
Индекс годовой 63336
Индекс полугодовой 73895

Самур Самур
16+

ISSN 0235 - 0173

4
2019

                     июль - август





1

Йиса ругудра акъатзавай литературно-художественный 
ва общественно-политический журнал

Литературно-художественный и общественно-политический 
журнал. Выходит 6 раз в год.

Учредитель: 
Министерство  информатизации, 

 связи  и  массовых  коммуникаций 
Республики Дагестан

         1952-йисалай акъатзава.

 Издается с 1952 года.

                                4         
     2019

          

С а м у р

Государственное  бюджетное  
учреждение Республики Дагестан  

“Редакция республиканских  лите-
ратурных журналов  “Соколенок”  

и “Литературный Дагестан” 

     июль - август

КЬИЛЕР

РЕДАКТОРДИН ГАФ
Абдуселим Исмаилов. АтIунар ка-

кахьнава................................................3

ШИИРАТ
Ханбиче Хаметова. Намусдин къа-

ябар. Драма..........................................5

ГЬИКАЯТ 
Нариман Ибрагьимов. Зегьерлу 

кьисас. Повесть...................................22

ТАМАШИЯТ
Абдуселим Исмаилов. Мегьрибан. 

Кьуд пердедикай ибарат къемеда.....44

ШАИР ЖАМИДИНАН 85 ЙИС
Гьаким Къурбан. Зарафатдин шагь. 
Макъала..............................................75

Жамидин. Рехивал. Поэма-хкет.....79
ГЬИКАЯТ

Гьажи Ильясов. КIандатIа хъуьруь-
хъ, кIандатIа шехь. Художникдин суь-
гьбетар. ..............................................84

ИЛИМ ВА КУЛЬТУРА
Мансур Куьреви. «Гуьзел Тамум», 

къени  вахъ чун къекъвезва… 
Макъала............................................89

САТИРА ВА ЮМОР
Тажидин Агьмедханов. Ажеб тарс 

гана......................................................95



2

         РУКОВОДИТЕЛЬ -
      КЬИЛИН  РЕДАКТОР
       Мурад  Мегьемедович
       АГЬМЕДОВ

       КЬИЛИН РЕДАКТОРДИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВА 

ЖАВАБДАР  РЕДАКТОР 
              А.  ИСМАИЛОВ 
        
   РЕДАКЦИЯДИН КОЛЛЕГИЯ:

КЪ. АКИМОВ

М.   БАБАХАНОВ

ГЬ.  ГАШАРОВ
           З.     КЪАФЛАНОВ

А.    КЪАРДАШ
X.    ХАМЕТОВА
А.    МИРЗАБЕКОВ

Компьютердал верстка 
     авурди Ф. ГЬАЖИЕВ .

     Чи телефонар:
   Кьилин редактор 67 -16 -31 
   Редактор  67 - 36 - 28, 67-89-60 
   Бухгалтерия 67-18-75

 

                    Выход в свет  31.07. 2019 г.
Тираж 376 экз

Печать офсетная 
Бумага офсетная 

Формат 70 х108 1/16 
Усл.печ. л. 8,4   Усл. изд. л. 8,7

   Заказ № 420      
    Цена свободная.

Регистрационный номер: серия ПИ №ТУ05-00414 выдан  
Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан от 
22.04. 2019 г.

Редакция и издатель: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Дагестан “Редак-
ция республиканских литературных  журналов “Со-
коленок” и “Литературный Дагестан”.

Адрес редакции и издателя: 367000, РД, 
г. Махачкала, ул. Даниялова 55.

Редакциядинни  макъалайрин авторрин фикирар сад 
тахьун мумкин я. Макъалайрин, абура гъизвай де-
лилрин дуьзвилин патахъай жаваб авторри чпи гуда.
“Самур”   журналдиз   акъатай материалар печатдин 
маса органра чап хъийидайла, журналдин тIвар кьун 

         Самур №4, 2019
             июль - август
      На лезгинском языке

Электронный адрес:
ismailov.abduselim@yandex.ru

Типография: ООО « Издательство «Феникс - пресс»  
Адрес типографии: 367018, РД, г. Махачкала, 
пр-т Петра I, 61   



2

         РУКОВОДИТЕЛЬ -
      КЬИЛИН  РЕДАКТОР
       Мурад  Мегьемедович
       АГЬМЕДОВ

       КЬИЛИН РЕДАКТОРДИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВА 

ЖАВАБДАР  РЕДАКТОР 
              А.  ИСМАИЛОВ 
        
   РЕДАКЦИЯДИН КОЛЛЕГИЯ:

КЪ. АКИМОВ

М.   БАБАХАНОВ

ГЬ.  ГАШАРОВ
           З.     КЪАФЛАНОВ

А.    КЪАРДАШ
X.    ХАМЕТОВА
А.    МИРЗАБЕКОВ

Компьютердал верстка 
     авурди Ф. ГЬАЖИЕВ .

     Чи телефонар:
   Кьилин редактор 67 -16 -31 
   Редактор  67 - 36 - 28, 67-89-60 
   Бухгалтерия 67-18-75

 

                    Выход в свет  31.07. 2019 г.
Тираж 376 экз

Печать офсетная 
Бумага офсетная 

Формат 70 х108 1/16 
Усл.печ. л. 8,4   Усл. изд. л. 8,7

   Заказ № 420      
    Цена свободная.

Регистрационный номер: серия ПИ №ТУ05-00414 выдан  
Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан от 
22.04. 2019 г.

Редакция и издатель: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Дагестан “Редак-
ция республиканских литературных  журналов “Со-
коленок” и “Литературный Дагестан”.

Адрес редакции и издателя: 367000, РД, 
г. Махачкала, ул. Даниялова 55.

Редакциядинни  макъалайрин авторрин фикирар сад 
тахьун мумкин я. Макъалайрин, абура гъизвай де-
лилрин дуьзвилин патахъай жаваб авторри чпи гуда.
“Самур”   журналдиз   акъатай материалар печатдин 
маса органра чап хъийидайла, журналдин тIвар кьун 

         Самур №4, 2019
             июль - август
      На лезгинском языке

Электронный адрес:
ismailov.abduselim@yandex.ru

Типография: ООО « Издательство «Феникс - пресс»  
Адрес типографии: 367018, РД, г. Махачкала, 
пр-т Петра I, 61   

3

Редактордин гаф

      Абдуселим  ИСМАИЛОВ

АТIУНАР  КАКАХЬНАВА…

Вилик девиррилай чи чIала чка кьуна мягькем тир са ибара ава: «Куь 
атIунар какахьнавани»? И ибара халкьдин арада гегьеншдиз ишлемишзавай. 
Мус ва вуч себеб яз адакай менфят къачузвай лагьайтIа, гъутар ва я гапурар 
гваз чеб чпив кикIизвай ксар акуна, абур къакъуддайла. Хзанрин, къуншийрин, 
халкьарин ва уьлквейрин арайра къал-макъалар хьайилани и гафар мецел 
къвезвай. Гилани къвез ама. ЧIал амай кьван амукьни ийида. 

АтIунар, чаз чида, чилерихъ жедай адет я. Абур инсанри чилер ишлемишиз 
эгечIай, «им зи чил, им ви чил» хьайи чIавалай арадиз атана. Чи халкьдин 
хьиз, амай вири халкьарин арадани атIунар патал ягъунар-кьиникьар, дявеяр 
хьайидини садазни сир туш. Гьатта Советрин девирдани. Колхозрин чилерни 
кваз къулпаралди сад садавай чара авурди я. Къулп инихъ-анихъ тухванва 
лугьуз, къал-макъаларни хьайиди я. Гила, чилер кьилдин ксарин хусусиятдиз 
элкъвенвай чIавуз, атIунрин месэла хци жез эхгечIнава. Гьатта Россиядин 
Федерациядин кьилдин регионрин арадани.

И жигьетдай, гьамиша хьиз, Кеферпатан Кавказдин республикаяр та-
фаватлу жезва. 

Са шумуд варз вилик Ингушетияда куьтягь тежедай митингар тухуз хьа-
най. Майданрал экъечIнавай ингушри Чечен Республикадихъ галаз тайинариз 
эгечIнавай атIунрин месэла гьялзавай гьалдиз аксивал къалурзавай. Уьмуьрлух 
саки са халкь хьиз, гзаф терефрихъай гьакI язни я, яшамиш хьайи ингушринни 
чеченрин гьуьжетда гъиз хьайи атIунар какахьнавайвилин делилар ихьтин-
бур тир: «кIамун и пад, а пад», «рагалай сад-вад метр инихъ-анихъ», «атIун 
гуьне патай фенва, къуза патай фенва» ва икI мад.

Ингушринни чеченрин наразивилер ва аксивилер са бубат уьлуькна. Сер-
гьятар тамамдаказ тестикьарун, кьве патавни разивал гуз туна, геждал 
вегьена. Амма июндин юкьвара ихьтин аксивилерин майдан Чечен Республи-
кадин рагъэкъечIдай пата – Дагъустан Республикадин Къизляр шегьердин 
патав пайда хьана.

Агьвалат ихьтинди я. I0-июндин няниз дагъустанви жегьилрин са дестеди 
Къизляр шегьердай экъечIзавай шегьре рекьин сивел акIурнавай «Чеченская 
Республика – Шелковский район» кхьенвай кьул алудна гадарна. Я Къизляр 
шегьердин, я Дагъустан Республикадин властрин пер и кардик квачир. Ам 
«демократиядин» девирда вири ихтиярар чпив гвайди яз гьисабзавайбуру 
авур «игитвал» я.
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Чечен республикадин аксивал гьасятда ашкара хьана: агьвалат кьиле фейи 
чкадал кьиле Чечнядин парламентдин председатель Мегьамед Даудов аваз 
хейлин яракьламиш жегьилар атана. Абуру кьул вичин чкадал акIур хъувуна. 
Мегьамед Даудованни Дагъустандин властдин векилрин арада векъивал квай 
рахунар кьиле фена.

Суал къвезва: им вуч патал авур кар я, къуншийрин арада кутуг тавур 
алакъайрин себеб хьайи кьулуни кьве республикадин атIунар чIурзавайни?

II-июндиз Дагъустандин кьил Владимир Васильева кIватIай совещанидал 
малумарайвал, и кар авур ксариз кьул алудна гадардай са ихтиярни авачир, 
бязибур законсуз рекьералдини чеб алай чка къалуриз чалишмиш жезва.

Дагъустандин парламентдини и агьвалатриз вичин къимет гана. Малу-
марайвал, рекьин къерехда акIурнавай лишан дугъриданни Чечен Республи-
кадин чилел алай. Кадастровый картади и кар тестикьарзава. Белки чкадин 
инсанриз икI тирди чизвачир жеди?..

Мадни ашкара хьайивал, ихтилат физвай чилел атIунрин патахъай на-
разивилер садрани хьайиди тушир. Жуван пата лишанар эцигиз кIанзаватIа, 
эциг…

Агьвалат гьа иналди куьтягь хьана лугьуз жедач. Гила властдин кьиле-
вайбуру чпи чпиз жавабар, гьатта кичIерарни гузва.

Дагъустандин Халкьдин Собранидин председатель Хизри Шихсаидова 
I7-июндиз кьиле фейи сессиядал лагьана хьи, кьве республикадин сергьятар 
тайинарунин рекье манийвилер мадни гьалтзава, гьавиляй и кар 2020-йисал 
вегьенва. Чеченарни дагъустанвияр къуншияр яз ислягьвилелди яшамиш 
хьайиди я, къедлай кьулухъни жеда, амма сергьятрин месэлайра къуватар 
къалуриз алахъун гьич кутугнавач. «И агьвалатда,- лагьана Х. Шихсаидова,-  
чаз бегенмиш тахьайди ам я хьи, эгер и чилин кIус Чечен Республикадинди 
ятIани, ам гьакъикъатдани адан хусусият язва, аниз яракьлу инсанар ялун 
ва къуват къалуриз алахъун герек авачир».

Фикир гайила, хкIадай са затIни квачир и гафариз Чечнядин парламентдин 
председателди вичиз хас тирвал векъиз жаваб хугузва:

«Чечнядинни Дагъустандин административный сергьят тайинарун 
патал комиссиядин председатель яз за малумарзава: Чечен Республикадин 
Шелковский райондин чилел I0-II июндин йифиз кьиле фейи агьвалатрин па-
тахъай жавабдарвал Дагъустан Республикадин руководстводин ва ихтиярар 
хуьдай органрин хиве гьатзава».

Хизри Шихсаидован рахунризни ада жаваб гана: « …Чечен Республикадин 
руководство, чилерин хусусиятвилин месэлайрал гьалтайла, чIутрацуькверал, 
бегенмиш я, бегенмиш туш, лугьуз къугъунрик вични квайди туш, масадбу-
рузни ада меслят къалурзавач».

Гьикьван кIан туштIани, давам хъжедай ихтилатар арадиз атанва. 
АтIунар какахьнава лагьайтIани жеда. Кьве патани, Хизри Шихсаидова 
къейд авурвал, сабурлувал хуьн чарасуз тир макъам я.

Мадни са фикир: якъин рекьин сиве акIурнавай лишан алудайбуру чеб иги-
тар яз гьисабзава! Абур хьтин фагьум-фикирдилай элячIиз зиянлу «игитви-
лерал» машгъул жезвай дестеяр чаз гьар са патахъай аквазва. Властдин 
кьилевайбурун жергейрани абурун тереф хуьзвайбур авачиз туш. СМИ-дин 
такьатри малумарайвал, Дагъустандин министррикай, лугьудайвал, гьамиша 
крчарал фид алай сад инанмиш я хьи, «дагъустанвийрини сарар экъисдай 
макъам атана агакьнава…» 

Ислягь уьмуьрдикай гьич гьяз къвезвач ахмакьриз. АтIунар гужуналди 
какадарзава.
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                Ханбиче ХАМЕТОВА,
               Дагъустандин халкьдин шаир

НАМУСДИН КЪАЯБАР

(Драма)
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къеняй рикI аквадач ман (сад лагьана ялавлуз.) РикI зиди тир! Адалай кьу-
лухъ гзаф вахтар, гьатта девирар алатна фена. Дагълара цифни къекъвена, 
марфарни къвана, кьурагьвилерни хьана, булдиз живерни. Жуванбурунни 
чарабурун ивиярни экъична. Амма къванцин гадайрин жинсини садрани, са 
жуьредин душманризни са чIиб чилни маса ганач. Несилар къвез хъфена. И 
чилелай къагьриманарни фена, и чилел шаирарни атана. ТIегъуьнрини зал-
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Залда экв хкахьзава.

РУШ:
Агь, туькьуьл йисар, гардандавай еб
Куьн я манийрин эчIягъайди кьеб.
Машгъулат яз ваъ, зарафат патал 
Ваъ, манидикай зенг хьанай япал.

Туьхвена дуьнья, буьркьуь я вилер,
Хер ала чилел, эй, гьарай эллер!
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Мани даим я чаз тур а касди.

Экуьни авансценадин са кIус ишигълаламишзава, Кьуьчхуьр Саида шиирар 
кIелзава. Адан далудихъ са гьихьтин ятIани чIулав хъенар гала.

Шиират
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КЬУЬЧХУЬР САИД:
Авайвилиз хьурай лянет, кур байкъуш.
Ви а мурдар суфат низ хьуй бес къе хуш? 
Гъилер, беден ивид курут, келле буш,
Бес мус хьурай са гьахъ-дуван, къарагуьн?!

Яхул бармак чIулав рекьел пIир хьана,
Чи хуьр, уба вирина уф чIур хьана,
Ругун чIугур рат рушарин хур хьана
Бес гьикьван хьуй и кар, тIурфан къарагуьн?!

(ЧIулав хъенерик къалабулух киткида).

МУРСАЛ-ХАН:
(хъенерикай садаз).
Келбихан, а ягьсуз касди 
Чешмегар алукIрай ясдин,
Вилер акъуд, ам авагърай!

КЕЛБИХАН:
Башуьсте, хан, вун сагърай!
(Кьве къаралтуди, далудихъай атана Саид кьада. Келбихана кIекIецдин 

хци кьил кутуна шаирдин вилер авадарда).

МУРСАЛ-ХАН:
(кагьулдаказ.)
Килигда чун макьамриз,
Кьел кIвах вилин хъалхъамриз.

КЕЛБИХАН:
Башуьсте, хан, вун сагърай.
(Буйругъ кьилиз акъудда).

РУШ:
Хайи дагълар,
Зун куь руш я, чида заз.
Куь гьар ккIал
Бубайри хьиз хуьда за.
Гьикьван дердер
Акуна чи вилериз!
Алчахарни хана эхир чилери!

СТIАЛ САЯД:
Зи и яру дуьгуьр куьз я,
Ашкъидин цIа куз тахьайла!
Зи и жегьил уьмуьр куьз я,
Жув кIанидаз гуз тахьайла!
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Хци я рикI йигедилай,
Куь вилик зун ажуз жедач!
И Пампуррин дуьньядилай
Зи муьгьуьббат ужуз жедач!

Иви хъвазвай зулумкарар,
Куьн гъавурда акьадач жал!
Куьн чандилай алатай къар
Кесиб халкьдиз аквадач жал!

ПАМПУР:
«Дишегьли, захъ галаз
Ийимир кьуьруькар,
МуьтIуьгъ тахьай
Сусал къирмаж илича!»
А къирмаждик дишегьлияр вири квай.

ГАДА:
(Залда мичIи я).
Вуж я Анхил Маринан 
Кьисметдин гъал атIайди,
Вуж я пIузар гъалунал
Квена, мани кьатIайди?

АНХИЛ МАРИН:
Ша, играми яр, килиг зи чиниз,
Ийиз тан рикIер кIанивилив шад.
Какахьна сад жен къати кьве цIай хьиз,
ЦIийи кьилелай къакъат хъижез мад.

Шейх хьиз мискIиндиз фин хьайитIа зун,
Чиркинардани ам зи камари,
Мумкин яни за гунагьдик кутун 
Юкьва тунвайбур къизил камари?

Фена ацукьда зун кьакьан рагал,
Такурай мад заз къаргъаяр рагъул,
ВацIа даяхрал эцигда за кIвал,
Агакь тийирвал фитнейрин гъур-гъур.

Эй, галчIур жезвай мурдарар такIан,
Зи тIварцIиз кIас гуз алахъда гьикьван? 
Дуьньяди зал тIуб туькIуьрайтIани 
Агъуздач за кьил, хьанва закай къван. 
(Анхилан далудихъни Саидан хьиз пуд хъен гала).
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НУЦIАЛ:
Мегьамедбег, а пехъре 
Кьадардилай артух сес 

Хкажзава. Зи зегьле…
АтутIа кван адан мез 
Ваъ, ваъ, дар хьурай нефес,
Лалди жервал агъузар,
Рапуналди куьг пIузар.

МЕГЬАМЕДБЕГ: 
Башуьсте, гьуьрметлу НуцIал.
(Кьве касди Маринан къуьнелай кьада,
Мегьамедбега рушан пIузарар куьда).

НУЦIАЛ :
ГьакI ман, амай ягьсузриз 
КIан тахьуй чун ажузриз!

ГАДА:
Чилел, чилик таз жедани секин вун,
Магьмуд маса гайи алчах, хаин вун?!

МАГЬМУД: 
Бамишзава сугъулвилин гъамуни
ТIеме текъвер бедбахтвилин кьушунар. 
Кьадарсуз я фабрикаяр гъамунин,
КIарасни яд герек тежер, машинар.

Агь, гъамуниз гзаф ава туьквенар,
Вегьей вилер савдагарда акьадай.
А гъамунихъ, лугьуда хьи за гена,
Сифте ава, эхир авач аквадай.

(Мад хъенар пайда жеда. Мегьамедбегдин чукIулди цIарцIар гуда, Магь-
муд ярх жеда).

РУШ:
Ингье, мад сад чилик ква,
Небгет касдин себ хьана.
ЧIулав кьисмет вилик ква,
Тарагъаждин еб хьана.

ЕТИМ ЭМИН:
Гьарай, эллер, пис ксариз 
Ажеб дуьнья ганавачни!
Дугъри ксар дуьньядикай 
ХупI гуьгьуьлар ханавачни!

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

(Эминан далудихъ галайбурни гьа жаллатIар я).

ШЕЙТIАН-ЭФЕНДИ:
Идан гьарай куьтягь, яда,
Султанбег, тур и кас ялгъуз.
Дуьньядикай кирягь ятIа,
Авуда ам ламу фуруз.

(ЖаллатIри Эмин кьуна фуруз гадарда. Авансценадал Батырай пайда 
жеда).

БАТЫРАЙ:
ВикIегь, уьтквем бубадихъ 
Гьич тахьурай усал хва.
ГьикI акъвазда аксина 
Ам бубадин душманрин?

Тахьуй усал бубадихъ 
ВикIегь хвани, вучиз ам 
Мажбур хьурай бубадин 
Нянетрикай пай къачуз?

Ваъ, къатканвач сурара 
ТIвар-ван авай игитар.
Абуруз халкьди рекьерал
Эцигнава гуьмбетар.

Игитдин рехъ куьруь я 
Ашкара я виридаз.
Кьин тавуртIа алчахди,
Суьргуьн гуда пачагьди.

УЦIМИЙ:
Уллу-бек, и къекъверагдихъ,
Аквар гьалар, кус ама,
Лугьуда хьи, адан кIвале 
Иски литин кIус ама.
Гьадавайни магьрум ая,
Чилел ксуз къарагърай.
Ахпа белки мецел мани 
Текъвен адан гьарагъдай.

УЛЛУБЕК:
Исятда, чи чIехиди,
Башуьсте, чун гьазур я.
(Буйругъ тамамариз физва).
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ГАДА:
Сибир пата вуна эхай мерезар 
Хьана, Казак, жегьеннемдин терезар. 

(Авансценадал бухавар алаз Ирчи Казак къведа).

ИРЧИ КАЗАК:
Шумуд йисуз кьил алгъурай кIвачерихъ,
Яб акализ и бухаврин ванерихъ?

Къвез алатна йисар, варцел чIимел тир,
Вуч фад фена бахтлу йикъар цIигел тир? 
РикIе дертни гъам авай кас яргъалди 
Амукьдани яшамиш жез и гьалда?

Ни къалурда зегьримар, бахт лугьудай 
Пару яна пашманвили хуруда.
Эгер рикIел хьанвай тIвалар атIайтIа,
Чна къуват кIватIна, зунжур кьатIарда.

(Ирчи Казак конвойди, далуда ружа эцягъиз «алад, алад!» – лугьуз хутахда).

РУШ:
Дагъви шаирар, тежедай татабар 
Хайи халкьдин намусдин къаябар.

ЭкъечI майдандал нубатдин игит 
ЧIулав манидихъ лацуди гилиг.

Сулейман, вилик, кам тахьуй какур,
Субай я къакъар, кьецIил я гапур! 
(Прожектордин экверик СтIал Сулейман ква).

Перде ачух жезва. Хуьруьн майдан. Кимел кьуьзуьбур ацукьнава. Са 
патахъай жегьилар акъвазнава. Са тIимил виридавай къерехда хьиз, 
кус такабурлу кьуна, фурс кваз, багьа парталар алаз придворный ашукь 
Керем акъвазнава. Адан чуьнгуьр лацу седефрив чIагурнава.

I -КЪУЖА:
(гада галай «буьркьуь» ашукь къалуриз). 

Дерди-бала акун патал жемятдин 
Важиблуди сифте рикI я, вилер туш 
И ашукьдин чуьнгуьр кьунвай адетдин 
Мурад-метлеб маниярни кьуьлер туш.
Вилер буьркьуь – гьуьжет алач, рази я, 
Амма чида халкьдал алай азият.

2-КЪУЖА:

(гъилин ишарадалди Керемаз вичин патав эверда, амни агъайнидаказ 
къужадин патав къведа).
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Сив ахъая, терс межер.

КЕРЕМ:
Вучиз?

2-К ЪУЖА:
Вучиз, вучиз? Суалар…
(буьркьуь ашукь къалурна.)
Им кIерец я хаз тежер 
Гьар кткайдан сарарвай.
Ви сарар чаз акурай.
(Керем бейкеф хьайи жуьреда къерех жеда).

СУЛЕЙМАН:
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Гишин тарта, ягъмир ав,
Вун эхирдай шедачни?
КукI вуч я ви сафунин,
Метлеб вуч я гафунин?
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Хъукъвай къерех недайдан 
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Муьгъ эцигай КьуланвацIал
УстIардин гъилер герек я.

2-КЪУЖА:
Сулейман, на лугьузва дуьз 
ДакIур хирез фирай гуьндиз 
КичIе жеда буьндуьгуьрдиз 
Гьахъ рахадай гафунихъай.

Алцумна на шумуд чилер,
Хъсан чида чаз чи гъилер,
Гъейри касдин авур гьилле 
Гъал галатда рапунихъай.

КЕРЕМ:
(Сулейманаз).

Де хъсан я, гила киес,
Пине ягъай чухвад иес,
Вуч дилавар я къе ви мез, 
Кьуьчхуьр Саид рикIел хкваш.

Ваз зи меслят, ивидал вел 
Гъиз алахъмир, хъуьруьрмир эл, 
КIвах тавунмаз вилериз кьел 
Жув са дуьзгуьн рекьел хкваш.

I-КЪУЖА:
Эй, гьуьрметлу хуьруьн жемят 
КуькIуьрай куь гьиссер жумарт! 
Бакуда, гьам Дагъустанда 
Гьар кIвале чи Лезгистандин 
Машгьур ашукь Дили-Гьасан.

Мугьман хьайи югъ я масан 
Вуж я, экъечI, акурай чаз, 
Акъажунриз экъечIдай кас?

ДИЛИ-ГЬАСАН:
(чуьнгуьрдин симер тIарамариз, сесни ачухриз).

Мел-межлисдал къведа мешреб 
Гьар ашукьдив чуьнгуьр хьурай. 
Муьгьуьббатдин кIелай мектеб,
Сусан чина дуьгуьр хьурай.

Бязи фугъараяр ава гъам-хажалатиз, 
Бязибурув кьунвачни вун хупI дуьз, 
Бязибур атIлас, дере, диба куьз, 
Бязибуруз я вун девран, дуьнья гьей!
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СЕСЕР: 
Сагърай, ашукь, сагърай!

ДИЛИ-ГЬАСАН
Алчахар хамир, абурун хаинвал 
Туькьуьл жеда квез хъвайи хьиз агъу. 
Дидеяр, куьне игит хайитIа,
Адан кьиникьни жеда квез агъур.

СЕСЕР: 
Сагърай, ашукь, сагърай!

I-КЪУЖА:
Вуч кис хьана ашукь Керем 
Вахъ нубатдин таб амачни?
Гъилибанвал ийидай кьван 
Вахъ гудай жаваб амачни?

Маса кеспи чиз амачтIа 
Ви ханарин тариф ая.
Хандин тавда тазамачтIа 
Хуьруьн кимел са йиф ая.

КЕРЕМ:
(мацIахайвилелди).

Ха-ха,
Гишин къекъверагрихъ галаз зун 
Акъажунриз мус экъечIай ашукь я, 
Тавханаяр чIагуррай зи авазри 
Зи тIвар чирди вири дуьнья, махлукь я.

Машгьур Дербент, Къуба, Ширван, Шемахи 
Седеф-чуьнгуьр гъалиб хьайи чкаяр 
Я, майдандал гьарайдани куьне хьиз,
Регьят хадай кIерец туш зун, акIа я.

Зи манийри чан хкида гъетерал,
Йиф чукурдай зи сесинихъ гуж ава. 
Магълуб хьана, акъвазна лап метIерал,
Зи гъилериз темен тагай вуж ама?

Султан, Осман, Аслан, ийин гьисаб за 
Ашукь Тарлан, тIвар кьурай за шумудан, 
Ацукьарна тумунихъди са-сад за 
Дербентдани, Къубадани, Бакуда.
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Ашукь Фаргьад и буьркьвецрин тай хьунухь. 
Хуьруьн кимел акъажунриз экъечIна, 
Кутугнаваз аквазвач заз, тIвар хуьнуьх 
Чарасуз я, абурдалди эгечIна.

ДИЛИ-ГЬАСАН:
Туьнт жемир вун, акъваз, Керем,
Ви тIвар хъсан заз чида.
А дуьшуьшар, табдач зерре,
За ви рикIел хкида.

Мегьамедбег-хандин межлис 
Гурлуди тир якъинни.
Темен гана на кIвачериз,
Кьадани за са кьинни?

Агъалар-хан вичин тавда 
Мягьтел хьана амукьнай.
Русвагь хьана, чуьнгуьр гадрай,
Вун чинихъди алукьнай.

Девлетхандин мертебаяр 
Кьакьан яз, вун верем тир.
Пенжеридай хкадрайди 
Вун тир, ашукь Керем тир.

КЕРЕМ:
(вич вичивай квахьна).

Ваъ!
Жедай кар туш!
Мумкин туш!
Ам вун яни?

ДИЛИ-ГЬАСАН:
Эхь, зун я.
Аслан, Султан, ашукь Тарлан, 
Исятда ваз аквазвайвал 
Дили-Гьасан
Аку, тIварар жезва аруш,
Зун генани гьазур я.

Фикирмир хьи за вун патал 
Дегишнай тIвар, луькIуьнар. 
Чилина гьат тавун патал 
Инсафсузри туькIуьрай.

Амма къилих дегишнач за 
Халкьдин кьисмет рикIеваз. 
Тавханаяр саймишнач за,
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Къени зун гьа рекьева.
Яб акала, жемир тешвиш,
И мани ваз яни таниш?

* * *
«Пехъ рахазва сурарлай мад, 
МефтIер тIуьна кIубандиз,
Аман гуж!
ЧIулав ясдиз кIватI хьанва халкь 
Эгьсанар гуз чубандин,
Аман гуж!
Куьз чIуру я хуьруьн суфат 

Килига куьн хъсандиз,
Аман гуж!
Мегер чахъ авачни къуват 
Келле хадай и хандин?
Аман гуж!
Вуна чаз каш гьикьван гуда? 
Никни авач туьрезни.
Аман гуж!
Чаз гунагьар, буьгьтен гуда,
Ви гьахъсуз тир терезди,
Аман гуж!
Дуванбегди суд авурла 
Гьахълувилел вил жемир,
Аман гуж!
Кьве виликай кьуд авурла 
Гьакъини ви кьил жеда,
Аман гуж!»

СЕСЕР:
– Ачух жезва гуьгьуьлар!
– Ихьтинбур жен векилар.
– Пел кутуна ядайбур!
– Халкьдин кьисмет пайдайбур!
– Сагърай, игит!
– Сагърай, лекь!

ДИЛИ-ГЬАСАН:
Уф, акъатна пелез гьекь.
Керем, вуна заз кьур фенд, 
Хкваш рикIел, лагьайла 
За и мани, за и бенд.

«БалкIан дагъдиз хкаж жезва 
Агакьда жал кукIушдив?
Аман гуж!
Чин лянетрик агаж хьурай
Мурсан-хандин – байкъушдин,
Аман гуж!»
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КЕРЕМ :
(са патахъ)

Им вуч я заз аквазвайди, аламат,
Сура турбур амукьдани саламат?
Мумкин яни кьейибурал чан хтун,
Кимел атун, ва манидик ван ктун?

ДИЛИ-ГЬАСАН:
Зун, жемят, квез чир хъхьурай,
Квекай чиндай сир тахьурай.
(Кьилел алай парик алудда. Виридаз михьи, кьакьан пел авай, рехи чIарарин 

кьуьзек аквада)

3-КЪУЖА:
Тажубвилихъ амач мажал,
Яраб Лезги Агьмед я жал?

ДИЛИ-ГЬАСАН:
Регьимлу кас ягъалмиш туш,
Зун гьа Лезги Агьмед я, дуст.
Девлет кIватIиз даданмиш туш,
Гьа ваз акур кьисмет я, дуст.

Ашкара хьуй керчекни таб 
Зи манидихъ акала яб:
Ханди межлисдал вичин 
Мани лугьун теклифнай
Ажугъ атай хандин чин 
Чугъундур хьиз къекъинфнай.

Геж тавуна къуллугънай 
Хандиз адан невейри, 
Мурмурдалди буйругънай 
Эвер гана нуькерриз.

«А ягьсуздин атIутI мез,
Яб гуз тахьуй тубайриз, 
Вергерикай хьурай мес,
Гадра пехъи тулайриз!»

Пуд нуькерди лукIвилин 
Дадмишнавай туькьуьлвал, 
Гьарайна заз: «Вач вилик! 
Жуван мезни туькьуьмна!»

Къакъатайла хуьруьвай 
Зун дагьардиз авуднай.
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Сад рахазвай, муькуьбуру 
Гъилерлай еб алуднай.

Шукур Аллагь, мад сефер 
Иес тахьай азабрин. 
Майилдавай пуд нуькер,
Кьин кьаз туна азаднай.

«Кам жедач и магьледа –
Кьин кьур ашукь и зун тир. 
Ахъайнай зун кьегьалди 
Регьимлу кас, ам вун тир. 
(3-къужа къалурда.)

КIватI хьанвайбурун кьулухъай са гъвечIи 
жендекдин, вилерал айнаяр алай кас хкечIда.
Ам Къази я.

КЪАЗИ:
(тайин тушир жуьреда са гьиниз ятIа яргъаз килигиз).

ЭкъечI, тадиз, эй, члахъ,
Энгел мийир и кас яхъ.

(Лезги Агьмед къалурда. Дестедин юкьвай залан камаралди яцIу гардан, 
яру, куьрс хьайи хъуькъвер галай са бузукь экъечIда. Ам кавха я. Инсанар 
инихъ-анихъ ийиз ам Лезги Агьмедаз мукьва жеда. Сарар сарарал илисиз, 
Сулеймана атана Кавхадин вилик пад кьада).

КАВХА:
(сарарикай хьиз).

Эй, тулайри чухвай шардан,
Вуна вуч тик кьунва гардан,
Кьуьруькчийриз зил хьанватIа,
Ви къармахдихъ вил хьанватIа?

СУЛЕЙМАН:
Кьармахризни мерезриз хуш 
Я пиди кьур гарданар.
Зун вердиш я туьрездиз гуз 
Зи сегьерар, рагъданар.

КЪАЗИ:
Яхъ, лугьузва за квез тадиз 
ЦIай кутазвай футфачи.
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СЕСЕР:
– Сулейман кьаз кIанзава низ?!
– Жуваз килиг, къабачи!

Сулейман
(жезмай кьван секиндиз, абур хвена. Агьмедахъ элкъвена).

Багъишламиш ая, устад,
Зун кисайтIа, хур жеда пад.

I-КЪУЖА:
Ажугъдилай, ша, кьенерар алуд на,
Гьахъсуз ксар ажугъдалди гатут на!

(Сулейман гъалаба кваз кьакьан къванцел хкаж жеда. Чин кавхадихъ 
элкъвена лугьуда).

СУЛЕЙМАН:
Жафад хьана и кент-худа,
Кьве кепек пул туртIа гъута,
Жемятарни маса гуда,
Инсафсузвал вуч я рикIин.

Итим лугьуз вич я хаса,
Эхир на чун гуда маса,
Гъиле кьуна хъукъвад аса,
Им чи винел хьана кескин.

I-КЪУЖА:
Вуч туькIвей чIалар я, зи хва!
Валлагь, вун халис устад я.

Сулейман
Шиир емиш хьтин затI я,
Дигмиш хьайла кьаз хъжедач.
Цанар – гатфар, бегьер – гад я,
Кьил гъайила къаз хъжедач.

КЪАЗИ:
Гьм-м-м.
Хва бубадиз я лап ухшар,
Нерин хиляй аватай хьиз.
Дили жеда, хьайла яшар,
Акьул кьиляй акъатай хьиз.
(Сулейманаз къванцелай эвичIиз кIан жеда, амма Агьмеда вилин ишара-

далди ам акъвазарда).



18

СЕСЕР:
– Сулейман кьаз кIанзава низ?!
– Жуваз килиг, къабачи!

Сулейман
(жезмай кьван секиндиз, абур хвена. Агьмедахъ элкъвена).

Багъишламиш ая, устад,
Зун кисайтIа, хур жеда пад.

I-КЪУЖА:
Ажугъдилай, ша, кьенерар алуд на,
Гьахъсуз ксар ажугъдалди гатут на!

(Сулейман гъалаба кваз кьакьан къванцел хкаж жеда. Чин кавхадихъ 
элкъвена лугьуда).

СУЛЕЙМАН:
Жафад хьана и кент-худа,
Кьве кепек пул туртIа гъута,
Жемятарни маса гуда,
Инсафсузвал вуч я рикIин.

Итим лугьуз вич я хаса,
Эхир на чун гуда маса,
Гъиле кьуна хъукъвад аса,
Им чи винел хьана кескин.

I-КЪУЖА:
Вуч туькIвей чIалар я, зи хва!
Валлагь, вун халис устад я.

Сулейман
Шиир емиш хьтин затI я,
Дигмиш хьайла кьаз хъжедач.
Цанар – гатфар, бегьер – гад я,
Кьил гъайила къаз хъжедач.

КЪАЗИ:
Гьм-м-м.
Хва бубадиз я лап ухшар,
Нерин хиляй аватай хьиз.
Дили жеда, хьайла яшар,
Акьул кьиляй акъатай хьиз.
(Сулейманаз къванцелай эвичIиз кIан жеда, амма Агьмеда вилин ишара-

далди ам акъвазарда).
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ЛЕЗГИ АГЬМЕД:
Гьикьван хьурай, галатнава 
Чун уьмуьрдин дилмажрихъай.
И касдихъни галукьара,
Зи хва, а ви къирмажрикай.
(Къази къалурда).

СУЛЕЙМАН:
(хъел кваз).
Авач кьван куь чанда инсаф,
Са зерре мирвет, судуяр.

Гьич кьабулич кесибдин гаф, 
ТагайтIа ришвет, судуяр.

Квез жедайвал за лугьуда,
Шумуд факъир куьне куда,
Стха куьне маса гуда.
ТахьайтIа ришвет судуяр.

ДакIандахъ элкъуьрда далу, 
Кепекдихъ маса гуз халу, 
Ахьтинбурал жибин дулу 
Жедайд туш девлет, судуяр.

СЕСЕР:
– ГьакI ман!
– Сагърай!
– Сагърай, ашукь!
– Гьикьван хьурай агъузна юкь!

2-КЪУЖА:
Сулейман, и фекьи саймиш 
(айгьамдалди.)
Ая, кас я ам чуру квай.
Пай-цIил къачуз хьанва вердиш, 
ХкечIмир вун буржарикай.

СУЛЕЙМАН:
За лугьун квез квек квай хесет, 
Гъавурда куьн гьат, фекьияр,
КIантIа куьне ая гуьзет,
Лап иер, дикъет, фекьияр.
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Санал гуз хьайтIа садакьа,
Жеда куьн межлисдин юкьва,
Ашдив жеда пара мукьва,
Ийиз гьерекат, фекьияр.

Де лагь, инсаф жедан мегер.
Икьван пехъи хьунухь рикIер,
Кутуна дуьньядик ленгер,
ЧIуру яни ният, фекьияр?

(Халкьди капар яда, девлетлуйрик, абурун терефдаррик юзун акатда. 
Кавхади гапурдал гъил вегьеда, хъилев ацIана, сифте Лезги Агьмедазни Су-
лейманаз, ахпа Керемаз килигда).

КАВХА:
(Керемаз)
ГьикI хьана, тум цIару ачкар,
Туьтуьна къиб акIанвани?
Къекъверагрин тфуйрин хар 
Галукьай чин алгъанвани?

Твамир жуван пакада вил,
Вилиз гьахьдай хуз тахьайтIа,
Къене гапур къекъведа ви 
Абуруз жаваб гуз тахьайтIа.

