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ВАТАНДИЗ ХЪША
Повесть
САД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
— ЧIехи буба, я чIехи буба, де гьан чаз са ихтилат ая, вуна
хиве кьунвайди тирни,—лугьузва метIел ацукьнавай гъвечIи хтул
Мемета Салман дайидин чурудин векъи чIарара тIуб экъуь,риз.
— Са шумуд декьикьадилай Бакудай Наргизан концерт жеда, къе чна хзанди санлай адан манийриз аб гуда. Квез манидиз
яб гуз кIандачни?
— КIанда, кIанда!—капар яна хтулри.
Приемник кутуна. Азербайжандин гуьзел музыка, Наргизан
ширин сес, вири хуьруьз хьиз, Салман дайидин кIвализни чкIана.
РикIиз хуш манийри суьгьбетни куькдай адет ава. Рахаз-хъуьрезвай аялрин сесери Наргизахъ галаз зил кьунвай хьиз аква дай. Садлагьана Салман дайиди вири акъвазарна. Наргиза «Ва тандиз хъша» мани лугьузвайдакай хабар гана.
КIвале касни авамир хьиз секин я. И пашманвал квай мани
виридан, гъвечIи аялринни кваз рикГериз гьахьзава, ада са па тахъай муьгьуьббат инсандин гуьгьуьлдин ашкъи тирди, муькуь
патахъай вафасуз хьун уьмуьрдин чарх элкъуьрай гьисаб тирди
лугьузва. «Ватандиз хъша, уьмуьрдикай тежриба авачиз гъалат!
хьайи руша вун гуьзетзава».
Хтулрин вилер чIехи бубадал ала. Салман дайидин гзаф затIар фад кьатIуз жедай хци вилерин зив исятда туьхвена, абурал
гьатта накъвар алай хьиз аквазва.
— ЧIехи буба, я чIехи бу!ба, вучиз ваз и мани акьван гзаф
кIанда?—лугьузва хтулри адав мадни игис хьанваз.—Ви рикIелай вири алатзавайди чаз аквазва. Чаз вун шехьна кIандач эхир...
— Шехьиз зазни кIанзамач, зи чубарукар, чна гьакIани дя ведин чIавуз вилин накъвар тIимил авадарнач. Амма а маниди
виш йис алатайтГани, гьамиша таза хире хьиз, рикIе амукьдай
тетин йисар зи фикирдиз хкизва. Ингье гьаяиляй жувазни хабар
авачиз накъвариз майдан жезва.
— ЧIехи буба, чаз гьа дяведин йисарикай суьгьбет ая ман,
чна ваз яб гуда.
— Башуьсте, зи рухваяр, башуьсте. Анжах са шартI ава. Эгер-

За суьгьбет авуна куьтягьдалди вуж чн писи хьиз ксайтIа, гьада
Милешан тумунай регъ эвяда.
— Рази я, рази я!—гъвечIи МемеIани хвешивиляй капар яна.
Салман дайи вичин фикирар кIватIзавай тегьер са геренда
кисна, ахпа ам икьван гагьда Меметал алай вилерин кьери кIакIамар хкажна дьиз хзандиз тамашна. Адан хиялар яргъал фе йиди, а йи-сар рикIел хкун вичиз залан яз суьгьбет ийиз четин
тирди цIарцIар гайи вилерин гьерекатдалди хзандиз чирна, гьа виляй абурни, иллаки хтулар, ченедик капачар кутуна адаз тамашзава.
— Де ятIа Я|б акала,—лагьана ада хейлин вахтунда хвенвай
нефес михьиз ахъайна хьиз, гуя гьа идалди ам еке манийвилерай
экъечIиз гьазур жезва.—Им фад хьайи кар я,—башламишна ада.
•—Чна дяведин лап четин йисара ветегадал кIвалахзавай Иифизна ахвар амач, кжъузни. Чи директор, кьил Шагьдагъдин кIук
хьиз лацу хьанвай, секин, акьуллу Азиз дайи гьамнша чахъ га лаз гагь гьуьлел, гагь къураматдал жезва, гьавиляй хзандизни
ам гьафтейралди кIвале аквазвачир. Буба веледдин, велед буб адин цIайни цIамар я. Буба такурла, аялар гъерикI жеда. Азиз
дайидиз Бакудин консерваторияда кIелзавай, вичихъ тIебиатди
ганвай гуьзел сес авай гуьрчег руш авай, вични кьуьзуь кьилихъ ди паб кьенваз, жегьил паб къахчурла, гьадаз хьанва йди яз,
кетах хвенвайди тир. Гьар сеферда Бакудай хтайла, рушав буба
кIвале жагъин тийиз хьана. Са юкъузни рушан рикIел бубади
ийизвай кеспи гьихьтинди ятIа акун, адахъ галаз гуьруьшмиш
хьун тамарзлу яз ветегадал фин акьалтна. Рехъди физвай чпин
колхоздин фургъунда акьахна ам нисиниз мукьва ветегадив, бу бади кIвалахзавай чкадив агакьна. Азиз дайидиз авай са руш
акун хвеши хьанвайчIани, адан кьилел атай са залан дуьшуьшди
мешребсуз авунвай, я шадвал, я пашманвал чир тежедай чин
ачухнач.
-*• Наргиз, чан рущ, вун и кьежей юкъуз татанайтIа жеда чирни?
— Я буба, вун заз тахкуна гьикьван вахт я?
— Са варз кьван жезва.
— Бес заз вахъ галаз ийидай са сир-гъам амачни?
— Вуна дуьз лугьузва, чан руш.
Ихтилат-суьгьбет куьтягь хьана, руш хъфидай вахт атайла,
Азиз дайиди лагьана:
— Акъваз, чан руш, инлай гьа вун аваз атай фургъун хъфи дайди я, гьада акьахна, ахлад.
— Вун инжиклу жемир, буба, зун рехъди хъфида, фургъун
ахгакьайла, гьелбетда, зун ахкьахда.
Марфадн гатанвай рекьяй кам къачун четин тир, палч ух,
кIашкIум хьиз г кIвачерик кикТизва, къараткендин цацарни и ля--

нет хьайи палчух кьван гьаясуз жеч, кIвачерал алай чекмеярни
кваз хтIунзава, лагьай фикир авуна, Наргиз масанай, тамун жигъирдай еримиш хьана.
Нянин хурушум, чубандин чIулав лит хьиз, тамал, чуьлдал,
хуьрел илис хьана. Папа Iгуьзетна«ачиртIани, Азиз дайи кIвализ
хтана «Руш гваз хтана жеди ман,—фикирна папа,—тахьайтIа'
адаз мажал жедай кас яни Амма са декьикьа, цIуд декьикьа—рушан ван адаз жезвач.
— Наргиз хтаначни?—эхирни акъвазиз тахьана хабар кьу-I
на папа.
— ГьикI?—серт хьана Азиз дайи.—Ам нисинлай зи патавай'
хъфейди тир эхир... За гьеле фургъунчи Имранални рекье дуь шуьш хьайила къахчу лагьана тапшурмишнавай.
— Вахъ вуч хьанва, Имран рагъ цава амаз хтанвайди я. I
Адавай фена хабар кьванни яхъ.
Азиз дайи фена. Имрана вичиз гьич акурди туш лагьай ха бар гваз хкведа. Хзандик къалабулух акатна. Низ гьарайда,I
нивай хабар кьада? Руш гьиниз фин лазим я? Къуни-къуншийриз лагьайтIа, руш квахьнава, ам къачагъ-къурдулди чуьнуьхнава, лугьуз ван гьатда. И кар Азиз дайидин кьили кьабулзавач.'
Ван-сес квачиз къекъуьн кьетI авур чIехи итим, фуни туьтуьни-лай
тефена, гьа и йифиз ветегадал хъфена. ИкI дуьз хьанач. Азиз дайи
вичин ихтибарлу кьве миресни галаз тамуз фена. Руш тама
хьунихъ
ам инанмиш тир, аял-куял тиртIа, кьилиз гьа фикир 4 къведай,
агакьнавай руш тамуз гьахьиз дили яни. ЯтIани хал'кь -' ди,
къекъвена кIани чкадиз фенач, лугьуз, сесе-кьиле къачун та-вунин
дердинай ам хев квачиз кул-кусриз гьахьна. Йифен вахт, мичIи
жигъир кьванни авачир там, итим ятIа, гила жагъур хъия.
Къекъвезвай,бур, халкьди лугьудайвал, буш амбар, буш киле, рушгвачиз хтана.
И кардикай хуьруьнбурузни, ахпа къуни-къуншидизни ха)бар'
хьана. Абур Азиз дайидин куьмекдиз экъечIна. Къекъвена, суракьар авуна, жагъанач. «Руш амач, ам цIуькI хьана квахьна».
КЬВЕД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Хуьр, бубайри лугьудайвал, гетIедин кIаняй хьиз лап яргъай
аквазва. Виняй агъуз килигзавай кэсдиз, иллаки рикIик маса
къалабулух, фикир чукIурдай хажалат квачи,рдаз жув хана чIе -хи
хьанвай муг гуьрчегдиз аквада. Марфади гатана чIулав шим"
винел акьалтнавай накьвадин къавари, дар къекъвей куьчейри,
инал-анал къалин хилер гьар патахъ аладарнавай тутун тарари
хуьр рикIиз чими ийизва. Иллаки яд кьитдиз жагъизваи цуькIуьн
никIерин кIалубрин зкуь хъипи рангунин паласа ял ядай парку-'

I

низ ухшар къвезва. Ваъ, ахьтин багъдиз ам ухша,р тушир, вучиз
лагьайтIа анай инсанар кьитдиз аквазвай, гьерекат тIимил я, сугъул пердеди хъен гадарнава.
Къе пакамалай къай авач. Накь лепе алай гьуьл хьиз акваз вай битмиш хьаквай цуькIуьн никIерни галатнавай тегьерда секин я. Ракъини кузва.
Булах квай тIулай агъуз эвичIна хуьр аквадай синел акьалтайла, Динарадин рикIел вучиз ятIани Наргиз акьалтна, амма къаншарда авай ясту тепедин кьулухъай ван жезвай кфилдин ширин
сес япарихъ галукьайла, адан рикIелай, цифеди кIевай хъен хьиз,
вири алатна. Ам Надиран кфил тирди адаз чизва, гьавиляй кьил
агьадал тадиз хъфизвай пар алай балкIанни акъвазарна яб гуз
кIанзава. Хьанач. Хуьруьз мукьва хъжезвай балкIанди кам мад ни йигинарна, кфилдин сесни кьасухдай къвез-къвез яваш хьана
ва ахпа квахьна. Адан рикIел мад Наргиз хтана, вучиз лагьай тIа ам квахьнавайдакай хабар хьанвай бубади Азиз дайидивай
руш жагъун хъувунани лагьана хабар кьун тапшурмишнавай.
Азиз дайи бубадин дуот тирвал, адан рушни хуьруьнбуруз, тек
са таяр-туьшериз ваъ, аялризни кваз кIандай, адан сесинихъ вири тамарзлу тир. Дииарадал пуд югъ инлай вилик ам дуьшуьш
хьана. Абуру ван гвай щацIук кЬвачер кутуна хейлин суьгьбетар
авунвай. Наргиза, Динара вичелай яшариз гъвечIи тиртIани, вичиз Ягье кIанзавайдини, адан уьтквемеал, нихъ галаз хьайитIа нн лап фадлай чидай касдихъ галаз хьиз чин кьун тавуна рахун
бегенмиш тирдинн лагьанай «Са сеферда, чна гьеле школада
кIелзамаз,—чандик жуьст кваз рахазвай ам,—чун хуьруьн эрчIи
цатахъ галай цIвелин тарарин зулариз сейрдиз экъечIнавайла.
чал маса хуьряй тир пуд гадади гьужумна. Абуру Ягьедин хуру
кьуна: «Руш инал туна, куьпейугъли, вун чи вилерикай квахь,
тахьайтIа ви лещ кицДерини нен техйидайвал ийида!»—лагьана
къурхуяр гана. Ятьедин рангар а тегьер дегиш хьана, кьин хьуй,
зи кIвачерикай чил катна. «Руш куьн галаз кьий», лагьана, ам
зун туна хъфейтIа вучда?» Ам хъфенач. Ада вилин ишарадалди
заз къулухъ къекъечI лагьана ва вичи, лекьре хьиз, абурун юкь ваз хкадарна. Кьин хьуй, Динара, са дуван ада а гадайриз акъудна, са дуван ада гадайрин кьилел гъана, зун тIуб сарарив кьуна
амукьйа. Ада айур пудни, лешер хьиз, ярхарна. Ягьедин кьилелни
хер хьана, а хирен гел исятдани алама. Гьар сеферда Ягье фикир диз атайла, зи вилерикай адан и кьегьалвал карагда». Инал Динарадизни Надиракай кьве гаф кудиз кIан хьана, амма вучиз
ятIани куднач, адахъ акьван уьтмвемвал хьанач. Рушарин арада
ихьтин сир-гъам жедай адет ятIани са патахъай Динарадиз икI
ачух суьгьбет авун шитвал яз, муькуь патахъай адаз тербиялу
хзандай акъатнавай, вичикай гележегда машгьур инсан хьун
гуьзлемишзавай и иер рушаз ичин тек са яру пад вучиз аквазва,

адан муькуь, квак къачуввай пад такун аламат тир. «Авай са
руш багьа чинидин къаб хьиз гвай Азиз дайи рушан фикиррал
рази жеда жал? Хейлин цДаярикай, азиятрикай хкатай, еке зулумриз дурум гайи, чинал са кIус кьванни хам аламачир Азиз
дайиди руш квахьунин дерт гьикI эхзава?—фикирдиз атана Ди-.
нарадин,—вични къе-пака консерватория куьтягь'завай руш. Аивадай гьалда, Азиз дайидин чина авайдалаини гзаф биришар гьатнава». Вучиз адан чин акьван эйбежер хьа»вайтIа, Динаради ри кIел хкизва.
Садбуру лугьузвай, гуя Азиз дайи, куьгьне коммунист, лап
фад садра къачагърин гъиле гьатна. Абуру адан чинал алай хам кIускIус -алудна рахкъурна. Виридалайни бубадин суьгьбет ки-чIе
жедайди тир. Хуьре сифте гапIалар тешкил авурла, Азиз да йи
седривиле тайинарна. Азербайжанда, Куьрдин къерехдив Ма-ралчхан чIурай чка къачуна, гьана кьуьд акъудзавай ам вич такIан
сада тIуб туькIуьрна а чЬавуз тамара булдалди авай къа-чагъриз
къалурна, гуя ам аллагьсуз я, ада фекьийриз, фахрайриз а,кси
таблигьат тухузва. КЛваликай, хзандикай чпи чеб магьрум-навай,
дуьзвал, адалат тухузвай касдин къадир тийижир абуруни ам, са
сеферда райондай хкведайла кьуна, тамуз тухвана. «Акун-рай вун
чина нур авай, мусурмандиз ухшар хьтин гада я. Аллагь^ дин,
пайгъамбардин патай ракъурнавай векилар тир фекьияр бе~ ябур
авун ви мецел гьикI къведатIа чаз аламат я. Ахьтин мез атIун
лазим я. Им сад. Кьвед лагьайди, вун кулхуздин седри тир-Ди чаз
фадлай хабар я. Вуна кам гьикI къачузватIа, чаз гьа и ми-чIи тама
чида, амма валай жемят нарази тирди ви акьулсуз кел-леда
гьакьзавач. Эгер абурун гъиле вун гьатайтIа, ви иви хъйа*-' -Лайди
ваз чидани? АкI хьайила, вуна а кулхуз чукГур хъня, ма->' лар,
хипер гьа хуьруьнбуруз пай хъия, вуна ви кьил Iыавайда >ре^ гъуьн
зиндандик кутамир! Вун жегьил я, вуна ви гележегдикай фикир ая.
Шура гьукумат гьикI хьайитIани яргъалди яшамиш' жедайди туш.
Чи гафариз терс килигда—кьил гьа инал атIуда!»
«Квез кьил атIуз кIанзаватIа, буюр, атIутI, амма куьне гуз^
вай буйругъдиз зун табий туш, вучиз лагьайтIа квев гьа гафар
агакьарнавайда табзава, абур диб авайбур туш»,—Азиз дайиди
гьа ихьтин жуьрэтлу жаваб гана. Гьа инлай ам кьве къучиди
кьуна, тарал кутIунна, нубат-нубатдал сач;ада гатана. ИкI кьиникьи абурун кеф рекьизвачир. Садан рикIел адан мез атIана ра къур хъувун акьалтна. Ваъ, рази хьанач. *Чан аламай Азиза чпе лай гъил къачун тийидайди а/буруз чидай. Ахпа сада ам накьва дик кутун рикIел гъана. Тадиз ф>р эгъуьнна, кьил ахквадайвал
ам фура накьвадик кутуна, вагьши гьайванри кьил жакьвана
зулумдик кьирай лагьана на чеб хъфена.
Иифен юкьварилай хьиз адан патав са гьайван атана, лугьуда. Гьайванди адан чиниз мез гуз башламишна. «Зун гьикI хьа 9

йнтIани рекьидайди яни,—фикирна Аэиза,—ина жедайди жеда,
—лагьана гьайванди сивиз, хъуьхъвериз, гардандиз мез гудайла;
садлагьана ада гьа вагьшидин яб оараривди кьуна, лугьуда. Гьайванди акьван чабалмишна хьи, адан хци къармахар алай кIваче ри гагь чил, гагь Азизан чин чухвана. Пурпу накьв, куьмексуз
касдин чинин хамни какахьиз, алатзава.
Вири азабар эхна са гуж-баладал гъилер азад хъхьай Азиз
дайиди гьайвандин яб ахъа хъувуна. Гьайван цIугъ къвез катна.
Экуьнихъ мукьва чан кумачир хьтин ажуз хьанвай Азиз ятахрал
ххана. Варцаралди духтурханада хьайи адан чин духтурри са
гьал чкадал хкана.
«Ингье гьа Азиз дайидин рушаз вуж кIанзаватIа аку... Вун
ягьалмиш я, Динара, чарадан багъда цацар цадай ихтияр ваз
авач». И фикирри, капачар кутуна цавай хкай хьиз, Динара хуь руьз хкана, адаз гьатта хуьруьн куьчейрин бязи къекъуьнрал
хтанвайдини хабар авачир.
Хуьруьн кьилихъ галай къаналдилай элячIайла, адал Спил
Давуд, гьа партизанрин кьиле акъвазна Дагъустанда советрин
власть тешкилдайла, къенепатан душманриз, деникинчийриз румар гайи Давуд, дуьшуьш хьана. Адаз, гьа виликдай хьиз, исятдани жемятдин патай гьуьрмет авай, кьуьзуьвилин халис лишан
тир тарсан кIа,раб акIажарнавай таза кIарас хьиз какур хьанвайтГани, япариз <бегьем ван хъжезмачиртIани, ам са межлисмярекадикай хкуддачир. Адаз гъвечIибуруни, чIехибуру хьиз,
салам гудай.
— Давуд халу, ваз и вахт хийир хьурай!—кIевиз, саки гьарайдалди Динаради адаз салам гана. Мукалдин юкь са гужу налди хкажна ам пеле калач туна сес къвезвай патахъ элкъвена.
Адаз Динара гьасятда чир хьана.
— Абат хцйир, акьуллу руш, ваз вуч хабар кьаз кIанзавай?
Бу«ба дири яни? Ам тахкуна хейлин вахт хьанва.
— Эхь, халу, дири я. Ада Мегьамедагъадин чарар авани авачни вавай хабар кьун зал тапшурмишнавай.
— Авач, чан руш, чунни дарих хьанва. Кьве варз кьван я,
са хабарни авач.
Давуд са геренда фикирди тухвана, гьа чIавузни ам гъамуник квай хьиз а'квадачир, са квекай ятIани меслят къалуриз
кIанзава.
— Дарих жемир, Давуд халу, дяве я ман. Ваз дявеяр тIи мил акунач хьи.
— ГьеЛбетда, чан руш, гьелбетда. Жалгьандин дагъдик зи
кIвач хкIун тавунвай чка амани?!
— Гъиле авай а хъицIикьдикай вуна вучзава, кIуртуниз гьазурзавани? Хъсан юс авайди я, туьк хьтин хъуьтуьл.
— Эхь, чан руш, вуна кьатIана. Къе-пака кьуьд я. Фронтда
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авай балайриз мекьи жеда. Гьабур паггал игьтият къемаз тавур*
ла, пака ахгакьдач, гьа ваз чишни, хаб куьчнай, Klapac хканай...
Динара адан какур бедендиз тамашна ва пехилвал кваз ла гьана:
— Вун хьтинбур кьуьзуь жез гьайиф тушни,—кьуьзуь кае
адан гъавурда акьуначтIани, вилера хуш майил аваз рушаз та-<
машзава. Динаради балкIандин кьил чIугуна.
— Де сагъул, Давуд халу...
— Сагъул, акьуллу руш, сагъул...
Дар куьчедин кьвед лагьай къекъуьндал акьалтайла, адан Iяпарихъ Гьамид кишидин кIваляй дериндай къвезвай шехБунии
ван галукьна. Динарадин чIарар тик акъвазна, гьэва чими тир-I
тIани, бедендиз цурз акъатна. Адаз шехьунин ван такIан тир,
иллаки чIехибур—дишегьлияр, «Яраб Гьамид кишидин авай са
хва кьена лагьай хабар хтана жал?»—фикирна ада. Ам ягъалмишхьанач. Накь юкъуз Гьамид кишидив и къайи хабар гузвай чарвахгана. Динарадиз а гада хъсандиз чидай. Абуру кьведани кIуьд
лагьай клаосдал кьван санал кIелна. Ам вичин таяр-туьшерикай
хкатна аквадай. Кьакьан кIалубдихъ, мягькем бедендихъ галаз
санал адаз хци кьатIунарни авай. Тай-туьшдихъ талаз кIеви гьуь*-I
жетра гьатнавайла, паталай акурда адаз гьасятда лугьудай: «Вун
адан тай яни?» Ихьтин дуьшуьшра адак вичикни хъуьруьн акат-4
дай. «Гуьлледиз кIалубдинни чирвилерин гьайиф къведач...»—агь-г
чIугуна Динаради. Куьчедин атIа патайни Гьамид кишидин к!вал
галайвал физвай чIулав шалар алай са шумуд дишегьли аиваз ва. «Вучиз зун и дар ккIай атана, рикI кьванни тIар жедачи,р».
БалкIан, куьрс хьанвай япар элягьиз^элягъиз ислятьдиз физва,'.
гуя гьадани хуьруьз хтунал, кIулачвай парцикай азад жезватIани,
шадвал ийизвач, адан вилерални накъварин стIалар акьалтнава. I
Хуьре гьуьм гьатнавай хьиз чими я, шехьунин ванни япарихъ галукьайла, ифин акъатна яру хьанвай Динарадин чинай гьекь
авахьзава, ятIани адавай туьтуьнай шал кьванни ачухиз жезвач,
хуьруьнбуру айибда, метишка хьанва лугьуда. Адал шал алани-алачни ахтармишдай, адан гьекь авахьзавай чиниз тамашдай кас хуьряй исятда жагъидачир, хуь,р гьакьван секин тир. Дяве дилай вилик икI тушир эхир. Яд гъиз рушар булахдал фидайла,
гапIал-гапIал кIватI хьанвай жегьилрин гъиляй рехъ жагъуруй
четин тир. Гьар са магьледихъ вичин ким, къутъвадай« майдан
авай. Къванер гадрунин, дуьре-дуьреяр къугьунин акъажунралI
машгъул тир жегьилар гьа,р са куьчедал, жемят кIватI жедай
майданрал жедай. Гила? Гила секинвили япара гувдин ван т ун-':
ва, таралай нуькI юзайтIани, хабар жезва. ГъвечIи кимерал вер чери, са къвалахъди къаткана, руг цавуз акъудиз, чил чалзава;I
еке къавах тарцяй къаргъади къагъ-къагьдал, керекулди кьиркьирдал илигнава . Хуьре къаргъани керекул вучиз жеда кьва»? г

Дяведи, кулуни хьиз, инсанар, абурун сесер, нефесни кваз ш)
куннава... Хуьр яд тIимил хьанвай регъв хьиз аквазва, ам а
явашдиз, пад элягъиз элкъвезва
Руша агъурдиз нефес акъадарна. Адан вилик кьве хуьруьн:
шликан шад ва гилан пашман хуьруьн шикилар акъвазна ва И
кар залан хьанвай руш рикIик гьалаба акатнаваз дарих жезва.
Кьве йис инлай вилик чепеДай асунна булахдин цяй чуьхвей хьиз
аквазвай са хейлин кIвалерин аявал хъийидай кас амачиз чIере яр кватнавай, чепедай агъуз марфадин маргъвар авахьнавай.
Юзун квачир кIвализни килигиз кIан жедач, гьавиляй Динара
кьил куьрсна балкIандин къвалав гваз физва. Яргъай килигза вай касдиз ада кьил кьуна балкIан ваъ, балкIанди ам вич тухуз вай хьиз аквадай.
Гьамиша хквез вердиш хьанвай складдин, виликан мискIин дин, ракIарал балкIан вич акъвазна. Ада гьайванри тIуьн патал
кьел вегьидай къванцивай тIиш гвяна, пурхна ва векъи мез, йиге
жьиз, къванцяй экъяна, иштагьлудаказ пIузарив ван ийиз туна.
— Динара, ваз а шаламар ни гана?—складдин ракIарин гуьрцелдиз далу яна чан алай руьгь хьиз акъвазна еке са,рар экъисна
вичел хъверзавай Митилан (адан тIвар Микил тир) ван галу аьайла, хиялрик квай руш кухунна, ягьанатдин вилерай адаз та машна. Микила, гьакъикъат лагьайтIа, адакай ягьанатзавачир,
гьакI ам рахур авун тир. ЧIалаз кесиб касдивай бязи вахтара
щичин фикирни дуьз лугьуз жедач, рикIе авай къайда мецел
къведач.
— Шаламар заз кIани гадади гайиди я, амма ви вилер абу руз тамашиз буьркьуь жеда.
И векъи жавабдал Микилни серсер хьанач, вучиз лагьайтIа
ихьтин жавабар адав са шумуд сеферда агакьнавайди тир Вуч
«IандатIани лугьур-ай, анжах руш вичихъ галаз рахурай, Микидаз кIанзавайдини гьам я
— Белки, абур Надиранбур я? Факъир гададихъ ваз гудай
туиIал хьанач, шаламар кьванни хуьх, ваз герек жеда, — ада
хъверна.
— Абур ваз бурж авай гафар туш. Гьар нинбур ятIани, ни
сан гьа шаламризни лайихлу хьана кIанда, вун гьабур алукIизни
яайих туш.
— Вучиз?
— Вуна гила зав суал вахгуэвани? Буш келледихъ тIуб ге ляна фикир ая. Исятда зи шаламриз килигзавай вилер ач ухна
вуч ийизватIа жемятдиз тамаш, кьуьзуь Давудаз тамаш. Эгер
вун шаламриз лайих тиртIа, солдатвилиз кьванни тухудай.
— Зун квелди тахсирлу я? Заз квез хьтин сагъвал ганач
ман,—сугъулдиз лагьана ада. Динарадиз адан язух атана, ятIа ии ада вичин рахунин тегьер дегишнач.

— Гзаф рахунар ийимир,—чин чIурна буйругъ гудай тегьер
лагьана ада,—чандин сагъвал таганвайдаз туькьуьл мез гьинай
гана. Солдатриз кIуртар цвазвай кьуьзуь Давудаз шакIуртвал
ийиз жедани?—Ша, балкIандилай пар кьванни алуд, вацIу гъанвай пая хьиз цлавай виниз акъваздаи затI туш!
Микилаз хъел къвезвач, ам жезмай кьван Динарадиз хъел
гъиз гьавалат хьанва
— Я руш, вуна зун вучиз акьван беябурзава?—пар кутIуннавай цIил ачухиз лугьузва Микила.—Гьелбетда, зун ви сарариз
хъуьтуьлдиз къведа, жувакай зиян хкIун тийидайди чидайвиляй
ятIа, белки. Надир акурла, ахпа рахадай мез амукьдайди туш гьа.
Динарадиз хъел къвезва. Адаз Микилан мецел Надиран
тIвар хьана кГанзавач, оа карни алачир чкадал ада гила и гаф
хуьре-кIвале гваз къекъведа «Килигайла, рекьизвайди хьиз аквада,
вичи кьатIанвай кьван амалар аку, вичин са пай чиликай физвай
хьтинди я».
— Вуна къе алачир чкадал сивиз вуч къай гузва, ахварай
акур-такур авани, вуча?
— Ваз хъел къвемир. Завай ваз вири лугьуз жеда, вучиз
лагьайтIа вахъ галаз садра зи чин ачух хьанва, —Микил рахазвай гафар зарафатар тирни, рикIивай тирни Динарадин кьил
акъатзавачир.—Вуна зун дилидай кьамир, заз вири чида Вун
Надиран гуьгьуьна гьатнава, бейниван руш, амма ам Азиз дайи дин руш Наргизан дидарда ава,—ам хъуьрена И хъуьруьни Ди
нарадиз рикIел къайи стIалар кIвахай хьиз хьана. «Хуьруьн ха
бар дилидавай, кIвалин хабар буьркьуьдавай,—лугьудай бубайрин мисал авайди я,—фикирзава Динаради —Белки..»
— Тапарар авунни итимдиз лайих туш..—«За икI вучиз лагьайди я? Им жува жув маса гун жезва хьи», —фикир хъувуна
ада —Нин гуьгъуьна кIандатIани гьатрай, зун вуч кас я хьи,
вуна заз ихтилат ийиз, я ваз адакай вуч пай ава?
И арада складдин зеведиш Малик атана. Динаради вичин
рахун кьатIна. Ада Микилав яйлахдай хканвай къафун авай
целер складдин къенез хутахиз вугана. Рушаз куьмек ийизвай
Микилаз Маликани чухсагъул лагьана. Амма рушан рикIелай
адан гафар алатзавачир, гьатта кIвализ хкведай рекьени ада ви чи вичиз «Азиз дайидин р>шан дидарда ава» гафар тикрар хъийизва «Надир, — лугьузвай адан фикирди,—эгер гьахьтин кар
аватIа, гьавайда вуна вун тергзавайди я. Наргизаз.. Чинеругдиз
лекь кьаз кIанзава...»
ПУД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Наргиз физвай жигъир тамуз гьахьай кьве версинилай кьван
куьтягь хьана Жигъир квахьна кIеве гьатай руш гила ахварикай

кватай хьиз уях хьана. Элкъвена кьуд къерехдиз килигай адаз
акурди мегьуьн кьакьан яцIу тарар я. Абурун инсандин капач
гьакьдай биришар авай атIугъай «чинрай» гьич мергьямат гьатнач, гуя абуру къайи нефес акъадарзава ва а нефесди са гьихьтин ятIани къулайсузвиликай хабар гузвай. ЯцIу тандилай хкат навай векъи хилерини адахъ «далу» элкъуьрнава, абур «чак умуд
кутумир, чавай ваз ийиз жедай са куьмекни авач» лугьудай те гьер аквазва.
Руш вичи вич квадар тийиз гьавалат хьанва. «И терефдихъ
фейитIа, хуьруьв ахгакьда»,—фикирна ада. Амма рехъ алатнавайди адаз чизвачир. Умуд кваз кул -кусри кьунвай тамай ам
югъди фена. Там куьтягь жезвач. Рагъ алай чка чир хьун патал
ам ракъиниз кьванни килигзавач. Къеце хурушум хьайила, гила
эдак зурзун акатзава, гила адан рикIел рагъ гьи патахъ галатIа
актармишун акьалтна. Рагъ амачир, ам фадлай тамун далдадик
чуьнуьх хъхьанвай. Наргизан туьтуьнив шел къекъифна, амма шез
жезвачир, ван жез кичIе тир.
Зулун йиф. Ващран мичIер. Рушаз мад экв ахкунач. Ам игис
хьана еке мегъуьн тараз далу яна ацукьна. И йифди гьам мекьи виляй, гьамни кичIевиляй рушаз ахвар атанач. Зулун йифни
акьван яргъи тир хьи, Наргизаз ам тамам са йисай хьанай. Экв
ачух хьана рагъ къекъечIдалди адавай алай чкадилай юзаз жезвач, кIвачер тIарам хьанва, [беден таран тандал алкIанва. Рагъ
атана, Наргизан беденда са жизви чимивал гьатай хьиз хьана»
ам хуьр гьа и пата хьун лазим я лагьана мад рекье гьатна. Булушкани къазуннава, мад са юкъуз амукьайтIа, ам инсанрин чиниз эхкъечI тежедайвал кьецIил жеда. Ваъ, инсанриз къалурна
виже къведач. Тамара къурдул-мурдул кими туш, са инсанвал
авай касдал гьалтайтIа, хъсан я, къурдулдал гьалтайт!а... Ваъ,
ваъ, хуьр мукьув гва.
Ам нисиналди фена, там куьтягь жезвач, я хуьруьз му кьва
са лишанни адаз аквазвач. Гишин хьанва, кIвачер зурзазва, абур
кьуркьушумдин Tlanlap хьиз агъур я. И тамара чIуру ичер, кицикар гзаф хьун лазим я. Акъвазна, тама вилер экъуьрна. Тарарин
арадай адаз текдиз алай кицик тар акуна. Кицикар, зулухъ элкъвенвай йиферин къайи гьавани галукьайла хешил хьиз акахь навай. Гишин руша тух жедалди абур тIуьна. КЛвачериз са гьал
къуват хтанвайди кьатIай ам рекье гьатна. Са сят кьъан рекьиз
фейила, ам, къваларив килигайтIа, ина таниш, садра вичиз акур
кулар ава. Ам элкъвена гьа вичи кицикар тIуьр тарал хтанва.
Акъвазна, фикирар санал кIватI хъувуна, вич са сят инлай вилик
гьи терефдихъ фенайтIа хиялдиз хкана, ахпа маса терефдихъ
еримйш хьана. Гьикьван вахт алатнатГа адан рикIел аламач, адаз
мад гьа тар ахкуна. «Гила зи эхир хьана,—фикирна руша,—зи
рехъ алатнава, зун тама амукьда, гишилани мекьила рекьида».
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Къурхулувиляй адавай гьарайизни жезвач, гуж ахгакьдай са рехъни шехьун я. «Ваъ, шехьуналди гьиле гьатдай са затIни авач,
я ада куьмекни гудач,— вичи вичиз рикI-дуркIун гузва руша,—
с& рехъ жагъурна кIанда».
Къеце хурушум хьана. Руш вич вичивай къакъатна. Ада
гила далда ахтармишзава, тамун гьайваириз кьванни такурай
лагьана кицик тарцелай вад-ц!уд метр анихъ галай къавни кваз
тамун набататри кIевнавай куларин магъарадиз гьахьна. Ана
мичIи я, ктIай пешерин мурсун ниэди дарихзава. ЯтIани фад йисарилай инихъ авахьнавай пешерикай хъуьтуьл дуьшек хьанва.
Анаг ламу ятIани, ацукьиз къулай я. Ам са къерехдив чилел
къаткана, гьикьван рикIик кичIевал квайтГани, галатнаваз гьасятда сует хьана. Герен-герен вешрешдин сесерал ахварикай
кватзава. Кьил агъур я, бедендин гьар са дам агаж хьанва, далу
муркIадин тIвал авай хьиз къанва, ятIани ада далу чиле туна
муьргуь ийизва.
Ахварикай кватайла, адаз гьеле къеце экв ачух тахьан вай
хъяз авай. Куларин магъарада мичIи тир, ламу хьана ктIанвай
векьерин, пешерин ни къегьнен хьиз туьнт яз амач, вердиш жез ва. Беденда юргъунвал амач, амма агъур я. Вич гьах'ьай «ракIа рай» экв аквазва.
Ам э,къечIна. Вири крариз инсандивай дурум гуз жеда, гишинвилиз ваъ. Ам кицик тарцел тепилмиш хьана. И шей туьте риз зиян я, а шей кIандач лугьуз кстахдиз хвейи руша исятда
кицикар лап багьа нямет хьиз неэва. Абурухъ авай тIеа>м вуч я,
ширинвал вуч я! Гъил чуьхуьн, чин чуьхуьн рушан рикIелни алач,
адаз я кицикрин ширеди кьуна руквадай асуннавай чин аквазвач,
чIарарни кваз пIитIкIил-пIитI,кIил хьанва. Югъди къекъвена гьекьедай хьанвай беден цацари къазуннава, гьашаратри кIасар гуникди яру хьанвай тIехвери, ивидин гелери хамунин гуьрчегвал
квадарнава. Адаз вичин гъилерикай гьич ухшарни хквезмач, nlyзарар дакIунва, кьур акъатнава. Яд кIанзава, яд. Яд гьинай гъи да? Бедендин къуватсузвал, белки, гьавиляй ятIа.
Пуд лагьай югъ. Рушавай кIвачер юзуриз жезмач, ацукьай
чкадал вилер агаж жез, ксуз кIанзава; ахвари н хиялдиз фейилани, вилерикай са гьихьтин ятIани эибежер шикилар карагзава,
анжах адаз ажузвал хиве кьаз кIанзавач. Ам кицик тарцелай
дуьм-дуьз мегъуьн яцIу тарар аквазвай патахъ еримиш хьана.
Адан булушка михьиз къазуннава, эгер кIвачерал кIеви резин дин чекмеяр алач»ртIа, адан гьал лапни пис тир. Ам мукьвалмукьвал къалин тарарин арайрай са гьал кьатГуз жезвай ракъи низ тамашзава. Ракъини исятда адаз экв гузмач. Цихъ сузамиш
хьанвай адавай сивни ахъа хъжезмач. Сив клейдив ацIанвай
хьиз я, пIузарар сад садак ккIанва. Ам ацукьна, къуват кIватI

хъувуна, элкъвена кицик таран кIаник хтана. «Рекьиз хьайигIа ни, гьа куларин магьарада кьирай»,—фикирна ада.
Иикъан гьи вахт ятIа адаз чизвач. Сует хьанвай Наргиза вилер ачухайтIа, адаз вичин вилик инсандин къаралту акуна. Адаз
кичIе хьана, кхунна. Инсанди хъверна. «Ваъ, гьакъикъаг я, ах вар туш». Ам вич вичелай фена.
Гадади адан кьил хкажна метIерал эцигна, гьарарат хьу никди къазуннавай пIузариз тамашна, ахпа ам къужавда кьуна
вичиз чидай терефдихъ гваз хъфена. Юзун квачир дишегьли гъилерал алаз къалин тамай тухун четин тир, я кIулани адавай ам
кьаз жезвач. Ада руш чилел эцигна, кьилик вичин бармак кутуна,
винелай дуьшлуьг вагьена, вичи яд гъиз чукурна.
Са тIимил вахт арадай фейила, руш вичел хтана, вилер ачухна, килигна. Я адаз таниш кицик тар ахкунач, я къваларив касня
гумач. Ам шехьна кьилик квай бармакни дуьшлуы акурди мукьварив инсан гвайдахъ инанмиш хьана ва шехьун гьасятда акъ вазна. «Гьина аватIани, зи патав хкведа»,—кьилиз атай и хиялди ам секинарна.
Гьакъикъатда гада цел ацIурна ядни гваз хтана. Руша кьве
гъиливдини адан гъиляй цел къачуна, ам кьилел акьалжна. Га дади адан гъиляй цел ахкъудна в а вичи адаз тIимил -тIимил яд
гана. Хъвайи ци сиве чубандин целцин дад тунатIани, гьарарат
алатна, рушан вилер ачух хъхьана, пIузарик хъуьруьн акатна—
им вич кьиникьикай къутармиш хьунин шадвал тир. Гадади адав
мухан чIатIран са пайни вугана ва са кIус нисини. Декьикьани
арадай фенач, руша ам тIуьна. Гадади вичив гумай кIусни адав
вахгана.
Фуни тIуьна рикI ачух хъхьаи Наргизан рикIел вичин гъилериз, (кIвачериз, кьецIил хьанвай бедендиз килигун гила акьалтна.
Ам вич къутармишай гададикай катзава, зи мукьув къвемир лу гьуз гьарайзава, ш&хьзава. Гадади ам кьуна. Руша адан чин чухвазва, «зун ахъа ая!»—вагьшиди хьиз цIур язава. И къалин тама
ада цIур ягъунин ван низ жедай кьван! Гадади адан къуьнерилай
кьуна, таза гил хьиз къарсурна, «вун пехъи жемир, зун инсан я,
жанавур туш! За вун незвач!»—ада ам хъел аваз акъвазарна.
Руш ахварай аватайди хьиз уях хьана, гададиз, серт вилер алахьна, тамашзава. Гадади вичин перем хтIунна адав вугана, гъилер,
чин чуьхуьз туна, рушаз цIийи цикГелай жегьилвал хкана.
Гададик хъуьруьн акатзава, адавай гила бегьем секин хьан вай ва вилерин кIаникай са-садра вичиз тамашзавай рушаз регъуь жез кичIевиляй хъуьруьн винел акъулдиз жезвач.
— Лап за вун ахъайнай, вун гьиниз катдай?—эхирни лагьана гадади.—Вун ви бахтуникай вучиз катзавай? Вун кьиникьикай къутармиш ийиз хьунал за шадвал ийиэвай, вун катзавай.
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— Ваз зал алай гьал аквазвай хьи,—регъуь хьанваз рахазва руш.—Гьикьван хьайитIани дишегьли я ман.
— Инсан кIевени гьатда, генгвални ахквада,—гаф атIана
гадади.—КЛеве авай касдал хъуьруьн алчахвал я. Закай вуна сз
къурхулувални ийимир. Бес вун лап ажуз хьанайтIа, за вун кIу ла кьуна хутахдачирни? Анжах тевгвилиз ахкъатайла, къеник
югъ садрани рикIелай алудмир.
Вичел гьалтай жегьил инсанвал авайди тирди чир хьайи Наргиза мили хъверна.
— Зи тIвар Наргиз я,—лагьана ада булушкадин къазуннавай ценер кIватIиз. Адаз гададин вилер са-садра вичин къеиДил
чкайрив галукьзавайди аквазва.
— Зи тIвар Надир я,—лагьана гадади.—Заз вун Азиз дайидин руш тирдини чидай.
— Ваз гьинай чидай кьван?
— Ви гуьзел сесини вун виридаз машгьурнава. Вун квахь навайдакай чи хуьруьзни хабар хьанвай. За зи хипер юлдашдал
тапшурмишна атанвайди я.
— Вун чубан я ман? Чубандиз и лянет хьайи тамар хъсан диз чида...
— Вуна акI куьз лугьузва? Абур чи девлет я. Тамари гзаф
вахтара чи хеб-мал кгевяй акъудзава.
Наргиза чуькьнач, са жизви регъуьвал ийизвай тегьерда
кьил агъузна. Вичи лагьай гафунал ам вични нарази хьанвай.
Надира адав фикир ийиз тазвачир. Ада гагь хиперикай суьтьбетзава, гагь тамукай, гагь къаб алаз хъсан къилихрин инсанрикай,
рушарикайни ихтилатзава. Вич бахтунихъ къекъвезвайди ва бя зи вахтара а бахт вич атана жувахъ галукьдайди зарафат кваз
лугьузва.
Наргизаз Надиран гафарикай хуш атанатIани атаначтIани,
ихтилат квекай физватГа ам гъавурда акьазва ва ада винел акьал
тийиз мили хъверзава. Ахпа дамах гвачирвал, агъайнивал хвена
хьиз, лагьана:
— Ваз ам, а руш, я акурди туш, я чидайди, ада ви бахт
ачухдайдахъ гьинай ининмиш жезва?
— Вун гьахъ я, а рушаз зун чидайди туш, амма зун адан
къаншардал гьикьван элкъвенатIа, адаз вичиз чидач ман. Адаз
жув къалурунин са рехъни заз жагъизвачир, чубан я ман, вичн и
вацра са сеферда парталар дегишдай, гьамиша фитедин ни га лай чубан. Ингье икI дуьшуьш хьун зи рикIин мурад тир. Вун
аламатдалди заз килигмир. РикIяй гьахьтин ният акъатунин их тияр авачни?
— Вучиз авач кьван,—Наргиз Надираз тамашна. Адан вилера сертвал амачир. Ам киснавай ва мукьвал-мукьвал вичин вилик акъвазнавай жегьилдилай вилер аладарзава. Къалин йис
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авай бармакдин чIарарай адан чIулав вилер ачухдиз аквазва, а
къайгъудар, хаталувиликай гьар са декьикьада хуьз гьазур тир
вилери адан чиниз мергьяматлувал, вичин гафунилай элячI тийидай шикил гъанвай.
—■ Бубайрин мисал авайди я. «Ихтилатди дана жанавурдив
вугуда». Югъ физва. Ви къаст, гьуьрметлу гада, з>н тамай ах къудун яни, тахьайтIа тушни?
— Чубандин чанта къуьне хьуналди зун тамара гьатнавай
вагьшидай кьамир. Кьве юкъ}з къекъвена за жагъур хъувунвай
рушан кьилелай са чIар кими хьана заз кIандач. За ам руьгь
инжиклу тавуна вичин кIвалив ажакьарда. Амма зи рикIе авайдакай исятда ваъ, ам вичин иесийрив ахгакьарайла, ахпа лугьу да. Зил галачир зуьрнедин сесни хуш жедач. Заз зи кфил ви се синиз зил ийиз кIанзава.
Зулун гьавади кам вагьизвай няни мекьи ятIани Надиран
гафари Наргизаз гьекь акъуднава, адан гьатта нефесни кваз дар
хьанва. Пуд касдин хурукай вич къутармишай Ягьени рикI ел
атана «Заз кГаниди ава» лугьуз кIанзава адаз, амма инаг чка
тушир.
Надираз рушан кефи сугъул хьанвайди акуна. Ада гьамиша
вичин чIулуник жедай кфил хкудна, Наргизан рикI алай макьамрикай сад кфилдай рахана. Рушан вилер ахъа хьана, пIузарин
кьатI-кьатI хьанваз аквазвай гелер квахьна, чин, пакаман ярар
гьатай гатфарин чуьл хьиз, ачух хьана.
Къалин тамай, кул-кусрин арайрай саламат рехъ жагъуриз
кьве жегьил хъфизва. Абурал садални виликан садаз сад шаклу
яз аквазвай гуж аламач, рикIе авай кьван гафар вири лагьана,
кьведни чпин гъавурда акьуна. Надираз и къалин там вичин
хуьр хьиз чида, ада са чкадални, акъвазна, гьинихъди фин ла зим ятIа фикирзавач, я са камунинни ягъалмиш туш. Руш ар хайин я, адаз исятда са къурхулувални амач, гьатта бязи чкай рилай вичин гъил кьуна ахлудизни ихтияр гузва; мекьини туш,
къуьнерихъ гададин дуьшлуьг гала. Дуьз лагьайтIа, руша сад рани кфилдихъ галаз мани лагьайди туш, анжах исятда адан
сесини адаз жуьст гъизва. Инсан тIуьна гьикьван тух хьайитIа ни, устадвилелди гьазурнавай \ъсан хуьрекдин ниди иштагь хкидай адет ава. Тама, саки чуплах хьанваз, гададин перемдикай
далда хъхьанвай Наргизан рикIелай вичел акьалтай кьван руьгь дин азабар алатзава, адаз явашдиз манидик кекягъиз кIанзава.
«Яраб и чIулав вилер авай, чинал бегьем чIар акьалтнавачтГани
чукIул элягъиз тахьанвай гадади айибда жал, —фикирзава ада.
—Ийич. Ада зи сесинин тарифнай». Ада сифте явашдиз, ахпа
къаюн лепе хьиз хкаж хьайи мани башламишна. Надираз гьами ша хуш тир рушан сес тамуз чкIана. Икьван гагьда ван ацалтна вай нуькIер, куьн гила гьина ава, билбилар, куьн квелай чешне
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къачудай ycrlapap я, экъечГ майдандиз, инсандин сесиникай, маиидикай са кIус жуваз къачу. Ам авачирла, тарари исятда хьи*
•чхпа квез яб гудай. Кфил, вун текдиз рахай кьван бес я, декьи кьаяр фад алатзаватIани, абур ви уьмуьрдин шад декьикьаяр я.
Инжиклу жемир, галатмир, рахух.
— Ви сесни ваз ухшар я, Наргиз,—лагьана Надира руша
мани куьтягьаи са арада.
Хуьруьз мукьва хъхьанвайди руша гила кьагIанва, адаз та ниш багълар, цлар, жугъунар аквазва.
— Надир, чун гила хуьруьв ахгакьнава, ваз чухсагъул, вуна
заз гьакъикъатда цIийи уьмуьр хгана. Вун захъ галаз кIвализ
кьван къвемир, диде-бубади, хуьруьнбуру закай чIуру фикирда.
«Эхирки, дишегьли, вун... Акьул чранвач ман. .»—фикирна
Надира.
«Им ахлакьсуз гаф хьаяа, гьакъикъатда заз ам бейкеф же дайвал лугьуз кIанзавачир. Бес кГвализ хъфейла зал алай итим дин перем кьванни аквадачни, зун ни ятIани сада хкайди гьикI
хьайитIани чир жеда эхир».
— Ваз кичIе жемир,—рахай Надира Наргизан фикирар
кьатIна,—ви гьакъиндай за жаваб гуда. За са гафни чуьнуьх та вуна ви бубадиз вахъ галаз санал яшамиш жез кIанзавайди лу гьуда. Къуй ада зун кБваляй чукуррай.
Тамай хкведай рекье Надира рушаз вичин гьакъиндай къаб
алай, анжах тек са чеб гъавурда акьадай ихтилатар авунайтIани,
гьадалди регьятдиз алатдай хьиз тир ва чеб мад садрани дуь шуьш техжедайдахъ агъунвай. Инал ам ягъалмиш хьана. Нади ра
рикIелай алуднавачир, ам гила рушан бубадив агакьдайвал я.
Гьавиляй Наргизан рикIи са'длагьана ван къачу на, ам кухунна.
— Лутьумир,—гъалаба кваз тавакъу авуна ада.—Буба терс
касни я, сабурлудини. И хабарсуз жезвай шадвилин арада вучиз
вуна ам хиялдик кутада?
Квез чиз, Надира адан гафуниз я/б гудайни? Ада Наргизан
тIалабун чими юкъуз япаривай гвяна фейи къай хьиз кьванни
кьунач. Надир рахаз-хъуьрез, Наргиз регьуьвал кваз кIвализ
гьахьна. Шел-хвал авай кIвале садлагьана шадвал гьат хъувуна. Гагь шехьзавай, гагь хъуьрезвай Наргизан дидеди руш къужахдай акъудзавач, адаз кьецIил хьанвай рушан беденни ак вазвач.
Къуни-къунши кIватI хьана, суал, кин гзаф жезва. Надир садан рикГелни аламач, адан рикIикай садани хабар кьазвач. Пар талар ахлукIайла, михьиз дегиш хьанвай Наргиз адан вилик акъвазнава. Ам гьа вичиз чидай дагьдин цуьк хьиз ахъа я, рагъ
хьиз ачух я. Адан япара Наргизан манидин ван гьатна. Ваъ, ам
мани туш, ам рушан хъуьруьн я. Надира, чукурна, Азиз дайи жа 2*
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гъурна: мирес-варис, къуни-къунши, яр-дуст кIватI хьанвай межлисдал са кIусни чин кьун тавуна лагьана:
— Азиз дайи, квез садазни хабар тулшз куь кIвалерин къерехрал са кас аквадатIа лугьуз зун тзаф къекъвена, цIар элкъуьрна. Кьшсметди акI туьшна хьи, къенин куь шадвилин себебкар
зун хьана. Ви руш хканвайди зун я. Заз ам кIанда. За ви жаваб
гуьзлемишзава.
Азиз дайи пIузарик мили хъвер кваз, чин яру хьанвайтIани,
вилера уьтквемвал авай гададиз тамашна ва адан къуьнел гъил
гьалчна хьиз лагьана:
— Заз гьеле ви тIвар чидачтIани, руш види я. Вуна ам къутармишайвал, кьегьал, хуьнни ийидайди заз чида.
Надир цДийи цикIелай шадвал гьат хъувунвай кIвале «вун
чаз тек са къе ваъ, гьамиша лап батьа мугьман я, акъваз», лу гьуз гьавалат хьанвайтIани, са декьикьадани акъваз хъувунач.
Хуьруькай хкатайла, адан кфилдин ван лепе хьана хуьруьн кьи лел элкъвена, ахпа а лепе ми<чIи тамуз гьахьна. Наргизан япара
а шаддиз рахазвай кфилдин ван акьазвачир. А ванциз яб гуз вайди анжах Динара тир.
КЬУД ЛАГЬАИ КЬИЛ
Няниз галатнаваз къаткай Динаради ахвар авунатIани, экуь нахъ адан кьил тIазвай, ятIани ам фад къаратъуниз мажбур тир,
вучиз лагьайтIа бубади хипериз тун патал кьел гъун тапшурмишнавай, и гьафтеда абуруз кьел гун геж хьанвай, гьавиляй ада ам
гьар гьикI хьайитIани фад агакьарна кIанзавай.
Ада бадедивай (рушан диде кьенвай^) фу авай чантани къахчуна колхоздин складдиз фена, анай кьелни къачуна, кимел кIватI
хьанвайбурун куьмекдалди балкIандал мягькемдиз парни эцигна,
яйлахдиз гьамиша вичиз чидай, таниш рекьерай еримиш хьана.
Хуьруьн кьуд пад гьа виликдай хьиз секин я, куьчеяр буш я,
анжах тек са кьуьзуь дишегьлиди квар чилел эцигна рекьин къерехдал ял язава. Мукьвал-мукьвал гьекь михьзавай и дишегьчи
Перихан къари тирди Динарадиз чир хьана. Адан яшар кьудкъад
йисалай виниз алатнавай, адаз кIвале булахдилай са квар яд
кьванни гъидай кас авачир. Эвленмиш таосьанвай пуд хвани дяведиз фенва.
Динаради балкIан акъвазарна, къаридин патав чукурна ва
адан вилик гьеле винел цин стIалар аламай кварни къачуна, зинбилни.
— Зинбил тур, я бала, ам кьезил я, завай хутахиз жеда. Артелдай къачур гъалар я, гуьлуьтар храда, белки, зи балайрални
жуван гъилин са гуьлуьтар гьалтайтIа. Диде квез къурбанд хьуй,
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чан балаяр. Зак кумай чан за куь рекье хкуд хъийида. Зав гице,
я бала, за хутахда... Гьеле зун акьван ажуз хьанвач.
— Ваз зун галатдай хьиз яни, я баде, ви кIвал акьван яр гъа авач хьи, ингье агакьзава,—лугьузва Динаради.—Вуна балкIандин кьил яхъ.
Дишегьлиди мад чIуькь хъувунач, гьакI вич вичик рахаз,
балкIандин кьилни кьуна, Динарадин гуьгъуьна аваз физва.
Квар ва гъалар авай зинбил вичин кГвалин ракIарив эхцигайла,
ада рушавай хабар кьуна:
— Вун нин руш я, бахтлу хьайиди?
— Зун Демиран, белки, ваз чидатIа, вини Сегьерназ къари дин хва вуч я? Гьадан.
— Вучиз чидач кьван, хъсандиз чида.
— Рухвайрилай чарар авани, баде?
Кьуьзуь дишегьлидин вилер гьасятда накъварив ацДана. Булушкадин пипIелди абур михьна ва агъурдиз неф ес акъадарна.
— Эй, чан руш, гьич хабар кьамир. Дяведиз фейидалай
инихъ чIехи хцин патай са чарни авач. Ам кIеве гьатнава, та хьайтIа ада вич авай чкадикай хабар тагана жедачир. Муькуь
кьведа тек-бир кхьизва... Чшини кхьидайди гьам я, «гьар сеферда
тфейг душмандал туькIуьрдайла, диде, чи вилик ви суьрет акъ вазда. Яраб ви гьал гьикI ятIа, диде?» Чпи зи гьалдикай хабар
кьада. Диде квез къурбанд хьуй...
— Дарих жемир, Перихан баде! Исятда вири чарар геж
жеэва...
— Дарих хьуналди завай 'вуч ийиз жеда, я бала. Зи гуж
аIгакьдайтIа, за а Гитлер лугьудай кицТин хцин туьд атIудачир
жал..,—ада гафунин кьатI хъулгьуз тахьана вилер накъварикай
михьна.
— Перихан баде, вун акьван сефил куьз я? Куьн хьтин ди деяр галай рухвайри а Гитлеран кьил гьикI хьайитIани атIуда.
— Агь, ви мецелай аллагьдиз хьий, чан бала. Захъ вад ютъ
уьмуьр аматIани чидач, абур заз ахквадани, ахквадачни низ чида.
— Вуна рахкъурзавай чарарани ахьтин сефил гафар кхьиз
вугуз тахьуй гьа.
— Ваъ, я бала, зун гила аял туш хьи. За ибур чIана ваз
ийизвай рахунар я... Гьикьван хьайитIани, диде я ман, рикIяй
акъудиз жедач.
Хуьряй акъатайла, Динара балкIандал акьахна. Иис зулухъ
гелкъвенвайтIани, яЛлавдиз вегьей какаяр хьиз, ракъини вичин
хурук акатайбур кузва. Яйлахдиз фин патал кьве рехъ ава. Сад
тик синяй винелди фенвайди я, ам мукьвал, амма четин рехъ я,
муькуьди вацIун къерехдивай яргъал кьуьруькар гана фенвай >
рехъ я. Яргъал ятIани, Динарадиз и сеферда гьа рехъ иер акуна,
вучиз лагьайтIа ана инсанрин гьерекат тIимил жеда. Эхиримжи
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Гшкъара беденни.. Гьекьедай хьана, чуьхуьдай мажални жезвач.
Динара вацIуз эвичIнамазни балкIан далдадив тухвана, шикIидин кулунив кутIунна. Дишагьли нуькI кьван игьтиятлу жеда.
Ам и патаз, а патаз килигна кIва«ерилай сун гуьлуыар хтIунна,
адавай парталар садлагьана хутIаз жезвачир. Дагъдин алцифай
къайи ци адан ифенвай кIвачер гьасятда серинна, дамарар аквазакваз буш хьана, бедендиз цIийи къуват хтана. Адавай парталарвири хутIаз хьанач, тек са яргъи перем алаз циз гьахьна ва гьар
пата вил экъуьриз чуьхвена.
Перем шуткьунна, кьеженмаз ахлукIна. Гуьлуьтар гъиле
къахчурла, адаз вичел>ай кьве камунин а патал алай ясту къван
акуна, са лвгьзеда гуя а къван адалъ галаз рахана. «Вун тек куьа
я гек куьз я?»—япара биши ван гьатна. Динарадин рикIел гьасятда Надир хтана. Абур кьведни и къванцел са шумуд сеферда
эцукьнай. Динарадиз Надирахъ галаз ацукьун, адан рахунар^
фикирар хуш тир. «Дяве,—лугьудай ада, чи уьлкведиз хабарсуз
агаатнавай цIай я. Адан ялавди кун тийидай садни жедач. За фикирзавайвал, хипер хуьзва лугьуз завай чIул»в пепе хьиз ра/гук
чIидгъерра гьахьна ацукьиз жедач». Га.гь ада В'ичии чуьлдин юлдаш тир кфилдик сес кутадай. Няналди ацукьна адан рахунриз„
кфилдай ядай пашман макьамриз яб гайитIани, кеф рекьидачир,.
Са сеферда адаз: «Динара, ша чун кьведни фин. Зун умудлу я,
гьикьван кIевера гьатайтIани, рекьидач. Вакай хъсан медсестра
жеда, ви рахунар медсестрадиз лайих хъуьтуыгоур я», —лагьайла, адаз Надира вичикай зарафатзавай хьиз хьанай. Анжах ри кIе чинебан хвеш авай, Надирахъ талаз ам цIуз физ гьазур тир.
«Ша фин»,—лагьанай ада. Надирак хъуьруьн акатнай. «Яраб ваз.
гьикI ятIа,—лагьанай ада,—колхоздин никIиз гьахьнавай жунгавар ахкъудиз физвай хьиз ятIа. Ана заз вун, ваз зун ахквадани?
Анаг хъуьтуьл мес авай чка туш, Динара, ана йиф вуна уьлендани акъудда, живедин кIаникни. Яргъа-нни ви шинель я, ястухни. Ахпа шехьзавай ви аявал хъийидани, душмандихъ галаз кьуршахар кьадани?» «Квез чун гьикьван ажуз яз аквазва, квеваЙ
эхиз хьайила, чавай жедачни?»—лагьанай ада. И вакъиа рикIел
хтайла, адаз са патахъай кIамаз хьанай, муькуь патахъай кIани
кас фикирдиз хтун хуш тир. Надирахъ галаз ам вацIун къерех дал садрани кьведра дуьшуьш хьанач. Виридалайни хъсандиз
рикIел аламайди ам я, Надира адан къуьнерилай кьуна вичив
агудна ва хушдаказ лагьанай: «Динара, вун исятда гатфарин чиг
алай цуьк хьиз аквазва, амма вахъ ни акалдай мажал заз авач...»
Вучиз адаз а битмиш хьанвай цуькведихъ ни акалдай мажал
авачиртIа, Динара гьавурда акьуначир. Ада вич чубан яз муьгьуьббатдин крарал машгъул жедай мажал авач лугьузвайни,
тахьайтIа ватандин винел экв гузвай рагъ кIевнавай чIулав гу мадин ни нера аваз цуькведин ниди гьяз гузвач лугьузвайни

