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Редактордин гаф

            Абдуселим  
              ИСМАИЛОВ

ТАБНИ  ЯРАКЬ  Я
2022-йисан 24-февраль Россиядин тарихда, гьакI  дуьньядин тарихдани, 

виридалайни лишанлу йикъарин жергеда гьатда. Идал са шакни алач. Вучиз 
лагьайтIа уьлкведин Яракьлу Къуватри Луганскдин ва Донецкдин халкьдин ре-
спубликайрин тIалабуналди эгечIай абур Украинадин миллетчи кIеретIрикай 
михьи авунин махсус операциядивай гуьзлемишзавай нетижайри Европадин ва 
вири РагъакIидай патан кьисметра гележег патал кар кьетI ийидай дегишви-
лер арадиз гъида. ГьикI хьи, женгер Украинадин чилерал физватIани, дяве ту-
хузвайбур Америкадин пацук квай Европадин уьлквеяр ва НАТО-дин тешкилат 
я.
Россиядин Яракьлу Кьушунри чпин вилик эцигнавай макьсадар ва мажбур-

намаяр кьилиз акъудзавай варцара икI тирди тестикьарзавай гзаф делилар 
ва шагьидвилер ачух хьанва. Абуру къалурзава хьи, Украина жидадиз элкъуьр-
на, чи уьлкведин аксина чинебан крар тухуз, мидявилин, гьатта душманвилин 
планар гьазурна, кьилиз акъудиз гьеле СССР чукIурай 90-йисарилай эгечIна-
вай. Зурба уьлкведин пай  хьайи Украинада акьван чIавалдини аваз ва чинебан 
кIвалах тухуз хьайи миллетчивилин кIеретIриз цIийи мумкинвилер ачух хьан-
вай. Чи уьлкведив мидявал кьун къецепатан политикадин кьилин рехъ тир уьл-
квейри Урусиятдиз акси дестеяр пулдин такьатралдини, яракьралдини, абур 
ишлемишдай пешекарралдини таъминарзавай. Абур патал гьихьтин йикъар 
алукьнаватIа, чаз аквазва, фашиствилин рехъ хкягъайбурун, абурукай даях 
кьур властрин ва государство яз Украинадин кьисметар гьикьван мусибат-
динбур жедатIа, мукьвал тир гележегда ахквада.
Къенин девирдихъ, Украина арада аваз кьиле физвай вакъиайрихъ са ажай-

иб кьетIенвал хьанва. Ам гьар са камуна, гьар са рахуна таб авун я. США-дин 
президентдилай эгечIна! Ягьсузвилелди, намуссузвилелди, марифатсузвилел-
ди. Имни Россиядин аксина ишлемишзавай яракьдиз элкъвенва. 
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-Эгер авайвал лагьайтIа,- инкарзавач чпин ягьсузвилер Украинадин прези-
дентдин тартайри,- чунни садазни герек амукьдач, Украинани, адан далудихъ 
галай къуватлу уьлквейрин мурадар ва умударни акваз-акваз барбатI жеда.
Гьар садаз соцсетриз гьахьдай мумкинвал авай и девирда таб авун, гьатта 

уьлкведин аслу туширвал патал женгина авай Армиядин аскеррин игитвиле-
рикайни шаклуз рахун чи къенепатан мидярини адетдин кардиз элкъуьрнава. 
Акьулдиз кьери инсанри телефондин чинилай кIелай тапан ихтилатар ина-а-
на гваз къекъвезва. КIанзни-такIанз вишекай сад-вад кас абуруз муьтIуьгъни 
жезва.

«Самур» журналдин 20I9-йисан 4-нумра ачухзавай макъалада за Дагъ-
устандин са милли театрдин кьилин режиссердихъ галаз хьайи жуван суь-
гьбетдикай ва адалай инихъ за адав гъил хугун тийизвайдакай ихтилатнай. 
Ада лагьанай хьи, «заз военный форма алайбур аквадай вилер авайди туш», 
«Ватандин ЧIехи дявени зиди туш, ада зи бубадал хирер авурди я». Адавай заз 
мадни пара ахмакь гафар ван хьанай. Гьавиляй за адаз чин-чинал «Вав за гъил 
вахгудач!» лагьанай.

 И мукьвара Магьачкъаладин СтIал Сулейманан багъда къекъвезвай чIавуз 
зи къаншардиз атай са шумуд кас танишрин арада заз вич аквадай вилер ама-
чир кьилин режиссерни авай.

-Куь и дустуни заз гъил ягъизмайди туш,- лагьанай ада вичихъ галайбуруз 
зи патав агакьайла.
Адан юлдашар мягьтелдиз заз тамашиз амукьна.
-Эхь!- лагьана за.- Ягъизмайди туш! Вучиз ятIа, вичи лугьурай!
-За вуч лугьуда? Гьикьван жегьилрин мейитар хтанва Украинадай? Зи 

хуьруьн жегьилрин са пай ана телеф хьанва. Герек авайни чаз дяве?
Зи паталай адан юлдашрикай сада ягьанатдин хъуьруьн галаз жаваб гана:
- Гьикьван авайди я куь хуьре жегьилар? Кьвед? Пуд?
Муькуьда адан гафарал алава хъувуна:
-Зун са кардал мягьтел я: исятда виридалайни пара рахазвайбур, таб ва 

гьилле ийизвайбур режиссерарни манидарар, гьанра авай шит къабачиярни 
пичIи ягьанатчияр вучиз ятIа?

-Чпин уду-будуйралди чи гьисабдай яшамиш жезвайвиляй!- тестикьарна 
сад лагьайда.

- Уьлкведин четин юкъузни гьакI кIанзава! – алава хъувуна муькуьда.
Чидач, мад вучтин ихтилатар абурун арада хъхьанайтIа, за гъил вугун та-

вурди кьил хура туна вилик кваз, абур элясна фена.
Таб, фитне, фендигарвал инсанрив вири яшинда гваз хьайи, гилани гвай 

ва гумукьни ийидай чинебан яракьар я. Халкьарин ва уьлквейрин алакъайрани 
абур гьамиша кардик квайди я. ГъуьчIре хьиз къеняй нез, абуру гьикьван инсан-
рин кьисметар чIурзава, коллективар чукIурзава. Вичин кепекдин хийир патал 
гьикьванбуру дустар, багърияр маса гузва. Гьавиляй я халкьдин мисалда лугьу-
звайди: Вахвиле кьурди къагьбе жезва, дуствиле кьурди – душман.

 Аллагьди авурай ман чпин дуван!



5

Украинадин яракьлу кьушунар терг ийиз, фашиствилин ва миллетчивилин 
кIеретIрикай и чил михьи ийиз Россиядин яракьлу Кьушунри тухузвай женгера 
Дагъустандин гзаф рухвайрини иштиракзава. Мажбурдай са себебни авачиз 
гуьгьуьллудаказ фенвайбурун кьадарни самбар я. Телефвилерни авачиз туш. 
Игитвилерни къалур тийиз туш. Магьрумвилер галачир дявеяр тежедайдан 
гъавурда авай ксари таб-гьилледик кьилерни кутазвач. Ватандин буржи кьи-
лиз акъудиз къурбандар жезвайбурун, набудвилер гумаз къутармиш жезвай-
бурун гьайиф чIугвазва. Абурун диде-бубайрин рикIерикай хабар кьаз, чпин 
рикIерилай нефес аладарзава, вилерилай накъвар авадарзава. Донбассдикай 
рахунрани абурувай табни гьахъ  чара ийиз алакьзава. Гьавиляй Россиядин 
халкьарин тупламишвал йикъалай-юкъуз мягькем жезва. Гъалибвал патал им 
кьилин замин тирди абуруз чизва. 
ВикIегьбуруз ва руьгьдал мягькембуруз – баркалла! Абурун тIварар ва крар 

даим сагъ амукьда!

                             *  *  *
Дагъвидин хва дагъвидин къагьриман хци
Игитвилин женгина экъична иви,
Хуьз азадвал чилерин накьвадин чIулав,
Туьхуьрзаваз дуьньядихъ галукьдай ялав.

Дагъвидин хва дагъвидин къагьриман хци
Тамамарна женгера бубайрин веси:
Гъил къачуна чандилай къутармишна тIвар,
Куьчейрални майданрал хуьдай алаз зар.

Дагъвидин хва дагъвидин къагьриман хци,
Дагъустандин дагъларай са хуьряй бицIи
Кутур рекьиз къвезва мад игитар пара,
Дагъвидин хва чешне кьаз душмандин хура.
Кремлдани тикрариз – гуьзел тавара –
Ви тIвар сагъ я чилерал! Руьгьни – цавара!

ДОНБАССДАЙ  ДИДЕДИЗ КАГЪАЗ

Диде, ингье, шумуд варз я
Зун ваз, вун заз такуна,
Телефондай рахун гьар са
Пар хъжез ви гъамунал.

Сагъдиз ама, азизди, зун:
КIвач-гъил кума бедендик,
Гума жуван фикир-кьатIун,
Дири язма лекьен хьиз.

Гьелбетда, вил гала кIвалихъ:
Ви хинкIардихъ, афардихъ,
Гардандал ви чими гъилихъ,
Чими месик ахвардихъ.

Амма, диде, зун Ватандин
Аскер, адан даях я,
Хура туна хур душмандин
Пад авун зи кIвалах я.
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Йикъар чна гьисабзавач,
Гьисабзава сенгерар,
Им къачуз, ам барбатIзавай
Къизмиш, къизгъин женгера.

Чна югъди фикирзавач
Кеф-кефият йифекай,
Душман ийир-тийирзава
Чи яракьрин хъилекай.

Абур катиз, чун галтугиз,
Къугъун хьиз я аялрин.
Амма, и цIа куз алугиз,
Чанар физва кьегьалрин.

Йифизни чун уяхбур яз
Тазва йикъан вакъийри,
Яракь худда туна физ кIанз,
Дуван акваз ягъийрин.

Накь гвай патав, 
                      къе къуьн-къуьне
Амач кIеви дустарив,
Жува-жуваз ягъиз тегьне,
АцIурзава къастарив.

Къахчуна кIанз абурун кьисас.
Ахпа ваъ! Къе! Гьа инал!
Душманрикай цIувад-къад кас
Телефиз са женгина!

Къастуни къаст хаз, чан диде,
Дирибашрин жергеда,
ВикIегьвилер – гьикьван, диде! – 
Къалурна зун хкведа.

Хкудда ви рикIикай гуж
Захъ чIугвазвай гъамунин
Тамамарна хивевай бурж
Хва саламат ахкуни.

Амма къени, пакани заз
Муьгьлет авач ахкъатдай,

Женгини мад женгина тваз,
КIевяй кIевез ахватдай.

ЦIай-гум, чукIун, барбатIвилер…
Такваз маса шикилар,
Яру таратI кьуна кьилел,
Терг ийин и зибилар:

Жуван кунаш чарадав гвай
Ява кчан гурцIулар,
Фашиствилин пайдахрик квай
Хахуларни гуцулар.

Ина, диде, чилер мублагь - 
ЧIулав мехкIуьт накьвадин - 
Кихлиг тийиз Сад тир Аллагь,
Ква гунагьрин ругъвадик.

Къванерив къван, 
                       ракьунив ракь
Ахгат тийир тегьерар
Хьана, ина эхирзаман
Я хуьрерни шегьерар.

Инсанарни: эркек-диши,
Аял-куьял, эгьлияр
Зинданрава ламу, мичIи,
Президент вич кефли яз. 

Украина кьилияй-кьилиз
Хьанва хебни-жанавур,
Рехъ алатна, суьруь рекьиз,
Сада садаз гана кIур.

ГьикI чIугвада халкьдин язух
Хаинвалун ахлакь тир,
Дустни душман язваз ачух,
Такваз, икьван ахмакь тир!?

АкуртIа ваз, гьикьван регьят
ЯтIа абуруз чукIурун,
Жуван чилел са пIипI кьегьят
Ийиз жемят чукурун!
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Мертебаяр хкIай аршдив 
Аватнава кьакьанрай,
Суварар ваъ, шел-хвал ясдин
Кьиле физва майданрал.

Амач, диде, маса рекьер,
Кар гьакI тирла асулрай.
И зегьерлу хъач квай векьер
Тергна кIан я дувулрай!

Хкат тахвун патал зиян
Чуьллериз пак накьварин,
ТуькIуьрзавай гьахълу заман
Урусатдин халкьарин.

Умуд кутур архайиндиз…
Зунни амач чигит яз!

Хайидал ад, аферин гъиз,
Хкведа зун игит яз!

Бубадини зал дамахда,
Баркалладик акатна,
Гъалибвилин ал пайдахдал
Хцин суьрет акъатна.

Анжах гила сагърай, диде,
Алукьнава пакама.
Жуван яракь хкьан гъиле
Йифди къуьнуьхъ галамай.

Югъ, вахъ галаз акъатна йиф,
Хьурай зазни хъсанди!
Пакани захъ хъия илиф,
Зи азизди, масанди! 

                           Май, 2022-й.
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           Зульфикъар  
           КЪАФЛАНОВ

ЦIУВАЙ  ЯЛАВ  КУЗ  ЖЕДАЧ…
          
       (ЦIийи шиирар)

               * * *
Рагъ.
Варз.
Ракъинилай –
Им чи кьведан ара я –
Вацран къуват пара я:

Ам,
Ара гуз,
Йикъан цава гьахьзава.
Рагъ лагьайтIа,
Йиф рекьемаз,
Вичин кIваляй квахьзава…

                              25.05.22. Геж йиф.

               * * *
Чил.
Хабарар.
ЧIулавбур ваъ,
Лацу-лацу хабарар
Агакьиз хьуй,
Зи Чил, вав:
Лацу хабар жегьилвал я,

Зульфикъар  Къафланован - 65 йис
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ЧIулав хабар –
Агьилвал…

                         25.05.22. Сегьер.

               *  *  *
Авач.
Са хийирни авач вакай.
Чиркин жезва Чилин чин,
Ви кьацIай гъил галукьай:

Вун инсан туш,
Марф я буьркьуь,
Кьурах чIавуз
Цавун гъапа амукьай…

                           08.01.22. Рагъ дан.

               *  *  *
Гъетер.
Игитар я гъетерни,
Ватандин руьгь шадардай:
Экв гузмай кьван беденри,
Са чавузни абру цав –
Багъри утагъ гадардач…

                           09.01.22. Йиф.

               *  *  *
Мих.
Мих акурла,
КутIади
Ракъурзавай тахтадиз,
Шаир къведа фикирдиз:
Дерт-азабдин кIашуни
РикI гатазва факъирдин…

                           09.01.22. Геж йиф.

              *  *  *
Дагъви.
Шегьер.
Шегьердавай дагъвиди,
Бахт элкъвенвай
Чурун тавур кицикдиз,
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Кьве затI хуьзва утагъда:
Сад –
Япунжи,
Муькуьд бармак хъицикьдин…

                                 09.01.22. Геж йиф.

                * * *
ХкечIмир.
Са чIавузни хкечIмир
Багъри халкьдин лувакай.
ХкечIайтIа,
Акатда вун
Идан-адан кIвачерик,
Михьи къван хьиз,
Кур кьисметди
Хкудай тик ракагай…

                                 09.01.22. Экв.

                * * *
КIус.
КIусунизни,
КIус яз Чилел атанвай,
Чка ива вахтуна.
Амма, амма
Битав чандиз,
Вахтунай
КIус-кIус хьана хтанвай,
Чка гудай
Кас хъижедач бахтуна…

                                 10.01.22. Пакам.

                * * *
КIвал.
Аяз.
КIвализ гьахьай
Аяз кIваляй хъфизва:
Ам атайла,
За къула цIай хъийизвай…

                                 10.01.22. Рагъдан.
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               * * *
Руьхъ.
Зунни руьхъ я,
Аквамир зал чан алаз:
Зи кьисметдал,
Гьа зун хайи йикъалай,
Сурун рехи къван ала…

                                  12.01.22. Пакам.
               * * *
КапI.
КапIзавач за.
Тахсир ятIа,
Ягърай зи рикI
Сад Аллагьдин лапIашди:

За,
КапI тийиз –
Куз кIанзавай михьивал –
ЦIай тергзава савашрин…

                                   12.01.22. Пакам.

                * * *
ЧIал.
Виридалай гужлу чIал,
Язва тIал,
Текдиз кIвале кьейидан:
ЧIулав йифер цIрана,
Экуь жедай йикъан кIвал,
РикI гъапа кьаз,
КIелнайтIа ам,
Сад Аллагьди гайида…

                                   13.01.22. Нисин.
                * * *
Гъил.
Гъил вугумир,
РикI гице зав:
РикI галачиз,
Гъиливай
Жедач михьиз
Кьисметдин цав…

                                    
14.01.22. Пакам.
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               * * *
Зун.
Зун тийижир,
Зи нагъв такур
Са къван амач гурандихъ:
Зи азизбур,
Ина фадлай
Хьанва закай жуванди…
                                      14.01.22. Нисин.

                * * *
Жив.
Живедизни
КIамач дуьнья,
КIамач Чил,
Чи гунагьри кьацIурзавай:
Агакьдалди
Бахтсуз Чилив,
Ада пилте цIурурзава…
                                      14.01.22. Пакам

               * * *
Вахт.
Захъ вахт амач,
ЧIал кхьдай,
ТIал рикIеваз Ватандин:
Зи везифа,
Багьрияр
Тухун хьанва гурандиз…
                                      14.01.22. Нисин.

               * * *
РикI.
Руьгь.
АватIани са чанда,
Зи рикIни руьгь туькIуьзвач –
Мукьвал-мукьвал къалзава:
Руьгь кукIушдал аламаз,
РикIи чилихъ ялзава…

                                      16.01.22. Сегьер

               * * *
Амукьда.
Сурани сагъ амукьда,
Чилин шардин хъвер патал
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Женг рикIеваз рахайди:
Кучуддайла,
Чир жедач,
Кьейи уьмуьр тухвайди…
                                  21.01.22. Нисин.
               *  *  *
Чил хуьдайла душмандикай,
Тур авуна важдандикай,
Са шумудра
Игит жеда зун.
АкьалтIайла дявеяр,
Шехьдайвал захъ дидеяр,
Тек са сефер
Мейит жеда зун…
                                 25.01.22. Пакам.

               *  *  *
Рагъ.
Варз.
Варз акурла,
Рагъ рикIел къвез,
Рагъ акурла –
Варз,
Теснифзава чIалар за:
И лампайри,
Кузвай кIвале Аллагьдин,
Къалурзава
Каинатдин тIалар заз…

                                 30.01.22. Геж йиф.

               *  *  *
Зун,
Зун рахадач.
Жувни киса:
Кисунихъни
Вичин кьетIен чIал ава,
Адаз яб гуз
Гьазур я Чил,
Хура халкьдин тIал авай…

                                  01.02.22. Нисин.
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              *  *  *
КIус я зун.
Каинатдин кIус я зун –
Пара туш,
Гъанвай чилел кьисметди:
Зи везифа,
Шадвал гун я,
Садвал гун я
Миллетриз…
                           02.02.22. Сегьер.

               *  *  *
Гунагькарар.
Гунагькарри,
Алдатмишиз ризванар –
Къаравушар женнетдин,
Эдемдин багъ
Къалурзава
Чпин кьацIай кьисметдиз…

                            03.02.22. Экв.

               *  *  *
Вун.
Вун михьи я,
Хирерин кьар –
Чирк цIурурдай мелгьем хьиз.
Ваз женнетда –
Шад хьухь, азиз –
КIвал авунва Аллагьди,
ДакIардай пак
Багъ аквадай Эдемдин…
                            
                           03.02.22. Сегьер.

               *  *  *
Агь.
Дар я чилер,
Дар я цифер
Зи агьдиз:
Аллагьдин тIвар мецеллаз,
ПIагь гузвайбур
Гзаф хьанва гунагьдиз…
                            
                           03.02.22. Пакам.
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               * * *
ЦIаяр.
Вири цIаяр
ТуьхвейтIани чилеллай,
Са цIай куда датIана –
Шаирдин рикI –
Ракъинин кIус,
Ялавдин мурз винеллай…
                                  

04.02.22. Пакам.
                * * *
Дуьнья.
Квазвани заз,
ТIазвани заз,
Са гафар я дуьньядиз.
ГьакI ятIани,
За адан тик къуьнера,
ЦIугъ акъуддай мекьерай,
ЦIай твазва зи дуьадин…
                                  07.02.22. Пакам.

                * * *
Бере.
Са береда,
Зунни авай жергеда,
Дуьз ксарин –
Арифрин.
Къе лагьайтIа,
Са чирвални амачиз,
За жуван чан кузва цIал,
Зи девирдин гьайифрин…
                                  07.02.22. Нисин.
                * * *
Алатда.
Гьа гила – мад
Чи рикIелай алатда,
Вуч кар ятIа
Аял хьун:
Чи бейнидиз,
Кьуркьушум хьиз,
Гьахьзава къе
Сурал хьун…
                                  08.02.22. Сегьер
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               * * *
Чизва.
Заз чизва,
Зун,
Чилел – девриш,
Цава ялгъуз булут я…
Зи душманар,
Шад жемир квез:
Зун куьн патал
Девришни туш,
Булутни туш –
Барут я…

                    10.02.22. Нисин.

                * * *
Югъ.
Кап.
Югъ экуьзмаз,
За кIватIна кап…
«Ахъая ам!» – талукьдай.
ЧIал акъатнам
Ахъайнач за:
Чи шад йикъан экуьвал
Гъапа кьванни амукьрай…

                   11.02.22. Пакам.

                * * *
Зун.
Зун накь,
Аллагь,
Кьиникь течир аял тир.
Къе,
Цуькверин юкьвани,
Ни къвезва заз
Ажалдин…

                   11.02.22. Нисин.

               * * *
Хъвадайди.
Заз хъвадайди цамир мад,
Зун гьакIани пиян я:
Зун
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Девирди,
Вичин чиркин гъилерив,
ЦIиб ацIуриз,
Бейгьуш гузвай инсан я…

                                 I7.02.22. Пакам.

             *  *  *
Вахт.
Зун вахтуни тарашзава –
КIус-кIус атIуз тухузва.
Алчах тиртIа,
Тухудачир.
ИкI тирвиляй,
За адан рехъ атIузвач…
                    
                                  I8.02.22. Йиф.

              *  *  *
Гелер.
Чун уьмуьрдай хъфизва,
Хъфизва чи гелер таз –
ЧIагайбурни кьацIайбур.
Зун кьейила,
Зи гел кьуна къведайбур,
Алхиша заз,
ХьайитIа ам чIагайди.
ХьайитIа ам кьацIайди –
Къаргъиша…

                                 I9.02.22. Геж йиф.

              *  *  *
Руьгь.
КузватIани
Хажалатди чандавай,
Ругьди цавуз
Хъфиз тади ийизвач:
Адаз зи рикI –
Вичин стха –
Вахтсуз кьена кIанзавач…

                                  25.02.22. Сегьер.
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               * * *
Руг.
Вичиз къулай
ПIипI жагъурда руквади,
ЧIагай чкада:
Ам,
Гьайван туш,
Ацукьиз,
Кткай чкада…
                                 26.02.22. Нисин.

                * * *
Руьгь.
Гуьгьуьл тIармир на руьгьдин,
ЭгечI адав хъсандиз:
Руьгь
Лампа я,
РикIиз экуь хьун патал,
Кузва хура Инсандин…
                                
                                26.02.22. Рагъдан.

               * * *
Первана.
Перванадиз
КIандач йифер –
МичIивал,
КIанда шемер,
Чиз-чиз вичин
Ажал тирди экуьвал…
                                
                                4.03.22. Экв.

                * * *
Алем.
Заз ви язух къвезва къе,
Зи азиз Алем:
Няс девирди
Ви кIвачерик вегьезва
Барутни цIелхем…
                                
                                4.03.22. Нисин.
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                * * *
Ктабар.
За кIелзава ктабар,
Куьгьнебур ва цIийибур,
Чиз-чиз абру,
Чирвилер хьиз,
Артухдайди азабар…
                                   
                                   I2.03.22. Рагъдан.

                * * *
КIвал.
АкьалтIайла цIийи кIвал,
Адак рикIар кутамир,
Гатун тийир мугьманди:
Кьейи чIавуз,
Вич гурандиз тухудай,
Гъил-къуьн кIан я инсандиз…
                                    
                                   23.03.22. Геж йиф.

                * * *
Рагар.
КIвачеллачиз
Къекъвезва зун рагара.
«Куьнни къекъуьгъ!» –
Им зи рикIин эвер я:
Руьгьер цавуз
Хъфей чIавуз,
ТIвар хуьдайбур къванер я…
                                   
                                    23.03.22. Пакам.

                * * *
Кепек.
Тазвач чилел,
Вахчузва за,
Чин кьацIанвай кепекни:
Руквадизни къимет гуз
Чирнава заз
Фелекди…
                                  26.03.22. Йиф.
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                * * *
Умуд.
За садрани,
Дуьньядикай кеф хана,
Умуддин хъвер
Твазвач сиве ялаврин:

Зи умудди,
Экв сухзава рикIиз зи,
Хур къазуниз чIулаврин…
                                     
                                    28.03.22. Пакам.

               * * *
Явшанар.
Жезвач завай
Тум хкудиз явшанрин:
Абрун дувул
Чиле авач,
РикIе ава
Инсанрин…
                                    29.03.22. Пакам.

                * * *
Эквер.
МичIер.
КичIезва эквериз
Тамукьиз мичIер:
МичIерив чва
Экверин бегьер…
                                    
                                    29.03.22. Нисин

                * * *
Сурар.
Таниш тушир хуьряйни
Хквезвач зун,
Фин тавуна сурарал:
Аллагьдин экв
Чуьнуьх хьанва
Гурандин лал чIурара…
                                    
                                    30.02.22. Сегьер.
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                *  *  *
«Зи патав ша!» –
Гьарайиз,
Жуван уьмуьр
Кутамир на завалдик:
Вахт тахьанмаз,
Патав къведай
Хесет квач Ажалдик…
                                   
                               30.03.22. Пакам.

                *  *  *
Са сефер.
Са сефер зи мецелай
«Цавалай зи Чил кьакьан я!» –
Алатнай:
А береда,
Акьахайла Шалбуздал,
Цифер кIвачик акатнай…

                               30.03.22. Пакам.

                *  *  *
Инсанар.
Имандивай,
Виждандивай
Къерех жез –
Им тIал я за акьазвай –
Куьлуь жезва инсанар:
Абрун патав
Къе заз руквар,
Ири хьана, аквазва…

                              3.03.22. Нисин.

                *  *  *
Иланар.
Заз кичIе тир,
КичIезмач,
Жув кIасункай иланри:
КIвачер аваз,
Чилелай къе
Хур тухузва инсанри…

                            30.03.22. Нисин.
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               *  *  *
Диде,
Дяве.
Чуьнуьх, диде,
КIемевай куьрпе,
Дяве къвезва агъадай:
Буьркьуь я адан
Гъилевай гуьлле…

                            30.03.22. Рагъдан.

              *  *  *
Рекьидач.
Душман амаз,
Сурани зун рекьидач:
ТIварцIиз туна гуьне пад –
Къадагъа тир емиш нез –
Зун уьмуьрдин
Къуза патаз хъфида…

                            9.04.22. Сегьер.

              *  *  *
Инсанар.
Аси хьанва инсанар.
Сан пара я
Ягьсузри
Битмишзавай гунагьрин:
Кьун тавуртIа вилик пад,
Тадач абру цаварал,
Чеб халкь авур Аллагьни.

                           10.04.22. Нисин.

               *  *  *
Яд.
Яд акьалтна,
Инсанар
Жедайла батмиш,
Мукьвал алаз
Сагъ гимияр ядранрин,
Ци чIугвазвай луьткведа
Ацукьда зун Ватандин…

                            11.04.22. Пакам.
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              *  *  *
Хъвер.
Зи хъуьруьниз –
Къугъваз кIандай,
Ргаз кIандай
ПIузардал –
Хъуьрез чизмач:
Набуд хьанва дуьнья зи –
Адаз дуьз физ,
Къекъвез чизмач…

                           12.04.22. Нисин.

              *  *  *
Гаф.
Рахадайла,
На гьар са гаф мецел гъваш,
Арифдардин жуьреда:
ЭкъечIайди какадай,
Хутаз жедач хъиреда…

                          13.04.22. Пакам.

              *  *  *
Ша.
Чиляйни ша,
Цавайни ша
Патав зи,
Акъвазмир гьич татана:
Зи варцелай
Чарх язавай Ажалдиз
Акурай, дуст,
На кIвалин рак гатана…

                           13.04.22. Нисин.

              *  *  *
Рагъдандин рагъ.
И рагъ акваз,
Жувакай
За хиялар ийизва:
Ам акIизва,
Инсан хьиз,
Са чIавузни рекьизвач…

                           21.04.22. Рагъдан.
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              *  *  *
Сес.
Кьве вацIун сес япаваз –
Хажалатдин,
Шадвилин –
Физва уьмуьр инсандин.
Фирай мадни:
Са кар хьана,
Нагагь абур кьурайтIа,
Хъелда чакай Карванди…

                           2I.04.22. Йиф.

              *  *  *
Кана кузвач,
Я туьхуьзвач,
Туьхвена…
Амукьдалди уьмуьрда,
Вилер кудай,
РикIер кудай
Гум хьана,
Вахчурай зун гарари,
Чи Касгьуьлуьн къум хьана…

                           22.04.22. Экв.

               *  *  *
ДапIар.
Вичин кIвализ
Уьмуьрди
Язамач дапIар:
Адаз чизва –
Герек хьунни –
Ажалди
Хадайди ракIар…

                           22.04.22. Нисин.

               *  *  *
Зи гуьгъуьна –
«Вак ранг кумач инсандин!» –
Гьарай ава,
Ван ава:
Зун девирди
Биришдиз
Элкъуьрнава чан алай…

                           22.04.22. Рагъдан.
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              *  *  *
Къай.
КузватIани къула газ,
Зи бедендай
Катзавач фул,
Квахьзавач къай:
Бес жезвач заз
КупIадин гум,
КупIадин цIай…

                           22.04.22. Йиф.

              *  *  *
Бала.
Гьич садрани
Агъузмир кьил, бала зи,
Руьгьни твамир дабанда:
РикIе багъри Чил аваз,
Амукь даим гуьлле яз,
ТIвек акъуддай гьулдандай…

                           29.04.22. Нисин.

              *  *  *
ЦIай.
Ялав.
Ваз кIанзава зак цIай кутаз –
Кудач зун –
Вавай заз тIал гуз жедач.
Вун цIай ятIа,
Ялав я зун:
ЦIувай ялав куз жедач…

                           30.04.22. Рагъдан.

               *  *  *
Легьзе,
Легьзедани на зун чилел
Тамир, Аллагь,
РикI амачир инсан яз:
Заз виш сефер,
Руьгь амачиз,
Чилик хъфин хъсан я…

                            I4.05.22. Экв.
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              *  *  *
Ацукьдач.
Жез-тежезни
Къвазда кIвачел,
Ви чкадал зун ацукьдач:
Булахдин цик,
Какахь авур уьлендик,
Михьивилин
Са стIални кумукьдач…

                           I4.05.22. Пакам.

               *  *  *
Дагъви.
«Зун дагъви я!» –
Лугьуз,
Сивиз
На гумир гьава:
Чилеллазни –
Дагъвидин тур,
ЦIар-цIар гуз –
Амукьда цава…

                           I5.05.22. Геф йиф.

              *  *  *
Ксудалди,
Ксайлани,
Кузва зи чан,
Руьхъ жезва зун.
Кун тавуна
Амукьзава суалар:
– Нихъ шезва вун?
– Куьхъ шезва вун?

                           I6.05.22. Сегьер.

               *  *  *
Югъ.
Югъни жезва,
ТIазвай дуьнья хураваз,
Аквар къвезвач месел заз:
ТIазвачиртIа дуьньядиз,
Хкведачир кIвализ зун,
РикIин са пай къецел таз…

                           I6.05.22. Пакам.
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               *  *  *
Дуьнья.
Акваз дуьнья –
Ичин тар,
Селди кьуна тухузвай,
Гьатзава зи
Хура дерин биришар:
Адал ала –
Гуж я им –
Зул такунвай емишар…

                          20.05.22. Сегьер.

               *  *  *
Руьгь.
Экв жедалди
Ксузвач руьгь йифериз:
Адаз чизва,
Йикъариз
РикIи къайгъу
ЧIугвазвайди гъетерин…

                          20.05.22. Пакам.

               *  *  *
Гар.
Гар ава къе.
ЯтIани за
АлукIзава лацуди.
Гар ава къе.
Къуй ам мадни йигин хьуй:
Зурба бахт я зун патал,
Ватандин руг ацукьна,
Лацу перем чиркин хьун…

                          20.05.22. Нисин.

               *  *  *
Гад.
Гатузни кваз
ВацIар кьазва муркIари,
Залан живер къвазва къе:
КапIзавайда –
Вилиз акваз,
РикIиз такваз –
Аллагьдин тIвар кьазва къе…

                                2I.05.22. Геж йиф.
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               *  *  *
Ван.
Ван хьайила
Гъенел алай вахтунин,
Ялав кьазва зи чанди:
Ада,
КьецI гуз,
Къаргъадиз – лиф,
Цуьк лугьузва къалгъандиз…

                                       2I.05.22. Экв.

              *  *  *
Гъетер.
НезватIани чпин эквер,
ПIузар чIулав йифери.
Са чIавузни,
Варз гадарна,
Рагъ къужахдач гъетери…

                                      30.05.22. Рагъдан.

              *  *  *
Йиф.
Къе йифиз зун туьхуьда –
Зи ишигъ зав гумукьдач:
Накьан югъди,
Варз фикирда авачиз,
Зун ракъинин
Экуь кIвале ацукьна…

                                       30.05.22. Рагъдан.

              *  *  *
Заман.
Явшан.
ГузватIани туькьуьлвал,
Руьгь ажугъдив ацIана,
За себзамач замандиз:
Закай фадлай
Сирдаш хьанва явшандин…

                                      3I.05.22. Сегьер.

                                    Магьачкъала, 2022 йис.
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   Нариман  
   ИБРАГЬИМОВ 

ТАПАРРИН  КЪАРМАХРА1

(Романдай кьилер) 

Саидина руш университетдик акатунин сагълугъдай къурмишнавай меж-
лис гурлудаказ кьиле физвай. Багърийри, дустари, школадин муаллимри, къ-
уншийри хизандиз ва Азорадизни сифте агалкьун тебрикна, руьгь цавуз акъ-
уддай, балайрал дамахдай гафар лагьана. Гатун зегьемлу югъ, кьуд патахъай, 
абулейсан хьиз, хуш келимаяр къвазвай, гьар са нямет алай суфрайрихъ мадни 
рикIиз хушди, чимиди жезвай. Рахай гьар сада Азорадиз мадни хъсандиз кIе-
лун, еке дережайрихъ агакьдайвал зегьмет чIугун алхишзавай. Руш мярекат-
дал, адак кьил кутур ва ам тешкилай дахдал пара рази тир. Адан шадвилихъ 
тум-кьил авачир. Амма стхади и гуьзел юкъузни вахан гуьгьуьл чIурна, тIуьр 
хуьрекарни зегьерламишна.

Азорани Азиза шадлухдин суфрадихъай къарагъна ва чпин кIвализ хъфена. 
Межлисда авайбурун рахунри, тостари япар денгнавай. Вахар чеб-чпин гъавур-
да хъсандиз акьазвай ва абур сад-садан куьмекчиярни тир. КIуьд лагьай класс 
куьтягьнавай Азизадини медицинадин колледждик экечIун патал имтигьанар 
вахканвай, нетижаяр къад лагьай августдиз чир жедайвал тир.

КIелунар давамардай ашкъи авай рушариз дахди кьетIивилелди малумар-
навай: «Образование къачудай, са кеспидин иеси жедай къаст хьун зун патал 
дамахдай, разивалдай кар я. Амма квез чир хьухь, зун пулар гана, куьн анрик 
кутунин терефдар туш. Я захъ анра авайбурун хукар ацIурдай пуларни авай-
ди туш. Гьавиляй тарсар хъсандиз тикрар хъия, уьмуьрдин кьилин женгиниз 
физвайбур хьиз, гьазур хьухь. Студентар хьайитIа, зи патай квев хъсан сав-
кьатарни агакьда». Дахдин гафар рикIел хквез, рушар хъсандиз гьазур хьанай. 
Ингье Азора вичин мураддивни агакьна. Нубат Азизадинди я. КIвализ хтана, 
кроватдал яргъи хьанвай вахарин кефияр куьк тир.

_______________
1 Романдин сифте кьилер  - 2021-йисан  4-нумрада.

Гьикаят

АЗОРАДИН  АГАЛКЬУН
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- Ваз за мад сеферда мубаракзава, зи вах, зун лап шад я. Дахдизни аферин, 
вижевай межлис къурмишна. Зунни акатнаваз хьанвайтIа…

- Акатда вунни, зи вах. Эгер на лагьайвал, экзаменар вахканватIа, вун сту-
дентка я.

- Захъ вучиз ятIани ахьтин инанмишвал авач. Ваз чидани, зун таниш хьайи 
вири рушарин диде-бубайри кьвед-пуд виш агъзурар ганвайди я. 

