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Редактордин гаф

  

           
Абдуселим  ИСМАИЛОВ

НУБАТДИН  КЪУМПАРА

Электронный такьатар майдандиз акъатна, абуру информациядин буш-
лухра агъавал ийиз эгечIна, инсанрин уьмуьрдин гзаф терефар акваз-акваз 
дегиш жезва. Алакъадинбур яз вилик тухвай технологийри гьич чIалахъ 
тежер хьтин нетижайрал гъанва. ИкI тирди чаз къе гьар садан ихтиярда 
авай телефондин трубкадин мумкинвилери тестикьарзава.

 Гьелбетда, техника ва технологияр икьван кьакьан дережайриз хкаж 
хьун - им кьетIен  шадвал кутадай кар я. Ида гзаф инсанриз регьятдиз къа-
занмишиз, асантдиз яшамиш жедай шартIар яратмишзава. Гьа са вахтунда 
ада абурувай чпихъ галаз  фадлай вердиш хьанвай ва гьар йикъан адетдиз 
элкъвенвай хейлин шартIар къакъудни ийизва. Къачун чна чи Дагъустандин 
халкьар. Дагъвияр агъзур йисара чапхунчивили къудратлу ийизвай уьлквейрин 
гагь идан, гагь адан истисмардик акатиз-хкатиз хьайибур тир. Империяр 
далудихъ галай къуватри халкьарал, абурун милливилин руьгь бамишариз, 
чпин чIалар, гъейри дин-иман илитIиз хьанай. Тамам къад лагьай асирдалди.

Къад лагьай асир чи халкьар патал къазанмишунринди хьана. Вири па-
тарихъай. Руьгьдин уьмуьрдин терефар къачуртIа – иллаки. КIел-кхьин,  
ктабар-журналар, газетарни милли театр, радио ва телевидение ва икI мад. 
Гьайиф хьи, электронный такьатар икьван вилик фини чи халкьарин гьа и 
къазанмишунар къурхуллувилик кутунва.

Къе ахьтин макъамдал агакьнава хьи, гьукуматдин дережадани кваз, 
абурун гереквал амани, тахьайтIа, амачни лугьуз, веревирдер ийизва. Им, 
гьелбетда, фикир гутадай кар я.

Гьар гьикI ятIани, уьмуьр ва адан шартIар виликди физва, адет хьанвай 
крарин чкадал масадбур къвезва. ЦIийи пешеяр, терминар пайда жезва. Месе-
ла, «блогер» хьтин. Иллаки чи республикада а блогерар лугьудайбуруз кьетIен 
фикир гузва. Йиса са шумудра форумар тухузва, инай-анай къвезвай блогерар 
лугьудайбуруз республика къалурзава, тIуьнар-хъунар гузва. Вуч патал ятIа, 
йисда кьуьчI хьиз, соцсетра аваз, дуьньядин вири крар шаклувилик кутазвай и 
ажеб ксари чи гьар йикъан уьмуьрда къугъвазвай роль гьим ятIа, гзафбурун 
кьил акъатзавач. Иллаки пешекар журналистрин…
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Блогерар интернетда кIвалахзавай ксар я.  Тестикь жезвайвал, абуруз 
вакъиаяр вилералди акун, абурукай веревирдер авун, халкьдин, уьлкведин 
хийирдихъ, я туш зияндихъ тирди къейд авун важиблу туш. Абурун мурад  
нубатдин къумпара ягъун ва адав тупунив кьван ван ийиз тун я. 

Интернетда зурба уьлквейрин президентрини кваз кIвалахзава. Месела, 
США-дин президент Трампа. Саки гьар юкъуз ада вичин твитерда уьлкведин 
ва вичин администрацидин къенепатан ва къецепатан политикадиз талукь 
малуматар гузва. Белки, им хъсан кар я жеди. Амма, муькуь патахъай, 
ихьтин суал къвезва: маса уьлквейри и малуматар гьикI кьабулун лазим я? 
Законрин къуват абурухъ авач, кутIуннавай икьраррал абур бинеламиш туш. 
Нетижада абур кьуру малуматар, пичIи хабарар яз амукьзава. Амма гъвечIи 
велвела СМИ-дин такьатра абуру къарагъарзава, гьатта гьукуматрин кьи-
левайбуруни абур фикирдиз къачузва. Яни ягъзавайди къумпара ятIани, ван 
тупунинди ийизва.

Интернетдикай менфят къачуз кIвалахзавайбур исятда виринра ава. И 
мукьвара Чечен Республикадин кьил Рамзан Къадырова имам Шамилакай 
ва адан девирдикай вичин фикирар кхьенай. Кваз такьунайтIани жедай, 
гьелбетда, амма Дагъустанда адан фикирри гзафбурун гъулгъула ва абур 
инкарзавай жавабар арадиз гъана.

Я и патан, я а патан гьахъвални нагьахъвал чавай тестикьариз жедач. 
Вучиз лагьайтIа тарихдин вакъиайрив ва абурухъ галаз алакъалу машгьур 
тIварарив и падни а пад гьарма вичин терзар гваз эгечIдай адет я. Муькуь 
патахъай, къенин юкъуз саки кьве виш йисан вилик хьайи вакъиайриз ва 
абурун иштиракчияр, регьберар хьайи ксарин крариз атIай къиметар гуз 
алахъун – имни файдасуз чалишмишвал я. Вичин девирдин, вичин халкьдин 
игит яз тарихда мягькем чка кьунвай тIварцIикай шаклувилер гваз майдан-
диз экъечIунни.

Имам Шамилан девирда Дагъустандин халкьаризни тIимил магьрумвилер 
акунач. Иллаки Аваристанда тамам хуьрер, хзанар ва тухумар терг хьайи 
дуьшуьшарни малум я. Амма Шамил себеб яз ваъ! Ам милли азадвал патал 
женгиниз къарагънавай халкьдин кьиле акъвазнавай регьбер тир. Къурбан-
дар, телефвилер галачир женгерни жедай затIар туш. Абур дуьньядин вири 
халкьарин тарихра хьанвай ва мадни хъжедай крар я.

Дагъвийри I9-асирдин саки са паюна Урус пачагьлугъдихъ галаз чIугур 
женгериз къенин юкъуз къиметар хугуз алахъун кутуг тавунвайди тестикьар-
завай кьилин делилни ам я хьи, Дагъустанни, Чечняни, Урусатни, гзаф маса 
миллетарни галаз, са уьлкве я. Абурун садвал уьлкведин абадвилин ва халкьа-
рин умудлу гележегдин замин я.  ГьакI тирвиляй, саки кьве виш йисан вилик 
хьайи вакъиайрикай и пад, а пад хьана рахуни уьлкведин ва халкьарин садвилиз 
анжах зиян гуда. Зиян хкатдай крарикай вучиз рахада кьван?..  
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                                     Азиз АЛЕМ 

ЗИ  МУРАДРИН  МАНИФЕСТ

(Муьгьуьббатдин алемдиз сиягьат давам жезва)

20I8-йисуз «Самур» журналдин I-нумрадиз «ЦIун цIай» лагьана кьил 
ганвай зи шииррин самаш (подборка) акъатна. Ам муьгьуьббатдин алем-
диз авунвай са гъвечIи сиягьат тир. Журналда тайин хьанвай кьадарди-
лай гзаф хьуниз килигна, шииррин са пай чап тавуна амукьна. Гила чна 
рамсабриз (кIелзавайбуруз) и шииррин нубатдин пай теклифзава. Буюр, 
кIела, къимет це!

 Редакцияди ганвай мумкинвиликай менфят къачуна, заз виликдай 
чапдиз акъатай самашдин гьакъиндай телефондай ва гуьруьшра чпин 
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Вун жисим я, зурба жисим,
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Куькдава зи рикIин гьар сим.
Вун жисим я, зурба жисим.
На гузва экв, на гузва чим
Алемдизни Алемаз.
Вун жисим я, зурба жисим,
Къелем хьтин Къелемназ.

Шиират

Ялварзава за Фелекдиз:
Вун хьтинбур мад хьурай!
Акурай бахт гьар эркекдиз.
Ялварзава за Фелекдиз:
Къуй дуьньяди, пак куьмек хьиз,
Ви капалай яд хъурай! –
Ялварзава за Фелекдиз:
Вун хьтинбур мад хьурай!!!

                                     19.07.1970.

МУС?
(Хайнаш)

Вун кьуна къужахда мус ксуда зун?
Ви назик пIузар хъваз мус ацIуда зун?
ТIурфанди къарсурай гьуьлуь хьиз вуна
Ашкъидин лепейрив мус къачуда зун?
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Чилерал алаз вун ава цавара,
Иблис хьиз рехивал къекъвез чIарара.
Гуя чаз Халикьди гуда кьве уьмуьр,
Физва чи гьар са югъ гафар-чIалара.

                                                        23. 0I.I993.

КЪИЗИЛГУЬЛЕР  ХЪУЬХЪВЕРАЛ

                          (Сонет)
Заз кIан хьана пIагьарривди женнетдин
Ви хъуьхъверал къизилгуьлер алкIуриз.
«Къе зав капI гва!» - лагьана на туьгьметдив,
Кузвай гъилер зи хуруда акIуриз.

Вун пакди я – Гуьзелвилин Аллагь я.
Заз акунач Аллагьди капI авуна.
Вун зи иман, зи хиялрин панагь я.
Зун ксузвач ви тIвар эзбер тавуна.

КапI авуртIа, за авуна кIанзава:
Гьикьван гана за ви рикIиз азабар!
Элекьариз жезвач дертлу ччан завай:
ТIимил хьанва зи ашкъидихъ сувабар.

«Къе зав капI гва», - лугьузва на секиндиз,
За женнетдин пIагьар гузва къизгъиндиз…

                                                                    I992.

ПIАГЬАРИН  ПРОФЕССОР
Ваз кIанзава заз чир ийиз
ПIагьар гунин устадвал.
Гафаралди на жувакай пIир ийиз,
Краралди
       Жагъурзава зун есирдай
                         ЧIагай, гуьрчег мустадвалI.

ПIузарривди на къирзава
Зи ччинал ви пIагьарин.
Зун аял туш са-са элиф чирзавай,
Профессор я
                      Гьатта гьарна гьарем авай

                                                                   Тежрибалу шагьарин…

                                                                                      31. 08. 2003.
______________________
1 Мустадвал – тIебииди хьиз къалурзавай къалп уюн, кар (наигранность)
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                       РЕКЬИДАЛДИ, РЕКЪИДАЛДИ…

Ашкъидизни сарар кIанда
Муьгьуьббатдин яр-емишар нез жедай, 
Симург къушран лувар кIанда
Ирид цавай, ирид чиляй нур чукIуриз къвез жедай.

ШуьтIкьвей ашкъи низ я герек?!
ГьикI алукIда на руьхъ хьанвай либасар?! 
КIандатIа яр хьана гуьрчег,
На вегь адан цIай квай къулаз вахт-вахтунда кIарасар.

Ашкъи рагъ я, кутаз химир,
ЧкIанвай ви, саз хьиз, тIарам бедендиз.
Вун килигмир, хьана жими,
Ви гардандал фул кваз кузвай зи гъилерин кемендиз.
На элкъуьра, гана эмир, 
Ви ширин ччан куьтягь тежер, икрагь тежер Темендиз

Рекьидалди,
Рекъидалди
Чун сад-садан
Къужахда.

                                                                          29.09.200I

АНЖАХ 
                                              (Сарха-сайта) 

Са вахтара анжах коньяк  хъвадай вуна, 
Зи виш темен анжах садай кьадай вуна. 
Бед завалриз, серт ялавриз тахьай табий
РикIе анжах умуддин цуьк цадай вуна. 

Чалкечирри чакай анжах шер авуна, 
Чи ашкъиди – гьайиф! – анжах фер авуна. 
Гила вакай муъмин хьанва, закай баби. 
Къе заз вуна анжах цуру хъвер авуна…

                                                                    I7.04.2009
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             ЭХИРИМЖИ  ТЕМЕН

             (Кьуд тахан триолет)

Ваз хгана эхиримжи темен за:
Сад тахьана, чара жезва рекьер чи.
Вахъ гьасрет яз падна шумуд лекьен за.
Ваз хгана эхиримжи темен за.
КIватI хъийизва муьгьуьббатдин елкен за,
Са вахтара агуд авур рикIер чи.
Ваз хгана эхиримжи темен за:
Сад тахьана, чара жезва рекьер чи.

Ваз хгана эхиримжи темен за.
Зун себеб яз чукIурмир на кIвал жуван.
Гьазурнава Дулдул хьтин семен за.
Ваз хгана эхиримжи темен за.
Ви суьретдив безетмишда кетен за,
Кьезилариз хевлетлухда тIал жуван.
Ваз хгана эхиримжи темен за.
Зун себеб яз чукIурмир на кIвал жуван.

Ваз хгана эхиримжи темен за,
Вил кьуру яз, туьд накъварив ацIана.
Хамдиз хуьда чи гуьруьшрин чимен за.
Ваз хгана эхиримжи темен за,
Кьуна кIевиз ви шем хьтин беден за
Руьгьдин девран экуь жервал датIана.
Ваз хгана эхиримжи темен за,
Вил кьуру яз, туьд накъварив ацIана.

Ваз хгана эхиримжи темен за
На хкажай ирид цавун гьуьндуьрдай.
АлкIурзава ви гуьрцелдал леэн за.
Ваз хгана эхиримжи темен за.
Тадач ви тIвар эзбер тавур мескен за:
Дуьнья тирвал ашкъидин цIай куькIуьрда!!!
Ваз хгана эхиримжи темен за
На хкажай ирид цавун гьуьндуьрдай.

                                                    I0. I2. I992.
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                ГЬАР  ЙИФИЗ

Акъатзавач вун зи рикIяй садрани,
Гьам зун муях1, гьам зун шарша2 береда.
Вун ахварай аквазва заз ядрани.
На ттунва зун ви суьгьуьрдин желеда.

ХьаначтIани чи кьисметар сад ийиз,
АватIани вун гъейридан къужахда.
КIуф кIуфа тваз зи субай руьгь шад ийиз
Ви руьгь ава гьар йифиз зи ужагъда.

                                                         26.09.20I5.

                   CАШКЪА3

                   (Новелла)

Вучиз акI зал хъуьрена вун,
Сувар тирла заз вун акун?
Зак тахсир квач: вал бенд я зун.
Нани лагь: «Эхь»,
Йиф акъатна,
Жедалди экв.

Пакамахъ заз акуна вун,
Ирид цавук хкIуна зун.
Амма на заз къайидаказ
Лагьана: «Ваъ!»
Заз амукьна
Сузалу «Вагь!»

Фена йисар. Гьалтна чун чал.
Захъ хьанва ад: гьам кIвал, гьам мал…
На лагьана: «Зун бенд я вал.
Нани лагь: «Эхь!»,
Йиф акъатна,
Жедалди экв».

Пакамахъ ваз акуна зун.
Ирид цавук хкIуна вун.
Амма за ваз къайидаказ
Лагьана: «Ваъ!»
Ваз амукьна
Сузалу «Вагь!»

                                                                            I0.05.I973

1 Муях - трезвый 
2 Шарша - пиян
3 Сашкъа – гзаф ишлемишна шит хьанвай гаф – чIал, фикир (банальность).
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           РЕХИ  ХЬАЙИ  ЦУЬК 
           (Кьве тахан октава) 

На лагьана зайиф хьанва вилер ви, 
КIелиз жезмач гвачир чIавуз айнаяр. 
Вуч фад  рехи хьана пекдин тилер ви? 
На вуч патал жегьил уьмуьр вайна, яр? 
Мурк хьиз къанва токдив ацIай гъилер ви.
За вун патал хъуьтIуькайни майна, яр.
Амма ваз зи рикIин ялав акунач, 
Акурлани, зи гъавурда акьунач.

Вун гъвергъвер я, гатфарикай эллериз
Хабар гана, гатфар такур вилериз. 
Шумудра вун зи «свас» хьана «ишедай»: 
ПIагьаривди асундай за хъуьхъвер ви, 
Вун кIиркIириз зи кьинерал хъуьредай,
Зун цIразвай кIелиз тежез сирер ви. 
Эхир, гьатна вун бикейрин жергеда…
Вуч ама вахъ? СамардинI цIун хирер ви. 

                              23.01.1999

           ТЕМЕНРИН ТАЛАВАР

На эхнатIа ашкъидин дерт,
Эхда вири гьар са чIавуз.
ХьайитIани девирар серт,
Адан тарци хъийида берт,
Атирар гуз чилиз-цавуз.

Бузхана хьиз жедалди рикI,
Къуй ашкъидин ялавра хьуй.
КайитIа зун – авуна пикI -
Бахтлу хвеш кваз ярдин сивик
Теменрин цIун талавра2 куй!

                                                          15. 05. 2003.

_________
1 Самар – гьайифдин азар.
2 Талав – еке пилте. Месэла, жив талавралди ва я талав-талав къвазва лагьайла, им еке-еке 
пилтейралди къвазва лагьай чIал я.
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ВАЦРАН  ЯЛАВ

(Сайта)
Агь, цIийи варз, цIийи варз,
Хуш затI яни цIивин ваз?
Хуш затI туштIа, куьз вуна
Зи рикI цIивин авуна?

Са вил ягъиз цаварай,
Вун кисна зал хъуьрезва.
Зун, лагьайтIа, авара,
Межнун хьана къекъвезва.

Зун кана ви ялавди,
ЯтIани вун къайиди.
Ви ялавдин къилавди
Къирав я заз гайиди.

Агь, цIийи варз, цIийи варз,
Хуш затI яни цIивин ваз?
Хуш затI туштIа, куьз вуна
Зи рикI цIивин авуна?

МуркIуцIдини кармашда,
Эгер гуьрчег ятIа ам.
Къах хьана вун тамашда,
Ахъайна сив, чухваз кьам.

Акьалтнава лакIаб зал:
«Гуьрчегвили кайиди».
Татурай зи азаб вал,
Эй, цаварал хайиди.

Агь, цIийи варз, цIийи варз,
Хуш затI яни цIивин ваз?
Хуш затI туштIа, куьз вуна
Зи рикI цIивин авуна?

За юкь кьуна бакалдин,
Бушарзава челегар
Ви бахт, зи бахт паталди
Жагъин тийиз куьлегар…

ЯтIани заз, кIаниди,
Жув вуж ятIа чир хьана:
Гуьрчегвални къайи тир
Зун паталди пIир хьана.

Агь, цIийи варз, цIийи варз,
Хуш затI яни цIивин ваз?
Хуш затI туштIа, куьз вуна
Зи рикI цIивин авуна?

                           02. 07. 2003.

ЖЕННЕТДИН  КЪУШ
(Тамгас)

Женнетда зун ханачтIани,
Женнетдин къуш акуна заз.
КIуф кIуфа тваз хьаначтIани,
Катна ам зи кузвай рикI гваз.

Катна кьакьан цаварай пак,
Пак гьиссерал къуриз нурар.
Къакъудна рикI, кутуна зак,
Зак ашкъидин гужлу лувар.

Амма чидач заз адан муг,
Чидач гьиниз гудатIа лув.
Ширин тIалди ччан ийиз руг,
Ацукьнава зун къулан цIув.

Бирдан хьана заз къазран сес
Гималайни  ийир магълубI.
Фирагь хьана хурун кьефес:
Зун къаз кьванни хьаначни бес
Гьич са рехъни тушир багълу?!

                                  30. 06. I999.
___________________________________

1 Чуьлдин къазари, зулуз Кьибледихъ куьч жедайла ва гатфариз элкъвена Кефердихъ 
хкведайла, дуьньяда виридалайни кьакьан Гималайдин дагъларин кьилелайни лув гуда. 
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            РУШАН  КАГЪАЗ

                   (Сонет)

Куьруь йифиз яргъи кагъаз
Кхьена ваз накъваривди.
Чун кьведни, яр, чилел алаз,
Рахазва зун цаваривди.

Цавари зи кьежей вилер
Булутривди михьна михьиз.
Акуна заз бейкеф гъетер
Яру хьанвай, зи вилер хьиз.

Чидач гъетер нел ятIа бенд,
Ни кузватIа, тагуз жаваб.
Зи гьал хьанва кьадарсуз бед:
Авунва на зи рикI кабаб.

За гъетериз, квахьна ахвар, -
Вун рикIеваз! – гузва пIагьар.

                                           0I. 03. 2004.

                  РИКIНИ РИКI

             (Вад тахан триолет)

Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш
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ГьикI ийин за яргъи йифер къатламиш:
Заз кьуьд туна, уьтмиш жезва къарнияр…
Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш:
Вун зи рикIин рикIни рикI я, кIани яр.
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Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Вун патал жув хуьзва хамуз, харуз за.
Ви пIагьарихъ зи хурар я сусамиш.
Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш
Зи жегьилвал – ийизвай вун рагъламиш! –
Хутахдани жувахъ галаз суруз за?
Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Вун патал жув хуьзва хамуз, харуз за.

Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Зи Лукьман яз на ийизвач дарман заз.
Вунни тек я? Квез я теквал ярамиш?
Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Чизмач ччандиз вуч затI ятIа асайиш,
Гьарам хьанва дишегьлидин девран заз.
Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Зи Лукьман яз на ийизвач дарман заз.

Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Ви руьгь авай и дуьнья заз рекъизвач.
Жезвач завай вун сакIани тавламиш.
Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Гьикьван ийин жуван гьиссер давламиш.
Сагъ яз сагъ туш, я кьена зун рекьизвач.
Вун галачиз зун гьикI жеда яшамиш?
Ви руьгь авай и дуьнья заз рекъизвач.

                                                    26. 05. – 09. 06. I998.

             ЧАГЪДИН  ЧИРАГЪ

Чун са шегьерда са нефес чIугваз,
Йисаралдини сад садаз такваз,
Гуя генг экуь куьчеяр багъри,
Карвандин рехъ хьиз, хьанва чаз яргъи.

                                   Жуьш:

Дарих я, дарих я – цIразва зи рикI,
Дарих я, дарих я – кьуразва зи рикI.
Дарих я, дарих я – чразва зи рикI.
Ша зи куьмекдиз
«Тади куьмек» хьиз
Зи чагъдин
Чирагъдин
Лукьманал гьаким!
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Вахъ хьиз, азизди, захъ авай хзан,
Амма тир даим чун кьведни пашман.
Накъварин гьуьле зи ччан жезвай вак,
Ччара хьанва зун – ачух я ваз рак.

ЗатIни кIандач заз – гъилин кинар це,
Вилин нурар це, къизгъин пIагьар це…
Эвездай жуваз къачу зун михьиз,
Къачу зун михьиз юкъузни йифиз.

Пишкешзава ваз за жуван кьисмет –
Захъ авай вири девлетрин девлет.
КIантIа вегь на зун жегьеннемдин цIуз,
КIантIа хкажа цаварин цавуз.

Вун галачиз заз дуьнья я ичIи,
Йикъар я мичIи, хиялар – пичIи.
Чир хьухь, Халикьди хелкьнава чун чаз:
Эбеди зун ваз, эбеди вун заз.

                                                        05.02.I998.

              АЛАЧАРПАН

                (Триолет)

Агь, на зи рикI гьикьван тIарна –
Къецихъ къвазва алачарпанI.
Рагъни варз тир заз вун гьарна.
Агь, на зи рикI гьикьван тIарна:
И генг дуьнья сур хьиз дарна.
Вакай хьана къара алпан.
Агь, на зи рикI гьикьван тIарна –
Къецихъ къвазва алачарпан.

                                       01. 03. 2004

Зун вал бенд я
Зун вал бенд я, авачтIани ихтияр
Вал бенд жедай чи адетар себеб яз.
Хиялрикай атIуз гуьрчег бахияр,
Чириз жезвач зи ашкъидин  метлеб ваз.

______________________
1 Алачарпан – санал къвазвай живни марф.
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Мукьвал-мукьвал заз ви бухах аквазва
Женнетдин нур хъчириз зи ужагъда.
Амма йифиз рикI кабаб жез чразва,
Ви чкадал хъуьцуьган кьаз кьужахда.
                                                           07.03. 20I0

НЕКЬИ
(Баллада)

Фейила зун дагълариз,
Некьийрив чуьл ацIанвай.
Далдам-зуьрне кукIвариз
Тамам хуьрер атанвай.

Чагъиндавай рушар заз
Некьияр хьиз аквазвай.
Абурун хуш атир хъваз
Зи мег цава къугъвазвай.

Эхирни заз – гьакъи яз! –
Жуван «некьи» жагъана.
Вич некьийрин некьи яз
ТIвар Некьи я лагьана.

Ихтилатриз худ гана,
Агъмиш тийиз гъибетар.
Кьве гъиликай цIуд хьана,
КIватIна ширин няметар.

Я кас, квез я яргъияр:
РикI элкъвена билбилдиз,
КIватIай вири некьияр
Фена рушан зинбилдиз.

Къазанмишна «чухсагъул!»
Лагьай назик пIузаррив.

Ажеб макьам яна бул
Чи ашкъидин сазари.

Мехъерин гаф кватайла,
Яргъал тупIагьI гана заз.
Зулуз далдам гатайла,
Ярдикай свас хьана заз.

Сусани заз хелветдиз
Вичин «некьи» багъишна.
Рехъ къалурай женнетдиз
За Халикьдиз алхишна.

Тарс гана заз илимдин
Са фикирди метлеблу:
Гва женнетар итимдин
Дишегьлидив эдеблу.

Гьа фикирдихъ талим тир
Ава мадни зинетар:
Гва итим тир итимдив
Дишегьлидин женнетар.

Чир хьанани гила квез,
Эй мазанар, зарияр,
Куьз цазватIа, вил хъуьрез,
За гьар йисуз некьияр?

                                      2003.

_________________________
1 ТупIагь – разивилин ва я гьейранвилин лишан яз жуван тупIариз, пIузаррив агудна, 

пIагь гун  (воздушный поцелуй).
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ЧАРАСУЗ  СЕФЕРДА 

Кьуьд. Жив. Гар. Аяз.
Физва зун яргъаз…
КIанда заз ви гаф,
Ви мецин аваз.

Зенгна на бирдан
«ПIитIпIитIдай» Iжуван.
Эдем хьана заз
И дуьнья авдан2.

Квахьнава ахвар,
КIвачерик лувар.
Инсанди гузва
Инсандиз сувар.

Яр, сувар я вун
Заз уьмурда цIун.
  
                          05.02.I997

КЪИЗИЛДИН МЕХЪЕРИН ЮКЪУЗ

(Тамгас-файза3)

«Зун ви рикIе, вун зи рикIе», -
Лагьайла за, хъвернай вуна.
«Вун зи рикIе, зун ви рикIе», -
Зи къужахдиз звернай вуна.

«Зун ваз, вун заз хьанва лайих», -
Акалнай ви тупIухъ тупIал.
«Зун вахъ, вун захъ хьанва къаних», -
Чи веледрив ацIана кIвал.

На лагьайла, ваз зун кIанда,
За лугьудай: заз вун кIанда.
Катдай чакай гьар са иблис.

Ашкъидин цIай аваз ччанда,
Иливариз хъсанни пис,
Гур хьана чи гьар са межлис!

Ша, азизди, чи кьуьл ийин,
Межлисдикай са гуьл ийин
Гьарда хушбахт ийирвал гьисс.
 

                                                                                             2003.

___________
1 ПIитIпIитI – мобильный телефон.
2 Авдан – гзаф къайи, мекьи чка (месела, зирзими).
3 Файза – рикIел хкунин жанр (мемуары). Файзар – мемуарист.
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          АГЬ, ДИШЕГЬЛИ

                  (Тавшир)

Агь, дишегьли,
На гьар йифиз гьар чкада
Заз экв гана, лампади хьиз,
ГаначтIани заз гьамиша чимивал.
Амма кIанда, кIанда, кIанда
Заз гьар йифиз гьар чкада
Чимивал
Гудай вуна, пичини хьиз,
Къизмиш хьана,
Къизилгуьлдин ранг атанвай.

Агь, дишегьли,
Ви вилерин, ви гафарин
КъунашI экв хьиз,
Заз кIанда ви чимивал,
Гьам атирлу,
Гьам суьгьуьрлу
Чимивал ви бедендин
Гьар са чIарчIе киферин,
Гьар са кике тупIарин
Аламатдин ток авай. 

Агь, дишегьли,
Заз кIанда ви чими эквни экуь чим.
Амма жагъизвач гьарна гьар чIавуз.
Белки тахсир зиди ятIа, лагь вуна.
Анжах сифте яб це, яб це рикIиз зи.
Ада даим гьарайзава хъиткьин жез:
Авач, авач и дуьньяда
Дишегьлидин жасаддилай
Гуьзел-гуьрчег
Са затIни!

Агь, дишегьли,
Кисзавач зи рикI...
Рейсад я зун рикIихъ галаз.
Зани кIевиз гьарайзава
Ван жедайвал
Япарал залан хьанвай дуьньядиз:
Дадмишна за гьар са нямет.
Гуьзетсуздахъ билик жедач.
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Дишегьлиди гудай лезет
Са куьнивни гекъиг жедач.

Агь, дишегьли,
Анжах валай алакьда,
Зи рикI къеняй акъудна,
Ирид цавуз хкажиз;
КIан хьайитIа
Алем тирвал пай ийиз,
ЦIийи свас
Ракъурдайла квар гваз кIамал сифте яз,
Кимел гъанвай иситIа хьиз,
Гьардаз са кIус жеривал.

Агь, дишегьли,
Бейкеф жемир шаиррикай
Вун цуькверив,
Чилин-цавун ивирривни жисимрив
Гекъиг авур береда.
Абур вири ваз муьтIуьгъ я,
Вун абурун хазиначи-сагьиб я.
Адемаз хьиз,
Вун гьар сана
Заз гьар чIавуз Гьава я.

Агь, дишегьли,
Эглеш жемир,
Лув це, лув це зи къужахдиз,
Колибрийри2 хьиз, 
КIуф кIуфа ттуна,
Тух жедалди хъвадайвал
Ашкъидин яж3

Ажайиб 
Гьич садани садрани
Дадмиш тавур санани.

Агь, дишегьли,
На гьалчмир зал залан, къайи паркутар
Къе зун терхеба рахазва лугьуз.
Зун хибри туш – ама жуван къапара.
Анжах чир хьухь:
Заз вун акьван, акьван, акьван кIанда хьи,
Чи беденар сад хьана,
Гуьзел басгьат4 тешкилдайвал
И дуьньядин вири - вири жасадриз
КIанивилин чешне яз.
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Агь, дишегьли, 
Аламай кьван Чилел вун:
Европада, Азияда – вирина
Гьар са чIалал луькIуьн ийиз,
Гьар са диндиз къуллугъ ийиз…
Вун патал зи рикIин ялав хкахьдач.
Гьейран хьанвай вилеривди килигиз,
Фул квай къизмиш гъилеривди
Кьаз алахъда ви закIал юкь,
КIапIажул хьиз, зи къужахда къугъуриз.

Агь, дишегьли,
Ваз хъел къвемир,
Зун датIана ви дидарда
Хьанва лугьуз даралмиш.
Зун итим я, вун дишегьли.
Чун хелкьнава сад садаз.
Гьатта атIа дуьньядани
Дагъмиш жедач вакай зун.
Гьавиляй зун ви гелева гьар сана,
Йикъан кьарай, йифен ахвар атIана.

Агь, дишегьли,
Мужидатрин5 мужидат,
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Агь, дишегьли,
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Гъиле аваз пекдин ягълух –
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20

АкIурна кьве кIвач,
За лугьузва:
Заз уьмуьрдин хушни эниш къалурай,
УькIуь-цуру, дава-дарман чир авур
Зи хиялрин конституция,
Зи мурадрин манифест,
Вун дуьньядин нур-абур я,
Вун авачир дуьнья кьий!!!

Агь, дишегьли, 
Зун гьамиша къуваран я ви таж хуьз
ЧIехивилин, Гуьрчегвилин, Паквилин.
Лув це, лув це, азизди,
Къаварилай къаваралди равназрин7

Вири Алем гьейранриз!
Гьала девран кIанивал!
Анжах за ви гъил кьунвайвал вунани
Ахъаймир зи гъил
Садрани!

Агь, дишегьли…
                                                        I7. 07. 20I4.

________________________

1 Къунаш – къати, гужлу (яркий).
2 Колибри – чими уьлквейра жедай виридалайни гъвечIи (I, 5-6 см.), гзаф гуьрчег 

къуш. Абуруз алимри «чан алай ивирар» лугьузва.
3 Яж – нектар.
4 Басгьат – са клеткадин эркек-диши жинсерин арада гьарашвилин гьерекатар кьиле 

фидайла абурун жасадар тамамдиз сад хьун (гологамия)
5 Мужидат – аламат (чудо).
6 Бених – памятник.
7 Равназ – планета. 



20

АкIурна кьве кIвач,
За лугьузва:
Заз уьмуьрдин хушни эниш къалурай,
УькIуь-цуру, дава-дарман чир авур
Зи хиялрин конституция,
Зи мурадрин манифест,
Вун дуьньядин нур-абур я,
Вун авачир дуьнья кьий!!!

Агь, дишегьли, 
Зун гьамиша къуваран я ви таж хуьз
ЧIехивилин, Гуьрчегвилин, Паквилин.
Лув це, лув це, азизди,
Къаварилай къаваралди равназрин7

Вири Алем гьейранриз!
Гьала девран кIанивал!
Анжах за ви гъил кьунвайвал вунани
Ахъаймир зи гъил
Садрани!

Агь, дишегьли…
                                                        I7. 07. 20I4.

________________________

1 Къунаш – къати, гужлу (яркий).
2 Колибри – чими уьлквейра жедай виридалайни гъвечIи (I, 5-6 см.), гзаф гуьрчег 

къуш. Абуруз алимри «чан алай ивирар» лугьузва.
3 Яж – нектар.
4 Басгьат – са клеткадин эркек-диши жинсерин арада гьарашвилин гьерекатар кьиле 

фидайла абурун жасадар тамамдиз сад хьун (гологамия)
5 Мужидат – аламат (чудо).
6 Бених – памятник.
7 Равназ – планета. 

21

                                                      Гьажи  КЪАЗИЕВ

РИКIЕЛАЙ ФИДАЧ

Вахтар фад-фад къвез алатзава. Абур инсанрал алукьни тавуна лап йи-
гиндиз физва, гьа вахтунихъ галаз чи арадай бажарагълу, баркаллу, жуьрэтлу  
инсанарни акъатзава. Накь чаз акур инсандикай къе чун алатай вахтунда 
рахазва, абур гьамиша чи вилерикай карагзава, чун  абур фейи рекьерай физ 
чалишмиш жезва, чи тарихда абуру тунвай гел давамар  хъийиз, а геляй патахъ 
экъечI тийиз алахъзава. 

Къурушвийрихъ вичин тарихда еке гелер 
тунвай баркаллу рухваярни рушар тIимил 
авач, ахьтин рухвайрал неинки тек са чна, 
гьакIни вири Лезгистанди, Республикади, 
гьатта Россиядини кваз дамахзава. Зегьмет-
дин Игит Сейфедин Рамазанович Къулиев, 
Дагъустандин халкьдин шаир Шагь-Эмир 
Мурадов, ч1ехи гьикаятчи Межид Гьажиев 
ва масабур и жергедай я.

Республикадин С.Сулейманан тIварунихъ 
галай премиядин лауреат, машгьур писатель, 
прозаик, таржумачи Межид Жарасович Гьа-
жиев 1929-йисуз Европада  виридалайни 
кьакьан Къурушрин хуьре дидедиз хьана. 
Адан уьмуьрдин рехъ са акьван регьятди 
хьайиди туш. Адан   аялвални, гьа йисарин амай къурушвийрин аялрин хьиз, 
кIелеринни хперин гуьгъуьна акъатна. 

Ремесленный училище кIелна куьтягьай ада уьмуьрдин  динжвал жагъурун 
патал  Магьачкъаладин, Каспийскдин, Избербашдин, Ташкентдин, Нижний 
Тагилдин заводра гьар жуьрейрин пешекар яз кIвалахна. Хейлин йисара 
жуьреба-жуьре шегьерра  рабочийвал авур жегьил уьмуьрдин шартIарихъ 
галаз лап  мукьувай таниш хьана. Адан эсеррин игитрин кьилин къаматарни 
гьа вичиз акур, вичихъ галаз санал кIвалахай инсанрин кьисметар хьана. 

1949-йисалай башламишна М.Гьажиева «Социализмдин пайдах» газетда 
кIвалахна, гьа йисалай адан яратмишунрин рехъ башламиш жезва. Межид 
Гьажиеван тIвар кьурла, лезги эдебиятдал рикI алай  вирибурун  рикIел адан 
«Жегьил уьмуьр», «Гьикаяяр ва очеркар», «Са булахдай яд хъвайибур», «Им 
къван, им терез», «Гаазентидин эхир», «Дагълар» ва маса  тIварар алай кта-
бар рикIел  хкведа. Инал заз рагьметлу Шагь-Эмир Мурадован гафар рикIел 
хкиз кIанзава: 

Межид Гьажиеван 90 йис
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Гзаф чIавуз тухвана зун хиялди, 
Фикир кьуна арушна са суалди: 
Вуч авуна на тарихда Ватандин? 
Гьикьван гелер туна вуна виждандин? 

Межид Гьажиева чаз тунвай гелер - ибур, цIудралди акъуднавай ктабар я. 
1956-йисуз Межид Гьажиев Москвада Максим Горькийдин тIварунихъ 

галай Литературный  институтдиз гьахьна, анаг лап хъсан агалкьунралди 
куьтягьни авуна. Адан яратмишунриз лайихлу къимет СССР-да тIвар-ван 
авай писателрини шаирри ганва. Абурун жергедай яз Михаил Шолохован, 
Александр  Твардовскийдин, Чингиз Айтматован, Мустай Кариман ва  гзаф 
маса ксарин тIварар кьаз жеда. 

Межид Гьажиеван эсеррин кьилин игитар жегьил  чубанарни  дояркаяр, 
жергедин фялеярни къуллугъчияр я.  

Ватандин инсанрин баркаллу зегьмет, чIехи агалкьунар ачухарунихъ галаз 
санал ада чи уьлкведин халкьарин дуствал, дагъвийрин бахтлу уьмуьр, дуь-
ньяда ислягьвал, чIехи ватанпересвал къалурзава. Ада вичин эсерра важиблу 
месэлаяр къарагъарзава, игитрин къаматар, тарихдин метлеб авай вакъиаяр 
художественный жигьетдай чеб-чпихъ галаз кьадайвал жанлудаказ ганва. 
М.Гьажиеван эсеррин хъсан терефрикай сад ам я хьи, анра ганвай къаматар 
сад-садаз ухшар туш, гьардахъ вичин къилих, къенепатан алем, тек са вичиз 
хас тир кьетIенвилер ава.

Мисал яз  къачун чна 1967-йисуз акъатай «Им къван, имни терез», тIвар 
алай роман. 

И эсерда Межид Гьажиева са жерге жанлу образралди дагъдай арандиз 
куьч хьун чарасуз кар тирди субутзава.

Гьелбетда, Магъар хуьр садлагьана куьч жезвач. Хуьруьн жемят кьве 
чкадал пай жезва. Садбур куьч хьунал рази я – муькуьбур туш. Куьч хьунал 
разибурун гаф винел акьалтзава. 

Писателди романдин кьилин герояр тир колхоздин председатель Сефтеран, 
хуьруьн советдин председатель Угълангерекан, агъсакъал Сираж бубадин 
образар ва абурун психология еке устадвилелди ачухарзава. Межид Гьажие-
вавай и регьят тушир ва важиблу месэла инанмиш жедай къайдада ачухариз 
хьанва. Геройрин образар, тарихдин метлеб авай вакъиаяр чеб-чпихъ галаз 
кьадайвал, художественный жигьетдай жанлудаказ ганва. 

