
4/2021
июль – август





ап аскервиле амаз халудин 
къайгъуда авай кьванбур вуч 
тир! Вирида са гаф лугьузвай: 

мехъерна кIанда – икьван  иесияр 
авай халу, валагь, бахтавар я, бах-
тавар.

Гьа зулуз, аскервиляй хтай са 
шумуд йикъалай, башламишна 
иесийри: – Нин руш кIанзаватIа, 
лагь! Халуди жаваб гана: – туь-
кенчидин.

Фена уьлчияр, хтана. Ганач 
туькенчиди вичин руш. Рушани 
хабар ракъурна: – Нерни типIрен 
кIуф хьиз авуна… Фена вичин тай 
жагъуррай.

– Йифди-югъди жибинда къен-
фетар аваз къекъвезвайди я, къиз-
миш хьанва, айиб авач, – лагьана 
дидеди. – Лугьурай. Ничего.

И гафарин ван хьайи халуди ви-
чин гъилевай пIапIрусдин кьатI, 
чIехи тупIал эцигна, акI гадар-
на хьи, ам къуншидин къава-
лайни анихъ аватна. Аквадай 
гьаларай, аскервиле кьатIар 
гадариз чирнава. Са шумуд кас-
дин кIвализ мадни уьлчивилиз 
фена, амма са рушни рази хьа-
нач. ХъуьтIуьзни рахунар ха-
лудин мехъерикай  хьана. Гьа 
икI, эхирни, гатфарни алукь-
на. Гатфариз и ихтилат акъваз-
на. Вучиз лагьайтIа гатфариз 
чи салан рехъ галай патан ча-
пар ярх хьана.

– Гье-гье-гье! – ван акъат-
на бадедин. – Буьркьуь хьан-
ва вири. Чапар михьиз чкIана! 
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Ида-ада тIваларни хкудна тухва-
на!

Гатфарин са няниз халудизни 
заз тапшуругъ гана. Бадеди.

– Пака фена, тIвалар гъваша. 
Чапар хъия. Кьведани санал!

– Есть, товарищ капитан! – 
лагьана халуди бадедиз са честь 
гана. – Чукура, гада! Лам хкваш!

Лам хкана, еб, нажах акуна, 
чна къуллугъар пайна. Халу-
ди тIвалар атIуда. За абур тамай 
агъуз авудиз, рекьел акъудда. 
Рекьел чна абур ламрал эцигна. 
Зунни, халуни – кьведни рази я. 
Лам рази ятIа- туштIа садани ха-
бар кьазвач. Гьатна чун рекье.

Рагъ частуниз хкаж хьанва. 
Вилик халу ква. Халудин гуь-
гъуьна – лам, ламран гуьгъуьна 
– зун. Халудин эрчIи къуьнел са 
нажахни ала. Нажахдин тумни 
эрчIи гъиливди кьунва. Халудин 
чапла гъил, лагьайтIа, яб алай во-
енный шалвардивай гуьцI жез, 
гагь инихъ, гагь анихъ галтад жез-
ва. Зани, адаз са вил ягъиз, хъуь-
руьнарзава:

– Ра-аз, два-а! Ра-аз, два-а!

Ламра, чка-чкадал акъвазиз, 
рекьел гьалтай цIапарихъай ни 
чIугвазва. Ахпа, сив цавухъ эл-
къуьриз, сарар экъисзава. Уюнар 
акъудзаватIа, тахьайтIа цIапарин 
ахтармишунар кьиле тухузватIа, 
абурун ниэр чирзаватIа, чидач. 
Ахпа ам, садлагьана рум гайиди 
хьиз, чукуриз-чукуриз халудихъ 
агакьзава. Агакьна, мадни акъва-
зиз, ни чIугвадай цIапар жагъур-
зава.

– Пурх, пурх! Вач, вач! – лугьуз-
ва халудиз. – За вахъ агакьарда!

Халудиз, вичин кьулухъ вуч 
жезватIа, хабарни туш. Ам садра-
ни кьулухъ килигзавач. Гьа са 
къатда: раз, два, раз, два къачуна, 
физва.

Гьа икI, къугъваз-къугъваз, 
агакьна чун тамуз. 

Агакьна тамуз, халуди лам 
кутIунна пипин тарал.

– Идаз иеси чидайди туш, – ла-
гьана ада. – КутIун тавуртIа, низ 
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чида ам гьинихъ рекье гьатдатIа? 
Ахпа чун жеда идан гуьгъуьна 
къекъвез.

Лам кутIунай таран кьакьан 
шивел кьве керекул къал кваз 
рахазва. Гагь халудиз килигза-
ва, гагь – ламраз. Заз килигза-
вач. Аквадай гьаларай, и тарал 
лам кутIунун бегенмиш хьанвач. 
Нарази я. Чпин кIвалин-йикъан 
къайгъуда авай къушар тир, ибу-
руз кимиди инал ядай ламран ар 
тирни? Халудин гьараюнар тир-
ни? Ваъ, гьелбетда.

Халуди тIвалар гьасятда атIана.
Гьа кIвале меслят хьайивал, за 

абур рекьел акъудна. Эцигна лам-
рал пар, – элкъвена чун хуьр галай 
патахъ. Булахри, хуьлери, вал-
лагь, на лугьуда, кеменчияр язава.

Вири дуьньяда авайди манидин 
сес я. Гьарда вичин къайдада ви-
чин мани лугьузва.

Лам гила шад туш. Якъин хьи, 
вич кутIунна лугьуз. Мумкин я, 
пар залан я. Ам вичин кIулал же-
дайди чизва.

Гьар са пар эцигнамазди, ада 
вичин япар, гапурар хьиз, вилик 
авуна, тум ланш хьиз дуьзарна, 
кьулухъди яргъи авуна, рехъди 
винелди тепилмиш хьана.

Гьа и арада халудин вилер ре-
кьин къерехдал алай са гирдимда 
акьуна.

– Гье-ей, Нур! Ну-у-р! – гьарай-
на ада лап вичин къвалав гвай заз.

– Вуч хьана, чан зун сивиз 
кьейи халу?

