адан кьил циферилай вине авайди тир... Адан спелра, чан дидедин, лекьери чпин мукар ийидай... Гьахьтин кас тир ви буба, чан дидедин...
Зун жуван яхун, цIамар хьиз аквадай гъилериз килигдай. Абур икI кьурай,
шуькIуьбур хьун заз гьич бегенмиш тушир...
Селли вах зи фикиррин гъавурда акьадай ва ада лугьудай хьи, эгер за кьурай пIинияр тIуьртIа, гзаф тIуьртIа, зи гъилерни яцIубур жеда, зунни, буба
хьиз, къуватлуди жеда...
Диде кIвалахал хьайила, зунни Селли вах кIвале амукьдай. Гьикьван ацукьда кIвале? Югъ гьикI акъудда? Вични гатун яргъи югъ...
Са геренда чи кIвалин чIередал ацукьна, пакаман рагъ гайила, Селли ваха
завай садлагьана хабар кьадай:
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– Сули, аку-у, дуьз лагь: ваз кьурурнавай пIинияр кIанзаванй? Ваъ? Тадиз
жаваб це – я ун, я ваъ!
– КIанзава, валлагь, кIанзава! – жаваб гудай за ва ахпа Селли ваха садлагьана ихьтин гаф хабар кьуна лугьуз са тIимил чашмишни жедай. – Лагь абур
гьинватIа! Лагь гила, хабар кьуначиз кIандай! Лагь гила, лагь…
– АкI ятIа, сив ахъая. Авайди са шумуд пIини я. За абур ви сивиз вегьида...
Ахъайнани сив?
Сив са чIиб ахъайна, вилерни мичIна, зун Селли вахан вилик акъваздай ва
ада зи сивиз кьуранвай пIинияр ваъ (мад вучда, алатай кар я, за хиве кьазва),
лап лишан кьаз, бацIидин цIимилар вегьидай.
Заз Селли вахан и фенд гуьгъуьнай, сиве авайди жакьвадайла, Селли вах
хъуьредайла, чир жедай ва зун мадни сив ахъайна, Селли вахал гадар жедай.
Адай ахьтин гьараяр акъатдай хьи, налугьуди, адал за, гъвечIи стхади, ваъ,
жанавурди гьужумнава...
– Э-эйй! Сив кIев ая лугьузва за ваз! Сули! Сив кIев ая! Аку-у, за ви вири
сарар авадарда гьа, яна! Сив кIев ая, Сули!
Ахпа чун, зунни Селли вах, са геренда хъел жедай. Хъел жедай чун, амма
чи хъел яргъалди фидачир. Са арадилай меслят хъхьана, чун кьведни санал
куьчедихъди рекье гьатдай, Селли вах вилик, зун адан кьулухъ. Чун кьведни
санал, кьилер чиле туна, цилерихъ къекъведай. Машмашрин, шефтелрин,
алучайрин цилерихъ.
– Жугъунин кIаниз хъсандиз килиг, Сули, – тапшурмишдай Селли ваха.
– ЧIехибур ацукьдай чкайриз хъсандиз килиг... ЧIехибуру цилер хкудиз, неда.
Чна хьиз, цилерни кваз ваъ...
Заз цилер тек-туьк жагъидай, амма Селли вах регьимлуди тир. Ада вичиз
жагъай цил къванцивди хана, хвех кьве патахъ пайна, са пай вичи, са пай за
тIуьна куьтягьайла, чина хъвер аваз, тадиз хабар кьадай:
– ГьикI я, Сули стха чан? Ширин яни? Дуьз лагь, ширин яни? Ам машмашдин цил тир гьа-а! Чир хьанани?
Акьван хвех ширин жедай, акьван ширин... Зун гафни рахаз тежез, а цил
жагъай чкадиз килигиз амукьдай. Белки, сад мадни жагъидайтIа?
– Виртни икьван ширин жечир, – гужа-гуж жаваб гудай за эхирни. Ахпа
чун кьведни санал кIвализ хкведай.
Хтана кIвализ, зун чи къавун чIередал ацукьдай, Селли вах кIвалин вилик
квай хтун тарцик. Чи аскIан къавал купIарикай эцигнавай хара жедай, за а
хара верчери хасарат авуникай хуьдай. Селли ваха, лагьайтIа, ацукьна хтун
тарцик, вири Катрамакандиз ван жедайвал, шуькIуь, чIун галай сесиналди
мани лугьудай. Ада вичи туькIуьрнавай мани:
Къацу хутар хъипи хьана чи тарце-е-ел,
Душман рекьиз фейи чи дах хтана-а-ач...
Рагъ акIайла, чна кIвалахдилай хкведай чи диде гуьзлемишдай. Чалай
вилик ам къаршиламишиз чи псиди куьчедиз чукурдай. Вичин шуькIуь тум
тик кьуна, ам кIвализ хквезвай дидедин кIвачера аруш жедай. Гьатта хъур12

тал фитерикай са вуч ятIани жагъурзавай цицIибарни, верчерни вири санал,
чукуриз-чукуриз, дидедин сес хьана, тадиз гьаятдиз хкведай.
Диде кIвалахдилай хтай легьзеда чун вири бахтавар жедай. Псини, цицIибарни, верчерни...
– Ой-ой-ой! Чан дидедин шекердилай битмиш хьайи цириб-цириб цицIибар-р, – лугьудай дидеди мегьрибан сесиналди. Ада чунни инжиклу ийидачир. – Ой-ой-ой! Чан дидедин лацу катран уьтквем шарагар! Икьван акьуллу,
икьван камаллу куьн дидедиз гьинайжагъанатIа? Ой-ой-ой! Гишин хьанани?
Исятда дидеди квез фугуда!
Нянин хуьрек тIуьна, чун вири кьакьан къавал ксудай. Налугьуди, чи хтун
тарцелай авахьнавай цуьквер я – гьакьван гзаф гъетер жедай цавун тагъда...
А гъетерин арада зи Селли вахаз талукъ са гъедни авай. Селли вахан
хсуси гъед... А гъед Селли ваха гьич садрани муькуь гъетерихъ галаз какадардачир.
Зазни Селли вахан хсуси гъед хъсандиз чир хьанвай. Дидени Селли вах
ахвариз фейила, зун гьелени цавун тагъда зурзазвай гъетерин нехишриз
килигиз амукьдай. «Яраб, и цава шумуд гъед аватIа? Анжах са Насруллагь
муаллимдиз чир хьун мумкин я. Зи Селли вах и дуьньядал виридалайни
бахтлу руш хьун патал за вуч авун герек ятIа? Яраб, чи хтун тарцел хутар
пара алатIа, тахьайтIа и цава гъетер пара аватIа?»
Йифен са арада заз акI жедай хьи, са ни ятIа чунни чи кIвални эчIязава.
Чаз лайлаярни язава... За вилер ахъайдай... Вилер ахъагъайла, заз чи кIвалин
чIередин патав атанвай Селли вахан хсуси гъед аквадай. Ада чаз манияр
лугьудай, амма вучиз ятIани адан сес чи дидедин сесиниз ухшарди жедай...
Селли вах гьамиша вичин чин винел авуна ксудай. Вилик квай ири кьве
сасни экъисна, ахварай хъуьрез... Яраб ам чи чIередал атанвай вичин виридалайни гуъзел экуь гъетрехъ галаз рахадайтIа?
Селли вах...
Садра гьикI ятIани, вучиз ятIани зи Селли вах азарлу хьанай.
Чи диде, гьамиша хьиз, кIвалахал фенвай. Селли вах хтун тарцик месел
къатканвай; зани адал ацукъзавай тIветIер чукурзавай.
– Ви гьинаг тIазва, я Селли вах? – жузунай за. – Лагь заз, ви чандиз вуч
кIанзаватIа... Лагь, чан Селливах, за жагъурда ваз...
Селли ваха вичин яхун шуькIуь гъиливди зи гардан къужахламишнай ва
зайиф сесиналди кушкушнай:
– Вун пара хъсан стха я, Сули...
– За вун мад садрани кIасдач, Селли вах, – лагьанай за. – Лагь, ви чандиз
вуч кIанзава?.. Лагь, чан Селли вах, за жагъурда ваз...
– Зи чандиз мурк кIанзава, Сули стха, – лагъанай Селли ваха. ЦIегьрен
хамуникай цванвай чантани кьуна, зун рекье гьатнай. Са кьил Шагьдагъдин
кукIушдихъ. Селли вахаз мурк гъиз.
Фена, фена, эхирни са яйлахдив агакьайла, гьич хабарни авачиз, зун кицIери чпин юкьва тунай. Туна чпин юкьва, керкетI тумар юзуриз, кицIер зи
вилериз килигзавай. Вуч ятIани са затI хабар кьаз кIанзава лугьудай вуна...
Са арадилай зи патав са чубан атана акъатнай. Нин аял ятIа, зун гьиниз физвайди ятIа, хабарар кьунай. За адаз лагьанай хьи, бес зи Селли вах лап кIевиз
азарлу хьанва, ам исятда чи хтун тарцик къатканва, адаз мурк кIанзава...
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Чубанди зун чпин пунайрал хутахнай. Хутахайла пунайрал са маса чубанди заз кьве ккIал ниси ганай... За абур гьасятда чантада тунай, Селли вах
патал.
Гьа и арада зун пунадал гъайи жегьил чубан агъуз, дерин къубудиз эвичIнай ва ада анай, бузханадай, чеб патал хуьзвай муркIадикай зурба са къаяб
гъана, зав вуганай...
Амма зун хуьруьз хтана агакьайла, геж хьанвай. Селли вахан сивел тIветIер
алтIушнавай...
За гъайи нисини мурк Селли вахаз кьисмет хьаначир...
Гьа йикъалай зи рикIел ва мецел хабарсуз хкахьай цIайлапан хьтин масан
вахан са тIвар алама...
Селли вах...
Ам вич чахъ галаз амачтIани, адан мани гьамишалугъ чи кIвале, чи уьмуьрда, чахъ галаз амазма... Зи Селли вахан куьруь, бегьемдиз туькIуьризни тахьай
мани... Ада гилани зи япара ванзама, ада зи несилдин япарани ван ийида...
Къацу хутар хъипи хьана чи тарце-е-ел,
Душман рекьиз фейи чи дах хтана-а-ач...
Селли вахан мани...
Виридалайни багьа мани, виридалайни масан мани. Селли вахан виридалайни экуь ва виридалайни гуьзел гъедни цавун тагъдай чилиз килигзама...
Яраб, ам гьелени, шумудни са йис алатзава, бицIи Селлидихъ къе-къвезватIа?
Гьар йифиз, хъуьтIуьзни, гатузни, гатфаризни, зулузни... Гьамиша.
Белки, Селли вахакай ахьтин са гъед хьана, ам гьа яргъал цаварилай чи
уьмуьрдиз килигзаватIа? Нивай лугьуз жеда... А гъед гила йифиз, анжах пакам кьиляй экъечIзава. Катрамакандин винел акъвазиз, ам кьа-кьан къайи ва
чГулав цаварай са-са кIвализ тамашзава... Амма гьич са кIвалени адаз бицIи
Селли аквазмач.
Гьа икI шумудни са йисар алатиз физва.
Гьа икI я гъетрез Селли вах аквазмач, я Селли вахаз – вичин гъед.
Гьа икI виш агъзур йис мадни давам жеда. Гъед Селлидихъ къекъвез жеда,
амма санайни, садрани, са юкъузни мад ахкваз хъижедач...
Гьа йикъалай, Къванцин Гада, Селли вахалай са тIвар амукьнай. Вич хьтин шуькIуь ва назик тIвар… Гатфарин цIайлапандин хьел хьтин, яргъарай
аквадай адан нур хьтин са тIвар...
Селли вах...
Къапудал къекъвераг атайла, Селли вахан тIвар кьуна, адаз пай гудай...
Гьатта афарар чрайлани...
Гьа йисан гатфарихъ дидеди садра афарар чранай ва зи гъиле суфра вугана,
афарар квай суфра, лагьанай:
– Твах, Сули, Ширшир булахдал эцига, чан бала... Лагь хьи, Къванцин
Гададин пай хьуй! Селли вахан пайни хьуй, чи бубадин пайни... ГьакI лагь...
Твах.
Зун сифте сеферда ви патав атанай, Къванцин Стха... Залан, еке камаралди, кьуьзуь кас хьиз... Ви кIвачерив гвай лацу къванцел ви пай эцигна, за
лагьанай:
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– Им ви пай я, Къванцин стха...
ИкI лагьана, зун ваз килигнай. Ахпа зун са гагьда хиялри тухванай... Ахпа
зун ваз агъадай винелди килигнай... Кьулу-кьулухъ вавай яргъаз къакъатна,
кIвализ хтайла, за дидедивай хабар кьунай:
– Бес и гада Къванцинди вучиз я, диде чан? Адакай къван вучиз хьана?
– Эй, чан бала-а-а, чан дидед бала-а-а, а баладикай къван хьана лугьуда...
Къван хьана... амма а къван вири патал ширин бала яз амукьна, вири патал
вичин бала яз амукьна... Къван хьана – элдин бала хьана, лугьуда...
– Бес адакай гьикI хьана къван хьана-е?
– Дегьзаманда, чан дидедин, са пачагь атана чи дагълариз, гьакьван амансуз
кас, гьакьван инсафсуз кас... Цихъ къарих хьана, лугьуда, адан кьушун...
Цихъ къекъведайбуруз жагъана, лугьуда, са чубан гада, и чи Хунча къаридин
МутI хьтин са гада... Амма МутIа абуруз булах алай чка лугьузвани? Лагьанач МутIа... Мез атIана, вилер акъудна МутIан абуру, лагьанач МутIа абуруз
булах алай чка!.. Къван хьана, душманриз акваз-акваз, МутIакай... Гьа къван
хьайиди, къван хьана фена... Булахни атана адан патав. Ширшир булах...
Хуьрни атана адан патав... Булахди манияр лугьузва адаз къени, дидейри
рикIел хуьзва ам къени; гьар са дидеди вичин бала яз, эркек бала яз, кичI
течир! Девирар къвез физва, чан дидедин, Къванцин Гада акъвазнава ядигар
хьиз девиррин... Чир хьанани? Кьегьал балайрикай халкьдин кьисмет жеда.
Чир хьанани? Дидеди валай Къванцин Гададиз са биргенд вугуда... Зулуз...
Къуй вунни, гьам хьиз, мерд гада хьурай...
Зул алукьайла, дидеди зун ви патав гъанай. Къванцин Гада... Са зун ваъ,
гзаф гадаяр авай. Вири лезги дидейриз чпин рухваяр игитар яз, чпин ата-бубаяр хьтинбур яз чIехи хьана кIанзавай... Вири дидейриз чпин рухвайралди,
абурун кьегьалвилералди, уьтквемвилералди дамахиз кIанзавай.
– Икрам ая! – лагьанай заз дидеди а юкъуз ва за ви вилик икрам авунай,
Къванцин Гада. Зун ви вилик метIерал акъвазнай. Ахпа чна са-сада вун къужахламишнай ва вун стхавиле кьабулнай... Ва гьа вахтунда зи бедендилай
зурзун алахьнай, вун рахай хьиз хьана, зун къудгъун хьанай...
– Вавай зал анжах дамах ийиз жеда, диде чан, – лагьанай за. – Гьич садрани,
гьич санални за вун уьзуькъара ийидач... Къуй Къванцин Гада, цIайлапандикай
пIапIрусдик цIай куькIуьрдай зи буба зун патал чешне хьурай.
– Амин, чан дидедин, – лагьанай дидеди.
Вири дишегьлийри, ви патав кьин кьаз таз, зи дидедин гафар тикрарнай:
– Амин!
Заз а юкъуз гзаф кIвалахар чир хьанай. Итимри ви кIвачерик гьерер тукIунай ва, анихъ хьиз ацукьна, тIуьнар-хъунар авунай...
Вун галай патахъ далу элкъуьрна инсан ацукьдачир, Къванцин Гада. Ви
патав кIвачел залан сусар къведай, ваз ухшар хва тIалабиз!
Мегер завай а юкъуз ви вилик икI уьзуькъара яз жув къведайди лугьуз
жедайни, Къванцин Стха? Заз жува кьур кьин къалум жедайди чидачир,
Къванцин Гада...
Дидеди лугьудай:
– Дидедин кьегьал хва, дидедин игит хва... Вав дидеди кIелиз тада... Вири
маса гуда: и камарини, и тупIални, и гапурни (чи кIвале гимишдин къакъара
авайса метр алай гапур авай), и халичани, вечре хадай са какани, вуч хьайит15