- Пулар чпин келледиз къалум хьурай! Гьавиляй тушни чирвилер авай жегьи-
лар амаз, кубутрикай, кьиле самар авай авамрикай вузрин студентарни жезва. И 
татугайвилел эхир эцигдайбурни авач чинра. АкI фад жуван умуд атIумир, зи 
иер вах. КIелдай чкайриз чешнелу, дигай чирвилер авай жегьиларни кIанзавай-
ди я. Абуру вун хьтинбурни кьабулун лазим я.  

- Сагърай, чан Азора, вуна зи умудриз къуват гузва. Ваз чизвани, дахди чаз 
гьихьтин пишкешар гьазурнаватIа?

- Ваъ е-е. Зани фикирзавайди я, вуч гудатIа лугьуз. Гьихьтин савкьат авуртIа-
ни, сагърай чи дах. Ахьтин дах масабурухъ авайди туш. Тушни гьакI, зи  вах?

- Эхь, эхь-хь, анжах гьакI я. Сагърай чи дах!
И арада лархъна, ракIар ахъайна, къенез ТIилиб гьахьна. Вахар гьасятда кро-

ватдилай къарагъна.
- Ваз акьул мус къведайди хьуй? Рушар авай чкадиз, цуриз хьиз, гьахьдайди 

туш,- вичин наразивал къалурна Азоради.
- Куьн рушар ваъ, зи вахар я.
- АкI хьайила, вуна генани ракIариз танкь яна, ихтияр къачуна кIанзавайди я. 
- Куьн гьеле заз акьулар гудай чкадал алач, кье шалтаяр. Вуч я, вуздик экечI-

на лугьуз тум кьацIал эцигзавани?
- КIамаш ихтилатар ийимир, Анзор стха, вуч герек хьанватIа, лагь,- хъел 

кваз элкъвена стхадихъ Азора.
- Вагь-гь, вагь-гь, тамаш гьа и цицIибриз, заз а-ни, бе-е чирзавай. Кисна 

ацукь жув алай чкадал, идиотка. Им аку, заз кIамаш лугьузвай гьашарат. За вун 
исятда инал пуьчуькьарда, нет хьиз. Акатнавай дамах аку гьа. Студе-ен-нт-т-
тка-а-я-р-р-р. Ибурун тIварцIихъ дахди межлисарни къурмишзава. Чарабурун 
кIвалериз фидай кчарин тIварцIихъ…

Азоради пехилвилин зегьер къеневай стхади вуч лагьайтIани, кисун фикир-
навайди тир, амма чпиз чиркин гафар лугьуни рушан мефтIера са вуч ятIани 
юзурна ва ада тумбочкадал алай столдин сят къачуна, стхадал гьалчна.- Угъ-
раш! Алчах! Вун хьтин стха жедани? Квахь инай,- гьарайна Азоради.

ТIилиба ваха ихьтин гьерекат ийида лагьана гьич фикирни авуначир ва ада-
вай вич хуьдай амални хъийиз алакьнач. Сят адан кьилел алукьна. Сят аватай, 
шуьше хайи ванерихъ галаз ТIилибан гьарайдин сесни акъатна. Ам кьил гъи-
лерив кьуна, ацукьна. Вахариз кичIе хьана.

- На адаз вучна?- Азиза чIехи вахаз вилера къурху аваз килигна.
И арада, гар галтугзавайди хьиз, кIвализ Рагьимат гьахьна. Кьиляй иви къ-

везвай хва акурла, ада гьадал чукурна.
- Вахъ вуч хьанва? Кьейи чанар, куьне адаз вуч авуна?- Рагьимат кичI акат-

навай рушариз килигна. Чилел алай сят, ханвай шуьшеяр акурла, ам михьиз 
къапарай акъатна.

- Куьн кими, хибри хьанвани, я гуч тахьайбур? КицIи кьуна куь мефтIерик 
пехъивилин гьуьрс акатнавани? Чна квез межлисар ийизва, куьне ина – ихьтин 
межлисар? Азора, вири ви пухъ я, вавай авай-авачир са стхадин гьуьрмет хуьз 
жезвачни?
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Нубатсуз тахсир вичик кутуни Азора чIалал гъана:
- Азора, Азора лугьуз зун батIулармир, йаъ. Анзор атана чал гьавалат хьана. 

Ада чаз идиоткаяр, гьашаратар, кчар лагьана.
- Бес кьилел сят элядани? Акъуддай ман кIваляй.
- ЭкъечIнач ам. Чна адавай тIалабна, амма мадни чал йикь-йикь лугьуз гьа-

валат хьана, вичин чиркин гафар эзбериз,- рахана Азиза.- Ахьтин стха жедайди 
яни? Чна адаз вуч авуна? Вучиз адаз чун дакIан я?

- Вач, йодни жуна гъваш,- эмирна Рагьимата Азизадиз. Руш гьасятда фена. 
Дидедиз вичин хцин кфирвал, алчахвал чизвай, рушар туьгьметдай чкадал ала-
чирди ада кьатIузвай, амма вичин рикI алай хва са куьнинни иеси тахьуни, ва-
хари квазни ам ихьтин чкадал гъуни дидедин рикI тIарна. Школа куьтягьнавай 
ТIилибахъ са жуьрединни мурад, кар авачир. Машинрал рикI алайвиляй ав-
тодорожный техникумдик экечIиз фена, акатнач. Гуьгъуьнин йисуз Рагьимата 
ам педучилищедиз документар вугуниз мажбурна. Гьа сифте экзамендай кьвед 
къачуна. Гила вах университетдик акатайла, залан акъвазна. Эхиз жезвач. Са 
шумуд легьзеда бейнидиз атай ихьтин фикирри дишегьли мадни дарихарна ва 
ам рушариз пис-пис тамашна.

- Ада вуч лагьайтIани, вуч авуртIани, кваз кьамир, ам куь стха я, гуч тахьай-
бур, акьван пис жемир,- гададин кьил кутIуниз рахана Рагьимат ва ахпа абур 
кIваляй экъечIна.

И дуьшуьшдилай гуьгъуьниз са шумуд югъ алатайлани, Азорадин вири бе-
ден, къулал алай къажгъан хьиз, ргаз авай. Ада, фикирар ийиз, кьилиз тIал акъ-
удзавай. Вучиз, вучиз багъри инсанри адан кефи хазва? Чпин руш, вах вуздик 
акатна шадвалдай чкадал, чинар чIурзава, къал акъудзава, паркутар гьалчзава. 
Кстах стха «аватIа са зун ава» лугьудайбурукай я. Адай гьамиша пехил, кIа-
маш, пIузар хъуьрез, сарари кIасдай амалар акъатзавайди я. Бес и йаъ вучиз заз 
акси я? Зунни адан велед я эхир. ЧIуру, нагьакьан амалрин, крарин сагьиб Ан-
зор жен, гьараяр заз ийин. Адаз гьуьрмет тийизвай чIуруди зун ялда. Де лагь, 
датIана вай цIай акъудиз, бедендал цIукI илисиз кIанзавай залумдиз гьуьрмет 
гьикI ийидайди хьуй?!

Жаван рушан бейнидиз текъвезвай фикирар авачир. Я адаз вучдатIани чи-
звачир. Са карди адаз сабур гузвай, дахди рушарин тереф хуьзвай. Идалай гъ-
ейри сентябрдин варзни мукьва жезвай. Имни лагьай чIал тир хьи, кстах ст-
хани, адан кьуьруькарни, ламатIвилерни ахквадач. Армияда авайда эхиримжи 
йикъар гьисабдай хьиз, Азорадини алатзавай йикъарин сан кьазвай.

Августдин юкьвар хьанвай. Йикъар пара зегьемлубур тир. Азоради  кьи-
лел-кIвачел алукIдай парталар ва маса шейэр гьазурзавай. Гьяд юкъуз дахди 
адаз хиве кьур савкьатни гана – къизилдин япагьанар.

- Агала жуван япарихъ, зи руш,- лагьана дахди.- Вун агакьнава ва гила чавай 
яргъа, кьилдини яшамиш жеда. Жуван вири фикир кIелунриз це, чан руш. Вун 
ви мураддив агакьун, бахтлу хьун кIанзава заз.

- Сагърай, чан дах,- руша дахдин хъуькъвез темен гана.- Зун алахъда, за ви 
умудар кьилиз акъудда, дах чан.

- Чизва, бала, чизва, зун пара шад я вун хьтин велед хьунал.
Руьгьдик гьевес, ашкъи кутур и агьвалатдилай гуьгъуьниз кьуд югъни алат-

нач, Азорадин рикIиз мад раб сухна. Мурадар палариз элкъуьн тавуна амукьна.
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Экуьнахъ Рагьимата кьве рушазни буйругъна: къе куьн санихъни фидач. Чаз 
хъсан къайгъуяр ава.

- Вуч къайгъуяр? Чна вуч авун лазим я?- жузуна Азизади.
- Вахт атайла, вири чир жеда. Чаз къе мугьманар къведа, гьавиляй гьазурви-

лер акуна кIанда чна.
Югъ дидедиз куьмекар гуз акъатна. Нянихъ кIвализ таможнядал кIвалахза-

вай Тамерлан халу, адан хизан атана. Йаъан мукьва-кьилийрикай я лугьузвай 
абурухъ галаз са артух алакъаяр, атун-хъфин авайди тушир. Къе абур хизанви-
лив вучиз атанвайди хьуй?- фикир фена Азорадин рикIяй. Рушаз чизвачир хьи, 
абур вичин гьарайдиз атанвайбур я.

Гьич руьгьдизни хабар авачир и кардикай малумарайла, Азорадин вилер къ-
ецел акъатна, рикIиз пис хьана, мефтIера бунт къарагъна. Ахпа месэладин гъ-
авурда гьатайла, рушан мез чIалал атана, рикIяй ажугъдин цIайлапан акъатна.

- Йаъ, на вуч лагьана?! Зак лишан кутаз атанвайбур я?!- руш рахай тегьерди 
Рагьиматак кичI кутуна.- Гьабур? Зак лишан кутаз? Ви кьил элкъвенвани?

- Кис гуч тахьайди! Им гьи къайда я вун захъ галаз рахазвайди? Шад хьухь, 
хуьре квайни квай инсанар ви кIвачел атанвайла. 

- Я зи кIвачелни татурай, я зи тIварни кьун тавурай. Ахьтин квайни квай-
бурун ем зун жедач. Зи далудихъ ихьтин фенд туькIуьрнавай вун пара сагърай 
йаъ.

- Кис, я кьейди. Ван къведа абуруз. Ваз гила зун фендер туькIуьрдайди хьа-
на ман, гьаясуз? За ви гележегдикай фикирзава, кье кIамаш.

- Герек туш заз ахьтин гележег. Хъфирай атайвал. За кIелзавайди я. Исятда 
лишанар кутадай вахт туш.

- КIела, кIела, вавай ни къакъудзава кьван ви кIелун? Амма лишан къе ку-
тада.

- Герек туш, йаъ. Лишан кутурла, мехъерни истемишда абуру. Ваъ, ваъ, зун 
рази туш. Ингье абуруз лишан,- Азоради тупIарин арадай чIехи тIуб кIалурна.- 
А югъ абуруз аквадач. КIелна куьтягьайла, ахпа, анжах ахпа,- хъел квай руш 
кIваляй экъечIна.

Рушан патай гьич ихьтин аксивал гуьзет тавур Рагьимата гьарайна:- Саи-
дин.

- Вуч хьанва?- гьасятда акъатна гъуьл.
- Азор-р-а-а. Ам катна. Ада ваъ лугьузва. Зун беябур хьана…
- На захъ яб акалнач, къари. Ваз я ви рушан хесетни чир хьанач къедалди. 

На я адан фикирар, мурадарни кваз кьунач. Гила вач, хъвач лагьа жуван мугь-
манриз. Зун рушан гуьгъуьниз фида, адай са кар-мар акъатдалди. Вач, ченедал 
аватнавай жуван цуькIуьн фитIин хъия.- ИкI лагьана папаз, итим рушан гьа-
райдиз фена.  

Шегьердив дамах ва гьерекат гвай. Автостанциядал автомашиндай эвичIай 
Азора, чантаяр, пакетар са къерехдив эцигна, килигзава. Авай кьван машинар 
вуч я! Гьар жуьредин, рангарин, кIалубринбур. Кьибледихъ, Кефердихъ физва. 
Акъваз тийиз. Сад-садан тумунал алкIана. Икьванбуруз бензин гьикI акъакь-
заватIа? Инсанрихъ ахпа пулар авачалда. Рекьизва, гишила авалда. Бейкарар 
ялда. Кугал атанвалда. Машинар ахпа виридаз ава. Гьатта импортныярни,- фи-
кирзава руша.
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Инсанрин гьерекат мадни бешбетер я. Абуру машинар гьич тIветIерайни 
кьазвач. Абурун виликай и патай а патаз физва, катзава. Гъилера чантаяр, пар 
аваз. Шоферри туьтуьтIар язава, кабинадай кьил акъудна гьараярзава, цIвелел 
тIуб эцигна, элкъуьрзава (вун кIамай, дилиди яни лугьудай жуьреда), амма ин-
санриз гьич къайгъуни туш.

Азора килигзава, хъуьрезва, гьейранвалзава. Лап кинодин кадрийриз ухшар 
я. Шикилар гьакьван фад-фад дегиш жезва. Хуьруьн секин, дарих, са куьналди-
ни тафаватлу тушир уьмуьрдив гекъигайла, ина авайди кат-калтуг, гьарай-эвер, 
куьтягь тежедай гьерекат, гъулгъула я.

Шадвалзава руша. Эхир ам хуьряй акъатна. КIвалинбурун гъуьнтIуьникай 
хкатна. Гила амни датIана гьерекатдик квай цекверин пачагьлугъдин хьтин ше-
гьердин са бендедиз элкъведа. Адан цIийи уьмуьр башламиш жеда. Жаван гила 
вири вичиз кIанивал жедайдахъ агъунва. Ада кIелда, лап хъсандиз кIелда. Та-
рифлу са идарадин къуллугъчи жез алахъда. Белки, са дуьзгуьн, намуслу, лай-
ихлу касни гьалтин, адахъ галаз бахтлу гележегни арадал гъидайвал, туькIвей 
хизан кутадайвал. Фикирзава руша ва ам шад я.

Шегьердин маршруткаяр къвез, инсанар акьадариз чпиз талукь терефрихъ 
физва. Къад лагьай нумрадин маршрутка акунмазди рушак юзун акатна. Тадиз 
шейэрни вахчуна, ам акьахна. ЦIуд-цIувад декьикьадилай ам эмедин кIвале 
жеда. Ахпа, ахпа кIелунар, лекцияр, семинарар, зачетар, экзаменар… Хьурай, 
хьурай, заз абурухъай са кичIни авач,- вич-вичив рахазва Азора.

Хуьруьн гьавадив гекъигайла, чими я шегьерда. Вири дакIарар ахъайна-
ватIани машин акъвазарайла, салонда, хьрак хьиз зегьем жезва. Бедендиз  гьекь 
акъатзава. Алай партал кьелечIди, кьезилди ятIани. Бязи рушарал, дишегьлий-
рал хур ачух кофтаяр ала. Хурарин кьилерни аквазва. Хуьре авайди тиртIа, низ 
чида, шумада айибардайди тиртIа. Михьиз беябурчивилин шикил я. Шегьер я 
ман,- къимет гана руша куьрелди.- Пака зани гьа и жуьреда алукIда жал?-суал 
вахкана вичиз.

Стхадин велед акур Мерзият эмедин пIузаррал хъвер къугъвана ва адак 
юзун акатна. Ада вири кIвализ ван къведайвал гьарайна:

- Чи студентка хтана, Азора хтана,- эмеди рушав гвай шейэр дегьлизда эциг-
на.- Вун, чан руш, ваннадиз вач, жуван гьекьер ятарив гице.

- За экуьнахъ…
- Лагьайвал ая, чан бала, регьят жеда ваз, зегьемвилин цIай алатда. Вач, вач, 

экечI ятарик.- Мерзията хтул тухвана, къуьруьгъуьм ядни ахъайна. Тасмални 
гъана.- Ихтилатар чна ахпа ийида, чан бала. За исятда таза чай кьада.

Мерзият эмеди хзандикай, вичин стхадикай, тIвар кьаз вири мукьвабурукай 
хабарар кьуна. Нубат аялрални атана.

- Гила лагь кван заз, чан эмедин, чи рикI алай кстах, кьве тIвар алай буба 
гьикI ава? Ам квел машгъул я?- чай хъваз хабар кьуна эмеди.

Мерзият эмедин гафарик квай зарафат кьатIай Азоради гьа жуьреда жаваб-
ни гана.

- Вири ихтиярар авай кстах буба я кьван. Кефер чIугваз ава вичиз.
- Куьрелди, югъ - кечирмиш, чанта – къирмиш. Я кIвалах мийир, я кIелмир, 

бес дах квез килигзавайди я?
- Дахди вуч авурай, я эме, темпелрин темпел, гьазур-гьалалдан иеси хьан-

вайла. Эхир дахди ам шофервилин курсарик кутуна.
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- Ана кIелдани ада?
- Ракьарал, машинрал адан рикI алайди я. 
- АкI ятIа, къайгъу авач. Курсар ятIани, са кеспидин иеси жеда адакай. Чи 

марвар цуьк хьтин Азиза гьикI я? Вунни атайла, ада дарихвал гьиссда гьа. Акъ-
ваз, акъваз, я чан руш, адани экзаменар вахкайди я кьван. Акатнавани ам?

- Ваъ, чан эме. Медколледж пуларин аукцион кьиле тухузвай чкадиз элкъ-
венва. Ни гзаф гайитIа, адан бала кIелуник акатзава. Аялри ваъ, диде-бубайри 
пуларин экзаменар вахкузва. Ваз чи дах чизвайди я хьи, ахьтин крарик ада кьил 
кутунач.

- Я чан бала, мегер а ягьсузар кьадайбур авачни? Гьа саягъда пулар къачуз, 
абуруз регъуь кьванни жезвачни? Ришветбазрихъ галаз женг чIугвазвалда чи 
чIехи гьукумдаррини. Яраб гьа икI чIугвазвайди я жал женг?

- Чидач, эме, а крарай зи кьил акъатзавач.
- Гьалал тахьуй чпиз. Нез тахьурай гьарамдин мал. Алчахар. Къайгъу авач, 

чан руш, кIел хъувурай школада, ахпа кьве йисалай амни гьа вун хьиз, вичин 
кьилелди са дуьз чкадик экечIда.

- Эхь, эме чан, зани вахаз гьакI лагьайди я. Ада вич Россиядиз фена, меддик 
экечIдалда. Ина экечIиз хьайитIа, гьамбар пулар кIан жеда.

- Язва, чан руш, язва. Гьарамзадайриз я Аллагьдихъай, я пачагьдихъай къ-
урху амач. Кесиб халкь алажзава абуру. Акваз-акваз. Я и алчахвилерин, ягьсуз-
вилерин вилик пад кьадайбурни авач. Вири сад-садак какахьнава. Гьакимар, 
къачагъар, иблисар, шейтIанар, тарашчияр. Мусибатдин девир я, чан руш. Ахь-
тинбурукай чун Аллагьди хуьрай. 

Пакамахъ Азора шегьердиз экъечIна. Университетдиз фида, гьикI вуч ятIа, 
герек малумат аватIа, чирда лагьана. Рушан гуьгьуьлар, гуьлуьшан югъ хьиз, 
ачухбур, экуьбур тир. РикIе хважамжамдин нурар хъуьрезвай. Ам, Азора, ре-
спубликада тIвар-ван авай университетдин студентка я. Ингье  меркездин куь-
чейра къекъвезва. Адаз датIана вичиз пис-пис, турди тIуьрди хьиз килигзавай 
стха Анзорни, вичелай нарази йаъни ина авач. Анжах дахдикай, Азизадикай 
фикирар гьатзава рикIе. Къайгъу авач, абуру чпин кьил акъудда. Дахдини эхи-
римжи вахтара балкIандин кьинерар вичин гъиле кьунва, хзандин гьар са гье-
рекатдал вил эцигзава. Им хъсан я. Гьелбетда, йъазни Анзораз идакай хъел ава. 
Хьурай, хуьре кIамарни, булахарни ацIанва, яд хъурай чпиз кIамай кьван.

Чан алай хьтин шегьерди Азора гьейранарзава. Вири гьерекатдик ква: ин-
санарни, машинарни, кIвалерни, тарарни… Жуьребу-жуьрединбур, хважам-
жамдин рангаринбур, гьар кIалубринбур.  Адаз акI жезва хьи, шегьер вири 
механизмаяр кардик кутунвай зурба аппаратдиз ухшар я. Инсанри алукIзавай 
парталарни хуьруьнбурал жезвайбурулай тафаватлу я. Дишегьлийрал, иллаки 
рушарал, кьезил, азад, куьруь юбкаяр, булушкаяр, кофтаяр, футболкаяр ала. 
Абурун арада чадраяр алай сад-кьведни пайда жезва. Рангарни чIулавбур, ра-
гъубур я. Яраб абуруз и зегьем юкъуз чими жезвач жал? Чуруяр квай жегьил 
гадаярни гьалтзава. Абурун къекъуьнни, килигунни масад я. Къайивал, нараз-
ивал калтугзава абурун вилерай.

Азора дуьньяда, уьлкведа кьиле физвай умуми крарин гъавурда авай. Ада 
газетарни кIелзавай, телевизордайни хабаррихъ яб акалзавай. Дагъустанда 
арадал атанвай гьаларини ам, агъзурралди дагъвияр хьиз, тажубарзавай. Тер-
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рористар, вагьибатар лугьудайбуру республикада тунвай гъулгъуладин, дяве-
дин эсер гьеле куьтягь хьанвачир. Шегьерра, хуьрера милициядин идарайрал 
гьужумзавай, гьакъикъи исламдин векилар, погонар алайбур рекьизвай, чуь-
нуьхзавай, туьквенар, дараматар хъиткьинарзавай, чпиз харж тагай руководи-
телриз, карчийриз инад кьазвай. Чечнядай атай бандитар кукIварнатIани, чка-
дин хейлинбур катнатIани, тамара, дагълара ва маса хелвет чкайра кIеви хьана, 
чпин алчах крар давамарзавай дестеяр амазмай. Абуру пулар къачун патал ин-
санарни чуьнуьхзавай. Гьавиляй Мерзият эмеди руш таъкимарнавай, «универ-
ситетдиз фена, хкведа вун. Чин тийидай садахъни галазни рахадач, таксийра 
акьахдач. ТIалабчийрихъ ягъамир, масада теклифай чкадиз фимир». Чуру-
яр квайбур акунмазди, эмедин гафар рикIел хтана. Ахьтинбур хуьрени пайда 
хьанвай. Абурукай кьве гада-террорист Карамахидин дяведа телеф хьанай. Ди-
де-бубайри хейлин пуларни гана милиционерривай абурун мейитар вахчунай.

Азора общественный улакьда акьахнач. КIвачи-кIвачи къекъвейла шегьер, 
куьчеяр, университетдихъ фидай рекьер фад чир жеда. Оскаран куьчедай экъ-
ечIай руша Ярагъвидин куьчедай винелди, дагъ галай патахъ камар вегьезва. 
Алатзавай дуьз куьчеяр фикирдиз къачузва. Ленинан, Малыгинан, Котрован, 
Батыраян… Ингье гьаятда Ленинан памятник авай пединститутдин дараматни. 
Анаг жегьилрив ацIанва. Зун хьтинбур я,- фикирна руша. Куьчедин кьве патани 
авай кIвалерин сад лагьай мертебаяр туьквенриз, кафейриз, салонриз, аптекай-
риз элкъуьрнава. Им рушари лугьузвай багьа шейэр маса гузвай цIийи базар-
ни. Са юкъуз атана, килигна кIанда. Са абур алай кьвед-пуд затI къачудайвал. 
ТахьайтIа, зи хуьруьн улухрал рушар хъуьреда. Йирчи Казакан куьчедилайни 
алатна, акъатна Шамилан проспектдиз. Инлай Азора чапла патахъ элкъвена ва 
зирекдиз университет галайвал фена. 

Вуздин витринадал гзаф малуматар алай. Акат тавурбуру документар гьи-
най вахчудатIа, общежитие кIанибур гьи кабинетдиз фидатIа, экечIнавайбурун 
собрание гьина ва мус жедатIа… Азора сифте нубатда общежитидин гьакъин-
дай чирун патал фена. Кабинет гьеле ахъайнавачир. Дегьлизда адал райондай 
тир рушни гьалтна. 

- Валида…
- Азора-а,- сад-садан къужахра гьатна.
- Вун гьи факультетдик экечIнава?
- Экономикадин,- жаваб гана Валидади.
- Зун информатикадин.
- Мубаракрай, мубаракрай!
- Вазни. Общежитие кIанзавани?
- Ун-н я кье, гьакмяй атанвайди я, масадбуру чкаяр кьадалди. Экзамен вах-

кудайла зун стхадин кIвале авай. Ада зун общагада хьунал разивалзавач. Амма 
я кье, авайди са кIвал я, чеб ва кьве аялни. Ана завай тарсар кIелиз, жуваз кIа-
нивал вахт акъудиз жедани? Ваъ эхир.

- Зазни эмеди са общежитиярни герек авайди туш лагьана. Амма вуна дуьз 
лугьузва, ина чун чи ихтиярда жеда. Жув датIана абуруз буржлу яз гьисабдач.

- Исятда кар алайди, инай чка къачун я. Ихтияр гайитIа, са кIваляй. Вун рази 
яни?

- Эхь, я кье. Вилеризни такур са чин тийидайдахъ галаз жедалди…
- Лап дуьз я, чун кьведни санал фена, тIалабда. Хьуйни, чамма?
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- Хьурай, хьурай, чамма-а,- шаддиз жаваб гана Азоради.
Общежитидиз чкаяр чара ийизвайди ватанэгьли хьана. Райондин тIвар 

кьунмазди ам дидед чIалал рахана:
- Лагь, балаяр, куь дерди-мурад?
- Чаз хьанайтIа, са кIвал кIанзавай яшамиш жез, вични кьве касдинди,- ла-

гьана Валидади.
- Ам жедай кар я, балаяр. Куьн кьведни са факультетдай яни?
- Ваъ, зун экономикадин, амни имформатикадин…
- Къайгъу авач, квез за пуд касдин кIвал тайинарда. Жез хьайитIа, пуд лагьай 

рушни чи патанди хкяда.
- АкI хьайитIа, лап хъсан жеда, халу. Вун пара сагърай,- алхишна Валида-

ди.- Чна ваз ахпа са хъсан савкьатни гьазурда.
- Пара сагърай, куьн, балаяр. Аквазва, куьн регьимлу рушар я. Куьне хъ-

сандиз кIела, общежитидин къайдайрал амал ая, анай чукурдай чкадал гъидай 
амалриз рехъ гумир, гьам заз куь патай вижевай савкьат жеда, балаяр. 30-авгу-
стдиз квевай общежитидиз куь шей-мей хкиз жеда.

- Сагърай, халу чан. Чна чун хъсандиз тухуда,- лагьана рушар кIуфал хъвер 
алаз кабинетдай эхкъечIна.   

 Патав гвай паркуниз фена рушари мороженияр маса къачуна ва абур куь-
сруьдал ацукьна. Ина ял язавай, сейр ийизвай инсанар, къугъвазвай аялар гзаф 
авай. Рушари къайгъусуздиз идакай-адакай ихтилатзавай.

- Захъ галаз экзаменар вахкай са руш ава, Надира,- шаддиз рахазва Азора.- 
Гьамни чи кIвализ гъиз хьанайтIа, хъсан тир.

- Чибурукай яни?
- Эхь, къунши райондай я. Са тIимил дамахар гвайди я, а так, чахъ галаз 

кьада ам.
- ЯтIа, чаз чир хьанвай халудиз минетна кIанда.
- Ша, чна общага алай чка чирин. Халуди тIвар кьур комендантни акван. 

Белки, ада чаз чи кIвални къалурин.
- Лап дуьз фикир я. Ша, фин,- вичин разивал къалурна Валидади.
Стхадин велед общежитида яшамиш хьунал Мерзият эмеди разивалнач.
- Акъвазра а ви амалар,- туьнтвал кваз рахана эме.- Ахьтинбур крар жедайди 

яни? Я чан эмедин, на вуч лугьузвайди я, авайни авачир са стхадин руш инал 
кIвалер алаз, общежитида? Акатай вуж хьайитIани физвай чкада? Инай-анай 
атанвайбур янавай тевледа? Ваъ, ваъ, чан руш, ван хьайибуру вуч лугьуда? 
Мерзият эмедивай стхадин рушни кьабулиз хьанач лугьуда. Ваъ, ваъ. Вични  
чIуру, хаталу, сад-садак какахьнавай макъамда.

- Я чан эме, масадбурун лугьунрикай чаз вуч ава? Лагьана, рахана, сивер 
агал жеда. Кар алайди, вуч ятIа чидани чан эме? Зун иниз кIелиз атанвайди я, 
къулайвилерихъ гелкъвез ваъ. Заз чизва, вуна заз ви чандални чка ийида. Амма 
вучиз за вун, хзан кIеве тун лазим я? Иниз датIана аялар, хтулар къвезва. Гьа-
рай-эвер жезва. Зун лагьайтIа, тарсариз гьикI гьазур жеда? Гьавиляй, чан эме, 
ваз хъел къвемир. Чун ана пуд лезги руш жеда. КIелзавай чкадин гьа къвалав 
гвайди я. ШартIарни кутугайбур я. Ана заз хъсан ва архайин жеда. Вахт хьан-
мазди ви патавни къведа, эме чан.

- Белки, вун гьахъни я жеди, чан бала. Ви гафарик кьелни ква. Вун накьан 
аял яз амач, акьуллу ихтилатар ийизва. Амма вун ана хьунал рикI рази жезвач. 
Дахдизни за «вун инал аламукьдайди я» лагьайди тир. Гила зи гафар…
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- Чан эме,- Азоради эме къужахламишна,- вун акьван хъсан эме я хьи, за ваз 
гаф къведайвал ийидач. Дах за гъавурда твада.

- Де хьуй я кас гьа ваз кIанивал. КIелиз регьят жеда ваз. Амма килиг гьа, вун 
за ана вил алачизни тадач, чир хьухь. Эмеди вал кьил чIугвада.

- Хъсан я, хъсан я, эме чан. Зун рази я,- Азоради мадни эмедиз туьмерна.
Университетда тарсарив эгечIна кьве варз жезвай. Сифте йикъар, гьафте-

яр хуьруьн руш патал четинбур хьана. Хуьруьн школадив гекъигайла, вуздихъ 
хейлин тафаватлувилер авай. Абурув гьасятда вердишни жедачир. Экуьнин 
сятдин кIуьдан зуралай йикъан пудалди, кьудалди – лекцийра. Лекцияр кхьин 
регьятни тушир. Бязи преподавателри лап фад-фад кIелдай, вири кхьиз агакь-
дачир. Садбуру гафарин кьатIар недай. Гъилни фад-фад галат жезвай. Бязи му-
аллимри тарс хкет хьиз ахъайдай, арабир тарсунихъ галаз са алакъани авачир 
агьвалатрикай, чпин хзанрикай, аялрикай, кьилел атай дуьшуьрикай ахъайиз 
вахт акъуддай. Эхирдайни малумардай: «Флан ктаб, учебник жагъурна, гьанай 
конспект кхьихь». Бязи муаллимри гьа сифте тарсуна кичI кутадай: «Килиг, 
рикIел хуьх, зи са лекциядиз татайтIани, адавай за зачет, экзамен кьабулдайди 
туш». «Семинарский занятийрикай кьил къакъудайбуруз за механически неу-
дар эцигда». «Садни зи патав мукьвабур, чирхчирар ракъуриз алахъмир, зун акI 
къиметар ядайбурукай туш. Ни кIелда, экзамендал дуьз жаваб гуда, гьадаз ку-
тугай къиметни жеда». Ихьтин ихтилатрин, къурхуйрин шагьид хьайи Азоради 
вичин вилик шартI эцигна: са куьнизни килиг тавуна кIелда, лекцияр ахъайдач, 
конспектар кхьида, чешнелу студентка жез алахъда.

Общежитидиз, на лугьуди, шалаяр ялай хьиз, галат хьана хкведай. Нянин 
хуьрек гьазурдай ашкъини амукьдачир. Гена рушари дежурстводин график 
туькIуьрнавай. Нубатдалди хуьрекар гьазурзавай, кIвал къакъажзавай, къапар 
чуьхуьзвай, туьквендай, базардай суьрсет гъизвай. Пуд лагьай руш авар мил-
летдинди хьана. Азорадихъ галаз са курсуна авайди. Пис руш тушир, капI-тIе-
атни ийизвай ада.

Тарсариз фейи сифте юкъуз дуст рушар Азора, Надира ва Тажум, вахар 
хьиз, къужахра гьатнай. Сада-садавай жузунар авунай. Общагадикай ихтилат 
кватайла, Надиради вичи кирида кIвал кьунвайдакай лагьана. Азорадизни ви-
чихъ галаз яшамиш хьун теклифна. Азоради хъуьтуьлдиз сагърай лагьана.

Пуд гьафтени алатнач, Тажуманни Надирадин патай виликан хьтин рафтар-
вилер амукьнач. Ирид гадани къанни пуд руш авай курсуна тIебиидаказ, цавай 
буйругъар гайи хьиз, дестеяр арадал атана. Тажумни Надира гьукуматдин чIехи 
идарайра кIвалахзавайбурун, депутатрин аялрин гапIалдик акатна. Абуру чеб, 
лувар хкажна, кьуьртI-кьуьртI ийизвай уьндуьшкайри хьиз тухузвай. «Чалай 
гъейри масадбур авач» лугьудай саягъда. Лекцияр гьяз авачиз кхьизвай. Пара 
рахазвай. Переменадиз чеб алай чка хъуьруьнралди, мобильный телефонрай 
кIевиз рахуналди къалурзавай. Мобильный алакъадикай гьеле гзафбуруз хабар 
авайди тушир. Ахьтин трубкаяр гвайбурни тIимил тир. Хуьрерай атанвайбур 
симер галачир и телефонриз са аламатдиз хьиз килигзавай. Ина айибдай са 
карни авачир. ЦIийи шей гьамиша тажубардайди жезвайди я.

Азоради кьатIузвай, рушари чеб вини кьацIал эцигзава, масадан гъил га-
лукьна, хун тавурай лугьудай багьа къапар хьиз. Эхь, абурал багьа, модный 
партал алай, амма келлеяр, гьа къапаринбур хьиз, буш тир. Далудихъ чIехи къ-
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уллугъчияр дахар, халуяр галай мацIахаяр, дамахчияр я ман. Абуру  Азора кваз 
кьадани? Фельдшердин руш. Бегьем булушкани, кофта, туфли алачир.

Санал кIелзавай цIарманрин, фурсухъанрин гьерекатар виле акьадайбур 
тир, амма Азоради вичиз са азабни гузвачир. Абур адаз са ксарни тушир. Я 
фу-къафун, я дуст-чирхчир, я дердинин дарман. КIелун себеб яз са курсуна 
кIватI хьанвай рушар. Чпиз вуч кIандатIани авурай. Азорадиз гьич къайгъуни 
туш. Ада гьа модный пекерни алачиз, мобильный трубкаяр гвачиз, кафейриз 
тефиз, кIелда. Адан везифа гьам я, кIелун ва мадни кIелун. 

Тажумахъ, Надирадихъ галаз авай алакъа адетдинди тир. Салам гун, рахай-
тIа, хабар кьуртIа, жаваб гун, «ун, эхь» лугьун. Винелай иер, цIалцIам аквазвай 
абур къен пичIи кIерецриз ухшар тир. Келледа анжах «красивая, крутая жизнь» 
авай, кеферикай хиялзавай къайгъусуз рушари кIелунризни артух фикир гузва-
чир. Вучиз кьил тIарда кьван, вири месэлаяр пулуналди гьялзавай диде-бубаяр 
авайла.

Азоради вичи-вичиз ихьтин фикирар авунай, Тажумни Надира вичивай къ-
ерех хьайила. Гьавиляй ада гьич япай чIар акъудай кьванни тIарвал гьисснач. 
Куьн квез, зунни заз сагъ-саламат лагьана.

КIелзавай чкада, вири са таяр-туьшер хьайила, дуствилиз майилвалзавай, 
яргъалай акурлани рикIиз чими инсанар жезвайди я. Гьахьтинбур Азорадихъни 
агалтна.

Айшат. КIвале авайди. Аварви руш. Вичин кьатIунар, вердишвилер гвайди. 
Бязи чIавара дугъри, гагь векъини жедайди. Вичин кар туькIуьрдайла, къуьрез-
ни, сикIрезни элкъведайди. Амма Азорадиз хуш хесетарни квайди. КIелунин 
ашкъи хьун, бейкеф тахьун, сабурлувал хуьз алахъун, диндин шартIар кьилиз 
акъудун ва вичивай жедай куьмек гун.

