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Ингье, мад зул атана агакьна. Гьар са 

цуькведи чаз вичин атир пайзава. Гьар са 

тарци чаз вичин бегьерар гузва. Куьн па-

тални мад са цIийи кIелдай йис алукьна-

ва. АцIай чантаяр гваз куьн мектебдин ре-

кьева. Муаллимди гузвай гьар са тарс са 

чирвал, са тежриба жезва.

«Кард» журналдин чантаярни яцIу 

хьанва. Чи писателри куьн патал цIийи 

гьикаяярни, шиирар, маниярни имуча-

мучаяр кхьенва. Амма «Кард» журнал 

хкетрик квай «ша талгьайла къведай яру 

Малака» туш. Адаз гьар са кIвализ багьа 

мугьман хьиз атун хуш я. Гьавиляй куьне 

«Кард» журнал кхьин рикIелай алудмир. 

Диде-бубадин рикIелни хкваш. 

Квел гзаф рикI алай, куь патав къвез 

кьарайсуз тир «Кард».



– Чун лап гъвечIи аялар тир, – ла-
гьана Агъа СтIадилай тир Гьажиме-
гьамед Алиметова. – Са сеферда чун 
багълара къугъвазвай. Зи гъвечIи 
стха Абдулкъасима чалай са тIимил 
яргъал хьиз, лопатка чилик хуькуь-
риз, вичи-вичиз шиирар лугьузвай. 
Багъдин патав гвай рекьяй виниз 
хквезвай чIехи шаир Сулейманаз 
адан гафарин ван хьана. Ам гирве-
дилай багъдиз гьахьна, чаз мукьва 
хьана, Абдулкъасиман вилик цук-
вал ацукьна.

– Заз вуна лагьай гафар гзаф бе-
генмиш хьана, – лагьана Сулейма-

на, – абур ваз нивай ван хьайиди я?
ПIапIрусдин гумади тIимил къиб 

янавай лацу спелрикай адан ачух 
чин акурла, аялдиз шад хьана.

– Абур за туькIуьрай чIалар я 
ман, – регъуьз-регъуьз лагьана Аб-
дулкъасима.

– Халудиз садра хълагь кван а га-
фар.

Абдулкъасима лагьана:

Гьажимирзе ва Исмаил
Ацукьна са дакIарда,
Сада садан чин чухваз,
Чпи чеб гьакI кукIварда.

   (РикIел хкунар) 
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Са кьве югъ алатайла, шаир мад 
чи патариз хтанай. Ада жибиндай са 
чар пул акъудна, чи стхадив вугана 
ва лагьана:

– И пулунихъ бахди квез нафт, 
чай, шекер ва амайдахъ дафтарар 
къачурай. Эгер вавай мад ихьтин 
чIалар туькIуьриз хьайитIа, тадиз 
зи патав ша.

Абдулкъасима хейлин шиирар 
туькIуьрнай. Ам гьар сеферда чIехи 
шаирдин патавни фидай. Шаирди 
чи стхадиз меслятар къалурдай…

Абдулкъасим, ругуд лагьай клас-
сда кIелдайла, кIевиз азарлу хьана, 
кьена…

– Зунни зи стха Насруллагь, – 
рикIел хкизва шаирдин стхадин хва 
Несредин Эседуллаева, – я диде, я 
буба амачир етимар яз, гзаф вахта-
ра чи ими Сулейманан кIвале же-
дайбур тир.

Са нянихъ чун вири кIвале ацукь-
навай. Геж хьиз Сулейман ими хта-
на. Чиг ацукьнавай кIурт хкунихъ 
куьрсарна, ам пичинин патав ацукь-
на.

– ГьикI хьана, къужа, вун къе геж 
хтана хьи? – хабар кьуна Айна баха-
ди.

– Багълара къекъвезвайла, къари, 
заз аял шехьдай ван атана, – лагьа-
на, ухьт аладарна Сулеймана, ихти-
лат давамарна: – Фена килигайтIа, 
чи Шихрагьим я. Тарцяй аватна, 
етимдин гъил акъатнавай. Язух 
атана, тухвана Кьулан СтIалдал, 
жерягъ Мегьамед-Шерифав хутаз 
туна…

– Зун юлдашарни галаз школадиз 
физвай, – рикIел хкизва профессор 
А.З.Эфендиева, – чаз Сулейман бу-
бани Айна диде чпин кIвалерин ви-
лик акъвазнаваз ва абурун виликни 
са кьадар аялар кваз акуна. Анал Су-
лейман бубадини Айна дидеди аял-
риз гьар садаз тике фуни са кIватI 
мехкIуьт гузвай. Сулейман бубади 
зазни эверна, лагьана:

Яргъаз фимир, Абдулбари,
МехкIуьтдик ква медни гъери.
Садра къачу вуна и кIватI,
Хъсан жакьукь, ая закатI.

Зи стха Юсуфаз ада икI лагьана:

КичIе жемир, сив кьацIуда,
МехкIуьт тIуьрдан кьил ацIуда.
ТIуьна куьтягь на и мехкIуьт,
КIелдайла кьил тахьуй ви куьт.
– Сулейман бубади гьар аялдиз са 

бенд лагьанай, амма абур зи рикIел 
аламач. За квез са маса дуьшуьшди-
кайни ихтилат ийида, аялар.