КЕРЕМ:
(са декьикьада вич вичивай квахьда, чуьнгуьрдай сад-къве сефил сес акъ-

удда, ахпа мани башламишда).
Бес я, Керем, вуна жуван намусдихъ 
Галаз авур уюнарни къугъунар.
Мад за къуллугъ хъийидач и даюсриз…
Тухдач за зи манидалди къузгъунар…

СЕСЕР:
– Ягь! Ядаяр! Дири хьана!

КЪАЗИ
Ваъ, гила им дили хьана!

КЕРЕМ:
Зун дилиди икьван гагь тир,
Гила акьул атана заз.
Авагъарна зун гунагьди,
Халкьдин агьди гатана зун.

Куьн килигна винерай заз 
Ягьанатдин хъвер авуна.
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Бейкеф халкьдин вилерай заз 
Гьам ажугъ, гьам хъел акуна.

За чуьнгуьрдал гъил вегьейла 
Куьн паталди машгъулат тир.
Зи манидиз кьазвачир зил,
Сузадавай махлукьатди.

Заз – ашукьдиз буйругъар гуз,
Зунжурдавай тартадиз хьиз,

Хьайивиляй, къе зун ялгъуз 
Амукьнава мунафикь хьиз.

Къе са куьн ваъ, квез къуллугъай 
Ашукьни халкьди негьзава.
Тфу чиниз, къван кьулухъай 
Мадни кьве себ хъивегьзава.

ГьакI хьайила лугьузва за 
Зулумкарриз къуллугъ авур 
Зи манидиз лянет хьурай,
Халкьдин дерди кьулухъ авур.

ГьакI хьайила лугьузва за 
Жемятдин гъил кьаз хьаначтIа,
Зи чуьнгуьрдиз лянет хьурай 
РикIикай яд хъваз хьаначтIа.
(Чуьнгуьр кавхадал гьалчда. Кавхади ашукь Керем гапурдив яда, ашукь 

ярх жеда).

Ял кьейи секинвал. Майдандал Къазимегьамед къведа.

КЪАЗИМЕГЬАМЕД:
Инкъилабди язава зенг,
Чарасуз я чи садвал.
Къарагъ, халкь, яхъ гъиле тфенг 
Хуьн патал чи азадвал.
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Хидирнибидин гуьгьуьл акваз-акваз хкаж хьана. Сувайнатани вичи дах 
патал са зурба кар авурда хьиз гьиссна.

 Са акьван вахт алатнач, Хидирнибидин кIвале кайвани пайда хьана. Гьа 
идахъ галаз галаз сад хьиз, Сувайнатан кьисметдизни муьштери акъатна.

Маса хуьрерив гекъигайла, райцентрада инсанрин, автомашинрин гьерекат 
виле акьадайди я. Гьукуматдин органрин вири идараяр гьа ина ава эхир. Еке 
туьквенар, базарар, базаяр, яшайишдин рекьяй къуллугъдай карханаярни ина 
ава. Гьавиляй гьар юкъуз хуьрерай чпин дердияр гваз, меэлаяр гьялиз иниз 
вишералди инсанар къвезва.

Хидирнибини райцентрадиз фенвай. КIвализ герек шей-шуьй маса къачуз. 
ЦIийи кайванидихъ галаз. Ада кхьенвай сиягьда авай вири шейэрин иесивал 
авурла, абур хуьруьз хъфизвай рекьин хивел акъвазна. Улакь гвачирбур вири 
гьа инал кIватI жедай. Хуьруьнви, чирхчир гьалтда, гьада хутахда лугьуз. 
Гьар юкъуз Уьргуьнай Дербентдиз физ, хквезвай «Газелни» инсанри гьа инал 
гуьзлемишдай. Залан пар гвачирбур, тади квайбур яхдиз рекье гьат хъийидай.

Хидирнибидал къунши хуьрерин чирхчир кьве итим гьалтнавай. Абуру 
районда кьиле физвай гьаларикай, дегиш жезвай гьакимрикай, язух зегьметчи 
инсанрин дуланажагъ сакIани хъсан тежезвайдакай ихтилатарзавай.

Ара-ара куьчедай агъадал, винел автомашинри гьерекатзавай. Лацу «Жигу-
ли» атана, итимрилай кьвед-пуд метрдин анихъ фена, акъвазна. Анай жегьил 
итим экъечIна ва ихтилатдик квайбурун патав агатна.

- Хидирниби тха, хуьруьз хъфизвайди яни?
Вичин тIвар кьуна акурди, Хидирниби элкъвена, амма вилик акъвазнавай, 

чина хуш хъвер авай гада адаз чир хьанач. И кар жегьилдини кьатIана.
- Саламалейк, Хидирниби тха, зун Сакит я, Демиран хва.
- Я чан хва, валлагь вун заз чир хьанач, гъил къачу на миресдилай яшлу 

жезвай. Йисарни физва гьа, вун заз тахкуна хейлин вахт алатзава гьа хва.

	 	 	 	 								Нариман	
	 	 	 	 								ИБРАГЬИМОВ

ЗЕГЬЕРЛУ КЬИСАС
Повесть

БУБАЙРИН		ЕРИЯР

Гьикаят
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- Зи рикIел алама тха. Вун начагъзавай дахдал кьил чIугваз атайла за кIуьд 
лагьай классда кIелзавай.

- Дуьз я, дуьз я хва. Ахпа зун шумудра атанатIани, вун шегьерда аваз хьана. 
Куьтягьнавайди яни на ви кIелнар, тарсар-курсар?

- Эхь, я тха, кIвалахни ийизва.
- Хъсан я, хъсан я, хва. Мубаракрай! Дах гьикI ава?
- Писзавач, ялар язава вичиз.
- Хьурай, хьурай. Гзаф зегьметар чIугурди я гьа ада. Лап жаван йисарилай. 

Зунни атанвай тир иниз, базарриз, ингье хъсан парни гва.
- Ам чна, тха, исятда машиндиз яда.
- Валлагь, вун сагърай хва. Зи вил квайди тир, белки, са жуванди гьалтдатIа 

лугьуз, ингье рикIелни алачир вун къаршидиз атана.
Сакита миресдин чантаяр, пакетар къачуна, багажникда эцигна. Муькуь 

итимризни теклифна.
- Сагърай хва, – лагьана сада, – чи рехъ маса дередиз я.
- Сакит хва, им зи гилан юлдаш я, Гулизар имидсвас азарди чавай къакъ-

удна.
- Валлагь тха, на заз багъишламиша, дахди заз лугьун авурди тир, фикирдай 

акъатна. Рагьмет хьурай вичиз, куьн сагърай.
- Эй, чан хва, уьмуьр я ман, къе сакIа, пака масакIа жезвай. Кьейибуруз 

виридаз рагьмет жагъурай. Ша, кайвани, ацукь машинда, – теклифна ада 
вичин яшара авай хьтин, са тIимил яцIувал квай дишегьлидиз.

Гъуьлни паб ацукьайла, Сакита машин гьална.
Демир, Сакитан дах, Хидирнибидин миресрикай жезвай. Жунихуьруьн 

колхоздиз бухгалтервиле рекье тур ам гьана амукьни авуна. Амма Уьргуьн 
хуьревай миресрин хийир-шийирдикай ам хкIечIнач. Хидирнибидин кIвале 
кьиле фейи вири мярекатрикни иштиракайди я. Паб кьейилани, пуд юкъ-
узни дуьадал акъвазна. Хидирнибини ара-ара демир миресдихъ илифдай, 
дерди-гьал санал ийидай.

«Жигули» машин кьерен къванерикай эцигнавай, къавуз шифер янавай, 
шуьшебенддин айванар квай кIвалерин вилик акъвазарайла, Сакит гьасятда 
экъечIна. Багажник ахъайна, шейэр ахкъудна.

- Сакит хва, на абур чаз кIвализни хутахиз куьмек це. Инал кьван атайла, 
кIвализ салам тагана хъфин айиб жедайди я гьа. 

- Хидирниби тха, вун инжиклу жемир, пара сагърай, зун хъфида.
- Ваъ, ваъ, чан хва, жедай кар туш. Са чай кьванни хъвана кIанда. Ви дахдиз 

чир хьайитIа, туьгьмет заз къведа. Миресдин хва илифариз хьанач лугьуда.
 Миресдин гафариз дишегьлидини къуват вахкана. Рахунрин ванцел ай-

вандик Сувайнат акъатна.
- Дах чан, куьн хтанани? Зун исятда…
- Эхь, бала, хтана. ЭвичIун герек туш, шейэр чна хкаж хъийида, чахъ 

куьмекчини гала.
Сакитаз чара хьанач, миресдин гуьгъуьнаваз фена, кIарасдин гурарай 

винел экъечIна. Гьа вири лезгийрин кIвалерин хьтин айван. Чиле пол тунва. 
Шуьшейрай рагъ аватзавай чкадал диван, адан вилик стол, стулар ква. Цлаз 
халича янава. Чиле еке гам экIянава. Гурар галай пипIе умывальник ава. 
Дивандин патав вентилятор гва. 

Хидирнибидин кайваниди тадиз фена, умывальникда яд аватIа, ахтар-
мишна.

- Ша, чан хва, гъилериз, чиниз са яд ягъ жуван, - теклифна дишегьлиди.
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Сакита пакетар кIвализ гьахьзавай ракIарин патав эцигна, гъилер чуьхвена, 
дивандал чка кьуна. Хидирнибиди адаз кIвалин хвашкалди лагьана, халис 
кучузун-жузунун авуна, тIварар кьаз вири хизандикай хабарар кьуна. Вичел 
нубат атайла, Сакита куьрелди ахъайна:

- Зун инглис чIалан муаллим я, тха. Райцентрадин школада кIвалахзава. 
Дахдиз закай хъилерни ава, мехъерзавач лугьуз.

- Свас жагъизвачни, я хва?
- Зун абурухъ къекъуьнни ийизвач кьван. Къалурай рушар инкарзава лугьуз 

я ман дах закай бейкефзавайди.
- Мехъер авурла, адан хъилер вири алатда, чан хва.
Яшлу ва жегьил миресар суьгьбетдик квайла Сувайната суфра ачухна: 

тIили фу, хипен ниси, дуьдгъвер, вирт, цурунек, цIурурнавай шекер… Чайни 
гъана.

- Чан руш, вун и чи мугьмандив чарадав хьиз эгечIмир гьа, ам Жуни хуьре-
вай чи Демир миресдин хва я. РикIел аламани, чун абурун кIвализ фейила, 
вун а вахтунда пуд лагьай классда авай, вуна Сакитан рангунин карандашар 
къачунай гьа…

- Им гьа Сувайнат яни? – мили хъверна Сакита. Рушан хъуьхъвериз гьа-
сятда яр яна.

- Вунани дах рикIел хкида гьа, – пIузаррик хъвер кваз рахана руш ва ада 
Сакитаз хвашкалди лагьана, куьрелди хабарар кьуна, иштягь ачух хьуй лагьа-
на, кIвализ гьерекатна. Кьвед-пуд декьикьани алатнач, Сувайната суфрадал 
бугъ алахьзавай дуьгуьдин аш эцигна. 

Рушан юзунар гуьзчивиликай хкуд тийизвай гада вичел тажуб хьанвай. 
Лап хъсандиз чизвай, фин-хтун авай мукьвабурун кIвалериз фейилани, ада 
регъуьвал ваъ, са гьихьтин ятIани къулайсузвал гьиссдай. Тадиз хъфидай 
багьна жагъуриз алахъдай. Ина лагьайтIа, ада вичин кIвале хьиз гьиссзава. 
Тешвилвалзавач, хъфиз кIанзавач, миресдин ихтилатрихъ яб акализ хушвал 
ава. Къвез-хъфизвай, суфрадал фарфалаг хьиз элкъвезвай Сувайнатани рикIик 
хвеш кутазва. ЯтIани ам чайни хъвана, ашдикайни дад акуна, кIвалин иесидиз, 
адан кайванидиз, Сувайнатаз сагърай лагьана, хъфена.  

Сувайнат. Ам айвандал атана, дахдихъ галаз рахаз акунмазди Сакитан 
беденда са вуч ятIани юзанай. Икьван гагьда малум тахьай хьтин са гьерекат. 
Рушахъ лап яргъалайни виле акьадай буй-бухах авай. Вилер вуч я, чIулав 
гьекьекьар хьтин. КьечIем акъуднавай ачух пел, кьил, яргъи, яцIу кифер. 
Абурукай мад рахамир. Миливал, хушвал авай чин… Хуьруьз ахгакьдалди 
Сакита рушакай фикирна. Амма са месэлади гададин кефи серинарна. Руш 
гъуьлуьк квайди яни, тушни чир тавуни. Ада вичи-вичиз мадни фикирзавай: 
«Гъуьлуьк квайдан дахдин кIвале вуч авайди я? Белки, мугьмандиз атанва. 
Ваъ, ваъ, ада вич кIвалин иесиди хьиз тухузвай. Тухванвайди туштIа, амукь 
вучизнавайди ятIа? Гуьзел, гьар са эркек ашукь жедай галайвилер. Зирекни я, 
крарни галай-галайвал бажармишзавай. Хушдиз рафтарвални ийизвай. Сакита 
Хидирниби тхадин гафар рикIел хкана: «Чан хва, ваз чидай Гулизар имидсвас 
амач, ам вад йис идалай вилик рагьметдиз фена. Духтурривай са куьмек гуз 
хьанач. Хизандин вири къайгъуярни Сувайнатан хиве гьатна. КIелунрикайни 
хкатна зи  духтур жез кIанзавай руш».

Кардин кьилни гьа ина авай хьтинди я, – фикирар са нетижадал хкиз 
алахъна гада. - Са багьна жагъурна мад илифна кIанда Хидирниби тхадихъ, 
Сувайнатакай тайинвал чирдайвал.
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Сакита пакетар кIвализ гьахьзавай ракIарин патав эцигна, гъилер чуьхвена, 
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кучузун-жузунун авуна, тIварар кьаз вири хизандикай хабарар кьуна. Вичел 
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Лап хъсандиз чизвай, фин-хтун авай мукьвабурун кIвалериз фейилани, ада 
регъуьвал ваъ, са гьихьтин ятIани къулайсузвал гьиссдай. Тадиз хъфидай 
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Абурукай мад рахамир. Миливал, хушвал авай чин… Хуьруьз ахгакьдалди 
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Ваъ, ваъ, ада вич кIвалин иесиди хьиз тухузвай. Тухванвайди туштIа, амукь 
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хьанач. Хизандин вири къайгъуярни Сувайнатан хиве гьатна. КIелунрикайни 
хкатна зи  духтур жез кIанзавай руш».

Кардин кьилни гьа ина авай хьтинди я, – фикирар са нетижадал хкиз 
алахъна гада. - Са багьна жагъурна мад илифна кIанда Хидирниби тхадихъ, 
Сувайнатакай тайинвал чирдайвал.
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Багьнани вич-вичелай жагъана. Сакита дахдиз Хидирниби тха гьалтайвал, 
ам вичи кIвализ хутахайвал, тхади чай, хуьрек тагана вич ахъай тавурвал 
ихтилатна.

- Тхади цIийи пабни хканва, – хълагьна эхирдай Сакита.
- ЦIийи паб? Заз хабарни авач гьа, – тажубвална Демира. – Мубаракиз фена 

кIанда, хва. И къвезвай гьяд юкъуз. Жедани? – ам хциз килигна.
- Эхь, я дах, тежедай крар авайди яни, рикIиз кIан хьайила.
- АкI ятIа, хъсан я, фида чун миресдин патав. Агь Хидирниби, мирес, аку-

нан, хабарнач е-е. Гьихьтинди я чи миресдин юлдаш? Хушдиз кьабулнани вун?
- Валлагь дах, за ваз вуч лугьун, машинда акьахна хкведай рехъди адан 

мецелай са гаф кьванни алатнач. КIвалин вилик хтайла амни эвичIна, гьаятдиз 
гьахь хъувуна. «Ам гьеле чав хъсан вердиш хьанвач, чан хва» лагьанай тха-
дини, цIийи папан тереф хуьдай тегьерда. Ам хкана са варзни туш лугьузвай.

- Ну да, мумкин кар я. КIвале мад вуж авай?
- Сувайнат. Саидин армияда ава.
- Чизва, чизва. Са руш миресдин гъуьлуьк ква.
Дахдин и гафари Сакитаз регьятвал гъана. Амма бейнида гьатай, белки, 

ам це лагьанва, ва я адаз кIанзавай кас ава, фикирди гададин шадвал акатай 
гуьгьуьл чIур хъувуна. Гьяд юкъуз чир жеда заз, – секинарна гадади вич.

Гьяд йикъал вилер алаз хьайи Сакитан месэла гьич гуьзлемиш тавур 
саягъда туькIвена. Ада вичини бушвалнач. Дах, Хидирниби тха ва кайвани 
суьгьбетрик квайла, Сувайнатахъ галаз ачухдиз рахана. Сакита руш вичин 
рикIи чIугунвайдакай ва манийвалдай ксар, маса себебар авачтIа, мехъерар 
ийиз гьазур тирдакай лагьана.

Сувайнат лугьудай гаф жагъин тийиз амукьна. ИкI, хабарсуз, садлагьана, 
вичел аватай, белки, бахтунин нурар тир жеди, адан нефес кьуна. Ихьтин 
йикъакай ада фадлай ва мукьвал-мукьвал хияларзавайтIани, икI, Сакит хьтин 
лайихлу гада майдандиз, вичин рекьел акъатун? Мукьвабур тир кьван, фейи 
чкайра, кIвализ атайбурувай Сувайнатаз Сакитакай «акьуллу, вижевай гада я, 
районда кIвалахзава» лугьудай ванер хьанвай. Сакит кIвализ атана, хъфейда-
лай гуьгъуьниз руша вучиз ятIани «яраб ам мад хкведач жал?» лугьуз фикир-
завайди тир. Ингье кьуд югъни алат тавунмаз хтана. Мегер адаз зи рикIикай 
хабар хьана жал? – суал гьатнай бейнида, вар гатай ванцел фейила ва Сакит 
акурла. Гила ада мехъерикай ихтилатзава. Зини вичин. Ахвар я жал? Ваъ. 
Сакит хушвилелди хъуьрезва, зи гаф гуьзлемишзава. Зи гаф. Вуч лугьуда за? 
Эхь, ваъ? Ваз бахт хъуьрезва руш, – рахазвай бейнидай адав. – Жаваб це адаз, 
ачуха къужах, кьабула жуван бахт. Мад ихьтин чIав хъхьун тавунни мумкин я.

- Зун рази я, – явашдиз хкатна рушан пIузаррикай суьгьуьрдин гафар. 
Сакит цавув хкIурай.

Гьа икI, миресрин кIвалериз разивал, шадвал гъайи кьве жегьилди хизан-
дин муг кутуна.

Сувайнатан уьмуьрдин чIулав цифери кьунвай цав ачух, вили хъхьана, 
ракъинин къизилдин нурари ишигълаванна, савух, дарих, къаяри, тIурфанри 
агъавалзавай йикъар суварриз элкъвена, ракьун кьефесда тунвай туртурдиз 
элкъвей рушан рикIи бахтуникай мани лагьана. Уьмуьр икI, садлагьана, ха-
барсуз дегиш жедайди, бахтавардивди хъуьредайди, тамамвилив ацIудайди 
рушан бейнидиз садрани атаначир. Ада гила Аллагь-Тааладиз дуьаярзавай, 
вайзарзавай, дахдилай разивалзавай, вичиз сабурлувал хуьз, четинвилериз, 
дердериз дурум гуз куьмек гайи. Сакит хьтин гада вичин рекьел гъайи. Демир 
дахдин хьтин дустлу, шадлу, ихтибарлу, регьимлу хизанда чка гайи.
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Сифте йикъарин, гьафтейрин регъуьвилердай себебарни амукьнач. Свас 
яз кIвализ атай йикъалай Демир дах, Назлу бах, кIвалинбур адав хайи ру-
шав, чпин гъиле гьатнавай назик цуькведив хьиз эгечIна. Сакитакай мад 
рахамир. Ам вичиз хабарсуз жагъай, хушвилелди атай рушал, вичин сусал, 
багьа аманатдал хьиз, элкъвезвай. Виридан хуш рафтарвили, ачухвили, ме-
гьрибанвили, Сакитан гьар са гьерекатдай кьатIуз жезвай кIанивили рушан 
лувар гегьеншдиз ахъайна. ГъвечIи вахтунда атай кIвал тиртIани, руша вич 
ина фалдай авайда хьиз гьиссзавай. Адаз ина вири таниш, хуш тир: адетар, 
рахунар, рафтарвилер, сада-садаз гьуьрметун, куьмек авун, гуьгьуьл къачун, 
авур кардал барка гъун…Сувайнат шад, бахтлу тир. Югъ-къандавай адаз 
Сакит кIан жезвай. Юлдашдин тавазвилери, кинери, теменри дишегьлидин 
беден ашкъидив, ширбетдив, бахтунин тамамвилив ацIурзавай. Адани вичел 
элкъвезвай катран лувар мягькемарзавай. Гьевесдин лепейрал алаз «зи кIа-
ниди, зи чан ширин» гафар эзбердайла Сакитан патай агакьзавай кIанивилин 
манидин верцIивал лугьуз тежедайди тир. И легьзейра ада вич Аллагьди гайи 
дишегьлийрикай сад яз гьисабзавай.

Бязи декьикьайра рушаз вич ахвара авайди хьиз жедай. Ихьтин гунугун! 
Адан рикIел гъуьлериз фейи юлдаш рушарин ихтилатар хкведай. «Еэнкьейда 
гьа сифте йифиз гатана». «Ахмакьди, чарадан малдал хьиз, гуж гъалибна, 
ширин кьве гаф кьванни лагьанач». «Гишин жанавурдин гъиле гьатай хеб 
хьиз, михьиз тIуьна зун, фашистди, экуьнахъ жув-жуваз ухшар амачир». 
«Къариди гьа пакад къалай кьилел ракь регъвез гатIунна, заз адакай катдай 
чка авач. Абдал хьтин гъуьлуьз арза авурлани, абур зи къайгъуяр туш, жуваз 
дедихъ галаз рахадай чIал чира лагьана»…

Къариярни сусар кьун тийизвайди адаз дахдин кIвале амазни чизвай. 
Къарийрин гъуьнтI, зулум себеб яз кIвалера датIана къал-макъал гьатзавай. 
Чара атIайла, сусар хъфинни ийизвай. Чеб-чпиз ала гадани свас диде-бубадихъ 
галаз чара жезвай, фена масана ацукьзавай. Хуьре ихьтин мисалар садни кьвед 
тушир. Сувайната вич ахьтин дердисервилин чилина, къал-къижра, гьуьжетра 
гьат тавунал шадвалзавай ва гъуьлуьн хизандал пара разивалзавай.

Сакит райондиз кIвалахал физ, хквезвай. Демир дахди абуруз эцигнавай 
кIвалера устIарри эхиримжи крар хъийизвай. Сакита вичин вири азад вахт 
эцигунрал акъудзавай. Ада кIвалер хизандиз вири къулайвилер авайбур авун 
патал устIарриз меслятар гузвай, герек тадаракар къачуз, хкизвай, герек чIавуз 
фялевални ийизвай.

Уьмуьрдал кьарувал тийидай са себебни Сувайнатахъ авачир. КIвачел 
залан хьана, кьветхверар, кьве цуьк хьтин рушни хьайила, кIвале шадвилин 
гьарай-эверунар, бицIекрин шезвай, хъуьрезвай сесерни артух хьана. Ихьтин 
хушбахтлу, рагъ хъуьрезвай уьмуьр са юкъуз чIур, барбатI жеда лугьудай 
фикир Сувайнатан бейнидиз садрани атаначир. Адан нурдик квай йикъарал 
мадни хъен, чIулав хашрав вегьейди Зейнедин хьана. Гьич рикIелни аламачир 
зине, ваякьан. Тагьсара. Бахтикъара.

Уьргуьнрин школа-интернатдай экъечIай Зейнедина кIелун районда дава-
марнай. Вуздик экечIиз меркездиз фейи ам элкъвена хтанай, имтигьанарни 
вахкун тавуна. Шегьердани ада вичин къабачи амалар авуна, са вуж ятIани 
гатана, амни вичин дустар галаз Зейнединан гуьгъуьна гьатна. Крар пухъ жез 
акурла, хъфена хуьруьз. 

Къанчанах хва секинардай фикир аваз Гьажалиди адаз мехъерна. Вижевай 
са руш свасвиле гъана. Дугъриданни, гада секин хьанай. Анжах са зур йисуз. 
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Ахпа ам вичин кьацIа гьат хъувуна. Дустарни галаз тIуьнар-хъунар, кукIунар, 
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инсан ваъ, малкамут я. Дишегьлиди кIвачерик звер кутунай. КIвализ хтайлани, 
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хизандин кьилел гьихьтин бала, завал гъидатIа.

ДатIана аялрин къайгъуда авай Сувайнат къецерал са артух экъечIзавайди 
тушир. кIвализ лазим шейэр, недай-хъвадайди Сакита гъизвай. Герек чкай-
ризни дишегьли кIвализ къари атайла, гъуьл хтайла, фидай. Зейнедин акур 
йикъалай инихъ са шумуд гьафте алатнавай. Хтулрихъ галаз вахт акъудиз 
Демир буба атанвай. Саки гьар юкъуз кьил чIугвазвай ам хтулриз кIвакI гвачиз 
къведачир. Абурни бубадин къужахдай эхкъечI хъийидачир.

- Куьне къугъунар ая, зун булахдал фена, хкведа, – лагьана Сувайната.
Нисинлай алатанвай бере тир. Куьчейрик са артух инсан квачир. Къунши 

Тайибат квар къуьневаз хквезвай. Адахъ галаз кьвед-пуд гаф рахана, Сувайната 
рехъ давамарна. Булахдал кьве зими руш алай. Рахаз-хъуьрез. Кварар ацIур-
навайтIани, абурук хъфидай тади квачир. Сувайната квар булахдик кутуна. 
Дагъдин рагарай авахьзавай «Гьамга» булахдай хуьруьз гъанвай и яд пара 
къайиди ва тIямлуди тир. Адакай гьазурзавай чайдин тариф ийидай мугь-
манри. Квар къуьнуьз хкажна, дишегьли кIвал галай терефдихъ гьат хъувуна. 
Чпин куьчедиз гьахь хъийидай пипIел агакьнамазди Сувайнат къапа-къап 
Зейнединал туьш хьана. Дишегьли мад, илан акурди хьиз, къя хьана, кхунна.

- Салам, Сувайнат, – хъуьтуьлдиз рахана итим. – зун чудовище туш кьван, 
ваз акьван кичIе жез. Вун чи хуьруьз гъанва лагьайла, заз шад хьайиди я. 
ГьикI я ви гьалар, кефер?

- Хъсан я, – куьрелди жаваб гана Сувайната итимдин патай хаталувал 
авачирди акуна. – КичIе жеда ман, чиликай хкатайди хьиз, вилик акъатайла.

- Заз вун фидайла акунай, – хиве кьуна Зейнедина, – гьавиляй рехъ вилив 
хуьзвай.

- Вуч патал?
- Чун куьгьне танишар я кьван. Чир хьана кIанзавай, вун, дамахар гвай, 

«гачалар» виле авачир руш, «гачалрин» хуьруьз гъуьлуьз гьикI лагьана атайди 
ятIа.

- Жегьилвал ахмакьвал я лугьузвайди я, чавайни «жегьилвилер» хьана ман. 
Кьисметар гьахьтинбур хьана, вучда кьван. Генани лугьузвайди я, куьгьне 
крар ни рикIел хкайтIа, вил акъатуй.
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- Ваз гила зи вилни акъудиз кIанзавани?
- Ваъ, са затIни кIанзавач, вил сагъ амукьрай ви. Мисал я ман гьахьтин. 

Сагъвал гурай вазни, ви талукьризни.
- Заз кIанзава, заз. Зи рикIелай а вакъиаяр алатнавайди туш, Сувайнат. Вун 

заз пара хуш хьанвайди тир, амма вуна зун тIветIряйни кьунач. Им тIимил 
акурди хьиз, вуна зун беябурна, школадай экъечIдай чкадал гъана.

- Акъудна кIандачир ман закай ванер-сесер, къундармаяр.
- Вакай лап пис хъел атайла авур кар хьанай. Заз вун кIанзавай.
- КIандайда гьахьтин гьаясузвал, алчахвал ийидайни? Къе абур рикIел 

хкунихъ са метлебни авач. Вахъни хзан ава, зунни тек туш, сагъ-саламат 
хьурай вири. Эгер зун тахсирлу яз гьисабзаватIа, гъил къачу.

- Акъваз, акъваз, вун гьиниз катзава? Гъил къачуда, анжах заз кIандайвал 
авурла…

- Ваз кIандайвал? – элкъвена кьулухъ дишегьли. – Ам гьикI лагьай чIал я?
- Вуна заз са темен гуда, за вун къужахламишда, зи рикIин цIай рекьида…
- Вуна зарафатзавани? Белки, ви кьили кIвалахзавачтIа?
- Зарафат вучтинди я, Сувайнат, зи кьилини дуьз кIвалахзава. Вун ахкурла 

зи ашкъидик цIийи кьилелай цIай ахкатна.
Сувайната эхиримжи гафариз ябни хганач, кIвализ тади авуна.
- Чир хьухь, акI зун валай алатдайди туш, «гачалвидин» свас, - гафар 

ахгакьна дишегьлидив.
Тади кваз хъфизвай ва ажугъ акатнавай дишегьли вич-вичив рахазвай ва 

рикIин къеняй ажугъди, жанавурди хьиз, къув язавай: «Чин алатайдан ягьсу-
звал аку гьа. ЧIехи хьайила акьул къведалда. Гьинва эхир акьул? Гвай ихти-
латар аку садра, чан кицIери тIуьрдав. ЦIай акатна куй вун ваякьан! РикIик 
буьтIруькар акатна кьий вун, кьехва кемеш! Гила зун тек туш, зи далудихъ 
Сакит гала», – къурхулувал, кичIни амачиз варциз гьахь хъувуна Сувайнат.

Демир бубани хтулар къугъвазвай. Свас хтана акурди, апаяз хвеши хьана.       
- Гзаф инжиклу авунани вун, дах, абуру?
- Эй чан свас, абуру къе закай тавурди амач, балкIанни, самолетни, боль-

ницада къаткурнавай начагъдини…
- Агь женжелар, за квез лагьайди туширни, буба инжиклу ийимир, адахъ яб 

акала. - БицIекар ван тахьайдайни кьуна, хъуьрез-хъуьрез залдай экъечIна. - 
Дах, квез хъфиз кIан жемир гьа, за пичIекар ийизвайди я. Тинини ишинавайди 
я. Абур агакьдалди Сакитни хкведа.

- Хьурай, чан руш. Ви гъилин хуьрекрикай кьил баштандач, абур гьамиша 
тIямлубур жезвайди я. Жуван къайгъуяр ая, зун садра и женжелкаяр гьиниз 
фенатIа тамашин, – Демир дивандилай къарагъна ва хтулрин гуьгъуьниз фена.

Сувайнат хуьрек гьазуриз эгечIна. Регъвенвай якIук алаз хьиз чичIек, ши-
вит, истивут, чIем, кIишниш акадар хъувуна, гъил яна, цIал къажгъан эцигна. 
Ахпа чкалар аладарна, пIузаррикай мани мур-муриз пичIекар ацIурунив 
гатIунна. Ара-ара рикIел инсанвилин зат кумачир нягьскарни къвезвай. Ди-
шегьлидин бейнида са суалди ванзавай: «Сакитаз лугьудани, лугьудачни?» 
Эхир ада кьетIна: «Ваъ, лугьудач. КицI хьиз, элуькьиз жеда ам. Кфир».

Сувайната кфир, алчах лугьузвайдан фикирар, дугъриданни, лап чIурубур 
тир. Тахсир вичинди тиртIани, са шумуд йис алатнавайтIани, Сувайнатакай 
хуьруьнвидин паб хьанвайтIани, Зейнедин адаз кар хкьада лугьуз авай. «Зи 
кIанивилиз тфу гайи кач кьил цава кьуна зи хуьре къекъвезва. А ви кьил за 
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хура твада хьи, ченги. Вал хуьре къекъведай чин тадач хьи за, къагьпе». Ду-
старихъ галаз кьве такьадиз ягъайла, адан мецелай алатзавайди гьа ихьтин 
чиркин гафар тир.

Са юкъуз Жабира Зейнединаз лугьуда: «Са шад хабар гва зав, эгер на 
тIуьн-хъун тешкилайтIа…»

- Вуч хабар? Лагь кван.
- Суфра, суфра…
- Итимдин гаф я, ам зи патай, лап къе нянихъ.
- Ви рикI алайди къе хелвет я.
- Вуч? Ваз гьинай чида?
- Чида ман. Адан итим меркездиз фенва.
- Валлагь, дуст, види дуьзгуьн шад хабар я. Ша, за ваз исятда суфра ачух-

да, - ада Жабир вичихъ галаз тухвана.
Нянихъ, хуьрел мичIивал акьалтайла, Зейнедин Сакитан кIвалерив агатна. 

Са дакIардай экв ва дишегьлидин, аялрин къаралтуяр аквазвай. Хейлин гагьда 
гуьзлемишна, Сакит авачирди тестикь хьайила, ада варцел алай зенгинин 
кнопкадал тIуб илисна. Кьвед-пуд декьикьа алатна, гьаятдин къеняй «вуж 
я?» лагьана хабар кьуна.

- Ахъая, – жезмай кьван секиндиз буйругъна Зейнедина.
- Вуч кIанзава? – Сувайнатаз Зейнединан сес гьасятда чир хьана.
- Вуч ваъ, вуж кьейди. Чизвачни мегер, заз вуж кIанзаватIа.
- Атайвал хъвач, тежедай крар кIан жемир. Зи секин кIвале къал твамир, 

я жуван кьилни беладик кутамир.
- Ам валай аслу я, зи сифте муьгьуьббат. Вар ахъая. Ви патай са темен, 

зун хъфида.
- Аллагь кьванни рикIел гъваш, гьаясуз, вун зал вуч лугьуз гьавалат хьанва? 

Ваз тагайтIа, заз темен гудай итим авачни? Хъвач!
- Итим? Гьам итим яни, вав рушар хаз тазвай. Итим зун я, пуд хва авай. 

Ахъая, за вазни са хва багъишда.
- Квахь зи варцихъай, алчах! За исятда вири къуншияр кIвачел къарагъарда. 

Милициядизни зенг ийида.
- Ая. Ая, зун са акьван кичIе итим туш. И сеферда зун хъфида, зи чубарук, 

вахт къведа, за ви лувар атIуда.
Сувайнат звар кваз кьвед лагьай мертебадиз хкаж хъхьана. РакIарар куь-

легралди агална. Эквни хкадарна, дакIардай куьчедиз вил яна. Адаз винелди 
хъфизвай къаралту акуна. «Агь угъраш! Ихьтин явакьанди пака алчахвал 
авуртIа вучда? Икьван гьаясуз, регьимсуз жедани инсан?» бейнида агъзур 
жуьредин фикирри къув ягъай дишегьли экв жедай кьиляй ахвари сустарна. 
Юкъуз ам аяларни галаз апаян кIвализ фена.

И сефердани дишегьлиди гъуьлуьз чуькьнач. Адаз кичIезвай, къал-макъал 
акъатда, кукIун-чухун жеда, гьая, намус, инсанвал течизвай кфирди итим-
дин, аялрин бубадин кьилел бедбахт дуьшуьш гъайитIа, ахпа ацукь. Ваъ, 
ваъ, адалай алакьдач. Сувайната гъуьл бейхабар яз туна ва гьа идалди еке 
ягъалмишвални авуна.

ЦIийи йис алукьзавай. Идарайра, кIвалера адаз гьазурвилерни аквазвай. 
Сакита райондай елкани гъанвай, вирида санал ам чIагурни авунвай. Кьветхве-
рар Саидани Эмина акьван шад тир хьи, абуру чпин елкадикай къуншийрин 
аялризни тарифар авунвай. Сувайнатни шад тир. Зейнедин лугьудай угъраш-
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дини мад вичикай хабар хганвачир. Хгудай гьални тушир. Ада, дустарни 
галаз, Дербентда эцигунрал кIвалахзавай.

Ял ядай йикъар ганвай ва кIвалахай варцарин пулни вахчуна хтанвай 
Зейнедин, Жабир, Маодин райцентрадин кафеда ацукьнавай. Официант 
гадади абурун суфрадал жуьреба-жуьре хуьрекар тухузвай. Хайи макандиз 
хтунин, жибинра пул хьунин, цлал алкIурнавай телевизордай лезги манидарри 
манияр лугьунин, къвез-хъфизвай чирхчирри салам гунин, жузун-кучузун 
авунин разивили, шадвили устIаррин кефияр лап хкажнавай. Абуру незвай, 
хъвазвай. Суьгьбетзавай, арабир шит ихтилатриз кьил язавай, официантдиз 
буйругъар гузвай.

Кафедиз Сакит гьахьайла ва ам акурла зейнедин кис хьана. Са шумуд 
легьзени алатнач, ам тарпна къарагъна.

- Сакит малим! Хуьруьнви! – Зейнедин адан къаншардиз гъилерни ачухна 
фена. - Салам, салам, хуьруьнви.

- Алейкум-салам. Куьн гьинай, ингар гьинай, шегьерар эцигзавай устIа-
рар? - шад хьана хуьруьнвияр гьалтунал Сакитни.

- ЦIийи йис тушни кьван. Чунни ам къейд ийиз багъри чилел хтанва, ша 
чи суфрадихъ. – Яда, гьей, михьи къаб, тIур, шиш ва амай затIарни гъваш 
кван, - буйругъна Зейнедина официантдиз.

Сакитаз хуьруьнвидин теклиф инкардай делил авачир. Ам хушвилелди 
ацукьна ва хуьруьнвийрин тарифдин тостарихъ яб акализ хуьрекни тIуьна.

- Чун са зур сятдилай хъфидайди я, Сакит малим, – лагьана Зейнедина, – 
хъша чахъ галаз, ЦIийи межлисар чна хуьре давамар хъийида.

- Валлагь, сагърай гадаяр. Зун кафедизни ина геждалди амукьзавайвиляй 
атайди я, каш кьин патал. Школада ЦIийи йисан мярекат ава, зунни гьана 
хьана кIанзава.

- Я чан малим, ана тIимил ксар авани, – сес акъудна Жабира, – тухурай 
чпин огунек. Вун хъша чахъ галаз.

- Жедач, гадаяр. Межлис кьиле тухузвайди зун я.
- Ведущий, тамада, шагь я лагь ман, – ван ацалтна хъуьрена Зейнедин. 

– ЯтIа, са тостар хкаж хъийин чи малимдин сагълугъдай, – саки гьарайна 
кефли хьанвай итимди.

- Пара сагърай, куьн, гадаяр, – разивал къалурна Сакита. – Жуванбур 
гьинаватIани сагърай! Пака чун хуьре аквада кьван.

- Гьелбетда, гьелбетда, жаваб гана Маодина.
- Гьелелиг, – лагьана Сакит хъфена.
Зейнединакни тади акатна. Официантдихъ галаз гьахъ-гьисабни авуна, адан 

эмирдалди пудни ван кьилелаз къарагъна. Абуру гагь гьуьжетзавай, гагь са 
низ ятIани себ гузвай, гагь сад-садан къужахра гьатзавай, гагь-гагь чакъалрин 
сесиналди манияр ядай амаларни ийизвай. «Девяткадаваз» хъфизвай гадайри 
машиндални ван акьулднавай.

Цирим, Цирим, Абдукерим,
Кеф чIугвадай дуьне я им.
Эрекь-чехир хъун тавуртIа,
Кьена, фидай дуьне я им.
Чаз кIанивал кар тавуртIа,
Кьикь-микь жедай дуьне я им.
- Валлагь кьехваяр, къенин югъ чаз Аллагьди ганвайди я, – рахазвай мез 
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пелтек жезвай Зейнедин. – Гъуцари заз винерай хабар ганва, къе фадлай зи 
рикIе авай мурад кьилиз акъатдайвал ялда.

