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Квез алукьнавай 2021 
лагьай йис мубаракрай! 
Къуй цIийи йис ислягьвални 
мублагьвал, шадвилерни 
бахтар галай йис хьурай! Залай 
алакьдай шадвал квез зани гуда. Зун 
кIелзавай аялрин рикIер шад хьун зи 
кьилин мурад я. Зун гьазурзавай халуйрини 
халайри зи рикI алай дустар тир квекай 
фикирзава.

Эгер куьн залай рази тушир дуьшуьшар 
жезватIа, гьамни лагь.

Шиирар, гьикаяр, мискIалар кхьидайбур 
аватIа, залди ракъура.

ЦIийи йисуз, цIийи мурадар рикIе 
аваз, зи вил квел жеда, азиз дустар. Заз 
куьн гьардан кIвализ мугьман хьанайтIа 
кIандай.

Квел рикI алай «Кард» журнал



лукьнавай 2021 лагьай йис 
Дагъустандин халкьдин шаир 
Арбен Къардашан уьмуьрда 

кьетIен йис я. ЦIи адан 60 йис жезва. Са 
акьван чIехи яш туш. Яшарилай фад уь-
муьрдин яцIариз гьахьун кьисмет хьайи 
шаирдиз тIимил яшни туш. Бажарагъ-
лу шаирдикай рахадайла яшарал са акь-
ван карни алач. И гафар тестикьариз 
ша чна тек са мисал рикIел хкин. Гила 
вири дуьньядиз машгьур тир урус шаир 
М.Лермонтова «Шаирдин кьиникь» 
кхьейла, ада гьеле мектебни куьтягь-
навачир. Амма а шиир кхьей са шумуд 
декьикьадилай ам гений тирди виридаз 
ашкара хьана. 27 йис яшда аваз ам рагь-
метдиз фена, амма шумуд несил къвез-
хъфиз Лермонтоваз лайихлу хьайи тахт 
даимлуди хьана. Ихьтин меселар дуь-
ньядин литературада хейлин ава. Лу-
гьун чна чи Етим Эмин. Гьамни гьа жер-
гедай я.

Гила чун Арбенал хквен. Арбен 
Къардаш 1961-йисан 11- февралдиз До-
къузпара райондин Миграгърин хуьре 
дидедиз хьана. Хуьруьн мектеб куьтя-
гьайдалай гуьгъуьниз ада Московдин 
М.Горькийдин тIварунихъ галай Лите-
ратурный институт акьалтIарна.

Институтдилай гуьгъуьниз Советрин 
армияда къуллугъна.

1991-йисалай Россиядин писателрин 
Союздин член я. Шаир лезги чIалал чап-
навай «Сифте цуьквер», «Ичерин багъ», 
«Пешапай», «Йифен суфатар», «Арш»,  
«Юкь», «Хкягъаяр» ва урус чIалал акъ-
атнавай «Шехь, зи цIвелин тар», «Ва-
тандин гум», «Сегьердинни рагъдандин 
арада», «Багьа мугьман», «Чара атIай 
кьуьл», «Гаф давам жезва» ктабрин ав-
тор я.

Арбен Къардаша урус чIалаз тар-
жума авуна Етим Эминан «Гуьгьуьл» 
ва СтIал Сулейманан «Малум тушир 
чIалар» ктабарни акъуднава. Эхирим-
жи йисара Арбена лап рикI алаз проза-
дални кIвалахзава. Гьа и мукьара ада 
чи литературадин кимел са чIехи эсер 
«ВачIе-хваяр» кьил ганвай роман гъан-
ва. Ам гьеле чапдай акъатнавач, кIелиз 
пешекаррин гъиле ама. Амма а роман-
ди чи прозада бинелу чка кьадайдал са 
шакни алач.

Арбен Къардаш Дагъустандин Гьу-
куматдин премиядин лауреат я, вичин 
къелемдикай хкатзавай гьар са цIар чна 
къанихдиз кIелзавай, вилив хуьзвай 
шаир, прозаик, литературный критик, 
таржумачи я.

Уьмуьрдин чагъин яшда аваз юбилей 
тухузвай Арбеназ чна кап язава ва адан 
бажарагъдиз къадирлу хьуниз эверзава. 
Аллагьди вичиз вири мурадар кьилиз 
акъуддай яргъи уьмуьрни чандин сагъ-
вал гурай!

1/2021 1



Къвазва, къвазва, къвазва марф,
ИчIирдай хьиз сафунай.
Хкатзавач, мягькемдиз
Акъвазна са гафунал:

«Къацар авай никIерай,
Цуькведавай чуьллерай,
Шуьмягъ тарцин сирсилрай,
ГьакI келемрин штилрай

Кьур акъатун садрани
Гьич зи рикIи кьабулдач.
Булахринни чешмейрин 
Ятарни за рагъулдач.

ТIебиатдин гьар шикил
Къеврагъ хьун зи мурад я.
Гьар са инсан, гьар гуьгьуьл
Гумрагь хьун зи мурад я…»

Къвазва, къвазва, къвазва марф,
ИчIирдай хьиз сафунай.
Заз хуш хьана ам вичин
Акъат тавун гафунай.

Ни ятIани гьалчна кьуьл,
Ярх хьанва цуьк – алван зи.
Ада чилел назик кьил
Эцигнавай пашмандиз.

Атир ама алвандихъ,
Адал чIижер элкъвезма.
Сефил жемир, масанди:
Патав явшан хъуьрезва.