– Ваз и кIанчI аквазвачни?
– Аквазва.
– Адаз иеси авайди туш…вун 

адан иеси хьухь.
– Ваз за вучна кIанзава?
– Яхъ ам.
– Ва-а! Вучда адакай?
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– Адал ацукьизни жеда. Адал 
якни куьткуьниз жеда. Ам къу-
ла туртIа, ада пуд юкъуз къулан 
цIайни хуьда…

– Кьамал хкажиз куьмек ая, – 
лагьана за. – Вучда? Яб тагайтIа, 
хъфейла, на бадедиз арза ийидай-
ди я. Хкажа кьамал!

Гила ламран гьални зи гьал сад 
я. Са кьадар рекьиз гьа икI фена, 
эхирни акуна заз, акуна лагьай-
ла, гьиссна за, зи кьамай са тIекв 
акъатзава. Гадарна за кIанчI лап 
и рекьин юкьвал. Идал алай гьа 
тIурариз са шумуд кьуьлни чуькь-
вена. Уф аладриз, гагь цавуз ки-
лигна зун, гагь – дере-тепедиз.

– Вуч иер гатфар тушни! – ра-
хана зун жув-жувахъ галаз. Са 
тIимил кьван виликай, цава авай 
булутрин нехирдикай гила деве-
дин карван хьанва. Карвандилай 
анихъ лап Шагь дагълар хьтин зур-

ба са булутди рагъ кIевзава. – Къа-
рагъа, гар, къарагъа! Ваз минет 
хьуй, къарагъа! – ван алаз рахана 
зун. Ахъайна гьар гъил са патахъ, 
цав къужахламишиз кIанзава заз. 
– Рагъ кIевзавай чIулав булут алу-
да на цаваривай! Къарагъа, гар, 
къарагъа! КIев тавурай булутри чи 
чими ракъар, къарагъа, гар къа-
рагъа!

Акуна заз, халуди кьил юзурза-
ва. Заз килигиз.

– Дидени шад я, хва чIехи жез-
ва, – лугьуз. Хци ирид класс куь-
тягьзава. Гье-гье! – хъуьрена ам. – 
Бейтер кхьиз, кьиле гар гьатзава! 
Гарар! Къарагъа, гарар! Къарагъ-
на гарар!

– Ваз цав аквазвач, сивиз зун 
кьейи зи халу, – лагьана за.

– Заз вири аквазва, – лагьана 
ада. – АкI  кьиле фидач! А фикир! 
Яхъ кIанчI!
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Бирдан акуна заз, цавун тагъ-
дин лап вили чкадал раб хьтин са 
затI пайда хьана. Чан алай. Гуь-
гъуьна лацу гъал таз, физва ви-
ликди.

– Самолет! Реактивный само-
лет! – гьарайна за. – Цавун аршар 
муьтIуьгъарзавай кьегьал хциз зи 
патай саламар! Ура-а! Вун штур-
валдихъ акъвазнава, кьегьал яз! 
Зунни – кIанчIун кIаник, кьама 
тIур акIиз, зи халуни са рушазни 
кIан тийиз…

– И кIанчI вав халуди гьикI 
хьайитIани инал гадриз тадач! 
Вав за бейтер кхьиз гуда гьа и 
кIанчIун кIаник!

– ТIур алай пад кьамал ийимир, 
– лагьана за. – Хкажиз куьмека.

Гьатна чун мад рекье. Заз ак-
вазвайди жуван кIвачерни, ламра 
тIвалар галчIурзавай жигъир я. 
ТIваларин гел, жигъир ваъ. Гьа и 
гел кьуна, кьил алгъурна, физва 
зун. Фена, фена, бирдан зун къах 
хьана. Акъвазна. Ибур вуч ванер 
я? Ва-а! Им зи халудин гьарай 
тушни? Ида заз эверзавани? Идаз 
вуч хьанва? Гадарна за кIанчI. 
КилигайтIа, халуни са къуш я. 
Им гьинай атайди я? Идаз зи ха-
лудивай вуч кIанзава?

– Ва-а! Абур аку гьа-а! – гьа-
райна за. – Куьн вучиз кикIизва?

Халудин мез галкIизва. Халу-
дивай рахаз жезвач. Са вуч ятIа 
лугьуз кIанзава, амма лугьуз жез-
вач. Гена хъсан хьана, гьа и ара-
да зи къвалавай са нин ятIани ван 
акъатна:

– Саламмалейкум! Къуватар 
хьуй!

КилигайтIа – мешебиги. Ме-
шебигиди, нарази яз, кьил гал-
тадзава.
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Гьар и арада за пенжекдик квай 
кард ахъайна. Ахъайна, лагьайла, 
адан винелай алчуднавай пенжек 
алудна. Акуна заз, ам усал хьан-
ва. Кьил патал кьаз, килигна-ки-
лигна цавуз, бирдан гьа зи гъиле-
рал кард чIагана. Кьефес ийидай 
тIвалар ламралай алуд тавунмаз.

Бадеди халудиз ахмурар аву-
на куьтягьнавачир. Кард чилел 
эцигна, зун чашмиш хьана. На лу-
гьуда, зи кьамал гила пуд кIанчI 
эцигнавай. Гьакьван заз залан хьа-
на. Гьакьван зун сефил ва пашман 
хьана.

– Кард кьена! – гьарайна за. – 
Кард кьена!

Садазни ван хьанач. Бадеди 
ламран язух чIугвазмай. Имидин 
суса, туьквендиз са вуч ятIани 
хканва лугьуз, виридаз хабар гуз-
вай.

– Катрахъ галаз кикIизва, – ла-
гьана халуди, са вал къалурна. – 
Агатайла патав, кьенвай хьтинди 
тир. Гъил авурла, гадар хьана зал.

Халудин гъил чухванвай. Пе-
ремни къазун хьанвай. Кард, ви-
лери цIарцIар гуз, душман хьиз, 
халудиз килигзавай.

– Ва-а! – лагьана мешебигиди. – 
Ваз идан лув хана, куьре хьанвай-
ди аквазвачни?  

Язух къуш! Яраб им ни янатIа?
– Чаз инра тфенгдин ван хьа-

нач, – кьил галтада халуди. Ка-
тран ханвай лув зурзазвай.– Ху-
таха, гада, кIвализ, – лагьана, заз 
кард къалурна.

– ТIваларикай са кьефес ая, 
гьада хвена, сагъарна, ахъая!

– Къармахри алмасри хьиз атIана 
зи гъилер, – мурмурна халуди.