вурда акьун четин тир. Гьар гьикI ятIани исятда и хуш гафар рикIел хтуни Динарадиз къулайвал гузвай, рикIе чинебан, тек са
вичиз ашкара тир хвеш, хъвер гьатзава. Ахпа ада Надирахъ га лаз хьайн маса рахунар рикIел хкана. Садрани Надира адан руьгь
тухнач, гьамиша къекъвезвай къиметлу шей жагъун тавурбур
хьиз чара хъхьана. Микилавай адав цIийи хабарар агакьнава.
Надираз маса булахдай яд хъваз кIанза<ва, амма а юулахдив ам
внч агакь тийидайди адаз чизвач.
Ялтъуз рехъди физвай касдин хиялдиз агъзур жуьредин фикирар къведай адегг я. Динара, гьеле кьежена амай чIарарн« бе гьем кIватI тахвуна, дагъдии гуьтIуь жигъирдай, пилерин чил
тирвал экIя хьанвай кIачIичIлухрай, мертерин, ва^харин арай -рай
винелди еримиш хьана ВацIун къайи цин таъсирни бедендик кумай.
Дагъдин хъуьтуьл шагьвардини чин гатазвай ам къуш хьиз
кьезил я, гьавиляй адаз балкIандални акьахиз кIанзавач. Тек са
машиндин чархарин кьелечI резиндикай бубади устадви-лелди
туькIуьрнавай шаламра (Микила Надиранбур яни лугьуз
хъуьруьнарзавай шаламра) гьатнавай куьлуь ши-мери^ адаз манийвалзава. Динаради шаламар хтIунна, епер сад садав кутIунна,
гьебеяр хьиз къуьнел вегьена. Булушка, кулари къазун тавурай
латьана алчукна, юкьвал кутIунна. ИкI фин адаз мадни къулай
тир. Адавай исятда балкIандални акьахиз жедай, кIвачер назик
тахьурай лугьуз ам гьамиша кIвачи-кIвачи фидай, эгер айибдачиртIа, гьа балкIандин парцин са пай вичи кIула кьадай, четинвилерик вердиш хьайи беден вири азабриз, къулайсузвилериз
дурумлу жеда.
Садлагьана адаз агъадай вичин тГвар кьуна эверай ван хьа на. Ам гъуьлягъ кIвачерикай хкатай хьиз кухунна ва тадиз >булушкадин ценер агъуз хъувуна, хуруда дуьгмеяр хтуна, кьилелни шал хъивегьна ва сес къвезвай патахъ тамашна. Адаз акурди
рагарай авахьзавай некIедин ранг атанвай вацI я. «Xynl гуьрчег
аквадани, 'икьван виняй вацДуз садрани рикIивай тамашначир
гьа. Лацу сарикай яранвай гебе, амма и гебедал чан ал а...»
— Динара-а!
Ам мад элкъвена килигайла, вацIун ранг дегиш .хьанвай.
Вучиз? ТахьайтIа эверзавай сес дакIан хьанвайвиляй ятIа. Кулар
юзазва, абурун арадай адаз бармак алай садан кьил акуна.
Жъвезвайди вуж хьуй?
Ракъинин сиве булут гьатнава, гьавиляй вацIу нур гузвач.
— Динара-а!
Адаз Фетягьан сес чир хьана ва бедендик акатай къурхулу ■вал квахьна. Рагъни булутрикай хкатна, вацIуз вичин неккдин
ранг хтана, лацу гебедик юзун акат хъувуна.
Дяведилай вилик Динарадини Фетягьа санал кIелна. Фетягь
^.щколада отличник тирвал, гьак! селигъалу гадани тир. ЦIуд ла -

гьай классда кIелдайла, хейлин рушар адал, лампадал элкъве дай чепелукьа|р хьиз, элкъвезвай, амма адаз вичиз Динарадихъ
галаз къекъвез, рахаз хуш тир лугьудай. Гьар сеферда школадай
хкведайла, Фетягьа ам кIвализ кьван хкидай, марф-затI аваз
>ьайитIа, пенжек вугуз къайгъударвал ийидай, эгер гьакI кеф
патал тарциз тамашайтIа, адаз акьахна цуьк атIана вугудай. Таяртуьшер и кардай Динарадал пехил тиртIани, рушак и ама -.лар
садрани акахьдачир, вучиз лагьайтIа Фетягьан вич вичиз бе-генмиш,
масад виле-кьиле авачиз акунин хесетри ам адаз чара ьас хьиз
къалурзавай.
Исятда Фетягьа Динарадив фад агакьарун патал бармакни
гъиле кьуна гьерекатзавай декьикьайра, руша къунши хуьряй
Iир чубан Надирни ам сад садав гекъигзава. Фетягь шегьердин
жегьил я, агъайнидаказ ацукьна, къарагъда, туьтуьна гьамиша
галстук жеда, шалвардизни уьтуь яна тIарам хьана акъвазда;
рахадайлани, ктабрай хкягънавай гафар гваз рахада Вичиз гьяз (
татай юлдашдиз ада СаIбиран хци шиирдалди, Толстоян таъсир-лу
гафаралди жаваб х^гуда. Ам садан чIалан кIаникайни фидай-ди
туш, я са бязибур хьиз гафунихъ къекъведайдини туш, амма
вичин хсуси рахун адаз авач.
Надирай рикIелай, мумкин я, вичи школада кIелай ктабарнн
алатнава жеди, амма хатурлувиляй, гьуьрметлувиляй, чарадан
къайгьудай финай, жемятдихъ, ватандихъ рикI кунай, # юлдаш
патал цIуз гьахьдай жуьрэтлу крарай Надир Фетягьан тай ту ширди адаз чизва.
Фетягьа эхирни ажгакьарна, салам гана. Икьван гагьда лув
гуз кIанзавай хьиз кьезил тир Динарадин бедендиз гьекь акъатна, чин яру хьайиди ада ифенвай хъуькъварилай гьиссзава Ам
Фетя^гьаз килитзавачир.
— Вун ина дуьшуьш жеда лагьана за гьич умуднавачир, —Фетягь мукьва хьуникди сивяй акъатзавай нефес са уьтери Ди~
нарадихъ галукьна. Адан сивяй туьнт пIапIрусдин ва эрекьдик
цуру ни атана.
— Зани гуьзетнавачир...—Динаради кьил хкажнач.
— Вучиз?
— И рекье герекди анжах чубанар я. Идарадин къуллугъчийриз гуьнедин ракъини тади гуда, абур чIулав жеда
— Вуна, Динара, зал къванар гьалчмир. Зун кIвалахиз кIа ни кас тирди ваз чида. Сабира лагьанай...
— Сабир секин тур. Вахъ аватIа жуван чIалар лагь.
— Гьа вуна лугьудайвал хьуй. Ингье исятдани зун Гьесрет
халудин бригададал физва, абурувай вацран гьахъ -тьисаб къахчузва. Ваз идарада кIвалахиз кIан хьанач ман. Ана авайбур валай савадлубур туш хьи.
— А-а, вун счетчик тирди зи рикIелай алатнавай. Бухгал 24

тсрдин куьмекчи... Еке везифа я. Ювачерик звер акатун патал
Iьавиляй кьве виш грамм хъивегьна физвани? И кар вавай за
гьични гуьзетнавачир,—Динара эхирни кьил хкажна Фетягьаз
тамашна. Адан тьакIани цIалцIам чинилай михьидаказ чукIул
элянавай, гьамиша хьиз михьи, хъуьрезвай хуш чин вичи лагьай
гафари исятда яру авунва. Ада къанихдаказ вичиз тамашуник
Динарадин хъуькъвера мад ифин гьатна, кIвачерикай къурхулу
затI хкатай хьиз, рикIи гъалаба кваз кIвалахна. Адаз вучиз ятIа -ни
Фетягьан хъел авай.
«Сагълам, яшарни хьанвай жегьил я, армидиз куьз тухузвачтIа»,—хиялдиз атана рушан.
Динарадин чими ракъини куркур-куркур гьекь акъуднавай
чини, хъуьтуьл туьк алай пIузарри Фетягьан бедендикни цIай
кутуна. Адаз рушан ракъини кана къумрал хьанвай, амма уф
тунвай хирургдин элжек хьиз ацIай гъил кьаз кIан хьана. Дина ради ихтияр" ганач.
— Заз вун чидайвал, Фетагь, ваз зунни хъсандиз чида. Ге рексуз вахтунда акъатай серии шагьвардини чими юкъуз инсандин бедендиз цурз акъудда. Адалайни алава.. —ада хълагьнач ва
балкIандиз тIвал вегьена, виликди элячIна. Фетягь адахъ галаз
физва.
— Гафунин кьатI тамир, рикIе авайди вири лагь. Заз ви рикI
мецяй акуна кIанзава.
Динара рацIамрин кIаникай чIуру мажусдал адаз килигна.
Адаз Фетягь дакIан тушир. Эгер им гуьгьуьл ачух са югъ тир тIа, ада гададин хатур хадачир, гъил кьуналди вуч жедай кьван.
Амма хуьруьз гьар юкъуз хквезвай пашман хабарри, кIвалера
гьатзавай агьузарди адан гуьгьуьл чIурзавай, адаз жегьилри чпин
муьгьуьббат, кIвенкIве вич аваз, ватандин вилик къалурна кIанзавай. Фетягьа и кар кьатIанвачир. Адаз акI тир хьи, Динара вичикай эрекьдин ни къвезва лагьана катзавай хьиз.
— Исятда хъсандиз тIуьна, кьве виш граммни хъивегьна
вун тух я, ви кефи куьк я! Вуна дяведа, цIун ялавдин хура авай
ви хуьруьйбурукай вуч фикир ийизва. Вуна хъсандиз тIуьнва,
чими юкъуз бедендал азаб акьалт тавурай лагьана кьезил пар таларни алукIнава, бес абуруз вуч тунва, вуч ракъурзава?
— Динара, гьар сада вичи незвайдакай масадбуруз таз хьа найтIа...
— Тазва, тазва! Ваз аквазвайди ка&инетдин кьуд цал я.
Хуьр, кIвал, къунши ваз вилерин кIакIамрикай куьрсарайтIани
аквазвач. Вун фронтдиз тефена хуьре вучиз ама?
Динаради и суал вугун Фетягьа гуьзетнавачир, ам я жаваб
гунал кIевени гьатнач. Адаз таяр-туьшерин арада вич тухун тавуна амукьун вичин гьунарлувал яз къалуриз кIанзавай.
— Гьукуматдиз чкадал кадрияр герек я, тахьайтIа уьлкве
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идара ийиз четин жеда. Гьавиляй зун бронда ава. Зун тухудач,—
агьайнидаказ, дамах гваз лагьана Фетягьа.
— А-а, багъишламиша Гьукумат вал акъвазнавайди за
кьатIанвачир. Вун а кардал шад яни?
— Чи гадаяр са шумуд шикеста хьана хтанва, ваз зунни...
Динара мад сеферда адан лацу чиниз тамашна. И сефарда
адаз а цIалцIам чин шир янавай лацу парча хьиз акуна. Ам фад
дегишариз хъижедайди я, лацу шир ахлудда, чIулавди хъияда.
■— Вун саламат амукьун патал, алад, фена Перихан къари-диз
хъвадай яд гъваш, ада дяведа авай рухвайриз гуьлуьтар ху-рурай,
Дэвуд халудивай кIуртар цукьваз чира, ам гележегда ваз ацукьай
чкадал фу къазанмишдай са реосъ я,—мад чIуькьни хъу-вунач.
Динаради кьве рехъ ча>ра хьанвай чкадал акьалтнамазни мад
лагьана:
— И рехъ Гьесрет халудин бригададал физвайди я,—ада
тIуб туькIуьрна инсанрин, гьайванрин гьерекат авачирвиляй
кул-кусди кьунвай гуьтIуь жигъир къалурна.—Алад. Зи рехъ кеферпатахъ я.
Ада балкIандиз т!вал вегьена ва дагъдин къузадикай кеетир ма фенвай рекьяй Динарадин рикIикай хабар хьанвай хьиз бал кIанди юргъа авуна, руш адахъ звер авурла ахгакьзавай. Ам мад
садрани элкъвена Фетягь фейи рекьиз килиг хъувунач, адаз ам
гьа алай чкадал акъвазна вичиз тамашзавай хьиз тиртIани, «брон да
ава» лагьай гафар адан рикIелай бередив агакьдайлани алатнавачир.
ВАД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Шумуд сеферда Динара бередал фидайла ва элкъвена хкведайла, вацIун а пата авай ясту хтумдин къванцел ацукьнатIани,
аннз ада гуьзетзавай Надир атанач. Адан рикIе Надираз лугьу дай гзаф гафар авай. Фицекьра яйлахдиз атайла, Ягьеди вичел
авур хъуьруьнар такIан хьанвайди (хъсан жавабар Динаради
адав вахганай) Надираз иэтилат тавурла, низ ийидай кьван.
Фетягь гьикI вичи катдай шикилдиз гъанатГа, гьикI вичи адаз
«вуна бармакдин чкадал кьилел шал алукI» лагьанатГа, Нади раз ихтилат тавурла, низ ийида. Адаз гьеле Наргизакайни сугьбет кудиз кIанзава, Надиран фикир чир хьун пис яни. Белки Микила дуьз лугьузва жал.
Амма эхиримжи вахтара адаз Надир вич акун анихъ амукь рай, адан кфилдин ванни хъжезмач. Эгер ам гада тиртIа, ада
рикIе авай кас тар.цин хъалхъамда чуьнуьх хьанвайтIани жагъурдай, руш я ман, рушан сергьят гуьтГуь я.
И йикъара Надиран рикIел я Наргиз, я Динара, я жемятдин
девлет тир хипер аламачир. Хайи Кавказдин чялц
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Iуьзел ватанда дяве физва. Душманди гадарзавай гьар са бом бади, ахъайзавай гуьлледи дидейрин рикIерал херзавай, вахар,
севгияр чIулав шалар алукIуниз маж!бурзава, жаванри къалабуллух, душман акунани дакIан хьунин ният артухарзава. Ватан!
Ватандиз ивидай ктад хьанвай кIвачер гьахьнава, абуру инсан рин къанажагъдал квахь тийидай гелер тазва «Вахъ гьич тахьайтIа са жизвн кьван намус, ватан кIан хьунин гъейрат аватIа, ва вай и крар эхиз жедач»—и фикир Надиравай я йифиз, я юкъуз
къакъатзавач. Ракьун рекьин станцидилай Баку галай патахъ
гьар юкъуз атъур хирер алай солдатар тухузвайди адаз аквазва.
Гьар нисиниз ам станциядал фейила, бедендилай са перем як
вегьена хквезва. ЧIехи стхади адаз чарар яргъал тир Мурманск дай рахкъурзава, къунши Мегьалидикай хабарар Белоруссиядай
гузва. Амай жегьилривай хьиз Надиравайни эхиз жезвач, адан
кфил киснава, адавай колчоздин хипер тваз тамузни гьахьиз
хъжезмач, вучиз лагьайтIа адаз акI я хьи, стхади, къуншиди,
хуьруьнбуру душмандихъ галаз чин чинал акъвазна женг тухуз ва, вич тама чуьнуьх жезвай хьиз.
Гьар юкъуз рагъ нисинал атайла, хипер кунда гьатна секин
хьанвай сятра Надир станциядал фидай вахт я. Ада кьибледихъ
хъфизвай эшелонарни вилерин ишарадалди, рикIе тIал аваз ракъурзава, кефердихъ хъфизIвайбурни. Инлай виликди адаз садраяи ракьун рехъ икьван пашман яз, чIулав къирдин кIаник сугъул
яз акурди туш, я садрани адан фикирдиз гуьлледин хирер алай
жегьилар а чIулав аквазвай ватомра жеда лагьана атун мумкин
тушир. Гила адаз пенжердай кьилер, гъилер жунайралди кутIуннавайбур вишералди аквазва. Ада гьамиша абуруз гъил эляза ва, чубандин лашни кфил къалуруналди абур руыгьламишиз кIанзава. «Квез къайгъу жемир, куь далудихъ чун гала».
Гьар са югъ инсандин уьмуьрдин са къат я, гьар са йикъа
ам виликди, тарихдиз тухузва, уьмуьрдин тежриба артухарзава.
Яшайишда жуван кьатIунар хци ийизва. Амма Надираз вичи
станцидал акъудзавай са кхгъ куьтягь тежедай мишекъат кьуьд
хьиз аквазва. Ихьтин йикъарикай са юкъуз тек са чархарик зарб
кутунвай, гьарай ийидай жуьрэтни амачиз «галатнавай» поезддай
Надираз вичин тIвар кьуна эверай ван хьана. А сес гьи пенжер дай атанатIа адаз чир хьанач, анжах сес поезддин чархарихъ
галаз зил кьуна яргъаз, Баку галай патахъ фейиди адаз ашкара
я. Ада зверна, хейлин чкадиз зарбдиз физвай поезддин гуьгъуь на гьарайиз чукурна. «Стча, стха-а!»—вучиз ятIани адан рикIел
вич чидай хуьруьвбур, таяр-туьшер, мукьва-кьилияр, къунши ваъ,
эвелни-эвел стха акьалтна.
— Хер алаз хутахзавай стха я, —зверуникди галатнаваз,
нефес нефесдихъ текъвез лугьузва ада.—Ам хтанва, адан чка
гила за хкьун лазим я.
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Циф хьиз кьилел гапIал гум алаз физвай поездди адан гуьгьуьл мадни чIурна, а пашман гуьгьуьл вилера хъвер авай хьиз
килигзавай хиперивайни, кIвале гьихьтин залан кар хьайитIани
садрани ать-угь тийидай дидедивай шадар хъийиз хьанач. Анжах
вич армиядиз тухун патал гуыгьуьллувилин арза гуз воентсоматдиз фидайла, ада кфилдай дидедиз вичин рикI алай макьам яна„
къуй дидедин рйкI къеледин гегьенш варар хьиз ачух хьуй, nlyзаррал хъвер алаз вичин гуьгъуьна килиграй.
Дяве дяве яз фида. Им кимел кьве касди къалмакъал хьана
кьуршахар кьур хьтин кар туш, ам кьве гьукуматдал, кьве уьлкведал, дуьньядал цIай аватун лагьай чIал я, им гзаф халкьа рин арада зидвал, несилрин рикIелай алат тийидай ивияр экъи чун я. Ихьтин сад садал ажугълу женгина сада вичин кьисас
къахчуда, муькуьди гьич вичин рикIе авай гафни хъултъуз тахьана рекьида. «Стха, вавай, белки, ви рикIе авай мурад кьилиз акъудиз хьанвачтIа, заз вакай бегьемдиз чидач, ваз чир хьухь, ви ери
за кьан хъийида, вай авахьай иви цIуд сеферда артух за душ мандай авадар хъийида—им зи буржи я, къекъведай рекьени,
ксай месикни, вич вичик рахаз лугьузва Надира.—Душман вири
алемдиз такIан хьун им тIебии карни я. Бес жуваз кIани касди лай гьикI кьисас къахчуда? Нзргиза зи рикIел хернава, вичин
хайи бубадин чIалазни килиг тавуна, хиперин фермадин зеведиш,
яру чин алай Ягьедиз гъуьлуьз физва. Наргиз, ваз адан вуч бегенмиш хьана, мецел тIветI алукь тийиз рахадай тапархъан мез,
жанавурдин хьтин тух тежедай нефе бегенмиш хьанани? Дина радиз ирид дапIарар яна кIеви авур рикIикай ваз хабар тиртГа,
ваз зун хъсандиз чидайтIа, вуна а кар ийидачир. Ватандал и цIай
аватнавайди вилерал аквазвай завай акъвазиз тежедайди ваз
чидачирни? Вуна заз къаст авуна. Зун армиядиз фидалди акъ вазнайтIа жедачирни, заз теселли гудай кьве хъуьтуьл гаф ла гьана руыгьдик хвеш кутунайтIа, лап четин декьикьайра за вун
рикIел гъидай, хиялда гьа!миша вун заз вафалу яз амукьдай ман,
душмандал ахъайдай гьар са гуьлле за вун рикIел гъана ахъай дай. Зун анай сагъдиз хкведайни-хкведачирни низ чидай. Вун
азад я эхир, ви ихтияр ва жував гваз физвачир хьи!..»
ЯтIани адавай Наргиз рикIелай алудиз жезвачир. Колхоз -дин
хипер вичелай гъвечГи юлдашдив вахгудайла, хиперихъ га -'|,I лаз
санал вич яшамиш хьайи там, Наргизаз фу гайи, адан гъил галукьай
ва вичи кьведан тIва'рни кхьенвай кицик тарни кваз саламатдиз хуьн
тапшурмишна.
Шихин мушух кIулаваз, гардан кьуна теменар гузвай диде
къерех хъувуна, яргъал сефердиз физвай Надира хуьруьнбуруз
садазни сагърай лагьанач, анжах ракьун рекьин станцидилай
поездда акьахна фидайла, ада вич патал рушахъ, кIвалин хзан дихъ талаз къалмакъал хьайи, кIваликайни кваз къерех хьана
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станцидал къуллугъзавай Азиз дайидиз яргъалай гьил
эл'яна.
«Сагърай зи уьмуьрдихъ галаз алакъалу, кьисмет тахьай
муьгьуыббат заз жагъай там, дидедин рикI кьван чIехи дагълар!
Зун кьисас къахчуз физва, куь такабурлувили садрани агъуз тийидай кьилер зи рикхелай алатдач, абуру зун вири къада-балайрикай хкудда, жуван мурад тама)мариз куьмек гуда».
Вокзал саки мичIи тир, граждан парталар алайбур тIимил
я, виридал шинелар ва плащар алай. Поезд юзана, Надир алай
ракIарин виликай станцидин сугъулдиз аквазвай кIвалер яваш диз хкатзава. Садлагьана адаз лап мукьувай, ракIарин виликай
Динара акуна. Адан са гъиле багълама, муькуь гъиле лацу яй лух авай. Ада гъил юзурзава ва «Надир!» лугьуз гьарайзава.
Динаради Надирал багьлама гадарна. И гуьзлемиш тавунвай
дуьшуьш хьуни тешвиш авур Надиран гъил багъламадихъ агакь
тавунмаз ам къвалав гвай маса гадади хкьуна ва Надирав вах гана. Хвеши хьайи Надираз вичин рикIе са хейлин чка буш хьа йи хьиз хьана ва ам тек са Динарадивай ахцIуриз жедайди гьиссна. Вичиз Наргиза ганвай рикIин тIарвал вичи Динарадиз ган вайди къе кьатIана, вучиз лагьайтIа адаз, поезд лап яргъаз акъатдалди лацу яйлух юзурэамай ва герен-герен вилеривай гвязавай
Динарадилай гъейри, вичихъ рикI кузвай садни аквазвач. Поезд
Махачкъаладилай алатдалди ам вагондин ракIарилай элячIнач, я
багъламани гъиляй ахъайнач. Адаз тади кваз физвай поезддин
чархарин ваъ, вичин рикIин ван къвеэвай, поездди ваъ, вичин;
ифин акъатнавай келледи гум чукIурзавай хьиз тир. Станцияр са сад хкатиз физва. Акъвазай чкадал гзафбур эвичIдай, рагь
галукьай цеквер хьиз, станцидал чукIудай. Надир садрани эвичIнач, гьатта хъвадай ядни рекьин юлдашрив гъиз тазвай. Гьикьван
фикирар ийидач лагьайтIани, адан виликай вилерал накъвар
алай диде хкатзавачир, rairb-rairb япара Динаради эверзавай ванни гьатзава, а ванци адаз вич кIанибур, гуьзетзавайбур авайда кай хабар гузвай, тек са-садра япаривай гвя жезвай Наргизан
сесини адаз чимивал хгузмачир. Гьинай хтуда кьван, адаз а сес
лап яртъай хьизвай.
Поезд гагь агъурдиз нефес къачуз, гагь катзавай душмандив
ахгакьарзавай тегьерда «кам» йигинар ийиз физва. Гьикьван
гагьда, гьикьван рекьиз ам фин лазим ятIа Надираз чизвач, я
ада и кар вичиз чир хьун лазим язни кьазвач.
АтIун тийиз кьве патайни язавай тупарин ван дагъустанвидиз Тарамскоеда хьана. Ана абур эвичIна, абуруз военный парталар гана, гьеле виликамаз тайиннавай отделенийрин комисса рарни таблигъатдин кIвалахдик акатна. Гьар юкъуз акъвазун
авачиз низамда аваз къекъуьруни, йифен гьи вахтунда хьайитIа ни тревога гуз 'къарагъа'р авуни ам михьиз дарихзава, гьатта мум29

кинвал хьайитIа, кьил къакъудизни кТанзава. И кар кьатГай отделениедин командир, хци экъисай нилер авай, туькме кIалубрин,
гьеле чуруднз бсгьем чIар малум тахьанвай жегьил, викIегь га дади латьана:
>■
— Жергедин солдат Муслимов, садра за ваз лугьузва, килиг
кьвед лагьай сеферда зав ваз туьгьмет ийиз вугумир'
— Башуьсте, юлдаш командир! Юлдаш командир, ихтияр
тде рахадай,—гъил япухъ кьван хкажна, тIвал хьиз тIарам хьана
честь гана хьиз давам хъувуна ада.
— Рахух.
— «Эрч[и пад, чапла пад»—чна школада тIимил чил кIурухай авунач хьи. Зав автомат гиде, чубандин лашунин чкадал
гила гьам зи гьиле хьун лазим я.
— Вун гзаф рахазва... Вуна хьиз гуьгьуьллу арза зани ган ва, ваз хьиз, душмандин ажугъ зазни ава, вучиз лагьайтIа исятда душмандин бомбайри зи хайи накьвадал агъур хирер ийизва,
зи хуыр акуртIа, чир хъжедай шикил адал аламач. Аялвилин шад
йикъар тухвай, жуваз чирвал къачур школани кваз дарбадагъ иава, амма армиядин низамдиз табий хьуниз чун мажбур я.
Автомат чирдай тарсуна Надира са кагьулвалнн авачиз иштиракзава, гзаф вахтара ада ам кьилди аичиз чирзава, гьатта къва ларив гвай юлдашри адаз «йифизни автоматдихъ галаз рахазва,
чав ахвариз вугузвач», лугьуз туьгьметни ийиз хьана.
Дуьз са вацра военный рекьяй вердиш авур Надир вичин
рикIе фадлай авай душмандилай кьисас къа'хчунин къаст тама мариз дяведиз фена.
РУГУД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Къеце нисини жезвай вахт я. Хипер кунда аваз дагьдин гьавадихъ галаз сир саднавай хьиз ван квачиз секи н я. Чубанар,
доярка тир эгьли дишегьли Перини иваз Динарадин кьилив кIватI
хьанва. Ада иДийиз хканвай газетар, чарар чубанрив вахгайда лай кьулухъ Совинформ'бюродин хабарар кIелза'ва. Вирида,
чIуькьни тийиз, герен-герен дериндай агь акъадариз яб гузва.
Дяведа са гьихьтин ятIани дегишвилер авачир. Чибуру са
шумуд райондин центр душмандикай азад хъувунвай.
— Динара, яраб, чан халудин, душгмандал гъалиб хьана
лагьай ван чи япарихъ талукьда жал?—лагьана чIехи чубан Исмаил дайиди шаклудаз.
— Вун шаклу куьз я, я Исмаил?—Динарадин чкадал жаваб
гана адан бубади.—Зи рикIел Советрин гьукумат хьайи сифте
йисар хквезва. Гьабурни чIуру йисар тир эхир.
— Лемсер гзаф къуватлу, еке техника авай гьукумат я лу 30

гьуда, Демир,—кьил агъузна гъиле авай тIвал цIимилдихъ геля|ъиз явашдиз рахазва Йсмаил.—Фицекьра хуьре чаз райкомдай
атай мецик чIал квай са итимди лекция кIел авурла, ада лу гьузвай: «Лемсери рагъакIидай патан саки вири гьукуматар ви чиз табийнава, адахъ гужлу армия ава... Ам илимдар гьукумаг
я...» «Зун савадсуз кас я, гзаф гафарин гъавурдани бегьем акьа дач. Са кар акьулди кьатIузва, пехъи кицIихъ эхир жедач».
— Агь, ви бубадиз рагьмет гурай! Ингье заз гьадакай лу>гьуз к!анзавай. Гьа четин йисар рикIел хквезва. А чIавуз инги лисрихъ, туьркверихъ, лемсерихъ тIимил къуват авайни? Къаргьаяр хьиз кIватI хьанайни, вунани рикIел х,кваш? Баку галай вал физвай деникинчиярни ингилисар акурла, валлагь, акьул
кьиляй фидай.
— Вуна дуьз лугьузва,—вичин гаф тестикьар авурла, Исмзил дайидик руьгь акагна—Туьр,кверин са офицерди кукIваркьанвай зи кIуртунилай чГугур жъирмажар исятдани рикIелай алатзавач. Гьанлай зун са гьафтеда квехъ галаз партизан хьана та мара гьатнай ман. РикIел хквезвани?
— Хквезва, бе-ес Гьа вахтунда чи гьукуматдин кьиле акъвазнавай кас акьуллуди хьана. Адалай кесиб халкь гъавурдик
кутаз алакьна, вучиз лагьайтIа адан рехъ дуьз рехъ тир. Исят
дани гьукуматдин кьиле акъвазнавайди акьуллу итим я. Адани
дяведин сифте кьиляй чи рехъ гьахълуди тирди ва ч ун душмандал гъалиб жедайди лагьанва. Зи гила яхцIурни цIудалай виниз
яшар хьанва, а'рмидиз къабил амач, тахьайтIа, валлагь, за исят Да арза кхьена фидай. Заз ван хьайивал, душмандин тIиш исят да Кеферпатан Кавказдин чиле экъвезва луда. Ам инай с агъахкъатда лагьана фикирзавани вуна? Чир хьухь, адаз дагъдин.
гьар са къван бумба я.
ЧIехи кьве итимди ийизвай шхтилатрвдс Динара къаришмиш
жезвачир. Бубадин гьевеслу рахунри ам ашкъиламишзаваи, ам ма ам югъди къекъввдай кьван галатнавай, тахьайтIа няналдк
абурун патавай къекъечIдачир. Динара чубанрин гьуьндуькIдиз
гьахьна, чубандин литни кIаникай кутуна, къаткана. Гьава чими
тирггIани, гьуьндуькIда ам ламу я, амма дагъдин михьи шагь варди гваз къекъвезвай цуькверин, тазавал кумай векьерин ни див анагни ацIанвай. А ниди гуыгьуьл кIу!банзавай ва Динара
хабарни авачиз сустарза^вай. Ада гъилер «ьилик кутуна, дама рар атаж хьанваз гьиссзавай беден тIарамна ва регьятдиз юр гъунвал алудун патал внлер кIевна. Ахвар къвезвач. Къайдасуз
чкIанвай яру ва чIулав тIехвер вилерикай карагзава, абур сад
садав кикIиз какахьзава, ахпа райгар дегиш жез кважьзава. «Жу ва кваз кьазвачтIани, галатнава»,—фики,рна Динаради. КЛвачин
кIанер ифенва, икI кIвачи-кIвачи гзаф къекъвейла жезва. Гьар
сеферда пар алаз хквезвай балкIандал акьахун адан жегьилви3I

лин намусди кьабулзавач, кутугна аквадач. «БалкIан—акьахун,
пар эцигун патал герек я, вучиз вуна ваз азаIб гузва?»—лугьуз
бубадини туьгьмет авурла, ада лугьудай: «БалкIан авачир чка диз акъатайла, ахпа вучда?»
'Ада гьа къат-кай чкадал бубадинни Исмаил дайидин суьгьб&г рикIел хкизва, абуруни чпин девирда халкьдин ихтиярар патал женг чIугурди я, гьеле исятдани хамуник ажугъ ква, чеб
чIехи хьунал гьайиф чIугвазва. Абуруз ватандин къадир ава,
амма бязи жегьилри кьил къакъудзава, ватан кузвай вахтунда
далдайрив гъилер чими ийизва. Адан рикIел Фетягь хтана. Школада уьтквем, вичин гафунал акъваздайди яз аквадай Фетягьа кай фицекьра ажуз кац хьанвай, эгер вичиз кIан хьайитIа, ам
аял хьиз вичин гуыгъуьна аваз къекъуьриз жедайди адаз чизва.
«Тек са мили хъвер, хуш килигун бее я, ам кьел галукьай гатфа рин таза векь хьиз буьнжуькь жеда Имни адан ажузвал я»,—
фикирзава Динаради. Эгер 'вилмкдай адаз вичин рикI ачухнайтIа,
икьван гагьда ам адан гъуьл хьанвай ва вич адахъ галаз дяве
куьтягь жедалди, дяведилай кьулухъни, вири уьмуьрда санал
яшамиш жедай. Ам бронда ава, ихьтинбур далу патани герек жезва, майишат идара авунни чарасуз я, фу-къафун авачиз дявени
тухуз жедач. Кьуьзуьбур гьа гила мад акIизвай ракъиниз ухшар
■я, жегьил авачир хуьр пейс куькIуьрнавай къаридин кIвал хьиз
аквада. «Гъиле авайди ахъайна, цава авайдахъ галтугмир», —
лугьузва мисалда. Гила Надир гуьзетиз ацукь. Гьикьван гатьда?
Гена ада кIанивилин са ишара авунайтIа, мензилдин кьил сала матди хьайила, рекье дуьшуьш жезвай четинвилериз дурум гуда.
«Ада станцидал зун акурла хъверна, им шадвилин хъвер тир.
Зун вилерикай хкатдалди поезддин ракIарилай элячIнач, гьан лай тIвар кьаз гъил [ элязавай. Белки, заз зи тIвар кьазвай хьиз
тиртIа. Ваъ, гьар гьи кI ятIани Надир рикIиз чими я. Ада Нар-гиз,
Ягьедин свае Наргиз, кьиникьикай къутармишна, вичиз ам
кIанзавайди Ази> дайидизни кваз лагьана. Бес уьтквемвал тушни?
КIандатIа Наргизаз ам бегенмиш тахьурай, заз бегенмиш я..
Надир!» Ам серт хьанваз вилер ачухна, адаз вичи Надиран тIвар
вири дагълариз ван жедайвал эзберай хьиз хьана. Ваъ, ада гьа райнач, рикIи гьарайзавай.
ГьуьндуькIда касни авачир. Архашдилай инсанрин ванер
къвезва. Къал кваз рахазвай садан векъи сесни адахъ галукьза ва, ам Ягьедин сесиниз ухшар я. Динаради яб ганач, масад тиртIа къарагъдай, вуч гьарай-эвер ятIа чирдай. Ягье квай межлисдиз адаз физ кIандач. Ада вилер кIев хъувуна. Мад вилерикай
элкъвей жуьреба-жуьре рангарин шарар хкатзава, квахьзава.
Фикирарни сад садак какахьнаваз дарихзава. Гать Фетягь, гагь
Надир гуя ракIарал акъвазнава—^сад садалай вилик элячIиз абуруз адахъ галаз рахаз кIанзава. Надиран мили хъуьруьни, поезд 32
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дин ракIарилай вичиз багъиш авур хъуьруьни, адан бедендай
юргъунвал акъудзава, буш хьанвай гъилер чеб чпелай кьиликай
хкатна, хурал аруш хьана Садлагьана цурун леген аватай къа -ти
сесини ам кухурна. Пери къаридин экъуьгъунин гьарай-эвер-дини
ам михьиз уяхна. «Къудур хьанва! КIвал чIур хьайи Ши-тIишан
сиягьди лап зи ийир-тийир квадарна ман,—ам Ягьедикай рахазвайди
Динаради кьатIана.—Мад са лапаг кIанз атанвай. Фермадин
зеведиш я лугьуналди икьван къудур жедай адет туш" эхир!
«Лекьер амачир дередикай къаргъайриз юрд хьанва», лу-гьудайвал,
вири цIун хуруз фейила, идаз колхоздин мал—буба ШитIиIшанди
хьанва... Чидач адан кIвач кьецIи яни, вил буьркьуь яни, армидиз
кьванни" тухудач! Демирни аламатдин кас я,—Ди-нарадихъ
элкъвена лагьана къариди,—«илерал перде акьалтна-вай са
къудурдихъ галаз кьил кьада, квахьуй, алатуй лугьудач. Ви
пехъивал ви кьилиз хьуй ман, я ребби!»
—■ Лапаг вутанани?—къаридин рахун са гьал секин хьайила, виниз чьана хьиз хабар кьуна Динаради
— Ваъ, я руш. Демира адав лапаг ву|гудани? Исмаилни фа къир я, сада яргъалай тIуб юзурайтIа, вич алай чкадал зурзада.
«За квез вучдатIа килиг, са лапаг цIудай акъвазар тавуртIа, зун
гьа Гьемзетан хва туш!»—лугьуз тупIар юзурна, гьелятьна хъфена. Къудур я, валлагь, къудур я. Вагь, вун аллагьди алудрай!
Къала инал дишегьли ала-алач къайгъунн кьадач буьркьуь хьайида, сивик какатай вуч хьайитIани лугьуда...
Динара мад рахун хъувунач. Къвалав гвай Пери къаридин
яргьанни винел вегьена, ам къаткана.
Мад секин хьана. Мад Динарадин вилик гагь Фетягь, гагь
Надир акъвазна. Фетягь хъуьрезва, ада Динарадиз лугьузва:
«Вун бахтлу жеда, аквада ваз, вуна авур кардал вун са кIусни
пашман жедач, гьатта инлай виликди шандакь авур йикъарин
гьайиф чIугвада». «Ваъ,^|гьарайзава Динаради,—тапарар я, зун
вахъ галаз бахтлу жедач. Бахтсузвал садазни кIандач, ам вич
вичелай атана гардандик кикIида. Зи бахтуни иви авахьзавай
чуьлда солдатдин агъур чекме алаз чил тIушунда, ламу окопра,
са шинелдин кIаник йифер акъудда. КIандатIа адаз закай хабар
тахьурай, зун ам галачиз тек хьурай, амма ам захъ ава. Ваз, Фе тягь, зун чидач. Вун азад я, вавай ви бахт мус кIан хьайитIани
туькIуьриз жеда, зи бахтунин кьадзр-кьисмет гуьлледин ихтиярда ава...»
Ихьтин фикирар адан яргъалди фенач, акьул тIурарин xanla
хьиз какахьна, сифте кIус-гъвел кьатIуз хъижезмай, ахпа вири
дерин рагъул яд авай вире батмиш хьана, квахьна, мад са затI ни рикIел аламукьнач.
йифен юкьварилай чубанрин, кицДерин гьарай-вургьайдин
сесиникди (аквадай гьалда, севре хиперал гьужумнавай) Динара
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ахварикай кватна, ахпа вичин далудиз далу яна къатканвай Пе ри къаридин кьезил пуфдикдн ам кIеви ахварал хъфена.
ИРИД ЛАГЬАИ КЬИЛ
Ииф разведчикдиз дустни я душманни. Ада ам вичин чIулав
къужахда кьуна хата-баладикай хуьнни ийида, ада ам чгуьзлемишиз акъвазнавай хаталувилин сивизни гадарда. Анжах гьа'р
гьихьтин хаталувал, къулайвал йифи гузватIани, разведчикдиз
кIанзавайди устадвал, сабурлувал, фад кьатIуз хьунин хцивал
хьун я. Иисни зура хиперин суьруь гваз тамарани дар рекьера
аваз йифен и шандакьрихъ галаз вердиш хьайи Надирай вилери,
япари исятда сятдин акьрабри хьиз кIвалахзава. Вичиз таниш
тушир, я садрани ци атIана 'къубуяр хьанвай чуьлда вич жедз
лагьана фикирдиз татай ам ирид кас юлдашарни галаз игьтиятлудаказ физва. Дяведин цIа,рцIелай элячГна душмандин вилик
жергеяр галайвал физ са сят кьван хьанва. Чуьлдин кьуру сама-рикьалари, кГвачер хабарсуз аватзавай чухурри игьтиятлудаказ
финиз манийвалзава.
Гьавани секин туш, къай ква. Яргъалай мукьвал-мукьвал ракета цавуз акъатзава, япара тупарин, автоматдин далдамдал кIарарэлязавай ванер ава. Разведчикар цIуд-цIувад камунинсадсадакай яргъаз гагь хурухъди, гаигь кГвачел алаз физва. Исятда абуру я
кIваликай, я хзандикай фикирзавач, абурун фикирда анжах командирдин тапшуругь гьикI кьиле тухуз жедатIа, гьадакай я.
Надир садлагьана акъвазна. Ада йифен къуш типIрен сесинал
юлдашриз ишара гана. Разведчикар гьасятда вири санал кIвапТ
хьана. Кьейибуру хьиз хур чилел вегьена яб гузва. Сесер. Рахунрин ваъ, вешрешдин, агъур кIвачерин сесер къвезва. Мукьва хьа на, абур цавун экуьнал гьиеабиз жеда, кIуьд кас. «Душмандин
разведка я»,— гьасятда кьилиз и хиял атана Надиран. Вичин
)рикIи гъала'ба къачунатIани, ада юлдашриз ишарадалди секин
хьухь лагьана. КIула агъур парар авай хьиз заландиз камар къачузвай немсер чпелай цIувад-къад камунин алатнамазни, разведчикри гьар сада алай чкадилай гьарайна: «Гъилер хкажа!»
Гуьзет тавунвай къурхулу гьарайди серсер авур немсери ванер атай патахъ элкъвена «гуьлле гана. Разведчикарни гуыьуьна
амукьнач, абуру чеб гвай далдадивай автомата^ худда туна..
Немсерикай шумуд кас кьенатIа абуруз чир хьанвачир, са арадилай гъилер хкажнавай пуд «ъаралту разве'дчикриз акуна. Амай
ругуд кас юзун хъийизмачир. Разведчикрикайни сад кьена, Надиразни вичин къуьнуьвай цIай гвяIгъай хьиз хьана. Ада тадиз
гъил вегьенмазни гъиле гьатайди гуьлледи пад акъуднавай телогрейкадин памбагрихъ галаз санал иви авахьзавай къуьнуьн хам
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тир. Ам агъуз хьана ацукьна. Душмандин разведкадикай амайОур яракьсуз авурдалай кьулухъ Надиран юлдашар чпин юлдашдин патав хтана ва адан хер куггIунна.
Немсер есирда кьун ван-сес квачиз алатнач. Автоматрин вапери кьве патакни къалабулуд кутуна. Зур сятда кьван кьве
патайни гуьлле къвана, амма разведчикри чпин гъиле гьатнавай
душмандин солдатар ахъайнач. Гуьлле гун секин хьайила, абуру
ссирар хкана. штабдив вахтана. Иви финикди ажуз хьанвай На дир гьа инлай машиндиз вегьена шегьердин госпиталдив airaкьарна, ам ана къаткурна.
Дагъвидин иви кьери, рикI зегьем жеда лугьуда. Гьакъикъат
я. Госпиталдай агъу,р хер алай солдат катна хъфидайди садан
фикирдизни атанач. Нисиниз азарлуйриз хуьрек гудайла, абуруз
Муслимов Надир жагъун хъувунач. Госпиталдин духтуррик, сестрайрик къалабулух акатна. A6yip .багъда къекъвена, гьар са кулунин кIанни кваз кIурукай авуна. Надир и чIавуз шегьердин
куьчедай станци галай патахъ физвай. Адан фикир ра!гъакIидай
латахъ (ада къуллугъзавай армидин часть гьа терефдихъ галай)
физвай гьи поезддик хьайитIани ккIана хъфин тир. Бязи вахтара
жуван кар терс жедайла, жуван мецикай бала жеда. Яд маса
гузвай дишегьлидин кьилив яд кIанз фейила, адав адаз гудай
къад кепек гвачир.
— Зун исятда гаспиталдай хквезвайди я, дуьз латьайтIа,
катна жуван частуниз хъфизвайди я,—дишегьлидиз япал сив
эцигна хьиз лагьана ада.—Вун гьавурда акьун лазим я.
Дишегьлиди адаз яд гана. Надира кьве стакан къанихлуда каз къайи яд хъвана хъфидайла, адаз далудихъай: «И госпитал дин халат алай солдатдин пулни къачу»,—лагъай ван хьана.
Элкъвена килигаМа, вичин кьулухъ мили хъвериз сержант акъвазнава.
— Вири катдайбу|р вун кьван сиринал «мятькем» жедани?—
зарафатна ада.
— Юлдаш сержант...
— Артухан рахунар амач, чаз дяведа хер алайбур ваъ, сагъ
инсанар герек я,—ада Надарав гьич рахазни ваяганач.—Вили>к
аката. Зун тек са дяведа ваъ, ингье шегьердани разведчик я...
Разведчик лагьай тIвар ван хьайила, Надираз чими хьана ва
адаз: «Зунни разведчик я, чун чи гьавурда акьун лазим я»—лугьуз кIанзавай, амма сержантди мад хълагьна:
— Заз хзанрин патав хъфин патал ганвай вад югъ отпуск
гьавайда шегьерда акъудиз тамир...
Ада ам хкана ва госпиталда кIевиз «дустагъ» авун тапшурмишна. Фижирда гьатайвал кьилиз акъатнач, ятIани ам къуьнел
хер аламаз госпиталдай эхкъечIна ва мад вичин юлдашрихъ галаз са жергеда акъваз хъувуна.