Межид Гьажиеван эсерар, мумкин я, гзафбуруз чирни тахьунни, виликан 
СССР-дин саки вири чIаларалди ва са шумуд эсер маса уьлквейрин халкьарин 
чIаларалдини, абурун жергедай яз ингилис, хинди, туьрк ва гзаф кьадар маса 
чIаларалди акъатнава. 

Ам вични секин акъвазай кас хьанач, бажарагълу чIалан устад хьиз, ам лап 
хъсан таржумачини тир. Ада Л.Н.Толстоян, М.Ю.Лермантован, О.Гончаран, 
Р.Гьамзатован ва масабурун классикрин эсерар лезги чIалаз таржума авуна, 
лезги халкь урусрин чIехи классикрин эсеррихъ галаз танишарна. 

Къе, Межид Гьажиевакай  рахадайла  рикIел мад  ва мад  сеферда адан 
халу Дагъустандин халкьдин шаир Шагь-Эмир Мурадова ам   рагьметдиз 
фена лагьай хабар галукьайла кхьей шиир хквезва: 
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Межид, чи Межид сивел зар алаз, 
Уьмуьрдикай вун хуш рахаз жедай. 
Ви гьар са ктаб, гуьзел тIвар алаз,
Акъатайла чи кефияр саз жедай. 

Авай гаф чинал лугьун яз къилих, 
Веревирд ийиз девирдин гелер.
На яшайишдин кхьена тарих 
ЧIалан къуватдив чIагурна чилер.

Бажарагълу писатель ва публицист чавай къакъатна 33 йис я. Адан тIвар 
кьурла, лезги эдебиятдал рикI алай вирибурун рикIел адан ктабар, адан эсер-
ра авай кьван инсанрин шикилар, вакъиаяр, кьисметар, чи хайи халкь фейи 
рекьер-хуьлер хкведа. 

Зун, тек са зун ваъ, инанмиш я хьи, лезги халкь амай кьван адан эдебиятда, 
рагьметлу Межид Жарасович Гьажиеван тIвар, кар, гел, яратмишунар, ам 
фейи рехъ амукьда. 

Акьалтзавай несилдини гьахьтин рухвайрилайни рушарилай чешне къа-
чурай, жуван хайи Ватан вири алемдиз агалкьунралди машгьур авурай. 

Кьасум ФАТАЛИЕВ

ЧIАЛАН ЗУРБА УСТАД
ЧIехи шаиррин, писателрин яратмишунри руьгьламишай Межид Гьажи-

евакай лезги эдебиятда кьетIен чка кьур прозаик хьана. Кьилди къачуртIа, 
М.Гьажиеван яратмишунриз еке къимет сифте нубатда, гьеле чпивай  тамам-
диз кIелиз тахьанвай,  урусрин чIехи писателрин эсеррин, гьа жергедай яз 
Гоголян, Солтыков Шедринан, Лермонтован, Толстоян эсеррин таржумаяр 
акурла, лезги чIалал  прозадин яратмишунар теснифзавай юлдашри гана. Зи 
фикирдалди, вичин яратмишунрилай гъейри,  алава яз мана-метлеб квадар  
тавуна таржумаяр авунин карда еке четинвилер дуьшуьш  жезвай. А четин-
вилериз дурум гун  патал, сифтени-сифте урус чIал дериндай чир хьун лазим 
я. М.Гьажиевахъ таржума авунин карда еке тежриба  авай. 

Мисал яз, къачун чна ада таржума авунвай Лермонтован «Чи вахтарин 
игит» эсер. И гьикая дериндай фикир гана  кIелайла, гьасятда таржумачи-
дин бажарагъдин  кьетIенвилер ашкара жезва.  М.Гьажиева девлетлу урус  
чIал лезги чIалал рахурнава ва эсердин вири кьетIенвилерни вилив хвенва.  
Толстоян «Дяве ва  ислягьвал» роман таржума ийиз лезгийрин гьич са лите-
раторни эгечIнач. Себебни, зи фикирдалди, эсердин гегьеншвал ва зурбавал 
тир. Межид Гьажиева романдин гъавурда  дериндай гьатуналди, и эсерни 
лезги чIалаз элкъуьрна.

Вичин эсерра ада эдебиятдиз хас тир бязи къундармаяр лап тIимил ишле-
мишзава. Ада гьар са делил авайвал, гьар са гьерекатдин, еришдин жуьреяр 
сифтевал хвена,  образралди яратмишнава. 

«Са булахдай яд хъвайибур» эсер жанрдин жигьетдай гъвечIи роман я 
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лагьайтIа жеда. Ктаб жегьилар патал гьакьван хуш жедай, фикир желбдай 
тегьерда, экуь ва къизгъин гьиссералди кхьенва. Адан яратмишунрикай ре-
цензентри тIимил кхьенвач. 

Суал атун мумкин я. И кьакьан дагълара яшамиш жезвай куьчери мал-
дардин хзанда ихьтин бажарагълу кас гьикI хьана ва ам гьикI майдандиз 
экъечIна, машгьур хьана? 

Межид Гьажиеван дах Жарас буба, адахъ галаз санал хьайи, ам мукьувай 
чидай инсанрин рикIелай гьич садрани алатдач. Ам тежрибалу малдар хьиз, 
хипер хуьнин, абурукай менфят къачунин вири шартIара устIар-чубан, рамаг-
бан, нехирбанни тир. Адаз ихьтин  пешейрин сагьибрикай хейлин кьисаяр, 
негъилар, гьикаяяр чидай. КIвалахрикай азад  вахтунда, ада гьатта артистди 
хьиз, еке гьевесдивди яб  гузвайдаз хуш къведай тегьерда, суьгьбетардай. Ада 
жуьреба-жуьре макьамралди вичи суьгьбет ахъайзавайда мукьуфдивди яб 
акалзаватIа  ахтармишун патал, суьгьбет акъвазарна са вуч ятIани жузадай. 
Ахпа – зун гьинал  акъвазнавай?, - лагьана хабар  хкьадай. Яб гузвайдавай 
жаваб гуз тахьайла, адаз  туьгьметдай. Эхь, Жарас буба терекмайрин рикI 
алай суьгьбетчи тир. 

Межидан 12 йис тирла, зун куьчери малдаррин аялриз тарсар гун патал, чи 
мягьлеяр авай Ф.Энгельсан тIварунихъ галай колхоздин, Азербайжанда авай 
Куьрдемир райондин Базавант лугьудай чкада кьилин усадьбада авай. Ана 
къулай шартIар яратмишнавай, вилик  квай йисара туькIуьрнавай, къамышри-
кай авуна сувагъар янавай школа кардик квай. Анагни патав гвай хуьрерин 
школайрай гъанвай столралди скамейкайралди таъминарнавай. Патарив гвай 
бригадиррин участокрай арабайра аваз, кIвачи-кIвачи иниз аялар къвезвай.  
Межидрин кIвал и школа алай чкада авай. 

Дяведин йисарин сифте кьиляй башламишна Межид Буйнакскидин техни-
ческий училищедиз, анай Нижний Тагилдиз ва маса жуьреба-жуьре миллетар 
авай заводриз, дяведин заказар гьазурзавай чкайриз акъатна, гьич и яшара 
авай жегьилриз хас тушир четин зегьметрик экечIна. 

Гьа инлай ада дявейрилай кьулухъ сифтебурукай сад яз «Са булахдай яд 
хъвайибур», чIехи повесть кхьена. Повестдин кьилин метлеб Ватан къурху-
дик квай четин девирда миллетар тупламиш хьун, са хзан хьиз виридахъ са 
метлеб-мурад, душмандал гъалиб хьун хьана. Мягькем зигьин авай гададиз 
абурун арада хъсандиз урус чIал чир жезва. Къвез-къвез Межида вичиз акур 
кIвалахрикай, хуьруьн колхоздин зегьметчийрикай, абурун четин къайгъуй-
рикай,  бажарагълу ксарикай, хзанрикай гьикаяяр, очеркар, статьяяр, гьатта 
баснядин формада прозадал къаравилиярни кхьена. Гьа ибурун арада  ада 
кьве романни арадал гъана. «Им къван, им терез» роман урус чIалалдини 
акъатна. Гьа идалди адан тIвар Дагъустанда раиж хьана. Са пуд йисуз Межид 
республикадин идарайра, гьа вахтара авай чи «Коммунист», «Соц. Пайдах» 
газетдин редакцийра, гьакIни радиода кIвалах авурдалай гуьгъуьниз, Москва-
дин Лит.  институтдиз гьахьна. 

Республикадин СтIал Сулейманан  премиядиз лайихлу хьайи писателдикай, 
гьелбетда, эдебиятчийри - журналистри гзаф  тарифдин лайихлу макъалаяр 
кхьенва. Заз инал лугьуз кIанзавайди ам я хьи, адан тербиядиз, ахлакьдиз  хас  
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хъсан эсерар виликрай  учебникра гзаф авай. ГьикI ятIани и реформайрин 
какахьай  девирда, абур учебникра кьит жезва, им дуьз туш. Хъсан затIар 
гьамиша хъсан яз амукьна кIанда. 

Адан эсеррин цIийи ктаб акъудунин къайгъудик садни квач. 
Хъсан затIар яратмишай ва чIехи урусрин ва маса писателрин четин эсе-

рар таржума авуна лезги  халкьдив, кIелзавайбурув агакьарай вичиз рагьмет 
хьурай.

                                                                                 Межид  ГЬАЖИЕВ

ГЕЗЕНТИДИН  ЭХИР

(Повестдай чIукар)

Дагъустандинни Азербайжандин сергьятда Лацар хуьр ава. Байрам гьанай 
я. Чи дагъларай арандиз куьч жезвай, чпин лапагар гваз тухуз-хкизвай гирве-
дин тIварни «Лацар» я. Идаз «Лацар гирве» лугьуда. Чна чи кьиса сифтедилай 
башламишна са хуьре тухузва. И хуьруьн, эгер гьамни герек хьайтIа, тIвар 
Кадар я. Чеб дагъустанвияр яз Ширванда колхозрин лапагриз къишлахар кьа-
звай хпехъанар саки гьамиша, чкадин гьакимри вуч лагьайтIа, гьалалай аслу 
яз хьана. Абурукай садбур викIегьбур яз еке дережайривни агакьна, муькуьбур 
дамах гвачир чеб чпин пешедин инсанар яз, а гьакимрихъ галаз араяр кьун 
кавуна, гьа авайвал амукьна. Байрамни и эхиримжибурукай сад тир.

Гьелбет хьи, Кадар им Лацар туш, ятIани жуван инсанар авазва. Буьркьуь 
Кескин, Медет халу, Алибег, Уруж… Эхирни Лацар хуьруьн жемятди Байрам 
пис кас я лагьай гьеле са дуьшуьшни хьайиди туш.

* * *
Байрам гъутар хкажна ракIарихъ фена. И арада ракIарини дакIарри сесна 

ва камерадиз кьил сухай милиционерди ягьанатдалди – «гъарибзаватIа чна 
ваз юлдаш гъанва», – лагьана.

– Байрам дайи! – гьарайна кьулухъай рак агал хъхьай Алибега. – Байрам 
дайи, им вуч кар я?! Им вуч ихтилат, им вуч вакъиа я?! – Абур гарданра гьатна.

– Сабур ая! – лагьана пара рахунрал рикI алачир Байрама. – Зунни ина 
гьахъсузвилери бамишиз са тIимил ама.

– Вун чуьнуьхайбурукай сад зун я, – лагьана Алибега, теспача кваз. – Гьа 
ружа гъилевайди зун тир.

– Вун?! Уружан хва Алибег?! Зун чуьнуьхай кас?!
– Эхь, Байрам дайи, зун я. Заз вун гьасятда чирни хьанай, амма акьван 

регъуь тир хьи, гьич чирвал гудай намус хьанач. Ахпа гуьгъуьнлай, жува-жув 
нез, завай мад а кар кьабулиз хьанач, зун Гезентидихъ галаз гьарай-эвер хьана 
ва гьа и арада атай милицади зун кьуна, иниз вегьена… Чи кьуьзуьбурухъ 
планар ава, за абуруз вири суьгьбетна…

– Планар гьи планар я? – жузуна михьиз тажуб хьайи Байрама. «Л. К.» 
алай ружа нив гвайтIа килиг! Икьван кIани дуст Уружан хва Алибегав хьана.
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– Медет дайиди Гезентидихъ галаз ихтилатарна, ам вири крарин гъавурда 
акьунва, буьркьуь Кескинни чи буба галаз, ада чи гьахълувал винел акъуддай 
са план туькIуьрнава…

– Гьи план?! А планди чун мад авайдалайни пис кIеве твадач хьи?
Алибега ахъайна…

* * *
Милицияда пуд къари ацукьнава. Пуд къаридин кьилелни чIулав чадраяр 

ала. Милициядин начальник пудра къецел экъечIиз хтана.
– Квез эхирни вуч лугьуз кIанзава? – жузуна капитанди, гъилер далудал 

кьуна.
– Чаз, чан хва, – тикрар хъувуна Мегьри къариди, вилел нагъв, гъилел яйлух 

алаз. – Чи гадайри пис карнавайди чизва. Абуру чуьнуьхна, абуру тахсирсуз 
инсан тарашна. Тахсир квачиз авур а кардай чи гадайриз жаза тIимиларун 
чи тIалабун я…

– Абуру вучна? Абуру са затIни авунач, абуруз жаза гудай делиларни чаз 
авач. Къарагъ хъвач, дидеяр! – жаваб гана капитанди.

– ГьикI авач мегер? – Мегьри къари, гъил сивихъ кьуна, къарагъна. – Абуру 
чуьнуьхна. Чна анжах абуру чпин кIвал, бахт чпин хсуси кар патал чуьнуьхай 
туш лугьузва ва гьавиляй абуруз жаза кьезиларун тIалабзава.

Капитан элкъвена вич-вичиз хъуьрена. И мукьвара армиядай хтана ива 
кIвалахзавай ам и къарийрал тажуб хьанвай. Яъ, им гьикI лагьай чIал я хьи, 
кьуьзуь дишегьлийри чпин рухваяр батIул яз малумарзава ва жаза кьезиларун 
тIалабзава. Жаза – им гьич, и къарийри абурун тахсиркарвал тестикьариз 
ийизвай алахъунар аку?!

– Куьн, чан дидеяр, хъвач, жазадиз лайихбуруз чна жазани гуда, лайих 
туширбур ахъайни хъийида.

– Килиг хва, – тIуб хкажна, алава хъувуна Айна къариди. – Эгер вунни а 
масабурукай ятIа, ахпа чун иниз са виш къари къведа…

Къарияр милициядиз атун, абуру тахсирар хиве – Алибега лугьуьзвай 
план гьа им тир. Чпин гадаяр тахсирлу я лугьуналди, абуру сифтени-сифте 
Гезентидин уюнар дуьздал акъудзавай.

И Гезентидин патахъай зхиримжи йикъара пара рахунар ава. Ам райондиз 
къвез-хъфизва. Ам вуж я? 

Гезенти капитандиз са йикъалай чир хьана. Адан гъиле чар гьатна. Ана 
кхьенвай: «Пака, гьяддин юкъуз, кьве итим Байраман патав фида. Абуру 
адаз бул патронарни галаз цIийи тапанчияр таклифда. Им нянин вахт жеда. 
Тавакъу хьуй, фена гьана аваз хьухь. Ина, валай гъейри, Гезенти чин тийидай 
кас авач. А тапанчияр гунин себебни ам я хьи, гуя вун, капитан, Байраман 
еке душман я, ада вун куьтягьун лазим я… Эхир хьи, капитан, чкадал хьухь, 
чан ваз гьуьрметзава, и кардиз жуван вилералди килиг».

* * *
Югъ хурушум хьайила, дуьз гьа чарче лагьанвайвал, кьве кас атана. Бай-

раман папа чай гьазурнавай, абуруз чай гана, дерт-бала вуч ятIа жузуна.
– Вуна, вах, багъишламиша, вахъ исятда перишан кIвалахар гзаф ава, – 

лагьана атайбурукай сада жезмай кьван юмшагъ сесиналди. – Байрам кьунва. 
Чун адан дустар я. Чазни ада авунвай крарикай хабар я. Гамишрин барцIакар, 
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* * *
Югъ хурушум хьайила, дуьз гьа чарче лагьанвайвал, кьве кас атана. Бай-

раман папа чай гьазурнавай, абуруз чай гана, дерт-бала вуч ятIа жузуна.
– Вуна, вах, багъишламиша, вахъ исятда перишан кIвалахар гзаф ава, – 

лагьана атайбурукай сада жезмай кьван юмшагъ сесиналди. – Байрам кьунва. 
Чун адан дустар я. Чазни ада авунвай крарикай хабар я. Гамишрин барцIакар, 
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кайи тая, садни гьеле чеб чуьнуьх тавунамаз, чпин гьакъиндай гьарай акъудар 
гьерер ва маса крар…

– Куьрелди, – лагьана муькуьда, – къван ктIидалди Байрам дустагъдай 
акъат тийидай гьал ава. Эгер тади серенжемар кьабул тавуртIа… Чна квез 
яракь гъанва. Куьне и тапанчи къачуна кIанда. Жибинда твазни регьят я, герек 
хьайила. Мад квез чизва хьи, гила са акьулдалди кIвалахун четин я, къуватни 
герек чкадал ишлемишна кIанда…

Капитандини адан юлдашди абур кьуна, тапанчиярни къакъудна, тухвана.
И атунар, и савдаяр, и кьунар, и хъфинар Зариятан фикирдай, адан виле-

рикай са ахвар хьиз, карагна алатна. Я ам рахай келима хьанач, я ада гайи 
жаваб. «Тапанчияр… мидяяр… дустагъар… къван ктIидалди…» – анжах и 
гафарин къайи ванери, туькьуьл хьелери хьиз, рикIел хер авуна.

– Им вуч карка хьана чун гьатайди! – гъарайна, кьве гъилив кьил кьуна, За-
рията. – Ибур вуч инихъ-анихъ ялунар хьана?! Я аллагь! Гада ана, итим ина… 
Ибурни... Я дуст вуж ятIа, я душман вуж ятIа, кьил акъудун четин хьанва…

Зарият, кьил цлахъ галай еке ястухда туна, шехьна. Кескинан гумрагь сес 
галукьдалди Зарият къарагъ хъувунач.

Вичин рикIе кIватI хьанвай кьван вири шаклу хиялар ачухарайдалай, аруш 
хьанвай фикирар вилик эцигайдалай гуьгъуьниз анжах ахпа Кескина ашкъилу 
сесиналди вичин теселлияр башламишна:

– Ви шел-хвалдихъ, ви къалабулухдихъ, Зарият вах, са делилни, са себебни 
авач. Валлагь авач. И крар вири анжах хъсанвилихъ я. Анжах хъсанвилихъ! 
Чна исятда жезмай кьван кьил вине кьадай, жуван руьгьдин екевал къалурдай 
вахт я. Къе-пака Байрамни хкведа, Умарни хкведа, мехъерни жеда, кIвал-ю-
гъни… Эгь, вазни хажалат чIугвадай вахт жагъанва…

Кескинан са виле кьве вилин ишигъ гьатнавай ва а ишигъдайни адан хи-
ялрин гъалибвилин лишанар аквазвай. Секин хъхьай Зарията:

– За вучин, чан стха, дуьньядикай бегьем хабар авачир са авам я, рикIи 
гьамиша са пис агьвалат гуьзлемишиз жеда. Гъуьлягъди ягъайдаз епинхъай 
кичIе жеда лугьун авай кар я, – лагьана, Кескиназ чай теклифна.

– Ваъ, Зарият вах, зун къенин вакъиа чириз атайди я, заз вахт авач. Рай-
ондиз фена кIанзава.

Зарията Кескин къубудал кьван рекье хтуна.
Райондиз ахгакьзамазни капитан сифтени сифте райкомдиз фена.
Агь, ина Гезентиди вичи райкомдин секретардихъ галаз хуш суьгьбет 

ийизваз акур, капитан мягьтел хьана.
– Ацукь, юлдаш капитан, – лагьана секретарди. – Чавай гьеле бегьем ихти-

латар ийиз хьанвачтIани, вун райондин итимрихъ галаз гьеле таниш туштIани, 
абурукай сад, и чи райондин эрчIи гъил, Гезентидихъ галаз таниш хьухь.

– Гезенти за дустагъ ийизва! – Бирдан капитандин сивяй акъатай и атIай 
гафари кабинетда авай кьведни тарпна кIвачел къарагъарна. – Гезенти хия-
наткар я!

– Яваш-яваш, юлдаш капитан, – лагьана райкомдин работник чIугуна 
адан вилик атана. – Вун гьеле чкадин гьаларихъ галаз бегьем таниш туш. 
Гезентиди руководство гузвай колхоз районда гьамиша сад лагьай чкадал ала. 



28

Райондин пайдах гьамиша гьадав гва. Ам коммунист я. Гила гьадан вичин 
винел чIуру къаст ийиз гьазур хьанвай итимар хуьн тIимил хьана, гьам вич 
кьада лугьуз рахазва ман вун! Эгер им зарафат ятIа, ам тур, тахьайтIа… – ада 
сес хкажна. – Чна гьеле вун кIвалахал тестикьарунин месэлани бегьем гьялна 
куьтягьнавач…

– Вад гьер гана, тапанчияр къачунва, – башламишна Гезентиди. – Зи геле 
къекъвезва! Зун коммунист я! – гьарайна ада бирдан.

– Ви тапанчияр мяса гузвайбур исятда отделенида ава. Буюр, – лагьана 
капитанди абуруз милициядиз атун теклифна. – Зун тестикьарунин гьакъиндай 
ваз Бакуда чир жеда, – ам райкомдин работникдихъ элкъвена.

Пака райкомдин секретарь Бакудиз фена, Гезентини кьуна. Капитанни 
Кескин гьахъ хьана.

Хуьре вел-веле гьатна. Икьван чIавалди лугьуз тежез рикIе хвенвай кьван 
дердер-балаяр къецел акъатна.

– Гезенти дустагъда ава!
– Гезенти? Ам жери кар яни?
– Тахьана ваз гьикI ава?
– Им Багъировар хьтинбурун дуван аквадай чка я гьа! Бее-е-с!
– Чидач ман, Гезенти абурувай кьуна акъвазариз жедатIа. Ам гьа вич кьван 

рикIевайди, гьа вич кьванни чиликай физвайди я.
Ихьтин ва я маса, инанмиш яз ва я инанмиш тушиз, ийизвай ихтилатри 

вири хуьр кьилел къачуна. Икьван чIавалди хьайи пехирар винел акьалтиз ва 
ктIай уьленди ни гуз башламишна. Бязи зегьметкешар гьатта арзаяр кхьинив-
ни эгечIна: «Флан чIавуз Гезентиди флан кас гатанай… Вичин къуллугъдин 
вахтунда флан кьадар дишегьлийрал писликвал гъанай… Ада вичин кIвал 
къизилрив ацIурнай, дяведикай кьил къакъуднай…»

И гьерекатдин башчийрикай садни Алибегахъ галаз ихтилат хьайидалай 
гуьгъуьниз хуьруьз экъечIай кьуьзуь Медет тир. Вичин рушан мехъерик, 
икI хьайила, Байраман хва Умаран мехъерик, харждай гьайванар хиве кьур 
Гезентидин вилик рикI ачухариз тахьай кьуьзека, вири ажугъ гила халкьдин 
куьмекдалди къахчузвай.

Гила а вахтар амач. Буьркьуь Кескина Бакудай хканвай хабарри чпин 
кардихъ адан инанмишвал мадни мягькемарна. Куьгьне партийний яз садра-
ни коммунистрин кIвалахда гьисаба кьан тавур харманчи Уружни, кIекIец 
гъилеваз, Медетан терефдал элячIна.

Гила хва кьуна тухвайлани кьуьзуь Уружаз къурху амачир. Крар масакIа 
элкъвезвай.

Уруж парторганизациядин секретарь яз гьисабзавай Гьафизал тадиз собра-
ние кIватIа лугьуз алахъна. Амма ада кьил къакъудзава. Гьамни гагь Бакуда, 
гагь районда ава.

* * *
Им шумуд йисалай кIватI тахьана гила кIватI хьанвай собрание тир. Им 

вири жемятрин ваъ, хуьруьн агъсакъалрин, колхозчийрин арада гьуьрмет авай 
бязи ксарин собрание тир.

Алатай сеферда Гезентидин векилри тапанчияр маса гузвай вахтунда Бай-
раман къазмадиз жегьил капитандихъ галаз атай рехи итим столдин кьилихъ 
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галай. Адан кьве патахъ – къалияндин чене квай Медет ва Уруж ацукьнавай. 
Рехи итимди кIвачел акъвазна лугьузва:

– Им куь хуьруьн вири жемятрин еке собранидиз гьазурвал акуна кIани 
са гъвечIи кIватI хьунухь, суьгьбет авун я, – ада мектебдин гъвечIи залдиз 
вил яна, гьайиф аваз давамарна. Эгер дяве хьаначиртIа, исятда ина жегьил, 
кIарабра мефтIеди звал къачунвай, къизгъин ивидин кьегьалар жедай. Гьинва 
абур? Абур амач. Амукьайбурни чпин рекьел хабар авачир сенгерра гьатна 
вири хуьрерив ахгакьнач. Идан себеб са дяве туш. Ина чаз душманвал авур 
маса терефарни хьана…

КIватI хьанвайбурук секинсузвал акатна: садбуру уьгьуь яна, муькуьбур 
алай чкадал винив жез – агъуз хъхьана. Медета вичин къалияндин чене 
авайдалайни вилик ва виниз хкажна рахазвайдан чинихъ элкъуьрнавай. Уру-
жан чинин рагъул рангни кьилин рехивал сад-садакай чара хъижезмачир. 
Факъирдин вилерин, рцIамрин рангни кваз гатун биши руквадиз элкъвенвай.

– Къе ина чубанди, вичин кьегьал зегьметди районда гьамиша анжах Ге-
зентидин гьуьрмет хкажай Байрама, иштиракзавач. Ам Бакуда Мирзеферан 
кIеретIдин аксина шагьидрикай сад я, – рехи касдин куьруьз тванвай кьилин 
чIарарни ва ченедал нур гузвай чуруди адан чIаларикни гьахьтин гьулдандин 
рангни мягькемвилин тав кутунвай. Анжах чIулав вилер къалин биришрай 
жегьил яз нурлудаказ килигзавай. – Гьинава Алибег? И чи гьуьрметлу Уруж 
халудин хва? Гьамни шагьид я. Районда авунвай кьван тапан крарин шагьид!..

Мад мектебдин залда велвела гьатна. Залдай игьтиятдалди лагьай итимдин 
гафар ван хьана:

– Багъироваз вучзава?
– Халкьдин суд, – жаваб гана рехи касди.
Са суал акъатайла, масабурни юзана.
– Ада вуч авуна?
– Мад вужар гьатнава?
Са бязибуру:
– Гьавиляй Гезентиди вичин уьмуьрдин чIехи лай Бакуйрани Москвайра 

акъудзавачирни?
– Суьруьяр вацI хьиз авахьна гьанихъ физвай.
– Гьич сан-гьисаб кьадай кас авайни?..
– Мад вужар арадиз акъатдатIа низ чида?
Рехи докладчикдиз и рахунриз яб гуз гьевес авай хьтинди тир. Адан вилер 

мад суал, рахун гуьзлемишиз, ацукьнавайбурун виридан чина къекъвена.
– Куьн гьахъ я. Квез Мирзеферакай хабар авачир. Квев и йикъара мад 

хабарар агакьда. Гьеле суд куьтягь хьанвач…
Им, дугъриданни, собрание тушир. Им райкомдин цIийи векилди авур 

суьгьбет тир. Гезентидинни Байраман арада хьайи, гьакъикъатда, а куьгьне 
седридин кIвалахрикай виридан собраниедал кьилди рахунар жедайдакай 
лагьайдалай гуьгъуьниз, рехи итимди тадиз ятахар ремонт хъувун, алаф ах-
гудун ва майвайринни емишрин бегьерар вахтунда кIватI хъувун патал вири 
желб хьуниз эвер гана.

– Мукьвара собрание жеда, цIийи правление хкяда, – алава хъувуна ада. – 
Ахпа вири цIийи тегьерда, халкьди лагьайвал хьун лазим я. Хуьруьхъ мулкар 
ава, зегьметчи гъилер ава. Ибур вири куьбур!..

Агъсакъалриз рахаз кIанз, амма бегьем гьазурвал авачиз рахаз тежез авай. 
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Шикаятар рикIе гзаф авай, анжах цIийи теклифар гьеле дигмиш хьанвачир. 
Абур, пIапIрусдин туьнт гум туькьуьниз, кIвалериз хъфена. Райкомдин ве-
килдин келледа са месэлади виридалайни артух ван къачунвай: «Мягькем 
парторганизация!..» Эхь, ина исятда виридалайни вилик герекди коммуни-
стрин мягькем организация, тешкилатчи тир.

Бирдан дагъдихъай атай цифери ракъинин ифей чиниз перде чIугуна ва 
гьавадиз серин яна.

«Ву-в» алатнавай самовардин вилик рухвар экIяна, Медетан айвандик 
ацукьнавай Айна къаридини Зарията чай хъунихъ галаз, ихтилатрални илиг-
нава.

– Чидач, эхир гьикI жедайди ятIа, Айна вах, – лугьузва Зарията, бугъ 
алахьзавай чай хъваз. – Бес ибурни жедай крар яни?

– Мад лугьумир, Зарият, им я хъсанвилихъ я, яни… чидач, гьикI элкъве-
датIа…

И рехи чIарарин, амма жегьил ва рикIиз хуш аквазвай дишегьли, гьелбетда, 
еке фикиррик квай.

…Хци са вахтунда чар рахкурнай. А чIавуз, жемятди вири чими-тухди 
фронтдиз гузвай девирда, далу пата амай инсанри гагь-гагь хъчарикайни 
шурпаяр гьазурзавай. Хпехъанрикай гзафбуру регъвена жмыхрикай чпиз 
«хапIаяр» туькIуьрзавай. Им инсанарни гьайванар кIеве авай вахт тир. Гьа 
чIавуз, гьа четин йикъара, дяведай хцелай чар хтайла, Зарият гьикьван шад 
хьанай! А чIавуз адан кьил, исятда хьиз, акьван рехини тушир. Чарче Умара 
вич и мукьвара, эхь, гьа и йикъара хкведа лагьана кхьенвай. Бес им шад же-
дай вакъиа туширни? Тир. Хцин хажалат рикIе авай дидеди гьатта са кьар 
тукIуна, Байрама ярар-дустар кIватIна, гьа девирдиз хас тир са межлисни 
туькIуьрнай. Ана Гезентини авай…

– Я вах, и Гезенти чIехиди, виридаз машгьурди, Багъировахъ вичихъ га-
лаз ацукьайди хьана, амма чи хуьруьн жемятриз ада вуч гана? Валлагь, ада 
авунвай кьван кичи амалрикай чаз гьеле хабар туш.

– Эхь, вунани лагьана гьа. Вун, Зарият, бегьем гъавурда авач. Ингье, къ-
е-пака хва хкведа, гьа чIавуз ада вун гъавурдик кутада.

Зариятан рикIел хквезва…
Накь ятахрилай иниз хкведайла, рекьел са кьуьзуь касди мукалди атIанвай 

вичин тIуб кутIунун тIалабайла, гъилевай зенбилар гадарна, ам куьмекдиз 
фенай. Кьуьзуь касди къаналдин къерехдавай къамиш-затI гуьзвай. ХъуьтIуьз 
кализ ем герек тир.

– Гьан, – лагьана рцIамарни кваз кацу хьанвай тимди, тIуб Зариятан къай-
гъудар гъилера аваз. – Дуьньяда вуч хабарар ава? Заз ина са къачагъвиликай 
ван хьанва. Абур кьунатIа яраб?

– Кьунва, буба, – жаваб ганай накъвар туьтуьниз акъатай Зарията.
– Кьун гьич гьа, абуруз вуч жаза ганва? Я тахьайтIа, гьеле яргъи цIил хьиз, 

чIугвазвани?
– ЧIугвазва, буба, чIугвазва…
– Э-эгь! Гьайиф, чи буба амач! Гьайиф, пара гьайиф!
– Вуч буба?
– Ваз чидачни бес, ам галачиз чи кIвалахар вири чIур хьанвайди? Гьайиф…
– Низ чида, буба, белки аллагьди гьакI дуьз яз гьисабзаватIа. Ингье чун 

чуьнуьхна, вири авайди авайвал кьунни авуна. Анжах са кичIевал ава: бирдан 
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а зулумкарар аххъай хъувуртIа, абуру неинки кIвални югъ тарашда, валлагь, 
вири зегьметчийрин кIвалеризни цIай яда… – Тадиз хтана хва ахкъатнайтIа! 
– лагьана вичиз вичин фикиррикай кичIе хьайи Зарията.

– Икьван йисара эхна. Гила гзаф амач. Мус хкведа лагьана кхьенвай?
– Гатуз лагьанвай. Амма гадни ахкъатзава. Рекьиз килигдай кьван вилер 

буьркьуь жезва. Гару къавал къамиш юзурайла, кицI элуькьайла, сада гьара-
гъайла, – гьамиша къудгъун жеда. РикIи «хтана!» – лагьана гьарайда.

– Бес жечни, я Зарият. Дидед рикI масад я. Икьван йисар алатнава, им 
зарафат яни?..

Зарият, генжедин пипIив вилер тIушуниз, шехьзавай.
Белки, Айна къаридин (ихьтин дуьшуьшра жедайвал) вилеризни нагъв 

хъиткьиндай, эгер гьа и арада, са капаш вичин сарар амачир сивел алаз, 
муькуь гъил далудаллаз, айвандик вилера хъвер авай Мегьри экъечIначиртIа.

– Я гуж тахьай вахар, дуьньяда тежедай крар авач кьван!..
Зарията тадиз вилер михь хъувуна, япар хкажна: «Идав вуч хабар гватIа?»
– Зи къужадикай, и уьмуьрлух харманчидикай, бригадир хьанвалда. Квез-

ни гуьзайдун! Байрамакай хперин фермадин заведиш, Алибегкайни цIийи 
бригадир авунва…

* * *
Ракъини канвай векьери кьунвай, хуьруьн патав гвай чIурал буьркьуь 

Кескинни Алибег ацукьнава. Эхиримжи вахтара арандин и чкайра абуру чеб 
халис чилин, векьин иесияр яз гьисабзаватIани, кIвалахар михьиз масакIа, 
дуьзвилихъ элкъвенватIани, гьа и мукьвал са девирда абурувай менгенайра 
хьайи чпин акьул гьеле кьилиз хкиз жезвачир.

– Вахтар, вахтар! – Дериндай нефес акъадарна Кескина. – Чаз уьмуьрдин 
и куьруь вахтунда такур крар амач. Хьайи кьван дегишвилер аку. Аллагьдиз 
шукур, адалат вичин чкадал акъваз хъувуна.

– Инсанрин гъилер ачух хьана, рикIер динж хьана, – жаваб гана Алибега. 
– Эгь, вучзавайди я и ихтилатрикай. Къарагъна бубадин къвалав вегьин чва. 
Белки, затI-матI хкатайтIа.

– Къарагъ.
Кескинни Алибег Уруж дайидин кIвализ фена.
Мегьри къариди абур гурарин кьилел къаршиламишна.
– Ша, ша, чан рухваяр, къужани кIвале ава, – лагьана, Мегьри къариди 

абур вилик ракъурна.
Са перемни шалвар алаз, кIвачерни кьецIилдиз ацукьнавай Уруж дайиди, 

чекмедал ямах элязавай.
– Вуч чекмеяр гъиликнава? Кьуьлердай чка авани? – зарафатна Алибега. 

– АватIа, чазни лагь.
– Зи кIвалелай хъсан чкани, зи къари хьтин жумарт кайвани, мад квез гьи-

най гьатна? Ацукь, хтIун кIвачелай-кьилелай, серинвал къачу. Зани, ингье, 
гъилевай кар куьтягьин.

– Гадра ам са патахъ, я кас, – лагьана Алибега адан гъилевай чекме къа-
чуна. – Им гьи девирдилай аламайди я? Николаян девирдилай яни, тахьайтIа 
мад нин?

– Нинди кIантIани хьурай, арадал мягькем кIвачин къапар хьурай. Чекмей-
рик вуч тахсир ква кьван.

– Тахсир лагьайла, халис чекмеяр анжах Гезентидинди тир ман.
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– Гила а вахтар алатна.
– Гьан, балаяр, квез вуч кIандатIа, лагь? – Мегьри къари, са мет чилиз яна, 

ацукьна. – Какаяр чарадан муьхцера хадай са гьаясуз верч ава. Гьам ахквадани?
– Ам Уруж дайидиз хъсан чир хьурай, неси гьам я, – Кескина авай са ви-

лелди кьуьзуьдаз ишара авуна.
– А вахтар алатна, – тикрар хъувуна кьуьзуьда. – Гила кIвалин къене иеси 

дишегьли я.
– Ша, чан Алибег, тукIуна вахце, – лагьана, къариди Алибег къецел акъудна.
– Фередихъ галаз маса затI жедачни, Уруж дайи? – жузуна мад са вилелди 

хъвериз Кескина. – Эрменид хуьряй хкай целер саламат амачни?
– Сифтени сифте, фере ваъ, халис кьар кьван авай верч я, – лагьана кьуь-

зуьда са тIуб хкажна. – Им ад, кьвед лугьудайдини, целера ваъ, кварара.
– ГьикI кварара?
– ГьакI. ХъенчIи кварара цана, подвалда эцигнава. ЧIурни жедач, хъсан 

сериндизни амукьда.
– Агь, вун сагърай, Уруж дайи, вуна чун къе хвена.
– Сагърай, Байрамаз лагь, гьада хкайди я. Хцин мехъерик хъвана куьтягьиз 

хьаначалда.
– Агь, хъсан рикIел хтана, Байрам дайидиз куьмекна кIанзавайди я. КIва-

лерал къавар гьялзава.
– Къавар вигьидайла, вири фидайди я. Им хъсан адет я.

* * *
Им 1956-йисан зул тир. Жергеда аваз кутунвай жегьил тарар авай гьаятдин 

кьиле секуьл кIвалер хкаж хьана. Гила-мад Байраман хзанни гьамиша куьчери 
яз амач. Са чкадал динж жезва.

Къалияндин чене квай Медетни Байрам къавалла. Абуру шифер язава.
Муькуьбуру чиле тахта твазва, рак-дакIар кутазва.
Ингье Умар. Гьа мишекъат хъуьтIуьз фуруз аватай Умар. Им кьакьан 

буйдин, кьилин чIарариз вахтсуз рех янавай, са кIвач протездал алай, амма 
чинай жанлудаказ аквадай, цIару вилера викIегьвал авай итим я. Гьелбет, 
гзаф азабриз дурум гайиди я. ЯтIани гьяркьуь далудиз, перемдин винел кьван 
гьекь акъатнавай адан гьилера якIв, кьезил кIар хьиз, къугъвазва. Эхь, им гьа 
Умар я. Гезентидиз, ам гьикI саламат амукьнатIа, гьакI чир тахьана амукьна…

…Йифди юкьвал кьван цен живеда хьайи Умаравай и чуьлдин дерин фурай 
эхкъечIиз хьаначир. Немсерин еке чукIулни чемоданда амукьна. Са гуж-ба-
ладал фурун кьилел эхкъечIайла, адавай гъилерни кIвачер юзуриз хъхьанач. 
Абур, хъалхъац хъипер хьиз, тIарам хьана. Рекье кас аватIа, ван хьурай лугьуз, 
гьарай ийиз-ийиз, ам вич-вичивай къакъатна. Анжах военный машинда, гъи-
лерани кIвачера эхиз тежедай тIал аваз, ада вилер ахъайна. Хуьряй шегьердиз 
продуктар гваз хъфизвай солдатриз рекьин къерехдал яргъи хьанвай, живеди 
кьунвай итим акунай…

ГьакI Умар сифте шегьердин госпиталда хьана, анай экъечIнамазни 
фронтдиз, вичин частуниз хъфена. Я кIвализ хабар хьаначир, я чемодан тух-
вайбурунай адаз чидачир. Госпиталдай кIвализ хквезни, я тахьайтIа хьайи 
кардикай кIвализ хабар гана диде-бубадин рикI тIаризни адаз кIан хьанач. 
Гьа икI, дяведиз хъфей Умар, ингье, шаз хтана, ахкъатна. Адан кьилел мад 
вуч атанатIа, гьадаз вичиз хъсан чида…
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гьарай ийиз-ийиз, ам вич-вичивай къакъатна. Анжах военный машинда, гъи-
лерани кIвачера эхиз тежедай тIал аваз, ада вилер ахъайна. Хуьряй шегьердиз 
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– Куьтять ая кIвалахар, чаяр хъвадай вахт я, – лагьана, Байрам къавалай 
эхвичIна, ада, шалвардин метIер квяна, Медет дайидиз эхвичIун теклифна.