– Акъваза кван, им вуч месела 
я? Ламрал алайбур тIвалар яни? 
Гьар са тIвал – цIуд манат! – хъел 
аваз гьарайна ада. – ЦIуд ваъ, виш 
манат! Гьар са тIвал са тар я!  Чир 
хьанани? Ина шумуд тIвал ава? Са 
виш? Са виш тар! Тамуз иеси авай-
ди я. Чир хьанани? Чир хьухь! Зун 
и тамарин иеси я. Эгер вилик ви 
мехъер квайди туширтIа, за гьа 
тIвалар кукIвар жедалди…

– Мад хъийидач, – лагьана ха-
луди. – Чапар ярх хьанва… Диде-
ди лагьана, идаз иеси авайди туш-
ни? ГьакI хьана…

Мешебегиди ахъайда чун, 
кIвализ хтана. Агакьайла кIвализ, 
бадеди башламишна къал ийиз:

– И ламрал икьван вучиз эциг-
нава? Адан язух тушни? Кьадар 
эцигнайтIа жедачирни? Идан иеси 
кьенвани? Ва-а! Гьайвандин язух-
ни атанач, валлагь, атанач! Идан 
къвалар ягъана хьи! Хер авуна…
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– Эй, жемятар! Кард кьена-а! 
– мадни гьарайна за. Низ эвер-
да? Инал са кIем векьер кузвайди 
тиртIа, низ чида шумуд кас кIватI 
жедайди тиртIа?! Тухвана салаз, 
текдиз кучудна за кард. Хутун 
таран кIаник. Лацу цуькверин 
кIунчI хьиз аквадай таран кIаник. 
Дерт аваз хтана, бадедихъ галаз 
лап рикIяй рахана зун:

– Я баде, лагьана за, – ша на 
заз са жаваб це. Аку, им зи халу я. 
Яни? Куьн адан иесияр я, къайгъ-
уда ава. Мехъерна, динжарда, лу-
гьузва куьне. Аку, чапар ярх хьан-
вай, вуна лагьана, иеси буьркьуь 
хьанва! Аку, тIвалар гъидайла, 
мешебегиди кьуна чун, ада лагьа-
на, тамуз иеси авайди я… Хтана, 
ламран къвал акурла, вуна халу-
диз ахмурарзава, бес ламрахъ иеси 
амачни? Ам кьенани? И виридахъ 
иесияр хьайила, и катрахъ вучиз 
иеси авач? Катран иеси вуж я? 
Им ни янатIа вучиз чирдач? Кард 
кьейила, тIветI кьейидайни ву-

чиз туш? Фида зун инай экъечIна! 
Фида зун физудиз!

– Ви кьилиз, чан хва, гьа ви ха-
луди лугьузвайвал, бейтери хаса-
ратнава. – Вач! – Гьахьтин затI я, 
чан хва, жизнь, – лагьана халуди. 

– Вуч, вуч? – Жизнь гьахьтин 
затI я… – Жизнь ваъ, уьмуьр лагь. 
Ваз урус чIал чизвайди туш. Ваз 
гьа сад-зур гафар я чизвайди. 

– Вазни чизвайди бейтер я. 
– Гьа и вакайни, гьа и кард ягъ-

ай касдикайни за са бейт кхьида. 
Гьа вири авайвал. Гьа чIавуз аква-
да ваз. Ваз вун гьихьтин кас ятIа 
чир жеда. 

– Кхьихь, – лагьана халуди. 
Гьа гатфарни, гьа чапарни, 

гьа ламни, гьа кардни рикIе аваз, 
зун физудиз рекье гьатна. Гьабур 
рикIе аваз, къекъвена-къекъве-
на, эхирни кхьена. Санани, садани 
дуьз жаваб гудач, катран иеси вуж 
ятIа.

Катран иеси чун я! Чун вири я…
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АцIай целцел
Нисидин
Ахварзава
Псиди,
Чхради хьиз,
Гъургъурзава
Псиди,
Гагь-гагь тумни
Юзурзава
Псиди.

АцIай целцел
Нисидин
Ахварзава 
Псиди.
Белки, адаз ахварай
Цел пад хьана аквазва.
Целцелайни яз чIехи

Вич шад хьана аквазва.

Белки, ада ахварай
Ниси дадмиш ийизва,
Ширин акваз, къаймах хьиз,
КIусар уьтмиш ийизва.

Амма ниси
Тирди уьцIуь
Хабар авач псидиз,
АцIай целцел нисидин
Ахварзавай псидиз,
Чхради хьиз,
Гъургъурзавай,
Гагь-гагь тумни
Юзурзавай, 
Ширин чанда
Ялар авай псидиз.
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Гьей, гъуьрчехъан, гъуьрчехъан!
Жечни са гаф лагьайтIа:
Жечни тфенг вугайтIа –
Садра кьванни гъиле кьан!
Садра кьвани хъуьчIе тван!

Гьей, гъуьрчехъан, гъуьрчехъан!
Чи хуьре сикI авайди,
Чи верчерин демекдиз
МичIи йифиз атайди,
Кака хазвай Яру верч
Гел галачиз тухвайди,
Фена текдиз валара
Чан аламаз чухвайди
Бес ваз хабар авачни?
Бес ваз ван-сес хьаначни?

Гьей, гъуьрчехъан, гъуьрчехъан!
Акъваз, гъуьрчез фимир вун.
Ягъун патал суван яц
Дагъдин синез фимир вун,
Суван цIегьрен, жейрандин
Къекъвемир вун гелера,
Уьмуьр гьалрай деврандин
Чи дустари чуьллера!

Гьей, гъуьрчехъан, гъуьрчехъан!
Ви тфенг за хъуьчIе тван!
Ви тфенг за гъиле кьан!
Зи Яру верч тухвай сикI,
Ам валара чухвай сикI
Жагъурда хьи,
Жагъурда –
Чуьнуьхун вуч кар ятIа
Къалурда хьи,
Къалурда!

Гьей, гъуьрчехъан, гъуьрчехъан!
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(Эвел алатай нумрайра ава)

Аквазва гадайриз, Замира 
текдиз къванцел ацукьнава, ам 
чеб хквезвай патахъ гьич килиг-
ни ийизвач. Зуьрнечидин хциз 
ЧIулавакай мадни хъел атана.