Iани маса гана, вун дидеди кIелиз ракъурда... Ван хьанани? Чаз вуч аватIа,
вири маса гана, вун кIелиз ракъурда... Ван хьанани? Чаз вуч аватIа, вири маса
гана, вав дидеди кIелиз тада... Заз вун садра и рехъди мектебдиз физ-хквез,
муаллим яз акваз кIанда. Ахпа, муаллим хьайила, ваз дидеди мехъерда. Пуд
юкъуз зуьрне-далдам яда... Чи кьакьан къавал... Ахпа заз са къайгъуни жедач...
Мад вуч кIанда? Кимидивуч я кьван? Кьве сеферда бахтлу жеда гьар са диде...
Садра гада хьайила, ахпани – гададиз мехъер авурла...
Къванцин Гада, ви дидедини, якъин хьи, икI мураднай... Чаз и кар чидай...
Къванцин Стха, чна вахъ галаз кьуьлердай, кфил ягъиз, валай чархар ягъиз,
вахъ галаз рахаз, вахъ галаз хъуьрез, вал чан гъиз, вахъ галаз санал маниярни
лугьудай... Са вахтара вуна лагьай кфилдин манияр! Ви рикIел аламани? Чи
чилин манияр, Къванцин Гада?
Ахпа марфар къвадайла, чун ламарин руфунрик чуьнуьх жедай...
Юкь какурна акъваздай ламар, чадурар хьиз...
Рагъ хкечIайла, акьадардай за жуван юлдашар вири ламарал, кьадай чна
гъилера лашар, гапурар хьиз, вилик яргъи авуна, къив гуз, гьуррадал илигна,
катдай чун дерейрай агъуз. Зун командир яз кIвенкIве жедай, муькуьбур – зи
гуьгъуьна. Зав тIвалунал кутIуннавай, къазуннавай перемни жедай, пайдах
яз. Вири ничхирар катдай чахъай, анжах са керекулар катдачир, абуру хъархъун тарарин хилерилай, кьи-игъ, кьи-иигъ! ийиз, кьилер галтаддай: «Им вуч
кьушун хьурай ихьтин дили кьушун?».
Чи ламаризни, чна гьурра гудайла, валлагь, чеб балкIанар хьиз жедай...
АкI фидай хьи, пехъи хьана, бугъ акъатиз, вилик патайни, кьулухъ патайни!
Есирар кьадай чна-а-а садлагьана чи вилик акъатай, ва «ву-а-а, яраб Аллагь,
ибур дили хьанва жал?» лугьудай регъвяй хквезвай къарийри...
Элкъуьрна туна юкьва, хкидай чна абур хуьруьн патав кьван... «Ламралай
хьайи ламран супаяр, валлагь, къизмиш хьанва!» лугьудай чаз, ва чун мадни
гьуррадал илигна, къив гуз, перем кутIуннавай тIвал вине кьуна, кьулухъ
элкъведай...
Гадаяр авай чун, гьар сад са пеленгдин шараг... Зун, НетIан БечI, Макъацан
НутI, Хунча халадин МутI, СитI, Гъуц, КIанац, ЧIуьш, ЦIаматI, ЦIукI МенцI,
Пампулум... Муьнуьгъар, сикIер... Кьадай чна галтугиз... Хаму балкIан са сятда вердишардай чна... Гьихьтин «афтамабилдилай» хьайитIани алуддай чна...
Эхир хьи, бахтавар яз, чна дуьнья гьалзавай... Куркунрин тамара жедай чун,
варцаралди!.. Алпандал мехъеррик фидай чун, гьакI, кьуьлерун патал...
III
– Куь итим къе заз станциядал акуна... Заз ам чир хьанач, адаз зун чир
хьана... Нянихъ хтана ахкъатирвал я, – лагьанай НетIа чи дидедиз.
Ида зарафатарзавайни, ида ягьанатарзавайни? Вич кьван пуд чиликай
физвай НетI я, ида табзавачтIа низ чида?!
– Муштулух – са верч!
НетIа табначир.
Нянихъ тIурфан къарагънай! ЦIайлапанри нур гуз, цавари гугрумарнай,
гаграварнай... Зи буба хквезвайди вири Катрамакандиз хабар хьанвай!..
Чилеризни, цаваризни... Им зи бубади станцидилай инихъ, дагъларихъ кам
къачузва лагьай чIал тир...
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Цаву виликамаз хабар гузвай...
Цаву чаз вун дири хъхьайди, вун чи патав хквезвайди хабар ганай, буба!
Зун са хейлин мензилдиз вун къаршиламишиз, ви вилик атанай, буба! Зи
вилер цаваравай, буба, заз вун дагъдин кIукI хьиз, циферилай виневаз акваз
кIанзавай, буба!..
МичIини хьанай, амма хтана ахкъатначир.
Садни йифен кьулариз вуна чи рак гатанай, ва, ахъайна рак, килигайтIа,
хъукъвай, хъвалахъ хьтин са итимди, гъилик фанер тахтадин чемодан квай са
итимди, вич аскIан, са вил гъвечIи, са вил чIехи итимди, гьавиляй са рацIам
муькуьдалай кьакьан яз аквадай, расу хьтин са итимди, кетендин костюмар,
кьилел шапка, кIвачел чекмеяр алай са итимди.
– Им зун е... Чир хьаначни? Вуа-а-а! Валлагь, чир жезвач...
Дидедиз ахпа чир хьанай.
Гьасятда хуьруьз ван чкIанай.
Вун садлагьана икьван гъвечIи вучиз хьанатIа, зун мягьтел тир, буба.
Белки, ина са акахьай кIвалах хьанва, белки, вун зи буба туш жал, хиялнай
за, буба.
Вун вучиз, угъри хьиз, йифиз хтана, ви чин икI вучиз агаж хьанва, вучиз
икI садлагьана дегиш хьана, буба?
Амма за ваз са гафни лагьаначир.
Заз зи буба, ада кам къачудайла, дагълар юзадай кас яз чидай, амма вун
садлагьана икI... НетIалайни аскIан язух, сефил…
Заз зи буба са гъилив цав кьуна, муькуь гьилив Катрамакандин винелай
цифериз анихъди рум гудай кас яз чидай, буба!..
Зун дидедихъ инанмиш тир.
Пакадин югъ виридалайни няс югъ хьанай, Къван-цин Стха.
Дербентда авай чи къунши Миримба хтана акъатнавай. Милица. ЦIарцIар
гузвай чIулав чекмеяр, кьилел яру шапка, къуьнерал погонар алаз. Ам са
шумуд йис идалай вилик Катрамакандай ветегадал фенай, ахпа адакай гьикI
ятIани милица хьанвай.
Са касни бегенмиш хъжезмачир и чи къунши Миримбадиз. Гзаф дамахзавай. Акур-акурдаз и мукьвара вичикай начаник жеда лугьуз, хабар гузвай.
Хтана и сеферда Дербентдай, явашдаказ кьил элкъуьриз, гагь и кIвализ,
гагь а кIвализ килигиз, чи варарин виликай алатна физвай и Миримба. Гьа и
арада бирдан чи къавалай бадедин сес акъатна:
– Вун яргъарилай физва хьи, я Миримба! КIвализ ша тIун!
– Вучда кIвализ атана? – суал гана Миримбади. – Заз вири чизва...
– Вуч чизва? – теспача хьана баде.
– Вири, вири!
– АкI ятIа ваз чидайбур гьа ви келледиз къалум хьурай! – гьарайна, лагьана
бадеди. – Квахь зи вилерикай!
Миримбадай гафни акъатнач.
Амма баде гила къизмиш хьана. Ам гила Миримбади лагьай «заз чизва»
гафунин гъавурда акьунвай жеди. Ам тадиз кьакьан къавал хкаж хьана ва ада
гьанлай виридаз ван жедайвал ван алаз лагьана:
– Ви мез лал хьуй ви, гьа «чизва» лагьай! Вач, вач! Фена гьа кимел дамахар ая! Нянет хьайи кичIерхъан! Хтай касдиз хвашкалди лугьуз кичIезва!
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Намус, виждан, гъейрат квадарнавай алчахар! Са начаник хьана хтанвайди
тиртIа, куьне, низ чида, адан вилик шумуд юкъуз кьуьлердайтIа?! Куьне сасада адаз гьерер, гамишар тукIвадай тир! Тфу-у-! Угърашар! КичIерхъанар!
Итимар я, лугьуда...
Вазни и гафарин ван хьанай, буба.
Вуна кьил галтаднай ва кьам чухванай.
Вуна кьам чухванай, амма баде акьахнай вичин балкIандал…
Акьахна вичин балкIандал, пIапIрусдилай гум аладариз-аладариз, гьакI,
вич катрамаканви итимриз акурай лагьана... Исятда адан хъуьчIе тфенгни
авай! Са луьледин, чахмах алай «даяндулдурум»... Бадеди гьамиша шалвар
алукIдай, итимрин хьтин шалвар ваъ, кикер гьяркьу, буьзме-буьзме шалвар...
КIвачеризни шалар ядай... Гуьлуьтрин винелай... ТIимил-шимил гъуьрчехъанвални ийидай бадеди...
Фена баде балкIандал алаз хуьруьн агъа кьиляй вини кьилиз кьван ва
вини кьиляй элкъвена хтанай кьулухъ... ХъуьчIе тфенг аваз, пIапIрусдилай
гум аладариз, са къуьнелай... Са касдизни салам тагуз, я са касдинни салам
къачун тийиз...
Хъел атанвай бадедиз Миримбади гайи жавабдикай, пара хъел.
– Сули-и-и! – гьарайнай ада заз. – Твах, балкIандиз хак ягъ! Эркекар амач
хуьре... Язух хуър...
За балкIан гьаятдай акъуддайла, бадеди кушкушзавай...
– Ибурукай амукьна вучдай? Ихьтинбурулай хьайи аялар гьихьтинбур
жеда?! Чакъалрилай... Асланар дяведа кьена...
Ахпа НетIан кьурак дем хьанай ва вун, буба, кьуьлиз экъечIнай.
Хуш тушир вун жемятдиз. Зазни хуш тушир. Алатай кар я, заз акI тир хьи,
лиф кьадайла, зи гъиле пехъ гьатна.
Вуна кьуьлзавай, садбуру кап язавай, садбуру хъверзавай. Вучиз лагьайтIа, инхъай анихъ фена, анхъай инихъ хтайла, вун гьар сеферда Миримбадин
вилик акъваззавай, са къвалахъ, ва вуна са гъилин кьве тупIун арадай чIехи
тIуб акъудиз, хъуьчIуьн кIаникай,Миримбадал туькIуьрзавай.
Зуьрнечи НуьгьуьтI галатна, адавай зуьрне ягъиз жезмачир, ятIани чи
мирес Къиргъиди кьве вил мичIна, зил кьазвай...
Вунани кьуьлзавай...
Вуна кьуьлзавачир, гьакI, гагь инихъ, гагь анихъ физ, элкъвез хквез, Миримбадин вилик акъвазиз, адаз хъуьчI къалурзавай ва хъуьчIуькайни кьве
тупIун арадай акъуднавай кIанчIал тIуб...
Эхирни зилчи Къиргъини галатайла, адани вичин зуьрне сивяй акъудайла, ва, дем садлагьана кис хьайила, Миримба кIвачел къарагънай ва, са гъил
виликди авуна, тIанкьар ягъиз, ваз жаваб ганай:
Кьелез вуна мурк лагьана,
ВиртIедиз – ниси.
Рехъ хвейила Асланбеган,
Хтана са пси...
Жемятни хъуьренай. Чи мукьвабур, вун, садни зун хъуьрезвачир.
За са гъилив калар незвай, муькуь гъиле къирмаж чуькьвенвай... Кашуйрикай хранвай къирмаж...
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Акуна заз, зи вилик акъвазна, и Миримбадин гада хъуьрезва... Садра,
кьведра, пудра... Им квел хъуьрезва? Вуч хьана? Вичин бубадал? Зи бубадал?
Зи бубади идан бубадиз хъуьчI къалурна... Идан бубади азербайжан чIалал
лагьана хьи, уьрдегдиз вуна чакъал лагьана... Акуна заз, им мадни, кьуд лагьай сеферда, ахъайна сив, гьир-гьир ацалтна, хъуьрезва... Мад вучда? Зани
хкажна къирмаж, звар гана, вири къуватдивди алчудна идан яргъи, хъипи
гардандилай...
Ахпа...
Ахпа чи кицIи чи ламран тIиш кьунай.
За кицI гатанай... Вири хъел кицIелай аладарзавай за... Вучиз лагьайтIа,
пуд сутка тир заз туьгьметиз вирида! Къал акъуднавайди тек са зун хьанвай.
За вири чIурнавай. Квелди? Сабурсузвилелди... Гьикъван заз туьгьметарнавай,
лянетарнавай?! Бадедини, дидедини... Гила атана зи гъиле кицI гьатнавай.
Ламран тIиш къунвай кицI! Мад кIарабдикай ни чIугвазва лугьуз, жуван
ламран тIиш кIасинни? Лацу, жив хьтин, са затIни аламачир кIарабдиз килигна... Гатазва за и кицI!.. Вири дуьньядин хъел гьа идалай аладарзавай за,
садни акуна заз, ни ятIа зи кьам яна, ахпа яб яна, ахпа... кулунив... Гьаятар
шиткидай кулунив гатазва зун...
Дидеди!..
Гатанни ийизва, къаргъишарни ийизва...
КIарабдикай ни чIугваз кIан хьайи ламрал са тахсирни алачир. Адаз ви
кIараб куьз герек я лугьудай кас авач. КицIни гьакIа. Лацу кIарабдиз килигна,
жуван ламран нер кIасдай затI яни? КицIизни са гафни лу-гьузвачир... Гьич
садани. Са зун тахсиркар я. Гьамиша. Миримбадин гадади, зи вилик акъвазна,
са карни авачиз сарар экъисиз гьиргьирдайла, адаз садани лагьанач, я бала,
вун вучиз хъуьрезва, вун куьн гъавурда ава?Садра туш, кьведра туш, пудра
туш... Вун икьван вучиз хъуьрезва?! Адаз садани са гафни лугьудач! За са
къирмаж вегьена лугьуз... Вирида заз... Вучда вуна, а? Вучда, гьикIда?!
– ЭкъечIна квахьда зун куь чиникай инай! Гила аквада квез! Исятда
экъечIна квахьда!
Метрика кьуна кIанзавай. Ам герек жедай.
Кьуна метрика, туна жуван къултухда, гьатна зун рекье...
Пака и чIавуз зун Махачкъаладин вокзалдик квай.
Эхирни са шумуд йикъалай, вили вилер авай, расу кифер авай са дишегьлиди завай хабар кьунай:
– Вун и скамейкадал вучиз ксузва, я гада? – урус чIалалди жузуна ада.
– Ваз кIвал авачни?
– Ваъ. Зун Катрамакандай я.
– Диде-буба авай тушни?
– Ваъ, – яру хьана зун. Ада зи гъиликай кьуна.
Ша захъ галаз. За ваз куьмекда. Зи тIвар Нина Васильевна я.
Нина Васильевнади типографияда кIвалахзавай. Цехдин начальниквиле...
Закай наборщикдин ученик хьана...
Са йисуз за кIвализ са хабарни авуначир. Эхирни за са чар кхьенай...
Гьайиф, кхьеначиз кIандай... Хуьряй атай чарчи зи вири гележег чIулаварнай.
Абуру зун хвавиляй атIанвай. Абуруз зун хьтин хва герек тушир. Зани са тIуб
чар кхьена. Зазни куьн герек туш. Сагърай.
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Зун куьчедиз экъечIнай. Заз чиз, базардин югъ тир. Амма заз югъ аквазвайни? Заз цава авай рагъ аквазвайни? Ваъ.
Гьуьлуьн кьере заз жуван са къван авай. Зун хьиз текди. Ацукьнай зун гьа
къванцел. Гьуьлуьн яргъаризкилигиз. Вилерикай квахьзавай тек гимидихъ
галаз жуван хиялдай яргъал гьуьлерал физ...
И пата, шегьердин пляжда, инсанри бахтавардиз чуьхуьнагарзавай. Абурун
виридан чина хъвер авай. Зун, лагьайтIа, виридакай яргъаз, лал кас хьиз, кис
хьана, къванцел ацукьнавай. Заз акI кIандай хьи, гьахьна гьуьлуьз, сирнав
ийин, жезмай кьван яргъариз, вили цавар сад садак какахьзавай чкайриз.
Бирдан зун жувазни хабар азачиз гьуьлуьз гьахъна. Кьулухъ килиг тийиз,
такьат кумай кьван сирнавна за. Эхирни, къерех михьиз виликай квахьдайла,
зун чин цавухъ элкъуьрна, лепейрин винел къаткана. Налугьуди, гьа цаварай,
циферилай а патай, яргъал-яргъарай ни ятIа зун патал кфил язвай. Зун патал
зи хайи Катрамакандин cec, хайи ватандин нефес ракъурзавай... Гьа чIавуз
зи рикIел вун хтанай, Къванцин Стха. Тек са вун.
Зун кьулухъ элкъвенай. Кьве гъилни кьуркьушумар хьиз, заландиз куьрс
хьана къерехдиз эхкъечIдайла, са ни ятIа завай тIалабна:
– Дайи, зунни твах ман, яргъариз, – бицIи, нини хьтин са руш заз килигзавай. Адан къуьнерал псидин тумар хьтин шуькIуь кьве киф алкIанвай.
Яргъал гьиниз? – хабар кьуна, за жуваз сад лагьай сеферда дайи лагьай
аялдиз са хъвер авуна.
– О-о-отIа вили чкадиз...
За ам къужахда кьуна, къерехдиз ахкъудна.
Ахпа зун вокзалдал фенай. Вокзалдал, инсанар ргазвай чкадал, зи рикIелай
зи хажалат алатдай.
Гьа инал, и вокзалдал, Къванцин Стха, заз зи сифте ва эхиримжиди хьайи
муьгьуьббат акунай.
Гьа вокзалдал зи уьмуьрдиз сифте, ширин, мегьрибан муьгьуьббат гьахьнай. Заз хабарни авачиз. Ахвара хьиз. Низ чидай, зун адахъ къекъвезвайди?
Йифизни, юкъузни, гьамиша, гьар са чкада…
Луиза, заз вун гьинал алатIа, нихъ галаз аватIа, чидач, Луиза; ятIани, за
вун лап четин сятда рикIел хкизва.
Заз вун Махачкъалада, вокзалдал акунай. Сифте сеферда. Ви рикIел аламани? Вав еке, лацу чемодан гвай. Вун Махачкъаладиз практикадиз атанвай. За
ви гъилик квай чемодан къачунай. Ви рикIел аламани? За чемодан къачурла,
вуна хъвернай, Луиза. Заз акI хьанай хьи, вун зи Селли вах хьиз, Луиза...
Вун Селли вах хьиз хъуьренай, Луиза. Зал плащ алай ва за тадиз ам хутIунна
ви къуьнерихъ вегьенай. Марф къвазвай, авазар лугьудай куьлуь марф.
Ахпа чун мукьвал-мукьвал гуьруьшмиш жедай, Луиза.
Чун гуьруьшмиш жедайла, вуна «Лезгинкадал» кьуьлердай, Луиза. Кьве
гъил виниз хкажна са кIвачив чил гатадай ва хъуьредай.
Хъуьредайла, ви чин яру жедай, Луиза. Ви чин аквадайла, ви вилериз
килигдайла, за дуьньядал вири рикIелай алуддай, Луиза.
Чун Тарки-таудин кукIваз хкаж хьайи июлдин няни рикIел аламани, Луиза?
Секин ва чими няни...
Явашдиз, хияллу яз, фикирлу яз, гьуьлуьн юкьвалай хьиз, ацIай яру варзни
хкаж хьанай ва чун адаз килигиз, гъилер вилик яргъи ийиз, ам къужахламишиз
кIанз, хъуьренай, Луиза…
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И дуьньяда авайбур анжах чун тир... Гьуьлелай хкаж жезвай яру варзни
чун кьвед, Луиза.
Ахпа йиф алукьнай.
–Заз кичIе я, Сули, – лагьанай вуна.
– Куькай? – жузунай за.
– Зун ваз вах хьуй, Сули...
Чун са гьихьтин ятIани аскIан, какур тарцик, жигъирдин къерехда ацукьнавай. РикIел аламани, Луиза? Зи плащдал. Дуьнья, вири чил-цав кис хьана,
за ваз вуч жаваб гудатIа, гуьзлемишзавай. Ваз закай стха хьана кIанзавай.
Зав чукIул гвай. Зи дуст, Кубачидай тир Гураман чукIул. КIвенкI элкъвейди.
Акъудна чукIул жибиндай, кис хьана, зун ваз килигнай, Луиза. Ваз кьадарсуз
кичIе хьанай.
– Вун заз стха хьурай, Сули, – лагьанай вуна, Луиза.
– Исятда, исятда, вахни стха жеда чун, – лагьанай за ва яна чукIулдивди за
жуван гъилел са кьацI авунай. Ви рикIел аламани? Ивидин стIалар... Са-сад
гьикI аватнайтIа... Чими ва хъуьтуьл стIалар... Иви авахьзавай гъил за вилик
агуднай, ви рикIел аламани, Луиза?
– Хъухъ, – лагьанай за. – Гила чун вахни стха я, хъухъ, Луиза.
Вуна зи иви фитIиннай, Луиза, за хъуькъвез са темен ганай.
Дири хъхьай Селли вахан хъуькъвез хьиз.
Вун завай къакъатна, Луиза, йисарни къвез алатна, амма а чукIулдин гел
гилани зи гъилел алама...
Зунни вун гьуьлел фидай, Луиза, гьамиша санал. Чна кьведа санал гзаф
яргъариз сирнавардай. Гагь чна чин цавална къаткиз, сирнавардай, гагьни
чна гьуьлуьн кицIери хьиз, сада садахъ галтугиз, батмиш жедайдан амалар
ийиз, къугъвадай...
Чун бахтавар тир, Луиза... Чун виридаз вахни стха хьиз жедай.
Аламатдин руш тир вун, Луиза... Селли вах хьиз хъипи, вилик квай лацу
сарар ири... Хуралайни расу, кацин тум хьиз шуькIуь са киф авахьнавай... Ви
хъуьредай, ири, михьи вили вилер ахварайни заз килигзазама, Луиза...
Ви практика куьтягь хъайила, за вун рекье тунай.
Вун рекье турла, заз чир хьанай хьи, Луиза, и дуьньядал са затI ава, виридалайнй ширин. Адан тIвар муьгьуьббат я... За вун рекье тунай, Луиза, ва
заз и дуьньядал муьгьуьббат авайди чир хьанай...
Вазни чир хьанай, Луиза. Вуна заз чар кхьенай... А чар къени за рикIел
хуьзма, «Сули, играми Сули, вун зи рикIелай садрани алатзамач. Зи мурад вун
акун я. Амма заз вун гьамиша ахварай аквазва, Сули. Заз вун патал са хъсан
кIвалах ийиз кIанзава, Сули. Заз ваз са хъсан савкьват ракъуриз кIанзава... За
ваз ракъурин, Сули? Вуна заз кхьихь, Сули.
Ви Луиза».
Ахпа вуна заз чар кхьена, хабар ганай хьи, бес, вун чиниз кIвалахал хквезва... Акьван зун шад хьанай, Луиза, акьван зун шад хьанай...
Вун за мадни вокзалдал къаршиламишнай... Зани зи дуст Гурама, мадни
са дуст авай, Нина Васильевнадин гада... Виктор...
Поезддай эвичIайла вун зи гардандиз гадар хьанай, Луиза... Вуна заз яру
перем бахшнай, за ваз – косынка...
Чун гьар юкъуз гьуьлел фидай, Луиза. Яраб вун исятда гьинал алатIа?
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Нихъ галаз аватIа? Къуй вун гьинал кIан хьайитIани хьурай, къуй вун нихъ
галаз хьайитIани хьурай, къуй ви бахтлувилел вун чидайбур пехил хьурай,
Луиза...
Ви рикIел аламани, садра за ваз са къужах ацIай цуьквер маса къачунай
гьа-а-а! Гьар рангунин цуьквер... Ви рикIел аламани, садра ви тIуб дакIунай...
Ваз духтуррихъай кичIедай, захъай – ваъ! За ви тIуб «операция» гьикI авунайтIа, рикIел аламани, Луиза?
Ви рикIел аламани зун Грозныйдин нафтIадин техникумдиз гьазур хьайивал?
Техникумдиз гьазур хьана, Грозныйдиз фидайдалай вилик, садра вуна заз
лагьанай, Луиза:
– Сули, кIвалахал инсанри фитнеяр ийизва... Зун мад куьниз къведач,
Сули...
Зунни зи дуст Гурам кьилдин хсуси кIвалера яшамиш жезвай.
–Вучиз?
–Абуру лугьузва хьи, зун йифиз куьна амукьзава...
– АкI ятIа, вун гила йифериз чина амукьа... ГьакI хьайила абуру лугьудайди
я, вун чина йифериз амукьзавач...
– Вун хъуьрезва, Сули... Амма абуру закай пис фикирарзава...
Зун кIелиз физвай, Луиза. Заз вун квадриз кичIе тир... Зун вакай чара жезвай. Заз вучIдатIа чизмачир...
– Вун зи свас хьухь, Луиза, – лагьанай за ваз. Япал лагьанай.
Эвленмиш хьайила вуч жедай кьван? Яшарни чи агакьзавай...
Бес хайибуруз вучда? Диде? Буба? Кьве йис тир зун абурун патав хъфин
тавуна. Вуч фад алатиз физва и йисар? Акуна, такуна.
Дидедиз заз гъвечIи чIавуз мехъериз кIандай... Зи мехъерикай ада вичин
рикIин эрзиман мурад лугьудай. ГьикI жен хьи, гила за диде галачиз мехъер
ийида?
Нина Васильевнадиз за мехъерна кIандачир.
– Бес кIелиз фидачни?
– Фида.
– Яшамиш гьикI жеда?
– Чка жагъида...
– ЯтIа ая... Четин жеда ваз, Сули... Вахт туш...
КIанзавачир Нина Васильевнадиз за мехъерна. ЯтIани за авунай, Луиза.
Заз кичIе тир вун квадриз, гьакI хьайила, мехъернай, Луиза... Багъдавай
ресторанда. Заз мехъер виш манатдай ацукьнай. Кьведан пулдихъ санал за
ваз са тупIални къачунай. Вуна жуван хайибуруз, диде-бубадиз телеграмма
ракъурнай. «Зун гъуьлуьз фена». За садазни хабарначир...
Кесибвилиз килиг тавуна, чаз са кровать авай, са куьгьне диван авай, са
стол, кьве стул, са къат месер... Кьилинди, чун бахтавар тир, Луиза...
Чун чIехи хзандин бубани диде хьиз, базардизни фидай... Чна примусдал
хуьрекарни гьазурдай... Заз къацу хъач-мач гзаф кIандай, ваз – тавада къавурмишнавай чIулав лекьер...
РикIел аламани, Луиза, садра за базардай еке са къарпуз маса къачурла,
ваз аламат хьанай гьаа-а! Вуна тадиз хабар кьунай:
– О-о-о, Сули, бес чна ам кIвализ гьикI хутахда?
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– Грузовикдаваз, – лагьанай за. – Са пар ялдай машин кьада чна...
– Са гьамбал яхъ, – лагьанай вуна, Луиза. Къемеди гафар акъатдай вай,
Луиза, гьакьван къемеди...
Ви рикIел аламани, чна гьихьтин мерж кьунайтIа? Эгер зун техникумдиз
кьабулназ хьуй, чун Кавказдиз, Гуржистан галай патахъ сиягьатдиз экъечIда... Вуна заз, гьеле экзаменар башламиш тахьанмаз, гьеле сиягьатдиз экъечI
тавунмаз, хабар ганай, Луиза:
– Аку, Сули, зун ламрал акьахдай туш, гьа! Зун анжах балкIандал! Лацу
балкIандал...
Зун хъуьренай ви гафарал, Луиза. И гъвечIи буйдин ваз, аял хьтин бицIи
ваз кьакьан лацу балкIандал акьахиз кIан хьунал хъуьренай зун...
Гьинва вун, исятда Луиза? Вун нин паб я? Вун сагъ-саламат яни? Регьимлу,
хъуьтуьл рикI авай вахъ, Луиза...
Садра чун, къуншияр вири санал кIватI хьана, гьаятдал ацукьнавайла, чи
гьаятдиз са кьуьзуь кас атанай. Гъилик са чемодан квай, вични суалдин ишара
хьиз аквадай кьуьзуь итим атанай. РикIел хтанани?
– Куьна кицIер авани? – хабар кьунай ада са кьадар яргъал аламаз.
– О-о-о! КицIер! – лагьана, шад хьанай чи къунши даргиви. – Абур чина
са шумуд ава...
Кьуьзуь, юкь какурда са кам кьулухъ, къачуна, мад хабар кьунай:
– Куьне абур зунжурда вучиз хуьзвач?
– КIасдайбур туш, – лагьанай даргиви зарафатчиди. – Сиве сарар амачир...
Сад гурцIул я...
– А-ан-ан, – авунай кьуьзуьда, зарафатдин гъавурда акьуна. – Зарафатмир
ман... Гьахьтин зарафатар жедани, е-е? Вуна заз кичIерар авуна. Зун бытовой
комбинатдай атанвай шуьшеяр твадай устIар я, е-е!
– Ам чи балхундинни дакIаррин шуьшеяр тваз атанвайди я, Сули, – лагьанай вуна, Луиза, – Адаз за эверайди я... Къарагъа! Куьмека...
– Сад... Кьвед. Пуд... Кьуд... Вад... Ругуд... Ирид... Ирид шуьше, – лагьанай шуьшеяр твадайда... Ирид шуьше – цIувад манат я гьа-а, ахпа лагьанач,
лугьумир... Вуна зи кьил акадарна гьа-а – лагьана ам зарафатчи даргивидихъ
элкъвенай. – Ирид шуьше – кьудкъад манат я... За вуч лагьанай? ЦIувад? Зун
чашмиш хьана... Аку, ирид шуьше – кьудкъад манат...
– О-о-о! – ван хкажнай къуншийри. – Вун дили хьанва. Гзаф багьа я! Абур
вучтин шуьшеяр я, ахьтин...
– Куьне гьакI лугьузвани? – лагьанай шуьшеяр твадайда. – Куьне гьакI
лугьузватIа, зун хъфена... Сагърай!
РикIел аламани, Луиза, шуьшеяр твадай кьуьзуьди элкъвена хъфенай, амма
са декьикьадилай хьиз, мадни хтана, лагьанай:
– Зи шуьшеяр яцIубур я. Чир хьанани?
– ЯтIани, гзаф багьа я, – жаваб ганай къуншийри.
– Зи шуьшеяр яцIубурни я, къацубурни, – лагьанай шуьшеяр твадайда.
– Гила чир хьанани, вучиз багьа ятIа?
Са шумуд сеферда варарин патав кьван хъфиз, ахпа мад элкъвез хквез,
эхирни ада лагьанай:
– Са шуьше вад манат... Аку, мад идалай са кIусни агъуз эвичIдай туш
гьа-а! Зун гьахьтин кас я... Са шуьше – вад манат...
РикIел хквезвани, Луиза? А шуьшеяр твадай кьуьзуьдаз ахпа вуч хьанай?
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А шуьшеяр твадайдал вири хъуьренай, амма са ваз адан язух атанай. Ваз лап
шехьиз кIан хьанай. РикIел аламани, сиве гъвечIи михер кьуна, кьуьзуь yстlap
аскIан гурарай виниз хкаж хьанай. Кьуд кIарцIин гурарай... Ада са гъиле
кутIа кьуна, муькуь гъиливди шуьше туькIуьрзавай... Сивени са цIувад мих
кьунвай. Чун гьаятдал акъвазнавай, вун кIвалевай ва гьикI хьанатIани, садни
акунай заз, кьуьзуь устIар акьахнавай гурари ян гана, гурарни кьуьзуь устIар
кьведни санал ярх хьана...
Тадиз агакьна ярх хьанвай устIардив, чна вирида санал хкажнай ам кIвачел, амма устIарди гафни талгьана, мадни юкь агъузна, гъилер чилиз янай...
Хурхур ийиз!
Хурхурнай устIарди гьа икI акъвазна! Чун лагьайтIа, хъуьрена, чIагана
фенай...
Гьа икI, вири хъуьрезвай, устIарди гъилер чилиз яна, кьуд кIвачел акъвазна,
хурхурзавай...
Эхирни вуна, Луиза, адан къуьнел са гъил эцигна, хабар кьунай:
– Ваз тIар хьанани, я дайи? Ваз вуч хьана, я дайи?
УстIарди бирдан халис жанавурди хьиз сив ахъайна, вири къуватдивди
хурхурна, гъугъ авуна ва вичин са гъапуз тфу авунай, вагьа и арада вай гьарай
акъатнай, Луиза:
–Михе-е-е-ер!
Вич лугьумир, ярх жедайла, устIарди михер туькьуьннавай кьван. Са гъаб
михер, вири санал... Вун регьимлу тир, Луиза, амма зун...
Чун мадни вири санал хъуьренай, амма вуна, вуна ам гъиликай кьуна,
кIвачел къарагъарнай ва адаз артухни гьакъи ганай...
– Дурочка, – лагьанай ваз чи къунши къариди. – Ада инал хурхурдай амалар
авуна вун алдатмишайди я... Заз абур хъсандиз чида...
– Къуй зун алдатмишрай, куьн тавурай, – лагьанай вуна, Луиза.
Вуна шуьшеяр твадай кьуьзуьди рекьел кьван рекье тунай. РикIел аламани,
Луиза?.. Заз гъвечIи чIавалай регьимлувал вуч ятIа чидачир.
Ахпа за вун квадарнай...
Вун зи уьмуьрдиз ахвара хьиз гьахьнай, гьа ахвара хьиз, гьасятда къакъатнай, Луиза... Жувалай са регьимлувал туна, тIварни, Луиза...
Зи масанди, зи азизди, мегер заз икI хьана кIандайни? Чун кьисметдин
вацIу тухвана, Луиза. Вичин винеллай гьакIан пешер хьиз... Вичиз кIани
патахъ... Кьисмет гьакI хьана...
Ви рикIел аламани?
Зун техникумдиз кьабулнай... Зун кIелиз фена кIанзавай... Вуна вуч лагьанай? Вучдай вуна текдиз Махачкъалада амукьна? И кардал зунни рази
тушир... Амма гьайиф... За герек заочнидаказ кIелдай тир, Луиза, амма вун
рази тушир... Вуна лагьанай:
– Са йис хьайитIани, дуьздиз кIела, Сули... Зун дидедин патав жеда... Зи
патахъай къайгъу чIугвамир...
Эхиримжи йифиз вун, чин хъуьцуьганда туна, шехьнай, Луиза.
– Сули, – лагьанай вуна. – Вун гьинал ксайтIани, мус ксайтIани, къуй ви
хъуьцуьган зи сесиналди рахаз хьурай... Заз вучиз ятIани кичIе я...
Ваз зунни вахъ галаз санал, ви хайибурун патав атана, ахпа кIелиз фена
кIан хьанай. Амма зун рази хьаначир. Вучиз лагьайтIа, зи жибинда пул авачир... Махачкъаладай Астрахандиз ви хайибурун, дидедин, бубадин патав
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завай гъил ичIиз къвез жедачир. Ваз ви дидедиз-бубадиз зун акуна кIанзавай.
Амма лянет хьайи пул...
Исятдани зи вилерикай вун карагзава, Луиза...
Налугьуди, чемодан платформадал эцигна, зун ваз килигзава... Вун вагондай, шуьшедал чин илисна, заз килигзава, ва шумудни са йис я гьа икI
килигиз, Луиза, яргъи, куьтягь тежер йисар...
Ви чин хъуьрезвай, амма вилер шехьзавай... Зунни ваз сефилдаказ килигзавай... Низ кIан жеда чара жез? Гьа и арада поезд юзанай...
Поезд юзайла, Луиза, вуна чин кIевнай ва вун шехьнай.
Мад чаз чун ахкуначирни? Ахкунай, Луиза. Амма ахквадалди зун гьамиша
вахъ муьгьтеж хьанай, Луиза.
Гагь вун, гагь жуван хайибур рикIел къвез, заз акI жедай хьи, зун са гьихьтин ятIани вилиз таквадай вацIу тухузва... Гьиниз? Жувазни чидач... Икьван
чIавалди за анжах са жуван хайибурун дерт чIугвадай, амма гила а дердерал
ви дертни алава хъхъанвай... Зун жуван хиял-фикирди, теквили агажзавай,
Луиза... Амма завай зи хажалатар ваз ихтилатиз жедачир, Луиза, я кхьизни
жуьрэт агакьдачир.
Заз фикир-хиялиз, аннамишиз чир хьанвай. Инсанриз акI жеда хьи, гуя
вирида са вуч ятIани аннамишза-ва... Амма акI туш... За икьван чIавалди
рикIи гьикI буюрмишайтIа, гьакI авунай, гьа и кIвалахди заз еке хажалатар
гъанвай... РикIиз кIандайвал яшамиш хьана виже къведач, акьулди лугьудайвал яшамиш хьана кIанда...
Амма зун икьван чIавалди акьулдивди яшамиш хьанач, гьавиляй и яшдаваз
зи кьилиз лацу чIар янава... Тарсар куьтягь хьайила, зун таниш гадаяр таквадай
са къерехдихъ скамейкадал ацукьдай ва зун алатиз физвай инсанрин чинриз
килигдай, за бахтлубурни бахтсузбур чара ийидай.
Акунралди. Налугьуди, абурун чинрал кхьенвай.
КIвализ за чар кхьизмачир.
Зи гьар са къайгъу жуван хиве авай.
Са бязи вахтара зун жуван юлдашрал пехил жедай, амма ахпа зун жуван
кьисметди лигимарнай.
Зун и дуьньядал гьич са касдилайни аслу тушир.
Зун и дуьньядал гьич са касдизни буржлу тушир.
Гьа и гьиссери, залай аслу тушиз зи хурудиз гьахьай ва ана муг авур гьиссери, зун виридавай къакъудзавай, зун виридавай яргьаз ийизвай.
Зи хайибурувайни, зи юлдашривайни.
Зи къилих акваз-акваз дегиш хьанвай. Гьич са касдизни хуш тежедай патахъ дегиш жезвай, Луиза.
Анжах тек са вун рикIел атайла, зи рикI регьимлувилив ацIудай, Луиза.
Амма вунни закай яргъара авай, зи масанди.
Вуна заз гьар гьафтеда са чар кхьидай, Луиза. Гьар гьафтеда садра вун захъ
галаз телефондайни рахадай. Вуна гьар сеферда завай куьниз мугьманвилиз
атун тIалабдай. Эхирни зун куьниз атанай. ХъуьтIуьн каникулриз.
РикIел аламани, Луиза? Астраханда пурпу-пурпу жив къвазвай. Памбагар
хьтин еке, хъуьтуьл пилтеяр.
Живер иербур тир, гьаваярни хъсанбур тир, амма куь кIвалин гьаваяр
къайибур тир, тек са зун патал. Вучиз? Заз гьеле са куьникайни хабар тушир...
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Зун куьниз атайла, куь бубади чуруяр твазвай, ам вичин кардал машгъул
тир, ахпа, са кьадар вахтар ала-тайла, пек-партал алукIна, столдихъ ацукьайла,
ада залди вичин яцIу ва хъуьтуьл гъил яргъи авунай.
– Аркадий Альферович – лагьанай ада, къайиз-къайиз зи вилериз килигна.
– Начальник планового отдела СМУ-3.
Луиза, вуна столдал хуьрек-затI эцигзавай. Вуна чаз фикир гузвачир, ви
чина нур гьатнавай, шадвиляй, гьелбетда, амма Аркадий Альферовичан чин
акур зун агаж хьанвай.
– За квез са коньяк гъанва, – лагьанай за Аркадий Альферовичаз. – Дагестанский коньяк.
Чун кьведни кис хьанвай. Эхирни рахадай маса гаф жагъун тавуна, за
жуван коньяк столдал эцигнай.
– Заз водка ава, – жаваб ганай ада.
Са арадилай вун больницадиз фенай. Куь диде больницада къатканвай.
Ваз чи арада хьайи ихтилатрикай хабар хьаначир.
– Куьне, значит, кIелзава, яни? – хабар кьунай Аркадий Альферовича.
– Гьасятда чир жеда.
Столдал недай-хъвадай вири алай. За вуч жаваб гудатIа гуьзлемиш тавуна,
ада рюмкайриз цана, алава хъувунай:
– Луиза, значит, квез гъуьлуьз фена, яни? Ада суалар гудайла, за кьил
юзурзавай. Бес куь планар гьихьтинбур я?
– Виридан хьтин, – лагьанай за. – Вад йисанбур. – Зун акваз-акваз яру
жезвайди заз чизвай.
– Вуна государственный планар анихъ тур, – хъел аваз килигна заз Аркадий
Альферович. – Ваз жуван планар авани?
– Ваъ, – за хиве кьуна.
Идаз завай вуч кIанзаватIа, зун гъавурда акьазвачир.
Ибур вучтин суалар я? Планар...
Амма яцIу, гирдимар хьтин гъилер авай, хъуькъвен якIар гардандилай агъуз
аватзавай, ацIай вацран чин алай, секин еке вилерин, кьелечI яргъи пIузаррин
Аркадий Альферович заз килигиз акъвазнавай.
– Гьайиф, – лагьана ада. – Квехъ куь са планни авач... Пара кьван гьайиф...
Бес икI хьайила куь гележег гьйкI жеда? Бес куьне ахпа вучдайди я?
Ахпа ада зи вилик са рюмка эцигна.
– Кун гьи миллет я?
– Лезги.
– Лезги-и? Лезги... И чи Луизадихъ галаз гзаф вахтунда жедай фикир
авани?
– Са гьафте, – лагьана за. Бирдан ам садлагьана шад хьана.
– Вот, вот! Молодец! Хиве кьуна...
Заз акваз-акваз гила и касдикай хъел къвезвай.
– Вуч хиве кьазва? – хабар кьуна за.
– Куьн эвел чи рушарал эвленмиш жеда, – лагьана ада. – Амма ахпа...
Эвленмиш жеда куьн, амма са кьадар яшамиш хьана, ахпа чара жеда куьн.
Гьа и кар пис я, – ада пашмандиз кьил юзурна.
– И куьн лугьурди вуж я? – жузуна за. – Куьне зун лугьузвани?
– Вунни, вун хьтин масабурни... Куьн вири са гафар тушни?
– Ваъ, вири са гафар туш, – лагьана за.
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– Вучиз? Вири са гафар я... Ваз чидани? Луизадин чIехи вахни са осетиндиз
гъуьлуьз фенай... Гила ада зи руш гадарна... Ам хъфена вичин Гуржистандиз...
Гьана яшамиш жезва... Таймураз лугьуз, са бугъа хьтинди тир... Белки, квез
ам чидатIа?
– Зун Катрамакандай я, – лагьана за.
– Са гафар я, – лагьана ада. – Осетин, гуржи, лезги...
– За Таймуразан жаваб гузвач, – лагьана за.
Аркадий Альферовича зарафатзавачир. Зал акваз-акваз ифин акьалтзавай...
Ифин акьалтзавай зал, амма кьил акваз-акваз хура гьатзавай. Заз жуван дердер, къайгъуяр тIимил авай, гила и касдин чIехи рушан дертни за чIугуна
кIанзавай... Са гьина ятIани авай залумдин хва Таймураз патални гила за
жаваб гана кIанзавай. КIвал чIур хьайи...
Аркадий Альферовичан чин мегьрибан чин тир. Вилерни рикIиз хушбур
тир. Адаз са кIусни хъел авачир. Ам захъ галаз вичин таюнихъ галаз хьиз
рахазвай.
– Квез диде-буба авани?
– Ава, – за кьил агъузна. Дуьз лагьайтIа, зи кьил агъуз хьана.
– Заз хабар я, куьн кIваляй гьикI катнатIа... Куьн... за квез лугьун... Заз
акьуллу яз аквазвач... Квез куь хайи дидени кIани туш...
– Ам квез талукь туш! – лагьана за хъел аваз, кьил хкажна. – Зи диде-буба
динж тур!
– Хьуй, – лагьана Аркадий Альферовича. – Амма квез чир хьухь... За квел
ихтибардач... Зун рушан буба я... За ам и кIваляй санизни ахъайдач...
– Квевай и гаф гьасятда лугьуз жедай.
Гьа и арада вун хтана акъатнай, Луиза. Ваз чи рахунрикай хабар тушир.
Аркадий Альферович гьиниз ятIа фена, зи мезни лал хьанвай.
Луиза, ваз и кIвалах чиз, вуна заз гьамиша куьниз вучиз эверзавай? Зунни
вун гьаятдиз экъечIнай, Луиза. Чун къвал-къвала скамейкадал ацукьнай. Аквадай гьаларай, ваз ви дахдинни зи арада хьайи ихтилат аян хьанвай... Чун
кьведни киснавай ва чи винел пурпу-пурпу живер къвазвай...
Вуна зун чIехи вахан кIвализ тухванай. Вун кисна шехьзавай, Луиза. Заз
ви рикIикай хабар тушир... Гьавиляй зун вахъ галаз санал чIехи вахан кIвализ рекье гьатнай. Белки, адан рикIе регьим авайтIа? Амма рак ахъайна, зун
акурла ва вуж ятIа чир хьайила... Ада вичин чин акI чIурнай хьи, налугьуди,
адан кIвализ инсан ваъ, яхцIур дережа къай атана...
Заз чидай гьа икI жедайди, Луиза. Заз ви язух тир. Зун анжах ви хатурдай
адан кIвализ атанай.
Гьикьван хьайитIани ам дишегьли тир. Инсафлу хьун герек тир.
Aм Таймуразахъ галаз чара хьана лугьуз, я зун, я вун тахсирлу тушир.
Аквадай гьаларай, абуру, и залумри Таймуразан кьисасар чалай къахчузвай, валайни залай, Луиза. Инсафсузри. Ви чIехи вах дивандал ярх хьанвай.
Зунни кисна ацукьнай.
Вун амазмай, гагь инихъ, гагь анихъ килигиз, Луиза. ВучдатIа чин тийиз.
Ваз зи гьалдикай хабар тир, Луиза, гьакI хьайила, ви вилерал накъвар
алай...
Ирид цаварилай а патай заз экв гузвай, чими гъед зи, ваз зи гьалдикай
хабар тир, зазни ви гьалдикай хабар тир, Луиза.
ЧIехи вах ярх хьана дивандал телевизордиз килигзавай, налугьуди, адаз
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анай са вуч ятIани гуьрчег затI аквазвай, амма заз чизвай хьи, адаз анай са
затIни аквазвач... Вунни кис хьанвай, зунни, Луиза, анжах къецел гару уьфт
язвай.
Йиф алукьнавай, гару уьфт ягъиз, куьчейраллай фонаррал жив вегьезвай
пехъи йиф... Вири тIебиатди агь чIугваз, суза ийизвай гурбагур йиф... Эхирни
вуна, Луиза, ви чIехи вахаз кухнядиз эвернай. Ада ваз гьикI векъидаказ жаваб
ганайтIа, заз ван хьанай.
– Ваъ! Гудач за ихтияр!
Адаз чун кIвале таз кIанзавачир. Ацукьнавай чкадал зи кIаник пIузар
зурзазвай. Ваз куьна икI жедайди чиз, вуна заз куьниз вучиз хъша лугьудай,
Луиза?
Мегер ихьтин къай авай йифиз, ихьтин , тIурфанди къув язавай йифиз
кIвализ атай инсан къецел чукуриз жедайни? ГьакIан инсан анихъ акъвазрай.
Зун куь мукьва кас я, зун куь вахан гъуьл я, зун студент я, захъ кIвал авач,
кIвал хьанайтIа, мегер зун иниз къведайни?
Гьиниз фида? Вокзалдал?
Къарагьна кIвачел, за кухнядин рак ахъайна.
– Адал вуч тахсир ала, адал? – лугьузвай на, Луиза. – Ви гафар сиве амаз,
зани зи гафар лагьанай:
– Ваз чир хьана кIандатIа, а Таймураз зи хайи стха я! И вун гадарнавай
Таймураз! Вири Гуржистанда адалай акьуллу гада авайди туш!
Ахпа за ви гъиликай кьунай, Луиза. Кьуна гъиликай, за вун аял хьиз адан
кIваляй акъуднай, Луиза. Акъудна вун къецел, акI за жуван гуьтъуьнай адан
рак гелянай хьи, чилел са шумуд сувагъ аватнай...
Луиза, вуна зун гъиликай кьуна куьнихъ ялнай, за вун – вокзалдихъ. Вун
шехьнай, Луиза. Вун шехьзавайди акурла, зун ваз муьтIуьгъ хьанай. Зун вахъ
галаз куьниз хтанай... Зун вучиз хтанайтIа чидани ваз? Эвелни-эвел Аркадий
Альферовичаз са шумуд гаф лугьуз. Гила заз адакай я регъуь тушир, я кичIе.
Адан вилин къенез килигиз, за адаз кьве гаф лугьудай... Зун кьил тик кьуна
хтанай...
Амма Аркадий Альферович кIвале авачир. Ам йифизни хтаначир. Зун
кухняда ацукьнай, кIвализ за мад кам къачуначир...
А йиф зи уьмуьрда виридалайни яргъи йиф хьанай, Луиза.
Вун шехьзавай, Луиза, зунни лал кас хьиз, кисна ваз килигзавай.
Вири йифди къецел тIурфан, зи рикIе чайгъун, ви вилерални накъвар,
туькьуьл накъвар... КIвал чIур хьайи Таймураза заз авур кIвалах аку тIун!
Зун гагь хъуьрезвай, гагь шехьзавай...
Ахпа зи рикIел жуван коньяк хтанай.
Вучда? Коньяк ахъайдани? Ахъайна шуьше, са рюмка хъвайила, садни
акунай заз, зи къуьнер зурзазва. Зи беден шехьзавай...
Луиза... Луиза, ирид цаварилай а патай заз экв ракъурзавай зи чими гъед,
Луиза, гьа йикъалай инихъ зун гьамиша сефил я, зун гьамиша ялгъуз ва
пашман я, Луиза.
Садазни герек амачир зун, къуьнер зурзана, зи беден шехьнай куь кухняда,
Луиза...
Пакамахъ вуна заз са истикан нек цанай, ви рикIел аламани?
Стакан хкажна, са xyпl авурла, зи рикIел хайи дидедин гафар-къаргъиш
хтанай: «За гайи нек ви вилерай хтурай!»
28