Патавай авахьзавай хулал физ, са-сад гъилер чуьхуьз хуьквезвай. ПIапIру-
сриз цIаяр яна, Умарни Алибег са дишегьлидихъ галаз рахазва. Им кьилихъ 
лацу генже галай, кIвачел дабан кьакьан туфлияр ва шегьердин фасун вили 
булушка алай эгьли дишегьли тир. Адан гъапа тамам са цIиргъ къизилар ава.

– Сусаз хъсан туьтуьна твадайбур я, – лугьузвай ада регъуьз-кичIез. – 
Гзаф пул герек хьанва, чара атIана, иниз акъатнавайди я. Шегьерда хата я, 
им жуван чкайрикай я.

– Ана вуч ава, къала? – Байрам атана, сифте къизилриз, ахпа абурун ие-
сидиз килигна. – Гьан, куьн гузва, Назани?

– Ву-в, вун Байрам стка яни? – Дишегьли кьулухъ эцяй хьана.
– Чир хъхьанани? – Байрама Умаран гъилевай къизилар къахчуна, дише-

гьлидин чиниз гадар хъувуна ва нифретдалди алава хъувуна: – Алад, алад, 
жуван стхадиз маса хце! Адан гъилер хкIунвай са затIни ина амукь тавурай! 
Ван хьанани?

Дишегьли мез кьуна, келимани сивяй ахкъат тийиз, гьакI кьурана амукь-
на…

– Им Гезентидин вах яни? – жузуна гадайри кьведани са сивяй кIвализ 
хъфизвай рекье.

– Гьам вич. Гьамиша Бакуда авайди я. Гила хтана ина инсанар алдатмиш 
хъийиз, стха къутармиш хъийиз кIанзава.

Вилери ажугъдин рапI-рапI гайи Умар садра дишегьлидиз килиг хъувуна, 
«ах тффу» авуна ада, цуькIуьн гадарна.

– Ваъ, назанияр, гила гезентияр амач, – давамарзавай чина такабур ишигъ 
гьатнавай Байрама, еке камар къачуз. – Гила къизилривай инсанар маса къачуз 
жедач. А вахтар алатна… 
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    Абдуселим  ИСМАИЛОВ

КЬИНИКЬИКАЙ  КИЧIЕ  ЖЕМИР СА  КIУСНИ…
                          (ЦIИЙИ ШИИРАР)

                       ПУД СОНЕТ

                            * * *
Кьиникьикай кичIе жемир са кIусни.
Уьмуьр вацI я эхир саниз агакьдай.
Муькъвер эциг адал ягьдин, намусдин,
Даимвилин къуват тваз гьар къадакьда.

Кьиникь инад туш инсафсуз жасусдин,
Я кьисас туш алчахдилай алакьдай.
Гьич фикирмир – жазани туш кьасухдин…
Яхъ женгина вал туькIвенвай яракь яз.

Уьмуьр женг я. Женгина кьин гьар сана,
Гьар са чIавуз баркалладин къуьнеллай… 
Вил хъивегьа атIай вири мензилриз – 
АлатIа вун са къекъуьндал тар хьана,
Я туш лишан хьана кьакьан синеллай…
Куьмек жеда кьиникьин дерт кьезилриз.

                            * * *
МацIахаяр ава хуруз гъуд ягъиз чпин,
Халкьди тагай ихтиярар чпел кьачуна.
Я халкьдин  рехъ, я макьсадар такваз а рекьин
Кефсуз кьилин ишараяр мецел къачуна.

МацIахайри чеб хьтинбур ийизва кIвачин,
Къалп пайдахар, эвер гунар кьилел къачуна.
Чеб валариз катиз, мадни ийизва четин
Халкьдин уьмуьр, адан эхир-эвел такуна.

Шиират
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МацIахайриз аквазва чеб малимар хьана,
Камал гвачиз амалдик квай алимар хьана:
Тарихрикай шит негъилар кхьиз зиянлу,
Мидяйрин мез кIанзни-такIанз ийиз миянлу…
МацIахайриз гьалал жезва крар и рехъсуз,
Вучда – язух къвезва халкьдиз – кьилер я кефсуз!

                             *  *  *
Захъ чил ава суфра хьтин зулун мехъерин,
Вичихъ рехи кукIушарни гьуьл ацукьнавай.
Себебсуздиз себеб жезваз дерин хъилерин,
Чеб кесиб яз пехилбурун вил ацукьзавай.

Захъ цав ава айна хьтин сусан вилерин,
Айвандилай туп булутрив гъил галукьзавай.
Жеч мад цавар къведай адан кьакьанвилерив,
Зи чилелай гьар лезгидин кьил галукьзавай.

Захъ куьн ава, зи халкь! Зи чIал! Дувулар дерин
Тарих ава, девиррилай девирар четин.
Захъ зун ава иви ргаз, рикI куз авай кас – 
Ацукь тийир руьгьдал даим шаклувилин пас.
Чахъ чун ава, кьисмет тир сад садаз бахтунай,
ТакIанбуруз акваз авай – чпин къастунай!

                         РИКIИН  ГЬУЬЖЕТ 

-Гьикьван йикъар фида бада?
Къелем гъиле къачу тIун!
Баладихъай къвез мад бала,
Кузвай уьмуьр аку тIун!..-

Жува жуваз ийиз туьгьмет
Сесиналди чарадан,
Хъжезмач са ширин суьгьбет 
Зинни рикIин арада.

-Тамаш гьихьтин тамашаяр
АквазватIа сегьнедал:
Чапхунвилер, тарашаяр,
БарбатIвилер бинедай.

Заз аквадай вилер амач,
МефтIер амач кьатIудай,
Гуьгьуьлда къвез хъилер акьаз,
Мез амач гаф хъулудай…

-Я рикI, закай вуч такIанвал
Хьана? Вид им вуч гьал я?
Бейхабардиз турди чанда
Вуч велвела, вуч тIал я?

Вун агаж жез, ахъа  хъжез 
Мецер чIуру чIагъан хьиз,
Кам вегьена жезмач къекъвез,
КIвачерик чил – бажгъан хьиз.
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-АцIанва зун сиви-сивди
Гъамаривни дердерив.
Вуна кьванни твах жув дуьздиз,
Жемир закай хъилериз… 

Жавабди мад хазваз суал ,
Рахун, шаксуз, асант я. 
Зинни рикIин гьуьжет яргъал
Физва, белки, хъсан я.

                            РУБАИЯР

                                 * * *
РикIера кин тваз, яргъарай цавар рахазва.
Вилера кин тваз, алпанрин цIаяр рахазва.
Алатна фий! Пакадикай твамир рикIе кин – 
Мехъеррин фар чраз хьрак папар рахазва.

   * * *
Гьам дустуниз, гьам душмандиз лугьудалди гаф,
Алцум ая, ятIа гьикьван залан, я туш саф.
Са межлисдал хикисда кьуьл я фад, яни геж,
Кьуьл чIуриз, кьан тийидайла чIагъанчидив тафт.

    * * *
И дуьньяда гьардаз вичин абур ава:
Садаз терсвал, муькуьдазни сабур ава.
Важиблу я гьич рикIелай алуд тавун – 
Инсандиз хас мад са ери – хатур ава.

   * * *
Виш йисара метIер яна кьибледин вилик,
Уьмуьрдин вуч артух хьана?  Вуч хьана уьскуьк?
Я кIвачер, я кьил вилик кваз – вири куьтягь я!
Къван ягъайтIа хъсан я хьи ви сурун кьилихъ.

   * * *
Жегьнемдихъай кичIе кутаз – аватIа женнет?
Яб гуз акваз, квел хъуьрезва жавабдиз небгет?..
Вуч хъсан тир шагьадатар твазвайтIа гъиле,
Къведалди югъ гъидай, я туш тегъидай рагьмет.

   * * *
Уьмуьр акваз, квахьда таъсир дуьадин.
Дуьани рехъ туш сирериз дуьньядин.
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Шаклувилер гумукьич гьа, акурла
Цвег алахьиз мискIиндилай жуьмядин.

         * * *
Уьмуьр жезва куьрелди, я яргъалди,
Уьмуьр физва я дардик, я агьвалдик.
ХупI тир ахпа вуч жедатIа чидайтIа.
Течирла, вун алцурун я амалдив.

          * * *
Ичкидикай ругьдиз дава кIан хьайибур
Сагъ хъхьана авани куьн ван хьайибур?
Буржуни бурж хаз, нянедик акатна тIвар,
Гзаф чида чпин руьгьсуз чан кайибур.
 
                      * * *
Экрандилай, чIем алахьиз хъуькъвелай,
Рахазва сад чав Аллагьдин мецелай…
Чир хьайитIа  инсанвилин гьакъикъат,
Ам рахазвай кIвализ хквеч къецелай. 

                      * * *
Нин гъил хкьан, низ къахлурин гьуьрметар? –
Хикисзава къвез виликай небгетар.
Яракь такьур, вердиш гъилер къелемдив,
Низ жаза, низ гуда куьне тербетар?!

                              * * *
Садбур шад я – регьберрилай чинер алудна.
Садбур - ясда - къуьнерилай кьилер алудна.
Сад-кьвед чпив ва виридав ава бягьсина –
Вил алайбур, Саидан хьиз, вилер акъудна…

                              * * *
На низ арза хъийида и уьмуьрда,
Аллагьдизни герек тирла фагъирвал?..
Чир хьухь, дустар, чални чIехи тарихдай
Девришрилай агакьайди шаирвал.

                              * * *
Кьий инсандин ягь кумачир жасатни,
Ар амачир хуьр – ламарин гьаятни!..
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Чиз амукьич кьил квахьнавай рамагдиз
Виридалай пак каламдин аятни.

           * * *
Чиз амачтIа къадир фейи йикъарин,
Пакада вун гуьзетзава накъвари.
Ширин емиш алай таран патав физ,
КIасдай адет я валари къвакъварин.

                             * * *
Вуч хъел ава Аллагьдиз чи? –
Инсанвилиз къимет гузмач цIакулдин.
Вуч хъел ава пачагьдиз чи? –
Юхсул хеб хьиз, кутунва халкь чукIулдик.

                             * * *
РикIе ава кун, хура ава тIал –
Иблисри уьлкве биргендзава цIал.
Пачагьдикайни, Аллагьдикайни
Файда амач - хуьх гьарда жуван кIвал!

                             * * *
Кьил акъатиз амач ерли цIийидайни куьгьнедай,
Са тамаша текъвез ферли уьмуьрдин дар сегьнедал.
АлтIушнава цаварилай пай таганвай кубутар,
Вуч кьван гъейри крар шеври гваз, техфиз чи вягьтедай.

                             * * *
Алад, бала, алад рикIин эмирдихъ,
Жуван гелни тур шегьредив девирдин.
Игитвилер алакь тавун хьайитIа,
Бармакдиз пар, рикIин тIални жемир зи.

                             * * *
Чун гьи чIалал рахазва чав? – Акьач гъавурда.
Гьим я чи чил, гьим я чи цав? – Амач гъавурда.
Им гуж я гьа – хуьз алакьнач къадим халкьдивай
Агъзур сарин тарихдин къав – хьанач гъавурда…

                             * * *
Гъил михьибур – гъилер хъуьчIуьк кутуна.
РикI михьибур – рикIиз регьят тавуна.
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Вуч хъел ава пачагьдиз чи? –
Юхсул хеб хьиз, кутунва халкь чукIулдик.

                             * * *
РикIе ава кун, хура ава тIал –
Иблисри уьлкве биргендзава цIал.
Пачагьдикайни, Аллагьдикайни
Файда амач - хуьх гьарда жуван кIвал!

                             * * *
Кьил акъатиз амач ерли цIийидайни куьгьнедай,
Са тамаша текъвез ферли уьмуьрдин дар сегьнедал.
АлтIушнава цаварилай пай таганвай кубутар,
Вуч кьван гъейри крар шеври гваз, техфиз чи вягьтедай.

                             * * *
Алад, бала, алад рикIин эмирдихъ,
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                             * * *
Чун гьи чIалал рахазва чав? – Акьач гъавурда.
Гьим я чи чил, гьим я чи цав? – Амач гъавурда.
Им гуж я гьа – хуьз алакьнач къадим халкьдивай
Агъзур сарин тарихдин къав – хьанач гъавурда…

                             * * *
Гъил михьибур – гъилер хъуьчIуьк кутуна.
РикI михьибур – рикIиз регьят тавуна.
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Намусди кьил туна чпив чуьруькра,
Ягь михьибур – хирерламиш хамуна.

                                * * *
Агакьзава билбилдин вяз йифен дакIардай.
Зун теквиле руьгь куз-цIраз, гьатна азарда.
Жегьил вахтар – багъдин цуьквер, гар хьанани куьн?
Мад са сефер за вун галаз уьмуьр тикрардай.

                                 * * *
Акунани – рикI шадбуруз эверзава мехъерик.
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ХъжедайтIа чазни чка бул тир бахтлувилерик.

                                 * * *
Мад къвезва йиф куьтягь тежер цIил кьван авай.
Гваз хиялрин къатма-къариш гьуьл кьван авай.
Вири багъиш авуна кIанз, беден зурба.
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                                 * * *
Са легьзедик квачир югъни, йисни жеда гьа.
Вири уьмуьр ваз звездай гьиссни жеда гьа.
Гьа са чIавуз гьа са касдин ихтибарда вун –
КIан хьайивал – хъсанни ва писни жеда гьа.

                                 * * *
Чехирдикай жедач дарман – гъалатI ахъаймир,
Къведа мадни четин заман – къуват ахъаймир.
Я рази я, я туш ерли уьмуьрдилай вун –
Вахт атайла, алукI гафан – нубат ахъаймир.

                                 * * *
Гъилел ацукь, цIрадайвал, пилтедавай жив.
Къуьнел ацукь, рахадайвал, къефледавай лиф.
РикIин чимни, мецин шекер ийидалди серф,
Гъенел ацукь, таквадайвал, мягьледавай йиф.

                                 * * *
Ийимир кар жедай пашман – негьда жува жув.
Дуст квай лувак тамир душман – дегьда жува жув.
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Вуч цанатIа, гьам вахчуда – жедач масакIа,
Чил дерин я, цавни кьакьан – шехьда пака жув.

                                * * *
ЧIехивилиз чIехи шукур гъизва, я Аллагь!
Ваз дуьньядин дуьзни какур чизва, я Аллагь!
Динар, халкьар савашдик кваз, ивиди къачуз,
Чилер-цавар иесисуз куьз я, я Аллагь?!

                               * * *
Дерт авайдан вилерал нагъ къведай адет я.
Сабурдини накъварин загъ недай адет я.
РикI гьелекдик кваз, гумайла руьгьдин мягькемвал,
КIеве авай беденни сагъ жедай адет я.

                               * * *
Ферз яз хиве авай шартIар – Аллагьдин тIварцIихъ.
Сувабриз рехъ тагай вахтар – гунагьрин цIарцIихъ.
Яшамиш хьухь! Четин яни? Вахтундамаз ягъ
Яшайишдин векъи тарсар пачагьдин кIвачихъ.

                               * * *
Вуч фад фида и жегьилвал – жегьил акваз жув.
Къвез агатиз терс сефилвал – сефил такваз жув.
Кьисметди ваз хкяда рехъ мукьвал ва четин,
Агуд тийиз вав пехилвал – пехилзаваз жув.

                               * * *
Экв жедалди кицI элуькьиз къецелай,
Иесиди хъелдин себ гуз мецелай…
Пакамахъ кал гьат тавурла тевледай,
Вири хъилер гахчуна гьа кицIелай.

                               * * *
Каламда вил авай инсан – суваб види я.
Къабарда гъил авай инсан – шараб види я.
Гьи рехъ кьуна фида жемят? Гьинва хушбахтвал? –
Къуьнерал кьил алай инсан – жаваб види я.
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   Нариман  
   ИБРАГЬИМОВ

ЗЕГЬЕРЛУ  КЬИСАС 

(Повесть) 

Хизандихъ галаз фу-затI тIуьрдалай гуьгъуьниз амни хцин кIвалихъ 
фена. И юкъузни, пакадин юкъузни Шагьвелед ахкъатнач. Абдулкъадирак 
рикIивай къурху акатна. Шагьвеледахъ галаз датIана жезвай Демиран ва 
Тарикан багъриярни ракIарихъ атана, хабарар кьаз. Абдулкъадира стхаяр, 
абурун рухваяр, чирхчирар, милиция гьерекатдик кутуна, амма санайни 
Шагьвеледаз талукь хабар гьатнач. Ам цуькIни нуькI хьанвай. Рекьерин 
постарал алай таниш гаишникрини хабар гайивал, Шагьвеледан машин 
кеферпатахъ физ акуна, гьа юкъуз ам сятдин нянин кьудриз хьиз «Жемикент» 
постунилайни хъфена, мад адак вил хкIур кас хьанач. Райондин сергьятдал 
алай постунин къуллугъчийри Шагьвеледан ва дустарин машинар хтун 
тавурди тестикьарна. Вуч хьанатIани, «Жемикент» постунилай алатайла 
хьанвай. Гьа и мулкуна къекъуьнарни тешкилна.

   Ирид лагьай юкъуз Берикейдин тамай канвай машин (ам Шагьвеледанди 
тир) ва адан къеняй кана, чIух хьанвай кьве мейит жагъана. Шагьвеледан 
кьве дустунин – Демиранни Тарикан. Бес ам вич гьиниз фена? И суал кьилел 
къаза-бала атай гадайрин багърийрини, силисчийрини, абуруз къаст авур 
ксари чпи-чпизни гузвай, амма садахъни жаваб авачир. Душманри, пехилбуру 
рикI тIар хьанвай инсанриз мадни зулуматдин ягъун хкьуна. «Дустар кьена, 
вичин машинни кана, Шагьвелед Демиран машиндаваз катнава» лугьудай 
ванер-сесер акъудна. Вучиз, вуч патал ада дустар рекьидай, вичин машиндиз 
цIай ядай? Акьуллу ксари ихьтин суалар гузвай, алчахри лагьайтIа, мадни 
алаваяр кухтаз къундармаяр ахъайзавай. Гуя абур меркездай гзаф пул гваз 
хквезвай, дустариз Шагьвеледан кьилиз яд чими авуна, пулдин иеси жез 
кIанзавай, амма Шагьвеледа абур чеб кьена.

Бязибур и инсафсуз негъилрихъ ягъазвай ва Абудлкъадиран хизанни 
кваз лянетламишзавай. Кьейи гадайрин хизанарни абуруз душманриз хьиз 
килигзавай. Ихьтин гьахъсуз ванериз акси акъвазардай делил авачиртIани, 
Абдулкъадира гадайрин бубайриз лагьанай.

_________________________
Эвел виликан нумрайра

Гьикаят
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 - Гьахъ гьикI авуртIани винел акъатда, зун инанмиш я, и къундармаяр чи 
душманрилай, гьа чи гадайриз къаст авур вакIарилай инсанрив агакьзава. 
Куьне куь балаяр ферикъатна, чаз чиди гьатни хъувунвач. Абуруз ахьтин 
зулум авур ксарив гьикI авуртIани жаза агакьда.

Хуьре ихьтин чIуру гьерекатар кьиле физвай вахтунда Шагьвелед 
берикейви Гьафиз чубандин кIвале месик квай, вири беден херламиш 
хьана, кIвач, пакун тIвалар, кьил хана, чинар алатна. Ада чубандиз вичикай 
садазни хабар тагун, чир тавун тIалабнавай. Кардин гъавурда акьур Гьафиза 
ам дагъларин векьералди, дарманралди сагъар хъийизвай.

Меркездиз фена, хквезвай югъ Шагьвеледаз ва дустариз мусибатдиндаз 
элкъвенай. Банкдин кьилин офисдиз фейи абур милли гьерекатдин итимрал 
гьалтна, гуя абуру Шагьвелед атун гуьзлемишзавай. Банкдин председателдин 
кабинетдай эхкъечIдалди ада лагьанай:

- Куь гадайри, «абадчийри» завай куьмек тIалабзава, завай яр-дуст 
тирвиляй гьерекатдин регьебрдиз хиве кьун хьана, са вад виш агъзур 
перечисление ая абуруз.

- Хьуй мун,- разивал къалурнай Шагьвеледа. Касди икьван гагьда 
«Абадвилиз» тIимил куьмекар ганвачир. Маса миллетдин векилди вич кьиле 
акъвазнавай банкдай пул це лугьун тебрикдай кар тир.

«Абадчийри» Шагьвелед ресторандиз тухвана. Нисинин вахт тир, 
инсанни бегьем квачир. Шаддиз хъуьрезвай, зарафатарзавай гадайрин 
гуьгьуьлар атай цIийи касди, адахъ Исламудинни галай, михьиз чIурна.

- Таниш хьухь, им чи регьбердин кьилин куьмекчи Гьадис я,- лагьана 
«абадчийрикай» сада.- Ибурни чи дустар, амадагар Шагьвелед, Демир ва 
Тарик  я.

Акунвайди туширтIани, Шагьвеледаз Гьадисакай ванер хьанвай ва ам 
рикIел хкиз алахъна. «Гьадис, Гьадис-с. Эхь мун, «Къузгъун» лакIаб алай 
мердимазар. Юкьван буйдин, чинин са хъуькъвел чукIулдин гел алай, 
вагьшидин, лап гьа къузгъундин вилер авай, акурдаз гьасятда такIан жедай 
кас».

- Чаз пара яргъиярдай вахт авач,- векъи, эмирдай сесиналди рахана ам,- 
Шагьвелед стха, чи вилик исятда зурба везифаяр акъвазнава, чи вири гадаяр, 
дестеяр яракьламишна кIанзава. И кар патални пул герек я. Гзаф пул. Чна 
мумкинвилер авай виридал харж вегьезва. Вунани чаз куьмек гун лазим я.

- Башуьсте,- лагьана Шагьвеледа.- Хъфенмазди за куь счетдиз вад виш 
агъзур манат яда.

- Вад виш? Ам тIимил я, юлдаш банкир. На чаз цIуд миллион гуда.
- ЦIуд миллион?- ягъанач кас Гьадисан гафарихъ.
- Эхь, эхь, цIуд миллион. Идалай гъейри вуна сергьятдал алай ви 

къучиярни маса кардал желб ая. Абуру чаз лап манийвалзава.
- Гьадис стха, алай вахтунда захъ я цIуд миллионни авач, я чпин хизанар 

хуьзвай ва герек атай гьар чIавуз «Абадвилиз» куьмекар гайи ва гузвай 
гадаярни къучияр туш. Абуру садазни манийвал гузвач, чибуруз чпелай 
алакьдай куьмекар теклифзава, амма гена абурун сивихъ галайди атIуз 
кIанзавайбур ава.

- Ваз гъавурда акьаз кIанзавачни?- ам кичIе кутадай тегьерда тамашна.- 
Эгер чи шартIар ваз залан аквазватIа, аквамир. Рази хьухь, тахьайтIа…

- ТахьайтIа, вуч жеда?- Шагьвеледаз «Къузгъундин» и ихтилатар гьич 
хуш атанач.
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- А кар ваз чир тахьайтIа, хъсан я.
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пис килигна, хъфена. Яд атIай регъвез элкъвей столдал мад чан ахкьалтна. 
Исламудина Шагьвеледаз кьилди ийидай ихтилат ава лагьана ва абур са 
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вилера абурун цIамар акьада.

- За вавай тIалабзава, рази хьухь шартIарал, тахьайтIа, абурун къастар 
лап чIурубур я. Ам ахьтин вакIан хва я хьи, адаз вич гьамиша фурун винел, 
амайбурни адан кIане хьана кIанда

- Къастарни гваз амукьда абур. Чун ахьтин ламариз гардан кIирдайбур 
туш. Вун «Къузгъунан» мусуд (векил) ятIа, адаз зи гафар хълагь.

- За хълагьдач., амма на къе «Къузгъунакай» ваз душман авунва, гьавиляй 
вун мукъаятлу хьухь, Шагьвелед стха.- Исламудиназ мадни са вуч ятIани 
лугьуз кIанзавай, гадайри адаз эвер хъувуна. ЯтIани ада явашдиз хълагьна,- 
рекье дикъетлувал квадармир.

- Дах гьахъ я зи,- элкъвенай Шагьвелед вичин дустарихъ, машинда 
ацукь хъувурла.- Акунани квез, кицIинхвайрин алчахвилер? Яракьар къачуз 
кIанзавалда. Нихъ галаз дяве ийиз? Хаинар я вири чпин ассайишвилерихъ 
галтугнавай. Абуру халкьдиз ийидай са хъсанвални авайди туш.

- Са яракьарни къачузвайди туш абуру. Чпин нефсиниз кIватIзавай 
пулар я. Абурун истемишунар, гужар эх тахьана, чи кьве бизнесмен 
кIвалер-йикъарни маса гана Урусатдиз хъфенвайди я,- лагьана Тарика.- 
Душманрилайни фейибур я абур.

- Ахьтинбурукай далу падни, вилик падни хвена кIанда,- лагьана 
Шагьвеледа. Исламудинан гафар фикирда амай ада рекьиз дикъет гузвай. 
Манасни, Избербашни, Гергени кьулухъ галамукьна, дербент райондин 
сергьятризни гьахьна, шаклу са затIни акунач адаз.

Селикент хуьруьн къекъуьндал агакьиз агакь тийиз амайла кьулухъай 
къвезвай машинди акъваз тийиз туьтуьтIар яна. Тарика, худ явашар 
тавуна, кьил кабинадай акъудна, кьулухъ вил яна. «Мерседесдин» рулдихъ 
галайда, чапла гъил акъудна, са вуч ятIани лугьуз кIанзавайдан амаларна. 
Шагьвеледни шуьшедай кьулухъ килигзавай. Вилик элкъуьн хъувурла 
Шагьвеледай хци гьарай акъатна: «Трактор! Трактор!» Гъавурда акьун 
тавур Тарик садлагьана рекьин вилик тамашна, адаз вичин къаншарда 
къекъуьндал акъвазнавай трактор акуна. Ада тормоздал кIвач илисна, амма 
ахгакьнач, машин «Беларусь» маркадин трактордин еке чархара акьуна. 
Тарик гъиле-гъил аваз вич-вичикай квахьна. Пис тIарвал гайи Шагьвеледан 
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бейни элкъвена. Абурун машинда ахкьур Демиран чин, пел ивидай хьана. 
«Мерседесда» авайбур атана, машиндай экъечIиз кIанзавай Шагьвеладан ва 
Демиран кьамариз кьвед чуькьвена, ялна. Тухвана чпин машиндиз вегьена, 
гъилер-кIвачерни ктIунна. Чеб-чпел хтайла, абуруз акурди лап къурхулу 
шикил тир. Пудни тарарал ктIуннава. Вилик патар михьиз бичIлякь хьанвай 
машинарни, чебни тама ава. «Къузгъун» ва адан гъилибанар, гишин кицIер 
хьиз, тамашзава.

- Гена хъсан, вун вал хтана, Шагь-гь! Бязибуру ваз гьакI лугьузва кьван,- 
ягьанатдив рахана «Къузгъун».- Зи гафар на кваз кьунач, чагьнакь. Гьа 
идалди на лап къелетна, шагь-гь. Зи гафунал гаф эцигайдан эхир жезвайди 
я, кьей хва. Мегер ваз и кар чизвачирни?  Гилани геж хьанвач, за ваз са 
мумкинвал вахкузва. Зи шартIарал вун рази жеда ва сагъ-саламатдизни куьн 
инай хъфида.

- Захъ акьван пул авач,- са гужуналди лагьана Шагьвеледа.
 - Банк вуча? Ана пул ацIанва. КIвалер, машинарни маса це.
- Банкдик хкуьрна виже къведач…
- За ваз эхиримжи сеферда лугьузва, кьей хва, цIуд миллион манат ва 

бизнесни чав вахце.
- Гьич жери кар туш.
- ЯтIа, куьтягь гадаяр, зун хъфена,- «Къузгъун» пуд гадании галаз, 

машинда акьахна.
   ЖаллатIри пудни яд кIан жедалди гатана, ахпа лешер хьтинбур машиндиз 

хъивегьна. Адаз цIайни яна, чеб цIрана. Демиран машинни хутахна. Чинихъ 
ялавдин мурцар галукьайла Шагьвелед вич-вичел хтана ва ада цIун ялаври 
кьунвай машиндай экъечIун патал вичивай жедай кьван чабалмишарна. 
Гьараяр акъатиз-акъатиз, юзанмазди кIарабра эхи тежер тIал гьатзавай, ада 
ракIар ахъайна. Таза гьава галукьай ада дустариз эверна, ивиламиш хьанвай 
вилерай касни аквазвачир. Эвердиз садани гьай лагьанач. Машиндин 
ракIарай, чувал хьиз, аватай ада вичи-вич галчIурна. Бейниди кIвалахзавай, 
гила мад машин хъиткьинун мумкин тир. Кул-кусар, цIамар кьаз, сас-сарал 
эцигиз жегьил итимди  муьтIуьгъзамачир беден виликди ялна. Вири къуват 
эцигна къарагъиз кIан хьайи ам, гьарай акъатна, чилел ахватна ва мад вич-
вичелай фена.

Чидач, гьикьван вахт алатнатIа, вилер ахъаяйла адаз агъзурралди гъетери 
рап-рап гузвай цав акуна. «Йиф я,- фикирна ада.- Им вуч чка ятIа зун 
авайди?» - Адан рикIел чпиз авур мусибат хтана. Къен ргана. Сарар-сарарал 
илисна, жакьвана.- Агь алчахар!- рикIе авай вири гафар лугьуз хьанач, 
хирери чпикай хабар гана. Тарарин арайрай адаз рагъ экъечIдай патай эквер 
акуна. «Анихъ хуьр галай хьтинди я», шад хиял фена бейнидай. Гададин 
умудар артух хьана. Ада галчIур жез, беден гьа терефдихъ чIугуна. Экв ачух 
жедайла ам тамун къерехдал акъатна ва вири къуват квахьай пагьливан хьиз, 
чилел яргъи хьана.

   Касдин бахтуни гъана. Ам йифиз тахтай данайрихъ къекъвез тамуз атай 
Гьафизаз акуна. Кьенвайди хьиз хьайи адак сифтедай кичI акатна. Лап патав 
агатайла адаз гатана эйбежер гьалдиз гъанвай итимди нефес къачузвайди 
чир хьана. Чинин и пад, а пад ягъайла, итимди вилер ахъайна. Ада вич 
гьинаватIа, хабар кьуна. Берикейдин тама авайдакай лагьайла, касдай цIугъ 
акъатна.
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- Зи кьилел пара пис дуьшуьш гъанва, халу,- рахана Шагьвелед са 
гужбаладалди, кьаз-кьаз. Гьафиза адаз рахун гьикьван четинзаватIа 
кьатIана.- ЖедатIа, халу, зун куьнал хутах, садазни таквадайвал, ахпа чна са 
меслят ийида.

- ЯтIа, вуна са тIимил эх хъия, хва,- лагьана Гьафиза.- Зун са къад 
декьикьадилай хкведа. Чун садазни аквадач, зи кIвалер къерехда авайди я.

Таниш тушир кас ахкъатдалди рикI акъатна. Шагьвеледан бейнидай 
тефей фикир хьанач. Яргъай гъилин араба гваз хквезвай итим акурла, адак 
квай гъалаба хкатна, рикIиз регьят хьана.

Гьафиза бедендик сагъ чка кумачир кас, гьи чка кьуртIани, адай рикI 
къазундай цIугъ акъатзавай, хутахна кIвализ, сад лагьай мертебада 
ферикъатна. Кайванидиз сир хуьнин ва вичин медсестра вах галаз хтунин 
буйругъ гана. Фадлай больницада кIвалахзавай ва тежрибалу медсестради 
бедендал ифинни акьалтнавай итимдиз кьве раб яна, ахпа хирер михьна, 
герек дарманар яна, ктIунна. Нянихъ вич мад къведайдакай лагьана. 

   Вич-вичелай физ, чкадиз хквезвай Шагьвеладахъ нянихъ рахадай жуьрэт 
хьана. Ада чарни кхьена ва меркездин са больницадин хирург Алисманав 
агакьарун тIалабна.

Пакадин йикъан экуьнахъ Гьафиз меркездиз рекье гьатна. Жагъурна 
больница, хирург. Таниш тушир касди гъайи чар кIелайла, ам лап шад хьана. 
Гьа са вахтунда адак гъалабани акатна.

- Хъсан кас, вун са тIимил акъваз, за герек къайгъуяр ийин, ахпа чун 
кьведни санал хъфида.

- Хьуй ман,- разивал къалурна Гьафиза.
 Зур сятдилай Алисман гъиле сумкани аваз ахкъатна. «Исятда чун кIвалел 

хъфида, ахпа куь хуьруьзни», лагьана ада.
   Алисман Шагьвеледан имидин хва тир. Стхадал гъанвай гьал акурла, 

адак гьайифдин, ажугъдин, алчахар чирунин гьиссер акатна. ЯтIани ада 
сабур хвена, Шагьвеладаз рапар яна, хирер мадни михь хъувуна, ктIунна.

   - Гьафиз халу, вуна зи стха кьиникьикай къутармишна, чун ваз уьмуьрлух 
буржлу я. Куь хъсанвал чна рикIелай алуддач. Куьн пара сагърай! Гьелелигда 
чи  патай и пул къачу.

- Пулар вучтинбур я, я хва? Чир хьухь, Гьафиз ахьтин итим туш…
 - Гъил къачу Гьафиз халу, зиди рикIивай гьуьрмет авунин лишан я.
- Чизва, чизва, халудин, вуна са фикирни ийимир, ви стха инавайди 

садазни чирдач чна. Дарманар, рапарни вуна гъанва кьван, мад пулар квез 
герек я?

   - Сагърай, чан халу, за ам ина яргъалди тадач, адаз больница герек я.
   - Зи гиран вахани гьакI лугьузвай.
   - Эхь, эхь, тахьайтIа, стха лап кIеве гьатда. Зун пака экуьнахъ хкведа.
   - Сагърай, чан халудин. Аллагьди куьмек гурай чаз. Адаз ахьтин гуж 

авур инсафсузрин дуван Аллагьди акурай.
   - Амин.
   Хсуси машиндаваз рекье гьатай Алисмана юкIвар-чипIер яна, гьи 

больницадиз тухуда? Эгер къанлуйриз стхадал чан аламайдакай чир хьайитIа, 
жагъурдайди я. Сифте нубатда багърияр авай чкайра къекъунни ийида. Ада 
вичихъ галаз санал кIелай яр-дуст, чирхчир духтурар рикIел хкана. Эхир ада 
Хучнидиз фин кьетIна. Дуст Абдуллагь ана больницадин кьилин духтур тир. 
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Чкани садан шакни тефидайди я, рехъни мукьвал ала. Меркездиз хъфизвай 
Алисмана машин мад кьибледихъ элкъуьр хъувуна.

Месэладин гъавурда гьатай Абдуллагьа, «пакадал вучиз вегьеда чна, 
нянихъ «тади куьмекдин» машинни гваз фена, хкида ви стха», лагьана.

Шагьвелед сагъ-саламатдиз агакьарна больницадиз, кьилди палатада 
къаткурна ва йифиз кьведани герек операциярни авуна.

- Алисман дуст, ви стха къене уьтквем рикI, мягькем руьгь авай гада я. 
Ихьтин гатунар масадавай эх жедачир, ам фад кьенвайди тир. Гила чна ам 
кIвачел ахкьулдда.

- Вун гьахъ я, дуст, амма зи стхадиз инад кьурбур пара инсафсуз, хаталу 
ксар я, абуруз стха сагъ амайди чирна кIандач. Анжах Шагьвелед ина авайди 
чи кьведан сир яз амукьрай. 

- Хьурай, стха. Адаз за  жувалай алакьдай вири крар ийида.
- Аллагьди хуьй вун, дуст.
Духтурдихъ галаз чара хъхьай Алисмана кьатIана, квахьнавай кьве 

дустунихъни Берикейдин къваларив, иллаки тама къекъвена кIанда. Ада 
багъри гадайриз Берикейдин къекъуьндал атун буйругъна. Са сятни алатнач, 
пуд хизандин мукьваяр акъатна ва абур къекъвез там галайвал фена. Гьа 
ина абур кайи машиндални ацалтна. Милициядин къуллугъчийризни хабар 
гана… 

Анжах кьейи гадаяр кучукна пуд югъ алатайла, алчахри тунвай ванер-
сесер агакьайла ва имидал, имидсусал, Багьаятал алай дерт акурла, Алисмана 
абур кардин гъавурда туна, Шагьвелед сагъзамайдакай ва и месэладикай 
садазни малумарун герек авачирдакай лагьана.

 Шагьвелед яваш-яваш эрел хквезвай. Вичин геле къекъвезвай 
жаллатIрикайни хабар авай адаз. Гьавиляй амукьзавайди яргъал тевгьена 
абуруз буйругъар гузвай кьилер галудун, тахьай мисал авун тир. Алисманан 
куьмекдалди Шагьвеледа лазим ксарихъ вичин буйругъ агакьарна. 
Мусибатдин вакъиайрилай гуьгъуьниз са варзни кьуд югъ алатна, меркезда 
«Къузгъун» ва са гьафтедилай Къубадин ресторанда кефер чIугвазвай 
Мадрид яна, кьена лагьай ванер чкIана. Районда, меркезда авай абурун 
терефдаррин арада гъулгъула гьатна. Вад югъни алатнач, Шагьвеладазни 
адан дустариз къаст авур кьве жаллатIдин мейитар Каспий гьуьляй гьат 
хъувуна.

«Им нин кар хьуй?» лугьуз суалар гузвайбур гзаф тир, амма сад-вада 
кьисас нелай къвезватIа шак ийизвай. Мадридаз шукIуртвал авурбур чпин 
кьил саламат хуьнин къайгъуйра гьатна. Шагьвелед кIеве тваз алахъай са 
шумуд гада республикадайни экъечIна.

Эхиримжи варцара арадал атай тахсиркарвилерин бине, абурухъ галаз 
алакъалу инсанар чирунал гьам райондин, гьам республикадин силисчияр 
ва маса пешекарар машгъул хьанвай. Шак физвай инсанар авайтIани, гъиле 
са делилни гьатнавачир. Къайдаяр хуьдай органрин работникри физ,  са 
шумудра Шагьвеладан мукьвабурувай, дустаривай хабарар кьуна, абурун 
гуьгъуьна къекъведайбур туна, чпин итимар-агентар дикъетлу авуна, амма 
Шагьвеледакай дуьзгуьн са малуматни гьатнач.

И нагьакьан гьалари, идавай-адавай агакьзавай ванери Абдулкъадир 
муаллим са вуч ятIани авуна кIанзавай фикирдал гъана. ТахьайтIа, 
Шагьвеледакай тахсиркарни ийида, вири кьиникьарни адан кIвачихъ яда. 
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Силисчийриз и кар авун четинни акъваздач. Нубатдин сеферда Алисман 
хтайла, Абдулкъадира адаз вичин шаклувилерикай, фикиррикай ихтилатна.