– Килиг, кьей хва, ада чакай 
хъелнава, – рагъул шатланкадин 
перемдин хуруяр тваз тади ийиз-
вай ЧIулаван руфуна гъуд эцязава 
Зуьрнечидин хци.

– АвунатIа, авуна ман, – жаваб 
гузва ЧIулава. Амма Зуьрнечидин 
хци рушан патав тади ийизва.

– БацIи зи гуьгъуьниз къведа 
лагьанайни за ваз, – Замира вич 
галай патахъ килигна кIанзава 
Зуьрнечидин хциз.

– Заз кIвализ хъфиз кIанзава, – 
кьил хкажна чеб иниз атай патахъ 
килигзава Замира.

ЧIулаваз и арада рушан чин, 
адан далудилай авахьнавай чIулав 
киф, цавун ранг алай булушка, 
метIерал кьван яру гуьлуьтра авай 
кIвачер аквазва ва ада ихьтин ру-
шахъ галаз рахазвай вичин дусту-
нал пехилвал ийизва.

– Им ЧIулав я… Чи дахдихъ га-
лаз зуьрне ягъай Арабханан гада, 
– сесиник зурзун кваз, гагь рушаз, 

гагьни рушалай вилер алуд тий-
извай вичин дустуниз килигзава 
Зуьрнечидин хва. – Зани ада хъсан 
чардах туькIуьрнава. Са чIехи ра-
ган кьилел.

– Гьи-гьи-гьи, – сивел капаш 
эцигиз тади авуна, хъуьрезва За-
мира. – ЧIулав! Значит, черный!

– Чорный! Эхь, – сив япарихъ-
ди физва Зуьрнечидин хцин. Ам 
чи хуьруьн негри я.

– Негри вун я, кьей хва, – ра-
хазва гила ЧIулавни. – Вун вуж 
я? Ф-ф-ф-у-у… Хъуькъвер целер 
хьтин зуьрнечи!

– Вун – негри!
– За чирдани ваз негри вуж 

ятIа? – гъутар кIватIна дустунал 
физ гьазур жезва ЧIулав.

Замиради, хъуьруьнарни акъ-
вазарна, ЧIулав гуьзетзава. Дугъ-
риданни, ам негри кьван чIулавди 
я. Негрийрии арадай ам, бел-
ки, хайи дидедизни чир хъже-
дач жеди. Ихьтин хиялар рикIяй 
фена, Замиради мад сеферда сивел 
капаш эцигна хъвер ийизва.

– Вун чи Абдулагь бубадин 
кIвализ хтанвайди яни? – Хабар  
кьазва яргъалай Замирадивай 
ЧIулава.

– Чи Абдулагь бубадин кIвализ, 
– жаваб гузва руша.
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– Ва-аъ, чи Абдулагь бубадин, 
– ягьанатдалди рахазва ЧIулав. 
Ахпа чин атIугъна даварзава:  
– Адак квай чи пайни ваз хьурай. 
Бес куь Абдулагь буба хьайила, 
куьн вири шегьерда аваз, ам ина 
текдиз вучиз тунва?

Замира ацукьнавай чкадилай 
къарагъзава ва ада гадаяр туна 
хъфин кьетIзава.

– КIамаш ихтилатар ийимир, 
кьей хва, – гъуд юзурзава Зуьр-
нечидин хци ЧIулаваз.

– КIамаш вун я! – гъуд хкаж-
зава ЧIулавани. Амма руш хъфиз 
кIанз рекьел акъатнавайди аку-
на, абуру кьведани адан гуьгъуь-
низ гьерекатзава.

– Вун хъфимир, Замира. За 
ваз чи чардах къалурда лагьа-
начирни, – минетзавай тегьерда 
рахазва кьулухъ вил ягъ тийиз 
рехъди физвай рушав Зуьрнечи-
дин хва.

– Ваз чи хамзар нез кIандачни? 
– куьмек гузва дустуниз ЧIу ла-
вани.

Зуьрнечидин хва катна фена 
рушан вилик акъатзава. Гъилер 
кьве патахъ ахъайна, ада Зами-
радин рехъ кьазва ва хъуьрез-
хъуьрез лугьузва:

– Рехъ агалнава, къуншидин 
руш. Дорога закрит!

– Къуншидин руш заз килиг-
да, къуншидин руш, къуншидин 
руш.., – вичин рикIел атай са 
аваздал лугьузва ЧIулава.

– Вакай ашукь Нуьсрет хьан-
вани, кьей хва? – хъуьрена 
Зуьр нечидин хва Замирадиз ки-
лигиз.
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Замирани хъуьрезва. Адаз га-
дайрин кефи хазни кIанзавач, 
амма вични ша лагьай чкадиз 
къведай руш туширди къалуриз-
ни кIанзава.

– Ахъая зи рехъ! – кьулу-кьу-
лухъди физва Зуьрнечидин хва.

Ибурун амалрал мягьтел хьайи 
ва риIкяй мад сеферда вичин ду-
стунал пехилвал авур ЧIулавазни 
кьарай къвезвач. Ам Зуьрнечидин 
хцел тепилмиш жезва.

– КъекъечI! Квахь, кьей хва, 
рекьелай! – къвалахъай фена кьве 
гъилни эцязава ЧIулава. Къвала 
дустунин гъилер акьур Зуьрне-

чидин хва цагъамар алчуд хьана, 
вили-вили къвакъварни яр ягъиз 
башламишнавай мереяр кулар-
кулар яз куьрс хьанвай валариз 
физва. ЧIулав вич, а патал хьиз 
къекъечIна, ягьанатдин хъвер 
авай чинив кьуьруькар ийиз таз 
акъвазва.

Замира пагь атIана амукьна. 
Адан чинал алай хъвер садлагьана 
цIрана. Са вуч ятIани лугьуз кIанз, 
мецелай алуд тавуна, ада вичин 
лацу шуькIуь тупIар гъутариз 
кIватIна. Гагь ЧIулаван кьуьруь-
кар акъудзавай чиниз, гагь цагъ-
амри кIасиз угь-цIугь ийиз валара 
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амай Зуьрнечидин хциз килигиз, 
ада вичин хъел винелди акъудна:

– Эй ты! Что ты делаешь? – чи-
нин кIалубар михьиз дегишарна, 
гьарай гана ада ЧIулаваз. – Ты 
дурной, что ли? Да, дурной!

