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АВТОРДИКАЙ 

Арбен Къардаш  (Къардашов Арбен Мегьединович) – 

шаир, гьикаятчи, таржумачи, тамашиятчи. 

1961-йисан 11-февралдиз Дагъустандин Докъузпара 

райондин Миграгъ хуьре дидедиз хьана. 1979-йисалай 1984-

йисалди ада Москвада А.М.Горькийдин тIварунихъ галай 

Литературадин институтда кIелна. Ана ам советрин 

тIвар-ван авай шаир, CССР-дин Гьукуматрин премийрин 

лауреат Лев Ошанинан семинардин иштиракчи хьана. 

Адалай гуьгъуьниз йисни зура Туркестандин военный округ-

да (Туьркменистан, Уьзбекистан) Советрин Армиядин 

жергейра къуллугъна. 

Ам 1991-йисалай СССР-дин (гилан Россиядин Федера-

циядин) писателрин ва 1992-йисалай Россиядин журнали-

стрин Союзрин член я. 

Шаирдин сифтегьан шиирар чапдай Ахцегь райондин 

«ЦIийи дуьнья» газетдин 1976-йисан 73-нумрадиз акъат-

най. Абуруз сифте гаф жегьил шаирдин муаллим Шихне-

сир Къафланова кхьенай. «Адан цIарарай заз пакад йикъан 

алванрин цIирер аквазва», – кхьенай муаллим-шаирди.  

Литинститутда кIелдай йисара А.Къардашан шиирар 

«Жегьилрин сесер» (Дагкнигоиздат, 1983) ва «Дуьньяда 

гатфар» (Дагучпедгиз, 1984) уртах кIватIалра гьатнай. 

Адан кьилдин сад лагьай ктаб – «Сифте цуьквер» 

Дагъустандин ктабрин издательствода 1985-йисуз чапдай 

акъатнай. 

Гуьгъуьнин йисара лезги чIалалди адан «Ичерин багъ» 

(Дагкнигоиздат, 1990), «Пешапай» (Дагучпедгиз, 1993), 

«Йифен суфатар» (Дагкнигоиздат, 1994), «Арш» (Дагкни-

гоиздат, 2001), урус чIалалди «Шехь, зи цIвелин тар» (И.Д. 
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Сытинан тIварунихъ галай фонд ва Р.Гьамзатован фонд, 

Москва, 1995), «Ватандин гум» (Дагкнигоиздат, 1997), 

«Багьа мугьман» (Дагъустандин педагогикадин НИИ-дин 

издательство, 2005) «Сегьердинни рагъдандин арада» 

(Дагкнигоиздат, 2006) ктабар акъатна. 

А. Къардаша гьикаятдани вичин бажарагъ къалурна. 

НТВ телекомпанияди ва Москвадин «Пальмира» из-

дательстводи санал «Россиядин сюжет – 2004» тIвар 

алаз тешкилай ахъа конкурсда лезги гьикаятчидин «Не-

хирбанни лекь» повесть конкурсдиз атай ирид агъзур эсер-

дикай хкягъай лап хъсан яхцIурни цIудан жергеда гьатна. 

Ахпа и повесть «Цавдар» тIвар алаз «Литературная Рос-

сия» газетдин редакцияди акъудзавай «Литрос» альманах-

дин 2005-йисан 6-нумрада чап авуна. И эсердиз, лезги 

гьикаятчидин халисан агалкьундиз хьиз, урусрин машгьур 

критик Руслана Ляшевади «Литературадин Россия» га-

зетдин 2006-йисан 10-февралдиз акъатай 6-нумрада чIехи 

къимет ганай. Урусрин критикар тир Вадим Дементьева-

ни, Вячеслав Огрызкодини А.Къардашан яратмишунрикай 

чпин кхьинар авуна, ам алай аямдин Къафкъаздин  вилик-

кьилик квай авторрикай сад тирди къейд авуна. 

А.Къардашан эсерар, Дагъустандин газетра-жур-

налра хьиз, Россиядин изданийрани чап ийизва. Адан чIалар 

Ростовда акъатзавай «Дон» ва «Къафкъаздин гими» жур-

налрин, Саранскда акъатзавай «Сиягьатчи» («Странник») 

журналдин кIелзавайбуруз малум я. А.Къардашан шиирар-

ни, гьикаяярни макъалаяр «Литературадин газетдизни» 

«Литературадин Россия»  ва  «Россиядин писатель» га-

зетдиз акъатзава. 

А.Къардашан шиирар 2005-йисуз Россиядин Федера-

циядин Госдумадин Председателдин къаюмвилик кваз  

акъатай «Кеферпатан Къафкъаздин халкьарин шиират-

дин Антологиядик» акатнава. 

Адан шиирарни гьикаяяр Москвада акъатнавай «Диде-

бубадин кIвал» («Литературадин Россия», 2002), «Руьгь 

руьгьдив агатна» («Литературадин Россия», 2004) 

«Уьмуьр кьван яргъи дяве» («Фолио», 2007), «Зи халкь чIехи 
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хзан я» («Литературадин Россия», 2007), «Живедин 

дагъларин цIиргъ» («Фолио», 2009) ва эдебиятдин маса 

уртах кIваталра гьатнава. 

Шаирдин чIалар мукьвал ва яргъал къецепатан халкь-

арин чIалариз таржума авунва, Дагъустандин мектебра, 

училищейра ва вузра чирзава. 

А.Къардаша таржумачивилин рекьени гзаф зегьметар 

чIугвазва. Ада Рудакидин, Низами Генжевидин, И.Гётедин, 

А.Пушкинан. А.Блокан, С.Есенинан, Н.Хикметан, Р.Гьам-

затован. Е.Евтушенкодин ва масабурун шиирар лезги 

чIалаз акъагъарна. Ада урус чIалаз элкуьрнаваз Етим Эми-

нан «Гуьгьуьл» (Дагучпедгиз, 1990), СтIал Сулейманан 

«Малум тушир чIалар» («Юпитер», 1994), дарги шаир 

Омарла Батыраян «РикIин гафарин михьи чим» («Кьибле-

дин гъед», 1999) шииррин ктабар акъудна. 

1991-йисуз А.Къардаша таржума авунваз Дагучпед-

гизда сербрин гьикаятчи Джорже Катичан «Тапархъан 

Пётр» мах кьилдин ктаб яз лезги чIалалди акъатна. 

1994-йисуз А.Къардаша вичин хуьруьнвийрин эсерри-

кай ибарат яз «Миграгърин булахар» ктаб туькIуьрна ва 

чапдай акъудна. 

2001-йисуз «Юпитер» издательствода А.Къардаша 

туькIуьрнаваз «Туьхуьн тийир цIай» ктаб акъатна. Ана 

сифте яз Дагъустандин халкьарин векилар тир ва жуьре-

ба-жуьре девирра яшамиш хьайи вишни яхцIурни цIудалай 

гзаф шаиррин чIалар санал кIватIнава. И кIватIалдин 

кьетIенвал адакай ибарат тир хьи, ана гьатнавай шиирар 

анжах муьгьуьббатдиз бахшнавайбур я. 

А.Къардаша туькIуьрнаваз Дагкнигоиздатда 2008-йисуз 

урус ва лезги чIаларалди Етим Эминан «Руьгьдин чирагъ» 

(Абдуселим Исмаиловахъ галаз санал) ва СтIал Сулейманан 

«Кьулан вацI» ктабар акъатна. 

А.Къардаша вич тамашиятчи тирдини къалурна. 

Сегьне  патал кхьенвай  «Фана багъдин гьуьруьяр, ва я 

Етим Эминан эхиримжи югъ» поэмадин бинедаллаз 1998-

йисуз, «Хукац-Ханум» махунин бинедаллаз 2000-йисуз Лез-

гийрин Гьукуматдин муздрамтеатрди тамашаяр эцигна. 
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А.Къардашан манийриз композиторар тир Мегьамед 

Гуьсейнова, Къагьриман Ибрагьимова, Сергей Алагькъулие-

ва, Сергей Халаимова ва масабуру манияр кхьенва. Абуру-

кай са бязибур Дагъустандин халкьдин артистар тир Тар-

лан Мамедова, Роза Максумовади, Тамара Абдуллаевади ва 

масабуру тамамарзава. 

1991-йисуз Е.Эминан шииррин таржумайрикай иба-

рат тир «Гуьгьуьл» ктабдай А.Къардашаз Дагъустандин 

демократ жегьилрин Союздин (виликан ВЛКСМ-дин) 

«Олимп» премия гана. «Литературадин Россия» газетдиз 

акъатай шииррай 1997-йисуз чи шаир и газетдин пре-

миядиз лайихлу хьана. 1999-йисуз «Ватандин гум» ктабдай 

адаз Дагъустандин Гьукуматдин премия гана. 2001-йисуз 

А.Къардаш милли медениятдик чIехи пай кутунай «Шар-

вили» премиядиз лайихлу хьана. 2006-йисуз А.Къардашаз 

публицистикадин макъалайрай Дагъустандин журнали-

стрин союзди «Къизилдин лекь» премия гана. 

Шаир кIелдайбурухъ галаз, мектебра кIелзавай 

аялрихъ галаз, вузрин студентрихъ галаз мукьвал-мукьвал 

гуьруьшмиш жезва. 

2000-йисан 8-ноябрдиз Дондал-алай-Ростов шегьерда 

Россиядин президент В.В.Путинахъ галаз кьиблепатан 

федеральный округдин общественностдин векилар гуь-

руьшмиш хьана Дагъустан Республикадин патай 

А.Къардаша иштирак авуна. 

А.Къардашаз «Дагъустандин искусствойрин лайихлу 

сеняткар» лагьай гьуьрметдин тIварни ганва (2004). 2010-

йисуз адаз Урусатдин писателрин Союздин Москвадин 

тешкилатдин ва таржумачияр тир писателрин Союздин 

уртах къарардалди А.С.Грибоедован тIвар алай рикIел 

хуьдай медаль гана. 

Алай вахтунда ам Махачкъала шегьерда яшамиш 

жезва ва Дагъустандин ктабрин издательстводин лезги 

редакцияда редакторвиле кIвалахзава. 
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ДУЬА 

Эй сад Аллагь! Первердигар! 

Уьмуьр гайи заз ядигар! 

За ваз дуьа ийизва къе, 

За ваз шазда ийизва къе. 

Гишиндаз фу, къанихдаз яд, 

Чуплахдазни алукIдай затI 

Гузва вуна, ийиз гьалал, – 

Зи ванни ваз хьухь, Зулжалал! 

 

Нефсер къатибуруз, 

Вилер къайибуруз, 

РикIер гуьтIуьбуруз, 

Руьгьер буьркьуьбуруз, 

Мецер яргъибуруз, 

Кьинер гъуьргъуьбуруз, 

Фендер ягъибуруз, 

Сивер харчибуруз 

Тагьким це, 

Регьим це! 

Абур це, 

Сабур це! 

 

Эй сад Аллагь! ЧIехи Халикь! 

Чун гьар са кас ква ви вилик. 

Зунни я ви вафалу лукI 

Гъиз кIанзавай бахтунал кIукI. 

Зи гьар хиял я ваз аян: 

Агакьра зи дуьадин ван 

Асибурув, дугърибурув – 

Вирибурув, вирибурув! 
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Гьиссер михьибуруз, 

Зендер экуьбуруз, 

Дердер чIехибуруз, 

Кьилер рехибуруз, 

Хирер цIийибуруз, 

Гъетер мичIибуруз, 

Гъилер ичIибуруз, 

Рекьер кIевибуруз 

Са экв це, 

Куьмек це! 

Лувар це, 

Бахтар це! 

2002 
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ЧЕПЕЛУКЬ 

Эй чепелукь даим ашукь экуьнал, 

Рази я жал вун  ви чан цIа туьхуьнал? 

Ви ашукьвал буьркьуьвал я, я кьейди! 

ЦIайни буьркьуь я хьи – вични куькIвейди! 

Къвез акьазва вун зи йифен дакIарда, 

Кьару хьана зи лампадин парпардал. 

Вилер ганва хупI дакIардин шуьшедиз, 

Гуя дуьнмиш хьана ам зи рикIе дуьз: 

Ада вун цIув агудзавач, я кьейди, 

Бедбахтвилик акудзавач, я кьейди! 

Хкадарда, ингье, килиг, лампа за, 

Зи пенжерни ахъайда ваз ахпа за. 

Вун кун тийир цIай зи рикIин кьатIана, 

Гьахьдани вун зи къазмадиз атана? 

Ваъ! Квахьна вун мичIи йифен къурсахда 

Вун алугдай са лампадин суракьда… 

Зазни кIандай ахьтин са цIай-лаван саз, 

Герек, гьайиф тежен заз а цIа чан тваз. 

1995 
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*  *  * 

Чепелукьди чепелукь цIал тухуда, 

Вични, гьамни цIун мецерив вугуда. 

Жанавурди жанавурдиз суьруьдал 

Вегьидай са жигъир къалур ийида. 

Билбил хъиткьин жеда къизгъин манида, 

Муькуьдини – хъиткьинайдан дердидай. 

Инсандини инсан цIа тваз тухуда, 

Вичиз игит, адаз хаин лугьуда. 

Инсандини инсан халкьар къирмишдай 

Рекьел гъида, адаз тажар багъишда. 

Инсан кьейи чIавуз инсан ишеда, 

Инсан хайи чIавуз инсан хъуьреда. 

Гьашаратдиз, ничхирдиз ва гьайвандиз – 

Гьардаз вичин макьсад чизва хъсандиз. 

Амма, инсан – акьул авай гьашарат, 

ХупI залан пар тушни ваз ви башарат?! 

Амма, инсан, гьашарат кьван акьулди 

Ви мурадра цифер твазва рагъул тир. 

Писвал авун – жуваз авур гьисаб я, 

Масадаз жув къурбанд авун суваб я. 

I996 
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НА НИЗ ЛУГЬУДА? 

На низ лугьуда, ацIанвайла рикI, 

Шаклувилери авурла гъарикI?! 

Ви хурун къувдиз дар тирла кIалхан, 

На низ гьарайда, такъатдайла ван? 

Ялгъузвилин йиф – ламу лит чIулав, 

КIеви хьанвай чил, кьакьан хьанвай цав 

Элкъвенвайла вал, рамиз ви бейни, 

На низ лугьуда? Яб гуда ваз ни? 

Вун тар я хьайи гатфариз штIум, 

Вун – Яран йифиз хкахьай палдум. 

Ви дувулрик кьеж, ви руьхъведик цIай 

Кумазма! На низ ийида гьарай?! 

Я няметра вил, я девлетра вил 

Тунач на, руьгьдин фу ийиз гьасил, 

Ви руьгьдин ризкьи абурдай вегьиз 

Алахънавайла, на лугьуда низ? 

Низ жеда ви ван, низ жеда аян? – 

РикIер къванер я тежедай миян. 

На низ лугьуда? – Жуваз лугьуда, 

«Ни гъанва зун и йикъаз?» – лугьуда. 

На низ луглуда? – Цавуз лугьуда, 

Цаву ваз атIуз-атIуз лугьуда: 

«Кьуранни ийиз, хкида на цуьрц, 

Хкахьай ви цIук мад ахкатда гьуьрс. 

Къванцизни ви тум вегьидай са фер 

Гьатда ваз – ада ахъайда цIирер. 

ЧIулав лит жувахъ галчукна алад, 

Ви руьгьдин ризкьи жерди туш баят». 

1996 
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ЯШ 

Заз Месигьдин яшар хьана алатна, 

Амма гьеле алама зун хашунал. 

Пушкинан яш багъишна заз кьисметди, 

А йисарин парцик, иви авахьиз, 

За баябан чуьлда гъамлуз цIугъзава: 

«Я чан Аллагь! Я регьимлу Зулжалал! 

Куьз вун завай чара хьана, зун туна?! 

Ваъ, зи азаб михервай туш зун кьунвай, 

Хиревай туш кузвай пакун тIвалара, 

Туш Дантесан гуьлледивай къене ви, – 

КичIевиляй, шаклувиляй шезва зун: 

Белки, бицIи алатунни легьзе са 

Реббиди зав чарчин луьле вугуда 

АцIурнавай кьисмет гьялдай кхьинрив 

Ва лугьуда: «Фад кIела кван ван алаз! 

Яраб, Аллагь, завай кIелиз жедатIа? 

2001 
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САИЛАР 

1. 

Шегьер тирвал сиягь хьанва саилар, 
Гуя цавар илифнава чилерал. 
Бахтсузвилин, ажузвилин векилар, 
Вуч каламар кхьенва куь вилера? 
 

ТIалабзава гьар са пипIел, куьчедал, 
ТIалабзава, гатаз сa-сад paкIapap... 
Амани куьн тахьай чка уьлкведа? 
Куь вил алай затI амачни цавара? 

2. 

«Це лугьудай кас атайла варарал, 
Яъ лугьумир, бала чан. 
Фу-къафун це, яд це тирдаз гьарарат, 
Ваъ лугьумир, бала чан. 
 

Пайгъамбарар, михьи ксар къведалда 
Къекъверагдин хун алаз, 
Багъри ксар – кьейи ксар къведалда 
Саилвилин дун алаз...» – 
 

Ахварай ваъ, фад алатай йисарай 
Зи бадедин гафарин 
Ван гьатзава зи рикIе, зи мастара – 
Садакьа яз цаварин. 

3. 

Аквар гьалда, чилерал 
Артух хьанва йикъар заз, 
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ГьикI хьи – къе зи къуьнерал 

Теквал хьанва сa пар заз. 
 

Хъфенва зи багьабур 

И дуьньядин рекьерай – 

Акурбур зи такабур 

Руьгьда авай гевгьерар. 
 

Ялгъузвилин хура заз 

Гзаф жезва сефилвал – 

Це лугьурбур пара яз, 

Тагурбурун саилвал. 

4. 

Пайгъамбарар? Акьрабаяр? Муъминар? 

Куьн гьим ятIа? Вуж ятIа?.. 

Чилин гишин руьгьдиз цавун рикIинар 

Ачухзавай луж ятIа?.. 
 

Зун лайихлу жедатIа пак Регьимдиз 

Даимлухдин жигъирра, 

Хкведайвал чилел етим-саил хьиз, 

Кьил чIугваз зи ерийрал?.. 

200I 
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ШИШ-КЬАВАХ 

Шиш-къавах тар кьурана зи дакIардихъ, 
Мад адан вил галамукьнач шагьвардихъ. 

Кьакьан цавар ам паталди ичIи я; 
Дувулриз чил сур хьанва, сур мичIи я. 

Гила адаз ни лугьуда: къавах я? 
Им ажал вич, адан буйни бухах я. 

Нивай акъваз хьуй ажалди къаншарда?! – 
Алахъна зун килиг тийиз дакIардай. 

Вахтар фена, йисар фена алатна, 
Бахтар фена, ясар фена алатна. 

Садра сагьиб хьана закай суалдин: 
«Алачир хьиз яни вал вил ажалдин?» 
 

Лагьана за: «Жувни адаз килига, 
Гьазур хьухь ам кьабул ийиз  виликай». 

Тамашна зун дакIардай шиш-къавахдиз, 
Ягьдин тегьне текъвервал зи тангъахдиз. 

Кьуру тарцел са шумуд хьахь акуна – 
Заз ажалдай уьмуьрдин гьахь

1
 акуна! 

Кьенвай танди а хьахьариз чан гана! – 
Худа, мад заз ви сирери кван гана! 

Мегер гьар са инсанни шиш-къавах я, 
Беден – рекьир тан яз руьгьни са хьахь я? 

24.I2.200I 

                                                 
1
 Гьахь – нефес. 
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ЗИ МИГРАГЪ 

Ви ерияр, вун алай чил 

Женнет хьтин макан я хьи. 

Вун акунал ацIудач вил, 

Гьакьван рикIиз масан я хьи. 

Шалбуз дагъни Къурушрин дагъ, 

КIелетрин дагъ, гьам дагъ Яру 

Ви къеледин  цлар я сагъ, 

Хан тийидай гару-хару. 

Т и к р а р б е н д :  

Рухваяр уях я 

Ви гьуьндуьр вине хуьз, 

Лекьерин тангъах яз, 

Ви гьар къван, бине хуьз. 

Ягьдин муг яз даим, 

Зи Миграгъ, зи Миграгъ, 

Асирра хьухь къадим, 

Зи Миграгъ, зи Миграгъ! 

Ви Йиг, ви Сув, ви Яран пел, 

Ви Зукун пел, Алид векьер… 

Ви яйлахрин гуьрчегвилел 

Женни са кас гьейран тежер! 

Чандар булах, Марвар булах, 

Регъвер булах, Латар, Замзам – 

Гьар садан цихъ ава са тах: 

Ягь, Ахлакь, Суй, Ашкъи, Илгьам. 

Ви рухвайрин тIулни виждан 

Урун тIулал жезва лигим. 
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Эренлардин незуьр кьакьан 

Пакдиз хуьрди я ви гьар ким. 

Ви тарих хьиз, ви гьар са югъ 
Баркаллу хьуй, багьа Миграгъ. 

Хайи хуьруьз ийиз къуллугъ, 

Миграгъвияр, сад хьиз къарагъ! 

2002 
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ШИИРАТНИ, ЧЕХИРНИ, ВУН 

Захъ авайди лугьун, яр, ваз: Шииратни, Чехирни, Вун. 

Зи пуд дуьа, пуд капI, пуд вяз: Шииратни, Чехирни, Вун. 

Зулжалалдин жумартвилин жем яни им, жерме яни – 

Зи гуьгьуьлдин пуд тар, пуд саз: Шииратни, Чехирни, Вун. 

Вафасузвал агуд тийиз, хвена за куьн, пуд къизилгуьл, 

Кваз такьаз квел алайди цаз, Шииратни, Чехирни, Вун. 

Квел пудал за тухна нефс, руьгь; пуд дин хьиз куьн 

кьабулна за, – 

Квяй гьакьикъат жагъанач заз, Шииратни, Чехирни, Вун. 

Пуд цIай хьана, – яргъай экв гуз, агатайла чимивал гуз, 

Сих хьайила, зав цIай кьаз таз, – Шииратни, Чехирни, Вун. 

Куь ялавра кана закай вуч аматIа гьадакай квез 

Гила кIусни хквезмач гьяз, Шииратни, Чехирни, Вун. 

Чим квай руьхъ яз ама зун къе, пака чIулав накьв жеда зун, 

ЭкъечIда зай цIийи пуд таз: Шииратни, Чехирни, Вун. 

2002 
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КЬВЕ МАЛАИК 

Кьве малаик, куьн гьар сад зи са къуьнел ала, 

Цавун муьгьуьр алай чарар куь гъилел ала. 

За авур кьван гунагьарни дуъз крар кхьиз, 

Куьн датIана Сад Аллагьдин пак рекьел ала? 

Куь гьар садан кхьинрикай хараяр хьанва, 

Квез гун патал суалрин цIиргъ зи мецел ала. 

Эй малаик,  зи гунагьрин тухузвай гьисаб, 

За гунагьар ийизвайла ви вил квел ала? 

Куьз вуна зун акъвазарнач, куьз атIанач рехъ, 

Куьз лагьанач: «Вун гургусдин гьа сивел aла»? 

Эй малаик, зи сувабрин тухузвай гьисаб, 

И суалар вазни гунуг зи рикIел ала. 

Вучиз на заз лагьанач: «Ви хъсанвилерай 

Вав вахгудай хунчайрал кин, гъибет, хъел ала»? 

Бес я куьне кхьей кьванди! Мягьшердин юкъуз 

Сад Аллагьдин терездин чун са хилел ала. 

2002 
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САЖИДИН САИДГЬАСАНОВАЗ АЧУХ ЧАР 

Сажидин дах, мубаракрай сувар ваз, 

Ви хийирдиз иридни ноль яшар ваз. 

Гила жуваз кефер чIугу Куьреда 

Жегьил чIавуз чIугваз тахьай жуъреда. 

Герек, пехил жен вал вири жаванар, 

Акурла вал элкъведайвал жейранар: 

Вуна чIалар атIай рушар нинияр, 

Этерияр, Къветерияр, Къарнияр. 

Кьун хьайитIа вирибурун тIварар за, 

Мумкин я бес тахьун са тонн чарар заз. 

Гьикьван ялда? Жувал сагъ чан, жнаб тур, 

А дуьньядиз хутахдай хам-кIараб тур. 

Салар-багълар на килфетрал илитIа, 

Йикъа-йикъа жуваз са къуьр хиритIа. 

ЧIехи хьанва ви хтулар – балаяр, 

Вахце абрув на хиве кьур шапIаяр. 

Дустаризни гуда лагьай къуьрер це, 

Памадурни афни, ични чуьхвер це. 

ПIапIрус чIугу,  эрекьни хъухъ, шарабни, 

Жез хьайитIа, хкваш жегьил са пабни, 

Кайванидиз   куьмек жеда,  эрк жеда, 

Ви чандайни кьуьзуьвилер терг жеда. 

КIваликайни мугьмандин кIвач атIумир, 

«Вун накь вучиз атаначир?» лугьумир. 

Чка течиз ам эцигиз-къачудай, 

РикIни тамир вуна адаз тагудай. 

ЧIулав гьерен кьил галудна, шишер ягъ, 

Хъвайибурал алава мад вишер ягъ. 

Чими месик ая жуваз ахварар, 

ХъуьтIуьзни кваз неъ хъикьифар, афарар. 

Кьасумхуьруьн  рехъ  кIвачелай хъийимир, 
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Махачкъала галай патахъ хъфимир, 

РикIяй акъуд Лезгистандин районар, 

Бес я гатай югар, ялай ругунар. 

Хайи хуьре фена Кпул булахдал, 

Ярх хьухь жуваз къацу векьин сумахдал. 

Хатадай ви кьилиз цIарар атайтIа, 

Физвай садаз багъиш ая гьавайда. 

Фекьивилер, мискьивилер бес я ви. 

Муаллимвал ва гьакимвал квез я ви? 

СтIал хуьре вун пуд лагьай эС-эС я, 

Ийиз тахьуй лугьудайвал: «Мад бес я!» 

Бес я катиз-галтугай кьван, залум кас, 

Лезги чилин гьар са пипIе малум кас! 

Арифдарри чIугвадайвал кеф чIугу, 

Нерин хилез тенбек чIугу, эф чIугу. 

Памадуррин сал я дуьнья – ваз чида: 

Битмиш жеда, дигмиш жеда, ктIида. 

Сад Аллагьдиз гуда чна жабар, 

Гьисабда чи гунагьарни сувабар, 

Азабарни гьисабда Зулжалалди, 

Кеферинни сан кьада чи гьалалдин. 

Виридалай кефер  тIимил хьайитIа 

Мад ада ваз ийидайди ийида. 

Вун атайла, хабар кьада Худади: 

«Вун накь вучиз атаначир, бубадин?» 

Чилин винел вуна гайи суалдиз 

Маса рангар гуда Цавун Шарвалди. 

Кьарай атIай Сажидин дах, я хвайди, 

Къе ви яш я кефер патал дигайди. 

Дустар галаз чIугур кефер бул хьурай, 

Гьайиф текъвез харждай кьван вахъ пул хьурай! 

Амма авач ахьтин пулар, къизилар, 

Акьул-камал ийиз жедай кьезилар. 

Бедендин кеф – им терездин са хел я, 

Камалдив кеф чIугваз гице эвел яз. 

На кьве хелни авун патал барабар, 
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Ваз мад йисар гуй Аллагьди са гъамбар! 

Балайрикай рикI секин, сагъ чан хьурай, 

Хъсанвилер рикIиз кIандай кьван хьурай. 

Пуд СтIалар цам ятIа, вун са къаш я. 

Тестикьайди и чIал Арбен Къардаш я. 

Р.S. 

КIандайбуру разивилин къул эциг, 

Юбилярдихъ галаз хъвадай пул эциг! 

А.Къ. 

2003 
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АРАРАТ 

Ялгъузвалин ядаланда 

Юргъун хъанва гими зи. 

Куьз лагьайтIа пар заланда, 

Амма кьуд пад – гьуьм ицIи. 

Керематар, аламатар 

Ийизва за бажармиш. 

Цаву гайи аманатар 

Ийизва за къутармиш. 

Къвердавай пар залан жезва, 

Руьгь я мадни гьарарат. 

Анжах са заз зи ван жезва: 

«Гьинва вун, зи Арарат?!» 

Ким-киме яз какахьзава 

Зи йикъарни йифер зи. 

Лув гуз, хквез акьахзава 

Зи къуьнерал лифер зи. 

20.07.2003 
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УЬМУЬРДИН ТЕЖРИБА 

АвуртIа кIвалах Аллагьдиз акси, 

«Я, – лугьуда, – вун гунагькар аси». 

АвуртIа са кар пачагьдиз такIан, 

«Ава, – лугьуда, – ви виле чукьван». 

ТавуртIа вуна кIандайвал папаз, 

«КIамаш» лагьай тIвар гуда ада ваз. 

Тийиз хьайитIа жуваз кIандай кар, 

ИлитI жеда зал «Камалэгьли» тIвар. 

Акьван ацIана зи камалдин къаб, 

Саймишзамач за Аллагь пачагь, паб. 

21.07.2003 

КЪУМЛУХДА РАГЪДАН 
 

Цавунни чилин цIар – алцифай часпар 

Квахьнава рагъданда кьве пад садзавай. 

Гьиссна за кIвачик чил тирди Чилин шар, 

Ракъинихъ галаз чин чина гьатзавай. 
 

Рагъ квахьна, кузма яр дуьньядин кьилихъ… 

Ракъинин-чилин сир хьана заз ахъа: 

Алемдин къанунриз туш абур муьтIуьгъ, 

Ивидин эверди ийизва мукьва. 

Туьркменистан. 13-август, 1985 
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СЕГЬЕРДИННИ РАГЪДАНДИН АРАДА 

– Гьина ава ви югъ, ви кIвал? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина ава ви рехъ, ви хвал? 

– Сагьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина дуьзвал артух ава? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина писвал буллух ава? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина пак я ашкъидин гьахь? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина жеда ам фад хкахь? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина дуствал ятIа къалин? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьинава муг хаинвилин? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина хьана хъвер ви сивел? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина хьана хер ви рикIел? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина гужлу хьана илгьам? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина гзаф къана илгьам? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Гьина ви рехь куьтягь жеда? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Ахпа гьина сиягь жеда? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Ажалди вун ийида кифт… 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– ГьикI? Алукьда мидаим йиф… 
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– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Йифе жеда ви югъ, ви кIвал? 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

– Давам жеда ви рехъ, ви хвал... 

– Сегьердинни рагъдандин арада. 

27.07.2003 
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КЬВЕЧХЕЛ ТАР 

Ялгъуздаказ экъечIай тар хуьруьн куьчедал, 

Ам вуж тиртIа, вуж туширтIа вун кутур инсан? 

Гатфариз вун фаращдаказ жедай цуькведа, 

Зулуз ичер алай хилер жедай ви залан. 

ЦIайлапанди ягъна садра, авуна кьве пад, 

Кьве хайи лув хьиз кьве патахъ акIаж хьана вун. 

Эхна вуна цавари ваз ракъурай инад, 

Ганач на чан, мад уьмуьрдихъ хкаж хьана вун. 
 

Ви аламат йисарилай хьана халкьдиз сир, 

Аллагьдивай адан жаваб кьаз авай хабар: 

Са йисуз са пата цуькиз, ви емиш бул тир, 

Муькуь йисуз мукуь патал – цуьк-бегьер самбар. 

Ам вуж тиртIа, вуж туширтIа вун кутур инсан? 

ТикрарнатIа на адан руьгь, гатфар-зул, кьуьд-гад? 

Куьз ятIани вакай ухшар къвезва заз жуван, – 

Гьи цIайлапан ятIа ам, зун авурди кьве пад? 

29.07.2003 
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ЖУВ ЯЗ АМУКЬ 

Дегиш жезва михьиз дуьнья 

Ва инсаният, 

Ужуз хьанва ягьни гьая, 

ЧIур хьанва ният. 

Са кас амач ягъдай далу, 

Я вегьедай юкь. 

На жуван руьгь мийир кьалу, 

Вун жув яз амукь. 

Итимри гаф гузва – хуьзмач, 

Хьанва хирде, шит. 

Дишегьлийриз абур чизмач, 

Сабур хъанва кьит. 

Гьим гьукумдар ятIа, я ам 

Угърини тапрукь. 

Мийир вуна ви намус рам, 

Вун жув яз амукь. 

ЭкъечI рекьиз, алад гьуьлел, 

Хкаж хьухь дагъдиз. 

Цав яз ама цав ви кьилел, 

Кузва рагъ сагъдиз. 

Векьер, тарар, къушар галаз 

Кьилдаказ ацукь, 

Яхъ гьабурун жув са пай яз, 

Вун жув яз амукь. 

 
ТIебиатдиз шакирвализ, 
Хуьх жуван таъсиб. 
Авайди туш шаирвилиз 
Къазанжи-мажиб. 
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Вилик лацу чарни къелем 
Эцигна ацукь, 
Яратмиша жуван алем, 
Вун жyв яз амукь. 

И дуьньядин усалвилер 
Ахъаймир чарчел, 
Муьгьуьббатни кьегьалвилер 
Ая мад эфзел. 
Хьухь руьгьдин экв вине авай 
Уьмуьрдал ащукь, 
Ваз вун хьтин чешне aва, 
Вун жув яз амукь. 

Садазни вун тушиз лазим 
КьейитIа эгер, 
Лугьуз тахьуй: зи уьмуьр – им 
Тир чIана бигер. 
Тазиятдиз татайтIани 
Тухумни махлукь, 
Вун руг хьана чкIайтIани, 
Вун жув яз амукь. 

Вун вуж ятIа амукьда чиз 
Неинки са ваз, – 
Рекьиз, чуьлдиз, тамуз, гьуьлуьз, 
Дагъдизни суваз, 
Лацу чарчиз, цIараризни 
Тийидай кумукь, 
Чир жеда вун цаваризни, 
Вун вун яз амукь. 

14.02.2004 
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СА КЬУЬЗУЬ ЛЕЗГИДИ УРУСАТДИН 

ПРЕЗИДЕНТДИЗ КХЬЕЙ ЧАР 
 

Гзаф гьуьрметлу, азиз ПIирзидент! 

Кхьизва за ваз тирвиляй вал бенд. 

Акурди я заз пачагьар пара, 

Рамдай, тIарамдай, ийидай гъара. 

Заз чизва чан хва: вал гьалтай уьлкве 

Къажгъан я еке туьнт хьайи сирке. 

Акурди туш заз и заманда кьван 

Гьакимар сарсах, бакьаяр икьван, 

Фасикьрилайни фейибур шеври, 

Къурумсахарни лутуяр игри, 

ЧкIиз каф, гуз гаф, ягъдайбур тупар, 

Жавабдарвилин течидайбур пар. 

Жанабияр яз жибинар дулу, 

Ийидани бес халкьар икI щулу? 

Садавайни чаз жагъизмач къе гъахъ. 

За ваз акьул гун, на ам тадиз яхъ. 

Ламрал терсина лезгийри къадим 

Акьадардай тир гаф чIурай итим. 

Гваз къекъведай тир гьар гьарамзада, 

Виляй аватна халкьдин арада. 

Гьа и къанун на кьабулайтIа фад, 

Уьлкве – авадан, элни жеда шад. 
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Думада тIимил я ксар аси, 

Ви паталлайбур жедач ваз акси. 

Твазва са карди зи чанда гумар: 

Гьукумдаррилай тIимил я ламар. 

Бес тежезвайбур, къизилни гана, 

Яд уьлквейривай фад къачу вуна. 

И терс гьакимар терсина ламрал 

ТакьадарайтIа, вай жеда чи гьал. 

Бейкеф жез тахьуй, – зи чуру я жив. 

Зи гаф кьуртIа, ваз багъишда за шив! 

16.02.2004 
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ЛЕЗГИ ГЕЛ 

Мус, гьина хана куьн, лезги гъуцар? – 

Къени жезма кIел 

ИлитIай куьне дуьньядилай цIар – 

Лезгивилин гел. 

Медениятра, тарихра къадим 

Тайифа жуван 

Куьне гьи цIалди авуна лигим, 

Хвена руьгьдин ван? 

Амма са шикил хьанва чаз раиж: 

Куь саданни тахт 

Девиррин къене хьанач санал динж, – 

Авачирни бахт? 

Тирвиляй жумарт ва тирвиляй гьахъ, 

Куь жанлу цIаяр 

Чарабуруни авуна суракь, 

Хуш яз куь паяр. 

Бес гьинва къе куьн, аллагьар лезги, 

Чи кьисмет-кьадар? 

Вучиз, вучиз куьн хьанва къе мискьи, 

Чи югъ тирла дар? 

Чун куь тайифа, куь халкь яз ама, 

РикIемай куь чIал. 

Пай-пай хьунин ва квахьунин тагъма 

Гьалчиз тамир чал. 

Чир хъия мад и дуьньядиз куьне 

Чи дувулни хел, 
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Тирди гъам дерин, тирди гьам вине 

Лезгивилин гел. 

Эгер квез чавай кIан ятIа къурбанд, 

Чи вири тарих 

Са къурбандрикай хьанва ибарат, – 

Чахъ ама са руьгь! 

27.02.2004 
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ЯД  КЪАДРИДА 

Сонет 

Лезгийрихъ ихьтин са мавгьумат  

ава:  яд  къадрида  гьатайла,  яни  

йигиндиз авахьна физвай кIамун  

ва я вацIун  гьерекат  са легьзеда 

юзан  тийиз акъваздай кьит  вяде  

жеда, гьа и макъам акурла тIала- 

бай  мурадар кьилиз  акъатда. 

Алпан вацI – Самур, Кьулан вацI – Самур, 

Вучиз чун чпел чIугвазва цери? 

Гьар са лезгидин ацIанватIа хур 

Гъамарив дерин, бахтар яз кьери? 

Йисара агъзур – ккIара какур 

Мурадрин къилав тахьана къуьруь, 

Гьатда лугьуз яд къадрида, сабур 

Хуьзва лезгийри ятарив дири. 

ТIалаб ийирвал мурадар кьилин, 

Мубарак легьзе акур са инсан 

ХьанатIа яраб? Лугьуз я четин. 

ЯтIани, санлай халкьдиз я аян: 

Аквада гьатна къадрида ви яд – 

Хъжеда садра чи Лезгистан сад. 

28.02.2004 
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*  *  * 

Чи Жамидин муаллим тир тамада – 

Яшайишда, межлисрани чIалара: 

Илгьам вини кIваче жедай тIамада, 

Зарафатдив экв куькIуьриз гафара. 

«Халичаяр вегь, – лугьудай, айванрал!» – 

Хъфей чIавуз хайи муказ – Муграгъиз. 

Кьил чIугвадай ада багъри инсанрал, 

Гьар са касдин щалвиликай са дагъиз. 

Кьилин къанун яз Жамидин-малимди, 

Пак дуьа хьиз, эзбердай гьар макъамда: 

«Итимвилин ранг хас хьурай итимдиз, 

Квахьдач а ранг, туртIани вич лакьанда!» 

«Свас» лугьудай ада вичин юлдашдиз, 

Дустар галай суфра къени ийизвай. 

Адан мердвал, къуьлуьн ник хьиз, фарашдиз 

ЭкIя хьанвай, рикI, къелем хьиз, хцизвай. 

«Гьар са кардиз герек я кас кьил кьадай» – 

Кьиле жедай ам хийирлу крарин. 

Куьмек тIалаб ийизвайдан гъил кьадай, 

Им са пай тир ганвай адаз цавари. 

Хъсанвилер, гьуьрметарни итимвал 

Ядигар яз тунватIани жемятдиз, 

Гьиссзава къе Жамидинан лазимвал 

Гьар са кIвали, хъвер гьатзавай кьегьятдиз. 

Чи арада амачирла тамада, 

АкI я, амач дерт кьезилдай гафар дуьз. 

Ам галайла, кьуьд цуьк алаз аквадай, 

Гатфарни къе аквазмач хьи гатфар хьиз. 

2004 
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ГЬЕЙ, КУЬН… 

Гьей, куьн, дуьнья тIуьна-хъвана 

Тух тежербур, аваз хазна! 

Квез куьн ксар хьиз авани? 

Квез куьн гъуцар хьиз авани? 

Куь кIвалахар, гьерекатар 

Дуьзгуьн крар хьиз яни квез? 

Инсанвилин берекатар 

Хуьдай банкар чиз яни квез? 

Гьикьван хьурай такьаз хабар: 

Бахтикъара гьи чан я? 

Ам зун я, зун – жанлу къабар, 

Зун инсан я, инсан я! 
 

Вири гъамар, хажалатар 

Зи кIула пар ийидани? 

Керематар, аламатар 

Икьван самбар ийидани? 

Зун Аллагь туш, я пачагь туш, 

Я игит туш, я сиягь туш, 

Я нацI туш зун, я туш буьтIруьк, 

Я къван туш зун, захъ ава рикI, 

Захъ руьгь ава, намус ава, 

Руьгьдавайди иман я, 

Захъ мез ава, кьве пIуз ава, 

Зун инсан я, инсан я! 
 

Зун яшамиш хьун лазим я, 

Руьгьдив бегьер гун лазим я. 

Зав цегв, зав чIиж гекъиг жеда. 

Бес куьз бахт зи эксик жеда? 

Зи зегьметриз къимет амач, 

Ватандихъни къастар амач, 
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Инсанвилиз гьуьрмет амач, 

Угърашвилиз дапIар амач. 

Куьн Аллагьни маса къачуз 

Гьазур я – заз аян я. 

Гьадани квез жеда лугьуз: 

«Зун инсан я, инсан я!» 
 

21.12.2004 
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ЦIИЙИ ЙИСАН САГЪЛУГЪ 

Тостар – гафар сад жеда, 

Гьардахъ вичин дад жеда: 

Кьилел чими рагъ хьурай, 

Виридан чан сагъ хьурай! 

Хьуй кIвалера мехъерар, 

Балайрикай – шегьерар! 

Цуз! Тахъварди вуж хьурай?! 

Хъухъ, азизбур, нуш хьурай! 

Рагъ алахьиз мецелай, 

Рахух цIийи цикIелай, 

Гьар са рикIе чим хьурай, 

Чи дар югъ гьа им хьурай! 

Дуствал, садвал мягькем хьуй, 

Къуни-къунши вирт-чIем хьуй! 

Хъвана фена хъвайиди – 

Таз жедани цайиди?! 

Куьгьне йисан гьебеяр 

ЦIийи йисан бине я. 

Гьебеяр мад дулу хьуй, 

Мелни межлис гурлу хьуй! 

Уьлкведик пун акатрай, 

Халкь кIеверай акъатрай! 

Гьатун патал гуьнгуьна 

Хъухъ – акъвазмир гуьгъуьна! 

 

ЦIийи йис – им умуд я, 

Квадардайди кубут я. 

Инсанвилер артух хьуй, 

Хъсанвилер буллух хьуй! 
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Ягьни намус кьит тахьуй, 

Алагъ-салагъ шит тахьуй! 

Гелягъ – ванрай бакъалри, 

Рахаз цавун магьалрив! 
 

Тост дуьа я чIаганвай, 

Бокал кьуна лагьанвай, – 

Къени хьурай гьар са кIвал, 

Мани хьурай гьар са чIал! 

Чи мурадрал чан атуй, 

Аллагьдиз чи ван атуй! 

Хъвайибуру мад хъурай, 

Тахъвайбуру яд хъурай! 

31.12.2004 
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*  *  * 

Алукьнава мадни рагъдан 

Шумуд агъзур сеферда. 

Акуна заз, чизва адан 

Суйни сифет. Иерда. 

Иервал фад жезва кьери, 

Гзаф жезва заланвал. 

Зегъметрай  заз гузвай кири 

Сад я ада – пашманвал. 

И къешенгвал, и гуьзелвал 

Захъ авай са девлет я. 

Руьгьдиз гузвай и эфзелвал 

КьатIун тавун къелет я. 

АкъатайтIа эхиратдин 

Вар аквадай цIарцIел зун, 

Зи рагъданрин гьакъикъатди 

Яз тач вичихъ цIигел зун. 

20.04.2005 



 43 

*  *  * 

Кьама ялар тваз, жув арифдар хьиз 

Къалуруналди жедач вун виниз. 

На сивел хъвер гъваш – за лугьуда ваз 

Акьуллу яни, яни вун саймаз. 

2005 

*  *  * 

Зун Джамидин муьруьдвиле хьана лагьайтIа, 

ЧIалахъ жеда зи гафарихъ са Омар Хайям. 

За Хайямахъ галаз чехир хъвана лагьайтIа, 

Анжах Джами чIалахъ жеда, туш лугъуз гьарам. 

2005 

КЬВЕДАН  ЯЛГЪУЗВАЛ 

– Уьмуьр физва...  Чна адан къуьруькар 

Кьабулзава, кьисмет-кьадар я лугьуз, 

Чи мурадрин сув тирвалди къиригар 

ЭкъечIнава, гьахьтин вахтар я лугьуз. 

Зи азизди, чиг язма чи кIанивал, 

Ам чи накьан бахтни къенин инад я. 

Чаз гьар садаз хгузмайди чимивал  

Жуван ажал сифте хьунин мурад я. 

20.11.2004 
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*  *  * 

Писни хъсан, атай кьилел, 

Вири алуд рикIелай. 

Тур уьмуьрдин анжах эвел, 

ЭхгечI цIийи цикIелай. 

КIула цIийи гъалатIрин пар 

Ая вуна тежервал. 

ХьайитIани йикъар ви дар, 

Гьалтда экуь йифер вал. 

Вич вилериз таквадай сад 

Ава – гьадаз лагь вуна: 

«Зи гъавурда акьадай сад 

Вун я – зи пад яхъ вуна». 

Вичин ван ваз текъвезвайдаз 

Ви дуьайрин ван жеда. 

Адан патав рекьевайдаз 

Гьам дувул, гьам тан жеда. 

КIан жедач мад фейи йикъар 

Ваз гадариз уьмуьрдай, 

Тажедайвал квадриз гафар 

Чап авунвай шиирдай. 

22.04.2005 
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*  *  * 

Икьван гагьда яшайишдиз 
Килигна са саягъда: 
Архайиндиз, асайишдиз, 
Тамашдай хьиз гурмагъдай. 

Вуч акуна? Вуч сух хьана 
Ви бейнидин чумурдиз? 
Са шумудра артух хьана 
Акурдалай такурди. 

Куь уьмуьрда ви рикl хана, 
КIудна вун гьи уьзенгди? 
Са шумудра эксик хьана 
Какурдалай дуьзенди. 

Са шумудра гзаф хьана 
Шириндалай туькьуьлди. 
Гьавиляй зун сарраф хьана 
Тежрибадин къизилдин. 

Заз акурдан далдадикай 
Аквазва къе такурди. 
За дердийрин харадикай 
Хкягъзава агъурди. 

Захъ дустарин хаинвилер 
Эх ийидай гуж ава. 
За кIватIнавай эркинвиле 
Фер ийидай вуж ава? 

Са кардикай гьайиф хьуни 
Незва зи рикI, ци къван хьиз: 
Анжах дабан зайиф хьуни, 
Шарвилидин дабан хьиз. 

13.06.2005 



 46 

МИЛЕЙ 

Цаварилай ятIа эгер, 

Вун цавари гьикI ахъайна? 

Ви къадимлу тIварцIи иер 

Зи агалай рикI акъайна. 

Чилин вири редна рангар 

Авазди ви тIварцIе авай. 

Ганг дуьзенар ва тик рагар 

Заз вири са цIарцIе ава. 

Зи рикIелай фенва вири: 

Гьам жуван тIвар, гьам ви къамат. 

Ви тIвар верцIи, ви тIвар ширин 

Тикрарзава за мад ва мад. 
 

Зи дуьани, асивал зи, 

Женгинин къив ва гунуг рей, 

Зи сефилвал, хвешивал зи  

Сад я: Милей... Милей... Милей... 

2005 
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*  *  * 

Лагьай чIавуз за ваз «чан» 

Вуна зи чан къачуна. 

Хълагьайла за «аман», 

На зи аман къачуна. 

Лагьайла за ваз «ширин», 

На зи уьмуьр туькьуьлна. 

«Рагъ» лагьайла, цав секин 

Булутривди кьвечIилна. 

«Варз» лагьайла, йифекай 

Заз вуна сур авуна. 

«Гъед» лагьайла, хъилекай 

Хци гапур авуна. 

«Къвед» лагьайла, вун амал, 

Жамал авай сикI хьана. 

СикI галтугай къветрен гьал 

Атайди зи рикI хьана. 

«Ваз чIуру чIиж гьикI талгьун?!» 

ЦIугъна за. – Вун цуьк хьана. 

Гьарайна за: «КIанда вун!» – 

Вуна заз ви рикI гана. 

2005 
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*  *  * 

Ава, лугьуда, виридахъ сергьят. 

Лугьуникай чаз жедани регьят? 

Чна сергьятсуз Аллагьни цавар 

Тунва зигьиндин кIалубда кьегьят. 

Гьахьняй кьадарсуз я чи тIал, ялвар, 

Гьахьняй катзава чакай Авай Сад. 

АтIанвайвиляй цаварикай руьгь, 

Уьмуьрдин къула чун я пичIи руьхъ. 

2005 

*  *  * 

РикIиз, йифен хана ахвар, 

Хиял къведа, шагьвар хьиз: 

«Вуч кеф тушни кхьин чIалар, 

Эхиримжи цIарар хьиз!» 

Инанмишвал жеда гзаф: 

ЧIав жеда тIал авачир,  

Аллагьдиз са хълагьда гаф:  

«Зун садрани хьаначир». 

2006 
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*  *  * 

ДакIардихъ жив кIвахьиз жеда, 

Ван авачир лайлай хьиз. 

Йиф хиялра гьахьиз жеда, 

Ксуда зун тахьай хьиз. 

Ахвара заз живедин ван 

Жеда: «Гила вахт я ви: 

Ви вилик ква цавар кьакьан, 

Гьаниз хъфин бахт я ви». 

За живедиз вуч лугьуда, 

Ширин хьанвай, диде хьиз? 

ГьикI «Зун ви хва туш» лугьуда 

Диде хъфей уьлкведиз? 

Зун кьулухъди хкведач мад 

Ахварин кирс жигъирдай. 

Фида, лувар хьана акат, 

Зун лайлайдин лепирдай. 

Пакамахъ паб къведа кьилив, – 

Адаз накьан йифелай 

Зи дакIардихъ къвайи кьван жив 

Жагъида зи кьилелай. 

2006 
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КIВАЛ 

Рекьизва вун, хайи кIвал, 

Зун яшамиш жезма гьеле, 

Заз идакай регьят жери кар авач. 

Зунни, вун хьиз, ичIи хьанва гъурбатда. 

Ви цларай фенва ферер – биришар 

Давам жезва зи рикIе, зи кьисметда. 

На заз талгьуз, ви бушлухда кIватI хьанвай, 

Чеб гафариз элкъуьн тийиз, лал кьенвай 

Къинелмишрин ван къвезва заз 

И яргъариз, зи тапан кIвал-югъ хьанвай. 

Ви алгъай багъ шехьзава захъ, 

Вич вичелай алатнавай 

Кьияр къведай дишегьли хьиз, 

Зи уьмуьрдин чинар са-сад – 

Фейибурни, къверибурни – 

КIелзавай. 
 

Зи рикIелай фидач, зи кIвал, садрани: 

ЧIехи буба кьейила, 

Телеф хьанай адан вири куьнуьяр, 

Ичин тарар вагьши хьанай; 

Жегьилзамаз кьейи чIавуз диде зи 

Чи гьаятдал киф чукIурна алгъанвай, 

За вичиз зи сифте чIалар лагьанвай 

ЦIвелин тарни кьуранай; 

Баде кьейила, 

Багъдин юкьвал пагьливан хьиз къвазнавай 

Чуьхвердин тар кьурана, 

Къубудавай яд ктIана, лил хьана, 

Багъда майдан ачух хьана цикеризни вергериз. 
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Ви айвандик ичIи хьанва 

Чубарукрин мукарни – 

Гзаф вахт я и вафалу къушар 

Гъавурда гьатна: 

И кIвализ хквер кас амачирди, 

Я дергес гатар, маргъв тухун патал, 

Я леэн ягъдай куьгьлен балкIандиз, 

Я кьве яцрал вик эцигна залан, 

Агулдна куьтен, цаз жедайди цан, 

Я чидайди тарцел кIалам илигиз, 

Я къванерикай, патар ягъна, цал 

Храз жериди, 

Я алакьдайди чIижерихъ гелкъвез, 

Я гьич тахьайтIа ягъдайди кфил. 
 

Са гафуналди, чан хайи кIвал, ваз 

Гъилер бес жезвач, 

КIвачер бес жезвач, 

Кьилер бес жезвач, 

Вилер бес жезвач, 

Сивер бес жезвач, 

Мецер бес жезвач, 

Руьгьер бес жезвач, 

РикIер бес жезвач, 

Ванер бес жезвач, 

Гьиссер бес жезвач... 

Ви ялгъузвал, ви гъамлувал 

ЧукIур жедай кас авач. 

Вахъ амайди, кIвал, 

Са чилни цав я. 

Гьиссзамач на тIал, 

Цларни къав яз. 

АкьалтI хьана бахт, 

Акъваз хьана вахт, 

Даим са чIав я. 
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Вун яшамиш хьана, зи кIвал, 

Чидач заз, зун яшамиш хьайиди ятIа. 

Белки, зун вун туна фейи юкъуз гьа 

Кьейиди ятIа?.. 

Гьавиляй я ви алгъай багъ датIана 

Шехьзавайди, гьа кьейидал алгъана: 

«СакIани ваз чир хьанач хьи, ясар гьей, 

Дергес гатаз, векь ягъиз, 

Леэн ягъиз балкIандиз, 

Куьтен кьуна, къарабасдин хвал тухуз, 

Къванерикай цал эцигиз, 

КIалам ягъиз тарариз, 

ЧIижерихъ гелкъвез, 

Гьич тахьайтIа кфил кьванни 

Ягъдай хьанач алакьун... 

Ваз хьанвайди гуж я, гуж!» 

12.05.2006 



 53 

ЯСИН ВА БИЛБИЛ 

Кьейиди накь кучуднава, 

Къе пакамахъ адетди 

Халкь дуьадал акъуднава, 

Гафар лугьуз рагьметдин. 

Итимарни кьилер лацу, 

Жаванарни рекIв алай 

Хажалатдин зурба пацу 

Кьунва, агъзур кек алай. 

Гатфарин рагъ са уьтери 

Хъиткьин жезни-тежезва. 

Ванер-сесер авач гъейри, 

Анжах Ясин «ишезва». 

Авазлу я фекьидин ван, 

Авахьзава чIун галаз, 

Динж хьуй лугьуз кьейи инсан 

Эхиратда хун галаз. 

Садлагьана тарцяй къалин 

Ван акъатна билбилдин. 

Адан дуьа, адан везин 

Дережа тир кфилдин. 

Гьам уьмуьрдин, гьам гатфарин 

Тариф ийиз гьевесдив, 

Гьуьжетзавай генг цаварив 

Гьавалу яз, сересдиз. 

Садаз – жегьнем, садаз – женнет 

Хиве кьазва Ясинди. 
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«Кьведахъни са ава къимет», – 

Гаф я къушран везиндин. 

«Сад Аллагьди чан хкида 

КIарабрални чилевай». 

«Абурукай накьв хъийида, 

Тум чандал гъун хивевай». 

«Кун тийидай къацу тарцин 

ЦIукай квезни пай ава». 

«Гьардахъ вичин цавун, чилин, 

Гьамни руьдин пай ава». 

ХарапI тежер араб гафар 

Авахьзава сефилдиз. 

Садни авач вичин япар 

Ачухдайди билбилдиз. 

Билбил мадни къизмиш жезва, 

Гьатна михьиз гьуьрсуьна: 

«Инсан, вун куьз уьтмиш жезва 

Камилвилихъ терсина?! 

Халикь вич сад тир саягъда 

Са инсанни тикрар жеч, 

А дуьньядин ам утагъда 

Сагъ хъхьунин хабар жеч. 

Вуч хьанатIа, вуч жезватIа, 

И дуьньядин девлет я. 

Халкь хьайиди пуч жезватIа, 

Ам Аллагьдин адет я. 

АватIа вич атIа дуьнья, 

И дуьньядин хъен я ам; 

Зурба тар и ятIа дуьнья, 

Агъа дуьнья – цен я ам. 
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Ава анжах и дуьньяда 

Гьам жегьнем, гьам женнетни. 

И дуьньяда квез гьар садаз 

Гуда къведай къиметни. 

Гъалиб ийиз чилел женнет 

Алакьдайди са куьн я. 

Сада садан хуьнуьх гьуьрмет 

Женнет хьунин замин я...» 

Тамамарна диндин шартIар, 

Халкь чкIана сефилдиз. 

Садни хьанач вичин япар 

Ачухайди билбилдиз. 

2006 
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ЙИФЕН ЦАВ 

Йифен цавуз килигна, 

Гьисабмир гъетер. 

Йифен цавуз илигна 

Ая ви дердер. 

Йифен цава Гъуцар ви 

Атанва мукьвал. 

Йифен цава ялвар ви 

КуькIуьда юкьвал. 

Йифен цава, тIал квахьна, 

Жеда ваз регьят. 

Йифен цава, акахьна, 

Жедач ваз сергьят. 

Йифен цава Худадин 

Са кIус жеда вун. 

Йифен цава Пакадин 

Hyp гуз гуз жеда вун. 

2006 
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*  *  * 

Хам, хъалхъас хьиз, кIеви хьана, 
За и уьмуьр эхайвиляй. 
Кьве вил михьиз буьркьуь хьана 
Хайи халкьдихъ шехьайвиляй. 

Аламатар, керематар, 
Заз такур са гуж аматIа!.. 
Зи асирдин мусибатар, 
Квек такатай вуж аматIа? 

Жезва жуваз къурху закай: 
«ГьикI девир ва гьакь ийизва? 
И дуьньядин чату вакай 
РикI авачир ракь ийизва...» 

Зун катзава девирдикай, 
Зун катдай са макан ава – 
Шалбуздагъдин суьгьуьрдик квай 
Зи бубайрин ватан ава. 

Зи ЧIехи вацI, зи Кьулан вацI 
Сад муькуьдак акахьзава. 
Дуьньядин къув, девирдин анцI 
Гьа и кьерел акIахьзава. 

Кьилиз акьул, вилериз экв, 
Япаризни ван хквезва. 
Инсанвилин ахкатна эрк, 
Хура рикIел чан хквезва. 

Зун шехьзава, зун хъуьрезва, 
За мад цIийиз гьисс ийизва. 
Зи кьилелай лекь элкъвезва, 
Ада икI, зун хуьз, ийизва. 

2006 



 58 

ГЪВЕЧIИ  ГАДА ДАКIАРДА 

Пакамалай дагъдин хуьре 

Циф гьатнава илисна. 

Квахьна михьиз гуьзел дере, 

Дагъ аквазмач хкисна. 

ГъвечIи гада – текдиз кIвале 

(Диде-буба – кIвалахдал) 

Дарих хьанва сугъулвиле – 

Ялгъузвилин бужахда. 

Дуьньядиз са ава пенжер, 

Гьамни – аби экран я. 

Килигзава: вуч эйбежер 

Дуьнья я им, девран я. 

Ягъун-рекьин, кьуру лагълагъ, 

Мусибатдин хабарар... 

Бес дуьньяда амачни рагъ, 

Шадвилерин шагьварар?.. 

Гена къецел алахьна циф. 

КIвалин дакIар ахъайна, 

Гадади гьикI цавар алциф 

ЖезватIа вил эляйна. 

Ачух хьана дагъдин кукIуш, 

Къацу гуьзел гирвеяр. 

Мад бажагьат идалай хуш 

Ава маса дереяр! 

Ина лекьер ава цава, 

Яд михьи я булахра. 
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Тек кфилди агъзур гьава 

Хъичирзава яйлахра. 

Инсанарни чилер-цавар, 

ТIебиат пак икьрарда 

Ава ина – Первердигар 

Рази жедай рафтарда. 

А патахъ и гирведилай 

Авайди велвеле я. 

Хайи чилин бинедилай 

Мягькемди гьи кIеле я?! 

«Бес вучиз къе физва патаз 

ЧIехи хьайи стхаяр, 

Яд шегьеррин гьава чIугваз, 

Егъи хьайи стхаяр?» 

Гададин кьил суалривди 

АцIанва. Ни жаваб гуй? 

АцIанва рикI хиялривди – 

Къуй гьар сад са суваб хьуй... 

ДакIардавай тир са гада 

Зунни лап фад чIавара. 

Къе, ватандиз ийиз шазда, 

Юргъун хьанва яргъара. 

Зун экрандай къалурзавай 

Гургьагурда рам хьанва. 

За хуьруьз рехъ жагъурзава, – 

Улам квахьай къам хьанва. 

Къариблухдин кьакьан тахтар 

Акьадани гъавурда 

Хайи чили гузвай бахтар 

Усалбур яз акурдан? 

2006 
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*  *  * 

Зи дуст Гьажидиз 

 

Хъфена вун Испикиз, 

Хайи чилиз чан-рикIиз. 

Ватан ажеб жумарт я, 

Хуш няметар виликиз. 

Ялгъуз амай дидеди – 

КIвал хивевай бендеди 

Сач эцигна, чразва 

Ваз афарар вергедин. 

Вун – рикIик лув акатна, 

Гъамарикай хкатна. 

Гагь фена вун булахрал, 

Гагь чуьллериз аладна. 

Ватан я са авайди, 

Виридалай къулайди. 

Ина рикIел хкведа 

Ви кьилел цав алайди. 

Жув чир жедай вахт я им. 

Ватан – гьахъ гвай тахт я им. 

Адан вилик чин чIулав 

ХьанвачтIа ви, бахт я им. 

Диде чIал вуч ширин я! – 

Рахай гьар сад Эмин я. 

Хайи чилел жагъайтIа, 

Лап ажални ширин я! 

2007 
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КЪАГЬРИМАНВАЛ КЪАЛИН Я 

Зи дуст Къагъриман Ибрагъимоваз 

Вуч баркаван тушни и зул Белиждал! – 

Налугьуди загьир хьанвай илгьам я. 

Гьар са багъда, гьар са къарши уруьшда 

Къати рангар гьарма сад са макьам я. 

Вуч экуь я, вуч кьакьан я цаварни – 

Лезги чилин авазрин им гьуьндуьр я. 

Каспидилай къвезвай назик шагьварни 

Шалбуздин гар туьш хьунин им суьгьуьр я. 

Ихьтин чилел, меркез хьайи Алпандин, 

Вун яшамиш жезва, дувул гьисс ийиз. 

Вахъ са пеше ава – хвавал Ватандин, 

Адан какур кьисмет рикIяй куьз ийиз. 

Лезгистанди, чиз ви ягьдин лигимвал, 

Ви чагъиндиз гузвай къимет якъин я: 

«Халкьдин руьгьдин ивиррин хуьз къадимвал, 

Къагьриманан къагьриманвал къалин я». 

Ви авазрай диде-чилин ван къвезва 

(Квачерик чил квайдан бегьер фараш я). 

Абур ван жез къариблухда тан къвезвай 

Къураба тар я зун... Арбен Къардаш я. 

2006 
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*   *   * 

Писвал чилел артух хьанва, 

Писвилин кац ракъиник ква. 

Хъсанвилин язух хьанва, 

Ам писвилин викIиник ква. 
 

Хъсанвилихъ амач такьат, 

Кьуру хьанва булах адан. 

Техъйиз адан гъавурда гьат, 

Жезвач гила чIалахъ адан. 
 

Писвилин кьил вине хьанва, 

Адаз пара гьуьрмет ава, 

Адакай къе чешне хьанва, 

Адахъ рябет, девлет ава. 
 

Хъсанвал къе, кIирна гардан, 

Писвилин лукI, чавуш хьанва. 

Хъсанвилел – парар залан, 

Чанда дердер аруш хьанва. 
 

Писвили са гана суал 

Хъсанвилиз: «Эхда гьикьван?» 

Жаваб гана: «Дуьньяда зал 

Хъсанвал тIвар аламай кьван». 

2007 
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*   *   * 

Гьакъикъи я Машрикь патан шаирар, 

Аллагьдин тIвар эвезай «яр» гафунив. 

Жагъай касдиз муьгьуьббатдин ивирар 

Агакьайдай я вич чIехи Гьахъунив. 
 

Аллагьди хьиз рикI кудай кас, регьим гвай, 

Яр тушни бес, багъишдайди тахсирар, 

Ви эвелдин, ви эхирдин илим гвай, 

Шегьре рекьел гъизвайди ви жигъирар? 
 

Ви гафарин ван жедайди, къениди, 

Жумартди – ваз гудай чIавуз берекат – 

Гьам тушни бес, вахъ авай сад, кIаниди, 

Сабурлуди, хуьзвайди ви мярекат? 
 

Аян тирди ви рикIевай ниятар, 

Аквазвайди ви гьар са кар, са кам ви 

Яр тушни бес, артухзавай мурадар 

Кьилин чешме – гурзавайди илгьам ви? 
 

Акъатайла са гунагь, са хата вай, 

Эхир жедач ярди гудай жазайрин. 

Агъузарда, чукурда вун патавай, 

Ван хкведач ви тубайрин, сузайрин. 
 

Уьмуьрдикай жегьнем жеда чилерал, 

Руьгьни беден цIа авай хьиз жеда вун. 

Ярдин вилик акъвазда вун метIерал, 

Дуьа ийиз, шазда ийиз шеда вун. 
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Дамахар гваз рахада вав багьади: 

«Заз ваъ, вуна минета Сад УстIардиз». 

Лугьуда ваз даим гьахълу Худади: 

«Заз ваъ, вуна дуьа ая ви ярдиз». 
 

Кьве рикIин яз, накъвар алаз вилерал, 

Вун уьмуьрлух аламукьда метIерал. 

2007 
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*   *   * 

Шегьре вилик экIяй жезва, 

Къизгъинвал гуз чархариз. 

Ширин мани рикIяй къвезва, 

Багъишнавай гатфариз. 
 

Рагъ чкIанвай цавун генгвал 

Барабар я Худадиз. 

Адан кIаник квай къешенгвал 

Буьркьуьдазни аквади. 
 

Шегьре рекьи чилин майдан 

Пайнава кьве чкадал: 

Са пад – дагълар, са пад – аран, 

Инсан ава арада. 
 

Аран ава ахъайна цуьк, 

Къацувилин сегьнеда. 

Акъвазнава кукIушар тик, 

Аваз михьиз живеда. 
 

Кьилел – Аллагь, чилел – инсан, 

Адан руьгьдин бинеда – 

Кьуьдни гатфар, дагъни аран, 

Йигинвални – шегьреда. 
 

2007 
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КЬУРАГЬА КЬУЬД 

Икьван живер – гьакь тавурбур цавара 

Вири санлай гьакьна Кьурагь дереда! 

Къизгъин я къай – вилиз таквар авара, 

Нехиш атIуз чилин лацу гебедал. 
 

КIвалер, тарар, рекьер, чала-чухурар – 

Вири сад я, са ранг я ва са экв я. 

И гуьзелвал – квайди лувар-цIапурар – 

Гьейрандай кьван зерифни я, кеврек я. 
 

Гурмагърай къвер тик гумадин еперив 

Чил цавукай куьрснавай хьиз аквазва. 

Лацувили бейгьушнавай вилериз 

АкI жезва хьи, жив заландиз юзазва. 
 

Вили цавун генг табагъдал такьанвай 

Гийин тарци гьар гьерекат редзава. 

Адан кукIва са чIагъ ава чIаганвай, 

ЧIулаввални амазмайди къейдзавай. 

2007 
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БУБУЙРИН ЧУЬЛ 

Бубайрин чилел бубуйрин сува 

Ярх хьана, вилер атIумна цава, 

Заз яргъал йисар бушлухрай  вили 

Къалур хъувуна  Аллагьдин гъили. 

Ахкуна заз мад зи диде жегьил, 

Лацу шал алаз, рехи тушиз кьил. 

Хразва, ингье, ада цIийи гам, – 

Гьатнай зи рикIе сифте яз илгьам… 

Бадеди  хьра цIай тунва къизмиш – 

Ракъар хьтин фар ийизва туькмиш… 

Гьахьтин са чIавуз зи къула хурун 

Гуз алахънай зун шиирдиз чурун. 

Зуларни хъуьтIер, гатфарар, гатар – 

Вири сад тир заз – уьмуьрдин хтар. 

Амма чир хьана са сеферда заз: 

Уьмуьр ухшар я бубуйрин суваз. 

Хайи кIвал туна фидайла яргъаз, 

Дагълари багъри лагьанай: «Акъваз!» 

Хьанач ван заз, чир хьанач а чIавуз 

Сува бубуяр амайди ян гуз… 

Гьа чIавалай заз, тачагъайдаз бахт, 

Чир хъхьанач гьикI алатнатIа вахт. 

Ажеб туширни бубуяр хару 

ТухудачиртIа икьван фад гару! 

2007 
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*   *   * 

Чуплах багъдин тарарикай 
АцIай вацран гъам аквазва. 
Йифен алциф цаварикай 
Зи квахьай илгьам аквазва. 
«Хъша тIун зи патав!» – лугьуз, 
Квахьнавайдаз минетдач за. 
«Вахце руьгьдив ялав!» – лугьуз, 
ТIалабдач за, гьуьжетдач за. 
Лугьуда: «Зи рикIин чирагъ 
Хана, чилик акат хьанва. 
Варзни зулун кIватнавай багъ 
Заз амай кьве савкьат хьанва». 

2007 

*   *   * 

Физва, физва зун, рехъ атIуз, 
Мензил атIуз, 
Яд хъваз, факай са хъвехъ атIз, 
Са цIил атIуз; 
ВацIукайни ва цIукайни 
Са тил атIуз; 
Уьлендавай нацIукайни 
Кфил атIуз; 
Умуд тIатIуз, кьарай атIуз, 
Цав-гьуьл атIуз; 
Тежез гъетер цавай атIуз, 
Гуьгьуьл атIуз… 
КIанзава заз чIал атIуз – саф 
Къизил атIуз, 
Дуьньядикай, течир инсаф, 
Кьве вил атIуз. 

2007 
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*   *   * 

Гана гьаким бубади 

Вичин машин гададиз. 

Джинсдин костюм алукIна, 

Джирас джипда ацукьна. 

Бубади: «– Хва, жемир жир, 

Зун тахьай вун жеч тажир». 

Хва кьве кIвачин виневай: 

«– Види гаф туш биневай. 

Ийидайдаз тажирвал 

Герекди я са чирвал: 

Вири маса гуз чир жен, 

Акатнавай фус чир жен». 

«– Хайи халкьни, Ватанни, 

Аллагь, намус, вижданни 

Маса гуз жер затIар туш! 

Ваз идакай хабар туш?» 

«– Гьабур маса гайибур 

Я дуьньядин чIехибур. 

Амай вири метягьар 

Тажирдиз я теспягьар». 

Хциз машин багъишай 

Гаф ахкъатнач Багъишай, 

Фикирна: «И куьлягьдиз 

Зунни я са метягь хьиз». 

2007 
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КЪЕКЪЕР 

Хьайиди хьана мад, хъжедайди хъжеда… 

Сур кьванни атIутI заз къузада ваъ, гуьнеда. 

*   *   * 

Кисна килиг гурлувилиз гатфарин: 
Цуьквелухда мана квахьда гафарин. 

*   *   * 

Садра зун килигна рикIиз зи рикIин. 
Ван хьана: «Язух кьил, за вакай гьикIин?!» 

*   *   * 

Шехьна билбил, кьурайла къизилгуьлдин тар: 
«Баят хьанва илгьам зи, зун язмач устIар». 

*   *   * 

Фейи йисар уьмуьрдин я верцIи шараб. 
Герек жеда хъвайидан гун садра жаваб. 

*   *   * 

Гьахъсузвили гьахъунин къакъудна аба. 
КьецIил хьайи гьахълувал хьана мад зурба. 

*   *   * 

Чуьнуьхна зи кIвачин къапар Аллагьдин кIвале. 

Мейханада гьат хъувуна абур зи гъиле. 

2008 
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ГЪВЕЧIИ ГАДАДИ КIЕЛЗАВА КТАБ 

Адетдин гадади хуьруьн 

КIелзава ван алаз ктаб. 

Гуя ам лепейра вирин 

Эхъвезва, акьалтна азаб. 
 

КIелчи я гьелелиг бицIи: 

Четин я агулдиз гьарфар. 

Амма рикI адан я хци, 

Гуьзелиз куькIвенвай гатфар. 
 

Илигна кIелзавай гада 

Къавалла кIвалерин секуьл. 

Лал кьенва вири кьуд пата, 

Саймишиз пакадин векил. 
 

Киснава къадимлу дагълар, 

Биришра чранваз камал. 

Киснава регьимлу цавар, 

Акурла чилерин жамал. 
 

Инсанар, сивик кваз хъуьруьн, 

Физва, къвез, алатиз са-сад: 

КьатIузвач ванце и ширин 

Авайди Алемрин Устад. 

 

Гадади ван тунва хуьре, 

Чирвилив ийиз вич ацIур. 

Жезва ам къемаз и жуьре 

Уьмуьрдин тарсариз гьазур. 

2008 
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НИЗАМИ 

Низамидин шииратдин мескенда 

Са шумуд варз акъудна за девриш яз. 

Гьар са цIарцIяй – гьар са кузвай жуьгьендай 

Чи Алпандин акуна генг ериш заз. 
 

Алцурнач зун таржумайрин сувагъри, 

Фарс чIални ваъ, дидедин чIал гьиссна за. 

Лезги руьгьдин тIаратIрини чирагъри 

Алдахна зун – веревирдна кисна за. 
 

Ада лезги ибараяр мягькем тир 

Туна, къазаб хьиз, фарс чIалан шевитда. 

Адав гвайди лезги чилин къелем тир, 

Лезги ранг тир авайдини девитда. 
 

Чи чил, тарих тарашнава тежер кьван, 

Шарвилини, тур гумачиз, кегькир я. 

Къахчудайди авани са гевгьер кьван? 

Низами чи вил галамай ивир я. 

2009 
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ФИКИР 

Уьмуьр вуч я? Кьур жаваб гун четин я. 
Фейи вахтни, къвери вахтни дерин я. 
 

Алатай вахт гьуьл я лепе кумачир, 
Къвери вахтни гьуьл я лепе гъанвачир. 
 

Уьмуьр – анжах гьа Инал я, Исят я, 
Фейи-къвери вахт ви руьгьдин кьве пад я. 
 

Гьа кьве патай аквазвачтIа Аллагь ваз, 
Чилелла вун чан алачир сиягь яз. 

2009 

*    *    * 

Халис шиирар кьит хьанва пара, 
Амай шиирар шит хьанва пара. 
 

Язух лезги чIал, ваз кьазвай зулум 
Тек са Худадиз я жеди малум. 
 

Яраб икI вучиз ялавлу илгьам 
Шаирриз икьван хьанватIа гьарам? 
 

ЧIиж цуькведикай магьрум хьанвани? 
Цуьк мижедикай магьрум хьанвани? 
 

Тар дувулривай къакъатнавани? 
Халкь зулумрикай хкатнавани? 
 

Вучиз къелемар хьанва икI къуьруь? 
…Илгьамдин пери хьанвалда шеври. 

2009 
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*    *    * 

Тупар ягъмир, лезги стха, – 

На халкь патал вуч авуна? 

Лезги руьгьни лезги чухва 

Вуна михьиз пуч авуна. 
 

Лагь, валай вуч хуьз алакьна: 

Дидедин чIал, садвал чилин? 

Са кар валай дуьз алакьна – 

Эх авун кьве-падвал чилин. 
 

Пулни хьана сандухда ви, 

Акьулни ви кьери хьанач. 

Амма къваздай къуллугъда ви 

Бахт лугьудай пери хьанач. 
 

Вучиз ятIа чидани ваз? 

Вавай лезги тIул хуьз хьанач. 

Гел жагъуриз, вак вич акваз, 

Руьгьдал ягьдин чIул хуьз хьанач. 
 

Са лезгидиз тIар хьайила, 

Вуна адан тIал гьиссзамач. 

Халкьдиз дуьнья дар хьайила, 

Ви ивиди звал гьиссзамач. 
 

Бейкеф жемир, лезги стха, 

Вун, пая хьиз, къуьруь хьанва. 

Ваз килигна, керки-стха, 

Халкьдин мезни куьруь хьанва. 

2009 
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АСЕФ МЕГЬМАНАН ТАРИФ 

Асеф Мегьманаз кIандалда тариф, 

Адан тарифиз къведач заз гьайиф. 
 

Ширин манийрин устIар я Асеф, 

Дерин гъезелрин дафтар я Асеф. 
 

Гьикаятчи я – хци я къелем, 

Тамашиятда халкьна са алем. 
 

Гьар са межлисда, мелени кимел 

Зарафатчи я, гафарик квай кьел. 
 

Асеф Мегьмана ядай чIавуз тар 

Кис жедай хьиз я дуьньяда тупар. 
 

«Зун галачиз» тIвар эцигра ада 

Акъудна ктаб. Чидач, куьз ятIа. 
 

Асеф галачиз шадвал жеда кьит, 

Асеф галачиз уьмуьр жеда шит. 

2009 
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ЗИ ДУСТ АЗИЗ МИРЗЕБЕГОВАЗ 

(Юбилейдин тебрик) 
 

Дуст дустунин далудихъ дагъ, эй, азиз. 

Къазанфар Зулфукъаров 

 

ЯхцIурни цIуд хьана ви яш, эй, Азиз, 

Са-сад абур рикIел хкваш, эй, Азиз. 
 

Аял йисар… Хайи хуьруьн уьруьшра 

Гьабур тушни цуькверин раж, эй, Азиз?! 
 

Жегьил йисар цIарар хьана шиирдин, 

Илгьамни ви хьана сирдаш, эй, Азиз. 
 

Хьайила ваз яшар Иса Месигьдин, 

Дуьнья хьана алаш-булаш, эй, Азиз. 
 

Руьгьда намус, рикIе чирагъ туьхуьрнач, 

Вун гьахъунин хьана юлдаш, эй, Азиз. 
 

Агакьайдаз камалдин тик кукIушрив 

Яшдикай пар ваъ, жеда таж, эй, Азиз. 
 

Фейи гьар йис Тарих лугьур гуьзелдиз 

Чна вегьей я са шабаш, эй, Азиз. 
 

Санхъай – уьмуьр женнетдихъ, я жегьнемдихъ 

Чна гузвай жезва даш-баш, эй, Азиз. 
 

ГьикI ятIани уьмуьр ажеб нямет я, 

КIан я рикIиз хьун ам фараш, эй, Азиз. 
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Алад вилик! Гур уьмуьрдихъ къанихвал 

Са чIавузни мийир яваш, эй, Азиз! 
 

Яш я лугьуз, жегьилвилер гадармир, 

Рушаризни гагь-гагь тамаш, эй, Азиз! 
 

Ви са виш йис тамам жедай межлисдал 

Тамада хьуй Арбен Къардаш, эй, Азиз! 

I0-ноябрь,2009. 
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РЕКЬИМИР, ЦIЕГЬ… 

Рекьимир, цIегь,  гатфар къведа. 

Лезги мисал. 

 

Рекьимир, цIегь, гатфар къведа, 

Къацу векьер экъечIда. 

Вал як къведа, вал чIар къведа, 

Каш-мекь вавай къекъечIда. 
 

Валай машгьур мад маса цIегь 

Чидач лезги магьалдиз. 

Дава хьана ви нек, ви мегь 

Шумуд гишин аялдиз. 
 

Ви иеси, муьхце – алаф, 

Чанда аман амачиз, 

Кьуьдди жедай чIугваз хилаф, 

Кесибвилин тагъма чиз. 
 

Вун язухдин умуд хьана, 

Умуд гунуг суваб я. 

Кьуьд, лагьайтIа, кубут хьана: 

Вахъ турди хам-кIараб я. 
 

ХъуьтIуьн тум лап яргъал хьана, 

Эхна вуна азабар. 

Вакай халкьдин мисал хьана 

Хьайивиляй алабар. 
 

Кьил денгдайла, яз буш гафар, 

Хиве кьунрин барбиди: 

«Рекьимир, цIегь, къведа гатфар»,– 

Лугьуда гьар лезгиди. 
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Чир хьана, цIегь, гьадалайни 

Зурба кар ваз – сирлу гуж: 

Гаф гузвай гьич садалайни 

Гатфар атун аслу туш. 
 

Амма умуд ама ви чагъ, 

Ава ихьтин са карни: 

ХъуьтIуьзни гагь хъуьреда рагъ, 

ЧIимел жеда гатфарни… 
 

Рекьимир, цIегь, гатфар къведа, 

Къацу векьер экъечIда. 

Вал як къведа, зал чIар къведа, 

Каш-мекь чавай къекъечIда. 
 

15.11.2009. 

 



 80 

ШУДУРГЪАДИЗ БАЯНАР 

(Зарафат) 

Садра   зун  студентрихъ  галаз 

гуьруьшмиш хьайила, абурукай 

сада  завай шаир Давид Бурлюка 

кхьей  «Дыл,  бул,  щур, убещур» 

цIарцIин гъавурда зун гьикI  акьаз-

ва лагьана  хабар кьунай. Заз 

садлагьана  жаваб   жагъаначир.  

Ам жагъайла, за и шиир кхьена.  

 

Я са гаф, я са сес 

Жеч мана тежер бес. 

Туш гафар буш, какур: 

«Дыл, бул, щур, убещур»! 
 

Гьарда са сир аваз 

Аквада – цIир аваз. 

Гьар сада кьил ацIай 

Ава: чил, цав, яд, цIай. 
 

Дуьз жеда, айгьана 

ХьайитIа лагьана: 

«Шак алач, и гафар 

Я: гад, зул, кьуьд, гатфар». 
 

Тушни квез ашкара?  – 

Ава и гафара: 

Муьгьуьббат, дакIанвал, 

Хвешивал, пашманвал. 
 

Мад са ихьтин уламни 

Яз аквазва тIимил низ? – 
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Кьуд тIвар жезва: Адамни 

Гьава, Абил Къабилни. 
 

Мад са гиман на вутIда? – 

Кьуд экв, кьуд рехъ, кьуд рябет: 

Муса, Иса, ва Будда, 

Эхирдани – Мегьамед. 
 

За квев куьлег вугана 

Туширвиляй авамар. 

Жеда квевай тапана 

Баянрин цIиргъ давамар. 

2009, 2010 
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ТУПЧИЯР 

Дуьнья алаш-булаш хьанвай девирда 

За тупчийрин тарифда и шиирда. 
 

Угъривилер ийизвайла фекьиди, 

Фекьивилер ийизвайла угъриди, 
 

Савадсузда кьазвайла вич алимдай, 

Чалкечирди  кьазвайла вич итимдай, 
 

Чекмечиди ийизвайла лукьманвал, 

Кьуьзуь кьунра ийизвайла жаванвал, 
 

Чубандикай гьаким хьайи береда, 

Малимдикай хьайи чIавуз къемеда, 
 

Пул авайдаз тIвар гудайла къучагъдин, 

ТIул авайдаз кар гудайла дустагъдин, 
 

Амачирла са гьахъ-дуван, адалат, 

Тупчияр я чаз амай са машгъулат. 
 

ХьайитIани гьи къуллугъдин сагьибар, 

Чидайди я тупчийриз хуьз таъсибар. 
 

Са кар ава, тир абурун винизвал: 

АвачтIани ихтилатра са дуьзвал, 
 

Яб гузвайдак руьгь кутада лагълагърив, 

РикI ацIурда, яран йиф хьиз, чирагърив. 
 

Кьилин сагъвал, ферикъатвал кIан ятIа, 

Виридалай багьа затI квез чан ятIа, 
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Кисна хьиз яб це тупчийрин гафариз – 

Савух девир элкъведа куь гатфариз! 
 

Кимел, рекье ва гьукумдин кIарара 

Гьар са тупчи ава вичин пурара. 
 

Къенибур я тупчийрив гвай хабарар, 

Гунагьсузбур я абурун тапарар. 
 

Жедайбуруз ийиз кефи къумбар куь 

Яб це, дустар! Яшамишрай япар куь! 
 

2010 
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ЭКУЬН БЕРЕ 

Вуч азгардиз алукьзава и экуьн бере! 

Умун, бере, ширин бере ва секин бере! 
 

Цавни, чилни, гьуьлни къати ярара ава. 

Вуч гаф, вуч чIал ракъинин туьнт нурара ава? 
 

Икьван гагьда чилин винел яшамиш хьана, 

Куьз ятIани сифте яз къе зун чашмиш хьана. 
 

Ихьтин гьалда хьун мумкин я, гъейри тежез ван, 

КIанзавай руш хелветдаказ акур невжаван. 
 

За хиялна: «Йифен гъетер, зар алаз кайи, 

И ялавдик акахьнава, хъийиз чеб цIийи… 
 

Белки, зи рикI и ярарин гьатна деринда, 

Белки, цIийи хъувуна вич гъетрен еринда? 
 

Зи дуьаяр кьабул ая, эй экуьн бере! 

За ви нурар-цIарар кIелна – гъана зи кьере: 

 

«Алатай чIав фенва – ам на мийир жуваз пар, 

Вилик квай чIав цав я кьакьан – гьазура гурар!» 
 

2010 
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*   *   * 

– Куьз ава вун гуьгьуьлдал циф ацукьиз? 

Куь ва я ни ийизва  вун сефилар? 

– ЧIаларбанрин шииррин ван галукьиз, 

Лезгистанда гиликьзава билбилар. 
 

2010 

*   *   * 
 

Уьмуьрдин вири ваъ, амма и къанун 

Гьахълу яз аквада: 

Цавара зар алаз лув гайи бувун 

Ацукьда лакадал. 
 

2010 

*   *   * 
 

Халкьдай чIавуз лезги чIалан гафарган 

Гзафарнач Халикьди сан гафарин 

А чIаварин лезги чилин часпар кьван. 
 

Къе агакьна ниятдив зун Гъуцарин: 

И чилиз хас язва ахьтин гуьрчегвал – 

Гаф лугьунин авач саки гереквал. 
 

2010 
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*   *   * 

Акваз-такваз уьмуьрдин пай алатна фена, 

Гур йисарин карван ацIай алатна фена. 
 

Зи шадвилер-пашманвилер, ракъар-чIимелар, 

Жегьилвилин зи хаму тай алатна фена. 
 

Вил галамаз килигна зун элкъвена кьулухъ: 

Ахкунач заз затIни яргъай – алатна фена. 
 

Зи къуьнел гъил гьалчна сада – пIир хьтин касди: 

«Ахъай вилер… ЭвичI цавай… Алатна фена?..» 
 

«Хидир яни? Вагъуф яни? Вун вуж я, буба?» 

«Гьеле кьатIуз жезвач вавай… – алатна фена. –  
 

Арбен Къардаш, рехъ давамра, – хълагьна ада. –  

Такурай заз вун рекьелай алатна фена!..» 
 

2010 
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ВИЛ ГАЛАМАЙ АХВАР 

Акуна заз ахварай 

Лезгистан хъана, 

Ватандикай кьве чара 

Са Ватан хьана. 
 

Гаф сад хьана виждандин 

Уьлквейрин вири: 

Къадим уьлкве Алпандин 

Хъувуна дири. 
 

Хъен вегьей чи абурдал 

ЧукIурна часпар, 

Эхцигна мад Самурдал 

Кьулан вацI – дуьз тIвар. 
 

Денбентдиз – Цал, Партавдиз 

Хълагьна Харум, 

Пакудизни Маскавдиз 

Хуш я и фурум. 
 

ТIвар акьалтна Садвилин 

Къизилдин муькъвел. 

Накъвар хьана шадвилин 

Гьар лезги хъуькъвел. 
 

Часпар тирвал уьлкведин, 

Гъил гъиле кьуна, 

Къвазнава халкь бинедин, 

Кьил вине кьуна. 
 

Са тачагъдай аламат 

Вилиз аквазва! 
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Белки, хьанва къиямат?! – 

Ваъ, туш! Рахазва: 
 

Мез галкIидай  гьакимар – 

Лезги чIалалди! 

ГьакI чкадин  алимар – 

Хайи чIалалди! 
 

Икьван гагьда баятбур 

Хъхьанва таза: 

«Халкь, ви йикъар регьятбур 

Авурди я за!» 
 

Хуруз гъутар ядайбур 

Акъатна пара. 

Президентвал кIандайбур 

Гьатнава гара. 
 

Сада пулар пайзава, 

Сада – садакьа, 

Руьгь буьркьуь яз зайзава 

Ягьдин къадакьар. 
 

Халкь хъуьрезва, япалай 

Ийиз гьараяр: 

«Икьван гагь куьн гьинавай, 

Я кьей рухваяр?! 
 

Чи Президент – Шарвили, 

Гьажи Давуд я, 

АкIаж тавур дарвили 

Чи пак умуд я! 
 

Премьер хьурай я Шагьдагъ, 

Я Базардуьзи, 

Гьабуралди я чун сагъ, 

Хуьзвай чи рузи. 
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Руьгьдин муршид, имам яз 

Хкягъин Шалбуз, 

Хьайиди чаз илгьам яз, 

Кутурди Намус. 
 

Парламентдин чIехиди 

Хьурай Кьулан вацI, 

Халкьдин гьар са дердидин 

Чидай чIални яцI». 
 

Лагълагъчияр кат хьана, 

Гар аваз кьиле… 

Ахварикай кват хьана 

Зун жуван кIвале. 
 

Хвешивили, гьевесди 

Кутунваз лувар, 

Ахъайна са нефесдив 

За папаз ахвар: 
 

«АлукьдатIа ахвар зи, 

Чан зи кайвани? 

Вахъ шадардай япар зи 

Баян авани?» 
 

Ада гайи жавабдай 

Гьатнач заз рехне, 

Гуя пак са ктабдай 

Къачунва куьгьне: 
 

«Ксудайбур галчIурда 

Ширин ахварри. 

Кадгъай крар жагъурда 

Уях рухвайри!» 
 

2010 
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МИГРАГЪ 

Куьруьз-яцIуз вакай рахун мумкин туш, 

Куьз лагьайтIа кьакьан я вун, вине я. 

Им суза туш, им дуьа туш, тIелкьин туш, 

Чарчел гъанвай зи сидкьидин чешне я. 
 

Багъри Миграгъ! 

Везинлувал уьлчмеда туна, 

Илигдач за и цIарара кетиграл
1
. 

Чеб-чпелай къвез хьайитIа, атурай, 

Жез хьайитIа, рикIин сидкьи лугьурай. 

 

Вахъ галаз вакай рахун паталди 

ЦIалцIам гафар, чIагай гафар герек туш. 

Якъин абур хьун лазим я заланбур, 

Шалбуздагъдикай 

Хкатнавай къаябар хьиз, 

Къеняй яру чIунар фенвай 

Дамарриз ухшар, 

И къванерал чан алайди къалуриз. 
 

Вахъ галаз вакай рахун паталди 

Гафар кIанда къекъвейбур, 

Ви жигъирар хьиз, – 

Агъадай винелди фенвайбур, 

Амма вири санал акахь хъийизвайбур 

Шалбуздагъдин кукIушра, 

ГьикI ви булахар 

Санал акахь хъийизватIа 

ЧIехи вацIун гургурда. 

 

                                                 
1 Кетиг (Миграгърин нугъват) – рифма. 
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ХупI туширни 

Ви чешмейрин михьивални алцифвал 

Тваз хьанайтIа гафара, 

Кьезиларун паталди жуван руьгьдин къанихвал. 

Амма гьинай атурай а магьирвал, 

Няс девирди негьнавайла шаирвал?! 
 

Хтанва зун къе ви патав, 

Лавгъадаказ «Зун шаир я» лагьана ваъ, 

Хтанва зун, катна жуван 

Катуникайни-галтугуникай, 

Челек-фелекдикай 

Жуваз ватан яз кьунвай 

Тахай шегьердин, 

Зи луварин цIакулар, 

Зи йисарин какулар 

Чухвай шегьердин. 
 

Хтанвач зун жуван дердер ахъайиз ваз, 

Хтанвач зун шикаятиз кьисметдилай. 

Хтанва зун вилер тухиз акунрив ви, 

Япар тухиз хтанва зун 

ЧIехи вацIун ванцив умун, – 

Ам ван туш гьакIан, 

Ван я вахтунин, 

Девиррин ван я, 

Ам кIелиз хьун, 

Акьун адан гъавурда 

Мурад я. 

Руьгь тухариз хтанва зун 

Шалбуздагъдин сабурдив, 

Ви чуьллерин абурдив, 

Хтанва зун 

Гьалалвал къахчуз 

Жуван багъри сураривай, 

Зун буржлу тир руьгьеривай, 

Зи рикI амай суваривай, 
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Бан-бубайрин кIвалеривай, 

Куьз лагьайтIа, 

Алакь ийиз, 

Тавур крар ама пара; 

Авур крар яз са хара, 

Жезва – гьайиф! – вара-зара, 

Яшайишди-безирганди 

Ийизва зи йикъар гъара, 

Акъваз жезмач адан хура… 
 

Зи муг! 

Зи мулк! 

И угъраш заман 

Агудмир жуван 

Къурухрив! 

 

Инсандин сифет амачир асир 

Ахъаймир жуван кьакьан мескендиз, 

Цуькверин атир, булахрин ширшир 

Элкъвен тийирвал харжаф уьлендиз! 
 

И мензилвал, и майданвал 

Чилеринни цаварин, 

И гуьзелвал, и вижданвал 

Ви безекрин, таварин 

Халкь авунва Сад Аллагьди 

Авиляй хьи, 

Вич иниз эвичIна амукьун патал 

Тайин са муьгьлетда 

Текдаказ, хелветда, 

Яб гун патал вичи вичин гуьгьуьлдиз, 

Вичин руьгьдиз, зигьиндиз; 

Ацукьда Ам 

Я Чандар булахдив, 

Я Марвар булахдив, 

Я вирив Суьрмедин, 

Я Сувал, я Йигдал 
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Ада кIвач эцигда, 

Килигда, килигда 

Лезгийрин хуьрериз, 

И чилин хирериз, 

Кьил вичин галтадда, 

Чилел кап алтадда… 
 

Тада и шиир за 

Ам фидай жигъирдал, 

Зи Миграгъ, 

Зи Миграгъ. 

2010 
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КЪУЧИ САЛМАН 

Поэма 

Къучи Салманан мажарайрикай 

Халкьдин сиверай ван къвезмач ади. 

Адан гьар жуьре «бажарагърикай» 

КхьейтIа, – белки, са ктаб жеди. 

Къучи я лугьуз са чIавузни ам 

Жемятдин виляй аватайди туш, 

Халкьдин арада саламни-калам, 

Гьуьрметни авай, рафтарвални хуш... 

МискIиндиз фидай, ийиз капI-тIеат, 

Меле-межлисда жедай ам вилик. 

«Такурай чаз югъ ягь-намус кьегьат!» – 

Лугьуз рахадай ам кьил кьуна тик. 

Амма са хесет хас тир и касдиз – 

Юргъа балкIанар чуьнуьхдай ада. 

ЧидачиртIани вири Къафкъаздиз, 

Адан тIвар авай Куьре-Къубада. 

Аллагьди ганвай я лугьуз къанун, 

Ада, дуьа хьиз, гъиз жедай мецел: 

«Къе вун – балкIандал, пияда я зун, 

Пака вун – яхди, зун жеда шивцел». 

Кесиб-куьсуьбдин ябудиз-хвардиз 

Ийирди тушир ада гьич темягь. 

Са зулумкардиз, са гьукумдардиз 

Ада инсафай хьайиди туш гагь. 
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Чуьнуьхна хуьруьз хкай шив куьгьлен 

Маса гунугин жедачир савда, – 

Хванахвайризни дустариз куьгьне, 

Мукьва-кьилийриз багъишдай ада... 

Лезги чилерал къачагърин регьбер 

КIири Буба тир, тамара авай. 

Салманакай халкь рахазвай тегьер 

ДатIана адан япара авай. 

Пачагьди КIири Бубадин кьилихъ 

ЦIуд агъзур манат пул кьунвай хиве. 

Амма Бубади вичин терс гъилик 

КIватIзавай цIийи къуватрин къифле. 

«Зи дестедиз ша», – лагьай Бубадин 

Чарчиз Салмана, вилераваз мурк, 

Хганвай жаваб: «Буьркьуь ружадив 

Фу недай касдин чинал жеда хъурхъ». 

...Вахтунин вацIу, йигин яз юзун, 

Яд иличзавай дуьньядин регъвел. 

«Къе вун – балкIандал, пияда я зун, 

Пака вун – яхди, зун жеда шивцел...» 

Салманаз хабар атана пашман: 

Стха Дербентда дустагъда тунва; 

Чир хъхьанвалда адав гвай балкIан 

Халис иесдиз – гьавиляй кьунва. 

Стхадиз гайи савкьватдин кIвачихъ 

Низ чир хьуй ихьтин галайди дерт-гъам? 

Амма итимдиз, рикI авай вичихъ, 

Хас я сабурдин кенеф тавун рам. 

Кьве агъзур манат я лугьуда мас 

Азад хьун патал дустагъдай инсан. 
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Стхадин къадир авай дагъви кас 

Гьазур я адахъ гуз рикI, гьатта чан. 

Амма Салмана кIватIайди туш пул 

Ийиз кичIела вич ада мискьи. 

Амма Салманахъ авай зурба тIул, 

Лугьуз: «Аллагьди гуда заз ризкьи». 

КIвачи-кIвачи ам хьана рекье гьат, 

ЭкъечIна кIваляй, гьеле кумаз йиф. 

Тикрарнач ада стхадин гъалатI – 

Ахурдал туна вичин лацу шив... 

Гьалтай фургъунра акьахна Салман, 

Яхдизни тIимил атIанач мензил. 

Яргъал рекьиз хас я са хуш лишан: 

Бейни ачухда, дертни гъам-кьезил. 

Арандин чилел кьуд пад баябан 

Зулжалалдин кап жеда ви винел. 

Виликамаз фад жеда ваз аян 

Татай, амма къвер крар ви кьилел. 

Амма инсандиз чир хьун я герек 

Гьи крар тахьун лазимбур ятIа. 

Эгер адаз чир хьайитIа, куьмек 

Гуда Худади алудиз хата. 

Къучи Салманаз чизва Аллагьдин 

Гъиле авайди гьакъикъи терез 

Гьар са сувабдин, гьар са гунагьдин – 

Куьруьз аквазвач касдиз вичин мез. 

Ягъанва Салман якъин са фикир 

Эхирни кьиле жедайдахъ дигмиш, 

Стха азадиз кутунвай жигьир 

Жедайдахъ вилик шегьре хьиз туькмиш. 
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Ингье шегьерни аквазва яргъай, 

Фикиррални кIукI къведа гила фад: 

Рекьин къерехдив гвай чIурал алгъай 

Хипериy суьруь хьанва ферикъат. 

Хиперихъ гала кьве жегьил чубан, 

Юхсул я партал, пашман я вилер. 

Сад аскIанди я, муькуьди – кьакьан, 

Суй-абур авай, гьяркьуь яз къуьнер. 

Салманан рикIе хвешивилил экв 

КуькIвена. Гуя жагъана мурад: 

– Салам алейкум, кьегьалар эркек! 

Дуллубур хьурай куь суьруьяр мад! 

Куьн лезгияр яз кьатIузва рикIи, 

Жуванбур рикIиз чими я серес. 

– Эхь, азиз халу, зун я са лезги! – 

Кьакьан гададай акъатна и сес. – 

Хипер чибур туш, – де ахьтин бахтар 

Аквадани чаз чIур хьайи чилел?! 

– Икьван жегьил яз, рикI жемир ви дар, 

Чида заз: бахт ви кхьенва пелел. 

– Эгь, халу, вибур гафар я пичIи... 

Лишан кутунвай руш аваз хуьре, 

Пуд лагьай йис я жибин я ичIи, 

СакIани бес зи гъизвач хьи кьере? 

– Це лагьанвай руш авай кьегьалдиз 

Гьайиф тушни вахт акъудиз яргъа? 

Ша захь галаз вун – килиг ви гьалдиз, – 

Пулни жеда ваз, балкIанни юргьа. 

– На заз балкIан гьикI ийида багъиш, 

Вун жув яхдаказ авайла рекье? 
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– Зун кьван балкIанрив тиртIа вун вердиш, 

Ихьтин суал ви гьатдачир рикIе. 

Къучиди дерди ахъайна вичин, 

Ачухна рикIе дигмиш хьанвай зенд. 

Хуьз жеридавай са гафни са чин 

Вичел инсанар ийиз жеда бенд. 

Ягъана чубан къучидин чIалахъ, 

ГьикI жедач, тирла гаф гьахълу адан: 

– Дербент шегьерда хьайиди туш гьахъ, 

АватIа ава анжах пулдин ван...» 

ЛугьузватIани Дербентдиз шегьер, 

Кьиляй кьилиз ам ШайтIан-базар я. 

Маса гунин ва къачунин тегьер 

Ина масад я, гьам кьилин кар я. 

Къачуз тежедай, я гун тийидай 

Са затI шегьерда ава бажагъат. 

Метягь я ина фад гъиляй фидай 

Намусни таъсиб, ягьни муьгьуьббат. 

Къучи Салман я савадлу дагъви: 

Дербентдин гьар са кьуьруькдай адан 

Акъатнава кьил, хьанва ам кIеви, 

Савда-базарда кIир тийиз гардан. 

РикIяй ам вичел я гзаф рази, 

Авунач лугьуз ягь-намус къуьруь: 

«Аллагьдиз шукур, зун уьмуьрда зи 

Маса гурди ваъ, хьана муьштери». 

Кирида кьуна файтунчи ада, 

Ацукьна ана чубанни галаз: 

– Меслят хьайивал, кекягъ кван, яда! 

Акьахдайди я къекъвей кIваче цаз. 
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Япарихъ кьван я файтунчидин сив, 

Хуррамдиз къамчи къугъуриз цава: 

Къенин югъ адан (гузва касди къив) 

Дулуди жеда – ей кIвалах ава! 

Дербентда шумуд девлетлу бакьа 

АватIа адаз я фадлай тайин. 

Ада файтун фад гьалун я башкъа, 

Са-садан варцел куьчейрай къайи. 

Къучи Салмана ганва адаз гаф: 

«Вав йикъан гьакъи агакьда кьве къат». 

Лезгиди гайи гаф жедайди саф 

Чин тийидай кас жеда бажагьат. 

Къучиди дарваз гатазва кьакьан, 

Иесидиз ша лугьузва къецел. 

Къвезва иеси. Рахазва Салман, 

Гуя гафар я гьар сад са хенжел: 

– КIири Бубадиз майилзавай кас 

Тирвиляй чун ви атанва патав. 

Ангье къе ам вич мугьман хьанва ваз, 

Са йифиз ам ви амукьда къулав... 

Файтунда вилер акьур бакьадиз 

Хаф яна, чанда гьатна сурун фул: 

Далу аквазвай и тик «къаядиз» 

ГьикI лугьуй хас туш Бубадин суй-тIул?.. 

Пачагьдин виле цаз хьанвай къачагъ 

КIвале хуьдайди хьурай гьи инсан? 

Ам маса гудай касдин кьилел чIагъ 

Элкъведай чIални низ тушир аян? 

– Куь дуст кьабулиз тахьун я заз тIал, 

Гьукумдихъни за гьикI элкъуьрин кIул?.. 
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Садазни куьтIмир квез зун акур чIал... 

Аллагь-квез куьмек... Им-квез харждай пул... 

Акъудна гана са къундах пул нагъд 

Бакьади вичин жибиндай дулу. 

«Им икI алатдай аквадани бахт?» – 

Фикирна, яргъаз хъфейла «далу»... 

Гьа икI, яргъи югъ кьена Салмана, 

Пул квай ксарин дарвазар гатаз. 

Гьа икI, жибиндиз пулар атана – 

Жагъанач «мугьман» кьабулдай са кас. 

Гила стхани азадиз жеда, 

Чубандиз гайи гафни жеда хуьз... 

Мад гзаф крар арадиз къведа, 

АлакьайтIа пул ерли харж тийиз. 

Жибин ичIи яз, гъилиз атай пул 

Садлагьана харж хъувун туш герек. 

Авай бендеди амални акьул 

Пул галачизни жагъурда са рехъ. 

Пул гьакI жибинда хьунал ала кар – 

Мез ачух жеда, кьил жеда вине... 

Пакадал вегьей къенин йикъан пар 

Кьве къат залан яз гьатда ви къуьне. 

Дустагъдин гьаким суракьна фад-фад, 

Дуьз адан патав акъатна Салман: 

– Гзаф важиблу ава ихтилат, 

Анжах вуна заз яб це кьиле кьван: 

Пакадал вегьирд туш зав гвай хабар 

Пачагьдин вилни галазва адахъ 

Ван хьайиди зи язватIа япар, 

Акурбур – вилер, – гафар я зи гьахъ: 
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Къачагърин къачагъ КIири Буба вич 

Дербентда ава, лекь хьиз азад яз. 

Гьазурзавалда ада зурба къиж, 

Ам акурбурун ингье сиягь ваз… 

Дустагъдин гьаким, килигна чарчиз, 

ЧIал кьуна ама, экъисна вилер: 

Вири ксар я чидайбур вичиз, 

Пул квай итимар – алвердин филер. 

Садлагьана ам къарагъна кIвачел, 

Вилерай гуя авахьна иви: 

– Ахтармишда за ви хабар эвел, 

Таб хьайитIа, чIур жеда гьалар ви! 

Гьакимди вичин идарада фад 

Агална вилив техвенвай мугьман. 

Сиягьда авай бакьаяр са-сад 

Акун патал ам гуз гьазур тир чан. 

Гьукумдин итим тирвиляй, эрк кваз, 

Гьахьзава гьаким сифтедан кIвализ: 

– Къе вуч хьанатIа хабар ава заз – 

КIири Буба вич атана куьниз! 

Вучиз вуна заз авунач хабар? 

Къачагъдин патал алаз тахьуй вун?! 

Пачагьдин фарман кваз такьур ксар 

ЧIурзавайбур я гьукуматдин пун!..  

– Къурбанд я зи чан пачагьдиз урус, 

Вазни, жанаби: ви тур – зи гардан. 

КIири Буба заз акун я турус, 

Ваз хабар гудай хьанач заз аман... 
 

Вахъ вилер ава, вахъ япар ава, 

Вахъ къуват ава, гьукум, гуж ава. 
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Захъ аял-куял, захъ папар ава, – 

КIири Буба кьаз жедай вуж ава? 
 

Бакьадиз чизва гьакимдихъ галаз 

Рахадай жуьре, гьукумдин къайда: 

– Им куьмек хьуй ваз КIири Буба кьаз... – 

Гьакимдин гъута пул туна ада... 

Гьа икI дустагьдин чIехидан жибин 

Дулу авуна са-са бакьади. 

Гьар пулдин чарчихъ аватIа кьве чин, 

Пул гвайдаз чинар гзаф гакьади... 

Ниэда гьатай туладин тIишиз 

ХупI ухшар жеда тух хьайи къудух! 

Дустагъдиз гьаким хтана хвешиз, 

Къумбар я кефи, гуьгьуьл я ачух. 

Авуна ада Салманан тариф: 

– Вун я пачагьдиз вафалу итим. 

Ваз гьуьрмет тахвун жеда заз гьайиф, 

Лагь заз ви къуллугъ, ви дерт ятIа гьим! 

– Жанаби гьаким, сагъ хьурай ви чан, 

Мадни мягькем хьуй Урусатдин тахт... 

Ви дустагъдава зи стха масан, 

Гьам азад хъхьун я заз чIехи бахт. 

КIири Бубаяр хьтинбур – азад, 

КIеви зинданда авайди вуж я? 

Жегьил-жаван я... Хьана са гъалатI... 

Жегьил яз гъалатI тахьайди вуж я?.. 

– За ви гьарайдиз гьикI тагурай гьай? 

Ви гаф къанундин са чIал я къе заз. 

Амма ви багьа стхадин чарпай 

КIири Бубадив тада къе за кьаз. 
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Гуьгъуьнин юкъуз шегьерда са чав 

Гьатна – кьуд пад я жандармни къазакь: 

«КIири Бубадин акьалтI жезва чIав!» – 

Вини кIвачева шумуд виш яракь... 

Шиверал алаз хъфизва пуд кас 

Дербентдай Кьулан вацI галай патахъ. 

Чизва Аллагьдиз, чизва и пудаз 

КIири Бубадин кьил тежерди тIакь. 

Сад – къучи Салман,  муькуьди – стха, 

Пуд лагьайдини чубан я жаван, 

Чеб чпиз даим хьанвай пуд арха, 

Мурад жагъана я хупI къуваран. 

Къучи Салмана Аллагьдиз шукур 

Ийизва стха хъхьунай ихлас, 

Гуз алакьунай вичи хиве кьур 

Шивни пул-пара чубандиз – катраз... 

Стхадиз чIехи стхадин хатур 

Ирид цавалай акъатна виниз: 

«ЧIехи стхадин гаф авуртIа чIур, 

Фирай зун ирид чилерай чилиз!». 

Гьазур я чубан гуз Салманахъ чан, 

ЦIузни, вацIузни физ я ам гьазур: 

«Мад са касни ваъ, анжах са Салман 

Жеда тамада зи мехъерик гур!» 

Амма сакIани и жаван чубан 

Гъавурда такьаз хьанва велвеле, 

Гьинай Салмана пуд юргьа балкIан 

Гъайиди ятIа, гьатзавач кьиле. 

Аллагьдиз чизва. Салманаз чизва... 

Стхадиз чизва стхадин къилих: 
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Салман Салман туш, йифиз мичIизвай 

Юргъа балкIанар тавуртIа чуьнуьх!.. 

Хтана хайи дагьлариз Салман, 

Уьзуьагъвилин аваз рикIе цIай. 

ГьикI адан нуфуз тахьурай кьакьан, 

Стха дустагъдай ахкъудна хкай?! 

Имни – гьич... Хуьре, эцигиз мискIин, 

Къвез, шумудни са катзавай йисар: 

Эцигнавач къав, квач дакIар-рикIин, – 

Авач жумартдиз пул гудай ксар. 

Салмана вичиз Дербентда хьайи 

Пулдикай амай вири хгана, 

Шалбуздиз мукьва ватанда хайи 

МискIин-имарат къайдадиз гъана. 

Къучи Салманаз герек тушир пул, 

Ийиз кичIела вич ада мискьи. 

Къучи Салмана хуьзвай вичии тIул, 

Лугьуз: «Аллагьди гуда заз ризкьи...» 

Терс мажараяр, дуьшуьшар кьетIен 

Садни кьвед адан хтанач кьилел. 

Амма гуьг шивер, балкIанар куьгьлен 

Гзаф туьш жедай ам фидай рекьел... 

Аллагьди ганвай я лугьуз къанун, 

Ада, дуьа хьиз, гъиз жедан мецел: 

«Къе вун – балкIандал, пияда я зун, 

Пака вун – яхди, зун жеда шивцел...» 

Амма аламат жедай са дуьшуьш 

Жемятди гагь-гагь гъиз жеда рикIел: 

«Къурбанд сувариз жеда зун кечмиш», – 

И гафар жедай Салманан мецел. 
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РикIивайни ам, лагьайвал вичи, 

Къурбанд сувариз кьена лугьуда, 

Гьахьняй адан руьгь, тамамна буржи, 

Лап Фирдаусдиз фена лугьуда. 

Ада веледриз туналда веси: 

«Жемир садрани гьукумдиз акси. 

Гьукумдин-калин патахъмир крчар, 

Аку серфе ам хъсандиз ацар...» 

...Вучиз зи рикIел садлагьана икI 

И къучи Салман атайди ятIа? 

Жериди яз чи девирдив гекъиг, 

Заз адан девир жагъайди ятIа? 

Хазина нербур, угърини къачагъ 

Гьатнава къе чи уьлкве тирвал генг – 

КIири Бубадин, Салманан къучагъ 

Намусдикай пай авачирбур тенг. 

Гьавиляй ятIа гьукумдиз гьайиф 

Гьар терс кьилихъ гуз цIуд агьзур манат? 

Белки, гьатнава хазинада циф, 

ИчIи яз михьиз, амачиз са затI?.. 

2001 
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ЧIАГЪАНЧИ 

Исамудин Агьмедоваз, 

вичихъ галаз и эсерда лагьанвай агьвалат  

алакъалу бажарагълу чIагъанчидиз 

 

ЧIагъанчидин руьгь, чIагъан хьиз, 

Ахъа я – кас устад я. 

Адан аваз, лекь хьана физ, 

Цавар къачуз азад я. 

Илгьамдиз хур хьайила сал, 

Я ацIайла къагьардив, 

Лацу-чIулав мецер чIалал 

Гъизва магьир устIарди. 

Кужумзава тамарзу яз 

Къуншийри хуш авазар. 

Жагъидач гьич хуьдай са кас 

РикIе хъилен пиязар. 

ЧIехибуруз макьамар и 

РикIин гьарай ва гьай я. 

БицIибуруз макьамар и 

Ахвар гъидай лайлай я. 

Шегьердин сагъ са магьледа 

Чизва вири жемятдиз: 

Устадвилин кIар винеда 

Хуьнуьх гузвач регьятдиз. 

Яб гузвайбур – агъзурар чеб! – 

Гьейран авун паталди 
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Ферз я хуьнуьх тупIарин деб 

Дережада гьалалдин. 

Герек, лацу костюм алаз 

ЭкъечIайла сегьнедал, 

Михьиди жен гьар са аваз, 

Гьар сес – вичин бинедал. 

Гур авазар авахьзава 

ЧIагъандин жуфт жигеррай, 

Устад михьиз вич квахьзава 

Вичи халкьай эсерра. 

Ада вич мад жагъурзава 

Жанлу селда макьамрин 

ТIвар квахьнавай кар гурзавай 

Дегь заманрин кирамрин. 

Икрамчийрин кьадар акваз, 

ЧIагъанчидиз аян я: 

Руьгь авайди инсандиз хас 

Алатрикай чIагъан я. 

Ам гьавиляй мел-межлисда, 

Мехъеррикни сегьнейра 

Алахъзава пак сиришта 

Хуьз чIагъандин пердейра. 

Амма адаз тушир хабар: 

Икрамчийрин арада 

Авайдакай са кас – устlap 

Яб гуз хьунин барадай. 

Ам дишегьли тир са субай, 

Хажалатри гатанвай, 

ЧIагъандин ван гъамарин пай 

Тухур сел яз кьатIанвай. 
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КIани инсан вахтсуздаказ 

Азраилди гваз фенвай. 

Уьмуьр тухуз бахтсуздаказ, 

Ада ашкъи саз хвенвай. 

ЧIагъанчидин гьар са макьам 

ГьикI къвезватIа арадиз, 

ГьикI жезватIа аваз тамам 

Чизвай гьа и сунадиз. 

Дшегьлидиз чIагъандин сес 

Фу тир, яд тир, гьава тир, 

Канвай рикIин гьар са хирез 

Мелгьем хьтин дава тир. 

Ам устаддин концертриз физ 

Есир жедай гьавайрин 

Ва лепейра квахьдай михьиз 

ЧIагъанчидин нагъмайрин. 

Лезги руьгьди авур битмиш 

Назик, кьакьан макьамди 

Багъишзавай адаз гуьруьш 

Ярдихъ галаз – Замзамдив!.. 

Гьа и саягъ физвай вахтар, 

Йисар ийиз чпикай. 

ЧIагъанчидиз тушир хабар 

Икрамчидин рикIикай... 

Дишегьлидин мукьва-кьили 

Са сеферда, жуьрэтна, 

ЧIагъанчидин фена кьилив, 

Дердидикай суьгьбетна. 

Кьисметдикай, хьанвай верем, 

Зурба кIанивиляй 
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Ихтилатди ийидай чIем 

Гьатта къванцин рикIикай. 

Лагьана: «Ам акIаж хьанва, 

Къекъвез техъжез, кIакIанва. 

Адан руьгьдиз илаж хьанва 

Ви авазар кадгъанвай. 

Хайи юкъуз адаз дигай 

Савкьат анжах сад я хьи: 

Вун атун – къуй ам чи патай 

Ядигар хьуй… – Дад я хьи!» 

Руьгьдал жумарт гьи устадди 

Ваъ лугьуй и макъамда, 

Муьгьуббатдин мусибатди 

Къарсурнавай уламда? 

Фена кьавал вичин кьетIен 

Икрамчидин гуьгьуьл кьаз, 

Агъмишун яз ялгъуз елкен, 

Авазрикай са гьуьл кьаз. 

Tyпlap физвай мецерилай 

Шез-хъуьрезвай чIагъандин, 

Накъвар физвай вилерилай 

АкIаж хьанвай жейрандин. 

Амма накъвар, алачиз шак, 

Бахтлувилин накъвар тир, 

Вилер гуя марфарай пак 

Ригаз авай ракъар тир. 

Дишегьлиди шулу жасад 

Гьиссзамачир – авазди 

Тухванвай руьгь адан азад 

Мад женнетдин дарваздив. 
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Ярдиз ада, алай вичел 

Гъамни гьижран алудна, 

Цавара ваъ, ашкъи чилел 

Гужлу тирди субутна... 

ЧIагъанчидин рикIни акьул 

И дуьшуъшди къарсурна, 

Гуя нурар къвана зул-зул 

Керематдив ацIурна. 

Гьа икI адаз хьана ачух 

Гьакъикъат лап ихласди: 

Уьмуьрди чун ийизва чIух 

Нефс
1
 эвезиз аваздив. 

Гьар са азад, вичиз жагъай, 

Легьзедал гуьл жедай ам: 

Дишегьлидиз ягъиз чIагъан 

Адан кIвализ къведай ам. 

Вердиш хьанвай тупIун pикlep 

Гьалч жезвайла мецерал, 

Гьасилзавай маса сесер 

Ада рикIе, мефтIера. 

 

Макьам ядай устадвал ва 

Яратмишдай азабар 

Къилди жедай – ам вич юкьва, 

Кьве цIу ийиз кабабар. 

Вичин кIвале,  сегьнедал гьакI 

Табий яз кьве къуватдиз, 

Магьирвилин цIийи кIар-гъахъ 

Жагъурзавай устадди. 

 

                                                 
1 Нефс – инал «беден, инсандин кIалуб» манада ишлемишнава. 

(Авт) 
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Лугьудайди чизвай адаз, 
Лугьудайвал чизвачир. 
Илгьам авай цан цаз,  тум цаз, – 
СакIани гвен гуьзвачир. 

Дишегьлидан ашкъидикай, 
Бахтикъаравиликай 
Лугьуз кIан я – верги дигай 
Хкатнава рикIикай. 

Кайи рикIиз ахьтин аваз 
Бахшиз кIан тир устIардиз, 
Яр хтай хьиз жервал адаз 
Чялел ярдин дидардиз... 

Амма садра рак гатай ван 
Къалабулух квайди тир. 
КIвализ атай гъамлу мугьман 
ЧIулав хабар гвайди тир: 

«Ви икрамчи амач – масан 
Маканрихъ руьгь чIугунва. 
Вичин сурал вуна чIагъан 
Ягъун веси авунва». 

Устад михьиз ичIи хьана, 
Гуя ам лал къумлух я, 
Гуя ана мичIи хьана, 
Тежедай кьван савух я. 

Фикирначир гьич и касди 
Ягъда чIагъан лагьана 
Мярекатра пашман, ясдин, – 
Амма а югъ атана. 

Лацу-чIулав алай мецер 
Алат чIагъан ягIани, 
Сурун кьилихъ адан сесер 
Чи адетрив къадани?.. 
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Руьгьдиз мукьва касдин  веси 
Кьилиз акъуд тавуртIа, 
Вун Аллагьдиз жеда аси, 
Тахкьаз жуван гъавурда... 

Ингъе гьеле ахъа сурун 
Кьилелла ам чIагъан гваз. 
Хажалатди кьефес хурун 
АцIурзава залан яз. 

Мейит сура тунвач гьеле – 
Мягьфедаваз патав гва.. 
ЧIагъанчидик ква велвеле, – 
Гьинва тупlap ялав квай? 

КIватI хьанвайбур,  вилер алаз 
Ван атунал чIагъандин, 
РикIерални хирер алаз, 
Акъвазнава пашмандиз. 

ЧIагъанчиди са гужа-гуж 
Вич гуьнгуьна хтуна, 
Дишегьлидиз уьмуьрда хуш 
Авазрик ван кутуна. 

Мад куьхкIвена тупIара цIай, 
Гьисс хъувуна вердишвал. 
Шехьна чIагъан, ийиз гьарай, 
Тир адан гьар бириш – тIал. 

Са авазди маса макьам 
Эвеззавай са къатда, 
Гуя гьар сад жезвай давам 
Рагьметлудан къаматда. 

Садлагьана аваз дегиш 
Хьана ифей тупIарик. 
ЦIийи гьава, тушир таниш, 
Пайда хьана цаварик. 
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Ам эрзиман тир гьа аваз, 
Жагъурзавай устадди, 
Фадлай кьулухъ рикIе аваз 
Тагакьзавай мураддив. 

ЧIагъанчидин руьгь, мефтI,  тyпIap, 
Алат – вири сад хьанвай. 
Вири чилер, вири цавар 
И авазда кIватI хьанвай. 

И кур-пашман багъда авай 
Къванерни кваз сурарин 
Налугьуди чагъда авай 
Жанлувилин нурарин. 

Муьгьуьббатни вафалувал 
Жем хьанвай и авазда, 
Мусибатни хаталувал 
Кем хьанвай и авазда. 

«Уьмуьр – ажал, ажал – уьмуьр», – 
Къейдзавай и авазди. 
Сергьят, абур чара ийир, 
Редзавай и авазди... 

Ажал авач, ава уьмуьр 
Каинатдин майданра. 
Адан зурба аваз магьир 
Кужум хьанва инсанра. 

Чун къугъвазва (туш зи гафар) 
Дуьньядикай сегьне кьаз, 
Цавун аваз ийиз инкар, 
Чилин къамар къене кьаз. 

Къугъвадайла, рекьизва чун, 
Уьмуьрдин каш гужлу яз. 
Вуж вич ятIа кIаник цавун, 
Ам гьамиша жанлу я! 

2003 
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ШИКИЛРИН КIВАЛ 

 
Шикилчи Сейфедин Сейфединоваз бахшзава 

I. 

Шикилчидин кIвалахдин кIвал 

Къакъажунихъ файда авач. 

Сад я адан гьам тIал, гьам чIал: 

Какахьнава, къайда авач, 

И дарискъал чалпачухда 

Шикилчи вич ялгъуз ава. 

И алемда, и бушлухда 

Ам йифиз ва юкъуз ава. 

Гьеле рикIе гьакь тавунвай 

Са мурадди чIугвазва aм. 

Каинатар халкь тавунвай 

Сад Аллагь хьиз аквазва ам. 

ПIапIpyc гъиле кузва, руьхъ жез, 

Къавухъ физва гумадин цIирх, 

Гуя адаз кIан я руьгь жез 

Чалпачухдин, тахьанвай сих. 

Рангарни кваз лал я гъеде, 

Вил алаз чIал акьалтунал. 

КуркIвачIдин кьил сал я гьеле, 

Рази тушиз и гьал хьунал. 

Рагъу кетен – чилер-цавар 

Какахьай са гъуруш хьиз я. 
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ЗатIни авач, ганвач тIварар, 

Тек са халикь турус хьиз я... 

Шикилчидин гъил – курквачIдал, 

КурквачIди ранг кужумзава, 

Ахпа, шад яз и илаждал, 

Ам кетендив гатIумзава. 

Илгьамдин экв, йикъан рагъ яз, 

Йифен варз яз, куькIуьнзава. 

Гьар затIуни, чкаяр кьаз, 

КIвале къайда тайинзава. 

Халкь ийизва шикилчиди – 

Гьар затIунихъ метлеб ава. 

Жезва гуьгьуьл ва гъил кьетIи, 

Чалпачухдал мешреб къвезва. 

Куьтягьунал текъвезвай гъил, 

Руг ацукьна кьалу хьанвай 

Гьар са суьрет, гьар са шикил 

ЦIийидаказ жанлу хьанва. 

Амма гьардаз бес тежезвай 

Нетижадин са зул, са цIарх 

РикIе пайда жез-тежезвай, – 

Гила кьилел язава чарх. 

Шикилчиди кIвалахзава, 

Яратмишиз цIийи алем, 

Мад ва мад чун чIалахъзава 

Туширдахъ и дуьнья бегьем. 

Сад Аллагьдиз чизва вичин 

Мурад-метлеб, гьар са улам: 

КурквачIдалди шикилчидин 

Ферз я хъувун дуьнья тамам. 
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2. 

Хурушумар икьи жезва 

Къеце, йифен тав акахьиз. 

Каспийдин къув векъи жезва, 

ТIурфанар гвай цав акахьиз. 

Шикилчидиз са квяйни туш – 

Ам кIвалахдин жезбидава, 

Илгьам лугьур гьарайни гуж 

РикIе ава, ивидава. 

Гатазва рак. Илгьамдик кваз, 

Анжах япар биши жеда. 

Дуст атайла саламдик квай, 

Аян хьана, хвеши жеда. 

ИкI хабарсуз атанвайди 

Дустарин са кIеретI хьана. 

Межлис хьана кадгъанвайди, 

Шад ихтилат-суьгьбет хьана. 

Сад тарихчи, сад макьамчи, 

Садни ина шаир ава, 

Халкьдин руьгьдин яз давамчи, 

Гьардаз вичин жигъир ава. 

Яратмищун пеше хьана 

Къекъвей ва тик рекье авай 

Касдихъ, рикIин ВечIе хьана, 

Руьгьдин кашан дерге ава. 

Гьада дустар шикилчидин 

Имаратдиз ял ийизва. 

Гьар са руьгьдиз вичиз вичин 

Каш рекьидай гьал жагъизва: 

Гьар шикилдиз, гьар суьретдиз 

ЦIийидаказ килигзава, 
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Гуьзелвилин гьар муьгьлет, гъиз, 

РикIин къене эцигзава. 

Гуьзелвал, физ рякIяй рикIиз, 

Артух жезва, буллух жезва, 

Халкь паталди санлай михьиз 

Жавагьиррин сандух жезва. 

3. 

Сад инавай шикилрикай 

Ажаиб я, кьетIен я ам, 

Акурбурун гуьгьуьлрикай 

Гьуьл ийидай елкен я ам. 

Цава – ацIай вацран лампа. 

Чир жезва Шагьдагъдин кукIуш. 

Дагъдилайни хьанва зурба 

Лезги хцин акунар хуш. 

Якъин, гьа я кукIушдилай 

Bири лезги чил аквазва, 

Алат тийир намусдалай 

Такабурлу кьил аквазва. 

Ризванбурун Забит я ам, 

Девирдин чад галукьнавай, 

Женгчи я ам, игит я ам, 

Ял акъадриз ацукьнавай. 

Шагьдагъ – кьулан дагъ я лезги 

Ягь чи хура куькIуьрзавай. 

Халкьдин таъсиб хуьзвай хци 

Фагьумзава, фикирзава. 

Гагь марф, гагь хар акьур плащ 

Къатараваз метIел ала, 
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Гуя халкьдиз бахтунин раж 

Кьаз Гъуцарин варцел ала. 

И къаматда гъайбат ава, 

Экуьвални умуд ава, 

Инсанвални гъейрат ава, 

ЦIайлапанни барут ава! 

Халкьдин кьисмет бед хьунухьин 

Кьалабулух, тIал аквазва, 

Вилик пад кьаз сед хьунухьин, 

Кьегьалвилин гъал аквазва... 

Мус, гьинай, вуж атайтIани 

Шикилчидин имаратдиз, 

РикI хурудай атIайтIани, 

Кас амукьич гъараратдиз. 

Куъз лагьайтIа, эвезиз рикI 

Алакьда и суьретдилай. 

Жедач михьи я чиг, я цуьк 

Ада гузвай ибретдилай. 

4. 

И шикилдиз хийир-зарар 

Авач ийир тарифдикай – 

Кхьихь, шаир, вуна чIалар 

Адан кьетIен тарихдикай. 

И суьретдин кирамдин кьил 

Рехи хьанва къе Шагьдагъ хьиз, 

Тир ам жаван, тир ам жегьил, 

ЦIийи сусав гвай чирагъ хьиз. 

Цаву ганвай пай жавандиз 

Гагь уях, гагь тежез авай. 
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Бажарагъдин гьар вулкандаз 

Вичин рехъ, чIав ва мез ава. 

Тракторчи xьaнвай гада 

Хайи хуьруьн мезредава. 

Гатфарин цан цазва ада, 

Хци макьар жергедава. 

Шагьдагъдин кIукI, живедаваз, 

РекIврекIв алаз акъвазнава. 

Адан ценер, цуькведаваз, 

Безек алаз акъвазнава. 

ХупI ажебдиз дагъни аран 

Сад муькуьдав диганвачни! 

Авай касдиз ихьтин ватан 

Женнетдин юкь жагъанвачни! 

Трактордин физва макъар, 

Чил дариндай акъаш ийиз. 

Ахваравай яцIу накьвар 

Алабариз, хкаж ийиз. 

Садлагьана авуна чIакь, 

Магъ галукьай  са сес хьана, 

Чархараллай бухавар гьакI 

Са чкадал элкъвез хьана. 

Ракьун бугъа гьалзавайда 

Кьулухъ гана, кутуна рум, 

И сеферда  гьакI гьавайда 

Фенач авур йигин гьужум. 

Тирингдаказ акъваз хьана 

Хам чиликай хкатайди. 

Къвазнач гада яргъаз хьана: 

«Къадим сур я акъатайди!» 
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Кутар гъана, илична яд, 

Чуьхвена и зурба къаяб, 

Къванцел сирлу aтlанва хатI, 

На лугьуди, им я ктаб. 

Хуьре авай сурун къванер 

Садни адаз ухшар авач, 

Я кхьинрин сад туш тегьер, 

Идаз туьшер, таяр авач. 

Низ лугьуда?  Вуж хьуй а кас 

И къванцяй кьил акъатдайди? 

Тарихрилай алудна пас, 

Адан дегьне акъатIдайди? 

Хайи чилин ягь-виждандин 

Къадирлу са муьруьд ава – 

Турни къалхан Лезгистандин 

Ризванбурун Забит ава. 

Забит кьил я Лезгистандин, 

Виридакай хабар авай. 

Забит гьуьл я Лезгистандин, 

Лезгивилин гьунар авай. 

Макъарал фад хкажна къван, 

КутIунна ам мукIатIдалди, 

Руг кьилеллаз ракьун балкIан 

Гьална вири къуватдалди. 

Ам, хуьр туна, КцIар шегьер 

Галай патахъ ахмиш жезва. 

Касдин руьгьда къадим цилер, 

ЦIир ахъайна, артмиш жезва, 

Мягьтел хьанва жемят хуьруьн: 

«Валлагь, гада дили хьанва». 
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Са Шагьдагъдиз чизва якъин: 

Мад са халис лезги хьанва! 

5. 

Къванер... къванер... Лезги къванер, 

Къурбанд къванер, сурун къванер, 

Халкьдин руьгьдин гуьзгуь къванер, 

Хвейи алем хурун къванер… 

Гьикьван хьана, ама гьикьван, 

Сан лугьуз хьун четин я хьи. 

Жагъун хъувур къе и са къван 

Гьакьван рикIиз ширин я хьи! 

Тракторчи гададиз и 

Атайди я гзаф ванер, 

Лезгистандин чилерай чи 

Чуьнуьхзава лугьуз къванер. 

Чуьнуьхзава, алпан гьарфар 

А къванерал ала, лугьуз, 

Чи тарихдин кьадим яржар 

Дегь девирра ава, лугьуз. 

Чуьнуьхзава, дувулар чахъ 

Хьайиди туш лугьун патал, 

И девирда акьулар чахъ, 

Ругулар чахъ тахьун патал. 

Тамарани Ясаб хуьруьн 

Къванер авай хатlap алай, 

Алпан руьгьдин, лезги рикIин, 

Лезги гъилин нурар алай. 

Мингечан вир авай пата 

Гьикьван къванер кучудна це, 
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Гуя са низ ава xaта
 

Алпанвийрин гьар са къванце! 

Аламатдин затI я тарих, 

Гьахъсузвили гват  тийидай, 

АвуртIани гьикьван чуьнуьх, 

Ам чиляйни гьат хъийида. 

Терс девиррин савашривай 

Тарих ктаб пуьрчуькь жедач. 

Къванер тухур угърашривай 

Шагьдагъ, Шалбуз чуьнуьх жедач! 

6. 

Забит къванциз килигзава – 

Вилера хвеш къизгъин жезва: 

Чун дувулрихъ гилигзавай 

Мад  са шагьид тайин жезва. 

«Алпан гьарфар, алпан хатIар 

Язва ибур, шак алачиз. 

И цIарара лезги гафар 

Чуьнуьх xьанва, гьахъ амачиз. 

Абур кIелдай са хва лезги 

Чи дидейри хада, шаксуз. 

ТахьайтIа, чи тарих иски 

Масадбуру кьада, шаксуз. 

Чун алпанар тирвилин им 

Мад са цIийи шагьидвал я, 

Гъалибвал я йикъан къадим, 

Къенин йикъан игитвал я. 

Виш аферин, чан хтул, ваз 

Ихьтин савкьват халкьдиз хкай. 
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Чи музейдин ядигар яз, 

Кьада ада чка дигай. 

ИкI жедайди туш, гадаяр, 

Им сувар я – къейдна кIанда, 

Ша, хъфида хъваз бузаяр, 

Усалвилер редна кIанда! 

За куьн вири илифзава, 

За играми амадагар! – 

Забита  икI теклифзава, 

Жедач ихьтин тамада-гар. 

Лезгияр я кьиблепатан 

Мугьманвилер гзаф кIандай, 

Ша лагъайла, – хесет я ман, – 

Лугьурбур туш: инсаф кIанда. 

Забит, са къад итим галаз, 

Вичин кIвализ рекье ава. 

Тракторни, асфальт чухваз, 

И кIеретIдин кIвенкIве ава. 

Забит-дахдин кайваниди 

Ахмурарна: «Я чан Забит, 

Икьванбуруз – авани ди?! – 

Гьинай къведа гьардаз са битI?» 

«КичIе жемир, чан кайвани, – 

Икьван лезги ксарикай 

Жечни бес са итим кьвнни, 

Дарвал течир пуларикай?!» – 

ИкI лагьайла, жибиндиз гъил 

Гьар са касди авуна сух. 

Агъуз тежер Забитан кьил 

Хкаж хьана мадни артух… 
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Къадим къванциз багъишнавай 

Межлис йифди давам хьана. 

ТIалар, рикIе биришнавай, 

Квахьна, гьар сад хуррам хьана. 

Къван КцIариз гъайи гада 

Межлисди дуьз геле туна. 

Забитан и гафар ада 

Уьмуьрлух яз рикIе туна: 

«Вуж тарихдихъ агъанватIа, 

Гележегда шад жеда ам. 

Нин дувулар атIанватIа, 

Ватан аваз яд жеда ам». 

7. 

Чи шикилчи хьана чIехи, 

ЧIварах ягъна дериндаказ 

Хайи халкьдин руьгьда рехи 

Пак къванера – эркиндаказ. 

Къванцел хатIар атIай устIар, 

Нехишда тваз бубайрин чIал, 

Шикилчидиз ви гъилин звар 

Чешне хьана тежер усал. 

Зияратчи Шалбуздагъдиз 

Фир жуьреда кпIар ийиз, 

Устадвилин ви саягъдиз 

Низ кIан жедач ялвар ийиз? 

Устадвилин дережаяр 

Халисбуру тестикьзава, 

Цаварилай гайи паяр 

Халкьдин вилик эцигзава. 
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Са шартI ава: савкьатар пак 

Иливардай рикIер кIанда, 

Шикилчидин илгьамдал шак 

Гъин тийидай кьилер кIанда. 

8. 

Шикилчидин тавханада 

Дустарин дем къалин хьанва. 

Дерт лагьайтIа, цав рахада! – 

Гьакьван рикIе дерин хьанва. 

Низ лугьуда, низ ван жеда? – 

Чи пад кьадай Забит амач, 

Лугьудай кьван мез къван жеда, 

Муьруьд амач, игит амач. 

Ада кIватIай лезги къванер 

Терг авунва, сад амачиз. 

Квелди чна кьада кьинер, 

Кьинер кьадай затI амачиз?! 

Са ни ятIа маса ганва 

Къадим чIаван улубар чи. 

Ван алачир суза хьанва 

Лезгистандин кIалубар чи. 

Чун вужар я? Чун гьибур я? 

Гьинихъ физвай карван я чун? 

Чун лекьер яз, чун чибур яз, 

Гардан кIирна, жаздан я чун. 

 

Са пуд лезги кIватI хьайила 

Лугьудай са лирли чидач. 

Чун алимрал шад хьайила, 

Садбуруз чIал ерли чидач. 
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Халкьдин назик авазар чи, 

Туьнт макьамар, гьаваяр чи 

Гьинва ягъдай устазар чи? 

Гьинва магъир кьавалар чи? 

Чи ял такIан къурабайри, 

ЦIийи рухвар эвезда гуз, 

Ивирар чи халичайрин 

Хутахна, чун маса къачуз. 

Абурукай яд тарихдин 

Девлет хьана, хара жезва. 

Яшайишдин ва чи руьгьдин 

Чешнеяр икI зара жезва. 

Чна чун икI ийиз хирде, 

Пака чакай вуч амукьда? 

Амач лугьуз лезги бенде, 

Чи чилерал къуш ацукьда… 

Ваъ! Ваъ! Агъзур сеферда ваъ! 

ИкI хьунухьиз рехъ гуз жедач. 

Чаз чи къадир чир жердавай 

Чун масадаз ужуз жедач. 

Чахъ чил ава, чахъ чIал ава 

Лезги ийир лезгидикай, 

Чи ивида стIал ава 

Шарвилидин ивидикай. 

Чахъ Кьулан вацI, Шалбуз ава 

Чи эвел, чи бине хьанвай. 

Чахъ ягь ава, намус ава, 

Таъсиб ава вине хьанвай! 

Тарихди рикI хайи халкьди 

Вич цIийиз халкь хъувун ферз я. 
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Цаву нуьсрет гайи халкьдиз 

Чилерал бахт жагъун ферз я. 

9. 

Икьи хьанва йифен дегьне, 

Дустарин дерт кьезил хьанва. 

Мад гьар садан руьгьдин къене 

Гевгьеррикай са гъуьл хьанва. 

Сада садаз къуват гана, 

Сада садак лув кутуна, 

Сада садаз рухсат гана, 

Илгьамдин цIук жув кутуна. 

Гьа икI чара жезва абур 

Гьар сад вичин ялгъузвилиз… 

И дуьньядал гъизва абур 

Чидайбуру агъуз-виниз. 

Жеда абур чпи чеб куз 

Илгьамдин цIа, яратмишиз. 

Халкь халкь ийиз, ягъ-эдеб гуз, 

Къванцин рикIер къарсатмишиз… 

Кьил рехи чи шикилчини 

Тавханада амукьна тек, 

Хьайи фад-фад сефил чини 

Хуьзвай виче дустарин экв. 

Мад пIапIрусдик кутуна цIай, 

Фикиррин юг гатаз ава. 

Мад алемдин яргъал яргъай 

Адав Гъуцар рахаз ава. 

Гъил – куркIвачдал, ам – рангадал, 

Ранг кетендал алтад жезва, 
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Вуч кьит ятIа и дуьньяда, 

Гьам гъиликай хкат жезва. 

Шикилчиди кIвалахзава, 

Фана дуьнья даим ийиз, 

РикIер, чараз тахъ-тахъзавай, 

Сад муькуьдаз лазим ийиз, 

Къутармишдай дуьнья кьуьзуь 

Гуьзелвилин цIир артухиз, 

Иливайдаз руьгьдин рузи 

Тух тахьунин сир артухиз… 

2004 

 



 130 

 

КУГ-РУШ 

Махарик квай Куг-рушакай 

Хьанани квез ван? 

Хабар туштIа квез адакай, 

Ацукь, яб це кван. 

Тежедай кьван кстах тир ам 

Дидедиз авай, 

Сад тир авай, сарсах тир ам, 

Рахадай цавай. 

Жеч вичелай садни бетер 

Дамахра кьуру. 

Цава авай рагъ, варз, гъетер 

Жеч икьван хару. 

Булушкаяр, назназияр – 

Вири гьадаз тир, 

Чанар-рикIер, тавазияр 

Вири садаз тир. 

Гимишдикай камарини 

Сиргъаяр – гьадаз. 

ТупIалравай тупIарини 

Гудай ажеб наз. 

Мягьсерар тир тумаждикай 

Хъуьтуьл ва кьезил. 

Иервални – къирмаждикай 

Ийирди кфил. 

Бахтавар тир акьулни гъам 

Авачир бенде. 
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ЧIехи жезвай баладин къам 

Гваз авай диде: 

«Ракъарикай, варцарикай 

ЯтIани зи нуькI, 

Хуьруьн амай рушарикай 

Хкудрай за гьикI?» 

Рушар – векье, рушар – меле, 

НикIени сала. 

И гуьзелди шеле гьеле 

Кьурди туш кIула. 

КIвал къакъажиз, гьаят шткиз 

Туш гьеле вердиш, 

Чрадайвал чидач вичиз 

Я фу, я пипIиш. 

Ам садрани фейиди туш 

Я гвениз, векьиз. 

Икьван зериф, назани руш 

Гъиз женни рекьиз? 

Гатфарин са гуьзел юкъуз 

Рушарин къифле 

Чуьлдиз физвай хъчар атIуз, 

Кьуна гъил гъиле, 

Сарсах рушан рахана бах, 

Минетун тир им: 

«Зи гуьзелни квехъ галаз твах, 

Зи ниним-сисим». 

...Рушар – сува хъчар атIуз, 

Манияр ягъиз. 

Чиг цуькверин кIунчIар атIуз 

Хьана и наргиз. 

 



 132 

«Сифте хъчар атIутI, нини», – 

Лагьана адаз. 

«Гьибур – чIуру, гьибур къени 

ЯтIа чидач заз». 

Чпин юлдаш  рушари фад 

Туна гъавурда. 

«Чир хьана заз. Авурла кIватI, 

За квез къалурда». 

Хквер рекье вири рушар 

Мягьтелна ада, 

Къалурайла чIуру хъчар 

Къеневай чанта. 

И рушарин хъуьредай кьван 

АтIана аман. 

Садлагьана ишедай ван 

Атана рушан. 

ЧIарар чухваз, хур-мет гатаз 

Шехьзавай сарсах: 

«Сед хьана заз, гуж хьана заз! 

Ярх жезва зун – яхъ! 

Гила кIвализ хъфида гьикI, 

Чанта яз ичIи? 

КIус-кIус хьана хана зи рикI, 

Дуьнья я мичIи! 

Дустарикай даях тахьай 

Пери вай, аман! 

Бахтар къведай булах тахьай 

Гьуьруь вай, аман!» 

Рушари фад, атIун патал 

Шехьзавайдан ван, 
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Гьарда хъчар гана, чанта 

АхцIурна адан... 

Садра мад ам рушар галаз 

Фин жеда векьиз, 

Вирида хьиз, кIула аваз 

Шелеяр хкиз. 

Векь чудгъуниз вири рушар 

Маргъвара гьатна, 

И руш, кьаз кIанз чепелукьар, 

Ягъвара гьатна. 

Рушари векь хъувуна кIватI, 

Гьардаз – са шеле. 

Шеле тахьай и руша мад 

Тухвана зегьле: 

«Я Аллагь, са гъахъ амачни, 

Жез хайи-тахай? 

Са инсаф бес вахъ амачни, 

Килигиз яргъай? 

Магьрум хьунин шеледикай 

Эх женни завал? 

Вучда ихътин дуьнедикай?! – 

Хьурай кIан цавал! 

Цаварилай цIутхун хьайи 

Гъед хьтин зун вай! 

Кьисметдикай къузгъун хьайи 

Къвед хьтин зун вай!» 

Гагь къув ягъна, гагь ягъна ар, 

Гатана кьил, хур: 

«Хару ягъна зун, чан вахар. 

Яхъ зун – жезва чIур!» 
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Адан яргъи йикьерикай 

Тежервал къурвах, 

Гьарда вичин векьерикай 

Гана са къужах... 

Йисар физвай... Кьуна са юн, 

ТуькIуьн патал кар, 

Руша вичин кьилин уюн 

Ийидай тикрар. 

ТIвар акъатна хуьре-меле 

(ТIвар – им са руг туш): 

«Шехьна-шехьна вичин шеле 

ТуькIуьрдай Куг-руш». 

Халкъдин акьул деринвилиз 

Багьри-мугьитI
1
 я. 

Лезги чIалан дуьзгуьнвилин 

И гаф
2
 шагьид я. 

За кьатIурвал, куь мецел дуьз 

Атанва суал. 

Вуч паталди, суьгьбет ийиз, 

Гуж акъалтна зал? 

Чи девирда харжаф хьанва 

Къадимлу яржар. 

Итимрикни гзаф хьанва 

Гила куг-рушар. 

 

                                                 
1 Багьри-мугьитI – гзаф чIехи ва дерин гьуьл. 
2 «Куг» гафунихъ са шумуд мана ава: 1) ракIарин тар, яни кIвалин 

рак къеняй агалдай лаш. И манади Куг-руш масабур патал «къеня агал-

навайди» къалурзава. 2) ШуькIуь-яргъи къабах (куг-къабах) ва адакай 

туькIуьрнавай гичин. И манади Куг-рушан къенепатан ичIивиликай, яни 

руьгьдин кесибвиликай лугьузва. Халкьдин зурбавал ам я хьи, адалай и 

манаяр Куг-рушан къаматда сад ийиз алакьна. – (Автордин къейд). 
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Патахъдаз – дуьз, дуьздаз какур 

Лугьун деб хьанва. 

Шехь тавурдан дердер агъур 

Авун деб хьанва. 

Хер рикIеваз шехьзавайдан 

Ван къверди авач. 

Кисна гъамар эхзавайдан 

Ван къверди авач. 

Куг-рушариз пачагьдини 

Ийизва гьуьрмет. 

Куг-рушариз Аллагьдини 

Гузва мал-девлет. 

2005 
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КЬВЕ ЛАТ 

Зи азизди, Миграгъа заз 

Ван хьана са халадивай: 

Шалбуздагъдин сува, ргаз, 

Са жигъирда кьве лат авай. 

Дегь вахтари кьве лат къванцин 

Кьве булахдал эцигнавай, 

Арадавай куьруь мензил, 

Чиргъедалди гилигнавай. 

Гьар булахдихь авай са дад, 

Гьар булахдихъ са сир авай, 

Са чIавузни тежер баят 

Муьгьуьббатдин таъсир авай. 

Лугьудай хьи, чилик кьве яд 

Сад садавди гуьруьш жезва, 

Гьавиляй кьве булахдин дад 

Кьве лата гагь дегиш жезва. 

И тафават ашукь хьанвай 

РикIеривай кьатIуз жедай – 

Сад муькуьдаз ачух хьанвай 

Цуькверивай кьатIуз жедай. 

Кьве латалай алахъзавай 

Цин хулар, физ агъадалди, 

Мад чеб чпик акахьзавай, 

Чукур ийиз юргъадалди. 
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Агъадавай хуьрерин эл 

И яд хъунихъ цIигел жедай. 

«Муьгьуьббатдин яд» – и тIварцIел 

Разибурун са сел жадай. 

Амма за ваз лугьурди, чан, 

И кIвалах туш кар алайди. 

Кьилинди – цел и кьве латан 

Вучиз я и тIвар алайди? 

Лезгистандин къадим вахтар 

Гур бахтарин чешме хьана, 

Камалдинни руьгьдин тахтар 

Тежедай кьван вине хьана, 

И кьве латахъ ава тарих – 

Пара иер бине я ам, 

Сад ийиз кIанз кьве кIани руьгь 

Къанихбуруз чешне я ам. 

Дегь вахтара адет авай 

Патав къведай и кьве латан 

Мехъернавай, жуьрэт авай 

ЦIийи свасни чам-хва жаван. 

Акьадарна балкIандал, свас 

Гъидай чамра латарал и. 

И кьведалай гъейри, са кас 

Жедачир гьич патара и. 

 

Свас са латав, чам са латав 

КьецIил кIвачив акъваз жедай: 

Руьгьда ашкъи, рикIе ялав, 

Япара цин аваз жедай. 

Кутуна мекв латак, гьарда 

Яд къачудай – кIвахь тийирвал. 
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Ва къаншардиз фидай ярдин 

Камарин сан квахь тийирвал. 

Чамра – ирид, суса – ирид 

Чиргъедай тIуз кам къачудай, 

Яни ирид цав я шагъид 

Лагьайвилин   тIям къачудай. 

Агатайла, сада садан 

Меквевай яд хупI ийидай. 

Кьве рикIини, тежез жаздан, 

Са жуьреда гуп ийидай. 

Ахпа суса вичин латав 

Чамран кIвачер чуьхуьдалдай, 

Ахпа чамра вичин латав 

Сусан кIвачер чуьхуьдалдай. 

Абурун гьар гьерекатдихъ 

Гзаф дерин метлеб жедай. 

Абурун чиг муьгьуьббатдихъ 

Намус, гьая, эдеб жедай. 

Им абуру сада садаз 

Вафа хьунин кьин кьурдай тир. 

Им абуру сада садаз 

Сафа хьунин кьин кьурдай тир... 

Са девирра латарин яд, 

Кьур акъатна, куътягь хьана, 

Куьз лагъайтIа вич муьгьуьббат 

Гуз-къачудай метягь хьана... 

А латарин чаз ширширар 

ХьаначтIани, ширинди, ван, 

Налугьуди, дегь девирар 

Чи ашкъидиз хьана аян. 
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Яшайишдин шадвални гъам 

Зани вуна хъвана санал, 

Гуя, рикIер ийиз тамам, 

А латарив хьана санал. 

Сада садан кIвачер чуьхвей 

Легьзеярни тIимил хьанач, 

Ирид цавун кIаник ифей 

Санал тaтlaй мензил хьанач. 

Теетикьарна чи муьгьуьббат, 

Бахтунин таж хьурна адал, 

Гегьеншарна уьмуьрдин рат, 

Берекатар гурна адал. 

ГьакI ятIани, заз а латар 

Жагъур хъийиз кIанзава къе, 

Чиле чуьнуьх хьанвай ятар 

Юзур хъийиз кIанзава къе. 

Чида: анал, кьуна гъилел, 

ТухвайтIа вун, яд хкведа, 

Ягь квахьнавай чилин винел 

Пак муьгьуьббат мад хкведа! 

15.09.2005 
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ТАРАГЪАЖДИН ВИЛИК КЬУЬЛ 

Вуч жафа я, гьахъунин пад 

Хуьз алакьдай Гьажимурад, 

Ви эвледар хьунал жагьад 

Чи гуьгьуьлар кьатI хьана хьи. 

 
Етим Эмин. «I877-йисан бунтариз» 

 

Эй кьепIирви Гьажимурад, кемендиз кьил вегьена хьи. 
 

Етим Эмин. «Фагьумна за гьар жуьре гьал…» 

I. 

Гьукумдин зулум, гьакимрин зулум 

Вири уьлкведиз хьанвайла къалум, 
 

Эхиз ацукьдай халкь жериди туш, 

Акьван тIал хура гьакь жериди туш. 
 

Халкьдин ягь-таъсиб хьайитIа эксик, 

Зулумкарри ам ийида пислик… 
 

Меселла Эмин – девирдин ясар, 

Эхирдинбур я уьмуьрдин йисар. 
 

Вич гьахъвал хуьдай яз хьайи устIар 

Ам кьилиз тефей гваз ама къастар. 
 

Вири сад хьана къарагъна миллет 

Алудун патал зулумни зиллет. 
 

Амма пачагьдин къуватдин хура 

Акъваз жедани халкьдивай кIура? 
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ГъвечIи халкьариз жазаяр чIехи 

Гуда пачагьри, тежедай эхи. 
 

Лезги хуьрера къарагъай бунтар 

Эзмишарнава, шупIдайвал шутIар. 
 

Женгчи дерейриз ягънава къазакь, 

Жазданнава халкь, илигиз яракь. 
 

Таз хайи кIвал-къул, бубайрин накьвар, 

Ватандай яргъаз катзава халкьар. 
 

Етим Эмина ажалдин месел 

Къиргъиндин шикил кхьена чарчел. 
 

Хсуси тIалар тавурди гьисаб 

Халкьдин гужари авуна кабаб. 
 

Акси женгерин регьберрин тIварар 

Ада шиирра авуна тикрар. 
 

Куьрсарайбуруз рагьметар гъана, 

Суьргуьнайбуруз гьуьрметар гъана. 
 