Айшатан дах механизатор тир. Колхозар тахьай мисал авурла, ада гьа вичив 
гвай «Беларусь» маркадин трактордин, чинра лугьудайвал, тIуртIурдин аявал 
хъувуна. Гилалди гьадал кьилни хуьзва. Хуьруьнвийриз гьар са карда куьмек-
зава. Диде кIвалин кайвани я. Майишат, кIвал, аялар вири гьадан къабарлу гъ-
илерал ала. Малар, лапагар, сал… Айшата ихтилатайвал, стхадиз вичин хзан 
ава, вах гъуьлуьк ква, вич пуд лагьайди я. Вичин гуьгъуьнани – вахни стха.

Валида – районэгьли. Гележегдин экономист. Фагьумлувал квайди. Ара-
бир кьезил хесетдин, кьиле гар авайдан амалар гвайди. Гар гьи патахъай къ-
ведатIани кьил акъатдачир. Куьчеда гьалтай гадайрихъ галаз рахаз акъваздай. 
Хъуьрер-зарафатардай. Шадвал кIандай адаз. Теклифай гадайрихъ галаз ка-
фейризни фидай.

- Я рыш-ш, вун абурухъ ихтибарна гьиниз физвайди я? Бегьем чинни тийи-
звайбур…

- Зун хевлет чкайриз физвач кьван. Кафедиз я. Маружнияр нез. Вуч жеда 
кьван? Ша жувни.

- Къе кафедиз, пака – ресторандиз, ахпа…
- Ахпаяр авайди туш, я кье. Абуруз чеб акьуллуяр, амалдарар хьиз ава. Эгер 

абур сикIер ятIа, зун сикIрен тум я гьа,- лугьуз хъуьредай Валида.
- Килиг гьа, ахпа гьа тум кицIерин сивера гьатдайвал тахьуй кье-е.
- Акьван чкайрал къведач, вун архайин хьухь, вах.
Валидадин дидени буба зегьметчи инсанар, багъманчияр тир. Абурухъ 
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арендадиз къачунвай кьве гектар багъ авай. Гьар йисуз ичерин, хутарин, ше-
фтелрин, жумарин хъсан бегьерар кIватIзавай. Аяларни, вечрехъ галай цицIи-
бар хьиз, чIехибурун гуьгъуьна жедай, майишатдин гьар са кар тамамариз. Ва-
лида хзанда чIехи велед тир.

КIвализ мад са руш хканвай. Даргиви Мислимат. Лекцийра кьве сеферда 
адахъ галаз санал ацукьнай. Ручкадин паста куьтягь хьайила, ада гьасятда чан-
тадай акъудна ручка вуганай. Ам гзаф истемишунар гвачир, авайдал гьамиша 
рази, вичелай алакьдай хъсанвал ийидай руш тир. Ада вичин дах динэгьли я 
лагьанай. Хизанни чIехиди тир.

Айшата «вун дахди кIелиз гьикI ракъурна?» суал гайила, Мислимата «зи 
дах дуьньядин гъавурда авайди я» жаваб вахканай.

И рушарихъ галаз Азоради йикъар-йифер акъудзавай. КIелзавай, азад вахт 
амукьайтIа, патав гвай паркуниз физвай. Четин, гъавурда гьат тийизвай пред-
метрай сада-садаз куьмек гузвай. КIелунрай Азора викIегь тир. Гьавиляй ада-
вай куьмек кIанз къведай рушар. Азорадиз «ваъ» чидачир. Четин месэла ачу-
хардай.

Общежитидай факультетдиз, лекциядай лекциядиз, семинарский занятий-
риз физ йикъар катзавай. Кьулухъ элкъведай, са гьахъ-гьисаб ийидай вахт 
амукьзавачир. ХъуьтIуьн сифтегьан сессияни, адакай виликамаз хабар авайди 
тиртIани, вили цавал гьинай атайди ятIани кьил акъат тийидай жуьреда бу-
лутар акьалтдайвал, атана, вилик акъвазна. Вад зачет, ругуд экзамен вахкана 
кIанзавай. Азорадик, студентрик и чIавуз акатдай хьтин къалабулух квачир, ам 
вич-вичихъ агъунвай. Семинардин тарсара ада викIегьдиз иштиракна, муал-
лимрин патай тарифни, майилвални къазанмишнавай. Гьазурвал вини дере-
жадинди тиртIани, руша ктабар гъиляй ахъайзавачир. РикIелай алатай тема-
яр тикрарзавай. Адаз чIехи курсаравай рушаривай ван хьанай, эгер сифтегьан 
сессия хъсандиз вахкайтIа, муаллимри ихьтин студентар рикIел хуьзва ва ахпа 
абурувай кIеви истемишунарни ийизвайди туш. 

Сессиядив эгечIай гьа сифте юкъуз Азорадиз кьве зачет гьич хабарни кьун 
тавуна эцигна. «Кеф ваз гьа» лагьанай Мислимата. Ада кIелуниз гзаф фикир 
гузвай, датIана Азорадивай гъавурда тун патал хабарарни кьадай, амма кьиле 
амукьдачир.

Азоради вич патал гьялнавай са месэла мад авай. Экзамендиз сифтегьан де-
стедик кваз фин. РакIарихъ рикIик гъалаба кваз гуьзетиз акъваздалди, нервияр 
пайгардикай хкуддалди гъиле-гъил аваз фин хъсан тир. РикIи рикIни недач, 
кьилни нубатсуз фикиррив ацIудач, билетдин суалриз жавабар кхьидай вахтни 
гзаф жеда.

Ибур, гьелбетда, рушан фикирар тир. Абурухъ, тамамди туширтIани, бине-
ни авай. Сифте фена, экзамен вахкун четинни тир, регьятни. Азоради вичин 
план агалкьунралди кьилиз акъудна. Экзаменрай  кьуд вадни кьве кьуд къачу-
на. Муаллимрини, декандини адаз «машаллагь, инлай кьулухъни гьакI кIела» 
лагьана. Рушан шадвилихъ кьадар амукьнач. Сад лагьай имтигьандай ам, гьа-
сирдал викIегь хьайи пагьливан хьиз, гъалибчи яз экъечIна. Им, гьакъикъатда-
ни, гъалибвал тир.

Айшатан, Мислиматан къиметар тарифлубур хьаначтIани, абурун чанди-
лайни экзаменар алатна. Нянихъ абуру кIвале чпиз шадвилин куьлуь межлисни 
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тешкилна. Торт, ширинлухар къачуна, шиш-кабабар заказ гана, дуст рушариз-
ни теклифна. Дуьнья чпин гъиле гьатнавай хьиз гьиссзавай жегьилри, музыка 
кутуна, кьуьлер ийиз гатIунна. Къе абуруз чпин цIай рекьидай, саки зур йисуз 
чIугур зегьметдихъ хьанвай нетижайрал шадвалдай ихтияр авай. Кьуьлерза-
вай, «ур-ра-а-а» лугьуз гьарайзавай рушарин дем яцIа гьатзавай.

РакIар ачухна кIвализ гьахьай Надирадиз садани фикир ганач. Ам сифте 
рушарив гвай гьайбатдиз пехилвилелди килигна, ахпа абурун арадай Азора 
акурла, чIугуна дуьм-дуьз гьадал фена. Надирадик вил хкIурла, Азора мягьтел 
хьана ва фикирна: «Им иниз гьикI лагьана, вуж герек яз акъатнавайди ятIа?» 
Ам хъуьрез-хъуьрез Азорадиз мукьва хьана.

- Хийирар, Азора.
- Хийирар…
- Экзаменар чуьхуьзвани? Маладец! Мубаракрай!
- Сагърай. Иниз акъатна хьи вун?
- Чан Азора, заз вун герекзава. Ша, дегьлиздиз экъечIин, ина музыкадин 

гъиляй ван къвезвач.
- Ша ман,- Азора вилик экечIна.
- Азора чан, завай кьве экзамен вахкуз хьанвач. Дахдиз чир хьайитIа, низ 

чида вучдатIа. Малимди къе, ламран хва я гьа, пулни къачурла, лекцияр кхьен-
вай тетрадар тагъайтIа, къимет эцигдач лагьана. РикIиз кьей вах, вакай са куь-
мек.

- Закай?...
- Эхь, эхь-хь, зи вах, ви лекцийрин тетрадь гице ман зав, за къе йифди пере-

писать хъийида.
- Анжах тетрадь гьасятда хкваш.
- Хьуй, хьуй, зи вах, пака хкида.
Азора кIвализ гьахьна, тетрадь гъана.
- Ма-а, куьмек хьуй ваз.
- Сагърай, чан Азора, вуна зун къутармишна. ТIалабай маса кьведа вугайди 

туш. Пака хкида за,- Надира шад яз хъфена.
Азоради тади кваз хъфей «дустунин» гуьгъуьниз килигиз фикирна: «Дах-

дихъай кичIезвайди тиртIа, вуна тарсар ахъайдачир, вахтар кафейрани паркара 
акъуддачир, Тажумахъ ва гадайрихъ галаз ресторанриз фидачир. КIелуникай 
фикирзавай затI туш вун, кьейди, кьиле гар авай фарфалаг».

Меслят хьанвайвал, Азора кьве йикъалай Валидадихъ галаз абурун кIвализ 
хъфин лазим тир. Са пуд югъ гьана акъудна, ахпа - багърийрин патав. Эгер 
йаъа, ТIилиба виликан даллай давамариз хьайитIа, хкведа шегьердиз, эмедин 
кIвализ.

Валидадиз математикадай вахкудай са экзамен амай. Сифтедай адавай 
билетдин суалриз тамамвилелди жавабар гуз хьанвачир. Гила, кьвед лагьай 
сеферда имтигьан вахкуниз мажбур хьанвай. Ам хтай гьал акурла, Азоради 
кьатIана, кар туькIвенач.

- Я рыш-ш, гьикI хьана?
- БарбатI хьана кье-е. Жавабни гана, амма янач къимет сикIре вилер авайда.
- Гила бес экзамен галамаз хъфидани? Гьич хъсан кар жезвач.
- Вун чамма, заз килигмир, хъвач. Зун акъвазда. Пака килигин, белки…
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- Пака вуч я, ада мад кьабулдайвал яни?
- Ада заз «къимет кIанзаватIа, кIвализ ша» лагьанва.
- Вуч? КIвализ? Вун финни ийида, яни? Ахпа, ахпа гьикI жеда вун?
- Бес вучда? Кьвед атана лагьай тIвар алаз хъфидани хуьруьз? За разивал 

ганва.
- Вун кIамаш яни?  
- Фена зун кIвализ. Вуч ийида кьван ада?
- Са затIни. Иер руш я лагьана, зачеткада къиметни эцигна, рахкурда. Ви 

рушвал къакъудда ада, я кье-е.
- КичIе зазни ийизва. Тарсуна авайла, адан сикIре вилер гьамиша зи хурарал 

алайди я.
- Гьа и карни чиз вуна разивал гана?
- Бес вуч ийида за?- Валида шехьиз гатIунна.
- Кис садра, вучиз вун шехьзавайди я? Зунни къведа вахъ галаз, адаз са кар 

кьада чна.
Фена. Рекье Валида зарафатдин ихтилатар ийиз алахънавай, амма абурук 

кьел квачир. Азора гъавурда акьазвай, дустуниз вич галаз хьун са акьван хуш 
авач. КьетIидаказ «къвемир» лугьузни алакьнач адалай. Талукь кIвалерив 
агакьдайла, Валидади туьквендай коньяк, шоколаддин плитка къачуна, мугь-
мандиз ичIи гъилди фин айиб  жеда лугьуз.

Подъезддиз гьахьайла, Валида акъвазна ва са шумуд легьзеда фикир авурда-
лай гуьгъуьниз, минетдай саягъда малумарна:

- Азора чан, вун заз вахай я, за вал ихтибарни ийизва. Гъавурда гьат, зун 
кьилди фида. Вун акуртIа, ада къимет ядач.

- Я рыш-ш-ш…
- Чизва. Зун къимет фад ягъиз туна, хквез алахъда…
- Ада ахъай тавуртIа?
Валидадиз лугьудай гаф жагъанач.
- Заз килиг, вач, вун гьахъ я, зун галайла ада чун элкъуьрна, рахкурда. За ваз 

цIувад декьикьа вахт гузва. Эгер геж хьайитIа, зун къведа.
- На вуч ийида?
- Ам заз чизва, на анжах зачеткада къимет эцигиз тур.
- Хьурай, за гьакI ийида,- лагьана Валида пуд лагьай мертебадиз хкаж хьана. 
Азора вил алаз акъвазна. Декьикьаяр пара яваш физвай. Рушан кьилиз 

текъвезвай фикирар авачир. Адаз вине авай курсара авайбурувай ванер-сесер 
атанвай. Бязи муаллимри гадаяр кIвалахиз таз чпин дачайриз тухузва. Къимет 
кIанзавай рушариз хелвет чкайриз теклифзава. Къиметдихъ пулар къачузвай 
преподавателарни авай. Мегер Валида къимет патал гьа кар авуниз гьазур тир 
жал? Ваъ, ваъ, акI тиртIа, ада вичин месэла кисна гьялдай.

Югъ нянихъ элкъвезвай. Мекьини жезвай. Азоради подъезддин куьлуь май-
дандал камар язава. Ара-ара сятдиз килигзава. Эхир вахт алатна ва руша гура-
рай виниз чукурна ва зенгинин кнопкадал тIуб илисна. Секундар физва, сад, 
кьвед, пуд… Эхир ракIар ахъайна. Азорадиз какьан буйдин, цIалцIам яцIу чин 
къекъифнавай, вилера гьевесдин ва тажубвилин зар авай, бедендал хилер ква-
чир лацу перем алай итим килигна ва ада наразивал кваз хабар кьуна.

- Вун вуж я? Ваз вуч кIанзава?
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- Заз Мага,- гьа рикIел атайвал жаваб гана Азоради.- Эвера адаз.
- Ина Магаяр авайди туш.
- ГьикI авайди туш, заз ада и адрес гайиди я. Ам заз пул буржлу я.
- Агь жегьилар, жегьилар,- кас вучиз ятIани хъуьрена,- а Мага лугьудайда 

вун алдатмишна, бала, вач, жуван Мага масанай жагъура.
Гьа и арада Валида акъатна ва ам «сагърай, чан муаллим» лагьана, ракIарай 

экъечIна.
- Валида, я руш, чна гьеле ихтилат куьтягьнавач…
Валида гафни талгьана гурарайгъуз эвичIна. Азорадини адан гуьгъуьниз 

гьерекатна. Муаллим са шумуд легьзеда ракIара амукьна, ахпа адани рушарин 
гуьгъуьниз чукурна. Куьчедиз акъатнамазди адахъ къай галукьна. Ифенвай бе-
дендиз гьасятда цак акъатна. Рушарин гелни амачир.

- Гьын-н, янани вакIан хци къимет?
- Яна, яна.
- Зун геж хьанач хьи?
- Вун гьа вахтунда атана. Къиметни эцигна, кьуд. Зав коньякни хъваз туна, 

ахпа зи тарифриз, къилавар ягъиз гатIунна. Вун галачиртIа, ада вичин алчах 
фикир кьилиз акъуддай, зи эхир пуч жедай.

- Хьана, хьана, гена вири хъсан алатайди. КIвачерик звар кутур, заз мекьи 
хьанва.

- Вун заз халис вах я, Азора чан, пара сагърай вун. И сир чи арада амукьрай. 
Пака чун хъфида.

-  Хьурай, амма и Надира лугьудайда зи лекцийрин тетрадь хканвач.
- ХканвачтIа, хкиз тада. Ам таб квайди я. Шулугъчини я. Вугана кIанзавай-

ди тушир.
- Къайгъу авач, мад сеферда акьуллу жеда зун.
- Акьван регьят хьана хьи, къуьнелай дагъ алатай хьиз. Сад лагьай сессия. 

Мад гьикьванбур хъижедатIа. Гьар сеферда тарагъаждиз акъудзавай хьиз.
- Акьван рикIик кьамир на, чамма, вердиш жеда чун. Заз акурвал, эгер жу-

ван чирвал кьиле аваз хьайитIа, са четинвални авайди туш. Я рыш-ш-ш, чун 
туьквенриз мус фида? КIвалевайбуруз чи тIем акакьдай пишкешар кьванни къ-
ачуна кIандачни?

- Пакадин нисиналди вахт чи гъилева, туьквенризни фида, ахпа хъфида чун.
- ЯтIа хъсан я. Жув хъвач общагадиз. Зун эмедин патав фида, белки, гьана 

амукьин. Пака экуьнахъ чун гьинал гьалтда?
- Гьинал, гьинал? Виридалайни хъсан чка ЦУМ я. Патав базарни гва.
- Хьурай, пака сятдин цIудан зураз ЦУМ-дин вилик. Гьелелиг,- Азора дуст 

руш къужахламишна, остановкадал фена.
                                          ТАРСАР,  КУРСАР
Азоради пуд лагьай курсуна кIелзавай, виниз тир стипендия къачузвай. 

Хзандани, уьмуьрдани, общежитиядин кIвалени дегишвилер хьанвай. Анзор 
стхадиз мехъерна. Саидиназ хва армиядиз ракъуриз кIанзавай, амма Чечняда, 
Дагъустанда Россиядиз акси яз кьиле фейи вакъиайрилай гуьгъуьниз дагъвий-
риз армиядиз са акьван хуш аваз эверзавачир. Гьар гатфариз ва зулуз вишералди 
жегьилри аскервилин партал алукIзавайтIа, гила и рекъем цIудрал ахватнавай. 
Эгер виликдай хва армиядикай хкудун патал диде-бубайри военкоматра авай-
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буруз, комиссийрин духтурриз ришветар гузвайтIа, гила минетиз, чпин рухва-
яр армиядиз тухун патал вижевай пулар харжзавай. Вучиз лагьайтIа, армияда 
къуллугъ тавурбуруз гележегда гьукумдин, къайдаяр хуьдай органра кIвалах 
гьатдачир. Саидиналай хва ракъуриз алакьнач, гьикI лагьайтIа, ада ришвет га-
нач.

- Руша гъуьлуьз финикай ихтилат кудайла, кIуру язава, гьавиляй авай са хциз 
свас кьванни гъин,- лагьана Рагьимата ва Анзораз мехъерни авуна. хуьруьнви-
дин руш гъана. Абурухъ са хвани хьавнай. Анзоракай хсуси автомашинда аваз 
хуьруьнвияр иниз-аниз тухудай таксист хьана. Дербентдиз, меркездиз, сергьят-
дал, мехъерик…Адаз вичин хсуси пассажирарни авай. Абуру гьи вахтунда эве-
райтIани, зенг авуртIани, фидай, чкадал агакьарна, хкведай.

Азиза Астрахандин медицинадин институтдик экечIнавай. Стипендия къа-
чудайвал алахъни ийизвай, ада вири вахт кIелуниз харжзавай.

Общежитияда Азора Айшатахъ, Мислиматахъ галаз яшамиш жезвай. Ва-
лида кьвед лагьай курсуна авайла гъуьлуьз фена ва ада заочный отделени-
диз перевод вахчуна. Гьар сессия авайла, ада рушарал кьил чIугвадай, абуруз 
хуьруьн няметар гъидай, вичин гъуьлуькай, баладикай ихтилатдай. Лугьунрай, 
ам вичин уьмуьрдал рази тир. Ам атайла, кIвале хъвер-зарафат, шадвал артух 
жедай. Валидади дуст рушаривай вичиз экзаменриз гьазур жедайла куьмекни 
тIалабдай. Сессияни вахкана, ам бахтлу яз хъфидай.

КьетIен дегишвал ам тир хьи, Азоради капIзавай. Чидайбур, гьатта вич па-
тални им тежедай, вилериз таквадай аламат тир. Цавар ацахьна, дагълар руг-
руг хьана лугьудай хьтин. Азора аку, капI авун аку. Амма им гьакъикъат тир. 
Гьар юкъуз вадра успатзавай гьакъикъат.

Валида кIваляй эхкъечIай чIавалай гагь Айшата, гагь Мислимата ислам 
диндикай, Къуръандикай, Мегьамед пайгъамбардикай (къуй Аллагьдин патай 
салават ва саламар хьурай вичиз), Аллагьдикай ихтилатар арадал вегьедай. ис-
ламдин газетар къачудай ва абур кIелдай. Ислам динда авай къадагъайрикай, 
инсанар тегьерсуз аси жезвайдакай, и чилел къазанмишзавай гунагьрай агъа 
дуьньяда гьихьтин жазаяр агакьдатIа, гьадакай тикрардай. Эгер мусурман ятIа, 
ам вири ферзер тамамаруниз буржлу тирдакай лугьудай.

Сифтедай Азоради гьасятда ихтилат квадардай, я дегишардай: «Чан рушар, 
вахт хкетар ахъайдалди ктабар кIелуниз серф ая» лугьудай. Ахпа, яваш-яваш 
кисна яб акалдай. «Белки, куьн гьахъ я жеди» лугьудай. Рушарин арада хайи 
маканда арадал атанвай гьалариз талукь язни рахунар, гьуьжетар жедай.

- Чи диде-бубаяр, гьакI чунни, са куьнин иесияр язни амач. Вири девлетар, 
гьукуматди ахъайзавай пулар гьукумдин кьиле авайбурун, чIехи чиновникрин 
тумар чуьхуьзвайбурун ва бандитрин дестейрин гъилера ава,- адетдин месэла-
дикай хьиз рахадай Айшат. – Гьукумни кьунва ва чпиз кIани кьван кIвалахарни 
ийизва. Садахъайни къурху авачиз. Вири маса гузва, маса къачузва. Са гьахъ-
вал, дуьзвал амач. Язух хьанвайди я чун хьтин кесибрин.

- КIелунар чна ийизва, амма чаз кIвалах ни гуда?- суална Мислимата.- Рай-
ондани, республикадани вири къуллугъар маса къачунвайди я. Бубадилай хцел, 
ахпа хтулдал, ахпа птулдал… ахватзава къуллугъар. Дуьшуьшдай кесибрин 
сад-кьвед, гьабурни кар алакьдайбур, бажарагълубур, кьабулзава идарайриз. 
ТахьайтIа, кIвалах вилик фидач эхир.  Дипломар маса къачунвай авамрилай 
вуч алакьда кьван, анжах вич ацукьнавай кресло чими ийиз ва гьар вацра ма-
жибдин ведомостдал къул чIугваз.

- Гьелбетда, алай вахт гьахьтинбурунди хьанва. Гьикьван чна къахъраяр ягъ-
айтIани, туькIуьдай са карни авач,- вичин фикир лагьана Азоради.- Абуруз са 
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куьнихъайни я регъуьзмач, я кичIезмач. Халкь гафаралди, тахсиркарвилерихъ, 
коррупциядихъ, экстремистрихъ галаз женг чIугвазва лугьудай хиве кьунралди 
тухариз, крар чпиз кIандайбур ийизва. Гьикьван гагьда гьа икI давам жеда? 
Куьне гьикI фикирзава рушар?  Зегьметчи инсанрин дуланажагъ хъсанаруни-
кай, чи хуьрер, шегьерар аваданламишуникай, гьар са чкада агьалияр михьи 
целди, жегьилар кIвалахдалди таъминаруникай фикирзавай гьакимар къведай 
вахт чаз аквадатIа? 

- А вилера цIам акьада чи,- гьахьтин вири алчахрикай хъел аваз рахана 
Айшат.- Абуру гьукум мягькемдиз кьунва. Куьне фикир ганатIа, рушар, гьу-
кумдаррини, бандитрин дестейрини, милициядин работникрини са чанахдай 
незвай хьтинди я. РикIел аламани, Госсоветдин председателди Госдумадин 
депутат жез кIанзавай бандитрин бандит кандидатдиз сес це лугьуз халкьдиз 
гьикI эвер гузвайтIа. Гьахьтин са шумуд алчах министрарвиле, абурун замести-
теларвиле, районрин кьилер яз тайинарнава, депутатвиле хкягъиз тунва.

- Анал вун гьахъ я, чи райондин кьилни гьахьтин мердимазаррикай сад я. 
Россияда рэкетир яз пулар къазанмишнавай сад я лугьузвай. Райондани гзафбу-
руз чизвайдини тушир. Гила райондин кьил хьанва. Гъиле-гъил аваз къуллугъ-
рал алайбурни алудна, вичин итимар, ришветар гайибур эцигзава.

- Чинрани гьакI я,  чан вах Азора,- адан тереф хвена Мислимата.- Агъзур-
ралди инсанар кIвалах авачиз куьчейра гьатнава. Гьавиляй жегьилар гьукумдиз 
акси язни экъечIзава. Абуруз республикада рехъ гузвай кьван татугайвилерал 
эхирни эцигиз кIанзава. Гзаф жегьилар тамариз, дагълариз финизни мажбур 
жезва.

- Тамара, дагълара авайбурни бандитар тушни кьван?- жузуна Азоради.
- Ваъ, я рыш-ш, абур ахьтин бандитар туш. Гьукум гъилевайбуру абур экс-

тремистар, террористар я лугьуз буьгьтендик кутазва, чпин бандайрин тахси-
рар гьабурал вегьезва.

- ТахьайтIа, гьакI тушни кьван?
- Ваъ эхир, я Азора,- сес акъудна Айшата.- Ша, за вун и месэладин гъавурда 

тван.
- А месэла ваз гьинай чизва, я кье?                          
- Яваш, яваш, чан вах, тади къачумир, гьа месэлайрал зи стха машгъул же-

звайди я. Зазни гьадавай чир хьана. «Тамун стхаяр» лугьузвайбурун вагьаби-
трихъ, террористрихъ галаз са алакъани авайди туш. Авайвал лагьайтIа, абур 
кьисасчияр я. Гьа гьукум гъилевайбурун терефдарвал аваз, буйругъар себеб яз 
милицияди, прокуратуради са тахсирни квачир инсанар кьазва, гатазва, маса 
угърашрин тахсиркарвилер абурув хиве кьаз тазва ва дустагъда твазва. Абурун 
мукьвабуру кьисасни вахчузва, гьа намусуз алчахрал гьужумарни ийизва.

- Белки, ви гафарик кьелни ква жеди. Абуру имамар, динэгьлиярни рекьизва 
эхир, ички маса гузвай туьквенар хъиткьинарзава, военныйрал гьужумарзава.

- Туш, туш абур. На лугьузвай хаинвилер, къанлувилер ийизвайди ви-
лик-кьилик квайбурун бандаяр я. Халкь гьикьван кичIевиле туртIа, гьакьван 
абуру чпин власть мягькемарзава, тарашчивилиз кьил язава, чпин кьацIай, ягь-
суз крар кIевзава, девлетар артухарзава. Гьа са вахтунда халкьдиз «ибур вири 
вагьабитрин, «тамун стхайрин» вагьшивилер я» лугьуз малумарзава.

- Вирини вири хьуй,- сакIани юлдаш рушарин гафар кьабулзавачир Азора-
ди,- ингье абуру цIи вири республикадик квай итим, анжах чи халкьариз на-
муслувиледи къуллугъзавай министр, пара бажарагълу инсан хъиткьинарна, 
тергна. Вуч патал? Ада дагъустанвийриз анжах хъсанвилелай гъейри са пи-
свални ийизвачир эхир.   
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- Ви суалдиз завай тамам жаваб гуз жедач, амма за ваз кьин кьуна лугьуда, 
адан чандиз къаст авурбур «тамун стхаяр» туш.

- Телевиденидай, газетрай ам политический жертва ялдай. БарбатI хьурай 
гьахьтин политика,- хъилелди лагьана Мислимата.- РикIел аламани, праводин 
профессорди вичин лекцияда са терактдиз гьихьтин къимет ганайтIа. Москва-
диз министр вичин бажарагъдин, алакьунрин дережадин къуллугъдал эцигиз 
кIанзавай. И кардикай хабар хьанмазди республикадин як пайзавай гьарамба-
шийри адан кьилиз яд чимна. Чизвай, эгер ам кьиле хьайитIа, чпин тарашчиви-
лин, чапхунчивилин рекьер агал жеда.

- Ам викIегь профессор я. Ада гьар вакъиадиз вичин къиметар гузва. Амма 
зун гъавурда акьазвач, мегер Москвадиз ина рехъ гузвай кьван законсузвилери-
кай хабар авачни? Вучиз абуру халкь алдатмишзавай, адан девлетар тарашза-
вай гьукумдарар хуьзва?

- Хабар авач лагьайтIа, таб жеда. Амма чидач, зи стхади лугьузвайвал, Мо-
сквада чеб хуьзвай гьакимривни абуру пай агакьарзавалда. Гьавиляй хкуьрни 
ийизвач, такур кьасарзава.

- Алчахар!- акъатна Азорадай.
- Эхь, алчахарни, инсансузарни, Аллагь рикIелай ракъурнавай имансузарни 

я абур,- лагьана Мислимата.- Абур амай кьван гагьда, бажагьат чи гуьзел ма-
канда къайда жеда.

- Чеб пачагьар яз кьунвайвиляй абуруз кичIевални авач. Стхади лугьузвай-
вал, республикада халис мусурманвал ийизвайбур гьикьван гзаф хьайитIа. ал-
чахрин девирни эхирдиз къведалда.

- Валлагь, интересни я, ам гьикI жезвай кар ялда?
- Ша чна дикъет гун, чун гьи гьалара яшамиш жезватIа,- Айшат гьатта къа-

рагъна ва кIвале къекъвез гатIунна. Са пипIяй маса пипIез, карцерда тунвай ду-
стагъ хьиз, гъилерни далудал эцигна. – Чи гьукумдарри жегьилриз гьи патахъ-
ай вилик фидай рекьер ачухнава? Ички хъвадай, пIапIрус, анаша чIугвадай, 
наркотикар ишлемишдай, саунайра, отелра рушари чеб эркекриз маса гудай ва 
гьа икI мад. 

- И крар ийизвайбур чебни тахсирлу я эхир. 
- Эхь, тахсирлу я, амма абур ихьтин чкадал ни гъанва? Я кIвалах жемир, я 

кIелдай чка, я пул. Гьа идалди абуру жегьилар чпиз муьтIуьгъарзава. Абдалриз, 
ичкидилай, наркотикрилай аслубуруз, ягьсуз рекье авайбуруз буйругъ гун, абур 
чпиз кIанивал, арабадик квай ламар хьиз, ишлемишун регьят я кьван. Амма 
Аллагьдиз муьтIуьгъбур рекьелай алудун четин я. Абур ичкидивайни, анаша-
дивайни, чал-кечирвиливайни яргъа я. Масадаз писвал ийизвач. Чуьнуьхзавач, 
къакъудзавач, гьалалдин иесияр я. Чун хуьдай къуват анжах са ислам диндихъ, 
Аллагьдихъ ава. Чун диндал гьикьван кIеви хьайитIа, садалайни чун алдатми-
шиз, чIуру рекье тваз алакьдач.

- Ви гафара гьакъикъат авай хьиз я, дуст, амма къе бес я, ша, са тIимил гьа-
ятда къекъвен. Кьил, къажгъан алукIнавай хьиз, залан хьанва.

- Ша, фин,- гьасятда разивал къалурна Мислимата.- Анжах вуна, вах, Айша-
та авур ихтилатрикайни кьел хкудур.

- Хьурай, хьурай, агитаторар,- хъуьрена Азора.- Кьелни хкудда, къумни, па-
ларни.

Санал кIелзавай рушариз вич диндал гъиз кIанзавайди Азоради кьатIузвай. 
Адан патай са акьван аксивални авачир. Я адаз и кардай зиянни аквазвачир. 
Айшатани Мислимата капIзавай, сивер кьазвай, гьар нянихъ, экуьнахъ чпиз 
чидай дуьаяр ийизвай. Маса рушар хьиз, идакай-адакай рахаз, сивериз къай 
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гузвачир, фитне гвачир, чпелай алакьдай хъсанвилер ийиз алахъзавай. Пуд йи-
сан вахтунда Азорадиз рушарай туькьуьлвал, чIурувал акунач. Амма рушари 
чеб тухузвай са бязи тегьерар Азорадин руьгьди, къанажагъди кьабулзавачир. 
Мусурмандихъ галаз кьадай крар туш лугьуз, абуру са бязи няметар незвачир, 
парталар алукIзавачир. 

Як абуруз ара-ара Айшатан стхади гъидай. Ам къанни цIуд йисалай алатан-
вай, юкьван буйдин, битIиш нер алай, вучиз ятIани хъуькъвер къенез фенвай, 
чин  хкатIнавай чуруди кьунвай, хъуьтуьлдиз рахадай итим тир. Айшата  лугьу-
дайвал, ада диндин рекьяй кIелунарни авунвай. Азоради фагьумзавай, Айша-
тан муаллим стха тир. Ада тикрарзавайдини гьа стхадивай ван жезвай ихтила-
тар тир.     ГьикI, вуч лагьайтIани, ихтилатар, тестикьарунар республикада авай 
гьакъикъат къалурзавайбур, таб квачирбур тир, амма тамариз, дагълариз яракь 
гъилеваз фена, хъел квай милиционеррилай,  чиновникрилай кьисас вахчунин 
гьерекатар авун гьакъикъи тахсиркарвал тирдини руша кьатIузвай. Им гьуку-
матдиз акси экъечIун я. Идахъ я хъсан эхирни жедайди туш. И карни Азоради 
кьатIузвай. Амма рушариз ада вичин фикирар ачухнач. 

Айшатан стха Гитинагьмед арабир дуст Айвудинни галаз къведай. Вахав 
суьрсет вахкудай. Чай хъваз, умуми ихтилатар ийидай. КIелунрикай хабар кьа-
дай. Инжиклу ийизвай ксар, четин месэлаяр аватIа, чин кьун тавуна лугьун 
тIалабдай. Адахъ вичин хзан авай. Айшата гьафтеда садра гьикI хьайитIани ст-
хадин хзандал кьил чIугвадай. Винелай аквазвай шикил сад тир: къени, секин, 
сабурлу динэгьли, жегьил итим.

Адан дуст Айвудинни гьахьтинди тир, амма Гитинагьмедалай ругуд-ирид 
йисан жегьилди. Абурар алайди. Кьакьан буйдин, чинилай ригай вилер кили-
гзавай, яргъивал квай нерин кIаник кьелечI  спелар квай, кьил къалин чIулав 
чIарари кьунвай гада. Сифте сеферда амни галаз атайла, Айшата явашдиз къ-
вала гъил эцяна, лагьанай: «Адан тIвар Айвудин я, куь лезги я. Жуван чIалал 
рахайтIани жеда». Айшат стхадихъ галаз гьамиша дидед чIалал рахадай.

- Айву-ву-дин?- мягьтелвилелди тикрарнай Азоради тIвар,- чи патара ихь-
тин тIварар алайбур гьалтайди туш зал. Сад лагьай сеферда ван жезва. Айву-
дин, Айвадин, Авадан…

- Я руш, зарафатриз вегьемир тIвар. Вуч хьанва кьван адахъ? Вижевай тIвар-
ни я, гадани.

Гадаяр дикъетлу хьана акурди, рушари куш-куш акъвазарна. Айвудин ду-
гъри, къени кас хьиз аквазвай. Ам сабурдивди, шириндаказ рахадай. Ихтилат-
завайдахъ яб акалдай, суал гайитIа, куьрелди жаваб гудай. Яргъи веревирдер 
ийидачир, патав гвайдан яб тухудачир. Регъуьвални гвай са жуьредин. Вичи 
ихтилат куддачир. КIвализ атайла ва я куьчеда гьалтайла, кисдай. Суфрадихъ 
теклифайла, я «сагърай, иштягь авач» лугьудай, я са нихъай ятIани игьтият 
авайди хьиз, атана, чай хъвана, фаз бисмиллагь авуна, акъваздай. Ахпани «пара 
сагърай» эзбердай.

Азорадиз лезги гададин хесетар хуш тир, амма ада вич Гитинагьмедалай 
аслу яз, нуькверди хьиз тухун, рикIивай кьабулиз жезвачир. Вучиз, вучиз ада 
вич акI тухузва? КичIе гада хьизни аквазвач. Пагьливандин хьтин буй, къуват. 
КIвале авай шкаф маса патахъ къакъудна кIанда лагьайла, ада, буйругъдал вил 
алайда хьиз, гьасятда ва кьилди шкаф ялна, къалурай чкадал тухвана. Акьул-
дизни кьериз аквадачир, амма аслувал? Чидачир, Гитинагьмед вичелай чIехи 
тирвиляй адаз ийизвай гьуьрмет тирни. Айвудиназ авар чIални чизвай. Азора-
ди зарафат кваз хабарни кьунай.

- Вун лезги чIални чизвай аварви яни, тахьайтIа?...
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- Зун лезги я,- жаваб ганай ада дидед чIалал.
Ахпа малум хьайивал, Айвудинан хизанар Хасавюртда яшамиш жезвай. 

Университетдин технологиядин факультет куьтягьай Жамалдин кIвалахиз Ха-
савюртдин консервиярдай заводдиз рекье тунай. Диде-буба къадим шегьерда 
авай хцин сифтегьан хиял-фикир хъсанди тир – кIелда, пеше къачуда ва хъфе-
на, Дербентдин консервиярдай комбинатда зегьмет чIугвада. Амма крар фи-
кир авурвал кьиле фенач. Гъавурда авай, кар алакьдай пешекар-инженер тирди 
акурла, вич рекье тур заводдин чIехибуру Жамалдин ахъай хъувунач. Консерви-
ярдай цехдин мастервилелай гатIунай технолог заводдин кьилин инженердин 
къуллугъдал кьван хкаж хьана. Гьа и шегьерда кIвал-югъни кутуна. Магьледа 
аварвияр, къумукьар гзаф яшамиш жезвай. Гьавиляй лезги аялриз кьве стха 
халкьдин чIаларни чир хьана. Гитинагьмед, Айшат, Айвудин са шегьердин, са 
магьледин агьалияр жезвай. Абуру сада-садаз гьуьрметни ийизвай. Айвудина 
вузда кIелнавайди я лугьузвай, амма ада Гитинагьмедахъ галаз дакIарар, ракIа-
рар ийидай цехда кIвалахзавай.  Айшатан стха карханадин директордин заме-
ститель тир ва гьавиляй Айвудин адалай аслуни тир жеди.

