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Ингье 2022 лагьай цIийи йис алукьзава. 
«Кард» журнал кхьенвачтIа, ам кхьидай вахт 
алатзавайди рикIел хуьх. 

«Кард» журналди квез хайи халкьдин та-
рих чириз куьмекда. Халкьдин манияр чир-
да. Халкьдин милли игит  Шарвилидикай, 
махарикни кьисайрик квай Аци-Бацидикай, 

КIватIи-КIватIашакай суьгьбетар ийида.
Журналда чна халкьдин адетрикай, къугъ-

унрикай кхьизва. «Квез чидани?» разделди вири 
хилерай куь чирвилер артухарда.

Чи гьар са касдин къанажагъ, марифат, ах-
лакь хайи чIал, Ватан кIан хьунилай, жуван та-
рих, культура чир хьунилай башламиш жезва. 
Жуван чIалал акъатзавай ктабар, журналар, га-
зетар и рекье куь куьмекчияр я. Абур кхьизвай 
бажарагълу инсанрин мурад-метлеб куь милли 
руьгь хуьн, милли зигьин мегькемарун я. АкI 
хьайила квекай гьардакай уьтквем инса-
нар жеда.

«Кард» журнал кхьиз рикIелай ракъ-
урмир, чи азизбур!



Къияс Межидов. Гьар са гьам 
гъвечIи, гьам чIехи лезгиди, дагъ-
устанвиди адан тIвар еке гьуьрмет-
дивди кьада. Адан тIвар кьурла, чи 
виликай инсандал, уьмуьрдал ашукь, 
тIебиатдал гьейран тир къадирлу, 
мергьеметлу инсандин къамат караг-
да.

Алай йисуз бажарагълу писател-
дин 100 йис тамам жезва.

Гьайиф хьи, ам чи арада амач, 36 
йис идалай вилик Къияс Межидов 
рагьметдиз фена.

Къияс Межидов 1911 лагьай йи-
суз Ахцегьрин хуьре дидедиз хьана. 
Адан буба Бакуда нафтIадин мяден-
ра балугъчи тир. Бакудин мектебра 
кIелдай йисара Къияс Межидова ли-
тературный кIватIалра иштиракна, 
ана ам  Азербайжандин машгьур писа-
телар тир Сулейман Рустам, Гьуьсейн 
Джавид хьтин ксарихъ галаз таниш 
хьана. КIелунар акьалтIайла, Къ. Ме-
жидова хейлин йисара лезги мекте-
бра, газетра, къайда хуьдай идарайра 
кIвалахна.

1954 лагьай йисалай еке бажарагъ 
гьиссзавай писатель, гьукуматдин 
къуллугъар туна, яратмишунин ре-
кьел элячIна ва уьмуьрдин эхирдал-
ди ада вичин вири къуватар гьа рекье 
ишлемишна.

Дагъустандин халкьдин писа-
тель Къияс Межидов лезги ва урус 
чIаларал акъатнавай хейлин кта-
брин ва са кьадар пьесайрин автор я. 
Амма гъвечIи аялар патал кхьенвай 
ктабри адан уьмуьрда кьетIен чка 
кьазва. Ингье абурукай са бязибурун 
тIварар: «Зи гъвечIи дустариз», «Лу-

вар квай дустар», «Дагъларин аялар», 
«ТIурфан», «Стхаяр» ва масабур.

Къ. Межидован «Кьашкьа дух-
тур», «Дагъларин деринрин булахар», 
«Хайи чилин таватар» тIвар алай ро-
манар, «Дагълар юзазва», «Рушарин 
багъдин сирер», «Къени къуншияр» 
ва хейлин маса ктабар кIелдайбурун 
рикI алай ктабар я.

Къ.Межидован «Партизандин 
хзан», «Урусатдин цуьк», «Ашукь 
Саид» (Х.Тагьирахъ галаз санал кхье-
на) тIвар ганвай пьесаяр гьамишалугъ 
яз Лезги театрдин репертуарда гьатна.

Къ.Межидов Дагъустандин халкь-
дин писатель лагьай чIехи тIварцIин, 
«Знак почета» ордендин, са хара ме-
далрин ва Гьуьрметдин грамотайрин 
сагьиб я. Адан яратмишунри чи руьгь-
дин хазинада лайихлу чка кьунва. 
Вичин бажарагъ хайи чилин, хайи 
халкьдин, хайи тIебиатдин къуллугъ-
да акъвазарай чIехи рикI авай писа-
тель Къияс Межидовал чна гьамиша 
дамахда.
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езгийрихъ са мисал ава, лугьу-
да: «Гъуьлягърикай башлами-
шай ихтилат яргъал Багъдат-

див агакьдалди куьтягь жедач». Вучиз 
лагьайтIа, и мурдаррихъ галаз са гзаф 
къурхулу вакъияр алакъалу я. 

Ингье, къени и мурдар, къурхулу 
затIарикай «Гуьне» тIвар алай дагъла-
рин этегра лакар атIана, чилер дуьзар-
на кутунвай багъдани ихтилатар кьиле 
физва. Абурукай суьгьбет куьгьне багъ-
манчи Алакъулиди башламишна, ада 
чаз гъуьлягъри тараш авур куьлуь къу-
шарин пуд муг къалурна.