Дяведа авай касдин кьилел гьар юкъуз жуьреба-жуьре дуьшуьшар къведа. А дуьшуьшрикай садбур жуван хийирдиз жеда,
садбур—душмандин. Гьелбетда, гьар садаз вич гъалиб >ьана
кIанда, амма сад ава кГанивал, садни—жеривал. Надираз гьеле
вичиз кГанивал хьанвач. Вуч авуна лагьайтГа, анлай са «мез»
гъана, инлай гуьлле гудай точкаяр алай чкаяр чирна, идакайни
кеспи хьана. Прядовкад<ш патав хьайи еке женгина немсериз кьур
ягъунар рикIелай алатдайбур туш. Бязи кьил квахьай дестея,р
фидай пад тийижиз кагзавай. Младший сержант Надир :<ьиле
авай иДуругуд кас разведчикар чпиз ганвай тапшуругъ тамама риз фидайла, гьа ихьтин катзавай са дестедин геле гьатна. Разведчикривай а еке дестедин мукьув эгатиз жезвач. ЦIуругуд касдивай са шумуд вишдаз жава'б гуз жедани? «Вучда, гьикIда?—
хияларзава разведчиюри.—ИкI гъиле гьатнавай кьил квахьнавай
десте гьик! ахъайда?» Са жуьрединни чпин гуж акакь тийидайди
чир хьайила, абур штабдиз рациядай ,рахана. Анай: «Куьмек ракъурда, куьне абурун гел квадармир, жезмай кьван аглеш ая»,
—тапшуругъ гана.
Иикъан сяIтдин цIуд. Тамай физва. Галатнава. Дуьз жигьир рай физвайтIа, икьван галатдачир. Немсериз чпин гуьгъуьна
инсанар авайдакай хабар та>хьун патал жезмай кьван тамун кIа~
чIичIлух[рай, уьлегьанрай физва.
Сятдин цГикьвед. Тама секин хьана. Душмандин и еке десте
тIимил яд авахьзавай кГамун дередиз эвичIайла, а патаз ахкъатнач. Разведчикриз я кар аламат хьана. Сад-вад туш кьван, куларин пунув чуьнуьх жедайвал, икьван инсанар гьиниз фин ла зим я? Надира юлдашар кIватIна, абурухъ галаз меслятна.
— Дустар,—лагьана ада,—душмандин десте кIа !май агъуз
фенвай жигъирни авач, абур яргъални фенвач, аквадай гьалда,
чпин геле къекъвезвай кас-мас авачирди чир хьанвай абуру ял
ягъиз далда ахтармишнава.* Ингье сятдилай гзаф вахт я чун
абурухъ къекъвезва, гел квахьнава. Кеферпатаз чун килигзавач.
Зун фида, куьн инал акъваз. Им жува жув хаталувилик кутун
ятIани, тавакуллагь, я зун, я за... Куьне зи бармакдин кIук фа гьума. За гъилин ишара гайила, куьн залай анюсъ гьар с ад са
пипIиз алад. Тапанчидин ван квез лишан я, гьа алай чкайрилай
къаратъна автоматрай атIуз-атIуз гуьлле це, акI хьуй хьи, абуруз чеб гьалкъада тунвай хьиз. Патронар вири харж ийиз та хьуй.
Надир тапанчи гъиле кьуна, автомат гардандиз вегьена гьар
са тарцин яцДу тандив чуьнуьх жез физва. Кьвед-пуд виш метр
кьван мензилдиз фена, ам куларин пуна ярх хьана. Гьанай ада
юлдашриз гъил эляна. Юлдашар гьа,р патахъ чкIана.
Надираз автомат хурал алаз ацукьнавай душмандин солдатдин чин аквазва. Ада пIапIрусдик цIай кутазва. Куларивай къа36

къатнамаэни аквадайвал я. Солдат санал акъваззавачир. Ам къаратъна, а патал, далу Надир галайвал элкъуьрна, ацукьна. «К.Iва чел акъвазиз жезмач, галатнава»,—фикирдиз атана адан. Сифте
Надираз гьа инлай тапанчи ягъуналди лишан гуз кIан хьана,
ахпа адан рикIел а солдат рекьелай ван-сес квачиз алудун акьалтна. Им кьилиз фидай план тушшртIани, ам гьа и чIуру фикирдал
мягь'кем акъвазна.
Къад камуниз кьван Надир мад фена. Немецдинни адан ара да мензил тIи*яил жезва. Мадни са цIуд кам фашист кьулухъай
ван хьайиди хьиз садлатьана элкъвена. Абуруз садаз сад акуна.
Немецди хичIе хьанвай серт вилер Надиралай алуд тийиз авто мат туьтуьнай акъудзава. Кьулухъ элхкъведай са мумкинвални
амач, ина амайди душмандин чашмиш хьуникай менфят къачуна,
анжах ажалдин хуруз хкадарун я. Агь, инсан, вак лувар вучиз
квач! Тапарар я, инсандик лувар жедай дуьшуьшни ава. А те гьерда Надира немецдал хкадарна, и тегьерда, мум«ин я, пеленг дивай вичин гъуьрчел хкадариз жечир. Надираз ахкурди вич немецдин винел алаз хьун я. Декьикьа эглеш хъувуна виже текъвезвайди чизвай разведчикди солдатдин хурал тапанчи эцигна,
яна. Секин тама биши ван гьатна. Тамун кьери кулар авай чухурда (гьакъикъи лагьайтIа, анаг Надираз акунвачир) къаткан вай солдатар и сесинал вири кIвачел акьалтна ва ван акъатай
пад бегьем чир тахьанвай абуру гьакI какатайвал автоматриз худ
ганва. Гьеле вилер ахвара амай са-садбуру автоматрин кIуфар
чпинбурухъ элкъуьрна язавай.
Надира тадиз еке мегъуьн таран къвалав гвай чухурдиз
хкадарна, гьанай гьарайна:
— Чун партизанар я! Куьн элкъуьрна кьунва! Яракь гадра!
И арада ирид-муьжуьд чкадилай автоматрай атIуз -атIуз
гуьлле гана. Немсери гьакъИ'Къатда чеб элкъуьрна кьунвайди ва
аксивал авуртIа, вири санлай терг жедайди гьиссна. Солдатри кай сад виликди хкечIна (ам офицер тир) сифте немец чIалал,
ахпа урусдал: «Рус не стреляйт, мы зда-ватй!»—лагьана, ада вичин гъиле авай яракь гадарна. Солдатрини адалай чешне къачу на, ярахь гадриз, а патал акъвазна. Надира лагьайтIа автомат
хурал, тапанчи гъиле аваз чуьнуьх хьанвай чкадивай къарагъна,
юлдашрикаи муьжуьдаз вичин патав эвер гана.
Абур атана, чпин яракьрикай яргъаз кьилер куьрсна, гъилер
кьилел эцигна акъвазнавай солдатар гьалкъада туна. Муькуь
иридни хтана, абуру садазни герек амачиз гадарнавай яракьар
са-сад къачуз им Италиядин, им Бельгиядин, им Франциядин
марка я лугьуз кIватI хъийиз чилел са хара кIватIна. Есирда
гьатнавайбур гьисабна. И юкъуз Надиран дестедиз хъсан гъуьрч
гьатна, вад вишни муьжуьд 'кас немсер жергеда хтуна, элхкъвена
атай пата.чъ рекье гьат хъувуна. Абур гзаф яргъаз хъфенач, куь37

мекни атана агакьна. Есирар атайбуру/в вахтана, чеб мад чпиз
ганвай тапшуругъ тамамариз фена.
Сержант Муслимов Надиран ва адан юлдашрин кьегьалвилерикай вири дивизиядиз хабар хьанай, командирри адаз гила
Надир ваъ, Казбек лугьуз хьана. Амма гьамиша инсандин бах туни гъидач. Са дяведа адан хур гуьлледин паради яна, акьул дик кумачиз ам госпиталдив ахгакьарна. Духтурар кьасабчияр
кьиз адав эгечIна, хур хирургрин чукIулдилай авуна. Лапу агъ дикай чин кьатIуз тежез кроватдал ярх хьанвай Надира кьвед
лагьай юкъуз вилер акъайна «Чан алама,—сифте вилер ахъай'на вич вичел хтанваз кIвализ тамашайла лагьана ада,—чан аламатIа сагъни хъухьун лазим я».
Ада азарлуйрихъ гелкъвезвай жегьил рушаз эверна, вичин
патав ша лагьана.
— Гуьзел руш, чарни къелем къачуна зи дидедиз кхьихь.
*«Ви хва Надиран хур гуьлледи къазуннаватIани, рикI сагъ я.
Душмандихъ галаз адавай гьеле кьуршахар кьаз жеда, гьак!
Наргизазни лагь...» Динарадиз и гаф адавай кхьиз жедач ир, сад
лагьайди, Дийаради адан рикI тIарнач, кьвед лагьайди, Динара дин рикIин мягькемвиликай адаз чидач.
Чар кльей руша адаз тамашна хъверна
— Аквадай гьалдз, Наргиз ви адахли я...
Надира адаз жаваб ганач.
«Казбек» мад вичин частуниз хтаиа. И сеферда адан хурал
частунин командирди вичи алкIурай Ватандин ЧIехи дяведин
II дережадин орденди цIар,цIар гузвай, им вад вишни муьжуьд
солдат есир кьунай ганвайди тир. А орденди адан жавабдарвал
ададни артухарна, гьевеслу авуна, душмандин в'илик гьикьван
•кIеве гьатайтIани, кьил агъуз тежедайди аннамишна.
«Каэбекан» дестедин кьегьалвилер аквазвай командирди адан
отделение кьилдин скя.гьда тунвIай. ВацIай кьежин тавуна, цIай
са цIелхемни кукIун тавуна экъечIзавай адан отделениеди гила
ггамамарзавай тапшуругъар лап важиблу, амма къурхулубур я.
Гьаваяр серии хьанва. Иис хъуьтIуьхъ элкъвердавай немсе рик тади а'катзава, абуруз Урусатдин мекьи хъуьтIерикай цIукай
■кьван кичIе тир. Урусатдин мекьи гьавадини чпиз инсаф тийи дайди абуруз чизва, гьар са тепе, гьар са далда гуз жедай кIунтI
мя|гь'кемдиз хуьн плтал вири къуватар эцигзавай. Надира къуллугъзавай частуни дяве тухузвай тепе гьа ихьтинбурукай сад тир
Юзаз хьуииз мумкинвал авач, кьил хкажнамазни тепедал алай
дзотдай хар хьиз гуьлле къвазва. Старший лейтенант В. Бейтунован ротадин рехъ душмандин къарши гуьлледи мукьувни игигъ
тийиз атIанва. Старший лейтенанггди Надираз вичин патав эвер на, адаз дзот къалурна.
— Муслимов, ваз душмандин магъара аквазваш? Адан да -
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лу пад гьахьиз тежедай къеледиз элкъуьрнава. Разведчикри ха'бар ганвайвал, аниз фидай кьве жигъир ава, чебни чир тежсдайвал туькIуьрнава. Ингье за ваз шикил язава,—командирди окопдин къене чилел шикил чIугуна Надир гьавурда твазва.—Амай
чкайрик минаяр кутунва Дзотдив агакьиз къад-къанни вад метр
амаз цаз алай симерин пуд жерге арушнава. Герек къвезвай ви ри алатар къачу. Ван-сес квачиз симер кьатIиз хьун четин я. За
умудзавайвал, гьа жигъиррикай квевай менфят къачуз жеда. В«
отделениедай итимар жува хкятъа.
— Башуьсте, юлдаш командир...
Сержант Муслимов Надир вичин ирид касдикай, анйк немсерин вадвишни муьжуьд солдат есирвиле «ьурбурукайни квай,
душмандин разведка кукIварна «мез» гваз хтай ирид касдикай
йбарат дестени галаз тепедин далудихъай, дучиманди гьич гуьзлемиш тавунвай терефдихъаи фена.
Ииф. Арада цIуд-цIувад метр мензил аваз кичIе тушир игитар ажалдин хуруз ваъ, душмандин чан къачуз физва. Жигъир
гьикI жагъурда? Чеб алай чка чир хьун патал абуруз немсери
атIун тийиз ахъайзавай ракетайри куьмек гузва. Абурун экуь нал Надиран итимри ммнаяр квай чилни жагьурна. Ингье са
къаралту малум хьана. Вири чилел илис хьана къаткана. Къа ралту тьар са ракетадин экуьнал гагь аквазва, гагь квахьзава.
Ам михьиз квахьна. Надира юлдшар акъвазарна, ам вич текдиз
фена. Къаралту мад малум льана. И сеферда адан кIул а ящикдиз ухшар тир са вуч ятЫни авай. Надира адан гьар са камунин
шикил чIугуна, тадиз хтана юлдашриз хабар гана. Къаралту
мад хтун лазим тир, гьавиляй абуруз чпин кар декьикьайрин арада
ийиз кIанзава. Пуд жерге цаз алай симерикайни хкечIна, абур
дзотдиз мукьва, еке хвахарин арада далда кьуна ва са геренда
нефес къачун патал акъвазна.
Ван-сес квачир къурхулу далдади адан рикIел хайи хуьр,
гъалибвад къазанмишна сагь-саламатдиз хтун гуьзлемишзавай
диде, адан кьеженвай пашман вилер' хтана Станцидилай гьар
юкъуз физвай поездар, абурун пенжеррай тамашзавай хирер
алай ватанатьлияр вилерикай карагзава. Садлагьана адан лап
мукьувай хьиз стха тирни, тахьайтIа, станцидал вагондин вилик
акъвазнавай Динара тирни, сада эверай ван галукьна. Келледа
балкIанрин рамат къекъвей тагьерда сесер гьатна. Бедендал ифин
акьалтай Надиравай акъвазиз хъхьанач, ам кьиле аваз дирибаш,
уьтквем муьжуьд жегьилди санлай дзотдал гьужумна. Ягъунар
жез-жез дзотдив агакьна, аниз гранатар гадрайди Надиран ри кIел алама, ахпа мад вуч хъхьанайтГа чиз амукьнач...
Вилер ачухайла, адаз вич госпиталда ва чинни кваз «ут]уннавай жунайрин арайрай вилик кьуьзуь кас ацукьнаваз са уьте ри аквазва.

ада.

— Зун гьина ава?—са гужуналди ван жедайвал хабар хьуна

— Вун шегьердин больницада,—хвеши хьанвай сесинал гьа'сятда жаваб гана кьуьзуь касди.—Огьо, жегьил, чун ви вилерин
ранг акунихъ тамарзлу тир, алла'гьдиз шукур; къе вуна чаз ам
къалурна, —зарафат кваз рахазвай
духтур.—Гила зун умудлу я...
— Зи юлдашар гьикI хьана 3
— Акьван деринриз фикир гумир...
Надира вич гъавурда акьур тегьерда вилер кIевна ва абурулай алахьзавай накъвадин стIалрихъ галаз санал вични сусг
Хьана.
МУЬЖУЬД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Гьи патахъай атайДи хьайитГани, къай сифте галукьдай тик
синел алай куьтьне хуьруьн юкывай туьнт вили шир яна безеклу
гъвечIи айван галай кIвалер лап яргъай аквада. «Авадан кIвал
гьаятдилай чир жеда»,—лугьуда бубайри. Гьакъикъат я. Ахьтин
гьаятдал чпив недай кIус гъвел жагъизвай верчерилайни нуькIерилай гъейри, чуьлдин къушарни юваз жеда. А кIвалерин винел
патан акунар вилера акьур нин хьайитIани гуьгьуьлдиз гьаниз
илифиз кIан жезва. Райондай атай къуллугъчидин, духтурдин
мескен гьанаг тир, дарвиле гьаггай рехъ физвай касни са кIус фу
«Iанз эвелни-эвел гьа кIвалер галай патахъ къекъведай. Амма низ
хьайитIани анай фу жагьидачир, садбуруз а кIвалерикай суткайралди вич гьина аватIа чир техжезвай мугьманхана жезвай, садбуруз анаг садра акун бес тир, кьвед лагьай сеферда ракIариз
кйхлшгдай жуьрэт кьванни амукьдачир.
Къе и кIвалерин тьаятдик иллаки еке гьерекат ква. Ана ме(хъер ава. Хуьруьнбур са-сад, кьве-кьвед гьар сада вичихъ авай
яру-цIару пек-партал алукIна, гъиле кур, кьилел хунча алаз Ягьедин, гьа безеклу айван галай кIвалер галайвал физва. КIвалерин
(Гьаятдай къвезвай зуьрнедин усал ван кьвед лагьай мертебадин
Куьчедихъ кьве пенжер галай тек кIваляй къвезвай патефондинйи жегьилрин къивчгьайдин сесери квадарзава. Абурун юкьва
филдин япар хьиз алахьай галифе шалвардин жибинра гъилер
туквай, tюлeндин вилери хьиз iilapiilap гузвай хурумдин чекмейрилай мукьвал-мукьвал вил аладарзавай, гьа«Iани яру чин чумалдин мижеди мадии туьнтнавай Ягье ава.
Вичи вуч ийидатГа течизвай ада патефондал алай, мехъер
башламишдалди вилик и югъ рикIел аламу'кьунин лишан яз Нар^иза пишкешнавай пластиIгка къачуна ачух пенжердай гадарна.
Пластинка лув гайиди хьиз цавай фена къуншидин аскIан кIвалин къавал синехъди аватна ва, элкъвена чарх яна, ярх хьана^
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AM ханач. Аламат ам тир хьи, гьич са х;ел кьвзнни атанач. Шад,виляй Ягьёди цавуз хкадарунар авуна, жегьилрин арада вичи,
уьфтуьнай макьам ягъиз вьчи кьуьлна.
— Гадаяр, —лагьана гьарайна ада,—зи кар гьикI къулайдиз физватIа, куьн килиг садра, гадрай пластинканк ханач. Зак
гуьлле акатдач, зи турунин кьве сивини атIузва... Эй!—эверна
ада пластинка къачур аялдиз.—Икиз хкваш, за адаз ракьукай
кьвати ийида, зи чарх кьве патахъни элкъвезвайди ада заз су бутна, ам зи бахт я!
Зун шаир я и дуьньядгл ашукь хъанвай нуькI хьтин,
Къуватлу рикI михьи я зи марфад чуьхвей цуьк хьтин.
Наргиз, ви ван байгьуш я заз, цIрада зун гуъг хьтин, Шад я
къе рагъ, варз ви таза гъил жер чинал туьк хьтин.

— Яда, Ягье, вун халис шаир я хьи!
— Икьван алакьунар вахъ авай вучиз вуна в>н и авам хуьре
тергзава? Ви чка меркез я, меркеэ!—аиадвилин, кIубанвадин, .шит,,
тарифрин рахунар иъатна. Таяр-туьшер кIватI хьанвай \ чкадал,,
гафар сад садахъ гилигиз хьунал Ягьедини дамахзавай. Ада фур? -.
лудаз лагьана:
— Захъ вири рекьерай алакьунар авайди я, дустар, зун...
И арада гъвечIи аялди пластинка хкана, Ягьедив вахгана.
Адани жибиндай акъудна цIуд манатдин яру чар аялди н гъиле
туна.
— Зи сагълучгъдай къенфетар къачу, неъ!—жумардъал къалурун яз ам кI'ватI хьанвайбуруз агъайнидаказ там'ашна.
Гъиле эцигнавай и яру чар вичиз ганвайдахъ аял сифте инанмиш хьанвачир, гагь чарчиз, гагь Ягьедин чиниз тамашиз амукь на, ахпа вичивай къахчудай ва вич саймишдай кас авачиз акур ди хваши хьанваз катна, хъфена. Жегьиларни тIанкьна кисна,
Ятьедин гъиляй икьван пул санлай акъатун абуруз аламат хьа навай.
— Неъ, дустар,—лугьузва ада,—и кеф квез мукьва вахтара
жагьун хъувунвайди туш. Куьк гьерен як, сарубугъдадин фу,
вични зи диде Гуьлнисе къаридин гъили чранвай. Квез зун гьа миша икI жумарт жедай хьиз жемир! ТIуьна, худ це кIвачериз,
къуй абуру зи мехъериз куь кIвачерик вегьенвай литер пад -пад
авурай. Квез аламат жемир, дустар, Я'гьедин крарай кьил акъуддалди куьн кьуьзуь жеда... Райондай мугьманар атун лазим тир
эхир, абур геж вучиз хьанатIа?
Хъуьруьнрай, гьарай-эвердин какахьай сесерай кьил акъатдаивал тушир, гьатта лап вини чархуниз акъатай са -сада «гьурра!» лугьуз гьарайзава. Амма зуьрнеди, жегьилрин чандиз жуыст.
гъизвай и алатди, усалдиз ванзава, тамада кьуьлдай кас жагъин
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тийиз, тIвал гъиле аваз гагь садан, гагь масадан кьилив фиэва.
Ин'санрин гуьтъуьлар пашман я. Къуватлу, инсафсуз душмандин
хура акъвазза'вай хуьруьнбурун патай хквезвай чарари, газетри
гузвай ха'барри, Ватандин вилик вичин буржи тамамардайла, дяведин майданда кьагьалвилелди кьена лусгьуз къахчузвай малуматри халкьдин рикIелай кьуьл алудзава. Тек са Ягьедиз къеце къаймекь авани, тарари хъипи хьана пеш вегьизвани, тахьайтIа а!бур
цуьквер яни, я тахьайтГа инсанрин рикIерал ифей ракьалди татъар
илисзавани хабар авач. Адаз аквазвайди тек са вич я. Наргизал
ам эвленмищ са рикIин тГарвални тахьана жезвай хьиз жемир. Азиз
дайи гьеле колхоздин председатель тирла, Ятьедизни Наргизаз чпиз
чеб кIанзавай. Азиз дайидинни Я'гьедин буба Пи-пIиш Гьемзетан
хьайи къалмакъалдини абурун ара рекъирнач. Ягьедиз рушан
дагълара кьитдиз жагъидай цуькведин хьтин иер-вал, рушаз адан
зиреквал, мецел мягькемвал бегенмиш тир. КIа-ни ксариз садан
нукысанар масадаз чир жедай адет туш, гьадак квай нукьсанни
хуш акун тIебии кар я. Гьавиляй Ягьедин суьрет, «ъамат фикирдиз
атанмазни, адан рикIелай велед патал фикир -да гьамиша аваз
мус хьайитIани ачухиз тежедай бубадин месля-тар, дидедин
«акьуллу хьухь, вилериз экв акун тийизвай амалар ийимир»
лугьузвай насигьатар, гьатта вич зулуматдип азпятди-кай хкудна
инсанрин жергедиз хкай (еке кар хьанач хьи, Ягье -Ди ам
ажалдин сивяй ахкъуднай) Надирни—вири рикIелай алатдай.
Наргизан буш, зайиф, хъуьтуьл хесетриз къарши яз, Ягье
кьур чкадилай атIудайди, кьуьзуьбуру лугьудайвал, «къара къа !бан», са мус ятIани ван хьайи вичиз акси чIуру гафни рикIелай
алуд тийидайди тир. Вичин бубадин туьд кьуна бамиш авур Азиз
•дайидин дуван ада фадлай ийидай, ина къаншарда куьлге хьиз
Наргиз акъвазна. Имни гьикI хьайи кар ятIа аку.
Пакамахъ фад, гьеле яр-лаз къарагь тавунмаз пенжер гатазвай сесинал Азиз дайи ахварикай кватна. Ам геждалди чуьл да, фермайра аваз гьа и мукьва хтана къатканвайди тир. Гзаф
вахтара ам парталарни алаз чарпайдал ярх жедай, исятдани ам
къецихъай атайди гуьзеггдай гьал тушир. Амма ам тадиз хкадар
хьана, къарагъна.
— Ам вуж я, вуч хьанва? — пенжердай хабар кьуна
ада.
— Зун я,—Шамилан ван акъатна,—са геренда къецихъ
экъечI кван. ШитIиш Гьемзета мад къелетнава.
«ШитIиш Гьемзет» ... Азиз дайидиз исятда адан чIуру крар
вири рикIел хкиз кIанзавач, са тIимил вахтунда кьванни ам се «ин жедатIа лагьана гьерерин чубанвиле ракъурна, амма мад
вичи фикирнавайвал хьанвач.
Азиз дайи гьаитдиз экъечIайла, Шамила адаз накь нисин 42

лай колхоздин дIемуьжуьд лап хъсан гьерер зегьерламиш хьана
кьенвайди латьана.
—■ Абур вучиз зегьерламиш хьана?—хабар кьазва ада Шамилавай.
— Чидач. Ам шейтIанрал шаламар алукIдайди я. Шумуд бубайри а чIура хипер хвена, садра кьванни ана лапатар зегьерла мнш хьана лагьана ван хьайиди туш. Гила ШитIиш Гьемзет аниз
фейила, зегьерлу векьер экъечIнани? Яда, Гьемзет, балкIанар
окладрал твах, чунни гьанал фида,—буйрутъна Шамила а патал
акъвазнавай Гьемзетаз.
Складрив агакьна бал)кIанрал алай хамар чилел хъивегьай ла, председателдин гуыгьуьл мадни чIуру хьана. Хиперин суьруьдикай цIемуьжуьд ваъ, къанни цДемуьжуьд кьенайтIани, адаз
икьван залан жечир, хиперин жинс дегишарун патал ада абур
еке къимет гана къачунвайбур тир. Ингье, вири фикирар, планар
пуф хьана.
— Азиз, зун гьихьтин фелекатдик акатнават!а аквазвани
ваз? Им зи бахтсузвал я. Низ чидай Калун яйлахда зегьер же дайди. Духтур, милица лугьуз гьарай-эвер твамир, абуру зун
дустагъда. Зи аялар етим жеда,—шехьзавай хьнз минетзава Гьемзегга.
Гьемзета дад-бидад ийирдавай Азиз дайидиз ам негь жезвай.
Итим, кIеве гьатайла, шехьдани?
— Гьакъикъи лагьайтIа, Гьемзет, вун кьейитIа, ви аялар
дири жеда, вуна гьабурни кваз бизарнава, —ухь аладарна, кьил
ашгъуриз, агъурдаказ лагьана ада.—Вуна вуч луIгьузват]а, ваз
хабар авани? Гьамиша мал-хеб хуьзвай яйлахдиз зегьер гъинай
къведа?
— Вун гъавурдик квачир хътин са итим туш, Азиз, вучиз ву
на зун лугьуниз мажбурзава? Къуьлуьн никIериз кьифер кьин
патал зегьер чукIурунин буйругь ганвайди вун тушни? Ви хъсан
кар писвилиз элкъвезвайда*кай ваз ха!барни авач. Кьифер кьин па
тал зегьер гваз инсанар ракъурзава, абуру ам мушухралди ичIи риз хквезна. Къаю тухвай а дарманри хиперин уьруьшарни зегьерламишзава, кьиферин чкадал хипер рекьизва.
Азиз дайидин вилер алахьна, ам кисна и аламатдин инсан диз тамашна. Са шумуд декьикьа инлай вилик вилерал накъвар
алаз мергьямат тIалабзавай касди хар къвадайвал тахсирар
кЛелзавай тегьер аквазвай ам къах хьана ама. «Инсанни икьван
гьаясуз жедани? Ветеринардин духтурдиз эвер гана кIанда»,—
кьетIна Азиз дайиди ва са гаф лугьуз Шамилахъ элкъвейла, адаз
адан гъиле кьейи лапагдин ж>ендек авайди акуна.
— Гьемзет, —лагьана Шамила чин атIу!гьнаваз,—ви гьерерин суьруьдик кьарар квани?
•*
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— Вуч кьарар, вун дили хьанвани, Шамил? А ви гьиле авайди гъвечГи гьерен жендек тирди аквазвачни?
— Гьемзет,—Шамил жендек гваз адан патав атана,—зи яхцIурни цIуд йис яш жезва. Идакай саки къанни цIуд йис хипе н
гуьгъуьна аваз фена. Жвгьшл, луту вахтар алатна, гила чун ал датмишун ваз кутугнавач... Алад, Гьемзет,—ван жажна Шамила,
—и лапагдин кьил, кГвачер ва атIа хамарин амбардикай и лапаг Дин хам х«удна зи патав гъваша.
Гьемзетан пIузарар юзана ва зурзуна.
— Шамил, инсандин чин якIукай я,—са тахсирни квачир
касди хьиз бейкефдиз лаиъана Гьемзета,—ваз инал зун беябур
ийиз кIанзава. Вахъ а алакьун аватIа, заз хвеши я. Инсанар кIватI
жезва, гьавайда абуруз чи арада авайди чир тахьурай. Са къван
цIаник, са къван винел.
,, — Зун ревизкомдин председатель тирди ви рикГелай алатнабани?—хъел атана Шамилаз.—Алад, за лагьайвал ая. , — Нагьахъ
вун акI заз тамашзава,—хъел аваз Гьемзета жи-биндай тенбек
авай кисе акъудна, nlanlpyc ацIурна, спичка яна, «Iай кутуна. Ада
вичиз ганвай буйругьдикай кьил къакъудзавай-Ди Азиз дайидиз
аквазва.
— Вун са жизвини ахмакь туш, Гьемзет, ваз ви пар рага
акьадай чка чида,—секиндиз лугьузва_Шамила —Ичалатар гьина аватIа хкваш.
— Ичалатар терг жезваз акурди, за абур кицIер из гадарна.
— Вучиз? Бес ви кIв-ачикай и кьенвай лапагар галудун патал духтурдиз делил кIандачни? Ада ви гьахъвал квелди субут да? Адалайни алава, накь няниз кьенвай лапагрин жендекар терг
тахьайла, ичалатар терг жедани?
Азиз дайиди абурун гьуьжетриз дикъетдалди яб гузва ва кьатIунар авай, кар мукьуфдивди кьадай ревизкомдин гьар са гьерекатдиз тамашзава. Шамила председателдин вилик вири жен декар, хамар ахтармишна. Гила шаклу чка амачир. ШитIиш
Гьемзета къанни цIуд-яхцIур килограмм михьи як гудай гьерер
маса ганвай, эвездай а амалдарди гьинай ятIани кьарар къачуна.
Зулуз гьисаб кьурла, кьарар чир жез кичIевиляй вири тукIуна,
кьилер-кIвачер, ичалатар, хамар чилик куауна, жендекар маса
гайи гьерерин хамарихъ галаз хкана ва зегьерламиш хьанва лагьана ван чукIурна.
— Ви дергесдин сив къванце акьуна, ШитIиш,—лагьана
хъверна хьиз Шамила,—(гила ада векь ахтIудач.
Гьемзета Шамилаз яб гузвачир, адан фикир Азиз дайидал
алай. Председатель хъийи хьанвай, тупIар капан юкьваз гахь дайвал кIевиз чуькьвенвай. Исятда тахсиркарвал субутнавайтIани, Гьемзетан кичIевал ягьсузвилиз элкъвенвай. Ада Азиз дайидин вилик вич агъайнидаказ, са затIни тахьанвайдай кьуна, гье 44

pep вуч я кьъан, гьабурулайни важиблу са кар чидай, амма исят да лугьуз кIан тийизвайдай кьуна тухузва.
Гьемзег мад и тегьерда дегиш хьун Азиз дайидиз мискIал
А.ьана. «Гьихьтин гьаясуз кардикай фикирзаватIа и пис фендигар
касди»,—секиндиз nlanlpyc чIугвазвай Гьемзетаз тамашиз фикирзавай ада Азиз дайи яваш-явапп адаз мукьва хьана.
— Внрида ваз ШитIиш Гьемзет луIгьузватIани, завай а лакIаб лугь\з жедач, ам гзаф хъуьтуьлдиз сивяй акъатзава,—нефес дар хьанваз, пIузарар са жизви ахъа ийиз сарарин арадай
лагьана ада
— Вун инсафсуз, акъвазай балкIандикай як атГудай кас я!
За ваз инсаф тийидайди ваз чидзчни? Зи чинал алай хам кол хозднн девлет патал алапгайди рикIел аламани?
Председателдиз вуч лугьуз кIанзавайтIа чидайтIани, Гьемзет
секиндиз адаз килигна, вун рахун заз гьич тарцяй пехъре
«къагъ» авур кьванни туш лугьудай тегьерда вилер агажна хьиз,
адан чиниз пIапIрусдин гум яна. Азиз дайидин беден садлагьана
хъилевди ргана, вич вичин ихтиярдай акъатай ада Гьемзет туьтуьнивай кьуна складдин цлав чуькьвена.
— Лагь, як гьиниз авунва, гьажсуз инсан! Вуна зак цIай
кутунва! Вири дуьздаказ лагь, тахьайтIа чир хьухь!..
И кукIун-чухунин сесерал инихъай-анихъай инсанарни кIватI
жез хьана. Абуруз цал хьиз лацу хьанвай, перемни шалвардикай
хкатна гардандал кьван кIватI хьанваз руфун гетIе хьиз экъис
хьанвай Гьемзет аквазва
— Ахъай ая,—чабалмишиз вичин туьд Азиз дайидин гъиляй
ахкъудиз гьавалат хьанвай адавай нефесни къачуз жезвач.
— Дуьз талгьайтIа, ахъайдач, бамишна рекьинни ийида,
ахъайдач!
— Дуьз лугьуни ваз зиян гуда. Як за ма<са гана, маса, ви хам
хуьн патал гана' Вун председателвиляй фадлай акъудна гадарнавай, ви куьлгеда акъваз хъувурди зун я, ваз гена зи къадир
авач. Къачагъ Гьуьметахъ галаз мет метIе туна ацукьай вахтар
рикIелай алуднавани?!—вичиз яб гузвай ксар аватIа лугьуз ада
пата-къерехдизни вил язава.
Гьар садахъ вичин кьилдин мурад авай инсанар я ман, садбуру, Гьемзет вуч кас ятIа чиз, адан гафарал хъуьруьнарзавай,
садбуру и кукIун-чухуникай чпиз са пай авай хьиз гьяз хкудзавай. Пуд лагьайбуруз са жизвини хъел текъведай Азиз дайидин
и сабурсузвал аламат хьанвай. «Нихъ галаз кьил кьунва?»—лугьузвай абуру. Амма и сеферда Гьемзегган гафариз яб гайи адан
хъел элекьна, вучиз лаIгьайтIа Гьемзет вич тахсиркарвиляй акъудун патал гьихьтин хьайитIани угьрашвилиз фидайди адаз чидай,
ам къайгъудай фидай хьтин гъалатI ада авунвач. Ада жемятдин
малдиз темягькарвал авун анихъ акъвазрай вичин зегьметдин йи45

къариз къвезвай техил квсиб->куьсуьб.диз гайи вахтар пара хьана.
Гила ам, хьайи уьмуьрда фугъарадин ракIарал алай са дананн
чуьнуьхна маса гайи, кIатI атГудай кьиф хьиз чарадан кIвалер
атIузвай Гьемзета къутармишзава. Хъуьруьн къведай кар я.
Азиз дайидиз бедевда ивн акъвазай хьиз хьана. Хъуватлу
тупIар яваш-яваш буш хьана Гьемзет адан гъиляй ахкъатна ва,
кац хьиз, хкадар кьана а паталлй рахаз башламишна.
— «МуркIадин кьелечI чкадилай, инсандин яцIу ткадилай
хада», лугьузва бубайрин мисалда. Акьван яцIу жемир. Вунни зи
чара кас туш, ви кьилел бедбахтвал атун чазни кIандач. Зун ин сандихъ рикI кузвай гьихьтин кас ятIа ваз аквазва? Вуна, ла гьайтIа, рекьизвай кьве лапагдай зи туьтер кьуна бамишзава...
Гила лагь, вун итим яни, зун?
— Кака хайи вечре къакъра ядай адет я, Гьемзет, —лагьана
Шамила адан кьуънт кьуна вичихъди ялна.—Нихъ гьихьт>ин итимвилин ери аватIа чаз чизва. А'хьтин гафаралди вавай ви винелай
тахсиркарвал алудиз жедач, ви кьуьруькрай чи кьил акъатнава.
Ваз къачагъар адахъ гилигиз кIанзаватIа, гьавайда ишлемиш
тежедай жуван метягь майдандиз вагьимир. Ракь сантIунал гъа йила, ам вич акун бес я.
... Гьемзетан хсуси лапагрикай цIемуьжуьд лапаг чара хъувуна, колхоздин суьруьдик кухтуна. Колхоздин правлениедин къарардалди Гьемзетан кар суддиз вугана.
Дуетагъда тур Гьемзет хтанач.
Азиз дайидивайни яргъалди кIвалахиз хъхьанач. Гьемзета и
тикедин дустари адаз гьар са камуна манийвал ийиз хьана, ч«а дал кар алазни- алачизии адалай арзаяр кхьиз кГвалахдай мумкинвал тагуз хьана И тегьерда мус кIвач рагалай аватдатГа, мус
чна ам кIур эцяна гадардатIа лугьуз гуьзетзавай къаравулрин
арада кIвалахиз мумкинвал амачир, Азиз дайиди арза гана председателвиляй эхкъечIна Гьанлай ам ветвгадал кIвалахдал акъвазнавай.
Аял вахтар ахварик квай хьиз алатна. А чIавуз дуьньядай
бегьем кьил акъат тавур Ягьедиз буба къе герек тир. Эгер ам
адан далудихъ галайтIа, къеце чайтъун хьуникай адаз хабарни
жедачир. Азиз дайиди адан далудихъай дагъ хьтин буба галудна, бес им душманаал тушни? Й душманвал Ягьедин рикIелай
алатнавани? Гьич са декьикьадани. Ада Азиз дайидиз хъувур
къаст гьам хьана, вичиз руш гудач, Надираз гуда лугьуз хзан дихъ галаз «кьуршахар» кьур адавай руш къакъудна. Рушни руш
я гьа! Бакудин консерватория куьтя(гьзавай, гьеле къемаз гуьзел
сесини гзаф жегьилрив метIер чилиз ягъиз вугузвай, вич катна
Ягьедин кIвализ гьахьзавай руш. Жув кIани ва жуваз кIанидах >ь
галаз яргъалди яшамиш жеда, вучиз латьайтIа кIанибуруз садаз
садан гъалатIар тIвмил аквада, а а'квадай гъалатIрилай гъил
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къачуда. Ягьеди и кардални шадвал ийизва. Са гьафтедилай гзаф
вахт яз хуьруьз тахтана, гьуьлуьн къерехдив лепейрихъ галаз ракаэвай, балугъар кьадай вахтар алатнаваз ватандиз мад квелди,
гьикI куьмек гудатIа лугьуз фикирзавай Азиз дайи тахьунини
Ягьедиз таъсирзавач. «Къуватди деве гурмагъдай акъудда, Нар гизан кIанивилик Азиз дайи хьтинбур хураваз фида»,—лугьузва
.Ягьеди.
Наргиз, лагьайтIа, вич бахтлу кас яз гьисабзава Адалай
Надир алдатммшиз алакьна, ам къе вичиз кIани гададал эвленмиш жезва. РикIел аламукьдай, рикIиз таъсир гудай са карни
ада Надиран гьакъиндай хиялдиз хжизвачир, гьатта кIачIичIлух
тамай хкунни гьакIан адетдин са дуыпуыц яз, вичихъ галаз хьа йи рахунарни гъавурдик квачир савадсуз чубандин рахунар яз
кьуна. Ам эвленмиш жезва—им адан уьмуьрдин рехъ ачух хьана
лагьай чIал я.
Исяггда ам таяр-туьшерин, школадин юлдашрин, икьван гагьда радиодай ван жезвай а гуьзел манийрин иеси акунихъ тамарзлу хуьруьн рушари элкъуьрна юкьва тунва. Адан къвалав музыиантар гвачтIани, хуьруьн адетдай тафт гъиле кьуна рушарин лилидал лугьузвай мани гатфарин чубарук хьиз хуьрел элкъвез-вай.
Гьар са мани куьтягь хьанмазни консерваториядин юлдаш
Эркиназа адаз гардан кьаз темен гузва. Инсандин уьмуьр Дагъустандин серт кьакьан да'гъдив гекъигзавай Наргиза вичин гележегдин фкгкиррикай кIватI хьанвайбуруз са чIуькьни ийизвач.
Дагъдин кукIушдал хкаж хьун патал инсандал хейлин четинви лер акьалтда. Ам физ тежедай рагарални гьалтда, гуьтIуь жигьиррални расалмиш жеда. Къастунал кIвви кас кIвачерал алай
шаламар кукIвар хьана кьецIил хьайитIани фида, вичин мурад див агакьарда. К.укIушдал агакьайла, адаз мад азаб амачиз ре гьят жедай хьиз я, ухьт яна, ял акъадарда.
Наргиза вичин эвленмиш хьун дагъдин кукIвал акьалтзавай
гьисаб кьунва, адаз ял ягъиз кIанзава, амма чизвач хьи, я фитшрдизни гъиз кIанзавач, и дагъдилай кьулухъ маса дагъ галайДи, адани вичин къуватлу гъил муькуь стхадив вуганвайди. Уьмуьрдин вири кьуьруькрай анжах яшайиш акунвай кас экъечIда. Наргиз майва гъиз гьазур хьанвай цуьк я, адаз акI я хьи, гатфариз
цуык ахъайналди майвани вич вичелай гилиг жедай хьиз. Бегьердин замин чIижерини и цуькведилай шире къачун герек жедайди
ада фикирзавач.
Гьар гьикI ятIани ам эвленмиш жезва, жуваз жув бегьемдиз
чир хьайидалай, рушарин булахдай яд хъвайидалай кьулухъ бегенмиш хьайи гададал эвленмиш жезва.
Ювалин гьаятдал свае тухун патал далдам-зуьрне, къив-гьай
гвай жегьилар атайла, Наргизан рикIик вердиш тушир гъалаба
акатна. Ам ихтиярсуз кГвачел акьалтна, ручиз ятIани цIийи хзан47

дин, цIийи яшайшидин кIвализ кIвач вегьиз гьазур хьанвай вах тунда адан рикIел Надир хтана. И рикIел хтун яргъалди фенач.
Рушарин къалин дестеда гьатай, Эркиназан гьевеслу теменрин
хура гьатай ада уьмуьрдин лап хъсан йикъар кечирмишай бубадин кIвал гьамишалугъ яз туна, мадни бахтлу йикъзр тухунихъ
инанмиш яз цIийи кIвализ кам вегьена.
КIУЬД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Хатунни Динара я таяр-туьшер, я къуншияр яз мукьвалмужьвал сад садал дуьшуьшни жедайбур тушир. Динаради шко ла
куьтягьайла, Хатуназ гьеле чIал акъатнавай кьве гада авай.
ЯтIани абурун сир-гьам сад тир. Хатун адан дидедин халудик
хцин свае жезвай. Гъуьлуьз фейидалай кьул>хъ абур сад садаз
саки гьар кжъуз аквазвай, абурун усад/баяр мукьув т-вай. Усадбада кIвалахиз атай Хатуна сятералди ацукьна 'Динарадихъ галаз
вичин дерди-гьалдикай, гележегдин мурадрикай са тафип чуьнуьх тавуна ихтилатдай. Кутугай буй, жанлу гъил-кIвач авай,
ачух, лацу якIарин, сивел хъвер алаз рахадай и дишегьли Динарадин гуьгьуьлди фад чIугуна ва абур яргъал рекьин юлдашар
хьиз дустар хьана. Диде-.буIба амачир етим гада Къурбана кьве
гъилелди къазанмишна кIвалин гурмагьда са гьал гум хтурди
вагыии душманди жегьилрин умудриз, мурадриз хар яна. Къур бан армидиз тухвана. Хатуназ амукьайди кьве гъил къекъяна,
итимди хьиз зегьмет къачуна, аялар хвена чIехи авун хьана. КIвалах авунал, хиве кьур кар кьилиз акъудунал, зиреквилел ам гаф
амай руш тушир, амма адак лап кIуру хесет—руыъдин ажузвал
квай, вичин тIвар бея<бур жез кичIевиляй масадан чиниз экъечЬ
на гаф лугьуз жедайди тушир.
Динаради адал кьил чТугун тахвуна кьве гьафте кьван хьан ва. Къе ам нисиниз мукьва, бадедивайни ихтияр 'къачуна, Хату нан патав физва. Адан хъуьчIуьк са багъламани ква, бадеди сад рани Динара адан кьилив ичIиз ра,къурдач»р. «Чан руш,—лугьуДай бадеди,—чун са акьван еке хзан туш, чавай чи кьил хуьз жедайбур я, адахъ гъвечIи аялар ава, абур чIехи авурай бейни ванди».
Цав са булут кьванни авачиз ачух я. Динарадин уьмуьр кьиляй-кьилди чпихъ галаз алакъалу тир дагълар расу жезва. «Са
марф кыванни къвазвач, дуьньядиз цIай аватнавай хьиз аквада»,—
фикирзава руша. Къе адаз а дагълар маса жуьре аквазва. Абу рун кукIвар гуя гумади кIевнава, аквазвач, гьуьм гьатнавай ца вун аршдай шуькIуь гъалар хьиз жигьирар абурун чинал аруш
хьанва. Гьа гъалари дагълар цавукай куьрснава.
Далудихъай сада эверна.
— Гьиниз тамашзава, чан руш, тахьайт!а буба хкведай рехъ
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вилив хуьзвани? Демирни ла-ап хипер патал халкьнавай хьтинди
я, вацра садра кьванни хуьрел са кьил эля хъийидач.
Ам кьуьзуь Давуд тир. Вуч жаваб гудатIа тийижиз Динара
тешвиш хьана. Вичиз аквазвай и аламатдин шикилдин гъавурда
бегьемдиз экв таквазвай кьузуь кас гьикI твада, тIуб туькIуьрна
къалуруналдини адаз аквадач. «Ам гъавурда акьадач, ахпа ада
зал хъуьруьнарда. Ваъ, Мегьамедагъадикай хабар кьада», амма
кьузуь касди Динаради хабар кьун гуьзлемишнач, хвеш ква»
лагьана:
— Ваз чидани, акьуллу руш, Мегьамедагъади эхирни вич
авай чкадмкай хабар гана.
— Гьакъикъат яни, Давуд халу?—шэд хьана Динарадиз. —
Ада вуч кхьизва, вичин чарар геж вучиз хьана лугьузва?
— Адал хер хьанвай. Кьве вацра балунцада хьана луда. Ги
ла хъсан я. Вичиз чIехи са урдулни ганвай луда. Бубадиз лагь,
Мегьамедагъа хуьруьз хкзедайвал я, вичиз са вацран ихтияр гуз ва луда.
Динарадиз, и цIийи хабар ван хьайила, хвеши хьана. Бубани
Давуд дайи хатурлу инсанар тир. Бубаяр гьуьрметлу хьайила,
веледарни хатурлу жедай адет я. Мегьамедагъа отпуекадиз хуь руьз хкведа лагьай хабарди накь атана алатай хьиз адан рикIел
аял вахтар Х!кизва. Абур, кьведан кIвалерни са гьая-тда аваз, санал чIехи хьанвай. Гьаятдин юкьвал алай еке тутун тарцикай цIилинин лай-лай куьрсарна, юкъуз абурухъ авай пеше гьанал къугъун тир. Няниз вири секин хьайила, абур дагъдикай варз къе къечIун гуьзетиз акъваздай. "Пебиатдин и гуьзел шикил абуруз
акьван хуш жедай хьи, варз дагъдикай бегьемдиз хкечIдалди
кьведани капар ягъиз гьараярдай. Гьа'буруз килигна муькуь аяларни какахь хъийидай. Гьаятда хуьр кьилел къачудай хьтин
гьарайрин ванер гьатдай. Ишъе гьа Мегьамедагъадикай исятда
игит хьанва, адаз орденни кваз ганва. Этер гьадал хьиз Надирал
хер хьана больницада ава лагьай хабар вичив агакьайтIа, вич
лувар квайди хьиз адан патав фидайдажайни фшшрзавай.
— Вун гьамиша шад хьуй, Давуд халу. И хабар ван хьайи
ла, бубадиз гьикьван хвеши жедатIа чидани?
Давуд дайидин .чина авай биришар ачух хьанвайди ва яшариз килщ-на чIулав тIехвер гьатнавай чина хъвер авайди адаз
аквазва.
— КIуртарин хамар бес жезъачтТа. Давуд халу, за бубадиз
лугьудани? Адахъ вичи ишлемиш тийизваи гь«рер Ин са шумуд
хам ава.
— ДекIена вуна, акьуллу руш, гьахьтин са кар ийин,—хъфиэ
кIанзавай Давуд садлагьана Димарадихъ элкъвена.—Кьве кIурт
за цванва, кьведни цун хъия лагьана Азиза тапшуругъ ганва.
— Азиз халу хуьруьз хтанвайни?
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— Эхь, бес ваз хабар авачни? Ада жемят кIватI авурла, вун
гьина авай? Азизаз чухсагъул, касдиз руыъдин шадвал хьанач тТани, уьмуьр жемятдин, ватандин рекье эцлгиз гьазур я. Дяведа
авай ЧIи рухвайриз плшкешар ракъурун патал ада къалурай меслят жемятдиз гзаф багенмиш хьана. АтIа Перихан къари аку,
вичиз вад гуьлуьтар хурук лагьайла, рази хьанач, ирид гуьлуьтар,
пуд элжекар хиве кьуна. Рагьметлу Шамилан хзанди, гуьлуьтри лайни элжекрилай пъейри, кьве пасилка недай шейэр ракъурза ва. Ибрамрин, Эмирбегерин, вини Бегаябурун, за ви кьил вуч
тг!арин, сад-зур хйсудайла, вирида башуьсте лугьуз хуруз гъуд
язава.
— Ихьтин кардикай кьил къакъуддайбурни жеда жал?
— Жеда, чан руш, жеда. Вичиз хер татсурдаз хирен тIарвал
вуч чир жеда? Гуьлнисе къари аку, вичихъ чан авач луда. Са ви челай гъейри, къазанмишдай кас авачир, нуькIвер хьт-ин кьве аял
*хвена чIехи авуна кIанзавай Хатунахъ чан хьайила, вичихъ авач
луда. КицI «ьейи таб я... Ам гьич, заз а чи колхоздин шатавут
Фетягьан дидени аламат хьана. Чпиз мутьман-итим гзаф жезва,
мажал авач, гьавиляй вичивай хиве кьаз жедач луда. Фетягьни,
гьеле рахайла, хуьруьн активистни я луда, кьил агъузна, гъаму нив гвайди хьиз ацукьна. Дуьз я, агъзур манат ада фундуниз пул
гана, гьамни чIана... Ам вуч затI я хьи! Месела, Азиза и рекьиз
вичин ирид вацран мажиб эцитнава, колхоздин председателдк
вичин чIуд вацран дахут эцигнава. Чубан Гьееретавай яхцIурни
цIуд агъзур манат эцигиз хьайила, Ягьедивай кьве агъзурни гуз
жедачирни?! Гьесрета тахьайтIа ацIана вичелай алахьзаваз гуз вач хьн, адани вичин хсусм хеб-мал маса гузва. Хеб-мал, чан
сагъ хьайила, къазанмишиз хъижедай зат'Iар я. Шадвал авачир
кIвале недай факай вучда, я бала?
Кьуьзуь касди мад Фетягьан синих ийиз кичГевиляй Динарадивай адакай хабар кьаз хъхьанач, гьикьван адаз хесетар бе генмиш туширтГани, Фетягьан синих авунани адаз кГандачир.
— Бес Ягьеди гьикьван гана?—хабар кьунай ада.
— Ваз чиз, гьикьван гуда? Вад виш манат... Зун тиртIа, вал лагь, завай гьа гаф сивяй акъудиз жедачир... Гьа и мукьва Азиз
балкIандал акьахна ви бубадин патав фенва.
— Давуд халу, яраб зун адав ахгакьдатГа?—рушан рикIелай
вич Хатунан патав физвайдини алатнавяй.
Давуд дайиди
Динадади« пьавурда акьур тегьерда лагьана:
лтгйIЕГЙ а са
— Ана вхн^"
Д й карни авач, акьуллу руш, абур
кIеви дует-кр я> чеб чпин гъавурда вунни зун галачизни акьада.
«Кьуьзека дуьз лугьузва,—хиялдай фена рушан,—абуруз
дуьнья залай тIимил акунвач хьи».
— Давуд халу, зун армидиз фейитIа, са кIурт вуна заз ра къурдани?—зарафат кзаз лагьана Динаради. Давуд дайи хиял ■50