- Вуна акьван дарихвилер ийимир, ими,- лагьана Алисмана,- чун гъавурда 
авазва, герек къайгъуйрикни ква. Шагьвелед кIвачел ахкьалтайла чна чи 
мумкинвилерикайни менфят къачуда. Чахъ ам гатайвилин, больницада 
сагъар хъувурвилин гьакъиндай шагьидар, документар, шикилар ава. Адак 
тахсир кутадай са касни жедач. Жув секин хьухь.

- Ви сес Аллагьдив агакьрай, чан хва.- На заз са жаваб це, имидин, и атIа 
ксар кьиник куьн квач хьи?

- Ваъ, я ими, чIуру рекье авай а алчахрал чпелайни фейибур гьалтна. Вун 
секин хьухь, вири хъсан жеда.

- Хьурай, хьурай, чан хва.
Алисман хъфена, амма муаллимди кьатIана, стхадин хци авайвал 

лагьанач. «Яраб чи гадайрин кар я жал?»,- суална ада вичиз. «Эгер икI ятIа, 
къурбандар гьа ибуралди куьтягь жедач. ХупI угъраш вахт хьаначни им», 
фикир ийиз яшлу касди кьил юзурна.

Шагьвелед сагъдиз кIвализ хтайла, адавайни хабарар кьунай 
Абдулкъадира, амма хцивайни дуьз жаваб жагъаначир.

- Ваъ, я дах, чи гадаяр киллерар, жаллатIар туш кьван. Низ чида абурун 
дуван ни акунатIа. На лагьайвал дах, чIуру рекье авайдан эхирни пехир 
жезвайди я…

АЗАДВИЛИН  ПАР

Гьа икI жаваб ганай вуна дахдиз, Шагь,- рахазва Шагьвелед вич-вичив 
гьинай ятIани чин тийидай урусдин кIвале месик кваз.- Эхь, дах, зи камаллу, 
акьуллу, намуслу, регьимлу дах, вун гьахъ тир, чIуру кардин иесидин 
эхир пехир жезвайди я. Зун себеб яз зулуматдин гьа и дуьшуьш районда 
гьуьрметлу, магьшур тухумрикай сад тир чи кьилелни атана. Агь, уьмуьр 
кьулухъди элкъуьр хъижедайди тиртIа, гьикьван хъсан тир. Гьайиф, им жедай 
кар туш. Низ герек авайди тир гьа бизнесар, пулар, кIеретIар, гьуьжетар, 
бягьсер? Вуч патал? Мегер чун пис яшамиш жезвайни? Недайди, алукIдайди 
авачирни? Къуллугърик квачирни? Гьуьрметдин иесияр туширни? Тир, тир! 
Амма вири тIимил акуна. Гьукумдин кьилиз атай алчахри халкьдин вилик 
ачухай чапхунунин, тарашунин, къакъудунин, алдатмишунин сиясатдин 
таъсирдик кутуна, жувни, вири крарни, йисаралди бубайри къазанмишай 
гьуьрметарни, намуслу тIварарни барбатIна, чиркерик кутуна. За. Зун хьтин 
алчахди. Кьисас вахчуда лугьуз. Куьнни кьий, бизнесни, пуларни кьий 
талгьана, вири гьа нефс ацIун тийидай аждагьанрив вахкун тавуна, вун 
бягьсиниз экъечIна. Инсанар рекьидай чкадал гъана. Эхирни пехир хьана. 
Гьабурухъни кьисас вахчудайбур жедайдакай на фикирнач. Дах, имидин хва, 
вахан гъуьл, гиран стха яна, кьена. Зунни дустагъдиз чуькьвена.

Виридалайни залан дерт ам хьана хьи, закай гьей-гавур авуна, 
багърийризни зун душмандиз элкъвена. Акьван кIани, багьа яаъалай са чар 
атанай. Анани кхьенвай: «Я чан хва! Я азиз хва! Вун мус ва ни батинди яна? 
Вуна чи ивидин гъалар атIана хьи. КIвачерик квай мягькем чиликай фур 
авуна хьи. Чна ваз гайи тербия, тарсар вуна куьхъ дегишарна? Яаъахъ вун 
аквадай вилер амач. Абур буьркьуь хьанва…»
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   РикIни, кIанивални, вири дуьньяни вичиз багъишай Багьаятан раган 
къванер хьтин гафари уьмуьрдихъ амай вири умудар атIанай: « Ви душманри 
зи авайни авачир са стхадин кьил тIуьна, гила вунни заз душман я».

   Вуч патал? Вуч?  Ахмакь! Ахмакь-кь-кь,- итимди вичин кьил гатаз 
гатIунна.

   Мугьман авай кIваляй къвезвай ажайиб сесери Людмила  месикай 
хкудна. Явашдиз ракIар ахъайна килигна. Шагьа вичиз ийизвай гуж акурла, 
ада чукурна, фена, адан гъилер кьуна.

   - Шагь! Вахъ вуч хьанва? ТIазвай чка авани?
   - РикI, рикI тIазва,- саки гьарайна итимди.- Зун жуван багърийриз, заз 

виридалайни кIани инсанриз душман хьанва, душман. Абуруз зун аквадай 
вилер амач.

   - Ам ажугъдин, эх тежедай дердинин нетижа  хьун мумкин я. Вахт 
фирай, вахтуни вири чкадал хкида.

   - Вири? Кьейи буба, имидин хва, язна, дустар? Ваъ, жери кар туш. 
   - Кьейибур хкведач, вун гьахъ я, амма гьакъикъи кIанивал рикIяй 

акъатни ийидач. Вахтуни дерт кьезиларда ва багърийрини ви гунагьрилай 
гъил къачуда.

   - Вун дуьнья акур инсан, философ хьиз рахазва, амма уьмуьр масад я. 
Адав вичин уьлчмеяр, терезар гвайди я.

   - Уьмуьр вич философия я. Ада чаз ахъагъай гъалатIар туькIуьр 
хъийидай, уьмуьр цIийи кьилелай башламиш хъийидай мумкинвал гузва.

   - Тапарар я, тапарар я,- Шагь мадни пехъи хьана, ада вичи-вич гатаз 
эгечIна. Заз садани багъиш хъийидач. Зун, зун-н-н ахмакь, пая, абдал я…

   - Шехьа, шехьа, Шагь, ваз регьят жеда,- меслятна руша итимдал алай 
гуж акурла, адаз вичизни къагьар атана.

   - Ваз чизвачни, дагъвияр шехь тийирди.- Шагь садлагьана месикай 
хкечIна ва къецел экъечIна. Рушани, халат къачуна, адан гуьгъуьниз чукурна.

   - ЖедатIа, са ведро яд гъваш,- рушахъ элкъуьнни тавуна, тIалабна 
итимди.

   - Исятда, саки кьецIил мугьмандал халат гадарна, руш къуйдал фена ва 
ведро кIаниз вегьена, яд акъудна.

   - Гила, тавакъу я, заз туьнт чай гьазура.
   - Хъсан я, - руш муьтIуьгъвилелди кIвализ гьахь хъувуна ва тасмал гваз 

хтана.- Мекьи ийимир жуваз.
   Шагьвелед ядни гваз пипIехъ фена, турсик хтIунна ва къайи яд кьилелай 

агъуз бедендал илична. Зурзунар алахьай адай куьлуь хьтин гьараяр акъатна, 
амма бедендиз, рикIиз са тIимил регьят хьана. Хъфена, пIапIрус гваз хтана, 
чIугуна…

   Людмилади гьазурнавай чай хъваз, Шагьа адаз вичин уьмуьрдин бязи 
уламрикай ахъайна.

   - Де лагь гила, вучзавай за ихьтин уьмуьрдикай? Икьван къурбандар 
хиве гьатай, багърийризни кваз зун къанчанах хьайи?

   - Уьмуьр къизилгуьллер экIянавай гам, майдан туш, имтигьан я, уьтквем 
дагъви. И кар вазни чизва. Уьмуьрда вилериз таквазвай, кьилел текъвезвай 
крар, дуьшуьшар, вакъиаяр авач. Аллагь-Таалади инсандиз абуруз таб гудай 
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къуватарни, азиятар эхдай мягькем рикIни ганва. Хьана алатнавай крар, 
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Шагьан пIузаррик са жизви хъвер акатна.
- Накьанни къенин аял, ваз вуч уьмуьр акуна кьван?
 - Жуваз кьванди зазни акуна, аялни туш зун.
- Хъел къвемир,-хъуьтуьлдиз рахана итим,- вун лап жаван руш хьиз 
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за хушдиз кьабулзавай. Гьатта са бязи итимарни, зун акурла, таза якIухъ  
къаних кацер хьиз, заз тамашиз амукьдай. РикIяй за и кардал дамахзавай. 
Маса рушариз ваъ, заз фикир гузва, захъ галаз рахаз, дуствал кьаз алахъзава 
лугьуз. Бязи рушари и кардал пехилвални ийизвай. Заз хуш гадани авай, 
амма ам викIегьди тушир. Зун акурла, рахайла ам акьван шад жедай хьи, зи 
гьихьтин буйругъ хьайитIани тамамариз гьазурвал къалурдай, амма вичин 
рикI ачухдай, кIанивиликай гаф куддай жуьрэтлувал авачир адахъ.

За школа куьтягьна. А гада къвалав гвай шегьердин ветеринарный 
техникумдик экечIна. Зун дидедиз куьмек гуз акъвазна. Буба зегьер хьтин 
эрекь гзаф хъвана кьена. Стхани хвена кIанзавай. Гьар шегьердай хтайла 
гада заз пишкешар гваз къведай. Белки, чун эвленмишни жедай, амма вири 
крар армиядай хтай моряк Степана чIурна. Шумал буйдин, спортсмендин 
хьтин беден авай, хуш акунрин ва чIагай кьуьлердай, хъвер-зарафат кIандай 
гада гьасятда хейлин рушарин, гьатта гъуьлер авай са бязи дишегьлийрин 
хиялрани гьатна. Гьар сада ада вичиз фикир гун патал алахъунар ийизвай. 
Зун абурун жергеда авачир. За жуван Алешадикай фикирзавай. Хтайла, 
адахъ галаз сейрдиз экъечIдай, кинойриз фидай, майдандал адахъ галаз 
кьуьлердай.

Тариф туш, зун рушарикай хкатна аквазвай ва Степанани зал вилер 
гадарзавай. За са артух кваз кьазвачир. Ахпа акуна заз, ам михьиз зи 
гуьгъуьна гьатна. Зи патай вичиз хушвал къазанмишун патал алахъна. 
Цуьквер, пишкешар багъишун, гьар уламда рехъ гуьзетун, маса гадайрин 
гьерекатрикай хуьн, вич зал ашукь хьанвайди хиве кьун… Куьрелди, ада 
зи кьил акадарна, зун вичихъ инанмишарна. Алешадин патай викIегьвални 
тахьайла, зун Степаназ гъуьлуьз фена. Пуд йисуз яшамиш хьана чун. Дуьз 
хизан арадал гъун патал ада са затIни авунач. Са кеспи кьванни хьуй лагьана, 
зун шегьерда бухгалтервилин курсарик экечIна. Са юкъуз чи кIвализ кьуд 
йисавай рушни гваз са дишегьли атана. Степанан гьарайдиз. КилигайтIа, 
дишегьли адан паб тир. Аялни Степананди. Армияда амаз абурун алакъаяр 
хьанвай ва са шумуд вацра абур санални яшамиш хьанай. КIвализ хтайдалай 
гуьгъуъниз ада вичин хзан рикIелай ракъурна.

Ина хьайиди са къиямат я. Чун вири сад-садал элкъвена. Эхир секин 
хьайила, за кьатIана, Степанакай заз бегьем гъуьл жедайди туш. Зун абурни 
ана туна, дидедин патав хтана. Акъвазнач Степан, гьа пакадин юкъуз вичин 
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хзандихъ галаз хъфена. Алешани гъиляй акъатна. Ам масадал эвленмиш 
хьанай. РикI акьван тIар хьана хьи, зун зал хквен тийиз са шумуд гьафте 
алатна. За адай ахьтин алчах кар акъатда лагьана гьич фикир авуначир. 
Амма инсанар зайиф я, абур шейтIанди рекьелай алудзава ва гьич рикIелни 
алачир чIуру крарин иесияр ийизва. Заз а чIавуз дуьньяни кваз мичIи хьанай. 
Уьмуьрдикай ерли дад амукьнач. Аллагьдиз шукур, за эхна, сабур хвена.  
Вахтуни вичин кар авуна, дерт алатна ва къенин йикъал за шадвалзава, 
гьахьтин алчах гъуьл фад зи уьмуьрдай акъатна лугьуз разивалзава.

- Шагь,- Людмила милайимдиз мугьмандиз килигна,- вун и патарихъ 
акъатна муьжуьд йис алатнава, хьайи крарни, зун инанмиш я, гзафбурун 
рикIел аламайди туш. Хъилер, ажугъарни вахтуни квадарзавайди я.

- Зи рикIел алама эхир, бажагьат багърийрин рикIелайни фенва. Абурун 
хирер сагъариз техжедайбур я, Людмила. Зун акунмазди абур мадни цIийи 
хъжеда. Зун гьи чин алаз абурун патав хъфин?

- Вуна анжах вакай фикирзава. Бес диде, уьмуьрдин юлдаш, аялар, 
стхаяр, вахар? Абурукайни фикир ая ман. Ваз дидедин рикI гьихьтин затI 
ятIа чидани? Балаяр патал ада вири азабриз таб гуда. Вири хирериз дарман 
жагъурда. Вири хаталувилер алудиз алахъда. Веледрин гъалатIрилай, 
гунагьрилай гъил къачуда. Уьмуьр къайи хьайи чIавуз заз дерт алудиз 
куьмек гайиди зи диде я. Вун сагъ-саламатдиз ахкурла дидедин рикIелай 
вири дердисервилер ахлатда.

- Агь, гьа вуна лугьузвайвал жез хьанайтIа…
- Жеда, жеда, аквада ваз. Гила ксус, ял ягъа, зун экуьнахъ кIвалахал 

фидайди я. Жув ахварикай тух хьайила, къарагъ.
- Пара сагърай вун.
- Ширин ахварар атурай,- лагьана руш кIваляй экъечIна.
Шагь са шумуд легьзе рушакай фикир ийиз амукьна. Иерни, акьуллуни, 

къенидини я, амма алдатмиш хьана. Ихьтин рушар бахтсуз хьунал гъун 
тахсиркарвал, зулумкарвал тушни? Гьа и хиял гумаз итим ахвариз фена.

Вичин месик экечI хъувур Людмиладиз дидедин кроватдин жакь-жакьдин 
ван атана.

- Диде! Вун ксанвачни?
- Ваъ. Вун адахъ, чин тийидай туьнт дагъвидихъ галаз авайла, заз ахвар 

къведайни?
- Диде чан, ам аламатдин гада я. Адан кьилел атай кьван крар, дустагъ… 

ЯтIани ам инсан яз ама.
- Ваз гьинай чида?
- Диде чан, ада зун шегьердин вокзалдин бандитрикай хвена, вичиз 

хкатдай зияндикай фикирни тавуна. Ам  дустагъда авай садан тIалабуналди 
адан дидедин патав физва, вичинбурун патавни хъфин тавуна. Диде, ваз 
акуна кIандай, адаз регъуь жезвайвал, зун вичиз ачухдиз тамашдайла. Чи 
гадаяр ахьтинбур туш, ягьсузар я, гьасятда гъил яргъи ийида, темен гуз 
алахъда.

- А жигьетдай дагъвийрихъ чпин къанунар, ягь-намус авай чIал заз чида. 
ВикIегьбурни я абур, амма чара касдихъ акьван фад ихтибар авун герек туш.

- Ваз кIандайвал хьуй, диде чан, зун мукъаят жеда. Зун пака кIвалахал 
фейила, адаз чин чIурмир. Сад-кьве юкъуз ял ярай вичиз ина. Ахпа кIанивал 
авурай вичиз.



50

хзандихъ галаз хъфена. Алешани гъиляй акъатна. Ам масадал эвленмиш 
хьанай. РикI акьван тIар хьана хьи, зун зал хквен тийиз са шумуд гьафте 
алатна. За адай ахьтин алчах кар акъатда лагьана гьич фикир авуначир. 
Амма инсанар зайиф я, абур шейтIанди рекьелай алудзава ва гьич рикIелни 
алачир чIуру крарин иесияр ийизва. Заз а чIавуз дуьньяни кваз мичIи хьанай. 
Уьмуьрдикай ерли дад амукьнач. Аллагьдиз шукур, за эхна, сабур хвена.  
Вахтуни вичин кар авуна, дерт алатна ва къенин йикъал за шадвалзава, 
гьахьтин алчах гъуьл фад зи уьмуьрдай акъатна лугьуз разивалзава.

- Шагь,- Людмила милайимдиз мугьмандиз килигна,- вун и патарихъ 
акъатна муьжуьд йис алатнава, хьайи крарни, зун инанмиш я, гзафбурун 
рикIел аламайди туш. Хъилер, ажугъарни вахтуни квадарзавайди я.

- Зи рикIел алама эхир, бажагьат багърийрин рикIелайни фенва. Абурун 
хирер сагъариз техжедайбур я, Людмила. Зун акунмазди абур мадни цIийи 
хъжеда. Зун гьи чин алаз абурун патав хъфин?

- Вуна анжах вакай фикирзава. Бес диде, уьмуьрдин юлдаш, аялар, 
стхаяр, вахар? Абурукайни фикир ая ман. Ваз дидедин рикI гьихьтин затI 
ятIа чидани? Балаяр патал ада вири азабриз таб гуда. Вири хирериз дарман 
жагъурда. Вири хаталувилер алудиз алахъда. Веледрин гъалатIрилай, 
гунагьрилай гъил къачуда. Уьмуьр къайи хьайи чIавуз заз дерт алудиз 
куьмек гайиди зи диде я. Вун сагъ-саламатдиз ахкурла дидедин рикIелай 
вири дердисервилер ахлатда.

- Агь, гьа вуна лугьузвайвал жез хьанайтIа…
- Жеда, жеда, аквада ваз. Гила ксус, ял ягъа, зун экуьнахъ кIвалахал 

фидайди я. Жув ахварикай тух хьайила, къарагъ.
- Пара сагърай вун.
- Ширин ахварар атурай,- лагьана руш кIваляй экъечIна.
Шагь са шумуд легьзе рушакай фикир ийиз амукьна. Иерни, акьуллуни, 

къенидини я, амма алдатмиш хьана. Ихьтин рушар бахтсуз хьунал гъун 
тахсиркарвал, зулумкарвал тушни? Гьа и хиял гумаз итим ахвариз фена.

Вичин месик экечI хъувур Людмиладиз дидедин кроватдин жакь-жакьдин 
ван атана.

- Диде! Вун ксанвачни?
- Ваъ. Вун адахъ, чин тийидай туьнт дагъвидихъ галаз авайла, заз ахвар 

къведайни?
- Диде чан, ам аламатдин гада я. Адан кьилел атай кьван крар, дустагъ… 

ЯтIани ам инсан яз ама.
- Ваз гьинай чида?
- Диде чан, ада зун шегьердин вокзалдин бандитрикай хвена, вичиз 

хкатдай зияндикай фикирни тавуна. Ам  дустагъда авай садан тIалабуналди 
адан дидедин патав физва, вичинбурун патавни хъфин тавуна. Диде, ваз 
акуна кIандай, адаз регъуь жезвайвал, зун вичиз ачухдиз тамашдайла. Чи 
гадаяр ахьтинбур туш, ягьсузар я, гьасятда гъил яргъи ийида, темен гуз 
алахъда.

- А жигьетдай дагъвийрихъ чпин къанунар, ягь-намус авай чIал заз чида. 
ВикIегьбурни я абур, амма чара касдихъ акьван фад ихтибар авун герек туш.

- Ваз кIандайвал хьуй, диде чан, зун мукъаят жеда. Зун пака кIвалахал 
фейила, адаз чин чIурмир. Сад-кьве юкъуз ял ярай вичиз ина. Ахпа кIанивал 
авурай вичиз.

51

   Шагь югъ нисинилай алатайла къарагъна. Касдиз вич гьелени дустагъда 
амайди хьиз тир. Вилер ачухна, михьи, гъвечIи кIвал, нехишдин кIарасдин 
дакIарра, кроватдин кьилихъ сачахламишнавай къирер, пердеяр акурла, 
адан рикIел алатай йикъан вакъиаяр хтана: вич дустагъ лугьудай къазаматда 
амачирди, таниш хьайи рушахъ галаз хтайди. Ам тарпна къарагъна, 
дакIардай къецел тамашна. Гьаятда гъвечIи кицI инай-аниз физвай, куьчеда 
сад-кьве инсан авай. КIваляй са ван-сесни къвезвачир. Шагь крахмалдин 
ни гелягьзавай михьи ва лацу агъдик квай яргъандик экечI хъувуна. Сятдиз 
тамашна, йикъан кьведалай алатнавай. Накь урус гьамам кьабулнавай адан 
беденди кьезилвал, гумрагьвал, Людмиладиз рикI ачухайвиляй регьятвал 
гьиссзавай. Адаз хъсанзавай.

«Белки и кардихъ, зун и рушал туьш хьунихъ, адахъ галаз хтунихъ са 
метлеб аватIа?» хиял гьатна бейнида. Метлеб, метлеб? Вуч метлеб? Зун, 
епина тур дана хьиз, хтана адахъ галаз. Аламат. Зун, Шагьвелед. Дустагъди 
зун гьакьван дегишарна жал? 

КIваляй рахазвай ван атана. «Ваъ, бес я месик хьайи кьван. Къарагъна 
кIанда»,- рахана ам рикIяй. КIвачер кроватдилай вегьена ацукьайла, адаз 
дакIардин къаншарда столдин пипIел эцигнавай цIийи майка, переем акуна. 
АлукI тавуртIа, Людмиладиз хъел къведа. Лап кьадар хьана.

Гъилер, чин чуьхвена хтайдалай гуьгъуьниз Мария Петровнади адаз 
суфрадихъ теклифна. Таза афнияр, помидорар, къацу чичIекар-хевецIар, кIуь 
афнаяр, ргур картуфар алай суфрадал дишегьлиди борщ авай къажгъанни 
эцигна. Адай мугьмандиз ва вичиз хуьрек акъудна.
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яхъ, хва, алатай вахтар, авур крар элкъуьриз жедач, къенин ва пакадин йикъар 
рикIеваз яшамиш хьун лайихлувал я. Гьа йикъар чаз шадвал гъидайбур 
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кьве такьа ичIирна.
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дегишвилерин себебкар и дагъви я жал?- фикирна ада пIузаррилай хъвер 
кIвахьзавай рушаз килигиз.

- Де, на чи мугьман гишила тунач хьи?- хабар кьуна Людмилади.
- Эхь, гишилани туна, ахварни вуганач,- зарафатдив жаваб гана Мария 

Петровнади.
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   - Лагь кван, на вуч ганатIа адаз.
   - Ингье и столдал алай вири затIарикай тIуьна ада. Суьгьбетарни авуна 

чна, ада заз дустагъдин къайдайрикайни ахъайна. Вичи чи хцин югъ-йиф 
хъсанди хьун патал лазим ксарив хабар агакьарда лагьана.

   Салахъай хтай Шагь акурла, Людмила са гъвечIи тешвиш хьана. Чуру 
тунвай, чIулав спелар хкатIнавай, мекер кьулухъди эвянавай, тIарам беден 
гумрагьдиз кьунвай итимдал, на лугьуди, ам накь гьалтайди, вичин  кьил 
гатазвайди тушир, кьару яз акъвазна. Вичин ажайиб килигун себеб яз итимди 
вилер масанихъ элкъуьрайла, Людмила таъсирдикай хкатна.

   - Ингье зунни хтана. Ваз ина дарих хьанач хьи?- суална руша.
   - Ваъ эхир,- рушан шадвилик шериквал авуналди хъвер кваз жаваб гана 

Шагьа.- Ахьтин вахт ерли хьанач. Кьведралди ксана, ахпа зун ви регьимлу, 
милайим дидедин гъиле гьатна.

  - АкI ятIа, хъсан я. Гила дидедин гъилин няметрикай, хуьрекрикай чна 
санал дад аквада.

  - Заз гьеле гишинзавач.
   - Зи ратари ратар незва. Бес зун кьилди…
   - Ваъ, ваъ, ахьтин гьайванвилиз за рехъ гудач,- лагьана Шагьа суфрадихъ 

чка кьуна.- За ви дедин цик квай таза афнияр неда. Абур пара дадлубур я.
   - Неъ, мадни иштягьар ачух хьурай ви.
   Хуьрек тIуьна куьтягьдай кьиляй Шагьа кьаз-кьаз малумарна: - пака зун 

Челябинскдиз фида.
   - Акьван тади къачумир, Шагь,- гьасятда рахана Людмила.- Са пуд 

юкъуз кьванни ял ягъа. Пака вун патал  гуьзлемиш тавунвай са кар жеда.
   - Вуч кар? 
   - Сюрприз…
   - Сюрприз? Ина? Заз?
   - Эхь, пака ваз чир жеда.
   - АкI ятIа, ваз зун пакадалди чукIулдик квай хеб хьиз таз кIанзавани? 

Жедач, жедач, залай сабур хуьз алакьдач.
   - Дугъриданни, чан руш, рикI акъудмир мугьмандин, лагь адаз.
   - Мад вучда, куьн кьвед, зун сад, муьтIуьгъ хьана кIанда. Шагь, ина 

фадлай яшамиш жезвай кьве лезги хзан ава. Абуру вун пака илифарда.
   - Лезги хзанар? Ина? Абуруз закай вуна раижна…
   - Эхь, чебни гьакIан ксар туш, гьуьрметдиз лайихлубур я. Межид 

Муслимович райбольницадин кьилин духтур, Гьарун Салигьович чи 
майишатдин зоотехник я. Гьелбетда, абуруз за хабарна.

   - Кутугнавани? Заз абур чидач. Зун – дустагъэгьли.
   - Чир жеда ман. Ваз абур гьикьван шад хьанатIа чидани, чи кIвале лезги 

мугьман ава лагьайла. Вун ахьтин чкайриз акъатайдакай за чуькьнач.
   - Я герекни авач,- къул чIугуна Мария Петровнади.- Абур пара хъсан, 

намуслу, къени инсанар я. Чаз абурай анжах хъсан крар аквазва. Вири хуьруьн 
хийир-шийирдикайни хкечIзавайди туш. Межид Муслимовича хейлин 
йисара чи участковый больницада кIвалахна, ахпа ам чIехибуру райондин 
больницадин кьиле акъвазарна. Кар алакьдай итим я. Чи зоотехникдилайни 
рази я жемят. Абурун аяларни чешнелубур я. Фена кIанда, абруз пара шад 
жеда.

   Пакадин йикъан нянихъ гьаятдал «Тойота» маркадин автомашин атана 
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ва Мария Петровна, Людмила, Шагь гваз хъфена. Урусрин хуьрера чIехи 
пай кIвалер са мертебадинбур я. Инани гьакI тир, амма фейи магьледа кьве 
мертебадин кIвалер хкатна аквазвай. «Лезгийри чешне къалурна», фикирна 
Шагьа.

   Дугъриданни, Межиданни Гьарунан кIвалер гьа и магьледа авай. 
Винелай са акьван чIагана аквазвачиртIани, гьейранардай жуьрединбур 
туширтIани, къенепатара къулайвилер пара авунвай. Чир хьайивал, абур 
Гьарунахъ илифнавай. Зур сятдилай хьиз Межидан хзанни атана. Гьаруна 
гьаятда мугьманар кьабулдай вижевай тавхана туькIуьрнавай.

   Шадвалдай, вилерал стIалар гъидай легьзеяр пара хьана. Рагьиман, адан 
юлдаш Лмунатан, хцин, рушарин, ахпа гьакI Межидан хзандинни къужахра 
гьатайла, лезги чIалал рахайла, жузун-качузунар авурла, Шагьвелед михьиз 
гъуьргъуь хьана, са шумудра яйлух вилерай гуьцIдай чкадал атана.

   Кайваниди лезги хуьрекарни гьазурнавай. Кутуна лезги маниярни. 
На лугьуди, авайди Урусатдин чил туш, жуван хайи хуьр я. Лап чпин стха 
хьиз кьабулна, Гьаруна, Межида. Абур саки таяр-туьшер тир, Шагь пуд-
кьуд йисан гъвечIи тир. Авуна кьуьлерни, лагьана маниярни. Шагьаз вич 
са легьзейра хуьре, хайи кIвале, байгърийрин юкьва авайди хьиз жезвай. И 
кардал Людмилади генани шадвалзавай. Адаз Шагь маса терефрихъайни 
аквазвай. Шад, музыкадал, кьуьлерал рикI алай итим. Кьуьлерна гьа, 
Людмилади вичиз «лезгинкадал» кьуьл ийизни чирна.

  Ватандивай яргъара авайтIани, лезгийри чпин адетар хкуднавачир. 
Мугьманриз атайла хьиз, хъфидайлани чай гана. Жузунар-кучузунар мад 
давам хъувурла мукьвавилерни ачух хьана. Шагьан хуьруьн, вичин тухумдин 
тIвар кьурла, Лмунатай шад сес акъатна.

   - Зи баде Айша куь хуьряй гъанвайди тир. Ам викIегь, камаллу паб тир. 
Адаз вирида Айша паъ лугьудай.

   - Айша паъ зи чIехи бубадин вах я лугьуз чида заз. Дахди садра лагьайвал, 
виликдай чи, Айша паъан хзанар хийир-шийирдин мярекатрик квайди тир, 
ахпа паъ рагьметдиз фейидалай кьулухъ атун-хъфин кьери хьаналда.

   - Эхь, чан стха,- лагьана Лмуната,- къе чи инсанар кьуд патахъ чкIанва, 
яшайишни тарифлуди хьанва, мукьва-кьиливални рикIелай ракъурзава. 

   - Ингье садаз-садакай хабар авачир мукьваяр ина ацалтна,- хъвер 
кваз рахана Межид духтур.- вучда, гьар девирдихъ вичин кьетIенвилер 
ава. КIанзавайди, чибур гьина аватIани, сагъ-саламат хьун, хайи маканар, 
лезгивал рикIелай алуд тавун я.

   - Дуьз лугьузва на, Межид стха, жуван чIал, адетар, хайи ерийрихъ 
кIанивал хуьн герек я. Дуст-кас, къе вуна чаз пара шад декьикьаяр 
багъишна,- лагьана Рагьима.- Чи кIвалерин ракIарар ваз гьамиша ачух я,- 
хушдиз Шагьаз килигна ам.

   - Пара сагърай, чан жуванбур. Зун куьне цавув агакьарна, лап хайи 
чилел хъфейди хьиз, шадарна. Сагърай куьн, чибур, чеб гьина аватIани…

   Итимар мадни къужахра гьатна, сада-садаз сагърай хълагьна. Рагьиман 
юлдаш Лмуната мугьманрив пишкешарни вахкана. КIвализ хтайла, 
Людмилади пакет ачухна ва «ибур вибур я» лагьана Шагьал яргъи авуна. 
Итим вичин вилерихъ ягъунач. Людмилади столдал переем, яйлух, гуьлуьтар 
эцигна. Ам вуч лугьудатIа, ийидатIа чин тийиз амукьна.

   - Ибур заз?- тажубвилелди хабар кьуна ада.
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- Эхь, Шагь. Ваз вуч аватIа чидани, куьбур инсанвилел, милли мукьвавилел, 
жумартвилел, уьтквемвилел гьалтайла чибурулай вине я. И кардихъ зун 
къе мад сеферда ягъуна. За куьбуруз рикIивай гьуьрметиз гатIуннава,- руш 
ачух вилералди, са вуч ятIани гуьзетзавайди хьиз, Шагьаз тамашна. Адавай 
и килигуниз жаваб гуз хьанач, ада вилер пишкешрал вегьена ва яваш сес 
кудна.

- Люда, куьбуруз мадни хъсан къилихар хас я. Ингье вуна зун, гьич чин 
тийидай кас, хкана, кIвале хуьзва. Са кардал вун гьахъ я, гьар са халкьдихъ 
виш йисаралди тестикь хьанвай милли ва хсуси ерияр, къилихар, адетар ава. 
И месэладикай чун мад рахада, ша, гила чна ял ягъин. Геже хийирар, ширин 
ахварар атурай ваз.- Людмила ажайибдиз килигна ва ахпа къарагъна «вазни» 
лагьана вичин кIвализ гьахь хъувуна. Месик экечIай Шагь фикиррин яцIа 
гьатна.

- Я аллагь, вучиз чна, акьул ганваз, икьван ахмакьвилериз кьил язава?-
рахазва итим вич-вичив.- Ингье урус миллетдин руша заз ихтибарзава, 
зи кьисмет гьялзава. Жуванбуру зун лап багъри хьиз кьабулзава, акунал, 
дидед чIалал рахунал шадвалзава. Бес чун лугьудай гьайванри ана, хайи 
маканда вуч ийизва? Сада-сад кIеве твазва, рекьизва, сада-масадав гвайди 
къакъудзава. Пехилвилин, нефсинин а кьил авач. ЧIехибур, абурун камаллу 
меслятар кваз хкьазмач. Чка-чкада вагьшивалзава. Вуч патал? Жибинда 
артухан виш-агъзур манат хьун патал? Муьрхъуь кьадай, авариядик акатайла 
бичIлякь жедай машин патал? Къуншидинбурулай са мертебадин виниз 
хкажнавай кIвалер патал? Са нин вилик ятIани кьуру фурс авун патал? 
Чимивал, кIанивал, къенивал авачир тавханайрин иесияр хьун патал?Жув са 
нелай ятIани девлетлу, къуватлу, гьайбатлу тирди къалурун патал?

Ингье эхир кьил гьихьтинди хьанатIа? Къурбандриз элкъвена хейлин 
жегьил итимар. Багърияр къакъатун. Етимар. Къазаматар… Вучиз вуна 
дахдихъ, яаъахъ яб акалначир? Абуру ваз виликамаз лагьанай эхир. «Чан хва, 
масадан багъда авай емишрал темягь фимир, жуван багъ арадал гъиз алахъ, 
гьар са жуьре емиш битмиш жезвай. Гьарамдин затI садрани я жибинда 
тваз, я кIвализ гъиз кIан жемир, адакай анжах зиян хкатда. Дуст я лугьуз 
ви суфрадихъ ацукьзавай нихъ хьайитIани ягъамир, ахтармиша, гекъига, 
дикъет це, къимет гуз чир хьухь».

Акьуллу меслятар мад ганай регьимлу дахди, амма зи келледа абур 
гьатнач. Вучиз? Вучиз эхир? Ахмакь! Ви кIаник шив квай, шив. Вун 
ада цавай шагьвар галаз тухузвай. Вилериз, рикIиз аквадай, фагьумдай 
вахтни амукьзавачир. Шивдин кIурарик акатайбур, кIурари ягъиз фуруз 
аватзавайбур ваз тIветIерайни тушир. Анжах вилик садни акъваз тавурай.

Гьа ихьтин уьмуьр чаз иер акуна. Са зун тушир эхир. ЦIудралди, 
вишералди гьахьтин цIийи гадаяр пайда хьанвай. Алатай вахтара вилик-
кьилик хьайи коммунистрини цIийи девирдин хам алукIнавай ва тарашзавай, 
къакъудзавай, рекьизвай. Жуванбурал, гишин сикIрез гьатай вечрел хьиз, 
цIакуларни тазвачир.

Я Аллагь, икьван ахмакьар жедани? Жуванбуруз душманар жедани? 
Сада-сад хвена,  вилик кутуна кIандай чкадал. 

Шагьаз, на лугьуди, цIийи дуьнья ачух хьанвай. Дустагъда авай сифте 
йисара ам кьисас вахчунин, вичин багърийрал тапанчи авай гъилер хкажай 
къурумсахар терг авунин къастунив ацIанвай. Ахпа вичин уьмуьрдиз, 
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- Эхь, Шагь. Ваз вуч аватIа чидани, куьбур инсанвилел, милли мукьвавилел, 
жумартвилел, уьтквемвилел гьалтайла чибурулай вине я. И кардихъ зун 
къе мад сеферда ягъуна. За куьбуруз рикIивай гьуьрметиз гатIуннава,- руш 
ачух вилералди, са вуч ятIани гуьзетзавайди хьиз, Шагьаз тамашна. Адавай 
и килигуниз жаваб гуз хьанач, ада вилер пишкешрал вегьена ва яваш сес 
кудна.

- Люда, куьбуруз мадни хъсан къилихар хас я. Ингье вуна зун, гьич чин 
тийидай кас, хкана, кIвале хуьзва. Са кардал вун гьахъ я, гьар са халкьдихъ 
виш йисаралди тестикь хьанвай милли ва хсуси ерияр, къилихар, адетар ава. 
И месэладикай чун мад рахада, ша, гила чна ял ягъин. Геже хийирар, ширин 
ахварар атурай ваз.- Людмила ажайибдиз килигна ва ахпа къарагъна «вазни» 
лагьана вичин кIвализ гьахь хъувуна. Месик экечIай Шагь фикиррин яцIа 
гьатна.

- Я аллагь, вучиз чна, акьул ганваз, икьван ахмакьвилериз кьил язава?-
рахазва итим вич-вичив.- Ингье урус миллетдин руша заз ихтибарзава, 
зи кьисмет гьялзава. Жуванбуру зун лап багъри хьиз кьабулзава, акунал, 
дидед чIалал рахунал шадвалзава. Бес чун лугьудай гьайванри ана, хайи 
маканда вуч ийизва? Сада-сад кIеве твазва, рекьизва, сада-масадав гвайди 
къакъудзава. Пехилвилин, нефсинин а кьил авач. ЧIехибур, абурун камаллу 
меслятар кваз хкьазмач. Чка-чкада вагьшивалзава. Вуч патал? Жибинда 
артухан виш-агъзур манат хьун патал? Муьрхъуь кьадай, авариядик акатайла 
бичIлякь жедай машин патал? Къуншидинбурулай са мертебадин виниз 
хкажнавай кIвалер патал? Са нин вилик ятIани кьуру фурс авун патал? 
Чимивал, кIанивал, къенивал авачир тавханайрин иесияр хьун патал?Жув са 
нелай ятIани девлетлу, къуватлу, гьайбатлу тирди къалурун патал?

Ингье эхир кьил гьихьтинди хьанатIа? Къурбандриз элкъвена хейлин 
жегьил итимар. Багърияр къакъатун. Етимар. Къазаматар… Вучиз вуна 
дахдихъ, яаъахъ яб акалначир? Абуру ваз виликамаз лагьанай эхир. «Чан хва, 
масадан багъда авай емишрал темягь фимир, жуван багъ арадал гъиз алахъ, 
гьар са жуьре емиш битмиш жезвай. Гьарамдин затI садрани я жибинда 
тваз, я кIвализ гъиз кIан жемир, адакай анжах зиян хкатда. Дуст я лугьуз 
ви суфрадихъ ацукьзавай нихъ хьайитIани ягъамир, ахтармиша, гекъига, 
дикъет це, къимет гуз чир хьухь».

Акьуллу меслятар мад ганай регьимлу дахди, амма зи келледа абур 
гьатнач. Вучиз? Вучиз эхир? Ахмакь! Ви кIаник шив квай, шив. Вун 
ада цавай шагьвар галаз тухузвай. Вилериз, рикIиз аквадай, фагьумдай 
вахтни амукьзавачир. Шивдин кIурарик акатайбур, кIурари ягъиз фуруз 
аватзавайбур ваз тIветIерайни тушир. Анжах вилик садни акъваз тавурай.

Гьа ихьтин уьмуьр чаз иер акуна. Са зун тушир эхир. ЦIудралди, 
вишералди гьахьтин цIийи гадаяр пайда хьанвай. Алатай вахтара вилик-
кьилик хьайи коммунистрини цIийи девирдин хам алукIнавай ва тарашзавай, 
къакъудзавай, рекьизвай. Жуванбурал, гишин сикIрез гьатай вечрел хьиз, 
цIакуларни тазвачир.