Айвандилай эвичIна
Фад гьаятдал фена зун.
Акваз-акваз марфадик
Са чIиб чIехи хьана зун!
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Ацукьна хьиз чIередал
Чи кIвалин къавун,
Гьисабнай за са йифиз
Гъетер чи цавун.

Гьисабдайла за текдиз
Гъетерин кьадар,
Хабарсуздиз агатнай
Зав ширин ахвар.

Ахварай зун акъатнай
Гъетерал экуь.
Вил вегьенай анай за
КIвалерал экуь.

Варз за еке къарпуз хьиз
Кьунай къужахда.
Зун акурла гьатнавай
А варз дамахда.

Аватайла ахварай
Къаваллай зун чи,
Хъуьрезвай варз, гъетерни
Гуз зи рикIиз чим.

Яргъай дагълар аквазвай –
Ксанвай девер.
Дидедини, зи тIвар кьаз,
Хъийизвай эвер.

Чан хуьруьн  нуькI!
Хуьруьн нуькI!
Нел ийизва
Хъуьруьн нуькI?

ЭвичIа чи
Айвандик,
Чан бицIи нуькI,
Масан нуькI!

За ваз къуьлуьн
Твар гуда,
КIантIа пепе,
Шар гуда.

Чан хуьруьн нуькI!
Хуьруьн нуькI!
Сес шуькIуь нуькI,
Ширин, нуькI!

Гишин кIуфар
Цававай
Шарагар вахъ
АватIа,

Твар къачу зи
Гъапавай,
Тадиз муказ
Ахлада!
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Къарникъузар кIватIиз чун
Фейила тамуз,
Гьахьна рагъул булутар
Вили тир цавуз.

ЦIайлапанар рахана,
Марф къвана къатиз.
КIвализ хъфиз виридак
Акатна тади.

Чун марфади чуьхвена,
Гуьзел цуьквер хьиз.

Ада шадна вилер чи,
Экуь гъетер хьиз.

Хуьруьз мукьва хъхьайла,
Куьтягь хьана марф,
Гьатна цавун гарданда
Ирид цавун шарф.

Цавар ачух хъхьана,
Чи шад рикIер хьиз.
Пака мадни фида чун
Къарникъузар гъиз!

Акьахда зун мукьвал-мукьвал
Чи кIвалин къавал,
Аквада заз чи дагъ, алай
Живедин кавал.

Аквада заз гьар са куьче,
Гьар са рехъ, са кIвал:
Са куьчеда – межлис, сана –
Зи таярин къал.

Килигда зун хуьруьн рекьиз,
Мукьув гвай тамуз.
Садрани рагъ акван тийир
МуркIадин кIамуз…

Гагь йифизни акьахда зун
Чи кIвалин къавал.
Алахъда зун, алахъда зун
Гъетер кьаз цавай.

Амма гъетер кьун четин я,
Чеб мукьув къведач.
ГьакI хьайила а гъетериз
Зун мугьман жеда!
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Хъипи хьанвай зулун пеш хьиз,
ГъвечIи гими аялвилин
Хъфизва зи явашдаказ
Кьилел алай цавар вири.

Къиметлу пар ава ада:
Чуьлдин чIуру чIичекрин дад,
Амма гила вахт жедач заз
А чичIекар ийидай кIватI.

Ава ада цекверин кIунтI,
Амма гуьзет жедач гила,
Цеквре кIвализ гьикI шуькIуь сам
ХутахдатIа кьуна кIула.

Хъфизва зи азиз гими…
КьатIузвач за къвез-къвез чIехи
Жезвайди зун. Амма диде
Фикирлу я, жезва рехи.

Хутахзава гимиди зи
Зун кат хъувур кагьул тарсар,

Амма гила хъжедач кат,
Анжах жеда зи рикIиз тIар.

Чижба за ичер атIай
Хутахзава къунишидин багъ,
Хутхазава легьзеяр шад,
Туна анжах хиялрин дагъ.

Хутахзава хуьруьнви руш
Заз тарсара гайи куьмек.
Къе адакай цIар кхьиз, зун
Къалур тежез жезва гьелек.

…Хъфизва зи бицIи гими,
Белки ахьтин ава са сил,
РикIе таз гел, хъжедай куьч
Аялвилин гимияр чи.

…Хъипи хьанвай зулун пеш хьиз,
ГъвечIи гими аялвилин
Хъфизва зи явашдаказ
Кьилел алаз цавар вили.

Вили цавук, къацу чIурал
КIелер хуьзва за.
Зун чубан я буба хьтин
Лит галай таза.

Къацу векь нез, къайи яд хъваз
Гумрагь я кIелер.
Хкадариз, на лугьуди,
Ийизва кьуьлер.

Амма кфил авач къе захъ
Я хъсан, я пис.
Халис кфил жедалди захъ,
Зи уьфт жедач кис.

Уьфт яда – къуй кIелери
Авурай кьуьлер.
Кфил ягъиз хуьда хипер,
Къакъажна гъилер.
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Дана хьанва чи кализ
Тум цIару.
А данадал хьана лап
Зун кьару.

Гатфариз чун экъечIда
ЧIурариз.
Дана жеда захъ галаз
КIурариз.

Неда ада къацу векь
Чуьллерай.
Хъвада ада михьи яд
Хулерай.

За чи дана цуькверив
Къугъурда.
За адаз чи цавни кваз
Къалурда.