Вуна гайи истикандай xyпl авур нек зи туьтуьна акIанай, Луиза, ахпа адакай
накъвар хьана, ам зи вилерай хтанай...
Жуван портфелни кьуна, зун куь кIваляй экъечIнай. Мад вавай зун акъвазриз жедачир, Луиза.
– Диде кIвалеваз хьанайтIа, икI жедачир, Сули, – лугьузвай вуна. – Ви
вилерал мадни накъвар атанвай... Вуна жува-жув квадарнавай, Луиза, ваз
вучдатIа чизмачир... За ваз эхиримжи гаф хьиз лагьанай:
– Хкягъа, я инихъ, я анихъ!
Вун, кисна, шехьнай, Луиза. За мадни тикрарнай:
– Я ви хайибур, я зун!
Ви вилерни, ви чинни михьиз дегиш хьанай, Луиза.
– Диде больницада ава, Сули...
За мадни тикрарнай:
– Я зун, я ви хайибур!
Луиза, зун поездда пенжердин шуьшедив гвай. Зун перрондал акъвазнавай
ваз килигзавай, кьил хура аваз, вилел нагъв алаз...
Яраб Аллагь, зи вилерайни накъвар къвезвай жал?
Ваъ. Зак хъел квай...
Зи кьисмет тахьай бахт, Луиза... масанди, кIаниди... бажагьат чун сад садаз
ахквада... Селли вахаз ухшарди, кьатI хьайи рикIин мани, Луиза зи...
Вагонда са десте гадаярни рушар авай... Вирини шад-бахтаварбур, манияр
лугьуз, хъуьрезвайбур... Амма зи къаншарда ацукьнавай тек са руша, вичин
метIел гъил эцигна, чин агажна, сефил-сефил залай са вил аладариз, мадни
са гъиливди вичин мет кIевзавай... Гьа и са рушаз заз хьиз, еке хажалат авай,
еке... Яраб адан дерт вуч тиртIа? КилигайтIа, адан гуьлуьт къазун хьанва...
Ада гьа къазун хьанвай чка кIевзавай, гьа къазун хьанвай гуьлуьтди ам сефиларнавай... Эй бахтавар...
Эй бахтавар, ваз гуьлуьт къазун хьана лугьуз икьван дерт хьайила, эй бахтавар, бес заз, хайибурувай магьрум хьанвай заз, кIани сусавай магьрум хьанвай
заз гьихьтин дерт жеда? Зи уьмуьр вири кьатI-кьатI хьанва, ви гуьлуьтдай са
тIекв акъатнава... Вавай цIийи гуьлуьтар маса къачуз жеда, эй бахтавар. Бес
за вучда? Заз мад хайи диде, хайи буба гьинай хъжеда? Бес заз мад сеферда
Луиза гьинай хъжеда!
Луиза... Зи рикIин кеменчиди тикрарзавай сес... Инсафсуз, регьимсуз,
амансуз кьисмет...
Зи рикIе гьа йикъалай гъвечIи аял шехьзава, Луиза...
Зун а юкъуз къвердавай вавай яргъаз жезвай, Луиза, ва яргъал хьунивай
зи вилерикай перрондал кьил агъузна, тек амай, кьил агъузна шехьзавай вун
карагзавай.
Са йис вилик чун саналлай, зи масанди...
Бахтни хьанай, шадни хьанай, саналлаз, Луиза.
Амма гила кьисметди чун къакъудна... Поезддин чархарини гьа и гаф
тикрарзавай...
– Къа-къуд-на! Къа-къуд-на! Къа-къуд-на!
Зи рикIини, поезддин чархарини…
За ваз чар кхьеначир, Луиза, амма вуна заз кхьенай, вуна заз кхьенай
хьи:
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«Сули, зи азизди, зи авай-авачирди!
Эгер захъ диде-буба авачиртIа, зун вахъ галаз дуьньядин а кьилизни фидай.
Сули, чи хзанда къал авай. Диде азарлу хьана больницада къатканвай. ЧIехи
вахахъ вичин дердер авай... Гьа и арада виридан хъел чалай аладарнавай. Чак
садакни са тахсирни квачиз, чун виридан къурбанд жезва. Гьелбетда, Сули,
зи будадини, вахани, гьич садани хъсан кIвалах авунач, ятIани, вуна абуруз
багъишламишун герек я, вун абурун гъавурда дуьздиз акьун герек я, Сули.
Ви рикI жумартди хьун герек я... Ваз чидани, зи чIехи вахан гъуьлуь вад
йисуз кIелайди ва вад йисуз ам чи кIвале хьайиди... Вун рикI гегьенш итим
хьун герек я, Сули. Вун чакай инжиклу жемир. Эгер диде авачиртIа, за жув
вун патал къурбанд ийидай, амма заз дидедин язух я, завай адан гафунал гаф
эцигиз жедач. Гьелбетда, ви араяр чи хзандихъ галаз къайи хьанва, ятIани вун
регьимлу хьухь, Сули, зи хайибурун гъавурда акьун лазим я. Вун чна вирида
гуьзлемишзава, Сули.
Ви Луиза».
Гуьгъуьнай алава хъувунвай:
«И чар за ваз кхьена кьве гьафте я, Сули. Исятда зун азарлу хьанва. Зи рикI
тIазва. Чидач, больницада къаткидатIа, вучдатIа. Духтурди больницадиз вач
лугьузва. Сули, зи азизди, са юкъуз хьайитIани чиниз хтана, ахпа хъвач. Ваз
минет хьуй, Сули, са сят хьайитIани хъша, жув къалурна, ахпа хъвач.
Луиза».
За ваз жаваб ганачир, Луиза.
Зи рикI шехьзавай, ятIани за ваз жаваб ганачир, Луиза, вучиз лагьайтIа
вун зун патал кьенвай.
Ваз зи рикIикай мурк хьанвайди хабар тушир, зи масан Луиза. Зи чими гъед.
Вуна заз телефондай рахаз эвернай. РикIел аламани? Гзаф векъиз раханай
зун вахъ галаз. Луиза. Вун мадни шехьзавайди заз чизвай. Заз чизвай, амма
зи рикIикай мурк хьанвай... Ахпа общежитидиз хтайла, за ваз чар кхьенай:
«Луиза, эгер жедатIа, заз багъшиламшиа. Заз чида – зун туьнт я. Ваз минет хьурай, мад садрани заз: «чиниз хтана, хъвач» – лугьумир, я кхьимир. И
гафарин ван хьайила, зи сас-сара акIизва. Вуна жуван хайибуруз лагь хьи,
къуй абуру ваз кутугай, чпиз кIани, чпиз лайихлу кас жагъуррай. Чи арада
дагълар, дагьарар хьанва, Луиза. Завай абурулай кам ийиз жедач, зи масанди,
куз-хъукъуз амукьайтIани, вири уьмуьрда ви дердинай дили хьайитIани, къув
ягъиз шехьайтIани, завай а дагъларилай, а дагьаррилай кам ийиз жедач, Луиза.
И дуьньядал заз виридалайнй багьади, виридалайни масанди...»
За ваз и чар кхьенай, амма ракъурначир. Зи жуьрэт агакьначир, Луиза.
Заз чидай зун инсафсуз тирди.
Заз чидай вун зун патал шехьзавайди.
Заз чидай вун гьич са кIусни зи вилик батIул туширди. Гьавиляй за ваз и
чар ракъурначир. Зун жувазни течиз, куз-хъукъуз, къавурмиш жезвай, Луиза.
Заз акI тир хьи, са вуч ятIани хьун герек я, чи арада хьанвай и дагьар квахьун
герек я, за гьавиляй ваз жаваб гузвачир.
Заз акI тир хьи, са ни ятIани, къуй ви бубади ва я ви ваха заз чар кхьин
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герек я... ТахьайтIа, абурукай са вуж ятIани зи патав къведа... Ахпа за вири
инжиклувилер рикIелай алудда, чи араяр дуьз хъжеда, Луиза... За икI фикирзавай... Яраб эркинвилин лишан тиртIа? Белки, зун кьадарсуз такабур тиртIа?
Амма са шумуд йикъалай кхьей чарчивди вуна зун кьенай, михьиз кьенай,
Луиза. Гьайиф, гьа и чар вуна заз кхьена кIандачир, Луиза:
«Сули, къуй гьакI хьурай. Чй арада вири куьтягь хьана. Заз вун чидач,
ваз–зун. Вун чи гъавурда акьазвач, чун–ви, Сули. Мад икI гьикьван хьурай?
За ваз чарар кхьизва, вуна жаваб гузвач, телефондай рахадайла, вуна чаз
виридаз экъуьгъзава, кутугнавачир гафар лугьузва. За ваз вуч ийин, Сули?
Лагь, ви вилик мeтleрал акъваздани? Сагърай вун. Вун гьа икьван инсафсуз,
зулумкар инсан ятIани, Сули заз анжах ви бахтаварвал, ви кIубанвал кIанда.
Къуй кьисметди ваз хъвер авурай, Сули. Яшамиш хьухь жуваз. Ваз жувалай
гъейри Маса са касни кIандайди туш. Зазни мад вун ахкваз кIандач.
Луиза, Луиза... Гьикьван чун сад садаз къайи хьанай! Садакни гьич са
тахсирни квачиз... Белки, зун тахсиркар тир жал? Амма заз а вахтунда и кар
чидачир, Луиза. Зун гьакъикъатда маса касдин гъавурда акьадачир. Гьич са
касдинни. Са тIимил виликдай са ви гъавурда акьадай, ахпа ви гъавурдани
акьадачир... Гила вунни зи гъавурда акьазмачир, Луиза... За ваз вуч лугьун?
ЧIулав хьана къекъвез жедай зун, са касдихъ галазни рахан тийиз... Гьамиша
жув жуваз… Гьамиша ялгъуз.
За йифен сменада кIалахни ийизвай, кIелни. Экзаменар за гьикI вахкузвайтIа, зи рикIелни аламач, Луиза. Экзаменар низ аквазвай? Ктаб ни гъиле
кьазвай? Вучзамай за ктабдикайни, экзамендикайни?.. Зун са куьнини шад
ийизмачир, заз цававай ракъинини чими ийизмачир... Юлдашризни и кар
аквазвай, абур зун патал гьамиша даях жезвай, абуру гьар са карда зи къайгъу
чIугвазвай... Са гафни раханачтIани, абуруз вири аян тир, хабар тир... ЯтIани,
абур юлдашар тир, вун тушир, Луиза, абур диде-буба тушир...
Дуьньядал гзаф еке хажалатар, дердер жеда, Луиза, Гзаф зурба, садрани,
са вахтундани рикIелай тефидайбур, Луиза, амма виридалайни еке дерт, рикI
къарсурдай чIулав хажалат, заз чиз, анжах сад я... И дуьньядал жув кIани инсан авачирди чир хьун, гьисс авун... Ялгъузвал, теквал, Луиза, о-о-о-о, акьван
зурба дерт и дерт я, акьван зурба... Жув кIани инсан авачирди чир хьун...
Бязи вахтара завай давам гуз жедачир, зун почтадиз фидай, Луиза, за вахъ
галаз ихтилат заказ гудай, ва атана, гьа рахадай вахт агакьайла, зун элкъвена,
агаж хьана, сас-сарал илисна, общежитидиз хкведай, Луиза...
Ахпа вуна михьиз развод ганай...
Анжах са тIвар амукьнай зун патал, Луиза. Низ чидай, зи бахт икьван
мишекъат жедайди?
Вун гьина кIантIани, нихъ галаз кIантIани, хьурай, Луиза, зи рикIин лап
деринравай пак мурад вун бахтлу хьун я.
Гьайиф хьи, вахтунда зи кьилиз и фикир атаначир.
Мадни са мурад ава: заз акI кIандай хьи, къе йифиз ваз зун ахварай акун.
За Къванцин Стхадин патав ацукьна, вахъ галаз ийизвай ихтилатар ваз аян
хьун, Луиза.
Яраб, ваз зун ахварай аквазматIа? Ваз зи хъуьцуьганди ви сесиналди ван
авуна кIандай, ви рикIел аламани?
Яраб, ви хъуьцуганди зи сесиналди ванзаватIа?
31

IV
Лугьуда хьи, тIурфандилай гуьгъуьна ракъини гзаф чими ийида. Амма зи
рагъ акваз-акваз хкахьнай, Къванцин Стха!
Ам хкахьнай, адахъ галаз санал зи вири мурадар, зи вири эрзиманар, зи
жегьилвал, зи... вири, вири, Къванцин Стха.
Эхиримжи экзамен вахкана, зун поездда акьахнай. Хайи патахъ хквез.
Эвелни-эвел зун Махачкъаладиз хтанай.
Хтана Махачкъаладиз, заз катрамаканвийрикай са кас акваз кIан хьанай.
Гьикьван хьайитIани, хуьруьнвияр я. Хуьре вуч хабар аватIа чирна кIанзавай.
Зи дах хуьре авани, тахьайтIа ам Кубандиз хъфенвани? Белки, ада дидени
Кубандиз хутахна?
Катрамаканвийрикай кас аквадалди, зун Гурам акун патал куьгьне общежитидиз рекье гьатна. Ам общежитида амазмайтIа?
Са йис хьанвай заз Гурамакай хабар авачиз.
– Исятда абур са десте санал гьуьлел фена, – лагьана вахтадаллай дишегьлиди. – Тади авуртIа, вун агакьда абурув.
Амма зун абурун гуьгъуьниз феначир, зун столовойдиз фенай.
Заз гишин тир. И столовойда зани Луизади хуьрек недай. Гьамиша санал.
Луиза практикадиз атайлани гуьгъуьнайни... Тамам кьве йисуз чун и столовойда хайи кIвале хьиз хьанай.
Буфетчица Рая, зун акурла, лап рикIяй шад хьана. Нерин кIвенкI виниз
хкаж хьана, хъвериз башламишна. Ада хабар кьуна:
– О-о-о, Сули, вун аквазмачир хьи? Гьиниз фенвай?
– Санизни.
– Бес вах гьинва? Вахъ галаз жедай гьвечIиди...
За къуьнер чуькьвена.
– Са пиво ахъая.
– Ваз за кьве пиво ахъайда... Вун пашман аквада хьи! Во-о, вун вуч дегиш
хьанва? Пел вири биришар хьанва... Кьве йис тир вун такваз... Вах гъуьлуьз
фенани?
– Ву-уж?
– Вах, вах! Bи гъвечIи вах! Вах чидачни?
– Заз вах мус хьайиди я?
– Ваз вах мус хьайиди я?
– Вун терхеба рахазва, Рая.
– Гьамиша вахъ галаз жедай гъвечIиди! Ан, Лиза, Лиза!
– Вун ахварай рахазва, Рая.
– Зун ахварай рахазва?
– Вучзава вуна вахарикай, стхайрикай? Хабар кьамир...
За вавай вах хабар кьазва. Лиза, Луии-и-за!
– Вах, вах, вах! – лап хъел акатна зак. – Мад маса гаф амачни? Вах, вах,
вах!
– Вот дурак, – лагьана Раяди ва ам мягьтел хьана заз килигна. – За идавай
ширин мецелди гаф хабар кьазва, ида заз гьараярзава... Ваз за холодильникдай акъудна пивоярни гузва, вуна заз гьараяр?! Ваз за низ хьайитIани пивояр
гузвай хьиз яни,ахмакь!
– Са шоколадни къала инихъ,– лагьана за. Пивойрин пулар дезгедал эцигна,
шоколаддин пулни галаз, ва, шоколадни жуван патай Раядиз савкьват авуна,
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зун тадиз столовойдай экъечIна ва заз зи гуьгъуьнай гьарайзавай Раядин ван
хьана:
– Э-е-ей, Сули-и-и! Сули-и-и-и! Де хъсан я! Чухсагъул! Мад сеферда
хъша-а-а!
Гурам хьайитIани жагъурна кIанзавай.
Ксудай чкадин къайгъуни чIугуна кIанзавай.
Гурам, шаксуз, пляждавай.
Зун гьуьлуьн кьерез эвичIайла, цин къерехда къванцел ацукьнавай кьуьзуьдай гьасятда гьарай акъатна:
– Вуч хьана? Мад маса чка амачни?
– Заз чуьхуьнагариз кIанзавач, халу, – лагьана за. – Куьн са кIусни секинсуз жемир.
Кьуьзуьда кIезрияр кьазвай. Адак са кIвач квачир. Вичин патав газетдал
ахъайнавай са шуьше «Портвейн» ва са пачка «Примаяр» эцигнавай.
– Чиг балугъривди хъвазвани? – зарафатна за.
– КIезрияр къвезвач, – лагьана, ада кьил галтадна. – Йифиз тIурфан хьана,
гьуьлуьн кьерез килиг! Акунани? ГьакI я! – ада кьенвай, хтарин цIиргъ хьиз
Аквадай кIезрияр къалурна. Абур жергедаваз дуьзмиш хьанвай...
Зун мягьтел хьана.
ТIурфан хьайила, кIезрияр рекьида лагьана низ ван хьанай? Амма ингье,
къумадал…
– ТIурфан хьайила ибур рекьин вучиз ийизватIа? – жузуна за.
Кьуьзуь урусди вичин вили вилер захъ элкъуьрна ва ада зун мукьуфдивди
виняй агъуз фагьумна.
Аквадай гьаларай, адаз захъ галаз рахаз кIанзавачир.
Амма за адан жаваб гуьзлемишзавай.
– Рекьин? Рекьин абур – тIурфан хьайила рекьизвач.
– Гьун бес?
– ТIурфанди анжах кьенвай кIезрияр лепейралди къерехдиз гадарзава.
– Вучиз?
– Гьуьлуьн тIебиат гьакI я... Вичи вич михьзава.
– Бес абур рекьин вучиз ийизватIа?
– Химикатри, – лагьана ада. – Гьуьл чиркинарзава, гьакI хьайила балугъар
телеф жезва... НафтIади...
– Ибур кьурурайтIа жедани? – жузуна за.
– Вучиз?
– Пиводиз.
Кьуьзуь урус са виляй, хъел аваз килигна.
– Кьенвайбур? Абур кIватIун айиб тушни?
– Абур матросар хьанайтIа, кIватIдайни?
– Вуна зи кьил вучиз денг ийизва? – лагьана кьуьзуь кас мад сеферда заз
са виляй килигна. – Вуч матросар? Вун вучиз терхеба рахазва?
– Ваз хъел къвемир, – лагьана за. – Зи бубади ихтилатдайла ван хьанай
заз... Ада чеб ЧIулав гьуьлуьн къерехдай гьа и балугъар хьиз, чан алачиз ярх
хьанвайла, немсери кIватIнай лугьудай... Ахпа ам гьакI есирда гьатнай...
Ви бубади ЧIулав гьуьлел къуллугънайни?
– Эхь, ам лепейри къерехдиз гадрайла, чан алачиз немсерин гъиле гьатнай...
Ада ихтилатдайла, са шумуд келима ван хьанай заз...
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– ЧIулав гьуьлел къуллугь авурбур вири игитар я, – лагьана кьуьзуь урусди. – ЧIулав гьуьлел къуллугъ авурбуру садани вич чан аламаз душмандив
вугайди туш, чан хва.
– АкIятIа, абур и балугъар хьиз... КIезрияр хьиз...
– Бес вуна гьикI фикирнай? Вун мягьтел вучиз жезва?
– За квез гьикI лугьун? Зи буба есирда гьатна лугьуз, ам виридаз такIан
тир... Ам чи хуьруьзни дяве куьтягь хьайи са шумуд йисалай хтанай... Садазни
хабарни авачиз...
Вучиз?
Мумкин я, адаз вич чина гьикI къаршиламишдатIа аян тир... Адаз Кубандани кIвал-югъ авай... Ада урусар регьимлу инсанар я лугьудай...
– И кIвач аку, – кьуьзуь урусди вичин резиндин кIвач къалурна. – Алчах
инсанар гьар сана ава, хтул... И кIвач аквазвани? Са алчахди заз вуч лагьанайтIа чидани ваз? Вуна и кIвач снаряд аватзавай чкадал жува эцигначтIа низ
чида? Пенсия къачун патал... Дяве акур касдивай масадаз ахьтин гаф лугьуз
жедач... Амма дяве такурда ваз ахмурарда, гьа гузвай пенсияни ви вилерай
хкида... Хъвадани са xyпl?
За кьил галтадна.
– Сагърай, халу. Зун инихъ фида. Са кас ава жагъурна кIанзавай.
– Хъсан я, алад, – лагьана кьуьзуь урусди.
Кьуьзуь урусдивай са кьадар анихъ хьиз, заз чидай, типографияда кIвалахзавай рушар, кьве гъил патахъ ахъайна хуруяр хкажна, неррал кагъазар
алкIурна къумадал къатканвай. Абурун патавни Гурамни са шумуд гада ацукьнавай. Къумар къугъвазвай, Хъуьрезвай, гьуьжетарзавай, гьараярзавай...
Эхир хьи, уьмуьр гьалзавай.
Зун акурла, абур вири къах хьана.
Аламат аквазвай хьиз, вири заз килигна. За абурув са-садав гъил вугана,
амма абур гафни рахан тийиз, мягьтел яз, заз килигзавай. Вири санал. Садани
залай вил алудзавачир. Яраб ина захъ Луиза къекъвезва жал?
– Эхирни хтана акъатна, – лагьана Гурама ахмур авур тегьерда. – Луизани
хтанвани?
За кьил галтадна.
– Зун тек я.
Яраб ибур вири санал заз икI вучиз килигзавайтIа? Зун чашмиш хьава. Зак
гьасятда къалабулух акатна.
– Луиза хтанвач, яни?
– Ваъ, зун тек я, Гурам.
– Вучиз?
– Чара хьана чун, – кушкушна за явашдиз. Гурам вучиз ятIа хиялриз фена.
За хабар кьуна:
– Куьн вири заз са жуьре килигзава эхир, Гурам? Белки, иниз Луиза хтанва? Хтанвани?
– Луиза? Луиза ваъ, Сули...
– Вуч хьанватIа дуьз лагь, Гурам.
– Вун Катрамакандиз хъфеначни?
– Ваъ.
– Гьич садрани?
– Ваъ... Вуч хьана, Гурам?
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Гьа вун Грозныйдиз фейи са шумуд вацралай иниз ви диде атана акъатнавай... Вун акваз…
– В-у-уа! – гьарай акъатна зай. – Диде-е?!
– Ун... Чи общежитидиз атанай... Кьве юкъуз вич и шегьерда къекъвез
амукьна, лугьузвай... Са тIимил азарлуни хьанвай...
– ГьикI азарлу хьанвай?
– Мекьи хьанвай.
– Вокзалдал амукьна жеди.
– Эхь.
– Зун Грозныйдиз фейи са вацралай хьиз лугьузвани вуна?
– Эхь.
– Ахпа вуч хьана, Гурам?
– Са шейни... Зи кроватдал ксана, сагъ хъхьайла, хъфена... За поездда
акьадарна... Вуна мехъерна лагьана ван хьайила, гзаф пашман хьанай...
– Атунин себеб вуч тиртIа лагьаначирни?
– Вун акваз кIанз...
– Гурам, ваз минет хьуй, ша захъ галаз вокзалдал... Зун исятда Катрамакандиз хъфена кIанзава...
V
Зун сурал хтанай. Векь экъечIзавай, сифте цIирери кьил хкажзавай сурал...
Дидедин сурал...
Дахни Кубандиз хъфенвачир, ада колхоздин фермадал кIвалахзавай...
Сурарилай хтана зун са хейлин вахтунда чи цлан кIане, секуьдал ацукьнай...
ва ахпа, зун садлагьана гадар хьана, кIвачел къарагънай...
Къарагъна кIвачел, зун дагъдиз рекье гьатнай. Дах акун герек тир. Заз
адахъ галаз рахадай са кьве гаф авай. Тадиз.
Бадеди зи гуьгъуьна гьарайнай. Къавалай:
– Геж я, я гада-а-а! Пака вач, къе фимир! Я Сули-и-и! Я гуж тахьай бала,
вун са кIусни дегиш хьанач хьи! Захъ яб акала, я Сулии-и-и!
Амма зун са касдивайни акъвазриз жедачир. Заз дахди вуч лугьудатIа чириз
кIанзавай... Ахпа... Ахпа вучдатIа, заз чизвай.
VI
Зун дахдин патав фидай жигъирдай элкъвена, ви патав атанай, Къванцин
Стха. ИкI кестирма фенайтIани жедай. Мукьварив са касни аквадачир.
Са ванни авачир.
Белки, заз гьакI тиртIа? Зун са герен ви чиниз килигнай, Къванцин Стха...
Ви кьуранвай къванцин вилериз. Ви къван хьанвай чиниз...
Зун кис хьанвай, амма зи рикI вахъ галаз рахазвай, Къванцин Стха...
Зи рикI вахъ галаз рахадайла, Къванцин Стха, бирдан заз са гьихьтин ятIани
ван хьанай... Алатна фейи шагьвардин ван тиртIа, кушкушай инсандин ван
тиртIа, чидач... вамадни заз акI хьанай хьи, налугьуди, са ни ятIа зи къуьнел
гъил эцигна, къахчунай...
Зун садлагьана къудгъун хьана, кьулухъ элкъвенай, амма мукьварив са
касни гвачир. Кьуд пад вири секин тир...
Дагълари нефес къачузвачир, абур цин къеневай хьиз, гьакьван секин яз
аквадай... Амма кьуд пата са гьихьтин ятIани адетдинди тушир, икьван чIавалди заз ван тахьай са ван авай...
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Зун мадни кьуд патахь килигна ва заз Самур вацIун винел къатканвай
чIулав, залан, чан алай шагьмар илан хьиз, аруш жез, гьерекатзавай циф
акуна...
Бирдан заз акI хьана хьи, а цифедикай са гьихьтин ятIани виридалай зурба
са чан алай шей жезва... ва ам аруш жез, аруш жез, къвердавай виниз хкаж
жезва...
Цавуз хкаж хьунивай, адан кьил цавун аршдив агакьзава, адан вилерни,
ракъар хьиз, кузва, абурай цIаяр аквазва...
Гьа и аламатдин эйбежер жанлу затI хкаж хьана цавун аршдиз, цIайлапандин сесиналди захъ галаз рахана:
– Зун Къванцин Гададин буба, Катрамакандин къагъриманрин къагьриман Шар-ви-ли-дин буба я! КъекъечI зи хцивай! Жуван гунагькарвал жуван
ивидалди чуьхуьх!
Бирдан за зи дуст Гураман савкьват, кIвенкIв алай чукIул, ша-а-арт авуна,
ахъайна, хкажна ам кьунвай эрчIи гъил виниз, вири къуватдивди жуван хурухъ
гелядайла, са ни ятIани кьулухъай зи гъил кьуна:
– Ва л т ахсир а лач, чан хва, – лагьана итимдин
сесини.
VII
Мад зи рикIел са затIни аламач, Къванцин Стха. Садни акуна заз, зун
пунадал, дахдин патав гва. Зунни дах чин-чинал ацукьнава. Инал маса чубанарни ала.
– Им вуч гуьлуьшан няни я? – лагьана дахди. – И няни Сулиди яргъарай
гваз хтанвайди я жеди...
Чубанрин чина хъвер авай. Абуру са вуч ятIа тукIунвай. Шадлухдай. Абур
чпин патав атунал шад тир.
– Вач, ингье, тхадин патав вач, – лагьана дахди зи патав бицIи руш ракъурна. – И гъвечIи руш ваз дидеди тур ядигар я, Сули. ТIварни Селли я...
За гъвечIи Селли къужахда кьуна.
– Зун и Селлини гваз бадедин патав хъфида, дах.
– Хъвач.
Зун Селли вахни къужахдаваз, агъуз, дередиз эвичIна. Селли зав игис
жезвай...
– Ваз зун чир жезвани. я бицIи вах? – жузуна за.
ГъвечIи Селлиди кьил юзурна.
– Шули штха е ман, – лагьана зи гардан са гъилив къужахламишна.
– Ваз зун гьинай чида? – жузуна за.
– Чида, – лагьана ада.
Агъана, дередавай рекьел эвичIайла, зун кьулухъ килигна.
Дагъдин синелай, кьакьан синелай чи гуьгъуьниз буба килигзавай. Къуьнера япунжи авай чи буба!
Дугъриданни гила ам заз гъвечIи чIавуз дидедивай ван хьайи, дидедивай
чир хьайи, цав къуьнерал кьадай бубадиз ухшар тир.
Гъетер гъапал кьадай зи буба!..
ЦIайланадикай пlaпlpyc кудай зи буба!
Чи гуьгъуьниз килигзавай чи буба такабурдиз, дагъ хьиз акъвазнавай...
Агъанай Самурди гургурзавай... Ам кьве патахъ пай хьана, гьа пай жезвай
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чкадал рехи рагарал гадар жез, дуьнья гугрумрин сесерив ацIуриз, пехъи
хьана, авахьзавай.
– Чи пехъи Самур, чи дили Самур, чи Кьулан вацI, чи масан вацI, твах чи
дердер чавай яргъаз… Акьван яргъаз твах хьи, къуй абур мад садрани кьулухъ
элкъуьн тахвурай, – лагьана за.
ГъвечIи Селли зи хуруда игис хьанвай.
За адан кьилелай гъил алтадна.
VIII