Са нянихъ чун Сулейман имидин 
кIвале ацукьнавай. Айна бахади чи 
вилик суфра эцигнавай вахтунда, 
ракIар ахъайна, шаирдин хва Мир-
зеюсуф хтана. Суфрадал алайди ан-
жах чичIекарни турпар тир. Мирзе-
юсуфа вичив гвай чанта ахъайна, 
адай цIикьвед къвед акъудна.

– Ажеб хьана, – лагьана Айна 
бахади, – за тини ишинда, руша-
ри къветер чухурай. Вижевай са 
хинкIар ийида чна.

– Дуьз меслят я, – лагьана Су-
лейман имиди. – Алад, куьн кардив 
эгечI, за и къветер кутугай къайдада 
пайда… Зи хзандихъ авай-авачир-
дак етимрин пайни квайди рикIелай 
алудна виже къведач эхир… Дада-
шан Къазимегьамедан аялриз – 
кьве къвед. Назлу эме зи бубад вах я, 
вични чи хуьре виридалайни яшлу 
кас я. Адаз кьилди са къвед. Амукь-
на вад къвед. Чунни цIуд кас. ГьакI 
хьайила, кьведаз – са къвед! Инал 
чна чичIекрихъин турпарихъ галаз 
фу недайвал тир. Абурун ериндал 
зур къвед жагъун – им еке бахт я. 
Тушни, аялар?

Чна вирида разивилелди кьилер 
галтаднай…
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НуькI атана цIиви-цIив гваз,
Ацукьна тарал.
Луварилай чиг кIвахьиз,
Гуьрчег я марал.

Вилер тIушаз гъвечIи руша
Ахъайна дакIар.
«Чан-чан чан-чан, фад-фад хъша», –
Авуна гьарай.

Тварни ядни гваз фена,
Тухарна хьи нуькI.
Вичин жуьре и дуст хвена
Ачухарна рикI.

НуькI хъфена мад ацукьна
Са таран хилел.
Луварал къизил алукIна
Ийирвал мягьтел.

Бадени рушаз килигиз
Хъуьрена хуш яз.
Яваш кьуьнел гъил эцигна
И жуьре рахаз:

– Чан бала, ваз мад а нуькIре
Шарагар гуда.
Абру мани ягъиз хуьре
Шадвал ацIуда.
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– Я бала, лагь вун вучиз
Ксусзвач йифиз?
Гьеле ама вун гъвечIиз,
Гъам гумир рикIиз.

Буба кIвализ хкведа
Къазалмиш авур.
Къенфетар нез хъуьреда,
Чи шадвал акур.

– Я чан диде, кац амач,
Гьа зи рикI алай.
Цурани чи гьач амач
ШанкIурни галай.

Са еке кьиф зирек яз
Къекъвезва кIвале.
Суфралдай фу акадриз,
Ялар тваз кьиле.

Зазни пис-пис килигда,
Пацар цава кьаз.
Къапунал тIиш эцигна,
Фуп-фуп-на нек хъваз.

КичIе я заз, квадра ам,
Кьве гъилив кьуна.
Тамир на зун чухваз къам,
Ишелра туна.
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Лезги жемятдин арада еке машгьурвал къа-
занмишай бажарагълу писатель. Республика-
дин гьукуматдин премиядин лауреат Гьажиев 
Межид Жирасович 1929-йисуз Догъузпара рай-
ондин Къурушрин хуьре дидедиз хьана.

Хуьруьн мектебдилай кьулухъ Гь.Межида Ка-
спийск шегьерда авай пешекар училище ва ах-
пани Москвада М.Горькийдин тIварунихъ галай 
Литературный институт куьтягьна. Махачкъа-
лада лезги газетдин, радиодин, «Дуствал» жур-

налдин редакцийра кIвалахна.
Писателдин сад лагьай гьикаяйрин кIватIал «Жегьил уьмуьр» тIвар 

алаз 1956-йисуз чапдай акъатна. Гуьгъуьнин йисара ада са жерге повестар 
ва «Им къван, имни терез» роман кхьена.

Писателдин эсерар Дагъустандин ва урус чIалариз таржума авунва.
Писатель Гь.Межида вичи Дагъустандин ва урус писателрин эсерар, 

абурукай яз Расул Гамзатован «Зи Дагъустан» ктаб лезги чIалаз элкъуь-
рна, кIелдайбурув агакьарна. М.Гьажиева лезги гьикаят девлетлу авуник 
ва вилик тухуник еке пай кутуна. Ам Республикадин СтIал Сулейманан 
тIварунихъ галай литературадин премиядин лауреат я. Писатель 1985 ла-
гьай йисуз чавай къакъатна, амма адан жанлу яратмишунри гьамишал-
лугъ яз хайи халкьдиз къуллугъзава.

ди хьиз нур гузвай ва гьавиляй ви-
лер ахъайиз жевачир. Амма Пелен-
газ вич физвай пад чизва ва бачIах 
бармак вилера туна, ада йигиндиз 
виликди гьерекатзава. Гьар кам ве-
гьейла шуьшедин сесиналди хаз-
вай муркIадин кьелечI къат, аквар 
гьаларай, пака мад тIарам хъжеда, 
вучиз лагьайтIа санихъай ракъини 
жив хъуьтуьларзава, санихъайни 
аязди такьур хъийизва.

Къе вичин кефияр са кьадар къум-
бар яз гьисс ийизвай Сабир буба, 
исятда Пеленган геле аваз фена ви-
чивай жедай кьван кIанчIар хкида 

Экуь-вили цава шахтадин 
цIерекIвар къугъвазва. Гьулдан 
хьиз тIарам аяздин вилик ракъи-
нин нурар ажуз я. КIваляй экъечIай 
касдиз гьасятда вичин нер цIрай 
хьиз жезва ва нефес къачун четин я, 
кьецIил чкаяр уьлгуьчди хьиз аязди 
атIузва.