– Ибур гъуьлягърин сифте къачагъ-
вал туш,– лагьана ада – икI хьайитIа, чи 
багъдай вири нуькIер катда. ГьикI за зи 
дустар нуькIериз куьмек ийидатIа, зи 
акьулди кьатIузвач.

Гьакъикъатда багъда са акьван 
нуькIер авачир, авайбурни къарсур-
навай, эсиллагь секин тушир. ВакIан 
кIирийрин ва жикIийрин куларай са 
шумуд нуькI еке къал гваз къарагъна. 
Инийрин куларай къуркъулиф катна, а 
куларин кьилелай цIицIпепеди къала-
булух квай гьараяр ийиз, лув гузва, якъ-
ин и кулара ничхирар патал еке къурху-
лувал авайди ашкара тир. Алакъулиди 
чин чIурна, адан шабалтдин ранг алай 
вилерин къерехрив ажугълувилин 
шуьткьверар кIватI хьана.

– Квез аквазвани, инсанар! И къа-
лабулухвилер вири туьретмишзавайбур 
кулара авай гъуьлягъар я, кафирри зи 
къушарин мукар жагъуриз, абур та-

рашзава. А завалар зи багъда гзаф хьан-
ва, им хийирдин лишанар туш, инса-
нар! Заз и мукьвара гъуьлягьрин еке са 
межлис яни, сувар яни, яс яни чидач, 
са гзаф гъуьлягьар санал акуна. Абур и 
мярекатдик къанни цIудалай гзаф квай. 
Абур атIа къавахрин кIаник квай булах-
дал фена. Чпизни садахъайни кичIевал 
авачир. Заз, лагьайтIа, абур гзаф такIан 
затIар я. Абуруз завай килигизни же-
дач…

Алакъулиди башламишай и ихти-
лат гзаф яргъал фена. Адан ажугълувал 
эхиз тежедайди хьанва эхир. Гъуьлягъ-
ри чилеллай мукар тарашунилай гъей-
ри, тарара авай къушарин мукарани ка-
каяр, шарагар нез, абур буш баябанриз 
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шарагар бирдан вири са чкадал кIватI 
хьана, чилел илис хьана, чеб чуьнуьхна. 
Са декьикьани арадай фенач, жигъир-
дал гъуьлягъ малум хьана. Гъуьлягь са 
геренда акъвазна, кьуьгъуьр акурла, ам 
лап кьурана. И легьзеда кьуьгъуьрди 
къван хьана акъваз хьанвай гъуьлягъ-
дин кьамалай кьуна. Гъуьлягъ дили 

элкъуьрзава. Куларани абуру са мугни 
тазвач. Якъин Алакъулиди са шумуд 
гъуьлягъ кьена, амма абур гьеле гзаф 
амай.

Са арадилай ихтилат кьуьгъуьрри-
кай фена, гуя абуру гъуьлягъар инсаф-
суздаказ терг ийида кьван. Амма гатфа-
ризни гатуз абур кьун регьят кар туш. 
Абур къалин пешер авай кулара чуь-
нуьх хьана жеда.

Гьа гатфарин вахтунда кьиле фейи 
ихтилатдилай гуьгъуьниз, зун тамуз 
фейи кьван, зи рикIел кьуьгъуьрар 
жагъурун къвезва. Са сеферда тама 
зал къуьгъуьррин еке хизан дуьшуьш 
хьана. Абуру зал ихтибар авуна, чеб 
регьятдиз кьаз туна. За абур чили-
на туна, машинда эцигна. Са аради-
лай заз мад къуьгъуьррин кьве хизан 
жагъана. Зун кIвализ пуд чIехи кьуь-
гъуьрни муьжуьд шараг гваз хтана. 
За и кьуьгъуьрар тадиз Алакъулиди 
кIвалахзавай багъдиз тухвана, адаз 
багъишна. Гъуьлягъар къирмишдай и 
кьушун акурла, Алакъули сергьятсуз 
шад хьана. Инал багъманчиди абуруз, 
азиз мугьманриз хьиз, вичихъ авай 
кьван хъсан затIар теклифна: ада ви-
чин кьушундиз нек, фу, як, газарар, 
гьа гила дигмиш хьанвай пIинияр 
эцигна. Амма кьуьгъуьрри и затIар 
саймишнач, чна абур векьерин таядин 
мукьув гъана.

– ТIуьн кIанзавачтIа, ина авай гьа-
вадихъ ни акала, дустар! – Алакъули-
ди кьуьгъуьррихъ галаз, акьуллу аял-
рихъ галаз хьиз, рахунар авуна. – Зи 
умуд квек ава. Лянет хьайи гъуьлягь-
риз куь сарарихъ авай гьайбат къалу-
ра кван!