– Вот это делаешь, – ягьанат-
дивди, Замиради вичи хьиз, гъи-
лер юзурна, жаваб гана ЧIулава. – 
Ты дурнай да? – гъил туькIуьрна 
ада валара акIанвай дустуналди. 

– Какой ты дурак! – хъел мадни 
пара жезва Замирадин. Ада шал-
вардихъни перемдихъ цагъамар 
галкIана ва къецIил гъилер абуру 
чухваз, азад жез чалишмишвилер 
ийизвай Зуьрнечидин хциз куь-
мек гуз башламишна.

– Алад вунни валара авайбурун 
патав! – а патал хьиз акъвазна, 
пеш жакъвазвай бацIидин далу-
дилай чIарар кьуна, амни валариз 
рагъурна ЧIулава. Вич, цIапандай 
акъатай ккIал хьиз, катна вилери-
кай квахьна.

– Инай иви къвезва, – шехьиз 
кIанз, туьтуьна кьагьар акIана, 
лугьузва Замиради, Зуьрнечидин 
хцин гъилерин цагъамри чухван-
вай чкайрал мукъаятдиз тупIар 
алтадиз.

Зуьрнечидин хциз бегьем 
регъуь хьанва. Рушан хъуьтуьл 
тупIари кьецIил гъилин тIарвилер 
секинарна, адан рикIик цухцухар 
кутаз эгечIна. Ам гьа инал гьа икI 
азиятдик кваз лап няналдини ацу-
кьиз гьазур тир.

– Ви дуст дурак я хьи, – хкудна 
ам хъсан хиялрикай Замиради.

– За ам рекьида, кьей хва 
ЧIулав, – хъуткьунарзава вич Зуь-
рнечидин хци.

– Да ну его, – гададин гъил гъи-
ляй ахъай тийиз рахазва Замира. 
Бирдан ада «ой!» лагьана тIуб сиве 
туна.

– Вуч хьана, Замира? – цагъ-
амри чухвана кузвай вичин гъи-
лер рикIелай алатна Зуьрнечидин 
хцин.

– Килиг, зи тупIайни иви къвез-
ва, – сивяй акъудна тIуб Зуьрне-
чидин хциз къалурзава Замиради.

– Агъ, кьей хва ЧIулав, за ваз 
вуч ийидатIа, аквада ваз, – ру-
шахъай мадни регъуь хьайи Зуь-
рнечидин хци дустуниз гьелегь 
кьазва. ЯтIани, ада Замирадин 
гъил вичин гъиле хкьазва.

– Ша, куь чардахдал фин, – га-
лачир хъверзава Замиради.

– За ваз хамзар гуда, – шад жез-
ва Зуьрнечидин хциз.

– Хамзар вучар я?
– Хамзар хамзар я ман. Некьи-

яр чидани ваз? Гьахьтин емишар 
я. Амма абур чиле векьерал ваъ, 
валарал жедайбур я.

– Абур гьина авайди я? – гъил 
гададин гъиляй акъуд тийиз, адан 
къвалал алаз физва Замира.

– Вини чи чардах авай чкада.
– Чардах гьина авайди я?
– Чардах гьа хамзар авай ра-

ган кьилел, – гагь и, гагь а кIвачел 
хкадариз, рушан гъил авай гъил 
юзурзава гадади.

Зуьрнечидин хцин рикIелай 
хъелни, тIарвални алатнава. Адаз 
Замира къужахламишиз, икьван 
хъсан гафар лагьай адан сивиз 
пIагь гуз кIанзава. Ам руш гъи-
лерал къачуна тухуз, гьа хамзар 
авай раган кьилел кьван акъудиз  
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гьазур я. Амма адалай и арада 
лагьайди чпиз килигиз цагъам 
галкIана, кьулухъ-вилик физ патав 
гвай бацIидиз куьмек гун хьана.

– Къац! – капаш хкажна ви-
ликди авуна Зуьрнечидин хци. 
Адан рикIикай хабар авайда хьиз, 
бацIиди вични кьулухъ галай 
кIвачерал хкажна. Ахпа пара да-
мах гваз ада вичин пел гададин 
гъиле эцяна.

– Ша фин чардахдал, – катна 
Зуьрнечидин хва.

– Баци-баци, – катна адан гуь-
гъуьниз Замирани. Зуьрнечидин 
хцив агакьарна, ада вичин гъвечIи 
ва пурпу гъил гададин векъи гъи-
ле хтуна. Зуьрнечидин хци ви-

чин бедендай чими зуз фейиди 
гьиссна. Адан вилерал аламатдин 
мичIивал атана, кIвачерик ала-
матдин гъуьргъуьвал акатна. Ада 
садлагьана вичин рикIикни беден-
дик лувар кваз, са гьихьтин ятIани 
таквадай къуватди вич гарун ле-
пейрал хкажзаваз гьиссна. Сифте 
яз вичив агатай ихьтин аламатдин 
гьиссери адан рикIе чIехи мурад 
ва къаст арадиз гъана:

«Замирани зун гьич садрани 
къакъатдач. Къвалав тахьайтIа, 
ам гьамиша зи рикIе жеда…»

Гададинни рушан шадвал ва 
гумрагьвал акваз, бацIидини 
цIингав авуна. Ам, абурулай кьве-
далайни алатна, вилик экечIна.

14 4/2021



Диде-буба рикIелай
Алатай хьиз кIвалевай, 
ЭкъечIайла цавуз варз
ТIимил къурху хьана чаз.

Рехъ алатаз кичIела
Амукьна чун эвела
Эвер гана инсанриз,
Хкаж жез тик кьакьанриз.

Чи ван хьайи сад хьанач,
Чи зегьметар бад хьана.
Кьуьзуь типIрен чан сагърай,
Адан ширин ван сагърай.

Тарцин хилел алай ам,
Лап кефина авай ам.
Ара-бир кьил юзуруз
Авай тIиб сес къалуриз.

Ам чи куьмек, дарман я,
Ам гьакьван чаз масан я,
Тарифзава: «Вун тIиб яз,
И чкайрин сагьиб я».

 

(Эвел алатай нумрада ава)
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ТипIре чи гьал кьатIузва,
Чал алай тIал къачIузва.
Гагь михьзава цIакулар,
Алайди хьиз ругни, кьар.