Са акьван вахт алатнач, Айвудинахъ вичин буйдиз килигай уьтквемвални 
авайдан шагьидни хьана Азора.

Руша Айвудинан са жерге гьерекатрай, мукьвал-мукьвал общежитиядиз 
атунай кьатIанвай, гададиз вич хуш я. Айшатани гьамиша Айвудинан тариф-
завай. Акьуллу,  сабурлу, кIвалахдай хъсан гада я лугьуз. Азорадизни гьеле га-
дадай чIуру амал, нукьсан аквазвачир. Чидач, руша «ваъ» лугьунихъай, вичин 
гьиссер инкар авунихъай къурху авайни, адавай Азорадиз ачухдиз вичин рикIе 
арадал атанвай хушвиликай лугьуз жезвачир. Азорадини «акван вуч жедатIа?»  
лугьудай саягъда гуьзетзавай.

Азора фагьумлу тир ва адаз аквазвайвал, гадайрин атун-хъфинар артух же-
звай. Ада идакай Айшатазни лагьанай.

- Я рыш-ш Айшат, и ви стха виликдай  вацра садра акъатзавайди тир, гила 
вуч хьанва. Гьафтеда кьведра къвезва.

- Атурай ман. Чи къайгъуда ава абур. Ваз вучиз залан акъваззавайди я и кар?
- Залан? Ваъ гьа. Чпиз кIандатIа гьар юкъуз атурай.
- Атурай, атурай. Вуч я, вун гилани гъавурда акьунвачни?
- Куьн гъавурда?- Азора гьатта мягьтел хьана.
- Айвудиназ вун пара бегенмиш я. Вун акун патал ада зи стхани инжиклу 

ийизва.
- Кьилди къведай жуьрэт авач мун адахъ?
- Ваз аквазва хьи, ам регъуьвал гвай гада я. Вахъ галаз гьатта рахазни же-

звач. Са «ун, эхь» я чидайди. Гьавиляй вуна адаз чин ачух.
- За чин кIевнавач кьван. Ам адаз гьакIани аквазва.
- АкI ваъ е-е, я лезги ханум. Адахъ галаз рахух, прогулкайриз, свиданийриз 

вач.
- Ваз за адаз свиданийриз теклифна кIанзавани? Эй-й, вун гьинай рахазвай-

ди я, я аварвидин руш. А югъ адаз аквач.
Айшатавай ван атай гафари рушан рикIик шадлух гьисс кутуна. Ам гадай-

риз хуш жезва. Курсунани авай сад. Районэгьли, амма агъулви гада. Ачух, шад, 
зирек гада тир. КIелунрайни пис тушир. ДатIана Азорадиз дикъетни гузвай. 
Лекцийра партайра санал ацукьизни алахъдай. Азорадин къуллугъдани акъ-
ваззавай хьтин гьерекатар ийидай. Авайвал лагьайтIа, рушаз ам хуш хьанвай. 
И жуьредин гьалдиз гьикI лугьудатIа адаз чизвачир. Къариб акунмазди рушан 
рикIик шадвал акатдай. Гуьгьуьл ачух жедай. Адан патав фидай ашкъи къве-
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дай. Ам патав ацукьайла, чиниз яр акъатдай. Беденда са гьихьтин ятIани ифин 
гьатдай. Маса рушарин патав гваз акурла, адакай хъел къведай. Жавандиз чи-
звачир, им кIанивал яни, хушвал яни, амма Къариб гьамиша акунихъ вил же-
дай. Вучиз ятIа лугьудай суални ада вичиз гузвачир. Гада адаз гьакI хуш тир. 
Адахъ галаз са партада ацукьун, рахун, санал бязи семинарриз гьазур хьун, 
библиотекадиз фин. Къарибахъ галаз алакъалу вири хуш тир, амма са карди 
Азорадин кефи серинарзавай. Адак кутаз кIанзавай умуд квадарзавай. Къариб 
уьмуьр ихтибар ийиз жедай хьтин гадайрикай тушир. Азорадиз аквазвай, ам 
маса рушарихъ галаз свиданийриз физва. Курсуна авай бязи рушарихъ галазни 
ада вич азаддиз, ашукьвилелди тухузва. Гьа идан гъавурда Азора гьатзавачир. 
Йикъар, гьафтеяр алатирдавай руша вичивай хабар кьазвай. Адаз зун вуж ятIа? 
Са курсуна кIелзавайди? Са районэгьли? Адетдин юлдаш, дуст? Ва я кIаниди? 
Гьелелиг и суалриз жавабар жагъанвачир. Амма агъулви гададихъ элкъвенвай 
майилар артух жезвай. Са юкъуз ада малумарна: «Киш юкъуз меркезда лезги 
ансамблрин концерт жезва. За чаз билетар къачуда».

- Чаз?
- Эхь мун, зазни ваз. Вун къведани?
- Концертар заз кIандайди я. 
- АкI ятIа, лап хъсан,- рикIивай шадвалнай Къариба.
И концертдиз Айвудинани билетар къачунай. Ам ихьтин фикирдал гъайиди-

ни Айшат тир. Ада гададиз гъуьнтI гудай тегьерда лагьанай:
- Яда, Айвудин, вун къахуниз килигиз, пIузаррилай мез элязавай кац хьиз, 

гьикьван акъвазда. ВикIегьвилелди Азорадиз саниз теклифа. Лап гьа и йикъа-
ра. Ина куь лезги концерт жезвалда, твах ваз хуш руш гьа концертдиз.

Айвудина кьулухъ чIугунач. Къачуна билетар, шадвал кваз атана общежити-
диз. Азоради «сагърай, чав концертдиз фидай билетар гва» лагьайла, Айвудин 
кефи хана, хъфенай. Концертда адаз рушан къвалав ацукьнавай гадани акуна. 
Чин кIеви, гьаясузвал квай хьтинди. Им адан гьерекатрай аквазвай. Айвудин 
гъавурда акьуна, Азора вичиз мукьва ийидай са тайин улам жагъурна кIанда.

Садра паркда куьсруьдал ацукьнавайла, рушарин патав пуд гада атана, та-
можнядин факультетда кIелзавайбур. Абуру рушариз мороженияр къачуна. 
Буш рахунар, зарафатар ийиз вахт фена. Рушар, абуруз «сагърай» лагьана, хъ-
фена. Пакад юкъуз гадайрикай сад курсуниз атана ва Азорадиз цуьк гана.

- Сагърай,- лагьана Азоради,- амма чи алакъаяр цуьквер багъишдайбур,  я  
кьабулдайбур туш. Мад ихьтин кардиз рехъ гумир.

- Алакъаяр хъсанарда ман,- гьаясузвилелди хъуьрена гада.
- Алакъаяр я вазни, я зазни герек авач. Жуваз са масад жагъура.
- Заз жагъанва эхир,- алатзавач гада.- Вун хьтиндахъ зун фадлай къекъве-

звайди тир.
- Гьавая зи кьил тIармир, гада, зун секин тур. Хъвач жув атайвал.
- Хьурай ман. Хъфида зун. Амма чир хьухь, зун акI алатдайбурукай туш,- 

гада инанмишвилелди хъфена.
Идалай гуьгъуьниз гададин патай элемишунар мадни давам хьана, амма 

Азоради гьар сеферда ам кIурарив яна. Айшата стхадиз, Айвудиназ ихтилат 
авуникай чIар кайила, Азоради разивал ганач.

Нубатдин сеферда Гитинагьмедни Айвудин атайла, пуд рушни кIвале авай. 
Умуми хабарар кьурдалай кьулухъ Гитинагьмеда лагьана:

- Куьне гъил къачу, заз вахахъ галаз ийидай важиблу суьгьбет ава, куьн акси 
туштIа, нянин прогулкадиз вач.

- Хъсан я ман,- гьасятда гьазурвал къалурна Мислимата.
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- Ая куь суьгьбетар,- лагьана Азорадини.
Айвудинни рушар къецел экъечIна.
- Прогулка куьне ая, зун хуьруьнви рушахъ илифда. Ада заз вичин патав ша 

лагьанвайди тир,- сирлувиледи хъверна Мислимата Азорадиз.
- Вач, вач, зи патайни саламар це адаз.- Азоради Айвудиназни вил яна, парк 

галай патахъ камар къачуна. Гадади рушан гуьгъуьниз гьерекатна. Руш вилик, 
гада – адан кьулухъ. Физва гьакI. Азора элкъвена:- Ваз зав агакьриз кIанзавач-
ни?

Айвудина суалдиз жаваб ганач, амма вад кам вилик къачуна ва рушан къва-
лал алаз фин давамарна.

- Зун ягъунва, ваз закай саки вири чизва. Заз вакайни ахъая.
- Закай?- гада гьатта акъвазна.- За ваз вуч ахъайин?
- Хизандикай, жувакай, кIвалахдикай, гележегдин планрикай…
- АкI ятIа, ша, чун атIа куьсруьдал ацукьин,- гадани руш фена, азад куьсруь-

дал ацукьна.- Гила яб акала. Зи чIехи буба Дербентда яшамиш жезва. Дахдин 
кIвалах себеб яз чун Хасавюртдиз акъатна. ЦIийи гьукуматди завод барбатI 
авурдалай гуьгъуьниз дах кIвалах авачиз амукьна. Гила адаз са бязи хуьрера 
амай консервиярдай карханайри чпин линияр къайдадик кутаз эверзава. Гат-
фарилай хъуьтIелди ам гьанра амукьзава. Ара-ара хизандални кьил чIугвазва, 
мажиб хкизва.  Диде муаллим ятIани, алверчидиз элкъвенва. Базарда ада ви-
чин будкадай дишегьлийрин парталар маса гузва. Заз са стхани кьве вах ава. 
Пешейрикай рахайтIа, зав юрист лагьай диплом гва, амма и рекьяй кIвалах 
гьатнавач. Гьавиляй цехда устIарвалзава. Пулни хъсан къвезва.

- Цех екеди яни?
- Ваъ. ЦIусад касди кIвалахзава. Заказар гзаф жезва, гьавиляй чIехидаз цех 

гегьеншардай фикир ава.
- Гзаф жеда эхир заказар, эцигзавай кьван кIвалер вуч я. Шегьерда азад вад 

метр алай чкани тазвач. Эцигзава, эцигзава…
- Вучиз лагьайтIа, гъиле-гъил аваз еке пулар къазанмишзавай бизнес я. 

Мумкинвал авай гьарда чил маса къачузва, ахпа кIвалерихъ игьтияж авайбуру-
вай пулар кIватIиз, эцигунар гъиле кьазва. Иллаки патара авайбуру инай чпиз 
кIвалер маса къачузва. 

- Вун гьина яшамиш жеда? Ина, тахьайтIа, Хасавюртда?
- Гьелелиг ина, ахпа чидач. Валайни аслу жеда гьа…
- Залай?- Азора гададиз дикъетдивди килигна.
- Эхь, валайни, мегер ваз аквазвачни, заз вун хуш хьанва, вахъ галаз уьмуьр-

ни тухуз гьазур я.
Азора гьакьван дугъри яз аквазвай  гададин гафари пайгардикай хкудна. Им 

«заз вун кIанзава, заз гъуьлуьз ша» лагьай мисал тир. Рушаз вуч лугьудатIани 
чизвачир. И арада адаз, тIвар кьуна, сада эверна. КилигайтIа, вич инжиклу ий-
извай студент. Адахъ гьа виликан кьве гадани галай. Абур, пIузарар алахьна, 
хъуьрез-хъуьрез къвезвай.

- Азора, привет! Зи хатурар, галайвилер вуна кваз такьурди им авайвиляй 
тирни?- студентди гъил яргъи авуна Айвудин къалурна.- Ваз и чубан хьтиндай 
вуч экв акуна?- гада гьа-гьа ацалтна хъуьрена. Адахъ галаз муькуь гадайрини 
зил кьуна.

- Им вуж я?- хабар кьуна Айвудина.
- Чина кIелзавай гада я. Къарагъ, хъша, ягьсузрин кьил кьуникай хийир 

авайди туш,- Азора къарагъна, адахъ галаз Айвудинни.
- А-а-а, гъавурда гьатна, ви чубан лезги я манн-н?
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- Эхь, зун лезги я. Лагь, вуч лугьуз кIанзаватIа.
- Ядаяр, и лезги рахазвайвал аквазвани квез?  Жуван тIиш-пIуз ивидай ктад 

жедалди, рушни инал туна, цIуруцI инлай.
- Вахъ мукьвара галукьнавай хьтинди туш, лем, эгер ваз проблемаяр кIанза-

ватIа, буюр. ТуштIа, кисна жув физвай жегьнемдиз вач.
- Гадаяр. Куьне идан кар аку, зун рушахъ галаз рахада,- буюрна гадади.
Айвудина гьа патав гвай гада вичелди чIугуна ва адан туьтер кьуна: - За и 

хеб исятда бамишарна, инал гадарда. Ахпа вунни гьакI.- Туьтер кьунвайдай 
пис-пис цIугъар фена.

- Ахъая, ахъая, ам, чиди са зарафат тир.
Айвудина гададин туьтер ахъайна ва тумуна са кьуьлни эцяна, анихъди аву-

на.
- Килиг кьехваяр, рикIел хуьх, и рушан патав агатун квез ерли хъсан акъ-

ваздач. За квез кичIерар гузвайди туш, куь патахъай къайгъу чIугвазвайди я. 
Гъавурда гьатнани?

- Гьатна, гьатна,- гадайри тади кваз кьил баштан авуна.
Айвудина гъалаба акатнавай рушан гъиликай кьуна ва общежитие галай те-

рефдихъ камар къачуна.
- Алай вахт чIуруди я, Азора,- тIвар кьуна рахана гада.- Инсанарни пехъи, 

азгъун, ягьсуз хьанва. Гьавиляй нянихъ кьилди санизни физ тахьуй.
- Хьурай.
Гитинагьмеда Айвудин гьаятда гуьзетзавай. Абур Азорадиз «сагърай» ла-

гьана хъфена.
Паркуна  арадал атай агьвалатди, на лугьуди, Азорадин вилерилай перде 

алудна. Кисай, дугъри, лугьудайвал, сиве тур тIубни кIас тийидай  Айвудин 
адаз маса терефдихъайни акуна. Лазим атайла ада неинки тIуб, гьакI вири бе-
денни кIасун мумкин тир. И сеферда ада вичин итимвилин къилих, лайихлувал 
къалурна. Пуд йитихдикай кичIе хьанач. Вичин гьиссерикайни рушаз ачухдиз 
малумарна. КIвализ атайла вич гьич аватIани чир тийидай Айвудина. Мус ки-
лигайтIани, рушал вилер алай ва гьасятда абур маса патахъ элкъуьрдай гадади. 
Руша арабир кьатIузвай, гададин и килигуна маса манна ава, амма рикIи ман-
на кьабулзавачир. Вучиз ятIани адаз Айвудинан акунар, кисайвал, са гьихьтин 
ятIани муьтIуьгъвал, масадалай аслувал хуш жезвачир. КилигайтIа, ам ерли и 
къаматдиз ухшарди туш кьван, ам масад я. Ада винелай вич къалурзавай шики-
лар тапанбур я. Ай Аллагь, икIни жедайди я кьван. Халис разведчик.

Азорадин тажубвилихъ кьадар авачир. Гьа са вахтунда ада гьейранвални 
ийизвай. Ихьтин гададиз ам, Азора, хуш хьанва. Адаз санал хзан кутунин фи-
кирни ава. Бес жаваб гьихьтинди хьурай? Адаз вуч лугьун лазим я? Мус? Ада 
хъфидай кьиляй вич вахт хьанмазди къведайдакай лагьанай. Жавабдикай чи-
риз? Мумкин я. 

Рушан мефтIери, датIана гьерекатдик квай цеквери хьиз, кIвалахзавай. Фи-
кирри сада-сад дегишарзавай. КIеве твазвайбур, аламатдинбур, рикIик шадви-
лин цицIихар кутазвайбур… Айвудин-н-н. Тек-бир гьалтдай тIвар чи патара. 
Вичин гьиссерикай зун гьейранардайвал лагьанач. Адетдин са кардикай хьиз.  
Инанмишвилелди, за вич инкар тийидайди чиз. Яраб гьакI я жал? Белки, гьахь-
тин амалар кьванни ийин, акван ада вуч ийидатIа? Ваъ, ваъ, ихьтин месэла 
зарафатриз вегьин дуьз туш. Адаз, мумкин я, пис хъелни атун. пис гада хьиз 
аквазвач. Адахъ галаз уьмуьр тухунни, белки, четин акъваз тийин. Ада вун 
гьар са уламда хуьда. Гена чIуру амаларни квач. Хъвазвач. чIугвазвач, куьчейра 
авач, кIвалахзава. КIелнава, гележегдикай фикирзава. Эхь, эхь, ам зи кьисмет 
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хьтинди я, гуьзетни тавур пишкешни хьун мумкин я.
Азора геждалди ахвариз фенач. Экуьнахъ ада бейнида, кинодин кадрияр 

хьиз, йифен фикирар тикрар хъхьана  ва вич патал къарар акъудна. Адан патай 
теклиф атайтIа, ваъ лугьудач.

Вахт садазни килигзавач. Ада пачагьрилай, я президентрилай, я са шумуд 
миллиард махлукьатдилай аслу тушиз сятер, йикъар, варцар, йисар гьисабза-
ва, девирар, агъзур жуьре вакъиаяр, агьвалатар, несилар тарихдин деринриз 
ракъурзава. Гьа икI Азоради университетда кIелзавай пуд лагьай йисни тарих-
диз ракъурна. Ада инанмишвилелди, чешнелувилелди кьуд лагьай курсуниз 
камар вегьена. Руш шад ва вичелай рази тир. И йис ам патал мадни лишанлуди 
хьанвай. Айвудина адаз дуьньядиз, гьар йикъан уьмуьрдиз маса, икьван гагьда 
таниш тушир, рикIик гьевес, наз, верцIивал кутадай вилерай килигдай мум-
кинвал ганвай. Адан руьгьда, беденда дишегьлидин зарлу, нурлу гьиссери цIир 
ганвай. Абуру рушав садан вилни агакь тийидай бушлухра лув гуз, гьа каинат-
да ашкъидикай манияр лугьуз тазвай.

Экзаменар вахканмазди Азора  кIвализ хъфенач, ам Астрахандай вах Азиза 
хтунал вил алаз акъвазна.  Адаз вахкудай кьве экзамен амай. Азад йикъар руша 
Мерзият эмедин кIвале ва Айвудинахъ галаз шегьердин паркара сейр ийиз акъ-
удна. Азиза хтай пакадин юкъуз вахар багърийрин патав рекье гьат хъувуна.

Гатун варцара медпунктуниз къведай хуьруьнвияр кьери хьун адетдин кар 
тир. Садакай-масадак акатдай гриппдин ва гьар жуьре инфекцийрин вахт ту-
шир. Духтурдивай куьмек кIанз арабир кьил, руфун, япар тIадайбур, хер-кьацI 
хьайибур, учетда авай кIвачел залан дишегьлияр къведай. Бязи йикъара касни 
акъатдачир. Ихьтин макъамда Саидина начагъбурун карточкайриз вил хъия-
дай, абуруз талукь кхьинар къайдадиз гъидай, кьил чIугуна кIанзавай рикIин, 
давленидин азарар квайбурун, набутрин, кьуьзуьбурун график туькIуьрдай, 
амай дарманрин гьахъ-гьисаб ийидай, чарасуз герек дарманрин сиягь кхьидай. 
Са бязи азаррикай чеб хуьн патал агьалийриз кIелдай профилактикадин чарар, 
плакатар, газетар цларал алкIурдай.

Гарал къугъвазвай фарфалаг хьиз, датIана элкъвезвай вентиляторди гар яза-
вай югъни эхирдиз атана. Гад зегьемлуди тир. Къецел экъечIайла,  хьар квай 
кIвализ гьахьай хьиз жедай. Дуст Гьазералиди Саидиназ нянихъ вичел кьил 
чIугунин теклиф агакьарнавайди тир. Гьавиляй ада кIвал ваъ, арендатор ду-
стунин багъ галай терефдихъ еремишзавай. Куьчейрик инсан лап тIимил квай. 
Гьалтай сад-кьведа къаб алаз хабарни кьуна:

- Я духтур, ана гьикI хьана, рехъ алатнавани? Инрихъ акъатнава хьи?
- Духтур, кьил кьер галай патахъ туькIуьрнава хьи? Гьаваян кар я, вацIа бе-

гьем чуьхуьнагардай ядни амайди туш. Виревайдини аялрин базар я.
Хуьруьнвийриз кутугай жавабар гана Саидина рехъ давамарна. Ингье ду-

стунин багъни. Касдиз аферин! Садан рикIелни алачир, я фикирдизни татай 
месэладик кьил кутуна. Гьазералиди вацIун кьерекай чил туькIуьрна ва ана 
багъ кутуна. Гьихьтин багъ! Гьелбетда, еке зегьметар акьалтна, хейлин харжар 
авуна. Ахпа чилин иесивал ийиз кIандай гьарамбашиярни майдандиз акъатна. 
Регъуь тежедай алчахар. Абурухъ галазни женг чIугуна. Кардиз кьецI гудайбур 
райондин са бязи идарайрай, органрайни акъатна. КIус, пай истемишзавайбур-
ни кими хьанач. Ахьтинбурузни атайвалди хъфидай рехъ къалурна. Нетижада 
Гьазералидикай хуьре, районда сифтегьан арендатор, фермер, суьрсет гьасил-
завай халис лежбер, багъманчи хьана.

Багъдин са пай кьере, муькуь пайни вацIувай кьве виш метрдин кьакьан-
даллай тепедин яхада авай. Гьазералиди гьа и тепедин кьилел вичиз чардахни 
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(КьатI  ама)

эцигнавай. Инилай вири багъ, капан юкьвал  алайди хьиз, аквазвай. Жагъунда 
тунвай, аскерар хьиз, дуьм-дуьз жергейра акъвазнавай, кукIрух кьуна емишар 
алай багъдиз  килигун са тамашадай, гуьзел, акьур вил гьейранардай шикилрив 
ацIанвай выставкадай тир. Жагъундив агакьнамазди кицI элуькьай ван атана. 
Иесидиз патан кас атанвайдакай хабар гузва гьа,- фикирна Саидина ва гъвечIи 
ракIар галайвал гьерекатна. РакIарив агакьнамазди адаз дустунин сес  атана:

- Ша, ша, викIегьдиз ша, кицIикай къурху жемир, ам кумадик хъфенва.
Гьазералиди дуст хушдиз кьабулна, къужахламишна ва кьведни тепедал 

хкаж хьана. Саидинан чинихъ анжах гила шагьвардин кьезил лепеяр ва багъ-
дин михьи къацу пешерин, векьерин, жуьреба-жуьре емишрин аламатдин ати-
рар галукьна. Беденди гьасятда «ахвайш» лагьайди хьиз, регьятвал, кьезилвал 
гьиссна. Кузвай, зегьемлу кабинет гьинай, тепедин яхадавай багъ. ВацIалай, 
мукьвал алайди хьиз аквазвай дагъларилай къвезвай шагьвар гьинай! «Гьар ня-
нихъ инал атана кIанда» хиял фена духтурдин бейнидай. Кеф тушни ихьтин 
чкадал кIвалахун.- Саидин кIанивилелди, сад лагьай сеферда аквазвай хьиз, 
хайи мулкариз килигна. Аял-жаван чIавара цIингавар ягъай, балкIандаллаз ча-
марар авур ягъвариз, чIурариз, дерейриз, дагълариз, кIамариз. Ада хур ацIурна 
нефес къачуна ва ахъайна. Икьван гуьрчег, суьгьуьрдин, кьарувалдай мулкар, 
чкаяр, амма чахъ анриз фидай, экуьнин кьиляй чигеда амай векьера къекъве-
дай, дустар галаз фена ял ядай вахт, гьяз амач. КIвал, кIвалах, къайгъуяр, дер-
дияр…- Саидин дустуни фикиррикай хкудна.

- Гьун, килиг, имни за цIийи кьилелай туькIуьр хъувунвай чардах. Зи кIвал, 
зи къеле. 

- Наблюдательный пункт…
- Валлагь, дуьз я  дуст. ГьакI лагьайтIани жеда. Бязибуру, «Гьазералидин 

магъарани» лугьузва.  
- За ваз лугьун, дуст, инаг пачагьлугърин тавханайрилайни зурба ва хуш чка 

я. Ваз баркалла, заз къе инал теклифай. Гьа и декьикьайра зун чи аялвилин, жа-
ванвилин дуьньядиз хъфенвай. Пара ажайиб, къайгъусуз, шад ва хурам вахтар 
тир. Бес къе вучиз абур чавай квахьнава? Вучиз чун дуланажагъдин дердийрик 
ктIизва?



53

БАЛАКЪАРДАШ  СУЛТАНОВ
(1912-1943)

Шаир-фронтовик Султанов Балакъардаш Куьре округдин (гилан Сулей-
ман-Стальский район) Агъа-Хъартасрин хуьре Султанан хзанда дидедиз хьа-
на. Ам фад етим хьанай ва халуйри гъвечIи гададиз бубавал авуна. Мектебда, 
Дербентдин педучилищеда кIелна хуьруьз хтай Балакъардаша, Агъа-СтIалда 
муаллимвал ийизва.
Аял вахтарилай шиирар туькIуьрунал рикI алай гада СтIал Мусаибахъ га-

лаз дуствилин алакъайра авай. Балакъардаша Сулейман даидиз вичин чIалар 
кIелдай, адани жегьил шаирдиз яратмишунин сирер ачухардай.
ИкI, 30-йисарин сифте кьилера Балакъардаш Султанован чIалар «ЦIийи 

дуьнья», «Колхоздин пайдах» газетриз акъатзава. Адан тIварни жегьил шаир-
рин (Мемей Эфендиев, А. Фатахов, СтIал Мусаиб) жергеда гьатзава.
Колхозар туькIуьруникай яратмишай Балакъардаш Султанован «Батрак 

Агьмедан кьиникь» поэма, А. Фатахован «Зарбачи Гьасан» хьиз, лезги шии-
ратда зурба вакъиа хьанай.
Ватандин ЧIехи дяве башламишай сифте кьилера вичин яратмишунри цуьк 

ахъа авур ва вичин рикIе чIехи мурадар авай жегьил шаир гуьгьуьллувилелди 
фронтдиз фена, немсерин фашистрихъ галаз хьайи са женгина игит хьиз те-
леф хьана. Адан сур авай чка малум туш.

БАТРАК  АГЬМЕДАН  КЬИНИКЬ
(Поэма куьруь авуна гузва)

...Агъа СтIалрин хуьр 
Алайд я са гуьнедал,
Кьибледихъни чин галаз 
Тешкилнава бинедал.

Хуьруьвай къакъатна хьиз, 
Къачабеген кьакьан кIвалер, 
Абур хъсан раснаваз 
Акьадай ягъай вилер.

Дугъриданни ам кулак,
Гзаф мал, мулк авайд тир. 
Агьмед лугьур са батрак 
Адан кIвалел алайд тир.

Балакъардаш Султанован - 110 йис

А аялд диде-буба 
Вич гъвечIи яз кьейид тир, 
Кьиляй-кьилди Къачадиз 
КIвалах ийиз хьайид тир.

И батрак тир Агьмеда 
Уна пара кIвалахар,
Я тандал партал алаз 
Авуначир дамахар...

Язух тир и Агьмедаз 
Гьич регьятвал гудачир,
А зулумкар хзандиз 
Адан язух къведачир...
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* * *
Къачадин паб – Герекмаз 
Гьамиша заз аквадай,
Гафун кьилиз тIуб жакьваз, 
Агьмедав икI рахадай:

– Кьей хва гачал, агъдабан,
Кьеб гъваш жуван хиялдиз, 
Хьизвачни шехьунин ван,
КилигатIун аялдиз.

Къула кудай цIамарни 
КукIвар тийиз ацукьна, 
Тийиз бегьем са карни –
Вучда вакай амукьна!..

Язух Агьмед хъуьтIуьзни 
КIвалах винел алахъдай, 

Гьар буйругъ тамамариз 
Алахъдай кьван галатдай...

ХъуьтIуьн йифер яргъи тир, 
КIвал ацIудай кулакдай,
Лап кьадарсуз мекьи тир, 
Кесиб Агьмед гьелекдай.

И факъирдин гьич садран 
Я кIаник мес жедачир,
Я кьиликни хъуьцуьган,
Я яргъан кьван вегьечир...

И азият-зулумдик 
Агьмедни чIехи хьана. 
Къачабегни къалай-къуз 
Девлетдихъ пехъи хьана...

* * *
Чи Советдин законар 
Къачабегаз акуна,
Агьмед кьена, пуч ийиз,
Ихьтин план чIугуна:

«ИкI зун секин хьайитIа, 
Зи гьал пара чIуру я.
Им батрак яз чир хьайитIа, 
Зи хъуьтуьл фу кьуру я.

Мукьвал и чи кардикай 
Чирда за сельсоветдиз, 
Агьмедни за лугьуда 
Кьабулна « стхавилиз ».

И чIуру тир фикиррал 
Ам алдатмиш авуна,
Вичин гьилле гафарал 
Агьмед вичихъ чIугуна.

ИкI лагьана Агьмедаз;
– Килиг, «стха», чи чIалаз, 
Заз кIанзава къедалай 
«Стха» жез лап вахъ галаз...

Кьве падни рази хьана,
Фена ибур советдиз,
Ана кагъаз кхьена,
Килига куьн «гьуьрметдиз».

* * *
ИкI са кьадар сар фена
Къачад чIугваз планар,

Эхир кьиляй Агьмедаз 
И кар уна заланар...

* * *
Йифен сят цIикьвед тир, 
Хуьр секин яз аквадай,
Вири халкь ксанавай, 
Каснимачир рахадай.

Кьуланферлай вегьейла, 
Ванер къведай кIекерин. 
Ара-бир атIуз-атIуз 
Элуькьзавай кицIерин...
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Ихьтин къанлу са йифиз 
Вилиз са затI таквадай, 
Къачабеган дакIардай 
Са зайиф экв аквадай.

Къачабег диде галаз 
Агьмед рекьиз атана.
Тадиз фена Герекмаз 
ЯкIвни еб гваз хтана.

И къайи кIвал зулумдив 
Сивив къведалд ацIанвай,

КIвалахари галудна 
Батрак ширин ксанвай...

Еб туьтуьниз вегьена, 
Мягькемвилелд кутIунна, 
Епинин кьве кьил кьуна, 
Гьарда вичихъ чIугуна...

Гзаф азаб зулумдик,
Эхь, батрак Агьмед кьена,
Алчударна рухун кваз
АтIай фуруз вегьена...

* * *
Батрак амач, секин тир,
Куьн инал гьикI алакьда?..
Кесиб халкьар чинеба 
Гьатда адан суракьда.

Жузурдазни дуьз жаваб
Къачабега гудачир.
Я Агьмедахъ къекъуьнкай
Халкьар кирагь жедачир.

Са физ советдин цлал
Агьмед кьиникь къалурна,

Югъ жедалди советди
Кьуна кIвалер талгьана...

Чи халкьдин гьахъ суд униз
Лап хъсандиз килигна,
Къачабеган и кардихъ
Ихьтин къарар гилигна:

«Вич классдин душман яз
Са цIуд йис дустагъ атIун,
Вичин кIвалер, маларни
Чи гьукуматдиз вахчун»...
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                                                    Абдул  ФЕТЯГЬ

ГЬИКАЯЯР

ВАКЪИА

Яд авачиз кIвалах акъвазнава. КIвалахзавай гадайрин са пай Белиждиз хъфе-
на – абур гьанай я. Муькуь пай къумар къугъвазва: гъалиб хьайибур сад-садахъ 
галаз, кумукьайбурни кьилди – кьвед ва пуд лагьай чкаяр кьаз. Эхир хьи, чемпи-
он акъудиз алахънава. Къугъвазвайбур пуд жуьт хьанва. Мад гадаяр авач.

– Инал, са газетдал, къваларай жанг акъатиз, хъенчIин гичинни, стаканарни, 
фан ва нисидин кIусарни, гьатта са чичIекни ала. Газетдин азад чкадал уьлкве-
дин регьбер трибунадихъай рахазва.

– Гъалиб хьайибурун ихтиярар чIехибур я, абуру стакан-стакандихъ галукьа-
риз, хъвазва, кумукьайбуру, куьтIни тийиз, цуькIуьн туькьуьнзава, рикIяй гьай-
ифар чIугвазва, вучиз лагьайтIа нубатдин сеферда къвалариз жанг акъатнавай 
гичин ичIи жезва. И чIавуз гадайрикай виридалайни яргъида, ван хцида, ха-
трут тарарикай садан тандихъ агалтна, гьич садрани я щётка, я шир такур хьтин 
куьгьне шуьтруьвал алай туфлияр къвалав эцигна, кьецIил кIвачер яргъи авуна, 
ахварзавай цIаркал гададал сес элязава:

– Шти-бе-е-е-ег! Пул къачуна, дахдин, впе-е-е-е-рёд!
ЦIаркал гададал садлагьана чан къвезва, гьерекатна туфлияр алукIна, кIан-

чIунилай вилик амаз эцигнавай пул къачуна, хуьруьн са магьледиз гьерекатзава. 
Чехир гадайри гьабурувай къачузва. Абурухъ дадлу чехир авайди, ахьтин чехир 
и хуьре кьит тирди гадайри чеб кIвалахдив эгечIай лап гьа сифте юкъуз чирнава.

Июлдин югъ пара чимиди я. Ракъиниз чилел вичин вири цIай къуриз гьайиф 
къвезвай хьтинди туш; адаз инсанар, чан алай вири махлукьат, тарарал алай 
емишар хьиз, чуруриз кIанзавай хьиз я. Гадайрикай ирид гьекьер кIвахьзава, 
ятIани абуру цавуз фикир гузвач, абурун фикир анжах къумари чпелди чIугунва.

– ЧIехиди къвезва, гадаяр! – гьарайзава гадайрикай сада яваш сесиналди. 
Абуру гьасятда къугъун акъвазарзава, къумар кIватIна, жибинра хутазва. Ви-

Гьикаят
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рида, гьерекатна, перер гъилера къачузва, абур винтовкаяр хьиз, хурудилай 
винелди, ракьун кьилер цавухъ элкъуьрна, кьазва; яргъида хци сесиналди ко-
манда гузва:

– Раввв-няйссс! Ссс-миррр-нооо!
Ругуд касдикай ибарат жерге тIарамдиз акъваззава; къачузвай нефесдин се-

синилай гъейри, са ванни амач. Дуьз лагьайтIа, цавай самолет физва ва ада 
гъургъурзава.

– Атанвайди вуж я? ГъвечIи буйдин ацIай, къекъведайла, авахьзавай туп 
хьиз аквадай са итим. Вичин буйдилай руфун еке я. ХъуьчIуьк гьа руфун кьван 
чIехи, чарарай ацIанвай, крокодилдин кьурурнавай хамуникай цванвай хьтин 
шуьтруь папка ква. Тванвай кьилел еке къерехар галай лацу сафутI ала. Лацу 
ам, гьелбетда, куз-куз ракъини авунва, ам вич самарикай хранвайди я. Касдин 
элкъвей чинилай сад-кьве лацу чIарни акахьнавай, сад-садахъ галкIай къалин 
рацIамарни яру нер хкатна аквазва.

– ЦIару вилер агажна, пелел биришар кIватIна, туьд чуькьвезвай яру галс-
тук гъуьргъуь авуна, ада лагьана:

– Вольно, юлдашар!
Ахпа, сес явашарна:
– Зарафатар бес я ман, гъикьван хьуй?!
– Есть, чIехиди! – жаваб гана яргъида, амай гадайри чинрикай хъвер кIва-

дарна. Яргъиди армиядай сержантдин погонар алаз хтанай. Гилани адал ракъ-
ини кудай кьван лацу хьанвай хилер галачир гимнастерка хьтин затI алай. Адан 
погонар алкIурай чкаяр артух къацузмай.

ЧIехиди, яни прораб, атайла, гадаяр гьа ихьтин зарафатар ийиз вердиш 
хьанвай, амма къе, вучиз ятIани, абурун зарафат чIехидаз хуш хьанач.

Вичи ийизвай гьерекатриз, кIвалахдин патахъай ийидай тагькимриз килиг 
тавуна, прораб дугъри итим тир. Ада вичин гъилик кIвалахзавай гьар садан 
тереф хуьдай, садни гьакъикъатда бейкеф ийидачир. Туьнтвал къалуриз, «къа-
парай акъатна» рахунни адаз хуш тушир, гьавиляй, вичин винел патан акунри 
хъуьруьн гъизвайтIани, гадайриз ам кIандай.