- Вуч мурад яда? – жузуна Маодина.
- Ам квез за нянихъ малумарда. Яб ча, хъфида куьн кIвалериз, вахкана 

пулар шадара куь папарни. Нянихъ, сятдин иридаз хьиз, чи кундал ша.
- Хьурай ман, Зейнедин Гьажалиевич, – хъуьрена Маодин.
- Яда, папарив вири пулар вахкудани? – хабар кьуна Жабира.
- Я кьейхва, вири пулар вахкуз ахмакь хьанвани? Бес чна кефер гьикI 

хкудда дуьньядикай пулни тахьайла.
- Гьан, гъавурда гьатна, – разивилелди рахана Жабир.
- Гила чун инал эвичIда, чи Дарман булахдиз са салам гуда.
Итимар пакетар гваз эвичIна, булахдик ацукьна, са шумуд такьадиз хъ-

ияна, дагъларин, чIурарин, булахрин сагълугъдай хъвана ва ахпа рекье гьат 
хъувуна. ТIамадиз акъатнавай Зейнедина гуьтIуь рекьерайни машин зарбдиз 
гьалдайла, Жабирай, Маодинай гьараяр акъатзавай…

Меслят хьайи вахтунда дустар кIватI хьана.
- Гьун, гила чун гьиниз я? – Зейнединаз килигиз жузуна Маодина.
- Алискеран туьквендиз, – ван алаз жаваб гана Зейнедина. - Ша, тамашин 

анра вуч хабарар аватIа. Туьквендин къваларив шумуд йитих гватIа.
Туьквендив агакьдайла, кефинавай итимар гьалтзавай. Сада-садаз саламар 

гуз, алукьзавай ЦIийи йис мубарак ийиз итимри чпин рехъ давамарна. Туь-
квенда чка кьунвай кьуд хуьруьнви авай. Абурун вилик кьери суфра квай: фу, 
нисидин кIусар, колбасдин кьатI, чичIек ва кьве ич. УстIарар акурла, итимрин 
кефияр ачух хьана. Шегьердай хтанвайбуруз хвашкалди лагьана, хтун «чуь-
хуьн» теклифна. Зейнедин кьулухъ акъвазнач. Гьасятда Алискераз суфрадал 
хъсан эрекьдикай са литр эцигун эмирна. Са колбасдин кIарни эхцига.

Зур сятдилай дустар туьквендай экъечIна. Зейнединан гуьгъуьнаваз абур 
Сакитан кIвалерин вилик акъатна.

- Яб ча, – дустариз килигиз рахана Зейнедин, – за зенг ийида, Сакитан паб 
экъечIда, вуна Жерд Аяз буба атанва лагь.

- Аяз буба вучтинди я? Сакитни кIвале авачиз чна ана вучзавайди я?
- Кьуру яргъиярмир кван Жерд, лагьайвал ая. Чахъ чи сирер авайди я е, 

–Зейнедина зенг авуна. Сувайнатни «вуж я?» лугьуз атана гьаятдиз.
- Аяз буба я, ЦIийи йисан пишкешар гваз атанвай Аяз буба я, – хъуьтуьлдиз, 

шадвал кваз рахана Жабир. 
Сакита вич геж жез акурла, рекье тунвай хьтинди я, фикирна дишегьлиди 

ва са къурхулувални авачиз вар ахъайна. Гьа и легьзеда гьаятдиз Зейнедин 
гьахьна ва ада вегьена Сувайнат далудихъай кьуна, адан сив капашдалди кIев-
на ва  явашдиз гадайриз эмирна: – куьз серсер хьанва, ша инихъ, варни агала.

- Ахъая, ахъая зун, – явашдиз сес акъатна Сувайнатан.
- Кис садра кван, – векъидаказ буйругъна Зейнедина. Дишегьлидиз гьарай-

из кIан хьана. – Лал хьухь, тахьайтIа, кIвалериз цIай яда. – Ваз меслятдивди 
кIан хьанач, зи гуьзел, гила къачуна ацукь. – Итимди дишегьли кIвализ, сад 
лагьай мертебадиз ялна. Дустарни атана, ракIар агал хъувуна. Сувайната 
хъуткьунарна ва гавурдин гъилиз кIас гана. 

- Агь кач! – гьарай акъатна итимдай, ада дишегьлидин кьамуз гъуд чуь-
кьвена. – Еб жагъура, – эмирна ада гадайриз. Маодин фена ва еб гваз хтана. 
Пудани вич-вичелай фенвайди хьиз авай кесибдин гъилер далудал ктIунна.
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- Яда Чакъал. На вучзавайди я? КIвал атIузвайди яни?
- Инай чаз атIудай затI гьатдани? ЗатI ингье, чи вилик ква. Таза, гуьзел, 

багъдин бегьер хьтин ханум. И югъ зи рикIеваз гзаф вахт тир.
Сувайнат юзана.
- Алчахар! Ахъая зун, ягь, намус квахьнавай шейтIанар! Гьа и чкадал 

къванер хьурай квекай!
- Вегь адаз сад Мао, – буйругъна Зейнедина.
- Ахмакьар, куьн нин тай хьанва эхир? И ягьсуздан? Диде-буба, чIехид-гъ-

вечIид чин тийизвай алчахдин? Ах тьфу! Куьне зи кьилни, куь кьилни баладик 
кутада, абдалар. Кьуна, акъуд хъия и менсебсуз зи гьаятдай. Хкведа зи итим, 
чир жеда куьн, эхирзаман жеда куь.

Зейнедина дишегьлидин хъуькъвез сад вегьена.
- Лал хьухь вун. Чир хьухь, ви итимдиз лагьайтIа, гьадан кьилни, ви кьвет-

хверрин кьилерни галудда за. Кисна чаз муьтIуьгъвал къалура.
- Минетзава квез, кямир зак. Аллагьдин хатурдай хьайитIани, хъвач, хъвач, 

я гавурар, вагьшияр.
- Гила геж я, зи цуьк, - хъуьтуьлдиз, ягьанатдивди рахана Зейнедин. – За ваз 

лагьанай гьа, зун акI ви чандилай алатдач, вун зиди жеда, вакай цIай рекьида за.
Дишегьлиди гьарайна. Зейнедина адан сиве пек туна ва вичин рикIевай 

алчах кар авуна. Дустарни язух дишегьлидал гуж гъалиб авуниз мажбурна.
- Гила жуваз кIамай кьван гьараюнар ая, «гачалар» бегенмиш тахьай кач. 

- Зейнедина писликвал гъанвай дишегьлидин сивевай пек акъудна. - Хъша, 
гадаяр. ЦIийи йисан вижевай савкьат агакьна чав. - Зейнедин, адан гуьгъуьна-
ваз эрекьдин эсер хкат тавунвай ва чпин алчах кардин мусибатвал, ягьсузвал, 
инсансузвал кьатIун тавунвай явакьанарни хъфена. Вич-вичел хквез, квахь 
хъийизвай дишегьли Сакит хкведалди гьанал аламукьна. Шез, вири дуьньяни 
аквадай вилер, рикI амачиз.

КIани касдал, уьмуьр бахтавар ийизвай дишегьлидал, балайрин дидедал 
гъанвай гьал акурла Сакит гагь барутдиз, тIурфандиз элкъвена, гагь лепе ала-
мачир гьуьлуьз, гагь гъиле тфенг аваз гъуьрч ягъиз тежезвай гъуьрчехъандиз.

- Завай вахъ галаз яшамиш хъжедач, – тикрарзавай Сувайната са гафар. – 
Зун тухвана агъа вацIуз вегь.

- Вуж, вуж?! – цIуд, къад сеферда суал ганай Сакита. – Вужар тир а ал-
чахар?!            

- Абурун чинрал маскаяр алай.
- Вучиз вун?! Вун?! Вун?! Ахварикай кватай аялар кIвализ атайла, Сувай-

ната чин кIевна. Кьведани санал хабар кьуна.: «Де, вун вучиз шезва?»
- Квехъ де амач, язухар.
- Сувайнат, рахамир, нубатсуз гафар лугьумир. – Сакита рушар къужахдиз 

ялна, – чи де гурарай эвичIдайла, аватна, адаз тIар хьанва.
- Чна вун исятда сагъар хъийида, – куркурар хьиз рахана балаяр.
- Эхь, эхь, чан балаяр, де чна сагъар хъийида. Ван къвезвани ваз Сувайнат, 

чна вун сагъар хъийида. Вун галачир уьмуьр чазни герек амукьдач. И карни 
ваз чир хьухь, азизди. Маскаяр алай чинеррин гьахъ-гьисабни чна ийида… 
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- Яда Чакъал. На вучзавайди я? КIвал атIузвайди яни?
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кутада, абдалар. Кьуна, акъуд хъия и менсебсуз зи гьаятдай. Хкведа зи итим, 
чир жеда куьн, эхирзаман жеда куь.

Зейнедина дишегьлидин хъуькъвез сад вегьена.
- Лал хьухь вун. Чир хьухь, ви итимдиз лагьайтIа, гьадан кьилни, ви кьвет-
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- Минетзава квез, кямир зак. Аллагьдин хатурдай хьайитIани, хъвач, хъвач, 

я гавурар, вагьшияр.
- Гила геж я, зи цуьк, - хъуьтуьлдиз, ягьанатдивди рахана Зейнедин. – За ваз 

лагьанай гьа, зун акI ви чандилай алатдач, вун зиди жеда, вакай цIай рекьида за.
Дишегьлиди гьарайна. Зейнедина адан сиве пек туна ва вичин рикIевай 
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- Гила жуваз кIамай кьван гьараюнар ая, «гачалар» бегенмиш тахьай кач. 

- Зейнедина писликвал гъанвай дишегьлидин сивевай пек акъудна. - Хъша, 
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ваз эрекьдин эсер хкат тавунвай ва чпин алчах кардин мусибатвал, ягьсузвал, 
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хъийизвай дишегьли Сакит хкведалди гьанал аламукьна. Шез, вири дуьньяни 
аквадай вилер, рикI амачиз.

КIани касдал, уьмуьр бахтавар ийизвай дишегьлидал, балайрин дидедал 
гъанвай гьал акурла Сакит гагь барутдиз, тIурфандиз элкъвена, гагь лепе ала-
мачир гьуьлуьз, гагь гъиле тфенг аваз гъуьрч ягъиз тежезвай гъуьрчехъандиз.

- Завай вахъ галаз яшамиш хъжедач, – тикрарзавай Сувайната са гафар. – 
Зун тухвана агъа вацIуз вегь.

- Вуж, вуж?! – цIуд, къад сеферда суал ганай Сакита. – Вужар тир а ал-
чахар?!            

- Абурун чинрал маскаяр алай.
- Вучиз вун?! Вун?! Вун?! Ахварикай кватай аялар кIвализ атайла, Сувай-

ната чин кIевна. Кьведани санал хабар кьуна.: «Де, вун вучиз шезва?»
- Квехъ де амач, язухар.
- Сувайнат, рахамир, нубатсуз гафар лугьумир. – Сакита рушар къужахдиз 

ялна, – чи де гурарай эвичIдайла, аватна, адаз тIар хьанва.
- Чна вун исятда сагъар хъийида, – куркурар хьиз рахана балаяр.
- Эхь, эхь, чан балаяр, де чна сагъар хъийида. Ван къвезвани ваз Сувайнат, 

чна вун сагъар хъийида. Вун галачир уьмуьр чазни герек амукьдач. И карни 
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 КЬИЛ АКЪАТ ТИЙИР СИЛИС

Кабинетда вири кIватI хьайила, начальник Гьабибахъ элкъвена:
- Гьун, ахъая кван,  ана вуч хьанвайди ятIа, юдаш капитан. Куьн са итим 

кьейи хабардал фейибур пуд мейитдал ацалтна. Оперри чпин жуьредин ба-
лабанар язава, прокурор гьеле киснава, ваз гьакъикъат гьикI акуна?

- Юлдаш полковник, кьенвай пуд касни дустар тир. Пудани лугьудайвал, 
са суфрадилай незвай. Гьа са вахтунда инсанар чпикай кIамай кьван инжиклу 
авунвай мердимазарар. Хуьрени, фейи чкайрани къал-макъалрин, кукIун-чу-
хунрин иштиракчияр. ГьакI тирвиляй душманарни абурухъ тахьана жеч. За 
фикирзавайвал, юлдаш полковник,  пуд кьиникьни сад-садахъ галаз алакъалу 
я ва кьисасдин месэла я.

- Делилар, вещдокар, шагьидар, шак физвайбур авани? Гьатнавани?
- Авачизни туш, юлдаш полковник. - Кьере итим кьенвай чкадилай птулка-

яр, истикIанар ва дуьгме хканва чна. Мотоцикл дагьардиз аватнавай чкадални 
са нин ятIани гелер аламай. Шикилар янава, герек ахтармишунар давамарзава. 
Дагъдайни гелер, лишанар алай шейэр гьатнава. Шак физвай ксарни авачиз 
туш, амма шагьидар гьеле жагъанвач.

- ТIимил я, тIимил я делилар. Вуна кьиникьар дуьшуьшдинбур туширди 
тестикьарзава, тушни?

- Эхь, юлдаш полковник. ТахьайтIа, пуд дуст икI садлагьана кьиникь, чебни 
хатадай хьиз, жери кар туш.

- Гьахъ я, логикадив кьазвач. Ваз за вири ихтиярар гузва, чи пешекарарни 
галаз ахтармиша, гекъига, силис твах, амма и аламатрай кьил акъудур, юлдаш 
Эмиров. Им ваз къуллугъдин жигьетдай виниз хкажиз куьмек гудай вижевай 
имтигьан я.

- Гъавурда гьатна, юлдаш полковник.
- Мадни юлдашар, къе меркездайни пешекарар атун мумкин я. Абурун 

куьмекни галаз тахсиркарвал чимизмаз дуьздал акъудна кIанда. Чна ина гьуку-
матдин пул гьакI гьавая нен тийизвайди успатдайвал. Гъавурда акьунани куьн?

- Эхь, эхь, – жаваб гана адаз инлай, анлай.
Силисчияр, криминалистар чхкIана, гьар сад вичин кабинетдиз хъфена. 

Меркездай неинки силисчияр, операр, гьакI центральный, республикадин 
газетрин, телеканалрин корреспондентарни атана. Дугъриданни, икьван га-
гьда дагълух секин районда са шумуд итим кьиникьи хъсандиз ван авунвай.

Гьабиб вичин кардал машгъул тир. Ам са шумудра Жуни хуьруьз хъфена, 
кьейибурун хизанривай, хуьруьнвийривай мадни силисар тухвана. Дуьгмедин 
иеси ва бутылкайрал гелер тунвайбур чирун патал са шумуд югъ кьена. Гелер 
умуми картотекада авачир, гьавиляй Жуни хуьруьн вири итимрин тупIарин 
лишанар къачуниз мажбур хьана. Жабирахъ галаз вацIун кьере ички хъвайи-
дини тестикьарна. Кьейидан яшдавай Алибег лугьудай сад.

Гьабибак хвеш акатна, тахсиркар жагъана, амма силис тухвайдалай гуь-
гъуьниз юристдин кефияр мадни чIур хьана.

Вилик  ацукьнавай юкьван буйдин, яхунвал квай, вилер ина-ана къекъуьр-
завай, гъилерик зурзун акатзавай итимдиз тамашиз Гьабиба фикирнай, «гьа 
им я жал тахсиркар?»
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- Юлдаш кас, вун вуж, гьинай ятIа лагь чаз, – рахана ам шак физвайдахъ 
галаз.

- Вуж жеда кьван, Алибег я ман зун, Сеферов. Жуни хуьруьнви.
- Ваз куь хуьре хьанвай  перишан крарикай хабар авани?
- Виридаз ава, зазни ава. Хъсан крар туш ибур.
- Ваз чаз лугьудай са гафни авачни? Белки, акур кIвалах-затI...
- Заз лугьур, акур са затIни авач.
- Хъсан я, юлдаш  Сеферов, Жабир ваз гьикI чидай?
- Хъсан чидай ман.
- Куьн дустар тирни?
- Ваъ, ваъ, дустар ваъ, арабир санал ацукьдай.
- Жабир кьейи къуз вун гьинавай?
- Гьина жеда кьван, хуьре…
- Жабирахъ галаз кьере…
- Ваъ, ваъ, хьайиди туш.
- Заз килиг, Алибег, тапарармир, чаз вири малум я.
- Вуч? Зун анрик кутаз кIан жемир.
Гьабиба папкадай тупIарин гелер алай чарар акъудна ва Алибеган вилик 

эцигна.
- Тамаш ва кIела. Ибур кьеряй жагъай птулкадилай, истикIандилай ва 

дуьгмедилай къачур гелер я, ибурни ви тупIарин лишанар. Лагь, ви кьере вуч 
авайди тир? Вучиз на Жабир кьена?

- Туш, туш зун, за кьейди туш.
- ЯтIа, вири хьайи хьайивал ахъая.
- Чан чIехиди, зун квачир чкайрик кутамир. А Жерд кьейди зун туш, туш.
- Вуж я бес?
- Чидач, валлагь-биллагь чидач, чан чIехиди.
- Вуна адахъ галаз эрекь хъванани?
- Хъвана валлагь.
- ЯтIа, ахъай вун кьерез гьикI акъатнатIа, гьикI куьне кьведа вахт акъуд-

натIа.
- А Жерд чи балугъчи я ман. РикI ала касдин. Гьа вацI вири вичинди ял-

дай. Ара-ара чазни теклифдай вичин балугърин шиш-кабабрикай дад акваз.
- На яргъиярзава, Алибег, чкадал хъша.
- За лугьузва кьван, гьа нянихъни ада зенг авуна, са кьатIни гваз ша лагьана.
- Сятдин шумуд тир?
- Сятдин? Сятдин, зун кимел алай, патав гвай кIваляй телевизордин сес 

къвезвай. Хабарар гузвай, заз чидайвал, ругудалай алатнавай.
- Ахпа…
- Ахпа ман, чIехиди, зун кьатIни гваз фена. Чна шиш-кабабрихъ галаз 

хъивегьна ам. Жерд идал тух хьанач. «Сад хкана кIанда», лагьана ада.
- Бесрай, – лагьана за, – мичIини жезва, ша, чун хъфин.
- Гьиниз эхир? Хъфена гьа кIвале вуч ийида чна? Папар лугьудай пехъерин 

лагълагърихъ яб акалдани? – лагьана ада.
- Зав пул гумач эхир.
- Пул, пул? – ам садлагьана туьнт хьана. – Хва текьейдан Къабахрин 

Къабах, ваз а пул гьикьван кIанда, гьа, лагь заз. Пулсуз зи балугъар  кIвализ 
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- Хъсан я, юлдаш  Сеферов, Жабир ваз гьикI чидай?
- Хъсан чидай ман.
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- Жабирахъ галаз кьере…
- Ваъ, ваъ, хьайиди туш.
- Заз килиг, Алибег, тапарармир, чаз вири малум я.
- Вуч? Зун анрик кутаз кIан жемир.
Гьабиба папкадай тупIарин гелер алай чарар акъудна ва Алибеган вилик 

эцигна.
- Тамаш ва кIела. Ибур кьеряй жагъай птулкадилай, истикIандилай ва 

дуьгмедилай къачур гелер я, ибурни ви тупIарин лишанар. Лагь, ви кьере вуч 
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- Чан чIехиди, зун квачир чкайрик кутамир. А Жерд кьейди зун туш, туш.
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- На яргъиярзава, Алибег, чкадал хъша.
- За лугьузва кьван, гьа нянихъни ада зенг авуна, са кьатIни гваз ша лагьана.
- Сятдин шумуд тир?
- Сятдин? Сятдин, зун кимел алай, патав гвай кIваляй телевизордин сес 

къвезвай. Хабарар гузвай, заз чидайвал, ругудалай алатнавай.
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- Ахпа ман, чIехиди, зун кьатIни гваз фена. Чна шиш-кабабрихъ галаз 

хъивегьна ам. Жерд идал тух хьанач. «Сад хкана кIанда», лагьана ада.
- Бесрай, – лагьана за, – мичIини жезва, ша, чун хъфин.
- Гьиниз эхир? Хъфена гьа кIвале вуч ийида чна? Папар лугьудай пехъерин 
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хутахиз кIанда ваз, а за са кьатI къачу лагьайла, пулни дефсцит жезва. Къарагъ 
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инихъ-анихъ тамашайла, заз акуна, чинихъди ярх хьанвай Жерд. Мад за фи-
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юзанач, чан чIехиди, я сесни акъуднач а ламра. Зак са тIимил къурху акатна. 
За алгъана, ам юзурна. – Яда, Жерд, вахъ вуч хьанва? Вун инал вучиз алайди 
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Гьабиба кнопкадал тIуб илисна, милиционер атана, Алибег хутахна.
Криминалистри, экспертри авунвай ахтармишунрал бинелу хьайитIа, 

Алибега табзавачир, -фикирзава силисчиди. – Иридан зураз хьиз ам Жабиран 
патав фена, бутылка хъивегьиз, ихтилатар ийиз, мумкин я, сятдилай гзаф 
вахт фена. Муьжуьдалай алатайла ам кьатI хкиз фена. Хъванвай итим тир, 
рекье гьалтайбурухъ, туьквенчидихъ галазни рахаз ада са сят кьван ракъурна. 
Криминалистди тестикьарзавайвал, Жабир йифен сятдин цIудаз кIвалахайла 
куьтягь хьана.

Гьабиба трубка къачуна, Къардашаз зенг авуна.
- Салам, Къардаш стха, цIийи ксар майдандиз акъатнава. Хуьруьн туь-

квенчи Межвединавай Алибег лугьудай кас 11-июлдин йифиз вичин патав 
мус атанатIа чира. Клубдин директордивайни хабар яхъ. Вичиз гьа йифиз 
куьчейрай вуж акуна лагь.

- Хъсан я, юлдаш капитан, зун гъавурда гьатна.
- Ваз мад алава яз гьатай делил-затI, ван хьайи-тахьай авани?
- За Гьамидуллагьан мехъерик Зейнединахъ галаз ккIай ва гьилегьар кьур 

касдин тIвар, адрес чирнава, кхьихь.
- Аферин, аферин, пака зун Дербентдиз фида.
- За ваз са сятдилай вири чирна, зенг хъийида, юлдаш капитан.
- Лап хъсан, дуст-кас, пара сагърай вун. Гьелелиг. 
- Гьелелиг.
Экспертизадинни медицинадин анализрин нетижаяр тажубардайбур тир. 

Пудни агъудин эсердик кьенвай. Пелехъди къванцел алукьнавайдаз ухшар 
Жабирни. Гьабиб патал са шаклувални амачир. Дустариз мукьуфдивди инад 
кьунва. Гьа чпиз чидай касди. ТахьайтIа, Жабира течирдахъ галаз гьасятда 
ички хъвадачир. Къанлуди улам гуьзлемишзавай, Алибег тефенайтIани 
эрекьдин гуьгъуьниз, Жабирав маса жуьредин кьиникь агакьдай. Амма ам 
гьа къанлудиз кIанивал хьайи хьтинди я.

Жабиран хесет, амалар чизвай ам зегьерламишнавай эрекьни гваз атана, 
Жабирахъ йиф кечирмишзавай кас галаз акурла, вилив хуьз акъвазна. Алибег 
алатнамазди, ада вичин чIулав кар авуна. Вуж хьурай ам? Са рахунни алач, 
хуьруьнви я. ЯтIани пака Дербентдиз фена кIанда. Нивай лугьуз жеда, бел-
ки…Гила акьалтнавайбурай акъат тийизвай аламатар авайди туш. Белки, а 
дербентвиди, вичи гьилягь кьурвал, дустарин кьилиз яд чимна жеди?

Чарар-цIарар сад-истихъ ийиз генани вахт фена. Къардашани зенг хъувуна. 
Алибега авур ихтилатар тестикь хьана. Гена хъсан, и язухдик тахсир квачирди. 
Пака экуьнахъ ахъай хъувуна кIанда кас, – вичи-вичиз лагьана силисчиди.

Дербентдиз финини Гьабибаз силис вилик тухудай делил жагъурнач. Ду-
стари мехъерик гатай касни адаз акуна. Роберт «КамАЗ» автомашиндин иеси, 
къенивал квай, дуьзгуьн хизан авай жегьил итим тир. Мехъер, вич гатайбур 
рикIел хкайла итимдик ажугъ акат хъувуна.

- Абур халис чакъалар я, – лагьанай ада. – Руфун, гуьзуь ацIайла, къув 
ядай. Дуьз лагь, абур пудни кьенвайди яни?

- Эхь.
- ИкIни жеда кьван. Валлагь, ягъаз кIанзавач, – язух чIугвадай жуьреда 

лагьана Роберта. – Вуч лагьайтIани, гьахъвал авайди я. Чибуру лугьудайвал, 
чпелай фейибур гьалтна абурал. Гьа чи мехъерикни кIамай кьван тIуьрдал, 
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хъвайидал бес тахьана, абуруз межлисдани шагьвал ийиз кIан хьана. Ахпа 
къал акъудна. КьварцIабандиз (межлисдин тIвал гвайди) сад вегьена, чнани 
абур кьуна межлисдин майдандай акъудна. И кар хуш тахьай гадайри, сивяй 
пухъ чкIиз, кукIунрик кьил кутуна.

- Вуна «куьн за са-сад рекьида» лагьана гьилегьар кьуналдай.
- Эхь, кьунай. А чIавуз заз пис хъел атанай. Захъ хъсандиз абурун гъутарни 

галукьнай, зани, гьелбетда, абуруз жуван гъутарин дад чирнай. Валлагь, юл-
даш капитан, а гьилегьар иниз хтайла, кIвалахдив эгечI хъувурла, рикIелайни 
ахлатна. Гьанлай инихъ зун хуьруьзни хъфейди туш.

- Гила лагь, июлдин 11-числодиз вун гьинавай?
- 11-июлдиз? Арбе жезвачни а югъ?
- Эхь, арбе.
- Зун парар гваз Москвадиз фенвай. Базардиз белижвидин кIуьбур авай 

челегар тухвана за.
- И делил ни тестикьарда?
- Юлдаш капитан, за жуван кхьирагда (книжкада) кIвалахдихъ галаз алакъ-

алу вири месэлаяр къейд ийизвайди я. Жуваз кар-кIвалах, фу гузвай инсанрихъ 
галаз хуш рафтарвал хуьзвайди я. Ингье, - Роберта кхьираг ахъайна, - ибур 
белижвидин телефондин нумраяр я. Зенг ая. Хабар яхъ. Ибурни за Москвада 
пар вахкайбурун нумраяр. Генани, ГАИ-дин постарилайни чир жеда.

Гьабибаз акунрайни, ихтилатрайни, гъалаба квачир сифетдайни чир хьан-
вай, кас михьи я, дустариз инад кьунвайдини ам туш. ЯтIани, вичин фикир 
тестикьар хъувун патал ада Белиждизни, Москвадизни зенгер авуна. Рахай 
ксари Роберта чпин кIуьбур Москвадиз тухвайди субутна. 

Силисдин араба кьарада акIизвай хьтинди тир. Хкведай рехъди Гьабиба 
мефтIер кукIварзавай. Маодин, белки, вич-вичизни, руль хуьз тахьана, аватна 
жеди дагьардиз. Ибур агъу ганва кьенва эхир. Жабирни Зейнедин. Чи крими-
налистривайни гьеле ам вуч агъу ятIа тайинариз хьанвач. Меркездайни гьеле 
хабар хъувунвач. Яргъал физвай ахтармишунар. Вуж хьурай эхир икьван 
мукьуфдивди, са тIимил хьайитIани галкIидай гелер тун тавуна устадвилелди 
кар бажармишнавайди? Кьеряй вахчур са бутылкадал анжах Жабиран тупIа-
рин гелер алай. Гьа бутылка гваз атайдини тахсиркар хьун герек я. Вуж я ам? 
Белки, майор Падишагь гьахъ тир жеди, бедбахтвилин дуьшуьшар я лагьана 
куьтягьна кIанзавайди тир, уголовный делояр ачухни тавуна. Ваъ, юлдаш 
капитан, вун ягъалмиш хьанвач, на дуьз кар авуна. Делояр ачухна. Инсанар 
чиз-чиз кьенва. Мердимазарар, чакъалар ятIани, хизанрин иесияр, уьлкведин 
гражданар тир. Абурун чанариз къаст авунва. Абурун аялар етимриз элкъ-
уьрнава. Ваъ, и месэладай кьил акъудна кIанда. Гьикьван четин хьайитIани. 
Гьикьван рекьера-хулера къекъвейтIани. Гьикьван кIани Аманата эхиримжи 
йикъара чинар чIурзаватIани. Гьа ихьтин фикирдал атай Гьабиба рекьин 
къерехда авай заправкадал машин акъвазарна. Туьквендиз фена «Ричал» яд 
къачуна ва хзандин патав рекье гьат хъувуна.

Дугъриданни, Аманата гъуьлуьз чин чIурзавай. Ам виликдай чидай Гьа-
биб яз амачир. Нянин сятдин ирид тахьанмаз кIвализ хкведай. Аялрихъ галаз 
къугъвадай. Абуруз, вичиз кинердай, тавазвилердай, гуьгьуьл цицIи, шад 
ийидай. КIвалин крар тамамардай, чина хвеш, нур авай Гьабиб. Эхиримжи 
шумуд гьафте тир ам йифен кьулариз хквез. Галат хьана. Аман атIана. Хуьрек 
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хъинедай иштягьни авачиз. Хабар кьурлани, «кIвалахар къалин хьанва» лу-
гьуз, куьрелди жаваб гуз.

Итимдихъ жезвай дегишвилер акурла, Аманата гьатта фикирнай, ашна 
гьатнавай хьтинди я Гьабибаз. Абурар алай итим. Хъсан къуллугъчи. КIаник 
машин. Жибинда пул. Райцентрадани муьштерида авай рушар, гъуьлерикай 
хтанвайбур, субайбур кIамай кьван. Са йифиз лап геж хьайила, Аманат Гьа-
бибал «хиве яхъ, на нин салаз пер язава?» лугьуз гьавалат хьана.

- Ви кьил чIур хьанвани? – хъел атана Гьабибаз. – Ашна вучтинди я? Къ-
ерех-бужах вучтинди я? Пер язавай сал гьинавайди я?

- Бес ашна тахьайла, им вуч гьал я вал алайди? Им гьи вахт я вун кIвализ 
хквезвайди? Такьат амач. Яхун жезва. Чаз яб хъиязавач…

- Куьтягь, Аманат, къундармаяр туькIуьриз жува-жув ва зун гьелекмир. Ваз 
хъсандиз чизва, исятда зи гъиле гьихьтин четин кIвалах аватIа. Кьуд патахъай 
контроль тухузвайбурни ава. Силис лагьайтIа, са зеррени виликди физвач. 
ЦIудралди инсанар инжиклуни авуна, хабарар кьаз, шак физвайбур я лугьуз, 
отделдизни хкана, югъ-къандавай цIийи делиларни, иштиракчиярни пайда 
жезва, амма пуд итим кьейи къанлудин гел гьатзавач. Вуна зал лагьайтIа, 
ашнаяр илитIзава, вавай куьмек кIандай чIавуз.

Аманатаз чизвай, Жуни хуьре пуд итим кьенвайди. Вири районда ван гьат-
навай. Идалай гъейри, меркездай чкадал атай журналистри районда тахьай 
хьтин тахсиркарвиликай къати рангар, кухтунар, алаваяр галаз макъалаяр 
акъуднавай. Телеканалрай репортажар ганвай.  Гьа са вахтунда къайдаяр 
хуьдай, силисдин органрихъ итимар кьиникьин дуьзгуьн версиярни авач, 
лугьуз малумарзавай.

- За вуч куьмек гуда ваз, йифен кьулариз хквезвай, экуьнахъ мад катна 
хъфизвай. Аялар «дах, дах гьинва, мус хкведа?» лугьуз чIалал атанва. Валай 
гъейри, мад а силис тухудайбур авачни?

- Ава, ава, зи цуькведан. Гьабурни машгъул я, амма зи жавабдарвал артухди 
я. Кар ана ава хьи, нетижа арадал къвезвач.

- КъвезвачтIа, агала, куьтягьа ман.
- Ай, машаллагь! Вунни гьа чи опер хьиз рахазва, – хъуьрена Гьабиб. – Ваъ, 

зи ширинди, и дело зи пешекарвал ахтармишзавай, чи гележег тайинарзавай 
имтигьан я. Эгер за кьулухъ чIугуртIа, и дело эхирдал кьван тагъайтIа, зун 
ваз гьакьван дакIан и дагъда капитан яз амукьда. Вуна сад-кьве вацра зи геж 
хьунар, галат хьунар эха, чин чIурмир, хъвер ая заз. Зи заланвилер, галатунар 
алуда, гьа им заз ви патай еке куьмек жеда. Вуч авуртIани, за тахсиркар къ-
анлу жагъурун лазим я. Маса рехъ авайди туш, зи кIаниди. – Гьабиба Аманат 
вичин къужахдиз чIугуна ва са аксивални тийизвай адаз туьмериз гатIунна.

Журналистрикай рахайтIа, абур райондиз цIийи-цIийибур къвезвай. Бал-
кIандин лакунал кьуд патахъай алтIушдай бувунар хьиз. Бязи вахтара къвез, 
силисчийрин кIвалахдиз манийвални гуз. КIелдайбурун, телетамашачийрин 
итиж хкажун патал журналистри герексуз азадвилеризни рехъ гузвай, тай-
инвал авачир, делилламиш тавунвай версияр раижзавай. Абурун гафарай, 
кьейибур кьисасдин къурбандар я, кьисасчиярни са шумуд авай. КьетIиви-
лелди тестикьарзавачиртIани, жунихуьруьнвийрин кьиникьар абуру буржуна 
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къачур еке пуларихъ, дишегьлийрал писликвал гъунихъ, чкадин инсанриз чеб 
такIанар авунихъ, Дербентда кIвалахдайла ксар кьиникьихъ ва тарашчивилел 
машгъул хьунихъ галаз алакъалу хьун мумкин я лугьузвай. 

Журналистрин къундармайри чпин алчах кар авуна. Райондин милиция-
дин, силисдин отделрин начальникри, прокурорди уголовный делодихъ галаз 
алакъалу вири къуллугъчияр кIватIна ва абурун кьилел ракь регъвена.

- Шумуд гьафте алатнаватIа килиг гьа, куьн гилани жигъирдин кIвенкIвел 
алама, – чин чIурна рахана прокурор. – Гьар юкъуз чаз меркездай зенгер 
ийизва, кьейибурун хизанри къвез истемишзава, чаз лагьайтIа, гудай жаваб 
авач. Гьикьван абур «силис давам жезва?» лугьуз чалай алудда? Куьне кIва-
лахзавайди яни, тахьайтIа, къеэбрал къугъваз вахтар акъудзавайди яни?

- Хъсан я, валлагь, – рахана милициядин начальникни, - журналистриз 
кьуд-вад версияни малум я, квехъ гьич садни авач.

- Авайди вуч я, кьисасчидин кар я, – алай чкадилай гаф куд тавуна акъвазиз 
хьанач Гьабибавай.

- Кьисасчидин кар я, – тикрарна Гьабибан гафар прокурорди, – вуж я а 
кьисасчи? Вуч, вуж патал вахчуна кьисас? Силисдин цIил лап яргъи хьанва, 
ам куьне куьруь мус хъийида? Нетижа, нетижа кIанзава чаз, ам квехъ авач. 
ИкI хьайитIа, чун садни къуллугърал аламукьдач.

- Эхь, эхь, – тереф хвена адан силисдин отделдин начальникдини. – рай-
онда хьайи залан са тахсиркарвални дуьздал акъудиз алакьнач лугьуда. Вуч 
куьмекар кIанзаватIани лагь, вири гуда, анжах тахсиркар жагъура.

ЧIехибуру са-са къуллугъчи къарагъариз, делодиз талукь яз ада вуч ийи-
зватIа, квел машгъул ятIа, хабарар кьуна, теклифар гана, веревирдер авуна. 
Гьабибан чIехида лагьай «белки, кьисасчи дишегьли я жеди» фикирни гьатна 
бейнида. Ада французрин “шершэ ля фам» (дишегьли жагъура) мисални 
рикIел хкана. Дишегьли. Дугъриданни, вири кьиникьар дишегьлидихъ галаз 
алакъалу ятIа? Пудани папар гатазвай, абуруз югъ къалурзавачир. ДатIана 
хъвазвай. Хуьруьнвийрихъ галаз къалар акъудиз, хизанарни кваз такIанарза-
вай. Агъу гана, кьена. Дишегьлияр. Абурун фендигарвилихъ галаз къведайди 
авайди тушалда. Ажугълу дишегьлийрин кьисасни мусибатдинди жедайди 
ялда. Вучиз за икьван гагьда и терефдикай фикирнач? КIвализ хъфидай 
рекьени и фикир адан бейнидай акъатнач.

Машиндин таниш сес хьайи Аманат айвандин дакIардал фена. Я е, итимдин 
машин я. Яраб пака рагъ гьи синехъай къведатIа? – хъуьрез-хъуьрез рахана 
вич-вичив дишегьли. – Ам тадиз гьаятдиз эвичIна. Чизвай, Гьабиб кIвализ, 
аялриз суьрсет гвачиз хкведач. Хуьруьн туьквенрихъ жуваз кIани шей къа-
чудай, хкядай мумкинвилер авачир, гьавиляй итимди хизан, аялар ара-ара 
шадарзавай. Варцяй экъечIнамазди Аманат рахана.

- Вун къе вуч фад хтана?
Папан гафарик айгьам квайди кьатIай Гьабибни кьулухъ акъвазнач.
- Фад ятIа, элкъвена хъфидани? – итим рулдихъ физ акур Аманатаз рикIи-

вай хьана.
- Акунани, акунани, ваз зарафатарни чизмач, – дишегьли итимдин вилик 

атана. - Вун за гьар са легьзеда, сятина гуьзетзавайди я. Вун авачирла заз и 
хуьрни, дереярни, гегьенш чIурар, тик дагъларни дарзавайди я. Вун гьиниз 
хъфида зи…, – къуншидин варци ван авурла дишегьлиди мецел атанвай ме-
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гьрибан гаф туькъуьн хъувуна ва ам багажникдал фена. Анай пакетар вахчуна, 
итимдизни «хъша» лагьана, гьаятдиз гьахьна.

Гьабиба  вичиз цаварилай ракъурнавай аманат хьтин Аманат хъфей вар-
циз тамашиз шадвилин хъверна. Ам гьахъ я, бейкефвилер, наразивилер, 
дарихвилер захъ галаз, хуьруьн яшайишдихъ галаз алакъалубур я. Зун геж 
хьунинбур, кIвалахал яргъалди аламукьунинбур. Вучда, вучда, кIвалахди 
гзаф вахт къакъудзава.

Аялрихъ галаз кIамай кьван къугъвана, хуьрекни тIуьна, бицIекар секи-
нарни авурдалай гуьгъуьниз Гьабиба папакай са гьихьтин ятIани куьмек кIанз 
ихтилат кудна.

- Зун кIеве гьатзава, масанди, сакIани тахсиркардин гел жагъизвач. За сифте 
фикирнавай, регьятдиз дело эхирдал тухуда, къанлуяр жагъурда…

- Шаклу са касни гьатнавачни?
- Гьатна, амма абурук тахсир квач. Къени зун шаклу садан патав фенвай, 

гьамни михьи яз жагъана. Вуна гьикI лугьуда зи авай сад, белки, итимрин 
чандиз къаст авунвайбур дишегьлияр я.