Пакадин юкъуз кьуьгъуьрри гъуь-
лягъриз акси гьужумар башламишна. 
Зани Алакъулиди абуру вучзаватIа, 
гьа тамашаяр авуна. Чун кьуьгъуь-
ррин са хизандин геле къекъвезва. 
Садра чаз акуна хьи, гьавадикай ни 
чIугуна, диде кьуьгъуьрди са гъвечIи 
мурмур авур хьиз хьана, кьуьгъуьрдин 
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хьана, ада вичин яргъи беден, къирмаж 
хьиз, гагь санихъай, гагь масанихъай 
гъиз, кьуьгъуьрдин цацарай ацIанвай 
бедендал гьалчна. Ам кьуьгъуьрдин 
бедендиз кIас гун патал вичин зегьер-
лу свах акатдай чкадихъ къекъвезвай, 
амма ахьтин чка кьуьгъуьрдин чанди-
кай жагъанач. Гъуьлягъди вичин беден, 
кьил гьинихъ вегьенатIани, абур анжах 
хци цацар алай кьуьгъуьрдин хамунал 
расалмиш хьана. Са гъвечIи вахтунилай 
гъуьлягъ зеррени юзун кумачиз, чилел 
яргъи хьана. Диде кьуьгъуьрди гьасят-
да гардандилай башламишна гъуьлягъ-
дин зегьерлу кьил галай пад жакьвана 
галудна, беден галчIурна балайрин кьи-
лив хутахна. Кьуьгъуьрдин шарагри 
чпиз гьатай ем, гьарда санлай кьуна, нез 
башламишна.

Гила Алакъулиди гагь са жигъир-
дилай, гагь маса жигъирдилай гъуь-
лягьрин зегьерлу кьилер кIватI хъийиз 
хьана. Ада а мурдаррин кьилерик гъил 

кянач гьа! Абур яргъи тум галай хехи-
налди кьаз дерин фурара кучудна. Адаз 
и зегьерлу кьилер багъда авай къущари 
кIуф яна нез кичIе хьана. Гъуьлягъдин 
сивин къавук квай юкьвай тIеквен авай 
сухан дибда зегьер авай кисе ава эхир.

Исятда Алакъули сергьятсуз шад я. 
Халкьди лугьудайвал: «КIвач эцигай 
чкадал емишдин тар экъечIдай» Алакъ-
ули буба гзаф рази я. Вучиз лагьайтIа, 
колхоздин багъдиз хийирлу къушар 
кIватI хъхьанва, абуру багъманчидиз 
багъларин бегьер артухаруниз куьмек 
гуда.

Кьуьгъуьрри багъда авай кьван 
гъуьлягъар вири къирмишна. И гуь-
зел вагьшияр еке багъда вердиш хьа-
на. Гьар зул атай кьван, абуру чпин ца-
царал алкIурна, хъуьтIуьн маканриз 
ичер тухуз Алакъули бубадиз аквазва.

– Твах, твах, дустар! И багъдин иче-
рик куь пайни ква гьа! – лугьуз багъман-
чи шад я.
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Къе аялриз «Юргъа балкIан»
ЧIугу лагьанва.
Гьайиф текъвез рангарин чан
Къачу лагьанва.

Мадни – «хьурай балкIанар куь
Пурар алайбур.
Пурарни, эхь, закIалар хьиз,
Нурар авайбур!»

Ингье гьарда вичин къайда
Шикил чIугвазва.
«Юргъа балкIан» жезва пайда,
Чарчел юзазвай:

Пурарилай Алид чIугур
БалкIан бицIи я.
АмукьайтIан Велид хатур –
Гьайван «кьецIи я!»

6/2021 5



Ксус, зи цуьк, зи масан цуьк,
Бубадин рикI, гьевес, чан цуьк.

За ваз ислягь ахвар хуьда,
Гуьгь шадардай хабар хуьда.

Лаз гъетерин нурар хуьда,
Шагь дагъларин шагьвар хуьда.

Ксус, ксус, зи лекь бала,
За кьурурда ви гьекь, бала.

За ваз лезги сегьер хуьда,
Дидедин хъвер – шекер хуьда.

Багъ-бустанар, никIер хуьда,
Пак накьварин бегьер хуьда.

Рагъ хьиз чими лайлай хуьда,
Хкахь тийир къул – цIай хуьда.

Ксус, бала, секин хьана,
Къарагъдайвал эркин хьана.

Жамиляди дикъетдив –
«5» я адаз къимет зи –
Рангаривди къагъаздал,
Кац чIугвазва аваздал:

«Пси, пси, хъсанди,
Акьуллуди, масанди
За ваз чими нек гуда,
ЧIагай партал-лек гуда.

Пси, пси, чан пси,
Заз кIан я ви ван, пси,
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За ваз михьи яд гуда,
Хъсан шейэр мад гуда…»

Тамилади «петкадал»,
Тек са вичин мет кьадай,
Дамахзава, тахьай хьиз,
Мез шадвиляй цавай физ:

«Жанавур я къуватдиз:
Пеленгни я суфатдиз,
Къвед хьиз иер тула зи,
Гъед хьиз иер «бала зи…»

Гуьлнаради дудудиз,
Агудна хьиз хурудив,
Твар гузва лап гъилелай,
Кап алтадиз кьилелай.

Мецел ала чIал вичин,
Къалурзавай гьал вичин:
«За ваз дуьз кIвал туькIуьрда,
Ана лампа куькIуьрда.

Вун ксудай месерни,
На алукIдай пекерни
За ваз, дуду, гьазурда,
Гьатнан вун зи гъавурда?

Анжах вуна алаз хьиз,
Мука затI-матI амаз хьиз,
Кукуяр хух, дуду зи,
Хъуькъвер яру бубу зи.

Вун дуду туш, са лиф я,
Ваз акI лугьуз гьайиф я.
Дуду, дуду, лиф дуду,
Агъа тадай циф, дуду…

Мег паталлай Сунади
Вичин цIару данадиз,
Чарарикай къизилдин,
Шарф хразва кьезилдиз.