Атанмазди, кас дуьньядин гьаларикай рахада:
– Аку гьа-а-а, чувудар сакIани секин жезвач, гадаяр! Арабар гьабурулай-

ни фенва. Палестина-малестина лугьуз... Ламран рухваяр... Инсанрин язух я, 
инсанрин!.. Виридаз гьукуматар кIанзава, чпин уьлквеяр. Амма вири чилел 
мугьманар тирди рикIелай алудзава. Виликдай Вьетнам авай. Гьамни Амери-
ка. Кубани Американи, Африкани... Чи иналлай Дербентдин чувудризни чпин 
гьукумат кIан хьайитIа, вучда чна, а?!

Гадайри гьар сеферда адаз кисна яб гуда.
– Ахпа мадни... – чIехиди, са геренда хияллу хьана, инихъ-анихъ килигна, 

ада вичин газар хьтин яру нер тIушунна. – Куьрелди, яд авач, кIвалах акъвазна-
ва, чида. Керпичарни акьалтIнава, пакани кIвалах жедач. Заз квез Бермудан 
треугольникдикай са суьгьбет ийиз кIанзавай. Гьикьван лагьайтIани, интерес-
ни я... Къе ваъ, къе акъвазрай, са маса юкъуз хьуй.

– Бермудан треугольник вуч затI я, чIехиди? – суал гана сержантди.
– ЧIехи океанда гимияр туькьуьнзавай са чкадин тIвар гьахьтинди я. Маса 

сеферда ихтилатда...
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И чIавуз къвалариз жанг акъатнавай гичин гъиликай куьрсарна, цIаркал гада 
хтанвай, гьавиляй прорабдин вилер гичиндини «суфради» чпел желбнавай.

– А-гьан, – лагьана ада, – гьелбетда, гьакI я – гичин гьамиша хъсан затIунай 
ацIана кIанда.

– Чна рикI аладарзавай, чIехиди, – лагьана сержантди.
– Аладара, я Муртуз! За ваз тегьне-мегьне язавай кар авач хьи?! Са гафни 

лугьузвач... Хъсан карзава... Амма къе ваъ, жедач, акъвазарна кIанда. Мад ге-
рек туш.

– И кумукьайбур гьикI хьуй, я чIехиди, ибур гьарарат хьанва эхир? Чун ча-
рарал къугъвазвай... – саки гьарай галаз лагьана Муртуза. – Ибурал стIални 
гьалтнавайди туш. Иллаки и тIветIелар квайдални и яргъи кьил алайдал! АтIа 
«балкIандал» са стакIан гьалтна...

Ина кIвалахзавайбурал гьар садал са лакIаб алай. Абурни чпин суфатрин 
акунрин лишанри тайинарнавай.

– Абуру хъурай. Чехир жеда. Зазни це, – лагьана прорабди ислягьдиз. ЦIар-
кал гададин гъиляй акъудна, ада вичи стаканра цана. – Чи сагълугъдай!

Са геренда гадайри чехир тахьай мисална. Прорабдиз, лагьайтIа, вичин кар 
чизвай: кIвалахдин вахтунда, яни кIвалах авайла, гадайри хъвазвачир. Абур, 
прораб вич хьиз, гайи гафунал кIевибур тир.

– ИчIи стакан газетдал, трибунадихъ рахазвай уьлкведин регьбердин вилик 
эцигна, прорабди лагьана:

– Гила заз яб це, за квез лагьайвал ая. Перер гъилера къачу. Сер-жа-а-ант! 
Са лумни герек жеда. Захъ галаз ша, мад энгел хъувуна виже къвезвач. Гичин 
хутах, гада!..

Рекье сержантди жузуна:
– Чун гьиниз физва, чIехиди?
– Сувабдин кар ийиз, – куьрелди жаваб гана прорабди.
– Ам вуч кар я ахьтинди?
– Сур атIана кIанзава.
ЧIехиди суал гайидаз пелен юкь агажарна, рацIамрикай кIунтI авуна, ки-

лигна.
– Чун и хуьряй туш кьван? – лагьана сержантди. – Ина чпин гадаяр авачни?
– Сувабар гьабурузни сад я, квезни, – жаваб гана прорабди, чиниз хъвер 

гъана. Ахпа мегьрибанвилелди лагьана: – Гадаяр, эхь, и хуьрени абур ава, гьел-
бетда. Амма исятда вири кIвалахрал ала: чуьлда, никIе, салара, рекьера. Куь 
куьмек чарасуз я. ТIалабнава!

– Садани куьтI ахкъуднач, анжах сержантди кьил юзурна, вичин хци сес 
малумарна:

– Гъахъ я вун, чIехиди, сувабдин кар са рахунни вичихъ галачиз, тамамарна 
кIанда. Вуж я рагьметлуди?

– Кьуьзуь сад. Яшар кьудкъадалай алатнавай къужа.
– Сурарин майдандал абур кьилел лацу тIирих алай, вичик хкатIай шуькIуь 

шуьтруь спелар квай, са гъиле теспягьар, муькуь гъилени дуьаяр кхьенвай ктаб 
авай жегьил яхун фекьиди гуьзетзавай.

– Гьа инал атIутI, – лагьана ада, теспягьар авай гъил къумадин кIунтIунал 
туькIуьрна. – И къум анихъ гадра.
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Гадайри къум гадарайла, фекьиди сур гьикI атIун лазим ятIа, адан сергьятар 
гьибур ятIа, тайинарна, тапшуругъар гана. Ахпа ам дуьадин чIалар кIелиз-кIе-
лиз хъфена. Гадаяр кардив эгечIна.

– Къе куь прораб гьа фекьи я, – лагьана прорабди. – Зун фена, кар ая!
Ракъини гьа са тегьерда чурурзавай, беденар, квай эхиримжи цин стIални 

хкудна, штIумарзавай. Гадаяр гьарданбир патаз кьерехдиз килигзавай: гьикI 
тир хьи, абурун вилери жанг акъатнавай гичин гъилик квай цIаркал гада гуь-
зетзавай. Имни мецер кIалханрал алкIунин нетижа тир жеди. Амма вири кис-
навай, абуру сержантдин гаф гуьзетзавай. Сержант, лагьайтIа, гьекьеди кье-
жирна, кьурай чка кумачир гимнастерка са къерехдал гадарна, сурарин май-
дандилай анихъ аскIан кIунтIал ацукьна, сигаретдай гум акъудзавай прорабдиз 
килигзавай. Исятда адазни са гумар акъудиз кIанзавай, гьелбетда. ГьакI тиртIа-
ни, цихъ къарихвили тембек гьасятда адан рикIелай алудна. Ам са жуьре хъел 
аваз кIвалахдив эхгечIна.

Са чIавуз сержантди, мягьтел яз, сур атIузвай гадайриз лагьана:
– Куьне кьатIуннани – и чил пурпу я!
– ГьакI я, валлагь! – жаваб гана чиник тIветIелар квайда.
– Им, атIана, ахцIур хъувунвай чка ятIа? Гадаяр гьасятда фурал кIватI хьана.
– Эхь, гьакI я. Кьуд пипIендиз атIанва. Ингье, аку! – чил къалурна чиник 

тIветIелар квайда.
Рахаз-рахаз, кузвай рагъни рикIелай алатна, абуру кIвалах давамарна.
Бирдан сержантдай гьарай акъатна:
– Ина тахта ава, гадаяр! Чиле! Икьван гьяркьуьди?.. РакIар я!..
Абуру мукъаятдиз къум акахънавай накьв перцелди къачуз, къецел гадарна.
– ГьикI хьана, жезвани? – прорабдин сес акъатна. Ам, атана, атIузвай сурал 

алгъана.
– Ина ракIар ава, чIехиди! – лагьана сержантди, сесиник гьалаба кваз. – Са 

жуьре ялни къвезва. Авани, гадаяр?
Гадайри кьилер юзурна, абурун чинар цуру тир.
– Лум кутуна, хкажа кван! – лагьана прорабди. Гадайри, гьелбетда, прораб-

дин гафар тахьанайтIани, чпин кар ийизвай. И гафар лагьана, чIехида абуруз 
гар паяй кар авач хьи? Абур, гьа виликдай хьиз, ракъини кузва, беденрикай 
эхиримжи стIални хкудзава. Сержантдини чиник тIветIелар квайда, кьведани 
кьуна, ракIар хкажна, къерехдал гадарна. Ахпа ибур, нефесар кьунваз, и фурай 
тадиз экъечIна, са патахъ катна.

– Ина мейит ава хьи! – гьарай акъатна прорабдай. Гадаяр вири сурарин май-
дандай экъечIна.

– КьецIил дишегьли я, – лагьана сержантди, кьил галтадиз, сакIани вич-ви-
чел техквез. Адан рикIел сигарет атана ва ам шалвардин жибинра къекъвена, 
амма чIугвадайди адаз прорабди гана, гьада цIайни яна.

– Саки ктIанва, – лагьана тIветIелар квайда.
– Прорабдин чиник ажайиб серин акатнавай, амма и серин инал садавайни 

кьатIуз хьанач. Ада гадайриз лагьана:
– За, фена, фекьи хкида, куьн гьа инал акъваз.
Прораб фена ва, са вахт арадай фейила, инал фекьини атана, ам гьеле чкадал 

агакьдалди, милициядин са шумуд машинни.
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Фекьи гьа дехьнен жегьил тир. Ада лагьана:
– И хуьряй и чкадал са касни кучудайди туш. Ахпа, лугьун за квез, и чи 

патара, кафанра тун тавуна, кьецIила кучуддай адет авач хьи? Ахпа мадни, и 
ракIар аку, и ракIар гьа и сурарин жугъундин ракIар тир. Чна жугъундик вар 
кутуна, ракIар хкудна. Ам атIанал эцигнавай, атIа къерехдал.

Милициядин работникрикай сада чпиз герек шикилар яна, майордин гъе-
тер къуьнерал алайда гадайриз суалар гана, вичи папкадай акъудна, са чарчел 
кхьинар авуна.

– Чун патан инсанар я, – лагьана сержантди, – ина школа эцигзавайбур я. 
Прорабди чи куьмек герек я, лагьана. Чна куьмекна.

– Эхь, дуст кас, куьне, дугъриданни, куьмекна, – адан къуьн капашдивди 
яна майорди.

– Гьар са кьисметдихъ вичин чка гала, – гаф лагьана фекьиди. – И чил а 
дишегьлидин кьисметда авач. Ам вичин кьисметда кхьенвай чилихъ агакьара... 
Гадаяр, сур атIун тавуна жедач. Инал ша, гьа инал атIутI. Кьейиди кучудна 
кIанда эхир. – Ада гадайриз сур атIудай маса чка къалурна.

– Куьне квез такIанармир, гадаяр, – лагьана сержантди чинар цуру юл-
дашриз. – Гьамни инсан я, гьа и чун хьтинди я. Анжах са тафават ава: ам дише-
гьли я. Ша, лагьай кар ийин.

– Яргьец, иникайни сад хкатайтIа, вучда? – суал гана цIийи чкадал сур атIу-
звай гадайрикай сада, сесиник зурзун кваз.

– Кьей хва, мад виринра кьейибур жеч хьи? Рахамир, кIвалах ая! Са суваб 
чна къачуна, сад мадни къачуда чна, – лагьана сержантди.

*  *  *
Пакадин юкъуз гадайри цлал кIвалахзавай. Абурун мурад амай керпичри-

кай цал эцигун тир. Гьар сад, сиве яд кьунвайди хьиз, киснавай. Япуз къвезвай-
ди епиналди винелди палчух авай ведре хкаждайла, цлахъ галукьиз ийизвай 
ван, садни керпич-керпичда акьурла, ийизвай сесер тир. Гьар сада, гьелбетда, 
накьан вакъиадикай фикирзавай, вичин акьулдалди адаз баян гузвай.

– А язух дишегьли кьейиди вуж ятIа, гадаяр? – эхирни садавай эхиз хьанач.
– Низ чида, кIвал къени хьайиди, – адаз жаваб гана муькуь гадайрикай сада. 

– Гуьрчег дишегьли тир. Къалин чIулав чIарар авай, гуьзел чин авай.
– Кьейидан тарифар ийимир.
– За акунрин, суфатдин тарифарзава, кьейидан ваъ.
– Гьар гьикI ятIани, ам хъсан кар туш.
– Зун къе квез парар хкаждай кран хьанвани, чан гадаяр? – лагьана сержант-

ди. – Мад икI хьанач хьи. Гила зи чка жува яхъ, Рашид. Идриса керпичар ялрай, 
цал за эцигда.

– Чиник тIветIелар квай гадади адан чка кьуна. Сержантди гъилерилай кIва-
лахдин бегьлеяр гадарна, ракъини кана, лацу авунвай гимнастеркадин къултух-
дай «Прима» сигаретрин кьвати акъудна, са сигаретдиз цIай яна.

– Дишегьли иерди тир, дугъриданни. Амай крар заз чидач, – лагьана ада, 
кьил юзуриз, туп-туп гумар акъудиз.

– Адал чан хкиз хъижедани, кьей хва Рашид? – суал гана Идриса.
– Вуна завай вучиз хабар кьазва, зун ваз Рабби яни, кьей хва?! – адаз гьасят-

да суалдалди жаваб хгана Рашида. – Гъиле авай кар ая ман, лал хьана!
Тахтайриз тахтаяр яна, гурар хьиз туькIуьрнавай трапдай винелди хъуьчIуьк 
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вичин гьамишан папка квай прорабни къуьнерал майордин гъетер алай мили-
ционер экъечIна. Милиционердин гъилени папка авай, амма ам чIулавди тир.

Са ял акъудна, гьяркьуь къуьнер ва къумрал чин авай милиционерди га-
дайриз салам гана. Ракъини, гьа накь хьиз, кузвай, чурурзавай, амма гила са 
жизви гар акъатнавайдини гьисс ийиз жезвай. Виридан мурад ам артух хьун, 
ада зегьемлувал кьин тир.

Дериндай нефес къачуна, майорди лагьана:
– Квевай жузадай гаф-чIал ама, гадаяр. Куьн ина шумуд ава?
– Гьа инал кIвалахзавай кьванбур Белиждиз хъфенва, – жаваб гана сержант-

ди виридан паталай.
– Так, так... Иниз эхиримжи сеферда къум мус гьана? Вун акъваз, прораб.
– Зи тIвар Сарухан я, – лагьана прорабди, – Агьмедов Сарухан Мирзоевич. 

Эгер квез герек хьайитIа...
– Хъсан я, – разивал къалурна майорди. – За суал тикрарзава...
– Исятда лугьуда, – сержант вичин къултухрикай сада къекъвена ва анай 

вили карандашдин куьруь кьатIни «Прима» сигаретрин кьватидин чарчин кIу-
сар акъудна. Абуруз са-садаз мукьуфдивди килигна, ада жаваб гана: – Гьа и 
вацран цIерид лагьай юкъуз. Еке «камазри» гъана. Къад машинди.

– Так, так... Абур, къум ичIирна, хъфена, тушни?
– ГьакI я. Абур ПМК-динбур я. Масанрани кIвалахзава, – жаваб гана про-

рабди.
Майорди, керпичрал ацукьна, метIерал эцигнавай папкадал са вуч ятIани 

кхьена.
– Значит, цIерид... Так, так... Къе къанни муьжуьд лагьай югъ. Июлдин варз 

я. Ракъини, цIу хьиз, кузва. Прорабдин гафарай, гьа юкъуз агъа кьуларин дал-
дадик акъвазнавай машин къени гьа алай чкадал алама.

– Эхь, юлдаш майор, гьакI я, – жаваб гана прорабди.
– Гелер! Гелер вуч затIар ятIа, чидани квез? Гьа сурун накьварал алай ма-

шиндин гелерни и куь машиндин гелер садбур я, товарищар! Так, так... Про-
рабдин чинин рангар атIанвай, адак гъалаба квай.

– Же-е-еч! – гьарай акъатна сержантдай. Гьатта адан пIузарри кьунвай сига-
ретни яргъаз гадар хьана.

– Квекай садазни машин гьализ чизвач, – заз куь, Сарухан Мирзоевича ла-
гьана.

– Чаз гьа дишегьлини чидай кас туш, – аламат хьанвай тегьерда малумарна 
сержантди.

– Иер дишегьли тир, – вичин гаф кутуна чинал тIветIелар алайда.
– Вун акъваз, кьей хва! – адаз гьарай гана сержантди. – Гьамиша гьа са пис-

пи ягъиз жеч хьи?
Майор сержантдиз векъидаказ килигна.
– Са сигарет це кван, – лагьана ада. – ЦIайни це... Так, так...
– Машин ина са гьадаз гьализ чизвай, – рахана прораб, – жуванди я, лагьана 

за, са кIвалах хьуй... Белки, чкадиз хуьквен, инсан хъижен... Кьве аял авай...
Гадаяр сад-садаз килигна: «им никай рахазватIа, яраб, и чи Сарухан Мирзо-

евич? ТахьайтIа, им садлагьана терхеба хьанани?» – фикирна абуру.
– Исятда ам гьинава? Куь къаравул? – суал гана майорди.
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– Зун адан цIийи папан кьилив фенвай... Дуьз лагьайтIа, ам цIийиди туш, 
регистрация авунвач. ГьакI яшамиш жезва... Гьа дишегьли вич гьакI рази хьа-
налда... Гьа папа ам квахьна, яни кIвализ хутун тавуна, са шумуд югъ я, лагьа-
на, – жаваб гана прорабди. Ада къуьнер агажарна, ахъайна. – Чидач, ам гьар 
няниз къвезвайдй тир. Инай квахьай затI авач кьван?

– Квахьна. Къум, – кьил юзурна майорди. – Так, так... Гьам гьада чуьнуьхна.
– Ни?
– Куь къаравулди. Ам инай туш, и хуьряй. Иниз ам масанай гьа и мукьварал 

куьч хьанвайди я, – вуна заз чун иниз къведай рекье лагьанай. Яни, товарищ 
Сарухан Мирзоевич?

– ГьакI я.
– Ам ви мукьвадини я.
– Ун, за лагьана хьи ваз.
Гадаяр мадни сад-садаз килигна: «Къаравул и чи прорабдин мукьвади я? 

Низ чидай, ни лугьудай?»
– Машин ина гьализ чизвайди са гьам я. За къуншийривайни жузуна, гьа 

вуна лугьузвай некягьдик квачир папавайни. Так, так... Ада квез къаравулвал 
тийиз, гьич тахьайтIа, муьжуьд югъ я...

– Же-е-еч! – гьарай акъатна, сержантдай.
– Куь шейэр, керпичар, цемент и тогдалее квахь тавунин себеб и хуьруьн 

жемятдик угъри-мугъри тахьун я, та-а-ак!.. Квез хабарни авач, квез чидач, чаз 
версерин рекьерай аквазва. Къаравул куьди ятIани!..

– Чан майор, чун гъавурда тур кван, минет хьуй, – тIалабна сержантди, – 
ина вуч хьанва, къаравулди вучнава?..

– Сад лугьудайди, дишегьлидин сурал куь къум ичIирнава, – секиндиз жа-
ваб гана майорди, сигаретдин кьатI гадарна. – Гьа атIа машинда аваз тухванва...

– А кардин гъавурда чун гьатна, – лагьана сержантди, – бес кьейи паб?.. Ам 
гьикIа?..

– Куь къаравулди кьена. Мирзалиди. Ам гьадан паб тир. Некягьдик квай 
паб. Абурухъ кьве аялни ава. Абурун арада къалар-макъалар хьана. Ахпа абур 
къакъатна. Мирзалиди папаз гьелегьар кьуналда. Дишегьли Верхерин хуьряй 
я. Гьана яшамиш жезвай. Чара хьайидалай кьулухъ, лугьузва за. Так... Гьа ди-
шегьли кIвализ хутун тавурдакай пуд йикъалай чун адан руша хабардарна. Ада 
чпин буба пудра-кьудра пар чIугвадай машинда аваз хтайдини лагьана. Адахъ 
туькIуьн хъийидай ният авалдай. Гъавурда гьатнани куьн?

– Гьатна, эхь. Гьа икI туьхкIвена ман абур? – лагьана сержантди.
– Так, так... Гъавурда куьн акьуна. Амма квез ада куь машин ишлемишайди 

чизвачир. И куь прорабдихъ анжах хъсан ниятар авай...
– Мирзали халу тушни? – суал гана сержантди. А суал адан вилерани авай.
– Мирзали халудикай куь прорабдиз хизандин кьил хъхьана кIанзавай. 

Мирзалиди, лагьайтIа, анаша-манаша чIугвазвай. И карни квез, гьелбетда, чи-
звачир, – такIан хъверна майорди. – Так, так, зи дустар...

– Яраб, ада вичин паб гьа анашадин ва я са маса затIунин – ичкидин – таъ-
сирдик кваз кьена жал? – гила суал гана прорабди.

– А кар чна гьеле чир хъийида, – уьзуьагъдиз жаваб гана майорди. – Гьам 
месэлайрикай са месэла яз, чи вилик акъвазнава. Садра чна ам вич жагъурна, 
кьан.
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Майор кIвачел къарагъна. Прорабди туьтуьна авай галстук акъуднавай, са-
футI керпичрал гадарнавай. Адан куьруь чIар алай кьилиз ва яру чиниз ку-
рум-курум гьекь акъатнавай.

– Ингье квез Бермудан треугольникни, гадаяр! – чинилай гьекьедин стIалар 
аватдайвал кьил галтадна, наразивилелди вич-вичик рахана прораб. Папка гагь 
са гъиле, гагь муькуь гъиле кьаз, жибинра къекъвез, ада са вуч ятIани жагъур-
завай. Сержант гьасятда гъавурда акьуна: «Прима» сигаретрин пачка авай гъил 
адалди яргъи авуна. Сигарет акъудна, адаз цIай яна, прораб эцигзавай шко-
ладин сергьятдивай яргъаз акъатнавай майордал вилер алаз, трапдай эвичIна, 
адан гуьгъуьниз фена. Фенач, ял тунвай чIехи туп хьиз, авахьна. Адан акунри 
гадайриз хъвер гъанач, абурун рикIера, дагъдин чухурра къалин цифеди хьиз, 
пашманвили агъавалзавай.

I998-й.

АТIАДАН  АВАНС
Вахт атана гатун яцIариз агакьнавай, амма и юкъуз, лап гьа зулун къайи 

юкъуз хьиз, мекьи тир. РикIел ламу пеш алкIайди хьиз, гьиссер, са шумуд та-
хан хьана, адан гуьгьуьл хъсан тушир. Вучиз ятIани ада, кIваляй экъечIдайла, 
вичел рехи костюмни алукIна. Гьа идалди касди, вичизни течиз, татугай йикъ-
ан татугайвал вичиз мадни артух субутна. Папа адаз лагьана: «Чна фу тIуьна 
кIанзавайди я, чан итим, къе хьайитIани куьбуру пул гудайвал авурай».

Итимди адаз жаваб гана: «Заз, тахьайтIа, чаз къвезвай мажибар гана кIанза-
вачни, я паб? Чи холодильник ичIи-пичIи хьун бес зи рикIи кьабулзавани? Жу-
ван аялар сефилдиз акунал за шадвалзавани, лагь акван? Къе гуда, пака гуда, 
лугьуз, ингье вахтар физва, амма...»

«Ви «амма» акьалтI тийидайди хьиз я заз, чан итим», – хълагьна папа.
Ингье ам вичин папан, Муъминатан, чIун галай шуькIуь сес япара амаз, 

кIвалахзавай идарадизни атана, директордин кьиливни фена, кьилин бухгал-
тердихъ галазни рахана, кIвалин гьал-агьвалдилай са шумуд касдиз арзани 
авуна, амма и юкъузни адан мурад кьилиз акъатдай хьиз аквадачир. Пул авач 
лугьуз, минфинди шандакьар акъудзавай.

– Идарани акъвазнава, кIвалахни касдихъ амач. Тек са адахъ? Амайбурухъ-
ни!

Ам, фикирна-фикирна, куьчедиз эвичIна. И акьалтIай серин юкъуз гарни 
акъатнавай. Ада куьчейрин къерехра экъечIнавай пипин, гайин, къавахдин 
зурба тарар, таза къелемар хьиз галтадзавай, къацу пешер чухваз, капашралди 
чилел гадарзавай. РикIе са патахъай сугъулвал, муькуь патахъай са гьихьтин 
ятIани вич кьатIуз тежедай, амма вичи туькьуьлвал гудай гьисс гьатна, ада куь-
чейра, шегьердин паркара камар къачуз эгечIна. Туькьуьл гьиссди адаз кьилел 
къведай тайинсуз са кардикай, вични еке вакъиадикай, вилик амаз хабар гузвай 
хьиз тир. Гьаниз килигна касди гагь камар явашарзавай, гагьни адак ажайиб 
гьерекат акатзавай. РикI са куь ятIани кьаз, хехини чуькьвезвайди хьиз, чуь-
кьвез, ахъайзавай. Гьикьван куьчеяр алцумнатIани, гьелелиг адап гьалтай са 
чир-хчир, яр-дустни хьанач. И кардал ада са патахъай шадвална, муькуь па-
тахъай, лагьайтIа, адан хура гьатна акъат тийизвай сугъулвални гъуьргъуь хьа-
нач, ам мадни къалин хъхьана. Са чIавуз адаз вич-вичикди рахазваз жагъана: 
«Вучда, са кафедиз фена, сад-кьве виш хъивегьдани? «Хъвадайдахъ гудай кеп-
екар, аламатдин кар я, жибинда авай.
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Муькуь гьиссди адан фикирдин рехъ атIана: «Санизни фидач! Ваз кьилел са 
чIуру дуьшуьш атунин аян хьанва, гьакI хьайила гьиниз фида вун?»

Ам виликдайни, гилани жуьреба-жуьре лишанрихъ, лугьунрихъ, ахваррихъ 
агъадай кас тушир. ГьакI ятIани и юкъуз адан агъунрин терезди са патаз ян гуз 
эгечIна. «Пис йикъарни авайди ктабра, газетра кхьенва, – фикирна ада, – теле-
визордай, радиодай лугьузва. Гила вун гьикI агъадач? АкIани туштIа, бес рикIе 
акIанвайди вуч затI хьуй?»

Ада мадни паркарин рекьер атIана. Элкъвена кIвализ хъфиник касдин хев 
квачир, вучиз лагьайтIа мажибар гунихъай гьеле адан вил атIанвачир няналди 
вахт гзаф амай.

Ингье эхирни адал вичин са куьгьне дуст гьалтна. Абуру университетда са-
нал кIелнай, абур са общежитиеда яшамишни хьанай.

– Салам, Аликбер!
– Салам, салам, Энвер!
Кьведни сифте къужахра гьатна, ахпа жузун-качузун авуна.
– Ша, – теклифна Энвера, – и къвалав гвай кафедиз фида чун кьвед. Гьа 

исятда за мажиб къачунва. Са гъвечIи гьалда хьайитIани чи гьалтун чуьхуьн 
чаз гунагь туш.

Аликбера рикIяй Энверал пехилвални авуна, вучиз лагьайтIа вичиз цIуд ва-
цран мажиб ганвачир. Амма Энверан кIвалах масад тир – ада банкда къуллу-
гъзавай.

Муькуь патахъай фикир авурла, Аликбераз дустуниз, ваъ, кафейриз фин ге-
рек туш, са маса сеферда фида чун, лугьузни кIан хьана. Им адан хура акIанвай 
чIуру гьиссдин таъсир тир. ГьакI ятIани, адан пуд лагьай гьисс гъалиб хьана.

– Башуьсте, – жаваб гана ада Энвераз, – мад ахьтин гуьзел кар хьанватIа, за 
ваз ваъ гьикI лугьун? РикIни сугъул я къе...

– Югъ кутугайди я, чан дуст! – шад хьана Энвераз. – Валлагь, сана ацукьу-
низ лайихлу югъ я. Ви сугъулвал цIурурда чна кьведа, тахьай мисал ийида...

Абур кафедиз фена. ТIуьна, хъвана, суьгьбетарни авуна. Иллаки чпи санал 
кIелай йисар, а йисарин вакъиаяр рикIел хкана. Ахпа абур кафедай экъечIна, 
хейлин вахтунда паркарани къекъвена. Энверан гъиле рация авай. Ам мукьвал-
мукьвал гьа рациядин куьмекдалди идарадихъ галаз ала-къалу жезвай.

Идарадиз Аликбер йикъан кьведаз хтана. Ина, адаз чир хьайивал, са де-
гишвални кьиле фенвачир. Сад-кьве кабинетда кIватI хьана, вири къуллугъ-
чийрив гвайди вар-зир тир: мажибар гузвач.

Аликбера, вичин кабинетда ацукьна, са ктаб гъиле кьуна, яргъалди ам кIел-
на. Ахпа ада, чарни къелем къачуна, са вуч ятIани кхьена. Мад кIелна ва мад 
кхьена...

Са чIавуз адаз акуна хьи: йифни атана агакьнава. Къецел гарни яваш хьанва-
чир. ДакIардин ахъа хиляй япариз къвезвайди пешерин шуршурдин сесер тир. 
Гару пенжеррал, хъел авайда хьиз, герен-герен пешерни гьалчзавай.

«Гьерекатна хъфена вучда? – лагьана ада вичиз. – Жибиндиз пул атай кар 
авач. Паб, гьар гьикI хьайитIани, нарази жеда. Вучда бес?..»

Йифиз геж-геж Аликбер кIвализ хъфиз рекье гьатна. Автобусда, маса са ма-
шинда ам акьахнач – яхдиз хъфена. Вичи кIелай шейиникай фикирар, ийиз-ий-
из, ам вичин кIвал галай гирведихъни агакьна. Инлай адан рехъ тараринни кул-
кусрин арадай физвай.

Бирдан Аликберан келле кьадарсуз тIар хьана, вилерай цIверекIар чкIана. 
Са ни ятIани ам шаксуз янавай. Ахпа адан рикIел затIни аламукьнач. Ада ан-
жах вичин хъуьчIуьн кIанерикай ва дабанрин тIарвал гьисс хъувуна. Аквадай 
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гьаларай ам галчIурзавай. Бирдан Аликбер уяхни хъхьана. Марфадик акатайди 
хьиз, ада вичин кьиликай, чиникай, далудикай яд кIвахьзавайди гьиссна. Кьиле 
тIал авай, ивиди гурп-гурпзавай. ТIал гагь къалин жез, гагьни элякьзавай. Сада 
гъилин фонардай адан чиниз экв яна. Ахпа адан тIал авай мефтIерал, хирел 
кIвахай кьел хьиз, рахунрин сесер кIвахьна. Рахазвайди аквадай гьаларай «чIе-
хиди» тир. Ада, муькуь касдихъ элкъвена, лагьана:

– Кьей хва гьайван! Ваз им гьам туширди чир хьаначни? Тфу, угъраш! Гьа-
вая касдин кьил хана... Идак вуч тахсир ква?

Са ни ятIани Аликберан кьилел мурк хьиз къайи яд илична, ам вич-вичел 
хкиз чалишмиш хьана.

– Уях хьухь, стха! – лагьана «чIехида», амма адан сес эмир гунинди тир. – 
Чун ягъалмиш хьана, якъадаш... И кас заз чидайди я, гадаяр. Хъсан инсан я. Чи 
яргъал хванахвайрикай я.

Ахпа гьа «чIехида» са нин ятIани хъуькъвев чIвенкь ийиз туна.
– Вун чи къугъуникай хкатна! – гьарайна ада. Адан гьарагъун тарара, ва-

лара къекъвезвай гару къачуна, са гьиниз ятIани тухвана. Аликберан тIал авай 
мефтIери рахунрин гафар гарун лепейрилай хъсандиз кьабулзавай. – Вахце 
аванс! Исятда жибиндай акъуд!

«ЧIехида» табийдан гъиляй са вуч ятIани футкьумарна акъудна, ахпа вичин 
гьил Аликберан пенжекдин къенепатан жибиндиз сухна.

– Мад гъалатI ахъайда вуна, ви мажибни иданди жеда, кьей хва. Ви аванс и 
касдиз хайи кьил сагъардайди хьуй! Гъавурда акьунани?

– Багъишламиша, чан чIехиди! – сес акъатна табийдан. – Ягъалмиш хьана 
ман зун, вучда... МичIи тир... За гьам хьиз кьабулна. Къведай сеферда зун... за 
гъалатI туьхкIуьрда.

Амма чIехида мадни табийдаз хуртI гана, гъарайна:
– Угъраш! Чукурна фена, идан туфлияр жагъурна, хкваш!
– Исятда, чIехиди, исятда! – табийди катна.
Дуьз лагьайтIа, инап «табийбур» вад-ругуд кас алай. Абурун кьадар Аликбе-

раз сесералди чир хьана. Абур аста-аста рахазвай, кар чIурай юлдашдиз вири-
да тегьнеяр язавай. Аликбераз инал машинарни алайди акуна. Ада бензиндин 
нини гьиссна.

– Ви адрес лагь кван заз, якъадаш, – «чIехиди» вич-вичел хтанвай Аликбе-
рахъ элкъвена. – Анжах гьарай-вургьай ийиз тахьуй! Ван хьанани ваз?

Аликбера вичин адрес мурмурна. И чIавуз адан туфлиярни хкана.
– И кас гьа и мукьув яшамиш жезва, – лагьана чIехида ва Аликберан кIвалин 

нумра кушкушна – Къайдадиз хкана, чкадал агакьарда куьне! Аку гьа-а, за квез 
лагьана! Сагъ-саламатдиз!

Са шумуд касди Аликбер кIвачерал акъвазарна, алай партал, чангар ягъиз, 
михьна, адан кIвачерал туфлиярни ахлукIна. Вичел эцигай гьил ширедал хьиз 
алкIизвай кьиле тIал авай Аликберавай инал алайбурукай садан чинни кьатIуз 
хьанач. Ада вич кIвачел къарагъарунни, алай партал михьунни, чиниз къайи яд 
ягъунни – вири луьх пиян инсанди хьиз кьабулна. МасакIа адавай гьисс ийиз 
жезвачир.

Гурарай винел хкаж жезвай адан кIвачер кьадарсуз залан тир, ятIани руьгь-
ди ам виликди тухвана, ивиди, гурп-гурп ийиз, кьилин къапариз мадни гужлуз 
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тIарвал гузвайтIани, вич яшамиш жезвай ирид лагьай мертебадивни агакьарна. 
Рак ахъагъай папай гьарай акъатна:

– Вал атанвайди вуч гьал я, я чан итим?! Вун, вун... вун ивийрай кьацIанва 
хьи?.. Алай партал ивидай ктад хьанва... Кьил паднава, кьи-и-ил!

Кьилихъ папан гъил галукьайла, Аликберай гьарай акъатна.
– Вун ни яна, я кас?
– Пенжекдин къултухдиз килиг, – лагьана Аликбера, чин агажна.
– Къачур мажиб къакъуднавайди я, заз аян я! – гьарайна папа.
– Гьараймир, – гужалди лагьана итимди. – Килиг...
Папа пенжекдин вири жибинар ахтармишна, ахпа ада, са гзаф шад яз, ла-

гьана:
– Ву-у-у, долларар! Икьванбу-у-ур?! Мажиб яни?
Аликбера кIватIнавай гъутай чIехи тIуб экъисна:
– Ма!
– Пияниска! – гьарайна папа. – Вахъ вуч хьанва, я кас? – адан вилерал накъ-

вар акьалтна. – Белки, вуна къачагъвал авунатIа?
Аликбераз кьил галтадиз кIан хьана, амма адалай и кар алакьнач. Ам яваш-

диз дивандал ацукьна, ахпа далудихъди ярх хьана.
– И пул вучтинди я, пу-у-ул? – сакIани секин жезвач паб. – КIвалахдилай 

квез пул тагайди заз чида, зун атанвай. Вун авачир. КIвалахдилай ваз икьван 
гзаф пул текъведайди якъин я. Им вучтинди я, де лагь тIун?

– Ам аванс я, къари...
– Вуч аванс? Ви кьиликай иви кIвахьзава, я кас!.. Нин пул я?
– Гьадан... Ваъ, зи...
– «Гьам» вуж я?
– АтIана авайди... Тарарик... Пул кIеви – ая... Духтурдиз эвера...
– Духтурдиз за вуч лугьуда?!
– Сада яна лагь... МичIи... мичIи... – атIуз-атIуз гужалди рахана ам.
Ахпа Аликбер вич-вичивай квахьна.

I999-й.

ДЕВИРДИН  АХВАР

Девир дегиш хьана, инсанрин чIехи пай ажуз хьанвай вахт я. Заводар, фа-
брикаяр, гзаф маса гъвечIи-чIехи карханаяр акъвазна, виликан фялейриз кIва-
лах амачиз, бейкар хьанва. Кьуд пата дяведин цIу агъавалзава, ягъунриз кьи-
никьриз майданар гегьенш хьанва.