ди тухвай хьиз са легьзеда кисна. Ам Динаради лагьай гафунал
финирзавайди хьиз аквадачир. Вилер саки кIев хъийизвай реки
рацIамар хкажна хьиз лагьана:
— Эвелимжи, чан руш, дишегьлияр иллаки рушар дяведн»
ракъурдай дережада чун авач. Герек атайтIа, чун, кьуьзуьбур,
акъваздай хьиз яни ваз? Им сад. Кьвед лагьайди, халудивай ваз
вун хуьре аваз хьайила, кIурт гуз жедачни? ЦIи хъуьтIуьз ахь тин са кIурт халуди в|и тIварунихъ цвада, ам вал алаз акурла,
герек виридан оивер алахьна амукьин,—рахаз-рахаз Давуд дайи
никIер галайвал еримиш хьана. Динара са геренда кьуьзуь касдин
■какур бедендиз хушвилелди килигиз акъвазна, ахпа адани вичин
рехъ давам хъувуна.
Бич физвай хуьруьн куьче адаз виликдай хьиз сугъул аквазвач. Инсанрик, иллаки дишетьлийрик юзун ква, абур кьвед-«ьведг
пуд-пуд хьана къалин суьгьбетрал маилгъул я, рахун Азиз дайиди
тухвай кIвалахди !кай ва ада къалурай меслят вучиз икьван гагьди садан рикIелни алачиртIа ва чпи гьар сада вуч авун лазим
ятIа, гьадакай фиавайди Динарадин япарихъI галукьзава. Са -садра адан хиялар акьван яргъариз физвай хь и, гьич адаз патавай
фейи тай-туьшни аквазмачир, адаз гайи саламдин ван са арадилай япара гьатзавай.
И фикирар ийиз-ийиз ам Хатунан кIвалерив агакьна. КIналин рак ачух тир. Гьаятдин юкьвай физвай яд авай хулел кьве
гадани цихъ галаз къугъвазва, а'бурун кжьвалай агъуз кьеженвай.
КьецIил пурпу кIвачер ци, тухул хьиз лацу авунва. «Аллагьдиз
шукур, аялрин гьал хъсан я»,—фикирна ада. Зверна атана вичин
булушкадин ценерив ккIай чIехи гададин бурма чIулав чIарарилай кап аладариз ада хабар кьуна:
— Диде гьина ава?
— Динара хала, ам исятда хкведа, Салатун бадедин Сва
ляй цIай гъиз фенва... КДвализ ша...
— КЛвалин ракIарихъ риза галай зун гьиниз фида кьван?
— Динара хала, заоай ачухиз жеда,—зверна гъвечIи гада
ракIарин ризадик ккIана. Адан гъил агакьзавачир.
— Им вуч гьал я квел алайди?
Аялар пГузарар куьрсна чей чпиз тамашна, кьеженвай парталрикай, палчухди кьунвай гъилерикай, кIвачерикай гила хабар
хьанвай хьиз чинар чIурна сад садаз килигна.
— Динара хала, и Пурпуца зал палчухар эляна,—шикаятна
бурма чIарар алайда.
— Тапарар куьзда, ам вун туширни?..
— Де куьн къал жемир...
И рахунрик квайла, Хатунни хтана. Адан гъиле хекендасда
цIун куьзер авай. Динара акурди адаз хвеши хьана.
— Вун аквазмачир хьи, я руш, гьиниз квахьнавай? Яраб ру" 4*
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шан кьилел са дуьшуьш атанва жал лугьуз, валлагь, зун дарих
хьанвай. Я бадедин патав фидай мажал кьванни заз хьанач.
— Эй, Хатун, чи патахъай дарих жедай хьтин кар авач, чун
кьуру кIвале кьванни ава,—адак куьчейра кIватI жез рахазвай
дишегьлийрин эсер гьеле кумай.—Чна къайгьу цIун майданда
авайбурукай чIугун лазим я.
— Ам"гьакI я, гьелбетда .. Валлагь Динара, йифиз ксайлани,
абур рикIяй акъатзавач. Хуьрек къапариз акъудна вилик эцигна мазни рикIел Къурбан акьалтзава. И чIехи гададини мукьвал мукьвал адан тIвар кьада. Зун гьа и мукьва собранидай хтайди
я, белки, ваз ван хьана жеди..
Динара накъвар алай хьиз цIарцIар гузвай Хатунан вилериз
тамашзазвай. Абурай адаз пашманвал аквазвач, аксина, абур са
квехъ ятIани умудлу тир, вахтсуз вахтунда зегьметдин гуж акьалтнавай абур са жизви къенез гьахьнавайтIа»и, элкъвей, рангуник
гьеле нукьсан кутаз тежезвай жегьил дишегьлидин чинин меш ребдиз манийвал авунвачир.
Хатуна, эгер адаз кIвалер маса гана дяведа авай стхайриз
куьмек це лагьайтIа, «ваъ, за аялар хвена чIехи авуна кIан завайди я» лугьун тийидайди адаз чидай, гьаниляй Динарадин фи кир адавай хабар кьун тушир. Амма исятда Хатунан гуыгьуьл
гьикьван к!убан ятIа ада кьатIанвачир.
Хатуназ акI тир хьи, вичи кьве гъилелди гьасил авуна дяве диз ракъурзавай вуч хьайитIани Къурбанав агакьдай хьиз, ада
вичин, Хатунан, тариф ийиз юлдашриз пайдай хьиз. Ихьтин ге гьенш рикI авай, михьи фикирдал алай касдивай хиялда авай
гафар талгьана акъвазиз женни?
— Къурбан патал за жуван иири уьмуьр эцигда лугьузва,
Азиз халуди, вичел гьал,тайтIа, заз регьятвал гузва. ЦIувад-къад
гуьлуьтарни муьжуьд-цIуд элжекар хрун дишагьлидиз вуч затI я?
За абур, валлагь, са вацра храна куьтягьда. Адалай алава, за
гьеле кьве пасилкани ракъурда, им абурун сиягьда авайди туш,
Динара,—эхиримжи гафар ада, гуя масад|буруз ван жеда, явашДиз лагьана.—Чпиз хабар авачиз ракъур авуртIа, зи гъиляй акъуддач хьи. КIвализ ша, я руш, чи ралунар вири гьаятдал жезва.
КIвализ гьахьайла, Динаради гъиле авай багълама столдал
эцигна ва вич кГвалин пипIе авай чувалдиз тамашза ва
— Де вав ихьтин амалар жеда ман, аллагьдиз шукур, гьеле
чаз дарвал авач, куьне вучиз чун патал икьван зегьмет чIугвазва.
— Къачу, къачу. За тагъанайтIа, баде бейкеф жедай. Вахъ
аялар ава, абуруз къайгъударвал герек я. Жузун айиб тахьуй, а
чувалда авайди вуч я?
Хатуна и гаф ван тахьай кьас кьуна, ада къулаз гадарнавай
цIун винел кIарасар хъивегьна, чидач цIуз уф гуникди тирни, тахьайтГа Динаради хабар кьур гафуникди тирни чин яру хьанваа
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элкъвена килигна. Исжтда адан чиниз назик ва язух къведай куь мексуз суфат атана.
— Вун къе кIвале ава ман?—алава хъувуна Динаради.
— Зун Гьесрет халудин бригададал доярка тирди ваз чидай
хьи. ГетIедин чин алай Ягьеди зун анлай ахлудна, вини Хатужат
рахжъурна, гуя захъ аялар галаз агакьзавач лагьай багьна кьуна.
— Ваз куьмекна кIанзавай чкадал вун ахлудун адан намусди
гьикТ кьабулна?
— Намус адахъ садрани хьайиди туш, шеври куьпейугълидиз.
Са юкъуз зи патав са цел ниси кIанз атанвай, вичи гуда лагьана
хиве кьунвай са къуллугъчи авай луда. Са кило артух хьайитIа,
за зи аялриз тагана адаз вучиз гуда.
— Заз куьчейрай ван хьайи гафар гьахълубур яни?—вичин
ишарадин гъавурда акьадатIа лагьана Динара адаз суал гузвай
тегьерда тамашна. Хатуна кьил алгъурна.
— Адаз вичин кIвех аквада, анжах а мураддив ам ага>кьдач
Вун тамашзавай чувалда авайди къуьл я, ам гьада вичи кIула
кьуна гъанвайди я Ваз ха!бар туш, Динара, ваз аквазвач, же мятдин фу кьвед-пуд касди тарашзава Техилар япIатI Къайибханан, чувалдин руфун гвай Мирзедин, яру гетIедин чин алай
Ягьедин ихтиярда ава. Пудан гаф-чIал сад хьана вири веле-велеяр ийизва. Абурун чина рахадай, мийир хъулгьудай кас амач.
— Ви хабарраи председателдиз хабар авачни?
'— Ам тек хьанва. Председатель михьи кас я. Къадардилай
артух михьи хьунни хъсан туш. Аданни са гъил лутувилик квайтIа, райондай яр-дуст жедай... Фицакьра са жендек якни заз
гъанвай, за кьабулнач. Исятда чи ара хъсан туш... Са пуд югъ
инлай вилик ам архашдал атана. Бередал, залай гъейри, касни
алачир. Ам мукьва хьайила, захъ галукьай цуру ниэди лап зи
кьил гижи авуна ва гьасятда адаз вуч лугьуз кIанзаватIа за кьатIана. Игьтият хъсан затI я. За къвалав гвай закIатI къачуна
хьиз лагьана: «Мад са кам къачуда, за ви <кьил яна падда». Гьан лай ада зун дояр|кавиляй ахкъуднава.
— Республикадиз тIвар акъатнавай ахьтин гуьзел свае кIвале авайда ихьтин кар ийидани?
— Шийитбаз итимдиз папан къадир чир жедай затI туш!
Адан вил гьамиша пата жеда. Вири дяведиз фена девран гъиле
гьатнавай къудургъан я Адаз зун йифди вичихъ галаз тIумпIу лар язаваибурун тай ийиз кIанзава. Ам жедач.
— Бес папаз хабар авачни?
— Наргизаз, я руш, кIвал аквазвайди яни?
— Зун инанмиш жезвач...—хияллу яз рахазва Динара.—
Адавай вуна шейэрни кьабулзава. За, валлагь, жуван хев квачиз
хьайила, ам кицIин хва хьиз беяIбурдай.
— Сад лагьайди, заз зи аялар чIехи хьана кIанзава. Кьвед
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лагьайди, председателям хабар гайитIа, адан тумуниз звер гу дайди заз чида, амма жувни беябур хьана кIанзавач зхир. Бел ки, гьакI ван-сес тахьана алатдатIа лутьузва за. Утъраш я ман г
гьадазни итим лутьузва. КIвале авай цин куркур хьтин свае аку!..
— Эй, Хатун, зи вах, ам исятда итим я, «кац авачир чкада
кьифрекай аслан жеда»,—гьавайда лугьузвайди туш,—хажалат
кваз Динаради лагьай гафари Хатунан ри^из таъсирна, ада яй лухдал вилер михьна.
— Инал Къурбан алаз кГандай, гетIедин чин алай угърашдивай яргъалай заз килигиз жедайтIа. Гурба-гур хьайи Гитлера
чи кIвачер такьатдаи вегьена, жигер кана...
Абур и хажалатлу сугьбетрик кваз хейлин вахтунда ацукьна.
Хатуна Динарадиз мадни вичин дердер ахъайна, югъ физваз
акур абур гьаятдиз экъечГна. Аялар гьеле цихъ галаз къугъваз май. Чинар пзлчухдай хьанвай абуруз тамашиз вичин аял вахтеррикIел хтай Динарадик хъуьруьн а'катна. Ада гъвечI»бурал пехилвалзавай, вучиз лаIгьайт!а эбурун фикирда исятда чпин буба
дяведа авайди, ам гьар юкъуз, мумкин я, суткайралди ажалдин
хура акъваззавайди, дидеди чеб хвена чIехи авун патал тьикьван
руьгьдин, чандин азаб къачузватIа чизвач. Абуруз чидайди ги шин хьайила, недай затI це лугьун, тIа>рвал хьайила, «чан диде»
лугьуз шехьун я. «Xynl туширни абурукай сад зун тиртIа...»—
хиялдиз маса вакъиаярни кIватI жезвайла, Хатуна, къуьнел гъил
гьалчна, дуьм-дуьз вилериз килигиз Динарадиз лагьана:
— Заз кили,г, Динара, вуна закай таб ийидач хьи. Ви виле ри заз са куькай ятIани хабар гузва.
— Вуна вуч лугьузва? Зун гъавурда акьазвач эхир.
— Ви гьакъиндай заз хуьряй са цIийи хабар ван хьанва,
дуьз лагьайтIа, инанмиш зун туш.
— Вуч цIийи хабар я, вун квекай рахазва?—Динара серг
хьана.
— Вуна Надир кIанда лугьузвачирни заз, гила ам гуьгьуьл лудаказ армидиз фена лугьуз рикIелай алудзавани? Фетягь На диралай квелди хъеан я^ Адахъ пул гзаф авай буба гала ман,
гьавиляй я жеди.
— Вуна заз, Хатуу, садлагьана туыгьмет авуна ман. Ам вуж
я ваз а гаф лугьузвайди?
— Дишегьлияр. Фицекьра чун са шумуд кас маларин фермадал фейила, гьанал папарив гвай ихтилат тир.
— Чарадан кьадар-кьисметдин къайгьуда масадбур куьз
жедатIа, заз гьа кар аламат я ман. Ахмэкь гафарихъ инанмиш!
жемир, Хатун. Эгер заз кIан хьанайтIа, зун лап фад адаз гъуь -j
луьз фидай.
— Дуьздаказ лагь, заз аквазвайвал, ваз ам такIан туш, я|
Фетягь вични пис гада хьиз аквазвач. Адалайни алава, адахъ |
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далу гала, ингье санал кIелна куьтягьай вун балкIандин гуь гъуьна аваз дагъдиз физ-хквезва, адакай колхоздин штавуд хьанва. Адакай гьеле бухалтир хъжеда лугьудай ванерни ава. Заз ван
хьайивал, ам армидизни тухудач лугьуз-ва,—акван Динаради вуч
лугьудатIа ахтармишун мурад аваз Хатуна Фетятьан тарифарнай.
Хатунан гьа накъвар алай хьиз цIарцIар гузвай вилери: «Валлагь, руш, вун сефил хьанва, вал винел акьалт тийидай дерт алайДи заз аквазва. Вун зун хьтин рикIе авай гаф мецел алайди туш»,
—лугьузва.
Динарадин рикIел Фетягьан «зун бронда ава» гафар хтана.
— Заз хуьре са касни такIан туш. Гьар са 'кIанидаз гъуьлуьз
фидай адет яни? Бил |билди са шумуд тара ацукьна мани яда.
амма ада муг, садан кьилни акъат тийидайвал, куларин пуна
ийида.
— Гьамни дуьз гаф я...
— За ваз гьакъикъат луаъун, Хатун, зун садазни гъуьлуьз
фидач, армидиз, Надиран патав фида Гьам жагьун хъувуртIа,
зи гележег, ингье къенин кхгъ хьиз, экуьди жедайди ваз чир хьухь,
жагъун тахвуртIа, зун мад квез ахквадач.
— Ахмакь гафар рахамир! Ван хьайибуру вал хъуьруьнарда.
Руш гьинай, армия, дяве гьинай?
— Гьавиляй зал масадбуру хъуьруьнар тавун патал сир ан жах ваз ахъайзава. Вун сиринал кIевиди тирди заз чида. ГьакI
я, Хатун, зун хьтин рушар дяведа вишералди ава, зун абурулай
са жизвини артух бубадин руш туш... Бадеди фад хъша лагьан вайди тир. КЛвалер асун тавуна кьве вацралай гзаф хьанва, адаз
куьмекна кIанда.
— Куьмек авун чарасуз я. Факъир дишегьли экуьнилай няналди кIвалахдикай акъваздач, сив хуьнин вацра са сивни ахъайдач. Сувариз гьазур жезва жеди ман. Де акъваз, за вав са хей лин пиришар, афардин хъчар вахгуда, бадеди вичиз хъуьтуьл
кьве афар кьванни авуна тIуьрай,—ам кIвалин вилик квай салаз
гьахьна.
— Куьз герек я, я руш, афар кIан хьайитIа, дагъда хъчар
тIимил авани? Вуна зегьмет чIупвамир.
Амма Хатуна вичин гаф кьилиз акъудна.
— Жедач, Динара, вуна къачун тавуназ хьайитIа, зун бей кеф жеда. Заз а-бур гзаф ава, аллагьди хвейи Къурбана и векье рин тум дуьз са кило гъана, анлай инихъ мад зун садрани чуьл диз турба гваз хъфейди туш.
Динара къецихъ эхкъечIна хъфидайла, Хатуна, явашдиз адан
япал сив эцигна хьиз лагьана:
— Чувалда авайдан патахъай вун дарих жемир. Нек гузвай
кал ацун тавуртIа, ада|к нек кумукьдач, гьаятдал къакъра ягъиз
атай къаз чухун лазим я, тахьайтIа адаз ина инеанар авачир хьиз
55

■ HI д.i, лльана хьиз мили хъверна.—Зун Къурбанан аялрин диде
я на HJ амукьда.
— Гележег пис татайтГа хъеан я...
Динара гьаятдиз эх|къечIайла, ракъини вичин вири къуват
кIватIнавай. Ювализ шведа лагьай Динара вацI галай патахъ
еримиш хьана. Ам физвай кьве патахъайни цал галай рехъ къекъвез-къекъвез усадбайрин ва колкоздин никГерин юкьвай фенвай. Гьар сеферда иешсуз гадарнавай усадбаяр, гьеле югар гатана куьтягь тахьанвай коляоздин никIер акурла, Динарадиз вичин ри'кI чуькьвей хьиз жедай. КIвалер рак-пенжер кумачиз, къаварин чIереяр куьрс хьана ава Бязи «Iвалерин кГарасдин вуч
кватIани къакъудна кун патал тухванва. Хъсан тахта авай са
кIаале экуьнилай няналди аялри кьеп!ербанар элкъуьрзава, абу руз мийир хъулгьудай кас амач. Гьар кIвалихъ, са чIиб чилихъ
вичин иеси авай, гила абур, низ чида, гьина аватIа. Бес инлай
виликди еке мигьидин цлар исятда хьиз чкIана жедайни? И хуьруьз садрани я нехирбан, я къурухчи хьайиди туш, мал гьахьдай
ачух цал ина жедачар. Бес гила? Гила къурухчидивай аявал хъийиз жезвач. Я аялрин хъуьруьнрин шад сесерин, я рушарин манийрин ванер Динарадин япарихъ галужьзавач. Анжах цав, гьамиша
хьиз, ачух ва вили я, кефердихъай аквазвай кьве булутдин кIус ни алачиртIа, ам тум-кьил авачир гьуьлуьз ухшар тир. Яраб и
вили гьуьл хьтин цавни кьилел алачиртIа, ахпа вучдайтIа, гьат -та
нуькIерикни гьерекат, ван квач, гуя гьабуруни яс чIугвазва.
Динара шехьиз гьазур тир. Гьа и ч'кГанвай кГвалерикай сани»
гьахьна рикIиз регьят хьун патал шехьиз жеда. Аял чIавалай сесинихъ вердиш хьанвай Динарадиз иоятда вири ичIи я, адан рикЬ
ни ялгъуз я.
Ачух чуьлда мадни дарлх жезвай руш элкъвена кЬвализ
хтана.

ЦIУД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Ягьедин диде Гуьлнисе зкуьнин »р-лаз гелянавай вахтунда
къарагъна, им дагъви дишедълийриз адет хьанвай кар я. Ада гьа ятда авай къула цIай хъувуна, ахпа кал ацаз башламишна. И
чЛавуз ада сенфиз Наргиза жемятдиз гайи концертни рикIел
хкана, явашдиз мурмурдал мани лугьуз башламишна. Сифте адаз
вичин сес Наргизан аваздиз гъиз \кIая хьана—алакьнач. РикIе
еке гьевес авайтГани, лугьузвай мани гьамиша кализ ийизвай кинериз элкъвена. Адан зиринг гъилер калин хъуьтуьл мамарихъ
галукьна, абур чуьхвена ва серничдин кIани ван къачуна.
Кал ацайдалай кьулухъ Гуьлниседи икьван гагьда епинал

кутIуннаваз къудгазвай дана ахъайна ва мурмурдалди вич вичик
рахана.
— Артист сусаз нивай къарагъ лугьуз жеда? Дуьньяда ру шар тIимил авай хьиз, хва лугьудай ахмакьдиз хуьряй жагъайди
акунани?—ли-лидал тIумпIар яна, ам алай чкадал элкъвена. —
Гена хъсан хьана, рацГамривай кIашкIум гвянавач. Жуваз аллагьди татай регьятвал бендейривай жагъндани?..
— Я диде, вахъ вуч хьанва? Вуна кал мус ацана куьтягьда тIа лугьуз за гуьзетзава,—Наргизавай хъуьруьнни хуьз жезвачир.
Наргиза сенфиз гайи концерт геж куьтягь хьанвайтIани, ам
экуьнахъ фад къарагъна,—«им жегьил сусарин к!валин, хзандин
абур хуьнин са лишан я. Адаз Гуьлниседин, вичин къзйиненедан,
гафар вири ван хьанвай. Къуьзуыбурув жегьилар патал ихьтин
гафар жедай адет я»,—лагьай фикирна хьиз, Наргиза чIуькьни
авунач.
— За исятда, чан руш, ви язух чIугвазвай,—хъверна Гуьлниседи. Адан хъуьруьник яншахвал, ялтахвал кваз кьатIай Нар
гиза, рикIиз залан хьанайтIани, кваз кьунач.
— Чи жемятни затI такур бендуыгуьрар хьтинбур я, са кас Дин чин хъуьтуьл яз акурла, адалай эхл!ячIдач. Вун сенфиз тIимил
галатнайни, вучиз икьван фад къарагъна? Хуьруьз хтайла кьван Ни са архайинвал къачу жуваз. Зун кьеввач, чан руш, завай ви
ри крар ийиз жеда. Зи вилериз аквазвайди са вун я. Валлагь,
фекьидин кьилив тефена жедач...
— Адакай вучзава, я диде?
— Я чан руш, заз вун назар жез кичIеда. И хуьре ахьтин
над хьайи нефвс авайбур ава хьи, абурун вил хкIун бес я, вилер
акъатуй чпин...
Къариди вичелай алакьдай кьван милайим хуш гафар лугьуз
чалишмиш жезвайтIани, а'бур гилигиз жезвачир ва Наргизаз вичин рикIе вуч аватIани чир жезвайди кьатIанвай.
— Вуна а'кьван къайгъу чIугвамир, я диде, жуван таяр-туьшерихъ галаз чуьлдиз экъечIун—заз гьам ял ягьун я. ГьакIни зи
рикI абурухъ тамарзлу я,-—латьана ада кал гьаятдай акъудна,
нехирдик кутун патал гваз фена. Гуьлнисе къариди нек серничдай цурун къажгьандиз куьзна, ам ялав ацалтна кузвай къулал
эцигна, вич дана гваз данар!бандин кьилив фена. Нек алахьиз кичIевиляй тади квай Гуьлнисе хтана, къажгъандин къалпагъ алуд на. НекIедин винел каф акьалтнавай.
«Ягье къарагънавач жал, са кружка кузвай нек хъвадай».
Наргиз вучиз ятIани адан рикIел атанач, аквадай гьалда, ам гзаф
вахтара ина-ана жезвай свае я лагьана адахъ галаз вердиш хьанвачир. Я'гье фикирдиз атайла, ам пьуьргьуь жедай. Ам ксана
амайла, кIвалерани кваз кIвачин куьлерал къекъведай. Эгер эвер
гуз кас-мас атун хьайитIа, ада кIвале авач лугьуз хиве .кьадачир.
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Ягье йифди компанийра жедай, дишегьлийри лугьудайвал, таралай кIвахьзавай пешер хьиз пул харждай. Ам гьинай гънзва, нин
жибиндай харжзава—Гуьлниседи хабарни кьадачир. «Экуь дуьньядал авай-авачир са хва я,—лугьудай ада,—вичиз кеф чIугурай.
Зи хциз, адан рагьме/глу бубадиз хьиз, бажарагъ авайди я, ада
вичин кьил вацIун кьерени хуьда. Гьавиляй адахъ яр-дустни гзаф
ава, гьеле ваянкумни адаз стха хьиз я. «Вуна са фикирни ийимир»
Ягье,—лагьанай са сеферда ваянкумди кIвализ атайла,—чавай
са вун хуьз жедачни?»
Гьаятдиз 'къужахда гъвечГи аял, гъилени хразвай гуьлуьт
аваз, ракъини кана ранг фенвай читдин яргъи булушкадин цене рикай кIвачел алай сун гуьлуьтарни шаламар аквазвай дишегьли
атайла, адан хейлин хуш фикирар чкIана.
— Гуьлнисе хала, ваз сабагь хийир. Яраб Ягье кIвале аватIа?
ха'бар кьуна дишегьлиди. Дишегьлидин гуыгъуьналаз Наргизни
хтана, ам са вил дишегьлидиз яна, акъваз тавуна кIвализ гьахь на ва анай кьаларин кул гваз эх(къечIна. Адаз гьаят шиткиз кIанзавай.
— Вуна адакай вучдай?—дишегьлидин саламни кьун тавуна
хьиз векъидаз хабар кьуна Гуьлниседи.
— Заз ам герек тир.
— Адаз кЬвале а'къваздай мажал авайди яни, низ чида, вун
хтивбур шумуд адан кьилив атанвайди ятIа.
— Бес вучда, зини адан са гьахъ-гьисаб авайди тир эхир.
Чан Гуьлнисе хала, ам хтайла вуна адаз лагь, вичин яр-дуст Абдулалидин паб атанвай, вичиз вун герек я лугьузвай лагь.
— Низ чида ам мус хкведатIа...
— Ам санизни фенвач, кIвале ава,—лагьана Наргиза къаридин амалдай кьил а'къат тавунваз. Къариди адаз вилерин ишара яр авуна. «Вун ван тавуна алай чкадал акъваз, ваз бурж авай
гафар туш», лугьудай тегьерда терсдиз тамашна. И арада Ягьени
тек са майка алаз къецихъ экъечIна. Адан вилер дакIунвай, чин
авайдалайни яру хьанвай. ЯцIу бедендилай, ичкиди гижи авунвай
кьилелай пар алахьзавай хьиз аквадай. Рахадайла , булдургъандин, кьурана уф тунвай хьиз, гъургьур гваз туьтуьнай гафар са
гуж-баладал акъудзавай Ягье акур Наргизакни хъуьруьн а!катна.
— А-а, Салимат, им вун яни? КДвализ ша тIун! Диде, им зи
лап кIеви дустунин nai6 я, адан гъуьлни армидиз фенва, стхани.
КIвале амайди кьуьзуь къарини къужа, кьве рушни ингье и гъве чIи аял я.
— Чпиз аллагь куьмек хьуй...
— Ягье, зун ви патав лапагрин пата-хъай атанвайди я, заз
абур хутахна, ваз чишни, жуван вил алаз гьа и мукьварив хуьз
кIанзава. Абуруз килигдай, аллагьдиз шукур, рушарни агакьнава.
Дарвал акьалтайла, сад жува маса гана аялриз недай затI -матI,

уьстуь-баши къачудай, кIвале са кIус ягьлу-яванни жедай. Суьруьдик кутуна абуруз килигдай кас мад захъ амани?
— Вун акьван гзаф рахана хьи, Саимат, лап л\\ кьилиз тIал
акъатна... Вуна вуч лапатар лугьузва?
— Бес итим армидиз фидайла, вал тапшурмишай къаиии над
лапаг вуч тир? Верхер яйлахда...
Нар(гизани, рахазвайбуруз руг тахьун патал шиткун ачсшазарна, абуруз яб гузва.
— А-а, абур? Эй, кIвал къени хьайи дустунин паб,—са геренда кьам чухвана,—муркIадин кьелечI чкадилай хада лугьудай
бубайрин мисал авайди я. Гьа еке суьруьдикай ви лапагрин кьи лел бедбахтвал атана, цавай цIай аватай хьиз, вири терг хьана.
— ГьикЛ, садни амачиз?—ам, гуьлуьт хрунни акъвазарна,
айнаяр алай хьиз аквазвай Ягьедин да|кIур вилериз килигзава.
Яргьалай тамашзавай, ийизвай суьгЫбетдин бегьем гъавурда акьун
тавунвай Наргизаз дишегьлидал и декьикьайра акьалтнавай азаб
аквазвач, адаз гуьлуьт аювазва, Гуьлуьтдин гъалар артелдай къа чунвайбур тирди ва абурукай солдатриз гуьлуьтар хразвайди
акунмазни чир жедай. «Бубади хуьруык юзун кутунва,—хиялдай
фикирзавай руша,—нин гъиляй хьайитIани акваз'вайди гуьлуьтни
элжак я».
— Вад шаз гатфариз вини «Кьелен къванцел» къванери яна,
анаг пара пис къван къведай xapanla я,—жавабар гузва Ягьеди,—ирид, са йифиз хиперал жанавурди гьужумайла, пад -падна,
РУгуд рагалай аватна. Пуд, чубанрин сагьленкарвIал' себеб яз,
гел амачиз квахьна, кьудни, шазан кьуьд гьихьтин мишекъатди
тиртIа ваз йан хьанай жеди, яхун хьана кьена.
Вилер алахьна яб гузвай дишвгьлиди эхирни лагьана:
— Ягье, вуна закай зарафатзавани, та!хьайтIа гьакъикъат
лугьузвани? Дуьз лагь.
— Вакай зарафат тавуртIа, мад заз зарафатдайди жагъи дачни? А кьуд лапагдин актар за гоостралдив вахганва, анай пул
хцайла, за ваз хабар гуда.
Дишетьлидин вилер накъварив аиДайди Наргизаз акуна. Ада
са масадан тахсир себеб яз чеб чпелай аважьзавай накъвар такурай лагьана гьасятда кьил атъузна. Ам кьве сеферда кьил хкаж на Ягьедиз тамашна. Адан беденда гьихьтин ажугъдин иви къекъвезвайтIа, чанда гьичьтин зегьем гьатнавайтIа, Наргизаз аян
хьанвай, амма язух дишвгьлидивай са затIни ийиз жезвачир, гьатта къужахда авай гъвечIидини кваз дидедин вилин накъвариз
тамашиз гардандик ккIанвай.
— А хтай пулдихъ вуна ви дидединни бубадин хайрат це,
заз ам герек амач. Ягье, са гаф за ваз хъулгьуда, —ам сифте гьа
Иесисузвал.
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гила мад жавабар хгуз гьазур хьанвай хьиз къекъифна акъвазна вай Гуьлниседиз тамашна, ахпа вилер Наргизал туьш хьана. Адавай «ви и жегьил овас зун хьиз гъуьл амачиз амукьрай» лутъуз
жедай, амма лальанач, вучиз лагьайтIа Наргизан гуыъуьлдин
гъавурда ам а'кьунвай.—Вун гьа и гъвечГи аялдин агьуни кьурай!
Вахъ я дин авайди туш, я иман, вун ви дидедин мам атIудай
кас я. Амай са затIни хьаначтIани, вуна гьа и зи гъилери чрай
фу виш сеферда тIуьна хьи! Гьа фу ви вилера акъвазрай! —лагьана, а'м шехьиз-шехьиз гьаятдай эхкъечГна, хъфена.
«Шегьерда кIвалахзавай касдиз та'лондай кьванни недай фу
гузва, хуьре гьи(кI хьуй?—хиялри тухвана Наргиз.—КIвале кIвалахдай кас авайбуру вичин зегьметдин йикъарин гьакъи къачуда,
мал-хеб маса гуда. Бес и дишегьлиди, кIвале авайбур кьуьзуь бурни аялар хьзйила, вуч авурай? Адахъ кIвалахдай вуж ава?
Аялар гишила рекьидани? Ахьтиндан малдал инсандин гъил гьикI
къведа? Им вуч инсафсузвал я?»
Ягьедиз сифте а дишегьли злкъуьр хъувуна секинар хъийиз
кIанзавай, гьатта ам гьаятдин ракIарал кьван адан гуьгъуьниз
финни авуна, ахпа гъил эляна хьиз элжъвена хтана. Вичел ихти бар авур къанни вад лапаг вара -зара авунай вичин далудилай
кап аладар тийирди, инал, жегьил свасни патав гваз, лагьай хьтин
«гьуьрметдин» гафар мус хьайитIани эхир садра галукьдайди
адаз чидай. Ада гьа югъ гуьзетзавай. Амни атана, алатна. Ягье диз рикIел алай тике алатай хьиз хьана. Адж тахсирни квач.
Жибиндин сив кIевиз кьуналди ярар-дустар жедач, жува гайила,
жувазни гуда. Гьар сеферда колхоздин лапаг тухуз, ина бубадин
мал авач, гена чубанри наразивал тийиз хьайитГа хъеан я, абурни
къвердавай акси жезва. «Мад вучда,—фикирзава Я-гьеди,— кьве
къарпуз са гъиле кьаз жедач. Я армидиз фена кIанда, я ихьтин
жувахъ гуж агакь тийидайбурун сеперар къачуна дуьньядай кьил
акъудна кIанда. Жува жув гуьлледин хуруз гадардайдалай туьгьмет къачун х-ьсан я. «Туыьметди кьил хадач»,—лугьуда бубайри,
гележег сакIа жеда. Я шиш кана кIанда, я кабаб. Лапагар зав
вугайвилин я расписка авач, я акт...» Вичиз рикI-дуркIун гузвай
и фикирар Ягьеди ийизвайтIани, Наргизан гьерекат, ам садла гьана кIвализ гьахь хъувун адак акахьнач. Я адаз ван хьунни
Ягьедиз кIанзавачир. Дуьшуьш я ман .. «Наргиз завай гъавурда
хутаз жеда»,—лагьана хьиз, дидеди вугай кузвай нек авай кружкани къачун тавуна, кГвализ хъфена.
Наргиз курпашман яз кIвалин кжьвал ацукьнавай. Ягье сифте
Наргизан чиник квай хъен фикирда кьун тавуна пIузарикай
мани лугьуз къекъвена, ахпа ада сусан къвалав ацукьна чиниз
килигиз хъверна.
— Ви дагълара циф ава хьи, заз пара кIани Наргиз? Вун
кефсуз яз тахьуй гьа?
60

— Эхь, Ягье, вуна кьатIана, зун кефсуз я,—табна ада.—Лк
вадай гьалда, экуьнахъ заз мекьи хьана.
— Духтурдиз ша лугьудани? Вун кефсуз я лагьайла, за, валлагь, гьа и район кIвачел акъулдда! Наргиз, ваз чир хьухь, зи
шадвал, сархушвал, зи сарсахвал, дамах анжах вун я.
— Ваз гьа'кьван зи гьуьрмет авани?
— Ина шак твадай са гъвечIи ниятни ваз татун лазим я.
— Инанмиш жеда. Амма зи фикир вуна дегишарна. Ваз такIан жемир. Зунни дишегьли я, дехьнен а аял гваз атанвайдини
дишегьли я, диде я. Зини адан арада са тафаватни авач. Вуна
авур кар вуч я? Ваз са жизвини дишегьлидин язух къведайди
туш. Адан вилерилай алахьай накъвар садрани зи рикIелай алатдач. Вун икьван инсафсуз жеда лагьана, за умуднавачир.
— Ыаргиз, вуна заз экъуьгъунар ийизва хьи. Ви азарлувал
гьам тирни?
— Эхь. Куьмексуз дишегьлидин кьамал кьуьл илисун кьегьалвал яни? Адаз вакай куьмок хьана кIанзавай югъ къе я.
— Са гьина ятIани авай дишегьлидин гафариз килитна, ву
на ви |рикIиз дарвал гузва. Гумир. Белки, за адакай зарафатна ватIа.
— Ягье, ви гьар са гафуни зи гуьтьуьл чIурзава. Ам дустунин
паб тирди вуна лагьанай. Куьне садра кьванни санал ацукьна
фу атIана жеди, а фу куь вилик гъайиди гьа дишегьли я. Ам ви
зарафатдиз лайихди туш. Ам диде я. Диде! Адан гъиле авай хразвай гуьлуьт акунани? Ада, заз чизва, йифизни ахвар тавуна дя веда авай чи стхайриз чими гуьлуьтар гьазурзава. Вуна вуч ийиз
ва? Ам кьегьал инсан я... Сада садахъ галаз зил кьазвай ихтилатар чна тийин. Вуна адан лапагар вахгуда!
— Наргиз, вун дили хьанвани? За адаз акьван... Наргиз, ву
на зи гардандал атъур вик эцигзава ..
Наргиз къарагъна, шкафдай вичин парталар авай чемодан
акъудна, анай конвертдин къене авай пул <къачуна, Ягьедал яргъи авуна.
— Ина вад агъзур манат ава За ам кIватIиз хейлин вахт
тир. Ам оборонадин фондуниз гунин мурад авай захъ. Ма къачу,
и пулдихъ лапагар къачуна а дишегьлидив вахце, бес тахьайтIа,
амай пул вуна эхциг.
Ягье кхунна. Сегьнедиз экъечIайла билбил хьиз рахадай Наргизан а гуьзел хъуьтуьл сес икьван векъи, рагъ галукьай гуьлчимен гуьне хьиз ачух жедай чин икьван чIуру жеда лагьана ада вай хиялдиз гъиз жедачир. Ваъ, исятда адан вилик квайди а ви чиз чидай Наргиз туш, адаукай маса кас хьанва. «Иви бубадинди я».
«Валлагь, Наргиз,—фикирзавай Ягьеди,—заз вакай са кГусни
кичIе туш, вучиз лагьайтIа залай ваз зун гзаф кIанда, вавай зун
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жедач. A K J хьайила, завай вун фад алдатмишиз
жеда».
— Башуьсте, Наргиз, хипер за къаячуна адав вахтуда. Инсандин уьмуьр кь>ыруькар авачиз фидай затI туш. Интье гьа зал
дуьшуьш хьайи кьуьруькри зав а кесибдин хипер ишлемишиз вугана. Вуна багъишламиша, Наргиз.
Масадбурал къурсах дар, хъел къведай, гьатта векъи гафар ни кваз лугьудай Ягьедивай Наргизаз акыван хъуьтуьл гафар лугьуз жедай хьи, адалай ам рагъ галукьай жив хьиз жими ийиз
алакьдай. Зур сятни арадай фенач, гъуьлуьни папа акьван зериф диз суьгьбет баламишна, гуя абуруз садаз садан хъел садрани я
атайди туш, я ахьтин дуьшуьш абурун кьилел къведач.
И йикъан нисинилай Наргиз Ба'кудиз хъфин лазим тир. Ня низ ада Наримановский райондин госпиталда концерт пана кIанзэвай. Машиндин кузада акьахна зулун михьи гьавади кIубанза вай, къвалав рахазвай Ягьедин ванни бегьем текъвез ввчин рехъ
алатай тамуз тамашзавай Наргизан риккл Надир хтана. «Яраб
гьина aearla?» Ам элкъвена Ягьедиз килигна. Гьикьван Надираз
уьтквемвал, михьи ачух муьгьуьб'бат авайтIани, Ягье рикIиз хуш
тир. Дутъри я, вичи гуьзлемиш тавунвай чIуру кар ада авунвайтIани, ада фад вичин гъалатI туькIуьр хъийида, Наргизан рйкIе-лай
уьмуьрлух яз а вакъиа алатда.
Гьамиша хьиз ван 'квай станция. Наргиз поезддиз хкаж хьа-йила, Ягье гьеле машиндин кузада амай. Поезд худда гьат тавунмаз Ягьеди адаз гъил эляна, элкъвена хъфена. Ам икI хъфин
Наргизаз аламат хьанай. Инлай виликди акI гушир эхир. Ада
рекьел акъвазна вич авай поезд вилерикай хкатдалди гуьзетдай.
Амада поезддин чархари адан япара музыкадин зан туна ва Нар гизан алемдани кваз гьакь тийидай гегьешд фикирри ам маса
дуьньядиз тухвана.
ЩУСАД ЛАГЬАИ КЬИЛ
— Динара, чан руш, мад са сеферда кIел хъия,—чIар акьалтнавай винел пIузар х'кажна хьиз хввш кваз тГалабзава бадеди.
Динаради Совинформбюродин малумат ван ацалтна кIелзава
ва ам герен-герен картадив физ бадедиз дяведа душмандикай чи
армиди азаднавай адаяр къалурзава. Баде чарчел алай цIарарин
гъавурда эсла акьазвачиртIани, амни лап мукьув хьана картадин
яру, хъипи, къацу рангариз динъегдивди тамашзава, гуя вичизни
анай са затI аквазва.
Яру аскерри дявейра гъалибвилер къазаммишзава лагьайла,
бадедив хвеш акатзава.
— Аквазвани, баде, Крым ва вири Украина, гьа чаз сару бугъдадин къуьл гайи Украина вуч тир, гьам душмандикай къе 62