Адан мани, аялар,
Юзурдай куь хиялар,
Кхьида за мад гъилер,
Артухиз куь шадвилер.
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бдулбари Магьмудов вичин эсе-
рар гьикаядин жуьреда кхьей 
писатель я.

Лезги эдебиятда ам тийижир кас 
авач. КIелдайбуруз адан хейлин гьи-
каяйрин ва повестрин ктабар таниш 
я: «Цуькверин кIунчI», «Къавахар», 
«Чун стхаяр я», «Пака хъша», «Та-
раз якIв язава», ва масабур.

Лезги тамашачийриз А.Магьмудов 
бажарагълу драматург хьизни чида. 
Адан «Къалабулух квай гатфар», 
«Фур атIайди», «Вахар» тIвар алай 
пьесаяр лезгийрин Гьукуматдин му-
зыкалдинни драмадин театрди сегьне-
ламишнава.

А.Магьмудов Кьурагь райондин Агъа-Макьарин хуьряй я. 
Алай йисуз писателдин 90 йис тамам хьана. Лезги халкьдин па-
тай еке гьуьрмет къазанмишнавай Абдулбари муаллимдин бар-
каллу юбилей чи лезги литературадин уьмуьрда еке вакъиа я. 
Гьайиф, ам вич амач, амма адан яратмишунри даим хайи халкь-
диз къуллугъзава.  

Са сеферда тарсарилай кьулухъ, югъ 
мичIи хьанмаз, бирдан кIевиз гьарагъай 
ван акъатна:

 – Э-гье-гьей! Тадиз вири инал кIватI 
хьухь! Вири!..

Гьарайзавайди Эвер гунин ишара 
тир. Гьасятда акъатай Суалдин ишара-
ди теспача яз жузуна:

– Вуч хабар я? Вучиз кIватI жезвай-
ди я?
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– Вак кIусни къалабулух акатмир. 
Вири атурай, ахпа лугьуда, –  секинар-
на ам Точкади ва вичин патав адаз чка 
къалурна. Са декьикьани арадай фенач, 
вири кIватI хьана: элкъвей Точкани, 
далдамдин кIар хьтин Эвер гунин иша-
рани, мукал хьтин Суалдин ишарани, 
чубандин тумпус хьтин Кавычкаярни, 
кьветхверар хьиз сад садаз ухшар авай 
Кьве точкани. Гьатта Запятойни атан-
вай. Анжах тек са Запятой галай Точка 
атанвачир.

Къецихъ къаю, гишин жанавурди 
хьиз, къув язавай. Классдани са акьван 
чимини тушир: кудайди кьенятзавай.

Вири кIватI хьайила, Точкади, кьуь-
зуь итимди хьиз, уьгьуь яна, яцIу, ифей 
сесиналди лагьана:

– За квез са хабар гузва: и чи Эвер 
гунин ишарадиз квел гъидай са меслят 
ава. Де лагь, ваз вуч лугьуз кIанзаватIа, 
–  элкъвена ам вичин патав дуьз акъваз-
навай Эвер гунин ишарадихъ.

– Юлдашар! – кIевиз, шуькIуь ван-
целди рахана ам. – Зи кьилиз цIийи са 
фикир атанва. Ша чна хъуьтIуьн яргъи 
йифер шаддиз, манияр ягъиз, кьуьлер 
ийиз акъудин!

– Вучиз? Кьуьлер ийиз чун вун кьван 
къудур хьанвани? – хъел атана Суалдин 
ишарадиз.

– Вуч герек я чаз къенин къан къене 
а ви хкадар авунар? ТахьайтIа чаз маса 
дерди амачни?

И Эвер гудайдини Суалар гудайди 
сад-садахъ галаз кьадачир, абур гьами-
ша гьуьжетра жедай. Ингье и сеферда-
ни.

– Я патахъ мукал хьтинди, за са гаф 
лагьайла, вун барут хьиз туьнт жеда. 
Низ герек я а ви суалар? «Вучиз?», «Вуч 
паталди?» лугьуз, вун шкьакь хьиз, чан-
дилай алатдач. Жуван кIах хвена ацукь. 
За жемятдин вилик цIийи фикирар, 
цIийи теклифар эцигзава. Вун виридан 
векил яни кьван?
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– Я чарадан гъилевай лаш, ви ра-
хунри чи руфун тухарзавач. Бес я вуна 
чаз гайи кьван эвер гунар. Ша чун 
къенин къан къене авай гьалдикай, 
бес тежезвай ктаб-дафтардикай, мекьи 
классрикай рахан. Ваз кIанзава чна 
ина, женжел аялри хьиз, цIингаварна. 
Вучиз, вуч паталди?

– Де хьана, кIекер жемир куьн, – 
секинарна эхир Точкади. – Къуй 
 амайбурни рахурай. Дяведилай мес-
лят хъсан затI я. Низ вуч лугьуз 
кIанзаватIа, лагь.

Яргъи рахунар хьанач. Рахайбуру 
суалдин ишарадин тереф хвена. Вири-
дан фикир чир хьайила, Точкади ла-
гьана:

– Квез вуч аватIа чидани, ша чун 
чаз акур-такурдакай, ван хьайи- та-
хьайдакай, пис ва хъсан кIелзавай 
аялрикай, чи кьилел атай вакъиайри-
кай рахан. 

Вири рази хьана. Анжах са Эвер гу-
нин ишаради чуькьни авунач.