- Дишегьлияр?
- Эхь мун, дишегьлияр. Кьейи пудни нягьскарар ялдай. Чпин папарни 

истисмарзавайбур. Белки, гьа папари, гаф-чIал садна, кар кьуна абуруз?
- Исятда тежезвай крар авани, я итим? Гьа чи патарани чпин итимар кьейи 

дишегьлияр хьана. Шегьерра ахьтинбур мадни гзаф ава. ДатIана итимрин 
зулумдик квай дишегьлидай вуч хьайитIани акъатун мумкин я.

- Чна икьван гагьда дишегьлияр къелемдиз къачунвачир.
-  Гьабиб, яб акала, пуд итим санал рекьидай, абурулай кьисас вахчудай 

себеб чириз алахънани вун?
- Себеб? Гьелбетда, веревирдер авуна, амма квел акъваздатIа чир хьанвач.
- Себеб заланди, туькьуьлди, намусдик хкIадайди хьун лазим я. 

Куьлуь-шуьлуяр патал ахьтин инад кьадайди туш. А пудани я хуьре, я къун-
шийрал гьалализ тежедай са угърашвал авуна, гьавиляй серфе гъиле гьатайла, 
туьтуьхдилай кьуна.

- Вуна дуьз лугьузва, зи акьуллу дуст. Итимар кукIун, бурж вахкун тавун 
са акьван кьисас вахчудай себебар туш. ЦIийи кьилелай силисар хутахна 
кIан жеда.

- На лагьайвал, ширинди, кьулухъ элкъведай ихтияр ваз авач, силисдайни 
вуна кьил акъудун герек я. Анжах вуна, масадбуру ваъ! - лагьана Аманата 
итим вичелди чIугуна. Адаз теменарни гуз эзберна. - Валай алакьда, зи ши-
ринди, алакьда…     

Меркездин медэкспертизадай рекье хтур делилри Гьабиб Аманата вичин 
кьиле тур фикирдихъ бине авайдахъ агъурна. Пудни зегьерламишнавайди 
тестикьар хъувуна. Зейнединни Жабир зегьердикди кьенвайди чкадин кри-
миналистдини тайинарнай, амма Маодинни? Къанлуди ишлемишнавай агъ-
удайни бегьемвилелди кьил акъудиз хьанвачир. Кхьенвайвал, агъу зегьерлу 
векьер-кьаларикай гьазурнавай. Зейнединаз раб янавай, муькуь кьведа хъвайи 
эрекьдик зегьер кутунвай. Де лагь, аламат тушни?! Пудни са юкъуз. ГьикI? 
Ни? Агъу гьинай жагъурна? Кар алай суалар. Абуруз жавабар жагъурна 
кIанзавай. Тади гьалда, тахсиркар яргъариз кат тийидайвал, вичин амай гелер 
хьайитIани квадриз агакь тийидайвал.
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дарихвилер захъ галаз, хуьруьн яшайишдихъ галаз алакъалубур я. Зун геж 
хьунинбур, кIвалахал яргъалди аламукьунинбур. Вучда, вучда, кIвалахди 
гзаф вахт къакъудзава.

Аялрихъ галаз кIамай кьван къугъвана, хуьрекни тIуьна, бицIекар секи-
нарни авурдалай гуьгъуьниз Гьабиба папакай са гьихьтин ятIани куьмек кIанз 
ихтилат кудна.

- Зун кIеве гьатзава, масанди, сакIани тахсиркардин гел жагъизвач. За сифте 
фикирнавай, регьятдиз дело эхирдал тухуда, къанлуяр жагъурда…

- Шаклу са касни гьатнавачни?
- Гьатна, амма абурук тахсир квач. Къени зун шаклу садан патав фенвай, 

гьамни михьи яз жагъана. Вуна гьикI лугьуда зи авай сад, белки, итимрин 
чандиз къаст авунвайбур дишегьлияр я.

- Дишегьлияр?
- Эхь мун, дишегьлияр. Кьейи пудни нягьскарар ялдай. Чпин папарни 

истисмарзавайбур. Белки, гьа папари, гаф-чIал садна, кар кьуна абуруз?
- Исятда тежезвай крар авани, я итим? Гьа чи патарани чпин итимар кьейи 

дишегьлияр хьана. Шегьерра ахьтинбур мадни гзаф ава. ДатIана итимрин 
зулумдик квай дишегьлидай вуч хьайитIани акъатун мумкин я.

- Чна икьван гагьда дишегьлияр къелемдиз къачунвачир.
-  Гьабиб, яб акала, пуд итим санал рекьидай, абурулай кьисас вахчудай 

себеб чириз алахънани вун?
- Себеб? Гьелбетда, веревирдер авуна, амма квел акъваздатIа чир хьанвач.
- Себеб заланди, туькьуьлди, намусдик хкIадайди хьун лазим я. 

Куьлуь-шуьлуяр патал ахьтин инад кьадайди туш. А пудани я хуьре, я къун-
шийрал гьалализ тежедай са угърашвал авуна, гьавиляй серфе гъиле гьатайла, 
туьтуьхдилай кьуна.

- Вуна дуьз лугьузва, зи акьуллу дуст. Итимар кукIун, бурж вахкун тавун 
са акьван кьисас вахчудай себебар туш. ЦIийи кьилелай силисар хутахна 
кIан жеда.

- На лагьайвал, ширинди, кьулухъ элкъведай ихтияр ваз авач, силисдайни 
вуна кьил акъудун герек я. Анжах вуна, масадбуру ваъ! - лагьана Аманата 
итим вичелди чIугуна. Адаз теменарни гуз эзберна. - Валай алакьда, зи ши-
ринди, алакьда…     

Меркездин медэкспертизадай рекье хтур делилри Гьабиб Аманата вичин 
кьиле тур фикирдихъ бине авайдахъ агъурна. Пудни зегьерламишнавайди 
тестикьар хъувуна. Зейнединни Жабир зегьердикди кьенвайди чкадин кри-
миналистдини тайинарнай, амма Маодинни? Къанлуди ишлемишнавай агъ-
удайни бегьемвилелди кьил акъудиз хьанвачир. Кхьенвайвал, агъу зегьерлу 
векьер-кьаларикай гьазурнавай. Зейнединаз раб янавай, муькуь кьведа хъвайи 
эрекьдик зегьер кутунвай. Де лагь, аламат тушни?! Пудни са юкъуз. ГьикI? 
Ни? Агъу гьинай жагъурна? Кар алай суалар. Абуруз жавабар жагъурна 
кIанзавай. Тади гьалда, тахсиркар яргъариз кат тийидайвал, вичин амай гелер 
хьайитIани квадриз агакь тийидайвал.
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Гьабиб сифте нубатда Анварахъ илифна. Адавай мехъерин диск къачуна, 
адаз килигна. Мехъеррин иесидивай Маодинахъ галаз суфрадихъ ацукьнавай-
бур вужар ятIа чирна. Гьабурузни эверна, хабарар кьуна. Шаклу кас акунач. 
Бес агъу квай эрекь адаз гьина, ни гана? Авария хьайидалай кьулухъ? Бажа-
гьат. Анжах хуьруьз хъфидай рекье адал са вуж ятIани гьалтна. Гьа кьисасчи 
ва гьатна адан къармахра. Маодина ам акьадарни авуна жеди мотикдал, 
хуьруьнви ва я чидайди тирвиляй. Им вуж хьуй, икьван амалдарди, хабардар-
ди, са юкъуз вичин ажугъдин цIай рекьиз, туьхуьриз алакьайди? Ваъ, адахъ 
куьмекчиярни хьун мумкин я. Куьмекчи авачиз ихьтин крар алакьдайди туш. 
Хуьряй, хуьряй жагъурна кIанда тахсиркар.

Силисчидин бейнида фикирар ракетадин йигинвилелди дегиш жезвай. 
Жуни хуьруьз хтайла ам Алистанан патав фена. Белки, адав са хуш хабар 
жен лагьана. Ваъ, гьатнач. Гьабиба кьатIайвал, кавхадик са гьихьтин ятIани 
наразивал квай. Диндирмишайла, лагьайвал, газетриз акъатнавай къундар-
майри  кьейибурун иесиярни, жемятни ажугъламишнавай. Кутазвай тахсирар 
мусибатдинбур тир, амма делилар, шагьидар, абуру зулум авур ксар авачир. 
Ихьтин татугай гьаларин тахсиркарарни милициядин работникар яз гьиса-
бзавай, чпив гъиле-гъил аваз кьейибур вахкун тавур, эл-адетдивди кучукиз 
вугун тавур. Гила пуд дуст гьей-гавурриз элкъуьрнава, хзанарни такIанарнава, 
бязибуру абуруз саламни вахкузвач.

- Гьа ихьтин гьалар ава ман хуьре? – хабар кьуна Гьабиба.
- Эхь, суши. Къунши хуьрерин агьалиярни чибуруз чап-чап килигзава.
- Абур чпиз гьикI кIандатIани тамашрай, дуст-кас, ваз за лугьуда, пуд 

дустни агъу гана кьенва. 
- Жеч я кас?  Агъу ганва пудазни?
- Эхь, валлагь. Вуна заз лагь, Алистан стха, ваз куь хуьруьн мулкар хъсан 

чидани?
- Эхь, яда, гъвечIи чIавалай ваз инра чна гьикьван цIингавар ягъайди ятIа 

чидани.
- И куь дагълара, чIурара зегьерлу векьер-кьалар авайди яни?
- Авайди ялда. ЧIехибуру, «зегьерлу хъчар тIуьна малар гиликьна» лугьудай 

ихтилатар ван хьайиди я заз.
- Хуьре векьер-кьаларай кьил акъудзавай кас авани?
- Гьелбетда, яда. АтIа чи Шагьбиче къари. Адан векьерин дарманрин дад 

такур кас хуьре амайди туш.
- Ша, чун адан патав фин ман.
- Вучиз яда? Вун начагъ яни?
- Ваъ гьа, хзан сагъ хьайиди. Заз адавай чирна кIанзавай месэла ава.
- ГьакI лагьа ман, чан мукьва-кьили. Ша, фин, акI ятIа, – лагьана Алистан 

столдихъай къарагъна.
Шагьбиче къариди итимар хушдиз къаршиламишна ва милаимдиз сес 

акъудна: «Вазни Алистан, зи дарманар герек атанвани?» Ада са хъверни авуна.
- Заз ваъ, Шагьбиче хала, и чи мугьмандиз вахъ галаз ийидай са суьгьбет 

ава.
- Суьгьбет? Захъ галаз? Вун вуж я, я чан хва
- Зун Гьабиб я, силисчи.
- Силисчи я ман. Ванер хьана зазни. Хъсан крар туш абур. Гьатначни квез 

чи итимар хиритIай зулумкарар?
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- Гьеле гьатнавач, диде, амма чна абур жагъурда. Диде чан, гьа и карда чаз 
ви куьмекни герек атанва.

- Зи куьмек? – къари лап мягьтел хьана.
- Эхь, диде, ви куьмекни. Ваз чи дагълара экъечIзавай вири векьер-кьала-

рин, цуькверин метлеб, хъсан-пис чизвани?
- Чи чIурара авай гзафбур чизва.
- Абурук зегьерлу векьер квани?
- Авайди я, чан хва. Куь абур куьз я?
- Вуна лагь диде чан, абур тIуьрла инсан рекьидани?
- Мумкин я, чан хва. Агъу я кьван. Жузун айиб тахьуй, чан хва, на зегьерлу 

векьерикай вучзава?
- Чан диде, кар ахьтин чкадал атанва хьи, итимар векьерикай гьазурнавай 

агъу гана кьенва.
- Пудни? – дишегьлиди тIуб сарак тухвана. – Я Аллагь, вуна хуьх чун 

иблис инсанривай. Ай Аллагь, ам вуж хьурай ихьтин зулум авурди кесибриз?
- Эхь, чан диде. Зегьерлу векьерал тIварар алайди яни?
- Я чан бала, я. Сафра хъач, Пехърен вил…
- Ви патав гьа векьерикай хабар кьаз атай кас-мас хьанатIа?
- Ваъ, чан бала, зи патав атайди хьанач.  Вай, вай Аллагь, – лугьуз къариди 

вичиз ван хьайи хабардал мадни тажубвалзавай.
- Валай гъейри, векьерин сирер чизвай ксар авани хуьре?
- Бес Сакит вуч я. Адаз завайни, заз гьадавайни хейлин векьерин, цуькверин 

метлебар чир хьана, хва. Ада гьар каникулриз векьер-цуьквер кIватIзавайди 
я, зазни гъизвайди я.

- Хъсан я, диде, хъсан я, пара сагърай вун.
- Квез сагъвал гурай, квез, чан хваяр, чи рагъ фадлай усанвайди я.
Хъфидай рекье итимри ихтилат давамарзавай.
- Сакит вуж я?
- Муаллим, пара къени кас я.
- Биологиядин муаллим яни?
- Ваъ яда, англичан я.
 - Инлис чIалан муаллим. 
 - Ун, яда.
- Экспертизадин пешекарар ягъалмиш хьанач. Зегьерлу векьерикай агъу 

гьазурна. Алистан стха, хуьре и кар алакьдайди вуж хьун лазим я?  
 - Чидач валлагь, яда. Авайвал лагьайтIа, Сакит муаллимди чайдин векьер, 

дармандин цуьквер кIватIзавайди я. Амма ада ахьтин кар авун мумкин туш. 
Я а гадайрихъ галаз адан алакъаярни авайди тушир.

- Маса ксар духтурар, биологар, химикар…
- Чи хуьре авайди са медсестра я.
- Вуж я ам?
- Маодинан паб.
- Маодинан паб?
- Эхь мун.
- Ам кIвалахал алани, тахьайтIа…
- Акурди я заз къе, ала.
- Хъсан я, фида чун адан патав.
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- Гьеле гьатнавач, диде, амма чна абур жагъурда. Диде чан, гьа и карда чаз 
ви куьмекни герек атанва.

- Зи куьмек? – къари лап мягьтел хьана.
- Эхь, диде, ви куьмекни. Ваз чи дагълара экъечIзавай вири векьер-кьала-

рин, цуькверин метлеб, хъсан-пис чизвани?
- Чи чIурара авай гзафбур чизва.
- Абурук зегьерлу векьер квани?
- Авайди я, чан хва. Куь абур куьз я?
- Вуна лагь диде чан, абур тIуьрла инсан рекьидани?
- Мумкин я, чан хва. Агъу я кьван. Жузун айиб тахьуй, чан хва, на зегьерлу 

векьерикай вучзава?
- Чан диде, кар ахьтин чкадал атанва хьи, итимар векьерикай гьазурнавай 

агъу гана кьенва.
- Пудни? – дишегьлиди тIуб сарак тухвана. – Я Аллагь, вуна хуьх чун 

иблис инсанривай. Ай Аллагь, ам вуж хьурай ихьтин зулум авурди кесибриз?
- Эхь, чан диде. Зегьерлу векьерал тIварар алайди яни?
- Я чан бала, я. Сафра хъач, Пехърен вил…
- Ви патав гьа векьерикай хабар кьаз атай кас-мас хьанатIа?
- Ваъ, чан бала, зи патав атайди хьанач.  Вай, вай Аллагь, – лугьуз къариди 

вичиз ван хьайи хабардал мадни тажубвалзавай.
- Валай гъейри, векьерин сирер чизвай ксар авани хуьре?
- Бес Сакит вуч я. Адаз завайни, заз гьадавайни хейлин векьерин, цуькверин 

метлебар чир хьана, хва. Ада гьар каникулриз векьер-цуьквер кIватIзавайди 
я, зазни гъизвайди я.

- Хъсан я, диде, хъсан я, пара сагърай вун.
- Квез сагъвал гурай, квез, чан хваяр, чи рагъ фадлай усанвайди я.
Хъфидай рекье итимри ихтилат давамарзавай.
- Сакит вуж я?
- Муаллим, пара къени кас я.
- Биологиядин муаллим яни?
- Ваъ яда, англичан я.
 - Инлис чIалан муаллим. 
 - Ун, яда.
- Экспертизадин пешекарар ягъалмиш хьанач. Зегьерлу векьерикай агъу 

гьазурна. Алистан стха, хуьре и кар алакьдайди вуж хьун лазим я?  
 - Чидач валлагь, яда. Авайвал лагьайтIа, Сакит муаллимди чайдин векьер, 

дармандин цуьквер кIватIзавайди я. Амма ада ахьтин кар авун мумкин туш. 
Я а гадайрихъ галаз адан алакъаярни авайди тушир.

- Маса ксар духтурар, биологар, химикар…
- Чи хуьре авайди са медсестра я.
- Вуж я ам?
- Маодинан паб.
- Маодинан паб?
- Эхь мун.
- Ам кIвалахал алани, тахьайтIа…
- Акурди я заз къе, ала.
- Хъсан я, фида чун адан патав.
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- Яда, вуна гьам я лугьузвани?
- Ваъ, гьелбетда, амма низ чида.
- Вичин хъивегьбег кьинни авурай, атIа кьейхваяр адан квез герек тир? – 

Алистан дикъетдивди Гьабибаз килигна.
- Чидач валлагь, дуст-кас, пара сирлу кар хьанва им. Вун мад жуван къай-

гъуйрив эгечI хъия, зун медсестрадин патав фида.
Кабинетдиз силисчи атана акурди дишегьлидик са куьлуь хьтин гъалаба 

акатна. Гьабиба салам гана ва дишегьлидивай 11-июлдин югъ экуьнин кьи-
лелай рикIел хкун тIалабна.

Касди я наразивал, я бейкефвал къалурнач, цIиргъинихъ галай хьиз, 
ахъайна. Лацу халат алай дишегьлидихъ яб акалзавай Гьабибаз ачух тир, и 
дишегьлидик са тахсирни квач. Гьавиляй ада суал гана.

- Индира вах, гьа чIулав вакъиаяр жедалди вилик вавай шприцар маса 
къачур ксар хьанани?

- Ваъ, абурукай къачуна вучда кьван, вири рапар ягъиз зи патав къвез 
хьайила.

- Гьамни гьахъ я. Мад са месэла ава, Индира вах. Маодинал гьа юкъуз 
алай парталар гьинава?

- Итим амачирла парталрикай вучда кьван, чебни патар-патар хьанвайбур?
- Абур чаз герек къвезва. Экспертиза авуна кIанзава.
- Эгер къариди гадарнавачтIа, пакетда аваз амукьун лазим я.
- Вун гьикьван инжиклу хьайитIани, къе абур гъана кIанда, – лагьана 

Гьабиба.
- За фена, исятда тамашда.
- Инжиклу жемир, чан вах.
- Ваъ, ваъ, за геждач…
Лагьайвал, ам фад хтана, пакетни гваз.
Медсестрадивай Гьабибаз цIийи са делилни гьатнач, амма кар алайди, паб 

шаклубурун сиягьдай акъатна. «Гила гьиниз?» – суална вичиз силисчиди. – 
Зейнединан кIвализ, – вахкана жавабни.

                              
                                                     КьатI ама
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           Абдуселим ИСМАИЛОВ,
                                                      Дагъустандин халкьдин писатель

МЕГЬРИБАН

(Кьуд пердедикай ибарат къемеда)

ИШТИРАКЗАВАЙ КСАР:

КЕРЕМАЛИ – эгьли итим
МЕГЬРИБАН – эгьли дишегьли.
САЛАМОВ – алим- философ
МАЭСТРО - композитор
ХУРАЕВ – субай итим, коммунист
ИЕРА -  манидар дишегьли
ЛУАРА - студентка
КЪУНШИ – абдал 
АЛИГАРХ – Мегьрибанан езне
НАРГИЗ – Мегьрибанан руш
     

САД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ
Авансегьне. Сад садан къаншардиз Керемалини Мегьрибан къвезва. Мегьрибана, 

гагь са кIвачел, гагь муькуь кIвачел кьецIи ийиз, уф-чIуфзава.

М Е Г Ь Р И Б А Н.- Агь, куьн акъудайбурун гъилер кьуруй! Са ацукьдай 
чка кьванни авач. ХутIунна хъуьчIуьк кутадани, вучда? Акурбуру вуч лугьу-
да? Э-эгь, зун ина низ чизвайди я, я кас? Хъуьреда гьа… Хъуьруьрай чпиз… 
Абур низ ахкван хъийидайбур я?..

К Е Р Е М А Л И (яргъалай гуьзетна агатиз). – Вуч дерт ава ханумдиз? Куь 
адаз икьван азият гузва?

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Жуван маймахри. Кам вегьена къекъвез хъжезмач. 
Къачумир лагьанай за рушаз. Ваъ, лагьана. Хуьряй иниз алаз атай чивекар 
алукIнаваз вичи зун куьчедиз акъуддач лагьана. РикIи кьабулдач лагьана. 
Галаз фена базардал, са кьадар пул гана, къачуна и кIарасар хьтинбур. Ита-
лидинбур ялда. Базарда кIвачериз  кьадарзаваз акурди тир. Гила, тупIар 

Тамашият
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           Абдуселим ИСМАИЛОВ,
                                                      Дагъустандин халкьдин писатель

МЕГЬРИБАН

(Кьуд пердедикай ибарат къемеда)

ИШТИРАКЗАВАЙ КСАР:

КЕРЕМАЛИ – эгьли итим
МЕГЬРИБАН – эгьли дишегьли.
САЛАМОВ – алим- философ
МАЭСТРО - композитор
ХУРАЕВ – субай итим, коммунист
ИЕРА -  манидар дишегьли
ЛУАРА - студентка
КЪУНШИ – абдал 
АЛИГАРХ – Мегьрибанан езне
НАРГИЗ – Мегьрибанан руш
     

САД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ
Авансегьне. Сад садан къаншардиз Керемалини Мегьрибан къвезва. Мегьрибана, 

гагь са кIвачел, гагь муькуь кIвачел кьецIи ийиз, уф-чIуфзава.

М Е Г Ь Р И Б А Н.- Агь, куьн акъудайбурун гъилер кьуруй! Са ацукьдай 
чка кьванни авач. ХутIунна хъуьчIуьк кутадани, вучда? Акурбуру вуч лугьу-
да? Э-эгь, зун ина низ чизвайди я, я кас? Хъуьреда гьа… Хъуьруьрай чпиз… 
Абур низ ахкван хъийидайбур я?..

К Е Р Е М А Л И (яргъалай гуьзетна агатиз). – Вуч дерт ава ханумдиз? Куь 
адаз икьван азият гузва?

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Жуван маймахри. Кам вегьена къекъвез хъжезмач. 
Къачумир лагьанай за рушаз. Ваъ, лагьана. Хуьряй иниз алаз атай чивекар 
алукIнаваз вичи зун куьчедиз акъуддач лагьана. РикIи кьабулдач лагьана. 
Галаз фена базардал, са кьадар пул гана, къачуна и кIарасар хьтинбур. Ита-
лидинбур ялда. Базарда кIвачериз  кьадарзаваз акурди тир. Гила, тупIар 
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гьакьайла, дабанар гьакь тийиз, дабанар гьакьайла, тупIариз чка тежез, зи 
маймахар дабакь хьанва. Я Аллагь, ихьтин къулайсуз затIар акъуднавай куь 
гъилер дабакь хьурай!

К Е Р Е М А Л И. – Хуьряй иниз алаз атай чивекар лагьанайни вуна? Чи-
векар къулай тир, гьелбетда.

МЕГЬРИБАН. – За лугьузвайдини гьам тушни бес...
КЕРЕМАЛИ. – АкI хьайила, вун хуьряй я ман?  За лугьузва эхир, и ше-

гьерда икьван иер, абурур, буй-бухахар авай, икьван ихтилат-суьгьбетдал рикI 
алай дишегьли аваз, заз такуна гьикI амукьна?

М Е Г Ь Р И Б А Н. - Эхь, зун хуьруьн эгьли я, рушални езнедал кьил 
чIугваз атанва.

К Е Р Е М А Л И. – Хуьрерани и вун хьтин дишегьлияр амайди яни?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Тахьана, гьиниз фида абур? ЧIана квез хьиз шегьерра 

яшамиш жедай бахтар чаз авач.
К Е Р Е М А Л И. – Ам лап регьятдиз жедай кар я хьи.
МЕГЬРИБАН. – Лагьана вуна. Зун низ герек ава и шегьерда? Са югъ, пуд 

югъ хьана, рушазни, езнедизни ина акъвазна кIамукьдач.
КЕРЕМАЛИ. -   Ваз кIанзавани шегьерда акъвазиз?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Чидач, валлагь. Руш хъфимир лугьуз алахъ авунва зал.
К Е Р Е М А Л И. – Дуьз кар ийизвайди я ада. Акьуллу руш я ам.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Руша гьакI лагьаналди, вуч туькIуьзва кьван? Зун 

шегьерда акъвазунихъ са метлеб кIандачни бес? Хуьр-кIвал гадарна, завай 
ина акъвазиз жедани?

К Е Р Е М А Л И. – Вучиз жедач кьван? Зани ваз чи шегьерда акъваз лу-
гьузва.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Вун вуж я кьван, заз акъваз лугьуз?
К Е Р Е М А Л И. – Зун - Керемали. Вун вуж я?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Зун - Мегьрибан.
К Е Р Е М А Л И. – Пара иер тIвар я. ТIвар алайди вич кьван.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ви тIварни писди туш.
К Е Р Е М А Л И. - Зунни писди туш. Аквада ваз.
МЕГЬРИБАН. – За вучда вакай акуна?
КЕРЕМАЛИ. – АкI лугьумир, белки зун ваз бакара къведа жеди. КIвачер 

ихьтин башмакьра туна вун гьиниз кьван фида?
МЕГЬРИБАН. – АлукI хъийидач за абур.
КЕРЕМАЛИ. Жузун айиб тахьуй, вахъ хуьре итим авани?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Итим рагьметдиз фена дуьз цIикьвед йис я.     КЕ-

РЕМАЛИ. - Женнетэгьли я ам, заз чиз. Ихьтин дишегьлидихъ галаз уьмуьр 
тухвай касдиз жегьеннем къалурич.

МЕГЬРИБАН. – Я, валлагь. Заз адакай са писвални акурди туш.
К Е Р Е М А Л И. – Зунни, гьа вун хьиз, тек я. Зи пабни кьена дуьз гьакьван 

йисар жезва. 
М Е Г Ь Р И Б А Н. - Гзаф пис кар я кьуьзуь кьилихъ тек амукьун.
К Е Р Е М А Л И. – Эхь. Такурай а югъ садазни.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Аллагьдин кьадарар я, чавай вуч ийиз жеда?
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К Е Р Е М А Л И. – Чавай жедайди са кар я: гьа жув хьтин сад жагъур 
хъувуна, амай уьмуьрда сада садан рикIикай хабар кьун.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Гьинва ахьтин инсанар? Вири ягьанат ийиз гьазурбур я.
К Е Р Е М А Л И. – Вири жеч. ЧIалахъ туштIа,  ша, мугьман хьухь вун заз.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Течир инсандиз?
К Е Р Е М А Л И. – Чир хьайиди вуч я. Вун Мегьрибан я, зун – Керемали. 

Вахъ и шегьерда рушни езне ава. Захъ – касни. 
МЕГЬРИБАН. – Вахъ касни вучиз авайди туш?
КЕРЕМАЛИ. – Вун дуьз гъавурда акьунач - гадайринни рушарин буба я-е 

зунни… Амма абур маса шегьерриз акъатнава. Элкъвена кхвен хъийидатIани 
чидач. Са рахадай-луькIуьндай касдихъ рикI дарих я. Ингье, цавай эвичIайди 
хьиз,  дуьшуьш хьана, вуна зи дарихвал алуднава.

М Е Г Ь Р И Б А Н. - Завай ви рикIин дарихвал алудиз жедани мегер?
К Е Р Е М А Л И. – КIан хьана хьуй…
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Вуч кIан хьана хьуй?
К Е Р Е М А Л И. – Эгь, за ваз вуч лугьун? Зун сада садан рикIин дарихвал 

алудуникай рахазва.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – И яшариз акъатна, гьабур жедай крар яни?
К Е Р Е М А Л И. – И дуьньяда тежедай крар авайди туш, кIанзавайди чи 

меслят я.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Кутугнавач эхир. И яшариз акъатна…
К Е Р Е М А Л И. -  Бес яшар хьанва лугьуз, чун чан аламаз суруз фидани?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ваъ, я кас, зид акI лугьун туш. ЧIана гьар са яшариз 

чпин абурар авайди я.
К Е Р Е М А Л И. -  За вун ахьтин чкадиз тухуда хьи, ви рикIелай а гафар 

ва хиялар михьиз алатда.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Герек туш заз вуна тухудай чка.
К Е Р Е М А Л И. – Пашман жедач вун.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Гьич фикирни ийимир.
К Е Р Е М А Л И. - АкI зун вахъ гелкъведа хьи… Ахьтин кеф-кефият за 

ваз къурмишда хьи…
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ваъ, ваъ, ваъ! Абур чаз кутугнамай крар туш. Гьич 

раханни ийимир. Айиб тушни? Акурбуру, ван хьайибуру вуч лугьуда?
К Е Р Е М А Л И. – Вуч кIандатIани лугьурай чпиз.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Тахьана ваз вуч ава.
К Е Р Е М А Л И. – Яб це заз: вун - субай, зун - субай… Чаз Аллагьди вичи 

вири ихтиярар ганвайди я!
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Кутугнавач эхир.
К Е Р Е М А Л И. -  Субайвиляй ийидай крар вири кутугнавайбур я. Су-

байвал кьий!
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Кьий, эхь! Амма заз вун сифте сеферда аквазвай 

инсан я эхир.
К Е Р Е М А Л И. – Гилан девир гьахьтинди я, я женнетэгьлидин руш. 

Тади квай, йигин ва къизмиш… Девирдиз килигайвал чнани авуна кIанда: 
акуна - рахана, рахана - туькIвена…

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Куьчедал?
К Е Р Е М А Л И. – Куьчедал вучтинди я? За вун ахьтин чкадиз илифарда 

хьи, Мегьрибан. Ваз гьич садарани такур хьтин, ви тIвар кьван иер чкадиз. 
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К Е Р Е М А Л И. – Чавай жедайди са кар я: гьа жув хьтин сад жагъур 
хъувуна, амай уьмуьрда сада садан рикIикай хабар кьун.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Гьинва ахьтин инсанар? Вири ягьанат ийиз гьазурбур я.
К Е Р Е М А Л И. – Вири жеч. ЧIалахъ туштIа,  ша, мугьман хьухь вун заз.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Течир инсандиз?
К Е Р Е М А Л И. – Чир хьайиди вуч я. Вун Мегьрибан я, зун – Керемали. 

Вахъ и шегьерда рушни езне ава. Захъ – касни. 
МЕГЬРИБАН. – Вахъ касни вучиз авайди туш?
КЕРЕМАЛИ. – Вун дуьз гъавурда акьунач - гадайринни рушарин буба я-е 

зунни… Амма абур маса шегьерриз акъатнава. Элкъвена кхвен хъийидатIани 
чидач. Са рахадай-луькIуьндай касдихъ рикI дарих я. Ингье, цавай эвичIайди 
хьиз,  дуьшуьш хьана, вуна зи дарихвал алуднава.

М Е Г Ь Р И Б А Н. - Завай ви рикIин дарихвал алудиз жедани мегер?
К Е Р Е М А Л И. – КIан хьана хьуй…
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Вуч кIан хьана хьуй?
К Е Р Е М А Л И. – Эгь, за ваз вуч лугьун? Зун сада садан рикIин дарихвал 

алудуникай рахазва.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – И яшариз акъатна, гьабур жедай крар яни?
К Е Р Е М А Л И. – И дуьньяда тежедай крар авайди туш, кIанзавайди чи 

меслят я.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Кутугнавач эхир. И яшариз акъатна…
К Е Р Е М А Л И. -  Бес яшар хьанва лугьуз, чун чан аламаз суруз фидани?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ваъ, я кас, зид акI лугьун туш. ЧIана гьар са яшариз 

чпин абурар авайди я.
К Е Р Е М А Л И. -  За вун ахьтин чкадиз тухуда хьи, ви рикIелай а гафар 

ва хиялар михьиз алатда.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Герек туш заз вуна тухудай чка.
К Е Р Е М А Л И. – Пашман жедач вун.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Гьич фикирни ийимир.
К Е Р Е М А Л И. - АкI зун вахъ гелкъведа хьи… Ахьтин кеф-кефият за 

ваз къурмишда хьи…
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ваъ, ваъ, ваъ! Абур чаз кутугнамай крар туш. Гьич 

раханни ийимир. Айиб тушни? Акурбуру, ван хьайибуру вуч лугьуда?
К Е Р Е М А Л И. – Вуч кIандатIани лугьурай чпиз.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Тахьана ваз вуч ава.
К Е Р Е М А Л И. – Яб це заз: вун - субай, зун - субай… Чаз Аллагьди вичи 

вири ихтиярар ганвайди я!
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Кутугнавач эхир.
К Е Р Е М А Л И. -  Субайвиляй ийидай крар вири кутугнавайбур я. Су-

байвал кьий!
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Кьий, эхь! Амма заз вун сифте сеферда аквазвай 

инсан я эхир.
К Е Р Е М А Л И. – Гилан девир гьахьтинди я, я женнетэгьлидин руш. 

Тади квай, йигин ва къизмиш… Девирдиз килигайвал чнани авуна кIанда: 
акуна - рахана, рахана - туькIвена…

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Куьчедал?
К Е Р Е М А Л И. – Куьчедал вучтинди я? За вун ахьтин чкадиз илифарда 

хьи, Мегьрибан. Ваз гьич садарани такур хьтин, ви тIвар кьван иер чкадиз. 
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Пачагьрин папариз кутугнавай. Ангье машин, ингье вун - зун а женнетдин 
багъдиз физ рекьел алайди я.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Чидач, валлагь.
К Е Р Е М А Л И. – Кьве рикIин жемир. Ша, фин, лагь, вазни регьят жеда, 

зазни.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Зун вердиш туш эхир ша лагьай чкайриз физ. Фей-

итIани, ана зи рикI са куьнихъни галкIидач. Пенкьна хъиткьинда ам.
К Е Р Е М А Л И. – Бегенмиш тахьайтIа, за вун гьа и машиндаваз вуна 

лагьай чкадал ахгакьар хъийида. Бегенмиш хьайитIа, вуна заз амай вири 
уьмуьрда хийир-дуьа ийида.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Чидач, валлагь…
К Е Р Е М А Л И. – Гьайман, ваз захъай кичIезваз тахьурай гьа?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Бес кичIе жедачни? Вун эркек я, зун диши. Исятда 

тийизвай, тежезвай вуч ава? ТIимил крар гъизвани дишегьлийрин кьилел.
К Е Р Е М А Л И. – Зун хьтинбуруни? 
М Е Г Ь Р И Б А Н.- Вун гьихьтинди ятIа, заз гьинай чида? 
К Е Р Е М А Л И. – Чир жеда ваз. Акъваз садра. Заз вавай кIанзавай затIни 

авач, халадин руш. Захъ вири авайди я: кIвалерни, дачани, хъсан пенсияни, 
гьуьрмет-хатурни.… Вири аквада ваз. Пашман жедач вун. Де ша, ацукь ма-
шинда. Регъуь жемир жув авай гьалдикай. Вуна лагьайвал, и шегьерда так-
вадай, тежедай са карни авайди туш. Гьалтда са мердимазардал… Ихьтинбур  
кIвачерал алаз, вун гьиниз кьван фида? ХутIунна кутур хъуьчIуьк.

М Е Г Ь Р И Б А Н (туфлияр хъуьчIуьк кутуна, гуьгъуьниз физ) – Чидач, 
валлагь. Акурбуру, ван хьайибуру вуч лугьуда?

К Е Р Е М А Л И. – ЗатIни лугьудач. Чал пехилвал ийида…
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Чидач, валлагь…

Абур фида ва перде ачух жеда.

КЬВЕД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

Хъсан кIвалерин вилик безетмишнавай гьаят, багъ, къулай куьсруьяр, шегьердин дачадин 
вири шартIар галай чка.

К Е Р Е М А Л И. – Ша, азиз мугьман, ша. Ви мясерар алачир кIвачериз зун 
кьий. Ви кьецIил кIвачер галукьзавай рекьериз зун кьий. Вуна зи мулкаризни 
тавханайриз вегьезвай камариз зун кьий…

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Регъуь ийимир вуна заз. Айибда ван хьайибуруни… 
К Е Р Е М А Л И. – Субай кьве инсан чеб чпив гуьруьшмиш  хьанва лугьуз?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Гуьруьшмиш ваъ, дуьшуьш хьанва лугьуз.
К Е Р Е М А Л И. - Айибдайбуру айибрай… Зун абурухъай кичIе хва туш. 

Жув гьихьтинди ятIа, зазни чизва, вири къуни-къуншийризни.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Тахьана ваз вуч ава.
К Е Р Е М А Л И. – Вун архайин хьухь, Мегьрибан. Им гьич садазни так-

вадай, садазни ван текъведай чка я.
М Е Г Ь Р И Б А Н. Ай, ахмакь зун. Бес ихьтин чкадиз къведай дишегьли 

жедани? Зун кас галачиз куьчедиз акъудмир лагьанай за рушаз.
К Е Р Е М А Л И. – Гаф авач ви рушаз. Ада ви чIалаз яб тагана лап виже-

вай кар авуна.
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М Е Г Ь Р И Б А Н. – Чирда за адаз кIвализ хъфейла. 
К Е Р Е М А Л И. -  Яраб ам заз и шегьерда чидай дишегьли туш жал? 

Вичелай акьуллуди жеч дуьньяда. Дидедал атайди я, гьинвачтIани.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Дидедал татурай, я кас. Дидедиз акьул аватIа чидани? 

Акьул авайди хьайила, сифте сеферда аквазвай итимдихъ галаз иниз къведани? 
К Е Р Е М А Л И. – Чара аваз туш хьи, я Мегьрибан. Субайвал гьахьтин 

затI я ман. Кьий ам!
М Е Г Ь Р И Б А Н. - Ван хьайибуру вуч лугьуда?
К Е Р Е М А Л И. – Вуч кIандатIани лугьурай… (Манидал элячIда)
Зун лугьудай гафарихъай
КичIеди туш, кичIеди.
Гьахьтинди яз хайиди я
Дидеди зун, дидеди.
Субайвал кьий, рахун-луькIуьн
КIан я мукьва-чарадав.
Белки вири крар туькIуьн
Къе чи кьведан арада.
М Е Г Ь Р И Б А Н.   - Крар туькIуьз, савдайрик кваз,
Авач хьи чун базарда.
Заз кичIе я садаз акваз…
К Е Р Е М А Л И.    - Авачни вун дидарда.
М Е Г Ь Р И Б А Н.   - Тахьана ваз вуч ава кьван,
Итим я, са тIвар къведач,
Зун – дишегьли, кIула залан
Акъат тийи пар жеда.
К Е Р Е М А Л И.     - КичIе жемир, я Мегьрибан,
Парцик зунни экечIда.
Лагь, къенин къав икьван хъсан
Квелай чун кьвед эгечIда?
М Е Г Ь Р И Б А Н.   - Зун мугьман я, Керемали,
Ваз чида ви адетар.
К Е Р Е М А Л И.     - Ша, дадмишин сифте нубат
Зи багъдавай няметар.
Ша, Мегьрибан, емиш, майва
Булдиз ава зи багъда.(Мегьрибанан хъуьчIуькай кьада)
М Е Г Ь Р И Б А Н. - (Керемалидин гъил хъуьчIуькай хкудиз). 
Зак гъил кямир, Керемали,
КягъайтIа, за гьарагъда.
К Е Р Е М А Л И. – Гьарагъ вучиз ийида, я чан Мегьрибан?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Заз чанни лугьумир.
К Е Р Е М А Л И. – Бес рахадачни чун? 
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Рахазни кIанзавач заз.
К Е Р Е М А Л И. - ЯтIа, ша ацукь и леледа. Сифте за вун эчIяда, ахпа 

вуна зун эчIяй.
МЕГЬРИБАН. – Ваъ, ваъ, ваъ! Абур заз чидай къугъунар туш.
КЕРЕМАЛИ. – Бес ваз чидай къугъунар гьибур я, я жейрандин шараг?
МЕГЬРИБАН. – Жейрандин шарагни туш зун. Са кьадар яшар хьанвай 

дишегьли я.
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М Е Г Ь Р И Б А Н. – Чирда за адаз кIвализ хъфейла. 
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КЕРЕМАЛИ. – Я чан са кьадар яшар хьанвай дишегьли, бес чна вахт гьикI 
акъудда? 