пака азад хъийидайвал я, — ада лампедин экуьнал Керчдин
проливдал гIуб гьалчзава.—Ингье, гьа инаг и мукьвара хуьруьз
хтанвай Давуд халудин гада Мегьамедагъади женг тухвай чка я..
Ана, баде, еке дяве фена, гзаф ивияр экъична, Мегьамедагьадал ни гьана хер хьана.
— Я бала, а вуна кIелзавай къезетда кьегьалвал къазанмиш навай солдатрин тГварар жедани?
— Ваз нин тIварар кIанзава, баде? Еке командиррнн тIва рар жеда, гъвечIибурун ваъ.
— Я бала, заз вири солдатрин тIварар хьана кIанда, аник,,
белки...
Динарадик хъуьруьн акатна.
— Вуна хъвер вучиз ийизва, чан руш?—са жизви бейкефвал
кваз лагьана къариди.
— Я баде, виридан тIварар кьун патал са газет бес жедач_
— Виридан ваъ, я бала, сад-зур. Месела, а гададин тIвар
вуч тир, а-а?—фикирна къариди.—А-а Наргиз тамай х*кай гада
вуч тир, и чи къуншидал алай Мегьдидин хуьряй тир?
Динара садлагьана итьтиятлу хьана. Адаз акI тир хьи, вичин
рикIе гьелелиг виридакай чуьнуьхнавай сириникай бадедиз са
уьтери хабар аваз, вич ахтармишун патал ихтилат куднавай хьиз,
гмма килигайтГа, бейниван къаридиз са куьникайни хабар авач.
И кар гьакъикъат чир хьайи ада латьана
— Надир яни?
— Эхь, эхь. Фицекьра еке командирдин патай адан дидедиз
чар хтанвай луда Им кIамун рекье папари ийизвай ихтилат тир.
Гьада, гьа гадади вири фашйстар кьена луда.
Динарадик мад хъуьруьн акатна.
— Я баде, вири фашйстар кьейила, бес дяве куьз ама?
— АкI ваъ, я бала, яни пара ман, са амбар... Гьеле адаз еке
урдуларни ганва луда. Низ чида, гьа>кI лугьузвай папари..,
«Ингье игитар,—са яб бадедихъ галайгIани, фикирзава Динаради,—вичихъ кьве йис уьмуьр аматIани тийижир къариди ахьтиндал дамахзава, амма чун дяведикай кьил къакъудзавай (адавай «зун бронда ава» лагьай Фетягьан тIварни кьаз хьанач)
"башибузукьрин чиниз килигиз акъвазнава. Эй, баде, ваз акI я
хьи, Надиран къайгъуда зун авачир хьиз, адан гьар са гьерекат дин гуьгъуьна зун ава...»
РакIарихъ тIуб гелягъай ван хьайиди Динарадин фикирар
чк!ана. Ада чукурна ва къапакай гьарайна:
— Ам вуж я?
— Динара, рак ачуха, зун я.
Динарадиз Хатунан сес чир хьана. Къапун рак ачухна, ала мат хьанваз ада ха'бар кьуна:
— Вун икьван геж вучиз атанва?
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Хатуна кIвале кас-мас аватIа лагьана вил эжъуьрна. Ам хъипи хьанвай ва дарих яз мукьвал-мукьвал пIузаррилай мез злязавай. Акьван секин, далдамдал ккIалар злядай хьиз рахадай
дишегьлидивай гафар дуьз гъиз жеэвачир
— Вун къе яйлахдиэ техфена хъсан хьана, заз вун кIвале
тежез кичIезвай
— Я руш, вахъ вуч хьана' Вун а'куртIа, бадедиз кичIе-жеда,
мезни кваз талх хьанва Ам къведалди гьич тахьайтIа вуна вун
секинар кьванни хъия.
Хатун игис хьана ракIарин къене патай цлаз далу яна акъ вазна. Адан вилер Динарадал алай, туьд юзазвай, аквадай гьалда, вуч ятIани са къурхулу кардикай лугьуз кIанзава, амма теш виш хьанваз вич вичивай квахьнава, гъилер тГушунзявай. Эхирни
ада лагьана:
— Рагъ алатайдалай кьулухъ зи беденда яваш-яваш фул
гьатна Сифте заз 'кисиз кIан хьана, ана хьайиди жеда лагьай
фикир авуна, мичIи жеридавай эхиз хъхьанач, кIвачер, гъилер буш
хьана, чанда зурзун гьатна Валай гъейри, умуд квай садни захъ
авач. Яру гетIедин чин алайда
. ада..
— Хьайи кар-затI авани3
Гьелелиг хьанвай са затIни авач Фидай рекье за ваз
ахъайда.
— Са геренда вун акъваз, зун исятда,—Динара чукурна хтана, бадедиз лагьана:
— Баде, Хатун атанвай, адаз зун къе йифиз вичин латав
къатхана кГанзава.
— Ам кIвализ татана, къапув вучиз экъвазнава? Алад ман,
я бала. Бес икьван гагьда
садрани вун вичин па тав къаткун тIала(б тавурла, гила вучиз3..
— Адан са аял кефсуз тир, белки, дарих яз гьавиляй атана
кIанзаватIа.
— Алад, алад, анжах экуьнахъ фад хъша. Кал, дана нехир диз завай тухуз тежезвайди ваз чида. БалкIандиз алаф вегьен вани?
— Эхь,—Динара, кьилел шални хъивегьна, тадиз э'къечIна.
Къеце ня«и ятIани, хуьр, инлай виликди геждалди жегьил рин гьуьжетрин ван жедай кимни кваз секин я. Инлай-анлай саса кГваляй лампадин кьит экв аквазва, эгер са-садра элуькьзавай
кицIерин сесни авачиртIа, инал хуьр ала садани лугьучир. Виле
эцятъай тIуб акун тийиз мичIи куьчейра кIвач къванцихъ галукьиз кьве дишегьли: Хатунни Дикара Къурбанан кIвал галайвал
физва. Абур садни рахазвач, Динаради вичиз Хатуна рекье вуч
ихтилат ийидатIа лугьуз гуьзетзава. Хатун, лагьайтIа, цав-чил
вичин кьилел илис хьанвайди хьиз луькIуьн кьурана физва. Адаз
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икьван гагьда хъвериз килигзавай хьиз жвадай гъетерни къе чIу лав я, экв хъийизмач.
— Де лагь ман вун вучиз зурзазвай?—эхирни давамиз там.ана хабар кь\на Динаради.—Вун кIваляй йифен и бейсуз вахiунда гьавайда экъечIдачир.
— Динара, вуч хъийидатIа заз чизмач. Уьмуьр кьатI хьайи
ПIитIишан хци залай гъил жъачузвач. Накь няниз садлагьана
кIвализ аватна, вични пиян тир, сивяй мурдар ни къвезвай. Чи
кукIун-чухунни хьана Гена хъсан хьана, аялар ксанвай, тахьайi la, валлагь, абурун рикI ак-ъатдай. Завай адахъ галаз акъажиз
жедайниР Къуншийриз ван жез кичIевиляй гьарайиз жезвач Са
ишилти ван хьайитIа, ахпа закай виридаз жакьвадай кIашкIум
жедай. Эхирни аман-минет авуна, къе няниз ша лагьанва. Зи умуд
анжах ва(к квай.
— Вун ажуз я,—хъел атана Динарадиз,—за адан чинал ахьтин са цуькIуьн элядай хьи, адавай вичин чин са гьафтеда ми хьнз техжедайвал Зиян авач, Наргиз хтана зи гъиле гьат хъу нурай...
— Тавакъуйда, Динара, садазни чIуькьмир,—минетзава Хат>на,—(гьакI ван-сес тахьана алудиз жедатIа килигин. Ван чкIайrla, зун гьи чин алаз Къурбанан вилик экъечI хъийида! Ваз ал лагьдин хатур аватIани, Динара .
— Ви патай калашвал ава, Хатун. Ваъ, за ваз лугьузва, ам
беябур тавуртIа, заз ахвар къведач Регъуъ кьванни туш утан маздин хциз, вири ватан хуьнин, пехъи кицIин вилик пад кьунин
женгина хьайила, им чарабурун дишегьлийрин гуьгъуьна ава.
Куьлуь-куьлуь рахунар ийиз, абур Хатунан кIвалив атакьна.
Хатуна ракIарал алай куьлвпар алудна, абур къенез гьахьна.
Аялар пенжердин кIаник, чилел сад садав игис хьана къатканва.
Хатуиа лампадин фитил са жизви хкажна. Унлугъдин лампадиз
адавай бегьемдиз худ гуз жезвачир, нафтI куьтагь хьана жагъун
техйиз кичГезвай, ирид гирванкадин бутулкада амайди са тIимил я
— За ваз чайдани? Шекерни ава, фицекьра бадеди гайида осай захъ гьеле ама
— Чухсагъул, Хатун, чай за хъванва,—адан вилер ксанвай
аялрал расалмиш хьана —Аялар гьикI я, абуру вун инжиклу гзаф
ийиэвани? Чеб надинжбур хьиз аквада
— Ваъ, Динара, са жизвини надинж туш, гьа бубадиз ухшар
аганва Бубани абурун секин кас тир,—Хатунан вилери цIарцIар
гана.
— Аялриз вуна ви рикIин сефилвал къалурмир, вуна абуруз
буба эвез авуна кIанда
— Гьелбетда, гьелбетда, Динара, абур кьвед зи 'кьве лув я.
Динарадин кIвале къекъвезвай вилер пенжердин къвалав
5 Заказ 445
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гвай кьечIел расалмиш хьана. Ана хранвай гуьлуьтрин амба{
авай.
— Шумудбур хьанва?—гуьлуьтар къалурна хьиз хабар кьуна|
Динаради.
— Щуд жуыт хьанв-а, цIудни хрун хъийидай гъалар амаАнлай кьулухъ килигда ман. Са посылкани ракъурнава, саданни^
гьазурлухвал хъийизва.
— Усадбадай са бубат техил хьанани? Къе-пака кьуьд я гьа-4
— Аллагьдиз шукур, усадбада зи бегьер гудай накьв ава, •
зегьметдин ййкъаризни флан кьадар техил къвезва. ХъуьтТуыг'
раж бес кьадар жеда. Гьалалдиз ам нез хьайитIа, мад вуч дерт.
ава?..
И эрада явашдиз рак гатай ван хьана. Хатунан рахун тIанкь
на атIана, къурхулувал акатай вилер гьасятда раIкIарихъ эл
къвена.
— Атана,—кушкушна ада Адан рангар дегиш хьайиди
вич вичивай къакъатнаваз алай чкадал ал'кIанвайди Динарадт
кьатIана. Итимрихъ галаз баша-'баш >кIвалахдай гьунар авай дин I
шегьли, верч хьиз, ажуз хьана.
— Алад, ачуха! Угъривилин рекьиз физвайдан суфат заз фад,
акурай!
Хатуна, кIвачер фалужди кьунвайбур хьиз галчIуриз-галчIу-,
риз фена, ракIарихъ галай тIуб ачухна. АскIан ракIарай Дина радиз сифте акурди Ягьедин кьил я. Ада, гьич кI©ализ вилни я/гъ
тавуна, еке бедендал ракIарин кьулухъ лохьрскай катай къзед
льиз агаж хьанвай Хатун кIевна. Ада мурмурдал са вуч яггIани
лагьана, Динарадиз ван хьанач. Адан па'рталарни дагаш тир.
Кьилел къалин чIичI авай бармак, каргадал хранвай парчадин
галифе шалвар ва кирздин сапогар алай. Бармакдин чичIерин
гъиляй вилер аквазвачиртIани, яру чин къарийрин кIвачел же-дай
кемечдин шатал хьиз тир, тахьайггIа Динарадиз ам гьа виляй
аквазвайни.
Хатуназ «килигиз ада мили хъверзавай.
— Хатун, вучиз вун за!кай катзавай? За квез яжни гъанва.
Зун хуьре амай кьван гагьда за квез са куьникайни дарвал гу дач, анжах вун закай катмир,—ада гъил кьуна Хатун гваз хкведайла, усал лампадин экуьнал кГвалин пипIе, аялрин месин кьи лихъ ацу!кьнавай Динара а'куна. Ам лал хьана, гапур галукьай
тарцин хилер хьиз, «ьве гъилни куьрс хьана ва, ха'барсуз кьилихъ
тIвал галукьай кIек хьиз, тIарам хьана. Гьасятда вири ашкъияр
квахьай Ягье ракIарай эх(къечIна кат хъийиз кIанз элкъвена.
Динаради адалай кIвенкI кьуна.
— Ягье,—вичиз хвеши хьанваз къалурун яз ам «Iвачел къарагъна ва ацукьдай чкатеклифна.—Ша, ша, вахъ гьич тахьайтIа са салам кьванни авачни? Зун иъакIни дарих яз жуван рикI
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аладарун патал иниз атанвайди тир. Кимел, куьчейра итимрихъ
i алаз рахун айибда, гзаф авам я чи кьуьзуьбур. Ина мад чун
аквадай кас авани? Ац>Iкь, а'кур-такурдакай кьве суьгьбет ийин,
хъуьр>ьн ийнн. Гьикьван ламу кIвалин пипIе, чIулав гъварарин
кIаник дуьньядикай магьрум хьана ацукьда. Са геренда кьванни
рикI алахьун мичIи кIвале лампа к>ы<Iуьрай гьисаб я Яргъалди
ацукьайтIани зиян авач, вун жIвале гуьзетзавай кас авач хьи.
Згер Гуьлнисе хала дарих жедатIа, вун ингье и дуьшекдал ацукь,
ада ястух, дуьшек гъана цлавай эцигна,—за фена вун ина авайдакай хабар гуда .
Хатуназ Ягье чир хъжезмачир, адаз садрани ам ихьтин ажузди яз акуначир. Виридан винел вичин гафунин агъавал ийизвай,
дишагьлийриз сивел атай вуч хьайитIани лугьудай, кьил цава
кьуна К№мел алайбур садни итимар яз саймиш тийидай Ягье, вичин са капач галукьайтIа цицIиб хьиз ярх жедай рушан гъиляй
кутIуннавай верч хьиз чIарни юзаз техжез ракIарин кьиле ал кIанва. Ам гъвечIини хьанвай, анжах туьтуьнин хат сивиз кьван
хкаж жез ачватзава. Са тIимил вахт инлай вилик Хатун фалуж ди кьур хьиз ажуз хьанай, гила Ягье. И шикил аквазвай Дина радик хъуьруьнни акатзавай. Инал хъуьрена виже къвезвач...
— Баркалла ваз, Ягье, вун халис зе ведиш я, за садрани ви
синих авуртIа хьуй!—давамзава Динаради Хатунахъ элкъвена.—
Адаз вун Гьесрет халудин бригададилай ахлудун залан хьанвай,
гьавиляй кжъуз маЖ'ал тахьана йифиз кьванни дяведиз фенвай
чубанрин хзанрал кьил чIуIгвазва. Ягьедихъ гзаф сефил рикI
авайди я, адаз ви аялар а'курла (ингье кIелер хьиз абур гьикI
ксанватIа аку) хажалатлу жеда Вавай адаз вири лугьуз жеда,
Хатун. Дехьнен вуна дяведа авай чи стхайриз гуьлуьтар храдай
гъалар амач лугьузвайни, гьамни вавай адаз лугьуз жеда. Амма
за и хъсан кардикай коллоздин председателдиз хабар гуда, къуй
адаз вичин ра'ботникар гьихьтин жъайгъудар инсанар ятIа чир
хьурай. Камил халудиз гьикьван хваши жеда! Ваз чиз, адаз хве ши жедани, Ягье?
Я'гье дав хьанвайди хьиз алкIа»вай. Эгер адан туьтуьнин
хатни юзун тийизвайтIа, ам къванцин шикилдиз ухшар къведай.
Дина'ради адал гьужумзава.
— Ягье, вун киснава ман? Вуна чавай гьал-кефни хабар кьазвач эхир. Вуна багъишламиша, зак са тIимил гзаф рахадай хесет
ква. А чIуру хесет сакIани хкудиз жезваи. Буба акунани ваз? Вун
гьинаватIани кефсуз я жеди! Хатун, къула авай цIай гужлу ая,
уф це, чай фад хьурай. Наргиз авачиз хьайила, а факъирдихъ
вуж гелкъведа, кьуьзуь Гуьл'нисе къаридиз вичихъ гелкъведай кас
кIанзавай Ягьедиз вучда кьван? Гьакъикъат лаIгьайтIа, Ягье, види паб хьанач, кефсуз хьайи чIавуз жуван далу кьванни тIушун
тийиз хьайила, адакай паб хьана вучда. Хатун, вун ацукьмир,
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чайдиз худ це, за исятда фена гьармулайдин, япан чупарин ве кьер гъида, Ягьедиз дарман авуна кIанда,—Динара физ гьазур
хьанвай, Ягьеди чIалар галкIиз лагьана:
— Ваъ, ваъ, герек туш, зун хъфида,—ам юкь агъузна ракIарай эхкъечIдайла, кьилин кIукни гуьрцелда акьуна, кьил чухваз
тадиз кат хъувуна.
Динаради са геренда сивел капач эцигна, акI х уьз тежез
акурди вичин хъуьруьниз бегьем ихтияр гана. Хатуна къапакай
як квай суфра хкана ва ракIариз тIуб хъияна.
— Агь, факъир, бегьем гьекьедай хьана, гъайи якIукай са
кабаб кьванни нез хьанач.
— Утанмаздин хв-а,—лугьуава Динаради зурзун кваз,—зун
адан геле къедаъвез хейлин вахт тир, хъсан хьана, зи рикIе авай вал беябуриз залай алакьна. МичIи пIипI акурла, ахьтинбуру
тум тарсаз яда, ачух чкадал къуьрер кьван ажуз жеда. Ам кIула
жендек аваз гьар юкъуз военкомдин ракIарив гьикI гватIа, са
юкъуз Фетягьа заз суьтьбетнай.
— Ам дуьз я, амма Фенягьани ви вилик фурсар тавурай,
адавай вичивай кичIевиляй йифиз ахвар хъийиз хъжезмайди туш.
Вун хейлин вахтара яйлахра жезва, гьавиляй ваз хабар туш.
Фетягь са вацра квахьна, хабар кьурбуруз ам больницада ава
лугьуз хьана. Адан буба Сердер дайиди райондиз гьа шей даш мишна, гьа дашмишна, хциз шикеетавилин чар къачуна. Са юкъуз
военкомди армидиз тухун патал повестка вугайла, ам гьанал фа лужди кьур хьиз чIур хьана луда. Эхирни бубади инай са жунгав тухвайла, вири крар гьадал туькIвена.
— Бес ада заз вич «бронда ава» лагьанай эхир.
— Вуч «брон» авайди я, я руш! Вунни гьа квехъ хьайитIани
инанмиш жеда, Бронда жез ам вуч кас я, райком яни, исполком
яни?
— Вуна дуьз лугьузва,—рази хьана Динара.
Иифен кьулар хьанва. Хатуна чилел месер экIяна ва а'бур
кьведни къаткана. Лампа туьхуьрайдалай кьулухъ Хатуна адаз
хейлин крарикай суьгьбетна, амма Динарадиз ван жезвачир. Фетягьакай Хатуна авур ихтилатди ам гагь мичIи къубудиз вегьизва,
гагь, къвал гатазъай ичIи челегди хьиз, япара ван твазва. И декьикьайра адаз Надиран къамат мадни вафалу жезва. Гьадахъ
галаз вад югъ уьмуьр тухуз хьайитIа, гьам ада вичин бахтлувал
яз гьисабзава.
— Вун ахварик квани?—яргъал муртIай хьиз адан япарихъ
Хатунан ван галукьна.
— Ваъ, ахва'р къвезвач.
— Вучиз бес жаваб гузвач? За квакай фикирзаватIа, ваз
чидани?
— Квекай фикирзава?
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— А г етI ед и н ч и н а ла й да и кар заз ба гь и ш дач. Са к ъ ул а й
iaxT жагъанмазни ада кыгсас къахчуда.
— Са затI ни адавай ваз ийиз жедач, вучиз лагьайтIа з аз
|к унва. В уч дуьшуьш ви кьилел атайтIани, зун шагьид жедайди
Iдаз чизва. Секиндиз ксус.
Абур кисна. КIвале амукьайди аялри кьезилдиз къачузвай
иефесдин сес я. Гьа хъуьтуьл нефесди кIвал ацIурнавай ва чим иавай. ГъвечIи кьве аялдив игис хьана къатканвай Х атун Динарадилай фад ахварал фена.
ЩИКЬВЕД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Динара и юкъузни бубадин патав фидайвал хьанач, буба вич
хтана, муькуь юлдашризни кIани-такIан затIар къахчуна, хъфена.
Р атъ ц ав уз хк а ж хьа й и ла, Д и нар а д и н р и кIе л На д ир а н х уьр уь з
фин акьалтна. Ада вичи хъ галаз са клаосда хьайи гьа хуьруьн ру шаз На д ир а н адр ес жа гъ ур на в ич из р а къ ур у н та п ш ур м иш на й ,
гьеле адрес адав агакьнаиачир.
Хуьр уьз фин регьят я, ам акьван яргъа авач. Кьве версиниз
фена х т ун Д и нар адиз сейр диз фей и гь исаб я , бес баде диз в уч
багьна ийида? Адан рикIел атана.
— Баде, вуна фицекьра чахъ хуьрекдай къуьлуьн гъуьр амач
лугьузвайни? —лагьана ада рикIивай. —Ийидай кеспини тахьайла,
зун къе вучиз гьакI куьчейра къекъведа, са целще авай къуьл
гваз фена Мегьдидин хуьре рвгъведа.
— Я ч а н б а л а , в и к I ул а а в а з т ух в а н а р е г ъ в е й д а к а й ч а з в уч
жеда? —лагьана къар иди вичин кьур у гъилер ив лай -лай гуз туна
хьиз.—Б уба хтур ай, ада балкIандин са пар регъвена хкида.
— Я б а д е , б уб а г е ж х к в е д а , а к ь ва н г а г ь д а б е с ч н а с а x a n l a
недачни?
Къариди са геренда фикирна ва ахпа л агьана:
— Лап хъсан жеда, чан, баде ви «Лва'чериз кьий. Акъваз,
вахъ галаз физвай юлдаш авани?
— В аъ, юлдашдика й в учза вайд и я, я баде? Р агъ алай юкъ уз
ваз чун тарашдай хьиз яни?
— Вун гьахъ я, чан руш. Алад. Хуьруьн пуд «ъерехдивай
вацIар физватIани, гьа репье лутьудай батмиш хьайиди чина
хьанач ман!
Динаради тадиз, гьеле фадлай м ихьна, кьур ур на эцигнавай
къуьл целциз вегьена, бадедин куьмекдалди ам кIула кьуна, ре кье гьатна. ВацIун къеречдив агакьайла, михьи мармар хьтин ми хьи яд акур адаз т емягь атана. Югъни чими я, рагъни нисиниз
мукьва жезва. Динара физвай рагун шуькIуь житъирдин лап игис на кIаникай вацI ун са гъвечIи хел авахьзава. Гьикьван игьтият 69

лудаказ ам жигъирдай физвайтГани, кIвачел алай хамунин шаламар цIуьдгъуьнна, ам метIер»хъ кьван деринвал авай цин гъвеч]и дегьнедиз явашдиз аватна. «Гена хъсан кьана, цел кьеженач»,
—фикирна ада., Де'гьнедай эхкъечIзавай Дннарадин кIвач къванерал алай хьирхьамрилай цIуьдгъуьнна, ам алукьна ва бегьем днз ярх хьаначтIани, капачар чилиз яна. Адан булушка михьиз
кьежена. Цяй эхжъечIай руша кIула авай цел куларин далдадив
эцигна ва кас-мас аватIа а'кваз и патаз, а патаз тамашна. Ада
хтIунна сифте къванерал экIяна, ахпа, инсанриз акваз кичIеви ляй, булушка ахлукIна. Шаламар ачухна, гуьлуьтар хтIунна, абурнц шуткьунна. Ракъини кузвайтIани, зулун яд къайи тир. Дина рвдин назик лацу хам тIура,р акъатнаваз вили хьана.
Садлагьана адаз кIвччерин ван хьана. Сивик хъвер кваз куларивай хкечIна вич галайвал къвез'вай Фегять мукьва жедайла,
ам гьеле а патал эщигнавай целцив ахгакьнавачир. Динара целцнн винел кIвачер кIватIна ацукьна, кьеженвай кифер кьуру хъувун паггал ачухна шуткьунзава. Фетягь атана, саламни татана адан
къвалав гвай якзгу къванцел ацукьна ва атъадилай винелди вичин
беден вири лишандик кутурди Динаради кьатIана. Фетягьал алай
хъигги перем адан къумрал чинив кьазвай. Кьилел алкIанвай бур ма ч]улав чIарар кьезил шагьвардивай са жизвини юзуриз жезвачир, аквадай гьалда, вичини гьа чIарарал дамахзавай, мукь-валм>кь'вал абурулай гъил элязавай. Вилер, л»гьайтIа, рикГевай
чннебан сир чуьнуьхиз тежедайвал хъуьрезвай Адан рикIик гье рекат квайди Дина'радиз къачузвай нефесдай чир жезвай
— ВацIун ци вун мадни гуьрчегна, Динара. Вучиз вун акь аан фад а гуьзел цикай мкечIна?—вилер чина къекъвез хабар
кьуна ада.
Са тIимил утанмйшвални акатайла, инал-анал цин михьи
стIаларни алаз хьайила, Динарадин чин гьакъикъатда пакаман
чнг алай яру шафрандин ичиз ухшар къведай.
— Яд къанвай, заз кIанзавайди бедендин цIай алатун тир,
амни кьежей 'булушкади алудна,—векъидиз лагьана Динаради.
— Вун циз аватай къайда заз акунай.
— Вун ина гьина авайди я?—яргъи чIа'рар шушкьун хъийиз
рахазаа Динара.
— И Мвгьдидин хуьруьн колхоздихъ галаз гьеле алатай йиеалай кутIуннавай икьрар авайди тир. Чна абуруз гьерер ган а,
абуру гьеле чи счётдиз пул хъиянавач. Зун гьа гьахъ-гьисаб ийиз
фенвай,—ада мили хъверзавай. И хъвер Динарадик гьич акахьзавачир.—Вун «ъвезваз акурла, зун атIа куларив чуьнуьх хьана,
гьакI зарафатдай вак ки-чIерар кутаз кIан хьана. Вун ярх хьана
кьежейвал акур зак гьеле хьуьруьнни акатна.
— Куларшв, адет яз, кичIедай къуьрер жеда. Вун, акI хьа
йила, къуьрен ролда акъвазнавай ман?
ТО

И гафарин ван хьайи Фетя/гьан къаних'вал алатна Динара
вичихъ галаз векъидаз рахазвайтIани, адаз рушан гафар хуш
жезвай ва са квехъ ятIани умудлу хьана.
— КичIе тушир уьтквембур ауна ви патав атуддач эхир.
Динарадик еке хъуьруьн акатна, и хъуьруьнн Фетять серсерна.
— Вун гьахъ я, уьтквембур чи хуьре амач, абуру исятда душмандихъ галаз, ингье зунни вун хьиз, чин чинал а'къвазна дяве
тухузва; кичIебур, вун хьиз, куларив чуьнуьх хьщва,—ада кьецIил кГвачер яргъи авуна целцин винелайтIуз гвадарна ва вич
къулайдиз аиукьна. Рушан кьеженвай бедендал алк!анвай булуш кади, гьевеслудаказ зурзазвай хурун, бегьем чкадиз атанвай кIвачерин шикил ачухдиз къалурзава. Фетягьаваи мукьув гвай, вичиэ
фадлай кIанзавай, гуьзелниЛел ашукь ийидай касдилай вилер
алудиз жезвач. Динарадин рахунин ван япарихъ галукьзавайт]а ни, адаз бегьем къимет гуз жезвачир.
— Вун «иена ман, тахьайтIа за дуьз лугьузвачни?— алава
хъувуна Динаради.
— Дуьз л»гьайтIа, заз ви айгьамрин саданни ван жезвач,
Динара. ВацIуз килигайла, зи ри!кIи, гьадан лепейри хьиз, гъала ба къачуда, ви вилериз тамашайла, уьмуьрдал шад хьунихъ умуд
лу яз секинарда.
— Вун бегьем ашукь я хьи, Фетя/гь,— мад хъверна Дина
ради.
— Зун гьихьтинди ятIа ваз тек са къе акваз-вани, Динара.
Вун акур лалдакайни ашукь жеда.
— Вун, дугъридан, Фетягь, ви уьмуьрдал шад яни?
Рушан гафарин ван адаз жезвачир. Жава«бдин чкадал гадади
гъил яртъи авуна, кьуранваз чкIана далудилай агъуз куь'рс хьанвай чIарарин винелай рушан гэрдан кьуна, ирьтйятсуз акъвазна вай адан кьил вичив агудна, хъуькъвез темен гана.
И кар гуьзлемиш тавунвай Динаради са акенвални авунач,
ам элкъвена Фетятьаз тамашна. И тамашуни ам мадни тьевеслу
авуна ва кьведлатьай сеферда пI>зарар лишанда кьунааз адаз
Динарадин чин яру хьана къекъифнаваз ва гьа гила мад вич
жакьваз гьазур пеленгдиз ухшар атана. Адатадиз гардан ачух
хъувуна.
— Гьан, акъвазна ман? Гена кичIе хьананл? Ма, це темен,
це!— ада гагь са хъвехъ, гагь муькуь хъвехъ адахъ эл'къуьрна.-—
Гатун чуьлда авай верч хьиз, сив ахъайяа акъвазм-ир! Гъуьлягъдини инсандиз чинеба кIасда. Вун гьа гъуьлягъ я!
— Вахъ вуч хьанва, Динара?—адаз рушаз мукьва жез кIая
хьана. —Ина хьанвай вуч ава?
— Вун заз мукьва жемир!—тьарайна руша. Адан яру хьан
вай вилера ажугъ, такIанвал авай.—Вун аэарлу кас я, вучиз вуна ви азардив зунни кьацIурзава?

Рагарани кваз гьатдай и векъи гафари Фетягь гужлу гару
хьиз кьулухъди гадарзава. Адаз масадбуруз ван жез 'кичIезва,
гьавиляй ина-ана вилер экъуьрзава. Динара адаз мукьва жезва.
Адан гъиле къван авайдини Фетягьаз аквазва.
— Динара, зун вучиз азарлу жеда кьван? Ингье ваз аквазва
хьи, зун гьамишандин, садрани кьил тIа тахьай гьа Фетягь я, —
адаз вич гьахълувилиз акъудиз кIанзавай, Динарадин рикIе вуч
аватIа адаз гьинай чир жедай кыван.
— Агьан, азарлу туш, азарлу хьайиди туш?—Динара адаз
мукьва жезва.—Заз чин тийидай хьиз тирни ваз? Бес сагъсуз я
лагьана къачунвай билет, акI хьайила, вуна армиядикай кьил
къакъудун патал авунвай луматIвал яни, кичIедай чIут! Военкомдин ракIарив гьавиляй ярх хьанайни, ажуз руьгь? Бубадихъ
жувгав авачиртIа, вуна вучдай?
Са тIимил вахт инлай вилик рикIе чка гуз кГанзавай руша кай Фетягьаз цацар алай кьуьгъуьр хьана, адан гьар са гаф беденда акьазва, лап ри>кIив йгакьзэва.
— Динара, инсавриз ван жеда, бес я,—явашдиз тавакъу
ийизва Фетягьа.—Хуьруьз гьар юкъуз хквезвай кьенва лагьайви'лин чарар кьванни ваз акваз!вачни? АкI тахьанайтIа, зунни, низ
чидай...
Динарадиз хъел атуникди икьван гатьда назик аквадай Фе пгягьан чин лацу кацин чиниз ухшар атана.
— Вири кьена ваз валай дуьнья авадан хъийиз кГанзавани?
Валай амукьдай несилни вун хьтин ватан маса гудай'бур жедай дакай вуна гьич фикирзавани? А чарарин иесияр гьина ва вуч
патал кьенаа-Ia халкьдиз чида, аIбурун винел уьмуьрлух баркалла
гкеда. Ваз вун гьикI рекьидатIа чидани? Куларин пунув къуьр
хьиз... Квахьда, вирида негьнаваз, баркалласуздаказ, са гелни
• амачиз. Вири жегьилар армиядиз фейила, зун ваз гъуьлуьз фи дай хьиз яни? Умуд кутамир. Заз вун садрани кIан хьайиди туш,
алад жуваз тай жагъура, алад! Мад вун садрани зи вилериз тах курай! Заз кIаниди гьа цIун кжьвай за жагъурда, гьадан мейит дин патав са йиф акъудун за бахтаварвал яз гьисабзава. Ала-ад,
заз килнгиз акъвазмир!!!
Фетять кьулу-кьулухъ хъфена, ахпа тадиз элкъвена са вил
Дкнарадиз ягъиз, кам йигинарна, гуя адахъ са вуж ятIани къван
гваз галту^зава. Динара ам вилерикай хкатдалди чанда фул аваз
.килигзавай, адан къаралту вилерикай хкатайла, ах'па гъиле авай
къван акуна. Руша рвгьят хьанваз ухьт аладарна, къван гадар
хъувуна.
Бадедин куьмекдалди кIула эцитай цел ада регьятдиз къахчуна. И юкъуз Динаради Мегьдидин хуьре къуьлни регъвена,
Надиран адресни жагъурна, р агъ цава амаз хуьруьзни
хтана.
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ЩИПУД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Баку. Югъ-йиф галат тийиз, я инжиклу тушиз лепейри чуьхуьзвай гьуьлуьн къерех. Гьуьлуьн къерехдал кыиблепатахъ элкъвенвай айван квай кьве мертебадин Эр'киназанбурун кIвалер.
Наргиз ана яшамиш жез им кьуд лагьай йис я. Эркиназан диде
Сияра-ханум Азербажанда сифте сегьнедиз эчсъечIай дишегьли
хьунилай гъей'ри, ам сад лагьай ашукьни тир. Ам чIехи хьанва ва
сегьнедиз лап тIимил эхкъечIзава. Адан руш Эркиназа дидедилай
ирс яз атанвай гуьзел сесини яб гузвайбурун арада гьуьрмет,
кIанивал къазанмишнава.
Рушан алакьунриз килигна Азиз дайидини Наргиз Бакудиз,
консерваторидик кутаз атайла, сифте дуьшуьш хьайиди ва рушан
сес ахтармишайди Сияра-ханум тир. А эгьли дишегьлиди къайгъударвал авуналди регъуь, эгъи дагави руш Наргиз консерваторидиз кьабулна. Гьанлай инихъ ам вичин рушахъ галаз санал
вичин кIвале туна.
Къе жегьилрин манияр лугьузвайбурун конкурс куьтягь хьана. Нартизани Эркиназа сад лагьай чкаяр .кьунвай—Сияра-ханума
гьазурлухвал аквазва.
Наргиз,, столдин къерездал хур вегьена ацукьна, Сияра халади ва адаз куьмекзавай Эркиназа ширин пирожокар гьикI гьазурзаватIа тамашзава. Дарчиндинни сенжефилдин, шабалутдин
атирди иштять ачухзава. Сияра халади шуьшедин гьвечIи къапунай хуш ни галай са пай шекер тир жими тини нехишар алай кIалубра цаз Эркиназав вугузва. Адани абу.р десте санлай тухуз
газдин пичинин духовкада эцигзава ва гьа къапуна аваз чрайбур
хкизва.
РакIари зенг авур ван хьана. Вири хуырекар гьазурунал мащгъул тирвиляй Наргиза къарагъна, рак ачухна. Газетрихт» галаз
санал почтальонди адав са чарни важгана. Почтальондиз чухса гъул лагьана хтай ада газетар столдал хъивегьна, а кьилинадрес
алачир конверт ачухна, Эркиназ хкведалди кIелиз башламишна,
вучиз лагьайтIа Эркиназа адавай нин чар кIандатIани хьуй, къакъуддай, абурун арада садрани садакай садаз чинеба сир хьа йиди туш.
«Эгер вун Ятьедин паб ятIа, артист руш,—кхьенвай чарче,—
вуна гъуьлуьн аявал ая. Вун ана манияр лугьуз чарабурун гар данар кьаз гьатнава, ви гъуьл ЯIгвсуз чиниз утанмиш тахьана
гъуьлер армидиз фенвай дишетьлийрин гуьгъуь'на гьатнава. Ха тун гел галачиз квахьун ви гъуьлуьн тахсир я. Хтана ам епина
хтур...»
На'ртизан ачух чин элба-эл агаж хьана, бедендиз къайи гьекь
акъатла, кIвачери зурзун къачуна. «Ихьтин кар жедани?» Ам мад
сеферда чарчиз килиг хъувуна, анал садан тГварни алач. Чар жи73

бинда хтуна. Адан кьиле агъзур хиялди тинг гагазва. Чар кхьей дан тI'вар алачнз хьайила, ам шаклуни жезва. «Белки, гьакI зун
такIанвиляй, пехклвилян акъуднавай къундарма ятIа,—лиилзава
—Ваъ, ягъ тавур тфешгди вандач. Гьар гьикI ятIани хъфена
кIанда». Са декьикъадани эглеш тавуна ада вичин чемодан IкIватI
хъийиз башламишяа.
— Наргиз, —хъал кваз кIевиз рахаз Эркиназ хтана,—ваз вуч
аватIа чидани?..—лугьуз кIанзавай гафар туна ам Наргизаз аламатдал килигна.—Я РУ-ш, вун гьиниз я? Заз вк гуьтъуьл чIур
хьанвай хьиз аквазаа. Дехьнен атайди вуж тир?
Сияра ханумни атана. Амни рахун тийиз къах хьана тамашзавай.
— Зун хъфена кГанзава, Эркиназ
— Вучиз?—кьведаяи са сивяй ха'бар «ьуна абуру.
— Завай исятда квез са затIни лугьуз жедач, хтайла суыгь бетда.
— Я руш, гьич тахьайтIа чаз са ишара кьванни ая, вуч ва къиа ятIа гъавурда гьатдайвал.
— Чар атанва, Эркиназ, чIуру габардин чар. Вуна дирек тордиз, Исмаилзадедиз, жузуртIа, кефсуз яз атанач лагь, — ада
чемодан къахчуна, къецяхъ эхвичТна—Дарих жемир, квез чнр
жеда...
— Де акъваз, такси кьванни гъин —Эркиназа шал къуьнерихъ
вегьена куьчедиз зверна. Ам са цIуд декьикьадилай такси гваз
хтана.
Няниз уьмуьрда хьадвай еке агалкьун тебрикиз къведай та-яртуьшерихъ галаз шад межлис тухуда лагьай Наргиз гуьтьуьл чIур
хьанваз тансида axixbaiXHa Эркиназазни Сияра халадиз усалдиз
гъил эляна, станцидал еримиш хьана. Анлай ам поездда акьахун
лазим тир.
Няниз геж хьиз Наргиз кIвалив ахгакьна КIвале, Гуьлнисе
жъаридилай гт^йри, садни авачир. Авай са хцин свае гьамиша па'такъерехдай чемодан ацГурна хквез вердиш хьанвай Гуьлнисе къариди
адаз «инерзава, ам хтунихъ вичин вил галайдини лугьуз-ва. Наргиз
адан гафар бегьем япа гьат тийиз вич авай кIвалин юкьвал
акъвазна, кьуд пата вилер экъуьрна, гуя адаз анаг сифте сефер яз
аквазва. КЛ'валин шикил михьиз дегйш хьанвай. Чилик литерин
винелай «Гьасан къаладин» нехиш авай кьве халича квай,
гьахьтин са халича кроватдин патавай, садни муькуь цла -«ай
куьрснавай. Къавай, куьрсарнавай къизилверекьдал чIагурна
цIа'рцIар гузвай таж алай лам>па гьич хуьре ава лагьана ван хьаАиди туш. КIвалин пипIе, кроватдин хъвалавай шкаф гвай, ахьтин
шкаф а чIавуз кIвале ,хьун еке аламат тир Ибур вири Наргиз
кIваляй экъечIай кьве гьафтеда хьанвай дегишвилер я. Наргиз
гъавурда акьуна. Вичи гележегдин еке ум удар кутур гъуьл дар 74

нал акьалтнавай халкьдивай къ имепгу нкйчр ку i ьул тирди
адаз чир хьана. Инеанри вичихъ гшай к!ук дин«*дЙ| куьмек яз
гузва, ида 'кIвал ацIурзава. «Амбардал алай кьиф» фмкирдиз атана
Наргизан. Адан кьил хуруз аваггна ва ам аг кьана столдал
ацукьна. «Хиялри аш арадал гъидач»,—>лугьуда бубайри.
Наргиза гила вичи вуч авун лазим ятIа, къарар кьа -булна
кIанзава, амма са рехъни адавай жатъуриз жезвач. Буба -дин
кIвализ хъфида лаяъайтIа, дуьз жезвач, гьеле кардин кIан-нун
чир тахьанмаз хъфейгIа, жемятди айибда. Адалайни алава,
гьуьлуьз фена са йисалай г^аф ятIани, бУба адахъ галаз гьеле
раханвач, вични исятда азарлу яз месел ала. Акъвазна и кIвале
ксуда лаIгьайтIа, и халичайри адав ахвариз вугудайвал туш, абу'рун иесийри а'бур маса г>н патал х'ранвайбур тушир. И фикиррик
квайла, ракIар ачухна Гуълнмсе къари гъиле патIнусда аваз чай ни гваз гьахьна. Къайиненёди вичиз чай гъун Наргизак гьични
акахьнач.
— Вун рекьяй хтанва, чан бала, са истикан чай хъвана жуваз юргъунвал къачу.
— Я диде, вун куьз инжиклу жезва, зун гьаииз хкведай хьй.
— Ву-у, чан бала, квез чай гъуналди зун инжиклу жедани?—
адаз Наргиза кIвале вилер экъуьрзавайдн аквазва. —Ваз аквазвани, свае, Ягьеди ви кIвал гьикI безетмишнаватIа. Адаз- вун пара
кIанда... Зи хва кIаздай гъуьлятъ хьтинди я. Вичин чандннни гьа йиф татана къазанмишайди кIвалел харжзава. Ада гьеле ви тIва рунихъ къачунвай къизилдин шейэрикай зун рахазгвач.
Гуьлнисе къаридин и гафарини адаз вичин япал далдам гатазвай хьиз авай.
— Хуьре цIийи вуч хабарар ава, диде?—къаридин рахун кис
тийиз акурла, ха'бар кьуна ада.
— Са къариб хабарни авач.
— Ягьеди а хипер жатъай дишегьлидив пул кьванни вахга нани?
— Я бала, Я'гьедиз акыван пул гьинай къведа, бажагьат вах'гана. Дуьз латьайтIа, заз чидач.
— Ягье вич гьина ава?
— Къе пиркъурулдай эвернаваз райондиз фенва.
Наргиз кхунна. «Пиркъурул»—къаридин гафар тикрарна ада.
— Ваз такIан жемир,—Наргизан къалабулух кьатГай хьиз
лагьана къариди.—Пиркъурул адан дуст я. Низ чида, адаз вуч
герек хьанвайтIа. Эй, гьич тIуьначтIа, тек са гьада зи кIваляй
са пут кьел тIуьнва. ТIуьр фу квадардай дустар зи хцихъ тахьун
лазим я.
Наргизан туьтунилай чайни фенач. Къари хъфейдалай кьулухъ ам и кIвале ваъ, масана, чемоданни кьилик кутуна кьуру
чилел ярх хьана къаткана.

Гъуьлягъди кIасай хьиз адаз ахвар къвезвач. Иифен юкьва рилай хьиз инсанри'н сесер малум хьана. Абур кисна. Гурарай
виниз къвезвай атъур кIвачерин ван акъатна, ахпа гъур-Iгьурдал
•къар'идихъ. галаз сад рахана, а пата кIвализ гьахьна. Наргизаз
ам Ягье тирди чизвай. Ам вичин патав къведалди вилик Наргиз
вич ам авай кIвализ гьахьна.
Ягьеди столдихъ азар галукьнавай вечре хьиз кIуф чилиз
язава. Наргиз акурди ада са гужНбаладал ахъа жезвай вилер
кIевна, Наргизал вичин кьве гъил яргъи авуна. Руша, ам вичикай
къерехна хьиз, лагьана:
— Эвела вуна вун гуьэгуьдай тамашна къайдадиз хкваш.
Вавай ви вилерин кIакIамар ХIкажиз жезвач. Вун икьван гагьда
гьина авай?
— Гьамиша чуьллера авай вавай и гаф за садрани хабар
кьуначир эхир. Къе са юкъуз...
— Мад сеферда ваз чир хьун герек ятIа, зун чуьллера гьат навайди туш, за кIелза'вайди я.
— Зи къуллугъни гьа ихьтинди я. Юкъуз хкведа, йифиз хкведа, я хжведач... Адалайни алава, зун итим я, вун зи паб, вуна са
«сизвини заз гьуьрметзавач. Гьеле суалар зав вугузва, налугьуди,
ИМ Прокурор Я, СИЛИСЧ'И Я.

тир.

Наргизаз кIанзавайдини Ягьедин

сивяй гьа и гаф акъатун

— Ягье, ваз зун чидани?
Ягьедик хъуьруьн а кати а.
— Аламатдин суал я.
— Аламат жемир. Зун диде, буба—вири атIана ваз гъуьлуьз
атана, вучиз лаIгьайтIа зи уьмуьрдин шадвал, пашманвал анжах
вахъ галаз пай жеда лагьана за умуднавай. Амма вуна закай
гзаф затIар, крар чуьнуьхзава. Ви йязи гьерекатри зун фикирлу
ийизва.
— Авач, Наргиз, авач... Ви кефи хадай... мутIлакь са икь ванни...—ада тупIун кI>веикI къалурна.
— Вун исятда пиян я, гьавиляй заз вахъ галаз рахазни кIанзавач.
— Зи пиянвал вун ахкурди михьиз ахлахьна... Вун... вун
акурла, зун маса тегьер пиян жеда.
— Лап хъсан. Ваз къе прокурордай вучиз эвер ганвай?
— Ваз гьинай чида?
,
— Ви меци лагьана. Зажай са затIни чуьнуьхмир.
— Башуьсте. Ваз атIа етим Къурбанан паб Хатун чида хьи,
гьам кьвед-пуд югъ инлай вилик чуьлдиз фейиди квахьна. Мад
вунни квахьайди туширни. Надир тахьанайтIа, вунни жагъин хъийидачир эхир. Текьена армидай хтайла, гьа Мегьдидин хуьруьнисуваз за еке са компания ийида. Зав вун гьада вахгана.
76

И гуьзет тавунвай чкадал мецел атай Надиран тIварцIи Наргизак вучиз ятIани юзун «утуна ва са гъвечIи легьзеда адан суь рет вилик акъвазна, квахьна.
— Зи дуланажагъдал, захъ ярар-дустар хьунал,—рахазва
Ягье, —гзафбур пехил я. Гьавиляй залай са ни ятIани прокурор диз кхьенва. Вични цIийиз райондиз хтанвайди я... хенцI хьана
KiKlaHa, сакIани алатзавач.
— Факъир дишегьли,—вилериз нагъв хъитIкьиннаваз хияллу яз рахазва Наргиз,—Бес адан аялар гьиниз хьана?
— Вазни xynl къайгъу авачни! Милицадай итимар атана,
абур детдомдиз тухвана.
Аялар гьикI хьайитIани иесуздаказ амукь тийидайди чидайтIани, тербиячийрин гъиле гьатнаваз хьайила, Наргизаз хвеши
хьана. Ам са геренда киснаваз акур Ягьеди мад ада жузун хъийидай гаф-чIал амач лагьай фикирна, амма ам ягъалмиш тир.
Наргиза вичин рикIе авай кьван гафар инлай кьулухъ лугьун
кьетIнавай.
— За вав пул вуганайни? Вад атъзур манат...
— Вуганай. Адакай рикIел хкана вучзавайди я?
— Вири герек къвезва, Ягье. Вуна а дишегьлидив, гьа гъве чIи аял гвай дишегьлидив, лапагар вахганани?
Ягьедин чIалар квахьна. Ам цлариз, къавуз тамашна, вуч
багьна акъуддатIа лугьуз фикирна.
— А пулдихъ ингье и ваз аквазвай шейэр къачуна,—ада чеб
авай кIвалин къен кьве гъиливди къалурна.
— И шейэр а пулдихъ къвезвач, гьатта и са лампадин къи метни ам туш. Ибур вуна чуьнуьхнавайбур я. Гила лагь вуна заз
а дишегьлиди вичин хзан гьикI хуьзва? Вун се*беб яз дяведа иви
зкъичзавайдан хзан гишила рекьида. Вун исятда хушракандин
ролда ава Ви чилина тIветIер гьатнава, вунани абурун иви
хъвазва.
Яъ, аламат жезва Ягьедиз, ве(къи гаф сивяй акъатуниз ла йих тушир хьиз аквазвай Наргизакай къе вуч хьанва. «Белки, им
Наргиз туш жал!» Адан пиянвал гила алахьна. Ада чпин рахунар
икI терс элкъведа лагьана фикирнавачир. Къе адан чилина затI
гьатзавач, са патахъай прокурордин мецик акатун, муькуь пата хъай вичин килфетдин сивяй акъатзавай вижесуз гафар... «Им
зи чарх терсеба элкъвена лагьай чIал я»,—хиялдиз атана Ягьедин. Ам «пластинка» дегишаруниз мажбур хьана.
— Ваз вучиз хъел къвезва, Наргиз?Са нин патахъай ятIани
вучиз чи арада къал жеда? Дуст зиди тир, адан чина уьзуькъара
зун жеда, ваз адакай вуч ава? Зи чалишмишвилер анжах вун па талди я. Вун шад хьун, вун пачагьдин паб хьиз къекъуьн зи мурад я. Вун сегьнедиз гьикI экъечIна заз IкIанзаватIа ваз чидач
ман!—кисна, фикирна ва герендилай хълатьна:—Ви рикIиз кIа77

нивал вуна авуниз за ваз ихтияр гузвачни? Бес я, Наргиз, зи
тIварни итим я, зи кьилелни бармак ала!—ван хкажна Ятьеди.—
Халкьди заз вуч лугьузватIа ваз чидани?
— Зун гъавурда акьуна,—Ягье рахардавай беденда мадни
звал гьатзавай ам кГвачел акьалтна.—Вун ватан, халкь маса гудай хаин /кэс я! Вуна, ви агьвалдикай менфят къачуна , гъуьлер
амачир дишегьлийрал писликвал гъизва!..
— Наргиз, чир хьухь, вуна зун гьахъсуз беябурзава, зи намз-сдиз кIур гузва. Папай везифа бармакдин намус хуьн я.
— Намусдиз, намусдиз?—ада жи'биндай акъудна чар вугана.
—Ма кТела! Намусдикай рахадалди вилик ам жувахъ авани лагьана ахтармишайтIа хъсан я
Ягьеди чар кIелзава. Наргиз адаз нифретзавай вилералди
тамашзава. Икыван гагьда викIегь, дирибаш аквадай Ягье кац
хьиз гъвечIини хьанвай, агажни. Гъилер эчIел эцигиз уьтквемдиз
рахадай къуват адахъ амачир. Инсан xynl фад ажуз жедачни! Ва
садлагьана Наргизаз и вичин вилик акъвазнавай кас йифиз гьи ле гьатай къайи къиб кьван т»кIан хьана. Ам гъуьл ваъ, гьакГан
ахлакьсуз чара кас хьиз акуна.
— Гьа язух дишегьли квадарнавайди вун тирдал зун инан миш я. Згер захъ субутдай делилар авайтIа, за вун исятда милицадин гъиле твадай!
— Наргиз!..— гъилер тIушунзава Ягьеди.—Мецел атай вуч
гаф хьайитIани лугьумир, за ваз къадагъа ийизва! Зун вучиз ихь тин гафарин иеси хьанватIа чидани? Вун зи патав гвачирвиляй.
Наргиз, кIелун гадра, хъша, чаз кими са затIни авач. Я закай
халкь рахун тавурай, я вакай. Ваз за вири лагьана кIанзавани?
Зун дарих я. Вун ана, Бакуда, сегьнейра хьун зи намусди кьа булзавач.
— Сад лагьайди, зун вун хьтин ихтибарсуз кас туш, зун зи
иесидиз уьмуьр амай кьван гагьда вафалу жеда лагьана гъуьлуьз
фейиди я. Зи намуслувал за ваз зун ви кIвализ сифте атай йифиз
субутна. Кьвед лагьайди, консерваторида за вуч патал ваъ, зун
патал кIелзава. За зи пеше са 'куьншсъ галазни дегшлдач Зун
вуна маса дишегьлийрай кьамир. Зун вири крарал рази я, гиши лани акъвазда, кукIвар хьанвай парталарни алаз къекъведа, ам ма жув алчах авуниз за рехъ гудач. Лап амай вири крарал вун
гьахъ ятIани, зун авачир жьве гьафтеда и кIвале хьанвай дегиш вал заз бес я. Завай им зхиз жедач. Чун чара хьун
лазим я.
Ягье Наргизан и гафарихъ агъунвачир. «Акьван вич кIани
кас уьмуьрлух чара хьун жедай кар туш, ада зак кичIе кутазвайди я».
Наргиза атIа кIваляй чемодан хкана, вичин парталар гьана
хутаз башламишна. Ягье гила дарих жезва. Ам кIвале къекъвезна,