За са къелем акIурна
Къерехда чи бустандин,
Кьве ведре цив ацIурна,
Ядни гана хъсандиз.

Ракъини гуз чим, нурар,
Серинвални – марфари,
Зи къелемдин дувулар
Гьахьда чилин къатариз.

Хел гъида зи къелемди,
Вахт хьайила пеш гъида,
Са гатфариз бегьемдиз
Цуьквер гъида, хвеш гъида.

Гад алатда, зул жеда,
Ичер гъида къелемди.
Захъни дустар бул жеда,
Дуствал жеда мягькемди.

6 1/2021



В арз алай йифиз кIвалин гьай-
ванар вири гьаятда жугъундин 
кIане кIватI хьана, ихтилат-

суьгьбетдив эгечIна.
– Эгер цIи хъуьтIуьз, къаю кьуна, 

кьейи кас хьанатIа, адан далуда зи хам 
авачир, – лагьана хипе.

Вирида разивилелди кьил эляна.
– Эгер зи кIвачер хадачиртIа, – ла-

гьана ламра, – за вири дуьнья жуван да-
лудал кьадай.

– Бес, ягъвай яц авахьдайла, агъа 
кIане авай вун вучиз шехьда? – жузуна 
кIекре.

Вири хъуьрена.
– Ваз акунани? – хъел атана ламраз.
– Заз акунач, ван хьана.
– Ваз ван жедайди я… А авахьай 

яц заз зи кIула гьатиз кичIела, зун 

виликамаз шехьзавайди я. Гъавурда 
 акьунани?

– Заз ина ирид кални са буьркьуь 
къари хьанайтIа кIандай, – мяу авуна 
чIулав каци. – Къариди, экв такваз, нек 
къванцел ацаз, за мез гудайвал!

Вири адаз нифретдивди килигна. 
КицIивай кацин и ахмакь гафар эхи 
ийиз хьанач.

– Вафасуз! Заз зи иесидихъ ирид хва-
ни ирид свас хьана кIанда. Садан рикIел 
зун татайтIа, муькуьдан рикIел къве-
да, – рррр-рррр – авуна, ажугъдивди ам 
кацел тепилмиш хьана. Кац, жир хьиз, 
акъаж хьана, цавуз акъатна, жугъунди-
лай хкадарна, катна.

Гьа вахтундилай инихъ кацни кичI 
мидяяр я.
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Я къуьл, я къуьл, аман чан къуьл,
Ахъая ман чаз ан негъил.
КЪУЬЛ:
Заз никIикай хьана макан,
Чил мес хьана, цавни яргъан…
Пуд варз хьана гьализ девран.
Ахпа заз вуч хьанатIа ман:
Патахъ мукал гваз атана,
Лежберди зи кьил атIана.
АЯЛАР:
Чан масан къуьл-сарубугъда,
Лагь ман чаз мад вуч хьанатIа.
КЪУЬЛ:
Садра харманчи атана
Ругунралди зун гатана,
Парталар зи муьхце туна,
Зунни фура-чиле туна.
МичIи фурай зун акъатна,
Маса беладик какатна:
Регъуьхъбандин гьатна гъиле,
Руьгь фена зи, фена зегьле.
АЯЛАР:
Аман, чан къуьл, чаз масан къуьл,
Ачух ая чаз ви гуьгъуьл!
КЪУЬЛ:
Туна кьве къванцин арада
ТIушунда зун, зун гатада;
ХутIунда зи къизил либас.
Лацу партал хьурна заз хас.
Ахпа твада чанахда зун,
Гьам ишинда, гьам кIвахда зун.
Жуьгьенривни зун агудна –
ТIанурдай фу яз акъудна –
АЯЛАР:
Суфрадик вун хара я,
Чаз ви гьуьрмет пара я.
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Гъуьлягъдик кIаз ягъзавай,
Хуьшреканди кягъзавай:
«ЧIугун патал кIаз са черек
Вад-цIуд югъ ваз жезва герек!
КIвалахзаватIа за фад гьикI,
Зегьмет чIугу вунани икI:
Сагъ са цлаз тек са йифиз
Гъал яда за кьиляй-кьилиз.
Бегенмиш я заз зарб къайда,
МуькIуьвилихъ авач файда».

КIазун гъуьлягъди лагьана:
«Ви чил герек низ атана?
Фад кIвалахун са гьунар я,
Ам виридаз малум кар я,
Сад чидатIа, ваз мад са чич:
Лазимсуз кар герек туш гьич».

***
Жив цIрана, терг хьана –
Хулан пата верг хьана.

Лифер ава чуьллера,
Уьрдегарни вирера.

Акъатнава гар чими,
Лепе гуз там-тар вири.

Тарал цуьквер-кукIрухар,
Къацу хьана къурухар.

Сейрда аял аквада.
Къацу чIурал къугъвада.
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Адавай цIи колхоздизни куьмек 
гуз жезвач. Эгер жезвайтIа, кьарай 
къведачир. Фидай вири хьиз гвениз 
ва я векьиз. Югарар ийидай – вах-
тунда техилар хкудун патал. Амма 
чандивай тежедайла, вучда? Ава-
чир чан азраилдизни гьатдач, лу-
гьузва бубайрин мисалда.