КьепIирдилай тир Гьажимурадаз 

Бахшнавай цIарар чида  виридаз. 
 

Амма и касдиз талукь са дуьшуьш 

Къизгъин цIарара жезвач ман чал туьш. 
 

Дуьшуьш туш, ам тир вакъиа зурба, 

Къарсурай Самур, Куьре ва Къуба. 
 

Ам вири халкьдиз тирвиляй ашкар 

Хъувунач жеди шаирди тикрар… 
 

Кьегьалвиликай Гьажимурадан 

Къенин несилриз гьикI атурай ван? 
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Тарихар кхьиз-чIурна шумудра, 

Несилрин зигьин курна шумудра… 
 

А викIегьвили халкьай риваят 

Хьана девиррин руквадик баят. 
 

А къизил михьиз квахьайтIа чавай, 

Кесиб жеда чун, негьда чун цавай. 

 

2. 

 

Ргазва Дербент – лезгийрин меркез, 

АцIанва халкьдай шегьердин майдан: 

«И тарагъаждиз – хабар яни квез? – 

Къе шумудни са вегьида гардан!» 
 

Бунтарин кьиле акъвазай ксар 

Гъизва майдандал. Лал кьенвай ара. 

Кьул, «Гьукуматдиз акси тахсиркар» 

Кхьена, тунва гьар садан хура. 
 

Вуч тахсиркарвал авунатIа ни 

Малумарзава суддин векилди. 

Халкьдин къайгъуда уьмуьрдихъ къени 

Женг чIугурбурун бахт я сефилди. 
 

Куьрсдайбурук  ква Ахцегьай кьве кас: 

Къази-Агьмедни адан хва Гьасан. 

Бубади хциз: «Сифте жаза ваз 

Гунуг, чан хва, заз аквазва хъсан». 
 

Бубадиз акI тир, куьрсарайла вич, 

Хцин викIегьвал жедайди хьиз цуькI: 

«Зун, чан хва, кьведра рекьида, зун – гьич, 

Кьабула кьиникь, кIевиз кьуна рикI!» 
 

Гьа икI жаллатIри куьрсзава са-сад 

Халкьдин рухваяр, кьегьалар зурба. 
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Абдул-Гьамидан алатна нубат, 
Кеменда ава Гьажи Шихбуба

1
. 

 

Гьажимурадан кьазва гила тIвар: 
Гьукумат патал квайди я хата. 
Яб гузва касди, юзазвач са чIар, 
Гуя туш и югъ эхирдин нукьтIа. 
 

«Гьахъунин пад хуьз алакьдай» касди 
Суддин къанундал ийизва амал: 
«Заз рекьиз кIан туш рикI кьунваз ясди –  
Захъ эхиримжи са тIалаб ама». 
 

«Чи буржи я ам акъудун кьилиз –  
Лагь, ам вуч ятIа», – рахазва векил. 
«КIанзава инал заз са кьуьл хъийиз, 
Ажалдин вилик – халис лезги кьуьл!» 
 

КIватI хьанвай кьван и халкьдин арада 
Хьана кьван лезги кьавалар аваз. 
Туьнт лезги макьам ифей гьавада 
Гьатна, ялав хьиз, къати ван алаз. 
 

Кьве зуьрнединни далдамдин ванци, 
КуькIуьриз рикIер, чIарарни – риб-риб, 
Къакъара турар ийизвай хци, 
Кутазвай халкьдик лувар, хуьз таъсиб. 
 

Гьажимурадан азадна гъилер, 
Ада, лувар хьиз, ахъайна абур. 
Халкьдин капари цаварни чилер 
Къачуна, Дербент авуна къарсур. 
 

Налугьуди, им шад межлис я гур, 

                                                 
1 Руьгьанияр тир агъастIалви Абдул-Гьамид ва винистIалви 

Шихбуба 1877-йисан бунтарин иштиракчияр хьанай. А вахтунин 

вакъиайриз бахшнавай вичин шиирра Етим Эмина гьабурун тIварарни 

кьунва. 
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Гъвелни хьайиди туш ина ясдин. 
Кьуьлуьна авай эркни такабур 
Халкьдин намусдиз тир санлай хасди. 

Гьавиляй халкьди хвена пак адет: 
Кьуьл авун патал кьегьалдихъ галаз 
Хкягъна ирид гуьзел – ирид гъед, 
Чилин ирид ранг, ирид назик наз. 
 

Гьажимурада язава чархар; 
Гьар са таватдин вилик ягъиз мет, 
Лугьузва «Гьасса!», ахъайна лувар, 
Ирид яржуниз ийизва гьуьрмет. 
 

Налугьуди, и кьуьлуьнин тIеат 
Чилел ваъ, кьиле физва цаварал. 
Ваъ, кьуьл тушир им, тир им пак дуьа, 
Ийизвай Авай Садан варарал. 
 

Дуьа тир авур хатур-гьуьрметдай 
Кьейибурунни суьргуьнайбурун, 
Дуьа тир авур, лезги миллетда 
Куз хьурай лугьуз эркин цIай хурун. 
 

Ажалдал гъалиб хьунин лишан яз 
Къалурай чIехи гьунар тир а кьуьл. 
Вичин мурадар халкьдиз масан яз 
Хьуниз эвер гун, хабар тир а кьуьл… 
 

Гуьзелри чпин акьалтIарна кьуьл, 
Гьажимурадан кьабулна икрам. 
Кис хьана майдан. Халкь я мад сефил: 
Мад са ажалдин шагьид жеда ам. 
 

Тарагъаж алай сегьнедал кьетIен 
Хкаж хъхьана кьепIирви эркин. 
ЖаллатIдин гъиляй шутхунна кемен, 
Ана гьайбатдив туна кьил вичин. 
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Вичи хкудна вич алай куьсри, 
Вири къуватдив эцяна кIвачер. 
Кьуьл дуьа тирдан субут яз дугъри 
Хьайи карди мад гьейранна эллер. 
 

Дуьа туширтIа кьуьлуьнив лагьай, 
А кьуьлуьнин ван къведайни цавуз? – 
Кемендин мукIатI, инсаф чир тахьай, 
КьатI хьана вилив хуьн тавур чIавуз! 
 

Халкьди гьарайна: «Кьезила жаза! 
Къанундин шартI я – гадармир кьулухъ!» 
Рахана судья: «Герек туш арза! 
Вагьшийриз а шартI туш ерли талукь…» 
 

Кьвед лагьай сефер кьепIирвидин кьил 
Кеменда туна, тамамна дуван… 
Лезги туьнт макьам, чи кьуьлерин кьуьл, 
Давам жезва тваз, заманайра ван. 
 

3. 
 

ГъвечIи халкьариз зулумар чIехи 
Кьада пачагьри, тахьана регъуь. 
 

Зи халкь, ви кьисмет туш акьван регьят, 
Кьве уьлкведи вун авунва кьве пад. 
 

Ви юкьва сергьят квелди туш кемен? 
Къазадик ква къе ви руьгь, ви беден. 
 

Ви эхиримжи хълагьа тIалаб, 
Белки, жагъида гудайбур ваз яб. 
 

Ягъа, устIарар, туьнт лезги макьам! 
Кьуьл ая, зи халкь,  – ви дуьа я ам! 
 

Хуьда ада вун – кьатI жеда кемен! 
Гуда ви чилиз Аллагьди темен! 
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2009 

  

КЕРДЕДИН СИР 

(Аялар патал) 
 

– Туш жери кIвалах! – 

Мягьтел жезва эл. 

– Туш зиди лагълагъ, 

Гафарик ква кьел. 
 

–  Рахамир чIана, 

ТIармир гьакI чи кьил. 

Кердедикай на 

Ийизва къизил. 
 

Керде аку-е – 

«Кьведербан», кстах, 

Дамахчи еке, 

Сарсахрин сарсах! 

 

КукIунни чухун 

КIандай надинж «харт»… 

Дуьз яни лугьун 

Ахьтиндакай  «кард»?! 

 

– Валлагь, адакай 

Кард ваъ, хьанва лекь. 

Накь ада Рагай 

Гъана кализ векь. 

 

Тарсарайни накь 

Хкана пуд «вад». 

Намусни ахлакь 
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Хьанва чанда гьат… 

– КукIуш Гетиндин 

Фад жеда харапI, 

Керде хьтинди 

Дегиш хьун я таб! 
 

Бадеди гьатта 

ЛагьайтIа: «Чай цуз», 

Цадач хьи ада, 

«Жува цуз» лугьуз. 
 

ЛагьайтIа: «Дана 

Хкваш», – дидеди, 

«Хваш ман вуна», – 

Гаф я Кердедин. 
 

«Вач, хак ягъ ламраз», – 

ЛагьайтIа дахди, 

«Ахъай ман салаз», – 

Гаф я сарсахдин. 
 

Муаллимди: «На 

Чирда са тарс мус?» – 

Лагьайла, чина 

Твада «лекьре» куц: 
 

«Накь кIвале йифиз 

Авачир эквер, 

Хъхьанач ийиз 

Тарсарни эзбер». 
 

Муаллимди: «Бес 

Вири хуьре экв 

Авайла, ам квез 

Куьз хьанач, эркек?» 
 

Рахада Керде: 

«Экв тахьунин гьич 
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Себеб я баде, 

Кутур чIуру пич». 
 

«Хьурай шумуд йис– 

Рас хъия ман пич!» 

«Бадеди цIийиз 

Хъийида ам гьич». 
 

Гьаятдал къведа 

Шумуд са хала: 

«Куьз на зи, яда, 

Гатана бала?» 
 

Кердедин жаваб 

Гьамиша я сад: 

«Заз тагайдаз яб 

За вегьида мад!» 
 

Хьанач чIалал гъиз 

Я бадедивай, 

Хьанач чIалал гъиз 

Я дидедивай. 
 

Бубадивайни 

Хьанач, гъил векъи, 

Стхадивайни 

Хьанач, яз чIехи… 
 

Ихьтиндакай на 

Лугьузва хьи: ам, 

Акьул атана, 

Чранва тамам. 
 

АкI хьун – туш мумкин! 

Туш жери кIвалах! 

На кьуртIани кьин, 

Жедач зун чIалахъ!.. 
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Атана анал 

Муаллим кьуьзуь: 

«Къизил я аял… 

Зун я лап рази. 
 

Мад худда ири 

Хутазмач гъутар. 

Тарсарай вири 

Къачузва «вадар». 
 

Зайиф аялрин 

Ада пад кьазва. 

«Кьведрин» «чувалриз» 

Чешне къалазва…» 
 

Им гьикI хьайи кар 

ЯтIа, хьана сир. 

Алахъна халкьар 

Ийиз а сир чир. 
 

Акъатна са ван: 

«Гузва бадеди, 

«Хьухь –лугьуз, – инсан», 

Пенси Кердедиз». 
 

Мад са ван – хуьруьк: 

«Хиве дидеди 

Кьунва мобильник 

Къачун Кердедиз». 
 

Мад цIийи ван-сес: 

«Хиве бубади 

Кьунва «Мерседес» 

Къачун гададиз». 

 

…Хабар никай гун? 
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Вахакай гъвечIи, 

Къалп хабаррин чIун 

Эх тавур вичи! 
 

Руша кушкушна 

Бадедин япал: 

«Керде за бушна, 

Акъудна амал. 
 

Ам авай кIвализ 

Худда твадай кьиф 

Ахъайна за, чиз 

Адан пад зайиф. 
 

Кьиф халисди хьиз 

Хьана язухдиз: 

КичIела тадиз 

Гьахьна сандухдиз! 
 

Чир хьайи чIавуз 

Зи фендинин сир, 

Акъатна цавуз: 

«Чирда за ваз, чир!» 
 

За лагьана: «Зак 

КягъайтIа са тIуб, 

Тач, Керде, за вак 

Са мискьални пIупI! 
 

Кьифрекай кичIе 

Тирди ваз яман, 

За вири куьче 

Хабардарда ман». 
 

Хьана Керде мум, 

Гардан хьана кIир: 

«Минет я, Тамум, 

Ахъаймир а сир! 
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Эциг ви шартI – ам 

Кьабулда за, чан. 

ТавуртIа, зун – лам! 

Ви тур – зи гардан!» 
 

Гана за жаваб: 

«Чир ая тарсар, 

Бадедиз це яб, 

Ийимир фурсар. 
 

Килигиз ая 

Вун дахдин чIалаз, 

Килигиз ая 

Вун бахдин чIалаз. 
 

Стхадиз чIехи 

Яб це, хуьх гьуьрмет. 

Вахазни гъвечIи 

Ахмурмир, гьелбет. 
 

Хак ягъа ламраз, 

ГьакI хкваш дана. 

Багъдизни салаз 

Къуллугъа вуна. 
 

Зайиф гадаяр 

Гатаз тахьурай, 

Агъуз яз таяр 

На кьаз тахьурай!..» 
 

Бадеди суьгьбет 

Ахъайна хьрак… 

Сиверик, гьелбет, 

Жедайди туш рак… 
 

И хабар хуьруьз 

ХьанатIани ван, 
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Ида Кердедиз 

Ганач са зиян. 
 

Куьз лагьайтIа, и 

Ван тиртIани гьахъ, 

Хьанач хьи ерли 

Са касни чIалахъ. 
 

Лагьана: «Ихьтин 

Кьегьал хциз гьич 

Хьунухь мумкин туш 

Кьиферикай кичI». 
 

Хьанач гьавиляй 

Чи Керде пашман, 

Я чIурнач хъиляй 

ШартI гъвечIи вахан. 
 

Халис кьегьалдин 

РикI туна къене, 

Гьар са аялдиз 

Хьанва ам чешне. 
 

Сирерикайни 

ЛуькIвезмачалда, 

Кьиферикайни 

КичIезмачалда… 

2006 
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ШУДУРГЪА ВА КАРАПАТИ 

(Аялар патал) 

 

Гададин тIвар Чайгъун я, 

Аквазва: ам пузгъун я. 
 

– Яда, ана вуч хьана? 

Куь ви рикIиз тIуш гана? 
 

– Вуч лугьун ваз, чан халу? – 

Зи кьадар я ман, халу. 
 

– Рахаз чIехи итим хьиз, 

Аквазвач хьи лигим хьиз? 
 

– Я халу, кар икI хьана: 

Шумуда зи рикI хана. 
 

КIвале, хуьре, мектебда 

Шак гъизва зи эдебдал. 
 

Бубадиз зун «ЧIадгун» я, 

Вахариз зун  «ЧIадгъун» я, 
 

Бадедиз зун «Шутхун» я, 

Къуншийриз зун «Чапхун» я, 
 

Рушариз зун «Къузгъун» я, 

Гадайриз зун «Азгъун» я, 
 

Муаллимриз «Юргъун» я, 

Директордиз «Фургъун» я, 
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Яни «кьведрин» фургъун я, 

Зун, гьам ялиз, юргъун я… 
 

– Яб гумир! Вун Чайгъун я! 

– Туш, гила зун «Пузгъун» я. 
 

– Вун ахмуррин юкьвалла, – 

Бес диде гьи паталла? 
 

– Анжах тек са дидеди 

Кьазва зи тIвар бинедин. 
 

– ЯтIа, куьз вун икI жеда? 

Себеб авач рикI недай. 
 

– Ава, халу, сад авач, 

Лугьуникай дад авач.  
 

– Ханач кьван мад за пер ви, –  

Ахъая заз дердер ви. 
 

Зун яш хьанвай халу я, 

Тежриба зи дулу я. 
 

Белки, чун са меслятдал 

Къвен, ви рикIиз регьятдай. 
 

Ша фин, дуст-кас, эвел чун 

Хуьруьн ичIи кимел чун. 
 

Гила анал кас къвезмач, 

Дерди-бала гваз къвезмач. 
 

Фида чун, кьве итим хьиз, 

Ихтилатрив чи ким хуьз. 
 

– Ша, халу! Зун рази я, –  

Чайгъун гила цицIи я. 
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Халисан кьве лезги хьиз, 

Сабур-абур рикIи хуьз, 
 

Фена кимел ацукьна –  

Девиррин ял галукьна! 
 

– Гила ая суьгьбет ви, 

Артух хьурай рябет ви. 
 

– Вуч лугьун, вуч тан, халу? 

Кар икI хьана, чан халу: 
 

Жуваллай кьван тIварар за 

Авун кьетIна инкар за. 
 

Дахди хкай векь кьуру 

За, тавуна гьекь кьуру, 
 

Туна кьакьан маркуна, 

Дахдизни ам акуна. 
 

Лагьана заз: «Къудургъан, 

Марк туш им – я шудургъа!» 
 

Бадедин хьар чIур хьанвай, 

Фу куз, баде мур хьанвай. 
 

Хьар хана за эвелай, 

Расна цIийи цикIелай. 
 

Хьана баде агъургъан: 

«Хьар туш им – я шудургъа!» 
 

Вахариз за нинияр  

Расна – гьуьруь-перияр. 
 

Кьведни хъуьрез чIагана: 

«Шудургъа я!», – лагьана. 
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Юкьва чинни къуншидин 

Жугъун авай жикIидин. 
 

Гъуьргъуь хьанвай михьиз ам, 

Садани дуьз техъйиз ам. 
 

Хтуна хьиз цацар за, 

Хъувуна ам пайгар за. 
 

Къунши лугьур халуди 

Хъверна, зи рикI акъудиз: 
 

– Им жугъун я? Пагь, яда! 

«Карапати» лагь адаз!» 
 

Мектебдани рушариз 

Хьанач зун мад фурсариз. 
 

За абуруз шиирар 

Бахшна – рикIин гиширар. 
 

КIелна, абур чIагана: 

«Карапати!» – лагьана. 
 

За зегьметдин тарсуна 

Пара зегьмет чIугуна, 
 

ТуькIуьрна лап сарасдиз 

За кьватияр кIарасдин, 
 

Пайна абур савкьат яз, 

Жуван рикIин са пад яз, 
 

Классдавай гадайриз, 

Багъишдайвал стхайриз. 

Хъверна зал: «Туш кьватияр 

И ви карапатияр!» 
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За гьисабрин тарсуна 

Чи доскадал чIугуна 
 

Таблицайрин шикилар, 

Галаз лазим делилар. 
 

Малимдин ван къати я: 

«Им вуч карапати я?!» 
 

Директор чи классдиз 

Атана, Шагь-Абас хьиз: 
 

Вуж къведа заз куьмек яз? 

Заз шикилчи герек я, 
 

ЧIугвадайди плакат: 

«КIела, кIела, мад ва мад!» 
 

Зун къарагъна: «Плакат 

ЧIугвадай зун я устад!» 
 

Директор чап килигна, 

Залан гафар гихлигна: 
 

«КIелунра вахъ гьунарар 

Авач – туш хьи тапарар? 
 

Гуда за ваз мумкинвал 

Дуьз хъийир ви эркинвал. 
 

АкьалтIайла тарсар ви, 

Ша, гвачиз а фурсар ви». 
 

Няналди за кIвалахна, 

Шикил чIугваз алахъна. 
 

ЧIагурна хьиз гьарфарни, 

Кхьена за гафарни, 
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А плакат гьазурна, 

Директордиз къалурна. 
 

Кьам чухваз, вил агажна, 

Ам яргъалди тамашна. 
 

Лугьун патал кIватIна гуж: 

«Пикассо за затIни туш». 
 

Ахпа ам захъ элкъвена, 

Чин яру яз, ифена: 
 

«Им шикил туш, балдургъан! –  

Карапати! Шудургъа! 
 

Вуна чIурай ширедин 

Пул хкурай дидеди!..» 
 

Дериндай агь чIугуна, 

АкьалтIарна Чайгъуна: 
 

– Ихьттин чIуру крар я, 

Уьмуьр туш – са зарар я. 
 

Дуьньяда са гьахъ амач, 

Инсанвилин тах амач. 
 

– Ша, за ви дерт алудин, 

Яб це заз, чан халудин. 
 

Абур жедай крар я, 

Лугьумир на – зарар я. 

 

Чахъ гьардахъ са ава тIвар, 

Амма гзаф – гъалатIар. 

ГъалатIрихъни мас ава: 

Гьар сада са тарс ава. 



 159 

Крар, на заз ахъаяй, 

Гьич садни туш гьаваян. 
 

Вучиз абур терсина 

КьабулнатIа вирина? 
 

Куьз лагьайтIа виликан 

Себеб хьана кьуьруькар. 
 

Виликан гьар гъалатIди, 

Ви  амалри ламатIдин 
 

Хъен вегьена аваран 

Дуьз ниятрал, крарал. 
 

А хъен гена амукьда, 

Къвез ви рекьел ацукьда. 
 

Амма ам кваз кьамир на, 

Жувак нукьсан тамир на. 
 

Вун виликди фирдавай, 

Дуьз крар ийирдавай, 
 

Хъен гуьгъуьнай катда ви, 

Халкь гъавурда гьатда ви. 
 

Хуьн паталди итимвал 

КIанда руьгьдин лигимвал… 
 

Чайгъунак руьгь акатна, 

Вилериз рекIв аватна: 

– Халу, мад са суалди 

ГъуьнтI  гузва зи хиялдиз. 

Сад лугьудай гъилера 

Ван хьайи заз сиверай 
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«Карапати», «шудургъа» 

Гафарин зун гъавурда 

 

Акьурди са бубат я, 

Чир хьунухь зи мурад я. 

 

Телкъвервал зун авамдиз, 

Заз мана лагь тамамдиз. 

 

– Кьве гафнии са гафар я,  

Манани ваз ашкар я. 

 

РикI гвачиз ва зуракIдиз 

Авур гьар са кIвалахдиз 

 

Гьахьтин гафар лугьуда, 

Садани ваъ – шумуда! 

 

Герек я, дуст, гьар кардив 

ЭгечI авун гьунардив. 

 

Акьалтзавай гужара 

Лазим жеда бажарагъ. 

 

Авачирдаз алакьун 

Виже къведач алахъун. 

 

ЦIелхем кIанда рикIе, дуст, 

Гьам ийирвал еке, дуст! 

 

РикI гваз зегьмет чIугурда 

Вич гьунардив машгьурда. 

 

Жув къалурун паталди 

Авур кар я фашалди. 
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ЧIурудакай хкечIна, 

Вун дуьз кардик экечIна. 

Гьам я (мийир кесибвал) 

Ви сифтегьан гъалибвал! 

 

ГьакI хьайила, Чайгъун, вун 

Хьана кIандач пузгъун вун. 

 

Ви дуьз крар давама, 

Чкадиз гъваш, цIалцIама. 

 

– Хьуй, халу! Заз чир хьана! 

Жедач гардан кIир хьана! 

 

Акьурвал зун гъавурда, 

И уьмуьрдин гургурда 

 

«Карапати», «шудургъа» 

Язва вазни акур гъам. 

 

– Эхь, зунни са чIавара 

Акъатна  гьа кIарарай. 

 

Чирбуруз кьве гаф къати – 

«Шудургъа», «карапати» – 

 

Мус ятIани, я хвайди, 

Я а гафар лагьайди!.. 

 

Чайгъун кIвачел къарагъна, 

Гуьгьуьл михьиз авагъна: 

– АкI хьайила, чан халу, 

Кар икI жезва ман, халу: 
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Директордал, малимдал, 

ГьакI чи къунши итимдал, 

 

Чи классдин рушарал, 

Гадайрал, зи вахарал, 

Зи дахдал, зи бадедал 

Са чIавуз, са береда 

Чпел гьалчна гафар кьит, 

Хьайи чIавуз гьунар кьит! 

 

Амма абур дидедиз 

ЛагьанатIа бендеди? 

 

Ваъ! Гьар са гаф, кар адан 

Алайди я зар адан! 

 

– Маншаллагь, вун кьегьал я, 

Хци рикI ви гьайкал я!.. 

 

Хъфейла рагъ синелай, 

Ахладна чун кимелай. 

 

– Халу, чахъди илифа, 

Къе чи кIвале са йифа. 

 

Дахдиз кIанда мугьманар, 

Яргъай хтай инсанар… 

 

– Сагърай, кIвал-югъ къени хьуй, 

АцIанвай са куьнуь хьуй! 

 

– ЯтIа, геже-хийирар, 

Квахьрай вири шийирар! 
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– Абат хийир, сагъ хьурай! 

Вакай са Шагьдагъ хьурай! 

 

Эглешзава кам ада, 

Гагь чухвазва кьам ада: 

 

– Халу, зун вал шад я ман… 

Пака кимел мад ша ман… 

– ГьикI за ви гаф алудин?! – 

Башуьсте, чан халудин! 

2010 
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ПОВЕСТЬ ВА ГЬИКАЯЯР 
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НЕХИРБАННИ ЛЕКЬ 

Повесть 

– Дах, ЧIехи-вацIуз чIехиди вучиз лугьузвайди я? Ам 

са акьван чIехиди туш эхир, Самур вацIук  акахь хъувурла, 

михьиз квахьни хъийизва. 

Эхиримжи сеферда зи хайи хуьруьз и вацIун къерехдал 

са йис идалай вилик захъ галаз хъфей зи цIуд йисавай хцин 

рикIел ЧIехи-вацI гьикI атайди ятIа заз чидач. Амма адан 

суалди зи рикIел гьасятда кIарасдин чамадан хкана. 

– Лезгийрихъ мисал ава: гьарда жуван вацI яцIу ийида. 

Чи хуьруьнвийрини гьа и мисалдал амалзава, – кьилиз сиф-

те атай жаваб гана за. – Ша гараждиз эвичIин, на заз ана 

къайдани тваз куьмек це, зани ваз анавай зи кIарасдин 

чамадандай са затI къалурда, – ихтилат сирлуди ва хцин 

фикир желбдайди ийиз алахъна зун. 

– Ви чамаданда вуч аватIа низ чидач кьван? Ви куьгь-

не чарар-дафтарар… – Зи теклифдик хев кутадай ашкъи 

авачиз жаваб гана хци ва вичин жаваб генани мягькемар 

хъувун патал алава хъувуна: – Ваз руг авй чарарай ацIанвай 

чамадан кIвализ гъиз кIанзавани? Дидедиз хъел къведа. 

– Диде къе дежурствода ава… Чи духтур хкведалди 

чна кIвале руквадин гелни тадач… Ша, ша! За ви суалриз 

жавабар гьавая гузвайди туш! – цIийи несилдин алай 

аямдин чIалалди тагькимарна за. 

Зи гаф ише фена. 

Гаражда авайди гьар са хсуси гаражда жедай хьтин 

къатма-къариш тир. Рас хъувун патал къенер акъуднавй 

машинни юкьвал алаз, инаг  кIвалин майишатда лазим яз 

амачир, амма, белки, герек хъхьайтIа лагьана гадар тавуна 

тунвай жуьреба-жуьре шейэрив ацIанвай. Гараждин цлар 

тирвал туькIуьрнавай кьацIарни ичIи я лугьуз жедачир. Га-
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ражда авай дарискъалвили кIвалин дарискъалвиликайни 

лугьузвай. 

КIарасдин чамадан гараждин кьулухъ кьилевай 

кьацIарикай лап виневайдал алай. Адав агакьун патал 

чилел алай кьван шеэр къакъудна са къайдада туна кIанза-

вай. 

– Жуван тIем акакьдай затIар кьацIарал буш чкайрал 

эциг. Заланбурун къайгъу за аквада, – лагьана за хциз. 

Чамадандин патав фидай рехъ эхирни ачух хьана. 

Чамадан хкажайла, ам заз и кьацIал хкаждайла гьиссай за-

ланвилелай агъур яз акуна. «Яшар жердавай инсандиз ви-

чин фейи уьмуьрдин ядигарар багьа хьунивай я жеди», – 

фикирна за. 

РикIивайни, и чIулав чамадан багьа ядигар тир. Ам зи 

чIехи буба Камала  дяведай хкведайла гваз хтайдакай заз 

бадедин гафарай чидай. ЧIехи бубади вичи и чамадандикай 

заз са гафни лагьаначир, я за хабарни кьуначир. ЧIехи бу-

бани баде патал и чамадан фад алатна куьтягь хьанвай дяве 

рикIел хкидай, куьне хирер цIийи хъийидай затI тир жеди, 

гьавиляй адакай рахунин лазимвални авачиз аквазвай заз 

ва, адалайни гъейри, заз зи аял чIавалай и чамадан къайи 

кIвале – недай-хъвадай шеэр, къаб-къажах, тIимил ишле-

мишзавай, ва ишлемишуник кумачир маса затIар авай кIва-

ле хуьзвай са затI яз чизвай. 

Къайи  кIвал зи къенин гараж хьиз тир, амма бадедин 

гъил алай кIвале гьамиша дуьз къайда жедай. И кIвале 

къенин аямда жегьил несилриз чпин тIварарни течизмай 

затIар: гъуьр ва я къуьл хуьдай кьве канду, эвянавай сар 

хуьн патал нацIарикай хранвай, жуьреба-жуьре къен авай 

пуд къужгъур, сар эвядай регъ, гъилин регъвер, чхра, цIве-

лин тIваларикай хранвай кьве кутIал (абурани сар ва я сун 

гъалар хуьдай), уф туна цлавай михерикай куьрснавай са 

шумуд ичIи цел, къавун гъварарикай кьве сим кутIунна, 

абурун агъа кьилер гьалкъаяр хьиз элкъуьрна, анра тунвай 

яргъи лашунал акъалжнавай къахарин патар, цурун чIехи 

къажгъанар, цла туькIуьрнавай такIарин кьацIар хъенчIин 

гичинар, кутарар, тIачун чуква, сернич, некIегъан, гьатта 
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пачагьдин девиррилай амай ирид-муьжуьд литрдин птул-

каяр авай. КIвалин са пата эцигнавай кIарасдин чарпайдал 

са хара хпен хамар, адан кIаникни са хара малдин лияр же-

дай. 

КIарасдин чамадандин чка къайи кIвалин авай-авачир 

са акьван гьяркьуь ва я са акьван кьакьанни тушир дакIар-

дин кьацI тир, чамадандин кьилел куьгьне гьезерпашадиз 

чка ганвай. Зи диде рагьметдиз фейидалай гуь-гъуьниз 

къайи кIвализ гам храдай тарни, гам гатадай регъни ах-

къатнай. Чи кIвале чехир хъвадай чIехи карчни авай, адаз 

тамададин карч лугьудай. ЧIехи бубади тамадавал ийидай 

мярекатриз и карч  вичихъ галаз тухудай. И карч къайи 

кIвале хуьзвачир, вучиз лагьайтIа ам гьамиша кардик хьана 

кIанзавай затI тир ва гьавиляй чIехи бубади  ам тавдин 

кIвале халичадикай куьрсна хуьдай. 

Са гафуналди, къайи кIвал уьмуьр куьтягь хьанвай, 

жез мукьваллай ва куьтягь хьун лазим тир (месела, недай-

хъвадай) шейэрин макан тир. Абурукай анжах са кIарасдин 

чамадандиз уьмуьр давамар хъувун кьисмет хьана. 

Гьеле мектебдиз тефенмай бицIек яз зи рикIиз и чама-

дан хуш хьана. Идан себебни заз чIехи бубади багъишай 

савкьат тир. Къуншидаллай аялриз садазни авачир хьтин 

машин заз хвешивиляй эцигдай-къахчудай чка авачир. Гьа 

чIавуз зи рикIел кIарасдин чамадан атанай. За ам жув ксуз-

къарагъзавай кIвализ хкана, ана машин, кIегьебар ва амай 

куьлуь-шуьлуь къугъвадай затIар эцигнай. 

ЧIехи классриз акъатайла, за къугъвадай шейэр къун-

шидаллай гъвечIи гадайриз пай хъувунай. Амма чамадан 

ичIи хьаначир: ана гила зи шиирарни гьикаяяр кхьенвай 

дафтарриз чка хьанай. Заз гьа чамадан ацIурдай кьван чIа-

лар кхьинин мурад авай. Кхьей вуч хьайитIани за гьана 

эцигдай. Ана вуч аватIа анжах са заз чизвай. Белки, баде-

дизни аян тир жеди. 

Институтдиз гьахьна, са йисалай тIатIилриз хуьруьз 

хтайла, чамадан ачухна килигайла, заз жувакай регъуь 

хьанай: икьван кIамаш, зайиф шейэр за уьмуьрда кIелайди 

тушир. «Ибур вири кхьейди яраб зун тир жал?» – суал га-
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най за жува жуваз. Къачуна чамадан, зун чи кIвалин вилик 

квай алгъай багъдиз фена. Фур эгъуьнна, ана цIай хъувуна, 

чамаданщдай са-са дафтар гъиле кьаз, чар-чар къазуниз, 

еке ашкъидалди цIуз вегьиз эгечIна. 

И кар акур бадедай гьарай акъатна: 

– Вув-в, я бала! Вуна вучзава?! Гьайиф тушни? Йифен 

ахварар хана кхьенвай затIар цIув вугудани? – ада атана 

чамадан къахчуна. 

– Я баде, ибур вири усал шейэр я. Са куьнизни виже 

къвезмайди туш. 

– Усал шейэрихъни чпин къимет авайди я… Гьабуруз-

ни яшамиш жез кIанзавайди я… Йисар алатайла, вуна аубр 

кана лугьуз гьайифар чIугвада. Аквада хьи ваз… Алукьуй 

алай чкадал: я фу це лугьузвач, я яд. Зун кьейила, абуруз 

вуч кIантIани ая. 

Йисар алатна. За чамадан ва ана вуч аватIа рикIелай 

алудна.  

Амма баде гьахъ хьана. Ам кьейила, за чамадан 

ахъайнай: заз кайи шейэрин гьайиф атана, за жуван аялви-

лин са пай канвай. Вуч аматIа, гьа и чамаданда амай. Амма, 

заз хабар авачиз, чамадан дулу хьанвай. Ана бадеди зи 

жуьреба-жуьре йисарин мектебчи дафтарар (ада абур хъсан 

къиметар авайвиляй хвенвайди тир), зи жуьреба-жуьре 

классрин дневникар, за институтда кIелдайла хуьруьз ди-

дедизни, бадедизни чIехи бубадиз кхьенвай чарар эцигна-

вай. А чIавуз зун чамаданда авайди вири тупIалай ийиз 

агакьначир. За чамадан шегьердиз хканай. Са мажалдик 

ацукьна са-са чар кIелна, гъилелайда лагьана за гаражда 

эхцигай чамадандиз ахъайна килигдай вахт заз хъхьан-

вачир: шегьерда пакадал вегьей кар кьилиз акъатуник умуд 

кутун вич таб я. 

Къе зи хци суал гана зи бахтуни гъанвай. Заз чамадан 

ахъайдай себебни хьанвай, вахтни авай. Заз акI тир хьи, гуя 

хцин суалдин жаваб заз чамадандай жагъида. 

За чамадан кIвализ, кьуд лагьай мертебадиз хкажна. 

«ЧIехи вацIуз вучиз чIехиди лугьузвайди я?» и суал зани 

жуваз гайиди зи рикIел аламай. Руг михьна, за чамадан 
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ахъайна. Вахтуни чуру авунвай чарарин ял акъатна. Хвани, 

са вучтин ятIани аламат вилив хуьзвайди хьиз, килигиз 

акъвазнавай. 

– Ма, килиг, – лагьана  за, хцел зи дневникрин са хара, 

математикадизни, урус чIалазни, маса предметриз талукь 

дафтарар вугана. – Зун вун хьтин пезевенг тушир. 

Зун шиирдихъ къекъвезвай. Дафтарар ахъайиз за 

цIарара вил экъуьрзавай. 

Хци са акьван гьяз авачиз дневникрин чинар къатадза-

вай:  

– Ну и что? 

– Къиметриз килиг, къиметриз! – закай гуя гьа и хва 

кьван авай гада хъхьанвай. За са мус ятIани жуваз атай 

хъсан къиметрал дамахзавай. Заз акI тир хъи, зи къиметри 

зи хцикни кIелиз ашкъи кутадай хьиз. Амма хва вичин 

уьмуьрда, вичин аялвиле яшамиш жезвай, зи аялвиляй адаз 

аламат жедай хьтин затIни аквазвачир. 

– Гилан программаяр четинбур я, чебни шегьеррин 

мектебра. Заз къвезвай «пудар» хуьруьн мектебда вуна 

къачур «вадрилай» гужлубур я, – лагьана хци, – зи дафта-

рар, дневникар къерехдиз авуна. – Вавай накь зи задача 

гьялиз хьайиди туш хьи, – амалдарвилелди килигна ам заз. 

– Эврика! Жагъана! – хвеши хьана заз. Хцин эxиpимжи 

гафара авай гьакъикъатдикай катдай мумкинвални хьана. – 

Ингье шиир. ЧIехи-вацIукай. Ам кхьирла зи цIукьуд йис 

тир, – элкъвена зун хцихъ. – И шиирдин дуьм-дуьз къанни 

вад йис я! 

– Гьа гьадан паталай вуна руквади кьунвай чамадан 

ахъайнани? – зи алахъунрик хев кутазвачир хци. 

– Ингье, килиг. Гьа вуна заз гайи суал са мус ятIани за 

жувазни ганай. Яб це. «ЧIехи-вацI»: 
 

ЧIехи туш вун, ЧIехи-вацI, 

Авахьзавай звар гана. 

Бес вучиз ваз, вучиз ваз 

«ЧIехи» лагьай тIвар гана? 
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Самур вацIук акахьна, 

Амукьзавач вун вун яз. 

Ви чIехивал вутI квахьна, 

Терсвал гьина умун я? 

 

Тирвиляй вун пехъиди. 

Лугьузва ваз чIехиди. 

 

– Яъ! – хва шиирди вичел желбна. – Им на кхьейди я? 

Аял чIавуз? 

– Эхь. Ваз бегенмиш хьанани? 

– Пис шиир туш... Зани гьа вуна хьиз фикирзавай... Яд 

тIимил аватIани, рагарай, къваларай гьарай-къив кьилеллаз 

авахьиз, дереда ван твазвайвиляй инсанри адаз ЧIехи-вацI 

лугьузва, – хцик лувар акатай хьиз авай, гуя ада са вуч 

ятIани са цIийи затI ачухнавай. Белки, ам за аял чIавуз авур 

фикирарни къе вичин кьиле авай фикирар сад хьуни шада-

рнавайтIа? И карди вучиз ятIани закни хвеш кутунвай. Са 

геренда за кьиле ихьтин фикирдизни чка гана: зи хва – им 

аял чIаван зун я, и зи гъилевай шиирни гуя гьада исятда 

кхьейди я. 

– Дах, заз куьчедиз фидай ихтияр авани? – хцин суалди 

гьакъикъат масакIа тирди зи рикIел хкана. Адаз вичин 

суалдиз жаваб жагъанвай, зи кIарасдин чамадандай ада ма-

са затI вилив хуьзмачир. 

– Алад. Гьаятдай яргъаз фимир. Ахпа заз чамадан 

эхцигиз куьмек ая. Эхиримжи гафар за хциз ада вичин ла-

зимвал заз авайди гьиссун патал лагьайди тир. Вучиз ла-

гьайтIа им заз жуван аял чIавуз гайи тарс тир. И тарс чама-

данди зи рикIел хканвай. Бадеди, чIехи бубади, хуьревай 

амай вири чIехибуру гьар аялдиз адан гереквал, важиблу-

вал къалурдай. «Килиг гьа, – лугьудай чIехи бубади, – пака 

вини магьледавай флан касдин гададин мехъер ава, аниз 

вунни алад. Чун талукь миресар я, атанач лугьун тавурай. 

Жез хьайитIа са кьуьлни ая. За ийидай кьуьлер къуьруь 

хьанвайбур я, мехъерик туьнт кьуьлер герек я». – ЧIехи 
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бубади зи гъута за жувахъ галаз кьуьлдай рушаз шабаш яз 

вегьин патал ракьун са манатни твадай, Ленинан шикил 

алай. «Зи паталайни са кьуьл ая, – лугьудай чи цал-цлавай 

къунши Шагь-Буба халудини, пул гвай чIавуз гьадани са 

манат гудай, гвачиз хьайитIа, алава хъийидай: – Аламаз. 

Мажиб атайла вахгуда». Мехъеррик зун, талукь миресрин-

бур тахьайтIани, фидай, кьуьлерни ийидай, амма чIехибуру 

ихьтин келимаяр лагьана диндирмиш авур чIавуз лувар 

акатдай, жувни итимрин жергейра авайди яз гьиссдай. 
Бадеди и чамаданда туна зи шейэр хуьнихъни тер-

биядин метлеб авай. Адаз чизвай: са мус ятIани заз, акь-

улбалугъ хьайила, жуван аялвилиз хквез кIан жеда, жуван 

чIехи уьмуьрда зун аял чIавуз заз гайи тарсар рикIел хку-

низ мажбур жеда, вучиз лагьайтIа аял чIавуз чаз гайи тар-

сарин гъавурда чун анжах чIехи хьайила акьаз эгечIда... 

За хияллу яз чамаданда авай чарар са-сад къатадзава, 

килигайбур са къерехдихъ эцигзава. «Им вуч конверт 

ятIа?» Танишди хьиз я. Агалнава. «Яъ, им за кхьей чар тир 

эхир, Шагь-Буба халуди кхьихь лагьана». Конвертдал «Ад-

ресат и адресда яшамиш жезвач» лагьана кхьенвай гафарин 

хатIарни танишбур я. Абур са шакни алачиз, Шагь-Буба 

халудин хцин хатIар я, Севзиханан. 

Зи далудайгъуз къайи фул фена. Са мус ятIани жува 

агална почтадин ишикIдиз вегьей конверт за ахъайна, чар 

акъудна. 

«Играми хва Севзихан! Эвелни-эвел за ваз чи Шалбуз 

дагъдин шагьвар хьтин михьи саламар ракъурзава. И мукь-

вара хуьруьз хтана хъфей ваз гуьгъуьналлаз за чар кхьизва 

лугьуз вун инжиклу жемир, чан хва. Хтайлани, вахъ галаз 

бегьемдиз кьве ихтилатиз хьанач, я вазни зи гафариз яб гуз 

хуш атанач. Гьелбетда, ваз за Камал халудин тIварцIелай 

тел яна лугьуз хъел авай. Вунни гьахъ я. Бес за вуч авурай, 

я чан хва? Хьана завай гьахьтин кар, багъишламиша. 

Жуван ялгъузвиликай, рикIиз дуьнья дар хьуникай гьиниз 

катдатIа чир тахьайла, лап чара акьалтIайла тел ягъайди я. 

Ваз вучиз зи хамуна гьахьиз кIанзавачтIа, зи рикIикай ха-
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бар кьаз кIанзавачтIа, заз чидач. Бес вун и хуьряй тушни, зи 

хва? 

Зи гаф, сивиз кьей хва, гьа сад я: заз вуна, михьиз 

хуьруьз хтана, чи бубайрин юрдарин аявал хъувуна кIанза-

ва. Захъ амаз гьикьван уьмуьр ама? – Са цIицIибдин 

уьмуьр. Къе зун ама – пака амач. Хкваш жуван хзанни. Зи 

вил хтулрихъ акъатзава. Къени вуна заз абур къалурнавач, 

хкверлани абур галаз хтанач. Телди вун гьабурни галаз 

хкида лагьана фикирнай за. Абурун тIварарни зи рикIел 

аламукьдайбур туш. ЧIехи бубадинни рагьметлу бадедин 

тIварар абуруз гзаф кутугдай.Чахъ маса хъсан, къадим лез-

ги тIварар тIимил авани? Лезгидин аялрал лезги тIварар 

хьун лазим я. 

Райондай ваз кIвалахни жагъурда чна, ви юлдашдизни 

са чка аквада. Вуна адаз акьван яб гумир. Вахъ жуван 

итимвал хьухь, жуван лезгивал хуьх. Раб гьинихъ фейитIа, 

гъални гьанихъ фин лазим я, Итим кIвалин раб я, пабни – 

гъал. ТахьайтIа крар терсина фида. Хша лагь адаз, чIалал 

гъваш, мез-гъвел ая. За ам жуван хайи руш хьиз кьабулда. 

Адаз чи адетар чирда. Чи чIал чирда. Чи чIал гьикьван гуь-

зелди ятIа вазни чидач. Садра кьванни вун дидед чIалал 

Шалбуз дагъдихъ галаз, ЧIехи-вацIухъ галаз, Яру дагъдин 

чарчаррихъни булахрихъ галаз рахух – ваз чIалан верцIи-

вал чир жеда. Ви рикIел чи мектебдин муаллим, ваз тapcap 

гайи Тоня-муаллим, Антонина Николаевна аламани? Ви-

чин итим, чи хуьруьнви Агъасидихъ галаз хтана, хуьре 

кIвалахни авуна, муьжуьд аялни хана чIехи авуна, лезги 

чIал-адетни чирна. Агъасидин бубадин чкIай кIалубрикай 

чIехи кIвалер-юрдарни авуна. Зурба дишегьли я. Аферин 

вичиз. Жуван папаз гьам чешне гъваш, гьадакай ихтилата. 

Белки, кьили ван авуртIа... 

ЧIехида лагьайвал тавурла, чIехи балади яда лугьуда. 

Вуна вун ахпа пашман жедайвал мийир, Муькуь ихтилатар 

за ваз авунай. Зун халкьдин виляй авудмир, чан хва. Зал 

кимел хъфидай чин тур. Ваз за колхоздин нехирбанвал 

гишила текьирай лугьуз ийизвай хьиз яни? Ваъ. Заз кIвал 

ичIи я лугьуз намус жезва. Виридан кIвалера рухваяр, ая-
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лар, абурун шад гьарай-вургьай, уьмуьр ава. Зун байкъуш 

хьиз тек я, хва. Гьакьван ви рикI и патарихъай ханватIа, зи 

са хтул хьайитIани рахкура. Заз машгъулатни хьуй, адакай 

вичикайни чкадин итим хкатрай, чи ичIи кIвалин иесини, 

аманевини хьурай. Зун гьа ваз акур, чи къапак квай лувар 

ханвай лекь хьиз я. Лекьрен рикIе цав ава, зи рикIе вун ава, 

хва. Эгер ваз зунни, чи кIвални, хуьрни гьисаба амачтIа, 

дегь заманрин адет тирвал, зун вуна, хтана, са рагалай га-

дарна хьайитIани ахлад. Жуван рагьметлу дидедин сурузни 

«захъай вил атIутI» лагь. Мад маса гаф за ваз хълагьдач. 

Заз и чар кхьиз куьмекайди Къудрат я. 

Са гъвечIи алавани ава. Анжах вун бейкеф жемир. И 

межлисдилай гуьгъуьниз чун Камал халуни галаз кIвализ 

хтайла, ада тамададин карч айвандихъ галай столдал 

эцигнай. Пакамахъ ам анлай жагъун хъувунач. Вун хкай 

так-систдин гъил михьиди яни-тушни чидани ваз? Чи хуь-

руьнвийрикай карч къачудайди жедайди туш. Зи къун-

шидиз чIехи дерт хьанва, зунни адан вилик беябур хьанва. 

Агъзур йисуз квахь тавур карч чи кIваляй квахьнава, чан 

хва. 

Гьелелиг сагърай. 

За кьарай атIана кхьена – жува са мажалдик фикир ая. 

Ви дах Шагь-Буба».  

Чарчи зун са шумуд патахъай къарсатмишна. Сад ла-

гьайди, чарче авай келимайри. Кьвед лагьайди, хуьруьз 

хтана хъфей Севзихана вичин бубади чимиз-чимиз гуьгъуь-

наллаз ракъурай чар авай конвертал «Адресат и адресда 

яшамиш жезвач» гафар кхьена, гьич чар ахъайни тавуна, ам 

кьулухъ элкъуьр хъувуни. Пуд лагьайдини, зи бадеди и чар 

элкъвена хтайдакай садазни, гьатта чIехи бубадизни лугьун 

тавуни, амма йисарилай а чар ада зи чамаданда хтуни... 

Имни, заз чиз, бадедин тарсарикай сад тир... 

Шагь-Буба халу, адан кьисмет икI садлагьана зи рикIел 

хкведайвал ийиз кIан хьана жеда зи бадедиз. Зи аял вахтар, 

хайи хуьр, хайи кIвал, абурун паквал рикIел хкиз кIан 

хьана. Гила, чамаданни вилик ахъайна, заз чIехи бубани, 

бадени, Шагьгь-Буба халуни (рагьмет хьуй чпиз пудазни) 
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зи кIвализ атанвай хьиз, гуя абуру пудани кухняда ацукьна 

чай хъвазвай хьиз авай... 

 – Я Гуьзел-къари, – лугьудай Шагь-Буба халуди зи 

бадедиз, – зун пака архашдал хъфизва. Byна хьар кутадай-

вал тушни? 

Баде гьасятда гъавурда акьадай: Шагь-Буба халудиз 

вич патал бадеди фу чрана кIанзвай. 

– Ваз кIандатIа, кутада ман, – лугьудай бадеди гьаят-

дилай.  

Шагь-Буба халуди вичин гъуьр гъана бадедив вугудай. 

– Кьуьзуьвални кьий, субайвални, – лугьудай ада. 

– Субай кьуьзуьвал кьий, – бадеди къунишидин гафар 

вичин жуьреда туьхкIуьрдай ва алава хъийидай: – Я Шагь-

Буба, хкин вучиздач жуваз са кайвани? ХкайтIа, валлагь, ви 

кьуьзуьвални рекьида, субайвални. 

– Эгь, Гуьзел-къари, – агь аладардай Шагь-Буба халу-

ди. – Гьа хкун за авурай, амма захъ амаз гьикьван ама – са 

цицIибдин уьмуьр. Хкизвайдини байкъуш хьиз тек же-

дачни? Заз гьа кардихъай кичIезва... 

– Сабур хъсан затI я. Аллагьди ваз ви рикIевайвал гу-

рай. – Бадедиз адан рикIевайдакай хабар авай. 

– Камал халу аквазвач хьи? 

– Ам кимелла, – лугьудай бадеди, ахпа захъ элкъведай: 

– Алад, чан хва, халудиз куьсруь гъваш. 

Зун куьсруь гъиз кьилел мертебадиз хкаж жедай. За 

фикирдай: гьар сеферда бадедин патав гъуьр гваз Шагь-

Буба халу атайла, жедай ихтилатар гьа сад хьтинбур тир. 

Гьа са ихтилатар маса гафарин кIалубра гьатдай. Заз акI 

жедай хъи, налугьуди, а гафари а куьгьне ихтилатриз цIийи 

рангар, цIийи дад хгузвай, гуя бадедини Шагь-Буба халуди 

чпин ихтилатра тамамдиз лугьуз тахьана амукьай фикирар 

цIийи кьилелай чпи чпиз ачухар хъийизвай. За къе кьатIу-

звайвал, дуьнья акунвай и кьве касди уьмуьрдин татугай-

вилер чIалан аламатрикай хкудзавай кфетдалди кьези-

ларзавай. 

За куьсруь гъидай. Шагь-Буба халу, гьамиша хьиз, чи 

кIвалерин сад лагьай мертебада авай хьран кIвалин сивел 
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ацукьдай. Куьсруь гъайила, ада лугьудай гафарни заз 

чидай, гьабурни саки гьа сад хьтинбур жедай: 

– Ай маншаллагь, зи кьегьал хва! Аферин! Ви куьсруь, 

кIарасдинди ятIани, Ирандин шагьдин тахтунилайни хъуь-

туьл я. 

Са сеферда за адавай амалдарвилелди хабар кьуна: 

– Шагьдин тахт хъуьтуьлди ятIа ваз гьинай чида? 

– Валлагь, игит хва я вун! – лагьанай заз ада. Ахпа 

кьилелай бачIах бармак алудна, куьсруьдал эцигна, гьадал 

ацукьна ва алава хъувуна: – Шагьдин тахт хъуьтуьлди яни-

тушни заз чидач, амма шагьдихъ зиди хьтин бармак 

авачирдахъ зун кIевелай агъанва. 

Рехи кьери чIарар алай кьилелай кап алтадна, хилера 

гъилер тун тавуна гьамиша къуьнерихъ вегьена жедай фу-

файкадин къенепатан къултухдай шуькIуь жирдин епинив 

кутIуннавай, газетдикай атIанвай кьуд пипIен бицIи чара-

рин са тукъа акъуддай. Чарарикай сад хкудна, амайбур 

къултухда хтуна, гъилемай кIусуна яргъивилихъди чам ту-

на, жибиндай тенбекдин кисе акъудна, анай кьве тупIув 

тенбек къачуз, ам чарчевай чам тирвал цIар гана кIвахдай. 

Кисе жибинда хцигна, пIапIрус туькIуьрна, адан къерехдиз 

мецелди цуькIуьн яна, гьяркьуь кьилиз зварни хгана, гали-

фе шалвардин жибиндай кирбит акъудна, пIапIрусдиз цIай 

ядай ва кIвач кIвачел вегьена, гумар акъудиз ацукьдай. 

ПIапIрус туькIуьрунини звар алай гумар акъудуни адаз 

чIехи кеф гузвайди аквадай. Адан кIвачераллай шаламар 

галифе шалвардихъ галаз къулайдиз кьунвай, вучиз ла-

гьайтIа и жуьредин шалвардин кикер чпел шаламрин дула-

хар алчударун патал лап кутугайбур тир. Хуьре заз мад са-

дални шаламар алаз акурди тушир, вучиз лагьайтIа и 

кIвачин къапар алукIун адет яз амачир, гьатта чи чIехи бу-

бадин шаламарни къайи кIвалин пипIе агаж хьанвай. Амма 

Шагь-Буба халудиз дагълара колхоздин жунгаврин 

гуьгъуьна къекъуьн патал шаламар алаз къулай ва кьезил 

тир жеди... 

– Ви куьсруьдай за ваз са жунгав багъишда, – лагьана 

заз Шагь-Буба халуди са маса сеферда. 
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– Колхоздин жунгав на заз гьикI багъишда? 

Вун хьтин дуст патал са жунгав заз колхозди гьалал 

тавуртIани, за сад жагъурда. 

Заз чизвай, Шагь-Буба халуди вучиз икI лугьузвайтIа. 

Зи диде рагьметдиз фена са йисалай тIимил алатнавай. Зи 

рикIе хер куьгьне тахьанвайди адаз аян тир ва гьавиляй 

адан жаваб зак руьгь кутун патал, ада вичи захъ ийизвай 

майил къалурун патал ганвайди тир. Колхоздин эменнидиз 

и жавабдикай са зиянни авачирди заз гуьгъуьнлай чир 

хьанвай. 

 

Кьуд пата – чилелни, цавални – гатфар алукьнавай. 

Гьар са пеш, гьар са векь, гьар са цуьк, гьар са сес, мани 

лугьузвай гьар са нуькI, гьар са кас, вили цавал алай лацу 

булутни, Шалбуз дагъдинни Яру дагъдин кьилерал 

цIарцIар гузвай муркIарни, ЧIехи-вацIун къати хьанвай 

ванни – гьар сад вичин чкадал алай. Ибур вирида ва гьар 

сада вичивай жедайвал гатфар къурмишзавай йикъар тир. 

Зун нуькIверин манийрихъ галаз ахварикай кватиз 

вердиш хьанвай. «Гатфарин рагъ экъечIдайвал гзаф сефер-

ра акур кас уьмуьрда гьакьван бахтавар жеда», – лугьудай 

бадеди. Заз бахт квекай ибарат ятIа гьелелиг чидачир ва 

гьавиляй адахъ къанихвал аваз зун фад къарагъзавай. Баде-

ни, чIехи бубани заз чидай кьван уьмуьрда гьамиша пака-

ман ярарихъ галаз къарагъдай, абурулай бахтавар ксар 

авачир хьиз тир заз. Хуьруьн вири чIехи яшдин агьалиярни 

гьакI тир. Дишегьлийри мал-дана нехирдиз яна, кIвалин 

гьаятар, чпин кIвалерихъ къвезвай рехъ-жигъир шут-

кундай, ахпа кIвалин къене патар къакъаждай. Итимри са-

лан-багъдин кIвалахардай, жугъунар туькIуьр хъийидай, 

хкатнавай къван-затI чкадал эхцигдай, гуьнгуьнай акъатна-

вай алат-затI рас хъийидай. Пакам кьиляй инсанри, сада 

садаз хийир-дуьа, алхишар ийиз, сада садак руьгь кутадай. 

Иллаки гатфариз вири и гьерекатриз ажаиб кесерлувал хас 

жедай, гуя тIебиатда алукьнавай и гуьзел бередиз атирни, 

везинни, дигайвал гузвайди и бахтавар инсанрин ачух 

рафтарвилер я. Заз чидай хьи, и инсанрин арада зазни зи 
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чка ава, зунни бахтавар я, амма гатфарин рагъ за абуру 

кьван сеферра къаршиламишнавачир. 

За зи бахтаварвал къалинар авун патал фад 

къарагъунихъ мад са себеб авай: Халиса. Чи къунши Шам-

сият халадин руш. Гьамни фад къарагъиз вердиш хьанвай. 

Ам гьар экуьнахъ яд гъиз булахдал фидай. Ам фидайвал ва 

ацIай квар гваз хкведайвал заз акун лазим тир. Гьа чIавуз 

заз бахт квекай ибарат ятIа чир жезвай. 

Гьа ихьтин, гьар са сес, гьар са ван вичин чкадал алай, 

чилени цава девран гьалзавай гатфарихъ я артухан, я эксик 

са затIни авачир са гьяд йикъан пакамахъ, нуькIверни ма-

нияр гьеле иликь тавунмаз, Халисани гьеле булахдал тефе-

нмаз, чи гьаятдин вини кьилихъай Шагь-Буба халудин ама-

даг, яни гьадахъ галаз санал жунгавар хуьзвай Хелеф халу-

дин ван, ада гьарайна эверай ван и гатфарихъ галаз кьадай 

хьтинди тушир. 

– Гьей, яда! Къудрат! – адан ванци чи дакIаррин вилер 

зурзурна жеди. Адалайни гъейри, налугьуди, адан ван ин-

сандиз эверзавай ваъ, нехирдикай хкечIна, яргъай дуьгве 

акуна, бугъ ийиз гьанихъ физвай жунгавдиз гьарайзавай 

ван тир: – Kсyдай кьван вал цур акьалтнава! Къарагъ! 

Баде яд гъиз булахдал фенвай, чIехи бубани пакаман 

кимел алай. Зун айвандин агъа кьиле КIелет дагъдин 

кукIушдикай хкечIзавай сифтегьан икьи нурарал вил алаз  

акъвазнавай. Хелеф халудиз зун аквазвачир, адаз зун месик 

кумай хьиз авай. Адан сивик пад квачирди заз чидай ва ада 

гьеле гьа квачир пад ишлемиш тавунмаз за жаваб гун лазим 

тир, тахьайтIа сивяй гатфарин гуьгьуьл чIурдай са харчи 

гаф акъатун мумкин я. Заз акI тир хьи, ахьтин гафуни икI 

юмшагъдаказ экъечIзавай рагъ кьулухъ элкъуьр хъийида. 

– Зун къарагънава, Хелеф халу! – лагьана зун айвандин 

вини кьилиз экъечIна. Ида кIвалевай чIехибурун тIвар 

кьуна эвер тавуна заз вучиз эверзавайди ятIа чизвачир. – 

Вуч хьана? 

– Зун пек-партал алукIна, чинал ахварин гелни ала-

мачиз, къуваран яз акур Хелеф халудиз вич ахварикай кват 

тавунвай хьиз хьанай жеди: 
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– Яъ! Им вун я жал? 

– Эхь, зун гьам вич я. 

– ТурсикI хьайитIани алукIнавайди яни? – айвандин 

мегьежирди зи бедендин агъа пад чуьнуьхуникай менфят 

къачуна, Хелеф халу вичин гьа адетдин гелез, сивин квачир 

пад ишлемишунихъ элячIна. 

– АлукIнавайди я, – зун айвандин мегьежирдин винел 

хкаж хьана. –Къалурдани? – зани кьулухъ чIугуна виже 

къвезвачир. 

– Жуван турсикI, алакьдатIа, агъа Шамсиятан рушаз 

къалура. 

– Хабар кьазвайди вун я кьван... – мегьежирдилай 

эхвичIна зун. Зи рикIик хкуьрайди хьиз хьанай заз. Вучиз 

лагьайтIа Халисани и Хелеф халудин харчи зарафатдик 

акатнай. Хелеф халудиз зи муьгьуьббатдикай хабар авачир, 

аданди гьакI сивел атайди лугьун тир. За жувак хкIунвайди 

къалурна жезвачир. Хелеф халуди гьасятда зи рикIевайди 

гьиссдай ва, низ чида, ада мад вуч аламатар акъуддайтIа. – 

Руша зи турсикIдикай вучзавайди я? – лагьана за мез вах-

тунда сарарихъ хвена кIани чкадал. 

– ГьикI вучзавайди я? ТурсикIдин къене затI авани-

авачни чирун патал. – Хелеф халу садлагьана акI хъуьрена 

хьи, чи дакIаррин вилер гила рикIивайни зурзунай. 

– Пакам хийирар, Хелеф! – ацIай квар гваз булахдилай 

баде хтана ахкъатна. 

– Абат... Абат хи... Хи-хи! Ха-ха-ха! – Хелеф халуди-

вай сакIани хъуьруьн кьаз жезвачир. 

Аквар гьалда, бадеди Хелеф халудин хъвер гьихьтинди 

ятIа, гьи жинсинди ятIа кьатIанвай, гьавиляй ада артух 

рахунар тавуна заз буйругъдин ванцелди лагьана: 

– Алад, гада, сатул гъваш. Идал хъуьрена цIай акъалт-

нава. – Бадедин ванце ада залай ийизвай наразивални аква-

звай, вучиз лагьайтIа за Хелеф халудихъ галаз яргъиярна, 

адаз закай ягьанатардай себеб ганвай. 

За сатул гъана. Зун кIвализ фена гьаятдал хкведалди 

Халиса цел фенай, заз анжах адан ичIи квар ахкунай. 

Бадеди сатулда яд цана Хелеф халудал яргъи авуна. 
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– Ма хъухъ! ТахьайтIа за ви кьилелай ичIирда, – баде-

диз адав рахадайвал чизвай. 

«Сатул адан кьилиз вегьейтIа генани хъсан жеда», – 

фикирна за, вилериз такуна алатай Халисадин дерт аваз. 

– Абат хийир! – бадеди гайи салам гила тамамдиз 

кьуна Хелеф халуди, хъуьруьн атIана хьиз. Ахпа, сатул 

къачуна, са хупI яд хъвана, къаб бадедив вахгана. 

– Вуч дили хъуьруьнар я? Зи хтулдикай ягьанатарза-

вайди ятIа, сатул зи гъиле гьазур я гьа!.. 

– Ваъ, баде, Хелеф халу вич вичин къаравилийрал 

хъуьрезвайди я, –лагьана за, Хелеф халуда эцягъун яз, адан 

зарафатривай зак хкуьриз тежедайди къалурун яз. Ахпани 

заз чизвай бадеди сатул Хелеф халудин кьилиз 

тевгьидайди, бадедивай ам сатул галачизни чкадал ацукь-

ариз жедайди, вучиз лагьайтIа Хелеф халудиз ди-

шегьлийрихъай вил къягъун хас тир. 

– Шагь-Бубади заз архашдал Къудрат галаз хъша ла-

гьанвайди я. Къевер нез. Хъсан къевер ава цIи. 

– Вахъ галаз за зи хтул ракъурда?! 

– Зал крчар алани, вуч я? 

– Сивел дапаIар алач. 

– Я чан чIехи вах, сивел дапIар эцигайла, къвалай  

акъатда эхир! За вучрай?! Гьахьтинди яз халкьнава ман зун 

Халикъди. Къурбанд хьуй зун вичиз! Са кьве виш йисалай. 

– Халикьдин хьайитIани тIвар кьамир, хару ягъ тавур 

хва. 

– Баде, фин ман зун! ТефейтIа, Шагь-Буба халу бейкеф 

жеда, – лагьана за. 

– Тенфе къаридин салан пипIезни пер ягъун патал 

Къудрат атана кIанзавай Шагь-Бубадиз. Вичиз куьмекчи яз. 

– Ам маса ихтилат я, – бадедин ван дегиш хъхьана. 

Адан ванци гила зи руьгь хкажзавай. – ГьикI я Тенфе 

къари? Са гьал чан кумани? Адан хтул армидай мус 

хквервал я? 

– Къари пис туш. Ацукьна цлан кIане рагъ гузва, вичин 

бацIияр хуьзва. Хтулни и гатфариз хтана кIанзавайди я... 
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Хелеф халудин сивин дуьз пад рахазвай. – Вунни Тенфе 

къари таяр яни? 

– Ваъ, я стха. Ам тухурла, зун гъвечIи руш тир... – Ах-

па баде захъ элкъвена: – Жуван гьазурвал аку, чан хва. Фе-

на са куьмек це, Тенфе ялгъуз къари я. Ваз суваб жеда. 

Тенфе баде заз хъсандиз чидай. Са гьал чан кумай вах-

тара ам чи кIвализ атун-хъфин авай. Адан къужа,ЧIехи-

вацIун а патавай чIехи уьруьшриш къурухчи Антер бубани 

зи чIехи бубадин хванахва тир. Антер бубадин кIвал вацIун 

а пата авай-авачир са кIвал тир. Антер буба кьуьзуь хьана, 

уьзенгда кIвач туна, балкIандал хкадарна ахкьах тех-

жезвайла, а патарин къурухчи адан хва Агьмед халудикай 

хьанай. Гьамни вацIуз аватна кьенай. Гьадлай кьулухъ зи 

бадедикайни Тенфе бадедикай хажалатдин вахарни хьан-

вай: садан руш, яни зи диде, садан хва – кьвед жегьилзамаз 

дуьньядилай хъфини абурун сабурар артухарзавай ва садаз 

муькуьдан кьисметди теселли гузвай. Гила Антер бубани 

амачир. Гьам кьейидалай кьулухъ я бадедиз, я Тенфе баде-

диз чпиз чеб ахкунвачир, я абурувай яргъал рехъни атIуз 

жезмачир. Зун Тенфе бадедиз куьмек гуз ракъурдай 

муьгьлет ачух хьуникди бадедин рикIиз регьятвал атанвай 

жеди. Бадеди гъана зи курткадин жибинда кьве луму туна: 

– Ибур Тенфе бадедиз це. 

Кьуьзуь инсанриз чи патара тежедай къариб емишар 

гун ажаиб адет тир. Идалди савкьват ракъурзавайда, гу-

звайда вичи гьуьрмет ийизвай касдихъ авай майил къетIен-

ди тирди къалурзавай. 

– Бес заз са пай авайди тушни? – лагьана Хелеф халу-

ди. 

– За ваз ви пай гайиди вуч тир. 

– Вуч? 

– Хъсан къайи, таза яд.  

Хелеф халудай гаф акъатнач. 

«Молодец, баде!» – лагьана за рикIяй. Адан жаваб и 

гатфариз лайихлуди тир. Зун хвешивиляй цаварик хкIун-

вай: заз къе сад лагьай сеферда Яру дагъдин этегар, ЧIехи-

вацIун эрчIи патан уьруьшар, яйлахар аквада! Зи шадвал 
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гурлу ийизвай мад са кар авай: фидай рекье зал булахдилай 

хквезвай Халисани гьалтда! АцIай кварни гваз! АцIай квар 

гьалтун хъсан лишан я. Къенин йикъан вири крар, вакъиаяр 

къенибур жеда. 

– Килиг гьа, зи хтул къе хкведайвал ая. Ам пака 

мектебдиз фена кIанзавайди я, – тагькимна бадеди чи гуь-

гъуьниз. 

– Хьурай! Гьа на лагьайвал жеда! За ви хтул рекье 

хутаз Шагь-Буба рахкурда! – Хелеф халудиз Шагь-Буба 

халу хуьруьз къе хтана кIанзавайди чизвай. 

– Лагьанач лугьумир гьа! – хълагьна бадеди. – Муь-

къвелай фирлани хкверла мукъаят хьухь. 

– Есть, товарищ генерал! – Хелеф халуди эрчIи гъил 

цIвелев тухвана, беден тIарамарна, аскердин жуьреда са 

шумуд тIарам-атIай къадам къачуна. 

Адан кьилел алай аскердин бармакдал, ракъини куз, 

марфарини живери яна ранг аламачир гьа бармакдин ух-

шарни хквезмачир затI хьтиндал са мус ятIани вад пипIен 

яру гъед хьайиди къалурзавай са уьтери чир хъжезмай ну-

кьтIадал гъед алкIур хъувуртIани, адал алай бушлатдин 

погонар хьайи чкайрал погонар хуцвайтIани, метIериз яма-

хар хъиянавай шалвар (гьамни аскердинди я) са гьал ку-

майдалди эвез авунайтIани, кIвачераллай хъукъванвай, 

кухварин кьилер къеце патаз къатаднавай ва михьиз куьле-

рилай эгечIна кухварин кьилел кьван дерин биришри кьун-

вай, дабанарни эрчIиди эрчIи патахъай, чапладини чапла 

патахъай цIранвай хахулар михьна, мазь яна ахлукI-

найтIани, гъиле авай лашни тфенгдив ва я автоматдив 

дегишарнайтIани, Хелеф халу аскердиз бажагьат ухшар 

жедай. Ам гьим тиртIа, гьам яз амукьдай.  

Хелеф халу гьамиша гьа ихьтинди тир. Кефчибег. Адан 

бедрягьвални къуваранвал са и гатфаривай тушир. Ам 

кьуьд-гад талгьана хуррамвилин тIамада жедай. Хуьруьн 

къеняй акъатдалди, ада чал гьалтай са хуьруьнвини зарафат 

тавуни ахъайначир. Вичин зафарат адаз чкадив кьурди яни-

тушни къайгъу авачир. Ада вичиз хуьруьнвийри хгузвай 

жавабризни яб гузвачир, ада абурун жавабар дагъдай къва-
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нер авахьзавай ван хьтин хъуьруьник басмишдай. 

Хуьруьнвияр садни адакай бейкеф жедачир, абур адан ква-

савилерив вердиш хьанвай. Хуьре лугьунни ийидай: «Хе-

леф кьейила, адан сурайни хъуьруьнрин ванер акъатда». 

Рехъди физ-физ, за Халиса гьалтуникай фикирзавай. 

Заз адан чIехи экуь-вили вилер акваз кIанзавай. Абур акур 

чIавуз зи хура са гьихьтин ятIани къушари чпин кьезил лу-

вар юзурзавай хьиз жеда. Гьа чIавуз заз мад ва мад яшамиш 

жез ва мадни гзаф Халисадал ашукь жез кIан жеда… Амма 

Халиса гьалтзавачир. Ам цел фена са хейлин вахт хьанвай. 

Гьайиф, чи рехъ булахдин патавай физвачир. Чун булах 

авай магьледилай алатнай. «Булахдал фейи вири рушар са 

гафар я, – фикирна за – квар ацIурна, пуд сятда ихтилатрал 

илигдайбур я». Зун кьулухъ элкъвезни са шумудра килиг-

на. Халиса акунач. За кам йигинарна. 

Хелеф халуди уьфтуьнал илигнавай. 

ЧIехи-вацIаллай муькъуьв агакьайла, Хелеф халу 

михьиз дегиш хьанай. За икI жеда лагьана гьич фикирни 

авунвачир. Жуван вилералди акуначиртIа, зун чIалахъни 

жедачир. Адан вилера авай лутувал квахьнавай, гьатта адан 

вилерин пипIера цIвелеривай гвай, ам амалдар яз къалур-

звай биришарни алатнавай хьиз тир. 

– Ингье, дуст кас Къудрат, и муькъвелай аватайди я 

Тенфе бадедин хва. Къурухчи Агьмед… – Ам гугрум-

пахърахъ ийиз къванер алчударзвай вацIуз, са къайдани 

авачиз акатай патахъ зварар гуз ахмиш жезвай рагъул циз 

килигна. Чун муькъуьн и пата акъвазнавай. – Хъсанди тир 

кьейи хва. Рагьмет хьуй вичиз. 

ЧIехи-вацI гьар гатфариз икI вагьши жедайди заз 

чизвай. Амма и муьгъ алай дарискъал кьере цин гургурдин 

диливал, адан къати ван, хурук акатайди уьдмишиз кIанза-

вай хьтин гьуьрс са шумуд сеферда артух жезвай. Гьавиляй 

чун рахунни ван хкажна ийизвай. 

ВацIуз яргъалди килигиз хьун мумкин тушир. Заз 

чIехибурун гафарай вацIуз яргъалди килиг тавуна 

кIандайди чизвай, вучиз лагьайтIа килигай кас, игьтият 



 183 

квадарна, ци вил тухвана, вацIуз аватун мумкин я. И кар 

рикIел атай за Хелеф халудивай хабар кьуна: 

– Агьмед халу гьикI аватайди? ВацIу вил тухванайни? 

– адан япал сив эцигна гьарайна за. 

– Ваъ, яда, – Хелеф халудини зи япал гьарайзавай. Ам 

захъ галаз чIехидахъ галаз хьиз рахуни зак руьгь кутазвай. 

– Вил тухудайвал авачир. Ам садрани инлай вилер ахъайна 

фейиди туш. 

Эхиримжи гафарин мана зав агакьначир. Зун гъавурда 

такьур чIал Хелеф халуди кьатIанай: 

– Ада хъвадай. Пара писдаказ хъвадай. Ам вичин 

балкIандаллаз мус и муькъвелай физ хьайитIани, кIантIа 

вичиз и патай а патаз экъечIрай, кIантIа а патай и патаз 

атуй, ам вич вичел жедачир. Пиян яз ахвара жедай. 

БалкIандал. БалкIан хьаначиртIа ам гена фад вацIуз ават-

дай жеди. 

– Бес ам аватни гьа балкIан себеб яз авуначирни? – 

кIвале чIехи бубадинни бадедин ихтилатрай ван хьайивал 

хтана зи рикIел. 

– Яз гьакI я, амма язух гьайван тахсирлу тушир… 

Гьайванар садрани тахсирлу жедач. Тахсирлубур гьамиша 

инсанар я… Ваз и муьгъ аквазвани? – ада муькъуьн сивел 

кам эцигуник хев кутазвачир, адаз са вуч ятIани важиблу 

гаф заз лугьуз кIанзавайди аквазвай. – Аквазвани муькъуьн 

гъварарин винелай эцигнавай шахар, абурун винелайни 

накьв хъевгьенвайди? – ада генани кIевиз гьарайзавай. – 

Муькъуьн гьяркьуьвални метрини зурав кьванни агакьна-

вайди туш. Инхъай анихъ ва анихъайни инихъ инсанар физ, 

балкIанар, лапагар, малар физ-хкведай кьван ва абурун 

кIвачерик зурзадай кьван муькъуьн накьвар шахарин пеше-

ринни хилерин арадайгъуз авахьиз кьери жезвай… А юкъуз 

марфни къвана муькъуьн накьвари ядни кужумнавай. Агь-

медаз марф-жив чидачир… БалкIандин кьулухъ кIвач 

гъуруш хьанвай накьвадай, чIемедай хьиз фена, шахарин 

кьелечI чкадал ацалтайди агъухъди сух хьана… – Хелеф 

халу кис хьана. Ада муькъвел кам эцигна. 
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Чун яваш-явашдиз, муьгъ са акьван зурзун тийидайвал 

виликди фена. Муьгъ гьикI хьайитIани зурзазвай, акI тир 

хьи, ам чи къадамрилай гзаф вацIун зварни гар галаз 

элкъвезвай ци юзурзавай. Инал дикъетлувилелайни 

мукъаятвилелай артух затIни лазим жезвачир. Хелеф халу-

диз са акьван къайгъу авачирди аквазвай, ам инлай физ-

хквез вердиш хьанвай, амма муькъуьн зурзун неинки зи 

кIвачерин дамарра, гьакIни кIарабрани давам жезвай хьиз 

тир заз. Муькъвелай элячIна, чун вацIун кьерен тик хурай 

винелди кьилел алай къацу тIулал экъечIна. ТIул са акьван 

гегьенш-ди тушир. Амма адалай винелди Яру дагъдихъ ва 

чун акъвазнавай чкадилай кьве патахъ къацу тепеярни 

кIунтIар, бицIи кIамарни ачIар, абурулайни винихъ хьиз 

алгъай яйлахар, гъвечIи тамар, кулкусар аквазвай. Инлай 

Тенфе бадедин кIвалерни аквазвай. Амма чун сифте ар-

хашдал фена кIанзавай. 

– Ша са кIус ял акъадарин, – теклифна Хелеф халуди, 

адаз тик хурай винелди экъечIун регьятдиз акъвазнавай 

хьтинди тушир. Ада жибиндай акъудна «Прима» пIапIру-

сдиз цIай яна. Адан фикирар са гьиниз ятIани яр-гъаз 

акъатнавай хьиз тир. Зи вил ада ихтилат эхирдал кьван 

хъувунал алай: 

– БалкIан гьикI хьанай, Хелеф халу? 

– Вуч балкIан? – садлагьана гъавурда акьуначир ам. 

– Агьмед халудин балкIан. 

– А-а-ан... За ихтилат куьтягьначир гьа, – ада галамаз-

галамаз кьве сеферда гум къенез фитIинна, давамарна: – 

Зун а юкъуз хуьруьз хъфена кIанзавай. Хтана гьа и пелел 

ахгакьайла, заз муькъвел алай балкIан акунай. Зун гьасятда 

гъавурда акьуна: ина хьанвайди мусибат я. За муькъвел чу-

курна. БалкIан вилик кьве кIвачни са къвалахъди авуна. 

кьилни япухъди эцигна, вилерай тIуб-тIуб накъвар къвез 

шехьзавай. Гьайвандин кьулухъ кIвач накьв авахьнавай 

чкадин къерехдилай цIуьдгъуьнна шахарани яцIу кьве 

кIарасдин арада акIанвай, муькуьди къулайсуздак адан за-

лан бедендин кIаник акатнавай. Ам, заз чиз, акIай чкадай 

эхкъечIиз кIанз хъуткьунар ийир кьван гьалдай фенай ва 
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гьавиляй вичиз табий яз амай вилик кIвачерни кьил ада 

муькъуьн ламу хьанвай накьвадал эцигнавай. Мумкин я, 

чабалмиш ийидайла муьгъ зурзана, ада вич аватунин къур-

ху акатнаваз алахъунар тахвунни. ГьинвачтIани ада кьис-

метдихъ галаз акъажунар хъувун герекзамачирди кьатIан-

вай. Кесибдин бедендин тIални, рикIин тIални сад садак 

акахьнавай. За гуж-баладалди адан кIвач ам чуькьвена 

кьунвай кIарасрин юкьвай ахкъудна. Ам ханвай. Муькуь 

кьулухъ кIвачни ише физмачир. Аквар гьалда, ам хъсандиз 

гацум хьанвай. За, элкъвена архашдал хтана, жувахъ галаз 

Шагь-Буба муькъвел хканай. БалкIандин кIаник япунжи 

кутуна, адаллаз чна язух гьайван муькъвелай галчIуриз-

галчIуриз къерехдал акъуднай. Ахпа чна хьайи мусибатди-

кай Антер халудиз ва хуьруьнвийриз хабар ганай. Вири 

итимар мейитдихъ къекъвез фена. Ам хуьруьвай яргъа, 

агъада, вацI гьяркьуь хьана чкIана, яд кьери ва гьерекат 

явашди хьанвай чкадай жагъана. Аниз Кьейибурун банд 

лугьуда, вучиз лагьайтIа ана яд кьилин хулавай къерехдиз 

физ, са пата кьилдин банд хьтинди арадиз атанва ва ада-

лайни гъейри вацIу тухвай кьван вирибур гьанай жагъун 

хъийизва. 

– Ам заз чизва, – лагьана за. – Бес балкIан гьикI хьанай? 

– Хва кучудна хажалат хьайи Антер халуди балкIан 

чкадиз хтуникай фикир хъувуначир, ада гьайвандикай 

хайрат авуна, ам тукIуна адан як игьсан яз хуьруьз пайна. 

Антер халу гьахъ тир: иеси кьейи балкIандиз уьмуьрди дад 

хгудач, ам гьикI хьайитIани хажалатдик акIаж хьана 

рекъида... – Хелеф халудин вил яргъари тухванвай, ада 

ихтилатни гуя вичиз хабар авачиз, вилер яргъай чи къар-

шидай аквазвай Гетин дагъдин кукIуш галай патахъди 

атIумарнавай. 

– Агьмед халуди акьван хъван вучиззавайди тир? 

– Паб хъфена лугьуз. Паб арандин са хуьряй гъанвайди 

тир. Антер халудин са хванахвадин руш. Ашукьал-машукь 

хьана гъайиди я. БалкIандаллаз. Куьгьне вахтара хьиз. Са 

йисуз яшамиш хьана, аялни хана. Вичиз циф атайла жегь-

немдин кIан хьтинди жедай чкада ярамиш жез кIандач ла-
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гьана. Аранар, шегьерар кIан хьана. Агьмедаз кIан хьанач. 

«Зун гьа ина хана, гьа ина рекьинни ийида» лагьана. Хъфе-

на залумдин руш. Черел аялни туна. Гила адакай, Аллагьди 

хуьй, армияда къуллугъдай хва хьанва. Антер халудини 

Тенфе бадеди хвена чIехи авуна ам, цIегьрен нек гуз... 

Хелеф халудин пIапIрус кана куьтягь жез кIам-шам 

амай. Ихтилат акьалтIарна, ада кьве тупIун арада амай би-

цIи кьатI сивел эцигна, пIапIрусдин руьхъ хьанвай пад 

чкIана. Са гум чIугун хъувуна, ада кьатI чилел гадарна, 

кIвачел къарагъна, къацу векьин юкьвай шуькIуь гум  

акъудзавай кьатIунал хахулдин кьуьл гьалчна. Зунни 

къарагъна. Зи рикIе пашманвал гьатнавай. Зи вилерани 

авайди гьам тир жеди. Зи вилера вилер атIумна Хелеф ха-

луди, кьве гъилни лувар хьиз ахъайна, лагьана: 

– Гьей, я кьарай атIай хуьруьнви! Ви вилераллай булу-

тар вучтинбур я? Шез кIанзаваз тахьуй гьа?! Вун ше-

хьайтIа, ви бадеди, ништа, шумуд сатул зи кьилел 

битIишардайди ятIа!.. Заз зи кьил гьеле герекзамайди я 

гьа!.. Ваз ви кьил мягькемди хьана кIанзаватIа, жуван нер 

тIамадиз акъуд! Гьун кван, хкаж ам садра! 

Хелеф халу вичин эвелан, чи кIвалел атай чIавуз авай 

гьалдиз, яни вичин тIебии гьалдиз хтанвай. Гьа и карди заз 

хъвер гъанвай. 

– ГьакI ман! ГьакI ман, къарай атIайди! Вун ламралай 

аватай чка авач хьи! – ам гила, лап зи нерив агатна, вилериз 

килигна. – Гила булутар алатнава. Килиг кьуд патаз! И 

гуьлушанвиликай кеф хкуд! Яшамиш хьухь! Амма, сивиз 

кьей халудин, садрани хъивегьна балкIандални акьахмир, 

машиндин рулдихъни ацукьмир! Пиянвилер ийиз кIан ятIа, 

тахъвана ая! Мадни са кар рикIел хуьх: паталай свасни 

гъимир! Бубайрин мисалдиз вафалу хьухь: тIач чуквадин-

ди, свас чкадинди кIанда. ГьакI хьайила, гьа Шамсиятан 

руш гъиляй ахъаймир! ТIвар гьикI тир адан? 

– Халиса, – лагьана за. Зи хура мад къушари лувар 

юзурна. 

– Салиха... – лагьана Хелеф халуди. – ТIварни вич 

хьтин иерди я. 
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– Салиха ваъ, Халиса, – лагьана за. 

– ГьикI хьана вуч ава? Беден шумал, чин шумшатI, 

юкьни шуькIуьди... Кьве гъилин гьалкъада туртIа, тIарам-

диз кьаз жедайди я. Садра яхъ –мад ахъай хъийимир! – ви-

чин жуьреда хъуьрена Хелеф халу. – Анжах виликди! Ан-

жах винелди! – Хелеф халу винелди хкаж жезвай шуькIуь 

жигъирда гьахьна. Ада, лашни къуьнел эцигна, уьфтуьнал 

илигнавай. Зунни адан гуьгъуьна аваз физвай. 

«Гена хъсан хьана къе Халиса булахдилай хквез гьалт 

тавуна, – фикирна за, – тахьайтIа, низ чида, Хелеф халуди 

вуч уюн акъуддайди тиртIа…» 

Кьуд пад баркаван тир. ЧIехи-вацIун эрчIи патай зун 

икI чи дередиз сад лагьай сеферда килигзавай. Кьуд па-

тахъай хкаж хьанвай кьуд чIехи дагъ, къаяйрикайни, рага-

рикайни, хци мурцарикайни, кукIушрикай хьанвай кьуд 

зурба къаяб: Шалбуз дагъ, Гетин дагъ, КIелет дагъ ва Яру 

дагъ, абур сад садахъ галкIурзавай къацу гирвеярни алгъай 

чуьллер, кIамари атIанвай хаярни ва тIебиатдин маса зава-

лар себеб яз арадал атанвай рехи ачIар инлай, вацIун кьи-

лихъай, Яру дагъдихъ физвай жигъирдилай, капаллайбур 

хьиз ва гьа са вахтунда заз икьван гагьда таниш тушир 

хьтин жуьреда аквазвай. Чи хуьряй и кукIушар аквазвай 

жуьредин винел патан гьар са цIар зи рикIе хъсандиз гьат-

навай. Эгер заз, вилер акьална абурун шикилар чIугу ла-

гьанайтIа, за са четинвални авачиз и кар ийидай. Инлай 

аквазвай мензерадихъ галаз зун вердиш хьанвачир, я завай 

икьван зурба шикил садлагьана жуван рикIиз, руьгьдиз, 

бедендиз кужумни ийиз алакьдачир, вучиз лагьайтIа са чка 

акурла муькуь чка рикIелай фидайвал тир. Амма за къе 

сифте яз кьатIанвай, виликлай за фикир тагана тунвай са 

кар авай. Дагълар вири саки са кьакьанвал авайбур ятIани, 

абурухъ гьар садахъ вичин хсуси, тикрар техъжезвай 

кьетIенвал ава. Шалбуз дагъ гуя зурба, кьуд пад дуьм-дуьз 

мишердив атIана туькIуьрнавай кьуд пипIен къаябар са 

къайдани авачиз сад садал эцигна туькIуьрнавай. Гетин 

дагъ гуя зурба пагьливандин кьилни къуьнер я, налугьуди и 

къамат са ни ятIани зурба къаядикай атIуда лагьана атIан-
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вайди я; ам къагьрима Шарвилидин шикил туштIа низ 

чида. КIелет дагъ са шумуд мертеба чарх-чарх хьанвай къа-

тарикай ибарат я; чархар чеб чпивай къацу векь алай зула-

ри чара ийизвай. Чи хуьряй пуд пипIен лацу къаяб хьиз 

аквадай Базар-Дуьзи инлай аквадай мумкинвал авачир, ам 

Яру дагъдин далдадик акатнавай. Базар-Дуьзидилай КIелет 

дагъдал кьван Яру дагъ фенвай. КIелет дагъни Яру дагъ 

Гилгь лугьудай, чарх алаз чухур ганвай ачух чкади чара 

ийизвай, аниз чи хуьруьн аялри КIас янавай чка лугьудай. 

РикIивайни, акI тир хьи, са мус ятIани сад садак ккIанвай 

кьве дагъдин чIехи битав къванцин цлаз са аламатдин 

аждагьанди кIас янавай. Кьве дагъдин ва абурун 

уьруьшрин сергьят тайинарзавайди хьиз, КIас ягъай чкади-

лай агъуз авахьзавай гъвечIи, амма дерин хай арализ гъана 

авахьзавай кIам ЧIехи-вацIук муькъуьн агъадихъай хьиз 

акахьзавай. И кIам КIелет дагъдин кIанихъ галай ал-гъай 

уьруьшрин кесибвилинни Яру дагъдин ценеривай агъуз 

ЧIехи-вацIал кьван экIяй хьанвай баркаванвилин сергьятни 

тир. КIелет дагъдин уьруьшра векь тIимил авай, анравай 

чIехи пай кIунтIар кьур акъалтна, гьакIан ичIи шит накьвар 

тир, гьатта гатфаризни аниз къацу векь акъатдачир; Яру 

дагъдин уьруьшар къацу чуьллерни къежел векьин яйлахар 

тир, гьавиляй я и патара къурухчиярни авайди. Яру 

дагъдихъ ихьтин аламатар гьинай атайди ятIа кьил акъудун 

акьван четин тушир. Яру дагъдал гьамиша живни муркIар 

жеда, абурукай булахар, чарчарар арадал къвезвай, чилериз 

яд жезвай, амма КIелет дагъдал хъуьтIуьз къвайи живни 

яргъалди аламукьдачир, идан себеб. белки, гьамиша и 

дагъдикай хкечIзавай рагъ тир жеди. КIелет дагъ Яру 

дагъдал пехил я, лугьудай чи хуьруьнвийри, гьавиляй ам 

кьурана чарх-чарх хьанва. Яру дагъ гьамиша Яру дагъ я, ам 

садрани дегиш жезвач, я садавайни ам масадаз элкъуьризни 

жедач. Чи хуьряй яргъи, кьакьан, анжах махарик жедай 

хьтин, фикирдизни гъиз тежедай хьтин къеледин битав яру 

са цал хьиз аквадай и дагъ гила, и чун физвай жигъирди-

лай, гьа гила-мад гьакI битавдиз атана кьилел ярх жедайди 

хьиз аквазвай. Эгер хуьряй  Яру дагъдин кьилел алай лацу 



 189 

гимиш хьтин муркIар аквазвайтIа (КIелет дагъдикай  рагъ 

хкечIдайла ва Шалбуз дагъдихъ акIидайла, муркIарини 

абурукай кIвахьзавай чIехи чарчарри цIарцIар гудай), гила, 

чун алай чкадилай, дагъдин винел пад ва муркIар 

аквазвачир. Амма дагъдин чинай авахьзавай чарчарар, чеб 

хуьряй шуькIуь лацу цIарар хьиз аквадайбур, исятда зурба-

даказ, церин зурба гулар кIусар-кIусар жез, налугьуди абур 

хци синера акьаз хъиткьин жезвай алмасдин къаябар я, 

кьуд патахъ гадар жезвайвал аквазвай; агъада, дагъдин 

кIане кукIвар хьанвай рагарикайни къванерикай хкат 

хъувуна, чарчаррин ятар лацу чиргъера санал кIватI 

хъхьана, бицIи, къекъвей кIамар яз дагъдикай хана аватна 

уьруьшрин лап деринриз акъатнавай чIехи яру къванерин 

арайрайгъуз авахьиз, къацу яйлахрални векьин къурухрал 

абур гъиз, эхирни, атана ЧIехи-вацIук акакьзавай. Яру 

дагъдин юкьвни-юкьвал, гуя са ни ятIани алцумна, кьасух-

дай эгъвенвай хьтин Лекьерин  магъара генани чIехидаказ, 

дериндаказ, виче са гьихьтин ятIани къурхулувал авайди 

хьиз аквазвай. АкI тир хьи, Гилгьяй  – КIас ягъай чкадай 

пад акъудай аждагьандин сив гьа ихьтинди тир, ва я са гьи 

ятIани душмандиз Яру дагъдин къеледин цал хаз кIан 

хьана, анай пад акъудиз алахъна, амма и ният кьилиз тефе-

на кат хъувуна... И дагълар кукIвардай, абурай пад акъуд-

дай, абур чпиз муьтIуьгъардай аждагьанар ва къуватар ба-

жагьат хьана ва жеда. ХьанайтIа, абур икьван такабурлуда-

каз, умундаказ, гьарда вичин кьетIенвал хвена акъвазнаваз 

амукьдачир... 

Вили, Халисадин вилер хьтин, гьич тахьайтIа хатадай 

кьванни са лацу булутни алачир цава лекьре чарх язавай... 

– Яда, жуван куьрс хьанвай чене хкаж хъия! Нерни за 

ваз акьван хкаж ая лагьайди тушир. – Хелеф халуди зун 

чкадал хкана. – Ваз Шагь-Бубадин гуьмбет акурди яни? 

– Вуч гуьмбет? – гъавурда акьунач зун. 

– АкуначтIа, килиг. Им ви къуншидин гуьмбет я. 

КIунтI квай чкадал чиле лаш акIурна, адан кьилел 

бармак куьрсарнавай. Ибур Шагь-Буба халудин бармакни 

лаш тир. Чун архашдал агакьнавайдан гъавурда зун гила 
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акьунвай. Къацу яйлахдин чин тирвал жунгавар чкIанвай. 

Абуру векь незвай.  

– И гуьмбетди вуч лугьузватIа чидани? – «Зун ксанва, 

зак хкIамир». ГьакI хьайила, кIвачерив ваниз тамир, Хелеф 

халуди зарафатзавайди якъин тир, вучиз лагьайтIа, кIваче-

рив кьасухдай ван ийиз таз кIан хьанайтIани, и къацу 

чIуран векьи ахьтин мумкинвал гудачир: векь къалинди ва 

хъуьтуьлди тир. 

Хелеф халуди зун са зурба къванцин далдадик къване-

рикай эцигнавай гъвечIи къазмадин патав гъана. Къазмадин 

далу патахъ къванерин жугъун галай. Кардин винел чеб 

чиле акIурнавай ва фитедай чIулав хьанвай даяхдин гъва-

рарал сахсидин къав алай. Сахсийрал, абур гapy тухун та-

вурай лагьана, инлай-анлай къванер эцигнавай. Кардихъай 

фитедин ял къвезвай. 

– Ша, илиф, азиз мугьман, – лагьана Хелеф халуди зун 

чпин къазмадиз тухвана. – Им чи тавхана я. Чан алай  

шагьларни-беглер гьикI ксудайди ятIа килиг. 

Шагь-Буба халу къазмада авачир. КIвалин къен гзаф 

мишекъатди тир. РакIар квай цал галачиз, амайбура гъвечIи 

дакIарар авай. РакIариз къарши цлавай дакIарда шуьше 

тунвай, муькуь кьве цла авай дакIарар ичIи тир. Абурун 

кIаник, чилел, гьар садан кIане са хъуьцуьган авай. 

Абуралди, заз чиз, циф атайла, ва я мекьи хьайила дакIарар 

кIевзавай. КIвачерик малдин хам экIянавай. Са пипIе акь-

ван кьакьан тушир тIулаба къванцел-кьацIал къаб къажах 

алайди ва чебни чуьхвена-михьна эцигнавайди абурун ви-

нелай вегьенвай фадлай дишегьлидин гъилери чуьхуьн та-

вунвай дасмалди лугьузвай. Абурун патавай хьиз гьиседай 

ртIанвай къажгъанни чайдан алай. Лампа шуьше авай 

дакIардин кьацIал алай. Мес-къуьж муькуь пипIе япунжи-

див кIевирнавай. Адан винел «Коммунистрин партиядия 

XXV лагьай съезддин материалар» ктаб алай. «Ибуруз 

кIелдай маса затI жагъаначирни?» – фикирна за. Ахпа, абу-

ру ихьтин сугъул ктаб кIелунал шак гъана, за Хелеф халу-

дивай хабар кьуна: 

– Куьне и ктаб кIелзавайди яни?  
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– Эхь. 

– ГьикI?! 

– Гум акъатиз… 

– Им мажбур кIвалах яни? 

– Ваъ хушуналди ийизвайди я, – вилерин пипIера би-

ришар гьатзава Хелеф халудин, ам хъуьрезва. – Сагълам-

вилин министерстводи мийир-межер лугьузватIани чна ий-

изва, – ада лампа авай дакIарда чанта эцигна. 

– Квез кIелдай маса затI авачни? Заз кIвале хъсан кта-

бар ава… 

– Чаз ви ктабар герек туш. Имни чна чара авачирла 

гъиликзавайди я. ХьайитIа, газетар пис туш. Абурун чар 

кьелечI я, идан чарар яцIубур я.  

За къуьнер агажна. Хелеф халудин гафарик са вуч 

ятIани квайди за гила кьатIузва. Ада мад са зарафат къур-

мишнавай. Амма алан зарафатдин атIа кьил гьихьтинди 

ятIа заз аквазвачир. 

Ада, ктаб къачуна, ахъаяйла, заз адан са кьадар чарар 

амачирди акуна. Хелеф халуди мукъаятдиз са чар атIана, 

ктаб япунжидал гадар хъувуна, гъилевай чар са шумуд се-

ферда къатна, кьуд пипIен кIусар яз атIана абурукай сад 

туна, амайбур, бушлатдин жибинда туна; муькуь жибиндай 

кисе акъудна, адан туьтIуьхдал алчуднавай еб ахъайна, 

анай кьве тупIавай тенбек къачуна чарчин кIусунал эцигна, 

чарчин кIус пIапIрус хьиз туькIуьрна, адан къерехдиз куьс 

гана, тупIарин арада къекъуьрна. Кисе жибинда хтуна, ада 

пIапIрусдиз цIай яна, са гум акъадарна, лагьана: 

– Ингье, гьа икI кIелзава чна и ктаб… Гум акъатиз… 

Ихьтин пIапIрус зав гвай гъуьрчехъан Приман пIапIрус-

рилай (ада «Прима» пIапIрусриз абур авай къватидал «Си-

гареты Прима» кхьенвайвиляй гьакI лугьузвай) виш сефер-

да туьнт я. 

Заз хъвер атанай. «Гум акъатиз» гафарин гъавурда зун 

вучиз садлагьана акьуначир лугьуз за жуваз рикIяй туьн-

буьгьни авунай. 

Хелеф халу ракIарихъ фена. 
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– Шагь вичин гуьмбет туна квахьнава, чун инал ктабар 

кIелиз акъвазнава… Ша фена ам жагъур хъийин. Тенфе 

бадедин вилни куьн атунал алайди я, – лагьана ада къецел 

экъечIайла. 

Зунни къазмадай экъечIнай. Ада пIапIрус чIугун 

хъувуначир. Ада ам къазмадин цлахъ галай кьве къванцин 

арада авай руьхъведиз вегьена. Инаг нехирбанрин къул 

тир. Абуру йифериз и къула цIай хъувурла, ам чи хуьряйни 

аквада. 

Чун Шагь-Буба халудин «гуьмбетдилай» са кьадар ви-

нидихъ галай кIунтуниз мукьва хьана. КIунтIун хура са 

шумуд жунгав авай. Амайбурни чуьл тирвал инал-анал 

чкIанвай. Чаз мукьваллайбурукай сада, вич яру ва пеле  

лацу бурма чIарар авайда, кек ягъиз, чIун галаз са куьхъ 

ятIани къанихда хьиз, чи хуьр галай патахъ элкъвена, бугь 

ийизвай. Адан гьарай къувдиз мукьва тир. 

– Ида вуч лугьузватIа чидани? – лагьана Хелеф халу-

ди. 

– Ваъ. 

– АтIа Шалбуз дагъдин ценерив гвай нехир аквазвани? 

Чи хуьруьн? Гьа нехирдавай вичин яр-дуьгведиз ялварза-

вайди я, гьадан ял гьиссзавайди я. Гьахьтин аламатар 

авайди я дуьньяда, – вил акьална заз Хелеф халуди. 

– Бес амайбуру акI вучиззавач? 

– Амайбуруз гьи ял хкядатIа чизвач. Абуруз вирида-

лайни багьа са ял авач.  

Зун адан гафарал шаклу хьанвай. И кар кьатIай Хелеф 

халуди ихтилат маса патахъ элкъуьрна: 

– Къув язавайди ваз нин жунгав ятIа чидани? 

– Ваъ. 

– Хъсандиз килиг. Ваз адакай иесидин ухшар 

къвезвачни? 

– Иеси колхоз я ман… 

– Ваъ, яда! Дуьз килиг. Идан япухъ бирка галач. 

– Жунгав жунгав я ман. Нинди я? 

– Шагь-Бубадинди! Адаз колхоздай пишкешнавайди я, 

хъсан кIвалахзава лагьана. КIвалах гьинавайди я? – 
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хъуьрена Хелеф халу. – Гьамиша ксанвайди я… Гьа вичиз 

ухшарди я лагьана ганвайди я колхозди, хъуьруьнар патал. 

Вун килиг-е. Ухшар яни гьадаз? Гьамни, дилиди хьиз, гагь-

гагь дагъларив рахадайди я! 

– Низ ухшар ятIа за лугьудай, амма лугьуз кIанзавач. 

Хелеф халу гъавурда акьуна: 

– Вунни гьа карч гвай Камалан хтул тушни кьван?.. – 

секин хъхьана Хелеф халу. – Ша фин, аквада ваз чи Шагь 

ксанвачтIа. Ам вичин гимишдин къаравутдал алачтIа, за зи 

и кьве ябни атIуда, – гъил кьилеллай бармакдин япал 

эцигна ада. 

Хелеф халуди зун чIехи лацу, лап гьа гимишдин ранг 

алай къванцин  патав тухвана. Агъа, яни чун атай патахъай, 

къван адетдин къван тир. Яру дагъ галай, вини патахъай 

фейила, къванцин чин са акьван хур алачиз дагъдихъ 

элкъвенвай. Адан чина дерин легъв авай. Гьа лекъве, япун-

жидик алчуд хьана, Шагь-Буба халу ксанвай. Адан шала-

мар кIвачер галай патахъай агъадихъ эцигнавай. 

Яру дагъ инлай гьа гила-мад кьилел ярх жедай хьиз 

аквазвай. 

Цава тек лекьре лув гузвай, гуя ада Шагь-Буба халудин 

ахвар хуьзвай. 

– Килиг, килиг, – лагьана кушкушдалди Хелеф халуди, 

– ам ксудай кьван язух къванце легъв хьанва, – кьуьнт 

эцяна ада зи къвала. Ахпа къванциз мукьва хьана, ша-

ламрин патав акъвазна ада ван хкажна хьиз лагьана: – 

Шагь, вун сагърай! – юкь алгъурна ада. – Вун ахварай 

авудунай ба-гъишламиша ви аси лукIраз. Амма ви нуьке-

рар, ви буйругъар агакь тавуна, вуч ийидатIа течиз ийир-

тийир хьана чуьллера гьатнава… Лекьерни цавара баят 

хьанва, ви ихтияр авачиз ви мулкара гъуьрч ийиз тежез… 

Жунгаврини къув язава… 

Шагь-Буба халу ахварикай кватна. КIвачел къарагъна, 

кагьулдиз чIадгунар аладарна. 

– Салам алейкум, Шагь-Буба халу! – салам гана за. 

– Ай маншаллагь, кьегьал хва! Вун атуй – рагъ атуй! 

Алейкум салам,  – зи салам кьуна ада. 
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– Яъ, ида зун  гьич саймишни ийизвач-е! Идаз зун 

аквазвач-е! – Хелеф халу бейкеф хъанвайни ва я ада мад 

зарафатарзавайни зи кьил акъатначир. 

– Заз вун таквазвай югъ гьим я? Чаз гьахьтин бахтар 

жагъидани? – хъуьрена Шагь-Буба халу. Ада, къванцелай 

эвичIна, зазни Хелеф халудиз гъилер яна, ахпа шаламар 

алукIна. 

– ЯтIа квахь зи вилерикай! – лагьана Хелеф халуди 

Шагь-Буба халудиз. – Гуьзелан аманат гила за вав вахгузва. 

Адан жаваб инлай анихъ вуна гузва. 

– Зи жаваб за гузвайди я! – лагьана за. 

– Гьан, гьикI я? – дамах кваз рахана Шагь-Буба халу. 

Ахпа зи далудиз капаш яна, хълагьна: – Авани чаз кьегьал 

рухваяр?! 

– Куь жаваб ни кIантIани гурай! Заз адакай авай затI 

авач. За зи эбе-пост кьабулзава, – ам лацу къванцел акьах-

на, тим-тикдаказ акъваз хьана, чапла къвалавай гьа саягъда 

тикдиз лашни кьуна, эрчIи гъил цIвелев тухвана, урусни 

лезги гафар какадарна, давам хъувуна: – Служу Яру дагъу, 

Советскому Союзу и его жунгавам! Килянус матриалами 

двацат пиятий сиезда Кепесес! 

– Бес амай съездар гьикI хьурай? – Хелеф халудик 

хкуьриз алахъна Шагь-Буба халу. 

– Абурал жува кьин яхъ! – Хелеф халуди хахулар 

алудна, къванцин тик кьилел акъвазарна. Лашни, са пай 

къванцелай анихъ алатдайвал, хахулрин патавай эцигна. 

Адан кIвачерал чIулав сун гуьлуьтар алай. 

– Им Хелефан гуьмбет я, – адан лашни хахулар 

къалурна хъуьрена Шагь-Буба халу. 

– «Зун ксанва, зак ктадмир» лагьай чIал я, тушни? – 

хъуьрена зунни. 

– Ваъ, – лагьана Шагь-Буба халуди. – «Зун агъа 

дуьньядяз фенва, хахуларни лаш ана къабулзавач» лагьай 

чIал я. 

Хелеф халуди са жавабни хганач. Гуя чун адаз акваз-

мачир ва гуя чи ванни адаз хквезмачир. Ада, Шагь-Буба 

халу ксанвай япунжидал ярх хьана,  –  бармакни кьилик 
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кутуна, япунжидин пад вичел алчудна. Ахпа кьасухдай хух 

ийиз эгечIна. 

– Ша фин, – лагьана Шагь-Буба халуди, – идан уюн-

рихъ тум-кьил авайди туш. 

 Хелеф халуди садлагьана кьил хкажна чи гуьгъуъниз 

гьарайна: 

– Агъа дуьньядиз фейибуру хух ийидайди яни? Ава-

мар! 

Шагь-Буба халуди адан гафариз жаваб тагана лагьана:  

– Зун къе хуьруьз хъфида. Гуьзлемишмир. 

– Ахлад, ахлад. Къудрат  текдиз рахкурайтIа, Гуьзела 

вун шаламарни галаз недайди я. 

– Зунни, гьа и вун хьиз, рекьин патал хъфизвайди я, – 

лагьана Шагь-Буба халуди. Им зарафат тирни, къаб алай 

ихтилат тирни зун гъавурда акьунач. 

– Завай, гьукуматдин жунгавар туна, вун кучуддай 

чкадал хквез жедач. Гъил къачу… – дагълар уьцIедай ван-

целди хъуьрена Хелеф халу, адан хъуьруьнар Яру дагъдини 

тикрар хъувуна. 

– Кьей хва къабачи! – гъил элягьна Шагь-Буба халуди. 

– Ша за жуван лашни бармак къахчун, – лагьана ада заз. 

Нехирбанрин къазмадин патавай КIас янавай чка галай 

патахъ гьяркуь жигъир фенвай. Ам и чуьлда авай амай 

жигъиррилай гзаф кIвачик квайди аквазвай. Чун гьанал 

экъечIна. Ам къвез-къвез винелди физвай. Тиквал куьтягь 

хьайила, жигъир та КIас ягъай чкадай авахьзавай кIамал 

кьван дуьм-дуьз цIар хьиз фенвай. Инлай чIехи дагъларин 

юкьва авай дере генани хъсандиз, саки тамамдиз аквазвай. 

Ина виридалайни гзаф  авайди икьи къацу ранг тир. 

Цуьквер анжах регъуьз-кичIез ахъа жезвай. Дередин къа-

цувал ЧIехи-вацIун чIулав цIарцIи ва а цIарцIин кьве къвал 

тирвал фенвай лацу ва рехи зурба къванеривди ацIанвай. 

Кьерен ханвай кьве падни яру риге тир. Чи хуьруьн, КIелет 

хуьруьн ва абурулайни агъада авай хуьрерин багълара та-

рари цуькзавай. Абур машмашдин тарар я. ВацI чавай 

яргъа авайтIани, адан ван чав агакьзавай. Эгер а ван 

авачиртIа, и дере налугьуди са юзунни квачир шикил я. 
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– ГьикI я, калигна вилер тух жезвачни? – Шагь-Буба 

халуди зи гьейранвал кьатIанвай. 

– Ваъ, – заз мад вуч лугьудатIа чизвачир. 

– ЯтIа вахъ шаирдин рикI ава. 

– Вунани лугьуда гьа! Зун гьинай – шаирвал гьинай? – 

Шагь-Буба халудиз за чинеба шиирар кхьизвай чIал  

чизвачирдахъ зун агъанвай, амма ада икI лугьунал зун 

мягьтел хьанвай. 

– Шаир ваз кIан хьана жезвайди туш, ам вич вичелай 

къвезвайди я. Ваз исятда, ван хкажна, чуьллерихъ, яй-

лахрихъ, булахрихъ, дагъларихъ галаз, ЧIехи-вацIухъ галаз 

рахаз кIанзавани? Дуьз лагь, табмир! 

– Зи хурай са куьз ятIани лув гуз кIанзава. 

– Гьа гьам гафаралди лагь, дагълариз лагь, чуьллериз 

лагь, Лекьерин магъарадиз лагь. Абуру чпи ваз къуват гуда, 

ви мез ачух жеда, вун вахъ инанмиш жеда!.. Аллагьдихъ 

галаз рахух!  

И меслятар зун патал цIийибур тир. 

– ГьикI? – лагьана за. – ГьикI рахада? 

Шагь-Буба халу акъваз хьана. Адан чина ва вилера 

садлагьана экв куькIвена. ЭрчIи гъилив лаш чиле атIумар-

на, муькуь гъил эчIез яна,  кьил хкажна, ам Шалбуз-

дагъдихъ элкъвена:  

– Эй зи пак дагъ эвлиянрин, пIирерин! Зи уьмуьрдин 

даиман вун шагьид я. Bи ценерив хана, чIехи хьана зун. 

Жегьилвални авуна за вилик ви, кьуьзуьвални агакьзава 

атана. Ам агудиз кIан туштIани жував заз, адан вилик яшди 

гардан кIирзава. Зи кьисметни даима вахъ галкIанва: вуна 

етим авуна зун гъвечIизмаз, жегьил буба къакъудна зи 

вуна, дагъ, куьз лагьайтIа бубадиз ви кукIушдал – кукIни-

кукIвал акьах ийиз кIан хьанай. На лагьана: «Залай виниз 

хкаж жез кIан хьунухь – им хаинвал я зи хвайрин. Такабур-

лу хьухь лазим тир макъамда, зи такабур кIвачик кутаз 

алахъмир». На бубавал хъувуна заз – етимдиз: къвезвайбу-

рун зияратдиз патав ви юкьва аваз зунни шумуд сеферра 

атанайтIа ви икрамдиз, Шалбуз дагъ, садакьадин са кIус 

фуахъ муьгьтеж яз. Ам вуна заз гузвай фу тир, рузи тир. 
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Шумудни са сеферда зун атана бубадин сур хьанвай дерин 

дагьардив шез ацукънай, гьич садазни такварвал. Ваз аку-

на, анжах са ваз накъвар зи. Ви кукIушдал акьахун зи 

рикIени хиял хьанвай – заз кIанзавай бубадин кьилиз тефей 

мурад кьилиз акъудиз. Амма вуна лагьана заз: «Азиз хва! 

Такабурлу хьухь лазим тир макъамда,  зи такабур кIвачик 

кутаз алахъмир!» Вуна абур, вуна сабур гана заз. Вуна чIе-

хи авуна зун, Шалбуз дагъ. Зун терс хиял рикIе техуьн па-

талди ви ценерив ахгатнач мад: атана Яру дагъдин гине 

девриш хьана зун, амма зи рикI за ваз тунва, буба дагъ. Ана 

авай дердер-гъамар кьезила, абуруз са чара ая, азизди!... 

Шагь-Буба халу садлагьана кис хьана. Амма, рахадай-

ла, ам нехирбандиз ваъ, зияратдиз физвай пак исандиз ух-

шар тир. 

Гила адан кьил хуруз аватнавай, ам гьа вичи лагьайвал, 

девриш хьиз аквазвай, акI тир хьи, гуя ада вири дуьньдикай 

кьил къакъуднава, адан рикIе чIехи дердер ава, гьялиз 

тахьанвай зурба месэлаяр ава. 

Дердер адан рикIе гьихьтинбур авайтIа заз чизвай. Зи 

хуравай къушариз цавуз лув гуз кIанзамачир: абур,  къай 

галукъна зурзазвайбур хьиз, агаж хьанвай. Гила зи рикIиз 

тамамдиз са кар ашкара хьанвай: и Шагь-Буба халу лугьуд-

ай, фуфайкани бачIах бармак, кIвачерални шаламар алай 

нехирбан вири хьтин инсан туш, им са маса кас я, ахьтин 

касдиз гьихьтин тIвар лугьудатIа заз чизвачир. Амма за ла-

гьана: 

– Халис шаир вун я! Вун, Шагь-Буба халу! 

– Э-э, авам нехирбандикай шаир жедайди яни, я чан 

хва. Зибур жуван дердер лугьун я. Шаирри шиирралди 

лугьуда. Шаирриз чпин чIагайвилер, магьир къанунар ава. 

РикIин деринра авайди шииррин къанунрин сафунай  

ягъайла, сафуна амукьдай ири тварар – гьабур шиирар я, 

сафуна гьахьтин сечме тварар таз алакьайбур – шаирар... Зи 

гъиле гьа саф авач… 

Заз шииррикай рахаз хуш къвезвай, вучиз лагьайтIа заз 

Шагь-Буба халудин гафари маса, заз течидай алем ачу-

харзавай ва а алемди зун вичел желбзавай. Заз жува чинеба 
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кхьизвай цIарар гьакIан гафар-чIалар тирда чир хьанвай, 

зун абур за масадаз къалур тувунал рякIяй гзаф шадни 

хьанвай. 

– Byна «Аллагьдихъ галазни рахух» лагьанай… ГьикI? 

– суал гана за. 

– Валлагь, ваз шаир жез кIанзавай хьтинди я... – 

хъуьрена Шагь-Буба халу. – Чир хьухь хьи, вун нихъ галаз, 

куьхъ галаз рахайтIани, вун Аллагьдихъ галаз рахазва, ву-

чиз лагьайтIа вун чпив рахазвайбур вири Гьада халкьна-

вайди я. ГьакI хьайила, гьикI рахайтIани, вуч вуна ла-

гьайтIани, анжах ачухдиз, михьидаказ, рикIивай лагьана 

кIанда, гьакI лугьуз алахъна кIанда, жува жув вердишарна 

кIанда, мез лал ятIа рикIелди лагьана кIанда, абурув раха-

дай гафни вичи вич тухудай жуьре, вичи ийидай крар ан-

жах са инсандив гва. Вуна къванциз ва я булахдиз, цуькве-

диз ва я лекьрез лагьай гаф Аллагьдиз ван жезва, ам гьар 

ккIалда, векьин кьалуна, булахда, гьар затIуна ава. 

– Инсанар инсанрихъ галаз рахадайлани гьакI яни? 

– Эхь. Анжах гьар инсанди, чеб чпихъ галаз рахадайла, 

чпин крар ийидайла, чпяй Аллагь экъечIна хъфидай хьтин 

гаф лугьун ва кар авун лазим туш. АвуртIа, ам Аллагьди 

халкьнавай затI яз амукьдач. –Шагь-Буба халу худда гьат-

навай, аквар гьалда, ам рахадай са кас авачиз дарих хьан-

вай, ада вичин фикирар заз ачухарзавай, заз адан рикIе, га-

фара, адан яваш-яваш къачузвай къадамра, эквер куькIвен-

вай шуьтруь вилера авай гьерекат аквазвай. – Кьилди Ал-

лагьдихъ вичихъ галаз лап четин макъамда, ви хиялра, фи-

кирра къатма-къариш гьатнавайла, ваз адалай гъейри са 

куьнивайни, са касдивайни куьмек тежезвайла, рахух.. – ам 

садлагьана акъваз хьана, акваз-кваз ам заз гьамиша чидай 

гьа Шагь-Буба халудиз элкъуьн хъувуна, адан чинал вич са 

квелди ятIани тахсирлу хьанвайвилин хъвер акьалтна. – 

Багъишламиша, дуст кас, за ви кьил денгна жеди яргъи 

рахунрив... Ингье чун агакьна… 

– Ваъ, ваъ, – лагьана за. За яб гузва, вуна аламатдин 

гафар лугьузва. 
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– Къе зи гафар бесрай... Ингье им Цавдаран къван я, – 

ада агъадалди кирс алаз са кьил чиле акIанвай яргъи зурба 

гул хьтин къван къалурна. Инлай агъуз эвичIайла, чун 

Тенфе бадедин кIвалерал акъатзава. 

Жигъирдилай къванцин кьилел регьятдиз хкаж жедай-

вал тир, амма адан атIа кьил цава куьрс хьанвай. Адан агъа 

пад тик хур тир.  Анай агъуз маса жигъир фенвай. Агъадай 

Тенфе бабедин кIвалерин тIулаба, амма сахси экIяна вине-

лайли къванер эцигнавай къав аквазвай. 

– Цавдар вуж я? – хабар кьуна за. 

– За ваз Цавдаракай суьгьбет авуначир жал? 

– Ваъ. Заз и тIвар сад лагьай сеферда ван жезва. 

– Де жеч гьа!.. ЯтIа килиг атIадаз, – ам цавуз тамашна.  

Цава чи кьилелай заз ЧIехи-вацIун и патаз атайла сиф-

те яз aкуp гьа са лекьре чархар язавай.  

– АтIам яни?  

– Гьам Цавдар я. За ганвай тIвар я aм... Тенфе бадедин 

бацIийриз темягьар ийизвайди я ада... 

Зун лекьре гьикI лув гузватIа килигна: за, адалай вилер 

алуд тийиз, алай чкадал чарх яна. Къе зун икI мукьувай ле-

кьрез сад лагьай сеферда килигзавай. ИкI лагьайла, зи гаф 

таб хьунни мумкин тир,  гьикI хьи, лекь гзаф кьакьанда 

авай. Анжах цавун алцифай михьи-виливили ам мукьвал-

лайди хьиз къалурзавай. «А лекь, Цавдар, зун тиртIа вуч 

хъсан тир? – фикирнай за. – Заз Яру дагъдин винел пад, а 

пад, ЧIехи-вацI Кьулан вацIук акахьзавай чка аквадай. 

Шалбуздагъдинии КIелет дагъдин далу патарни заз капал-

лайди хьиз аквадай…» Яру дагъдин далудихъ заз Шагь 

дагъ галайди чидай, ам акун зи мурад тир вучиз лагьайтIа 

ам Лезгистандин юкьвни-юкьвал ала лугьуда, гьавиляй. 

адал Шагь дагъ лагьай тIварни ала, яни лезги чилеринни, 

дагъларинни, чуьллеринни, яйлахринни, мезрейринни, 

никIеринни, вацIаринни, булахринни ва абурухъ галаз са-

нал яшамиш жезвай инсанрин шагь хьиз, виридан кьулан 

тар хьиз, виридан панагь хьиз акъвазнавай дагъ. Цавдарал 

за пехилвалзавай. Адаз вири аквадай мумкинвал авай, 
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гьавиляй ам икьван такабурлу ва сабурлу я, вич вичихъ 

агъунва. 

– Яда, чилерал эхвичIа! Цаварай жагъидай затI авач. 

ЖагъайтIа чилелай жагъида. – Шагь-Буба халуди чиляй, 

кукIубар кьаз, къевер акъудзавай ва тумар галудиз гадариз 

къевер жибинда твазвай. – Ма, – лагьана ада заз, жибинда 

авайбур акъудна зав вахгана, – неъ. Хкуд, хъсан недай вахт 

я, абур гьеле кьуьзуь хьанвач. Са-къве гьафте геж 

хьанайтIа, вун абурув ахгакьдачир, ваз анжах абурун 

кьачIар кьисмет жедай. 

За, фикирар цавара, Цавдаран луварик ккIана амаз, 

Шагь-Буба халуди гайи къевер жибинда туна. 

– Хкуд, хкуд! – лагьана Шагь-Буба халуди, – жувазни 

хкуд, чна Тенфе бадедизни гуда. Адавай иниз хкаж 

хъжезмайди туш, – Шагь-Буба халуди агъадалди эвичIиз-

эвичIиз къевер хкудзавай. 

– Цавдара Тенфе бадедин бацIияр чуьнуьхзава ман? – 

хабар кьуна за, къевер ялиз-ялиз. Лекьери хперин 

суьруьйрал, кIелерал, кIвалин къушарал вегьидай чIал заз 

чидай, амма, вучиз ятIани, Цавдapa и чуьлда текдиз яша-

миш жезвай ажуз къаридин бацIийрал гъуьрч ийизвайдахъ 

заз инанмиш жез кIанзавачир. 

– Ам гъуьрч авун патал халкь хьанва. Гъуьрч тавуртIа, 

адакай лекь жедач. 

– Тенфе бадедин бацIийрал гъуьрч тавуртIа, адаз 

дагъларин этегра кьадай къуьр-затI, кIел-хеб амачирни? 

– Хпер Мугъандай хквез анжах рекьера ава. 

– За колхоздинбур  лугьузвач. 

– Бес чи хуьруьн хипер? Абур вини Парсар тIулал 

алачни? 

– Ала... Амма Цавдарахъ маса дердер ава... Аданди 

кьисас я. 

– Вуч кьисас? 

– Са шумуд йис идалай вилик. Агьмед текьенмаз, Ан-

тер халудални чан аламай чIавуз, Цавдарахъ са амадаг 

авай. Абуру садра бацIийрал гьужумдайла, Антер халуди 

амадаг тфенгдай яна кьенай. Кьейиди диши лекь тир. Гьин-
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вачтIани ам Цавдаран адахли тир. Вучиз лагьайтIа абур 

гъамиша сана цавара жедай, санал гъуьрч ийидай, санал 

йифиз Лекьерин магъарадиз хъфидай.  Яру дагъдин вири 

майданар – чилинбурни, цавунбурни – гьабурунбур тир, 

муькуь дагъларай атанвай лекьериз ина чка жедачир, абу-

руз иниз къведай ихтияр авачир.   

Зи рикIе са суал гьатнавай, амма ам гудай жуьрэт ийи-

звачир. Суалди зак хъверни кутазвай. Шагь-Буба халудиз 

зи суал аян хьанай. 

– Цавдар дишиди яни, эркекди яни заз гьинай чида ла-

гьана фикирзавани вуна? Заз ви хъуьруьнай аквазва, луту!.. 

– хъуьрена Шагь-Буба халуни. – Заз Цавдар мукьувай аку-

на. Агъадай винелди. Ам вичин къванцел ацукьнавайла. Ял 

ядайла ва я кьейи адахлидихъ гъам чIугвазвайла... Абур, 

санал алайла заз инал ацукьна акурди тушир... Амма 

ялгъуздаказ амукьай сифте са шумуд юкъуз ам и къванцел 

къах хьана аламай. Хелефаз ам а чIавуз чинеба фена кьазни 

кIан хьанай ичIи гъилералди, амма Цавдара Хелеф текьена 

къакъатна. Хажалатди ажугълу авунвай лекь къапарай  

акъатнавай, ам Хелефалай гужлу тир. Адан хци къар-

махрикни, кIуфук акатай Хелеф и къвалайгъуз алабар жез-

жез фена, та Антер халудин кIвалерин кьилел кьван акъат-

на. Хелефан гьарайдал рагьметлу Агьмед тфенг гваз 

экъечIна. Лекь цавун аршдиз хкаж хъхьана, вилерикай 

квахьна. Адаз тфенг вич паталди кьадарсуз хаталу шей 

тирди чир хьанвай, адаз кьисметди, адахлидин ажалди чIе-

хи тарс ганвай... Амма кьисас кьисас я. Кьисасдиз тарсари-

кай къайгъу авайди туш. ЯтIани лекь игьтиятлу хьанва. 

Ялгъуз къаридин бацIийрал гъуьрч ийиз алахъун – им Цав-

дара вичиз хажалат гайи инсанрилай, абурун кIвалелай 

кьисас къахчун яз гьисабзава. ТахьайтIа адавай Парсар 

тIулаллай чи хперин ва я кIелерин суьруьйрал, я тахьайтIа, 

и вуна лугьудайвал, КIас ягъай чкадин кIаник квай тама 

къушарал, куьлуь ничхиррал гъуьрч ийиз жедачирни? Ваъ, 

идаз Тенфе къаридихъ галаз бягьс чIугваз кIанзава... Тенфе 

къари Хелеф туш! – хъуьрена Шагь-Буба халу, адан эхи-

римжи гафарик са вуч ятIани квай. 
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Чун агъадалди фирдавай Цавдарни чахъ галаз агъуз 

эвичIзавай хьиз авай. Ада гила Тенфе бадедин кIвалерилай 

цIар илитIзавай, Са вуч ятIани вилив хуьзвай хьиз, са куь-

кай ятIани фикирар-веревирдер ийизвай хьиз, са куькай 

ятIани вил язавай хьиз аквазвай. 

– Чидани, Цавдаравай вучиз жуьрэтна чилел эвичIиз 

жезвайди туштIа? – ихтилат давам хъувуна Шагь-Буба халу-

ди. 

– Ваъ. Заз вавай хабар кьаз кIанзавай. 

– Ингье, жув килиг. Фикирна, жува лагь, вучиз ятIа. 

Чун Тенфе бадедин кIвалив агакьнавай. Чун алай 

кIунтIалай агъада са акьван чIехи тушир тIулалай са мерте-

бадин кIвал, тIваларикайни шахарикай хранвай жугъун га-

лай гьаят, багъ ва сал аквазвай. КIваливай са тIимил анихъ 

хьиз аскIан, цларин чинар марфари атIана хулар-хулар 

хьанвай тевле алай. Са мус ятIани малар xпep хьайи анаг, 

гила цлар сувагъ хъийидай къуватлу гъилер амачиз, мала-

рихъ-лапагрихъ гелкъведай кас амачиз, етим хьанвай, 

къазма хьиз, аквазвай. Тенфе бадедин кIвалихъ са кьетIен-

вал авай, ам, адет тирвал, чин Кьибледихъ ваъ, Кефердихъ, 

яни чи хуьр галай патахъ элкъуьрна эцигнавай. Аквар гьал-

да, Антер бубади кIвал эцигдайла, и чуьлда кIвалин теквал 

чи хуьр къаншардай акуналди эвезна жеди. Кьибледихъ 

элкъуьрнайтIа, аквадайбур тик кIунтIарни, хаярни, Яру 

дагъдин цал тир, гуя кьилел аватиз гьазур. КIвал эцигдай 

чка Антер бубади кьуд пад юкI-чIиб яна хкянавай. Дагъдин 

чарчарарни булахар алахьуни кIвализ зиянар гунин 

къурхулувал авачир. Дагъдин ятар вири Klac ягъай чкадай 

къвезвай кIамухъди физвай, амни ЧIехи-вацIук акахь хъий-

изва. KIвалин гьаят, рагъ гьатна, экв алаз аквазвай, чиле 

тунвай лацу чиргъери а экв артухзавай. Гьаятдихъай ай-

вандин чина авай кьулариз далу гана Тенфе баде ацукьна-

вай. Адан кьил хура авай. Заз чирвал, вири къарияр хьиз, 

амни ахварин хиялдик кваз, ахварай авадзава. КIвалин ви-

нидихъ, далу патахъай хьиз, кьве сурни авай. Анжах кьвед. 

Тевледин далудихъ галай хура са къванцел, кьун акъвазна-

вай, ада вич акьван дамахлудаказ гьиссзавай хьи, гуя кьи-
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леллай цавар ада вичин крчарал кьунва. Ам алай къванце-

лай а патахъ хьиз квай чIуру цIвелерин кул-кусрин арада 

кьве цIегьре, тарарилай михьиз хам алудна, гила цIийиз 

ахъа жезвай пешерик кьил кутунвай. Чун акъвазнавай пата, 

чалай агъадихъай, булах хкатзавай чкадал эцигнавай лат ва 

адак квай чIутхвардай авахьзавай хвал авай. Хвал ЧIехи-

вацIухъди, гъуьлягъ хьиз, къекъвез-къекъвез ва жуьреба-

жуьре рангаралди цIарцIар гуз физвай. Булахдин кьве 

къвалахъай юкьварал цIилер кутIунна кьве бацIидиз хкар 

янавай. Чеб чпел алчуд тежедайвал, амма яд кIан хьайила 

латав агат жедайвал авунвай. 

«Антер бубадив инал кIвал эцигиз турди сифтени-

сифте гьа и булах я, – фикирзава за. – ТахьайтIа инаг 

гьакIан чуьл яз амукьдай. Я инал кIвал жедачир, я сал же-

дачир, я багъ... Цавдаравай бацIийрив вучиз агат жезвачтIа 

яраб? Адан вилик пад кьадай са затIни заз аквазвач эхир. 

Гена яд хъвадай мумкинвални кьулайвал ава».  

– БацIияр хкунал кутIуннавайди акуна, Цавдара абурал 

вегьиз жуьрэтзавач, – жув жувахъ агъанваз, жува са четин 

мискIалдиз дуьз жаваб жагъурайди хьиз лагьана за, Шагь-

Буба халудин суал рикIел аламаз. 

– Вун хъсан килигнани? – зи жавабди адаз са таъсирин 

авунвачир. 

Зи жаваб дуьзди туширдал шак аламачир. За къуьнер 

агажна, жуван магълубвал хиве кьуна. 

– Магълубвал хиве кьунни итимвал я, – лагьана Шагь-

Буба халуди. – Амма садра вилер алмасар хьиз хци авуна 

килиг хъия.  

За мад сеферда кьуд пата вил къекъуьр хъувуна  Салан 

са къерехда гьажетхана авай. Муькуь са пипIе, Тенфе баде-

ди къулан руьхъ гадарзавай чкадал са шумуд вечре чил 

чалзавай. А паталлай бицIи дехме хьтинди верчерин демек 

я. Демекдин вилик пад тирвал симерин сетка яна, винел пад 

сахсидалди кIевнава. Аквар гьалда, анаг сала зaтl-мaтl цан-

вай чIавуз верчериз амукьзавай са гъвечIи пIипI я. Исятда 

верчер шад тир. Абуруз са куьнин къайгъуни авачир. Я 

абуруз чпин кьилелай Цавдара чархар язавайдакайни хабар 
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авачир. Тенфе бадедиз верчерилай гзаф бацIияр ала я жал? 

– фикирна за. – Ваъ. Ина са маса кар ава. ТахьайтIа Цавда-

раз атана са верч къачуна хъфин вуч я кьван? Белки, адаз 

верчер гьисаба авачтIа? Руьхъвер чалзавай верчер… Адаз 

вичин адахлидин хатурдай анжах  бацIи кьаз кIанзаватIа, 

белки?! 

Шагь-Буба халу зи вилериз килигна. Ана суалдиз 

жаваб авачирди адаз акунвай. 

– Ша мукьувай килигин... – лагьана ада. 

Чун булахдин патав эвичIна. Чиляй акъатзавай михьи 

яд сад хьтин гьяркьуьвални яргъивал аваз – амни са метри 

кьван жедай – эцигнавай лата кIватI жезвай. Адан кьакьан-

вал са ахьтин артухди тушир, бацIийривай сив эцигна яд 

хъваз жедай хьтинди тир. 

– Яд хъухъ, – теклифна заз Шагь-Буба халуди. – Антер 

халудин булахдихъ вичин дад авайди я. 

– Сифте жува хъухъ, – лагьана за, жувалай чIехидаз 

гьуьрмет авун яз. 

Шагь-Буба халуди чIутхвардин сивел гъил эцигна, ана 

къалин хьайи цел кIуф эцигна са шумуд хупI авуна. Ахпа 

чIутхвардай гадар жезвай хулак, чанг кутуна, ам цив ацIур-

на, чиниз шупI яна, гъилер чинай эвяна. 

– ХупI ширин тушни! Женнетдавай Замзам булах са 

затIни туш! – Шагь-Буба халудик ци гуя лувар кутунвай. 

Эгер Хелеф халу инал алайтIа, ада «ваз Замзам булах 

гьинай акурди я адан дад гьинай чидайди я?» лугьун мум-

кин тир. Амма ада гудай «сурун суалар» за жуван хивез 

къачунач. «Яру дагъдин яйлахравай кьван вири булахрай 

яд хъвана, абурун дад чизвай Шагь-Буба халуди Антер бу-

бадин булахдин яд Замзам булахдилайни ширин я 

лугьунихъ ери-бине тахьана жеч», – фикирна за ва, Шагь-

Буба халуди хьиз, чIутхвардал гъил эцигна, галамаз-

галамаз са шумуд хупI авуна. Цин къайивиляй зи ял 

кьунай, пелез тIал акъатнай. 

– Замзамдин ядни ихьтин къайиди яни? – лагьана за. 

– Бажагьат, – жаваб гана Шагь-Буба халуди эвелан 

кьетIивал квачиз. Мумкин я, адаз зи суалдикай Хелеф ха-
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лудин ял атунни. – Дагъларин булахра яд хъвадайла, сифте 

жигерриз гзаф гьава къачу, ахпа гъвечIи хупIаралди хъухъ. 

ТахьайтIа яд алукьда, ичалатар xapaпl жеда... Гатун цIиг 

алукьайла  булах генани артух къайи ккIал хьтинди, 

хъуьтIуьз лагьайтIа лап къуьруьгъуьмди жеда... Чиниз са 

шупI ягъ, бедендиз са зуз акъуд хъия, вун кIубан жеда... И 

цихъ гьахътин къуват ава. Рагьметлу Антер халуди идаз 

КIубан булах лугьудай. Дагъларин гьар са булахдихъ са 

лишан ава, гьар сад са тIалдиз-квалдиз дарман я. Идан ци 

гьевес кутада... 

За чиниз щупI яна, гъилер чинайни кьамай чIугуна. 

Кьамукай агъуз фейи къайи са шумуд стIалди зи беденд-

айтIуз зуз ракъурна. 

Булахдин патавай кIвал галайвал шуькIуь рехъ фенвай. 

Анани, Тенфе бадедин гьаятда хьиз, лацу чиргъ тунвай. 

Шагъ-Буба халу вилик экечIна. 

Цавдара цIалцIамдиз, юмшагъдиз кьилел чархар яза-

вай. Гуя ксана вичи вичикай хабар амачир ам дагъдин 

шагьварди цава къугъурзавай. «Яраб ада яд гьи булахдай 

хъвазватIа? – фикирзавай за. – Яру дагъдин чарчаррай, – 

жаваб хгузвай зи рикIи. – Винидай къвез къванера акьаз 

мад кьулухъди кIус-кIус хьана гадар хъжезвай цин кIватIар 

ада гьа цавамаз, гъуьрч кьадайвал, кьазва...» Заз жуван 

рикIевай и хиял вилералди акунайтIа кIанзай...   

– Гьикьван ксудайди я! Ви бацIияр лекьре тухванва! – 

ван хкажна Шагь-Буба халуди, Тенфе бадедин патав агакь-

айла. 

Ацукьнавай чкадал, кьил хурал аватна, бицIи аял хьиз, 

ахвариз фенвай Тенфе баде садлагьана уях хьана. 

– Byч хьана?! – ам теспача яз кIвачел къарагъна. Ам 

кьилелай кIвачелди чIулав тир. Зи баде хьиз. Шуткьу ва 

адан винелай алукIнавай яйлух, кьуру чандал алай ва 

гьадав кьурвал гьал кумачир, йис янавай хилеш, хилешдин 

кIаникай квай яргъи булушка – вири чIулавбур тир.  Анжах 

булушкадин ценекай хкатнавай чIулав махпурдин шалвар-

дин кикерал вили парчадин зулар алай. КIвачеллай жирдин 

калушарни чIулавбур тир. – Жеч гьа! Беябур хьана! – адаз 
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Шагь-Буба халудин зарафат рикIивай хьанвай ва ам, чун 

инал атанва-атанвач гьич саймишни  тавуна, шуьткьвена 

биришар гьатнавай гъилин кап вилерин кьилел тухвана 

бацIияр галайвал килигна. – Ваъ, ваъ, тухванвач, чкадал 

алама, – адан ванцик хвеш ва вичикай зарафат авурдан 

гъавурда акьунвайвилин лишанар квай. Гила ада чун атан-

вайди фагьумнавай, вичини зарафатзавай: – Лекьревай зи 

бацIийрив агатиз жезвайди яни? Квез зун са къуьзуь лахлах 

яз аквазватIани, а цаварай аватайдаз икI яз аквазвач. Адаз 

зи даях зи къвалав гвайди чизва. Адаз аквазва. Буьркьуь 

туш кьван, вилер хци вагьши я, – къариди вич ацукьнавай 

чкадин патавай айвандин мегьежардал эцигнавай кьве хи-

лен тфенг гъиле кьуна. 

– Вуна тфенг гваз мугьманар кьабулмир-е! За ваз 

гьихьтин багьа мугьман гъанватIа аку. –  Шагь-Буба халуди 

зун къалурна. 

– Чан-чан! Къудрат тушни?! Ви кIвачериз кьий зун! – 

Тенфе баде, тфенг чкадал эхцигна, зи къаншардиз атана, зи 

кьве гъилни кьуна, абуруз теменар гана. Вун атуй – рагъ 

атуй! Вун атай жигъирриз кьий зун! Вун гъайидан чан сагъ 

хьуй! – хажалатринни ялгъузвилин чIулавра авай и кьуран-

вай къаридин рикIе гьикьван чимивални экуьвал аватIа ви-

ри винел акъатнавай. Ихьтин экуьвални чимивал адахъ 

гьамиша авай, ам заз чи кIвализ бадедин патав къвез-хъфиз 

чидай. Адан ширин мез, ачух чин, хъсан ихтилатар вири 

адан руьгьдин жумартвилин лишанар тир. Адан гиниба-

шарни ажаиббур, къадим вахтарай атанвайбур жедай: юкь-

ва гимишдин камар, хура гимишдин пулар, кьилел умун 

рангарин шуткьуни шал, кIвачерал тумаждин мягьсерар... 

Чина берекатлу яр жедай, заз а яр хьран цIун чIунар хьиз 

жедай – садлагьана къайи хьана адан чинал аватнавай. А 

цIаярин гелер гила пузмиш хьанвай чин, КIелет дагъдин 

чин хьиз, шуьткьвер-шуьткьвер хьанвай. Юкь агаж хьана, 

чинал дегиш тахьана аламайди генани чIехи хьана аквазвай 

нер тир Заз икьван гагьда мукьувай садрани лекьер акун-

вачиртIани, заз Тенфе баде кьуьзуь хьанвай лекь хьиз 

жезвай. Мадни заз акI тир хьи, адан парталрин чIулаввили 
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къаридин къенепатан экуьвални чимивал генани артухди, 

дулуди ва таъсирлуди яз къалурзавай, Идалайни гъейри, заз 

чир хьанвай хьи, Тенфе баде Цавдарахъ галаз бягьсина ава, 

адаз кьисасчи лекьрехъ галаз гьи чIалал рахадатIа чизвай, 

ада вичин куьмексуз кьве бацIи вагьшидикай хуьзвай. Адаз 

я кьунра, я цIегьери, я бацIийри, я верчери гузвай хьтин са 

хийирни авачир жеди, абур ада хуьнни вичин ялгъузвал 

кьезиларун патал ийизвай жеди, амма лекьрехъ галаз жен-

гиниз экъечIиз гьазурвили къаридин такабурлувал, рикIин 

хцивал, вичин таъсиб хуьз алакьун къалурзавай. Чун була-

хдин кьилел алай кIунталай килигдайла, Шагь-Буба халу-

диз къаридин далудихъай мегьежардал тфенг алайди 

чизвай, адаз яргъал аламаз акунвай. Заз яракь акуначир, зи 

вилерин дикъет хци тушир. Цавдаран вилер хьиз тушир... 

Ахпа Тенфе бадеди заз гун тавур суал хьаначир: «Баде 

гьикI ава? ЧIехи бубадин кеф-гьал гьикI я? Ви кIелунар 

гьикI я?», къуни-къуншийрикай хабарар кьуна. Са гафу-

налди, ам ялгъузвиликай икрагь хьанвайди ва са рахадай 

касдихъ адан рикI акъатзавайди аквазвай. 

– Ихтилатар чна кIвалахар куьтягь хьайила ийин, – 

Шагь-Буба халуди Тенфе бадедин «силис» гена акъвазарна. 

Тфенг гъиле кьуна, ихтил дегишарун патал Тенфе бадеди-

вай хабар кьуна: – Патрумар авайди яни? 

– Эхь. Эхиримжиди. Гьамни заз и йикъара кIвалевай 

куьгьне шалтаяр-бижгъерар гъилелай ийидайла жагъун 

хъувурди я. Амайбур за, Агьмед рагъметдиз фейила, 

къужади вичиз хасаратвал тавурай лагьана, ЧIехи-вацIуз 

гадарнай. Тфенгни са бужахда чуьнуьхнай... Кьуьзуьда за-

вай хабарни кьунай «тфенг гьинава?» лугьуз. За ам 

кIелетIви Байбута тухванва лагьанай. Къабанар ягъиз. 

«Байбута тухванватIа, мукьвал вахтара хкидайди туш 

къабандин хци», – хъел атанай адаз, ятIани чIалахъ хьана… 

Гена вичин ажалдик кьена. ТахьайтIа, низ чида, вичин кьи-

лел вуч гъидайтIа?,... Заз кьван сабур авачир адаз... Тенфе 

баде кис хьанай. РикIивайни кьилелай кIвачелди ам сабур 

тир, ада уьмуьрда гзаф эхнавай ва ам, рикIик тавуна амай 

крар квайвиляй, генани эхиз гьазур тирди якъин тир. 
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– Вучда кьван? Кьейибуруз рагьмет хьуй, – мадни са-

бур хгана Шагь-Буба халуди. – Рухвайри бубайрин рикIе-

риз тIарвилер гузва ман, жувал гъил хкаждай чкадал гъизва 

ман... – им Шагь-Буба халуди вичикайни лугьузвай гаф 

тир, и гафуна адан вичин хсуси дерт-гъамни авай, вичин 

рикIин херни. 

– Аллагьдин кьадарар я ман, я хва... – адан гъавурда 

акьунваз ва адаз теселли яз лагьана Тенфе бадеди. – Патрум 

гьат хъувурла, заз хвеши хьанай. Ам зи кьисмет я лагьанай. 

Амма Армидавай хтулдикай намус хьана. 

Адав и муг вахгун тавунмаз, кьве сур аманат тавунмаз 

завай жуваз къаст ийиз жедач. Гьакьван чIавалди зак 

кягъмир лагьана шазда ийизва за Аллагьдиз: Шалбуз 

дагъдин эвлиянриз, агалкьайбуруз, михьи ксарин сурариз 

зи тереф хуьх лугьузва... Рухваяр яргъара авай кьван гагьда 

чи юрдарин аявал чна авун лазим я. ЧIехибуру, дуьнья 

акунвайбуру... Рухваяр гьикI хьайитIани садра хтана ах-

къатдайди я ватандиз, Ватанди вичи ял хъийидайди я. – 

Шагь-Бубадин рикIикай хабар яз лагьанай Тенфе бадеди. 

– Ам ял хъийидайвал заз чида... – сир кваз рахана 

Шагь-Буба халу, ада са кар къурмишзавайди за кьатIанвай. 

И кьве дертлу инсандин ихтилатри ва кьисметри зи 

рикIени пашманвал твазвай. Чпин уьмуьрдин чIимелвилери 

абур генани мукьва авунвай, ва абур акьалтI тийир ихтила-

трини рикIел хкунри мадни яргъаз тухун мумкин тир. ГьакI 

хьайила, зани Шагь-Буба халудин жуьреда ихтилат деги-

шаруникай менфят къачуна, лагьана: 

– Ма ибур ваз бадеда вугайбур я, – акъудна адав кьве 

луму вугана. 

Чан, куь паяр дулу хьуй. Им Худади вичи ракъурнавай 

пай хьтинди я, – зи вил хьанвайди тир са цуьруьхуьм 

затIунихъ, Тенфе бадедик лувар акатнавай. 

Шагь-Буба халуди адаз къеверни гана. 

– Заз гьабур недай сарар авайди яни, я хва? 

– Гатана неъ. 

– Чан сагъ хьуй ви, ви хъсанилер ахгакьариз жедайбур 

туш. 
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– Абур ваз гьалал хьуй, абурукай гьич фикирни ийи-

мир, – Шагь-Буба халуди тфенг, айвандик фена, цлавай 

михиникай куьрсна. 

– Цавдара бацIийрал вегьейтIа, вуна ам тфенгдай лап 

яда? – эхирни за рикIе авай суал гана. 

– Гьун бес! – сес хци ва хшка хьанвай Тенфе бадедин, – 

Ваз зун гьалдай  фенвай лахлах хьиз авани? – зарафат кваз 

лугьузвай ада. – Валлагъ, за лекьрен пемпе цавуз акъудда!.. 

– кьурай гъилера лумуярни къевер аваз ам айвандин 

ракIарихъди фена. – Къала, ша кван. Бес я рахай кьван... И 

зун аку-е кьейди, атай мугьманар куьчедал гафаралди ту-

харзавай... Ша са кьас фу неъ, чай хъухъ. 

– Ваъ, ваъ, – лагьана Шагь-Буба халуди, – айвандикай 

куьчедал хквез. – Къала, ви перер гьинавайди ятIа лагь. Чна 

чи кIвалах ийин… Гуьзел-къаридин вил хтул хтунал 

алайди я. Са тIимил геж хьайитIа, вич атана акъатдайди я. 

– Перер цура ава. За фена гъида исятда. –Тенфе бадеди 

гъилевайбур са къапуна эцигна. 

– Къала, жув алад, чан хва, – лагьана заз Шагь-Буба 

халуди.  

За перер гъана. Чун салаз фена. Тенфе баде айвандин 

кьиле авай къулан патав вичин кайванивилин къайгъуйрик 

экечIнавай. Мугьманар атуни адак кIубанвал кутунвай. 

Салан чIулав накьв регьятдиз перциз муьтIуьгъ 

жезвай. Ида пер ягъунин хушлувал артухарзавай. АкI тир 

хьи, накьвадиз вичин чин кIаник авуникай хуш авай, гьар 

са чепкьен, перцелай аватайла, пурпудаказ чкIизвай. Чиляй 

чими ял акъатзавай, гуя накьвади регьят хьанваз нефес 

акъадарзавай. Чилихъ галаз кIвалахуни цаварал вуч 

физватIа чи рикIелай ракъурнавай.  Чна перни яна, къа-

наярни авуна, картуфарни чилик кутуна куьтягьзавай. .. 

– Къвезва гуж хьайиди, къвезва! Я Шагь-Буба! Тенфе 

бадедин гьарайдин гъавурда чун садлагьана акьуначир. 

Садни, акуна чаз, Цавдар, гуьлле хьиз атана, бацIидин 

юкь къармахрив кьуна, гьа атайвал цавухъди сухулмиш 

хъхьана. БацIидин юкьвавай цIил чIугуникди тIарам хьун-

ни чилевай хак акъатна цавухъди гадар хьана, куьрс 
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хъхьана ва цIилинихъ галаз цавуз фена. БацIиди гьарайза-

вай. Адан гьарай шелдиз ухшар тир. Икьван гагьда къван-

цел алай кьунра чилел хкадарнавай. Кьве цIегьрени, цавуз 

хъфизвайбуруз килигиз, гьарайзавай. Тенфе баде, михини-

кай тфенг галудна, айвандин ракIарив къах хьана аламай. 

– Тфенг аламачир чIал акуна вагьшидиз! – Шагь-Буба 

халуди, зверна, къаридин гъилевай тфенг къачуна. 

– Ягъ! Ягъ! – Тенфе бадеди Шагь-Буба халудик тади 

кутазвай. 

Зун къах хьанвай. Заз ихьтин аламатар акурди тушир. 

Амма Шагь-Буба халуди лишан къазвачир, адаз тфенг Цав-

дараз акуна кIанзавай, итимдин гъиле аваз акуна кIанзавай, 

ада яракь гьакI цавухъ элкъуьрнавай. Ада фикирзавай же-

ди: тфеиг акур Цавдара бацIи ахъа хъийида. 

– Ягъ тIун, я гада! Ам яргъаз акъатзава! БацIидин язух 

я! БацIидин ванни атIанвачир, гуя гьадани вич къутармиша 

лугьуз минетзавай. 

Тфенгдин къати ван акъатна. Адан севт кьуд пата авай 

дагълари тикрарна. Налугьуди, ягъайди са тфенг туш, са 

шумуд я, Гьа и карди, аквар гьалда, Цавдаран къармахар 

бушарна. БацIи цава кьилинбацар жез-жез, цIилни хак 

гуьгъуьна аваз, кIвалин кьулухъ, Антер бубадинни Агьмед 

халудин сурарин патав аватна. 

– Галукьначни? Гьайиф! – лугьузвай Тенфе бадеди, 

лекь, садлагьана йигинвал артухарна, Яру дагъ галай па-

тахъ хъфейди акурла. – Кьена зи бацIи!  – адаз кIвалин да-

лудихъ чукуриз кIанзавай, амма кIвачера звер авачир. За ам 

акъвазарна, жува чукурна, Са къвалахъди ярх хьанвай 

бацIидин сивяй иви къвезвай, къулухъ кIвач, хкатзавай чан 

хкьаз кIанзавайди хьиз,  галтад жезвай. 

Цавдаран гелни амачир. Шагь-Буба халуди ам 

ягъначир. Адаз, лекьрек къypxу кутуна, бацIи азад хъийиз 

кIан хьанай, амма, ам аватайла, адан кьилел вуч къведайтIа 

фикирначир. Я им ахьтин фикир ийидай гьалатни тушир.  

За бацIи, адан юкьвавай цIил ахъайна, къужахда кьуна 

гьаятдиз хкана. ЦIилни за жувахъ галаз галчIур хъувунай. 

– Чан кумани? – Тенфе бадедин умуд атIанвачир. 
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– Чан хкатзава, – Шагь-Буба халу пашман хьанвай. 

– Кьил хьайитIани атIун хъия язухдин, – лагьана Тен-

фе бадеди. – Aзиятар хьайитIани яргъал тефирай кьейдан... 

Шагь-Буба халуди вичиз лагьайвал авуна. Гьамиша 

адан жибинда жедай ништIер язух бацIи патал бес 

хьанай… 

Амма йикъан вакъиаяр идалди куьтягь хьаначир. 

– Эгье-гьей! Гьур-ра! Гьа-гьа-гьа! – винидихъай 

къвезвай ван дагъдай къванер авахьзавай хьтинди тир. 

Дагъларани севт гьатнавай. 

– Хелеф я, – лагьана Шагь-Буба халуди. Тфенгдин ван 

галукьна дили хьанва. Вич ахварай авудна лугьуз... 

Садни, акуна чаз, винидихъай агъуз къвезва ам вич. 

Ада са вуч ятIани чиляй галчIурзава. 

– За ам кьуна! Гьей, жемятар! За лекь кьуна! Фад Мас-

кавдиз хабар це! Заз Ленинан орден гурай лагь! Гьей, 

Шагь-Буба, кьефес гьазура! Чна Маскавдиз вун ракъурда – 

кIвенкIвечи нехирбан! Цавдарни гваз! Хкверла зи орденни 

хкваш! 

– Ана гьикI хьана? Ада вуч лугьузва? – Тенфе баде вуч 

хьанватIа гъавурда акьунвачир. 

Хелеф халуди лекь кьунва. Цавдар, – лагьана за.  

– Лекь кьунва? Жеч, валлагь! – Тенфе баде чIалахъ 

жезвачир, адан япар хьиз вилерни зайиф тир. 

– Дуьньядин чарх кьулухъ элкъвенва, Тенфе диде, – 

лагьана Шагь-Буба халуди. – Къабачийри лекьер чилерай 

галчIурдай девир алукьнава... 

Хелеф халу КIубан булахдин кьилеллай кIунтIайгъуз 

эвичIзавай. Ада Цавдар, кIвачер кьуна, галчIурзавай. Лекь-

рен ca лув михьиз ахъа хьана, бедендиз табийзамачиз, 

чилел чкIанвай хьиз авай. Хелеф халуди чапла гъилевай 

чумахъ викIегьдиз чиле эцягъиз-эцягъиз камар къачузвай. 

– И чумахъ Яракьлу къуватрин музейдиз пишкеш ая, 

Шагъ-Буба! Вун Маскавдиз фейила. Зи патай! – Булахдив 

агакъайла, чумахъ латав агудна, лекьрен кIвачер ахъа та-

вуна, ада чапла гъилив кьве хупI яд сиве цана, кьур-кьур 

авуна, сивени туьтуьна экъуьрна, яд авахьна физвай ху-
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лахъди цIиртI ягъ хъувуна. Ахпа гьа капалди чинизни кьве 

шупI яна, ядни хъвана. – Маскавдин рехъ чидачтIа, Къариб 

муаллимдивай жузуз! 

– Бес я, кьей хва, ви къабачивилер! – Шагь-Буба халу-

диз адан уюнрикай гьяз къвезвачир. – Килиг садра жуваз, 

кIвачелни алачиз кьвалара сиягь хьанва! 

Дугъриданни, Хелеф халудин кIвачел хахулар алачир, 

ам гьа сун гуьлуьтар алаз атанвай. 