гьикI Наргиз секинар хъийидатIа лугьуз гафар жагъурзава, гьич
гилигиз жезвач, кьил гижи хьанва.
— Наргиз,—лагьана ада эхирни,—адетар гьа икI я, тушни?
Эхи'р хьн, дишегьли, вахъ вафа авай затI туш. Заз зи гьакъиндай
• ак са нукьсанни квачиз аквазва. Лугьун хьи, зи кьилел гьа ихь| и н ч!уру дуьшуьшар атана. Бес итим кIеве гьатайла, папа ам
i адардай адет яни? Бес итимни паб са викIини|х квай яцар я лу Iьудачирни?
Ятьеди лагьай и гафарал Наргиз фикирди тухвана Гьакъикъатда гьакI хьанвай. Къе са юкъуз гьеле субут тахьанвай гьалатIарни майдандиз аватуналди чара хьана хъфин садани гьакъ дач.
— Зун къе йифиз и ви «тавханада» амукьда,—лагьана Наргиза —Анлай анихъ ихтияр зиди я. Амма за ваз гьакъикъат лу
гьун, мад санал яшамиш хъижедай рехъ чаз амач, вучиз лагьай тIа зунни вун са ниятдин инсанар туш. Зун бубадин кIвале чара давай къакъудай девлетдин винел чIехи хьайиди туш.
Ягьедиз хъулгьудай гафар амачир.
Экуьнахъ фад Наргиз кIваляй эхкъечIайла, Ягье къаткана
амай. Наргиза хипер квахьай дишегьли жагъурна, адав вичин
бриллиантдин къаш авай къизилдьн тупIални вахгала ва вич
сагьнедиз зкъечIдайла туьтуьна твадай са цIиргъ къиметлу хтар ни. Дишегьлидиз абур къахчуз кIанзавачир, амма Наргиза ла гьана:
— Абур гьинай хьайитIани жагъин хъийидай затIар я, ам я
недай фу туш, я алукIдай партал, анжах бубадин эвез хъийидай
веледар жагъин хъийидач. Гьа(бур хуьх...
И юкъуз поездда ахкьахна Бакудиз хъфей Наргиз мад сад рани хуьруьз элкъвена хтанач.
ЩУКЬУД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Хатун квахьайдалай кьулухъ хуьруьнбуруз Динара садрани
куьчедай, таяр-туьшерихъ галаз рахаз-хъуьрез ахкунач, ам гьатта фу гваз яйлахдиз бубадин патавни хъфенач. «Къуй чубанрин
къайгъуда фермадин зеведиш Ягьени, бригадир Исмаил дайи
хьуй»,—лугьузвай ада. Хатун квахьун Динарадиз Ягьедивай аквазвай, чинал адаз са чIуькьни ийиз жезвачир, шагьидчсубугг авачиз хьайила, вуч лугьуда кьван, амма рикIе нифрег, тахIанвал
авай. Вуч ийида, гьикI кьисас къахчуда, лугьуз, ам хиялри тухузвай. Хатунан гафарни адан рикIел хивезва: «А гетIедин чин алайда и' кар заз багъишдач...» Багъишнач. Динара и еке хажалатдик
'квайди бадедизни чидай, бубадизни Абурувайни ам гьикьван ми-йирмежер, гьикьван агь-угь авуртIани гъиле гьат хъийидай затI
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амачирди лугьузвайтIани, са|кIани секинариз жезвачир Адаз авай-ди
Хатунан аялрин язух тир. Абур кIвализ хкана хуьнин меслят-дал
бубани рази тир. Аялар райондай атай милицадин къуллугъ -чийри
детдомдиз тухудайла, Динаради абурухъ галаз кукIунарни «ваз
авуна.
— Вахъ гьакъикъатда уьтквем рикI ава, Динара халудин,лагьана милицадин старший лейтенантди, цIвелериз рехивал я вай
са итимди,—яъукуматдизни абур ужуз туширди ваз чир хьух* I
ьукуматди ахьтин миллионралди аялриз диде-'бубавал ийизвз
Абурукай итимар авуна гена исвев вахгуда
И гафарилай кьулухъ Динарадиз секин тежедай са рехъщ
амачир. Юкъуз ам Хатуна хранвай гуьлуьтрилай, элжекрила^
вилер алуд тийиз кIвале жедай, а чIавуз адан рикIел тек Хат) нан
уьмуьрдин жигъир ваъ, гьакI Къур'банни атана вилик акт ваздай.
Гъурбатда авай гьар са IкаIсдин рикIел вич хана чIех! хьайи, вичиз
багьа тир накьвар, паб, аялар къведайди адаз чидг «ЯраIб, Къурбан,
и хабар ван хьайитIа, ваз гьикь-ван залан жедг тIа». Йифиз са
геренда къецихъ экъечIна Динара Хатунан кIвг лерихъ гелкъведай.
Адаз ак! тир хьи, ам санизни квахьнавач^ яргъал рекьиз фенваз
геж хьана, ам хкведа, лекь хьиз, вичин ба-лайрин кьилел элкъведа.
И хажалатдик квай йикъара адаз Ба-кудай Наргиз хтанвайдини
хьенвай, ам акьван фад,хъфида лагьана фикир тавунвай
Динарадиктади акатнач.аАдаз, Наргиз кьилдижа-гъурна, рикIе
авай кыван гафар вири лугьуз кIанза'вай, гьапта вични кIвале аваз
Ятье гьикI Хатунан кIвализ атанайтIа, гьамни талгьана тадачир.
Вучда, хьанач, амни Гуьлнисе къаридинни кьил бегьем акъат
тавунмаз хъфена. «Гъиляй акъатна»,—пашманвал-на Динаради.
И йикъара Динарани мукьвал-мукьвал райондиз физ-хквезва,
ам вучиз физва, адаз вуч кIвала,х аваз физва—бадедизни чизвач.
«Камцамул я, низ чида тапшурмишнавай кар ава жеди ман»,—
фикирдай бадеди.
«Военкомдин гьаятда акьван жегьилар авай, баде,—лугьудай^
Динаради,—гьар юкъуз гьаят михьиз ацIана жеда. Зи яшдш *
жегьил рушарни авай Дяведиз фида лугьуз гуьгьуьллу арзаяр
ганвайбур я. Зани ганва, баде». «Ахмакь гафар рахамир»,—лугьудай адаз къариди. Са патахъай адаз хвеши тир къуй руш ачух|
гьавадал хьурай, таяр-туьшерихъ галаз рахурай, дердипгьалдикай!
ихтилат авурай, белки, ам чIуру фикиррикай къерех хьайитIа.|
Гьа икI мад са сеферда Динара райондиз фидайла, ада ба -[
дедиз вичин чантада фу гзаф тун, кьве верчни ргана гьазурунг!
тапшурмишна. «Чун са десте рушар яргъал рекьиз физва, баде»,.|
—латьанай ада. Бадеди гена са затIни кьатIанач. «Гьиниз кIандат!ани алад, чан руш, няниз фад хъша. Вун пата-къерехда аму-|
кьайла, заз йифиз ахвар къведач».
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Динара адаз кIвачерилай кьилелди тамашна, адан гардан
кьуна темен гана ва вилери рагъ галукьай чигедин стIалри хьиз
Ulapulap гуз лагьана:
— Баде, нек заз хурудилай дидеди гана, амма адавай зун
хуьз хьанач. 3>н вуна хвена ингье икьван екеди авуна, —ада вичин кIалуб къалурна.—Вуна заз ви гъилелай гайи фу гьалал ая...
— Вун дили хьанвани?—бадедин вилериз нагьв акъатна.
Адавай рушан чиниз килигиз жезвачир, биришри нехишар акъуд навай чина гъамуна гьатнаваз аквазвай вилер агъузна.
— Вуна акI вучиз лугьузва, чан бадедин, вун пьурбатдиз физвач хьи!
— Эхь, баде, физва... Зун кIелиз физва. Душманди чи пак
тир ватандай тIеквенар акъудна, хирер ийизва. Жегьилри чими
ивидал играми чилин чин чуьхуьзва. Заз зи хайи Дагъларин уьл кведа барутни авачиз хьайила, кIанда, тахьайтIа абурун цуькве рикайни гьяз къведач, баде...
Кьуьзуь дишегьли рушан жегьил рикI'яй куз-куз акъатзавай
гафарин гъавурда бегьем акьунач, ам адаз килигиз амукьна. «Ха тун квахьайдалай кьулухъ и рушай зи кьил акъатзамач, ам мн хьиз хибри хьанва»,—фикирзава ада
— КIелиз физ хьайила, я бала, бубадал кьванни алукьдай
затI тушни?—Къаридин ри'кГел аламайди ада латьай гафарикай
тек са «жIелиз физва» латьайбур я
— Бубадиз хъулгьудай вахт амач, зун пака фена «Iанзава,
ингье чарни,—Динаради адаз повестка къалурнай
И йиф алатна, Динара хтанач. Кьвед лагьай йиф—руш хтанач. Пуд лагьай юкъуз руш квахьнавайдакай бубадиз хабар та на. Амни гьасятда хиперин бригадир йсмаил дайини галаз хтана.
— Чидач, чан хва,—лугьузвай адаз дидеди,—гьиниз фенатIа
зазни чидач. Ада кIула турбани кутIунна, турбада вичиз кIанитакIанни туна. Адав зун бегьем гъавурда такьадай аламатдин
чIалар гвай. «Вун гъурбатдиз физвач хьи, чан руш?»—лагьайла,
«физва, баде, физва,—лагьана,—кIелиз физва» Гьеле са чарни
къалурна
Демир дайи хиялри тухвана Руш вичел алукь тавуна кIелиз
фида лагьана ам инанмиш туш. Ина са маса кар ава. Гьавиляй
ам дарих я. Амма адавай михьиз агаж хьана рахаз техжезвай
диде акурла, а дарихвал винел акъудиз жезвачир. И йифиз экв
жедалди Демир дайидивай ахвариз хьанач. «Дяведиз фенва же ди,—фикирзава ада.—Эгер акI яз хьайитIа, за агь-угь ийидач,
захъ авай рушни гьам я, гадани. АкI хьуй хьи, хва яз армида
къуллугъ ийиз фенвай тьисаб хьуй. Хатун хьиз, квахьна хьайитIа,
ахпа вучда, за и дерт гьина къачуда?
Пажамахъ фад, къеце гьеле хурушум амаз, ам райондиз фена.
Ада вири чкайрал: райкомдин, комсомолдин, военкоматдин ида6 Заказ 445
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райрал кьил эляна, хабарар кьуна. Виринрай адаз секинардай,
ахьтин уьтквем руш хвена чIехи авунай чухсагъул гафар лагьана.
Военкоматдай адаз руша гуьгьуьллудаказ дяведиз финин патахъай ганвай арзани къалурна ва ам элкъвена кIвализ хтана. Ги ла
адахъ я па'б амач, я руш, тек са жьуьзуь диде я, адан гъедни
акГизва «За жувак кумай чан рушал харж хъийида лагьанвай,
хуыруьз гьадан ашкъидай хквезвай Гила за хуьруькай, кIваликай
вучда. Зи ван дагъдин рагариз фад жеда, абуру заз жаваб хгуда»,
лагьана, ам руш фейи ирид йикъалай яйлаадиз хиперал хъфена.
Иифизни 'кваз ахвар аггIанвай кьуьзуь касдиз, дагъдай килигайла,
хуьряй чуьлдин «уквар хьиз куькIвенвай гъвечIи эквер аквазвай.
А эквери хуьре гьеле яшайиш авайди, кьейибур кьена, амайбуру
инсанриз хае тир секин уьмуьр давамарзавайди чирзавай. «Ваъ,
—лугьузвай Демир дайиди, ашкъилудаказ гирнагъзавай, са куьникайни хабар авачиз, анжах инсандиз далда ганвай хиперин ван
яп ар а аваз,—вунани гьеле яшариз «акъваз, мад заз куьн герек
амач», лагьанвач. ВацI ван гваз физватIани, адан къвалавай михьи яд авай кIамни авахьзава. Инсанар вацIалай ваъ, ,кIамалай
•кам ветьиз физватГани, сифте дад ийидайла, гьадан цикай
хъвада.. »
Са гьафте мад алатайла, Демир дайидив шад хабар агакьна. Адан патав Динарадин чар гваз Иомаил хтана. Руша кхьиз вай: «Баде ва буба, зун фронтдиз медсастравиле физва, а курса риз зун кьабулнава. Гьелелиг сагъ-саламат я, зи патахъай секинсуз жемир. Анжах, гьуьрметлу буба, зун тахтайтIа, захъ шехьмир Хатунан аялрал вил алаз ая, зун гьикI куьне чIехи авунатIа,
гьабурни чIехи ая... Буба, Хатунан иви чилел таз тахьуй!»
Демир гъилер, кIвачер буш хьанваз виняй агъуз ацукьна.
Адан вилерилай чими накъвар авахьна, а накъвар рушан уьт,квем
рикIел шадвал ийизвай накъвар тир. Абур биришар г:атнавай
лъуькъверин гелер ацIуриз-ацIуриз чилел аватна.
— Зи рушахъ &ке рикI авайди заз чизвай,—лагьана ада са
гужуналди зан жезвай сесинал,—а рикIиз ина дар тир...
ЦIУВАД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Наргиз столдал хур ввгьена шехьзавайла, концерт гана хтай
Эркиназ дуьшуьш хьана. Адаз и кар аламат хьаначир, вучиз лагьайтIа хуьряй хтайдалай кьулухъ ам тайиннавай госпиталдиз
манияр лугьуз физвайтIани, кIвале са юкъузни чин ачухна хъуь руьн хъувунач. И йикъара адан бубани кьена. Бубадин кьиникьи
Наргиз гзаф хажалатлу авуна, вичин рикI алай пешедин неси хьун
патал ада вири чалишмишвилер авунай, амма Наргиз хъсан кар диз кIур гайи руш хьана, Азиз дайидин умудар кьилиз акъуддай82
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m хьана'ч. Бубадиз чиз-чиз, буьркьуьди хьиз Ягьедиз гъуьлуьз
фена. Гьанлай инихъ бубадин кIвалин чин кьванни адаз ахкунач.
Ьубадихъ галазни туькIуьн хъийидай, эгер адаз уьмуьр хганай i l a , хкягъай адахли вичи умуднавай хесеприн, къилихрин инсанг
IиртIа И кардини адан хъуьруьн, шадвал анихъ а.къвазрай, ра\унни кваз кьурурнавай.
Эркиназ са геренда ракIарин кьиле акъвазна, юлдашдин гьа ниф чIугвазвай тегьерда адаз вилера сугъулвал аваз тамашна,
.ixna явашдиз мукьва хьана, хъуытуьлдиз лагьана
— Вун шехь куьзза'ва? Белки, вуна кхьизвай цIийи макьамдал ва чIаларал кIвалахзаватIа лагьана фикирнавай за,—ада
Наргизан кьил винизна, адан кьеженвай вилериз тамашна —ТахьайтIа Ягьедикай чара хъхьун залан хьанвани? Са жизвини за
лан жемир. Ви рахунрай ам бегьем итим туширди, ада шумудни
сад хъсан инсанар тупIал алай гьалкъа хьиз къугъурнавайди,
алдатмишнавайди чаз аш-кара хьанва. Адан вичин кьилел вуч
къведатIа ваз чидани?
— Чида, Эркиназ, дустагъда...
— Къазанмишнават!а, гьелбетда, мадни еке жаза къачуда.
И гафар ваз регьят туширди заз чида, вучиз лагьайтIа ваз ам
кIандай, амма чазни. заз, дидедиз, консерваторида авай чи юл дашриз, гьатта директор Исмаилзадедизни кваз залан хьанва.
Чаз виридаз вун пара кIанда Ви кьил атъуз хьун чаз кЬвал чими
ийизвай пич хкахьун, кIвал экуь ийизвай лампа туьхвей гьисаб
жезва. Мад вучда, жуваз акьван дарвал гумир.
Эркиназан гафари На(рагиз са гьал секин хъувуна, ада вилер
михьна хьиз лагьана:
— Эркиназ, заз вучиз и бедбахтвилер жезватIа ваз чидани?
Эгер гъуьл тек са вичин менфятар кIандай кас ятIа, адакай вуч
хьайитIани гуьзлемишиз жеда. Ахьтинбуру дишегьли анжах ви
чин игьтияжар тамамарун патал герек авайди яз гьисабда, чпин
секинвал, архайинвал патал абуру инсанвилин намусни кваз ква дарда. Масадакай фикирун, адан пашманвилик, шадвилик шерик
хьун адавай гуьзетмир. Зун гзаф крарин гъавурда акьунва... Дугъ ри я, Ягьедиз вичихъ галаз санал зунни аквазвай, заз вичин жу март рикI, гъилин ачухвал къалурзавай, амма зун тер'бияламиш
хьайи тегьер, яшамиш жезвай чка, къ'валарив гвай юлдашар аквадай вилер адахъ хьанач. Им сад. Кьвед лагьайди, зи бедбаут вал ингье и кас вилериз такур, адан акьулдин дережа алцумиз
тахьай залай аслу я,—лагьана ада вичин вилик квай газетдай
хурал а'втомат кьунвай, солдаггдин пуд пипIен бармак кьилин са
къвалахъ галкIурна хъвериз акъвазнавай суьрет къалурна. Ши килдин кIаникай ири чIулав гьарфа,ралди кхьенвай: «Кьве ордендин сагьиб—разведчик Муслимое Надир» гафар кIелна.
— Ам вуж я?—хабар кьуна ЭрIхиназа.
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— Адакай са сефердани за ваз суьгьбетнач, мумкин я, заз
ам рикIел гъидай мажални хьанач, вучиз лагьайтIа Я>гьедин вилерай заз аквазвайди адан хъенни тушир. Ада, гьа и чубанди,
зун кьиникьикай къуггармишна, гьа и чубан себеб яз зунни бу^а
рекьидалди рахун хъувунач, гьа и чубанди къе зи рикIе тIеквен
авунва.
— Геж хьана,—хиялдик кваз лагьана Эркиназа.
— Са жизвини геж туш. За ам жагъур хъийида. Филормо нидин ра|кIарал алай фронтда авай аскерриз концертар гун па тал физвай артистрин сиять акунайни? Аник вунни квай, зунни.
А сиять акурла, зи рикIиз регьят хьана. Гьам авай частуниз фи да зун.
— Адрес гьинай гъида?
— И газет вич адрес я. Ма кIела, ина вири кхьенва, —ада
газет Эркиназав вугана.—Зун гьакI кьуру гъилер гваз ваъ, гьам
патал пишкеш гваз физва. Къарагъ, пианинодихъ ацукь, ма и музыкадин нотаяр къачуна ягьа.
Эркиназ элкъвей столдал къулайдиз ацукьна, чар пианинодин
пелакай кутуна, жегьилдин чуьхIвей сарар кьван лацу, инсандихъ
галаз хушдиз рахадай адан мецерилай сифте тупIар эляна. Ма кьам Каспий гьуьлуьн лепе хьиз кIвале къекъвена, анаг дар хьайиди ада ачух пенжердай хкадарна, шегьердин кьилелай гетьенш
чуьлдиз лув гана. Адахъ галаз санал музыкадин алат хьиз куьк да авай Наргизан сесни хкаж хьана. Нугъатаи сес гъурбатда дуьшуьш хъхьай стхаяр хьиз гарданра гьатна, сад сада л аруш жезва, абур къерех хъийидай са къуватни дуьньяда авач.
«Чубан,—эверзава Наргизан куркур хьиз рахазвай сесини,—
вун авачиз дагьлар вахъди шехьзава, гъалибвал «ъазанмишна,
фад хъша ватандиз. Ви кIвачериз теменар гузвай векьери чпин
иесидихъ суза ийизва, гъалибвал къазанмишна, фад хъша ватандиз...» Манидин эхиримжи цIарар «фад хъша ватандиз» гафарал ди куьтжгь хьанвай.
Зркиназа пианинодихъай къарагъна сегьнеда акъвазнавай
кьиз къекъифнавай Наргизан гардан кьуна хъуькъвез темен гана
Абурун «ьведан вилерални накъвар алай.
— Им зи са шумуд вацран звгьмет я, зи вах Эркиназ. Сифте
ручка макьамдин нотадихъ галукьайла, зи хиялда жуван гъвечIи
хуьруьн жемятдин девлет дишегьлийрал тапшурмишиз, туьрездин
мерф абурун гъиле хутаз гум ацалтна кузвай Ватандин ц Iай хкадариз.фейи вири жегьилриз бахш авун авай, амма гила зун а фи /кирдилай элячIна. За ам иигье гьа и касдиз бахшнава.
— Вуна ам низ кIандатIани бахш ая, амма ада чи ватандин
гьар са хъитIкьердани кваз вичин ван твадайди чир хьухь!
Гьар йикъан кIвалахри, кьил 'къаришмиш крари, концертр}
гастролриз фини-хтуни къеце рагъ авани, циф авани къалурза]
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мач. Госэкзаменарни гана куьтятьна, консерватория куьтягьайви лин дипломарни къахчуна.
И вахтунда Наргизни машгьур хьанвай, тамашачийриз ам
гзаф к!ан хьанвай. Адан маниар авай пластинкаяр магазинрай
гьатзамачир. Иллаки адан «Ватандиз хъша» манидиз майилвал
мадни артух хьанвай. Адан репертуарда хейлин мавияр авай.
Сегьнедиз экъечIайла, а манияр садни «ими тушиз вири талгьанамаз таадашачийри ам сегьнедай ахъайдачир. Ви'ч гуьзетзавай, вичиз гьуырметзавай тамашачийрин вилик экъечIун ада вичин бахтлувал яз гьи'Сабзавай, гьавиляй адаз мукьвал-мукьвал ЭIкъечIиз
кIандай.
Буба кьейидалай кьулухъ адаз диде хуьре таз кIан хьанач.
Кьвед санал хьун патал кьилдин кIвал кьуна ада ам аман-минет
авуналди вичин патав хкана. И «арди адан руьгьдиз хейлин секинвал гъизвай, вучиз лагьайтIа диде себеб яз ам хуьруьз хъфин
лазим жезвай. Хуьрени адаз Ягье дуьшуьш хьана кIанза'вачир,
адан рикI адакай михьиз ханвай.
Хейлин вахтунда гуьзетай югъ атана. Наргиз са десте юлдашрихъ галаз фронтда авай аскерриз концертар гуз физва.
Станцидал инсанар гзаф ала. Наргиз поезддин пенжердай
дидедиз тамашзава. Худда гьатна чархарик ван кутур поездди еке
умудар кваз физвай Наргиз рагъакIидай патахъ тухузва. Ам вилерикай хкатдалди дидеди адаз гъил элязавай.

ЩУРУГУД ЛАГЬАИ КЬИЛ
Икьван гагьда кьве патани туруни хьиз атIузвай Ягьедин на жах къуьрел илигайтIани атIун текйиз къуьруь хьанва. Яр-дуст
воеИкомдин комиесарни къуллугъдилай алудна, ам маса райондиз
ракъурнава. КДани кьван пул авай Фетягьан бубадивай авай са
хва армидиз финикай хуьз тахьайла, тумунин кIвенкIве кьве цIакул амай верч хьтин Ягье хуьз женни? Адахъ вуж ава? Тек тIуб
хьтин са вич я. Хуьруьзни кваз ам а|кун такIан я. Ихьтиндаз инсаф ийинни? Кар прокурордиз, милицадиз аватайдалай кьулухъ
адаз хуьруьз"зхкъечIдай чин амач.
Са шшиз хуьруьн советдин ce)к|peтaipди, армидай шикеста
хьана хтанвай гадади, адаз военкоматдай повестка атанвайди ва
экуьнахъ къаб-тIур къачуна гьазур хьунин хабар гана. Гьа и няниз повестка гъиле къачун тавунвай ам хуьряй катна, Ба|кудиз
Наргизан патав фена. «Вад юкъуз жуван кьил ана са гьал баша
авуна, эхкъечIна хкведа, а'кьван гатьда и гьарай-эвер алатда»,—
фикирна ада. И нумра дуьз акъатна.
Шегьер адаз чидайвал амачир. Виликдай мичIи хьанвай куь-

чейра инал-инал эквер малум хъхьанва. Кьезил лепе алай гьуьл
ван-сес квачиз ракъинал panl-panl гузвай лацу ипекдин гзаф еке
парча хьиз аквазвай. Заводриз, фабрикайриз физвай рабочийрин
(абурун чIехи пай дишегьлиярни кьуьзуьбур тиртIани) гуьгьуьлар
ачух хьанвай, юзун, рахун квай. Радиоди гьар юкъуз чи армиди
лушмандикай азад хъийизвай шегьеррин, хуьрерин тIварар кьазва.
Ягьедиз и крар садни вилин кIакIамрикай куьрсарайтIани
аквазвач. Адаз чи армия душмандин винел жезмай кьван фад
гъалиб хьана кIанзавай, амма вич квачиз, масадбур кьена, вичел
цаз акьахай гелни тахьана куьтягь хьана кIанзавай.
Нартиз авачиз адаз талондай къвезвай фу нез вад юкъуз
къецихъ экъечI тийиз пенжердай тамашзавай Ятьедиз са-садра
ахьтин фикир къвезвай, тадиз военкоматдиз фена, повестка къачуна армидиз финин, вучиз лагьайтIа мумкин я армидиз финн
адан кьилелай и еке дарам-дурумар алудда, амма аДаз кьиникьикайни кичIе я. Са мус ят!ани ада вичин дидедиз хълагьнай:
«За гъалатIар гзаф авуна, диде, гьабурукай виридалайни екеди
армидикай кьил «ъакъудун хьана».
Иифиз атайвал Ягье йифиз хъфинни авуна. Наргизан дидеди
регьят хьанваз ухьт аладарна Адаз и йикъара руш хквез кичIез вай, абурун араяр цуру хьанваиди адаз фадлай чидай.
Вад югъ арадай фейила, Ятье йифен кьуларилай мад хтана,
И сеферда ада парталарни кваз дегишнавай. Ам ракIарал акур ла, къаридиз сифте кичIе хьана. Шегьердин чка я, къурдул-мурдул кими жедани. Ягьеди сес къалурайди адан къвалавай уф къакъатна. Къалиндиз экъечIнавай чуру-спелди адан суфатни дегишнавай. Адак теспачавал квай ва вичихъ кьулухъай галтугзавай
кас авай хьиз тадиз рак кIеви хъунвуна.
— Наргиз хтанвачни, хала?—хабар кьуна ада легьлемишиз.
Наргизан диде са артух рахаз кIани дишегьли тушир, аюжах
вугай суалриз жавабар гуниз ам мажбур жезвай.
— Ваъ, вуна адакай вучдай кыван?
— Зи крар кIеве гьатнава, хала Наргизаз ина гьуьрмет ава„
чирхчир ава. Гьабурун куьмекдалди зун са гьал и завалдикай
хкудрай. Демир кишидикайни, тIвар малум тушир са касдикай
заз азраилар туьретмиш хьанва. Хатун за кьенва луда. А кьуьзуь
ка'сдинди гьакIан диб авачир гьарагъунар я, тIвар алачиз про курордиз, милицадиз арзаяр кхьизвайда зи рикI незва. КIвале
авай халича-малича вири маса хгана, фадлай кIватIнавай шегьимигьини къахчуна зун иниз атанва. Имгье амайди,—лагьана ада
хъуь'чIуькай хкудна са багълама тахта авай чилел гадарна.—Ана
цIувад агъзур манат ава. Вири гурай, амма зун къутармишрай.
Ваз минет я, хала, квекай са куьмак!—адан вилерал накъварни
кваз акьалтна.
Наргизан дидеди я чилел неси амачиз гадарнавай багълама86
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лиз килигнач, я Ягьедин ялвармишунриз яб гузвач. Ам вилер
алахьна, сивик тIуб кутуна адаз тамашзава. «Итим икьван ажуз
жедай зат! яни?»— фикирзава ада.
— Дарих жемир,—лагьана къариди са ж извини теспачавал
квачиз,—экв жедалди гьеле хейлин вахт ама, экуьнахъ чна са
фикир ийида... Вун фицекьра юсай кровать атIангье атIанал ала,
ксус,—лагьана ам вичин кIвализ гьахь хъувуна ва рак агална.
Ягьени, лампа туьхуьрна, къаткана. Иифизни адаз хъсам ахварар акунач, я мукьвал-му|кывал хъуткьуниз кватзавайвиляй а акур
ахварарни рикIел аламукьзавачир. Эхирки ада «акахьай, къаришма йиф акъудзава.
РакIар гатзавай сесинал ам ахварикай кватайла, ю/гъ бегьам
ачух хьанвай. Ам кхунна ва тадиз кроватдилай хкадар хьана,
къахчудай кас тахьана гьеле чилел аламай 'батъламадихъ кьуьл
къекъяна, кIвалин муртIаз гадарна. И арада къарини атIа кIва ляй экъеч[на, чинин раигар атIанвай Ягьедиз тамашна ва рак
ачухиз фена.
— Вуж ятIа хабар кьванни яхъ,—явашдиз буйругъна Ягьеди.
— Гьар вуж ятIани аггай касдиз рак ачухун чаз адет хьанвай
крар я, белки, Наргиз ятIа,—къариди ра|кIарихъ галай тIуб галуднамазни кIвалнз кьзе мил-иционер гьахьна.
— Я)гье, чун гьавайда инжиклу ийимир лагьаначирни чна ваз.
Вакай лекь жедачир цавуз фидайвал, муьнуьгъ жедачир чилиз
гьахьдайвал. Де парталар ахлукI, агъа куьчеда вун машинди гуьзетзава.
Ягьеди табий яз парталар алукIна, язух къведай вилералди
къаридиз тамаш хъувуна, милиционеррин вилик экечIна.
— Я балаяр,—гьарайна къариди абурун гуьгъуьнай,—и багъламадик квай пулни гьадав гвайди тир, ма къахчу,—лагьана ада
йбурув багъ.лама вахтана.
Ягьедин суд хуьре жемятдин вилик авуна. Са варз кьван инлай вилик адан рикIел садра кьванни вичи ийизвай чIуру крари кай хабар хьана вич дустагъда твада лал-ьай ниятни атаначир.
Колхоздин девлет варани зара авунвайди рев>изияди майдандиз
акъуднавай, адан патахъай ЯЬгьедивай са чIуькьни хъийиз жезмачир. Амма итим кьиникьин тахсиркарвал хиве яхъ лагьайла,
ада прокурордал хъуьруьнарни кваз ийизвай.
— Завай чарадан цицIиIб рекьиз жедайди туш...
— Алад, жува жувакди фщшр-хиял авуна хъша.
Вичин туьтуьна гьатзавай гьалкъа югъ-къандавай гуьтIуь
жезвайди аквазвай Ягье гьа инлай Бакудиз катнай. Бакудай
хкайдалай кьулухъ прокурорди ам мад ахъа хъийиз вуганач, дустагъна.
Са экуьнахъ адавай мад силис кьазвайла, Ятьеди лагьана:
— Гражданин прокурор, ваз хипер, цДегьер вуч затIар ятIа
87

чидач йис ава абур авадан хьана ацазвай нек аявална куьтягь
тежедай, йис ава абур са вилиз акуна, муьк^ь вилиз ахквадал!
терг жедай ЦIинин йис зи бахтунай къулайсузди хьана, кье*
яйлах чIур къачун патал идаз-адаз гана. Гьел'бетда, инал за зу!
гьахъ ийизвач, тахсирлу я. Гьадай жазани це. Вуна колхоздин девлет
къерехдал туна, гервксуз чкайра гIуб экъуьрзава. Зун ву-з на
къанлу яз гьисабзава...
— Эхь, вун къанлу я!—прокурорди гьарайна.
— Шагьид-субут авачиз гьакI инсан такIан я лугьуналди бедбахтвилик кутамир
— Субутда, яргъал хъивегьдач, къе субутда. Гьазур хьухь,
гадаяр,—лагьана прокурорди Ягье дустагъдай гваз атанвай милиционерриз,—чун и касни галаз тамуз фида,—ада Ягье къалурна. Пракурордин и гафари Ягье ри*кI кватай хьиз къарсатмишна,
амма ада винел акъулднач. «Кичкрар кутазвайди я»,—фикирна.
— Чун гьазур я, юлдаш Асадов...
Гьа инлай абур кьуд тамуз гьахьна. Ятьеди сифте и крар зарафатар яз кьуна, са жизвини ранг дегиш тийиз, кьил тик кьуна,
тарарин кьа'кьанвилиз, яцIувилиз килигиз, герен-герен къвалав
гвай милицайрал са-са ван элягъиз физва. Гагь-гагь ада: «Аи прокурор, гьавайда вуна чун и кIачIичIлухра экъуьрмир»,—(гафарни
лугьузва. Рехъ фидайдавай адан сес секин жезва, кам явашар зава. Иллаки тамун вичиз таниш жигъирриз акъатайла, ам лап
ажуз хьана.
— Ана гьикI хьана, гражданин дустагъ, ви нефес дар хьан ва хьи?—хабар кьуна пршурорди
— Вуна дуьз кьат[ана, прокурор, тамун гьава заз агъур
жезва, нефес кьазва. Са тIимил рекьиз хъфейтIа, зун чIур жедай вал я, кIвачер юзуриз хъижезмач... Куь къаст нефес кьаз туна зун
кьиникь яни?
— Гьакъикъатда инин гьава зазни залан я,—Асадованди зарафат тирни, гьакъикъат—галайбурун кьил акъатнач.—Миллион
йисаралди чпин вилик физвай вакъиайрин гьакъиндай сир хуьз
алакьдай и тарарин нефес вучиз ятIани са бязи инсавриз залан
я. Амма чара авач, гьа залан нефесдик эхна кIанда. Са тIимил
рекьиз хъфенмазни чи кьведан нефесни чкадал шведа. Ингье, и
юлдашриз гьич ха'барни авани?—ада милиционерар къалурна.—
Вучиз лагьайтIа чна кьведа хъвазвай шуьрбелгдин дад абуруз
чидач. За дуьз лугьузвани, гадаяр?
— Низ чида, юлдаш Асадов, чун куь гъавурда акьазвач
кьван.
Ягьедин гьал пис хьана, ам чиник ивидин бензи кумачиз ярх
хьана, сивизни кваз цуькГуьндин куркур акъатна.
— Мад завай хъфиз жедач, рекьиз кIанзаватIа, зун гьа инал
88

иикь!— гьарайзава Ягьеди.—Квез завай вуч KiniiinBe, пути KVU*
ие зи рик!из рапар язана.
— Алчах!—гьикьван вич чуьз кIанзавайтIани прокурорднннй
*хиз хъхьанач, ада Ягьедин чиниз са капач вегьена.—I ъуьд динеда авай дишегьлидал гъил х'каждайла, ви намус, виждан гьина
авай? Вун хьтин жанавур патал иви экънчзавайдан кьве аялдин
язух ваз атаначни? Хкажа ам, галчIурна гъваш!
Милицайри галчIурна гъидай кьван зегьмет чпиз ганач. Элкъуьрна гъилиз звар гайиди адан дар хьанвай нефес чкадал чта на, кIвачерикни юзун акат хъувуна.
Прокурорди абур лзарфадин ци тухвана дувулар винел акьалтнавай еке мегъуьн таран патав гъана, тарцин кIане, яд авачир
кьуру къаналда авай кIунтI къалурна.
— Гьан, Ягье, чир хъижезвани? Де эвичI а фуруз, вуна ам
IьикI чилик кутунайтТа, гьакI хкудни хъия. Ви чиркин гъилерин
азабар эхна вилер акьалай язух дишегьли гьа зулуматдин йи'къан
шагьид тир ракъинин нурари чими хъувурай.
Кардин гьакъикъат чир хьайи милиционерар гила ажугълу
жезва, абуруз исятда чпин «илик инсандин шикилда аваз акъ вазнавай ватьши кIур гана рйкьиз кIанзава, амма прокурорди
абур кьабулзавач.
— Къанунда къалурна'вай жаза ада гьикI хьайитIани къачуда, гадаяр, дарих жемир.
Ягьеди кIунтIунин винелай къванер къачузва. Ивидай хьанвай дишегьлидин чин малум хьана, а чинин са патал накьвадай
ктад хьанвай чIарар, дишегьлидин абур тир, амма къуватлу гьи ле гьатайла ажуз жедай чIарар, алай. Вилерин кьекьемра руг
гьатнэвай, амма вилер чеб ачух тир, гуя абуруз мад сеферда
ачух дуьньядиз кичлигиз кIанзава. Гьакъикъатда ам же^ьил тир,
адан вил дуьньядихъ галаадай.
— Юлдаш Асадов, ада'кай хкудна вучда,—лагьана милицайрикай сада,—ам гьикI хьайитIани исятда хутахиз жезвач хьи!
Зи рикI чIур жезва.
*
— Куьне дуьз лугьузва,—рази хьана прокурор, —куьн ам
гваз райондиз ахлад, зун и дишегьлидин хуьруьз фида. Хуьр му кьув гва. Жемятдиз мейит авай чкадикай хабар гуда, кьуй аявал
хъувурай. Зазни ам накь няниз къалурайди я...
Аламатдин сир! Прокурор Асадоваз Хатун Ягьеди кьсйиди
ва ам кучукнавай чка гьинай чир хьанатIа, жемятдин кьил ак'ьт
завачир. Гзафбуру фикирнавайвал, ада ам Ятьедив гужуиалди
хиве кьаз т.уна, гьа кардайни адаз чухсагъул лугьузвай. Жомш дин шаж алай чкаяр суддал винел акьалтна.
Суд физвай клубдин зал гъвечIиди тиртIани, инсанар гзиф
кIватI хьанвай, гьеле хейлиибуру ана чка таххьайла къоцихъай,
ачух пенжеррай яб гузвай.

Колхоздин девлетдиз, гьиле гьатай кесиб-куьсуьбдин малдиз
хаинвал авун анихъ акъвазрай, инсан кьиникьай тахсирлу авун вай тахсиркардиз авайди са шатьид я, амни Микил, эхь, эхь„
окладдин ракIариз кьуьнт яна яйлахдай хтай Динарадин шаламрал хъуьруьнар авур Ми'кил вуч тир, гьам я. Ада гьеле хамуник
игьтият кваз, Ягьедин чиниз вил ятъиз тежез, чилиз килигиз, да на квахьна, вич гьадакай къекъвез тамуз фейивал, яргъай вичиз
кIарасар атIузвай Хатунан къаралту акурвал, са арадилай гьи най жвезвайди тиртIа тийижиз Ягье малум хьайивал ва в ич ахпа илис хьана кулара чуьнуьк хьайивал гъалунихъ галай хьиз
ахъайзава.
— Абурун арада вуч рахунар физвайтIа, заз ван жезвачир, суьгьбетзава Ми'кила.—Хатуна аксивал ийизвайтIани, Ягьеди ам
тамухъ галчIурзавай. Абур вилерикай хкатайла, зунни абурун
гуьгьуъуьниз физ хьана. Гьа икI чун саки тамун юкьваз акъатна.
Ягьеди гьужумзавай, дишегьлиди гъиле авай закIатI юзуриз ам
вичив агудзавачир. Ятьеди садлагьана адан гъил кьуна, звар га на. Дишегьлидай гьарай акъатна ва гъиле авай закIатI чилел
аватна. Ягьеди ам кьулухъай кьуна хкажна, эляна. Абурун яр гъалди кукIун-чухун хьанай. Ара-бир тарарин далдадик ажатзавайвиляй завай бегьем кьатIуз жезвачир. Дишегьли кIвачел
акьалтна катиз кIан хьайи Ягьеди ам яна ярхарна, мад кIвачел
къарагъна, 'мад яна ярхарна. Пуд лагьай сеферда ягьайла, ам
къарагъна заз акунач.
— Вун итим туш!—гьарайзаса залдай.
— Вун гьа кьилел алай бармак галаз кьий, алчах!
— Заз кичIе хьана, завай алай чкадилай юзаз хъхьанач. Ада
зунни рекьидай.
Залда авайбуру Ягьедилай Микил гзаф лянетламишзавай.
Судьяди инсанрин къалмакъал секинарна. Микила мад вичин
суьгьбет давамарна.
— Къеце хурушум жедалди завай алай чкадилай къарагъиз
хьанач. Са гунагьни квачир инсандиз жуван вилик икьван зулум
авун заз задан хьанвай. К^вачер зурзазвай, беден юга тур хьиз
хурт хьанвай, гуя а кукIвар жедайвал элягъунар, ягъунар Хату наз ваъ, заз авуна. Няниз кас-мас амачирди гьа(КЪИ'Къат хьайила,
зун чуьнуьх хьанвай чкадивай къарагъна, кьве кас ккIай майдандал фена. Анал ивидин, я са маса лишан алач ир, анжах ламу
пешерай галчIурнавай кыве K IB OT HH гел авай. Гьа гел кьуна фейила, зав ам кучукнавай чка жагъана. Дишегьлидин кIвачер ак вазмай. Заз кичIе хьана ва тадиз катна кIвализ хтана, дана гьич
рикIелни аламукьнач. А йифиз чи данани жанавурри ал ажна...
—Микила вичин суыгьбет куьтягьна.
— Микил,—латьана судьяди,—ica кар аламат жезва, акьвак
кичIе тир вуна пракурордиз гьикI жуьрэтна хабар гана?
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— Квез чидач ман... Куьке нупм мм MH>'<tpiiglf ши ни
лерал накъвар акьалтна.
— Микил, ваз залан тирди чаз чида, вмми грреи Ш*ч$$, илуй
жемят вири крарин шаклувиляй акъатуй.
— Сад лагьайди, зун рикI сефил кас я, эгер JII наши ut»m
рекьиз хьайитIа, гьада рикIиз таъсирда. Завай а къурлулу сегь недиз гзаф вахтунда килигиз хьайиди туш. Чин кIаникна къагка на. КДвализ хтайла, зи рикЬивай Хатунан аялар, адан итим К/ьурбан (гьамни зун хьтин етим тир эхир) гвя жез хьана. Заэ Къур бана гзаф куьмекар гана, зи гишин руфун тухна, ингье и зал алий
пенжекни базардай гьада къачуна заз гайиди я. Гьавиляй за сиф
те чар аданч паб
Наргизаз осхьена, ахпа прокурордиз. Мумкиннал
хьайитIа, за гь а КъурIбанан аялриз чIехи стхавал ийида,—ада и
вилерилай накъвар алахьна.
— Чун гъавурда акьуна, Микил, ваз чухсагъул,—еудьяди ам
ацукьар хъувуна. Ахпа еудьяди эмспертиздин нетижа кIелна. Лип
къейднавайвал дишегьли куьнтуь шейиналди чГулав лекь алий
чка яна, месела гъуталди, лекь къазунна, ахпа бамишнава, гьа дакди кьена.
Жемятдин арада къалайуллух гьатна. Абуру Ятьедиз чпии
рикIел акьалтай вири чиркин гафар лугьузвай. Акьван къал кпай
Демир дайи гьа суд башламишай енфтедилай тарцин кIанчI хьим
сес квачиз ацукьайди, эхирдал кьван. Судьяди Ятье къанлу яз лап
кIевидаказ жазаламишнавай къарар кIелайла, жемятдин капа рихъ галаз санал адани дериндай нефес акьадарна.
ЩЕРИД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Бакудин артистрин еке бригада Грозныдиз исьван гьич поочддайни эвичI тавуна, са къурху гъидай вакъиани (агъур тупарин
сесер лап мукьувай ван жезвайтIани) дуьшуьш тахьана фоне,
Грозныда абур кьве чкадал пай хьана. Абурукай са дестсди Ке>
ферпатан Кавказдин армидин чаотариз, азарлуйриз концертар
гун лазим тир. Муькуь, Наргиз талай десте, лап Украинадиш
кьван физвай. И дестедин репертуар девлетлу тир, уьлкведии ем ки вири халкьарин манияр программадик квай. Наргизан реи<чртуардик амайбурулай тафаватлу яз леэги чIалалди лугьу;шнй
маниди лув кутунвай. Ада ам гьар са ^къеч^й чкадал садлаи'ьип
нумра яз тамамарун кьетIнавай, вучиз ла!гьайтIа а маниди, ампи
ватанэгьлийрилай гъейри, Надираз эверзавай, адаз вичин мгым
миш хьайи рикIикай хабар гузвай. Фидай рекье икьван гагьди
Надир садрани рикIел хкун тавурвал, ада Ягьедикайни гьич фи
кир авунач, гьатта вич адакай чара хъхьуни, вичин ри.кIе аиаи
гафар адаз лугьуз хьуни хвеш кутунвай, гьавиляй хирер
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тIалдин гъиляй эквни бегьем та'квазвай азарлуйрин патав фи дайла, ам хъуьредай.
Гьар са госпиталдиз гьахьдайла, налугьуди, ам азарлуйрин
ваъ, стхадин патав му/гьманвилиз физва, гьакыван кьезилдиз ка мар къачудай, гьакьван назиквал, хушвал къалурдай. ЭхкъечГна
хъфидайла, вирида капар даъиз, щьилер «утIунна кап ягъиз тежезвайбуру кIвачер чиле эцятъиз кьведра-пудра са мани ти'крар хъийиз хкизвайтГани, пашман жедай, вучиз ла!гьайтIа, гъавурда акьун
четин туш, адал Надир дуышуьш жез-вачир Адаз акI тир хьи,
Надир гьикI хьайитIани са госпиталда хьун лазим я, -адаз Надирал хер хьанвайди чизвай, чIулав гьарфаралди адан игитвили кай «хьенвай ,газетдай кIелнавай
Гьа икI бригада лап яргъаз акъатна. Йифизни рекье хьана
абур, кжьузни. Абур шегьердин къеняйни динждиз фидачир, гуя
а!бур реКьяй ваъ, дагъдин жйгъиррай, синерилай, еке хвахарилай
физва. Инеанрин гзаф йисарин зегьмет сятерин вахтунда агьур
бомбайри чукIурнавай. ЧкIанвай кГвалер, канвай гуьзел багълар
акурла шел къведай Ахьтин вахтар жедай, югъди ракье хьана
абуру йифиз армиядин са чаатуна ва я госпиталда концерт гудай,
я тахьайггIа, йифди рекье хьана, юкъуз сана концерт гудай.
Ингье абур кул-кус квай дуьзен чуьлдай куьгьне полуторкада аваз физва. Къеце куьлуьз марф къвазва. Гьавадин и къулайсузвиликай чиз, сенфиз ял ягъиз акъвазай частунай абуруз кьи лел бармакар алай плашар вуганвай. Наргиз машин физвай рекьиз тамашзава. Десте-десте солдатрин кIеретIар винел патал
парча гьалдна кIевирнавай машинар, рекьин къерехдай палчух дин кесакар цавуз акъудиз танкар физва. Япара тек-бир язавай
тупарин ванер акьазва. Рекьин къерехдай инал-анал кукIвар хьанвай тупар, палчухда акIана са къвалахъ ярх хьанвай немсерин
кьве танк, тумунал алай хашунилай чир жезвай са самолёт акваз ва. ЧкГанвай кьван буш патронар, ящикар, кукГвар хьанвай ма шинар, дуьзен чуьлдай акъуднавай кьван фурар акурла, инал гьа
мукьва къати дяве фейиди чир жезвай.
— Агь, инал женг фена гьа!—лагьана кузада ацукьна артистар гваз физвай са жегьил лейтенантди.—АтIа кьакьан тепедал
немсерин дзот алай Агь, ада чаз цIай гана гьа. Чи дивизиядиз
тIвар малум хьанвай старший сержант Муслимован цIукайни кичIе тушир отделениедин ирид касди а дзот кукIварна. Эгер гьа
игитар тахьанайтIа, В Бейтунован ротадикай садни амукьдачир.
«Муслимов» фамилиядин ван галу|кьайди Наргиза кьилелай
плашдин бармак алудна, вичиз мад сеферда ван хъхьун патал
хабар кьун хъувуна.
— Багъишламиша, юлдаш лейтенант, вуна нин отделение
лагьанай?
— Муслимован. ГьикI хьана?
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Наргиза вилерив са шумуд сеферда лупI-лупI иниз туна лейгенантдиз тамашна. Исятда адаз я тупарин ван хъижезмач, я
иурвур ацалтна физвай машиндин. Адан вири фикнр суьгыбет башIамишай лейтенантдал желб хьана. И фамнлиядин ван хьайи
Эркиназакни юзун акатна.
— Адан тIвар вуч тир?—хабар кьун хъувуна Наргиза.
— ТIвар заз чидач, зун маса ротадай я Вирида адаз «Каз
бек» лугьудай. Мумкин я, адан тIвар Каз'бек ятIа.
«Ваъ, газетда «Казбек» кхьенвачир»,—фикирзава Наргиза.
— Ваз ам вич гьинай ятIа чидани^
— Средний Азиядай, эхирки гьа республикайрай я.
«АкI ятIа ам туш, Муслимов фамилияр узбекрнхъ, таджикрихъни пара жеда»,—вичи вичиз рикI-дуркIун хгана Наргиза.
— Абур, а ирид кас кьенани, амукьнани?—хайар кьуна муькуьбурукай сада. Аданди чIана гьакI са рахун хьуй ласгьана ха
бар кьун тир.
— Кьена, вири кьена, амма рота къутармиш хьана Заз ван
чьайивал, абур иридни «Слава» ордендиз къалурнава
Машиндин чапардиз далу янавай Наргиза вичин фикирдиз
лейтенантди авур суьтьIбет гъизва. Тупарин ванер гила адаз лап
мукьувай жезва, адаз гуьллеяр гьикI хъитIкьинзаватIа аквазва,
минайрин къувдай сесини зегьле тухузва. Солдатар къарагъзава,.
гьужумдиз физва, урадин сесерни къвезва. Амма кьакьан тепедай
цIай къвезва. Солдатар дергес галукьай вакьер хьиз ярх жезва.
Ингье Надир, адаз аквазвайди Надир я, физва, цIун хуруз физва.
Наргизаз кIвачел къарагъна мани лугьуз кIанзава, къуй а мани Ди вичин ватанэгьлидик руыгь кутурай, душмандин гуьлледи адаз
кар тагурай, вучиз лагьайтГа ам ватандиз гзаф чжайрал герек
жезва, ам хуьрени герек я. Амма Надир яна, Надир ваъ, гьа те пе вичин 'бедендал кIевирдай par кьван авай касдин беден виняй
агъуз авахьна. Наргизай гьарай акъатна ва ада кьве гъиливдини
чин кIевна.
— Вахъ вуч хьана, Наргиз'—серсер хьанваз къвалав гвай
Эркиназа ам кьуна. Амайбурни кIвачел акьалтна. Наргиза ахва рикай кватай тегьер вилер ачухна. Вичин гьарайдин ван рикIел
хтайла ва кьилив кIватI хьанвайбурни ах!курла, адаз юлдашрикай регъуь хьана. Лейггенантни гъил(яй са затI аватай хьиз къах
хьана амукьна. «Аквадай гьалда жегьил рушаз кичIе хьана, —
фикирзавай ада.—Гьамиша музыкадихъ галаз къугъвазвай таза
рушаз бес тупарин сесери таъсир гудачни?»
Артистар авай машиндиз рекьел яру гъвечIи пайдах гвай солдат руша амай гуругьдикай галудна, рагъ экъечIдай патахъ рехъ
къалурна. И рехъ са экьван чала-чухурар авайди тушир, машиндини эця тийиз хьайила, паосажиррикни сес кумукьнач
Гьа икI секиндиз абур са сятдилай хьиз шегьердиз акъатна.
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Шегьердин кIвалер гзаф пай чкIанвай, сагь амайбурни цларай
гелер атана кьатIар-кьа'тIар хьанвай. Инсанри: дишегьлийри, кьуьзуь нтимри куьчеяр авахьнавай къванерикай, кирпичрикай михьи
хънйизва. Вирида кIвалахза>ва, амма садан чинни ачух туш, сугъул я, руквади кьунва. Абур машинда авайбур\з кил иг кьванни
авунач.
«Ингье инсанар,—фикирзава Наргиза,—накь цIукай хкатна,
къе вичнн хайи муг бед'бахтвал гъайи гъилерикай михьи хъийизаа. Абурухъ вуч ама? Чими кIвал, ксудай мес, недай фу амани?
Абурухъ вуж ама? Стха, хва, кIаниди амани? Садни, са зат!ни
амачтIани, къуватлу, вири четинвилериз дурум гана ватандин рекье эцигиз жедай кичIе тушир рикIер ама...»
И хиялрик кваз машин лацу кIвалерин вилик акъвазна
— Им госпиталь я, юлдаш лейтенант, чун тайиннавай чка див саламатдиз агакьна,—лагьана солдат-шофёрди кабинадай
кьнл акъудна вичин руквадайни мазутдай хьанвай чин къалурна.
*

*

*

Госпиталь. Коридор азарлуйрив ацIанва. Абур палатайрай
атанвайбур я. Са-садбурувай чпивай физ тежез хьайила, медсестрайрн къуьнерикай кьуна гъизва ва абуруз ацукьдай чкаяр
туькIуьрзава. Сада виликай, сада кьулухъай кьуна медсестрайри
чархар квай занбураг гъана. Ана чIарни юзун тийиз къатканвай
азарлу к!вачерилай башламишна чинни кваз жунайралди кутIуннавай. Чли'вай асаяр гваз къекъвез жезвайбуру адаз чка авуна.
«Ида вилер ахъа авуна им пуд лагьай югъ я,—лугьуз сада сад
гьавурда твазва.—Чухсагъул Костя халудиз, а касди адал къа чур кьван зегьмет...»
«Костя халу вич аквазвач хьи?»—рахана масад.
«Шегьердин исполкомдиз фенва, совещание ава, луда».
Азарлу авай занбураг кьил цлахъ элкъуьрна акъвазарна.
— Гадаяр, квез зи вилер кутIунна'вай хьиз жемир,—лугьуз
шадвал кваз рахазвай занбурагда аваз гъанвай азарлу. — Абур
зи ватанэгьлияр я, вилер кутIуртIани, зи рикIиз абур аквада.
Атанмазни вичел виридан фикир желб авур и гададин кьи лив гзафбур кIватI хьана. Солдатар я ман, гьарда са къемеда гаф
лугьуз хъуьруьнар ийиз башламишна.
И шад гада старший сержант Муслймов Надир—«Казбек»
тир. Палатада авай гзафбуруз адан тIвар ва аъихьтин кьегьал вилин аезифа тамамардайла хирер хьанат!а чидай, вучиз лагьай тIа и госпиталда авайбурун са пай Бейтунован ротадай тир. Абуруз адахъ галай юлдашарни вири кьейиди чидай, амма садани
адаз са чIуькьни ийизвачир, къуй адан рикIиз тIарвал тахьурай
лугьузвай.
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Концерт башламиш хьана. Устаддиз лугьузвай манийриз кап
ягъиз жедайбуру ашкъилудаказ кап язава, Надиравай жезвач,
ада: «зи патахъай куьне кьванни ягъа, гадаяр»,—лу|гьузвай.
Имгье нумраяр малумарзавай дишегьлиди Наргизан тIвар
кьуна. Надир вичин япарихъ инанмиш хьанач, ада къваларив
гвайбурувай тIвар Хабар хьун хъувуна, абурунитайин жавабганач.
Надираз Наргиз аквазва, гьа вичиз чидай зериф, яргъал рекьера машинри сефилнавайтIани жегьилвилин шафакьлувал
квахьнавачир Наргиз атана юкьвал акъвазна. Ада лезги чIалалди
«Ватандиз хъша» мани башламишна. Вири секин я, юзун амач.
Надираз гьекь акъатнава, беден буш хьанваз са чкани тIазмач,.
гуя ам гьамамдин чими це ава. Са легьзеда адан рикIелай дяве да вичел акьалтай кьван четинвилер вири алатна, фикирар датълариз, гуьзел яйлахриз, гишин инсандизни темягь къведай къайи
булахриз, Наргиз хкизвай къалин тамуз чкIана. «Ада хъша лугьузва. Низ? Чубандиз, заз, душман туна ваъ, кукIварна хъша
лутьузва». Наргизан сегини ам хкажзава, амма тIазвай чка авачтIани, адавай къарагъиз жезвач, гьакI ракьун тIваларихъ «утIуннавай хьиз я. «Гадаяр, виниз жез куьмека»,—тавакъу авуна ада
къ>валарив Iгвайбуруз. Солдатри куьмекзава, амма Надиравай
къарагъиз жезвач. И гьерекат аквазвай Наргиз мани лугьуз-лугьуз Надираз муквва хьана, вилик а'къвазна. Наргизан вилерал
накъвар алайдини адаз аквазва. «Гьарайда за,—къизмардиз ифенвай сачуна къугъвазвай къуьлуьн твар хьиз юзун квай Надира
фикирзава,—адаз зи ван чир жеда, къужахламишда. Ваъ, икьван
беябур шикилдиз атанвай ада закай вучда. Ягьедиз балшнавай
вичин мувгьуьббат ада зун къужахламишуналди чиркиндач. Ваъ,.
Наргиз, са чкадал за ваз зи рикIин ажузщал къалурна, вун кIанзавайди латьанай, амма вуна зун маса гана. Гила зун ягьалмиш
жедач, и яргъал Украинада вав за жувал хъуьрез вугудач. Вахъ.
дишегьлидиз хае тир ви дамах ава, захъ дагъвидиз хае тир зи
дамах».
— Агъуз хъия, гадаяр,—лагьана ада явашдиз кьил ястухдал
эхцигна. Наргизни манидин эхир хъулчъуз-хъулгьуз вичин чкадал
хъфена ва гьанлай вилер алуд тийиз Надир галай патахъ килиг зава.
ТIветI юзайтIани хабар жедай секинвал авай гослиталда тар
хайи хьтин капарин ван акъатна. Вирида адаз кап язав'ай. Нар гиза вичиз кап язавайбуруз кьезилдиз икрамзава, гзаф вахтунда
ам юз-азни гежезвай Надир галай патахъ элкъвена. Ада мадни
урус, азербайжан ва маса чIаларал манияр лагьана, амма Нади раз абурукай са акьван гьяз хтанач, ифенвай сачунал къайи яд
иличнавай, адавай къуьлуьн тварциз таъсир хгуз жезмачир.
Концертни гана куьтягь хьана. Азарлуяр Надираз «ви ватанэгьлийриз чухсагъул»,—лугьуз чукIун хъувуна. Надирни вичин
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палатадиз хутахна. Ана ада яргъалди Наргизакай фикирар ийиз
хьана, вичи авур кар дуьз яни-тушни лутьуз цIуд-кIеле ийиз хьана. Гать ада танишвал тагунал вич батIулзавай, вучиз лагьайтIа
ватандикай яргъа и четинвилериз дурмм гузвай вахт>нда кьве
таниш iKac дуьшуьш хьун шадвал тушни, вавай эхиз хьунухь вуч
я\ Жегьилвилин суьпыбетар ийиз тахьайтIани, дидедиз кьванни
саламар хутахиз вугудай хьи. Муькуь патахъай ада вич гьакълу
ийизвай.
«Амма, Наргиз, —лугьуэвай ада,—ви маниди зи хирерин тIал
кьезиларна, зун ашкъилу авуна ва зи къуват мадни артухарна.
Зун фад сагъ хъижеда. Гьа вуна лугьузвай чубан, зун, хуьруьз,
жуван девлетдин кьилел хкведа».
Югъ арадай фена. Кьвед лагьай сеферда сагърай хъулгьунин концерт жудайла, Надира вич сестрайрив палатадаини акъудиз вуганач. Анжах Наргиза «Ватандиз хъша» мани тамамар тавурла, адетдин са солдатдин патай ада гьа мани тамамарун тIалабзавай са сестра ракъурна. Налабун кьилиз тухузвайла, Наргизан рикIикай Надираз хабарни авачир, адаз ачух ракIарай жезвайди адан хъуьтуьл сес тир. Нар<гиз шакнавай тегьерда фицекьра
чинни кваз куПуннавай солдат къатканвай пипIиз мукьвал-мукьвал килигзава.
Мани куьтягь хьана. Надиран патав атай медсвстради гьайиф
чIу|гвазвай тегьерда лагьана:
— Куь арада чинебан сир авай хьиз аквазва, юлдаш Мусли мов, а руш шехьзавай.
— Шехьун хъсан я, ада дерт аладарда,—лагьана Надира.—
Мани гьакъикъатда таъсирлуди я, ада ватандин гьар са nlwnl
рикIел хкизва.
Артистар гьа инлай машинда 'ахкьахна, хъфена. Наргизан
умуд атIанвачир, адаз Надир жагьун хъийидай хьиз тир.
ЩЕМУЬЖУЬД ЛАГЪАЙ КЬИЛ
Старший сержант Муслимов Надиран къуватлу беденди хейлин четинвилериз дурум гана, ажалдичъ галаз женг тухвана, ам
эхирни кIвачел ахкьалтна. Кьуьзуь дуктур Семен Игнатич, ам
Кавказдай 'я лагьайла, акьван гьуьрметлу хьанвай хьи, гуя ам
вичин хва я, вучиз лагьайтIа ада вичин духтурвилин сифте кьил
Кавказдин гуьзел ш&гьеррикай сад тир Владикавказдилай башламишнавай. «А шегьер, адан 'гьуьрметлу инсанар зи рикГелай
алатдач»,—лугьудай ада. Гьавиляй Семен Игнатича Надирал
кьил чIугун тавур, адахъ 'галаз бубавилин рафтарвал тахьай са
югъни жедачир. Хъуьруьнар, зарафатар ийидай, чеченрикай, осетинрикай, а'буру мехъерардай къайдайрикай суьгьбетдай. Нади96

