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 Гьаким Къурбанан «Дили дуьньядин чирагъ» романдин бинеда  

ХΙХ асирдин магьшур шаир Етим Эминан кьадар-кьисмет  ва жанлу 

къамат эцигнава. 

  Зариди вичин эсерда тарихдин вакъияр ва лезги халкьдин гьал-

агьвал къалурзава, тΙебиатдин  гуьзел шикилар гузва ва кьилин 

игитрин: Севзиханан, Лейлидин, Туьквезбанан, Меликан, Исмаил-

эфендидин, Къазанфербегдин, Тагьиран  ва мсб.  къаматар ачухарзава.  

Романдихъ к1елзавайди ч1угвадай сюжет, дуьзгуьн композиция ва 

жанлу къаматар  ава. Ам  литературадин девлетлу чΙалал кхьенва.  

 

 

 

                                                         Акимов К.Х., 2009 г.                                          

                                                                    Дагестанское книжное                                          

                                                        издательство, 2009 г. 
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Каспий гьуьлуьн рагъул зул яваш-яваш билбилжегьре хьана, садлагьана 

хъиткьинна - ракъинин къати нурар хкатна. Абур, цIару хьелер хьиз, 

Лезгистандин дагъларин кьакьан лацу кукIушра, Гъуцарсува,1 Китинкьиле 

акьуна, Куьредин синерал, тепейрал аватзава. 

Йифиз зулун жанг ацукьнавай хуьрерал, хважамжамдин рангар янавай 

тамарални багъларал чан къвезва: къушари ван ацалтна тарарай тарариз 

хкадарзава, кIекери гьараярзава, кицIер элуькьзава, гурмагърай туп-туп икьи 

гумар акъатзава. 

1884-йисан октябрдин пакамахъ Ялцугъ хуьрни са легьзеда, куьпдикай 

хкудайди хьиз, яруни хъипи хьана. Рагъ акьурла, к1арасдин чарпайдал 

къатканвай Эмин-эфендидай шад гьарай акъатна: 

- Ва аллейку-салам, чан дуьньядин чирагъ! - шаирдиз къарагъиз кIан хьана, 

амма кIвачер алай чкадилай юзанач: рикIи фад-фад кIвалахна, цIвелерин 

дамарри гурп-гурпна, пелез къайи гьекьедин стIалар акъатна. - За жув и йифяй 

акъатдач, фикирнавай, я Худа. Бес вуна ракъурзавай Азраил гьинава?! Яраб и 

ракъин нурарихъ галаз атанватIа?! - зурзун акатна. - Ваъ, ваъ! Жуван хизандихъ, 

жемятдихъ галаз веси-сала тахвуна?! Ваъ, ваъ! - ракIарихъ элкъвена, папаз 

эверна: - Я КукIрух! - гьай хьанач: Туьквезбан малар нехирдиз ракъуриз фенвай. 

- Я Мелик! Неби!- стхайри хипер чуьлдиз акъудзава, абурни кIвале авач. - Я 

хизанар! - эхир зайиф гъиливди аса къачуна,  ракIара кьвед-пудра эцяна. 

 

---------------------------------- 

1.Четин гафарин ва т1варарин баянар эхирда ганва. 
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- Гьай-гьай, чан итим! -  теспача хьанвай Туьквезбан хтана. - Вуч хьана?! 

Пакам кьиляй ви вил ахварал фена акурла, заз шад хьанай, - элкъвей лацу чин 

алай туькме дишегьлидин ч1улав вилер азарди агажарнавай гъуьлуьз 

милаимдаказ килигзава. – Яд? Чай? Нек? Ви кефиниз вуч к1андат1а лагь! – паб 

начагъдал, лиф хьиз, элкъвезва. – Ви рик1из вуч к1андат1а лагь, чан зари! 

- Зи гьал хъсанзавач, паб... Стхайриз лагь, кимел алай итимар чи варцел 

гъурай: заз лугьудай гафар ава... Ахпа... фекьи галаз хтурай,- Эмин-эфендидин 

яхун лацу чина азиятдин биришар гьатна, ам месел ярх хъхьана. 

- Вувв, я кас,- папан пIузарар зурзуна: адак шел акатна. - Белки, Аллагь 

чIехи я, регьим пара, - умудлу яз гъуьлуьн вилериз килигна, ада фикирна: 

“Йифиз къати гар акъатнай, тарар дувулрай акъудзавай, къавун чIередилай 

типIрени гьарайзавай... ТIебиатдиз зи гъуьл рекьидайдакай аян хьанвайт1а?...” 

- Ваз лагьайвал ая ман,- т1алабна зариди. 

- Гьа исятда, чан... къужа,- хъуьтуьлдаказ лагьана, Туьквезбан тадиз 

кIваляй экъечIна. “Адаз вичин гьалдикай хабар ава жеди... Ам атIа дуьньяда 

динж жеда, бес ина чи, зи ва зи баладин, гьалар гьик1 хьуй? --  дишегьлиди 

фитедин пипIив вилерал атанвай накъвар михьна.- Я Аллагь, вуна вучиз зи иеси, 

кесиб-куьсуьбдан аманеви, дили дуьньядин чирагъ хьанвай инсан хутахзава? 

Адан гьайиф тушни?!» 

Гурари жакьракьарна, варцин зенгинин зайиф ван акъатна: Эмин-

эфендидин рик1из регьят хьана – паб стхайрин гуьгъуьниз фена. Начагъдан 

вилер ракΙарал ала… « За  жемятдиз вуч лугьун?» - шаир хияллу хьана. 

- Пакаман хийир, ба! - кIвализ муьжуьд йиса авай хьтин руш атана, 

Эминан-эфендидин гарданда гьахьна. - Чан ба! Ви кефияр гьикI ава? За ваз 

кузвай нек гъидани?- дидедин ухшарар квай Мислимат, бац1идин гарданда авай 

куркур хьиз, акъваз тавуна рахазва. 

- Ваъ, Бубадин кIус... 

- Ба, къарагъ, чан ба, за ваз чин чуьхуьз куьмекда. 
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- Акъваз, бала, ви диде, имияр хтурай, ахпа... 

Начагъди авай кIвал миресрин хизанрай ацIана: абуру, адет тирвал, 

саламар гузва, чIехи имидин кефияр хабар кьазва... Мелика стхадин цIвелер 

тIушунзава, Небиди сукIрада авай вирт теклифзава... Абурун сусари, 

Мегьридини Живерзата, кIвалин сириштарзава. Гьарда вичин гьуьрмет-хатур 

къалурзава. 

- Стха, чун ви вири тIалабунар кьилиз акъудиз гьазур я,- лагьана Мелика.- 

Жемятни  варцин вилик кIватI жезва. 

Небиди чIехи стхадин чуру мукIратIдал хкатIна, гъилин ва кIвачин кикер 

атIузва. 

- Мад вучин,  чан стха?- жузунзава ада. 

- Зун айвандал акъуд, - тIалабна Эмин-эфендиди. 

Парталар алукIна, кьве стхади кьве хъуьчIуькай кьуна, Эмин-эфенди 

айвандал акъудна, кьве стхадин арада чахчахдивай акъвазарна. Адаз Кьелягъ 

кьиликай хкатзавай къати рагъ, вичин рикI алай Куьре дере, хайи Ялцугърин 

хуьр ва багъри жемят: итимар, дишегьлияр, жегьилар, аялар акуна. “Вуч гзаф 

ава?!”- Эмин-эфенди тажуб хьана. Адаз чизвач: экуьн яралай хуьре чкIай 

“Эмин-эфенди рекьизва!”  чIулав хабарди вири ялцугъвияр чпин рикI алай 

шаирдин, къазидин ва аманевидин кIвалерихъ ахмишнава. 

- Пакаман хийирар, жемят!- Эмин-эфендиди амай-амачир къуват кIватIна, 

вичин адетдин яцIу хуш ванцелди салам гана. 

- Абат хийир, чан мазан! Вун Аллагьди хуьй, чан зарии! Ви гьар са пакама 

ихьтин рагъ алайди хьуй, чан къази! - ялцугъвийри гьарда са гаф: мазан, зари, 

къази, шаир лагьана, чпин арифдар амадагдин салам кьуна. 

Эмин-эфендиди, кьилел кIукI шиш къармукь бармак алай, къуьнерихъ 

чIулав магьутдин чухва галай, кьакьан, яхун, лацу чиник чIулав чуру квай эгьли 

итимди, кьил хкажна, хур ачухна, нефес къачуна. Ам, гзаф йисара бизар хьанвай 

беденда са тIал-квални амачиз, кьуд патаз килигзава. Заридин вилерикай вич 
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фейи хуьрер, шегьерар ва вилаятар карагзава, ада хиялдай дуьньядал цIар 

илит1зава... Ам таниш зарийрихъ, ашукьрихъ, алимрихъ, мукьва-кьилийрихъ, 

ярар-дустарихъ, жемятдихъ - вири дуьньядихъ галаз рахаз эгечIна...  

                                                   1. 

ЦIекIуьд лагьай асирдин кьвед лагьай пай. 

Дагъустанда имам Шамиланни Урусатдин пачагьдин арада къати дяве 

кьиле физва... Лезги магьалар Урусатдин гъилик акатнава: чIехи хуьрера 

къелеяр эцигнава, рекьерал яракьлу аскеррин дестеяр акъвазарнава, табий 

тежезвай хуьрер тупарай язава, абур муьтIуьгъариз къазахрин яракьлу дестеяр 

ракъурзава, чкадин халкьдив са  акси гьерекатни ийиз тазвач... 

1853-йис. Гатфарин цур квай югъ... 

Ялцугъ хуьруьн кьилихъ галай мезреда мягькемадин къази Севзиханани 

адан чIехи хва Эмина чпин никIиз туьрез язава. Абурук тади ква: мух цадай 

вахт алукьзава, геж хьайитIа, бегьер хъсанди жедач. Буба, кьакьан яхун итим, 

туьрездихъ гала, ада мукьвал-мукьвал макъун тумунал шалам алай кIвач 

илисзава: цан дериндай цазва. ЦIувад йиса авай гадади, гьиш-гьав ацалтна 

гьараяриз, шуьмягъ тIвалунал яцар гьалзава. 

- Им вуч гуьзел гатфар я, ба-а?! -цифедикай хкатай ракъиниз килигна, 

Эмина хъверна. Адаз рагъул жезвай тарар, цава, рахаз-хъуьрезвай къушар, 

никIеринни векьерин сергьятрал, къаравулар хьиз, акъвазнавай атIундин 

къванер аквазва. 

- Гуьзел?! - буба тажуб хьана. -  ХъуьтIуьз хьиз, мекьи я, хва,- ада гъил-

гъиливай гуьцIзава. - Валлагь, япар, нерни кваз къанва, - бубадиз са гуьзелвални 

акунач. 

- Ингье, къушарини гьараярзава,-Эмин никIин къерехда авай чумалдин, 

гигин, пипин тарарин гапIалриз килигна. - Гатфар я, ба-а! 
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- Гьеле гатфар гьинава, хва! Ваз ам вуч фад загьир хьана? Халис гатфар 

алукьдалди кьве варз ама,- Севзихана лезги чIаваргандин гатфарин варцар 

гьисабзава: - Яр, ригъ, чIим... 

Эмина хиялдай лезги чIаваргандин варцарин тIварар тикрарзава, абуруз 

къаншар араб варцарин тIварар кьазва. 

“Яр” гафунин ван хьайила, гададин вилерикай гьасятда вичин яр -

Туьквезбан, Кьеанрин медресадин муаллим Хважа-эфендидин руш, карагна: 

элкъвей лацу чин, чIулав вилер, бурма цIвелер, къуьнуьхъ лацу цурун квар... 

Цанин хуьле авай яцарни рикIелай алатна, ам кефер патахъ килигиз амукьна. 

Цава къушарин гьарайрин ванер къалин хьана. Са луж пIапIишар 

лежберрин кьилелай кефердихъ фена, белки, абуру Туьквезбаназ Эминан 

саламар тухванатIа. 

- Я Эмин, яцар фена,- зарафатна, хцин муьгьуьббатдин гьиссерикай хабар 

авай бубади фикирна: “Зун яшлу абид инсан, им- жегьил, зи кьуьд адаз, гатфар 

хьиз, аквазва. Агь, чан жегьилвал, ирид цаварай лув гузвай вахт я ман”,- рикIяй 

хъуьрена. 

- Вуч? Вагьа хулаз!-гьарайна, Эминан чин регъуьвиляй яру хьана. -Буба, 

гила туьрез за кьан,- гадади вичин гьал дегиш хьанвайди къалурнач. 

- Ма, мукъаят хьухь, бала, магъ цаникай хкат тавурай,- тагькимна 

Севзихана. - Хкатиз хьайитIа, туьрездин тум виниз хкажиз, кIуф чиле тваз 

алахъа,- вичи яцарин крчарган кьуна. - Гьав, чан гьайванар, цан гьикьван фад 

куьтягь хьайитIа, гьакьван квезни хъсан я, чазни. Гьав, гьиш! 

- Я, я, чан гьайванар, гьав!- Эмин мад хъуьрена: адан вилерикай 

кьеанвидин руш карагзавай. 

Бубадиз хцин хъуьруьн бегенмиш хьанач, ада мад фикирна: “ТIуб 

къалурайтIани хъуьредай вахт я ман... Жегьил чIавуз зунни гзаф хъуьредайди 

тир ... Лейлидал ашукь хьанвайла, заз вири дуьньяда гатфар хьанвай хьиз 

жедай... Гила зи хвани гьакI ава”. 
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Гьава гагь умун, гагь цуру жезва; гьавадихъ галаз къушарини чпин манияр 

дегишарзава. 

Чил ламу я, кIвачери палчух кьазва. Бязи чкайрилай магъ къванерихъ 

галкIизва, ам чиликай садлагьана хкатиз, ахкатзава. Бубади цазвайла, регьят 

акур кIвалах гададиз четин жезва.  

 Эминан рик1ел хтана: кьве йис вилик и ник цазвайла, ада жузунай: 

- Я ба, вуна, ирид хуьруьн къази яз, жуван никIиз са лежбер ракъур тавуна, 

ихьтин зегьметар чIугун вуч кар я? 

- Чан хва, гьар са лежбердиз вичин хсуси кар-кеспи ава. Лежберар лукIар 

туш, абур жуван хийирдиз буюрмишун я халкьдин адетри, я шариатди 

кьабулзавай кар туш. Гьарда жуван кар жува авуна кIанда, икI хьайила, незвай 

ризкьи гьалалди жеда, хва! 

- Бес чи хуьруьн кавха Челеба, фекьи Вагьаба чпин кIвалахар вучиз 

лежберрив ийиз тазва? Чи къунши Мет1 хьтин кесибар  вучиз ишлемишзава? 

- Зун, бала, са тике фу жуван зегьметдал нез вердиш хьанвай инсан я. Ви 

чIехи буба Желилни пIир хьтин инсан тир. Чуьнуьхайди, къакъудайди гьарам 

я... Чи кавхади, фекьиди гьарам незва. А Мет1ан хзандиз ви дидеди гьамиша 

къунши къаб ракъурзава… Са ни ятΙани къакъудзава…А гунагьар гьабурун 

хиве ава. 

- Я буба, бес къазидивай а кавхадиз, а фекьидиз, лежберар лукIар туш, абур 

малар хьиз, ишлемишмир, абур азад инсанар яз ханва,  лугьуз жедачни? 

- Ваъ, хва, - хиве кьуна бубади. 

- Вучиз?! - Эминак хъел акатна, ам бубадилай наризи хьана. -  Чи хуьре 

садбур кефина ава, муькуьбур – йикье. Ик1 вучиз я?!  

Севзихан кIеве гьатна, ам кьил хкажна, вичин ухшарар квай, вилер хци, 

къуьнер гьяркьуь жезвай гададиз килигнай. Бубади хиялдай хцин гафар эзберна: 

“Лежберар, малар хьиз ишлемишун…Абур азад инсанар яз ханва...” 