– Вуж я къабачивилер ийизвайди? Вич аку садра, – 

хъуьрена Хелеф халу. – Муьхцяй экъечIайда кимеллайди 

беябурзава! Ленинан ордендин сагьибдал хъен вегьизва! – 

адан зарафат гьим я, рикIивай лугьузвайди гьим ятIа кьил 

акъудун четин тир. – За рикIивай лугьузвайди я. Цавдаран 

кар акурди гьа и чумахъ я. – Ам гьаятдал атана. 

Тенфе баде тIуб сивел тухвана аламай. 

Шагь-Буба халуди наразивилелди кьил галтадзавай. 

Зазни лугьудай гаф авачир. 

Эхирни Тенфе бадедал чIал хтана: 

– Бес я ман, я Хелеф! Зарафатрихъни са кьадар хьана 

кIандайди я. Ана вуч хьанатIа лагь. 

– Ма, товарищ командир! Тенфе бадедин бацIийриз и 

экуь дуьнья дарнавай халкьдин душман Цавдар за ви кIва-

черик гадарзава. Рядовой нехирбан Хелеф, ефрейтор запа-

са. – Ада Цавдар Шагь-Буба халудин кIвачерик гадарна. 

Адаз вичиз иналлай кьве чIехи касди мийир-межер 

лугьуникай са къайгъуни авачир. 

Цавдарал чан аламай. Адан са лув ахъа хьана чилел 

чкIанвай. Ам ханвайди ашкара тир. Кьилел ивидин гелер 

алай. Ада, вилер бегьемдиз ахъа тежез, дериндай нефес 

къачузвай. Хелеф халуди адаз авунвайди са йикь тир. 

– Гьан, гуж хьайиди, ви писвилиз Аллагьди писвал 

хъувунани?! Ма, гила неъ! Пад акъатир кьван! – Тенфе ба-

деди чан хкатнавай, кьил атIанвай кIел Цавдаран вилик 

галчIурна. Адаз хъел авай ва гьа вахтунда са мус ятIани 

хьанвай рикIин тIарвал винел акьалт хъувунвай. Лекьре 

адан рикIел алатай вахтар хканвай жеди. 
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– Аллагь гьинавайди я?! – Хелеф халу сакIани секин 

жезвачир, гьавиляй Шагь-Буба халудини адаз гаф лугьунни 

талгьун са гафар тирди кьатIанвай, кисна, адан ихтилатар 

мус ва квел куьтягь жедатIа вилив хуьзвай. Хелеф халуди 

гьуьрсуьна гьатна давамарзавай: – Аллагьдивай гьам кьаз 

жезвайди яни? Ам за кьурди я, за!.. Тфенгдин ванци зун 

ахварай авудна. «Яраб вуч хьанатIа?»
 

– фикирна за. –  

Тфенгар вучиз язаватIа? Ни чал гьужумнаватIа?» Килигна, 

акур затI хьанач. Жунгаварни вири сагъ-саламат я. Гирнагъ 

ийиз ацукьнава, са къайгъуни авачиз. Зални хьайи цIарх-

затIни авач. Алад зун жигъирдайтIуз Цавдаран къван-

цихъди. Чумахъни гъилеваз. Яъ! Килигда зун – Цавдар 

къванцелла. Кьилни къене туна. Кур-пашмандиз. Идал са 

ни ятIани хер авунва лагьана фикирна за. Ахпа за фикирай-

вал, хер адан рикIел хьанвай, – туьд атIанвай бацIидизни ва 

адан патав за вегьин хъувур хак галай цIилинал фена адан. 

– КIвачери ван тийидайвал, хахулар гена зи рикIелай фен-

вай, зун, аскер хьиз, сес акъуд тийиз галчIур жез-жез, авто-

мат хьиз лашни гъилеваз, лекьрен далудихъай фена, са чу-

махъ адан юрфарилай алчударна хьи, къванцелай агъуз 

аватай ам кьилихъди агъада авай къванера акьуна. Кьена 

лагьана фикирнай за... Чан кIеви я вагьшидин... 

– Ам лекь я. Адак квайди ви чан туш кьван... БацIидин 

чан кьванди, – Шагь-Буба халудиз Цавдаран кьилел атан-

вай бедбахтвиликай дерт хьанвай. 

Зи рикIени велвеле авай. ИчIи хьанвай цав залан пар 

хьиз къуьнерал илис жезвай хьиз тир. НуькIвер авачиз ту-

шир, амма абурувай са лекьревай хьиз цав ацIуриз жедач. 

Амма Цавдарал чан аламай. Зи умуд ада цавал чан хкидай-

дак квай, зи умуд Шагь-Буба халудикни квай, лекь къутар-

мишайтIа са гьада ийидай ва гьикI ийидатIани гьадаз 

чизвайдак за умуд кутазвай. 

Тенфе бадедин хъелни элекьнавай. Цаварилай, дагъла-

рилай цIар илитIзавай такабурлу къуш икI усалдаказ кIва-

черик аватуникай гила къаридизни дерт хьанвай хьиз авай. 

Ам мад тIуб сивив тухвана, кьил галтадиз амай. Яраб ада 

куькай фикирзавайтIа? Икьван чIавалди вичихъ авай 
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лайихлу са мидя икI чилел ярх хьуни гила вичин, яни 

къаридин уьмуьр ранг алачирди авуникай хияларзавайтIа? 

Гила ада низ гьараярда, къурхуяр гуда? Низ вичин рикIин 

хцивал къалурда? Тфенг низ къалурда? И яйлахринни 

чуьллерин, дагъларинни къванерин арада чка кьунвай тек 

юрдунихъ ам хуьз алакьдай жанлу иеси амайди гила 

къариди низ къалурда? Ваъ, лекь галачиз адаз гзаф сугъул 

жеда, ам амайдалайни гзаф кьурада, агаж жеда. 

– Валлагь, заз кьейдан гила язух къвезва, – эхирни гаф 

акъатна къаридай. 

– Къала чукIул, идан кьилни хиритI хъийин, – Хелеф 

халудиз лекь тукIваз кIaнзавай, ам Шагь-Буба халудиз ки-

лигна. – Таза бацIидин якни лекьрен як санал тIуьрла, гзаф 

кфетлу я лагьана ван хьайиди я заз. ТуштIа, хъфейла Назим 

духтурдивай хабар яхъ. 

– Назим духтурдиз жуван кьил къалура! – Шагь-Буба 

халу, чилеллай хкунилай цIил алудна, адалди Цавдаран 

кIвачер кутIуниз эгечIна. 

– Byна вучзава? – Хелеф халу гъавурда акьунвачир. 

– Маскавдиз тухуда, вуна ягъайди я лугьуда, – Шагь-

Буба халуди фуфайка алудна. 

Цавдара вилер ахъа хъувунвай. Абур къацу тавни рехи 

тав акахьай тайинсуз рангунинбур тир, лекь вич вичел 

хтанвай, амма ада вичин кьилел вуч атанватIа бажагьат ан-

намишзавай. Ада исятда гьиссзавайди ханвай луван къати 

тIал тир жеди.  

– Ма яхъ зи лаш, – лагьана заз Шагь-Буба халуди. Ви-

чи лекьрел фуфайка алчудна, ам са къвалахъай кьуна хкаж-

на, муькуь гъилив Цавдаран кьил гардандилай кьуна. 

Хъша, чаз ина хъийидай кIвалахар амач. 

– Вув-в-в, я чан Шагь-Буба, икI хьанач хьи! Види 

рикIивай яни? Ша са кьас фу неъ. За жувавай жедай са 

цIусни авунва... 

– Ваъ. Хъел къвемир. Маса сеферда неда. Ви хтул 

хтайла неда. Ненни ийида, лап хъванни ийида. Камал халу-

дин крчунай! 
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– И аялдикай айиб хьана, – захъ элкъвена Тенфе баде. 

– Атайла, са истикан чайни тагана рахкурна лугьудачни?.. 

– ЯтIа фена яд хъурай булахдай, – лагьана Хелеф ха-

луди. – Лекь кьурди зун, чаяр, тIуьнар-хъунар ибуруз! Цан 

цайидаз цуру нек, тIумбул ягъайдаз фири нек! 

– Яд за хъванва, – лагьана за Хелеф халудиз, зазни 

адан зарафатар шит хьанвай. 

– Ма и кьей бацIи хьайитIани хутах. Гуьзела квез са 

хуьрек авурай. За ая лагьайди я лагь... Къала за фена са 

чанта жагъурин... 

– Ваъ, ваъ, инжиклу жемир, – Шагь-Буба халуди ам 

акъвазарна. – БацIи ваз амукьрай, адаз жува са чара аку, – 

Ахпа ам Хелеф халудихъ элкъвена: – Хам алажна, бацIи 

акъатIна ахлад. 

– Зи туьтуьнилай гьам фидайди яни? – лагьана, Тенфе 

бадеди. 

– АкI ятIа, туьтуьнилай вуч хьайитIани фидайдаз це, – 

лагьана, Шагь-Буба халу Хелеф халудиз килигна. 

– Эхир вайни са акьуллу гаф акъатна, – секиндиз ла-

гьана Хелеф халуди. 

– Къахчу, Хелеф, ваз хьурай, – Тенфе бадедиз язух 

бацIи чандилай алатна лугьуз регьят хьанвай хьиз тир. Ада 

бацIи Армиядавай хтул патал хуьзвайди тир, амма кьисмет 

хьанач. Хтулдиз кьисмет тахьайди Тенфе бадедиз кIан хьун 

таб кIвалах тир. 

– Лекьрел гъалиб хьайиди ичIи гъилив рахкурун гу-

нагь я. Гена дуьньядал са тIимил кьванни гьахъ алама, – 

Хелеф халуда бацIидин кьулухъ кIвачер кьуна, ам хкажна. 

Ахпа Шагь-Буба халудин къвалак квай Цавдарахъ элкъвена 

рахана: – Ваз кьаз кIан хьайиди заз гьатна! Лекь вун туш, 

зун я, зун! – Ам уьфт ягъиз-ягъиз атайвалди хъфена. 

Шагь-Буба халудини са гафни хълагьнач. Чна Тенфе 

бадедиз сагърай лагьана, кьил ЧIехи-вацIун муьгъ галайвал 

вегьена. 

Заз Цавдаран язух къвезвай. Шагь-Буба халуди, лекь-

рез тIар жез кичIела, ам са акьван чуькьвена кьунвачир. 

Цавдара гагь-гагь кIвачер хъуткьунарзавай, ахпа мад кис 
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хъижезвай. Аквар гьалда, ада беденда, кьиле, лувара тIал 

гьатзавай. ТIал са жизви секин хъхьайла, ада чабалмишни 

ийизвайтIа? Белки, адаз дартмишна вичин бедендавай тIал 

акъудна гадариз кIанзавайтIа? Гагь-гагь Шагь-Буба халу-

дин гъилевай кьилни хъуткьунарзавай. Амма я кIвачери-

вай, я кьиливай вичиз са чарани ийиз тежедайди чир 

хьайила, са файдани авачирди акурла, ам мад вичин 

вайгьалдиз муьтIуьгъ хъжезвай. Заз адан вилерай аквазвай 

хьи, адаз ханвай луварини, кьилелни бедендал алай хире-

рини кутIуннавай кIвачери гузвай тIарвилелай гзаф тIарвал 

адан рикIиз къе лекьрез вич ихьтин ажуз, вичивай вичиз са 

чарани техжезмай гьалдиз атуни гузвай. Адан вилерин де-

ринрай, гьиссзавай тIалдинни пашманвилин хашлавдилай 

анихъай, адан такабурлувал ва адаз кьуд пад, чун, зунни 

Шагь-Буба халу, – Хелеф халуни, Тенфе бадени адан 

рикIелай фенвач жеди, – дакIан тирвилин лишанар аква-

звай. Адан рикIе мад гьихьтин гьиссер, ниятар авайтIа 

кьатIуз хьун четин тир... «Эгер ацIай квар гваз Халиса па-

камахъ гьалтнайтIа, и къенин мусибат тахьун мумкин 

тир...» – фикирнай за. 

Амма Цавдаран мусибат са гьа и хьайидалди акьалтI-

начир... 
 

Шагь-Буба халудин гьаятдал татай кас хьанач. Абур са 

кIвач айвандин кьилин гъварцик квай херекдал кутIунна-

вай Цавдараз килигиз къвезвай. 

– Валлагь, вун зурба я, Шагь-Буба. Чаз садрани лекь 

кьуна акурди туш. 

– Ам за кьурди туш, – жаваб гана Шагь-Буба халуди. – 

Хелефан кар я. 

– Хелефа кьуна?! – шаклу хьанвай жемят. – Жери кар 

туш! 

– Зи чIалахъ туштIа, Къудратавай хабар яхъ. 

– Эхь, гьакI я, – тестикьарна за. 

– АкI хьайила, Хелеф Игитвилин тIвар гуниз лайихлу я. 

– Адаз вичиз Ленинан орден кIанзава, – хъуьрена 

Шагь-Буба халу.  
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– Валлагь, къабачи ятIани, скрумни я, – лагьана сада. 

– Хелефавай кьаз жедайдакай лекь жедайди яни? – 

рахшанд хъувуна са масада. 

Жемят хъуьренай. 

– Далудихъай фена, чинеба ягъайди я ада, – лагьана за. 

Амма за гафар кваз кьурбур бажагьат хьанай, Хелеф 

халудин тIварцIи Цавдаран лекьвилин дережа агъузарна-

вай. Эгер ам Шагь-Буба халуди кьунвайтIа, язух Цавдар икI 

виляй аватдачир жеди. 

За фикирнай: гьар са инсандин мурад чиливай къа-

къатна, кьве гъил кьве лув хьиз ахъайна, азаддиз цава лув 

гун я, амма и кар адалай алакьзавач, адаз и пай ганвач. 

Адалай анжах са гьихьтин ятIани вичи туькIуьрнавай ала-

трин куьмекдалди вичин мурад кьилиз акъудиз жезва. Идаз 

азаддиз лув гун я лугьуз жедани? Ваъ, аслудаказ лув гунуг 

я. Инсан вичи раснавай алатдилай аслу жезва; азадвал, ви-

низвал, кьакьанвал гьиссайтIани, адан кьисмет алатдин 

гъиле ава, алат лагьайтIа буьркьуь я, адаз руьгь авач, адаз 

инсандин кьилел вуч атайтIани са къайгъуни авач. Гьави-

ляй инсандиз адакай къурхуни ава, гьавиляй адалай аслуни 

я... Лекь акI туш. Лекьрен лув гун – азаддиз лув гун я, 

гьинихъ кIан хьайитIани, гьикьван кIан хьайитIани. Ам вич 

вичин алатни, алат идара ийизвайдини я. Абурун кьведан 

зигьинни сад я, кьведан кьисметни сад я, абур сада сад хуьзни 

гьазур я... Гьавиляй инсанар лекьерал пехил я, гьавиляй абур 

Шагь-буба халудин гьаятдал Цавдаран магълубвилел хвеши-

вал ийиз атанвайбур хьиз тир. Амма садани им гьихьтин 

магълубвал я, ам магълубвал яни-тушни лугьузвачир. Гьаят-

дал атай гьар сада Цавдарак хкуьрзавай, адакай рахшандарза-

вай, лашар эцязавай. Шагь-Буба халуди абуруз мийир-межер 

лугьузвайтIани, гъвечIидани, чIехи-дани гьа вичин гъиляй 

къведайвал ийизвай. Абурун гьерекатар, кьиле алцум тавуна, 

фикир-фагьум тавуна, ийизвайбур хьиз тир. 

Цавдар Цавдар яз амукьзавай. Ам гила михьиз вичел 

хтанвай, адаз вич аватнавай чка ва гьал чизвай. Ада вичик 

хкуьрайбуруз жедайвал жаваб хгузвай, ам абурал гадар 

жезвай, амма кIвач кIевиз кьунвай цIил куьруьвиляй ам са 
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къвалахъди гадар жезвай ва адан ханвай лув, бижгъер-

бижгъер хьанвай рехи пцIу хьиз, чилел экIя жезвай, ам ле-

кьрен бедендиз, мефтIедиз, ивидиз муьтIуьгъ жезвачир. 

Цавдараз и кар чизвай. Ам, вичик хкуьрайди мад бесрай 

лугьузвайди хьиз, аста-аста, са къвалахъди кьулухъ хъфи-

дай. Ам икI кьулухъ чIугвазвайди кIвач кьунвай еб ваъ, 

ханвай луван тIал тир жеди. Амма инсанриз адан тIал 

аквазвачир. Абуруз Цавдаран вилер аквазвай, ана вуч 

аватIа кьатIузвачир. Инсанар лекьерин вилериз килигиз 

вердиш тушир. 

Зун Шагь-Буба халуди маларин духтурдиз эвериз 

ракъурнай.  

– Килигин адавай Цавдараз са чара жедатIа, – лагьанай 

ада. Амма маларин духтур атаначир. 

– Шагь-Бубадихъ вичихъ са кар хьанвайтIа, зун къве-

дай, лагь. Цавун гьайванрихъ галаз зи са алакъани авайди 

туш, – жаваб ганай маларин духтурди. 

Къушарин духтурар авайди яни-тушни заз чидачир. Са 

гьина ятIани авайтIани, чи хуьре авачирди заз тайин тир. Зи 

рикIел Назим духтур атана. Зун гьадан кIвалин гьаятдал 

фена. Гена ам атана. Ада Цавдараз са чарани авуна-

чиртIани, духтурдикай адаз чIехи хийир хьана. 

– Ина хьанвай са затIни авач, – лагьана ада, – Ам лекь 

я! Ам ви жунгав хьиз сагълам я. Лув вич вичелай 

кхкIудайди я. Анжах хъсан тIуьн це. Им Назим духтурдин 

адетдин диагноз ва рецепт тир. Амма Цавдараз хийир 

гъайиди духтурдин маса гафар тир: – Куьне адак ктадмир, 

адаз секинвал це, – лагьана ада кIватI хьанвайбуруз. Куьн 

адан вилера авай такабурлувилиз килиг, куьн адан суйдиз 

килиг! Лув ханватIани, адан лекьвал ханвач! Гьа и кардиз 

хьайитIани са кIус гьуьрмет ая. 

Духтурдин гафари инсанрин рикIер чкадал хканай. Ги-

ла абуру Цавдараз фан кIусар, къуьл, бицIи аялри гьатта 

къенфетарни вегьиз хьана. Амма ихьтин жумартвилини 

Цавдаран намусдик хкуьрзавай. Ада незвачир. Ам икI са 

кIвач кутIуннаваз, азадвиликай магьрум яз, нез вердиш ту-

шир. Садлагьана жумарт хьанвай инсанрикай садан 
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рикIелни адаз азадвал гун алачир. Инсанар чпин тIебии 

хесетдиз муьтIуьгъ тир, яни азадвиликай магьрумнвай чан 

алай гьар са затIуниз (гьатта инсанризни) инсанар сифтедай 

чап-чап, гьатта хвешивални кваз килигда, адак хкуьрда, 

рахшандарда, ухайш лугьуда, ахпа и азадсузвилихъ галаз 

вердиш жеда ва магьрумнавайдан гьатта язухни чIугвада. 

Цавдарахъ галазни инсанар гьакI хьанвай. Гила абуру Цав-

даран язух чIугвазвай, адаз ийизвай гьуьрметарни язухдай 

ийизвайбур тир. И кар анжах Цавдара вичи гьиссзавай же-

ди, икI вичин язух чIугунини лекьрен намусдик хкуьрзавай, 

гьавиляй ада вичиз гузвай паяр ненни ийизвачир... 

Кьве йикъалай Цавдаран патав, магьледин аялрилай 

гъейри, хкведай касни хьаначир. Адаз азадвал хгун рикIел 

алайди анжах са Шагь-Буба халу тир. 

– Заз аквазва, Цавдар, вуна незвач, – рахадай ам лекь-

рехъ галаз. – Заз чизва ви рикIиз вуч кIанзаватIа... Ви вил 

таза якIухъ гала... Къайгъу туш  гьамни ваз гьатда… Са 

тIимил эх хъия… Зи гъиляйни недачни?..Зун ви куьгьне 

дуст я, хванахва я… 

Шагь-Буба халудихъ лекьрен рикI аквадай хьтин руьгь 

авай. Амма адан вичин рикIе гьихьтин дердер-гъамар, кьи-

лиз тефей хиялар-мурадар авайтIа аквадай кас авачир…  

Анжах зи чIехи бубани баде хкатайла.... Зунни гьабурухъ 

галаз... Адан мурадар кьилиз акъудиз жедай тек са кас авай. 

Амни Урусатдин яргъал са шегьерда авай адан авай-авачир 

са хва Севзихан тир. Шагь-Буба халу хуьруьз хтунни гьа 

Севзиханахъ галаз алакъалу тир. Адаз вичин хва тамамдиз, 

хзанни галаз, хуьруьз хтана, чIехи бубайрин юрдара яша-

миш хьана кIанзавай, тухум хайи чилел давамарна кIанза-

вай. 

 Севзихан, вичи вичиз, дидедизни бубадиз хабар 

авачиз хзан кутурдалай кьулухъ, анжах садра – диде 

кьейила – хтанай, Анжах са вич. Хзан галачиз. Мад ада ви-

чин кьил къалур хъувуначир... Гьар гатуз хуьруьз шегьер-

рай хуьруьнвиярни абурун бицIи аялар хкведайла, Шагь- 

Буба халудин вилни рекьел жедай, ам вичин садрани та- 

кур хтулриз гудай  муьгьуьббат гьиниздатIа течиз амукь-
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дай. Ада хвани хтулар хкведа лагьана къачунвай са челег 

чехир хуьзни са шумуд йис тир… 

Кьве йикъалай, зун мектебдай хтайла, Шагь-Буба халу 

чи кIваляй экъечIзавай. Ада чIхи бубадихъни бадедихъ га-

лаз са гьихьтин ятIани меслятар авунвайди аквазвай, вучиз 

лагьайтIа абурун чинра сад хьтин фикирлувал-къайгъу 

авай, гьамиша жедай хьтин къуни-къуншивилин къенивал-

ни шадвал авачир, абурун чинар – иллаки бадединни чIехи 

бубадин – пашманвиливни  кегькирвилив, ийир-тийир 

хьанвайвилин хъендив ацIанвай. 

– Ни кIантIани вуч кIантIани лугьуй, за жува кьетIна-

вайвал ийида! – лагьана Шагь-Буба халуди. – Заз маса рехъ 

амач! 

Баде тIуб сиве кьуна амай. 

– Ви хирен устIар вун я, – лагьана чIехи бубади. – 

Жуваз чидайвал ая. Инсанар дуьз гъавурда акьада. 

– Ай, кьегьал хва! Вун вахтунда хтана, – чин ачух 

хьана Шагь-Буба халудин, зун акурла. – Къала акъуд чарни 

къелем. 

Зун, гъавурда акьан тийиз, чIехи бубадиз килигна. ЧIе-

хи бубади кьил эляна, яни: жуваз лагьайвал ая. За чарни 

къелем акъудна. 

– Кхьихь, урус чIалал гьикI жедатIа: «Шагь-Буба кье-

на. Пака кучудда. Камал». 

Зун пагь атIана бадедиз килигна. 

– Кхьихь, чан бала. Кхьихь, Шагь-Бубадиз чIехи буба-

дин тIварцIелай гьа ихьтин тел ягъиз кIанзава. Севзихан 

хтун патал… Я Аллагь, – дуьа авуна бадеди, – инсанрин 

вилик беябур жедайвал тахьурай. 

За кхьена. 

Шагь-Буба халуди зи гъиляй чар къахчуна: 

– Гила килигин ам хкведачтIа! Ахпа зун адахъ галаз 

рахада! – Шагь-Буба халудин гьерекатар кьетIибур хьан-

вай. – Фена ракъурда! 

Ам почтадиз фена. 

Нянрихъ хьиз за, айвандин кьиле ацукьна, ЧIехи 

вацIукай шиир кхьена. 
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Ахпа заз акуна: чи къуншияр тир чIехи кьве гадади 

Шагь-Буба халудин гьаятдал кьве чIулав гьер хкана. Абур 

Шагь-Буба халуди, гадаяр яйлахдиз ракъурна хкиз тунвай-

бур тир. «Вичин тазиядиз гьазурвилер аквазва», – фикирна 

за, рикIяй хъуьрез. Заз акI тир хьи, ам вични рикIяй 

хъуьрезвай хьиз. 

Шиир кIарасдин чамаданда эцигна, зун Цавдаран па-

тав фена. Адан патав мад хкведай кас амачир. Ам виридан 

рикIелай фенвай. Ада вичиз ганвай са затIни тIуьнвачир, 

Шагь-Буба халуди адаз ядни, са къапуна цана, эцигнавай. 

Хъванвайни-хъванвачирни лугьуз хьун четин тир, заз акун-

вачир. 

– Неъ, я кьей хва, тахъайтIа вун штIум жеда, рекьида, – 

лагьана за, адаз мад фан кIусар вегьена. – И гьерерикайни 

вал кIус-тике гьалт тавуна жеч. 

Цавдара зун гьич саймишни ийизвачир. Адаз чизвай: 

вичин ва вич икI кIурарик вегьенвайбурун арада еке дагьар 

ава, адаз зунни гьахьтинбурукай сад яз аквазвай. И кьве 

патан арада, – фикирзавай жеди лекьре, – садрани бари-

шугъвал, рафтарвал хьун мумкин туш. Амма зи фикирдай 

акI тушир. Я Шагь-Буба халудиз, я заз, я маса садазни (Хе-

леф халудикай завай лугьуз жедач) Цавдараз душманвал 

ийиз кIанзавач. Виридан мурад сад я: адан ханвай лув фад 

ккIун хъувун, дири хъхъун. Ахпа ам Шагь-Буба халуди 

цавуз ахъай хъийида. Ада гьакI ийида лагьана гаф ганва. 

Гьайиф хьи, Цавдар гъавурда акьазвачир. Я заз адан чIални 

чидачир. ЧидайтIа зун адав рахадай, чи мурад вучтинди 

ятIа лугьудай, адан вичин рикIни, чи рикIни секин жедай. 

Адан вилерай завай анжах кIелиз жезвайди са кар тир: 

«Куьне зи намусда эцяна! Куьне зи такабурлувилик хкуьр-

на! Куьне зи лув хана! Амма зи лекьвилин тIебят, зи руьгь 

квевай хаз жедачI!» 

 Шагь-Буба халуди Цавдаран вилерай вуч кIелнайтIа 

заз чидач. Амма ада залайни дериндиз, дуьздиз кIелдайди 

заз чизвай. Амма исятда Шагь-Буба халудиз лекьрен 

къайгъу чIугвадай вахт авачир. Адан къайгъуяр масадбур 

хьанвай ва чебни гзаф къалин тир... 
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Пакадин юкъуз нисинилай кьулухъ Шагь-Буба халу-

дин гьаятдиз адан эр-умуд квай, адан хатур авай, гьуьрмет-

лу инсанар кIватI жез эгечIна. Вирини – кьилерал бухари ва 

женгери бармакар алукIна, хурал везнеяр алай чергес-

чухваяр алаз, юкьвара чIуларикай хенжеларни куьрсарна,  

дамахарнавайбур! Адетдин йикъара абур бачIах бармакар 

алайбур тир. Къе адетдин югъ туширди аквазвай. Анжах 

хуьруьн советдин чIехидални, мектебдин директордални, 

колхоздин седридал, гьамиша хьиз, костюмарни шляпаяр 

алай, гарданрани кашуяр, яни галстукар авай. 

Макьамар ядай устIарарни атана: кьве зуьрнечини 

далдамчи. Абурув кьве зуьрнедилайни далдамдйлай 

гъейри, кфилни балабан гвай, вучиз лагьайтIа атанвайбур 

ма-гьир устIарар тир ва абуруз и алатарни ягъиз чидай, 

абуруз межлисда чпивай жуъреба-жуьре алатрай авазар 

ягъиз тадайдавни абур вердиш тир. Чпиз ягъ лагьай макьам 

ягъ тавун межлис къайи авур мисал жезвай. Кьавалри-

устIарри межлис къайи авун гунагь карни яз гьисабдай. 

Чи къуншидаллай дишегьлийри Шагь-Буба халудин 

багъда чIехи суфра ачухзавай. Къацу векьел. Шагь-Буба 

халудин кIваляйни, чи кIваляйни, Халисадинбурун кIва-

ляйни хъуьцуьганар гъиз элкъвез-элкъвез суфрадихъ эциг-

завай, мугьманриз ацукьдай чкаяр туькIуьрзавай. 

Зи бадеди маса къари-бадейрихъ галаз чи хьрак и 

мярекат патал фар чразвай. Шагь-Буба халудин гьаятдин са 

къерехда кьве дишегьлиди сачун фар ийизвай. Сач къванер 

эцигна туькIуьрнавай къул хьтиндал эцигнавай. И къул яй-

лахда нехирбанрин кIвалин цлахъ галай хьтинди тир. Хьра, 

сачук цIай хуьн патал кудай купI-гилиг, кIарас-тахта са пай 

къуншийри чпи гъизвай, Шагь-Буба халудиз абур авачир. 

Накь Парсар тIулан яйлахдай хкай гьерерикай сад 

тукIунвай. 

Дагъдай хпер хкай кьве жегьилди шишер гьазурзавай, 

са итимди шурва ийизвай – сач эцигнавай хьтин маса 

къулал еке къажгъандай бугъар акъатзавай, итимди кеп-

кирни гъиле къуна, ргазвай якIалай каф къачузвай. Виле-

рилай накъвар физ, чичIекар аладарзавайди, як нажахдив 
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кукIварзавайди, ада авур кIусар кантIунив куьлуь хъийи-

звайди – вири кардик квай, вири кIубан тир ва гьар сада 

вичи жавабдар ва чIехи мярекат патал кIвалазавайди гьис-

сзавай. Аш гьазурзавайбуруни дуьгуь михьзавай, са ни 

ятIани метелжем гьазурна кIанда лугьуз тади кутазвай, Ха-

лисади ва мад кьве pyша таза вергер атIана хканвай, абуру-

кай са хара афарар жеда... Зун гагь идаз, гагь адаз – яни 

межлисдиз атана агакьнавачирбуруз – эвер хъийиз ката-

галтугда авай. Сада заз къулак кутадай кIарасар гъваш 

лугьузвай, сада атIузвай якIун пад яхъ лугьузвай, сада кар-

туфар аладар лугьузвай, сада кIвачера гьатмир са къерех 

хьана акъваз лугьузвай... 

Зи чIехи буба тамадавал ийиз гьазур хьанвай. Ада та-

мадавилин кьилин лишан тир карчни гъиле кьуна кIва-

лахзавайбурук руьгь кутазвай, меслятар гузвай. 

Адав гвай карч чи кIвале лап чIехи бубайрилай аламай 

имарат тир. Адал вири хуьре «тамададин карч» лагьана 

тIвар акьалтнавай. Садбуру адаз Камалан карчни лугьудай. 

Хуьре махъер-межлис ва я са маса шадлух хьайила, и карч 

тухудай – тамадади кьун патал. ЧIехи бубади тамадавал 

анжах вичин эр квай ксарин, талукь миресрин, мукьва-

кьилийрин мехъеррин межлисрал ийидай. Амма карч кIанз 

атай садазни ваъ лугьудачир. Крчунихъ берекат гала, адал 

ата-бубайрин незуьр ала лугьудай, гьавиляй ам садбурув 

вугуз, муькуьбурув вугун тавуна жезвачир, ам вири жемят-

дин хийир патал къуллугъда авай карч тир... Са мус ятIани 

лап фад, белки, са агъзур йис инлай вилик ата-бубайри 

ягъай дагъдин кьунран крчуникай гьа ихьтин берекатлу ва 

хушбахтлу мярекатрин кьилин ярж хьанвай. Ам гимишдал-

ди чIагурнавай, адал са гьихьтин ятIани сирлу лишанар 

алай. Гзафбуру а лишанар къадим лезги гьарфар я лугьу-

звай. РикIивайни, садра чи кIвализ гьа и карч ава лагьана 

атай са алимди адаллай лезги гафар кIелни авунай.: «ИчIи 

ятIа ацIура, ацIанватIа ичIи ая». И гафарни хуьруьн 

гъвечIи-чIехидаз мисал хьанвай. Исятдани межлисдик 

атанвайбуру чIехи бyбaдиз лугьузвай:  
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– Ви гъилевай ичIиди ацIур ая тIун, тахьайтIа ада фер 

гуда. 

– АцIур акатайвал авуна виже къведач, гьадазни сабур 

герек я. Куьне куь сабурдай фер акъудмир, – лугьузвай чIе-

хи бубади. – И Шагь-Буба вутI хьанва? 

Шагь-Буба халу гьинава садазни чизвачир. Гьар сад 

вичин карди желбнаваз, абуруз межлисдин тахсиркар 

гьинихъ алатнатIани акунвачир. 

Мугьманар къвезмай. Атай-атайда, чпелай вилик атай-

буру хьиз, хабар кьазвай: 

– Ина вуч хьанвайди я? Им вуч мярекат я, садазни ха-

бар авачиз икI садлагьана къурмишзавайди? Вуч кар 

къейдзавайди я? 

Жавабни вирибуруз зи чIехи бубадивай кIанзавай. 

– Куь гьаятдал эвериз атайда квез вуч лагьана? – хабар 

кьадай абурувай чIехи бубади. 

– Чаз ша лагьайди Къудрат я, ви хтул, – жаваб гудай 

абуру. – «Дамахарна, чуру-спел яна, цIийи пек партал 

алукIна, Шагь-Буба халудин кIвализ ша, ана чуьхуьдай 

кIвалахар ава» лагьана. 

– АкI ятIа гьа чуьхуьнар эгечIдалди эх хъия, ахпа квез 

чир жеда вуч чуьхуьзвайди ятIа, – хълагьдай чIехи бубади. 

Багъда анжах пIинид тарари са жизви цуьк ахъайнавай. 

Амайбурун тIурар – ичеринни чуьхверрин – анжах ахъа 

жез эгечIзавай. Дагъдай килигайла, ЧIехи вацI физвай пата, 

агъада, авай хуьрерин багълара тарари гурлудаказ цуьк 

ахъайнавайди заз акунвай. Чи хуьр абурулай вине авай, 

гъакI хьайила, чи хуьруьв гатфарин таъсир яваш-яваш ага-

кьзавай. ЯтIани таза векьеринни сифтегьан цуькверин 

атирди вичин кар аквазвач лугьун таб тир. Алахьай рагъ 

аваз, алцифнавай гьавадиз хъчир хьанвай атир гьатта 

тагъзавай чичIекрин ниэдайни кваз чир жезвай. 

– ЭкъечIзава! Жагъун хъувуна Шагь-Буба! – лагъана 

гадайрикай сада. 

 Шагь-Буба халу вичин недай-хъвадайди хуьдай кIва-

ляй экъечIзавай. 
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Ада вилик кваз зурба са челег алабарзавай. Аквар 

гьалда ада вичин челег хъсандиз чуьнуьхнавай ва гьавиляй 

ам геждали гьинаватIа чирни жезвачир. 

– Гьавадавай атиррикай са атир кимизвай, гила гьамни 

чав агакьда! – лагьана чIехи бубади. 

– Им къе вири хъваз вугун ви хиве ава! – лагьана 

Шагь-Буба халуди чIехи бубадиз. 

– Башуьсте! – лагьана чIехи бубади. 

Шагь-Буба халу кIубан тир. Адан чина рагъ авай. Адан 

вилера хъвер авай. Им атIа тел ягъай Шагь-Буба халу ту-

шир. Бухари бармакни, галифе шалварни, хромдин хаху-

ларни алаз юкьва чIулуник къакъара авай хенжелни кваз ам 

заз сад лагьай сеферда аквазвай. Ам жегьил хъхьанвай, гуя 

адан рикIевай кьван мурадар вири кьилиз акъатнавай. 

– Яда, я Шагь-Буба, ина вуч хьанвайди я? Вуч мярекат 

я? Себеб вуч я кIватI хьунин? – сад-садалай алатиз хабарар 

кьазвай атанвайбуру, иллаки шляпаяр алайбуру. 

– Къе зун хайи югъ я! – чинеба вил акьална Шагь-Буба 

халуди зи ЧIехи бубадиз. 

– ГьакI лагь ман, залумдин хва! ТахьайтIа, «дамахарна 

ша, чекмейриз мазь яна ша» лугьуз, инсанрин кьил эл-

къуьрнавай... Мубарак хьуй! 

– Садрани къейд тийидай хайи югъ къе къейдун ви 

рикIел гьикI акьалтайди я? – алатзавачир адалай суалар гу-

нал рикI алайбур. 

– Къе Севзиханни хкведа, – гила Шагь-Буба халуди 

абуруз таквадайвал вил заз кIанчI авуна. – Тайни вердиша-

рун жезва, халудал кьил чIугунни, 

– АкI ятIа хъсан я. Мубаракрай! Рекьеллай вилер тух 

хьурай! – рази хьанай суалчияр. 

Зи рикIиз садлагьана кичIевал янай. Заз Севзихан тех-

къведай хъиз авай. «Ам хкведайвал ая, чIехи дагъ!» – 

рикIяй дуьа авуна за Шалбуз дагъдиз. Амма Шагь-Буба ха-

лу хва хтунихъ агъанвай, адаз ихьтин инанмишвал гьинай 

атанвайда тиртIа лугьуз хьун четин тир. 

– Сятдин цIикьведаз самолет Магьачкъалада ацу-

кьнаватIа, такси кьуна хтун хьайитIа, ам сятдин кьудаз гьа 
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инал жеда, – лагьана Шагь-Буба халуди. Ада вири гьисабар 

кьунвай. 

– Хъша лагьанвайди яни? – генани суалар кими 

жезвачир. 

– Эхь, тел янавайди я... 

ЧIexи бубади, гъилевай карч юзуриз, кIватI хьанвайбу-

рун суалрикай къунши хуьз алахъзава: 

– Бес я кьуру рахунар! Сятдин кьудар жезва! Экъеч1 

вири багъдиз! Гадаяр! – эверна ада тIапахъанар яз тайинар-

навай гадайриз, – и челег суфрадин кьилиз алабара, эгер 

квез анай затI-матI гьалтна кIанзаватIа. 

– Чна ам гъилерал-тупIарал кьуна тухучни! – гадайри 

буйругъ цавун кьиле тамамарна. 

– УстIарар! – чIехи буба кьавалрихъ элкъвена: – Ягъа 

садра «Хеб цIаракай»! – им тамадади межлис ачухна лагьай 

чIал тир. 

УстIарри аваздалди вири цавар къачуна. Макьамдии 

вири мугьманар суьгьуьрда тунвай. Гьар сад вич алай чка-

дал аламай, абур макьамдин сесери яргъариз тухванвай. 

Абуруз гьар садаз и макьамдин тарих чизвай: мумкин я, 

абуру гьар сада и аваздихъ алакъалу вакъиаяр вичин руьгь-

да гьатнавайвал рикIел хкизвай, амма вирида адаз баян сад 

хьиз гузвай... 

Дагъда xипep хуьзвай са жегьил лезги чубанди и аваз 

вичин цIийи сусаз бахшна туькIуьрайди тир. Макьам акь-

ван ширин ва назик тир хьи, гьатта хперизни кваз ам хуш 

хьанвай: дагъдин къацу этегра чкIанвай суьруь, и аваздин 

ван галукьайла, хтана чубандин патав кIватI хъжедаай. И 

аваз лапагар патал суьруь санал кIватI хъхьунин, ахгатунин 

лишан-хьанвай. Адан гъар са сес кьакьан михьи гьиссдив – 

хайи дагълар ва хайи кIвале къулан цIай хуьзвай вафалу 

дишегьли кIан хьунин ва вичихъ часпарар авачир 

ашкъидин гьиссдив ацIанвай, Гьар сеферда и аваздин ван 

дагъдин гарари чубандин адахли авай хуьр галайвал 

гъайила, адан ярдин рикI секин жедай, адаз чир жедай хьи, 

кIаниди сагъ-саламат я. Ада вичин чубан яр кIвализ хкве-

дай йикъар гьисабдай. Ам инанмиш тир хьи, зулухъди 
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дагъларин яйлахрай арандин къишлахрал хъфирла, жаван 

гъуьл кIвализ кьакьан суварин атирар, кукIушрин живе-

ринни мур-кIаринни булахрин гьамга-михьивал, лекьерин 

вафалувал ва такабурлувал, яр акунихъ къаних хьанвай бе-

дендин ялавлувал, ва неинки вири и дереярни яйлахар, 

гьакIни сагъ са дуьнья, и кьил а кьил авачир алемни 

ацIуриз жедай хьтин экуь муьгьуьббат гваз хкведа. Амма 

гьелелиг и гьиссер – тIебиатдин, хайи накьварин, ерийрин, 

уьруьшрин, къурухрин и пак савкьатар – кIани дишегьли-

дал чубанди суьгьуьрлу авазда аваз агакьарзавай. 

Амма садра лезги чилерин мидяяр атана, абуруз чу-

банри хуьзвай суьруь чпин чилер галайвал гьализ кIан 

хьана. Чубанди вичин макьам яна. Хпер суьгьуьрда тун-

вайбур хьиз элкъвена чпин чубандин патав хтана кIватI 

хьана. И кардин сир макьамда авайди кьатIай чапхунчийри 

чубандин тупIар атIана ва суьруь часпардин гирведихъ 

гьална. Абурун гуьгъуьна чубанди иви физвай тупIарин 

кьатIаралди кфил яна, вичин вафалу аваздин ван акъудна. 

Амма макьам гьамиша хьиз цIалцIамдиз, гуьзелдиз авахь-

завачир, макьамдални хирер хьанвай. Хпериз и макьам ма-

сад хьиз авай абуруз адакай чпиз чидай макьамдин ухшар 

лап тIимил къвезвай ва абур кIанзни-тIакIанз чеб хурук ку-

тунвайбуруз муьтIуьгъ хьуниз мажбур жезвай. Чубандин 

кьилел атанвай мусибатдикай аян анжах жегьил сусаз 

хьанай. Ада макьам дегиш хьанвайди, гуьнгуьнай акъатна-

вайди ва вичин адахлидиз куьмек герекзавайди гьасятда 

чир хьана. Ада фена хуьруьн итимриз хабар гана. Яйлах 

галай патахъ балкIанраллаз яракьламиш хьанвай атлуйрин 

са десте фена. Абуру душманар тергна, хпер яйлахдиз хка-

на. 

Чубанди, хирер сагъ хъхьайла, тупIарин кьатIаралди 

макьам эвелдай хьиз ягъиз жедайвал вич вердишарна. Ван 

хьайибуру ада гьа эвеландалайни устаддаказ язава 

лугъудай. И дуьшуьшдикай хабар вири Лезгистандиз 

чкIана. Халкьди макьамдиз «Хеб цIаракай» лагьана тIвар 

гана. Лезги чилераллай кьван вири кьавалар-устIарар патал 

адакай кьилин макьам хьана, адакай вири агуддай, хайи 
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ерийриз хкидай лишан-ярж хьана. Ашукь хьанвайбуруз 

адакай чпин гьиссер ачухардай, абур кIанидав агакьардай 

къуват, ватандивай хьанвайбур патал ам хайи чилин ялни 

гуьзелвал къалурдай зурба такьат, ватанда чпин хайи мукар 

мягькемарзавайбур ва хуьзвайбур патал ам вири тупла-

мишзавай, вири са рекьел гъизвай гьиссдин чешме хьана. 

Гьавиляй зи чIехи бубадиз и макьам хуш тир. Адахъ 

галаз рази тушир са касни хуьре авачир ва хьунни авуна-

чир. «И макьамдин тIварцIе ажаиб са сир ава, – лугьудай 

чIехи бубади, – гьар са лезги хва синагъ авун ава. Макьам-

дин тIварцIе фикир кьиле кьван лугьун тавуна  туни лезги 

рухваяр уьмуьрдин цIарарай хайи чилин сергьятрин гьи 

патахъ алгъидатIа, фидатIа килигзава, хайи чилин девлетар 

рухвайри гьи патахъ ийидатIа ахтармишзава, ватандин ар-

хавал авуна кIани гьар сад ягьдин гьуьндуьрдин цIарцIин 

гьи патаз элячIдатIа чирзава... – веревирдер ийидай чIехи 

бубади ва алава хъийидай: – Хеб цIаракай – гьи патахъди? 

Чи патахъди! Чна чи чилин девлетар хвена кIанда, ам мад-

ни баркаван ва авадан авуна кIанда! Чи рухваяр гьина, гьи 

яргъара, гьи чилерал хьайитIани, герек абурун крарай чи 

чилин ягь, чи халкьдин немусдин гьуьндуьрар акван, герек 

чи рикIе гьамиша «Хеб цIаракай» макьамди ван ийин, ге-

рек ам чи рикIелай садрани тефин!» 

Къавалри илигна язавай. Кьве зуьрнедай. Сада ма-

кьамдин кьилин везин-хвал тухузвай, муькуьда зил кьа-

звай. Зуьрнейрай и макьам ягъуни адаз чIехи гурлувал гу-

звай, вучиз лагьайтIа зуьрнеяр чIехи межлисар патал, халкь 

гзаф авай мярекатар патал туькIуьрнавай алат я. Кфилдай и 

макьам ягъун – баябан чуьлдихъ-яйлахдихъ галаз кьада. 

Кфилдин сес ашукь хьанвай рикIин сес хьтинди я, ам яза-

вай касдинни а макьам низ талукьарнавайди ятIа гьа касдин 

рикIерин гьиссер сад ийизвай, кьилдин муьгьуьббатдин ке-

серлувал авай алат я кфил. Гьавиляй «Хеб цIаракай» макь-

амди кфилдай муьгьуьббатдин авазди хьиз ван ийида, а ма-

кьам вичин бинедайни гьахьтин аваз яз, ашкъи-муь-

гьуьббатдин нагъма хьиз арадални атанвай. Балабандай и 

макьам ягъунихъ кьилдин мана-метлеб ава. Кфилдай язавай 
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и макьамдиз гъурбатра авайбуруз яб гуз кIан жеда, а чIавуз 

и макьам къураба хьанвай рухвайринни рушарин рикIин 

гьарайдиз, ватандихъ ийизвай ялвардиз элкъведа... Амма 

къе рахазвайбур зуьрнеяр тир. Абуру инал кIватI хьанвай-

бурун садвал, мукьвавал, сихвал къалурзавай. Макьамди-

кай инал кIватI хьанвайбурун гиг хьанвай. 

Кьве зуьрнечидини, чеб ацIай-туькме ва аскIан итимар 

яз, хъуькъвера уф туна, вилерни акьална, акI рикIивай яза-

вай хьи, абурун рикIел бажагьат чеб авай чка аламай, абу-

руз гьардаз вич дагъдин хурал хпер хуьзвай чубан хьиз 

авай жеди, я туш, вилер акьалнавай абуруз и чIун галай, 

умун ва юмшагь авазди кьуд патай инсанар са чкадиз 

кIватIзавайвал ва абурун чIарар цаз-цаз жезвайвал, рикIе-

рик лувар акатзавайвал, яшайишдин бед къаришмадай 

ртIанвай ва юргъун хьанвай руьгьер гьикI алциф жезватIа 

аквазвай жеди ва икI акуни абуруз хуш гъизвай ва абурув 

вилер ахъайиз тазвачир жеди. Абурукай анжах са далдамчи 

уях тир. Ада, кIарар далдамдал гьалчиз, хуьруьнвийриз 

кьил элязавай, кьуд пата вил экьуьрзавай, макьамдикай кеф 

хкудиз ара-ара кьил галтадзавай. Амма гъилери анжах ма-

кьамдиз муьтIуьгъ яз кьилди кIвалахзавай, абуруз чпин ие-

сиди куьз вил вегьизва, куькай фикирзава са къайгъуни 

тушир. Далдамчиди Шагь-Буба халудин мярекатдик атан-

вайбурун чинра сад садаз истеклу хьунин, мукьва хьунин 

лишанрикай кфет хкудзавай, абур икI руьгьдалди жумарт 

авунин себебкаррикай сад вич хьунин такабурлувал гьис-

сзавай. Адаз аквазвай хьи, садазни фена гьазур суфрадихъ 

ацукьиз кIанзавачир, виридан вилери макьам давам хьун 

тIалабзавай. Адав гвай далдамдин тIарам, амма кьелечI ва 

мягькем, кIарар акьадай кьван лацу хьанвай хамуна, вични 

са виш йис инлай вилик тукIур цIегьрен хамуна, макьамдив 

кьадайвал акьазвай къекъвей кьилер галай кIарарни, 

налугьуди, далдамчиди гьалчзавайбур тушир, гуя абур ава-

здин суьгьуьрди хамуна жизви эцягъиз кьулухъ хъийи-

звай…Са гафуналди, и макьам вири кьуд пад чIехи 

муьгьуьббатдив, хайи кIвал, хайи чил ва и чилеллай кьван 

вири чан алай-алачир затIар аннамишунив ва кIан хьунив 



 230 

ацIанвай; адаз яб гайи гьар садан рикIел уьмуьрдин шад ва 

пашман декьикьаяр, йикъар, йисар хквезвай, абурун виле-

рикай чпин гьеле кьепIерамай куьрпейрин ва фадлай 

хуьруьн суpapa ферикъат хьанвай багъри ксарин къаматар 

карагзавай; и макьамди инсанриз лугьузвай: кьепIинилай 

сурал кьван гьар садаз са тайин мензил ганва, ам акьван 

яргъи, еке туш, амма ана, куь рикIиз кIан хьайитIа, ахьтин 

чIехи крар, хъсанвилер ийиз жеда хьи, абуру ви тIвар, ви 

руьгьдин давам хьун, и макьам хьиз, несилрай несилриз, 

асиррай асирриз тухуда, абуру ви килфетрин, ви халкьдин, 

ви чилин садвилизни сагъламвилиз къуват гуда… 

Шагь-Буба халудин мугьманрини кисна яб гузвай ва 

абур маниди чпиз вуч лугьузватIа гъавурда акьазвай. Абур 

сад-садан вилериз килигиз, сивел мили хъвер гъиз, кьил 

галтадиз авай, садбуру чпи чеб къужахмишзавай. Абуру 

вирида са фикирзавай, абур авазди вири са дережадиз  

акъуднавай ва абуру сада-садаз килигиз кьил галтадуни 

абуру чпин садвал аннамишнавайдакай лугьузвай. 

И баркаван, берекатлу макьамди инсанар акьван де-

ринриз, чпин xcycи хиялрин яцIаз тухванвай хьи, абурукай 

садазни Шагь-Буба халудин кIвалин патав хтана акъвазна-

вай такси ва анай эвичIна и межлисдиз килигиз къах хьана 

акъвазнавай Севзиханни таксист акуначир. 

– Севзихан халу хтанва!  Муштулух! Муштулух зиди 

я! – гьарайнай магьледин гъвечIи гадайрикай сада. 

ЧIехи бубади далдамчидин гъилевай кIарарал гъил 

гьалчна. Далдамдин ван атIана уях хъхьай зуьрнечийрини 

макьам акъвазарна. 

Севзихан гьаятдиз гьахьнавачир. Ам чина кIелиз же-

дай хьтин са лишанни авачиз килигиз акъвазнавай. Садра 

таксистдин чиниз тамашна, ам мад вичин эвелан къайдадиз 

хтана. 

Шагь-Буба халуди вичин вилер зи чIехи бубадин виле-

ра атIумарна. Абура минет авай: къутармиша, и гьалдай 

акъуд! 

– Къала, гада, ацIура! – лагьана чIехи бубади тIапIа-

хъандив карч вугана. Карч ацIурна хкайла, чIехи буба, 
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эрчIи гъиле карч, чапла гъилив Шагь-Буба халу къуьнелай 

кьуна, ам  вичив агудна, хтанвайбурун вилик экъечIна. Ада 

садлагьана абур тагькимарна: 

– Зун тамада я. За гаф таганмаз ина рахадай ихтияр са-

дазни авач. И къанун яргъай хтанвай мугьманризни талукь 

я, амма абуруз ийидай гьуьрмет са шумуд къат къалин же-

да. 

Хтанвайбуруз къалин гьуьрметар кIан хьана жеди: 

абуру са гафни лагьанач. 

ЧIехи бубадин амалдарвал за гьасятда кьатIана. Ада, 

тамададин гьукумдикай менфят къачуна, хтанвайбурун, 

эвелни эвел Севзиханан сив агалзавай, адан мягьтелвални 

ва вич гьи чкадал аватнавайди ятIа кьил акъат тавунин 

къизгъин гьал умунарзавай, Шагь-Буба халудин «кьейи 

югъ» «хайи йикъаз» элкъуьрзавай. Авайвал лагьайтIа, 

«къейи югъ», накь тел ягъайла, хьана алатнавай, къенинди 

гьа пакамлай хайи югъ тир. Вучиз лагьайтIа Шагь-Буба ха-

лу садлагьана жегьил хъхьана аквазвай, ам хъуьрезвай. Си-

ве авай кьери хьанвай сарар аквадайвал ам хъуьрез заз 

акурди тушир... Ада хва къужахламишна. АкI тир хьи, 

Шагь-Буба халудиз квахьай са пак затI жагъун хъувунвай, 

адан вилерал накъвари цIарцIар гузвай. Хцин вилер заз 

акуначир, амма ада къужахламишзавай жуьре рикIивай 

тушир хьтинди, гъуьргъуьди хьтинди тир. 

– Ваз чи чIал чидайди яни, хтул? – хабар кьуна чIехи 

бубади таксистдивай, ам маса миллетдикай ятIа лагьана 

фикир аваз. 

– Эхь, – жаваб гана таксистди дамах гваз. 

– Гена хъсан, – лагьана чIехи бубади. – Патанбуруз, 

белки, сад-кьве кьезилвал аквадай жеди тамададин хуру-

кай. Вун жуванди я. КIевиз акъваз.  

Севзихан гьеле авагънавачир.  

– Гьуьрметлу Севзихан, Шагь-Бубадин хва! – гьукум-

дарвилин тав квай ванцелди рахана тамада. – Жуван дах 

хайи юкъуз адан тIварцIел хуьруьз хтай ваз хвашгелди! 

Вун хтурай – рагъ хтурай, чан хва! Ма хъухъ! – чIехи буба-

ди карч мугьмандив вугана. 
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Севзиханаз са вуч ятIани лугьуз кIанзавай, амма чIехи 

бубади вичин сивел тIуб эцигна, ахпа лагьана: 

– Им гьеле тост туш. Им хтай яргъал рекьерин руг ре-

кьинин хъунухъ я, рекьерин юргъунвал алудун я! Тостар 

ваз хгузмайди я. 

КIватI хьанвайбурун гьарай-эвердик, «Килигин кван 

хъваз алакьдатаIа», «Къалура кван вун дагъларин итим 

ятIа» «акван хъваз алакьдатIа» гафарик кваз Севзихана 

карч ичIи авуна. Акваз-акваз адан чиниз ранг хтана, ам 

ачух хьана. 

ТIапIахъанди адав шиш вугана. 

Тамадади карч къахчуна, ам ацIур хъия лагьана ишара 

авуна. Ишара кьилиз акъудна.  

– Вунин хвашгелди, чаз багьа мугьман хкай чархачи-

чархарчи! – лагьана чIехи бубади таксистдиз. – Куьн гена 

вахтунда ахгакьна. Ма хъухъ, гила ви нубат я. 

Таксистди карч гъиле кьуна, адаз са шумудра вил яна, 

лагьана: 

– За хайи югъ мубаракзава. Къуй ихьтин йикъар гзаф 

хьурай. Куь виридалайни пашман югъ гьа ихьтинди 

хьурай. Амма за хъвадач. Рулдихъ гала. Хъфена кIанза-

вайди я. 

Вири кис хьана. И кисвили таксист ийир-тийир авун-

вай. Ам гагь Севзиханаз, гагь Шагь-Буба халудиз, гагьни 

тамададиз килигзавай. 

– Яда, вазни гьа са гафар тикрар хъийидани? Им тост 

туш! Рекъерин руг кьин я! Тост ахпа я! 

– Зун рулдихъ гала... Хъфена кIанзава... 

– Эгер чи хуьруьз, чи межлисдал вун атанватIа, вун чи 

мугьман я. Вун гила чи ихтиярда ава. Чавай вун ичIи ма-

шин гваз текдиз ахъайиз хъжедач. Вичихъ машин авачир са 

лезгини нисинлай кьулухъ, вични няниз мукьва жезвай бе-

реда, рекьиз экъечIдач. Пака чна ваз хъфидай ихтияр гузва. 

Ваз машин ацIурдай ксарни жеда, рехъни экуьди жеда. Ня-

нин хийирдилай пакаман шийир хъсан я, – лагьана тамада-

ди. – АцIай карч гъиле кьуна, тахъвана кьулухъ элкъуьр 

хъувун – им таксистди вичин пассажир ада лагьай чкадиз 
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тухвана, анал авуд тавуна, элкъвена гьа акьахай чкадал 

хкай гьисаб я... Яллагь! ТIапI ая! 

Таксистди, аквар гьалда, гьа и гафар вилив хуьзвай. 

Ада карч сивел эцигна, туьтуьхдин кIараб агъуз-виниз жез, 

кьуртI-кьуртI ийиз, карч ичIи авуна. 

– Гила рулдихъ ацукьайтIа, ви таксидикай самолет же-

да, – зарафатна са ни ятIани. 

– Рулдихъ ацукь тавуртIани, самолет закай жувакай 

жезвай хьтинди я, – хъуьрена таксист, вичив вугай шиши-

нилай кIус алудиз. 

– Гила вунни, чан хва, чи межлисдин итим я, – лагьана 

чIехи бубади таксистдиз. Ахпа ам тIапIахъанрихъ элкъве-

на: – Къала, гьинва чIулав гьер? Гъваш, тукIукI мугьман-

рин вилик! 

Кьил Кьибледихъ, Кябе галай патахъ, элкъуьрна, са 

къвалахъди ярхарнавай гьерен кIвачер зани са тIапIахъанди 

кьунай. Ам Шагь-Буба халуди вичи тукIунай. Гьерен 

кIвачни за кьуна кIан хьайиди Шагь-Буба халу тир. «Итим-

диз ивидихъай кичIе хьана кIандач», – лугьудай ада заз. Заз 

лапагар, малар тукIвадай дуьшуьшар гзаф акунвай, ятIани 

заз садрани абурун вилериз килигиз кIандачир. Заз чидай: 

абура са куьнинни гъавурда такьунни, кичIевални, лал ми-

нет, чеб ахъа хъия лугьузвай минет жедай. ТуьтIуьхдилай 

хци кантI гуьцIайвалди, гьерен кIвачер хъуткьун хьанай, за 

мад сеферда, зун чпиз килигначиртIани, адан вилера вуч 

аватIа гьадакай фикирна. Адан атIанвай кIалхандай гьикI 

йигиндиз ивидихъ галаз уьмуьр квахьзавайтIа заз ван 

жезвай. Гьерен кIвачерин хъуткьурунар зайиф жердавай зи 

гъилерини юргъунвал гьиссзавай, налугьуди гьабурайни 

иви авахьнавай. Гьере мад сеферда эхиримжи къуватар 

кIватI хъувуна, зи гъилевай кьулухъ са кIвач кьуткьунар 

хъувуна, ахпа садлагьана адан юзун яваш хъхьана – им 

Шагь-Буба халуди гьерен мефтIеда кантIунин кIвенкI 

эцяна ва гьайвандин чан михьиз хкуд хъувуна лагьай чIал 

тир. Ахпа кIарабар хазвай ван акъатна. Ида гьерен гардан 

кьамукъай метIе акIурна, кьилни кьулан тар галкIурзавай 

кIарабар жалгъайрай акъудуникай  лугьузвай. КIвач гъиляй 
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ахъайна, зун са патахъ фена. Заз ивидихъай кичIедачир. Заз 

чидай: исятда гьерен кьил галудна а патал эцигда, амма 

агал тахьана амай вилера гьа тукIвадалди вилик авай 

гъавурда акьун тавунин, кичIевилинни, минетдин къайи 

гелер амукъда...  

Кьил галуднавай гьерен беден хам алажун патал же-

гьил гадайри багъдин са пипIез тухвана, цуьк ахъайиз кIанз 

гьазур хьанвай ичин таракай куьрсарна... 

ТIапIахъанри суфрадал авай вири гьзур-гьалал, тIуьн-

хъун эцигна гьазурнавай. Эгер суфра къацу векьел ваъ, 

столдал экIянавайтIа, адан кIвачер няметрин заланвиляй 

чилиз фена, суфра гьикI хьайитIани гьа векьерал ахватун 

мумкин тир. 

ЧIехи буба кьиле аваз кIватI хьанвайбур суфрадихъ 

фена, къене йис тунвай хъуьтуьл хъуьцуьганрал ацукъна. 

Тамададин эрчIи къвалахъай Шагь-Буба халу, чапла па-

тахъайни Севзихан ацукьна. Адан патав таксистдиз чка га-

на. Зун тIапIахъанрихъ галай. Ацукьнавайбурун кьилел-

кIвачел элкъуьн за жуван хивез хушуналди къачунвай. 

Шагь-Буба халудин гьуьрметдай. Чун патал кьилдин суфра 

авай. Ам гьаятдал, ргазвай къажгъанрин патав гвай столдал 

алай. Ихьтин чIехи мярекатда им за тIапIахъанвал ийизвай 

сад лагьай сефер тир. ТIапIахъандиз герекди кьил кьилел 

хьун ва йигинвал я, герек вун ви суфрадихъ ацукьизни ага-

кьин, мугьманар галай кьилин суфрадихъ галайбурни рази 

жедайвал ийин. 

ЧIехи бубадин далудихъай тIапIахъан ЦIару акъвазна-

вай. ЧIехи бубади идара ийидай гьар са межлисда ЦIаруди-

кай са кIвачел акъваздай тIапIахъан жедай. Са кIвачел 

акъвазнавайди лагьайла, им рикIивайни и тIапа-хъан са 

кIвачел акъвазнавай лагьай чIал тушир, ада анжах са тама-

дадин буйругъар кьилиз акъудзавай, чебни цIай квай, цавун 

кьиле тамамарна кIанзавай буйругъар. Ада вичин везифаяр 

кьилиз акъудзавай геренда адаз чилик хкIаз мумкин 

жезвайди анжах са кIвач жеда, яни адан гьерекатар гьахь-

тинбур жезвай. ЦIарудал гьалтзавай кьилин буйругъ 

крчуна чехир цун тир. И кар ЦIарудилай хьиз садалайни 
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алакьдачир. Ада эвелдай чехир авай челегдай махсус ги-

чиндиз уьзуьмрин иви цазвай, гьакI хьайила, ада вилер акь-

ална ва я вилер крчунал алачиз цузвайтIани,  адан гъилериз 

тамададин карч гьикьван вахтунин муьгьлетда ацIудатIа 

чизвай, адаз чехир авахьзавай ванцелай чир жезвай. ЦIару 

гьахьтин тIапIахъан тир. И сефердани ам вич Севзиханахъ 

галаз рахаз-рахаз: «Кеф-гьал гьикI я? Яргъал Урусатра вуч 

хабарар ава?» лугьуз хабарар кьаз-кьаз, адан гъилери тама-

дадин крчуна чехир цазвай. Севзиханаз ЦIарудин устадви-

ликай хабар  авай,  ятIани, за кьатIайвал, адаз тIапIахъан 

синагъ ийиз кIан хьанай, ада ЦIарудивай кьасухдай ва гьам 

зарафатни яз хабарар кьаз эгечIнай. ЦIару ихьтин уламрай, 

ништа, гьикьван экъечIдайди ятIа, адаз им вири мугьманри 

ишлемишзавай къайда тир чIал чизвай. Ада виридаз  хьиз 

Севзиханазни гьа сад хьтин жавабар ганай: «Кеф-гьал пис 

туш. Камал халу хьтин тамададин вилик са кIвачел акъваз-

на жуван кьил хуьзва, паб-аял вири сагъ-саламат я». Гье-

лбетда, им ЦIару чидай мугьманриз хгудай гьамиша гьазур 

жаваб тир, вучиз лагьайтIа абуру кьадай хабарар гьа садбур 

жедай: «Byн вуч гъал я? КIвал-югъ гьик1 ава?» ЦIару сиф-

те яз акур мугьманар адан устадвилел мягьтел яз, лугьудай 

гаф амачиз, калигиз акъваздай. Месела, таксисх хьиз. Амма 

ЦIаруди, крчунилай вилер алуднавайтIани, япар адалай са-

драни алуддачир. Адаз карч ацIудайла адан ван гьихьтинди 

ятIа чидай  ва лазим чкадал кьван чехир агакьайла, адан 

гъилери крчунин сивеллай гичиндин кIуф хкаж хъийидай. 

Эгер са ни ятIани ЦIарудивай вилер са патахъ авуна ва я 

абур кутIунна крчуна чехир цуз лагьайтIа, ам са 

шартIуналди рази жедай: са стIални аладар тавуна цайитIа, 

синагъчиди крчунавайди хъун лазим я. Гзафбур и 

шаргIунихъ галаз рази жедачир, вучиз лагьайтIа ЦIару 

чпивай тухуз жедайдахъ абур инанмиш тушир. Ихьин си-

нагъчияр иллаки шляпаяр алайбурукай жедай. БачIах ва 

женгери бармакар алайбур, лагьайтIа, чеб магълуб жедай 

чIал чиз-чиз, ЦIарудин шартIунал рази жедай:  Камал бу-

бадин крчунай уьзуьмрин иви хъун гьар гьи вахтунда 

хьайитIани кьисмет жезвай кар тушир. 
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Кьилел кепка алай таксист ЦIарудал гьейран хьана 

амай. 

ЧIехи бубади, кIвачел къарагъна, карч хкажна. 

Вири кисна. Межлис ачух хьана. Муькуь тапIахъанри 

амайбурун вилик квай синерин истиканрани чехир цанвай. 

– Играми дустар! – рахана тамада. – Къе зи къени 

къунши, чи хуьруьнви Шагь-Буба хайи югъ я. Гьавиляй къе 

чун, адан мукьва-кьилияр, къуни-къуншияр, адак эрк ку-

тунвай инсанар иниз кIватI хьанва. «Итим садра хада, садра 

рекьида» лугьудай мисал квез виридаз чида. Амма адан 

гъавурда чун дуьз акьазвани? Им вич дидеди садра ханвай 

инсандиз вич садра гьикI хьайитIани рекьидайди чизва ла-

гьай чIал туш. Им акI лагьай чIал я хьи, инсанди – кIантIа 

ам бармак алайди хьуй, кIантIа шал алайди – уьмуьрда сад-

ра вич халис итим хьиз къалурна, халкьдиз, ватандиз 

хийилу са кар авунатIа ва я вич чи ата-бубайрин ягь-

намусдин къанунрал кIевелай амал ийизвай кас яз къалур-

наватIа, адаз а гелелай элячIун беябурчивилелди кьейидай 

я. Гьик1 хьайитIани рекьизвай уьмуьрда угърашвилелди 

чан алай къван яз жеридалай, итимвилелди садра кьиникь 

хъсан я лагьай чIал я. Шагь-Буба гьа  и масалда лагьанвай 

гелел алай Хва я (чIехи бубади «Хва» гаф такабурлувилел-

ди, адаз къуват гуналди лагьана ва за гьавиляй ам чIехи 

гьарфунилай кхьизва). ГьакI хьайила, инал ацукьнавайбу-

рукай ва чи хуьруьнвийрикай Шагь-Буба-дилай гъвечIи 

садазни адан гафунал гаф эцигдай, адан гаф чилел 

вегьидай, адан буйругъ кьилиз акъуд тийидай ихтияр авач 

(Им чIехи бубади эвелни-эвел Севзиханан тараз язавай якIв 

тир). Севзихан вич кьил куьрсна ацукьнавай, акварвал, якIв 

хъсандаз галукьнавай. Ахпа чIехи бубади Шагь-Буба халу-

дихъ элкъвена давамарна: – Гьуьрметлу къунши, заз вун 

жуван хва хьиз я, за вал, ви итимвилел дамахзава. И карч за 

ви сагълугъдай, ви рикIевай мурадар гьа ваз кIандайвал 

кьилиз акъатунин сагълугъдай хъвазва ва межлисдин 

итимрини гьакI авун буйругъзава! – чIехи бубади эвелдай 

чапла гъилив спелриз звар гана, абуру чехирдиз манийвал 

тагудайвал авуна, ахпа а гъил бармакдал эцигна карч кьи-
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лел хкажна. Ихьтин чIехи карч ичIи ийидалди бармакдал 

гъил алаз тавуна жедайвал тушир. Чехир хъварла бармак 

аватун кьил квадарай мисал жедай. 

Тамадади ацIай карч ичIи авуна, ичIиди ацIуриз 

ЦIарудив вахгана, спелрилай гъил чIугуна, хъуьрез-

хъуьрез, гафар чIун галаз сивяй акъудиз-акъудиз, лагьана: 

– Гила-а зу-у-н чкади-и-из атана-а! КIевиз акъваз, га-

даяр! – ада тIапIахъандин гъиляй ацIай карч къачуна, амай-

буру хъванвани-хъванвачни килигна, ичIи истиканра цуз 

лагьана гъилелди ишара авуна.  

ЧIехи бубади гаф гила вичи низ гайитIа, карч гьадал 

гьалтдайди заз чизвай. Карч, гьелбетда, виридал гьалтда-

чир, амма бейкеф хьайи садни жедачир, вучиз лагьайтIа 

гьар са магьледай са касдиз ва я суфрадихъ галай тухумри-

кай гьар садан са векилдиз гаф гуналди вири рази жедай. 

Ацукьнавайбур сифтедай хъвайи чехирди ачухарнавай, 

абурун чина хъвер, вилера нур ва гьар сада вич и берекатлу 

суфрадихъ галайбурун къакъуд тежедай хьтин са чIук яз 

гьиссзавай, гъар сада, эгер вич и межлисдикай хкатайтIа, 

ам къайи жеда лагьана фикирзавай хьиз аквазвай. Заз чидай 

хьи, гьа ихьтин макъамра чIехи бубади виридаз таъсирдай 

гаф лугьуда, виридан назик, амма ахварик квай, михьи 

гьиссер юзурда. И кар  межлисдавайбурузни чизвай. 

Гьавиляй тир жеди хуьруьн советдин чIехида лугьунни 

авурди:  

– Ваз ийиз кIанзавай ихтилат ацукьна ая, тахьайтIа ви 

кIвачерал таб акьалтда, – шит хъверни хъувуна гьакимди. 

Вири тамадайриз хьиз, чIехи бубадизни вичин гафунин 

кIвенкI атIудайбур кIандачир. И карни виридаз чизвай. Ви-

ри садлагьана кис хьанай, абуру тамадади вичиз гаф ла-

гьайди жерме ийида лагьана фикирнавай. ЧIехи бубади 

хуьруьн советдин чIехидаз са куьтIни авунач. Идан себеб, 

заз чиз, тамадади советдин чIехида лагьай гаф кьасухдай, 

яни вичиз жерме авун паталай ва вичел ацIай карч гьалтун 

паталай лагьайди кьатIун тир жеди. 
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– За ихтилат ацукьна ийидайди туш, – лагьана чIехи 

бубади. – Ацукьна кIвалахун ам ви пеше я. Йиса ваз са вад 

шалвар хьайитIани бес жезвани? 

Хуьруьн советди кьам чухвана. ЧIехи бубади адаз авур 

камаллу жерме адан кьамухъ галукьай хьтинди тир. 

– Къадим вахтара, – ихтилатдив эгечIна чIехи буба, – 

Лезгистанда ихьтин са адет авай: рухвайри гьалдай фенвай, 

са куьнизни виже техкъведай кьван кьуьзуь хьанвай чпин 

бубаяр дагълариз тухуз са рагалайгъуз дагьардиз вегьидай. 

Белки, и адет арадал атунихъ себебарни авай  жеди. Фу 

кьит тир, артухан сив хзандиз пар жезвай ва я кьуьзуь 

итимдихъ кьилдаказ гелкъведай кас герек жезвай, ахьтин 

касдавай хзандин рузи артухаруник пай кутаз хьун мумкин 

жезвачир. Гьавиляй и адет гзаф кIевиди хьанвай, адал амал 

тийизвай са хвани авачир... Са сеферда са хци вичин буба 

кIула кьуна дагьардин кьилел гъайила, буба хъуьрена лу-

гьуда. 

– Яъ, вун вучиз хъуьрезва? – мягьтел хьана хва. 

– Вун кьван авай чIавуз зани зи буба гьа и чкадилай 

агъуз вегьейди я, – жаваб гана бубади, хци вични инал, гьа 

вичи буба гадарай чкадал, гъун бубадиз аламат хьанвай. 

Хва фикирлу хьана. Адаз бубади вичин буба гьа и чка-

дилай вегьей чIал чизвачир, амма вичи вичин бубани гьа и 

чкадал икI хабарсуз гъуни хцин рикIе тIал туна, адав къа-

дим адетдин вагьшивал аннамишиз туна. «Захъни хва ава, – 

фикирна ада, – гьадани, вахт атайла, и адетдал амал  

ийида», – фикирна хци. 

– Вун вучиз фикирлу хьанва, хва? – лагьана бубади. – 

Вегь зун дагьардиз, эл-адет кьилиз акъуд, ам ви буржи я. 

– Буба чан, залай гъил къачу. Завай жедач, – хци буба 

далудал хкаж хъувуна. 

– Я хва, вун, адет чIурна лугьуз, жемятди хуьряй чу-

курда. 

– Чукуррай, – лагьана хци, – Гьиниз акъатайтIани, за 

вун гадардач. И адет чIуруди я. Адакай халкьдиз са хийир-

ни авач... Ви зегьметралди, ви несигьатралди, ви камалдал-

ди зун кIвачел, кIамбурдал акьалтайла, гила заз ви не-
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сигьатарни тежриба виже текъвезмай хьиз яни? За зи хциз 

гудай уьмуьрдин тарсарилай вуна адаз гудай тарсар 

таъсирлубур ва къуватлубур жеда, вучиз лагьайтIа ваз 

уьмуьр, ваз дуьнья гзаф акунва... 

Акуна хьи жемятдиз, хва бубани кIулаваз хуьруьн ки-

мел хтана. Садани гафни лагьанач. Виридан рикIиз адет 

чIурна лугьуз регьят хьанвай, вучиз лагьайтIа вири рухвай-

ри и адет дакIанз-дакIанз кьилиз акъудзавай. Амма сада-

лайни къадим вахтарилай авай адетдилай кам къачуз 

жезвачир. Буба элкъвена гваз хтай хва себеб яз цIийи адет 

арадал атана: бубайриз рекьидалди алакьдай кьван вири 

гьуьрметар ийин, абурун гафунал гаф эциг тийин, абуру 

кIвач эцигай чкадал кьил эцигин. Халкь акваз-такваз мягь-

кем хьана, лигим хьана, уьтквем хьана. Варлу хьана. И 

адетди чи халкь, «Хеб цIаракай!» макьамди хьиз, тупламиш 

авуна ва адаз вич, вичин чIал, вичин ацукьун-къарагъун, 

вичин чил хуьз куьмекна... 

И кьисадихъ, – лагьана чIехи бубади, – мад са мана 

ава: ни вичин бубадин хатур хайитIа, адаз вичин хцикайни 

аквадайди гьам я.  

ЧIехи буба Севзиханаз килигна. Ам ацукьай чкадал 

динж жезвачир, сакIани вич къулай ийиз алакьзавачир. Ак-

вар гьалда, ам чилел ацукьиз вердишзамачир. 

– Шагь-Бубани вичин бубадин гьуьрмет хвейи хва я. 

Ада бубадин весийризни гьуьрметзава: бубайрилай амай 

муг хуьзва, адан къула цIай  кими ийизвач. Гьахьтин веси 

ада вичин хва Севзиханазни тада. Къе Севзихан вич и шад 

мярекатдал хтанва.  Им адан рикIелай хайи кIвалин рехъ 

алатнавач лагьай чIал я. Ша чна гаф гьадаз гун, – чIехи бу-

бади карч Севзиханав вугана. – Килиг, чна ви рикIел 

хкизва, – тагькимна  чIехи бубади, – карч михьиз хъвадал-

ди сивихъай галуддай ихтияр авайди туш, тахьайтIа мад 

ацIур хъувуна хъваз тадайди я, – чIехи бубадиз чехирдив 

Севзиханан къулайсузвал алудиз, адак квай хъел хкудиз 

кIанзавай. 

Севзиханак чIехи бубадин гафари хкуьрнавайди хьиз 

аквазвай. Ада карч кьуна, гьяз авачиз лагьана: 
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– За зи бубадиз хайи,  – ада и гафунлай кьулухъ са 

хейлин ара гана, – югъ мубаракзава. – Ахпа Шагь-Буба ха-

лудихъ элкъвена урус чIалалди лагьана: – Поздравляю, 

старик. За твое здоровье. 

Межлисдик гулгъула акатна. Севзиханан гафарин 

гъавурда вири сад хьиз акьунвачир. Гзафбуру адан гафарин 

манадин михьивилел шак гъизвай. Шагь-Буба халу и кар 

кваз такьаз алахъзавай, ам хциз хъуьрез-хъуьрез килигзавай 

(Белки, рикIяй ам шезвайтIа?), ада хцин гафар зарафат яз 

кьабулнавай хьиз тир. Заз адан язух атанай. Зун адан чка-

дал алайтIа, за Севзиханан рехъвериз сад чуькьведай. Ада-

вай халисдаказ, ягьанат квачиз, михьи лезги чIалалди хайи 

бубадикай кьве гаф лагьанайтIа жедачирни? Ваъ,  ида чи 

чIал ужузди яз гьисабзавани, тахьайтIа чун авамрай кьазва-

ни? 

И карди зи рикIел чIехи бубадихъ галаз алакъалу са 

дуьшуьш хкана. Ам зун гьеле дидедиз тахьанмаз хьайиди я. 

Чи къуншидаллай са къаридиз авай са хва армиядай къул-

лугъ куьтягьна хтайла, идан рикIел дидедин чIал аламачиз 

жеда кьван. Диде хцихъ галаз лезги чIалал рахада, хци 

лугьуда: «Мамаша, я тебя не понимаю». «Я чан хва, лагь 

ваз вуч хуьрек гьазурдатIа, ви вил куьхъ хьанватIа? Ваз 

афарар кIандани, дулмаяр кIандани, тахьайтIа хинкIал 

ийидани?» «Мамаша, – лугьуда хци, – я ничего не понимаю 

по- вашему, по-французски». Ийир-тийир жеда диде. 

Шехьда: «Зи авай са баладиз дидед чIал чизмач! Я Аллагь, 

им вуч гуж я на заз гайиди? Зун квелди ви вилик тахсирлу 

хьана? Ватандиз хва чIехи авуна, ваз хъел къведай карни за 

авунач эхир, я Аллагь!» Чара атIай къари къведа зи чIехи 

бубадин патав. Ахъайда хьайивал. «ЧIал чизмач? – мягьтел 

жеда чIехи буба. – Пуд йисан къене (а вахтара армияда пуд 

йисуз къуллугъдай) дидед чIал рикIелай фида жал?» «Эхь, 

гьакI хьанва, чан Камал стха, – лугьуда къариди. – Ша вуна 

хьайитIани заз таржума ая ада вуч лугьузвайди ятIа, адан 

рикIик вуч кватIа, адаз гьи хуьрек гьазурдатIа хабар яхъ». 

Фида чIехи буба вичин кIекIецни кьуна. Хабар кьада  чIехи 

бубади вичиз чидай урус чIалалди, вуч ятIани дяведин рекь-



 241 

ера Европадилай цIар  илитIнавай куьгьне аскер, дагъви я: 

«Шту случился? Раднуй язык забил, шту ли?» «Ей-богу, забыл, 

старик, – лугьуда хтанвайда, идан рикIелай вичин къунши зи 

чIехи бубани алатнава кьван. – Служба есть служба, там не до 

родного языка», – дамахар къачуда къаридин хци. ЧIехи буба-

ди эхзава идан гафар, къари тIуб сивив тухвана акъвазнава. 

«Идан гьалар чIуру я, мастар чкадилай юзанва», – лугьуда чIе-

хи бубади къаридиз. «Адаз фейи чкада каш ганвайди я. 

Аквзвачни кьал хьтинди хьанвайди? Хабар яхъ адаз вуч 

гьазурдатIа». ЧIехи бубади хабар кьада гададивай: «Ты галуд-

ний говорит мама. Хучит чту-ту пирготувит, фкусний чту-ту. 

Шту ти хучиш?» (За квез чIехи бубади заз ахъай хъувурди 

жуван жуьреда ихтилатзава, адаз жуван рангар хъиязава. Амма 

зи рангар гьакъикъатда хьайи рангарив бажагьат агакьзава. И 

дуьшуьш, заз чиз, генани къизгъиндаказ кьиле фена жеди). «Я 

соскучился по шахматной лапше», – лугьуда гадади. ЧIехи бу-

ба садлагьана гъавурда  

акьунач. «Яраб и шахматни лапша вуч ятIа?» лугьуз фикирда. 

Гадади алава хъийида: «С чесноком». Серкедин тIвар кьурла, 

чIехи буба гъавурда акьуна. «ХинкIал, шту ли?» – хабар кьуна 

ада. «Хинкал! Хинкал! Спасибо, что напомнил название». Гьи-

кьван эхдайди я ихьтин къабачивилер? «Ма ваз хинкIал! Ма 

ваз серг!» – илигда са шумудра чIехи бубади вичин кIекIец га-

дадин далуйрилай. «Аман, чан диде! Аман, чан диде!» – гьар-

аяр акъатда гададай. Лезги чIалалди. «Идал чIал ахкьалтна, – 

лагьана чIехи бубади къаридиз. – Зун мад ваз герекзамач». ЧIе-

хи буба кIвализ хтана. Са арадилай гъиле са сини ацIай 

хинкIални аваз (ХинкIалдин кьилел гьуьндуьшкадин са ютур-

ни алай) къари-баде атана. Ада чIехи бубадиз авур кьван чанар-

рикIер, алхишар кьадар авачирбур хьанай. «Мад чIал рикIелай 

фейитIа, заз эвера», – лагьана  чIехи бубади. «Ада мад садрани 

чIал рикIелай ракъурдач лугьузва», – хълагьнай къариди… 

Гуьгъуьнлай адан хцикай дидед чIаланни эдебиятдин муаллим 

хьана… 

И сеферда  за зи чIехи бубадив кIекIец гвач лугьуз 

гьайиф чIугуна. Белки, ада Севзиханан мефт1ерни чкадал 
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хкидай… Амма ч1ехи бубади са гафни лугьузвачир. Ам 

сабурлудаказ Севзиханаз килигзавай. 

Севзихана карч ичIи авуник хев кутазвачир. Адан 

рикIик са вуч ятIани хълагьун квай. Ада вичи лугьудай 

гафар таъсирлубур, са ник ятIани мад сеферда хкуьрдайбур 

ва са низ ятIани хъвер гъидабур хьун паталай фикирарзавай 

жеди. Хъуьруьнар иликьна, виридан вилер вичин гафарал 

алайди кьатIай ада давамар хъувуна: 

– Хуьруьн вири вилик-кьилик квайбуруз эверайла, бес 

фекьи халудиз вучиз эвернач? – сивелни вилерал ягьанат-

дин хъвер гъана, ам сифте чIехи бубадиз, ахпа Шагь-Буба 

халудиз тамашна. Ахпани таксистдиз килигна вил мичIна. 

Таксистдизни Севзихан гьи себебдалди хтанвайди ятIа ха-

бар авайди тайин хьанвай. 

Заз акI хьана хьи, Севзихана вичин къайивилелди, ви-

чиз тел яна лугьуз, чIехи бубадилайни Шагь-Буба халуди-

лай кьисас къахчузвай, адаз абур къапарай акъудиз, межлис 

рекъириз кIанзавай. Ам вичи гайи суалдиз жаваб  истеми-

шиз ва идан лишан яз карч ичIи авун яргъал ракъуриз 

алахънавай. 

– Им чехир хъвадай итимрин межлис я, – лагьана чIехи 

бубади, Севзиханан чIуру хиялрикай хабар хьанваз. – Фе-

кьида чехир хъвазвач... Вуч хьанва ана, – тамадади Севзи-

ханан гъилевай карч къалурна, – хъваз жезвачни? ТахьайтIа 

фекьидин везифаяр ваз тамамариз кIанзавани? 

Вири хъуьрена. Севзиханаз лугьудай гаф амукьнач. 

Ада, ламралай аватайда хьиз, гьиниз фидатIа чин тийиз, 

карч кьилел хкажна. АкI тир хьи, адаз гьа крчунин къене 

чуьнуьх жез кIанзава. 

Тамадади адаз мад са гафни хълагьначир, анжах Шагь-

Буба халудиз вил акьална. Зун гъавурда акьуна хьи, «чна 

чи кар авуна, гила ам яваш жеда, амай ихтилатар чна адахъ 

галаз ахпа ийида» лагьай чIал тир. 

Межлис гурлудаказ давам хьанай. 

Зун гьаятдал, тIапIахъанар алай чкадал хъфена. 

Гьабурни гила кефиниз акъатнавай. Зун атIанвай чиг якIун 

кlycap къачуна, Цавдаран патав къапак фена. «Ада як 
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тIуьртIа, Халисадиз зун кIанзава», – фикирна за. Заз жува 

тавакул ийизвайди чизвай. ЯтIани за мурад тIалабун патал 

гьа и рехъ хкягъна. Цавдара зун къайивилелди кьабулна. 

Гуя ада лугьузвай: «Куьн, инсанар, вири нез-хъваз, кефер 

хкудиз, рикIиз кIанивал ийиз ава. Куьне зун инал кутIунни 

авурди тIимил хьана, михьиз рикIелайни  алуднава». За як 

вегьейла, ам кьулухъди гадар хьанай. Мумкин я, адаз за 

вегьейди як тирди садлагьана чир тахьунни. Ам гьа 

кьулухъди хьайивал акъвазнавай. «Зун алайвиляй нез кIан-

завачтIа, белки?» – фикирна за. Зун тIапIахъанрин стол-

дихъ хъфена... ТIапIахъанар садбур столдихъ галай, садбу-

ру багъдавайбуруз къуллугъзавай. Багъдай хтайбур стол-

дихъ ацукьзавай, столдихъ галайбуру хтайбур эвез  хъийи-

звай. Багъда межлис гурлу хьанвай. Карч гъилерай гъиле-

риз физвай. Шадвал, хъуьруьнар, зарафатар, яргъи тостар 

къалин жезвай. Ички гзаф хъунивай тостарни яргъи жедай-

дан гъавурда зун фадлай акьунвай. Им къанун тир. Амма 

заз и къанундикай хуш авачир. Зун чIехи бубади лугьудай 

гафарихъ галаз рази тир. Ада лугьудай: хъвайиди иливарна, 

вичин фикирар куьруь-яцIуз лугьуз алакьдайди халис итим 

я. Амма къе акI жезвай хьтинди тушир. Вучиз лагьайтIа 

чIехи бубади мукьвал-мукьвал «куьруь-яцIуз, куьруь-

яцIуз!» лугьуз тагькимарзавай ван къвезвай... Ара-ара ма-

кьамарни ягъиз кьуьлерни ийизвай. Амма вучиз ятIани зи 

рикIи и шадвилер чIугвазвачир. «И межлис куьтягь жеда, – 

фикирзавай за, ахпа вири крар гьа чпин куьгьне геле аваз 

давам хъжеда: Севзихан хзан галачиз хтанва, гьакI хьайила, 

ам элкъвена хъфида; Шагь-Буба халу дертлу яз жунгаврив 

хъфида. Цавдаран кьисмет гьикI жедатIа? Шагь-Буба халу-

ди чIехи бубадин ихтиярдалди къурмишай фендини арадал 

затI тегъидайди заз Севзиханан paxyнрай акунай. ЯтIани 

заз чIехи бубади Шагь-Буба халудиз вил акьалуни абур 

чпин фендинихъ агъанвайди ва абур чпин гьужумдиз эхир-

дал кьван, кьиле кьван фидайди къалурзавай. Гьелелиг зи 

умуд атIанвачир. 
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Шалбуз дагъдинни Гетин дагъдин арадавай гирведихъ 

акIизвай ракъинин эхиримжи нурар акьазвай Яру дагъ 

цIарцIар гузвай къизилдин зурба са цал-къаяб хьиз аквазва.  

ЧIехи вацIун ван югъ няни жердавай гужлу жедайди 

тиртIани, макьамрини межлисда ацукьнавайбурун тоста-

ринни тостарал разивал авун яз акъатзавай гьарай-эвердин 

ва бахтавар хъуьруьнрин гъиляй вацIун ван садавни 

агакъзавачир. 

– Къала, гьинва ам? – гьарайна багъдай са шумуд кас-

ди садсадан гуьгъуьналлаз. 

– Ам иналла! – гьарайдалди жаваб хгана багъдай 

гьаятдал хтай тIапахъанрикай сада! – Къарагъ, гада, бес я 

тумуниз чим акъудайди! Алад, ваз эверзава, – лагьана ада 

заз. 

– Ни? 

– Тамадади. Эгер ви рикIелай фенватIа, рикIел хкин: 

ам ви чIехи бубани я. 

– Пара кьван сагърай. Гена ви рикIелай фенвач… 

Эверайла тефидай ихтияр заз авачир. 

Суфрадихъ тамададикай ачухдаказ вил къязавайбур 

аквазмачир, вучиз лагъайтIа тамададин жерме – яни хъва-

йидал алава яз са ацIай карчни ичIи хъувун – кьабулиз гила 

абуруз регьятни тир, хушни тир ва ихьтин гурлу макъамда 

жерме  къазанмишуни чпин нуфузни вини кIарариз хкаж-

дай хьиз авай... 

– Килигин чун! Килигин чун! – лугьузвай садбуру. – 

Хтулдив вуч аламатар гватIа!.. – ибур закай лугьузвай 

гафар тир. 

ЧIехи бубади, Шагь-Буба халуди, кIвачел акъвазна, зун 

вилив хуьзвай. Зун чIугуна гьабурал фена. Абуру зун чпин 

арада акъвазарна. 

– Куь къугъунар фад куьтягьа! Кончай базар! Яргъал 

фенва! – лагьана ацукьай чкадилай винелди килигиз, гена-

ни динж тахьанвай Севзихана. 

Тамадади ван тахьай кьасарна. «Гьар элуькьай кицIиз 

ери лагьайтIа, мез къуьруьни жеда, куьруьни» мисал фена 
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жеди адан рикIяй; ам адан рикI алай мисал тир. Ери гьи 

кицIериз лугьудатIа адаз чизвай. 

Шагь-Буба халуди, Севзиханаз килигна, къуьнер агаж-

на, кьил са патахъди авуна, вилера наразивални туьгьмет 

аваз, кьве гъил, абурун кьванар винелнаваз, кьве патахъ 

ахъайна. Им «мад хьанач хьи» лагьай чIал тир. Дидед 

чIалакай гьяз амачир Севзихан хайи бубадин ишарайрин 

гъавурда акьунани-акьуначни заз чидач. 

– Зи играми хтул! – лагьана чIехи бубади. – Къенин 

межлисдин бегдивай за «ви рикI алай дустарикай низ гаф 

гуда?» лагьайла, ада ви тIвар кьуна. Межлисдин бегдин гаф 

чилел вегьидай ихтияр са тамададизни авайди туш... Гаф 

види я! – Ам ЦIарудихъ элкъвена: – Вилер акьална цуз! – 

яни ацIай карч цуз лагьай чIал тир. 

ЦIару кефиниз акъатнавай. Адан цIару вилери цIарцIар 

гузвай, чинни яру хьанвай. И цIарцIарни ярувал гьар се-

ферда ада челегдай гичиндиз чехир цайила, адан руварилай 

алахь тавун патал ийизвай xyпIapивай тир. Исятдани ада 

гьакI авуна. Ада гичин кьасухдай руварив кьван ацIурзавай 

ва ахпа винелай са шумуд хупI ийизвай. ЯтIани ам са кIва-

челлай тамадавиле амач лугьуз жедачир. Ада, гичин эрчIи 

гъиле кьуна, вилер кIевиз акьална, карч чапла гъиле аваз, 

кьил эрчIи къвалахъ элкъуьрна, шаклубурун шаклувал 

тахьай мисал авуна. Гичиндин сив крчунин сивив тухвана, 

ахпа са жизви хкажна, чехир цаз эгечIна. Вири кисна кили-

гзавай, налугьуди къе абуруз ада чехир цаз акурди тушир. 

Гила къвезвайди ЧIехи вацIун ванни чехир цазвай ван тир. 

ЦIарудиз къвезвайди анжах чехир крчуниз авахьзавай сес 

тир. Карч ацIана. Чехир крчунин сивеллай гимишдин 

цIарцIив агакьнавай. ЦIару вич вичелай рази яз хъуьрезвай. 

– Маншаллагь! Аферин! – ванер акъатна. ЧIехи вацIун 

сес гьарайра квахь хъувуна. 

– ЦIару вич буьркьуь жедалди пиян хьайитIани, адан 

гъилер пиян жедач! – тарифзавай муькуьбуру. 

– Гъилер ваъ, япар! – алава хъувуна са ни ятIани. 
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– ИчIи къапунин нефс гьикьван ятIа гьиссна кIанда, – 

лагьана ЦIаруди. – Гьа гьисс сифтени-сифте герек я. Япар, 

гъилер – ахпа. 

– Валлагь, зурба я, – рахана гила вични чкадинбурукай 

хьиз хьанвай таксист, налугьуди идани ЦIарудин аламат 

анжах гила аннамишнава. 

– Byнани чи рекьерай вилер акьална такси гьалайтIа, 

вакайни ви рекьяй устад жеда, – лагьана мад сада. 

ЧIехи бубади карч хкажна. Вири кис хъхьана. 

– Ма яхъ, – лагьана, ада карч зав вугана. – Лагь ви гаф! 

Зи бармак вилериз аватдайвал мийир! 

– Зи бармакни! – алава хъувуна Шагь-Буба халудини. 

– Вуна кIелзавай мектебдин директордин шляпани! – 

алава хъувуна са ни ятIани. 

Вири хъуьрена. Гьатта Севзиханни. Таксистни. Ада, 

хъуьрез-хъуьрез, Севзиханаз гъилералди са гьихьтин 

ятIани лишанар къалуриз, са вуч ятIани лугьузвай. Севзи-

хана кьил галтадзавай. Ам вичиз лагьай гафарин гъавурда 

акьунвай. Заз хъуьредай мажал авачир. Вучиз лагьайтIа заз 

кьве бармакдин къадирни авай – гьам чIехи бубадин, гъам-

ни Шагь-Буба халудин. Адалай гъейри, и къадим карч зал 

сифте яз ихтибарнавай. Им зун патал чIехи жавабдарвал 

тир. Зи рикIик гъалабани квай, заз Севзиханакай хъелни 

авай. Яргъарай хтана, такуна-такуна къе акунвай вичин бу-

бадикай адаз лугьудай халисан, кьве чими гаф 

жагъаначир... Зи хура айвандин къапак, виридан рикIелай 

алатна, ялгъуздаказ амай гъамлу Цавдаран дертни авай. 

Цавдара, лув хана ажуз хьанватIани, инсанрин ягьанатрин-

ни зарафатрин харарик акатнатIани, лекьвал квадар тийиз, 

гайи затIни тинез, садахъни муьгьтежвал тийиз, сабурлуви-

лелди вичин такабурлувал хуьзвай. Заз гьа идакай лугьуз 

кIанзавай. Заз ам вичин цавуз, вичин дагълариз вафалу 

тирдакай,  Шагь-Буба халуни гьахьтинди я лугьуз ва идал-

ди Севзиханан къайи къван хьтин рикI чкадилай юзуриз 

кIанзавай. Амма икьван гафар куьруьдаказ гьикI лугьурай? 

Зун хъуьруьнрал вегьин мумкин я. Хъуьруьнрал аватун, 

вични сифте яз тамададин крчунай чехир хъвазвайла, им за 
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жуваз багьа кьве бармак абурун иесийрин вилериз авудай 

чIал жедай. Вири кис хьанвай. Аквар гьалда, вирида завай 

са акьуллу сагълугъ вилив хуьзвай.  

– Ам кIвачин кьилел ксанваз тахьуй? – лагьана суфра-

дин атIа кьиляй.  

ЧIехи бубади атIа кьилиз тIуб юзурна. АтIа кьил кис 

хъхьана. Гила мад ЧIехи вацIун ван къвезвай. За мецел чеб 

чпелай атай кьве гаф лагьана, а кьве гафуна заз лугьуз кIан-

завай вири авай хьиз тир, ацукьнавайбур вири гъавурда та-

кьуртIани. чIехи бубани Шагь-Буба халу зи гъавурда акь-

адайди заз чизвай. 

– Цавдаран сагълугъдай! – за карч сивихъ тухвана. 

Сифтедай заз чIехи хупIаралди чехир фад хъвана куьтягьиз 

кIан хьанай, амма алакьнач. Чехир туьтуьхда акIиз са 

тIимил амай, кIалханда тIални гьатнай. За xyпIap гъвечIи 

авуна, карчни – ичIи. Суфрадихъ галайбуруни чпин исти-

канар залайни вилик хъвана куьтягьнавай. АкI хьайила, 

абур зи гафарихъ галаз рази тир, абур зи гъавурда акьун-

вай. Мад кьуд пад секин хьанвай, налугьуди лал кьенва. 

Мад ЧIехи вацIун ван япара гьатнавай. Зун чIехи бубадиз-

ни Шагь-Буба халудиз килигна. Абур кьведни кьилер 

хкажна, спелрик хъвер кваз, разивални такабурлувал чинра 

аваз акъвазнавай. Зун гъавурда акьуна: за абурун умудар 

акIадарнач, абуру зал дамахзава. Гьавиляй абуру са гафни 

лугьузвач, абуруз чизва: ацукьнавайбурузни зи гаф бе-

генмиш хьанва, вучиз лагьайтIа ам сифтени-сифте куьруь-

яцIуди хьанва, ахпани Цавдаракай иналлай саки вирибуруз 

(Севзиханни таксист квачиз) хабар ава. Шагь-Буба халуди 

дири хъийиз хканвай лекьрекай гаф лугьун, ам рикIел гъун 

– им вири чилеринни цаварин, вафалувилинни викIегь-

вилин. такабурлувилинни жумартвилин гьуьрметдай ра-

хайдай жезвай, вучиз лагьайтIа лекь къадим вахтарилай чи 

чIехи-бубайрин пак ярж, садан виликни гардан кIир таву-

нин лишан тир. 

Амма межлисда гьатнавай хуш секинвал таксистди 

чIурна. Ам садлагьана акъатна хъуьрена. Аквар гьалда, ви-
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ри киснавай арада ада хъуьруьн са гужбаладалди вичин 

къене хуьзвай. Гила адан къвалай пад акъатнавай хьиз тир. 

– Ха-ха-ха!.. Ада... ха-ха... гьикI... ха-ха-ха... гьикI ла-

гьанай? Завгар лагьанайни?! Ха-ха-ха! Завгар!.. 

Инлай-анлай кьве шит хъуьруьн мад акъатна. Абурук 

Севзиханни квай. Заз таксистдикай ам гьа сифтедилай 

хуьре акъвазайдалай инихъ гьяз авачир. Адахъ са хата га-

лай хьиз тир заз. Гила заз ам аквадай вилер амачир. А ви-

лер амайтIани, зун адаз килигзавачир, вучиз лагьайтIа зун 

садлагьана чIехи хьанвай хьиз, лувар акатнавай хьиз авай 

заз. Зи хурудай цавариз, Цавдаран майданриз-бушлухриз, 

са гьихьтин ятIани къушариз лув гуз кIанзавай, абуру хура 

чабаламишзавай, хъуткьунарзавай, абуруз хурун кьефес 

дар хьанвай... Амма за кьил квадарнавачир, заз таксист 

гъавурда тваз кIанзавай. Зи куьмекдиз чIехи буба атана. 

Адан ван ceкин ва къетIи тир, гуя адан сесина: «Завай вун 

жерме ийиз жеда, амма куьн, таксистни Севзихан, эвелни-

эвел бейхабар я, кьвед лагьайдини, куьн мугьманар я» 

гафар авай. Ада, тIуб хкажна, лагьана: 

– Цавдар лекьрен тIвар я... Ам агъа къапак ква... – Ах-

па чIехи буба захъ элкъвена: – Гила вавай хъфейтIа жеда, 

зи хва. РикIик кьамир. 

Таксистди, тади кутазвайда хьиз, Севзиханаз мад 

гъилералди ишараяр авуна, япал са вуч ятIани кушкушна. 

Сезихана, къарагъна, гьелени кIвачел аламай чIехи бубадин 

япал са вуч ятIани лагьана. ЧIехи бубади кьил эляна. Се-

взихана  гъилин ишарадалди  таксистдиз къарагъ лагьана. 

Абур кьведни тади кваз багъдай экъечIна. Зунни абурун 

гуьгъуьна аваз фена. Амма шляпаяр алайбурукай сада, 

хуьруьн Советдин чIехида закай ягьанат авуна, адан рикIяй 

за хъвайи карч акъатзавачир: 

– Хъфена, хъвайиди цис хъувуна, ксус, – таксист хьиз, 

хъуьрена хуьруьн Советдин чIехидини. 

ЧIехидан, яшдиз чIехидан гафуниз гаф хълагьун заз 

кугугнавачир.  
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– Къарагъ кIвачел! – ван хьана заз кьулухъай чIехи бу-

бадин. – Вуна зи тухумдай кьве итимдин намусда эцяна! Зи 

ва зи хтулдин! Ваз кьве карч жерме! Цуз, Цlapy! 

Мад ана вуч хъхьанагIа заз чидачир, я чиризни кIан-

завачир. За лув гузвай.  

Садни заз акуна хьи, Севзиханани таксистди  гьаятдин 

атIа кьиле авай гьажетханадихъ чукурзавай. Зак хъуьруьн 

акатна. Зи лувар гужлу хьана. Заз мани лугьуз кIанзавай, 

заз шехьиз кIанзавай, заз Халиса къужахламишиз кIанза-

вай!  Къацу, къалин, къежел векье адахъ галаз чин цавална 

ярх хьана, вили цаварин деринриз килигиз кIанзавай!.. Заз 

дидедин сурал фена шехьиз кIанзавай… 

Зун Цавдаран патав фена. Дехьнен за гъайи якIун 

кIусар амачир. Лекьре иви квай ем, патав кас гвачирла, 

тIуьнвай. Зун хвешивиляй ирид цавариз акъатна. Заз Цав-

даран гардан кьуна адан кIуфун темен гуз кIан хьана. Амма 

ада зун вичин патав агуднач. Ада зал хкадарна. Зун 

кьулухъди гадар хъижедайла ярх жез са тIимил амай. За 

тадиз якIун атIанвай кIусар авай къажгъандай са гъаб якIар 

гъана Цавдаран вилик вегьена. Цавдара ваъ лагьанач. Ам 

нез эгечIна, зун патав гва-гвач лагьанач. АкI хьайила, зун 

ада жувандай кьазва! Зи рикIел за мурад тIалабайди хтана. 

«Халисадиз зун кIанзава! – гьарайна за рикIяй. – Халиса! 

Халиса!» Зи ивида ципицIрин чехирди цIингаварзавай…  

– Къапак Севзиханни таксист атана. 

– Им яни ви Завгар? – мад хъуьрез кIанз, амма хъвер 

винел къуд тавуна, хабар кьуна таксистди. 

– Им Цавдар я, – лагьана за. 

Лекьре як тIуьн акъвазарна. Таксистди Цавдаран вилик 

квай якIук кьуьл кекяна, ам лекьрен кIвачерин арадиз ве-

гьена. Цавдара таксистдал хкадарна. Еб гъалиб хьана. Цав-

даран лув са къвалахъди ачух хьана. Цавдаран терсвал акур 

таксистдикай хъванвайди хкатай хьиз тир. 

– Кямир адак, адан лув ханва, – лагьана за.  

– Кьуьзек михьиз хибри хьанва, лекьер гъиз гьаятра 

кутIуниз… – лагьана Севзихана. – Им гьада вичи кьурди 

яни? 
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– Хелеф халуди чинеба далудихъай ягъайди я. 

– Хелеф халуди ягъайди гьадан гьаятдал хьун лазим я. 

– Адаз Цавдар рекьиз кIанзавай... 

– Гьада кьуна: кьин-текьинни гьадан ихтияр я, – кьама 

ял аваз рахана Севзихан. 

– Лекь кьин гунагь я... Тухумдин куьк хкатда, лугьуда. 

Ни кьейитIа, гьадан… – са мус ятIани чIехибурун гафарай 

ван хьайиди лагьана за. 

– Кьуьзуьбурун махари ви кьил элкъуьрнава, тхадин, – 

зи кьилелай кап алтадиз кIан хьана Севзиханаз. За адан 

гъил кьилелай эцяна хьиз алудна. – Вун кьван авай чIавуз 

за дагъда, Лекьерин магъарада, шумудни са лекьрен шараг-

дин кьилер акъудиз гадарнатIа чидани?.. Ничего! Живу! -

хъуьрена ам. 

– Адан кьил чехирдини элкъуьр хъувунва, – таксистни 

гила вич вичел хтанвай. – Аламатдин инсанар я куь 

хуьруьнбур, дуст кас, – рахана ам Севзиханав. – Кьейи чка-

дал хъша лагьана, хайи йикъар къейдзава... Каменный век... 

– Ничего, ничего! – гьелягьар кьазвай Севзихана. – 

Йиф зи ихтиярда ава. За кьуьзекан мефтIер чкадал хкида... 

Са кар тамада Камал халуди камаллуди авуна: ада вун къе 

ахкъайнач... Адан карч зурбади я. Къедалди за фикир га-

начир… Антик!.. 

– Ам гьатайди вад декьикьадилай  миллионер я, – ла-

гьана таксистди. 

– Чибуруз пул вуч ятIа чидайди туш… Авамар я, – 

хълагьна Севзихана. 

Заз абурун кьведан тIишерни алудиз кIанзавай. Амма 

им мярекат чIурун жедай. Шагь-Буба халудин хатурдай за 

жув къапарай акъуднач. Мугьманриз, абур ви душманар 

ятIани, гьуьрметна кIанзавай. Чара авачир. 

– Хъша, – лагьана Севзихана таксистдиз. 

– Ягъ жуван лекьрез лайлаяр, – лагьана таксистди заз. 

Ам Севзиханан гуьгъуьниз фена. 

Абур багъдиз хъфизвай чIал заз чизвай. ЯтIани за 

кьасухдай суал гана: 

– Куьн гьинихъ я? 
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– Багъдиз. Нез-хъваз. Гулять так гулять, – хъуьрена 

Севзихан, вичиз ийизвай кьван гьуьрметрин къадир авачиз, 

ягьсуздаказ. 

– Куьн а суфрадин итимар туш! Куьн исятда гьинай 

экъечIнатIа, гьанихъ ахлад! Куь чка гьанаг я! – гьажетхана 

галай пад къалурна за. 

Абуру са вуч ятIани хълагьнай, заз ван хьаначир. Абу-

рун гафар кIвалин патав гвай рекъяй хквезвай нехирдин 

ванера батмиш хьана. 

ТIапIахъанрикай сада кIвалин патав гвай шалмандал 

межлис авай багъда тарцин хилел кутIуннавай чIехи лам-

падихъ галай шнур чIугвазвай Им межлис геждалди давам 

жедайвилин лишан тир. Амма и лампадин экуьникай 

Шагъ-Буба халудиз са хийирни, са шадвални амукь 

тийидайди зи рикIи виликамаз гьиссзавай. Зи рикIе вири 

сад садак акахьнавай: Шагъ-Буба халудиз Севзихана са 

умуд тан тийидайвилин пашманвални, за Севзиханазни 

таксистдиз фидай пад къалурайвилин шадвални, Цавдара за 

гайи як тIуьрвилин хвешивални, за тIалабай мурад кьилиз 

финин умудлувални, тамададин крчунай хъвайи чехирди 

кутазвай дамахни, зи хурудай гуя цавуз акъатнавай къуша-

ри гваз хквезвай шииррин цIарарни. А цIарар Халисадикай 

тир... 

Зун кIвализ хтана, столдихъ ацукьна. Фадлай кхьиз 

рикIевай шиир кхьена. Заз къе адал кIукI атай хьиз авай. 

Адан тIвар «Халисадиз» тир. 

Ахпа зун Цавдаракай кхьиз эгечIна, амма шиирдин 

кьил кьилел гъиз хьанач, вучиз лагьайтIа зи кьил кьилелай 

алатнавай. «Муьгьуьбатдикай пиян яз кхьейтIани жеда, 

амма лекьерикай кхьидайла, жув жувал хьана кIанда», – им 

столдихъ ахварай авадиз-авадиз зи кьилиз хтай эхиримжи 

фикир тир... Мад кьиле са фикирни амачиз, зун месел ярх 

хьана... 

 

Пака зун адетдиндалай са тIимил геж ахварай аватна. 

За айвандин агъа кьилиз гьерекатна. Халиса мектебдиз 

физвай. «Адаз зун кIанзава!»
 
 – инанмиш яз лугьузвай за. 
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Къе заз адан гьар са гьерекатдай ада заз ийизвай майил 

аквазвай. Адаз за вичикай шиир кхьенвайди чизвачир, амма 

адан гьар са кам зи рикIикай хабар кьунин лишан тир. Адак 

са акьван тади тахьунни зун патал савкьат тир. Адаз къе 

зун айвандин кьиле гьамишан береда акунвачир ва гьави-

ляй ам къулухъ элкъвез килигна. Зун акунни адан еришдик 

гьерекат акатна. Адал гьа вичин вилерин рангунин, аби ца-

вун рангунин цIийи костюм алай, адан кIвачерал тик даб-

анрин туфлияр алай. Ам чIехи хьанваз, авайдалайни иер яз, 

цIийиз лишанар кутунвай руш хьиз аквазвай. Гьатта адан 

яргъи чIулав кифни къе маса жуьреда далудилай агъуз 

авахьнавай. Заз адан вилер аквазвачиртIани, заз абур чидай 

ва исятда зун агъанвай хьи, гьабурани адан рушвилин гуь-

зелвални миливал артух хьанва... Зи рикIел Хелеф халудин 

гафар хтана: «Гьам гъиляй ахъаймир!» «Ахъайдач!» – мад 

сеферда гаф хгана за жува жуваз. Зи хуравай къушарик 

къалабулух акатнавай. Абур секинарун патал за рикIяй ла-

гьана: «Шиирдал гъил элкъуьр хъувуна кIанда ва вахтун-

дамаз агакьарна кIанда». Халиса вилерикай хкатайла, зи 

рикIел зунни мектебдиз фена кIанзавайди хтана. Зун кта-

барни хъуьчIуьк кутуна, хьран кIвализ эвичIна. 

Бадедини чIехи бубади чай хъвазвай, Абурун чинрик 

перишанвай квай. 

Зи салам кьуна, бадеди лагьана: 

– Я бала, мектебдиз геж жезвачни?  Халиса фена хей-

лин вахт хьанва. 

– Вахт амазма, – лагьана чIехи бубади, къултухдай 

акъудна сятдиз килигна хьиз. – Цуз адаз чай, са кьас фу 

тIуьна фий. 

– Ацукь, ацукь, я баде. Чай за жува цада, – лагаьна за, 

къарагъиз кIанзвай баде ахцукьарна. Истикан къачуна, чай 

цуз-цуз, за чIехи бубадивай хабар кьуна: –  Квел куьтягь 

хьана куь межлис? 

– Советдин чIехидахъайни  галахьна. Севзиханани га-

ладарна, – лагьана чIехи бубади, межлисдал кIукI татайди 

адан сесинай ва чIурузмай чинай аквазвай. 
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– Вазни лугьур-талгьур чидач, – нарази хьана баде. – 

фу недай чIавуз хьайитIани гъвечIи-чIехи амайди тушни? 

ЧIехи бубади са жавабни ганач. Межлисрин билбил  

тир адаз кIвале са акьван рахаз хуш тушир, я кьваед лагьай 

сеферда адавай хабарни хкьун адег хьанвачир. Хабар 

хкьунайтIани, исятда файда бажагьат жедай. Зун бадедиз 

килигна. 

– Накь ви чIехи  бубади советдин чIехиди кьве крчу-

нин жерме авуналда. 

– Ам заз чида, – лагьана за. – Ам ада къазанмишай, 

адаз къвезвай жерме я! 

– Ахпа адаз къециз физ кIан хьаналда. Тамадади адаз 

къарагъдай ихтияр ганачалда … – баде вилера къинелми-

швилин гел аваз мад чIехи бубадиз килигна. – ЧIехи са 

итимдикай, гьакимдикай гьахьтин рахшанд ийидани? Ван 

хьайибуру вуч лугьуда? 

– ЧIехи итим-гьаким ятIа, адаз ацукьна-къарагъдайвал, 

лугьур-талгьур чир хьана кIанда. Вични межлисдин юкьва. 

Тамадади тухузвай мярекат ваз хуьруьн гьакимди клубда 

тухузвай собрани туш! – атIугъна лагьана чIехи бубади. – 

ГьакI гьавая зак ктадмир. Зун ви хьран ихтилатрик 

къаришмиш жезвани? Ваъ. Вунни жемир! 

Зазни и ихтилатрикай хуш авачир. Зи рикIе Шагь-Буба 

халудин крар гьинихъ элкъвезватIа авай: 

– Севзихана вуч авуна? 

– Ам гьа хтайвал хъфинни авуна… Ферсуз шей!.. – 

чIехи буба къарагъна. – Карчни амукьна Шагь-Бубадин 

кIвале. Айвандихъ галай столдал накь турди я, къе ала-

мачир, – ам хьран кIваляй экъечIна. 

– Шагь-Буба хтайла къахчуда ман на ви карч. Ништа, 

ада гьинал эцигнатIа, чарада кягъ тавурай лагьана. Вуч та-

ди я? – лагьана адан гуьгъуьна бадеди. 

ЧIехи бубади хъел кваз гъил гьалчна. Са гафни тал-

гьана гьаятдай экъечIна. 

– Ябни ганач кьин тавур хци, – гила баде Севзиханакай 

рахазвай. – Ви чIехи бубани накьан йифди ам чIалал гъиз 

алахъна. Шагь-Бубадини тавур аман-минет хьанач. Зани 
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жувавай жедай кьве гаф а ява хциз лагьана. Акатнач чи 

гафар адак. «Хкведач зун, – лагьана, – и къванерин ха-

рапIадиз!» «КIвализ иеси кIанда, тахьайтIа ам чкIида, 

Шагь-Буба къе ама – пака амач» лагьайла, «Им кIвал яни 

кьван,  – лагьана, – кьве мертебадин тевле? Рекьизвайди са 

Шагь-Буба туш хьи», – лагьана ягьсуз хци. 

Зунни къарагъна. 

– Я бала, на фу тIуьнач хьи? Чайни къанва ви… 

– КIанзавач. 

– Лекьрез хьайитIани килиг, чан хва. Сиве мез авачир 

къуш я, язух я. Шагь-Бубади тIалабайди я вавай…  Вични 

ам, кесиб, яйлахдиз хъфенва. 

«Гила Хелеф хадудин сивикай Шагь-Буба халу регъве-

дай регъв жедайди я», – фикирна за. 

Шагь-Буба халудин гьаятда накь межлис хьайивили-

кай цIай авур чкайрилай руьхъ шуткун хъувуна чIулав 

хьанвй лекейри ва багъда итимар ацукьай чкадаллай ал-

гъана михьиз чилик ккIанвай къацу векьи лугьузвай. Гьаят-

дал хьанвай таксидин чархарин гелери машин инал гьалу-

нин себеб ам кьулухъ элкъуьруьн патал авунвайди къалур-

завай. Накь хъфиз кIанзавай таксист чIехи бубади акъваза-

рун заз залан хьанвай. ЧIехи бубадиз къе  авай хъелни, бел-

ки, гзафни-гзаф гьа и кардикай тиртIа?.. Карч рикIелай фин 

са акьван хъел гъидай кар тушир эхир… Севзиханакай, ла-

гьайтIа, хъел адаз гьамиша авайди тир… Таксист накь 

хъфенайтIа, белки, Севзихан къе хъфидачир… Белки, 

хъфидай… Севзихан я ман, адай кьил акъудун чIехи 

итимризни четинз акъваззавайди якъин тир. 

Цавдаран вилик са хара кIарабар хьанвай. Шагь-Буба 

халуди, дагъдиз хъфирла, лекь рикIелай алуднавачирди 

аквазвай. Цавдаран вилик са къажгъан ядни эцигнавай. 

– Вазни накь межлис хьана, – лагьана за Цавдараз. 

Цавдар такабурлудаказ заз килигзавай. Заз инанмиш 

жез кIанзвай хьи, ада вичин и гьалдин тахсиркарвал зи хиве 

твазвач. Гуя ада заз жаваб яз лугьузва: «Межлис куьтягь 

хьанва. Ам куьтягь хьайила гьар сад вичин вердиш чкадал 
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хъфида. Зун инал ала. Тенфе къаридин бацIи хьиз епи-

наваз…» 

– Вунни ви къванцел, ви цавуз, вуна цIар илитIзавай 

майданризни бушлухриз хъфида, Цавдар. Жува жув дири 

хъия. Вири хъсан жеда. 

Зун мектебдиз фена. 

Тарсара зи хиялар яргъариз физвай. 

Муаллимри ийизвай ихтилатар, ахъайзавай тарсар заз 

сугъул хьанвай. Абур заз ктабар кIелна чизвай, чIехи буба-

дин, Шагь-Буба халудин ихтилатрай ван хьанвай. Гьавиляй 

заз дерин хиялриз гьахьдай мумкинвал жезвай. Мумкинвал 

лагьайла, зун гьакI вердиш хьанвай… 

За Халисадикай фикирзавай. Ам залай са классдин 

гуьгъуьна авай. Гагь зи кьилиз са йисан къене «кьведриз» 

кьил яна, жув гьа са классда тадайвал ийиз кIан хьунин фи-

кирни къведай – Халиса зав ахгакьдайвал, чун са классда 

жедайвал. Амма залай а кар алакьдачир, вучиз лагьайтIа 

завай бадединни чIехи бубадин кефияр чIуриз завай жеда-

чир. Дахдихъ галаз зи са алакъани авачир, ам маса хуьре 

цIийи хизандихъ галаз  яшамиш жезвай. Дидени ам фад 

чара хъхьанвай ва заз зун лап гъвечIи чIавалай бадединни 

чIехи бубадин патав гваз чидай. Зун гила абуруз амай са 

машгъулат, са теселли ва са куьмекчи тир. Гьавиляй залай 

абурун рикIиз такIан кар ийиз алакьдачир. Шагь-Буба ха-

луни заз гьабурун жергедай тир. За жув са йисан кьулухъ 

ядайвал авунайтIа, Халисани заз гьикI килигдайтIа низ 

чидай. ГьакI хьайила, заз чидай хьи, за вуч авуртIани, а 

карди зи играми, заз истеклу ксарин кьил вине ийидай, 

хуьре абурун гьуьрмет артухардай крар авун лазим я. За 

абурухъ ийизвай майилар захъди са шумуд сеферда артух 

хьана хквезвай. Гьа ихьтин рафтарвал инсанар чилел хал-

кьунин мана тирди, уьмуьрдин кьел тирди зун патал кIе-

вевлай тайин хьанвай. 

Шагь-Буба халудин  дердияр къалин хьуни зи рикIени 

чпин кар аквазвай. Абур заз жуванбур хьиз авай. Гьайиф 

хьи, инсанрин дердер халисандаказ абур авай рикIяй  

акъудна, жез хьайитIа лап капашралди акъудна, абур вири 
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эхиз жедай ва я къвез-къвез кьезилариз жедай са, я туштIа 

са шумуд рикIе тваз жедач. ЖедайтIа, Шагь-Буба халудин 

дердер-гъамар вири за жуван рикIиз къачудай, адан рикI 

кьезилардай!.. Эхь, инсанри сада садаз теселли гузва, куь-

мекар гузва, гуьгьуьлар кьазва, амма дертлу касдин рикIе-

вай хажалатдин хире, якIа гьатнавай чIахъра хьиз, гьикI 

хьайитIани къеняй иви хъваз жеда. Заз Шагь-Буба халудин 

рикIевай гьа чIахъ акъудиз хъанайтIа кIандай... 

Цавдаран лувни дири хъхьана, ам цавариз хкаж 

хъхьунни зи эрзиман мурад тир...  

Амма географиядин тарс атана агакьнавай. Чи клас-

сдин руководитель  Къариб муаллимди заз доскадив эвер-

зава: 

– Ша экъечI инихъ! Тикрар хъия за вуч лагьанатIа. 

Ада вуч лагьанвайтIа заз гьинай чир хьурай? Ада вуч 

лагьанайтIа заз ван хьанайни кьван? Къенин кьуд тарс 

алатна, и география мус башламишайди ятIа заз гьич ха-

барни тахьайла, ида заз са вуч ятIани тикрар хъия лугьузва. 

Адаз вичиз чинни ийизва, заз вичи лагьайдакай са хабарни 

авачирди, ятIани алатзавач: «Тикрар хъия!» 

Амма заз са кар чидай: Къариб муаллимдин рикI алай 

кIвалах. Ада мектебда кIелзавай аялривай кар алазни-

алачизни Къариб гьуьл гьиналлайди ятIа картадай къалу-

рун истемишдай. АкI тир хьи, гуя и Къариб гьуьл Къариб 

муаллимдин бубадин гьуьл я, гуя ам адал чIехи бубайрилай 

хтанвай зурба аманат я. Гила и са гъвечIи хуьруьн муал-

лимдихъ  дуьньядин атIа кьиле ихьтин зурба ирс авай чIал 

чир хьун гьар са аялдин буржи я. Гзафбуруз гьа чи патав 

гвай Каспи гьуьл картада гьинал алайди ятIа чидачир, амма 

Къариб гьуьл чир тахьун хата тир. Каспи гьуьл, Шалбуз 

дагъ къалуриз тахьун аялриз муаллимди гьалалдай, Къариб 

гьуьл къалуриз тахьайдан кьилел жедайди маса гьарай-эвер 

тир: муаллимди гъилевай инидин тIвал жаваб гуз тахьай 

аялрин кьилерилай чIугвадай, налугьуди и кьилер гьакIан 

ичIи глобусар я... Гила зани муаллимди Къариб гьуьл алай 

чка къалурун истемишзава лагьана фикирна. Адан бубадин 

гьуьл алай чка заз чизвай. 
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– Ингье, – лагьана за, картадал тIуб эцигна, – Къариб 

гьуьл. Классда авай къанни цIуд руфунни хъуьредай кьван 

чухвадай чкадал атана. 

– Ацукь, – лагьана муаллимди. Адаз за вичик хкуьрай-

ди хьиз хьанвай, адан ванцелай чир жезвай. – Вакай накьан 

чехирар хкатнавай хьтинди туш. 

«Яъ, – фикирна за. – Идаз яраб ни лагьайди ятIа? Им 

межлисда авайди тушир эхир... ГьинвачтIани директорди 

лагьанва... Лугьучни бес! За хайи мектебдин директордин 

сагълугъдай ваъ, са лув ханвай лекьрен сагълугъдай карч 

ацIай чехир, вични тамададин карч, къадим девиррилай 

аламай карч хкажна!.. Бажагьат накь карч директордал 

гьалтна... Къариб муаллим вични пехилзавайди я, вичелни 

гьалтнач лугьуз, вичиз межлисдиз эвернач лугъуз. Шагь-

Буба халудиз ви хесетдикай хуш авач лугьуз, зи тахсир вуч 

хьуй?..» 

Классди руфунар чухвазвай, тумарни суьрейрал эля-

гъиз-къахчузвай, налугьуди ибур Къариб гьуьлуьн 

къерехрив гвай чилераллай индейцийрин са тайифа я. 

Гьараярни гьабуруз хасбур я. Муаллимдини ибуруз са гаф-

ни лугьузвач, гьинвачтIани и классдавайбур вичин бубадин 

гьуьлуьн аялар хьиз багьа я, ала я... 

Амма за кьулухъ чIугуна виже къвезвачир. 

– ЧIехи бубадиз мектебдиз эвердани? – яргъарай 

эгечIна зун. Заз чизвай, муаллимди чIехи бубадикай вил 

къязавайди, адахъ галаз вичивай рахаз тежедайди. Вучиз 

лагьайтIа муаллимдиз зи чIехи бубади вуч лугьудатIа 

чизвай. ЧIехи буба вич хуьруьн муаллим тир, адан тарсар 

гъилелди кхьин тавунвай, картайра къалур тавунвай, амма 

халкьди вичин вири тарихда амал авур къанунрикайни 

къайдайрикай ибарат тир. Абур ягьдинни намусдин, инсан-

вилинни вижданвилин, итимвилинни викIегьвилин, рикIин 

ачухвилинни гъилин жумартвилин тарсар тир. 

За авур фенд чкадив кьурди хьана. Класс секин 

хъхьанвай. 

– Кьуьзуь итим инжиклу авун герек авач, – секиндиз, 

хъел иликьнаваз лагьана муаллимди. – Амма зи ихтилат 
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Лезгистандин вацIарикай тир.. За ваз, дуьньядин картадал 

алачтIани, чи ЧIехи-вацI алай чка къалура лагьанай. Валай 

алакьнач... Гьа им хъфена чIехи бубадиз жува хълагь. 

Им зи генгешдиз кIаш вегьей мисал тир. 

– Заз чизва ЧIехи-вацI гьинал алатIа! – саки гьарайна 

за. Ам зи рикIин гьарай тир. Зун картадихъ элкъвена. 

Амма муаллимди, къуьн кьуна, зун дакIардив тухвана. 

– Агъам тушни на къалурдайди! – вичин гъилевай 

кIвенкI алай тIвал дакIардин шуьшеда акIурна, ада агъадай 

авахьзавай ЧIехи-вацI къалурна. За ваз картадай къалура 

лагьайди я... 

Идалди Къариб муаллимдиз лугьуз кIанзавай хьи, за-

вай картадай ЧIехи вацI къалур жедачир ва за ам 

къалурнайтIа анжах и дакIардай къалурдай. Им кьвед ла-

гьай ва сифтегьандалайни залан кIаш тир. 

Гила мад классдин тумари суьреяр гатазвай, абурукай 

са пай – иллаки гадайринбур – суьрейрин кIаник, саки чи-

лив агакьдайвал аватнавай. 

Гена зенг яна. Им къенин эхиримжи тарсни тир. 

Зун мектебдин майдандилай яна ЧIехи-вацIун дере са-

ки михьиз аквадай пелел фена. Инлай вири аквазвай: Шал-

буз дагъни, Яру дагъни, КIелет дагъни, Гетин дагъни, 

Шагь-Буба халу авай яйлахни, Тенфе бадедин кIвални, чи 

хуьруьн са пайни... Заз Къариб муаллимдин кIашар илива-

рун патал вахт кIанзавай, чка къулайди тир... Гьар са 

дагъдихъ, гьар са гирведихъ, вацIухъ, кIамухъ, кIвалихъ 

вичин тарих, вичин тIал-квал, вичин шадвал-хвеш, вичин 

дерт-гъам ава. Инсанрихъ гьар садахъ хьиз... За гьа и кар-

дикай фикирзавай... Зи рикIел чIехи бубади са мус ятIани 

лагьай гафарни хтана: «Чехир инсанри шадвал артухарун 

патал ва я дерт кьезиларун патал хъвазвайди туш, абурун 

терезрин кьве хелни барабар хъувун патал хъвазвайди я». 

Яни, чIехи бубади и гафарин мана вичи ачухарайвал, дерт-

ни шадвал галачир са инсанни авач, амма абурун бара-

барвал хуьз алахъун инсандин кьилин везифа я. Гьамиша 

шадвилер, къайгъусуз уьмуьр акур инсан къапарай акъатда, 

адак кьуру дамахни, амай инсанриз виняй килигунин хесет 
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акатда, кьама ял гьатда... Хажалатар гзаф акур касдивайни 

вичивай вич хуьз жедач, гьамни, инсанвилин геляй-дундай 

акъатна, уьмуьрдин кIаниз ягъун мумкин я... Хажалатар 

такуна кефчи уьмуьр тухвайдини, экуь йикъар такуна зи-

двилерни бедбахтвилер акурдини – кьведни сад хьиз бах-

тсуз инсанар я. ГьакI хьайила, уьмуьрда я манасуз, 

къайгъусуз шадвилерихъ галтугнани виже къведач ва ви 

хивез, ви патав гвайбурун, вун хьтинбурун, ви мукьвабурун 

хивез аватзавай дердер-гъамарни манасузбурай, ваз талукь 

туширбурай кьуна абурукай къерех хьанани кIандач. 

РикIиз бес тежезвай шадвал ва дерт кьабулун патал ва ар-

тухан шадвални дерт гадарун патал инсанри чехир арадал 

гъана. Акатайвал хъун патал ваъ, кьадар чиз, инсанар галаз, 

мел-межлисра алагъа-салагъа хвена хъун патал... Къадим 

крчунал кхьенвай гафарихъни авайди гьахьтин мана я. 

Адалайни гъейри, «ИчIи ятIа ацIура – ацIанватIа ичIи ая» 

гафар, чебни кьве хилекай ибарат  жумла, налугьуди, те-

рездин кьве хел я, а терезрилай кам вегьена виже къведач 

ва адан кьве хелни барабар хьун лазим я... 

За гьа икI, пелел ацукьна, чIехи бубадин гафар вере-

вирдзавай. «ЧIехи бубади зав чехир гьакI зарафат патал ва 

я мугьманар алдахарун патал хъваз гайиди туш, Къариб 

муаллим, – фикирзавай за. – ЧIехи бубадиз зи рикIени 

шадвилерни гъамар, дердерни хажалатар авайди чизвай 

(вахтсуздаказ диде къакъатунилай зурба вуч дерт ава?) 

Адаз зун чIехи хьанвайди ва завай жуван хажалатдинни 

нурлу шадвилин вилик жавабдарвал гьисс ийиз жедай вахт
 

алукьнавайди чизвай. Адаз зи рикIин терездизни бара-

барвал герекзавайдакай хабар хьанвай, Къариб муаллим...» 

ЧIехи-вацIу гьамиша хьиз ванзавай. Эгер им са маса 

куьнин ван тиртIа, адакай вири икрагь хьун мумкин тир 

жеди. Амма вацIун ванцин гьайбат масад я. Гьадани рикIин 

терезда барабарвал твазва. ВацIу мукьувай вил тухудайвал, 

адан ванци, эгер вун адакай са кьадар яргъаз кватIа ви фи-

кирар къалинарда, ви кьиле фикиррин вацI арадал гъида. 

Зун гьакI хьанвай. За фикирзавай: 
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«Халисади исятда буйдин гуьзгуьдин вилик акъвазна, 

киф ахъайна, чIарар эвязава жеди... 

ЧIехи бубади Шагь-Буба халудин кIвале амукьай 

крчуникай фикир хьана пIапIрус чIугвазва... 

Бадеди, хразвай гуьлуьт са къерехда эцигна, зун 

мектебдай хкведай вахт я лугьуз, хьран кIвале къулал са 

вуч ятIани ргазва ва я чразва… 

Тенфе бадеди, тфенг михиникай куьрс хъувуна, айван-

дин кIане ахварай авадиз рагъ гузва. Амай са бацIидиз ада 

бажагьат хак янава... 

Хелеф халу Цавдаран къванцел ксанва, масакIа хьун 

мумкин туш... 

Шагь-Буба халу, вичин «гуьмбет» агъадихъ нехирбан-

рин кIвалин патав туна, вичин «каравутдал» ярх хьана, 

ичIи цавуз килигзава, адаз гъамлу фикиррин гъиляй ЧIехи 

вацIун ва я Яру дагъдин чарчаррин ван бажагьат къвезва... 

Севзихан, заз чиз, таксистди Махачкъаладин аэропор-

туниз ахгакьарнава... Таксист я ман – инсан ватандиз 

хутахзавани, ватандай хутахзавани, мехъерал тухузвани, 

кьейи чкадал тухузвани адаз са гафар я…» 

Са вацра кьван Шагь-Буба халу хуьруьз хтанач. Цав-

даран къайгъу за чIугвазвай. Гагь баде, гагьни чIехи буба 

адахъ гелкъвезвай. Фу-яд гузвай. Адал як гьалтзавай вах-

тарни кими жезвачир. Лекь вич аватнавай гьалдив вердиш 

хьанвай. Белки, им азадвиликай магьрум хьунихъ галаз ваъ, 

чахъ галаз, адахъ михьи рикIивай гелкъвезвайбурухъ галаз 

вердиш хьун тир. АкI тир хьи, ада вич чахъ галаз ислягьви-

лелди тухун – им ада чаз ийизвай гьуьрмет я, сагърай лу-

гьун я. Адалайни гъейри, Цавдаран лувни чкадиз хтанвай. 

Ам сака сагъ хъхьанвай. Гила лув лекьрез табий тирди 

аквазвай. Ада гагь-гагь кьве лувни хкажиз агъуз хъийидай, 

гуя ада абур ахтармишзава, гуя ада абурун къуват алцумза-

ва, Тенфе бадедин бацIидин хак хьиз айвандин херекни 

хкудна, гьамни епинихъ галаз лув гун патал... Чидач, адан 

рикIе вуч авайтIа... Амма чи алахъунриз, гелкъуьниз 

къимет гун яз чал ада, амай патан инсанрал хьиз, хкадарза-

мачир... АкI тир хьи, Шагь-Буба халудин дердер-гъамари, 
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адаз хцихъ галаз са гаф жагъун тавуни Цавдаран къилих 

дегишарнавай. Белки, адаз гьахьтин гьисслу рикI авайтIа?.. 

Белки, лекьрез вич авай гьалдилай Шагь-Буба халу авай 

гьал заланди яз аквазвайтIа? Цавдара вич инал, вич алай 

чкадал, Шагь-Буба халуди сагъ хъувун патал хкайди 

кьатIун тавуна жедачир. Я туштIа, лекьрен ислягьвални 

секинвал, адан вилеравай икьван гагьда цаз алаз хьайи, ги-

ла умун хьанвай такабурлувал ада вичи вичин кьилел 

гъидай мусибатдиз гьазурвал акунихъ галаз ва Шагь-Буба 

халуди вичин кьилелни гъидай мусибатдикай аян хьунихъ 

галаз алакъалу тиртIа? 

Амма Хелеф халу, хуьруьз хтана Цавдаран патав атай-

ла, лекь михьиз къапарай акъатнай. Адан рикIелай вичин 

кIвач епинавайдини алатнай. Ам вичел гъил хкажай, вич 

икI са вацралайни гзаф цавукай магьрумай Хелеф халудал 

вири вагьшивилелди гадар  хьанай. 

– Жуваз гьикьван кIантIани хъуткьунара, – лагьана 

Хелеф халуди чашмиш хьанваз, икI вичел Цавдара бейха-

бардиз вегьиникди руьгь дабандиз аватнаваз. – Вун лекь яз 

амач! 

– Лекь тахьана ам вуж я бес? – лагьана за, 

– Лам я, кицI я, дана я! БацIи я! Тенфе бадедин! – ягьа- 

натдив хъуьрена Хелеф халу. Епина жедайди вуж я кьван?! 

Къайгъу авач, – мад элкъвена ам Цавдарахъ, – ви дуван за 

аквада! За вун далудихъай ягъна, тушни? Жемятдини гьакI 

лугьузвалда... Ди харашу!  Вун Шагъ-Бубади ахъа хъувур-

ла, зун вахъ галаз чин-чинал акъвазна, гъиле затIни авачиз, 

майдандиз экъечIда! Ша кIандатIа исятда экъечIин! – ада 

садлагьана зи къуьне гъил эцяна. – Ахъай ам! КкIида чун! 

Килигин ни вуж акIадардатIа! – Хелеф халу михьиз  дегиш 

хьанвай. Адак зарафатчивилин са лишанни кумачир. Аквар 

гьалда, адал хуьруьнвийри лекь чинеба ягъна лугьуз 

хъуьруьнарнавай, михьиз виляй вегьенвай. Гьавиляй адан 

намусдик хкIунвай. – Давай, ахъая ам! 

– Шагь-Буба халудин ихтияр авачиз завай жедач. 

– Ам Шагь-Бубади гьикI хьайитIани ахъай хъийи-

звайди я! 
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– Ада зални хкадарун мумкин я, – табна за. – Шагь-

Буба халуди ам мус ахъа хъийирвал я?  

– Лув хъсан хъхьанватIа, чира лагьайди я заз, – са гьал 

секин хъжез эгечIна Хелеф халу. – Вич хкведа лагьана... 

ТахьайтIа зи инал вуч алайди я? Зун и паландин тай-туьш 

яни? – Хелеф халудиз Цавдарак xaxyл алай кIвачелди кьуьл 

кекягъиз кIан хьана. Цавдара мад адал хкадарна. Амма еб 

куьруьди хьана. КIевидини хьана. Авайвал лагъайтIа, ада-

вай еб кьатI ийиз хьанач лугьуз рикIяй гьайиф чIугуна за. 

– Цавдар дири хъхьанва лагь Шагь-Буба халудиз...  

– Дири хъхьанвач, дили хьанва!.. – Хелеф халу гьаят-

дай экъечIна. – Ничего, ламран хва лам, зун вахъ галаз кьи-

лди рахада! За ви туътIуьх акъуд тавуртIа зун итим туш! – 

ада хъфизвай рекьени Цавдараз гьелягьар кьазвай... 

Пакадин юкъуз къвалак япунжини кваз Шагъ-Буба ха-

лу хтана. Адан спелар михьиз рехи хьанваз аквазвай. Бел-

ки, заз гьакI акуна жеди. Са шумуд юкъуз тун тавунвай чу-

руни лацу тир. И такур са вацран къене ам кьуьзуь хьанвай. 

«Ам гьахтинди тирни ва я тахьайтIа и хьайи крарилай 

кьулухъ заз гьакI аквазвани?» – фикирна за. Зун жувни чIе-

хи хьанвай, икьван гагьда такур лишанар ва крар акваз вер-

диш хьанвай. 

Шагь-Буба халуди завай чар кхьин тIалабна.  

– Ацукь, кхьихь, – лагьана ада, зун вичин айвандин 

кьилевай столдихъ ацукьарна, зав чарни къелем вугана. За 

лугьуда, вуна гьа за лагьайвал, са гафни ахъа тавуна, 

кхьида. 

За кхьена. Чар Севзиханан тIварцIихъ тир. Чарчяй 

Шагь-Буба халудин рикIевай тIурфан аквазвай. Ам, гье-

лбетда, а тIурфан къалур тийиз хцин рикI тIар тийиз, ада 

эця тийиз алахъзавай. 

– Ваз лугьур-талгьур, кIани-такIан, рикIелай фейи затI 

авани? –хабар кьуна ада завай, вичин гафар лагьана, чарни 

кхьена куьтягьайла. 

– Ваъ, ахьтин затI авач, – саламар адаз ракъуриз заз 

кIанзавачир. 

Зи рикIел тамададин карч хтана.  
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– Шагъ-Буба халу, чIехи бубади рикIелай фена и стол-

дал карч тун хьана. Ам гъиле гьат тахъвунмаз адан рикI 

секин жезвач, – лагьана за. 

– Зи кIвале карч авайди туш, – гуьгьуьл чIур хьана 

Шагь-Буба халудин. – Заз ам межлисдилай кьулухъ акун 

хъувурди туш. За ам Камал халуди гваз хъфейди я лугьуз 

фикирзавай... 

– АкI ятIа ам маса са ни ятIани гваз хъфенва... – ла-

гьана за. 

– Севзихан я лугьузвани вуна? – Шагь-Буба халудин 

ванцяй вичи лагьай гафарихъ вични агъазвай хьиз аквазвай. 

– Чи хуьруьнвийрикай ам чуьнуьхдайди жедач, – ла-

гьана за. – Заз таксистни Севзихан крчуникай, адан багьа 

къиметрикай рахадайла ван хьана… 

Шагь-Буба халудилай дерин агь алахьна. 

– Кхьихь алава, – лагьана ада. Алавани ада вичи ла-

гьана.  

Алавадани Шагь-Буба халуди карч квахьунал шак ви-

чин хцел гъизвачир. 

Ада Севзихан гваз хтана хутахай таксистдин гъил 

михьиди яни-тушни хабар кьазвай. Амма за шак эвелни-

эвел Севзиханал гъизвай, вучиз лагьайтIа адаз Шагь-Буба 

халудикай хьиз хъел зи чIехи бубадикайни авай, ада гье-

лягъарни кьурди заз ван хьанай. Лекьрен шарагрин 

туьтIуьхар акъудайдаз карч
 
чуьнуьхун са затIни тушир. 

Таксистди и кар тавун мумкин тир. Вучиз лагьайтIа 

крчуникай сифте рахайди Севзихан тир. Шагь-Буба халу-

дини чIехи бубади адаз акьулар гудайлани, йифди ам 

чIалал гъиз алахънавайлани таксист кьилди кIвале ксан-

вайди заз чидай. Севзихана карч вичиз багъишайди я 

лугьунни мумкин тир, эгер таксистди адавай хабар 

кьунайтIа. Амма таксистдиз Севзихана карч вичин чIехи 

дипломатда твадайвал бажагьат акунни авунай. Карч 

чуьнуьхна гел квадардай мумкинвилер Севзиханаз авайдал 

са шакни авачир. Хциз ачухдаказ лугьуз-кхьиз алакь-

начтIани, Шагь-Буба халудини за хьиз фикирзавайди за 

гьиссзавай. 
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– Беябур хьана! Камал халудин вилик, хуьруьн вилик! 

– лугьузвай ада. Ахпа вичи вичиз теселли гузвайди хьиз 

хълагьни авунай: – Ваъ, я кас, ихьтин къадимлу затI гел 

галачиз квахьич эхир... 

– Цавдар на мус ахъайда? – ам пашман фикиррикай са 

тIимил хьайитIани къакъудун патал лагьана за. – Ам дири 

хъхьанва. Лув хъсандиз юзурзава. 

– Килигда чун. Пака лап экуьнахъ фад хъайитIа пис 

жедач. – Адаз Цавдаран цIийи уьмуьр йикъан кьилелай 

башламиш хьана кIанзавай. – Жува фена чар ракъура, за 

Камал халудални Гуьзел къаридал са кьил чIугвада. Абур 

кIвале авани? 

– Ава, – лагьана за. 

Зун чар вегьена хтана. Шагь-Буба халуди чи кIвале 

чIехи бубадихъ галаз ихтилатарзавай. 

– Хьайиди хьана мад, – лугьузвай чIехи бубади. – Чи 

итимвилер, ацукьун-къарагъун къенин девирда герекза-

мач… 

– Зи кьил михьиз хуруз авудна залумдин хци, – раха-

звай Шагь-Буба халу. Ада икI, за кьатIайвал, Севзиханакай 

лугьузвай. Ада, зун хтайла, «на чар ракъурнани-

ракъурначни?» гьич хабарни кьунач. Налугьуди, ада зав 

чар кхьиз турди туш, я туштIа, чар ракъурнавайди адаз 

чизватIани, ада а чарчиз жаваб гуьзлемиш тийизвайди хьиз 

авай. – Ша, – лагьана ада заз, кIвачел къарагъна, – чна Цав-

дар къе ахкъайда! 

Чун Шагь-Буба халудин гьаятдал хъфена. 

Ада мукъаятдиз Цавдар япунжидик кутуна. Лекьрен 

анжах кьил азад тир. Лекьре аксивал ийизвачир, гуя адаз 

вич азадзавайди хабар авай. Шагь-Буба халуди лекь хкажна 

къвалак кьурла, ада хъуткьунариз, чабалмишиз башламиш-

на, амма вичин гьерекатар гьаваянбур тирди чир хьайила, 

ам яваш хъхьанай. 

– КичIе жемир, я кьей хва! – лагьана адаз Шагь-Буба 

халуди. – Са тIимил эх хъия. 

Чун рекье гьатна. 

За мурадар тIалабзавай. 
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Заз чар Севзиханав агакьна, ана авай бубадин гьарай 

хциз ван хьана, ам хуьруьз хтана, Шагь-Буба халудин кIва-

лел чан атана, гьаятда кицI, мал-лапаг, кIек-верч, аялрин 

гьарай-эвер хьана кIанзавай… 

Заз тамададин карч жагъун хъувуна чIехи бубадин 

гъиле гьат хъувуна кIанзавай… 

За Халиса галаз Яру дагъдин яйлахриз фин ва адаз за 

кхьенвай шиир кIелун мурадзавай. Мадни заз исятда зун 

адаз акуна кIанзавай: Шагь-Буба халудин чантани къуьне 

аваз, адан лашни гъиле аваз. Ништа, ам гьикьван хъуьре-

дайтIа… Герек, вичивни ацIай квар жен, булахдилай 

хквез… 

Шагь-Буба халуди эрчIи къвалак Цавдар, чапла 

гъиливни адан гардан кьунвай. Ада лекьре кIуф ягъуникай 

игьтият хуьзвай. Лекьре гагь кьилив гагьни бедендив 

хъуткьунарзвай, адан къуват таъсирлуди тирди Шагь-Буба 

халуди япунжи чуькьвена кьурла, адан гъилел тIарам хьан-

вай дамарри лугьузвай. 

Гьайиф, Халиса  чал гьалтнач… 

Чун ЧIехи-вацIув агакьна. Адан чапла пата авай тик са 

кIунтIал хкаж хьана. Анлай агъада авай муьгъ, вацIун а па-

та авай яйлахар, чуьлда авай жунгавар, Тенфе бадедин 

кIвал, цIегьер, Цавдаран къван хъсандиз аквазвай. Хелеф 

халу аквазвачир. ГьинвачтIани ам Цавдаран къванцел ксан-

ва. «Къайгъу туш, – фикирна за, – Цавдар цава акурла, Хе-

леф халу къванцелай къарагъуниз, ам халис иесидив вахгу-

низ мажбур жеда». 

Шагь-Буба халуди япунжи ахъайна. Цавдар кегькир 

хьанвай хьиз тир, ам вич азад тирдахъ агъазвачир хьиз 

авай. Ада, инихъ-анихъ вил ягъиз, мукъаятвилелди са шу-

муд кам виликди къачуна, кIвачер азад яни-тушни ахтар-

мишна. Ахпа ада лувар са шумудра юзурна, гьабурузни 

манийвал авачирди чирна. Легьзедилай ада чи патавай са 

цIувад-къад камунин анихъ галай къванцел лув гана. 

– Маншаллагь, Цавдар! – хвеши хьанвай Шагь-Буба 

халудиз. – Ви лувари лув гунин вердишвал квадарнавач… – 
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Ахпа заз лагьана: – Вазни аферин, зи кьегьал дуст, им ви 

гьунарни я! 

Зи рикIикни лувар акатнавай, зун зи мурадар 

жагъидайдахъ агъанвай. 

– Хкаж хьухь цавуз, Цавдар! Жуван уьруьшрал чарх 

ягъ! – гьарайна за. – Хелеф халудивай ви къван къахчу! 

Цавдаран рикIе вуч авайтIа низ чидай? Ада куькай фи-

кирзавайтIа, адан руьгьда гьихьтин гьиссери, гьихьтин аза-

бри дяве тухузвайтIа, низ хабар авай? Анжах са цавуз, ан-

жах са Аллагьдиз. 

Цавдара вацI галай патахъ, Яру дагъдихъ лув гана. 

ВацIун а патаз элячIна, элкъвена чи кьилелай мад а патахъ 

чарх хгана. 

– Гьурра! Баркалла, Цавдар! – гьарайна за, лашни 

чанта къацу векьел эцигна. 

– Ада чаз чухсагъул лугьузва. Сагърай лугьузва, – 

Шагь-Буба халуни ачух хьанвай, гуя адан рикIелай вири 

дердер алатнавай, гуя гьадани рикIяй мурадар тIалабнавай 

ва гила, Цавдара лув гузвайла, абур кьилиз акъатдайдахъ 

ам агъанвай. 

Лекь мад са кьадар хкаж хьана, мад вацIал са чарх яна. 

Шагь-Буба халудин чин серин жез эгечIна, ада са хата 

гьисснавай. И серинвили зи рикIени къалабулух туна. 

– Жеч! – лагьана Шагь-Буба халуди. – Цавдар! Вуна 

вучзава? Ви ният вуч ?! Ахлад жуван къванцел! Цавариз 

хкаж хьухь! – гьарайни, минетни какахьнаваз лугьузвай 

Шагь-Буба халуди. 

– Вуч хьанва? – са куьнинни гъавурда авачиз, къалабу-

лух кваз хабар кьуна за. 

– Адан рикIик са вуч ятIани ква, – тайинсуз жаваб гана 

Шагь-буба халуди. 

Цавдар мад са кьадар цавуз хкаж хьана. КIаникай ЧIе-

хи-вацIун гургур алчудар жез-жез, тахърахъ-пахърахъдин 

ван алаз авахьзавай. Ибур ци гваз къвезвай, чеб чпе акьа-

звай къванерин ванер тир. Цин ванцин гъиляй икI акьазвай 

къванерин ван атуни вацIун йигинвиликайни гужлувили-

кай, гатфари адан къуватар шумудни са сеферда артухар-
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навайдакай лугьузвай. Садни акуна чаз – Цавдара, кьве 

лувни кIватIна, кьил агъадалди авуна, зурба тур-гапур хьиз 

яргъи хьана, вичи вич гургусдихъди вегьена. Рагъул, 

дагъларинни къаяйринни хайрин чIулав шимер акахьнавай 

цик акатай лекь, алчудар жез-жез, цикай гагь лув, гагь 

кIвачер хкатиз агъадалди ахмиш хьана. Кьакьан къванце-

лай яд гадар жезвай чкадилай агъуз аватайла, чарчардин 

кIане, ци вацIун кIаняй винелди чархар язавай дерин чкада 

са шумудра галамаз-галамаз элкъвена, ам и чкадал арадиз 

къвезвай лацу каф алайвиляй виликандалай хъсандиз аку-

най. ТахьайтIа, белки, вацIун рангунихъ галаз саки сад 

хьтин ранг алай лекь вилериз кьатIун четинз акъваззавай. 

Ахпа ам агъадалди, муькъуьхъди фена. Муькъуькай са 

тIимил анихъ хкат хъувур ам мад вилериз ахкунач… 

Зи хуравай бахтавар къушар, рикIевай кьван мурадар-

ни хиялар вири вацIу тухвай хьиз хьанвай. За зи беденда, 

рикIе, ивидани кваз ичIивал гьиссзавай, япара авай вацIун 

ванни заз зи къеневай ичIивилин ван хьиз тир. Зи вилерал 

накъвар атанвай. За абур Шагь-Буба халудикай чуьнуьхун 

герек авачирди яз гьисабна. Ам зи гъавурда акьунай. 

– Уьмуьр гьа ихьтин затI я, Къудрат, – лагьана ада. – 

Вуна хъсан крар, шад хабарар вилив хуьзва, амма вилериз 

аквазвайбур акси мусибатар жезва. 

– Ада акI вучиз авуна? 

– Ада вичин ягь-намус къутармишна. Адавай вич чи-

неба далудихъай ягъун, вич епина тун, вичикай инсанар 

хъуьредай, абуру рахшандардай машгъулат хьун эхи ийиз 

хьанач. Ихьтин пар рикIел алаз яшамиш жедалди ада кьи-

никь хъсан яз гьисабна. 

– Вири лекьер гьахьтинбур яни? 

– Дагъдин лекьер – эхь. Абур гзаф такабурлу я. Абуруз 

чеб ажуз яз къалурун чидач. Абуру, кьуьзуь хъайила, чпин 

гьалсузвал гьисс авурла, чпи чеб дагьардиз вегьена рекь-

ида…– Шагь-Буба халу генани кватнаваз, галатнаваз аква-

звай. – Кьей хва Хелефа ам чинеба ягънавачиртIа, хуьруьн-

вийрин хъуьруьнрикни ягьанатрик акатнавачиртIа, адал 

хьанвай хирер инсандин иштираквал авачиз хьанвайбур яз 
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чна дири хъувунвайтIа, aда икI ийидачир жеди... Низ 

чида?.. 

– Къадим вахтара кьуьзуь итимрини чеб чпин рухвай-

рив рагалай вегьиз тунни лекьерилай чешне къачуна ку-

тунвай адет тирни? 

– Эхь. Кьуьзуьвал, ажузвал, жувакай амай хзан инжик-

лу хьун патан инсанриз къалур тавун патал авайди са рехъ 

тир – хци буба дагьардин кьилел тухун. Къадим вахтара 

дагъвидиз вичин ягьдилай багьа са затIни авачир. Ягь – 

Аллагьдин тIвар тир. Дуьньядин няметар девлетар ягьдин 

вилик са затIни тушир. Инсанар дегиш жезва, абурун  

кIани-дакIанвилер дегиш жезва, амма адахъ агъзур йисара 

дегиш тахьана амай гьиссер, къилихар гзаф ама, ягьни абу-

рукай сад, вични кьилинди хьун лазим я. 