ран ватанэгьлияр тир артистар акун тавунал Семен Игнатича
Iьайиф чIугвазвай. Абуруз Надира вичикай хабар тгайлн, адаз
хъел атанай.
— Дагъвияр, эхир хьи, вичиз хьайи тIарвал рикIелай алуд
тийидай кубут келлегуьз инсанар яI Яда, кIани руш ракIарал
атайла, гьаялу дишегьли \ьиз чуьнуьх хьана? Гьайиф! Ихьтин
дуьшуьш хьунар лап кьит жезвай адет я. Куьн гзаф бахтлу ксар
тир. Гьайиф!
— Хъел къвемир, дядя Семен,—лугьудай Надира адан векъи
гафарни зарафагдай кьунваз,—ада зун ваъ, вичиз кIаниди хкягъна, зани гила зун кIаниди хжягънава. Ингье зун кIанидан чар за
рикIин мукьув къултухда хуьзва,—лагьана ада вичел гьеле хер
тахьанмаз хтанвай Динарадин чар къалурна.—Амма вавай ам
кIелиз жедач. ЖедайтIа, ваз а рушан рик! аквадай. Вични дяведиз къведа лугьузва.
Гьа икI Надирни кьуьзуь духггур какахьнавай. Ам такурла,
Надир дарих жез хьана.
Гьар экуьнахъ вич авай палатадиз: «Кавказви, гьикI я ви
рикI, Казбек кьван мягькем яни?»—лугьуз сивел хъвер алаз къведай Итнатич къе атанвач. Надира гъалаба къачунваз пенжердай
тамашна. Гьава серии тирди ахъа авур форточкадай атай къаюн
лепеди чирзавай. Зулун пешер курпашмандиз тарарилай чилел
эвичIзава. Къушари фадлай чпин кьил къутармишнаваи хьиз чеб
алай чка къалурзамач. Кьил кьиливай квахьнавай чIулав пехъ
атана тарцин хилел цацарал алай хьиз ацукьна ва къурху кваз
катна, хъфена, гьар юкъуз пенжердив атана «къарагъ» лугьуз
пенжердин шуьшейрив кIуф гелядай хуьруьн нуькIни къе малум
хьанвач.
"Пебиатдин и сугъул шикил акуна мадни дарих хьайи Надираз къарагъна къецихъ физ кIанзавай, коридордай атай таниш
тушир сесери, агъурдиз элязавай кIвачерин, цДугъ къвезвай хьтин
гьарайрин ванеои серсерна. РакIарив гел кутуна килигайтГа, корйдорда немсер ава. Абуру агъур хер алай солдатар палатайрай
акъудиз къецихъ галчIурзава. Са шумуд ютъ инлай вилик Нар гиз акъвазна хуш мани лугьузвай чкадал са солдат ярх хьанва.
Адан кьилив душмандин кьве солдат гва, абуру агъур чекмеяр
алай кIвачеривди ам гатазва, кIур гузва. Хирер алайбурай гьа рай къвезва. Эхиз тахьайла абуру авай «ьван къуватдал хъутIкьунзава ва солдатрин гъиляй акъатиз цларихъ галукьзава, чи лел ярх жезва. Абуруни, инсанрин са кIусни язух текъвез, гъиле
гьатай чкадилай кьаз галчIурзава. А тегьерда гьайванарни кьасабханадиз тухудач. Коридор ивидай асуннава. И«I хабарсуз шегьер немсерин гъиле гьат хъийида лагьана Надиран фикирдизни
атаначир. Дугъри я, экуьнахъ мукьва ам ширин ахварал алаз
ягъунрин сесерэл ахварикай кватнай, палатайра авай азарлуй 7 Заказ 445

97

рикни къалабуллух акатнаваи. Ахпа ягъунар секин хьана, шегьердин са къерехда авай госпиталдани адеггдин къайда гьат хъувуна.
«Белки, инай-анай къачагъ-къучатъ малум хьанатIа,—фикир хъувуна Надира.—Ингье гила... Аквадай гьалда, душманди хабарсуз
авур гьужумди азарлуярни хутахдай мажал вуганач. Вучда? Абур
гила мад зун авай палатадивни агакьдайвал я»,—фикирди сятдин акьрабди хьиз кГвалахзавай пенжердай мад сеферда тамаш на. Кьве немецдин вилер пенжеррал алайди адаз аквазва. Ада
палатадин далу пата авай пенжердихъ гьерекатна. Анай аква звай кас авач, амма анай хкадар жедайвал туш. Гуьллеяр фенвай
кГвачер гьеле чжадал хтанвач, чапла гъил юзуриз жезвач. Беден
михьиз жунада арушнава. «Гьар гьикI ятIани инлай къулай чка
ва вахт жагьидач»,—фикирна хьиз ада пенжер ахъайна ва кIвачер тIар тахьун патал явашдиз пенжердиз хкаж жезва. И арада
адан къуьнел апьур са гъил аватна ва ам са гьилле акъвазнавай
пенжердин тахтадилай чилел алукьна. Tlap хьанвай кIвачеризни
фикир тагана, адаз къарагъиз кIан хьана, амма а агъур гьилери
ам чилиз чуькьвена. Надира кьил хкажна килигайтIа, адан кьилив кьве немец гва. Аксивал ийиз кIан хьайи Надиран хер алай
кьилихъ автомагдин къундах галукьна ва ам элба -эл кьейидк
хьиз ярх хьана.
Ам гьикI галчIурна хканатIа чидач, госпиталдин гьаятда
кьил кьилел хтайла, адаз вичин кГвачерал, я бедендал, я юзур
техжезвай гъилел жунаяр аламачирди ва вири хирерай иви авахьзавайди -акуна. Вичин хирери адаз тIарнач, госпиталдин гурара
ярх хьанвай духтур Семен Игнаггич акурла, адан иви ргана. Акьван бубавилин къайгъударвал авур кьуьзуь духтурдин сивяй ва
нерай иви физвай. Ам вилер ачух яз а патал чIулав къав алай
машиндиз малар хьиз вагьшивилелди гадарзавай азарлуйриз та машиз кьенвай.
— Агь, инсандин иви хъвадай, вагышияр!—гьарайна Надира
ва вири къуват кIватIна, вич кьунвай немецдин гъиляй вичин
са(гъ амай эрчIи гъил ахкъудна, адан сивиз са гъуд вегьена.
Кьвед лагьай гъуд хъивегьдай мажал адав вахганач, агъур чек меяр алай кIва(чер адан яхайра, какатай гьина хьайитIани акьуна. Мад яна, мад, мад.. Гьикьван гагьда адаз кIур ганатIа
амукьнач, чан кумачир Надир машиндиз гадар хъувуна.
* *

*

Винел пад агъур я, къванер ятIа чидач, накь'вар, гьар вуч затIар ятIани адавай юзуриз жезвач. «Накьвар туш, эгер тиртIа^
и'кI регьятдиз нефес къачуз жедачир». Ада са гуж-баладал кьил
элкъуьрна килигна, ваъ, винел алайбур я къванер туш, я накьвар,.
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мнсанар я. Ада вучиз вичин винел и юзун квачир инсанар алатIа
фикирдиз хкизва, сакIани вичин фикиррай кьил акъатзавач. Хирера тIал гьатнава. Ам гила вич вучиз и дерин фур хьтин чкада
кьейибурун кIаник кватIа гъавурда акьазва. Госпиталдин гурар,
кьенвай Костя, вичи немецдин солдатдин сивиз вегьейгъуд—вири
рикIел хквезва. «Чан алама, кьенач», хиялди тикрарна адан. Юзана, винел алайди аЪудна, игьтиятлудаказ пата-къерехдиз вил яна.
Кас-масдин ван-сес малум туширди ашкара хьайила, ам хкаж
хьана ацукьна. Вилер дакIунвай хьиз экв хшлав алаз аквазва.
Келледа ван ава. Ада япар, вилер тIушунна ва фурай эхкъечIиз
гьавалат хьана. КIва|Чери чил кьазвач, я гъилеривайни затI кьу на гуж жезвач. Ам кьешЛил я. Аламатдин тайифа я инсан, вири
зулумар эхда, гьайвандин шикилдизни къведа, амма кьена кIан да'ч. Зулун цифедикай куьлуь чиг кIвахьзава, ам жигеррив кьван
аIгакьзава. Ада вилер экъуьрна. А патал шинель ала, юлдашдин
шинель. Ам гуьллеламишнава, фурун къерехдал далудихъярххьанва. Надира шинель ал>укIна: «Юлдаш,—латьана ада бегьем юзур
техжез'вай пIузаррикай, кьенвай юлдашдин кьилив акъвазна хьиз,
—бел|ки, ви шинелди зун къутармишайтIа. За ви иви чилел та дач». Ам гуж-баладал къубудай эхкъечIна, са хейлин рекьиз
хъфейла, мад адаз затI ахкунач.
Надир къатканвай лекъуьн кIан гару гъана ичIирнавай яру,
жуьреба-жуьре рамгарин пешерив ацIанва: верхин тарарилай
къаю эхиримжи пешер авадарзава. Надир лап агъадай аквазвай
зулун цавуз, кьецГил хилериз тамашзава ва и гегьенш, къаришма
сесерив ацIанвай, гьар са декьякьада ажал япувай физвай чуьл да ялгъуз тирди гьиссзава. Гьеле са шумуд юкъуз ам акъваз та вуна, къуват амай кьван гагьда са терефдихъ физва вуч мурад
аваз, квехъ агакьарун лазим яз физватIа вичизни чизвач. Та'м я. Кулкусри, къаю са мус ятIани ярхарнавай тарари тамай физ аза'б
гузватIани, ам физва. Гьелелиг кIвачел акъвазиз жеэма. Незвайди
мегъвер, къукар, тамун чIуру ичер, чуьхверар. Абурни инал-анал,
тIимил-'шимил ама. Адан рикIел хайи ватандин тамар, анин
майваяр хквезва. Дидени рикIел акьалтна, ада чрана цIи -йиз
хканвай фан ни нера гьатна, иштагь мадни ачух хьана. Са
гъвечIи легьзеда Наргизан суьретни малум хьана. Ам хъуьрезва,
и хъуьруьни адаз ажугъ гъизва, а'м вичин сергьятрилай алудзава.
Суьрет квахьна, Надира регьят хьанваз ухьт аладэрна. Динара
малум хьана. Ам пашман я, вилерал накъварни ала. Ада Нади 4>аз гьил яргъи ийиава, гуя адаз куьмек гуз кIанзава, эверзава,
адаз ван жезвач. Адан рикIел Динарадин чар хтана, къултухдал
гьил вегьена. Чар ама. Вири квахьна, вич алай чил, а еке цавни
кваз квахьна...
Вилер ачухайла, адаз йикъан гьи вахт ятIа чизвач. Физ че тин я, гишинвиляй тирни, тахьайтIа гьакьван ажуз хьанвайни
7*
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мукьвал-мукьвал кьил кьилелай алатзава ва гьар сеферда вич
вичел са гуж-баладал хквезва. Вич вичел хтайла, ам акъваззавач, физва, юзазва. Гьерекатдик кваз хьайила, беден рекъин та вун лазим я, яггIани чими жезвач. Са сеферда нянин кьилихъ кефердихъай атай къаю цифедик кваз куьлуь чиг гъизвайла, ада
вичивай мад хъфиз тежезвайди гьиосна. Ам марфадин стIалри■кай са кIусни хуьн тийизвай кьецIил кулуниз кьуьгъуьр хьиз
гьахьна, тахайтIа адаз вич гьахьай хьиз тирни, кьатIуз жезмач.
И вахтунда ада душмандин гъиляй дуьшуьшдай ахкъатна са гьина ятIани тама кьини'кьал са шадвални ийизвачир. Кьили гьакI
чIана кубутдиз кГвалахзава, ам ачух хьунихъ, вири затIар чеб
гьакъикъатда авайвал акунижъ са тамарзлувални авач. Ам кье женвай, марф гуя кьуру хьанвай кIарабрай акъатна лап рикIив
агакьзава. Къарагъун лазим я, им гьатта адан къаст тушир, гьа «Iан къуьруь, жувалай аслу тушир гьисс я, амма адавай и ах макь ажузвилин винел гъалибвал къачуз жезмач, бедендик къу ват кумач. «Гьарайдани, белки, мукьварив кас-мас гватIа», кьилиз и фикир атай хьиз хьана. Ваъ, гьарай ийиз жезвач, ван амач.
«Белки, ибур инсан кьиникьин лйшанар ятIа». Фикирар кIватIиз
кIанзава, жезвач, вири затIар: тарар, жув алай чилни элкъвез ва, вилерикай эйбежер суьретар хкатиз физва. Ингье немец, кас ка алай, гьиле автомат авай немец винел къвезва. Мукьва жез ва, гъилер хкаж лугьузва. «Хкаждач!»—тьарайна Надира. Ам
кГвачел акьалтна ва ярк хьана. Садлагьана вири детиш хьана.
«Заз ватандиз хъша лугьузва, ваъ, за гьеле душмандихъ галаз.
жевг тухун хъувун лазим я». Ам зурзазвай гъилер чиле акIурна
виниз хьайила, нерихъ гумадин ни галукьна ва ада инсан мукьув
гваз хьунин лишан тир гумадикай дериндай чIуIгуна. Гьакъикъатда
гумадин ни я. Бес икьван гагьда заз а ни куьз къвезвачир. Ана
недай затI хьун лазим я, недай затI. Надира вири къуватар эцигна
вичи вич хкажна, ни къвезвай патахъ еримиш хьана. Адаз вич
физвай хьиз я, ам вилериз акваз!вай къаралтудивни агакьзавач.
Адаз кьвед-пуд кумани аквазва, гумни, амма агакьзавач. Сифте
гьалтай кумадив ада агакьарна. Кьежена, кьацIанвай беден ярх
хьуникди ракIар»хъ галукьна ва мад юзун хъувунач.
Няниз ада тахтайрин гегьенш чарпайдал, чими кумада вилер ачух хъувуна. Къвалав аскIан скамейкадал вилерал чешмегар
алай къари яни, эхир хьи дишегьли гва. Адан гъилер хразвай са
затIунал машгъул я, гуьлуьт я жеди ман. КДвале гьеле йикъан
экв ама, анжах пенжер аквазвач, пенжер вичин кьилихъай гвайди Надира кьатIанвач. Ам юзанмазни къариди гъиле авай затI
эцигна, алгъана тамашна.
— Аллагьдиз шукур, аллагьдиз шукур, вилер ачухна,—лагьана къариди хвешивал кваз.—За ваз хабар тушиз шурпани
ганва, руфуна чими затI хьун гьикьван хьайитIани хъсан я. Вун
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ракIарихъ галукьайла, гена хъсан хьана зун кIвале авай. Куьмекарни атана, тахьайтIа завай вун хутахиз жедайни. Аллагь, я
аллагь,—ада хурал хаш чIугуна.—Вун яхун хьанва, гишила ажуз
хьанва. Зи тIвар Клава я, Клава баде лагьай тIани жеда. Чун
ина, хва, тама авайбур гьакIан кар алакь тийизмай сад -кьве
кьуьзек я. Юзун кумайбур вири партизанвилиз фенва, гьеле зи
кьуьзуьдини кваз фенва. Ам чан кумай кьуьзуьди я! Вичин гъуьрчехъандин тфенгни гваз фенва. «И тфентдал, къари, за цIувад
къабан яда», лагьанва ада, къабанар ада нем<сериз лугьузвайди
я. Агь, дяве я гьа... Револкщидин чIавузни заз и мусибатар акурДи туш. А чIавуз зун жегьил тир, балкIандал акьахна зарбдиз
галтугиз, катизни жедай. Эхь, зани дявейра иштиракайди я. Ги ла
жезмач, кьуьзуьвал бала хьанва. Ваз чидани, хва, Смоленскдин
кIаник чибур, немсер гьикьван кьенатIа? Эхир хьи дуьнья къиямат я. ИкI дяве яргъалди фена хьайитIа, чан алай инсан дуьнья дал аламукьдач. Чакай, кьуьзуьбурукай, амукьна вучда? Куьн,
жегьилар, хвена кIанзава. Иниз къведай немец жедач, мад цавай
хкадарна тама абуру вучда кьван. А чIавуз чунни ажуз жедай
хьиз жемир. Дишегьлияр ина хейлин а*ва. Итимарни ава, яргъа риз физ жезмайбур туштIани, тфенг гъиле кьаз жедайбур я. Эгер
парашютда аваз немсер иниз звичIиз хьайитIа, гьарда сад кьиникьин мажбурнама чна хиве кьунва. Ваз ван жезвани, хва? Та хьайтIа зи рахунри ви з&гьле тукузвани?—Клава бадеди ван явашарна. Дуьз латьайтIа Надиравай адан сес къачуз жезвачир, буш
хьанвай келледа ван гьатнавай, амма къари бейкеф жез кичIевиляй ада чIуькьзавачир ва герен-герен къари галай патан япалгъил
эцигиз вилер кIевзавай.
— Чахъ чи командирни ава,—рахазва къари,—чанда чан авай
зурба руш я, кьве немец санлай бамишиз жедай хьтинди я. Ваз
ам аквада, ви кьилихъай кьуна чарпайдал эцитайбурукаи сад гьам
тир. Пуд югъ инлай РИЛИК чибур гьа и хутордай фена, яракьарни
гвай, кьве тупни чпихь галаз галчIурна тухузвай...
Къутармиш хьунихъ умуд амачиз дуьшуылдай акъатнавай
чкадин и кьил, а кьил чизвачиIртIани, къайгъудар инсанрин гъиле
гьат хъувуни Надир архайин авунвай. Тамун къене авай ху тор
дин дишегьлияр, кьуьзуь итимар са гьафтеда Надир кьиникьи-кай
къутармишунин къайгъуда хьана. Абуруз кичIезвайди ам тир, адан
чапла гъилел, кIвачерал алай, дакIунвай ва и йикъара ранг-ни кваз
дегиш хьанвай хирер авайдалайни чIуру гьалдиз атана чпивай
сагъар хъийиз тахьун тир. Гьиниз хабар гуда? Кьуд пад немсер я,
партизанрихъ галазни алакъа авач. Хутордай экъечIна фейибурни
гьуьлуьз вегьей къванер хьиз квахьнава. Надиран, лагьайтIа,
вичин умуд вичик кумач, са гьафте я, адавай я вилер ачухиз
жезвач, я рахаз. Келледа балкIанрин рамагар къекъвез-вай ван
аватIани, акьулди хцидаз кIвалахзава, дишегьлияр рахаз*
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вай гафарин, ийизвай меслятрин ванер къвезва. Къалин тама са данни вил галукь тийидай куларин пуна кьенайтIа хъсан жеда|'
чир, адан къайгъудай вуж хкведай. Дидедиз хкведай чарни «ге
амачиз квахьна» лагьайди жедай. Гила адаз кьейитIани къайгъ]|
туш, ам умуд квай инсанрин гъиле ава, сур кьванни квадардач,
сурун кьилихъ солдатдин гъед кьванни алай кIарас акIурда.
Са нисинилай, иллаки викIегьдиз рахадай дишегьли куьмек
жагъуриз финин меслятдал атанвай вахтунда, Клава баде тамай
астана. Адав тамун майвайрилай гъейри, са жуьредин векъи, куь -j
луь пешер алай векьерни гвай.
— Дишегьлияр,—лагьана ада шадвал кваз,—заз жагъанва*
Революцидин вахтунда, а чIавуз зун жегьил тир, хурал хер хьан+|
вай чи командир са эгьли дишегьлиди гьа и векьералди сагъар
осъувунай. Абур кьурурнавай, ибур таза я. Белки, тазабурун къу-i
ват мадни артух жедатIа.
— Вун ягъалмиш туш гьа?—лагьана гьа викIегьдиз рахадай
дйшегьлиди
— А чIавуз зун жегьил тиртIани, исятдани зи акьул куьне
фикирзавай кьван кубут туш.
Абуру а векьер гатана, жими авуна хьиз, Надиран дакIунвай
жирерал эцитна. Надираз вичин кIвачерик, гъилик цIай кутур
кьиз хьана. Ам къатканвай чкадал бацI№ хьиз къугъвазвай, эхиз
жезвачир. Клава баде, ла(гьайтIа, хвешивиляй аял хьиз хкадар
жезвай.
*
— Гьа'бур я, валлагь, гьабур я. Чи командирни гьа чIавуз
гьа икI къатадиз амукьнай. А чIавуз зун жегьил тир, а дал алай
азабдикай заз хабарни авачир.
Се герендилай хирерин кун акъвазна, гила ифин ацалтнава.
Надирни сует хьанваз ахварал фена.
Бубайри лугьудайвал, цавукай, чиликай хкатнавай хьиз гьиссзавай Надир и сефердани кьинпкьикай къутармиш хьана. Клава
бадедин векьери адан хирерин дакIун элекьарун анихъ акъваз - I
рай, сиверни кукIун хъийиз, квал къачуз башламишнава. Нади ран
кьиле рамат къвкъведай ван амайтIани, ам гила хкаж хьана месин
кьиле а'цукьзава, кIвализ атай инсанар вужар ятIа чир жезва,
абурухъ галаз яргъалди тахьайтIани, яваш-яваш рахаз жезва.
Вичин патав мукьвал-мукьвал къвезвайбурукай Клава •бадеди
сифте юкъуз латьай кьве немец санлай бамишиз алакьдай чпин
командир руш Татьяна тир. Клава бадеди тарифзаваи хьтин адаз еке
кIалуб авачир, амма жегьил бедендин къуват гьиниз харждатIа чин
тийизвайди хьиз аквадай. Хутордин итимар пар-тизанвилиз фидайла,
ам гьеле гьабурухъ галаз физ гьазур тир. Татьянадиз партизанвал
лайихни жезвай, анжах хуьруьнбуру туна, хутор дуьшуышдай са
вакъиадик акатиз хьайитIа, регьбервал гуз жедай кас яз тунай
Дишегьлийри чпин кар гьикьван пла!
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далди ийидатIани, лашунив лаш атIудай итимар авачиз хьайила,
далу буш хьанвайди гьиссда, уьреклу яз, са куьз ятIани далу яна
кар гъиле кьаз устадвал бес жедач. Кьуьзуьбуру хъсан меслятар
къалурайтIани, жетьил итимар хьиз четин рекьин юлдашар абурукай жедач. Гьавил(яй абур Надир фад сагъар хъийнз чалиш миш хьанвай.
Са вацра чарпайдал хьайи ада сифте чилел эвичIна кумадин
а кьилиз фена хтун вичин лап шад суварин югъ яз гьисабна. А
югъ ада, гьакъикъатда чар жагъун тавурла, гьеле къултухда амай
Динарадин чарчин пипIел къейдна ва ам кхьидалди вилик мад
са сеферда чар кьиляй-кьилди кIел хъувунай, «зунни армидиз
фида» гафар кьведра тикрарнаи.
Хуторда авай яхцIур-яхцIурни вад кIвали гьикьван чалишмишвал ийизватIани, Надир геж дири хъижезвай, келледа виликан хьиз ваъ, гьар гьикI ятIани са жуьре авакьна физвай цин
ван амай. Як авач, недай шейз-р тIимил жезва, пата-къерехдай
гъиз хьунин мумкинвал авач, элкъвена кьуд къерехдив гвай хуь рера виринра немсер ава Надиразни кIанзавайди къуватлу тIуьн
я. Къарникъузарни тIимшншимил чIвм квай хуьрекри адан кIвачериз къуват хкизвач.
Са юкъуз Надир Татьянади вичиз аявалнавай автоматни къа чуна тамуз фена. Им январдин лап къалин живер авай вахт жезвай. Адахъ Татьянани гала, адавай ам текдиз ракъуриз хьанач.
И еке, тум-кьил авачир хьиз аквадай тама кьве кас къекъвезва, куьн патахъай ятIа чпизни чидач. Надир галаггнава, беден
гьекьедай хьанва. Татьянади адав ацукьиз вугузвач; мад мекьи
жеда, ахпа чкадал хкиз хъижедач.
— Элкъвена хъфин,—тавакъу ийизва руша.
— Ваъ, Таня, заз жуван кIвачерин къуват ахтармишназ кIанзава
И гьуьжетра авайла, Татьянади Надиран кьуьнелай кьуна
акъвазарна ва тIуб туькIуьрна са гьайван къалурна. Аи вуч я?
Сев ятIа? Ваъ. Кьил чиле ава, тIиш живеда къекъуьрзава. Сев и
вахтунда чилада жеда, чIарни ала. Къабан я!
Татьянадиз Надиравай автомат къачуна я>гъиз кIанзавай:
гуя Надир ажуз хьанва, лишан кьаз жедач. Дуьз лагьайтIа, ам
вичихъни инанмиш туш, гьеле ада садрани гуьлле ахъайнавач.
Надирак хъуьруьн акатна ва Татьянадивай автомат къах чуна.
— Зи гъиле авай яракь за гьеле чарадав вутайди туш, Таня.
Къе завай къабандал гъуьрч ийиз тахьайла, пака душмандални
жедач. Жуван къуват жува ахтармишун хъсан я,—лагьана ам
къабандив агатна ва санлай са шумуд гуьлле ахъайна. Къабан
ярх хьана. Татьянадик булдиз як хьанва лагьана хвешивал квай тIани, Надиран вилерал акьалтнавай накъвар а кардин патахъай

тушир. Вичивай кьур чка ягъиз жезвайдал ам инанмиш хьанвай,
инвгье ада к квайди и шадвал тир.
Сифте сефер яз Надира мусурмандиз къадагъа авунвай ва«Iан як ишталъдалди тIуьна. Як недайла, адан рикIел ам вак тирдини алачир. Инлай кьулухъ абуру са вак мад ягъ хъувуна. Амма
ихьтин амалри Надирай гуыгьуьл ацIурзавачир. Гила адан гьал «и хъсан я. Татьянади ам лыжайрал алаз къекъвезни вердишнава.
Хуьрерихъ галаз алакъа кутIун авун лазим я. И кар патал партизанрин гъвеч!и десте туькIуьрун чарасуз жезва.
Клава бадедин гъвечIи кумада хутордии жегьмл рушар, кьуьзуь кьуд-вад итим кIватI хьанва. Надира абурухъ галаз меслятзава.
— Зун Кавказдай, са зун ваъ, агъзурралди зи ватанэгьлияр
иниз Урусат душмандикай азадда латьана атанвайди я. Эгер и
тама, тарарин далдадив чуьнуьх хьайиггIа, заз зи дидеди вичин
курудилай гайи нек гьарамда. Куьне заз кьвед латьай уьмуьр
жгана. АкI хьайила, за квев жував вуганвай бурж вахтун лазим
я. Амма гьикьван за куь вилик зун зурба кас я лугьуз фуре авур тIани, тапарар я, тек тарцикай там жедач, ингье и са гъили
гьикьван юзурайт!ани вандач. Чна партизанрин к!еретI туькIуьр >на кIанзава.
— Вучда, Коля (абуру Надираз гагь Коля, гагь Николай лугьудай) чавай ваз хуьмек гуз жезвач май, —.гьайиф чIугваз лагьана кьуьзуь Степана,—амма за квез лугьун, заз и мукьварив
гвай хуьрер вири чида. Зи кIвач анрик хкIун тавунвай чка авач.
Гьар сеферда куьн душмандал гъуьрчез фидайла, за квез рехъ
къалурда.
Вири рази хьана. Абурун десте екеди тушир, цIуд руш, командирвални, Клава бадеди Татьяна къалурзавайтIани, рушари
ва кьуьзуьбуру Надирал тапшурмишна. Степанан меслятдалди
сифте абуру куьмекдалди хутардилай цIувад километр анихъ|
чпиз йиф акъудун патал кьве кума туькIуьрун кьетIна. Эгер немсериз хабар хьана гуьгъуьна гьатай дувшуьш хьайитIа, хутордиз
зиян тежедайвал.
Кумаярни туькIуьрна. Партизанрин яшайиш башламиш хьана. ТIварни «Казбек» эцигна.
Сифтедин партизандин тапшу!ругъ Татьянадиз гана. Хутордикай яхцIурни кьве километр рагъ акIидай патахъ галай хуь руьз фин, анин жемятдин гуьгьуьл гьикI ятIа, комендант ва полицай вуж ятIа чирун тапшурмишна.
Иифиз геж хьиз тайиннавай чкадал хтай Татьянади вири галай-галайвал суыгЫбетна: хуьруьнбуруз партизанрикай хабар
авач, немсерни аниз са-садра, рикIел акьалтай, рушарихъ галаз
югь акъудиз кIан хьайи дуьшуьшда къвезва. Амма хуьруьн полицайди, вич урус яз, жемят бизарзавай. Са гъвечIи багьнадилай

гатазва, вютиз гаф латьайди шегьердин комендатурадиз ракъур зава, анай гьеле хтай садни авач.
Вичин юлдаш руш и хуьре дуьшуьш жеда лагьана Татьянади
гьич умуднавачир. Ада Татьяна кIвализ тухвана, тIуьн-хъун гана,
вилик пад мичIи йиф я, гьиниз хъфида вун лугьуз рахкъур тийиз
гьавалат хьана. Татьяна акъвазнач, диде ялгъуз я лагьана тапа рарна.
Абур дяведилай вилик таниш хьайибур тир. Райондин волейбольный команда атайла, Татьянадиз виридалайни и зирек руш,
Вера, бегенмиш хьанай. Гьанлай абур таниш хьайиди я. Адалай
кьулухъ абур, гьар сад са хуьряй тиртIани, сад садан кIвалериз ни къвез хьана. Вера фад гъуьлуьз фена, гьамни чара авачиз.
Гъилел-кIвачел агъур хьанваз, масадбуруз ашкара жедалди та диз эвленмиш хьана.
Веради вичикай вири лагьана. Гъуьлуь шегьерда кIвалахзавайди ва вуч кIан хьайитIани жагъуриз жедайдини лагьана. Тать-,
янади вичикай са ихтилатни авунач, дуьз лагьайтIа, Веради ада вай я хабаряи кьуначир. Верадин гьал-агьвал хъсан тир. Ада
Татьянадив дидедиз хутах лагьана са багълама недай затI-матI-ни
вахгана, рагъ яргьал горизонтдив чуьнуьх жедайла, партизан руш
хуьряй эхкъечIна.
Надира Татьяна мад са сеферда Верадин кIвализ ракъур
хъувуна. И сеферда абурун фикир ам ахтармишун тир.
— Вера,—лагьана ихтилат башл-амишнай Татьянади,—за фад^лай немсериз къуллугъзава. Вучиз жуван жегьил уьмуьр гьакI
гьавайда тергда. Вазни абур такIан жемир, абур акьван пис
халкь туш. Вунани къуллугъ ая, акI тахьайтIа, ви аял сагъ амукьдач.
Верадин рангар двгиш хьана. Ам вич вичивай квахьайди
хьиз сифте кIвале къекъвена, ахпа кIвалин му.ртIа садазни мднийвал тийиз къугъвазвай вичин гьвечIи гададиз гьараярна. АкIни рази тахьайла, ада Татыянадихъ элкъвена лагьана: «Зи юлдаш
ихьтин ватан маса гудайди жеда лагьана за умуднавачир. Эх кьечI зи кIваляй, заз вахъай вижесуз ни къвезва».
Абурун хейлин рахунар хьана, эхирни чеб чпин гьавурда
акьунваз месля|тдал хтана.
Адалай кьулухъ партизанрин гъвечIи дестедиз Верадикай ва
адан гъуьлуькай еке куьмек хьана: яракьар жагьурна, хъитIкьинардай шейэр гъунин къайгъуда хьана. Бязи вахтара а затIа р
абуру чпи хкана тайиннавай чкадал эцигдай, анлай Надиран
дестеди къахчуна хкидай.
Хуьре хейлин инсанар амайтIани, абурувай немсерин полдцайдиз са затIни ийиз жезвачир. Виридалайни дертлу кар ам
тир хьи, полицайди яшар тахьанвай рушарикай вичиз бегенмиш
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хьайиди къаравушвиле кьазва, адахъ галаз вичиз кIани кьван
амалар авурла, ахъа хъувуна, масад кIвализ гъизва.
Ингье и нубатдин тапшуругъ тамамарун Надира вичи хиве
кьуна.
Рагъ цавуз хкаж хьайила, Надир рушарни галаз хутордай
экъечIна. Аниз фидай рехъ Татьянадиз лап хъсандиз чида. Рущар
ван-сес квачиз физва, жегьилар ятIани садакни зарафат-хъвер
квач. Рушарилай са къерехда аваз физвай Надир цавун аршда
авай ракъиниз тамашна. Йисан и вахтунда Датъустандин цав
рамг иличай хьиз вили, ратъни хци жеда, амма ина цав рагъул
я, къай авачиз гьава чими ятIани, рагъ сулу я.
'Гзаф рекьиз абур та!май фена. Рушар галатнава. Хуьруьз мукь ва жедалди абур санални ял ягъ тавуна фена. Хуьруьз мукьва
кьайила, Надира рушар акъвазарна: «Хаталувал аваз хьайитIа,
за зун къутармишда, квевай заз гьа инлай куьмек гуз жеда, та яанча акъатай сес квез лишан я»,—лагьана ада. Вичин автоматни
гьа'бурув туна, тапанчини кьве гранат «лимонкаяр» (абур хутор да авайбуру чпиз игьтият патал хвенвайбур тир) хъуьчIуьк куггуна. Телогрейкадин кIаникай юкьва кутIуннавай канабдин еб
застун гвянавайди хьиз цIалцIам тир.
Ам хуьруьн юкьваз гьахьдалди рушариз аквазмай, ахпа ахкунач.
. Хуьр секин я. Рагъ акIайдалай кьулухъ куьчедиз эхкъечIдай
кас жедач. Ювалихъ гелкъуьрнавай жугъундин инлай-анлай ханвай, гьа<ятдиз мукьва хьайила, адал са эгьли дишегьли дуьшуьш
хьана. Ам явашдиз адав агатна хьиз хабар кьуна:
— Куь старостадин кIвал къалура ман тавакъуйда.
Дишегьли адаз шаклу яз тамашна ва экъуьгъзавай тегьерда
пГузаррикай мурмурна.
— Къекъвена жагъура ман... АтIангье... Вичин мейит кицIерин вилик хьуй!
Надир фена, ракIарив тIуб геляна. РакIар цIикьвед-цIипуд
йнс яш хьанвай хьтин руша ачухна. «Аквадай гьалда къаравуш
я, —хиялдиз атана адан.—Агь, куьпейугъли!»
— Жана'би Харатулова ял язава.
— Ам заз герек я, руш,—лагьана Надир къенез гьахьна. Харатуловаз рахунрин ван хьанмазни садлаIгьана кIвачел акьалтна,
шалва;р алукIна автоматдал гъил вегьидалди Надир аниз гьахьна
ва тадиз автомат кьуна.
— Урусриз а ви тегьерда мугьман кьабулдай адет авач, Ха ратулов,—лагьана, гъилевай «лимонка» къалурна.
Старостадин рангар дегиш хьана. Вилерин ишарадалди Надира адав автомат ахъа ийиз туна. Автомат секиндиз хъуьчIуьз
хъивегьайдалай кьулухъ, ада телогрейкадин жибиндай пистолет
акъудна, старостадин хурал эцигна.
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— Гъилер далудал!—(буйругъ гана ада. Харатулова табий
яз гъилер далудал эцигна. Надира абур тадиз кугг!унна.
— Вилик акат!—пистолетдин кIуф далуда эцяна ада.
,Къеце хурушум хьанва. Инлай-анлай сифте диш&гьлняр, ахпа итимарни малум хьана. Абур пеле капач тваз тамашз&вайдини, гуьгъуьна гьатнавайдини—са хейлин хьана.
Харатулов хуьруьн куьчедин са къекъуьнал телефондин гъварцин патав тухвана. Ада гьил эляна вичин гуьгьуьнай къвезвай
са итимдиз ша латьана. Итим мукьва хьанмазнй Надира юкьвакай
аб хкудна, адав вугана ва са жизвини тади квачиз эгъайнидаказ
лагьана:
— Вегь адан туьтуьниз.
Итимди, гъилер зурзазвайггIани, гъиле пистолет, хурал немсерин автомат авай таниш тушир касдин буйругъ тамамарна. Еб
туьтуьна гьатай Харатулов декьикьайрин арада кьве гъвар ку~
кIурнавай кIарасдикай куьре хьана. Адан хурални «Казбек»
кхьенвай чар алкIурна. Вич са затIни тахьай хьиз гъил гъиливай
гвя хъувуна, агъадилай виниз куьрс хьанвайдаз тамашзавай ви чиз сифте.рак ачухай рушан кьилелай кап аладарна, кIватI хьанвайбурузни «сагърай» лугьунин ишара яз гъил эляна, уьфт Я'гъиз-я)гъиз хъфена. Ам вилерикай хкатдалди хуьруьн жемят адаз та -машзамай. Абурун арада Верани авай.
Гьа инлай «Каз'бекан» тIвар чкIана. И тIвар немсеривни фад
эгакьна. Халкьдин руыгь хкаж хъхьана, абур Советрин гьукумат
амайдахъ, душман михьиз терг жедалди женг тухузвай кьегьалар
акъваз тавунвайдахъ инанмиш хъхьана.
«Каабекан» десте кардик акатна. Абуруз яракьарни хьанва, патронарни ава. Гзаф авачтIани, вад-цIуд минани хьан&а. .Абур
жагъуриз Верадин гъуьлуь куьмекар гана, вичи вични къурхулувилик кутуна гъана, тайиннавай чкадал эцигай тегьер партизан рин рикIелай садрани алатдач.
Таза аялдин сифтедин камар куьлуь, игьтиятлубур же-.даивал, «Каз^бекан» гьерекатарни чпин хутордин мукьварив жез
хьана. Полицай кьиникь, машин кук^варун, недай-хъвадай затIар
къакъудун хьтин крар абуруз аялрин къугъунар хьиз аквазва.,
Надиран рикIелай са декьикьадани кьуьзуь духтур Костя, госпи -талда авай юлдашрин кьилел атай дуьшуьш алатзавач, йифиз ксайлани адан вилерикай абурун суьретар карагзава. АкI хьа йила, душмандиз еке зиянар гун адан мурад я. «Зун тама текдиз кьенач, зун квахьнач,—лугьузвай гьамиша хиялдай Надира,—зун •
^
чIал душмандиз чирна кIанзава».
«Казбекан» десте хутордиз гила суткайралди хквезвач,
абур лап чIехи гъуьчрен гуьгъуьна гьатнава. Гитлерчийри
гат-|Iфарин гьужумдиз гьазур хьун патал чпин къуватар
кIваггIнавай. I Знаменкадай Александрия галайвал физвай поездри
дяведиз лаI07.

зим тир вири шейэр тухузвай. Надиран деетедиз сифте Знаменкадив агакь тавунмаз Ингулец вацIал алай муьгъ хъитIкьинариз
кIанзавай. И план дуьз акъатнач, вучиз лагьайтIа муькъвел еке
гуьзчивал алай. Я шегьердай агакьарай хабардини и кардиз ра зивал ганач. Кьве километр мензилда кьве патахъни къаравулар
Лшгунилай гъейри, гьар са виш метрдилай кьакьан минарада
къаравул авай. Надиран десте чеб тIимил хьунилай алава, абур
дишагьлиярни тир. Абурухъ итммрихъ кьван дурумлувал тежерди шегьердай алакъа хуьзвай юлдашризни чидай. Гьавиляй ихтияр ганач. Эхирни абур Знаменкадинни Александриядин арада
ракьун рехъ чIурунин меслятдал атана.
Ракьун рехъ хъитIкьинар авун патал Надирахъ ихьтин план
авай: рекьел ам гъвечIи десте гваз физва, амайбуру гьабур хуьз ва. Вад касди дарих тахьана къаравулрал гуьзчивал тухуда, абурун гьерекатриз тади квачиз акси гьерекат тешкилда. Рекьик махсус тегьерда туькГуьрнавай аманит кутада (амни Верадин гъуь луь агакьарнавай) ва поезд къведалди гуьзетда. Атай эшелон жуван вилик хъитЬкьинар авун патал амонитдин махсус патрондихъ
еб кутIунда, поезд мукьва хьанмазни еб чIугвада. Дуьз лагьайтIа, и
къайдади десте къурхулувилик кутазвай, вучиз латьайтIа му-кьув
гвай дестедин гуьгьуьна къекъуьн ва ам фад жагъурун ре -гьят я,
амма Надир вичин рушарихъ инанмиш тахьанани жезва-чир. Ада
тухузвайбур вичелай са кIусни ажузбур тушир. «Эгер чун вири
санлай къурхулувилик акатиз хьайитIа, закай садани фикир
нйимир, я зи гуьтъуьниз садни къвемир, куьне куь кьил
лсъутармиша. Зи къайгъу за ийида, анжах кIватI санал хъхьана
кIанзава»,—лагьана ада ва хкведай чкани тайинна.
Рехъ хъитГкьинар авун патал абуру Каменкадинни Знаменка
станцидин ара къачунвай.
Жив авачир, гьеле февралдин юкьвар тиртIани, рагъдандин
гьавадик сертвал квай. Десте рекье гьатна. Тамун фадлай таниш
ишгъирар алатна. Иифен юкьварилай алатайла, абур ракьун рекьив агакьна,
Прожекторрин ишигъди рекьид кьве падни экуь авунва. Къаравулар гьар сад са патай, сад виняй агъуз, сад агъадай виниз
къекъвезва. Игьтиятлу хьун чарасуз я, са гъвечIи гъалатIди ви ри
планар чукIурда.
Гьавадик юзун квачиртГани, инлай, анлай са-садра чпин ван
къалурзавай йифен къушари и секинвал чIурзава. Татьянани На дир ракьун рекьив агатла, Иифен баябан вахтунда къванцин гьар
са ккIалди вич юзай чка къалурзава. Къаравулрик юзун акатна,
абур игьтиятлу хьанваз кяна акъвазна ва сес къвезвай патахъ
элкъвена. Партизанар чIарни юзанач, секин я. Къаравулрин игьтиятлувал алатна.
Йиф яргъи я, амма декьикьаяр фад-фад физва. Партизанри

кантIарал эгъуьнзава, анжах абуру пурпу чиляй акъудтнай и «HI,»
Надираз бегенмиш жезвач, тIимил я. Мад къаравулар мукьиг»
жеэва, абур илисна къаткана. Немсерин агъур чекмейрихъ гпляа
санал хейлин яргьалай рекьел аватай къванцин ванни хьана. Лм
сифте кIарасдихъ, ахпа анлай хкадарна ракьук галукьайдини чир
жезвай. Къаравулри ван хьайи патахъ чукурна, акъвазна, сад
садаз тамашна ва кьведани санлай автоматар вини кIвачиз
акъудна
Секин я, гуя тIебиатдик гьич са жизвини гьерекат квач, ам ма кьве партизандик квай гьерекат садазни аквазвачир. КДваче рин сес кIутаяр гьалчзавай хьиз япара ава, цавай рекьел аватай
къванци а агъур кIвачерик мад тади кутуна, абуру кьведани са
патахъ зверна. Гьа икI абур алдатмишиз Надирани Татьянади
чпин кIвалах куьтягьзава. Экв мукьва жезва, Вири гьазур я, ебни
кутIуннава. Абур хъфиз гьазур хьанвайла, къаравулрикай сад
а|буруз мукьва хьана, саки лап кьилел акъвазна. «Гила вучда,—
фикирзава Надира, —чун юзадалди ада автоматдай цДай гудайвал я». Адаз гьатта душмандин къайи нефесдин ванни къвезвай
хьиз тир. Абур садни юзанач. И четин гьалдикай муькуь юлдаш риз хабар хьана. Бахтунай яни, тахьайтIа дуьшуьшдин кар тир ни, прожектордин эквни абурух.ъ галукьзавач. Гуьгъуьнай килиг
хъувурла, абур къатканвай чка далда твайди яз хьана, а чухур да экв акьун мумкин тушир. И сеферда партизан рушари рекьел
са шумуд къван гадарна. Серт хьайи къаравулди зверзавай рекье автоматдай цДай гана.
Епер гъиле кьуна тарцин кIанчIуникай далда кьунвай Надира
поезд атун гуьзетзава. Яргъай усал экв малум хьана ва гьа
экуьнихъ галаз чархарин ванни къвезвайди са уьггери хьизва.
Прожектордин экуьнал вагонар хъсандиз аквазва. Надир гьазур
'хьана акъвазнава, ада еб чIугваз гьазур хьанвайла, ра.гъ экъечЬ
дай патакъай са поезд мад малум хьана. И гуьзлемиш тавунвай
кьве гьуьрч атана чеб тфенгдихъ галукьун Надираз хвеши хьана.
Чапла патай къвезвай поезддин пенжерар кIеви тиртIани, анрай
солдатрин къаралтуяр кьатIуз жезвай. Ам мукьва жезва. «Муь куьди агакьдайвал туш,—тади ква Надирак.—Агь, кицДин рухваяр, яраб зи патай квез хийир-дуьа жеда жал»,—лагьана, ада
еб чIугуна. Еке ванцелди мина хъитIкьинна, ракьун Klycap цавуз акъатна. И лепеди Надирни кьулухъди гадарна. Рекье чилиз
гьахьзавай, сад садан винел акьалтиз цавун аршдиз акъатзавай
вагонрин къивдин сесини экуьнин секин гьава чIурнава. Виш
версиниз кьван фидай хьтин гьарай-эвер алатна, чуьлда кичIе
жедай тегьерда секин хьана. Муькуь поезд хъитIкьиннавай чка див агакь тав^нмаз акъвазарнавай. Партизанрин гьич гелни
амукьнач.
— Ингье, им гъуьрч я!—хвеши хьанвай рушариз.
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Кьве югъ арадай фейила, абуруз шегьердай «чухсагъул» лу \
гьузвайвилин ва немсерин арада еке къалабулух
гьатнавайвиi
лин ха'бар агакьна.
I
— Гила чна чи жигъир дегишарин,—»меслят къалурна Нади/
ра вичин женгинин юлдашриз.—Герек, чун душманди гуьзет тавун4
вай чкадай малум жен.
J
И сеферда абурун пландик Знаменкадинни Александриядин
I
тереф акатнава.
I
«Инсандин душман йиф я»,—лугьузва бубайрин мисалда,
| амма партизанар патал и мисал куьгьне хьанва, вучиз лагьайтIа
гъавурда туниз са ахьтин чарасузвал авач. Гьихьтин четин тапшуругъ хьайитГани, абуру йифиз тамамарзава. Ингье къёни абур
вацран мичIериз чуьлдиз экъечГнава. Абур яргъал рекьиз фин
лазим я, амни дуьз рекьяй ваъ, тамун кIачIичIлухрай, кул-кусрай„
рехъ авачир жигъиррай, гьатга уьленрайни кваз.
Къай ава, гьава мекьи я. «Каэбекан» дестеди гьавадин и къу| лайсузвиликай инжиклувал ийизвач, вучиз лагьайтIа и йикъара
абурун Яру Аскерди Украинадин къуьлуьн макан тир бегьерлу
чил, шегьерар душмандин пацукай хкудзавайдакай хабар агакь нава. Надиран рушар, лагьайтIа, и йикъара иДузии кваз хкадариз гьазур я, анжах адаз, а инсафсуз душмандиз, алакьдай
кьван зиян гуз жез хьайитIа.
Рехъ яргъал я, йифни куьруь туш. Дерин фурай хьиз ван
къвезвай тупарин сесер япара аваз десте ракьун рекьив агакьна.
Вири хиялда авай хьиз дуьз хьана. Надирани Татьянади ре-кьик
мина кутуна, адахъ ебни кутIунна ва кьведни куларин пу-нав
чуьнуьх хьана. Надира Татьяна рушарин патав рахкъурна, згер
къурхулувал дуьшуьш хьайитIа, абур чеб чпивай квахь та - вун
патал Татьянадиз тапшуругъар гана. Надир епинин кьилни кьуна
поезд атун гуьзетиз акъвазна.
Ракьари ван къачунва, аквадай гьалда, поезд къвезва. Яъ,
ина аламатдин кар жезва! Надир поезддин ванцел, ам атана
агакьайла, вичи еб гьикI чIугун лазим ятIа, мина хъитIкьинайла,
вагонар гьикI чиле акIидатIа хиялдиз гъиз машгъул тирла, вичин гъиле авай еб ни ятIани сада галчГурзавайди ада гьиссна.
КилигайтIа, им зарафат туш, вичел гуж акьалтзава ва вич алай
чкадилай чIугвадайвал я. Надира епинин кьил вилик гвай кIанчIунал алчудна, автомат вини кIвачиз акъудна хьиз килигайтIа,
епинин мина кутIуннавай кьилик немсерин кьве солдат ккIанва.
Абурувай еб ахъайиз жезвачир, вучиз лагьайтIа еб ачухнамазни
партизанди ам галчIурда, мина хъитIкьинда, чебни рекьида, исятда мукьва жезвай поездни кукIвар жеда. Поезд жегьнемдиз кукIвар хьуй, абуруз чеб рекьиз кичIезва.
Кьве патайни гужар гузва И арада немсерикай сада автоматдай гуьлле гана. Гуьллеяр Надирэн кьилелай фена, ада еб ахъай -

нач. Гьелекгфелекдив Татьяна атана агакьна. Надира ЙДШ гьарай гана. «Куьн тайиннавай чкадал ахлад, зун гьаиал lyi.jfinU
КичЛин сесни малум хьана. «Гила месэла четин я»,—фики|>пп
Надира. Поездни къвезвайди аквазва. Вучда? Немсерин гуж адал
гъалиб жезва Эхирни Надира кIвачер чиле туна гуж гана, гуж
гана, садлагьана ахъайна. Немсерин кьилел вуч вакъиа атанатIа
адаз чидач, япара гьатайди мина хъиткьинай ван тир. Аквадай
гьалда абур гьа минадин винел ярх хьайила, ам хъиткьинайди
тир. Кьве патайни язавай автоматрин сесер чкIанвай рекьелай
аватай вагонри квадарна. Гуьлле гуз-<гуз партизанар кьулухъ
хъфизва. Надир рушарюсъай галатна, дуьз лагьайтIа, ада галтугзавайбурун фикир вичел желбнай, идалди рушар къурхулувиликай хкудна, вичи вич къурхулувилик кутуна.
Надир гзаф чкадиз катна, немсери адалай гъил къачузвач.
Нефес нефесдив техкъвезвай адаз кьулухъай кицДин ван хьана.
Ада тадиз элкъвена гьа ван къвезвай патаз гуьлле гана. Бязи
вахтара инсандиз кьиникь кьисмет тавунвайла, ада дуьшуьшдай
кьур карни дуьз акъатда Надира гьакI тахминан кицIин сесинал
автоматдай ягьайди кицIихъ галукьна, мад сес амукьнач. Тамув
агакьайла, ам са тарцин далдадив ацукьна, ял яна.
Са десте немсерин солдатар атана, тамуз гьахьдай жуьрэт
абурухъ хьанач, гьа алай чкадилай вирида санлай гуьлле гана
ва элкъвена хъфена.
Рагъ цавун аршдив агакьайла, Надир партизанрин кумадив axjакьна. Са хер-кьацIни тахьанвай чпин «Казбек», двстедин командир,
руьгьдин юлдаш ахкур рушариз шад хьанвай, гьатта ви-лерал
накъвар алаз шехьзавай Татьянади адан гардан кьуна те -менарни
гана. Рушар вири шехьзавай. Абурун са юлдаш кьенвай, садални,
Клава бадедин вахан рушал, гьеле цIемуьжуьд йис та -мам
тахьанвай Полинадал атъур хирер хьанвай. Надираз и кар залан
хьана, ам вилер ахъа тийизвай рушан чIулав чIарарилай кап
аладариз зур сятда кьван адан кьилив ацукьна. Гьа инлай абур
кьве рушни гваз хутордиз рекье гьат хъувуна. Хутордиз хъфидай
рекье Полинади вичин вилер гьамишалугъ яз акьална. Хутордиз
хтай абуруз мад са залан хабар ван хьана. Шегьердин чинебан
тешкилатди ганвай нубатдин тапшуругь тамамардайла, Верадин
гъуьл СС-овцийри кьуна ва гуьллеламишна. Вера аялни гваз
хуьряй катна, са шумуд юкъуз тамара гьатайдалай кьулухъ эхирни
адаз хутор жагъана. Гъуьлуьн кьиникь гьикьван залан хьанвайтIани,
аял къутармишиз хьуни, вичин тай-туьш, вичелай яшариз гъвечIи
рушари душмандихъ галаз тухузвай женгини, ге-рек атай чкадал
абуру чпин чанни эцигунин жуьстуьни Вера се-кинарна. Гьа юкъуз
тамун ачух чкадал кьве рушни са сура ку-чукна, кьведан
кьиливайни Надира вичин гъилелди шир яна яру гъетер кукIва
авай тахтаяр акIурна.
Ш