- Я хва, ваз  шейх Ярагъ Мегьамедан  тарсар ни гузва?! 
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Шейх Ярагъ Мегьамедакай гададиз хабар хьанвай, амма адан тарсар 

гьихьтинбур ятIа чизвачир. 

- Шейх Ярагъ Мегьамедан тарсар вучтинбур я, буба?- жузунай Эмина. 

- Халкь азад ийидай тарсар. Ада азадвал патал женг чIугуниз эверзавай 

тарсар,бала. 

- Хъсан тарсар я хьи! 

- Эхь, хъсан тарсар я, анжах хаталу тарсар я. 

- Вучиз?!- Эмин бубадихъ элкъвена, яцарин виликай акъвазнай. 

- Ахьтин тарсар  чи агъайриз бегенмиш туш: абуруз чпин азадвал кIанзава, 

амма халкь азад хьана кIанзавач... Гьавиляй дявеярни жезва,-лагьана Севзихана. 

- Азадвилин тарсар гузвайвиляй ханариз, беглериз, урус пачагьдиз шейх 

Ярагъ Мегьамедахъай кичIезвай. Ам Шарвилидиз ухшар инсан тир жеди. Яни, 

буба?! 

- Эхь, хва,-тестикьарнай Севзихана. 

- Шейх Ярагъ Мегьамед суьргуьнда кьена, адан сухта имам Шамила женг 

давамарзава... Зурба инсанар я….. Яни, буба?- Эминан вилерикай шейх Ярагъ 

Мегьамеданни имам Шамилан къаматар карагзава.- Зазни, буба, а женгина 

иштиракиз кIанзава. 

- Ахьтин гафар рахамир, бала. Чи мусурман диндин пак ктаб Къуръанда 

кхьенва: «Цаварал Аллагь, чилерал пачагь ала». Абуруз чун табий хьана кIанда, 

бала. Дявеяр герек авач, меслятралди яшамиш хьана к1анда, хва. 

- Зулумкар  пачагьрихъ галазни?! 

Буба хциз дикъетдивди килигна. 

- Пачагьдивай виридаз хъсанвал жезвач эхир. 

- Хъсанвал жезвачтIа, писвални тавурай ман. Бес и вуна лугьузвай дин, 

менсеб, шариат,  мергьямат пачагьриз, ханариз, беглериз талукь тушни?! 
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- Виридаз талукь я... И месэлаяр, бала, ваз ахпа, чIехи кIелунар авурла, 

дуьнья акурла, чир жеда. Хъсандаказ кIела. Ихьтин мисал ава: акьулни илим 

стхаяр я. 

  Севзихан гьам Куьредин хандиз, гьамни Урусатдин пачагьдин военный 

администрациядиз табий къази тир, адаз пачагьдин хазнадай мажибни гузвай. 

Ялцугърин мягькемдин къази лезги халкь Урусатдихъ галаз ислягьвилелди 

дуланмиш хьунин терефдар тир. 

Бубадинни хцин арада икьван чΙавалди тахьай хьтин суалрини жавабри 

Эминаз тΙеам гузвай. Абурун суьгьбет, гададин   рик1е къекъвезвай фикирар  

Хтумрин булахдилай акъатай дишегьлидин ванци кьат1на: 

- Я къази стха! Квез къуват хьуй! Чан къази стха, ваз ийидай са арза ава 

ман. 

Севзиханан чин чIур хьана: ам вичин къуллугъдикай икрагь хьанвай. 

«Гьикьван чарабурун арзайриз яб гун?!»- лугуьдай ада к1вале хзанриз. 

- НикIин юкьвал арза гваз атанвай и дишегьли вуж хьуй?! - Севзихана кьил 

хкажна. - Кьуьгъвериз кIур гумир, я вах, зун гьанал къведа, -яцар акъвазарна, ам 

чIурухъандай кирсеба булахдал фена. 

Яцариз хих гана, Эминани бубадин гуьгъуьниз гьерекатна. 

- Чан къази стха,- лугьузвай вилерилай накъвар алахьзавай яшлу юхсул 

дишегьлиди,-цаварал Аллагь, чилерал вун, зи дердиниз са чара ая.- Адал алай 

гьал: саралухдин ранг янавай чин, перишан вилер, зурзазвай пIузарар, бижгъер-

бижгъер хьанвай шални валчагъ акурла, Эминан рикIиз тIар хьана. 

- Я вах, вун гьинай я? Вун вуж я? Ви дерт вуч я? Ацукь кван а къванцел, 

ацукь, секин хьухь,- Севзихан вични маса къванцел ацукьна. Дишегьлидин 

шехьун яваш хьайила, теклифна: - Гила суьгьбет ая, за яб гузва. 

Ругъунрал вегьенвай сун шалдин пIипI вилеривай гуьцIна, дишегьлиди 

рикI къекъягъиз-къекъягъиз башламишна: 
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- Зун Бигердилай я, чан къази стха, и мукьвара рагьметдиз фейи Абдидин 

паб Ифриз я. Вичин сифте паб ва аялар кьейила, гелкъведай кас хьуй, лагьана, а 

касди зун Рухунай вичиз хканай. За а касдиз цIуд йисуз къаравушвал авуна, зи 

зегьметар адаз гьалал хьуй, хъсан инсан тир, авайди лагьана кIанда. Итим, 

вичин вяде хьана, кечмиш хьайи пакад юкъуз къуншидал яшамиш жезвай адан 

девлетлу стхади заз лагьана: “Шариатдалди ваз зи стхадин кIвалерикай, мал-

девлетдикай са пайни къвезвач. Абурун ирссагьиб зун я. Вун жуван бубадин 

кIвализ ахлад!” За, и гафар зарафатар я, лагьана, фикирнай. Ва-аъ. Накь ада зи 

кални дана вичин цуриз хъияна, заз кIвалерай эхкъечI лугьузва. Зун чи 

фекьидин патав фена, фекьидини, шариатда гьакI кхьенва, лагьана, атΙадан пад 

кьуна... Чан стха, зун и яшда аваз гьиниз хъфида? Зи бубадин кIвалера са еке 

хизан галаз стха яшамиш жезва. Абуруз зун кIан жедани? Ваъ. Бес гьиниз фида? 

Заз маса бажа авач. Зун рекьидалди жуван кумада тур... Заз са кIвал бес я, 

амайбур гьа азгъундаз хьурай... Чан стха,-мад дишегьлидин вилер накъварай 

ацIана.- Заз мад кьадай чка амач: зиди адават туш, минет-суьнет я. 

- Им вуч гьахъсузвал я?!- Севзиханалай залан нефес алахьна, адан 

далудихъай акъвазнавай Эминан нефесни дар хьанвай: Бигердилай атанвай 

дишегьлидин суьгьбетди кьведан рикIизни пис таъсирнавай. 

- Гьахьтин инсансуз инсан я ман зи хен, чан къази стха. 

- Завай ви рикI шадариз жезвач, вах.... 

 - Вучиз, чан стха?! 

- Шариатдин ктабра гьакI кхьенва,- явашдаказ, вич вичихъ галаз рахазвай 

къайдада, лагьана Севзихана.- А рагьметдиз фейида веси-салани тунвач... Адан 

мецелай чар-цIар авайтIа, регьят тир... 

- Я буба!- гьарай акъатна Эминай.- Чун лезгияр я. Чи халкьдин адетралди и 

хала вичин кIваляй акъудун дуьз яни?! 

- Халкьдин адетралди - ваъ, хва. 
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- Вуна и халадин месэла халкьдин адет тирвал гьяла ман,-хъел кваз лагьана 

Эмина. 

Буба Эминаз туьнбуьгь авай вилерай килигна. 

- Багъишламиша, ба,-гадади кьил агъузна. 

- Чан стха, вунани, шариатда гьакI кхьенва, лугьумир, ман,- тIалабна 

Ифриза.- А регьимлу Аллагьди вичин ктабда ахьтин гьахъсуз гафар кхьич эхир. 

Севзиханан пIузаррик хъуьруьн акатна: “И кесиб гила за гьикI гъавурда 

тван?! Четин хьана”. 

- Шариатдин ктабар Аллагьди кхьейбур туш, инсанри кхьейбур я, вах,-

лагьана къазиди. 

- Инсанри кхьейбур ятIа, абур дегишариз хъижедачни?- дишегьли викIегь 

хьана.- Чан къази стха, заз инсанри вун мергьяматлу инсан я, лагьана. Вуна гила 

заз вуч лугьузва? Гила бес за вуч ийин? Жува-жув Мехкергърин вацIуз 

вегьидани? Рухунрин чархалай гадардани?!- куз-куз шехьна. – Пакамахъ зи 

рекьелай ч1улав кац фенай… Бес за вучин?! 

Севзихан хияллу хьана: “Фекьиди шариатдин тереф хуьзватIа, за и 

дишегьлидин хийирдиз лугьудай гафунихъ къуват тахьун мумкин я. Бес вучда? 

Зи батинди затIни лугьузвач...” 

- Секин хьухь, вах... 

- Я буба, ихьтин гьахъсузвал эхун дуьз туш. Ихьтин кьуьзуь дишегьли 

вичин кIвалерай акъудзавайди, ам жагьаддиз элкъуьрзавайди гьихьтин инсан я? 

Гьихьтин мусурман я? Ам хуьряй, магьалдай чукурна кIанзавайди я! Адаз 

жумла алемди тфу гана кIанзавайди я! 

- ГьакI лагь, чан бала, гьакI лагь, ви сивиз хала кьий,- Ифризаз шад хьана.- 

Бес заз зи бажа кIандачни?! Зун абуру Аллагьдин ракIарал ракъурзава,- мекьи 

хьанвай дишегьлиди куьгьне архалугъдин ценер яхун бедендив агуд хъувуна. 

- Вун ахлад, вах, пакамахъ зун аниз къведа,- лагьана Севзихана.- За вун 

рагьметдиз фенвайдан кIвале амукьдайвал ийида. 
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2. 

Лежберрин гагь эрчIи, гагь чапла къуьнерилай аквазвай, рагъул циферик 

акатиз-хкатзавай ракъини югъ нисини хьанвайдакай хабар гузва. Цан цазвай 

яцарин еришни яваш хьанва: ламу сам-кьал, палчухдин тикеяр, накьвадин 

кесекар галкIана, залан хьанвай туьрез гьикьван ялин?! 

- Яцарни галатнава, чунни,- лагьана Севзихана, - Нисинин капIдай, фу 

недай вахт я... Хих...Акъваз, чан гьайванар! - малар, хак ягъайбур хьиз, алай 

чкадал алкIана. 

Эмин яцарин вилик фена. 

- Я чан гьайванар, квез акъваз лагьай чIал гьикьван хъсан чида?!-гадади 

абур викIиникай хкудна, тамун гапIалдик тухвана. Малари гьасятда, фуф-чIуф 

ацалтна, валаринни тарарин арайра амай кьурай векьер, кьалар каш кваз нез 

башламишна. 

Бубани хва булахдал фена. Гъулцин чкалдикай авунвай чIутхвардай 

авахьзавай ци гьавиздин кIаняй куркурар акъудзава. Къванерин арадай агъадихъ 

авахьзавай шуькIуь хула секин баяд лугьузва. Лежберри кIвачерилай ва 

кьилелай хтIунна, дастамаг къачуна. Ахпа чухваяр экIяна, абурал кьибледихъ 

элкъвена акъвазна, капIиз башламишна. Кьведани, пIузаррикай сад-кьве араб 

гаф хкудиз, купIун чIалар эзберзава. 

КупIунин эхирдай Севзихана ван ацалтна лезги чIалал лагьана: 

- ШейтIанрикай ва иблисрикай, шердикай ва фитнедикай, дяведикай ва 

цIукай, дишегьлидин муькуьрдикай вуна чун хуьй, я Ребби, я Аллагь! 

Бубадин тIалабунриз яб гана, Эмина вичин капI ихьтин гафаралди 

куьтягьна: 

- ШейтIанрикай ва иблисрикай, пачагьдин зулумдикай ва ханарин 

азгъунвиликай, гьахъсузвиликай ва лукIвиликай, марифатсузвилерикай ва 

эдебсузвиликай чун куьне  хуьй, я чан гъуцар, я чан Аллагь!  
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Севзихана хцин гьар са гафуниз дикъетдивди яб гана, ам тажуб хьана: “И 

за гьеле аял яз гьисабзавайди яшайишдин, дуьньядин гъавурда залайни хъсан 

ава”. 

- Я хва, ви шаздаяр  камаллубур я, амма вуна Аллагьдилай вилик кутур 

гъуцар вучтинбур я?- наразивилелди жузуна бубади.- Гунагь хьана хьи. 

- Я ба, заз ви, Хважа-эфендидин ва масабурун сиверай ван хьайиди я: 

виликдай лезгийрин  аллагьар  гъуцар тир. АтIан-гье, инлай абурун макан - 

Гъуцарин сувни аквазва. Аллагь, ислам дин чаз арабри гъайибур я... За гьар 

сефер жуван тIалабунар сифте гъуцаривай, ахпа Аллагьдивай ийизва, белки, зи 

шаздайрин ван жуван гъуцариз фад хьайитIа,- Эминан чин яру хьана: адаз 

ихьтин жаваб гун четин акъвазнай кьван. 

Буба хияллу хьана: “За гила идаз вуч жаваб гун? Мусурман, мажуси, чувуд, 

хашпара динар  какахьнавай девир я...” 

- Чан хва, заз вун чи чIехи тир Аллагьдиз аси хьана кIанзавач,-меслят 

къалурзавай хьиз мергьяматлувилелди лагьана Севзихана.- Чун мусурманар  я. 

- Я ба, зун Аллагьдиз аси туш, адан чIехивилиз шукур хьуй. За анжах ваз 

жуван рикIе авай фикир лагьана, - гада са легьзеда хияллу хьана. -Я буба, заз 

ара-ара акI жезва хьи, Аллагьдиз чи шаздайрин ван жезвач. Адаз угъриярни 

къачагъар, зулумкарарни нягьс инсанар аквазвач. Кавхадинни фекьидин хзанри 

кьилел кишмишарни хурмаяр алай дуьгуьдин ашар незва, кесибриз мухан фуни 

жагъизвач… Чи  хуьруьн лежберивай чпин рухвайриз далдам-зуьрне алай 

мехъерар жезвач… Инсанри, хъчарни кьач1ар, пенкьверни къаникъузар нез, 

кьил хуьзва… Вун къази тирвиляй, буба, ви жибиндиз мажиб къвезвайвиляй 

чуни агьваллудаказ яшамиш жезва… Бес кесибар кун Алллагьдинди дуьз  яни?!  

- Дуьз туш, - Севзиханан чин чIур хьана: авайвал лугьун  садазни хуш туш. 

– Ят!ани Аллагьдиз аси жемир, хва!  
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- За вуч лагьана кьван? Вучиз гьа чIехи Аллагьдиз бигерви дишегьлидин 

шел-хвалдин ван къвезвач?! Ваз датIана зарар гузвай Хашарин Челеб адаз вучиз 

аквазвач?! -- жузуна Эмина. -- Маса муртадрикай зун рахазвач. 

Буба, кьил са патал кьуна, кьатIунар авай хциз килигиз акъвазна. Адай гаф-

чIал такъатиз акурла, Эмина давам хъувуна: 

- Са кар загьир я: буба ваз акси я, хвани - заз! Чна абуруз са писвални 

ийизвач. 

- Вун никай рахазва? 

- Хашарикай, я буба. Седир, кавхадин хва, гьар юкъуз захъ галаз 

хуькуькьзава... Абуруз чавай вуч кIанзавайди я? Чи хзанрин арада авайбур вуч 

гъаразвилер я?! 

- Вун гила чIехи гада я, чан хва, ваз чир хьун лазим я. Чи арада са 

гъаразвални авайди тушир, я хьунни мумкин туш. АтIабур, Хашарин тухум, чеб 

рикI дар, пехил инсанар я. Челебиди заз чинлай атIана лагьайди я: “Хашар 

Ялцугърал фад атай, БукIар геж атай тухумар я. Вучиз къази закай тахьана, 

вакай жезвайди я?” За адаз лагьана: “Зун мягькемадин хуьрерин картари хкяна, 

вун хкягъайтIа, къази вун жедай”. Рази хьанач, вичин шер-фитне, чи рикI тIарун 

давамарзава,- Севзихана гъил эляна. -Вахъ галаз кикIизвай Седирни вичин 

бубадал фенва. Жува адахъ галаз кьил кьамир. 