Аквазва хьи ваз, Къванцин Стха...
Гила зун жегьил гада яз амач.
Гзаф ятар фена Самур вацIай а вахтарилай инихъ.
ЦIийи шегьерар, цIийи хуьрер кутунва.
Амма са кар гьа хьайивал, са дегишвални авачиз амазма.
Зи гунагькарвал...
Гьелбетда, инсандин уьмуьр анжах са рангуникай ибарат туш. Мумкин я,
и йифиз зи рикIел анжах чIулав рангар хтана... Йиф я, гьавиляй чIулав рангар
хтана, Къванцин Стха.
Ахьтин рангар ава хьи, абур йикъан экуьнал рикIел хкиз регъуь жеда.
Къуй и йиф, Къванцин Стха, за жуван суд авур йиф хьурай.
Инсандин гунагькарвал я мизан терезрив, я маса уьлчмейрив алцумиз
жедач, Къванцин Стха.
ЯтIани за жуван жаза чIугвазва. Вун шагьид я, Къванцин Стха.
Бахтавар Стха, Къагьриман Стха! Яшамиш. Хьухь вири дидейрин рикIера,
яшамиш хьухь къени, пакани ва мадни виш агъзур йисуз!
Хайи Стха, Къванцин Стха, яшамиш хьухь вири лезги гадайрин рикIера,
яшамиш хьухь мердвални уьтквемвал чириз! Яшамиш хьухь камаллувални
жумартвал къалуриз!
Къени, пакани ва мадни агъзур-агъзур йисара!..
IX
...Югъ ахъа жедайла, Къванцин Стхадин винелай са кард элкъвезва. «Кики-ки! Ки-ки-ки-ки!» Са шумудра чарх яна, ахпа ада са гьинихъ ятIани лув
гузва.
Зунни кIвализ хквезва.
Гъилер далудал кьуна, кьуьзуь лезги итим хьиз, юкь какурна, кьуд патахъ
яб акализ, яваш-яваш кIвализ хквезва.
Хтана кIвализ, зун айвандик бадеди вегьенвай месерик акахьзава. Зун
гьасятда ахварал физва...
Гьа ахварал фейи са герендани заз динжвал авач.
Налугьуди, за самолетдаваз лув гузва...
Зун самолетдаваз гьиниз ятIа физва.
Зун иллюминатордай агъуз килигзава. Цав я – вили. Я и кьил авач, я – а
кьил.
Каинатдин бушлух я. Захъ галаз самолетда са гада ава. БицIи гада... Зи
хва...
Элкъвей, лекьрен кIуф хьтин нер алай, звар гьатнавай рацIамар авай, хци,
цIару вилери цIарцIар гузвай, туьнт къилихрин гада...
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Самолетдин къене за ам кьве гъиливди виниз хкажзава ва ада гьа кьакьандай заз килигиз, хъверзава.
Гадади хъверзава ва гьа и арада са нин ятIани таниш сесини, гзаф мили,
гзаф мегьрибан, ширин сесини заз эверзава:
– Сулии-и-и! Сулии-и-и!
Им нин сес я? Им нин сес я икьван масанди? Им нин сес...
– Луиза-а-а! Луи-и-и…
Зун ахварай аватзава...
Айвандик рагъ элцифнава.
Вучда? Къарагъна кIанда...
Къарагъна, чин гъил чуьхвена, зун колхоздин фермадал фида.
Дахдин патав. ГъвечIи Селлини гьанава... Вучзава ада гатуз кIвале? Дагълара хъсан я...
Са йифни абурухъ галаз дагълара, пунайрал акъудна, элкъвена хъфида
зун жуван кIвалахал.
Сухокумскдиз... Нефтяник я зун гьана.
Дугъри я, кIвал захъ ава, амма кIвале зун гуьзлемишзавай касни авач.
ЯтIани жува кIвалахзавай чка я, хъфена кIанда...
X

Гьа икI гьар сеферда...
Гьар сеферда Катрамакандиз хквез, мадни элкъвез хъфизва зун Сухокумскдиз.
Гьар сеферда Катрамакандиз хквез, жуван аялвилихъ галаз гуьруьшмиш
жез, мадни чара хъижезва зун.
Гьа икI шумудни са йисар алатиз физва...
Автобус вилик фива, зун пашман-пашман кьулухъ килигзава ва зи рикIи,
пIузарри ваъ, зи рикIи, пеш хьиз зурзаз, къалабулух кваз, кушкушзава:
* * *
– Вучиз ятIани, ухшар я зун ваз, хайи ватан, Катрамакан, Катрамакан.
Гьа икI автобус вилик физва, зун кьулухъ килигзава ва зи Къванцин Стхани, зи бадени, Катрамаканни – вири санал, атана-атана, эхирни са нукьтадиз
элкъвезва, тIвар ватан тир, ширин са нукьтадиз.
Гьа икI шумудни са йисар алатиз физва.
Йисар алатиз физва ва зани вавай яргъара, вахъ цIигел хьайила, ширин
мани хьиз, югъди-йифди кушкушзава:
– Хайи ватан, масан чил! Къуй ви гьар са веледдикай са агъзур хьуй!
Ви рухваяр уьтквембур, рушар гуьрчегбур хьуй!
Къуй ви пакадин югъ къениндалай виш сеферда гуьлуьшан хьуй, Хайи
ватан, Дидед ватан, Катрамакан, Катрамакан!
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Шиират
						
						

Абдуселим
Исмаилов

ВАХТАРИН КЬУЬЛ
(Поэма)
(Эвел виликан нумрайра)
КЬВЕД ЛАГЬАЙ ПАЙ
I.
Дидеярни вахар, сусар
Перт я, кьилер хура гьатна.
Рехъ вилив хуьз физва йисар.
Чанарни цIун фура гьатна.
Хуьр ичIи я жегьилрикай,
Дагъ - чубанрин кфилрикай.
Дишегьлияр - никIе, векье,
Фидани бес гьа икI кьиле?
Амач хуьре межлис, мехъер,
Дишегьлийрин назик гъилер
Туьрездалла. Шумуд сефер
Шел-хвал гьатда хуьруьн къене,
Шумуд хабар жеда рекье?!
«Фикирзавай - мад чи кьилел
Хажалатдиз амач чка.
Гьикьван жеда вилер варцел?
КIвалин даях хьанва яргъа.
Чапхунчидин ацIудач вил,
КIан я вилик ивидин гьуьл.
Дяведин цIай гьарнихъ къекъвез,
Етимар, ни куьмекда квез?..
Я душман! За кьазва хабар:
Гьикьван жеда чаз и гужар?
Ивияр кьван вилин накъвар?
РикIин тIалар?..» - диде йиф-югъ
Фикиррик ква залан, савух.
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Бахтсуз рушан накъварин сел
Къвазва кисна чир тежервал.
«Ахгакьнава хуьруьз са тел...
А зи ярдин гуж, иервал
Инсафсузда дяве лугьур
Къакъуддалди, рикIе гапур
Тун хъсан я... Ваъ, зун фида
Кьисас вахчуз. Сагъ яз хуьда
ТIвар уьмуьрлух зун амай кьван...
Ваъ, фикирдач, пехъи душман
Вич ажалдиз хьурай къурбанд...
Дяве алай язух чилер,
Язух ша чи назик рикIер!»
2.
Сулейманан куьруь чарар
Агакьзавай ярдал вичин...
Рекье авай цIийи хабар,
Терс хабар я, амма вучин?
Бекуьран хва пис женгерай
ЭкъечIзава таз сенгерар.
Маса гуз ваъ, ажуз яз ваъ,
Кьил цававаз, агъуз яз ваъ.
Гада хьанва кIвале папаз,
Муштулух ни гуда адаз?
КьатIуз чизвач, жезвач рахаз,
Амма пелел дидедин нагъв
Аватиз хва жезва къучагъ.
Чизвач адаз буба вичин
Таквадайди гьич садрани,
Гьуьрмет, тIарвал адан гъилин
Таквадайди гьич садрани.
Бекуьрани гъвечIи хтул
Гъилел кьазва тежез гугьул
Кьазва, багьа аманат хьиз,
Алахъзавай саламат хуьз.
Къвез катзава йикъар чIулав.
Хзандик кваз къулан патав
Хва ахцукьдач. Кьилиз къирав
Яна, диде-буба дертлуз
АкIаж, агаж жезва вахтсуз.
Зерифа, вун шехьмир, я чан Виридан дерт, хажалат я.
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Ви стхади хвена ватан —
Ам виридаз аманат я.
Уьмуьрдизни мийир лянет,
Терс атана лугьуз кьисмет.
Бекуьр, ви хва хьана кьегьал,
Секин ая хзан са гьал.
Игитдин свас, вуна хцел
Бубадин тIвар эхциг эвел.
Ахпа хуьз тур адав рикIел.
Къуй дамах хьуй буба адан,
Бубади хвей багъри ватан.
3.
— Зерифа, вун инал ша кван…
Заз лугьузни кIанзавачир.
Галукьнава захъ чIуру ван,
Вазни хьана кIанзава чир.
— Лагь ман, буба, мад вуч хьанва?
Стхадикай?.. Лагь, вуч хьанва?
— Ваъ, ваъ, зазни чидач тайин,
Ихтилат я гьакIан кимин...
Сулеймана ваз гьич чар-затI
Кхьизмани? Ийимир таб.
«Вуч хьанватIа адаз яраб?»ЦIун раб гьахьна рушан рикIиз.
— Ам зи вуж я чарар кхьиз?
Бекуьрани тийиз туьгьмет
Агъузна кьил рушан вилик:
— Сулейманаз авур гьуьрмет
Гьайиф, чан руш... Къачагъ Мелик
Кьиле авай дестеда ам
Авайдакай хьанва заз ван…Рушан лацу пелен юкьвал
Биришар къвез хьана кIватIал.
— Жедай кар туш, гьикI жен чIалахъ,
Мегер намус амач адахъ?
— Чидач, бала, ахьтин алчах
КIвалах ада авунватIа,
Герек туш тIвар хкьун, бала...
ЦIай авачиз акъатдач гум,
Сулейман гьа рекье ава.
Ажузармир, Зерифа, вун,
Агъзур фикир рикIе аваз.
А алчахдив вичин кьисас
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Ахгакьарда, садра яваш.
Ви стхади хвена ватан,
Авуна чан адаз къурбанд.
И хаинди незва зегьер,
Тарашзава кесиб кIвалер.
Бамишарна жуван гьиссер,
Ачухдиз ам ая лянет,
Ваз тавурай халкьди туьгьмет...
Бубадин гьар гаф, чукIул хьиз,
Зерифадин гьатна чанда.
Гъиз жедани гьич акьулдиз,
Хуруда рикI амач – къван я!
Руш хъфена, гъилери киф
Алчудариз. РикI куз, гьайиф
Шел яз хкаж жез вилериз.
Зерифадин тик къуьнерив
Кьазвачир кьил чиле гьатун.
Багъри рушан акьул, кьатIун,
Шумал беден сефил акун
Къуьнерал пар хьана, Бекуьр
КIвалин юкьвал къах я фекъир.
4.
МичIи йиф я. Куьчеда - кьар,
Хуьрел къалин циф къатканва.
Экв аквазмай тек-бир дакIар
Ама хуьре. Халкь ксанва.
Са шумуд кас, тийиз ван-сес,
Гьахьна секин хуьруьн къенез.
КицI элуькьна хьана секин,
ЗатI такурла вилиз вичин.
Нихъ илифда инсанар и,
Я дустар, я душманар хьиз?
Белки, рекьин мугьманар хьиз?
Сир вуч хьурай геж атунин?
ИкI шаклу яз чеб тухунин?
КIамун кьилел кьакьан кIвалер
Акъвазнава вилик къав кваз.
Хкаж хьана, ингье, са хъен
ГъвечIи къавал цлар кьаз-кьаз.
Угъри я жал ният чIуру,
Вичин нефсин кардал кьару?..
Ахпа мад сад. Сад акъвазна
Цлан кIане хев хкажна
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Вичел алай дар кIуртунин.
Себеб вуч я икI тухунин?
Явашдаказ рак гатунин
Ван акъатна айвандикай.
Вуч кIан ятIа хзандивай?
— Вуж я? Вуж я? Варарихъ кIун
Вегьеначни куьне, я руш?
Ван къалура вуж ятIа вун,
Вуч кIанзава? Герек я вуж?
— Рак ачуха, Бекуьр, вавди
Рахаз кIан я. Ква чак тади.
— А... Мелик? Вун геж атанва,
Зи хзан, хтул ксанва.
Жедачни кьван маса чIавуз
Суьгьбет ийиз, къвез и вахтсуз
Береда, куьн гьинвай юкъуз?
— Квез герек я суалар гун?
Рак ачуха! Геж жезва чун!
— Куьн секин хьухь. Ма, свас, аял.
Адаз абурун чин такурай.
ГьикI экъечIда пака кимал,
Чаз жемятди вуч лугьурай?
— ЭкъечI, Бекуьр, геж жезва чаз.
КIанзавачтIа кьабулиз ваз,
Чазни чира. Анжах тахсир
Вал къведайди жувазни чир.
— Заз кичIе туш, ачухда рак,
Къурху гумир алачиз шак,
Намус-гьая кумачни зак?
Зун гьазур я итимвилин
Суьгьбет ийиз секинвилив.
Рак ачухна. КIвалин къенез
Гьахьна Мелик мад сад галаз.
Салам гана, сарар регъвез,
Алахънава меслят рахаз.
— Бекуьр, ваз чун я лап такIан,
Амма чун туш а ви душман.
Чи квез тир ви хцин кьиникь.
БацIу сагъ я, ингье, килиг.ИкI лагьана, ада вичин
Дуст къалурна, къуьр хьиз, секин.
«Ингье БацIу. Яхул кицIин
Тай хьана хуьр тарашзавай
Вун зи рушаз тамашзава…»
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Бекуьран и фикир кьатIна
Рахана терс мез Меликан:
— За заз дустар, девлет кIватIда.
Вахт хкведа мад виликан.
— Яваш, Мелик, вуч кIан я ваз?
Рахамир зав айгьамар кваз.
—Сабур хъсан затI я, Бекуьр!
За лугьуда жуван фикир:
Сулейман ваз чида хъсан,
Акьуллу, мерд я ам инсан.
Рушав рахух вунни жуван.
Сулеймана къачузва ам,
Вичиз паб жез тухузва ам.
— Бес я, Мелик! Тухумдик зи
Хьайиди туш алчахдин тIвар.
Кутамир зун гьужумдик ви,
Лугьуз ахьтин усал гафар.
Зи тек хци къурбандна чан,
Хуьз квез виже татай ватан!
Вуж я душман, вун тахьана?..Бекуьр ажугъ гваз рахана.
Амма Мелик фадлай къецел
ЦIуьтхуьннавай, акатна хъел.
Бекуьран гъил фена пелел,
Гуя рекьер жагъурзава,
РикI суалрив ацIурзаваз.
5.
Гьелек хьанва хуьруьн жемят
Къачагърикай. Гьикьван хьурай?
Чиз, вуж ятIа жуван мидя,
Адаз фуни гьикьван гурай?
Гун тавуртIа, тфенг хурал
Эцигзава яргъал-мукьвал.
Садаз-кьведаз кьунвач инад,
Артухариз халкьдин мидад.
Ада кIватIиз колхоздин мал,
Хаинри нез, жезва гьалал.
Председатель хуьруьн юкьвал
Яна кьена. Халкьдиз кичIе
Хьанва, мадни тунвай кIеве.
Гатун йикъан ифенвай рагъ
Цавун юкьваз акъатзавай.
Цифер, туна цавун генг тагъ,
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Дагъдин кукIвав агатзавай.
КIвачин жигъир кьуна шуькIуь
Са кас мукьва жезва хуьруьз.
Инсанрикай хьана аян,
РатIрал рекье гьатна мугьман.
— Къуватар хьуй. Мухан куьлер
Хкизвани? Бул хьуй бегьер!Акъваз хьана йигин гъилер,
Гьарда вичин вилер адал
Гьалчна рикIе аваз суал.
— Сагърай, чан хва. Пис туш бегьер,
Амма кIватIдай гъилер авач.
КIватIайдини жезва зегьер...
— Квез лап хъсан чилер ава.
— Бегьер ава тарифдик квай,
Вучда,- чилел къекъвезва цIай.
— Багъишламиш, халу, са кар,
Жедачни ви лагьайтIа тIвар?
— Дишегьлияр, куьнени ял
Ягъ, ацукьна серин санал.
Акъудзава ракъини тIал,
Ша, чардахдик жеда шагьвар.
Мад цифеди кьазва дагълар.
Вуна хабар кьазвай зи тIвар,
Амма вунни заз таниш туш.
— ТIвар чир хьунал алач хьи кар,
Я четин кар туш таниш хьун.
Бекуьр халу, заз вун чизва,
Гьикьван йисар къвез хъфизва?
— Вуж я, хва, вун? Це зазни сир.
— Заз гьасятда вун хьана чир.
— Зи фикирдай фад акъатда...
— Шумуд йисар къвез алатна,
Зун куь хуьруьз мад акъатнай.
РикIел хкваш ккIан хиве
За собрани тухвай бере.
— Агь, хвашкелди, сафагелди,
Яда вун гьа Мажид яни?
Вун рикIелай фнзвач элдин...
— Ваз гьич ван-затI хьайид яни
Къачагърикай и патара?
— Я уяхдиз, я ахварай
КIус секинвал амач элдиз.
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Куьтягь жеда эхпр квелди?
Йифиз кIвализ мугьман жезва,
Ви шадвилик душман къвезва.
Са кар халкьдиз залан жезва:
Абурув жаза агакьзавач.
Чайни, чан хва, акъакьзамач.
— Бекуьр халу, залан кар я,
Ватан патал жегьил-жаван,
Эркек-диши кIвачин къар я...
Халкьни сад я, сад я ватан...
— Бес и кчарин нек хъвайибур,
Лянетдик кваз терг хьайибур
Алай чилни ватан тушни?
Пагь, рикIиз хупI залан тушни!
Жуван кIвализ, жуван хуьруьз
Душман жедай ява кицIиз
Гьелемда кIан жедач рекьнз.
Амма бес я, фадлай бес я!
Им са зин ваъ, халкьдин сес я.
— Зунни ахьтин мурад аваз
Атанвайди я хуьрериз.
Гьазур хьанва дуван акваз
Ява хьанвай а кицIерин.
Отряд ала Кьасумхуьрел,
Кьурагьани Хиврин кьилел,
Чи хабаррал вилер алаз.
Виш-вишни къад аскер ава.
Килиг, халкьдиз сир я и кар,
Чидач ваз зун, чир хьанач тIвар.
Ягъай чIавуз экуьнин яр
Гьа инал вун гуьзетда за.
— Къведа, къведа. Гьелбетда, хва.
Югъ икI фена. Халкь секин тир.
Кеспидик квай вири чпин.
Къе тфенгдин ван тахьай хуьр
Мягьтел хьанвай йикъал ихьтин.
Къачагъарни чпин дерт-гъам
Гьалун патал, далда яз там,
КIватIал хьанвай хуьруьн кьилихъ
ТIуьн-хъун квачир абурун вилик.
Теспача тир, нарази тир.
Вири — батIул, анжах са «пIир»
ЛуькIуьнзавай, тежез эхир
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Кьинеринни хиве кьунрин,
Гьелягьринни кIеве тунрин.
Меликан мез авай худда:
— Къуй зи мейит суьрсет хьурай
КицIериз, къуй вичин суддал
Халкьдини заз лянет гурай.
Амма зи гъил къудгадач гьич,
Къуй зи эрчIи вил хьурай вич.
Ширин я чан, заз жуван чан,
Ам я зи халкь, ам я ватан.
Авачирла зи чандиз кIус
Регьятвал гьич йифиз-юкъуз,
Ахмакь яни цIани жув куз?
Вай инал кьин, вай дяведа...
Инал фу бул я гьебеда.
— Зунни гьакI я, Мелик, анжах,Сулеймана чIугуна къул.Эхдани за, ихьтин алчах
Кар заз хьана? Ава захъ пул,
Дустар ава захъни гзаф...
Дишегьлиди чIурун зи гаф!..
Йиф далда яз за ам гъида,
И дерт гумаз гьикI рекьида?
— Зунни къведа куьмек гуз ваз.
-Зунни… -Зунни...- акурай чаз
Вуч гьазурвал пакад йикъаз
АквазватIа хуьруьн къене.
Пака жеда руш ви гъиле.
(КьатI ама)
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АБДУЛ РАЖАБОВАН 90 ЙИС

Абдул Ражабов – лезги ва урус чIаларал кхьей шаир ва гьикаячи,
драматург – I926-йисан I9-майдиз Ахцегьа хана. Жегьилвал дяведин
йисарал гьалтай ада эцигунрални промышленностдин карханайра
кIвалахна, ахпа, Дагъустандин педагогар гьазурдай институт
куьтягьна, муалимвал авуна, образованидин министерствода
инспекторвиле, Даградиокомитетда редакторвиле кIвалахна.
Абдул Ражабован рассказрин сад лагьай ктаб I958-йисуз
Дагъустандин ктабрин издательствода акъатна. Ахпа ина ва
маса чапханайра адан гьикаяйринни шииррин ктабар лезги ва
урус чIаларал гзаф акъудна, абур кIелдайбуру хушвилелди кьабулиз
хьана.
Абдул Ражабова милли драматургия вилик тухуникни вичин
пай кутуна. Дагъустандин халкьдин шаир Шагь-Эмир Мурадовахъ
галаз абуру санал кхьей «Фундугъбег» пьесади ва мили театрдин
сегьнедилай алат тийизвай тамашади халкьдин культурадин
къизилдин фондуна гьамишалугъ чка кьуна. Ада Якьуб Яралиевахъ
галаз санал «Хендедадин мехъер» пьесани кхьенай ва и тамашани
рикIелай алат тийидайди хьанай.
Зарафат квай куьруь гьикаяйринни шииррин устад тир Абдул
Ражабован ирс милли литературада гьамиша вил акьадай чкадал
жеда.
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Абдул Раджабов