Я Аллагь, икьван ахмакьар жедани? Жуванбуруз душманар жедани? 
Сада-сад хвена,  вилик кутуна кIандай чкадал. 

Шагьаз, на лугьуди, цIийи дуьнья ачух хьанвай. Дустагъда авай сифте 
йисара ам кьисас вахчунин, вичин багърийрал тапанчи авай гъилер хкажай 
къурумсахар терг авунин къастунив ацIанвай. Ахпа вичин уьмуьрдиз, 
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гьерекатриз, авур крариз къимет гуз эгечIайла, яваш-яваш кьисасдин мурад, 
гарун хура гьатай пеш хьиз, яргъаз акъатна. РикIин дегьнеда кьисасдиз 
къуват хгунин цIирер амай, и кьвед-пуд юкъуз вичин рекьел ацалтай къени 
инсанар себеб яз, гьа цIирерни кьуразвай.

Элкъвез-хквез бейнида ватандашрихъ галаз акъудай хуш сятер гьатзава. 
Дуьз, къени, чпин кеспидал машгъул, хъсан крар ийизвай инсанар. 
Дагъустандай атана ина гьуьрмет къазанмишнава. Чпел, диде-бубадал, 
хуьрел баркалла гъанва. Лезги миллетдин тIвар хкажнава. Кими затIни авач. 
Шаддаказ, бахтлудаказ, садакайни къурху авачиз яшамиш жезва. Заз вуч 
кимизвай эхир?- Шагьа гъуталди вичин пел гатана.- Я келле, ви лам гьи 
кьарада акIанвай, акьулдал гуж гъалиб ийиз? Законрилай, къайдайрилай, 
адетрилай кам ягъиз, жуванбур алдатмишиз?

Кьилиз къвез хъфизвай фикирри адав секинвал вугузвачир. Эхир, йиф 
экуьнахъ элкъвейла, ам ахвариз фена. Йикъан сятдин цIусадаз кIвалахайла 
ада вилер ахъайна. Ахварикай тух хьанвайди хьиз авайтIани, беденда са 
гьихьтин ятIани заланвал авай. Кьилни агъурзавай. Адан фикирриз ахвар 
яни, гьакъикъатда хьайи кар яни, хтана. Ам чилел ацукьнава, метIер чилиз 
янава ва рахазва. Яраб яаъ, вуна за авур чIуру крарилай гъил къачудатIа? 
Яраб зи кIани, авай сад, вуна ви аялрин бубадихъ ихтибар хъийидатIа? Буба 
галачиз чIехи хьанвай веледри зун кваз хкьадатIа? Эхь, зун куь вилик гзаф 
батIул я. Эхь, чи кIвалерал байкъуш ацукьарай тахсиркар зун я. Жуван бахт, 
хзандин уьмуьр  цIувни вацIув вугай мердимазар зун я. Чир хьаначир заз икI 
жедайди. Фагьумначир буш келледи. Вири барбатIна за. Лайихлу бубайрин 
тIварарни, къени, хъсан крарни русвагьна. Чизва, заз багъишун амайди туш, 
амма за умуд атIанвач, яаъ, Багьаят. Эгер куьне гъил къачун таувуртIа? Ахпа 
за вуч ийида?

 - Вири цIийи кьилелай башламишда,- секин, хъуьтуьл, хуш сесиналди 
жаваб гана вилик акъатай Людмилади.- Уьмуьр давам жезва, вун сагъ я, 
валай ви гъалатIарни туькIуьр хъийиз, инсанар патал хъсан крар тамамариз 
ахлакьда. ГьакI хьайила, яшамиш хьана кIанда.

- ГьикI? Вуч патал? Нихъ галаз?
- Вучиз вуна вири куьтягь хьанвайдай гьисабзава? Гьуьлуьн юкьваз 

аватай касдини са куьк, ник ятIани умуд кутазва. Са касни авачир островдиз 
акъатай касдини, четин шартIаризни таб гуз, уьмуьр давамарзава. Бес вун? 
Вахъ багъриярни, кIанибурни, ви ивидин цIирер-веледарни, дустарни, 
чирхичрарни ава. Дустагъдин азабарни кваз такьур вун гила, азад дуьньядиз 
ахкъатайла, руьгьдай аватзавани? Жедай кар туш. Вахъ къуватни, такьатни 
кIамай кьван ава. Хьайи крар алатна фена, абуру садазни я чими, я мекьи 
хъийидач. Жуван уьмуьрдин цIийи чин ачухна кIанда.

- Мегер ам алакьдай кар яни?
- Гьелбетда, Шагь. Вал къведалди агъзурралди инсанар жуьреба-жуьре 

себебар аваз, гьа икI авуниз мажбур хьана ва абурулай хъсан ва еке крарни 
алакьна, абуру чпин уьмуьрдикай обществодизни, чпизни, багьа инсанризни 
хийир гана. Вунни гьабурукай сад жеда.

- Зунни?
- Эхь, Шагь, вунни. Ви вилик яргъи, бахтлу, бегьерлу уьмуьр ква. Адаз, 

вири къуватар кIватIна, къацу рехъни ачухуниз вун мажбур я.       
- Бахтлу, бегьерлу?- хабар хкьуна итимди.
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- Эхь, эхь, вун шаклу жемир. Анжах виликди!-шаддиз, буйругъ хьиз, 
малумарна Людмилади ва ам вилерикай квахьна.

Са шумуд сеферда бейнида и кьерякьун, кинодин лент хьиз, элкъуьр 
хъувуна, Шагь месикай хкечIна. 

- Им ахвар я, ахвар я заз акурди,- тестикьна Шагьа вичи-вичиз.- Анжах 
гьакъикъатдиз ухшар ахвар. Аламат я. Белки, йифиз атана Людмилади захъ 
галаз ихтилатнатIа? Я Аллагь, агъзур сеферда Ваз шукур хьуй, Ви регьимар 
пара я. А къазаматдай эхкъечIун кумаз Вуна зун хъсан инсанрал туьшарна. 
Людмила, Мария Петровна, зи ватанэгьлияр Гьарун, Межид… Эхь, уьмуьр 
давам жезва, гьар экуьнахъ цавун аршдиз рагъ экъечIзава, ада алемдиз, 
чан алай ва алачир затIариз нур гузва, чим хъичирзава, уьмуьр кIанарзава, 
ширинарзава, бахтлу йикъарихъ инанмишарзава, хъсан яшайишдихъ авай 
умудар артухарзава. Людмила гьахъ я, захъ вири ава, залай гъалатIар туькIуьр 
хъийизни, зи бубайри хьиз къени крар ийизни алакьда. Яаъан, юлдашдин 
виликни зун метIерал акъвазда. Гъил къачуда абуру фагьумсузвилелди зай 
акъатай тахсирвилерилай. Къачун тавуртIа?- чIуру къуьнел алай шейтIандин 
таъсирдик акатай хьиз, хабар кьуна кьвед лагьай рикIи.- Къачун тавуртIа? 
Ихьтин фикир ерли рикIе твамир. Фикирдай акъатнавани, Алисманаз зенг 
авурла ам гьикьван шад хьанайтIа. Ада тадиз хъша лагьанай. Эхь, Алисман 
стха, гежердач за, Гьулдан-лезги дустунин тIалабун кьилиз акъудда ва ракъар 
авай Лезгистандиз, заз пара кIани ватандиз рекье гьат хъийида.

   Ихьтин кьетIи фикирдал атай итим инанмиш камаралди къецел экъечIна. 
Чин-гъил чуьхвена, кIвализ хтанмазди адаз Мария Петровнади суфрадихъ 
теклифна.

- Людмила кIвалахал ала, за вун гишила тадайди хьиз, ам заз бул 
тапшуругъар гана фенвайди я,- хъвер кваз ва секиндиз  рахана дишегьли.

- Гьихьтин тапшуругъар?
- Вахъ гелкъведай, ви къуллугъда акъваздай. 
- Зун аял яни эхир, захъ гелкъвез?- хъуьрена Шагь.- Агь Людмила, 

аламатдин ханум я ви руш.
- Эхь, язва ам ахьтинди, дидедихъни ихтибар тийидай.
- Ваъ, адаз вун пара кIан я, ихтибарни ийизва ада вахъ,- дишегьлиди 

рикIивай лугьузвайдай кьуна, Людмиладин тереф хвена Шагьа.- Мария 
Петровна, заз къе дустунин дидедин патав фидай фикир ава.

- Къе жедач, хва, улакь гьатдач ваз. Гена рушни бейкеф амукьда, ада зи 
кьилелни хар къурда. Ваз гьакI кIанзавани?

- Ваъ эхир.
- ГьакI хьайила, тади къачумир, къе жуваз ял хъиягъа, пака экуьнахъ чна 

вун рекье твада.
- ЯтIа, гьакI хьурай, Мария Петровна.
Югъ дишегьлидихъ галаз суьгьбетар ийиз акъатна. Ада чеб Белоруссиядай 

тирди, дяведиз баде кьве аялни галаз и патарихъ акъатайди, чIехи буба 
дяведа телеф хьайиди ва чеб гьа ина амукьайди, дидедал пара четинвилер 
акьалтайди, вични кьве аял галаз тек амукьайди лагьана.

- И чи зурба уьлкве чкIидалди вири хъсанзавайди тир,- гьайиф чIугваз 
раханай Мария Петровна.- Гъуьлуь совхоздин гаражда кIвалахзавай. 
Зун почтальон тир. Аялар, гьа вириданбур хьиз, са бубат чIехи жезвай. 
Пияниска Ельцинан гъиле гьатай Урусатдин дидени шехьна. А угърашди 
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- Эхь, эхь, вун шаклу жемир. Анжах виликди!-шаддиз, буйругъ хьиз, 
малумарна Людмилади ва ам вилерикай квахьна.

Са шумуд сеферда бейнида и кьерякьун, кинодин лент хьиз, элкъуьр 
хъувуна, Шагь месикай хкечIна. 

- Им ахвар я, ахвар я заз акурди,- тестикьна Шагьа вичи-вичиз.- Анжах 
гьакъикъатдиз ухшар ахвар. Аламат я. Белки, йифиз атана Людмилади захъ 
галаз ихтилатнатIа? Я Аллагь, агъзур сеферда Ваз шукур хьуй, Ви регьимар 
пара я. А къазаматдай эхкъечIун кумаз Вуна зун хъсан инсанрал туьшарна. 
Людмила, Мария Петровна, зи ватанэгьлияр Гьарун, Межид… Эхь, уьмуьр 
давам жезва, гьар экуьнахъ цавун аршдиз рагъ экъечIзава, ада алемдиз, 
чан алай ва алачир затIариз нур гузва, чим хъичирзава, уьмуьр кIанарзава, 
ширинарзава, бахтлу йикъарихъ инанмишарзава, хъсан яшайишдихъ авай 
умудар артухарзава. Людмила гьахъ я, захъ вири ава, залай гъалатIар туькIуьр 
хъийизни, зи бубайри хьиз къени крар ийизни алакьда. Яаъан, юлдашдин 
виликни зун метIерал акъвазда. Гъил къачуда абуру фагьумсузвилелди зай 
акъатай тахсирвилерилай. Къачун тавуртIа?- чIуру къуьнел алай шейтIандин 
таъсирдик акатай хьиз, хабар кьуна кьвед лагьай рикIи.- Къачун тавуртIа? 
Ихьтин фикир ерли рикIе твамир. Фикирдай акъатнавани, Алисманаз зенг 
авурла ам гьикьван шад хьанайтIа. Ада тадиз хъша лагьанай. Эхь, Алисман 
стха, гежердач за, Гьулдан-лезги дустунин тIалабун кьилиз акъудда ва ракъар 
авай Лезгистандиз, заз пара кIани ватандиз рекье гьат хъийида.

   Ихьтин кьетIи фикирдал атай итим инанмиш камаралди къецел экъечIна. 
Чин-гъил чуьхвена, кIвализ хтанмазди адаз Мария Петровнади суфрадихъ 
теклифна.

- Людмила кIвалахал ала, за вун гишила тадайди хьиз, ам заз бул 
тапшуругъар гана фенвайди я,- хъвер кваз ва секиндиз  рахана дишегьли.

- Гьихьтин тапшуругъар?
- Вахъ гелкъведай, ви къуллугъда акъваздай. 
- Зун аял яни эхир, захъ гелкъвез?- хъуьрена Шагь.- Агь Людмила, 

аламатдин ханум я ви руш.
- Эхь, язва ам ахьтинди, дидедихъни ихтибар тийидай.
- Ваъ, адаз вун пара кIан я, ихтибарни ийизва ада вахъ,- дишегьлиди 

рикIивай лугьузвайдай кьуна, Людмиладин тереф хвена Шагьа.- Мария 
Петровна, заз къе дустунин дидедин патав фидай фикир ава.

- Къе жедач, хва, улакь гьатдач ваз. Гена рушни бейкеф амукьда, ада зи 
кьилелни хар къурда. Ваз гьакI кIанзавани?

- Ваъ эхир.
- ГьакI хьайила, тади къачумир, къе жуваз ял хъиягъа, пака экуьнахъ чна 

вун рекье твада.
- ЯтIа, гьакI хьурай, Мария Петровна.
Югъ дишегьлидихъ галаз суьгьбетар ийиз акъатна. Ада чеб Белоруссиядай 

тирди, дяведиз баде кьве аялни галаз и патарихъ акъатайди, чIехи буба 
дяведа телеф хьайиди ва чеб гьа ина амукьайди, дидедал пара четинвилер 
акьалтайди, вични кьве аял галаз тек амукьайди лагьана.

- И чи зурба уьлкве чкIидалди вири хъсанзавайди тир,- гьайиф чIугваз 
раханай Мария Петровна.- Гъуьлуь совхоздин гаражда кIвалахзавай. 
Зун почтальон тир. Аялар, гьа вириданбур хьиз, са бубат чIехи жезвай. 
Пияниска Ельцинан гъиле гьатай Урусатдин дидени шехьна. А угърашди 
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вири барбатIна: уьлкве, тарих, адетар, советрин инсанрин ерияр, кархааняр. 
ГьакI чи совхозни. Агъзурар хьиз зи итимни бейкардиз элкъвена. Ина-ана 
кIвалахиз, гъиле гьатай кепекарни хъивегьиз акъудна. Са ни  ятIани маса гуз 
гъайи ужуз эрекь къачуна хъвайи ирид итим, абурук кваз зидини, кьена. Ахпа 
хва гьарамзадайрихъ агалтна. Рушал гьалтай алчахни вафасузди хьана. И 
бахтикъарвилер чаз уьлкве чкIуруни, гьукумдин кьилиз атай цIийи инсанри 
– хаинри гъана. Низ чида, чун хьтинбур Урусатда гьикьван аватIа? Советрин 
Союз амайди тиртIа, хва, ви кьилелни акьван мусибатар къведачир.

- На дуьз лугьузва, Мария Петровна,- рейсадвална мугьманди,- Союз 
амайтIа зи, куь ва агъузурралди ватандашрин кьисмет масад, гиландалай 
лайихлуди, секинди, асайишди, низамлуди жедай.

- Виликдай чаз са кар чидай: милицияди жемятрин хатасузвал хуьзвай. 
Гила ада халкьдин пул нез ам алажзава ва вич хуьзва,- алава хъувуна Мария 
Петровнади.

Нянин хуьрек дадмишайдалай гуьгъуьниз Шагьни Людмила гьуьжетриз 
акъатна. Руша кьве кIвачни са чапатIда туна тикрарзавай: «За кIвалахдилай 
вахтни къачунва, вахъ галаз физ гьазурни я. Кьилди за вун ахъайдач. Вазни 
чизва, исятда чибур дагъвийрив гьикI эгечIзаватIа. КIанзавайди са багьна я, 
вири тахсирар кутада вак. Ваъ, ваъ, рази хьухь. Эгер ви кьилел са дуьшуьш 
атайтIа, за и кар жуваз багъишдач».

- Са затIни жедач, зун фена, хкведа. Вун инжиклу вучиз ийин за.
  - Зун инжиклу жедач. Чун кьвед авайла рехъни фад акъатда, хаталувиликни 

акатдач чун. Вун, бегьем документарни гвачирди, дагъустанви, гьасятда 
милицийрин гъуьрчез элкъведа. Абур заз акуна, чизвайди я, къурумсахар…

 Мария Петровнади рушан гафарик кьел квайди тестикьарна ва санал 
фена хтун меслятна, рикIяй адаз и кар хуш авачиртIани. Дидедиз вичин 
рушан хесет хъсан чизвай, ам рикIе гьатай кардилай алатдачир. Шагьаз чара 
амукьнач, ада дишегьлияр гьахълу тирди кьатIана ва разивал гана. Экуьнахъ 
Шагьни Людмила рекье гьатна.

Лезгийри лугьудайвал, рекьик лувар кутазвайди ихтилат-суьгьбет я. 
Итимни руш акьахай купеда юкьван яшарин кьвед мадни авай: гъуьлни 
паб. Сифте декьикьайра абуру дагъви нахушдиз кьабулнатIани, ахпа рахаз-
рахаз, танишвилер гайидалай кьулухъ, Людмилади адаз ийизвай гьуьрмет 
акурла, урусрин эгечIун дегиш хьана. Суфраяр ачухайла, сад-кьве вишерни 
хъивегьайла (урусрив самогон гвай) ихтилатар яцIа гьатна, тостар мукьвал-
мукьвал хкажна. Шагьа кьатI ягъиз, хупI ийиз истикIан эхцигайла, вич 
Георгий я лагьайда «на заз гьуьрметзавач» лугьуз чинар кана. Дишегьлияр 
дегьлиздиз экъечIайла гьатта « вун викIегь дагъви туш, папалай аслуди яни?» 
лугьуз гьайифарни чIугуна. Шагьа рекьин юлдашдиз са баянни ганач, амма 
ихтилатар къалинардай месэлаяр арадал вегьена. Итимрин сесер кIевиз 
акъатиз акурди дишегьлияр хтана ва абуру Георгийни Шагь секинарна, ички 
авай бутылкани чантада хтуна, суфрани кIватI хъувуна.

«ВикIегь» Георгия мурмурар авуна, амма паб чин чIурна тамашун адаз 
бес хьана, кас кисна кьвед лагьай полкадал акьахна. Шагьани адалай чешне 
къачуна. ТIимил хъванатIани, самогонди мефтIериз хабар ганвай. Адаз ксун 
хъсан акуна. Людмилади къарагъна, хушвал авай ачух вилералди килигна, 
вири беденда хвеш твадай хъвер багъишна лагьана: «ял ягъа жуваз, азизди, 
архайиндиз ксус». Лап аялдин хьиз, яргъанни къуьнерал кьван хъивегьна, 
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ацукь хъувуна. Дишегьлийри са квекай ятIани ихтилат кудна, абурун сесер 
гагь яваш, гагь къати жезвай. Гьа и сесерал итимар ахварални фена.

   Чидач, йифен гьи вахт тиртIа, ахварикай кватай Шагьа кIаник полкадал 
вил вегьена. Дишегьлияр, чпин кIвалера авай хьиз, ачухдиз ксанвай. 
Яргъанар къваларихъ аватнавай. Комбинацияр кIватI хьана, къалчахарни 
кьецIил авунвай. Людмила далу винелна ксанвай. Чапла полкадал яргъи 
хьанвай дишегьлидин лацу маъ хьтин хурар перемдикай хкатнавай. Фадлай 
дишегьлидихъ галаз ксун тавунвай итимдин беденда са вуч ятIани  юзана, 
ада вич а кардал кьуна хьи, дишегьлидин суьгьуьрдин няметрилай вил 
ахлуддай жуьрэт авач. Вичи ягьсузвилиз рехъ гузвайди кьатIузвайтIани, 
рикIиз гъавурда акьаз кIанзавачир. Эхир ада вичел гуж гъалиб авуна, 
эркекдан ивидал звал гъидай вилериз аквазвай аламатдин шикилдиз далу 
гана. Ахвариз хъфиз алахъна, гьинавайди я, бедендиз михьиз гьекь акъатна. 
СакIани беден секинар тежедайла, ам ван-сес галаз къарагъна, полдал 
эвичIна, садни ахварай акъатнач, итимди фад-фад дишегьлийрин винерал 
яргъанар хъивегьна ва вич купедай экъечIна. Чин-гъил чуьхвена, тамбурда 
акъвазна. Гена проводник ксанвачир, адахъ галаз ихтилатар ийиз вахт 
акъудна. Купедай рахунрин ванер хьайила, хъфена.

   Са акьван екеди тушир поселокдай Светлана Егоровнадин кIвалер 
регьятдиз жагъана. Хцелай хабар гваз атанвайбур я лагьайла, кьуьзуь 
дишегьли гьасятда дегиш, гьатта викIегь хьана. Ада са низ ятIани зенг 
авуна. Зур сятни алатнач, жаван кьве гадани галаз Елена, Гьулдан-лезгидин 
вах, атана.

   Садакай Шагьаз Гьулдан-лезгидин ухшар атана. Хвани гьам хьтин 
зурбади жедайди я. Шагьан шаклувал бадеди тестикьарна. «Им зи хцин хва 
Сергей я. Вад лагьай классда кIелзава ада».

   - Им зи хва Ефрем  я ,- лагьана Еленади.
   - Зунни Шагь я,- танишвал гана мугьманди.- Эгер квез ван хьанатIа, 

Дагъустан тIвар алай вилаятдай я.
   - Хьана, хьана, бадеди чаз вич яшамиш хьайи чкадикай ахъайзавайди я,- 

рахана Сергей.- куьнра гзаф емишар, майваяр жедалда. Квез гьуьлни авалда.
   - Эхь, дуст-кас, гьуьлни, дагъларни, тамарни, багъларни ава чаз. И 

гуьзел руш Людмила я,- танишвал гана Шагьа Людмиладикайни.
   - Бес хьурай, мугьманри чпин чин-гъил чуьхуьрай, рекьерин руг 

алудрай, галатун квадаррай, суьгьбетар чна ахпа давамарда,- теклифна 
Светлана Егоровнади.

   Нянрихъ Еленадин гъуьлни хтана. Ксари гьич рикIелай тефидай 
къунахлух тешкилна. Шагь лезги тирди чир хьайила, Светлана Егоровнадин 
шадвилихъ кьадар амукьнач. Ам мад урусдал рахун хъувунач. Кьведни лезги 
чIалал рахазвай тегьер акурла, Людмила гьейран хьана амукьна.

   - Вуна зазни чирдани лезги чIал?- хабар кьуна руша.
   - Ашкъи аватIа, эхь,- жаваб гана Шагьа.
   - Ава, ава,- шаддиз хкадарунарна Людмилади.
   Светлана Егоровнади Дагъустанда, Чечняда ва санлай уьлкведа арадал 

атанвай гьаларал, гьайиф чIугунивди, наразивална.
   - Са стхаяр хьиз авай халкьарикай душманар авуна, са ламран хци. 

Ельцин лугьудай пиянискади. Садани адан вилик пад кьунач, я а хаин 
дустагънач.- дишегьлидин ажугъ екеди тир.- Зун квел аламат хьанатIа 



58

ацукь хъувуна. Дишегьлийри са квекай ятIани ихтилат кудна, абурун сесер 
гагь яваш, гагь къати жезвай. Гьа и сесерал итимар ахварални фена.

   Чидач, йифен гьи вахт тиртIа, ахварикай кватай Шагьа кIаник полкадал 
вил вегьена. Дишегьлияр, чпин кIвалера авай хьиз, ачухдиз ксанвай. 
Яргъанар къваларихъ аватнавай. Комбинацияр кIватI хьана, къалчахарни 
кьецIил авунвай. Людмила далу винелна ксанвай. Чапла полкадал яргъи 
хьанвай дишегьлидин лацу маъ хьтин хурар перемдикай хкатнавай. Фадлай 
дишегьлидихъ галаз ксун тавунвай итимдин беденда са вуч ятIани  юзана, 
ада вич а кардал кьуна хьи, дишегьлидин суьгьуьрдин няметрилай вил 
ахлуддай жуьрэт авач. Вичи ягьсузвилиз рехъ гузвайди кьатIузвайтIани, 
рикIиз гъавурда акьаз кIанзавачир. Эхир ада вичел гуж гъалиб авуна, 
эркекдан ивидал звал гъидай вилериз аквазвай аламатдин шикилдиз далу 
гана. Ахвариз хъфиз алахъна, гьинавайди я, бедендиз михьиз гьекь акъатна. 
СакIани беден секинар тежедайла, ам ван-сес галаз къарагъна, полдал 
эвичIна, садни ахварай акъатнач, итимди фад-фад дишегьлийрин винерал 
яргъанар хъивегьна ва вич купедай экъечIна. Чин-гъил чуьхвена, тамбурда 
акъвазна. Гена проводник ксанвачир, адахъ галаз ихтилатар ийиз вахт 
акъудна. Купедай рахунрин ванер хьайила, хъфена.

   Са акьван екеди тушир поселокдай Светлана Егоровнадин кIвалер 
регьятдиз жагъана. Хцелай хабар гваз атанвайбур я лагьайла, кьуьзуь 
дишегьли гьасятда дегиш, гьатта викIегь хьана. Ада са низ ятIани зенг 
авуна. Зур сятни алатнач, жаван кьве гадани галаз Елена, Гьулдан-лезгидин 
вах, атана.

   Садакай Шагьаз Гьулдан-лезгидин ухшар атана. Хвани гьам хьтин 
зурбади жедайди я. Шагьан шаклувал бадеди тестикьарна. «Им зи хцин хва 
Сергей я. Вад лагьай классда кIелзава ада».

   - Им зи хва Ефрем  я ,- лагьана Еленади.
   - Зунни Шагь я,- танишвал гана мугьманди.- Эгер квез ван хьанатIа, 

Дагъустан тIвар алай вилаятдай я.
   - Хьана, хьана, бадеди чаз вич яшамиш хьайи чкадикай ахъайзавайди я,- 

рахана Сергей.- куьнра гзаф емишар, майваяр жедалда. Квез гьуьлни авалда.
   - Эхь, дуст-кас, гьуьлни, дагъларни, тамарни, багъларни ава чаз. И 

гуьзел руш Людмила я,- танишвал гана Шагьа Людмиладикайни.
   - Бес хьурай, мугьманри чпин чин-гъил чуьхуьрай, рекьерин руг 

алудрай, галатун квадаррай, суьгьбетар чна ахпа давамарда,- теклифна 
Светлана Егоровнади.

   Нянрихъ Еленадин гъуьлни хтана. Ксари гьич рикIелай тефидай 
къунахлух тешкилна. Шагь лезги тирди чир хьайила, Светлана Егоровнадин 
шадвилихъ кьадар амукьнач. Ам мад урусдал рахун хъувунач. Кьведни лезги 
чIалал рахазвай тегьер акурла, Людмила гьейран хьана амукьна.

   - Вуна зазни чирдани лезги чIал?- хабар кьуна руша.
   - Ашкъи аватIа, эхь,- жаваб гана Шагьа.
   - Ава, ава,- шаддиз хкадарунарна Людмилади.
   Светлана Егоровнади Дагъустанда, Чечняда ва санлай уьлкведа арадал 

атанвай гьаларал, гьайиф чIугунивди, наразивална.
   - Са стхаяр хьиз авай халкьарикай душманар авуна, са ламран хци. 

Ельцин лугьудай пиянискади. Садани адан вилик пад кьунач, я а хаин 
дустагънач.- дишегьлидин ажугъ екеди тир.- Зун квел аламат хьанатIа 

59

чидани? Ахьтин компартия, КГБ, МВД, армия аваз, садни Союз хуьз 
къарагънач. Вири, суьгьуьрда тунвайбур хьиз, кисна ацукьна. Ельцинахъ 
галаз кьиле авай кьван вирини хаинар хьана.

- Бес жечни! Абуруз чпи тарашнавай кьван девлетар ишлемишдай ва 
мадни чуьнуьхдай мумкинвал кIанзавай эхир. Гьавиляй Ельцинан терефни 
хвена. Гила гьайифар чIугуникай файда авач,- лагьана язнади.- Хьайи крар 
хьана, Путин кьванни акьуллу, халкьдихъ рикI кузвай пачагь хьурай.

- Ада кьабулзавай са бязи серенжемар, тамамарзавай крар дуьзбур я,- 
лагьана Еленади,- амма халкьар сад-садаз акси акъвазарзавай, так1аанарзавай 
политика давамарзава. И жигьетдай прессадиз, телеканалриз къацу рехъ 
ганва. Им ерли виже текъведай кар я.

 - Гьахъ я вун. зи руш, абуру кавказвийрикай вагьшияр, гавурар авунва. 
Туш эхир абур ахьтинбур. Уьтквем, къени, жумарт, масадан гъавурда 
акьадай, къайгъу чIугвадай шад инсанар я. Бес дяведин йисара абуру чаз 
– урусриз, украинвийриз, белоруссриз, молдаванриз авур хъсанвилер 
рикIелай алуддани? Абурун куьмек, къайгъударвал тахьанайтIа, чун 
рекьидай. Фашистрин гъиле гьатиз кичIела дяве физвай чкайрай катай 
гзаф кьадар инсанар кьабулна кавказвийри. Советрин вахтунда дагъвийри 
чун емишралди, майвайралди, консервийралди, ципицIралди, чехирдалди 
таъминарна. Чи инсанри Каспий гьуьлуьн къерехра ял яна. Гила абурукай 
къачагъар, террористар, кавказдин миллетдин чин алайбур авунва.      

- Чан диде, вуна вири дуьз лугьузва, ви ажугъ дуьзди я, ша, чна къе а 
политика лугьудай затI чи суфрадихъай галудин. И чи багьа мугьманриз 
артух фикир гун,- пIузар хъуьрез теклифна язна Станислава.

 Светлана Егоровнади мад сеферда лезги жемятдин тарифна, датIана 
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алахъна. Шагьаз акI хьана хьи, вич багърийрин юкьва ава. Адан рикI 
гьевесдив, разивилив, сифте яз аквазвай инсанриз кIанивилив ацIана.
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   Хъуьтуьл месел яргъи хьанвай Шагьан вири беденда асайишвал, 
верцIивал гьатнавай, эхиримжи йисара такур хьтин. Ичкидини, уьмуьр 
лезги чилихъ галаз алакъалу хьайи къени инсанрин хуш рафтарвилини, 
Людмиладин ашкъилу килигунрини итимдин кьил элкъуьрнавай. Ам исятда 
патав агатай низ хьайитIани хъсанвал ийиз, адаз вичин рикI  гуз, ачухиз 
гьазур тир. Явашдиз ракIар ахъайна, кIвализ Людмилади камар къачурла, 
ам тажубни хьанач. Кроватдин патав атана, тамашна, ам милаимдиз рахана?

   - Вун ксанвачни, зи… На зун гуьзлемишзавайни? Исятда. исятда,- 
лагьана ада алайбур хтIунна ва Шагьан кьилиз са фикир-хиял къведалди, ам 
яргъандик экечIна. Беден мураддив ацIанвай дишегьлиди мажал вахканач. 
Адан аламатдин, бедендиз ширин миже цазвай кинери, теменри итим вини 
кIвачиз акъудна. Адан рикIелай вири алатна…

   Пакамахъ ам геж хьиз ахварикай кватна. ЧIудгунар аладарна, 
къарагъна, гьаятдиз экъечIайла туьквендай шейэр гваз хквезвай Еленадални 
Людмиладал гьалтна. Сегьер-сегьер дагъларикай хкатзавай нурлу рагъ хьиз 
рушан хъвердив, шадвилив ацIанвай чин, вилер, килигун акурла Шагьаз 
регъуь хьана. Адан рикIел суьгьуьрдин, пияладин ахвар хьтин йиф хтана. 
«Мегер чна гьа кар авуна?» хиял фена бейнидай. «Эхь, дуст-кас, вуна са 
аксивални авунач, вуна вун кьилихъди ашкъидин вириз вегьена».

   Шагьан масадаз таквадай гьерекатрай са вуч ятIани кьатIай Людмила, 
шейэр кIвале эхцигна, хтана ва ада гъил кьуна Шагь векь, хъач акъатнавай 
салан са пипIез тухвана.

   - Шагь, масанди, ваз чидани, зи уьмуьрда заз накь вуна багъишай 
хьтин йиф акурди туш. Зи азизди, заз вун акьван багьа хьанва хьи, зун  ви 
нуькверни, къаравушни жез гьазур я,- Людмила кIанивилелди итимдин 
къужахда гьахьна.

   - Людмила, зун…, за…
   - Чизва, вун азад туш, амма за Аллагьдиз шукур гъизвайди я, чун сад-

садал туьш авур…
   - Вуна накь чна авурди дуьз кар я лугьузвани?
   - Вуна заз бахтунин нур куькIуьрна, нур, азизди,- цIарцIар гузай вилер 

вилера туна руша Шагь къужахламишна, ахпа кьил итимдин хурудал 
эцигна.- Вуна зи сефил, субай уьмуьрдиз дад хгана, кьуразвай къелемдиз яд 
хгана. Вун гила зиди я, садан пайни квачиз.

   Дагъвидихъ лугьудай чIал амукьнач. Вуч лугьудай кьван. Иер, назик, 
таза, бегьердал атанвай багъ хьтин руша вичин рикI ачухдайла, ваз вичин 
ашкъидикай лугьудайла, ви къужахда цIразни гьазур тирла. Михьиз хъуьтуьл 
хьайи Шагьа назикдиз рушан хъуьхъвез темен гана. И арада Еленади абуруз 
экуьнин тIуьн нез эхверна.

   Суфрадихъай къарагъайла, Шагьа Еленадивай чпиз хуьруьн мулкар 
къалурун тIалабна. Адани хушвилелди разивал гана.

   Дагъвиди Урусатдин тIебиатдал гьамиша гьейранвалзавайди тир. Ачух 
чуьллер, уьруьшар, и кьил а кьил авачир тамар, зурба вацIар…Колобок 
тIвар алай поселокдин мулкарни гьахьтинбур тир. Михьи, кьезил гьава, 
секинвал, къацувал, зур киломертдин яргъай авахьзавай вацIалай къвезвай 
шагьвар…Абуру гуьгьуьлдик цицIивал кутазвай. Шад легьзейрин къужахда 
авай Людмиладин чими килигунри итим аквазвай шикилрал, кьисметди 
багъишнавай и йикъал ва къвалав гвай хъсан инсанрал мадни кьару ийизвай.
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   Виликан военный складарни, абурал аламайди са тIвар тир, вири 
дараматар ацадарнавай, тухуз жедай са затIни тунвачир, бетондин хандакIрин 
цлар, керпичрин кIусар, ктIанвай тарар, тахтаяр… акуна адаз. Лап эйбежер 
шикил тир. Вирини кул-кусрин, таза тарарин, лап кьакьан рагъварин юкьва 
гьатнавай. Инрив фадлай инсан гатIуннавай хьтинди тушир. Гьа и шикил 
чи вири уьлкведиз хасди я,-хиялна Шагьа.- Уьлквени гьа ихьтин гьалдиз 
атанва. Мегер вири гьа икI барбатI жедай саягъда амукьда жал?

   Шагь Гьулдан-лезгиди чарчел чIугуна вичиз къалурай лишанлу чка 
жагъуриз алахъна. Адак гъалабани акатна, жагъун тавуртIа? Хазина 
масадбурун гъилера гьатнаваз хьайитIа? Низ чида и харапIайрал шумуда 
гъил элкъуьрнатIа? Еленадив и складрикай суьгьбет ийиз таз адан вилер 
тайин чкадихъ къекъвезвай. Эхир адаз акуна. Гила дишегьлийрикай кьил 
къакъудна кIанзавай.

   - Зи гуьзелар,- Шагьа кьведан хъуьчIуькайни кьуна, абуруз милайим 
хъвер багъишна,- эгер куьн акси туштIа, заз са геренда и кул-кусра кьилди 
акъваздай игьтияж ава, куьне атIа чIехи тарарин сериндик суьгьбет давамара.

   Дишегьлияр сад-садаз килигна ва амалдарвилелди хъуьрена.
   - Гьелбетда, гьелбетда, чун акси туш,- лагьана абуру сад хьиз ва мад 

сирлудаказ хъверна.   
   Гуьзелар фена. Кул-кусриз гьахьай Шагьа зумулдиз (подвалдиз) фена, 

фур жагъурна, аникай целофандин са шумуд къатнавай пленкадик квай 
тумаждин чанта хкудна. Ана россиядин пул, долларар, къизилар авай. 
Итимди тадиз вад миллион манат гьисабна, къултухда туна ва чанта фура 
саламат хъувуна. Винелни къванер, бетондин еке кIусар хъивегьна. Гъилерни 
михьна, эхкъечIайла, рушар чеб-чпел машгъул тирди ва патаривни кас-мас 
гвачирди акурла, адак квай гъалаба хкатна. Итимди разивилелди рушарин 
патав гьерекатна.  Тамма са сятда сейр хъувуна, абур кIвализ хъфена. 
Нисинин хуьрекрикай дад акурдалай гуьгъуьниз рушар куьчедиз, туьквенриз 
фена. Шагьа Светлана Егоровнадив пулни ва трусикда кIеви авуна хвенвай 
хцин чар вахкана, вични гьаятдиз экъечIна. Къацу дугун хьиз аквазвай 
сала къекъвез Шагьа пIузаррикай мурмурна: «Дустунин тапшуругъ кьилиз 
акъудна, и парни залай алатна. Гила, лугьудайвал, кар туькIвенани? Базарда 
акъвазмир. Жуван рекье гьат хъувуртIа хъсан я.

   Веледдихъ рикI кузвай дишегьлиди гьасятда чар кIелна. Хци кхьенвай: 
«Диде чан! Ваз хъсандиз чизва, дах рагьметдиз фейидалай гуьгъуьниз заз 
амайни амачирбур вунни, зи вах ва хва я. Заз куьн пара кIанзава ва куь 
саламатвал, асайишвал патал за алакьдай вири крар ийида. Мукьвал вахтара 
чун чаз ахквадач, диде чан, гьавиляй квез мугьман хьанвай лезги стхади 
пул вахкуда. Вад миллион манат. Адакай са миллион лезги стхадиз це. Ваз 
чизвайди я, лезгияр пара такабурлбур я, ада пул къачун тавунни мумкин я. 
Гьавиляй, чан диде, вуна ада чи пишкеш кьабулдай са жуьре фагьум ая. Зун 
геж хьайитIа, пулдин жигьетдай кIеве гьатайтIа, лезги стха Щагьаз хабар це, 
ада вални вахал лазим такьатар агакьарда. Закай гзаф фикирар ийиз жуван 
рикI тIармир, диде чан. Жуваз са куьникайни дарвал гумир, азизди. Зун 
хкведа ви патав. Гьелелиг сагърай. За ваз кIанивилелди, мегьрибанвилелди 
теменар гузва».

   Светлана Егоровнади мад сеферда чар кIел хъувуна ва ам вилерилай 
стIалар физ, кисна шехьна. Ада хва гьиниз аватнаватIа, кьатIана.
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 - Вун дуьз инсанрин юкьваз хтай югъ аквадата дидедиз?- гафар лагьана 
дишегьлиди чиналлай стIалар михьна ва пулуникай са миллион манат 
хкудна.

Светлана Егоровна са шумуд декьикьада хиялдик акатна, ахпа ада Шагьаз 
эверна ва ам вичин къвалав дивандал ацукьарна.

 - Ваз пара аферин хва, эхь, вун гила зи кьвед лагьай хьва я. Зи Асланан-
Арсениян талабуналди вун иниз, зи патав атанвата, ада вал стхадал хьиз пул  
ихьтибарна. Адаз вун стха ят1а, зазни хва я.