- Вун къази ятIа, Челеби халу  хуьруьн кавха я. Адаз хуьруьн чIехивал бес 

тушни?! 

- Адаз са хуьруьн кавхавал тIимил аквазва, ирид хуьруьн къазивал 

кIанзава. Къазидин къазанжи гзаф я, адаз  урус пачагьди мажиб к!анзава. 

Инсандин нефс я ман, тух тежедай. 

- Вичин гьахьтин нефс акъатрай! 

- Амин. Ша, бала, чна фу нен, бегьемсуз инсанрикай рахана, жуван иштягь 

чIур тийин,- теклифна Севзихана. 
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- Агь, чан Абу-Земзем!- Хтумрин булахдал элкъвена, чIутхвардик гъил 

ктуна, Эмина  капашдай кьвед-пуд хупI яд хъвана. 

Бубани хва суфрадихъ ацукьна, ргай какаяр, кьурай дулдурма ва нисини фу 

нез эгечIна. Кьведни киснава, гьар сад вичин фикиррик ква. 

Эминан вилерикай бигерви дишегьли карагзава, адан накъвари гададин 

кьил гилани элкъуьрзама: “Ихьтин инсансузвилер?! Ихьтин инсафсузвилер?! 

Ихьтин гьахъсузвилер?!- Эмин вичиз ван хьайи гафарихъ ва эдебсуз 

агьвалатрихъ инанмиш жезвач. Ада, келледа ван гьатна, вилер экъис хьана, 

вичи-вичивай, са чара касдивай хьиз, хабар кьазва: «Бес ихьтин гьахъсузвилер, 

зулумарни зиллетар Аллагьдиз аквазвачни?! ЧΙехибуру, фекьийри, къазийри  

гузвай жаба сад я: «Вири Аллагьдин гъиле ава, вири гьадаз аквазва».  

Ихьтин суалрин селди гада тIушунзава... Япара булахдин цин шуршурдин 

ван ава, вилерикай  шехьзавай бахтикъара дишегьлидин суьрет карагзава... И 

декьикьайра, белки, жегьилдин рикIелай Хважа-эфендидин рушни  алатнава. 

Булахдин баядри Севзиханан рикIиз секинвал гузва: ада, япара земземдин 

ван аваз, тIебиатда вил къекъуьрзава. 

Эмина вичин буба Ялцугърин мягькемадин хуьрера гафуни атIузвай къази 

я, лагьана, фикирзавай. Къе адан ихьтин инанмишвал квахьна: Севзиханавай, 

Бигеррин фекьидин гафунал гаф эцигна, кесиб хендеда дишегьлидин тереф хуьн 

хиве кьаз хьанач, чкадал килигда, лагьана. 

Эминаз бубади мукьвал-мукьвал тикрарзавай, Кьуръанда кхьенвайбур я 

лугьузвай гафарихъни инанмиш жез, абур кьилиз акъудиз кIанзавач,  Аллагьдиз 

табий хьунал Эмин рази я, амма пачагьдиз ханариз ва беглериз - ваъ. 

“Зулумкарриз гьикI табий жен?! Азад инсан табий жедани? Табий жез ам 

гьайван яни?! “- ихьтин суалри гададин рикIе табийвал инкарзавай гужлу 

гьиссер арадал гъизва. 

Бубадин мад са меслятди Эминак хъел кутазва, амни, кьил агъузна кIвалах 

ая, лугьун я. “Кьил агъузна кIвалахун - им лукIарин хесет я. Азад, уьзден 
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инсанди, кьил винизна, кIвалахун лазим я,- фикирдай тестикьарзава Эмина.- Зун 

инсан я, азад инсан я. За вучиз кьил агъуззавайди я? Садрани агъуздач! Яраб зи 

бубади пачагьдин къуллугъчийрихъ, хандихъ, адан найибрихъ галаз гьикI 

кIвалахзаватIа?» Ам суфрадихъ ацукьнавай бубадихъ элкъвена, адаз, сифте 

аквазвай инсандиз хьиз, килигна. Сивел атай суал акъвазарна, бубади гьикI 

кIвалахзаватIа тайинарун хциз кутугна акунач, ада жузуна: 

- Я буба, и чи дуьньяда икьван гзаф гьахъсузвилер вучиз ава?! 

- Вуч, вуч? Дуьньяда?!- буба тажуб хьана, ада фикирна: “И накь какадай 

акъатнавай цицIиб дуьньядикай рахазва, хийирдалди хьуй”.- Дуьньяда 

гьахъсузвилер гзаф авайди ваз гьинай чида, бала?- мукъаятдаказ хабар кьуна. 

- Я ба, бес ЧIурал шегьердай, Пакудай, Мисридай,Урусатдай къвезвай,  

хквезвай инсанар заз аквазвачни? Бес абуру ваз ийизвай суьгьбетар заз ван 

къвезвачни?!-гила хва тажуб хьана. 

Хцин кьатIунрал бубани тажуб хьана. 

- Вун гьахъ я, чан хва. Аллагьди хуьй вун, бала,- Севзихан вичин чIехи 

хцин яр къекъифнавай чиниз, азият авай акьуллу вилериз килигна. - Эхь, бала, 

дуьньяда гьахъсузвилер гзаф ава... 

- Вучиз я ба?! Бес дуьньядал алай вири инсанар са Адамалай хьанвай, са 

Аллагьдин эмирдик  квай са икьрабаяр тушни?!-Эмин мад къекъифна. 

Кьведни са легьзеда кисна, Эмина жаваб гуьзлемишзава. 

- Вуна зав вугузвайбур залан суалар я, бала, - хияллу хьана, бубади 

давамарна: - Дуьньядал хъсан ва пис, гьахъ ва батIул, михьи ва чиркин крар 

гзаф ала, абур ийизвайбурни инсанар я... Эгер ваз гьахъсуз кIвалахар гзаф аваз 

аквазватIа, чир хьухь: чIуру амалар квай, чIулав рикIер авай, кьиле мефтIедин 

чкадал як авай инсанар хьиз, мергьяматлу, камаллу, жумартлу, муьгьуьббатлу 

инсанарни ава. Абур авачиртIа, хьаначиртIа, дуьньядин чин кIаник жедай, хва. 

Жуван рикIиз сабур це. 
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- Эхь, буба, вун хьтин мергьяматлу инсанарни ава, амма, заз чиз, писбурун 

кьадар гзаф я. 

- Белки, ятΙа. 

- Бес Аллагьдивай а пис ксарин вилик пад кьаз, абуруз жаза гуз жезвачни?! 

- Я бала, Аллагь яргъава, зун аси тахьурай, астафируллагь... Белки, адаз 

вири аквазвачтIа,- Севзихан умундаказ хъуьрена. - А вичиз чун къурбанд 

хьайида инсанриз пак ктабар, пак векилар ракъурнава, инсанрин чина вилер 

тунва, кьиле акьул тунва, гьалал-гьарам чирнава, зегьмет чIугун патал 

къуьнерилай кьве гъил кутунва... И чаз фу гузвай чилел гьар са инсанди вичи 

вич, инсан хьиз, кьиле твах лугьузва... Я чан хва, бес вири везифаяр Аллагьдин 

хиве хьайила,  инсанри вуч хъувурай?! - буба хъуьрена. 

- Дуьз я,- Эмин бубадин эхиримжи гафарал рази хьана: инсанри чпин 

инсанвал хуьн лазим я. 

Гьамиша пел чIурнавай, ирид хуьруьн месэлаяр гьялзавай къази-буба къе 

хцихъ галаз сифте яз, вичин тай-къаншардихъ галаз хьиз, рахазвай. Ада гьатта 

зарафатарни ийизвай, са бязи сирерни ачухзавай. И кар Эминаз иллаки гзаф 

бегенмиш хьана. Амма Аллагьди гьахъсуз ксариз жазаяр тагузвайвиликай 

Севзихан гзаф мукъаятдаказ рахазва, и кар Эминаз хуш жезвач, ятIани ада 

тIалабна: 

- Чан буба, инлай хъфей халадиз куьмек гана кIанда гьа. 

- Инал хиве кьун четин я, хва, чкадал фена, кьве патазни яб гана, ахпа зун 

адаз куьмек гуз алахъда. 

- Яраб, ба, зунни... вахъ галаз фейитIа?.. - Эминаз пака бубадихъ галаз 

къунши хуьруьз физ, ада ийидай дуванда иштиракиз кIанзавай. 

Гададин суалдик тIалабун, минет, гьахъ-адалат акваз кIан хьун квай. 

- Ваз Бигеррал физ кIанзавани?- бубадиз хцин гьевеслувал хуш хьана. 

- Эхь, валлагь, буба, вуна ихтияр гайитIа,- хиве кьуна гадади.  
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Севзихан хцин чиниз килигиз акъвазна, фикирри тухвана: “За бигерви 

дишегьлидиз куьмек тагуз кич1езва… Зи хцин рик1 кесибрихъ гзаф кузва… 

Вун, бала,  бажагьат бахтлу жеда...” Ахпа лагьана: 

- Ихтияр гузва, амма... 

- Вуч амма?! - гададдин рикIик теспачавал акатна. 

- Чан бала, къе амаз ваз гьахъ-дуван акваз кIан хьайила, вуна гьахълувал 

истемишиз хьайила, ваз и дуьньядал яшамиш жез четин жеда. 

- Вучиз, ба?!- Эмин тажуб хьана. 

- Ви рикI гьахълувилихъ, кесибрихъ, кIеве авайбурухъ кузва... 

- КIеве авай инсандиз куьмек гун, адан гъил кьун пис кар яни?  

- Са акьван хъсан карни туш, хва. Чи бубайрин мисал ава: “Чарадахъ рикI 

кудайдан хуралай хер кими жедач”. Ахьтин хирер гележегда тIимил ийиз 

кьванни алахъ, бала, - веси тазвай хьиз, лагьана Севзихана.-Жегьил чIавуз зунни 

вун хьтин  инсан тир... Гила… девирди зун къуьруь авуна. 

 Эмин бубадин жавабдал тажуб хьана. 

- Пака  чун Кьеандал фида, - малумарна Севзихана. – Белки, вакай зи 

чкадал къази хьайит1а, - Севзихан шаддаказ хъуьрена: ада вичин рикIе авай, 

гьеле садазни чизвачир мад са сир  чΙехи хциз ачухна. 

   Эмин шадвиляй цавук хк1уна: адан рикIени бубадин пеше кьун авай. 

Гила ам бубадихъ галаз мадни викIегьдаказ, са къурхуни авачиз рахаз, вичин 

фикирар лугьуз эгечIна. 

ТIебиатни ачух хьанва, Эминан суалрихъни эхир авач. 

- Чна цан цазмачни? - айгьамдалди жузуна бубади. 

- Багъишламиша, ба, - Эмин зирингдаказ къарагъна, яцар хкиз фена. 

 

3. 

Ялцугъ хуьр  кьакьан къацу тепедин гуьнедал, вад-цIуд рат кьван авай 

майдандал, кIвалер сад-садав эгисна, хура авай гьейкал хьиз, ферикъат хьанва. 
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Кьуд пад мублагь векьерни никIер, багъларни тамар, булахарни кIамар я. Инлай 

Лезгистандин дереярни дагълар, вацIарни Каспий гьуьл,  капун юкьвал алайбур  

хьиз, аквазва. 

Икьван гуьзел, икьван авадан чкадал къунши хуьрерай: Кьеандилайни 

КIеледилай, КIиридайни Цилингай... атана, бинелу хьанвай хизанрикай еке 

сихилар ва тухумар арадал атанва. Сифте  хуьр кутурбур вужар ятIа садазни 

чизмач, вири чкадинбур хьанва, ама фад атайбуру  вуж геж  атанатΙа   

рикIелайни ракъурзавач: лазим  чкадал абуруз «къурабаяр» лугьузва. Ихьтин, 

инсан нифретзавай хьтин,  лакΙаб Севзиханан хзандални тек-туьк  алкΙурзава. 

Пуд магьледикай ибарат гъвечIи хуьр, еке къал-макъал квачиз, халкьдин  

агъзур йисарин адетрални шариатдин къанунрал амал ийиз, гьафтеда садра 

фекьидин вязерихъ яб акализ,  кΙеве авайдаз куьмекдин гъил яргъи ийиз, 

кавхадинни къазидин гъил-вил алаз,  гагь дявейрин цIук акатиз, гагь секин 

хъижез, дуланмиш жезва. Ялцугъвийриз чпин фуни къафун чпиз бес жезва, пек-

партал ва къаб-къажах къачуз абур балкIанрал ва ламарал алаз КIирийрин, 

Кьасумхуьруьн, ЦIехуьлрин, Ахцегьрин ва Дербентдин базарриз физва. Иниз 

йиса садра-кьведра куьлуь-шуьлуь маса гудай чувудар, аялар суьрнетдай ва 

цурун къапариз къеле гудай яхул устΙарар къвезва. Бязи савдагарри чехирни 

гъизва, жегьилар дуьз рекьяй акъудзава. 

Агьалияр секинвилихъ тамарзу я: эхиримжи йисара хуьре къал-макъал, 

гъаразвилер мукьвал-мукьвал арадал къвезва. Арифдарри лугьудайвал, 

дуьньядал инсанар къвер-къвердавай куьлуь, абурун амалар гзаф жезва. Иблис 

агатнавай малкамутар дугъри инсандин вил акъудна нез гьазур я. 

Яргъал йисара Ялцугърикай, къваларив гвай хуьрер гьисаба кьун тавуртΙа, 

Лезгистанда, Дагъустанда, Ширванда ва масса вилаятра, белки, садазни хабар 

авачир. И кар ялцугъвийриз чпизни чизвай, абуруз еке  хажалатни тир. ЦIекIуьд 

лагьай асирда  чпин хуьруькай  хабар жеда, лагьана, садани фикир кьванни 

ийизвачир. 
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- Чи Ялцугъар са секин, хелвет хуьр я ман,- вич-вичик ван акьалтна рахана 

Эмин.- Чаз кIунтIалай вири аквазва, амма чун садазни аквазвач,- гьайиф чIугуна 

гадади. – Чи хуьр Аллагьдин рикΙелайни алатнавай хьти нди я. 

- Секинвал, хва, гьакъикъатда ина авач,-лагьана бубади.-Ялцугъар ирид 

хуьруькай, гъвечIибур ятIани, ибарат хьанвай мягькемадин кьил я. Чи бубайри 

жуван ватан душманрикай хуьн патал гзаф женгера иштиракна. Яхулай 

къвезвай ханаризни чун табий хьайиди туш. Вини Ярагъдал алай Куьре хандиз, 

дугъри я, чна меслятдалди харж гузва. Лезгистан, Ширван, Шеки... Урусатдин 

пачагьди кьурдалай гуьгъуьниз виликан талан-тараш, дявеяр-дараяр амач… Чи 

хуьрни секин хьана аквазва, амма азаддаказ яшамиш жез вердиш хьанвай халкь 

я къеняй, я винелай рази туш... Мад урусриз акси женгер къарагъун мумкин я... 

Бес кесиб халкьди вуч авурай? Са патахъай ам ханарини беглери алажзава, 

муькуь патахъай - пачагьдин къуллугъчийрини къазахри...Гьикьван харжар 

гун?! Гьикьван бигерра чанар акъудин?! Дагъларай-дешлерай рекьер 

туькIуьрин?! Гьикьван урусрин кьушунриз балкIанар, магьсул, векьер... гун?! 

Халкьдай акъакьзавач, хва. Халкь кIеве ава,- Севзиханалай залан нефес алахьна. 