– Лекьер дегиш хьанвач, – лагьана за. 

– Эхь, вун гьахъ я, – дериндай ухьт аладарна Шагь-

Буба халуди. – Абур цавариз мукьва я, абур чпин мукариз 

вафалу я... – Гила ахлад жувни кIвализ. Зун дагъдиз хъфи-

да, – ада чилелай вичин чантани лаш къахчуна. КьвечIилна, 

япунжини къуьнел вегьена. 

Ам вацIун хайдай агъуз, яру ригедин юкьвай инсандин 

кIвачи гатана таптагъ хьанвай шуькIуь жигъирдайгъуз 

эвичIна. Къвалан кIанив агакьайла, ада гьарайна лагьана: 

– Чар-затI хтайтIа, заз са хабар ая. – Севзиханакай адан 

умуд генани атIанвачир. 

– Бес вун хуьруьз акьван гагьда хкведачни? 

– Ваъ. Хелеф хквез-хъфида. 

– За ваз хабар гуда. 

Ам муькъвелай элячIна, вацIун а патавай хурай винел-

ди хкаж жезвай. Адан еришдай ялгъузвал, перишанвал 

аквазвай. Ам и декьикьайра, белки, амай декьикьайрани, 

вич Севзихана, атIа къадим кьисада хьиз, кIула кьуна 

дагъдиз тухвана рагалай дагьардиз вегьинални рази тир 

хьиз аквадай. Вучиз лагьайтIа, адан тIебиатда лекьерин ягь 

авай чIал заз чизвай. Ам инсанрин арада амай лекьерикай 

сад тирдал за са шакни гъизвачир. Ада Севзиханаз ракъур-

навай чарни «Хеб цIаракай» макьамдиз ухшар тир. Ада чар 
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заз са-са гаф атIуз-атIуз лугьуз кхьиз турлани, адан кьиле, 

рикIе гьа макьамдин ван авай жеди. Ам тикдай винелди 

жигъир кьуна, чпин къазма галай патахъди хъфизвай. Заз 

акI тир хьи, ада рикIяй Яру дагъдихъ, Шалбуз дагъдихъ 

галаз рахаз, абуруз вичин хва ватандиз хкиз куьмек це 

лугьуз дуьа  

ийизвай. Цавдара вичи вич вацIуз вегьиникди Шагь-Буба 

халудин рикIин гьарай генани гужлу хьанвай жеди, вучиз 

лагьайтIа, лекь дири хъхьана мурадар тIалабна, гила лекьре  

вичин чандиз къаст авурла, Шагь-Буба халудин мурадар 

хаталувилик акатнавай... 

Зун кIвализ хтана. 

Халиса чпин гьаятдал алай. Ам заз килигиз 

хъуьрезвай. 

– Ви чантани лаш гьинава? Вун халис нехирбан хьиз 

аквазвай! – кьи-кьи ацалтна хъуьрезвай Халиса, вили виле-

ра экв ргаз, бахтавар яз. 

Адан хъуьруьни зи рикIивайни гар гевягъиз туна, дерт 

кьезиларна. 

– Ваз зун гьинай акуна? 

– ДакIардай... Шагь-Буба халудини вуна Цавдар 

хутахдайла... 

– Цавдар амач... 

– ГьикI? – хъвер квахьна Халисадин.   

– Ада вичи вич вацIуз вегьена. 

– Жеч!.. Адаз вичин юлдаш лекь амачиз дерт-гъам 

авай жеди. Язух... –Халисадиз Цавдаран кьисметдикай ха-

бар авай. 

– Мумкин я... – агьвалатдин ери-бинедикай, кьилин 

себебдикай лугьудай макъам тушиз акуна заз. Заз абуралди 

Халисадин рикI генани тIариз кIанзавачир. 

– Зун къейитIа, вуна вун вацIуз вегьидани? 

Халисадин и суал зун патал хабарсузди хьана. Ада зи 

хура къушарал чан хкана. Адан жаваб гьамиша гьазурди тир: 

– Эхь! 

Зун лекьер бейкеф тавурбуруз, абуруз куьмек гайибу-

руз цавари гудайдахъ кIевелай инанмиш хьана.  Заз жува 
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тIалабай са мурад жагъанвай. Гила завай жуьрэтлудаказ 

Халисадив за адаз бахшнавай шиир вугуз жеда!.. Амма 

адал са тIимил кIвалах хъувуна кIанда! Са вуч ятIани ана 

бес жезвач… 

Уьмуьр давам жезвай.  

Йикъар къвез алатзавай.  

Гад атанвай. Мектебра тIатIилар алукьнавай.  

Я Севзихан, я адалай са жаваб хтанач. 

Са юкъуз чи гьаятдал кIелетви Байбут атана. Адан 

гъиле бармакни лаш авай. 

– Камал халу! Камал халу! – эверна ада. 

– ГьикI хьана? Вуч хабар я? – лагьана чIехи бубади, 

айванди кьилиз экъечIна. 

Салам-калам гайидалай ва жузун-качузун авурдалай 

гуьгъуьниз кIелетви Байбута лагьана: 

– Вун инжиклу жемир, чан Камал халу. Чи хуьре я вун 

хьтин камаллу итимни авач, я вахъ авай хьтин тамададин 

карчни, – чIехи бубадин далуяр чухвадай хьтин гафар ла-

гьана кIелетвиди. 

–  Яргъияр тавуна лагъ! Къекъвей гафар куь хуьре ише 

фидайбур я, чи хуьре ваъ. 

– Пака вун ви карчни гваз чи межлисдиз атун тIалабза-

ва. Зи хва армиядай хтанва. 

– Карч амач. Завай къвез жедач. 

– ГьикI? 

– Карч амачтIа, зунни амач, – чIехи бубади крчунин 

кьилел атайди адаз ахъайна. 

– Шагь-Буба вични кIвале аквазвач хьи? Ам гьинава? 

– Архашдал. Дагъда. 

– Ам дагъда хьайила, адан бармакдинни лашунин атIа 

СиратIалдин муькъвел вуч алайди я? Ингье ибур заз гьан-

лай жагъайбур я. 

Лашни бармак рикIивайни Шагь-Буба халудинбур тир. 

– ГьикI?! – ван дегиш хьана чIехи бубадин. 
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– Лаш муькъуьн накьвада акIурна, бармак гьадал 

алукIнавай... Куь къабачи Хелефа лагьайвал, Шагь-Бубадин 

гуьмбет... – тайинсуз хъверна Байбута. 

– Им хъуьредай ара туш, Байбут... Ина са кар хьанва, – 

лагьана чIехи бубади. Ахпа захъ элкъвена: – Тадиз чукура 

дагъдиз! Хелефавай хабар яхъ! Муькъвелай мукъаятдиз 

вач. 

За чукурна. Заз зун муькъуьв гьикI агакьнатIани чидач. 

Заз муькъуьн юкьвни-юкьвалай лаш акIурнаваз хьайи тIвек 

акуна. КIаникай ЧIехи-вацIу къукърумарзавай, къванер сад 

сада акьурла винелди хкатиз гадар жезвай стIалар заз цIун 

цIелхемар хьиз тир. ВацIу дилидаказ ванзавай, амма Шагь-

Буба халудин кьилел вуч атанватIа са гафни лугьузвачир. 

Лаш акIурай тIеквенди лугьузвайдахъ заз инанмиш жез 

кIанзааачир. 

За нехирбанрин къазмадихъ зверна. Ана кас авачир. 

Шагъ-Буба халудин «каравут» ичIи тир. Цавдаран къван-

цел, хахуларни лаш кьилихъай эцигна, Хелеф халу ксанвай. 

Япунжидал. Ам Шагь-Буба халудин япунжи тир. Цавдар 

кутуна хутахай япунжи. 

– Хелеф халу! – эверна за, жедай ихтилатдикай кичIез-

кичIез. 

– Гьун, вуч хьана? – кIанз-такIанз жаваб гана ада. Ви-

лер ахъайна, ам садлагьана уях хьана: – Ви ина вуч авайди 

я? А-ан, – хъуьрена ам, –жунгав хутахиз атанвайди яни? 

Лап дуьз кIвалахнава! Гудайди вахтунда къачуна кIанда... 

За хьиз... Ингье и япунжи ада заз ганва... 

Заз вуч жунгав ятIа хабар кьадай вахт авачир. 

– Шагь-Буба халу гьинава? 

– Накь нянрихъ хъфейди я. 

– Хуьруьз? 

– Хуьруьн рекьелай гъейри адаз маса рехъ чидач 

кьван... 

– Ада ваз мад са гафни лагьаначни? 

– «И чилерни, цаварни ви ихтиярда ава, Хелеф», – ла-

гьана заз. – Гила Яру дагъдин шагь вун я», – лагьана.  

И гафари зак къурху кутазвай. 
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– Мад вуч лагьана? 

– АтIа жунгав аквазвани, бугь язавай? Гьам хъсан хуьх 

лагьана. Вичин жунгав я ман... Вичи ам ваз гузвайди я ла-

гьана... 

Зи вилерал накъвар хъиткьиннавай, заз абур Хелеф ха-

лудиз къалуриз кIанзавачир, амма адаз акунвай. 

– Вибур шадвилин накъвар туш. Ана вуч хьанватIа 

лагь. 

– КIелетви Байбутаз Шагь-Буба халудин лашни бармак 

агъа муькъвелай жагъанва... Ам вич хуьруьз хтанвач… 

– Яъ! Им... Ада... Вуч я?.. Зарафатарзавайди яни? – Хе-

леф халудин мез галкIизвай. Ада хахулра кIвачер туна, 

япунжини кIватIна, лашни кьуна къванцелай эвичIна. Хе-

леф халуни икI садлагьана кегькир хьуни зи кIвачерикай 

чил михьиз хкуднавай. 

– Зун хъфида, – лагьана за. 

– Тадиз ахлад, зи гадайрикай сад иниз атурай лагь, зун 

эвезиз. Зунни хкведайвал. 

– За жунгавни хутахда. 

– Byч? – Хелеф халудиз зи гафарин ван хьанвай, амма 

ам зи рикIик вуч квайтIа гъавурда акьуначир. 

– За жунгав хутахда, – тикрарна за. – За ам Шагь-Буба 

халудин игьсандай гуда. 

– Маладец, чан хва! – лагьана Хелеф халуди. Камалани 

Шагь-Бубади вакай итим авуна... Ма лаш, гьал хъия жун-

гав, – ада зав вичин лаш вугана... 

Зун хтайла, Шагь-Буба халудин гьаят итимрай ацIан-

вай. Жунгав акурла, гзафбуруз мукъвеллай Шагь-Буба ха-

лудни «гуьмбет» зарафат хьиз хьанвай. За хьайи-хьайивал 

ихтилатайла, итимрин гаф сад хьанай: 

– Ада вичиз къастнава... ВацIа къекъвена кIанда. 

Зунни итимрихъ галаз физ кIвачин хьана, амма чIехи 

бубади заз ихтияр ганач: 

– Byна вавай жедай куьмек авуна... Жунгавни хкана, 

вуна дуьз кар авуна. Аферин. Вун ина герек хьун мумкин я, 

чан хва. Акъваз. 
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За Хелеф халудин гадайрив абурун бубадин гаф ага-

кьарун лазим тир. Жунгав тукIвадай жегьиларни жагъурна 

кIанзавай.. Пашман мярекатдин гьазурвилер акуник зи ба-

дени, къуншидаллай вири дишегьлиярни экечIнавай. 

Шагь-Буба халудин мейит Кьейибурун бандунай жа-

гъана. Цавдаран мейитни гьана ава лугьудай. Кьведни сад 

садан патав. Лекь итимри вацIун кьере кучудна. Шагь-Буба 

халу гуранаваз хуьруьз хкана. Адан чин мад заз ахкуначир. 

Чуьхвена, кафанра турдалай гуьгъуьниз ам Хелеф халуди 

дагъдай хкай япунжидик кутунвай. 

Шагь-Буба халу атIа дуьньядиз рекье хтунин пашман 

мярекатдин кьилини зи чIехи буба акъвазнавай. Итимри 

адаз Севзиханаз тел ягъун лазим тирдакай лугьузвай. Амма 

чIехи бубадиз Шагь-Буба халуди хциз чар кхьенвайдакай 

ва чарчиз жаваб тахгайдакай хабар авай. Чар элкъвена 

хтанвайдакай я адаз, я зазни чизвачир. И кардикай хабар 

авайди анжах са баде тир. Шагь-Буба халудал чан аламаз 

элкъвена гьа ракъурайвал хтай конверт бадеди винел акъуд 

хъувуначир, вучиз лагьайтIа адаз Шагь-Буба халудин 

рикIевай хер мадни дерин хъхьана кIанзавачир. Гьавиляй, 

гила, Шагь-Буба халу кьейила, Севзиханаз тел ягъ тавун 

патал кIевиз акъвазнавайдини сифтени сифте зи баде тир. 

Мумкин я, ада гила а чар хтайдакай чIехи бубадиз лугьун-

ни. ТахьайтIа, белки, ада тел ягъуникай кьил къакъуддачир 

жеди. Амма я бадеди, я чIехи бубади хтай конвертал алай 

«Адресат и адресда яшамиш жезвач» гафар Севзиханан 

хатIаралди кхьенвайдакай лагьанайтIа, садни чIалахъ та-

хьун мумкин тир: сад лагьайди, хуьруьз хтана-хъфей Се-

взиханан гуьгъуьналлаз ракъурай чар адав агакь тавуна же-

дачир, икI садлагьана адрес дегиш хьун мумкин тушир, я 

ам дегиш хьуникай ада хтайлани са гафни лагьаначир; 

кьвед лагьайди, хайи хци, ам гьикьван усалди, алчахди 

ятIани, ихьтин угърашвал ийида лугьун кьиле гьакьдай кар 

тушир... Чан аламаз хайи бубадиз са гьуьрметни  ийиз 

тахьай, адаз са рикIин гаф талгьай Севзиханакай гила, 

лугьун хьи, лап хтайтIани, файда авачир. Ам гьикI 
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хьайитIани техкъведайди бадедизни чизвай, чIехи бубадиз-

ни. Зазни... 

За Шагь-Буба халудихъ, са зи бадедилай гъейри, 

шедай дишегьлияр жедач лагьана фикирнавай, амма зун 

гъалатI хьана. Адахъ лугьунариз, хуьруьн папари Шагь-

Буба халудиз дагъларини яйлахри, цуькверини булахри 

дагъдин кьунарини лекьери гьуьрметарна, адан майилар, 

гуьгьуьлар хвена, амма ада вири уьмуьр гана чIехи авур са 

хцикай бубадиз са эквни акунач лугьуз шеларзавай. «Вучиз 

куьне, я дагълар, я чарчарар, я кIамар, я булахар, – лугьу-

звай дишегьлийри, – куь ятар тIимиларнач? Вучиз куьне 

ЧIехи вацI акьван дели-пехъи авуна?!» 

Зун вилерал къвезвай накъвар хуьз алахъзавай.  

Халисани шехьзавай. РикI хъуткьуниз. Ам шехьиз заз 

сад лагьай сеферда аквазвай. ЧIулав келегъа алаз, 

хъуькъверилай агъуз накъварин стIалар тIуб-тIуб авахьиз, 

ам генани иер хьана аквазвай, амма и иервал заланди тир. 

Шагь-Буба халу кучудиз вири хуьр атана. Ам вичин 

кайванидин сурун патавай кучудна. Гьа вичин чIулав япу-

нжидик кваз. Ам кучудай чка ада паб кьейила вичиз вили-

камаз кьунвайди тир, гуя адаз вич и дуьньяда ялгъуз аму-

кьайвал гьа дуьньяданй гьакI амукьиз кичIе хьанвай. Гила 

и кьве сурун патав маса сур эгъуьндай чка гумач. 

Рагьметлуди динжарна, фекьиди цIийи сурун къванцел 

лацу агъдин зул кутIунна, накьвадин кIунтIунал перцив 

кьве къванцин арада хвал авуна, ана афтафадай яд цана. 

Ахпа ам дуьа кIелиз эгечIна. 

Хуьруьн къерехда авай сурарин агъадихъай тади кваз 

са аскер жемят галай патахъди къвезвай. Сурал агакьайла, 

ада дуьадиз манийвал тавун патал са гафни талгьана, суруз 

гьуьрметун яз тим-тик акъвазна, эрчIи гъил фуражкадин 

пенцIив тухвана. Ахпа кьил агъузна, виридахъ галаз сад яз 

и хьанвай хажалатдикай вичизни пай авайди къалурна. 

– Таниш ухшарар къвезва, – лагьана чIехи бубади куш-

кушдалди. – Нинбур ятIа рикIел къвезвач. – Ам Хелеф ха-

лудихъ галаз рахазвай. 

– Тенфе къаридин хтул я... 
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– Вун гилани чамадан гваз амайди яни-е? – лагьана 

куьчеда къугъвана гьекьни каф хьана хтай зи хци. 

– И чамаданда зи алатай уьмуьр ава, аялвал ава, – ча-

рар гъилелайзава за,  адаз жаваб гуз. 

– Вун элкъвена гьаниз хъфенвай ман? 

– Эхъ. 

– Руг алай чарарикай аявал жедани? – шаклу яз лагьана 

хци. – Бумажное детство, – хъуьреиа ам. 

– Ваз чидани, – зун адахъ галаз чIехидахъ галаз хьиз, 

тай-туьшдихъ галаз хьиз рахазвай. – Чарарикай хьанвай 

жуван аялвилиз сиягьат хъувурла, заз ЧIехи-вацIуз вучиз 

чIехиди лугьузвайди ятIа чир хьана. Къе чир хьана. 

– Вучиз лугьузвайди я? 

– Инсанрин чIехи гужар, чIехи хажалатар вичихъ галаз 

алакъалу тирвиляй. 

Хци къуьнер агажна. Ахпа хабар кьуна: 

– Гьихътин гужар, вуч хажалатар я? 

– Сад-кьве гафуналди лугьуз жедайбур туш. Са вахт 

хьайила, за абурукай кхьида, ахпа жува кIела... Исятда 

яргъал ихтилатар герек авач... Диде хкведалди чамадан 

кIватI хъувуна, чкадал хутахин. 

– Адаз гьикI хьайитIани чирни жедайди я, хъелни 

къведайди я, руг кIвализ гъана лугьуз. 

– Ам патал заз зи аялвиляй са савкьват жагъанва, гьа 

чIавалай гуз тахьана амай... Ам тамамди хьанвач лугьуз 

гудай жуьрэт за авуначир. Къе заз гьахьтин жуьрэт хьанва. 

Белки, гьа савкьватдикай са чара хьайитIа? – вил акьална за 

хциз. 

– Вуч савкьат я? 

За хцел дафтардин хъипи хьанвай чар яргъи авуна. 

– Шиир яни? «Халисадиз», – шиирдин кьил ван алаз 

лагьана, ахпа вилера лутувилин хъвер аваз вичи вичик ши-

ир кIелна. 

– Гьан, гьикI я? 

– Чун къутармиш хьана!.. 
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ЭПИЛОГДИН ЧКАДАЛ 

 

За хциз гайи гаф кьилиз акъудна: и повесть кхьена. Кхь-

ейди кIел хъувуна, за фикирна: «Гъил элкъуьр хъувуна кIан-

да». Гьа икI са шумудра за адал кIвалах хъувуна, зун патал 

лишанлу са затIни рикIел хкун тавуна амукь тавун патал. 

Эхиримжи сеферда адаз вил ягъ хъувурла,  за ам эпилогдалди 

чIагур хъийиз кIан хьана ва ихьтин гафар кхьена: 

«Уьмуьр давам жезва. Адан чарх элкъвезва. 

Цавдаран къванцел маса лекь ацукьнава. Тенфе баде-

дин бацIийриз адан птулар килигзава. БацIиярни, птуларни 

шумуд аватIа заз чидач. 

Севзихан хтанач. Амма лекь ацукьай чкадал цIакул 

аламукьда. 

Шагь-Буба халудин хтул, Севзиханан са хва тамамдиз 

хуьруьз хтана, ада чIехи бубадин ацахьзавай кIвалел чан 

хкана. Ам тамададин карчни гваз хтана. Къе-пака чи хуьре 

адан мехъер жеда. Тамадавал ийиз заз хъша лагьан-

ва…ИчIи ятIа ацIура, ацIанватIа ичIи ая…» 

 За и гафар вири крар жуван рикIиз гьикI куьтягь хьана 

кIанзавайтIа гьакI кхьенвай. 

Амма Тенфе бадедикайни адан птулрикайни бацIий-

рикай лагьанвай гафарилай гъейри, амайбур зи хиялар, му-

радар я. 

Карч жагъун тахъвур зи чIехи бубади рекьидалди та-

мадавал хъувунач. 

Карч ни къачунатIа тайиндиз чIехи буба кьейидалай 

кьулухъ чир хьана. За ийизвай гиман дуьзди яз хьана. 

Зун студент тирла, Москвадай тIатIилриз хайи хуьруьз 

хквезвайла, Махачкъаладин аэропортуна самолетдай 

эвичIна, улакьар акъвазарнавай чкадал атайла, зун Лезги-

стандихъ хъфизвай машинар гьинал алатIа къекъвена. 

– Юждаг! Юждаг! – гьарайзавай са таксистди. 

Югъ хурушум хьанвайтIани, адан чин акунни кумаз 

заз ам чир хъхьана. Адаз зунни чир хъхьана. 
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– ГьикI хьана? Ви чIехи бубадив Севзихана пул вахга-

нани? 

– Вуч пул? 

– Бес ада Севзиханав карч вуганачирни? Маса гун па-

тал. 

– Карч пуларивай эвез жедайди тушир, – лагьана за. – 

Севзихана ам чуьнуьхайди я. 

– Пулдивай эвез тежер затIни авайди туш, – Севзихана 

авунвай чуьнуьхуникай адаз са къайгъуни хьанвачир. 

– Авайди я, гзаф затIар авайди я. 

– АкI ятIа за ваз зи машин теклифзавач, кесиб чIехи 

бубадин кесиб студент хтул. Ахлад Юждагдиз кIвачи-

кIвачи! Завгар! – хъуьрена ам. 

– Зун Юждагдиз ваъ, Лезгистандиз хъфизвайди я, – зун 

адан машинда гьавая акьах лагьанайтIани акьахдачир, ву-

чиз лагьайтIа заз ам Севзиханан са кьатI хьиз тир... 

Зи бадеди вичин эхирдалди чи кIвални, зи кIарасдин 

чамаданни хвена ва, вич рекьидайла, чи кIвал, Шагь-Буба 

халудин кIвал хьиз, ичIи яз, ракIарал дапIар алаз тамир ла-

гьана заз веси авуна. 

Гьар мумкинвал хьайила, зун хайи кIвализ хъфизва ва 

эхирни са сеферда зун анай шегьердиз хкведач, вучиз ла-

гьайтIа яшар чIехи жердавай заз ЧIехи-вацIун ванни, Шал-

буз дагъдинни, Яру дагъдинни, КIелет дагъдинни Гетин 

дагъдин акунарни бес жезвач ва исятда зун гъавурда ма-

сакIа акьазва, дериндай, лап дериндай за абурун гьайбатни 

такабурлувал аннамишзава. 

Заз хайи кIвалин чим бес жезвач. 

Багъри ксарин сурарни зал вил алаз гъамлу яз 

акъвазнавай хьиз я заз. 

Шегьердин ката-галтугунин, гургьагурдин къати ван-

сес, гьарай-эвер куьтягь хьана, йифиз ахварикай кватна, 

ахвар ханваз, амма кьасухдай мичIнавай вилер къава акIур-

на ахвариз хъфиз алахъунар ийидайла, зи япара багъри су-

рари эвердай ван гьатда: «Чун рикIелай алудмир! Чун га-

дармир!» Гьабуруз зун жувни бес тежезвайди гьиссда за. 

«Ваз абур вун абуруз буржлу тирвиляй бес жезвач, – лу-
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гьуда за жува жуваз. – Вун абуруз бес тахьун ваз а сурара 

авайбуру чпел чан аламаз чпивай жедайдалай артух 

муьгьуьббат, чим, инсанвал гайивиляй ва, абурал чан ала-

майтIа, абурун руьгьдин жумартвилер генани артуханбур, 

чIехибур жедай...» 

Гьа и фикирди зав яшамиш жез тазва, зи уьмуьр мана-

див ацIурзава, чан алай ва заз багьа зи багърийрихъ за  

ийизвай муьгьуьббатлувал артухарзава. 

«Хеб цIаракай» макьамдихъни вил хьанва зи. Ам ягъиз 

жедай халис устIарар, зуьрнечияр лезги хуьрера лап кьит 

хьанва. Амма йиферин секинвиле гьа макьамдин ванни зав 

агакьзава. А ван датIана зи япара ава. 

Мад са карди заз секинвал гузвач: Севзиханан тIишиз 

гилалди зун са гъуд буржлуз ама. 

Тенфе бадедин хтулди ЧIехи-вацIал хъсан мягькем ва 

гьяркьуь, кьезил машинривай физ жедай хьтин муьгъ 

эцигнава. 

ЦIару япарал залан хьанва, вичин устадвал, квадарна-

ва. «Камалан карч квахьначиртIа, ам биши жедайди ту-

шир», – лугьузва хуьруьнвийри. 

Хелеф халу гьикI хьана лугьун мумкин я куьне. Лез-

гийри лугьудайвал, лап кIанчI хьиз ава. Гила адакай 

хуьруьн фекьи хьанва. И мукьвара заз адан чар атанвай: 

«Хуьре фекьивализ кIандай садни хьанач, халудин. Гьави-

ляй и кар за жуван хивез къачуна. Вири хуьрера-шегьерра 

фекьияр жезвайла, мискIинар туьхкIуьрзавайла, чи хуьр 

масадбуруз виляй ават тавун патал авур кар я. Диндикай, 

имандикай вуч ктабар аватIа заз рахкура, я жув хкверла 

гваз хъша. Ваз суваб жеда, – кхьенвай ада чарче. – Ахпа 

мад са тIалабун ава, чан халудин. Анра Къариб гьуьлуьн 

кьилдин еке карта, адан шикилар ва адакай кхьенвай ктабар 

аватIа, къачуна рахкура. За ваз сувабар кьве къат артух 

кхьида. Къариб муаллим лугьудай а флан икI хьайи хци зи 

хтулрин кьилел кузвайди са цIай я: Къариб гьуьл къалур! 

Къариб гьуьл къалур! – лугьуз...  

Я тахьайтIа, ваз ана абразавандин министир чидайди 

ятIа, адаз чи хуьруьз гиграфидин са жегьил муаллим рекье 
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тур лагь Къариб эвезун патал. Ам эвездай кас инрай жа-

гъизвач...»  2002 

 

 

 

 

                                    ЧIАРАВ 
Гьикая 

 

Гьар жуваз са жизви мумкинвал хьайила, зун шегьер-

дай хуьруьз ялгъуз амай бадедал кьил чIугваз хъфидай. 

Мус хайи накьварал хтайтIани, зун чи кIвализ Къацу 

ратIралай яна хъфена кIан жезвай. Гьар сеферда инал ахга-

кьайла, заз вахт терсина элкъвезвай хьиз ва зун аялвилиз 

гьахь хъийизвай хьиз жедай. Налугьуди, алгъай гуьнедал 

ферикъат хьанвай дагълух хуьруьн юкьвал алай и гъвечIи 

тIулахъ са гьихьтин ятIани суьгьуьр ава. Жемятдин сивени 

гьамиша къацу чIур алай и майдан незуьр алай чка яз гьат-

нава. Ихьтин галайвилер авунин себеб, белки, и чка са мус 

ятIани къадим вахтара югарар гатадай рат-харман хьайиви-

ляй ятIа? Белки, аялар къугъвадай чка кьацIун тавун патал 

ва абурун паквилизни михьивилиз барабар яз амукьун па-

тал инсанри Къацу ратIраз незуьр алай чка я лугьузвайтIа?.. 

ГьикI лагьайтIани, вуч лагьайтIани, инсанар гьахъ я. 

Зи аял вахтара, ачух, рагъ алай йикъара, Къацу рат 

гьамиша аялрай ацIана жедай. КIинтI-лашни, туп-лашни 

къугъвадай чун, маса жуьреба-жуьре къугъунарни ийидай – 

гадайри кьуршахар кьадай, гагь-гагь кIекер хьиз ккIунни 

ийидай, амма чи акьунар яргъал фидачир, вучиз лагьайтIа 

Къацу ратIран кьилеллай кимел гьамиша чIехи итимар же-

дай. Абуру ван элягъун бес жедай – ккIиз гатIумайбур, сада 

садаз са маса кутугай чкадал ва вахтунда дуван аквада 

лугьуз, гьелягьар кьаз-кьаз, къакъат хъийидай, чIехибурун 

гафунал гаф эцигдай ва ам япалай авун жуьрэт ийидачир. 

Са гафуналди, аялар кимин итимрин гуьзчивилик, абурун 

тербиядин куьлгедик хьунини Къацу ратIран дережа 

хкажзавай. 
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Гзафни-гзаф, иллаки гатфарин алахьай йикъара, инал 

гъвечIи гадайри цIийиз хьанвай таза кIелер акъуддай. 

Аялрин шад ванерини кIелери ийидай ширин ва назик 

гьарайри Къацу рат генани бахтаварвилив ацIурдай. 

Амма гила хуьр чир хъжезмачир. Вири дегиш хьанвай. 

Къацу ратIрал къе, гатфарин азгар югъ ятIани, са касни 

алач. Винидихъ галай кимни ичIи я. Хуьрни яд иличай хьиз 

секин я, гуя ина са касни яшамиш жезвач. Анжах са ЧIехи-

вацIун ван къвезва, налугьуди, ам акъваз тийиз авахьна 

физвай вахтунин ван я. 

«Ништа, зи аял чIавни и ванци гьиниз гваз фенватIа?» 

– хиялна за, жуван юргъунвал гьисснаваз. Кьуд пата авай 

умун ва серинвал квай сефилвили зи галатун генани арту-

харзавай жеди. 

Садлагьана акуна заз: ким галай патахъай агъуз Къацу 

ратIрахъ ирид-муьжуьд йисавай хьтин гадади чукурзава, 

адан гуьгьуьнани рагъу гурцIул ава. Куьруь кIвачер бе-

гьемдиз мягькем тахьанвай гурцIул гуьзлемиш тавур 

саягъда, чи хуьруьнвийри лугьудайвал, цавун кьиле алабар 

хьана, та лап тIулал кьван ам, анцI ягъиз-ягъиз, туп хьиз 

авахьна. Гадади тадиз ам къужахда кьуна, кап алтадна, чан-

рикI авуна. Секин хъхьай гурцIул чилел эцигна, гада тIулал 

чархар ягъиз эгечIна. ТIарвал рикIелай алатнавай гурцIул-

ни адан гуьгъуьна гьатна. 

Эвелдай заз гада саймишиз, адахъ галаз рахаз кIан 

хьана, амма ам икьван рикI гваз вичин дустунихъ галаз 

къугъвазвай тегьер акурла, за абурун пак ва тIебии легь-

зейрин гуьзелвилик кягъдай къимиш авунач. Зун, абуруз 

килигиз, къерехдив гвай къванцел ацукьна. 

Гададини гурцIулди акъуд тийизвай уюн авачир. Гада, 

чIурал ярх хьана, и патахъ а патахъ алабар жезвай, 

гурцIулди адалай хкадариз, адал элкъвез чархар язавай. Га-

да садлагьана чин цавална къах хьана. ГурцIул адан хура 

вичин вилик кьве кIвач атIумна акъвазна, налугьуди, ида 

вичи гада ярхарна. И бицIи чандани вичин гъалибвал гьис-

сдай алакьунар жеда кьван! И легьзеда адав гвай кьван да-

мах, такабурлувал масад тир!.. Ахпа садлагьана гурцIул 



 281 

вичин тIебии гуьнгуьниз хтанай, адаз вичихъ галаз 

къугъвазвайди багъри инсан, дуст тирди чизвай. Адал 

гъалибвал къачунин лазимвал авачирди къалурун яз 

гурцIулди гададин чиниз мез гана, гьеле ярх хьана аламай 

дустунал кьве сеферда чарх яна, ам катна. Им ада вичихъ 

галаз гададизни чукура лагьай чIал тир. Гада и чIалан 

гъавурда авазвай, ам гурцIулдихъ галтугна, гурцIул, катна, 

катна, акъваз хьана ва гададал элуькьна. Им ада гададиз 

мад бягьсиниз эверзава лагьай чIал тир. Ада вегьена гада-

дин шалвардин кек кьуна, «гъу-у-угъ» ийиз вичелди чIугу-

на. ГурцIулди вич зурба кицI яз гьиссзава, ам вичин 

кицIвилин гьиссерив ацIанва. Гададик и карди тежедай 

кьван шадвал кутазва, ада гурцIулдиз къургъар гузва, адак 

хъел кутаз алахъзава. Адаз вичин гурцIулдикай халис 

викIегь кицI хкатна кIанзава... 

Гадани гурцIул бахтавар тир... 

Дехьнен, кимин хурайгъуз авахьайла, гурцIулдай акъа-

тай хци анцI гила зи хура цIугъ яз давам жезвай... ЦIугъ 

лугьун, белки, тIимил я жеди, зи хура ЧIараван къагьар, ада 

рикI хъуткьуниз авур къагьар хъиткьин жезвай... 

ЧIарав зи кицIин тIвар тир. Лап бицIи гурцIул яз ам заз 

зи эмеди къунши хуьряй савкьат яз гъайиди тир. Гьикьван 

зун зи ЧIаравахъ галаз и Къацу ратIрал къугъванай! Гьа и 

гада хьиз. Гьикьван за ам харуз хвенай! Жува незвайдакай 

гьадазни гуз! Недай ЧIарава. Мадни хкIанз, чIулав вилер 

атIумарна, инанмишвилелди заз килигиз, тум галтадиз 

акъваздай... ЧIулавбур адан анжах са вилер тушир. Ам вич 

саки михьиз чIулавди тир. Тек са тапацар лацубур тир, 

налугьуди, абурал зи бадеди храдай хьтин гуьлуьтар ала, 

лацу гуьлуьтар. Вилерин кьилелни бицIи кьве тIехв алай. 

Бедендизни ам пурцIух кIел кьванди тир. 

За ЧIараваз къулай демекни эцигнавай. Гьаятдин 

пипIе. Къене хъицикьарни туна. Йиферни чIимел йикъар 

ада демекда акъуддай. ХъуьтIуьн бязи ачух йикъара, зун 

мектебда авайла, куьчейра захъ галаз къугъвадай улам гьат 

тавурла, ЧIарав фена айвандихъ аскIан куьсруьдал ацукьна 
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кьуьзуь кIарабриз рагъ гузвай чIехи бубадин кавалдин 

кикел ферикъат жедай.  

Чи кIвалин патавай фенвай куьче датIана халкь квайди 

тир: салаз-чуьлдиз физ-хквезвайбур, яд гъиз булахдал 

физвай дишегьлияр, ламарал, балкIанрал алайбур. Машин-

затIни кими жедачир. ЧIарава абур садни саймишдачир. 

Куьн гьинай я? Гьиниз я? – гьич хабарни кьадачир. Ам 

хъел кваз анжах тек кьве дуьшуьшда элуькьдай: сад – 

гьамиша балкIандаллаз физ-хквез жедай къурухчи Эмир-

чубан халу, садни – хуьруьн почтальон Гуьлбала халу 

акурла. Амай са касдални ада, са себебни авачиз, ван хкаж-

на заз акурди туш.  

Чи кьве мертебадин кIвалин айван мегьежар  галачир-

ди тир. Гьавиляй ЧIараваз, чIехи бубадин патав хкаж хьа-

йила, айвандин чIередал акъвазна, агъада авай куьчедик 

квай гьерекат вилелай ийидай мумкинвал жедай. Са сефер-

да ЧIарава гуьг балкIандаллаз къвезвай Эмирчубан халу 

пурарай авуднай. Гьар и куьчедай фидайла, Эмирчубан ха-

лудиз чи айвандихъ кIицI хьуникай игьтият авайтIани, 

балкIандин рикIелай, аквар гьалда, айвандин кикел, дал-

дадик, ЧIарав хьун мумкин тирди ва ам садлагьана чIере-

дал пайда хьунин хаталувал авайди алатнай жеди. Кхадай 

асуннавай айвандин чIере вилик кьве пацун кикерив 

чухваз, элуькьиз эгечIай кицIин къати ванци балкIандин 

руьгь адан кьулухъ кIвачерин кикериз авудай хьиз тир: ам 

кхун хьана, вилик кьве кIвачни цавуз акъатна, далудихъди 

алукьиз са жизви амай. Вич вичивай квахьай Эмирчубан 

халудин гъилерай кьенерар шутхун хьаначиртIа, балкIан 

ярх хьунни мумкин тир. Чилел алукьайди гена са Эмирчу-

бан халу хьанай. БалкIанни алукьнайтIа, ада вичин иесиди-

кай лаваш хьтинди авун мумкин тир. Гена хъсан хьана, 

Эмирчубан халудал хер-кIацI, хайи чка-затI хьанач. КIва-

чел къахрагъна, хромдин хахулдай къамчи акъудна, Эмир-

чубан халу, са вуч ятIани нерай мурмурар ийиз-ийиз, чи 

гьаятдиз сухулмш хьанай. Якъин адаз ЧIаравалай кьисас 

къахчуз кIанзавай. Амма ам вуч ЧIарав хьуй вич къам-

чидин хурук кутадайди! Адан гьич гелни амачир. 
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– Гьатда вун зи гъиле!.. – сас регъвезвай Эмирчубан 

халуди. 

И агьвалат вичин вилералди акур чIехи бубади 

спелрикай хъвер ийизвай: 

– Туьнт жемир, яда Эмирчубан. Сабурлу хьухь. Са 

гъвечIи кицIихъ галаз кьил кьач хьи чIехи итимди. Ваз чир 

хьайитIа, дуст кас, гьар итимдиз балкIандилай аватдай са 

югъ авайди я. 

– ШемпIи кьван авай и кицIивай зун авудиз жезвайди 

яни?! За жува балкIандилай хкадарайди я!.. – ам, са вуч 

ятIани мурмур ийиз-ийиз, вич балкIандилай аватдай вахтар 

гьеле яргъа амайди къалурун яз, кIвач уьзенгда туна, 

кьезилдиз ва хшкадаказ хкадарна балкIандал хкаж хьана. 

Къвалара хъел элекь тавунвай иесидин хахулрин дабанар 

ва галамаз-галамаз ифей къамчи акьур балкIанди кьу-

кьудрал куьчедайтIуз чамарнай... 

Гуьлбала халудихъ галазни ЧIарав кьунвачир. ЧIехи 

бубади кхьенвай газетар гваз чи гьаятдал атайла, ам сифте 

сеферда акунни кумаз ЧIараваз бегенмиш хьаначир. Гьар 

мус чи гьаятдал почтальон атайтIани, ЧIарава адаз югъ гу-

дачир. Югъ-къандавай вич чIехи ва гужлу жезвайди гьис-

сзавай ЧIарава са сеферда Гуьлбала халудал кьетIивилелди 

гьужум авунай. Игьтият патал кьулу-кьулухъ чIугур почта-

льон гьаятдин са пипIе бадеди гилигар авун патал кIватIна-

вай жими лакарин кIунтIунал алукьнай. Далу пад кIвачери-

лай юрфарал кьван чIулав жиржимадай хьанвай Гуьлбала 

халу, кьулухъай лакарин хурх кIвахьиз-кIвахьиз, газетар 

авай чантадин чIул гъилел алчудна, ЧIараван винел сухул-

миш хьанатIани, арадал затI атаначир. ЧIарава хкадарна 

лацу кIирерив чанта кьунай ва хъуткьунариз хьанай. 

Чантада авай-авачирди вири чилел чкIанай. Арада зун 

гьахьуниз мажбур хьанай. За ЧIарав цура туна, шефте 

агалнай. Гьарай-эвердал акъатай бадедизни куьчедал хьан-

вай мусибат акунай. Ада цурай хъиткьин жез элуькьзавай 

ЧIараваз ахмурарнай: 
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– Айибар тушни, я кьейди! Вахъ са ацукьун-къарагъун, 

къуни-къуншивал авайди тушни?! Валлагь, на вун зунжур-

да тваз тада... 

Бадеди кицIиз ахмурар ийизвай жуьредикай хуш татай 

почтальон генани артух къапарай акъатнай: 

– Ам яна кьена кIанзавайди я! Зунжурда туна таракай 

куьрсна кIанзавайди я! – Почтальон язух къведай гьалда 

авай. Ам чкIанвай газетар, чарар кIватI хъийиз эгечIна. За-

ни адаз куьмек гана. 

– За фена яд гъида, са гьилле хьайитIани ви далуяр 

михьи хъийин, – лагьана бадеди Гуьлбала халудиз.  

Амма ада бадеди вуч лугьузвайтIа бажагьат анна-

мишзавай. Ада хъилелди къуьнуьхъ хъивгьей чанта шарпна 

фена са легьзеда далудик ккIана хкат хъувунай. 

– Куь газетар къедлай кьулухъ ви хтулди атана почту-

най хутахрай, – лагьана Гуьлбала халуди бадедиз. 

– Абур пай хъувунай гьукумади пул зи хтулдиз ваъ, 

ваз гузвайди я! Жагъана идаз гила шакIурт! – жаваб ганай 

бадеди. 

Почтальон, гафни хълагь тавуна, кьил кIарцIи ягъайди 

хьиз хъфенай. Гьар къадамдин кьилиз адакай лакадин стIа-

лар кIвахьзамай... 

Гуьлбала халу мад чи гьаятдал хтаначир. Ада чи газе-

тар, гагь заз яргъарилай эвериз, гагьни къуншийрин аялрив 

вахгуз, ахгакьардай... 

Ахпа са йифиз ЧIарав квахьнай. Пуд йикъалай ам тум 

галачиз хтанай. Са ни ятIани инсафсузвилелди атIанвай 

тумуникай амайди са тIуб кьванди тир. ЧIарав бацIи хьиз 

аквазвай. Зани бадеди кицIин хер жунадив кутIуннай, амма 

ЧIарава чи жерягьвилер кьабулначир, ада кIирерив жуна 

ахлуднай. Вичин хер ада мез гуз-гуз дири хъувунай. 

Амма гила са кардал ЧIарав генани кIевиз акъвазнай. 

Эмирчубан халудизни Гуьлбала халудиз чи кIвалин пата-

вай хъфидай рехъ ада ерли хганачир. Яргъай абурукай нин 

ван атайтIани, ЧIарав гьаниз фена акъатдай ва элуькьиз-

элуькьиз абур чи мягьледайни хъфиниз мажбур ийидай. 

Абуруз вахтунда ЧIаравакай кьил къакъудунилай гъейри 
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маса чара амачир, вучиз лагьайтIа и гъвечIи кицI хуьруьн 

итимрикай анжах са и кьве касдал элуькьуни жемятдин си-

ве жуьреба-жуьре зарафатар, хъуьруьнар арадал гъизвай. 

Имни гьич. Са кьадар вахт алатайла, чи мягьледин жемят, 

почтальонди газетар ахгакьарзавач лугьуз, нарази хьанай. 

Эхирни Гуьлбала халу вичин кIвалах дегишаруниз мажбур 

хьанай. Хуьряй маса кIвалах жагъун тавур ам фермадал 

доярвилиз фенай. 

Эмирчубан халудин балкIан пехъи хьанай. Ада садра 

вичин иесидин кIвач кIас авуна. Эмирчубан халу азархана-

диз аватнай, эхирни пенсидиз экъечIнай. БалкIан хуьруьн-

вийри ягънай. Зи чIехи буба Эмирчубан халудал кьил чIуг-

ваз фейила, виликан къурухчиди лагьаналдай: «Зун 

балкIандилай аватай югъ гила алукьна, гила!..» 

ЧIараван гележегни экуьди хьаначир. Адан мусибат-

дин хирер гьеле вилик кумай. Вири галай крар тир. Гуя 

абур вири жеда лагьана, гьазур хьана акъвазнавай. Абур 

галамаз-галамаз, тадиз-тадиз кьилиз акъатнай... 

Зун са юкъуз, ЧIаравни самокатдал акьадарна, Къацу 

ратIран къвалайгъуз авахьзавай. ЧIарав захъ галаз самокат-

дал алаз авахьиз фадлай вердиш хьанвай. Ам, вилик кьве 

тапацдив рул кьуна, кьулухъ кIвачер тIулаба тахтада акIур-

на, лаш хьиз мягькемдиз акъваздай. Дуьм-дуьз гьалдайла, 

адавай вич тим-тикдаказ кьаз жедай, къекъуьнрал гьалтай-

ла, адан пацар ам ян гана ават тавун патал рулдал за жуван 

тупIарив кьадай... 

Низ чидай кьван и юкъуз кимел алай Назир муаллимди 

зални ЧIаравал гуьзчивал тухузвайди! Къацу ратIрал 

къугъвазвай кьван аялрин арадай адаз зун аквадайди! Муь-

куь патахъай килигайла, самокатдаллай кицI таквадайди 

вуж хьурай? Гьар гьина хьайитIани самокатдаллаз авахьза-

вай кицIер гьалтдач кьван! Амма аламат жедай кар ам тир 

хьи, Назир муаллимдиз ЧIарав кицI хьиз хьанвачир. 

Пакагьан юкъуз зун мектебдиз фейила, геометриядин 

тарсуна Назир муаллимди заз доскадин патав эверна. Ала-

тай тарсуна жаваб гана «4» къачунвай завай и сефердани 

тарс хабар кьада лагьана за умуднавачир. Им Назир муал-
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лимдиз хас кIвалах тушир. За кIелни писдаказ ийизвачир, 

зун мектебда лап хъсандиз кIелзавайбурун жергеда авай. 

Амма зун чIехи жердавай заз жуван тарсарин хайи-тахай 

жез башламишнавай. РикI алай тарсар за чирзавай, кIелза-

вай, амма гуьгьуьлдив кьан тийизвайбуруз, чара авачиз, 

жувавай хабар кьадай вахтар гьисс ийиз, алцумиз, гьазур 

жезвай. Геометрияни «тахайбурукай» сад хьанвай... Назир 

муаллимди, яргъи нерин кIуфал эцигна чешмегрин винелай 

заз килигиз, завай са гьи ятIани теорема субутарун исте-

мишзавай. Зун уъ-пIуъ ийиз амукьна. 

– Кьве-е-ед! – чIун галаз лагьана муаллимди. – Им 

бацIидихъ галаз самокатдаллаз авахьун туш, им геометрия 

я, геометрия!.. Къала дневник! 
Класс хъуьрена чIагана. 
Хъуьруьнар яргъал фейибур ва гурлубур хьана. Вичи 

лагьай гафариз икьван хъуьруьнар ярашугъ туширди 

чизвай муаллим тажуб хьана амай. Идалайни гъейри, ам 

аялар зал ваъ, муаллимдал вичел хъуьрезвайдан гъавурда 

акьунвай, амма вучиз хъуьрезвайтIа, адан бейнида ацукь-

завачир. 
– Ам бацIи туш, кицI я! – лагьана эхиримжи суьреда 

ацукьнавай «кьведрин гьамбар» Абаса. 
Назир муаллим чешмегрин винелай гагь заз, гагь Аба-

саз килигзавай. Адан вилери «Зун а куьне фикирзавай 

кьван кицIерайни бацIийрай кьил акъат тийидай авам туш» 

лугьузвай. 
– Тум атIанвай кицI я! – хълагьнай Абаса, вич вахтун-

дамаз муаллимдин дикъетдикай хкудун патал. 
– Тем более! – секиндиз лагьана кардин ери-бинедин 

гъавурда акьур муаллимди, вилер гила зи вилера атIумна 

хьиз. – КицI хьуниз килигна, ви къимет са баллдин агъу-

зарзава. Къала дневник! 
Гила класс зал хъуьрезвай. Муаллимдиз вичин гъалиб-

вал акьван хуш хьанвай хьи, зи дневникда чIехи къуват-

дивни ашкъидив яру «1» эцигна яргъи, элкъвей гьалкъаяр 

галай къулуналди тестикьар хъийидайла, дневникдин кьве 

чар галаз-галаз къазун хьанай. И кьве чар акъудна га-
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дарнайтIани, къиметни къул хьайивиликай гуьгъуьнин кьве 

чарчини шагьидвал ийидай. 
Зи рикIизни и «1», хенжел хьиз, сух хьанай, вучиз ла-

гьайтIа им заз уьмуьрда атай сад лагьай пис къимет тир. 
Зун кIвализ кур-пашмандиз хтанай. РикIе са гьихьтин 

ятIани тайинсуз хъел авай. Хъел заз гагь муаллимдикай, 

гагьни жувакай къвезвай. Заз акI авай хьи, гуя за са 

туьхкIуьриз тежедай хьтин гъалатI ахъайнавай. Заз дуьнья 

дар хьанвай. Гьа и арада зи патав айвандал ЧIарав хкаж 

хьана. Ам зи кIвачерал алтад жез, заз тумунин кьатI юзу-

риз, зав агатзавай. Адаз зи рикIикай хабар тир, ада захъ га-

лаз зи дерт пайзавай, заз теселли гузвай. Амма за адан 

вафалувилиз, дуствилиз кIур гана! За зи хъел ЧIаравал 

ичIирна. Вири къуватдалди адан къвала за ахьтин са кьуьл 

эцяна хьи, ам айвандилай фена гьаятдин юкьвал алукьна. 

Къати анцIни цIугъ акъатай ам чукурна вичин демекдиз 

хъфена. КицIин гьарайди зун жув жувал хканай. За жува 

авур гунагь кьатIана. КичIе хьана. За тадиз ЧIараван патав 

зверна. 
За лугьуда – бажагьат сад чIалахъ жеда! Заз акурди 

акуна – масадаз такурай! 
Икьван чIавалди анцI ийизвай ЧIарав, зун атайди 

акурла, бицIи кьил кьве кIвачин арада туна, рикI къекъя-

гьиз, шехьна! Аялдин ванцелди! Лап мукьва касдикай рикI 

хайи инсан хьиз! Идаз шел лугьун тIимил тир. 
Им къагьар тир! 
Зун чилерай чилиз фенай. Зун регъуьла кьенай! Заз 

утанмиш хьанай, зун намусди кана чIух авунай! 
– Багъишламиша, ЧIарав-чан! Зи азизди! Зи дуст! – заз 

гафарни жагъизмачир, зи кIалхандани шел акIанвай. 
За сад лагьай сеферда Аллагьдиз ялварнай: 
– Чан Аллагь буба, гъил къахчу зи гунагьдилай! 
Аллагъдиз зи ван къведайни?! Зи гунагь гъил къахчуз 

жериди тирни?! 
За ЧIарав, къужахда кьуна, чан-рикI ийиз-ийиз, айван-

дал хкидайлани, адан къагьар элекьзавачир. Айвандал ам, 

шутхунна, зи гъиляй катнай. ЧIехи буба амачир, ам рагь-
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метдиз фенвай. ТахьайтIа, ЧIарав, белки, гьадан патав фи-

дай. Баде хуьруьвай яргъаз квай сала авай. Чидач, ЧIараваз 

гьикI чир хьанатIа баде авай чка, ам бадедин патав салаз 

катнай. 
ЧIарав икI текдиз яргъа салаз атайла, бадедин рикIиз 

зи кьилел са чIуру дуьшуьш атанвайди аян хьанай. Амма 

ЧIарав залай шикаятиз атанвайди бадедиз чир жедайни 

кьван? 
Бадедиз кIвализ хтайла чир хьанай. За адаз хьайи-

хьайивал ахъайнай. 
– Я чан хва, сиве мез авачир гьайван вуч лагьана бей-

кефарда? Ам аваз гьикьван ава? КIел кьванди... – зи сай-

мазвиликай бадедизни кIамаз хьанвай. 
ЧIарав мад зав ахгатначир. Зун ам патал кьенвай. За 

гайи фу-затIни ада недачир, гуя адаз са зун ваъ, за гайи фу-

ни аквазвачир. Ада анжах бадеди гайила недай. За, ЧIарав 

са патахъ алатайла, адан къапуна ем эцигдай. Ада хтайла 

емдикай ни чIугвадай, амма тIуьник хев кутадичр. Адаз зи 

ялни кваз дакIан хьанвай. 
Заз амукьайди вуч хьанай? 
Сифтени-сифте за самокат хана кукIварнай. Ахпани за 

геометрия кIелиз хьанай. Хъиляй. Жуваз жаза гун яз. Тео-

ремаяр хуралай чириз фидай зун мектебдиз, амма я рикIе, я 

кьиле геометриядиз чка хьаначир. Назир муаллимди клас-

сдин вилик ийизвай зи тарифрини, ада зи дневникда эциг-

завай «кьудрини», «вадрини» зи рикI шад хъийизмачир. Заз 

абурулай уьмуьрда сад лагьай ва эхиримжи сеферда атай 

гьа хенжел хьтин «1» багьа хьанвай, вучиз лагьайтIа заз зун 

маса къиметдиз лайихлу яз аквазмачир... 
Са юкъуз чи кIвализ эме атанай... Гьар сеферда ам 

атайла, ЧIараваз гзаф хвеши жедай. Эме хъфирлани, кицIи 

ам хуьруьн агъа кьилиз кьван рекье хутадай. Эмеди ЧIарав 

лап бицIи шараг яз гъайиди тиртIани, адан рикIелай эме 

алат тавунал зун тажубни тир, гьейранни. ГьикI лагьайтIа, 

а чIавуз ЧIараван вилерни са акьван бегьемдиз ачух хьан-

вайди тушир. Адаз кьериз-цIаруз аквазвай зи эме икьван 

истеклу ва играми хьун аламат жедай кар тир. 



 289 

И сефердани эме акурла ЧIарава авур шадвилер генани 

чIехибур тир. Гуя ада икьван чIавалди заз ийизвай 

майиларни эмедихъ элкъуьрнавай. Ада эмедал ягъай кьван 

чархар, элкъуьнар-гелкъуьнар вуч тир! Мезни куьрсна, 

кIирерни экъисна, хъуьрез! 
И карди заз теселли гузвай, вучиз лагьайтIа эме атуни 

ЧIараван рикIевай хер фад-фад сагъ хъийиз тун мумкин 

тирди хьиз аквазвай заз. «И хвешивилери, белки, адан рикI 

чIехи ийида, – сабур гузвай за жува-жуваз, – белки, адаз 

шадвиляй зи тахсирдилай гъил къахчуз кIан жеда...» Амма 

зи бахтуни гъаначир. ЧIараваз зун аквадай вилер авачир. 
Эме хъфидайла, зунни баде ам рекье хутаз фенай. 

ЧIаравни чахъ галаз хуьруьн кIанел кьван атанай. Анал 

акъвазнавай автобусда инсанар акьахзавай. Са чка ана эме-

дизни гьат хъувуна. Автобус чкадилай юзайла, ЧIарава са 

кьадар рекьиз адахъ галаз чукурна. Элкъвена бадедин патав 

хкведайла, рекьин патав гвай кIвалин гьаятдай са зурба 

къамба экъечIна. Ам чанда суй аваз, заландиз ЧIараван 

къаршидиз физвай. Къамба акур ЧIаравни акъваз хьанай. 

Хаталувал гьисс авур за гьарайна: 
– Ката, Ч1арав! Ката! 
– Ма, ма, ЧIаравI – бадеди вичин гъиле са затI авайди 

хьиз къалурзавай. – Инал ша! 
Амма ЧIарав акъвазнавай. Адак, аквар гьалда, къамба-

дин такабурлувилини умунвили къурху кутазвачир. ЧIарав, 

сив ахъайна, хъуьрезвайди хьиз, къамбадиз ихтибарлу яз 

килигиз, гьа акъвазайвал акъвазнавай. Игьтиятлу бадеди 

мад сеферда гьарайна: 
– Ката, кьейди! КукIварда вун!  

ЧIарава яб ганачир. 
Мусибат кьилел, хабарни авачиз, гуьзет тавур пата-

хъай къведай чIал ЧIараваз чизвачирни мегер? Чизвай 

эхир... Амма ада вичин уьмуьрдин тежрибадикай тарс 

хкудначир. Белки, вичин патав къвезвайди инсан тиртIа, ам 

катдайтIа? Низ чида? Идалайни гъейри, ЧIарав ихтибариз 

вердиш хьанвай. «Жув хьтинбурал гьикI ихтибар тавурай?» 

– фикирзавай жеди ада и декьикьада... 
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Къамбади, гьа сифтедай хьиз секиндиз, хъел-ажугъдин 

са лишанни квачиз, атана, ЧIаравал чарх яна, ахпа ни 

чIугуна. 
Мусибат садлагьана хьана. Ни чIугваз-чIугваз, къам-

бади вегьена вичин зурба сививди ЧIараван юкьвалай 

кьуна, адан руфунни кваз михьиз къамбадин кIирера гьат-

на. ЧIехи кицIи гъвечIиди акI къарсурна хьи, ЧIараван 

анцIунин ван вири хуьруьнвийриз хьана жеди! Зани бадеди 

къамбадал гьалч тавур къванни, илиг тавур лаш хьанач. 

Амма залум кицIи ЧIарав ахъайначир. 
– Къарахан! Я Къарахан! –  эверна бадеди къамбадин 

иесидиз. Айвандихъ экъечIай Къараханаз куьчедал кьиле 

физвай йикь-шуван акуна. Ада вичин кицIиз гьарай гана. 

Иесидин ван галукьай къамбади ЧIарав кIирерикай хкудна 

ва куьчедал къведайла квайдалайни гзаф такабурлувал кваз 

аста-аста камаралди гьаятдиз хъфена. 
Бадени зун ЧIаравав агатна. Адан руфунални далудал 

зурба кIирери гзаф дерин хирер авунвай. Адай иви физвай. 

За, пенжек алудна, адак ЧIарав кутуна, гъилерал кьуна. 

Амма ЧIарава кIевидаказ цIугъ авуна. Им адаз вич за кьуна 

кIанзавач лагьай чIал тир. Уьмуьрда тек са сеферда закай 

хьайи рикIин тIарвал адаз вичел хьанвай хирерин тIарвиле-

лайни гзаф яз аквазвай. 
– Къала, чан бала, за кьан! Кьейдан чанда авай дердер 

масадбур я! – лагьана, бадеди ЧIарав завай къахчунай. Зи 

кьил хуруз аватнавай. ЧIарава заз зи гунагь са мус ятIани 

гьалал хъийида лагьай умуддин бицIи экв гила зи рикIе 

михьиз хкахьнай. 
Айвандик хкана, бадеди зурзазвай ЧIарав хъицикьрик 

кутунай. ТIал яваш хьун патал адан хирера ракъинин 

цуькверин чIем цанай. КицIел гьал аламачир. Вилер са 

жизви ахъайиз агал хъийизвай. И арада абурун ранг фен-

вайди аквазвай. Адаз зун вичин патавни атана кIандачир. 

Зун агатайла, ада гьасятда гьиссзавай ва, къати цIугъ ийиз, 

зун патав гвайла вичин тIал генани гужлу жезвайди 

къалурзавай. 
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Са йикъалай ЧIарав кьенай. Адан тIал атIанай, амма зи 

рикIин тIал генани артух хьанай. Ам гилани давам жезва... 
... Къацу ратIран кьилихъай дишегьлиди эверай ванци 

зун хиялрикай хкудна. 
– Къудрат! Яда, ваз ван къвезвачни? Зун нив я?! 
Квар къуьневаз булахдал физвай и течидай дишегьли-

ди зи тIвар кьуна эверунал зун мягьтел хьанвай. Ахпа зун 

гъавурда акьуна. 
– Килиг гьа, чан дидедин, дана хкун рикIелай алудмир! 

– давамарнай дишегьлиди. 
– Зи рикIелай алатнавач. Гьеле рагъ акIанвач. Раж 

хкведайла, фида зун, – жаваб гана гадади Къацу ратIралай. 

Гада рахадайла, гурцIулдини акъвазна адаз яб гузвай. 
Дишегьли алатна фенай. Гадани гурцIул, мад сада са-

дахъ галаз чамарар ийиз, чпин къугъунрик экечI хъувуна. 

Зун, къванцелай къарагъна, абурун патав фена. 
– Салам алейкум, Къудрат, т1варун стха! – лагьана, за 

гададив гъил вугана. – зи тIварни Къудрат я. 
– Алейкум салам, – мягьтел яз жаваб гана гадади. Ам 

заз вичин тIвар чир хьунал тажуб хьанвай жеди. 
– Бес дидеди ви тIвар кьуна эверначирни? Гьавиляй заз 

ви тIвар чизва...  

Гададин сивел хъвер акьалтна. 
– А-а-ан... – лагьана ада. 
– Ви дуст пара хъсанди я. Адакай гьихьтин кицI жеда? 

Екеди, тушни? 
– Эхь, хипен кицI. 
– Ви кицIин тIвар вуж я? – суал зи сиве амаз гурцIул 

ратIран хурай агъуз катна, гадани адан гуьгъуьниз фена. 

Садни акуна заз, чапла гъил алгъай далудал, эрчIи гъилни 

экв зайиф хьанвай вилерин кьилелай къав хьиз кьуна, зи 

баде чIугуна Къацу ратIрахъ къвезва. 
– Им зун я, баде, зун! – лагьана ван къалурна за адан 

зайиф хьанвай вилерин шаклувилер алудун патал. 
– Вув-в-в, я чан бала, хтана инал къайи къванцел ацу-

кьдани? Айибар хьана хьи!.. – ам атана хъукъвай кьве 

гъиливди зи гардандик ккIана. – ФатIимат суса лагьана заз, 



 292 

бес Къацу ратIран къванцел са жаван итим ацукьнава. Зи 

рикIиз аян хьана ам вун тирди. Чизвай заз вун къе хкве-

дайди. КIекрени къе гзаф гьарайзавай... Хкведа къе зи бала 

лагьана за... Къала кван садра, хкаж ви чамадан зи далудал! 

– ада зи чемодан-дипломатдал гъил вегьена. 
– Акъваз, я баде! Лугьуда гьа вунани! Вал чамадан 

кьадай гьал алайди яни? – за са гъиле дипломат кьазва, 

муькуь гъилни бадедин хъукъвай къуьнел эцигзава. Чун 

кIвализ хъфизва. 
Гьа и арада Къудратан гурцIул атана бадедин чIулав 

булушкадин ценек ккIизва, ада ам кьуна вичел ч1угвазва. 
– Вув-в-в, я кьейди, вун гьинай атайди я? – лугьузва 

бадеди. 
– Ам зи тIварун стхадин кицI я, – лагьана, за чи патав 

чукурзавай Къудрат къалурна. 
Бадеди кьил галтадна: 
– Гила зи кьили ван авуна, вучиз вун хтана къайи 

къванцел ацукьнавайди ятIа... Мад жува жуван рикI незва-

ни, чан бала? Бес я, я хва. РикIелай алуд. Мус хьана алат-

навай крар я... 
За къуьнер агажзава: 
– Ада заз гьалал хъувунач... 
– Вуна чIугур кьван рикIин азиятрай Аллагьди вичи 

ваз гьалал хъувунвайди, я бала, – теселли гузва бадеди заз. 

Ва ихтилат дегишарун патал ам зи бицIи тIварун стхадихъ 

элкъвезва: – Къудрат, чан бадедин, ви данадихъ галаз зи 

данани хкваш. Хтайла, бадеди ваз къенфетар гуда... 
– Хьурай, баде. 
ГурцIулди атана зи шалвардин кек ялзава. Гила ида  

зазни ихтибарзава. За, дипломат эцигна, гурцIулдилай кап 

алтадзава. Садлагьана ам зи гъиликай катзава. Ахпа мад 

патав хквез, кат, хъийиз, зазни вичихъ галаз чукур ая лу-

гьузва. 
– Яда, тIварун стха, ви кицIин тIвар вуж ятIа ла-

гьаначир ман вуна заз... – хабар хкьуна за гададивай. 
–ЧIарав я... – гадади гурцIулдин гуьгъуьна чукурна... 
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ЧАРА АТIАЙ КЬУЬЛ 

Гьикая 

 

Ашимаз, яшар яхцIурдав агакьиз-тагакьиз амай, амма а 

йисарилай чIехи яз аквазвай, кьилиз рех янавай, гагь 

дагъларин гарарини мишекъат гьавайри, гатана, гагьни 

къайни ракъини, ифин хъичена, къумрал хьанвай, чIулав 

спелар квай, гъвечIи вилерин къерехравай биришри чина 

амалдарвилин гел тунвай итимдиз сифтедай вичин виле-

рихъ агъаз кIан хьаначир. 

Вичиз къалурай милициядин къуллугъчидин удостове-

ренида адан вилер «уголовный розыск» лугьудай гафари-

лай тIуз фена, форма алаз янавай тIарам, ацIай элкъвей чин 

авай итимдин шикилдилай алатна, удостоверение къалур-

завай касдин вилера акIана. Адаз, хуьряй къвез, и шегьер-

дин гагь са, гагь маса базардин са къерехдив вичин метягь 

гузвай касдиз, вичин савдагарвал икI куьтягь жедайди 

чизвачир. 

Адаз вичи гъиле кьунвай кар фадлай акьалтIарна, са 

маса, дуьз, михьи кар гъиле кьаз ва я гьич тахьайтIа вахту-

налди и шегьердин базарар маса шегьеррин базарралди 

эвезиз кIанзавай, амма сакIани жезвачир: садра гьатай 

яцIай эхкъечIун четин тир, вучиз лагьайтIа ам вичиз гьат-

навай кьацIахъ галаз вердиш хьанвай ва и вердишвили адаз 

къвезвай хийирдин ериш акъваз жеда, санихъ галкIида ва я 

татаб жеда лагьай фикир касдив гьич агудни ийизвачир. Са 

гафуналди, адан дикъетни, игьтиятни – кьведни санал 

къуьруь хьанай. 

Ашим вичин кардал алахъна са шумуд йис хьанвай, 

адан савдагарвилин сирдикай анжах са вичизни папаз ха-
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бар авай ва хуьре адал къвез-къвез як-чIар акьалтунин де-

ринар адан чIехи хуьре мад са касдизни чизвачир, гьатта 

адан диде-бубадизни. 
Ни вуч ийизватIа, им адан вичин хсуси кар я, фикирза-

вай ада. Ам патал кьилинди ам тир хьи, адакай акваз-такваз 

хуьруьн-кимин итим хьанвай, алазни-алачиз рахадай 

къилих квай папан сив гила гевгьерринни ширин ихтила-

трин мяденриз элкъвенвай, виликдай гишилани мекьила 

чуплахдиз авай кьуд аялдал пек-партал, абурун руфунрани 

фу-къафун хьанвай. 
ТахьайтIа, гьикI авайди тир? И савдагарвилиз кьил 

ядалди, Ашима вич гъиляй ахъайна, виляй вегьиз са тIимил 

амай: хуьре ийидай кар-кеспи авачиз, гьар юкъуз хъиве-

гьиз, хуьруьн гьа вичин гьалда авай еб атIай чантаяр хьтин 

гада-гуьдуьйрин тай хьана, гагь ида, гагь ада къуьнер кьуна 

кIвализ хкиз, гзаф вахтара садани хкин тийиз, йифен 

кьуларалди ам куьчейра амукьайла, паб, яб ягъ тавуна, ая-

ларни галаз, эквни туьхуьрна, ксайла, хцин саймазвилери 

кана алугарнавай яшлу диде-буба адахъ къекъвез жаздан 

жедай, абуруз хва са хъуртакай ва хуьруьн куьгьне, касни 

амачир кIвалера авай са магьледин даркалдай жагъидай; 

чпивай ам ялиз тежедайди чиз, абуру чпихъ галаз гъел га-

лай яц тухудай. Хъсан хьана гена яцни гъел хьана, 

тахьайтIа, низ чидай, абурун хва мус къаю кьуна кьена 

жагъанвайтIа. Фидай къарини къужа мичIи куьчейрай тIуз, 

асаярни гъиле кьуна, гьалтайбурувай хва акунани лугьуз 

хабар кьаз. Эхирни жагъурна, мейит хьтин сад гадар 

хъувуна куьгьне гъелел, хкидай гъенел. 
Хва рекьел хкайбурни, адакай итим хъувурбурни гена 

дидени буба хьана. Эгер абуруз Аллагьди яргъал уьмуьр 

ганачиртIа, Ашиман уьмуьр лап куьруьдаказ куьтягь же-

дай. 
Садра, пиян Ашим кIвализ хкайла, адак инсандин гьал 

кумачир. ТIиш-пIуз алатнавай, кьилел хер алай. Аквар 

гьалда, ам хъсандиз гатана, хуьруькай яргъаз квай кIамун 

кьерен чиргъедал гадарнавай. 
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– Я хва, – лагьанай бубади, ферсуз велед пакагьан  

юкъуз ахварай аватайла, – къе ама зунни ви диде, пака 

кьведни рекьида, вуна чун а фидай сура хьайитIани динж 

тур ман! И дуьньядикай вуна чаз сур авунва, вуна чал 

жемятдин вилик экъечIдай чин тунвач. Гьикьван хьуй? Вун 

вини магьледавай БитIиш кьванни хьаначни? Ахъайна ада 

вичин хуьре туьквен, вични «Аламаз» тIвар алаз. Чун, гьар 

сеферда хуьруьн администрациядай пенси гайила, 

БитIишан туьквендилай хквез жедани, гьикьван чи абдал-

дал бурж хьанватIа килигиз? Накь чна ви бурж эхиримжи 

сеферда вахгана. Мад чак умуд кухтамир. Буба аваз етим 

хьанвай ви аялриз къвезвай кепекарни ви пад хьайи руфу-

низ бес тежедайдини ваз чизва. ГьакI хьайила килиг жуваз 

гуьзгуьдай, жува жуваз веревирдер ая. 
– За вучна-е? Пис гаф лагьанач, себ-сив авунач, – бе-

денда, кьиле авай тIалдикай вучдатIа течиз, ажузвилелди 

кьве гаф акъудна Ашима сивяй. 
– Я чан бала, я сивиз кьей хва, – раханай дидени, – мад 

гьамиша чи кьамал жедайди туш хьи. Чна ваз кIвал эцигдай 

чил къачуна, хуьруьн чIехидаз ришвет гана. Жув жуван 

хзандин кьил хьухь, чазни ви папан къайи сивикай хкатдай 

са югъ къалура. Чун Шалбуздагъдин пIирерин вилик, хал-

кьдин вилик виляй вегьемир, къурбанд хьуй зун чпиз. 
– Дуьз лугьузва дидеди, – мад ихтилатдик экечIна бу-

ба. – АтIутI палчухдин фур, мел авуна элягъ лангатар, эциг 

са мертеба хьайитIани, яшамиш хьухь жув жуваз, – буба-

дин умуд хва дидединни бубадин къаюмвиликай хкатуни 

дуьз рекьел хкуник квай. 
– КIваляй чукурзавани? – вилерал накъвар атанай 

Ашиман, ам адак накь хъвайи ичкидикай кума лагьай чIал 

тир. – Йикь зун, куьнени заз кIур хце, – бейкеф хьанай ам. 
– Ваъ, я хва, чна вун чукурзавач. Чаз вакай инсан 

хкатна кIанзава, вуна вирида ийизвайвал жуван гъилералди 

къазанмишай са кьас фу тIуьна кIанзава,  – лагьана дидеди. 
Бубади кьил галтадзавай. Адаз хци, пиян яз амайтIани, 

наз маса гузвай хьиз аквазвай. 
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– Гьинай жагъурда за кIвалах авачир? Шегьердиз куь-

не зун ахъайнач, физ кIан хьайила; гила зун гьиниз фида и 

барбатI хьанвай уьлкведа? – тIал къати хьуникди чин чIур-

на Ашима. 
– Яда, – эрчIи гъилин капаш адан вилерив кьван 

тухвана, рахана буба, – гьукумат бегьемсузди я лугьуз, 

итимвал квадардайди туш! Гьи гьукумат мус бегьем 

хьайиди я? Садрани! Итимвал гьамиша хьайиди я, женни 

хъийидайди я... Вахъ, лагьайтIа, ам амач! Килиг жуваз 

гуьзгуьдай! – бубади вичин сабур са гужа-гуж хуьзвай. 
Ашим вичиз гуьзгуьдай килигна. Адаз вич чир 

хъхьаначир. Адан кьилиз атайди «зун гуьзгуьдиз килиг 

тахъвуна шумуд йис ятIа?» фикир хьанай. Ивидайни рук-

вадай хьанвай, дуьгмеяр хкатнавай перемдиз ада са акьван 

фагьум ганачир. И арада булахдилай, ацIай кварни гваз, 

адан паб хтанай. Ашимаз вичивай адан хурук акъвазиз те-

жедайди чизвай. Ам, мад са гафни лугьун тавуна, чиниз-

гъилиз са шупI яд кьванни тиягъна, кьилни куьрсна, гьаят-

диз  

экъечIна. 
– Мад физвани, кьей хва?! – лагьана папа. – Вач, вач! 

Къе вакай ихьтинди хьанватIа, пака вакай кIанчIунал якIув 

гатай як хьтинди жеда. 
– Мад за хъвадач, – Ашимаз маса гаф жагъаначир. И 

гафар жагъурун четин тушир, абур ада гьар сеферда, хъва-

на хтана, са йиф алатайла, лугьудайбур тир. 
ИкI тирди папазни чизвай. Ам гъуьлуьн гафарихъ  

агъазмачир. Гьавиляй ам, кичIерар гузвайди хьиз, апаяхъни 

къаридихъ элкъвена: 
– Килиг гьа, куь угъраш хва мад хъвана хкведайди я. 

Эгер куьне ам мад кIвализ хкун хьайитIа, за куь гъелни ха-

да, яцни маса гуда, зи етимарни къахчуна, бубад кIвализ 

хъфида? 
И гафар гьаятдай экъечIзавай Ашиман тIазвай кьилени 

хура гупа-гуп ийизвай рикIе, гуьллеяр хьиз, акьунай. И тIа-

звай кьиливни рикIив ада са кар аннамишнавай: къе и 
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дуьньяда кьенвайдини са вич ва и кьенвай вичихъ яс чIуг-

вазвайдини са вич я. 
Ада кьил дагъ галай патахъди чIугуна. Чанда гьал 

авачиртIани, ам эхиримжи къуватар куьтягь жедалди, тик 

рекьяй винелди хкаж хьана. «Бесарна кIанда! Бесарна кIан-

да!» – какахьнавай кьиле авай и кьве гаф адаз вичин рикIин 

гупа-гупдай ван жезвай. 
Рекьелай элячIна, жигъир кьуна ам дагъдай авахьзавай 

кIам зуракI чарх гана фенвай тIулал атана. Адаз къведай 

рехъди акатай чкадал ярх жез кIанзавай, амма эхнай, гьикь-

ван чан цихъ гьарарат тиртIани, кIамув агакь тавуна, ам ярх 

хьана. Белки, адаз вич хур квай чкайрал эцигиз кIан хьанач 

– авахьиз кичIела, гьавиляй и тlyл хкяна жеди.  
Гацум хьанвай беденди, чинал, кьилел алай хирери, 

пакун тIвалара, гьатта къалчахрани ютурра авай тIалдини 

гила генани артухдиз вичикай хабар ганвай. 
Ярх хьана, гъил-кIвач гадарна, ам вили цавариз килиг-

на. Адаз акI хьанай хьи, гуя анай вичиз са ни ятIани тIуб 

юзурай хьиз. Ашиман рикIин дерт амайдалайни къизгъин 

хьанай ва ада «зун гьа инал кьена куьтягь хьанайтIа, вуч 

хъсан тир» фикирнай. Ада и кар руьгьдин лап дериндай, 

гьеле ички агакь тавуна амай чкайрай къвезвай зарул ван-

целди цавай вичиз тIуб юзурайдавай тIалабнай. Амма тIуб 

юзурайда вичикай са хабарни хганачир. Ашимаз цав агал 

хъувунвай хьиз хьанай. Вич патал, вичин тIалабунар патал. 
Адаз гзаф гьайиф хьанай. Накь вичин дустар я лугьуд-

айбурухъ галаз тIуьрди-хъвайиди адан рикIел аламай, амма 

вич гатана, кIур гана, хуьруьн хъуртак ни ва вучиз гадарай-

ди ятIа, адаз чизвачир. Адаз вич аник гадарнавайдини чир 

жедачир, эгер дидедини бубади адаз лагьанвачиртIа. Адан 

туьтуьна шел акIанвай. Ам вич шел кьулухъ ягъиз алахъна-

вайтIани, шел къецихъди ахмиш жезвай, Ашимахъ ам хуь-

дай къуватни къаст амачир. Ада, – цавай вичиз тIуб юзу-

райдакай регъуь тир жеди, – са гуж-баладалди чин 

кIаникди авуна, адан хурай къизгъин къагьар акъатна. А 

къагьардин ван Шалбуздагъдивни агакьнавай, вучиз ла-

гьайтIа Ашимаз, вичин къагьар дагъдин синера акьуна, 
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элкъвена хтайвал ван хьанай. Ам тухдалди шехьна-шехьна, 

гьа алайвал, далу цавариз гана, ахвариз фена… 
Вахт физвани-акъвазнавани хабар амачир Ашимаз ви-

чин кьилиз нажахдин тия ягъай хьиз хьанай. Кьилел алай 

хире гьатай хци тIалди ам алай чкадилай къудгъунарна. 

Вилер ахъайна, элкъвена килигайла, адаз акуна хьи, вичин 

кьилелай са шумуд чалагъанди чархар язава. Абурукай са-

да, якъин, адан кьилиз кIуфни янавай. «Ибуру зун кьен-

вайди  яз гьисабзава», – фикирна Ашима. Ам мейит тушир-

ди акур вагьши къушар вилерикай квахь хъувуна. 
– Гьей, кфирар! – гьарайна Ашима, чалагъанар акваз-

мачиртIани, – Зун кьенвач! – Ва са ара гана хълагьна: – Зал 

куьне чан хкана! – адан кьилиз вич аватнавай дар йикъай 

гьикI экъечIдатIа къалурдай фикир, са шакни алачиз, гьа 

чIавуз атанай. Садлагьана. Хабарсуз. Чалагъанди кIуф  

ягъай хьиз... Ада фена кIамук сив кутуна къанихвилелди яд 

хъвана, ахпа са геренда кьил цик кутуна акъвазна. Хире 

тIал мад къати хьанатIани, Ашима вичел цIийи кьилелай 

чан хквезвайди гьиссна... 

*  *  * 

Икьван крарикай исятда и кьакьан буйдин, гьяркьуь 

къуьнер авай, алатай сеферда стхадин мехъер патал цIуд 

гьуьндуьшка гъун тIалабай, алатай сеферда вичел спортив-

ный формани кьецIил кIвачер тIиприйра тунвай, гила 

чIагай, тIарам бедендив дигайдиз кьунвай къуллугъдин 

форма алай и касдиз, капитандиз, гьикI лугьудатIа Ашимаз 

чизвачир, ам гьукуматдин векилди вичин гьерекатар рикIи-

вай ийизвайдахъ агъанвачир. Идалайни гъейри, ада вич ми-

лицади и жуьреда, шак тефидай уюнралди кьада лагьана 

фикирдизни гъаначир. ЯтIани Ашима, са тайинсуз умуд 

рикIе куькIуьр хъувуналди, вич са куьнинни гъавурда акь-

азвачирди хьиз къалурнай. 
– Я стха, – лагьанай ада ван хкажуналди ва сес агъан-

вайвилин тав квайди авуналди, – вуна заз стхадин мехъер 

патал гьуьндуьшкаяр гъваш лагьанайни? Лагьанай. Зани 
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гъанва... Вун милица тир чIал заз виликамаз лагьанайтIа, 

жедачирни? За ваз къиметар генани кьезилардай ва са-кьве 

гьуьндуьшка зи патай пишкешдай. – «Ибур вири ваз гьавая 

хьуй лагьайтIа, адан шак фида», – генани вичин савдадин 

ери-бинедикай ва адакай муьштери жедайдак генани уму-

дар кухтунай Ашима. 
– Заз абур гьаваяни кIандач, – чина кьатIуз жедай 

хьтин са фикирни авачиз жаваб гана Агьмед ЯркIарова. 
– Бес мехъер? 
– Мехъер кьулухъ язава. 
– Бес за зи метягьдиз вучда? Заз базардал акъваздай 

вахт авайди туш. Вуна гъваш лагьаначиртIа, зун инал къве-

дачир, – Ашима вичин наразивални бейкефвал къалурна, 

амма адаз чизвай хьи, вичин наразивални бейкефвал туру-

сдинбур туширди. 
– Ви метягьдин къайгъу чна маса чкада аквада. Акьах 

машинда – гьала зи гуьгъуьнаваз, – Агьмед вичин джипдин 

рулдихъ ацукьна... 
Язух савдагар Ашимаз гьинай чир хьурай кьван мили-

цадин капитан Агьмед ЯркIарован рикI ял ядай йикъара 

вичин къунши ва дуст журналист Гьажи Чандаровахъ галаз 

шеш-беш къугъунал алайди? Къугъуна гьар вуж куму-

кьайтIа, гьада са гьуьндуьшка къачуна гъалибчидихъ галаз 

тIуьн-хъун авун лазим тирдакайни кесиб савдагардиз хабар 

авачир. 
Шегьердин цIийи, социализмди чан гана капитализм-

дал гьеле чан акьалт тавунвай береда арадал атай хсуси да-

раматрин магьледа милицадинни журналистдин к1валер 

цал цла авайбур тир. Абур ацукьдай кьилдин чка мили-

цадин багъдин пипIе авай гьакIан кьецIил гуларал эцигна-

вай сахсидин къавун кIаник квай столни адан кьве къва-

лахъ галай кьве секуьл тир. Багъдиз гьахьдай ракIарин си-

вел кицI кутIуннавай... 
– Килиг гьа, – лагьанай Агьмеда и сеферда шеш-беш 

къугъвадайла кумукьай дустуниз, – алатай сеферда за къа-

чур хьтин гьуьндуьшка тахьурай. 
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– Заз ам хкядайвал чизвайди я, – лагьана Гьажиди. – 

Зун вун туш кьван, лутуйрихъни гьарамзадайрихъ галаз 

женг чIугуна кIандай къуллугъдал алаз, абуру алцурариз, – 

адаз вич кумукьунин дерт гьа ихьтин айгьамдалди кьезила-

риз кIан хьанай жеди. 
– Алад, алад! Гзаф рахунармир, – лагьана Агьмеда. – 

Икьрар пулдилай багьа я. Кумукьна – вач базардиз!... 
…Гьажиди хкай къушран жендек, адет хьанвайвал, 

кьве дустунини чпин гьуьндуьшкаяр ргадай еке къазандиз 

вегьена, газдин пичинал эцигна са сят кьван вахт алатна-

вай. Къуншияр чпин шеш-беш къугъвазвай, арадал са икь-

рар-гьуьжет алачиз, гьакI. 
– Хьанвачни-е ви гьуьндуьшка? – эхиз хъхьанач Агь-

медавай, – чан акъудмир ман! ЧIехи ратари гъвечIибур нез 

эгечIнава. 
Къарагъна цIун кIвализ фейи Гьажиди анай гьарайна: 
– Валлагь, хьанвай хьтинди туш. Шиш акатзавач. 
– Жеч! – кIвачел акьалтна Агьмед. – Вуна гьинлай 

къачурди я.  

Гьажиди гьинаг ятIа лагьана. 
Милицадин капитанди вичин рикIиз ягъай фикир ви-

нел акъудна: 
– ГьинвачтIани, ваз и къазанда авайди гайи кас атIа 

сеферда заз гайиди я. Анжах ада вичин савдадин чка деги-

шарнава. – Агьмеда, цIун кIвализ гьахьна, чахъ-чахъ ийиз 

ргазвай къазанда авай къушран ютурда вири къуватдалди 

шиш эцяна. Шишинин хилерин кIвенкIвер са кьулал 

кьванни якIуз сух хьанач. 
– И гъуьндуьшкадин яхцIурни цIуд йис тамам хьунин 

юбилей гьа иналди куътягъ хьана, – лагьана Гьажиди, 

чукIулдив гуж баладалди са кIус атIана хьиз. – Имни атIа 

сеферда на къачур хьтинди я. Як туш, патуш
1
 я. 

– Гьуьндуьшка ятIа низ чида, – Агьмед михьиз шаклу 

хьанвай. – Ша фена Олигархавай хабар кьан. 

                                                 
1
 Патуш – каучук. 
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Олигарх Агьмедан кицIин тIвар тир. Иесиди еке са 

биргенд вич галайвал гъиз акур кицIи ксанвай демекдин 

сивелай садлагьана къарагъна. шадвилелди тум галтадиз, 

сивни ахъайна, вичиз гъизвай няметдин къаршидиз, 

иштягьдин къизгъинвални къати хьанваз, чукурна. Адан 

рикIелай вич зунжурда авайдини алатнавай. 
Агьмеда къушран биргенд кицIин вилик вегьена. Оли-

гарха ни чIугуна. Ахпа ам, виликан шадвал кумачиртIани, 

гьа исятда багьа ресторанда тIуьна-хъвана экъечIнавай 

олигарх хьиз, чанда такабурвални дамах аваз, вичин демек-

диз хъфена, анай кьилни кьве вилик кIвач акъудна ярх 

хъхьана. 
Алатай сефердани гьа икI хьайиди тир... 
Кьве сеферда галаз-галаз икI ламралай аватайди хьиз 

амукьуни капитан Агьмед ЯркIарован намусдик хкуьрна-

вай. 
– Ша, – лагьана ада, дустуник тади кутаз, – къалур 

кван а «савдагар» вуж ятIа. Ада гузвайбур гьуьндуьшкаяр 

туш! 
ИкI тирдахъ журналист Гьажини агъанвай. Идалайни 

гъейри, адан вичин кьилин пешедихъ галаз алакъалу дер-

диярни артух хьанвай: кхьидай хъсан сюжет-вакъиа 

жагъидайвал тир, адаз ам тамамди, вичи кIвалахзавай газет 

кIелзавайбуруз хуш ийидайди, девирдин чалкечир сифет-

кунат къалурдайди хьана кIанзавай. 
– Тади къачумир, юлдаш капитан, – лагьана Гьажиди. 

– Квез, къайдаяр хуьдай органрин векилриз, сабур вуч ятIа 

чидайди туш. Квек, тахсиркар гьикI кьадатIа фикир-фагьум 

ийидай чкадал, абур кхунарна, цуькI хъийидай хесет ква. 
– Яргъиярмир, ви меслят лагь, – милицадин кьарайсу-

звал са тIимил иликьна. 
– Чун кьве сефердани алцурайди гьа са кас яни-тушни, 

ахпани адан ери-бине чирна кIанда. Кхур тавуна, ам вич ви 

ракьариз къведайвал. 
– ГьикI? 
Гьажиди вичин меслят гана. Агьмедан рикI чкадал 

хтана. 
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Абур капитандин джипда акьахна, базар галайвал фе-

на. Базар, лагьайла, шегьеррин саки вири куьчейра хьиз, 

вич-вичелай пайда хьанвайди тир. Машин са тIимил яргъал 

хьиз акъвазарна. 
– Ангье, атIам яни? – лагьана Агьмеда вичиз алатай 

сеферда гьуьндуьшкадин тIвар алай затI гайи кас чир 

хъхьанваз. 
А касди, яру «Жигулидин» багажник ахъайна, муьш-

терийрихъ галаз рахаз, вичин метягь къалурзавай. 
– Гьам я, – лагьана Гьажиди. 
– Ида гьар сеферда вичин чка дегишарзава. Къиметар-

ни амайбурулай агъузарзава... 
– ЧIехи шегьер я, гьар куьчени – базар. Вучиз дегиша-

рдач кьван! –лагьана Гьажиди. – Куьн хьтин милицаяр 

хьайила, гьакI жезвайди я ман, – ам, машиндин кьулухъ 

пата авай ацукьдай чкадал гадарнавай дурбуяр къачуна, 

базардиз килигна. 
Агьмед вичин дустунин зарафатрив, айгьамрив вердиш 

хьанвай, ятIани адаз къуншидин эхиримжи гафар япалай 

ийиз кIан хьанач. 
– Куьнни, журналистарни, гьакI тушни, яргъарилай, 

дурбуйрай килигиз, чпин макъалаяр кхьизвай? 
–Девир угърашди я, стха: намусни хвена кIанзава, кьи-

лни хвена кIанзава, хзанни хвена кIанзава, хамни хвена 

кIанзава, чанни. Ибур вири санлай хуьз жедайвал жезвач, 

сад муькуьдаз къурбандна кIанзава, – Гьажиди дурбуяр 

къачур чкадал эхцигна, – тахьайтIа виридакай магьрум же-

да. 
– ГьакI хьайила, милицаярни секиндиз тур, гьабурни и 

девирда яшамиш жезвайбур я. 
– Эхиримжи гьуьндуьшка! Кьве сеферда ужуз хгуда! –

– вири базардиз ван жедайвал гьарайна яру «Жигулидин» 

къвалав гвай савдагарди. Адан ван кьве дустунивни агакь-

най. Савдагарди цIакулар чухванвай къуш, са кIвач кьуна, 

вичин кьилел галтадзавай. 
– Операциядив гатIундай бере я, – лагьана журналист-

ди. – Кутугай ара я. Адаз вун чир хъжедач. Я вунани адаз 
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жува адавай къачур чIал лугьумир. Эвел адаз на чун меслят 

хьайи тIалабун лагь, ахпа эхиримжи гьуьндуьшка жуваз це 

лагь. Ада ваз тагайтIа, ина са чIуру кар авайдал са шакни 

аламач. 
– Эхь, – лагьана Агьмеда, – гьакI я. 
Ам машиндай экъечIна, яру «Жигулидихъ» фена. Ба-

зардин дезгейрал жерге яна гьуьндуьшкайринни верчерин 

жендекар алай. Маса гузвайбур яру «Жигулидин» къвалав 

эхиримжи гьуьндуьшка хгузвайдаз чап-чап килигзавай. 

Анжах къе инал атана, къиметарни базардинбурулай агъу-

зарна, вири мал гана куьтягьзавайдакай абуру вуч фикир 

ийизватIа, милицадин капитанди гьиссзавай. 
– Салам алейкум, земляк, – лагьана Агьмеда, савдагар-

диз вич чир таххьунал рикIяй хвешивал авуна. – Заз вун 

муьштерийриз инсафдай кас хьиз аквазва. Гьавиляй заз ваз 

са заказ гуз кIанзава, амма жедай кар ятIа чидач. 
– Лагь ви къуллугъ! – дикъетлу хьана савдагар. 
– Са гьафтедилай зи гъвечIи стхадин мехъер жедайвал 

я. Вавай заз са тIимил кьезил къиметрай са цIуд гьуьн-

дуьшка тешкилиз жедани? 
Савдагарди гележегдин муьштери кьилелай кIвачелди 

алцумна. Адал алай спортивный формади савдагардиз са 

затIни лагьанач. Амма кьецIил кIвачерал алай ва алукIдай 

кьван кIанер цIранвай куьгьне тIипIрийри и кас, вич беден-

диз зурбади ятIани, са хатани хкат тийидайди яз къалурнай. 
– Пака ваъ, муькуь юкъуз хьайитIа, жедани? – савда-

гарди багажник агална, гъилевайди адан винел эцигна. 
– Лап хъсан я. Мехъер хемисдиз я. 
– Хемисдиз? – мягьтел хьана савдагар. – Шегьерра, 

адет яз, ял ядай йикъара ийидайди я кьван мехъерар. 
– Ял ядай йикъара зал жагъурун четинз акъваззава. Ги-

ла гьи юкъуз зал гьатайтIа, гьа юкъуз ийизва. 
– За гьинал хкида? – савдагардиз хвеши хьанвай.  

– Гьа инал. Зун базардин мукьув яшамиш жезва. 
– Инал заз акъваздай чка тахьун мумкин я, – савдагар-

диз кьвед лагьай сеферда са чкадал хквез кIанзавачир. 
И кар Агьмедани кьатIанвай. 
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– АкI ятIа, «Лацу лекь» ресторандал гъиз жедани? Па-

камахъ. Мехъер гьана жезва. Алай чка чидани? 
– Чида. За гьанал хкида. 
И арада са маса муьштери атана, мукьуфдивди яру 

«Жигулидин» багажникдал алай къушран жендекдиз кили-

гиз акъвазна. 
– Эхиримжиди я, къачу! Кьве сеферда ужуз гузва, –

савдагарди къиметни лагьана. 
– АкI ужуз гайила, ваз вуч хийир амукьрай? – хабар 

кьуна капитанди. – Ша вуна заз ам гьа виликдай маса 

гайибурун къиметдай це. 
– Ваъ, ваъ, ам за къачузвайди я! – гьарай акъатна муь-

штеридай. – Итимдихъ са гаф жедайди я, – савдагардиз ки-

лигна ам. 
– Я дуст кас, зун валай вилик инал атанвайди я, ам 

къачунни за авун лазим я, –  лагьана Агьмеда муьштеридиз 

ва, «месэла гьялунин ихтияр ви гъиле ава» лугьузвай хьиз, 

ам метягьдин иесидихъ элкъвена. 
– Я брат, вун зи гьуьндуьшкаяр нез агакь хъийида, и 

аламайди гьа и хванахвадиз хьуй... Зун пуларихъ галтугза-

вайди туш... – Савдагарди муьштеридивай пул къачуна. 
– АкI хьайила, ви гьуьндуьшкайрихъ сан-кьадар авач 

ман, ваз абур гьиниздатIа чизвач, – савдагардай гафар  

акъудиз алахъна Агьмед. 
– Захъ абур хуьре сагъ са ферма ава. 
– АкI хьайила, инлай кьулухъ за гьамиша вавай къачу-

да, гьуьндуьшка къачудай са ара ва мумкинвал хьайила, – 

милицадин капитан гьар са гаф хкягъунал мукъаят тир. – 

Вун гьа и базардал жезвайди тушни? 
– Зун инал бажагьат ахкъатда. Заз, хьайитIа, жуван ме-

тягь маса гудай туьквенар ахъайиз кIанзава. Зун гьа 

къайгъуйрик жеда. Хьайила, за ваз абур алай чкаяр чир та-

вуна тадач. 
«На заз абур гьикI чирда, кьей хва тупIал олигарх?» – 

рикIяй лагьана Агьмеда, ахпа ван алаз давамарна: 
– Пара кьван сагърай, дуст. Зи тIвар Агьмед я,  гъил 

яргъи авуна милицадин капитанди. 
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– Зун Ашим я. 

Агьмеда маса артухан «вун гьинай я, гьи хуьряй я?» 

лугьудай хьтин суалар тагуни Ашиман рикI секинарнай. А 

суалар ганайтIани, абуруз ада дуьз жавабар гудачир. И кар 

милицадин капитандизни аян тир. 
– Кар туькIвейла, базарда акъвазун таб я, – лагьана, 

Ашим вичин яру «Жигулида» ацукьна. Машин худда туна, 

кьил дакIардай акъудна, ада, вич вичихъ агъунваз ва 

риIивайни крар туькIвенвай касди хьиз, «Сагърай, брат!» 

хълагьна, машин элкъуьрна, улакьрин гьерекат квай чIехи 

куьче галайвал гьална. Адан машиндин кьулухъ гуьзгуьда 

атIум хьанвай кулурдиз – гъилин чилиниз Агьмеда гила 

фикир ганвай. Савдагардин метягьдихъ галаз и кулурдин 

вуч алакъа аватIа, Агьмедан кьил акъатнач, амма ада капи-

тандик гена артухан цIай кутуна. Вичин джипдиз хтана, ада 

машин худда туна. 
– Гьан, гьикI я? Мехъер жедайвал яни? – жузуна 

Гьажиди. 
– Жедайвал я. Гьавиляй кат-галтугунни артух хьун 

мумкин я, – Агьмеда машин Ашим хъфей куьчедиз гьална. 
Яргъи дуьз куьче машинрай ацIанвай. АтIа кьиляй яру 

«Жигули» аквазмай. Гьажиди дурбуяр къачуна. 
– Ам гьам я, – лагьана ада. – Нумраяр гьаданбур я. 
– Валлагь, вун милициядиз кьабулна кIанзавайди я. Зи 

рикIел нумрайриз фикир гун атаначир. 
– Гьахьтин милиция я ман чиди! – хъуьрена журна-

лист. 
– Я жеди, дуст кас... Амма ваз адан машиндин кьулухъ 

кьиле авай чIехи кулур аквазвани? 
– Ава-е... – За милициядикай лагьай гафар кьулухъ 

къахчузва... Багъишламиша. Вуна зурба затIуниз фикир 

ганва. Гьа-гьа-гьа! – хъуьрена Гьажи. Адан гафар айгьам-

динбур тир. Аквар гьалда, журналистди и кулур яру «Жи-

гулидин» къене хьунухь машиндин иесидин савдайрихъ 

галаз алакъалу яз гьисабзавачир. 
– Ада чепелукьар кьазва лагьана фикирзавани вуна? 

Кулур чIехиди я, чепелукьар кьадайди туш. 
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– Ада вичин гьуьндуьшкаяр гьадалди кьазвайди я, – 

кIевиз хъуьрена журналист. 

Яру «Жигули» шегьердай экъечIна, са кьадар рекьиз 

фейидалай гуьгъуьниз, садлагьана къекъвена, шегьердин 

зир-зибил гадарзавай хъурт галай патахъ фенвай, руг авай 

рекьиз экъечIна. Ана маса машин-затI авачир, дурбуяр га-

лачизни яргъай зир-зибилрин кIунтIар хъсандиз аквазвай. 

Агьмеда машин шегьердин къерехда акъвазарна. 

– Адан шак тефий, чна гьа инлай вилив хуьда. Къала 

садра дурбуяр. 

– Са ни ятIани анал гиликьайбур гадариз, ви хванахва-

ди гьуьндуьшкаяр гьанлай къачузва жал? – журналист 

Гьажидин рикIе и кардай кьил акъудунин гьевес къати 

жезвай, ада дурбуяр дустунив вугана. 

– Агьан, дуст кас журналист, – лагьана Агьмеда, – зун, 

кулур вуч патал герек ятIа, гъавурда акьуна. Вун акъвазна-

ва «гьуьндуьшкаяр» лугьуз.. Язух журналистика… 

– Вуч патал я? 

– КицIер кьун патал. 

– Къала, къала кван! – Гьажидин дурбуяр Агьмедан 

гъиляй шутхун хъувуна. – Валлагь, я-е… ЧIехи кицIер 

адахъай катзава. 

Якъин, абуруз ам чизва, адак чеб патал хата квайдакай 

хабар ава. 

– Хабар авачир са язух адан гъилел къвезва… Вегьена 

чил адан кьилел… Ада кицI багажникдиз гадарна… Ада 

кицIикай вучзаватIа? 

– КицIикай ваъ, кIицIерикай? Ам анал сад лагьай се-

ферда туш атанвайди. 

– КицIер адаз вуч патал герек ятIа? – хияллу хьанвай 

журналист. 

– КицIерив какаяр хаз тазва, а какайрайни гьуьн-

дуьшкар акъатзава! 

– Кхьихь жува са сенсационный макъала! – хъуьрена 

Агьмед. 
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Яру «Жигули» шегьердал хтана, ахпа йигиндиз кьиб-

ледихъди югъур хьана. Рекьик машинар лап тIимил квай. 

Гагъ гьеле акIанвачир. 

– Гьа иналди чи къенин передачаяр гана куьтягь хьана. 

Квез геже хийирар! – лагьана Гьажиди, лезги радиодин 

дикторри гьар няниз лугьудай гафар халкьдин мисалдин 

дережадиз акъудуналди. 

– Ваъ! – кьетIивилелди лагьана милициядин капитан-

ди. – Чи передчаяр анжах гила башламиш жезвайди я! – ада 

машиндиз худ гана. 

– Яъ! Вун гила гьадан гуьгъуьна гьатдани? Ам са яр-

гъал хуьруьз хъфиз хьайитIа, на вучда? 

– Фида гьаниз! 

– КIвалевайбурузни талгьана?! 

– Зенг ая кIвализ. Чибурузни хабар гурай. Тади коман-

дировка акъатна лагь. – Агьмеда дустунин вилик квай 

кьвати ахъайна. Ана мобильник авай. – Ваз кхьиз кIан 

хьайитIа, дафтарни жагъида, къелмни. 

– Милицияди икI кIвалахназ хьуй, Урусатди цуьк  

ахъайда,  рикI архаин хъхьай Гьажиди, гъилин телефондин 

кнопкайрал туб илисиз, вичин кIвалин телефондин нумра 

кIватIна… 

Яру «Жигули», Самур вацIун чапла къерех тирвал экIя 

хьанвай хуьрер кьулухъ таз, виликди физвай… Цуьк 

ахъайнавай багъларини къацу кIунтIари, Кьулан вацIун 

лепейрини, яргъай аквазвай Шалбуз дагъдин лацу 

кукIушди гуьзелвилелди и дуьньяда, чпелай гъейри, важи-

блу са затIни авачирди субутзавай. 

Рехъ тирвалди чка чкадилай къишлахрилай яйлахриз 

хъфизвай суьруьяр иллаки иердиз аквазвай. Сифте гьалтай  

суьруьдин кьиле кьунарни балкIанар авай. БалкIанраллай 

хурчаррай таза кIелери гьарайзавай. Хиперин арада парар 

алай ламарни аквазвай. Са ламран кьве къвалалай куьрс 

хьанвай кутIалра кицIин гурцIулар авай. ЧIехи къанба кьве 

кицI суьруьдин гуьгъуьна, чубанрин къвалал алаз 

хъфизвай. 
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Ихьтин шикил тIебиатдин шикилрихъ галаз ажебдиз 

кьунвай, вучиз лагьайтIа им агъзур йисара и чилел тестикь 

хьанвай, адет хьанвай михьи ва пак къайда тир. Гьавиляй и 

къадимлувал къадирлудаказ аквазвай жеди... 

Яру «Жигули» суьруьдин юкьвай фад фена алатнавай. 

Джипди тади ийизвачир, ам анжах къарадал алаз физвай. 

Суьруьдин юкьва гьатуникай ада са тIимил эглеш хьун па-

тал менфят хкудзавай. И кар кьатIун тийизвай жегьил чу-

банди, чумахъ цава юзуриз ва кура-кура уьфтер ягъиз, 

суьруьдин юкьвай машиндиз рехъ авуна. 

– Чан алай булутар – лацу булутар… – са гьи ятIани 

фикирди тухванваз везиндалди лагьана Гьажиди. 

– Вуч? Вуч? – гъавурда акьунач Агьмед. 

– Шаир Шабал Къамкъаман «Чан алай булутар» поэ-

мадай са цIар я. Суьруьйрикай я и эсер. Хиперикай, чубан-

рикай. 

– Ви шаир икI «лацу булутра» акIанач жеди, – рахшанд 

кваз лагьан Агьмеда. Ада дустуник кьасухдай хкуьрзавай: – 

Булутра машин акIана акурди яни ваз? 

– Яда, ам образ я, образ! Тешпигь! Метафора я! 

– Я жеди… Амма булутар ятIа, атIабур я. – Агьмеда 

цав къалурна. 

Цава авай лацу булутриз яр янавай. Хурушумар алукь-

завай. Икьван гуьрчег дуьньяда душманвални уюнбазвал, 

угьривални гьарамзадавал, лутувални тапархъанвал ава ла-

гьана гьич фикирдизни гъиз жедайвал авачир. Белки, и 

дуьньяда лутувилелди кьил хуьзвай са касдин гуьгъуъна 

кьве кас, милицани журналист, гьатнавайдакай хабар ан-

жах гьа и кьве касдиз авай. 

– Яда, гила вуна адаз вуч ийида? Жерме ийидани? 

Дустагъда твадани? – хабар кьуна Гьажиди, суьруь са хей-

лин гуьгъуьна амукьайла. 

– Сифте ам вуч къуш ятIа чирда, ахпани ада маса гу-

звайбур, – жаваб гана Агьмеда. 

– ГьикI? Килиг садра, чун чкадив ахгакьнавай хьтинди я. 
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Яру «Жигули» дагьлух хуьруьp гьахьдай рекьелай 

агъадихъ къекъвена, къерехдик квай кIвалихъди фена. 

Агьмед, джип са пел квай чкадал акъвазарна, дур-

буйрай килигна. Гьеле сувагъни тавуна амай, накьвадин 

лангатрикай эцигнавай са мертебадин аскIан гъвечIи кIва-

лин гьаятда яру «Жигули» акъваз хьана. Гьаятдихъ бегьем 

жугъун-затIни галачир, ам гьакI симин сеткадалди кIевир-

навай. 
– Ибур гьадан кIвалер я, – лагьана Агьмеда. 
– АкI ятIа, фена къахчу мехъерин гьуьндуьшкаяр, – 

дустуни мад гьихьтин гьерекатар ийидатIа течиз, лагьана 

Гьажиди. – Гила вун гьа инлай килигиз жедани? 
– Гьуьндуьшкаяр авач, кьуд-вад верч аквазва... Гьаят 

гуьзчивилик кутуна кIанда. Инлай чун адаз аквада, шак 

фида... – Дурбуяр вилерилай алудна, Агьмед Гьажидиз ки-

лигна. – Яда, вун тахьай хуьр амайди туш, ваз ина таниш-

билиш авани? 
– Авайди я. Амма ви мурад ина йиф авун яни? 
– Эхь. Ваз лезгийрин мисал чидани: жезмай кьван йи-

кье гьахьмир, гьахьнатIа, кьве кифни атIана экъечI. 
– Маншаллагь, ваз хъсан мисал чида. Ам ваз чида-

чиртIа, зун вахъ галаз акъваздачир. 
– Акъваздай чка кIандачни? 
– Танишриз къалурна виже къведач. Нин кIвализ гьи-

най ва гьихьтин мугьманар атанватIа, вири хуьруьз хабар 

жедайди я... Гьала виликди. Хуьруьн юкьвай винелди Шал-

буз дагъдихъ фидай рехъ ава. Дагъ галайвал фена кIанда. – 

– Къуй инсанри фикиррай: чун дагъда авай пIирел 

зияратдиз физвайбур я. ГьакI лугьуз кIанзавани ваз? 
– Эхь, гьакI лугьуз кIанзава... Гила види, гьуьндуьшка  

нез хьанач лугьуз, каш малумарун яни? 
– Хуьр чизватIа, туьквен алай чкани ваз чизва ман. Ша 

гьалин анал. 
– Чун фидай рекье туьквенни ава. ТIвар чидани? Ва-

вай, кьейитIани, лугьуз жедач. 
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Я жеди ман Бразилиядин сериалрин кьилин игитар тир 

дишегьлийрин тIварарикай сад. Заз акур хуьрера гьакI 

тир... 
– Инаг ваз Бразилия туш. Инаг Чикагодилайни бетер 

чка я... 
– Лагь, гьикI я туьквендин тIвар? 
– «Аламаз». 
– Луту-путуйрин хуьр я ман. 
– Ам заз чидач, юлдаш капитан. Къенин кардик кьил 

кутурдини вун я, харжиярни вибур я. 
– Чаз аламаз гудачни?  

– Ваз ваъ. 
– АкI ятIа, башуьсте, юлдаш журналист. Ваз команди-

ровочниярни, суточниярни – зи патай, – хъуьрена Агьмед. 
Джип руг кьилеллаз хуьруьз гьахьна. Машинда авай-

буруз дакIардай акурди савдагардин гьаятда шегьердай 

хкай кицIихъ галаз къугъвазвай аялар тир. КицI, туьтуьна 

еб туна, айвандин гулунал кутIуннавай... 

*  *  * 

 Агьмед экв жез-тежез ахварай аватна. Адан чанда 

къайи фул авай. Накь адан патав гвай чкадал ахвариз фейи 

Гьажи кьулухъ галай ацукьдай чкадал мус хъфенатIа, адаз 

хабар хьаначир. Адан дуст, кьвечIил хьана, аял хьиз ксан-

вай. 
МичIи тав алай шуьшедин дакIаррай къецел югъ ачух 

жезвайди кьатIуз хьун мумкин тушир. Капитан Агьмед 

ЯркIарован кьилел ихьтин дар шартIара йифер акъудун са-

драни-кьведра атанвачир. Амма икI мекьивили ам садрани 

ахварай авудайди тушир. Ада пич кутуна. Адан рикIел накь 

Гьажиди авур ихтилатдик квай тIвар кьун тавуна винел 

вегьедай затI атанвай. Агьмедак хъвер акатнай, амма 

хъуьруьни гайи чимивал бедендиз бес жезвачир. 
– Акъвазара, – лагьанай накь Гьажиди, са гъвечIи, ас-

кIан, яшамиш жедай хьтин кIвализ ухшар авачир са дехме-

див агакьайла. КIвалин цлар къецелай, са вилик пад квачиз, 
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рагъул кхадай, амма чин лацу чепедай асуннавай. Цлан 

юкьвалай авай ракIарин кьилелай яру ширдалди «Аламаз» 

ва и гафунин кIаникайни «Неъ! Хъухъ! Кеф чIугу!» кхьен-

вай. РакIарин кьве къвалахъай къацу, хъипи, вили, туракь, 

чIулав рангаралди жуьреба-жуьре няметрин: къенфетрин, 

печенийрин, чпел «дуьгуь», «шекер», «гъуьр» кхьенвай 

шешелрин шикилар янавай. Виридалайни хкисна аквадай-

вал гьерекьдин птулкадин шикил янавай, ам дуьгуьдинни 

шекердин шешелрилайни еке тир. 
– Им лап супермаркет хьтинди я хьи, – лагьана Агьме-

да. 
– КIан хьайитIа, ваз инай нуькIрен некни, къуьрен 

карчни жагъида. И туьквен Гиннесан рекордрин ктабда ту-

на кIанзавайди я. 
– Тур ман. Ам куь, журналистрин, пеше я хьи, – Агь-

мед машиндай экъечIна. 
Кьве дустни туьквендин ахъа ракIариз гьахьна. 
– Вун хвашгелди, сафагелди, Гьажи халу, – хъуьрез-

хъуьрез рахана дезгедихъ галай лацу якIарин ацIай жегьил 

чин, туькме хурар перемдай хкиснавай туьквенчи руш. 
– Сагърай, чан халудин. Вун гьикI ава? А зи дуст 

БитIиш гьикI ава? 
Зи дахдин тIвар БитIиш туш, Батар я. 
– Хуьруьнвийри лугьудайвал я ман... Багъишламиша.  

– АкI туьквен авачирла лугьузвайди тир. Гила хълагь-

замайди туш. 
– Я жеди, – хуьруьнвийри садра гайи лакIаб алат 

тийидайди чиз, лагьана Гьажиди. – Пехил сад-кьведа тал-

гьана жеч. 
– АкI хьайитIа, абуруз инай аламаз са затIни гьатдач, –

Гьажи чашмиш жезваз акурди, Агьмед ихтилатдик экечIна 

ва дустуник руьгь кутун патал, адаз лагьана: – Валлагь, вун 

ина чин тийидай са касни авач. 
– Гьажи халу чи хуьруьн кицIеризни кваз чизвайди я, – 

туьквенчи рушан рикI ихтилатрал алайди чир жезвай. 
– Аквазва, аквазва, – лагьана Агьмеда. — Куьне 

гьадазни вуч кIан хьайитIани, аламаз гудани? 
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Руша жаваб гудалди, Гьажиди вичи лагьана: 
– Ина аламаз гьа и хуьруьнвийриз гузвайди я. Амайбу-

руз ваъ. 
– Эгер вун инавай кицIеризни чизвайди ятIа, вунни гьа 

и хуьряй тирдай я, – лагьана Агьмеда. 
– Башуьсте, – хъуьрена руш. – Чна Гьажи халудиз вуч 

кIан хьайитIани гуда. Аламаз. Амма ам аламаз къачудайбу-

рукай туш. 
Руш амалдарди ва савдагарвилин тах квайди тирди 

Агьмеда кьатIанвай. «И хуьруьнвияр савда-базар ийидай 

бажарагъ авайбур я», – фикирнай милициядин капитанди. 
– Эхь, эхь! – лагьана рушан гафари лувар кутур жур-

налистди. – Чун аламаз къачудайбурукай туш. 
– ЯтIа, къачу, – лагьана Агьмеда, – ви рикIиз вуч кIан 

ятIа. 
Гьажи Агьмедаз вилера туьгьмет аваз килигна, гуя ада 

«ви командировочниярни суточнияр гьа ихьтинбур яни?» 

лугьузвай. Амма адан сивяй акъатай гафар рушахъ 

элкъвенвайбур тир: 
– Куь гьерекь гьихьтинди я? Михьиди, гьилле квачир-

ди, я тахьайтIа Дербентдин самопал яни? 
– Дахди хканвайди я. Гьихьтинди я, вучтинди я заз 

чидайди туш. 

– Садра хъвайибур ахпа мад, сагъ-саламатдиз иниз 

хквезвани? 

– Хквезва, – хъуьрена туьквенчи руш. 
Ада дезгедин кIаникай птулка хкудна. Птулкада авай-

дал вили-къацу тав алай. 
– Дербентдин самопал я, – агь алахьна Гьажидилай. – 

Маса затI авачни? 
– Авач, валлагь. 
– Ваз вуч аватIа чидани, халудин? – лагьана журна-

листди, вичиз дуьньядин вири крарикай хабар авай касди 

хьиз, вич-вичихъ агъанваз, михьи гьерекь гьат тавур и бере 

гуьрчегардай мурад аваз. – Са сеферда, вични атIа совет 

девирдин вахтара, и куь дагълариз шаир Шабал Къамкъам 

атаналда. Чубанрикай поэма кхьин патал. Кхьинни авуна 
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ада. «Чан алай булутар». Яни лацу суьруьяр лагьай чIал я. 

КIелнани вуна, халудин? 
– Шаирдин тIвар ван хьайиди я, поэма кIелнач, – 

жаваб гана руша, хъуьрез-хъуьрез, и муьштеридин ихтилат 

гьи патахъ физвайди ва гьикьван давам жедайди ятIа течиз. 
Агьмедаз вичин дуст, эгер ам яргъарай рахаз 

эгечIнаватIа, мад акъваз техъйидайди чизвай, гьавиляй адаз 

кисна акъвазун хъсан яз акуна. 
– Хъвада, лугьуда, и шаирди чубанрихъ галаз яйлахда, 

– давамарда Гьажиди вичин ихтилат. – Дагъдин булахрин 

ятар ваъ гьа, чубанри, шаир къвезва лагьайла, фена район-

дин туьквендай гъанвай гьерекьар, «андроповкаяр»... Са 

юкъуз хъвада – ихтилатарда шаирди чубанрихъ галаз, кьве 

юкъуз хъвада – чубанрин яшайишдин кьуьруькрикай хаба-

рар кьаз, кхьида шаирди вичин дафтарда. Пуд лагьай юкъуз 

яратмишунрин гьерекат хабарсуз акъваз жеда, вучиз ла-

гьайтIа гьерекь куьтягь хьанвай. Алад, лугьуда чIехи чу-

банди вичин шакIуртдиз, мад туьквендиз. Фида ам, хкведа. 

«Ана гьерекь амач, хьайитIа, са гьафтедилай жеда», – лу-

гьуда шакIуртди. «Maca вуч ички аватIани къачу, – лугьуда 

чIехи чубанди, – чакай поэма кхьизвай шаирдин илгьам 

къуьруь авун чи кьилин агъузвал жеда». Мад хъфида же-

гьил чубан туьквендиз. Инани амайди жеда «Кавказ» тIвар 

алай туьнт чехир, гьинай чир жедай кьван жегьил чубандиз 

шаирди и чехир хъван тийизвайди? «Вуч гъана?! Вуч 

гъана?!» – вичин япарихъ агъаначир шаир Шабал 

Къамкъам. «Кавказ» чехир. КIирепIлунниди я», – лугьуда 

жегьилди. ЧIехи чубанди сас регъведа, шакIуртдиз кили-

гиз: поэма кхьин тавунин хаталувал арадал атанвай, чIугур 

зегьметар, гьуьрметар бада фидайвал тир. Амма я са чу-

бандизни, я са шакIуртдизни, я са гьакимдизни, я са алим-

дизни чидач хьи, шаиррихъ виридалайни чIехи рикIер 

авайди. 
«Я стха, – лугьуда жегьилдин язухни атай, хъвадай ма-

са затIни гьат тийидайди чир хьайи шаирди чIехи чубан-

диз, – тIвар кьун тавуна цуз, за вилер акьална хъвада». 
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– Гила вазни Дербентдин самопал тIвар кьун тавуна 

къачуз кIанзавани? – дустунин яргъал фейи ихтилат акъва-

зарна Агьмеда. 
– Эхь! – лагьана Гьажиди. – ТIвар кьун тавуна кьве 

птулка тур пакетда. Кьве консерви, кьве «Рычал-яд», са 

фуни. 
– Кьве кьатI гзаф я, сад бесрай, – вичиз самопал хъва-

дай иштягь авачирди къалурна Агьмеда. 
Туьквенчи руш вилера суал аваз Гьажидиз килигна. 
– Гьадаз кIандайвал хьуй, ам Шалбуз дагъдин пIирерал 

физвайди я.  

– Бес вунни гьадахъ галайди тушни? – рушан чинай 

хъвер квахьна, ам фагьумлу хьана. 
– Эхь, – лагьана Гьажиди, рушан чин вучиз серин 

хьайиди ятIа кьил акъат тийиз. 
– Чна пIирерал физвайбуруз гьерекь гузвайди туш, –  

рушан кьетIивал цаз алайди тир. 
Гьажидивай «чун пIирерал физвайбур туш» лугьуз 

жезвачир. «ГъвечIи хуьр я. Гьим гьинихъ физватIа, виридаз 

аквазва. Чун къутармишзавайди са рехъ я – дагъдиз 

физвайди». Амма адаз кьулухъни чIугваз кIанзавачир: 
– За ви туьквендай чIуру гьерекь гузва лагьана макъала 

кхьейтIа, ахпа на вучда? 
– Вуч кIантIани кхьихь! Куь газетар ни кIелзавайди я? 

Анра кхьенвайдахъ вуж агъазвайди я? – викIегьдиз жаваб 

гана руша. 
– И халу аку, – Гьажиди, гьужум давамарун яз, вичин 

дуст къалурна, – им чIехи милица я, ида гьарамзадави-

лихъни лутувилихъ галаз женг чIугвазвайди я. Адаз куь 

туьквен агалдай ихтияр ава. ЧIехи чкайрихъ галаз адан 

алакъаяр авайди я, – ахпа ам Агьмедахъ элкъвена: – 

Къалура, юлдаш капитан, ви удостоверение. 
Туьквенчи руш спортивный формани кьецIил кIваче-

рал тIипIрияр алай итим, бедендиз гьикьван зурбади 

ятIани, милицайрикай тирдал шаклу хьана. Адан шаклувал, 

вичиз къалурай удостоверение тахьайла, генани артух 

хьана, вучиз лагьайтIа капитан ЯркIаровав удостоверение 
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гвачир, адаз вич ихьтин яргъал рекьиз акъатдай чIал 

чизвачир. Гьавиляй руша, Агьмедан кьецIил кIвачериз ки-

лиг хъувурла, авур фикир сад тир: «Им и дагълариз 

къвезвай гунагькаррикай сад я: дагъдин кIанел кьван ма-

шиндаваз фена, ахпа пIирерал кьван кьецIил кIвачеривди 

фида абур, гуя идалди абурун гунагьрилай гъил къахчу-

зва». 
И гимандини къуват хгай руша, вичел гъалиб жедай са 

къуватни авачирди гьисснаваз, атIуз-атIуз лагьана: 
– Квез низ кIантIани лагь. КIантIа президент Ельцинан 

патав алад! Адавай квез куьмек гуз тахьайтIа, адан буба 

Клинтоназ хълагь! Заз, садахъайни кичIе туш! 
– Я руш, я бала, – ламралай аватайди хьиз амай журна-

лист, – Клинтон Ельцинан буба туш. 
Журналистдиз руш гъавурда тун патал мад са вуч 

ятIани лугьуз кIанзавай, амма руша адан гаф атIана, 

хълагьна: 
– Чаз вири крарикай хабар авайди я. Куьне чун, хуьре-

ра авайбур я лугьуз, авамрай кьамир! 
Гьажидиз суьгьбет давам хъувунин лазимвал амаз ах-

кунач. Ада магълубвилелди кьам чухвана. 
Капитан ЯркIаров хъуьрена чIаганвай. Хъуьруьн са 

гьал акъвазарна, ада лагьана: 
– Маншаллагь, чан халудинI Вун халис дагъви руш я! 

Мад вуна гьерекь гузвачтIа, чна лагьай муькуь затIар хьа-

йитIани це. 
Руша пакетда малдин якIун кьве консерви, кьве птулка 

«Рычал-яд» ва са тIили-фу туна, къимет лагьана. 
– Са колбасани хтур, – гьеле дакIунмаз лагьана Гьажи-

ди. 
– Чна пIирерал физвайбуруз колбасаярни гузвайди 

туш. Абур вакIан якIунбур я. 
– Бес куьне абур низ гузвайди я? – дакIурвилик мягь-

телвал акахь хъувунваз, хабар кьуна Гьажиди. 
– Гьа и чкадал хъивегьзавай пияниска бахтикъарайриз, 

бейкарриз.  
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– Абуруз къачудай пул авани кьван? – журналист ви-

чин пеше тамамарунив эгечIнавай. 
– Чна аламаз гузва. Аялрин пособиярни пенсияр 

гайила, пул хкизва. 
– Ни? Хъвазвайбуру чпи? – вичи къачур затIарин пул 

рушав вугана, журналист михьиз фагьумлу хьанвай. 
– Ваъ, дишегьлийри. Хъвазвайбурун дидейри ва папа-

ри. 
– Къе ина кас аквазвач хьи? – жузуна Агьмеда. 
– Авайди тир. Са кIеретI. Ништа, луьхъ хьана, гьи 

хъуртак ярх хьанватIа, – жаваб гана руша. 
Журналистдизни милицадиз хълагьдай гаф амачир. 

Абуру кьилер ракIарихъди чIугуна. 
– Я Гьажи халу, – эвелдай хьиз, хъуьрез-хъуьрез рахун 

хъувуна туьквенчи руш. Адаз вичин муьштерияр пашман-

диз хъфена кIанзавачир. 
– Бес атIа шаир Шабал Къамкъаман кьиса квелди 

куьтягь хьанай? 
– А-а-ан! — ачух хъхьана Гьажини. – Шаиррикай 

кьисаяр гьамиша камаллудаказ акьалтI жедайди я... 
– ГьикI? Лагь ман! — рушан чин кIеви тир. 
– Хъвада шаирди, вилер акьална, «Кавказ» чехир. Же-

да луьхъ пиян. Ксудай вахт атайла, лугьуда адаз чубанри: 

ша, атана пунада ксус, йифиз къецел мекьи жеда». «Ваъ, –  

лугьуда шаирди, – зун гъетериз килигиз чIурал ярх жеда. 

Ахвар агалтайла, зун, гъетер алай цавукай яргъан авуна, 

ксуда». Гьикьван чубанар алахънатIани, шаирдик гаф акат-

нач. Фена ам ахварал суван са пелел. Хьана мекьи. Пака-

махъ тIа жеда ам. Сурун фул акатда. Зурзада. Вегьида чу-

банри чпив гвай вири пек-партал, япунжияр. «Мад вуч 

аватIа вегь зи винел, зун мекьила рекьизва», – минетарда 

шаирди. «Вегьидай затIни амач, – лугьуда чIехи чубанди, – 

анжах са затI ама. ТIвар кьун тавуна вегьидай. «Вуч 

кIантIани хьуй, – лугьуда зурзаз-зурзаз шаирди. – Вегь!» 

«Вилер акьал, ваз такурай», – лугьуда чубанди. Шаирди 

вилер акьална. Чубандини вегьена адал амай-амачир гьа 

затI. Амма ам гьи шаир хьуй, эгер чан аламатIа, вилер ахъа 



 318 

тавуна акъвазиз жериди? Абур рекьидай чIавузни вилер 

ахъазмаз куьтягь жеда. Ахъайна вилер Шабал Къамкъама. 

Акуна адаз вичел хъивегьайди вуч ятIа: ламран алух. Фул 

гьасятда хкатна, лугьуда, шаирдикай. 
– Гьа-гьа-гьа! – цавар пад хьайиди хьиз, хъуьрена 

чIагана туьквенчи руш. Адавай яргъалди хъуьруьн кьаз 

жезмачир. Са гужуналди хъвер акъвазарна, ада вилерал 

атай накъвар михьна. Абур хъуьрена атанвай накъвар тир. 
– ГьикI я, чан халудин! Дуьньяда ваз хабар авачир 

крар гьеле гзаф амайди я, – насигьат гузвай тав кваз рахана 

журналист, туьквендин рак ахъайиз-ахъайиз. 
– И ихтилат вуна заз садрани ахъагъайди туш хьи, – 

хъуьрезвай Агьмедни. 
– Квезни, милицайризни, дуьньяда чин тийидай крар 

гзаф авайди я. Хъша! 
– Гьажи халу! — садлагьана руш дезгедихъай къе-

къечIна. – Ма къачу. ТахьайтIа квез дагъда мекьи жеда. 

Анжах за гайиди я лугьумир. Зи тIвар кьамир, – ада са гье-

рекьни са колбасадин кIар журналистдив гвай пакетда хту-

на. – пул гумачтIа, аламаз хьурай, – милайим, дагъларин 

шагьвар хьтин назик хъвер акъатна рушай. 
– Ви гьуьрметдай чун пIирерални фидач, – лагьана 

Агьмеда, рушав гьерекьдинни колбасадин пул вугана. – 

Чун дагъдиз ценерилай килигда. 
– АкI ятIа са истикIанни гице, – алава хъувуна Гьажи-

ди. – Пака хъфирла, хкида. Руша адав синерин истикIан 

вугана. Дустар туьквендай экъечIна, машинда ахцукьна... 

*  *  * 

Пич машиндин гегьенш къен чими ийиз агакьнавачир. 

Накь туьквенчи руша гайи тупIал гьерекьдикай хъвайи са 

истикIанди са тIимил чимини, кьил са гьилле гижини авуна 

ахвариз фейи ам гила зурзазвай. Адан рикIел Шабал 

Къамкъам хтана, адак хъверни акатнай. Адаз гила, гьа тIвар 

кьун тавуна, винел вегьидай алух гьатнайтIани хвеши же-

дай. 
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Гьажидиз гьич хабарни авачир. Адаз мекьи тахьунал 

Агьмед мягьтел хьанвай. «Белки, Дербентдин самопалди-

кай кьве истикIан къенез алабарайвиляй ам, икI куьрпе кIел 

хьиз, ксанва жал? – фикирна ада, ахпа вичи вичин фикир 

дегишар хъувуна: – Ваъ. Гьажи датIана рекье-хуле хьуни, 

яргъал дагъларизни хуьрериз командировкайриз фини, йиф 

гьалтай чкайрал йифер авуни лигимарнава». 
Агьмед, дурбуярни къачуна, машиндай экъечIна. Па-

каман къай квай. Экв ачух жезвай. Хуьруьвай яргъа, кьа-

кьан суварай фенвай къекъвей рекьин са къерехда, 

къвакъварин валарив акъвазарнавай адан машин хуьряй 

аквадайвал авачир. 
Амма хуьр инлай капаллай хьиз аквазвай. Хуьруьн 

къерехдал алай Ашиман кIвални аквазвай. Гьаятдик артух 

гьерекат квачир. Яру «Жигули» гьаятдин са пипIе 

акъвазнавай. КицI гьа накь вич кутIунай гулунин патав 

ксанвай. Дишегьлиди гьаят шуткунзавай. Ам, аквар гьалда, 

Ашиман паб я. Милицадин капитан алай суваз къаншар 

пата хуьруьн кьилихъай авай чуьл галайвал нехир физвай. 

«Гьеле фад я, – фикирна капитан ЯркIарова, – Хуьр ахва-

рик кума. Ашиман папа гьеле верчерни къецел акъуд-

навач». 
Ам алай чкадилай эрчIи патай, чухурдай, агъадалди, 

лацу жигъир хьиз, кIам авахьна физвай. Адан ванцихъ ажа-

иб ширинвал авай. Налугьуди, ам и дагъларин суварин, яй-

лахрин, и зурба секинвилин ван я, чIал я. И чIалан гъавурда 

Агьмедаз вич акьазвай хьиз тир. «Чалай гуьрчег ваз мад 

вуч акуна?» лугьузвай хьиз тир Агьмедаз чуьллерини 

дагълари и кIамун ванцелди... Къваларай агъуз авахьиз, 

агъадихъ, тIул квай чкадал зуракI чарх гана, кIам, мад 

къекъуьнар галачиз, дуьм-дуьз агъуз, дар са дередиз 

физвай. КIунтIарихъни ачIарихъ чуьнуьх хьанвай адан атIа 

кьил аквадайвал тушир. Амма Агьмедаз чизва хьи, и чилин 

вири вацIарни кIамар са вацIун – Кьулан вацIун яд къали-

нарзава. И к1амни гьабурукай сад я. 
Лап яргъай, чилавцIарцIин къерех тирвал, гьуьмедин 

вили шуькIуь цIар хьиз, Каспи гьуьл аквазвай. Адакай 
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хкечIзавай ракъинин хкатнавайди са пад тиртIани, ам акь-

ван зурба ва къешенг тир хьи, налугьуди рагъ гьамиша гьа 

и патав гвай гьуьлуькай хкечIзавайди я; йиф хьайила, ам 

мад гьуьлуьз эхвичIзава ва вичел кана-кана хьанвай лекеяр 

чуьхуьн хъувуна, пакамахъ мад цавариз эхкъечIзава. Ча-

стуниз акъатай ракъиниз яргъалди килигайла, ам лекеяр 

алаз аквадатIани, исятда адан и хкатнавай паюнал са леке-

ни алачир, ам, жегьил суса назикдаказ хьухь гуз михьнавай 

зурба лампа хьиз, ишигълаван хьана аквазвай. Адан сиф-

тегьан нурар капитандин далудихъ галай Шалбуз дагъдин 

кукIушрик хкIунвай – муркIар алай синери, лацу гимишди 

хьиз, цIарцIар гузвай, жив алачир кьецIил мурцар, экв 

аватнавай къизилдин къаябар хьиз, аквазвай... 
Капитандин чандай фул акъатнавачир. Ада, векьерал-

ни инал-анал кьилер алгъана пиришар кIватIнавай камбар 

цуькверал алай чигера, тIипIрияр алудна, кьецIил кIвачер 

экъуьриз, машиндилай са шумуд йигин чарх яна. Ахпа 

къакъун валарив гвай чиргъерай кичIез-регъуьз гадар жез, 

чиргъера квахь хъийизвай булахдай чиниз са шумуд шупI 

къайи яд яна. Бедендай генани къати зурзунар фейи ада 

тIипIрийра кIвачер хтуна ва машиндин рак ахъайна, вичин 

чкадал ахцукьна, рак агал хъувуна.  
Машинда хъсандиз чим гьатнавай. Гьажидин ахвар ге-

нани ширин хьанвай. Ада, аялди хьиз, нерай фусни ийи-

звай. АкI тир хьи, адаз хъсан ахварар аквазвай. «Бахтавар 

кефчибег», – хиялна, адаз килигиз, Агьмеда. 
Ам къизмиш хьайи пичинин чимивили къужахламиш-

на. Адан чанди гила цIийи кьилелай ахвар хъувун тIалабза-

вай. Ада руль кьуна, кьил кьве гъилин арада эцигна... 
Кьулан вацIук акахьзавай кIам авахьна физвай. 
Рагъ, гьуьлуькай чара хьана, цавун аршдихъ рекье 

гьатнавай. 
Ксанвай дустар машиндин къене къалин хьанвай бу-

гъанахди ахварикай куддайни-куддачирни лугьуз хьун че-

тин тир, амма абур садлагьана акъатай тфенгдин ванци уя-

харна. Кьведни гадар хьана къецел экъечIна. Тфенгдин ван 

ва гуьгъуьналлаз акъатай кицIин анцI Шалбуз дагъдин севт 
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яз тикрар хьана. ЭрчIи патахъай агъада кIаму чарх янавай 

гъвечIи тIулалай гумадин са чIун, цавуз хкаж жез-жез, 

цIрана. 
Рагъни Каспидикай хкечIайди я лугьудайвал авачир – 

ам вири дагълар, дереяр вичин жумарт нураралди ацIуриз 

жедайвал чилавцIарцIивай къакъатнавай. 
Капитан ЯркIарова тадиз кьулухъ хтана, дурбуяр 

къахчуна. 
– Пелекай хкис жемир, вун такурай, – тагькимна жур-

налистди. Къакъун валарай абур агъада кIаму чарх ганвай 

чкадиз килигна. 
– Гьам я, – лагьана Агьмеда, дурбуяр вилерилай алуд 

тийиз. –  КицI язава. Гьа кицI. Машинни гьаданди я. 
– Аквазва... Язух гьайван... Валарал кутIуннава.. Туш-

ни?  

Мад тфенг яна. 
КицIяй ван ахкъатнач. 
Гагь сада, гагь муькуьда дурбуйрай килигай дустариз 

акуна хьи, Ашима кицI, адан гарданда амай цIил кьуна, 

кIамун къерехдив гвай са аскIан къванцел галчIурна. 
– Ада кицIел са вуч ятIани кIвахзава, – лагьана Гьажи-

ди. 
– Зун гъавурда акьаз эгечIзавай хьтинди я, – кьил гал-

тадна Агьмеда. – Ада кIвахзавайди, заз чиз, кьел я. 
– Зани гьакI фикирзава. Ам, тфенгни къуьнуьхъ вегье-

на, машиндихъ хъфизва, – Гьажиди дурбуяр Агьмедав ву-

гана. 
–Тфенг гъуьрчехъандинди я... Акьахна хъфена... 
– Хъфенани? Чуьнуьх хьанани? 
– ИкIни хьун мумкин я, акIни.  

Са акьван вахт фенач. 
Чиликай хкатайди яни, цаварин дегьнейрай атайди яни 

– садлагьана са луж чалагъанар пайда хьана. 
– Цуькверин вири атиррин арадай ибуруз шегьердин 

зир-зибилдин хъурталай хканвай кицIин ивидин ял атана-

ни? Вуч эйбежер, кфир ничхирар тушни?! – мягьтел хьайи 

журналистдиз ихьтин шикил сад лагьай сеферда аквазвай. 
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Милицадизни икьван крар акурди тушир. Вири луж 

агъада къванцел алай кицIин винел сухулмиш хьана. Абу-

ру, гужлубуру зайифбур чукуриз, кIуфаривди ягъиз, ялиз, 

язух гьайвандин леш кIус-кIус авуна. Лацу къван михьиз 

яру хьанвай. Чпиз гьатай кIусар тIуьр къушар кIамухъди 

физвай, сад-кьведа чпив гумай кIарабар кIуфалай ийизвай 

ва, абурук затI кумачирди акурла кьаз, цавуз хкажна чилел 

гьалчзавай, гуя абуруз чизва: эгер кIараб хьайитIа, адан 

къеняй мад са вуч ятIани гьат хъувун мумкин я. Эхирни 

чпиз кIарабрикай са хийирни амачиз акур чалагъанри яд 

галай патахъ хкадарзавай. 
Ничхир къушари чпин какур еке к1уфара кьаз, кьилер 

цавал ийиз, яд бедендиз кужумзавай. Абур икI гьарарат 

хьуни дехьнен Ашима кицIин лешинал алахайди кьел тир-

дакай лугьузвай. Къанихвал кьейи къушар, кIамувай къе-

къечIиз, мад кицIин кIарабар кIуфара хкьаз, абурукай са 

хийирни амачирди акваз, мад цин гьарайдиз хъфизвай. 
Абуруз далдадикай хкатна чеб галай патахъ къвезвай 

яру «Жигули» аквадай гьал авачир. Машин ивидай яру 

хьанвай къванцив агакьайла, абуруз ам чеб патал хаталу 

тирди акунвай, гьикьван элягъиз-къахчунатIани, луваривай 

цикди залан хьанвай къушарин беденар цавуз акъудиз 

хъхьаначир. Машиндай тфенг гъиле аваз экъечIай инсан-

дихъай катдай зиринг кIвачерни абуруз ганвачир. Абурухъ 

икьван гагьда авай гьунар хци кIуфни, къаних нефсни зур-

ба лувар тир, гила абурукай садакайни жедай чара-куьмек 

амачир. 
Ашима, тфенгдин кьве хилен луьле кьве гъиливни 

кьуна къундах са-са чалагъандин кьилиз вегьиз, абур  

гижи авуна, ахпа кIвачер кьаз машиндин багажникдиз га-

дарна... 
– Хъша, – лагьана капитан ЯркIарова, – гьат хъийин 

рекье.  

– Гьиниз? – мягьтел хьана Гьажи. 
– КIвализ. 
– Бес на агъа гьарамзададиз са серенжемни кьабул-

дачни? 
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– Ваъ. Ам зи стхадин мехъерин паяр гваз атана кIанза-

вайди я, – пIузаррикай хъвер авуна, вил акьална Агьмеда. 
– Акъваз, са кIунчI цуьквер хьайитIани атIун, – Гьажи-

ди тадиз-тадиз камбар цуьквер атIана. 
– Папаз атIузвани? 
– Папав ахгакьдалди абур шуьткьуьда, – Гьажиди накь 

туьквенчи руша чпив вугай истикIандиз кьулал кьван була-

хдин яд къачуна, цуьквер гьана туна. 
– Валлагь, вун кьегьал хва я. Аферин! Зи рикIелни 

къведачир, – Агьмед машинда ацукьна. 
– Куьн, милицаяр, вири гьахьтинбур я. Абурун машин 

йигиндиз рекьяй агъуз хуьр галайвал авахьна. Руг кьилел-

лаз абурун вилик яру «Жигули» акатна. Якъин, Ашима 

джип вичин гуьгъуьна авайди кьатIанвай. Амма адан шак 

фин мумкин тушир, вучиз лагьайтIа са бицIи «Жигулидин» 

геле чIехи джип къекъведа лагьана фикирдиз гъиз жедай 

кIвалах тушир. 
– Тади мийир, квахьрай виликай, – лагьана цуьквер 

авай истикIан гъилевай Гьажиди. 
– Яд чкIиз кичIезвани?  

Гьажиди жаваб ганач. 
Хуьруьн куьчедай агъуз хтана джип «Аламаз» 

туьквендив акъвазна. Яру «Жигули» аквазмачир. Туьквен-

дал дапIар алай. 
– Закрыт на обед,  – ван алаз хъуьрена Агьмед. 
– Туш, – лагьана Гьажиди. – КIан хьайитIа, эверна 

туьквенчи гъиз жезвайди я, – ада цуьквер авай истикIан 

туьквендин ракIарив эцигна.. 
– Эвера, вучиз гъизвач кьван? – дустуникай зарафа-

тарзавай Агьмеда. 
– Вуч я, стхадин мехъерал хъвадай самопалар къачуз 

кIанзавани? – адалай гуьгъуьна амукьзавачир Гьажини. 
Агьмеда машин хуьруьн къеняй явашдиз гьална. 

Ашиман кIвалерал ахгакьайла, абур адан гьаятдиз килигна. 

Яру «Жигули» чкадал эхцигнавай. БицIи кьуд аял катиз-

галтугиз къугъвазвай. Кьвед-пуд вечре са пипIе, сада сада-

вай къакъудиз, са куьз ятIани кIуф язавай. 
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Дустарай яргъалди са гафни ахкъатнач. Абур фикир-

рик акатнавай. 
Шегьердив агакьайла, Гьажидай сифте гаф акъатна: 
– ГьикI хьана, дуст, киснава хьи? 
– Милиция киснавайла, журналистарни кисдайди я.  

– Киса, акI ятIа. 
– Бес на савдагардиз пака са жерме-затIни ийидачни? – 

алатзавачир Гьажи. 
– Вири кесибвилин лишанар я, – агь алахьна Агьмеда-

лай. – Чара атIай кьуьл я. Ваз чидани чара атIайдан 

кьуьлуьникай кьиса? 
– Ваъ. 
– Ваз кьисаяр са журналистриз чидай хьиз яни? Яб це. 

– Гузва.  
– Къведалда са мехъерик са къекъвераг. «Кьуьл ая, – 

лугьуда адаз инавай тIуьна-хъвана кефиниз акъатнавай ба-

кьайри. – Чна ваз чIехи шабашар гуда». Къекъверагдал 

кьуьлердай гьал алайди яни? ЯтIани ада, кьуна вичин шал-

вардин жир буш хьанвай гьертни, яваш-явашдиз, еперал 

кутIуннавай кIвачин къапар алай кIвачерикай сад виликди 

гадариз, чарх яда майдандал. «Чapa атIайдан кьуьл я, мум-

кин атIайдан кьуьл я», – мани лугьузвай хьиз лугьуда 

къекъверагди. Бакьаяр хъуьрена чIаганалда, амма язухдиз 

пул гун садан рикIелни атанач лугьуда... – Агьмед са ге-

ренда кисна. Ахпа давамарна: – И Ашимни гьакI я. Акуна 

ваз адан кIвал, юхсул аялар, ичIи гьаят. Машинни, низ 

чида, гьинай атанвайди ятIа... Хуьрера вуч гьал аватIа, ваз 

залайни хъсандиз чизва. Жегьилриз кIвалах жагъизвач, пул 

къведай рехъ авач. Вирида ийизвайди чара атIайдан кьуьл 

я... 
– Гьукуматни, бакьа хьиз, хъуьрез-рахшандар ийиз, 

инсанар виляй такваз ава, квез шабашар гуда лугьуз, тагуз, 

– Гьажидини зарафатзамачир. 
– ГьакI я, дуст, – Агьмеда газдал илисна. 
– Шалбуз дагъдиз мукьва хьана, вакай арифдар хьанва, 

дуст кас, – Гьажи мад вичин зарафатрин пендал хъфенвай. 

– Вири милицаярни гьакимар садра кьванни аниз хкаж 
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хьана, чи чилин, халкьдин, уьлкведин кьисметрикай вере-

вирдер авунайтIа, хъсан тир. 
– Хкаж хьухь лагь ман жува. Кхьихь, вунни и уьлкве-

дай тушни?  

– Ам за кхьида, кхьинни ийизвайди я... Бес и мал цава-

равай савдагардиз вуна вуч ийирвал я? 
– Вичин «бизнес» чи шегьердин зир-зибилрин хъуртал 

гадариз тада 
– ГьикI? 
– Аквада ваз... 

*  *  * 

– Вун  чинеба зи геле къекъвена ман?... Лап чи хуьруьз 

кьван... Къенин милицайри ийидай крар туш. Маншаллагь! 

– Ягьанат ийиз кIан хьана Ашимаз. – Ви машин заз, чи 

дагъдай хкверла, акуна. За, ахмакьди, ви машинда авайбур 

пIирерал фена хквезвайбур я лагьана фикирнай. 
– ПIирерал физ гьеле фад я, дагълара мекьи я... 
– КIамаш я ман зун гьа кардин гъавурда такьур.  

– Гъавурда акьунайтIа, на вучдай? 
– Катдай. 
– Гьиниз? 
Ашим фикирлу хьана. Ахпа агь аладарна, хълагьна: 
– Санизни... Куь хурукай гьиниз катда? 
– ЯтIа, артухан рахунармир. Заз вири акунва, чизва. 

Акьах машинда, гьат зи гуьгъуьна. 
Ашима вич кьел янавай кицIин як тIуьна яд хъванвай 

чалагъан хьиз гьиссзавай. «Тфенгдин къундах зи кьилихъ 

милициядин отделениеда гелягъ хъийида», – фикирна ада. 

Гьа идалди адан вири уьмуьр, мурадар-метлебар, савдагар-

вилер акьалтI жеда. Аялар мад гишила жеда, кIвалин кьвед 

лагьай гьава эцигиз жедач, кIвалихъ са бегьем жугъунни 

агализ хъжедач. Ибурни гьич. Сив квай папан хура гьикI 

акъвазда? Къазар рекьидай аждагьан хьтин?.. 
Ашима багажник агална, машиндин ракIарал гъил 

вегьена. Капитан ЯркIарова вичин машин гьална. Яру 
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«Жигули» адан гуъгъуъна гьатна. Ашимаз шегьердин ми-

лициядин идараяр алай чкаяр чизвай. Амма капитандин 

джип абурун патаривайни физвачир. «ВакIан хциз ришвет 

кIанзавайди я, – Гьа вири хьтин гишин кицI я имни, ида-

вай-адавай къакъудиз, кьил хуьзвай...» 
Хсуси кIвалерин чIехи варарив ахгакьайла, джипди 

сигнал яна. Журналист Гьажиди вар ахъайна.  
«Гьа ида завай садра къачур хьтинди я», – муьште-

рийриз фикир тагуз вердиш Ашиман рикIел и кас са уьтери 

хтана. 
Джип варариз гьахьна, яру «Жигулини», калихъ галай 

дана хьиз, адан гуьгъуьналлаз фена. Гьажиди варар къеняй 

агал хъувуна. 
– Им тIвар-ван авай журналист Гьажи Чандаров я, – 

лагьана капитан Агьмед ЯркIарова вичин дуст сакIани кар-

дин ери-бинедин гъавурда такьазвай Ашимаз къалурна. –  

Ван хьайиди яни? Газетрай адан макъалаяр кIелайди яни?  
«Имни пул кIандай са ламран хва я, – фикирна савда-

гарди. – ТагайтIа, беябурдай макъала кхьида лугьудайди 

я». 
Ашима вичин фикирар вири винел акъуднач, амма ви-

чивай жедайвал, вич авай шартIари меслят ийизвайвал, 

гафунив эцягъ тавунани тунач: 
– За газетар кIелзавайди туш. Ана кIелдай вуч ава – 

вири тапарар я. 
– Адаз вичин бизнесдин гъиляй газетар кIелдай вахт 

авани? – чин серин хьанай Гьажидин. 
– Чан стхаяр, – ачухдиз рахаз эгечIна Ашим. – Заз 

чизва квез вуч кIанзаватIа. Лагь квез низ гьикьван пул кIан 

ятIа. За гуда. Анжах зи кьил тIармир. 
– Вуч? Вуч? – векъи кIеви ван акъатна капитандай. – 

Вуна чун няй кьазва?! 
– Вирида къачузвайди я, чан чIехиди, – рахунин юн 

дегишарна Ашима. – Куьн вучиз гуьгъуьна акъвазда? 

– Чна вун иниз вучиз гъайиди ятIа чидани?  

– Са пай чидай хьиз я, са пай ваъ. 
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– Вуна гьарамзадавилелди кьил хуьзвайдан гъавурда 

авани вун?  

– Ава. Вири уьлкве гьарамзадайриндини лутуйринди 

тушни? 
– Вуна уьлкведин жаваб гумир, ви жаваб це. 
– Хьуй, стха. Лагь ваз завай вуч кIанзаватIа. 
– Чалагъанар «Яpy ктабда» авайди яни? – хабар кьуна 

Агьмеда Гьажидивай. 
– РикIелламач. Амма абур яру «Жигулида» авайди заз 

чида, – жаваб гана Гьажиди, шит хъвер сивеллаз. – Ше-

гьердин иесисуз кицIер «Яру ктабда» авачирдини заз чида. 

Абур ягъун шегьердин къуллугърин буржи я. 
– Тфенгдиз документ авани? – капитан мад Ашимахъ 

элкъвена. 
– Ам дахдинди я. Гъуьрчехъан тир зи буба. Документ-

ни ава. 
– Бубадиз ава. Ваз авач хьи, – арада гьахьна Гьажи. 

Адаз, журналистрин пешедиз хас тирвал, ихтилатрик 

къизгъинвал, вакъиадик цIай кутаз кIанзавай. 
– Я стхаяр, за зи тахсирар вири хиве кьазва. За чала-

гъанар ягъиз, гьуьндуьшкаяр я лугьуз, маса гуз, инсанар 

алцурарзава, куь шегьердин кицIер язава, кIвал эцигдайла, 

бес тежезвай пул зи хуьруьнви БитIишавай буржуна къачу-

на, гилалдини вахканвач, за квезни инал ришвет теклиф 

авуна. Ингье ибур вири зи тахсирар я, ая заз вучзаватIа! 

Ягъ, рекьикь, тур дустагъда! Бес я куь сурун суалар. Зун 

иниз, куь кIвализ, – Ашим Агьмедаз килигна, – вучиз гъан-

вайди ятIа, лагь! 
Капитан ЯркIарова кителдин дуьгмеяр ахъайна, фу-

ражка хтIунна, гьиле кьуна. 
– Яда, – лагьана ада секиндиз ва сивел хъвер алаз. – 

Вуна садра кьванни халис гьуьндуьшка тIуьрди яни? 
– Ваъ, – капитандин ван дегиш хьуни Ашим теспача 

авунвай, муькуь патахъай ада и жузун-качузун хъсан па-

тахъ элкъвезвайдини гьисснавай. 
– Садрани нез хьаначни? 



 328 

– Хьана... Амма квез хиве кьазва: заз адахъ пул гуз 

гьайиф атана... Заз жува ахмакьдаказ кечирмишай 

йикъарин эвездай вири къуватар кIвал-югъ къайдадиз гъиз, 

аялриз каш тагун патал кьве кепек къазанмишиз кIан хьана. 

Руфуниз тербет гана. Гьуьндуьшка кIан хьайила, вечрен 

кака тIуьна, чIем кIан хьайила – шур. – Ашима вичин рикIе 

авайвал лагьанвай. 
Агьмедаз и гафари дериндай таъсирнай. Ашима таб-

завачирди адаз чизвай. ЯтIани ада, вичини Гьажиди къур-

мишнавай фенд кьилиз акъудунин мурад аваз, силис дава-

марна: 
– Ви «гьуьндуьшкаяр» на дадмишнани? 
– Ваъ. 
– Дад акваз кIанзавачни? – мад арадиз сух хьана Гьа-

жи. 
– Ваъ, – лагьана Ашима, ахпа минетни гьарай акахьна-

вай ванцелди Гьажидиз хълагьна: – Зун вуна кьунвайди 

туш хьи-е! Алат залай! 
– Капитандихъ галаз зунни куь хуьруьз кьван хтайди я, 

– Гьажидиз алатиз кIанзавачир. – За и кардикай гьикI 

хьайитIани макъала кхьидайди я, – Гьажиди, Агьмедаз ки-

лигна, вил акьална. 
Агьмеда кьил юзурна. Гьажи к1валин къенез гьахьна. 
Ашим мад теспача хьанвай. 
– Заз вун халис гьуьндуьшкадалди илифариз кIанзава, 

– лагьана Агьмеда Ашимаз. Ахпа кап капуз яна, гьарайна: – 

Индейку в студию! 
Гьажи, кIваляй экъечIна, сивяй туш-макьам ягъиз-

ягъиз, гъилевай синидал бугъ алахьзавай гьуьндуьшка, 

къайи гьекьеда авай гьерекьдин птулка, гьахьтин гьекь 

алай кьве «Рычал-яд», къацу хъчар, фу ва пуд рюмкани пуд 

истикIан алаз, багъдин пипIе авай столдихъ фена. 
Ашим къах хьана амай. Адаз вичи вич гьикI тухудатIа 

чизвачир. Адаз акьулбалугъ, кьилериз рех янавай и кьве 

итим кимибур яни, акьуллубур яни кьил акъудиз четин тир. 
Адан рикIиз са кьадар регьятни хъхьанвай. ЯтIани адаз 

и регьятвал винел акъудиз кичIезвай. 
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– Чна вун илифарзава, стха, – лагьана Агьмеда, – адан 

чина милициядин къуллугъчидиз хас са лишанни амачир, 

ам мугьманар кьабулдай дагъвидин ролда гьатнавай. – Ша 

столдихъ! 
Ашимаз маса чара авачир. 
Гьажиди гьерекь ахъайна рюмкайра, «Рычал-ядни» ис-

тикIанра цана: 
– Яхъ, хъухъ, – ада са рюмка Ашимав вугана. – Им куь 

«Аламаз» туьквендай гузвай хьтин самопал туш, халис гье-

рекь я. Зи тост ихьтинди я: Вичин гьи тIеквенда гьикьван 

кьил сухайтIани, кьил акъат тийидай ва гьа идалди ажайиб 

ва гуьрчег дуьньядин сагълугъдай хъвазва за! 
– За гьар са инсандин рикI, гъил, намус михьи хьунин 

сагълугъдай хъвазва, – лагьана Агьмеда. 
Кьве дустни Ашимаз килигна. 
– Зун рулдихъ гала, –  лагьана ада. 
– Вун къе машинда ахцукьдатIа низ чида? – хъуьрена 

Гьажи. – Вун кьунвайди я. 
– Ада дуьз лугьузва, кямир адак, — Агьмеда Ашиман 

пад кьуна, ахпа адаз лагьана: — Хъун тавуртIани, жуван 

гаф лагь. 
Ашимаз лугьур-талгьур чизвачир, ятIани ада са гуж-

баладалди гафар жагъурна: 
– За куь кьведан гафарални къул чIугвазва. 
– Чи гафарал къул чIугваз вун президент туш хьи-е, – 

Ашиман вилера вилер атIумарна Гьажиди. – Вуна ви хсуси 

са гаф лагь. 
– Дуьз лугьузва касди, – дустунин тереф хвена Агьме-

да. 
– Жедай пашман югъ гьа ихьтинди хьурай, – са акьван 

ван алачиз лагьана Ашима, рюмка столдал эцигна. 
– Гьа-гьа-гьа! – хъуьрена Гьажи. – Валлагь, ориги-

нальный тост я. 
Агьмеда са гафни лагьанач. Ада вичин гъилевай гье-

рекь луьркьна къенез ракъурна. 
Гьажини гуьгъуьна амукьнач. 
– Ацукь, неъ, – лагьана Агьмеда Ашимаз. 
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Ада регъуьз-кичIез гьуьндуьшкадикай са кIус атIана. 