Гатун йифер мичIи жеда. Дагъ-
ларани. Кьилел гъетерин сел ала. 
На лугьуди, абуруз ракъинин нур-
лувал эвез ийиз кIанзава, амма гьа 
къалинвилелай гъейри са гьай-
батни абурун къуьруь нурарихъ 
авач. Зуьрнечидин хцин вилерни а 
гъетериз ухшар хьанва. Ачухни я, 
нафтIадин лампадин экуьнал нур-
ни гузва. Амма экуьзмач, абур ах-
вари вичин есирдиз чIугвазва.

– Ксумир, я бала, Абдукерим, 
– лугьузва хцин вилер акьал жез-
вай гьар сеферда дидеди, – фу 
тутIуьнмаз ксумир, я чан хва.

Кьуьнтек хъуьцуьган вегьена, 
айвандин юкъвалай гъуз яргъи 
хьанвай Букара гьар сеферда эхъ-
верзава, ахвариз тефизвай аялди-
кай къвезвай хъел винелди акъуд 
тийиз, кьеб эчIязва.

   
   

(Эвел алатай нумрайра ава)

яниз кIвале гьарда вичин 
буржияр кьилиз акъуд-
зава. Дидеди, кал ацана, 

винелди тади ийизва. Дахди мад 
сеферда хперин парахдин сивихъ 
галай тIалакадин мягькемвал ах-
тармишзава. Айвандикай гъвечIи 
вахан ван стIу датIана къвезва. Диде 
вичин патав хьана кIанзава адазни. 
Экуьнлай акунвач аялдиз. Куьтягь 
тежедай гатун кIвалахри чпин ди-
деяр къакъудзава аялривай.

– Абдукерим, – эверзава дидеди 
айвандикай, – хъша, вахаз килиг, 
квез недай са затI гьазурин.

Куьтягь тежедай тапшуругъар 
я. Катиз кIанзавайди тир куьче-
диз. Аквада вун фидатIа. Дахни 
кьурун юкьвал акъвазна килигза-
ва. Абдукерима вуч ийидатIа лу-
гьуз. Хъфена кIанда винелди.

Гьа икI куьтягь хьана мад са югъ, 
вири зегьмегдик квай, вирида чпин 
пай кутазвай гатун яргъи югъ.

Са шумуд югъ алатна. Мажал 
авач садазни. Къалин я колхоздин 
кIвалахар. Гьардан жуван кIвалин-
къан дердиярни ацIанва. Абдулагь 
бубадихъни вичин дердияр ава. 
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«Линкь-линкь, линкь-линкь…» 
И ванцелай гъейри айвандикай 
мад са сесни акъат тийиз декьикьа-
яр физва. КьепIини линкь куьтягь 
жезва, амма секинвал гьасятда 
аялди чIурзава, дидедини ахвариз 
физвайбуруз ксумир лугьузва.

Ахвар виридахъ гала: дагъла-
рихъ, багъда акIаж хьана кIвачел 
аламай емишдин тарарихъ, гьатта, 
ара-бир шагьвардихъ галаз вичин 
шир-ширдин ван рекье твазвай, 
Аран вацIухъни. Аран дагъни адан 
кьилел къаравул хьиз акъвазна-
ва. Амни вичиз хабар авачиз ахва-
риз фенва. Ара-бир йифен къуш-
ра вич уях тирдакай хабар гузва. 
Къайгъу туш, гьа гила мад бил-
билар майдандиз экъечIда. Амма 
гьайиф, зуьрнечидин хциз абурун 
ванер жедач. Ксанва ам вичин дах-
дин патавай гъуз. ПIузарар юзазва, 
гьинвачтIани ахвар аквазва…

– Ви пIузарриз диде къурбанд, – 
темен гузва, юргъун хьанватIани, 
гьеле ацукьдай мажал тахьанвай 
Сувара хцин чиниз.

– Ма зи гъил яхъ, ма зи гъил… – 
рахазва ахварай чиниз гьекьедин 
сел акъатнавай Зуьрнечидин хва.

…Вуч аквазва адаз ахварай. Ам 
Аран дагъдин кIукIни кукIушдал 
ала. Кьуд пад яд я. И кьил а кьил 
авачир яд. Гьикьван яргъа авай 
гьуьл Зуьнечидин хцин хуьруь-
вай, амма гила ам дагълариз атан-
ва. АцIурнава вичив вири дереяр. 
Аран дагъдин кукIвалай хъсандиз 
аквазва: хуьрни акатнава гьуь-
луьн ятарик. Амма хуьруьн вири-
далайни вини кьилихъ галай кьве 
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кIвалер аквазма. Садбур Зуьрне-
чидин хцин чпин кIвалер, кьвед 
лагьайбурни Абдулагь бубадин. 
Инсанар касни авач, тек са кас я 
Зуьрнечидин хциз аквазвайди. 
Амни яргъа ава Абдулагь бубадин 
яргъи, кьакьан балхундал ала. Ам 
Замира я, шегьердай Абдулагь бу-
бадин кIвализ хквезвай руш.

– Абдукерим, Абдуке-и-им, – 
гьарайзава ада чпин балхундилай.

Зуьрнечидин хциз адан ван 
къвезва, амма гьай лугьуз жезвач. 
Икьван яргъай ван текъведайди 
чизва.

– Ма зи гъил яхъ, ма зи гъил… 
– гьарайзава Зуьрнечидин хва лекь 
хьиз цавуз хкаж хьана. Адаз кьа-
кьандай вири хуьр, кIамарни вацIар 
гьуьлуьн ятари кIевирнавайди мад-

ни хъсан аквазва. Тек ам ава цава-
ра. Балхундилай Замирадин гарал 
къугъвазвай кифер аквазва. Вичиз 
юзурзавай гъилерни. Мад са затIни 
вилери кьатIузвач.