Эмина дикъетдивди яб гузва: адан вилерикай хуьруьз яргъа балкIандал 

алаз къведай, гъиле къамчи, кьулак гапур ва къуьне тфенг авай хандин найиб, 

КIирийрин хуьруьн патав къеле эцигна, яшамиш жезвай расу къазахар, 

тамарани чIурара гъуьрчер язавай урус аскерар, абуру халкьдин майишатдиз 

гузвай зиянар карагзава. Урусрилай, ханарилай наразибур, къачагъар хьана, 

тамара, дагълара гьатнава, абуру пачагьдин аскеррал, почтадал вегьезва, 

кьурайдак кваз ц!идини кудапйвал, тахсир квачир инсанарни рекьизва. 

- Секинвал гьар са инсанди вичи хвена к1анзава, хва,-давамарна Севзихана. 

– Чи хуьре гьар тухумдиз вичин векилдикай кавха, фекьи ва я  къази хьана 

кIанзава. Элкъвей магьледин итимри чеб хуьруьн иесияр яз гьисабзава, абурув 

мулкарни гзаф гва... Агъа ва Вини магьлейрин итимар ихьтин 

барабарсузвилелай нарази я. Гьавиляй хуьре гъаразвилерни ава, чуьнуьхун-
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гуьнжуьхунни жезва... ЧIехибуру къалурзавай рехъ жегьилрини кьазва, инал 

вуна лагьайвал ... 

- Челебан рехъ Седира хьиз,- куьмек гана Эмина, вилерикай Седиран 

акунар карагна, фикирна: “Агь, бегьемсуз инсан я хьи!” 

- Эхь... Анжах жув мукъаят хьухь, бала,-тагькимна бубади.- Кимерал нянин 

геждалди аламукьзавай жегьилривай яргъаз хьухь, нубатсуз къал-къулдикни 

экечIмир. Пака суал-силис хьайила, игрибур михьиз, дугърибур кьацIана 

акъатдайди я. Гъавурда акьунани? 

“За абур кьацIурда !”- гьелегь кьазвай хьиз, фикирдай лагьана Эмина. Адан 

рикIел са гьафте вилик вичини Седира юкьварар кьурвал хтана: “Хъсан хьана, и 

агьвалатдикай бубадиз хабар тахьана”. 

Кавха Челебан хва Седир Эминалай са йисан чIехи я. Гьар кимел атайла, 

кIелер гваз чIураз экъечIайла ва я чуьхуьнагариз кIамуз фейила, Седир 

Эминакай зарафатариз алахъда. Эмин адалай са кIусни ажуз туш, амма вичин 

акьуллувиляй къал-макъал акъуд тийиз алахъзава. И сефер Эмин кимел фейила, 

Седира ягьанатдин хъвер авуна, лагьана: “Чи чIалар туькIуьрдай Давдакь атана, 

гадаяр!” Жегьилар хъуьрена... Эминан намусдик хкIуна, ада Седираз жаваб 

гана: “Итимри чIалар туькIуьрда, ламари ар - яда!” Гила жегьилар Седирал 

хъуьрена. “Вуж я лам?!”-лагьана, Седира гъуд хкажна, Эминал гьужумна. 

Хъукъвай шалам алай кIвач эцяна, Эмина ам кьулухъди дагурна, чилел экIя 

тахьана са кIам-шам амукьна. Жегьилар мад хъуьрена. Вилериз иви хъичей 

кавхадин хцин гъил чIулуникай куьрс хьанвай гимишдин къакъара авай 

гапурдал фена. “АкI ваъ, Седир, акI ваъ!- гьарайна, Тагьира Седиран гъилер 

кьуна.- Сифте тахсир види я... Гила квез куь къуватар алцумиз кIанзаватIа, 

буюр, юкьварар яхъ!” Муькуь жегьилрини дяве-дара хьун кьабулнач, юкьварар 

кьун теклифна. Седирни Эмин кьведни рази хьана, вири хуьруьн эрчIи 

къерехдиз, сурарин патав гвай чIурал фена. Кавхадинни къазидин рухвайри 

чухваяр хтIунна, пуд сефер юкьварар кьуна, пуд сеферни Седир кIаник акатна. 
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Ам, чухва къахчуна, Эминаз гьелегь кьуна, харчи экъуьгъунар ийиз-ийиз, 

кIвализ хъфена. “Ваз аферин, Эмин,- лагьана Тагьира. - Заз вун кIаник акатиз 

кичIезвай, Седир валай чIехи я эхир. Ваз, стха, чIалар туькIуьрун анихъ 

амукьрай, улубар кхьин кутугнава!” 

И юкъуз Эминни Тагьир, ивияр какадарна, стхаяр хьана. 

- Вай жаваб акъатнач хьи?- жузуна бубади. 

Эмин, фикир са гьина ятIани аваз, жавабдихъ къекъвена. 

- Ваз, буба, чизва: за зал садрани леке гъидач, я чарадан гъилни зал 

къведач!- и арада вичиз хабарни авачиз, гададин гъутар агаж хьана, къуьнер 

виниз акъатна. - Захъ вафалу  дустарни ава,- рикIе Тагьир аваз, лагьана Эмина. 

Хцин гьал  акур бубади, спелрик хъвер кваз, насигьат гана: 

- Къуватлу гъилерихъни къуьнерихъ, хва, акьуллу кьилни, гуьгъуьна 

икьрабаярни кIанзавайбур  я. Акьуллу хьухь. Эхир фагьум тавуна, са карни 

мийир. 

- Зун, буба, кьаз  алахъда,- гаф гана Эмина. 

- Зи рикIиз гзаф регьят хьана, чан хва, ви рикIиз гьамиша регьят хьуй. 

Са шумуд хвал бубадини хци, са гафни рахун тавуна, цана. 

- Къе цайи цан бес я,- хвал куьтягь хьайила, Севзихана яцар акъвазарна. 

- Хъсан я, буба,- Эмина туьрез викIинихъай галудна, элкъуьрна, хкажна, 

викIинин винелай куьрсарна.- Гьиш, чан гьайванар!- яцар хуьруьхъди рекье 

туна.  

Бубани хва цанай хтайла, рагъ Бике дагъдик акатзавай. Хуьре кефердихъай 

къвезвай ламу гар къекъвезва, магьледин къерехдал алай са мертебадин 

кIвалерин рак ахъа хьана, анай экъечIай Лейлиди вичин гъуьлни хва шаддиз 

къаршиламишна: 

- Хъша, хъша, чан лежберар! Чаз ризкьи къазанмишзавай кьегьалар! Чай 

гьазур я, исятда за чуькни чими хъийида. 
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Салам гана, бубани хва кIвализ гьахьна. Абуру чухваяр, бармакар, шаламар 

хтIунна, цурун легендал сада-садал яд иличиз, гъилер, чинар ва кIвачер 

чуьхвена, дасмалралди михьи хъувуна. Лейлиди гъуьлуьнни гададин  чухваяр 

ракΙарин кьулухъай куьрсарна, бармакар жейрандин  вад-ругуд хел алай 

крчарикай раснавайвай, рангарин шуьшеди хьиз, нур гузвай  дамахлу  хкунар 

эцигна. «Квез мекьи жеда»,- лагьана, месер авай дакΙардилай йифен кьепеяр 

къачуна, чпин иесийрив вугана.  

КIвале секинзавай, аялрин адетдин гьарай-эвер авачир.  

- Аялар гьинава, къари?- жузуна кIвалин иесиди. 

- Меликни Неби куьчейра ава, Исли булахдал фенва, зун кIвалин 

кIвалахрал машгъул тир,- папа вилералди вичи авур михьивилер къалурна. – 

Ч1ехи хвани вахъ гала, - ам гададихъ элкъвена: - Галат хьанани, чан хва Эмин?  

- Ваъ, я де, цан цайиди буба я, - Эмин парталар дегишариз  эгеч1на. 

- Вун галат хьанани, итим? – къайгъударвилелди жузуна,  папа адан гъиле 

авай дасмал къахчуна, кΙарасдин тек  хкунал хъивегьна. 

- Ваъ, къари - Севзихана папаз, ам жегьил дишегьли ятIани, яшлу ин- 

санрин  адет тирвал, къари лугьузва. И гафунихъ галаз аяларни вердиш хьанва, 

кьуд-вад йис вилик Эмина наразивилелди лагьанай: “Я буба, къари юкь чиликай 

физвай кьуьзуь дишегьлидиз лугьудайди я, чи диде, руш хьиз, жегьил я”. Буба 

хъуьренай, дидеди хцин тереф хвенай: “Ви акьулриз кьий де, чан хва! Ви дахди 

зун гужуналди кьуьзуь ийизва”. Ам дамахдивди гъуьлуьз килигнай. 

Севзиханни Лейли мехъерар авур йикъалай инихъ меслятдалди яшамиш 

жезва. Абурун михьи гьиссерикай, хъуьтуьл рафтарвилерикай балайризни чIехи 

пай ганва: стхаярни вах, дустар хьиз сада муькуьдан кефи хан тийиз, чIехида 

гъвечIиди хуьз,  ирелу жезва. 

Лейлиди суфра экIяна, анал фу, чай цанвай къапар ва вирт авай цIиб 

эцигна. 
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- Диде, заз тIуьн кIанзавач,-виртIедихъ галаз са сукIра чай хъвана, Эмин 

бубадин ктабар алай дак1ардин к1ане ацукьна. 

Севзиханаз, савадлу ва илимдар инсан яз, араб, фарс ва туьрк ч1аларал 

акъатнавай гзаф ктабар ава, абур к1валин цлаз хкар яна, туьрк1уьрнавай тунал - 

тахтадин дезгедал ала. Эмина, фуни т1уьн тавуна, сятералди, йикъаралди  

бубадин ктабар к1елзава. 

КIвале хурушум хьана. Эмин кимел фена, юлдашрихъ галаз суьгьбет-сала 

авуна, хтана, хзандихъ галаз нянин хуьрек т1уьна, мад ктабрихъ ацукьна.  

Бубади, куьсруьдихъ ацукьна, са вуч ятΙани кхьизва. 

Стхайрини ваха дидеди ахъайзавай “Шарвели пагьливан” риваятдиз яб 

гузва. 

Месин капI авуна, хизан секин хьана: аялар къаткана, дидеди аялрин 

парталриз раб хъиязва, адан рикΙел вичин  дидедин гафар хтана: «ЦΙийи партал 

садра цΙийи жеда, куьгьне партал – иридра: гьар рас хъувурла, кукΙвар хьайи 

чкайриз цΙиийи пинеяр хъягъайла. Рагьметрай вичиз».  Бубани Эмин, гьар сад са  

ктаб гъиле кьуна, лампадин кIане ацукьнава. 

- Ба-а, вуна атΙа месэла дуьз гьялна кIанда гьа!- мад вичин тIалабун рикIел 

хкана Эмина. 

- Зун гьахъ хуьз алахъда, хва. 

Севзихан намус михьи инсан я, амма адавай гьамиша гьахълувилин тереф 

хуьз жезвач - пачагьдин къуллугъчийрин, фекьи-фахрадин, девлетлуйрин 

къуват гзаф я: абурувай чпиз яб тагузвай къазидин къарар кьилиз акъуд тийиз, 

ам кIвалахдилай алудиз, буьгьтендик кутаз жезва. Гьавиляй Севзиханни 

мукъаят я, тахсир квай башибузукь гъавурда тваз, адан рикIел намус, иман, 

мергьяматлувал гъиз, Аллагьдин тIварцIикай куьмек къачуз алахъзава. 

-  Бигеррин фекьидин гаф винел акьалтайтΙа, - хцин сесиник гьайиф чΙугун  

квай. 
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- Я хва, а фекьи савадлу инсан я, за адан кIвале фу незвайди я, шариатдал 

амал авуртIа, фекьи гьахъ я,- лагьана Севзихана. - Ша, чна никIе авур 

суьгьбетар тикрар тийин. 

- Бес шариатди кесиб инсан йикь лагьанвани?! 

- Ваъ. Шариат тестикьарнавайбурни ахмакьар тушир гьа! Шариатда гзаф 

месэлаяр дуьздаказ гьялдай рекьер къалурнава, амма чи адетрихъ галаз кьан 

тийидай жумлаяр ава. 

- Арабри чал шариат илитIдалди чаз чи халкьдин адетар, къайдаяр, 

ахлакьдин  къанунар авай. Вуна чи халкьдин адетрал амал ая ман, буба чан, -  

чин гьалдна Эмина. 

- Зун алахъда... Амма вун лазимвал авазни, авачизни шариатдиз акси 

экъечIмир!- Севзиханаз хъел атана.  

- Бубадин чина рахамир, чан хва,- т1алабна Лейлиди. 

- Хьурай, диде,- Эмина сефил хъверна. – Зи сифте муаллим буба я. Хважа-

эфендини хъсан муаллим я, Зи муаллимар дерин чирвилер авай,  гьахъ гвай 

инсанар… 

Хцин гаф атΙана, Севзихана лагьана: 

- Гьахъ, гьахъ!.. Чилерал гьахъ алач, - ам  рикΙяй Куьре округда, 

Дагъустанда ва Урусатда авай  гьаларилай нарази тир. 

- Чилерал гьахъ алач?!- гададин вилер гьяркьуь хьана. - АкI ятIа, кесиб 

инсанрин язух хьана хьи, ба-а... Яраб цаварал кьванни гьахъ алатIа? 

- Цаварикай рахамир, хва... Чун чΙехи Аллагьдин вилик аси тахьурай,- 

Севзиханаз чпи никIе авур суьгьбет цIийи кьилелай тикрар хъийиз кIан хьанач. 

- Туб астафируллпгь, - лагьана Лейлиди. 

- Зун аси туш... За, ба, фикирзава: гьар са кас сифте нубатда халис инсан 

хьана кIанда, гьакΙ хьайитΙа дуьньяда  гьахъни жеда. 

- Эхь, гьахъ гьар са инсандив вичив хьана кIанда,- явашдаказ алава хъувуна 

бубади.- Гьахъ вирида хвена кIанда, са зани вуна ваъ. 
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Эминан  рикIе и декьикьайра  “за гьахъ хуьда” гафар тикрар хьана. 

4. 

Пакамахъ Эмин  ахварай фадаватна. Гьаятдиз экъечIайла, бубади хипер 

чуьлдиз акъудзавай, дидеди цура кал ацазвай. Салам гана, гадади бубадин гъиле 

авай тIвал къачуна, хипер хуьруьн кьибле патахъ гьална, чиг ацукьна, якъутри 

хьиз, нурар гузвай чIуруз яна. Чапла къуьнелай килигайла, Эминан вилера 

Каспий гьуьлуькай хкатзавай ракъинин нурар акьуна. 

- Агь, чан рагъ! Салам-алейкум, рагъ!- гадади ван акьалтна салам гана, 

гъилер ахъайна, хважамжамдин вири нурар вичин къужахдиз чIугуна. - Чан 

рагъ!-  Туьквезбанан нур гузвай чин, гьекьекьар хьтин вилер цIвелеривай куьрс 

хьанвай зилфер карагна,  вилер акьална, гъилер кΙевидаказ чуькьвена. - Зи 

рагъ!... - и гафунихъ “Туьквезбан” тIвар акализ кIанзавай, амма алакьнач: маса 

кас-масдиз ван къвез кичIе хьана. Вилерикай карагзавай рушахъ элкъвена, ада 

рикIяй сифте хиялдиз атай чIалар лагьана: “Гьар пакамахъ экъечIдай са рагъ я 

вун, гъилел кудай, нур гудай чирагъ я вун...” Абурукай, кирамдиз хабарни авачиз, 

тамам шиир хьана. 

Эмина чIалар фадлай туькIуьрзавай. Ада дидедикай, вахакай, стхайрикай 

ва тIебиатдикай теснифнавай куьруь-куьруь чIалар инсанрин сивера гьатнавай. 

“Гила чи хуьрени са зари хьана”,- разивилелди лагьанай уста  Мирима. “Вакай 

чаз Кьуьчхуьр Саид хьтин мазан хьуй, чан хва”,-лугьузвай къарийри. 

Севзиханни Лейли чпин хци зигьин ва къатIунар авай, лагьай гаф кьадай,  

медресада лап хъсандаказ кIелзавай хцел шад тир. Ам  чпин к1вализ  

мугьмандиз атай шаир Рухун  Алидихъ галаз танишарнай.    