 - Ваз кIанивал хьурай, Светлана Егоровна.
 - Гила чна кведани зи хьци, ви стхади талабнавай са кар тамамар авуна 

канда.
 - Вуч кар?- тажубвална Шагьа.
 - Вун пара саграй, ада зал вав гваз вад миллион манат агакарна. Адакай 

са миллион види я, зи хва,- дишегьлиди са пачка итимдин вилик эцигна.
  - Светлана Егоровна, за Асланаз лагьайди я, заз герек туш, пара сагърай.
  - Зи гаф атумир, хва, бейкефарни ийимир зун. Ма и чарче вуч кхьенвата, 

кела.
  Чар кIелна куьтягьайла, дишегьлиди давамарна: «Ватандиз хъфей сифте 

вахтара ваз пул лап герек кведа. Вун багрийрин, танишрин патав есир, 
саил хьиз ваъ, чам, гъалибчи хьиз квач. Хци заз кеве гьатайа, ваз хабар ая 
лугьузва. Эгер ваз ик хьана, за вун инжиклу авуна канзавачта, ви хиве, чун 
Лезгистандиз тухудай хиял амачтIа, ви ихтияр я, элкъуьра пул, къачумир.

  - Светлана Егоровна…
  - Ят1а, кисна пул жибинда тур. Гила вуна заз лагь, Асланаз а зинданда 

акъуддай шумуд йис ама? 
    Шагь мягьтелвилелди кьуьзуь дишегьлидиз килигна.
   - Чан хва, вун тажуб жемир, заз адан чарче авай гафари  вири раижна. 

Лагь, ам гьи шегьерда ава?
   - Светлана Егоровна, адаз вад йис ама. Пермдин дустагъда ава Аслан. 
 - Ксан я, хва, Аллагьди хьуьрай вунни, зи хьвани. Белки, ам саг-

саламатдиз хьтана дуьзгуьн уьмуьрдивни эгеч кийидай юг акван дидедиз. А 
юг чна сувар хьиз кейд ийидай.

  - Жеда, къведа гьахьтин югъ,- лагьана Шагьа. Куь суварик зунни акъатда.
  - Ви ван Аллагьдиз хьурай, чан хьва. Рекера мукаят хьухь, пул саламат 

ая.
Чара амукьнач дагъвидиз, еке зегьметар, дердер акунвай, хцикай рикI 

динж тушир диде бейкеф ийиз кIан хьанач адаз. Пул къачуна, вичин 
чантада туна. Ада Светлана Егоровнадиз вичиз къе хъфиз кIанзавайдакайни 
ихтилатна, амма адан фикир кьилиз акъатнач. И арада Людмила, Елена 
хтана. Пудни итимдин фикирдиз акси хьана. Шагь кIанзни такIанз абуруз 
муьтIуьгъ хьана. Виридалайни адаз Светлана дидедин хатур хаз кIан хьанач. 
Ам акьуллу, регьимлу, мегьрибанлу дишегьли тир. Вични лезги чIалал 
рахазвай. Къени лезги халкьдиз кIанивал хуьзвай инсан. «Хъфида» лугьудай 
гаф ванн хьанмазди ам Шагьал элкъвенай.

- Я чан хва, на ак вучиз лугьуда, чна ваз такан кар авунани, пис 
каршиламишнани, лагь е, хьва. За вун санизни акайдаш. Ял яга жуваз,  
канивал твах жув ина. Талабза, пакани акваз, ахьпа кваш. За куьн реке твада.

Шагьа яшлу ва дугъри дишегьли къужахламишна ва вич рази тирди 
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 - Вун дуьз инсанрин юкьваз хтай югъ аквадата дидедиз?- гафар лагьана 
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лагьана. Людмиладини и къарар хушдиз кьабулна. Адан вилера ргазвай 
шадвили итимдин рикIикни лувар кутуна.

Дустагъдин кIеви къайдайрикай, къадагъайрикай, азаблу шартIарикай, 
тIямсуз хуьрекрикай азад хьанвай касди рикIиз хуш тир инсанрин арада 
динжвилелди ял яна. Светлана Егоровнади абурув, лезги адетралди, 
пишкешарни вахкана. Еленади, Станислава мугьманар вокзалдикай поездда 
акьадарна рекьени хтуна.

Вири хъсанзавай. Шагьанни Людмиладин гуьгьуьлри цавун бушлухра 
лув гузвай. Руша вичин аял, жаван уьмуьрдикай ажайиб, хъвер гъидай 
дуьшуьшар рикIел хкизвай. Ам вични лап аял хьиз, ачухдиз, азаддиз, 
масадни гьевеслу ийидай жуьреда хъуьрезвай. Шагьа разивилелди адахъ 
галаз зил кьазвай, адан кIанивилин гьиссериз хушвилелди жаваб гузвай. И 
кьвед-пуд йикъан муьгьлетда руш адаз багьа хьанвай. Купедиз милиционерар 
гьахьайлани абуру чпин суьгьбет давамарна. Элкъвена хъфиз кIан хьайи 
закондарар Шагьан суьретдай «кавказвидин чин» акурла, акъвазна ва абуру 
документар къалурун истемишна. Кардин гъавурда акьур Людмилади, гьич 
Шагьани гуьзлемишнавачир, акI гьужумна хьи, милиционерар гьикI авуртIа 
хъсан жеда лугьуз амукьна.

- Я гадаяр, ана вуч хьана, документар кIанзавани? Нинбур? Зибур, 
тахьайтIа, и кавказвидин миллетдин чин алайданбур? Лагь е, лагь. Ам 
зи гъуьл я, фадлай инра яшамишни жезвайди я. Колобок поселокда авай 
мукьва-кьилийрал кьил чIугуна Артемск станциядал хъфизвайбур я. Эгер 
квез кIанзавай затI-матI, ички, пул аватIа, лагь, буюр, чна квез хушвилелди 
багъишда.

- Хъел къвемир, чи кIвалах гьахьтинди я,- лагьана сада.- Квез чин тийиз 
туш хьи, вахт гьихьтин хаталуди ятIа…

- Чизва, гьелбетда. А куьне лугьузвайбур, бандитар центральный шегьерра 
авайди я, ихьтин виридан рикIелай алатнавай чкайра абурун вуч йикь авайди 
хьуй.  Лагь, вуч багъишда чна квез?- Людмилади вичин сумкадал гъил яргъи 
авуна, ачухна ва пул акъудна.

Купеда авай къарийрикай садани рушан тереф хвена: «Белки, рухваяр, 
квез гишинзаватIа? Зав рганвай картуфар, верч, кIуь афнаяр гва…»

- Са затIни, чаз са са шейни кIандач,- тади акатна сифте рахайдак.- Хъша, 
яда, эхкъечIин инай,- лагьана ада вичин юлдашдиз ва ракIарихъ фена.

Атайбур купеда амачирла, Людмиладилай регьятвилин ухьт алахьна ва 
ам тахсир квайди хьиз килигна.- На заз багъишламиша, Шагь, зи мецелай 
ахьтин гафар алатна,- лугьузвай адан килигуни.

- Ваз баркалла! На абур чеб-чпивай квадарна,- разивилелди лагьана 
Шагьа ва рушан кефи ачухарна.

- АкI тавунайтIа, абуру чун инжиклу ийидай. Вун ахъайнавай чкаярни 
малум хьайила, авуддай поезддай, тухудай отделенидиз. Заз чизвайди 
я, абурун кьуьруькар. Жибиндизни са затI хъивегьда, ахпа вуна вун вак 
туширди тестикьара. Алакьдач. Абуру стхани гьакI кIеве турди я, угърашар.

Шагьа мукъаятвилелди рушан гъил кьуна, адалай кап алтадна ва ахпа 
чуькьвена. Гьелени гъалаба кумай руш вафалувилелди итимдин вилериз 
тамашна, анай вичиз кIани нур акурла, виликди кьил яргъи авуна ва 
купедавай къарийрихъайни регъуьвал тавуна, Шагьаз темен гана.

- Гьайиф чи жегьил вахтар,- кушкушна са къариди.
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- Язух хьиз къалурмир жув, кьейди,- ван кяна кьвед лагьайда.- Аял вахтар 
дяведин йисарал ацалтнатIани, ахпа вуна ваз кьван кефер чIугурди я.

- Ваъ, ваъ, гилан кеферни, девирни масад я. Зун нарази кар авач. Мадни 
бахтлу уьмуьрар хьурай чи жегьилрихъ.

- Аминь. Жегьилар, ачуха суфра, квехъ галаз чнани са пятриз яда…
КIвализ Людмилани Шагь хурушумриз ахгакьна. Абур акурла, диде лап 

шад хьана.
- Заз куьн хкведайди аян хьанвай, гьавиляй за гьамамни гьазурнава квез, 

верхьи пешерин кулни.
   - РикIиз кьей де, заз вун акьван кIан я хьи,- Людмила, дидедин къужахда 

гьахьна, адаз пIагьар гана, ахпа Шагьан патав фена, адан япал кушкушна:-за 
ваз къе халис урус гьамамдин лезет квекай ибарат ятIа чирда.- Итим гафарин 
таъсирдик кумаз ам хъвер алахьиз кIвализ гьахьна.

 Мугьмандинни рушан арадавай рафтарвили Мария Петровна тажубарна. 
Фидайла ам сад тиртIа, гила рушакай масад хьанвай. Аламатар адаз мад 
акуна. Рушани мугьманди гьамамда саки пуд сят акъудна. Идални бес 
тахьана руш ксуз Шагь авай кIвализ фена. Алатнавай са шумуд йикъан къене 
руш чир хъжезмачир, лугьуз тежедай кьван шад тир. Адан вилерай бахтунин 
цIервекIар хъичезвай. Людмила жаван вахтара хьиз ван алаз хъуьрезвай. 
Дидедиз адан вилик пад кьаз кIан хьана, амма рушан къумбар гуьгьуьлар 
чIурнач. Эхиримжи кьве йисуз кесиб аялдихъ шадвалдай себебар ерли 
авачир. Гила руш гьавада авай. Чуьнуьхдай кар авачир, мугьман лезги себеб 
яз.  ИкI фад абур сад-садаз мукьва хьун? Аламат?! Къе гьакI я, бес пака? 
Лезгидихъ вичин хзан, макан авайди. Ада зи руш анриз хутахдач кьван. Я ам 
вични, бажагьат, ина  акъвазда. Бес зи рушан гьалар гьикI жеда ахпа? Мад 
рикI тIардачни?

Гьа ихьтин фикирар кьиле гьатна бегьем ахварни тахьанвай яшлу 
дишегьлидиз рушахъ галаз ачухдиз рахаз кIан хьана, амма къарагъна, 
пIузаррикай мани кIвахьзавай рушан гьевеслу, бахтлу чин акур дидедин мез 
лал хьана. Экуьнин хуьрекни тIуьна ам кIвалахал фена.

Мугьман ксанмай. Адахъ къарагъдай хиял авачир. Беденда гьамамдин 
ва Людмиладихъ галаз акъудай йифен лезетлувал, зайифвал амай. Вич 
аватнавай гьалди ам тажубарзавай ва бязи легьзейра адаз вичин гьерекатрихъ 
ягъаз кIанзавачир, на лугьуди, аквазвайди ахвар я. И кIвални, Людмиладин 
патай авай кIанивални, эхиримжи йикъарин агьвалатарни. Абуру рикIиз, 
бедендиз гайи асайишни, секинвални…

Гьа са вахтунда ада кьатIузвай, вичи гьич тежедай хьтин гъалатI 
ахъайнава, къелетнава. Людмиладин вилик зайифвал къалурна, адан михьи 
гьиссериз жаваб гана. Вахъ ви кIвал, хзан, багърияр, хайи макан ава. Абур на 
гадардач эхир. Людмиладиз на вуч лугьуда? Адан кIанивал гьинизда?

Шагьан бейнида мад алатай йисариз сейр авуна. Вич алвердик, ахпа 
бизнесдик акатайвал, акъажунар, ялунар, кIеве тунар, гуж гъалиб авунар, 
алдатмишунар, кьиникьар, къурбандар… КIани диде, паб, аялар, вахар, 
стхаяр…Гьатта вилерал стIалар акьалтна.    

- Хъфида, хъфида,- рахана Шагь вич-вичив. Алисмана мад зенг авунвай 
ва мус хквезва лугьуз хабар кьунай.- Хкведа зун, стха. Людмила зи гъавурда 
акьун лазим я. Ам акьуллу руш я. Акьуллу руш я, амма вуна адан рикI тIарда 
эхир.- Шагь михьиз перт хьана, адаз вич себеб яз бахтунин нур хъуьренвай 
рушаз дуьнья мад мичIи хьана кIанзавачир.



64

- Язух хьиз къалурмир жув, кьейди,- ван кяна кьвед лагьайда.- Аял вахтар 
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лал хьана. Экуьнин хуьрекни тIуьна ам кIвалахал фена.

Мугьман ксанмай. Адахъ къарагъдай хиял авачир. Беденда гьамамдин 
ва Людмиладихъ галаз акъудай йифен лезетлувал, зайифвал амай. Вич 
аватнавай гьалди ам тажубарзавай ва бязи легьзейра адаз вичин гьерекатрихъ 
ягъаз кIанзавачир, на лугьуди, аквазвайди ахвар я. И кIвални, Людмиладин 
патай авай кIанивални, эхиримжи йикъарин агьвалатарни. Абуру рикIиз, 
бедендиз гайи асайишни, секинвални…

Гьа са вахтунда ада кьатIузвай, вичи гьич тежедай хьтин гъалатI 
ахъайнава, къелетнава. Людмиладин вилик зайифвал къалурна, адан михьи 
гьиссериз жаваб гана. Вахъ ви кIвал, хзан, багърияр, хайи макан ава. Абур на 
гадардач эхир. Людмиладиз на вуч лугьуда? Адан кIанивал гьинизда?

Шагьан бейнида мад алатай йисариз сейр авуна. Вич алвердик, ахпа 
бизнесдик акатайвал, акъажунар, ялунар, кIеве тунар, гуж гъалиб авунар, 
алдатмишунар, кьиникьар, къурбандар… КIани диде, паб, аялар, вахар, 
стхаяр…Гьатта вилерал стIалар акьалтна.    

- Хъфида, хъфида,- рахана Шагь вич-вичив. Алисмана мад зенг авунвай 
ва мус хквезва лугьуз хабар кьунай.- Хкведа зун, стха. Людмила зи гъавурда 
акьун лазим я. Ам акьуллу руш я. Акьуллу руш я, амма вуна адан рикI тIарда 
эхир.- Шагь михьиз перт хьана, адаз вич себеб яз бахтунин нур хъуьренвай 
рушаз дуьнья мад мичIи хьана кIанзавачир.
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Югъ Шагьа Мария Петровнадиз итимдин гъилер герек кIвалахар 
тамамариз куьмекар гуз акъудна. Людмила хтайла, гьаятда, кIвале авунвай 
крар акурла, ада Шагьаз дидедин вилик темен гана.

 - Вун хъсан устIарни я хьи!- гьейранвална ада.
 - Людмила, инра машинрин базар авайди яни?- хабар кьуна Шагьа.
 - Эхь, гьелбетда, авайди я. На адакай вучзава?
 - Зун аниз твах, заз герек кар ава.
 - Хьуй ман,- лагьана руша тажубвилелди адаз тамашиз.
Базардиз акъатайла Шагьа, къекъвена, килигна, гекъигна «девятка» 

«Жигули» хкяна, пулдин гьакьсабар авуна, нотариусдив маса гунин-
къачунин документарни тестикьариз туна. Икьван гагьда кисай Людмилади, 
машинда ацукьайла, мягьтел яз суал гана:

 - Ваз пул гьинай атана?
 - Пул? Пул зун акун тушни?- зарафатна Шагьа ва ам милаимдиз рушаз 

килигна.
 - Я жеди, амма заз чир хьурай, авайвал лагь.
 - Дустунин патай пишкеш я. Чун Светлана Егоровнадив патав гьакI кьил 

чIугваз фенвайди тушир, адан хци зал ихтибар авур кагъаз ва пул вахкуз 
фейиди я. А къени, регьимлу дишегьлиди хцин тIалабуналди, за авур 
хъсанвилиз жаваб яз, зав пул вахкана. Зун и кардиз акси хьайила, ада зав 
хцин чар кIелиз вугана. Дугъриданни, касди ана зи патахъайни кхьенвай. 
Идалай гъейри, Светлана Егоровнади кьетIивилелди малумарна, эгер пул 
къачун тавуртIа, вич лап бейкеф жедайди. Абурун жумартвал себеб яз гила 
зазни жуваз хуш инсандиз хъсанвал ийидай мумкинвал хьанва. И машин зи 
патай ваз пишкеш.

- Вуч? Заз пишкеш? Ваъ! Ваъ! Завай кьабул жедач.
- Люда, чахъ гайи савкьват кьулухъ вахчудай адет авайди туш. Эгер и 

кар авуртIа, ам вирида негьзавайди я. Кьулухъ элкъуьрайдини душмандиз 
элкъвезвайди я.

- На зун лап кIеве твазва, Шагь. Куь адетар хъсанбур я, амма ихьтин багьа 
савкьват?

 - Ваз зун мадни багьа шейэр багъишиз гьазур я. Вун и кардиз лайихлуни 
я.- Эркекди, рушав агатна, адан пелез, вилериз, пIузарриз пIагьар гана.- Чир 
хьухь, заз вун багьа кас хьанва ва ви хъсанвилер за садрани рикIелай алуддач.

 - Зи хъсанвилер? РикIелай алуд тийиз…
 - Кис, кис, Люда, дуьз гъавурда гьат, ви инсанвал, къенивал, рикIин 

михьивал, кIанивал заз виридалайни багьа я.- Шагьа рушаз мад теменар 
гана.- Къе на зи тапшуругъар кьилиз акъудур.- Руш адаз вилер экъисна 
килигзава. Вуч лугьудатIани чизвач.- Гила вуна заз шейэрин туьквендиз 
рехъ къалура.

   - Ваз мад вуч ийиз кIанзава?
   - Ахьтин са затIни. Куь туьквенра кутугай затIар аватIа, тамашда.
   - ЯтIа, гьала,- эмирна руша.
   Шагьа  вичин дидедиз, Мария Петровнадиз, Людадизни фитеяр, 

булушкаяр къачуна. Мугьмандин пишкешар акурла Мария Петровна лап 
шад хьана.

   - Я чан хва, заз мукьвал вахтара ихьтин савкьватар садани авурди туш. 
Гьелбетда, вун сагърай, амма абур за гьина алукIда, датIана кIвале авай.
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- Жагъида, жагъида, Мария Петровна, алукIдай мярекатар ваз,- лагьана 
Шагьа.- Мубаракрай, алукIдай сагъвал акурай!

- Вун Аллагьди хуьй, чан хва.
- Куьнни сагърай. Аквада ваз, хвани хкведа, адаз мехъерни ийида, ви 

акьуллу, викIегь рушни бахтлу жеда, хтуларни майдандиз акъатда, дамахарни 
ийида на, Мария Петровна.

- Я Аллагь, Я Аллагь, ви сес Худадив агакьрай. На зи рикIин мурадар 
тикрарна.

- Хъсан мурадар кьилиз акъатдайди я, Мария Петровна. Анжах умуд 
атIумир.

- Сагърай, чан хва, вун хайи дидедиз агъзур сеферда баркалла!
Вичин диде рикIел гъайила, Шагьан чиник гьасятда серинвал акатна. 

Бейнидай, цава куькIвена квахьай цIайлапан хьиз, фикир фена: «Ви дидедин 
вилик метIерал акъваз тавуна, ина вучиз вахтар акъудзавайди я, я ахмакь?»

Людмила дидединни Шагьан ихтилатдик къаришмиш жезвачир. Ада, 
гатфарихъ хайи ерийрал хтай чубарукри ацукь тийиз, элкъвез-элкъвез лув 
гудай саягъда, гьевеслу, шад яз вичиз кIани инсанрал чархар язавай, итимдал 
ашкъилу килигунар гадарзавай. Дидедин тIвар кьурла Шагьан чин, сарак 
цуру хват акатай хьиз, чIур хьайивал рушаз акуна. Ада гьасятда итимдин 
хъуьчIуькай кьуна, вичин кIвализ ялна. Кикерал хкаж хьана эркекдин 
хъуьхъвез темен гана.

- Вун пара сагърай, зи диде мукьвал вахтара икI шад хьайиди туш. Чун 
нянихъ ресторандиз фида, вахъ галаз тухдалди кьуьлериз кIанзава.

Шагь дикъетдивди рушаз тамашна. Адан вири беден гумрагьвилив, 
гьевесдив ацIанвай. Хъуьрез акъвазнавай, цIарцIар гузвай вилера аялвилин 
ихтибарвал, къайгъусузвал, надинжвал авай. Де лагь, идан рикI гьикI тIарин? 
И шадвал, цавай лув гудай къуват гузвай гьевес адавай гьикI къакъудин? 
Шагь вуч лугьудатIа чин тийиз амукьна. Гададин чинилай вилер алуд 
тийизвай руша са вуч ятIани кьатIана.

 - Вуна ви дидедикай фикирзавани?
- Эхь,- регьят хьайида хьиз жаваб гана Шагьа. Вичел алай азаб алудай 

рушаз хъвер багъишна.- Эхь, эхь, дидедин акьуллу руш, зи дидедин вилер 
рекьел ала, зун гуьзетиз. Люда, за исятда вуч лагьайтIани, ваз хъел къведач, 
вун бейкеф жедач.- ПIузарар рахаз кIанз юзайла, Шагьа рушаз темен гана.- 
Са гафни лугьумир, яб це. Са гьафтеда заз вун жуванди, багъриди хьанва. 
Зун патал и кар аламат ятIани.- Людмилади гададин къужахда гьахьна, 
пIузаррикай мурмурна: «Зазни, зазни гьакI я».- Вуч ятIани, гьакI хьанва, 
амма зи гъавурда дуьз гьат, зи багърияр, зал вил алайбур Дагъустанда ава. 
Зун абуру гуьзлемишзава.- Рушан назик гъилери гада вичивай жедайвал 
чуькьвена.- Зун хъфена кIанзава.

- Зунни хутах вахъ галаз,- яваш сесиналди лагьана руша.
 - Жедач, исятда жедач,- кьетIивилелди малумарна итимди.- Зи гъавурда 

садни акьадач, багъриярни, хуьруьнвиярни.
- Бес мус?
- Чидач, исятда лугьуз жедач. Садра зун хъфин, тамашин, ана гьихьтин 

гьалар аватIа чирин. За ваз гьасятда зенг ийида.
- АкI хьайила, вун хъфида ман? Мус?
- Пака экуьнахъ.
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- Жагъида, жагъида, Мария Петровна, алукIдай мярекатар ваз,- лагьана 
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атIумир.
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вилик метIерал акъваз тавуна, ина вучиз вахтар акъудзавайди я, я ахмакь?»

Людмила дидединни Шагьан ихтилатдик къаришмиш жезвачир. Ада, 
гатфарихъ хайи ерийрал хтай чубарукри ацукь тийиз, элкъвез-элкъвез лув 
гудай саягъда, гьевеслу, шад яз вичиз кIани инсанрал чархар язавай, итимдал 
ашкъилу килигунар гадарзавай. Дидедин тIвар кьурла Шагьан чин, сарак 
цуру хват акатай хьиз, чIур хьайивал рушаз акуна. Ада гьасятда итимдин 
хъуьчIуькай кьуна, вичин кIвализ ялна. Кикерал хкаж хьана эркекдин 
хъуьхъвез темен гана.
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- Пака экуьнахъ?- руш къужахдай экъечIна, акI килигна хьи, на лугьуди, 
зур сят вилик багъишай лап багьа савкьват адавай къахкъудна. Вилери 
цIарцIар гана, хъуьхъверал стIалар атана.

- Шехьмир, шехьмир, хъфин  тавуна жедач. Амма им чи вири рекьер 
кьатIзавайдай туш.           

- Вун хъфидайди заз чизвай, амма икI садлагьана,- руш фена, дивандал 
ацукьна.

- Люда чан, ресторандизни чун фидач. Жув къайдадиз гъваш, зи 
ватандашриз сагърай хълагьна кIанда.

- Зун къведач, кьилди вач.
- Люда, акI жедач.- Шагь рушан патав фена, адан вилик метIерал ацукьна.
 - Вучиз, вучиз уьмуьр икьван татугайди, туькьуьлди жезвайди я? Вучиз 

эхир? Са легьзедин шадвал, бахт багъишна, къахкъудзава. Вучиз я Шагь?
- Чи уьмуьр гьахьтин аламатдин затI я, масанди, имтигьанар, 

магьрумвилер пара авай. ТIебиатдин дуьнья хьиз. Лагь, ваз датIана 
гуьлуьшан, нуькIверин авазри агъавалзавай, гуьгьуьл ачухардай йикъар мус 
акуна? Гьатта гатун цикIизни цавар чIулав булутри кьада, тIурфан акъатда, 
хар къвада. Инсанризни тамамвилелди вуна истемишзавай бахт, уьмуьрдал 
разивал аквазвайди туш. Цурувилерини, туькьуьлвилерини, нагьакьан, 
хаталу дуьшуьшрини вун гьар са камуна гуьзлемишзавайди я. Чун Худади 
гузвайдал рази хьун лазим я. Гзафбуруз бахтлувилин гьа легьзеярни кьисмет 
жезвайди туш.

   - Зун гъавурда ава, Шагь. Муьжуьд йисуз хайи макандивай, багърийривай 
къакъатанвай ви рикIи кьибледихъ ялзава. Бес за зи рикIиз вуч ийин вун 
ахъайиз такIанзавай? Адаз вун мад инрихъ ахкъат тийидайди хьиз ава. Ви 
дидардик зун мадни бахтикъара жеда, гьа ваз чидай дустагъэгьлидиндаз 
элкъведа.

- Лугьумир, лугьумир ахьтин гафар. Вири хъсан жеда. Садра зун хъфин…
- Шагь! Зи азизди,- руша хатасуз чка жагъурзавайди хьиз, итимдин 

хурухдиз хкадарна.- Чун гьалтна са гьафтени туш, заз акI я хьи, вун чиз гзаф 
йисар я. Вун заз виридалайни багьа кас хьанва, Шагь.  Зи шадвал, экв, къенин 
ва пакадин югъ,- дишегьлиди итимдал теменрин марф къурна. Адан хиве 
кьунри, кинери, теменри эркек зайифарна. Ашкъи-гьевесдин вини кукIушриз 
акъатай абур са арадилай, лепейрикай азад хьайи гьуьл хьиз, секин хъхьана. 
Аламат! Шагь ахваризни фена. Дишегьли, мурад кьилиз акъатайди хьиз, адаз 
кIанивилелди, разивилелди тамашзавай. Итимдин хурудал кьил эцигна, адан 
гуп-гупдин ван алаз кIвалахзавай рикIихъ яб акализ тикрарзавай: «Вун зиди 
я, зиди. Вун за садазни гудач». Ширин лезет беденда гьатнавай дишегьлидин 
фикирар рагъ алайбур тир. Ихьтин итим мад бажагьат адал гьалт хъийида. 
Малаик хьиз ахварал алай ва бедендал хаталу дуьшуьшрин гелер аламай 
итимдиз килигиз амни ахварин есирда гьатна.

Вилер ачухайла, Людмиладиз Шагь къвалав гваз акунач. Ам садлагьана 
къарагъна, кIвале вил экъуьрна. ПипIев гвай адан чантани (рюкзак) амач. 
Къецел экъечIиз кIан хьайи адан вилер столдал алай чараррал, куьлеграл 
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аватна. Чар къачуна кIелна: « Людмила! Вун гьахъ я, са гьафтеда чун чаз лап 
мукьва хьана ва и гьакъикъатди ви гьакъиндай зи хиве жавабдарвални твазва. 
И кар за вири рикIелди аннамишзава ва заз ви умударни бегьем цIир таганмаз 
кучукиз кIанзавач. Зун кисна, чинеба хъфин гьуьрметсузвиляй, кваз такьунай, 
хаинвиляй кьамир. Вахъ галаз чара хьун, ви гуьрчег вилерай накъвар къвез 
акун заз пара залан  жедай. Чир хьухь, вуна зи рикIени чирагъдин са нур 
куькIуьрнава, зун ам хкадар тийиз алахъда. Автомашин, адан документар, 
куьлегар за тунва, ам ваз зи патай аманат. Хуьруьз ахгакьнамазди за ваз 
хабарда. РикIиз зиян гудай са фикирни ийимир. Вун къекъвейтIани жагъин 
тийидай хьтин дишегьли я. Фад, геж завай лугьуз жедач, амма зун гуьзлемиша. 
Гьелелиг. Сагърай! Сагърай! Сагърай!»

Чар кIелай рушай шел акъатна. Ам, кьил элкъвейди хьиз, кроватдал ярх 
хьана. Къагьардин шел акъвазриз жезвачир. Къарагъна, ада мад чар кIел 
хъувуна. Ахпа вич-вичив рахана: «Агь амалдар лезги. Вуна зун, къенфет 
вугана алдатмишай аял хьиз, машин пишкешна, валай алудна. Вучзава за 
ви машиндикай, муьрхъуь кьадай ракьарикай? Заз вун, вун тир герекди. Зи 
Шагь, панагь, муьгьуьббат. Зи секинвал, архайинвал, беденда гьатзавай 
верцIивал».

 Дишегьлидивай вичин гьиссерал гуьзчивал ийиз алакьнач. Ам мадни ван 
ацалтна шехьна. Вад декьикьани алатнач, къалабулух кваз диде акъатна.

- Я руш! Я руш, ибур вуч шелар я на экуьн кьиляй ийизвайбур?
- Шагь, Шагь хъфена де. Кисна. Ада зун алдатмишна, гадар-р..- гафар 

туьтуьна акIай руш дидедин хура гьахьна, рикI хъуткьуниз шехьна.
- Я чан бала, белки, герек кар аваз фенва, хквен ам.
- Ваъ, я диде, крар вучтинбур я, хъфенва ам,- руша дидедив чар вугана.- 

Ма, кIела.
Мария Петровнади чар кIелна.
- Я кьей кIамаш, бес я кван, вучиз вун шехьзавайди я? Ада вун хуш 

хьанвайди хиве кьурвиляй яни?  Я тахьайтIа, ада вич гуьзлемиша 
лагьайвиляй? Мадни ада ваз машин турвиляй? Лагь е, вад юкъуз чир 
хьанвайдаз ахьтин пишкешар багъишдай итим ваз гьинай акурди я? Абур 
дагъвияр я гьа, викIегь, жумарт, са гаф гвай. Мегер ина авай лезгияр чизвачни 
ваз? Гьамни гьахьтинди я. Заз ам гьа акур юкъуз бегенмиш хьанай, диде 
лугьуз рахайвиляй. Кис садра, хкведа ам, На адан рикIе нур куькIуьрнава. 
Гьа нурди ам иниз, ви патав хкида. Анжах шехьмир, ва жуван рикIиз сабур 
це. Адаз муьжуьд йисуз вичин кIвал-хуьр акунвач. Диде, хизан. Бес ам 
хъфин тавуна вуж хъфирай? Ам далу акализ жедай итим я. Къарагъ, чин-
гъил чуьхуьх. За ваз хуьрек гьазурда. ЦIийи машиндаваз кIвалахални вач.

- Диде, диде чан, яраб гьа вуна лагьайвал жеда жал?
- Эхь, эхь, зи руш, гьакI жеда, анжах нер куьрсармир, кьил вине яхъ ва 

жуван Шагь гуьзлемиша. Вилерай авахьзавай булахарни заз мад такурай.
- Хьуй, хьуй, диде чан,- Людмилади дидедин гъиляй кагъазни шутхунна, 

катна, фена вичин кIвализ.
- Агь шейтIан,- кьил юзуриз рушан гуьгъуьниз лагьана Мария Петровнади.
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ХАЙИ  ЧИЛИН  КЪУЖАХДИЗ

   МичIни экуьвал гьеле сад-садавай чара тахьанвай береда кIарасдин, 
къацу шир янавай тахтайрин жагъунда авай гьаятдай итим экъечIна ва 
йигин камаралди куьчедайгъуз фена. Гьатта ам катзавайди хьиз аквазва. 
Арабир кьулухъни вил язава, пис тахсиркарвал авур чкадивай яргъаз 
къакъатна кIанзавайди хьиз. Ара-ара ада и патаз, а патаз вил язава. Куьчедик, 
бахтунай хьиз, кас квач. Поселок ахварал алама лугьузни жедач. КIекери 
экуьнин сегьеррик ван кутунва, инлай, анлай кицIерини чпикай хабар гузва. 
Машинрин ванерни къвезва. Акваз-акваз мичIивал квахьзава. Цавун тагъар 
ачух жезва, кьуд пад экуьвилин къужахда гьатзава.

Ингье инсанарни. Жегьил итимни дишегьли. Гьаятдай экъечIна, 
агъадал юзана. Кьилин куьчедиз акъатайла, ина инсанар пара тир. Саки 
вирида са терефдихъ гьерекатзавай, ракьун рекьин вокзал галай патахъ. 
Электричкадаваз шегьердиз кIвалахал, кIелиз, дерди аваз физвайбур.

КIула чанта авай итимди мадни гьерекатзава. Адан фикир фад-фад 
и поселокдай экъечIун тирди сир туш. «Гена хъсан,- хиялзава ада,- 
электричкайри кIвалахзавайди. Акьахда ва ада зун и чкайривай яргъазни 
акъудда».

Итимди вилик квай, гьалтзавай инсанриз вил язава. Чпин рекьевай, хсуси 
дердийрин, месэлайрин пар кIулавай ксар я ман. Садани чанта кIулавай, 
кIвачерик звер квай итимдиз фикир гузвач.

Электричкада чка кьурла, ам юзайла, итимди регьятдиз нефес къачуна, 
амма бейниди, на лугьуди, гьа и кар гуьзлемишзавай, ам космический 
йигинвилелди сада-сад дегишарзавай фикиррив ацIана. Ара-ара пайда 
жезвай хиял Людмиладикай тир. Люда... Хабарни авачиз ам зи уьмуьрда 
гьахьна, суьгьуьрдин хкетда авайди хьиз. Я залай инкар ийиз, я ваъ лугьуз, 
я гьиссерин вилик пад кьаз алакьнач, я за гьасятда кьил баштан авунач. 
Ингье эхир кьилни чи гьихьтинди хьанатIа. Катна зун. Чинеба. Сагърайни 
талгьана. Зун амачирди акурла, чар кIелайла, ада вуч ийидатIа? Вуч ийида 
кьван, шехьда, негьда, къаргъишда, гьайиф чIугвада зун хьтиндал гьалтунай. 
ЭкъечIда куьчедиз, къведа гуьгъуьниз. Дидедиз хабар хьайитIа, ахъайдач 
ада Люда, ахъайдач.

Гьа и арада рикIи вичикай хабар гана, кIвачер цIалцIам къванцелай 
цIуьдгъуьнай хьиз, рикIе са вуч ятIани юзана, хурудин кIаникай ял кьуна, 
беденди кIвачерикай чил хкатзавайди хьиз гьиссна, Шагь куьсруьдин 
далудихъ агалтна. Легьзеяр, декьикьаяр алатна, яваш-яваш итим адетдин 
гьалдиз хтана.

«Ина вуч хьайиди тир? Мегер Людади рикIе гьа жуьреда чка кьунва 
жал? Адакай фикир авунмазди рикIик гъалаба акатзава. О Аллагь!», Шагьан 
тажубвилихъ кьадар авачир.  Бейнида, кинодин кадрияр хьиз, рушахъ галаз 
акъудай лезетлу декьикьайрин шикилар пайда жезва. Сад алатиз, масад. 
Рушан хъвердив, бахтунив ацIанвай гуьзел чин. ЦIарцIар гузвай вили-вили, 
нурлу вилер. Итимдин темягь ракъурдай махпурдин лацу беден… Шагьа 
кьве гъиливни кьил кьуна. – Зун адакай катна,- мурмурна итимди.- Вучиз? 
Вучиз ятIа ваз лап хъсандиз чизва. Бес я, бес я ваз. Садра кIвализ хъвач. 
Яаъан вилик ярх хьухь, гъил къачудайвал ая. Хзандиз вал чан аламайди, вун 
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чпин иеси, буба тирди чира. Вири багърийривай багъишламимшун тIалаба. 
Вун абур патал вуж яз аматIа тайинара. Ахпа, ахпа са крарни ая.

- Эгер багърияр зи гъавурда акьун тавуртIа?- давамарна Шагьа мурмурар.- 
Абуруз зун душман, вири мусибатрин тахсиркар яз амукьнаватIа, вучда? 
Гъил къачун тавуртIа? Къайи, са цлани кьун тийидай къван хьиз, гадрайтIа 
вучда?- Кьве гъилив кьунвай кьил ада куьсруьдин далудиз яна. Гьа икI 
легьзеяр алатна.- Тади къачумир на, дуст-кас. Сабур хуьх. Ахгакьда вун 
ватандиз, ахквада ваз багърияр, абурун рафтарвилер, эгечIунар, къакъатунар. 
Гьа вахтунда ваз чирни жеда, Шагь, на вуч ийидатIа. Амукьдани? Людадин 
патав хъфидани ва я ам гьаниз хутахдани.

   «Челябинск-Ростов» поездди та-тахъ, та-тахъ ванцелди кьибледихъ 
гьерекатзава. Шегьерар, ракьун рекьин станцияр, хуьрер, тамар, чуьллер, 
вацIар кьулухъ таз. Йикъа йиф, йифе югъ эвезиз. Шагьвелед, игьтияж авачиз, 
кьвед лагьай мертебадин куьсруьдилай эвичIни ийизвач. Яргъи хьана  месел 
ахварзава, амай вахтунда фикирзава, дакIардай килигзава. Бейнидиз куьтягь 
тежез къвезвай, гьасирдал сад-садан къаршидиз экъечIзавай пагьливанар 
хьиз, сада-сад дегишарзавай, бягьсина авай хьтин фикирри кьил заланарнава. 
Поездди, гагь станцийрал акъвазиз, вичин рехъ давамарзава. Ингье 
Ростовдизни агакьзава. Анай – Махачкъаладиз, ватандиз. Гьа и са хиялди 
бедендиз зуз акъудзава. РикIик гъалаба, дамарра авай ивидик  йигинвал 
кутазва. Ингье, ингье поезд Дагъустандин мулкарив агакьна. Вагондин 
дакIардай чIурариз, никIериз, хуьрериз тамашиз Шагьвеледа вилерал 
стIалар акьалтна ифей сес акъудна: 

   -  Чан хайи макан! РикIиз кьей жуванбур! Азиз багърияр! Яраб куьне 
яргъариз акъатай, тахсирар хиве авай куь хва гьик1 къаршиламишдат1а? 

(Эхир)
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(Эхир)
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Аваданлу лезги чилел, адан жумарт ва са дирибаш инсанрал, кьилер рехи 
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гостелерадиодин музыкадин фондуна гьатнава,сегьнейрилай ва межлисрал 
гзаф маса манидарри лугьузва. Шаирдиз идалай зурба ва к1ани бахт авани? 
Гьелбетда, ваъ!

Къ. Рамазанов вичин эхир нефесдалди хайи чилиз, багъри халкьдиз ва лезги 
намусдиз вафалу яз уьмуьр тухвай чи халкьдин баркаллу рухвайрикай сад я. 
Ада вичин яратмишунрани лезги намус квадар тавуниз, ам михьиз хуьниз 
эвер гузва:

Ша,инсанар,лезги намус михьиз хуьн,
Са пайдах хьиз хкажин ам кьилел чи.
Намуссуз кас гьар са хуьре негь ийин,
Инсанвилиз девран кутан Чилел чи!

Ихьтин руьгьдаллаз кхьенвай эсерар шаирдихъ мадни ава. Гьар са ши-
ирдай чаз шаирдин фикиррин деринвал, гекъигунрин тамамвал, образрин 
шикиллувал аквазва. 