– АкI ятIа, – лагьана Запятойди 
Точкадиз, – чи рекьик сифте гурар 
вуна кутур.

Точкади,  туьтер ачухна, лагьана:
– Зун аламат жезвай са кар ава. 

Бязи аялри (зун гъвечIи классра 
кIелзавайбурукай рахазвач), чIехи 
классра авайбуруни диктант ва я 
упражнение кхьидайла, чун гьа ака-
тай чкайрал эцигзава.

– Аялар амукьуй, бязи студен-
тризни чун дуьз ишлемишиз чизач, 
валлагь, – алава хъувуна адан фикир 
Кавычкайри. – Ахьтинбурни ава хьи, 
гуя чун са куьнизни герек авайбур 
туш.

– Им еке ягъалмишвал я, – ихти-
латдик Кьве точка экечIна. – Куьне 
садра фикир це. Гьар са предложе-
ниедихъ акьалтIай са фикир авайди 
я. Ам куьтягь хьайила, эхирда Точ-
ка, Эвер гунин ва я Суалдин ишара 

10 6/2021



эциг тавуртIа, кхьенвайди какахьай 
хапIа хьтинди жеда.

Гила за квез заз акур са агьвалат-
дикай ихтилатда. Са хуьре са гада 
яшамиш жезвай. Ам акьван темпел 
тир хьи, адаз тарсар кIелиз эсиллагь 
кIандачир. Са юкъуз абурун классда 
дидед чIалай диктант кхьида кьван. 
Кхьена и гададини.

Амма Точка гьинал, Суалдин 
ишара гьинал, Запятой гьинал, 
амай ишараярни гьинал эцигдатIа 
адаз чизвачир. Фагьумна, фагьум-
на темпелди. Ваъ, са затIни чизвач. 
Вучда? Чухвана ада сифте вичин 
пел, ахпа кьам. Маса чара тахьай-
ла, ада диктантдин эхиримжи 
цIарцIе точкаяр, суалдин ва эвер 
гунин ишараяр, запятояр, кьве точ-
каяр, кавычкаяр эцигна ва абурун 
кIаникай икI кхьена: «Гьарма ви-
чин чкадал алад!»

Виридак хъуьруьн акатна. Сада 
руфун кьуна, сада къвалар кьуна, 
темпелдал бегьем хъуьруьнар авуна.

– Агь женжел! – гьарайна Эвер 
гунин ишаради.

– Эхир гьикI хьана? – хабар кьу-
на Суалдин ишаради.

– Эхир гьихьтинди хьанатIа, квез 
чир хьун лазим я: яна муаллимди 
адаз вижевай «кьвед».

И арада Кавычкайризни са вуч 
ятIани лугьуз кIанзавай, амма Эвер 
гунин ишарадалди адаз акъваз ла-
гьана, буйругъ гана.

– Акъваз! Квез лугьудай вуч авай-
ди я, кесибар! Куьди чарадан гафар 
авайвал тикрарун я. Туьтуькъушар 
я куьн! Попугаяр! Гьа-гьа-гьа!

– Вучиз чун анжах чарадан гафар 
хълагьдайла ишлемишда? – кефи 
хана Кавычкайрин. Бес халкьдин 
мисалар кхьидайла, газетрин, жур-
налрин, ктабрин тIварар кхьидай-
ла, чун бакара къвезвачни? Месела, 

«Лезги газет», «Кард» журнал Кавыч-
каяр галачиз кхьин гъалатI я. 

Фадлай Запятойдиз вичел нубат 
атана кIанзавай. Ингье, адални нубат 
атана: 

– Бязи аялри фикирзава хьи, 
гуя запятой гьинал эцигайтIани, 
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 предложениедин мана дегиш жедач. 
Им дуьз фикир туш. Жуван гафар за зи 
кьилел атай са дуьшуьшдалди субут-
да. Яб це. Алатай вацра чи кьуд лагьай 
классда сочинение кхьида кьван. Вич 
лугьумир, инани кIелунал рикI ала-
чир са гада авай. Адан сочинениеда га-
фарилай гъалатIрин кьадар гзаф тир. 
Муаллимди адаз, гьелбетда, яру каран-
дашдал: «сад» эцигна туна. КIаникай 
ихьтин гафарни кхьена: «Итим хьухь 
буба хьтин, авам жемир». Муаллимди 
адавай дафтар бубадиз къалурун ис-
темишна. Гьелбетда, аялди ам бубадиз 
къалурнач, амма сивяй лагьана: «Къе 
заз муаллимди буба хьтин авам жемир» 
лагьана ва мад зун адан тарсаризни 
хъфидач».

И гададин буба камаллу кас хьа-
на. Совхоздин кьилин агрономвиле 
кIвалахзавай ам хуьре виридаз гьуь-
рметлуни тир. Гададин гафар рикIиз 
такIан хьанатIани, ада чукьни авунач, 
амма тарсарихъай атIун тавун кIевелай 
тагькимарна. Пакад юкъуз фена ам 
мектебдиз, гьа муаллимдин кьилив, ва 
ада хци лагьай гафар хълагьна. Муал-
лим агьвалатдин гъавурда акьуна ва 
ада гададин бубадин фикир сочинение-
дин эхирда вичи кхьей гафарал желбна: 
«Итим хьухь буба хьтин, авам жемир».