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Чун аял-куьялар, жегьил-жаванар туш хьи, я Кере-
мали. Ахьтин къугъунар чаз кутугнавани мегер?

К Е Р Е М А Л И. – Чаз вуч кутугнава бес? Шахматар, тIамаяр къугъвадани?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ваъ, ваъ, ваъ! Абурни заз чидай къугъунар туш. 
К Е Р Е М А Л И. – АкI хьайила, жув леледа ацукь, за ваз манияр лугьуда. 

Рази яни? (Мукъаятдиз гъил кьуна) Ша, ацукь, халадин руш. Зун къекъечIда 
ви патавай.

МЕГЬРИБАН. – Вунни патавай къекъечIайла, за вуч ийида? Чун лалбай-
къуш къугъвадани?

КЕРЕМАЛИ. – Агь, ви мециз зун кьий. Субайвиляй рикI дарих тир кьве 
кас икьван гуьлуьшан гатун юкъуз сад садал гьалтайла, къакъат хъийидани? 
(Катна фена, леле эчIяйиз эгечIда).

М Е Г Ь Р И Б А Н. - Ваз вуч аватIа чидани?
КЕРЕМАЛИ. – (Ажеб гьиссер кваз) Чидач, валлагь.
МЕГЬРИБАН. – (Кстахвал квай сесиналди) ЧидачтIа, яб агала: - Зал ви ай-

гьам квай ихтилатар гваз гьавалат жемир. Эгер жез хьайитIа, зун хъфида инай.
К Е Р Е М А Л И. –  Вун ни аххъайда, я Мегьрибан?! (Аваздалди) 
Ич хьиз яру нуьгведин
Гъиле гьатай вун,
Ахкъуд хъийиз куьчедиз,
Ахмакь яни зун?
МЕГЬРИБАН. – Ва! Ва!
КЕРЕМАЛИ. - Машинни амайди туш. Адаз за няниз хъша лагьанвайди я.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ва-аъ! Зун хъфидайди я. (Аваздалди)
Акъвазна хьуй, хурудай
Акъатда зи рикI!
Жув кьаз туна  есирда
Жедач завай икI! 
Хъфида зун, хъфида,
Вавай кьаз жедач,
Жув и течир чкада
Завай таз жедач.
    
К Е Р Е М А Л И. – (Леледихъай къарагъна) АкI ятIа, за са зенг ийин… 

(Яргъаз къекъечIна, телефондин трубкадиз) Алле… Эхь, зи ханум, агакьнава 
чун. Анжах ви дидеди вич ина акъваздач лугьузва. Бегенмиш хьанва заз, хьан-
ва! Лап гьа заз кутугайди я, амма ада къал акъудна хьуй, чидач, вуч ийидатIа. 
Эхь, рахух жув адахъ галаз. (Хтана, Мегьрибаназ) Хъша лагьана за машиндиз.

М Е Г Ь Р И Б А Н. - (Леледай къарагъиз)) Эхь, хъфида зун. Ихьтин кас 
авачир чкайра зи рикI мадни дарих жедайди я.

КЕРЕМАЛИ. – АкI хьайила, вунни зун хьтин мугьманрал, ацукьунал-къ-
арагъунал рикI алай кас я ман?!

МЕГЬРИБАН. – Тахьана… Мад вуч авайди я дуьньяда? Зун рахун-луь-
кIуьн, шадвал кIандай кас я, шит амалар - ваъ.

КЕРЕМАЛИ. – Гьа зун хьиз. Амма ваз итимрин межлис пара  кIандани, 
тахьайтIа папарин?
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МЕГЬРИБАН. – Абур вуч суалар я вуна гудайбур? Вун лап силисчи я хьи.
КЕРЕМАЛИ. – Икьван вахтунда жувахъ галаз рикIин дарихвилер рекьи-

звай касдихъ галаз мукьувай таниш жез кIанзава. Гьихьтин межлис ваз пара 
бегенмиш я?

 МЕГЬРИБАН. - Эгер ам шад межлис ятIа, гьим хьана вуч я? Ниятар къени 
итимрихъайни зун катдайди туш.

КЕРЕМАЛИ. – Валлагь-ва-биллагь, зунни гьахьтинди я. Акьуллу папарихъ 
ялзавайди я зани.

МЕГЬРИБАН. – Жеч гьа.
К Е Р Е М А Л И. – Бес, бес!
М Е Г Ь Р И Б А Н. – ЯтIа, я ман. За вун ахтармишун патал лагьай са гаф 

тир. Итимрин межлисрив зи алакъа я хьунни авурди туш, я жедайдини туш.
КЕРЕМАЛИ. – Итимарни гьар жуьре я, халадин руш. (Къужахламишиз 

кIанз) Ваз зи хъсанвилер акуртIа, зи ниятрин къенивал вуна кьатIайтIа…
МЕГЬРИБАН. – Агатмир зав! КъекъечI яргъаз! Хутаха зун гьа гъайи чка-

дал. Ихтилатар куьтягь хьана чи. Зи рикI мадни дарих жезва. (Манидалди) 
Дарих я зун, дарих я,
Вун акунихъ дарих я,
Ваз хабар хьухь…
К Е Р Е М А Л И. – Агь, халадин руш, ви кьемкьердин ванциз зун кьий. 

Дарихвал алудда за ви. Акъваз садра, иниз къведай кьван инсанар аквада 
ваз. И шегьердин чIехи жагъаяр алай ксар абур туштIани, дарих жедай вахт 
амукьдач ваз. Хъфизни кIамукьдач.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Жагъаяр чи хуьре кIекерихъ жедайди я. КIекер ятIа 
къвезвайбур, за абуруз верчвал ийидайди туш.

К Е Р Е М А Л И. – Ваъ, я халадин руш. А кIекерихъ галаз чпин верчерни 
жедайди я.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ажеб ихтилатар я вибур. Вунни кIекерикай сад яз 
тахьурай гьа…

К Е Р Е М А Л И. – Гьун бес! А ламран рухвайрилай зи гьи чка усал я? 
Гьич са чкани! АкI тирди аквада ваз…

МЕГЬРИБАН. – Заз герек авач ви аквадай чкаяр. Верчвални за ваз ийидач.
КЕРЕМАЛИ. – Эхь, Мегьрибан, эхь. Амма иниз къведайбурун вилик вун 

зав дуьз рахаз хьухь, кIусни агъузариз тахьурай - я зунни, я вунни.
МЕГЬРИБАН. – Дуьз тахьана, ваз за вуч ийиз кичIезва? Ви кIвал, ви югъ. 

Мугьманар кьабулзавайдини вун я, зун туш.
КЕРЕМАЛИ. – Зун я, халадин руш, зун я. Амма абуруз вуна жув мугьман 

хьиз къалурмир. Къуй пехилвал авурай.
МЕГЬРИБАН. – Зи квел пехилвал ийида, я Керемали?
КЕРЕМАЛИ. – Зун хьтин итим къвалав хьунал, я Мегьрибан.
МЕГЬРИБАН. – Гьа-гьа-гьа…
КЕРЕМАЛИ. – Вазни гьа-гьа-гьа…
(Манидал элячIна)
Вазни, вазни, вазни
Аквада зи хъсанвал.
Мегьрибан, чаз кьведазни
Жедач ина такIанвал.
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МЕГЬРИБАН. – Пагь, хьайитIа, рехъ – гьаркьуь,
Хъфида вун ваз туна.
Ви дустарин виликни
Хъсан са пай кьаз туна.
КЕРЕМАЛИ. – Кьазни, кьазни, кьазни таз
Жеда вавай туьгьметар,
Амма чна ийин къе 
Сада садаз гьуьрметар.
Субайвилиз авайди
Анжах тек са дарман я – 
Герек гьар са декьикьа
Жен ви патав инсан гваз.
МЕГЬРИБАН. – АматIа жал, аматIа
Ахьтинбур куь арада,
Хабар кьадай, аквадай
Дерди-гьалар чарадан.
КЕРЕМАЛИ. – Авайди я, авайди.
Ингье зун ви патав гва.
МЕГЬРИБАН. – КъекъечI, я кас, рикIик зи
Фадлай тахьай ялав ква.
КЕРЕМАЛИ. – Гьам хъсан я, хъсан я,
ЦIай ава зи хурани. (Мегьрибан къужахламишиз кIан жеда)
МЕГЬРИБАН. – (Адакай катиз)
КъекъечI яргъаз! Вилик зун
ЦIразвай хьиз авани? (Вич вичелай рази яз)
Хутаха зун, хутаха
Жува гъайи чкадиз.
ТахьайтIа заз кIан жеда
Къе хьайивал пакани.
КЕРЕМАЛИ. – Агь, Мегьрибан, Мегьрибан,
Къе хьурай гьа хьайивал,
Пакадилай  гьамиша
Жеда гьа ваз кIанивал.  
    

Мегьрибанан трубкади зенг яда. Керемалиди кьил баштанда.

М Е Г Ь Р И Б А Н. – (Хъсан гуьгьуьлар кьатI хьайивиляй, векъиз) Вуж я-е? 
Вуж, вуж?.. Чан руш, Наргиз, вун яни? Чир хьанач-е дидедиз. Кенеф квахьнава 
зи. Кьил элкъвез, кам къачуз жезвач, чан дидедин. Кас галачиз зун куьчедиз 
акъудмир лагьаначирни за ваз… Гьина ава? Заз вуч чида, им гьи чка ятIа? (Сес 
явашарна) Эхь, эхь, гьа вуна лагьайвал авуна за. Гилани ийида, эхь. Хъсан 
итим хьтинди я… Хьурай, чан руш. Гьелелиг, чан дидедин Наргиз, гьелелиг…

К Е Р Е М А Л И. – Вахъ шегьерда мадни танишар авани, я халадин руш?
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Захъ вучиз жедач кьван? А ламран рушарилай зи гьи 

чка усал я? Буй-бухах авачни, абурар-акунар кьелечI яни?
К Е Р Е М А Л И. – Вири ава, халадин руш. Вири! Кьеч хьиз ацIунни 

авунва… У-у-у-гь!
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Варцин зенгини макьам яда, къецелай вар гатада. Мегьрибан леледа ах-
цукьда.

Ингье, кьил гана чи мугьманри. (Вар ахъайиз фида).

М Е Г Ь Р И Б А Н – (вичи вичиз). Ви мугьман зун я, Керемали… Яраб, гьа 
икI, хуьряй шегьердиз мугьмандиз атана,  ина амукьда жал зун?

К Е Р Е М А Л И. – О-гьо-гьо-о! Профессор! Вун атуй, рагъ-варз атуй. 
С А Л А М О В. – Саламалейкум, Керемали Салавович!
К Е Р Е М А Л И. – Ваалейкумасалам, профессор.
С А Л А М О В. – Ша, агатин кван чун. (Къужахра гьатда) 
К Е Р Е М А Л И. - Вун тек я хьи? Патрумдашда патрумар амачни профес-

сордин, тахьайтIа студенткайриз къиметар кIамачни?
С А Л А М О В. – Вири амайди я, Керемали Салавович. Йикъалай-юкъуз 

мадни бул жезвайди я. Чи бахтунай тарсар кIелиз кIандайбур акьван кьит 
жезва хьи.

К Е Р Е М А Л И. – А кардал куьне шадвал ийизвани?
С А Л А М О В. – Суалар тур ман, чан Керемали Салавович. Дуьньядин 

вири гъавурра авай вунани а суалар гайила, амайбуру гьикI авурай? (Къецел-
ди) Ша къениз, я руш.

К Е Р Е М А Л И. – (Варциз гьахьай руш акуна) О-о-о… Пис туш профес-
сордин иштягьар.

С А Л А М О В. -  Ингье, таниш хьухь. Амма, жегьилрив рахадайла, жуван 
айгьамар тур

Л У А Р А. – (Регъуьвилер ийиз, гъил вугана) Луара… 
К Е Р Е М А Л И. – (КIаняй винелди килигиз) Луара… Тфу, тфу. Къадир-

лувал ава профессордихъ. Мубаракрай, мубаракрай.
САЛАМОВ. – Пара сагърай, Керемали Салавович. Гила ви вилаятриз рехъ 

гузвани вуна чаз?
 КЕРЕМАЛИ. – Квез вири рекьер ачух я, профессор, амма зи адет адет я. 
САЛАМОВ. – Белки къе кьванни а адетар галачиз жен. Регъуь ийизва 

вуна чаз.
КЕРЕМАЛИ. – Регъуьбур зи патав къведайди туш. Акъваз кьведни инал. 

(Къвал къвала туна акъвазарда, ахпа профессординни рушан кьилерилай 
кьве чIар ялда)

Сад дишиди, садни эркек – 
Кьве чIар санал эцигна,
Идаз муькуьдавай куьмек
КIанзавайдаз килигна,
Шариатар, къанунар чи
Веревирдна, гекъигна,
За вун ва вун магьарзава,
Алад, са пIипI аку квез,
Лезетрикай самбар авай
Ана кефер чIугу квез.

С А Л А М О В. – (Леледа авай Мегьрибан акуна) Агь, Керемали Салавович! 
Агь, амалдар сикI! Вунни тек туш хьи. Бес куь магьар ни ийида?
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Варцин зенгини макьам яда, къецелай вар гатада. Мегьрибан леледа ах-
цукьда.

Ингье, кьил гана чи мугьманри. (Вар ахъайиз фида).

М Е Г Ь Р И Б А Н – (вичи вичиз). Ви мугьман зун я, Керемали… Яраб, гьа 
икI, хуьряй шегьердиз мугьмандиз атана,  ина амукьда жал зун?

К Е Р Е М А Л И. – О-гьо-гьо-о! Профессор! Вун атуй, рагъ-варз атуй. 
С А Л А М О В. – Саламалейкум, Керемали Салавович!
К Е Р Е М А Л И. – Ваалейкумасалам, профессор.
С А Л А М О В. – Ша, агатин кван чун. (Къужахра гьатда) 
К Е Р Е М А Л И. - Вун тек я хьи? Патрумдашда патрумар амачни профес-

сордин, тахьайтIа студенткайриз къиметар кIамачни?
С А Л А М О В. – Вири амайди я, Керемали Салавович. Йикъалай-юкъуз 

мадни бул жезвайди я. Чи бахтунай тарсар кIелиз кIандайбур акьван кьит 
жезва хьи.

К Е Р Е М А Л И. – А кардал куьне шадвал ийизвани?
С А Л А М О В. – Суалар тур ман, чан Керемали Салавович. Дуьньядин 

вири гъавурра авай вунани а суалар гайила, амайбуру гьикI авурай? (Къецел-
ди) Ша къениз, я руш.

К Е Р Е М А Л И. – (Варциз гьахьай руш акуна) О-о-о… Пис туш профес-
сордин иштягьар.

С А Л А М О В. -  Ингье, таниш хьухь. Амма, жегьилрив рахадайла, жуван 
айгьамар тур

Л У А Р А. – (Регъуьвилер ийиз, гъил вугана) Луара… 
К Е Р Е М А Л И. – (КIаняй винелди килигиз) Луара… Тфу, тфу. Къадир-

лувал ава профессордихъ. Мубаракрай, мубаракрай.
САЛАМОВ. – Пара сагърай, Керемали Салавович. Гила ви вилаятриз рехъ 

гузвани вуна чаз?
 КЕРЕМАЛИ. – Квез вири рекьер ачух я, профессор, амма зи адет адет я. 
САЛАМОВ. – Белки къе кьванни а адетар галачиз жен. Регъуь ийизва 

вуна чаз.
КЕРЕМАЛИ. – Регъуьбур зи патав къведайди туш. Акъваз кьведни инал. 

(Къвал къвала туна акъвазарда, ахпа профессординни рушан кьилерилай 
кьве чIар ялда)

Сад дишиди, садни эркек – 
Кьве чIар санал эцигна,
Идаз муькуьдавай куьмек
КIанзавайдаз килигна,
Шариатар, къанунар чи
Веревирдна, гекъигна,
За вун ва вун магьарзава,
Алад, са пIипI аку квез,
Лезетрикай самбар авай
Ана кефер чIугу квез.

С А Л А М О В. – (Леледа авай Мегьрибан акуна) Агь, Керемали Салавович! 
Агь, амалдар сикI! Вунни тек туш хьи. Бес куь магьар ни ийида?
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КЕРЕМАЛИ. – Ам ваз талукь туш, профессор. Жуван сивин иесивал ая.
САЛАМОВ. – Башуьсте, Керемали Салавович. Амма танишвал кьванни це.
К Е Р Е М А Л И. -  Таниш хьухь, профессор - Мегьрибан. Къедлай кьулухъ 

инин кайвани. (Мегьрибаназ са вуч ятIани лугьуз кIан яз акуна, сивел тIуб 
эцигна, адаз) Ч-ш-ш. 

САЛАМОВ. – АкI ятIа, (Луарадин гъил кьуна) чаз ихтияр вуна гудани, 
тахьайтIа кайваниди? 

КЕРЕМАЛИ. – Къе ихтияр хугуда за ваз, амма пакадилай килигда чун.
САЛАМОВ. – (Мегьрибаназ) Зун и кIвалин рехъ фадлай чизвайбурукай  

я, гьуьрметлу Мегьрибан. Дустар я чун Керемалидихъ галаз. (Керемалидиз) 
Заз  регъуь я эхир… 

КЕРЕМАЛИ. – Алад, алад, ваз гьич кIусни регъуь жемир. Сифте сефер 
туш хьи. Амма эхиримжи сефер хьун мумкин тирди рикIелай алудмир.

САЛАМОВ. – Чинар кумир ман, Керемали Салавович. РикIивай жеда зи 
Луарадиз (кIвализ гьахьда).

КЕРЕМАЛИ. – Ви Луарадиз жедайди жеда. Амма вахтунда къимет яна 
тур аялдиз.

МЕГЬРИБАН. – Им вуж я, икьван регъуьсуз чин алай инсан? Алатуй 
вичин чин! 

КЕРЕМАЛИ. – Ам профессор.
МЕГЬРИБАН. – Вуч профессор-е? 
КЕРЕМАЛИ. – Философиядин?
МЕГЬРИБАН. – Ам вуч шей я, ахьтинди?
КЕРЕМАЛИ. – За ваз вуч я лугьун, халадин руш, гъавурда авачирдаз – 

гьакIан гафар-чIалар, гъавурда авайдаз – уьмуьрдин тарсар.
МЕГЬРИБАН. – Гьада гудай тарсар кьий. Вичин хтулдин ериндал алай 

руш иниз гъидай – ам итим яни? Профессор ялда вич.
КЕРЕМАЛИ. – Итимвилер, дугъриданни, тIимил квайди я адак. Амма 

вучда – гзаф квайбурухъ къекъвез хьайитIа, жув тек амукьзава.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Ихьтинбурун тай жедалди, текдиз амукьунни хъсан я.
К Е Р Е М А Л И. – АкI лугьумир, Мегьрибан. Теквилин дад туькьуьлди 

я. Такурай теквал садазни.
М Е Г Ь Р И Б А Н. – Такурай-е. Амма аквазва ман. Эхзава ман. Сада-кьве-

дани ваъ. Эгь, Аллагьдин кьадардалди я вири.
 

Вар гатадай ван акъатда

К Е Р Е М А Л И. - Атана мад са мугьман.
МЕГЬРИБАН. – Амни фере галай кIек я жал?
КЕРЕМАЛИ. – Аквада чаз, гьим ятIа. 
М Е Г Ь Р И Б А Н. – (Вичи вичиз) Заз гьим хьайитIани сад я, Керемали. 

Зи мугьман атана агакьнава.
К Е Р Е М А Л И. - (Вар ахъайна) Ша, коммунист, ша. Вун гьамиша хьиз 

тек я, зи дуст.
ХУРАЕВ. – Тек тахьана, за вучда, Керемали Салавович? (Мегьрибан акуна, 

шит хъуьруьн ийиз) Заз ваз хьтин бахтар авач ман.
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МЕГЬРИБАН. – (Вичи вичиз) Вуч шит итим тушни! Ихьтиндахъ галаз 
вуж къведа?

КЕРЕМАЛИ. – Таниш хьухь – Мегьрибан.
ХУРАЕВ. – Мегьрибан… Пара красивый тIвар я, валлагь.
КЕРЕМАЛИ. – ТIвар алайдалай вичелайни?
ХУРАЕВ. – Вич мадни красивый  я. Авач лугьуда лезгийрихъ красивый  

дишегьлияр. Вот квез (шитвилелди тамашиз, Мегьрибанан гъил кьада ва 
пIагь гуз кIан жеда).

МЕГЬРИБАН. – (гъил гъляй акъудна) Ваъ-ваъ-ваъ. Заз ахьтин шит амалар 
кIандайди туш.

КЕРЕМАЛИ. – Ваъ лугьумир, я Мегьрибан, ам  паб амачир субай итим я.
МЕГЬРИБАН. – (хъел атана) Зун иниз папар амачир субайбурун пIагьа-

рихъ вил галаз атайди яни? (Леледай къарагъна варцихъди физ)  КIандач заз 
жув и шит шурвайрин арада хьана. Хутах зун гьа гъайи чкадал!

ХУРАЕВ. – (патавай фейи Мегьрибанан гуьгъуьниз ни чIугваз) О-ой! Вуна 
заз простит ая, пожалуйста… Жузун айиб тахьуй…

МЕГЬРИБАН. – (Ягьанат кваз акъвазна) Гьун, гьун… Пожалуста. Яб 
гузва за.

ХУРАЕВ. – Сто извинений ваз -  вуна ишлемишзавай духи гьим ятIа, 
лагьайтIа жедачни?

МЕГЬРИБАН. – (магьтел яз) Вун духийрин профессор яни? Ам вуч суал 
я дишегьлидиз гудайди?

КЕРЕМАЛИ. – Векъи жемир, я халадин руш. Зи дустунин къилих гьахь-
тинди я.

МЕГЬРИБАН. – За, адан къилих гьихьтинди ятIа, чир хьана вучзава? Зун 
дишегьли я, ам -  итим. Вад декьикьадин вилик сифте яз акунвай чара дише-
гьлидивай ахьтин крар хабар кьун айиб тирди чидачни адаз?

ХУРАЕВ. – АкI лугьумир, уважаемая. Ты не права. Зи суалдихъ вичин 
история авайди я.

МЕГЬРИБАН. – Ваз и рахунар гьикI аквазва, я Керемали? Вуна хутахза-
вачни зун?

КЕРЕМАЛИ. – Акъваз, сабурлу хьухь, я Мегьрибан. Вуна гьиниз тади 
ийизва? Вуна садра адан тарихдихъ яб агала.

ХУРАЕВ. – Квез чидач эхир, а духидин атирдихъ зун къекъвез гьикьван 
время ятIа. Ам зи покойный папан рикI алай атир тир. Вич амачтIани, адан 
атир кьванни сохранить ийиз кIанзава заз жуван кIвале. Амма я атирдин тIвар 
чизвач, я а духи авай къаб гьихьтинди тиртIа рикIел аламач.

МЕГЬРИБАН. – (Мягьтел яз) Ажеб инсанар авачни дуьньяда.
КЕРЕМАЛИ. – Це жуван атирдикай, я Мегьрибан. 
МЕГЬРИБАН. – Ви дустар вири гьа ихьтинбур яни, я Керемали?
КЕРЕМАЛИ. - Къе ина ваз таквадай са жуьрени жедач. Жува рикIик кьа-

мир. Яб це зи дустунин дердериз.
МЕГЬРИБАН. – (Пис-пис килигиз) Вунни гьадан тай я хьи. Хутаха зун! 
КЕРЕМАЛИ. – Вучиз, я рагьметлудан руш? Коммунист хъсан кас я. Эцямир 

адан гуьгьуьлда. Жаваб це касдин суалдиз.
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МЕГЬРИБАН. – (Вичи вичиз) Вуч шит итим тушни! Ихьтиндахъ галаз 
вуж къведа?

КЕРЕМАЛИ. – Таниш хьухь – Мегьрибан.
ХУРАЕВ. – Мегьрибан… Пара красивый тIвар я, валлагь.
КЕРЕМАЛИ. – ТIвар алайдалай вичелайни?
ХУРАЕВ. – Вич мадни красивый  я. Авач лугьуда лезгийрихъ красивый  

дишегьлияр. Вот квез (шитвилелди тамашиз, Мегьрибанан гъил кьада ва 
пIагь гуз кIан жеда).

МЕГЬРИБАН. – (гъил гъляй акъудна) Ваъ-ваъ-ваъ. Заз ахьтин шит амалар 
кIандайди туш.

КЕРЕМАЛИ. – Ваъ лугьумир, я Мегьрибан, ам  паб амачир субай итим я.
МЕГЬРИБАН. – (хъел атана) Зун иниз папар амачир субайбурун пIагьа-

рихъ вил галаз атайди яни? (Леледай къарагъна варцихъди физ)  КIандач заз 
жув и шит шурвайрин арада хьана. Хутах зун гьа гъайи чкадал!

ХУРАЕВ. – (патавай фейи Мегьрибанан гуьгъуьниз ни чIугваз) О-ой! Вуна 
заз простит ая, пожалуйста… Жузун айиб тахьуй…

МЕГЬРИБАН. – (Ягьанат кваз акъвазна) Гьун, гьун… Пожалуста. Яб 
гузва за.

ХУРАЕВ. – Сто извинений ваз -  вуна ишлемишзавай духи гьим ятIа, 
лагьайтIа жедачни?

МЕГЬРИБАН. – (магьтел яз) Вун духийрин профессор яни? Ам вуч суал 
я дишегьлидиз гудайди?

КЕРЕМАЛИ. – Векъи жемир, я халадин руш. Зи дустунин къилих гьахь-
тинди я.

МЕГЬРИБАН. – За, адан къилих гьихьтинди ятIа, чир хьана вучзава? Зун 
дишегьли я, ам -  итим. Вад декьикьадин вилик сифте яз акунвай чара дише-
гьлидивай ахьтин крар хабар кьун айиб тирди чидачни адаз?

ХУРАЕВ. – АкI лугьумир, уважаемая. Ты не права. Зи суалдихъ вичин 
история авайди я.

МЕГЬРИБАН. – Ваз и рахунар гьикI аквазва, я Керемали? Вуна хутахза-
вачни зун?

КЕРЕМАЛИ. – Акъваз, сабурлу хьухь, я Мегьрибан. Вуна гьиниз тади 
ийизва? Вуна садра адан тарихдихъ яб агала.

ХУРАЕВ. – Квез чидач эхир, а духидин атирдихъ зун къекъвез гьикьван 
время ятIа. Ам зи покойный папан рикI алай атир тир. Вич амачтIани, адан 
атир кьванни сохранить ийиз кIанзава заз жуван кIвале. Амма я атирдин тIвар 
чизвач, я а духи авай къаб гьихьтинди тиртIа рикIел аламач.

МЕГЬРИБАН. – (Мягьтел яз) Ажеб инсанар авачни дуьньяда.
КЕРЕМАЛИ. – Це жуван атирдикай, я Мегьрибан. 
МЕГЬРИБАН. – Ви дустар вири гьа ихьтинбур яни, я Керемали?
КЕРЕМАЛИ. - Къе ина ваз таквадай са жуьрени жедач. Жува рикIик кьа-

мир. Яб це зи дустунин дердериз.
МЕГЬРИБАН. – (Пис-пис килигиз) Вунни гьадан тай я хьи. Хутаха зун! 
КЕРЕМАЛИ. – Вучиз, я рагьметлудан руш? Коммунист хъсан кас я. Эцямир 

адан гуьгьуьлда. Жаваб це касдин суалдиз.
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МЕГЬРИБАН. - Зун иниз жуван атирар акатай низ хьайитIани гуз, къа-
луриз атайди яни?

КЕРЕМАЛИ. – Акатай низ хьайитIани ваъ - паб амачиз субай тир итимдиз. 
Зи дустуниз!

МЕГЬРИБАН. – (мадни хъел кваз) Регъуь хьухь, Керемали! Агь, кIвачер 
хайи зун! Ина зи вуч йикь авайди тир!?

КЕРЕМАЛИ. – Секин хьухь, я Мегьрибан. Вун зи мугьман я. Абурукай ваз 
са кIусни зиян хкатдач.  И дуст зи халис коммунист я. Ам чарадан папариз  
гьич жегьил чIавузни килигайди туш.

МЕГЬРИБАН. – Я-а? Бес адан вилер зи и къвалай а къвалаз акъатзава хьи?  
Чарадан папариз килиг тийидайданбур туш адан амалар.

КЕРЕМАЛИ. – Дерт авайвиляй я. Лагьана тур жуван атирдин тIвар, рикIиз 
тIармир касдин.

ХУРАЕВ. – Зи гъавурда понимат жез кIанзавач квез. Заз жуван кIвализ 
хъфиз кIамукьзавач, анай вири атирар квахьнава. Зи жизнидин атирар (кьагьур 
атана, багъдиз гьахьда)!

КЕРЕМАЛИ. – Лугьудай ман рикIел атай са тIвар. Ам югъди базаррани 
туьквенра вичин папа ишлемишиз хьайи атирдихъ къекъвезвайди я.

МЕГЬРИБАН. – Ам кимиди яни? Ахьтин итимар жедайди я жал? Низ 
хьайитIани фида-е ахмакь дишегьлияр.

КЕРЕМАЛИ. – Эхь, (хуруз гъил яна) ихьтин итимар инал алаз.
МЕГЬРИБАН. – Вунни гьабурун тай туштIа низ чида?
КЕРЕМАЛИ. – Заз, халадин руш, заз. За ваз вуча (Мегьрибан леледа 

ацукьар хъийиз) - ахьтин атирар гуда хьи: гьич садазни такурбур, гьич са-
дахъни тахьайбур, гьич садазни жагъин тийирбур.

МЕГЬРИБАН. – Алад жуван атиррихъ къекъвезвайдан гуьгъуьниз. Ахьтин-
да паб амачир кIвалин дердинай куьрсарда вич са таракай. Жаваб вав гуз тада.

КЕРЕМАЛИ. – Акьван ахмакь жеч ам. Гьахьтин гафар лугьуз, цIийи папахъ 
къекъвезвайди я зи дуст коммунист. Вичизни жегьил кIанзавайди я. Амма 
садни рекьив гъиз алакьзавач касдилай. Гьич са дишегьлиди ам вичив агуддач.

МЕГЬРИБАН. – Низ герек я а шит шурва?
КЕРЕМАЛИ. – Хуькуькьмир зи дустуник. Амаларни кваз кьамир. Жув 

адахъ галаз масакIа твах.
МЕГЬРИБАН. -  МасакIа – ам гьикI я?
КЕРЕМАЛИ. – Жув акI твах хьи, гуя ваз адан къилихни, ам вични беген-

миш я.
МЕГЬРИБАН. – Зи квез а амалар?
КЕРЕМАЛИ. – ГьакIан рикI аладарун хьурай.
МЕГЬРИБАН. - Бегенмиш туширди бегенмиш яз гьикI къалурда за? 

Муькуь патахъай, адахъ галаз а къугъунар ийиз зи кьил гьи балкIанди янава? 
КЕРЕМАЛИ. – Зи хатурдай хьурай. Ви рикIни алахьда, зи дуст коммуни-

стдизни са югъ аквада.
МЕГЬРИБАН. – За жув артистди хьиз тухудани?
КЕРЕМАЛИ. – Эхь, гьада хьтин шит амалар ийиз. Гьар са гафуниз кутугай 

жаваб гуз, къул чIугваз. Гъавурда акьунани?
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МЕГЬРИБАН. – Акьуна.
КЕРЕМАЛИ. – Зун ала, алач лугьумир.
МЕГЬРИБАН. -  Ахпа масакIа хьайитIа, ни жаваб гуда?
КЕРЕМАЛИ. – МасакIа жедайди туш, адаз чидайбур гьа ихтилатар я.
МЕГЬРИБАН. – Чебни шитбур. АкI хьайила, заз чида адахъ галаз тухудай-

вал. Аквада  ваз, за ам гьихьтин чкадал гъидатIа. Ахпа закай бейкеф жемир, 
я зи вилик падни ямир.

   
       Вар гатадай ванер акъатда.

КЕРЕМАЛИ. – (варцихъди физ) Килиг, ам фад бейкеф жедайди я гьа. Завай 
зи дуст къакъатдайвал ийимир.

МЕГЬРИБАН. – Аквада заз, инра вичин кам мад хъжедатIа.
КЕРЕМАЛИ. – (Вар ахъайна) Огь, Маэстро! Вун атуй, рагъ-варз атуй. Вил 

алаз вилер акъатзавай хьи.
МАЭСТРО. – Ингье зун!
КЕРЕМАЛИ. – Зун хьанани къе? Бес чун гьинва?
МАЭСТРО. – Ингье чун, Керемали Салавович (вичихъ жегьил дишегьли 

галайди къалурда).
КЕРЕМАЛИ. –  О-о… Гаф авач, гаф авач.
МАЭСТРО. – Гьун бес! Ваз зун масакIа мус акурди я?
КЕРЕМАЛИ. - Вуна цIийи манидардихъ галаз кIвалахзавай хьтинди я гьа.
МАЭСТРО. – Виликди тухвана кIандачни халкьдин меденият. (Галай 

дишегьлидиз) Ша, таниш хьухь кван Керемали Салавовичахъ галаз.
ИЕРАТ. – (Керемалидиз гъил яргъи авуна) Иерат. Жуван тIварни я, мани-

дарвилин тIварни.
МАЭСТРО. – Бес, бес! Маягьтел куьз жезва? Гилан адетар гьахьтинбур я.
КЕРЕМАЛИ. – (гьяз авачиз гъил кьуна) Мубаракрай ваз кьве тIварни. 

Вазни, Маэстро.
МАЭСТРО. – Пара сагърай, Керемали Салавович. Чаз ихтияр авани ви 

тавханайриз гьахьдай?
КЕРЕМАЛИ. -  (Мегьрибан акуна, адан кьилив физ кIанзавай Иерат акъ-

вазарна). Акъваз садра  инал. За ихтияр ганвач гьелелиг. И гьаятдиз гьахьунин 
шартIар авайди я.

МАЭСТРО. – Агь, Керемали Салавович, ваз чидай кьван амалар. Ви ре-
пертуар гьамиша сад я. Дегиш жедач вун. 

КЕРЕМАЛИ. – Гьич садрани!
МАЭСТРО. – (Мегьрибаназ килигиз) Ва-а, дегишвилер хьанваз аквазва 

заз. (Япал кIуф эцигна) Пис туш ви иштягьарни. Ам вуж я ваз жагъанвайди?
КЕРЕМАЛИ. –  Жагъиз, ам затI яни? 
МАЭСТРО. – Ваъ, ваъ! ЗатI жедани икьван агъайни, вичихъни темягь 

фидай буй-бухах, (гъилералди къалуриз) агъуз-виниз авай дишегьли?
КЕРЕМАЛИ. – Вун ви манидаррикай хьиз рахамир, Маэстро. Зи мугьман 

маса дишегьлийрикай я.
МАЭСТРО. – АкI ятIа, танишара ман чун.
КЕРЕМАЛИ. – Таниш хьухь. Мегьрибан. Къенин йикъалай и чкадин 

ирс-сагьиб.
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МАЭСТРО. – Шумуд жедайди я и чкадиз ирс-сагьибар?
КЕРЕМАЛИ. – Инал ша, Маэстро. Жуваз герек авачир тIеквенра тIуб 

экъуьрмир. (Иератаз) Вунни инал акъваз. (Къвал къвала туна акъвазарда, 
ахпа Маэстродинни Иератан пелерилай кьве чIар ялна)

   
Сад дишиди, садни эркек – 
Кьве чIар санал эцигна,
Идаз муькуьдавай куьмек
КIанзавайдаз килигна,
Шариатар, къанунар чи
Веревирдна, гекъигна,
За вун ва вун магьарзава,
Алад, са пIипI аку квез,
Лезетрикай самбар авай
Ана кефер чIугу квез.

ИЕРАТ. – Гьа-гьа-гьа… Ибур гьихьтин крар я ина авайбур? Сифте сеферда 
аквазвайди я заз.

МАЭСТРО. – Ваз такур крарни затIар ацIа-ана. Кисна ша захъ галаз. 
(Мегьрибанан патав фена) Маэстро… Виридаз гьакI тирла зи тIвар, вазни 
гьакI хьурай.

МЕГЬРИБАН. – Мегьрибан. Зазни вирида гьакI лугьузвайди я. 
МАЭСТРО. – Пара серес тIвар я. Лап тIвар алайди вич кьван.
МЕГЬРИБАН. – Чахъ сересвилер амайди яни мегер? Ингье сересди. (Ие-

рат къалуриз) Ам вуж я вахъ галайди? Заз акур хьтинди я эхир?
ИЕРАТ. – Чир хьаначни, зун вуж ятIа?
МЕГЬРИБАН. – Ваъ, анжах са нин ятIани ухшарар къвезва заз.
ИЕРАТ. -  Бес вун телевизордиз тамашзавайди тушни? 
МЕГЬРИБАН. – Тамашрай ман, гила телевизордиз тамаш тийизвай гьич 

кацни амач.
ИЕРАТ. Бес вуна зи манийрихъ яб агалзавачни?
МЕГЬРИБАН. – Манияр за виридалай хъсан лугьудайди я. 
ИЕРАТ. – Мадни хъсан. Лугьуда къе чна кьведани. 
МЕГЬРИБАН. – За акатай нихъ галаз хьайитIани манияр лугьудайди туш.
ИЕРАТ. – За лугьудайди я.
МАЭСТРО. – (Явашдиз) Бес я рахунар. Ша инихъ захъ галаз. (КIвализ 

тухуда)
МЕГЬРИБАН. – Алад, алад, лагь жуван манияр Маэстродихъ галаз. Агь, 

итимар, агь, дишегьлияр! Квелай гьикьван регьятдиз алакьда ихьтин крар?
КЕРЕМАЛИ. – Зани гьакI лугьузвайди я, халадин руш.
МЕГЬРИБАН. – Гьавиляй я вунани уьмуьрда сифте сеферда акур дишегьли 

иниз чIугунвайди.
КЕРЕМАЛИ. – Гьич кваз кьамир вуна. Сифте сеферда акур итимдихъ галаз 

а дишегьлини иниз атанва.
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 МЕГЬРИБАН. – Агь, зун кьей зун! Къачуна ацукь! Ништа, вакай мадни 
вуч лугьудатIа.

КЕРЕМАЛИ. – Гьич садани са затIни лугьудач. Сад лагьайди, им зи кIвал 
я. Кьвед лагьайдини, белки къенинди чи уьмуьрда виридалайни хъсан, ви-
ридалайни важиблу  югъ жеда жал. 

МЕГЬРИБАН. – Захъ зи уьмуьр авайди я. Зи хъсан йикъарни алатна фен-
вайди я.

КЕРЕМАЛИ. – Элкъуьрна хкида за абур. Агъадихъай эхкъечIдай рагъ 
хьиз, хкида.

МЕГЬРИБАН. – Чидач ман. Абур гьакьван регьятдиз жедай крар тиртIа-а...
КЕРЕМАЛИ. – Завай тежедай крар авайди туш.
МЕГЬРИБАН. - Вун вуж я – Аллагьдин пайгъамбар яни?
КЕРЕМАЛИ. – Зун вуж ятIа, ваз чир жеда, зи пакаман гъед. Вун вуж ятIа 

- зазни. Амма гьелелиг за фена машиндавай зун-вун хкида, вуна атIа стол 
гьазурда. (Гьаятдин къерех къалурна) АтIа шкафда къаб-тIур, истикIан-рю-
мка – вири авайди я.