Гьажирамазанни бейкар хьанвай ксарикай сад яз, сакIани чIехи хзан хуь-
дай са рехъ-хвал жагъин тийиз, михьиз куьлягьдай аватнава. Ярар-дустарикай 
сада, цIай акьунвай хьтин яру, вичелни са кьадар чIулав матIар алай, расу спе-
лар авай чин авай Алибалади, адаз меслятна:

– Ви кеспи гвай ксар къе, чан дуст, гьисабна акьалтIдач. Слесарарни, тока-
рарни, малярарни, штукатурарни... – хара-хара! Амма кIвалах амач, – ина-ана 
цIару вилер къекъуьрзава Алибалади. – Маса кар-кеспини вавай къе чир хъий-
из жедач, вучиз лагьайтIа яшар хьанва. Ви пабни гьакI я. Мектебдиз физ, хъша. 
Малимри вуч къачузва? Кепекар. Гьабурни са шумуд вацралай садра гузва.

– Бес чна вучда? – пашмандиз суал гана Гьажирамазана. И суал эхиримжи 
вахтара гьар юкъуз адан хзандин вилик акъвазнавай.
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– Куьне, Гьажирамазан, вирида вучзаватIа, гьам ая. Базарда ацукь. Я туш 
ви къари ацукьрай. Жува, Московризни Ростовриз физ, маса гудай мал гъваш. 
ТахьайтIа, сад-садалай гъвечIи, мектебра кIелзавай са цIиргъ аялриз вучда 
вуна?

Гьажирамазан чашмиш хьана:
– Базарда маса гудай шейэр къачун патал пул кIандачни, я чан стха? – суал 

гана ада. – Захъ а зегьримар авач эхир.
– Пул вугудайбур къе бул ава. Амма процентар эцигзава, гьелбетда, – жаваб 

гана адаз дустуни.
– Заз ахьтин са касни чидач эхир.
– Ваз чидач, заз чида. Банкарихъ галаз алакъалубур ава. Чир-хчирвилелдини 

гьарамзадавилелди гьанай къачуз, чпин процентарни эхцигна, зав, вав, масадав 
вугузва.

– Ахьтин пул вахкузни алакьна кIандачни? Алакьдани?
– Ише фидай затIар гъваш. Базардин гьал-агьвал чира. Багьа къиметрай гуз 

жедай мал къачу, еридинди. Къенин дуьнья гьахьтинди я.
Эхирни Гьажирамазана вичиз дустуни лагьайвал авуна. Базар ахтармишиз, 

яргъал шегьерриз физ, мални гъана, ам гуз базардал пабни ацукьарна. Амма 
сад-вад вацралай адан крар чIур хьана: чIехи процентар алаз къачур пулуникай 
хийир ваъ, зарар хкатна. Гьажирамазан вичиз меслятар къалурзавай дустунин 
кьилив фена.

– Мад вучда кьван вуна? – лагьана Алибалади, цIару вилер ина-ана къекъ-
уьриз, кьил галтадиз. – Садра икI жеда, маса сеферда са масакIа. Кьил тик яхъ, 
куьрсармир, зи дуст! Са масадавай къачуна, бурж къачурдав вахце.

– Гьадани процентар алаз вугузвачни мегер?
– Вугузва. МасакIа гьикI хьуй эхир?
– Исятда процентарни чIехибур я, чан дуст, – дериндай нефес акъудна Гьа-

жирамазана.
Дустуни мадни кьил галтадна ва лагьана:
– Зи меслят ваз гьа виликанди я: вирида вучзаватIа, гьам ая. Маса рехъ вахъ 

авач. Зани жуван кьил гьакI хуьзва. Садавай машин къачузва, масадаз ам маса 
хгузва. Арадал аламукьай нагъд пул ишлемишзава. Амалар чир хьухь!..

Кьвед лагьай сефердани, пуд, кьуд лагьай сеферрани Гьажирамазанан крар 
вичиз кIандайвал туькIвенач. Базарра алвердин мал пара авай, бейкарвиле авай 
халкьдихъни ам къачудай пул авачир. Мисалди лугьузвайвал, яваш-яваш кас-
дин лам кьарада акIана. ЧIехи буржара гьатна, адавай, кьил хкажна, виликдай 
хьиз, бегьемвилелди къекъвезни хъижезмачир.

Вахт физвай – адахъ акъваздай мажал хьайиди туш. Кьур буржарин про-
централни, чпи гьатта капI-тIеат ийизвай, датIана мискIиндихъ галаз алакъа 
хуьзвай ксарини кваз процентар гьалчзавай, абур истемишзавай.

– Чна вучда, къари? – лагьана эхиримжи вахтара агаж хьана, кьуьзуь хьан-
ваз аквазвай Гьажирамазана садра вичин юлдашдиз. – КIвалахар чIур хьана чи.

Гьажирамазанан уьмуьрдин юлдаш, сесер кьурди хьиз, эхиримжи вахтара 
киснавай. Амма ам хияллу тир: чеб кIевяй акъуддай са рехъ-хвал жагъуриз 
алахънавай.

– КIвалер маса гуда ман. Маса вучда бес? – ислягьдиз жаваб гана къариди, 
залан са ухьт аладарна. – Зи са танишдани гьакI авуна, чеб кIевяй акъудна.
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– Дуьз лагьайтIа, гьа и фикир Гьажирамазана вичини ийизвай, ятIани гьар 
сеферда ам адавай яргъаз жезвай.

– Яшамиш гьина жеда чун, къари? ЧIехи са хзан?
– КIвал кирида кьада ман, я кас, – лагьана папа...
Гьалал зегьмет чIугур йисара къазанмишай кIвалер кIанзни-такIанз гъиле-

рай акъатна. Папазни аялриз бул шехьунарни хьана. Йифиз чарадан кIвалера 
кьил эцигай хъуьцуьганар кьежирна, юкъуз – рухвар. Гьажирамазана, лагьай-
тIа, рикIихъ регъуьхъ яд хьиз агалтай дердер эхзавай. Адан хзан патал гадни, 
зулни кьуьд какахьнавай, абур чир хъижезмачир.

Процентар алаз буржуна пул вугузвайбуру шегьерда са-сад, са-сад кIвалер 
маса къачузвай. Гьа Гьажирамазан хьтин ажуз гьалдиз атанвай ксаривай, гьел-
бетда. Абурун кьадардикай рахайтIа, ам югъ-къандавай гзаф жезвай. Чара атIай 
инсанри чпин кIвалер ужуз къиметрай маса гузвай – гьакI мажбур жезвай.

Процентар алаз пул буржуна вутузвайбуру вацра-вацра машинар дегишза-
вай, дачайрин «сергьятар гегьеншарзавай», пачагьривай эцигиз тахьай тавха-
наяр эцигзавай, абур элкъуьрна къелейрани твазвай.

Эхиримжи вахтара процентар алаз буржар вахкуз тежезвай Гьажирамазаназ 
кичI гудайбур гзаф хьанвай. Гьатта хизанни телефда лугьузвай. Ярар дустари-
кай рахайтIа, абур ахквазмачир: таядиз аватай рапар хьиз, къумадал аватай цин 
стIалар хьиз, квахьнавай. Гьалтайла, шел-хвал ийизвай, датIана вичин дердер 
гвай Гьажирамазан низ герек амай?

Къайда-къанун хуьзвай идарадиз шикаят авунни Гьажирамазаназ гьакIан 
вижесуз кар яз акуна. ТIуб хьиз яхун хьанвай папани лагьана:

– Пул авачир чаз ни яб гуда, я чан итим? Девир пул авайданди я, масаданди 
ваъ!

– Бес чна вучда, къари?
– Аялрикай фикирзава за, – жаваб гана папа, кьил чиле туна.
– Бес за картуфрикай фикирзавани? Абуруз вуч ийида?
– Чидач, – къуьнер агажна, ахъайна папа. Абур кирида яшамиш жезвай 

кIвале телефон авай. Ам гьа исятда трубка эхцигна хтанвай. Сада мад сеферда 
кичIерар ганвай.

– Хуьруьз хъвач, – меслятна итимди.
– Бес вун гьикI хьуй? – папан сесиник гъалаба квай.
– Аллагьдиз вичиз гьикI кIанзаватIа, гьакI хьуй! Акурди чаз акуна, такурди-

ни ахквада, – секиндиз жаваб гана итимди.
– Са фикир захъни ава... Де хьуй, пака хъфида чун, – лагьана папа хияллу 

яз...
Хуьруьз аялар гваз хъфей папан гьакъиндай са цIувад йикъалай Гьажирама-

занал са хуьруьнвиди хабар агакьарна: «Ви Селмиханум, аялар дидедин патав 
хуьре туна, Туьркиядиз фена...»

И хабардини Гьажирамазанан дердер къати авуна. Амма сад-вад йикъалай 
адан кьилив атай мукьва-кьили са касди лагьана хьи, бес Селмиханум, пул къа-
занмишдай рехъ акуна, фенвайди я. Адаз квелай буржар алудиз кIанзава».

Гьажирамазана фикир-хиялзавай. Адан мефт я юкъуз, я йифиз секин тушир: 
ам дакIваз, элякьзавай. Амма хиялар адавай къакъатзавачир. Гила адаз хатадай 
акур керпичдайни, къванцяйни къизилдин ухшарар къвезвай. «Ибурукай, са 
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вадакай, цIудакай хьайитIани, къизилдин кIусар жен! – лугьудай ада вичи-ви-
чиз. – Буржарни алатдай зи, хзанни санал кIватI хъижедай, гьал-агьвални гуь-
зелди жедай, куьмек кIани инсанризни, гьалалвилелди хьуй, лугьуз, куьмекар 
гудай».

Йифериз цавай гъетер акурла, адан хиялар мадни гьа къизилдикай жедай. 
«Къизилдин са еке гъед зи вилик аватнайтIа, – лугьудай ада рикIяй, – жуван 
крарни туьхкIуьрдай за, масабурун гъилерни кьадай!»

Садра юкъуз куьчедал ам чарарин са харадал расалмиш хьана. Чарар 
куьлуьбур тир, чебни, аквадай гьаларай, гьа лап мукьвал вахтунда са нивай 
ятIани аватна, чкIанвай. Абур кьацIанвачир, кхьинар, шикиларни абурал ала-
чир. «Ибурукай зи вилик долларар жен! – хиялна Гьажирамазана гьасятда. – 
Инал тамам са девлет алай хьи...»

Эхь, касдихъ нурлу мурадар авай ва гьа мурадри адан йикъан экв артухарза-
вай, квахьзавай ам адав вахкузвай. Амма кар тек мурадар хьунал алачир, абуру 
адан крар туькIуьрзавачир. Мурадар рикIе авачир кас вич хьун мумкин яни? 
Бес абур кьилизни акъатна кIандачни? Цаваривай тIалабуналди туькIуьдай кар 
авани?

Эхиримжи вахтара Гьажирамазаназ аламатдин ахварар акваз эгечIна. Гзаф 
серийрин кинофильм хьиз, адан гьа са жуьредин ахварар давам жезвай. Ин-
гье къени адаз ахвар аквазва. Ам са гьиниз ятIани физва. Са ни ятIани адаз 
виликай аламатдин сесер акъатдай са алатдал вичиз са чIавузни ван тахьай 
макьамар язава. Гьажирамазаназ макьамар язавай кас акваз кIанзава, амма адаз 
ам сакIани аквазвач. Макьамар ягъун давам жезва. Бирдан кIвачерик квай чил 
кьве пад жезва ва ада, макьамдин сес япара аваз, са гьиниз ятIани кьезилдиз 
лув гузва. КIвачер чилик хкIурла, адаз аквазва: им чил туш, къизилдикай туь-
кIуьрнавай гзаф гегьенш зал я. Кьуд пата, гьа чилини, рапрапар гузва. Ина Гьа-
жирамазанан вилериз садрани такур, вичин уьмуьрда, мумкин я, акванни тий-
идай хьтин затIар ава. Вири зурбабур, чIехибур я. Рагар кьван, хвахвар кьван 
жуьреба-жуьре къашар, къизилдикайни гьа ихьтин къашарикай туькIуьрнавай 
шейэр...

Гьажирамазаназ вичиз аквазвай затIарик гъил кяйиз кIанзава, амма ажайиб 
векъи сесини ам акъвазарзава: «Кямир! Вав куьлег гвач! Эвел – куьлег!»

«Яраб, им вуч куьлег ятIа?» – фикирзава касди, амма вучиз ятIани адавай 
хабар кьаз жезвач.

Гьа и ахвар пакадин юкъузни, мадни са шумуд юкъуз давам хьана.
Аламатдин ахварин «нубатдин серия» аквадалди вилик, гьеле юкъуз, па-

каман кьиляй хьиз, адаз вич буржлу тир ксари зенгнавай. «Аку, – хъел аваз 
лагьана сада адаз, – чи меслятдин вахт эсиллагь акьалтIна. Садрани акьалтIнач, 
пудра акьалтIна! КIевиз акъваз, хва!..»

Телефон кис хьана. Ахпа сада къецелай ракIар гатана. Гьажирамазан экъ-
ечIна ва гъиле чар аваз кIвализ хтана. И чар са хуьруьнвиди хканвай. Гъилерик 
зурзун кваз, ада конверт къазунна ва чар кIелна: «Саламар кьабула, чан итим. 
Закай вун са кIусни инжикли жемир. Вижевай кIвалах жагъанва заз: са кьадар 
аялриз тербия гузва. Жуван пешедай гьа жув яшамиш жезвай хуьре лезги тар-
сарни гузва за. Ина лезгияр пара ава. Абуруз чпин аялриз лезги чIал, чи тарих 
ва литература вижеваз чирна кIанзава. Зун алахънава. Аллагьдин куьмекдалди 
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чна чи буржар алудда. Чар за ваз, шегьерда авай «жаллатIри» вун инжикли 
тавурай лагьана, хуьруьз кхьена. Мукьварал вал са кьадар пулни агакьда. Гье-
лелиг сагърай. Вун кIани ви паб Селмиханум».

Чар кIелдалди вилик Гьажирамазанан рикIяй агъзур хиял фенай жеди. Си-
фте хиял аялрикай тир. Гила адан рикI са кьадар секин хьанвай, амма хажа-
лат, цаз хьиз галкIана, адахъай сакIани галатзавачир. Гагь са къвалал, гагьни 
муькуь къвалал элкъвез, дердери акIажарнавай ам мадни аламатдин макьамди 
къачуна, вичиз муьтIуьгъарна. Макьамди, якъин кар тир, адаз эверзавай, ви-
чихъ галаз ша лугьузвай. Гьажирамазан адаз, бицIи аял хьиз, муьтIуьгъ тир. Ам 
физвай. «Им зи кьисмет я, – фикирзавай ада, – кьисметдихъай катиз жедани?» 
Вучиз ятIани ам шад тир. Физ-физ, рикIик гъалаба кваз, ада гуьзетзавай. Амма 
вуч? Ингъе мадни адан кIвачерик чил пад хьана. Ингье ам гьа вичиз таниш 
къизилдин залда ава. Ам кьуд патаз кIанивилелди килигзава. Адаз акI я хьи, ви-
чин жив хьиз лацу хьанвай кьилини и ажайиб залда гьа къизилди хьиз, рапрап 
гузва. «Инай жуван кIвализ са кIус къизил хьайитIани тухуз алакьнайтIа!» – 
хиялзава ада. Са ни ятIани адан хиял кIелзава ва адаз жаваб гузва: «Вав куьлег 
гвач! Эвел куьлег къачу».

«И куьлег вучтинди я ва гьикI къачудай затI я? Ам гьина ава, нив гва – хиял-
зава ада. «Ам вич агакьда вал, – жаваб гузва тайинсуз сесини. – Куьлег гвайди 
къвезва, адаз ви гьал-агьвалдикай фадлай хабар ава. Ада ви рикIел ацалтнавай 
залан пар, вири-вири ви азабар кьезиларда, квадарда!»

«Квадарда жал?» – мягьтел жезва Гьажирамазан.
«Эха, эха, ам агакьзава. Адав ви куьлег гва. Ам ваз куьмекдиз къвезва», – 

жаваб агакьзава Гьажирамазанал. Ва адаз садлагьана кичIе жезва. Адаз са вуч 
ятIани аян хьанва. Ам гужа ава, адаз къалиндиз къайи гьекь акъатзава. И арада 
адаз аквазва хьи, вичихъ галаз рахазвайди яру бубу хьтин чинал чIулав матIар-
ни расу спелар алай вичин дуст Алибала я. Рахадайла, адан цIару вилер ина-а-
на къекъвезва ва абуру, кацин вилери хьиз, са жуьре нур гузва. ЭрчIи гъилин са 
тупIал ада къизилдин яргъи зунжурдихъ галай куьлег къугъурзава. Гьажирама-
заназ са вуч ятIани лугьуз кIанзава, амма алакьзавач.

Къизилдин затIари рапрап гузвай залда бирдан ракIари чIигъзава. Кас элкъ-
вена килигзава: «РакIар къизилдинди я эхир, амма вучиз ада, кIарасдинда хьиз, 
ванзава?» – хиялзава Гьажирамазана. Адаз жаваб хьанач. Садлагьана залда экв 
артух жезва. И ишигъдай адаз аламатдин серинар юзазваз аквазва. Абур гьатта 
рахазва. Гьажирамазаназ таниш векъи сесини лугьузва: «Секин хьухь, секин 
хьухь! Абуру ваз куьлег гъанва. Ам гьа и залдин куьлег я. Гила вун дуьнья-
дал виридалайни девлетлу ксарикай сад жеда. Гила ви мурадар кьилиз акъатда. 
Гила вуна ви яр-дустунизни куьмекда...»

Япухъай цав хъиткьинай хьтин ван акъатзава. «Куьле-е-ег!» – гьарайза-
ва Гьажирамазана. Къизилдин зал са легьзеда, цIай акьурди хьиз, куькIвена, 
явашдиз хкахьзава. И экв хкахьзавай легьзеда адаз хъфизвай серинарни ахкуна. 
Абуру чпихъ галаз ракни ахкьална. Аламатдин куьлег агакьай Гьажирамазан 
уьмуьрлух ксанвай. Адалай вири-вири буржар алатнавай...

I998-й.
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«КЬИФНИ КАЦ»  КЪУГЪУН

Заз ахъаяй ихтилатар, хабарар зи рикIелай яргъалди алатдайди туш. Са вахт 
фейила, жувазни хабар авачиз, абур бирдан зигьиндиз хуькведа.

Ингье гьахьтин са хабар гила за квелни агакьарзава. Им, гьелбетда, фад 
хьайи кар я...

Идарада кьве кас авай: сад – милициядин инспектор, муькуьди – совхоздин 
са рабочий. Инспектордин еке чин, цIай кьурди хьиз, яру тир.

– Яб це, тха, – лагьана мад сеферда инспекторди, гагь вичин нерин чапла 
пад чапла гъилин тупIалди гатаз, гагьни эрчIи гъиле авай са пад вили муькуь 
пад яру карандаш столдал алай лацу чарчел гьалчиз, вахчуз, – вуна мад чуьнуь-
хнавалда.

Яхун кьакьан итимди, кьери сарар къалуриз, садра-кьведра хъверна, къуь-
нер чуькьвез, ахъайна, жаваб гана:

– Ваз ни хабарна, дуьз лагь, чан мирес?
– Аку, тха, зун исятда къуллугъдал ала, за зи везифаяр тамамарзава, гьакI 

хьайила зун ваз мирес ваъ, милициядин инспектор Амиралиев Исамудин Аб-
дулазизович я. Ван хьанани?

Миресди яб гузвай, амма инспектордин гафар адаз бирдан гару кIвачерик 
гъана, хутахай кьурай пешер хьизни тушир.

– Ваз хабарайди вуж я, дуьз лагь, чан мирес? – мад ада вичин суал тикрарна.
– Хъвач, – лагьана инспекторди, столдилай хвархвасар гадарзавай тегьерда 

гъилин ишара авуна. – Заз хабар гайиди ваз, вун кьурла, ахпа чир жеда. Гьеле-
лиг гьерекатмир, жуван кар заз хъсандиз чида, – ада нерал тIуб гьалчна.

– Кьурла? Зун кьурла?! Мирес, вуна и совхоз вири кьадани?
– Вири совхоздикай вучда за? Заз лагьанвайди са ви тIвар я, анжах ви!
– Вирида чуьнуьхзавайди чизвачни ваз?
– Мад вири угърияр жеч хьи, тха?
– Тарашзава, мирес! ТахьайтIа, къачузвай мажибдихъ инсанривай кьил хуьз 

жедач.
– Вуна чуьнуьхун хъсан кар яз гьисабзава ман, яни, тха? – инспекторди са 

кьатI вили, муькуь кьатI яру карандашдалди мад лацу чар гатаз эгечIна.
– Чуьнуьхунар жуьреба-жуьре затIар я, чан мирес. Жува яхъ абур, чуьнуьх-

гумбатIар! – кьакьан яхун итимди ракIарихъди кам къачуна.
– Гьажибала, – ам акъвазарна инспекторди.
– Лагь, начаник, за яб гузва.
– Чуьнуьхунар ийимир, Гьажибала!
– Хъсан я, хъсан я, чуьнуьхдач за, мирес.
– Аку, кьада вун. АкI кьада хьи, ахпа вавай кьур ракьарай эхкъечIиз жедач. 

За ваз вилик амаз лугьузва! Хъвач кIвализ. Папазни, аялризни зи гафар лагь. 
Эхир писди жеда, лагь...

Рахазвайбур, гьелбетда, кьведни хайи миресар тир. Абур сад-садавай анжах 
чпи ийизвай кIвалахри, тамамарзавай везифайри чара ийизвай.
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*  *  *
Йифиз къати са марф акатна ва ам акъваз хъувунач: тIвалар-тIвалар къва-

звай ада чил-цав сад авуна, дуьнья къаранлухдиз элкъуьрна.
Пакадин юкъуз, марф хкатнамазди, милициядин инспектор Амиралиев Иса-

мудин Абдулазизович Гьажибаладин кIвализ атана. Ада, ара атIуз, уьгьуь яза-
вай.

– Чай хъухъ, – меслятна Гьажибалади, – ваз накь йифиз мекьи хьанва. Виже-
ваз кьежей хьтинди я, – адан гафарик ягьанат квай.

– Паб, аялар гьинава?
– Паб контора михьиз фенва, аялар – школада.
– Гьикьван гъана? – суал гана инспекторди, рацIамар юзурна.
Гьажибалади, тупIар акIажиз, вичин гъутуз килигиз, гьисабна:
– Папа, кьве рушани кьве гадади, за – гьарда пуд шешел ичер... Гьикьван 

хьана?
– Гьинава?
– Ваз лагь! Чай хъухъ, мекьи хьанва ваз, уьгьуь галатрай, чан мирес. Чна 

вирида хъванва, чун кьурурни авуна, галай уьгьуьярни галуднава.
Милициядин инспекторди мад уьгьуь яна, миресдиз чап-чап килигна, чай-

диз кьвед-пуд хупI авуна.
– Маса затI авачни вахъ, тха?
– Дарман кIанзавани?
– Туьд кьежирдай дарман... Са кьатI...
– Ава, – шад хьана кIвалин иесидиз. – Дуьз лагьайтIа, за ам, вуна зун кьурла, 

хъивегьда жуваз, лагьана, турди я, чан мирес! – икI, зарафатни ахкална, Гьажи-
бала шуьше гъиз муькуь кIвализ фена. Анай ам са еке «кьатIни» кьве стакан 
гваз хтана. – Къуллугъ гьикI хьуй ви, къуллугъ?! – хъверна, ада кьери сарар 
къалурна.

– Къуллугъ къе азарлу хьана, – жаваб гана инспекторди.
– Эхь, ам гьакI хьана, чан мирес. Кьежена ам, стIалжем хьанва!
Инспектор кIвалин иесидиз мад чап-чап килигна.
– И йифиз вуна, гьелбетда, багъдал къаравул чIугвадач? А кар зи хийирдиз 

я. Цавари чпи гузва заз, чан мирес!
– Дуьз лагь, гъайи ичер гьинизна?
– Жуван бахчада авай тарарал алкIурна за, чан мирес!
– Шириш бес хьанани?
– Папа тамам са мешукI гъуьр харжнавай.
– Чуьнуьхайди вуна жуван кIвализ гъидач, заз чида. Ам гьинизна?
– Ам суалрин кьиле акъвазнавай суал я! – жаваб гана кIвалин иесиди.
– Бес, бес...
– Жува, гьамиша хьиз, яхъ, мирес.
– Кьада, акъваз вун садра! Гьа югъни къведа, тха.
Инспекторди стакан къачуна, Гьажибаладин гъиле авай стакандихъ галукьарна, 

хъвана.
– У-у-уффф!.. – инспектордин вилер агаж, чинни чIур хьана. – Вуч туьнтди я?! 

Саралай ийидай затI гъидай адет амачни, тха?
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– Ичер гъидани? – хъверна Гьажибалади.
– Ичер ви кьиле акьурай, тха! Вуна зун михьиз гьелекна.
– А эрекьдинди зи туьнтвал я, чан мирес, – лагьана Гьажибалади, хурал капаш 

гьалчиз.
– Экуьнахъ фад мад райондай зенгнавай. Центрадай! «Ви мирес Гьажибалади 

мад совхоздин ичер чуьнуьхнава, амма вуна ам кьазвач. Чна вун кIвалахдилай алуд-
да, юлдаш...»

Гьажибаладиз тажуб хъана. Ада вичин пIузарар, шуьткъверар авай тембекдин 
кисе хьиз, кIватIна, ахъайна.

– Райундай зенгнавай ваз?! Са зи тIвар кьунвай, яни?
– Исятда лугьуда, – инспекторди документар авай папка ахъайна, анай са чар акъ-

удна, кхьенвай къейдериз фикир гана, гьисабна, лагьана: – ЦIикьвед лагьай зенг я.
– ЦIикьвед? – гила Гьажибала хияллу хьана, ахпа ам вич-вичикди рахана: – Эхь 

ман, цIикьвед сефер... Дуьз цIикьвед сефер жезва...
– Вуч? – хабар кьуна инспекторди.
Гьажибалади стаканар ахцIурна ва вичи инспектордин стакандихъ галукьарна.
– Гьа ваз зенг авурдан сагълугъдай хьуй!
– Ваз ам чизвач кьван? – аламат хьана инспектордиз.
– Ваз чизва хьи. Гьам бес тушни?
– ЦIикьвед сеферда чуьнуьхна вуна, яни? – инспекторди тупIалди вичин 

нерин къвал гатана. Адан еке яру чин мадни еке хьанваз аквазвай.
– Са за ваъ, вири хизанди. Сада чуьнуьхайбур гьич нагьарни туш, чан ми-

рес!
– ЦIикьведра... цIикьведра... цIикьведра... Куьне гъайи кьванбур ругудаз 

зарб авуртIа...
– Кьвед-пуд, ваъ, вучиз, тамам кьуд машин жеда, мирес, – лагьана Гьажиба-

лади викIегьдиз.
– Инспекторди стаканда авайди, Гьажибаладин стакандихъ галукьарни та-

вуна, руфуниз луьркьна.
– Саралай ийидай затI гъваш, яда-а! – гила хъел атана инспектордиз.
Адан еке хьанвай чин гъвечIи хъхьана.
Гьажибалади къапуна аваз цикай хкудай памадурарни хьран фу гъана. Ин-

спекторди са памадур гьасятда сивиз чуькьвена. Ахпа ада вичи стаканра цана.
– Зун кумач, чан тха, – лагьана ада, кьил галтадиз.
– Квек? Хъвадайдак?
– ЭлячIда зун кIвалахдилай.
– Вучиз?
– Вучиз, лугьузвани? Угърияр пара хьанва, гьавиляй.
– Кьазни жезвач, тушни?
– Инани, райцентрадани хьайила, гьикI кьада вуна, тха? Абур кьве кьилин-

бур я эхир?
– Вуна вири кьамир, са зун яхъ, мирес.
– Вун районда машгьур кас хьанва, зун гъавурда акьунва, – кьил юзурна ин-

спекторди. – Вун кьве кьилин угъри я, гьакIанди туш, тха, гьавиляй кьун четин 
я. Вун а кьиле авайбурунни зи арада авай нини хьиз я. Гъил агакьзамазди, а 
кьиле авайбуру еб чIугвазва!
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КIвалин иеси, кьери сарар кьалуриз, хъуьрена. Милициядин инспекторди, 
папкадай акъудна, кхьинар алай са шумуд чар къазунна, Гьажибаладин вилик 
столдал гадарна.

– Дуьз лагь, куьне чуьнуьхай ичер гьиниз фена?
– Гьадан итимри хутахна, – дугъри жаваб гана кIвалин иесиди.
– Начальникдин, яни?
– Заз вуч ава, чан мирес? Чпиз вуч кIандатIа, гьам авурай. КIандатIа, нача-

ник хьуй, кIандатIа, са масади. Зал нагъд пул агакьзава хьи?!
– АкI ятIа, гьакI я, тха, чун кьвед «кьифни кац» къугъвана, – перишандиз 

лагьана инспекторди. – Играмудин Саламудинович гьахьтин алакьунар авай 
начальник я ман?!

– Ам заз чидач, а кар, – лагьана Гьажибалади. – Зи вилериз садра акур кас я.
– Гьа руфун челег?
– Садра гьа и кIвале фу тIуьна.
– Гьа шалварра гьакь тийизвайди? ЧIулар кьатIар-кьатIар жезвайди?
– Анжах садра акуна, лагьаначни за ваз, мирес?
– Иблисдин вилер авайди...
– Вуж?! – кIвалин иеси кIвачел акьалтна: адак хъел акатнавай. Инспектор 

гъавурда акьуна.
– Вакай рахазвач зун, тха.
– Ам иблис яни, малаик яни – заз гьинай чир хьуй, де лагь акван? Вун зи 

мирес я, ам – зи касни.
– ГьакI я, гьакI я, вун зи чIехи мирес я, лап чIехи! Чан тха, – инспектор ми-

ресдиз вилер кьадарсуз гьяркьуьз ахъайна, пеле биришрин лепеяр къугъурна, 
гьиссерин са гьихьтин ятIани бунтунивди, ажебан нифретдивди килигна. Ахпа 
ада столдал гъуд гьалчна: – Къугъвана... Эхь, ам къугъвана. Гила зун кумач! – 
инспекторди стаканда цайиди, нефес акъудна, рикI кьуна хъвана ва ам, тарпна 
къарагъна, къецел экъечIна. КIвалин иесиди галатнавайдан гьалда аваз, ялиз-я-
лиз хъфизвай адан гуьгъуьниз, кьери сарар экъисна, са хъвер хъувуна.

I996-й.
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                                           Якьуб  ЯРАЛИЕВ

МАГНОЛИЯДИН  ПЕШ
(Гьикая)

Жуван гъилевай ктаб кIелиз зун столдихъ ацукьна са кьадар вахт хьанвай. 
Сад лагьана «тIакь-тIакь» авуна рак гатай ванци зи фикир желбна.

– Ша, ша, буюр, – теклифна за.
Рак ахъайна кIвализ Бирхайир гьахьна.
– Вуна вуч ийизва? – жузуна ада ракIарай къенез кIвач вигьейвалди.
– Ацукьна ктаб кIелзава ман, – жаваб гана за.
– Зун ваз чуьхуьнагар ийиз ша лугьуз атанвайди я.
– Атана ацукь, и кьил кIелна куьтягьин, са тIимил ама, – теклифна за адаз 

патав гвай стул къалурна.
Бирхайир ацукьна. Вахт гьакI акъат тавурай лугьуз адани столдилай газет 

къачуна. Амма чун икI кисна гьарма сад жуван кIвалахдал машгъул яз гзаф 
вахт хьанач. Са шумуд декьикьадилай ам столдал алай магнолиядин цуьквер 
авай вазадиз килигна.

– О-гь-о! Вахъ магнолиядин цуьквер ава хьи, – лагьана ада вилери са жуьре 
цIарцIар гана.

Ам тажуб хьанвайни, ада и кардал гьейранвал ийизвайни адай мад зи кьил 
акъатнач.

– Абур ина са акьван кьит шейэр туш хьи, – адан келимайрин метлеб вуч 
ятIа чириз кIанз за лагьай и гафариз ада тадиз жаваб гана:

– Кар анал алач. Магнолиядин цуькверихъ галаз зи уьмуьрда са вакъиа 
алакъалу я. А чIавалай инихъ гзаф вахтар алатнаватIани, магнолиядин тар, цуь-
квер, пешер акурла гьамиша зи рикIел а вакъиа хквезва.

– Ам лап интересный вакъиа хьун лазим я.
– Гьелбетда, тахьанайтIа зун адакай рахадайни мегер?
– ЯтIа, жечни вуна ама зазни чирайтIа?
– Вучиз чирдач кьван, – лагьана Бирхайира. – Анжах кIвале гзаф чимизва. – 

Ша садра тадиз гьуьлуьк экечIин. Са тIимил серинвал къачурла за ваз ахъайда.
Герек тир шейэрни къачуна чун кIваляй экъечIна...
Бирхайир Къазахстандай я. Ада игит космонавт Герман Титован тIварунихъ 

галай совхозда кIвалахзава. А совхозни хам чилерал цIийиз тешкилнавайди я. 
Адахъ галаз зун ина, Гагрда таниш хьана. Чун кьведни иниз ял ягъиз атанва. 
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Чун ина аваз гзаф вахтар туштIани, чаз садаз сад хъсандиз чир хьанва. Столо-
войда чун са столдихъ ацукьзава, яшамишни цал-цла авай къуншияр яз патав 
гвай кIвалера жезва.

Уьмуьрда саки гьамиша гьакI я. Жув яшамиш жезвай чкадивай яргъа хьай-
ила инсанар фад таниш жеда, садаз сад лап мукьувай чир жеда. И сефердани 
чаз низ вуч хзан аватIа, гьида гьина кIвалахзаватIа, гьим гьи пешедин иеси ятIа 
ва икI уьмуьрдин са кьадар маса терефарни чизвай. ЯтIани, ахьтин вакъиа чир 
тавуна жедайни мегер?

Гьа икI, чун гьуьлуькай хкечIна къерехда авай къванерал ацукьна. Ракъини 
булвилелди чал вичин къизгъин нурар ракъурзавай. Гьуьлуьн гъвечIи лепеяр 
лагьайтIа, тембелвилелди къерехдихъ къвез, къванера акьаз, кьулу-кьулухъ хъ-
физвай. Зунни Бирхайирал вил алаз кисна ацукьнавай. Амма вучиз ятIани адак 
тади квачир. Белки ада завай сабурлувал гьикьван вахтунда хуьз жедатIа ахтар-
мишзавай жеди. Са кар заз ачухдиз аквазвай. Ам фикирдик акатна акъвазнавай. 
Мумкии я, вичиз хуш хьайи, я тахьайтIа рикIе са жуьредин гел тунвай а вакъиа-
дин куьлуь-шуьлуьярни кваз рикIел хкана, ахпа адаз вичин ихтилатдив эгечIиз 
кIанзавай жеди.

Эхирни адан фагьумлу чин ачух хьана, вилера хъуьтуьл нур гьатна.
– А дуьшуьш, – башламишна ада заз са вил яна, – кьуд-вад йис идалай ви-

лик хьайиди я. А чIавузни за, гьа гила хьиз, Сухумдин патав гвай курортда 
ял язавай. Гьелбетда, зун эвленмиш хьанвачир. Амма Къазахстанда зи кIани 
руш авай. ЧIулав гьуьлуьн къерехда авай и чкайрин тIебиат чи чуьллеринда-
лай гьикьван тафаватлу ятIа мад ваз чизва хьи. Гьавиляй за жуван рушаз, адан 
рикIел аламукьдай са затI рахкурун патал гзаф фикирар ийизвай: Вуч хьурай, 
вуч тахьурай? Гьа икI, зун хиялрик акатна са шумуд югъ алатна...

Бирхайира вичин ихтилат акъвазарна. Ам атIумна заз килигна. Зунни фи-
кирдик акатнавай. Яраб къазах гадади вичин адахлу рушаз вуч рахкурнайтIа? 
Ярдин патай рушаз хъсан савкьат жедай шейэр инра тIимил авачир. Гьикьван 
шейэр рикIел гъанатIани, гьикьванбур тупIалай авунатIани завай тайин тир са-
дан тIвар кьаз хьанач. Дуьз лагьайтIа, зи алахъунарни гьаваянбур тир. Бирхай-
ира заз гьикI хьанайтIани лугьудай эхир. Гьавиляй за кисна акъвазнавай адавай 
хабар кьуна:

– Бес эхирни гьикI хьана?
Эхирни а шейъ заз гьатна. Лап дуьшуьшдай хьиз. Са нянрихъ багъда къекъ-

везвайла зи къаншардиз къвезвай кьве жегьилдиз зун лап кьару яз килигзавай. 
Килигич гьа къуьн-къуьне аваз виликди камар къачузвай абуру акьван милаим-
диз, хушвилелди рахунар ийизвай хьи, зи вилер сакIани абурулай алатзавачир. 
Гьикьван кIан хьанайтIани, алудизни жедачир: абурун зериф рафтарвили зи 
чанда са жуьредин чимивал ттунвай. Абур акурдалай кьулухъ зи рикIел жуван 
адахлу руш атанвай. «Чунни гьакI сад садахъ галаз къекъвезвайтIа хупI хъсан 
жедай», фикирна за дериндай нефес къачуна. Амма агакьдай гьарай тушир. 
Агъзур километрийралди мензилри чун вахтуналди сад-садавай ччара авунвай.