Лувар акатнавай Зуьрнечидин 
хва агакьзава Абдулагь бубадин 
кIвалерив. Ацукьзава ам балхун-
дал. Замира хъуьрезва, капар ягъ-
из элкъвезва ам балхундин юкьни-
юкьвал. Аку адаз гьикьван шад 
хьанватIа. Зуьрнечидин хцини 
гуьзлемишзавай ам. Алатай гата-
лай инихъ.

Зуьрнечидин хцин ахвар, пен-
жердай пакаман шагьвар галукь-
на пелел алай гьекь кьурадалди 
яргъал фена. Аламатдин хуьр я: 
виридалайни чими гатун юкъузни 
экуьн кьиляй шагьвар жеда. Юкъ-
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узни гьакI. Рагъ чими жез башла-
мишнамазди, шагьварди вичин 
кар аквада, хуьруьн винелай зе-
гьемвал чукурда.

Аламатдин хуьр я. ЧIехибуруни 
чеб аялри хьиз тухуда. Хуьруьн са 
пай гьеле ксана ама, гьеле бибил-
ри чпин баядар яна куьтягьнавач, 
куьчейра гьеле лапагринни мала-
рин кIеретIар ама, вацIун рекьиз 
кIулара кварар авай папар анжах 
гила экъечIнава, амма Абдулагьа 
Букараз чпин кIвализ теклифзава.

– Зуьрнеярни гваз, зуьрнеярни 
гваз, – хъуьрез-хъуьрез тикрар-
зава ада гурарин хиле ацукьна. – 
Жуван дуст Арабханазни эвер це, 
далдамчи закай хьурай. Далдам 
галачизни жеда.

– Ваз ви адетар чIуриз 
кIанзавач гьа, – тади кваз вичин 
кал гьаятдай акъудзавай арада 
лугьузва Сувара. Ваз абур зуь-
рнедин авазралди ахварай авудиз 
кIанзавани?

– Ваъ, я руш, заз абуру чпин бу-
байрин кIвале мадни ширин ахвар 
авуна кIанзава.

– Вуна куьтягь тIун-йе, – тIвар 
такьуна итимдиз гьарайзава гьа-
ятдай Сувара. – На лугьуди, им 
ирид йикъан мехъерик физва.

– Гьа ви гафар тир ичIи рикIелай 
зи япари гуьзлемишзавайбур, – 
жаваб гузва икьван гагьда кисна-
вай Букара. – Вилер ахвара амаз 
хуьруьн жемят патал язавай зуь-
рне билбил хьиз рахана кIанда, 
герек ада гьилерик-кIвачерикни, 
рикIерикни гьерекат, кIубанвал 
кутан.

– Гьа-гьа-гьа, – хъуьрезва итим-
ди гафарал Сувар, – гьа ви зуьрне-
диз муьтIуьгъ жедай рикIер, чи-
дач ман, шумудахъ аватIа.

– Зун садра къавал хкаж жен, 
башламишин экуьнин сегьерар, 
ахпа чир жеда ваз, шумудан рикIин 
куьлегар зав гватIа. Вуна фена 
Арабханаз тади гьалда ша лагъ.

– Арабханаз? Ангье ам, тади 
кваз ратIрал физва.

– Эвера, эвера…, – катна Букар 
айвандин агъа кьилиз. Букар гу-
рарай гъуз эвичIна. Тади кваз гьа-
ятда михьивал тваз алахънавай 
папан патав фена.

– АкI хьана хьуй, зун хуьряй 
чукурда, паб, вунни кьилел итим 
алачиз амукьда, – вири хуьруьз ван 
къведай тегьерда хъуьрена Букар.

– Пагь, – лагьана папа мад се-
ферда, – тIимил ава абур и хуьре. 
ГьикI хьана, зун анжах зуьрнечи 
патал хана лугьузвани вуна? Ваъ, 
чан итим. Амма зун галачиз вавай 
гьа зуьрнени ягъиз хъжедач.

Букара вичин хъуьруьн дава-
марна. Варциз гьахьай Арабханаз-
ни ада хъуьрез-хъуьрез лагьана:

– Ваз ван къвезвани? Зи зуь-
рнедин сес бегенмиш авач. За вири 
хуьр ахвариз ракъурна кIанзава. 
Яраб Арабханан паталай юг ни 
гатадатIа? Гьа-гьа-гьа…

– Пакаман хийирар, – вич их-
тилатдин гъавурда авач лагьай 
 къайдада къаришмиш хьана Араб-
хан?

– Абат хийирар, – чан стха. – 
вун ратIрал физвани? Вучда бес? 
Зунни итим гьаятдин юкьвал 
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кар авач хьи. Де ша, парани ихти-
латриз яб гана хьуй, ништа…

– Кар юг акIахьунал алач-е, 
– кьулухъди Сувараз вил хъия-
на Арабхана, – герек ятIа, за пуд 
юкъузни, ирид юкъузни вахъ га-
лаз зил кьада. Вуч межлис я, гьи-
низ физва чун?

– Бес я ман. Гила вунани заз 
суалар гузвани? Ваз зун чидачни? 
ТахьайтIа, ваз чи хуьруьн адетар 
чидачни? Де ша кван, – варцяй 
экъечIна Букар.