ЩЕКIУЬД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
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Эхиримжи йикъара хьанвай хажалатлу залан /рари Надиран
фикирар дегишнава. Ам дарих яз гагь текдиз тама къекъвезва,
сгагь чинеба, гьеле немсер амай, амма гъалаба йъачунвай хуьре рин мукьув физ, аира вуч дйгишвилер аватIа ахтармишзава. Шегьердихъ галаз алакъа амач. Гьавиляй ам, вичи лугьудайвал, халис партизанрихъ къекъвезва. СакIани алакъа жагъуриз жезвач.
Хейлин чкайра ам рация жагьидатIа лугьуз къайгъуда хьана, амма
и рекьяй адан бахтун« дуьз кIвалахнач. Рация гьиле гьат -найтIа,
вичивай адал кIвалахиз жедачиртIани, белки, рушарик адан кар
чидайди квайтIа, партизанрин са дестедихъ галаз ала къа
кутГуниз жедай. Гьафтеяр алатиз физва, адавай рушарин гъвечIи
десте галаз, дугъри я, гила а'бурун кьадар цIувадалай виниз
хьанва, са затIни жезвач, гьар юкъуз душмандин кIваче -рив гвай
чил зурзурна кIанзавай чкадал гьавайдабада физваййи-къар гзаф
жезва. Адалайни гъейри, галайбурни рушар я ман г абурни
гьикьван хьайитIани зайиф рик! авай тайифа я, шехьнн ийида,
гьасятда хъуьруьнни. Хъуьредай чIавуз вири рикклай алудна
кIанивилинни муьгьуь&батдин шивцел акьахда. Хуторда авайди са
жегьил гада я. Амни Надир. Надирни кIан тежедай хьтинди туш:
хъсан кIалуб, акунар, гьуьрметдин рахун, магькем, кичIе тушир рикI
авай—рушариз идалай артух вуч герек я? Идаз Надир вичин гелез
гъиз 'кIанзава, адаз—вичин. Абурулай вири-далайни хкатна малум
жезвайди Татьяна я. Татьянади ам са де-кьикьадани вилелай
алудзавач, вичин тилисимдин таъсир квай хуш вилералди ам
«суьгьуьрда твазва». Надира и кар гьеле фад-лай кьатIанвай.
Вичин рикIе авай кьван крар кьилиз акъудиз тежезвай-Надир чуьлдиз экъечIнава, гатфарин гьавади уяхнавай набататрин
ни нера аваз виш йисарин пешерин хъуьтуьл ястухдилай кьил
какаггай патахъ физва. Тарарин зул ачух хьана, цIийиз вичин жумарт чин къалурзавай ракъини чими ийизвай ачух майдандал ам
цавай аватайди хьиз акьалтна. И ачух, къацу тамун остров кьа кьан верхин тарари вири бедбаетвилерикай хуьн патал элкъуьр на юкьва тунва, гьатта къайи гьавани бегьем агудзавач. Дагъ ларихъ вичин къешеигвилер авайвал, тамаризни абур кими туш.
Адан рикIел дагъдин къацу тIулар ва анал серии вахтунда къатканвай хипер хтана. «Душман кукIварна фад хъша ватандиз»—
манидин чIалар рикIел хкиз кIан хьана, амма япара гьатайди макьамдин сес тир. Ам исятда а манидихъ тамарзлу я, мани тама марай Наргизан накъвар акьалтай вилери виридак къалабулух
кутунай. Надира автомат къвалав эцигна, пака физвай четий рекьикайни фикир тийиз къаткана. Адаз аквазвайди тек са цав я,
вичин хуьруьн кьилел алай цав. А цав дидедин рик! хьиз михьи
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ва ачух я, ада Надиран гуыъуьлни ачухарзава. РикI< ,\ n hl , дин
чар хтана, адаз ам акъудна кIелиз кIан хьана, гьа и р япарихъ
вешрешдин ван галукьна. Партизандин япар шофердии вилерилай
хци жеда, вучиз лагьайтIа ам гьамиша шътиятлу я. Ада тадиз
автомат къачуна, ван къвезвай патахъ кIуф элкъуьрна. . — Ви
иви партизандин иви я, Надир,—лугьуз, хъуьрез-хъуь-рез
Татьяна атана. Ам Надираз чидайвал, акурвал амачир. Кьи -лел
япар квай солдатдин бармак, бедендал векъи парчадин телогрейка,
кIвачерални солдатдин тумаждин сапогар алаз акваз вер-диш
хьанвай Надираз исятда вичин вилик халис руш кваз акваз -ва.
«Гьар са къушраз вичин цIакул хуш аквада,—оъасятда фи-кирдиз
атана адан,— рушаз вуч гаф ава, гьатта хъуькъверивни яру цIар
кянава. А цIар машинриз речъ къалурзавай семофор я; яру цIар,
вун заз килигун къадагъа я, заз регъуь жезвайди ваз аквазва хьи,
лагьай чIал я. ТIебиатди чилин винел миллионралди алем
халкьнава,—тарарикай азад хьанвай гьвечIи бушлухдай къвезвай
лап гуьзел чан алай затГунал вилер алаз фикирзава Надира, гуя
гьа тарарини сада сад къерех авуна адаз рехъ гуз-ва,—а алем
вич яшамиш жезвай шартIарихъ галаз уьтретмиш я, аима инсанди
а еке, къуватлу къанунар авай тIебиат вичиз та-бийзава. Бес
вучиз и гуьзел рушав икьван гагьда вичиз лайих тушир парталар
алукIиз тазва? ТIебиатдин къанунра инсанрин арада са карни
алачир чкадал дявеяр-кьиникьар хьун къалурна-вани?»
— Надир!—гьарайна Татьянади.—Вуна а ви чIулав гьуьлягъдин кIуф къванни агъуз ая!
Дугъриданни, Надиран рикIел гъиле авай автомат ва ам гьинихъ элкъуьрнаватIа гила хтана. Ада ам гъилик ккIанвай гьуьлятъ хьиз гадарна.
Татьяна кIвачер кIватIна цIийиз кьил хкиснавай векьерин
гьеле ламувал кумай чилин къайивнликайни гьисс тавуна Надиран
къвалав ацукьна. Адан гъиле данакъирендин цуьквер ава ва ада,
живедин кIаникай малум жедай и лацу цуьквер гагь сивив, гагь
нерив тухуз, къаниклу пIапIрусчиди гум чIугвадай тегьерда абурукай ни чIугвазва, гуя гьадалди ада Надираз темять гъизва.
— Надир, ваз цуьквер кIандани?—хабар кьуна руша.
— Цуьквер кIан тийидай инсан жедани? Амма заз ви гъиле
авай а цуьквер кIандач.
— Вучиз?—нарази хьана Татьяна.
— Са патахъай абуру гатфарикай хабар гузва, муькуь пата хъай инсан алдатмишзава.
Татьянадих хъуьруьн акатна.
— Аламатдин хъуьруьн къведай гафар гва вав, Надир,—лагьана ада.—Цуькверивай инсан алдатмишиз жедани?
— Жеда. Ихьтин кьиса хьана. Данаяр гваз чуьлдиз экъечIай
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са къаридиз гьа и цуьквер акуна, луда. Гила гатфар хьанва, да яайри кьуру векьерикай вуч хъийизмайди я, къацуди къе-пака
агакьзава, лагьана, ада векьин таядиз цIай хъияня, луда. Анлай
кьулухъ мад мекьер, живер, чайгъунар хъхьана ва данаяр. векьер
амачиз вири кьена, луда. Гьавиляй а цуькверизни чинра «данакъиренар», яни данаяр кьеййбур лугьузва.
И суьтьбетдилай кьулухъ Татьянадиз гъиле авай цуькверин
кIунчI гадриз кIанзавай, амма Надира ам акъвазарна.
— Гила а цуьквери шад кардикай хабар гузва. Ваз аквазвани, чи Яру Аскерди гьалибвал гьалибвилихъ галаз къачуз,
рагъ акIидай патахъ гьихьтин йигии камар къачузватIа? АкI
хьайила, а цуьквери чаз шадвиликай хабар гузва . Яру Аскер
Украинадин Пивнивка сифте яз азад авур вахт фадлай алатнава.
Исятда адан и кьил Краснограддив, а кьилни Мнус вацIув агакь нава. Мукьвара Яру Аскер чавни агакьда.
Татьянадин гуьгьуьл гьасятда ачух хъхьана ва абур кьведни
рикIе сада сад ашкъиламишзавай чинебан хвеш аваз кисна.
— Коля.^-эхирни секинвал чIурна Татьянади,—xynl туширли и дяве лугьудай завал авачиртIа. И гегьенш дуьньядал рикIик
са гъалабани квачиз жуван руьгьдин юлдашрихъ галаз кьве суьгь бет авун мурад тушни.
— Гьамни герек жезва, Таня. Эгер дяве авачир:тIа, Украина
дин и гуьзел там, адан накывадин хъсан инсанар, Таня хьтин
уьтквем рушар заз гьинай аквадай?
Татьянадиз и гафар хуш хьанвайтIани, адавай рахаз жезва чир ва вичин рикIин сир садлагьана ахъа авуниз жуьрэт авачир.
— Коля,—цуьквериз тIуб гуз, чиник регъуьвал кваз лугьузва
Татьянади,—ваз хуьре кIаниди авани?
Надира жаваб гудалди абур кьведни серт хьана. Къати тфенгрин, автоматрин ванер акъатна. Абур кьведни кIвачел акьалтна
ва тадиз хутор галай патакъ чукурна.
Надирни Татьяна хутордив ахгакьайла, ана авггоматдин ваъ,
дишегьлияр шехьунин ванер авай. ХъуьтIуьн мекьикьай хвейи,
душмандин гуьлледикай икьван гагьда къутармишай, Надиразни
вичин уьмуьрдин четин йикъара куымек, далда хьайи кумайрин
са пай ялав ацалтна кузва. Исятда анаг чигиркадин (техилар
тергдай цицIерин) хура гьатай къуьлуьн ник хьиз аквазва. Ин санар кьенва, аник кьуьзуыбурни ква, жагьиларни, аяларни. Клава
бадени, вичиз дидевал aeyip Клава бадени, биришар гьатнавай
гъилер хурал, хер алай чкадал эцигна, ярх хьанва, адак са юзунни кумач, Вилер ачух яз, бедендик са гьерекатни кумачиз кума дин вилик дегьлиздиз далу яна «ацукьнавай» Степанан гъиляй
гъуьрчехъандин тфевг са гужуналди ахкъудна. Инал-анал немсерин солдатрин лешерни ала.
Надир гъавурда акьуна: хутордал къведа лагьана ваъ, гьакI
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хабарсуз, мумкин я, са гьинай ятIани катзавай душмандин са
десте дуьшуьш хьана, абуруни, хер алай севери хьиз, чпин кар
авуна, хъфена.
«Ваъ, и иви икI чилел туна виже къведач, абурун гуьтъуьниз
чукурна кIанда»,—кьатIна Надира
— Абур фад хъфенани?—хабар кьазва ада аялдин гъил
кьуна акъвазнавай Верадивай.
— Зур сят кьван жеда.
Чпиз сифте тфенгрин ван хьайи вахтунилай чеб хунордихъ
ахгакьдалди гьакьван вакт хьун лазим я.
Надира жевгинин десте кIватIна. Абурукайни кими хьанвай.
Аквадай гьалда, немсер сифте дуьшуьш хьайи кумайрай тфенгрин
сесер акъатайди, муькуьбуру, чпи чеб квадар тавуна далдаяр
кьуна, гьанрай душмандиз жавабар гана.
Надир жергеда акъвазнавай дестедиз тамашзава. «Ибур,
дишегьлидин парталда гьачьайла, зайиф аквадай рушар я ни лугьуда? Урус дишегьлидин къилихар чидай садавайни а гаф лу гьуз жедач»,—вичи вичиз жаваб гузва ада. Япар квай бармак
ахлукIнавай Татьяна адаз пеле къуртар туна килигзава. Чина
къегьнен яру ранг амач, лацу, сефил хьанва. Адан ц авун ранг
алай вилери' лулгьузвай: «Згер йифиз вун чуьлдай физ хьайитIа г
цифери цав кьуна ваз рехъ къалур тийизвай дуьшуьшда за ви
винел гьетер куькIуьрда. Ви кьиометдиз чайгъунди гуж гуз хьа йитIа, ви кIвачерив гвай цуькведин пеш эксик жез хьайитIа, за кай ваз цуьк жеда. Амма гьам зи, гьамни ви ватандиз чара кас ди кIур гузвайла, вуна заз квелди жаваб гуда?» Гьахьтин суал
гузвай тегьерда жерггедай Верани адаз тамашзавай.
— Кьисас!—Надирай вичизни хабар авачиз и гьарай акъатна.
Чпин хуьруьн куьчеяр хьиз хъсандиз чир хьанвай тамун рекьерай абур немсер хъфей патахъ еримиш хьана. Ламу чилелай
кI|вачерин гелер хъсандиз кьатIуз жезва. Немсер тамун гьи жи гъирда гьатна фидатIа абуруз чидай, гьавиляй рушарин десте
Надира дуьз абурун винел акьалт' тийидайвал са къерехдиз
акъудна.
Рагъ тамун далдадив илифзава. Тарарин хъенар чеб чпе аруш
хьана гьакIни ламу чIулав чил, етимдин чин хьиз, мадни сугъул
авунва. Десте яд авачир дерин кIамун къерехда, къалин куларин
кьулухъ, автоматар вини кIвачиз* акъудна, чилел илисна ярх хьанва. Немсерин солдатар кIвенкIве офицер аваз тади кваз къвезва.
Абур гьисабайла, къанни цДусад кас хьана. КIамун дериндиз
эвичIнамазни Надира садлагьана вини къерехдилай гьарайна:
— Ханди хух!—вичиз икьван гагьда чир хьайи немсерин са
гафни ада инал ишлемишна.
И гуьзет тавунвай ванци рекьидайвал къалабулух кутур
абур какахьна, гьатта садбуру хурал алай автоматарни рикклай
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алагнаваз гъилер хкажна. Надира са-кьве сят инлай вилик чIулав гъуьлягъ хьиз гадрай вичин автомат худда туна. Татьянадини
Веради кIвачел къарагъна гуьлле гузвай. Немсерал кьуд пата хъай кьуркьушумдин хар къвана.
Декьикьайрин 'муыгьлетда тамун секинвал чIурай векъи ванер кис хъхьана. Яракьар вири къахчуна, рушарин командирди
офицердин хурал «Каз(бек» кхьенвай чар алкIур хъувуна ва абур
хутордиз элкъвена хтана.
Пакад юкъуз партизанри чпин дидеяр, мукьва-кьилияр муькуь кьве рушан къвалавай кучукна. Абуруз автоматрай пуд се ферда залп ягъуналди гьуьрмет авуна.
КЪАД ЛАГЬАЙ КЬИЛ
Лал гъвечIи чIавалай хиперин патав чуьлда вердиш хьанвай
Надираз -тэма къекъуьн, йиф тама, мегъуьн таран кукIва ва я
хъалхъамда акъудун, вагьши гьайванди са гьинай ятIани гьарай
авун, адал ам дуьшуьш хьун гьакI хуьруьн куьчедал юлдашрихъ
галаз к!егьебрал къугъвазвай хьиз тир. Йиф адан сиринин юлдаш
хьанвай. Йифе юкъуз акун мумкин тушир крар къалурзавай, анжах тек са гьада адан рикIел алай тике алудзавай. «Вири затIа рин къалум инсан ятIани, инсандин къалум йиф я» лугьудай ми сал аватIани, анжах Надир патал и са йисуз югъ адаз къалум
хьанвай.
И йифизни ам ван-сес квачиз, рикIик хвеш кваз хквезвай.
Адавай шегьердихъ галаз алакъа туьхкIуьриз хьанва. Ингье а
арада авай касди партизанрин еке десте авай областдикай хабар
ганва. Гьавиляй ам шад я.
йифен кьулар хьанва. Гатфарин гьеле бегьем чими тахьанвай
гьавадик серии кьеж ква, куьлуьз авахьзавай читеди кьежирзава.
Яргъал рекьяй хтуникди Надир галатнава, хутордив ахгакьдай вал туш. Зиян авач. Мукьув, са километр кьван хъфейла, кума
авайди адаз чизва, а,м къе йиф гьана акъудуниз гьазур я. А кумадик, ада лежберри дяведилай вилик тамун векь недай гьайванар
патал гьазурай векьерикай гъана эцигнавай.
Кьежена кIвачерик ккIизвай тамун накьвади ам инжиклу
ийизаа. Югъ тиртIа, ам акъваз тавуна, кестирма, уьлендай, вичиз
чидай жигьирдай хутордиз хъфидай. Анай мукьвал тир, амма
йифиз анай хъфин ахмакьвал жезвай, са жизви ягьалмиш хьунни—
уьленда сур гьазур тир. Дуьз лаIгьайтIа, адаз гьар гьикI ятIани
къе хутордив фад ахгакьариз кIанзава, вичизмалум хьанвай партизанрин дестедикай рушаризни чирун чарасуз жезвай. Анжах гуж
акакьдайвал туш, чапла кIвачиз гуьлледи гайи таъсирди вич
алай чка къалурзавай. Гьа кIва!ч себеб яз ам са шумуд чкадал
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плукьни авуна. Исятдани са кве ятIани аруш хьана алукьнаваз,
Iъилер чилиз яна явашдиз къахрагъзавай чкадал адахъ цIугъ
ягьунин ван галукьна. Яб гана. Им гьайвандин цIуIгъдин сес туншр. «Инсан иниз гьинай акъатда?»—фикирзава ада. Мад яб
гана. АтIуз-атIуз акъатзавай цIу!гъдин ван инсандин сесиниз ухшар я.
Надир игьтият кваз а сес къвезвай чкадиз мукьва хьана, тамашна. Накьварни кваз дувулрай акъатнавай тарцин чухурда
гьакъикъатда инсан ава, дишегьлидин сес я.
— Вун вуж я?—явашдиз хабар кьуна Надира.
Сес секин хьайи хьиз киена, амма и кисун чара касди эве райдакай хабар хьанвайдаз ухшар тушир, вучиз лагьай|ТIа ам вич
ничик квачиз терхеба рахазвай. Ам рахазвай гафар са чIалазни
ухшар къвезвэчир, я тахьайтIа Надира адаз бегьем рикIивай яб
гузвачирни. Надираз дишогьли вич вичел алачирди чир хьана.
Ам фурун къерехдал ацукьна, агьурдиз нефес къачузвай дишегьлидиз тамашна, адаз вуч ийидатIа лугьуз фикирарна. Адаз ам кIула кьуна хкунилай гъейри са рехъни жагъанач. Явашдиз къуьнерихъай кьуна хкажайди дишегьлидай сузадин гьарай акъа'тна.
Надира ахтармишайтIа, адан эрчIи гъилел хер ала. Ада ам 'мукьуфдивди къахчуна, гваз хтана.
Кумадик гьава хъуьтуьл я, иллаки кьеженва'ч, кьуру я. На дира явашдиз ам векьерин винел эцигна ва гьа мукьув гвай ачух
чкадилай векьер хкиз чукурна. Абурун са пай ктIанвай, гзаф пай
чуьлдин гьайванри кIур гана чиле экIя хьанвай. Инай-анай кIватI
хъувуна, ада са къужахда авай векьер хкана, дишегьли къаткан вай чка къалинна. Идалди ам рази жезвачир, адаз жезмай кьван
къулайвал, чимивал тешкилиз кIанзава. ГьикI? Ада вичел алай
телогрейка хтIунна, азарлудан винел вегьена. Ада ам винел тазвач, секин тежез чалух авурла, винелай алатзава.
МичIи йиф. Тамун къене кумадик адаз са затIни аквазвага,
япара авайди анжах тупарин сесерни, пулеметдин тIр-тIрдин ванер я. Эхиримжи вахтара и сесер мукьва жезва. Ингье гьа карди
адак къалабулух кутаз тамара, хуьрера къекъуьрзава. Чеб авай
чка гьеле немсерин гъиле амайди адаз чизвай. Адавай фадлай
фронтдин цIарцIелай элячIна хъфиз жедай, амма рушари, хуторда авай кьуьзуь, эгьли дишегьлийри, итимри манийвалзава, абур
гадарна Надиравай хъфиз жезвач.
И фикиррик квай адаз дишегьлиди сив юзуриз, пIузарив ван
ийиз вугузваз хьана. Ам лап алгъана тамашна, аквазвай затI
авачиртIани, ада пIузарар ккIанваз яд тIалабзавайди кьатIана.
Ада тадиз юкьвал алай фляг ачухна, вич вичел алай аза рлудан
сивив тухвана.
— Кто ты?—зурзазвай сесинал урус чIалалди хабар кьуна
дишегьлиди.
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— Человек,—кверелди жаваб гана Надира.
Дишегьлиди яд къанихлудаказ хъвана. Гьа инлай адан не фесни кваз секин хьана, виликан къалабулух, вич вичик квачиз
рахун кумукьнач.
Иифди Надиравай ахвариз хьанач, адавай рушан кьил вичин
метIелай алудлз жезвачир. Руша ахвар ийизвайди къачузвай нефесдилай чир жезвай, явашдиз пелел капач эцигна, пелез акъат навай чими гьекь акурди Надираз хвеши хьана «Аллагьдиз шукур, язух рушан хирен тIал секин хьана»,—ухьт аладарна Надира.
АтIун тийиз язавай тупарин, хъитIкьинзавай минайрин ванер
япара аваз Надирни са геренда муьргуьдиз фена. Ада вилер ачухайла, къеце экв хьанвачир, анжах рагъэкъечIдай терефдихъай
цавун кIан лацу хьанвайди тарарин хъенрай чир жезвай. Рушан
кьил метIел аламачир ва гьеле ахварик кумаз гъиливди вич кьун вай. Ада явашдиз рушан гъил вичин винелай ахлудна, кумади кай хкеч^на Гьава серии ятIани, михьи я, кумадик хьиз ктIай векьерин ни авач. Ада йифди ахвар тавуна тIазвай вилер тIушунна
ва и гьеле вич вичел бегьем тахтанвай рушаз вуч ийидатIа лу гьуз фикирар ийиз ашкъилудаказ чIудгунар аладарна, кумадикай
цIуд-цIувад камунин яргъа хьиз алай куларив фена.
Куларивай хтайла, адаз дишегьли кумздин вилик тарцин
кIанчIунал ацукьнаваз ва вичини хер алай гъил кухтIунзавайди:
акуна. Ам мукьва хьана, кьил агъузна вичин гъилел машгьул:
хьанвай рушаз урус чГалалди лагьана:
— За куьмекдани?
— Чухсагъул,—жаваб гана руша,—завай жеда.
Надира адаз яб ганач, вичи адан гъиле авай жуна къачуна,
кутIуниз башламишна. Ина Надира гьич гуьзлемиш тавунвай
аламатдин кар хьана. Вичи гъил кутIунзавай руш садлагьана
кIвачел акьалтна ва «Надир!»—лагьана гьарай акъатна, ярх
хьана.
Надир серсер хьанваз вичин вилик квай рушаз килигна ва
адайни вичиз хабар авачиз гьарай акъатна.
— Динара, Динара-а!—кьил къужахда кьуна эверзава На
дира. Динаради вилер ачухзавачир, ам вич -вичелай фенвай. На
дир сифте кьил кьиливай квахьна вуч ийидатIа тийижиз амукьна.
Ахпа ада флятдай рушан чинал цин стIалар хъичирна, хкажна
метIерал алай кьи/лелай кап аладарна, цин стIалри кьежирнавай
чинилай кьуру яйлух эляна. Динаради вилер ачухна, килигна ва
шадвиляй шехьна. Агь, абуруз кьведазни гьикьван хвеши хьан
вай?! Вири рикIелай алатнавай абуру чпин уьмуьрдин сифте кам
гьа и декьикьаяр яз гьисабзавай. Сада вугай суалриз муькуьда
жавабар хгана агакьзавачир, гьакьван абуруз чеб чпивай къакъа тай йикъар фад рикГел хкиз кГанзавай. Сефил я, дишегьли, ви

рикI. Динара мукьвал-мукьвал шехьзавай, вичи Надиракай фикирар авур кьван йикъар рикIел хкиз, шехьзавай.
— Динара,—лугьузвай Надира,—ви чар гьамшша захъ галай,
ам садрани къултухдай акъуднач, зи уьмуьр чIарчIикай куьрс
хьанвайлани ада зун гадарнач.
Сифте шадвилин жуьстуьна гьатай руш билбил хьиз рахаз вай, чинилай хъвер алахьиз, вилери Дагъустандин такабурлу
датъларин суьрет ачухарзавай, ахпа адавай рахазни техжез хьа на Надиран ийир-тийир квахьна, гъилер тIушуниз амукьна.
— Динара, вахъ вуч хьанва? Хире тади гузвани?
— Надир, дарих жемир, исятда алатда,—лугьузва Динаради, —гишин я,—мумкин я вичизни хабар авачиз и гаф адан сивяй
акъатнай жеди, ваъ, ада вич внчик кваз латъайди я, адавай На дираз вири лутьуз жеда.—Са затIни тIуьн тавуна им пуд лагьай
югъ жезва. Чи батальон немсерин гьалкъада гьатна. Куьмек агакь
хъувунач. Батальондин командирни кваз чун муьжуьд кас амукь
на, амайбур душмандиз рей тагана кьагьалвилелди кьена. Немсери чун алай чка кьурла, къеце мичIи хьанвай. Абуру гьар окоп
ахтармишзавай, агъур хер алаз юзаз техжезвай гьар са солдат
сагъ тазмачир. Чун муьжуьдни Ингулец вапЛун къерехдив акъатна. Командирди вири кIватIна ла|гьана.
— Чаз амайди са рехъ я, душмандив есирвиле вугун тавун.
Вири чун итимар я, сад дишегьли А дишагьли вилелай алуд та
вун, ефрейтор Малецкий, вал тапшурмишзава.
■— Башуьсте, юлдаш командир,—жаваб гана жегьил ефрейторди. Командирди чун дуьшуьш хъхьун лазим тир пунктни лагьана. Чна гьар сада санлай вацIуз вегьена. АтIа юлдашрин кьа-даркьисмет гьикI хьанатIа заз чидач, чун кьведни вацIун ,къе-рехдал,
къурамаггдал ахкьалтна Немсер вацIув агакьнавай. Чидач абуруз
чакай хабар хьанайни, вучатIани абуру гьакI гуьлле гана. Зи
къвалав гваз зверзавай юлдашдихъ гуьлле галукьна, ам мад
къарагъ хъувунач. Зи гъилихъни гьанал гуьлле галукьна.
Аквадай гьалда, кIарабдиз зиян хьанва. Юлдашни галамачиз
хьайила, чун кIватI хъхьана кIанзавай пункт завай жагъур хъийиз хьанач. Гьанлай инихъ зун тамара гьатнавайди я. Дарманар
авай сумка зав кьве гагъ инлай вилик гумай, ам гьинал завай
аватна квахьнатIа, зи рикIел аламач...
— Мад бес я, амай рахунар чна ахпа хъийида,—лагьана На
дира вичин партизандин чантадай якIун са къаб акъудна (ам,
гьелбетда, немсеринди тир) тадиз чукIулдал винел алай къалпагъ
алудна, Динарадин вилик эцйгна, вич адан вилик аялдиз тIуьн
гузвай диде хьиз метIерал ацукьна. Ада ам вири нез вуганач,
Динарадиз хъел авайтIани, виликай къахчуна. Пуд юкъуз каш
чIугунвай касди ихьтин къуватлу шей санлай тIуьн виже къвез вач, ада инсан фад рекьида. Са герендилай ада консервияр мад
II9

Динарадин вилик эцитна. ГьакI ада рушаз тIимил-тIимил тIуьн
гана.
*

*

*

— Гьа икI, балаяр,—лагьана чIехи бубади къужахда авай
гъвечIи неведин кьилелай кап алтадриз, адан пурпу Iгьил вичин
пIузаривай гуьцIиз,—гьакьван рикIин азабар акьалтай, кичIе
тушир лезги руш Динарадиз яргъал Украинадин чилел вичиз кIа ни гада жагъун хъувуна. Абур кьведни чеб чпиз лайих тир, чпин
муыгьуьббат гьихьтин къати цIалай хьайитIани хци тирди, уьлкведин лап четин йисарани а михи муьгьуьббатдиз манийвал тежедайди гъавурда акьунвай. «Душмандал гъалиб жеда, чун эл къвена ватандиз хъфида»,—инанмиш тир абур. ГьакI 'хьунни авуна, 'балаяр. Чи Динарани Надир хьтин игит рухваяр ва рушар
душмандал гъалибни хьана, и мублагь дагъларин синерал чпин
кфилдин гуьзел сесни хкаж хъувуна,—лагьана чIехи бубади вичин суьгьбет куьтягьна.
Аялар гьеле вилерив лупIни тийиз чIехи бубадиз килигиз
амай. Абурун садан рикIелни ахвар аламачир. Тек са аялар ваъ>
чIехи хва ва адан свасни бубади вичин суьгьбет куьтагьнавай дахъ инавмиш тушир, абуру са затI гуьзлемишзамай.
— Де гьан, къарагь, ксудай вахт я. Куьн куьз килигиз акъ вазнава? Аялар галатнава, мес-кьил туькIуьра.
— ГьикI? Гьа идалди куьтягь хьанани?—лагьана хцин суса
адан къужахда авай гывечIи аял къахчуна хьиз.—Ваъ, буба, Надиранни Динарадин кьадар-кьисмет гьикI хьанатIа, эхирдалди
чир хьана кIанзава чаз.'
ЧIехи бубади са мили хъверна хьиз лагьана:
— Де ятIа, чан руш, вуна а холодильникда авай минераль
ный яд зав гице, зи сив кьуранва.
— Чай гъидани?
— Ваъ, заз яд кIанзава.
Суса яд гьана, чIехи бубади адакай са истикан хъвана, гьеле
ада ам хтулдин сививни тухвана, ахпа ихтилат башламиш хъувуна.
ЭПИЛОГ
— Дяве куьтягь хьана. Сагъ амукьайбур элкъвена чпин ватанриз, хайи накьварал хтана, майишаггдин кьиле акъваз хъуву на, хеб-мал, аявална, гуьигуьна хтуна, ник, сал чкадал хкана.
Эхирки дяведин хирер гьеле таза яз амайтIани, инсанар чпин
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яшайишдин рекьер гегьеншар хъийиз ислягь зегьметдал машгъул
хъчьана.
Са сеферда зунни жуван салай хьанвай помидорар маса гуз
Махачкъаладин базардиз фенваз, зи вилик ругуд-ирид йис яш
хьанвай хьтин гададин гьил кьуна Надир акъатна. Заз ам акунмазни чир хьайивал, адаз зунни чир хьана. Адан буба кIуртар
цвадай ycxlap тир, гьавиляй абурун хзанни кваз чи хуьруьнбуруз
чидай.
Хуш->беш авурдалай кьулухъ за адавай гьал-агьвалдикай хабарар кьаз башламишна.
— Рахунар, халу, базардал ваъ, кIвале жедай адет я,—лагьана ада къвалав гвай аялдин гьил гъиляй акъуд тийиз, вилер зал
алаз.—Зи кIвалерни мукьув гва, Советский куьчеда агъа кьиле
ава. Эгер ваз жапьуриз четин ятIа, няниз зун хкведа, вун за хутахда.
А чIавуз Махачкъалани исятда хьиз гагьенш тушир, авайди
пуд-кьуд куьче тир.
Гьакъикъатда базар агал хъийиз мукьва тирла ам хтана. Зунни базарднлай куьлуь-шуьлуь шейэрни къачуна, адан кIвализ фена. Кьвед лагьай мертебада авай адан кIвалер хъсанбур тир. Пуд
кIвал, кухня, таз, гьамам—мад вуч кIанда кьван.'Анжах кIвалин
ажнас са акьван тарифлуди тушир, заз гьа карни адан бешенмиш
хьана.
Пенжер ачухайла, чахъ теренчгерен тьуьлелай къаратъзавай
серии тьава гелязавай, ида ван гваз манидал илигнавай самовар дин чай хъун мадни гьевеслу ийизвай. Интье тьа и кефи кIубан
яз ацукьнавай чIавуз ада заз и агъадихъ галай суьгьбет авуна.
Партизанрин десте хутордиз хтана, аник Клава бадедин кьуьзекни квай. Клава амачирди чир хьайи адан кефияр чIур хьанвай.
Вирибурун куьмекдалди хуторда амай инсанар немсерикай
азад хъувунвай абурун хуьруьз хутахна. Абурухъ галаз аял гвай
Верани рахкъурна. Гьа инлай Надир, Динара ва муькуь рушарни
пэртизанрик экечI хъувуна, катзавай немсерихъ галтугиз гьабурни рагъакIидай патахъ еримиш хьана. «Каабекан» десте тьа десте
яз амай, амма и сеферда абурухъ далу ядай партизанрин еке ар мия галай. Умуми командир сад тиртIани, «Казбекан» командир
Надир яз амукьна. Адан гъилик тек рушар ваъ, гьакI гадаярни
квай. Рушарин гьакъиндай жавабдарвал чIу!гун Надира Татьянадал тапшурмишна.
Немсери ажугълудаказ акснвал ийизвайтIани, абурувай гьам
техникадал, гьамни руьгьдалди къуватлу хьанвай Яру Аскердин
хура дурум гуз жезвачир, абуру хуьрериз, промышленностдин
карханайриз еке зиянар гуз, ислягь халкьар: кьуьзуьбур, жегьилар, аяларни кваз рекьиз кьулухъди чIугаазва. Исятда партизанрин кьилин везифайрикай сад абурун техникадиз, чан алай къу I2I
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ватриз зиянар гунихъ галаз санал муькъвер, электри к станцияр
чукIуруниз манийвал гун жезвай.
Немсерин командованиеди Житомирдал еке къуватар кIватIзавайла, Надира къуллугъзавай партизанрин десте Староконста тиновкадилай вишни къад километр кефердигь вацIун къерехдив
гвай. Партизанривай са жуьредани чпин бине мягькемариз жезвачир. Немсерин жаза гудай дестейри гьар юкъуз там алатIза вай, цIай ягъиз кузвай. Партизанар лап четин уьленар квай тамун
деринриз финиз мажбур жезвай. Ихьтин четин йикъара центрдай
немсерикай офицердин чин авай са «мез» гъунин буйругъ атана.
Буйру|гъ тамамарун командирди Надирал тапшурмишна. Гьа и
лакад йикъан няниз Надиранни Динарадин мехъер жезвайди вири
дестедиз хабар тир.
— Заз ван хьайивал,—буйругъ тамамариз ракъурдайла, лагьанай командирди,—кавказвийрихъ рушахъ еке рехъ къачудай
адет ава. Динадин (Динарадиз гьакI лугьудай) диде-буба ина
авайтIа, вун а релъ гуниз мажбур тир. Рушан дидени буба чун я,
чна вавай къачузвай рехъ немсерин са офицер я. Гъидач—рушни
гудач!—виридак хъуьруьн акаггна.
— Башуьсте, юлдаш командир, квез кIанзавай рехъ завай,
—зарафатдиз зарафатдал жаваб хгана Надира.
И юкъуз виридалайни дарихди Динара тир. Татьяна ам секинариз гьикьван гьавалат жезвайтIани, адаз и югъ са йисалайни
яргьи хьанвай.
Югъ хурушум хьана, разведчика,р хтанач. МичIи хьана—жтанач. Йифен кьулар—хтанач. Динаради гъили тъил тГушундай
кьван гъилерал куркурар хьанвай жеди. Гила Татьянани дарих
тир.
Экуьнахъ мукьва разведчикар вадни хтана, абурукай са юлдаш агъур хер алаз носилкадал алаз хкана. Гваз хтанвай офицердин хур михьиз ачух тир, са пагон хкатнавай, кьилел алама чир, гъилерни далудал кутIуннавай. Адал алай гьал акурла,
ккIун-чухун гзаф хьанвайди чир жезвай.
— Маларин тевледа авай, своличар,—рушар куьрелди гъавурда твазва Надира.—Галай юлдашар кьена, ям катна. Гзаф
къекъуьрна чун. Эхирни яд амачир кьуру къуйдай гъиле гьат
хъувуна...
Мехъер юкъуз башламишна. Партизанрин шадвилер, кьуьлер
аквазвай офицердивай эхиз тахьана, кIвачел къарагьна урус чIалалди гьарайна:
— Пака иниз Изт^яславдай махсус жаза гудай десте къведа,.
къенин шадвилер абуру куь нерай хкида!..
Къегьнен чIал чидач лугьуз рахун тийизвай немец михьи урусд^л рахун хейлахбуруз аламат хьана. Ахтармишайла, ам куьгьне
бандеровцийрикай тирди жагъана.
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Кьунвай есирдикай центрдиз хабар гана. Гьа няниз самолет
лтана, ам хутахна.
Гьа икI кьве лезчги немсерин далу пата, абурун лап сарар
руванвай вахтунда Украинадин тама эвленмиш хьана, абуру чпин
кьадар-кьисмет уьмуьрлу-х сад авуна.
Гьамиша уьмуьр гьазаватда аваз физвай хасдмз йикъар анихъ
акъвазрай, йисар гьикI атана алатнаггIа, чир жедач, куьруь жеда.
Динарадин гьал дегиш хьанвай Лацу чина чил гьатнавай. И гслежегдин диде хьунин баркаллу лишан тек са сиринин юлдаш
тир Надиразни Татьянадиз аквазвачир, а лишан гьамиша инсан дин къайгъудай фидай командярдизни акунвай. Им >ада чса патахъай дамах, шадвал яз гьисабзавай, вучиз лаIгьайтIа партизан рин хзан цIийи несилдал артмиш жезвай. Муькуь патахъай и би цIи шараг четин рекьера гваз хъекъвезвай рушан язух къвезвай.
Ада партизанский бригададин командирдиз танакъу авуналди
руш вичин ватандиз рахкъур хъувун тIалабна. Тавакъу бада фе нач. Чи армия государственный сергьятдилай элячIай йикъан
няниз партизанри Динара Польшадин накьвадилай самолётда
акьадарна рекье хутазва Им са агъзурни кIуьд вишни яхиДурни
кьуд лагьай йисан сентябрдин варз жезвай. А чIавуз сифте яз чи
армия рагъэкъечIдай патан Прусидиз, Германиднн чилел фенвай.
Иштда чпин муьгьуьббатдал шадвал ийизвай кьве жегьил
сад садавай чара жезва. Абур хейлин вахтунда чеб чпиз килитиз,
садавайни рикIе авай чими гафар лугьуз техжез акъвазнава. Дияарадин вилер накъварив ацIанва, абур хъуьтуьл шагьвар галу кьай чигедин стIалар хьиз зурзазва ва абур гьа гила мад яргъи
кIакIамрилай чIулав ыакьвадал хкадариз гьазур тир.
— Яраб, Надир,—лагьана ада эхирни,—эхирдал кьван зун
икьван шад жеда жал! Гьич за умудзавач ..
— Ви мецел а гафар гьик! къведа, Динара?—ам секинарзава
Надира.—Чун чал дуьшуьш хъхьунин вири тарих чи гележегни
бахтлу жеда лагьай чIал тушни? Чи муьтьуьббатдик гуьлле акатдач, ваз кичIе жемир.
Татьянадихъ галаз тарданар кьун «ъувуна, госпиталриз хутахзавай азарлуйрихъ галаз санал Динарани самолётда ахкьах на. Цавуз хкаж хьайи самолётди ратъ экъечIдай патахъ вичин
кIуф элкъуьрна.
Динара хъфейла, Надир гъерикI хьанач, дуьз лагьайтIа, гъе рикI жедай вахт адаз авачир. Сад лагьайди, ада Динарадилай
мукьвал-мукьвал чарар, вични диде, бадени буба сагъ-саламат
тирвиликай, хуьруьнбурук юзун акат хъувунванвиликай хабарар
къачузвай. Кьвед лагьайди, Польшадин чилел хъфейдалай кьулухъ ам партизанвиле амачиз вири десте санлай Яру Аскердик
какахь хъувуна жавабдарвал мадни артул хьанвай. Аламатдин
са кар ам тир хьи, Надир гьи'кI ятIани тьа вичи къуллутъ авур
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ротадал дуьшуьш хъхьанвай. Вичиз чидай ва вич чидай гадаяр
ана хейлин амай, амма тек са ротадин командир Владимир Бейтунов амачир. Ам Ужгороддин кIаник хьайи агьур хирекди госпиталда кьена. Адан чкадал старший лейтенант Мальков хъхьан вай. Юлдашри ам гьикьван шаддиз къаршиламишнай! Адан кьилел атай кьван дуьшуьшрикай суткайралди суьгьбет авуртIани
инжиклу тежедайвал ам элкъуьрна юкьва туна жедай. Ротадин
солдатрин мецел мад «Казбек» тIвар Iхъхьана. Са гьафтедилай
вири батальон кIватIна адан хурудик Кьвед лагьай дережадин
Слава орден ккIурна. Им адаз ирид кьегьал галаз душмандин
дзот кукIварайла гайиди тир.
Дяве, гьелбетда, дяве яз фида. Ана жув жувахъни инанмиш
жедач. Къе патав гваз рахаз-хъуьрезвай юлдаш пака тумукьдач,
бязи вахтара фикирда авай мурадарни рикIе амаз фида. Гьар са
женгина вишералди юлдашар рекьизва Гьикьван такIан кар им
ятIани, гьар садзн гьайиф солдатдивай чIугуна эхиз жедач, амма
Татьянади, акьван вичихъ гелкъвезвай, Динарадиз вах хьанвай
Татьянади, вичин метIерал чан гайила, Надиран вилерилай сел
хьиз накъвар ахмиш хьанай, дуьныя чIулав яз, ам аял хьиз шехьнай. Дяведин майдандай агьур хер алай солдат хкизвай Татьянади
мукьув аватай минадин парадикай хуьн патал бедендал кIеви
авуналди ам хвена, вич кьена. И кар Надираз акунмазни ада, чукурна, гьеле юзун кумай руш къужахламншна. «Татьяна, зи вах,
—адан чIулав чIарарилай каш аладариз, мад садрани ачух тех йидай вилериз тамашиз лугьузвай Надира,—ви бедендай авахьай
ивидин гьар са стТал за душмандиз литрдай акъвазарда».
Гьакъикъатда ада лагьай гаф кьилени тухвана.
Солдатри: «Адаз ажалдикай са жизвини кичIе туш, ажал дихъ галаз ам аял кацихъ галаз хьиз къугъвада»,—лугьудай.
Гьелбетда, кичIе тушир касдиз >вирида гьакI лугьуда. Гьакъикъатда
акI туш. Рекьиз садазни кIандач. Къурхулувал мукьва жезвай
декьикьайра зурзун акатун виридаз хае я, амма ина тафават ам
жезвай хьи, садавай а зурзун вичиз табий ийиз алакьзава, лап
четин декьикьайра адавай вичин фикирар кIватIиз, алай четинвиляй гьикI экъечIдатIа гьялиз жеда, муькуьдавай жедач. Виридалай еке метлеб авай кар ам я хьи, гьар са инсандихъ вичин дамах хьун, ватандин, халкьдин вилик 'буржлу тирвилин гьисс хьун
я. И хесетар Надиран биаграфиядин сифте цIарар тир.
Дунаецдин вацI. Разведчикрин командир—старшина Надиран
десте эвелни-эвел душман авай патаз экъечIна кIанзава. Аник
связистарни ква.
Душманни акъвазнава'ч, амни гьар са декьикьада амалдар -вал
ишлемишиз чалишмиш жезва. Чибуру артеллерия гьазурдал-ди
абуру сад лагьай траишеяяр туна кьулухъ къекъечIнавай. Му -i
рад-метлеб ам тир хьи, артеллериядай сиве авай траншеяяр сифI24

к I яда, душмандиз еке зиянар ганва лагьана фикирда. Ягъунар
акъваз хъийида ва мад гьа траншеяйра чпин чка'яр хкьун хъи йида.
Чибур гьужумдиз феимазни немсер сел хьиз а,такадиз атана.
ВацI ун кьатI хьанва й къерехда л сиф те акьа лтнава йди Надир
i ир, гьавиляй адаз ам айбур улай фад физвай гьерекат аквазва.
ВацIун садлагьана кьатI хьанвай къерехди чибуруз гзаф маний налзава, солдатрикай сад синел акьалтнамазни душмандин гуьл леди ам гьасятда къачузва. Юлдашар рекьизва, ина са рехъ жа гъур наз кIанзава, в ични лап фад, гьар са секунд багьаз акъваз шва. Надиран беденди зурзун къачузва, им кичквилинди тушир,
.Iжугъдин зурзун тир.
Садлагьана адаз вичелай цIувад -къад метрдин анихъ душманди кьулухъ къекъечIдайла, тунвай пулемёт акуна. Адан кIуф ца вуз хкаж хьанвай. Гила вучда? ЦIувад-къад метр! Агь, и мензил дин яр гъивал вуча! Са суткадин р ехъ кьван аквазва. Цавай хар
хьиз кьур кьушум къвазва, кьил хкаж хьуниз м ум кинвал авач.
Надира гьар гьикI ятIани вичиз гьажьтин къуват жагъурна. Ам
къарагьна, хкадарна хьиз, кь илинбацар хьана. Галукьнач, кьилел
алай каска алатнатIани, гуьлле галукьнач.
Душмандин станковый пулемёт гуьллейрин гъвечIи кIусари
я на ч уп ур х ьа нв а йт I а н и, са гъ ам а й . Къ ва л ав в и не л п ад с а ж из ви накьвади кIевнавай лентерив ацIанвай къапар гвай. Гила ада
тади квачиз, са шумудра нефес акъадарна, вичин автомат а патал
эци,гна, пулемётдин кIуф душмандихъ элкъуьрна ва са вил гьа и
легьзеда вилик акъвазай Татьянадин суьретдиз яна, шейтIандал
тIуб илисна. Ада цIун зунжурдал патронрин гьайиф татана вичел
къвезвай немсерин хъенар векь хьиз куьткуьнна. Ада акьван гагь да яна хьи, д ушм ан э лкъве на кь ул ухъ катда лди, ч иб ур кьатI
хьанвай вацД ун къерехдал акьалтдалди. Урадин сесери ам ша д а , р н а в а п ул е м ё т я г ъ у н а к ъ в а з а р н а х ь и з п е л е л а й з е г ь м е т д и н
гьекь михьна.
Ро тадин команд ир Малько ва вичи адан гар дан кьуна, на кьвадай асуннавай хъуькъвериз теменар гана ва ам сад лагьай
дережадин Слава ордендиз къалурна.
Инсандин фикир кIватIиз эцигзавай хазина хьтин затI я. Ха зинадин винел гьикьван хъивегьайтIани, мад 'бес я, тух хьанва
лугьун тийидайвал, инсандин мурадарни кьилиз акъатуналди куь тягь хьанва лагьай гаф мецел къведач, гьикI хьайитIани р икIик
са мурад кумаз жеда. Исяггда Надиран кьилин мурад Гитлеран
магъарадиз тамашун ти.р. Амма и мураддихъ ам агакьнач. Поль шадин В р о цлав ше гьер дин к уьчейр а фей и къ ати жевгер а ада л
агъур хер хьана. Гьанлай кьулухъ мад адаз дяведа иштирак хъу вун кьисмет хъхьанач. Госпиталрай госпиталриз хкиз ам дуьз
Львовдиз, анайни Харько вдиз хкана. Шум уд духт ур дин чукIул I25
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дин кIаник давам ганатIа, адан вичин рикIелни аламач, анжах
рикIин пердедал ацукьнавай эхиримжи къирме бедендикай Харьховда хкудна. Инсан ажалдикай къутармишзавай и еке къазунар
са йикъанни кьве йикъан кар туш, гьар са къирме хкудна, анаг
сагъар хъувунин арада тьафтеяр, гьатта варцар фида. Надиранни гьа икI пуд варз фенвай. Адавай хуьруьз я вичикай хабар гуз
жезвачир, я хуьруькай адаз вичиз хабар авачир. Са гьал кьил
кьилел хтайла; ада вич авай чкадикай хуьруьз хабар гана. Амма
хуьряй адаз жава'б хтанач. Мад кхьена, хуьр кисна. Гена кхьена,
■ахпа адаз са чар хтана, а,мни Динаради кхьенвайди тушир.
Са шумуд вацра госпиталда къаткана сагъ хъхьай Надир
дяведиз ваъ, хуьруьз рахкъурна. Вич хквезвайдакай ада дидедиз
телеграмма гана.
И йисара инсанар гъвечIидалай чIехидалди пата-къерехдай
хквезвайди вуж аватIа лугьуз вири къайгъуда жедай, армидай
хквезвайдан вилик экъечIдай, ам шаддиз къаршиламишдай.
Надир хтайлани гьакI хьана. Жемят санлай адан кIвенкIвел
экъечIна, вучиз лагьайтIа адан кьегьалвилерикай виридаз чидай,
гьатта адан дидедиз Кьилин командованиедин патай тебрикдин
чар хтанвайдакайни хабар тир Гардан кьаз теменар гудайбур,
къужахламишдайбур, орденриз, иллаки Славадин пуд ордендиз,
килигдай'бур гзаф я. Амма гьикьван вил хкуьрзаватГани, адаз
Динара аквазвач. Надираз такIан хьана ва вичиз теселли гун яз,
белки, кефсуз яггIа лагьай фикирна.
РакIарал ам дидеди къаршиламишна, гена Динара авач.
КДвале дишегьлияр гзаф ава, абурун арадай Динарадин чIулав
вилер, гьамиша хъвер аваз аквадай шад чин малум туш.
— Диде,—Надиравай акъвазиз хьанач,—Динара тьина ава?
Дидеди адаз пашмандиз вилерин ишарадалди кьеб къалурна. Надираз анай ксанвай аялдин назик чин акуна, ада герен герен пIузарив дидедин мам фитIиндай гьерекатзава.
— И аманат чаз туна, вич уьмуьрлух техкъведай чкадиз фе
на,—лагьана диде шехьна.
Надир инанмиш жезвачир. Акьван уьтквем рикI авай, дишегьлидиз хае тушир азиятрикай хкечIай Динара секин кIвале, хуьруьнбурун арада кьена? Жедай кар туш! Инсафсуз тIебиат, гьа
им яни вав гвай гьахъ? Садни адаз жаваб гуз гьазур хьанвачир,
вири киснавай, чуьл, алемни кваз кисна'вай.
И юкъуз ам няналди кIваляй эхкъечIнач, чин кIаникна кIва -ле
къаткана. Патав атай таяр-туьшеривайни ам секинариз хьанач.
Пакад юкъуз ам текдиз сурарал фена, Динарадин сурун кьилихъ
акъвазна. Ам шехьзавачир, анжах меци ваъ, рикIи лугьузвай:
«Динара, Динара! Вуна зи уьмуьрдиз ишигъ ягъай экв гана, ам ма ам куьруьди хьана. Зи гуьгьуьл гила ни шад хъийида, тамам диз ваз гайи рикI завай гила масадаз хгуз жедани? Садрани вун
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in рикIелай алатдач, Динара. Ксус. Анжах са карди заз теселлн
мгуда, амни ви иви беденда къекъвезвай хва заз амукьуни, вует
(и мукьув хьуни. РикI дарих хьайила, завай зи сирер ваз лугьуз
жеда...»
— Къе базардал за гъил кьуна къекъуьрзавайди дидедин
чин такур, адан хурудилай са стIал кьванни нек тахъвай гьа аял
я,—суьгьбетзава Надира.—Адан тIвар Дяведин я.
— Бес вун анлай инихъ эвленмиш хъхьаначни?—ха*бар кьу
на за.
— Ваъ,—куьрелди жаваб гана ада.—Дяведай хтайдалай:
кьулухъ институтни куьтягьна. Ана зал лап хъсан рушарни дуь шуып хьана, амма зи гуыгьуьл садални ацукьнач. Исятда зун шегьерда кIвалер эцигзавай инженер я. Заз ина еке ихтибар, гьуьр мет а'ва. Гьар сеферда таяр-туьшери зи гьакъиндай дишегьлидин:
месэла куднамазни зи вилик гьавадикай кIвахьзавай чигни бегьем
хуьн тийизвай кума, зун акурди вич вичелай фена ярх хьайи Ди нарадин накъвар алай вилер акъвазда. Гьавиляй сакIани завай"
зун тухтатмишиз жезвач.
— Ваз ам хуьре авайла акьван кIандачир эхир.
— КIандай, амма Наргиз кьван ваъ. Гуьгъуьнай за фикир
гайивал, а чIавуз завай инсанриз къимет гуз жезвачир.
— Наргиз гьеле гъуьлуьз хъфенвач...
— Чида. Пуд сеферда ам зи патав атана. Захъ вич госпи талра, армидин частара къекъвейдини лагьана, амма адан кефи
хун тавун патал зи рикЛе авайди за жував хвена, гьикшан заз
залан тиргIани, за вич саймиш тавурди лагьанач. И мукьва, са
йис инлай вилик чун гуьруьшмиш хъхьайла, за адаз лагьана:
«Наргиз, ви «Ватандиз хъша» мани кхьенвай пластинкани зи кIва ле ингье лап виде акьадай чкадал ала,—адаз за пластинкани къалурна.— РикI дарих хьайила, за гьамиша адаз я'б гузва. Амма
за ви сес авай пластинкадиз яб гузва, ви рикIиз ваъ. А рикI...»—
вуна гьикI фикирзава? Ада мад зав рахаз вуганач ва шехьиз -шехьиз кIваляй эхкъечIна хъфена.
— Динарадин буба, Демир дайи, баде куьниз къведани?
— Эхь. Демир дайи кьве югъ инлай вилик чинай хъфена,
Баде ажуз хьанва, адавай къвез жезвач. И аял гатуз гьа'бурун
патав жеда.
— Демир дайиди бес ваз вуч лугьузва? Ам акьуллу меслятар
къалурдай итим я эхир.
— Са затIни. Хтулдиз теменар стана хъфида. Динарадин веси
кьиле тухузва. Исяггда Хатунан аялар хкана кIвале хуьзва.
— Бес вун эхир эвленмиш хъижеда>чни? Дидени кьуьзуь
жезва...
— Акван ман,—им адан эхиримжи жаваб тир.
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