Зун ихьтин фикиррик квай арада руша вичин гъилевай лацу еке цуьк нерив 
тухвана. Ам магнолиядин цуьк тир. Руша гзаф иштягьдивди вичи ни акалайда-
лай гуьгъуьниз цуьк гададин нерив агудна. Пагь, инсанрихъни рикIиз таъсир-
дай, ана муьгьуьббатдин гъамлувални шадвал твадай вахтар жеда кьван! Муь-
гьуьббатди зак ахьтин йигин лувар кутунвай хьи, магнолиядин гуьзел, зериф, 
анжах вичиз хас тир ни галай цуькверин са кIунчI къачуна заз жуван ярдин 
патав цIайлапандилайни йигиндиз агакьна кIанзавай. Гьайиф хьи, им кьилиз 
акъатун мумкин тушир. Жуван хиялар, бахтлу хиялар, гъамлу хиялар гваз зун 
текдиз амукьнавай. Абурун къужахдай гьикI экъечIдатIа заз чизвачир. Са шу-
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муд декьикьадилай заз бирдан жув ахварикай кватай хьиз хьана. Хиялри яр-
гъара туькIуьрнавай кIанивилин тавханайрай хтана чилел аватнавай за жуван 
кIвачерик мягькем чил квайди кьатIана. За уьткем камаралди гьерекатна. Гила 
захъ анжах са мурад авай: амни магнолиядин цуькверин кIунчI зи Гуьлжагьа-
нав, зи масан Гуьлжагьанав агакьарун тир. ГьикI агакьар авурай, бес вучда? И 
кар кьилиз акъатайтIа, пагь, ам шад жедай гьа! Къуй, гьар сеферда зун рикIел 
атайла, абурун ни чIугурай. Зун хкведалди ада чун сад садавай айрутмиш хьа-
навайди гьисс тавурай...

Бирхайира вичин ихтилат акьван ашкъилудаказ, гьевеслудаказ давамарза-
вай хьи, чаз гьуьлуьн къерехдиз къвез-хъфизвай лепейрин ванци ада ярдин ди-
дардикай лугьузвай гуьзел манидихъ галаз зил кьазвайди хьиз жезвай. Вичин 
пеше устIарвал тиртIани, Бирхайир халис шаир хьанвайди заз аквазвай. Адан 
ихтилатди заз гуьзел шиирди хьиз таъсирзавай. Амма заз жуван фикирар къе-
рехдиз чукIурдай вахт авачир. Бирхайирахъ дикъетдалди яб акална кIанзавай. 
Ада ихтилат давамарзавай:

– Гьа икI, магнолиядин цуькверин кIунчIни гваз зун почтуниз фена. Адан 
работникривай за абур почтунаваз рахкурдай са рехъ къалурун тIалабна. Агь, 
инсанар ви гъавурда акьадайла хупI хъсан жедачни? Столдихъ ацукьнавай хуш 
дишегьлиди заз мили хъвер авуна. Ахпа ада жузуна:

– Адахлу рушаз рахкуриз кIанзавайди яни?
– Эхь, – жаваб гана за. – Ибур гьа авайвал адав агакьнайтIа ажеб жедачирни.
– Шаксуз, хъсан жедай, – лагьана дишегьлиди. – Амма ам гьич мумкин кар 

туш. Чна цуьквер кьабулзавач. Я акьван яргъал мензилриз абур агакьни ийи-
дач: шуьткьвена пешер кIвахьда...

– Вуна гьич фикирзавани, зи гьал гьихьтинди хьанатIа? – завай жузуна Бир-
хайира ва тадиз вичи давамар хъувуна. – Зун акьван умудлу яз почтуниз фен-
вайди, имни абуру заз гайи жаваб. Зи гуьгьуьлар михьиз чIур хьана, пер лап 
хана. Заз а дищегьлидин чинай мили хъвер михьиз ахкъатнавайди хьиз тир. Зун 
перишан хьанвайди кьатIана ада теклифна:

– Жегьил кас, ваз рушаз гьакьван рикIивай а цуьквер ракъуриз кIанзава 
кьван, мад ам кьилиз акъатдай карни туш кьван, ятIа вуна магнолиядин пеши-
нин далу патал, юкьвалай къвезвай дамардин са патал адрес, муькуь патални 
жуван гафар кхьихь. Ахпа адал гъаларалди цвана кьве маркани алкIура. А пеш 
хьайитIани агакьрай. Гьамни хъсан савкьат я.

«Мад вучдай кьван, магнолиядин цуьквер хьанач, пеш кьванни агакьрай», – 
фикирна за милаим дишегьлиди лагьайвал авуна.

– ГьикI хьана, а пеш Гуьлжагьанав агакьнайни? – хабар кьуна за.
– Лап гьа авайвал, къацузамаз агакьнай. Заз жавабни хтанай. Пагь жаваб жа-

ваб тир гьа! Низ чидай мегер са пешини абур акI секинсуз ийидайди. Неинки 
Гуьлжагьаналай, гьакI чи хзанрилайни за чар къачунай. Гуьлжагьана заз кхьен-
вай: «Бирхайир! Вавай кардин гьакъикъат чаз ачухдиз чирнайтIа жедачирни? 
Вуна рахкурай пеш зав агакьна. Ам за багьа ядигар яз хуьзва. Амма вун кIеве 
гьатнавайди чаз чир хьанва. Пул куьтягь хьана вуна пешинал чар кхьенвайда-
кай куь хзанривни хабар агакьнава. Ви вах Айшатни зи патав атана, ам яргъал 
вахтунда, дикъетдалди пешиниз килигна. Адан вилерилай накъварни атана. 
Ада хъфена тадиз вичи ваз куь хзанрив пул ракъуриз тада лугьузвай. Белки и 
чарчихъ галаз вав пулни агакьин. КIеве гьатайла ачухдаказ вучиз кхьенач. Са-
ламралди. Ви Гуьлжагьан».

ГьакI хьана дуст кас. За инай са фикир аваз ракъурай магнолиядин пеши-
нин метлеб атIа кьиле масакIа кьатIанай. Абуру заз пулни ракъурнай. Адалай 
кьулухъ магнолиядин ни галай одеколон гьалтайтIани зи рикIел а кар хквезва.
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                     Бикеханум 
                    АЛИБЕГОВА

  ГЬИКАЯЯР

ЗИ КЪУМРАЛ АЯЛВАЛ

Зун, мус зи хайи хуьруьз хтайтIани, ам гьина чуьнуьх хьана аматIа лугьуз, 
аялдин шехьна алатай ван хьтин, зи аялвилихъ гелкъведа. Садра заз зи къумрал 
аялвал, чи кIвалин вилик квай хулан къерехда кьарадин «хъалпахар» къугъ-
вадай чепедин бендинал аламайди хьиз хьана. Зун анал фена. Амма зи аял-
вал хулан къерехда къугъвазвай аялри къакъуднавай… За фикирна, белки ам 
аял вядеда жува зирингдиз чуьхуьнагар авур хайи вацIун къерехда, вили шим 
квай къитIрепIрин юкьва чуьнуьх хьанватIа…Зун вацIал фена, ам акунал зун 
гзаф шад тир. ВацI, гьа виликдай хьиз, зарбдиз авахьзавай. Кьер лагьайтIа, ада 
чуьхвена вили авунвай. Инлай-анлай, гьа виликдай хьиз, цихъ галаз женг чIу-
гуна, аламай еке къванерни аквазвай, са бязи кул-кусни агалтна, абур лал тир. 
НуькIверини, гьа виликдай хьиз, лув гузвай. Са гафуналди, зи вилерик аялвал 
хтана акъвазна. Амма завай адан лепедик кьванни экечIиз хьанач. Низ чида, 
гьи селди ам гьи яргъариз тухванатIа.

Хуьре мехъер ава, зунни хтанва гьа и мекъерик. Мехъер!.. Зун зи аялвал еке 
шуьредиз кIас ягъиз, межлисдиз тамашдай чIередал алатIа лагьана, пек-партал 
дегишна мехъерик фена, къавал хкаж хьана. Къавун чIере, гьа сифтедай хьиз, 
сагъ я. Гила гьанал аялар ацукьнава. Вири крарал мягьтел жедай зи аялвал заз 
инайни жагъанач. Низ чида, гьи зуьрнедин зилди ам гьи дагълариз акъуднатIа?

Са сеферда за фикирна, белки зи аялвал за бадедин хьрак цIамар тухвай куь-
чеда тунватIа? Инай гьа, гъвечIи чIавуз зун хьиз, кIвачел чIехи тай-туьш тушир 
калушарни алаз, са гъиле цIакулар ва муькуь гъилени цуру нек авай къаб аваз, 
гъвечIи рушар физвай. Заз зи гелер жагъаначтIани, аялвал мад сеферда рикIел 
хтана. Ингье мад са рикIел хкун. «Пешепай» хьана бустандай хтайла, зун чIехи 
бубадин кавалдик къаткидай. Заз акI жедай хьи, зи аялвал ахвариз фена и ка-
валдик кума. Гьайиф, ахвариз фейи зи аялвал заз и кавалдикайни жагъаначир. 
Исятда зун шегьердиз хтанва, чи кIвалер галай патахъ еримишзава. Килигна, 
зи вил хважамжамда акьуна.

Гьана зи аялвал чуьнуьх хьанватIа яраб?
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ХАРУ  БИЛБИЛ

– Зи рикIел чи ата-бубайрин са риваят рикIел хтана, вични хару билбилди-
кай, чилер магьрум хьайи. Ви рикIел аламани, Мухлиса?

– Ваъ, Дашдедемир буба, – жаваб гана Зарифадин дидеди.
ЯтIа, куьне яб це. Виликдай, са вилаятда, са варлу хзанда ирид стхадин кьи-

лел са вах хьаналда. Ракъариз, варцариз къалур тийиз и руш атана цуькведин 
буйдив агакьайла, кстах руш вич-вичиз сейрдиз фида кьван. Руш вичизни ха-
бар авачиз, яргъай къвезвай кфилдин сесинал акъатна.

Чубан гадади акьван шириндиз кфил язавай хьи, рикI шадвилив ацIанвай 
руш чубан гададал ашукь жеда. Мадни и арада уьмуьр гуьзел, гуьрчек яз аква-
звай руша вич-вичелай алатиз манияр ягъиз хьана.

– Хабар нивай? – Хабар рушан къаравушривай, стхайрин дустаривай. Ви-
рида атана са сивяй хандиз хабар гуда, бес руш текдиз чуьллера гьатнава, куьн 
квез тамашзава? Диде-бубадин намусдик хкуьрай кар стхайриз бегенмиш же-
дач. Вири хуьруьн жемят кIватIна, намус квахьай инсанриз цIай ядай майдан-
дал руш гъилер кутIунна гъида.

– Лагь, ви эхиримжи гаф, киф атIай вах, – лагьана тарагъаждиз акъуддай 
жаллатIди.

– Эхиримжи гаф! – буйругъ гана стхайри. Бубадивай майдандал экъечIиз 
хьанач лугьуда, адаз гзаф утанмиш хьанвай. Диде фуни тагуз, са парахдиз га-
дарна, адан сузадин ван садазни атанач, вучиз лагьайтIа, намус маса гудай руш 
хана лугьуз. Иви гекъифнавай стхаяр мус вахаз цIай яна, намус михьи хъиже-
датIа лугьуз, вил алаз акъвазнавай. Майдандал алай инсанар вири лал хьанвай. 
Абуруз акурди туш, я ванни хьайиди туш, майдандал дишегьлидиз цIай ягъиз. 
Белки са рехъ жагъидатIа къутармишдай, ваха ачух нефес къачуна, стхайрихъ 
элкъвена, лагьана:

– Зи эхиримжи гаф  – дидедиз гуж тавун я, ам азад авурай. Уьмуьрдал ашукь 
хьана, адан гуьзелвал акурла, жуваз муьгуьббат жагъайла, зун бахтлу яз, ма-
нияр янай. Квез къадир хьанач и уьмуьрдин, квез адан гуьзел къатар акунай-
тIа, белки куьне зав чан гуз тадачир жеди. ГьакI ятIани, за зи муьгьуьббатдинг 
гьакъиндай, куь къанлу ажугъдай, за кьабулзава куьне цIай ягъун! Ягъа цIай! 
Заз кичIе туш, къуй ада мадни ам къати хъувурай. Пашмандиз эхиримжи сефер 
виридаз кихлигна, руша кьил такабурдиз вине кьуна. Ялавди адан перемар сад 
хьиз кьунвай, амма руша лагьайтIа, перемар хтIунна, кузваз туна, вичикай са 
къуш хьана, тарцин хилел ацукьналда. Гьа анлай вичин ширин сесиналди мад 
манияр ягъиз башламишна. Вахан сес чир хьайи стхаяр, сад дили, муькуьдини 
кими хьаналда. Халкьдиз акваз-акваз къуш са тарцяй маса тарциз лув гуз, ви-
ридан фикир вичел желбзавай. Адан язух атана, халкьди чилерал эвичI хъувун, 
жаллатIрилай гъил къачун тIалабна, амма къуш чилел эвичI ийиз, кат хъийиз, 
тарцин хилел ацукь хъийиз, манияр ягъиз вахт акъудзавай. Гьанлай кьулухъ 
халкьди адаз «Хару билбил» тIвар гана. Ада язавай манияр сефилвал галай-
бур жезвай. Харук акатай Хару билбилдин сес геждалди а вилаятра къекъвез 
хьаналда. Гьадлай кьулухъ, билбил къуш гьамиша бегьер гъидай ичин тара 
жеда, вучиз лагьайтIа, а рушакай диде хьана кIазавайди тир. Амма кьисметди 
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магьрумна, гьавиляй ада ичин тара уьмуьр акъудзава. Инсан акур береда ам 
гьамиша тарциз хкаж хъижеда.

– Дугъриданни, чан буба, зазни ван атайди я. Хару билбил хьиз ава хьи вун, 
лугьудай гафар.

– Бес вун кIел-кхьин авунвай кас я, ваз ван тахьана жедач, муьгьуьббатди-
кай манияр ягъай Анхил Маринан, сив цвана. СтIал Саяд, Шаза Куркли, Кье-
пIир Айисат – ибур вири билбилар я. Вуна са фикирни ийимир, вири кIвала-
хар туькIуьда. Ихьтин несятлу гафаралди вичин ихтилат куьтягьна, Дашдемир 
буба къарагъна…

Йифиз геж ксанвайтIани, Зерифа пакамахъ пенжердай билбилрин ванцел 
ахварай аватна. Ам сифте сефер я меселай къарагъна пенжердихъ фейиди. 
Адан вилик гила алатай девирдин ашукь дишегьлияр, абурун къаматар атана 
акъвазнавай.

ДАГЪЛАР
           Хинерин хуьряй тир 
          Имамудин халудиз бахшзава

Югъ рагъдандихъ элкъвенвай. ТIебиатди вичин мичIи алух алукIзавай. Яр 
акурла хъуькъвер къекъифдай, регъуьвал квай руш хьтин рагъ, дагъларин кьу-
лухъ яваш-явашдиз игис жез, чуьнуьх жезвай.

Ингье зун пуд дагъдин кIане, пудазни сад хьиз мукьва акъвазнава.
Дагълариз зун кьил тик хкажна такабурдиз тамашзава. За абурун чинрай са 

гьихьтин ятIани сир кьатIузва. Эхь, эхь, сир, вични и хурушум вядеда. Вирида-
лайни вине авай такабурлу дагъ! Адан къамат акурла, заз акI жезва хьи, гуя ам 
гьахъвал, азадвал кIани дагъ я. Заз килигзавайди, зи хиялриз мукьва жезвайди 
дагъ туш, ашукь я, шаир я – Саид. На лугьуди, а декьикьаяр, ашукьди хаиндин 
вилик гардан кIир тавур такабурлу чин и дагъди вичелди чIугунва. ТIебиат, 
валай гьикI алакьна, адан суьрет акъудиз? Зун вал кьару я, зи такабур дагъ! 
Такабур ашукьдин дагъ патав гвай дагъдиз жанлу яз, гуя адан тереф хуьзвай 
саягъда тамашзава. Зи вилерни тадиз акваз– такваз сабурлу дагъдал физва. Се-
кин, дугъри хесетрин, амма чина гзаф бейкефвал авай, тежер кьадар ашкъидив 
ацIанвай вилеривди килигзавай дагъ, адан кIалуб акурла, заз адакай Эминан 
ухшар къвезва. Эмин хьайи дагъ, вун вуч девлетлу вилеривди мукьувай сефил-
диз заз тамашзава? Агь…

Дагъларин арада авай, абур сад-садав агудзавай ва вичизни абурувай куьмек 
кIанзавай са гъвечIи дагъ…РикIиз милайим дагъ! Ашкъидин цIа кайи дагъ! 
Зи Саядан дагъ…Вафалувилелди ам яргъаз, дуьзендиз лап дикъетдалди кили-
гзава. Муьгьуьббатдив ацIай уьмуьрдихъ вил галамай чинин кIалубар, ада и 
дагъдиз багъишна. И дагълар гьакIанбур туш…Абур булахрин ванцикай, вили 
къаяб къванерикай, кукIушрал лепе гузвай ракъиникай, беневшайрин ва атир-
лу цуькверин жигъиррикай ибарат я. Заз акI жезва хьи, кукIушрал лепе гузвай 
рагъ – гьар садан экуь, кузвай рикI я. Абурун кьакьанвални Саидан, Эминан, 
Саядан рикIерин гьиссерин кьакьанвал я. Вили еке къаяб къванерай, заз абуру 
чIехи тегьнедалди, ханар, беглер негь авур чIаларин ухшар къвезва. Дагъларин 
руварив, ценерив надинж шагьварди ян гуз тазвай беневшаяр – муьгьуьббат-
дин сирер ачухзавай, рикIин чимивал я. Анрай авахьзавай булахрин ванери зав, 
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гьич садахъайни кичIени тахьана, дуьньядал ван ацалтна лагьай къаргъишрин 
сесер агакьарзава.

Ивид вире авай, гъуьлягъ,
МичIи хьурай ваз экуь рагъ!
Я Эренлер, я Шалбуз дагъ!
Эхиз тежер гуж хьана чаз!

Цин къеневай куьлуь къванерай заз абурун гьеле лугьуз тахьай, рикIе амай 
чIаларин ухшар къвезва. Жигъирарни заз зи рикIяй и пуд дагъдикай, пуд лезги 
шаирдикай фейи гьар жуьредин хиялар ва фикирар хьиз я.

И дагълара датIана алай аямдин шаиррин чIаларни, риваятарни ван ацалт-
на къекъвезва. Композиторрин гьавайрини дагъларин чинра акьаз, инра гуьзел 
манийрин ван кутунва.

И дуьньядал жедай вад югъ!.. (Саядан мани)
Гуьзел Тамум, ая фагьум… (Эминан мани)
Сунайрин сердер я, картарин лачин…

Ингье атана няни хьана ва мичIини жезва. Акваз-акваз цавун тагъдиз ацIай 
чин алай, чIагай свас хьтин варз, вичин къаравушар тир гъетерни галаз экъечI-
на. Вични санихъни килиг тийиз, зи кьилел акъвазнава, на лугьуди, зун адан 
кьев я.

Садлагьана зи рикIел хтана, яйлахдивай зун яргъа авайди. Гила Пери хала-
диз зун кIамуз, Жейран бадедин патав хъфейди хьиз жеда. За адаз нянихъ калер 
ацаз куьмек гуда лагьайди тир… Са геренда зак кичI акатна. Ам алатун патал за 
гьарайдин ван ацалтна, манияр ягъиз башламишна.

Яйлах алай рувал хтайла, заз вири калер ацана, айвандик суст хьанвай Пери 
хала акуна. Явашдиз камар къачуна, за къулал алай катулдин къалпах алудна, 
сукIрада жуваз нек цана, ам чар авай лавашдихъ галаз хъвана. Ахпа Пери хала-
дин патав зунни ярх хьана, ада вичин патав заз къаткидай чка гьазурнавай. Са 
кьадар вахт алатайла, зун къарагъна, гьаятда авай векьерал ярх хьана. Алван 
цуьквер алай чка заз зи кIаник мес хьана, гъетерни винеллай яргъан, ястухдин 
ерини зи кьилик кутур дагъдин къванци кьуна. Гьа икI за тIебиатдин девлетлу 
гьавадикай лезет хкудзавай. Ара-бир зи хъуькъверихъ назик шагьвар галукьиз, 
ада зи чин цуькверив гатаз тазвай…

На лугьуди, ярди заз кинерзава…Къурхувал зак кIусни кумачир. Элкъвена 
кьуд пад сердендал алай чIаба кицIери кьунвай. Зун ахварал фена… 

Са вахтундилай уях хьайила, гъетер сад-сад, гуьллеяр хьиз аватиз, хкахь-
завай, дагъдин чина къайивал квай гар къекъвезвай. Ракъини вичин сачахар 
дагъларин ценерив вегьенвай. ТIебиат яваш-яваш уях жезвай. Яргъавай са бязи 
руварал гьуьм къекъвезмай.

Зун чин-гъил чуьхвена Пери халадиз калер ацаз куьмек гуз фена. Вилер 
ахварик кумайвиляй, ацазвай некIедикай тIимил-шимил гетIедин къваларилай 
физвай. Нехирбан Рагьим халуди малариз гьарай ийизвай ванци зун уяхарна, 
ахварни йиф хьиз квахьна. Калерни Рагьим халудал тапшурмишна, зунни Пери 
хала, гьа и дагъларин риваятрикай ихтилатар ийиз геждалди амукьна. Са йикъ-
анни, са йифен вахтунда заз икьван сирер чир хьайила, ана геждалди амукьнай-
тIа, яраб гьикьван чир жедайтIа?
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ЦIИЙИ ЙИСАН ЁЛКА

ЦIийи йисан вилик итимдинни зи алакъаяр лап векъи хьана. Ам кIвализ геж 
хквезвай. ЧIехи жезвай рушаз са фикирни гузвачир. Ада мектебдиз геж ийиз, 
пис кIелни ийиз, гайи тапшуругъа бегьемвилелди тамамарни ийизвачир. Эхи-
римжи вахтара ам зи сагъламсузвал себеб яз, гьафтейралди мектеб галай па-
тахъни кихлигзамачир. Заз кIвале секинвал, ислягьвал кIанзавай. Жуван къан-
ни ирид йисан яшарин вахтунда, заз рикIин азар хьанвай. Аквазвани, гьикьван 
нагьахъвал ятIа? Зи са чIехи пай таяр туьшериз рикI галай падни чизвач, зун 
лагьайтIа, дарманрал ацукьнава, абурукай заз ем хьанва.

Са йис кьван я, кIвал къайивилив ва ихтибарсузвилив ацIана. ИкI дурум 
гудалди, чара хьайитIа хъсан я лагьана, за суддиз арзани кхьена. Амма ана заз 
«тади къачумир, куьн жегьилар я, къал-макъал тежезвай хзанар авай туш, са-
бур це куьне квез» лагьана.

Заз цIийи йисалай вири цIийи хъийиз, чи алакъаяр туькIуьр хъийиз кIан-
завай. Бейкарвилерни рикIелай алудна, зун мад начагъ тахьана кIанзавай заз. 
ЦIийи йисак зи умудни квай.

Къуншийри ЦIийи йисаз гьазурвилер аквазвай. Ёлкаяр ва абур чIагурдай 
гьар жуьредин игрушкаярни маса къачузвай. Чи кIвале лагьайтIа, ёлка эцигдай 
тадаракни авачир. Куьхъ маса къачудай. КIвале амай пул фу къачуз бес жезва-
чир.

– Диде, диде чан, эверна заз руша месикай.
– Вуч хьана, чан цуьк?
– Диде, цIинин йисузни чна ёлка эцигдачни? – лап сефилдиз акъатна рушай. 

Заз адаз гьихьтин жаваб гудатIа чизвачир. Зи ял кьуна акурла, ада алава хъуву-
на.

– Диде чан, вун Гьасан халудиз гъуьлуьз вач. Вуна гьамиша адан къизилдин 
гъилерин тарифарда. Чи дахдилай цлаз са михни ягъиз алакьзавайди туш. Адаз 
анжах дустарин патав фин, абур галаз кIвализ хтун, йифен геждалди ктабар, 
газетар кIелун я чидайди. Ам гьихьтин дах хьурай, вичин авай са рушаз ёлка 
къачун тийидай?

– Хъсан я, чан руш, вуна са фикирни ийимир, ксус жуваз. Ёлка за эцигда ваз.
– Диде чан, ваз вуч аватIа чидани? Эгера Гьасан халу чи кIвале авайтIа, 

ада ваз гьамиша куьмекдай, чи къайгъудай фидай ва гьар ЦIийи йисуз кIва-
ле ёлкани эцигдай. Гьа и гафарин ван хьайила, за жуван уьмуьр маса касдихъ 
галаз фикирдиз гъана. Зи кьил лап дуьз элкъвена. Къуншийрини заз датIана 
тикрарзава. Гьасан хъсан инсан я! Амма чи арада са затIни авач. Гагь-гагь ада 
заз куьмекар гуда. Ам зи дуст дишегьлидин стха я. Ингье, рушани кваз заз Гьа-
санан тIвар кьазва. Амма Гьасан вич киснава. За са арайра гьиссда, адаз заз са 
вуч ятIани лугьуз кIанзавайди, амма адахъ жуьретвал жезвач. Адан кьисметни 
тарифдайди тушир. Заз закай фикирар акъвазарна, рушан мурад кьилиз акъу-
дуникай фикирна кIанзавай, ам бейкеф тахьун патал ёлкани къачуна кIанзавай. 
Рушан гьар са мурад, зи мурадни тир. Ёлка? Вуч затI я ам? Адаз тамашна, ру-
шан гуьгьуьлар ЦIийи йисуз бес серинардани?
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Гьасан таксидаваз хтана ва ада шофёрдиз вокзалдал тухун тапшурмишна. 
Анал ёлкаяр маса гузвай. Юкьван жуьредин ёлкани къачуна, чун игрушкаяр 
авай туьквендиз фена. Гьасана лап гуьрчек игрушкаяр къачуна.

Чи ёлка ЦIийи йисуз лап гьа цIийи свас хьиз акъвазнавай. Анжах Аяз бубани 
Живедин руш кими тир. Зи рушни Гьасан меслятдал атана. Садакай Живедин 
ханум, муькуьдакайни Аяз буба хьана. Гьа гьикI шаддаказ чна ЦIийи йис къар-
шиламишна. Рушан бахтлувилихъ и кьил а кьил авачир. ЦIийи йисуз чаз хъсан 
крар хьун алхишна, Гьасан хъфена. Пакад юкъуз гьаятда авай таяр – туьшерин 
вилик руша шадвилелди дамах ийиз, «чи кIвалени ёлка ава, адал Бенгалиядин 
цIаяр кузва» лугьуз хьана. Зи гуьгьуьлни ачух хьанвай.

ЦIийи йисан вилик квай йикъара за заз цIийи булушкани цванвай, чIарарни 
къайдадиз хканвай. Гьавиляй заз йифни фад акъатна. Зи фикирдик пака фена 
Гьасаназ шад хабар гун, зун адан паб хьунал рази я ва ЦIийи йисни чна санал 
къаршиламишда, лугьун квай. Амма геж хьиз йифиз итим хтана. Адан гуьгъ-
уьналлаз зи стхани акъатна. Яргъияр тавуна, абуру заз лагьана: «Хзанда, яшай-
ишда тежедай крар авайди туш. Чир хьухь, рушаз вичин дах герек я. Са вуж 
ятIани ваъ, вичин дах». Гъуьлуьн амалрилай гъил къачун тIалабна. Ам мад ре-
сторанриз хъфидач, ада вичин дустарин кьадарни тIимиларда, ам датIана кIва-
ле амукьда лугьуз, зи кьил тIарна. Эхирдай зав паркутарни агакьарна: «Эгера 
вун хъсан паб тиртIа, итим писди жедачир».

Маса чара хьанач, итимни руш галаз ЦIийи йис къаршиламишна, ахпа ше-
гьердин куьчейриз экъечIна. Къекъвена, галат хьайила, чун зи стхадин кIвализ 
фена. Пакадин юкъуз хтана. Са гафуналди, вири хъсандиз кьиле фена. КIвале 
авай ёлка заз сефилдиз акуна. Бенгалиядин цIаяри са вуч ятIани малумарзавай, 
рушани гьадал дамахзавай. Са къайгъуни авачиз, ада ёлка ва игрушкаяр къачур 
Гьасан халудикай ихтилатарзавай. Гьелбетда, гъуьлуьз и гафар хуш жезвачир. 
Ёлкадизни ам ихтибарсузвилелди тамашзавай. Эхирни куьгьне ЦIийи йис ала-
тайла, итимдивай кьарай кьаз хьанач. Хъел кваз ада игрушкаярни алаз, ёлка 
куьчедиз гадарна. Хатур амукьай рушаз, бубади вичи гьабурулайни иер игруш-
каяр къачуда лагьана, гаф гана.

Гьа и цIипуд йикъан къене за Гьасанакай, итимдикай ва рушакай гзаф фи-
кирарна. За Гьасанан пул, гьелбетда, вахкуда, амма ёлкадихъ завай рушан дах 
дегишариз жедач, эхир. Руш себеб яз, зун мад итимдихъ галаз амукьна. Адаз 
эхиримжи сеферда багъишна.

Зир-зибил алай чкадал гадарнавай ёлкадин игрушкаяр аялри кIватIзавай 
ва затIни аламачир ёлка кIвачерик гадарнвай. Гьикьван шадвал гъайи гуьрчег 
ёлка, гила кIвачерик ква. Заз акI жезвай хьи, адан рапар хьтин цацар заз килиг-
зава. Зун фикиррик акатна, ёлка-уьмуьрдин чешме я ва къацу рангни – уьмуьр, 
рапар-цацар – инсандин кьилел къвезвай кьван хаталу дуьшуьшар, дердер, гъ-
амар, рикI тIардай агьвалатар…Яраб гьакI я жал?

КОФЕ ХЬИЗ ТУЬКЬУЬЛДИ

Яргъал рекьи янавай зи беденди анжах ял ягъунихъ цIигелвал ийизвай. Гьа-
мамдин лезетлу ятарик чуьхвенвай заз, агалтиз кIанзавай.

Залпадин кIвале къанвай. КилигайтIа, дакIардин шуьшедай хана, еке тIвек 
акъатнавай ва анай вижеваз къай къвезвай. Гьа и еке тIеквяй вилериз таквазвай 
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затI авачир: гишила тIуьн кIанзавай къушарни, рагъу куьчени, дугъри варзни, 
нурлу гъетерни, гьатта Кремлдин минарани. Къайи шагьварди зи чинал алай 
цин стIаларни туькьуьнзавай.

Хъуьтуьл дивандал ярх хьанмазди, зун суст хьана ва вилерни гьасятда агал 
хьана. Залпа чай гьазурунин къайгъудик квай. Эхирни чай агакьна. Адан атир-
ди зав вилер ахъайиз туна. Заз чай хъсан къенфетрихъ, тахьайтIа чумалрин му-
рабадихъ галаз хъваз кIанда. Амма Залпади суфрадал шекер эцигнавай. Адаз 
завай, заз кIандай шейэрни гъваш лугьуз, зал чин хьанач.

Чара хьанач, шекердин са ккIал сивиз вегьена, за чай хъваз бажламишна.
– Мад са истикан чай цадани за ваз? – хабар кьуна Залпади.
– Зун ахварихъ кузва, ийидай ихтилатарни ава.
Залпади жаваб ганач. Ам заз тамашиз акъвазна. Эхирни ада пIузарар сад-са-

дакай хкудна.
– Ваз ксуз кIанзава, ман? – хабар кьуна ада бейкеф яз. Ксус! Ам къапар гваз 

цIун кIвализ хъфена. Авайвал лагьайтIа, за фикирначир, ам зун ксунал нарази 
жедайди. Зи ахварни адан бейкефвили хана. Чун ихтилатра диб туна ацукьна. 
За адавай адан кIелунрикай, дустарикай, тарсарикай хабарар кьуна. Ахвариз 
тефин патал, зун цларик квай шикилриз тамашзавай.

– Ксумир вун, – эзберзавай Залпади. – Заз вун тахкуна кьуд йис жезва, гъуьл 
регьметдиз фейи йикъалай. Ксумир, са тIимил кьван сивериз къай гун чна, – 
лагьана, зи винел алай юргъан чIугуна алудна.

– Зун ксанвач, я Залпа, за фикирзава, вучиз бахтлу йикъар куьруьбур же-
звайди ятIа, гьадакай. Вучиз икI жезвайди я?

– Чидач. Заз къуват гузвайди зи руш ва кIелунин дустар я.
– О-гьо, ви чинал биришрини гелер ийизва хьи, – лугьуда чинлай гъил ал-

тадна.
– Ви чIарар гьеле къалин яз ама.
– Де килиг, за вуч авунатIа,– ада кьилеллай пIипI хтIунна ва заз кьатIар 

михьиз атIанвай чIарар ва гададин хьтин кьил къалурна.
– Вуна вучиз ахьтин кар авуна, я Залпа.
– Зи киферал, анжах са гъуьл ашукь тир. Ам амачирла, за киферикай вучда? 

Ваъ, герек авач заз абур!
– Залпа, ваз чизвани, вуна лап ахмакь кIвалах авунвайди. АкI хьайила, вун-

ни яшамиш жемир ман.
– Зун зи руш патал яшамиш жезва. Кроватдилай хкадарна, ам столдин патав 

фена. Альбом къачуна, анай са нин ятIани шикилдихъ къекъвез башламишна. 
Гьа и арада зун мад ахварин хиялриз фена.

– Ма, тамаш идаз, – кIевиз рахана Залпа. Вилер ахъайна тамаш.
Руш дидедин кIалуб тир. Гьикьван ухшар авай.
– Им лап гьа вун я хьи.
– Туш, ам вичин дахдиз ухшар я.
– Ваъ, ваъ, паталай хъсан аквадайди я. Зун мад дикъетдивди шикилдиз ки-

лигна. Вунни гьахъ я, вилер, сив дахдин хьтинбур я, чIулав чIарар вибур я.
– Эхь, чIарар зибур я, руш тахьайтIа, дахдиз ухшар я.
– Залпа, хьайи крар алатна фена, алахьай юкъуз цавари авур къукърумар 

хьиз. Мегер, ви рикIе садазни чка амачни? Белки гьахьтин кас-мас аватIа?
– Ваъ, садни авач. Я ахьтин кар женни ийидач, – сес хкажна хьиз рахана 

Залпа. Масадал ашукь жедай рикI захъ амач. Бажагьат, зал зи гъуьл хьтин итим 
гьалт хъийида. Ахьтин итимар мад жедайди туш, Ханум.

– Тади къачумир, Залпа, ваз мумкин я гъуьлер гьихьтинбур жедайди ятIа, 
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чизвач гьеле, я бегьем акунни авунвач. Гьавиляй, ваз масад хушни хъижеда.
Залпа къулайдиз зи къаншарда ацукьна. Ада зи гафар фагьумзава. За гьис-

сава, зи ахварни са гьиниз ятIани квахьзава. Ваъ, акI жедач, чIарарикай багьна 
кьуна кIанда.

– Залпа, зи чIарар кьуразвач гьич. Абуруз вуч ийида?
– За ваз исятда дасмал гъида, ам къарагъна фена, зун кисна хъуьрена. Залпа 

фад хтана ва зи пIузаррал хъвер алаз акурла, ам мягьтел хьана амукьна.
– Вун низ хъуьрезвайди я?
– ГьакI хъуьрез кIан хьана заз, ваг гьа ви амалар гумай хьтинди я.
– Эхь, зун дегиш жедайди туш.
ЧIарар дасмалдик кутуна, зун мад дивандал ярх хьана.
– Залпа, зун инанмиш я, вун мад ашукь хъижедайдахъ, фида вун гъуьлуьз, 

хада вуна аялар, суварриз элкъведа уьмуьрни. Ибур тIебии крар я, вунни гьеле 
жегьил. РикIе авай пис хиялар, туькьуьл фикирар акъуд, вилер ахъайна, тамаш 
дуьньядиз. И дакIарда авай тIеквендай гадара жуван чIуру фикирар.

– ДакIардай? На вуч лугьузва, я Ханум? Уьмуьрда акур экуь йикъарин фи-
кирар, мегер, дакIардай вегьез жедани? Ваъ, Ханум, Бес зун вуч гваз ацукьда?

– Ваз зи гъавурда акьаз кIазавай хьтинди туш. Мад, ятIа жуваз кIанивал 
яшамиш хьухь. Завай ваз вуч лугьуз жеда? Эгер, ваз гьакI хъсан аквазватIа, 
гьакI хьурай.

– Ханум, гъавурда вун акьазвач зи. Къизил хьтин зи гъуьл хабарни авачиз, 
рягьметдиз фена. Завай гьа и кар эхиз жезвач, ам зи рикIяй акъатзавач, – икI 
лагьана, Залпа дакIардихъ фена.

Бахтуникай, ашкъидикай рахай ихтилатри чун кьведни галат авуна. Хейлин 
вахтунда чун кисна. Ахпа, вуч ятIани, Залпади заз гафар лугьуз башламишна. 
Адан сивяй акъатай гафарни заланбур тир. Бес, зав гекъигайтIа, залай вич бах-
тлу дишегьли я, – лагьана ада.