Адан туьтуьнилай затI фидайвал тушир. Амма адаз аква-

звай хьи, кьве кефчибегди, кьве дустуни, кьве къени къун-

шиди гьуьндуьшка тахьай мисал ийизвай. Абуру кIарабар 

чеб алай чкадилай гьаятда зунжурдавай кицIел гадарзавай. 

Ада абур, цава амаз кьаз, туькьуьнзавай. 
Ашимаз инал вич артухан кас тир чIал чизвай, и кьве 

касди вич иниз анжах намусдин тарс гуз хкайдини ада ан-

намишзавай. Адаз и тарс гьихьтин хьайитIани жермеди-

лайни хциди, таъсирлуди яз аквазвай. Адаз гьикI 

къарагъна, гьикI хъфидатIа чизвачир. Адан чашмишвал 

гьар са гьерекатдай, гьар са гафунай хкис хьана акъвазза-

вай. И сеферда лагьай гафарни гьакI хьанвайди адаз чизвай: 
– КIантIа за зи гьуьндуьшкаяр куь кицIиз гудани? 
– Гьуьндуьшкаяр ваъ, чалагъанар, — Ашиман гаф 

туькIуьр хъувуна тIамадиз акъатзавай Гьажиди. 
– Ун ман, – мад кегькир хьана Ашим. 
– Сад вегьена, килиг, – Агьмедаз Олигарха тинедайди 

чизвай.  

Ашима, багажникдай акъудна, кицIив са акьван агат 

тавуна, чалагъан Олигархан вилик гадарна. 
КицIи гьич ни кьванни чIугунач. Адаз чалагъанрин ял 

гьеле машиндай атанай жеди. Им адаз таниш ва кицIин та-

кабурлувили кьабул тийидай ни тир. 
– Ида гьич ябни язавач хьи! – мягьтел хьана Ашим. 
– Вуна кьел гзаф вегьена, дуст кас, – хъуьрена Гьажи. 

Ахпа рикIивай, дамахдалди давамарна: – Им Олигарх я-е, а 

ваз чидай зир-зибилрин хъуртал алай кицIерикай туш! 
– Чан чIехи стха, зун жерме ийизватIа, жерме ая, за вуч 

авун лазим ятIа, лагь, – Ашимал чин аламачир, ам Агьме-

дан вилериз минетдалди килигна. 
– Ахлад, я стха, эгер ваз хъфиз кIанзаватIа, эгер ваз чи 

межлис хуш туштIа. 
– Межлис хуш я, – лагьана Ашима, – ара кутугайди 

хьанач. Мад квез чизва хьи. 
– Ихтияр види я. Къахчу жуван чалагъанни. 
– Зун кицIи кьадачни? 
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– Ваъ. 
– Милицади кьан тийизвайди кицIи кьадани? – 

хъуьрена Гьажи. 
Чилел гадарнавай чалагъандин патав Ашим кичIез-

кичIез. мукъаятлувилелди фена. Адаз вичел Олигарха хка-

дариз кичIезвай. Амма кицIи адавай «Вун гьинай я, гьиниз 

я?» лагьана гьич хабарни кьунач. 
– КичIе жемир, адаз вахъайни чалагъандин ни къвезва. 

Кьадач вун, – лагьана Гьажиди. 
Садлагьана чилелай чапхунна чалагъан къахчур Ашим 

кьулухъди гадар хьана ва мад къах хьана акъвазна: 
– Хъфидани зун? 
– Ахлад, – лагьана Агьмеда. – Югъур хьуй ваз. 
– Кар гудачни? Жерме ийидачни? – Ашим вичин 

кьисмет икI гьял хьунин чIалахъ жезвачир. 
– Ваъ. 
– Вучиз? 
– Ам жува хъфидай рекье веревирд ая. Ахлад. 
– Гьиниз? – имни Ашиман фагьумдиз муьтIуьгъ тушиз 

акъатай суал тир. 
–Гьиниз кIантIани. 
– Анжах шегьердин зир-зибилрин хъуртал тефена, 

хъфиз тахьурай, – тагькимарна Гьажиди. 
Ашим адан гафуник квай парцин гъавурда акьунай. 
– Чан стха, ви чан сагърай, – Ашима Агьмедан гъил 

кьуна юзурна. – Ви хъсанвал за садрани рикIелай алуддач. 

Амма и стхадиз, – ада Гьажи къалурна, – закай макъала 

кхьимир лагь. Минет я. Чи дахди газетар кхьизвайди я. 

КIелда, рикI тIар жеда, дидедиз пис жеда... 
– Кхьидач ада. Адан зарафатар на кваз кьамир. 
– Икьван крарикай, аламатрикай, керематрикай кхьин 

тийидай журналист зир-зибилрин хъуртал гадарун лазим я. 

Завай кхьин тавуна акъвазиз жедайди тушI – Гьажиди за-

рафатзавайни ва я тахьайтIа адан рикIел Ашима газетар 

кIел тийизвайди аламайни лугьуз четин тир. 
Ашим, вилера тIалабун аваз, мад Агьмедаз килигна. 
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– Кхьидач ада. Адан зарафатар гьахьтинбур я, – те-

селли гана Агьмеда Ашимаз. 
– Кхьида, дуст кас, кхьида! – рикIивай рахадай хьиз, 

рахана Гьажи. Ахпа са геренда кисна, сивел хъвер алаз ала-

ва хъувуна: – Кхьида, анжах тIвар кьадач... Савдагарвилин 

тах вак квачиз туш, – лагьана ада рикIиз регьят хъхьай 

Ашимаз. – Анжах а тах дуьз рекье тур... – журналистди  

хъфизвайдав гъил вугана. 
– Эхь! Эхь! ГьакI ая, – хъуьрена Агьмедни, Шабал 

Къамкъамакай ихтилат рикIел хтанваз. 
– Башуьсте! – хъвердин экв гьатна Ашиман чина. 
– Газетарни кхьиз рикIелай алудмир, – хълагьна 

Гьажиди.  

– Башуьсте! 
– Шегьердин иесисуз кицIер кьадай кIвалах кIандатIа, 

за туькIуьрда ваз. Герек хьайитIа лагь, кулур вав гвазва, – 

Гьажиди рикIивай лагьай гафар Ашима зарафат яз кьабул-

на, чуькьни авунач. 

*  *  * 

Ашима машин зир-зибилрин хъуртал гьална. Иналлай 

са пай кицIер гьар сад санихъ катна. Абуруз яру «Жигули» 

чир хьанвай. Чухванвай чалагъанар абурун иесиди, са-сад 

кьаз, зир-зибилрин кукIушдал гадарна. Инал цIийиз пайда 

хьанвай, Ашимни адан машин течидай кицIер, зир-

зибилрин кIунтIалай винелди хкаж жез, чалагъанрикай ни 

чIугваз, кьулухъди хквез, и къушар гадарай касдин гъиляй 

жакьваз жедай хьтин маса затI гьатдатIа лугьуз вил алаз 

акъвазнавай. «Ибуруни незвач…», – хиял фена Ашиман 

кьиляй. Ам тадиз машинда акьахна, ахпа мад эхвичIна. 

Адан гъиле кулур авай. Кулурди патав гвай кипIерни кхур-

на. Ашима кулур, кьилелай са шумудра элкъуьрна, вири 

къуватдалди гадарна. Ахпа машинда ахцукьна, икьи руг 

кьилеллаз, йигиндиз шегьре галайвал сухулмиш хьана. 

2004 
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Заира ракьун яцIу ракIар вири къуватдалди геляна 

кIваляй экъечIна. 

– Гила ам бажагьат элкъвена хкведа, – лагьана Джира-

са, вичи  кIвализ кIвалахдилай хкай набататдихъ элкъвена.– 

Адай вичин уьмуьрда акъатай са акьуллу кIвалах зав гу-

жуналди и ракIар кутаз вугун хьана…– касдиз ракIар галу-

кьай къати ван хуш хьанай. 

Жегьил итимди, къенепата са гьихьтин ятIани кьилин 

гиг хайида хьиз, юргъундаказ кьве гъилни ахъайна, вичин 

пелеш хьанвай вири беден санлай заландаказ дивандал га-

дарна. 

Адаз вичин къуьнерилай зурба пар алатайди хьиз 

хьанвайтIани, рикIин деринра квак хьиз  къекъвезвай 

къалабулухни ада гьисс тавуна авачир. ЯтIани суст хьайи 

ам вичизни хабар авачиз ахварин хиялдиз фена… 

Джирасан къенин кIвалахдин югъни гьа вирибур хьиз 

сугъулди тир. Амма кIвализ хкведалди вилик ада сад-

лагьана кьетIи къарар кьабулна: набатат кIвализ хутахда! 

«Ваъ, – кIвализ хкведалди вилик фикирнай Джираса 

вичи вичик, дакIардаллай гьешинавай хъукъванвай накьва-

дикай хкатнавай  къацу цIириниз яд гуз-гуз. – Заирани зун 

чара ксар я. Чун сад садав кьурбур хьанач. Адан хъилерин-

ни къайи рахунрин себебар масадбур я – я зи гъвечIи ма-

жибни туш, я захъ пул квай са халу тахьунни. Вичин тIул 

гьахьтинди я. Вичин рикIин къайивални дарихвал я…» 

Ада вичиз тIвар къени малум тахьанвай чуьлдин наба-

татдин шазан кьуранвай, гьешинин къерехрилай пелешдиз 

куьрс хьанвай хъипи шуькIуь пешер мукъаятдиз мукI-

ратIдалди атIана вичин кIвалахдин столдин кIаник квай  

ведредиз гадарнай. 

Ам Заирадал эвленмиш хьана ирид йисалай гзаф алат-

навай. Адаз абур гьакI гьавая, са шадвални, са кфетни 

авачиз фидайбур тирди чеб санал хьайи сифте йикъарилай 

аян  хьанайтIани, ада вичин папан рикIе муьгьуьббатдин 

цIир, итимдихъ къанихвал авунин гьисс пайда жеда лагьана 

яргъалди умудар кутаз хьанай. Амма Заира авагъначир. Ам 
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гьамишанда хьиз къайидаказ амукьнай. Иви ргазвай жаван 

гьикьван адав назиквилелди ва кIанивилелди эгечIнайтIани 

(са шумудра, алакь тийиз-тийиз, шиирарни кхьена адаз 

бахш ийиз алахъна), абурун арада итимдизни дишегьлидиз, 

гъуьлуьзни папаз хас рафтарвал дигмиш хьаначир. 

Эвленмиш хьайи гьа сифте йифиз Джирасаз Заирадив 

агатиз кIан хьайила, жегьил сусан патай кIанивилин ва 

ашкъидин са майилни чамран рикIи, руьгьди, беденди 

гьиссдайвал, виле акьадайвал малум хьаначир. ЦIийи свас 

рушвилин дережадай дишегьливилинни пабвилин дережа-

диз экъечIунин макъамни адан патай са хушни авачиз, са 

цIай-цIелхемни квачиз, къайидаказ кьиле фенай. Гьа чIавуз 

чанда цIайни ифин авай жегьил гададиз кьисметди вичикай 

ягьанат авурди хьиз, вич хъуьруьнриз вегьейди хьиз 

хьанай. ЯтIани касди сабур хвенай, и кардиз ам вичихъ 

уьмуьрда хьанвай са акьван чIехиди тушир тежрибади, гьа 

жигьетдай дишегьлийрихъ галаз кьилди амукьунин тежри-

бадини мажбурзавай, идалайни гъейри, ам Заирадилай са 

ирид йисан чIехини тир, гьавиляй жегьил итимди вичин 

суса месик авуна лазим тир везифайрик хуш авачиз кьил 

кутун адан уьмуьрда и кар сифте яз жезвайвилихъ галаз 

алакъалу авунай. «Вири цуьквер садлагьана ачух жедайди 

туш, – теселли ганай ада вичи вичиз, – гьар цуькведиз ви-

чин вахт ава». 

Гьа чIавуз садлагьана кьилиз атай и гафар адаз гьатта 

хушни хьанай, абур адаз вичи авур са агалкьун хьизни 

авай, амма гуьгъуьнлай, йисар къвез алатирдавай, адаз ви-

чи лагьай гафарихъ мана аваз ахкуначир. Гила адан фикир-

рай, цуьквер ахъа тахьанмаз кьурунни мумкин тир, я ту-

штIа, ваз цуьк хьиз акурди гьакIан са чIуру векь хьунни.  

Муьгьуьббатдикай са шадвални акун тавур Джираса 

чпиз аял хьайитIани жеда, гьада и сугъул уьмуьр гуьрче-

гарда, адал звал гъида лагьана умудни авунай, амма Ал-

лагьди и мураддизни рехъ ганачир.  Ихьтин умуд Заиради-

хъни авай. Ам кьилиз акъат тийиз са шумуд йис алатайла 

ва адал вил алаз акъвазунихъ са метлебни амачирди чир 

хьайила, жегьил дишегьли михьиз дегиш хьанай: адак 
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гьасятда хъел къведай хесет акатна. Зарафат авуртIани, 

адетдин жуьреда рахайтIани, чан-рикI ийиз алахъайтIани, 

гъуьлуьн гьар са гафуни ам къутми ийидай. Адан чин, 

гуьгьуьл ачух хьайи декьикьаярни кьериз-цIаруз жедай, 

Джирас гьа легьзейрикай са даях кьуна вичин папан рикIиз 

рехъ акъудиз алахъдай, амма Заира гьасятда вичин адетдин 

кьацIа гьат хъийидай, ада вичел милайимдиз са гъил 

эцигун, са темен гун кьабулдачир. 

И кардин себеб эвелдай Джираса аялар тахьун яз 

гьисабнай. И фикирни гьахъ тахьана тушир. Итимди чеб 

кьведни ахтармишиз духтурдин патав фин патал авур мес-

лят икьван чIавалди авур кьван меслятрикай Заиради сад-

лагьана кьабулай сифтегьанди хьанай. Инални вичик аял 

хьунин тIур акат тийидайди чир хьайи дишегьлидиз аму-

кьайди гъуьлуьн уьмуьр авайдалайни артух чIулаварун 

хьанай. Гила абур чпин кьве кIвалин секцияда гьар сад са 

кIвале ксузвайтIани,  дишегьлиди вич Джирасан паб тирди 

генани хцидаказ къалурзавай: итим кIвализ са тIимил геж 

хтун хьайитIа, «Хъванвани?» лугьуз, сивикай ни чIугвадай 

ва, са ялни атун тавуртIани, къати къалар акъуддай, ам 

ксайла, адан жибинар акъатIдай, адаз ял ядай йикъара 

дустарихъ галаз гуьруьшдиз физ кIан хьайитIа, папа, кьве 

гъилни ахъайна ракIара атIумарна: «Заз чида вун гьиниз 

квахьзавайди ятIа! Санизни фидач вун!» лугьуз, акъваздай. 

«КIантIа, вуннни ша», – лугьудай Джираса. «Атана куь пи-

ян тIишериз килиг тавуртIа, заз маса къайгъу авач!»,– 

жаваб  хгудай туьнт хьанвай дишегьлиди. Адак гьакI се-

бебни авачиз хъилердай хесетни акатнавай. Месела, 

гъуьлуь паб саймишай вахтара, кIвалин къайгъуйрик кваз 

са вуч ятIани хабар кьурла, папа чин чIурна са жавабни та-

гуз чин эл-къуьрдай, ахпа фена кухняда, кьасухдай тахъ-

пахъ ийиз таз,  гьарай ацалтна,  манидарвилин са лишанни 

вичик квачиз, хъел кваз манияр лугьуз, къапар чуьхуьдай. 

Джираса ваннада вичин пекер чуьхуьдай – идалди ада ви-

чин хъел элекьардай. 

КIвализ дустар, мугьманар, гьатта мукьва-кьилиярни 

хквезмачир. Гьабурузни Заирадин къилихрин шагьидар 
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жедай мумкинвилер садрани кьведра хьаначир. Джираса 

гагь-гагь вичи вичиз теселли гудай: «Хъсан хьана гена ая-

лар авачиз, тахьайтIа гьабурни Заиради вичин кьил такъат-

дай хесетрин хурук кутуна пуьрчуькьардай». 

Джирасаз къуншийрикай утанмиш тир. Адаз къал-

къиж кIандачир, вучиз лагьайтIа кIвалин цларивай ина 

жезвай гьарай-эвердин ван  кьаз хьун, чуьнуьхиз хьун мум-

кин тушир. Вичинни Заирадин и аламатдин алакъайрикай  

къуншийриз хабар авайди  Джирасаз чизвай: куьчеда ва я 

подъездда абуру салам гузвай ва адетдин хабарар кьазвай 

жуьредай адаз абуру вичин язух чIугвазвайвилин тав аква-

дай. Ам фена вичин кIвале фикирариз ацукьдай. Вичин па-

пан къилихрай кьил акъудиз, абурун гъавурда акьаз 

алахъдай, амма, гьамиша хьиз, адаз вич батIулдай хьтин са 

делилни жагъидачир. Чара хьунин фикирни кьилиз мукь-

вал-мукьвал къвезвайтIани, ада ам винел акъудна Заирадин 

вилик эцигзавачир, вучиз лагьайтIа вичи адаз эвленмиш 

хьунин теклиф авуна, гила чара хъхьунин меслятни вичи 

къалур хъувун дуьз кар яз аквазвачир. Хзан туькIуьрайда 

ам чукIуруник хев  кутун ада  тахсирлу кам  яз, итимсузвал 

яз гьисабзавай. Вич и пашман мярекатди сугъул ва манасуз 

уьмуьрдикай къутармишдайди чизвайтIани, адаз   и кардик 

кьил Заиради кутуна кIанзавай, амма гьадан рикIелни вучиз 

ятIани икI авун алачир. Гьавиляй адаз амукьзавайди Заира 

вучиз ихьтинди ятIа лугьуз фикирар авун тир. 

Санихъай вичив агуд тавуни, итим чара кас хьиз 

кьабулуни, муькуь патахъай адетдин хайи папа хьиз 

гъуьлуьз вичин хсуси уьмуьрдалди яшамиш жедай рехъ 

тагуз ала-хъуни Джирас теспача авунвай. Ада эхиримжи 

вахтара вичин уьмуьрдин рекьел ихьтин дишегьли гьалтун 

бедбахтвал яз гьисабзавай. Ада мукьвал-мукьвал вичи 

кIвалахзавай идарадин чIехидан – БенбецIан гафар рикIел 

гъизвай. Коллективда Джираса свас хкянава ва адак лиша-

нар кутаз кIанзава лагьай ван акъатайла, БенбецIа вичин 

гъилик квай жегьил къуллугъчидиз чIехи тежриба авай ка-

сди хьиз лагьанай: «Килиг, гада, хзанда буба ва я стха 

авачир руш гъимир гьа! Ахьтиндакай бегьем паб жедайди 
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туш». А чIавуз Джираса БенбецIан гафарал рикIяй хъвер 

авунай, вучиз лагьайтIа, Заирадиз я бубани, я стхани 

авачир. ИкI тирдакай БенбецIаз чизвачир, амма адан гафа-

ри вичел коллективда вири  хъуьрезвай ва вичиз БенбецI 

лакIаб ганвай кас саки аяндар хьиз къалурзавай. Хъверни 

Джирасаз гьавиляй атайди тир. Гила Джирасаз хъвер 

къвезвачир, ада БенбецIан гафарик квай кьел гила неинки 

кьилелди аннамишзавай, гьатта рикIелдини  гьиссзавай. 

Эвленмиш жедайла вичи тади къачурдан гъавурда 

Джирас гила акьунвай. «Баде рекьидалди мехъер ая» лугьуз 

тади кутаз хьанай адак дидедини бубади. Мехъери 

рикIивайни бадедин гьакIни чIехи уьмуьр генани яргъи 

хъувуна лагьайтIани жеда: гила ада гьар сеферда вичин па-

тав хуьруьз хтайла хтулдивай птул тIалабзава, вичивай 

гьам такунваз атIа дуьньядиз хъфиз жезвач лугьузва. Тади-

ни Джирасак гьавиляй акатна жеди. Чара кас тир БенбецIан 

сивяй акъатай меслят вичин вахтунда диде-бубадин ва я 

бадедин сивяй акъатнавайди тиртIа, гадади мехъер авуник 

фад хев кутун тавунни мумкин тир. 

Муькуь патахъай Заира акурла, адавай тади къачун та-

вуна акъвазни хьаначир. ТIарам буй-бухах, еке шабалт ви-

лер авай, далудал яргъи чIулав киф алай и руша адан рикIи 

гьа сифте акун кумазни чIугунай. Иллаки адан кьилин юкь-

вайтIуз цIар ганвай кьечIемди ам гьейранарнай. Джирасан 

рикIел вичин дидедин шикил хтана, жегьил вахтара гьа икI 

кьечIем аваз ягънавай шикил.  

Абур чеб чпел библиотекада туьш хьанай. 

Джирасан рикI ктабрал алай. КIвализ вугун тийидай са 

кьит ктаб кIелдайла, иниз Заирани атанай. Амни, вичиз ла-

зим ктаб къачуна, Джирасан кьулухъ галай столдихъ ацу-

кьнай. Са кьадар декьикьаяр   алатайла, руша гададивай 

вахт хабар кьунай. Гьа чIавуз тир Джирасаз адан кьечIем 

акурди. Гьа чIавуз ада сифте яз эвленмиш хьуникай фи-

кирнай, кIвалинбуру вичик кутазвай тадидал эхир эцигдай 

вахт хьанваз акунай. Джираса вахт гьикьван ятIа жаваб га-

най ва рушахъ галаз ихтилат давамарун кьетIнай. Амма 
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Заира, ихтилат авуник хев кутун тавуна, хъфенай. И карни 

Джирасаз рушан лайихлувилерикай сад яз акунай.  

Джирас мад са сеферда кIвалахдилай гуьгъуьниз  биб-

лиотекадиз фейила, адаз ана Заира акунай. Ада явашдиз 

рушаз салам гана, амма жаваб хьаначир. «Белки, ван хьанач 

жеди», – теселли ганай вичиз гадади. Мад ам рахун хъуву-

начир. КIелзавай ктабда вуч кхьенватIани адан кьиле гьат-

завачир, вучиз лагьайтIа кьилевайди маса фикир тир: «Им 

ахъайна виже къведач!.. Пата-къерехда вил авайди туш... 

Таниш хьана кIанда!..» Квелай гатIундатIа течизвай же-

гьилдин рикIел кьетIен са гьерекат атана. Ам сятиниз кили-

гна. АтIа сеферда руша вичивай сятдин шумуд ятIа хабар 

кьур чIав агакьайла, гадади: «Я руш, сятдин нянин ирид я» 

лагьана. Заира вичин вири сив ацIурзавай лацу иер сарар 

аквадайвал ван алаз хъуьренай. Абур библиотекадай санал 

экъечIнай. Гьа чIавуз Джирасаз Заиради университет 

куьтягьзавайди, адакай гележегда чIаланни эдебиятдин му-

аллим жедайди чир хьанай. 

Амай вакъиаяр вири фад-фад кьиле фенай. 

Абурун мехъерни хьана, адан гуьгъуьналлаз Джирасаз 

вичи кIвалахзавай идарадинни диде-бубадин куьмекдалди 

кьве кIвалин секция къачудай мумкинвални хьана. Са 

гафуналди, цIийи хзан патал цIийи уьмуьр башламиш 

хьана. Амма цIийи бахт атана агакьначир… 

Сифте яз таниш хьайи вахтара Джираса Заира гьихь-

тин хзандай ятIа фикир ганачир. Гьа чIавуз адан рикIел 

БенбецIан гафар атаначир, рикIе куькIвенвай кIанивилин 

гьиссди вири гафар, вири крар къерехдиз гадарнавай. Джи-

расаз гьар гьикI ятIани чизвай эхир Заира вичин кьве ва-

хахъни дидедихъ галаз яшамиш жезвайди. Вахар кьведни 

гъуьлерихъ галаз чара хъхьанвайбур тир. Амма адан диде-

динни бубадин алакъайрикай Джирасаз эвленмиш 

хьайидалай гуьгъуьниз чир хьанай. Адан буба, пабни аялар 

гатазва лугьуз, бубавилин ихтияррикай магьрумнавай. Заи-

ради вичин са акьван экв алачир аялвал гзаф дертлудаказ 

рикIел хкидай. А чIаван шикилрикай вичин бубади диде, 

къунши итимдиз салам гана лугьуз, гьикI чIарар кьуна 
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гьаятда галчIурнайтIа, ахпа нажах кьуна адал хкажайвал ва 

вич, пуд-кьуд йисавай аял-руш, бубадин гъилик «Диде  

ахъая!» лугьуз ккIайла, дахди вич  гьикI туп хьиз га-

дарнайтIа ва вич кьилихъди цла гьикI акьунайтIа, адан 

рикIелай садрани алатдачир. Гьа чIавалай инихъ адаз вичин 

буба такIан хьанай. Са гьихьтин ятIани себебдалди, вичин 

вахарихъ ва я дидедихъ галаз суьгьбет хьайилани, ам ада-

кай буба лугьуз рахадир, гьакI адан тIвар кьадай ва вичи 

адаз ийизвай нифрет эксик тахьанвайди къалурдай. Амма 

Джираса  куьчедал ва я базарда  гьалтай таниш са ди-

шегьлидиз салам гайила, Заиради «вуна адаз вучиз салам 

гайиди я?» лугьуз гъуьлуьз гъуьнтI гайи дуьшуьшрини бу-

бадикай рушазни пай ганвайди къалурзавай. Заирадин  ви-

чин  рикIел и кар Джираса вичиз хъел атай вахтара гъиз 

алахънайтIани, гуьгъуьнлай гьайифар чIугунай, вучиз ла-

гьайтIа бубадин рушвал хиве такьазвай дишегьли генани 

къапарай акъатнай. 

Вичин папан аял чIаван, вичиз гьакI ихтилатрай чидай  

вакъиайрикай фикирар авурла, Джираса Заирадин руьгьда-

ни зигьинда а яргъал йисара гьихьтин зурба татугайвилер 

хьанатIа гила кьатIузвай, гьеле гъвечIи руш яз бубадихъ 

элкъуьрнавай  такIанвал, къвез-къвез чIехи жез, вири 

итимриз ихтибар тавуниз, гьабурни аквадай вилер тахьуниз 

элкъвенвай. Якъин хьи, Джирасни гьа итимрин жергейрай 

тир. Вичинни папан араяр рекъинин маса себеб адаз жа-

гъизвачир… 

КIвале къалар къвердавай мукьвал-мукьвал жезвай. 

Эхиримжиди  яцIу ракьун ракIар кутунихъ галаз алакъалу 

хьана. 

– Вучда ракьун ракIарикай? Чи кIвале угърийрин вил 

ацукьдай вуч ава? – лагьанай Джираса сифте яз Заиради 

ракIарикай ихтилат куд авурла. 

– Вирида кутазва… Чи кIвалик вучиз жедач?! Чун 

бомжар туш хьи!  

– Ам хатадай агал хьайила, ахъайиз хъхьун мумкин 

туш, лугьузва. 
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– Вирида гьикI ахъа хъийизватIа, вунани гьакI ахъа 

хъийида ман… ТахьайтIа, вун итим тушни?– Заирадивай 

вичин гъуьлуьк хкуьрдай са гаф лугьун тавуна акъваз же-

дачир. 

Джирас адан и хесетдихъ галаз вердиш хьанвай. Ада 

папан бязи гафарин «рипер» гьисс хъийизмачир. Ам папан 

неинки цаз алай амалар, гьакI амай кьериз-цIаруз винел 

акьалтдай кIвалин-йикъан  къайгъуйрик жез алахъунин  

хесетарни япалай ийиз вердиш хьанвай. Амма ада  ракьун 

рак къачуник  яргъалди хев кутун тавун и кардихъ галаз 

алакъалу тушир. 

Идан себеб я мишекъат девирни, я гъвечIи, гьамни 

вахт-вахтунда гун тийизвай мажибни тушир. Я идалди ада 

«Зун итим я, за заз кIандайвал ийида!» лугьунни ийи-

звачир. Шегьерда вирида илигна ракьун ракIарар кутунай и 

жегьил итимдиз инсанар чеб чпивай къакъатун, сада садаз 

ихтибар тахвун, гьар сад вичин кьилдин къабухда гьахьун 

аквазвай. 

Гьелбетда, къецел чIуру девир алукьнавай. Виликан 

уьлкве чкIанвай, цIийиди арадал атунин умуд гьеле авачир. 

Вуч умудар авайтIа, абур гьеле гьа куьгьне уьлкведихъ га-

лаз алакъада амай. Уьлкве хуьз тахьай инсанри гьар сада 

вичин кIвал кьилдин къеледиз элкъуьриз алахънавай, абур 

акваз-акваз дегиш жезвай, накь садбур тиртIа, къе масадбур 

жезвай. Виридан кьилин пеше маса къачуз маса хгун хьан-

вай. И савда-базардин метягьдиз неинки са шейэр, гьакI 

инсанар чебни элкъвенвай. Джирасаз, лагьайтIа, дегиш жез 

кIанзавачир. Адаз бан-бубайрин дагъвивилин адетризни 

кхьин тавунвай къадим къанунриз вафалувал хуьз кIанза-

вай, гьа къанунар чеб хуьз кIанзавай. ИкI инсанриз чпиз 

чеб ихтибардайни къиметдай  аватунин гъавурда  

акьазвачир ам. Ахпа гьикI ятIани, ракьун ракIари Заирадин 

къилих хъсанвилихъ, ачухвилихъ, муьгьуьббатлувилихъ 

элкъуьрунин умуд аваз, Джираса папан истемишун кьилиз 

акъуднай. Амма гьадалдини кар туькIвеначир. 

Гъуьлуьнни папан арайра къайивал артухарай мад са 

себеб авай, амни къе ада кIвализ хкай набатат тир.  
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А цуьк Заирадиз са шумуд йис идалай вилик Джирасан 

кIвалахал, адан кабинетдин дакIардал акунай. Гьелбетда, а 

какахьнавай девирда паб вичин итим кIвалахал алани-

алачни ахтармишун патал атанвайди тир. И кар Джираса 

вичини кьатIанвай. 

– Им вуч я? – хабар кьунай Заиради, дакIардин 

шуьшейрай винелди фенвай яргъи-шуькIуь пешериз кили-

гиз. 

– Набатат  я ман, – жаваб ганай Джираса. 

– КIвалин цуькведиз ухшарди туш… 

– Чуьлдин цуьк я. ТIвар вуч ятIа чидач. – лагьана  

Джираса, вичи набататдиз ганвай кьилдин тIвар папаз ма-

лумар тавуна. 

– Ваз ам гьинай атанвайди я?  – вичин  суалдин жаваб 

вичиз чизвайтIани, хабар кьунай Заиради. 

– Чимназа гайи цуьк я ман. За ваз ихтилат авурди вуч 

тир… 

Заирадин чина хъен артух хьанай. Амма а серинвал 

Чимназ вахтсуздаказ кечмиш хьунихъ галаз алакъалуди 

туширди Джираса кьатIанвай. 

– Гадара ам! Кьейибурун шейэр кIвале тадайди туш... 

– Им савкьат я, – жаваб хганай Джираса. – Ам 

багъишайда вичел чан аламаз гайиди я. 

Заира хъелна хъфенай. Итим кIвализ хтайлани, ам 

адахъ галаз рахан тийиз хьана. «Гена хъсан хьана, – фи-

кирнай Джираса, вичи вичиз сабур гуз, – къал-къиж гала-

чир хъел хьана...» 

И цуькведихъни Чимназахъ галаз алакъалу кьилдин 

бицIи тарих авай. Адан са пай Заирадиз чизвайтIа, муькуь-

дакай адаз хабар авачир. Муькуь пай анжах са Джирасаз 

чизвай ва ада ам, садазни талгьана, раиж тавуна, милайим-

даказ ва чIехи гьуьрметдивди рикIин къене хуьзвай. Гьави-

ляй гагь-гагь ада вичин рикIе са тIал авайди хьизни, гьа са 

чIавуз Чимназан вилик вич тахсирлу язни гьиссзавай. А 

гьисс Заирадихъ галаз араяр рекъирдавай генани къати 

жезвай. 
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Чимназ Джирасахъ галаз санал са идарада къунши ка-

бинетда кIвалахзавай дишегьли тир. 

Чуьлдай гъайи, я вичиз, я масабуруз тIварни течидай 

цуьк кIвалин шартIарив, авайвал лагьайтIа, идарадин 

шартIарив вердишариз кIан хьун са акьван екеди тушир, 

къанни цIуд касдикай ибарат, чIехи пай дишегьлияр тир 

коллективда  гьадан рикIел атун мумкин тирдал къе Джи-

раса са шакни гъизмач. Вучиз лагьайтIа алукьнавай кака-

хьай йисара яшайиш къвердавай четинди жердавай ди-

шегьлийри чпин кабинетра авай кIвалин цуьквериз-

набататриз яб хъиязамачир, кIвалахални кIан хьайила 

къвез, кIан хьайила хъфизвай. Мажибар къуллугъчийрив 

агакьар тежезвай я чIехидавайни (адан лакIаб БенбецI тир-

ди квез малум я) садазни туьмбуьгь ийиз жезвачир. Идара-

да гьатнавай ихьтин къайда гьам кьилевайди, гьамни адан 

гъилик квайбур патал къулайди тир.  

Коллектив битавди яз амачир. КIвалахзавайбур сад са-

даз такваз, сад садал гьалт тийиз, садаз муькуьдан уьмуьр-

дикай, яшайишдикай хабар тушиз гьафтеяр, варцар жедай, 

гагь-гагь абур кьвед-пуд вацралай мажиб гудай са юкъуз 

гьалтдай. 

Гзафбуру чпиз пата-къерехдай кIвалахар жагъурна-

вайтIани ва гъиле авайдини са акьван вичихъ галкIиз же-

дайди яз амачиртIани,  ам гадардай къимиш гьеле садазни 

къвезвачир. «Белки, хъсан вахтар хквен…», – умуд гьеле 

садани квадарнавачир. Анжах дишегьлийри чпин кабинет-

ра авай цуьквериз яд хгузмачир, абур пузмиш хьана кьура-

звай. 

Виляй вегьенвай цуькверизни набататриз Чимназакай 

чара хьана. Ада вири абур кIватIна вичин кабинетдиз хка-

на, ам абурухъ гелкъвез хьана. Абурал чан хтана, пешер-

пиришар, хилер-тIурар дулу хьана.  

Гьар вич кIвалахал атайла, къеце рагъ аваз хьайитIа, 

Чимназа набататар авай гьешер идарадин чIехи дегьлиздиз 

– шуьшебенд янавай яргъи ва гегьенш айвандихъ акъуддай. 

Акурдаз акI хьунни мумкин тир хьи, гуя ина, дегьлиздин 
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кьиле – эхиримжи кабинетда цуькверин туьквен ахъайнава. 

ГьакI садра хьунни авунай. 

– Цуьквер маса гузвайбур яни? –  хабар кьунай садра 

идарадиз атай са жегьил итимди. 

– Эхь, – жаваб ганай Чимназа, сив алахьна, лацу седе-

фар хьтин сарар аквадайвал хъуьрез-хъуьрез. – Къачу. 

Муьштери жез кIан хьайида савдадик хев кутуначир, 

адаз Чимназан ачух, михьи, ван алай хъуьруьнай цуьквер 

маса тагузвайди чир хьанай. 

– Къачу ман! – лагьана Чимназа, жегьил алатна физ 

акурла. – Чна маса гузвайди туш, гьакI багъишзавайди я. 

Жегьил кас дегьлиздин кьилиз атана. Набататриз вил 

ягъна, ам, кьил сухна, кабинетдин къенезни килигна. 

– Яъ, – лагьана ада, – инаг сагъ са оазис я хьи! Гьи 

цуьк къачуртIа жеда? 

– Гьим кIандатIани къачу, – лагьана Чимназа, хъуьрез-

хъуьрез. Ахпа вичин жумартвални алава хъувуна: – Гьикь-

ван кIандатIани къачу. 

Жегьилди гьар са гъиле са гьеш кьуна: сада – герань, 

муькуьдани – шуькIуь-яргъи япар алай кактус. 

Итимди гьешеравай цуьквер икI къачуна хъфинал 

Джирас мягьтеларнавайтIани, ада са куьтIни авуначир. 

Амма ам адан тажубвал кьатIай Чимназан  шад баянди 

кьацIаз хкана: 

– Сад вичин – адахлидиз, садни ярандидедиз къачун-

вайди я, – Чимназа вичин гуьзел хъвер авуна. – Гьим низ 

ятIа, жува фикир хъия. 

– Туш, – лагьана Джираса. – Сад – папаз, сад ашнадиз 

я. Гьим низ ятIа, жува хълагь. 

– Квевай, итимривай, ашнаяр галачиз жедач, – хъвер 

галачиз рахана Чимназ. 

– Ашна тахьуй, рикIиз хуш дишегьли хьурай, кIаниди 

хьурай, – Джираса вичин келима хъуьтуьларна, адаз маса 

тав хгана. 

– Им маса ихтилат я… Кьилинди муьгьуьббат я… 

Мад хъуьрез акъвазнавай Чимназан чIулав вилерин де-

ринрай Джирасаз  сифте сеферда са гьихьтин ятIани сефил-
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вал акуна. Хзан авай и гуьрчег кIалубрин, гьамиша вич 

дишегьливилин гьуьндуьрда хуьзвай, вич кьве аялдин диде 

тир, амма икI тирдахъ вичин акунралди садни чIалахъар 

тийизвай и гуьзелди вичин вилерин деринра ихьтин паш-

манвал гуж гъалибна чуьнуьхзавай хьиз хьанай Джирасаз. 

«Белки, зун яргъалди дишегьлийрин вилерин деринриз ки-

лиг тавуна аматIа?.. – хиялнай итимди. – Уьмуьр я ман… 

Чаз сад аквазва, сад аквазвач… Инсанриз исятда  каш-мекь 

авун, дуланажагъ гуьнгуьна тун четин хьанва. Иллаки ди-

шегьлийри и кар чпин рикIин деринра регъвезва, амма ви-

нел акъуд тийиз алахъзава… Анжах тек са Заирадивай ви-

чин рикIевай велвелани пакадин йикъакай авай къалабу-

лух, Чимназавай хьиз, чуьнуьхиз жезвач, гьавиляй ам адан 

чинал пайда жезва жеди…» 

Амма Джираса авур и хиялрикай садни гьакъикъатдив 

кьурбур хьаначир. Заирадин къайивилин себебарни ма-

садбур тирди адаз чир тахьана авачир, амма ихьтин фики-

рар авуналди гъуьл вичин папан еришрин-гьерекатрин 

гъавурда жезмай кьван дуьздаказ акьаз алахъзавай. Чимна-

зан вилерай акур дерин сефилвиликай лагьайтIа, гьадан 

гьа-къикъатни масад тир. ИкI тирди  Джирасаз Чимназа 

вичин «оазисда» авай саки вири цуьквер идарадиз къвез-

хъфизвай патан ксариз пайна куьтягьайла чир хьана… 

Амма а чIавалди идарада маса важиблу вакъиаяр кьиле 

фенай. 

БенбецIаз вичин идара тахьай мисал авуна кIан-

завачир. Адалай цIар чIугурвалди вичин гьакимвални ред 

жедайди чIехидаз чизвай. ГъвечIи коллективдин кьиле 

авайтIани, адаз вичин гьакимвал чIехиди хьиз аквазвай. 

Пенсиядиз экъечIна са шумуд йис хьанвай, вични 

шанкIал, кьилелай чIар фенвай, вилерални еке, яцIу 

шуьшеяр авай айнаяр алай, пеле авай дерин биришрин кьи-

лелай, гьар вилин къаншарда кIерецар кьван авай кьве тIур 

экъечIнавай ам, экуь-шуьтруь костюмни алукIайла (адал 

ам, шуьткьверни гьатна, гьамиша куьрс хьана жедай), 

къабух хана кьецIилдиз амай бенбецI хьиз аквадай – илла-

ки, кIул вегьенваз, кьил виликна къекъведайла. Идарачийри 
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адаз гьавиляй «БенбецIни» лугьузвай. Амма и лакIаб адал 

бенбецIдин акунар ала лагьана акьалтайди тушир. А ух-

шарвилер коллективди гуьгъуьнлай кьатIайди тир.  И 

лакIаб арадал атунихъ маса себеб авай.  

Гьеле совет девир амаз са гьинай ятIани гъана коллек-

тивдин кьиле тайинарай и гьакимдин мецеллай гафарикай 

виридалайни гзаф сивяй акъатзавайди  «улыбка» тир. Амма 

касдивай урус чIалал и гаф лазим тирвал лугьуз жезвачир. 

Адан сиве и гафунин кьилел къвезвайди (муькуь гафарин-

ни  вай-гьал тахьана амачир)  маса мусибат тир. Язух гаф 

«улипка» хьиз акъатдай. «В чалавеки самый дарагуй вещ – 

это улипка», – къизилдин сарар къалуриз, хъуьрез-хъуьрез 

лугьудай ада гьар сеферда вичин чIехи кабинетда коллек-

тив кIватIайла. Адаз вири къуллугъчийри чпин везифаяр 

хъуьрез-хъуьрез авуна кIандай, и кардай ам виридаз бе-

генмишни хьанвай. ЯтIани, гьар ижлас хьайила, вичин 

«улипка» рикIел гъиз хьайи адал «Улитка» лакIаб акьалт-

най. И кардиз рехъ ачухайди Чимназ хьанай. 

Адетдин са ижласдилай гуьгъуьниз къуллугъчияр чпин 

кабинетриз чукIун хъувурла, Чимназ Джирасан патав ата-

на: 

– Рушар захъ галаз рази хьанва, вири хъуьрена 

чIагизва, – ам вични, куркур хьиз, хъуьрезвай. – Заз ви фи-

кирни чир хьана кIанзава. 

– Куьн патахъай? – мягьтел хьанай Джирас. 

– Чи «улипка» лугьудайди рикIивайни «улиткадиз» 

ухшар я. Гьавиляй я адавай «улыбка» дуьздаказ лугьуз те-

жезвайдини. 

Чимназ, хъвер атIана, Джирасаз килигиз акъвазна. Ада 

гуя вичин хци цIелхемлу вилералди вичихъ галаз санал 

кIвалахзавай и итимдин акьул-камалдин дережаяр алцум-

завай, налугьуди адак вичин зарафатдин гъавурда дуьзда-

каз такьунин къалабулух ква. 

Джираса яргъал вегьеначир. Ам хъуьрена чIаганай ва 

вичин акьул-камалдал рехне гъаначир. Адан хъуьруьн 

кьуруди тушир: абурун чIехиди, дикъетдивди фикир гана 

килигайла, рикIивайни бенбецIдиз ухшар тир. 
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– Айнаяр алудайла, ухшарвал иллаки бетерди я, – 

хъуьруьни вилерал гъайи накъвар михьна Джираса. 

– Къабух алачир бенбецI! – алава хъувунай жегьил, 

иер, вич кIвалахал кьабулна са акьван вахт хьанвачир  

Чимназа, итимрин арадайни вичин гуьзчивилин терефдарар 

жагъунал рази хьанваз… 

Гьа икI чIехидал БенбецI тIвар акьалтнай. ЛакIаб са 

акьван кутугайди туширтIани, коллективда чпин гьакимдиз 

къвезвай гьуьрмет тавуна авачир. Абуруз адан къадир 

чизвай. Касдин къимет иллаки четин йисар алукьайла гена-

ни хкаж хьанай. Са уьлкве чкIана, цIийиди арадал са гуж-

баладалди къвезвай залан йисара БенбецI вич вичивай 

квахьначир. Идара ва коллектив девирдин регъверик акат-

навайтIани, абур сагъдаказ  кIвачел аламукьун БенбецIан 

гьунар хьанай. Идара авай бицIи дарамат къа-къудун патал 

татай министирарни милицаяр, угъриярни къачагъар  

хьаначир. Абурук идара михьиз агал хъийиз алахъайбурни 

тIимил хьаначир. Амма БенбецIа виридаз дурум гана, сада-

вайни ам кIвач илисни битIишариз хьанач, гуя коллектитв-

диз къабух алачиз аквазвай и гъвечIи инсандал яцIу ракьун 

кьеркь алай. Ам вичин тади квачир еришдалди чкадин 

гьукумдин лап вини кIарара авайбур и гъвеч1и идара хуь-

нин лазимвал чIехиди тирдан чIалахъариз алахънай. Ада 

гъизвай делилрихъ чIехи гьакимар бажагьат агъазвай, 

авайвал лагьайтIа абуру адаз ябни гузвачир, абурузни ам 

далудихъ кас галачир са гьашарат хьиз аквазвай, гьавиляй 

абуру идара агал хъувунин ва ам авай чка чпин гъилик аву-

нин гьакъиндай шумудни са къарарни акъуднай. Амма 

БенбецIа виридалайни чIехиди чIалал гъана. Ам чIехидан 

патав фида ва я аниз ахъайда лагьана адан мидяйри гьич 

фикирни авуначир, я ам гьикI адан патав фенатIа абуруз 

хабарни хьаначир. Абуруз гуьгъуьнлай чир хьанай: вири-

далай чIехидини БенбецI са хуьруьнвияр я, абур мектебда 

санал кIелайбур, са хуьре санал чIехи хьанвайбур я. 

Гуьгъуьнлай абур лап талукь мукьва-кьилиярни я лугьуз 

ванер акъатнай. Вири мидяйриз БенбецIал кIеви къабух 

алайди акунай, адак кягъ хъийидай садни хъхьаначир. 
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Коллектив, лагьайтIа, гьакIни инанмиш тир: лап гьа и 

чIехи «къабух»  далудихъ галачиртIани, БенбецIди идара 

хуьдай, вучиз лагьайтIа ам гьахьтинди тир: садан кьилни 

такъатдайди, иникай фена аникай хкечIдайди, вич кьван 

пуд чилерин кIаникай физвайди, къачурдалай багьаз маса 

хгуз алакьдайди, ракIарай чукурайтIа дакIардай хкведайди, 

ламариз балкIандин леэнар ядайди, къатирдал шивцин пу-

рар эцигдайди, къушран какадилай сар твадайди, къуьлуьн 

тIварциз тIвал ядайди… Алукьнавай дар девирда ихьтин 

чIехиди хьун цавай аватна гъиле гьатай пай хьиз тир. 

БенбецIаз вичин къадир чизвай. Вичел къуллугъчийри 

лакIаб эцигнавайди адаз хабар авай, амма ада и кар садазни 

къалурдачир. Ам хъсандиз чидай  са камаллу касди ихьтин 

са шагьидвални авунай: «Эгер адан чиниз тфу гайитIа, ада, 

цуькIуьн гъилив михьна, са затIни тахьайди хьиз лугьуда: 

яраб марф къвазва жал?» 

БенбецIдик хкуьрдай, хкIадай кас амачир. Ам мурад-

див агакьнавай: ада вичин чка, вичин къуллугъ, вичин 

гьакимвал хвенвай. Амай крарикай адаз са къайгъуни 

авачир. Коллективдинни чIехидан арада кхьин тавунвай 

икьрар кьабулнавай: гьарда вичиз кIандайвал ийин, идара-

ди кIвалахзаваз къалурин,  авуна кIани кар хьайитIа,  гежел 

тевгьена ийин, гайи вахтунда мажибарни къачун. Ихьтин 

икьрарни, авайвал лагьайтIа, мажибрин гъвечIивиляй 

кутIуннавайди тир: БенбецIа вичин къуллугъчийриз пата-

къерехдани чпиз кьве кепек къазанмишдай мумкинвал гу-

звай. И карди чIехидахъ, вуч лагьайтIани, чIехи ва регьим-

лу рикI авайдакайни лугьузвай. 

Мадни чIехидан рикI суварар къейд авунал гзаф алай. 

Саки вири суварриз ада коллектив санал кIватIдай. ТIуьн-

хъун тешкилдай, къуллугъчийрив кьуьлер ийиз, манияр 

лугьуз тадай. Тамадавилел рикI алай касдин. Гьар сеферда-

ни ада межлис вичиз адет хьанвай гафарилай 

башламишдай: «В чалавеки самый дарагуй вещ – это улип-

ка». Коллективдин гуьгьуьлар гьасятда ачух жедай, вири-

дан сивер япарихъ фидай, къайгъуяр-къамар рикIелай алат-



 349 

дай, межлис, чIемяй авахьзавайди хьиз, вичин нетижадив 

агакьдай. 

Дар девир алукьайлани, БенбецIа межлисрилай гъил 

къачуначир. 

Чимназа Джирасаз гьешина авай набататни гьа ихьтин 

шад са мярекатдилай гуьгъуьниз ганай. Авайвал лагьайтIа, 

гьа межлис хьана са кьадар йикъар алатайла. Амма а ядигар 

гунин дувулар Чимназа иштирак хъувур гьа эхиримжи 

межлисда авай. 

Гьа сефердани, амайбур хьиз, ЦIийи йисан сувар Бен-

бецIан кабинетда къейдзавай. 

Чимназ а юкъуз дишегьлийрикай виридалайни иер тир. 

Яргъи чIулар чIарар ахъайна, тIарам бухахдив кьур, хурни 

къуьнер ахъа, гимишдин рангунин яргъи булушка алаз ка-

бинетдиз атай адан гуьзелвал Джирасаз сифте яз ал-

лагьсузди яз акунай. Гьамиша кIвалахдал адахъ галаз вичин 

къуншидихъ галаз хьиз хуш рахун-рафтарвал хуьзвай, 

адетдин са-кьве келима, мукъаят кьве комплимент авуна 

рахаз вердиш Джирасан мез и сеферда лугьудай гафар 

авачиз амукьнай. Вич ацукьнавай чкадилай гьеле ракIара 

амай Чимназан вилериз килигай итимдин вилер са гъвечIи 

геренда адан вилера акьунай ва адаз абурун чIулав де-

ринрай кьасухдай, са нин ва я куьн ятIани хъиляй 

чуьнуьхнавай  къалабулухни пашманвал акунай. Гьикьван 

и гъамлувал уьтериди тиртIани, Джирасаз ам такуна ва я 

гьисс тавуна амукьначир, вучиз лагьайтIа дишегьлиди 

чуьнуьхна хуьзвай а дертлувал жегьил итимдиз танишди 

тир. Гьа са вахтунда Чимназан вилера Джирасаз са вичиз 

багъишнавай кьилдин эквни са легьзеда куькIвена чуьнуьх 

хъхьайди хьиз хьанай. Адан фикирар тапанбур хьаначир. 

 – Зун зи къуншидин патав ацукьда. Ваз цал цлавай 

къуншияр чара ийидай ихтияр авайди туш, коллега, – зи-

рингдиз лагьанай Чимназа Джирасан патав ацукьнавай 

къуллугъчидиз. 

– Вун хьтин гуьзелдин хура гьикI акъвазда! – къул-

лугъчиди, къарагъна, вичин стул дишегьлив вугана. 
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И юкъуз Чимназ чир жедайвал амачир. Ада манияр 

лугьузвай, кьуьлерзавай. Итимрини дишегьлийри чпи чеб 

кьуна ийидай аста кьуьлер авуникни кьил кутурди Чимназ 

тир. Ада, магнитофонда вичи кIваляй гъанвай кассета туна, 

са таъсирлу макьам кутуна, БенбецIаз кьуьлуьник экечIун 

теклифнай. Межлисда тамадавал авунни рикIелай фейи 

БенбецIа яргъалди Чимназ ахъай хъувуначир: мад ва мад 

гьа са макьам кухтаз, Чимназан са пай ачух туькме хурарал 

кьил эцигна (налугьуди и БенбецI гьабурунни иеси я) 

умундаказ чархар язавай. Чимназа са аксивални ийизвачир, 

ам хъуьрез-хъуьрез рази жезвай. Джирасан кьиляй гьасятда 

хиял фенай: «Ида са нин ятIани хъиляй ийизвайди я… 

Гъуьлуьн хъиляй туштIа низ чида?.. Хзанда къал хьанва 

жеди…»  

Гьар гьикI ятIани, Джирасаз и декьикьайра, къарагъна, 

къизилдин сарар экъисна, вилер акьална, вич Чимназалай 

са кьилин куьруь яз, адан хурал чIар фенвай кьил эцигна ян 

гузвай БенбецIан айнайрин юкьваз са ифей гъуд чуькьуьз 

кIан хьанай. Амма ада маса рехъ жагъурна: 

– Авторитарный режим куьтягь хьана алатнавайди я, 

гьуьрметлу шеф,  къара жемятдивни са нефес къачуз гице, 

– лагьана, зарафат авун яз, ада Чимназ БенбецIан гъиляй 

ахкъудна, адахъ галаз вич кьуьлуьник экечIна. 

БенбецIа хъилен са лишанни къалурначир: 

– Зун демократиядиз ерли акси кас туш, я хванахва! За 

ви гафуниз къуват гузва, – лагьана, ада кьуьлуьник санлай 

кьве дишегьлидиз теклифна: кьведан юкьварилайни хьиз 

кьуна, гагь садан хурал, гагь муькуьдан хурал кьил эцигиз 

вичин чархар ягъунар  давамар хъувуна. 

Чимназ хъуьрезвай. Са арадилай кьуьлуьник экечIай-

бурун кьадар гзаф хьуникди майдан дар хьайила, ада се-

киндиз вичин кьил Джирасан къуьнел эцигнай. Итимдиз 

вичин рикIин гьерекат акъвазай хьиз хьана. Адаз вич са 

гьихьтин ятIани гегьенш ва са касни авачир атирлу са 

чуьлдин юкьвал аватай хьиз авай. Ширин аваздин везинди 

адав вичин беден гьисс ийиз тазмачир, адаз вични Чимназ 

сад садак ккIанвай кьве пириш яз назик шагьвардин лепей-
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ра къугъвазвай хьиз авай. Адаз акI тир хьи, вичивай са мус 

ятIани квахьай са багьа мурад, хиял жагъун хъувунвайди 

хьиз. Гьавиляй ада мад са куьникайни фикир хъийизмачир. 

Чимназан рикIени, чандани гьа ихьтин гьиссер авайди ада 

мефтIедин икьван чIавалди гьерекатдик тахьай хьтин са 

пипIелди кьатIузвай. Адаз вичин виликан гъалатIар садра-

ни тахьайбур хьиз, вич яшамиш хьайи уьмуьр вичинди ту-

ширди хьиз, я тахьайтIа гьакIан бинесуз, гьакъикъат гала-

чирди хьиз тир. Джирас патал халисан уьмуьр исятда 

башламиш жезвай ва адан, яни уьмуьрдин, бахтаварвилихъ 

сергьят авачир… Адаз и кьуьл куьтягь хьана кIанзавачир... 

Амма шадвилин мярекатар фад куьтягь жеда. Иллаки 

идарайра. Межлис югъ мичIи жедалди давам хьанайтIани, 

вирида ам ам фад куьтягь хьанвайди хьиз гьиссзавай. 

Дишегьлияр чIехидан кабинетда къайда хутаз, стол 

михьи хъийиз, къаб-къажах чуьхуьн хъийиз амукьнай. 

Итимар гьар сад санихъ чкIун хъувунай. 

Джирас вичин кабинетдиз хтанай. Авайвал лагьайтIа,  

ам дерин ва гьеле вичивайни кьатIуз тежезвай, вичи гьеле 

бегьемдиз аннамишни тийизвай  са гьиссди иниз хканай. 

Адаз вичи вуч гуьзлемишзавайтIа чинни ийизвачир, амма 

ада са вуч ятIани вилив хуьзвай. Гьа са вахтунда и вилив 

хуьн ада вичин са легьзедин ягъалмишвал язни, хъванвай 

ичкиди  кутунвай тапан хиял язни гьисабзавай. 

Гьавиляй ам сифтедай чIалахъни хьаначир, ада вич пи-

ян хьанва лагьана фикирнай: рак ахъайна кабинетдиз 

хъуьрез-хъуьрез гьахьай, беденда звар аваз, вичин тIарам 

буй кьуьлзавай жуьреда галтадиз, сархуш хьанвай жуьреда 

килигиз акъвазай Чимназ акурла, Джирас къах хьана аму-

кьнай, адаз вичин бейнидин, рикIин деринра авур хиялар 

икI садлагьана чандал атун гьакIан са хъен, лепир хьиз, 

гьакI карагай шикил хьиз авай. «Гила авай ичкияр шак алай 

чкайра гьазурзавайбур я...», – хиялдай фена адан. 

Джирасан патай са гьерекатни такурла, Чимназа, виле-

ра кьезил туьгьметдинни хатур амукьиз гьазурвилин хъвер 

туна, лагьана: 

– Зун къужахламиша, Джирас! КичIе жемир! 
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Жегьил итим анжах гила, Чимназан ван галукьайла, и 

гафар адан иер, ацIай назик пIузаррилай алатайди акурла,  

хъвайи ички са гьиллени квачирдахъ агъунай. Амма ам вич 

вичихъ са акьван агъанвачир, адаз вучдатIа генани 

чизвачир. 

 – Ина инсанар ама, чун аквада... Хъсан жедач... – и 

гафар сивяй акъатирдавай Джирасаз вичиз вич дакIан 

жезвай, ада рикIяй вичи вичиз экъуьгъзавай, «кичIерхъан я 

вун, кьей хва!» лугьузвай. – Чун хзанар авай инсанар я, 

Чимназ!.. – вичин и легьзедин ажузвилин себеб ачухариз 

алахъна ам. 

 – Туш, Джирас, чибур хзанар туш, кIан квачир фурар 

я... Чун бахтсуз инсанар я... Зунни, вунни... – Чимназа, 

теспача яз амай Джирасав агатна, адан гардан кьуна, ам 

къужахламишна, адан кьилелай тавазивилелди кап алтадна, 

ахпа адан сивиз яргъалди давам хьайи дерин ва ифей темен 

гана. Ахпа, темен кьатIна, Джирасан вилера накъвар алай 

вилер атIумарна, хълагьна: – Чавай чи бахт патал са затIни 

ийиз жезвач, я чун алахъни ийизвач... 

Чимназ хъфенай. 

Гьа хъфейди – ам яргъалди кIвалахал хтаначир. Ам, 

ичалатра рак уьзуьр аваз, азарханада къатканва лагьай ха-

бар Джирасан япарихъ са шумудан сивяй галукьнай. Адал 

кьил чIугваз физ кIан хьунин фикирни атанай касдиз, амма 

вичи къалурай ажузвилелай гуьгъуьниз тIазвай дишегьли-

дин кьилив фини адаз генани артух тIарвал гудай хьиз авай 

Джирасаз. «За зи ажузвал, адан уьзуьрдикай хабар аваз, 

кьасухдай авурди хьиз фикирунни мумкин я ада, – вичи 

вичик лугьузвай Джираса. – Адаз зи хзандин, зинни зи па-

пан арайрикайни хабар авай саягъда зазни вичин хзанди-

кайни вичин тIал-квалдикай хабар авайди яз гьисабзава 

жеди ада». Гьа и фикирри Джирас Чимназан патав фин эн-

геларзавай. Гьар гьикI ятIани ада дишегьлидин вилик вич 

тахсирлу яз гьиссзавай. Гьи патахъай къачуртIани, адаз вич 

батIул яз аквазвай. 

Йикъарикай са юкъуз хабарни авачиз адан кабинетдиз 

Чимназ атана акъатна. Ам кьуранвай. Чинин рангар атIан-
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вай. АтIа межлисда адал алай абуррикайни мешребрикай 

виле акьадай са затIни амачир. Налугьуди им маса, зайиф 

ва юхсул хьанвай, са зурба тайинсузвилин вилик тамамдиз 

вичин ажузвал хиве кьунвай гъейри са дишегьли я. ЧIехи 

хьана аквазвай  анжах кьве вили ам Чимназ тирдакай 

лугьузвай. Вилера авай таниш  пашманвални гъамлувал 

эвелдай хьиз уьтериди яз амачир, гьасятда виле акьадайвал 

артух хьана аквазвай. Адан гъилел цуьк авай гьеш алай. 

 – Чимназ!.. – садлагьана кIвачел къарагъна Джирас. – 

Вун... Вуна... Заз ви... 

 – Им ваз зи патай савкьват хьуй. – Чашмиш хьанвай 

Джирасав гаф лугьуз тунач ада. – Аманат хьуй... Зун 

хъфизва... 

 – ГьикI хъфизва? КIвалахдилай элячIзавани? 

 – Вири хъфизвайвал... – ада набатат авай гьеш дакIар-

дал эцигна. – Идаз мукьвал-мукьвал яд гуз хьухь. Им чуьл-

дин цуьк я. ТIвар заз чидач. За чи хуьруьн кьилихъ галай 

сувай гъайиди я. Аявал авуртIа, кIвалин шартIарив вердиш 

жедайди я. Цуькни ахъайда. НекIед хъчариз мукьвади я, 

тIвар заз чидайди туш. 

 – Адаз за ви тIвар гуда... 

Чимназан сивел сефил хъвер атана, ам, мад са гафни 

талгьана, кабинетдай экъечIна. 

Гуьгъуьнлай Джирасаз чир хьайивал, Чимназа вичин 

кабинетда авай кьван вири цуькверни ажаиб набататар 

кIвалахал алай дишегьлийриз пай хъувунай. Адалай 

кьулухъ Чимназ садазни ахкуначир.  

Ада Джирасаз лагьай «зун хъфизва» гафарикни тайин 

мана кваз хьанай: са зур варзни алат тавунмаз, Чимназ 

рагьметдиз фена лагьай хабар акъатна.  

Джирасаз вичин рикIин са пад хкатай хьиз хьанай, ада 

вич Чимназан вилик са квелди ятIани тахсирлу яз гьиссза-

вай ва и гьисс сакIани адан хурай акъатзавачир. Адаз аму-

кьайди вичел акьалтзавай руьгьдин азиятар-азабар вичел 

Чимназа аманатай набатат кьурун тавун патал алахъун 

хьанай. Гьар юкъуз кIвалахал къвез, ада ядигардиз яд гуз 

хьанай. Набатат баркавандиз экъечIзавай. Гьар гатфариз 
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шуькIуь яргъи пешер фарашдаказ хкаж жез, ада кабинет-

дин дакIар гуьзеларзавай. Зулухъди пешер пузмиш 

хьайила, Джираса абур мукъаятдаказ мукIратIдив атIудай 

ва гатфарихъди набататдин дувулдилай цIийи цIирер пайда 

хьунал вил алаз акъваздай.  

Гьа икI са шумуд йис алатна фенай. Сугъул ва са бахт-

ни галачир йисар. 

Вич гьикьван мукьуфдивди набататдихъ гелкъвезвай-

тIани, ада цуьк ахъай тавуни жегьил итимдин бейнидай вич 

Чимназан вилик тахсирлувилин гьисс акъудзавачир. «Бел-

ки, идаз цуьк ахъаюн хас кар туштIа? – фикирзавай Джира-

са. – Чимназа набататди цуькдайди заз кьасухдай лагьайди 

ятIа? Зун вил алаз акъвазун патал? За вич рикIелай алуд 

тавун патал? За датIана жуван тахсирлувал гьиссун па-

тал?..»  

Ада вичиз эхиримжи сеферда Чимназа цуькведикай 

лагьай гафар рикIел хканай: «Аялвал авуртIа, кIвалин 

шартIарив вердиш жедайди я». «Белки, и набатат Чимназа 

вичин кIваляй гъана заз гайиди ятIа? – садлагьана кьилиз 

ягънай Джирасан. – КIвалахдин кабинет кIвал туш кьван... 

Гьавиляй цуькни ийизвайди туш...»  Гьа чIавуз  ада, Заира-

диз хъел къведайди чизвайтIани,  кIеви къарар кьабулнай: 

набатат кIвализ хутахда!.. 

...Джирас рак гатадай ванци ахварин хиялдай акъудна. 

Рак хъел кваз, гъутарив гатазвай. 

 – Вуж я? – ракIарихъ фена хабар кьуна Джираса. 

 – Ахъай! – буйругъни ажугъ  квай ван Заирадинди 

тир. 

 – За рак къеняй агалайди туш, – лагьана Джираса, – 

адал вич вичелай тIаб акьалтнавайди я. 

 – Ахъай лугьузва за ваз! Къахчуна кIандай затI ава. 

 – Ахъа жезвач лагьана за ваз. Ахъайдай махсус ксариз 

эверна кIанда, –  ракIара экъуьрай куьлегрикай са куьмекни 

тахьай Джираса. 

 – За эвердай са касни авайди туш! – сифтедай ракIара 

кьуьл эцягъай ван ахпани гурарай тади кваз эвичIзавай 

кIвачерин ван акъатна... 
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*   *   * 

 

Инал, нукьтIа эцигна, гьикая акьалтIарнайтIани жедай. 

Вучиз лагьайтIа Джирасанни Заирадин алакъаяр, абурун 

хзандин кьисмет квелди куьтягь хьанатIа хълагьунин ла-

зимвал амачир.  

Агал хьана амукьай ракьун ракIариз вуч авунатIа  ха-

бар кьазвани куьне? 

Ам кIвалин иесиди хкудна гадарна, адан чкадал 

цIийиди кухтуна.  

Гьадалайни важиблу вакъиа жегьил итимдин уьмуьрда 

къецел гурлудаказ вичин ихтиярда гьатзавай гатфарин са 

юкъуз кьиле фена: Чимназа багъишай чуьлдин набататди 

кIвалин вири дакIар тирвал  тикдаказ хкаж хьайи шуькIуь 

епер хьтин тагъар гъана ва абурал некIедин хъчарал жедай 

хьтин хъипи данакъиранар хьтин цуьквер пайда хьана. 
 

2008 
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ГУРАР 

Гьикая 
 

Гьамиша хьиз фад къарагъна къецел экъечIай кьуьзуь 
Алхазура югъ рагъ авайди жедайдал рикIяй шадвал авуна. 
Цавал са булутни алачир. Яру дагъдин кьилелни югъ ни-
синлай кьулухъ чIимелди жедайвиликай хабар гудай цифе-
дин кIватIни къе пайда хьанвачир. Гад тиртIани, гьаваяр  
чIурубур яз кьве гьафтедилайни гзаф хьанвай, куьруь мар-
фар къвазвай, гьар юкъуз, рагъ частунилай алатайла, хуьр 
виле эцягъай тIуб таквадайвал цифеди кьазвай.  

Къе адаз хуьруьк физ кIан хьунин мад са себеб авай: 
адаз ахварай гурар акунвай, чилелай цавуз фенвай яргъи, 
адетдин тахтайрикай авунвай гурар. Адан а  кьил цава 
квахьнавай. Кьуьзек  вич гурарин кIанив акъвазнавай. 
«Ихьтин яргъи тахтаяр гьинай атанатIа?» – фикирнай ахва-
ра Алхазура. Юкьвай чам гана фенвай гурар мягькемди 
тахьунин къурху акатнай адан рикIик. Ам, кьвед-пуд 
кIарцIиз хкаж хьана, кIвачер  эцягъна хьиз, гурар юзуризни 
алахъна, амма гурар са чIарни юзанач… Ибурни гьич. Гу-
рарин лап кьакьандай кьуд нукьтIа – цавун аршдиз хкаж 
жезвай кьуд кас аквазвай. Абур вужар ятIа адаз аян тир... 

Виликра акурбур хьиз и ахварни ада къаридиз 
ахъайнач. 

 – Кисна кIвале ацукь, я кас! Вун гьа и мукьвара фен-
вайди туширни?.. Са варзни хьанвач… – лагьана Сачла-
къариди вичин къужадиз, адан вилик  са хара куьлегар 
эцигна. 

Алхазура са чуькьни авунач, вучиз лагьайтIа, ам гьар 
гъилера фидайла, къариди гьа и гафар лугьудай. Гьавиляй и 
гафарихъ кьуьзек патал са манани авачир. Белки, къари-
дизни вичи лагьай гафарихъ са метлеб аваз  аквазвачир. 
Адаз чизвай: итим гьикI хьайитIани фидайди я. Гьавиляй 
ада алава хъувуна: 



 357 

 – Кастумар  алукI. Дустарал кьил чIугвадайди нехир-
банди хьиз алукIна фидач кьван.  – Папаз итимди костюмар 
алукIдайдини чизвай, гьавиляй  къариди гьабурни вилика-
маз стулдихъ вегьена гьазурнавай. 

Алхазура костюм алукIна. Са шумуд йис беден жуфт-
диз кьазвай и партал ада вичел гила куьрс хьанвайди гьис-
сзавай, гьавиляй ам кIвалин пипIевай буйдин гуьзгуьдиз 
далу гана акъвазнавай.И кардин гъавурда авай къариди ко-
стюмдин хкис хьана акъвазай хев чкадал ахцукьарна: 

– Ви гуьзгуь гила зун хьанва ман?  
– Зи гуьзгуь гьамиша вун тир,  – кайванидин рикIе 

шадвилин цIелхем тунин ниятдалди биришри кьунвай чина 
авай берекат ранг фенвай цIару вилера куькIвей са жизви 
экуьнивди артухарна хьиз лагьана кьуьзека. 

 Къариди къужадин и алахъуниз артухан къимет ганач, 
ятIани а къимет гьихьтинди ятIа адан гафарикай хкат та-
вуна авачир: 

– Жуван дустариз саламар лагь. Эхир хьи абуру вун 
чпин патав хутах тавунмаз вун абурулай алатдач. 

– Зун хъфирла, вунни хутахда за, – лагьана Алхазура, 
къаридин къаб алай гафариз жаваб яз.   

КьетIен дуьшуьшра алукIдай бухари бармакни кьилел 
алукIна, куьлегрин харани кьве чкадал пайна кьве жибинда 
туна (пенжек амайдалайни артух куьрс хъхьанай), Алхазур 
айвандихъ экъечIна. Адаз кекIец къариди гуьгъуьнал алаз 
гъидайди чизвай. 

Гурарай айвандихъ, далудихъ ацIай кварни галаз, 
Гевгьер хкаж жезвай. Ихьтин лишанди Алхазурак генани 
руьгь кутуна: 

 – Пакаман хийирар, чан руш. АцIай кварни гьалтайла, 
завай тефена акъвазиз жедани? 

 – Абат хийирар, чан халу… Вуна дуьз лугьузва… – 
Гевгьерак къалабулух квай, датIана, куркур хьиз,  хъуьрез-
рахаз жедай ада кьуьзекрин гуьгьуьл кьун яз гьамиша 
ийидай хьтин хуш зарафатар ийизвачир. 

 – Вуч хьанва? Вун цуруз аквазва хьи, чан руш?  – 
жегьил дишегьлидин рикIикай фад аян хьанваз хабар кьуна 
Сачла-къариди. 
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 – Айвар кIвализ хтанвач… Накь пакамахъ Агъа 
хуьруьз мехъерик физвайди я лагьана кIваляй экъечIайди я. 

Сачла-къариди тIуб сивив тухвана: 
– Ву-у-ув, накьан марфадик хьайиди ам вуч мехъер 

хьуй? 
– Жегьилриз марф-жив авайди яни? – лагьана Алхазу-

ра.  – Тилифун гвачни? 
– Хкуднава. 
– Дустарикай-таярикай  вуж галай?  
– Дустар вири чпин кIвалерава… Чидач лугьуда… 
– Сабурлу хьухь, чан руш, – теселли гана Алхазура.  – 

Айвар кьиле гар авай гада туш…Вичикай студент хьанва 
лугьуз, чIехи хьанваз гьисснава жеди… Агъа хуьруьз садаз 
зенг-затI кьванни ая. 

– Авуна… Мехъерик квай лугьуда… Йифен меж-
лисдани кьуьлерни авунва… Гзаф ашкъилу, туьнт 
кьуьлер… 

Алхазуран рехи спелрикай са уьтери хъвер фена: 
– Хкведа ам… Жегьил я… Вичин кьилди сирер хьун 

мумкин я… Зун хуьруьк физвайди я, хабарар кьада акурбу-
рувай… Са гел жагъун тавуна жеч…  Са бязибур хьиз кьил 
атIай гада туш ам… ГъвечIи-чIехи, пис-хъсан чидайди я… 
Накь чи гьаятдай фидайла, зал гьалтнай ам. Салам-калам 
гана, зи кеф-гьал хабар кьуна. Зун зи дустарал кьил чIугваз 
мус физватIа жузунна… Шумуд гъилера захъ галаз атайди 
я, куьмекар гайиди я… Хкведа ам… 

Алхазур, къаридин гъилевай вичин кекIецни къачуна, 
гурарай эвичIна. 

Гевгьер Алхазураз вичин хайи велед кьван хуш тир. 
Къуншидал яшамиш жезвай и жегьил дишегьлидихъ Айва-
ралай гъейри мад кьве аял руш авай, абур гьеле гъвечIи 
классра амай.  Адан итим, Селим, харатI устIар яз, датIана 
пата-къерехда кIвалахиз, хзандиз са кьас фу къазанмишиз 
жедай. КIвалинбурун патав ам кIвалах кьери хьайи ва я ер-
ли авачир вахтара ахкъатдай. ЦIи ам, хци мектеб куьтя-
гьайла, гъилевай кIвалахни туна, хтана, Айвар Магьач-
къалада университетдик кутунин къайгъуйрик хьана. 
Жегьилдин крар туькIуьрна, мад вичин фу къазанмишунин 
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геле гьат хъувунай. Амай крарай хзандин кьил кьун  Сели-
ма вичин папал ихтибарнавай. Гевгьера а ихтибар къадир-
лудаказ кьабулзавай ва вичин везифаяр дагъви дишегьли-
диз хас жуьреда кьилиз акъудзавай. Къуни-къуншидихъ 
галаз, хуьруьнвийрихъ галазни адан алагъа-салагъа вири-
дан майилар вичел чIугвадайди тир. Патав рухваяр-сусар 
гвачир кьуьзуь Алхазуразни Сачла-къаридиз гьар пакамахъ 
кьве квар яд гъун ва герек хьайила амай маса куьлуь-
шуьлуь куьмекарни гун Гевгьера вичин хивез къачунини 
ам сувабдин крарин гуьгъуьна авайдакай лугьузвай. Гьави-
ляй Алхазура ам вичин хайи руш хьиз кьабулзавай. 

Алхазура, Гевгьер алай чкадал са акьван винел акъуд-
начтIани, Айвар йифиз кIвализ тахтун дериндай рикIик 
кьунвай. «Девир чIуруди я,  – фикирна кьуьзека, – жегьи-
лар рекьелай алуддайбур гзаф хьанва… Пис крарикай Ал-
лагьди вичи яргъазрай». 

Ам кIекец гар алахьнавай, амма ламувал кумай чиле 
эцягъиз-эцягъиз, вичин гуьгьуьна бицIи тIеквенар таз-таз 
физвай. Вич кIваляй экъечIунин кьилин макьсад ада генани 
артухандаказ гьиссзавай. Гьа гьиссди адаз Айвар сагъ-
саламатдиз кIвализ хкведайвилин умудни гузвай. 

Хуьр умун тир. Гуьзелдиз, баркавандиз алахьна аква-
звай дагъларини къацу чуьллерин, хуьруьн куьчейринни 
кIвалерин шикилрай адаз акур цIийивал сад тир: чIимелви-
лерилай гуьгъуьниз дагъларин кукIушар живеди кьунвай. 
Илисай циф авай йикъара ван саки михьиз атIай ЧIехи 
вацIун сес мад къати хъхьанвай, амма адахъ авай са цIийи-
вални авачир. Гьавиляй Алхазура хуьруьн кимел тефин 
кьетIна: анални вичин къедда авай са касни тежедайди адаз 
чизвай; анал хьайитIа жедайди накь хъивегьна луьхъ хьайи 
ичкибазрикай къе чпин тIазвай кьилериз дарман хъийидай 
сад гьалтдатIа лугьуз вилив хуьзвай кьвед-пуд баят кьеркь-
еш я. 

Хуьр къвердавай ичIи жезвай. Иеси амачиз гадарнавай 
кIвалерин кьадар артух жезвай. Жемятдин чIехи пай яшлу 
инсанар ятIани, чIехи итимар кимел техфинин сифтегьан 
себеб Алхазура жегьилар хуьряй экъечIна яргъал шегьер-
риз фин яз гьисабзавай. Жегьилар амачирла на низ акьул-
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камал гуда, на низ чешне къалурда? Гьавиляй агъсакъалриз 
кимел хъфинин лазимвал амукьзавачир. Виликан вахтара 
хьиз, кимел кIват хьана гьялдай хьтин  уртах кIвалахарни 
хуьруьхъ-жемятдихъ алукьнавай цIийи девирда са артух 
амачир. Ахьтин кIвалахар хьайитIани, абур, халкьдивай 
хабарни такьуна, кьилдин ксари чпи гьялзавай. Хуьруьн 
кимер вергери кьунвай. Агъзур йисара халкьдикай халкь 
авур хуьруьн къурулуш икI садлагьана чукIурай девир атун 
садани вилив техвей кар тир. Дуьнья акунвай Алхазуран 
кьил цIийи девирдай акъатнавай: вири кьуд пад базардиз 
элкъвенвайла, инсанвилин къанунар са куьнизни лазим яз 
амукьзавачир, инсанар кIанзни-такIанз дегиш жезвай, де-
вирди илитIзавай къайдайрал амал авуниз мажбур жезвай. 

Гьавиляй Алхазураз хуьруьз экъечIуникай са акьван 
гьяз амачир. Адан рикI алай дустар дуьньядилай хъфенвай. 
Абурун кIвалер ичIи хьанвай. Рухваяр-рушар шегьерра 
яшамиш жезвай ва хайи бинейрал  садра кьванни кьил 
чIугваз хтун абурун рикIелни къвезвачир. Диде-буба амай-
ла садра-кьведра хкведайтIани, ичIи хьанвай кIвалел кьил 
чIугваз хтуник веледри хев кутазвачир. 

Гьавиляй Алхазура вичиз уьмуьрдин эхирда цIийи пе-
ше хкягънавай: вичин рагьметдиз фенвай дустарин кIвале-
риз килигун, абурухъ вичивай жедайвал гелкъуьн. «КIвале-
рални чан алайди я, –  жаваб ганай ада вичин къаридиз, 
сифте сеферда ихьтин везифа вичин хивез къачурла, кайва-
ниди «фимир, чпин рухвайриз-рушариз герекзамачирла, 
вуна а ичIи кIвалерикай вучзава?» лагьайла. – Виче ду-
ланмиш жезвай кас амачиз хьайитIани, гьар са кIвализ 
яшамиш жез, вичин къене инсанрин ял аваз хьана кIанзава, 
вучиз лагьайтIа гьар са цла, гьар са лангатди, гьар са 
хандакIди, гьар са къванци, гьар са ракIини, гьар са дакIар-
ди чеб кIвал яз арадиз атайдалай инихъ чпиз ван хьайи 
кьван гафар, чпиз акур кьван крар, чпин къене яшамиш 
хьайибурун гьиссер, хиялар, сирер, ниятар, кьилиз акъатай 
ва такъатай мурадар хуьзва. Чпиз ван хьайи кьван лайлай-
ринни ишелрин, акур кьван мехъерринни ясдин мярекатрин 
са пай кIвалин цлари чпиз чIугунва ва чпе хуьзва, абурукай 
кIвалин руьгь арадал атанва. Руьгьдиз гьуьрмет тавун гу-
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нагь я… – Ахпа Алхазуран рикIел  садлагьана вичин цIийи 
«пешедин» тIварни атанай ва, ада хвеши хьанваз, алава 
хъувунай:  – Жуван уьмуьрдин сифте кьиляй, кIвачи чил 
кьурла, за дахдиз кIелер хуьз куьмекнай, закай кIелербан 
хьанай, ахпа чIехи уьмуьрда чуьллербан (папа адан 
къурухчивилин пеше гьа ихьтин гафуналди эвезнавай), ги-
ла, чил кIвачерикай хкатдай вахт къвезвайла, закай кIва-
лербан жеда!». 

 – Салам алейкум, Магьмуд!  – лагьана Алхазура чIехи 
кьве мертебадин кIвалерин варарив агакьайла Жибиндай 
куьлегар акъудна, варарал алай чIехи дапIардив кьадайди 
галай гьалкъа хкягъна.– Атанва зун вал кьил чIугваз.  

Вар ахъайна, ам гьаятдиз гьахьна. КIвалелай чарх яна, 
сахси алай къавун чIерейриз, турбайриз килигна. Турба 
хкатна, къавалай авахьай яд цлакай агъуз авахьайди аква-
звай. Гьаятдиз патан кас атай-хъфей гел авачир. Кьуьзек, 
айвандин гурарин кьулунихъ галай дапIар ахъайна, кьул 
хкажна, винел экъечIна. 

– Гила суьгьбетар авуртIа жеда чавай, Магьмуд. Зун 
гьикI ава лугьузвани вуна? Залай ваз хъсан я… Зун ингье 
агъа мягьледай и вини мягьледиз хкаж хьана, ял кьуна ава, 
– Алхазур  мегьежардиз далу яна акъвазна. 

– … 
–  Стул за исятда къачуда…  Ацукьда… вун инжиклу 

жемир…  – ада дегьлиздиз фидай ракIарал алай дапIар  
ахъайна, са-са кIвалин рак ачухиз, къенез килигна, вири 
шейэр, гьамиша хьиз алай-алайвал, амма са гьихьтин 
ятIани пашманвилин къир алайди хьиз аквазвай. 

Тавханада, мугьманар кьабулдай кIвалин кьуд цлакай-
ни халичайрин винелай  рамкайра аваз шикилар куьрсарна-
вай. Алхазур Магьмудан чIехи суьретдин вилик акъвазна. 
Адалай Алхазуран дуст жегьилдиз ва уьмуьрдихъ инанми-
швилив ацIанваз, чIулав спелрин  кIвенкIвериз звар ганваз 
килигзавай. 

– … 
Алхазур стулдал ацукьна. 
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– Зи къари писзавач. Рахан ийизва: икI мийир, акI 
мийир лугьуз. ЯтIани зи кьилел-кIвачел элкъвезва. Залай 
викIегь я. 

–  … 
– Зи гадаяр лугьузвани вуна? Хкведа… Сад хтана 

хъфенай. За ваз алатай сеферда суьгьбетнай хьи… Муь-
куьди къе-пака зи хтуларни гваз хтунал вил алайди я. Вичи 
зенгнавай… Гила сим галачир тилифунар хьанва, дуст кас.  
Мус кIан хьайитIани  зенг ийиз жезва… Вуна кIвалахай 
почтуна авай хьтин тилифунар амач: гьарайдай кьван туь-
тер усаз, нихъ галаз рахазватIа, адаз са ванни тежез, я жув-
ни ада вуч лугьзватIа гъавурда такьаз… 

– … 
– Вун фад кьена… Вал чан аламаз а тилифун акъат-

найтIа, вун акьван фад рекьидачир. Ваз зенгердай, вуна 
зенгердай… 

– …  
–  Вибурукай ван-сес авач… Чеб гьина аватIани чир-

завач, са хабар кьванни гузвач. Зи къунши Селима, келемар 
маса гуз Урусатдиз фейила, ви чIехи хцин куьгьне адресдал 
кьил элянай… Ана амач ви хва… Муькуьдан гелни садазни 
малум туш. Ви къари кьейила хтайбур я кьведни. Куь кьве-
дан сурухъни къванерни яна… ШабатI хьиз, кьилихъ тIвар 
алай къван галачиз, тунач. Гена Аллагь рази хьуй ви 
рухвайрилай… 

– … 
– Амукь тавуна абур гьиниз фида?.. Маса кар хьан-

вайтIа, са хабар тахьана жедачир. Вил галайбур чеб 
тахьайтIани, хабарар фад агакьда. 

– … 
– Вучда, дуст кас, кьадарар я. Вун, ви кайвани  

амайтIа, абур, белки, хкведай. 
– … 
– Ахьтин къариб хабарар авач… Айвар накь йифиз 

кIвализ хтанвачалда. 
– … 
– Ваз ам чидач? Алатай сеферда захъ галаз иниз атайди 

гьам тир ман… Ада заз ви рухвар, халичаяр, месер айван-
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дал акъудиз куьмекнай. Абуруз рагъ гун патал… Хъсан 
гада я. 

 – … 
 – Вун гьахъ  я. Ваз чидач… Вун фад кьена… Ви 

къаридиз чир тахьана жеч… Селиман гада я… Гьан, гена 
рикIел хтана! Ви къавун чIутхвар хкатнава… Селим хтай-
ла, за гьадав туьхкIуьриз тада… Зал къавал акьахдай гьал 
аламачирди ваз аквазва, чан дуст. Бейкеф жемир…  

– … 
– Заз чизва вун бейкеф тежедайди… Вун зи гъавурда 

залайни хъсандиз акьазва жеди… Заз гила къарагъдай 
ихтияр це… За Идрисални, ШабатIални, Кштаралдни са 
кьил чIугуна кIанзавайди я, ваз чида хьи. Зун кIвалербан я, 
дуст кас, кIвалербан! 

Алхазур вичи ахъаяй  вири дапIарар агал хъувуна, 
куьчедиз экъечIна. 

Хуьруьн гуьтIуь са шумуд куьче атIана, ам Идрисан 
кIвалел атана. 

– Салам алейкум, зи дуст. АтайтIа жедани? – жи-
биндай исятда лазим тир куьлегар галай гьалкъа акъудна, 
гьаятдин варарал алай дапIар ахъайна. 

Инани Алхазур кIвалел элкъвена, айвандал хкаж хьана, 
кIвалериз гьахьнач. Ахьтин лазимвал авачир, вучиз ла-
гьайтIа патан кас иниз атанвай гел-затI аквазвачир. Ида-
лайни гъейри, айвандихъ Идрисан шикил куьрснавай. Са 
мус ятIани тIатIилриз адан хтул хтайла, гьада рангарив 
ягъай шикил тир. ЧIехи бубадиз вичин неведи чIугунвай 
ядигар гзаф ала тир, гьавиляй ада а суьрет кIвализ атай гьар 
садаз аквадайвал айвандин цлалай, рамкада туна, куьрсна-
вай. Са акьван вичиз ухшарвал авачиртIани, Идриса атай-
буруз ам вич я лугьуз дамахардай. Къуьнерихъ япунжи га-
лаз, гъиле чIехи гапур аваз, далудихъ Шалбуздагъ галаз, 
акъвазнава чубан Идрис и шикилда. Къацу сувал хиперин 
суьруьни алаз аквазва. Вичин чIехи бубадин гъиле чу-
махъдин чкадал гъиле гапур вугуналди жегьил шикилчидиз 
Идрисан кьилин пеше и дагълар, и сувар, и чил хуьн тирди 
къалуриз кIан хьанай жеди: ихьтин зурба къаравулвал  
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ийизвай чкада хиперни гьа къваларив са машгъулат яз гваз 
хьурай лагьай хьтин мисал хьанвай. 

Алхазура Идрисан шикилдихъ галазни авур ихтила-
тарни Магьмудан кIвале авурбурулай са акьван тафаватлу-
бур хьаначир. Кьилдин чаравилерни авачиз тушир: 

– КIвалериз зун гьахьдач, дуст кас, бейкеф жемир… 
Акьван вахтарни авач, мумкинвални, михьиз лахлах хьанва 
зун… Ваз аквазва хьи… 

– … 
– КIанчI хьиз ава? Авач, дуст кас, авач… Фена зи 

къаридивай хабар яхъ… Ада зи лахлахвал кваз кьунва… 
Фимир лугьузва куьчедиз, зак гьал кумач лугьузва… Зи 
язух чIугвазва. Къаридиз язух къвезватIа, лахлах я лагьай 
чIал я. Гьахъ я ам… 

– … 
– … Ви рикIик жемир… Зал чан аламай кьван зун иниз 

къвез жеда… 
– … 
– Куьмекчи лугьузвани вуна? Ам гьинай за жагъурда? 

Хуьр  ичIи жезва… ЧIалаз килигдай жегьилар амач… 
– … 
– АтIа гада?  А-ан, Айвар лугьузвани вуна? Гьелбетда, 

пис аял туш… КIелиз шегьердиз фидайди я къе-пака…  
Университетдик кутунва бубади, Селима. Шегьердай хкве-
датIа, низ чида… Яда, ам накь йифиз кIвализ хтанвачалда, 
мехъерик фейиди… 

– …  
– Ам кьван авайла? Зун? Сифте а суал жуваз це, ахпа 

жавабни це! Вун гзаф жагъайди яни кIваляй, Айвар кьван 
авайла? 

– … 
– Дуьз я, чна кIвалахайди я, чна дяведавай бубаяр эве-

зайди я дидейрихъ галаз чуьлда, никIе, сала, багъда. Же-
гьилвилерни, женжелвилерни авурди я. Гунагь крар авурди 
туш…Гила жегьилар къайгъусуз хьанва. Абурун мизан-
терезар дегиш хьанва. Абуруз писданни-хъсандан, 
дуьзданни-чIурудан часпар жагъурун четинарнава девирди. 

– … 
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– Са гьафте инлай вилик ви хци зенгнавай. Хабарар 
кьазвай. КIвалер гьикI ава лугьузвай. Хквез кIанзава лу-
гьузвай, мумкинвал авач… Ви рушани зенгнавай… Аялар 
мектебриз хъфир кьван вич хкведа лугьузвай… Гьада, 
хтайла, кIвалер къакъажда. БартIалриз

1
 рагъ гуда. КIвалел 

са кIус чан гъида.  
– … 
– Эхь, гьамни и девирда пара я. Аллагь рази хьурай 

чпелай… Хъфида зун. Магьмудал кьил чIугуна, вахъ галаз-
ни рахана, гила ШабатIални Кштарал са кьил эляна кIанда. 
Хъфидай ихтияр це. 

– … 
Кьуьзека Идрисан варцин дапIар агал хъувуна. 
ШабатIан кIвалериз мукьва жердавай Алхазуран  

спелра, вичизни хабар авачиз хъвер гьатзавай.  
ШабатI кефчибег тир. Зурба зуьрнечи тирвили ам 

хуьруьз истеклу авунай ва гилани, кьейидалай кьулухъни, 
хуьруьнвийри ам сивел хъвер алаз ва гьуьрметдалди рикIел 
хкизва. Адак мад са хесет квай. Куьчеда вичел вуж гьал-
тайтIани, ада чинеба кьулухъай фена, адан къуьнел вичин 
залан гъуд гьалчна, ахпа кIанчIал тIуб тикдиз кьуна «ка-
фир!» лагьана гьарайдай. Аял-куял я, паб-итим я лугьуда-
чир. Жемят вердиш хьанвай ва адан хурук акатайбурукай 
садни бейкеф жедачир, налугьуди уьмуьрдал ашукь ихьтин 
зарафатчидин вилик кафир хьун са акьван пис кар туш. 

Мехъеррик зуьрнедай ядай  авазрин лазимвал къвез-
къвез кьери жедай вахтар алукьайла, ШабатIа рикIив кьу-
начир, девирар, инсанар фад-фад дегиш хьун адаз аламат яз 
аквазвачир. Адан рикI, виликдай хьиз, хциз амукьнай. Бязи 
мехъеррик, иллаки яшлу инсанри кьуьлер авун патал, абу-
рук руьгь кутун патал, жегьилри, ШабатIаз эверна, халкь-
дин куьгьне макьамрикай ягъ лугьудай.  Ада ваъ лугьуда-
чир.Хуьруьн шадвилерикайни пашманвилерикай ада сад-
рани кьил къакъуддачир. Вичихъ галаз гьамиша зилчи 
хьайи Менсебни далдамчи Катиб амачиртIани (абур гала-

                                                 
1 БартIалар – гамар-халичаяр, месер-яргъанар. «Парталар» гафу-

нихъ галаз акадарун гъалатI я. – Авт. 
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чиз ада вичи язавай авазар виниз дережада аваз тамамариз 
тежезвайди хиве кьазвай), ШабатIа хуьруьнвийрин тIала-
бун, са гьакъини къачун тавуна, кьилиз акъуддай. Вичин 
къари рагьметдиз фейидалай гуьгъуьниз ада зуьрне ягъ 
хъувунач.  «Кафир!» лугьуз, мад садални гъудни гьалч 
хъувунач. Гагь-гагь ам кимел атайла, адан таяр-туьшери 
адал вичин къуьне гъуд эцягъиз, «кафир!» лугьуз, адак 
руьгь кутаз алахъдай. Амма ада и майилвилер япалай 
ийидай. Ихьтин сефилвилин себебрикай сад адан пуд хва 
чпин диде кучудна хъфейдалай кьулухъ мад бубадин патав 
тахтун тир. Эхиримжи сеферда рухваяр буба кьейила хта-
на. Ам кучудна хъфейбур мад хайи кIвализ ахкъатначир…  

Алхазура ШабатIан са мертебадин кIвалерилай чарх 
яна. ДакIарар ахъаяй, къенез фейи кас-мас аватIа килигна. 
Атай-хъфей гел авачир. 

– Салам алейкум! – пIузаррикай хъуьрена Алхазур, 
кьве кIарцIин гурарин кьилел хкаж хьана, шуьшебенд авай 
айвандин ракIараллай дапIар ахъайиз-ахъайиз. – АтайтIа 
жедани? 

– … 
– За вучиз дакIарар ялзава лугьузвани вуна?  Зун пен-

жерийрай фидайди туш, кафир…Ви рикIелламачни, алатай 
сеферда вуч хьанайтIа?.. Куь мягьледин кьуд-вад кефчибег 
атана ви кIвале тIуьнар-хъунариз ацукьнавайди ваз акуна-
чни? За абур гьарай кьилеллаз чукурнай… 

– … 
– Нагьахъ чукурна? Пиянискаяр? 
– … 
– Хата квайбур туш лугьуда вуна… Ваз гьуьрметна 

атанвайбур тир? Эхь! Зурба гьуьрмет я! Чарадан кIвализ, 
иеси авачиз,  вуч лагьана къведа?! Вични дакIардай?!  

– … 
– ДакIардай атана кIанзавачтIа, ракIариз дапIар ягъмир 

лугьузва вуна, тушни? Инани кефчибег тир вун, гьанани 
кефчибег яз ама! Зи рикIелай алатнай дакIардиз къеняй 
дапIар ягъиз… Зигьин квахьзава… 

– … 
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– Вуч?! Зунни иниз са птулка гваз атун лазим тир? Са 
виш граммар тахьай мисал авунайтIа кIандай ваз за ина, ви 
кIвале? Тушни? Зун аник кумач, хванахва. Хъжезмач. 

Алхазур айвандихъ фена. Яргъи айвандихъай кьуд рак 
кьуд кIвализ физвай. Кьуьзек кьуд кIвализни килигна. 
КIвалера ламувал чIугунвай шейэрин ял авай. «Са мертеба 
я ман… – фикирна ада. – Мукьвал-мукьвал рагъ гана кIан-
да. Ракъинилайни гзаф иеси кIанда, иеси».  – Ам цлав гвай 
куьсруьдал ацукьна. 

– … 
– Рахана вучда? Куькай рахада? Ви техквезвай кьей 

рухвайрикай рахадани? 
– … 
– Инал ви себ лап кутугай чкадал ала, зун рази я. Хта-

на ви кьилихъ са къван кьванни ягъиз хьанач… Пуд хва 
жен – садни бегьемди тежен! 

– … 
– Ваз къван герек авачтIани, ам чаз, хуьруьнвийриз, 

герек я. 
– … 
– Я, дуьз я. ГьикI хьайитIани, инсанар хьиз, къванерни 

ацахьдайди я, абураллай кхьинарни алатдайди я, виридан 
эхир гьа са даимлух я.  И кьил а кьил авачир… Вири тахьай 
мисал ийизвай… ЯтIани чилел инсандин уьмуьр къванерал 
атIанвай тIвараралди са кьадар давамар хъувун адет хьанва. 
Гуя кьейибурун тежрибади чан алайбуруз уьмуьрдин тар-
сар гузва, четин вядейра куьмек ва теселли гузва… Бес и 
кар ви кьей рухвайриз чизвачни? 

– … 
– Зани, гьа вуна хьиз, абуруз себ гузвайди я, вири  

хуьруьни. Кьий чеб бармакдин кIаник!.. РикIелламани-е, 
чIехи хци ваз Московдай зенгердайвал? «Буба, зав иниз 
ванер агакьзава вуна хъивегьунарзава лугьуз! Хъвамир 
ман, на чун беябур мийир ман…» Им Московда беябур 
жезва! Вич хуьре беябур хьанвайдакай хабар авач… ТIиб 
хьиз текдаказ къулав гумайдаз са стIал ички гьарам яни, я 
кьей хва?  

– … 
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– Вун гьахъ я. РикIел хкун герек авач, квахьна фий… 
Къван за эцигда ваз! Чархукай са къаяб атIуз тада за Сели-
мав, кхьинар за жува ийида. Заз чида адал вуч кхьидатIа… 

– … 
– Заз аян тир вуна гьакI лугьудайди: «Зун кьейила, зи 

сура Чехир авай цел тура, ЧичIек, афни, памадур, Са 
тIимил кьван кьел тура!» Ви рикI алай гафар тир. Ваъ, за 
маса гафар кхьида… Къванце за  ви шикил твада, клубдин 
сегьнеда вуна зуьрне язавай шикил… Пара иер шикил я. 
Вун акьван иерди хьайиди туш… Зуьрне хкажна кьунваз, 
адан далдадикай ви яргъи нер аквазвач… 

– … 
– Гьа ваз авачир шикил заз ава. Гьам твада за. 

«Рухваяр аваз, хуьруь ягъай къван я» лагьана кхьида. 
– … 
– Зун туьнт жезва? ГьикI ваз къванни, кхьинарни герек 

авач? Ваъ, ваъ, за хиве кьурди за кьилизни акъудда… Ва-
вай хабарни кьадач за, чан дуст, бейкеф жемир… 

– … 
– Зак къалабулух ква лугьузвани вуна?  Айвар накь 

йифиз хтанвачалда кIвализ… Зи куьмекчи… 
– … 
– Ам кьван авайла, вуна зунни кIвализ тахтай йифер 

хьайиди я лугьузва. Лагь, лагь. Жегьилар туширни кьван 
чунни!  

– … 
 – Хуьруьз Урусатдай атанвай жегьил муаллим рушар 

авай кIвалериз зунни Кштар фейи  вахтар лугьузвани вуна? 
Хьайи крар я. Вучда гила? Вун феначирни? Вун пеле кIур 
акьуна кьулухъди гадар хьайивални рикIел хкваш…  Бес я, 
вахъ галаз ихтилатар авуна куьтягь жедайди туш! За Кшта-
рални са кьил чIугуна кIанзавайди я. – Алхазур къарагъна. 

ДапIар агал хъувуна, ам гьаятдай экъечIдайла, ада 
багъдиз вил вегьена. ЧIехи тарарикай заландаказ ва 
къалиндиз ичерни чуьхверар темягь тухудайвал куьрс 
хьанвай. Вахт-вахтунда артухан хел-пут атIун тавуни тара-
риз са гьихьтин ятIани вагьшивал гузвай. Алхазура де-
риндай агь чIугуна: адалай я вичин, я дустарин багъларихъ 
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гелкъвез, абурухъ галайвилер ийиз жезмачир Ам сад-
лагьана акъваз хьана. 

– … – ШабатIаз вичин дустуни лугьудай гафар амай. 
– Гьаятдин вар агалмир лугьузва вуна, аялар багъдиз 

атурай. ТIуьрай чпиз… Тушни? Ваъ, за акI ийидач. За са 
муаллимни галаз мектебдай аялар гъана гьабурув атIуз та-
да. Кьилел чIехиди алачиз абуру багъ кукIварда, дуст кас… 
Бегьер рикIивайни зурбади хьанва цIи… Вуч? Вуч? 

– … 
– Ваъ, зун аник кумач лагьанай хьи за ваз… Виш 

граммар жуваз гьана аку… Гьана авайди я лугьуда кьван 
шарабдин вацIар… 

– … 
– Ваз ана затIни авачирди гила чир хьанани?  Хъфена 

кIандачир аниз… 
Алхазур куьчедиз экъечIна. Гьа вичи лугьудайвал, 

дустарихъ галаз, абурун тIварарихъ галаз, абурун руьгь-
ерихъ галаз  авур ихтилатри ам вичин руьгьдин деринриз 
авуднавай.  Адаз са вичин рикIе, руьгьда, бейнида авайда-
лай артух  къецепатай са затIни таквазвай хьиз тир. Сад-
лагьана адан рикIел вичиз ахварай акур гурар хтана ва ада  
вич гьа гурарай винелди хкаж жезвайди гьиссна; ада залан-
вал гьиссзавай, амма ам са гьи ятIани къуватди винелди 
ялзавай, адаз, кьуьзеказ вичизни и кар хуш тир. «Гьакъи-
къатда гьахьтин зурба гурар хьанайтIа хъсан тир, – хиялдай 
фенай адан. – Заз, белки, Айвар гьина аватIа аквадай». Адаз 
вич Кштаран кIвалин патав гьикI акъатнатIа чирни 
хьаначир. Рекье адал гьалтай са шумуд касди гайи са-
ламрин ва кьур хабаррин ван адаз хьаначир. Гьалтайбуру 
кьуьзек хибри ва я биши хьанва лагьана фикирна, чпин са-
ламар ада япалай авунилай гъил къачунай. Абуруз Алхазур 
гьи алемда аватIа хабар тушир. 

Кштаран гьаятдин варцеллай дапIар ахъайдайлани адаз 
вичи вучзаватIа бажагьат хабар авай. И кар адан гъилери 
чеб вердиш хьунин таъсирдик кваз кьилиз акъуднай. 
Гьаятдиз гьахьайла, кьуьзек вич вичел хтана. Акъваз хьана 
ва ада вич исятда гьина аватIа ва вичи вуч авун ва я лугьун 
лазим ятIа аннамишна. Чкадал хтайла, вич Кштаран гьаят-
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дал акъатнавайди ва вич вуч патал атайди тиртIа адан 
рикIел хтана. 

– Салам алейкум, Кштар, азиз дуст! Кштар-муаллим! 
Атанва зун…  – лагьана ада, вичин дустуни уьмуьрда та-
мамарай пешедин тIвар кьетIендаказ чара ийиз ва гьуьр-
метдалди кьаз. 

Са жавабни тахьуни Алхазур мягьтеларна. Ина са вуч 
ятIани хьанвайди адаз аян хьана ва ада вичин дикъетлувал 
къалинарна. Гьамиша кIвалин кьулухъ галай тевледин цла-
вай къаткурна эцигнавай кьуларин гурар чкадал аламачир. 
Кштара ам къавуз сахси янавачир тевледин къавал акьахун 
патал раснавайди тир. Марф къвадайла вичи ва я къариди 
къавуз кул гун патал. Тевледа ада вичин багъдин емишар, 
салан майваяр хуьзвай. Гила тевледа хуьдай затI 
амачиртIани, гурар бейкардаказ чкадал аламукьун лазим 
тир. 

«Гурар вутI хьана?»  – ван алаз хабар кьаз кIан хьанай 
Алхазураз Кштаравай, амма ада «Ам ваз чир хьуй ман» 
жаваб гудайди чиз, кьуьзека са куьтIни авунач. «Кьуларин 
кубут гурар низ герек хьуй? – фикирна ада. – Ам 
чуьнуьхдай хьтин са затI  туш эхир». 

– Бейкеф хьанва, дуст, вун закай, гьахьняй зи саламдиз 
жавабни гузвач, – явашдиз, гуя вичи вичиз лугьузвайди 
хьиз, кушкушна Алхазура. 

– … 
– Ванмир? Рахамир лугьузвани вуна заз? Яда, зун ви 

патав ихтилатариз атанвайди я, на заз кис хьухь лугьузва… 
Вуч хьанва? Хийир хабар хьуй. 

– … 
– Хийирдин хабар ятIа, хъсан я, – Алхазура балхун-

дихъ фидай гурарин кьулунихъ галай дапIар ахъайна, за-
ландиз кьул хкажна, шуьшебенд янавай айвандихъ хкаж 
хьана. 

Айвандихъ акъатнавай са ракни адан кьве патай кьве 
дакIар агалнавай. Кьве чкадилай дакIаррин арада шикилар 
авай рамкаяр куьрсарнавай. Сад кьилди Кштаран шикил 
тир. Жегьил муаллим кьилел гьяркьуь зранар галай шляпа-
ни чандал  чIагай костюм алаз, туьтуьна галстук аваз, виле-
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ри цIарцIар гуз килигзавай. Хуьруьз и шикил ягъай вахтара 
атай жаван урус муаллим рушари ихьтин жегьил дакIардай 
татана ракIарай атанайтIани ахъай тавуна тадачир. Кшта-
ран амай дустар патал адан шляпа зарафатардай са багьна 
тир. «АлукIмир, – лугьудай абуру, ам биологиядин муал-
лим тирдини къейд авун яз, – вун къарникъуз хьиз 
аквазва». Авайвал лагьайтIа, шляпа адан кьакьан буйдихъ 
галаз дигайдаказ кьунвайди тир.  Дустариз шляпади Кшта-
ран дагъвивал квадариз, адак гьакимдин къилихар кутаз  
кичIезвай. Амма ада яб ганачир. Та пенсидиз фидалди ада 
гьа шляпа алукIнай. Гатузни, хъуьтIуьзни. Кьилин къаб ам 
патал кIубанвал ва вич къайдада аваз хуьнин, мектебда 
кIелзавай аялрин, вичихъ галаз санал кIвалахзавай муал-
лимрин  ва хуьруьнвийрин вилик вич гьи чIавуз хьайитIани 
гьар са дуьзгуьн кар кьиле тухуз гьазур тирвилин лишандиз 
элкъвенвай. Гьавиляй дустари мад адак хкуьр хъувуначир. 
«Чи арадани шляпа алай сад хьурай», – лагьана, секин 
хьанай эхирни абур. 

Йикъарикай са юкъуз, мектебда гатун тIатIилрин вахт 
алукьайла, хуьруьнвияр мягьтел хьана амукьнай. Кштар 
муаллим кьилел кьакьан бухари бармак алаз кIваляй 
экъечIна. «Бес я! – лагьана ада вичел гьалтна мягьтел хьайи 
гьар садаз. – Гила за кимин къванер чими ийида». Им адан 
пудкъанни цIуд йис тамам хьайи югъ тир. Амма адавай ки-
мин къванер яргъалди чими ийиз хьаначир, сифте къари, са 
вацралайни Кштар вич рагьметдиз фенай. Кимел атана 
ацукьай чкадал ахвариз фейи адан рикI акъваз хьана.  

Аялар адаз авачир.  
– … 
– Фикирлу хьанва зун… РикIел хкунар чеб чпелай ра-

салмиш жезва, дуст кас… – саки кушкушкалди лагьана Ал-
хазура, вичиз, гьаятдиз гьахьайла, Кштара авур  тагькимар 
рикIелламаз.  – Яда, ви гурар вутI хьана, гурар? 

– … 
Алхазура дегьлиздин ракIараллай дапIар ахъайна: 
– Куьчедаллай гурар кIвале жеч эхир.  
Ам са-са кIвализ килигна. Рагъ экъечIдай пата авай 

кIвалин рак ахъайдайла ам садлагьана акъваз хьана. 
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– … 
– Вуч «ван мийир» хьана, яда? Ви ракIарри чIигъ-

пIигъзава лугьуз зи тахсир яни? Хтана чIем ягъ петилриз,  – 
Алхазура, вичин гафар векъибур яз акуна, абур лагьана 
лугьуз рикIяй гьайифни чIугуна ва гьа са вахтунда адак 
гъалабани акатна, гуя ада исятда рак ахъаюналди са виже-
суз кар ийида. 

 Адаз чизвай: рагъэкъечIдай пата авай кIвалин кьве 
хилен ракIарал дапIар алач, адахъ кIвалин къенехъди 
явашдиз гъил гелягъун бес я, ам  регьятдиз  ахъа жеда, ада, 
амай ракIарри хьиз,  чIигъни ийидач. Иллаки,  кIвализ 
гьахьдайла, эрчIи гъил галай пата авай хиле гьич вандач. 
Гьавиляй Алхазура биришри кьунвай, дамарар хкиснавай 
штIум гъил кьетIидаказ гьа хилел илисна. Адаз кIвалин 
къеняй сифтени-сифте акурди ракIарин къаншардавай 
дакIардин кIанивай са къвалахъди эцигнавай  кьуларин гу-
рар хьана!  

Кьуьзекан чанди цIай кьуна. Ада кIваликайни, вичи-
кайни са ни ятIани векъи зарафат авунвайди  кьатIана. Гъи-
левай аса тIарамдиз кьуна, ам къенез  гьахьна. 

Вилериз акур шикилди адан хъел-ажугъ, амай вири  
гьиссер   михьиз тахьай мисална. Буш хьайи гъили аса, 
кIвалин чилик халича квайтIани, галукьна ван тавун патал, 
са тIимил хкажна хьиз кьуна. 

– … 
– Тс-с, – садлагьана сес акъудна ада, пIузаррал тIуб 

эцигнаваз, гуя вичиз  Кштара лагьай гафарин ван амайбу-
рузни къвезвайди хьиз.  

Цлавай гвай ракьун каравутдал Айварни са руш ксан-
вай. Гададин къуьнел  кьил  эцигнавай рушан чкIанвай 
яргъи чIарари гададин хур михьиз кIевирнавай. Абур акь-
ван ширин ахвара авай хьи, кьуьзека икI анжах малаикар 
ксун мумкин я лагьана фикирни авуна. Гьа  и фикирди ам 
вич вичел хканай. Анжах гила адаз чилел акатайвал гадар-
навай пекерин юкьвай Айваран мобильник акуна. Ам 
хкажна, Алхазур къецел экъечIна.  Кьуьзеказ телефон 
хкуднавайди чизвай. Айвандихъ атана, ада телефон кутуна.  
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–  Гьавиляй тир женжелди завай зун кIвалериз килигиз 
мус фида лугьуз хабар кьазвайди,  – лагьана ада куш-
кушдалиди.  – ДакIардин тIуб алатай сеферда захъ галаз 
атайла кьасухдай ахъайна туна ада. Малаик ваъ, луту я, лу-
ту. 

– … 
– Кязавач за адак… Дидедин рикIик хьанва...Зун кIва-

лив ахгакьдалди хейлин вахт жеда, язух дишегьлиди вичи 
вичин рикI тIуьна куьтягьда. ИкI дидедиз ам фад жагъида,  
– Алхазура, фена, мобильник гадани руш ксанвай кIвале 
къачур чкадал эхцигна, адан къвалав мукъаятдиз Кштаран 
кIвализ талукь  вири куьлегарни агудна, ракIар явашдиз 
агал хъувуна. 

– … 
– Эхь, зазни и уьмуьрда са кьадар амалар чир хьанва… 

Вун гьахъ я, дуст. Ви гъилик кIелай кьван аялар вири вибур 
я лугьудай вуна. Къуй гьакI хьурай… 

Алхазур, гурарин кьул агал тавуна, гьаятдиз эвичIна. 
Рушни гада авай кIвалин цлахъ фена, акъвазна. «Женжелди 
зун  атуниз игьтият ийизвай, гьавиляй гурар кIвализ хкаж-
на, ам чкадал аламачирди за кьатIудачирди хьиз хьана 
адаз…  Зун акьван хибри хьанвач…  Вун гьеле чранвач, зи 
жегьил дуст…», –  вичи-вичик фикирна кьуьзека. 

 Адаз исятда вичин вил, дуьз лагьайтIа яб квел алайтIа  
чизвай. Са зур декьикьадилай кIваляй къати хци сесерикай 
ибарат макьамдин ван акъатна. 

 – Дидедин зенг я, – лагьана Алхазура, гьаятдин вара-
рихъди тади камар къачуна. 
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ГЕБЕ 

Гьикая 
 

Бухсай халудикай са вуч ятIани кхьидай ниятар захъ 

садрани-кьведра хьаначир. ЯтIани арадал затI атаначир. 

Вучиз лагьайтIа заз квелай эгечIдатIа чизвачир. 

Чубан итим тир ам, ва адан пешедин кьетIен-

вилерикайни куьлуь-шуьлуьйрикай заз авай са чирвални 

авачир. Амма ам кьетIен чубан, ажайиб, садазни ухшар ту-

шир кас тирди заз чидай. Зун и кардихъ жуван лап аял чIа-

валай агъанвай ва инанмишвал зи рикIе садрани эксик 

хьаначир. Гилани, Бухсай халу амачирла, адан садазни ух-

шар туширвал ва чIехи итимвал, чан алай чешне хьиз, ши-

кил хьиз, мукьвал-мукьвал зи вилик акъвазиз жеда. 

Эхиримжи сеферда зун адал кьил чIугваз фейила, за а 

гуьруьш эхиримжиди жеда лагьана фикирначир. Амма 

Бухсай халудин йикъар акьалтIзавайвиликай хаин хиял зи 

рикIяй тефенани авачир. Ам, а хиял, заз жуваз хабарни 

авачиз, вич-вичелай, са гьинай ятIани атана зи хура гьат-

най. За ам кваз кьуначир ва за ам гьа атайвалди рикIяй чу-

курни авунай. 

Чидач, Бухсай халудиз за а къайи фикирдихъ галаз 

чIугур бицIи бягьс зи чинилай, вилерай акунани-акуначни. 

Амма гила за фикирзава: зи рикIяй фейи хиял адаз аян 

хьанай. Амма ада заз вичиз аян хьайиди къалурначир. Ам 

вердиш хьанвай: адаз вичел кьил чIугваз къвезвай гьар са-

дан вилерай зи рикIиз сух хьайи хиял аквазвай. За исятда 

кьатIузвайвал, ада вичин гьалди патав атанвайдаз къулай-

сузвални руьгьдин азият тагун вичихъ амай кьилин везифа 

яз кьабулнавай. Тушиз хьайила, ада, чара хъжедайла, заз 

лугьудачир: 
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– Гьар сеферда хкведай вахтар ваз авайди туш, чан 

хтул. ЦIийи хъсан ктабар хьайитIа, вахгана рахкура са 

хкведайдав. 

За а чIавуз фикирнай: «Бухсай халудиз рекьиз кIан-

завач, ам уьмуьрдик кьаз жедай чка кумай кьван кьуна 

акъвазиз алахънава… Са куьк ятIани адан умуд кума…» 

Тушир. Зун ягъалмиш тир. Виликан кьермецI, тIарам 

буй-бухах, къуватлу гъилер авай, вилер хци, мехъеррик 

туьнт кьуьлердай, дустарихъ галаз суфрадихъ итимвилелди 

ацукьиз-къарагъдай, ички хъунал рикI са кьадар артухни 

алай, амма, гьикьван хъвайитIани, садазни я куьчедани, я 

кIвалени са харчи гафни лугьун тийидай, акси яз, мез теже-

дай кьван ширин жедай и дагъви итим заз ам эхиримжи 

сеферда авай гьалдиз къведайдан чIалахъ хьун четир тир. 

Ам кьурана, кIура хъхьана, вилер къенез хъфена, михьиз 

штIум хьанвай. Амма гъвечIи хъхьанвай вилера амай 

цIелхемрини тванвай кьилел хтанвай куьлуь чIарарин ва са 

шумуд юкъуз тун тавунвай чурудин икьи лацувили адан 

зайифвилер са тIимил инкарзавай. Амма туьтIуьхдин кIа-

нелай, буш чкадилай, тунвай гъвечIи, эйбежер трубкади 

Бухсай халудин гьайиф чIугваз тазвай.  

Ада нефес дериндай ва четиндиз къачузвай. Гьар се-

ферда рахадайла, ада трубкадин тIусунин кIуфал тIуб эциг-

завай. ЯтIани Бухсай халуди ажузвал хиве кьазвачир. Ам 

вичин патав атай гьар садан гуьгьуьл кьаз, хура гьамишан 

хьтин хци рикI амай инсан хьиз къалуриз алахъзавай. Ала-

мат тир, адалай и кар алакьни ийизвай. Налугьуди адан 

руьгь авайдалайни зурба ва къуватлу хьанвай, гуя бедендин 

виликан вири къуватар адан руьгьдиз хганвай. Алава яз,  

адан кьилинни чурудин лацувиляй адан сабурдин зурба-

вални аквазвай. Им кьатIун тавуна жедай кар тушир. 

Гьавиляй гьар садан рикIиз, Бухсай халу акурла, къвезвай 

хаин хиял михьиз квахьзавачиртIани, а фикир кьил чIугваз 

атанвайдан  гьейранвилин хъендик акатзавай.  

Зун шегьердиз хтай са вацралай хуьряй хабар атанай: 

Бухсай халу рагьметдиз фена. 
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РикI тIар хьун, хажалат хьун анихъ акъвазрай, заз 

регъуь хьанай. За рагьметлудан эхиримжи тIалабун кьилиз 

акъудначир: зун адаз са ктаб кьванни ракъуриз агакьначир. 

За ам икьван фад куьтягь жеда лагьана фикирначир жеди. 

Ихьтин чIавуз жув гьахъардай делилар ва я жуваз та-

пан теселлияр жагъурун са акьван четин кар туш. Амма заз 

чида хьи, зи ва зун хьтин са масадан чкадал  Бухсай халуди 

акI ийидачир. 

Амма заз жуваз теселли яз кьабулиз жедай хьтин са 

кар авай: зав Бухсай халудин ван гумай, ада заз ахъаяй 

ихтилатар за диктофондиз къачунай.  

Бухсай халудин руьгьдин вилик зи регъуьвал адан 

къилихрин ва ахлакьдин вири артуханвилерин арадай заз 

эхиримжи гуьруьшдин береда чир хьайи адан мад са 

кьетIенвилихъ галаз алакъалуди хьанвай. Гьавиляй и карди 

зи рикIиз азиятни кIукI алаз хьиз гузвай. 

Заз жув гъвечIи чIавалай ам чидайдатIани, адан рикI 

ктабар кIелунал алайди за кьатIаначир. Эгер заз са ни 

ятIани и кардикай лагьанайтIани, зани, вирида хьиз, «Чу-

бан итим я, илимрихъ, ктабар кIелунрихъ галаз идан са 

алакъани авайди туш» лагьана фикирдай. Амма Бухсай ха-

лу адетдин чубан яз хьанач, ам еке чирвилер авай савадлу 

кас яз акъвазнай зи вилик вичин эхиримжи йикъара. Гьа 

чIавуз ада заз вичин ктабхана къалурнай. Ам са акьван 

чIехиди тушир. ЯтIани хсуси ктабханадин зурбавал ана 

авай ктабрин дережади, абур кхьенвай ксарин тIварари 

тайинарзавай. Касдиз вуч кIелдатIа, вуч кIелдачтIа, хъсан-

диз чизвай.  

– ХъуьтIуьз Мугъандин къишлахрал хъфидайлани, га-

туз хайи дагъларин яйлахриз хкведайлани, гьар сеферда за 

са ламран пар ктабар къачудай, – лагьанай ада заз. – ЧIехи 

пай Мугъанда туна, са кьадарбур идаз-адаз пайна, хуьруьн 

мектебдин ктабханадиз вахкана. 

– Къачур кьван вири вуна кIел ийизвайни? 

– Эхь. Кьиле кьван кIелиз жедай ктаб хьайитIа, вучиз 

кIелдач кьван? 

– Валлагь, маншаллагь! – гьейран хьанай зун. 
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Бухсай халуди трубкадин тIусунилай тIуб алудна, га-

ламаз-галамаз дерин нефес къачуна. Заз артухан рахунрал-

ди адаз гуж гуз кIанзавачир. Амма адаз вичиз рахаз кIанза-

вай, ам мугьманрихъ,  вичиз суьгьбетардай ва вичиз яб гу-

дай ксарихъ къаних хьанвай. Ада кайванидив суфра ахъай-

из туна. Ичкини гъваш лагьана. 

– Вуна идаз гъил яргъи ийидайвал тахьуй… Духтур-

дин тагьким я, – лагьана адан кайваниди, эрекьдин птулка 

эцигдайла. 

– ТIуьн-хъуна мугьмандиз кIвалин иесиди чешне 

къалурун лазим я, – вилера хъвер аваз жаваб гана Бухсай 

халуди. – ТахьайтIа мугьман гишила хъфида. – Ада птул-

кадин кIуф алудна, рюмкайра эрекь цана. 

– Де вун хвашгелди, – зи рюмкадихъ вичин рюмка 

яргъи авуна, гелягъна. – Вун атурайь – рагъ атурай. 

Сагърай вун зи кьилив атай. Ви сагълугъдай хъвада за! 

Хъсан къадирлу инсанрин сагълугъдай хъвана кьейитIани, 

къайгъу туш! – ада ички, яд хьиз, хупI-хупI ийиз, хъвана. 

Виликра хьиз, ички цавун кьиле туьтIуьхдиз ичIирдай 

мумкинвал адаз амачир. 

Бухсай халу акваз-такваз гьа заз чидай виликан жумарт 

ва викIегь дагъвидиз элкъвезвай. 

– Вуна Низами кIелнани? – садлагьана хабарсуз 

жузунна ада. 

– Куьруь шиирар кIелна, чIехи эсеррив агакьнавач, – 

вилив техвей суалдиз туькIвей жаваб гун четин тир. 

– КIела, вири кIела. Ам чиди я, лезги я. 

– Чи алимрихъ тахьай викIегьвал ава вахъ, Бухсай ха-

лу, – лагьана за. 

Ада за вичин гафарал шак гъайиди кьатIанвай. Труб-

кадин тIусунилай тIуб алудна, ада дериндиз са шумудра 

нефес къачуна, тIуб тIусунал эхцигна, давамарна: 

– Садра Бакудиз азарханада авай са чубандал кьил 

чIугваз фейила, зун гьана месел алай са яшлу алимдихъ 

галаз таниш хьана. Сифте гьада заз лагьайди я Низамидин 

лезгивиликай. Шаирди фарс чIалал кхьенатIани, адан ши-

ирра авай мягькем ибараяр лезги чIаланбуруз хасбур я ла-
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гьанай. Адахъ лезги чIалал кхьей эсерарни авайди малум 

хьаналдай, амма абур цIапаш алимри терг авурди я ла-

гьанай заз гьа иранвиди.  

– А алимдивай ваз лагьай гафар вичивай илимдин ре-

кьелди винел акъудна лугьуз жезвачирни? – шаклувилини, 

кватнавай ихтилатди кутунвай гьейранвилини зун Бухсай 

халудив «къекъвей» суалар вугуниз мажбурзавай. 

– А суал зани ганай адаз. Вич тек я, Сталина ва гьуку-

матдин чIехи къуватди тайинарнавай кардиз аксивалун 

кьил регъверик кутур мисал жезва лагьанай. 

– Заз аквазвайвал, вуна Низами вири кIелнава? 

– Эхь! – лагьана Бухсай халуди, гъил мад эрекьдин 

птулкадал яргъи авуна. – Низамидин эсерар кIелайла, зун 

мад сеферда а алим жагъур хъийиз алахънай, амма, гьайиф 

хьи, ам рагьметдиз фенваз хьана... Низамидикай мад 

бесрай. КIелна, са фикирар жувани ая. Гила вахтар ма-

садбур я. 

Бухсай халудин чиниз ранг хтанвай, адан гуьгьуьлар 

ачух хьанвай. Адаз рахаз кIанзавай. И кардин вилик пад 

кьадай я себеб, я ният захъ авачир. Зун адан суьгьбетчиви-

лиз рум гуз алахъзавай. Адан жумартвилин, мугьман кIан 

хьунин гуьзел лишанрихъ дерин дувулар авайди заз чидай.  

Гьаятдай са ни ятIани эверна. Бухсай халу айвандихъ 

экъечIна: 

 – Къунши я. Яйлахдиз хиперал физвайди я. Япунжини 

балкIандин пурар лигемда къачуз атанвайди я… Вуна заз 

багъишламиша, зун адан кар туькIуьрна хкведа. 

 – Ая-ая, – лагьана за. 

Заз аял чIаварилай чидай и кIвале гзаф дегишвилер 

хьанвай. ЧIехи хзан ацукьзавай кьилин и утагъда а чIавуз я 

диван (за кьатIайвал, Бухсай халу гьа инал ксузва), я теле-

визор, я чIехи стол авачир. ДакIарни цIийиди, виликанда-

лай чIехиди хьанвай. Заз чидай затIарикай амайди тек са 

затI тир: дивандин далудихъай цлакай куьрснавай гебе. 

Гьада зун зи бейнидин дериндай яргъал аял чIавариз 

хутахнай. 
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Зи рикIел ам Хеже бадеди – Бухсай халудин дидеди 

храй бере алама. Югъ хъуьтIуьнди тир. Чун садбур алер-

раллаз, садбурни кьамараллаз хуьруьн тик ва гуьтIуь 

куьчейрайгъуз авахьиз, гьарай кьилеллаз авай. Ада чун, 

мягьледин са кIеретI гадаяр (рушариз вичи кьилди эверда 

лагьанай), кIвализ илифарнай. ЦIийи бартIал кIвалин чилел 

экIяйна, винелай чIехи суфрани вегьена, чаз са дем къур-

мишнай. Ниси, дуьдгъвер, суьзме, ргай якIун тикеяр, къен-

фетар, емишрин зурар, ширин туьнт чаяр туькмишнай чаз 

Хеже бадеди. 

 – Къе за и гебе храна куьтягьна, чан балаяр,– кIвачел-

кьилел элкъвез гара авай ам. – Неъ-хъухъ, итимрин къурсах 

мягькемди хьана кIанда. Куьн итимар я. Регъуь жемир, чан 

ширинар. 

Адаз вичин хтуларни, амай аяларни вири сад тир. 

Адахъ гьакьван чIехи ва жумарт рикI авай. Аялриз фу-затI 

гун адан рикI алай кар тир. Къугъвазвай абуруз куьчедай 

эвериз, гьар садан гъиле дуьдгъвер элянавай фан са тикени 

са ккIал ниси тунни Хеже баде патал адетдин кар тир. 

КIвализ атана-хъфизвай гьар са аялдин гъиле къенфетар ва 

я маса ширинлухар твадайлани адан гъилин ачухвилиз 

кьадар чидачир. 

Гебе гуьгъуьнлай тавдин кIвалин – мугьманар кьабул-

дай утагъдин чилик вегьенай Хеже бадеди. Гила чиликай 

хкудна чIехи кIвалин цлал хкуни и хзанда  халичадиз гу-

звай къимет артуханди, ам хранвай касдиз, адан руьгьдиз 

ийизвай гьуьрмет къалинди тирди къалурзавай. 

Бухсай халу хтана: 

 – Багъишламиша, чан хтул, мугьман туна, жув 

куьчейриз фейи мисал хьана. 

 – Зун мугьман туш хьи, я халу, жуванди я, – лагьана 

за. 

 – Ай баркалла, чан хва, ви гафарал къадимлу хьуй 

вун,– руьгь акатна Бухсай халудик. – ЯтIа цуз са вад-цIуд 

граммар. 

За, кьатI ягъна хьиз, рюмкайра ички цана. 
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– Сагърай вун, Бухсай халу! – рюмка хкажна лагьана 

за,  – ви рикIин хцивилин, ви викIегьвилин, ви инсанвилин, 

ви кIубанвилин сагълугъдай хъвазва за. 

 – Пара кьван сагърай вун, чан хва, – лагьана ада, за 

вичиз гайи къимет кьадардилай артуханди яз кьабулуни 

адак регъуь хьунин лишанар кутунвай хьиз аквазвай. – 

Итимвал, садра квадарайла, мад къажгъидай затI туш. Ата-

на ажалди туьтуьнилай кьунвайлани, чаз итимвал квадар-

дай ихтияр авач. – Трубкадилай тIуб алудна, дериндай къа-

нихдаказ нефес къачуна, ада,  хупI-хупI ийиз, ички хъвана. 

Эхиримжи гафаралди адаз вуч лугьуз кIанзаватIа зун 

гъавурда акьунвай. Мукьвал жезвай ажалдикай авай залан 

фикирдихъ галаз ам вердиш хьанвай. Адаз авай азият 

туьтIуьхдин кIанелай кутунвай трубкадикай ваъ, вичин 

итимвал, вичин инсанвал кьиле кьван, ян тагана, рехне ку-

тун тавуна, кьиле кьван тухуникай, а кар вичелай алакьда-

ни-алакьдачни фикирдикай тир.  За вич бязи суалралди за-

лан хиялрикай яргъа ийиз алахъзавайдини ада хъсандиз 

кьатIузвай. Гьавиляй ада вичи, зун ахьтин суалар гуникай 

яргъа ийиз, суьгьбет заз кIандай геле тваз алахъзавай. 

ЯтIани, уьмуьрдикай рахадайла, ажал галачиз рахаз 

жезвачир, адан лишанар хабарни авачиз ихтилатда кватза-

вай.  

Хеже бадеди храй гуьзел ва ажаиб нехишрив, тарих-

динни яшайишдин сирлу яржарив, уьмуьрдин баркаванви-

лив ацIанвай чIехи гебедал вил вегьена, адакай жуван 

рикIел хкунрикай за лагьайлани, чи ихтилат мад сефил па-

тахъ элкъвенай. 

Бухсай халуди вичини и кар къейднай ва лагьанай: 

– Уьмуьрни ажал кьветхверар я. Абур сад галачиз муь-

куьди хьун мумкин туш. Ша за ваз и гебедихъ галаз  

алакъалу, амма ваз течидай са дуьшуьшдикайни ахъайин. 

Белки, ваз ви кхьинра лазим хьайитIа… 

– Ахъая, Бухсай халу, заз ви гьар са гаф ширин я. Ви 

ихтилат диктофондиз кхьейтIа жедани? – гьамиша рекье-

хуле жував гвай алат жибиндай акъудна за, суьгьбетчидин 

ихтилат маракьлу жедайдахъ чалахъвал къати хьанваз. 
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– Кутур жуван аппарат, – лагьана ада. 

За кутуна. 

– Зи рагьметлу гъеч1и стха Бутаян рикI и гебедал гзаф 

алайди тир. Суьретрин, нехишрин, гамунин гьар са фурун 

баянар гуз чидай адаз. Гьар са лишандикай са лекция кIел-

дай. Иллаки и гебе ада къадим лезгийри атIа дуьньядин 

къурулуш ва аниз инсандин руьгь хъфинин кIарар-

дережаяр, гурарар-мертебаяр гьихьтинбур ятIа къалурза-

вайди яз гьисабдай. Кхьидай са кас тир кIандайди. И вун 

хьтин… Гьайиф, вун адав агакьнач. Бакудавай зи хванахва 

профессордини адаз са шумудра а фикирар чарчел кхьихь 

лагьанай, амма стхади «Жеда, агакьда» лугьуз, кхьей затIни 

хьаначир. 

КхьенайтIа, алакьдай адалай. Чакай, кьве стхадикай, 

виридалайни акьуллуди, чирвилер, чIехи зигьин авайди 

гьам тир. Мектебни вадралди акьалтIарайди я. Адаз тIебиат 

хъсандиз чидай, вири векьерин-кьаларин тIварар ада лу-

гьудай, инсандин чан-беден гьикI тешкил хьанватIа, ада 

гьикI кIвалахзаватIа адаз хабар авай. Адаз Аллагьди гьахь-

тин пай ганвай. «Бес вучиз уьмуьрлух чубан яз хьана ам?» 

– лугьун мумкин я вуна. Ам кьилдин тарих я. 

Зи стха, мектеб акьалтIарна, са касни галачиз Ма-

гьачкъаладиз фена, духтурар гьазурдай институтдик 

экечIнай. А пеше адаз вичиз хкягъиз кIан хьайиди тир. Са 

йисуз кьван ана кIелна, вичикай я диде, я буба (ам гьамиша 

чубан яз суьруьйрихъ галайди тир) инжиклу авуначир. Бу-

тай гьа вич хьтин кьве студентдихъ галаз са урус къариди-

вай кIвал кирида кьуна яшамиш жезвай. Маруся баде гзаф 

хъсан, мергьаметлу къари тир лугьудай. Ам студент-

гадайрихъ хайи диде хьиз гелкъведай, абуруз хуьрекар 

гьазурдай, пек-партал чуьхуьдай, галайвилер ийидай.  

Бутая вичин вири къуватар кIелуниз, вичин кьилин 

мураддив агакьаруниз гузвай. ГьикI ятIани садра ада 

мединститутдин махсус музейдай инсандин кIарабар, яни 

сагъ са себет: кьуру кьил, гъилерин, кIвачерин, кьулан 

тарцин, пакун тIваларин кьилди-кьилди кIарабар кIвализ 

хканай. Ада абурукай са вуч ятIани кхьена кIанзавай. Абур 
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авай  турба стхади вич ксузвай чарпайдал хъуьцуьгандин 

кIаник кутунваз хьана. Гадаяр авай кIвал къакъаждайла, 

Маруся бадедиз и кIарабар жагъида кьван. Руьгь аватда 

къаридин. Вичин хашпара Аллагьдиз ибадат ийизвай, 

муъмин кас тир ам лугьудай. Вучда ида?  

Хкведа зи стха тарсарай. Къариди кьилдин кIвале, ви-

чин иконаяр ва пак маса ядигарар хуьзвай пипIе кузвай  

шем эцигна, гъилив хурал хаш чIугваз, дуьаяр кIелзава. 

Вичиз салам гайи Бутаян ванни атанач адаз. Гадади и пак 

мярекатдиз манийвал тавун кьетIна. Ам кухнядиз фенай. 

Къари бадеди, адет яз, гадайриз хуьрек гьазурна столдал 

тадай. И сеферда хуьрек авачир. «Яраб вуч хьанатIа? – фи-

кирна Бутая. – Къаридиз хьайи хажалат-затI аватIа?» Вич 

ксузвай кIвализ хъфей гададиз вичин мес-къуьжни кIватI 

хъувунвайди, кIарабар авай турбани амачирди акуна. Вуч 

хьанватIа гададин рикIиз садлагьана аян хьана. Ам къари-

дин патав физ агакьдалди, Маруся баде вич атана акъатна. 

«Убирайся, ирод! – лагьана ада. – Такого святотатства я не 

позволю в своем доме!» 

Бутай ам гъавурда тваз алахъна. Амма къаридиз адан 

ван къведай япар амачир.Ада гададин шейэрни багълама-

дик кутуна дегьлизда гьазурна эцигнавай.  

– Ма, къахчу жуван мал-девлетни, ахлад кьил элкъвей 

патахъ! 

– КIарабар гьинава? – галкIидай маса чка-затI амачир 

гададиз авайди себетдин дерт тир, ада ам институтдиз вах-

гана кIанзавай. 

– КIарабар за кучудна, – лагьана къариди. 

– Гьина? 

– Лугьудач. Кьейидан кIарабар сура ферикъат хьун ла-

зим я.  

– Я чан баде, ваз абур хашпарадин кIарабар ятIа вуч 

чида, вуна абур куь диндин шартIаралди кучудиз? – къари 

вичи авур кардал шаклу авун патал лугьуда Бутая. – Белки, 

ам мусурман ятIа? 

– Мусурманри чпин мейитар гадардайди туш, – къари-

ди вич дуьз кар авурвилин чIалахъ тир. 
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– Белки, ам атеист, коммунист тиртIа? – алатдач гада 

къаридилай. 

– АтIа дуьньядиз фидайла, виридан рикIел Аллагь 

хквезвайди я. А язухдин руьгьдиз регьим авун паталай за 

дуьаяр авунва ва мад хъийида. 

Гафунал кIеви къари хьана Маруся баде.  

Институтдиз кIарабар вахгун тавуниз килигна, Бутай 

анай акъудунин месела кватна. Институтдин кьилевай ксар 

урус къариди кIарабар кучудна лагьай ихтилатдин чIалахъ 

хьаначир. Я абуруз чIалахъ жез кIан хьаначир. А девирда 

диндихъ инанмиш жезвай инсанар амайди абуруз хиве кьун  

тавун чпин саламатвал тир жеди. Муькуь патахъай чпин 

студент динегьли инсандин кIвале яшамиш хьана лугьудай 

ихтилатни абуруз герек авачирди яз акун мумкин тир. 

Жегьил гада ихьтин чкадал къведай чIал чидайтIа, Маруся 

бадеди вичи кIарабар кутур чка ва я абур вичи кучудайди 

хиве кьадай жеди. Гьайиф хьи, гьа и кар хьайитIани ая 

лугьун патал адан патав эхиримжи умуд гваз фейи Бутай 

генани пашман хьанай. Ам, къари кьенваз, кучудзавай се-

фил мярекатдал аватнай.  Рагьмет хьуй абуруз кьведазни… 

Суьгьбетчиди, туьтIуьхдин трубкадилай тIуб алудна, 

галамаз галамаз нефес къачуна. Ял акъадарна. Ихтилатди 

адаз гуж гузвайди тайин тир. Амма адаз генани рахаз, ви-

чин рикI аладариз, руьгьдин деринда кIватI хьанвай кьван 

лугьудай гафар ичIириз кIанзавайди аквазвай. Гьавиляй за 

Бухсай халуди вичи лугьудалди вилик ичIи рюмкайра мад 

са кьатIар эрекь хцун кьетIна. 

– Ажеб дуьз кар авуначни вуна, – кIубандиз лагьана 

ада, за ички цайила. 

Бутаян кьилел атай ва адан уьмуьр михьиз маса патахъ 

элкъуьрай дуьшуьш къарибади тир. Амма адакай ихтилат 

авунин себеб гебе тирди зи рикIел аламай. Бухсай халудин 

вичин рикIел аламани-аламачни лугьуз фикирзавай за.  

– Къала яхъ кван садра, – лагьана Бухсай халуди. – Чи 

ихтилат гебедихъ галаз алакъалуди тир гьа, рикIелламатIа 

ви. 



 385 

– Эхь, эхь, – рикIяй адан зигьиндал гьейранвализ ла-

гьана за. 

– Ихтилат мад гьа Бутай стхадикай жеда. Къе гьадан 

югъ хьурай. Ша адан руьгьдин хатурдай хъван ибур. 

Чна, артухан са гафни талгьана, хъвана. 

– Къала кухтур ви аппарат,– лагьана ада. 

– За ам хкуднавачир. Гьич рикIелни атанач хкудун. 

– ЯтIа зи суьгьбет маракьлуди хьана, – хъуьрез-

хъуьрез лагьана Бухсай халуди. 

– Вун гьахъ я. ГьакI я, халу. 

– Бутай Армиядиз тухвана. Анай хтайла, гьикьван ди-

дедини бубади цIийиз кIелик экечI лагьанатIани, ада яб га-

начир. Ам чахъ галаз хиперив атанай. Чубан хьана, чахъ 

галаз амукьна. Рекьидалди. 

Ам кьейи йис мишекъатди тир. А кьуьд Мугъанда му-

сибатдинди хьанай. Къалин живер къвана, къати къаяр  

акъатна. Суьруьйриз еке зиянар хьана. Чуьлда авай суьруь-

дин са пай садлагьана акъатай къаю кIвачин кьилел чIагур-

на кьенай.  Магьачкъаладай хуьруьн майишатдин министр 

кьилеваз са жерге гьакимар атана акъатнай. КIвачин кьилел 

сарар экъис хьана чIаганвай хипер акур министрди, хьан-

вай мусибатдин гъавурда такьунваз, жузунна: «Ибуру икI 

вучзавайди?» Чубанриз, вахтунда кьуьд акъудуниз 

гьазурвал акваз куьмекар ганач лугьуз, гьакимрикай хъилер 

авай. Гьавиляй, виридакай хкечIна, Бухсая министрдиз 

жаваб гана: «Хипер, чан алай министр акуна, хвешила 

хъуьрезва, юлдаш министр». Гьакимдиз вичихъ гелягъайди 

талба тирди чир хьанвай. Ада са чуькьни авуначир. Адаз 

вичин суал бегьемсузди тирди аннамишнавай. А суалди ам 

гьихьтин министр ятIа къалурнавай. Бутаян жаваб ла-

гьайтIа, мезели ихтилат хьиз, вири Азербайжандизни 

Дагъустандиз чкIанай. 

Са тIимил йикъарилай Бутай месе гьатнай. Ам 

сталжем хьанвай. Ада вич азарханадиз тухуз туначир. Зун 

гъавурда акьурвал, адаз вичиз куьмек техжедайди чизвай. 

Я туштIа ада вичи вичиз са квяй ятIани жаза гун яз икI ий-

извай. Гьа йикъара ада Маруся бадени рикIел хкизвай. Ин-
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ститутдай гъайи кIарабрив вич дуьздаказ, инсандин 

кIарабрив хьиз, эгечI тавунин дертни авай адаз. 

– Стха чан, – лагьана ада заз, беденда къайи фул 

къекъвез, – Зун кучуддайла, дидеди храй гебедик кутуна 

сурал твах. 

– Яда, абур вуч ихтилатар я? Вун хьтин итимдиз азар-

дин хура акъвазун вуч я! Къе-пака, чкадиз хтайла, ахьтин 

кьуьлер вуна ийида хьи!..  

Ада хьтин туьнт кьуьлер чи хуьре садавайни ийиз же-

дачир. За жува кьуьлердайлани, гьам чешне яз кьадай. 

– Ваъ, вуна за лагьайвал ая. А гебедикай зи фикирар 

ваз чизвайди я. АтIа дуьньядиз виридалайни гзаф чи къа-

дим бан-бубаяр мукьва я, гьавиляй абуруз адан шикилни 

хъсандиз чизва. 

Зак къалабулух акатнай. Идан гафар терхебавилин ли-

шанар ятIа лугьуз фикирни авунай. Маса чуькь-затI тавуна, 

за стхадиз гьада лагьайвал ийида лагьана гаф ганай.  

 Стхади заз лугьудай: «Халичадик кваз сурал тухунин 

адет пайда гьа дегь заманрилай авайди я. Гьа чIаварин ха-

личайри инсанрин рикIел атIа дуьнья хуьзвай ва анихъ га-

лаз и дуьньяда абур вердишарунин везифа кьилиз акъудза-

вай. Къадим чи бан-бубайри халичани, амай адан эменнини 

кьейидахъ галаз сура твадай. Гьар итимдин хзанда ди-

шегьлийри ахьтин цIийи халича хрун лазим тир. Чи дидеди 

храй гебедин чешне, адаз вичизни хабар авачиз, гьа вахта-

рилай чав агакьнавайди я. Адан гебе зи сура тваз тахьуй. 

Дидедин ядигар аманат яз амукьрай ви кIвале». – Рекьизвай 

меселни стхади заз вичин чирвилер ачухарзавай. Амма 

абурухъ и саягъда ада инанмишвал авун зун патал мискIал 

тир. 

Стха са кьве йикъалай михьиз гьалдай фенай ва, атай 

духтурривай са чарани таххьана, куьтягь хьанай.  

Чи къишлахрал са «Зил» машин авай. Къавал брезент 

алай. Стхадин мейит гьана месел алаз эцигна, винелай адан 

япунжини хъивегьна, зун йифен рекье гьатнай. Стха 

хуьруьз хкана кIанзавай. Эхиримжи йикъарани йифера я са 

динжвал, я са ахвар тахьанвай зун  рекье михьиз жаздан 
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жезвай. Амма къизгъин мекьивили зи аман атIузвай. Каби-

нада са къвалахъди агалтдай хьтин мумкинвални авачир.    

– Акъвазра кван, – лагьана за шофёрдиз. – Зун зи стхадин 

къвалав фида. 

Акьахна кузовдиз, зун Бутаян мейитдин къвалавай 

япунжидик экечIна. Жуваз хабарни авачиз зун дерин ахва-

риз фена, гуя кьейидахъ галаз зунни хкьенва. 

Чидач гьикьван вахт алатнатIа, зун  машин акъвазуник 

ва къати рахунардай ванцик ахварай аватна. Рахазвай чIал 

цIапашринди я. 

 – Кьенвайди хуьруьз хутахзавайди я. Машинда маса 

затI авач. Мейит я авайди. 

 – Бес вун тек вучиз я? Ша, тент ачуха! Къалура заз ку-

зов! – буйругъдалди лугьузва рахазвай касди. 

Чун милицайрин постунал акъвазарнавайдан гъавурда 

акьуна зун. 

– Ваз герек ятIа, жув акьахна килиг,  – лугьузва шо-

фёрди. – Заз ана вуч аватIа акунва, чизва. 

Милицади, кьулухъ бортуник ккIана, кузовдин къенез 

фонардив экв ядайла, за япунжидикай кьил хкудна. 

Садлагьана гьарай акъатай ам, кьулухъди гадар хьана, 

чилел алукьна. Экъуьгъиз эгечIна. Ада санлай вири лез-

гийрин диде-буба акадарнавай. Язухдиз, кьейидал чан хтай 

хьиз хьана, зурбадаказ кичIе хьанвай.  

– Кьейидакай кичIе жемир, хванахва, чан алайбурукай 

кичIе хьухь, – лагьана за милицадиз, кузовдай кьил акъудна.  

– Бес вун чан алайди тушни? – гила заз экъуьгъзава 

милицади, вичиз ягъай хаф бине авайди тирди къалурун 

патал.  

Чидач, вучиз инсан акI тешкил хьанватIа. Кьенвайдал 

чан хтайла хвеши хьана кIандай чкадал кичIе жезва… 

– Кьейиди авай чкада экъуьгъарун гунагь я, стха,– са-

бурлувилив секинарзава за ам. – За жуван стхадихъ галаз 

адан эхиримжи рехъ пайзава. 

– Багъишламиша, стха,– лагьана вичин сеперрикай 

регъуь хьайи милицади. – Куьн, лезгияр, халис итимар я. 

Гьала машин. Куь кьейидаз Аллагьди рагьметрай. 
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Чи рехъ давам хьанай. Мад заз ахвар хтаначир. За 

датIана гебедикай фикирзавай. Инсанри чпин тарихдин 

зигьин квадарзавайвиляй абурун уьмуьр муракабди 

жезвайди яз жагъанай заз. Дувулривай къакъатирдавай чун 

кьисметрин гарари акатай патахъ гваз физва, гваз 

къекъвезва. Чун анжах жуван хам, беден хуьз, амма руьгь-

дин къайгъу са акьван чIугван тийиз вердиш жезва. 

Бутай хуьруьз хкайла, за чилик квай гебе хкудиз тунай, 

адак, сурарал тухудайла, стха кутуна кIанда лагьайла, му-

кьва кьилияр, иллаки дишегьлияр, «кIвачерик квай 

бартIалдик кутун хъсан жезвач, михьи са маса халича хьана 

кIанда» – лугьуз, зун стхадин эхиримжи тIалабун кьилиз 

акъудуникай къерехдиз ийиз алахъзавай. Амма за жуван 

рикIевайди кьилиз акъудна. Гебе кIвалин вилик квай 

багъдиз тухвана, кIвач хкIун тавунвай жив алай чкадал 

вегьена, хъсандиз михьи ийиз туна.  Ахпа за стхадин эхи-

римжи мурад кьилиз акъудна. 

Стха кучудна хтайдалай инихъ за гебе чилел вегьиз 

туначир. Ам за жув ксузвай дивандин далу патахъай цлаз 

ягъна. Гила ажалди атана зи туьд кьунвайла, зун гьар 

юкъуз и гебедиз килигзава. Фикирарзава. Веревирдерзава. 

Уьмуьрни ажал тупIалай ийизва. И мукьвара зи гъиле къа-

дим «Мисридин кьейибурун ктаб» гъиле гьатна. Гьанавай 

гзаф шикилар-лишанар заз зи дидеди хранвай гебедилайни 

жагъана. Ингье килиг ибур, – Бухсай халуди, ацукьай чка-

дилай кьурай яргъи тIуб туькIуьриз, лагьана: – и рагъ, 

къушар, и луьтквеяр, и гичинар… 

Ибурун виридан гъавурда акьаз хьанайтIа вуч хъсан 

тир! 

Заз лугьудай гаф авачир. Зи гьейранвал Бухсай халу-

диз лезги дишегьлиди хранвай гамунай къадим «Мисридин 

кьейибурун ктабда» авай шикилар акунихъ галаз алакъалу-

ди тушир. За гьейранвал вичин са кIвач сурун япал алай и 

кас дегь заманрин сирера къекъуьнал, ада мукьвал жезвай 

ажал къалабулух, къурху, теспачавал квачиз вилив хуьнал 

ийизвай. Налугьуди им адетдин са мугьман атунал вил алаз 

акъвазнава. 
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– Гила зунни гьа и гебедик кутуна рекье хтур лугьу-

звайди я за кIвалинбуруз. Алатай заманра гьар са лезги 

кIвале са махсус халича авайди тир – кьейибур кутадай. 

Гьадаз килигиз, инсанрин рикIел ажал жедай, Аллагь же-

дай. Гила хьиз туш. Иски халичаяр, гебеяр, гамар, сумагар, 

пцIуяр гьакIан синтетикадин гьапур-чапурдихъ дегишарза-

ва цIийи несилри чи. Абуруз чизвач хьи чпивай тарих, 

дувулар, инсанвал, таъсиб къакъудзавайди… Гьайиф… 

Яда, зибур яргъияр хьана… Багъишламиша, чан хтул. 

Къала хцуз кван садбур… Хкуд жуван аппаратни… 

Бухсай халудихъ галаз чун хурушумар алукьайла чара 

хъхьанай.  

Магьачкъаладиз хтайла, за сифтени-сифте Низамидин 

чIехи эсерар кIелна. И жигьетдай захъ Бухсай халудихъ галаз 

ийидай гзаф меслятар ва ихтилатар пайда хьанвай. Гьайиф 

хьи, адан ажалди заз ам ахвадай мумкинвал ганачир.  

Зун ам кьейи чкадал хуьруьз хъфенай. Сурарал ам гьа 

вичин стха кутур гебедик кваз тухванай. Адан мейит, сурун 

лакьанда туна, къванералди агал хъувурла, Бухсай халудин 

рухвайрикай сада, накьв вегьиз эгечIдалди вилик, гебени 

суруз вегьена. 

– Дидедин тIалабун я, – лагьана хци. – Рагьметлудан 

рикI алай бартIал тир ам, гьадахъ галаз хьурай лагьана. 

Гебе сурал вегьей накьвадик гьамишалугъ яз акатнай. 

И карди тежер кьван зи рикI къарсурна. Бухсай халу-

дихъ галаз мад са чIехи тарих, сирлу ярж, девиррин 

шагьадатнама чилик хъфенай. И кардал Бухсай халу рази 

тежедайди заз чизвай. Вучиз адан кайванидиз, рухвайриз 

чизвачиртIа, заз сир яз амай. Абуруз, чпивай хьайитIа, 

кьейидаз хъийизвай эхиримжи гьуьрмет таъсирлуди ва 

чIехиди ийиз кIан хьанай… 

Заз амукьайди тек са теселли я: Низами Генжеви лезги 

тирдахъ зун гила кIевелай инанмиш хьун за жуваз Бухсай ха-

луди багъишай чIехи ядигар яз гьисабзава. Адалайни гъейри, 

за хуьряй жуван дидеди храй са халича, шегьердиз хкана, 

цлакай куьрснава. Ам, гьелбетда, Бухсай халудин дидеди – 
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Хеже бадеди храй хьтинди туш. Адан чешне масад я. 

ЯтIани… 
2010 



 391 

БАХТИКЪАРАЯР 

Саилар, це лугьудайбур, къекъверагар, набутар, къара-

чияр, сияпурар, сиягьар… Авачир жуьре авач. Виридан 

«пешекарвал» виниз дережада аваз кьиле физва. И сефил ва 

бахтикъара алемда гьардаз вичин хатI, вичин чка ава. Вири 

са кардалди умумиламиш жезва: пул тIалабуналди. 

Гурлу базардин къерех тирвал, тIуьн-хъун гьазурзавай 

бицIи духанрин патарив ацукьна, абуру чпин югъ няни  

ийизва. 

Ибурун арадай виридалайни бахтаварбур къарачияр я, 

яни машрикь патан куьчери тайифайрин векилар. Абуру 

хзан-хзан хьана «къазанмишзава». Им абурун яшайиш я, 

ацукьун-къарагъун я. Хзанрин кьилери – итимри, мумкин 

я, са гьина ятIани халисан кIвалах ийизва ва я йифиз хзан 

акъваззавай чка хуьзва, папари ва аялри чпин «пеше» кьи-

лиз акъудзава. 