ЗА ПIАПIРУС ГАДАРНА
					

ГЬ. МЕЖИДАЗ бахшзава

Зун зурба къалиянчи тир. Им са акьван пис кар яз такуна, за гзаф вахтунда
пIапIрус чIугуна. Зак са тIимил дамахни акатнавай. И кар пIапIрус чIугвазвайбуруз вирибуруз, аквар гьаларай, хъсандиз чида. Къуй кIелзавайда заз
багъишламишрай, амма заз пIапIрус чIугун тийидай итимар бегьем къимет
авачир инсанар хьиз жедай.
Къвердавай за гьар юкъуз чIугвазвай пIапIрусрин кьадар тамам са пачкадив, гьатта пачкани зуравни агакьиз хьана. Гагь за жигерра са жуьредин
тIал гьиссзавай, гагь йифериз зак уьгьуь акатзавай. ПIапIрусар гадриз зун
шумудра алахъна.
И кар кьилиз акъудун патал за лишанлу тарихар фикирда кьазвай. А вахтар алукьайла за мад гьич пIапIрус чIугун хъийидач лагьана жува-жуваз гаф
гузвай. Абурни, месела, цIийи йис алукьзавай сувар, зи мехъерар хьайи югъ,
зи къанни цIуд йис тамам хьайи югъ тир. (Заз жуван уьмуьр мад хъхьун фикирзавай яхцIурни вад йисуз пIапIрус чIугун тавуна акъудиз кIанзавай). Амма
сакIани завай жуван гаф кьилиз акъудиз жезвачир. Гьатта за юлдашрихъ галаз
мерж кьазвай, папаз кьинер кьур дуьшуьшарни тIимил хьанач. ПIапIрусар
авай кьватидал за кичIе кутадай ихьтин гафар кхьинни авуна: «Никотин зегьер
я!» Бязи вахтара ам гадарда лугьуз за са юкъуз тамам са килодив агакьна,
лап икрагь жедалди къенфетар тIуьр вахтарни тIимил хьанач. ПIапIрусдикай
хкечIун патал буранрин цилерни за лап гзаф тIуьна. Эхирни завай ам чIугун
тавуна эхиз хьанач.
Гьа икI, зун гзаф азабрик хьана. Са кардивайни заз куьмек тежез акурди
зун секин хьаиа ва за пIапIрус чIугун тийидайбур я гзаф мутIлакьбур, я духтурри гзаф къурху кутунвайбур я лугьудай гафаралди жув секинариз хьана.
Гьа и чIавуз зи рикIел чIехи бубани хтана. Ада вичин уьмуьрда гьамиша вичи
битмишарнавай тембекдин туьнт пIапIрусар чIугвадай. Ам вичин яшарни
вишни ругуд йис тамам хьайила сиве къалиян аваз кьенай. Къастунал кIеви
тушир касдиз вич гьахъ ийидай себебар гзаф жАгъида.
А вахтунда за школадин директорвиле кIвалахзавай. КIелзавай аялри пIапIрус чIугунихъ галаз за женг чIугуна кIанзавай. Школадани лагьайтIа, лап
гзаф аялри пIапIрусар чIугвазвайди лап ашкара тир.
Бязи вахтара ихьтин дуьшуьшарни жедай. ПIапIрус чIугвазвай чкадал
кьунвай аял зи патав гъидай. За адавай хабар кьадай:
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– Вуна чIугвазвани?
– ЧIугвазва... – кьил чиле туна жаваб гудай ада.
– Ученикри пIапIрус чIугун тавун лазим тирди ваз чизвани?
– Чизва... Мад чIугун хъийидач.
Адаз килигайла зунни адан чкадал алаз хьайи вахтар зи рикIел хкведай.
Зунни школадин директордин вилик, а чIавуз чи школадин директор дишегьли
тир, кьил хура туна акъваздай ва ада заз гзаф туьгьметар ийидай. Заз я регъуь
жедачир, я жув батIул тирди аннамишдачир. Ам рахадайла захъ тек са фикир
жедай. Амни ада тадиз вичин туьгьметар куьтягьунал вил хьун тир.
Ахьтин дуьшуьшар рикIел хтайла зак лап хъел акатзава: а чIавалай инихъ
гьикьван вахтар алатнаватIани, атомдин сирерай кьил акъуднаватIани, инсанар гьавадин бушлухриз экъечIнаватIани, чавай, педагогривай, гьеле гилани
аялри пIапIрусар чIугунихъ галаз женг тухудай таъсирлу са такьат жугъуриз
хьанвач.
Гьелбетда, абуруз туьмбуьгьарни авуна, абурун диде-бубайриз школадиз
эверизни туна, амма вири и серенжемри аялри мад пIапIрусар чIугун тахвуниз
куьмек гудайдахъ зун инанмиш тушир. Ихтияр тагузвай кар кьилиз акъудун
гьамиша хъсан яз аквада эхир!..
Лугьудайвал, чна къалиянчийрин аксина гегьеншдиз женг чIугун къарардиз къачуна, хуьрерин жегьилрин диде-бубайриз, ученикриз лекцияр кIелун
тешкилна. Къушарал, кьиферал ва маса гьайванрал тежрибаяр кьиле тухвай
махсус вечерарни тешкилна.
Школада пIапIрусар чIугвазвай гадайрин кьадар хейлин тIимил хьана.
Амма чаз пIапIрусдал рикI алайбур гьеле тIимил амачирди чизвай. Чнани
гъиле кьур кIвалах эхирдал кьван кьилиз акъудун къарардиз къачуна. Вири
школадии комсомолрин собраниедал за пIапIрус чIугуникай авай зияндикай
са гъвечIи лекция кIелна ва комсомолриз и кардихъ галаз женг чIугваз учителриз куьмек гуниз эверна. Залай гуьгъуьниз чна виликамаз гьазурнавай са
шумуд кас комсомолдин членар рахана. Абуру пIапIрус чIугун давамарзавай
гадайрин тIварар кьуна, абур критика авуна. Вири кIвалахар чна виликамаз
фикирнавай гьалда кьиле физвай. Ингье цIуд лагьай классда кIелзавай са гада
къарагъна ва ада лагьана:
– Комсомолдин член тир за михьи рикIелди хиве кьазва: эхь, за пIапIрус
чIугвазва. Ам школьникдиз кутуг тавунвай кар тирди, адакай сагъвилиз зиян
авайди заз чизва, амма завай пIапIрус гадариз жезвач. И кар ийиз зун са шумудра алахъна, арадал са затIни къвезвач, вуч ийидатIани чидач.
Мадни са шумуд жегьил рахана. Абурун вирибурун гафарин куьруь метлеб гьахьтинди тир. Абурун гьар садан ихьтин рахунар заз акси яз ийизвайди
хьиз жезвай.
Зи кефияр михьиз чIур хьана. За фикир авуна хьи, юлдаш директор, жегьилар тербияламишзавайди, пIапIрус чIугунин кIеви душман, вуна абуруз
вуч лугьуда? Ам гадарун гьар садалай алакь тийидайди ваз чизва хьи. Бес
вуна рикIе сад аваз ван акъатна маса гафар вучиз лугьузва.
— Вибур пичIи гафар я, —лагьана за, — гадариз жедач вуч лагьай гаф я.
За пIапIрусар чIугваз къад йис я, эгер герек хьайитIа зани гадарда.
ИкI за лугьун авуна, амма зи беденда къайи фул гьатна... Аквар гьаларай,
регъуь хьанвайвиляй тир.
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— Абдул Рамазанович, — хабар кьуна гьа и арада цIуд лагьай классда
кIелзавай са гадади. Ам гьахъвал кIандай викIегь гада тир. — Вуна лугьузва
хьи, эгер герек хьайитIа ам гадарда... Амма са зур сят идалай вилик чаз кIелай
лекцияда вуна пIапIрус чIугун пис кар тирди, куьгьне вахтарилай инсанрин
къанажагъда амай зиянлу вердишвал тирди, адахъ галаз вирибуру женг чIугуна кIанзавайди инанмиш жедай гьалда тестикьарнай хьи... АкI хьайила
вунани пIапIрус гадарун лазим я.
«Бес гила вучда?» — фикирна за. Заз гадайрин чина ягьанатдин хъвер
гьатнавайди акуна, абурук гьерекатни акатна. Мад кьулухъ чIугуна жезвачир.
Гьавиляй кIевелай, ван са тIимил хкажна театрда къугъвазвай артистди хьиз,
за комсомол собраниедиз малумарна:
— За къад йисуз чIугуна. Ам чIехи гъалатI хьайиди за хиве кьазва. ПIапIрусди зи сагъвилиз гзаф зиян гана. Амма и декьикьадилай башламишна
мад за чIугун хъийидач. Ам гадариз жедач лугьузвайбур гьахъ туш. Анжах
къастунал кIеви туширбурувай чпин гафунин иесивал ийиз жедач. — Ашкъи
акатнавай за инал гуьрчег гафар гзаф лагьана. – Гьеле пIапIрус чIугвазвай
вирибуруз за, куь чIехи юлдаш яз, лап къенин йикъалай башламишна гадарун меслят къалурзава. ЧIугун тийизвайбуру гьич садрани башламишмир,
– ихьтин гафаралди за жуван рахунар куьтягьна. Сифтедин космонавт чилел
эвичI хъувурла адаз гьикI капар янатIа, аялри зазни гьакI капар яна...
Ракь ифенмаз гатана кIанда. Зи гафар лап инанмиш жедайбур, таъсирлубур
хьун патал за жуван жибиндай цIийиз гъиле кьунвай «Казбек» пIапIрусрин
кьвати акъудна, ахпа ракIарин патав гвай цIай авай пичиниз гадарна.
Собрание кьиле тухунин тайин хьанвай къайда чIурна, жергедай, председателдивай гьич ихтиярни къачун тавуна, вичивай пIапIрус гадариз жезвач
лагьана сифте хиве кьур ученик экъечIна ва вири залдик хъуьруьн акатнавайтIани, ада вичин жибиндавай пIапIрусрин пачка акъудна пичиниз гадарна.
Ахпа адан гуьгъуьналлаз ученикар са-сад пичинин патав къвез абуру чпив
гвай пIапIрусар гадарзавай. Абурун кьадар саки къадав агакьнавай. Абурун
арада я за, я учителри гьич садрани чпи пIапIрусар чIугвазва лагьана фикирни
тавур аяларни авай.
И собраниедилай гуьгъуьниз за мад садрани чIугун хъувунач. Ам вад йис
идалай вилик хьайи кар я. Аквар гьаларай, ученикриз гайи гафунай жуван
чIехи жавабдарвал аннамишунихъ гзаф метлеб хьана. Аялриз чухсагъул,
абуру зун дуьз рекьел хкана.
ХУЬРУЬН ХВА
Им 1945-йисуз хьайи кар тир. Пенсионер Керим халу колхоздай куьгьне
«Вилис» къачуна, госпиталдай ахъайнавай вичин хва къаршиламишиз райцентрдиз фена.
Керимахъ авай тек са хва тир Исмаила Гитлеран чапхунчийрихъ галаз викIегьдиз женг чIугунай. Адахъ гзаф наградаяр авай. Адан кьегьялвилерикай
газетра кхьенвай.
Вири хуьр кьегьал къаршиламишиз экъечIна. Машин агакьна. Анай сифте
Керим халу, адан гуьгъуьналлаз хурудал орденри ва медалри нур гузвай Исмаил экъечIна. Ада машиндиз гъил яргъи авуна, ана авай са гъвечIи гададиз
лагьана:
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— Де гьан, чан хва, чун агакьнава, эвичI!
«Ву-у-у-уч! — тажуб хьана халкь. — Бес адан паб Айшат гьинва, ам
цIайлапанди янани мегер? Бес аялар?! Адан вичин хайи аялар?..» — наразивал ийизвай садбуру, муькуьбуру Исмаилан хурудаллай орденрал ашукьвал
ийизвай, пуд лагьайбуру чпин хуьруьнвидиз машиндай шейэр авудиз куьмек
гузвай.
Вирибуру нубатдалди игитдин гъил кьаз чуькьвена ва ам кIвалин патав
кьван рекье хутуна. Адан кьулухъ рак акьал хьайивалди кIуфал кIвенкI алай
дишегьлийри гьарда са гаф лугьуз башламишна.
— Квез адан хур акунани, михьиз орденрайни медалрай ацIанва!
— Вичин аслан хьтин хва адан дидедиз, регьметлу Гуьлселемаз акуна
кIандай.
— Аллагьдиз шукур хьуй, къенин югъ адаз акун тавурди. Аллагьдиз ам
язух атана. Гуьлселеман рикI, вичиз регьмет хьурай, беябурчивиляй лап пад
жедай. Исмаил гьихьтин «тум» галаз хтанватIа аквазвани? Ада, регъуьни
тахьана, — «Де гьан, чан хва, чун ахгакьнава, эвичI», — лугьудайла ван
хьанайни квез? Бес кIвале авай паб, аялар гьикI хьурай?.. Имани квез аслан!
Ам гьич пехъни туш.
— Астафируллагь! Заз гила акуна... Адан чIарар расубур, нерни кIвенкI
винелди экъис хьанвайди я. Пака Исмаилан кьвед лагьай пабни хкведалда.
Ада кьве машин ацIай жигьизарни гъизвалда.
— Бес Айшат гьикI жеда?
— Адазни кIвалах жагъида, къаравуш жеда ман... ...Гьа и вахтунда кьуьзуь
Керим халудин экуь, фирягь тавдин кIвале, адет тирвал, хъуьтуьл халичайрал
суфрадихъ ацукьнавай хуьруьнбуру Исмаилан суьгьбетдихъ яб акалзавай. Ада
яргъал тир Украинада дяве себеб хьана кIвал-югъ, диде-буба амачиз амукьнавай ва вичи хвавиле кьабулнавай гъвечIи етим гададикай ихтилатарзавай.
Бахтлу Айшата гъуьлуьн эхтилагрихъ яб акализ вичин цIийи хциз хинкIал
гузвай.
...Адан халис тIвар Сергей тир, амма хуьре адал цIийи тIвар Сиражудин
эцигнавай. Ам зирек кьатIунар авай, шад гада тир. Адаз лезги чIал хъсандиз
чир хьанвай. Гада маса аялрихъ галаз къугъвадайла, рахадайла абурукай чара
ийиз жедачир. Амма винел патан акунри: расу чIарари, цIару вилери, битIиш
нери ам амайбурулай тафаватлу ийизвай.
Сиражудина лап хъсандиз кIелзавай, гьатта вири школади адал дамахзавай.
Гила хуьруьнбуруз гъвечIи Сиражудинан уьмуьрдикай хабар хьанвай, абуруз
ам гзаф кIандай.
Са сеферда хуьруьнбур кимел кIватI хьанвайла, виш йис хьанвай Наби
бубади лагьана:
— Сиражудин неинки Исмаилан хва, гьакI чи хва, вири хуьруьн хва я.
...Исмаила вичин кьабулнавай хва – Сиражудин Кьиблепатан Дагъустандин
дагъдин яргъал тир хуьруьз хкайдалай инихъ цIуд лагьай гатфар алукьнавай.
Регьимлу Айшатан цIвелен кьилер рехи хьанвай, абурун чIехи кьве хва гъилелай алатна масанихъ фенвай. Пуд лагьай хва тир Абдула Советрин Армиядин
жергейра къуллугъ ийизвай.
Сиражудина лагьайтIа акьулбалугъвилин аттесгат къачун патал экзаменар
вахкузвай. Цуьквер эцигна безетмишнавай ишигълу классда лап секин я. Ан52

жах перойри тетраддин чарарал кхьинардай ван къвезвай. Къанни ругуд кас
чпин вилик квай, школадин штамп алай чарарал гьалт хьанвай. Абуру чпиз
теклифнавай пуд темадикай гьарда вичиз хуш тирдай сочинение кхьизва.
Сиражудина Ватандин ЧIехи дяведин тема хкянава.
Тамара Ивановнади къалабулух кваз вичин ученикрал гуьзчивал ийизвай.
Гзаф йисарин вахтунда учительницадиз абур хъсандиз чир хьанвай. Ингье пенжердин патав Муслим ацукьнава, адан чина хъвер ава. Ида гададиз сочинение
кхьидай хъсан рехъ жагъанвайди къалурзава. АтIангье Заради секинсуздаказ
ручкадин тум жакьвазва. Аквар гьаларай, адаз четин я. Ам сифте дуьз рекье
туна кIанда, ахпа амай кIвалахар адалай алакьда... Маса сефер тиртIа, Тамара Ивановнади адаз куьмек гудай, амма гила... Муькуь пипIе Асеф цацарал
алайди хьиз ацукьнава ва ам амалдарвилелди комиссиядиз килигзава. ГьинватIани къерехдай куьмек гуьзлемишзава... Сиражудинан патахъай Тамара
Ивановна архайин я. Ада анжах лап хъсандиз кхьида. Исятда Сиражудин
школада къизилдин медаль къачун патал мумкинвал авай тек са кас я. Амма
им вуч хабар я, адахъ вуч хьанва? Тамара Ивановнадиз ам ихьтинди яз сифте
сефер аквазва. Адан рангар атIанва, вилерал накъвар ала. Белки ам азарлу
хьанватIа? Адаз пис ятIа?..
Ингье ам вич алай чкадилай къарагъна ва ада комиссиядиз лагьана:
– За кхьена куьтягьнава, къецихъ фидай ихтияр це!
Сиражудина вичин сочинение мукъаятдиз столдин къерехдал эцигна.
– Исмаилов, вахъ вуч хьанва? – явашдиз хьиз хабар кьуна учительницади.
– Са затIни, – жаваб гана Сиражудина ва ам тадиз классдай экъечIна.
Тамара Ивановна инлай-анлай Сиражудинан кIвалахдиз килигна. План лап
хъсанди я. Гуьрчегдиз башламишнава, эпиграфни кутугайди хьанва... МасакIа
хьунни мумкин туш... секин хьана учительницади адан кIвалах чкадал эциг
хъувуна...
Перерывдилай гуьгъуьниз комиссияди сочиненияр ахтармишиз башламишна. Виридалайни вилик къизилдин медаль къачун лазим тир Исмаилов
Сиражудинан сочинение гъиле кьуна. Адан кIвалахдай Тамара Ивановнадиз
регъуь жедач.
... Яраб ина вуч хьанватIа? Учительницадин гъиле авай яру къелем зурзаз
башламишна. ГъалатI ахъайнава! (Белки фикир таганвай гъалатI ятIа). Амма
ваъ, ингье мад са гъалатI! «Чи Сиражудиназ ихьтин ашкара кар чир тахьана
амукьич эхир!» ГъалатI мад ва мад...
Къалабулух акатай Тамара Ивановна тади кваз школадин гьаятдиз фена,
адаз аялрин арадай Исмаилов акуна.
– Сиражудин! – са касдизни фикир тагана гьарайна ада, – вуна ихьтин
гъалатIар гьикI ахъайна? Ваз, ваз хсуси тIварар чIехи гьарфарал кхьизвайди
чидачни мегер?!
Сиражудинан чин яру хьана. Ада вичин кьил хкажна ва уьмуьрда сифте яз
ам икI дикъетдалди вичин кIани учительницадин чиниз килигна. Адан гъутар
агаж хьана, вичик зурзун акатна.
– А жаллатIди зи буба асмишна! – къалабулух кваз, вилерал накъвар алаз
жаваб гана Сиражудина. – Гитлера зи диде крематорияда кана. – Чи хуьр ада
руьхъведиз элкъуьрна ва зун етим авуна. Ваз, Тамара Ивановна, къе за а жал53

латIдин къанлу тIвар чIехи гьарфунилай кхьена кIанзавани? Гьич садрани!
Ваз ван къвезвачни, Тамара Ивановна, гьич садрани!!!
Сиражудин школадин гьаятдай экъечIна, шехьиз-шехьиз катна.
Вич учительскийдиз гьикI хтанатIа ва гьикI явашдиз дивандал ацукьнатIа,
Таиара Ивановнадин рикIел аламач. ЧIарар рехи хьанвай дишегьлидин рикIел
дяведин мусибатар, яргъал тир Украинадин Барислав шегьерда вич 1942-йисуз
магьрум хьайи вичин хзан, фашинстрин инсанар рекьидай лагерь Равенсбрюк
хтана. И лагерда ам саки кьве йисуз зулумдик хьанай. Эхь, адан рикIел вири
и кIвалахар алама... Ахпа ада явашдиз лагьана: «Сиражудин, Сережа, багъишламиша, зи бала! Вун гьахъ я!..»
МЕСЭЛА ГЬЯЛНА
Пакаман фад вахт. Тарарал алай пешер хъипи хьанвай багълара гзаф секин
я. Яргъал цавун кIаняй хьиз, Шалбуз дагъдин живеди кьунвай кIукI аквазва.
Ингье анриз зулун ракъинин нурар хъиченва ва кьуд пата авай гьал дегиш
хьана, булахар хьтин михьиз аквазвай дагъларни дереяр хъсандиз кьатIуз
жезва. Са гьинай ятIани трактордин ван акъатна, фадлай гьич инсандин
кIвачни хкIун тавур куьгьне мискIиндин къавалай вили лиферин луж цавуз
къарагъна. Абуру чеб гзаф цавуз экъечIунал шадвал ийизвайди ва чпиз аквазвай чилин мензилар яргъал хьунал гьейранвал ийизвайди хьиз, хуьруьн
винел чархар язава.
Школадин кьве мертебадин дараматдин патав хуьряй аниз къвезвай вири
рекьерай аялар кIватI жезвай. Вили цавай хъуьрезвай ракъинин хуш нурари
абур тебрикзавайди хьиз аквазвай. Чина шадвал авай ва кIуфал хъвер алай
аялар школадин гьаятда кIеретI-кIеретI кIватI жезвай. Абуруз гзаф шад тир
ва абур бахтлу тир. Ингье зенг яна, вири классриз хъфена, анжах са руш коридорда амукьна. Ам учительскийдин ракIарив акъвазнавай ва аниз гьахьиз
жуьрэт тийизвай ам явашдиз шехьзавай. Зун адан патав атана.
– Вун вучиз шехьзава, Саяд?
– Завай пул чуьнуьхна, – жаваб гана ада акъатна шехьиз-шехьиз.
– Гьикьван чуьнуьхна?
– Пуд манат.
– Вав акьван пул вучиз гвай?
– Бубади ам Мелаверди бубадив вахкун тIалабнай. Ада чи гъвечIи стхадиз
кьеб раснавай...
Школадин къаравулвиле кIвалахзавай Мелавердидн лап хъсан кьепIер
расзавай. Михьиз райондани ахьтин устIар авачир.
– Саяд, белки пул чуьнуьхнач жеди, ам белки вавай квахьнаватIа, – жузуна
учителди.
– Ваъ, ваъ – инанмишдиз лагьана руша, – ктабрихъ галаз санал пулни партада эцигна зун къецихъ экъечIайди ик рикIел хъсандиз алама. Зенг ягъайдалай
гуьгъуьниз пул амачир, ам чуьнуьхнава...
– Жув классдиз алад, Саяд, шехьмир. За къайгъу чIугвада, ни чуьнуьхнатIа
чирда, – секинарна амва зун фикирдик акатна. 5-классда Ширин тIвар алай
ученик авай, завай адал шаклувал гъиз жезвай, тек са адавай ихьтин чиркин
кар ийиз хьун мумкин тир. Амма, лугьудайвал, угъривал ийидай чкадал
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кьун тавурдан хиве тахсир тваз жезвачир. Адаз «пул чуьнуьхайди вун я, ам
вахце» завай сакIани лугьуз жезвачир, захъ са делилни авачир эхир. Амма
вуч авурай, гьикI авурай? ГьикI хьайитIани и месэладай кьил акъудуниз зун
мажбур тир.
Югъди зи япарай Саяда лагьай «Завай пул чуьнуьхна, чуьнуьхна» гафар
акъатзавачир. Нянрихъ зун чи хуьруьн магазиндин зеведиш Гьажимурадан
патав фена. Ам чи гъвечIи хуьревай тек са магазин тир. Агьалийри адаз
«универмаг» лугьузвай. Дугъриданни анай керогаздилай, кьифер кьадай кьуларилай башламишна хъсандиз цванвай парталдилай хкечIна вуч хьайитIани
къачуз жезвай. Магазиндин зеведишдивай за кIелзавай аялрикай магазиндиз
вуж къвезватIа, абурукай ни вуч къачузватIа заз хабар гун тIалабна.
– Башуьсте, малим, – жаваб гана заз завмагди. Са югъ арадай фейила, тарсарилай гуьгъуьниз зун мад магазиндиз хъфена. Гьажимурада зав са табагъ
чар вугана. Магазиндин зеведишди адал вичивай жедай кьван михьивилелди
кхьенвай.
1. Пирвилидин хва Салигь – вад литр нафт, кьве пачка кьел, вад тетрадь
– вири 47 кепек.
2. Тракторист Омаран руш Шекер – 10 тетрадь, лацу гъалунин кьуд ват,
вири 10 кепек.
3. Хендеда тир Етеран хва Ширин – аялрин пистолет – 50 кепек, манпасар
авай кьвати – 40 кепек, вири 90 кепек.
Чуьиуьхнавай пулдихъ аялди гъалар, нафт, кьел ва ихьтин маса шейэр къачун тийидайди заз чизвай. Идалайни гъейри, Салигьни Шекер хъсан хзанрин
арада тербия къачузвай хъсан аялар тир. Ширинакай рахайтIа...
Сад лагьай классда арифметикадин тарс. КIвалин кIвалах хабар кьурдалай
гуьгъуьниз за Шириназ доскадал эверна. Зун адан вилериз атIумна ва яргъал
вахтунда килигна ва адаз месэла лагьана:
– Кхьихь, Ширин: накь вав пуд манат пул гвай. Вун чи магазиндиз фена ва
вуна Гьажимурад халудивай маса къачуна..., – заз адан гъил гьикI зурзанатIа
акуна.
Ширин кьил хура туна акъвазнавай, – де кхьихь, – давамарна за, – гьа икI,
вав пуд манат пул гвай. Накь вуна магазиндай 50 кепекдихъ аялрин пистолет,
40 кепекдихъ манпасияр къачуна. – За тадиз классдиз са вил вигьена, ахпа
атIумна Шириназ килигналагьана:
– амай пул вири столдал эциг.
Классда куш-кушдин ван гьатнавай. Ширин кьил хура туна, мел авай
гъилни къамчи хьиз куьрс хьана акъвазнавай. Адан кьурай къуьнер гьикI
зурзазвайтIа заз акуна...
Нянрихъ зун школадай кIвализ хъифидайла зал чи завмаг гьалтна.
– Малим, лагьана ада зи патав атана, – ингье ваз мад список!
– Чухсагъул, Гьажимурад, – лагьана за адаз, – мад ам заз герек амач, месэла
гьялна куьтягь хьанва.
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УЧИТЕЛДИН ИХТИЛАТ
– АкI хьайила, вун урус чIалан учитель я ман? – заз гьич килигни тавуна
хабар кьуна хуьруьн Советдин председателди.
– Эхь, – жаваб гана за.
– Лап хъсан, лап шад я зун, – лагьана ада районодин направление зав вахкана. Ахпа председателди вичин кабинетдин пенжердай кьил акъудна,— гьей,
Ражаб, тадиз фена Османаз эвера, ам агъа харманрал ала! — лагьана.
Кабинетдкз кьилел чIарар алачир, вилер чIулав гьекьикьар хьтин, школадин яшда авай гада атана. Ада салам гана, председателдин вилик ам мих хьиз
акъвазна ва вилерин кIаникай заз килигна.
– Ваз вуч аватIа чидани, Осман. Им чи цIийи учитель я. – Председателди
кьил галтадна зун къалурна. – Ам куь кIвализ галаз хъвач, дидедиз адан патахъай чизва...
Заз гададин вилера шадвилин нур, чина хъвер гьикI гьатнатIа акуна.
– Урус чIалан тарсар гайи виликан учительница Евдокия Архиповнани,
– захъ элкъвена давамарна председателди, – абурун кIвале яшамиш хьайиди
я. Ам атIа хуьруьз, – ада гъил туькIуьрна дагъдин кукIвал алай циферин
юкьва авай са хуьр къалурна. – гъуьлуьз фена. Ам хъсан учительница тир!
– зи чиниз килигна ада давамар хъувуна: – Вагь за вуч лугьузва? Ай-я-я-яй,
– садлагьана акъваз хьана председатель, – валлагь, им зак квай чIехи тахсир
я. Ада гьамиша зун кIевера твазва!.. Вуна вуч лугьуда кьван?.. Мадни квайниквай кIвалах зи рикIелай алатна. Ша чун таниш жен: Элдар халу я, учителри
заз Элдар Билалович лугьузва, – ада чIарар алай ске гъил зал яргъи авуна.
Адак кьве тIуб квачирди за кьатIана. «ГьинвачтIани дяведин гелер...» – фикирна за. Османа зирингдиз зи чемодан, ктабар авай чил кьуна. Чун пудни
кабинетдай экъечIна.
Элдар Билаловича чун куьче чара жезвай чкадал кьван рекье туна, заз
хъсандиз ял ягъ лагьана, ам вич тади кваз харманрал фена. КуьчедайтIуз са
гъвечIи геренда хъфейла зунни Осман къванцин гурарай винел айвандик
экъечIна. Османан диде Зайнаб халади чун хушвилелди къаршиламишна.
Зайнаб хала хуш къилихрин дишегьли тир. Ада зини вичин хайи хцин
арада тафават твазвачир. Осман зи ученик яз хьана. Ам кIвале авай чIехидини,
гъвечIидини тир. Гьавиляй кIвалин вири кIвалахар адан хиве авай. Зайнаб
халади гамар хразвай. Османа кIвалин крарни ийидай ва тарсарни вахт-вахтунда гьазуриз ам школадизни фидай.
Са кьве йис алатна, Османа гила муьжуьд лагьай классда кIелзавай. Гьа
виликдай хьиз кIвалин кIвалахарни адан хиве авай. Гила ада усадьбада гъвечIи
кIвални эцигнавай. Зайнаб халади гьамиша хьиз гамар хразвай.
Са сеферда Осман кIвалкз экуьнахъ хтана. И йифиз Зайнаб халади вил
акьалнач. Осман геж хтай вахтар мукьвал-мукьвал жез хьана. Осман пис
юлдашрихъ галтна чIуру рекье гьатнавай. Зунни школадин директор хьанвай,
зазни адан юлдашриз фикир гудай вахт вачир, им, гьелбетда, зи патай хъсан
кIвалах жезваир. Зайнаб халадин регьимлу вилерал гзаф вахтара накъвар
жезвай.
Османа пIапIрусар чIугваз ва гьатта тарсарни ахъайиз хьана. Ахпа зи
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чемодандай пул къачуз башламиша, амма захъ галаз ам гьа виликдай хьиз
хушвнлелди а гьуьрмет хуьз, эдебдалди рахазвай.
Османан ахлакьди зак къалабулух кутазвай. Ам заз акваз-акваз къвердавай
чIур жезвай. За вуч ийин, зун адав гьикI эгечIин? Ам дуьз рекье хутун патал
вуч авун герек я? Эгер за Османаз вуна зи пул чуьнуьхна ва ам хъсан кар
туш лагьайтIа, ада, гьелбетда, хиве кьадач. Чи араяр чIур жеда, учителдинни
ученикдин араяр чIурубур хьун хъсан туш. Ам вичи чIуру кIвалах ийизвай
чкадал кьуна, адав вичин тахсирар хиве кьаз таз хьайитIа, хъсан тир. ТахьайтIа
зи чемодандай пул чуьнуьхзавайди ам тирди гьикI тестикьарда? ГьикI ятIани,
тадиз са чара акуна кIанзавай...
Амма вахтар къвез алатзава.
Са сеферда за кIвале ацукьна ученикрин тетрадар ахтармишзавай. И нянрихъ зи кефияр хъсан тир. Бес жечни, цIусад тетрадь ахтармишнавай, абурук
гьеле пис кхьенвай садни квачир. Им зи зегьметдин гъалибвал тир. ЦIикьвед
лагьай тетраддин иеси Осман яз хьана. А тетрадди зи гъилер цIу хьиз кузвай...
Са легьзеда зи рикIел Османан эхиримжи вири кьуьруькар хтана...
Зун кIвалин са пипIяй маса пипIиз гзаф вахтунда къекъвена. За акъваз
тавуна Османакай фикирарзавай. Жува тербия гана кIанзавай гада акваз-акваз
чIур хьунин карда зи хивени тахсир гьатзавай. Адан гележегдин патахъай за
жаваб гана кIанзавай эхир...
Заз зи регьимлу Зайнаб халадин язухни къвезвай. Зи фикир адаз кIевелай
куьмек гун тир.
Амма, гьуьрметлу кIелзавайди, вири кIвалахрихъ эхир ава. За ийизвай
ихтилатдихъни эхир хьун лазим я. Гьелбетда, Османанни зи арада хьайи
къайи гьал квез квелди куьтягь хьанатIа чир хьана кIанзава. Хьайи агьвалатни
ихьтинди я.
Зи кьилиз са хъсан фикир атана. За михьи са чар къачуна ва адал яру карандашдалди печатдин чIехи гьарфаралди кхьена: «Осман, ваз са кIусни регъуь
тушни мегер?» Ахпа за чемодандин къалпагъ хкажна ва и «суьгьуьрдин»
гафар кхьенвай чар винелай эцигна ам акьал хъувуна...
Идалай гуьгъуьниз Османа мадни кьве йисуз школада кIел хъувуна, ада
акьулбалугъвилин аттестат къачуна. Амма я школада, я кIвале адавай кьил
хкажна мад зи чиниз килигиз хъхьанач. Лазим атана за адахъ галаз ихтилатар
ийидай вахтундани адан чин яру жедай. Зайнаб халадин вилерилай нагъв
гьамиша яз кьурана. И кар заз иллаки хуш тир.
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Шиират
Урусатдай чар

Гьуьрметлу редакция!
Гьуьрметлу вахарни стхаяр! Квез ин алукьзавай цIийи йис мубаракрай!
Къуй куь умудрин хилерал, Лезги халкьдин михьи мецелай рахазвай, халкьдин
руьгьдин дегьнейра бахтунин сир гваз къекъвезвай, хайи халкьдин чIал виликди тухузвай, халкьдин тIал кьезилариз алахънавай, пакагьан йикъак чIехи
ва экуь мурадар кутазвай, гьамиша, гьар са гъвечIи легьзеда, лезги манидин
шад сес хьурай!
Заз фадлай, гзаф йисар идалай вилик, куь устадвилин михьи ва къешенг
суфрадал, жуван рикIин дафтарни эцIигиз кIанзавайди тир. Куьне гайи къиметдал зун чарасуз ризи жедай. Зун Ватандивай яргъа аваз 44-йис алатнава.
Са зулун югъ хьиз дегиш хьайи, уьмуьр яргъара акъатна. Аллагьди заз залан
кьисмет гана. Магьрум хьана зун хайи Ватандин гьавадикай, Шалбуздин лацу
живерикай, чар булахрикайни Сувун яйлахрикай. А магьрумвални зи пашман
рикIи эхда. Бес за гьикI эхда, я эхиз жедани, сивевай лезги мецивай лезги чIалал рахаз тахьайла? Я са жув хьтин багъри лезги патав тахьайла? Са бязи
вахтара жув-жувахъ галаз рахадай, жува-жував суалар вугудай. А суалрин
жаваб заз къени гьатнавач. Жуван рикIин гъамлувал за шиирралди алуддай,
алудиз алахъдай. Амма алудиз алакьнач. Кхьей шиирри зи рикIин гъамлувал
мадни артухардай. Ватандай гъанвай, хайи чилин ял галай накьвариз темен
гудай. Вилерал нагъв хъиткьиндай.
Ватандивай къакъатай инсан, сим алачир чуьнгуьрдиз ухшар жеда. Адахъ
я сесни жедач, я рахадай мезни.
Гзаф алахъайди я зун шадвиликай кхьиз, гъам-дерт алудиз рикIин хамунилай. Гьар сеферда къелемди зун накъварин селди гатай чуьлдиз хкидай. А
чуьлдани зун алахъдай умудрин са гъвечIи цIелхем жагъуриз. Вилиз акурди,
гъиле гьатдайди дердерин къаб жедай.
Гьикьван марфар къвайитIани, цавар рахайтIани, сих цифери кьуртIани,
рагъ кIевириз жедач. Зи халкьдин бахтни рагъ хьиз я, ам са залумдивайни
кIевириз жедач. Халкьдин бахтлу ракъини чи хайи чилиз гьамиша эквни чимивал гуда. А кьисметди чун гуьзетзава.
Чими саламралди куь ватанэгьли Руслан.
Редакциядиз и таъсирлу чар ракъурнавайди, фадлай Красноярск шегьерда яшамиш жезвай
чи ватанэгьли Руслан Къафланов я.. ам лезгийрин тIвар-ван авай шаир Шихнесир Къафланован
рухвайрикай сад я. Чна агъадихъ куьн адан шииррихъ галаз сифте яз танишарзава.
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Руслан Къафланов

СА ЖУВ ПАТАЛ КХЬИДАЧ ЗА ШИИРАР
Са жув патал кхьидач за шиирар,
Са жув патал жеч яшамиш шаирар.
Са жув патал герек туш заз са цIарни
Я чуьлда цуьк, я михьи тир вацIарни.
Хайи халкьдиз хуравай рикI ганачтIа,
Жув герек яз, халкьдиз куьмек хьаначтIа,
Жегьнемдин цIал аватна зун куз хьурай,
ТIалди къати азабарни гуз хьурай.
Герек туш заз хуш акунар, гьунарни,
Аял авай кьеб зи вилик галачтIа.
Герек туш заз мехъер-межлис, суварни,
Зи шадвиле халкьдин шадвал авачтIа.
Вилерин тан куь шадвилив ацIайла,
Япарани аялдин сес гьатайла,
Чун сад-садав ширин мецел рахайла,
Регьят жеда кхьиз цIарар, шиирни.
Хуш жедай заз михьивални вацIарин,
Тухудай зун цуькверин хуш атирди.
Ахтух жедай ялавлувал цIарарин,
Куь къуллугъдал – кхьиз мани шаирни.
Рекъидачир шаирдин мез, са цIарни,
Рахайла чIал зи халкьдин шад сегьнеда.
Артух жедай захъ къулайвал, гьунарни,
Куь куьмекдиз агакьай гьар легьзеда.
Са жув патал кхьидач за шиирар,
Са жув патал жеч яшамиш шаирар.
Зи хуруда гьатай мани, чIал дерин,
Халкь паталди – адаз уьмуьр хьуй ширин!
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КЪВАН ТУШ, РУЬГЬ Я ТАРИХДИН
Генг Сибирда вахт туна,
Хуьквезва зун кIвалихъди.
Кьилиз тефей бахт туна,
Хайи Ватан – чилихъди…
… КIвач вегьизва куьчедал, –
Зурзун ава къадамра.
Къушни алач чIередал,
Руьгь гьахьзава дабанра.
Дегиш хьанва акунар
Хайи кIвалин цларин.
Гьич сес авач, рахунар,
Я хвал микьи ятарин.
Руквад кьунва гурар кIар,
Кас авачтIа эвичIай?
Ахъайна рак, я дакIар,
Инсан къецел экъечIай?
Куьч хьанватIа арандиз,
Чимивал тваз беденра?
Дуланажагъ хъсанриз,
Бегьер цана – дуьзенра?
Фикиррик ква рикI къене, –
Гьинай за куьн жагъурин?
Гьинал хьанва кIвал, бине,
Нивай къе за жузурин?
Рехъ алатна чарадан
Гьаятда зун аватIа?
Вучиз икьван авадан
КIвал юхсул яз аматIа?
Хатадай зи вил фена
Гьаятдавай къванцел са.
Зурзун галаз гъил фена,
Хкана вахт рикIел за…
Вири дердер акунвай
Кьван я кIвалин бинедин.
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Азиятар чIугунвай,
РикI хьиз хайи дидедин.
Шумуд сефер а къванцел
Буба текдиз ацукьнай,
Бейтер дерин гъиз мецел,
Пакамалди амукьнай.
Къван туш – руьгь я тарихдин,
Тухумдихъ дерт чIугунвай.
Мехъер, межлис – тарифдин,
Вири затIар акунвай.
Хуьруьн абур – кимел хьиз,
Халкьдиз гудай затI жедай.
Эренлердин пIирел хьиз,
Инсанар къвез кIватI жедай.
Азиз диде – шумудра
Садакьаяр гуз жедай,
Буба дерин – умудра,
Къеневай рикI куз жедай.
Вил акъатна яргъариз,
Къванцихъ галаз рахадай.
Чи гьал – кефи, гъамарни
Къванцин чинай аквадай…
… Юкв агъузна темен гуз,
Къванцин патав агатна,
Агъзур дертни, кемел хьиз,
Зи гардандиз аватна.
Къванци, зи нагъв акурла,
Ахъайна дерт бинедин.
Яргъалай заз къалурна
Кьве сур, гвай гуьнедив.
Къуьн-къуьневаз ксанва,
Зи бахт михьиз суймишна.
Кьве сурал зун алгъанва,
Дердери чан бамишна.