Ахпа тарпна, къарагъна,
«Ша захъ галаз!» гьарагъна,
Рехъ къалурна сефердин
Варарив кьван шегьердин.

Чун шадвиляй цIрана,
ТIипрез сагърай лагьана,
ТIиб лагьайтIа, элкъвена,
 Атайвалди хъфена.

Лап къерехда шегьердин
Авай чими кIвалер чи.
АкьалтIунни тарсар чи,
Къецел фидай камар чи.

Вад декьикьа – гьаят чи.
Ашукьардай къамат чи,
Лампаярни экуь тир,
Экв гудай чаз дири тир.

Чахъ багърияр къекъвезвай,
РикIин къеняй ишезвай.
Гъам гуьгьуьлда акьуна,
Себ-сивни туш тавуна.
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Чун акурла, шад хьана,
Агатна чав, къад хьана.
Къужахра кьаз беденар,
Илична чал теменар.

Жуван тахсир хиве кьаз,
Яру вилер чиле тваз
Амукьна чун – аялар,
Багърийрин пак хиялар.

Гатанач чун тIвалунал,
Цацар алай гафунал.
ИкI алатна азабар,
Садни хьанач татабар.

Чунни галаз хзанар,
Тикрар ийиз «азанар»,
Къекъвез хьана аяздал
РикIер аваз авазда.

Урус чIалай.  
Элкъуьрайди З.Къафланов я
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латай, лап яргъал вахтара ин-
санар нехирар хьиз вири санал 
яшамиш жез хьана. Гьар сихил-

диз вичин чкаяр аваз хьана. Техил, фу 
гьеле абуруз чидачир, абурун тIуьн як 
тир, кеспини гъуьрчехъанвал. Тара-та-
ма лагьайтIа гьайванар кIамай кьван 
бул тир, ничхирарни гьакI тир. Са чка-
дал абур тIимил хьайила, инсанрин си-
хил маса чкадиз куьч жедай.

Гагь-гагь чIехибуру гъуьрчяй хкве-
дайла чпин гъвечIи аялриз къугъун па-
тал къуьрерин шапIаяр, кIелер, данаяр 
гъиз хьана. Абурал аялар кьадарсуз шад 
жедай. Сихилди чкаяр дегишдайлани 
абуру и гъвечIи гьайванар чпихъ галаз 
тухуз хьана. Гъуьрчехъанар гьардан-бир 
чантаяр ичIиз хтай сеферарни жедай. 
Ахьтин вахтара и хуьзвай гьайванар 
бакара къвезвай. Яваш-яваш инсанри 
фагьумна хьи, гьайванар хуьн хийирлу 
кIвалах я, гъуьрчерик эрк кутаз жедач.

Гьа икI къвердавай маларин, лапа-
грин, цIегьерин, кьунарин хейлин суь-
руьяр нехирар арадал атана, гъуьрчера, 
экуьнилай няналди гьайванрихъ галту-
гунин чарасузвални амукьнач, и чкади-
лай а чкадал куьч хьунин гереквални. 
Гъуьрчехъанар малдарриз элкъвена, 
гъуьрчез лагьайтIа, гьакI рикIел акьал-
тайла физ хьана.

Адет яз гьар са сихилдин кьиле ви-
чин регьбер, хкянавай башчи жедай. 
Адахъ вирида яб акалдай. Вахтар фена, 
кьиле авайди рагьметдиз фена, сихилди 
чпиз маса кьил хкяна.

ЦIийиз хкягъайди инсафсуз кьи-
лих авай кас хьана. Ада сихилди вичин 
къайдаяр тваз башламишна. Са гъвечIи 
хата акъатайди гатаз, виридиз гъуьнтI 
гуз, ада жемят гьелекзавай. Виридалай-
ни адаз кьуьзуь ксар такIан тир, куьз 
лагьайтIа, яш хьанвайбуруз адан ама-
лар хуш тушир, адан гъалатIар аквазвай 
ва абуру ам туьгьметрин хура твазвай. 
Жегьил кьилевайдаз кьуьзуьбурукай 
пис хъел авай ва ада рикIе абуруз фенд 
кьадай планар яна.

– Чун цIийи чкайриз куьч жезва, – 
лагьана башчиди, – кьуьзуьбурни на-
чагъбур гьа ина амукьрай, зи къарардиз 
акси хьанвайбуруз за жаза гуда. 

Садавайни куьтIни ийиз хьанач. 
КIватIна чпин куьч-муьч, амай-амачир 
суьрсетни чпин кьуьзуь диде-бубай-
риз туна, рикIел пар алаз рекье гьат-
на. Абуру генани и чпин кьилевайдаз 
чIехибурун язух къведа, белки, са мус 
ятIани хтана чпи абур галаз хъфида ла-
гьана умудар кутунвай.

Са Рими тIвар алай жегьил башчи и 
инсафсуз къарардал рази хьанач.

ГъвечIизмаз диде кьена, адаз бубади 
дидевални, бубавални ийизвай. Ада ви-
чин буба са чIехи хамунин чувалда туна, 
чинеба вичихъ галаз тухун къейдна.

Сихил кьибле патахъ рекье гьатна. 
Йикъуз балкIандин далудал алай мишин 
тагъардавай бубадиз тIуьн гуз, йиф атай-
ла Римиди ам чинеба чилел авудиз хьана.

Гьа икI сихил са кьадар чкадиз 
кьван фена. Чил атIуз, мензил атIуз, 
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атана вацIув агакьна. Инал акъвазна ял 
ядайвал хьана. Вири чпин гьараратвал 
алудиз, чин-гъил чуьхуьз вацIал фена. 
Аквада ибуруз, са такабурлу дагъдин 
гавди вацIа гьамамар кьабулзава. Хтана 
лугьуда чпин чIехидаз. ЧIехидани гуда 
буйругъ а дагъдин гав яхъ лагьана.

Фена са викIегь жегьил, гадар хьа-
на вацIун лепедал, амма гьа декьикьада 
гав вилерикай квахьна, гуя гьич хьайи-
ди туш. Жегьил лагьайтIа, къати лепе-
ди кIаниз яна, гваз фена. Гьа икI са шу-
муд жегьилди чан гана. Амма инсафсуз  
башчидин рикI регьимлу хьанач. Ада 
гав яхъ лугьуз кIевивалзавай. Амма ата-
на югъ няни хьана, гавни вацIал пайда 
хъхьанач. Башчиди гав кьадай карни 
пакадал вегьена.