БицIекрикай сада кьуьлерда, муькуьда манияр лугьуда, 

са кьадар чIехи аялар, «садакьа це» лугьуз, тавакъудалди 

ваъ гьа, кIеви чин гьалдна, буйругъ гудай саягъда рахада, 

налугьуди амайбурун пеше ибуруз  пул гуз хьун я. 

КIеретIралди икьван саилар акурла, тадиз алатна физ 

кIан жеда. Икьванбурун сузадиз гьай лугьуз хьун мумкин 

туштIани, жувак са тахсир квайди хьиз гьиссда. Ихьтин 

бахтикъара къаришма арадал гъанвай тайин къуватар 

аватIани, абуруз я тIалабзавайбурун, я гузвайбурун 

алемдикай са къайгъуни авачирди чизватаIани, инсанар икI 

уьмуьрдин кIаниз аватуник  жуван пайни квайди хьиз жеда 

ваз. 

Вуна хкягъзава, низ гуда кьве манат, низ гудач лугьуз. 

Хьайи хирде  пулар а патал хъивегьзавай, тIиш-пIуз 

алатнавай ичкибазрилай кам яна фида вун, тагана финикай 

рикI генани залан хьунин игьтият аваз. Виридан арадай ваз 
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«пешекарвал» лазим дережада авачир сад-кьве саилни та-

куна жедач. Иллаки язух, гьалдай фенвай, етим къарияр. 

Абур гьасятда чир жеда. Вири жемятди абур яргъалламаз 

гьисс ийида ва гьабуруз гуда. Икьван гзаф инсанар ягъал-

миш жезва лагьана фикирдач вуна, гьавиляй гьабурун 

дугъривилинни жумартвилин селдик акахьда вунни. 

Амма уьмуьрди гьар юкъуз вичин цIийи мужизатар 

арадал гъизва. Гьабуру ви тежриба артухарзава, аянвал хци 

ийизва. Къвез-къвез ваз чир жеда хьи, чеб «пешекарар» 

хьиз къалур тежезвайбурун ва я тийизвайбурун арадани 

виниз дережадин «устадар» ава. 

Месела, зал гьахьтин кьве къари-баде гьалтна. 

Шегьердин кьулан куьчейрикай садал, халкь гзаф квай 

чкадал, датIана са яшлу дишегьли це лугьуз ацукьна жедай 

(мумкин я, ам исятдани гьанал хьун). Вирида хьиз, зани 

адаз са шумудра пул ганай. Садра гьикI ятIани шегьердин 

маса кьиле заз гьа къари са кIеретI хтуларни галаз ачух 

куьчедал алай гатун кафеда ацукьнаваз ва жумарт бадеди 

хтулриз недай-хъвадайди алай ацIай стол къурмишнаваз 

акунай. 

За адаз вуч лугьудай кьван? Салам гана алатнай зун. 

Ам зи саламдин гъавурда акьунани-акьуначни чидач заз. 

Зи къуншидални са чIехи хзанда яшар вишев агакьна-

вай къари ава. Гагь-гьагь адан кIвалинбуру ам, тухвана, 

кIвалин кьулухъай, инсанар базардиз физ-хквезвай рекьин 

къерехдив ацукьарда. ШтIум хьана кьуранвай хибри къари, 

вилик тIасни эцигна, яргъи югъди вичиз къалурнавай чка-

дал жеда. Гагь адан агьил руша, гагь юкьван яшарилай 

алатнавай хтул-итимди, гагьни птулди, ара-ара физ, баде-

дин «девлетрин» аявал хъийиз аквада. 

Вучда? Инсанар я. Гьарда кьил хуьн патал са чара 

аквазва. Инсаф, инсанвал, руьгьдин жумартвал, захавал 

квахьнавай уьлкведа са ни ятIани гьа и квахьзавай «ивир-

рик» умуд кухтазва, гьабурукай чара акваз алахъзава ва 

абуруз жагъинни ийизва. 

Къужахда чуквар ва черел аялар аваз, къвалавни « «Чаз 

я кIвал авач, я недайди. Квекай са чара, регьимлу инсанар» 
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ва я маса гьа ихьтин метлеб авай гафар кхьенвай кьулар 

патав гваз ацукьнавайбуруз на вучнда? Сада вич гъуьл кье-

на етим галаз ама лугьуз кхьенва, сада – гъуьлуь вич 

хурухъ аял галаз чукурна  лугьузва. Пекерик кутунвай би-

цIи куьрпеяр – ваз абурун чинар аквазвач – ксанва чпиз. 

Базарда авай гьарай-эверди, гьар са будкадай, гьар са бицIи 

туьквендайни духандай къвезвай къати ким-киме авазри, 

жуьреба-жуьре чIаларал лугьузвай манийрин къаришмади, 

абурални алава хъжезвай диндин манийрини вядери (и 

эхиримжибур и какахьай мярекатда эвер тавунвай мехъе-

рик аватайбур хьиз аквазва) язух етимар яраб икI дериндиз  

ахвара твада жал? 

РикI накъварив ацIузва ви. Гузва гьардаз са кьвед-пуд 

манат. Адалай артух жезвач. Гьинай къведа? 

Ингье са дишегьли ацукьнава. Кьилелай кIвачелди ви-

ри чIулавра ава, вилерани шал тунва. Шалдин къерехдикай 

хкатнавай хци нерин кIвенкI аквазва. Идавни чуквар аял 

гва. Чуькьвена агудна хурув, галтадзава ам. ЭчIягъуниз 

гьич ухшар туш. Лайлайдин гафарин чкадал чIун галаз «м-

м-м» сес акъудзава. Къвалавни картондал кхьенва : «Эй, 

инсанар, къе за са затIни тIуьнвач, бицIекдизни хура нек 

авач. Куь регьимдикай чи пай атIумир, минет я». Кхьинрин 

савадлувиликай рахайта, абур кхьенвайдалайни бахтсуз 

дережадинбур я. 

«Мур хьанвай язух я», – хиялдай физва зи,  – гана 

кIанда идазни».  

Базардин къвалавайтIуз хтана, рикI дарих яз экъечIна 

зун айвандик. Гуьгьуьлдин залан парар гарув вугуз жедатIа 

лугьуз. Кьуд лагьай мертеба я, винедай агъада вуч аватIа ва  

жезватIа вири капаллайди хьиз аквазва. 

Килигзава зун, гьерекатда авай инсанрин юкьвай зи 

вилер кьилелай дабанралди чIулавра авай, вилера шал тун-

вай дишегьлида акьуна. Яргъи югъди затIни туьтIуьнвайди, 

язух куьрпедиз хура нек амачирди йигин камаралди чи 

кIвалер галай патахъди къвезва. Идан къекъуьнрай заз ди-

шегьлидин са лишанни аквазвач. «Белки, четин яшайишди 
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идак итимвилин еришар кутунватIа?», – жуван шаклувилел 

шаклу жезва зун. 

Ваъ, туш. Къвезва им викIегьдиз, гьахьзава чи кIвали-

ни сад лагьай мертебадин къвалавай экъечIнавай къацу та-

рарин къалинлухдиз. Вилив хуьзва за, мус им анай 

экъечIдатIа лугьуз, ина са сир авайди аян хьанваз. 

Кьвед-пуд декьикьадилай  тарарин куьлгедикай итим 

хкечIна. Гъиле спортивный сумкани аваз. Къекъуьнар 

къалинлухдиз гьахьай дишегьлидинбур я. Физ-физ, килиг-

зава ам инихъ-анихъди, вич акур-такурди аватIа чириз. 

Амма винелди, кьилеллай мертебайриз тамашун адан 

рикIел къвезвач… КилигнайтIа, за адаз са вад манат гадар-

дай. 

Къенин уьмуьр къаришма я. 

Кьил хкажна цавуз килигдай, адакай регъуь жедай 

касни амачирдит хьиз я заз. 
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ГИЛИКЬАЙ «ПУД» 

КIелдай йис эхирдив агакьзавай йикъар тир. Хуьруьн 

мектебда 9-классда лезги чIаланни эдебиятдин тарсар гу-

звай, амма вичин кьилин пеше химиядин муаллимвал авун 

яз гьа тарсарни тухузвай Къурдул Ярдумович, ракIарай 

атунни кумаз, сарарикай салам гана хьиз, садрани тавур 

хьтин жуьреда чин атIугъарна, ванни жезмай кьван гзаф 

векъи авуна, лагьана: 

– Абдулов Абди авани? 

– Ава, – тIвар кьур ученик, кьве гъилни партада 

атIумарна. кIанз-такIанз къарагъна, кендирагъ жакьваз  

акъвазна. 

– Де вун хвашгелди-сафагелди, азизди! – чинал гала-

чир хъвер гъана, муаллим столдихъ ацукьна, журнал  

ахъайна. Вун аквадай йикъарни жеда кьван! Вун атурай – 

рагъ атурай! 

Класс са ажайиб кар хьунал вил алаз яд иличай хьиз 

кис хьана. 

– Ваз зун тахкуна гьакьван вахтар яни, я муаллим? Вил 

хьанватIа, ма килиг, – Абди суьредай экъечIна, дабан чиле 

акIурна са чарх гана, чкадал акъваз хъувуна. 

Инлай-анлай са шумуд хъуьруьнин ван акъатна. 

– Химиядин тарсара вун зал гьалтай дуьшуьшарни 

хьана жеди. Амма лезги эдебиятдин тарсуниз садрани та-

тун завай ваз багъишиз жедач. 

– Я чан муаллим, низ герек авайди я а шиирар, бендер, 

бейтер, гьикаяяр? Вабше гьа лезги чIал?! Вабше ктабар ни 

кIел хъийизвайди я? Гила вири маса гуз-къачузвай девир я. 

Эхцигна тур заз са гиликьай «пуд». Зун кIуьд лагьай клас-

сдилай гуьгъуьниз мектебдиз хквезвайди туш, финансовый 

техникумдик экечIзавайди я. Дахди аниз гудай пулни 

гьазурнавайди я. Ада вазни са гьуьрмет тавуна тач. Са 
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юхсул, чlap фейи «пуд» гуз гьайиф къведани, чан муаллим? 

– патахъ хъвер алай сив ягьсуздаказ элкъуьрна Абдиди. 

Класс хъуьрена. И хъуьруьнай муаллимди саки вири 

аялар Абдидин патал алайди гьиссна. Ам рикIяй пашман 

хьана. «РикIивайни пара yгъраш девир хьанва, – фикирна 

ада. – Накьан неречIрини кваз чеб галтIам алачиз гьиссза-

ва...» – Ада вичин гьужум давамарун кьетIна. 

– Захъ галаз кицIер элуькьармир, Абдулов! Ваз финан-

совый техникумдиз фидай йикъар аквадач! 

– Вучиз? – мягьтел хьана Абди. 

– И уьмуьр цепной реакция я, Абдулов. Яни чи чIалал-

ди: цIиргъи-реакция. Вазни гьам жеда. 

– Дах рахана куьтягьнавайди я, я муаллим, – шит 

хъверна гадади. 

– Месела, за ваз химиядайни, лезги эдебиятдайни 

«кьведар» эцигда, вун классда тада, ваз кIуьд класс 

куьтягьай бирбицI гудач, ви бубадин пул дидедин кьвар-

кьуник кумукьда, ахпа ви дах мектебдин директордин па-

тав фида, ада ам зи патав ракъурда, зани ам гьа атайвал ви 

«кьведарни» гваз ви патав рекье хутада... Ингье гьа ихьтин 

цIиргъи-реакция жеда, Абдулов! – Къурдул Ярдумовича 

вич гафунал кIевиз акъваздайди къалурна. 

Абдиди кендирагъ жакьун акъвазарна, гъилер суьре-

дилай къахчуна, сарсахвал квачиз, рикIивай хабар кьуна: 

– Бес за вуч авун лазим я? Лагь! Зун гьазур я! Ви тур, 

зи гардан. 

– Ваз лезги мисал чир хьун тарифдин кар я, амма ада 

вун къутармишдач. 

– Куь къутармишда? 

– Ваз Етим Эминан тIвар кьванни ван хьайиди яни? 

– Гьм, – муаллимдин суалди вичин кефи хайиди 

къалурна Абдиди. – Гьелбетда, чида. СтIал Сулейманни 

галаз... 

– Мад вуж чида лезги шаиррикай? 

Ученикди къуьнер агажна. Ахпа, садлагьана вилера 

амалдарвилин экв куькIуьр хъувуна хьиз, вичихъ галаз са 

суьреда ацукьнавай Сефтер къалурна, лагьана: 
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– И Сефтерни шаир я. Адан шиирар «Лезги газетдиз-
ни» акъатайди я. Гьадан са кьуд цlap заз чида. КIелайтIа, зи 
крар дуьз жедани? 

– КIела кван, – вичи тарс гузвай классда шиирар 
кхьизвай кас хьуникай муаллимдиз хуш хьанвай. 

– КIелмир, герек авач, кьей хва! – Сефтера Абдидин 
перемдин пад кьуна ялна. – Ам за са урус манидиз кхьен-
вай пароди я! КIелмир! 

Амма Абдиди яб ганач. 
– Завай муаллимдин гафунал гаф эцигиз жедач, – ла-

гьана ада. – Яб акала, муаллим. И цIарари гудай цIиргъи-
реакция ваз аквада хьи: 

 

Рушар жеда гьар жуьре: 

Яру, цIару ва жегьре. 

Гьар са рушаз сад кIанда, 

Сад гьатайла, мад кIанда. 

 

Классди эвелдай цIайлапанар ягъдай хьтин хъуьруьнар 
авуна, ахпани гурлу капар яна. 

Къурдул Ярдумовични хъуьруьниз мажбур хьана. 
– Гьан, гьикI я, чан муаллим? – вичелай рази яз жузун-

на Абдиди. 
– Алакьунар ава автордихъ, гаф авач. 
– Мад за гила вуч хъувун лазим я? 
– Етим Эминан виридалайни машгьур шиирар гьибур 

ятIа лагь. 
Абди Сефтераз килигна. Ада кIанчIал тIуб кьве тупIун 

арадай акъудна къалурна. 
– «Туьквезбан»! «Тумакь яц»! – инлай-анлай куьмек-

дайбур хьана.  
Абдиди шииррин тIварар тикрарна. 
– Аллагьдиз шукур хьуй, къе хьайитIани ваз и шиир-

рин тIварар чир хьайиди! – лагьана муаллимди. – Къведай 
тарсуна кьве шиирни хуралай чир тавуртIа, я химиядай, я 
лезги эдебиятдай ваз «пудар» акун анихъ хьурай, ваз абу-
рун нини къведач! ЦIиргъи-реакция мусибатдинди жеда.  

– Заз Етим Эминан ктаб авач.  
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– Учебникдай жагъура шиирар. 
– Гьамни захъ хьайиди туш. 
– Сефтеравай къачу. Сифте камар къачузвай шаирдихъ 

классикдин ктаб тахьана жеч. 
– Башуьсте, муаллим! Ам завай! Ктаб завай адал ихти-

бариз жедач, амма адав кьве шиирни чарчел кхьена вугуда, 
– садлагьана фендигар хвеш акатна Сефтеран чиник. Вучиз 
акатайди ятIа, адаз са вичиз чизвай... 

Къведай сеферда лезги эдебиятдин тарсуна Къурдул 
Ярдумович килигайла, Абди чир жедайвал амачир. Ада 
уьмуьрда садрани тавур кIвалах ийизвай: гъил цава кьуна 
юзуриз, вичиз ганвай тапшуругъ кьилиз акъуднавайди 
къалуриз алахънавай. Амма муаллимди адаз кьасухдай яб 
гузвачир. Ада маса ученикриз доскадив эвериз, абуруз суа-
лар гуз, вичин тарс тухузвай. Ада Абди тарсунин эхир па-
тал хуьзвай. Ученикдиз вичивай хабар кьун тавуникай гу-
дай азабди адан жавабдарвал артухарунин ва дуьньяда ви-
ри маса гуз-къачуз тежедайди субут авунин мурад авай 
Къурдул Ярдумовичаз. 

Ам сятдиз килигна. Абдидиз эвердай вахт алукьнавай. 
– Абдулов, ша кван, ичIира ви гьебеда вуч аватIа, – Са 

акьван гьяз авачир хьиз лагьана муаллимди ва, вилер жур-
налда атIумарна, мукьуфдалди са вуч ятIани кхьиз эгечIна. 

– КIелдани? – Абдидиз муаллимдин фикир вичи 
къалурдай «игитвилел» желбиз кIанзавай. 

– КIела, кIела. За яб гузва, – Къурдул Ярдумовича 
кхьинар авун давамарзавай. 

– Шиирар Етим Эминанбур я. Рагьмет хьуй вичиз. 
КIелзава за: 

 

Гьайиф тушни вун эцигиз чилерал, 

Ширин вирт я, хуш нямет я, тумакь яц. 

Хаму кард хьиз хвена кIандай гъилерал, 

Вун жагъайдаз хупI девлет я, тумакь яц... 

 

Сифтени-сифте Сефтер, ахпани вири класс хъуьрена 
чIагана. Абдиди вичив Сефтера Эминан кьве шиир кхьен-
вай чар перемдин къултухдай акъудна, кьве патазни килиг-
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на, са куьнин гъавурдани такьуна, къуьнер агажна. Ахпа 
чар шалвардин жибинда туна. 

Муаллим, вилер журналдилай алудна, классдиз, ахпа-
ни Абдидиз килигна. Ам вичин кхьинрин гъиляй ина вуч 
хьанватIа гьавурда акьунвачир. И карди классдик генани 
артух хъвер кутазвай. 

– Кис хьухь! Кис хьухь! – Къурдул Ярдумовича ручка-
дин кIуф цавална, адан муькуь кьилив стол гатана. – Дава-
мара, Абдулов, за ваз дикъетдивди яб гузва. 

Абдиди вичиз лагьайвал авуна: 
 

– Вун жагъайдаз гьич ви къадир чизавач, 

Зар-зибада гьамиша вун хуьзавач. 

Бес за гьикIда, вун рикIелай физавач, 

Зав гвайди ви гъам-хифет я, тумакь яц. 

 

Класс мад хъуьрена чIаганвай. Гила Къурдул Ярдумо-
вични, хъвер кьаз тежез, къеняй ргазвай, амма са гуж бала-
далди вичи вич хвена, хъвердиз «галтIам» яна. 

– Сскин хьухь! – муаллимди мад стол ручкадив гатана. 
Ахпа ам Абдидихъ элкъвена: – Бес я. Гила муькуь шиир 
кIела кван. 

КIвачерикай чил хкатнавай хьиз авай Абдиди вири фа-
гьум-фикир кIватIна, са гафни цIарарай квахь тийидайвал, 
гафар атIуз-атIуз кIелиз эгечIна. Амма адан ванцик къала-
булух акатнавайди аквазвай: 

 

– Вучда вакай и гьал алаз амукьна, 

Вегьий ви чандиз са мерез, Туьквезбан. 

Цел фир рекье вун кьуд-вадра ацукьна, 

Галай гачал жунгав хъуьрез, Туьквезбан. 

 

Гила Къурдул Ярдумовичавайни хъвер кьаз хъхьанач. 
Классдихъ галаз санал муаллимни чIагана фенвай, налу-
гьуди гьамни инавай ученикрикай сад я. 

Абди михьиз гьекь хьанвай. Адаз ягълух акъудиз кIан 
хьайила, шалвардин жибиндай ягълухдихъ галаз шиирар 
кхьенвай чарни акъатна. Са гъилив ягълух кьуна гьекь 
михьиз, муькуь гъилени чар кьуна, ам мад цIарариз килиг 
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хъувуна: вири гьа кхьенвайвал кIелнавай. Ахпа ада Се-
фтераз ихтибарсуз жуьреда вил яна. 

Сефтера гила, эрчIи гъиликай гъуд авуна, кIанчIал тIуб 

тикдиз кьуна юзурзавай. 

– Етим Эминан шиирар тушни ибур? – муаллимдихъ 

элкъвена Абди. – Эхиримжи бендера адан тIвар кьунва 

эхир! 

– Шиирар Эминанбур язва, Абдулов. Амма рефренар 

дегиш хьанва. 

– Рефренар вуч лагьай чIал я? – генани гъавурда  

акьунвачир Абди. 

– Шиирдин бендерин эхирда тикрар жезвай сад хьтин 

гафар я. Чир хьанани, Абдулов. Къе ваз Сефтера халисан 

тарс гана. Ада ваз лезги чIалахъ гьихьтин гьунарар аватIа 

къалурна ва ам чир тахьуни, яни ам дериндай аннамиш та-

вуни вири вичел хъуьруьрдай чкадал гъидайди чирна. 

Маншаллагь, Сефтер! Химиядин элементрихъ галаз ийиз 

жедай хьтин тежрибаяр гьар жуьре шииррани ийиз жедай 

чIал, валлагь, зазни чидачир. 

Классди вичин шаирдиз капар яна. 

Абди, кьил куьрсна, чкадал хъфена. Ам вичи кIелай 

шииррин рефренар чпин дуьзгуьн чкайрал эхцигиз эгечIна. 

ЧIехи шаирдин чIаларин халисан кесер, фикир гана кIелай-

ла, адан руьгьдин дериндив гила агакьнавай. Ада вичиз 

къимет гуникай муаллимдиз са куьтIни авунач, адахъ ахь-

тин жуьрэтни хьанач, я намусдини кьабулнач. Адаз дидед 

чIалай ва хайи эдебиятдай усал къимет къазанмишун 

ягьдик хкуьрдай хьтин кар тирди чир хьанвай. 

Амма Къурдул Ярдумовича адаз гиликьай «пуд» 

эцигнавай. 

2006 
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ЖУЬГЬЕНАР 

Чубарукар кIвале 
 

Лезги са хуьре зун зи хванахвадал илифна. Мугьман-

рал рикI алай иесиди зун гъилин ва рикIин жумартвилелди 

кьабулна. Хъфидайла, ада, вичиз атай-хъфейди кьабулдай 

чкаяр гзаф авайди ва зун мадни хтунихъ вич цIигел тирди 

малумарунин лишан яз, заз вичин чIехи кьве мертебадин 

дараматда авай са-са кIвал къалурна: 

– Мус кIантIани, я дустар, я хзанар галаз, хъша, – ла-

гьана ада заз. – Чкаяр виридаз бес жеда. 

Са кIвале зи вил дагъдин лацу чепедай асуннавай цлал 

алай розеткадинни выключателдин кьилелай цлак ккIанвай 

кьве мукуна акьуна. Абур чубарукрин мукар тир. Гьикьван 

мукьуфдивди, гьикьван гуьзелдиз абур туькIуьрнавай хьи, 

палчухдин чIунар гатфарин къушари кIуфара кьаз гъиз сад 

садал гьалчиз мягькемдиз эцигнавай и «имаратрал» гьей-

ран ва мягьтел тахьана амукьун мумкин кар тушир. 

Зи тажубвал акур кIвалин иесиди зи мецел къвез 

гьазур хьанвай суалдиз суалдалди жаваб гана: 

– Ваз абур и кIвале гьикI хьайибур ятIа чириз кIан-

завани? 

– Чубарукри, адет яз, айванрик мукарда эхир, – лагьана 

за. 

– Вун гьахъ я, – жаваб гана хванахвади. – Мукар 

ийидайла, и кIвал айван тир. Ахпа кIвалерихъ цIийи кIва-

лер гихлитIдайла, виликан айвандикай кIвал хьана. 

– АкI хьайила, мукар ичIибур я ман? 

– Абур са йисузни ичIи жезвайди туш. Гьар гатфариз 

чубарукрин цIийи несилар, яни алатай йисуз чеб шарагар 

хьайибур цIи шарагар ахъайиз хквезва. Гьар хтайла, абуру, 

гьараяриз, чпикай хабар гуда. Чна дакIарар ахъайда. И 

кIвал чубарукрин кIвал я. Абуруз, и кIвале ксар хьайитIани, 
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кичIе жедач; чпин шарагриз ем гуз-хъфиз жеда, йифиз 

ксузни хкведа. Абуруз чпиз и кIвале инсанрикай зиян 

авачирди чида. 

Чубарукри нин кIвалин айвандик муг авунватIа, а кас-

дин бахтар ачух жедайди яз гьисабда лезгийри. Гатфар 

гъидай къушарин мукар чукIурун гунагь я лугьуда. Ихьтин 

инанмишвилерал амал авуни зи хванахвадин инсанвилин 

дережа гьар са мугьмандин вилик хкажзава. 

Зи дустунин гъилин ачухвилизни, руьгьдин жумартви-

лизни, мугьманрал рикI хьунизни къуват адаз вичин кIвале 

гьамиша чубарукрин мукар авайвилин фикирди гузватIа? 

Заз чиз, анжах гьакI я. 

Гатфариз чубарукриз дакIарар ахъайзавайвал, ада 

ярар-дустариз ва мугьманриз, гьи чIавуз атайтIани, ракIap 

ачухзава, рикI ахъайзава, ам халкьдин дувулралди – къадим 

адетралди яшамиш жезва. 

 

Заз Нобелан премия гьикI ганай 
 

Дагълух лезги хуьре зун зи са дустунин кIвале къур-

мишнавай суфрадихъ галай. Къецел къайи уьфтер язавай 

кьуьд алай. Фад мичIи хьанвай. Купlap кузвай пич авай 

утагъда ферикъатдиз и чIехи хзандин вири векилар, гьам 

чIехибур, гьам гъвечIибурни, санал ацукьнаваз, са касдини 

дарвал гьиссзавачир, хъсан, хуш ихтилатрал илигна, гьар са 

ацукьнавайда патав гвайбуруз вичин гьуьрмет ва агъайна-

вал къалурзавай, гьа са вахтунда жувахъ авай чирвилерни 

ва дуьньядин крарикай хабардар тирвални чуьнуьхзавачир, 

яни акъваз тавуна лагълагъзавай телевизордай гузвай ха-

барриз гьар сада вичин баянар гузвай. 

И жуьреда ацукьуни, иллаки къвалариз яр акъатна ку-

звай ракьун пичини зи рикIел аял вахтар, хайи кIвал, жуван 

багърияр хкизвай ва зак зурба руьгь кутазвай. Заз акI тир 

хьи, исятда залай вуч кар ийиз кIан хьайитIани алакьда. 

Дуьньядин ва уьлкведин гьаларикай ихтилатар куьтягь 

хьана, гила суьгьбетар чкадин вакъиайрикай, къунши 

хуьрерикай ва чидай ксарикай физвай. Къунши хуьруьз 
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Урусатдин яргъал шегьерда яшамиш жезвай зи са дуст ва-

тандал кьил чIугваз хтанва лагьай хабарди зи хвешивал 

ирид цавариз акъудна. 

– Ам пакамахъ хъфинни мумкин я, – лагьана кIвалин 

иесидин хци. (Ам духтур тир, иллаки хъуьтIуьн вахтунда 

медпунктар авачир хуьрерай тир азарлуйрин патав тади 

гьалда эверун себеб яз, ам анриз мукьвал-мукьвал физвай 

ва адаз гьина вучтин цIийи хабарар аватIа чизвай). 

– АкI хьайила, ам къе акуна кIанда! – кьетIидаказ ла-

гьана за. 

– За тухуда вун! – викIегьдиз жаваб гана гьамиша тади 

куьмек гуз гьазур жегьилди. 

– Йифен рекьиз экъечIун хаталу я. Пакамахъ, экв ачух 

хьайила, алад, – сабурлудаказ рахана кIвалин иеси ва заз 

килигна. 

Зи хванахвадиз за кьулухъ чIугуна кIанзавай. Адан 

гьуьрметдай за гьакI авунни лазим тир, амма за жуван 

мугьманвилин гегьенш ихтияррикай тежедай кьван гзаф 

менфят хкудна, вучиз лагьайтIа заз чун къунши хуьруьз 

яхдиз фидай хьиз авай. 

– Фена кIанда, чан хванахваI Яргъал йисара тахкунвай 

дустунихъ вил хьанва. 

– Ихтияр види я, – рухсат гана чаз дустунихъ вил хьун 

вуч ятIа чизвай зи амадагди. – Анжах мукъаят хьухь. Рехъ 

йифенди я, хъуьтIуьнди я. 

Жегьил духтурди вичин кьве чархун мотоцикл худда 

турла, за рекьиз экъечIун рикIел гъана лугьуз гьайифни 

чIугуна. Амма дустунихъ цIигел хьунухьин хура я 

хъуьтIуьвайни, я йифевайни, я мурк авай рекьивайни 

акъваз жедачир. 

Чун рекье гьатна. 

Кьуд патавай кьакьан дагълар, вири чуьллер, рекьер, 

живедик кваз, са ранг тир. Цавун юкьвал алай ацIай вацра 

зурба чинидин къапуниз ухшар хьанвай дере къалиндиз 

экуьнив ацIурнавай. КукIушрини къаяйри цIарцIар гузвай. 

Мотоциклдин фарадин икьи нур алтад жезвай тик рекьини 

рапрапар гузвай, вучиз лагьайтIа ам хъсандиз таптагъ хьан-
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вай муркIади кьунвай. Амма духтур гада (адан къене ички 

авачизни тушир) гзаф мягькем ва мукъаят тир. Идалайни 

гъейри, адаз и рекьер хуралай чир хьанвай, акI тир хьи, и 

рекьерини, и гададини, адан мотоциклдини, фадлай сад са-

дан аманевияр хьанваз, чпи чеб хуьзва, сад садан гъавурда 

ава. 

Хуьруьв агакьайла, саки вири кIвалер ксанвай. Зи 

жегьил дустуниз зи куьгьне дустунин кIвалер алай чка 

чизвачир. Зи рикIелни и чкаяр бегьемдиз аламачир, вучиз 

лагьайтIа хуьр дегиш хьанвай, зунни иниз ахкъат тавуна 

гзаф йисар тир. 

Хуьруьн къерехда авай са айвандик экв куькIвена. 

Якъин хьи, ам чи мотоциклдин ван хьана куькIуьрайди я. 

Айвандик са итим экъечIнавай. 

– Яда, вун вуж я? – гьарайна за. 

– Зун Нобель я, – жаваб гана заз. – Вун вуж я? Хийир-

хабар? Ваз вуч кIанзавайди я? 

За зи тIвар лагьана. Адан чи патар патал ажайиб ва 

дуьньяда машгьур тIварцIи шадарнаваз ва зак зарафатар 

ийиз кIан хьунин квал кутунваз, за алава хъувуна: 

– Нобелан премия кIанз атанвайди я. 

Ам зи зарафатдин гьавурда акьунвай, адалайни гъейри, 

адаз зи тIвар идалай вилик ван хьанвай ва адаз зун гьи пе-

шедин иеси ятIа чизвай. Ада заз, вичин куьгьне танишдиз 

хьиз, теклифна: 

– АкI ятIа, ша хкаж хьухь кIвализ! 

– Ваъ, ваъ, пара кьван сагърай, кIвал-югъ къени 

хьурай. Чаз маса дердияр ава. Ви куьмек герек я, – за ада-

вай зи куьгьне дустунин кIвалерал гьикI фидатIа къалурун 

тIалабна. 

– Зи кIвализ илиф тавунмаз, за ваз са гафни лугьудач. 

Хкаж хьухь! 

– Йиф я... Геж я…– багьнаяр жагъуриз алахъна зун. 

– Заз абур чидай гафар туш! – кIвалин иеси куьчедал 

эвичIна. – Я хкаж хьухь, я атайвал ахлад. 

Ада зун дуст такуна техъфидайди гьисснавай. 

Заз маса чара амукьнач: жуваз лагьайвал авуна. 
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Нобела гьа йифиз зи дустунизни (абур кьведни талукь 

миресар яз хьана), маса чпин мукьва-кьилийризни эверна, 

хуьруьн зуьрнечиярни далдамчи гъана, йифди зурба дем 

къурмишна. 

Пакамахъ чун элкъвена хкведайла, адаз сагълугъдин ва 

алхишдин гафар лагьайдалай кьулухъ за адаз зи суални 

хгана: 

– Гила завай зун Нобелан премиядин лауреат я ла-

гьайтIа жеда, тушни? 

– Эхь, эхь! – такабурдиз жаваб гана халис дагъвиди. –

Лайихлубур хьайитIа, мад ракъура! 

Мисал арадал атун 

Бубайрин синагъарни мисалар арадал гьарбур чпин 

саягъда атана ва къвезва. Синагъар инсанрин гзаф йисарин, 

мумкин я, виш, агъзур йисарин тежрибадин нетижа яз пай-

да хьана. Мисалар садлагьана, хабарсуз, адетдинди тушир, 

къариба са дуьшуьшдин бинедаллаз «битмиш» жезва. 

Ихьтин фикирдал зун жуван вилералди акур са ва-

къиади мадни гзаф мягькемар хъувуна. 

Агьил яшара авай са писателдикай «пара мискьи кас 

я», «чарадан жибиндай нез кIандайди я» лугьудай ихтила-

тар ван къведай. Ахьтин фикирдал алайбурни а касдин 

амадагар, адахъ галаз нез-хъвазвайбур ва санал кIвалах-

завайбур тир. И гафарни абуру ам агъузарун патал ва ада-

кай пис рахун яз ваъ, ам гьихьтинди ятIа гьахьтинди яз, 

адан дережа хвена кьабулунин ва адан зайиф терефрал 

дуствилин хъвер авунин лишан яз лугьузвайбур тир. 

Са сеферда амадагри и касдин дачадин патавай фидай-

ла, лугьуда: 

– Ша чна адак чун адаз мугьманвилиз атанвайбур я ла-

гьана кичIе кутан. 

– Хъсан фикир я. Ша! – ашкъилу хьана муькуьбурни. 

Писателдин дача кьакьан ракьун жугъундалди эл-

къуьрна кьунвай. Ракьун тIваларин рак къене патай еке 

дапIардалди агалнавай. 
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– Aм гьа ина ава, – лагьана атанвайбуру. 

КIвалин иесидиз эверайла, дачадин атIа кьиляй, 

къалин пешер алай тарарин арадай са зурба чубан-кицI, 

элуькьиз-элуькьиз, мугьманар галай патахъди сухулмиш 

хьана. 

– Им чи дустуникай хьанвайди я жал? – зарафатна са-

да. 

– Ваъ, ангье вични къвезва. 

– Киса, Ардавул! – гьарайна иесиди кицIиз. 

КицI, ав акъвазарна, ракIарин сивив иесидин вилик 

тумунал ацукьна. 

– Гьей, дуст кас, рак ахъая! Чун ви мугьманар я. Вун 

дагъви яз на дагъвийрин адетар чIур тийидайди чаз чизва, – 

ягьанатдин тав кваз лагьана дустарикай сада. 

И гафарин гьавурда акьурда хьиз, вичин иесидиз вафа-

лу кицIи, гуя вичиз ая лагьайди хьиз, гъугъ авуна. 

Дачадин иесидин рикIел гьелени-меле рак ахъаюн ала-

чир. Ам дагъвийрин маса адетрилай эгечIна. Атанвайбу-

рувай са-садавай хабарар кьаз гатIунна: «Ви гьалар гьикI 

я?» «Ви гададин кIелунар гьикI я?» «Рушаз мехъер мус 

ийидайвал я?» ИкI гьазурнавай суалар писателдихъ мад 

гзаф авай. Атанвайбуруни, адан хесет чиз, вири суалриз 

сабурлувилелди жавабар гузвай. Абуруз мадни чизвай хьи, 

исятда и касди эвелни-эвел Дагъустанда, ахпа вири уьлкве-

да, гуь-гъуьнлайни дуьньяда вуч вакъиаяр физватIа гьабу-

рукай хабарар кьада, веревирдер ийида, вичин фикирарни 

лугьуда. 

Мугьманривай хцидаказ рахазни жезвачир, вучиз ла-

гьайтIа, сада са кIус ван хкажунни кицI къарагъзавай ва, 

вилик кIвачер ракIарин ракьун тIвалара атIумариз, гъугъ 

ийиз акъваззавай. Писателдин дустариз и кицIикай ви-

ликдайни ван хьайиди тир ва абурун рикIел са критикдин 

кьилел атай дуьшуьшни хъсандиз аламай... 

И критикди чи писателдин цIийи ктабдиз рецензия 

кхьена акъудда кьван газетдиз. Авунвай тарифрилай 

къалурнавай кимивилер гзаф хьуниз килигна, писателдиз 
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рецензиядикай хуш къведач. Ада критикдиз кар кьун 

кьетIда. Фида адан патав ва лугьуда: 

– Вун пара кьван сагърай, дуст кас. Byна къалурнавай 

нукьсанар вири дуьзбур, халис пешекарди авунвайбур я. За 

абур вири, къведай сеферда ктаб акъуд хъийирла, туькIуьр 

хъийида. За ваз зи дачадиз атун теклифзава, рецензия 

«чуьхуьз». 

Хвеши жеда критикдиз, ирид цаварик хкIада: 

– Са писателни икьван чIавалди зи гъавурда акьурди 

туш, са вун акьуна. Маншаллагь! Ви рикI чIехи я. За ви 

теклиф еке шадвилелди кьабулзава.  

Хкведа абур дачадиз. Гьахьда жугъундин къенез. 

Эверда иесиди вичин кицIиз: 

– Ардавул, ваз багьа мугьман ава. Кьабула. 

Сив ахъайна, зурба кIирер аквазвай къанба кицI вичел-

ди къвез акур критик алай чкадал къах жеда. Ардавула, 

атана, вичин вилик кьве кIвачни хкажна, мугьмандин къуь-

нерал эцигда ва гьакI акъваз жеда. 

Критикдин руьгь аватнавай. 

Ина аялрин арада гъвечIи стхади, вич са масада гатай-

ла, чIехи стха галаз хтай мисал хьанвай. Анжах чIехи 

стхадин везифа инал кицIел гьалтнавай.  

Ардавула, лагьайтIа, вилер критикдин вилера туна,  

ахъазвай чIехи сивел ягьанатдин хъвер алайда хьиз, вичин 

винизвални къуватлувал гьиссзавай жуьреда гуя хабар кьа-

звай: «Гьан, кьей хва, гъиле гьатнани? Гила садра ахъай 

хъия кван на а рецензияда вуч кхьенвайди тиртIа». 

– Гьей, я-я-я-да! И-и-и-им залай алуд! – ван зурзаз-

зурзаз лугьуда рецензиядин авторди. 

Амма адан ван къведай кас амачир. Дачадин иеси 

кIвализ гьахьнавай. Ада вичин рикIевай кьисас кьилиз  

акъуднавай. 

Критик адан фендинин гъавурда гила акьунвай. Адахъ 

амай фикир вич къутармишдай са рехъ жагъурун тир. Хци 

гьерекатар авунихъ ва я катунихъ файда авачирди адаз 

чизвай. ЭгечIда ам кицIихъ галаз, аялдихъ галаз хьиз, 

куьлуьз-куьлуьз, милиз-милиз рахаз: 
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– Чан диде Агълабрик фейидан кицI! Чан дагъларин 

цуьк Ардавулчик! – Куьлуь кьве кам кьулухъди фида кри-

тик. – Ви иеси ламран хва я. Адакай итимни хьайиди туш, 

писателни садрани жедайди туш, чан цаварин рагъни варз 

хьтин Ардавулчик! – мад кьве гъвечIи къадам ракIарихъди 

къачуда. – КицIин хцин ктаб михьиз дарбадагъна кIанза-

вайди тир, вакIан хцин къван къванцел, цlap цIарцIел туна 

кIанзавайди тушир, чан сивиз кьей женнетдин къуш Ар-

давулчик! – ракIарай кьве кам куьчедихъди хъувуна язух 

критикди. 

Ардавула вичиз лугьузвай келимаярни, вичин иесиди-

кай лугьузвай гафарни вири сад хьиз хушвилелди кьабулна. 

Аквар гьаларай, мугьмандин рикIин дерт кицIин рикIив 

агакьна. Ада тапацар критикдин къуьнерилай къахчуна, 

амма кьулухъди хъфенач. Ам къвалавай хьиз акъваз хьана, 

налугьуди ада «Ви хуш гафарай чухсагьул, амма гила акат 

зи вилик» лугьузвай. 

Кесиб мугьман яваш-яваш, кичIез кичIез, вири беденда 

зурзун аваз, рекье гьатна. КицI адан къвалал алаз къвезвай. 

Куьчедик кас-мас квачир. Гьалтай сад-кьведни, кицI акур-

ла, яргъай ягъиз, вил къягьиз, алатна физвай. Шегьердин 

къерехдал ахгакьайла кицI ацукьна, гуя ада лугьузвай: «Ги-

ла жув жуваз ахлад. Амма рикIел хуьх: мад сеферда на зи 

иесидик хкуьрайтIа, вун атIа дуьньядиз сагъ беден гваз 

хъфидач». 

Критик автобус акъвазардай чкадал агакьдалди, кицI 

ацукьна, мугьмандин гуьгьуьна килигзавай. Ам автобусда 

ахкьахайла, Ардавул элкъвена дачадиз хъфена. Адаз кри-

тик вичин гъавурда акьурди ва гележегда ада неинки са 

Ардавулан иесидик, гьакIни амай писателрикни хкуьр 

техъйидайди ва михьиз лирикадин шиирар кхьинал 

элячIдалди чизвачир... 

– Яда, ахъая рак мугьманриз! Бес я гафар элуькьарай 

кьван! – мад сеферда хълагьна атанвайбурукай сада чпин 

ният рикIивайни тирди хьиз къалурун патал. 

Писателди вичин вири ихтилатар авуна, хабарар кьуна, 

вакъиайрикай суьгьбетар авуна куьтягьнавай, адаз хълагь-
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дай маса гафар амачир. Амадагрин чинин кIевивилиз  

аксивалдай маса рехъ-хвал жагьун тавурла, ада эхирни ла-

гьана: 

– Рак за квез ахъайда, амма кицIин жаваб за гудач. 

Гьа икI и дуьшуьшдин шагьидар хьайибур патал и 

гафарикай мисал хьана. 

Месела, папа заз гагь-гагь лугьуда: 

– Алад базардиз, флан шейэр къачу, жув алцуриз та-

мир. 

За жаваб хгуда: 

– За рак ахъайда, амма кицIин жаваб за гудач. 

Пара хъсан мисал хьанва, гьасятда вири гъавурда  

акьазва. Гьавиляй ам жуван гьикаядалди халкьдин арада 

машгьурунни за жуван хивез къачузва. Са гафуналди, рак 

за ахъайзава, амма кицIин жаваб завай гуз жедач. 

 

Кфил 
 

Хуьруьнви и гададин муьжуьд йис тир. Тванвай кьи-

лел са тIимил чlap хтанваз, адан элкъвей чинин ачухвал 

тамамдиз аквазвай ва ада  тIебиатди ганвай камаллувилин 

экв хъичирзавай. Заз адахъ галаз рахаз ва адаз яб гуз хуш 

тир. Кьуд пата авай гатун дагъларин тIебиатдини, чун ацу-

кьнавай къацу кьакьан чIуруни, агъада туьнтдаказ авахьза-

вай вацIун ванцини заз и гададихъ галаз суьгьбетар авун 

ширинарзавай. 

– Ваз кфил ягъиз чидани? – хабар кьуна за адавай, ву-

чиз лагьайтIа зи суалдихъ вичин дерин бине авай. 

Гададин жавабди зун тажубарна: 

– Заз кфил авач, амма заз мукьвал-мукьвал ам ахварай 

аквазва. 

– ГьикI?! 

– Гуя за са кьакьан къванцел ацукьна чIехи са чуьл- 

да кфил язава, – акьуллу вилера ихтибарвал аваз ам заз  

килигна. – Ваз за ягъзавай макьамдин тIвар вуч ятIа чида-

ни-е? 

– Вуч я? 
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– «Ялгъуз яйлах»
1
. 

Зун зи япарихъ агъунач. Амма жуваз адан жавабди 

авур къарсурвал за винел акъуднач ва ихтилат давамарна: 

– Ваз ви макьамдин тIвар чIехибурувай ван хьайиди 

яни?  

– Ваъ. Ахвара заз адан тIвар чизвай.  

– Ваз ахвара мад вуч акуна? 

– Заз зи кфил хаз ва я сада чуьнуьхиз кичIезвай... Зун 

ам кIевирдай са чкадихъ къекъвезвай... 

Чи ихтилат гададин ваха кьатIна. Атана стхадиз 

лапIаш вегьена кат хъувуна. Гадади адан гуьгъуьниз чу-

курна. 

И адетдин ва яшариз килиг тавуна акьуллу аялдин 

суьгьбетди зун тежедай кьван мягьтеларнавай. Заз адан бу-

ба чир хьун анихъ акъвазрай, адан чIехи буба ва чIехи бу-

бадин бубани чидай. И гададиз чIехи бубаяр акун кьисмет 

хьаначир. Амма адал эхцигнавай тIвар чIехи бубадин буба-

дин тIвар тир. 

ЧIехи бубадин буба пара милайим, дугъри, къени 

хесетрин, ширин ва дилавар мез авай камаллу кьуьзек тир. 

Адал гьамиша кьелечI, хатI гутунвай лацу чуру жедай. Течир 

ксари ам пак инсан яз, чан алай пIир яз, шейх яз кьабулунни 

мумкин тир. Ада вири уьмуьрда чубанвал авунай. И четин 

кIвалах техжезмайлани, ам сала-багъда пер гъилеваз аквадай.  

Амма чун, а чIаван гъвечIи аялар, патал ам Кфил-буба 

тир, вучиз лагьайтIа мукьвал-мукьвал чун вичин гьаятдал 

ацукьарна, ада чаз кфил ядай. 

Макьамар гзаф ва жуьреба-жуьребур жедай: явашбур 

ва туьнтбур, пашманбур ва шадбур, амма вири ширинбур, 

рикIин деринриз кужум жедайбур. 

– Гила за квез «Ялгъуз яйлах» ягъда. Ам за жува 

туькIуьрнавай макьам я. 

И аваздиз яб гудайла, чун, аялар тиртIани, са чIарни 

юзан тийиз, суьгьуьрда гьатнавайбур хьиз, кис жедай, чи 

                                                 
1 Ихьтин тIвар Шалбуздагьдин ценерив гвай са яйлахдални ала. 

Адан тарих къадимди я. Адакай за са маса сеферда ихтилатда (Автор). 
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вилера, чи рикIера, чи руьгьера са гьихьтин ятIани зурба са 

сир гьахьдай. Чун михьиз а макьамда цIрадай, чаз чи 

гъилер, кIвачер, беденар, руьгьер, фикирар, хиялар, мура-

дар гьа и макьамдикай ибарат хьанвай хьиз жедай. Чаз чун, 

чи дагълар-дереяр, булахар-вацIар авайдалайни гзаф ши-

рин жедай. АкI жедай хьи, чаз гьар векьин, гьар нуькIрен, 

гьар са цекврен чIал чида... Са арадилай Кфил-бубади 

кфилдин сесиник вичин ванни акадардай, налугьуди гила 

кфилдихъ галаз балабанди зил кьазва. Чакай сад-кьведа 

чинеба накъвар михьай дуьшуьшарни тахьана амукьнач. 

Къени и макьам зи рикIин дериндай зав рахазва, амма 

ам сакIани завай ван алаз тикрариз жезвач. Адан шикил, 

адан акунар-къекъуьнар квахьнава. Я а макьам заз маса са-

найни, са кьавалдивайни ван хъхьанач. Кфилдин сесиник 

акахьнавай Кфил-бубадин ван къе заз и чкIанвай дуьньядиз 

атанайтIа кIандай. Зун инанмиш я хьи, а авазди вири инса-

нар, чун чи аял чIавуз хьиз, гьейранарда, руьгьдалди, ка-

малдалди чIехи ва девлетлу ийида. 

– Гьан, бегенмиш хьанани квез? – лугьудай Кфил-

бубади, макьам ягъна куьтягьайла. 

– Хьана, хьана! – са сивяй гьарайдай чна. – Мад ягъа 

ман, чан буба! 

– Мад бесрай. Гила фена къугъугъ квез. Куьн аялар я, 

куьн звериз-галтугиз, хъуьрез-къугъваз хьана кIанда. 

Ахпа ада хъфена вичин кфил, хтулри кягъ тавурай ла-

гьана, чуьнуьхдай. Садазни ам алай чка чир жедачир. 

Рекьидайла ада лагьаналдай: 

– Зи кфил низ жагъайтIа, гьадаз хьурай. 

Кфил гьеле садазни жагъун хъувунвач. 

Гила зун ам жагъидайдахъ инанмиш я: Кфил-бубадин 

камаллу птулдиз аквазвай ахварри умуд кутазва. 

 

 

Кьуьлердай кьун 
 

Гьар сеферда хуьре мехъеррик ва я са маса шад меж-

лисдик туьнт макьамар ягъдайла, хейлин инсанар, иллаки 
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жаван гадаяр-рушар, аялар чпин са хуьруьнвидин кьунран 

суракьда гьатда. 

– Гьина кутIуннаватIа ада кьун? 

– Багъда авачир. 

– Вини пелел хак янава. 

– Ша фин анал! 

Хуьряй макьамрин ван къвезва. Кьун яб акализ акъваз-

да. «Ваъ, им зи макьам туш, – фикирзава жеди ада. – Ибур 

гилан жегьилри кьуьлердай юмшагъ, аста-аста авазар я. Зун 

абурун тай жедач». 

Туьнт «Лезгинкадин» ван акъатзава. Кьун алай чкадал 

хкадарунар ийиз эгечIзава. Акурда рикIивайни фикирда 

хьи, ида кьуьлзава. 

Килигиз атанвайбуру макьамдихъ галаз кьур капарни 

ягъ хъувурла кьунран «кьуьлер» генани туьнтбур жезва. 

Вири хъуьрена чIагизва. 

Амма кьунран дердер масадбур я. Адаз вичин кIваче-

рик квай чил кузвай хьиз ава... 

И кардин себебни са-кьве гафуналди лугьуз жедайди 

туш. 

Са сеферда гатун эхирра кьунран иеси, гьайван 

багъдин пипIе, емишдин тарарив агакь тийидайвал хак 

ягъна (адаз кьунра тарарин хам алажиз кичIезвай), хзанни 

галаз къунши хуьруьз фенваз жеда. Хуьревай женжелриз 

кIанзавайдини гьа и кар тир. Сифтени-сифте абуру багъда 

авай гатун ичерал гьужумна. Ахпани – къуват гьиниздатIа 

течизвай, кар-чIал авачир шувакьар я ман –
 
акъудда и кьун 

вичин иесидин са мертебадин кIвалерин кьулу ва вичени 

къир цанвай ифенвай къавал. Вири и кIвалахар кузвай рагъ 

авай юкъуз кьиле физвай. 

Вич лугьумир, гьа йикъара и кIвалерин иесидин къун-

шиди вичин кьве кьветхвер гададиз чIагъанни далдам къа-

чунваз жеда кьван. Гьар пакамахъ векьиз фидайла, бубади 

рухвайриз тагькимиз авай: 

– Эвелни-эвел «Лезгинка» ягъиз чира! Амай макьамар 

– ахпа. За хтайла яб гуда. Чир тавуртIа, япар акъажда. 
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Гадаяр алахъна са гьафте кьван хьанвай. Абурун 

устадвал яб гайидавай кьабулиз жедай хьтин дережадив 

агакьнавай. Чпин япар хуьн кьветхверар патал важиблу тир 

эхир. 

Гатун зурба ракъини ифирна хъуьтуьл хьанвай къир-

дал алай кьунра вуч авурай кьван. КIвачер кузва, авай са 

къутармишвал хкадарун я. Къавалай чилел лув гудай 

руьгьни адахъ авачир. Япара анжах «Лезгинкадин» ван ава. 

Язух гьайвандиз и аваз кикера гьатзавай хци ифиндин са 

пай хьиз авай. Гьанлай кьулухъ, гьинай «Лезгинкадин» ван 

атайтIани, адаз вичин кIвачер кузвай хьиз жезва, ада алай 

чкадал хкадарзава. 

И кардикай вири хуьруьз чир хьанва. Жегьилри, зара-

фатчийри ва кефчибегри мехъеррик чпиз «Лезгинка» ягъун 

тIалабзава. Абуруз чизва хьи, чпи кьуьлдайла, и кьунрани 

хкадарзава. Аста-аста макьамрал кьуьлердайбурукни гила 

лувар акатнава, гьабурни лезги туьнт кьуьлуьнал элячIнава. 

– Ядаяр, – саки гьар юкъуз минетзава кьунран иесиди 

вичин къуншидин кьветхверриз, – квез маса макьамар  

ягъиз чидайди тушни? Бесрай ман... 

– «Лезгинка» – дуьньядин сад лагьай ва эхиримжи 

кьуьл я! – дамахдивди лугьузва гадайрин бубади. Маса ма-

кьамар дуьньяда авайди туш! Кягъмир зи гадайрик! Жуван 

кьун маса хуьреризни твах, лезги кьуьл рикIелай алуднавай 

кьеркьешрикай итимар хъхьурай! 

Мугьманвилин сирер 

– ГьикI я? – хабар кьазва за шегьерда хатадай гьалтай 

са танишдивай. Хуьрериз хъфенвайни? Вуч хабарар ава? 

– Э-э-э, вучда хуьруьз хъфена, ана жуван бубадин 

кIвал амачирла? 

– Мукьва-кьилияр авачни? 

– АцIанва, сагъ хьурай чеб... 

– Гьабурун патав хъфида ман. Ял ягъда, булахрай 

къайи ятар хъвада, жигерра гьава цIийи хъийида. Дагьдин 

гьава хьтин затI авайди яни?!.. 
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– Яда, хъфин вун ийида-е. Са юкъуз ваз гьуьрметарни 

ийида, гъилерал-тупIарални кьада. Пака аквада хьи ваз: 

кIвалин иесийрикай итимди кицIиз гьараяр гуда, аялриз 

ахмурарда, папа кацел чапатIар гьалчда, верчериз 

экъуьгъунарда... Булахдин ятарни, дагъларин гьаваярни 

вири хкат хъийида... 

Са сеферда гатуз хайи хуьруьз ахкъатайла (заз ана гье-

ле жуван чIехи бубайрин кIвал амай), пакамахъ фад къун-

ши са дишегьлиди верчериз экъуьгъунарзава: 

– Куьн хайрат хьуй, куьн! Гиликьайбур! – ада анжах 

верчерин демек ахъайнавай. – Гьикьван куьне гьаятар чал-

да?! 

Ам кул къачуна абурухъ галтугзава. Ахпа акъваз 

хьана, дакIардихъ элкъвена гьарайзава: 

– Яда, я пай атIайди, за ваз къарагъ лагьаначирни! Фе-

на данадиз сала хак ягъ, кьей хва! – ахпа дишегьлиди цурай 

кьецIивалзавай дана акъудна, гьадал элкъвена: – Вазни 

жагьана кьецIи жедай вахт, кIвачер хайиди! 

Зи рикIел танишдин гафар хтана. Зун и крар квел 

куьтягь жедатIа лугьуз вил алаз акъвазна. 

Гьаятдал, вилер тIушуниз-тIушуниз, цIуд-цIусад яшда 

авай хьтин гада экъечIна. Ада, данадин гарданда са кьи-

лихъ хак галай еб туна, кьецIи гьайван гьаятдай акъудна. 

Хак данадин гуьгъуьна галчIур жезвай. 

За гададиз, гъил кьуна, салам гана ва кеф-гьал хабар 

кьурдалай кьулухъ суал гана: 

– ГьикI я, квез мугьманар авани? 

Ада, мягьтел хьанваз, жаваб гана: 

– Эхь. Чи халадинбур хтанва. Гьелелиг ксанма абур... 

Шегьердай хтайбур пакамахъ фад ахварай аватдач, – хъвер 

фена адан сивикай, вич дидеди гьикI ахварай авуднатIа 

рикIелламачиз. 

Мад ихтилат давамарун герек яз амукьнач. За анжах, 

гададик руьгь кутун яз, хълагьна: 

– Маншаллагь, на дидедиз куьмекар гузва. Хъсан гада 

я вун. 
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Шикилдин бейкефвал ва хвешивал 

Хуьре кучуднавай дидедин сурал шегьердавай хва 

техъфена са шумуд йис хьанвай. Сурариз гьахьдайла, ада, 

вичин тахсир гьисс ийиз, вичиз теселли гузвай: «Вучда 

кьван, уьмуьрдин татугайвилери, мишекъатвилери хкведай 

рекьер агална... Мумкинвал хьайила хквезва зун...» 

Хцин хизан: вич, паб, аялар, къалин ва кьакьан къири-

гар инихъ-анихъ ийиз, ракьун жагъунрин арайрайтIуз 

багъри сурухъди атана. 

Къванциз килигайла, хва къарсатмиш хьана: къванцел-

лай шикилдилай диде бейкефвал кваз, пIузарин кьилер  

агъуз хьанваз, вилерани дерин пашманвални туьгьмет аваз 

килигзавай. 

«Багьишламиша, диде чан... – ван акъуд тавуна, ла-

гьана хци рикIяй. – Татугайвилер, мишекъатвилер гьакIан 

багьнаяр я... Чидач заз, захъ вуч хьанватIа... Кьуьзуь жезва-

ни... Юргъун хьанвани... Гъил къахчу залай, ферсуз хце-

лай...» 

– Ваз шикилдик наразивал квай хьиз, дегиш хьанвай 

хьиз акуначни? – сурарай эхкъечIдайла, хабар кьуна хцин 

папани. Адан ванцикни зурзун акатнавай. 

Гъуьлуь, чуькьни тавуна, кьил эляна. Адахъ лугьудай 

гафар амачир... 

Хци къведай сеферда сурал хъфин яргъал вегьенач. 

Шикилдиз килигна ам – дидедин чин ачух хъхьанва, 

пIузарикни хъвер ква, вилера шадвал ава, гуя ада хциз, су-

саз, хтулриз чан-рикI ийизва. 

Хва, рикIе хвешивал ва туьтуьна шел акIанваз, 

уьмуьрдин юлдашдиз килигна, адани, вилер кьеженваз, 

кьил эляна, яни ада «зани кьатIанва, зазни акунва» лугьу-

звай. 

Кьелни фу 

Гуьзел гьегьенш залда мехъер гара гьатнава. Столар 

тIуьнрив-хъунрив ацIанва. Мугьманри садбуру незва, 

садбуру хъвазва, садбуру кьуьлерзава. 
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Чамран баде, хуьряй атанвай кьуранвай, чин биришрин 

чилина гьатнавай, яшариз кьудкъадалай тIимил тушиз 

аквазвай къари, са гъилив фан кIус къачуна, муькуь гъил 

вилерин кьилелай къав хьиз эцигна, столдаллай няметриз 

килигзава, са куьхъ ятIани къекъвезва. 

– Ваз вуч кIанзава, я баде, – хабар кьуна за. – Инал 

алачир затI авач. Къачу, неъ. 

– Са куьнини зи иштагь тухузвач, чан бала, рикI 

кьазвач. Кьел хьайитIани жагъурзавайди я. 

ТIапIахъандивай за кьел гъун тIалабна. 

Къари-бадеди, фал кьел кIвахна, са-са кIус гъилив 

атIуз, сарар амачир сиве тваз, жакьваз хьана... 

Уьмуьрлухда вичиз такур затIap и столдал алайтIани, 

абуруз ада темягь тавуни зун гьейранарнавай. 

Жуван руфуниз къуллугъ тийиз, адан гъиляй ажуз 

хьунухь хиве такьаз яшамиш хьайи и кьуьзуь дишегьлидин 

уьмуьр яраб гьихьтин четин ва зурба вакъиайралди девлет-

лу ятIа? Яраб адан руьгь гьихьтин чIехи имтигьанрай 

акъатнаватIа, ам гьихьтин сабурдив, инсанвилин дережай-

рив, таъсибдиб, дишегьлидин эркинвилив, муьгьуьббатдив, 

ихтибарлувилив, ягь-намусдив, камаллувилив ва къениви-

ливни дугъривилив ацIанватIа?! 

«Ам къадим лезгийрин руьгьдин ирс гвай баде я, фи-

кирна за. – Ахьтинбуруз руьгьдин фу ва руьгьдин кьел ру-

фунин истемишунрилай вине тир». 

2006 

 

«Кьил атIайди» 
 

И сеферда хуьруьз хъфейла, зи рикI михьиз тIар хьана, 

вучиз лагьайтIа, ичIи хьана, хкведай кас амачиз, етимвиле 

гьатна, чкIизвай кIвалерин кьадар алатай сеферда хтайла 

акурдалай хейлин артух хьанвай. 

– Инани кас амачни? – хабар кьуна за зи миресдивай, 

захъ галаз са классда кIелай са хуьруьнвидин кIвалерин 

патавай фидайла. 
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– Ваъ. Аквазва хьи ваз... 

– Адан диде амай тир хьи? 

– Кьена... ЦIи пуд лагьай йис я. 

– Бес муькуь рушар, рухваяр кьванни хквезвачни? 

– Диде кучудна хъфена. Мад хтай кас хьанач. 

– «Кьил атIайди» гьар йисуз хкведайди тир хьи? – за 

жувахъ галаз кIелайдаз хуьруь ганвай тIвар кьуна. 

– Гьадан хажалатдик кьейиди я ман дидени.  

– ГьикI?! 

– Вахъ галаз кIелайди рагьметдиз фенва, мирес. Ви чан 

сагърай, – зи мукьва-кьилиди заз а кас гьикI кьенайтIа  

ахъайна... 

Амма зи рикIел маса вакъиаяр хтана. 

Захъ галаз кIелайди гзаф викIегь ва надинж гада тир. 

Чуьнуьхдай хесетни квачиз тушир. КукIун-чухунани вилик 

жергейра жедай. Хуьре гьавиляй адал «кьил атIайди» ла-

гьай тIвар акьалтнавай. ТIебиатди адаз кьакьан буйни, 

гуьрчег акунарни, викIегьвилихъни угъривилихъ галаз сад 

хьиз жумартдиз ганвай. 

ХъуьтIуьз хуьре аялри чеб авахьун патал гелер кутур-

ла, вири алеррал ацукьна авахьдай. Са кьуд-вад кас кьама-

раллаз цIутхун жедайбурни жагъидай. Амма конькийраллаз 

авахьдайди тек сад тир. Гьамни – «кьил атIайди». 

Кьакьан, тик ва къекъвей, вични къалиндиз муркIади 

кьунвай гелен кьилел, хъукъвай хахулрал епералди кутIун-

навай ва чебни, яни а епер, кIумпар кутуна, звар гана 

тIарамарнавай конькийрал акъвазна, «кьил атIайда» 

агъадавайбур тагькимарун яз хцидаказ гьарайдай: 

– Полундра! 

Хуьревайбуруз и урус гафунин мана вуч ятIа чидачир. 

Ам абуруз «кьил атIайда» вичи туькIуьрнавай гаф хьиз 

авай. Гуьгъуьнлай заз чир хьайивал, адан бубади армияда 

гьуьлерал къуллугъ авунай, и гафни гьанай атанвайди тир 

кьван. 

Ахпа ам, кичIевал вуч ятIа течир и гада, конькийрикай 

цIелхемар хкатиз, дили къив кьилеллаз, тикдай агъуз цIай 

хьиз атана алатдай. 
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Садра, икI авахьдайла (чун а чIавуз 8-классда авай), 

адан хурук вичин тай тир са руш хатадай акатун хьанай. 

Винелди гадар хьайи руш гьа цавамаз «кьил атIайда» гьикI 

кьун хъувунатIа садавайни бегьемдиз кьатIуз хьаначир, и 

дуьшуьш гьакьван йигиндиз ва са куьруь легьзеда кьиле фе-

на хьи, налугьуди руша вичи адан гъилерал хкадарайди я. 

Адаз рушар гъилел кьаз кIандай чIал чаз фадлай малум 

тир. 

Чун гьеле 4-классда авайла, чи классдиз шегьердай 

хтанвай са руш кьабулнавай. Ам, гьелбетда, чи хуьруьн 

аял-рушарикай гьам пек-парталдалди, гьамни хуьруьн тик-

агъуз куьчейра жув-жувахъ агъанваз къекъвез тахьуналди 

хкатна аквазвай. 

Зулун вахт яз, марфар къвана, рекьер бегьемдиз тап-

тагъ тахьанваз, куьчейра цин лекъвер гзаф авай са юкъуз, 

мектебдив агакьиз-тагакьиз са 20–30 метри амаз, шегьер-

дай хтанвай руш, цIийи чекмеярни алаз, ацIанвай лекъве-

лай гьикI элячIдатIа течиз, кегькир хьана амай. Аялри, ла-

гьайтIа, хъуьруьнарзавай ва кIеве гьатнавайдаз куьмек гун 

садан рикIелни къвезвачир. 

Чакай виридакай хкатна, кIвачерал жирдин яргъи 

чIулав ботаяр алай «кьил атIайди» (авайвал лагьайтIа, адаз 

а чIавуз икI лугьузвайди тушир) язух рушан патав фена, ам 

хкажна, гъилерал кьуна, мектебдин дегьлиздин ракIарал 

кьван гъанай. Им чун, аялар, патал тежедай хьтин кар тир, 

вучиз лагьайтIа хуьре ахьтин кIвалах авуна садазни акурди 

тушир. Гьатта чIехи халуйрини дишегьлияр гъилерал кьуна 

къекъвей дуьшуьшар акур са касни и дагълара бажагьат 

хьана жеди. Гьатта кьуьзуь бадейрини чпин рухвайривни 

чеб гъилерал кьаз тун мумкин кIвалах туширди чаз чизвай. 

Инал и гадади икI авун мягьтел жедай кар тир. Вири аялар 

къах хьана амай: садни я хъуьрезвачир, я маса са гафни 

лугьузвачир. Гена ихьтин яд иличай хьтин лал-кьейивал 

чIурдай кар хьана: руша вич къутармишайдан хъуькъвез 

ифей са лапIаш вегьенай! Гила ада, руша, вичин гьиса-

бунрай, вични амайбурукай сад тирди, абурун чара теже-

дай са пай тирди къалурнавай. Гьа чIавуз вири чпин чкай-
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рал хтанай: аялрин хъверни, гьарай-эверни, шадвални. Ан-

жах руша вучиз, вич сагъ-саламатдиз мектебдин ракIарив 

агакьарай чIавуз ваъ, вич гъилерал хкажай легьзеда ва я 

дерин лекъвен юкьвал и гьахъсуз лапIаш вегьейди ту-

ширтIа, садан кьилни акъатначир... 

«Кьил атIайда» вичин и гъвечIи тежрибадикай, вич 

чIехи хьайила, генани менфят хкуддайди хуьруьз гьеле 

чизвачир... 

За институтда кIелзавай йисара, са гатуз зун тIатIилриз 

хтайла, хуьре зал «кьил атIайди» гьалтнай. Буй-бухах ата-

на, адакай гьихьтин хьайитIани гуьзел дишегьлидин кьил 

элкъуьрдай жаван хьанвай. 

– ГьикI ава? – хабар кьуна за адавай. 

–Армияда къуллугъна хтана, кIвалахзава. 

– Гьина? Вуч кIвалах?  

– Советрин Союз чIехи я. Къе – сана, пака – масана. 

Чархаралла зун. Поездра ава... 

– Проводник яни? 

– ГьакI лагьайтIани жеда, – мад тайинсуз жаваб гана 

ада.  

– Вун гьикI я? Московда кIелзава лугьуз ван хьана 

заз... Стипендия хьайитIани авани? 

– Советрин Союз я, – зарафат кваз жаваб гана за. – 

Гагь жеда, гагь жедач. 

– Пул бес жезвачтIа, лагь заз. За ваз гуда. Гьикьван 

кIантIани... кIантIа за ваз вацра-вацра ракъурин. 

И гафари зак къалабулух кутуна. Жувахъ галаз санал 

кIелайди тиртIани, хуьруь адаз ганвай тIвар рикIел хкана за 

ва, ихтилат маса кьацIаз элкъуьрун патал, адан суалдиз та-

диз жаваб хгана, вичин вилик суал эхцигна: 

– Герек авач, чухсагъул... Вун гьикI хьана ахкъатна-

вайди я?  

– Паб галаз хтанвайди я. 

– Мубарак хьуй! – лагьана за. – Вуч фад эвленмиш 

хьана вун? 

– Диде текдиз ама... Гьадаз са куьмек хьуй лагьана 

авур кар я... 
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– Паб на хуьре тазва ман? 

– Эхь. Зун хъфизвайди я. 

– Паб рази жедани? 

– Рази туширтIа, ам за иниз хкидачир хьи... 

Чун гьа икI чара хъхьанай. Им чун гьалт хъувур эхи-

римжи сефер тир. 

«Кьил атIайдакай» гуьгъуьнлай заз гзаф ихтилатар зи 

хуьруьнвийривай ван хьана. 

Вич лугьумир кьван, им гьар йисуз хуьруьз цIийи паб 

галаз хквез хьана. ЦIийиди акурла, куьгьнеди катна 

хъфизвай. Гьа икI шумудни са сеферда хьана лугьуда. Ада 

чIехи уьлкведин жуьреба-жуьре яргъал пипIерай гъизвай 

папар (чебни вири гьихьтин сад садалай иер гуьзелар!) 

хуьруьн яшайишдикай хабар авай, жуьреба-жуьре четин 

кIвалахар ийиз алакьдай, къаридихъ галаз ислягьвал хуьдай 

сабур авай, мецел ширин, ацукьунин-къарагъунин тербия 

авай рушар тир. РикIивайни, адан папари кIвалин михьи-

вилерни ийидай, булахдилай кварцеваз ядни гъидай, мал-

къарадихъни гелкъведай, фитерни кIватIдай, купIарни эля-

дай, чуьлдай векьин шелеярни хкидай, келемар цанвай са-

лахъни гелкъведай, абур маса гуз базарризни фидай, 

къаридихъни галайвилер ийидай, вичин гьуьлуьзни вафа-

лувал хуьдай лугьуда. Инсанрин гафарай, и сусари лезги 

чIални чирзавай, кьуьлерик-мелерикни чпин пай кутазвай. 

Хуьруьнвйри гьакI тир лугьуз кьинер кьада... 

– Я хва, и свас са кIусни писди туш, вуна ам вучиз 

рахкурзава? – лугьудалдай дидеди хциз, гьар сеферда ам 

цIийи паб галаз хтайла. Язух тушни ахьтин дишегьлидин?! 

Хуьруь чаз вуч лугьурай? Айиб я, я хва! 

–  Я диде, вуна ахьтин гафарикай вучзава? – жаваб 

хгудалдай хци. – Вахъ гьар сеферда цIийи сусар хьун пис 

яни?! 

Эхиримжи сеферда ам цIийи паб галаз хтайла, дидеди 

нубатдин цIийи свас кIвале тунач:  

– Герек авач зазз ам! Квадра инай! Зи свас гьа авайди я! 

Хва цIийи свасни галаз хъфена. Мад ам хуьруьз хта-

нач. Са шумуд йисуз ам дустагъда хьана лугьуз ванер  
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акъатна. Анай ахъай хъувурдалай гуьгъуьниз Урусатда са 

поезддин купедай кьил галуднаваз адан мейит жагъана... 

Эхиримжи суса вичин гъуьлуьн диде рекьидалди га-

дарнач. Хажалатди акIажарнавай адахъ яргъалди гелкъуьн 

хъувунин лазимвал хьанач. Кьуьзуь дишегьли хцин муси-

батди гежел тевгьена рагьметдиз ракъурна. Суса къари эл-

адет тирвал кучудна. 

Свас вичин хайи ватандиз хъфидайла, адан къадирлу-

вилизни инсанвилиз чIехи къимет гайи хуьруьнвийри адаз 

«хъфимир, акъваз» лугьуз минетарна лугьуда. 

– Эгер за зи гъуьлуьз аял ханайтIа, зун акъваздай... 

Адаз аял кIанзавай... Гада... Аллагьди ганач, – жаваб хганай 

жегьил хендедади. 

И жавабди, заз чиз, «кьил атIайдан» къизгъин уьмуьр 

са кьадар маналу ийизва. Адан мурад кьилиз акъатнайтIа, 

белки, хуьре артухан са кIвал харапIадиз элкъведачир. 

2006 
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ДЕВИРРИЗ АВУНВАЙ ВЕСИ 
 

Етим Эминан «Веси» шиир шаирдин чIаларикай хал-
кьдин арада виридалайни машгьурбурукай сад тирдал шак 
гъиз хьун четин я. Ихьтин машгьурвилин себеб, заз чиз, 
эвелни-эвел и эсердин муракабсузвал, дуьньядал вичин 
уьмуьрдин рехъ акьалтI жез амайди са кIам-шам тирди де-
риндай аннамишнавай шаирдин рикIяй, сел хьиз ахмиш 
хьана, къвезвай цIарарин дуьзгуьнвал ва ана ганвай гьа-
къикъи шикилрин кесерлувал я. 

Халкьдин арада гегьеншдиз сейли хьуниз килигна ви-
чин бинедин тангъах хвена амукьайвиляй и шиир вич гьа-
тай саки вири ктабра гьа сад хьтин редакцияда аваз, куту-
нар-хкудунар квачиз ганва. 

Зи фикирдалди, шиирдин вад бендиникай ибарат тир и 
эсердин  1-бендинин 3-цIарцIе («Зи гьалдикай хабар тирбур 
ягъади») ва эхиримжи бендинин 2-цIарцIе («Ваз арха жеч 
ви весияр туналди») са мус ятIани фад, шиир халкьдин си-
вера гьатай йикъарилай эгечIна са гьихьтин ятIани куьлуь 
дегишвилер хьанва, вучиз лагьайтIа а кьве цIарцIин эхи-
римжи гафар чеб рифмада хьун лазим тир гафарихъ галаз 
Эминаз хас тир хьтин къешенг рифмайра гьатнаваз амач. 
ЯтIани, чаз шак алаз аквазвай и кьве дегишвили шиирдин 
«кьулантарциз», адан мана-метлебдиз са акьван зарар гу-
звач, шаирдиз лугьуз кIанзавай фикиррин тамамвал кIелза-
вайдав регьятдиз агакьзава. 

Амма зи макъаладин мурад шиирдин лайихлувилери-
кайни кьетIенвилерикай рахун ваъ, и таъсирлу, шаирдин 
уьмуьрдин ва яратмишунрин рехъ умумиламишзавай  и чIал 
гьакъикъатдиз, чIалан устаддин уьмуьрда кьиле фейи гьа-
къикъи вакъиайриз гьикьван мукьва ятIа чириз алахъун я. 

Малум тирвал, гьар са чIехи шаирдин уьмуьрдихъ га-
лаз алакъалу кьисаярни ва чеб тайин документралди тести-
кьар тавунвай, амма халкьдин сивера ва бейнида мягькемда-
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каз гьатнавай, асиррай асирриз физ, давам жезвай ихтилатар 
гзаф жеда. Етим Эминакайни ахьтинбур гзаф ава. 

А. Агъаева 1960-йисуз Етим Эминан шииррикай иба-
рат яз акъудай кIватIалдин сифте гафуна «Веси» шиир 
кхьинин себеб къази Эмина дуванханада гьахълудаказ 
атIай кардикай хъел атай сада футфа кутуникди  шаирдиз 
акси хьайи адан гъвечIи стхайри, иллаки Мелика, азарлу 
чIехи стхадин «мал-девлет тарашиз» алахъунар авун тирди 
лагьанва. 

А.Агъаева 1947-йисуз М. Гьажиева акъудай кIватIал-
дайни ихьтин къейд гъизва: «Шаирдин весидиз килигна, ам 
сурарал тухудайла, и шиир кIелиз-кIелиз тухваналдай. Ме-
лика сурарал халкьдин вилик вичин тахсир хиве кьуна и 
шиирдиз жаваб яз шиир туькIуьрналдай». 

А. Агъаева М.Гьажиеван къейдиниз мукьва маса ма-
луматни хгузва: Эминан хтул Ярагьмедов Ярагьмеда те-
стикьаруниз килигна, шаирди и чIал туькIуьрна къуьнши 
хуьряй тир вичин дуст Эмирханал ракъурна. Адал шаирди 
вич кьена кучуддай сурарал и чIал лугьун тапшурмишна ва 
Эмирханани и тапшуругъ кьилиз акъудналда. Мелик, гьар 
гьикI ятIани, и вахтунда сурарал алаз хьана ва, шиир ван 
хьайила, адак еке ажугъ акатнай. Элкъвена хуьруьз хтан-
мазди, адаз Эминахъ вичикай туькIуьрнавай мад маса ши-
ирарни авай хьиз хьанани, гьикI ятIа, Эминан кIвале авай 
кьван ктаб-дафтар гьаятдиз гадарна, абуруз цIай яна канал-
да». 

Са вакъиа ачухарзавай и кьве дуьшуьшдай (сиверай 
кIватIнавай кьве ихтилатдай) Меликан къамат кьве жуьре-
динди ва кьве терефдини – чпи чеб инкарзавайди хьанва. 
Санал Мелика «вичин тахсир» хиве кьазва, им, са шакни 
алачиз, хъсан кар я. И кардин чIалахъ жезни регьят я. Ме-
ликан муькуь жуьредикай рахайтIа, ам кьиле ацукьариз 
четин жезва, вучиз лагьайтIа стха кьейи юкъуз баш-
сагълугъвал гуз халкь кIватI хьанвай адан кIвализ атана, 
адан «ктаб-дафтар» кун кьил кьилел алачир ва я вичиз 
эдеб-гьая авачир угърашдилай алакьда жеди. Жемят авай 
чкада ахьтин касдив ихьтин чIуру ният кьилиз акъудиз 
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тунни мумкин кар яз аквазвач. ГьакI хьайила, Меликан и 
кьвед лагьай къамат бинесузди яз жагъизва. 

И жигьетдай профессор Р.И.Гьайдарова вичин «Вве-
дение в эминоведение» ктабда ийизвай веревирдер чпихъ 
галаз рейсад хьуниз лайихлубур я: «Абдул-Мелика дугъри-
данни шиирар кхьизвай, ам савадлу тир, адахъ, Эминахъ 
хьиз, «молла» тахаллус авай ва ам стха рагьметдиз фейида-
лай гуьгъуьниз Ялцугърин ва патарив гвай ругуд хуьруьн 
къазивиле тайинарнай, шаир кьейидалай кьулухъ адакай 
официальнидаказ Етим Эминан гъвечIи рушан къаюмни 
хьанай. А вахтара, шариатдихъ галаз алакъада авайбурун 
къатара, гъвечIи жемятдин арада ихьтин чIуру гьерекатар 
ийиз хьун мумкин кар тушир, къарши муьгьлетда ада вич 
ихьтин краралди беябурун ва виляй вегьиз тун мумкин 
тир». 

Профессордин гафариз къуват гун яз, заз I870йисуз 
(Гьеле Етим Эминал чан аламаз ва ада къазивиле кIва-
лахзамаз!) Санктпетербургда акъатай «Изложение начал 
мусульманского законоведения» ктабдай ихьтин гафар гъиз 
кIанзава: «Къазивиле хкязавай руьгьани касдихъ ихьтин 7 
лишан хьун лазим я: 

1. Акьул-балугъвал. 
2. Акьул-камалдин ацIайвал. 
3. Динэгьливал. 
4. Аквадай гьахълувал гвайди ва терефкарвал квачир-

ди. 
5. Ери-бинедалди михьиди, яни къанундивай къерехда 

аваз дидедиз хьун тавунвайди. 
6. Алимвилин рекьяй лазим кьадардин дережа хьун. 
7. Эркекди. 
Эминакай вичин вахтунда инал ганвай лайихлувилериз 

килигна къази хьанатIа, Меликни гьа къуллугъдал тайи-
нарун адан гьа ихьтин лишанрал бинеламиш хьайидал шак 
гъидай хьтин делилар чаз аквазвач. 

ЧIехи шаирдин рикIяй атанвай ялавлу «документдал-
ни» чавай шак гьикI гъиз хьурай? Ана дуьмма-дуьз ва ан-
жах тайин са  манада аваз гъавурда акьадайвал ачухдиз ла-
гьанва эхир: «Зун кьейила, тазиятдиз къведайди… Архади-
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кай хъсанвал тахьайд атуй…; Килиг, за хьиз, икI етимар 
хвейиди… Заз хьиз,  архадикай са югъ тахьайди, Зун хьиз, 
алтIушна пехъери чухвайди, Зун хьиз, тарашна вири мал 
тухвайди, Заз хьиз, гьа ихьтин зулумар хьайд атуй; Зун 
хьиз, етим хвена пашман хьайиди, Заз хьиз, хвейидакай 
душман хьайиди, Зун хьиз, зайиф, гьал перишан хьайиди, Я 
са кесиб, гьахъ рикIел алайд атуй…» 

Ваъ, шаирдинни адан акьрабайрин араяр къанвайди, 
чIур хьанвайди инкариз хьун мумкин туш. Амма гьейран 
жедай кар ам я хьи, мукьва-кьилийрикай рикI ханвай Эми-
на вичин инсанвилинни шаирвилин дережа квадарзавач: и 
са гъвечIи шиирда пуд сеферда ишлемишнавай «арха» гаф 
санални кьетIидаказ тайинарнавач. Дуьньядикайни 
багърийрикай хатур амукьнавай, вичин вири акьул-балугъ 
уьмуьрда къазивиле кIвалахна, къанунри истемишзавай 
гирт акьалтIай, чпихъ бине авай делилдралди са кар субу-
тариз вердиш касдивай «арха» гаф тайиндаказ «стха», 
«вах», «дуст» ва я гьа ихьтин маса гафаралди, я туш, гьа-
къикъи ксарин тIвараралди эвез ийиз жедачирни? Жедай. 
Эгер шаирдиз ахьтин чIал вич кьейила сурал кIелиз тунин 
мурад авайтIа, ада гьакI авун мумкинни тир жеди. 

Амма  и сефердани, атана ажални мукьвал алайла, 
Эмина вич, гьамиша хьиз, вичин шаирвилин бажарагъдин 
ихтиярда твазва. Мукьуфдивди фикир гайитIа, и шиир са 
нефесдалди лагьанвай ва вич туькIуьр хьунин рекьяй 
чIалан фараш уьлчме – сагъ са жуьмле хьиз кхьенва. Заз 
чиз, шиирдин бендер нукьтIайралди чара авун дуьз жезвач, 
абур гьакI нукьтIани запятая  эцигиз айру авуни шиир ви-
чин гьакъикъи шикилдиз мукьва ийида. 

Ихтилат кватай чкадал шаирдин муькуь кьве шиирни – 
«Дустариз» («Хабар кьуртIа зи гьалдикай дустари…») ва 
«Вуч ийин за?» («Дуьнья, вакай вуч ийин за…») – рикIел 
хкин. Гьабурни гьар сад са шиир-жуьмле я. Ихьтин жуьре-
да са нефесдалди туькIуьрнавай шиирар дуьньядин шии-
ратда лап кьериз-цIаруз гьалтзава. 

«Веси» халкьдин гегьенш къатариз хуш хьунин сирни 
шаирдин бажарагъдихъ галаз алакъалуди я. Мукьва-
кьилийрин, стхайрин, вахарин, миресрин арада чуьруькар, 
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къайивилер, ягъунар-кьиникьар хьун мумкин крар я. Идал-
ди халкь гьейраниз хьун эсиллагь мумкин кIвалах туш, ву-
чиз лагьайтIа адаз ахьтин мисалар вичин арадай датIана 
аквазва. Шиирдин машгьурвилин, ам гьар са девирда ише 
финин бине и чIала халкьдиз ачухарзавай гьакъикъатда ава. 
Шаирди инсандин тIебиатдин зайиф терефрикай лугьунал-
ди, Аллагьдин бендеди вичиз Халикьди тайинарнавай кьи-
лин ва пак рекьикай кьил къакъудзавайдакай тагькимарза-
ва, инсандин нефс къати хьуникай, адан къадирсузвиликай, 
хъсанвилиз писвал хъувуникай, хаинвиликай хабардар  
ийизва. Ихьтин лишанар акатнавай касдиз диде-буба, му-
кьва-кьили, стха-вах, мирес-варис авайди туш – гьахьтин-
бур артух хьуникай рахазва шаир. Шаир патал инсандин 
мукьвавал ва я чаравал важиблу туш, гьим хьайитIани ам 
«гьахъ рикIел алайди», «инсаф авайди» хьун важиблу я 
шаирдиз. Им ада вичин са акьван яргъиди тушир, амма  
къатмакъаришвилеривни рикI къарсурдай вакъиайрив 
ацIанваз хьайи уьмуьрдикай хкуднавай эхиримжи 
нетижайрикай сад я. 

Гьавиляй, гьикьван вичин рикI «архадикай» хан-
ватIани, шаирди, вич аватнавай шартIар гьикьван жуван 
сабур хуьнив кьунвайбур туштIани, вичин гьахълувални 
инсафлувал квадарзавач ва вичел «алтIушна» вич чухвай 
«пехъер» вужар ятIа ачухдиз лугьузвач, вучиз лагьайтIа 
ахьтинбур и фана дуьньяди гзаф арадал гъизва, абурухъ 
галаз женг чIугун четин я, авай са чара абур жував, жуван 
руьгьдив агуд тавун, жув кьейилани абуруз жуван чин 
къалур тавун я. Гьавиляй, мумкин я, шаирди вичи тIалабна 
ваъ,  шиир ван хьана адан таъсирдик акатай сада и чIал ша-
ирдин сурал кIелунни. 

Гьихьтин кесерлу ва таъсирлу  шиир хьайитIани, гьи-
кьван ам метлеблудаказ ва гьакъикъидаказ умумиламиш-
навай фикирралди девлетлу ятIани, ана шаирдин хсуси 
уьмуьрдин лишанарни тахьана амукьдач. Гьикьван автор а 
лишанар чуьнуьнуьхиз алахъайтIани, абурун лепирар 
цIарарин арайрай кьатIуз  тахьана амукьдач. 

Эминан «Весини» гьахьтин эсер я. Ам арадал атунихъ 
гужлу себебар тахьана авачир жеди. Амма абур гьихьтин-
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бур тиртIа, чавай кьетIидаказ лугьуз жедач. Абур шаирдин 
стхаяр тир Меликахъни Небидихъ галаз алакъалу тирвилин 
фикир чи эдебият ахтармишзавай илимда малум хьанвай 
бязи документрикай хкатзава. 

Месела, шаирди, вичин буба Севзихан кьейила, виче-
лай гъвечIи стхайризни вахариз къаюмвал авурди вири 
эминоведри ва абурун информаторар хьайи, чебни Эминан 
сихилдикай тир ксари шагьидвалзава. Рагьметлу Гъалиб 
Садыкъидини, вичел чан аламайла,  вичин хсуси архивда 
шаирди вичин архайриз авур къаюмвилин гьакъиндай 
шагьидвалзавайдокументар ава лугьудай. Гьайиф хьи, чаз 
абур чапдиз акъатнаваз акунач. Идал алава яз, Эминан ши-
ирдани кьве чкадал – санал «етим», муькуьнални «етимар» 
хуьникай ихтилат физва. И карди инал лагьанвай фикирдиз 
къуват гузва. 

Чна винидихъ санал Р.И.Гьайдарован ктабдай гъанвай 
чIукуна авай «адакай (Меликакай. – А.Къ.) официальнида-
каз Етим Эминан гъвечIи рушан къаюмни хьанай» гафар 
гъанай. Гьакъикъатда и фикир са документдалдини тести-
кьарнавач. Гьуьрметлу профессордин ктабда гъанвай до-
кументри маса къаюмдикай лугьузва. 

«Эминан руш Муслиматаз къаюмвал авуникай доку-
ментда» «Ялцугъай тир Мегьамед-Эминан етим яз аму-
кьнавай руш Муслимат округдин къази Алкьвадар Мегьа-
мед-эфендиди вичин къаюмвилик кутунва» лагьана кхьен-
ва. И къаюмвал, документдай аквазвайвал, муьжуьд йисуз 
давам  хьайиди етим руш патал йиса-йиса гьикьван пул 
харжнатIа къалурзавай рекъемрин сиягьди къалурзава. И 
сиягь гьижрет тарихдин 1301-йисалай эгечIна ганва. Им 
1884, яни Етим Эмин рагьметдиз фейи йис я. 

Профессордин ктабда «Етим Эминан вах Эйлиханан 
документни» ава. Ана Эйлихана стха Эмин кьейидалай 
гуьгъуьниз вичиз вакьфадикай акъатай пай, гьадахъ галаз 
гьаятдин пудай са пайни стха Меликан ихтиярда твазва ла-
гьана къейднава. И документ гьижрет тарихдин 1303-йисан 
джамад-аль-ахар вацран 20-йикъа кхьенвайди тайин я. Чи 
тарихдай и югъ алимди I885-йисан 21-ноябрь яз къалурна-
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ва. Зи гьисабрай и йис I886 лагьайди яз акъатзава. Мумкин 
я, зун гъалатI хьунни. 

Ф.Нагъиева кхьенвай «Етим Эмин: гьакъикъатдихъ 
рехъ» ктабда сифте яз майдандиз акъудай ва чеб I886-йисуз 
кхьенвай, чпи кьилди-кьилди хзанар къейдзавай сиягьрай 
аквазвайвал, I846-йисуз дидедиз хьанвай Мелик I3 къапан 
чилни крчар алай 5 ири гьайван авайди яз ва 1851-йисуз 
дидедиз хьанвай Неби 6 къапан чилни крчар алай 4 ири 
гьайван авайди яз къалурнава. Меликаз чил стхадилай кьве 
сеферда артух авай. 

Гьижрет тарихдин 1303-йисан раджаб вацран 3-йикъа 
кхьенвай са документда  Етим Эминан чIехи руш Къизха-
лума вичел буба кьейидалай гуьгъуьниз гьалтзавай пай ва 
гьаятдин пудай са пай I8 манатдихъ маса гуз кIанза-
вайдакай лугьузва. Амма и шагьадатнамада авай са бязи 
гафари иллаки фикир желбзава: «И кардин гьакъиндай (яни 
вичин пай маса гуз кIан хьунин. – А. Къ.) заз гьуьжет алаз 
аквазвай са затIни авач. Гьавиляй за маса гун-къачунин 
гьакъиндай документ зи разивал аваз кутIуниз турди я». 

Авайвал лагьайтIа, гьа и гафари ихьтин документ 
Къизхалума са нин ятIани буйругъдалди туькIуьрнавайди 
яз аквазва. 

Эминан вах Эйлихана чIехи стхадин  «гьаятдин пудай 
са пай» муькуь стха Меликан ихтиярда, мумкин я, хушу-
налди тунатIани, Эминан руш Къизхалума гьаятдин вичел 
гьалтзавай «пудай са пай», вичин хайи диде Туьквезбаназ 
ва я гъвечIи вах Муслиматаз тун тавуна, маса касдиз бажа-
гьат гудай. Аквар гьаларай, и пай Мелика маса къачуна. 
Ихьтин месэлаяр гьялзавай вахтунда къазивалзавай Мели-
каз абур гьялиз бажагьат четин жедай. 

Гьа ихьтин крарикай виликамаз аян хьанай жеди Етим 
Эминаз. Низ чида, белки, Мелика адаз, адал чан аламаз, ирс 
паюнин месэлайрин гьакъиндай са гьихьтин ятIани иша-
раярни авунатIа. Чахъ и гиманар субутардай акьалтIай де-
лилар авач. Амма Меликан къилихрикай лугьузвай шагьи-
двални авачиз туш. 

Гьеле медресада кIелзамайла, вич  чIехи стхадин 
къаюмдик кумай чIавуз Мелика Эминаз кхьей чар «Зи иг-
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рами стха» гафаралди гатIун жезватIани, кагъазда авай 
амай гафари Мелик чин кIеви жегьил хьайиди къалурзава: 
«Захъ галаз кIелзавай и Абдурагьманав, Сеферан хцив, ву-
гана заз кIурт тадиз ракъура. Са югъни геж тахьуй! Заз 
кIелдай чкада мекьи жезва. КIуртунин хев лацу хъицикь-
динди хьуй. Ви стха Мелик». Чарчин тав  буйругъ гунинди, 
туьнтди тирди аквазва, ам кхьенвайдаз са кьадар сар-
сахвални хас тирди тайин жезва. Мелика икI кьетIидаказ 
истемишзавай жуьредини ам къанундин бинедаллаз 
стхадин къаюмдик квайвилин фикирдиз къуват гузва. 

Инсанрин кьисметар гьялдай къазивилин къуллугъ 
гъиле гьатай ихьтин кас михьиз дегиш хьун, къекъерай 
акъатун мумкин я. Къазивал Меликал Эминал чан аламаз, 
адавай, залан азарди акIажарнаваз, къуллугъ ийиз 
техъжезмайла, гьалтнай. 

«Етим Эмин, на етимар хуьналди, Ваз арха жеч ви ве-
сияр туналди…» – вич къази яз, шариатдин къайда-къанун 
чизвай шаирди са гьихьтин ятIани весияр виликамаз авуна 
жеди. Аквар гьалда, а весийри ада хвейи «етимар» рази 
авуначир. 

Гьавиляй рекьизвай шаирди-къазиди маса веси авуна: 
вичин яшар бегьем тахьанвай рушан къаюмвиле Алкьвадар 
Гьасан-эфендидин стха Мегьамед тестикьарна (и документ-
дикай чун раханай). 

Чна чи ихтилатда вичикай садра менфят къачур «Из-
ложение начал мусульманского законоведения» ктабда 
къаюмар жедай ихтияр сифте нубатда бубадиз ва чIехи бу-
бадиз авайди къейднава. Эгер рекьизвайда веси авуртIа, 
дидедизни къаюмвал ийидай ихтияр жезва. Етим Эмина 
вучиз ятIани вичин рушан къаюмвал авун вичин уьмуьрдин 
юлдаш Туьквезбанални ихтибар авунач. Инал садлагьана 
рикIел шаирдин ихьтин цIарар хквезва: «Етим Эмин, 
кьадач кьарай хьана кис, Папан рекье къекъвез хьана ирид 
йис, Эхир несиб хьайла, гьамни хьана пис, Гъуцари гай ка-
сдиз садни герек туш». 

Шариатдин къайдайрай, къаюмрин кьвед лагьай жуьре 
ажал агакьзавай касди авунвай весидалди тайинарзавайди 
я. Алкьвадар Мегьамед-эфенди гьахьтин къаюм хьана. 
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Адакай Алкьвадар Гьасан-эфендиди ам Куьре округдин 
къази я лагьана кхьенва «Асари Дагъустан» ктабда. Мум-
кин я, ам и къуллугъдал Эмина вичин рушан къаюмвилин 
гьакъиндай веси ийидайла хьунни. 

Къаюмвалдай мукьва-кьили ва тунвай веси авачиз 
хьайитIа, къаюмар гьукуматди, округдин гьакимри тайи-
нардай. 

Инал суал кватзава: вучиз Эмина вичин паб Туьквез-
бан, вичин стхаяр тир Меликни Неби ва вах Эйлихан вичин 
аял руш Муслиматан къаюмвиле тайинарунин паталай веси 
авунач? 

Жаваб жагъурун четин я. 
Идалайни гъейри, шариатди къаюмвиле кьабулзавай 

касдихъ ихьтин лишанар хьун лазим тир: 
1.  Яшдиз акьул-балугъ хьун. 
2.  Мусурман дин гвайди хьун. 
3.  Акьул-камалдин рекьяй тамамди хьун. 
4.  Муъминвал гвайди ва къени къилихринди хьун. 
 
Ибурал алава яз, веси авачиз, диде-буба кьейи етимриз 

къаюмвиле тайинарнавай мукьва-кьилийриз етимдал гьалт-
завай паюнин кьведай са пай идара ийидай ихтияр авай. (И 
жигьетдай, белки, Мелика Эминахъ галаз ийиз хьун мум-
кин тир гьуьжетра гьа и кар къехуьн ийиз, ада вичелай 
гъвечIи стхайриз авур къаюмвилел шак гъиз хьанатIа?)  

Рекьизвайда весидалди тайинарнавай къаюмдиз веси 
тунвайди кьейидалай гуьгъуьниз вичин хиве тунвай карди-
кай кьил къакъуддай ихтияр авачир ва ада чIехи гьакимрин 
вилик вичин къаюмвал кьилиз тухуникай гьахъ-гьисаб авун 
лазим тир. Эгер ада вичин къаюмвилик квайдан малдиз зи-
ян жедайвал ийиз хьайитIа, ада  а зарардин чкадал эвез 
хгун лазим тир. 

Етим Эминаз вичин рушаз къаюмвал авун Алкьвадар 
Мегьамед хьтин къени къилихрин, камаллу, Аллагьдин ви-
ликни гьакимрин вилик вичин гъилинни руьгьдин михьи-
вал хуьдай касди авун дуьз яз акуна. И карди Алкьвадар 
Мегьамед Етим Эминан неинки ихтибарлу кас, гьакIни му-
кьва дуст хьайидакайни лугьузва. 
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Етим Эминан стхайрикайни вахарикай рахадайла, адан 
чIехи стха Шагьламазакайни лугьун тавуна жедач. Ам ша-
ирдиз бубадин патай тахай, дидедин патай хайи стха я. 

Ф.Нагъиева майдандиз акъудай, кьилди-кьилди хзанар 
къейднавай I886-йисан сиягьра Шагьламазан тIварни кьун-
ва ва а чIавуз 50 йисан яшда авай ада Татархан хуьруьн 
къазивалзавайди тестикьарнава. Етим Эмина вичин гъвечIи 
рушан къаюмвал гьадални ихтибар авунач. 

Алкьвадар Гьасан-эфендидин «Асари Дагъустан» 
ктабда гьатнавай, и алимди вичин хва Абу-Муслимаз 1877-
йисан бунтарин вахтунда Куьреда кьиле фейи вакъиайри-
кай шиирралди кхьенвай чарче ихьтин гафар ава: «Афатани 
Шагьнамаза управада протоколар кьиле тухузва». И гафа-
риз и ктаб урус чIалаз таржума авур Али Гьасанова 
(Гьасан-эфендидин хци) ихьтин баян гузва: «Дуьмма-дуьз 
икI лагьай чIал я: «Афатни Шагьнамаз, къуллугъчийрин 
сиягьда аваз, канцеляриядин начальникар хьанва». Ахпа 
таржумачиди и вакъиадикай вичин фикир лугьузва: «Амма 
кьуьзекавай (яни Алкьвадар Гьасанавай. – А. Къ.) чав  фак-
тар гьакъикъидаказ агакьарун гуьзлемишиз жедач. Аквар 
гьалда, и кьве касдини управлениедин ва суддин дарамат 
чпиз кьунай ва, ина делойрални ктабрал чпин иесивал ийиз,  
инкъилабчи гьукуматди тайинарнавай са везифани кьилиз 
акъудзавачир». 

Чна гиман ийизвайвал, тIвар кьунвай Шагьнамаз Етим 
Эминан чIехи стха Шагьламаз я. Пачагьдин гьукуматдиз 
акси яз халкь къарагънавай вахтунда, вич женгчийрин па-
тал алайди къалуриз, ада хийирлу са карни тийизвайди 
таржумачиди ганвай баяндай малум жезва. 

Чи эдебиятдин тарихда Эмина вичин чIехи стхадиз 
1872-йисан 17-сентябрдиз кхьенвай чарни малум я. Чарчяй 
аквазвайвал, гъвечIи стхади вичел чIехи стхади тапшур-
мишнавай кар вичи кьилиз акъудайвиликай  кхьизва. Ка-
гъаздай Эмина чIехи стхадиз ийизвай гьуьрмет аквазва. 
Адан тIварцIихъ гьихьтин ширин ва метлеблу гафар акал-
зава, «зи вилерин нур, гуьгьуьлдин шадвал, дава тир жана-
би чи стха» лугьузва. И карди Эминан инсанвилин чIехи 
дережадин гьакъиндай шагьидвалзава. 
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Мелика Эмина кхьенвай чарчинни Эмина Шагьламазаз 
кхьенвай кагъаздин арада авай тафават чIехиди тирди та-йин 
жезва. И тафават Эмина вичини кьатIун тавуна авачир жеди. 

Етим Эмина гьам яшайишда, гьам вичин къуллугъда, 
гьамни вичиз Аллагьди кьилин пеше яз ганвай шаирвиле 
инсанвилин дережа инанмишвилелди хвейиди мад сеферда 
субут жезва. 

Ихьтин, гьар йикъан зегьмет алай, руьгьдин зегьмет алай 
кIвалах кьилиз акъудун акатай нелай хьайитIани алакь 
тийидайди Эминаз фадлай чир хьанвай. Ихьтин зурба везифа 
кьиле тухун патал чIехи рикI, жумарт ва девлетлу руьгь хьана 
кIанда, гьахьтин руьгьдив еримишиз тун патал ам уьмуьрдин 
гьар са камуна вердишарни авуна кIада, лигимарни. 

Эминан вири уьмуьр гьахьтин мурад кьилиз акъудуни-
кай ибарат хьана. 

«Веси» шиир гьа рекье авур ниятринни хиялрин, 
чIугур кьван азиятринни гъамарин, тIаларинни рикI хунрин 
деринвални хцивал тупламиш хьанвай са вулкан хьиз адан 
рикIяй акъатна ва ам, а вулкан, гилани куькIвена кузма. Ам 
120 йисалайни гзаф девирдин къене инсанри пак дуьа хьиз 
кьабулзава. 

Етим Эмин, на весияр хуьналди, 

Ваз арха жеч ви весияр туналди. 

Татуй залум зи мейитдин чиналди, 

Яд кас атуй – са инсаф авайд атуй. 

Эхиримжи кьве цIарцIе тикрар жезвай сад хьтин къати 
сесери ва гьижайри зенгини хьиз ван авунилай гъейри, ма-
на-метлебдин жигьетдай ихьтин дерин ва атIуз-атIуз ла-
гьанвай гафари шаир Етим Эмина и дуьньядал тухвай 
уьмуьрдин важиблувал гьихьтинди тиртIа къалурзава ва 
ада вичин везифа михьидаказ кьилиз акъудайвиликай лу-
гьузва. И уьмуьрдин кьилин нетижа лагьайтIа, Зулжалал-
дин вилик хъфизвай касди вичин ажални кваз залумвилер 
гвай гьар садан аксина акъвазарун я. 

И тарс къенин адалатсуз ва инсафсуз девирдизни авун-
вай веси туш ни лугьуда? 

2008 
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 АШКЪИДИН ДЕРТ – ГЬАХЪ-ДУВАНДИН ТЕРЕЗДА 

Етим Эмина вичи кхьенвай ва вичиз масадбуру ра-

къурнавай чарарихъ, чпин кьадар тIимилди ятIани, чIехи 

метлеб ава. Абур неинки кьилди са шаирдин хсуси уьмуьр-

дин вакъиайрин, гьакIни санлай чи халкьдин тарихдин 

къиметлу шагьидарни я. 

Малумди вири кIуьд кагъаз я. Абурукай Эминан 

гъилелди кхьенвайбурун кьадар кьудав агакьнава ва абур 

адан къуллугъдихъ – Ялцугърин дуванханада къазивал 

авунихъ галаз алакъалу я. Амай вад чар адаз кхьенвайбур 

Ярагъ Мегьамедан хва Гьажи Исмаил-эфенди, Кьеан 

Агъамирзе, шаирдин гъвечIи стха Мелик, Мажалисдай тир 

Мусадин хва Абдуллагь ва Куьре округдин гьакимдин за-

меститель И.М.Астуцватуров я. (Эхиримжидакай Алкьва-

дар Гьасан-эфендиди вичин «Диван ал-Мамнун» ктабда и 

кас, ТIифлисдин эрменийрикай яз, полковникдин чин аваз, 

Куьре округдин гьакимдин къуллугъдални хьайидакай ма-

лумат гузва). 

Заз жуван фикир и чарарикай кьилдаказ иллаки садал – 

Ярагъ Гьажи Исмаил-эфендиди кхьей кагъаздал акъвазариз 

кIанзава. Идан себебни… Тамум я. 

Халкьдин виридалайни гзаф рикI алайбурукай са ма-

нидиз элкъвенвай, вирибуруз хуралай чир хьанвай «Гуьзел 

Тамум» шиирдин кьилин игитдал алай тIвар Гьажи Исма-

ил-эфендидин чарчени гьалтзава. 

Жуван рикIиз ягъай гиманар, суалар раиж ийидалди 

вилик заз и кагъаз вич тамамдиз инал гъунин лазимвал аваз 

аквазва: 

«Ялцугърин суддин къази, зи играми хва молла Эминаз. 

Гзаф саламар. 

Ва адалай гуьгъуьниз. 
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ХпитIрал фена, рагьметлу Къурбанан шейэр шариат-

див кьадай гьалда вичин ирссагьибрин арада паюн ва гьар-

дал вичиз къвезвай гьахъ ви гъилелди агакьарун ва абурун 

виридан копияяр куь дуванханадин ктабдиз къейд авун ва-

вай за тIалабзава. Тамуманни адан мидядин кIвалах 

куьтягьа, тахьайтIа абур кьилин дуванханадиз рекье тур. 

Вассалам, им кхьена 1291-йисан шабан вацран 3-

йикъа. 

Зун Куьредин суддин Къази Ярагъ Гьажи Исмаил». 

И чар сифте яз майдандиз акъудайди ва араб чIалай 

лезги чIалаз таржума авурди Гъалиб Садыкъи я (Килиг: 

Етим Эммин. Дагъустандин ктабрин издательство, 1980-й., 

199-чин). Чар кхьенвай вахт Гьижрет тарихдин рекъемрал-

ди гуниз баян яз алимди а вахт «чи эрадин 1877-йисан сен-

тябрдин 15-йикъал гьалтзава» лагьана къейднава. 

Гуьгъуьнлай и кагъаз чпин ахтармишунра ишлемишай 

алимрини гьа и баян тикрарзава. 

Гьа инал суал алай месэлаяр кватзава. Гьайиф хьи, 

Гъалиб Садыкъи рагьметдиз фенва, адан хсуси архивда 

хьайи чарчин оригиналдин кьисмет гьихьтинди хьанатIа 

чирун четинз акъваззава. Гьавиляй чна чи вилик квай гьам 

Гьижретдин, гьамни Григорианский календардин рекъемар 

тупIалай авун герек жезва. 

Лугьун лазим я хьи, сад лагьайди, Гьижрет тарихдин 

1291-йис Григорианский календардин 1874-йисал ацалтза-

ва. Кьвед лагьайди: эгер и кагъаз гьакъикъатда 1877-йисуз 

кхьенвайди ятIа, Гьижретдин тарихдалди а йис 1294 ла-

гьайди жезва.  

Чна инал гъанвай кьвед лагьай гиман бине авачирди яз 

аквазва, вучиз лагьайтIа 1877-йисан 15-сентябрь тарихда 

кьетIидаказ малум тир гъулгъулади (бунтари) Кьиблепатан 

Дагъустан кьунвай къизгъин бере тир. Ихьтин къат-

макъариш вядеда округдин дуванханадин къазидиз чарар 

кхьиз-ракъурдай мажалар тахьун мумкин тир. 

Тарихдин и чIехи вакъиадиз талукь яз Эмина кьве ши-

ир: «1877-йисан бунтариз» ва «Гьинава» («Фагьумна за 

гьар жуьре гьал») кхьена. И кьве чIални, якъин тирвал, а 
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мусибатдин вакъиаяр чпин эхирдив агакьайла, пачагьдин 

гьукумдин аксиниз къарагъайбурукай садбур женгина, 

садбур асмиш авуникди телеф хьайила, амайбурни суьр-

гуьндиз акъудайла ва я ватандай катунал атайла, вири гьа и 

крари хажалатдик кутурла, кхьенвайбур я. 

ТIварар кьунвай кьве шиирдани Эмина вичикай лап 

кьитдаказ хабар гузва. Садан эхиримжи бендина ада лугьу-

зва: 

 
Дустар Къазанфар, Рамазан, 

Эмин ама квехъ эрзиман. 

 

Муькуь шиир акьалтIарзавай цIарарани шаирди икI 

кхьизва: 

 

Етим Эмин йифди-югъди «Ребби!» лугьуз шезава хьи… 

 

Яраб и шел-хвал вичивай женгиниз къарагъайбуруз са 

куьмекни ийиз тежезвайвиляй ятIа? 

Пайгъамбардиз хас аянвилив ацIанвай гафар: «Уру-

сатдин кIеви зулум Са къуз вичиз жеда къалум» лагьай ша-

ир, эгер вичивай яракь кьуна женгиниз физ алакьзавайтIа, 

вичин кьве шиирдин игитрин жергейра жедайдал шак гъун 

четин я. Гьелбетда, адан шел-хвал неинки халкьдин кьилел 

атанвай мусибатрихъ галаз алакъалуди, ам кьилди шаирдин 

вичин кьилел атанвай бедбахтвиликай – вич залан азардин 

къармахра акIаж хьуникайни арадал атанвайди  я. 

Эминакай авай кьван хурун ва кхьенвай малуматрай 

тайин тирвал, ам рекьидалди ирид йисалайни гзаф вахтун-

да вичин чан вичин ихтиярда амачиз месел хьана. «Шумуд 

йисуз чIугван азар?» – лугьузва шаирди «За вуч ийин, аман 

яраб?» шиирда. «Кьве вил – цава, беден – месел», «РикI 

чIулав яз, беден – харапI, Жигер кана хьана кабаб», – вичин 

азардин баян гузва шаирди маса шиирра. 

Мумкин я, 1877-йисуз Эминан гьалар гьа идалайни бе-

тер тир, вучиз лагьайтIа «За вуч ийин, аман яраб?» шиирда 

ихьтин цIар ава: «Дустар къведа гьалар жузаз». Амма 
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«1877-йисан бунтариз» шиирда шаирдин дустарин кьилел 

атанвай бедбахтвилерикай лагьанва: абур чпин азарлу ду-

стунал кьил чIугвадай мумкинвиликай магьрум хьанвай, и 

кардикай шагьидвалзавай са бейтинин кьве цIар чна вини-

дихъ гъанай («Дустар Къазанфар, Рамазан, Эмин ама 

квехъ эрзиман»).  

Винидихъ гъайи  делилрикай даях кьуртIа, Ярагъ Гьа-

жи Исмаил-эфендидин кагъаз 1877-йисуз ваъ, 1874-йисуз 

кхьенвайвилихъ бине аваз жагъида.  Якъин хьи, чар кхьей 

Гьижрет тарихдин вахт чи девирдин рекъемриз хкай кас 

хатадай гъалатI хьанва. 

Гила гьа чарчел вичел хквен. 

Авайвал лагьайтIа, а чарче тIвар кьунвай Тамумал. 

Кагъазда чаз и дишегьлидикай гузвай са малуматни 

авач. «Тамуманни адан мидядин кIвалах куьтягьа, 

тахьайтIа абур кьилин дуванханадиз рекье тур», – тагьким-

зава округдин дуванханадин чIехиди тир Гьажи Исмаила 

вичелай къуллугъдин рекьяй агъадавай Ялцугърин къази 

Эминаз. 

Гьа и тагькимди са жерге гиманарни суалар арадал 

гъизва. 

Яраб чIехи шаирдин «Гуьзел Тамум» шиир кхьиниз 

къуват гайиди ва и чIагай чIалан кьилин игитдин чешне 

Куьредин къазидин адетдин чарче авай дишегьли хьанатIа? 

Вучиз Ялцугърин къазиди «Тамуманни адан мидядин 

кIвалах» яргъал вегьенватIа? 

Документа къалурнавай вахтунда цIуд йисалайни гзаф 

хуьруьн къазидин тежриба авай Эминавай и кьве касдин 

месэла гьялиз жезвачирни? ТахьайтIа вучиз абур «кьилин 

дуванханадиз рекье тур» лугьузва? 

Ваъ, ина са кар авачиз туш. 

Вичин хайи хуьруьн адалатлу къазидин хура чIехи ша-

ирдин рикI авай. Гьа рикI дуванханада кьиле физвай гьар 

йикъан сугъул крарални чарарал гъалиб, абурулай вине 

хьанвай. Адавай и гуьзел дишегьлидин къамат ва ада рикIе 

тур къизгъин гьиссер кьуна акъвазариз хъхьанач. Гьа гьис-

сери, гьа ашкъиди ам дуванханадин крар яргъал вегьена, 
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Тамум аквадай легьзеяр артухарунал гъана. Тушиз хьайила, 

«Гуьзел Тамум» шиир гьикI арадал атурай? 

Идалайни гъейри, Эминан шиирдин игит вичихъ хали-

сан жанлу чешне аваз кхьенвайдал шак гъизни четин я. 

Эгер Туьквезбаназ бахшнавай шиирда жегьил ва субай 

Эмина ярдиз, вични масадаз жагъанвай «хупI девлетдиз» 

хас авунвай кьилин лишанар-гекъигунар кьве жуьрединбур 

– садбур гьакъикъи уьмуьрдай къачунвайбур ва кьадардиз 

тIимилбур («Гимишдин пул дуьзмишна на яхада, Ви ширин 

мез, шад билбил хьиз, рахада»), муькуьбурни, кьадардиз 

гзаф яз, гьакъикъатдивай яргъабур («Ширин вирт я, хуш 

нямет я…», «Гьар пакамахъ экъечIдай са рагъ я вун, 

Гъилел кудай, нур гудай чирагъ я вун, Гьар са ширин емиш 

авай багъ я вун…») ятIа, «Гуьзел Тамум»  шиир ахьтин 

«цавариз акъудунрикай» магьрум я. Ида 36 йиса авай ша-

ирдин гьиссер халисанбур тирдакай лугьузва. «Туьквез-

бан» шиирда авай гьиссерни тапанбур туш, амма абур 

рикIе гъиляй  

акъатнавай яр вичиз гьат техъйидайвилин дерт аваз лагьан-

вайбур ва гьавиляй гзаф гекъигунарни гьакъикъатдивай 

яргъабур хьанва.  

«Туьквезбан» шиир гьикI тайин чешне аваз кхьенватIа, 

«Гуьзел Тамумни» гьахьтин гьакъикъи бине аваз арадал 

атанвайди яз кьаз жеда. Амма и шиирда авторди, са вичин 

гьиссерикай рахунилай гъейри, Тамумавай гуьзетзавай са 

затIни авач. 

Ша чна жуван фикирдай садра и чIал эзбер хъийин ва я 

ктабдай кIел хъийин. 

Къазивалзавай шаирдин рикIе, мефтIеда, руьгьда, вири 

беденда кьиле физвай кьван гьерекатрилай гуьгъуьниз ду-

ванханадин крар кьилиз хутахиз хьун мумкин тир жал? 

«Зи чанда гум Къекъвезава», «Ашкъидин дерт Я хьи 

зегьмет», – жегьил-жаван вахтара Эмина икI бажагьат 

лугьудай. Инал «ашкъи» гафни Эминан муьгьуьббатдин 

шиирра авай гьиссдиз бажагьат мукьва я, им маса жуьре-

дин къати гьевес я.  
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И шиирдай Гьажи Исмаил-эфендидин чарче авай тагь-

кимдихъ галаз алакъалу лишанарни са уьтери такуна авач. 

Шиир вич ажайибдаказ гатIум жезва: «Гуьзел Тамум, 

Ая фагьум». Вучиз «Ая фагьум» лугьузвайди я? Белки, Та-

мумни, вичин кIвалах фад куьтягь ая лугьуз, дуванханадиз 

къвез-хъфизватIа? Шаирвилин ялав гуьзел къаматди 

къизмишарнавай  шаирдиз гьахьтин куьлуь-шуьлуьяр 

аквазмайни? Адаз Тамум мукьвал-мукьвал акваз кIанзава: 

«Хьайла яргъал, Са дерди-гьал Мецел, гуьзел, Текъвезава». 

Гуьзел атайлани, ада наз маса гузва («Аман я ваз, гумир на 

наз»). Мадни фикир це: «ЧIур хьана гьал, РикI хьана сал…» 

Ихьтин гьалда аваз суд-дувандин месэлаяр гьялун са 

къанундивни кьунвайди туш эхир. Гьавиляй чавай Эмина 

къанун чIурзавай лугьузни жедач. 

Тамумазни Эминан рикIикай хабар авачиз туш. И кар 

маса кьве цIарцIевай гафари тестикьарзава: «Авур икьрар 

ЧIур мийир, яр». Яни абурун арада са сирлу икьрар ава. 

Амма инал лагьанвай «яр» гаф муьгьуьбатдин гьиссдин 

таъсирдик кваз лагьанвайди яз кьетIидаказ кьабулунни дуьз 

къвезвач. Им, аквар гьаларай, анжах яр-дуствилин гьисс я. 

Абурун кьведан икьрарни дуствилинди, сада садаз ихтибар 

авунинди я. 

И кьве цIарцIелай гуьгъуьниз къвезвай гафари гузвай 

манани фикир гуниз лайихлу я.  

«Зал душманар Хъуьрезава», – лугьузва шаирди. Кьве 

касдин, и дуьшуьшда итимдинни дишегьлидин, арада икь-

рар хьунал ва я а икьрар са терефди техуьнал хъуьредай 

хьтин кар туш, им адетдин кIвалах я. Хъуьруьнин себебар 

масадбур хьун мумкин я. Месела, икьрардикай инсанриз 

чир хьанва, Эминаз дуванханада Тамуман пад кьунихъ ар-

тухан майил винел акъатнава ва эхирни гьа арада Тамумай 

гьа икьрардиз кьецI гузвай са кар акъатнава. Гьавиляй ан-

жах Эминаз акси ксар, – масадбур ваъ гьа! – хъуьрезва. 

Хъуьрезвайбурун арада Тамуман мидядин терефдарар аваз 

аквазвач. И вири крарикай округдин къазидизни хабар 

тахьана авач, гьавиляй ада  кIвалах фад куьтягь ая лагьана 

Ялцугърин къазидик тади кутазвайди я. 
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Эгер Эминанни Тамуман арада къизгъин муьгьуьббат-

дин икьрар ва адахъ галаз алакъалу маса крар хьанвайтIа, 

жемятди абур кьведни русвагь авун, хуьруьн къази ихти-

бардай вегьин мумкин тир. Хьанвай икьрар Тамуман гуь-

зелвили гьейранарнавай шаирдиз адаз куьмек гуз кIан 

хьуникай ибарат я. 

И фикирдиз къуват ихьтин цIарари гузва: 
 

Рекъиб шейтIан 

Я хьи душман, 

Гьич зи чIалахъ 

Тежезава. 
 

Яни къази Эмин гьахъ Тамуман пата авайди къалуриз 

алахънава, амма адан мидя сакIани чIалал къвезвач, гьави-

ляй дуванханада и месэла гьялунни яргъал физва. 

Инал заз Гъалиб Садыкъиди вичи акъудай ктабра  араб 

чIалай атанвай «рекъиб» гафуниз ганвай баяндални акъва-

зиз кIанзава. Ана лагьанва: «Рекъиб – мидя, писвилин 

гуьгъуьна авай кас». И гафни шиирда хатадай гьатнавайди 

туш. Ам Гьажи Исмаилан чарче авай гаф я. 

Идалайни гъейри, и кьуд цIарцIе фикир желбдай мад 

са лишан ава: Тамуман «рекъибдизни» шаирди «душман» 

лугьузва. Аквар гьаларай, и кIвалах кьиле тухун паталай 

Эминай тIимил гьекьер авахьнач: са патахъай дишегьлидин 

гуьзелвили «чанда» тунвай «гум», муькуь патахъай алат 

техъйизмай, чIалал текъвезвай «шейтIан». 

Эмина шиирда вичин гьалдикай гузвай бязи малума-

тарни чаз муьгьуьббатдин гьиссерихъ галаз алакъалубур яз 

аквазвач. Абур къвез-къвез  гужлу жезвай адан азардин 

лишанар хьиз аквазва, вучиз лагьайтIа гуьзелдин къаматди 

«чанда гум» тунвай шаирди лугьузвай «Залан парар Хьана 

гъамар», «Зи чан кьураз, ЦIразава», «Зи рикI икьван Кьура-

зава», «Зи рикI, гьелбет, Ишезава» хьтин гафар Эминанни 

Тамуман арада авай икьрардихъ галаз кьазвач.  Икьрар аваз 

хьайила, икьван тIарвилер жеч эхир. Яни Эминаз, Тамуман 

месэла гьялунилай гъейри, маса къайгъуярни гзаф ава, 
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абурни сагъламвилихъ галаз алакъалубур я. ТахьайтIа ша-

ирдал алайбур вуч «залан парар» хьурай? 

И вилик квай фикир давамарун патал заз мад кьве чар 

арадал вегьиз кIанзава. 

Абурукай сад 1871-йисан 21-июлдиз Эмина Ярагъ 

Гьажи Исмаил-эфендидиз кхьейди я. Ана икI лагьанва: 

«Алатай базардин юкъуз зун куь патавай хкведайла йифиз 

рекье хьана ва кIвач татаб хьана зун чинихъди къванер 

алай чкадал алукьна, къванци зи мет атIана ва зал еке хер 

хьанва. Аниз килигна завай куь патав къвез жезвач».  

Муькуь чар Куьре округдин гьакимдин заместитель, 

ротмистр И.М.Астуцватурова 1871-йисан 18-августдиз 

кхьенва. Ана Эминаз икI лагьанва: «Вал алай хер сагъ 

хьайила, вун а кардин патахъай зи мукьув атун лазим я». 

И кьве чарчи и къалурнавай йисуз шаир саки са вацра 

кIвалахал тефена амукьнавайдакай лугьузва. Пуд йисалай, 

яни «Гуьзел Тамум» шиир кхьей йисуз шаирдин метIел 

хьайи а чIехи хире вичикай хабар тагана авачир жеди, ву-

чиз лагьайтIа 1877-йисуз Эмин са чарани амачиз месе 

гьатунни гьа хирен нетижа тирди шаирдикай малум тир 

вири делилри шагьидвалзава. Месела, Эмина Ярагъ Гьажи 

Исмаилаз 1873-йисан 5-апрелдиз кхьей маса чарчин эхирда 

«Зун, азарлу тир куь усал Эмин» гафар гьалтзава. Яни къа-

зи ва шаир Эминан начагъвал Тамуманни адан месэла гьял-

завай 1874-йисуз генани артух хьанвайдал шак аламукь-

завач. Гьавиляй чаз «Гуьзел Тамум» шиирда гъанвай «за-

лан парар» шаирдин кIвачел 1871-йисуз хьайи гьа хире 

гъайи азардихъ галаз алакъада авайбур яз аквазва. 

Идалайни гъейри, вичиз хзан авай ва вичиз кьисметди 

Туьквезбан несиб хъувур Эмина уьмуьрдин юлдашдиз 

гьакъикъатда тахьуй, гьатта  хиялрайни вафасузвал авун 

гьакъикъатдиз мукьва кар хьун мумкин яз аквазвач. Му-

сурман диндин, шариатдин шартIарал амалзавай ва вич а 

къанунар кьиле тухузвай махсус векил-къуллугъчи, ида-

лайни инсанвилин дережайрай вине авай кас хьуни Эмин, 

ада вичи лагьайвал, «фасикьвилин сагьиб» хьуникай 

хуьзвай. Адан «РикIел гъваш» шиирдин кьве цIарцIини 
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къазивилин рекьяй Эмин гьихьтин кас тиртIа лугьузва: «Са 

бендедин дувандайла, гьакимар, Адалатдин гьахълу тир 

ван рикIел гъваш». 

Гьавиляй «Гуьзел Тамум» шиир муьгьуьббатдин чIал 

яз ваъ, тайин дишегьлидин гуьзел къаматди садлагьана ша-

ирдин чанда тунвай  «гумадикай» яз, гьа «гумади» 

куькIуьрнавай гьиссерин гуьрчегвиликай яз, гьа иервили-

кай хкудзавай кфет яз кьабулиз жеда. Винидихъ чна садра 

мисал яз гъайи «Ашкъидин дерт Я хьи зегьмет» гафари 

дуванханадиз атай дишегьлидин гуьзелвили арадал гъайи 

къати велвела-гьисс шаирдиз хабарни авачиз арадал атан-

вайди ва адавай ам акъвазариз тежезвайди къалурзава. И 

кар Эминаз «зегьмет» хьизни гьавиляй аквазва. Амма гьи-

кьван шаирдиз вичи Тамуман гуьзелвилел ийизвай гьей-

ранвал къалуриз кIан хьанатIани, шиирда, белки, автордиз 

вичиз хабарни авачиз, дуванханада хьайи гьерекатрин, 

Эминан вичин хсуси сагъламвилиз талукь фикиррин лиша-

нар гьатна. Шиир вични гьа вакъиайрин яцIа аваз, гьабуру-

кай са легьзеда катунин, шиирдалди хьайитIани жуваз са 

теселли гунин ва я са хупI михьи нефес къачунин мурад 

аваз кхьенвайди малум жезва. Шаирдин рикIин секинсу-

звал шиирдин ритмдай вичяй аквазва, налугьуди и ритм 

Эминан рикIи ийизвай тахъа-тахъ я. 

И гуьрчег ва тIуькIуьр хьунин рекьяйни гзаф зериф-

назик шиирдин кьисмет халкьди вичин жуьреда гьялна: ада 

и чIал муьгьуьббатдикай лагьанвай зурба мани хьиз 

кьабулна. Эмина икI жеда лагьана гьич фикирни авуначир 

жеди. Амма шииратдин аламатар масадбур я. Шииррин 

туькIвей кIалубра гьатай гафари суьгьурлудаказ нур гу-

никди инсанрин рикIериз таъсир авуна. Абур и чIалан 

гъавурда чпин жуьреда акьуна. Кьилдин цIарари ва гафари, 

гагь-гагь тамам шииррини са шумуд мана гун Эминан чIа-

лариз хас лишан тирди чи эдебиятда фадлай малум хьанва. 

Гьавиляй къе чавай «Гуьзел Тамумни» гьахьтин эсеррикай 

сад я лагьайтIа жеда. 

Мадни са алава яз, шаирди ганвай Туьквезбанан ва 

рикIиз хуш хьайи амай гуьзелрин гьакъикъи къаматар, ши-
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килчиди чIугунвайбур хьиз, виле амукьдайвал аквазватIа, 

Тамуман къамат чаз шиирдай ерли аквазвач. Чаз адан ви-

нел патан акунрикай малумди адан тек са лишан я – гуь-

зелвал. А гуьзелвал вич квекай ибарат ятIа, мискIал яз аму-

кьнава. 

Гуьзелвилихъ къаних шаирдиз амукьзавайди а гуьзел-

вал жезмай кьван яргъалди вичин патав гумукьун я. Гьави-

ляй шаирди хивени кьазва: 
 

Геже-гуьндуьз 

Заз, етимдиз, 

Вун къакъатиз 

КичIезава. 

 

И цIарарай Тамум къакъатдай чIални шаирдиз 

чизвайди аквазва. ЯтIани… ада и ширин азаб яргъал 

финихъ ялварзава. 

Са гафуналди, винидихъ авур кьван ихтилатар зи хсу-

си веревирдер-гиманар я. За абур садални илитIзавач. Ам-

ма Етим Эминан са шиирдивни, адан уьмуьрдиз талукь са 

документдивни гьакI винелай вил элядай жуьреда эгечIна 

виже текъведайдал шак алач. Кар чна абурун деринриз 

гьахьдай рекьерни куьлегар дуьздаказ жагъурунал ала.  

А деринар, лагьайтIа, гзаф зурбабур я. 

2008 
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СТIАЛ  СУЛЕЙМАНАН АКЪАЖУНАР 
 

СтIал Сулейманаз хас къилихрикай сад туьнтвал тирди 

адан шииррай хъсандиз аквазва. Амма ада и туьнтвал ви-

чин «мецел зирек» тирвилелди иликьарзавай. Мумкин я, 

вичин вири уьмуьрда датIана гьахъ хуьнин къаравулда 

хьуни шаирдин ивида ихьтин къилих арадал гъана ва лиги-

марна.  Вичиз тIебиатди жумартдиз камаллувал ва рикIин-

ни мецин хцивал ганвай кесиб стIалви, гьи кар вичиз 

гьахъсузди яз акуртIани, адаз аксивал ийиз ва я шиирралди 

къимет гуз, дуьз кIвалахдин пад кьаз алахъзава. Кьисметди 

фан са кьасдихъ гзаф чкайриз акъудна, дуьньяда са гьахъни  

авачирди вичиз вичин вилералди акунвайтIани, Сулейман 

генани гьахъ жагъуриз алахъзавай. 

Им, гьелбетда, адаз шаирвилихъ  галаз санал ганвай 

мад са чIехи пай тир. Амма а къилих къвез-къвез лигим 

хьунухь шаир уьмуьрдин женгерин яцIа гьатунихъ галаз 

алакъалу я. 

Адаз мадни са кар хъсандиз чир хьанай: гьахъ гьамиша 

кесибрин патал, халкьдин дерин къатара ава. Вуж а къата-

ривай чара жез, къерех жез, абурун къайгъуярни дердияр 

кваз такьаз алахъзаватIа, гьа кас батIул яз жагъизвай шаир-

диз. 

Гьавиляй ада вичиз гьахъсуз яз акур садазни ин-

сафзавачир. Гьатта, гьа вич хьиз, халкьдин арадай акъатна-

вай шаирризни. 

Инал чун шаиррикай хатадай раханвайди туш. Лезги 

эдебиятда Сулейманахъ галаз алакъалу кьве гьуьжет – ада 

Ахцегь Гьажидихъни Хпеж Къурбанахъ галаз авур эдеби 

акъажунар машгьур я. 

Советрин девирда и кьве гьуьжетдизни гьа сад хьтин 

къимет гузвай: Сулейман кесиб синифдин шаир тирвиляй 

ва халкьдин дерин къатарин патал алайвиляй гьахълу яз 



 445 

гьисабзавай, Ахцегь Гьажини Хпеж Къурбан, са илигун-

гилигунни галачиз, писарзавай. 

Къенин девирда шаиррин и акъажунриз цIийи кьиле-

лай килиг хъувунин лазимвал ава. 

Шиирралди авунвай гьуьжетрин нетижа яз чи эдеби-

ятда Ахцегь Гьажидин «Гъетягъар», Хпеж Къурбанан 

«Чай» ва СтIал Сулейманан «Ахцегь Гьажидиз жаваб» ва 

«Самовар шиирар пайда хьана. 

Чи ихтилат гьабурукай жеда. 

1948-йисуз Москвада Гьукуматдин Художественный 

литературадин издательствода СтIал Сулейманан «ЧIалар» 

(«Сочинения») ктаб акъатнай, ам, чи фикирдалди, Совет 

девирда шаирдин чап авур виридалайни тамам кIватIал 

тир. Ана гьатнавай эсеррин текстер урус чIалаз таржума 

авун патал гьазурайди Дагъустандин тарихдин, чIалан ва 

эдебиятдин институт тир. Ктабдин эхирда гьар са эсердиз 

ганвай баянар А.Назаревичан къелемдикай хкатнавай. 

И ктабда гьатнавай «Ахцегь Гьажидиз жаваб» шиир-

диз ихьтин гегьенш баян ганвай: 

«Сифте яз чапзава. Им СтIал Сулеймана Ахцегь 

Гьажидиз кхьенвай кьвед лагьай чIал я. Сифтегьанди ада 

Кьасумхьуьруьн райондин Уллу-Гъетягъ хуьруьн 

агьалийрин тIалабуналди туькIуьрайди я, и  хуьруьнвийрин 

чIехи паюни Бакуда Завьялован нафтIадин мяденра кIва-

лахзавай. Абурун тIварцIелай СтIал Сулеймана вичин чар-

че Ахцегь Гьажидиз лайихлудаказ жаваб гана. Ахцегь 

Гьажиди лагьайтIа, 1905-йисуз Завьялован нафтIадин 

мяденра кьиле фейи забастовкада иштирак авуна лугьуз 

гъетягъвияр хъуьруьнриз вегьиз ва абурук тахсир кутаз 

алахънай. 

Ахцегь Гьажи (Октябрдин инкъилаб жедалди кьейи 

лезги шаир) вич яргъал вахтунда Бакуда кIвалахай нафтIа-

чи-фяле тиртIани, ада пролетариатдин интересар аннамиш-

нач, ам 1905-йисан инкъилабдин гъавурда акьунач, ада 

гьисабзавай хьи, забастовкайра иштирик авуналди лез-

гийри чеб мажибдикай магьрумзава ва чпин хзанар кашал 

гъизва. Гьа ихьтин руьгьдалди кхьенва гъетягъвийрихъ 
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элкъвена лагьанвай адан шиирни. Ада абуруз сабурлу 

хьунихъ эверзва ва забастовкадиз экъечIайбуруз санани 

кIвалах  ва яшайиш патал такьатар жагъидач лугьуз 

къурхуяр гузва: 

«Квез кIвалахал акъвазун патал мад санани мяден 

жагъидач ва садазни мад куь  язух къведач. 

Ингье куьне мух недай вахт мад алукьнава, гъетягъвияр. 

Куьне куь гимишдин сятер, везнеяр ва камарияр маса 

гуз башламишнава, куьне беденар кьецIил тахьун патал 

пальтойриз ямахар ягъзава, гъетягъвияр» (мана-метлебдин 

таржума). 

Гьайиф хьи, и штрейкбрехервилин рахунриз СтIал Су-

леймана хгай жаваб   амач. Адан манадикай «Жувакай 

ихтилатдин» са кIусунин бинедаллаз веревирд ийиз жеда. 

«Са сеферда зи патав Бакудай хтанвай зи куьгьне 

дустар атана. Абуру заз пашман суьгьбет ахъайна: 

нафтIадин мяденра фялейрин забастовка кьиле фена, амма 

ам хъсандаказ куьтягь хьанач, гзафбур, къал-къиждик кьил 

кутурбур я лагьана, кIвалахдилай алудна. 

Юлдашар сефил хьанвай. Кьилинди, хуьре намусдик 

хкуьрдай мани машгьур хьанвай. «Кьуьлер ая, – лугьузвай 

ана, – куь кьилерикай далдамар куьрсара, куь папар базар-

диз рекье тур, къуй абуру ана месерни хъуьцуьганар маса  

хгурай, вучиз лагьайтIа, квез, лашар илигна салай чукурна-

вай ламариз, къулайвилер куьз герек я?» 

И шиирар туькIуьрнавайди а чIавуз нафтIадин мяденра 

зи юлдашрихъ галаз кIвалахзавай лезги шаир Гьажи тир, ам 

гьамиша хузаиндин пад кьазвайвиляй кIвалахдилай алуд-

навачир. 

Угъраш! Завай мегер ихьтин ван тахьай хьтин 

дуьшуьшдилай элячIна физ жедайни мегер?.. За жаваб яз зи 

чIал туькIуьрна ва ам виридаз ван жедайвал кIвалин къава-

лай манидалди лагьана. Зи дустари мани кхьена, конвертда 

туна, Бакудиз рекье туна. РикIеллама, амай чIаларихъ га-

лаз, ана ихьтин гафарни авай: «Гъер кьуд патаз чукIурмир, 

кьацIай кицI! Шаирдин тIвар кьацIурмир, вучиз лагьайтIа 
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заз виликамаз аквазва хьи, гьикI ви кьил, далдам хьиз, зи 

дустарин мехъерик алабар жезватIа!» 

Ахцегь Гьажиди ашукьдин тIварцIихъ къати сеперар 

авуна. 

Сулейманан и чапзавай шиир, аквар гьаларай, шаирви-

лин лайихлувал квадарнавай Ахцегь Гьажидиз ганвай 

жаваб тир». 

Инал эвелни-эвел лугьун лазим я хьи, А.Назаревича 

вичин яргъи баянда мисал яз гъанвай Ахцегь Гьажидин 

чIалар я лугьузвай цIарарни Эффенди Капиева Сулейманан 

мецелай кхьенвайди яз малум тир «Жувакай ихтилатдай» 

гъанвай шииррин цIарар гьа и тIварар кьунвай кьве чешме-

дай лезги чIалаз таржума хъувуна ганва. А.Назаревичани 

Э.Капиева гьихьтин чешмеяр ишлемишнаватIа чир авун 

четин я. И кьве авторди  мисал яз гъанвай цIарар лезги 

чIалалди садазни малум туш. Я Сулеймана Гьажидиз гуя 

сифте яз хгай жаваб хьиз къалурнавай цIарарни акур кас 

авач. 

Ахцегь Гьажидин шиир А.Назаревича гъанвай мисал-

диз са уьтери мукьва ятIани, Э.Капиева гъанвай мисал ори-

гиналдин гьич патаривайни фенвайди хьанвач. Гъе-

тягъвийрин тIварцIихъ ахцегьвиди кхьенвай шиир СтIал 

Сулейманан мецелай ихтилат кхьейдав дуьздаказ агакьунал 

ва я абур дуьз кхьинал шак къвезва. Вучиз лагьайтIа 

А.Гьажидин шиирда «намусдик хкуьрдай» хьтин са затIни 

авач. 

Гьар гьикI ятIани, суалар кватзава. 

Сулейманаз Ахцегь Гьажидин «Гъетягъар» шиир та-

мамдиз малум тиртIа? 

Шаирдин дустари адаз Ахцегь Гьажидикай гьихьтин 

ихтилатар авунай, фяле-шаир гьихьтин шикилда аваз стIал-

ви шаирдин вилик эцигнай? 

Гъетягъвияр Гьажидикай бейкеф хьун анихъ 

акъвазрай, адан шиирда Сулейманак гелягъзавай хьтин ке-

лима-затI авачир эхир. 

Ша чна сифте Ахцегь Гьажидин шиир кIелин, ам про-

фессор Гь.Гь. Гашарова гьазурай «Дустуниз чар» 
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(Дагъустандин ктабрин издательство, 1994) ктабдай къачу-

нвай- 

ди я: 
Эвел квехъ авайтIа гьейбат, 

Гила чал атана нубат. 

Шив хуьниз амачтIа къудрат, 

Гана къахчу лам, гъетягъар. 

 

Зубалав
1
 зал хьанай хару, 

Лап цавар язавай кIуру. 

Аллагь ава бела гуру, 

Хьайила хурам, гъетягъар. 

 

Ахгакьдач квехъ са кими суд, 

Мад и кардихъ хъимир умуд, 

Гил куь файтунд резиндин худ – 

Хъияхъ гъелер-кьам, гъетягъар. 

 

Кими жеч жигер пул къачуз, 

Гьатда гара базард юкъуз. 

Гьафтеда ава маса гуз 

Цур, шуьмягъ, галгам, гъетягъар. 

 

Къуллугъра амач куь тIварар, 

Куьне авур авам крар. 

Гьисабна куь сивин сарар, 

Гелягъна вагьрам, гъетягъар. 

 

Куьн хупI рашутI хьана вири, 

Амач мяден, чил куьн къвери, 

Хкьада чекмедин ери, 

Мукьва я квез там, гъетягъар. 

 

Гимишдин чIул, сятни везне 

Ужуздаказ хгуз куьне, 

Парталариз хъиягъ пине 

Такварвал куь хам, гъетягъар. 

 

                                                 
1 Зубалав (Завьялов) – нафтIадин мядендин иеси. 
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Дуланмиш жеч куь мулкунал, 

Куь гьунар я гьа Бакудал, 

 

 

Зубалаван гьа къапудал 

Хъивиз жеч къадам, гъетягъар. 

 

Гьажидиз хьан куь агьвалат, 

Агакьна квев а хажалат, 

Квахьна куь мензил, кроват, 

Цементдин гьамам, гъетягъар. 

 

Шиирда са бязи чкаяр дуьз кххьин тавунвайди аквазва. 

Месела, кьвед лагьай бендина авай «Зубалав зал хьана ха-

ру» цIар къачун. Заз чиз, оригиналда «Зубалав лап хьана 

хару» авай ва я «Зубалав зал хьана кьару» авай. Бендинин 

мана-метлебдихъ галаз гзафни-гзаф чна гъанвай сад лагьай 

жуьре кьазва.  

Мадни алава хъийиз жеда хьи, бендина ихтилат 

нафтIадин мядендин иеси Завьялов хару хьуникай ва и кар-

диз Аллагьди бела гудайдакай рахазва. ГьакI хьайила, Ах-

цегь Гьажиди лукIвилелди хузаиндин тереф хуьзва лугьуд-

ай фикирдин бине мягькемди жезвач. 

Ругуд лагьай бендина авай «Хкьада чекмедин ери» 

цIарцIин гъавурда акьунни четин я. Заз чиз, «чекмедин» 

чкадал Ахцегь Гьажиди «дехмедин» лагьанвай, вучиз ла-

гьайтIа, шаирдин фикирдалди, кIвалах авачиз амукьнавай 

гъетягъвийриз чпиз халис кIвалер эцигдай мумкинвал же-

дач, гьавиляй абуруз амукьзавайди хуьруьн патав гвай та-

май кIарас-затI гъана чпиз дехмеяр туькIуьрун я. 

Гила  СтIал Сулейманан «Ахцегь Гьажидиз жавабдал» 

элячIин: 

 
Рахамир вун акьван кIевиз, 

Герек туш а ванар, «къучагъ». 

Чир хьухь, гила за ви сивиз 

Яда мягькем дапIар, «къучагъ». 

 

Эвер вуна зи гьал жузур, 



 450 

Ахпа къала, це на ви зур. 

Акурд я заз са виш агъзур 

Ви къилихдин ламар, «къучагъ». 

 

Ша терг ая на а пеше, 

Зи межлисда вун къвеч виже. 

Вазни чир хьухь, фидач ише 

Ахьтин хъенчIин къапар, «къучагъ». 

 

Тваз кIан жеди ваз зун кIеве, 

А усалвал кьач за хиве. 

Эхирни пашмандан сиве 

Гьатда ламран цIапар, «къучагъ». 

 

Мийир вуна маса гиман, 

Кьиле фич – вавай гьаяман 

Жедач ви дердиниз дарман, 

Куьрсарда на япар, «къучагъ». 

 

Шумуд ву-хьтин алан-къулан – 

Ягъайд я хьи за квез палан! 

Заз кичIеда жез ваз залан, 

Гзаф ягъайтIа пар, «къучагъ». 

 

Гьич са затIни тушиз кими, 

АцIанава зи зирзими, 

Даяз туш парахут-гими – 

Дериндава лабар, «къучагъ». 

 

ГатIамир вун зав кIевелай, 

Аватда халкьариз виляй, 

Акъудналди михьи гьуьляй, 

Куьтягь женни ятар, «къучагъ». 

 

А чIалар гваз залай алат, 

Эхир жеди ваз хажалат. 

Геж чир жед ваз зи агьвалат, 
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Сулейман я зи тIвар, «къучагъ»
1
. 

Аквазвайвал, Сулейманан шиир терсди хьанва, ада 

Ахцегь Гьажидик хкуьрзава. Урус чIалаз Семён Липкина 

авунвай таржумада, бендерин кьадар  тIимил хьанватIани, 

намусдик хкуьрдай келимайрин кьадар шиирдин лезги тек-

стина авайдалай артух хьанва. 
Яраб стIалви шаирдиз икьван хъел куь гъанатIа? 

За кьатIузвайвал, Ахцегь Гьажиди «Гъетягъар» шиир 

туькIуьруни ваъ, а чIал халкьдин арада машгьур хьуни гъе-

тягъвийризни абур вичин дустар яз кьазвай Сулейманаз 

хъел атанай. Абур садни шиирдин деринриз гьахьнавачир. 

ГьакIни кIвалах амачиз пашман хьанвай гъетягъвийриз и 

чIал забастовкайрик кьил кутун тавур ва мяденда вичин чка 

гваз амукьай  лезги стха Гьажидин мецелай алатун чпин 

хирел кьел алах хъувур мисал хьанвай. Гьавиляй абур, 

чпихъни жаваб гуз жедай шаирар авайди я лагьана, Сулей-

манан патав атана. Белки, абуру чеб Сулейманан патав фи-

дайдакай Ахцегь Гьажидизни лагьана жеди, адани Сулей-

манакай, белки, хкIадай са гаф  лагьана жеди.  

Муькуь патахъай къачуртIа, халкьдин къанажагъдихъ 

ва ацукьун-къарагъунихъ галаз кьан тийизвай хьтин фики-

рар Ахцегь Гьажидин шиирдик кваз хьанайтIа, а чIал хал-

кьдин арада раиж тахьун мумкин тир. И шиирдин 

машгьурвал – им халкьди адаз гайи къимет яз хьана. 

Сулейманан жаваб халкьдин сивера гегьеншдиз бажа-

гьат гьатна, ам лезги чIалал акъатай ктабрикни акат тавуна 

амукьунин себеб шиирдин «харчивал» хьана жеди. 

Фагьум-фикир гайитIа, Сулейманаз Гьажидин шиирда 

вуч гафар авайтIа ерли чир тахьунни, адан хъел-ажугъ 

дустарин гафарал-чIаларал бинеламиш хьана арадал атунни 

мумкин я. 

Сулейман патал а чIавуз важиблуди, заз чиз,  

инкъилабдин идеологиядин месэла ваъ, ахцегьви шаирдин 

чIалакай кефи ханвай гъетягъвийрин, яни стIалвидиз вичиз 

                                                 
1 Шиир лезги чIалал сифте яз чапзава. Ам и макъаладин автордив 

Гъалиб Садыкъиди вугайди я. 
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мукьва, вичиз чидай, вичин дустар яз гьисабзавай ксарин 

пад кьун тир.  

Ахцегь Гьажидин фикир вичин фяле стхаяр бейкефа-

рун тушир, адан мурад абуруз дуьз рехъ къалурун, абур 

аватнавай гьалдин гьайиф чIугун тир. 

Совет девирда Сулейман ва Бакуда нафтIадин мяденра 

фялевал авурбурун «пролетарвилин къанажагъ» чранвайди 

яз къалурун патал, эдебиятдин месэлайрай кхьинарзавай 

бязи ксариз лезги эдебиятдин тарихда хьайи и гъвечIи  

акъажун чпиз фу хъуьтуьлардай лишандиз элкъуьриз кIан 

хьана. 

Э.Капиева кхьей «Жуван ихтилатди» гьа и кардин па-

талай  шагьидвалзава. 

Винидихъ чун вичикай рахай А.Назаревичан гегьенш 

баяндин эхирдани Ахцегь Гьажидихъ нагьакьан паркутар 

галукьзава. 

Яни хкатзава хьи, сифтегьан жаваб Сулеймана Гьажи-

дин «Гъетягъар» шиирдиз, кьвед лагьай жавабни фяле-

шаирдин экъуьгъунриз ганвайди я. 

Вири лацу тапарар хьиз аквазва заз. 

Тарихда хьайиди гъетягъвийрин кьилел атай кардихъ 

галаз алакъалу яз ахцегьви ва стIалви кьве шаирди гьар са-

да туькIуьрай са чIал я. Амай вири «баянар» гуьгъуьнлай, 

вахтар алатайла, Сулейманан тIвар дуьньядиз машгьур 

хьайила, адан биографияда Урусатдин инкъилабрихъ галаз 

алакъалу вакъияр къалинарунин мураддалди шаирдин па-

тав хьайи ксари акъуднавай къундармаяр я, са шаир агъу-

зарна, муькуьди хкаж ийиз алахъун я. 

Эгер идакай Сулейманаз вичиз хабар авайтIа, ам ихь-

тин уламдихъ галаз бажагьат рази жедай. 

Сулейманан жавабдин бинеда маса себеб, Гьажидин 

шиир халкьдин арада гьатайла, гъетягъвийринни ахцегьви-

дин арада хьайи гъейри къайи рахунар хьун мумкин я. Гьа 

рахунрик Сулейманан тIварни акат тавуна амукьнач жеди. 
СтIал Сулеймананни Хпеж Къурбанан «гьуьжетни» 

гьа ихьтин «уьлчмейрай» акъатнавайди я. Гьадакай хьайи 
кхьинрани Хпеж Къурбанан шиирдални, адан автордални 
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буьгьтенар вегьенва. Макъаладин сифте кьиле тIвар кьур 
«ЧIалар» ктабда Сулейманан «Самовар» шиирдиз 
А.Назаревича ихьтин баян ганва: «Шиир 1911-йисахъ галаз 
алакъалу я. Ам СтIал Сулеймана вичиз малум хьайи Хпеж 
Къурбанан «Чай» шиирдиз ганвай жаваб я. Хпеж хуьряй 
тир Къурбан Сиркъи-огълыди вичин шиирда чпик са пунни 
квачиз «чаяр хъваз» кIанзавай кесибрикай ягьанатарзава. 
СтIал Сулейманан «Самовар» шиирдин социальный тере-
флувилиз ва хцивилиз къимет гун патал ам лезги 
девлетлуйрикай тир вичин кьама ял авай векилдин эсер-
дихъ галаз гекъигна кIанда». 

Гьаниз килигна, и баяндин гуьгъуьналлаз, Николай Уша-
кова таржума авунваз, Хпеж Къурбанан «Чай» шиир ганва. 

Чаз ам шаирди вичи кхьей чIалалди инал гъун ку-
тугнаваз аквазва, ам Нариман Ибрагьимовани Ривая Гафа-
ровади гьазурна акъуднавай «Вернувшийся из забвения»

1
 

(ООО «Мавел, 2006) къачунва: 
 

Ажеб тегьерсуз хъвазва чай-шекер, 

Я агъа авач, я нехирбан, я нуькер. 

КIвалик жедач вичин ацукьдай пекер, 

Вуч лазим я акIа чай хъун, эй эллер? 

 

КIанда хьи заз эцигайтIа самовар, 

Айиб авач чайдан хьурай гьа авай. 

Накьвад чевен къула туна сивер хай… 

Вуч лазим я акIа чай хъун, эй эллер? 

 

ИстикIанар жеда тасмал галачир, 

Чай вегьеда зерре атир галачир, 

Чайник акван, винел къалпагъ алачир, 

Вуч лазим я акIа чай хъун, эй эллер? 

 

Поднос жеда зеррени шур алачир, 

Чайдик хкуьрдай гимиш тIур алачир. 

                                                 
1Ихьтин тIвар алаз и ктабдилай вилик за Рухун Алидикай кхьей 

макъала «Халкьдин сес» газетда (тешкилайди ва кьилин редактор 

М.Къагьриманов) акъатнай. Зи къелемдикай хкатай тIвар масадан ктаб-

дал хьуниз къуй кIелзавайбуру къимет гурай.  
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Ширин чайдихъ нисини фу галачир 

Касдиз чай хъун вуч лазим я, эй эллер? 

Шекер жеда вичин кьацIал къажгъурда, 

Кьифре тIуьна тIеквер акваз гьар пата, 

Далу элкъуьрна мугьмандихъ, кукIварда, 

Вуч лазим я акIа чай хъун, эй эллер? 

 

Гирванка са абасидихъ жагъида, 

Аштархандай гимидаваз вич гъида. 

Гьар межлисда вич суфрадал лап кьадай 

Шекер чIурун вуч лазим я, эй эллер? 

 

Шекер жеда гьар мусурмандин кIвале, 

Дад тийижир маханатердин гъиле. 

Куда зун лап ахьтин кфирдин хъиле, 

Течиз чай хъун вуч лазим я, эй эллер? 

 

Хпеж Къурбана лугьун квез чайдин гьал, 

ЧIур хьуй, Яллагь, чиркиндиз ам хъвадай кIвал, 

Бязибурухъ жедачни хупI михьивал, 

Нуш хьуй, Яллагь, абуруз чай хъун, эллер! 

 

Урус чIалаз авунвай и шиирдин таржума  Николай 
Ушакова, гьелбетда, вичив вугай цIарба-цIай таржумадал 
бинеламиш хьана авунва, гьавиляй, и эсер маса чIалал 
кIелдайла, лезги автор халкьдиз винерай килигзавай кас яз 
вилик акъваз жезва.  

Шиирдин оригиналда, ам гъейри ксари кхьин 
хъийидайла, дегишвилер кухтунвайди аквазва. Месела, зи 
фикирдай, Хпеж Къурбана рефрендин цIар, яни чIехи пай 
бендериин эхирра тикрар жезвай цIар амайбурани гьахь-
тинди яз ганвай.  

«Маханатер» гафунин манани чаз малум туш, я Хпеж 
Къурбанан ктаб туькIуьрай ксарини и келимадиз баян ган-
вач. 

И эсер урус чIалаз таржума авунин терефдар хьайибу-
руз хпежви шаирдин «кьама ял» аваз акун шиирдин кьуд 
лагьай бенд хьун лазим я. Чна лагьайвал, и бендина патан 
касди тур дегишвилер гьатнава. Идан гьакъиндай ана авай 
урус жуьреда кхьенвай «поднос» гафунини шагьидвалзава. 
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Лезги чIала и гаф бинедилай «пIатIнус» яз гьатнава. Хпеж 
Къурбана ам маса жуьреда кхьинихъ инанмиш жез четин я. 

Бендинин кьилин фикир, чай хъвадайла, михьивал 
хуьникай, ам гьакI ичIидаказ хъун тавуникай физва. Къаб-
къажах, недай фу-къафун авачир кесиб-куьсуьбдиз чайни 
хъвамир лугьун уьмуьрлух мусурман диндал кIевиз акъва-
зай Хпеж Къурбанан мецелай атун гьич чIалахъ жедай кар 
туш. Гьайиф хьи, и бенд ктабда гьатнавай жуьреди шиир-
дин гъавурда чIурукIа акьурбурун регъвехъ яд язава. 