Накь меслят хьайивал Пеленг юл-
гъундин кIанчIар ягъиз къамишлух-
риз рекье гьатна. Чими кIуртунин 
винелай тIарамдиз кутIунвай гьяр-
кьуь чIулуник хци авунвай нажах 
кутунва. Винел пата муркIадин къат 
кьунвай живеди ракъиник гуьзгуь-
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лугьуз, кIвачин хьанва. Фимир лу-
гьуз гзаф алахънатIани, ам вичин 
гафунал кIевиз акъвазна. «Куьн 
нагьахъ зи сагъламвилин къайгъ-
уда ава, – лагьана ада, – за вуч 
ийизватIа заз хъсан чизва!» – Кьуь-
зуьдахъ галаз гьуьжет кьиле те-
фейла, бригадирди адавай Пеленга 
янавай кIанчIар кьилди харайриз 
кIватIун тIалабна. Кьуьзуьдан гьал-
дикай бригадирдиз хабар тир.

– Са кIеретI хпериз яд гана, чунни 
кIарасар хкиз фида, – лагьана ада.

Кавалдиз ухшар вичин гьяркьуь 
кIуртунник чуьнуьх хьана, Сабир 
буба Пеленган гелел экъечIнамазни, 
адан кIеви дуст, са вил авай Ругъва 
иесидилай вилик элячIна. Таниш 
инсандин геле аваз фейи ада са ге-
рендилай Сабир буба хейлин гуь-
гъуьна туна…

Сифтедай Пеленгал гзаф гуж 
акьалтна. Им адаз къуват бес жез-
вач лагьай чIал тушир. Эхь, къува-
тар адаз екебур ава. Сад лугьудайди, 
ишигъламиш хьанвай живеди адан 
вилер тухузвай, кьвед лугьудайди-
ни, яцIу бегьлеяр алаз адавай на-
жахдив кIвалахиз жезвачир. Абур 
хутIунайлани, гъилер аязди кар-
машзавай. КIвалахдин хейлин вах-
тни юлгъунрин кIанчIарин пунар 
мурк кьунвай живедикай михьи аву-
низ серф жезвай.

Са куларикай масадал физ, Пе-
ленг къвердавай вичин кIвалахдин 
ашкъида гьатна. Адаз гила чими 
хьана, хъуькъверин кьилерик квал 
акатна. Вичин кардилай гъейри 
гила са куьнин гьакъиндикайни ада 
фикир ийизвачир.

Гьа икI хейлин вахт алатна. Юкь 
агъузна кIвалахдай кьван адан да-
луда тIал гьатна ва ам са жизви ял 
ягъун патал тик хьана. МуркIуцIар 
куьрс хьанвай спелрикай гъил ала-
дарна, бармак тIимил пеляй акъуд-
на, ада агажнавай вилер ишигъди 
атIуз кичIела аставилелди ахъайна. 
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Бирдан адан вилер экъис хьана: тек 
пуд камунин мензилда адан вилик 
кьве жанавур акъвазнавай. Абур, 
хеб тукIунал вил алаз акъвазнавай 
гишин кицIер хьиз, къайи ва азгъун 
вилер Пеленгаз сухна, вилик кIвачер 
чиле акIурна хкадариз гьазур хьан-
вай. ЧIехи жанавурдин гъуьргъуь 
чIулав пIузаррин арадай фадлай 
ивида гьахь тахвунвай ва жакь-
жакъиз сад-сада акьазвай, муьрхъуь 
кьунвай кIирер аквазвай. Аязди та-
кьурнавай хьиз агаж хьанвай абу-
рун къваларилай башкIул-башкIул 
хьана чIар фенвай. «Гишинбур я! – 
им Пеленгаавур сифте хиял тир. – 
Ажалдихъайни кичIезмайбур туш!» 
Куьгьне чIарни гьеле гадар тавунвай 
и вагьшийрин къисмет цIи писди 
хьайиди ашкара тир. Гьавиляй абур 
исятда гьам хаталу, гьамни авай-
далайни вагьши тир. Бала жанавур 
дидедилай са зур камунин кьулухъ 
акъвазнавай ва мукьвал–мукьвал 
сабурсуздаказ дидедиз килигзавай. 
Гьелелиг ада дидедин ишара гуьзле-
мишзавай жеди.

Тежриба авай чубанди йигин-
диз гьерекат авуна. Пеленга вичин 
бачIах бармак гьасятда чапла гъи-
лел гьалжна, бегьле гадарна, эрчIи 
гъиле нажах кIевиз чуькъверна, 
юкь тIимил агъузна. Гьа и легьзеда 
зайифдиз цIугъ авуна диде жанавур 
чубандал гадар хьана… Гила адан 
бармак алай гъил жанавурдин сиве 
авай.

Юкьвал кьван живеда акIанвай 
юлгъунрикай далу пад хуьн патал са 
куьмекни хьун мумкин тушир. Гьеле 
ихьтин гьужумар такунвай гъвечIи 
жанавурди цIугъиз, элкъвез, кьу-
лухъай гадариз кIуртунин этегар 
кьаз ахъа хъийизвай. Мад касни 
авачир и кьери къамишлухрин къе-
не, мекьи гьавада каш алатнавай 
ажугълу жанавурдинни, хъиле гьат-
на «гьай, гьай!» гьарайзавай Пе-
ленган ванер сад-садак акахьнавай. 
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Гьар сеферда гьарай гайила, Пелен-
га нажахни кардик кутазвай. Амма 
жанавур икьван вахтарилай гъиле 
гьатай гъурьч ахъа хъийиз акьван 
ахмакь тушир. Нажахдин ягъун-
рикай вич хуьн патал ам чубандин 
гъил сивеваз гагь инихъ, гагь анихъ 
гадар жезвай. Сив ахъа авун гьич 
хиялни ийизвачир.