– Ви хци, – гъавурда туна муаллим-
ди буба, – вичин зайифвиляй запятой-
диз фикир ганач, ада зи гафар и манада 
аваз хълагьна: «Итим хьухь, буба хьтин 
авам жемир».
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ЧIигъ-чIигъзава чи ракIари,
ЧIагъанди хьиз, 
Аци-баци аватнавай
Къажгъанди хьиз.
ЧIигъ-чIигъ квахьна –
РакIариз ягъ ягъун хьана,
Аваз амач –
Гуя чIагъан юргъун хьана.
Кьил алудна за къажгъандин –
Хкет катна.
Кьил агъузна за пашмандиз,
Хифет квахьна.
Сугъулвили заз тайзава,
Кар хьанач зиди.
Машмаш тарай гьарайзава
Аци-бациди.

Къалиянда туьтуьн твазва
ЧIехи бубади.
Туп-туп гумар,
Туьтер кьазва чIехи бубади.
Уьгьуь-уьгьуь! Хкатзава
Лап къавун чIере.
Уь-уь, уь-уь! ЧIехи бадиз
Зил кьазва кIекре.
– Писпи яни къалиян ви
Лирлияр ягъиз?
Вун кIек яни, чIехи буба,
Уь-уь-яр ягъиз?
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Паркьулдикай таж кьуна,
Сейрдиз фена къуьр-хала.
Марф акатна хабарсуз,
Лекъверикай вир хьана.

Хъуьрезва къуьр, адаз марф
Са чарчар хьиз аквазва.
Ири, къайи стIалар
Къвез паркьулда акьазва.

Са сеферда кацин тум
Кьуна лугьуз хатадай,
Чуьнуьх хьана зун пипIе,
ТахьайтIа зун гатадай.
Са арадлай зи патав
Са гъвечIи кьиф атана.
ХъиткьитI кутаз, кIвачин кIан
Тумуналди гатана.
Ахпа кьифре цIирцIирна:
«Кягъмир кацик, а кацин
Терефдал зун алазва,
Йифди-югъди зунни кац
Чуьнуьх-гумбатI къугъвазва.
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Ксус, зи хва, ксус, бедрягь,
Вакай верчер хьанва кирягь,
Дидедин.
Кьиле вин гар, кIвачера звер,
Дидедин.
Вирида вал ийизва хъвер,
Дидедин.
Ваз еб чидач, ваз кьеб чидач,
Дидедин.
Ваз я тариф, я себ чидач,
Дидедин.
Ина-ана эцягъиз кьил,
Дидедин,
Надинжвилер хьанва са цIил,
Дидедин.
Дуьдгъвер алай фаз мез гана
Айнадин,
Хух ийизва чими тIуна
Данади.
Экуьнахъ ам
Мад гьаятдиз экъечIна.
ГъвечIи бедрягь
Мад шулугърив эгечIна.
– Диде, заз куьз баде авач,
За вучин?
Заз бадеди тIунутI гузвач,
За вучин?
Баде авач, 
Гьавиляй зун бедрягь я,
Вун нехирда,
Зун гьаятда куьлягь я.
– Баде кIанда! –
Гьарайзава данади.
– Бадеяр хьун
Адет авач данайриз.
Абур жеда
Рушаризни гадайриз.
Кали мез гуз,
Данадин мег эвягъна.
Катна дана,
Жагъунда кьил эцяна.
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ЧIехи бубадиз
Атанава хъел.
Квахьнава аса
Галамачиз гел.

Галамач аса
РакIарин кьулухъ.
– Ни авурай бес
Гила заз къуллугъ?
На чукьзавач хьи,
Зи хтул Иса,
Гьиниз фенатIа
Чидачни аса?

– Чида, акуна,
Гам гурла маса,
Бадеди храй,
Куьмек тир аса
Фидайла хуьряй.

АтIа жагъуна
За чуьнуьхна ам,
Ви аса, буба,
Маса гумир гам,
Ая са туба.
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– Уь-уь-уь, хандин хъурта-
лай заз са манат жагъана!

– Къала кван, иниз гъваш, 
якъин, ам хандивай аватнавай-
ди я, – лагьана кимел ацукьна-
вай хандин нуькерди.

– Гъидач, – лагьана, кIек кат-
на. Халкьарик хъуьруьн акатна.

Нянихъ нуькерди агьвалат 
хандиз ахъайна. Ханди нуь-
кердиз себ гана, гьина аватIани 
жагъурна, кIек вичин кьилив 
гъваш лагьана. 

Къурал ахцухьна, секин 
хьанвай кIек нуькерди тавхана-
да ацукьнавай хандин мукьув 
тухвана, вичи адавай къахкъуд-
навай манатни хандин вилик 
эцигна.

– Уь-уь-уь, хандин утагъдин 
экуьвал аку тIун! – лагьана гьа-
райна кIекре.

Пул тадиз жибинда туна, 
са вуч ятIани лугьуз кIанзавай 
хандин сивяй гаф акъатдалди, 
кIекре мад гьарайна:

– Уь-уь-уь, хандин нефсинин 
къанихвал аку тIун!

Хандин мугьманар чеб чпиз 
килигна.

– АтIутI адан гардан, вегье-
дайвал къажгъандиз!

– Уь-уь-уь, хандин къарар-
дин адалатлувал аку тIун! – жа-
ваб гана кIекре.