Хпеж Къурбанан шиир урус чIалалди виче гьатай ктаб 
(яни СтIал Сулейманан «ЧIалар») Москвада чапдай акъатай 
1948-йисуз руьгьани шаир халкьдин душман яз малума-
райдалай ва дустагъда турдалай гуьгъуьниз  анжах кьуд 
йис алатнавай.  

Са патахъай, адан тIвар ва чIал чIехи шаирдин ктабда 
гьатун ихьтин макъамда вилив техвей хьтин кар тир. Муь-
куь патахъай, им чIехи яшда аваз гелни галачиз квадарна-
вай хпежвидин тIвар мад сеферда кьацIур хъийиз алахъун 
тир. 

Вучда кьван, вахтар гьахьтинбур тир. 
Дериндай фикир гайитIа, Хпеж Къурбанан шиирдик 

кутунвай кьван рехнеяр садни адак кваз аквазвач. Адетдин, 
шаирдиз вичиз хас хатIуна аваз кхьенвай чIал я. Автордин 
гьарай-эвер сад я: чай хъвадайла михьивал хуьх! Ина чIуру 
вуч ава кьван? Адалайни алава, и шиирда диндиз талукь са 
келимани авач. Гьавиляй ам Сулейманан ктабда гьатни 
авуна жеди. А девирда Хпеж Къурбанан тахсир ам вичин 
руьгьдин, рикIин деринрай Аллагьдихъ инанмиш, диндал 
кIеви кас хьун хьана. 

Сулейманаз Хпеж Къурбан чир тахьана жедачир, амма 
адан «Чай» шиир стIалви шаирдиз чир хьун-тахьунин ре-
кьяй шаклувилер арадал къвезва, вучиз лагьайтIа «Само-
вар» шиирдай «Чайдихъ» галаз ийизвай са гьуьжетни 
аквазвач. 

Ша мад сеферда Сулейманан «Самовар» кIел хъийин: 

Ша жемир-тIун вун чаз мукьвал, 

Къваз чавай яргъаз, самовар. 

Твамир-тIун чи арада къал, 
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Пис фитне, гъавгъа
1
, самовар. 

Паташов
2
 вич хьайла зурба, 

Эцигна келледал турба, 

Фагьумда на кIвални уба, 

Бугъ акьаз къава, самовар. 

 

Им са деб гьатнава чина 

Михьи яд цаз таз пичина, 

Атайла мугьмандин чина 

Уьзуьагъвал я самовар. 

 

Чайчиди цаз нубат-нубат, 

Ягъиз на цIикьвед мугъаммат, 

Гьар са гьава гьар са бубат, 

Межлисдин агъа самовар. 

 

Жергедаваз истиканар, 

Жунгавди хьиз ийиз ванар, 

Ава кьван вахъ ажеб гьунар, 

Гум аршда, цава, самовар. 

 

Даим хъваз на и къарасу, 

Гьич ви рикIел къведач хьи зу. 

Ширин чайдихъ галаз насу 

Чандиз я дава, самовар. 

 

Попов
3
 чай хьайла багьа тир, 

Мягьледизни чкIиз атир, 

Кесибариз чирун къадир 

Туш мирвет, рава
4
, самовар. 

Гьи касдиз хьайитIа девлет, 

Гьадаз вуна ийиз гьуьрмет, 

                                                 
1 Гъавгъа – чуьруькар. 
2 Паташов – самоварар акъуддай заводдин сагьибдин тIвар. Инал 

ихтилат  гьадан завода акъуднавай самовардикай физва. 
3 Попов – чайдин фабрикадин иеси. Инал рахун гьадан фабрикадин 

чайдикай физва. 
4 Рава – инал: инсаф. 
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Кесибариз тийиз рябет, 

Жеда вун лавгъа, самовар. 

Эхцигайла ахшам сегьер, 

Ялгъуз хъунухъ я вун зегьер. 

Сулейманаз чидай тегьер 

Фагьум кван жува, самовар. 

 

Аквазвайвал, Сулейманан фикирар Хпеж Къурбанан 
«Чай» шиирда лагьанвайбурувай чара туш, абуру чпи чеб 
ахцIурзава,  гьуьжетлувилин са лишанни абурун арада авач. 

Мумкин я, Сулеймана вичин чIал хпежвидихъ галаз 
шаирвилин рекьяй акъажун авун яз туькIуьрна. Месела, 
рикIел хкин, «Билбил» шиир арадал атайвал. Гъейри ашу-
кьри билбилрикай мани лугьудайла, Сулейманаз вичизни а 
къушракай, ашукьрин гафар тикрар тахъвуна, лу-гьуз кIан 
хьана. «Самовар» пайда хьунин бинедани гьахьтин фикир 
хьунухь тIебии кар я. Яратмишунрин рекье Сулеймананни 
Къурбанан арада са душманвални авачирди и кьве шиирдай 
хъсандиз аквазва. 

Вири къундармаяр гуьгъуьнлай, Сулейман «ХХ лагьай 
асирдин Гомер» яз машгьур хьайила пайда хьайибур я. Су-
лейманакай кхьизвай гьар са кас чIехи шаирдин къамат 
«чIагур» хъийидай дуьшуьшар жагъуриз алахъзавай ва 
гзаф вахтара бине авачир кьуру ихтилатрикай чпиз даях 
кьазвай. 

Шак алач, СтIал Сулейманан шаирвилин дережа гьам 
Ахцегь Гьажидин, гьам Хпеж Къурбанан алакьунрилай 
хейлин вине авай. И кар адан гьар са шиирди субутзава. 

И винизвал Сулеймана вичини гьиссзавай ва гьавиляй 
ам шиирралди акъажунризни экъечIзавай. 

СтIал Сулейманан девирда ва адалай гуьгъуьнин йиса-
ра эдебиятдин месэлайрал алахъай ва чIехи шаирдин тIвар-
ни эсерар машгьур авуник пай кутур бязи алимрин 
гъалатIар гзаф вахтара гьа чIаван идеологиядиз буьр-
кьуьдаказ къуллугъ авуни арадал гъайибур яз хиве кьунин 
ва а къундармаяр винел акъудунин важиблувал къенин де-
вирда чна генани кIевелай аннамишун герек я. 

2009 
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АСИРРИН ХЪЕНДИК КУМУКЬАЙ ШАИР 
 
 
 
 
АСИРРИН ХЪЕНДИК КУМУКЬАЙ ШАИР 
 
Гьайиф хьи, шаир Кьурагь Сейфуллагьан тIвар чи 

эдебиятда михьиз рикIелай фенвайбурукай сад я. 
«Дагъустандин комсомолец» газетдин 1990-йисан  

1-сентябрдиз акъатай нумрада чапнавай 1937-йисуз кьиле 
фейи Махачкъала шегьердин комсомолдин активдин сте-
нограммадай къачунвай са чIук кIелайла, заз лезгийрихъ 
ихьтин шаир хьайиди сифте яз чир хьанай. 

Санлай къачурла, и чIук Эффенди Капиева и собрани-
дал авур рахунрикай ибарат тир. Адан гафарай акурвал, а 
яргъал ва тежедай хьтин гьахъсузвилериз майдан хьайи 
йисуз Дагъустандин меркездин комсомолдин актив кIватI 
хьунин себеб 1934-йисуз Москвада Гьукуматдин художе-
ственный эдебиятдин издательствода акъатай ва вич Эф-
фенди Капиева гьазурай «Дагъустандин антология» ктаб 
тир. Вичиз жуьреба-жуьре мидяйри секинвал тагузвай 
Э.Капиева, къецел алайди 1937-йис тирди хъсандиз 
кьатIанваз, и ктаб туькIуьрдайла вичи авунвай гъалатIар 
хиве кьазва (къенин гьисабрай абуруз гъалатIар лугьуз че-
тин я) ва гьа гъалатIрикай сад яз ада мад садакай икI лугьу-
зва: «Гьа антологияда за инкъилабдилай виликан девирдин 
лезги шаир Кьурагь Сейфуллагьан «Зелимхан» шиирдиз 
чка авуна ва адаз талукь тир баян ганач, и кар, гьелбетда, 
рехъ гуниз лайихлуди тушир, вучиз лагьайтIа и шиир ви-
чин асул бинедай миллетрин арада чуьруьк туниз эвер гу-
звайди я. 

Ида акьалтIай чIурувилелди пролетарский интернаци-
онализмдин принципдиз аксивалзава». 

1935-йисуз Москвада Гослитиздатда акъатай «Къаф-
къаздин дагъвийрин шиират» ктабдикни Сейфуллагьан 
«Дуванбегияр» шиир акатна. 
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1929–1939-йисара Москвада А.В.Луначарскийдин ре-
дакциядик кваз акъатай «Литератиураддин энциклопе-
дияда» Кьурагь Сейфуллагьакай Гьажибег Гьажибегова 
кхьенвай гъвечIи макъалани гьатнава. Ана лагьанва: 
«Кьурагь Сейфуллагь (1895–1915) – лезги шаир. ДАССР-
дин Кьурагь хуьре лап кесиб лежбердин хзанда дидедиз 
хьана. Къуръандин мектебда араб алфавит чирна, ам хайи 
чIала вичин эсерар кхьин патал ишлемиш жедайвал авуна. 
СтIал Сулейманахъ галаз сад хьиз Кьурагь Сейфуллагь 
инкъилабдилай виликан лезги эдебиятда кесибрин векил 
тир. Исламдин гужлу таъсирдик кваз, Кьурагь Сейфуллагьа 
вичин наразивал гзаф вахтара диндиз хас кIалубда тваз 
хьанай. Урус таржумайра адан кьве шиир ава – «Зелимхан» 
(Дагъустандин антология», ГИХЛ, 1934) ва «Дуванбегияр» 
(«Къафкъаздин дагъвийрин шиират», Гослитиздат, 1935). 

Гьажибег Гьажибегован «Халкьдин яратмишунар ва 
кхьинар» ва «Лезги шаиррин сад лагьай конференция» 
макъалайрани Сейфуллагьан тIвар Етим Эминан, Шай-
дадин, Салигьан, Султанан, Нуридин, Ахцегь Гьажидин, 
Хпеж Къурбанан ва СтIал Сулейманан тIварарихъ галаз 
санал кьунва. И макъалаяр 2003-йисуз Дагъустандин ктаб-
рин издательствода «Яратмишунрин ирс» т1вар алаз акъа-
тай Гьажибег Гьажибегован ктабда гьат хъувунва. А 
кIватIал чапдай акъудун патал гьазурайди профессор Гьа-
жи Гашаров я.  

Гьуьрметлу профессор Гьажи Гашаровахъ галаз хьайи 
чи са ихтилатда гаф Кьурагь Сейфуллагьакай кватайла, ада 
вичиз гьеле Совет девирдин цIиг къизгъин язмай са вах-
тунда и шаирдин са кьадар шиирар, гьабурукай яз «Зе-
лимханни» Дагъустандин чIалан, эдебиятдин ва искусство-
дин институтдин архивда 333-нумрадин папкада аваз акур-
дакай заз суьгьбет авунай. А чIаларин гьарайдиз фейила, 
заз жагъайди вичел анжах шаирдин са тIвар аламай ичIи 
папка хьанай. 

Винидихъ вичикай ихтилат фейи «Дагъустандин анто-
логияда» «Зелимхан» шиирдин кьилелай автордин тIвар 
«Сейфулла, Чубанан хва» яз ганва. ТIварцIин кIаникай 
скобкайра къейднава: «Биографиядиз талукь делилар 
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кIватIиз хьанач». И чIалан эхиримжи бендина таржу-
мачиди, лезги шииратдин къайда хвена, шаирдин тIвар 
Сейфулла Курахский яз кхьенва. Шиир туькIуьрнавай йис 
1911 ла-гьайди яз къалурнава. 

1907–1913-йисар вири Кеферпатан Къафкъазда чилер 
ишлемишунихъ галаз алакъалу къизгъин гьерекатар кьиле 
финалди тафаватлу хьанай. И секинсуз вакъиайрин ле-
пейрик акатай Дагъустандани, иллаки адан кьибле пата – 
Куьре округдани Табасаранда лежберрин гьерекатар гена-
ни къатибур хьанай. Гзаф чкайра лежберринни пачагьдин 
гьукумдин арада яракьлу акьунарни кьиле фена. Женгиниз 
къарагъарайбур секинарун патал гьукумдарри алахъунар 
авунайтIани, маса чара тахъхьайла, пачагьдиз амукьайди 
1913-йисуз лежберрин яшайишдиз талукь реформа  кьиле 
тухун хьанай. 

Къунши Чечняда и гьерекат халис яракьлу дяведиз 
элкъведай чкадал атанай. Лежберрин кьиле акъвазай Зе-
лимхан Гушмузукаев лугьудай касдин тIвар иллаки сейли 
хьанай. Ам кьун патал гьукумди махсус дестеяр кардик ку-
тунай. Зелимханан кьегьалвилерикай неинки са чечен хал-
кьди, гьакI осетинри, Дагъустандин халкьарини чпин ма-
нияр туькIуьрнай. 

Лезги шаир Кьурагь Сейфуллагьани вичин шиир 
гьахъсуз уьмуьрдикай жаздан хьанвай кесиб халкьдин 
умудни даях хьанвай «регьимлу къачагъдиз» бахш авун 
аламат жедай кар тушир. 

Аламат жедай маса делилар тахьанани авачир. 
Месела, вучиз лезги шаирди вичин шиирда лагьанвай 

кьван эвер гунар ва тарифар жуван миллетдин арадай  тир 
Зелимхан хьтин са  касдиз лагьаначир? 

И кардин гъавурда акьун четин туш. 
Сейфуллагьа Зелимханаз «гъазаватдин тур» гъиле яхъ 

лугьуз эвер гузва. Аквар гьалда, шиирдин автор вичин де-
вирда кьиле физвай гьерекатриз диндин тав гуз алахъзава, 
диндал кIевивал гвайдини адаз чеченрикай тир ва вичиз 
халкьдин гегьенш къатари дериндай майилзавай Зелимхан 
яз жагъизва.  
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Им дуьшуьшдин кар туш. Шиирдал аквазвайвал, Сей-
фуллагь вични диндал кIеви ксарикай я. Гьавиляй адан ши-
ирар архивра къаткана амукьнай. 

«Зелимхан» шиирдин лезги текст жагъун тавуниз ки-
лигна, зун жува мисал яз гъуниз лазим цIарар урус чIалай 
цIарба-цIар таржума хъувуниз мажбур жезва. «Вуна Ша-
милан чка кьунва», – лугьузва шаирди. «Вун асландин ша-
раг яз йифен цифеда дидедиз хьана, Исятда ажугълу ва 
гишин мусурманри Цларикай куьрснавай тфенгар галудза-
ва. Куьмек це чаз, Аллагь, гьулдандин регьбер. Шейх Али-
Гьажи душманри кьунва, Ваз килигна ада жаза кьабулнава. 
Урусар шехьиз-шехьиз дуьзенлухриз хъфизва. Куьмек це 
чаз, Аллагь, цIун мецералди». 

Шиирда маса шейхерни «гавурри» кьунвайдакай 
суьгьбетзава. «Гунибдиз хкаж хьана, имамдин чкадал 
ацукь», – лугьузва Сейфуллагьа Зелимханаз. 

Мягьтел жедай мад са кар авай. Динэгьлийрин тереф 
хуьниз, гъазаватдиз эвер гузвай и эсер вири Совет уьлкве 
тирвал цIийи уьмуьр къурмишзавай гурлу девирдаЭффен-
ди Капиева «Дагъустандин антологиядик» кутун ва гьа 
чIаван цензурадин хци вилерикайни и чIал сагъ-саламатдиз 
хкатна чапдай акъатун чIалахъ тежедай хьтин кар тир. 

Сад лагьайди, Капиев, вичин бажарагъни акьул гьикь-
ван къалин тиртIани, гзаф жегьил тир. Ктаб акъатайла, пи-
сателдин анжах 25 йис тир. Вичин кьил гьихьтин хатадик 
кутазвайтIа, ада тамамдиз гьисснавачир жеди. 

Муькуь патахъай, ада и шиирдин важиблувал диндин 
месэлайрихъ галаз алакъалувал яз ваъ, пачагьдин 
гьукумдиз кесиб лежберрин аксивал яз гьисабна жеди. 
Гьавиляй тир жеди шиир кхьей йисни гьим ятIа къейдна-
вайди. Цензорарни гьахьтин фикирдал атун мумкин тир. 
Адалайни гъейри, абуруз гьа девирдин лап машгьур шаир-
рикай сад тир Эдуард Багрицкийдин (1895–1934) таржума-
дини кIевелай таъсирна жеди. Таржума рикIивайни 
таъсирдайди хьанва. 

Капиеван викIегьвилихъ мад са себеб тахьана авачир. 
Ада вичин далудихъ Нажмудин Самурский галайди гьис-
сзавай чIал ада комсомолдин активдин собранидал авур 
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ихтилатрай кьатIуз жезва: «Юлдаш Самурскийди са шу-
мудра заз вичин кIвализ эверна, чна адахъ галаз йифен геж-
далди суьгьбетар авунай. Ада заз меслятар ганай ва вуч 
авун лазим ятIа лагьанай. Гьам себеб яз заз Кремлда жедай 
мумкинвал хьана. Зун юлдаш Сталин яшамиш жезвай чка-
да хьанай ва юлдаш Калининан патавай ацукьнай. Юлдаш 
Самурскийдал къведалди са касни зи къайгъуда хьаначир 
ва са касдинни рикIел милли писателриз ва Дагъустандин 
эдебиятдиз фикир гун алачир». 

Гьар гьикI ятIани, Эффенди Капиева туькIуьрай ктаб-
дизни ана гьатнавай таржумадиз килигна, тарихда лезги 
шаирдин тIварни шиир амукьна. 

Сейфуллагьакай адан ватанда вуч ван-сес аматIа чирун 
патал за Кьурагьа авай зи таниш, мектебдин муаллим, ви-
чивай аджемдалди авунвай кхьинар кIелиз жедай, вичи 
шиирарни кхьизвай, Етим Эминан са шумуд шиирни жа-
гъур хъувуна чапдиз ахкъудай Абдурашид Абдурагьмано-
ваз чар кхьенай ва адаз Сейфуллагьакай ван хьайи-тахьай 
авани лагьана хабар кьунай. 

Адан жавабди зун тежедай кьван шадарнай – пара 
кьадар сагърай вич. 

Абдурашид-муаллимди заз ачухарай делилар за адан 
вичин чарче авайвал хвена гузва: «Сейфуллагь Кьурагьа 
дидедиз хьана (ам хайи вахт садазни чизвач). Адан чIехи 
стха Фейзи 1946-йисан гатфарихъ кечмиш хьана. Ам зазни 
хъсандиз чидай. Ада бригадирвиле кIвалахзавай. Сейфул-
лагь жегьил-жаван яз кьена. Сейфуллагьа чуьнгуьр ягъиз 
чIалар лугьудалдай. Ам хуьре са межлисдай кефсуздиз 
хтана. СтIалжем хьана дуьньядай фена – свас гъидалди. 

Чубан – чубан тушир. Адан тIвар Чубан я. (Инал ихти-
лат Сейфуллагьан бубадикай физва. – А.Къ.). Чубаназ кьве 
паб кьисмет хьана. Сифте папаз Гьажимурад тIвар алай га-
да хьана. Гьажимурадазни кьве гада – Гьабибуллагь, Бугъа, 
руш ФатIимат хьана. Сифтедин паб кьейила, Чубаназ кьвед 
лагьай паб Фатума Кумухъай (Кьурагь райондик квай хуьр) 
хкана. Абуруз пуд велед хьана: Фейзи, Сейфуллагь ва Ше-
керхалум. Абурун вах Шекерхалум Кумухъиз Велиев 
Аливердидиз тухвана. 
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Чубан диндин рехъ гвай, тIарикъат гвай кас тир. Адан 
кьвед лагьай гада (яни кьвед лагьай папан кьвед лагьай га-
да.– А.Къ.) гзаф чIаларин устад ялдай. 

Сейфуллагьан мирес Керимавай заз са куплет, кицIиз са-
да дарман гана кьейила, Сейфуллагьа лагьай чIал ван хьанай: 

 

Зи кицI варцел хьана яваш, 

Жемятари ийиз тамаш. 

КицIелайни фейи угъраш 

Ам вун я хьи, я ламран хва». 

 

Абдурашид-муаллимди вичин мирес, шиирар кхьизвай 
кас тир Гьезералидин шагьидвилел бинеламиш хьана, Сей-
фуллагьан кьве шиир – кицIикай лагьай чIал ва мад сад 
Кьурагь райондин газетдиз ва виликан «Коммунист» газет-
диз акъатайди я лугьузва. 

За Абдурашид-муаллимдивай «Зелимхан» шиирда 
тIвар кьунвай шейх Али-Гьажидикайни хабар кьунай. 
Авайвал лагьайтIа, и касдикай вуч малум ятIа за гзафбу-
рувай жузунар авунай, амма заз садавайни тайин жаваб жа-
гъаначир. 

Са бязибуру а шейх Акушадай тир Али-Гьажи я лугьу-
звай. Амма а Али-Гьажи тарихдин майдандал Дагъустандиз 
большевикар атайдалай кьулухъ, 1919-йисуз пайда хьана. 
А кас дустагъда тур хьтин дуьшуьшни малум туш. 

Абдурашид-муаллимди шейх Али лугьуз Гелхена араб, 
туьрк ва фарс чIалар чидай кас хьайидакай ва ам 1980-
йисуз рагьметдиз фейидакай заз кхьенай. Амма ам Сей-
фуллагьан шиирда тIвар кьунвай шейх яни-тушни субутдай 
делилар авачир. 

Гаф атай чкадал лугьун: и макъала кIелдай ксарин ара-
да шейх Али-Гьажидикай са гьихьтин ятIани делилар 
чидайбур хьайитIа, за гзаф тIалабзава чунни хабардар авун. 
Ахьтин делилри чаз тарихдин хъендик кумай лезги шаир 
Кьурагь Сейфуллагьан уьмуьрдин ва яратмишунрин 
чинрал алава экв хъичир хъийида. 

Сейфуллагьан шииррикай урус чIалал «Къафкъаздин 
дагъвийрин шиират» ктабда гьатнавй «Дуванбегияр» ши-
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ирдикай инал рахадай мумкинвал заз авач, а ктаб жагъурун 
четин я. ЯтIани ам гъиле гьатуникай чна умуд атIузвач. 

2009 
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ТАРЖУМАЯР 
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Ктабдин и пай за авунвай таржумайрикай иба-

рат хьанва. Ам пуд хилез пай жезва. 

I лагьай хиле алатай девиррин лезги меденият-

дин векилри араб ва туьрк чIаларал кхьенвай шиир-

рин таржумаяр гьатнава. 

Ярагъ Мегьамедан эсерар араб чIалай, амай ав-

торрин шиирар туьрк чIалай Гъалиб Садыкъиди 

авур цIарба-цIар таржумайрин куьмекдалди лезги 

чIалаз чпин бинеда авай къайдаяр хвена элкъуьрнава. 

II лагьай хиле урусрин ва дуьньядин халкьарин 

шаиррин ч1алар таржума авуна ганва. 

III лагьай хиле Дагъустандин халкьарин шаиррин 

шииррай авунвай таржумаяр гьатнава. 

А.Къ. 
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I 

Лезги Салигь 

(XVIII лагьай асирдин 1-пай) 

ВУН Я 

Вун алемрин иеси я, пачагьрин Кир я, 

Инсанарни чинерар халкь авурди вун я. 

Вири шейэр малум я чаз, амма вун сир я. 

Чара авур йифни югъ нур чIугурди вун я. 
 

Ви гуьзелвал вичихъ вири къаних са экв я, 

На халкь авур махлукьатрин вун пак дирек я, 

Гьар сана вун муьгьуьббатдин бине ва эрк я, 

Виридалай винизвилив дуьз кьурди вун я. 

Пайгъамбарриз Жабраилан на чин къалана, 

Чи хатурдай Мусадивни Таврат вугана, 

Микаилни Исрафил чи патав ракъана, 

Къияматдин юкъуз дуван тухурди вун я. 

Исрафилан кфилдин сес элкъвейла чилел, 

Кьейибурал чан хкведа, къарагъда кIвачел. 

Эй виридан эвел, даим дири яз кьилел, 

Малум тушир вири сирер кьатIурди вун я. 

Я Ребби, заз вун хьтин пак падишагь ава 

Шадвилени пашманвиле заз панагь ава, 

Салигь я зун, вишни шумуд захъ гунагь ава, 

Гунагьрилай гьар садан  – гъил къахчурди вун я. 
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Я НЕБИ
1
! 

Ви гафар кьун хьанач завай, за вуч ийин, я неби?! 

Мягьшердин югъ
2
 атайла, зи гьал я четин, я неби! 

Ви умметар
3
 ваз савкьатар гваз къведайла вилик ви, 

ГьикI къведа зун ичIи гъил гваз, чIулав яз чин, я неби?! 

Зун къаних я акунихъ ви гуьзел къамат, суй, сифет, 

Вун ахварай кьванни акун зенд я рикIин, я неби! 

Вун я гьардан сагьиб-нажат,
4
 гьардан къайгъу чIугварди, 

На техвейтIа, зи чка я жегьнем дерин, я неби! 

Вун дуьньяда шафакъатдин шагь я вири алемриз, 

На са вил заз ягънайтIа, рикI жедай секин, я неби
5
! 

 

КУЬЗ ЯТIА? 

Вуч гуьзелдиз эцигнавай шегьерар 

Дарбадагъун, чукIур авун куьз ятIа? 

Са чIавуз сагъ чанар, рикIер, жигерар 

Ламу чилик акат хъувун куьз ятIа? 

Къияматда гьалт хъийида сад садал, 

Сада садан хатурар хун куьз ятIа? 

Ирин гуда жегьнемда фан чкадал, 

Цин чкадал иви хъваз тун куьз ятIа? 

                                                 
1 Неби – пайгъамбар, «вичиз Аллагьди лугьузвайди», Аллагьдин 

патай керематар кьабулзвайди. Къуръандани Мегьамед пайгъамбардиз 

«расул» (ракъурнавайди) лугьунихъ галаз сад яз «небини» лугьузва. 
2 Мягьшердин югъ – къияматдин югъ, эхирзаман. 
3 Умметар – са бажарагълу касдин кар кьиле тухузвайбур, адан 

ниятар машгьурзавайбур. 
4 Сагьиб-нажат – Аллагьдин вилик инсанрин паталай рахадайди, 

абурун тереф хуьдайди. 
5 Шиирдин эхир квахьнава. 
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Ибадат гвай кас Халикьдиз хуш жеда, 

Бязибуру дуьа тавун куьз ятIа? 

Дуьнья чапхун ийиз, гъиле кьуш жедай 

Вич кицI тирдаз инсандин дун куьз ятIа?
1
 

*  *  * 

Салигьанди – къара шив. 

Цуьквералла пара жив. 

Ви чин – са рагъ акьада, 

Шагь дагъда жив цIрада. 

*  *  * 

Салигьан шив я семен, 

Зи рекье хьуй ясемен
2
. 

Рекьидайди душман хьуй, 

Зун а ясдин мугьман хьуй. 

*  *  * 

Бахтсуз кас я, нихъ эгер са яр авачтIа, 

Садахъ галаз ашкъидин икьрар авачтIа. 

Гзаф дустар жагъида суфрадихъ къалин, 

Халис дустар жедач, пак къастар авачтIа. 

Тек инсанди ашкъидив язавай аваз – 

Макьам туш ам, зил кьадай устIар авачтIа. 

Тахьуй гару тухур гаф – кьетIи жен, герек, 

Гайи гафар ичIи я, крар авачтIа. 

 

                                                 
1 Шиирдин кьатI квахьнава. 
2 Ясемен – жасмин. 
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Зун ашкъидин кузва цIа, – вуч жеда завай, 

Ярдилай я «эхь», я «ваъ» гафар аватIа. 

Зи азабрин тарари вегьизва пешер, 

Ви багъдани билбил жеч, гатфар авачтIа
1
 

 

НЕГЬЗАВА ЗА 

Зи кIаниди, ви терс къилих, гафар-чIалар негьзава за, 

Вун инсафсуз тир кьван, гуьзел, – ви гьар са кар негьзава за. 

Анжах са на гуьлуьстанда къизилгуьлер кIватI ийизва, 

Ви гъилелай зи рикIиз сух хьайи царар негьзава за. 

Гьа цацарив зи вилерни буьркьуь ийиз алахъна вун, 

И карда ваз жагъай сирер, жагъай бахтар негьзава за. 

Сифтегьан яр гадарна на, масадал вун хьана ашукь, 

Ви хаинвал, са гаф тахьун, авачир ар негьзава за. 

Зун, гьелбетда, гъалатI хьана, вун акуна кьил квадарай, 

Арачияр ва абурун иесияр негьзава за. 

Кесиб Салигь са къерехдив туна вуна, играмиди, 

Муьгьуьббат гуз, маса къачур ихьтин базар негьзава за. 

ЗУН TAБ ГУДАЙДИ Я 

Заз кIанда са гуьзел туьтуькъуш хьтин... 

Зун таб гудайди я, пайгъамбарди хьиз... 

Эй гуьзел, къакъудна завай на зигьин, 

Ваз суваб жедайвал, чин къалурдач куьз? 
 

Ажайиб къамат я, са къиямат я! 

Либас я женнетдин, са аламат я! 

                                                 
1 Гъезелдин эхир квахьнава. 
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Лацу пел мискIин я, вун зи тIеат я! 

К1андачни чи ашкъи ваз цIийи хъийиз? 

Зар-зибадикай я вал алай партал, 

Сад я тай авачир ви беден шумал. 

Чин рагъ я куькIвенвай алцифай цавал, 

Ви тIвар я барабар Къуръандин цIарцIиз. 

И чIехи дуьньяда, вири Иранда, 

Исфагьан шегьерда, Шеки-Ширванда 

Вав къведай – чилинни цавун майданда – 

Са гьуьруь, малаик, инсан чида низ? 

Ви тIвар кьаз Салигьан галатзавач мез, 

Ви тариф ийизва гафар бес тежез. 

Са теселли кьванни гудачни на бес 

Ви гуьзелвилин лукI тир касдин рикIиз?! 

САГЪ ЖЕДАЙ 

Зун ишириз, регьимдикай хъел яни вун, кIаниди? 

Зун ви патав гваз акурла, малаикар къах жедай. 

Ви ашкъидин кемендилай жедач тIарам-кIевиди 
Ихьтин дарих легьзейра, – вак инсафсуздан тах жедай. 

Аллагьдивай тIалабда за: «Зи азабар саймиша, 

КIандатIа зун зи хсуси накъвара на батмиша, 

На ийидай гьар са кардал рази я зун гьамиша, 
Анжах тур зун ярдихъ галаз, зи гуьгьуьлдин тагъ жедай!» 

Чаравилин тIал атIудай мелгьем кIанда чи чандиз. 

Ви кифера арушна, жув заз кIан я ваз къурбандиз... 

Чехирчиди чехир цазва зун паталди фейжандиз, 

Ам ярди зав вуганайтIа, Салигьан xeр сагъ жедай. 
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Ахцегь Магьарам-Эфенди 

(XVIII лагьай асир) 

*  *  * 

Эй Межнун, килиг вун Лейлидиз жуван: 

Кьилелай кIвачелди михьи къизил я. 

Амма зун паталди буй-бухах адан 

Къаридин цацарин шуькIуь са цуьл я. 

Вичин таъсибдалди малаик я ам, 

Гуьзелвилелдини – лугьуз жеда гьам. 

Амма зун паталди ви кьве киф тIарам 

Кьве чIулав гъуьлягъ я, чIулав кьве цIил я. 

Зи цIугъдик дуьньядин квахьнава зегьле! 

Зи ван ша, гуьзел, ваз, яхъ зи гъил гъиле! 

И факъир, ваз кIусни авачир виле, 

Ви лукI я, ашкъидихъ шезвай саил я! 

Вуна заз шадвал це, пашманвилер заз 

Гудайди жаллатI хьуй, къведай иви хъваз. 

Арабар, румвияр, берберарни кваз 

Ава ви суракьда, вири вал гуьл я. 

Гьунарар амач захъ, рикI хьанва пелеш, 

Агь, вучиз дарман зи жезватIа эглеш?! 

Ахцегьви шаирдин муьгьуьббатдин пеш 

ТIурфанри гатазва, гзаф сефил я. 
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Ашукь Амрагь 

(XVIII лагьай асир) 

РУШАННИ СУСАН ГЬУЬЖЕТ 

Са рушани суса гьуьжет ийизва. 

Свас рахазва: «Къенин майдан зиди я». 

Рушан гафар: «Зун хунча я кIевизмай, 

Гатфарин вахт, цуьквер суван зиди я». 

Свас рахазва: «Захъ уьрдег, захъ къаз ава, 

Эцигна хьиз хурал, ядай саз ава, 

Лазимбуруз гудай нямет-наз ава, 

Авай вири эдеб-аркан
1
 зиди я». 

Руш: «Зун бахдиз ухшар тирди якъинда, 

Зи хуруда къизил-мержан къалинда, 

Гъил хкIамир – шамумаяр хъиткьинда, 

Тазаз амай багъни бустан зиди я». 

Свас: «Ша къвазин чун сад садан къвалалай, 

Къуй килиграй чаз жегьилар яргъалай: 

Гузвай суьгьуьр анарри зи хуралай, 

Экв авай чин ацIай вацран зиди я». 

Ни лугьузва, свас, вибур таб гафар я. 

Заз куьн кьведни и дуьньядин гатфар я. 

Виш чанни квез гудай Амрагь устIар я, 

Анжах руша лугьуй: «Майдан зиди я». 

 

                                                 
1 Эдеб-аркан – жемятдин арада жув тухудай къайдаяр. 
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Ашукь Шайда 

(XVIII лагьай асир) 

АШКЪИДИН ВАХТ 

За лугьузвай и гафар 

Кхьидай вун я дафтар. 

Гьар жуьредин хуш рафтар 

Авайдини вун я, яр. 

Авуна сад садал туьш 

Халикьди чун – жен таниш! 

Лянет ийин, масанди, 

Гьар са шери-шейтIандиз. 

Фагьум ая хъсандиз: 

И вахт гьар са инсандиз 

Кеф чIугвадай заман я, 

ЧIалал ша зи, аман я! 

Са желе я муьгьуьббат, 

Зи гафар я – михьи зат. 

Эй гвайди гьар гьакъикъат, 

Ийимир чаз мусибат. 

Ахъайдайди вилер чи 

Вун я,  чIехи регьбер чи! 

Ребби, за ваз ийин дад: 

Вахт я, на заз це нубат, 

Агуд тийиз хажалат, 

Хуьдайвал ви аманат! 

Вун сагьиб я виридан, 

Хьайиданни жеридан. 
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Я Аллагь, я шейх Гьайдер
1
, 

Гзаф хьанва заз дердер. 

Зазни ярдиз – са сефер, 

Са рехъ це чаз лап иер. 

Кьвед са рекье хъсан я, 

Ажеб гуьзел заман я! 

 

                                                 
1 Ш е й х  Г ь а й д е р  – XII лагьай асирдин эхирда  Хорасанда 

пайда хьайи суфийрин кIватIал тешкилайди. Ахьтин кIватIаллиз вич 

тешкилайдан тIвар бинедиз къачуналди гьайдерийа (гьайдери) лугьузва. 

Гьайдерийайри кьуд лагьай халиф, Мегьамед пайгъамбардин имидин 

хва ва езне Али Аллагьдин дережадив агакьнавайди яз гьисабзава, шейх 

Гьайдер, лагьайтIа, Алидин къаматда авайдай кьазва. 
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Ярагъ Мегьамед 

(1761–1838) 

СТХАДИЗ 

КIела, стха, гьар макъамда абурлу жервал, 

Синагърани азабра вун сабурлу жервал. 

Гьикьван вуна къазанмишиз хьайитIа чирвал, 

Гьакьван сабур багъишда ваз гьакъикъат тирвал. 

Шадвилер ваз чирвилери гуда хьи гьикьван – 

Сад Аллагьдин камалдикай пай гуда кьакьан! 

Вун мураддихъ рекье твада фикирри таптагъ, 

Хьелдин гел хьиз дуьзди жеда ви рехъ, гуьгьуьл – сагъ. 

Шаклувилер чирвилерив ая на магълуб, 

Тамамвилин, дуьзгуьнвилин xaз тахьуй кIалуб. 

Алимривай жузуз жуваз шак алай сирер, 

Пайгъамбардин гьадисаяр чира на иер. 

Сабурлу хьухь, рикIевай кар тефейла кьилиз, 

Зун къулавай къакъатайла, за эхайди хьиз. 

Са агъзурни кьве вишни яхцIурни вад лагьай
1 

Йисуз заз дерт акурди я. Аллагьди цавай 

Шафакъатдин марф къурна чал, алудна чи пар, 

Хъвана чна хуш мижейрив ацIанвай къапар. 

 

                                                 
1 Ихтилат Ярагъ Мегьамед вичин геле къекъвезвай пачагьдин 

чапхунчийрикай катуниз мажбур хьайи 1831-йисакай физва. 
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Я сад Аллагь, гъил къачу на и факъир залай – 

Югъди-йифди ваз дуьаяр ийизвайдалай. 

ТIварун стха
1
, хьухь арха заз Мягьшердин юкъуз, 

Ви гьуьрметрин вилик зи кьил тежервал агъуз. 

АХЦЕГЬ МИРЗЕ-АЛИДИЗ 

Дерин гьуьлуьз ухшар авай алимдин чIалар 

Агакьна зав – нурарикай хранвай цIарар. 

ЧIехи алим я и цIарар кхьейди цIалцIам, 

Хуш атиррин юкьва авай Ахцегьай я ам. 

И устаддин зурбавилиз гьич авач кьадар, 

Пехилдайди, гьейрандайди язва гьар са цIар. 

Гьар гьарфуна куьтягь тежер жем хьанва камал, 

КIелзавайдаз къалуз чпяй ракъинин жамал. 

Даим рикIе Аллагь авай кас я ам къени. 

Ребби, адаз гьуьрмет ая ви рикIиз кIани. 

Адан фикир кваз такьадай хьайитIа са кас, 

За кьада ам кIур гудайдай вичи незвай фаз. 

                                                 
1 ТIварун стха лугьуналди, автор Мегьамед пайгъамбардихъ 

элкъвена рахазва 
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Ахцегь Мирзе-Али 

(1770 – 1859) 

*  *  * 

Я Ребби, и дуьньяда зи куьмек, тедбир вун я, вун. 

Гьар са шей терг жедайди я, эвел, эхир вун я, вун. 

Шумуд жуьре тариф ава, амма тек сад вун, я вун, 

За ийизвай тарифдихъни авай мурад вун я, вун. 

Гьар са касдиз далу кIанда, зи даях тек вун я, вун, 

Зи магъара
1
, зи умудни вилерин экв вун я, вун. 

Гьар затI вавай тIалабзава – гудайди ам вун я, вун, 

Виридалай вине авай акьул тамам вун я, вун. 

Вири дегиш жезва, тек сад тежер дегиш вун я, вун, 

Чи гьар мецин ачухвални рикIин ериш вун я, вун. 

Вичихъ Ахцегь назим
2
 чIалахъ тек сад тирди вун я, вун, 

Адан рикIяй кьейилани такъатирди  вун я, вун. 

                                                 
1 Мегьамед пайгъамбар вичин душманрикай катдайла магъарада 

чуьнуьх хьанай. Хушраканди гьасятда магъарадин сиве чил храна, лугь-

уда,  Мегьамед пайгъамбар магъарада авайдал душманрин шак фенач, 

ам  къутармиш хьанай. 
2 Назим – шиирар туькIуьрзавайди. Мирзе Алиди шиирра вичиз 

Ахцегь назим, яни Ахцегьай тир назим лугьузвай. «Назим» гаф «шаир» 

гафунилай са дережадин агъуз яз кьазвай. Мирзе Алидин вахтара шаир-

дин тIварцIиз Ахцегьай анжах Магьарам-эфенди лайихлу яз гьисабзавай. 



 479 

ПАЙГЪАМБАРДИН ТАРИФ 

Вун Аллагьдин рикI алайди, экуьнин яр, я расул, 

Вун рагъни варз, алемрин нур, ирид цавар, я расул. 

ТIазвайбуруз вун шифадин
1
 къеледин вар, я расул, 

Ви дергагьдиз
2
 эверна, зав ая рафтар, я расул: 

Дава-дарман тек вун я зи дердиниз гьар, я расул. 

Дустарин гьар са кардин кьил – велвела, къал, къелет я, 

Гьейрат квахьай душмандин кар кьилиз финиф адет я, 

Эхир сад я кьведбурунни – шел-хвал, гатай кьил-мет я. 

Мискьивилин, къанихвилин ялавда хьун зиллет я, 

Ахьтин гьалдиз мийир лайих гьич зи кьадар, я расул. 

Сад Аллагьди къалай рекьяй фидайдини са вун я, 

Чаз рикI алай пайгъамбар яз чидайдини  са вун я, 

Гуьзелвилин дун дуьньядал гъидайдини са вун я, 

Зунни амай гунагькарар хуьдайдини са вун я, 

Аллагьдин са нуькерни туш вун кьван пайгар, я расул. 

Вун, ацукьна Сад Аллагьдин вилик, адав рахана, 

Уьмуьр халкьдай гуьзелвилив вири беден ацIана. 

Мергьяматдин бахтлувилин лепейрал зун къугъвана, 

Лугьуз тежер ви иервал Аллагьдилай атана, 

Аламатдин имаратдив вун барабар я, расул. 

 

Ви дустарин арадавай са лукI я зун, есир я, 

Валай кьулухъ Алидизни
3
 икрамзавай факъир я. 

Йифди-югъди вун акваз кIанз кьарайсуз я, кегькир я, 

Агакьун ви патав Ахцегь назимдин ферз-фикир я, 

Атай чIавуз  кьабула зун, тийиз инкар, я расул. 

                                                 
1 Шифа – сагъ хъхьун. 
2Дергагь – яшамиш жезвай чка;  кIвал. 
3 Али – мусурманрин кьуд лагьай халиф, Мегьамед пайгъамбардин 

езне. 
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ПОДПОРУЧИКВИЛИН ЧИН ВА ЧЕРГЕС-ЧУХВА 

ГАЙИЛА КХЬЕЙ ЧIАЛ 

 

Зи и чухва Межнунан яр Лейладив за гекъигзава, 

Фирдаусдин гинибашдин бафтадив за гекъигзава, 

Пайгъамбардин шивцел алай харадив за гекъигзава, 

Кьиле авай муьгьуьббатдин жафадив за гекъигзава, 

КIани ярдин кьве рацIамдив – давадив за гекъигзава. 

Кьиляй кьилиз и парталдин чIугуртIа за шикил-суьрет, 

Барабар я адав вири и дуьньядин мални девлет. 

Эй бейниван, чир тежедай за чIугвазвай кефни лезет, 

За яргъияр ийидач ваз, зиди жеда куьруь суьгьбет: 

Ам Кябеда авай хьтин парчадив за гекъигзава. 

И партал за алукIайла, заз женнетдиз фейи хьиз я, 

Ана авай булахрай за наз мижеяр хъвайи хьиз я, 

Лапни иер къизилгуьлдин атирар зал къвайи хьиз я, 

Лезетрин, кеф-кефиятдин кукIушдал зун хьайи хьиз я, 

Ам зи таъсиб хкаж хьайи гьавадив за гекъигзава. 

Акьван заз хуш я и партал, затI жеч чилел икьван иер, 

Кьит я тариф авун патал шииратдин мумкинвилер. 

Ихьтин гуьзел шейиник са рехне-нукьсан женни мегер? 

Назиквилиз, чIагайвилиз, багьавилиз эвез тежер 

Ам гьар жуьре нямет алай суфрадив за гекъигзава. 

Мад гъейри са гинибашдихъ адахъ хьтин жедач парпар, 

Ихьтин партал цваз алакьдай женни ахьтин магьир устIар? 

Вилик адан михьивилин усал жеда багьа къашар, 

Адахъ галай атирдини твазва михьиз зи кьиле гар, 

Ам гьар жуьре цуьквер алай хунчадив за гекъигзава. 

Адан тариф югъди-йифди датIана зи мецел жеда, 

Мани лугьуз галатдач мез, мани даим рикIел жеда, 

Адан этег, адан хилер, адан чIул – зи гъезел жеда, 
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Заз ам цIийи дуьнья хьиз я, даим адахъ цIигел жеда, 

Ам якъутни мержан авай дерьядив
1
 за гекъигзава. 

Галат тийиз, рикIин къеняй ийизва за даим алхиш, 

Ийизва за хийир-дуьа касдиз, авур заз ам багъиш, 

А чIехи кас лайихлу я тарифдиз, гьич тежер пузмиш. 

И парталдин тариф ийиз Ахцегь назим жеда къизмиш, 

Ам Киранни, Цезаранни абадив за гекъигзава. 

*  *  * 

ЦIийиз хьанвай черел куьрпе Аллагьдин нур галайди хьуй, 

Буба хьтин, гьам диндал, гьам дуьньядал, рикI алайди хьуй, 

Ам Худади чаз ганвай са цIийи луьълуьъ
2
 я, лугьуда,  

Къуй халкьарин арада ам кьетIенвилер авайди хьуй. 

Ахцегь назим, дуьа ая: ви дустуниз хьанвай аял 

Дережайрив агакьдайди яз и чилел атайди хьуй
3
. 

*  *  * 

За вучин, гьар вафасуздаз завай вафа кIанзава, 

Зи патав къвез, за икрамун, вичиз сафа кIанзава. 

Вичин рикIе пехилвални  хиянатвал авайдаз 

Вичиз регьят, амайбуруз хьунухь жафа кIанзава. 

*  *  * 

И дуьньядик умуд кутун нефсинин я къативал, 

И дуьньядиз гьич яб тагун – рикI-жигердин михьивал. 

Дуьньядин мал далу яз кьун – чир тахьун я гьар са шей 

Терг жедайди, са Худадиз хас яз даим диривал. 

 

                                                 
1 Дерья – гьуьл. 
2 Луьълуьъ – бриллиант. 
3 Шиир низ бахшнавайди ятIа ва адан эхир малум туш. 
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*  *  * 

Вафалу дуст акунач заз и дуьньяда дустарикай. 

ЧIур жезва халкь, икрагь жезва жафа алай йикъарикай. 

Гьикьван вилив хвейитIани, вафалу сад агакьдач вав, 

Чарадаз бахт гудай бенде жагъидач ваз ксарикай. 

ВАХТ Я ИМ 

Къизилгуьлрин шагь, ша экъечI, ви цуькверин вахт я им, 

Гуьлуьстанда сейрдай вахт я, чиг гьиссерин вахт я им, 

Михекрннни беневшайрин хуш ниэрин вахт я им, 

Ашукь хьанвай гьам билбилрин, гьам лиферин вахт я им, 

Виридалай иер, гуьрчег, пак шейэрин вахт я им, 

Гьар жуьредин кIунчIар кьадай мерд гъилерин вахт я им, 

Регьим кIани ашукьбурун дар йиферин вахт я им, 

Вуна къе зал хкана чан – ви вилерин вахт я им, 

Шад къушарин нагъмайринни гур сесерин вахт я им... 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………1 

Эй малаик, зун ви рекье дили хьанвай билбил я, 

Хажалатдик цIугъ ийир кьван михьиз канвай билбил я, 

Тай  авачир ви киферин атир хъванвай билбил я, 

Дерт чIехи яз, ви винизвал рикIел гъанвай билбил я, 

Жуван пашман манийрикай рикI таханвай – билбил я, 

Жуван михьи ашкъи вири са ваз ганвай билбил я, 

Таярилай вине авай, сес кадгъанвай билбил я... 

Ви ашкъидиз чIал атIузвай ва атIанвай билбил я... 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

                                                 
1НукьтIайралди къалурнавай цIарар терг хьанва.  
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…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

 

Квахьнавай зи къастни акьул – ийир-тийир хьанва зун, 

Ви къаматди чIурна зи тIул – ийир-тийир хьанва зун, 

На кваз кьунач факъир юхсул – ийир-тийир хьанва зун... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Ви тай жагъич Халикьди халкь авурбурун арадай, 

Къалура чин, алемдин нур, чилин женнет авадан. 

Ви кьве ал пIуз, седеф сарар вилив такьуй чарада, 

Хатадай ви чин акурди, ваз икрамиз, рахада. 

Ваз икрамиз, рагъни, варзни гъетер цава зурзада. 

И гуьзелвал чуьнуьх авун гунагь я, ваз аквада. 

Зи ашкъидин гьасрет я вун и дуьньядин гьавада, 

Малайикдин хьтин вилер карагиз, зун цIрада. 

Чилин вири къизилгуьлер вун акваз кIанз кьурада, 

Эй ашкъидин базардин бар, шадвилерин вахт я им. 

………………………………………………………… 

Гуьзелвилин вилик а ви – вацран ишигъ туьхуьда. 

Ви ашкъидик планетрин низам-къайда чкIида, 

Ирид цавун юкьвай заз вун лап кьакьан цав яз чида, 

Ви буй-бухах гекъиг жедай затI бажагьат жагъида, 

Туьк хьиз, кьезил ви гуьрчегвал акурдан рикI ифида, 

Вав кьадай са гаф тачагъиз, рахайдан мез галкIида, 

Гьич са ширин шейни авач, вун хьиз, вун кьван верцIидай, 

Зун лайихлу ятIа чидач – ви шуьрбет хупI ийидай... 

Гуьлуьстандин вири цуьквер, вун акурла,  алгъида, 

Чна кьведа санал чIугвар гур кеферин вахт я им
1
. 

                                                 
1 И бендинилай гуьгьуьниз къвезвай 44 цIар, яни 11 цIарцIин 4 

бенд терг хьанва. 
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И Лейлидиз ялвар ийиз, закай Межнун хьанва хьи, 

Генг къумлухра квахьна акьул, кефсузни зун хьанва хьи, 

Завай жуван йисар жаван чуьнуьхна кьун хьанва хьи, 

Эй ханум, зи карни кеспи вахъ дерт чIугун хьанва хьи, 

Ви вилерин суьгьуьрдик зун михьиз юргъун хьанва хьи, 

Куьтягь тежер шелдик, хвалдик зи рикI бархун хьанва хьи, 

Ви ужагъра   захъ пай атIай   есирдин дун хьанва хьи, 

Хажалатдик зи сагъламвал михьиз чапхун, хьанва хьи, 

Зун гъамарин хазинада яргъалди тун хьанва хьи, 

Зун  кьатIунриз табийзамач – зун ем ви цIун хьанва хьи, 

Заз кIанда вун – пай къачудай зи дердерин вахт я им. 

Зун икI пиян ийизвайдан вуч я мурад?  – Чидач заз. 

Зи кIвачерал гьалдна зунжур – куьз я инад чидач заз, 

Гьиндистандин хал заз кьисмет жедатIа, мад чидач заз, 

Экв, чимивал хъийидатIа зи чанда гьат, чидач заз... 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Вуж я завай къакъудайди ви муьгьуббат, чидач заз, 

Эй михек, заз зи тахсирдин лагь гьакъикъат – чидач заз, 

Вуч ятIа вун: дава ятIа, я мусибат, чидач заз, 

Эхир нефес  хьанва   къе   зи, бед  бендерин вахт я им. 
 

Вахъ галаз зун икьрар хьанай, гафни чIал сад авунай, 

Чепелукь ви цIал алай – за адавай тарс къачунай. 

Масадаз зи сир лугьумир за и дердер чIугунай. 

Квахьна зи къаст, зи ягь, абур, гар хьиз фейи дугунай... 

Я Ребби, зун са вуна хуьх, ядайла ви сафунай…
1
 

                                                 
1 И бендиникай 6 цIар ва адалай гуьгъуьниз къвезвай 33 цIар, яни 

эсердин эхиримжи 3 бенд терг хьанва. 
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Ахцегь   Абдулхаликь (Закир) 

(XIX лагьай асир) 

СЕРСЕР 

Эй къабил
1
, заз тегьне язава на куьз? 

Дуьньяда гъафил яз, вун я мад серсер. 

Тух тежез дуьньядин малдикай михьиз, 

Кир, Цезарь хьун яни ви мурад, серсер? 

Халкьдиз гуз насигьат, аквазвач ваз вун, 

Мункараз, Некираз кIандач таб авун. 

Дамах гваз, гьарам нез, виликмир руфун, 

Жегьнемда жеда вун, ийиз дад, серсер. 

Анжах са элиф, мим гьарфар яз чидай, 

На пайгьамбардикай суьгьбет ийида, 

ГьакI Бедир-гъазават 
2
 – на  рикIел гъида, 

Кьил квахьай гафар ви жеда яд, серсер. 

 

                                                 
1 Къабил – Адаман рухвайрикай сад. Инжилда адаз Каин лугьузва. 

Къуръанда Къабилан ва адан сгха Гьабилан тIварар авач. Амма Адаман 

рухвайрикай ана ихтилат физва. Къабила Гьабил яна рекьизва. Къан-

лудиз мейит гьиниз ийидатIа течиз амукьзава. Къабила вичин гунагь 

хиве кьазва. Гьадалай гуьгъуьниз Израилдин рухвайриз, яни Адаман 

невейриз, яна рекьин къадагъа ийизва. Вучиз лагьайтIа, Къуръанда ла-

гьанвайвал, «ни эгер руьгь масада кьейи руьгьдин эвездай ва чилел 

бедбахтвилер тахьун патал ваъ, маса мурад аваз рекьнзватIа, а касди 

вири инсанар кьейидай я». Са гафуналди, рикI михьи тушир инсандиз 

къабил лугьузва. 
2 Бедир-гъазават – Мегьамед пайгъамбарди мажусияр тир мекке-

вийрихъ галаз авур сад лагьай чIехи дяве (624-йис). Вичихъ авай къува-

тар тIимилбур яз пайгъамбар гъалиб хьуни адан тIвар иллаки гзаф 

машгьурна.  
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Аллагь къази хьана, чIугвада гьисаб, 

Гуда чапла патай ви гъиле ктаб. 

ГьикI вуна жагъурда а чIавуз жаваб, 

Тачагъиз куьмекдиз къведай сад, серсер? 

КЪАРАГУЬЗ 

Byч иердиз халкьнавачни чи  Халикьди вун, къарагуьз, 

ХупI лайих я ви къуллугъда гьуьруь-гьилман хьун,  

къарагуьз. 

Заз кIандай: ваз эхиратда женнетдин юкь гун, къарагуьз, 

Сулейманан мулкар
1
 вав сад ийирди туш зун, къарагуьз, 

ТIимил я виш агъзур тават ваз къурбанд яз гъун, къарагуьз. 

Я Ребби, ваз шукур хьурай къалур авур заз и жанан
2
, 

Зун дивана хьанва михьиз, квахьна акьул, квахьна аман. 

Къакъудна зи сабур вуна,  авуна зи гьал перишан, 

Еке чIулав вилералди авуна зун вуна пиян, 

Гьейран жеда гьисс авурбур чим ви рикIин цIун,   

къарагуьз. 

Аллагьди хуьй вун фалдикай, чIуру вилин нинедикай, 

Худади хуьй жадудикай, тегьнедикай, фитнедикай, 

Зи патав вун тагмукьайтIа, вучда за и дуьнедикай? 

Ребби, на чаз санал са пIипI це женнетдин куьлгедикай! 

Кьунвачни хупI вав перийрин гьа султандин дун,  

къарагуьз! 

Къекъведайла, чкIиз атир, пехил жеда вал чиг цуьквер, 

Рахадайла, ви мецелай чкIиз жеда къенди-шекер, 

КIвалахдайла, на гьар садаз гуда хийир, барни бегьер, 

Гьарда вичиз тешпигьиз вун, гьуьжетрава Шамси-Къемер,
3
 

Ажеб хуш я заз ви хурув лали-мержан кьун, къарагуьз. 

 

                                                 
1 Сулейнанан мулкар – Соломон пачагьдин чIехи мулкар. 
2 Жанан – лап гуьзел руш, таватрин тават. 
3 Шахси-Къемер – рагъни варз. 
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Ви дуст рушан гуьлуьстанда – гатфарин цIиг, билбил рахаз. 

ЦIрана рикI куьн кьвед санал акурла заз сейрда аваз. 

Къекъвезва зун икьван чIавал тирдалайни дивана яз. 

КIандай хьи заз, кьве яр кьуна, куь арада кефер чIугваз, 

Вун жейран хьиз кхун жемир, лагь 3акираз «ун» къарагуьз. 
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Ахцегь Абдурагьман 

(1821–1913) 

БАГЪДАЙ ЭКЪЕЧI3АВА 
 

Гьар пакамахь гуьзелрин шагь – дилбер багъдай экъечIзава, 
Гьи гьал ятIа чириз ашукь рикIер, багъдай экъечIзава,  
Кьейибуруз хгуз жанлу руьгьер, багъдай экъечIзава,  
Экуь ийиз къумлух, дагълар, чуьллер, багъдай экъечIзава, 
Сагъ дуьньяди чIугун патал дердер, багъдай экъечIзава. 

Дуьнья фида рикIелай гьакI акурдан и гуьрчег жасад,  
Ам къвердавай пиян жеда, вири чанда куз муьгьуьббат,  
Зайиф жеда вилерин экв, михьиз акьул жеда къакъат,  
Девлетрикай, няметрикай мад фикирдай хъижеч такьат.  
ИчIи мурад, кьуна адан гелер, багъдай экъечIзава. 

Кьве рацIам – кьве хважамжам я, абибур я вилер адан,  
Лацу сарар гевгьерар я нур артухдай сада садан, 
Буй-бухахдиз – шамагъаж я, магьидикай хьиз я гардан,  
Авач гьич са малаикдихъ ихьтин суфат иер, хъсан. 
Гуьзелвилин таж, вич эвез тежер, багъдай экъечIзава. 

Зи хзанди, мукьвабуру авуртIани манийвал заз,  
Зи руьгь, беден, хиялар зи – вири гуда анжах гьадаз. 
Динни иман зи куьз я кьван, кIандайла заз са гьам акваз, 
Къурбандда за вири уьмуьр ам кьисмет хьун патал жуваз.  
Заз аквазва: цIийи вацран эквер багъдай экъечIзава. 

Квахьна фирай адан михьи ашкъидихъай  кичIедайди,  
Адан рикIин ялавдикай цIелхем къачуз тежедайди, 
Адан гъамлу ва шад йикъал рикI ачухна къведайди..  
Анжах зун я, Абдурагьман, гафунилай телкъведайди: 
Кьуна адан булушкадин ценер, багъдай экъечIзава. 
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Я РАСУЛ! 

Вун я вири махлукьатдин дамахдин дагъ, я расул! 

Муьгьуьббатди кузвайбурун вун я чирагъ, – я расул! 

Дережадиз виниз къилих, мурадрин чагъ, я расул! 

Халкьдин чIехи къудратдалди хьанвай хкягъ, я расул! 

Вун я хкахь тийир чIехи пакаман рагъ, я расул! 

Низам-къайда тун паталди вун дуьньядиз атана, 

Вун Аллагьдин патав фена, цавун бушлух атIана, 

Илагьиди ви мурадар вири кьилиз тухвана, 

Шадвал ийиз, чарх ягъиз вал, малаикри лагьана: 

«Ваз хвашкалди, Аллагьдин дуст, хьурай вун сагъ,  

     я расул!» 

 

Ви пак къамат махлукьатдиз тамамдаказ акуна, 

Пайгъамбаррин руьгьеризни вуна иман авуна, 

На къалурай мужизатри халкьар туна тавуна, 

Им ваз лайих дережа я и дуьньядин дугуна, 

Вун варз я чи, зкуь ийир чилин утагъ, я расул! 
 

Вун гьам эвел, гьам эхир я пайгъамбаррин дестеда, 

Абур садни амач, жанлу сад я вун ви жергеда. 

Ви пак жасад жавагьир я, вичиз тай-туьш тежедай, 

И дуьньядин чкIай багъдал чан хкиз вун къекъведа, 

Вуна кьунва чилин винел генг цавун тагъ, я расул! 

Вун гьахъвал гвай падишагь я, зун я гьакIан бейниван. 

Зун гьар чIавуз ви вилик ква, хуьзва за ви дин-иман. 

Вун зи панагь хьана, язва, жеда мадни даиман, 

Зи муьгьуьббат са вахъди я, валди адал ала чан, 

Хуьдай чIуру рекьикай чун къеле-синагъ, я расул! 
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Алкьвадар Гьасан 

(1834 –1910) 

Эхиримжи керематар 

Эхиримжи керематар кьуьд я гъайиди, 

Зун кьама ял авайди туш, жуван къимет ава чиз 

Яшамиш жез, затIни авач за уьмуьрдиз гайиди, 

Емдихъ къекъвер ничхир хьиз зун хьана, къастар авачиз. 

Чирвилерихъ хьана къаних, цихъ деве хьиз къумлухда, 

Цив ацIанвай целер вичел алайтIани залан яз. 

Заз крсинай багъ акъатна емишрин сан буллухдай, 

Багъ кьурана. Чарар-цIарар зи кар хьана, масан яз. 

Кар-чIал квахьна къекъвенай зун, авачиз са мурадни, 

Заз акI тир хьи, сирнавзава ацIай вацIун лепейра. 

Къуй Аллагьди гъил къахчурай – кIандач мад заз са  

        затIни – 

За авур кьван гунагьрилай за уьмуьрдин легьзейра. 
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II 

ФАТИГЬА 

(Къуръан, 1-сура) 

 

РикI кудай, регьимлу Аллагьдин баркадиз. 

Аферин Аллагьдиз – алемрин Агъадиз, 

РикI кудайдаз ва регьимлу тирдаз, 

Дувандин юкъуз гьукум ийирдаз! 

Чна Ви вилик чи юкь къатзава, 

Вавай куьмек кIанз, дад-бидадзава. 

Твах чун дуьз рекьяй! На хъсанвал низ 

Авунат1а, чун твах гьабрун рекьиз – 

Ви чIехи хъилек такатайбурун, 

На тyxвaй рекьяй такъатайбурун. 

 
Араб чIалай. 
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Рудаки 

*  *  * 

Тек са душман гзаф я, чIур ийиз гуьгьуьл. 

Амма виш дуст инсандиз тIимил я, тIимил. 

*  *  * 

Гатфарин югъ гуьлуьшан я – атирлу, вили. 

Амма заз йиф багьа я вун гъайи зи кьилив. 

*  *  * 

Дерт жечни бес: чалагъандин уьмуьр кьве виш йис жеда.  

Чубарукдин уьмуьр куьруь – анжах са йис – куьз жеда? 

*  *  * 

Захъ гала вун; кичIезва заз вун хъфиз, зун азабда тваз. 

Гьисабда за юкъуз сятер, йифиз гъетер гьисабда за. 

*  *  * 

Кучудна вун, вегьена  накьвни, шимни ккIалар, 

Амма факай сурани ийизва на хиялар. 

*  *  * 

Дердини вилик вегьенвайбур азабрин гъам – гьабур чун я.  

РикIе цIай аваз, чкIизвайбур вилерай гъам – гьабур чун я.  
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Мидя къуватри кутунвайбур викIиник терс кьисметдин,  

Фелекди хурук кутунвайбур лепейрал хам – гьабур чун я. 

*  *  * 

Атирни ранг багъишна ваз яру къизилгуьлери: 

Ранг – къекъифай хъуькъвер патал, атир – яргъи кифериз. 

На чин чуьхвей яд ал жеда; цав атирдай ацIуда, 

На ви чIарар чукIурайла ранг алай ви вилерин. 

*  *  * 

«Атана...» – «Вуж?» – «Азизди». – «Мус?» –  «Алукьайла 

пакам сегьер». 

«Катзавай ам душандикай...» – «Вуж я душман?» – 

«Буба-зегьер» –  

«Пуд сефер за гана темен...»  «Низ?» – «ПIузарриз 

играмидан». 

«ПIузарриз?» – «Ваъ», – «Куьз?» –Лаалдиз
1
». –  

«Гьихьтин?» – «Гуя ширин шекер». 

*  *  * 

Аллагьди зун къутармишна гъамуникай, регьимна заз, 

Машгьур тIварни акъул-камал, сагъламвални эдеб аваз. 

Эгер и кьуд ери-сифет низ ганватIа Халикьди чи, 

Гьа касдин рехъ фида яргъал, са дерт-гъамни шел-хвал  

такваз. 

*  *  * 

Килиг вун и дуьньядиз акьуллу виляй, 

Дикъетлувал, уяхвал тушиз гьич кими. 

                                                 
1 Лаал (лал) – якъут (яру багьа къван). 
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Дуьнья гьуьл я. Сирнавиз кIан ятIа эгер, 

Хъсан, халис крарин туькIуьра гими. 

*  *  * 

Акьулдинни Камалдин багъда вун зул я, 

Гуьлуьстанда ашкъидин – гатфар я, гатфар. 

 

Пайгъамбардин гузва тIвар муьгьуьббатди заз, 

Амма вун я ашкъидин – вун! – первердигар. 

*  *  * 

Гьайиф, гьайиф, камалэгьли бубадиз 

Жеда велед акьул кьери ва начагъ. 

 

Ирс яз хциз тадач ахьтин бубади 

Вичин дерин чирвилерни бажарагъ. 

*  *  * 

Чан алайди фида суруз, кьейидини хъийич къарагъ, 

Дуьнья гьа икI туькIуьр хьанва куькIвей къалай цаварал  

рагъ. 

Фарс чIалай. 
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Низами Генжеви 

ИСКЕНДЕР-НАМЕ 

(Ч1ук) 

Искендера загьиддин
1
 дуьадин  

куьмекдалди Дербендин кIеле къачузва 

 
Эй чехирчи,  чун жегьилдай чехир цуз зи фейжанда, 

АцIай цIийи уьмуьрдивни атирдив чун пияндай. 

 

Ви няметрин рябетдикай зи пай михьиз атIанва, 

Ништа, белки, зи гичиндин къен зегьердив ацIанва. 

*  *  * 

Эгер гьи кас гьуьрмет галай машгьурвилихъ къаних я – 

Сабур хуьнал дамах авун жеда адан къилих яз. 

Чан-рикI ийиз вичин тIварцIиз, адан умуд сад жеда: 

Кьейилани тIвар амукьда, амай крар яд жеда. 

КьетIенди я адал алай чухва, тушир адетдин: 

Тур такатдай кьеркь хьтин затI я тIвар халис гьуьрметдин. 

Мад багьа шей женни мегер чилел хъсан тIварцIелай? 

ТIвар хуьн – вине я, ажалди къув ядайла къецелай. 

Хъсанвилер кIандай инсан, хиялармир ахвара, 

Хъсанвилер ийиз, жуван тIвар хкажа крара. 

                                                 
1
 Загьид – дуьньядикай кьил къакъуднавай кас, девриш. 
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Анжах хъсан тIварцIикай на жувал партал алукIа, 
АтIласар тур, абур затI туш хъсан тIварцIиз кутугай. 

Атир ягъай гинибашар вири чилиз машгьур я, 
Абурун ранг гьа атирдин рангунив кьун мажбур я. 

Суьгьбетарна атIуз-атIуз йисни вацра арифди 
Инсанрикай  нур кьилеллай гьуьрметдинни тарифдин. 

Румдин пачагь машгьур хьана хъсанвилин тIвар алаз, 
Къазанмишна гьуьрмет ада, баркалладин зар алаз. 

Адаз анжах михьи ният авайдахъ яб аклна, 
Тахт кьаз кIандай пис ксариз ада рекьер агална. 

Девришрин са кIватIалдикай адав хабар агакьна, 
Дин гвай кас яз, ам абуруз мукьва жезни акакьна. 

Гьар женгинин вилик ада, къаст гваз душман кьасабдай, 
Девришривай дуьайралди румвияр хуьн тIалабдай. 

КварквацI патахъ туна, ада темягьнач гьич мержандиз. 
Гьар гьина ам хьанатIани, тIурфан хьана душмандиз. 

ЯтIани, ам и саягъда муъмин хьанваз акурди, 
Хъел акатай аскерри ам кутаз хьана ахмурдик: 

 «Падишагь я вун гьахъвал гвай! Чира тарсар бахтунин. 
Чаз балай яз хкажнаваз тахьуй гьа вун тахтуниз? 

Ви тажуниз ярашугъ я анжах кьегьал рухваяр. 

Ви регьимдик квай девришар ви гьи йикъан арха я? 

Вуна анжах туруналди вири чилер къачузва. 

Мигьрабдавай факъирди ваз вуч гузва, вуч лугьузва? 

Эгер дуьа хци ятIа тиядилай турунин, 

Лагь чаз, – чна гадрин яракь – хцивал чи зурунин. 

Ядач чна чи душманар къилав алай турарив, 

Яда душман агъсакъалрин экъиснавай кIуларив». 
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И арада жаваб хгуз ихьтин ифей туьгьметдиз, 

Бахтунай хьиз, Искендераз куьмек гана кьисметди. 

Герек авач алцум тавур жаваб гунуг гьавайда, 

Жаваб гудай чIав жагъурда кьиле акьул авайда. 

Падишагьдиз Албуруз дагъдин къекъвей синер акуна. 

Ада гьар са вилаятда наиб тайин авуна. 

Тик къаяйрин дар арайрай, чилерилай Ширвандин 

Физвай пачагь еришдалди такъат авай асландин. 

Адан рехъ-хвал, кхьенвайвал Падишагьди цававай, 

Алатна фин лазим къвезвай та Дербентдин патавай. 

 

Ина шегьер-затI авачир. Цавун вили гьуьмедик 

Кьил хкIунваз эцигнавай дагъдин кукIвал кIеледи. 

Ана авай са тIимил кьван инсанар туьнт яз жедай, 

Гьам йифизни, гьам юкъузни абур рекьер кьаз жедай, 

Искендеран чардах акур, чIагурнавай иердиз, 

А ксари къалурна чеб гьични муьтIуьгъ тежерди. 

Падишагьдин вилик варар кIевна, ахъа хъувунач. 

Икьван вине авайбуруз кьушун са квяй акунач! 

Абуру гьич пачагьдин тахт, адан чардах кваз кьунач, 

Дуьнья кьурдаз икрам авун гьич герек кар яз кьунач. 

Гьахъ гвай чIехи падишагьди эвер гайи чIавузни 

Абур чпин чкадилай юзанач хьи са кIусни. 

Падишагьдиз маса рекьяй физ кIан хьана экъечIна. 

Абур мадни адаз дагъдин рехъ агализ эгечIна. 

Вилик финин къаст рикIеваз, кьетIна шагьди: эвелай 

И манийвал тергна кIанда тадиз жуван рекьелай. 
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Ада са виш агъзур аскер авай кьушун гьазурна, 

Дагъдин кIеле кьуд патахъай яхъ лагьана ракъурна. 

Мажаникрай
1
 къванерин хар къур лагьана кIеледал, 

ХарапIаяр амукьдайвал кIеле хьайи бинедал. 

ЯхцIур юкъуз, юкьва туна, хьанатIани гьужумиз, 

КIеледай са ферни фенач, муьтIуьгъ тежез гужуниз. 

Хьелер, лувар зайиф хьана, фенвай михьиз такьатдай. 

Кьакьан цлав агакь тийиз чIуларин цIил ахватдай. 

Къванер ягъдай аскерарни хъиле кузвай: авайвал 

Ама кIеле – намус квай свас, суйда  аваз ацIайвал. 

Мажаникдин ванерикай кичIе тушир кIеледиз. 

Ихьтин чIавуз аррадэни
2
 хъхьуй ина виже куьз? 

Са чIавузни ажуз тахьай кьушун михьиз кIват хьана. 

Падишагьдин эмирдалди меслегьатдиз кIватI хьана 

Сарбазарни, регьберарни. Падишагьди сабурдив 

Кьил кутуна ихтилатдик, кьунвай вичин абурдив: 

«И рекьеллай къаядикай куьне заз вуч лугьуда? 

Кьушун зайиф хьанва, къуват амач кIеле къачудай». 

Регъуь хьана гъалибвилер гзаф къачур итимриз, 

МетIер чилиз ягъна анал сарбазрини гьакимри: 

«Пачагь, чна ваз къулугъиз эгечI авур йикъалай 

Чаз магълубвал акурди туш,  вични икьван мукьвалай. 

Яхц1ур юкъуз ракъинивни булутдив чун дяведа 

Хьана, ахвар, нагьар тийиз. Амма инсан вягьтедай. 

Фидани кьван ракъининни булутрин? Ваъ. Бендедиз 

Къуват ганвач абурув женг чIугваз жедай жуьредин. 

                                                 
1 Мажаник – къванер гадардай яракь. 
2 Аррадэ – къелеяр къачудайла ишлемишдай яракь. 
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Чун, девлер хьиз, кикIиз хьана, рикIиз терсвал деб хьана. 

Амма чи рехъ кьурбур чалай фейи девлер чеб хьана. 

Хъсан тушни, и кIакI туна, маса секин патарай 

КукIушрал чун экъечIнайтIа – жигъиррайни рагарай?» 

Шагь гъавурда акьуна фад: сарбазар кьве рикIин я, 

Абурувай са дуьз рехъ-хвал жагъур авун четин я. 

Ал ракъини суьрме яна вичин вилин кьекьемриз. 

Алмасдин кIус кужум хьана гьуьлуьн  вили кьечIемриз. 

Къванер авай вацIун кьере, гурлу цIаяр куькIуьрна, 

Падишагьди тежер хьтин чIехи межлис туькIуьрна. 

Кьуд патахъай нурлу хьанвай Навбагьардин цIаяра 

Падишагьди, викIегь ксар кIватIна, кьуна хабарар: 

«И муькварив кьветIер гвани? Анра, килиг, алада, 

Дуьньядин дерт-гъам чIугвазвай арифдарар аватIа». 

«Сад авазва – ялгъуз девриш, – Искендераз лагьана, – 

И патав гвай дагълара кьветI кьунвай вичиз тапана. 

Са касдизни адан суфат акурди туш, я чизвач, 

КьачIар-къевер незва ада, маса тIуьн-хъун ийизвач». 

Пачагь кIвачел хкаж хьана, кIусни энгел тавуна. 

Туна кьушун, вичихъ галаз са кьвед-пуд кас къачуна, 

Фидай рехъ-хвал хабар кьуна, чирна кьуд пад уьруьшдин; 

Рехъ алатнач, агакьна дуьз абур кьветIев девришдин. 

Мусибатдин гьа югъ хьиз, тир атай йифни чIулавди. 

Шемъалдиз цIай яна лукIра, экв чкIана ялавдин. 

КьветIен къенез чкIизвай экв шемъалдин цIун мецерин. 

Акъвазнавай къецел Агъа чилеринни гьуьлерин. 

КьветI нурламиш авур девриш Искендеран къаншардиз, 

Падишагьдин цIун къаншардиз экъечIна фад, шагьвар хьиз. 
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Малаикдин нурлу чиниз пачагьдин чин ухшар тир, 

Гуя ам экв чукIурзвай бахтунин ал ярар тир. 

Арифдарди лагьана: и шикил вичиз аян я. 

Чини нур гун – Дуьнья кьадай падишагьдин лишан я. 

Арифдарди ван хкажна: «Ви суфат хупI я иер! 

Къе зи патав атанва вич чилин пачагь Искендер!» 

Девришдиз гъил яна, пачагь гьахьна кьветIез, сирерай 

Кьил акъатай касдиз гьуьрмет ийиз, къвазна метIерал. 

Хабар кьуна падишагьди: «Нихъ галаз ви ава кар? 

На вуч незва? На вуч хъвазва? Гьинай гъизва къуватар? 

Гьинай гъизва пекни партал? Заз мад са кар сир хьана: 

Дар тIеквенда яшамиш жез, ваз гьинай зун чир хьана?» 

Агъсакъалди хкажна кьил: «Падишагь, вун сагъ хьурай, 

Вирибуруз вуна шадвал, бул няметрин багъ гурай! 

На играми жуван гъетрез килиг ийиз гьейбатдив, 

Артух ая бахт, Искендер, къудратдивни къуватдив! 

За лугьуда гьикI заз вун чир хьанатIа са легьзеда: 

Гьар садаз варз чир жеда хьи йифен цавун сегьнеда! 

Лугьун хьи за, мукьвал-мукьвал гъиле гуьзгуь на кьада… 

Гуьзгуь ава зи рикIени са касдизни таквадай. 

За виш йисуз жуван жасад, беден кьуру авуна, 

Гьавиляй заз рикIин гуьзгуь ачух хьанваз гакьуна. 

Гьа гуьзгуьди къалурзава вири галай-галайвал. 

Вуна завай хабар кьунай зун текдаказ авай гьал. 

Хуьзвайвиляй вуна, пачагь, зун тухни я, сагъламни, 

Ялгъузвили гузвайди я заз шадвални, илгьамни. 

Заз акур кьван мидявилер, кIанивилер алатна… 

Кьена фидай чилел ихьтин хуш азадвал низ гьатна?! 
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Вафалувал авайди туш. Чна куьз и дуьньяда 

Жагъурзава дуствал? Авач дуствал пис и дуьньяда. 

За алцумна: кьадар чирна жуваз кIани-такIандан, 

Инсанрикай чуьнуьх хьана рага авай лакьанда. 

Садавни зи ара авач, касни авач рахадай. 

Зун чизвайди са Аллагь я вири чидай, аквадай. 

Заз герек туш наз-няметар: къевер, кьачIар ширин я, 

Дагъдин векьер, хъчар кьежел – зи нагьар я, зи тIуьн я. 

Партални зи векьинди я… Акъудзава йикъар за, 

Чахмахдикай къизил хьун я ийизвай гьар са кар за. 

Заз уьлквейрин таж кьилеллай кас тахкуна йисар тир, 

Ингье къе вун акуна заз – виридалай пайгарди! 

Лагь кван, вучиз, и ккIарни, и мичI, и гьуьм атIана, 

Захъ галаз вун дар бужахда ава, иниз атана? 

Таж алайди! И дагъ-дере ви кIвачерик руг жеда, 

Зун Искендер шагьдин вилик Гьиндистандин лукI жеда! 

Рахана шагь: «Камалэгьли, ви яшдал пак зар хьанва, 

Зун и патаз акъатунни галай хьтин кар хьанва. 

Кьве чкадал пайнава ракь Агъади гьар инсандин, 

Ам зинни ви ихтиярда ава, килиг хъсандиз. 

Куьлегни тур! Гьабурукай рахаз къе зун атанва: 

Аллагьди ваз ганва куьлег, тур зи гъиле вуганва. 

Заз кхьенвай кьадардал зи рази хьана, турунив 

Къуллугъзава за гьахъунин, адалатдин зуруниз. 

На куьлегдив къуллугъзава; заз ви куьмек герек я, 

МичIи йифен рак ахъайиз жедайди ви куьлег я. 

Кьисметдиз кIан хьанва ачух авун за ви куьмекдив 

Зи вилик квай кардин дапIар – турунивни куьлегдив. 
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Дагъдал мягькем кIеле ала. Гьич куьк квачир инсандин 

Тарашчияр ава ана, чапхун ийиз патанди. 

Тарашзава аниз атай неинки са карванар, 

Чан къачузва атайбурун, ягъиз-рекьиз инсанар. 

Вучиз кIеле кIанзава заз къачуз жуван кьушундив? 

Заз кIанзава ам чIагуриз илимдивни къанундив. 

Эгер на заз куьмекайтIа къачуз кIеле амалдал, 

А чин кIеви къаяб михьиз за гьич тахьай мисалдай. 

Ана авай гьар са къанлу за дарбадагъ ийидай, 

Аниз атай гьар са касдиз къулайвал, фу жагъидай». 

Къачагърикай ван хьайила падишагьдин мецелай, 

РикIе экуь хиял авай арифдар вич вичелай 

Дуьа ийиз эгечIна фад, мажаникди дуьадин 

Йифен цавун къванер хана; а къванерин харадин 

Хура гьатай кIеледивай, дагъдин кукIвак ккIанвай, 

Дурум хгуз хъхьанач мад, ам лап кIеве акIанвай. 

Арифдарди падишагьдиз: «Къарагъ. Ахлад», – лагьана, – 

Вавай къачуз тахьай кIеле чкадилай юзана». 

Шагь хтана вацIун кьерел. Адан суфра нуш хьайи 

Аскерар кIватI хьана, чпин пачагь хтун хуш хьайи. 

Мад къурмишна гурлу межлис, чангдин ванер чкIана, 

Мад чехирар гъваш лагьана, мад фейжанар ацIана. 

Межлис гурлу хьайи чIавуз шагьдиз хабар авуна: 

«КIеледай са чархачидиз кIанзава вун акуна». 

Гъваш лагьана пачагьди ам. Чархачини, атана, 

Лап чилел кьван икрам ийиз, шагьдин вилик алгъана. 

Хийир-дуьа авуна хьиз падишагьдин сагълугъай, 

Ада шагьдин вилик куьлег вегьена: «Ви къуллугъда 
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Къвазнава чун, ви буйругъар тухуз кьилиз, – лагьана. – 

Къаядаллай чи кIелени йифен мичIе чкIана. 

Ана авай женгинин кьве минарани руг хьана. 

Ви кIелеяр мягькем хьурай, бул девлетри кIукI гъана! 

Чи кIеледин кIеви цлар пад-пад хьана: Худадин 

Ажугъдин цIу хана бине чун алай тик къаядин. 

Ви яракьдин гьунар туш ам, чун муьт1уьгъай къуватдин 

Вилик гьакIан руквадин гъвел я къуват ви алатдин. 

Ваъ, вуна ваъ, и саягъда цаву дарбадагъна чун, 

Цавараллай кIеледавай аррадэди тагъна чун. 

Гьатта цавун кIелени кваз муьтIуьгъ ятIа эгер ваз, 

Чи кIелени табий я ваз, табий я чи рикIер ваз». 

Яна шагьди аскерриз вил хабар кьадай жуьреда: 

Кьил такъатдай сир амани квез и кардин бинеда? 

«КIеле кьадай рекьерихъ куьн яхцIур юкъуз къекъвенай, 

Амма кIеле дагъдин кукIвал куь азардиз элкъвенай. 

Квекай сад кьван агъзуррикай хьанани, тур хкIуна, 

КIеледал са цIарх авурди? Жаваб це! Ни авуна? 

Гьич садани. Анжах кьуру са кьуьзекдин гафуни 

Дарбадагъна кIеле михьиз, ягъайди хьиз кIашуни. 

Хьелерилай, къванерилай ч1ехи  къуват нинди я? 

Камал авай итимрикай магьрум тахьуй и дуьнья!» 

Сирлу йифен аламатдин гьунаррин ван япамаз, 

Регъуьвиляй акъвазнавай сарбазар кьил хураваз. 

Абуру гъил къахчу лугьуз падишагьдиз ялварна: 

«Ви таж даим куькIвена хьуй, нурлу ийиз цавар на! 

Къуй гьамиша ви тур хци, гъалибвилер гвайди хьуй! 

Ви терезар даим къизил, даим пулар квайди хьуй! 
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Анжах са вун таж я кьакьан чирвилерин, камалдин, 

Вакай вичин хъен авунва и чилел Зулжалалди. 

Ви гьахълувал чир хьайила, чаз мад чи рехъ жагъанва, 

Ада чун мад бахтлувилин михьи варцел хканва», 

Падишагьди кIеледиз фад кьилин десте ракъурна, 

Ада анай къекъверагрин кIеретI михьиз чукурна. 

Падишагьди абуруз чил пайна, кьурвал къайдадив, 

Рекье туна абур гьар сад чпиз ганвай чкадиз. 

А кIеледин бязи цлар шагьди цIийиз дуьзмишна, 

Дегишвилер туна ана, кIеледин къен дегишна. 

КIеледа са цал амукьнач ханвай, къванер акьуна. 

Шагьди кIеле аманатна адалатдал, гьахъунал. 

И чилерин кьилевайбур арза ийиз атана, 

Искендераз чпин рикIе авай къурху лагьана: 

Къипчагърикай ихтилатна, абур наши я, лугьуз, 

Цан цаз, тумар вегьиз чидач, гзаф вагьши я, лугьуз. 

И кьил, а кьил акван тийиз, абуру чил ацIурда, 

Къацариз кIур гуз, хулара авай ятар кьацIурда. 

«Чи чилел чаз гузвай зиян эхиз вердиш хьанва чун. 

Фу къит хьуни яшайишни кесиб хьунал гъанва чун. 

Эгер ваз кIан ятIа, пачагь, жуван гужлу гъилелди 

Фадлай кьулухъ чи вил хьанвай секинвал гъиз чилел чи, 

Чи кIеледа цIийивилер тваз алахъун куьз я ваз? 

КIеледиз гьар са жигъирди хата гъизвай хьиз я чаз. 

На цал эциг къванерикай, чи югъ секинз фин патал, 

Чун баябан чуьлдай къвезвай вагьшийрикай хуьн патал». 

Падишагьди буйругъ гана: хата къведай часпардин 

Къерех кьуна кьушунди фад цал эцигна мармардин. 
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Хатадин рехъ агал хьана гила къведай душмандиз, 

И дар кк1а хкаж хьайи цал мягькемна гьулдандив. 

Кьуркьушумдив тIарамарна, садна дагъдин рагар тик. 

Шагьди и кар тагькимайбур халис устад ксар тир. 

Гъанвай шагьди дагъда гьар са к1валах жедай устадар: 

Къайгъудар яз, адан рикIе авай зурба мурадар. 

Цал эцигна гьужумрикай хуьдай вичин раятар, 

Хъфиз гьазур хьана пачагь. КIватI хъувуна тIаратIар. 

Далдамдин ван, кьеркьерин ван гьатна, чилер зурзазвай. 

Патарив гвай тама авай къавах тарар юзазвай. 

Чуьлдиз рекье гьатна пачагь. АтIуз гегьенш дереяр, 

Шивцел алаз физвай, цIай хьиз, кьулухъ туна гирвеяр. 

И саягъда, цифер алай цавун мезре атIана, 

Фида дуьнья алемдавай гъетерилай цIар гана. 

Кьакьан цавун генг дерейриз йифен чIулав бирчекди 

Гана вичин ранг, чукIурна анриз гъетер гуьрчегдиз. 

Падишагьни адан кьушун, чуьлдиз шивер ахъайна, 

Ял акъадриз акъваз хьана. Йифе гъетер экIяйна 

Цавун сува. Падишагьдиз кIанзавач вил акьализ. 

Махарихъни ихтилатрихъ кIанзава яб акализ. 

Патарив гвай чуьллерикай кьазвай ада хабарар, 

Яд чкайрин сирерикай кьазвай ада хабарар. 

Адан япуз дагъларикай, дерейрикай суьгьбетар 

Авахьзавай, авахьдайвал фейжанрай наз-шуьрбетар. 

Ихтилатна шагьдиз: ина чка ава надир са. 

Кузвай гарар къвен тийидай кIеле ава магьир са. 

Фируз къванцин кьакьан цлар парпар ийиз куькIуьда, 

Ам женнетдай гъанвайди я лугьуз суьгьбет ийида. 
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Къей-Хосрован тахтни фейжан ава а пак маканда: 

Кьакьан Сарир я адан тIвар. Ада дуьнья гьейранда. 

Къей-Хосрова дуьньядикай кьил къакъудна, зай хьана. 

Амма адан тахтни фейжан Сарирдиз тур пай хьана. 

Хкянай кьветI сур паталди ада вичиз а дагъдай. 

Аниз гьахьун мумкин кар туш: магъарадин къурсахдай 

ЦIурурнавай лал хьтин цIай гадар жезва, тIурфан яз. 

А чилин шагь – Къей-Хосрован тухумдай тир инсан я. 

Хуьзва ада Кьакьан Сарир, къайгъударвал ийизва, 

Къей-Хосрован фейжан, адан пачагьвилин тахт хуьзва». 

Шагьдин рикIик цIай кутуна и ажаиб хабарди, 

Сиягьатрин шагьни тир ам, илгьам авай гьунардин. 

Гьихьтин кIеле хьайитIани, – хьуй женгина къачурди, 

Я тахьайтIа, хьурай варар вичи ахъа авурди, – 

Искендераз акваз кIандай, къенез гьахьна, ачухдиз. 

Адаз кIандай гьар затI чириз чизвайдалай артухдиз. 

Ам килигдай гьар кIеледин паруйризни цлариз, 

Савкьатар гуз жедай анрин сагьибар тир ксариз. 

Сирлу крар, течир сирер чирунал ам кьару тир. 

Сарирдикай хабар хьайи ам цицIи тир, хару тир! 

Къуватарни тIимил хьанваз авайдалай шумудра, 

Фейжан акун кьетI авуна ада вичин умудра. 

Адан мурад гьакI фин тушир, рикIяй уьлкве акъудна, – 

Вичин чилер сад хъувун тир, мягькем дибдив агудна. 
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ЛЕЙЛИ ВА МЕЖНУН 

(ЧIукар) 

Межнуназ Лейлидин чар 

 
Межнуна чар кIелна вичиз ракъурай: 

«Сад Аллагьади чаз мергьамет авурай! 

Чарчин сифте кьиле тIвар Зулжалалдин – 

Ам далда я гуьгьуьлдинни камалдин. 

Ам арифрин ариф я. Мез авачир 

Гьар куьнин чIал анжах гьадаз хьанва чир. 

ЭрчIи гъилив эквни мичI кьвед кьве пайна, 

Ада вири тухарна, гьал къулайна. 

Цавар йифен лампайралди чIагурна, 

Чилин накьвар инсанралди кадгъурна. 

Руьгь кутуна, гана ацIай уьмуьрни, 

Даимлух гьисс ийиз хьунин гьуьндуьрни, 

Аманатна инсанрал лап багьа тир 

Са хазина – тIварни вичин дуьнья тир. 

Руьгьни ада акьулдин цIув ифирна, 

Кьве дуьньядин сивелни ам куькIуьрна». 

Жавагьир хьиз, ахъа жезвай Лейлидин 

Гьар са фикир, кваз таъсирдик ашкъидин: 

«Назик я зи чарчин гафар, атIлас хьиз, 

Теселли хьуй абур талукь тир касдиз. 
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ЛукI хьанвайдан патай я и рисалат 

ЧIехи руьгьдив чукIурайдаз къазамат. 

ГьикI ава вун, чуьлдин саил, чилерал, 

Ирид цавун дертлу векил чилерал? 

Вафалу дуст, гьакъикъатдин даях тир, 

Муьгьуьббатдиз ишигъ гузвай са рагъ тир. 

Эй, ивидай чуьхвей инсан рагар тик, 

Жавагьир яз, са касдизни такварди, 

Эй чепелукь, шеминив гвай цIразвай, 

Эй Хидиран булах, йифе ргазвай, 

Эй дуьньяда велвела тур авара, 

Миргиникай юлдаш кьурди къумара, 

Тегьнедик кваз, шехьзавайди рикI падиз, 

Къияматдин къавай жеда чун садиз. 

Эй чан-жасад кьурурайди сузадив, 

Уьмуьрдин къуьл регъвей инсан къазади, 

На зун патал рикI кана, руьхъ авуна, 

Кьуд патай ви анжах синих авуна. 

Пак вафадин сагьиб яз вун чида заз, 

Рекьидалди са ви вафа хуьда за. 

Зи уьмуьр, зи играмиди, руьгьдин экв, 

Зун види я. Вуж гала вахъ? Яни тек? 

Бахт къакъатна, умуд ханвай кас я зун, 

ГьакI ятIани, ви паб я, ви свас я зун. 

Зун дапIарда туна хуьзва гъуьлуь зи, 

Заз ам чидач, кьабулдач ам рикIи зи. 
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Алмасдивай къачуз хьанач жавагьир, 

Сагъ яз ама жавагьир ваз багьа тир. 

Хазинани дапIар алаз хуьз ава, 

Цуькни сагъ я,  багъдизни сад физ авач. 

Зи гъуьлуьз мал-девлет ава, зурба я, 

Ви патав ам суй авачир кьантIа я. 

Туьнт силихрал дамах авур серкеди 

Цуьквер гъанач, гъирвал лейли-цуькведи. 

Дигмиш хьайи хъипи афни-лутудиз 

Вич элкъвей хьиз хьанай турши лумудиз. 

Хъипи, цуру ятIани а афни вич, 

Жедач адахъ лумудин дад ва ни гьич. 

Мураднай за дуьньяда, рикI цIукI ийиз, 

Са вахъ галаз чаз кьведаз са муг ийиз. 

Агь, чидач ваз батIул ятIа зун гьикьван: 

Нефес къачуз, алама зал вучиз чан? 

Кутур касдиз вун гъамуник, бизардик 

КIеви жаза гурай кьисмет-кьадарди. 

Гатфарихъди фарашдиз цуьк ахъаяй 

Дуьньядилай заз ви са чIар багьа я. 

Вун, Хидир хьиз, пак я, регьим ая заз. 

Хидира хьиз, зи руьгь жанлу хъия заз. 

Зун кьунвай варз я, вун рагъ я цавара, 

Дад, гъил къахчу! – минет я зи яргъарай. 

Гъил къахчу, яр, ви патав къвез тежезвай 

КIанидалай, къалп гунагьди рикI незвай! 
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Ви дах кьена лагьай чIулав хабардик 

Къазунна за пекер, кьуна къагьарди. 

Эхиримжи сефердиз ам хъфена, 

Зун чIар чухваз, зун хур гатаз ишена. 

За вилериз цацар сухна хци тир, 

За алукIай ясдин партал вили тир. 

За, руша хьиз, кьунвайвал эл-адетдив, 

Адал накъвар авадарна хифетдин. 

Ажузвилин кьил завай гьич нез хьанач – 

Гьавиляй, яр, ви патавни къвез хьанач. 

Ина фана уьмуьр тухуз ава зун, 

Амма рикIяй  датIана вахъ гала зун. 

Зи яр, заз вал аламайди чида чан, 

Сабурлу хьухь, зани сабур хуьда, чан. 

И дуьньядин кIвале чун я мугьманар. 

Жуван тIал-квал мийир акьван заланар. 

Эй, зи шезвай факъир, вилер акьала, 

Душманри хъвер тавурай ви накъварал. 

Камаллу хьухь, вердиш хьухь гъам алудиз, 

Душманрив жув тамир виляй авудиз. 

Гатфариз къуьл цайи ламу накьвадай 

Ник экъечIна, залан кьилер юзадай. 

Къведач рикIел хурма-тарцин акунар, 

Бул хурмайрив ацIай чIавуз куткунар. 

Цацар ала къизилгуьлдин хилерал, 

Вахт атайла, ацIуда ам цуькверай. 
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Сефил жемир, патав дустар гвач лугьуз, 
Ви рикIин дуст зун я, за вун тач ялгъуз. 

Тек я лугьуз арза мийир, гунагь я, 
Явабурун, текбурун дуст Аллагь я. 

Булутди хьиз, жув накъвара твазва на, 
ЦIайлапанди хьиз, жуван руьгь хазва на. 

Дах амач – рехъ хци давам ийида, 
КьурайтIани мяден, са лал жагъида». 

Межнуна чар кIелна, яру хьана ам, 
ЦIийиз ахъа жезвай бубу хьана ам. 

«Я Аллагь! Я Ребби!» – лугьуз рахана, 
Хвешивиляй авай вичел тахтана. 

ЦIийи къуват авай чешме ргана – 
Назик чарчи адаз уьмуьр хгана. 

Чар гъайиди къужахда кьаз чуькьвена, 
Кьве гъилизни гана адан теменар. 

Ахпа къах яз: «ГьикI за жаваб кхьида? 
Чарни къелем авач. Гьинай жагъида?» 

Садлагьана, тади чарар кхьидай 
Инсанди хьиз, мугьманди фад кьватидай 

Акъудна хьиз къелем, кагъаз, мерекут, 
Гана адаз, чина аваз берекат. 

Къелемдикай са-сад цIарар авахьна, 
Назик нехиш хьана чарчер авахьна. 

Гафар хтар хьиз тир, вегьей епинал, 

Дерт кхьена ада вичи туькьуьнай. 
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Ада кхьей чар кьватидиз вегьена, 

Атай мугьман гьа атайвал хъфена. 

Ам къумлухдай гар хьиз фена, алатна, 

Фад Лейлидив чар вахгуда ниятна. 

Чар хтуни Лейли ийир-тийирна, 

Ада кагъаз накъваривди кьежирна. 

Лейлидин чарчиз Межнунан жаваб 

Чарчин эвел дуьа хьиз я, лигим я: 

«Аллагь сад я, мад авач – ам даим я! 

Адаз аквар-таквар вири аквазва. 

Якъут, алмас гьадан гъиле рахазва. 

Ам алемдин, ирид цавун Агъа я, 

КуькIуьрнавай цава гъетре-юнгъаяр. 

Ада йифен мичI экуьнив эвезна. 

Гана рикIиз муьгьуббатдин гьевесни. 

Багъларизни никIериз марф ракъана, 

Юхсулбурув  куьмекдин гъил вугана!» 

Гьерекат кваз, дериндай агь чIугуна, 

Чаричин мана ачухарна Межнуна: 

«Кьарай квахьна, чар кхьизва за ярдиз, 

Заз са дава ийидайдан дидардиз. 

Ваъ, зун гъалатI хьана, – иви ргазва, 

За кхьизва касдиз, зун кваз такьазвай. 

Эй куьлегар квахьнавайди бахтарин, 

КIела кагъаз ацIанвай зи гъамарив. 

Зун руг я, кьуьл илиснавай къазади. 

Вун яд я нин къанихвилин сузадиз? 
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Ви кIвачерик ярх хьанва зун жаздан яз. 

Амма вун нин чIул ахъайдай инсан я? 

РикIи рикI нез, ава зун дерт гьасилиз: 

Низ теселли гузва на, пар кьезилиз? 

Заз хиялра ви нурлу чин аквада. 

Япани ви ава сиргъа чарадан. 

Вун Кябе я, зун вафалу лукI я ви, 

Ви кIвалин гъен заз мигьрабдин юкь я хьи. 

Эй зи мелгьем, жагъин тийир уьмуьрда… 

Терг мийир зун, гевгьер хьухь зи чехирда. 

Тажни я вун, амма туш зи кьил патал. 

Чуьнуьхна вун зун патал ваъ, гъуьл патал. 

Зи ядигар мидя касдин гъилева, 

Хуьзва юн гваз гъуьлягъди ам вижеваз. 

Иремдин багъ, гуьзелвилин вилаят, 

Цавун женнет, тийирди зи гъиле гьат. 

Вун куьлег я зунжурринни къандалрин, 

Мелгьем я зи ашкъидин терс хиялрин. 

Зи язух ша, кIвачерик квай руг я зун, 

КIур гумир заз, рекьерик квай руг я зун. 

Чим це вуна и са гъаб кьван накьвадиз, 

Цуьк гъидйвал, гатфариз хьиз къукъвади. 

Аявалай чилери цуьк ийида, 

Руг ацукьай къизилгуьлер шуьткьуьда. 

Ви кIвачерик лежен яз ярх хьанва зун, 

Инсаф ая – гьам тавуни канва зун. 
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Бахтсузбурун язух кIусни текъверди 

Инсафсуз я, кIусни регъуь тежерди. 

Зун ви лукI хьиз, ви нуькер хьиз машгьур я, 

Закай душман кьамир на, зун алцурна. 

Лагь заз – гьар пар ч1угвада за зулумдин, 

Милаимвал ярашугъ я ханумдиз. 

Ви кIвачик за къалханни тур вегьизва, 

Амма уьмуьр зи фейивал гьа физва. 

На ви яракь гадарзава пашмандиз, 

Гьа идалди куьмекзава душмандиз. 

Жуван хуруз сухуналди хенжел на, 

Рекьизвайди дуст я ви, гъваш рикIел на! 

Назик, кьезил гафуни ва саламди 

Азадвал хуш кас элкъуьрда къуламдиз
1
. 

ЧIалахъ жемир дирхемдихъ вич гайидан, 

Вилел алай суьрме чуьнуьх ийидай. 

Муьгьлет жедач агъавалдай лукIарал 

Вич лукI тирдаз шит гьиссерин пацара. 

Хъсанвилер ая хъсан тIвар патал, 

Инсанар ваз муьтIуьгъ жеда гьар патай. 

Зун ви лукI я, яб сиргъадив чIагурай, 

Ви вафалу лукI маса гуз тахьурай. 

Эй гъурбатда, яд уьлкведа авайди, 

Адахлини мукьва-кьили галайди, 

Чехирдив сив хкIаз тунач вуна зав, 

Дагъдин мурк хьиз хьана вун зав, къана зав. 

                                                 
1 Къулам – лук1. 
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Куьз я? – къе вун, йиф хьуй лугьуз йикъакай, 

Захъ шехьзава; гила вучда на закай? 

На зи уьмуьр, на зи руьгьни къакъудна, 

Регьятдаказ зун рик1елай алудна. 

Шивдиз ягъдай леэнар заз тагана, 

Адал алаз на заз ц1уз вач лагьана. 

Ялавдилай гужлуз куда гафари, 

Ранг ала зал къула кайи ц1амарин. 

Зак хкуьриз гьайиф тушт1а эгер ваз, 

Акьадайвал мийир хци рипер ва. 

Еб хьиз, лейли-цуькведин мез яргъи тир, 

АтIана ам багъманчиди керкидив. 

Хабар гуда ашукьбурун рикIикай 

Агь чIугуни, хуш хъуьруьни сивик квай. 

Ви акунра ава къайни тIурфанар, 

Гьич аквазвач муьгьуьббатдин лишанар. 

Далу гана муьгьуббатдин икьрардиз, 

Масад галаз бахтлу я вун, крар дуьз. 

Табзава на, ваз итим хуш я пара, 

Зун я виляй на авудай авара. 

Гьинва агьар, гьинва кьинер чна кьур? 

Гьинва бахтар са заз хиве вуна кьур? 

Муьгьуббатдин икьрардиз кIур ганатIа, 

Яраб ашкъи авай жал? Ам хьанатIа? 

Ваз зи язух атайди туш. ЯтIани 

Зун види я, рикI хана, буш ятIани. 
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Зун гьа гьам я: руьгьда къуват амачиз, 

Зун ви варцел ярх хьанва, кьил гумачиз. 

Аламат хьиз, вилив хуьзва за чIав зи, 

Нурлу чин гваз вун къведай вахт патав зи. 

Чин акурдаз – чир жеда бахт вуч ятIа. 

Вилив хуьдай кас бахтсуз я, пуч жеда. 

Жавагьиррин иесивал ийир кас – 

Гьам я анжах бахтунин сир жагъир кас. 

Багъди кефиз ша лагьана билбилдиз, 

Амма чIагъра кIуфар ягъна инжилдиз. 

Багъманчиди чан-рикI гана анардиз, 

Амма тIуьна ам са кьацIай мудгъарди. 

Дуьньядиз гьахъ атайди туш бакара, 

Хазинаяр чуьнуьх ийиз дагълара. 

Бес хъиткьердай, къене авай къаядин, 

Лалдиз са рехъ жечни къведай дуьньядиз? 

Мус бесарда аждагьанди йифериз 

Варз кукIварун, экв гузвай чи вилериз? 

ЧIулав хуз, вирт тIуьн тавуна, фидатIа? 

Вацразни са азадвал-экв жедатIа? 

Хазинадин куьлегар заз гьатдатIа? 

Чин атIугъай хазинадар катдатIа? 

Хазина гьат тавур пили пуч жеда, 

Мад гуьзгуьйрихъ нур чукIурдай гуж жеда. 

Къаравулар катда, гьатна кичI чанда, 

Ханум къецел экъечIда дар зиндандай. 
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Эй зи чирагъ, чепелукь я итим ви, 

ЧIугуна ам ви экуьни, ви чимди. 

Ви туьгьметри кузватIани са зи хам, 

Къуй яшамиш хьуй гьуьрметлу Ибн-Салам. 

Хъсанвални писвал гузвай сад я вун, 

Эй жерягь, куьз я, азар гуз, сагъ хъувун? 

Ракьукай я кIеледин вар, чидани? 

Гевгьер жеда хъитIрепIда дар, чидани? 

Ви бирчек я гъуьлягъ кьадай алат хьиз, 

Вун гъуьлягъдал гьалт тавурай, бадбатI хьиз. 

Гагь алахъда къурху кутар фикирар 

Жагъуриз зи ашукь рикIиз жигъирар. 

Хатадай хьиз ацукьнавай хъуькъвел ви 

ВетIрени кваз гъам иличда рикIел зи. 

КIанивиляй гьатнавайдаз виле руг 

АкI жеда хьи, а ветI я са чинеруг. 

Дили жеда, фида кьил зи кьилелай, 

Чукурдалди а тIветI за ви хъуькъвелай. 

Савдагардиз ухшар я зи гьал-кьиса, 

Хийир кIандай гун тавунмаз мал маса. 

Пашман хьанва зун къизилгуьл татIана, 

Зун жавагьир чара касдин хуьз хьана. 

Эй ясемен
1
, зун рекьева гъамарин, 

Мез лал, вилер буьркьуь хьанва накъварик. 

Чидач хьи ваз: хкахьнава акьул зи, 

Дили хьанва авайдалай мад тIул зи. 

                                                 
1 Ясемен – жасмин. 
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Фадлай инихъ амайди туш зун зун яз, 

Зун са хъен я, хъендин лепир, юзун я. 

Вичиз чан-рикI тагай ашкъи-муьгьуьббат – 

Кепекдикни квачир я са куьлуь затI. 

Ви ашкъиди заз вичин чин ачухна, 

Вун авачиз, ада заз экв артухна. 

Гьамиша захъ ви сирлу экв галазва, 

Бахтлу я зун на авур хер алазвай. 

Авач мелгьем хирер сагъдай ашкъидин, 

Бахтлу хьуй вун, сагъ хьуй вун, зи к1аниди». 

Фарс чIалай. 
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Иоганн Вольфганг Гёте 

ТАМУН ПАЧАГЬ 

Ам вуж я икI шезвайди къайи гьуьмедай? 

Эглеш хьанвай атлу са, хва галай гъвечIи. 

Агатнава бубадив аял – кичIеда; 

Кьуьзека ам къужахда ийизва чими. 

– Бала, куьз вун и жуьре агатнава зав? 

– Буба  чан, заз яна вил пачагьди тамун: 

Къалин чуру квай адак, таж алай чIулав. 

– Ваъ, ам циф я къекъвезвай ятарал умун. – 

«Бала чан, вун килиг заз, килиг заз, зи хъвер; 

Шадвал гзаф авазва и уьруьшра зи: 

Къашар хьиз я цуькверни, гевгьер я хилер; 

Тавханаяр зи зурба вири я къизил». 

– Буба чан, зав рахазва мад пачагь тамун: 

Къизиларни шадвилер заз хиве кьазва. 

– Ваъ, зи куьрпе, гъавурда акьунач жед вун: 

Гар ахваркай кватзава, пешер юзазва. – 

«Агат зав вун, зи куьрпе; зи мегъуьн тама 

Чир жеда ваз, гьалтда зи гуьзел рушарал; 

Вацрак шаддиз къугъвада куьн, лув гуз цава; 

Лув гуз, къугъваз, вун абру твада ахвара!» 

– Буба, тaмун пачагъди рушариз вичин 

Эверзава: абуру элязава гъил. 

– Ваъ, зи бала, и йифиз вири я секин: 

Анжах рехи цIвелери юзурзава кьил. – 
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«Бала, зун ви къаматди авунва есир: 

Ваз кIан ятIан, туштIани, зиди жеда вун», 

– Буба, тамун пачагь чав агакьда эхир; 

Ингье ам: заз дарих я, бамиш хьанва зун. 

КичIе хьанвай атлуди гузва, гузва лув; 

Гъам чIугвазва куьрпеди, ийизва гьарай; 

Акъваззамач атлу мад; ахгакьна атлу... 

Кьенвай куьрпе атлудан гъилерал алай. 

ДУВАН 

«Лугъудач квез, вуж ятIа ам, 

Адалай за ханатIани». 

«Тфу, къагьбе!..» – «Ваъ, зи намус 

Михьи я, икI хьанатIани. 

Лугьудач, вуж ятIа зи яр, 

Амма чир хьухь: тир ам юмшагъ, 

Къизилра ам хьанатIани, 

ХьанатIани куьгьне валчагъ. 

Кьабулда за абурсузвал, 

Пак ятIани гьая жуван. 

Чаз чизва чун, чакай вири 

Аллагьдизни чизва хъсан. 

Яб це, кешиш, дуванбеги, 

Тахсир квач зак, хъсан це яб. 

Зи аял – ам зи аял я! 

Ингъе, ингье квез зи жаваб.» 

БЕНЕВША 

ЭкъечIнавай чуьлда текдиз, 

Малум тушиз, дамах гвачиз, 

Милаим тир беневша са. 
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Чубан руша язавай кам, 

Гуьзел тир ам, шумал тир ам. 

AкI физвай хьи, акI физвай хьи, 

Мецел алаз мани хуррам. 

«Агь, – фикирлу хьана а цуьк,  – 

ХьанайтIа зун гуьзел – кьил тик – 

Лап са куьруь легьзеда, 

И таватди атIудай зун, 

Вичин рикIив тухудай зун! 

Са легьзеда, са легьзеда, 

Аижах тек са легьзеда!» 

Амма рушаз – гьайиф! – а цуьк 

Векьин юкьвай акурай гьикI? 

Гьалч хьана кIвач цуькведал. 

Кьена а цуьк; шад тир, гьелбет: 

«Къуй кьиникь заз хьана кьисмет 

Ви кIвачерик, ви кIвачерик, 

Ви играми кIвачерик». 

Немс чIалай. 
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Александр Пушкин 

*  *  * 

Заз гьайиф туш куьн, йисар зи гатфарин, 
Муьгьуьббатдин хиялраваз авахьай, 
Заз гьайиф туш куьн, эй сирер йиферин, 
Гьевеслу тир кфилдилай алахьай. 

Заз гьайиф туш куьн, вафасуз дустар зи, 
Гур межлисар ва фейжанар атирлу, – 
Заз гьайиф туш куьн, чиг-ченги рушар зи, – 
Машгъулатар хуш амачг яз фикирлу. 

Гьинава куьн, хуш-хияллу аямдин 
Декьикьаяр, рикIин динжвал, дидар зи? 
Гьинава цIай, ифей накъвар илгьамдин? 
Хъша садра мад, гатфарин йисар зи! 

*  *  * 

Зи тилисим, хуьх вуна зун, 
Хуьх зун гъуьрч зал ийир юкъуз, 
Зун гьайифрин есир юкъуз: 
Пашман чIавуз ганай заз вун. 

Къарагъдайла, хьана азгъун, 
Гур лепеяр гьуьлерин зал, 
Къверла тIурфан циферин зал, 
Зи тилисим, хуьх вуна зун. 

Хелветди рикI ийиз умун, 
Яд уьлквейра хьайи чIавуз, 
ЦIун женгериз фейи чIавуз, 
Зи тилисим, хуьх вуна зун. 
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Пак ва ширин ягъалмиш хьун, 
Суьгьуьрлу рагъ гуьгьуьлдин зи... 
Квахьнава ам, гъафилди зи... 
Зи тилисим, хуьх вуна зун. 

Фикиррикди тахьуй бархун 
РикIин хирер садрани мад. 
Сагърай, умуд; ксус, мурад; 
Зи тилисим, хуьх вуна зун. 

*  *  * 

Зи рикIема ажеб макъам: 
Атанай вун ислягьдиз, 
Са шикил хьиз уьтери-хам, 
Гуьзелвилин аллагь хьиз. 

Квахьна умуд, дерт-гъам чIугваз 
Чалпачухда мидаим, 
Вун ахварай аквадай заз, 
Ви ван къведай милайим. 

Физвай йисар. ТIурфанри терс 
Зи хиялар чукIурна, 
Ви гуьзелвал, милайим сес 
За рикIелай ракъурна. 

Дустагъда зи физвай йикъар 
Сугъулдиз, экв авачиз, 
Иман, илгьам, уьмуьр, накъвар 
Ва муьгьуьббат галачиз. 

Ингье мад – зи руьгь я хуррам: 
Атанва вун ислягьдиз, 
Са шикил хьиз уьтери-хам, 
Гуьзелвилин аллагь хьиз. 

Ргазва рикI, бахтлу я ам, 
Акваз цIийи гьакъикъат: 
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Чан хтанвай иман, илгьам, 

Уьмуьр, накъвар, муьгьуьббат. 

ПАЙГЪАМБАР 

Зун перт чуьлдай руьгь къаних яз 
ГалчIур жезвай чIугуна. 
Ругуд лув квай исрафил заз 
Кьвечхел рекьел акуна. 
Зи вилерик тупIун рикIер 
Кягъна ада кьезилдиз. 
Ахъа хьана аян вилер, 
Кхур лекьрен кьве вил хьиз. 
Зи япарик хкIурна гъил, 
Гьатна кьиле зенгни къал-къил: 
Къукърумардай цаварин ван, 
Малайикрин луварин ван, 
Гьуьлуьн гъетер

1
 юзадай ван, 

ЦипицI-чIере чрадай ван. 
Гъил пIузаррив агудна зи, 
Гунагькар мез акъудна зи – 
Фендигар мез, гвай буш гафар, 
Ахъайна зи къанвай пIузар, 
ЭрчIи гъилив, ивидай жез, 
Туна сиве гъуьлягъдин мез. 
Турунив зи падна хуру, 
РикI акъудна, зи рикI хару, 
Ахъа хура зи денбеден 
Туна ада цIай квай жуьгьен. 
Заз, мейит хьиз чилел алай, 
Аллагьдин ван хьана цавай: 
«Эй, пайгъамбар, къарагъ, вегь вил, 
Яб це, зи къаст тафсир ая. 
АтIуз чил-гьуьл, рикIер гъафил 
Гафунин цIув куькIуьр ая». 

                                                 
1Гъетер – инал: гьуьле яшамиш жезвай кIезрияр, балугъар ва маса 

чан алай затIар. 
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*  *  * 

1828-йисан 26-май 

Вилив техвей нагьакь савкьат, 

Уьмуьр, куьз заз ганва вун? 

Вучиз сирлу кьисметди яд 

Жаза чIугваз гъанва вун? 

Вуж я къанлу эверай заз 

Буш чкадай тайинсуз, 

Ашкъи-гьевес зи руьгьда цаз, 

Шак тваз кьиле секинсуз?.. 

Са мурадни квач зи вилик: 

РикI ичIи я, акьул – кал, 

Япа ава, ийиз гъарикI, 

И уьмуьрдин зарул къал. 

ЭЛЕГИЯ 

Туьхвей шадвал зи йисарин дили тир 

Залан я заз, пиянвал хьиз гижи тир. 

Чехир хьиз я гъам йикъарин алатай, – 

Вич куьгьне жез, артух жезвай къуватар. 

Сефил я рехъ. Хиве кьазва, дили яз, 

Четинвал, дерт гележегдин гьуьлуь заз. 

Амма кIандач, кIандач рекьиз, дустар, заз; 

Яшамиш жез кIанда дерт гваз, къастар гваз; 

Дердеринни, къайгъуйринни гьасретрин 

Юкьвай зазни чин ачухда лезетри: 

Гагь-гагь дуьзгуьн гуьзелвал хъваз жеда зун, 

Жуван тапан хиялдални шеда зун, 

Мумкин я хьи, зи рагъдандал перишан 

Муьгьуьббатди нур хъичирда гуьлуьшан. 
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*  *  * 

Заз вун кIандай: мумкин я, зи кIанивал 

Хкахьнавач руьгьда гелни амачиз; 

Къуй ада мад тагурай ваз манийвал; 

КIан туш заз ви рикI хаз алаз-алачиз, 

Заз вун кIандай – кисна, умуд эксикдиз, 

Гагь регъуь яз, гагь гъайрадик ргаз чан; 

Заз вун кIандай ачух рикIив, назикдиз, 

Къуй масадаз кIан хьурай вун гьа заз кьван. 

*  *  * 

Вахт я, зи дуст! КIан я рикIиз секинвал, – 

Сятер, йикъар физва – вуч я йигинвал! 

Уьмуьр санал тухун рикIе ава чи, 

Амма, килиг, – ажал геле ава чи. 

Дуьньяда бахт авач, динжвал, къаст ава. 

Зун эрзиман мурад рикIик кваз ава – 

Катиз кIан я юргъун лукIран зи чандиз 

Жафани кеф авай яргъал макандиз. 

*  *  * 

Exegi monumentum
1
 

 

Эцигна за жуваз гуьмбет гъилив эциг тежедай, 

Адан патав халкь фидай рехъ кьадач векьи-къалгъанди. 

Ам къвазнава такабурдиз кьил тик кьуна винеда – 

Искендеран минарадлай кьакьанди. 

Ваъ, тамамдиз рекьидач зун – закай жедай pуквадал 

Члаф тежер руьгь къарагъда пак илгьамдив ацIана. 

Шаиррикай тек сад кьванни аламай кьван дуьньядал 

Зи машгьурвал давам жеда датIана. 

                                                 
1 За гуьмбет эцигна (лат.). 
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Вири чIехи Урусатда зи ад жеда турусди, 

Ана авай гьар са ч1алал зи т1вар кьада эллери, 

Славянрин хтулдини, финнди, наши тунгусди, 

Къалмукьдини дуст тир гегьенш чуьллерин. 

Зун яргъалди истеклу яз хуьда халкьди фикирда, 

За хуш-къени гьиссерал звал гъана лугьуз нагъмадив,  

Азадвилии тIвар хкажна лугьуз пехъи девирда, 

РикI факъиррихъ кана лугьуз сузадив. 

Илгьам, табий хьухь Аллагьдиз, мийир адаз хаинвал, 

Бейкефвилер квазни кьамир, таждихъ къаних яз жемир 

Тарифни шер кьабул ая хвена рикIин секинвал, 

Ахмакь касдихъ галаз гьуьжет кьаз жемир. 

Урус чIалай. 
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Фридрих Рюккерт 

ПУД КЪУШ 

За тIапасдиз лагьана: «Гангдин
1
 секин лепеди 

Лtшрешзавай лув це гуьзел макандиз, 

Муьгьуьббатдин цуьк гъваш заз, гьукум вичин еке тир», – 

«Яргъа я», – заз жаваб гана пашмандиз. 

Лекьрезни за лагьана: «Гъваш цIайлапан булутрай; 

Зун кваз такьаз, рикI дакьанвай кIаниди 

Къуй цавун цIу ифиррай, къуй рикIиз чим акъудрай». – 

«Кьакьан я», –  и жаваб хьана гайиди. 

Чалагъандиз лагьана: «Зи рикIевай хуш къамат 

Чапхун ая, кIуф ягъна садлагьана: 

Акъуд жезвач рикIяй яр, тIал эхизни жезмач мад…» – 

«Геж я», – жаваб ничхирди заз хгана. 

Немс чIалай. 

 

                                                 
1 Ганг – Гьиндистанда авай чIехи вацI. 
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Александр Блок 

УРУСАТ 

Мадни, къизил йисара хьиз, 
Пуд балкIанди ийизва звер, 
Нехиш алай чархари, физ, 
Гъуьргъуъ рекье тазва гелер... 

Саил хьанвай Урусат зи, 
Зи рехи тир къазмаяр заз, 
Ви манияр гарун кьезил – 
Накъвар я зи ашкъидин саз! 

Чидач заз вахъ кудайвал рикI, 
За хаш жуван хуьзва михьиз... 
Къачагъвилин мешреб назик 
Це на жуван кIантIани низ! 

Къуй табрай ваз, алцуррай вун, – 
Рекьидач вун, жедач вун къат, 
Себеб яз ви къайгъу чIугун 
Рагъул жеда ви хуш къамат... 

Вучда кьван мад? Куда вахъ рикI – 
Са накъвади дегишда вацI, 
Вун – гьа там я, чуьл я гъерикI, 
Яйлухни я нехишдавай... 

Ийиз жеда крар тежер, 
Регьят жеда рехъни ялгъуз, 
Рекьин яргъай нурлу вилер 
Са легьзеда хъуьрей чIавуз, 
ГьакI ямщикдин манид ванер 
Къведай чIавуз бишиз, гъамлуз!.. 
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*  *  * 

Кьегьалвилер, машгьурвални гьунарар 

Гъамлу чилел алатдай зи рикIелай, 

Дамах гвачир ви суьретди, гуз нурар, 

Килигдайла заз столдин винелай. 

Вахт алукьна, ва вун кIваляй хъфена, 

Гадарна за йифез багьа закIал зи. 

Ви кьисметни масад патал куькIвена, 

Гуьзел тир чин аламукьнач рикIел зи. 

Терс гапIал яз, йикъари зи лув гана... 

Къизмишвили, чехирди зал хирерна... 

Вун некягьай югъ зи рикIел хтана, 

Жегьилвилиз хьиз зи, за ваз эверна... 

Эверна за, амма вахъ ван галукьнач, 

Ишена зун, регьимнач на, элкъвенач. 

Вун, пашмандиз вили плащ алукIна, 

Ламу йифиз текдиз кIваляй хъфена. 

Чидач заз, ви такабурвал, кIаниди, 

Зи назикди, авунатIа гьиниз на... 

Ахварайни аквазва заз вили тир 

Плащ, алаз хъфей ламу йифиз на... 

Зерифвални герек амач, гьуьрметни, 

Фена вири, жегьилвални цIигел тир! 

За ви суьрет дамах гвачир, адетдин, 

Столдилай къахчуна зи гъилелди. 

Урус чIалай. 
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Сергей Есенин 

*  *  * 

ХъуътIуьн шуькIуь гьарайди, 

Шамагъажрин лайлайди 

Ксурзава там. 

Яд уьлквейриз цаварай 

Физва цифер авара, 

ЧIугваз дерин гъам. 

ЭкIяй жезва, чан гана, 

Саврух чилел гам хьана, 

Къизгъин я къай пис. 

Хьанва нуькIер цицIи тир, 

Етимар хьиз бицIи тир, 

ДакIаррив игис. 

Агаж хьанва мекьила, 

Галат хьанва гишила, 

Чуькьуьз сада сад. 

ТIурфан, дили ар ягъиз, 

ДакIардин кьул, вар ягъиз, 

Хъиляй жезва пад. 

 

Жив галай и гарари 

Ракъурзава ахвариз 

Пенжеррив нуькIер. 

Абруз ахвар аквазва: 

Рагъ цавара къугъвазва, 

Гуз гатфариз хъвер. 
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*  *  * 

Гьайиф туш заз, я шехьдач, ван хкажна, 
Квахьда вири, гум хьиз ичин тарарин. 
Чуплахвилин къизилди чан акIажна, 
Хкведач зи йикъар жегьил чIаварин. 

Гила вун, рикI, нур хкIунвай мекьерин, 
Виликдай хьиз, тахъ-тахъ ийиз, рахадач. 
И уьлкведи читдиз ухшар верхерин 
КьецIил кIвачив кьуьлдай цIай зак кухтадач. 

Къекъвераг руьгь, атанва вуч къаза вал: 
Зайиф жезва цIай ви мецин куьзерин. 
Квахьнава зи цицIивални тазавал, 
Вилерин нур, ацIай вацIар гьиссерин. 

Зи мурадар хьанва гила кьурай-кьит, 
Им яраб зи уьмуьр я жал? ахвар я? 
Гуя за фад са гатфарин кьиляй туьнт 
Яру шивцел алаз авур чамар я. 

Вири, вири чун дуьньядай куьч жеда, 
Верши тарцин кишпирдин сел умун я... 
Эй пак къуват цуьк гъидай ва гьич жедай, 
Къадимлу хьуй вун шадвилин къанун яз. 

*  *  * 

Сагърай, зи дуст, де сагърай, зун хъфизва, 
Играмиди, вун зи рикIе авазва. 
Къе кьисметди чаз къакъатун кхьизва, 
Амма адай цIийи гуьруьш аквазва. 

Сагърай, зи дуст, гъил кьун, рахун куьз я мад, 
Дерт чIугвамир, рцIамра гъам кIватI мийир. 
И уьмуьрда кьиникь туш са цIийи затI, 
Яшамиш хьун – гьамни туш са затI цIийи. 

Урус чIалай, 
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Назим Хикмет 

КЪАЙНАР БУЛАХ 

Къайнар булах, ви къайи цив 

Гатун зегьем хьана ажуз. 

Вал зи ярди эцигна сив – 

Милайим тир кузвай кьве пIуз. 

Бес вучиз вун элкъвенач цIуз?! 

ЦIАЙ КУТУН ТАВУР ПIАПIРУС 

Ам, мумкин я, рекьида къе. 

Гуьлледи руьгь чими ийич. 

Хъфена ам, кушкуш ийиз: 

кичI квач зак гьич. 

–  Къала пlaпlpyc. 

–  Ma... 

–  ЦIай?.. Бес цIай? 

– Гвач... Гуьлледи кутада цIай. 

Хъфена ам, лигим хьанвай гьулдан хьтин, 

вилера – къай. 

Белки, ам ярх хьанва чилел, 

Амма вичин авуна кар. 

Хуралла хер, сиве пlaпlpyc, 

куьчеда гар, 

Туьрк чIалай. 
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Лев Ошанин 

*  *  * 

Дяведин цIа ва я ислягь девирда, 

Дустар галаз ва я абур галачиз, 

Гьатда садра чун ажалдин суьгьуьрда, 

Амукьда чун са чарани амачиз. 

Эгер ваз чир хьайитIа, гьи патахъай 

Гьахъсуздаказ гьужумда вал ажалди, 

Яшамиш хьухь, кичIе жемир адахъай, 

Агъузмир кьил, гьахьмир пашман хиялдиз. 

Яшамиш хьухь хатавилиз  нифретиз! 

Бирдан ажал туьш хьана, вун – гьаяман! – 

Ярх хьайитIа векьиз ва я живедиз, 

Лугьуз алахъ: 

– Зал гьеле чан алама. 

ИНСАН ЗИ КЬАРШИДА 

– Фашизм квелай башламиш жезва? – 

хабар кьуна завай кьуьзуь балугъчиди. 

Столдаллай шем, куз, жезва гъвечIи, 

Гва адан патав пуд назик михек. 

Залда экуь туш, туш акьван мичIи, 

Кьуьлзава ина рушари гуьрчег. 

Зи къаршида са ацукьнава кас. 

Ада, гагь-гагь гъил шеминив тухуз, 

ЧIугун тавуна, кана цIай кутаз 

Кьуд пlaпlpyc, мад сад алахънава куз. 

И декьикьайра сирлу ва юргъун 

Вуч кватIа адан рикIик – чизвач заз. 
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Анжах малум я: пакамахъ фад зун 
Гьуьлуьз экъечIда и касдихъ галаз. 
Герек я адал ихтибарун за 
Захъ амай уьмуьр – туш акьван пара. 
Гум жезва къалин, кагьулдиз юзаз, 
Ада аживал тунва зи хура. 
Килигзава зи дикъетлу кьве вил – 
Жегьил жаван я къаншардавай кас. 
Ингье шеминал физва адан гъил – 
Белки, пIапIрусдик кIан я цIай кутаз. 
Ваъ, ада, гафни такъудна сивяй, 
Садлагьана хьиз хьана лап зирек, 
Ийизвайди хьиз нин ятIа хъиляй, 
Шеминин цIув са алгурна михек. 
Аквазвай заз цуьк куьмексуз, гуьзел, 
Аквазвай ада вугузвайвал чан: 
ЦIугъзавай ада, хер хьана рикIел, 
Пиришрикай руьхъ кIвахьзавай адан. 
Амма инсанди къаншарда авай 
Кефлувилелди патахъзавай сив. 
Пад жезвай зи рикI, ийизвай гьарай – 
И яргъа гьарай агакьда зи нив?! 
Бирдан къачуна зи ажугъди дем, 
Фикиррикайни азад хьана кьил: 
Яна за гъутув тахсир квачир шем, 
Ахпа а касдин яна алчах гъил... 
Багъишламиша, бушлухар гьуьлуьн, 
Багъишламиша, лепеяр, гарар, 
Аквадач пака квез зун, я заз куьн, 
Чир жедач квез зун, пакаман ярар. 

*  *  * 

«Зун ви патав къведай чIавуз рекьиз яргъал, 
Вуч гъида за?» – ярди чарче кхьена заз. 
– Жуван хуш ван ва атирар, дидедин чIал, 
Милайим хъвер гъваш вуна заз жувахъ галаз. 
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*  *  * 

Вили дагълара къекъвезва чун кьвед, 

Секинвилин миже хъваз. 

Диде-Ватандин лап иер руш – къвед, 

Вун вуч багьа хьанва заз! 

Вучиз зи рикIиз икI хуш хьанва вун? 

Ви мез ширин тирвиляй? 

Чилерин винел ва кIаник цавун 

Вун сад тирди чирвиляй? 

Ви хъверди, са фад багъишай на заз, 

Белки, иниз гъанва зун? 

Белки, хабарни авачиз жуваз 

ГьакI вал ашукь хьанва зун? 

Урус чIалай. 
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Мустай Карим 

*  *  * 

Акьуллудаз ачухна сир, 

Ихтибарна за тIал адал. 

Вичиз хуш яз, хьайивал чир, 

Элкъуьрнай зун хциз анал. 

Ахмакьдаз за сир ачухна, 

Ихтибарна за сир адал. 

Амма ада, зал талукьна, 

Элкъуьрна зун лукIраз анал. 

ЛАЦУДИ ВА ЧIУЛАВДИ 

 

Эхь, гъамунин ранг  чIулав я, чил хьиз, 

Чи чIарар лацу ийиз, лап жив хьиз. 

Чил чIуп чIулав я, ятIани адаз 

Хас я гьамиша хуьз цуькверин лаз. 

Эгер, тек яз, вун дердери чIехи 

КьуртIа, лугьумир: и чил я рехи. 

*  *  * 

Хкаж хьана зун кукIушрал кьакьан – 

Эверайла, заз жаваб хтана. 
 

Кьакьан дагъ жез заз кIан хьана бирдан, 

Дагълар гьамиша зи хиял хьана... 
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Гьуьлерални за хуьлер атIана. 

Куьз гьужумнайтIа лепейри хару 

МичIивилиз ваъ, анжах зи хуруз? 

Гьуьлер гьамиша зи хиял хьана... 

Рекьидалди зун кьару жеда вал, 

Ви нефес гала захъ яз эбеди, 

Зун види хьана, вун хьана зиди, 

Хьана гьамиша, яр, вун зи хиял. 

Башкир чIалай. 
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Николай Тряпкин 

*  *  * 
Чан зи назик экв, чан зи сирлу экв! 

Авач ваз са гаф, затIни туш герек. 

Хкахьна сесер. Секин я кул-кус. 

Рагъдандин цIарцIел рагъ хьанва ялгъуз, 

Зурзазвач ерли вацIавай елкен. 

Куьрс хьанва адал муьгъ гзаф еке. 

Ихтияр сад я цавунни чилин, 

Яргъава шегьер, гьава хьиз, вили... 

Чан зи секин экв, зи регъуьзвай экв! 

Булутрин лужар цавара ипек. 

Я мичIи хьанвач, кузвач сана цIай. 

Акъвазнава зун, лалвилив ацIай. 

ЧIемерукдиз вич ухшар яз викIегь, 

Куьрс хьанва вацIал муьгъ гзаф еке. 

Ихтияр сад я цавунни чилин. 

Къвез гьахьзава рагъ къенез зи рикIин. 

ФенватIа шумуд кьилелай йисар. 

Мус алатнава нисинин шагьвар. 

Фенва кьилелай къуватар гьикьван. 

Гумадин симер цавара кьакьан. 
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Анжах, легьзеда пайда жез яргъа, 
Квахьзава сессуз вагъунар юргъа. 

Рекье хутазва за и югъ, рагъдан... 
Чан зи секин экв! Къвезвани ваз ван? 
 

Чан зи назик экв, чан зи сирлу экв! 
Авач ваз са гаф, затIни туш герек. 

Хкахьна сесер. Секин я кул-кус. 
Рагъдандин цIарцIел рагъ хьанва ялгъуз. 

*  *  * 

АтIуз муькъвер, кIунтIар чIулав, 
Физва мад рехъ, мурдар хьиз. 
Ял яда за маркун патав 
Ва я багьа часпардив. 

Терефдай зун физва таниш, 
Къвазва туьк гьар тарцелай. 
Такабурдиз жезва    уьтмиш 
Булутар зи кьилелай. 

Гьинай ятIан къведа сесер, 
Сесер гужлу, кьакьан тир, 
Рахадайла кьурай векьер 
Уьмуьрдикай пашмандиз. 

Чин авачир каинатдин 
Вилик ачух жеда рикI, 
Куьхъ ятIани, муьгьуьббатдив 
Мани лугьуз, шеда рикI. 

Хкведа ви рикIел бирдан 
Гатфарин векь, тIурфанар. 
Ви кьепIинин  чIигъ-пIигъдин ван 
Агакьда вав атана. 

Урус чIалай. 
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Леонид Мартынов 

СИФТЕ ЖИВ 

ЭкъечIна ам няниз фад: 

– Гуъзетмир зун. Кар ава... 

Ацукьзавай сифте жив. 

Лацу куъче. 

Гар ава. 

Киоскда са рушавай 

Хъвана ада чехирни. 

Фикирзавай: «Кар ава... 

Зиди туш и тахсирни». 

Зенгна кIвализ: 

– Ксанва? 

– Ахваривай зун тух я. 

– Ксанвач? Бес  вучзава? 

Жавабна: 

– Зун ашукь я! 

...Сятдин цIикьвед жедайла, 

Инихъ-анихъ тамашиз, 

Пакамахъ ам хтана, 

Гьисс ийиз вич тама хьиз. 

Виче чIулав чихеяр, 

Тарар чIулав тан галай, 

Вири – чIулав пердеяр, 

ЧIулав пипIер тIал алай, 

Креслояр чIуп-чIулав 

Лал-кис хьанвай тама хьиз. 

Руш авай кьил агъузна, 

Гадани – ухьт алахьиз. 
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Бирдан адаз акуна: 

Рушан къизил чIарара 

Чуьнуьх хьанва лацу тил, 

Хьел хьиз къаюн авара! 

Тилдал, 

Гила даим хуш, 

Гададин пIагь алкIана, 

Вичин йифехъ нин къизил 

ХаржнатIа, 

Къе кьатIана. 

– Вуч я ам? – 

Руш рахана, 

Вилер хъуьрез, зурзаз сив, 

Играмидаз гадади 

Жаваб гана: 

– Сифте жив! 

Урус чIалай, 
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Евгений Евтушенко 

*  *  * 

Манасузвал – я ажузвал 

кIула кьадай девирдин пар. 

Эхь, хуш я заз зирингсузвал, 

хиве аваз жавабдар кар. 

Манасузвал – тухвал я ам. 

Чарадан гъам жен вазни гъам. 

ВегьейтIа на хирел шекер, 

кьелелайни куда бетер. 

СЕРГЬЯТ 

Гьар шейиниз сергьят ава: ашкъидиз, 

эхунизни, акьулдизни, гьакI рикIиз, 

гьакI сергьятсуз гегьеншлухриз-чуьллериз, 

Гьавая ви, шаир, рикIи незва рикI, 

сергьят ава, лугьуз, яшдиз, гьиссериз: 

айиб жер кар авач, жемир вун гъерикI. 

Анжах на кваз кьамир бязи угърашар: 

жедай кьван за кхьена, гьакI фарашна, – 

лугьуз, кьуру хъвер ийизвай явандиз. 

Вун, сергьятдал алатIани, киснавач. 

Чир хьухь, сергьят гьар генийди гьиссзава 

са угърашвал сергьятсуз я инсандин. 

ЧИНИН ЧИН 

Гьинава ам, чинин чин? 

Пис жедачир гьич, 
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гьардаз, важиб яз кьилин, 

чир хьанайтIа вич. 

Гзафбурун тIарда кьил 

са гафуни «зун». 

Жуван са жув я векил, 

гвай гьахълувал, зур. 

МутIлакь касдиз вич  пак я, 

квачир хьиз гунагь. 

Аллагьди гагь: «Зун квак я». 

Квакра: «Зун – аллагь!» 

Квакра дамах къачуда. 

Рахада ахмакь. 

ВикIегь касди лугьудач: 

«Захъ ава ахлакь!» 

ХИРЕР 

Д.Г. 

Агь, гьикьван зал хирер хьана задан тир, 

неинки са ажугъдикди еке тир, 

гьакIни таза  пиришдикди цуькведин – 

хкведай хьи зун галчIур жез, пашмандиз. 

За жувани хер ийидай хабарсуз 

регьимдивни миливилив – хатадай, 

садаз ахпа тIар жедай лап кьадарсуз, 

кьецIил кIвачив фейидаз хьиз муркIадай. 

 

Гъейрибурал хер ийидай регьятдиз, 

жувални хер хьунухь даим мумкин яз, 

куьз гила зун руьгьдиз мукьва, багьа тир 

харапIайра гьатнава кьве рикIин яз? 

Урус чIалай. 
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Андрей Вознесенский 

РОМАНС 

РикIел хуьх и легьзе. ГьакIни жикIидин таз Вуна, яр, 

Ва Ви къуьнел  адан херни вилив техвей, азад тир. 

Зун – эбеди шаир я Ви ва эбеди ашна я. 

Мад – са затIни, са затIни. 

РикIел хуьх и дуьнья чIехи, жедай кьван гагь рикIел хуьз, 

Алатайла са агъзур йис, са шумуд йис гьакI мадни, 

Гьарайда На, ва жикIиди хер ийида къуьнел Ви... 

Мад – са затIни, са затIни. 

Урус чIалай. 
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Лоик Шерали 

ДИДЕДИН   НАСИГЬАТ 

 

Лугьудай заз дидеди: 

«ЭрчIи къвалал ксус, хва, 

КIекрехъ галаз къарагъ вун, 

ЭрчIи хиле тур на гъил, 

Къуй эрчIи гъил кьезил хьуй, 

Ийидай кар къизил хьуй». 

Лугьудай мад дидеди: 

«ЭрчIи гъилив атIутI фу». 

Ахпа мадни хълагьдай: 

«Мугьман жерла дустуниз, 

Эциг сифте эрчIи кIвач, 

Дустуни вун текдиз тач. 

Женгиниз вун фидайла, 

ЭрчIи гъиле яхъ къилинж. 

Гьахъ терефда женг чIугу, 

Ягъ душманар, тамир динж. 

Таджик чIалай. 
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Абд аль-Азиз Ходжа 

ВАЛАЙ ГЪЕЙРИ,  

МАСАД ЗАХЪ МАД ВУЖ АВА? 

 

Зун Ви патав атанва къе, я Ребби, рикI ачухиз кIанз, 

Гъил къахчун зи гунагьрилай минет ийиз Ваз. 

Зи далудал дагълар ала дердерин, 

Залан парар ала кимивилерин. 

Зун Ви патав атанва къе, я Ребби, Валай гъейри, захъ 

Мад вуж ава, куьмекдай заз, я Ребби, тергиз рикIяй гьак? 

Са Вун я за даим дуьа ийирди, 

Зун рекьелай алуд лугьуз шийирдин. 

Зун Ви патав атанва къе, я Ребби! Зи вири мурад – 

Жагъурун я Вавай чара, далда са – амни Вун я, Сад. 

Зун Ви патав атанва къе, я Ребби! 

Яб це, зи рикI кьуранва къе, я Ребби! 

За гунагьрин гьуьлелай зи датIана минетзава Ваз: 

Я Ребби, заз куьмек ая гьуьлелай элячIиз патаз, 

Зи къаст хазвай лепейрал заз четин я, 

Намусдин цIай зун курдавай къизгъин я. 

Зи гунагьар артух жезва къвердавй, рикI хьанва русвагь, 

Кьил какахьна, рекьер квахьна ама зун – са канвай сиягь. 

Заз михьи жез кIанзава – зун начагъ я, 

Вун гьар са рикI къутармишдай ужагъ я. 

РИКIЕРИН ХАНУМ 

Ярх жеда вун, ашкъиди эверайла хабарсуз, 

Кьурувални рикIерин алатда ви рикIелай. 

Вун назикдиз халкьнава, гуьзел я вун кьадарсуз, 
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Гьар са шит чин акурла, фида вун вич вичелай. 

Вун халкьнава есир яз буш хиялрин, мурадрин, 

Таниш тушир инсандихъ ви ашкъи хупI къенида. 

Зи кIанивал рикIел гъиз, назиквилин баядрив 

КуькIуьрзава цIай вуна ахварра ви кIанидан. 

Зи рикIивни гупа-гуп ийиз тазва вуна, руш, 

Хъичирзава ал рангар зи хъуькъверал ифенвай. 

Зи вилерни ялаврив ацIуриз на туна, руш, 

Ялаврив, ви суьгьуьрдин къуватдикай куькIвенвай. 

Назик, кьезил уьмуьрни ярашугъ я, шагьум, ваз, 

Яшамиш хьухь, амукьа вун рикIерин ханум яз! 

ТУЬШ ХЬУНИН КИЧI 

Эхирни чи вил галай йиф алукьна, 

Ада кьилиз акъудна чи мурадар: 

Гьалтдалди чи рикIевай кичI кьулухъна, 

Шадвал хъваз таз зи рикIив а арада. 

Жузунна за: «Йиф, им керчек кар яни: 

Ярди темен гана заз, зав агатна?» 

Лагьана заз: «Къужахда яхъ яр на ви! – 

Къакъатунин тIурфандай чун акъатна…» 

Ашукь касди табдач – адан гафар тир 

РикIин къеняй атанвайбур куькIвена… 

Зи къужахда яр чирагъдиз ухшар тир, 

Легьзедилай чун ялавдиз элкъвена. 

МАРФ 

Баркаван марф! Кьунвай михьиз датIана 

Зи туьнт руьгьдин деринар терс кьурагьди. 

Зи ашкъидин ярари ам дигана – 

Мани яна ана къайнар булахди. 

Кьве рикIикай садаз муькуь рикIин тIал 

Таквадайла, а булахди ргазвай 

Садлагьана кьатIна сефилвилин гъал, 
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Къариблухда гъерикI зи рикI цукьазвай. 

А булах заз са хъвер хьиз я яд чилел, 

Ана куьлуь хъверни рикIиз дарман я! 

Эгер къе икI аватIа зун шадвиле, 

Ви хъвер я зи руьгь дигайди, ви ван я. 

Вун я вири пашманвилин мусибат 

Чукурайди жаздан хьанвай зи чандай. 

Залзала хьиз я ви хъвер заз, муьгьуьббат 

ЦIийи хъувур, умуд хгуз кьакьандай. 

ВУЧИЗ?! 

РикIивайни, заз муьгьуьббат къанвани? – 

Галамачни вил гуьруьшдин йикъарихъ? 

Я туштIа, заз жув чаради хьанвани? 

Я рикIелай фенвани кеф пIагьарин? 

Вучиз, вучиз зи рикIелай алатна 

Муьгьуьббатдин миже хъвадай йифер гур? 

Вучиз жаван муьгьуьббат за барбатIна, 

ИчIивилин зинданра тваз гьиссер гур? 

Гьайиф! Гьайиф алатай югъ! Гьайиф хьи! 

Мегер вири кьенани зи мурадар? 

ЦIранани умудар зи, гьуьм-циф хьиз? 

Руьгьдин тIалди авуна жал акIадар? 

Уьмуьр фена са файдани тахьана – 

Тек са рикIин вафасузвал тахсир я. 

Гила заз гьикI жедач ашкъи такъана? 

Чаравиле яшамиш хьун – эхир я! 

ВУН ХТАЙЛА 

За фикирнай, зи рикIе цIай туьхвена лугьуз, 

Зи муьгьуьббат эхиратдиз хъфена лугьуз. 

Вун хтана – рагъ хтана зи чандиз секин, 

Зи вилера ашкъидин цIай хъхьана эркин. 

Вучтин гуьрчег тIварар гуз ваз, рахайла вав, чан, 
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Зи ивида муьгьуьббатдин юзана вулкан. 

Зи чан тирвал ашкъидин туьнт селлер рахана, 

Зи дердина акьуна, ви вилер рахана. 

Валай ахьтин аламатдин алахьна хьи нур, 

Ви суьгьуьрдин экуьни зун авуна цIурур. 

Гьикьван хци ятIани ви вилерин хьелер, 

Тух жедач зун атIумиз ви экуьна вилер. 

Куьз лагьайтIа, рекьизвай зун на хъувуна сагъ, 

Зи уьмуьрдин рекье вун заз я нурлу чирагъ. 

АШКЪИ КЪАЗАМАТДА 

Зи кIаниди, гунагь жеда, эгер чна 

КъалурайтIа сада садав гьиссер чна. 

Рехъ гайитIа ашкъидин цIуз кIанивилин, 

Куда ада диливилив, къенивилив. 

Муьгьуьббатдин хаз хьайитIа хатур чна, 

Куз жеда ам чи ивида, гургур кьуна. 

Хуьх на ашкъи къазаматда – хура туна, 

Хуьх муьгьуьббат мичIивилин сура туна. 

ГЬАКI КIАН ХЬАНА КЬИСМЕТДИЗ 

РикI, чи уьмуьр физвачни хупI пашмандиз, 

Чна лугьуз: «ГьакI кIан хьана кьисметдиз». 

РикI, чи уьмуьр физвачни хупI явандиз, 

Кьурагь хьанва. Къимет авач минетдиз. 

Къацу векьер амач, рикI, чи уьмуьрда, 

Я къуьлуьн къаз, ишедайвал марфадихъ. 

Чи цав амач гьич булутрин фикирда, 

ЧIулав йиф я галайди чи суфрадихъ. 

ЦIай хкахьай чад хьиз ава уьмуьр чи. 

Чи рикIелай фенва вишриш пешерин. 

ЦIара ягъай гад хьиз ава уьмуьр чи, 

Атир амач, таъсир амач цуькверин. 

Яргъияр гвай ажал хьиз,  йиф атанва, 
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Садлагьана хкахьнава гъетерни. 

Вири цавар гъамлувилив ацIанва, 

Алатнава цIийи вацран рекьерни. 

ВУЧ АМУКЬНА? 

Хъфей чIавуз муьгьуьббат вуч амукьна? 

Чидач, амма зун рикI кьуна ацукьна. 

Зи сабурдин сергьятсузвал акурди 

Хъелна закай садра вичи сабурди. 

Садлагьана кис хьана зи булахар, 

Къурана зи чиг цуькверин чIварахар. 

ЗатIни вакай амукьнач заз, кIаниди, 

Амукьайди са жув хьана – кайиди. 

Амукьайди «хьайивал хьуй» гафар я. 

Зи муьгьуьббат агалнавай варар я. 

МАД ВУЧ КIАНДА, АЗИЗДИ, ВАЗ? 

КукIвар ая зун, ая зун кIус-кIус, 

Зи цIугъдикайни туькIуьра макьам. 

Зи жегьилвилин цуькведиз кьуьл гуз, 

Куг зи мурадар,зи йисар хуррам. 

Зун такабур я лугьуз, къвез хъилер, 

Зи гьар гимандал ая на хъверер. 

Ма, акъуд зи рикI! Жедайвал рази, 

Хъухъ ам сагълугъдай диливилин зи! 

ЛУГЬУМИР, ЯР, «БЕС ХЬУРАЙ!» 

Гьяд йикъал рикI ала зи, 

Гуьруьшдихъ вил гала зи. 

РикIе ашкъи-цIай ава. 

Зи цIуз жаваб – пай ава. 

Гьяд югъ – югъ я мурадрин, 

Сад рикIерин ниятрин. 
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Кьве руьгьдикай сад жеда, 
Къаних чIавуз дад жеда. 
Са фейжандай шадвал-гъам 
Хъунухъ чна – бахт я ам. 
Чаз хъвадай гьевес хьурай, 
Лугьумир, яр: «Бес хьурай!» 
Бес хьурай чун къакъатун… 
Гьяд югъ я чи агатун. 
 

ГАЛАТНАВА ЗУН! 

Ашкъидикайни галатнава зун, уьмуьрдикайни галатнава 
 зун! 

Вафадикайни, вафасузвилин шийирдикайни галатнава 
 зун! 

Хиялрикайни галатнава зун, манийрикайни галатнава 
 зун! 

Къизхилгуьллерин атиррикайни, дердийрикайни галатнава 
зун! 

Гьам вацракайни галатнава зун, йиферикайни галатнава 
 зун! 

Алемдикайни галатнава зун, гъетерикайни галатнава 
       зун! 

КIанидакайни галатнава зун, гаф тахуьникай галатнава  
зун! 

Кьенва зи гьиссер, галамач мад вил, жув текьиникай  
галатнава зун! 

УЖУЗДИ 

Уьмуьр, руг хьиз, я ужуз затI, 
Заз сифтедай тир ам лацу булут хьиз, 
Харжна за ам, ийиз барбатI, 
Кана зи цуьк – зи жегьилвал, барут хьиз. 
Гуьзелни тир, яйлах хьиз, ам, 
Тир хьи заз чар булах хьиз ам, 
За шадвал-гъам хъвана адан фейжандай. 
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Гьай авачир суракь хьиз, зун, 
ЦIай амачир яракь хьиз, зун 
Къе, рехъ квахьна, къекъвезва зи гьижранда. 

АХВАР ХУНИН ЮРГЪУНВАЛ 

Ваз къугъвадай са затI хьана муьгьуьббат, 
Ахвар хунин юргъунвал. 
Амма ваз чир хьайиди туш гьакъикъат – 
Ви писвилин азгъунвал. 
Къугъвана вун шумудни са кьисметдив… 
Шумудни са рикI вегьена кIвачерик, 
Русвагьна на, агъузна на цифретдив… 
Зазни мани янай на хуш сесерив… 
Заз акI тир хьи, ни ятIани аваз ви 
Сефил ийиз, адан мана чIурзава. 
Гьар сад анжах кур вилерай акваз ви, 
За фикирнай, гьарда жув икI хурзава. 
Гила зи рикI хана вакай, саймазди, 
ЯтIани зун ваз машгъулат яз ама. 
Ахвар хунин юргъунвал, ви аяздиз 
Эсер жедач, ашукь тир са кас амаз. 

ЭКУЬНИКАЙ АТАЙ ЭКВ 

Мигьрабдавай чирагъдин экв 
Каинатдин дугуна 
Заз, цаварин акахьиз рекIв,, 
Рушаз элкъвез акуна. 
Ава адахъ варз хьтин чин, 
Агь акъудиз хурай зи. 
Вилер дерин, вилер эркин – 
РикI секин гьикI хьурай зи?! 
Мили хъуьруьн суьгьуьрда тваз 
Ава гьар са авара. 
«Я Сад Аллагь, шукур хьуй Ваз, 
И мужизат къалурай чаз!» –* 
Ванер гьатна цавара. 
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ДИЛИ МУЬГЬУЬББАТ 

Зун ви патав  къведа, яр, 
Къужахда кьаз ви ажайиб такабурлувал. 
Зун ви патав къведа, яр. 
Хъваз мидаим ви гуьзелвал, ви абурлувал. 
За гьуьлуьз жув вегьида 
Жумартвилив ацIанвай ви, экуьвилив ви. 
За къанихвал рекьида, 
Мана чирда уьмуьрдинни михьивилин ви. 

ЧУЬНУЬХ ЖЕННИ?! 

Чуьнуьх женни, яр, вакай зи муьгьуьббат, 
Зи ашкъини, зи цIай-ялав, къизгъинвал?! 
Чуьнуьх женни ажуз хьунин мусибат, 
Зав гьуьжетиз, харла на зи эркинвал?! 

МУЬГЬУЬББАТ АМАЧИРЛА 

Низ кхьизва  шиирар за 
ЦIайни, эквни атирар гвай? 
Вуж паталди шехьзава зун 
Ашкъидин гъам, фикирар гваз? 
Вуж паталди ахвар хазва, 
Къалабулух рикIе туна? 
Вуж паталди зи рикI тIазва, 
Муьгьуьббатди йикье туна?.. 