Эхирни жанавур хурухъди жи-
ведал ацукьна. Пеленгни гъил гье-
ле адан сиве амаз гьадахъ галаз 
метIерал ярх хьана. Яргъал вах-
тунда сиве кIуртунилай гьейри са 
затIни гьат тавуна пехъи хьанвай 
гъвечIи жанавурди, гила къвер-
давай Пеленган кIуртунин къуь-
нерилай, хииверилай кьаз, падза-
вай. КIуртуник сагъ чка кумачир. 
Чапла гъил ярх гьанвай жанавур-
дин сиве авай, муькуь гъил анжах 
юзурдай кьван юргъун хьанвай 
Пеленгаз гъвечIи вагьши гила ар-
тух хаталу тирди чизвай. Мад ада-
вай са затIни ийиз жезмачир…

Са вил авай Ругъва гьич ампIни 
тавуна куьмекдиз атана ва сиве 
кIуртунин пине авай гъвечIи жа-
навур жанлу кицIин пацарик мус 
акатнатIа, чубандиз чирни хьа-
нач. Адан юргъун хьанвай гъил 
яна галудайди хьиз нажахни 
аваз куьрс хьана. 

Сабир буба са легьзеда сер-
сер хьана амукьна. Ахпа ам 
игьтьиятлудаказ Пеленгаз 
мукьва хьана амукь-
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на. Пеленг гъил жанавурдин 
сивяй ахкъудиз алахъна-
вай. Кьуьзуьда анжах гила 
кьатIана. Ада нажах къачу-
на фадлай кьенвай жанавур-
дин кьашкьадиз вегьена. Ахпа 
гьадалди рехъвер рехъверивай 
къакъудна, Пеленган гъил азад 
хъувуна. Жакьванвай бармак 
алай гъиле тIал гьатнавай, кьил 
къанвай. Сабир буба гила тамам-
вилелди вич-вичел хтана. Ам 
гъиле нажах аваз кьегьалвилел-
ди кьуд патаз килигна. Жанавур 
живеда акIурна адахъ галаз си-
лис-суал ийизвай Ругъва акур-
ла, кьуьзуьдан чурудани кваз 
хъвер гьатна…

И югъ чубанри чпин сувар 
яз гьисабна. Чубанар патал чара 
авунвай чIуру хиперкай сад 
алажна. Сабир бубадини юлгъун-
дин тIваларикай шишер гьазур-
завай. Ругъвади ракIарин вилик 
вичин пай тади квачиз незвай. 
Адет тирвал, жанавур кьур 
кицIиз гьерен тум гун лазим 
тир. Амма и лапагрихъ тумар 
галачир. Ругъвадал анжах 
са куьк тике гьалтна
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Хизри Ильясов яхул чIалал кхьиз-
вай писатель я. Шииррилайни гьи-
каяйрилай гъейри ада илимдални 
кIвалахзава. Ам кьве сеферда Илим-
дин доктор тIвар къачунвай, вичихъ 
чапдай акъатнавай монографияр 
авай хейлин илимдин макъалаяр 
кхьенвай алим я.

Литература яратмишунин ре-
кье адан хатI кьетIенди я. Адан 
шиирар адетдинбур туш. Поэзия-
дин чIалалди прозадин шиирар я. 

Мад са тереф, Хизри Ильясова ви-
чин яратмишунра рикI алаз хайи 
лакрин фольклор ишлемишзава, 
фольклордин бинедаллаз аялар ва 
чIехибур патал риваятар, кьисаяр, 
хкетар арадал гъизва. ГьакI тирди 
куьн инанмиш хьун патал агъадихъ 
чна квез Хизри Ильясова прозадал 
кхьенвай са шумуд шиир гузва.

Имни мукьвара 60 йис жезвай ба-
жарагълу писателдиз «Кард» жур-
налдин патай са гьуьрмет хьурай.

Агь, стIал,
Ви дуьнья тир океан,
Лепе вин кIвал тир.
Гадар хьана къерехдал
Зарб лепе,
ЧкIана стIалар гьарнихъ.
Язух стIал,
КIваливай, къавай хьайи,
Магьрум хьанвай
Океандин лепедихъ
Тек стIал,
Кужумзавай къумади,
Вуж акьурай гъавурда?
Ни кьатIурай заланвал
Ви гъамунин сузрадин.
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***
Африкадиз кIуртар алаз фейитIа,
Хъуьредачни инсанар?
Гатун са къат
Перем аваз далуда.
Сибирь патаз фейитIа,
Хъуьредачни инсанар?
Шад мехъерик
Шехьдай касдал
Вучда хъуьруьн тавуна?
Хъуьруьн женни
Багъри кьена,
Яс авайла гъамуна?
Гьавиляй чаз чIехи тарс
Тунва – веси бубайри:
Вахтни чка чирна рахух
Амал гъана тубайрал.

***
Кьве багьа затI:
Сад илим я,
Сад сагъламвал бедендин.
Инсан патал важиблубур,
Кьилинбур.
Илимди руьгь сагъарзава
Руьгьдини беден!