– Гьай аман къунши Абдула-
гьаз къари хкизваз тахьуй гьа? – 
гурарай винелди айвандик хкаж 
хъжезвай Сувараз килиг хъувуна, 
кIевиз хъуьрена Арабханни.

 акъвазна рахазва. И бахтавардиз 
чидайди вичин зуьрнеяр ягъун я. 
Гад-кьуьд авайди туш¸ са багьна 
я кIанзавайди. Вил алай кар гьам 
я. Вири кIвалахар тада, вичиз те-
клиф авур чкадиз кьилихъди ве-
гьеда хьи, вегьеда.

– Гьай аман зазни гьавиляй 
эверна жеди гьа?

– Бес вуна гьикI фикирнавай? 
Сифте хъуькъверик ял кутур, ахпа 
ратIрал алад. Белки акьван гагьда 
Хатуна югни гатана куьтягьин, – 
гъилер эчIез яна, итимриз кили-
гиз акъвазна Сувар.

– Яда, яб гумир папан къакъ-
райриз, – Арабханан далудихъ 
гъил вегьена Букара. – Са зур сят-
дин геж хьайитIа, юг акIахьдай 
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алкьдин мисалар уьмуьрди вичи 
гьар камуна арадал гъизва. Сада-
кай чун къе рахан. 

КIватI жеда са хуьруьн кимел са кьа-
дар инсанар. ЧIехибурувай са къерехдив 
къекъечIна хьиз, жегьилри башламиш-
на гьуьжетар. Ибурун юкьва вичи-вичин 
тарифар ийидай, кьадарсуз кьуру да-
махар гвай НутIни аваз хьана… Башла-
мишна НутIа мад вичин тарифар ийиз 
– бес вич хуьре-кIвале авай сад, вичиз 
тай авач, вичелай алакь тийир кар авач 

лугьуз. Эхирни НутIан лагълагъар эхиз 
тахьай Нура лугьуда: «Яда, беса, чи кьил 
элкъурмир. Ви алакьунар гьинал кьван 
ятIа тестикьарун са четин кар туш. Ин-
гье, и чи къвалавай вацIал тухвана, за 
вун ядни тагана хкайтIа гьикI хьурай?

– Ша фин, – лагьана НутIа, килигда 
чун ви алакьунриз.

Фида ибур кьведни вацI галайвал. 
Агакьна вацIув. КIан жеда НутIаз мек-
велди яд хъваз, атана Нура адан гъил 
кьада.
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– Хьанач дуст-кас, гьуьжетдиз икь-
рар авайди я. Чун кимел хъфена, 2 ша-
гьидни галаз хтана кIанда, тахьайтIа заз 
ви луту-путувал чизва.

– Зун рази я, – лагьана НутIа.
Хкведа кьведни кимел. Гьамиша 

хьиз кьарайсуз НутIа гьарайда:
– Жемятар, вуж къведа чахъ галаз и 

гьуьжетра кIаник акатдай Нурал хъуь-
рез?

– Гьелек межер, НутI, – лугьуда 
Нура. Хъуьрезни тади къачумир. Чун 
кьведни вацIал фенайни?

– Эхь, ман.
– Ваз яд хъваз кIанзавай, за вун яд 

тагана кимел хканани?
– Эхь, ман.
– ГьакI хьайила, нел хъуьреда чун?
Кимел алайбур вири капар ягъиз 

хъуьрена. Регъуьвиляй кьил агъузай 
НутI тади кваз кимелай хъфена. 

Гьа и юкъуз кьве мисал арадал ата-
на:

1. «ВацIал тухвана, яд тагана хкай 
НутI».

2. «Жува жуван тарифар ийимир, ви 
тариф масадбуру авурай».

Амай маса мисалрикайни чун мад се-
ферда рахада.
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Мурад кIвализ хтайла дах чин чIурна 
ацукьнавай:

– Мурад, – лагьана дахди, – вун ба-
дедин эхтияр авачиз куьчейризни фена, 
тарсарни вуна гьазурнавач, алад фена 
атIа пипIе акъваза.

– Зинни зи бадедин арайра масадбур 
вучин гьахьзавайди я?

– Ам ви баде хьиз зи дидени я.
– Акьван гьахъ гвай кас ятIа, дах, са-

дра кьванни а пипIе жув акъваза. Ви ди-
дедал алукь тавуна куьчейриз фейи зун 
батIул тирла, зи диде кваз такьаз гьар 
йикъуз ваз кIан хьайила хквезвай вун 
гьахъ жедани?

– АкI ятIа чи алакъаяр «зун-вун» 
хьана ман?

– Багъшиламиша, дах, эхтилат ку-
дайди вун тир кьван.

***
– Диде, диде, – гьарайзава гьаятдай 

Мурада, тадиз инал ша и чи Айнадин 
кьилел чIехи бала атанва.

– Вуч бала я, я хва, Айнадихъ вуч 
хьанва?

– Бес вуна, чIехидан чIалаз килиг та-
вурдал чIехи бала къведа лагьаначирни?

– Лагьанай, вуч хьанва?
– За немир, немир лугьуз Айнади 

машмашдин цил туькьуьнна, гила адан 
руфунай машмашдин тар экъечIайтIа 
вучда?