МЕГЬРИБАН. – И къудуранриз недай-хъвадайдини вуна гузвайди яни?
КЕРЕМАЛИ. – Ваъ, я зи алахьай югъ. Абуруз чпин фонд авайди я. Фон-

дунин чIехидини зун я. Куьтягь хьанмазди, ацIур хъийизвайди я чпин фонд. 
Захъ гьабуруз гудай недай-хъвадай авайди яни?

Керемали куьчедихъ экъечIда, багъдай Хураев хкведа. Мегьрибан наз гузвай 
тегьерда леледа ахцукьда.

МЕГЬРИБАН. – Гъил къачу залай, - за ви рикI тIарна жеди. Масадбурун 
хъилерай ваз терсвал къалурун хьана завай.

ХУРАЕВ. – Ваъ, ваъ. Все нормально. 
МЕГЬРИБАН. – Жувал сифте сеферда дуьшуьш хьанвай итим я вун. 

Акьван векъиз рахана кIандачир зун. Къвердавай регъуь жезва заз.
ХУРАЕВ. – (Леледив агатиз) Зазни стыдно  я. Гун хьана завайни кутугсуз 

вопросар.
МЕГЬРИБАН. – Ви тахсир кIусни авач, я кас. Вун итим я. Ви рикIикай 

гьасятда хабар тахьай зи тахсир я ам. 
ХУРАЕВ. – Нет, Мегьрибан, я себя лап  хъсандиз чизвайди я. Кайвани 

вспоминат хьайила, зун постоянно гьакI авайди я.
МЕГЬРИБАН. – Бахтлу дишегьли тир ви кайвани. Кьена кIандачир акьван 

фад. Адаз вун туна агъа дуьньядиз физ гьайиф хьаначни? Вун хьтин итимар 
низ гьатзавайди я?

ХУРАЕВ. – Амни хъсанди тир. (Кьагьур къвез) Пара-а! Ни за что рикIяй 
акъатзавач. Бязи вахтара фикирда за, еб вегьейтIа гьикI жеда туьтуьниз?

МЕГЬРИМАН. – Ву-у! Агудмир ахьтин фикирар. Вун хьтин итимар дуь-
ньядай фин гуж тушни эхир!?

ХУРАЕВ. – Не знаю, валлагь. Заз ам авачир чкада маса касни аквазвач.
МЕГЬРИБАН. – Адав барабарди гьалт тавурвиляй я жеди.
ХУРАЕВ. – Конечно. За чизвайди я. Адав барабарди бажагьат жеда дуь-

ньяда.
МЕГЬРИБАН. – АкI лугьумир. Хъсан дишегьлияр пара авайди я.
ХУРАЕВ.- ТIа я абур?
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хьиз, хкида.

МЕГЬРИБАН. – Чидач ман. Абур гьакьван регьятдиз жедай крар тиртIа-а...
КЕРЕМАЛИ. – Завай тежедай крар авайди туш.
МЕГЬРИБАН. - Вун вуж я – Аллагьдин пайгъамбар яни?
КЕРЕМАЛИ. – Зун вуж ятIа, ваз чир жеда, зи пакаман гъед. Вун вуж ятIа 

- зазни. Амма гьелелиг за фена машиндавай зун-вун хкида, вуна атIа стол 
гьазурда. (Гьаятдин къерех къалурна) АтIа шкафда къаб-тIур, истикIан-рю-
мка – вири авайди я.

МЕГЬРИБАН. – И къудуранриз недай-хъвадайдини вуна гузвайди яни?
КЕРЕМАЛИ. – Ваъ, я зи алахьай югъ. Абуруз чпин фонд авайди я. Фон-

дунин чIехидини зун я. Куьтягь хьанмазди, ацIур хъийизвайди я чпин фонд. 
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Керемали куьчедихъ экъечIда, багъдай Хураев хкведа. Мегьрибан наз гузвай 
тегьерда леледа ахцукьда.

МЕГЬРИБАН. – Гъил къачу залай, - за ви рикI тIарна жеди. Масадбурун 
хъилерай ваз терсвал къалурун хьана завай.

ХУРАЕВ. – Ваъ, ваъ. Все нормально. 
МЕГЬРИБАН. – Жувал сифте сеферда дуьшуьш хьанвай итим я вун. 

Акьван векъиз рахана кIандачир зун. Къвердавай регъуь жезва заз.
ХУРАЕВ. – (Леледив агатиз) Зазни стыдно  я. Гун хьана завайни кутугсуз 

вопросар.
МЕГЬРИБАН. – Ви тахсир кIусни авач, я кас. Вун итим я. Ви рикIикай 

гьасятда хабар тахьай зи тахсир я ам. 
ХУРАЕВ. – Нет, Мегьрибан, я себя лап  хъсандиз чизвайди я. Кайвани 

вспоминат хьайила, зун постоянно гьакI авайди я.
МЕГЬРИБАН. – Бахтлу дишегьли тир ви кайвани. Кьена кIандачир акьван 

фад. Адаз вун туна агъа дуьньядиз физ гьайиф хьаначни? Вун хьтин итимар 
низ гьатзавайди я?

ХУРАЕВ. – Амни хъсанди тир. (Кьагьур къвез) Пара-а! Ни за что рикIяй 
акъатзавач. Бязи вахтара фикирда за, еб вегьейтIа гьикI жеда туьтуьниз?

МЕГЬРИМАН. – Ву-у! Агудмир ахьтин фикирар. Вун хьтин итимар дуь-
ньядай фин гуж тушни эхир!?

ХУРАЕВ. – Не знаю, валлагь. Заз ам авачир чкада маса касни аквазвач.
МЕГЬРИБАН. – Адав барабарди гьалт тавурвиляй я жеди.
ХУРАЕВ. – Конечно. За чизвайди я. Адав барабарди бажагьат жеда дуь-

ньяда.
МЕГЬРИБАН. – АкI лугьумир. Хъсан дишегьлияр пара авайди я.
ХУРАЕВ.- ТIа я абур?
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МЕГЬРИБАН. -  Белки, завай ваз са куьмек гуз жедатIа?
ХУРАЕВ. – (Хъвер ийиз кIанз, вич вичикай квахьна) Вавай? Заз? Хьанай-

тIа, кIандай хьи. Амма заз гьахьтин ихтияр авани? Бес Керемали?.. Ада вуч 
лугьуда?

МЕГЬРИБАН. – Керемали хьурай ман.  Ада вичиз вуч кIандатIани лугьу-
рай. Зун ихтиярар жуван гъиле авай дишегьли я. Аллагьдиз шукур – гьич 
садалайни аслу тушир. Жуваз гьикI дуьз аквазватIа, гьакI ийида за. Амайбурун 
лугьунар зи квез я?

ХУРАЕВ. – Валлагь, гьахълу гафар я вибур. Уважаю таких людей. Зун 
гьахьтинди я.

МЕГЬРИБАН. – АкI ятIа, ша. Чна кьведа столдал къаб-тIур эцигда.
ХУРАЕВ. – Башуьсте! Гьиниз кIандатIани ша лагь, зун къе ви пленник я.
МЕГЬРИБАН. – Заз гьахьтин итимар кIандайди я - вуч лагьайтIани, ба-

шуьсте жедайбур.
ХУРАЕВ. – За зи рагьметлу кайванидив  кIвале гьич са карни ийиз турди 

туш. Все – сам!  Къецени гьакI хьайиди я. Вири – за! Хуьрекни кваз… Ам за 
вот так гъилерал носить авурди я.

МЕГЬРИБАН. – Гьамиша мурад тир ахьтин итимдал гьалтун. Зи рагьмет-
луди, кIвалин крар за ийиз, дивандал яргъи жедайди тир. Ахпа мад, за авурдал 
разини жедайди тушир. Уьмуьр тушир, зиллет тир зиди. Рагьмед гурай вичиз, 
женнетэгьлини хьурай, амма ада зи кьуд кIараб кайиди я.

ХУРАЕВ. – Разве это мужчина? 
МЕГЬРИБАН. – АкI лугьумир! Ам хъсандини тир. Халис итим тир. 
ХУРАЕВ. – Гагь хъсанди, гагь писди – как это бывает?
 МЕГЬРИБАН. – Гьамиша хъсанди жедайди туш хьи. Гагь икI, гагь акI. 

Уьмуьр вич гьахьтин затI я. 
ХУРАЕВ. – Ирид женнетар хьурай вичихъ. 
МЕГЬРИБАН. – Ви папахъни. АмукьнайтIа, хъсан тир, амукь тавурла, чна 

вучда – яшамиш хьана кIанзава. Кьисметар я ман инсанрин.
ХУРАЕВ. – Кьисметар я, конечно. Амма, когда они живые, къадир авач 

чаз. Особенно итимриз – папарин къадир.
МЕГЬРИБАН. – Авач ман бес. Къадирсуздихъ галаз уьмуьр тухудалди 

субайдизни хъсан я.
ХУРАЕВ. – (Умудрив ацIанваз, шаддиз) Зун абурукай туш, Мегьрибан. За 

вун акI хуьда хьи! За ваз ахьтин йикъар багъишда хьи. Рай для тебя устрою!..
МЕГЬРИБАН. – Чидач, валлагь.

Абуру къаб-тIур эцигиз, Керемали яргъалай килигзава.

ХУРАЕВ. – (Чилиз мет яна) Я прошу тебя! Руки твей прошу!
МЕГЬРИБАН. – Акъваз, я кас, вуна зи кьил михьиз квадармир. Са фа-

гьум-фикир тавуна, жедай крар яни абур?
ХУРАЕВ. – За жуван слово лагьана. Фикир ая, пожалуйста.
КЕРЕМАЛИ. – (Гъилерик квай чантаяр эцигна, кап ягъиз) Аферин, Ме-

гьрибан, аферин! Вуна зи дустунин чиниз хъвер хканва.
ХУРАЕВ. – Хватит да, Керемали Салавович. Вуна чун подслушат ийи-

звайни?
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КЕРЕМАЛИ. – Ваъ. Заз вуч ихтияр ава? ЧIана куьн къукъу лифер хьиз 
сад садал элкъвез-луькIвез акуна, пехилвал ийизва.

ХУРАЕВ.- Да ладно, Керемали Салавович.  Смущать ийимир ман. Ваз 
анжах чун яни аквазвайди?

КЕРЕМАЛИ. – Аквазва, аквазвач – са тафаватни авач, я дустар. За квез 
са гафни лугьузвач, зид жуваз аквазвайдакай рахун я. ЧIана пехил жезва гъ-
ил-гъилеваз икьван фад куьн сад садан гъавурда акьунал.

ХУРАЕВ. – Пехилни жемир чал.  Это большой недостаток человека. Кстати, 
Мегьрибанни ви мугьман тир.

КЕРЕМАЛИ. – Мугьман зид тир – эхь. Амма, гатфарин къукъу лифер хьиз, 
луькIуьнзавайбур куьн кьвед я. 

ХУРАЕВ. -  ГьакI хьана ман, Керемали Салавович.
КЕРЕМАЛИ. - Шад я зун, шад я. Иллаки ви чиниз хъвер хтунал шад я.
МЕГЬРИБАН. – Вун къаришмиш жемир чи крариз. За адан вири чкайриз 

хъвер хкида.
КЕРЕМАЛИ. – Ван хьанани, коммунист?
ХУРАЕВ. – Хьана, Керемали Салавович.
КЕРЕМАЛИ. -  Вуна, лагьайтIа, амачир атирар жагъур хъийиз  алахъна, 

жуван рикI тIуьна куьтягьзава. Дегишарна кIанда атирар! ЦIийибур дадмишиз, 
виридалайни квайни-квайбур хкягъиз хьана кIанда! 

ХУРАЕВ. – Лугьуз легко я ваз.
МЕГЬРИБАН. – Яб гумир адан гафариз. Адаз дишегьлидин къадир авайди 

яни?
КЕРЕМАЛИ. – Эхь, яб гумир. Гафарихъ вуч метлеб жедайди я? Крар ая.
МЕГЬРИБАН. – Ийида, лагь тIун вуна.
ХУРАЕВ. – Ада закай, постоянно хьиз, ягьанатар ийизвайди я – вы его 

не знаете.
МЕГЬРИБАН. – Знать хьана вучда за адакай? Чара инсандин рикIикай яд 

хъваз жедай кас туш ам. ГьакIан кьуру къав я, таран тандал алкIидай мант… 
Амма вун… Вун…

КЕРЕМАЛИ. – (гаф кьатIна) Вун-вунар хьайиди бес я, коммунист. Гила 
ша захъ галаз, шиш-кабабрин як гьазур хьанва, жуван пешедив эгечI. Эгер 
Алигарх къведалди гьазур тахьайтIа, ваз чида, вучтин къал ина акъатдатIа.

МЕГЬРИБАН. – Мадни къведайбур авайди яни? Им вуч чка я?
КЕРЕМАЛИ. – ЧIехи жагъаяр алайбур гьеле рекье амайди я, халадин руш. 

Амма ваз кIусни къурху жемир, абуру вун кьадарсуз шад ийида. Ша багъдиз, 
мангалриз цIай ягърай коммунистди. Чна адаз куьмекар гуда.

  
Пудни багъдиз гьахьда

ПУД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

Сегьне дегиш хьанвач. КIваляй профессорни Луара, гуьгъуьнал алаз 
Маэстрони Иерат экъечIда.

САЛАМОВ. – (ТуькIуьрнавай стол акуна) Сагърай вун, Керемали Сала-
вович!

МАЭСТРО. – Гаф авач. Гьамиша хьиз я!
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САЛАМОВ. – Тахьана. Чи гьисабдай вичини незва-хъвазва, чазни вири 
шартIар яратмишзава.

МАЭСТРО. – Къала, цан акван са вад граммар. Вун гьикI я, профессор? 
Кьабулдани ви чанди?

САЛАМОВ. – Кьабулдани? Цуз, гьелбетда. Чан, Луарадин ялав галукьна, 
гьарарат я! Эмин бубади лагьайвал, кьена фидай дуьнья я им. ТIуьна-хъвана 
кьий.

МАЭСТРО. – Рушар – квез?
ИЕРАТ. – Зазни цуз!
ЛУАРА. – Зазни!
САЛАМОВ. – Хъухъ, балаяр, хъухъ. Ички хъсан къилих авай шей я.
МАЭСТРО. – Эгер хъсан къилих жувахъ хьайитIа (Рюмкайра ички цана) 

Сагърай чун!
САЛАМОВ. – Сагърай чун! (Хъвана, хур гадаз) Агь аман, хупI хъсан шей 

тушни!
МАЭСТРО. – Са-садар мадни, профессор? 
САЛАМОВ. – Са-садар мадни!
МАЭСТРО. –  (Рюмкаяр ацIур хъийиз) Хъухъ, рушар, куьнени. Къилихар 

мадни хъсан хьурай куьн.
ИЕРАТ. – Хъвада, валлагь. 
САЛАМОВ. – (Хъвана, чIудгунар аладариз) Вуч ийидай ихьтин йикъарни 

авачиртIа? Жафа туширни чи гьал? Агь, Маэстро?
МАЭСТРО. – Аллагьдиз шукур, зун жафа жедай кьван чкадал агакьнавач.
САЛАМОВ. – Тахьана ваз вуч ава  – манийрин луварални манидаррин 

гъилерал алай кас я. Зун хьиз кIанда вун – пакамалай няналди кубутрихъ 
галаз. Гьар юкъуз!

МАЭСТРО. – Вужар я кубутар?
САЛАМОВ. – ГьикI вужар я? Кубут тушир гьим къвезва чи университе-

тризни академийриз?
МАЭСТРО. – Кубутар авай чкадиз кубутар къведа ман.
САЛАМОВ. – Вун гьахъ туш, Маэстро. Чунни вири кубутар туш.
МАЭСТРО. – Вири туш жеди. Амма кубут туширбур кьулухъ хьанва, 

кубутар вилик.
САЛАМОВ. – Ахъай тавурай, чеб вилик экъечIрай!
МАЭСТРО. -  И мукьвара вун хьтин са профессордихъ галаз багъда къекъ-

везвай чун. Къаншардиз къвезвай рушаз килигиз, ада икI лагьана: «Къвезва 
кицIин руш кицI. Аквадай вилер авач заз!» «КицIин руш кицI вучиз жеда 
ам, акьван абурлу руш? Килигдай вилер кIанда адаз!» - мягьтел хьана зун. 
«Отличница я, низ герек ава исятда  ахьтинбур?» - хъуьренай а профессор.

САЛАМОВ. – Зарафат тир касдинди, я Маэстро.
МАЭСТРО. -  Белки аданди зарафат тир жеди, амма а зарафатдихъ бине 

авачизни туш. Чирвилерихъ ялзавайбур ва кIелиз алакьдайбур квез герек фад-
лай амач. Им виридаз субут хьанвай кар я. Вучиз амач лагьайтIа - кубутрихъ 
галаз кIвалах ийиз регьятни я, хийирлуни.

САЛАМОВ. – Тахьана. Уьлкве тарашнава! Сада-вада агъзуррин кьилел 
агъавал ийизва. Гьарамдин миллионар, миллиардар абурув гва лугьуз. Квез 
чун аквазва. А кубутри гузвай зукьумдал вил жедачир хьи чинни. ТIвар про-
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фессор я, мажиб - текьинин чара. ГьикI хугуда вуна чирвилер? Низ хугуда? 
Пулдихъ зун маса къачуз алахънавайбуруз?  (Хъел кваз Луарадиз) Алад!  Вуна 
квез яб гузва? АтIа леледа са кефер чIугу жуваз!

ЛУАРА. – ЧIугвада, валлагь. Ам заз аял чIавалай кIандай кар тир. (Фена 
леледа ацукьда)

МАЭСТРО. – ГьикI хьана, профессор, гьа чкадал атанвани? 
САЛАМОВ. –  Анал гъанва чун, атанвач! 
МАЭСТРО. – Политика тур жуван, чан профессор. Экуьнилай няналди  

япара авай рахун политикадикай я. 
САЛАМОВ. – За куьтягьна. Политикадикай чун рахан хъийидач.
МАЭСТРО. – Бубадиз рагьмет. За лугьузвайди ам я хьи, нини хьтин же-

гьилдиз леледа кефер чIугу лугьуз, вахъ вуч хьанва? Ви патрумдашда патрумар 
амач жеди гьа?! 

САЛАМОВ. – ГьакI хьайила, гьакI жедайди я, эхь.
МАЭСТРО. – Зи са дустуни лугьудайвал, ам гьакI хьана, гьакI хъсан хьана, 

гьакI хьаначиртIа, гьакIни жедачир.
САЛАМОВ. – Зи патрумар ван-сес галачирбур я, гьа вибур хьтин.
МАЭСТРО. – Я жеди, профессор, я жеди. Абур патрумдашра амаз хьурай, 

ван-сес акъат тавуртIани жеда. 
ИЕРАТ. – Аламатдин ихтилатар я куьбур. Ам гьи чIал я куьн рахазвайди? 
МАЭСТРО. – Ам квез талукь туш.  Алад, ацукь леледа, жувазни са кефер 

чIугу.
ИЕРАТ. – Заз леледа чIугвадай кефер кIандач.
МАЭСТРО. – Ван хьанани ваз, профессор? Гафарин философиядин гъа-

вурда акьукь. 
САЛАМОВ. – Философия гила гьардахъ вичинди ава. Адан законарни 

терсеба хьанва.
МАЭСТРО. – Гьун бес. Тахьана, лапагар хьиз, вири са рекьяй фидани?
САЛАМОВ. – Гьавиляй гьа ихьтинди хьанва хьи чи уьмуьр, яшайиш.
МАЭСТРО. – Гьихьтинди хьанва кьван? Кубутрал кубутар гьалтиз, гьа-

рамзадайриз гьарамзадаяр жагъиз, угърийрикай угърийриз юлдашар жез, 
гьарда вичин кар аквазва. Виридани – зинни ви гьисабдай, халкьдин гъиле 
авайди къакъудиз.

САЛАМОВ. – Зани вуна вуч къакъудзава? Нивай къакъудзава?
ИЕРАТ. – Куьне политикадикай рахан хъийидач лагьайди тир гьа.
САЛАМОВ. – Чун политикадикай ваъ, чи уьмукьрдикай рахазва.
МАЭСТРО. – Ви гафарихъ, белки, куьн патал гьакъикъатдал бинелу метлеб 

ава жеди, амма зун куь арада твамир, профессор. Завай авай гафар лугьун 
жедайди я - куьне зи халадин гададиз вуч авунайтIа, рикIел хкваш.

САЛАМОВ. – Вуч авунай кьван? Текъвезвай къимет янай.
МАЭСТРО. – Гуьгъуьнаваз подвалдиз тухвана, яшар хьанвай са агъайна 

итимдив жибинда кьве агъзур манат тваз туна, ахпа.
САЛАМОВ. – Муькуьбуру пуд агъзур-вад агъзур гузвайди я. МАЭСТРО. 

– Гузвайди я, ваъ, къачузвайди я.
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САЛАМОВ. – Гузвайди я! Эгер чпиз гуз кIанзавачтIа ва чнани къачуна 
кIанзавачтIа, кIелиз турай чпин аялрив. 

МАЭСТРО. – Логика ава, гьелбетда, ви гафарихъ, амма квел профессорар, 
доцентар лугьудай тIварар ала.

САЛАМОВ. - Абурал вуздин студентар лагьай тIварарни ала.
 ЛУАРА. – Куьн чакай вучиз рахазвайбур я-е? Студентар гьамиша студентар 

я, абуру чпиз гьикI регьят ятIа, гьакI кIелзавайди я.
МАЭСТРО. – Ван хьанани? Ингье куь философия.
САЛАМОВ. – Куь философия гьим я? Композиторар амач – манияр ава, 

манияр амач – манидарар ава. Гьам яни куь философия?
ИЕРАТ. – Манидаррик кямир. Абуру чпиз гьикI регьят ятIа, гьакI къазан-

мишиз, фу незвайди я. (Манидал элячIда)

ИЕРАТ:
-Зав рахамир, зав рахамир,
Закай чIуру гаф рахамир.
Пашман жеда, пашман жеда,
Ахпа вун.
Завай катмир, завай катмир,
Са рехъ такваз кIеве гьатмир,
ТакIан жеда, такIан жеда
Ахпа зун.

МАЭСТРО. – (Саламоваз) Авани маниярни манидарар?
САЛАМОВ. – Гьахьтин манияр жедани? Гафар-чIалар…
ИЕРАТ. -  Бегенмиш туштIа, яб тагурай чаз. (Мани давамарда)

МАЭСТРО:
Заз лугьумир, заз лугьумир,
Чан лугьуз зи чан къачумир,
Пашман жеда, пашман жеда
Ахпа зун.
Зун яргъазмир, зун яргъазмир,
Завай яргъа вун акъвазмир, 
ТакIан жеда, такIан жеда
Ахпа вун.

МАЭСТРОДИХЪ ГАЛАЗ САНАЛ:
Чаз лугьурай, чаз лугьурай,
Чун ажебар яз такурай,
Пашман жеда, пашман жеда
Ахпа чун.
Гьар рахайдан гаф атIумир,
ТIалабайдаз ваъ лугьумир,
ТакIан жеда, такIан жеда
Ахпа чун.
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ЛУАРА. – Ахьтин манияр завайни лугьуз жеда.
ИЕРАТ. – Де лагь акван.
МАЭСТРО. – Чна яб гузва. (Сес дегишарна, жемятдин вилик малумарзавай 

тегьерда) Мани тамамарда Даггосуниверситетдин студентка, чи профессор-
дин философия чирзавай Луаради.

ЛУАРА. – (Леле юзуриз) 
Леле юзур, леле юзур,
Ая гьазур, ая гьазур,
Пашман жедач, пашман жедач
Ахпа вун.
Чарадакай вун рахамир,
Зун амаз, масад аквамир,
ТакIан жеда, такIан жеда
Ахпа вун.

Дуьньяда бул кефер ава,
Буьркьуь жемир вилер аваз,
Пашман жеда, пашман жеда
Ахпа чун.
Гьич садални пехилвалмир,
Пехилвиляй сефилвалмир,
ТакIан жеда, такIан жеда
Ахпа чун.

САЛАМОВ. – Ван хьанани, Маэстро? Философиядин гъавурда акьунани 
вун?

МАЭСТРО. – Акьуна, профессор. Гьала девран. Амма жувахъ галаз гъайи 
гьажилеглегдиз кефер леледа чIугу лугьумир. Айиб я.

ЛУАРА. – (дамах гваз къаншардиз къвез) Зун яни гьажилеглег? Вахъ га-
лайди вуж я? Ацана, ацана, леш хьанвай кал.

ИЕРАТ. – Зун яни леш хьанвай кал? За чирда ваз, тахсара гьажилеглег!
ЛУАРА. – Агь вун кьий, вун, нек кумачир кал! Зани чирда ваз! Ви чIарар 

за чухвада! (Прием авуна, Иерат чилел ярхарда)

Иератни Луара сад садал тепилмиш жеда, ида адан чIарар чухваз, гьарай-вургьай, 
къал-макъал акъатда. Багъда авайбур хкведа.

КЕРЕМАЛИ. – Киш лагь верчериз, я гадаяр. Куьн хъвер ийиз куьз акъ-
вазнава? ЦIакул цава туна кикIиз, чаз къуни-къуншийри вуч лугьуда?

САЛАМОВ. – Кеф чIугурай чпиз.
МАЭСТРО. – Вуж гъалиб жедатIа тамашин ман. 
МЕГЬРИБАН. – (Саламовазни Маэстродиз) Итимар я гьа куьн. Гафар 

аку садра. (КикIизвайбур къакъудиз ва къарагъариз кIанз) Я рушар, я рушар! 
Вуч хьанва куь арада?

ЛУАРА. – Ахъая зун! Адан шир алай суфатдал за кек элкъуьрин.
ИЕРАТ. – Ахъая! Ахъая! Ви кIвачер за хада, кьей гьажилеглег.
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МЕГЬРИБАН. - (Абур къарагъариз) КIекеривай кIеквал акуначни квез – 
куьн квев вучиз кикIизва?

ЛУАРА. – Вуна ви кIекрен къайгъу чIугу. Ахъая зун.
ИЕРАТ. – Ахъая ам, за адан ягьсуз чинал зи кек элкъуьрин. 
ЛУАРА. – Чин авайди аку! ТIушуннавай хъицикьдин кьеркь!
ИЕРАТ. – Кьуьзуьбурун кIаник квай калдум! 
МЕГЬРИБАН. – Лал хьухь, кьведни! Квахь и гьаятдай! Заз куь гел ина 

тахкурай! (Гъилер эцяйиз, акъудиз алахъда)

Варциз Къунши гьахьда. Адан кьилел пеле гъед авай фуражка, бедендал абурсуз 
партал ала, гъиле сиристав ава.

КЪУНШИ. – (Сиристав ягъиз, инай аниз, анай иниз катиз) Яхъ абур! Яхъ 
абур! (Иератни Луара адакай катиз, Къунши галтугда)

МЕГЬРИБАН. – Аниз ваъ! Аниз катмир! ЭкъечI къецелди, заз куь гел ина 
тахкурай!

КЕРЕМАЛИ. – ( Мегьрибанан патав агатна) АкI жедач, Мегьрибан, 
акI жедач. Чукурмир, я кас, вуна абур. Ягърай чпин къакъраяр. Ваз абурун 
кукIунрикай чпин кIекери гьикьван лезет хкудзаватIа аквазвачни?

САЛАМОВ. – Агь, Керемали Салавович! Лугьур-талгьурди чизмач ваз.
КЕРЕМАЛИ. – Квез ийир-тийирди чин тийизвайди хьиз.
КЪУНШИ. – (Керемалидин вилик атана, фуражкадин пенцIинив гъил 

кьуна) Юлдаш генерал! По вашему приказанию прибыл!
КЕРЕМАЛИ. – Сагърай, къунши, сагърай. Секинарнани вуна абур? 
КЪУНШИ. – Эхь, юлдаш генерал. Ацукьарна дустагъда.
КЕРЕМАЛИ. – Аферин, полковник! (Ички авай рюмка вугуз) Ма ваз 

пишкеш!
КЪУНШИ. – Сагърай, генерал! (Ички хъвана)  Хъфидай ихтияр авани, 

генерал.
КЕРЕМАЛИ. – Эхь, полковник.
КЪУНШИ. – Зун хъфена, генерал! (АтIуз-атIуз камар вегьез, са шумудра 

инихъай анихъ, анихъай инихъ физ, вичин мани лугьуда)

Сад-кьвед, сад-кьвед - 
Генералдал вилер алаз.
Пуд-кьуд, пуд-кьуд - 
Полковникдин чинер алаз.
Акъваз, катмир, зи хурукай,
Муьфтехурар, ришветбазар,
Михьда квекай, куьче, базар.
Ийида за вири тар-мар.
Эхдач за гьич са чIуру кар.
Акъваз вири чIугуна цIар - 
За куьн вири дустагъзава.
Дустагъзава.
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Сад-кьвед, сад-кьвед,
Генералдал вилер алаз.
Пуд-кьуд, пуд-кьуд… 
Полковникдин чинер алаз.

Кьилинбацар авуна, Къунши варцихъ экъечIда, Иератни Луара хкведа.

ИЕРАТ.  – Гьинай акъатайди тир а абдал?
МАЭСТРО. – Гьа вири акъатзавай чкадай.
САЛАМОВ. – Абдал яз аквамир ам, вири крарин гъавурда авайди я.
МАЭСТРО. – Милициядин полковник ялдай. Силисчи. Уьлкве барбатI 

жедайла, чикIизвай цларик адан кьилни акатна лугьуда.
КЪУНШИ. – (Чинал кьеркь алаз, чинеба-чинеба Иератав агатна, адан 

чIарар ялда, кьилелай алатай парик гваз, чархар гуз) За адан кьил атIана! 
Кьил атIана! Вай-вай-вай!

ИЕРАТ. – (Адахъ галтугиз) Кьил за вид атIуда, кьей хва абдал.
КЪУНШИ. – (ЧIарар юзуриз, адакай катиз) Ма, яхъ зун, яхъ зун. Гьа-гьа-

гьа, гьи-гьи-гьи… (Варцяй къецелди экъечIда).
ЛУАРА. – Агь, чан абдал! Вуч хъсан кар авуна вуна. Иерат тIвар алай 

иердиз тамаш садра. Вириз аватай верч хьиз аквазва.
ИЕРАТ. – Агь, киф атIай вах гьажилеглег! (Тепилмиш жеда)
ЛУАРА. – (Адакай катиз). Киф атIай вах, кьил атIай вах. (Садлагьана 

акъвазна, кIвач галкIурна Иерат ярхарда)
МЕГЬРИБАН. – Куьн квез килигзава, я гадаяр. Къакъуда абур.
КЕРЕМАЛИ. – Кваз кьамир, я Мегьрибан.
МАЭСТРО. –  (Иератаз къарагъиз куьмек гана) Ви викIегьвал вуч тир? 

Низ чидай? Ша захъ галаз багъдиз. Женгерин хирерал мез алтадин. (Фида)
САЛАМОВ. – (Луарадин гардандихъ гъил вегьена) Гаф авач Луарадиз. Вун 

халис самбист я хьи! Ваз къе вад къвезва! Ша анихъ, гъил-гъилеваз ягъин 
зачеткадиз. (Абурни фида)

КЕРЕМАЛИ. – Агь, дишегьлияр, дишегьлияр… (КIвализ гьахьда)
МЕГЬРИБАН. – (леледа ацукьна) Ухьт, аман, шад гуьгьулар чIурна кицIин 

рушари.
ХУРАЕВ. – (леледин патав катиз) ЧIурмир, я кас, жуван гуьгьуьлар. Вун 

акваз, зи настроенини чIур хъжеда.
МЕГЬРИБАН. – Зун акваз, настроени чIур жез, зун ви вуж я кьван?
ХУРАЕВ. – Зи рикIин лекарство. (Леле эчIяйиз эгечIда)
МЕГЬРИБАН. – Дарман кьванни лагь. Белки ви вил атIун тийизвай атир 

ятIа?
ХУРАЕВ. – Эхь, эхь, гьамни я.
МЕГЬРИБАН. – Бес икьван чIавалди вал дишегьлияр гьалтначирни?
ХУРАЕВ. – Дишегьлияр амайди яни-и? Где они?
МЕГЬРИБАН. -  Абурулай бул вуч ава, кIвал къени хьайиди?
ХУРАЕВ. – АкI лугьумир, Мегьрибан. Зун с кем попало хьайитIани ди-

шегьлидин кьилив фидай итим туш.
МЕГЬРИБАН. – Валлагь-ва- биллагь, вун гьа заз бегенмиш итимрикай я.
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ХУРАЕВ. – РикIивай яни? Вуна заз цIийи жизнь хугузва, Мегьрибан. Зун 
ваз благодарни я.

МЕГЬРИБАН. – Вучиз заз? Залай тала и шегьерда касни амачни?
ХУРАЕВ. – Пис емиш низ кIан жеда, я руш?
МЕГЬРИБАН. - Бес хъсанбурни тIимил авач эхир. Къалурнач жеди ваз 

яр-дустуни.
ХУРАЕВ. – Къалурна, конечно, къалурна. Сад-кьведни ваъ. Гьеле заз на-

вязыватни ийиз алахъна. Амма зун муьтIуьгъ хьанач. Зи дух крепки я.
МЕГЬРИБАН. – Гьахьтин гафунал кIеви итимар кIандайди я заз.
ХУРАЕВ. – Заз гьахьтин дишегьлиярни.
МЕГЬРИБАН. -  Амма вун муьтIуьгъ тахьунин себеб вуч тир?  Гзафбурун 

арадай сад кьванни ви рикIи чIугуначирни?
ХУРАЕВ. -  Сад яхун мукIур хьтинди тир. Муькуьд чIулав чепедин квар 

хьтинди. Пуд лагьайди – кьуьзуьди… За ваз вуч лугьун…
МЕГЬРИБАН. – Бес ваз гьихьтинди кIанзавайди я?
ХУРАЕВ. – Гьа вун хьтинди, чан Мегьрибан. (Кьулухъай къужахламишна, 

хъуькъвез пIагь гуз кIанз). Вун хьтинди зал къедалди встречат хьанач.
МЕГЬРИБАН. – (Леледа амаз) Вун хьтинди – зални. Амма жуван кьацIай 

гъилер алуд зи къуьнерилай, чинни зав агудмир, ни къвезва ви сивихъай. Заз 
шит амалар гьич садрани кIан хьайиди туш.

ХУРАЕВ. – Зид михьи рикIелди я, Мегьрибан. Ваъ лугьумир вуна заз.
МЕГЬРИБАН. – Ваъ, эхь лугьуз, вуна завай тIалабай затI авани, вуча? 

ТахьайтIа, теклиф авур кар авани? Вун ваз я, зун – заз.
ХУРАЕВ. – АкI лугьумир. Эгер чун кьвед къе сад садал гвстречат хьанватIа, 

им аллагьдин кьадар я. Судьба.
МЕГЬРИБАН. – Аллагь сухмир, я кас, чи арадиз.
ХУРАЕВ. – АкI ятIа, чна между нами са касни сух техжедайвал ийин.
МЕГЬРИБАН. – Ам гьикI лагьай гаф ятIа, зун гъавурда акьазвач.
ХУРАЕВ. – (Катна леледин вилик акъатна, мет чилиз яна). Ваъ лугьумир 

заз, Мегьрибан. Вун одинокий, зун одинокий. Ша чун кьвед жениться жен.
МЕГЬРИБАН. – Къарагъ виликай, я инсан – акурбуру вуч лугьуда?
ХУРАЕВ. – Вуч кIандатIани лугьурай чпиз. Рази яни вун?
МЕГЬРИБАН. – За фикирна кIанда эхир. ГьакI садлагьана акьван четин 

суалриз жавабар жагъидани?
ХУРАЕВ. – Конечно, Мегьрибан, конечно, фикир ая. Но заз эхь лагь! Ваъ 

лугьумир!
МЕГЬРИБАН. – Эхь лагьана, жув пашман хьайитIа, вуч ийида? Ваъ ла-

гьана, жуваз жув такIан хьайитIа, вуч ийида?
ХУРАЕВ. – Я икIни жедач, я акIни! За хиве кьазва ваз. Обещаю, как муж-

чина!
МЕГЬРИБАН. – АкI ятIа, къарагъ кIвачел, юзура леле.
ХУРАЕВ. – Вуна хватит лугьудалди юзурда. Ам счастье я зун патал.
МЕГЬРИБАН. – Вуч мукьвал алачни ви бахтар. Абур икьван чIавалди ви 

гъиле гьат тавуна гьикI амукьна гьа?
ХУРАЕВ. – Гилани поздно туш. Вуна фикир-хиял ая, за леле эчIяда.
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МЕГЬРИБАН. – Зун ахварал фида гьа.
ХУРАЕВ. – Бахтлу жеда зун, за эчIяйиз, вун ахварал фейитIа.
МЕГЬРИБАН. – АкI ятIа, эчIяй. Вавай ви бахтар кат тавурай.

(Перде)

КЬУД ЛАГЬАЙ ШИКИЛ

Багъда авайбур, гъилера катулар аваз хкведа.

САЛАМОВ. – Гьиниз фена и Керемали Салавович? Къайидалай кьулухъ 
ибурукай вуч хъийидайди я?

МАЭСТРО. – (Эверда) Керемали Салавови-ич!
ХУРАЕВ. – Киса, я дустар, гьарагъунар ийимир. Зи Мегьрибан ахвариз 

фенва.
САЛАМОВ. – «Зи Мегьрибан» аку гьа! Ван татурай, коммунист,  Керема-

лидиз. Ахвариз ада, ништа, вун хьтинбур шумуд ракъурдатIа. Къачу гъилевай 
катул!

ХУРАЕВ. – Къачудач!
МАЭСТРО. – Огь-о! Им цIийи хабар я хьи. Вахъ вуч хьанва, коммунист?
САЛАМОВ. – (Хураеваз) Вун квез килигиз акъвазнава? Суал ваз ганвайди 

я, заз ваъ! 
ХУРАЕВ. – Куь суалар квев тур. Жува вуч ийидатIа, заз чизвайди я.
САЛАМОВ. – (Гъилера авай къапар эцигиз) Дишегьли авай леле эчIяна 

икьван дегиш хьанвайда, чун хьиз хьайитIа, вуч хъийидатIа яраб?
МАЭСТРО.- ХьайитIа…
ХУРАЕВ. – Куьн хьиз зун садрани жедач.
МАЭСТРО. – Молодец, коммунист! Аферин. Тахьана вун Саламован 

шакIурт яни? Ада лагьай крар вуна вучиз ийизвайди я?
ХУРАЕВ. – Я ман! Мясо гьазурдайла,  мясникди хьиз, хилер къакъаждайди  

зун я, шашлыкар ядайла, цIун кьилихъ акъваздайдини зун я! Мад гилани зун 
жедани? Бес куь пеше вуч я?

САЛАМОВ. – Чи пеше – вуна ягъай шишер тIуьн. Кефер чIугун! ТахьайтIа 
чизвач ваз, чи пеше вуч ятIа! Ваз абур гьайиф я.

ХУРАЕВ. – Заз вучиз гьайиф я?
САЛАМОВ. – Коммунист тирвиляй. Коммунистри чпин паяр, тIуьрбур 

тIуьна, амайбур тарашиз туна, фадлай куьтягьнавайди я.
МАЭСТРО. – Бубадиз рагьмет. Дуьз гафарал зани къул чIугвазва.
ХУРАЕВ.- Кеф хьана ман квез. Поздравляю! Гьала девран. Куьн хьтин 

къайгъусузриз ва лицемерриз все дороги открыты. Ида ам, ада им алцурариз 
гьакI жеда куьн. Садахъайни регъуьвал амачиз. 