Зун мягьтел яз амукьна. Ада зи бахт гьихьтин уьлчмейралди тайинарнатIа, 
зи кьил акъатнач. Заз гъуьлни, аялрни, диде-бубани, стхаярни авай. Уьмуьрдин 
рехъ за фад хкянавай. Захъ жув шадардай агалкьунар жезвай. Инсанриз жува-
лай алакьдай хъсан крар ийизвай. Масадан дердиникай хабар кьазвай. Зазни 
уьмуьрдин рагъ алай йикъарни, серинарни, чIимеларни – куьрелди, уьмуьр-
дин вири терефар акуна. Четинвилер алуддай такьат хьана захъ. ЯтIани, за зун 
бахтсуз яз кьазвач. Залпадиз идалди вуч лугьуз кIанзавай? Хъел атанатIани, 
зун кисна. И кар Залпади хушдиз кьабулайди фагьумна за. Залпадин гафарай, 
зун бахтсуз я. И фикирдихъ галазни зун рази хьун, Залпади хушдиз кьабулна. 
Ам ахвариз фена, адан чинал бахтлувилин хъвер къугъвазвай. Ам акваз, зун-
ни бахтлу тир. За гьакI гьиссавай. Зи ахвар михьиз квахьна. И декьикьайра зи 
рикIе тек са мурад авай: гьинай хьайитIани бахт жагъурна, Залпадиз багъишун. 
Амма ам гьинай жагъурда? ЖагъайтIани, гьикI багъишда?

Агь, чи уьмуьр, уьмуьр! Туькуьл кофе хьтин затI! Амни чи вилик чашкада 
цана къведа ва чнани ам хъвана кIанда.

ТIУРФАНДИН  ХУРУЗ
Зегьметдин югъ куьтягь хьана, нянихъ галатнаваз, зун кIвализ хтана. Си-

фте кIвал къакъажна, ахпа суфра ачухна. Вири хзан кIватI хьана. Гьар сада заз 
алатай йикъакай, чеб югъди кIвале рикIе сугъулвал аваз жезвайдакай лугьузва. 
Садаз за зи кIвалахдикай ихтилат авуна кIанзава, муькуьда шаддиз вичиз тар-
сунай атанвай «вад» къалурзава. БицIи руш нинийрихъ галаз къугъвазва.
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Вири хзан столдихъ ацукьайла рак гатадай ван атана. Аялар шадвиляй алай 
чкайрилай, бацIияр хьиз, хкадар хьана, ракIарал фена.

– Ура! Халу атана, халу! Ваъ, атанвайди хала я! – гьарайзава аялри.
– Ам вун яни, Разият? Ша, ша. Гьа исятда нянин хуьрек нез ацукьнавай чун. 

Ша столдихъ. Разиятаз ацукьиз кIан хьанач. Са нин ятIани сувар, хайи югъ 
къейднаваз, ам гьа исятда ресторандай хтанвайди я. Адаз ана ацукьна кьарай 
атанач, патав гавайди зи кIвал хьуниз килигна, ам зи патав атана.

Разият перишан я. Ам рахазвач. Са тIимил хъванвайди хьиз аквазвай. Ви-
лери нур гузва, хъуькъверикни ярувал ква. ТIурфандин вилик тIебиат жедай 
жуьреда ава адан гьал.

– Эгер столдихъ фу-хуьрек нез ацукьиз кIанзавачтIа, атана и гамунал ацукь, 
хуьр, жегьил вахтар рикIел хкваш, я туштIа и хразвай гамунихъ ацукь, са кьве 
кваг хурух. ГьакIани кIандачтIа столдилай къачуна журналриз килиг.

– Вуна гамни хразвани? Ваз вахт гьинай жезва? – рикIе туькуьлвал аваз суал 
гузва ада заз.

– Жув агакьайла хразва, Разият. За ваз вуч лугьун вахтуникай…
– Телевизордиз килиг, хала, – лугьузва аялри.
Разиятаз са вуч ятIани лугьуз кIанзава, амма лугьузвач. Завай лагьайтIа, 

динждиз нез жезвач. Ахъазвай рак мад са ни ятIани гатазва.
– Ша, ша, – залайни вилик ракIарихъ аялри зверзава.
– Зумруд хала, чун вири кIвале ава, – лугьузва аялри.
Зумруд акурла, Разиятаз хъел атана, амма ада вич шаддиз къалурна. Абу-

руз садаз сад гьамиша такIан тир, амма абуру и кар винел акъудзавачир. Зум-
руд кIвализ гужуналди гъизвайди хьиз гьахьзава. Ам чиник атIугъайвал кваз 
ацукьзава ва вичи заз зи аялрихъ вил хьанвйди ва вичиз зунни фадлай акуна 
кIанзавайди лугьузва. Такуна са-кьве югъ яни? Зи аялар адаз вичинбур хьиз 
кIанда, амма вичин аялар адахъ авач. Кьве дишегьли зи къаншарда ацукьнава. 
Хъчадин афаррикайни кьил къакъудзава, чеб тух я лугьуз.

– Квез кIандайвал ая, – лугьузва за. – Минетар ийиз, куьн аялар туш хьи.
Мультикриз килигна, аялар фадлай ахварал фенвай. Итимдини, чун яваш 

рахун тIалабна, аялар ксанвайвиляй ва вични пака кIелна кIанзавай лекциядиз 
гьазур хьана кIанзава, лагьана.

Йифен геж вахтунда акъатай гару дишегьлияр хиялрикай хкудна. Зум-
руд къарагъна, заландиз нефес акъудиз, Разиятни къарагъзава. Кьведани лап 
такьатсуз хьанвай жуьреда парталар алукIзава, на лугьуди, ибурухъ къуват 
амач. Куьгьне пальто къуьнерихъ вегьена, зунни абур рекье хутаз гьазур хьана. 
Кьве дишегьлини, сад муькуьдаз ухшар кьве кас, ракIарин къиредал алкIайбур 
хьиз акъваз хьана.

– Кьве ихтилат ийиз кIанзавай, – пеле биришар кIватIна, лагьана Зумру-
да. Куьчеда гару уьфтер язава, инихъ-анихъ живер гадарзава, пилтеяр чинрал 
гьалчзава. Февралдин вацран няни я эхир.

Кьве дишегьлини зи кIваляй экъечIна и залум йифиз хъфизва. За абур кIва-
лин пипIел кьван рекье туна. Кьилин куьчедал ибурун рекьер чара жезва: сад 
эрчIи патахъ хъфизва, муькуьди – чапла патахъ. Зумрудахъ вичин кооператив-
дин кIвал ава. Ам кIвале «Людовик-I4» тIвар алай фирмадин кроватди гуь-
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злемишзава. Адаз вичин ашнади зенг авун мумкин я, иллаки, мумкин я, атана 
ракIарихъни акъвазун. Разият чапла патахъ, агъадалди физва, адан зурба кIвал 
Каспий гьуьлуьн къерехдал ала. Сагъ югъ квахьна, вичивай са кар-затI авуна 
кьилиз акъудиз тахьунал, ам рази туш. Хъфидйла ада лугьузва:

– Ваз захъ галай «Опиум» духидин ни хуш яни? Ви рикI гьамиша Зумрудахъ 
кузвайди я. Анжах, са гьадахъ!

– Де, сагърай вун, за гьеле итальянский новеллаяр кIелна кIанзавайди я, – 
рекье гьат хъувурдалай гуьгъуьниз, лугьузва Разията. Дишегьлияр рекье хтуна 
хведайла, зи кIвачери зун гьич сакIани зи кIвализ хутахдачир. Заз мекьи я, хъ-
уьнерихъ чими шал вегьез зи рикIелай алатна. Чи кIвалин ракни ахъазмайди 
я, гар сухуламиш хьайитIа, аялрин винелай яргъанар алудда ва абуруз мекьи 
жеда. Компотни ргана, алахьначтIа… Уьтуь ядай шейэрни харадиз яна ама… 
Амма, заз четинзава, зи кIвачери зун, вучиз ятIани, фад-фад кIвалив агакьар-
завач. Кьве дишегьли, сад-садаз ухшар, кьве кьисметди зун куьчедал акъвазар-
на. Яраб, абур кIанзни – дакIанз вучиз хъфенатIа? Аста-аста? Акъвазиз, акъва-
зиз накьвадин кирпичрикай эцигнавай зи кIвализ килигиз… Абуру са вахтара 
лугьудай хьи, бес хъсан гъуьлер жедайди туш. Гъуьлуьз фена, са низ ятIани 
лукIвал ийидалди, зун жув-жуваз яшамиш жеда. Разията вичиз гуьзел уьмуьр 
жагъурна, ам директор я, министеррихъ галаз алакъаллу я. Гуьруьшар, куль-
турадин рекьяй теклифар, духияр, цуьквер, романар…Гагь вичинбур, гагьни 
ктабрай кIелайбур.

Зумрудакай рахайтIа, гьамни вич патал яшамиш жезва. Адан рикIни девле-
трал, къизилрал, кIвалин къулайвилерал ала…

ГьикI хьана, вуч хьана, дишегьлияр, куьн къанни цIувад йисан яшдиз акъ-
атайла, гила ахварай аватай хьиз я хьи? Куь зигьинди гила кIвалахзавани? 
Гила квез цаварай гъуьлер, аялар кIанзава…Тушни? «Хъсан итимар жедайди 
туш…» Зегьмет чIугурла, вижданлу хьайила, кIвалихъ рикI кайила, итимарни 
хъсанбур жеда, папарини абур хъсанарда. Аялар… За йифен ахварар гьабуруз 
бахшна. Куьне куь ахварар низ бахшна, йифер низ гана? Идалайни гъейри, зи 
рикI я девлетрални, я атиррални хьайиди туш. Аялдин пек-парталдихъай къве-
звай гьекьедин ни, дуьньяда виридадайни хъсан атирдин ни я. За куьне кIелза-
вай романар ваъ, за дидейриз, балайриз талукь тир повестар кIелзава. Зи девлет 
«Людовик-I4» ваъ, хипен кIерт хьана, ам зи рикIиз гьамиша мукьва я. «Людо-
вик-I4» зи итимдин гъилери эвеззава. Куьне къизилар, багьа къашар кIватIзава, 
амма зи девлет – зи балайрин гафар-келимаяр, мугьманрин хуш суьгьбетар я…

Куьн зи дустарни туш гьа. Куьн заз гьина акурбур, таниш хьайибур я? Зи 
хуьруьнвиярни туш куьн… Сад атIа чIавуз, са мус ятIани, зи къуншидал яша-
миш хьайиди я. Муькуьди… Муькуьди заз кIвалах авур чкада акуна, чун гьана 
таниш хьанай. Квез кьведазни я зун, я зи хзан аквадай вилер авачирди, заз чи-
зва. ЯтIани, куьн зи кIвализ къвезва. Яраб вучиз къвезватIа? Чир хьана, куьн зи 
кьилив зи хзан авай кIвализ са гьихьтин ятIани къуватар, са вучтин ятIани уму-
дар кIанз къвезва! Амма куьне геж авуна эхир? Икьван куьн къвез-хъфиз, куьн 
завай, зи хзандивай сакIани дегиш жезвач… За квез гьи жуьреда куьмек гун?

Кьве дишегьли, зи кьве таниш, тIурфанди гъайибур хьиз, атана хъфена.
Эхь, хъфена. Мадни гьа тIурфандин хуруз. Зи кIвале мекьи гьава къекъве-

зва. Ада вичи-вичиз чими са муг жагъурзава, амма зи рикIе адаз чка авач.
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      Нариман 
      ИБРАГЬИМОВ

ХЪЕНДИК  КУМУКЬАЙ  ШАИР

Хуьруьг Лукьман. Пара азаблу, четин, дарих, амма руьгьдиз викIегь кьисмет-
дин инсан I92I-йисуз дуьньядиз атай адаз гзаф крар акуна, ам гьам хъсан, гьам 
пис вакъиайрин шагьид хьана. Адаз яшайишдин мискьивилерни, мекь-кашни, 
гьахъсузвилерни, етимвилин зегьримар азардин сергьятсузвилерни, дуьньядин 
са бязи гунугрикай пай атунин зидвилерни акуна.

I930-йисара кулак, динэгьли тирвилин тахсир кутуна, Лукьманан буба 
Алискер (ам чатун хъсан устIар тир) дустагъда туна ва мад ам багърийриз ах-
кунач. Ихьтин къаза, зулум эхиз тахьай Зуьгьре диде фалужди яна ва са тIи-
мил вахтарилай ам рагьметдизни фена. Ругуд аял чеб-чпин ихтиярда гьатна. 
Лукьман хзанда вад лагьай аял тир. Кьуд лагьай классдилай виниз чирвилер 
къачудай мумкинвал хьаначтIани, Лукьмана и нукьсан библиотекадай (гзаф 
вахтара ам кIвачи-кIвачи Ахцегьрин библиотекадиз фидай) ктабар къачуз, 
кIелиз арадай акъудна. Ктабар гзаф кIелуни зигьин хци жавандик илгьамдин 
гьевесни кутуна. Адан руьгьда, бейнида шииррин цIарар пайда жез гатIунна. 
Ихьтин аламатди Лукьманак лувар кутуна. Амма цIерид йисуз акъатай гада 
садлагьана биши хьана. Азардай кьил акъуддай, я ам сагъардай касни хьанач. 
Ида, лагьайтIа жеда, жегьилдин мурадрал хаш эцигна. Амма Лукьмана са кар 
гъиляй ахъайнач. Ктабар кIелун ва шиирар теснифун. Хуьруьнвийриз, районэ-
гьлийриз ва республикадизни шаир хьиз малум хьайи Хуьруьг Лукьманан си-
фте шиирар «ЦIийи дуьнья», «Коммунист» газетриз ва «Дуствал» альманахдиз 
акъатна. Амма им шаир патал тIимил тир. Адаз гъиле вичин эсеррин ктаб кьаз 
кIанзавай. Идан гьакъиндай шаирдин хва Жамалдина вичин рикIел хкунра икI 
кхьизва:

«Чи куьгьне кIвалерин патав дахди ктабхана эцигнай. Ана лезги шаиррин, 
философиядин, дуьньядин литераторрин ктабар авай. Ктабханадиз машгьур 
шаир Алирза Саидовни мугьман хьанай. Дахдиз дуьньядин поэзияни хъсандиз 
чидай... Вичин яратмишунриз дуьнья къалурун патал ам гзаф алахъна. Магьач-
къаладиз физ-хквез, арадал са затIни текъвез гзаф йисар алатна...»

Анжах Алирза Саидова Хуьруьг Лукьманаз тайин къимет гана ва адан 
«Рагъ» тIвар алай сифтегьан ктаб (I97I-йис) акъудуникни къуьн кутуна. «Ктаб-
дикай кьве гаф» макъалада А.Саидова къейдзава: «Ктабдин кьилин лишанар 
халкьдин уьмуьрдиз, адетриз, чIалаз мукьавиликай, къарагъарзавай темайрин 
лазимвиликай ибарат я. Шаирдин сифте ктабда кар алай чка муьгьуьббатдини 
сатирадин эсерри кьунва. Адан хъуьруьн квай шииррин вири хцивал инсанрин 

Критика ва библиография

(Х. Лукьманан  100 йис тамам хьуниз талукь яз)
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къанажагъда амай нукьсанрин, цIийи уьмуьрдин кIвачерихъ галкIизвай буьр-
кьуь цацарин аксина рекье тунва...»

Гьанлай инихъ Хуьруьг Лукьманан ктабар ахкъатнач. Ихьтин гьахъсузвили 
шаирдин рикI тIарна. Азаррини инжиклу авур кас I988-йисуз рагьметдиз фена. 
Анжах гила, шаирдин виш йис тамам хьайила, Хуьруьг Лукьманан ирс май-
дандиз акъудун хуьруьгви жегьил шаир, таржумачи Мурад Саида вичин хивез 
къачуна ва и карда адаз Лукьманан веледри ва са шумуд кас хуьруьнвийри куь-
мек гана.

«Уьмуьрдин рехъ» тIвар алаз «Мавел» издательствода акъуднавай ктабда 
куьрелди адан уьмуьрдикай, яшайишдикай, яратмишунрикай макъалаярни 
(Алирза Саидован, Жамалдин Алискерован ва Мердали Жалилован) ава.

Ктаб кьуд разделдиз («Уьмуьрдин гелеваз»), «Вун рикIеваз», «Сатира ва 
басняяр» ва «X. Лукьманаз бахшнавай эсерар») пай хьанва.

Ктабда гьатнавай шииррихъ галаз таниш хьайила, аквазва, Хуьруьг Лукьман 
кьетIен хатI авай, лезги шииратдин классикар Кь. Саидован, Е. Эминан, С. Су-
лейманан, Х. Тагьиран рехъ давамарай ва милли шииратдиз вичин цIийивилер 
гъайи шаир я. «КIелзавайбуруз» шиирда ада кхьизва:

Вун патал гзаф чIугуна зегьмет,
Яратмишна за са гъвечIи багъ.
Мичурин вун я гудай заз къимет,
Килиг, къелемар яни, тушни сагъ!

Лукьманан и багъ пара бегьерлуди, жуьреба-жуьре емишрин къелемар авай-
ди хьана, амма битмишарзавай емишар халкьдин базардиз акъуддайбур, абуруз 
къимет гудай Мичуринар шаирдивай яргъа хьана. ЯтIани ам акъвазнач, чарни 
къелем ада гъиляйни ахъайнач. Шиирарни, басняярни, поэмаярни арадал гъа-
на.

Жегьилзамаз шаирдин кIула азар гьатна. Ида руьгь жанлу рикI хци касдиз 
гзаф манийвилер гана, амма ада ацалтай кьван четинвилериз рей ганач, вич же-
мятдин, уьлкведин уьмуьрдивай, важиблу месэлайривай къерех авунач. И кар 
адан гражданвилин, ватанпересвилин, сиясатдин, философиядин, азадвилин, 
зегьметдин, критикадин шириррай аквазва. РикIиз тирвал яратмишунал, хуш 
кардал машгъул жез тахьун шаирдин уьмуьрлух дердиниз элкъвена. Идакай 
ада «Им яни инсаф?», «Вад йис», «Зиян авач», «РикI тIарзава» шиирра ачухдиз 
кхьенва.

Хуьруьг Лукьман хайи халкьдихъ, ватандихъ, уьлкведин пайгарвилихъ рикI 
кузвай кас я. Дагъдин хуьряй, вичи арадал гьанвай библиотекадай адаз вири 
дуьнья аквазва. Гьавиляй ада кхьизва.

Зегьмет кIани, рикI михьи халкь, азиз тир,
Заз гьамиша багьа я, вун, ширинни.
Ви бахтлувал зи бахтни я виниз тир,
Заз хуш я ви гъамлувални, хъуьруьнни.
Заз мекьи я, – вакай чими рагъ жеда,
Гъамлу я, зун – вакай заз хъвер, бахт жеда.
«Ваз икрамзава, халкь».
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Къарагъ дустар! Гьужумнава Ватандал,
Пехъи хьанвай душманди, кьил къутана.
Алчахвилелд, квадарнавай инсанвал,
КукIвар авун лазим я, ам гатана.
«Къарагъ, дустар!»

Азадвилин чIехи пандах 
Миллионрин пайдах я.
Азадвал – им инсан патал 
Лап сад лагьай кIвалах я.
«Азадвал».

Инсандин рикI муьтIуьгъ жедач, зулумривай – гужаривай,
ЧIулав дуьнья, вахъ вуч ава рикIиз таъсир гун патал?
Тараш авун яни девлет зайиф гъвечIи халкьарвай?
Яракь яни, ва я вуна гузвайди тIуьн – хъун патал?
«Кьве дуьнья».

Шаир халкьдин трибун я, лугьудай гафар Хуьруьг Лукьманахъ, галаз лап 
сересдиз кьазва. Ада жемятдин, халкьдин ва уьлкведин гьар са месэла, дерди 
вичизни хасди яз гьисабзава. I930-йисара шииратдин никIе цан цаз гатIунай 
касди колхоздиз гьахьуниз, санал кIвалахуниз, Гитлеран фашистрин хура акъ-
вазнавай Яру Армиядиз куьмек гуниз, уьмуьр халкьдин абадвал артухаруниз 
бахш авуниз, гьар са карда инсанвал хуьниз эверзава. Гьа са вахтунда инсанрик 
квай чIуру хесетар, абурун татугай амалар негьзава. Гьатта и жигьетдай аялриз 
лайихлу тарсар гузва. Халис инсан, зегьметчи хьунин эвелимжи сирер ачух-
зава. Шаирдин гьахълу цаз галукьзавай шииррикай абурун кьилери лугьузва: 
«Гилан угъри», «Завал», «Фендигар сикI», «Ламран жаваб», «Я келле», «Куь-
чебан», «Бюрократ», «Ламран къайда», «Кьве мез авай...» Хуьруьг Лукьман 
кIанивилин темадикайни хкечIнавач. Ада вичин эсерра кIанидахъ элкъвена лу-
гьузвай гафар, арадал гъанвай ранглу къаматар рикIелай тефидайбур я:

Са затIни жеч яр хьтин хуш,
Лап таре рикIни ийида буш.
«Рушариз».
Зун ашукь я, варцар хьтин вилерал.
«Зун вал ашукь я».
Вун кIел хьтин зи гуьгъуьниз къведалди, 
Зи рикIяй ви ашкъидин цIай акъатдач.

                                           * * *
Ви дердина захъ ахвар амай туш.
«РикIин гаф».
Зи рикI са цIун тIурфан я лагь Зуьгьредиз.
«Зуьгьредиз».
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Зун ама ви нурди тунвай суьгьуьрда.
«Вун рикIеваз».
КIанда вун заз, чиг алай са бахча хьиз. 
«АкьалтIай жаваб».

Вун галайла, муркIарани
Жеда чими гад.
Живни тIурфан – хуш цуьквериз
Элкъведа кьуд пад.
«Дагъларин жейран».

Мурад Саида «Мавел» издательстводин директор Мегьамед Магьмудовахъ 
галаз мад са лайихлу кар авунва – Хуьруьг Лукьмана Дагъустандин халкьдин 
шаир СтIал Сулейман Хуьруьгрин хуьруьз мугьман хьуникай кхьенвай «Го-
мер чи хуьре» поэма кьилдин ктаб яз акъуднава. Сифте гафуна Дагъустандин 
халкьдин шаир Арбен Къардаша кхьизва: «Гьеле санани чап тавунвай эсер кIе-
лайла, зун и шаир рикIивайни чIехи бажарагъдикай пай ганвай халисан устад 
тирдахъ генани кIевелай агъуна. Виче 500-далайни гзаф цIарар авай и поэма, 
туькIвей эсер вучиз чап тавуна амукьнатIа лугьуз мягьтелни хьана».

Дугъриданни, Лукьмана Гомердин гьакъикъи къамат арадал гъанва. Поэма 
регьятдиз кIелизни жезва.

Са и поэма туш. Хуьруьг Лукьманан чап тавунвай эсерар гзаф я. Ада милли 
эдебият патал тунвай ирс екеди я. И кьве ктаб дуьньядиз акъатуни шаирдин 
амай эсерарни кIелдайбурув агакьуник умуд кутазва.

ЧIал яракь я чи вири крара,
ЧIал авачирла ужуз я, инсан.

Кхьенай I960-йисуз Хуьруьг Лукьмана. Къе чун дидед чIал хуьнин женгина 
ава. ЧIал хуьнин са тереф чи шаиррин, писателрин гафарни, эсерарни, ктабар-
ни я. Анжах абур кIелдайбур гзаф хьурай.
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                                                                                      Абдуселим  
       ИСМАИЛОВ

КУЬРУЬ   ГЬИКАЯЯР

ХЪСАН  ПЕШЕ 

Йикъар чими жердавай, нянин кьиляй инсанарни къалин жезвай паркда 
фадлай такунвай куьгьне танишар, ярар-дустар сад садал дуьшуьш жезва.

- Салам алейкум, я Мегьамедбег Агьмедбегович. Вунни аквада кьван. Вун 
гьина авайди я, я кIвал къени хьайиди?

-Алейкума салам, Алдерхан Салманханович. Вунни аквазвач эхир, я дуст. 
Вун гьина авайди я, я хзан сагъ хьайиди?

Куьгьне ярар-дустари сада садаз гъилер яна, сада сад къушахламишна, 
рикIин сидкьидай играмивилер къалурна.

-Зун гьина жеда, я дуст кас Алдерхан? Нисиналди кIвале, ахпани нянин ге-
ждалди кIвалахал.

-Огь, вун бахтавар я ман. КIвалахни ийизва, ялни язава. Са жуьре мажиб 
кьванни авани?

-Аллагьдиз шукур, папа хъел ийидайвал авач. Пенсияни эхцигайла, кIватI 
жезва са кьадар, недайдини бес жезва, къерех-бужахдиз фидайдини. Ша, за вун 
автIа кафедиз тухун…

-Валлагь, хъсан я ви гьал. Заз, гьа пенсиядиз экъечIай йикъалай, мажиб вуч 
ятIа, чизмайди туш.

-КIвалахзавач жеди ман вуна.
-За вуч кIвалахда? Гьина кIвалахда? Фена, парахдин сивел алай чубан хьиз, 

са алигархдин варарал, ам ахъайиз ва акьал хъийиз ацукьдани?
-ГакьуртIа, пис пеше туш хьи.
-ГакьуртIа, эхь. Амма заз кIандач.
-Бес ви пеше вуч я, я дуст кас?
Мегьамедбег Агьмедбегович фадлай такунвай дустуниз шуьтруь хъвер кваз 

килигна.
-Лугьудани, зи пеше вуч ятIа?
-Сир туштIа, эхь.
-Зи пеше вуч ятIа чидани ваз? Папан чин такун патал, экуьнахъ фад кIваляй 

экъечIун. Закай хъсан морж хьанва, кьуьд-гад талагьна гьуьлел физвайди я.
-Ахпа?
-Ахпа вуч жеда кьван – нисинрилай алатдалди зун гьуьлуьн кьере жезва. 

Сатира ва юмор
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Нисинрилай алатайла, рапар вегьез балугъар кьазвай халуйривай къачуна сад-
кьве кило таза балугъарни, хквезва зун кIвализ. Абур къавурмиш-затI авуна, 
тIуьна тухдалди, нянихъризди экъечIзава ингье и паркуниз.

-Гьам ви пеше яни?
-Эхь, чан стха, гьам зи пеше я.
-Заз са суал ава эхир, я Мегьамедбег Агьмедбегович.
-Хабар яхъ.
-Я чан стха, алигархдин варарал ацукьиз ваз кIанзавач. Валай алакьдай 

муькуь крарни, белки, ваз жагъизвач. Бес, я кIвал къени хьайи кас, экуьнилай 
эгечIна, нисинилай вегьедалди вун гьуьлуьн кьере жезваз хьайила,  а балугъар 
кьадай рапар вахъ вучиз авач? Вуна таза балугъар а халуйривай пулдихъ вучиз 
къачузва, вуна вучиз кьазвач?

-Заз гьа мажалар авайди яни, я кIвал къени хьайиди? Гьанай кьадай кIизри-
дал вил эцигна, сятер акъудиз жедани зун?

-Валлагь, ви пеше хъсанди я,- ачухдиз хъуьрез къужахламишна Мегьамед-
бег  Агьмедбегович Алдерхан Салманхановича.- Ша, кафедиз фида чун кьвед. 
Ви акьван хъсан пеше чуьхуьн тавуна жедач…

АХПА-ЙЕ…

Чи Шагьназа, идарадин кьилин пешекарди, вичин кIвалахдин пакама ван 
хьайи-тахьайдалай, чIалахъ жедай-тежедай хабаррилай башламишда.

-Лагь, къе ваг вуч хабарар гватIа,- ацукьна адан  къаншардавай столдихъ 
Мирим Селимович. Амни идарадин кьилин пешекаррикай я.

-Авач захъ са хабарарни,- вичикай ягьанатзавайди хьиз хьана, векъиз рахана 
Шагьназ Шагьпазовна.

-Украинада ягъунрив эгечIнавачни?
-Зун вуч я ваз, обозреватель-политолог яни, я тахьайтIа ООН-да Украина-

дин векил яни?
-Вак хъел вучиз ква-е?- акъвазнач Мирим Селимович. Адазни рахадай 

иштягь авай.
-Вун гзаф рахазвайвиляй. Украинадикай хабарар зав хьиз вавни агакьзавач-

ни? Куьчейра тIимил гьат, килиг зун хьиз телевизордиз. Ваз интернет авайди 
тушни?

-Вав гвай хабарар анра жедайбур туш эхир…
Ихтилат куьтягь хьана, идарадин къуллугъчийрин кьилер, кIвалахдин яцIаз 

гьахьиз, чарарал-цIарарал машгъул хьана.
Садлагьана Шагьназ Шагьпазовнади сес галаз хъвер авуна.
-Ваз вуч хьанатIа чидани-е, Мирим Селимович?- хъуьрез эгечIна Шагьназ 

Шагьпазовна.
-Лагьайла, чир жеда ман.
-Зи къунши Фереядин гада, гьич хъфин тийидайди, чпин хуьруьз хъфенва. 

Абуру ана «Мегафондин» яни, «Билайндин» яни вышкаяр эцигзава. Ви рикIел 
аламани-е Ферея?

-Ништа, вун никай рахазватIа.
-Бес за ваз лугьузвайди вуч я. Иниз маса гудай затI-матI гваз къедай Ферея 
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вуч тир… Яз, ваз ам гьикI чир жеда – вуна адавай са гъил чуьхуьдай запун 
кьванни къачурди туш. Вун шкьакьрин шкьакь я.

-ЗатI-матI маса гудайбурукай чаз санани секинвал амач. Ягьсузар, йикъа 
цIудра зенгер ягъиз, кIвалеризни кваз къвезва.

-Ахпа-е… Гьа Фереядин гада йиф ийиз акъваззава вичин халудин, яни ди-
дедин стхадин кIвале. Мерветан. Чаз садра ниси маса къачу лугьуз атайди вуч 
тир.

-За къачунай кьван.
-Вирида къачунай, хъсан нисияр гвай эхир адав. Ахпа-е. Гьа Мервета зенг 

ийизва вичин вахаз. 
-Я вах,- лугьузва,- им вучтинди я - иниз хтанвайди? 
-ГьикI вучтинди я-е?- хъел къвезва Фереядиз.
-ГьакI. Я рахадайди туш, я яб гудайди туш. Адахъ вуч хьанвайди я?
-Са затIни, я чан стха.
-Адак квай чуруяр вучтинбур я?
-Чуруяр гила виридак квачни, я стха.
-Ам яз гьибурукай я?
-Я чан стха, зи хва, ви хтул тирла, ам гьибурукай жеда кьван? 
- Арабрикай-вагьабрикай яз тахьурай гьа. Куьне зи секин кIвал чIурна эци-

гда!- ачухдиз наразивалда Мервета.
-Ваъ, я чан стха. Адаз бисмиллагь-алгьамдуьллагьни чидайди туш.
-Бес гьар гафунин кьилиз иншаллагь лугьузва эхир.
-Гила чир хьанва жеди, я чан стха. Валлагь, адай зи кьилни акъатзамайди 

туш,- шехьна, хълагьналда Фереяди.
-Ну и что?- ихтилат вуч паталди тиртIа, кьил акъатнач Мирим Селимовичан.
-А то,- ван хкажна Шагьназ Шагьпазовнади,- гьа нисияр гудай Мервета ви-

чин вахан гада кIвале тун хъувунач.
-Дуьз карна ада,- кIевиз рахана Мирим Селимовични.
-Дуьз кар ийизвайди я Украинадин урусрини. Чун фашистар я лугьуз къ-

екъвезвайбурухъ галаз абур гьикI яшамиш хъжеда? Я чпи абур акъудда, я чеб 
экъечIда. Маса рехъ авайди туш… 

-Политолог туш лугьуда вич,- кьил чарарал агъуз хъувуна Мирим Селимо-
вича.- Гьихьтин политолог я хьи…

ВИЖЕВАЙ  ИЧКИ

Профессор Усманов Усман атайла, гьар няниз шегьердин  багъда кIватI же-
звай адан дустаринни танишрин гуьгьуьлар дегиш жеда. Хъсан патахъ.

-Къвезва Усман муалим,- лугьуда сада.
-Гьазур хьухь,- алава хъийида муькуьда.
Къведа Усман муалим. Агакьда дустарин патав. Гьасятда хабар кьада:
-Ацукьнавани, дустар?
-Эхь, бес вуч ийида?- Усман муалимдин къилих чиз, суал хугуда отставкада 

авай полковникди.
-ГьикI вуч ийида, я дуст Абдулвагьаб?- магьтелвал къалуриз алахъда Усман 
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муалимди.- Фида, ацукьда са серин чкада. Са вижевай ичкини къачуда за. КIан-
датIа - эрекь, кIандатIа - коньяк.

-Ваъ, чан Усман муалим. Къе чна масакIа ийида.
-ГьикI?
-Вижевай ички къачуз чакай сад фида. Къе жува закускаяр къачу.
-Гила зун-вун хьанани? Хьурай дустар. Ангье супермаркет, фена къачу 

«Теллидай», акI хьайила. Вечрен якIукай кабабар зи патай хьурай.
Усман муалимдин гафарик шаклувал акатайди акваз, виридаз багъда Стасик 

яз чидай Астархан ихтилатдик къаришмиш хьана.
-Супермаркетдиз вучиз фида, чан муалим? Чун гьа вун гьар юкъуз физвай 

туьквендиз фида, гьанай чна гьа вуна къачузвай ичкини къачуда.
-Квез ял ягъизни, са виш грамм хъвазни кIанзавайди хьиз аквазвач заз. ЯтIа, 

пака хьурай,- кисна Усман муалим.
Амма Стасик кьил чIугуна фена. Супермаркет галай патахъ ваъ, муькуь па-

тахъ. Отставкада авай полковник чкадилай къарагъна.
-Ша, Усман муалим,- теклифна ада дустуниз.- Чна кьведа ам хкведалди 

вечрен якIукай шашликIар заказ ийида. КIандайбур ша, гадаяр,- хълагьна ада 
яргъи куьсруьдал ацукьнавайбурузни.

Стасик туьквендиз агакьна. Саки гьар юкъуз Усман муалим физвай чкадиз. 
Ина авай дишегьлидиз ада лагьана:

-Куь туьквендиз саки гьар юкъуз кьилел шляпа алай, гарданда галстук авай 
эгьли кас къвезвани?

-Эхь, къвезва- жаваб гана туьквенчиди.
-Яз хьайила, вуна заз ада къачузвай ичкидикай са бутылка це.
Дишегьлидин чиниз хъвер атана. 
-Эгер адан дустарикай ятIа, гуда,- лагьана туьквенчиди ва дезгедин кIани-

кай хкудна, кIуфал яру пленка алукIнавай бутылка муьштеридин гъиле вугана.
-Гьикьван я?
-Пудкъад манат.
-ГьакIан пудкъад манат?- мягьтел хьана Стасик.
-Эхь,- чашмиш хьана туьквенчи.- Кьве виш манатдилай агъуз гудай ихтияр 

чаз авайди туш. Амма куьне зун маса гудач хьи…,- умуд кваз хъуьрена ам.
Стасик Усман муалимдин жумартвилин гъавурда акьуна.
-Ивиляй я кьван адан гъилин ачухвилер ва рикIин фирягьвилер. Къедлай 

кьулухъ хьурай, чан профессор… Це за хьиз кьуд виш манат вечрен якIун ка-
бабрихъ.
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Шамсудин  ИСАЕВ

     

МИЗАН  ПАТАЛ

Дар йисара кьуьзуь Шагьназа Агъа СтIалдал физ, рипе къуьл 250 манатдай 
маса къачуз, ам Кьурагьиз хкана, 200 манатдай базарда маса хгуз хьана.

– Я Шагьпаз халу, вуна акI вучиз ийизва? – лагьана хабар кьурла, ада жаваб 
гудай:

– Заз базарда къуьлуьн къимет агъуз аватна кIанзава, халудин.
Амма базарда къуьлуьн къимет генани хкаж жезвай.

ЦIЕГЬ ШАГЬВАРДАЛ

– Вучиз, балаяр, цIегь шагьвардал акъвазда? – хабар кьуна чубан Мамеда 
садра чун дагъдиз фейила.

– ЦIегьрез, халу, вахъай кичIезва…
– Вучиз, халудин?
– …галамай тумни атIуз.
– Аферин ви мециз, – хъуьрена Мамед.

НИСИ
Хипен ниси рикIел акьалтай кьван кьуьзуь Халил чубан Мамедаз мугьман 

жез хьана.
– Пагь, чан дахдин, ви нисидин ширинвал вуч я? Ниси туш, дуьдгъвер я, дуь-

дгъвер! – тарифардай ада, лезетдивди вилер акьална.
– Э-эхь, чан дах, гагь куь кIвале, гагь чи кIвале хьанайтIа, ам генани ширин 

жедай.
ГАЗАРАР

Са хъуьтIуьз Мамедин патав вичин хванахва атана. Хъфидайла ада хвана-
хвадив са сумкада авай хипен ниси вахкана.

– И сумкада аваз стхади вал дербен яру газарар ахгакьарда, – хиве кьуна 
хванахвади.
Вахтар алатна. Я сумка хтанач, я газарар. Хтайди са хабар я: «Газарар 

къаю тухвана».

   МЕЗЕЛИЯР
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