ВАРЗ КЬЕНА 

Гьинава ви муьгьуьббат, 
Гуьзвелвилел ашукь инсан, вацрал ашукь кас? 
Экв тахьанмаз гуьруьш хьунар, ви мурадар гьинава? 
Муьгьуьббатдин накъварни йифер гьинава? 
За жузунна рикIивай зи: «ЦIийи хабар авани?» 
За зи рикIин гьерекатдай 
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Жагъурзавай муьгьуьббатдин лепеяр. 
Амма, белки, зи рикI кучуд хьанватIа 
Куьгьне рикIел хкунра, 
Карагунра уьтери, веревирдера, 
Са касдизни акван тийир 
Дар дакIарра зи чандин куькIуьриз ашкъи? 
Хабар кьуна рикIивай за муьгьуьббатдин алемдикай. 
Хурушумдин суьгьбетрикай ярдихъ галаз, 
Гъетеринни ацIай вацран негъилрикай. 
Зун къекъвена абурухъ. Садан гелни жагъанач. 
Квахьна вири хиялар хьиз симерин. 
Гьатта руьхъни 
Гел галачиз тухвана  гару. 
РикIел хкир затIни амач, 
Гуя зи рикI къвн хьанва, 
Са гьисс амач адахъ, я са сес амач. 
Бес ам гьа рикI туширни, 
Лугьуз хьайи манияр, 
Гъам чIугурди назиквилихъ кIанидан? 
Бес гила вуч хьанватIа 
Зи хуравай алемдихъ? 
Яраб гьиниз квахьнатIа 
Зегьемлу цIай, зи чан кайи къеняй лап? 
Кьенвай хьиз я муьгьуьббат 
РикIе зи. 
Къвез алатиз физвай хъенар 
Илифда гагь рикIиз зи. 
Гьатта варзни кьенва рикIе! 
Дуьз лагьайтIа, 
Ада вичи телефна вич 
РикIе зи! 
Варз кьена!.. 

Араб чIалай. 
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Гьидаят 

АВТОПОРТРЕТ – 83 

Зангезурда хана зун. 

Ереванда хьайиди я яшамиш. 

Рекьида зун 

Бакуда. 

Хьана закай къизилдин сим – сару сим – 

Амукьда зун гъамлу пашман мани яз. 

Заз кIандай хьи, хци зигьин жагъана, 

Нетижа кьаз жедай фейи уьмуьрдин, 

ЧIулав йикъар – лацу йикъар терезда 

Эцигна хьиз, абур дуьздиз алцумдай, 

Шадвилерни хажалатар гьисабдай... 

АкI тахьайт1а, чна тухвай уьмуьрдин 

Вири вахтар гьакьда кьвед-пуд гафуна. 

Хьана закай къизилдин сим – сару сим. 

Кьейидалай кьулухъ гафар герек туш. 

Гьат хъувуртIа са гъаб цlapap лайихлу, 

Гурай абур газетда 

Сифте сефер зи шиирар чап авур. 

Бес гьикI хьурай эхиримжи зи кIвал-югъ? 

Гила мад вуч лугьуда?.. 

Гзаф дар я Бакуда... 

Зангезурда гегьенш я... 

Сурарни лап мукьув гва. 

Хайи хуьряй экъечIзава рухваяр... 

Зунни гьакI я... 

Эгер садра хъфейтIа, 

Иви кIвахьиз шеда рикI. 
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Ана чIехи бубайрин руьгь къекъвезва. 

КичIе я заз 

ГъвечIи хуьруьн чIехи сурар 

Терс кIвачерик рамагрин 

Акатна хьиз, дарбадагъ жез, 

Тар-мар жез, 

Михьиз квахьна, 

РикIелайни алатиз. 

Заз и уьмуьр чир хьана 

Суфатрилай, чинрилай, 

За кIелай кьван ктабрай, 

Гьуьрмет хвейи хъенрайни 

Шегьеррайни хуьрерай. 

Зи уьмуьр – им пуд цIар я зи баяддин 

Куьтягь тахьай лагьана... 

И цlapapa руг авай кьван рекьерин 

Гелер ава къекъверагрин кIвачерин, 

Жагьуриз кIанз алахъунрин, 

Шадвилерин, хирерин! 
 

... Килигзава зун инлай 

Лацу-чIулав йикъариз, 

Куьтягь тахьай цIарариз. 

Хкажзава бокал за 

Эхиримжи йикъан зи 

Эхиримжи манидин сагьлугъдай. 

За лугьузва: тади ква зак... 

Магьлубвили агалкьунрихъ тухуда. 

Зи манини гафар зи  

Хълагьдай югь, 

Акъваз, тади акатмир... 
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ДАИМЛУХДИН РАХУН 

1. 

Зун цававай гъетерилай кьакьан я, 
Виридалай деринбур я гьуьлер зи. 
Гьина, 
Ни бес халкьнатIа зи эвел кьил 
Зи мидаим Ватан яз? 
Гьинаг ятIа эвелимжи чешме зи? 
Гьар са асир за зи ирс яз къачузва, 
Гьар асирдиз руш я зун. 
Ирид цавун аршни я зун, лугьузва, 
Лап къадим тир къадимлухдин дегьне я, 
Йифен йиф я, 
Алатнавай йикъаринни 
Алукьзамай кьван йикъарин ирс я зун. 
Мескен я зун акьулдиз инсандин, 
Эхиримжи, чкIин тийир мескен я! 
Гьуьндуьр авай, кьакьан тир! 
Зи гъуцар я терезар: 
Чилин мичIи чIулаввал, 
Ракъинин гур къативал, 
Вили цавун миливал, 
Терс гьуьлерин къайивал, 
ЦIарцIар лацу живерин 
Ва багъларин верцIивал. 
Акьулбалугъ руьгь я зун, 
Дарискъал я заз хсуси экуьна; 
Зун уьмуьр я, са къиметдив барабар 
Ийида за са асирни легьзе са, 
Ам легьзе я нурлувилин са гьетрен 
Давам жедай виридалай экуь яз. 
Чилин ачух муьгьуьббат 
Ва фейжанрин атир яз 
Зун дуьньядин дерейра 
Пайда хьанвай са сир я. 
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2. 

Океанрин къаюм я зун, даях я, 
Тамамвилин лувар я. 
Фейи йикъа хквезмай 
Йикъахъ галаз ийизвай, 
Дяве я зун, акъажун! 
Зун уьмуьрдин тIурфан я, 
Гатфар я зун, хвешивал, 
ЦIийи тумар цазва за, – 
ЭкъечIда тум цайивал! 
Чилин са пай йифева, 
Ахварик ква инсанар. 
Муькуь пата кузва рагъ 
Нурар хъичиз тапана. 
Зун – гургус я, зи душман – 
МичIивал я 
Вичин тур  
Хци ийир экв туьхуьрун паталди! 
Заз дакIан я, низ эгер 
Хабар туштIа зун хьуникай. 
Зун вахтунин рикIе кузва, 
Килигзава вилералди асиррин, 
Рехъ квадарайбур мад зи патав хкведа, 
Зи деринвал кьатIуда, 
Завай къуват къачуда. 
Зи асирар аквазва заз – 
Са-сад къвазна жергеда, 
Турунивни къелемдив женг чIугвазва! – 
Ихтиярар патал вири инсанрин, 
Наз-няметар патал экуь йикъарин! 
Гагь-гагь инсан хьиз ава зун рекьевай, 
Амма са вахт къведа – игит жеда зун, 
Бабек жеда халкь къарагьриз алакьай. 
Шад хабар хьиз, за нубатдин асирдив 
Вугузва цIай Лермонтован шиирдин, 
Заз къурхуяр гузва мичIи къуватри – 
Закай жезва Сталинград! 
Чархачияр ава захъ 
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Гьар са чIавуз асирра. 
Гьабуруз зи ван хьана 
Виридалай виликни, 
Абуру зи ван агакьарна 
Несилрив цIийи. 
Къад лугьудай асирда зи чархачи – 
Ленин я. 

3. 

И кьил а кьил авачир 
Гур манидин сес я зун. 
Адан аваз – метроном я вахтарин. 
Зун ракъинин аялвал я, 
Экуьвал я вацранни, 
Ахвар я зун, 
Къаст я зун 
Тарарин ва векьерин, 
Гьам уьмуьрдин цуькверин 
Зун чуьл, даях, веси я, 
Океан я дуьньядин, 
Гагарин я рекьер атIай гьетерал, 
Зун кьилди гьар са кас я, 
ВацIун кьадар-кьисмет я, 
Авахьзава а вацI даим хурай зи. 
За рекьелай шуткунзава ажални, 
Чан алайди яшамиш хьуй, 
Цуькверини хкажрай кьил, 
Зун чил я! 
Чил! 

ЧИРЗАВАЙ... ЧУЬНУЬХЗАВАЙ... 

Зи муаллимриз 

Заз чирзавай куьне 

Дуьм-дуьз рекьяй физ, 

Гъида лугьуз ада зун зи мураддихъ. 
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Куьне чирна 

КIевевайдаз куьмек гуз, 

Абрун гъамар 

Жуванбур хьиз гьисс ийиз. 

Гарариз за далу янач, хур гана, 

ЧIимелвилер кьатIна вилик фена зун. 

Гьукумдаррин вилик гардан кIирнач за. 

Куьне чирна 

Заз таб тийиз, 

Жуван тIвар хуьз пакдаказ. 

Куьне чирна 

(Тек са заз ваъ!) 

Гьахъ гьамиша гъалиб жеда лагьана, 

Дуъзвал хуьнуьх – гьуьрмет галай кар я лугьуз, 

Намус вири крарилай вине яз 

Чна жаваб гузва лугьуз несилдин. 

Куьне чирна... 

Дикъетдивди квез яб гана кисна за, 

Инанмиш яз куь тербия тамамдиз 

Кьилиз акъуд ийиз завай жезвай хьиз... 

... Гила кьвечхел рекьелла зун акъвазна, 

А рекьеркай аял чIавуз датIана 

Ийидай за фикирар. 

Куьне чирна: 

Мураддихъ вач кьетIи яз, 

Ажуз жемир, манийвилер алуда!.. 

Амма балкIан гьалзавайда 

Пияда 

Кьулухъ тада, кIусни саймиш тавуна, 

ГьакIни машин гьалзавайда 

БалкIандал 

Алайдини кьулухъ тада, вилик физ. 

Куьне чирна заз... 

Амма хьи гьа са чIавуз 

Чуьнуьх ийиз хьана закай: 
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Дуьньядин 
Рекьер-хулер къекъвейбурни тик тир чIал, 
Бязибуру и рекьера чпин вахт 
Серф тавуна, лифтераваз йигиндиз 
Хкаж жез-жез физвайдини чуьнуьхна. 

Куьне чирна заз, 
И дуьньядин фу-къафун 
Туькьуьлни я, ширинни я, ам чна 
АвунватIа къазанмиш. 

Куьне чирна заз... 
Амма квевай хьанач закай чуьнуьхиз, 
Багъда эчIел цуькверилай гзаф жедай чIал, 
Намусни ягь, метягь-затI хьиз, пулдихь маса гудай чIал, 
Вуж ятIани хъуьредай чIал айгьамдив... 
Гьайиф, амма жезва икIни: 
Цаву гайи савкьатар 
Фура батмиш жезва чилин къайгъуйрин. 
 

Туширни вуч жегьил зун!.. 
А вахт фидач рикIелай. 
За хиялдай куьн къужахда кьазва зи. 
Къе заз вири чизва, вири аян я... 
Амма рикI зи масад я – 
Рагалай ам кIеви я, 
Ам гагь жив яз аквада – 
Рагъ алахьай майдизни ам къвада гьа. 
Сиреризни, гьакIни цIийи крариз 
И дуьньяда сан авач... 
Гьинай заз чир хьурай кьван, 
А йисара гьеле гъвечIи гададиз, 
Малайикдиз гуж авур чIал иблисди, 
Гьахъ негьна хьиз, таб майдандал алайди?! 

Гьинай чир хьуй, са низ ятIа галтIам ягъиз 
Жериди, 
Са нел ятIа къамчи илиг жериди, 
Теспачавал пар хьиз кIула жериди?! 
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Белки, куьне чуьнуьхнатIа крар и 

Чун синагъун паталди 

Чи уьмуьрдин  

Декьикьайра четин тир?! 

Белки, квез чизвайтIа, 

Йисаралди жезвайди чи кьуьд давам, 

Шад берейрал рех алайди датIана... 

ГьинвачтIани, куьне тагай тарсар чаз 

Акуна квез лазим яз гун 

Уьмуьрди. 

КАТНАВАЙБУР 

Саврухди къув ягъизвай, лацу живер алчудиз, 

Кас авачир жигъирар цавуз физвай чкайра 

Етим хьанвай къулара шехьзава руьхъ агьудив, 

Фан ял ама туьхвенвай тIануррани акайра. 

ТIурфанни циф къекъвезва, хажалатар вилик кваз, 

Умуддин са цIелхемни амачиз туш куькIвена. 

Бейкефвални ажугъни аваз рикIе, гъарикI яз 

Физва юргъун инсанар жигъиррайтIуз туькIвена. 

Яд яргъариз тухузва aбyp къекъвей рекьери, 

Куьн гьинай я, гьиниз я? – хабар къадай кас авач. 

 

Нагъвни, дертни гъам алай цIарцIар гузва вилери, 

Далуйраллай гъамарихъ кьадар авач, мас авач. 

 

Палчухдайни живерай фенва гелер кIвачерин, 

РикIе лугьуз тежедай къинелмишдин тIал ава. 

Квез чизвач хьи есирар бахтсузвилин, дердерин, 

Ватандин гъам зурба я ватандилай цIал алай. 
 

ТухвайтIани гьиниз куьн рекьерини хулери, 

Гъамаривни къурхуйрив ацIай рикIер датIана 
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Хквез жеда ватандихъ, жуван хайи чилерихъ, 

Аниз хъфир рехъ-жигъир аватIани атIана... 
 

Ана ама балкIанни, ана ама пурарни, 

Анжах ажугъ къекъвезва алайди хьиз балкIандал. 

Ватандивай хьайибур, къакъатайбур цаварни 

Девирдин кур зигьиндиз хъфизва яд ватандай. 

Къе йифиз вуч жедатIа? Пака кьилел вуч къведа? 

Ажуз хьанва инсанар мусибатдин къуталра. 

Низ чидай кьван – асирдин эхирда и гуж жеда! 

Хайи чилел къекъвезва чун кичI аваз хиялра... 

МичIи-хъипи пакама, чилни жезва чаради. 

Гужуналди катзава яд чилин цIуз-вацIузни. 

Эхирдал кьван ганвайла хайи Ватан – багьади, 

Вучиз ганач я уьмуьр, я физ жезвач сурузни?.. 

Фугъараяр акъвазай чка ясди кьаз ава, 

Абрун хъенар шехьзава накъвар, ван-сес галачиз. 

КIвал квахьайдан гъавурда кIвал квахьнавай кас ава, 

РикI куз гайи сабурни гайидай я алачиз. 

Йикъар фида, атана рагъдан жеда уьмуьрдин, 

Куьтягь жеда лугьумир чи рикIе тIал сузайрин... 

Ам чи тIал я шезвайди, азаб я чи шийирдин, 

Мусибат туш яргъавай Фелестиндин балайрин... 

 

Чан чандивай къакъудна, рикIихъай рикI галудна, 

Гуя дагъдин къаядин са пад хана алудна. 

Чилеллай кьван тIурфанри, мусибатри авара, 

Аквар гьалда, Аллагьни чукурнава цаварай... 

ШИИРАТДИЗ 

Шиират! За вав имтигьан вахгузва. 

Сад лугьудай сеферда хьиз, атана. 
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Яраб мус на жавабриз за хгузвай 

Яб гудатIа, зи лазимвал кьатIана? 

Вуч кIеретI я галайди ви ракIарихъ – 

Жаванарни дуьнья акур итимар. 

Зи шиирни хъуьтIуьз дагъдин рагариз 

Хкаж жервал хьанва жеди лигимар. 

Белки, зулун аватIа ам гарара, 

АватIа ам нехишра зи йикъарин? 

Белки, ятIа ам гатфариз дагълара 

Цуьк ахъаяй гъвергъвер хару суварин? 

Мус вуна захъ яб акалда, шиират, 

Хиве такьаз заз тажар, гьакI тапана? 

Белки, маса лугьуда заз гьакъикъат: 

«Нин яхцIур йис ятIа, ам геж атана...» 

КIевиди я ви кар-дуван. Шагьидар 

Асирар я. Герек авач баянар. 

Пушкин кьена жегьилзамаз – чилин зар, 

Лорка кьена яхцIур йисни тахьана. 
 

Зи уьмуьрда гъайиди туш бахтуни, 

Вердиш я зун зидвилерив вахтунин. 

Хабар кьазвач заз чидайди хуралай, 

Гузва анжах заз течидай суалар... 

Вучиз чна редактордин япариз 

Ферикъат хьун патал тапан кузва цIай? 

Амма руьгьда звал алай кьван тIаларин 

ТIвар кьун патал вахтуникай авач пай... 

Шиират! Лагь, мус зи нубат агакьда? – 

Минет я, зи дуван ая кIевелай. 

И дуьньядал машгьурвилин суракьда 

Авай касдин гелни квахьда чилелай. 
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Зун рекьева – хкаж жезва винелди. 

Кьегьал касди кукIуш муьтIуьгъ ийида. 

Зи рикIе экв ава умуд-цIелхемдин, 

Зазни жуван кьакьан кукIуш жагъида. 

Пехил жедач зун кар чидай нахайрал, 

Тик пелел зун кьулухъ туна алатай, 

Яхдиз фена машгьурвилин дагьаррай, 

Шив гьатайла, гьалзавай лап агъадай. 

Шиират! Зун, дагъдин кIукI хьиз, рехи я. 

Акъваз, къелем... Гаф алцифрай, гьял хьурай! 

ХьайитIани кьисмет гьикьван пехъи яз, 

Чун сад садал гьалтда, чраз чIал хура! 

Азербайжан чIалай. 
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Нурмамед Мередов 

ХАЙИ КЪУЛАН ЦIАЙ 

Зи вилер алкIанва къула кузвай цIал. 
За Зуьгьре гъетрекай куьрсарна пенжек. 
Къекъвей кьван рекьерин аваз рикIе тIал, 
Алатай йикъариз гьахьна зун яз тек. 

Заз гзаф шейэрин чир хьанва метлеб. 
Ашкъидин кана цIа. Гила къанва зун. 
Дустарин къуьнерин мягькемвал, мешреб 
Чир хьана, тIурфанри къалурдайла зур... 

Кузва цIай, кузва цIай зи хайи кIвалин! 
Вацра зи кьилелай ийизва сирнав. 
РикI юмшагъ жезва зи, гьиссерин ифин 
Гьатзава ивида, хьана цIай-ялав. 

Кузва цIай, кузва цIай зи хайи къула, 
Маяк хьиз – гимийриз тIурфанра авай! 
Заз хайи къулан цIай акьван я ала – 
Хъвазва за ам, нур хьиз, кIвахьзавай цавай! 

Хтанва ви патав: хьанва зун юргъун, 
Хайи къул, ял ядай ихтияр це заз. 
Гьайиф хьи, вахт авач... 
Вилив хуьзва зун 
Рекьери яргъал тир – яргъаз, мад яргъаз! 

Кузва къул зи кIвалин, ярар хьиз яргъал! 
Ал-яру рагъданри ийизва зун шад! 
Фена зун. Янач ял. 
Агь, рекьер – зи тIал! 
Агь, рекьер – зи кьисмет! 
Рекьер – зи макьсад! 
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АШУКЬ КЕРЕМ 

Ашукь Керем, ягъ са макьам! 

Цифедава зи рикI, зи чан. 

Гьахьнава зи кIарабра гъам, 

Пехъи гар хьиз машрикь патан… 

Шумуд мани... 

Шумуд аваз... 

Ашукь, ви саз яни инсан? 

Жаваб гана Хидира
1
 заз: 

«Инсандилай саз я кьакьан». 

Ашукь Керем, ягъ са макьам! 

Чи рикIерай къуй квахьрай руг! 

Са фикирди – «уьмуьр – макъам» – 

Чи бейнида тавурай муг. 

ЧIехи дуьнья хьанва верем. 

Ам юхсул я, рехи яз кьил... 

Авазралди, Ашукь Керем, 

Къутармишда чна и чил! 

ЗИ ГЕНГ ВАТАН 

Бубайрин Ватан… 

Зи чил – генг, масан... 

Вахтунилайни яргъи я зи чуьл! 

… Зун мадни рекьиз физва, диде-чан. 

Кутазва на зи яйлухдик накьв-чил. 

Запаб хьиз хура твазва на ам зи... 

Яргъа, лап яргъа гьалда за уьмуьр. 

Ашукь жеда зун гуьзелдал назик. 

Дарих хьайила, кхьида шиир. 

                                                 
1 Хидир – кьисайрик квай ариф. 
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Са карда магълуб хьайитIа эгер, 
Маса кIвалахда ажуздач за жув. 
На зун магълуб жез ханвани мегер? 
Ваъ, на ханва зун гун паталди лув! 

Алукьда са вахт, шадвиляй чIехи 
Зи руьгьдиз лув гуз кIан жеда яргъаз – 
Маса чилерал, гъетерал экуь, 
Фикирда даим хайи чил аваз. 

Амма фейила зун рекьин са пай, 
Кьурада зи  сес, бес жедач гьава... 
Дидеди вугай накьв аваз гъапа, 
Хгуда за лув Ватандиз цавай!.. 

*  *  * 

Камаллу СтIал Сулейманаз 

Яб це, чил! 
Шумуд йис фена бада, за 
Гъиле кьун тавуна къилав квай дергес, 
Гьисс тийиз атирар векьерин таза, 
Ван тежез къушарин ва къавахрин сес, 

Аламач зи рикIел  цанвай чилин ранг, 
Аламач капал зи адан мили ял. 
Гьавиляй зи кьилел, белки, къвазва жанг, 
Гьавиляй сух жезва зи фикирриз тIал. 

Накьвадин хура хьиз, лежбердин иви 
Зи рикIе, дамарра ргазвачни бес? 
Ингье къе хтана шегьердай, за ви 
Жигеррай, хайи чил, чIугвазва нефес. 

Накъвари кьунва зи туьд, тийиз инсаф, 
Гуя зи кузва хур, гуя гьамиша 
АкIана амукьда туьтIуьхда са гаф 
Элкъвенвай чилихъ зи: 

          «Багъишламиша!» 
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*  *  * 

...Вал хьанва хер. 

Агъузмир кьил! 

Ваз течиз туш, гуьзетзава хзанди вун. 

Белки, ахкваз кIанзава ваз 

Лацу къугьар вили вирел, 

Эхиримжи сефер шаддиз 

Гьейран хъжез гуьзелвилел? 

Ваъ, рекьимир... Минет туш им – амма чир хьухь, 

Ваз ихтияр авач уьмуьр такIан жедай! 

...Дуст кас, ви рикI тIарзавани? 

КичIе жемир – алатда тIал. 

Фад гадар а дарманар на, 

ЭкъечI экуь дуьньядиз вун! 

Са касдизни таниш тушир, 

Гьатта жуван дустунизни – 

Хатадайни лугьуз тахьуй: икрагь хьанва уьмуьрдикай! 

Кьуьзуь хьуй вун, жегьил хьуй вун, 

Амма, чир хьухь, ава къанун: 

Къуй тIар хьурай ви кьил, ви рикI, амма… амма – 

Ваз ихтияр авач уьмуьр такIан жедай! 

...Заз ван хьана – ваз хьанва дерт, 

Ви гьалдикай хабар я заз. 

Элкъуьгъ кьулухъ, гадар еб-цIил. 

Де им гьихътин кIвалах хьурай, 

Жува жув куьрс авун, кIвалер кана лугьуз? 

 

Чна чIагай цIийи кIвалер эхцигда ваз. 

Ваз ихтияр авач уьмуьр такIан жедай! 

...Руг хьиз куьгьне цларилай, 

За чинилай дертлу цавун 

Чукурда циф, булутрин цIиргь, 

Чими капув ифирда рагъ, 

Адан са кIус къачуда за, 
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Аби цавал атIуда за: 

Буьркьуьди хьуй, 

Къуй лалди хьуй, 

Къуй набуд хьуй техъжер дири, 

Гьихьтинди вун хьайитIани, 

Къуй лап накь на кучудна ви авай са хва, 

Къуй вун мягьтел жез амукьрай 

Дидедин сур кьурунал фад, 

Дустарини вун маса гуз хьайитIани, 

Жува жуваз къаст ийиз вун   фейитIани – 

Ваз ихтияр авач уьмуьр такIан жедай! 

Нин умудар атIанватIа уьмуьрдикай, 

Эхиримжи сефер цавуз кихлигайла, 

Къуй куькIуьрай адан кьилел, цIайлапан хьиз: 

«ВАЗ ИХТИЯР АВАЧ УЬМУЬР ТАКIАН ЖЕДАЙ!» 

Туьркмен чIалай. 
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III 

Гьамзат ЦIадаса 

МЕЦИ КЬИЛЕЛ БАЛАЙ ГЪИДА 
 

Са тIвар-ван авай къванцин устIарди 

(Гзаф зурба тир гьунарар адан) 

Эцигна хандиз кIвалер мармардин – 

Чуьнуьх жезвай къав булутрик кьакьан. 

Ханди шадвиляй межлис къурмишна, 

Авуна вири махлукьдиз эвер. 

Шарабдин селлер къвазвай ахмишна, 

Гъизвай суфрадал чранвай миргер. 

Тухвана устIар жумарт агъади 

Зирзимидиз генг – къизилрин юкьваз, 

Hyp чукIурзавай гьар са гьамгади, 

Лагьана: Къачу кIандай кьван жуваз!» 

Дамах акатиа, лагьана бирдан 

Шешелер ацIур авур устIарди: 

«Эй, чIехи пачагь, са куьлуь нукьсан 

Къалур, куматIа за авур кардик». 

 

Киснавай агъа. УстIарди акьван 

Тарифна вичин – лагълагъна ада: 

«ХкудайтIа за цлакай са къван, 

ЧкIида ви кIвал – къван са заз чида!..» 

Хан кисна. Амма устIардиз саймаз 

Зегьерлу чехир гана – кьена ам. 

Чунни, инсанар, ухшар я адаз: 

Чи мецини чал гъизва балай, къам. 
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ФИЛНИ ЦЕГВ 

Басня 

Марф чкIана чилериз, 

Чан хкатна зегьемдин. 

Тама къуьрен мехъерик 

Халкь кIватI хьанвай бегьемдиз. 

ТIуьнар-хъунар ацIанвай – 

Столар лап зурзазвай. 

Тостар шумуд лагьанвай, 

Мугьманри кеф чIугвазвай. 

Амма пиво эрекьдиз 

Яна хъвайи, луьл пиян, 

Столдихъай къерехднз 

ЭкъечIна са фил пиян. 

ЯцIу ванцел рахана, 

Фурс кваз, звар тваз хуртIумда: 

«Квани квек сад, атана, 

Завди къуват алцумдай?» 

Гуьгьуьл хана мугьманрин. 

Бирдан са цегв экъечIна: 

«Ял тежедай» чукьванрик
1
, 

Язух фил, вун экечIна!» 

Хъуьрена фил: «Тавуна 

Лагълагъ, ша вун гьужумдиз». 

ФуртIна, нефес къачуна, 

ФитIинна цегв хуртIумдиз. 

Цеквре вичин мураддин 

Вилив хуьзвай ихьтин кар: 

 

                                                 
1 Чукьван – гъвар, яргъи кIарас. 
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ХуртIум тирвал устаддиз 

Кутаз хьана тихтихар. 
 

Фил вич вичел хтана, 

Гьарай ийиз гатIумда. 

Кьил юзуриз датIана, 

Уф тваз жеда хуртIумда. 
 

Ахпа, хъиле рикI хана, 

Валарай тIуз кат хьана. 

– Ана, кьегьал, гьикI хьана? 

– Ажуз хьана, кIват хьана! 
 

Филдиз ван-сес къвезмачир... 

Кьур акъатна туьтуьхдиз, 

Мад чукуриз жезмачир – 

Ярхарна ам тихтихди. 
 

Амма цеквре дустарин 

Юкьва вичин гьалибвал 

Тебрикзавай тостарин 

Ийиз хьана сагьибвал... 

Зи хкет я куьгьнеди: 

Фил, хкажай дамахди, 

Гьатта вилик пепедин 

Яргъи жеда алчахдиз. 

МАЙМУННИ ХАРАТ УСТIАР 

Басня 

Садра тама маймундиз 

Пакаман са береда 

Акуна: гъвар атIузвай, 

Тахта ийиз, Агьмеда. 
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Са зур метри атIана, 

КIун язавай хъиткьердиз. 

Муькуь падни атIана – 

Мад цIийи кIун а фердиз. 

Гуьзетзавай чинеба 

Маймунди кар харатдин: 

Иеси жез кIан хьана 

Адаз ихьтин сенятдин. 

Агьмед гьвечIи геренда 

Къайгъу аваз къекъечIна. 

Маймун адан чка кьаз 

Далдадикай хкечIна. 

КIунар вири акъудна 

Вири санлай, атана. 

Агат хъувур хъиткьерда 

Маймундин тум акIана. 

Алакьнач тум хкудиз, 

ЦIугъдай кьван туьд галатна. 

КичIе хьана бегьемдиз, 

Маймун гьалдай аватна. 

 

Кьулухъ хтай Агьмедаз 

Язух маймун акуна, 

Тум рикIелай фидайвал 

Адан дуван авуна... 

 

Гьамзатан и хкетди 

Гузва ихьтин насигьат: 

ЭкечIдалди са кардик, 

Чира адан гьакъикъат. 

Авар чIалай. 
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Расул Гьамзатов 

ЭХИРИМЖИ КЪИМЕТ 

Поэма 

Чилел чарх гуз, каинатдин къурухра 

Гимийри лув гузвайдахъ зун агъадач, 

Куьз лагьайтIа, чаз цаварин бушлухрай, 

Гъетери хьиз, абру нур гуз аквадач. 

КъекъвезвайтIа абур цавун дегьнейра, 

Гьар сад нурлу са гъед хьана куз жедай, 

Тегьерандин гур базаррин дезгейрал 

А гимийрин запчастарни гуз жедай… 

Савдагаррин мал-метягьдин къиметар 

Барабар я гьам къизилдив, гьам зардив. 

Вилелайиз дезгейраллай няметар, 

Къекъвезва зун дар даркалра базардин. 
 

Къацу-вили тав алай хуш вилер хьиз 

Мешгьеддай тир персияви рушарин, 

Рапрап ава пакам кьиляй, тегьер хуьз, 

Дуьнья тирвал машгьур къацу къашарин. 

Ажайиб нур хъичизава къашуни, 

Цавари хьиз хурушумдин береда, 

Гуя заз ван къвезва адан гафунин: 

«Къачу на зун – тахьайтIа, ваз дерт жеда!» 

ЦIарцIар гузвай жавагьирар жергеда, 

Дуьнья гьейран ийиз, ава тавуна. – 

Сирнавчийри Япон гьуьлуьн дегьнедай 

Гъайибур я, чандилай гъил къачуна. 
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Гьи туьквенда метягь бул я, санбар я – 

Къиметарни ана гьакьван агъуз я. 

Халичайрив гвайди маса гьунар я – 

Са чIавузни хьайиди туш ужуз яз. 

Икьван гуьзел нехишрай и гамарин 

Заз Хунзахдин мензераяр аквазва: 

Гуя алван цуькведавай суварин 

Генг уьруьшра свалар, къветер къугъвазва. 

Къачу лугьуз гьарайзава са касди, 

Къалин чуру зурзаз хурал кьезилдиз. 

Кесиб ятIа – теспягь къачу  кIарасдин, 

Пул аватIа – тупIал къачу къизилдин! 

Лап рикIивай алахънава муькуьди: 

– Ачух жеда куь бахт, – кар я дуьшуьшдин, – 

Ша, мугьманар, филер къачу магьидин, 

Я тахьайтIа гьайкал къачу гимишдин!.. 

Заз ван хьана: ихьтин гьар са гьайкалди 

Хуьда лугьуз рикIел хирер хьуникай, 

ТIаларикай хаинвилин завалдин 

Ва буьгьтенди кьилел балай гъуникай. 

Хуш нехишрин безеклувал, азадвал 

Акур чIавуз зун хиялди тухвана. 

Къубачидин заргарриз хас устадвал 

Исфагьандай атайди за кьатIана. 

Тебриздавай гур базарда шаларин 

ТIурфан ава, гар кткана цIилерик, 

Гуя акI тир, ЦIудахардин рушари 

Лувар квай хьиз кьуьлерзава мехъерик. 

Заз акI я хьи, иниз къвезвай эллериз 

Къалур ийиз ачухвални иервал, 
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Эверзава вири чIагай шейэри: 

«Чун фад къачу, ахпа пашман тежервал!» 

Карвансара лугьуз жеда базардиз: 

Метягьда вил туна къвезвай жемятдин 

Са пай савда ийиз къвезва пайгардиз, 

Са пайни – чеб алцуриз таз регьятдиз. 

Инавачир са кас авач: саилар, 

Зияратчи, гьатта чинви-шулугъчи, 

Угъриярни, гьукуматдин векилар, 

Къачагъарни, прессадин къуллугъчи. 

Тегьерандин базарда зун бегьемдиз 

Гьатна ава къе хиялрин мерезда. 

Заз акI я хьи, эцигнава алемди 

Алатай вахт ва къенин югъ терезда. 

Ина вири муьтIуьгъ я гуз-къачуниз, 

Гьар затIуниз къимет ава базардин. 

Ина гьатта вафасузвал авуниз 

Къимет ава лап виниз тир кьадардин. 

Запчастар гуз каинатдин гимийрин 

Аквадач квез Тегьерандин базарда. 

Гьахьняй, заз чиз, чил кьунвайла дердийри, 

Гимиярни лув гуз тежез бейкарда. 

*  *  * 

Мад базардал, сегьнедал хьиз, 

Къвезва кьве пад адетдин: 

Сада – къимет виниз ийиз, 

Сад алгуриз къиметди. 

Савда ийиз, квачиз къал-къил, 

Алишвериш гьялзава, 

Налугьуди, гьар пата цIил 

Вич галайнихъ ялзава. 
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Кьве пагьливан хьиз я кьве пад, 

Суй хкажна гьуьндуьрдиз. 

Кьве патазни гузва къуват 

Чпиз жедай хийирди. 

Вуж гъалиб хьуй, вуж хьуй магълуб? 

Лугьуз жеда бажагьат. 

Аксивиле хуьзва услуб, 

Я жезни туш меслегьат. 

Къулан цIай хьиз, гагь жез хкаж, 

Гагь агъуз жез, къиметдиз 

Жагъин тийиз жеда илаж, 

Уьлчме квахьна гьуьжетдин. 

КIватI жеда халкь, ахъайна сив, 

Савдачийриз килигда, 

СакIани са текъвез рекьив, 

Жуван къимет виликдай. 

Къимет патал женгер жеда, 

Жеда гьихьтин акьунар, 

Сад садалай бетер жеда 

Кьве патанни кьушунар. 

Къимет ява, амалдар я, 

Вич гуз-къачун къилих я, 

Анжах адаз лазим кар я 

Хьун тажирдиз муьтIуьгъ яз. 

Игьтияж хьун метягьдихъ гьар – 

Къимет патал сувар я. 

Къимет гудай кьилин устIар 

Кархана ваъ, базар я. 

Кьаркьулуврихъ хьтин эрен 

Япар ава къиметдихъ. 
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КицIиз хьиз ни къведай кьетIен 

Гьунар ава къиметдихъ. 

Гагь хкаж жез, аватиз гагь, 

Аян жеда къиметдиз 

Мус жедатIа дяве, кьурагь, 

ГьакIни йикъар зиллетдин. 

Кьин кьада за, адалай мад 

Аяндарди авани? 

Лугьуз жеда адавай фад 

Пака жедай гьавани. 

Ам кьисметрив жеда къугъваз, 

Гьукумдар хьиз чилерал. 

Шумуд гьаким акуна заз 

Адан вилик метIерал. 

Пагьливан хьиз я ам симин, 

Тариф авай гьунардин. 

Ам аватун – ферз я рикIин 

Хиялчийрин базардин. 

Къе – са, пака маса гьава – 

Къиметдиз хас крар я. 

Ам са бязи журналравай 

Критикриз ухшар я. 

Хкаждайвал пиводин каф 

Уф гуз, – усал чIалариз 

Кхьиз абру тарифдин гаф, 

Акъудда, лап цавариз. 

Вуч гаф ава устIарвилиз! 

Хуьх ам юкьва гьурметдин! 

Къимет лайих хьуй шейиниз, 

Шей лайих хьуй къиметдиз! 
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Вилик жезва ксар, гьелбет, 

Бажарагъсуз, чалкечир. 

Дуьз устIаррин къадир-къимет 

Кьейи чIавуз жезва чир. 

Гьажияр хьиз тухузва чеб 

Жадуйри чи аямдин. 

Абур патал намус-эдем 

Метягь хьанва гьарамдин. 

*  *  * 

Тегьерандин гур базар заз 

Театр хьиз аквада, 

Уьмуьр кьилин режисеер яз, 

Тамашаяр къугъвадай. 

Тамашайра авач майдан 

Кьакьан, михьи гьиссериз. 

Важиблу я жибиндин ван 

Гьунардилай мецерин. 

 

Гуз-къачунин гьерекатра 

Къугъвазвайбур ван алаз 

Нинияр туш жансуз-кIура, 

Инсанар я чан алай. 

 

Мез дилавар савдагарди, 

Сусан тариф чамраз хьиз, 

Тарифзава лап пайгардиз 

Вичин малдин, алаз хьиз. 

Илчияр къвез-хъфей руш хьиз, 

Гъавурдава муьштери, 

Тажирдивай ам чIалал гъиз 

Жен-тежен са уьтери. 

 



 582 

Савдагар вич тум я сикIрен, 

Хъуьтуьл мум туш цIразвай. 

Базардавай гьар са туьквен 

Са сегьне хьиз аквазва. 
 

Авач эвел, авач эхир 

Тамашадиз базардин. 

Зун я ина нер яргъи тир 

Статистдиз
1
 ухшарди. 

Массовкада къугъвазва зун, 

Лазим туш заз, гьелбетда, 

Я чIал чирун, я гьазур хьун 

Актервилин жигьетдай. 

ЯтIани заз хьанач зегьмет 

Чирун гафар суалдин: 

«Эхиримжи гьим я къимет?» – 

Жузарвал перс чIалалди. 

Шадвални дерт ийиз багъиш, 

Гьахъ-нагьахъ кваз такьазвай 

Вич жанаби Алишвериш 

Кьилин ролда къугъвазва. 

Чилин вири гьакимрилай 

Мидаим яз тахтунал, 

Мягькем я ам вири гъиляй 

Маса гунал, къачунал. 

Гьар са затI я адаз метягь, 

Пулдин вилик ажуз я 

Кьуьлни мани, намусни ягь, 

Муьгьуьббатни ужуз я. 

 

                                                 
1 Статист – театрда кьвед лагьай дережадин, рахунар квачир ро-

лар тамамарзавайди. 
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Къал-къил авай базарра гур 

Гьар шей гьар са дезгедал 

Алцумзава, ийиз алцур, 

Ада вичин уьлчмедал. 

Таб я адаз кьинер-агьтер, 

Дуьнья адаз семе я. 

Радио  я адаз сесер, 

Кинони са къагьбе я. 

Бизнесмендиз ягь рикIел гъун 

Кутугдани савдада? 

Эхиримжи къимет лугьун 

Лазим я и арада. 

Къе карванри гъизвай шеэр 

Ипекар туш суьгьуьр квай. 

– Квелди я ви къенин алвер? 

– Яракьдалди. Хийир ква! 

Самолет гваз катна сана, 

Сана – тIуб гваз шейтIандив – 

ТуькIуьрна кар, гуьлле гана, – 

Майдан хьанва таландиз. 

Посолдив гвай нотани кваз 

Буш гафар я, негъилар, 

– Премьер  къачу! Адахъ галаз 

Къачу адан векилар! 

 

Иблисдихъ ягь авач са кIус, 

ЦIийи гьилле гьазуриз… 

– Лорд, на маса гана намус, 

Ам нафтIадай кьацIуриз. 

Пагь, зурба я Савда гьикьван, 

Къастунал ам кIевида: 
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Чан алайдан къачуда чан, 

Кьейидал чан хкида! 

 

Гафар гьахъ я арифдардин, 

РикI ханвайдан шазда я: 

И дуьньядин – гунагькардин 

Агъа сад я – Савда я. 

И деминик, Намус эркин, 

Алад, къелем гъиликиз, 

Шекспираз такур хьтин 

Мусибатриз килигиз. 

*  *  * 

Къизилдин кьуд паб къачуда. 

 

– Дяве кIан я ваз? 

– Эхь, дяве! 

– Пул це – ви кар жезва гьял. 

– Эхиримжи къимет лагь ви. 

– Иви ужуз жезва гьа! 

Савда кьилиз тефей сада 

Гатазва кар туькIвейди: 

– Зи зияндин пул це, гада! 

– Ви къимет я ифейди. 

Гатфарал жив къвайи тегьер 

Пул авай са кьуьзекди 

Акъудзава кIвале йифер 

Са гуьзелрин гуьзелдин. 

Ахмакьдал ирс гьалтна девлет: 

– Акьул, ша зи келледиз, 

Абаси ваз гуда къимет! – 

Акьул гьахьна мефтIедиз. 

 



 585 

Садлагьана атай хьтин 

Цаварилай азарди 

Сагъламвилин къимет якъин 

Тайинзава гьунардив. 

– Накьан гьаким, чIехи, кьакьан 

Трибунайрай рахадай, 

Къе ви къимет ятIа гьикьван?! 

– Чет кепек яз аквада. 

Гьахъунал Таб алахънава: 

– Мез кьуртIа на сарарихъ, 

Вун гъилерал жеда цава, 

Кваз къизилдин марфарик. 

Гуьзелвилив Эйбежервал: 

– Лагь ви къимет! – рахазва. 

– Зи хаинвал турус жервал 

Гьихьтин къимет авазва? 

– Кьил, ви къимет гьикьван я, лагь, – 

Хабар кьазва бермекди. 

– Зи къимет, вун алукIайла, 

Чир жеда лап керчекдиз. 

Дили кьилин къимет багьа 

Фад бермекдиз чир хьана, 

Амукьайла чуьлда яргъа 

Ивидикай вир хьана. 

*  *  * 

Къимет гана кхьинардай рангунин, 

Къачуз кIандай заз мани и базарда. 

Амма пандур гвай зав, – гъана бахтуни, 

ТуькIуьрна за мани жуван гьунардал. 
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Им зун патал кеспи тушир цIийи тир, 

Зи гафариз хас тушир ранг чумалдин. 

И гафарай авахьайди иви тир, 

Гуя гуьлле гьахьна рикIин гьайкалдиз. 

Базардилай виридаз хуш атанвай 

Мани къачун виш сеферда кьезил тир. 

Зун хиялри мичIи цавуз тухванвай, 

Хъиткьин жезвай вилерал нагъв сефил тир. 

Зун дертлу тир, амма маса язухди 

Лугьузвай заз, хкажна хьиз кьетIи ван: 

– Вуна кхьихь, илгьам ятIа ачух ви, 

Анжах ви чIал низ герек я, бейниван? 

Багъда къекъвез агь чIугунар герек туш, 

Килиг, ана къе домино къугъвазва. 

Къе уьмуьрдин къимет гьатта кепек туш, 

На кхьейбур низ герек я, аквазва?! 

Чи бубайри деведаллаз къумлухдай 

Сифте рекьер тухвайдалай кьулухъди 

Инсанри халкь авур махар буллухда, 

Амма хас я виридаз фин сурухъди. 

Лежбер, гьаким, нуькер –вири хъфида, 

Сан аватIа хъфейбурун сурарин?! 

Чир хьухь, ариф инсанар фад рекьида, 

Уьмуьр яргъи жеда ялтах лукIарин. 

Вахт муьтIуьгъиз, лагь кван, нелай алакьна? 

АватIа лагь къимет гурди накъвариз. 

Инсанар мус вуч рикIел хуьз алахъна? 

Векь хтанва Бабий Ярдин накьвариз. 

ХупI кIанда заз уьмуьрдин хуш авазар, 

Амма куьтягь жеда бирдан суварни, 
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Лепеяр хьиз, садлагьана акъвазай, 

Гзаф жезва, артух жезва сурарни. 

«Ажал авач!» – рахазва сад ачухдиз, 

Кьисметдикай зарафатар мецеллай. 

Бейнидик затI квачирвиляй язухдиз 

Аквазвачир ажал вичин пелеллай. 

Ажал ава лишанда кьаз инсанар, 

Уьмуьр вегьиз къиметдай ам пехъи я. 

Атомдин кьве гужди къачур кьван чанар 

Гьисаб жедач! Дяведин нефс чIехи я!.. 

Ингье, вил вегь къванцел алай и хъендал – 

Ам инсна тир, гум хьана ам алатна. 

Кьейибурухъ агъайтIа, са геренда 

Ругуд цавни михьиз чилел аватнай. 

Килигайла къад лугьудай асирдиз, 

Ам сурарин кьадрдай лап вилик ква. 

Пуд лагьудай бомба ама эхирдин… 

Кьил квахьнавай дуьньядин ам кIвачик ква. 

Кхьихь, кIелдай кас аватIа чIалар ви, 

Къелем кIевиз кьуна, ягьдиз эвера. 

РикIеллаз хьухь: ирид лагьай цаварни 

Гъаргъардалла аватдайвал чилерал. 

*  *  * 

КичIе тушиз кьабулда за ажал зи. 

Гьафиз 

 

Шахсей-Вахсей сувар кьиле 

Тухузва къе шиийри: 

Гатаз хурар, ягъиз кьилер, 

Селлер физва ивийрин. 
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– Куьз  я ихьтин ява уьмуьр, 

Руг хьиз ужуз, авара? 

Регьим ая, чун икI тамир, 

Хутах, Худа, цаварал! 

За сурариз вегьейла вил, 

Зи кьил хуруз кватзавай. 

Шахсей-Вахсей, кукIвариз кьил, 

Зи фикирра гьатзавай. 

Заз сурар хьиз жезвай кьуд пад, 

Гуя чилиз сед хьанва. 

Шиирри зи чин кана мад, 

Заз тежер кьван дерт хьанвай. 

Хирер алай хурудай зи 

Иви къвезвай, тIили хьиз. 

ХкечIзавай умудар зи 

Цифедикай, гими хьиз. 

Къакъатзавай азаб завай, 

Зи рикIе экв гьатзавай. 

Айтматован ктабдавай 

Гада хьиз, зун шадзавай. 

*  *  * 

Зи ахвар са шуван-шел тир, 

Фад къарагъна заландиз, 

Тегьерандин «Парк-отелдин» 

ЭкъечIна зун айвандихъ. 

Экуьн бере, рапрапар гуз, 

Зун есирда тваз авай. 

Яру рагъни, куькIвена куз, 

Базардал нур цаз авай. 

 



 589 

– Эй, рагъ, на вуч гузва маса? 

ТупIал-закIал, магьир вуч? 

– Азиз мугьман, им гаф туш са, 

Туш зун заргар, тажир туш. 

Зун базарриз физва вири – 

Маса гуз ваъ, саймишиз, 

Гьар са касдиз михьи, дугъри 

Зи тупIалар багъишиз. 

Базаррай за шиткида гагь 

Зи кулунив нурарин 

Зир-зибилни, руг-гьяш, гунагь 

Тапан, чIуру гафарин. 

Зун кузмай кьван сагъ я алем!.. 

Агь, рагъ, зенг ягъ вириниз: 

Гвач дуьньядив элем-къелем, 

Буьркьуьни я, дугърини, 

ХупI агъанва садбур адахъ, 

Амма дуьнья вай-гьал я. 

Рахана вич Дуьнья: 

– Туш гьахъ! 

Ви тегьнеяр усал я. 

Зун – уьмуьрдин мягькем бине, 

ГьакI даяхрин даях я. 

Зи мецин гаф даим вине 

Жеда, гуя са дагъ я. 

Зун къугъуриз кIан хьайи гьар 

Са жаллатI зи гигинкай 

Куорсарда за, тукIунвай кьар 

Куьрсардайвал кIиринкай. 

Къадим ятIа са шей, лугьун, 

Гьакьван къимет вине я. 
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Гъетерилай, вацралай зун 

Къадимни я, куьгьне я. 

Зун халкь хьанва квачиз рехне, 

Ашкъини гъам къадим яз. 

За инсанриз ганва бине 

Зи майданрал даим яз. 

*  *  * 

Иран чилел храй кьве гам 

ЭцигайтIа сад садал, 

Лугьуда за фикир тамам: 

Дагъ жеда а чкадал. 

Иран чилел храй гамар 

ЭкIягъайтIа чиле дуьз, 

Анаг, садиз чилер-цавар, 

Элкъведа генг дередиз. 

Нехишрава ранг алвандин, 

Къацу, вили – луж хьана. 

Гамарикай заз Ирандин 

Шагь-халича хуш хьана. 

Белки, бейкеф жеда цавар: 

Гамунавай аваран 

Икьван иер яргъирушар 

Акунач заз цавара. 

Дегьзамандин имаратдин 

Тарифриз чIал бес жедач. 

Шагь-халича аламат тир! – 

Къимет лугьуз мез къведач. 

Сад хьиз виш руш Персиядин 

Ам храз са йис хьана. 

 



 591 

Виш устадди хайи чилин 

Шикил адал гъиз хьана. 

«Чи къизилдин Персия» тIвар 

Гана чпин гамуниз. 

Тажиррин кIватI хьана лужар, 

Вил къаних яз акунихъ. 

Эхиримжи къимет лугьуз, 

Гам къачуз ва гуз хьана. 

Ял уьлкведиз гам са юкъуз 

Уьтмиш хьайи гуж хьана. 

Амма садра яргъаравай 

Лацу гими атана. 

Ада Шагь-гам йисарилай 

Хайи чилел хкана. 

Эхиримжи къиметдин тIвар, 

Шагь-халича, кьадач ваз. 

Зун гьейран я, ийиз тикрар: 

– Ерли къимет авач ваз! 

*  *  * 

Уьмуьр гуьзел я… 

Саади 

 

Иран, амач заз ви чилел такурди, 

На зун рекье хутазва. 

Вокзалдаллай паровозди сабурдив 

Туьнт къалиян чIугвазва. 

Ичин багъдал къайнардиз рагъ къугъвазвай, 

Зун икI, ийиз кефи саз, 

Рекье кефчи Саадиди хутазвай, 

Дишегьлибаз Гьафиза. 
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За, катра хьиз, рушарал вил тухузвай – 

Персиядин перийрал. 

За виридаз «Салам алейк!» лугьузвай, 

Хъфирла и ерийрай. 

Заз вагъундай кьакьан дагъдар аквазвай, 

Тараравай мукарни. 

Кьуд патахъай уьмуьрдикай рахазвай 

Манидалди къушарни. 

Жуьт-жуьт хьанва жегьил рушар, жаванар, 

Гуя сел я мехъерин. 

Базаррал ван ала, ийир гьейранар, 

Къерехрив гвай рекьерин. 

Мецел – хци, къадир авай хийирдин 

Гур базаррай хтана, 

Дагъустандин пак чилел за уьмуьрдиз: 

«Салам алейк! – лагьана. 

*  *  * 

Частар гьатда ракетрин, 

Фин хьайитIа базардиз. 

Авач абур, гьелбет хьи, 

Чи намусдиз, чи ардиз. 

Ифин авай ивида 

ЧIулав вацIун кьер кайи. 

Чи ягьда, чи бейнида 

Хьанва дерин фер къайи. 

Ягь маса гуз базарда, 

Харж авурдав бажарагъ 

Секундатди – такварда 

Вугудач гьич са яракь. 
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Гьар са чIавуз-девирда – 

Циф ва я рагъ алай хуш – 

Сад я ганвай уьмуьр чаз, 

Адахъ къимет авай туш. 

Дуст, алатай девир хуьх 

Пакдиз рикIин пердейрик: 

Уьмуьр ганва уьмуьрдихъ, 

Хура къвазна гуьллейрин. 

Дяведа чи Ватан, накьв 

Хуьрла, эхиз зиллетар, 

Шумудни сад къурбандна 

Эхиримжи къиметар. 

Сад зи чIехи стха я 

Ахьтин къимет гайиди, 

Ягь-намусдин арха яз, 

Женгчи аскер хьайиди. 

Ягь чукурмир ивидай, 

РикIел хьухь, хуьз мирвет-гьахъ, 

Амайди чахъ виридахъ 

Эхиримжи къимет пак. 

КIантIа хьуй вун малаик, 

Хьуй къастунал кIевиди, 

Гьисс ийиз ви хура рикI, 

Буйругъда ваз буржиди: 

«Эхиримжи къимет це!» 

Юзурда ви намусни. 

Це ам вуна, гьелбет, це! 

Гьайиф къвемир са кIусни! 
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ЗИ ТАР 

Нурлу цава ава пешер, 

Дувул фенва дериндиз, 

Ала, тар, вал гзаф хилер, 

Уьмуьрдал хьиз къизгъин тир. 

КIвалин вилик экъечIнава 

Буй гуьзелдиз чIагурна, 

Яргъи хилер, кьунвай цава, 

Зи йисар хьиз, какурна. 

Ядай чIавуз, инсаф тийиз, 

Нажахдивди са хел ви, 

Гьахьда михьиз тIал зи рикIиз, 

Херзавай хьиз гъилел зи. 

Дурнайрин ван атай чIавуз, 

Мукьвал тирла тIурфанар, 

Кьеб ийирла заз са юкъуз, 

Ви сифте хел атIанвай. 

Мад ахцукьнач билбил хилел, 

Марфарикни ахкатнач. 

Лайлай ягъиз адан винел 

Дидедин ван акъатнай. 

ЧIехи хьана, ашукь хьана, 

Спелриз звар гана за. 

Кьвед лугьудай хел атIана – 

Пандурдал чан гъана за. 

Гагь тIурфанар, гагьни марфар, 

Гагь лацувал, чIулаввал. 

 

За лагьана мани – йикъар, 

Йисар фена ялав кваз. 
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БалкIандаллаз, гагьни яхдиз 

Къекъвез, за чил кьатIана. 

Мад Расулаз аса ийиз 

Пуд лагьай хел атIана. 

Гьа икI тIимил хьанва хилер, 

Агакьнава лап тандив. 

Гила, сарар хана, мишер 

АмукьнайтIа хъсна тир! 

Кьуьзуь хьанва чун кьведни къе, 

Агакьзава кьакьандив. 

Гила, жез кIанз мягькем мягьфе, 

Ярх жеда вун пашмандиз. 

Маса жуьре жедач лугьуз: 

Явашдаказ къвезва йиф… 

Жезвач завай ваз куьмек гуз, 

Шезва, чIугваз ви гьайиф. 

Нурлу цава ава пешер, 

Дувул фенва дериндиз, 

Ала, тар, вал гзаф хилер, 

Уьмуьрдал хьиз къизгъин тир. 

Авар чIалай. 
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Рашид Рашидов 

ИНСАН 

1. 

КIантIа цуьквер 

ЭкъечIрай ви дакIардихъ 

Я лепейри 

Авурай гьуьл безетмиш – 

Абурал чан 

Гъизвай яран шагьвар чиг 

Хьанва вич зи 

Нефесдикай туьретмиш. 

Ц1айлапанар 

АватIа цав къарсуриз, 

Къалабулух 

Кутаз дагъдин синерик – 

Зи ашкъини 

Къалабулух къалуриз, 

Рахазва цав 

Ахваравай чилерив. 

Гуьгъуьнилай – 

Лейсан къвазва баркаван, 

Гуьрчегзава 

Чим ракъинин нурарин, 

Аквачни ваз 

И легьзеда авадан: 

Ухшамиш я 

Саф лейсан зи накъвариз. 

Хважамжамни, 
Цавун са пад ацIурна, 



 597 

Хъуьрезва, кьил 

Ви дакIарда акIурна. 

Ирид рангни, 

Налугьуди, къашар я – 

Зи велерин 

Килигуниз ухшар я. 

2. 

Къе лагьайтIа, 

Ингье – нисин береда, 

Гужлу тирла 

Чим ракъинин нурарин. 

Мукьвабуру 

Къуьнералла дередай 

Къейи Инсан 

Хутахзава сурариз. 

Гъам аквазвай 

Агаж хьанвай къуьнерал, 

РикIерани 

ТIал авазвай дустарин. 

Ракъинин хъвер 

Алай дагъдин синерал: 

Дерт-гъам чIугваз 

Чидач рехи дагълариз. 

Зунни ава 

И жемятдин арада, 

Жезва туькьуьл 

Фикирар зал гьавалат: 

И кас – къе икI 

Хъфизвайди дуьньядай 

Чидайди тир 

Заз лап аял чIавалай. 

Гьалч жезва тIал 

Зи гуьгуьлдин симерал, 



 598 

Хехери хьиз, 

Чуькьуьзва рикI гъамари. 

Ракъинин хъвер 

Ала дагъдин синерал, 

Дерт-гъам чIугваз 

Чидач рехи дагълариз. 

 

Къайгъусуз я 

Дагълар чпин бинедай, 

Амма рикIи 

Дерт гъам вичиз чIугуна. 

… Рехъ авачир 

Вичяй кьулухъ хкведай 

Чкадиз къе 

Инсан рекье хтуна. 

3. 

Йиф атана, 

Цав ацIайла гъетерай, 

Гьарай эвер 

Гьатна кIвале къуншидин: 

Фад хабар це – 

Чи бубайрин чилерал 

ЦIийи Инсан, 

Инсан хьанва, 

БицIиди! 

Вири магьле 

Нурлу  хьана гьасятда, 

Дуьнья мадни 

Гуя жегьил хъхьана. 

Шадвилин хъвер, 

Гьевес гьатна гьаятда, 

Зани жуван 

ЦIийи мани лагьана: 
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Лагьана за 

Гьуьрметдай а бицIекдин, 

Атанвай и 

Чилел цIийи Инсан яз: 

«Азиз бицIек, 

Фад чIехи хьухь зирекдиз, 

Уьмуьрдинни 

Бахтлувилин лишан яз! 

Къуй ви къуьнер 

Гьяркьуь хьурай, азиз дуст, 

Гъилерани 

Хьурай къуват кьегьалдин, 

Къуй муьгьуьббат 

Атурай ви рикIиз, дуст. 

Вун Инсан хьиз 

Яшамиш хьуй гьалалдиз! 

Чин ачух яз, 

Гъил ачух яз, пакадиз 

Аладрай вун – 

Ви гьар са югъ алахьрай! 

Ви крарал 

Дидедини бубади, 

Хайи чили 

Мидаим яз дамахрай!» 

ИКРАМЗАВА ЗА РАКЪИНИЗ 

Кьуьзуь кьилихъ уьмуьрдин сир 

Вирибуруз жедач ачух, 

Заз даим яз ганвач уьмуьр. 

Зазни чидач а сир артух. 

За ракъиниз икрамзава, 

Куьз лагьайтIа кун паталди 
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Кузвай туш ам – кузва цава 

Инсанриз бахт гун паталди. 

Яд кьери тир гъвечIи лекъве 

Жедачни кьван сирнав ийиз? 

Амма кIанда гьуьлуьн лепе 

ВикIегь, халис сирнавчидиз. 

Къал къачуда лепейри тик, 

Гъида ажал, хьайитIа ленг… 

Уьмуьрдани ква зи вилик 

Женгни тIурфан, тIурфанни женг! 

За ракъиниз икрамзава, 

Ам игит я – нур мидаим. 

Гьар инсандин рикIе ава 

Адан цIелхем ва адан чим. 
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Фазу Алиева 

ВИ ПАШМАНВАЛ ЗАЗ ЦЕ… 

Ви пашманвал заз це, зи яр, 

Ам зи капал эциг на. 

Къене хуьмир хуравай пар, 

Кьамир гъамни рикIик на. 

Ви пашманвал за ви вилик 

Ашкъидин цIуз ракъурда. 

Ялавди ам, живедин чиг 

ЦIерекIвар хьиз, цIурурда. 

Ви пашманвал вили цавуз 

Ахъайда за гъилелай. 

Гумади хьиз цава лув гуз 

Алатда ам кьилелай. 

Ви пашманвал, са гъаб  руьхъ хьиз, 

Вугуда за гарарив. 

ЧукIурда ам за уьрушдиз, 

Чигедавкай тIулариз. 

Ви пашманвал батмишда за 

Гьуьле чи шад йикъарин. 

Ваз вири бахт къурмишда за 

Чилеринни цаварин! 

 

КЬЕГЬАЛВАЛ 

Са куьнкайни кичIе тахьун замин я 

Агалкьунрин, гъалибвилин гьунардин. 
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Кьегьалвал чаз гена артух лазим я, 

Зур гузватIа терс тIурфанри пайгардиз. 

Ви куьмекдиз атай чIавуз кьегьалвал, 

КIусни кьулухъ чIугвадач ви жезбиди. 

Манийвилер квахьда, гьиссна усалвал, 

Ваз виликди эверда пак буржиди. 

Вуна тазвай гел басмишдач живери, 

Тухудач ам зулун къати селлери. 

Амукьда ви уьмуьр, нурлуз куз жеда, 

Гележегдин несилриз экв гуз жеда. 

 

ИГИТДИН РИКI 

Игитдин рикI кана-кана хкахьна, 

Адан чим я къе зи рикIиз къванвайди. 

Гьахьняй тушни рагъ кузвайди алахьна? 

Гьахьняй тушни чилни гегьенш хьанвайди? 

Мад хведач игит патав инсанрин, 

Амма ада хвейи дуьнья чагъдаказ 

Заз аквазва къужахдаваз алванрин, 

Акурвал ам кьегьал хциз сагъдаказ. 

Хуьзва чна чи чил са пак мескен хьиз – 

И чилел ам хана, кьинни авуна. 

Вил вегьейла вили цавун сердендиз, 

Заз кьегьалдин экуь вилер акуна. 

РАГАН КЬИЛЕЛ ИЧИН ТАР 

Раган кьилел, гатаз къайи гарари, 

Анжах са ич аламай са тар ала. 

Ич, лампа хьиз, экв хъичириз цавариз, 

КуькIвена куз ава, сирлу зар алаз. 

Гьикьвн регьят туштIани и емишдиз, 

Къаю кьунвай тарцикай ам кватзавач. 

ХцIу хилел, ранг къачунвай гимишдин, 
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Ада вичел викIегь рикIер кIватIзава. 

Вуж дуст ятIа кьегьалвилин, намусдин, 

Адалай и кьит ич атIуз алакьда. 

ФейитIани вич кьилелай гургусдин, 

Аватдач ам – пак мураддив агакьда. 

 

ГЪАМУНИН ГИЧИН 

 

Гапурар туш цава цIарцIар гузвайбур, – 

Кьве жуьт вилер я, акьуна, кузвайбур. 

АцIай гичин зи дердерин-гъамарин 

КукIварна за, гьалчна кьилел рагарин. 

ИчIи хьанвай зи руьгьдин ван ифена, 

А ванцелди зун терсдаказ хъуьрена. 

Севт къекъвена дагьаррани дагълара, 

Пашманвилин са мани хьиз авара… 

И хъвер, зи хъвер къагьардилай бетер тир, 

Ам зи рикIин къазун хьанвай бижгъер тир. 

Яраб чилел са кас кьванни алатIа 

Зи хъуьруьнин гъавурда дуьз акьадай? 

Ни кухкIурда ханвай гичин  гъамарин, 

Аялвалда ни ашкъидин кIусарин? 

КЬИСМЕТДИН ГАР 

Акат хьана гарун гужлу гъилерик, 

Зурзунар ква верхи тарцин хилерик. 

Гагь гъалаба, гагь умуд кваз зурзазва, 

Гагь къацу яз,  гагь лацу яз аквазва. 

Зунни гьакI я: гагь шаддиз, гагь къизгъиндиз 

Зурзаз жеда зи хилерни, – якъиндиз 

Ви гъил на зак хкIур чIавуз, кIаниди. 

Зи дувулар чIугунва ви ашкъиди. 

Ви гьиссериз, – види гарун къилих я, – 
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Зи цуькнавай руьгьдин хилер муьтIуьгъ я. 

Ви гар гагь туьнт, гагьни жеда тавази, 

Муьгьуьббатни верхи тар хьиз ава зи. 

 

АВАЙДИ ТУШ 

Муьгьуьббатдин сирер чирдай 

Авайди туш ктабар. 

КIанивилин гьиссер чирдай 

Авайди туш гьисабар. 

Ашкъидин хвеш, тIал гьисабдай 

Жагъидач квез керетни. 

Гагь ада чун куз-кабабда, 

Гагь гуз жеда шуьрбетни. 

КъвайитIани тIурфан цавай, 

Чи бахтарин эхириз, 

Муьгьуьббатди рикIе тур цIай 

Жериди туш туьхуьриз. 
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ЦIЕМУЬЖУЬД ЛАГЬАЙ ГАТФАР 

Поэма 

Советрин Союздин Игит,  

Николаев портуна цIемуьжуд йисан  

яшда аваз  телеф хьайи Цурибдай тир гада  

Агьмед Абдулмежидоваз дерин майилдивди  

ва муьгьуьббатдивди  бахшзава. 

ЦIайлапанрин мукIратIар 

Я ракь туш, я гьулдан туш, 

ЯтIани къе абуру 

Цавун чIулав майдан буш 

КьатI-кьатIзава, гугрумиз; 

Са хел тарце акьуна, 

ЦIай галукьай тарцикай 

КуькIвенвай шем авуна. 

Тар ярх хьана ялав кваз… 

Дем кутазвай ажалди. 

Дагъларивай яргъара 

ЦIун тIурфандик-завалдик, 

Гужлу харцик гуьллейрин 

Жегьил дагъви аскерди 

Гьужумзава виликди 

Гъалибвилин сегьердихъ. 

Вичин ашукь рикIелди, 

Вилералди жавандин 

Адаз дагълар аквазва – 

Имаратар Ватандин. 

Вун аквазва, дагъви руш, 

Хьанва жеди ашкара, 

ГьикI вич вилив хуьзватIа, 

Вилер аваз накъвара. 
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Дяведин цIун гумадай 

Ви нагъв адаз аквазва. 

Ша фин адан патав чун – 

Адав ажал рахазва. 

Ша фин гумни цIай авай 

А къурхулу майдандал – 

Фида халис муьгьуьббат 

Гуьллейрин терс т1урфандай… 

И легьзеда гадади 

И дуьньядин даимвал 

Тестикьзава, вичин чан 

Гунин гьиссиз лазимвал… 

ЦIемуьжуьд йис… Вуч ава 

Эхиримжи легьзеда? 

Чан гана, ам чан алай 

Риваят яз хкведа. 

 

Гуьллейрин уьфт, гуьллейрин уьфт, гуьллейрин… 

Ваъ, садазни аквазвач ам исятда. 

Садни авач игитвилин легьзейрин 

Са лишан кьван агакьардай жемятдал. 

Гьич садазни акунач, гьикI гьевесдив 

Цавун аршдиз килиг ийиз авайтIа 

Цурибвидин вилер, хурун кьефесдиз 

Акъваз тийиз гьикI рикIи рум гузвайтIа. 

И легьзеда акур кьванбур вилериз 

Адан пак тир кьакьанвилиз элкъвена, 

Чи уьмуьрдин йикъаринни йиферин 

Нетижа яз адан вилик куькIвена 

Буржлувилин гъед играми Ватандиз. 

Легьзедилай Агьмеда чаз лугьуда, 

Гзаф кичIе яни-тушни инсандиз 

Буржидин гъед вичин рикIик агудай. 

Анжах вири кьуд къадам я герекди 

Пулеметдив агакьдалди душмандин: 

Алад – 

Къурху квахьда! – 
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Алад зирекдиз… 

Анжах, анжах рикI пад жеда хуруда, 

Анжах, анжах ивида чан батмишда. 

Къайи хьанвай пелелни гьекь кьурада, 

Гимнастерка – гьадани туьд бамишда… 

Николаев портуниз чи кьушунар 

Ахмиш жезва авун патал гьужумар. 

Амма чидач, чи Агьмедаз – дагъвидиз 

АкунатIа гъалибвилин пайдах пак. 

Амма къерех кьежирнава ивиди, 

Ярх хьанва ам, такваз цавун чардах-тагъ. 

Кьве гъил адан ачух я кьве патахъди, 

Кьве гъил – гъилер фялединни аскердин. 

Кьунай гьикьван абуру лап къеврагьдиз 

Бубад гардан, пIипI дидедин ченбердин. 

Гадар хьанва кьве гъил – кьвед кьве къвалахъди, 

Фяле гъилер, 

Хьайи даим кIвалахдик, 

Векьер ягъай, 

Кутур цIийи къелемар, 

Гьар са кIвалах ийиз хьайи бегьемар… 

Вучиз кьве гъил икI бейкар яз алама, 

Гьихьтин гуьзел крарихъ вил галамаз? 

Шумуд рикIел чан гъидайтIа абуру, 

Саф кьилерин ван гъидайтIа абуру. 

Шумуд машин, 

Мотор чIалал гъидайтIа, 

Шумуд къелем къаярикай хуьдайтIа… 

Амма гъилер чкIанва кьве къвалахъди, 

Мад садрани эгечI техжез кIвалахдив… 

ТIебиатни агъурвилик гъамунин 

Хьанва къе агаж. 

Ярх хьанва ам ЧIулав гьуьлуьн къерехдал – 

Тежез вич хкаж. 

Ярх хьанва ам – цIемуьжуьд йис хьанвайди. 

Вилерал чIулав 



 608 

Акьалж жезва цифедин чил, цифедин, 

Цифедин хшлав… 

Генг мугьитIда батмиш жервал гимияр, 

Килигун адан 

Батмиш жезва. Вилерикай квахьзава 

Женгинин майдан. 

Тамамдаказ вили партал алукIна 

Къе ЧIулав гьуьлуь. 

Юмшагъдаказ юзаз ава лепеяр, 

Чебни я мили. 

 

«Садра кьванни лепейра и 

Завай эхъвез хъхьанайтIа… 

Дагълар! Дагълар! Танишбур зи! 

Ибур гьинай атанайтIа?.. 
 

Ангье, ангье абурукай 

Хкатай син къарибзава. 

Адан даим къацу ценце 

Зи хайи хуьр Цуриб ава. 

Ана, 

Ана 

Гичиндаваз 

Къвез тухузвай 

Булахдай яд 

Са руш ава, 

Са дагъви руш, 

Зи муьгьуьббат, 

Захъ авай сад. 

–  Жегьил аскер вуч паталди 

Ашкъидикай рахазва вун? 

Вучиз, вучиз ашкъидикай 

Фикир ийиз авазва вун? 

Жегьил аскер, ви рикI, беден 

Ивидава – зара жезва. 
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Жегьил аскер, вун даим яз 
Уьмуьрдивай чара жезва. 
«Рахазва зун ашкъидикай, 
Куьз лагьайтIа – 
Девлет я зи. 
Рахазва зун ашкъидикай – 
Ийизва ам чилиз веси. 
 
Къуй багъишрай элдиз ада 
Игитвални къуват, илгьам. 
Къуй куьмекрай завай тахьай 
Крар вири хъийиз тамам. 

Хвена рикIе гьейрибуруз 
Ам михьи яз, милайим яз, 
Къуй давам хьуй зи муьгьуьббат 
Чиг жаванра мидаим яз – 

Итимвал яз, 
Зиреквал яз, 
Ягь-намус яз, 
Эркеквал яз. 
Зи муьгьуьббат илгьам хьурай, 
Чиг рушара давам хьурай – 
Вафалувал, 
Жегьилвал яз, 
Милайимвал, 
Сефилвал яз». 

– Вуж я, вуж я вун, эй гада, 
Вал ажал фад хьана гъалиб. 
Лагь, гьинава ви хуьр-уба, 
Ви хайи муг – секин Цуриб? 
Гьинва ви кIвал, 
Ви юрд, 
Ви къул, 
Жавандаказ кьейи игит? 
Гьихьтии кьисмет ятIа види? 
Вуч гана ваз уьмуьрди къит? 
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*  *  * 
Аваристан, гьинлай вун 

Жезва башламиш? 

Генг Ватандин кIунчIуна 

Я вун са пириш. 

Гунибдилай башламиш 

Жезва, лугьуда. 

Акаро дагъ ви эвел 

Язва, лугьуда. 

КIандачир заз сергьятриз 

Пайна чилин шар – 

Ам сад я чахъ авайди, 

Чи кьисмет-кьадар. 

Адан гьар са инсандал 

Ашукь я зун, шад, 

Векил я гьи миллетдин – 

Авач тафават. 

ЧIалар, чинин рангарни 

Туш заз гьич чара. 

Инсанвал я хуьдайди 

Инсанрин ара. 

Гзаф ала кукIушар 

И чилин винел. 

Амма кукIуш лап кьакьан – 

Инсан я эвел. 

ГьинаватIа сифте кьил 

Зи халкьдин рекьин? 

Гьи девиррай фенватIа 

Адан гел – къекъуьн? 

Чи Ватандин тарихдин 

Ктабда къадим 

Ам яраб вуч чин ятIа? 

Кхьейди я гьим? 

Лугьуда хьи, башламиш 

Жезва чи тарих 

Надир шагь вич кукIварай 

Йикъалай инихъ. 
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Муькуьбуру лугьуда: 

Женгинин майдан – 

Ахульго я чи эвел, 

Шамилан ватан. 

Амма чара туш гьич заз 

Маса халкь, тарих. 

Мидаим я гьар са эл, 

Гьар садан къилих. 

Заз вири са гафар я. 

Зи халкь – зи нехиш 

Инсаниятдихъ галаз 

Хьана башламиш. 

Гьинай ва мус атана 

И чилел намус? 

Ван хьанай ам дагъларай 

Атана, лугьуз. 

За лугьузва: «Керчек туш! 

Инсаниятди 

Вичихъ галаз хайид я 

Намусни, ягьни».. 

ТIебиатди дагълариз, 

Синериз кьакьан 

Багъишдайвал  мягькемвал, 

Лигимвал хъсан, 

Багъишдайвал цуьквериз 

Атирар гзаф, 

Дагъвийризни багъишна 

Намусни ягь саф. 

Дагъви жеда атIугъай, 

Дагъви жеда туьнт ва перт. 

Намусдикай рахайтIа, 

Намусдалди я ам мерд. 

Дагъларин пак намусдин 

Са кIус я ам, мекв я ам – 
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Жегьил игит Агьмед чи, 

Чи тарихдин экв я ам. 

Дагъви Абдулмежидов 

Неинки са дагъви я – 

Шадвилени гъамуна 

Ам Ватандин багъри я. 

Заз чида: ам чилерал, 

Чун вири хьиз, атана, 

Ватандикай сифте гаф 

Авар чIалал лагьана. 

Ватан мецел гъиз жеда 

ЧIаларал гьар жуьредин. 

Ада «Ватан» хълагьна 

ЧIалал хъвайи некIедин. 

Амма чидач. гьн чIалал 

ХълагьнатIа «диде» гаф, 

Гьар инсандин уьмуьрда 

Играми гаф, сифте гаф... 

Мaca гафар гьелелиг 

Течидайла, сифтедай 

И мили гаф лагьанай 

Хайи хуьре Агьмеда. 

 

Гьеле вири вилик квай – 

Рекьер-хулер аскердин. 

ЦIемуьжуьд йис вилик квай 

Гуьзел ва пак сефердин. 

*  *  * 

КIвал адетдин лежбердин 

Ирид лагьай цавариз 
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Акъудда хьи шадвили 

Гуьлуьшан тир гатфариз: 

Дана хада дуьгведи, 

КIелер хада хипери, 

Гъида вечре цицIибар, 

Ухшар авай цуьквериз. 

«КIекер жеда зулухъди 

ЦицIибрикай», – эзбердай. 

Амма вири фереяр 

Жедай хьи гьар сеферда. 
 

Абдулмежид  къуншийри 

Зарафатриз вегьидай: 

«Byч хъсандиз ви кIвалив 

Диши жинсер туькIуьда!» 

Абдулмежид вични тир 

Зарафатрин уста са: 

«Зи Шумайсат сагь хьурай – 

Хада ада гада са!..» 

Гуьзетзава хзанди 

ЦIийи инсан пайда хьун. 

Вахт къайдасуз катзава – 

И катунихъ файда хьуй. 

КIуъд варз – амма гьарма сад 

Са йис хьанва жегьилдиз: 

Вилив хуьзва датIана, 

Гъалаба кваз гуьгьуьлдик. 

«Вахт хьанвачни, Шумайсат, 

Ви кефияр гьикI ава?» 

Хва хьун чIехи мурад тир 

Дагъви касдин рикIевай. 
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«Архайин хьухь, секин хьухь, 

Абдулмежид, масанди, 

ТIимил ама цIийи кас 

Къведалди чи хзандиз». 

Шумайсатан вичин рик1 

Секин тушир мискьални. 

Эхир абур туьш хьана 

Гьа эрзиман йикъални. 

Абдулмежид юргъун яз 

Ацукьнавай къванерал. 

Ширван пепе алазвай 

Адан гужлу гъилерал. 

«Акъваз, пепе, лув гумир, 

Биц1и лувар буш жеда. 

Вуж жеда, лагь, зи ярдиз? – 

Гада жеда? Руш жеда? 

(Вичи фикир ийизва: 

«Яраб гьи гаф лугьурла, 

Лув гудатIа пепеди. 

Назик лувар юзуриз?») 

Амма гьа и арада 

Къуншидин руш атана: 

«Куь Шумайсат халадиз 

Гада хьана!» – лагьана. 

И шадвили чукурна 

Къалабулух, пашманвал… 

Буба хьайи жегьилди 

Гьиссна вичин кьакьанвал. 
 

Адаз акI тир и чIавуз, 

РикI юзазмач хуруда. 
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Хьанвай анжах теспача, 

Гаф тачагъиз лугьудай. 

 

Ахпа бирдан бахтунин 

Ялав аваз вилера 

Хкажна руш къуншидин 

Ада вичин гъилерал: 

«На заз гайи шадвиляй 

За ваз даим алхишда. 

Муштулухдай халуди 

Ваз лацу кIел багъишда!» 

Мад Цурибдал ван ала 

Зарафатрин михьи тир: 

«Абдулмежид, валлагь хьи, 

Суьгьуьрчи я чIехи тир». 

Хъвер ийизвай дагъвийри, 

Садан кефни хан тийиз: 

«Суьгьуьрчи я. ТахьайтIа, 

Алакьдайни хва ийиз?! 

ГьинвачтIани и касдин 

КIвалин дерин хандакIда 

Са сир ава суыъуьрдин, 

Гьар са кIвалах алакьдай: 

Я карч я ам гъуьлягъдин, 

Я къушран нек, я хат я... 

Абдулмежид, хва хьунухь 

Акъваздач ваз регьят яз!..» 

Зарафатрин гъавурда 

Абдулмежид акьазвай: 

Чи дагъларин къанунар 

Адан рикIел алазвай; 
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Ада, рикIяй лув гайи 

Ирид цавун бушлухдиз, 

Эвер гана виридаз 

Хва «чуьхуьдай» шадлухдиз. 

*  *  * 

ЭчIягъзавай кьеб 

Дидеди уьзягъ, 

Гуя чилин шар 

Ийизва эчIягъ. 
 

Авунач хиял 

Ада гьакI чIана, 

Хцикай игит 

Жеда, лагьана. 

ЧIехиди тушир 

Дидедин мурад: 

«ЭкъечIрай сарар 

Зи баладиз фад. 

Къекъвез хьурай чир, 

Хъуьрез хьурай чир, 

Рахаз хьурай чир, 

Къугъваз хьурай чир». 

Агъзурралди хьиз 

Дидейри чилел, 

Гьич ахвар гъанач 

Дидеди вилел. 

Агъзурралди хьиз 

Дидейри, ада 

Агуднач хайи 

Баладив хата. 

 



 617 

Агъзурралди хьиз 

Дидейри чилин, 

Лайлаяр яна 

Баладиз ширин: 

«ЧIулав гьуьлуькай, 

Авуна кьвечIил. 

На ви балкIандиз 

Ийида къамчи. 

Багьри-мугьитIни, 

Са гъилив кьуна, 

ЦIакул хьиз кьезил, 

Хкажда вуна...» 

Хиялначир гьич 

Бубадини, цIуз, 

Дяведив цIуз хва 

Акъатда лугьуз. 

Мурад тир адан 

Вичин хва акун 

КIелерин суьруь 

Хуьз дагъда гатун. 

Я туштIа, вацIа 

Эхъуьриз балкIан, 

Я кьуна куьтен, 

Цаз мезреда цан. 

Хиялначир гьич 

Жегьил бубади 

Кьада, лагьана, 

Тфенг гадади. 

Бубадин мурад – 

Гъилера хцин 
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Къуьл хьун тир цадай 

Ва я тум перцин. 

Мурад тир адан 

Вичин бицIекди, 

Дергес кьуна, векь 

Ягъун зирекдиз. 

Герек, техилар 

КIватI хъийирди жен, 

Гару тухвай твар 

Гьат хъийирди жен. 

Гудайди жен вич 

Халкьдиз фуни чим... 

Абдулмежидан 

Мурад тир гьа им. 

*  *  * 

Вахт вуч я кьван? 

Марф я ам, 

Сел я дагъдай авахьдай... 

Хва агакьна – жегьил я, 

Рахаз-луькIвез, акахьдай. 

Вирибурун арадай 

Ам ca дагъви гуьзелдиз 

Истеклу тир, килигиз 

Адаз пара цIигелдиз. 

Дагъви рушан вилерай 

Ам лап викIегь инсан тир. 

Ам уьмуьрдин, мурадрин, 

Баркалладин лишан тир. 

 

Руша, рикIе цIай авай, 

Вичин жумарт ашкъидив 



 619 

Лекьрен лувар багъишдай, 

Лекьрен вилер дагъвидиз. 

Мус ятIаии дидеди 

Лагьай  жуьре  кьепинихъ, 

Гила руша пенжердихъ 

Лугьузва чIал рикIин икI: 

«Чубандилай алакьда 

Гел вилив хуьз хиперин. 

Амма чидач вучдатIа, 

Валлагь, заз зи вилериз. 

Жезвач завай аявал 

Ийиз жуван вилерин. 

ГъвечIи цIувай куз жеда 

Тарар  мегъуън,   цIвелерин... 

Зи рикIиз вуч хьанватIа? 

Анани цIай къекъвезва. 

Амма вучиз ятIани 

РикI руъхъведиз элкъвезвач. 

Секин йифиз и гафар 

Агьмедаз ван тежервал 

Тикрарзава чиг руша, 

Ганвай цаву иервал. 

Агьмедан кьве чIулав вил 

Адаз гуя дуьнья я. 

Адан чIулав рцIамар 

Лувар хьиз я, багьа я. 

Килигзава Агьмедни 

Рушаз – гуя кукIушдиз. 

КукIуш вуч я? – Жигъирдай 

Хкаж жеда а хушдиз. 
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Руш кукIуш туш, адан рикI 

КукIушдилай кьакьан я. 

Аниз жигъир жагъурун. 

Гзаф четин, залан я. 

Килигзава Агьмед мад 

Рушаз, гурлу гьуьлуьз хьиз. 

Гьуьл вуч я кьван? Сирнавиз, 

Жеда гьуьлни гъилив гъиз. 

Лепе алай гьуьл туш руш, 

Адан рикIин сирлувал 

Гьуьлелайни дерин я 

Ва зурба я гурлувал. 
 

Агьмед, на гьикI сирнавда, 

Кьил акъудда сирерай? 

Кьве булут хьиз цавара, 

Вилер гьатна вилера! 

Вилер гьатна вилера – 

ЦIайлапанар акъатна! 

И хаталу дуьньяда 

Зурба тIурфан акатна... 

ЦIай куькIвенвай вилерал 

Ухшар аваз лепедиз 

Накъвар къвезва ацIана – 

Аватда зун дегьнедиз. 

Я фида зун, гими хьиз, 

Лепе жувал гуьл ийиз... 

«Ма, тIвал къачу! Майдандал 

Ша захъ галаз кьуьл ийиз». 

Руша теклиф кьабулна – 

ЦIай пакаман ярарин 
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КуькIвей хьиз тир майдандал 

Ва дегьнейра цаварин... 

Зав рикIи мад вугузмач 

Давамариз кхьинар. 

Бес я. 

Бес я. 

Бес хьурай. 

Илгьам ая секинар. 

Вуч лугьуда, кхьида, 

РикIер чпив рахайла? 

Вуч лугьуда, кхьида, 

Вилерин чIал авайла? 

*  *  * 

Цуриб хуьрел гьелелиг 

Шад гъетерин зар алай. 

Амма чIехи Ватандин 

Сергьятдал цIун хар ала. 

Вири девир къарсурдай 

Гужлу са ван акъатна. 

Адан цIелхем зи хайи 

Дагъустандиз аватна. 

Дишегьлийри 

Хъувунач кIватI 

Месер а юкъуз. 

Итимри кIаш 

Кьунач гъиле, 

Я пер а юкъуз. 

Гьар са касдин 

РикIе кIевиз 

Рахазвай 

Шамиль а юкъуз. 
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Гьар са кIвализ 

Гьажи-Мурад 

Гьахьзавай 

Сефил а юкъуз. 

Дагълар туна, 

БалкIанрин гуьг 

Рамагар 

Катна а юкъуз. 

КIвал-югъ туна, 

Дявед рекье 

Жегьилар 

Гьатна а юкъуз. 

Гьазур хьанвай 

Экв тахьанмаз 

Фин патал 

Абур а юкъуз. 

Рушан ашкъи 

Гъалабадиз 

Элкъвенай 

Агъур а юкъуз. 

Вилер михьиз, 

Килигнай руш 

Агьмедан 

Рекьиз а юкъуз. 

Гъамунин хьел 

Сух хьана хьи 

Дидедин 

РикIин а юкъуз. 

Къеле хьана 

Намусдикай 

Бубаднн 

ЧIулав а юкъуз: 

Мад тупIалай 

Хъийиз хьана 
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Тарихдин 
Хшлав а юкъуз. 

Бубади хва 
Физвай рекьиз 
Гьазурна 
Четин а юкъуз, 
Рухсат гана, 
Гафар къачуз 
Дериндай 
РикIин, а юкъуз: 

«Зи хва, килиг, 
Чира къилих дагъларин: 
Абру чпин 
Рагаралди 
Живерикни муркIарик 
Кутаз жеда къуьн. 

Къаршиламиш 
Ийида рагъ абуру 
Булахривди чиг. 
Къаршиламиш 
Ийида рагъ абуру 
Цуькверив назик. 

Зи хва, килиг, 
Чира къилих чIижерин 
Ва къачу чешне: 
Шад я абур 
Чпин карда – зегьмет я 
Шадвилин бине. 

ДатIана ви 
РикIеллаз хьухь чIижерин 
Са мани гуьзел: 
«Вирт дустариз 
Гуда чна – душмандал 
Илигда хенжел!» 
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Играми хва, 

ФейитIани гьиниз вун, 

Ви къилих, хесет 

ЧIижеринди 

Хьтинди хьуй. Кьилинди – 

Инсанвал, гьелбет. 

Играми хва, 

ФейитIани гьиниз вун, 

Ви къилих, хесет 

Дагьларинди 

Хьтинди хьуй. Кьилинди – 

Инсанвал, гьелбет». 
 

Ихьтин гафар лагьана хьиз, бубади 

Мягькемдиз гъил кьуна хцин, чуькьвена. 

Гила рехъ я вилик квайди гададин. 

Гила рехъ я – гумни цIай куз куькIвена. 

Тада ада кьулухъ жигъир гуьтIуь тир... 

Вичихъ галаз ада рекьиз къачузва 

Хайи Цуриб ва къаш-къамат экуь тир 

Дагъви рушан муьгьуьббатни тухузва. 
 

Гьеле накъвар кьуранвачир дидедин, 

Адан къамат кьазва рекьиз гадади 

Ва тухузва вичихъ галаз дяведиз 

Умуд гудай жанлу къамат бубадин. 

Хайи хуьр, вун амукьда виш йисара, 

Зи рикIени хуьда за вун датIана... 

Гьа икI, вичик акатнаваз кьуд лувар, 

Дагъви Агьмед ЧIулав гьуьлел атана. 
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*  *  * 

Адаз садрани 

Акурди туш гьуьл. 

Каспидин къерех 

Акунай сефил. 

Эхъвенач гьуьле 

Са чIавузни ам. 

МуьтIуьгънай ада 

Дагъдин агъзур кIам. 

И гьуьл авурди 

КIамар тушни бес, 

Дагъдин булахрин 

Ятар тушни бес? 

Гьуьл – ам чуьл я са, 

Ятарин я чуьл. 

ЭкъечIдач ана 

Я цуьквер, я къуьл. 

Рушаз гадади, 

Курла рикIе экв, 

Гуда цуьквер ваъ – 

Лепедин са мекв. 

ЭкъечIдач ина 

Я чIутран цуъквер 

Ашукь гадади 

Ийирвал эзбер: 

«КIанзавани зун? – 

АтIуз  са пириш. 

КIанзавачни зун?» – 

АтIуз мад пириш... 

Амма, дагъдихъ хьиз, 

Гьуьлуьхъни вичин 
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Хесетар ава, 

Къилихар дерин. 

Амма на лепе 

МуьтIуьгъда, дагъви, 

Куьз лагьайтIа, гьуьл 

КIамаркай я ви. 

Бедбахт хьанва гьуьл 

Дяведа чIехи, 

Ивини ялав 

Ийизва эхи. 

Фад атанайтIа, 

Аквадай хьи ваз 

Ракъинин нурар 

Лепейрал къугъваз. 

Аквадай хьи ваз 

Бахт авай вилер, 

Лепейрин лешреш, 

Лепейрин сирер. 

Аквадай хьи ваз 

Бахтавар яз гьуьл, 

Манияр ширин, 

Муьгьуьббатдин кьуьл. 

Гила, лагьайтIа, 

Гьуьлел хьанва хер. 

КIватIзава ада 

Вич хуьдай аскер. 

Душмандин далу 

КукIварун патал 

Гьазур ийизва 

Аскерар ада. 
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Гьиниз фена гьуьл 

Къизилверекьдин? 

Гумадава ам: 

«Фад ша куьмекдиз!» 

ЧIулав хьанва гьуьл 

Дяведик чIулав. 

Кьуд пад гум я, гум, 

Кьуд пад я ялав. 

Ихтибар ая 

Дагъвидал жув, гьуьл. 

Экуь хъийида 

Ада ви гуьгьуьл. 

Балугъар кьадай 

Луьтквейра аваз 

Физва къе йифиз 

Ам дустар галаз. 

Вичиз и дуьнья 

Такунвай артух 

Ада викIегьдиз 

КьатIзава бушлух. 

Баркалла патал 

Физвайди туш ам – 

Атанвай буйругъ 

Ийизва тамам. 

Гуя дидеди 

Къайгъуйра вичин 

Буюрмишнава 

Адаз кар гъвечIи. 

Гуя физвач ам 

Портуниз яргъал, 
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Гуя физва ам 

Къавалай къавал. 

Таниш тир адаз 

Дагъларни рагар. 

МуьтIуьгъдай абур 

Ада чIавуз гьар. 

ТIурфанрикайни 

Жедачир кичIе, 

Акьуникайни 

ЦIайлапан виче... 

Амма гуьллейрик 

Хьайиди туш ам. 

Чидачир адаз 

Гуьллейрин хар – къам. 

Кьуркьушумдикай 

ХуьдатIа вич гьикI 

Чидачир адаз – 

Хуьрвал чинни рикI... 

ЯтIани, къурху 

Гадарна гьуьлуьз, 

Портуниз яргъал 

Атана йифиз. 

Душмандин кьулухъ 

Кьуна фад чка. 

Эфирдай гафар 

Гьатзава япа. 

Радиограмма 

Гафарив герек 

АцIанва – кутаз 

Умудрик дестек... 
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Душманрин сирер 

Чир хьана пара. 

Чи десант вични 

Хьана ашкара. 

Экуь жезвай цав, 

Яралу тир цав... 

Бирдан гьат хьана 

Чилера са ав. 

Башламиш хьана 

Гуьллейрин тIурфан, 

Гранатрин сел 

Ва тупарин ван. 

Душманар – гзаф, 

Жуванбур – тIимил. 

Чи аскерри гьич 

Агъуззавач кьил. 

Пулемётрин цIай, 

Танкарин нехир. 

Гьар са югь – гуя 

Язва са асир. 

Акъатна кьве йиф, 

Ксанач Агьмед. 

Акъатна кьве югь – 

Чилиз янач мет. 

Элкъуьрна кьунва 

Гьалкъада абур, 

Са капашдавай 

Аскерар – чибур... 

Амма гудач рей! 

Агьмед жезвач ленг: 
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Авунва ада 

ЯхцIур душман терг. 

Кьве пулемётни 

Туьхуьрна ада, 

Чибур атуниз 

Ийизва шазда. 

 

АтанайтIа фад, 

АкъатнайтIа фад – 

Гьар са декьикьа 

Са йис кьван я мад... 

Душмандин тупар 

Хьанва мад къизгъин. 

Атанва хабар: 

РикIел ала куьн; 

Рекьева чибур, 

Агакьда ангье... 

Лална кIанда мад 

Душмандин луьле. 

Давамна кIанда 

И женг, и ягъун 

Агакьдалди чи 

Аскеррин кьушун... 

Фена виликди 

Пулемётдал ам. 

Ахъайна кьве гьил – 

Кьве лувар тIарам. 

И саягъда ам 

Лекь хьиз аквадай, 

Лув гуз гьазур тир 

Кьакьан гъавада... 
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Klaни руш патал 

Гадади гьуьляй 

Жагъурда мержан – 
Гьуьлуьн лап кIаняй. 

Дагъдин синерал 

Акьахда жаван 
КIаниди патал 
Цуьк атIуз алван. 

Амма и чIавуз 

Агьмедан рикIел 
Хтанач вичин 
Играми гуьзел. 

Адан рикIиз хуш 

Играми гьар затI 
Ватандин тIварцIе 
Хьанвай санал кIватI. 
Ватандилай мад 
Женни багьа затI?! 

...Ингье хьанва ярх. 

Хкатнава чан. 
Агакьна чибур – 
Я шадни пашман... 

Кьейибуруз ван, 

Гъалибвилин ван 
Къведач – руьгьериз 
Жеда хьи аян. 

ЧIулав чарчеваз 

Хтана ви тIвар 
Хайи Цурибдиз 
Гваз чIулав хабар. 

Кхьенвай чарче 

Галай дертни гъам, 
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ГьикI даимлухдиз 
ФенатIа ви кам. 

*  *  * 

Игитвилер гзаф хьана чилерал. 

ТуькIуьрнава абурукай кьисаяр. 

ГъвечIибурун, чIехибурун сивера 

Ава абур, яз камаллу мисалар. 

Гьа икI абур шумудни са замандай 

Фида, гьардахъ аваз вичин кьетIенвал. 

Жеда гъардхъ деринвални кьакьанвал, 

Жеда гьардахъ са вичиз хас гуьзелвал. 

Гьа и вири кьисайрилай кьакьанди 

Игитвал я аскердин – цIун селлера. 

Анжах адан игитвал лап масандиз 

Мидаим яз хуьда элди рикIера. 

Агьмед, Агьмед, им зун я, зун, хуьремай 

Ви яр – кIаниди. 

Чизмачни ваз, вун фидайла, вилерал 

Накъвар гъайиди? 

Йифера ви ахварризни атайди – 

Ам зун я, Агьмед. 

Эхиримжи легьзеда вал алгъайди – 

Ам зун я, Агьмед. 

Ахвара заз гудай вуна теменар 

Ифенвай, Агьмед. 

Зун датIана ви хиялрин серденра 

КуькIвенвай, Агьмед, 

Ам зи киф я аватайди ви къуьнел, 

Ви кьенвай къуьнел. 

Ам зун я, зун, хуьз хьайиди вун рикIел, 

Хуьзмай вун рикIел. 

Зи вилера гьа виликан цIай ама, 

За багъишай ваз. 

Зи рикIикай ваз гьамиша пай ама, 
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Эвел хьиз, ргаз. 

Къе муьгьуьббат куьз элкъвена? Гумадиз? 

Вал аламач чан. 

Яргъава вун, мукьва ятIан, багьади, 

Зи ала инсан. 

Яни герек ви муьгьуьббат гьарфариз, 

АтIанвай къванцел? 

Чидач, чидач, жаваб гьихьтин гафарив 

ГъидатIа мецел... 

Ялавдин шар хура къвез-къвез къатидиз 

КуькIуьрзава за 

Ва, ацукьна, ваз поэма экуь тир 

ТуькIуьрзава за. 

Къачу вуна и цIарцIивай муьгьуьббат, 

Къачу зи майил 

Къачу вуна и цIарцIивай гъакъикъат, 

Къачу зи гуьгьуьл. 

Хтанач вун хайи хуьруьн къужахдиз 

Хурал Гъед алаз. 

Амма садра акунай заз булахдив 

Вун гъетрев рахаз. 

ТIвар ала вал дамах гвачир, секин тир, 

Адетдин – Агьмед, 

Амма, дагъдин булахар хьиз, лерин тир, 

Гвай вичин кьисмет... 

Акъваз тийиз, тикрар жезва дагълара 

Ви адетдин тIвар, 

Тикрар жезва ам  Ватандин цавара – 

Ви кьисметдин тIвар: 

«Агьмед» – лугьуз эверзава дидеди. 

«Агьмед!» – лугьуз эверзава бубади. 

«Агьмед!» – лугьуз эверзава вахани. 

«Агьмед!» – лугьуз эверзава хуьруьни. 

«Агьмед!» – лугьуз эверзава куьчейри. 

Агьмед ава кьепIинани руфуна, 

Агьмед ава пурарани дугуна, 

Агьмед ава Гьиндистанда, Иранда, 
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Агьмед ава – внридаз ам масанда. 

ЧIулав вилер, цIару вилер – Агьмедахъ, 

ЧIулав чIарар, расу чIарар – Агьмедахъ, 

Агъзур жуьре къилих ава Агьмедахъ, 

Агъзур жуьре ериш ава Агьмедахъ. 

Агьмед сад я, амма ам гьар сеферда 

Масад жезва, дегиш жез гьар тегьерда. 

Гзаф ава ухшар тирбур, туширбур, 

Гзаф ава абур – халкьдиз течирбур. 

Амма сад я абурукай авайди, 

Вич садрани рекьин тийиз амайди – 

Игит Агьмед, цIемуьжуьд йис уьмуьрдин 

Хкаж хьайи виш йисарин гьуьндуьрдиз. 

Аял йисар хуьре фена гададин 

Къвалав хайи дидединни бубадин. 

Амма вири хуьре гила, – хьухь ваз чир, – 

Са кIвал авач Агьмедав тIвар кьазвачир. 

Амма абур гадаяр я гъвечIи тир, 

Гьа вун хьтин хцибур тир, цицIи тир, 

Гьа вун хьиз, шез ва, гьа вун хьиз, хъуьрезвай, 

Гьа вуна хьиз, чамарзавай, къекъвезвай… 

Къуй абуру къуьлуьн никIер цаз хьурай, 

Баркаллу хьуй, викIегь хьурай зегьметда. 

Хипер хуьрай, дагъда рекьср тваз хьурай, 

ЦIийи кIвалер эцигиз хьуй, гьелбетда... 

Амма хуьрел рапрап гузва гъетери, 

Гзаф ава абур, цавар алцифна. 

На куькIуьрай гьетрен къати экверин 

Патав муькуь гьетерин экв зайиф я. 

Ви гьетрен экв рикIева зи датIана, 

Гьар са йифиз экв атайла гъетерин, 

Хкведа зи рикIел, гьикI на, атана, 

КилигнайтIа зи умудлу вилериз. 

Вунни гьеле са гъед хьана кузвачир, 

Агьмед лугьуз дагъви тир вун адетдин. 

Цава авай гъетре заз чим гузвачир, 
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Куь садвал заз сир авуна хелветдин. 

Дуьзенавал ви мукьва яз цавариз 

Анжах гила кьатIузва за ачухдиз. 

ХкажайтIан инсан гьихьтин лувари, 

Дуьзенавал кьакьанвал я артух тир. 

Заз и дуьнья ачухна ви вилери, 

На заз ярар куькIуьрна, зи кIаниди. 

Я даимлух, я легьзе хьуй уьтери – 

Чухсагьул ваз, заз ихьтин бахт гайиди. 

Чухсагъул ваз, зи рикI, къул хьиз, ифирай, 

Чухсагьул, зи ашкъидал чан гъайиди... 

Вири хьава: 

Легьзеярни иширай, 

Шадвални гъам – 

Чухсагъул ваз, кIаниди. 

Малум я заз, яру пайдах гъилеваз, 

Масад ваъ, вун чилин хурал алгъана, 

Ахпа, кIвачел къарагъна, ам вине кьаз, 

Рейхстагдал акьахна вун, атана... 

И декьикьа чи къазмадин къавалай 

Акунай заз. 

ТIурфан куьтягь хьайила, 

Чи аскерар – лекъер кIвализ хтанай, 

Вири хьиз, зун вун вилив хуьз фейила. 

Тек къаядив зун лал хьана амукьнай, 

Мад фидай зун гьар пакамахъ жигъирдал. 

И жигьирдихъ садра ви кIвач галукьнай, 

Ана ва гел амайди за фикирдай. 

 

Дагъви руша садра, кьуна гардан ви, 

«Агъмед!» лугьуз, къаршиламиш авунай. 

Амма ам вун тушир, тушир масанди, 

ЯтIани заз а юкъуз вун акунай. 

Акунай заз ви хъен.  ГьикI ам женгинай 

ЭкъечIнайтIа акунай заз жигъирдал. 

Атанай зун хабарсуз ви гуьгъуьна, 

Амма квахьнай ви хъен рекьин эхирда. 
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Гьар гатфариз, май гьатайла уьлкведа, 

Салютдин ван къекъведайла цавара, 

ЦIелхемраваз вун зи патав хкведа, 

Муьгьуьббатдин илгьам аваз лувара. 

Физва Яру майдандилай аскерар, 

Абурун кам ава мягькем низамда. 

Ви кIвачерин ванни квай а жергеяр 

Чи къалхан я и къурхулу аямда. 

Чи ракетар физ-хквезва гъетерал, 

Гьар гъалибвал къазанмишай бушлухра, 

Агьмед, за ваз тебрикзава – къекъвезва 

Ви хиялни каинатдин къурухра! 

Каспидин кьер секинсуз ва векъи я, 

Амма физва гимияр яд яргъариз. 

Кьерелай гъил юзуриз, рикI чIехи яз, 

Лугьузва за, ви гуьгъуьниз гьарайиз: 

«Сагьрай, Агьмед! 

Хъсан рехъ хьуй, кIаниди! 

Ви рехъ вилив хуьда за чан кумай кьван! 

Сагърай, Агьмед, 

Заз и ашкъи гайиди, 

За гуьзетда адан цIай зав гумай кьван!» 

 

...Куьтягь жезва поэма. 

КьатI жезва цIарар. 

Табий жезмач къелемдиз 

Везинни гафар. 

Шумудни са цIуд йисар 

Алатнава, къвез, 

Амма чиг я Гъалибвал, 

Гьич кьуьзуь тежез. 

Акуна заз фидайвал 
Вун, агъузна тур, 
Аял алаз гъилел са, 
На азад авур. 
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Гьарайна за, цIугъна за: 
«Агьмед, акъваз тIун!» 
Ваъ, фена вун алатна, 
Килигнач заз вун. 

Чилел агъзур тIварцIелди 
Эверзава ваз: 
РикIел хьуй вун, бицIи руш, 
Тур гъиле аваз. 

Ви игитвал умудрин 
Мани я, гьелбет. 
Зун паталди гьамиша 
Ви тIвар я Агьмед. 

Амма маса рушари, 
РикIе дерт аваз, 
Мегьамед ва Алексей 
Лугьузва къе ваз. 

Амма Ватан паталди 
Ви тIвар я: аскер. 
Кьабула зи муьгьуьббат, 
Зи лекь, зи сердер. 

Хтанач вун элкъвена, 
Эбеди жаван. 
Зи муьгьуьббат кузва вахъ, 
Гъед хьана кьакьан. 

Гатфарин гъед нурлу гъед 
Я зи муьгьуьббат. 
Ам садрани туьхуьдач, 

Ийидач ават. 

                         Авар ч1алай. 
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Нурадин Юсупов 

ГЬА СА ГАФАР 

– Яда гичин къачуна 

Яд гъваш, кIвале яд авач. – 

Лап хуш аваз фидай зун, 

 Амма кIвачел затI алач. 

– ЯтIа, алукI чекмеяр, 

Ацукь мийир секин яз. 

– Лап хуш аваз алукIдай, 

Амма кIвачер чиркин я. 

– ЯтIа, чуьхуьх кIвачер на, 

КIвале запун-затI ава. 

– Лап хуш аваз чуьхуьдай, 

Амма кIвале яд авач. 

– ЯтIа, гичин къачуна, 

Яд гьваш, кIвале яд авач. 

(Вучда, гьа са гафар я, 

Лугьуникай дад авач). 

ДАГЪВИДИН  РУХВАЯР 

Гьи дагъвидиз кIандач кьван, 

Ийиз даим хиялар, 

Гьар са кIвалах алакьдай 

Хьана вичиз аялар? 

Са дагъвидихъ хьана кьван 

Кap алакьдай рухваяр – 

Пуд тир ракьун устIарар, 

Пуд тир харат устIарар 
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Пуд маргъухъан, 

Пуд къелечи, 

Пуд далдамчи 

Пуд зуьрнэчи, 

Пуд бичинчи, 

Пуд заргар; 

Хьун мумкин я бирдан кар, 

Жез хьайитIа сарар тIар – 

КьецI тагурай крариз – 

Сад я духтур сарарин. 

Къунши хуьруьн совхоздиз 

Пешекарар герек тир. 

Кар алакьдай ксарихъ 

Шехьиз авай директор, 

Адан патав хабарсуз 

Кьуьзуь дагъви атана. 

Явашдаказ, сабурдив 

Директордив рахана: 

–  За гъанва ви совхоздиз 

КIвалах ийир рухваяр. 

Кар ийида, гайитIа 

Яшамиш жер чкаяр. 

Директорди хвеши яз 

Жаваб гана: – КIвалер квез 

Гуда, шумуд аватIа 

Куь хзанда сивер квез. 

Хъвер авуна дагъвиди: 

– Туш зи хзан чIехиди. 

Папан хиве ама кIвал, 

Хебни, мални, багъни сал. 

За гъанва зи рухваяр – 

Пуд я ракьун устIарар, 

Пуд я харат устIарар, 
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Пуд маргъухъан, 

Пуд къелечи, 

Пуд далдамчи. 

Пуд зуьрнечи, 

Пуд бичинчи, 

Пуд заргар; 

Хьун мумкин я бирдан кар, 

Жез хьайитIа capap тIар – 

КьецI тагурай крариз – 

Сад я духтур сарарин. 
 

Кхун хьана директор: – 

Халу, за ваз рикI гуда! 

Амма, лагь кван, кIвалер за 

Акьванбувуз гьикI гуда?! 

Мягьтел хьайи дагъвидин 

Звал къачуна ивиди: 

– Вибур гьихьтbн гафар я? 

Куьз акьван рикI ви дар я?! 

Рак ахъайна. РакIарай 

Пуд юкI алай юрфарал 

Пуд хва адан гьахь хьана. 

Пагь, директор къах хьана! 

– Ма, – лагьана дагъвиди, – 

Зи десте – за гъайиди: 

Пуд я ракьун устIарар, 

Пуд я харат устIарар, 

Пуд маргъухъан, 

Пуд къелечи, 

Пуд далдамчи. 

Пуд зуьрнечи, 

Пуд бичинчи, 

Пуд заргар; 

Хьун мумкин я бирдан кар, 

Жез хьайитIа сарар тIар, – 
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КьецI тагурай крариз – 

Сад я духтур сарарин. 

Директорди, хъвер ийиз, 

Хуш гафариз худ гана: 

– Вучиз, халу, ихьтинбур 

Вахъ са къанницIуд хьанач?! 

Лак чIалай. 



 642 

Гъазим-Бег Багьандов 

КЬУНАРИКАЙНИ ЖАНАВУРРИКАЙ МАХ 

Пуд кьун хьана – пуд стха 

Дагълара кьакьан. 

Са ник авай стхайриз 

Рагарин юкьва. 

Дуьгуь цадай стхайри, 

Хъийидай ам кIватI... 

Садра никIиз чIехи кьун 

Хьана рекье гьат. 

Дуьгуь гвена кIанзавай 

Стхади чIехи… 

Бирдан тамай экъечIна 

Жанавур рехи. 

Рахана ам: – Ша чна 

Алцумин къуват. 

Кьун рахана: –Акъаждай 

Авач захь такьат. 

– ЯтIа, за вун неда, кьун, 

Рахана ничхир, 

Чан аламаз туькьуьнна 

Квачирди тахсир. 
 

Стха квахьай муькуь кьвед 

Хьана кур-пашман: 

«Гьиниз фена  стха чи? 

Вуж ятIа душман?» 
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Кьвед лагьай кьун экъечIна 

КIвалахиз никIе, 

ЧIехи стха жагъурдай 

Къаст ава рикIе. 

Амма бирдан жанавур 

Мад хьана пайда. 

– Ша къуватар алцумин, – 

Лагьана ада. 
 

– Залай и кар алакьдач, – 

Ажуз хьана кьун. 

Жанавурдин туьтуьнай 

Агъуз фена кьун. 

Пуд лугьудай кьун стха 

Хьана мадни перт, 

Квахьна кьулан стхани 

Пара хьанвай дерт. 

ЭкъечIна гел жагъуриз 

Стхайрин чIехи. 

Бирдан адал жанавур 

Туьш хьана рехи. 

– Вун гьинай я, вуж я вун? 

– Я адетдин кьун. 

– Вуч кар аваз атанва? 

– Вилив хуьзвай вун. 

– Вагь, ви кьилел алайди 

Вуч я, гуз нурар? 

– Абур ви хук къазундай 

Я хци турар! 

Руфун падна вагьшидин – 

Хьаначни ажеб! 

 



 644 

Анай дуьгве ахкъатна, 

Гуъгъуьнай са хеб. 

Ахпа са кIек ахкъатна – 

Хкажна гьа ван! 

Гуьгъуьнай кал эхкъечIна, 

Ахпа нехирбан. 

Гуьгъуьнайни стхаяр 

ЭхкъечIна кьунран: 

– Ай баркалла, стха чан, 

ВикIегь ва масан! 

Мел авуна къуншийри, 

Стхайриз куьмек 

Гана дуьгуь кIватI хъийиз, 

Хкана гъенек… 
 

Амма садра, мичIи йиф 

Атайла секин, 

Жанавуррин лужуни 

Акъудна къиргъин. 

 

ЧIехи стха кичIела 

Ярх хьана пипIе. 

Кьулан стха кичIела 

Къах хьана пипIе. 

Жанавуррин чIехида 

Экъисна кIирер: 

– Недалди куьн, лагь кван чаз 

Манияр иер! 

ЧIехи кьунра лагьана: 

– Вай хьана зи гьал. 

Зи вилериз ахквадач 

И дуьньядин кIвал. 
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Кьулан кьунра лагьана: 

– Вай хьана зи гьал. 

Жанавурдин руфункай 

Жеда хьи заз кIвал. 

 

ГъвечIи кьунра хкажна 

Кьве карчни. Ада 

Лагьана: – За лап чIехи 

Жанавур неда! 

Амайбурни неда за 

Пакамахъ са пуд. 

Нисинин тIуьн недайла, 

Неда за са цIуд. 

КичIе хьана вагьшийриз. 

Тум тIехве туна, 

Катна вири тамухъди… 

Вуч хълагьда на? 

Гьар са карда кьилинди, 

Тир гьардаз герек, – 

Кьегьалвал я, викIегьвал, 

Хьун даим зирек. 

Дарги чIалай. 
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Мегьамед Атабаев 

ЗИ АСИР 

КикIиз-чухваз, 

Ингье асир хъфизва – 

Зун баркаллу, беябурни авурди. 

Жува жувак гагь за фикир ийизва: 

АматIа заз и дуьньяда такурди?.. 

ЧIехи асир… 

Дидеди хьиз хкажна, 

Чирна вуна заз хъвер ийиз, 

Шел ийиз. 

Гила, 

Чинал чIулав лакъаб
1
 акьалжна, 

КIанзава зун автоматдив гъвел ийиз. 

Эй инсафсуз, 

Вахъ галаз зун яшамиш 

Хьана, – санал чна чанни вахгуда. 

АкьалтIзава чи уьмуьр, чи яшайиш, 

Ви амай пай на заз пай яз акъуда, 

Хъваз вахце ви жем, ацIанвай агъудай… 

БЕРЛИНДА 

Михьи, туькIвей низам авай шегьерди 

Йифди эквер язава зи дакIардиз. 

Налугьуди, икьван яргъал сефердиз 

Атанвай заз гьуьрметзава, кьадар хуьз. 

 

                                                 
1 Лакъаб – маска. 
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Амма зи рикI велвеладив ацIанва, 
Са куьгьне тIал зи хуруда юзазва. 
Са немс гуьзел, зун машгъулиз атанвай, 
Byч ятIани дуствиликай рахазва. 

Ихьтин тават Адам хайи йикъалай 
ИкI бажагьат гьатна садаз гьавая. 
Амма заз къе аквазва икI мукьвалай 
Ви суьгьуьрдин гуьзелвилин гьаваяр. 

Ви дамарра цIай къугъвазва ашкъидин, 
Гарава вун а цIай закни кутаз кIанз. 
Къачузвач звал са кIусни зи ивиди, 
Я вун, я ви шегьер туш заз акваз кIан. 

Вучиз ятIа чидани?..  Ви ватандай 
Акъатай цIуз акъатнай чи бубаяр. 
Аялар яз, юхсул хьанвай чи чанда 
Гъалибвилин мурад авай зурба яз. 

Чи бубаяр фидай чIавуз гьужумиз, 
Чна хуьре суьреяр чи классдин 
Танкарай кьаз, тахърахъ-пахърахъ, гугрумиз, 
Гьалдай, гуя женг тухузва кьисасдин. 

Чна чакай гъалибчияр хкудна, 
Душманар ваъ, чибур хьана къугъвадай. 
Чи классдин картадай тIвек акъуднай 
Чна Берлин шегьер алай чкадай. 

Ништа, гьикьван кьисметар а тIеквендиз 
АватнатIа. – кьадар квахьун мумкин я. 
Бес я, юргъун ва тIазвай зи бедендиз 
Ксуз кIан я, гуьгьуьлни зи серин я. 

Са квелдини тахсирлу туш, гуьзел, вун, 
Заз акI я, вун са квелди заз буржлу я. 
ВучайтIани, жеч къе заз хуш, гуьзел, вун, 
Алат, зи тIал ашкъидилай гужлу я. 
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«ФУРМА» 
 

Хциз фурма мектебдин 

Хкягъзава дидеди. 

– Хва чан, им я ажебди, 

Къиметни туш екеди. 

Шехьзава хва: – Туш герек! 

А ужуз затI куьз я зи?! 

Ам кIандач заз! Зун неречI 

Мамедалай пис яни? 

Диде хьана яру жез, 

Жув жувавай квахьна зун. 

РикI фикирра аруш жез, 

Зи «фурмадиз» гьахьна зун... 

Зи фуфайка пинеяр 

Хъиягъай са бижгъер тир. 

Перемдик квай дуьгмеяр 

Гьарма сад са тегьер тир. 

 

КьецIил кIвачел шаламар, – 

Ганачни хупI за табни! – 

Бармакдилай фенвай чIар, 

Галамачир са ябни. 

Зун а «фурма» алаз къе 

АкуртIа и кстахдиз, 

Катда кичIез-зурзаз къе 

Ам дидедин къужахдиз. 

Зи а «фурма» гапур туш, 

Амма ам заз масан я, 

Ам зи халкьдин абур-гуж 

Къалурзавай лишан я. 
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Гьайиф хьи, ам музейра 

Ядигар яз хуьзавач. 

Гьавиляй чи невейриз 

Ягъдин къимет чизавач. 

*  *  * 

Уьмуьр физва – кьил акъудун четин я, 

Хъсанни пис какахьнава вирина. 

Гьик1 тухуда кьисмет жуван эркин яз 

Шаир виляй аватнавай демина? 

Пайгъамбар яз рик1евай пак дердияр, 

Адаз къван гуз, кьурди агъзур гьелягь я. 

Амма адан рик1е къизгъин манияр 

Бахт яз турди регьимлу Сад Аллагь я. 

Вакайни за, зи к1аниди, кхьена, 

Гьейранарна за дуьнья ви къаматдал. 

Илгьамдин нур Аллагьди зал вагьена, 

Чи муьгьуьббат хьун паталди къуватда. 

ЧАЙЧИДИН МАНИ 

Ассаламу алейкум! 

Чай-чай-чай! 

Цуз, чан стха, цуз, къавум, 

Чай-чай-чай! 

Т и к р а р б е н д :  

Агь, чайхана, чайхана 

Чай-чай-чай! 

Чай тахьайтIа, вай хьана! 

Чай-чай-чай! 

Хвена шумуд бенде на, 

Чай-чай-чай! 
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Къутармишда уьлкве на, 

Чай-чай-чай! 

Сад хуррам я, пиян яз: 

Чай-чай-чай! 

Агь, эрекь, вун, шейтIан я! 

Чай-чай-чай! 

Гьам гёкчай, гьам къалмукь чай, 

Чай-чай-чай! 

Садни мийир кьулухъ, чай, 

Чай-чай-чай! 

Кеф чIугу, хъухъ кIамай кьван 

Чай-чай-чай! 

Квач адак са шер, шейтIан, 

Чай-чай-чай! 

Ички игри душман я, 

Чай-чай-чай! 

Чай ви дуст я,  ви чан я, 

Чай-чай-чай! 

Кумукь ч1алай. 
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Абдулла Даганов 

ЖАМИДИНАН РУЬГЬДИЗ 

Чидач, вучиз хьанатIа икI: уьмуьрда 
Сада садаз бахшнач чна шиирар. 
Къе за, гьатна чIулав йикъан есирда, 
Жагъурзава рикIяй чIалан ивирар. 

Садлагьана, гьич са гафни талгъана, 
Геж жезвай хьиз, тади кваз вун хъфена. 
Шумудни-са рекьяй вун физ-хтанай, 
И рекьяй вун хкведач мад элкъвена. 

Накь ван ийиз таз бокалрив звягърягърин, 
Расул хайи югъ чна къейд авунай. 
Къе агъузна лувар лекьре Миграгърин, 
Туна рехи Шалбуздагъни гъамуна. 

Гьеле накь чун Эседуллагь дуст галаз 
Ацукьнавай гьуьлел «Хазар» кафеда. 
Гьуьл ргазвай агьузардин ухьт галаз, 
Чайкайрикни къал квай тежер жуьреда. 

Вун абуруз килигзавай сефилдиз, 
На лугьузвай: «Куьруь тушни уьмуьр xyпl!» 
Налугьуди, симерихъ ви гуьгьуьлдин 
Ажалдин тIуб галукьзавай – магьир тIуб. 

Вуна рикIел хкизвай гьар шаир саз, 
Цуькведамаз хару ягъай къастар чиг: 
Омар-Гьажи, Гъазим-Бегни Алирза, 
Внуковни Амир-Гъази – дустар чи. 

Абур гьар сад, магьрумвилин гелер таз,  

ЦIайни тIал яз гьатнава чи рикIера,  
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Лугьузвай на, мягькемдиз чи гъилер кьаз: 

«Жедач етим чи Союздин сенгерар!» 

Зун зи хайи ГочIобдиз гьикI хъфида, 

Дуст Жамидин, текдаказ, вун галачиз? 

Хуьруьнвийриз вуч ихтилат ийида, 

Хуьруьн мугьман, гьуьрметлу кас амачиз? 

Хкаж хьана Хунададин синерал, 

Чун булахдал фвнай, адан гьамга хъваз. 

«Зун булахдин вилик къвазда метIерал!» – 

Лагьанай на, яд мелгьем хьиз гъапа кьаз. 

Новгороддин куьчейра чун авай накь, 

Горький  хьайи чкайрал кьил чIугунай, – 

Чи Мегьамед Агьмедовни галай чахъ! – 

Гьамзатован межлис гурлу авунай. 

Ана Ольга Савинова лугьудай 

Са гуьзелди кьабулнай чун захадиз. 

Туькьуьл хабар агакьайла, агъузар 

ЧIугвазва къе ада, хайи ваха хьиз. 

Дагъустандай ана кьегьал рухваяр 

Гьалт хьанай чал: Седулагьни, Юнусни, 

Мегьамедни Шамил – рикI-гъил ахъа яз, 

Гьар камуна хуьз алакьдай намусни. 

Гьабуруни чIугвазва ви хажалат, 

Амма ви руьгь хкаж хьана цавариз, 

Беден хуьре хьанва сура ферикъат, 

Адан кьилихъ яс чIугвазва дагълари... 

Чидач, вучиз хьанатIа икI уьмуьрда 

Сада садаз бахшнач чна шиирар. 

Къе за, гьатна чIулав йикъан  есирда, 

Жагъурзава рикIяй чIалан ивирар... 

              Авар чIалай.   
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Шамил Къазиев 

*  *  * 

Заз акI тир хьи, фенва вири алатна, 

Зи манини куьтягь хьанва, кис хьанва. 

Садлагьана вун хтана акъатна, 

Килигна заз, – къах хьана рикI гьисс къанвай. 
 

Амма кьиле къал къачуна бейниди: 

Кьисметди вун рамда цIийи цикIелай; 

Муьгьуьббатда тирни ви бахт чIехиди – 

Куьгьне хирер алуддай кьван рикIелай? 

Ваъ, зи рикIи кIвалахзавач савкьат кIанз, 

Ингье ам гьакI лув гуз ава цавара. 
Са куьнвайни   жедач адан такьат хаз, 

МуьтIуьгъарда ада вири чапарар. 

…Бес куьз вун, яр, хъфизва мад, катзава, 

Фейи чIавал чан хкана,  зи гьал чиз? 

… Килиг, къушра аршда лувар кIватIзава, 

Ам чилихъди аватзава, ккIал хьиз. 

Табасаран чIалай. 
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Бадрудин Мегьамедов 

*  *  * 

Заз экуьнахъ акунай вун, 

Амма такур гьисаб тир: 

Ви вилер тир кьве муг кьве цIун, 

РикI муркIадин къаяб тир. 

ХупI вулкандиз я вун ухшар 

Живни ялав чук1урдай. 

Зун галачир а ви румар 

Къуват туш чил юзурдай. 

Шумудра рикI ханатIани 

Вакай, мад вал гьейран я. 

Ви муркIара къанатIани, 

Ви цIуз гьахьдай зун чан я. 

Ваз къайгъуни авач зун икI 

ЦIани вацIа хьуникай. 

Амма кIусни туш зун гъарикI 

Куникайни къуникай. 

Къаю кьадай, гагьни цIа кур 

Гьа бахт жагъай кac я зун. 

Ви гафарихъ михьиз агъур, 

Кьарай атIай кас я зун. 

На шумудан, хана, лувар 

ВегьенатIа кIурарик?! 

ЦIуруррай ви рикIин муркIар 

Ви вилерин цIаяри! 
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ХИВЕ КЬУН 

За, ахъайна жуван хур, 
Хиве кьазва цавариз: 
Зун инсан яз халкьавур 
Шукур хьурай Гъуцариз! 

Акьул-камал ганва заз, 
Чцда – уьмуьр куьруь я. 
Амма буьтIруькI, гъуьлягъ яз 
Жедач зун – им вири я. 

А дуьньядин азият 
И дуьньядин намусдин 
Вилик хейлин кьезил я – 
Гьайиф туш заз са кIусни. 

И инсафсуз дуьньяди 
Зун ажугъдив ацIурнач. 
Муьгьуьббатдин гьавади 
Хкажна зун, кадгъурна. 

Малаик туш цавара, 
Инсан я зун, мугьман я. 
И дуьньяда авара 
Ашукь хьун вал хъсан  я! 

*  *  * 

Вун рахайла, ашукь жеда 
Зун чIалал зи дидедин. 
Заз алемар ачух жеда 
Хайи чIалан бинедин. 

Ви хъуьруьнин михьивиляй 
Заз булахар карагда. 
А ви рикIин чIехивиляй 
Ава зун ви ужагъда. 
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Бязибур пул-девлет чалдай 
Жеда къати гьужумда. 
Амма чаз чун: зун шамхалдай, 
Вунни я заз ханумдай. 

Гагь-гагь  яргъаз  къакъатда чун, 
Гуя чун я йифни югъ. 
Амма вун тагъ ятIа цавун, 
Зун я чилин юкьни-юкь. 
 
ХьайитIани гьикьван яргъа, 
Чун са тан я, са чанни. 
Цав я чилин рикIин паргъа, 
Чил я цавун аманви. 

Чили къекъвез чирнатIа заз, 
Цаву пар кьаз вердишна... 
Вун кисайла, дерт жеда заз, 
Заз дидед чIал багъиш на! 

Ви вилерихъ рангар ава 
Агъзурни са жуьредин. 
Ви вилера ракъар ава 
Каинатдин сегьнедин. 

*  *  * 

Ви вилера яргъирушар 
Ава ирид рангунин. 
Ви вилера иер кIунчIар – 
Имаратар махунин. 

Гагь вилера – беневшаяр, 
Гагьни – данакъиренар. 
Гьинай гъана икьван рангар, 
Гьар чIавуз сад куькIвена?! 

 

Ви вилер, лагь, цавар яни – 
Йикъан ва я йифенбур? 
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Ви вилер, лагь, цIаяр яни – 
Къизмишбурни ифейбур? 

Дарих чIавуз вилера ви 
Жеда марфни булутар. 
Минет я ваз: гъилера и 
Хамир на зи умудар! 

Зун ви рекье куз гьазур я, 
Шагь зи рикIин тахтунин. 
Зун ваз бахтар гуз гьазур я 
Агъзурни са рангунин! 

*  *  * 

Темен це кван, темен заз… 
С.   Есенин 

 
Темен це кван, темен заз, 
Регъуь жемир, къужаха... 
И дуьньяда декIен ваз 
Гьатин женнет-ужагъар. 

Иблисрив гва чилин гиг, 
Женнет вегьез къиметдай. 
Иблисни я малаик 
Чукурвавай женнетдай. 

РикI ацIана ашкъидай, 
Ярх хьана зун метIерал. 
Заз ви женнет жагъидай – 
На туна зун чуьллера. 

Кьве кIани руьгь, шад тахьай, 
Кана михьиз кIват жеда, 
И дуьньяда сад тахьай, 
А дуьньяда сад жеда. 

Темен це заз – бахт я ам 
Са герендин, легьзедин, 
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Зи ашкъидин тахт я ам 
Женнетда ви куьлгедин. 

*  *  * 

Муьгьуьббат я гужлу цIай, 
Гъиле кьаз хьун мумкин туш. 
Гьакъикъи гаф, ялав квай, 
Муьгьуьббат я – бипIин туш. 

3и рикIин кьуд патахъай 
Кьунва къизгъин ялавди. 
Гъакъикъатдин чIварахар 
МуьтIуьгъ туш зи къилавдиз. 

Муьгьуьббат я михьи ягь, 
Парцелайни агъур я. 
Адан жигъир гуьтIуь я, 
Кьуд пад чала-чухур я. 

Муьгьуьббат и жигъирда 
Эцигнавай чирагъ я. 
Зи мураддин эхирда 
КуькIуьрнавай са рагъ я. 

Муьгьуьббат – им кумуз я, 
Ам куькда тваз четин я. 
Мани алай кьве пIуз я, 
Гафар гьикьван ширин я! 

Муьгьуьббатдин суьгьуьрди 
Кьунвай кIвале бахт жеда. 
Зазни ина жагъирди 
Кумузчидин тахт жеда. 

 

*  *  * 

Зи жегьилвал авахьзава, 
Агъташдин кIам вацIухъ хьиз. 
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Ви ахварра ярди тупIал 
Акалзава тупIухъ ви. 

ТупIал маса гуз-къачуда, 
Ашкъи жедач савдада. 
Ша ви тIуб тван, тупIалда хьиз, 
Зи жигьиррин гьалкъада. 

Юргъун хьанваз дуьньядикай, 
Ксайла вун шириндиз, 
На ахварра вун гъайи кIвал 
Къакъажзава секиндиз. 
 
Ви мили хъвер элкъведайвал 
Ви бахтунин лишандиз, 
Гъам авай зи рикI элкъуьрай 
Вун патал хуш макандиз. 

Пакам кьиляй яр ядайла, 
ПIузар жакьваз ахвара, 
Аквазва ваз хва хайивал 
А шад, бахтлу йикъара. 

«Муштулух ваз!» – са пакамахъ 
Гатуй ви рак ашкъиди. 
Амма зун хьуй а бахтлу кас – 
Ваз муштулух гайиди. 

 

*  *  * 

Амурдив гвай чIемерукдай ахъагъай 
Гьич са хьелни алатнач гел галачиз, – 
Абур гьар сад вич акъатай патахъай 
Къвез акьуна зи рикI алай чка чиз. 

Зун дуьньядиз килигзава гъамлу яз, 
ТIал гьатнава рикIе, пар хьиз, зегьер хьиз. 
Ви иервал, цуьк ахъайна, дулу я, 
Ви хуруда ашкъи ава бегьер гъиз. 
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Яраб, гьар са кукIушдални базардал 
РикI сагъардай ргазватIа булахар, 
Гьарарат яз гьатнавайбур сузада, 
Хъувун патал къуваранни къурвахар?.. 

Лагь кван, ви хур багъ тушни кьван диганвай, 
Серинвални, ширинвални багъишдай? 
Ви ичериз, гумрагьвилив ацIанвай, 
Килиг кьванни жедатIа гьакI дуьшуьшдай. 

Яраб ви а багъдин сирлу куьлгедик 
ЖагъанатIа ашукьбуруз са динжвал? 
Анжах сада чуьнуьхда рикI бикедин, 
МуьтIуьгъарда адан назлу надинжвал. 

Агъзурдакай сад жеда – ви умудар 
КуькIуьрдайди тахьай хьтин саягъда, 
Ада икрам авур гъуцар ва бутар 
Вири туна, анжах са вун хкягъда. 

Анжах сада женнетдин багъ дуьзмишда 
Ви кIвач хкIур жигъиррални рекьерал, 
Муьгьуьббатдин мегьрибанвал къурмишда 
Эксик тахьун патал а экв чилерал... 

Зи уьмуьрда алукьайтIа сефил чIав, 
Ви хурудал цуьк гъурай зи нефесди, 
Ахьтин цуьк хьи, – хьайитIани цав-чил дав, 
Рекьин тийир, хуьз ашкъидин гьевесди! 

*  *  * 

Агъзурдакай тек са уьмуьр хкягъдай 
ГанайтIа зи кьисметди заз мумкинвал, 
Вун юг гатаз атай чIав за суракьдай, 
Гьа чIаван экв, зегьемлувал, ширинвал. 

Агъзур ажал атанайтIа зун рамиз, 
Анжах тек сад хкягъдай за кьегьалдиз: 
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Вун рикIеваз уьмуьр жуван тамамиз, 
Майилдай за вуна гайи ажалдиз. 

*  *  * 

РикI – са бицIи, гьакIни хцIу гичин я, 
Ада сирер ачухзава дерин тир. 
Вилиз таквар са чешмеди, секин яз, 
Ам гьиссерай ацIурзава якъин тир. 

И гичинди ашукьвилик гьарарат 
Хьанвай руьгьдин кьезиларда гъам, туьк хьиз. 
Икьван кьелечI безекдиз са хасарат 
Тахьун патал яхъ гъиле ам назикдиз. 

*  *  * 

Лугьузва на: ваз кIандай са инсанди 
Ви хатур хун жеда кьведра заланди. 
Ви минетди ийизва рикI къарсур зи: 
– Дад, садрани мад хамир на хатур зи! 

– Гъил къахчу чан, бейкефна вун хатадай – 
Вун заз икьван багьа хьунин барадай. 
Яраб жери кар я жал – кирс марфари 
Хатур хьунух цуькверинни тарарин? 

Гъил къахчу, чан, бейкефна вун хатадай, 
Вун милайим, назик хьунин барадай. 
Жедани кьван, кар яни, лагь, акур ваз, – 
Цаваривай яргъирушан хатур хаз? 

Гъил къахчу, чан, бейкефна вун хатадай, 
Вун иер, вун къешенг хьунин барадай. 
Мегер ширин мани лагьай билбилдин 
Ванци багъдин хкуьрдани гуьгьуьлдик? 

ИкI ви кефи хунал я заз хвеши, яр, 
Багъишламиш, квачтIани зак тахсирар. 
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Хуш туштIа ви хатур хайи жуьреяр, 
Гьа саягъ зав бейкефвилер вахце, яр! 

*  *  * 

Зи ярдин чин, сифетдин хуш лишанар, 
Вацран ишигъ аватна, мад иерда. 
Абур гьакьван чиг я, квачиз нукьсанар, 
Къаю атIай нехишар хьиз пенжердал. 

Гьейран хьана, мез кьуна, пагь атIана, 
Гьич нефесни чIугван тийиз акъвазна. 
Зун зи ярдиз килигзава чIагана, 
Вири дуьнья хиялривай яргъазна. 

КичIе я: витI акъудайтIа алачиз, 
ХъиткьинайтIа хурай нефес гьамгадин, 
Ярдин суьрет цIрада гел галачиз, 
Чим галукьай нехишар хьиз жангадин. 

 

ЗУЬГЬРЕ ГЪЕТРЕН НЕФЕС 

Зуьгьре гъетрен нефесди зи дакIардал 
Нехишзава, рекъиз къайи шагьвардал... 
Вуна вилер чуьнуьхзава регъуьла, 
Аян тир хьиз кьилел къведай шикилар. 

Зуьгьре гъед вич килигиз чи гуьруьшдиз, 
Ви хатур за хач цуькведин пиришдив, 
Алцурдач вун, хъел гъидач ваз уьтери... 
Лифре хьиз, лув гузва зал ви гъилери. 

Шадвал ая и пакаман сегьнедал, 
Чи руьгьер икI акахьнавай бередал! 
Зун кис жеда сирлувилин гьавада, 
Чи бахт экуь я лугьуз вун рахада... 
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Чун саналлаз акуна чи михьивал 
Шаклуди яз гьисабдай кас хьайитIа, 
Гьиссдач чна серсервилин къайивал, – 
Зуьгьре гъетре чи шагьидвал ийида. 

*  *  * 

Гьуьлуьн кьер я баябан. 
Ашукьбурун жуьтери 
Гелерзава къумадал, 
Шимерал хьиз къветери. 

Зи са пата гьуьл ава, 
Муькуь пата муьгьуьббат. 
Адалай вил аладиз, 
Зи рик1ева мусибат. 

Кьакьан цава рагъ ава, 
Зунни ала чилерал. 
 
Ашкъидикай рахайла, 
Рагъ кьада за гъилерал. 

Къвез кIваче гьуьл акьурла, 
Кузвай руьгьдиз хуш жеда. 
КIанидан гъил хкIурла, 
РикIин паргъа буш жеда. 

Заз къуватар гузвайди 
Сад гьуьл, рагъ я муькуьди. 
Зун куькIуьрна кузвайди 
Я анжах зи кIаниди. 

Гьуьлуьн кьерен къумадал 
Ахварава луьтквеяр. 
Зи кIанидан кIвачерик 
Къвез ярх жезва лепеяр. 
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*  *  * 

Таквадайдаз такурай, 
Заз, яр, вири аквазва. 
Гуьзелвилин алемда 
Чун кьвед санал авазва. 

Гзаф ава гуьзелар, 
Са вун рикIиз чими я. 
Ви вилерин гьуьлерал 
Кузва гъетер – гимияр. 

За авай гаф лагьайла, 
Кваз такьаз, хупI саз я вун. 
Девлет ятIа гуьзелвал, 
Лап девлетлу кас я вун. 

Герек туш ваз тариф зи, 
Куьз я ваз таж гафаркай?! 
 
Ярашугъ я тахтни таж 
Хранвай ваз нураркай. 
 

УстIар тиртIа ашкъидин, 
Ви нур гъиле кьадай за. 
Гзаф надир тварар хьиз, 
Ам дуьньяда цадай за. 

Ам зини ви дуьньяда 
Цадай, магьсул вилив хуьз. 
Зун устIар туш. Ви нур заз 
Хуш я жуван рикIив хуьз. 

Гуьзел рушар гзаф я, 
Лугьуз, катмир синерай. 
Ви гуьзелвал садазни 
Аквадач зи вилерай. 

Къумукъ чIалай. 
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Мегьамед Агьмедов 

КАЙИ ХУЬР 

Дагъустандин физва сятер, 

Гуя хуьрер акьрабар я. 

Инра ягь квай ава рикIер. 
Кьуд пад кьуру къаябар яз. 

Гьар дагъвидан инсанвал вич 

Нехиш хьиз я къванцел атIай, 

ЧIур тежедай садрани гъич, 

АкьуртIани асиррин цIай. 

Халкь авачир жедач хуьрер, 

Хуьр авачиз халкьни жедач. 

Хуьр авачиз жедач шегьер, 

Хуьр авачиз гьахъни жедач. 

Жеда вахтар азадвилин 

Ва азадвал авачир чIав... 

Тарагъаждин сиве гишин 

Гьатнава зи шиир, зи чIал. 

Амма са кар хквез рикIел, 

Зи руьгьда экв куькIуьз жеда. 

Гьар сеферда зун са хуьрел 

Кьил элягъиз хъфиз жеда. 

Хуьр туш гьакIан, са шем я ам – 

Серт къаяйрин хуравай рикI. 

ЧIугварла за гъурбатда гъам, 

Ада заз экв гудай назик. 
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Агъсакъалри заз и хуьре 

Ахъайнай са куьгьне кьиса. 

Багъишай и гуьзел бере 

Икрамзава кьисметдиз за. 

...Хуьруьз гъахьдай чкадилай 

Тфенг ягъай акъатна ван. 

Мад ванер са арадилай – 

Хьанва жал са шийир залан? 

Атай патахъ тфенгрин ван 

Чукуриз халкь ава гара, 

Чавуш ала къавал кьакьан: 

«Чи хуьр кузва!» – ийиз гьарай. 

Вирида цел чукурзава, 

Анжах цивай жеда чара. 

ЦIу мад кIвалер чукIурзава, 

ЦIай мад къвез-къвез жезва пара. 

Шехьзава халкь. Авахьзава, 

Булахар хьиз, элдин накъвар, 

Гьатта кIамни акъвазнава, 

Цив ацIурна дерин дагъар. 

Хуьруьн жемят куьлуь-ири, 

Ведре вугуз сада садав, 

Са жергеда къвазна вири – 

ИкI фад туьхуьр жеда ялав. 

Амма бирдан цIийи гьарай, 

Къарсур ийиз чилер-цавар, 

Акъатна мад, атIуз кьарай: 

«Жемят, кузва хуьруьн сурар!» 

Кузвай кIвални магьле туна, 

Хуьр сурарихъ хьана ахмиш. 
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Дили ялав кIеве туна, 
Авуна ам михьиз бамиш. 

Ялавдикай хвена сурар, 
Амма михьиз кана кIвалер… 
Хъжеда хуьр, кIвалер-йикъар, 
КвахьнавачтIа сурар эгер. 

Са чIавузни дагъвийрикай 
Дагъвияр хьун тушир мумкин. 
Вири къадим ерийрикай 
ХвеначиртIа сурарин чин. 

Сурар ава – хуьрни ава, 
Хуьр авачиз жедач сурар… 
Несилар къвез алатзава, 
Алатзава гьа икI вахтар… 

Дагъустандин физва сятер, 
Гуя хуьрер акьрабар я. 
Душманри къвез канай хуьрер, 
Турбур чIулав къаябар я.. 

Амма михьиз хьанач тар-мар 
Зи Дагъустан цаварик квай. 
Куьз лагьайтIа хвена сурар 
Няс душманрин цIаярикай. 

Амай кьван гагь чилин винел 
Гьар дагъвидихъ намусни ар, 
Са цIувайни чи пак чилел 
Куз жерид туш дагъви сурар. 

АСИРРИН СЕРГЬЯТ 

Зун девирдин ракьун рекьел 
АкIажнава хиялри. 
Хам къурхуди зи руьгьда гел 
Тазва залан суалрин. 
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Цавун яргъар аби-шуьтруь 

Ала  я заз, масан я. 

И рекьелай гъейри багъри, 

Хьанач зун мад масана. 

За хиялрай атIузва къе 

Шегьерарни уьлквеяр. 

Абур вири хуьзва рикIе, 

Гьисс хьиз, течир лекеяр. 

Кьулухъ тазва – рекьер, халкьар, 

Хьайибур заз истеклу. 

Вилик квазва – рекьер, халкьар, 

Звер кьисметдин безеклу. 

Гьерекатда аваз чилин, 

Зун асирдин дамунай 

Физва – гарар жезвач секин, 

Я жезвач зун умунар. 

Гагь амукьиз кичIе я заз 

Жув жувалай гуьгъуьна, 

Ва зи рехъ-хвал ичIиз акваз, 

Хаталу яз къекъуьнар. 
 

Амма умуд квадардач за: 

Рекьин юкьвал галатдач, 

Ва акъвазда геренда са 

Зун асиррин сергьятдал. 

НЯНИН ФИКИР 

 

Мадни гару къатадзава 

Са-са чар генг чуьллерин. 

Рагъдандин рагъ аватзава 

Шиш къавахрин хилериз. 
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Гъамлу хьанвай рикIин къенез 

Зулун рагъул гьавадай, 

Халкьдин чIал хьиз, гьахьзава, къвез, 

Хайи Ватан авадан. 

Гьахьзава, къвез, къадим кIвалер, 

Гьак ацукьай асиррин. 

Ахъайзава руьгьда цIирер 

Гележегдин шиирри. 

Ватан, зи ван къвезвани ваз?.. 

Зун – ви, вунни – зиди я. 

Къуй уьмуьрдин къуьлуьн кьил саз 

Хкаж хьурай дири яз. 

ГалукьайтIа адахъ ажал, 

Анжах гвенвай никIе и 

Секин зулу экв вегьий зал, 

Чим тваз хьурай рикIе зи. 

Ватан, туш им кьуру дамах – 

Гъам я, авай фикирра, 

КIан хьунухь я вахъ галаз сагъ 

Яз амукьун асирра. 

*  *  * 

О. Чиладзедиз 
 

Кьве куьруь гаф – «Ягь ава» – алудна 

РикIелай на, къад лагьай асир… 

АцIурнава тапанчи. Умудна, 

Физва цIарцIел намусдин есир… 

Къе, лагьайтIа, масакIа туькIуьзва: 

Эцигзава суфрадал эрекь… 

Лугьун, гада-гуьдуьвал чи куьз я 

Са полкунин эфсеррин зирек. 
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ЧIулав вацIни кьенва, яд амачиз, 

Цифедава кукIушар секин. 

Регьят жеда чаз кьве гаф галачиз, 

Чан вугурла, жеда чаз четин. 

Вучда кьван мад? Вахтунихъ авазва 

ЦIийи гафар лазим тир, кьезил. 

ЧIулав вацIал чIулав гар къугъвазва, 

Рехи жезва, Машук хьиз, зи кьил. 

Гадарда дуст, душман за агудда, 

РикI ачухда ченгидиз такIан. 

Чалпачухди зун руьгьдай авуддач, 

Къайгъусузвал рикIиз я залан. 

Тегьне аваз гуьгъуьна, агь аваз 

Чинеба тир душмандин мурдар, 

Гьарайда за са чIавуз: «Ягь ава», – 

Какадарна асирар, вахтар. 

 

ФИЗВА БУБА 

Физва буба жигъирдайтIуз чубандин, 
Экуь гьава муьтIуьгъариз кфилдиз. 
Хкаж жезва ам дагъдавай тIурфандиз, 
Физва буба, кьуьзуь жезвай сефилдиз. 

Хкаж жезва ам гуьлуьшан яйлахриз, 
Лугьуз жеда гагь манияр адетдин. 
Хъукъванвай фу хъуьтуьлариз булахрик, 
Фикирарда рекьерикай кьисметдин. 

ВацIар, тамар, чуьллер, дагълар, дуьзенар, 
Куьгьне къазма, игис хьанвай чинардив, 
Чиг балайрин сесер, багъри серденар, 
Лацан суьруь, эглеш хьанвай дагьардив, 
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Таза кIелер, хаму тамун вишришар… – 
Вири рикIе хуьзва ада – архади. 
И дагъларин дар жигъиррин биришар 
АтIудай кьван рехи я кьил бубадин. 

Килигдайла зун жув авай яргъарай, 
Хайи хуьруьз гагь зун гъамлу илгьамди 
Хутахайла, акI жеда заз: мукьвара 
Дах жигъирра юргъун жеда тамамдиз. 

Амма рикIяй зун пехил я бубадал, 
Пехил я зун адан гуьтIуь жигъиррал, 
Адан гьар са пакамадин гьамгадал, 
Адан чIехи камалдин къаш-ивиррал… 

Физва буба, уьмуьр авай экуьна, 
Шиш кукIушрихъ элкъуьрна кьил суьруьдин. 
Лацу живер къвезва адан гуьгъуьна, 
Адан вилик – къвазва марфар вили тир. 

ГУЬЛЛЕДИКАЙ ШИИР 

Кьена шаир ЧIулав вацIал, 
Гъиле амаз тапанчи. 
Рехи саврух пехъи чIалал 
Рахана, хаз яван чил. 

Маса сефер маса хуруз 
Гьахьна чIулав кьуркьушум. 
Килигзава адан суруз 
Кьуьзуь Машук хурушум. 

Дагъдин хуьре мадни са ван 
Акъатзава тфенгдин. 
Дуьньядикай жезва лакьан 
Туьнт шаирдиз – пеленгдиз. 

Алатнава шумуд йисар. 
Кьуранва вацI дердинай. 
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Амма буьркьуь гуьлледи кар 
Давамзава вирина. 

Ада, цIийи лишанар кьаз, 
Мад лув гузва девирриз. 
Лап хъсандиз чизва адаз 
Къимет халис шаиррин. 

Йифен юкь я– ахвар текъвез, 
Пак яз ягьдин терезар, 
Кхьизва за: лянет хьуй квез, 
Мартыновар, дантесар. 

Къаравул я, рикIеваз хер, 
Зун мидаим чIаларин. 
Кьуркьушумдиз лайихлу жер 
Майил гва зи цIарарив. 

АХВАР 

Аламатдин ахварай заз 
Са дишегьли акуна. 
Зи секинвал акваз-акваз 
Ада пузмиш авуна. 

За ахъайна адаз ракIар 
КIвализ атун паталди, 
Муьгьуьббатдин михьи чарчар 
Хъун патал тух жедалди. 

Кун паталди мидаим цIа 
Адан руьгьдин, бедендин 
И уьмуьрдин гурлу яцIа 

Элкъведалди жуьгьендиз… 
Амма зун тух хьанач… Багъдиз 
Фена зун зи яр галаз. 
 
Аватзавай пеш юмшагъдиз 
Регъуьвилин яр галаз. 
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Гъамлу зулни зайиф яз чан 
Аруш хьанвай чинарра, 
Адан зенгер тир лап пашман – 
Гуя шезва гитара. 

Амма зи рикI архайин тир, 
Дишегьлидиз туьмериз. 
Какахьзавай адан атир 
Хурушумдин гъуьмерик. 

Зи шадвилин кьилелай тIуз, 
Кьунваз чпин дердейри, 
 
МичIи жезвай цавар атIуз, 
Физва лужар къарнийрин. 

Аватна чал зариф чайгъун 
Лацу-лацу цIакулрин, 
КIевна ада вичивди чун 
Ва вири багъ юхсул тир. 

Квахьна михьиз гелерни чи, 
И чайгъунда гьатайла… 
Амма дуьнья хьанай мичIи 
Заз, ахваркай кватайла. 

Цаварилай, цIакулар хьиз 
Яргъаз хъфей дурнайрин, 
Явашдиз жив къвазвай михьи, 
Играмидан гьарай хьиз… 

Гьар сеферда, къвадайла жив, 
Зи рикIин тIал гурлу я: 
Садан тIварцIи куда зи сив, 
Нин тIвар ятIа – сирлу я… 
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*  *  * 

Чухсагъул ваз хьайи кардай, 

Хъижезмайдай чухсагъул. 

Гьисс авач захъ вун инкардай – 

Ваз кIан хьанай зун, зи тIул. 

Аквазвач заз са тахсир вай – 

Хъийизмач на зун кьабул. 

АкъудайтIа на зун рикIяй, 

Чухсагъул ваз, чухсагъул! 

 

*  *  * 

МичIи йифиз зун патал 

На куькIуьрна цIай. 

А цIухъай захъ – бахт я жал? – 

Галукьзава къай.  

Хушвал, ашкъи вилера 

АватIани ви, 

Ваз рикIе зи, гьиссера 

Чка я кIеви. 

МичIи йифиз за жуван 

КуькIуьрзава цIай, 

Адан цукIвар, галаз ван, 

ЦIуьхт жезва цавай. 

За гуьзелмиш ийизва 

Заз кIаниди – сад. 

Амма адаз мекьизва 

Зи цIув, туш я шад. 
 

Авар чIалай. 
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Кьасумбег Мигьрабов 
 

*  *  * 
Секинвал. Гъетер. Тфенгдин ванер – 
Дагъвидин кIвале хва хунин лишан. 
Ахъа тавунвай шарагрин сесер 
Фикирда аваз лув гузвай къушран 
Хура гьат хьана ажугълу гуьлле – 
Жегьил ва тек къуш акьуна чиле… 

Пакадин юкъуз, куькIвенвайла рагъ, 
Тфенгдив кьунвай инсанди лишан – 
Бахтлу, зиринг рикI са маса къушран. 
Акъатна гуьлле. Рахана яракь. 
Кат хъувуна къуш. Хьанач адал хер. 
Амма цавари ганвай дерин фер… 

*  *  * 

Гьа икI хьанай. 
Са югъ мадни куьч хъхьана чилелай, 
Са йифе мад мугна адан чкадал. 
Са цуьк мадни юхсул хьана, 
Кьил агъузна мичIивиле, 
Авадариз чинеба нагъв. 
Зи пIузаррин луварикай 
Хкатна са цIакул – ви тIвар. 
Са йикъан зун чIехи хьана. 
Са йифен зун хьана жегьил. 
Хъсан хьана, 
Гена зи рикI рехи жезвач 
Садрани. 

Дарги чIалай. 
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Супьянат Мамаева 

 

РЕКЬЕВАЙДИ 

 

«Рекьевай кас, куьз вун инал акъвазна? 

Тежер кьван пар залан яни кIулавай? 

Агъур яни хиялар ви? 

                                     Я кас, на 

Куьз ленгзава, сефер хана кьулалай? 

 

Далу ягъдай жагъизвачни чка ваз? 

Я тахьайтIа, фидай са кIвал авачни? 

Я авачни теклифдайди ака ваз? 

Пар кьаз куьмек гудай сад кьван авачни? 

 

Давамра рехъ, я элячIа рекьелай! 

Я тIиб, я тIаб! Рекьин са пай – ам кав туш!.. – 

Гагь векъи, гагь хъуьтуьл жез, зи кьилелай 

Атанай заз и ван.  – Къваздай им чIав туш!»  

 

Килигна зун, кьуд пад ийиз вилелай, 

Баябан  я зун авай чуьл, ичIи я… 

Анжах зи хъен экIя хьанва  чилелай: 

Гьада вилик ялзавай зун цицIи яз… 

*  *  * 

Милайим гьуьл, тавази гьуьл, 

Гъалаба ква лепейрик ви. 

РикIе тIалар ава зи, гьуьл, 

Хкуьр жедай дегьнейрик ви. 
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Аквамир ваз зун секин яз, 

Алцурда вун акунри зи. 

Зи дердер вун кьван дерин я, 

ЧIалахъдач вун рахунри зи. 
 

Ша за гъапа кьада ви яд, 

Гьа капай на гьисс ая зун. 

Лепейривди ягъиз баяд, 

Теселли гуз, кис ая зун. 

* * * 

Ви алем къе дегиш хьанва: 

Ракъинин  пак  вири нурар 

Ада вичиз къачуна хьиз, 

Абур залди гадарзава, 

Кужум жервал   зи чандиз. 

 

Къушар хьиз я нурар а, 

Ацукьнавай симерал  

Зи руьгьдин. 

Гьиссзава за гьикI ятIа вун теспача, 

Ви рикIин ван, руьгьдин везин 

Гьиссзава… 

За зи рикIе муг ийизва 

РикIиз ви. 

*  *  * 

Ви женнетдин багъда зун 

ЭкъечIай са тар хьана, 

Хилер цавун тагъда кьун 

Кьисмет жери кар хьана. 

 

Цуьк ахъайна иердиз, 

Зи хиялра авай вун. 
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Къведайла зун бегьердиз, 

Чара хьана завай вун. 

 

Гила зал – ви къелемдал 

Вун ваъ, масад гьейран я. 

Зи муьгьуьббат уьтквемдан 

Гъиле жедай фейжан я. 

*  *  * 

Вуна къе зал цуьквер яргъи ийизва, 

Лугьуз тахьай гаф эвезун паталди. 

Завай ви кIунчI кьабул жедач – ваз чизва: 

Зи гъиле кIунчI ава маса кьегьалдин. 
 

Къумукь чIалай. 
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