Халис инсандин уьмуьр, яшайиш хайи халкьдиз къуллугъ авуникай ибарат 
жеда. Къадир Наврузовичанни гьар са мурад, хиял, эрзиман хайи халкьдин 
кьадар-кьисметдихъ галаз сих алакъада авай. Адан кьилин макьсад халкьдиз, 
дустариз вафалу яз яшамиш хьун тир. Шаирди «Дустарикай дустариз зи» 
поэмада ик1 лугьузва:

АвайтIа захъ гегьенш кIвалер, гьаятар,
За лезгияр вири кIватIдай суфрадихъ.
Къенибур я зи — шаирдин ниятар,
Анжах авач харжияр захъ -архадихъ.

Къадир Рамазанован 90 йис
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Герек туш заз хазинаяр -девлетар,
Вири уьмуьр фена халкьдиз алхишиз.
Авурай заз элди вичин гьуьрметар,
Гьазур я зун адаз чанни багъишиз…

Шаирдин рик1ин гегьеншвал,мугьманпересвал ва дустарихъ авай вафал-
лувал аку садра. Ам вичин краралди акьалтзавай несилдиз пак, дуьз чешне 
къалурай шаир я.

Къ. Рамазанован шииратдал бенд яз шумуд са несил ч1ехи хьанва ва жезва. 
Адан гьар са шиирди алай аямдани битав зенгини хьиз ванзава. Шаирар эбеди 
дуьньядиз хъфейла, и фана дуьньяда амукьзавайди авур хъсан кар ва абурун 
кесерлу эсерар  я. И кардикай хабардар тир Къадир Рамазанова вичин хайи 
миллетдиз ихьтин веси тунва:

Куьре, Къуба санал хьурай, шад хьурай.
Фу бул хьурай халкьдин лацу  суфрадал.
Лезги чилел са кIваликай къад хьурай!
Пехил жемир гьич са касни чарадал…

Милли  шииратда дерин гел тунвай шаир Къадир Рамазанован ч1ехи 
т1вар хуьн, адан жавагьирар несилрилай несилралди агакьарун чи буржи я.

                                                                                                   
                                                                                       Владик  БАТМАНОВ.

                                                     Къадир  РАМАЗАНОВ

 

                

САМУР ВАЦIУН СТIАЛ Я ЗУН
                 (Шиирар)

                    * * * 
Четин юкъуз, тирла ялгъуз, 
Къариблухдиз акъатайла, 
Ярди ви рикI хайи чIавуз, 
Вав гъам-хифет агатайла, 
На манидиз эвера.
Жегьилзамаз хьана рехи, 
Далу гайла дустари ваз, 
Секинарун тIурфан дели
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Буйругъ гайла къастари ваз, 
На манидиз эвера.
Илифайла дустар хъсан, 
Шадвили рак гатайла ви, 
ЭкъечIайла синел кьакьан, 
РикIе ашкъи ргайла ви, 
На манидиз эвера.
Дуьшуьш хьайла булах къайи, 
ТIвар гайила баладиз ви, 
Авурла са кIвалах къени, 
Свас атайла убадиз ви, 
На манидиз эвера.
КIвал эцигиз авурла мел, 
Цуьквер гъайла тарари ваз, 
Ахмиш хьайла кеспидал эл, 
Агатайла рушарив наз, 
На манидиз эвера.

Уьмуьр инсандин
Уьмуьр инсандин физва гьа вацI хьиз, 
Гагь секин жез,гагь акьаз рагара. 
Уьмуьр инсандин кьурада нацI хьиз, 
Кушкушдай къубуда аваз ахвара.
Уьмуьр ухшар я вахтариз йисан, 
Гатфари цуьк гъида,зулуз яда къиб. 
Ажеб бенде я чан алай инсан – 
Хьанач ам,гьелбет,вахтунин сагьиб!

                 * * * 
Бахтлу инсан жедан лугьуз 
Касдиз хуьре кIвал авачир, 
Алакь тавур суваб къачуз, 
Сиве лезги чIал авачир?
Бахтлу инсан жедан лугьуз 
Касдиз кIани яр авачир, 
Уьмуьр фейи хелвет,ялгъуз, 
Гъиле кеспи-кар авачир?
Бахтлу инсан жедан лугьуз 
Касдиз эдеб-ар авачир? 
Ам руквадлай жеда ужуз 
Киме чка,тIвар авачир?
Бахтлу инсан жедан лугьуз 
Суфрадихъ дуст галачирдаз, 
Хъсанни пис тежер кьатIуз, 
РикIе инсаф авачирдаз?
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                 ЛЕЗГИ  ХУЬРЕ

Лезги хуьре гьуьрмет ава кьуьзуьдаз, 
Кимелни ам са пачагь хьиз рахада. 
Кьуьзуьдан гаф къанун жеда виридаз, 
Ам ариф я дуьнья авай акьулда!
Уьмуьр адан мектеб я са жегьилриз, 
Пеле авай гьар бириш са ктаб я. 
Хъсан чида ам зи хуьруьн жигъирриз, 
Жумарт кас я, уьтквемвилиз кIараб я.
Амма вири кьуьзуьбур са терездал 
Уьлчмиш авун кьабулдани уьмуьрди? 
Сада ризкьи гьасилнатIа туьрездал, 
Муькуьд хьана хуьр алцурай суьгьурчи!
Са кьуьзуь кас жеда текдиз яргъарал, 
Йифиз хуьруьз атай къайи хабар хьиз. 
Душмандин гуж атайла чи накьварал 
Тадиз гьахьнай ам са мичIи магъардиз!

                 ЗИ МАНИЯР

Зи манияр, ухшар я куьн къушариз, 
Ашукьри хьиз дем кутадай къавахрал. 
Заргарди хьиз элкъуьрна хуш къашариз, 
Пайиз кIанда заз рушариз булахрал.
Зи манияр,лезги чилин хуьрериз 
Ашукьри куьн чуьнгуьрдаваз тухузва. 
Мугьман жезва межлисризни мелериз, 
Лезги руша ажеб наздив лугьузва!
Зи манияр,ухшар я куьн лепейриз, 
Къугъваз-къугъваз фидай Каспи гьуьлуьхъди, 
Шагьвар галаз экъечIда гагь тепейрал, 
Муштулух гваз фида ярдин кIвалихъни.
Зи манияр хиялар я лежбердин, 
Кеспидик квай берекатар кIватI ийиз, 
Ава рикIе сенгердаллай аскердин, 
Вердиш хьанвай хаинрин гел кьатI ийиз.
Зи манияр нехишар я дагъвидин, 
Гиширар хьиз аруш хьанвай цуьквера. 
Зи манияр дердияр я лезгидин, 
Намус хуьдай гьалтайла вич кIевера. 
Зи манияр – безекар зи дагъларин, 
Куь авазар фирай гар хьиз яргъариз. 
Шад ая, шад гуьгьуьлар чи халкьарин, 
ЭкъечI цавуз,саламар лагь гъуцариз.
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                  ЯРДИЗ  КАГЪАЗ

Ви кIанивал лувар тир зи, 
Ви мили хъвер гатфар тир зи, 
Лув гуз кIандай гъетерал заз, 
Элкъвез кIандай шагьвар хьана, 
Хважамжамдин рангар хьана 
Дагъдин таза цуькверал заз. 
Гила зи рикI хана вуна, 
Сир масадаз гана вуна.
Лугьудай на зун бахт я ви, 
Шад девран я,гур вахт я ви. 
Кьин хьуй вал за гъидач леке. 
Дагъдин ширин булах хьана, 

Намусдин нур,дамах хьана 
Жеда свас яз,яр, ви кIвале. 
Бес куьз зи рикI кана вуна, 
Масадаз кIуф гана вуна?
Дерин я дерт,шезва зи рикI, 
Ваз мад цуьквер багъишин гьикI? 
Зи бахчадал хар алукьна, 
Далудал зи пар ацукьна. 
Дели я зун,хьанва гъерикI, 
Вучиз жезва мад зав шерик? 
Лагь куьз зи пер хана вуна, 
Заз икьван дерт гана вуна?

             КЬВЕ  МЕЗ
 
Зи танишдихъ ажайиб кьве мез ава 
(Кьве мез жедай адет яни сиве са!) 
Сад цIалцIам я,ширинни я шекер хьиз, 
Муькуь мецин синих ава сивера!
Сад лагьай мез хуьзва ада иердиз, 
Худда твада фейи чIавуз шегьердиз, 
Рахадайла кьилел алай гьакимрив.
Дикъет ая муькуьд авай тегьердиз: 
Къизмиш жеда сеперар гуз итимриз, 
Дугъри касдал хар къурда лап зегьердин!..

                   * * *
Ширин я заз Самурдин яд, 
Са хупI хъвана серзава за. 
Гьар экуьнахъ къарагъиз фад, 
ЦIийи йикъаз хъверзава за.

Гатфар гьеле чладамаз, 
Гад атунал вил жеда зи. 
Багъри юрдар аквадамаз, 
Шадвиликай гьуьл жеда зи.
Халкьдин кьисмет зи кьисмет я, 
Шагь-дагъларин ккIал я зун. 
Элдин девлет зи девлет я, 
Самур вацIун стIал я зун.
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ТИФЛИСВИЙРИ ЗАЗ КАПАР ГЬИК1 ЯНАЙ 

Садра за портрет къад декьикьада чIугуна куьтягьнай. Им икI хьайи кар 
тир. 

Яшлу са дишегьли авай, Евдокия Ивановна Бешкинская. Адалай 
портретар чIугваз алакьдачир, амма ам натюрмортрин жагъин тийир хьтин 
устIар тир! Ахьтинди мад зал уьмуьрда гьалтайди туш. За гилани гьайиф 
чIугвазва, адан гъилин са натюрморт хъачуна жуваз тунач лугьуз. 

Натюрмортар ужуз тир, Евдокия Ивановна лагьайтIа, пенсиядиз экъечIиз 
кIвачин хьанвай ва адаз са гьалдин пенсия акъатун патал эхиримжи 
йисуз кьванни мажиб чIехиди хьана кIанзавай. И къайда, натюрмортар 
портретрилай ужуз авун, дуьз яни-тушни - завай лугьуз жедач, зи фикирдай, 
сифте нубатда кар алакьунрал ала. Куьрелди, кесиб дишегьлиди портретрин 
заказар къачудай, анжах адан портретар худсоветди кьабул тийиз чан 
акъуддай. 

А юкъузни, хемисдиз гьамиша хьиз, зун академиядиз фенач. Мастерскойда 
ава, кьве холст гьазурнава, кIвачин хьанвайди я нисиналди са портрет, 
агакьайтIа кьведни яна куьтягьиз. И арада зи патав Евдокия Ивановна 
къведа аман-минет ийиз: чан хва, вуна атIадазни авурди я, муькуьдазни, пуд 
лагьайдазни, зазни са портрет ягъа… 

– Евдокия Ивановна, ингье, кьве холст гьазурнава, за къе кьве шикил 
куьтягьна вахкана кIанзавайди я… 

Холстар гьеле михьи я, заявка за вахканва, имни кIвалах тамамарнава 
лагьай чIал я. Гьакьван жув жувахъ инанмиш, лап гьаясуз хьанвай зун са 
арада. Дишегьли алатзавач: 

- Чан хва, вун жегьил я, вун агакьдайди я… 
_____________________
Эвел виликан нумрайра

Гьикаят

       
       

Гьажи  ИЛЬЯСОВ

КIАНДАТIА  ХЪУЬРУЬХЪ,  КIАНДАТIА  ШЕХЬ 

                                            (Художникдин суьгьбетар) 
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ТИФЛИСВИЙРИ ЗАЗ КАПАР ГЬИК1 ЯНАЙ 
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- Евдокия Ивановна, заз регъуь я, лугьудачни: заявка вахканва, кIвалах 
хканач? 

- Лугьудайди туш, вавай жедайди чизва… 
Чара амукьнач, къачуна за адан кIвалах - худсоветди и чка туькIуьр хъия, 

атIа чкани дуьз хьанвач лугьуз кьуд сеферда кьулухъ элкъуьр хъувунвай 
Ленинан портрет. АкI шад хьанай Евдокия Ивановнадиз, чина нур гьатна, 
къушрак хьиз кьезил ериш акатна хъфенай ам зи патавай. Зун адан гуьгъуьниз 
килигна: яшлу дишегьли я, мишреб алачир, анжах гуьрчег, рикIе гьатдай ван 
авай адахъ, а ванцелди ада вуж хьайитIани алакьардай… 

ЧIулав пенжек алай Ленинан портрет за кьиллихъди элкъуьрна, 
цIивиндалди цIийиз шикил яна (цIивиндин цIарар  чIулав рангунални чир 
жеда). Ленинан портрет чIугун патал заз чешнеяр герек къвезвачир, хуралай 
чIугвазвай, гьакьван адав вердиш хьанвай. Мад са затIни акван тийиз, жув 
алакьариз туна лугьуз хъел акатнава эхир, гьерекат квай гъил акъвазар 
тийиз, широкими мазками, за холстдал вождунин къамат гъана… Вахт 
рикIелай алатай зи кьулухъай садлагьана Евдокия Ивановнадин гьарайдин 
ван акъатна: 

- Куьн иниз килиг! Ада къад декьикьада Ленинан портрет чIугуна! 
Мастерскойда явашдиз музыка кутунва, ийидай гаф-чIал ван хкаж тавуна 

ийизва, сада муькуьдаз манийвал гузвач, гьарма сад вичин кIвалахдин яцIа 
ава… Вич лугьумир, Евдокия Ивановна кIаник мертебадиз столовидиз 
эвичIна фу нез агакьай къад декьикьада за Ленинан портрет чIугуна саки 
куьтягьнавай. Адан гьарайдин ванцелди вирида, кIвалах акъвазарна, зи патав 
чIугуна. Ленинахъ холстдал гила кьве кьил хьанвай. Сад за чIугурди - вине, 
муькуьдини, худсоветди кьабул тийизвайди, - кIанихъ, адан чкадал чIулав 
пенжек хъувун четин месэла тушир. КIватI хьана зи кьулухъ килигзава 
вири. Бирдан капарин ван акъатна! Лугьун хьи, тифлисвийриз капар ягъиз 
кIандайди я…  

Евдокия Ивановнадин Ленинан портрет эхирни кьабулнай худсоветди… 
Заз ам язухни къведай: ядерный ахтармишунрин «Изотоп» институтда 
кIвалахзавай адан жегьил руш, илимрин кандидат, облучение хьана кьенай. 
А вахтунда Евдокия Ивановна гьеле чIулавбур аламаз къекъвезмай. Заз 
адавай пул къачуз кIанзавачир, анжах амни алатначир, гужуналди ганай.  

ВОЖДАРИН  ПОРТРЕТРИКАЙ 

Ленинан портрет, за лагьайвал, завай чешнейриз вилни ягъ тавуна 
чIугваз жедай. Карл Марксан портретни за рикI алаз чIугвадай: рикIелай 
алат тийидай чин я, вичин са пайни чурудини спелри кьунвай, пуд пипI алаз 
хьиз жизви виниз хкаж хьанвай рцIамар, куьруь хьтин нер. Адан портрет 
чIугун -  фад кьилиз акъатдай кIвалахрикай тир. 

Садра тади акатна Марксан шикил чIугур за гъалатI ахъайна. Шикилдал 
ам ктабрин шкафдив акъвазнавай. Ктабрин жилдерал за къалурна: 
Ленин, сад лагьай том, кьвед лагьай том, пуд лагьайди… Худсоветдал 
кIвалах хъсан хьанва лагьана, артух рахун-луькIуьн тахьана кьабулана. 



78

Бирдан Майсурадзе, худсоветдин председатель, хъуьрена чIагана фена. 
АскIан буйдин, кьилелай чIар фейи, чин къекъифай зарафатчи итим тир 
Майсурадзе. Зи кIвалах кьабулнава, им хъуьрена чIаганва, акъвазиз жезвач 
идавай. Худсоветдин членар, абур вири цIипуд кас авай, абурухъ галаз зунни 
са куьнинни гъавурда акьазвач, килигиз амукьнава: квел им икьван шад я? 
Эхирни адай гаф акъатна: 

- Сейфединов, Маркса Ленинан ктабар кIелзавайни?   
Анжах гила зи гъалатI кьатIай амайбурукни хъуьруьн акатна. Анжах сад 

авай, гьамиша атIугъна ацукьнавайди, ада заз лагьана:
- Вуч хабар я, вуна зарафатар ийизвани?
Якъин, ам гуьзчивал тухудай органрай тир, политикадин гъалатIриз рехъ 

гунин вилик пад кьазвайбурукай. Ада вичин чин мадни чIуруналди куьтягь 
хьанай, маса писвал адан патай заз хьаначир… 

Сталинан шикиларни чIугурди я. Грузияда адан тIварцIел кIеви къадагъа 
алачир, портретар заказ гузвай, анжах абур Грузиядилай къецепатариз 
акъатзавачир. Чна чIугвазвай Марксан, Ленинан, политбюродин членрин 
портретар лагьайтIа, Брестдилай Владивостокдиз кьван, Архангельскдилай 
Кушкадал кьван виринриз ракъурзавай. 

Брежневан портрет ягъун четин кIвалахрикай тир: адан хурудал 
орденар гзаф алай, абур чIугвадайла трафарет ишлемишзавайтIани, вахт 
гзаф рекьизвай. Садра, мад тади акатна, за адан хурал са Къизилдин гъед 
артуханди эцигна. (Зун патал вахт гьахьтинди тир: сад лагьай курсунилай 
кьулухъ эвленмиш хьанай, хзанда сифте аялни, хва, чIехи жезвай; зи кьиле 
са паюна академиядин тарсар авай, муькуь паюни хзан хуьдай  пулуникай 
фикирзавай.) Чка авай: Леонид Ильич хур гьяркьуь итим тир эхир, белки, 
костюм гьакI цвазвайтIа, низ чида. Чун адан къуьнер, хур, агъайнивал 
артухариз, мадни гьяркьуь ийиз алахъдай. Худсоветдал и сефердани 
Майсурадзе хъуьрена чIагана фена:

- Сейфединов, са гъед артух хьанва!
Кьил квахьай за лагьана:
- Гун хъийида кьван адаз гъед… 
АтIа касди, атIугъайда, вилер атIумна килигна, тIуб эляна: 
- Алуд артухан гъед!..
Анжах зун гьахъ хьанай: нубатдин худсоветдал акуна заз, Майсурадзе 

мад шад я:
- Сейфединов, - лагьана, - Леонид Ильичан хурал гъед чIугун хъия, гана  

адаз!  

МИЛЛЕТЧИВИЛИКАЙ 

Художествайрин академия акьалтIарай заз ана кIвалахиз акъвазун, 
пуд къуллугъдикай жуваз хушди хкягъун теклифнай; завай Академиядин 
аспирантурадани кIелизни хъижедай. 

Вичин гъил зал алаз хьайи Уча Джапаридзеди заз сифте вичин 
ассистент хьун, ахпа гьикI хъсан жедатIа килигун меслятнай. Живописдин 
технологиядай чаз тарсар гайи дишегьли авай, акунрай - лап Софи Лорен, 
къилихдиз - вичив гекъигдай масад жагъин тийир хьтин чIуру сад. КIелдай 
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йисара кьиляй-кьилиз зунни ам гьуьжетра хьанай, амма ада тухузвай 
предмет за адалай вичелай хъсандиз чирнай. Эхирдай, ам гьикI хьайи кар 
тиртIа, адани заз дуствилелди вичин ассистент хьун теклифнай. Мадни 
перспективадай тарсар гузвай профессор Цисхоладзедини: «Зи ассистент 
пенсиядиз экъечIзава, ваз предмет хъсандиз чидайди я…» 

Профессор Цисхоладзединни зи алакъаяр акьалтIай хъсанбур тир. 
Перспективадай адан учебник ава, са тIимилбур квачиз ана авай вири 
иллюстрацияр за янавайбур я. Тарсара за ягъай перспективадин чешнеяр 
саки вири гьа учебникда гьатна. Ма гила лагьайтIани, алатай кар я: ктаб  
гьазуруник пай кутур гуржи фамилияр къалурнава, зи тIвар санални 
кьунвач… Маса мисални: машгьур «Дата Туташхиа» телефильмдин кьвед 
лагьай сериядин декорацияр вири за авурди я, титрайра зи фамилия гьатнач… 

Гуржийриз миллетчивал хас туш - завай лугьуз жедач. Белки, гьавиляйни 
заз Тифлисда акъвазиз кIан хьаначир. Гьар камуна вав вун гуржи туширди 
гьисс ийиз тадай… Ма рикIел хкайтIа, Бакудани гьакI тир. Эвелдай за и 
кардиз фикир гудачир, гуьгъуьнлай, армиядай хтайдалай кьулухъ, кьатIуз 
эгечIна. Гьар камуна: вун лезги я - гагь са анекдот ахъавуналди, гагь ягьанат 
ийиз алахъуналди… Анжах, за кьатIузвайвал, миллетчивални жуьреба-
жуьре рангаринди жеда. Гуржийривай, месела, чпин миллетчивилизни 
килиг тавуна, пешекарар желб ийиз алакьда, алакьунар авай касдиз абуру 
лайихлу къимет гуда. 

Гуржиди, эгер а чкадал атайтIа, ви чинал лугьуда: вун душман я. Амма 
заз масабурни чида: вун душмандай кьазвай абуру и кар малумардач,  ширин 
гафаралди вун алдатмишда, серфе гьатнамазди, далудихъай чукIул гваз 
агатда. Гуржи ваъ, эгер куьн душманар ятIа, ада ачухдиз лугьуда, чукIулни 
чина акъвазна акъудда. Ма ана гьикI ятIани, гуржийрикай заз хъсан фикир 
ийиз кIанзава… 

ЛЕЗГИЙРИЗ ИХЬТИН ХУДОЖНИК ЖЕЧ…  

Завай жувахъ литературадай чIехи чирвилер ава лугьуз жедач, адетдин 
кIелзавай ксарикай я. И адетдин кIелзавай ксарин бейнидани, заз чир гьал, чи 
са жерге шаиррин къаматар гьа  гъвечIи чIавалай гьатна амукьзава. Абурухъ, 
чун патал чпихъ агакь тийидай чешнейрихъ, зи фикирдай, гуьгъуьнин 
несилри квадарзаватIани, чеб квадриз гьайиф руьгьдин ерияр ава. Гьамзат 
ЦIадасани, гьелбетда, гьахьтин шаиррикай я… 

Тифлисда Художествайрин академия акьалтIарай зун I982-йисуз 
Махачкаладиз хтана. Са тIимил вахтар алатайла, гьуьлуьн а пата - 
Каракалпакияда Дагъустандин искусстводинни литературадин декада 
кьиле фена. Аниз тухун патал республикадин писателрин союзди Гьамзат 
ЦIадасадин портрет заказ гана. Художникрин союзда и кIвалах зал 
тапшурмишна. Вахт лап тIимил амай, анжах кьуд югъ. Жувал са уьтери агакьай 
ихтилатрай заз чир хьайивал, портрет чIугун масадал тапшурмишнавайди 
тир, амма адан гьазур кIвалахдал Расул Гьамзатов рази хьаначир. Портрет 
чIугунай чIехи пул, 400 манат, гузвай. Зун гъавурда акьазвай: эгер кIеве 
гьатнавачиртIа, ихьтин къиметлу кIвалах накьни къе Махачкаладиз хтанвай 
зал гьалтдачир… Ина заз артух рехъ гузвачиртIани, тади чара герек атайла, 
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кIеве гьатайла, зун рикIел къведай. И карди зак, жегьилвиляй, са кьадар 
дамахни кутадай. «Кузвай» заказар зал гьалтун адетдиз элкъвейвиляй, 
гадайри заз Пожарник лагьана лакIабни ганвай. 

Ма вучда, эгер вал ихтибрнатIа, кIвалахна кIанда. Гъана холстни, 
рангарни, герек вири вугана зав: са зегьмет чIугу, гьереката!... Кьуд йикъан 
къене хъсан портрет чIугваз жедайди туш. Халтура са юкъузни жеда, 
халисан портрет – ваъ. Каракалпакиядиз республикадай чIехи делегация 
физвай, бегьемсуз затI тухун беябурчивал жедай: анани художникар ава 
эхир, абурузни аквада, им вуч я ибуру гъанвайди лугьудачни?  

А чIавуз ина захъ гьеле жуван мастерской авачир, за худфондунин 
мастерскойда кIвалахзавай, ам Ленинан проспектда гилани ама. Важиблу 
тапшуругъ, Расул Гьамзатовалай вичелай атанвай, - бес жавабдарвал 
гьиссдачни? ЭкечIна зун кIвалахдик, вахт рикIелай фена, маса са фикирни 
кьиле амачиз, кьатIунар адихъ амукьрай, лап беден галатдайвал… Къизилдин 
тавуна аваз чIугунвай а портрет гилани къвез зи вилерик акъваззава: Гьамзат 
ЦIадаса юкьвалай виниз, Сталинан девирдин китель алаз, ачух юзундик - 
гъил юкьвавай чIулуник кутунва, чIулни жизви агъуз аватнава; шаирдин 
чиник хъвер ква… 

За кIвалах куьтягьай юкъуз мастерскойдиз атана портрет акур 
художникрин союздин председатель Хайрулла Къурбанова лагьана: 

- Каракалпакиядиз ракъурмир им – гъиляй акъудиз жедай затI туш. 
- ГьикI ракъурдач, ам гуьзлемишзава?
- Тади гьалда, йифиз ксун тавуна, копия хъия, им тур жуваз…
Хайрулла Къурбанов, вични бажарагълу живописец, гъавурда авай кас 

тир. Гьайиф хьи, футфа кутадайбурун алахъунарни хьана, маса себебарни 
аваз, ам художникрин союздин председатель яз амай кьван чун кьвед 
кьуначир. АкI хьана кIандайди тушир, амма хьана…

Йифиз ксун тавуна копиядал алахъ хъийидай къуват зак кумачир. Фенай 
Гьамзат ЦIадасадин портрет Каспийдин атIа патаз, стха республикадиз. 

Алекси Абдуллаев лугьуз шаир авайди тир, гила ам рагьметдиз фенва. Вич 
яхулви яз, ада урус чIалал кхьизвай. Са тIимил хъунрални рикI алай, шуьше 
вилик кваз ихтилатри ашкъиламишдай кас тир ам. Масабурукай завай лугьуз 
жедач, заз адахъ галаз рафтарвал хуш тир. Ада вичини заз ихтибарзавай, 
писателрин кухнядин сирерикайни ада заз ахъайдай.  Куьрелди, Алексидин 
гафарай, жувахъ агакьай маса хабаррайни зи фикирдиз ихьтин шикил 
къвезва. За чIугунвай вичин бубадин портрет акурла, Расул Гьамзатова 
жузуна: 

- Им ни чIугурди я? А художник зи кьилив атурай. 
Адаз жаваб гана: жегьил лезги художник ава, гьадан кIвалах я. 
Расул Гьамзатоваз кIамаз хьана:
- Лезгийриз ихьтин художник жеч… 
ЧIехи инсан я, гьуьжет алач, амма бязи вахтара чIехи инсанрини усал  

крариз, чиркин крариз рехъ гуда… И гафар - сигнал хьиз кьабулна. И 
гафарин къайи гьава йисар алатайлани захъ галукь хъийиз хьана… Расул 
Гьамзатован кьилив тухвана аварви художник Ш. ЧIурна портретдал алай зи 
къул, эцигна гьадан къул. Заз, гьелбетда, икьван крарикай хабар авач. 

Рудольф Дик лугьудай чи журналист авайди тир. Ам художникрин 
союздин парторганизацияда учетда акъвазнавай. Художникрикай партиядин 
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членар тIимил жедай, партиядиз гьахьун - художникриз бегенмиш 
крарикай тушир. Парторганизация лагьайтIа, хьана кIанзавай, гьавиляй чаз 
патанбурни кутуна парторганизация авунвай. РикIеллама, аник Путербротни 
квай, са вахтунда республикадин культурадин министр, амма художникрин 
союздихъ галаз са алакъани авачир кас. «Дагъустандин правда» газетдиз 
Каракалпакияда фейи декададикай Рудольф Дика гьазурнавай лап кьве чин 
кьунвай, хейлин шикиларни галай материал акъатна. Ана художник Ш-ди 
чIугунвай Гьамзат ЦIадасадин портретдикайни кхьенвай... 

Художникрин союзда садра Рудольф Дик гьалтайла, за адаз: портрет за 
чIугурди я, Ш. вучтинди я и арада гьатнавай? Ада башламишна: бес, вун 
жегьил я, валай гзаф крар алакь хъийидайди я, рикIик кьамир… Зун гъавурда 
акьурвал, адазни портрет нин гъилин кIвалах ятIа чизвай. 

Гьан, Ш-ди вичи вучзава? Чун гьалтай дуьшуьшра, ам заз килигиз 
акъваззава, зай вуч гаф акъатдатIа гуьзлемишиз. Вилера суал аваз килигда 
им: бес, вун вучиз киснава, куда ман ихтилат… За кьатIузвайвал, адаз регьят 
жедай чи арада са ихтилат хьанайтIа, белки ада багъишламишун тIалабдай 
жеди. 

Хъел атайла заз дуьнья чIулав жедайди я, са затIни акваз амукьдач. Лап 
жуван чинал алай нерни акван хъийидач, ам са акьван гъвечIиди туштIани. 
Амма и агьвалатда за жув хвенай: я Ш-диз са гаф-чIал лагьанач, я Рудольф 
Дика газетдиз опровержение гунал кIевивал авунач. 

Ш-дикай гуьгъуьнлай Россиядин лайихлу художник хьана… 

ЭХИР КЬИЛ ГЬИКI АТАНАЙ 

Гьа икI, лезгийриз ихьтин художник жеч… ГьакI лагьанватIа, гьакI 
ийидайди я: зун СССР-дин художникрин союздиз кьабулунин месэла кутягь 
тежер савдадиз элкъвена.  

Художникрин союздиз кьабулун патал художникди тайин план ацIурун 
герек тир; адан кIвалах, алакьунар акуна кIанзавай, ада выставкайра 
иштиракна кIанзавай – республикадин, зонайрин, вирисоюздин. Захъ вири 
хьанвай, зи кIвалах акунвай, мадни - захъ хъсан пешекарвилин образованиени 
авай. 

Вири авайла, художникрин союздин кьве членди ваз рекомендацияр 
кхьида, ви месэла собранидал гьялда, республикадин  художникрин 
союздин правленидал тестикьарда. Ахпа ви документар фида РСФСР-дин 
художникрин союздиз. Гьанани килиг хъийида, лайихлу тирди аквазватIа, 
вун аниз кьабулда. Вири и крарилай кьулухъ эхирни ви документар ракъурда 
СССР-дин художникрин союздин секретариатдиз. 

РСФСР-динни СССР-дин художникрин союзар Москвада 
Чернышевскийдин куьчеда авай, Лубянкадилай кирсеба атайла, «Урал» 
гостиницадинни «Новороссийск» кинотеатрдин арада, яру кирпичрин 
са дараматда. РСФСР-дин художникрин союзда Кеферпатан Кавказдин 
зонадин куратор а девирда Новикова лугьудай дишегьли тир. Ана художник 
членвилиз кьабулайла, гьич са месэлани амукьзавачир, СССР-дин 
художникрин союздин секретариатда къарар анжах тестикьар хъийизвай. И 
секретариатдикни вири республикайрин, регионрин художникрин союзрин 
председателар акатзавай. Гьа ихьтин къайда тир. 
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РСФСР-дин художникрин союздиз зун са шумуд маса художникдихъ 
галаз санал кьабулна. Ихьтин вахтара зенгер ийидай, хабар гудай. Ина 
заз мубаракзава, чуьхуьн истемишзава. Амма аламатдин кIвалах я: ана, 
Москвада, вичин ракIар гьа са коридордин муькуь пата авай СССР-дин 
художникрин союздиз зи документар агакьзавач, анин секретариатда зи 
членвал тестикьарзавач. Секретариатдик квай Хайрулла Къурбанова вичиз 
са куьникайни хабар авачир кьасарзава.

Зун фена Москвадиз. Ахпа мад, мад… вири кьуд сеферда. Зун членвилиз 
кьабулнавай документар авач. Чаз виридаз чизвай Георгий Михайлович 
Лезгинцеванни зи араяр дуствилинбур тир. Адаз зи кIвалахар танишни тир, 
бегенмишни. Кьуд лагьай сеферда Москвадиз атайла за гьадални са кьил 
чIугуна. КIвале ацукьнавай чкадал ихтилат кватна, за Георгий Михайловичаз 
художникрин союздин секретариатда зи документар квахьайдакай ахъайна. 
Амни туьнт хьана: абур заз таниш амалар я, зун аниз фида, рахада… За 
адавай вич инжикли тавун, санизни тефин тIалабна. Гуьгъуьнлай мадни 
лугьудайбур жеда: ингье, далудихъ арха галаз художникрин союздик 
экечIнавайди я. Акъвазарна за ам. 

Чидач, са йис алатнайни, кьве йис алатнайни. Я зун мад художникрин 
союздик экечIуникай рахун хъувунач, я за цIийи кьилелай документар кIватI 
хъувунач. Садра Хайрулла Къурбанова, гуьгьул ачухзавай ара тир жеди, 
ягьанатдивди завай жузуна:

- Сейфединов, вун гилани вучиз художникрин союздин член туш?
- Хайрулла Магомедович, - лагьана за, ам залай са къад йисан чIехи итим 

я, - Майкл Джексон Америкадин халкьдин артист туш. Адаз а тIвар герек 
къвезвач. Завайни членвал галачиз яшамиш жезва… 

Мад фена вахтар. Къурбановни алатна къуллугъдилай. Художникрин 
союздин председатель хьана Юсуп Мегьамедовакай. Аварви я, залай са цIуд 
йисан чIехи, гьахъ гвай кас тирвиляй художникрин арада адаз гьуьрмет авай. 
Садра ада заз лагьана:

- Сейфедин, вун фадлай союздин член хьана кIанзавайди я, документар 
гьазура.

- Юсуп, зи документар квахьдайди я.
- Гила квахьдач абур.
Хъсан я ман. Мад рекомендацияр, собрание, правленидин къарар. За 

вири документар кIватIна гъана. Ада абур къачуна, эцигна вичин сейфда. За 
зарафатни авуна:

- Юсуп, абур а ви сейфдайни квахьда! 
Документар Москвадиз ракъурдай вахт алукьайла, Юсупаз абур вичин 

сейфдай дугъриданни жагъун хъувунач. Ам мягьетл хьана амукьна: им гьикI 
жедай кар я? За жузуна:

- Юсуп, вуна кIвалах кьабулдайла сейфдин кьве куьлегни вахчурди яни? 
- Ваъ, зав гвайди са куьлег я.
Мад куькай рахан хъийидай?  
Художникрин союздин член хьуникай мад за фикир хъувуначиртIани, 

аниз зун эхирни хабарсуз дуьшуьшдилай кьабулнай. 
Белки, са йис алатнай жеди, за Краснодарда хьайи Кеферпатан Кавказдин 

республикайринни крайрин художникрин выставкада иштиракна. Аниз за 
жуван са гъвечIи кIвалах ракъурна – зи бадедиз бахшнавай «Посещение» 
шикил. 
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галаз санал кьабулна. Ихьтин вахтара зенгер ийидай, хабар гудай. Ина 
заз мубаракзава, чуьхуьн истемишзава. Амма аламатдин кIвалах я: ана, 
Москвада, вичин ракIар гьа са коридордин муькуь пата авай СССР-дин 
художникрин союздиз зи документар агакьзавач, анин секретариатда зи 
членвал тестикьарзавач. Секретариатдик квай Хайрулла Къурбанова вичиз 
са куьникайни хабар авачир кьасарзава.

Зун фена Москвадиз. Ахпа мад, мад… вири кьуд сеферда. Зун членвилиз 
кьабулнавай документар авач. Чаз виридаз чизвай Георгий Михайлович 
Лезгинцеванни зи араяр дуствилинбур тир. Адаз зи кIвалахар танишни тир, 
бегенмишни. Кьуд лагьай сеферда Москвадиз атайла за гьадални са кьил 
чIугуна. КIвале ацукьнавай чкадал ихтилат кватна, за Георгий Михайловичаз 
художникрин союздин секретариатда зи документар квахьайдакай ахъайна. 
Амни туьнт хьана: абур заз таниш амалар я, зун аниз фида, рахада… За 
адавай вич инжикли тавун, санизни тефин тIалабна. Гуьгъуьнлай мадни 
лугьудайбур жеда: ингье, далудихъ арха галаз художникрин союздик 
экечIнавайди я. Акъвазарна за ам. 

Чидач, са йис алатнайни, кьве йис алатнайни. Я зун мад художникрин 
союздик экечIуникай рахун хъувунач, я за цIийи кьилелай документар кIватI 
хъувунач. Садра Хайрулла Къурбанова, гуьгьул ачухзавай ара тир жеди, 
ягьанатдивди завай жузуна:

- Сейфединов, вун гилани вучиз художникрин союздин член туш?
- Хайрулла Магомедович, - лагьана за, ам залай са къад йисан чIехи итим 

я, - Майкл Джексон Америкадин халкьдин артист туш. Адаз а тIвар герек 
къвезвач. Завайни членвал галачиз яшамиш жезва… 

Мад фена вахтар. Къурбановни алатна къуллугъдилай. Художникрин 
союздин председатель хьана Юсуп Мегьамедовакай. Аварви я, залай са цIуд 
йисан чIехи, гьахъ гвай кас тирвиляй художникрин арада адаз гьуьрмет авай. 
Садра ада заз лагьана:

- Сейфедин, вун фадлай союздин член хьана кIанзавайди я, документар 
гьазура.

- Юсуп, зи документар квахьдайди я.
- Гила квахьдач абур.
Хъсан я ман. Мад рекомендацияр, собрание, правленидин къарар. За 

вири документар кIватIна гъана. Ада абур къачуна, эцигна вичин сейфда. За 
зарафатни авуна:

- Юсуп, абур а ви сейфдайни квахьда! 
Документар Москвадиз ракъурдай вахт алукьайла, Юсупаз абур вичин 

сейфдай дугъриданни жагъун хъувунач. Ам мягьетл хьана амукьна: им гьикI 
жедай кар я? За жузуна:

- Юсуп, вуна кIвалах кьабулдайла сейфдин кьве куьлегни вахчурди яни? 
- Ваъ, зав гвайди са куьлег я.
Мад куькай рахан хъийидай?  
Художникрин союздин член хьуникай мад за фикир хъувуначиртIани, 

аниз зун эхирни хабарсуз дуьшуьшдилай кьабулнай. 
Белки, са йис алатнай жеди, за Краснодарда хьайи Кеферпатан Кавказдин 

республикайринни крайрин художникрин выставкада иштиракна. Аниз за 
жуван са гъвечIи кIвалах ракъурна – зи бадедиз бахшнавай «Посещение» 
шикил. 

83

Зонадин выставкайриз Москвадайни художникар, искусствоведар 
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гана, мубаракна, лагьана: гила документар кIватI хъувун герек авач, анжах 
автобиография кхьихь Москвадиз ракъурдайвал. 

Гуьгъуьнлай, са акьван яргъал феначир, заз Дагъустандин лайихлу 
художникдин тIварни гана. И сефердани – рикIел аламукьдай тегьерда. 
Хабарни авачиз эверна заз, лагьана, рекомендацияр кхьена, геж тавуна 
правленидални тестикьарна. Ахпа заз къариба гафар ван атана: шегьердин 
администрациядиз алад, вал коммунальный харжарин буржар алач лагьай 
чарарни твах. (Им Саид Амировакай Махачкаладин мэр хьанвай вахт тир.) 
Зун мягьтел хьана: заз лайихлу художникдин тIвар гунихъ галаз шегьердин 
администрациядин вуч алакъа авайди я? ГьакI герек я лагьана, чарарни вав 
гваз хьурай. 