Хандин мугьманар и гафар 
чпиз ван тахьайдай кьаз алахъ-
на.

Хъел кваз, нуьквердин гъи-
ляй акъудна, кIек ханди вичин 
гъилелди тукIуна.

6/2021 17



– Уь-уь-уь, хандин турунин гьайбат 
аку тIун!

– Твах ам цIун кIвализ, ругуг лагь 
тадиз, – эмир гана ханди.

– Уь-уь-уь, хандин гьамамчийрин 
викIегьвал аку тIун! – лагьай ван га-
лукьна тавханада авайбурун япарихъ са 
шумуд декьикьадилай.

Им, кудай яд иличиз, кIек чухвазвай 
вахт тир.

Ахпа къажгъандал звал къведай ван 
акъатна. Гила кIекрен кар дуьз хьана 
лагьай хиял фена хандин рикIяй. 
Ам уьзуьагъвилелди мугьманриз 
килигна.

Бирдан ам мад уь-уь-дин сесини 
къарсурна:

– Уь-уь-уь, хандин къазанха-
найрин къизмишвал аку тIун!

Гила хандик ажугъдилай гъей-
ри теспачавални акатна. Адаз мугь-
манрихъай утанмиш хьана.

– Ам гьикьван ргада, икьван 
гагьди ам тахьана амайди яни? – 
лугьуз ханди ашпазрик тади кутаз 
хьана.

Ашпазрини кIек ленгердиз 
кIукI алаз экъянавай ашдин винел 
эцигна, мугьманрин вилик гъана.

– Уь-уь-уь, и зун авай дагъларин 
кьакьанвал аку тIун! – гьарайна 
кIекре.

Гьикьван ханди теклифар-бую-
рар авунатIани, мугьманри кIекрек 
гъилни кянач. Эхирни ханди ам ви-
чин вилик чIугуна, къанихвилелди 
нез башламишна.

– Уь-уь-уь, хандик квай каш аку 
тIун! 

Белки са декьикьани арадай 
фенач жеди, ажугъламиш хьанвай 
ханди кIек тахьай мисал авуна.

Амма уь-уь-дин ван акъвазнач.
– Уь-уь-уь, хандин къенерин 

мичIивал аку тIун!.. хандин рикIин 
гъвечIивал аку тIун!.. хандин туь-
кьуьлдин чIехивал аку тIун, – лугьуз 
кIекре са къатда гьарагъиз хьана.

Хандин ийир-тийир хьана. Эхирни 
ада зурба кьетIивилелди нуькердиз ла-
гьана: 

– Къарагъ, къачу жуван тфенг, ша 
захъ галаз хъуртал; зун къециз экъечIда, 
кIек пайда хьунни, вуна адаз цIай це.

– Уь-уь-уь, хандин фендигарвал аку 
тIун! 

Са акьван вахт алатнач, жемятдиз 
сифте «къамм!..» авуна ружа акъатай 
ван, ахпа «уь-уь-уь, хандин ажалдин 
мукьвалвал аку тIун!» ван атана.
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– Лацу къазар, ягъиз «къа-а»
– Къаа! Къаа!
– Гьиниз физва, десте яз?
– Яааз! Яааз! 
– Физвани нез таза къаз?
– Къааз! Къааз!
– АкI ятIа, вач тади кваз!
– Квааз! Квааз!
– Тамуз фимир гьа, акъваз!
– Къваз! Къваз!
– СикI гьазур я куь туьд кьаз!
– Кьааз! Кьааз!
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Гишин хьана, нисин яз,
Имран кIвализ хтана.
Дуьдгъер алтадна адаз,
Дидед са чIук фу гана.

Ам а фан чIук гъилеваз,
Фена гъенел мад къугъваз.
Дамахдин звар пелеваз,
Гьазур хьана ягъиз кIас.

ЦIару кIекрез акуна,
Имранан фаз темягьна.
КIуф ягъана, къачуна,
Катна, са гьиниз квахьна.

Пагь атIана амукьна,
Гъиляй текъвез мад са затI.
Имранахъ дуьз галукьна,
КIекре авур ягьанат.

Шел акатна Имранак,
Вуч хъийида – чин тийиз.
Хтана ам, гатаз рак,
Шикаятна дидедиз.

Темен гана, алахъна
Секинариз диде ам.
– Хгуда мад, – лагьана, –
АтIуна за кIекрен кьам.

– Ваъ, – лагьана Имрана, –
– Заз зи фан чIук хкIанда.
ГъвечIи бицIек датIана
Шехьиз хьана айвандал.

Чара атIай дидеди,
Кьуна хцин гъил, гъана,
Къалурна рак демекдин:
– Де гьахь, къахчу, – лагьана.

Шехь хъувунач илигна,
ИкI хьайила, бицIекди.
Сад ам гьаниз килигна,
Садни – чиниз  дидедин.

Анавай кIек акуна,
КичIе хьанвай Имраназ.
ГьакI мурмурар хъувуна:
– Гишинзамач хьи мад заз…
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Вун дидедин гьуьнгуь я,
Столдаллай гуьзгуь я.
Гуьзгуьдин къаб гимиш я,
Вун чаз ширин емиш я.
Тер-тер акъваз
Бах хкведалди.
КIвачел акъваз
Дах хкведалди.