Дуьньядикай хабардар зариди Севзиханан чIехи хцин кьилелай кап 

алтадна, лагьанай: «Дуьньядин гележег савадлувиликайни илимдарвиликай 

ибарат я, хва. Жувани хъсан кIела, илимдар инсан хьухь,  чи азабдик квай  

халкьдизни куьмек це». 
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И гафари, иллаки “дуьньядин гележег” ибаради, гададин вилер гьяркьуь 

авуна, мефтIеда туьрез къекъуьрна, ам ажайиб фикиррик кутуна: “Дуьньядин 

гележег?! Дуьнья... Ам гьикьван авайди я? Чи Ялцугърин кIунтIалай аквазвай 

хуьрерилай гъейри дуьньяда мад вуч ава? Бубади, чи кIвализ къвезвай 

мугьманри яргъал хуьрерин ва шегьеррин, магьалрин ва уьлквейрин тIварар 

кьазва. Абур гьина ава? Гьихьтинбур я? Анра инсанар квел машгъул я?»  

Ихьтин суалриз жавабар жагъурун патал Эмин кьакьан кIунтIарал, тепейрал ва 

дагъларал акьахзава, вилиз аквадай кьван чкайриз килигзава. Ам буба-дидедихъ, 

мукьва-кьилийрихъ галаз къунши хуьрериз,  КIирийрин базардиз, Гияр 

шегьердиз...фена. Адаз Бике дагъ, ЯркIи дередин хуьрер акуна. Шаз жегьилрихъ 

галаз Кьелягь кьилелни хкаж хьанай. 

- Чи чIехи хцин рикI, къари, тIебиатдал ала,-лагьанай Севзихана Эминакай. 

- Кьадарсуз гзаф ала,- алава хъувунай Лейлиди. - Чаз Аллагьди ганвайди 

адетдин аял туш. 

- Арифдар хкатдай хьтитнди я,- дамахдивди лагьана бубади. 

- Алим хкатрай, я Аллагь,-тIалабна дидеди. 

- Арифдар, мазан, зари, алим... Са ч1алар я. Илимдар инсан хкатрай,- 

лагьана бубади. 

- Кьелягъ кьилелай хтайла, ада чаз са гьафтеда вичиз акур-такурбурукай 

суьгьбетарнай,- дамахдивди рикIел хкана Лейлиди.- Акур затI, ван хьайи гаф-

чIал, кIелай тарс адан кьиле басма жезва. 

ГьакI хьунни авунай. 

- Я буба, я диде!- ракIара амаз гьарайнай Эмина.- Заз Кьелягъ кьилелай 

акур кьван чкаяр! 

- Ана вуч авай? Ваз вуч акуна, бицIи дах?- гъвечIи стхаярни вах сефердай 

хтай сиягьатчидал алтIушнай. 

- Инлай чаз аквазвай Кьелягъ лугьудай тепедин кьилел,-башламишнай 

вичин суьгьбет Эмина, - дуьз зурба, и кьил, а кьил авачир майдан ала. Анал 
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КьепIиррин ва маса хуьрерин чубанри хипер, малар хуьзва... А патахъ галайбур 

тик хаяр, рагар я. КIаняй зурба, гьуьл хьтин вацI авахьзава: Кьулан вацI, адаз 

Самбурни лугьуда. Китин дагъ чIулавди я, адал жив алач, чубанри лагьайвал, 

адал хъуьтIуьз ацукьай живни сад-кьве йикъалай цIразвайди я... - Хзанди 

дикъетдивди яб гузва.- ВацIун а пад Къуба магьал я, ам къалин тамари кьунва, 

инлай-анлай хуьрер: ЦIехуьлар, ТIагьиржалар, Яргунар, Пиралар... хкатна 

аквазва. 

- А чкаяр зазни акваз кIанзава!-лагьана Мелика. 

- Зазни!-гьарайна Небиди. 

ГъвечIи Ислиди чуькьни авунач, рушар яргъал чкайриз тухун тийидайди 

адаз чизва. 

- Квезни къалурда дахди, - хиве кьуна Эмина. - Агь, а гьуьл хьтин вацI!- 

Ада Самур рикIел хкизва: - Чи ватандин шагьдамар… Вири дерейрай 

авахьзавай кIамар, вацIар адак какахьзава... 

Эминак дуьнья  акваз, вири чириз тади квай. Адак гзаф суалри къалабулух 

кутазвай. Гадади хуьруькай, магьалдикай, дуьньядикай фикир-фагьумзавай. Ам 

дуьньядин эвел, эхир ва гележег квекай ибарат ятIа тайинариз алахънавай. 

“Савадлувиликай, илимдарвиликай, меденивиликай?! Бес вучиз чи 

хуьруьнвийрин чIехи пай савадсуз я? Бес вучиз Кьеанрин медресадиз чи хуьряй 

анжах пуд гада кIелиз физва? Амайбуруз савад герек тушни? Эфендидиз гудай 

гьахъ авач. Яни? Садбуру кIелун, муькуьбуру кIел тавун - им дуьз яни?!.. 

Дуьньядин гележег, зи фикирдалди, азадвиликай, гьахълувиликай ибарат я... 

Гьахълувал тахьайла, дуьньяда девлетлуйри кесибар тарашда, чIехи халкьди 

гъвечIи халкь тергда, къуватлу гьукуматди ажуз гьукумат чукIурда... Чи къадим 

Алпанистан хьиз… Чи лезги халкь хьиз…» 

Хуьруькайни кIваликай, Лезгистандикайни Дагъустандикай, 

Кавказдикайни Урусатдикай, Арабистандикайни Туьркиядикай... чирвилер 

Эминаз Севзихан бубадивай, кимел алай къужайривай, хуьруьз къвезвай 
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ашукьривай, Кьеанрин медресадин муаллим Хважа-эфендидивай, кIелзавай 

ктабрай чир жезвай. ТIебии къуват, гужлу жендек, кьатIунар, хци зигьин ва 

камал авай таза жегьилди гьар са цIийи гаф, чIал, хабар, мани, негъил... кьазвай, 

кужумзавай, тикрарзавай. Ам бубадихъ галаз араб ва туьрк чIаларал рахазвай,  

къунши хуьрериз ва базарриз физвай, хзандин дердияр туькЧуьрзавай. 

Эминахъ адетдин  жегьилриз хас тушир аламатар авай: ам, векьерин, 

кьаларин, нуькIверин, цекверин... чIалар  чидай хьиз, фидай рекье-хуьле 

абурухъ галаз рахадай; ада, булахрай авахьзавай ятарихъ галаз зил кьуна, 

манияр лугьудай; Макьарин вире авай балугъриз  назикдаказ туьмердай; юкъуз 

цава авай рагъ дуьньядин къава куькIуьрнавай чирагъдай гьисабдай; йифиз 

алахьай цава авай варз пакамахъ чин чуьхвена, квар къуьнуьхъ галаз булахдал 

физвай рушав гекъигдай... Ада вичи-вичиз  манияр лугьуз, туьнт кьуьлериз  ва 

чуьнгуьр ягъиз чирзавай. 

Са сеферда Севзихана чIехи хциз ЧIурал шегьердин базардай 

седефламишнавай чуьнгуьр хкана. Къуншидин чуьнгуьрдал сад-кьве макьам 

ягъиз вердиш жезвай Эмин бубадин савкьватди цавув хкIурна, ам гьасятда 

чуьнгуьрни гваз кIвалин экуь пипIе ацукьна, назик сесер акъудиз эгечIна. Са 

тIимил вахтарилай гадади чуьнгуьр устаддаказ ягъиз  ва адахъ галаз маниярни 

лугьуз чирна. Ванни адаз михьиди ва ширинди авай. Эминакай яваш-яваш 

жегьилрин межлисрин шагь хьана. 

Эмин вичин кьисметдал рази тир, гележегни адаз хушбахтлуди яз аквазвай, 

амма хабарни авачиз дуьшуьш жедай хъутIалрикай, рикI чIулав инсанрикай 

гададиз гьеле хабар авачир. 

Хуьре, мягькемада гьуьрмет авай къазидин чIехи хва яз, Эминаз аял 

чIавалай вич кIвале ва хуьре агъайни тухун хас тир: агъур ацукьна, агъур 

къарагъдай, кIеве авай инсандиз куьмек гудай, гьахъсуз кардиз рехъ гудачир, 

кесибрин тереф хуьдай, къекъверагриз фу гудай... И кIвалахар ада, садани ая ва 

я мийир лугьун тавуна, вичи ийизвай, адан дамарра гьа ихьтин иви 

www.lezgichal.ru



 31  

къекъвезвай... Ам Бигердилай атай дишегьлидин дердинизни куьмек гуз 

гьавиляй алахъзавай. 

Меслят хьайивал, Эмина чуьлдай чпин ва къуншидин балкIанар гьаятдал 

хкана, абур хашавдалди михьна, пурарар эцигна. 

- Чи буракьар гьазур я! - хабар гана ада ракIарилай. 

Бубани хва балкIанрал хкаж хьана, хуьряй экъечIна, кефердихъ элкъвена,  

рагъ экъечΙзавай  патан дар рекьяй фена. 

Эминаз Ялцугърин мягькемадик квай, арада кьвед-пуд километр мензил 

аваз кутунвай хуьрер: Кьеанар, Бигерар, ХипитIар, Хутаргъар, Чуьхверар ва 

ЦицIер са шумудра акуна, мукьувай чизва. 

Кьве патай шуьмягъдин, чумалдин, инидин тарари, кул-кусри басмишзавай 

рехъ лап дар я. БалкIанар, буба алайди вилик кваз ва хва алайди гуьгъуьна аваз, 

пурх ягъиз-ягъиз, физва, атлуйри, мукьвал-мукьвал кьилер агъузиз, чеб тарарин 

хилерив чухваз тазвач... Виликай Кьеанрин хуьр акуна, Эминан вилерикай 

гьасятда медреса, Туьквезбан карагна, бедендиз чим акъатна, вилерикай лали-

гевгьерар гадар хьана. 

- Хважа-эфендидиз чун, хва, элкъвена хкведайла илифда,- лагьана, 

Севзихана балкIан чапла патахъ фенвай рекьяй гьална. - Ам салам гуниз 

лайихлу инсан я. 

- Хъсан я, ба,- вичин разивал къалурна гадади. 

Атлуяр Кьеанрин хуьрелай алатзава, Эминан вилер таниш куьчейра 

къекъвезва. Адан хиялдиз вични буба Хважа-эфендидин кIвализ фидайвал, чеб 

иесиди къаршиламишдайвал, мугьманрин вилик Туьквезбана суфра экIядайвал 

атана. 

- Ибурни ваз Бигерар,- малумарна са арадилай бубади. 

- Икьван фад?!- ширин хиялрикай кватай гада тажуб хьана: чеб лазим 

чкадив икьван фад агакьун хуш хьанач. ЯтIани вилик цIувад-къад кIвал авай 

хьтин гъвечIи хуьр квай. 
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- Эхь, хва, Бигерар  мукьвал ала эхир. 

Къазиди балкIан кимел гьална, эвичIна, итимриз салам гана, абурухъ галаз 

суьгьбет-сала авуна. Вич атунин мурад лагьана, са жегьилдив инал фекьидиз, 

кавхадиз, Ифризаз ва адан рагьметдиз фенвай гъуьлуьн стхадиз мискIиндиз 

эвериз туна. Ахпа абурни галаз къази Ифризан кIвалериз килигна, кьве патан 

шер-шикетдиз, делилриз яб гана, фекьидихъни кавхадихъ галаз меслят авуна, 

ихьтин къарар акъудна: “Элкъвена хъфидай чка тахьуниз килигна, Ифризаз 

Бигеррал вичин рагьметдиз фейи гъуьлуьн кIвалерин ва мал-девлетдин са пай 

акъудин, муькуь пай иесидин ирссагьиб стхадиз гун”. Вичин къарар къазиди 

гьам ктабда, гьамни кьилди чарчел кхьена, а чарни Ифризав вугана. 

- И къарардиз аксивалдай кас-мас хьайитIа, заз хабар це,- лагьана къазиди 

Ифризаз.- Ахьтин касдин чка зиндан жеда!- кьасухдай виридаз ван къведайвал 

малумарна. 

- Чан стха, вун Аллагьди хуьй, ви балаяр сагърай,- вилерилай накъвар 

авахьзавай кесиб дишегьли гагь къазидиз, гагь адан хциз килигзава.-Вуна зун 

гишилани мекьила кьиникьикай къутармишна... Зун кьейила, зи паюниз 

акъатнавай кIвални кални зи хинез хъхьурай... Абурухъ зи вил галач... Заз 

хъфидай чка авач, инаг зи ватан хьанва... Чан стхаяр, куьн вири сагърай! За  

югъди-йифди  квез дуьаярда. 

И гафари Эминан рикIиз кьетIен леззет гузва, амни бубади кьабулай 

къарардилай гзаф  рази я. 

Нисинин фу нез ялцугъвияр фекьидин кIвализ фена. 

- Гьахълу къарар хьана, буба, сагърай,- явашдаказ лагьана Эмина. 

- Заз ви рикIикай хабар тир, хва. 

- Фу нез инал ацукьайла, бес чун Хважа-эфендидиз мус илифда, буба? 

- Нянрихъ. Пакамалди вахт чи ихтиярда авачни?-Севзихан зарафат кваз 

хъуьрена. 
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Эмин хиялдай Кьеандал акъатна... Ингье Туьквезбан, ам булахдилай 

хквезва... “Маргьаба, нури гуьзуьм!- Салам, зи вилерин нур!” лугьуз гьазур 

жезва жегьил ялцугъви. 

5. 

Аял чIавалай Эмин гаф-гафунихъ галкIуриз, сад хьтин эхирар авай гафар 

жагъуриз рахадай. Адан бязи жавабар бейтериз ухшар жезвай. Хцин алакьунрал 

мягьтел жезвай Севзихана папавай жузунай: 

- Я къари , и зак квачир хесет, чIалар туькIуьрун, чи гададик гьинай 

акатнат1а? 

- Зазни чидач, чан итим. Чи бубайрик зарияр, мазанар хьайиди туш,-жаваб 

гана аялдин дидеди. 

- А-гьан!.. Чи ата буба БукIа зари тир гьа,- рикIел хтана Севзиханан. - Гьа 

рагьметлудан ирс зи баладал атанва кьван,-бубадиз шад хьана. 

- Аллагьди чи баладиз хъсан пай ганва,-Лейлиди шад хъверна, патав гвай 

хва къужахламишна.- Вун бахтлу хьуй, чан бала! Ви тIвар дуьньядиз машгьур 

хьуй! 

- Амин!- тестикьарна Севзихана.- Буба-диде патал акьуллу балаяр 

шамсини къемер я, абурулай еке бахт авач. 

Эмин кьил агъузна ацукьнава, на лугьуди, и тарифар адаз ваъ, масадаз 

талукьбур я. Дидедин сивяй “дуьнья” гаф акъатайла, ам тажуб хьана, хиялдай 

вичиз чидай ва тIварар ван хьайи са шумуд хуьруькайни шегьердикай, 

дагъларикайни дерейрикай ибарат гъвечIи дуьньяда къекъвена, вичин тIвар анра 

гьикI машгьур жедатIа, фикирдиз гъиз алахъна, амма алакьнач. Гададиз дуьнья 

гзаф зурбади,  икьил, а кьил авачирди тирди гьеле чизвачир, амма ам акунихъ, 

адахъ галаз мукьувай таниш хъунихъ тамарзу тир. 

Ялцугъа вахтар яваш-яваш, са тадини квачиз, гатфар-гад, зул-кьуьд лугьуз, 

цанар цаз ва тумар вегьиз, магьсулар гуьз ва югарар гатаз, зулун рачар регъвез 

ва къахар кьуруриз, мал-хеб ва ник-векь авайбур са кап фу нез, авачирбур 
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гишила, гьар йисуз гьа са гьерекатар, ацукьун-къарагъун, суварарни мелер, 

мехъерарни йикьер тикрар жез... акъатзавай. Дяве-дарани, къал-макъални, 

талан-тарашни... жезвай. Дерт-хажалат, эрзиман мурад авай инсанарни авай, 

абур, агъзур йисар идалай вилик хьиз, кьве гъил хкажна, Гъуцарсувухъ 

элкъвезвай... 