Вучда, гьикIда, тIазва кьил,
Шезва рикIин пелехар.

Зи къеневай гунагьри,
Руьгьни тунва есирда.
КичIе я заз Аллагьди
Тагуз чка эхирдай.
Сурун къванцин кьуна гъил,
Михьна сурун къерехар.

КIвалин къванни, сурун къван,
Къисметар я виридан.
Сада хуьзва цал кIвалин,
Сада хуьзва тIал рикIин.
Красноярск шегьер

БУБАДИЗ
Хци тир гаф кхьизвай ви къелемди,
Къаних ама а гафарихъ рикIер чи.
Дарман хьана гьахьнава чIал бейнида,
Кьилиз тухуз рикIе цайи сирерни.
Алгъанвай вун лацу чарчел, тIалар гваз,
Дердеривди рикIин сандух ацIанвай.
Агь акъатиз кхьизвай на чIалар чаз,
Кьисметрин тIал рикIи фадлай кьатIанвай.
Зи гъвечIи рикI, чIаларин дерт акурла,
Пехъи гьуьл хьиз ацIудай перт накъварив.
ТIал жедачни, хура чукIул акьурла?
Вилин стIал гьикьван эхрай накьвари?
Вири хьана. И дуьньяда гьахъ хьанач,
Гьахъ алцумдай я терезни вахт хьанач.
Гьахъсузвилер аквазвайди кьве вил тир,
Гьахъсузвили кармашайди ви кьил тир.
Заз хабар я гьарайдикай рикIин ви,
Дамард пеш хьиз чарасуз я хирез вун.
Четин жеда, дерт авайла, хъуьрез хьун,
Лезги халкьди, белки, рикIел хкин вун.
Ваз уьмуьрди ганач хъвердай мумкинни,
Акъвазнай рикI гьахъ цIарарин хвал амаз.
Ви чIалариз хьанва селлер муьтIуьгъни,
Хъфенай вун рикIе дерин чIал амаз.
Са вахт къведа, ви гъед цава куькIуьда,
Гележегдин кукIушра вахъ пай ава.
Дерт алудиз акъуддай чун суьгьуьрдай,
Чи рекIера ви гьиссерин гьай ава.
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Са вахт къведа, сурайни вун къарагъда,
МуркIад рикIер ви чIаларик авагъда.
Буьгьтенривай хьайид туш хъвер къакъудиз,
Алчахривай – рикIив нукьсан агудиз.
Тажир хьиз вун феначтIани уьмуьрдай,
Жанлу цIарар кхьей кас мад хайид туш.
Рахазва вун дерт ачухиз шииррай,
Валай бахтлу кас дуьньяда хьайид туш.
***
Килиг куьне, мерд инсанар, шаирдин гъилиз,
Куьтягь тахьай цIарарин гел, хвал амаз фейи.
Вил ачухна килиг мадни шаирдин рикIиз,
Къене бахтар, хура халкьдин тIал амаз фейи.
Дуьзвиликай куркур хьана рахай кас я ам,
Манидикай рикIин лувар жагъай кас я ам,
Фитнейризни пехилвилиз тахай кас я ам,
Вичин йикъар, дамах гвачиз, тухвай кас я ам.
Бед къилихрин инсанри авунвай бедлем,
Лезги чилин дердер вири амай кас я ам.
Хьанач гатфар рикIе авай битмишиз бегьем,
Квехъ, дерт чIугваз, хажалатри гатай кас я ам.
Гьар къадамда цIийи тIварар машгьурна ада,
Хайи Ватан, чарчаррин нур къалурна ада.
Халкьдин рекье марвард цуьквер цайи кас я ам,
Хважамжамрин рангар чилел гъайи кас я ам.
Къит я гафар, шаирдикай рахадай чIавуз,
Адан мани, адан чIалар – залан яни квез?
Цавун аршдиз ракъинин нур акъатай чIавуз,
Шихнесиран кай рикI я ам, аян яни квез?
***
Эхиз жезвач: кхьиз жезмач шиирар, –
РикI къудгазва, гьатна дерин гъамлувал.
Хиялрини, атIай рикIин жигъирар,
Хгузмач мад гьамиша хьиз дадлувал.
Хкахьнани жегьилвилин ялав зи?
Са къуват це заз месикай къарагъдай.
Гъам гьатнавай рикIиз жизви къилав це,
Квахьрай накъвар зи гьиссерин утагъдай.
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Чин чуьхвена векьел алай чигедай,
Салам гана Шалбуздин тик синериз,
Хкаж жедай Сувун чуьлдиз, цуьк авай,
Чинеругдин килигдай зун вилериз.
За вацразни Сувун чуьлдиз теклифдай,
Таъминна хьиз адан вири тIалабар.
Эренлердал – чIехи пIирел илифдай,
Ирид булах, къачуз вавай субабар.
Вацран ишигъ – адан гуьзел нурарик
КапI ийидай михьи лезги чIалал за.
Акатдайвал са жизви хъвер пIузарик,
Гудай, белки, Аллагьди затI гьалал са.
Секин жедай, гъамар вири алатна,
Шадвални хъвер гьатдай рикIин утагъда.
Дадлу жедай гьалал затIар акатна,
Лезги рикIи кхьей шиир куь багъда.
МЕККЕДИН РЕКЬЕ
Мешребдалди тухвана жув виринра,
Минет-суьнет ийиз хьанач садазни.
Мезземетрик рикI кузва зи цIивинра,
Хъуьрез жезмач, я мецивай рахазни.
Икьван мидя куьз хьанватIа девир чи?
Бес тушни чаз мидад чIугун чилерал?
Хьанва, белки, мунафикьвал эхир чи,
Гьайифдин нагъв – мусурманрин вилерал.
Сажда ийиз Меккедин пак пIирериз,
Рекье авай векилар тир Аллагьдин.
ЧIехида чи, тIал хьун патал рикIериз,
Кьисас ятIа къахчунвай чи гунагьрин?
Меккедани иви чилел чкIайла,
Четин жеда кIвал туькIуьриз низамлу.
Агъзур дерди магьфедаваз тухвайла,
Чи кьилелай квакьдачни рагъ безеклу.
Бейгьуш гана ксура зун, тIалаб я,
Бейчара яз фида фад и уьмуьрдай.
63

Азабрикай азад хьунухь – ам таб я,
Ихтияр це накьвадин мес туькIуьрдай.
Ширин цIарар кхьидай бахт тахьайла,
ГьикI неда фу, кьуразвайла рикIин гад.
Меккеда худ шел вахтунин рахайла,
Зегьер хьиз я заз булахдай хъвадай яд.
КЬВЕ КЪУШ
Хур хурудив агудна,
Рахазва кьве къуш.
ХъуьтIуьн цIигер алудна,
Яз кефияр хуш.

Гьатнавай хьиз нуш рикIе,
Дадлу я хуш рахунар.
Хкажиз лув кьуьлзава,
Сада-садаз гьуьрметиз.
Къушар гзаф зилдава,
Элкъвез чилел зирекдиз.

КIуф кIуфунал эцигиз,
Хъуьрезва вилер.
Яргъалай чаз килигиз,
Шад ийиз рикIер.

Герек туш мад фу, техил,
КIанивили тухнава.
Зун алама, яз пехил,
Къаяр рикIиз сухзава.

Ахьтин чIехи кIанивал
Мад чилерал алатIа?
Рахаз, къугъваз, хьайивал,
Гьевесдив чан ацIана?

Ахьтин михьи кIанивал
Хьанач ерли рикIихъ зи.
Гьатна чанда къайивал,
Хъфизва зун кIвалихъди.

Са куьнкайни туш кичIе,
Мад я гуьзел акунар.
ХУЬРУЬН РУШ
Зи лезги руш, зи хуьруьн руш,
Зи рагъ, зи цуьк, михьивал.
Зи рикI, нефес, зи хъуьруьн, руш,
Зи руьгьдин дагъ, кIанивал.

Заз акI жедай, дуьнья чIехи,
Ви дамахра авай хьиз.
Шуьрбетарни леззет вири,
Зи къужахдиз атай хьиз.

РикIелламан дагъдин жигъир,
Чун кьвед санал гуьруьш хьай?
Гьар гафуниз гана фикир,
Кьве рикI санал таниш хьай?

Анжах рикIиз чизвачар зи,
Цуьк жедайди саралмиш.
Фикир кьилиз гъизвачар за,
КичIе тир жез ягъалмиш…

РикIелламан дагъдин булах,
Цуьквед кIунчIар – нехишар?
Ви акунрал ийиз дамах,
Чими темен – багъишай?

… Зи лезги руш, зи хуьруьн руш,
Куьз марфари гатазва?
Вун гуьзетиз – беден нахуш,
Куьз гъамарик кьуразва?
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На лагь, къе заз, куьз Аллагьди
Вун кьисметдиз гъаначтIа?
Курай михьиз зун гунагьри,
Вун гуьзетиз хьаначтIа.
Сагърай вун, зи хуьруьн руш,
Хуьзва за вун мекьеркай.

Квахь тавурай ви хъуьруьн, руш,
Магьрум хьана мехъеркай.
ХьайитIа вахт чаз бахтавар,
Мад жигъирдал ацукьдай.
Це, хуьруьн руш, на ихтияр,
Ви кIеме заз амукьдай.

РУЬГЬДИН ИЧIИВАЛ
Мекьи тирла, за чимивал
Гана ваз лап алахъна.
Яргъазна тIал, пис къайивал,
Цуьк хьиз хъуьчIуьк акахьна.

На лугьуди, зи гарданда
Мерез гьатна вахтунин.
Хайи кIвале – зи маканда,
Гъед хкахьна бахтунин.

Вахтар фена. Чан кафандик
Акат ийир вахтунда,
Сивик хъвер кваз – вун айвандик,
Зун – къецел, рикI къазунна.

… Зи лацу пек – кафандик, руш,
Акатна ви мичIивал.
Гваз хъфизва рагъдандихъ, руш,
Зун ви руьгьдин ичIивал.

***
Вахтар, вахтар! Жегьилдамаз яшар зи,
Серт циферин менгенада гьатна жал?
Агудна тIал, къакъудна вил, ахварни,
Шагьдагъларин синерик куьн катна жал?
Сад бахтлу яз физва цавай, са гъед хьиз,
Тух гуьгьуьлдин, шад манидин лувар кваз.
Сад бахтсуз яз, садни тахай велед хьиз,
Экв хкахьай кIвале – серин накъвар гваз.
Садаз на рагъ, садаз йифер – мичIерин,
Язух тушни буьркуь жезвай вилерин?
Гьикьван эхда рикIе къаяр хъуьтIерин,
Язух тушни сур эгъвезвай гъилерин?
Бахтар, бахтар! Ахварай заз акурбур,
Менгенадкай хкуда зун циферин.
Гзаф ава экуь югъни такурбур,
Мензерадай акъуда дун йиферин.
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ЦIВЕЛИН ТАР
Зи цIвелин тар. Куьз пашман я?
Дерт алани хилерал?
Шумуд инсан, вал гьейран яз,
Къвез ацукьнай хиверал?
Йисарин дерт, инсанрин гьал,
На шумудра кьезилнай.
Хилел алай чигед стIал
Кьабулнай за къизилдай.
Ви сериндик къе шаирни,
Умудар гваз атанва.
Дувулрихъ кьван адан херни
Гъам-дердерив ацIанва.
АлакьдатIа, зи цIвелин тар,
ТIал зи рикIяй акъудиз?
Гьахъсузвални тIурфанни гар
Зи кьилелай алудиз?
Лагь, вучиз чи девирди бахт
Лезги чилел гъаначтIа?
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Хайи халкьдиз хъуьредай вахт
Куьз Аллагьди ганачтIа?
Хиялрик ква зи цIвелин тар,
Кьил гатазва вахтуни,
Гьарайдава кхьизвай цIар,
Чи квахьнавай бахтунин.
Физва йикъар, физва вахтар,
Гьай-гьарай яз Самурдин.
Физва накъвар – гурлу ятар,
Руьгь гатаз чи абурдин.
РикIе аваз Ватандин тIал,
Тур кьадай гъил амачтIа?
Рази хьана и авай гьал,
Халкь нуьквер яз аватIа?
Бес тушни чаз залан вахтар,
Тарашзавай Ватан чи?
Секин хьайтIа – катда бахтар,
Кармаш ийиз иман чи.

					

Ася Абасова

ПIИНИДИН ТАР
ДакIард кIане пIинидин тар цанай на,
Зун паталди, зи азизди, гъанай на.
Заз экуьвал, заз михьивал гун патал,
Чи кьведанни уьмуьр яргъи хьун патал.
Цуьк акъудна пIинид тарци гатфарихь,
Атирдин ни чукIурна чи кIвализни.
Зи сугъулвал, зи пашманвал алудна,
Гатфар гъана – шадвал гъана рикIизни.
Бегьер гана пIинид тарци хъсандиз.
Чи гьаятдин абурни тир, ишигъни.
Ви шадвилихъ кьадар хьанач, масанди,
Хуш тир и кар акур гьар са инсандиз.
ПIинид тарцихъ зун гьар юкъуз гелкъведай,
ЭчIел ийиз, ядни гудай за адаз.
Кьуд патахъай килигиз зун элкъведай,
ХъуьтIуьн цикIиз гадни гудай за адаз.
Зи азизди, ирид йис я квахьна вун,
ПIинид тарни чуплах хьана аквазва:
Я цуьк гъизвач, я пIинияр мад ада,
Дувуларни кьурана гьакI цIразва.
Зун паталди пIинидин тар цайиди,
Регьмет хьуй ваз, заз Аллагьди гайиди.
Я пIинид тар, я вун рикIяй акъатдач,
Квехъ вил кумаз зунни чилик акатда.
2014
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ЛЕЗГИСТАНДИН ИГИТРИЗ
ЗИ ЛЕЗГИ ЧИЛ, ЗИ ГУЬЗГУЬ ЧИЛ
Зи лезги чил, зи гуьзгуь чил,
Ажеб гуьзел ватан я вун.
Зи лезги чил, зи гуьзгуь чил,
Зи рикI, жигер, зи чан я вун.
Шумудни са игит хциз,
На къуватни абур гана.
Зи Лезгистан, ви накьвади
Зи кьегьалриз сабур гана.
Самур вацIун яд хъвайибур –
Игит лезги рухваяр,
Лезгистандин тIвар вине кьур
Чи играми архаяр.
Шарвилиди вичин чанни
Гана лезги чил патал,

Душманд вилик къеле хьана
Зи Лезгистан хуьн патал.
Чилел тунач Шарвилид тур:
Гьажи-Дауд къарагъна,
Вичин хци туруналди
Душманар дарбадагъна.
Чи Мегьамед ал-Ярагъи –
Шамилазни тарс гайи,
Чирвилини, уьткемвили
Чал такабур тIвар гъайи.
Рухваяр чахъ гзаф ава
Хайи лезги чилерал,
Абрун тIварар гьамишалугъ
Жеда халкьдин мецерал.
2013

ТЮМЕНЬ ШЕГЬЕР
Тюмень шегьер, гуьзел шегьер,
Ваз мугьман яз атанва зун.
Тюмень шегьер, иер шегьер,
Хуш майилрив ацIанва зун.
Мертебадин кьакьан кIвалер,
Гьяркьуь я ви куьчеярни,
Рушар я ви лацу лифер,
Зирекбур я рухваярни.
Хуш къилихрин инсанрини
Ваз, акурла гуда салам,
Мез шириндиз рахада вав,
Кьил агъузна ида икрам.
Тура вацIни секиндаказ
Шир-ширдивди авахьзава.
РикIел гъизва зи Самурни,
Каспий гьуьлуьз авахьзавай.
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Мекьи кьуьдни атана мад,
Къалин живер, аязар гваз.
За гьиссзавач мекьивални –
Зав дуствилин авазар гва.
Гьар жуьредин халкьари дуст
Ина уьмуьр тухуз ава,
Лезгистандин чIалал рахаз,
За манияр лугьуз ава.
28.03.15
БУЛАХАР
Мад яйлахрин чинай куьн заз
Ярдин вил хьиз аквазва
ХупI багьа я заз куь тIеам,
Эй уьмуьрдин няметар.
Зи бахтунин гъетрел хьтин
Зи вилер квел алазва,
Зи къанажагъ, намус хьиз зи
Михьи я хьи куьн тамам.
Са стIални заз тутуна
ЧикIизва куьн патарихъ
Бриллиатрин къашари хьиз,
Нур гузава яргъалай.
Зи кьисметдин рекье ава
Авахьиз куьн агъадихъ
Вилик, вилик физва куьн
Зи виликай, къвалалай.
Гьиниз физва куьн, Шагьдагъдин
Азиз серин булахар!
Куьн гьамиша чи дагьлариз
Вафалубур яз хьурай.
Дуьзенра квел вилер алаз
Ава гьикьван кIвалахар.
Куь кужумай емишрини
Уьзуьмри чаз наз гурай.
				

1964 г.
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Таржумаяр
					

Ги де Мопассан

Гарданлух
(Новелла)
Им са зериф, вичин гуьрчегвилел гьейран ийиз тадай, ягьанатдин
кьисметдай хьиз, гагь-гагь гьакимрин хизанра дуьньядиз къведай хьтин рушарикай сад тир. Адахъ я жигьизар авачир, я гележегдин умудар, я вичикай
са хъсан жемиятдай тир агьваллу касдиз хабар хьана, кlан хьана, ада вичин
кайвани ийидай хьтин мумкинвал авачир, ада халкьдин тагьсилдин министерстводай са гъвечlи гьакимдин теклиф кьабулна.
Хъсан либасрин, пад-кьил туькlуьрунин такьатар авачиз, адан алукlунар
са уьтери тир, амма ада вич бахтуникай магьрумди яз, са ихтиярни авачир
кас яз гьиссзавай, вучиз лагьайтlа дишегьлийриз асул-несилдалди кьилди
хьанвай кlеретlар, жинсер авач, - иервили, еришдин къешенгвили ва рикl
желбдай акунри абурун тухумдин кьетlен ихтиярар ва дуьньядиз атунин
ихтиярарни эвез ийизва. Анжах чпиз хас эдеб, мягькем акьул ва тlеам хьун
– ингье халкьдин рушар лап машгьур дишегьлийрихъ галаз садзавай ва абур
табийзавай къайда.
Ада ара датlуз дерт чlугвазвай, гьикl хьи, ада вич хъсан уьмуьр ва лап
назик гуьрчегвал патал ханвайди хьиз гьиссзавай. Ада вичин кlвалин
кесибвилин, кьецlил цларин усалвилин, ацукьдай кьван гьалдай акъатнавай
стулрин, ранг фена алахьнавай пердейрин дерт чlугвазвай. Агьваллу
жергедин дишегьлийри кьатlун тийидай кар авай ихьтин вири гьалари ам
азабдик кутазвай, секинсузарзавай.
Абурун тlимил тир майишат кьиле тухвай гъвечlи бретонкадин са жуьреди
адан къенепата туькьуьл гьайифвилер, кьиле тефир мурадар арадал гъана.
Адаз ахварай лал кьейи секинвал авай, рагъэкъечlдай патан парчайривди
арушнавай, куьгьне кишпирдин кьакьан шемданри ишигълаван авунвай
тавхана, чими ийидай тадаракрин зегьемди бушарна, хъуьтуьл стулра суст
хьанвай, ипекдин гуьлуьтар алай гьайбатлу агъадин къуллугъчияр акуна.
Адаз ахварай куьгьне девирдин яцlу парча чlугунвай, гегьенш, чlаганвай
утагъар, кар-кеспи авачирбурун кьетlен зегьметдин ажайиб, гьич ван тахьай
хьтин къиметдин столар, экуьнин сятдин вадаз чай хъун патал, анрихъ
теклифдай мукьва дустар-итимар, машгьур инсанар кьабулдай тавханаяр
аквазвай.
Нисинин фу тlуьн патал элкъвей, пуд йикъан цlийивал авай суфра
вегьенвай столдихъ, итимдин къаншарда ацукьайла, итимди, шурпа авай
курунин къалпагъ къачуна, хвешивилелди малумарна:
«Агьа-н, келем квай шурпа! Идалай хъсан затl жеч!...» - ам, дишегьли,
кьетlен тlуьнрихъ, рапрап гузвай гимишрихъ, цлар безетмишдай дегь
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девирдин къагьриманрин ва тамун къалинлухра авай махарик квай
къушарин гиширар авай гуьрчег халичайрихъ тамарзу тир; ада кьелечl
чинида аваз гудай зериф тlуьнрикай, шишинивди форелдин жегьри якlук
ва я тамун вечрен лувуник хкуьриз, сирлу хъвердалди чпихъ яб акализ кlан
жедай кушкушдин хуш гафарикай хиялзавай.
Адахъ атирар, пад-кьил туькlуьрдай такьатар, къиметлу безекар авачир,
са затlни авачир. Амма адаз кlанзавайди анжах гьа ихьтин шейэр тир, ада вич
гьа шейэр патал туьретмиш хьанвайди яз гьисабзавай. Адаз вич бегенмиш
хьун, вич рикl ацукьардайди ва жемиятдин арада агалкьунар хьун, маса
дишегьлийри вичел пехилвал авун гзаф кlанзавай.
Ада вичихъ галаз санал килисада тербия къачур девлетлу дуст
дишегьлидал кьериз-цlаруз кьил чlугвадай, гьар сеферда дустунин кlваляй
хкведайла, ада дерт чlугвадай ва мад садрани аниз хъфидач лугьуз, кьинерэгьтер кьадай. Тамам йикъара ам датlана вичин бедбахтвиляй, язухвиляй,
дарихвиляй ва чара атlай умудсузвиляй шехьдай.
Нянрихъ са сеферда адан итим чиник шадвал кваз кlвализ хтана ва папав
са чlехи конверт вугана.
- Ма, къачу, - лагьана ада, - им ваз гуьзет тавур савкьат.
Ада тадиз конверт къазунна ва адай басмадин хатlаралди икl кхьенвай
чар акъудна:
«Халкьдин тагьсилдин министрди ва Жорж Рампонно ханумди
жанабидизни ханум Луазелаз I8-январдин ислендин юкъуз министерстводиз
межлисдиз атун теклифзава».
Итимди фикирайвал, чlехи шадвал акатунин чкадал, дишегьлиди кефи
чlур хьуналди теклифдин чар столдал гадарна.
– Вуч патал я ам заз, лагь, тавакъуйда?
- Икl жедани, зи багьади, за вун гзаф рази жеда лагьана, фикирнавай.
Вун санани жезвач, им лап хъсан дуьшуьш я, лап хъсан. За еке зегьметдалди
къазанмишайди я и теклифдин чар. Виридаз ана иштиракиз кlанзава, амма
гьар низ хьайитlани теклифзавач, гъвечlи гьакимриз билетар са акьван гунни
ийизвач. Ваз ана лап вини дережадин гьакимар аквада.
Ада хъел кваз итимдиз килигна ва лагьана:
- Бес зун аниз вуч алаз фида? Заз алукlдай са шейни авач!
И кар итимдин кьилиз атанвачир, ада мурмурна:
- Гьа булушка алаз, гьа вуна театрда алукlзавай. Ам, зи фикирдалди, лап
хъсанди я.
Инал адаз акуна хьи, паб шехьзава, гьавиляйни тешвиш ва пашман хьайи
итимди чуькь хъувунач.
Папан хъуькъверай явашдиз накъвадин кьве еке стlал сивин пипlерал
авахьна. Итимдай галкlиз-галкlиз гафар акъатна:
- Вуч хьанва вахъ? Лагь кван, вуч?
Вичиз къуват хгана, дерт явашарна, кьежей хъуькъвер михьиз-михьиз,
секин ванцелди жаваб гана папа:
- Са затlни. Анжах заз жуван пад-кьил ийидай са затlни авач, гьавиляй завай
а межлисдал физ жедач. Жуван билет, нин папа залай хъсан пекер алукlзаватlа,
санал къуллугъзавайбурукай садав вахце.
Умудсуз гьалда аваз итим ам чlалал гъиз, рази ийиз эгечlна:
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- Яб це, Матильда. Са маса сефердани алукlиз жедай хьтин кутугай са
либас квяй акъвазда?
Дишегьли са декьикьада кьван чуькьни тийиз акъвазна, фикирда харжияр гьисабна ва кьенятлу итимдай наразивилин гьарай акъат тавурай лугьуз,
гьикьван тlалабиз жедатlа, аннамиш авуна.
Эхирни ада галкlиз-галкlиз жаваб гана:
- Лап тайин къимет заз чидач, амма, заз чиз, са кьуд виш франк заз бес
жедай.
Са тlимил итимдин чинин рангар атlана: гьа икьван пул ада, гатун вахтунда
гьар гьяддин юкъуз пlапlишар ягъиз Нантердин къерехриз гъуьрчез физвай
дустарин дестедихъ галаз фин патал тфенг къачунин фикир аваз, кьулухъ
эцигнавай.
Ятlани ада жаваб гана:
- Хъсан я. За ваз кьуд виш франк гуда. Анжах вун алахъ ая хьи, булушка
гуьрчегди хьурай.
Межлисдин югъ мукьвал жезва, амма Луазель ханум, булушка гьазур
ятlани, вич гьиниздатlа течиз, ийир-тийир хьана, сефил яз, къалабулух кваз
авай. Гьикl ятlани са нянрихъ итимди кьатlана:
- Яб акал, вахъ вуч хьанва? И йикъара заз вун къариба жуьреда аквазва.
Ада жаваб гана:
- Са затlни авач заз, багьа къаш, къван авач, булушкадал чан гъидай са
затlни авач, гьавиляй зи кефияр чlур хьанва. Зи акунар язух къведай жуьредин
юхсулбур жеда. А межлисдиз тефейтlа хъсан я.
Итим рази хьанач:
- Вуна чан алай цуьквер гилигда ман. Хъуьтlуьн береда им лап къешенг
кар яз гьисабзавайди я. Цlуд франкдихъ 2-3 гуьзел марвар къачуз жеда.
Паб муьтlуьгъ хьанач:
- Ваъ, кlандач заз.., варлу дишегьлийрин арада кесиб яз акун - им агъузвал,
усалвал я.
И арада итимдиз маса рехъ жагъана:
- Вун вуч ахмакь шей я-я! Вач жуван дуст Форестье ханумдин патав, вичин
къиметлу безекрикай сад вахтуналди вугун тlалаб ая. Ихьтин кар авун патал
ваз адахъ галаз хъсан рафтарвални ава.
Матильдадай садлагьана шадвилин гьарай акъатна:
- Гьахълу я! За а кардикай гьич фикирнавачир.
Пакадин юкъуз ам Форестье ханумдин патав фена ва вичин дерт ахъайна.
Форестье гуьзгуьдин шкафдин патав фена, анай чlехи кьвати акъудна,
гъана, ахъайна ва Луазель ханумдиз лагьана:
- Хкягъа, зи багьади.
Адаз сифте цамар, жавагьирар, ахпа Венецияда туькlуьрнавай багьа къванер алай къизилдин аламатдин са хаш акуна. Гуьзгуьдин вилик ада вичел
алукlиз, безекар ахтармишна. Ахпа мад жузуна:
- Мад ваз са затlни авачни?
- Ава, гьелбетда. Къекъуьгъ жув. Ваз вуч хуш жедатlа, заз чидач эхир.
Садлагьана адан вилер, чlулав атlласдин гъвечlи къапуна авай бриллиантдин са мешреблу гарданлухда акьуна ва ам кlевелай кlан хьунин гьевес
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рикlе ацукьна. Ада ам зурзазвай гъилеривди кьуна, вичин кьакьан хивер галай
булушкадихъ галаз гьикl кьазватlа килигна ва шадвиляй гуьзгуьдин вилик
къах хьана амукьна. Ахпа кичlез-кичlез жузуна:
- Анжах гьа им зав вугуз жедани вавай?
- Жеда, гьелбетда.
Хвешила кьейи Луазель ханум хкадарна вичин дустунин гардандик
ккlана, са кузвай темен гана ва вичин багьа безекни гваз кат хъувуна.
* * *
Межлисдин югъ алукьна. Луазель ханумдихъ еке агалкьунар авай.
Зериф, хъвер квай, юзунар гуьрчег ам шадвиляй пиян хьайиди хьиз авай, ам
гьакъикъатдани виридалайни иер тир.
Вири итимри адаз килигзавай, ам вуж ятlа хабар кьазвай, адахъ галаз
танишарунин гьуьрмет къазанмишиз алахъзавай. Кьетlен ихтиярар авай
чlехи гьакимар анжах гьадахъ галаз кьуьл авунихъ тамарзу тир. Министрдини
адал дикъет желбна.
Ада гьевеслудаказ, чlехи ашкъидивди, шадвиляй кьил-кьилелламачиз,
са куьникайни фикир тийиз, вичин гуьрчегвилин зургъадин лезетдик
кваз, бахтунин булутри башмишнавай хьиз, тамам гъалибвал хвешивиляй
къейдиз, кьуьлерзавай.
Абур анжах экуьнин сятдин кьудаз хъфена. Итим кьуланфердилай са
гъвечlи утагъда, чпин папари межлисда шадвал ийизвай пуд маса гьакимдихъ
галаз, суст хьана авай.
Итимди адан къуьнерал межлисдин либасрин гуьрчегвилив кьан тийизвай
усал аба хьтинди вегьена. Дишегьлиди и кар кьатlана ва адаз, къуьнерихъ
багьа, пурпу хамар галчукнавай маса дишегьлийриз вич такурай лугьуз,
хъфиз кlан хьана.
Итимди акъвазарна ам:
- Акъваз садра. Къецел ваз мекьи жеда. За кьезил файтун жагъурда.
Адаз яб тагана, дишегьли гурарай агъуз ивичlна. Куьчеда мукьвал чкадал
файтун алачир, къерехрив гвай файтунчийривай суракь ийиз, абур ам
жагъуриз рекье гьатна. Гзаф мекьи хьана, са куьникни умуд кумачиз, абур вацl
галайвал рекье гьатна. Эхирни вацlун къерехда абурал йифен файтунчидин
са куьгьне хьана лап гьалдай фенвай файтун гьалтна. Ихьтинбур Парижда
анжах йифиз экъечlзава, вучиз лагьайтlа йикъан вахтунда абуруз чпин
кесибвилихъай, юхсулвилихъай регъуь жезва.
Файтунчиди абур чпин кlвализ - Мучениковрин куьчедиз, хкана ва абур
ван-сес тавуна, кlвализ хкаж хъхьана. Дишегьли патал вири куьтягь хьанвай.
Амма итимди сятдин цlудриз хьиз вич министерствода хьана кlанзавайдакай
фикирзавай.
Дишегьлиди, гуьрчегвиле аваз вичиз мад сеферда килиг хъувун патал,
къуьнерихъ галай аба хьтинди гуьзгуьдин вилик галудна. Бирдан ада кlевиз
гьарайна. Адан гарданда гарданлух амачир.
Са пай пекер хтlуннавай итимди тадиз хабар кьуна:
- Вахъ вуч хьана?
- Захъ.., завай.., завай Форестье ханумдин гарданлух квахьна.
Итим вич-вичивай квахьна, чкадилай къудгъунна:
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- Гьикl!.. Ам вуч лагьай чlал я? Жедай кар туш! Абур булушкадин, абадин биришра, жибинра, виринра къекъвез гатlунна. Жагъанач. Итимди хабар
кьуна:
- Межлисдай эхкъечlдайла, ам вав гумайтlа, рикlелламани ви?
- Эхь, за министерстводин чlехи дегьлиздай хкведайла, адак хкуьрнай.
- Акl ятlа, эгер вуна ам куьчедал квадарнайтlа, чаз ам аватай ван къведай.
Акl ятlа, ам файтунда ава.
- Эхь. Гьинвачтlани, гьакl я жеди. Вуна нумра рикlел хвенани? – жузуна
папа.
- Ваъ. Вуна килигначни нумрадиз?
- Ваъ.
Гъамуни гьелекнавай абуру яргъалди сада-садаз килигна. Ахпа итимди
пекер алукlна.
- Фида, - лагьана итимди, - гарданлух жагъуриз хъжедатlа, чун яхдиз
хтай вири рекьиз килигда.
Фена ам. Дишегьли межлисдин либас аламаз, цlай куькlуьр тавуна, яргъи
жедай аман амачиз, кьенвайди хьиз, гацум хьана, са чкадал алама.
Итим экуьнин сятдин иридаз хьиз хтана. Адаз жагъун хъувур затlни
хьанач.
Гуьгъуьнлай полициядин ирада, файтунчияр акъваздай чкадал квахьай
затlунин гьакъиндай малуматар гун патал газетрин редакцийра, са гафуналди,
умудди хуртl гайи виринра хьана…
Чпин кьилел атай еке бедбахтвили семе авунвай дишегьлиди югъди ам
гуьзетна.
Итим Луазель нянрихъ, къвал-къвала акlана, чина ранг амачиз, кlвализ
хтана; са вуч ятlани чир ийиз адалай алакьнач.
- Жуван дуст рушаз кхьихь хьи, - лагьана ада, - бес, гарданлухдин кlир
хана, ам туькlуьр хъийиз вуганва. Идалди чаз са фикирдай вахт жеда.
Итимди лугьуз, папа кагъаз кхьена.
Гьафтедин эхирдай абурун вири умудар квахьнавай, вад йисан кьуьзуь
хьайи итимди малумарна:
- Квахьайдан эвез арадал хкана кlанда.
Пакадин юкъуз, гарданлухдин гъвечlи кьватини чпив кьуна, абур
къалпахдал фамилия кхьенвай заргардин патав фена. Атlам вичин ктабра
къекъвена.
- И гарданлух, ханум, завай къачунвайди туш, за анжах адан кьвати я
маса ганвайди.
Гьа ихьтин гарданлух жагъурунин мураддалди, ам гьихьтинди тиртlа
рикlел хкиз, сада-садал меслятар ийиз, абур шумудни са заргардин патав
фена, кьведални, кьилел атай мусибатдикди, къалабулухдикди са гужбаладалди чан алама.
Пале-Роялдин са туьквенда абуруз чпиз герекзавай хьтиндаз гзаф ухшар
са безег жагъана. Адан къимет яхцlур агъзур франк тир. Абуруз туьквенчиди
са кьадар ужузна – къанни цlуругуд агъзур франкдихъ гуда лагьана.
Абуру заргардиз пуд йикъан къене и гарданлух маса тагун тlалабна ва
шартl эцигна хьи, эгер сифтегьан гарданлух февралдин эхирдалди жагъун
хъувуртlа, чпи им къанни цlукьуд агъзур франкдихъ элкъуьрна вахкуда.
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Луазелахъ вичин бубади тур цlемуьжуьд агъзур франк авай. Амайди ада
бурж кьун кьетlна.
Ам пул буржуниз къачуз эгечlна, садавай агъзур, масадавай вад виш, са
виш ина, яхцlурни цlуд атlана. Ада къебзер гана, хасаратвилер гудай везифаяр
вичин хивез къачуна, селемчийрихъ галаз таниш хьана. Уьмуьрлух яз пис
шартlара гьатай ам, галтlам алатдатlани тийижиз, чарарал вичин къул эцигиз,
цlийи гарданлух къачун патал фена савдагардин туьквендин дезгедал къанни
цlуругуд агъзур франк эцигна.
Луазель ханум Форестье ханумдив гарданлух вахкуз фейила, атlада наразивилин тегьерда лагьана:
- Яргъалди вучиз жував туна вуна ам? Ам заз герек хьун мумкин тир.
Ада гьатта кьвати ахъайни авунач, Луазелаз и кардихъай кичlезвай. Адаз
дегиш хьанвайдакай чир хьанайтlа, ада заз вуч лугьудай?
Белки, ада вичин дуст руш угъридай гьисабдай?