Пакад юкъуз сифте нубат Римидин-
ди хьана. Накь вацIу тухвай жегьилар 
рикIел аламай Рими, вичи чуьнуьхна-
вай бубадин патав атана, адаз агьва-
латдин ери-бине ахъайна. Адаз са вич 
кьиникь ваъ, вич кьейила, вичи чуь-

нуьхнавай бубани башчиди рекьидайди 
чизвай, гьавиляй адан чин серин тир.

– Я хва, – лагьана къужади,  – гьа  
виридан кьисмет зидини хьурай. Зун па-
тал ваз гаф къвезватIа, зун гьа инал тур.

– Ваъ буба, – лагьана хци.
Кар са гьанал алач. Гзаф за фикир-

зава, сакIани кьатIуз жезвач. ВацIун 
гьамга ятарай акьван хъсандиз аквазай 
гав, мукьув жерила, ятарни кьалу аву-
на, цIуькI хьана квахьзава. Гьа кар заз 
са аламатдин сир хьанва.

– Я хва, а вацIал дагъдин къаяб-затI 
алгъанвани?

– Эхь, буба, гьа чкадал чарх алгъан-
ва.

– РикIел хкваша кван, хва, а гав гьи 
чкадал пайда жезва?

– Гьа чархунин серин куьтягь жез-
вай чкадал, буба.

– Я хва, – лагьана бубади, – а гав 
вацIа эхъвезвайди туш, ам чархал ала, 
гьа чархалай ам кьазни жеда. амма мад 
са кар ава. Дагъдин гав лап мукъаят, 
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лап викIегь гьайван я. Ам кьун регьят 
кар туш. Меслят ихьтинди я. Куьн са 
шумуд кас экуьнахъ лап фад, мичI ку-
маз фена а чархал кулкусра чуьнуьх 
хьухь.  Дагъдихъай гавар атайла витI 
акъудмир, жизвини юзамир, тахьайтIа 
абур кхунда ва гел галачиз квахьда, я 
мад гьа чкадални хкведач. Римиди ви-
чин дустар кIватIна абуруз гав кьадай 
пландикай эхтиланта. Дустар рази хьа-
на, хкаж хьана абур рагал, гавар атайла 
тарпна хкечI жедай хьтин чкайра чуь-
нуьх хьана. Гуьзлемишун са акьван яр-
гъал фенач. Дагъдин гавар яваш-яваш 
рагав мукьва жез башламишна. Ара-
арадай абуру акъвазиз чилихъай ни 
чIугвазвай ва са гьихьтин ятIани сесер 
акъудзавай. Абуру икьван гагьда таниш 
тушир хьтин ниэр гьиссзавай хьтинди 
тир. Эхирни абур атана и чарх вацIал ал-
гъанвай пипIел агакьна. Вирида ял ягъ-
из башламишна, кьиле авай кьун, чIехи 
гав кьакьан къерехдал къаравулвиле 

акъвазна. Римини адан дустар мукъа-
ятвилелди мукьув хьана. Амма еке теж-
риба авай кьун и хаталувилин гъавурда 
акьуна, ада са ажаиб къив гана, вири 
легьзеда чкайрилай квахьна. Римидин 
гъиле энгел хьана аламукьай гавдив 
гъвечIи шараг гьатна.

ЭвичIна Римини адан дустар рага-
лай, гваз хтана гавдин шараг башчидин 
патав, ахъайна хьайи-хьайивал. Баш-
чиди и кар нин рикIел атана, лагьайла, 
вирида Рими къалурна. Амма Римиди 
и меслятар гайиди вичин тагъарда авай 
буба тирди башчидиз лагьанач.

И кар хьана алатна. Ял ягъай сихил 
мад рекье гьатна, фена, акатна марф. 
Гьа и арада са гуьзлемиш тавур кар хьа-
на. ЦIай  хуьзвай къванцин тIасдин 
къалпагъ алатна, марфади цIай туьхуь-
рна. Са далда галай чкадив агакьайла, 
кьеженвай партал кьурурдай, як чра-
дай цIай амукьнач. Чара атIай чIехида 
кьуд патахъ цIай жагъурдай векилар 
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ракъайна. Фена кьуд патахъ векилар. 
Са сят, кьве сят, пуд сят. Хкведач, хкве-
дач. Эхирни, нянихъ сад пайда хъхьана. 
Хтана, лагьана хьи, бес са гъуьрчехъан-
дивай цIай гьатна, цIай квай цIукI гваз 
хкведайла гьамни марфади туьхуьрна.

Гьа икI са шумуд кас фена, садавай-
ни цIай гъиз хьанач. И вири фикирлу 
хьанвай арада Римиди атана мад тагъ-
ардавай бубадиз лугьуда:

– Чан буба, тIуьн гъиз хьанач, я 
марфни акъваззавач.

– Я хва, куьне а цIай гьикI гъиз хьа-
на?

– Гьар сеферда гъизвай цIай квай 
цIукI марфади туьхуьрна, – лагьана 
хци.

– ЦIай гъиз цIиб гваз алад, хва. Гум 
кумай хьтин жуьгьенрай цIиб ацIура, 
винелайни къванцив кIева, марфади 
ягъ тийидайвал. Де, алад.

Рими фена, гьа лагьайвал цIипIина 
аваз цIай гваз хтана. Ваз и амал 
ни чирна лагьайла Римиди вичин 
буба тирди лагьанач.

Шумуд югъ тир жемят къум-
лухда гьатна. ВацIалай кьур ята-
рин целерни ичIи хьанвай, вири 
цихъ къарих тир. Виридан ий-
ир-тийир хьана. Вири башчидиз 
чап килигзавай, чеб къумлухра 
тунин тахсиркар гьам яз гьисаб-
завай. Башчидизни вуч ийидатIа 
чизмачир. Мад фида Рими бу-
бадин патав, ахъайда агьвалат, 
къачуда меслят.

– Гьайванриз кьетIен 
кьатIунар ава, хва, – лугьуда  буба-
ди. – Нехирдикай са дуьгве хкяна, 
ам вилик кваз гьала. Ам чилихъ 
ни чIугваз фида. Дуьгве акъваз 
хьайи чкадал фур эгъуьна. Гьанай 
квез яд авай гьавиз акъатда.