– Са цил хатадай тIуьн хьана жеди, 
мад недач ада, чан хва, ваз кичIе жемир, 
чна бадедив адан руфунал цагъ элкъуь-
риз тада.
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***
Тарсариз геж хьана, ктабар авай чантани 

гвачиз, теспача яз классдиз гьахьай Мурада 
муаллимдиз лагьана:

– Малим, зи кьил тIазва, завай тарсара 
ацукьиз жедач.

– Медпунктуниз алад. Къафлан духтур-
ди ваз са кьилин дарман гурай.

– Заз вахт авач, тади ква, чан малим, чун 
рекьеллайбур я. Дидеди тадиз фена, кьил 
тIазва лагьана хъша лагьайди я, чун агъа 
хуьруьз бадедал кьил чIугваз физва.

***
– Диде, – лугьузва Мурада, – ваз 

зун гзаф кIандани, я тахьайтIа дах?
– Вун, я хва, жуван багьри велед 

кIан тахьана заз чарадан хва гзаф кIан 
жедани?

– Диде, зи буба ваз чарадан хва 
хьайила, зунни вун мукьвабур гьикI 
хьана?
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***
– Ислам, ви жибинда 12 къенфет авай. 

Абур вуна вазни ви дустариз сад хьиз пай-
на: 3 къенфет Мурадаз, 3 – Агьмедаз, 3 
– Камилаз. Ви жибинда шумуд къенфет 
амукьда?

– Ругуд къенфет, диде.
– Яда, 6 гьикI амукьдай гьар дустуниз 

3 гайила?
– ГьакI, Камилаз за садни гудач, зун 

адахъ галаз хъел хьанва.
– Яда, лугьун чна вун адахъ галаз 

туькIуьн хъувуна?
– Меслят хъхьайла, ахпа гьялда за и за-

дача, чан диде, гьелелиг арадал кар алачиз 
кьилел гуж вучиз акьалдарда?

***
– Цми, «Яцра векь незва» лугьудай 

предложениеда существительный гьи-
нал жезва?

– Чуьлда жезва, муаллим.
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***
ЧIехи бубади хтулдиз кьве гъуд 

акьална лугьузва:
– Зи са гъиле кIерец ава, хтул, 

муькуь гъилени къенфет. Ваз чиз 
къенфет гьи гъиле ава?

– Сифте вуна кIерец гьи гъи-
ле аватIа лагь, чан чIехи буба, ви 
чIехивилиз гьуьрмет тавуна ви ви-
лик экъечIун гьуьрметсузвал жеда.

***
Къуншидин гададихъ галаз 

ккIана хтай Цми «Ламран хва! Лам-
ран хва!» – лугьуз сакIани секин жез-
вачир. Ван хьайи дахди, адан яб кьу-
на, лугьуда:

– Вуж я ламран хва?
Цмиди шехьиз-шехьиз жаваб 

гуда:
– Гатамир, чан дах, зун я ламран 

хва!

***
– Я хтул, вуна зун гьикьван бей-

кефарда, гьар юкъуз ви дневникдай 
аквазбур «кьведар» хьана?

– Бейкеф жемир, чан баде, – лу-
гьузва гъвечIи хтулди, – зун мектеб-
диз фейила за вун шадарда, за анжах 
«садар» къачуда.

***
– Ичер мус атIайтIа хъсан я, Цми?
– Багъманчи ахварал фейи арада, 

чан муаллим.
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Гилани каш  авай уьлквеяр ама 
лагьайла куьн тажуб жемир. Месе-
ла, Африкадин континентда авай 
уьлквеяр. Абуруз  гьамиша гишин-
вал гьиссун адет хьанва. Кьурагь йи-
сар хьайила, дяведин йисар хьайи-
ла каш халкъ патал лап мусибатдиз  
элкъвезва. Судан тIвар алай уьлкве-
да юкьван гьисабдалди 1-2 миллион 
кас гьамишаллугъ гишила рекьидай 
къурхувилик ква. «Сергьят тийижир 
духтурар» тIвар алай тешкилатдин 
векилди лугьузвайвал, гьар начагъ 
хьайи пуд аялдикай сад къутарми-
шиз тежедай гьалдиз къвезва.

Алай вахтунда ООН-ди Судан-
дин агьалийриз куьмек патал само-
летрай пек-партал, тIуьн-хъун га-
дарун къейднава. А кар патал вацра 
12 самолетди цава лув гуда, кьибле 
патан Судандиз 10 агъзур тонн суьр-
сетар агакьарда. Суданда яргъал 
фейи гражданский дяве себеб яз вири 
рекьер хаталу хьанва. Гьавиляй, са-
молетрай чарасуз суьрсет агакьарун 
амайди са рехъ хьанва.

1/2021 21



***
Гьиндистанин са кьадар алим-

рин фикирдалди, гьайванриз кьил 
рагъ экъечIдай патахъ элкъуьрна 
ксуз кIан хьун дуьшуьшдин кар 
туш. Абуру тестикьарзава, бес чи-
лин микьнатIисди ахвариз еке таъ-
сирзава. Месела: эгер инсан кьил 
рагъ экъечIдай патахъ элкъуь-
рна ксанватIа, адан ахвар пара ва 
кIевиди жеда. Виридалайни пис 
кар кьил Кефер патахъ элкъуьрна 
ксун я. А кас пакадин юкъуз, вич 
вичикай куьцIенваз, гъиляй са кар-
ни текъвез жеда. АкI хьайила вуч 
авуртIа хъсан я?