Севзихананни Лейлидин аяларни акваз-такваз чIехи жезвай, къазидин 

гьахъ-дувандилайни мягькемадин агьалияр рази тир. 

Пуд йис вилик са нянрихъ хзан, пипIяй цIвегь авахьзавай хъчадин афарар 

тIуьна, цуру нек хъвана, гатун кIвалахрикай суьгьбетариз, ацукьнавайла 

Севзихана Эминаз лагьанай: 

 - Ваз, хва, зани чи мискIиндин фекьи Вагьаба араб чIалал кIелиз-кхьиз, 

устаддаказ Къуръан кIелиз чирна. Ваз фарс ва туьрк чIаларикайни хабар ава. Заз 

чидай кьван затIар за ваз вири чирна... И зулалай вуна ви кIелунар са медресада 

давамна, чирвилер хкажна кIанда. 

- Зун гьазур я, буба,-шадвиляй Эминан далу хъуьрена: са тIвар-ван авай 

медресада кIелун адан рикIин эрзиман тир. 

- Чи ч1ехи стха кIелиз ракъурзава,-кушкушна гъвечIи стхайрини ваха 

кIвалин чеб ацукьнавай пипIе. 

- Буба, за гьина кIелин?- жузуна Эмина. 

- Жуван лезги хуьрера тарифлу медресаяр Ахцегьа, Миграгъа, Шиназа, 

Вини Ярагъдал, Агъа Кранда, Алкьвадрал гьа и чи къвалав гвай Кьеандални 

...ала, бала, -- бубади хиялдай дерейрилай цIар илит1на, адлу медресаяр авай 

чкаяр гьисабна. - Жуваз кIани медреса хкягъа, хва,-ихтияр гана. 

Эмин хияллу хьана. 

- Лап яргъал чка хкямир, чан хва,- тIалабна дидеди.- Фин-хтун четин жеда. 

Вун Шамдикай, Мисридикай рахазвай... Анриз чIехи хьайила, фейитIа жеда. 

Бубади алава хъувуна: 
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- Лезги медреса куьтягьайла, за вун чIехи кIелунар ийиз яргъал шегьерриз: 

Истамбулдиз, Багъдатдиз,  Гьиратдиз, Тевриздиз, лап Мисридиз ракъурда. 

Эминаз мадни гзаф шад хьана, медреса хкягъунни рикIелай алатна, ам 

хиялдай Арабистандин къадим шегьерриз: Меккедиз, Мединадиз, Къагьирдиз... 

акъатна. 

- Гьан, гьикI хьана? Медреса хкяначни?- жузуна бубади. 

- Чан буба, жува лагь ман,- тIалабна гадади. - Абур заз садни чизвай чкаяр 

туш. За гьикI лугьун? 

Эмин, дугъриданни, кIеве гьатнавай. 

- Вун гьахъ я, бала. Аферин!-дидеди хцин тарифна.- Жува лагь, я итим. 

- Хъсан я,-Севзихан рази хьана. - Я бала, - ам чIехи хцихъ элкъвена. -Вун 

гьелелиг гъвечIи я. Фейи чкада вуна чарабурун кIвалера, мекьи гьуьжрейра 

йикъар-йифер акъудна, жуван тIуьнин ва михьивилин къайгъу авуна кIанзава. 

Ибур регьят крар туш, иллаки яргъал хуьре, яргъал шегьерда... Эгер мукьвал 

хьайитIа, и месэлаяр са шумуд къат регьят жезва. Гьавиляй за ваз, бала, сифте 

сад-вад йисуз и чи Кьеанрин медресада кIелун меслят къалурзава. 

- Кьеанрин?!-Ахцегьрин медресада кIелуникай фикирзавай гададиз 

бубадин теклиф  бегенмиш хьанач. 

- Эхь, бала. Кьеандал Хважа-эфендидин медресада кIелиз хьайитIа, вун 

пакамахъ физ, нянрихъ жуван кIвализ хкведа... ИкI вазни хъсан я, чи рикIизни 

регьят жеда. Рази яни? 

Гадади кIанз-дакIанз кьил эляна. 

Са вацралай, гатун кIвалахар агатна, зул башламиш хьайила, Севзиханни 

Эмин, буба балкIандал алаз, хва яхдиз Кьеандал фенай. Югъ къайи гар квайди 

тир, гададиз мекьи жезвай: ада чамарарна, вичиз чим акъудна. Валчагъдин 

жибиндай дидеди багъишай гуьллуь парчадин яйлух акъудна, пел михьна. 
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- Къе ви сувар я,- лагьана бубади хциз. - Сад лагьай сефер медресадиз 

физва, мубаракрай! Чи хуьряй медресада кIелзавай гадайри хьиз, вунани и рехъ 

гьар юкъуз кIвачи атIана кIанда, хва. КичIе жемир, мензил лап куьруьди я. 

- Хьуй, буба. Заз кичIе туш! - Эмин вичи кIелдай медреса, тарс гудай 

муаллим, гьар юкъуз аквадай хуьр хиялдиз гъиз алахъзавай. 

Кьеанрин са капачда авай гъвечIи хуьр акурла, Эминай гьарай акъатна: 

- Я ба, чи Ялцугърин Элкъвей магьле кьван авай чкада медреса жедани? 

Анна сухтайриз вуч чириз хьуй?! 

Хцин шаклувиликай хабар хьайи бубади лагьана: 

- Хуьр гъвечIиди ятIани, медресада тарс гузвай алим чIехиди я, бала. Ваз 

герекди хуьр ваъ, муаллим я, хва! 

Эминан рикI са бубат секин хьана - ам бубадихъ инанмиш тир. 

Хуьруьн къерехда балкIан са танишдан варцел кутIунна, Севзихан 

мискIиндихъ фена. Адан гуьгъуьна аваз Эминни аялар кIватI хьанвай гьаятдиз 

гьахьна. Севзихана вичин хва Хважа-эфендидиз къалурна, ихьтин дуьшуьшра 

лугьудай гафар эзберна: 

- Гьуьрметлу эфенди, зи баладин якIар ваз я, кIарабар - заз. Анжах адаз 

тарс чира! 

- Вун хьтин бубадин хци, гьуьрметлу къази, хъсан кIелун лазим я. Заз ви 

веледдин вилерай зигьин, камал аквазва. Алад, сухта Эмин, тарсуна ацукь!- 

эфендиди кьилин ишарадалди Эминаз мискIиндин ракIар къалурна. 

Къунши хуьрерай кIватI хьанвай, цIуд-цIикьвед-цIувад йиса авай хьтин 

гадаяр, сад-садан гуьгъуьналлаз, гъвечIи мискIиндин дар ракIарай къенез 

гьахьна. Абур инихъ-анихъ килигна, лацу литер вегьенвай чилел, къуьн-къуьне 

туна, кьве вил авай дакIардай экв аватзавай чкадал, ацукьна. РакIарай кьакьан 

буйдин, чIулав чуру квай агьил итим, гуьрцелдихъ галукь тавун патал кьил 

агъузна, гьахьна. Саламдин яцIу ван атайла, вири кIвачел акьалтна, низамда 
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акъвазнавай аскерар хьиз, хурар экъисна акъвазна. ЧIехи сухтайри цIийибуруз 

кушкушдалди хабар гана: “Им чи Хважа-эфенди я”. 

Сухтаяр гъилин ишарадалди ацукьарна, муаллим вичин аскIан куьсруьдал 

ферикъат хьана. ЦIийиз атанвай сухтайрин тIварар хабар кьуна, вичин дафтарда 

кхьена, абуруз мискIиндин мектебра ва медресайра низ вуч чир хьанватIа, 

тайинарна. Эфенди Эминан жавабрилай рази хьана. Ахпа муаллимди дафтарда 

мад са вуч ятIани кхьена, сухтайриз вуж квел машгъул жедатIа малумарна, 

гьардав са ктаб ва дафтар вугана. 

Сухтаяр ктабриз килигна куьтягь хьайила, эфендиди аялрин вилера вилер 

туна, лагьана: 

- Куьн, балаяр, Ялцугърин мягькемадин хуьрера авай аялрикай 

виридалайни акьуллубур я, вучиз лагьайтIа квез кIелиз кIанзава. КIела, балаяр! 

За квез Кьуръандин таржума, заз чидай чIалар, диндин ва тIебии илимар вири 

чирда, ахпа кIелун давамариз чIехи медресайриз ракъурда. Чин тийидай гаф, 

тарс хабар яхъ, регъуь жемир. Чир тахьун айиб туш, чир тавун айиб я. Эгер са 

ни ятIани жез-жез кIел тавуртIа, низам чIурайтIа, адахъ галаз и кьегьал рахада!- 

муаллимди дакIардал алай шуьмягъдин цIи тIвал къачуна, юзурна, див-дивиз 

туна, чкадал эхцигна. - КIел тийидай, низам чIурзавай сухта за, ам кавхадин, 

къазидин, пачагьдин хва, руш хьайитIани, инай чукурзавайди я! - И гафар 

Эмина вучиз ятIани вичиз талукьбур яз гьисабна. ЦIийи сухтайрик зурзун 

акатна, абурун вилер хура гьатна, куьгьне сухтайриз са артух къайгъу хьанач. - 

И за квев вуганвай улубар, араб чIалал улубдиз китабун, жуз лугьуда, куьне 

югъ-йиф кIелна, хуралай чирда. Сад лагьай улубдай эдгьем гайидав за кьвед 

лагьай улуб вугуда. Гьа икI, куьне, балаяр, цIийи-цIийи  убар кIелда, цIийи-

цIийи чирвилер къачуда. Кьуръан ва шариат, чIалар ва илимар чирда. Зи 

суьгьбетриз дикъетдивди яб гуда, вири рикIел хуьда ва за хабар кьурла, жаваб 

гуда. 
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      Хважа-эфендидиз, маса  медресайрин эфендийриз хьиз, вичин зегьметдин 

къимет гузвай. Ада  рикIивай кIвалахзавай – сухтайриз дерин чирвилер гузвай. 

Ада, цΙийиз кьабулнавай тΙелебийрихъ элкъвена, лагьана:  

     - Квез и гафар, и малуматар, и къанунар ни чирна, жузундай кас хьайитIа, зи 

тIвар яхъ,-уьгьуь яна, ял акъадарна, эфендиди давамарна:- Къе куьн сухтаяр я. 

Пака,  кьуд-вад йисалай, дерин чирвилер къачуна, медресаяр куьтягьайла, 

квекай маллаяр, эфендияр, къазияр, зарияр, алимар жеда. Эхь, эхь! Зунни са 

вахтара куьн хьтин сухта хьайиди я... Гьавиляй квез гзаф чир хьана, куьн лап 

савадлу хьана кIанда. Гьавиляй зи истемишунар ихьтинбур я: 

Вирида лап хъсандаказ кIелда. Вирида медресада, хуьре, кIвале-гьар са 

межлисда низам, ягь-намус, марифат хуьда. Вирида хайи-кьейи чкайра 

иштиракда, мевлидрик зикирар ийида... Гъавурда акьунани?- векъи сесиналди 

жузуна муаллимди. 

- Эхь, эхь,- гатфарин чIурал акъатнавай бацIийри хьиз, гьараярна сухтайри. 

- Эхь, муаллим!-тестикь жаваб гана Эмина. Муаллимди, цIийи сухтадиз 

жаваб яз, кьил эляна. 

Кьвед лагьай тарс башламиш жедайла хьиз, медресадиз элкъвей чин алай, 

беневша цуькведиз ухшар авай са руш атана. 

- Туьквезбан! Туьквезбан атана!- гьараярна руш чидай гадайри. 

Салам гана, мад са чуькьни тавуна, сухта руш дакIардин кIане ацукьна. Им 

адан чка тир. 

Муаллим гьахьайла, сухтайрин рахунар куьтягь хьана. “Я гъуцар! Я 

Зулжалал! Идан иервал вуча?!”- Эмин рушаз килигиз амукьна: рикIе жуьреба-

жуьре гьиссерикай ибарат хьанвай са гъвечIи тике пайда хьана, ам ивидин 

паргъайра секинсуздаказ къекъвена, чIехи хьана, икьван ч1авал таниш тушир са 

сирлу гьиссдиз элкъвена. 
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6. 

Тарсар куьтягь хьана, жаван сухтаяр кIеретI-кIеретI гьарма сад вичин хуьр 

галай патахъ хъфена. Ялцугърин сухтаяр, Магьсумни Тагьир вилик кваз, Эмин 

гуьгъуьна аваз, кьибледихъ хъфизва, абурун арада авай мензил гзаф жезва. 

- Эмин !- кьулухъ элкъвена, гьарайна Тагьира. - Тади ая, яда! 

- Вуч?- рикIяй физвай хиялрикай уях хьана, жузуна Эмина. 

- Тади ая, тек амукьайтIа, вун атIа суьруьдихъ галай кицIери кьада,-

тагькимна юлдашди. 

- Вун кицIери кьада-а!-гьарайна Магьсумани. 

Эмина чукурна, юлдашрив ахгакьарна. 

Пудни, гъилера авай лашар мягькем кьуна, рахун-луькIуьн тавуна, чеб 

кицIериз таквадайвал, кьилер чиле туна, кам кяна, рехъди фена. 

Къе Эмин, са гьихьтин ятIани эсер янавайди хьиз, ава: медресада 

муаллимдиз яб гузвайла, ктаб кIелзавайла, кIвализ хкведай рекьени адан 

вилерикай кьеанвидин руш карагзавай. “Яраб захъ вуч хьанватIа?!”-

тажубвилелди жузунзава гадади вичивай, амма жаваб жагъизвач. Адаз 

Ялцугърал, диде-бубадихъ галаз фейи хуьрера: КIахцугъа, Цилингдал, КIирида, 

КьепIирдал... иер рушар гзаф акуна, амма садни, Туьквезбан хьиз, адан рикIе 

акьунач. Бес гила вуч хьана? Им, икьван гужлуди, вуч гьисс хьуй?! 

Жаван  яшариз акъатзавай Эминаз “кIанивал”, “ашкъи”, “муьгьуьббат” 

гафарикай хабар авай. Кимерал алай жегьилрин суьгьбетрай, хуьруьз къведай 

ашукьрин манийрайни дастанрай адаз ашкъидин гьиссерикай, гъам-пияладикай, 

абур галукьай инсанрин кьилел къведай аламатрикай ван хьанвай... Амма 

ихьтин гьал вичин кьилел атун... Ихьтин гьиссер вичин рикIе пайда хьун?.. 

Ибур чIалахъ жедай, фикирдиз гъиз жедай крар тушир... “Яраб захъ вуч 

хьанватIа?”- мад ва мад хабар кьазва гададин рикIи. Жавабдин чкадал 

вилерикай сухта рушан къамат карагзава. Мецел Кьуьчхуьр Саидан чIалар 

къвезва: 
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                Эй, гуьзел руш, заз ви дидар акуна, 

                Кьарай кьадач рикIи мад вун такуна, 

                Яд иличтIун, зи беденди цIай кьуна, 

                Вун  гьи нава, рикIин дарман, гуьзел руш?.. 

Эминан пIузаррикай хъвер фена: “Мазан Саида и чIал закай хабар аваз 

кутIунай хьтинди я... Рагьмет хьуй вичиз, икьван гуьзел чIал лагьай,-гадади мад 

Саидан чIалар эзберун давамарна: - Сунайрин сердер я, картарин лачин... 

Дагъларин марал я, тай авач вичин... Шагьларин шагь я, жейран... Жейран вуж? 

Туьквезбан... Туьквезбан? Жейран Туьквезбан?! Кьазва...” 

Эмин мад юлдашрилай гуьгъуьна амукьна, Тагьиран гьарайди адак мад 

тади кухтуна. 