МАЭСТРО.- Вири крар коммунистривай я.  
САЛАМОВ.- Вири! Регъуьвилер, айибар инсанривай къакъудайбурни 

гьабур я.
МАЭСТРО.- Эхь! Профессор Саламован вил студентрин жибинда жедай-

вал авурбурни гьабур я.
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САЛАМОВ.- Никай хьайитIани композиторарни манидарар авурбурни 
гьабур я.

ХУРАЕВ. – Мадни вуч лугьуз жеда квевай? Абур вири зи тахсирар яни? 
Бес профессор вични коммунист туширни? Тир. Ихьтин тапан коммунистар 
аку, уьлкведин кьилиз яд чими  авурбур гьабур я. Однозначно! 
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къиметни яна, вуна вуч авуна? Леле эчIянани?
ХУРАЕВ. – Эхь. Леле эчIяюн айиб авай кар туш хьи.
МАЭСТРО. – (Саламоваз) Яда, вуч лугьуз гьавалат хьанва вун адал? (Ху-
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САЛАМОВ. – Ван хьанани дишегьлидин кьатIунрин?
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САЛАМОВ. – Агь-агь-агь, гафар аку! 
ХУРАЕВ. – Вуч хьанва зи гафариз? Это чистая правда!
МАЭСТРО. – Акъваз, я коммунист. Ви правдаяр  низ герек ама?
ХУРАЕВ. – Заз!
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зава ман. 
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ХУРАЕВ. – Ваз вуч аватIа чидани? Гецягьмир зак. Оставь в покое! Тахьай-
тIа, лугьудай гафар зазни чизвайди я.

САЛАМОВ. – АкI ятIа, гьа жуваз чидайвал ая. Амма пашман жез тахьуй. 
ЭчIяя жуван Мегьрибан авай леле.

ХУРАЕВ. – ЭчIяда! (Мегьрибан леледа авачиз акуна, инихъ-анихъ къекъвез) 
Мегьриба-ан! Ви ахвар ханани философди? Пад квачир сив я аданди. Рахада 
гьа-а… Вун гьинва-е?

МЕГЬРИБАН. – (Багъдай эхкъечIиз) Зун ина. Гьикьван яб гудай куь гьуь-
жетриз.

ХУРАЕВ. – Ша, ахцукь абурун хъиляй леледа. Рахурай чпиз кIамай кьван.
МЕГЬРИБАН. – (Леледа ахцукьиз) Зун сух тавурай чпин кьел квачир 

ихтилатриз.
ХУРАЕВ. – Ван хьанани, профессор? Ихтияр авани заз?
САЛАМОВ. – ЭчIяя, коммунист, эчIяя. Ихтияр зид ваъ, Мегьрибананди я.
ХУРАЕВ. – Я ман бес! 
САЛАМОВ. – Амма чизвачтIа, чир хьухь - ихтиярар гвайди ина Керемали 

Салавович я.
КЕРЕМАЛИ. – (Хквез рекье амаз) Керемалидин мугьманризни ина вири 

ихтиярар авайди я. Гьалрай девран Мегьрибанани коммунистди!
МЕГЬРИБАН. – Ибурун кьел квачир ихтилатри чав чи кар ийиз тазвани?
КЕРЕМАЛИ. – Вири Маэстродин тахсирар я. Гьинва ви алат? Гъваш, 

инсанрив са шадвал ийиз тур.
МАЭСТРО. – Башуьсте, Керемали Салавович. Исятда гъични! (Къецелди 

фида).
САЛАМОВ. – Гъваш-гъваш! ЧIагъан галачиз чIагъанар ядай, зуьрне авачиз 

зуьрнеяр рахурдай устIарар я гиланбур. За са мехъерик тапусар кьван авай 
ишикIар хъиткьинна физ кьуд кек квай са алатдин мецерал тупIар илисзавай  
жегьилдивай хабар кьуна…

МАЭСТРО. – (Гардандихъ вегьенвай чIулунихъ чIехи мецерин алат галаз 
хквез) Закай яни рахазвайди?

САЛАМОВ. – Вакай ваъ, ви гардандихъ вегьенвай алатдикай. Ахпа-е. За 
хабар кьуна: - Вуна гьи алатдал къугъваз чирайди я, чан хва? Ада вуч жаваб 
ганатIа чидани квез? - Алатар вучтинбур я, я халу? Алатар жез, зун харат 
устIар яни? Идан къене вири авайди я.

МАЭСТРО. – Я ман бес. ТуштIа, яб агала. (Алатдин мецерай тупIар чIугваз 
тамам ансамблдин сесер акъудда) Авани алатар? Им ви философия туш гьа, 
профессор. Им музыка я, музыка!

САЛАМОВ. – Гьахьтин музыкаяр пайда хьайила я ман кьуд пата инсанар 
кубутриз элкъвезвайди.

МАЭСТРО. – Я, философ, я. Жува яб гумир. (Иератаз) Ша инихъ, Иерат. 
У-угь - иервилиз кьий ви! 

ИЕРАТ. – Гьим лугьуда? Чи эхиримжи мани?
МАЭСТРО. – Эхиримжиди вучиз жеда ам? Вири чи гъиле авачни?
САЛАМОВ. – Эхь, Маэстро, эхь! Вири крар куь гъиле ава!

Маэстроди тади квай макьам яда, Иерата мани лугьуз эгечIда.
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ИЕРАТАН МАНИ: - Фад алат югъ, фад алат,
Йифев къугъваз кIан я заз,
Муьгьуббатриз къатба-къат
Жув чIугвазваз кIан я заз.
Рази хьухь зав, рази хьухь,
Вунни пашман жедач.
Гьар йифиз ви утагъдиз
Зунни мугьман жеда.

Хураева уюнар квай кьуьл ийиз эгечIда, мет чилиз яна, Мегьрибаназни 
теклифда.

Фад алат йиф, фад алат,
Йикъав рахаз кIан я заз,
Ашкъивилер гвай тават
Зун яз акваз кIан я заз.
Рази хьухь зав, рази хьухь,
Вунни пашман жедач.
Дуьшуьш хьана сад садал,
Кьведазни хъсан жеда.
Манидик Луара экечIда.

ЛУАРА. – Мани аку лугьузвай,
Япун зегьле тухузвай.
Ингье, зиди мани я

Гаф гафуни атIузвай. (Луара репдал элячIда,  Маэстродини вичин макьам 
дегишарда)

ТIапI. ТIапI. ТIапIа-тIапI.
Зи манидиз кIандач таб.
Таб квайбуру гумир яб.
Гъаб-гъаб-гъаб, гъаб-гъаб-гъаб,
Къаб-къаб-къаб, къаб-къаб-къаб,
Зи мани я квез шараб,
Гьам биргенд я, гьам кабаб.
КIусни гумир квез азаб.
Зи гуьгъуьниз ша са-сад.

 (Роботди хьиз камар вегьез, вичин кьуьл ийизвай Луарадин гуьгъуьниз 
Хураевни фида, амайбурни жергеда гьатда)
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Чи кьуьлуьник ша, акат.
Зун я гила куь тават.
Йиф атурай, югъ алат,
Югъ хтурай, йиф алат
Лугьуз физвай вахтари
Вуч гудатIа чаз яраб?     
ТIапI.ТIапI. ТIапIа-тIапI.
Зи манидиз кIандач таб…

КЪУНШИ.- (Са гъиле ракьун тас, муькуь гъиле лаш аваз хтана)
Молчать! Смирно! (Лашунив тас яна) Гила кьуьл за ийида! Вирида капар 

ягъа!
МАЭСТРО.- Къуншидиз туьнт макьам! (Ягъиз эгечIда)
КЪУНШИ. – (Хураеван гъил кьуна) Ша, экечI вунни.  
(Хураева Мегьрибанни тухуда, Керемали квачиз амайбурни кьуьлуьник 

экечIда. Варциз Алигархни Наргиз гьахьда)
АЛИГАРХ.- Керемалидин мехъерин гурлувал вуч я!
НАРГИЗ.- Тахьана! Ша, чунни экечIин.
АЛИГАРХ.- (Кьуьлуьник физ) Сагърай, дустар! Сагърай! Гиб-гиб – ура!
МАЭСТРО.- Алигарх! Алигарх! Яшамишрай Алигарх! Алигархдин мани! 

Вирида санал! (Макьам дегишарна, вичи кьил кутада)
Алигархар пара авач,
Чахъни хьанвай тек сад я вун.
Жумарт рикIни хура авай,
Чи гьар садан мидад я вун.
Яша, яша, яшамишрай
Икьван чал рикI алай инсан.
Яратмишдай, къазанмишдай,
ВикIегьвилер авай инсан.
  
Вун дустарин мягькем даях,
Мукьвабурун кьилел къав я,
Гвачир инсан кIусни дамах,
Ви кьил камал, рикI ялав я.
Яша, яша, яшамишрай
Гъил ачух, рикI михьи инсан.
Яратмишдай, къазанмишдай
Алакьунар гайи инсан.
Аллагьни ви патал хьурай,
Ваз девлетар гьалал хьурай!

АЛИГАРХ.- Бес я! Бес я! Къе закай рахадай югъ туш. Къенин югъ Керемали 
Салавовичанди я. Яшамишрай Керемали Салавович!
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 (И гафар вирида тикрарда). 
Инал ша кван, Керемали Салавович, инал ша кван.
НАРГИЗ.- (Мегьрибаназ) Диде, вунни инал ша!
ХУРАЕВ.- (Сес зурзаз) Мегьрибан, Наргиз ви руш яни?
МЕГЬРИБАН.- (Дамах гваз) Зи руш я Наргиз. Ухшар тушни?
ХУРАЕВ.- Я, Мегьрибан, я. Ви копия я.
МЕГЬРИБАН.- (Кьил цава кьуна, физ) Масадбурухъ ахьтин рушар жедани? 

Зид я, гьелбетда.
САЛАМОВ.- (Маэстродиз). Диде лагьанайни? Мегьрибан Наргизан диде 

яни?
МАЭСТРО.-  За лугьузвай эхир: садрани чаз такур и дишегьли иниз гьикI 

акъатайди я? Агь, Керемали Салавович, ваз чидай кьван амалар вуч я!
АЛИГАРХ.- Дустар. Зун пара шад я къенин межлисдал. Вучиз шад я лагьай-

тIа, куьне зи яран дидедиз къурмишнава ам. Эхь, им зи ярандиде Мегьрибан я.
НАРГИЗ.- Зи и дуьньяда виридалайни иер, виридалайни къени, вирида-

лайни хъсан диде. (Дидени руш къужахра гьатда).
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куьмек це заз. Философ, Маэстро!
МАЭСТРО.-  Гьар садаз вичин пеше авайди я. Иера! Ша, Алигархдизни 

Наргизаз чи цIийи мани лагь.
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АЛИГАРХ.- (Ички хъвана) Эхь, дустар! Хъсан югъ я къенинди. Къенин 
шадвилерни кьетIенбур я. Къенин югъ вични кьетIенди я. Ам чи виридан 
дуст, вич галачиз чаз са куьнини дад тагузмай Керемали Салавовичанни зи 
рикI алай яран диде Мегьрибанан мехъерин югъ я. Эхь! Кьисметди субайвиле 
тур и кьве бендедин мехъерин! Мубаракрай!



74

ВИРИДА.- Мубаракрай! Мубаракрай!
АЛИГАРХ.- Квез чизва, дустар – Керемали Салавович, отставкада авай 

полковник, хъсан инсан – чи хзандиз гьахьна, чи кIвалин-къан къайгъуйрик 
экечIна гзаф йисар я. Гьафтеда садра кIватI жез, куьне кефер чIугвазвай и да-
чадихъ авай гьунарарни адан гъилеринбур я. Амма чун хъфизва, азиз дустар, 
ам тек амукьзава. Зи ярандидени тек амукьнавай. Хуьре. Чна ам шегьердиз 
хкана. И кьве субай кас чеб чпел гьалтдайвал авуна. Аквазва квез – абур 
кьведни бахтлу я!

ХУРАЕВ.- (Катна абурун вили атана) Мубаракрай, Керемали Салавович. 
Вазни, Мегьрибан. Вуна алцурарна зун. (Перт яз варцихъди фида)

МЕГЬРИБАН.- Кваз кьамир, я кас.
КЕРЕМАЛИ.- Вал ви кьисметни гьалтда, коммунист. Перт жемир.
КЪУНШИ.- (Инихъ-анихъ физ, Хураеван рехъ кьаз, тас гатаз) Слушай 

мою команду! Кьуьлуьник экечI! Ягъа макьам! Туьнт макьам!
МАЭСТРО.- Есть, товарищ полковник.
САЛАМОВ.- Ваъ, ваъ, ваъ! АкI жедач. Инин адетар чIур жезва. Бес чамни 

свас магьар ийидачни! Агь, Керемали Салавович? Инал ша кван садра.
ВИРИДА.- Магьар ая! Магьар ая!
САЛАМОВ.- (Керемалидинни Мегьрибанан кьилерилай чIарар ялна)
   
Сад дишиди, садни эркек – 
Кьве чIар санал эцигна,
Идаз муькуьдавай куьмек
КIанзавайдаз килигна,
Шариатар, къанунар чи
Веревирдна, гекъигна,
За вун ва вун магьарзава,
Алад, са пIипI аку квез,
Лезетрикай самбар авай
Ана кефер чIугу квез.

Яшамишрай Керемали Салавович! Яшамишрай Мегьрибан. Ягъа, Маэстро. 
Чамранни свасан макьам ягъа!

Сифте Керемалини Мегьрибан кьуьлуьник экечIда. Ахпа Къуншиди Хураев 
ва амайбурни кьуьлуьник кутада. Вич лашунив тас гатаз межлисдал элкъведа

(ПЕРДЕ)
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Жамидин Гьажимурадован 85 йис

ЗАРАФАТДИННИ РУСВАГЬДИН ЭСЕРРИН ШАГЬ

(Шаир Жамидинан 85-йисаз талукь яз)

Вахтар фад-фад къвез алатзава. Абур акьван фад физва хьи, кIелзавай-
бурун рикI алай шаир, зарафатдин, ягьанатдин ва русвагьдин эсеррин шагь, 
мукьва-накь рикIин азардик кечмиш хьайи Гьажимурадов Жамидин Гьажи-
мурадович (Жамидин – литературадин тIвар-лакIаб я) чи арадай акъатна I5 
йис тамам жезва.

Эхь, заз Жамидин, жуван машгьур хуьруьнви, чIехи стха хьиз, яр-дуст хьиз, 
республикада тIвар-ван авай шаир хьиз, мукьувай чидай. За адахъ галаз, адан 
уьмуьрдин юлдаш Саимат вахан гъилелай са пут кьел тIуьна.

За Жамидинакай ва адан эсеррикай лезги ва урус чIаларал, белки, са цIуд 
макъала (I969-йисуз – «Жамидинан русвагь», I994-йисуз – «Гегьенш рикI 
авай Жамидин», I997-йисуз – «ЦIвел – ваъ, вил», 2002-йисуз – «Машгьур 
шаир Жамидин», 2004-йисуз – «Жамидинакай гаф» ва «Жамидинан къамат», 
20I4-йисуз – «Шаир-русвагьчи», «Жамидинан накъвар галай хъвер», «Жа-
мидин «Ваз ам чидач» ва «ЧIехи шаир») ва 2002-йисуз «Жамидинан русвагь 
ва хъвер» ктаб кхьена, басмадай акъудна. Абуру миграгъви шаир халкьдин 
арада машгьур хьуниз шаксуз куьмекна.

Зун, гьар са макъала кхьидайла, виликдай кхьей гафар, малуматар тикрар 
тийиз (са бязибур тикрар тавунани жезвач), цIийи фикирар лугьуз, игитдин 
къаматдин цIийи терефар жагъуриз алахъзава.

Гьажимурадов Жамидин (I934-2003) – тIебиатди еке пай (мецел «бахт» 
гаф къвезва) ганвай, кьетIен амалрин-къилихрин шаир – инсан хьана. Адаз 
кьисмет хьайи «еке пай» хци кьатIунрикай, акьул-камалдикай, билбилдин 
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хьтин мецикай, яцIу ванцикай, жумарт рикIикай, ачух гъиликай, виле акьадай 
къаш-къаматдикай (кьакьан шумал буй, хъвер алай къумрал чин, чIулав ири 
вилер, бурма чIарар какахьнавай чIулав кьакьан мег), заривилин алакьунрикай, 
бажарагъдикай ибарат жезва.

И вири лишанрини яржари шаир Жамидин акурдан рикIелай алат тийидай, 
хайи Миграгърин кьилихъ галай Гъуцарсувуз ухшар гуьмбетдиз элкъуьрзава, 
милли литературадал рикI алай инсанрин бейнида басма ийизва.

И вири лишанри автордин художественный эсерар: зарафатдин, ягьанат-
дин ва русвагьдин шиирар, баснияр, бейтер ва поэмаяр арадал гъана, абур 
лезги газетризни журналриз («Социализмдин рехъ», «ЦIийи дуьня», «Соци-
ализмдин пайдах», «Коммунист», «Дуствал», «Дагъви дишегьли», «Кард») 
акъудна; урус чIалаз элкъуьруниз лайих ва Москвадин газетризни журналриз 
акъуд жедай дережадиз гъана.

Шаир са шумуд ктабдин иеси хьана: «Къалгъанар» (I958), «Гьач-вач» 
(I964), «Са кIус хъвер» (I967), «Арада затI аваз хьурай!» (I969), «Шаламра 
къван» (I970), «Гимишдин сас» (I972), «Регъуь хьайи спелар» (I976), «Са-
тирикдин хуьрекар» (I979), «Башуьсте!» (I984), «Ваз ам чидач» (I994) ва 
мсб. Саки вири ктабар, гьа ихьтин тIварар алаз, урус чIалал Москвадин ва 
Магьачкъаладин чапханайрайни акъатна. Автордихъ гьа ихьтин тIварар алай 
шиирарни ава.

Жамидинан эсеррихъ чпин кьетIенвилер ава: абур яшайишда хьайи, жезвай 
ва хьунухь мумкин тир вакъиайрихъ, дуьшуьшрихъ ва кьисметрихъ галаз ал-
къалу я; куьруьдаказ теснифнава, вад-цIуд куплетдикай ибарат хьанва; дерин 
фикирар ва насигьатар, хъвер, ягьанат ва я русвагь ква; къешенг къурулуш ва 
куьруь сюжет ава; лезги литературадин чIалал, ранг ядай гафар ва мисалар 
ишлемишна, кхьенва; регьятдаказ кIелиз, рикIел хуьз ва масадаз, къаравили 
хьиз, суьгьбетиз жезва.

Шаирди, ватандикай хьиз, вири дуьньядикайни фикирзава, адаз вич, 
дуьньяда чIуру крар терг хьана, эхиримжи шаир-русвагьчи хьана кIанзава. 
«Эхиримжи» шиирда кхьизва:

ЧIуру крар, пис къилихар! Куь гелер
Гележегда амукьдач, заз аян я.
Инсанар, фад михьи хьурай куь рикIер!
Эхиримжи сатирик хьун заз кIан я.

Жамидинан эсерри кIелзавайдаз тIебии тербия гузва, ихьтин тербиядиз чна 
«къени тербия» лугьузва, вучиз лагьайтIа чи уьлкведиз, социализм чукIурна, 
гужуналди капитализм хкайдалай гуьгъуьниз, «чIуру тербияни» акъатнава: 
ам газетри, радиоди, телевидениди ва интернетди халкьдин арада чукIурзава. 
Им гзаф хаталу кар, гьерекат, тIегъуьн хьтин азар я.

Жамидинан эсеррин мад са кьетIенвал къейдин: абурук гзаф хъуьруьнар 
ква, ягьанат кефиник хуькуьр тийидайди я, русвагьни авторди хъуьтуьлдаказ 
ийизва. Ихьтин эсерри («Шурва», «Чинерар» ва мсб) «чIуру игитриз» хъел 
гъизвач, акси яз, гьабурузни хъвер гъизва. Поэма хьиз яргъи «Чинерар» шиир 
ихьтин куплетдалди куьтягь жезва:
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Виликра халкь авам тирла,
Динэгьлийри, фекьийри,
Чинер, пIирер, жегьнем лугьуз,
Иви хъванай факъиррин.

Ихьтин фикирдалди шиирда хуьруьн кимел физвай гьуьжет куьтягьун 
автордин викIегьвал хьана.

ВакIан як тIуьн гьарам я лугьузвай динэгьлидин гьерекатарни шаирди 
хъуьтуьлдаказ майдандиз акъудзава, хьайивал хиве кьаз тазва ва виридак 
хъуьруьнар кутазва:

– Хуьрек вилик атайла,
Аллагь рикIел гъана за:
Як хкудна, гадарна,
Шурвадиз худ гана за!

«Масадаз атIай фуруз» шиир басня я: Сев тахтунилай алудна, вичиз адан 
чка кьаз кIан хьайи, фитнеяр чукIурай сикI вич фуруз аватзава:

КIватIна хьиз вири гьайванар,
Фитнеяр винел акъудна севре.
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Андрей Внуковни лезги шаирдиз акьван вафалу кас, дуст ва стха хьана 
хьи, ада, Жамидиналай гъейри, мад са милли шаирдин эсерарни урус чIалаз 
элкъуьрнач. Миграгьвийрини Андреяз гзаф гьуьрметарна, адан тIвар вич 
ацукьай гурлу булахдал эцигна – «Андреян булах» фадлай халкьарин ду-
ствилин гуьмбетдиз, шаирри, ашукьри, мугьманри ва хуьруьн жегьилри ял 
ягъзавай пак мескендиз элкъвенва. Гьар са межлисдини Жамидин ва Андрей 
рикIел хкизва.

Жамидин, СтIал Сулейманалай гуьгъуьниз, Советрин ватанда лезгияр 
машгьур авур кьвед лагьай шаир я: 40 йисуз датIана Москвада басмадай 
акъатзавай газетринни журналрин («Крокодил», «Литературадин Россия», 
«Литературадин газет», «Смена», «Дружба народов» ва мсб) чинриз акъат-
завай зарафатдинни русвагьдин шиирри, иллаки абурун кIанелай кхьена же-
звай гафари: «Перевод с лезгинского А. Внукова» – «А.Внукова лезги чIалай 
элкъуьрнава» СССР-дин шегьеррани хуьрера яшамиш жезвай лезгийрин, 
дагъустанвийрин фикир желбзавай, абурук шадвилин ва дамахдин гьиссер, 
милли руьгь кутазвай.

Жамидинан эсеррик дерин философия ква: абуру кIелзавайбуруз намус 
михьи, дидедин чIал ва хайи ватан кIандай, диде-бубадиз вафалу, къагьриман 
инсанар хьуниз эверзава.

Литературада къазанмишнавай агалкьунрай шаирдиз республикадин 
Гьукуматди «ДАССР-дин культурадин лайихлу къуллугъчи» тIвар (I980) ва 
«РД-дин Гьукуматдин премия» (I997) гана.

Вахтар къвез физва... ЦIийи несилри шаир Жамидинан эсерар мектебра 
кIелзава, чирзава, лезет хкудзава; абуруз институтра, университетра лайихлу 
къимет гузва: докладар, дипломдин кIвалахар кхьизва, диссертацияр хуьзва.

Инал лугьун: Жамидинан уьмуьрдин рекьин ва шаирвилин агалкьунрин 
бинеда, чахмахдин къван хьиз, социализмдин девир, ада халкьдин саваддиз, 
чIалаз, илимдиз, литературадиз ва искусстводиз ачухай рехъ, гайи фикир ва 
къимет, авур къайгъударвал ава.

Кьве девир сад-садав гекъигун яз, са мисал гьин: XX асирда. социализмдин 
девирда, милли шаиррин ктабар 3-5 агъзурдин тиражар аваз акъудзавай ва 
гьар са ктабдай автордиз са машин къачуз жедай кьван гонорарни гузвай; XXI 
асирда, капитализмдин девирда, ктабрин тиражар пуд вишел хканва, гонорар-
ни гузмач, ктабар автордив вахгузва, жува маса гана, къазанмиша лугьузва... 
Хуьрера ва шегьерра ктабрин туьквенарни, сад-кьвед квачиз (чпелни урус 
чIалал «Книги» кхьенва), амач. Гьавиляй цIийи ктабар я кIелзавайбурув, я 
библиотекайрив агакьзамач.

Алай девир гьикьван мишекъатди, мискьиди, руьгьдин ивирар чукIурза-
вайди ятIани, милли литература санал акъвазнавач, вилик физва. Шаирриз 
халкьдин арада гьуьрмет-хатур ама, абурун эсерар кIелзава. Лезги газетар 
ва журналар («Лезги газет», «Самур», «Кард», «Дагъустандин дишегьли», 
«Алам» ва мсб) кхьизва.

Жамидинан тIвар, адан руьгьдиз ийизвай гьуьрметдин лишан яз, хайи 
хуьруьн библиотекадал эцигнава, къецин цлал цементдин кьулунал устаддаказ 
атIанвай шикил (барельеф, художник – Агьмад Адилов) алкIурнава. Инлай, 
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Кьаркун кIамун кIунтIалай (иниз «Сурарин мет» лугьуда), шаир, чан алайди 
хьиз, вири хуьруьз ва Самсам дередиз килигзава.

Шаирдин тIвар Магьачкъала шегьердин цIийи магьледин са куьчедални 
эцигнава. Библиотекайра ва мектебра Жамидинан яратмишунриз талукь 
межлисар тухузва. Адан 85 йисаз талукь межлис мукьвара Дагъустандин 
писателрин союздин правлениди Магьачкъаладин «Шииратдин театрда» 
тухвана, анал зунни раханай.

Гьар са межлисда, лагьай фикир тикрар хъийин, дидедин чIалан ва ли-
тературадин муаллимри иштиракзава, абуру тарс гузвай аялри, студентри 
Жамидинан шиирар устаддаказ кIелзава, «Шурва» манидалди лугьузва. 
«Шииратдин театрдани» гьакI хьана.

Зун 20I8-йисан сентябрдиз Миграгъиз хъфенвай. Хайи мектебдин дегь-
лизда Жамидинан шикил акурла, рикIиз регьят хьана. Хуьре тахьай хьтин 
цIийивилер хьанвай, абурни заз жуван вилералди акуна: хуьруьн куьчейрал 
сифте яз камалэгьлийрин тIварар эцигнава; кIвалерин цларал куьчейрин 
тIварар ва нумраяр кхьенвай ракьун зулар алкIурнава; мектебдин кьилихъай 
фенвай сад лагьай куьчедиз «Гьажимурадов Жамидинан куьче» тIвар ганва; 
шаирди кIелай мектебдин дараматдин цлални сад лагьай нумра кхьенва.

За рикIяй гьарайна:
– Шаир Жамидин яшамиш жезва!

2-май, 20I9-йис.
Гьаким Къурбан.

 

                            ЖАМИДИН

РЕХИВАЛ

(Поэма-хкет)

I

Къафкъаз дагълар цIиргъинава, 
КIвалераллай пару хьиз.
Абурун кукIвар лацу хьанва, 
Кьуьзуь касдин чуру хьиз.

Абур чIехи чи бубайри 
Тунвай гел хьиз багьа я. 
Дагълар, дагълар, виш йисарин 
Сирер куьне ахъая.

Аманат яз кIвалер тада 
Бубайри чаз – рухвайриз. 
Аманат яз рикIер тада,
Бубайри чаз – архайриз.

Бадейрилай, дидейрилай 
Махар жеда аманат,
Чна абур хуьда рикIе 
Виридал яз аламат.

Махар, махар, гьар жуьредин 
Чир жеда сир аялриз.
Дидеди мах ачухдайла,
Фида дерин хиялриз.

Махар, махар, игитрин тур 
Карагдай гагь вилеркай,
Гагь аквадай пагьливанар 
ХкечIзавай гьуьлеркай.
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Гьайванрикай ахъайдайла 
ХъуьтIуьн юкъуз махар чаз, 
Йифиз абур мукьва хьана 
Акваз жедай ахтар чаз.

Чаз махарай гьикьван къуват, 
Гьикьван акьул акуна.
Махари чи рикIер михьи,
Вилер хци авуна.

Махар халкьдин хияларни 
Уьмуьр чирдай гуьзгуь я.
Абур халкь фей дагъдин рехъни 
Жигъир чирдай уьлчи я.

Гьамиша куьн халкьдихъ гала, 
Чириз жеда яшар куь.
Виш йисарай виш йисариз 
Жезва, гьелбет, махар куьч...

II
Гьар са халкьдихъ вичин тарих, 
Вичин мажар авайд я.
А махарал девирдинни 
Халкьдин лишан алайд я.

Адамакай, Гьавадикай 
Мах ава лап машгьур вич.
Чеб женнетдин багъдавайла 
Абуру тIуьна лугьуз ич.

Акьван гуьзел дишегьлийри 
Вич арадиз акъудай 
Маса махни чида хьи чаз 
«Чуьруькчи ич» лугьудай.

Пуд лагьай мах ичиникай 
Куьрелди квез ахъайда. 
Эхирдалди кIела, зи дуст, 
Ктаб гъиле авайдал.

Амма а ич битмиш хьанач 
Багъда, авай женнетда.
Я гуьзелар гьатнач адан 
Патахъай гьич гьуьжетра.

Я Ахцегьа битмиш хьана, 
Атирдин ни галай ич,
Я Куьреда берекатлу – 
Лугьуз жедач завай гьич.

Куьз лагьайтIа фад вахтара 
Хьайи кар я, лугьуда. 
Тарихдани ктаб авач 
Са дуьз жаваб къачудай.

Белки, хьана, белки, хьанач, 
Гьакъикъатда чидач заз.

Вуна тади къачумир мад 
Са гаф ава лугьур ваз:

ХъуьтIуьн йифиз и махунихъ,
Белки, на яб акална,
Са кьатI амаз ахвари ви, 
Белки, вилер акьална.

И махунин ван хьанатIа, 
Тахьайдай яхъ вуна къе.
Ван тахьанвай масадбуруз 
Ам ахъайин чна къе.

Динэгьлийри дин гъилеваз 
Халкьдиз ганай азабар, 
Къундармишиз суварарни, 
Кхьиз тапан запабар.

А девирдин адетрик фад 
Кьуьзуь хьанай инсанар.
А девирдин хесетрик фад 
Рехи хьанай инсанар.

Уьмуьр яргъи жедачир гьич 
Рушан чIулав киферин. 
Хабарсуз ранг ядай адаз 
Яргъал патан – Кефердин.

Дидедин кьил рехи жедай 
Язух чIугваз балайрин. 
Жегьилдин кьил рехи жедай 
Яшайишдин белайрик.

Рехи хьунин себеб чирдай 
Бахт авачир инсанриз. 
Килигайла, са патайни 
Бахт авачир инсанриз.
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Я Куьреда берекатлу – 
Лугьуз жедач завай гьич.
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Тарихдани ктаб авач 
Са дуьз жаваб къачудай.

Белки, хьана, белки, хьанач, 
Гьакъикъатда чидач заз.

Вуна тади къачумир мад 
Са гаф ава лугьур ваз:

ХъуьтIуьн йифиз и махунихъ,
Белки, на яб акална,
Са кьатI амаз ахвари ви, 
Белки, вилер акьална.

И махунин ван хьанатIа, 
Тахьайдай яхъ вуна къе.
Ван тахьанвай масадбуруз 
Ам ахъайин чна къе.

Динэгьлийри дин гъилеваз 
Халкьдиз ганай азабар, 
Къундармишиз суварарни, 
Кхьиз тапан запабар.

А девирдин адетрик фад 
Кьуьзуь хьанай инсанар.
А девирдин хесетрик фад 
Рехи хьанай инсанар.

Уьмуьр яргъи жедачир гьич 
Рушан чIулав киферин. 
Хабарсуз ранг ядай адаз 
Яргъал патан – Кефердин.
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IV
Сив хуьн сувар хьанва лугьуз 
Са вацра кади чIугвадай. 
Гунагь я кьван яргъи юкъуз 
Яд хъвайитIан хатадай.

Садра жегьил са гадади,
Вичиз хабар авачиз,
Ци тухузвай ич къачуна 
КIас яна кас алачиз.

Бирдан рикIел сив хуьнин варз – 
Сувар тирди хтана,
Акъвазна ам рекьин юкьвал,
Са гагьда пагь атIана.

«Сивик рузи хкIуна за,
Им лап еке гунагь я.
Вични язва чараданди, 
Кьилеллайди Аллагь я».

Са патахъай кьилел Аллагь,
Са патахъай хьайи вар.
«Гъил къачу зи гунагьдилай», – 
Гададин рикI хьана дар.

КилигайтIа, адан вилик 
Пуд кIвал квай лап иер тир.
Пуд кIвалихъни багълар галай, 
Чпин девлет ичер тир.

И гадади регъуьз-кичIез,
Сифте ракIар гатана,
Кьилин чIарар жив хьиз лацу 
Иесидиз лагьана:

«Им ви багъдин ич ятIа, заз 
Гьалал ая, минет хьуй.
Ваз Аллагьдин хатур артух,
Заз ви патай гьуьрмет хьуй.

– Им зи багъдин ич туш, жегьил, 
Стхад кIвализ вач атIа.

Гьадалда ваз ада, шаксуз,
Вичин багъдин ич ятIа!..

Гададини регъуьз-кичIез 
Кьвед лагьай рак гатана,
Кьилин чIарар рехи хьанвай 
Иесидиз лагьана:

– Им ви багъдин ич ятIа, заз 
Гьалал ая, минет хьуй.
Ваз Аллагьдин хатур артух,
Заз ви патай гьуьрмет хьуй!

– Им зи багъдин ич туш, жегьил, 
Стхад кIвализ вач атIа.
Гьалалда ваз ада, шаксуз,
Вичин багъдин ич ятIа!

Гададини регъуьз-кичIез 
Пуд лагьай рак гатана,
Кьилин чIарар загъ хьиз чIулав 
Иесидиз лагьана:

– Им ви багъдин ич ятIа, заз 
Гьалал ая, минет хьуй.
Ваз Аллагьдин хатур артух,
Заз ви патай гьуьрмет хьуй!

– Им зи багъдин ич я, жегьил,
За ваз гьалал ийида,
Эгер авай захъ са рушал 
Вун эвленмиш хьайитIа.

Амма за ваз лугьузва икI:
Рушахъ вилер авай туш,
КIвачер галач, бишини я,
ГьакIни гъилер квай туш...»

ИкI лагьайла, жегьил гада
Мадни кIеве акIана:
«За дидедал алукьна, ваз 
Жаваб гуда», – лагьана…

                              V
Дидеяр, куьн рикIер кузвай ракъар я, 
Гьамиша экв вегьизвай чи рекьерал. 
Дидеяр, куьн рикIер кузвай ракъар я, 
Гьамиша чим вегьизвай чи рикIерал.



82

Дидеяр, куьн рикIер назик цуьквер я, 
Гъамлу жедай бирдан цавар рахайла. 
Дидеяр, куь рикIер таза кьепIер я,
Чун ксурдай ширин ахвар атайла.

Дидеяр, куь кьилер дагъ хьиз кьакьан я, 
Сифте ядай мекьи хьайла рехивал. 
Дидеяр, куь гъилер кIеви гьулдан я, 
Сифте къведа куь гъилерал векъивал.

Дидеяр, квез лугьузва за: балайри 
Гьамиша экв вегьизвач куь рекьерал. 
Дидеяр, квез лугьузва за: балайри 
Гьамиша чим вегьизвач куь рикIерал.

Дидеяр, куь балайриз куьн гьамиша 
Аквадач хьи, кьилел цифер атайла. 
Дидеяр, квез лугьузва за авайвал,
Куьз аквадач чаз куьн ахвар атIайла?

Дидеяр, квез лугьузва за: гьамиша 
Чаз, балайриз, куь рехивал аквадач. 
Дидеяр, квез лугьузва за: гьамиша 
Куь гъилерин векъивал чаз аквадач.

Анжах чпихъ са кар хьайи вахтунда, 
Дидеяр, куьн рикIел къведа балайрин,
Анжах чпин рикI тIар хьайи вахтунда,
«Диде» гаф, вун мецел жеда балайрин.

«За дидедал меслятда», – лугьудач 
Чпин крар туькIвенавай вахтунда.
«За дидедал меслятда», – лугьуда 
Чпин крар кIеве гьатай вахтунда.

                                                        VI
Хва дидедал алукьна 
Рушан кIвалихъ илифна,
Амма рушан бубади 
КIвализ атун теклифна.
«Са къарпуз гъваш недай чаз, – 
Вичин папаз буйругъна, – 
Жегьилдизни и заз, паб,
КIанда на къе къуллугъна». 
Къарпуз гваз фад хтай паб 
Рахкъурна фад итимди:
«Са масад гъваш, – лагьана, – 
Вични хьуй лап ширинди».

Паб кьвед лагьай сеферда 
Рахкъурна мад итимди:
«Са масад гъваш, – лагьана, – 
Вични хьуй лап ширинди».
Паб пуд лагьай сеферда 
Рахкъурна мад итимди:
«Са масад гъваш, – лагьана, – 
Вични хьуй лап ширинди».
Папа ирид лагьай сефер 
Гъайи къарпуз атIана,
Къарпуз тIуьна куьтягьайла, 
Жегьилдиз икI лагьана:
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«Ихтияр я атIа кIвализ 
Фена рушаз килигдай. 
Гьелбетда, ви рикIеллама 
Хьайи икьрар виликдай». 
Акуна хьи и гададиз 
Руш гуьзел буй-бухахдин. 
Туна бубад ам гъавурда 
Вичи лагьай гафарин: 
«Рушахъ вилер авайди туш…
Герексуз кар аквадай.
Рушак кIвачер квайди туш… 
Пис чкайриз акьадай. 
Рушахъ япар авайди туш…
Герек тушир ван къведай. 
Рушак гъилер квайди туш…
Герек тушир къван кьадай…

Зи руш, жегьил, ухшар я лап 
Вичин хайи дидедиз. 
Хесетарни гьаданбур я, 
Тухузва вич кIвале дуьз.
Вун алайнал зи буйругъдал 
Папа ирид сеферда 
Гьа са къарпуз гъиз-хутахна, 
КьатIанатIа эгер на.
За алазни, алачизни 
Буйругъна – хъел атанач.
«Я итим, чахъ авайди и 
Са къарпуз я!» – лагьанач. 
Гекъигайла зи стхайрив,
Зун яшариз чIехи я,
ЯтIани зи чIарар чIулав, 
Абурун чIарар рехи я…»

                            VII
Хьанай вахтар, дишегьли, на итимдин 
Гафунал гаф эциг тавур, кьейитIан. 
Итимдин кьил рехи хьана кIандачир,
Вичин чIарар жив хьиз лацу хьайитIан.
Ви кIанивал, ви муьтIуьгъвал, дишегьли, 
Са итимри гьисабнай яз зайифвал. 
Арушна вун адалатсуз къанунра, 
Са итимри хъуьруьнарнай, гьайиф, вал! 
Са итимри гьахъ алазни алачиз 
Авунай хьи ви тIварцIикай зарафат. 
Са итимри чпинни куь арада 
Тунай хьи лап тежедай кьван тафават.
Куь хъсанвал вучив ятIан, дишегьли,
Са итимри гьисабнай яз ажузвал.
Куь инсанвал вучиз ятIан, дишегьли,
Са итимри гьисабнай яз ужузвал.
Ава лугьуз чпихъ папар муьтIуьгъ тир, 
Дамихзава чпин чIулав чIарарал. 
Итимриз и махуникай хуш къведа, 
Инсанвилин гъавурда чеб акьарал.
… Чи дагълара Адамалай инихъди 
Гзафбуру вахъ галаз ич кьве падна,
Вун себеб яз башламишай дявейра, 
Чандилай гъил къачуна, вун азадна. 
Амма къени гьалтзама чал итимар,
Яшлу ятIан, чпин чIарар чIулав тир. 
Амма вахтсуз чIарар абрун папарин 
Рехи хьанваз аквада чаз битавдиз.
Къе дагълара атурай чеб арадиз 
ГьакI махарни дишегьлийрин пад кьадай.
Гьисс тавурай чи итимрин векъивал, 
Вафасузвал дуьшуьш жедай хатадай.
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              Гьажи  ИЛЬЯСОВ

КIАНДАТIА  ХЪУЬРУЬХЪ,  КIАНДАТIА  ШЕХЬ 

                                            (Художникдин суьгьбетар) 

Император Петрдикай, Дербентдин агъа 
Манкъулидикай, хайи хуьруькай 

Чи гзаф маса хуьрерин тIварар хьиз, зи хайи Манкъулид-хуьруьн тIварни 
адан бине кутур касдилай атанва. Вуж тир Манкъули? 