Зал коммунальный буржар алачир, ятIани ихьтин макьамар бегенмиш 
тахьай зун шегьердин администрациядиз гьич са квитанцияр-справкаярни 
гвачиз фена. Администрацияда кьвед лагьай мертебада наградайрин отдел 
ава, анани кьве итим ацукьнава. Завай жузуна:

- Справкаяр гвани?   
- Ваъ. Заз гузвай тIвар гьинай, муниципалитетдай тIалабзавай справкаяр 

гьинай? Заз республикадин лайихлу художникдин тIвар я гузвайди.
- Къайда гьахьтинди я.  
- И къайдадин гъавурда зун акьазвач. Коммунальный буржар алаз 

хьайитIа зун хъсан художник хьун мумкин тушни? 
- А кар чаз чидач. Чи кьилни тIа ийимир, жуванни, справкаяр гваз хъша.  
Абур фад кьил тIа жедай инсанар хьана, зун гъавурда акьан тийидайди. 

ЭкъечIна зун анай, эвичIна кIаник. Дуьшуьшдай хьиз, ина са кабинетдин рак 
ахъа хьана, зи вилик Гьасен Балатов акъатна. А вахтунда ам Чкадин властрин 
союзда секретарь тир. РикIел аламатIа, са арада гьахьтин къурулушни пайда 
хьанай. Адетдин жузун-качузун авуна чна; ада хабар кьуна:

- Вун заз са жуьреда аквазва хьи?
Занни жуван дерди ахъайна.
- Заз ганвай гьуьрметдин тIвар тестикьарун патал, ина цинни 

электричестводин буржар алач лагьай справкаяр истемишзава. 
Адак хъуьруьн акатна, туьнт жемир эхир лагьана, меслят гана: 
- Ваз Зайнаб чизвайди я. Алад гьадан кьилив. Гьана ви месэла гьялда.  

Муху Гимбатович Алиеван уьмуьрдин юлдаш Зайнаб заз чидай, зун абурун 
кIвалени хьайиди я. Ада республикадин наградайрин отделда кIвалахзавай.  

- Гьасен малим, зун санизни фидач…
- Ваъ-ваъ, - кIевивал авуна ада, - а ихтилатар тур, алад. Занни аниз зенг 

ийида. 
Эхирки, яб гана за Гьасен малимдиз, кIанзни-такIанзни фена 

республикадин наградайрин отделдиз. Ма ана коммунальный пулар гайи  
справкаяр тIалабначир… 
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РАГЬИМАТ  ГЬАЖИЕВАДИЗ  МУГЬМАНВИЛЕ 

Аял девирда батарейкайрал кIвалахзавай «Родина» радиоприемник авай 
захъ. Гьадай за, чIиш-пIиш ацалтна, Махачкала кьадай, лезги передачайриз 
яб гудай. Гьа вахтарилай эгечIна Рагьимат Гьажиевадин сес зи рикIе гьатайди 
я. 

И кассетаI заз, зи тIалабун кьилиз акъудна, композитор Мегьамед 
Гуьсейнова багъишайди я. Рагьимат Гьажиевадихъ вичихъ галаз зун садра 
гуьруьшмиш хьанай. ГьикI ятIани, журналист Нариман Ибрагьимован 
теклифдалди, кIвачин хьана чун, чирна адан адрес, еке са къужах

къизилгуьлерни къачуна, фена.  
РакIар чаз ацIай якIарин са дишегьлиди, гуьгъуьнлай чир хьайивал, 

Рагьимат Гьажиевадин руша, ахъайна. Ахпа ам вич прихожийдиз экъечIна. 
КIвале алукIдай халат, кIвачерал тапочкаяр алай буйдиз гъвечIи, яшлу 
дишегьли. Зи фикирдиз адан ванци ам михьиз маса шикилда аваз гъидай.   

Хрущевкада адетдин, гьатта кесиб квартирадин залда ацукьнава чун. 
Таниш хьана. Столдал чай атана. Зав чарарни цIивин гвай. Вичин шикил 
чIугвадай ихтияр тIалабайла, иесиди ихтияр гана. Нариман Ибрагьимова 
адахъ галаз ихтилатзава, зун жуван кIвалахдик ква. Гагь-гагь иесиди 
шикилдиз вил язава, ухшарар къвез акурла, разивални къалурзава.   

Гьихьтинди яз аламукьна Рагьимат Гьажиева зи рикIел? Ам хъсан лезги 
чIалал рахазвай, гьелбетда, ахцегьвидикай хкат тийидай, чпин рикIиз чими 
нугъатдин тав кваз. Акьулдиз-кьатIунриз дерин, фикир йигиндиз авахьдай, 
ара-ара векъини жедай, зарафатни ийидай дишегьли. Нарази тир ам: 
уьмуьрдин гьаларилайни, вичин дуланажагъдилайни… Гила чаз чизвайвал, 
адал гьалтайла гьахъсузвилерни хьанвай. Са турба гъана ада, зивривдин 
ванцелди столдал вегьена. Лагьана: «За ибурукай вучзавайди я?» Турбада 
адаз ганвай кьван наградаяр авай. Наградаяр гзаф тиртIани, адан чIехи 
бажарагъдиз, уьмуьр ацIурай чIехи кIвалахдиз лайихлу халисан къимет 
адал агакьначир жеди. Суьгьбетда ада вичин инжикливилер чуьнуьхни 
ийизвачир… 

Суьретдин эскиздал Рагьимат Гьажиевади вичин гъилелди къулни 
чIугуна, гьайифдивди лагьанай: «Сифте яз художникди зи шикил яна…» 
Адан и шикил эхиримжидини хьана: пуд вацралай ам рагьметдиз фенай.

Куьтягьнавай Рагьимат Гьажиевадин портрет «Лезги газетдин» кьилин 
редактор Агъариза Саидован кабинетда цлакай куьрсарнава.  

   
ИНСАНАР  ВА  КЬИСМЕТАР 

 
Гьикьван ава чахъ инсанар чIехи кIвалахар алакьай, чпелай чешне 

къачуна кIанзавай, чпел дамах авуниз лайихлу, амма чеб чи халкьдиз тIимил 
чизвай… Ахьтинбурукай сад вичин вахтунда космонавтар гьазурзавай 
отряддин начальник хьайи кцIарви Керим Керимов я. Ам заз сифте яз, зи 
жегьил девирда, Хьилерин хуьре акунай. 

---------------- 
* Чун ихтилатдик ква, магнитофондай Рагьимат Гьажиевади манияр язава.
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Агьвалат ихьтинди тир. Анин Ильичан тIварунихъ галай совхозди, 
девлетлу майишатди, заз Ватандин ЧIехи дяведа чанар гайибурун обелиск 
заказ ганай. А вахтунда кIвалахал зун КцIара шегьердин паркуна авайтIани, 
кIвалах вири район тирал ийизвай: оформление ийидай чкаяр,           жуьреба-
жуьре плакатар, портретар… За жув халисандиз скульптор яз гьисабайди 
туштIани, скульптордин кIвалахарни авун герек къвезвай, и рекьяй захъ 
са кьадар тежрибани хьанай. Зи гъилин са обелиск Ширвановкада ава, 
муькуьдини - КцIара, гьайиф хьи, абурал гьал аламач… Хьилерин хуьре 
обелиск ама, белки, ам вине авай чка тирвиляй чIурнавач. А обелискдин 
са патал телеф хьанвайбурун гъам чIугвазвай дишегьлидин къамат, муькуь 
патални Ватандин ЧIехи дяведин орден, адан кIаникайни лаврдин пешер 
ала. Дишегьлидин къамат, ам кьве метрдив агакьзава, амай деталарни кваз за 
сифте чепедикай кIвале гьазурнай. Пластилиндикай нинияр гьикI ийидатIа, 
гьа жуьреда. Ахпа абур машинда аваз чкадал тухвана. Анал жими гипсдалди 
кIалубар кьуна, ахпа формайра бетон цана… 

Вири жемятдин вилик  гуьмбет ачухдайла, адет тирвал, лента райкомдин 
сад лагьай секретарь Гьажибалаевани Керимова атIанай. Вичиз гаф гайила, 
ам хъсан лезги чIалал раханай. КIватI хьанвайбуру кушкушдалди адан тIвар 
тикрарзавай. Вичин къуллугъдиз килигна засекреченный кас тирвиляй, 
ватанэгьлийриз ам чидачир. (Лугьузвайвал, адан куьмек хьана дагъустанви 
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86

Миграгъви Эмирбег Керимов Сурикован училище акьалтIарнавай 
пешекар художник тир. Чпин арада художникри адаз ЧIехи кас лугьудай. Ам 
амайбурулай яшлу хьуниз ва я чIехи къуллугъдал хьуниз килигна ваъ: гьайиф 
хьи, яшлу итимдиз элкъведай кьисмет адахъ хьанач, ам фад рагьметдиз 
фена. ЛакIаб адал художникриз ачухдиз аквазвай чIехи бажарагъдиз килигна 
акьалтнай. 

Эмирбег вичелай гуьгъуьниз гзаф кьадарда кIвалахар тур художникрикай 
туш. Амма адан гъиликай хкатай гьар са шикил гуьзлемиш тавурди, 
лишанлуди жедай. Гьар сеферда ам рикIел хтайла, зи вилерикай адан 
шедевр яз гьисабуниз лайихлу «Миграгърин авазар» карагзава. Эмирбегахъ 
халисан бажарагъдин викIегьвал ва бейхабарвал авай. Садра, месела, ада 
кIвачел залан дишегьлидин суьрет чIугуна майдандиз акъуднай. Са бязи 
«агалнавай» ва я вилик кутун кутугнавачиз аквадай темаяр авайди я эхир. 
Дишегьлидин гурчегвилин къадир авай дагъустанви художникрикай а 
вахтара гьич садан кьилизни аял гуьзлемишзавай дишегьлидин къаматдал 
кьару хьун къведачир. Эмирбеган кIвалахди вири мягьтеларнай.  

Уьмуьрдани адай гагь-гагь гуьзлемиш тавур амалар акъатдай. РикIеллама, 
художникрин союзда хуру везнейри безетмишнавай перем алаз къекъвез ада 
виридан фикир вичел желбдай. Ярар-дустарал кьару,             мел-межлисдикай 
хкечI тийидай итим тир. Амма бахтуни адаз чин ачухначир. Аялрикай адаз 
кьве руш авай. Гьар кткана бубадиз вичин веледар Эмирбегаз вичин рушар 
кьван кIан жеч. Заз акI жедай, адан чандин са пай гьа рушаринди хьиз. Атана 
цIемуьжуьд йисаз акъатнавай чIехи руш суруз тухвай азарди ам вични 
михьиз кIуднай. Дерт элякь тийизвай ада тегьерсуз хъуниз кьил янай. Ахпа 
вични азарлу хьана, рушан гуьгъуьналлаз фена…

Эхь, ЧIехи кас – чIехи художник тир. Халисан бажарагъ жагъин тийидай 
хьтин затI я, адахъ къимет авайди туш, ам халкьдин эменни хьана кIанзавайди 
я. Амма чун гзаф вахтара чна вуч рикIелай ракъурзаватIа, квадарзаватIа 
аннамишиз вердиш туш. И патахъай чун гагь-гагь бубадилай атай мал-
девлет къайгъусузвилелди тар-марзавай явакьан хциз ухшар жеда.

ЖАВИД  САДЫКЪИДИКАЙ 

Художественный вузрин выпускникрин кIвалахрин конкурс тухун – 
Художествайрин академияди арадал гъанвай адет тир. Ихьтин конкурсда 
медалдиз неинки са Дагъустандай, гьакI вири Кеферпатан Кавказдай сифте 
яз лайихлу хьайиди Жавид Садыкъи я. Нубатдин конкурсдиз вад вишелай 
виниз искусстводин гьар жуьрейрин ва жанрайрин эсерар агакьарнавай. 
Жавидан мозаикадин панно «Дагъустандин атлуяр» гимишдин медалдалди 
къейднай (къизилдин медаль а йисуз жюриди садазни тагун кьетIнай).   

«Атлуйри» республикадин художникрин союзда вижевай къиргъин 
къарагъарнай. Им романтизмдин къайдайра теснифнавай монументальный 
композиция тир: атлуяр гуя лувараллаз дагъдиз хкаж жезва; эсерда 
куьгьнеданни цIийидан женгинин, игитвилинни жуьретлувилин эбеди тема 
гьатнава. 

 Яшдиз Жавид залай гъвечIи тиртIани, чи танишвал гуьгъуьнлай 
дуствилиз элкъвена ва адан эхиримжи йикъаралди давам хьана. Анжах са 
завай туш икI лугьуз жедайди. Ам дагъустанви хейлин художникри чими 
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гьиссералди рикIел хкизва - чIехи несилдин векилрини, адалай вичелай 
жегьилбуруни.  

Адан уьмуьрдикай завай вуч лугьуз жеда? Ам чи халкьдиз хъсандиз 
чизвай филолог-арабист Мегьамед-Гъалиб Садыкъидин хизанда дидедиз 
хьана. Шикилар ядай гьевес Жавидак фад акатна. Ихьтин ихтилат ийизва. 
ЦIуд йисавай Жавида садра кIвализ хтана вичи институтда чертеждай 
хъсан къимет къачурдакай лагьаналда. Малум хьайивал, куьчеда гьалтай 
къунши жегьилди, студентди, адаз вичивай сакIани чертеж ягъиз жезвач 
лагьана шикаятна. Жавида адаз вичин куьмек теклифна. Политехнический 
институтда гададин кIвалах кьабулайла, абур кьведни аламатни хьанай.  

Муьжуьд лагьай класс акьалтIарай Жавид Махачкаладин художественный 
училищедик экечIиз кIвачин хьайила, диде нарази яз амукьнай: им вуч 
пеше я кьван, ширер ядай устIар жеда вакай... Училище регьятдиз, хъсан 
къиметралди акьалтIарна, а вахтара адет тирвал кьве йисуз малимвиле 
кIвалахна, ам Ленинградда Репинан тIварунихъ галай художествайрин 
академиядик экечIна. Яру диплом гвай выпускник аспирантурада академик 
Мыльникован мастерскойда амукьна. 

Жавидан бажарахъ анжах са монументальный живописда ачух хьаначир, 
ам лап хъсан суьретчини тир. Адан живописдин кIвалахар Махачкалада, 
Москвада, Санкт-Петербургда, уьлкведин сергьятрилай къерехра 
– Германиядин, Швейцариядин, Венгриядин шикилрин галереяйра 
къалурнай… 

Садра Питерда ада заз гъвечIи, инсандин кап кьван авай, куьгьне гичин 
къалурна. Адан къвалал вучтин ятIани гъавурда акьан тийидай экъисай чка 
алай. Чинал хъвер алаз ада жузуна: 

- Ви фикирдай, им вуч я? 
Залай и  экъисай чка, в функциональном плане, вуч патал виже къведатIа 

жаваб гуз алакьнач. 
- Ихьтин мад са гичин жагъанва, - лагьана Жавида. – Анжах адан къвалал, 

и чаз аквазвайдалай тафаватлу яз, гъвечIи легъв ала… 
Жавида гъавурда турвал, са гичиндал экъисай чка, муькуьдал легъв – 

итимвилинни дишегьливилин лишанар тир.  
Гъили авунвай гичиндал  устIарди мукьуфдивди зегьмет чIугунвайдини 

кьатIуз жезвай. КIалубрал гьалтайла са акьван дуьзди туширтIани, адан 
пропорцияр рикIиз хуш жедайбур тир. Жавида а гичин са гьи ятIани 
НИИ-диз ахтармишиз тухванай, анани и затIунин яш кьуд агъзур йисав 
агакьзавайди тайинарнай. Ам Сулейман-Стальский райондин СтIалрин пуд 
хуьр авай чилера санлай жагъанвайди тир. Муькуь гичинни Жавида чпин 
кIвале ама лагьанай. 

Къад йисав агакьна Санкт-Петербургда яшамиш хьанайтIани, Жавида 
Дагъустандихъ галаз алакъаяр хвенай. Мисал яз, ада ина пединститутдин 
спорткомплекс, аялрин театр, хуьруьн майишатдин институтдин общежитие, 
Махачкаладин жегьилрин дворец, Южно-Сухокумскда автовокзал  
гуьрчегардай эскизар гьазурнай, маса кIвалахарни тамамарнай. Ада 
хейлин бажарагълу дагъустанвийриз куьмекар ганай, абур художествайрин 
академиядик экечIун патал гьазурнай. Мадни завай лугьуз жеда: ада чи са 
бязи художникрин яратмишунризни тагьсирна. 

Дагъустандай атай мугьманар гагь-гагь варцаралди адан патав яшамиш 
жез амукьдай. А I998-йисан гатуз зунни Питерда адан мугьман тир. 
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Махачкаладиз хтайла, зал хабар агакьна: Жавид хкизва… Алакьунри цуьк 
акъуднавай, чIехи мурадар авай художникдив ажал бейхабар агатнай. А 
юкъуз ам самолетда аваз Германиядиз фин герек тир. Ана кIвалахдин 
патахъай икьрар хьанвай. Виликамаз аниз фенвай уьмуьрдин юлдашдини 
хци ам гуьзлемишзавай… Адалай гзаф крар алакьна, амма вичиз тIебиатди 
ганвай бажарагъдин мадни гзаф мумкинвилер ишлемишиз ам агакьнач.     

ГЕОРГИЙ  ЛЕЗГИНЦЕВАХЪ  ГАЛАЗ  ГУЬРУЬШАР

Сад лагьай сеферда ам, Георгий Михайлович Лезгинцев, зи мастерскойдиз 
журналист Шихзада Юсуфов ва мад са шумуд кас галаз атана акъатнай. 
Гуьгъуьнлайни гьар сеферда Махачкаладиз хтайла, маса ксарни галаз ада 
зал кьил чIугвадай. Гьар сеферда Москвадиз фейила, зунни адан кIвализ 
илифдай. 

Гьихьтинди яз чидай заз Георгий Михайлович? Уьмуьрда вич агакьнавай 
чIехи дережайриз килиг тавуна, эсиллагь лавгъа квачир кас тир. Сифте яз ам 
зи мастерскойдиз атайла, чна, яшдиз адалай жегьилбуру, ада чи гафар гьикI 
кьабулдатIа тийижирвиляй рикIик кин кваз теклифнай: са тIимил-шимил 
коньяк хъвайитIа гьикI жедатIа? 

- ТIимил-шимил вучиз? – лагьанай ада. – Квез кIандатIа, сагъ ведре 
хъвада! 

Зарафатардай. Чахъ галаз вич таяр-туьшерихъ галаз хьиз тухудай, гьа са 
вахтунда интеллигентвал адан ивидик квай. Сад рахадайла, кисна яб гудай.

КцIара са куьчедиз Михаил Лезгинцеван тIвар гайи вахт зи рикIелай 
алатзавач. 

- Вун къведани? – жузунай завай Георгий Михайловича. 
Мегер завай ахьтин мярекатдал хъфин тавуна жедайни? ЯтIа флан 

чкадал пака машинар акъвазда, лагьанай ада. Лап гьукуматдин делегация 
хьиз «Волгайра» аваз хутухзавай абурук акахьиз заз къимиш атаначир. 
Гуьгъуьнин юкъуз рейсинин автобусда аваз КцIариз рекье гьатай зун геж 
агакьнай. Шад мярекат гурда гьатнавай, чIехи ксар са-сад экъечIиз рахазвай. 

- О, вун хтанани! – Георгий Михайловича зун къужахламишна. 
ЧIехи гьакимар, багьа мугьманар килигиз амукьнай: яраб им вуж ятIа, 

Лезгинцева вичиз икI гьуьрмет ийизвайди? 
Зи патай адаз авай гьуьрметдин гъавурда акьун четин туш: гьи лезги я 

Лезгинцеврин несилдал дамах тийизвайди? Амма вучиз ада заз, дуьшуьшдай 
таниш хьайи чара касдиз, рикIин сидкьидай гьуьрметар ийизвайтIа, вучиз 
адаз чи алакъаяр багьа тиртIа гъавурда тун заз четин я… 

МОСКВАДА СИФТЕ ЯЗ АДАН КIВАЛИЗ 
ЗУН ИКI ХЬАНА ИЛИФНАЙ.

Дагъустандин делегациядик кваз зун Москвадиз культурадин работникрин 
профсоюзрин съезддиз ракъурнай. Съезд Союзрин кIвалин Колонный залда 
физвай. Зенг авуна за: Георгий Михайлович, зун Москвада ава.

- Адрес ваз чизва, - лагьана ада, - килиг гьа, атун тавуна акъвазмир. 
Няниз къведай вахтни тайинарна. Амма завай физ хьанач. Горбачева 

обществодин залпандар гъуьргъуь авунвай девир тир, инсанар рахаз 
эгечIнавай. Съезддал профсоюзрин ЦК-диз ва маса сечкияр ийидай органриз 
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хкягъун патал адет тирвал виликамаз тестикьарнавай ксарин кандидатураяр 
делегатри кьулухъ элкъуьриз, масабур теклифиз башламишна. Съезддик 
акатна гъулгъула, тешкилатчияр заседание акъвазаруниз мажбур хьана. 
Арадал атай гьалар туькIуьр хъувун патал коммунистар кьилди заседанидал 
кIватIна. Зунни коммунист тир, тефена жезвачир. Гьа гьанай, Колонный 
залдай, за Георгий Михайловичаз зенг авуна, агьвалатдин гъавурда туна, 
багъишламишун тIалабна. 

Абурун кIвализ зун пакад юкъуз фена. Вич лугьумир, Георгий 
Михайловичан юлдашди, Елена Евгеньевнади, зун атунал вили алаз, 
кулинариядин ктабрай килигиз милли хуьрекар, дулма, маса затIарни 
гьазурнавай кьван. Холодильникда эцигнавай абур баят хьана лугьуз адак 
къалабулух квай. Къайгъу авач, секинарна за ам, гьикI хьайитIани неда абур 
чна. 

За Дагъустандай гъанвай савкьат, «Лезгинка» коньякдин шуьшени 
акъудна. Ам Георгий Михайловича вахчуна, столдал маса коньяк эцигна. 
Елена Евгеньевнадиз зун Георгий Михайловичан ихтилатрай чизвай. Ада 
зун, акунмазди, вичин багъри инсан хьиз къужахламишнай. Гуьгъуьнлай ам 
зав лап вичин хцихъ галаз хьиз вердиш хьанай. Буйдиз гъвечIи, гьамиша 
гьерекатдик квай, пара регьимлу дишегьли тир. 

Абур Московский проспектда ирид лагьай мертебада, балхундикай 
Гагаринан памятник аквазвай адетдин пуд кIвалин квартирада яшамиш 
жезвай. ЧIехи мумкинвилер авай кас тиртIани, квартирада багьа, гуьрчег 
шейэрик вил хкIазвачир, фикир желбзавайди цлак квай, якъин, Дагъустанда 
савкьат яз ганвай халичани гзаф кьадарда ктабар тир. 

РикIелай алат тийидай чи гуьруьшрин нянин сятера чун гзаф крарикай 
раханай. Георгий Михайлович вичин пешедал ашукь кас тир ва ада вичин 
кIвалахдикай гьатта зи, адан пешедивай яргъа, касдин фикирни желбдай 
суьгьбетар ийидай. Минералрин коллекция къалурдай, абурукай гьим гьинай 
ятIа, ам гьикI жагъайди ятIа ихтилатдай. Садра чи арада гила вичикай мад 
рахаз эгечIнавай Къизил-дередикай ихтилат кватна. Георгий Михайловича 
тестикьарзавайвал, а мядендик полиметалларни, къизилни ква, амма гзаф 
кьадарда ваъ: са тонна накьвадикай мумкин я кьвед-пуд грамм къизил хкатун. 
Мадни, лугьудай ада, Къизил-дередик хаталу радиоактивный металлар ква. 

Георгий Михайловича заз вичин хизандикай, бубадин кьисметдикай 
ихтилат авунай, хизандин архивда хуьзвай документар, куьгьне шикилар 
къалурнай. А шикилар за жуван «Зеннитдалди» ягъ хъувунай ва гуьгъуьнлай 
саки ацIанвай пленка фотожурналист Тажидин Мегьамедовав вуганай. 
Жував хуьдалди, и къиметлу шикилар заз пешекардин гъиле хьун хъсан 
акунай.

МАДНИ  АДАКАЙ 

Зи кIвалахар Георгий Михайловичаз бегенмиш тирди за кьатIузвай. Адан 
бубадин, Михаил Лезгинцеван, суьрет за пуд сеферда чIугунай, са потрет 
Бакуда кьиле фейи Каспийдин патарив гвай уьлквейрин биеналдизни 
акъуднай. Георгий Михайловичан вичин портретни чIугунай, ада вичи 
тIалабна ваъ, ада завай гьич садрани са затIни тIалабайди туш, им за 
хушуналди авур кIвалах тир. 

Искусстводиз ада интерес ийизвай. Чна рикIелай алуд тийин, ам, гьич 
тахьайтIа (заз чидайбур), кьве романдин автор, литературадин премийрин 
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лауреатни тирди. Амма зун гъавурда акьурвал, вичи вичин кхьинриз ада са 
акьван къимет гузвачир: чIехи къуллугъдал алай, вичин пешедиз вафалу 
адаз кхьинар са машгъулат тир.

Ам вичин бинеяр рикIелай алуд тавунвай, абуруз кIевелай интерес 
ийизвай кас тирдал шак гъиз жедач. И кардикай адан «Человек с гор» 
романдини шагьидвалзава. Гьавиляй суал къвезва: бес вучиз адаз Дагъустан, 
Дагъустанда ам геж, уьмуьрдин эхирра, чир хьана? Заз ашкара хьайивал, 
ам Дагъустандихъ галаз алакъайра гьатиз, гьикьван азад вахт авачир кас 
тиртIани, алахъни авунай. Вични теснифзавай кас яз, ам Расул Гьамзатовахъ 
галаз мукьувай таниш тир. Уьлкведа машгьур, виридаз ала шаирдиз ада 
вичин бинейрикай, бубадикай ахъайнай. Амма Москвада а кас авайдакай 
Дагъустанда чи чIехи шаирдин мецелай гьич садрани са гъвечIи ихтилат 
кьванни алатначир. Георгий Лезгинцевакай чаз адакай хатадай чир хьайи 
журналист Шихзада Юсуфова сифте яз хабар ганай. 

Штулрин хуьряй тир Мегьамед Гьуьсейновакай Михаил Лезгинцев гьикI 
хьанай? Ингье, Георгий Михайловича заз гьихьтин ихтилат авунайтIа. 

Бакуда инкъилабдин кIвалах тухузвай Мегьамед Гьуьсейнов юлдашрихъ 
галаз анай катуниз мажбур хьана. Каспийдилай гимидаваз Астрахандиз 
фидай рекье Мегьамед кIевиз азарлу хьана, шегьердиз агакьайла 
духтурханадиз аватна. Ам пачагьдин охранкади хаталу тахсиркар хьиз 
жагъурзавай. Духтурханада кIвалахзавай са жегьил рушаз (мумкин я, 
медсестрадиз) государстводиз акси кIвалах тухузвай хаталу инсан чир хьана. 
Гьа са вахтунда ам абурар алай дагъви гададал зарафатсуз ашукьни хьана. 
Руша дагъвидин вилик шартI эцигна: вакай охранкадиз хабар гун зи буржи 
я, амма вун зал эвленмиш хьайитIа, за вун вуж ятIа садазни лугьудач. Къаст 
авай урус гуьзел Мегьамедазни бегенмиш хьанай жеди. Ада гаф гана: за вун 
вахчуда, анжах исятда ваъ, са тIимил геж, хъсан вахтар алукьайла. Икьрардал 
рази хьайи руша сагъ хъхьана Петербургдиз рекье гьатзавай дагъвидиз 
Михаил Лезгинцеван тIвар алай документар туькIуьрдайвал авуна. Гьа икI 
Михаилаз элкъвей дагъвидини вичи гайи гаф чIурнач: революциядилай 
кьулухъ Астрахандиз хтана ам а рушал эвленмиш хьана.

Георгий Михайловичан суьгьбетрай заз чир хьайивал, Иосиф 
Джугашвилини Мегьамед Гьуьсейнов дустар тир. Лезги Мегьамеда вичин 
гуржи дуст кьве сеферда жандармайрин хурукай хукуднай. Садра Бакуда. 
Гъулгъуладин вахтунда абур гуьгъуьна гьатнавай жандармайрихъай 
катдайла, Иосиф куьче кIевнавай баррикададилай элячI тежез амукьна: адан 
са гъил члахъди тир эхир. Мегьамеда ам вичин далудал яна хаталу чкадилай 
алудна. Гьа ихьтин дуьшуьш гуьгъуьнлай Петербургдани тикрар хъхьана. 

Вахтар фена, 37-йис алукьна. Бейхабар «немсерин шпиондиз» элкъвей 
уьлкведин оборонадин министр маршал Тухачевскийдихъ галаз а чIавуз 
армиядин финансрин кIвалах тухузвай Лезгинцевни кьуна. Лубянкадин 
подвалдиз аватай адалай Сталиназ чар ракъуриз алакьна. Чар куьруьди 
тир: «Долг платежом красен». Георгий Михайловича заз къалурай и чарчин 
копиядин пипIелай Сталинан гъилелди кирсеба кхьенвай: «Расстрелять». 
Амма вучиз ятIани Михаил Лезгинцев гуьллеламишначир, адан эхир мадни 
мусибатдинди хьанай… 
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Георгий Михайловичаз зи кIвалахар хуш тирди акурвиляй, за адан 
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Сусаканда къизил хукуддай мяден ава, гьавиляй тир «Союззолотодин» 
кьиле акъвазнавай Георгий Михайлович аниз фенвайди. Ина адаз 
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фурара кучудзавайтIани, Михаил Лезгинцев кьилди кучуднавай.) Георгий 
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чукIулдалди алагъариз заз мандаринар гуз суьгьбетнай: 

- Сусакандин лагердин начальникди зун къунагъламишна. Столдал 
темягь фидай хьтин ири помидорарни алай. Абурукай сад гъиле кьуна за 
жузуна: «Гьинай я ихьтинбур, Украинадай гъизваз тахьуй гьа?» Лагердин 
начальникди жаваб гана: «Ваъ, гьа ина битмишарзавайбур я». – «ГьикI?» - 
«Парникра. Ина чилик ирид къат мейитар кучуднава, гьабурал, ингье, гьикI 
экъечIзаватIа». Зи гъиляй помидор аватнай. Белки, адак зи бубадин са кIусни 
квайтIа…

Им Георгий Михайловичанни зи эхиримжи гуьруьш хьанай. Жуван 
уьмуьрда заз чIехи ксарни, машгьур ксарни тIимил акунач. Абурукай 
виридакай Георгий Михайловичахъ галаз суьгьбетра акъатай сятер заз 
кьетIендаказ багьа я. Аданни адан уьмуьрдин юлдаш Елена Евгеньевнадин 
экуь къаматар захъ галаз жуван эхиримжи нефесдалди амукьда.       
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Марьям Къазибеговади, школада кIелзамай йисарилай инихъ шиирар 
кхьизва. Абурукай са кьадарбур райондин ва республикадин газетрин 
чинриз акъатнава. Къе ам, 2015-йисуз кIелзавайбурув агакьай «Чуьллерин 
девриш» шииррин  кIватIалдин автор я. Дагъви дишегьли шаирдин мурад 
чилин винел регьим, мергьемет, гьуьрмет эксик тахьун я.

М. Къазибегова Ахцегьрин хуьре ханва ва гьана яшамиш жезва. Ам 
туькIвей чIехи хзандин экв-кайвани я. Пешедиз – духтур. Ада медучилище 
акьалтIарнава. Педешай, гьайиф хьи, са юкъузни кIвалахнач. Ада кIва-
лин-къан дердияр сифте чкадал эцигна.

                            Марьям  КЪАЗИБЕГОВА

         ВУН  ГАЛАЧИЗ

Зи вил гала вахъ, Чубарук,
Заз ви патав хквез кIан я.
Ви суралай цуьквер атIуз,
Силин чилел къекъвез кIан я.

Гьевесдалди хур ацIуриз,
Силин гьава чIугваз кIан я.
РикIин дердер ваз ахъайиз,
Заз дуьньядив рахаз кIан я.

Эхир кIвалин накьвадални
Заз гьамиша къекъвез кIан я.
Вун къатканвай къаварални,
Лацу лиф хьиз, элкъвез кIан я.

Куьз ятIани Чубарук тIвар,
Лап диде хьиз, ширин я заз.

ЦIийи тIварар
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Вун галачиз, ви сес тежез,
Яшамиш хьун четин я заз.

Ви шикилдиз килигиз за
Яргъи йикъар акъудзава.
Гьиссерин нагъв кIвадариз вал,
Зи дарихвал алудзава.

Вили цава гъетер бул я,
Гьа гъетерик физ кIандай заз.
Мез тахкур гъуьл сура турла,
Гьанай са гъед гъиз кIандай заз.

    ДИДЕДИН  КЪАЙГЪУЯР

Веледдиз бахт тIалабзава дидеди,
Адал дамах ийидайвал вядеди,
Иес хьайла адакай дуьз пешедин,
Дидедин рикI дигмиш хьанвай нар жеда.

Бегьер гъизвай къелем чилин абур я,
ГъвечIи хилер тан къужахиз мажбур я.
Кьуьзуьбуру чаз гузвайди сабур я,
Яб тагайтIа, багьер тегъир тар жеда.

Дидедин тIвар виридалай чIехи я,
Живед кьунвай хьтин кьилни рехи я.
Дидедин чин чун аквазвай гуьзгуь я,
РикI тIар авур балад кьилел хар жеда.

Дидед жафа гьич рикIелай алудмир,
Бубад веси гьич фикирдай акъудмир,
Акьуллу хьухь, ахмакьрив жув агудмир,
АгудайтIа, дидедин рикI тIар жеда.
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*  *  *
Са пачагьлугъда тахтуниз цIийи пачагь къвезва. Тахт вахкудай 

чIавуз виликан пачагьди  адав кIевирнавай пуд кагъаз вугузва:
-Жув кIеве гьатай чIавара ахъайна кIела.
Са кьадар вахт алатайла, пачагьлугъда къалабулухар пайда жезва, 

халкь арза-ферзе гваз пачагьдин патав къвезва.
-Чун икьван писдиз вучиз яшамиш жезва?- хабар кьазва абуру 

пачагьдивай.
Адан рикIел виликан пачагьди вичиз тур кагъазар къвезва. Ачух-

зава ада сад лагьай кагъаз.
-Вири тахсирар зал вегь,- кхьенва ана.
Пачагьдини гьакI авуна: вири тахсирар алатай пачагьдинбур 

тирди, вичи халкьдин гьал-агьвал хъсанарун патал вири крар ийи-
звайди, амма гьеле нетижаяр хьанвачирди халкьдиз лагьана. Халкь 
секин хьана.

Са вахт алатна, мадни халкьдин аксивилер къарагъна.
-Чун йикъалай-юкъуз четинвилера вучиз гьатзава?- хабар кьазва 

пачагьдивай.
Жаваб гуз тахьай пачагьди кьвед лагьай кагъаз ачухзава.
-Вири крар хиве яхъ?- кхьенва кагъазда.
Пачагьди халкьдин вилик экъечIна лагьана:-  Къе-пака ахьтин 

йикъар аквада хьи квез, куьн гьар сад къизилрин юкьва жеда.
ЧIалахъ хьана халкь.
Фена вахтар, халкь мад къарагъна, пачагьдиз абуру зур къалуриз 

эгечIна. КичIе хьана пачагьдиз. Ада пуд лагьай кагъаз ачухна.
Ана кхьенвай:
- Кхьихь жуван пуд кагъаз, тади гьалда эвичI тахтунай!
Лугьуда хьи, акьуллу пачагьди гьакI авунни авуна.

*  *  *
Имтигьанар кьабулзавай профессордиз студентрикай хъел авай, 

гьавиляй ада абур кIевера твазвай.
-Лугьун чна, вун шегьердин маршруткада аваз физва, ваз пара 

чими я, вуна вуч ийида?
-За дакIар ахъайда, профессор,- жаваб гузва студентди.

Къаравилияр
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Къаравилияр
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-Дуь-уьз. Гила вуна заз лагь, вуна дакIар ахъайна, маршруткадин 
къене вуч дегишвилер фида, адан йигинвал тIимил жедани, гзаф?

Студентдивай жаваб гуз жедач, адаз чIуру къимет яда.
Гьа икI са шумуд касдиз. Эхирни профессордин вилик вич нини 

хьиз туькIуьрнавай руш ацукьда. Адазни гьа са суал гуда:
-Вун шегьердин маршруткада аваз физва, ваз чими я, вуна вуч 

ийида?
-За жувал алай жигет хутIунда.
-Вун гъавурда акьуначни – ана лап пара чими я?
-Жигетдин кIаник квай шейэрни хутIунда за.
-За лугьузва ваз, маршруткада нефес кьадайвал чими я.
Профессордин гъавурда акьур руша жаваб гузва:
-Ваз вуч аватIа чидани, профессор, маршруткадин, ана ацукьнавай 

инсанрин патай вири крар за кьабулда, амма дакIар за ахъайдач.

* * *
Гъуьлуьк квай руша, бубадин кьилив атана, адаз вичин арза-ферзе 

ийизва.
-Завай эхиз жезмач, дах, заз гъуьлухъ галаз чара жез кIанзава – 

вуна вуч лугьуда?
-Вучиз, я бала, куь арада вуч хьанва?
-ДатIана ички хъвазва, пияндиз хквез, къал акъудзава, зун гатазва, 

санани кIвалахни хъийизмач.
-Дахдиз яб ганачир вуна, бес вун чи гафунал гафни эцигна адаз 

вучиз фенай?
-Ахмакь тир, я дах, ахмакь!
-Тирла, за вуч ийида, я чан руш? Ахмакь тир вун пабвилиз къачун-

ни авуна, ваз адавай мад вуч кIанзава?.. 

* * *
Жегьил буба вичин аял кIвализ хутахиз аялрин бахчадиз физва. 

Аквазва адаз, аял, гьа вич хьтинбур галаз, къумадал ацукьнава ва 
виридан гъиле телефондин трубкаярни ава. Тербиячи, лагьайтIа, 
патав гвай куьсруьдал ксанва.

Хъел акатзава жегьил бубадик.
-Аялар чпин ихтиярда туна, вун ксанвани? Им вуч лагьай чIал я? 

Эгер абур экъечIна гьарнихъ сад фейитIа? Квахьдачни аялар?
-Гьиниз квахьда абур?- секиндиз жаваб гузва ахварай аватай 

дишегьлиди.- Гьа и къумадилай анихъ фенмазди, вайфайди кIвалах 
хъийизмайди туш.
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* * *
Папакай хъел авуна гьаятдиз экъечIнавай гъуьл, гъилер кьилелай 

виниз хкажна, Аллагь талладив рахазва:
-Я къурбанд хьайиди! Рушар тирла, ибур иербур, тавазлубур, ха-

турлубур жеда эхир, бес дишегьлияр-папар хьайила, ибур икьван 
пис, инсафсуз вучиз жезва?

Аллагь таллади жаваб гузва:
-Вучиз лагьайтIа рушар – ибур за халкьзава, дишегьлийрикай 

рахайтIа, абурукай папар ийизвайбур куьн, итимар, я.

* * *
Нубатдин сеферда духтурдин патав атанвай дишегьлиди адаз 

дуаяр, вай-зирар ийизва:
-Вун пара сагърай, чан духтур, вун алай чка лагьайбурни сагърай. 

Эгер вун хьаначиртIа, зи сурал фадлай чIур акьалтнавай. Вад йис 
вилик кьена куьтягь хьанвайди тир зун…

-АкI лугьумир, я кас. Вун пара сагърай, ваз зун алай чка лагьайбур-
ни сагърай. Эгер вад йисан вилик вун кьенвайтIа, эгер вун хьтинбу-
руз зун алай чка къалурзавачиртIа, зи гьал гьикI жедай бес? Завай 
ихьтин кIвалер эцигиз, кIаник хъсан машин кутаз, жуван гьал-агьвал 
икьван хкажиз жедайни?
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