- Къе вахъ вуч хьанва, я хвади?-жузуна Магьсума. - Вун, кIвачиз мих 

фенвай кьецIи балкIан хьиз, гьикьван гуьгъуьна амукьда? 

- Са затIни,- Эмина кьил галтадна. 

- ТIазвай-квазвай чка авани?-къайгъударвилелди хабар кьуна Тагьира. 

- Ваъ,- Эмина мад кьил галтадна. 

- Адаз гишин хьанвайди я,- Магьсума хъверна.- Амач, чун хуьруьв 

ахгакьзава. Чаз дидейри гьихьтин верцIи хуьрекар гьазурнаватIа: шурва, аш, 

дулма... 

- Вуна зи сивиз цIаран яд гъана, я хвади,- лагьана Тагьира.- Зун катна, зи 

бахди авунвай хуьрек къун тавурай,-ада хуьруьхъди чукурна. 

Сухтаяр пудни катиз-катиз, куьчеда авай верчер кIвачерик акатдайвал, 

хуьруьз гьахьна. 

Эмин хизанди шаддаказ къаршиламишна. 

- БицIи дах хтана!- гьарайна Меликани Небиди. 

- Ина вуч хъсан атир ава?- салам гана, жузуна гишин хьанвай Эмина. 

- Чна натIуфаяр чранва,- лагьана Лейлиди. 

- ГьикI хьана, хва, ваз медреса бегенмиш хьанани?- жузуна бубади. 
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- Эхь, буба. Хважа-эфендидив шуьмягъ тIвал гвачиртIа, мадни хъсан тир,- 

лагьана Эмина. Хзандик хъуьруьн акатна. 

- Гьамни герек авай зат1 я,-Севзихана вичин разивал къалурна. 

- Чан бала, вун галат хьанани? Ваз гишин хьанани? - чан-рикI авуна 

дидеди.- Гъил-чин чуьхуьх, ацукь, за суфра экIяда. 

- Ваъ, гишинвал авач,-Эмина куьруь-куьруь жавабар гана, валчагъ хтIунна, 

ракIарин патавай хкуникай куьрсна. 

Исли гамунихъ гала: са вил чIехи стхадал ала, шуькIуь тупIари чешнедиз 

гуьрчег рангунин гъалар хкягъиз, кваквар язава. Исли, чан бала, ц1уз килиг! 

- Неби, стхадин гъилерал яд илич, - лагьана дидеди. - За ваз, чан хва, Эмин, 

ви рикI алай дуьгуьдин твар квай кинийрин аш ийида, жува са кап фуни ниси 

сивел элягъ. 

Стхаяр чпин михьи-лацувилерал, жегьилриз хас суьгьбетрал машгъул 

хьана. Эмина гъутай фу незва.  Дидени руш хуьрекдин къайгъуда ава. Мегъуьн 

к1арасрин цΙал алай къажгъанди ван къачуна. 

Югъ нянихъ элкъвена. Аш Демина тунва. Лейлиди къулан вилик суфра 

экIягъиз башламишна. 

 - Хзанар,  ацукь! – теклифна кайваниди. 

Хзанди  суфрадихъ чпиз адет хьанвай  чкаяр кьуна… Эмина, бубади хьиз, 

яваш-яваш, стхайри каш кваз, сифте  натIуфаяр,  ахпа аш незва.  

 Дидедиз чIехи хцин кефияр дегиш хьанвайди гьиссна, хабар кьуна: 

- Эмин, чан хва, тIазвай-квазвай чка авани? 

- Ваъ,-гадади кьил галтадна, тIуьниз тади авуна. 

- Зазни вун къекъифна аквазва,- бубади Эминан пелел гъил эцигна.- Галат 

хъанва жеди. 

- Зи кефияр лап хъсанзава,- аш т1уьна, гьалима хъвана, Эмин дакIардин 

кIане  Хважа-эфендиди вугай ктаб кIелиз кавалдал ацукьна. 
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- КIела, хва, кIела,- лагьана, Севзихан цIийиз кутунвай багъдал кьил 

чIугваз къарагъна. - Гъилман хьиз, амалдал салигь хьухь,- и гафар вири аялриз 

талукь тир. 

Са арадилай, кIелзавай ктабни рикIелай алатна, Эмин кьеанвидин рушан 

акунар: элкъвей гуьзел чин, милайим вилер, къветрен къекъуьнар рикIел хкиз 

алахъзава... РикIяй Туьквезбаназ талукь чIалар акъатзава: “Марал я дагъдин, 

ранг я ви агъдин, нур я чирагъдин, чинни гуьзел яр...” “Яр?!” Сифте сивяй “яр” 

гаф акъатайла, гада кьадар авачир кьван тажуб хьана: “За Туьквезбан ярвиле 

хкянани? Гьа икI садлагьана? Адахъ галаз са гаф-чIални рахун тавуна?! Ялцугъа 

жегьилри чпиз кIанибур Яран сувариз хкязавайди я. Зун патал Яран сувар зулуз 

алукьнани?» 

КIвалин пипIяй Ислиди гам гатадай ван къвезва. 

- Бубади гузвай тарсар куьтягь хьайила,-лугьузва Мелика,- зунни 

медресадиз фида. 

- Зунни,-Небидизни медресада кIелиз кIан жезва.- Хьуйни, бицIи дах?-

хабар кьазва ада, жавабни вичи гузва: - Герек авач, я кас, ктабар кIелиз кьил 

тIардалди хипер хуьн хъсан я. 

Эминаз стхайрин ван къвезвач, ам хиялдай Кьеандал фенва, вич-вичик 

рахазва: “Яраб им ашукьри лугьузвай муьгьуьббат ятIа? Ваъ... Белки, ятIа... Заз 

ван хьанай: гуьнедал алай жегьилар фад авагъда, гуьнедал алай живер, мурк1ар  

хьиз... Белки, зунни гьакI ятIа. ... Ва-ваъ... Заз кIанивал чир жедай вахт хьанвач, 

гьеле фад я... Зал инсанар хъуьреда гьа! Сивел некIедин гел аламай зимидиз 

эфендидин руш кIан хьанва... Ваъ, зун гъалатI я. Са кIанивал, муьгьуьббатни 

авач, ибур вири зи къундармаяр я”,-Эмина ктаб кIелун давамарна. 

Югъ няни жезва, ктабдал аватзавай ишигъ тIимил жердавай Эминан хиялар 

мад яргъариз фена. 

- Я бала, Шамдай атанвай шейхини хьиз, вуна гьикьван кIелда? КIелайди 

бес я, жуван улубар дакIардал эхциг, гъенерал алад,- лугьузва дидеди. 
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“Дидедиз зи гьал загьир хьанва”,- фикирна Эмина. Ам къарагъна, ктаб 

дакIардал эцигна, къецел экъечIна. Меликани Небиди калер, данаяр ва хипер 

гьаятдиз хкизва. Буба, чухва къуьнерихъ вегьена, кимел физва. 

Гьаятдай экъечIайла, Эминан кьил вич-вичелай кефер  патахъ элкъвена: ам 

Кьеанар алай кIунтIаз килигиз акъвазна. Кимел финни рикIелай алатна, хиялдай 

гагь Кьеанрин, гагь Ялцугърин, гагьни халуйрин хуьр тир КIахцугърин 

куьчейра къекъвезва, вичиз чидай ва акур рушарин къаматар рикIел хкизва, 

абур сад-садав гекъигзава... Садни адаз, Туьквезбан хьиз, ачухдаказ, къатидаказ 

аквазвач, на лугьуди, и хуьрера, Туьквезбаналай гъейри са рушни авач... Мад 

вилерикай кьеанви рушан  вилер, кифер, зилфер... карагзава: “Агь, жанан!” 

-Эмин, вун гьикьван гуьзлемишда?! Ша, чун къванер гадариз къугъвазва!-

гьарайна хуьруьн къерехда авай майдандилай Тагьира. 

- Зун къе къугъвазвач,-лагьана Эмина.- КIвач тIазва,-багьна акъудна, 

гадайрин къугъуниз килигиз, са къерехдал акъвазна. 

- Ша, къванер хкажиз гьуьжетарин, - теклифна Магьсума. 

- Ваъ, - Эмина кьил галтадна. 

- Ам къе пелеш хьанва,-лагьана Тагьира. 

Майдандин муькуь пипIел жегьилри юкьварар кьазвай. Эмина майдандал 

чарх яна, жуьреба-жуьре къугъунрал машгъул кIеретIриз саламар гана, амма 

санани иштиракнач. Ахпа са къерехдал акъвазна, хиялрик акатна, Туьквезбанан 

къаматдиз хас гафар, ибараяр, рангар, гекъигунар жагъуриз башламишна: “Вун 

шем я дагъдин... Рагъ, варз я утагъдин...  Къизилгуьл багъдин, вахт я ви чагъдин, 

кIани гуьзел яр... КIани гуьзел яр?!-Эмин хъуьрена, им гада вич вичел 

разивилин гунагьсуз хъуьруьн тир. Теснифай гафар, цIарар тикрар хъувуна: - 

Им бегьем чIал хьанва хьи! Я Худа, яраб вуна заз ихьтин пай ракъурнатIа? 

Белки, Туьквезбаназ бегенмиш тахьайтIа?... Белки, адал, зун хьиз, маса сухтаяр 

ашукь хьанватIа? Белки, рушазни абурукай сад кIанзаватIа? Ваъ,ваъ!-гададик 
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зурзун акатна. - За пака адав зи чIал вугуда! Адаз зи рикIикай хабар хьуй”,- 

Эминак вучиз ятIани тади акатна. 

КIвализ хтана, Эмина вичин сад лагьай чIал чарчел кхьена. Таза зариди, 

чIехи шаиррин адет хвена, чIалан эхирда вичин тIварни кьуна: “Сифет я 

мармар, къамат я чинар, Эминан чIалар гьич жеч тапарар, эй, зи гуьзел яр!” 

Кьве гаф туькIуьр хъувуна, шиир зурзун квай гъилелди мад кьилди чарчел яру 

девитдал кхьена, пака медресада рушав вугуз ктабдин юкьва туна. 

Дидеди месер вегьена. Хзан къаткизва. 

Эминан рикIин теспачавал месикни секин жезвач - ада уьмуьрда сифте яз 

вичин гьиссерикай чарадан рушаз хабар гузва. Адаз и кардикай садазни хабар 

хьана кIанзавач, амма инанмишвал авач: “За чар вугудайла, акун мумкин я, 

рушани лугьун мумкин я, ахпа виридаз хабар жеда... Зун бубадин, дидедин, 

муаллимдин, хуьруьнвийрин чинриз гьикI килиг хъийида? Бес вучда, чIал 

вугудачни? Вугун тавурла, Туьквезбаназ зи рикIикай гьикI хабар хьуй? Вугуда!” 

Пакамахъ Ялцугърин сухтаяр Кьеанрин вилик квай рувакай хкатайла, 

абуруз кварни гваз булахдилай хъфизвай Туьквезбан акуна. Эмин къудгунна, 

ада фикирна: “Им зи кьисмет я…. Иер, акьуллу, намусар авай руш я… Адакай 

хъсан яр, свас… жеда». 

- Я руш, вун тарсуниз геж жедачни?- жузуна Магьсума. 

- Ваъ,- явашдаказ жаваб гана Туьквезбана. 

- Ам, эфендидин руш, кьвед лагьай тарсуниз къведайди я, - лагьана 

Тагьира. 

Шаламрин кьветIелар тIарамар хъийизвай амаларна, Эмин гуьгъуьна 

акъвазна, рушав чар вугана, чукурна юлдашрив ахгакьарна. Гададиз вичелай 

дагъ алатай кьван регьят хьана: адалай садазни такуна кIани рушав 

муьгьуьббатдин чIал авай чар вугуз алакьна. 

Медресада Туьквезбанан чка буш тир. Эминан вил ракIарал хьана, амма 

ада гуьзлемишзавайди атанач хьи, атанач. “Яраб вуч хьанатIа?...” Ам акурла, зи 
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рикIелай жумле алем алатнай... Гила, ам такурла, кьуд пад буш я... Бес за ам 

гьикI аквада?!” 

7. 

Са йис алатна.  

Эминан муьгьуьббатдикай вири ялцугъвийриз хабар хьана: кимел, 

булахдин рекье, хьрарик инсанар Севзиханан хцин ашкъидикай рахазвай. 

Садани Эминаз ада хъсан ва я пис кар ийизва, ам гьеле яшдиз гъвечIи я 

лугьузвач. 

ЦIекIуьд лагьай асирда лезги хуьрера адет тирвал, гадаяр цIувад-цIуругуд 

йис хьайила, эвленмишдай, рушар цIукьуд-цIувад йис хьайила гъуьлуьз гудай; 

гадаяр мехъердай яшдив агакьунин лишан чуру-спел экъечIун ва рушар дигмиш 

хьунин лишан булахдилай кIвализ яд авай квар хкиз хьун тир. Генани лугьудай: 

бармак гьалчайла ярх жезвачтIа, руш гъуьлуьз гудай вахт я. 

Эмин чуру-спел хъиткьиннавай, цан цазвай ва векь ягъазвай, гъилиз-

кIвачиз къуват атанвай жегьил тир, гьавиляй адаз руш кIан хьун инсанри тIебии 

кар яз гьисабна. Хуьре са Эминан ваъ, маса жегьилрин муьгьуьббатдикайни 

рахазвай: еке машгъулатар авачир хуьре инсанриз кIанзавайди са гьихьтин 

ятIани къариба хабар ван   хьун тир - хьрарик квай къарийри, булахдин рекье 

авай сусарини рушари гьасятда чпин мецериз къилав гудай: садак кьвед кухтаз 

суьгьбетардай, манияр туькIуьрдай. 

Эминан муьгьуьббатдикай хзандиз, икьрабайриз хабар хьана, амма я 

бубади, я дидеди  хцин чинал са гафни гъанач, анжах чеб чпин арада рахана. 

- Чи хвани агакьна, къари,- лагьанай Севзихана разивилелди. 

- Аллагьди хуьй вич,- жаваб ганай бахтлу дидеди.- Мехъерар авуртIани 

жезвайди я. 

- Гьеле фад я,- Севзихан гадаярни рушар жегьилзамаз эвлемишуниз 

гьамиша акси тир.- Гададикай итим хьуй, кIелунар куьтягьрай, ахпа… Тадивал 

герек туш. 
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- Валлагь, Эмина хкянавай руш хъсан хзандай я,- Лейлиди Хважа-

эфендидин килфетдин тарифарна.- Бубади вичин руш чи гададин илчияр 

къведалди бажагьат масадаз тагана тада. Лишан кутуртIа, пис кар жедачир, 

итим,- дидедин рикI секинсуз я. - Чазни пака жуван кIвализ вуж къведатIа чир 

жедай. 

- Мехъер тийиз хьайила, лишан кутур руш хуьре тун хъсан кар туш,-

лагьана Севзихана.- Амукьай хапIадиз чIал чир жеда, лугьудай бубайрин мисал 

ава. Мехъердай вахт хьайила, Хважадин руш кьисмет тахьайтIа, чна Эминаз 

гьадалай гуьзел  руш жагъурда, къари. 

Гъуьлуьн фикирдихъ галаз рази туширтIани, Лейлидивай чуькьни ийиз 

хьанач: “Рухвайрин иеси буба я, вичиз кIанивал авурай”,-фикирна, папа вич 

секинарна. 

Бубадинни дидедин патай гаф-чIал тахьайла, Эминан рикIиз регьят хьана. 

Ада кIвалин майишатдин кIвалахарун, лап хъсандаказ кIелун ва вич ашукь 

хьанвай рушаз чIалар-чарар кхьин давамарна. ТIебии ва диндин илимар чир 

жезвай, сифте муьгьуьббатдин ялаври алугарзавай, юлдашрин арада хъсан 

терефдихъай тIвар акъатнавай гадади вич чIехи, къуватлу ва камаллу хьанваз 

гьиссзавай. Ам кимерал сусар це лагьанвай жегьилрин, мехъерарнавай итимрин 

патавай акъваззавай, абуруни Эмин чпин тай-къаншар яз кьабулзавай. 