Бубади лагьайвал хьунни аву-
на. Яд жагъай инсанар кьиникь-
кай къутармиш хьана. Вирида 
Римидин тарифзавай. Амма и 

сеферда Рими чуькь тавуна акъвазнач. 
Ада гьар сеферда, кIеве гьатайла, ви-
чиз меслятар къалурайди вичин тагъ-
арда чуьнуьхнавай буба тирди лагьана. 
КIватI хьанвай жемятдиз ашкара хьана 
хьи, камаллу, эгьли ксар галачиз уь-
муьрда четин жеда, башчиди кьунвай 
рехъ хаталуди я, кьуьзуьбуруз еке гьуь-
рмет къвезва. ГьакI лагьана, абуру тагъ-
арда авай буба акъудна, чпин юкьва, 
гьуьрметлу чкадал ацукьарна ва башчи-
вилени адан къадирлу хва Рими хкяна.

Рими сифте рази жезвачир. Амма 
жемятдин кIевивал ийиз акурди, Рими 
рази хьана, ада вичин шартI эцигна:

– Жемятар, чна чи кьузуьбурни на-
чагъбур иски ятахрал туна. Им чи гъу-
цар рази жедай кар хьанач. Чна абур 
хкана кIанда.

Вири рази хьана. Элкъвена хтана 
кьулухъ. КилигайтIа, са паяр гишила 
кьена, амайбурни са язух гьалда амазма.
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Римидин сифте буйругъ виридаз 
тIуьн гун хьана. Ахпа вирида санал 
кьейибуруз сурар эгъуьнна, абур кучуд-
на, цIаяр хъувуна, садакьаяр гана.

И крарилай кьулухъ ислягь кеспий-
рал элячIна. Жемятдихъ недай фу-техил 
хьун патал Римиди техилар цун къейда. 
Амма са тварни техил амачир, куьчери 
тир вахтара вири тIуьна куьтягьнавай. 
«Гила вучда?» – фикирлу хьана Рими. 
КIватIна кьуьзуь ксар хабар кьуна гьа-
бурувай. 

– Гьуьрметлу къужаяр, камалэгьли-
яр! Ник цун тавуртIа чун гишила амукь-
да, цадай техил амач, чна вучрай?

– Кьиферивайни цекверивай бур-
жуна къачуна кIанда, хва, – лагьана са 
къужади. 

– Ам вуч лагьай гаф я, буба? – жузу-
на Римиди.

– Чна цайи никIерай кьифери цекве-
ри чпин гьамбарар техилрив ацIурнава, 
хва, гьам чаз техил жеда, маса рехъ авач.

Пакадин йикъуз фена жемят 
никIериз. КIватIна кьиферинни цек-
верин гьамбаррай техилар, са шумуд 
чувал хьана. Мад сефер акуна виридаз, 
кьуьзуьбурун тежриба, меслят галачиз 
уьмуьр тухун мумкин туш. Гьадалай 
гуьгъуьниз кьуьзуьбурун кефи хадай 
кас хъхьанач, вирида кьуьзуьбуруз 
гьурмет ийиз башламишна, рекье гьал-
тайла салам гун, икрам авун виридан 
адетиз элкъвена.
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Эй бубадин лацу лиф,
Эй бадедин цIару кьвед,
Чи цавара куькIвенвай
Алван, нурлу, экуь гъед!

Хару гъвергъвердиз ухшар,
Багъдин бегьердиз ухшар,
Вун я чи рикI, рикIин пад,
Ширин шекердиз ухшар.

Надинжвилер, шадвилер
Хас крар я вири ваз.
Гьикьван женжел ятIани,
Багьа я вун амма чаз!

Вилер я ви цIарубур,
Кифер – къизилдиз ухшар,
Ихьтин иер, бицIи руш
Вучиз икьван я нашар?!

Са легьзеда акьваз вун,
Азаб гумир ви чандиз,
Динжвал ая, секин хьухь,
Ахпа звера кIубандиз.

Вучиз икьван надинж я?!
Вун куьз икьван хару я?!
Ракъинин цуьк хьиз гуьзел,
Дагъдин къвед хьиз цIару я!

Хтул веледрилайни
Ширин жедайди гила
Чир хьана заз, кьатIанва,
Жув «дедушка» хьайила.

Эй бубадин лацу лиф,
Эй бадедин цIару кьвед, 
Чи цавара куькIвенвай
Алван, нурлу, экуь гъед!

 

Хтул Фатимадиз
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– Я буба, зун хадалди вун чIехи 
буба тирни?

– Ваъ, хтул, закай чIехи буба 
авурди вун я.

– Акьван гагьда ваз пенсияни 
гузвачирни?

– Ваъ, хтул, гьамни ви гьу-
нар я.

– Чан буба, акьван гьунарар 
залай алакьайла, вунани зун па-
тал са къадирлувал къалура, са 
вацран песидихъ заз велисепед 
кьванни къачу.

– Я баде, ша за ви чIарариз 
чIулав ранг ягъин.

– Ваъ, я хтул, бадеяр рехибур 
жедай адет я.

– Чан баде, заз зи дидеди-
кай къуншийри пис рахана 
кIанзавач.

– Адакай пис вуж рахазва, чан 
бала?

– Къунши папари «ферсуз ве-
ледар авайбурун кьил фад рехи 
жеда» лугьузвай. Заз зи дидедиз 
ферсуз лагьана кIанзавач.
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***
Авачирдан а затI кьиле,
ЛакIаб жеда «кьуру келле».

***
АцIудалди вичин хук
Ван ацалтна неда руг.

***
Тар я багъда чка тежер,
Куьчейра ам бул жеда.
КIватI хъийирла зулуз бегьер,
Адан дамах буй жеда.

***
Тум мизмиз я, кьил – бачIах
Кьведни санал я с… .

***
Гьайванриз я ачул-суфра,
Йиф-югъ неда – жедач сафра.
Мал-хеб, цуьквер, къалгъанар,
ГалтIам ягъай балкIанар.

***
Недач, хъвадач, ксудач,
Бегьер гарув вугудач.
Йиф-югъ ам са тегьер я.
Рагъ, марф эхиз жедач начагъ,
Бустан хуьдай я ам пачагь.
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