Яргъай эгечIун лазим къвезва. Садра за республикадин тарихдин музейда 
реставрациядин кIвалахар тамамарзавай. Музейдин директор Рамазан 
Хаппалаеванни зи арада яргъал чIугур ихтилатар фидай. Адаз музейда 
хуьзвай, чеб дуьздал акъуд тавунвай са бязи документарни чизвай. Вичин 
кабинетда чун суьгьбетрик кваз ацукьнавайла, ада абур зазни къалурдай, са 
арайра хъуьруьн кьаз тежез лугьудай: 

- Гьахьтин девирар тир, гьахьтин инсанарни! 
Ада заз ихьтин суьгьбетни авунай.
Гьажи Давудан девирда Дербентдин агъа, ашкара тирвал, Манкъули 

(тарихдин документра - Имам-кули) лугьудай кас тир. Урусрин император 
Петр I I722-йисуз «Персиядиз походдиз» экъечIна, чIехи кьушун галаз 
Астрахандай Каспийдин къерех кьуна кьибледихъди атана. Адан гимияр 
гъалатI хьана Аграханский заливдиз гьахьна. Ана лагьайтIа, яд кьери я. Ругуд 
гимидикай кьуд акIана, гуьгъуьнлай къвезвай кьвед чпин рехъ дегишариз 
агакьна, абуру кьибледихъди рехъ давамарна. 

Шамхал Адил-Гирея абурал гуьзчивал тухузвай. Гилан Махачкаладин 
Пушкинан куьчедин къаншарда урусрин кьве гими рейдина акъвазна. Авудна 
цел луьткве, Петр эвичIна адаз, цIикьвед кас кьусуйрихъ ацукьна. Адил-
Гирея кьерел акъвазна гуьзлемишзава. Луьткве агакьайла, Петрди виридалай 
вилик кьерел хкадарна. И арада, дуьшуьшдай хьиз, чилер зурзана. И кар 
акур Адил-Гирей теспача хьана: урусрин пачагьди чилел кIвач вегьейла, чил 
зурзана!I 

Петр багьа мугьман хьиз кьабулай Адил-Гирея тади гьалда Дербентдиз 
хабар гваз чархачи ракъурна: ахьтин пачагь атанва хьи, адан кIвач акьурла, 

Гьикаят
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чил зурзазва! Адил-Гиреянни Дербентдин агъа Манкъулидин мукьва-
кьиливилин алакъаярни авай. Манкъулидин вичин бубаяр Кьурагь патан 
лезгийрикай тир.
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шегьердин варарин куьлегар гваз экъечIна. Им тарихда сифте яз хьайи кар я: 
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ана куьгьне сурар чир хъжезма. Пуд лагьайдини – чи хуьр алай чкадал. 
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амукьнач. Муькуь стхадихъ, Байрамахъ, эркек веледар хьана, гьа тухум чи 
хуьр кутурди жезва. (Мад инал хълагьайтIа жеда: зунни Байрамрикай я…) 
Байрамрин магьле ава чи хуьре, исятда ам яргъи са куьче я. Байрамрин 
тухумдиз, хуьр кутурбуруз хьиз, кьетIен гьуьрмет авай. Мисал яз, абурукай 
садал лакIаб эцигун къадагъа тир. 

Вахтар финивай хуьр чIехи хьана, аниз патарилай къвезни ацукьна. ИкI, 
миграгърин магьле арадал атана. Есирдиз кьуна гъайибурукай  гуржийрин 
магьлени хьанай чи хуьре.Итим яна кьена суьргуьндиз акъудайбурни, чпин 
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къаюмвилик кутадалдай. Гила, гьелбетда, виликан магьлеяр амач, гегьенш 
хьанвай хуьре кIандайвал кIвалер эцигна вири акахьнава… 

Ихилова2 чи хуьр къадим хуьрерикай сад яз гьисабзава. Адан фикир икI 
къвезвай жеди: эгер хуьр чIехиди ятIа – ам къадим я. Гьакъикъатда акI туш, 
чи хуьр анжах Гьажи Давудан девирда арадиз атайди я. Маса месэла я – чи 
мулкара дегь-девиррани инсанар яшамиш хьун. Хуьруьвай километрни зур 
кьван къакъатна кул-кусди кьунвай, хъенчIеб квай тахта (лангу) ава. А чка 
тракторралди акъашна ишлемишиз кIан хьанай. Амма аникай дараматрин 
хандакIар, къапарин хъенчIепIар, маса затIар хкатнай, аник кягъ хъувуначир. 
Анал са девирра инсанар яшамиш хьайидал шак гъиз жедач. Археологиядин 
ахтармишунар тухванайтIа, чаз са вуч ятIани чир жедай, Гьайиф хьи, ахьтин 
ахтармишунар чи пата тухванвач.

Бубадин  кьисмет 

Зи бубади дяведилай вилик йисара Дербентдин педучилищеда СтIал  
Мусаибахъ галаз санал кIелнай. Абур кьвед дустар тир, буба Агъа СтIалдал 
мугьмандизни фейиди я, СтIал Сулейманахъ галаз гуьруьшмишни хьайиди я. 

-----------------
I  Гъавурда авай кIелзавайда инал лугьуда: император Петрдин машгьур «Персиядиз 

походдиз» илимдин кIвалахра, тарихдин учебникра чIехидаказ фикир ганвайди я, амма 
ихьтин агьвалатдикай кхьенваз рикIел къвезвач эхир… Инал гьуьжет ийиз кIанзавач. Белки, 
им чпяй тарихдин чинар ацIанвай нубатдин негъил, миф я жеди. Мифдиз лагьайтIа, яшамиш 
жедай ихтияр авайди я… (А. О.)

2 М.М. Ихилован I967-йисуз акъатай «Народности лезгинской группы» ктабда. 
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Лейтенант СтIал Мусаиб Сталинграддин женгера телеф хьана.  Зи буба, 
амни лейтенант тир, фронтдай элкъвена хтанатIани, адан кьисмет кьезилди 
хьанач. 

Кинофильмайрай гъалиб хьана а гатфариз чпин хайибурун патав 
хуьквезвай аскерар, цуьквер гваз абур къаршиламишзавайбур, гьарай-эвер 
къалурдайла, халисан дяве чидай буба хъуьредай. Адан ихтилатрай са 
тIимил маса жуьредин гьакъикъат хкатдай… Гъалиб хьайидалай кьулухъ 
сифте нубатда хирер алайбур кIвалериз ахъайнай. Ахпа духтурар, малимар 
ва маса пешекарар. Гуьгъуьнлай амайбурни. Буба вич I946-йисан февралдиз 
кIвализ агакьнай…

Гжатск шегьердив женгина хер хьана вич вичел аламачир ам немсерин 
гъиле гьатна, Прибалтикада авай «Салацпилс» концлагердиз акъатнай. 
Анани есирар тифди къирмишиз эгечIна. Немсериз тифдихъай цIухъай 
хьиз кичIедай. Рекьизвайбурун кьадар гзаф тир, абур крематорийда куз 
агакьзавачир. Немсери маса чара акуна, абур майдандал куз эгечIна: са 
жерге ракьун рекьерин шпалар, абурун винел са жерге мейитар ва чеб-чпел 
аламачирбур, ахпа мад шпалар, ахпа мад инсанар…

Вич-вичел аламачир бубади садра вилер ахъагъайла, адаз вичел алгъанвай 
кавказвидиз ухшар инсандин чин акуна. Япухъ ван галукьна: «Гьай ес?» 
(«Эрмени яни?») бубади жаваб яз кьил галтадна: ваъ. «Бес вун гьибурукай 
я?» - урус чIалалди. «Лезги». – «ГьикI хьайитIани жуванди, кавказви я…» 
Им вични есиррикай тир лагердин духтур тир. «За вун ина чуьнуьхнава, - 
лагьана ада, - тахьайтIа вунни цIал фидайди тир». 

«Салацпилсдай» буба маса есиррихъ галаз санал Кеферпатан Италиядиз, 
Милан шегьерда авай концлагердиз акъудна. Ина есирри къван атIудай 
мяденра кIвалахзавай. Лагьана кIанда хьи, буба гъиляй         жуьреба-
жуьре крар къведай сеняткар тир. Садра адаз гадарнавай парталар цвадай 
«Зингер» машин гьатна. Адал алахънаваз акурла, лагердин начальстводикай 
сада таржумачидиз эверна, жузуна: «Вавай ам туькIуьр хъийиз жедани?» - 
«Жеда». ТуькIуьр хъувур «Зингер» гваз ам кьилди чкада ацукьарна. Есиррин 
къазунай, кукIвар хьайи пек-партал рас хъувун адан хиве туна. Авур 
куьмекдай адаз гьар сада чпин паекдикай недайдан са кIус гудай. Бубадини 
фан кIусар зайифбуруз, азарлубуруз пай хъийидай.

Садра адан кьилив са таниш туширди атана, жузуна: «Ваз ватандиз хъфиз 
кIанзавани?» Гьелбетда, кIанзава. «ЯтIа гьазур хьухь». – «Им кьилиз акъатдай 
кIвалах яни?» - «Жув гьазур хьухь…» Таниш туширда концлагердай катдай 
жуьрет авай есиррикай десте туькIуьрна. Амма арада хаин гьатна, вири 
кьуна, зулумар авуна, карцердиз гадарна. 

Вахтар алатна. И таниш туширди мад пайда хъхьана: «ГьикI я, виликан 
фикир гумани вав?» - «Мад чун кьуртIа эхир гьихьтинди жедатIа ашкара я». 
– «Катиз кIанзаватIа, гьазур хьана акъваз…» Анжах гила бубадиз и таниш 
тушир кас лезги тирди чир хьана. Ахцегь нугъатдал рахазвай, вилер цIару, 
къумрал итим. Адаз гьихьтин ятIани мумкинвилер авай, адал начальстводини 
ихтибарзавай. 

Пакад юкъуз, садра акуна, кIвалахал тухун патал плацдал кацаяр гваз 
акъвазарнавай есиррин дестедин вилик ам немсерин форма алаз акъатна. 
Списокдай фамилияр кIелна. «Халисан немсди хьиз гьараярни ийидай 
чаз», - рикIел хкидай бубуди. Къанни цIуд касдив агакьна авай десте ада            
КПП-дилай алудна, тамуз тухвана. Ана гъвечIи-гъвечIи дестейриз пай хьана 
рагъ экъечIдай патахъди, жуванбурун къаршидиз хъфин эмирна. 
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Буба вири уьмуьрда и кьве кас, эрмени духтурни вилер цIару ахцегьви, 
жагъуриз алахънай. Зи рикIел чи кIвале авай гъвечIи хьтин сандух алама. 
Ана бубади и ксарин гьакъиндай официальный идарайриз кхьей са кьадар 
чарарин копияр, анрай хтай жавабрин чарар авай. Низ чида, абурун кьисметар 
гьикI хьанайтIа, гелни жагъаначир…

Фронтдин цIарцIелай элячIай буба СМЕРШ-дин регьят тушир 
проверкайрай акъатна. Ахпа – мад фронтдиз. Дяве ада Чехословакиядин 
меркез Прагада куьтягьна. 

Дяведай хтай бубади Садикадин эцигунрал къванцин кIвалахар авунай. 
Пешекарар кьит а девирда адав малимвал ийиз туначир. Вучиз? Есирда 
хьайивиляй. За лагьай сандухда маса жуьредин чарарни авай: ада вичик 
тахсир квачирди, ватан патал вичин иви экъичайди субутарзавай ва 
идарайрай хтай жавабрин. 

Минадин хъитрепI адан вилин кьилелай акIанвай, гъилелни хирен гел 
аламай. Хуьряй буба писзава, агакьай сятда хъша лагьай хабар атайла, зун 
ам суруз авудзавай чкадал агакьнай. За жуваз бубадин чин къалур хъувун 
тIалабнай. Кафан ачухайла заз сифте яз бубадин бедендал гуьллейрин маса 
гелерни акунай: агъадай хьиз къвалал пулеметдин, я автоматдин очередди 
тунвай цIикьвед лишан. 

ГъвечIи классра малимди заз надинжвиляй, жуван тIул кьуна фидайвиляй 
гагь-гагь лапIашар вегьедай. Бубади зал гъил хкажна зи рикIел аламач. Ада 
заз гьамиша ихтибар ийидай. Са кардин патахъай тIалабайла лугьудай: «Чан 
хва, жуваз кIандайвал ая, за ваз куьмек гуда». Ички хъун, пIапIрус чIугун 
адаз чидай крар тушир. Веледар адаз гзаф кIандай. Уьумуьрда вичиз такур 
регьятвал, бахт гьабуруз хьана акунихъ ам цIигел тир…    

Художествайрин академияда 

Адан факультетрани отделенийра цIикьвед рекьяй пешекарар гьазурзавай. 
Авайвал лагьайтIа, академия акьалтIарайбурун чIехи паюнал художникдин 
са тIвар тир жедайди. Чи живописдин отделение гьар йисуз ругуд-муьжуьд 
касди куьтягьзавай. Эгер абурук сад кьванни халисан, бажарагълу художник 
хьайитIа, им агалкьун яз гьисабдай.  Художествайрин академия кьилин 
образованидин сечме чкайрик акатзавай эхир, мумкинвилер авай бубайри, 
лугьун, са министрди, са гьихьтин ятIани комитетдин председателди, чпин 
аялар аник кIелиз кутазвай, анжах художникар абурукай жезвачир… 

Пуд лагьай курсуна кIелзавайла, за художественный фондунин 
мастерскойда кIвалахиз эгечIнай. Ана художникриз къазанмишдай мумкинвал 
авай. Министерствойрай, идарайрай, мадни инай-анай заказар къведай: 
портретрин, тIебиатдин акунрин, жанрайрин шикилрин, куьрелди, жуьреба-
жуьре изопродукциядин. Са художникри кIвалахзавачир мастерскойда, ана 
кьилди хилерай са шумуд цех авай. Сувениррин цехдай акъатзавай ручкаяр-
гапурар вири Союз тирвал чикIизвай. Скульпторрин цехда хъенчIин, 
металлдин гьар жуьре статуэткаяр гьазурзавай. Мумкинвилер хейлин 
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ана кIвалахзавайда, виликамаз флан кIвалах вахкузва лагьай заявка гана 
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кIанзавай. Худсовет, адет яз, нисинилай кьулухъ башламиш жедай. Пакамлай 
нисиналди зун са портрет гьазуриз агакьзавай. И йикъариз, хемисриз, зун 
академиядиз тарсариз фидачир, и карни таквар кьасарзавай. Академик 
Уча Джапаридзедин мастерскойда чирвилер къачузвай заз ада къаюмвал 
ийизвай. СССР-дин Верховный Советдин депутат, Грузиядин компартиядин 
ЦК-дин член, Социализмдин Зегьметдин Игит - чIехи авторитет тир, ректор 
адан вилик гъилер куьрсарна акъваздай. Далудихъ академик Джапаридзе 
галайвиляй, амайбурузни зун са юкъуз тарсара тежезвайди «аквадачир». 

Худфондуна кIвалах жагъунни регьят месэлайрикай тушир, анани «блат» 
кIанзавай. Зи кьатIунрай, бубаяр чIехи къуллугърал алайбурувай ерли 
кIвалах тавунани кьил хуьз жедай. ЯтIани абуру заказар къачудай, чпелай 
алакь тийидайла, абур за тамамардай, гонорар кьве патал пайдай. Къвердавай 
захъ ахьтин тежриба хьанай хьи, за и тегьерда са шумуд художникдихъ галаз 
кIвалахдай. Зун патал икI хийирлу тир, вучиз лагьайтIа а ксарал багьа заказар 
гьалтзавай, заз ахьтинбурукай икана аквадай. Месела, заз виш манатдин 
заказ гузвайтIа, далу авай садаз 250 манатдинди  гудай. Пая кьве патал - 
гьикI хьайитIани, заз жуван заказдихъ къачузвайдалай артух къвезвай. 

Жанрайрин шикилрин заказар къведай: колхозчийрин зегьметдикай, 
заводдин уьмуьрдикай. Ахьтин са шикилдин къимет агъзурар жедай, зал 
абурукай, гьелбетда, гьалтдачир. Портретдай виридалайни чIехи мажиб 
яз за садра 350 манат къазанмишнай, гъвечIи мажибни 80 манатдилай 
агъуз авачир. Гила гекъига: Къусара шегьердин паркуна монтерди вацра 
къачузвайди 75 манат тир, инженердиз I20 - I40 манат къвезвай… 

Ма жибинда пул хьайила студентди вуч ийидайди я? Гьелбетда, дустар 
ресторандиз тухудай. КIвализ диде-бубадиз за недай затIар агакьардай. Чина 
а вахтунда як, чIем кьит тир. Сад-кьве варз арадай физ за кIвализ коробкаяр 
хутахдай: Венгриядин верчер, Австралиядай гьатта кенгурудин як, алчударна 
жунадик кутунвай сагъ гьерен жендекар. Гуьзгуьдин шуьшейра авай нек 
рикIеллама: хутахдайла,  рекье галтад жедай кьван шуьшедин сиве гъери 
акъваздай. Недай-хъвадай шейэралди Тифлис лап хъсандиз таъминарзавай 
шегьер тир. Завай ам а чIавуз жуваз чидай Бакудив гекъигиз жедачир, ана заз 
ахьтин булвал акурди туш. 

Давам  жеда
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                                                                        Мансур  КУЬРЕВИ

«ГУЬЗЕЛ ТАМУМ», КЪЕНИ ВАХЪ ЧУН КЪЕКЪВЕЗАВА…

(Етим Эминан шиирдин мад кьве цIар жагъун хъувунва.)

Са шакни алач, Е. Эминан чIалар еке устадвилелди туькIуьрнавайбур 
я. Адан шииррихъ кьетIен гуьрчегвал ава. Гьахьтин гуьрчегвал авай 
шииррин арада «Гуьзел тамум» тIвар алай шиир иллаки гуьрчегди я.  
Сифте яз и шиир гьеле I948-йисуз Н.Агьмедова акъудай Е. Эминан 
шииррин кIватIалда гьатнавай. Эминан «хатIуникай» са жизви хабар 
авай гьар са касдиз а гуьрчег шиирдик ам чапдай акъуддалди, ида-ада 
дафтаррай дафтарриз кхьидайла, са гьихьтин ятIани нукьсанар акат-
навайди аквазвай.  Амма абур гьикI тайинардатIа ва гьикI туькIуьр 
хъийидатIа, са кьадар вахтунда садазни чизвачир. 

Сифте яз а шиир адак акатнавай нукьсанрикай михьи ийидай рехъ 
лезгийрин машгьур шаир И.Гьуьсейнова къалурнай. Шаирвилин еке 
бажарагъди адаз Е. Эмина «Гуьзел Тамум» гъезелдин кIалубда аваз 
кхьей шиир тирди аквадай мумкинвал ганай. А шиир гъезел тирди 
И.Гьуьсейнова I978-йисуз акъатай «Дуствал» альманахдин 2-нумра-
да кхьенай. Н.Агьмедова акъудай «Гуьзел Тамум» шиир гъезел хьиз 
кхьейла, адахъ ихьтин кIалуб жезва:

Гуьзел Тамум, ая фагьум, зи чанда гум къекъвезава.
Вилин накъвар хьана селлер, сефил рикI зи ишезава.

Хьайла яргъал, зи дерди-гьал за нив, гуьзел, ийин гила?
Залан парар хьана гъамар, сабур-кьарар тежезава.

Аман я ваз, гумир на наз, зи чан кьураз, цIразава.
Гуьзел жаван, мийир пашман, зи рикI икьван кьуразава.

Ашукьдин дерт я хьи зегьмет, зи чан, гьелбет, цIразава.
Гуьзел, за гьикI ийин? Зи рикI акъатункай кичIезава.

ЧIур хьана гьал, рикI хьана сал, са затI мецел текъвезава.
Авур икьрар, чIур мийир, яр, зал душманар хъуьрезава.

Илим ва культура
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Рекъиб шейтIан я хьи душман, гьич са чIалахъ жемир адан.
Эмин факъир на икI тамир, хийир-шийир фагьумзава.

Геже-гуьндуьз заз, Етимдиз, вун къакъатиз кичIезава.

Амма, малум тирвал, гъезел кьве-кьве цIарцIин бейтерикай ибарат 
жеда: сад лагьай бейтина кьве цIарцIизни са жуьредин рифма, амай 
бейтера сад лагьай цIарара рифма жедач, кьвед лагьай цIарар сад лагьай 
бейтинихъ галаз рифмада жеда

Гъезелдин и къайдаяр чир хьайила, «Гуьзел Тамум» шиирдик акат-
навай нукьсанар ачухдиз аквазва: шиирда I3 цIар ава, амма гъезелда 
бейтер кьве-кьве цIарцIинбур хьуниз килигна ада жуьт кьадар цIарар 
хьун лазим я; и шиирда кьве-кьведра «цIразава» ва «кичIезава» гафар 
ишлемишуни мадни къалурзава хьи, а гафар авай цIарарикай гьич 
тахьайтIа са пай Эминанбур туш! Устад шаирди рифма патал гьа са 
гафар са шиирда са шумудра ишлемишдачир.

«Гуьзел Тамум» шиир гъезел тирди чир хьайила, парабур ам «туь-
кIуьр» хъийиз алахъна: садбуру I3 цIарцIикай I2 цIар авуна, элкъуьрна 
ам 6 бейтиникай ибарат тир гъезелдиз, муькуьбуру чпин рикIерин 
мердвиляй кхьин хъувуна Эминан тIварунихъай I4-цIар ва элкъуьрна 
шиир 7 бейтинин гъезелдиз. Амма и къайдайралди «туькIуьр» хъувур 
шиирдин са жуьредини, гьелбетда, чун Эминаз мукьва авунач…

«Гуьзел Тамум» шиир сифте яз чап авурдалай кьулухъ70 йис алат-
на. 2009-йисуз Магьачкъалада «КIиридай жагъай гъилин хатIарин 
шииррин алманах (XVIII- XIX асир)» тIвар алаз ва вичин редактор 
Ф.Нагъиев яз къалурнавай ктаб акъатна.А ктаб рагьметлу профессор 
Р. И. Гьайдарован архивда хвенваз хьайи,  аджамдал кхьенвай шиир-
рин са дафтардикай я. Амма ктабдин винел ва къене «альманах» гаф и 
профессордин еке иштираквал аваз кьабулнавай лезги орфографиядин 
къайдаяр чIурна, «ь» лишан  хкудна кхьини чаз къалурзава хьи, а  ктаб  
Р. И. Гьайдарован таъсирдик кумачирла экв акуна  чапдай акъатнавайди. 
Альманахда Етим Эминан са бязи шиирар, шииррай цIарар гьатнава. 
ИкI, альманахдин I38 ва I39 лагьай чинра араб гьарфарин куьмекдалди 
лезги чIалал кхьенвай Эминан «Гуьзел Тамум» шиир авай кьве чинин 
шикилар (фотографияр) ганва. Шикилрай аквазвайвал, шиир дафтарда 
32 слогдикай ибарат тир бейтериз пайнава. 

И  ктаб туькIуьрайбуру (куьгьне дафтар нин гъили кхьенвайди ятIа, 
гьеле малум туш) еке зегьмет чIугуна аджамдал кхьенвай а шиир гилан 
лезги алфавитдалди (кириллицадалди) кхьин хъувуна,  ктабдин 47-чина 
8 слогар авай цIарариз пайна ганва.

Амма аджамдал кхьенвай «Гуьзел Тамум» шиирдин цIарар кирилли-
цадалди кхьин хъийидайла, кьасухдай ятIа чидач, я тахьайтIа альманах 
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туькIуьрайбур чпин тIем агакь тийидай кардив эгечIуниз килигна ятIа, 
гьикI ятIани, шиирдай кьве цIарни са цIарцIин пай акъуднава, я ктабдин 
редактор Ф. Нагъиева, вичи икI вучиз авунатIа, баян ганвач. 

Кириллицадиз акъуднавай вариантда кимизвай цIарцIин са пай (8 
слогдин) I948-йисалай инихъ ашкара тир винидихъ къалурнавай гъе-
зелдин 4-цIарцин эхир я: «…сабур-кьарар тежезава». 

Кимизвай кьве цIарцIикай сад лагьай цIар ихьтинди я:

«Бес са мумкин тахьайтIа, зин кайи рикIин гьалар вуч хьуй?» 

И цIар къедалди садани винел акъудайди туш. Чи фикирдалди, им 
гъезелдиз икьван чIавалди бес тежезвай I4-цIар я. И цIарцIи альманахда 
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«Ашкъидин дерт я хьи зегьмет, зи чанда БЕД МЕРЕЗ АВА». 

Арбен Къардашан фикирдалди, саки вири кIватIалра и цIарцIе тун-
вай аралух «гьелбет» гаф са мус ятIани шиир аджамдай кириллицадиз 
элкъуьрдайла «бед» (яни, «пис») гаф квай келима гъалатI яз кIелайла 
арадал атанвайди хьун мумкин я. Заз и фикир вичиз ихтибар ийиз 
жедайди яз акуна. 

ГьикI хьайитIани, «цIразава» гафунин чкадал маса, вичихъ «хъсан» 
рифма авай ва вичи шаирдин чандин гьал къалурзавай гаф шиирдик 
кухтун, мумкин я, Эминан вилик гъвечIи тахсир яз хьун, гьа Эминан 
тIварунихъай таб яз кхьенвай, эйбежер аквазвай «цIразава» гаф шиирда 
тунилай. Мумкин я, «цIразава» гафунин чкадал сифтедай Эминаз хас 
тир «шуьткьвезава» гафни ада кхьенваз хьун…

КIиридай жагъанвай дафтарда  Е. Эминан шиирда аваз, амма ктаб 
туькIуьрайбуру кириллицада «квадарнавай»  кьвед лагьай цIар чаз 
икьван чIавалди Н.Агьмедова сифте яз акъудна чизвай «Гуьзел, за 
гьикI ийин? Зи рикI акъатункай кичIезава» цIарцIин маса вариант я. 
Аджамдалди кхьенвай а цIар кириллицадалди икI кхьиз жезва:

«Гуьзел, за гьикI ийин, зи рикI [кал акъур нуькI] хьиз хьана».

ЦIарцIин и вариантда идалай вилик рифма патал гъезелда мад са 
чкадал ишлемишнавай «кичIезава» гаф амач, амма цIарцIе вичин ма-
надин гъавурда акьан тийизвай «кал акъур нуькI» келима гьатнава. И 
кар, зи фикирдалди, цIар аджамдал кхьей касди, шииррин къайдайрин 
гъавурда вич акьван авачиз ва шиирдин мана бегьем течиз, а цIар кхьи-
дайла гъалатI авуниз килигна хьанва. (Аджамдал дафтардиз шиирар 
кхьей кас пара савад чидай кас туширди дафтарда авай гъалатIри ва 
кхьинрин къайдайри къалурзава. Са бязи вахтара а кхьинра араб са 
гьарфарин лишанар муькуь гьарфарин кьилерал кхьенва. И карди куь-
гьне дафтарда авай кхьинар са маса дафтардай кхьейда вич кхьинрин 
манадин гъавурда бегьем авачиз, «шикилар» хьиз акъуднавайбур я 
лугьудай фикирдал гъизва.)

Чун вичикай рахазвай цIарцIе авай «кал акъур нуькI» келимада са 
гьихьтин ятIани гъалатI ава. Аджамдал «к» ва «къ» сесер гузвай араб 
гьарфар са шумуд жуьре кIелиз жеда. И кIвалах чиз, чун «кал акъур 
нуькI» келимада авай гъалатI жагъурна, адан лезги чIалав кьадай мана 
вуч ятIа чириз алахъин. 

Эгер «кал акъур нуькI» келимада сад лагьай гафунин виликай гъалатI 
хьана кхьин тавунвай мад са «к» гьарф кхьейтIа, а келима «ккIал акьур 
нуькI» келимадиз элкъвезва. И фикирдал зун лезги шаир А.Мирзебегова 
гъана, вичихъ галаз за «Гуьзел Тамум» шиирдин патахъай меслятар 
авур.
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Муькуь патахъай, эгер аджамдал кхьинар авурда а келима са гьинай 
ятIани вичин дафтардиз кхьинрин мана течиз акъуддайла кьве гафуниз 
дуьз пай тавурди яз гьисабайтIа ва араб алфавитда «п» гьарф авачир-
даз килигна а гьарф авай лезги гафар аджамдал дуьз кхьиз тежедайди 
фикирда кьуртIа, а келимадин сифтегьан дуьз кIалуб ихьтиндини 
хьун мумкин я: «капа кьур нуькI». Чун вичикай рахазвай аджамдал 
кхьенвай келима «капа кьур нуькI» келима хьиз кIелунин фикирдал 
зун А.Къардаша гъана.

«Капа кьур нуькI» келимади хъсан образни гузва ва цIарцIе юкьван 
пуд лагьай рифмани твазва, амма ада герек тир кьадардилай са слогдин 
тIимил ава. 

Эхирки, цIийи цIар чавай кьве жуьреда кIелиз жезва: «Гуьзел, за 
гьикI ийин, зи рикI ккIал акьур нуькI хьиз хьана» ва «Гуьзел, за гьикI 
ийин, зи рикI капа кьур нуькI хьиз авайла?». Сад лагьай вариантди 
альманахдай жагъанвай цIарцIе тIимил гьарфар дегишарун тIалабзава 
(са гьарф кухтун герек я), кьвед лагьай вариант патал дегишарун герек 
къвезвай гьарфарин кьадардив гекъигайла. Амма метлебдиз, рифмай-
риз фикир гайитIа, кьвед лагьай вариант «Гуьзел Тамум» шиирдин 
къурулушдиз артух мукьва я сад лагьай вариантдилай. Гьакl хьайила, 
чун кьвед лагьай вариантдал акъвазда.

Са-кьве гаф гъезелдин эхиримжи бейтиникайни лугьун герек я. Гъ-
езелдин тайин тир, вичикай, са шакни алачиз, зурба шаирдизни хабар 
аваз хьайи, къайдади тIалабзава хьи, герек, шаирдин тIвар са сеферда, 
вични  эхиримжи бейтина хьун ва, чна винидихъ лагьайвал, а бейти-
нин сад лагьай цIарцIе, вири виликан бейтера хьиз, рифма тахьун. А 
къайдадал амал авуни ва альманахда аджамдалди ганвай  шиирдин 
цIарарни ишлемиш авуни чаз Н.Агьмедова ганвай эхиримжи бейт икI 
туькIуьр хъийидай мумкинвал гузва:

«Эмин факъир на икI тамир, хийир-шийир фагьум ая, – 
Геже-гуьндуьз дуванадиз вун къакъатиз кичIезава».

Гьайиф хьи, цIуд йисан вилик альманах туькIуьрайбуру куьгьне 
дафтарда аджамдалди кхьенвай «Гуьзел Тамум» шиир чпивай тамамдиз 
кириллицадиз элкъуьриз тахьайди, ам гъезелдин кIалуб чIурна  кхьин 
хъувунвайди лагьанач, и кар, вучиз ятIани, Етим Эминан эсеррал икьван 
рикI алай халкьдихъай чуьнуьхна. Инал чна лугьузвач хьи, чи веревир-
дер садавайни са шакни гъиз тежедайбур я, чна теклифнавай «Гьуьзел 
Тамум» шиирдин гьар са гаф шаирдин гъиликай хкатнавайди я. Амма 
ша чна хиве кьан, ам икьван гагь чаз малум тир вири вариантрилай 
Етим Эминан устадвилиз, хатIуниз артух мукьвади я. Ингье а гъезел:
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                              ГУЬЗЕЛ ТАМУМ

Гуьзел Тамум, ая фагьум, зи чанда гум къекъвезава,
Вилин накъвар хьана селлер, сефил рикI зи ишезава.

Хьайла яргъал, зи дерди-гьал за нив, гуьзел, ийин гила?
Залан парар хьана гъамар, сабур кьарай тежез ава.

Бес са мумкин тахьайтIа, зин кайи рикIин гьалар гьикI хьуй?
Аман я ваз, гумир на наз, зи чан кьураз-кIуьрез ава.

Гуьзел жаван, мийир пашман зи рикI икьван йикъалай-къуз,
Ашкъидин дерт я хьи зегьмет, зи чанда бед мерез ава.

Гуьзел, за гьикI ийин, зи рикI капа кьур нуькI хьиз авайла?
ЧIур хьана гьал, рикI хьана сал, са затI мецел текъвез ава.

Рекъиб шейтIан я хьи душман, жемир адан гьич вун чIалахъ.
Авур икьрар чIур мийир, яр, зал душманар хъуьрезава.

Эмин факъир на икI тамир, хийир-шийир фагьум ая, – 
Геже-гуьндуьз дуванадиз вун къакъатиз кичIезава.
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           Тажидин  АГЬМЕДХАНОВ

АЖЕБ   ТАРС  ГАНА

(Юмореска)

Нянрихъ куьчедиз физ кIан хьайила зи рикIиз кин яда. Кимел экъечIнамазди, 
вилик фуртна Метягь пайда жеда. Ам акурла, далудик лап квал акатда зи.

– Зун какрас, лап исятда ви патав къвез гьазур тир. Дерди ава, – лугьуз 
ада хъуьчIуькай кьада, юрфариз чанг вегьез-вегьез са далдадихъ тухуда. Ада-
кай заз дуст мус хьайиди ятIани чидач. Касдин гъиляй лап икрагь хьанва…

ЯтIани са пата ял аваз ким галайвал кам кязава. Хуьруьн хабаррихъ 
яб акалунихъ вил жеда. Ингье, къарникъуз хьиз, мад вилик Метягь атана 
акъатна. Зи далуда дамарар чеб-чпелай тIарам жезва. Заз кьил баштанна 
санихъ физ кIан я. Багьна жагъизвач. «Дерди ава, инихъ ша, – хъуьчIуькай 
кьуна къерехдиз ялзава. Мад зи юрфариз са чангни вегьена. Хъуткьунна зун, 
зи кIвачерни жуван ихтиярда амукьнач. Метягьаз кIанивал хуьруьн кьилихъ 
галай кIунтIунал физва. Регъуь я заз: таран пад хьтин итим я, Метягьа 
хъуьчIуькай кьуна вичиз кIани патахъ тухузва.

– Ваз и Советдин председателдин уюнар акуртIа, – дериндай нефес 
чIугвазва ада. – Газетдиз са вижевайди кхьенайтIа… Са кар жедай гьа…

Зун хкя хьана:
– Вучтин са кар? – явашдиз хабар кьазва за фикир квахьайда хьиз. Метягьа 

кисна чекмедалди чил къадгъунзава. Ам ара-ара зи туфлидин кIуфа эцязава. 
Ахпа и къадгъунай чкадикай гаф жагъайди хьиз гьевеслу жезва:

– Гьан рикIел хтана… Ам вуч тир? Филетун!
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Метягьан ван садлагьана хъуьтуьл хьана:
– Вун хуьре гьуьрмет авай итим я. Вунани иниз са вил ахъай тавурла, ни 

ахъайда. Мад зун Советдин «алад-хъша» тир. Къе заз пакадилай вун кIва-
лахал тахтайтIани жеда лагьана. Залай вуч алакьда? Жува кьванни адаз 
тарс це тIун.

– Вун кIвалахдилай алудзава? Жеч!
– ГьикI жеч!
Къелет хьана адаз суал гун. Заз гьарайзава. Метягьаз закай хъел атанва:
– За таб ийич хьи, пабни уборщицавиляй чукурда лагьана.
– Вучиз?
– ГьикI вучиз?! Ништа пул-затI къачуз кIанзавай вуж аватIа. Я туштIа 

мукьва-кьилияр эцигда. Зун гила гьич ман, за им мисал яз гъизва. Вини Фетягъ-
ни гьакI кIвалахдилай алудначни? Алудна. Вунани кхьин тавурла а филетун 
ни кхьирай. Агь жувалай алакьиз кIанда… – кьил галтадзава Метягьа.

– Килигда чун, – лугьузва за, – фактарин гьакъикъивал ахтармишна кIанда. 
Къе жедач, пака нянрихъ хьуй. 

Килиг гьа, за кьил баштанзавайди туш. Вуна а филетундин кIаник ви 
тIварцIихъ галаз зи тIварни кхьихь. Къуй жемятдиз зун гьахъ кас тирди, за 
чеб патал женг чIугвазвайди чир хьуй.

Пагь и Метягьа зи кьил бегьем тIарна. Яраб ам гьахъ рахазвайди я жал, 
тахьайтIа – батIул? Йифизни заз ахвар атанач. Пакамахъ къарагънамазди 
фактар ахтармишиз рекье гьатна. Нисиналди къекъвена. КIвализ хтана 
фикирна за, фикирна. Ваъ, и Метягь са вижевай итим хьиз аквазва, гьахъ 
патал рахазва кас. Накь ада зи вилер ачухна, гьакъикъат къалурна. Зун аку, 
тарни таран пад хьтин итим. Метягьаз килиг са гуьндуьз кьван, заз уьмуьр 
чирин?! Утанмиш я заз жуван жендекдихъай. Ваъ, за а Метягьаз тарс гуда, 
рикIелай тефидай тагъ яда. Аквада хьи, фельетондал адан тIвар кхьидатIа. 
Ам зи тай туш.

Пака экв хьанмазди Метягь зи кIвализ атана акъатна. Нефес нефесдив 
агакьзавачир, чиниз цIай чкIанвай.

– Вуна филетун кхьенани? – хабар кьазва ада теспачи кваз.
– Кхьена.
– Зи тIварни алаз?
– Эхь, – табна за.
– Ам виже къведай кар туш, – закай хъел авайди хьиз тамашна Метягь.
– ГьикI? Вучиз?
– Яда, ам пара хъсан кас я, инсанвал квайди я. Ваз вуч аватIа чидани, накь 

я зунни, я зи пабни кIвалахал феначир. ГьикI фидай кьван ахлудда лагьайла. 
Гьа нянрихъ кас вич кIвализ атана акъатнавай, кIвалахал вучиз атанач лугьуз 
туьнбуьгъна. Вичи виликдай хъел атайла авур са зарафат я лагьана. Ваъ, 
ваъ, ам рекье туна виже къведач.

– Фактар вижевайбур я, – лугьузва за инанмишвилелди. – Гила чара амач, 
фельетон гьеле накь рекье туна.

– Вуч тадивал тир! ЦIай кьуна кузвайни! – гьарай акъатна Метягьай, 
гурарин кIаниз агакьдалди са шумуд кIар амаз акъвазна, гьанай кIевиз лу-
гьузва: – Ваз а гаф лагьай зи мез кьатI хьуй. Вуна зи кIвал чIурна! Гила зун, 
дугъриданни, кIвалахдилай алудда!

Метягьа куьчедиз чукурна. Завай хъвер кьаз хъжезмачир, кимел фидай 
еке гьевес акатнавай.
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