Къачу компас. Кьибле пад, Ке-
фер пад тайинара. Ахпа кьил кьибле 
патаз яна ксус. Квез ширин ахварар 
хьурай!

***
ООН-дин гьисабралди чилил ви-

нел гьар йисуз 80 миллион инсан ар-
тух жезва. Ругуд агъзур миллиард-
див агакьнавай инсаният 60 йисан 
къене кьве рекьера артух хьун мум-
кин я. И инсанрин 99 процент чеб лап 
кесибвиле авай уьлквейри гузва. Ин-
санар гзаф жезва, амма абуруз гьич 
тахьайтIа сифтегьан образование гу-
дай, абуруз сагъламвилин шартIар 
яратмишдай мумкинвилер а гьуку-
матрихъ авач. «АкI хьайила инса-
нар артух жезва лагьана вуч шадвал 
авурай?» лугьудай суал къвезва.
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***
Фурара цуьквер,
Цуькверал нуькIвер,
Вуч я, лагь, Пенкер?

***
Гьебе туш, тапрак туш,
Метлебдиз сандух я.
Мектебдин рекьевай
Аялрин алух я.

***
Гила артух амач виле
Терездин вах – кIарас к…е.

***
Аби синидал йифен алуча.

***
Чан алай чIул,
Кутадай фул.

***
Цава шагь я,
Къавал пачагь я,
Куьчеда сиягь я.

***
КIир галай кьве шувакь,
Ялда чебни цлакь.

***
Элкъвей затI я ам –
Тупуниз бедел.
Тум кьуна яла –
ЦIрада беден.  
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(Расим Гьажидин «Сулейман бубадин суьгьбетар» тIвар алай 
повестдай чIукар)

– Гила за ваз са маса хкет 
ахъайда, Эффенди. Яб це, зи 
хва. Жеда кьван, жедач кьван са 
хзан. Са буба, са диде. Кьве аял. 
Дидени буба рекьида. Амукь-
да аялар етим. ГъвечIи аялар. 
Атана алукьда мишекъат кьуьд. 
Къарагъда къай – къиямат… 
Къуншийри аялриз галайвал 
ийиз жеда, амма садра гьикI 
ятIани, аязди къув язавай вах-
тунда аялриз аквада хьи, къу-
лан цIай уьлуьхзава. Мекьила 
зурзаз жеда. Ун, аялар. Аялар 

амукьда туьхуьзвай цIуз кили-
гиз. Йиф ибуру са жуьре акъуд-
да. Пака ибур экъечIда айван-
дик Шехьда.

– У-н, чи къулан цIай!.. 
Чи цIай!.. Чан диде-е-е!.. Чи 
цIай!..

Шехъда ибур, шехьда ибур, 
эхирни ибурун ван жеда кьуьзуь 
шаирдиз. Гьа и хуьре авай. Ун. 
Фида и кьуьзуь шаир ибурун па-
тав. Хабар кьада:

– Квез вуч хьанва, я балаяр?
– Вай чан диде, чи цIай…
– Чи къулан цIай хкахьна… 

Вай, чан диде!..
– Ва-а! Куьн гьакI хьайила 

шехьзавани?
– Ун.
– Агь, язух балаяр! Квевай 

куь къулаз кьве кIарас вегьиз 
жедачирни? Вахтунда! ЦIай 
хкахьдалди! Куьн гьакьван авам 
хьанани? ЦIай туьхуьзвайди 
акурла, къула кIарас твадай затI 
я! Чир хьанани? ЦIай, цIай, цIай 
лагь – гьикьван кIандатIани 
лагь! Гьарая! АкI цIай хъижедай 
затI туш, я чан балаяр! КIарасар 
кIанда, кIарасар! 
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Дугъриданни, цIай хуьн 
патал кIарасар хьана кIанда. 
КIарасдикай цIай жезва. ЦIу 
чими ийизва.

* * *
– Чир хьухь, хва: бине хьа-

на кIанда. гьар са карда эве-
лин-эвел бине. Бине хьайила, 
адан винел цлар жеда. Цлар 
хьайила, абурун винел къав 
жеда. Бинени, къавни, цларни 
хьайила – адакай кIвал жеда. 
Гьар са кар, за тикрарзава, 
хва, бинедилай башламишна 
кIанзава, бинедилай. Гьихьтин 
кар кIандатIани вуна башла-
мишиз хьурай: эвелни-эвел би-
недиз килиг: ам гьикI я? Мягь-
кем яни? Хъсанзавани? Ам 
чIур хьанвани? 

– Ваз чи бине гьикI аквазва, 
буба?

– Вуна чи мили бине лугьуз-
вани? Халкьдин культурадин, 
тарихдин, яни?

– Ун.
Суьлейман бубадин вили, 

цIаяр кузвай вилер пашман хьа-
на, ам яргъал дагьлариз килиг-
на. Кьил юзурна. Агь аладарна.

– Чи мили бине… За ваз гьикI 
лугьун, хва? РикIел хуьх буба-
дин гафар. Кхьихь, кхьихь. Заз 
гила кичIе туш. Зун меселла. 
И девир, за ваз лугьун, вичин 
шакъадай акъатнавай вацI вуч 
я, гьа вацI хьиз я. Кхьихь: я 
ам кьурада, шакъадай акъатай 
вацI, я ам са кьадар йисарилай 
гьа вичин виликан шакъадиз 
хкведа. Кхьенани?
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