***

Луазель ханумдиз кесибрин лап пис уьмуьр чир хьана. Ятlани, ам гьасятда вичин кьисметдиз викlегьвилелди дурум гуз эгечlна. И зегьримар хьайи
бурж вахкун герек я. Ада ам вахкунни ийида. Къуллугъчи дишегьлидихъ
галаз гьахъ-гьисаб хъувуна, кlвал дегишарна, чардахдин кlаник квай кlвал
кирида къачуна.
Адаз кlвалин-къан агъур зегьмет, хуьрекханадин тарахъ-турухъ чир хьана.
Ада жегьре ранг янавай кикер хаз, къапар, ягълу кьунвай къажгъанар чуьхуьз
хьана. Ада парталар, дасмалар чуьхвена ва абур тара экlяна; гьар экуьнахъ
зирзибилар куьчедал тухвана, гьар майдандал са герен ял акъадариз, ада яд
ялна. Сая халкьдикай тир дишегьлиди хьиз алукlнавай ам зимбил гъилик
кьуна, туьквенриз физ, як, майваяр къачуз, алверчийрихъ галаз савда ийиз,
вичин кесиб такьатар кьенят ийиз хьана.
Садбуруз муьгьлет хце лугьуз, гьар вацра абуру са буржунин чар чпелай
ахлудун лазим тир. Итимди нянин вахтундани кlвалахиз хьана, бязи вахтара
йиферизни ксун тийиз, карчидиз кlвалахиз, гъилин хатlар маса чарчиз кхьин
хъийиз, кепекар къазанмишиз хьана. Ихьтин уьмуьр цlуд йисуз давам хьана.
Цlуд йисалай абуру вири буржар, гьатта винел атай залан процентарни,
кьетlивилелди вахкана. Луазель ханум лугьуз тежедай кьван кьуьзуь хьана.
Ам къуьнерай фирягь хьана, кесиб хизанра жедай кайвани хьиз, векъи ва
мягькем хьана. Ам шуьткьвей пекер алаз къекъвезвай, кlеви ванцелди рахазвай, ргай цяй кlвалин чил чуьхуьзвай. Амма, итим къуллугъдал алай береда,
ада гагь-гагь дакlардив ацукьна, вичихъ мумкинвал хьайи, агалкьунар хьайи,
вичел фикир желбиз тур атlа межлис рикlел хкидай.
Ада гарданлух квадар тавунайтlа, вуч жедайтlа яраб? Низ чида кьван? Низ
чида? Уьмуьрдин шиндакьвални фад дегиш хьунин гьал вуч я! Инсан хуьн
ва я пучун са куьлуь-шуьлуь месэла я кьван!
Гьикl ятlани гьяддин са юкъуз гьафтеда авур кьван кlвалахрилай кьулухъ
ял ягъун патал Елисейский майдандал сейрдиз фейила, адаз садлагьана гъиликай кьуна аял къекъуьрзавай са дишегьли акуна. Ам гьа гьамишан хьиз амай
жегьил, иер, вичин акунрал гьейран ийиз тадай Форестье ханум тир.
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Луазель ханумдик къалабулух акатна. Рахадани адахъ галаз? Гьелбетда!
Гила, буржарни ахлатайла, вири хьайи-хьайивал ахъай авуртlа жеда. Вучиз
ийидач кьван?
Ам мукьув фена.
- И чlаван хийирар, Жанна!
- Вагь.., я ханум.., заз чидач… Куьн, заз чиз, гъалатl хьанва.
- Ваъ. Зун Луазель Матильда я. Адан дустунай гьарай акъатна:
- Бейниван Матильда, вун гьикьван дегиш хьанва!
- Эхь, чун сад-садавай къакъатайдалай кьулухъ, зун гзаф залан вахтар эхуниз, четинвилериз дурум гуниз мажбур хьана. Заз дарвилерни муьгьтежвилер
гзаф акуна, вирини вун себеб яз!
- Зун себеб яз? Гьикl хьайи кар я?
- Вуна зав министерствода кьиле фейи межлисдиз фидайла гарданда тун
патал вугай бриллиантдин гарданлух рикlелламани ви?
- Алама. Вуч хьана кьван?
- Ингье гьам завай квахьнай.
- Гьикl! Вуна ам зав вахканай кьван.
- За вав вахкайди гьам хьтин масад я. Чна тамам цlуд йисуз адан патахъай
бурж вахкуз хьана. Вун гъавурда акьазвани, чун гьихьтин четинвилера гьатнатlа, чахъ са затlни авачир. Гила а месэла куьтягь хьана. Гила зун гьикьван
шад ятlа, лугьуз жедач.
Форестье ханум чиле акlурнавайди хьиз акъваз хьана.
- Вуна адан эвезда куьне цlийи гарданлух къахчуна лугьузвани?
- Эхь, вуна бес са куьнизни фикир ганачни? Абур гзаф ухшарбур тир.
Ада шаддаказ, ачух рикlелди хъверна. Форестье ханумди еке къалабулухдалди вегьена адан гъилер кьуна.
- Эй зи факъир Матильда! Бес зи бриллиантар къалпбур тир эхир! Абурун
къимет вини кьил вад виш франк тир.
Урус чlалай таржума авурди:
Куругъли КЪАЛАЖУХВИ
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Альфия-Хавсат
		
		МИРЗЕМЕТОВА
ЗА КIЕЛЗАВА ВИ АХЪА ЧАР...
(Шиирар)
ПАР
Шиирар я пар хьиз иски,
Яргъал рекьер атIузвай дав.
Чарчин табагъ – къирав экуь,
Анай къвезва зун Куь патав.
А рекьева чIехи живер,
КIунтIар хьиз, тик жез маргъалар.
Зун лезетди кьада иер,
КIелдай чIавуз за Квез чIалар.
АХЪА ЧАР
За кIелзава ви ахъа чар,
Адак накъвар хьанва кужум.
«Ни ви хатур хана, зи яр?» –
Жузада за, гуз рикIиз рум.
Я Ребби, вуч кIанда кьван мад,
Бахтуни къвез гатайла рак?
Им кьисметдин язва савкьат,
Я чIалахъ хьухь, я гъваш на шак.
РЕКЬЕ ХТУН
Тади мийир гатухъ галаз чара жез,
Вун галачиз жеда ам лап бейгьалди.
Экуьн чIавуз аквада ам пайда жез,
Хушдаказ вун къужахда кьун паталди.
ХупI ифейбур тушни адан къужахар,
Ви лап куьгьне дуст хьиз я ам гьалалдин,
Къведай, тийиз са артухан лагълагъар,
Вири кьуд пад дегиш авун паталди.
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ДИРИЖАБЛИДА
За «гунагьда», гьалтайла чун мукьвара,
Вун за вилив хвена лугьуз уьмуьрлух.
Ригай вилер хъуьрез лагьай гафарай
Чим кIвахь жеда чи камалдиз мад артух.
ЧIалахъ жеда зи вилерин, гуьгьуьлдин,
ЧIалахъ жеда вун зи вири гафарин.
Бахт я хьунухь вахъ галаз са зимбилда,
Дирижабли хкаж жерла цавариз.
НОКТЮРН
Зун гьар чIавуз чара жезва гьуьлуьхъ галаз,
Ам даиман, маса жуьре алемдай кьаз.
Эвелдай вуч, эхирдай вуч жеда лугьуз,
Гьалтзава чун, сада садаз саламар гуз.
Кьилиз ялдай лепеди, къвез, ийиз гьужум,
КьетIивилив муьтIуьгъзава кьереллай къум.
Гьатта хъиле кьунвайлани гьуьлуьн майдан,
Лепейрикай къвез жеда заз ноктюрндин ван.
МУЬГЬУЬББАТДИН ЯШ
Къанни са асир къейдзавай вичин
Муьгьуьббатдин уьлкведи
«Инсан» лугьудай багъри кас ширин
Кьабулзава сейкедиз.
Къвезва гатфарин нефесдай хару
Макьамдин ван – магьирди.
Зазни ваз къалуз ахварар чIуру,
Къакъудна чун уьмуьрди.
Манидин ван зи къвезватIа япуз,
Вазни жеч ам тахьана.
Зун и дуьньяда жедач тек-ялгъуз,
Захъ мурадар – ацIана.
Ингье зи мурад акъатна кьилиз,
Къаргъудин ван къвезва заз.
Ялгъузвал туш им исятда, заз чиз,
Бахт ахъа жер чIав я саз.
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ТЕАТР
Патай куьмек кIан жеда чаз датIана,
КIвалахдани, крарани гафара.
Театрдиз зверзава за тапана,
Умуд ийиз: чукурда гъам авара.
Чаз рампайрин экуьни дуьз лугьуда:
Куьз килигун, вуч жагъурун герек я.
Дебют тирла, хушвилив рикI ацIуда,
Ахпа гзаф чир жеда ваз, зирек яз.
Театрда жеда хьи чун ферикъат,
Чи руьгьдини кьетIда гьа и береда:
Кьве касди кьван кIвалахунлай гъейри мад
Маса илгьам авайди туш дуьнеда.
Яргъалди чун гьейранвили къачуда,
Яргъалди чун акурдакай рахада:
Нихъ галаз гъам пай жедатIа кьатIуда,
Нихъ галаз фу пай жедатIа аквада.
		
		

Урус чIалай.
Таржума авурди Арбен Къардаш я.
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Стха халкьарин литературадай

		
		

ШЕЙИТ-ХАНУМ АЛИШЕВА,
Дагъустандин халкьдин шаир

КЪЕНИ
Къени ви чар атанач.
Майдив вичин гъил вугузва апрелди.
Къенин йикъан акьунач зун гъавурда:
Садлагьана, –
Гьиссдач ерли такурда, –
Кьил хкажна пехъи хьайи тIурфанди,
Йифди къвайи живер ада,
Лаз хиперин суьруь хьиз,
Гьиниз ятIа чукIурна.
…Вун гьавадиз килиг садра хъсандиз!
Дуьнья михьиз есирдава тIурфандин.
Йикъара хьиз алатай,
ТIурфанди къал акъуднатIан къецел дуьз,
Вилер алаз,
Зи азизди,
Ви патай тир хабардал,
Майдив вичин гъил вугузва апрелди.
АКЬАЗВАЧ
КIвалин вилик ацукьна,
За яб гузва манидиз,
ЧIижрен чIагай манидиз.
Зун чIижрен акьазва гъавурда.
Къвазва марф,
Бегьерлу марф,
Вичин гьунар къалуриз,
Лехъвер церай ацIуриз.
Зун марфадин акьазва гъавурда.
КIвачеллачиз
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Аял церай катзава,
Ам гьевесда гьатзава.
Зун аялдин акьазва гъавурда.
АкIизва рагъ,
Хабар гуз,
Куьтягь жезвай йикъакай.
Зун ракъинин акьазва гъавурда.
«Вун куьз инал ацукьнава?» –
Жузан тийирдан,
Я жузуртIани,
Ви жавабдин гьич ван техъвердан
Гъавурда зун акьазвач!
***
За вахт,
Рагъ хьиз,
Дагъ хьиз, гьиссзава,
Куьлуь жез,
Руквариз элкъвезвай…
…За гьиссзава тар,
Вичиз тIал гуз,
Хуьзвай цавар,
Дестек хьана бинедин.
Адан хилел муг ала,
БицIи муг,
Векьерикай хранвай.
Мука чка кьунва цIалцIам какади,
Кьадай саягъ бахдин патав балади!
Хъире хана,
Какадай
ЦIийи къуш мус экъечIдатIа?!
Паквал,
Вичин зигьиндивай къекъечIна,
Чуьнуьх хьана
МичIивилин къалкъамда,
Са мус ятIа ракъинин нур аватай…
ЧАН ХТУЙ
Чал куьрс хьанва къван.
Адан хъенер,
Талашар хьиз кIарасдин,
Шумуд патахъ чкIанва.
Абур стIун чукур жедач ракъинвай.
ЧIуриз жедач стIалривай марфадин.
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Сагъар ийиз хьанвач абур
Лукьманривай,
Дарманривай.
Хирер пара дерин я,
Куьтендикай хкатзавай хуьлер хьиз.
Ада хуьзва сирер фейи манийрин,
Лацу тир чеб живер хьиз
Памбагдин.
…Чал куьрс хьанва къван.
Адан хъенер,
Талашар хьиз кIарасдин,
Шумуд патахъ чкIанва.
Абур стIун чукур жедач ракъинвай,
ЧIуриз жедач стIалривай марфадин.
Агат къванцив,
Гила кьванни чан хтуй,
Чан хтуй адал.
За гуьзетзава.
АЗАДВАЛ
Зи азадвал –
Ава никIе, куьтенда.
Зи азадвал –
Ава цава, алемда.
Зи азадвал –
Кьве руш я зи амачир.
Зи азадвал –
Накъвар я чим кумачир.
Зи азадвал –
Хъуьруьн тир зи аялрин.
Зи азадвал –
Къекуьн тир зи аялрин.
Зи азадвал –
Лацу кагъаз, къелем я.
Зи азадвал –
ЦIайламандин цIелхем я.
Зи азадвал –
Муьгьуьббатдин шире я.
Зи азадвал –
Кьусу ханвай луьткве я.
ВИ УЬМУЬРДИН ЦIАЙ
Багъиша заз атир къацу векьерин –
Вахгуда вав за уьмуьрдин къацувал.
Багъиша заз чIагайвилер
Векьерин къацу –
Вахчуда вав за уьмуьрдин къацувал.
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Мумкинвал це дадмишдай заз
ТIеам къацу векьерин –
Вахчуда вав за уьмуьрдин къацувал.
Ви уьмуьрдин къацу туькьуьл яд це заз –
Вахчуда вав за уьмуьрдин къацувал.
…Зун кьейила,
Сурун кьилихъ,
РикI кукIвариз,
Шемир вун;
Вирдахъ галаз хъфиз кIвачин жемир вун.
Жув са тIимил эглеш хьухь:
Ваз аквада,
Зи сурал гьикI,
ЦIай галаз,
Къацу векьер экечIдатIа –
За вав къацу вахгуда цIай.
Яшамиш хьухь!
ТИКРАР ХЬУН АЖАЛ Я ЛУГЬУДА
Кевсер булах
Байдаяхъ къуш
Къванцин гуьзгуь…
Эхир авач и шикилдин
Тикрар хьунихъ.
…Са цин ранг лацу я.
Текни я са луван ачух хьун.
Са килигун мукъаят я кьадарсуз…
Кевсер булах за чиргъерай кIевзава,
Байдаяхъ къуш кIевирзава кьефесда,
ТIваларикай хранвай.
Къванин гуьзгуь чуьнуьхзава,
Кутуна хьиз шалуник.
Са гьерекат,
Чукурзавай умуддихъ,
Акъудна хьиз дувулрай,
Гадарзава дагьардиз…
… Кам къачузни агакьзавач
Нубатдин,
Ван жезва заз сесинин,
Севтиниз элкъвей:
– Чир хьухь,
Тикрар хьун ажал я лугьуда!
Къумукь чIалай. Таржума авурди
Зульфикъар Къафланов я




Кевсер – женнетдин булах.
Байдаяхъ къуш – махарик жедай суьгьуьрдин къуш.
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Критика ва билиография
					
					

Гьажи Ильясов

Ракъинин сухта
Майрудин Бабаханован уьмуьрдикай ва яратмишунрикай
(Тамам тахьанвай ктабдай кьве кьил)
			
			

Зунни рагъ дуьньяда
Сад лагьай дустар я.
«Зунни рагъ»
				
…Са шаир ава, хъсанди я, анжах къиб хьиз къайиди я ман. Шаир къене
рагъ аваз кIанда, чим гудайвал инсанриз.
			
Суьгьбетдай
			

Эвел. 80-йисар

РикIелай тефидай ва - гуьгъуьнлай килигайла - бахтавар девир тир цIусад
шаирдин уртах «Къизилгуьлдин мани» (I986-йис) ктаб акъатайди. Ам
ачухзавай Бабахан Бабаханован (тIвар гьакI къалурнава) «Гъетери табдач»
циклдик «Лезги кварар», «ПIинияр ва нагъв», «Йифен фантазия», «Къвазва
даим зал чIарарин гурлу марф…», «Шалбуздин капаш» ва маса шиирар
акатна. Чешне патал (виридалайни хъсан акурди ваъ, ктаб ачух хъувурла
гьа сифте вил акьурди):
Заз ухшар жез кIанзава
Гураравай таниш тушир чекмейриз,
Гьич садрани таб тийиз,
Хабар гузвай мугьмандикай атанвай.
Заз ухшар жез кIанзава
Бармакдиз,
Анжах инсан галайла
Кьакьан тир,
АскIан тир ам галачиз…
Бажарагъ пайда хьунин бейхабарвал… Дуьшуьшар жеда (гьайиф хьи, лап
кьери!) бажарагъда гъалатI хьун намумкин тир, гьакьван ам ашкара аквада.
(Вучиз ятIани акьуллу зарафатчи Шолом Алейхеман гафар рикIел къвезва:
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«Бажарагъ ахьтин затI я хьи, эгер ам аватIа – ава, эгер ам авачтIа – авач».)
Анжах са циклда гьатнавай шиирар тIимил тиртIани, кIелзавайди гъавурда
акьазвай: абур бажарагъдин халисан пай ганвай, дериндай фикирзавай
ва гьиссер гужлу касди кхьенва. Шииррин цIарара къуват ава, абур таза
рангаралди куькIвенва, мана-метлебдай ацIанва.
Кьилдин гъвечIи ктабдиз, яхцIур чинилай тIимил авай «Муьгьуьббатдин
куьчедиз», I989-йисуз дуьнья акуна. Ада гьатай шииррик «Хайи чил»,
«Самурдин там ва я агъзур шив квай мах», «Дидейрин накъвар», «Гумир
мад заз уьмуьрдикай суалар…», «Рушар, рушар…» ва масабур ква.
ЦIийивал – аламатарзавай, гьа са вахтунда, гуя эсиллагь вичел алахъ
тавуна, гьич са жуьредин экспериментаторстводиз, къугъунриз-макьамриз
кьил ягъ тавуна арадал атанвай, лап бинедай тIебии, гьавиляй гьар сад
гъавурда акьазвай ва гьар сада гьа тIебиивилелди кьабулни ийизвай. Им
ахьтин дуьшуьш я, эсеррикай фикирдай: чи литературада икьван чIавалди
абур авачиз гьикI хьайиди тир?.. Абур авачиз жезвачир, гьавиляй абур
пайдани хьана. Месела «Кварар» шиир.
I
Лезгийрихъ са адет ава: жегьилди,
РикIик хьана, вахт атайла мехъердай,
Ядни вучиз гъизвач лугьуз къайиди,
Квар къачуда, гадарда ам пенжердай.
Геж тавуна адаз мехъер ийида,
Чими хьанвай ятар къайи хъийида.
2
Цурун кварар гьар са лезги кIвалева.
Гадаярни авачиз туш агакьай.
Мад дидеяр булахдал физ рекьева.
Абурухъ чун агакьдач чи камарал,
Гьавиляй за гьарайзава кьулухъай:
«Къуй, дидеяр, къуьневай куь кварарал
Чка такуй кьацI тахьана амукьай».
3
Тфенгдинни лезги кварцин хесетар
Сад я, анжах кьве тафават тахьайтIа:
Тфенгдин гъуьрч яру жеда иви физ,
Лацу жеда лезги кварци ягъайла:
КIвалин пипIе акъвазда са нини хьиз,
Адан гъуьрч – свас, кьилел дуьгуьр ахъайна;
Кьвед лагьайди, шейтIандихъ тIуб галкIурай,
Тфенгдай гагь гуьллеяр дуьз фидай туш,
Амма кварциз галукь тавун чидай туш.
4
Зазни цикай зегьер жезва хъвадайла.
Ярни гьахъ яз аквазва заз, туьгьметиз, 85

«Бес мус хьурай?» - лугьуз хабар кьадайла.
Бес мус хьурай? Анжах кварци куьмекда.
Вахт атанва гила гьадал алахъдай.
АкI за къе ам гадарда хьи дакIардай…
Ибур гьакIан гафар туш – я жери кар.
Ингье кIвализ хъфизва зун тади кваз:
- Къелечияр, гьазура са цIийи квар!
Кьве ктабдани гьатнавай эсерриз илгьамдин яд ганвай чешмейрикай
куьрелди рахайтIа, ингье абур: гьеле жегьил уьмуьрдин гурлувал, гьиссерин
дем, муьгьуьббат За зи рекьиз кIанивилин тIвар гузва,
Ша захъ галаз муьгьуьббатдин куьчедай.
		