              ***
Цар-булур-бутI,
Диде хьрак физва.
Бар булур бутI
Къуьлуьн гурга гъизва.

Цар-булур-бутI,
Диде цуриз физва,
Бар-булур-бутI,
Фири нек ваз гъизва.

Цар-булур-бутI,
Яъ ЦицIигъиз физва,
Бар-булур-бутI,
Ваз кицикар гъизва.
Цар-булур-бутI,
Бар-булур-бутI!
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заф вахтар идалай вилик кIекер та-
мун ничхирар тир. Сифте яз абур 3 
агъзур йис идалай вилик Индияда 

кIвалинбуруз элкъуьриз башламишна. 
Делилни кIекери югъ малум жедайла 
уь-уь-яр ягъун тир, техникадикай хабар 
авачир, сятер гьеле арадиз акъат тавун-
вай вахтара, экуьнахъ фад къарагъун 
патал кIекрен уь-уь чарасуз тир. Югъди 
зегьмет чIугуна, юргъун хьана ксай 
инсанар экуьнахъ вахтунда гьамиша 
ахварай аватдачир, са кьадар йисар 
фейила, вечрен, кIекрен як, какаяр 
инсанри нез башламишна. Сифте и 
адет кутурбур дегь замандин Европа-
дин агьалияр я.

Адет тирвал, тIебиатда гьар са 
къушарин жинсини чпин чка тай-
инарда, чпиз недай шар-пепе жагъ-
урдай чка, какаяр хадай, цицIибар 
ахъайдай чка тайинарда, кьунвай 
чка вирида кьуватар садна хуьда, ва 
ам хуьн патал гагь-гагь дявер, жен-
герни арадал къведа. Амма ахьтин 
жуьредин женгер, къал-макъалар 
къушарин жинс давам хьун патал 
гзаф хаталу крар я. Гьавиляй кIекер 
чна – инсанри  ккIунал рикI алай-
бур яз кьазватIани, яз акI туш. Абур 
рикIин къеняй ислягьал кIани нич-
хирар я. Абурун уь-уь-ярни «алат 
чалай, им чи чка я, чаз къал-макъал 
герек туш» – лагьай чIал я. Мадни 
«куьне чал дяве алтIумарайтIа, чун 
куь гъиляй ажуз туш» лагьай чIал.

Са гьаятдай уь-уь ягъайла, муь-
куь гьаятра-мягьлейрани вири 

кIекери уь-уь-яр ягъиз башламишда. 
Вучиз? Куьз лагаьйтIа абуру сада садаз и 
жуьреда жаваб гузва, чеб алай  чка чир-
зава, чеб демекдин  иесияр тирди къа-
лурзава, чеб верчерин  сагьибар тирди 
тестикьарзава. Уь-уь-уь! – и гьаятдани 
кIек ава, верчер хуьдай аскер ава, иниз 
кам къачумир, гьа алай чкадал акъваз, 
уь-уь-уь!
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Вуч я, кьуд кIвач кватIани,
Къекъвен тийиз къуллугъдай?
Яр-дуст, хзан кIватIна хьиз,
Абурун юкьва ацукьдай?
КIвачерни чин – беден  я,
Берекатдин мяден я.

Маниярни лугьуда ваз,
Хкетарни ахъайда.
Вири дуьнья къалурда ваз
Вичин мичIи дакIардай.

Аялдизни табий я кас,
Мум хьиз сиве вижевай.
Баде акур, авачир сас,
Адан гъилер ичIе я.

Заз балкIан я къугъвадайла,
Зи данадиз чIал я ам.
Ам вуч хьурай? ... я ам.
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Ам галачиз, куьчеда зун
Жеда пашман, жеда суст.
Акурла, хуш хъуьреда зун,
Ам зи къунши я, зи … .

Гьатнава марф зи хъиле,
Къав алай тIвал зи гъиле.
Кьежира, марф, жедатIа,
Килигин вуж шедатIа.

Я гамиш туш, я яц туш,
Я балкIан туш, яз мал я.
Гьаятдавай ругъвац туш,
Ам нек гудай чаз … я.

Лепедикай гуьлуьт храз,
Йисаралди кух жедач.
Йифди-югъди вацIарни хъваз,
Аждагьан я, тух жедач.
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1. Тахсирдилай гъил къачун тIалабдайла, вилериз 
килигиз рахух.

2. Куь рикI ацукьай шиирар гьамиша хуралай чира.
3. Багъри ксарин мурадрикай ягьанатар ийимир.
4. Жезмай кьван гзаф кIела, кIелуни ви зигьин, 

кьатIунар артухарда.
5. Телевизор, компьютер хъсан затIар ятIани, 

абурун лукI жемир. Яр-дустунихъ, къуни-
къуншидихъ галаз алакъаяр къиметлу я.

6. Гьи жуьредин куьмек вавай къвалав гвайбуруз 
гуз жедатIани гьайиф къвемир, бубайрин мисалда 

«хъсанвал авуна гьуьлуьз гадра» лугьузва.
7. Чара амай кьван гагьда бурж кьамир, буржари 

инсандин мефтIериз гуж гуда.
8. РикIел атай, рикIиз кIан хьайи кьван вири крар 

ийиз алахъмир.
9. Виликамаз фагьум-фикир авуна планламишай 

крар кьилиз акъудиз регьят жеда.
10. Жувай акъатай гъалатI бедбахтвалвал хьиз 
кьабулмир, гъалатIрини тежриба артухарзава.
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