***
И дуьнья чи накьан югъ я,
Пакадин югъ я и дуьнья.
Мукъаят хьухь, бедгьавая
Физ тамир ви къенин югъ!
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– Диде, диде, чи кализ гишин хьан-
ва.

– Ваз вуч чида, хва?
– Де ша, килиг. Ада къванер незва. 

«Гишинда къванни неда» лагьай мисал 
гьахъ жезва.

– Мисалдал гьуьжет алач, чан хва. 
Амма за гьаятда авай чепрекьадал са 
гъаб кьел кIвадарнай, гьавиляй кали 
чепрекьадиз мез гузва.

– Бес кьел тIуьрда ядни хъвана 
кIандачни?

– Эхь, хва. Гила жува ам вацIал гьала, 
хъурай вичиз тухдалди яд.

– Диде, тарари цуьк ахъагъайла вуна гат-
фар жеда лагьанайни?

– Эхь, хва.
– АкI ятIа гатфар мукьвалла. Чи айван-

дик квай челегда цанвай тарци цуьк ахъ-
айнава.

– Я хва, са цуькведивай гатфар гъиз 
жедани? Гьеле хъуьтIуьн цIиг я, гьава-
яр къанма. Чими тахьанмаз цуьквери 
чаз чпин чинар ачухдач.

– Бес чи цуьк гьикI  ачух хьана?
– Зун адетдикай рахаз-

ва, хва. Амма гьар са карда 
кIвенкIвечияр авайди я. Чи 
цуьк гатфарин чархачи я. Ада 
чаз рикIе гатфар хуьз чирда.
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– ЧIехи буба, – лугьузва Мурада, – вун 
кавал къачуна айвандик вучиз физва, ваз 
кIвале кьулай чка авачни?

– Зун сев я, чан хтул, кавални – зи 
магъара.

– АкI ятIа, зунни вахъ галаз кавал-
дик ксуда ви магъарада. Вун сев хьай-
ила, зунни севрен хтул жезвачни?

– Я, Мурад, ви кьилиз акьул мус 
къведа, чан хва?

– Тарсар кIелайла, чан малим.
– Бес вучиз кIелзавач вуна тар-

сар?
– Акьул авачирвиляй, чан малим.
– АкI хьайила вуч авуна кIанда?
– А суалдиз гьелелиг садавай-

ни жаваб гуз хьанвач, чан малим, 
«ЦицIиб – кака» хьтин месела я ам, 
цицIиб тахьайла кака жезвач, кака 
тахьайла цицIиб. Гьим сифте я, гьим 
ахпа садавайни лугьуз жезвач.
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– Мурад, ваз кьил туькIуьрун вуч 
ятIа чидани?

– Чида. Хуьре мехъер авайла ди-
дени, вахни гуьзгуьдин вилик кьил 
туькIуьрна кIваляй экъечIзава.

– Вун авам я, тха. Кьил мехъерик 
фидайла ваъ, мехъерикай хтай пака-
дин йикъуз туьхкIуьр хъийизвайди 
я. Вични бубади. Дидедизни вахаз ам 
гьич герекни къвезвай кар туш. 

– Ам куь кIвалин адет я жеди, чи 
кIвале чи адет ава, дуст кас.
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Пич кузвай чими кIвале Керим япар 
галай бармакни алукIна ктаб кIелиз 
ацукьнава. ГъвечIи стхади адавай хабар 
кьазва.

– Бармак вучиз хтIундач, Керим, ви 
кьилиз мекьи яни?

– Мекьи вучтинди я, чимивиляй зи пелез 
гьекь акъатнава.

– ХтIун куьздач?
– КичIевал женнетдай атай затI я, стха, 

кичIе я заз.
– КичIе нихъай я жуван кIвале?
– ГьикI нихъай, бес диде-бубайрин 

собрание акьалтIайла диде кIвализ 
хкведачни? Ахпа зи кьилиз жедайди заз 
чизвачни кьван?
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 ***
– Диде, ша чун Рагьман халудиз 

килигиз финн.
– Ам ви рикIел гьикI хьана атай 

кар я, чан хва?
– Бес фицякьра на лагьаначир-

ни, стха кьейи Рагьманан къуьн га-
латнава. Заз са къуьн галай халу зи 
яшинда… акурди туш.

***
– Яда, Мурад, алад фена Агьмед 

халудиз эвера, за ша лугьузва лагь.
– Я дах, кьве кIвач са башмакьда 

акIанвай ам гьикI къведа?
– Ам ваз ни лагьана?
– Накь гьадан папа, Секинат хала-

ди лугьузвай. Захъ ягъазвачтIа бах-
дивай хабар яхъ, гьадазни ван хьа-
на.
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***
– Я, Мурад, вуна Керим вучиз га-

тана, куьн дустар туширни?
– За адаз дуьдгъвер алай фу теклиф-

на. Вуна зун къекъверагдай кьазвани 
лугьуз, ам зал гъутар гваз атана.

– Вуна фу гуз адаз кIвале фу жегъиз-
вачни?

– Чидач, дах. Амма шумудра гьабурун 
дакIардин кIаникай фидайла «Я хва, гьикь-
вен вуна зи кьил неда» лагьай гафарин ван 
къведай.

***
– Яда, вуна куьз хкадарзава?
– Руфун тухвиляй, халу.
– Яда вуна куьз хкадарзава?
– Бедендиз мекьивиляй, халу.
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«Утка» лугьуз уьрдегдиз,
«Будка» лугьуз демекдиз,
Къунши гада рахазва
«Бочка» лугьуз челегдиз.