Кьилинди, инал гъалатI хьун мумкин туш, жегьил шаирдин яратмишунар
бинеламиш хьанвай ва датIана мягькемдиз амукьдай, йис-сандавай гужлу
жедай ватандин гьисс. «Хайи чил» шиирда и гьиссди руьгь кутунвай
фикирри, шаирдин яратмишунрин программади хьиз, ванзава.
И чилеллай къавахдикай туькIуьрай
КьепIина заз ширин ахвар атана.
Рагъ къуй кIантIа виринра сад куькIуьрай,
Ам сифте за и чилелай кьатIана.
Буба кьенай – аял тир зун са куьлуь,
Са вахт тушир хурудихъай галудна.
Зун дидедихъ галаз санал и чили
Гъил гъилеваз етимвиляй акъудна.
Къуй и чилик квачиз хьурай къизилар,
Амма дагълар ава ина такабур.
Дустар яхъ квез – и чилелла жегьилар,
Къизилдилай михьибурни багьабур.
Зун гьуьрметдиз лайихлу кас хьайитIа,
И чилел заз сифте гуьмбет хкажда.
Нагагь хьана, намус маса гайитIа,
Масана ваъ, и чилел зун алажда.
Маса патар, фикирмир, заз багьа туш,
Зун дуьньядихъ, махунихъ хьиз, цIигел я.
Са чкани зун паталди чара туш,
Амма и чил зи эхирни эвел я.
Кьезилди, хушбахтлуди тахьай аялвилин темадини куьгьне тежезвай
гьиссеризни бейнидай акъат тийизвай шикилриз туьнт рангар ягъиз
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гуьгъуьнлай хейлин эсерра ван хъийида. Ктабра чпиз вердишвилелди
«философиядин лирика» лугьузвай жуьредин эсеррини чка кьунва.
Низ малум я вири сирер уьмуьрдин?
Мус аялвал кьуьзуьвилиз элкъвезва?
Эвел гьинва? Гьинва лишан эхирдин?
Чун мус физва? Мус элкъвена хуьквезва?
Пагь, уьмуьрдихъ гьикьван ава суалар,
Гьикьван тIимил ава жаваб гайибур:
ХазватIани аялзамай кьуьзуьбур,
Суруз физва кьуьзуь хьанвай аялар…
Гележегдин шаир Майрудин Бабахановни, уьмуьрдин тежрибади акьул ва
гьиссер дерин ва заланарнавай лезги, чаз са уьтери хьиз «Муьгьуьббатдин
куьче» ктаб акьалтIарзавай шиирдай аквада:
Зун дуьньядиз, ваъ, мугьман хьиз атанвач,
Я дуьньядай хъфидач зун, мугьман хьиз.
Зун гьелелиг рекьидайдахъ агъанвач,
Жегьилвилихъ агъанва, гьар жаван хьиз.
Амма уьмуьр! Адахъ вичин къан ава,
Рахкурзава ада вири – хъсан, пис.
Зи уьмуьрдин эхирдани къван ава,
Эвер гунин лишан хьиз…
А вахтара, гьелбетда, чидачир, гила чаз аквазва и цIарари шаирдин геж
лирикадин гзаф эсерриз гуя эверзавайди. Дуьньяда вири куьтягь жезва эхир,
жегьилвални, гьатта инсандин уьмуьрни. Лезги шаиррин цIийи несилди
вичикай малумарай ва рикIелай тефидай 80-йисарни куьтягь жезвай…
Хейлин вахтар алатайла, ада «Сифте ктаб» шиир кхьенай:
Зи сифтегьан ктабдал
Муьгьуьббатдин тIвар алай.
Жилд яз адал, инсандин
Хам кьван, кьелечI чар алай.
.
.
.
.
.
Сифте гъиле кьурла ам,
Хва кьур кьван, заз шад хьанай.
Кьуд пата кьуьд тиртIани,
Зи хуруда гад хьанай.
.
.
.
.
.
Хейлин вахтар алатна
А ажаиб йикъалай.
Мад ктабар акъатна,
Зи тIвар кхьиз юкьвалай.
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Амма мад заз садрани,
А чIавуз кьван шад хьанач.
Мад садрани зи рикIе,
Гад тирлани, гад хьанач…
Шаирди рикIел хкизва:
- Армияда за Сочи шегьерда къуллугънай. Залай вилик къуллугъ
акьалтIарна кIвализ хъфизвай къумукьви дустуни заз «Альпинист»
радиоприемникни офицердин чекмеяр тунай. Радиоприемникдай за
Махачкала кьадай, лезги передачайриз яб гудай. ГьикI ятIани садра Алирза
Саидов рагьметдиз фейидакай хабар ганай. Хайи стхадикай магьрум хьайи
гьисс атанай заз.
Зун адан кьилив анжах садра фейиди тир, I977-йисан гатуз, жуван
шииррай ацIанвай тетрадарни гваз. Чун квекай раханай? Заз Москвадиз
литинститутдик экечIиз физ кIанзавай, а девирда и кар мода хьанвай эхир.
Алирза Саидова заз литинститутдик экечIунин шартIарикай лагьанай.
Гьелбетда, шииррикайни раханай, за адаз жуван шиирар къалурнай. Ада
абур кIелнай. Зав «Перизада» тIвар алай шиирралди кхьенвай трагедияни
гвай. Ам заз и мукьвара, Самурдай шейэр хкидайла, жагъун хъувуна. Зи
«Муьгьуьббатдин куьче» ктабда гьатнавайбур гьа девирдин шиирар я.
Шиирар чап ийиз зун, авайвал лугьун, а вахтара гьавалат хьайиди
туш. I984-йисуз университетда чаз Ханбиче ваха тарсар гузвай. Ада зи
шиирар къачуна, абуруз рехъ гана, гьанлай абур «Коммунист» газетдиз,
«Литературадин Дагъустан» журналдиз акъатиз башламишна. Зун гьеле
студент яз, Ханбиче вах арада аваз зи шииррин цикл уртах кIватIалдикни
акатнай.
80-йисар - гъвечIи ктабринни чIехи умудрин макъам! Лезги поэзиядиз
атай цIийи несил… Гьеле 8I-йис я, Пакизат Фатуллаевадин «Зи экуь кIвал»
ктабдиз дуьнья акуна. 83-йис – ирид автордин «Жегьилрин сесер» кIватIалдик
Арбен Къардашеванни Абдул Фетягьан шиирар акатна. Гуьгъуьнин
йисуз аялар патал «Дуьньяда гатфар» ктабда мад кьве автордихъ галаз А.
Къардашеван шиирарни гьатна, 85-йисуз – адан сад лагьай ктабни, «Сифте
цуьквер», акъатна. 86-йис: М. Бабаханован эсерарни акатнавай винидихъ
вичикай лагьанвай «Къизилгуьлдин мани» кIватIал. 88-йис: Абдул Фетягьан
«Хиялрин зул». 89-йис: М. Бабаханован «Муьгьуьббатдин куьче», Ф.
Нагъиеван «Капал кхьинар», З. Къафланован «ЦIийиварз», А. Алиханован
«РикIин гаф», Шагьбаладин «Карвандин рехъ» кIватIалар. 9I-йисуз аялар
патал акъатай пуд автордин «Тавази рагъ» кIватIалдик Шагьбаладин эсеррин
циклни акатна. И авторрихъ галаз санал вичин сифте ктаб «ЦIийи Чапаев»
амайбурулай геж хьиз акъатнатIани, А. Мирзабегован тIварни кьун чарасуз
я. Вири и авторрикай Абдул Фетягьани Пакизат Фатуллаевади са кьадар
фад башламишнай, амма абурун поэзиядизни цIийивал хас тир. Амайбуруз
лагьайтIа, инанмишвилелди 80-йисарин несил лугьуз жеда: са гьихьтин
ятIани умуми гьиссди, яратмишунрин са бязи ерийри абур чеб чпиз мукьва
ийизвай.
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Чи поэзияда гьеле агъсакъалри, Ш. Къафлановани Ш.-Э. Мурадова
кIвалахзамай. Поэзиядин вилик жергейра авайбур 60-йисарин несилдин
лайихлу, чпихъ чIехи агалкьунар хьанвай, чпин къимет чпини аннамишнавай,
амайбурузни чизвай шаирар тир. Гила бажарагълу жегьиларни атанвай.
Зи рикIел ихьтин агьвалат алама. Садра «Самур» журналдин редакциядиз
атай къумукьрин тIвар-ван авай шаир Бадрудин ихтилатдик квай чкадал
кис хьана, ахпа ада анал алай вичин юлдашриз, лезги писателриз лагьана:
«Куь литературада исятда авай гьал мад Дагъустандин са литературадани
авач. Килиг садра, шумуд несилдин векилри кIвалахзаватIа? Ихьтин гьалдал
я чавай, къумукьривай, я даргийривай, я яхулривай шадвал ийиз жедач…»
ГьакI тир.
Литературадиз атанвай жегьилар чIехи несилдин векилри хушдиз
кьабулун, абуруз вилик физ куьмек гун, агъаз кIанзава, тIебии кар я. Амма
бажагьат а чIехибуру халисандиз аннамишзавай и цIийиз атанвайбур вужар
ятIа, абуруз кьисметди милли литературада гьихьтин чка тайинарнаватIа. И
кардикай, гьич тахьайтIа, а йисара акъатай уртах кIватIалри шагьидвалзава.
Нихъ галаз са жилдерик акатзавай гуьгъуьнлай чи литературадин дамах
хьайи шаиррин эсерар? Литературада хатадай пайда хьайи, чпин бажарагъди
шаклу ийизвайбурухъ галазни, яшлу, амма чпивай фикир желбдай са затI
кхьиз техжезмайбурухъ галазни. АкI тир, а кIватIалар гьазурзавайбуруз,
милли литературадин процесс тешкилун чпелай аслубуруз эсиллагь
бажарагъдин цIийи экв аквазвач, гуя абуру литературада къуватда гьатзавай
таза шагьвар эсиллагь гьиссзавач.
Суал эцигин: яратмишунин кIвалахда чIехибурухъ галаз цIийиз
атанвайбурун алакъаяр гьикI тир? Са кар гъалатI тахьана тестикьариз жеда:
жегьилри чIехибуру кхьизвай жуьреда кхьин герек туширди гьа сифтедилай
аннамишна. Жегьилар дуьньядиз масакIа килигзавай ва абуру маса жуьреда
кхьиз алахъзавай. Мисал яз, Ватандин ЧIехи дяведин тема къачун. Бубайрин
игитвилел кьару невейри и темадай кхьенвай кьван эсеррин селлера чал
гзаф гьалтзавайни чан алай гьисс квай цIарар? Чавай гзаф эсеррин тIварар
кьаз жедайни рикIел аламукьдай, чпин художественный къиметлувили
литературада амукьдайдал умудлу ийидай? Бажагьат. Амма Майрудин
Бабаханован гьа сифтегьан уртах ктабда гьатнавай шиир кIелин чна:
Къуншидин кам
I.
Хурал чка аламачиз,
Орденрикди, къачур къизгъин женгера,
ЭрчIи кIвачни галамачиз,
Туна яргъал Европадин чуьллера,
Къунши хуьруьз хтанай зи.
2.
Уьзуьагъ я ам исятда,
Вич кьецIи я лагьайбурал хъуьрезва:
Са кIвачел ам хайи хуьре,
Муькуь кIвачел Европада къекъвезва.
Яргъи я кам къуншидин зи.
89

Гила куьне лагь: и гъвечIи шиир садра кIелайла рикIелай алатдани? Ваъ,
гьелбетда. «Муьгьуьббатдин куьче» кIватIалдай и темадиз талукь «Итимрин
гатфар» шиирни кIел хъия. РикIелай алатдани ам? ИкI вучиз ятIани регьятдиз
лугьуз жеда: бажарагълу шаирдиз дуьнья вичин вилерай аквазвайвиляй…
Куьрелди: цIийи шаирар чи литературадиз поэзия «галатнавай», усал
хьанвай, адан ванцик михьивални хцивал кумачир девирда атанай. Тарихди
абурун вилик милли поэзиядик руьгь кутун хъувунин, лагьайтIа жеда, адал
чан хкунин пара кьадар важиблу ва четин месэла эцигнавай. Чи поэзия
девирди истемишзавай мана-метлебдай ацIурна кIанзавай, адан формаяр ва
рангар дегишарна, чIал цIийи хъувуна кIанзавай. И кар несилдилай алакьна,
гьикI алакьнатIа - Майрудин Бабаханован чешнедай хъсандиз аквазва.
Эхь, 80-йисарин бажарагълу жегьилри, гьуьрметлу чIехибуруз килигна,
чпи гьикI кхьин герек туштIа чирна. Са арада абуру чи куьгьне классикани
къерех авуна: шииррин кIалубрин, поэтикадин жигьетдай анай виш
йисалай бакара къведай, ишлемишиз жедай затIар гзаф авачир. (Майрудин
Бабаханован яратмишунрикай чаз къошмадал кхьенвай са эсер кьванни
жагъидач!) Бес гьикI кхьена кIандатIа – тарсар нивай къачуна? Урус
литературадай ва ам арада аваз вири дуьньядин литературадайни. И бинедал
чи жегьил поэзия хкаж хьанай.
Мадни суал къвезва: бес советрин девирдин цIуд йисара чи литература гьа
и рекьяй физвачирни? Физвай. Гьа цIуд йисарани Етим Эминахъ галаз санал
Александр Пушкинни чи яратмишзавай ксари са жуьреда малимар хьиз
кьазвай. Миллиди, жуван халкьдинди алакьунривди общекультурныйдик
акадаруни абурун яратмишунарни вилик тухванай. Амма виликан
несилрилай аслу яз, зи фикирдай, цIийиз атанвайбурун общекультурный
багаж чIехи тир. Анжах имни къецепатан лишан я, кар деринда физвай
процессдал алай. И процесс, гьелбетда, виликан несилрин бейнидани фенай,
амма цIийибур патал ам артух тIебии тир. И шаирриз виридуьньядин поэзия
неинки ачух тир, и дуьньяда абур кенефдин кьил квахьна къекъвезвай
дугъри провинциалриз ухшар амачир, абуру гъавурда аваз ахтармишзавай,
хкягъзавай, кьабулзавай*. Яратмишунрин кIалубрал, стилдал, поэтикадал
гьалтайла чIехи литературадай къачунвай тарсар чарасузбур хьанай.
Кьудкъад лагьай йисарикай шаирди мадни рикIел хкизва:
- I989-йисуз Москвада жегьил писателрин съезд кьиле фенай. Дагъустандай
аниз зунни комсомолда кIвалахзавай дарги шаир Аминат Абдурашидова
ракъурдай къарар кьабулнай. Амма гъуьгъуьнлай чак аваррин писатель
Гъазимегьамед ГалбацIовни акат хъувунай. Съезддин кIвалах саки гьафтеда
давам хьанай. «Советрин писатель» издательстводиз зи ктабни урус чIалал
акъудун патал къалурнай.
---------------------------*Заз кIелзавайбурун фикир са куьлуь-шуьлуьдал желбиз кIанзава. Майрудин Бабаханован
«Лезги ким» сайтда «РикI алай шиирар» рубрика ава, абурук кутунвайбурукай: Эминан «Заз
сабур гуз…», Сулейманан «Жедай туш», Лезги Няметан «Зи кIвализ ша» шииррихъ галаз
санал Роберт Стивенсонан «Вересковый мед», Сергей Есенинан «Песнь о собаке», Федерико
Гарсиа Лоркадин «Неверная жена», Марина Цветаевадин «Мне нравится, что вы больны не
мной».
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Чи писателрин союзда авунвай цIарба-цIар таржумаяр за жував гваз
тухванвай. А таржумаяр съезддал чахъ галаз са группада хьайи узбеквидини
къачунай. Чпин писателрин союзда кIвалахзавай ада Узбекистанда зи ктаб
акъуднай. Ктаб вич заз акунни авунач, анжах адай гонорардин пул хтанай.
А узбеквини зун, кIан хьанайтIани, мад гьалт хъувуначир. СССР чикIизвай
вахтар тир. «Советрин писателда» договор кутIунна кьабулнавай зи ктабни
акъатначир.
80-йисар рикIелай алат тийидай ва эсиллагь гуьзлемиш тавур жуьреда
акьалтIнай…
«Кьведра бахтлу кас»
«Муьгьуьббатдин куьче» акъатайдалай кьулухъ дуьз цIуд йис алатайла
(гьихьтин йисар!) Майрудин Бабаханован чIехи, мукьуфдивди туькIуьрнавай
«Гъетери табдач» ктабдиз дуьнья акуна. Им алатай йисара ам киснавай
лагьай чIал туш, адан эсерар газетризни журналриз акъатзавай. Абурухъ
галаз поэзиядал рикI алайбурувай интернетда «Лезги ким» сайтдайни
таниш жезвай*.
Яргъал АрхитIрин хуьре школадин директорвиле
кIвалахзавай шаирдилай гьа чкадал, гуя са машгъулат хьиз ва республикадин
издательствайрихъ галаз садрани регьят тахьай алакъайра гьатунал рикI
алачирвиляй, вичин эсеррин кIватIалар туькIуьризни алакьзавай. Вири са
шумуд экземпляр жезвай абурни шаирдин яратмишунрин къадир авайбурун
гъилерай гъилериз физ къекъвезвай. Гьа и жуьреда адан гуьзлемиш тавурди
хьайи прозадин «Жанавурар (ирид гьикая)» ктабдизни дуьнья акунай.
Адан эсерар неинки акъатзавай, и йисара ам кIелзавайбурун бейнида
девирдин чIехи шаир хьиз тестикьни хьанай. Агакьзавай эсеррин кьадар
тIимил тиртIани, и кардал шак садани гъизвачир. Саки вири Махачкалада
яшамиш жезвай ва чап ийиз артух мумкинвал авай, а мумкинвилер
(гьелбетда, гьахълудаказ!) ишлемишиз кIевелай алахънавай къелемдин
юлдашрин арадани и кар инкардайди авачир, абуру адан яратмишунрин
дережа аннамишзавай, чпихъ галачир Майрудин Бабахановаз ачухдиз ва я
кисна чпин арада лайихлу чка гузвай.
Эгер эвелан уртах кIватIалда гьатай шииррин циклдин ва гъвечIи
ктабдин тикрар техжедай гьавади чIехи бажарагъдикай лап вижеваз
шагьидвалзавайтIа, а бажарагъди халисандиз цуьк акъудуник умуд кутаз
ва гуьзлемишиз тазвайтIа, «Гъетери табдач» ктабди а умуд кутунни,
гуьзлемишунни гьахъ хьайиди ашкара авуна. «Муьгьуьббатдин куьче» ктабди
бажарагъдихъ галаз анжах куьруьдаказ танишарнайтIа, «Гъетери табдач»
ктабди кIелзавайбуруз Майрудин Бабаханован поэзиядин дуьнья халисандиз
ачухна, адан яратмишунриз хас вири кьетIенвилер ва девлетлувал къалурна,
литературада гужлу бажарагъ авайвилихъ вердиш жедай мумкинвал гана. И
гегьеншдиз ачух хьайи поэзиядин дуьньяни рангарин жуьрба-жуьрвилелди
тафаватлуди, уьмуьрдал кьарувиляйни шадвиляй ацIанватIани, виче а
уьмуьрдин вири дердер-гъамарни гьатнавайди тир.
-------------------------------

*«Лезги ким» - халкьдин тарихдин, культурадин ва литературадин сайт - чи
мили сайтрикай, белки, эвелимжиди хьанай ва вичин маналувилелди, виче гьатнавай
информациядин, чешмейрин, литературадин, документрин кьадардалди ам вини дережада
метлеблуди ва хийирлуди яз амукьзава.
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А. Пушкинан са рифмадикай Л. Толстоя лагьаналдай: «АкI я, и рифма
асиррин эвелрилай кьулухъ гьамиша хьайиди хьиз». И гафарни рикIел
хкана критик ва литературовед В. Кожинова веревирд ийизва: «Гьакъикъи
поэзиядин, якъин, виридалайни гьуьжет алачир лишан – шиир вич вичелай
арадал атанвайдан, адахъ инсандин гъил галукь тавунвайдан, адаз эвел
тахьайдан гьисс арадал гъуникай ибарат я; акI жеда, ахьтин шиирар садани
теснифнавайди туш, шаирди абур хайи чIалан эбеди уьмуьрдай анжах
акъудна, абур ана гьамиша – къуй таквадайвал, чинеба – авайди тир».
Им сифте яз лагьанвай фикир туш, критикди ам анжах вичин гафаралди
тикрарна. Майрудин Бабаханован яратмишунрикай рахадайлани – и фикир
тикрар хъувун талукь чка я…
«Гъетери табдач» ктабдилай гуьгъуьниз умудлу тахьана амукьначир: гьан,
гила Бабаханован ктабар фад-фад акъатда… Ваъ, акъатначир, ам, гужлу ва
тикрар техжедай бажарагъдин сагьиб, чи писателрикай виридалайни тIимил
ктабар акъудайди яз амукьна. Мадни цIуд йис алатун герек атана, 20I0-йисуз
республикадин ктабрин издательствода адан «Ракъинин сухта» кIватIал
акъатун патал. Ингье, гьа и ктабрай я чаз алай девирдин чи чIехи шаирдин
яратмишунар чизвайди*.
Инал заз «Гъетери табдач» ктабда гьатнавай «Сулейманан чуьнгуьр»
шиирдал акъвазиз кIанзава. Ана Расул Гьамзатовахъ элкъвена лагьанва:
Расул Гьамзат, чуьнгуьр вахце
Зав Сулейман бубадин:
Чи дерейра мад гьатнава
Ван халкьарин сузадин.
Алаш-булаш девир хьанва,
Гьахъни дуван амачир.
Вегьез кьазва, кицI хьиз ава,
КIуфал уьнуьг алачир.
Дерт къалуриз кIанзава заз
Куьрединни Къубадин,
Расул Гьамзат, чуьнгуьр вахце
Зав Сулейман бубадин.
Ам хурудал хкажда за,
Женгчи макьам къугъвада.
Адаз яб гуз, белки халкьдин
Дерт са тIимил хъукьвада…
------------------------*Майрудин Бабаханован ктабрин тIварар иллаки фикир желбдайбур ва рикIе гьатдайбур я:
«Муьгьуьббатдин куьче», «Гъетери табдач» (виридалайни вилик ктабда гьатай циклдин тIвар
тикрарна), «Ракъинин сухта». Ктабрин тIварар чпикай рикIивай фикир ийиз тадай ва фикир
авун герек затIар я. Алатай асирдин 30-йисара вичин жуьредин кьатIунар авай писатель ва
литературовед С. Кржижановскийди «Поэтика заглавий» ктаб акъуднай. Адан фикирдай тIвар
- ктаб вичихъ галаз тухузвай, авторди ктабда кьилинди яз гьисабзавай ибара я. ТIварцIелди
кIелзавайдаз вири ктаб куьруьдаказ къалурнава. Мадни: «Ктаб вич эхирдал кьван ачухнавай
тIвар я, тIварни – кьвед-пуд гафуниз кIватIнавай ктаб… Устадвилелди ганвай тIварари чпе
ктабдин мана-метлебдин бине хуьзва».
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И шиирни за вичихъ масабурулай артуханвилер аваз акуна къачунвач,
амма ада цIийи девирдин шаир Майрудин Бабаханован вичин ва адан
яратмишунрин гъавурда акьуниз куьмекзава. Вич вири дуьньядиз машгьур,
вич цIийиз къвезвайбуруз шаир агакьдай гьуьндуьрдин чешне хьайи,
вичихъ, эхирки, садни агакь тавур шаирдиз икI кьетIидаказ ва ихтияр авайди
аннамишна лезги писателар патал талукь символ тир Сулейманан чуьнгуьр
вахкун истемишун патал, жува жуваз и ихтияр гун патал чи шаирдиз,
гьелбетда, вичин бажарагъдин гужни халисандиз чир хьун герек тир. Шиирда
хъсанвилерихъ цIигел, къени умудар акатай советрин инсанар бейхабар
аватай маса гьакъикъатни аквазва: «Чи дерейра мад гьатнава / Ван халкьарин
сузадин». И гьакъикъатди шаирдин вилик эцигзавай кьилин месэлани:
«Дерт къалуриз кIанзава заз / Куьрединни Къубадин». Шаирди вичин хивез
къачузвай буржини: «Ам хурудал хкажда за, / Женгчи макьам къугъвада». И
чIехиди тушир шиир чи девирда лезги шаирдин къаматдиз вил вегьез тазвай
ва адан яратмишунрин метлеб ачухарзавай куьлег хьиз я…
Сулейманан чуьнгуьрдин агьвалат лагьайтIа, дугъриданни интересниди
я, шаирди суьгьбетзава:
- Расул Гьамзатов чахъ, Москвадиз жегьил писателрин съезддиз
физвайбурухъ галаз гуьруьшмиш хьайила заз сифте яз акунай. И шиир
лагьайтIа, гуьгъуьнлай, цIийи девирда арадал атайди я. Зун писателрин
союздиз кьабулдайла сагъсуз яз, завай Махачкъаладиз физ хьаначир. Заз чир
хьайивал, Расул Гьамзатовак и кардикай са тIимил хкIунай жеди. А вахтунда
писателрин союзда кIвалахзавай Жамидин малимди заз хабарнай: бес вун
атана кIанда. Зун фена. Расул Гьамзатован кабинетдиз Жамидин малимдихъ
галаз санал гьахьайла, ада зарафатдивди лагьанай: «Ингье Майрудин, ваз
чуьнгуьр вахце лагьай». И патахъай килигна Расул Гьамзатов, а патахъай
килигна. За гъавурда туна: «Расул Гьамзатович, маса фикирармир, зи шиирда
чуьнгуьрдин тIвар кьуна поэзиядин месэлайрикай я лагьанвайди». «Зун
гъавурда ава, - лагьана ада. – Вуна зав цIарба-цIар таржума агакьара, шиир
авар чалаз элкъуьрдайвал». Яргъалди амукьнай а чIавуз чун ихтилатрик
кваз.
За гьамиша лугьузвайди я: зурба алакьунар авай инсан тир. Са бязибуру
гила маса ихтилатар нубатсуз ийизвайди я. Адаз гьуьрмет, сад лагьайди,
адан чIехи бажарагъди къазанмишзава. Кьвед лагьайди, заз чахъ галаз
адан рафтарвал хуш тир. Ада Сулейманаз ийизвай гьуьрмет рикIел хкин.
Зун аламат хьайиди я, чна Сулейманан сувар гьазурайла, гьалсуз, кIвачел
четиндиз акъваззавай Расул Гьамзатов ваъ лугьун тавуна чи райондиз
атайла. Суфрадихъ ацукьнавай чкадал ада лагьанай: «Завай исятда чарасуз
дуьшуьшра жуван мукьвабурун патавни хъфиз жезвайди туш. Анжах
Сулейманан тIвар алай мярекатдал бедендик нефес кумаз хутун тавун зи
намусди кьабалнач».
Чуьнгуьрни хканай ада. Сулейманан суварик рахайла зи шиир фикирда
аваз лагьанай: «За чуьнгуьр хканва музейдиз. Гила квез ихтияр я, а чуьнгуьр
гьа тIалабай касдив вахкудай, кIандатIа конкурсдал гьялна чуьнгуьр хуьниз
вуж виридалай лайихлу ятIа тайинардай». Сулейманан чуьнгуьр Наталья
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Капиевади хуьзвайди тир. Расул Гьамзатован 60 йис хьайила, Капиевади
чуьнгуьр гьадав вахканай. Гила ам Сулейманан вичин музейда ава. Заз чиз,
вири чи халкьдин ядигар хуьн патал им виридалайни туькIвей чка я.
«Гъетери табдач» ктабда ада кIелзавайбурухъ элкъвена, вичин жуьреда
зарафатдик кутуна лугьузва: «Зун кьведра бахтлу кас я: за жуван уьмуьр
аялризни шиирриз бахшна. Вуч ава абурулай михьи, гуьрчег! Алай вахтунда
АрхитIрин юкьван школада кIвалахзава. Зун, ихтилатрай, диде, кIвачерик
ич акатна, алукьна, са шумуд йикъан фад дуьньядиз атана. Къведайла тади
хьана – амма хъфиз тади квач».
Майрудин Бабаханов I958-йисуз Кьасумхуьруьн районда Гуьне-патан
гъвечIи хуьрерикай сад тир Пиперхуьре дидедиз хьана. Ам лап аялзамаз
адан буба бедбахт дуьшуьшдикди рагьметдиз фена. Са кьадар йисарилай
хизан Мегьарамдхуьруьн райондин Самур хуьруьз (куьгьне девирра ина
пиперхуьруьнвийрин къазмаяр авай) куьч хьана. Дагъустандин государстводин
университетдин филологиядин факультет акьалтIарай жегьил малим I985йисуз Хив райондин АрхитIрин хуьруьн школадиз кIвалахдал хтана. И хуьре,
районда чешнелу юкьван школада, ам къанни пуд йисуз амукьна: сифте
малим, гуьгъуьнлай завуч, эхирни цIикьвед йисуз школадин директор яз.
200I-йисуз ам, алакьунар авай тешкилатчи ва пешекар, Сулейман-Стальский
райондин халкьдин образованидин управленидин кьиле тайинарна, мад са
шумуд йисалай ам хизанни галаз Кьасумхуьрел куьч хьана. Гьа ихьтинди
хьана адан уьмуьрдин рехъ, гьич тахьайтIа, къерехдай килигайла, нубатсуз
уламра гьат тавур, метлебсуз къекъуьнар тахьай, дуьздаказ фена аквадай.
Шаирди суьгьбетзава:
- АрхитIар вичикай виридалайни хъсан гафар лугьуниз лайихлу, бинелу,
куьгьне лезги къайдаяр амай са макан я. Анин инсанрин михьивили,
гьуьрметлувили къенин юкъуз аламатарни ийида. А жемятди заз, зани
абуруз пара гьуьрметар авурди я, къенлай кьулухъни хъийида. Гилани
Кьасумхуьрел акъатайла, архитIвияр зал кьил чIугун тавуна хъфизвайди
туш. Зи сифте аял, Ибрагьим, гьеле Махачкалада хьайиди я, муькуьбурун,
кьве рушан, ватан АрхитIар хьана. Школада чIехи гьуьрмет къазанмишнавай
тежрибалу малимри кIвалахзавай. Чна районда сифте яз компьютеррин
классни ачухнай. Школадин дарамат I966-йисан залзаладилай кьулухъ
Ростовдай куьмекдиз атай бригадади эцигай герек къулайвилер авайди тир.
Малимрин коллективда чи алакъаяр лап хъсанбур хьанай. Аялрихъ галазни
заз садрани четин хьайиди туш, абурун гъавурда зун гьамиша акьурди я. Зи
фикирдалди, чIуру аялар авайди туш. За школадин цлал ихьтин гафар алай
плакат янавай: «Аял къвезва, акъваз кIвачел къарагъна». Им зи шиирдин
цIар тирди садазни чизвачир…
Малум тирвал, виликдай АрхитIа къванцин цIивин хукуддай мяден
кардик квай. Зун хизанни галаз са вахтара мядендин чIехиди тир Павел
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Афанасьев хьайи кIвале яшамиш жезвай. Шахтеррин чIехи пай Россиядай
атанвайбур тир. АрхитIвийри рикIел хикизвайвал, гьеле гьа йисара хуьре
электрик лампаяр кузвай. Абурун экуьнал нянрихъ демер тешкилдай,
Хивдайни, Кьасумхуьрелайни жегьилар къведай.
Вучиз зун ана къад йисалай виниз девирда амукьна? Гьар инсандиз са чка
авайди я, вичин фикирдай, ватандин виридалайни рикIиз хуш, виридалайни
гуьзел са пIипI. Зун патал ахьтин чка АрхитIрин хуьр хьана. Халисан лезги
ватандин са пIипI, хъсан къайдаяр амай, хъсан инсанар яшамиш жезвай.
Ярар-дустар хьана, вердиш хьана, хайи чка хьиз кьабулна. Заз «Дустариз
жаваб» шиир ава, зи «суьргуьндикай» ихтилатар фейила абуруз жаваб яз
кхьей, ана вири лагьанва…
Чи халкь лап эхиримжи несилрал къведалди хуьруьн агьалияр яз амукьна.
Чна ватандикай фикирдайла, лугьуз жеда, хайи хуьрерикай фикирзава. Чи
шаирарни, гьелбетда, гьа хуьрера дидедиз хьайи, хуьрера кIвачи чил кьур,
чпин ватандал лап кIевелай ашукь ксар я. И ватандикай абуру вилерал нагъв
акьалтиз, рикIик зурзун акатиз, кIанивиляй ацIанвай эсерар теснифзава,
анжах чеб абур – шегьерра яшамиш жезва. Жегьил, чIехи бажарагъдин иеси
«чIехи дуьньядиз» – шегьердиз хъфин тавун гъалатI яз гьисабзавайбур, и
кардин гъавурда акьан тийизвайбур Майрудин Бабаханован мукьвабурукни
квачиз тушир. Гьавиляй «Гъетери табдач» ктаб агалзавай «Дустариз жаваб»
шиирни арадал атанай.
Яргъалди яргъал хуьре хьун,
Гьар чIавуз куьне заз къехуьнда.
Вуч тахсир себеб яз, куьне зун
Авалда и кIеви суьргуьнда…
«Зун туш хьи а кардал нарази», - малумарзава ада. Маса уьмуьр
хкягъайбурун гъавурдани ам ава: «Квез хуш тир, куь рикIи чIугунай /
Къуншивал газетриз, журналриз». Амма вичиз адаз а жуьре кIан хьана:
«Анжах заз артух яз акунай, / Мукьва хьун яркIарин чумалриз». Вичин
уьмуьрдин къайда ада гъавурда аваз, рикIин буйругъдалди кьабулна:
Хур гатаз, гъурбатда ацукьна,
За хвавал ийидай ватандиз?
Тумаждин валчагъар алукIна,
Хуькведай зун иниз мугьмандиз?
«Зун жуван кьисметдал кьару я», - тикрар хъижезва ам. Вуч жагъизва
яратмишзавай касдин рикIиз ва акьулдиз и ватанда, ам квел кьару я? Лап
адетдин, амма идалди чпин къимет квадар тийизвай, артухан яз, къизил
хьиз, гьамиша къиметда авай затIарал:
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Чидани, шумудра куьруь я
Ина рехъ инсанрин рикIериз?
Шадвилин иесар вири я,
Дертлуйри дерт кIевда кIевера.
Ина гьич, гужлуда гьарайна,
Ажузда кьил агъуз гъидай туш.
Дегишвал хас я и гьавайриз,
Итимриз дегиш хьун чидай туш…
Вич патал ада ихьтин уьмуьр кьабулна, гьа ихьтинбур яз адаз вичин
ватан ва адан инсанар аквазни кIанзава. Са низ ятIани тIимил акун мумкин
я, адаз лагьайтIа, и уьмуьрда вири жагъана. (Инал рикIел тарихдин анекдот
хуьквезва, машгьур Рембрандта садра яргъал сиягьатдиз кIвачин хьайи
жегьил художникдиз тагькимарзавалдай: «Амукьа кIвале, амукьа кIвале!
Сагъ са уьмуьр бес жедач ина авай кьван аламатар чирун патал».) И патахъай
килигайла, Майрудин Бабаханован уьмуьр кьетIенди, чи яратмишзавай
интеллигенциядин арада саки тикрар тахьанвайди я. Ада ватандикай вичин
мани гьа ватанда яшамиш жез лагьана.
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