«Мама» хьана дидедкай,
«Время» хьана вядедкай.
КIватIар гьалчиз къугъвазва
«Снежки» лугьуз живедкай.

«Бутерброд» лугьузва
Дуьгьвер алай фаз ада.
Шегьерда са варзни зур
Акьудналда шаз ада.

Я МацI-МацIак-МацIахай,
Цал хъуьрезва ацахьай.
Аци-Баци хилелай
Аватзава акьахай.

НуькI халадиз хъел ава:
КIватI хъийизва чемберар.
Вахъ цаварин мел ава,
Чахъ – хкетрин гьебеяр!

Я МацI-МацIак-МацIахай,
Келле – «башка» какахьна,
ПерпицI хапIа алахьна,
Гафар квахьай кьам чухух,
Аман, гьикIин, аман ухь,
Кьей МацI-МацIак-МацIахай!
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Дагълара чубанриз, ара-бир ан-
риз экъечIзавай гъуьрчехъанриз, 
туристриз лекьрен луварал хкаж 
хьана, цавун аршда сирнавзавай 
хуьруьн нуькIер, низ чида, шумудра 
акунатIа!

– Яраб, им вуч сир ятIа? Белки 
лекьре, вичин луван гъвечIи  стха-
ярни вахар цавун кьакьан бушлух-
риз къалурзаватIа? – лугьуз, шаклу 
жезва гзафбур.

И кардихъ кьетIен сир ава. Дяве-
дин ва гуьгъуьнин йисара Кьурагь-
рин юкьван школада, районда сиф-
те яз Ленинан орден къачур яшлу 
муаллим Ибрагьимов Ибрагьима 
(«Шейх») сифтегьан классра тарсар 
гана. Рагьмет хьурай вичиз! Гзаф 
акьуллу, камаллу, итим тир. Ада чун, 
сад лагьай классдин аялар, алахьай 
йикъара, хуьруьн патав гвай Мухак 
дередиз тухудай. И дередин кьиле 
кьетIен дагъ, тIебиатди вили мар-
мардикай яратмишнавай «Къван 
хьайи свас», адан кIане рагай акъат-
завай НуькIрен булах ава. Абурухъ 
тарихдин еке кьисаярни ава.

Садра чаз Ибрагьим муаллим-
ди Къван хьайи сусакай ихтилат-
дайла, КIекIен дагьдихъай са еке 
лекьре чалди лув гана, атIа патал 
алай никIин рувал ацукьна. Гьа-
сятда адан далудал са луж хуьруьн 
нуькIер алтIушна. Лекь, гьабурни 
лувараллаз, хкаж хъхьана. Ада, чи 
кьилелай чарх яна, Архъулин дагъ 

галай терефдихъ лув гана. Чна и 
кардиз артух фикир ганач. Лекьер, 
нуькIер, маса ничхирар, къушар чаз 
гьар юкъуз аквазвай эхир.

– Килиг, килиг, аялар! – лагьана 
Ибрагьим муаллимди, чаз лекь къа-
лурна. – Фукъиранар далудаллаз 
тухузва. Са гьина ятIани гиликьай 
гьайван ава. И гишила авай нуькIер 
ада гьа чкадал тухузвайди я. 

Чун мягьтел хьана, гагь цавай 
физвай лекьрез, гагь вичин сивиз 
килигиз акъвазнавайди акурла, му-
аллимди чун мад гъавурда тваз баш-
ламишна:

– Лекьрез, балаяр, пуд километ-
рдин цавай чилел вуч алатIа, дур-
буйрай хьиз, аквазвайди я. Къени 
адаз са гьинал ятIани як алаз акун-
ва. Вичи ада гиликьай як незвайди 
туш. Лекь гзаф викIегь, акьуллу, та-
кабурлу къуш я. И нуькIер тухари-
на, белки, ада вичиз суваб къазан-
мишзава. Куьнни, гьа лекьер хьтин 
дирибашар хьухь!
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(Хкет)

Хьана кьван хьанач кьван са 
регъуьхбан. Адахъ пуд хвани авай 
са рекъвни. Регъв тарифдин регъв 
тир, акъваз тийиз кIвалахдай 
регъв тир. Гъуьр ацукьдай кьван 
регъуьхбандин чуру гьамиша лацу 
тир. Амма уьмуьр акъваз тийиз 
физвай затI я. Йисар фена, регъ-
уьхбанни агъа дуьньядиз фена.

Ацукьна пуд стхади веревирдер 
ийиз. Кьве чIехи стхади регъв пуд 
патал паюн теклифна. ГъвечIида 
пудани санал кIвалахайтIа хъсан 
я лагьана.

Са икьрардал татай стхайри 
эхирни регъв пуд чкадал пайдай-
вал хьана.

– Заз буба хьиз чуру гъуьреваз 
яшамиш жез кIандач, – лагьана 
чIехи стхади, – за яд авай турба 
хкязава.

– Зазни лацу чуру кваз къекъвез 
кIандач, – лагьана кьулан стхади, 
– за къав хкязава.

Амай регъв гъвечIи стхадин па-
таз акъатна.

– Чуру лацу хьайитIани, руфун 
тух жеда, – лагьана гъвечIида.

ИкI меслятна пуд стхани чпин 
везифайрив эгечIна. Гьа икI са 
кьадар вахтар фена. Эхирни чIехи 
стхадин кьили ванна. Регъуьн до-
ход вири гъвечIи стхадиз жезвай. 
Яд авай къанав михьзавай лапат-
кани са патахъ гадарна, ам кьил 
туькIвей патахъди фена. Фена, 
фена, са хуьр алатна, кьвед 
лагьай хуьр алатна, атана са 
дагьардив акъатна. Дагьар-
дин гирведал са аждагьан 
къатканвай.
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– Салам-алейкум, аждагьан буба!
– РикIивай салам гузватIа, вазни 

салам. Гила лагь кван, ваз хкетар, 
манияр чидани?

– Ваъ, чидач.
– Хкетар, манияр тийижибур не-

дай адет ава, бейкеф жемир, – ла-
гьана аждагьанди гада туькьуьмна 
тада.

Кьулан стхани вичин пешедикай 
рикI хана гьа чIехи стха фейи рекьяй 
фена, ва са арадилай гьамни ажда-
гьандин руфуниз аватна. И агьвалат 
акур гъвечIи стхадивай кьарай хуьз 
хьанач, ам стхайрин суракьдиз ре-
кье гьатна. Яргъал-мукьвал гьамни 
аждагьандал дуьшуьш хьана.

– И вун авай дагьар хьтин дерин, 
гьяркьуь салам гузва за ваз, ажда-
гьан буба, – лагьана гъвечIи стхади.

– Яда, заз вун акунмазди туьх-
кьуьмиз кIанзавай, амма вуна салам 
гайи саягъди вун хвена. Гила лагь, 
ваз хкетар, манияр чидани?

– Гьун бес, чир жечни? Хкетар-
ни чида, маниярни чида, хейлин 
маса затIарни. Лагь ви рикIиз вуч 
кIандатIа.

– Де, ахъая са хкет.
– Хъсан, хкет за ваз ахъайда, 

амма са шартIуналди: за хкет ахъ-
айзамай кьван гагьда на са витIни 
акъуддач. Эгер вун рахун хьайитIа, 
за ви бедендилай са черекдин чIул 
хьтин хам хтIунда.

– Зун рази я, ахъая жуван хкет. 
Гададини хкет башламишна: Заз, 
аждагьан буба, 50 балкIан авай. Йис 
кьурайди хьана чуьлда векь кьурана. 
БалкIанриз хъвадай яд кIанзавай. 
За зи рамаг вацIал гьална. ВацI 
муркIади кьунвай. БалкIанар вацIув 
агатзавачир. За якIвалди муркIадай 
тIекв акъудна. Къаб гвачиз акурди, 
за жуван кьилин къалпагъ алуд-
на, гьадалди тIеквяй яд къачуз, 
балкIанриз яд гана. Ахпа муркIади 
кьунвай вацIун язух чIугвана, кул-
кус кIватIна, за вацIал цIай хъуву-
на. Гьахьтин къати цIай хьана хьи, 
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вацIни ялавдиз элкъвена, вацIа авай 
къванерни кана. За тади кваз жуван 
кьилин къалпагъни якIввахчуна.

И арада аждагьандиз са вуч ятIа 
лугьуз кIанзавай, амма икьрар 
рикIел хкана, ам кисна. Регъуьхбан 
гадади вичин хкет давамарна: «Ахпа 
зун маса патахъ акъатна. ЯкIвалди 
са шумуд тар атIана, за са араба рас-
на. Кьве мирг яна, як тIуьна, абу-
рун хамар тарарикай куьрсарна, 
зун элячIна фена. Кьве къалай инал 
хтайла гьарай галаз ккIизвай кьве 
чIижрел расалмиш хьана. Гьуьжет 
ни гзаф вирт кIватIдатIа лугьуни-
кай тир.

– Ам регьятдиз тестикьариз жедай 
гьуьжет я, – лагьана за, – алад, фена 
вирт кIватIа, ни гзаф кIватIнатIа за 
лугьуда. Рази хьана чIижер, фена 
вирт кIватIиз. Са гьафтеда абуру 
тарарикай куьрсарнавай миргерин 
целер виртIедив ацIурна. «Кьве 
чIижрени сад хьиз вирт кIватIна, 
гьуьжетар акьалтIара» – лагьана за 
абруз.

Ахпа кьве чIиж квай арабадиз 
вирт авай целерни хъияна, жувни 

арабадиз хкаж хьана рекье гьатна. 
И арада са чIиж акъваз хьана. Гьа-
дан далудиз са къирмаж вегьез кIан 
хьайила, къирмаждин кIвенкI чи-
лихъ галукьна, зун цавариз хкаж 
хьана. Зун тадиз цавун синидин экъ-
исай чкадикай куьрс хьана. Зи бах-
тунай хьиз заз чилел векьерин кIунтI 
акуна. Зани энгел тавуна а кIунтIал 
хкадарна.

Цаварай кIунтIал хкадарна ла-
гьайла мад аждагьандивай сабур 
хуьз хьанач, ада гьарайна: «Вун вуч 
зурба тапархъан я, гада?!»

– Ухайш – гьарайна регъуьхпан-
ди, вун рахана, на икьрар чIурна, 
гила за ви хамунай чIул атIуда.

ЧIул атIуз регъуьхбан аждагьан-
дин хъуьтуьл руфунилай башламиш-
на. ЧукIул галукьнамазди пад хьайи 
руфунай гъуьрчехъандин квахьна-
вай кьве стхани аватна. Абур усал 
гьалда авай, амма чан аламай. Стха-
ярни вахчуна регъуьхбан мад вичин 
регъуьз хтана, пуд стхани меслят-
далди чпин кеспидал машгъул хьа-
на. Гьабур гьана туна, зун куь патав 
хтана.
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Квез виридаз таниш тир цвал-
хцвал ийидай раб гьар са кIвале ава. 
ШуькIуь, цIалцIам, кIвенкI алай, 
гъал гилигун патал тIекв авай раб. 
И раб сифте нин рикIел атай алат 
ятIа дуьньядал садазни чидач. Амма 
рапуниз агъзур йисарин тарих 
ава. Сифте рапар инсанри филдин 
кIарабрикай расиз хьана, ахпа хьиз 
гьайванрин крчаркай, ва геж хьиз 
цурукай.

Винел патан акунрай абур рипериз 
ухшар тир, чекмечиди кIвачин къа-
парай тIеквенар акъуддай рипериз. 
А рапарай тIеквенар авачир, гъал 
гилигун лап геж арадал атана. Сиф-
те везифа абурун тIеквенар акъудун 

тир. Устадвилелди балугърин ва 
нуькIверин кIарабрикай раснавай 
рапар Къванцин девирдал гьалтза-
ва.

Гъал гилигдай тIекв авай рапар 
сифте тежриба авай гьукуматрин 
рикIел атана, Италиядин, Греция-
дин гьукуматрин.

И чна ишлемишзавай рапар, гьул-
дандикай туькIуьрнавайбур Китай-
ди арадал гъана. Европадиз абур не-
грийри тухвана. ХIV лагьай асирда 
Германияда сифте яз рапар акъуд-
дай фабрика ахъайна, гуьгъуьна Ан-
глияда, Францияда, виринра.

Гила лагьайтIа рапар галачиз чи 
уьмуьр фикирдиз гъун четин я.

Раб къиметдизни, акунризни са 
гъвечIи затI ятIани, ам гьазурун ре-
гьят кар туш. Са раб арадал гъун па-
тал ам 20 касдин гъилелай физва, 
ахпа адакай гьа чаз чидай раб жезва.
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ЧIехи пай инсанри куьчедиз экъечIайла 
чIулав кац рекьел акъатун чIуру лишан яз 
гьисабда. Им агъзур йисарин идалай ви-
лик арадал атанвай лишан я. Амма а ли-
шандиз вичин ери-бине авачиз туш.

Египет дегь замандин гьукуматрикай 
сад я. А уьлкведа кац пак гьайван яз 
кьадай адет авай. Египетдин пачагь ди-
шегьли тир, адан тIвар ПаштI тир, кьил 
лагаьйтIа кацин кьил тир. Адет хьанвай-
вал Египетдин агьалийри ПаштIаз кIуьд 
уьмуьр авайди яз кьазвай, вири каце-
риз хьиз, иллаки чIулав кацериз. Дегь 
замандин Египетда кац гиликьайла, 
ам кучуддачир, кьурурна тадай, гьахь-
тин кацер хуьдай кьилдин сурарни авай. 
Инсанри чпин кьил акъат тийидай крар 
ал-папарин хиве твадай вахтар тир. 
Гьавиляй, эгер чIулав кац кьейитIа, 
ам ал-паб кьейи мисал жезвачир. Ал-
паб кацин кIалубдаваз кIуьд сеферда 
хтун мумкин тир. Кьведавайни яргъаз 
акъвазайтIа хъсан яз кьазвай.

Са вахтара чIулав кацин 
мефтIедикай жерягьри ажаиб дар-
манарни хкудиз хьана.

Куьне фикир ганатIа, чна гилани 
кац чукурдайла, адаз «Пишт!» лу-
гьуда. И гаф гьа яргъал вахтарин па-
чагь папан тIвар я чал агакьнавайди. 
Гьахьтин гафар чIала мад ава, куьз 
лагьайтIа, гафариз дуьнья тирвал 
сиясат ийидай адет ава.
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***
КIвалин са пипIе
Кьаларин бике,
ГалчIуриз ценер
Михьдайди кIвалер.   

***
Сад хъфейла муькуьди къвез,
Чарх ягъиз, дуьньядал элкъвез,
Сад лацу вах, сад чIулав вах,
Къалурзава чаз чIавни вахт.

***
Ам бедел я бахтунин,
Ацукьдайди тахтуна.
КIвалин пипIе рагъ ава,
Бахтлу хъуькъвел нагъв ала.

***
Рузи ругиз гадарна,
Хъел гъидач, чун шадарда.

***
Кьилелай кIар илигайла
Шад жеда.
Хуьре-кIвале мел-мехъерин
Ад жеда.

***
Надинж затI я, дана туш,
Я къуншидин гада туш.
Кат-галтугун – пеше, кар,
Вич аквадач, ам я…………



***
Къекъверагриз  къекъуьнар,
Фарфалагриз  элкъуьнар.
Алверчийриз  базарар,
Къуьреризни  газарар.

***
Илим чирда алимри,
Тарсар гуда муаллимри.
Надинжвалда женжелри,
ТIумбул яда темпелри.

***
Дуьз чукьванар къавариз,
Экуь рангар цавариз.
Кфил яда кьепIинихъ –
Зи вах фидай ахвариз.

***
Гъуьрчехъандиз къирмеяр,
Хванахадиз гьебеяр.
Пад хкатна батIришдин,
КIанчни цIийи чекмеяр.

***
Къив язава саврухди,
ЧIалал къвезва аюхни.
Рахаз жезвач МетIавай –
АцIанва сив пасукIдив.
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