Муьгьуьббатдин сифте цIелхемар Туьквезбанан рикIени куькIвена. Адан 

эрзиман гьа ихьтин, кьакьан буйдин, гьяркьуь къуьнер алай, шад къилихрин, 

тарсарни хъсан чидай жегьил яр хьун тир. Эминан чарариз Туьквезбана вилерин 

ишарайралди, “эхь”, “ваъ” гафаралди жавабар гузвай. Савадлу тиртIани, вичи 

чарар кхьизвачир - бубадинни стхадин гъиле гьатиз кичIезвай, халкьдин адет 

тирвал, вичин намус хуьзвай ва багъри эркекрин бармакар вилера гьатдай кар 

ийизвачир. Вичин ягь-намус хуьз алакьуни  дишегьли итимдив барабар ийида. 

Муьгьуьббат чуьнуьх жедай затI туш. Вичин рушанни сухтадин 

муьгьуьббатдикай Хважа-эфендидизни хабар хьана, амма эхна, садазни са 
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чуькьни авунач: “Жегьилар я,- фикирна,- Севзиханан гадани яц хкатдай жунгав 

я”. Са тIимил вахтарилай адан гъиле Эмина Туьквезбаназ бахшнавай чIалар 

гьатна - абуру яшлу эфендидик хъел, ажугъ кутуна: жегьил зариди ийизвай 

тарифар, рушаз язавай рангар эсиллагь бегенмиш хьанач. “Им аялзамаз гьаясуз  

я!”- тестикьарна. Тарсарилай гуьгъуьниз Эмин медресада акъвазарна, эфендиди 

адаз чинлай атIана лагьана: 

- Зи рушакай умуд хкуд! Адаз мад са гафни лугьумир, я рисалатна са чарни 

ракъурмир!- Вичин гафари гзаф таъсир авун патал са къундармани авуна: -- Зи 

руш масадан лишанлу я! Ахлад! 

Эмин, кьил кIармади ягъайди хьиз, медресадай ахкъатна, вилериз затIни 

такваз, Ялцугърал хтана. Хважа-эфендиди эцигай къадагъадилай адаз гзаф 

таъсир эхиримжи гафари авунвай: “Зи руш масадан лишанлу я!” “Масадан 

лишанлу я? Яраб нин лишанлу ятIа? Туьквезбан кьисмет жедай бахтавар вуж 

ятIа?!”- гададин ийир-тийир квахьна: кьиле  гьихьтин ятIани ван гьатнава, са 

тарсни  аниз  физмач. 

Са гьафтедилай Севзихана Эминаз вичин патав эверна, кьилди лагьана: 

- Зал Хважа-эфенди дуьшуьш хьанвай, ам валай гзаф нарази я. -- Эминак 

зурзун акатна. - Жегьилрин арада муьгьуьббатар жедай затIар я, чан хва. Мад 

жуван муаллимдин кефи хан хъийимир - мад адан рушаз чарар кхьимир. 

Эминай са жавабни акъатнач, ам регъуьвиляй чилерай чилиз физва; 

бубадини адавай са атIай гаф истемишнач. 

РикIе михьи ниятар авай, амма уьмуьрдин тежриба авачир ялцугъви 

жегьил лап кIеве гьатна. И месэла а карди мадни четинарзавай хьи, адавай 

вичин дерт садални ихтибар жезвачир: адаз дустар, гьатта ивидин стха хьанвай 

Тагьирни, вичин гъавурда такьаз кичIезвай. 

Жегьилдиз Туьквезбанахъ галаз рахадай са мумкинвални амачир: руш я 

тарсаризни къвезмачир, аквадай гьаларай, бубади къадагъа авунвай, я булахдин 

рекьени гьалтзамачир. Вучда? 
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Кьуьд Эминан рикI цацарал алаз акъатна: адан вири фикирар, хиялар гьа са 

касдикай тир. 

Гатфарини са шадвал гъанач - Туьквезбан, на лугьуди, гел галачиз 

квахьнава, ам Эминан кьисметдай акваз-акваз акъатзавай. 

Жегьилди вичи вичин рикI незвай, амма адаз бахт патал женг чIугваз гьеле 

чир хьанвачир, лап чир хьанайтIани, бегьем чуру-спел татанвай зими гададивай 

вуч жедай? Бубадиз,  заз фуландан руш кIанзава, заз мехъерар ая, лугьудани? 

Туьквезбаназ, вун заз бубади гузвач, ша, чун катин, лугьудани? Тахьайт1а, за 

вун чуьнуьхда, лугьудани? 

Эминаз амайди Туьквезбанакай фикирарун, цаварихъ-чилерихъ, гъуцарихъ 

ва Аллагьдихъ инанмиш хьун, Гъуцарсувухъ элкъвена мурад тIалабун, вични 

Туьквезбан патал къумадикай къелеяр туькIуьрун хьана. Ам, михьиз 

дуьньядикай бейкеф хьана, кимелни эхкъечI тийиз амай. 

Йикъар, гьафтеяр, варцар физва… Са дегишвални авач…Эмин 

Туьквезбанакайни бейкеф я, адан фикирдай, руш вичин хушуналди са низ 

ятIани гъуьлуьз физ гьазур жезва. Ашукьал машукь хьанвай жегьил сухта 

ярдихъ галаз рикIяй шиирралди рахазва: 

                     Вун фелекди ширинна заз, 

                     Таза жаван, я бахтавар. 

                     Гьар са чIавуз вун рикIеллаз, 

                     Гьал перишан я, бахтавар... 

                                       8. 

Гатфарин азгар югъ нисини жезва, кьезил шагьварди хуьруьз цуькверинни 

векьерин атирар гъизва. Инсанар кIвалин ва майишатдин кIвалахрал машгъул я. 

ГъвечIи гадайри гьарайрин ванер ацалтна, куьчейра тIваларикай авунвай 

балкIанар гьалзава. Абур, суьрнетдай аялар авани, лугьузвай итим акурла, 

цIарни ццIал хьана, катзава. 
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- Мазанар атана-а-а!- хуьре садлагьана  шад хабардин ванер гьатна. – 

Ашукьа-а-ар! 

- Мазанар?! - кимерал алай сур къужаяр, айванрик квай къарияр кIвачерал 

акьалтна. - Гьинава?! 

- Кавхадин кIвализ илифнава. 

Кимел чавуш атана, ада, кавхадин эмир кьилиз акъудун яз, хуьруьз хабар 

гуз башламишна: 

- Мазанар атанва! КIватI хьухь, жемят! КIватI хьухь!  

Манидарар: мазана рва я ашукьар атун - ихьтин шад вакъиа Ялцугърал тек-

туьк, йиса садра-кьведра жезва: хуьр гъвечIи я, рехъни четин. Шадвал акатнавай 

инсанар, гъиле авай кар-кеспини туна, Элкъвей магьледин кимел, мискIиндин 

вилик квай гъвечIи майдандал, зенг яна атайбур хьиз, кIватI хьана. Къужаяр ва 

яшлу итимар, адет тирвал, кьве яргъи чукьвандал ацукьна, жегьилар эрчIи 

патахъай кIвачел акъвазна, къарийри мискIиндин цлан кIане чпин чкаяр кьуна, 

кимелай вацIухъ физвай куьчедин сиве сусарни рушар кIватI хьана, аяларни 

кIвалерин чIерейрилай, лекьер хьиз, кьилер агъуз куьрсарна, килигзава. 

Рахунар яваш хьана, вирибуру майдандал ашукь экъечIун гуьзлемишзава... 

Ракъини кузва, муг кьван авай майдандилай инихъ-анихъ фидай чкани амач... 

Ашукь экъечIун Эминани гуьзлемишзава: ада вичин рикIиз ашукьдин 

манийрикай элгьем хьун гуьзлемишзава. 

- Къвезва! Ашукьар къвезва! - чIерейрилай аялрин гьарайрин ванер 

акъатна. 

- Рехъ це! Ашукьриз рехъ це!- гьарайзава чавушди. 

Инсанри кьилер хкажна, рахунар акъвазна. Майдандал, яд атIай регъве 

хьиз, секин хьана. 

- Салам алейкум, гьуьрметлу Ялцугърин жемят! - майдандал лацу 

хъицикьдин шишкIукI бармакар, чIулав валчагъар алай, чIулав спелар квай кьве 

жегьил итим атана: сад, хурал чуьнгуьр алайди, ашукь, муькуьди -  балабанчи. 
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- Ва алейку-салам! - салам кьуна ялцугъвийри, дишегьлияр алай чкадилай 

къарагъна, ахцукьна. 

Ашукьдин къуьнуьвай хуьруьн кавха, таквар тIуьр яцран хьтин руфун квай 

Челеб, акъвазнава. Хъархъар хьтин вилер экъисна, кьуд патаз килигна, ада 

малумарна: 

- Жемят, къе чаз Ахцегьай мазан Нури мугьман хьанва. Ада  чун тух жедай 

кьван лирлияр лугьуда! - инсанри капар яна, чпин шадвал къалурна. – Мазан  

Нури! Буюр, майдан види я! - кавха кьулу-кьулухъ хьана, чукьвандин гьамиша 

вичиз тадай чкадал ацукьна. 

- Им багълара билбилар рахазвай гуьзел бере я,- лагьана ашукьди.- За 

къенин межлис жува билбилдикай теснифнавай чIал лугьунилай  гат!ундада! 

- Лагь, лагь, чан мазан!-ихтияр гана ялцугъвийри.- Ваз Аллагьди нуьсрет 

гурай! 

Чуьнгуьр хуруз чIугуна, симерихъ пIинидин чкал-тезенег галукьарна, 

ашукьди сефил сесер акъудна. Балабанчидини зил кьаз башламишна. Майдан 

инсан сустардай аваздай ацIана. Ашукь Нуридин яцIу ширин ван акъатна: 

                        Ажеб гуьзел къуш я билбил, 

                        Ви мани заз хуш я, билбил... 

Эмина дикъетдивди яб гузва... Япара ашукьдин мани аваз, адан вилерикай 

чпин багъда сегьер-сегьер баядар лугьузвай цIару-хъипи, иер билбил карагзава, 

адакай жегьилдиз Туьквезбанан ухшар къвезва... Ашукьдин манидихъ галаз 

Эминан рикIе вичин чIални тесниф жезва... 

Ашукьди, нубат-нубатдалди тIвар кьаз, Куьре Меликанни Миграгъ 

Къемеран, Лезги Агьмеданни Кьуьчхуьр Саидан ва маса зарийринни мазанрин 

чIалар лугьузва, тIарам кьуьлерни ийизва, жемятдин патай алхишар, баркаллаяр  

ва капар ягъун къазанмишзава... Нуридин гьар цIийи манидихъ галаз Эминан 

рикIяй вичин гафар, цIарар, бейтер... физва. 
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Ашукьар галатнава, пелерикай гьекьедин стIалар кIвахьзава. Абуру, 

бармакар хутIунна, ял язавай легьзейра Эминан кьиле къекъвезвай чIаларин сел 

яваш жезвач, акси яз, гужлу жезва. 

Ялцугъвийри дикъетдивди яб гузва, лазим хьайила, гурлу капар язава. 

- Жемят, куь хуьре манияр лугьудай, ашукьвилин пеше квай, заз жаваб гуз 

жедай касс-мас авани?- жузуна эхирдай ашукьди. 

- Ава, ава!-гьарайна жегьилри.- Тагьир вуч я! Эмин вуч я! - сифте манияр 

лугьуз башламишзавай сухтайрин тIварар кьуна. 

- Ша майдандиз,  гьуьрметлу Тагьир! Эмин!-теклифна ашукьди. 

- Завай жедач,- регъуьвиляй Тагьира кьил чиле туна. 

- Ша, Эмин, вун экъечI майдандиз, - хуш ванцелди теклифна ашукьди, адан 

вилер ина-ана къекъвена, инсанри къалурзавай жегьил акурла, лагьана:-Регъуь 

жемир, зани са мус ятIани гьа икI башламишайди я. Ша! 

Эмин, кьил хура туна, майдандал экъечIна. Жемят кис хьана. 

- Зун мазан туш,- лагьана Эмина, - ятIани са лирли лугьуда. Ви чуьнгуьр 

ядай  ихтияр авани?!- хабар кьуна ашукьдивай. 

- Эхь, чан стха! Буюр!-ашукьди къуьняй акъудна, чуьнгуьр жегьилдив 

вугана. 

Зурзун квай гъилеривди чуьнгуьр хурал кьуна, тезенаг симерихъ геляна, 

наши  сесер акъудна, пелез акъатнавай гьекь эрчIи гъилин хилелди михьна, 

Эмина яваш ванцелди кичIез-кичIез башламишна: 

                  ХупI рахада билбил сегьер вахтунда, 

                  Са гъамни авачир гьайван, бахтавар. 

                  Цуькведивди дигай гатфар вахтунда 

                  Гьала гила жуваз девран, бахтавар... 

- Сагърай чи мазан!-гьараярна инсанри. 

- Аферин, мазан Эмин!- руьгь кутуна жегьилри. 

www.lezgichal.ru



 52  

Зур сят вилик хиялдай теснифай чIал лугьуз-лугьуз, Эмина нубатдин 

бейтинин къайгъу чIугвазва. Адаз вичин чIал дуьзгуьнди хьана кIанзава. Ихьтин 

чIал адавай хуьруьнвийрини гуьзлемишзава, ахпа лугьудайвал: “Чи Эмин 

ахцегьви мазандилай викIегь хьана”. Ашукь Нуридини, сивик хъвер кваз, и 

аялдивай захъ галаз акъажиз жедани, лугьузвай къайда яб гузва. Эмина гьар 

куплет лагьайла, яб гузвайбурук лувар акатзава, мугьмандин фикирни дегиш 

жезва. Эмин эхиримжи бейт лугьуз эгечIна, ам хиялдай Туьквезбанахъ 

элкъвенва: 

                     Ашкъи гьавалу я - ваз кьарай авач, 

                     ХъуьтIуьн зегьмет амач, я къаяр авач. 

                    Ваз акунач. Вучда? Ваз хабар авач 

                   Эминан гъам-гьижрандикай, бахтавар. 

Инсанри гьурра гана, капар яна. 

Эмина кьил агъузна,  тарифарни алхишар кьабулна. 

- Я чан бала Эмин, вахъ вуч гъамни-гьижран ава?! - гьарай акъатна са 

къаридай. 

- И мусибатдин девирда дерт авачир кас авани?!-  дустунин паталай жаваб  

Тагьира гана. 

- Аферин, Эмин!-лагьана ашукь Нуриди. - Вакай гележегда хъсан ашукь 

жеда!- ада жегьил ялцугъвидин далудиз кап яна. 

-Залай хъсан манияр зи дуст Тагьира лугьудайди я,- малумарна Эммина.-

Тагьирав са мани лугьуз тур, гьуьрметлу мазан Нури. 

-Ша майдандал, Тагьир стха!- т1алабна мугьманди. 

- Мазан Тагьир!- гьарайна жегьилри.- Са мани лагь! 

Са мани Тагьирани лагьана, жемятди адазни гурлу капар яна. 

Чавушди майдандал  буш саф эцигна, агьвал квай итимри аниз гьарда 

вичин жибинда авай шагьи-бисти вегьена, кавха Челебани къази Севзихана 

гьарда гимишдин са манат багъишна. 
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Эмин бубадин патав фена. 

- Буба, чна мазанар илифарин ман, заз абурухъ галаз суьгьбетариз 

кIанзава,- лагьана гадади. 

- Илифара, чан хва. Зи мецелай теклифа. 

 

9. 

Ашукьар кIвализ хутахдайла, Эмина Тагьиразни кьил эляна. 

Межлис Севзиханан кIвале давам хьана. 

Танишвилер гайила малум хьана: ашукь Нури Эминалайни Тагьиралай 

вад-ругуд йисан чIехи тир, ам хзандин кьилни хьанвай. Нянин хуьрекар -- 

лапагдин якIун шурва, нехуьн чIахарин аш... тIуьна, чуьнгуьрни балабан кардик 

акатна. 

Мугьманханада лампаяр куькIуьрна, аниз ашукьдин манийрихъ вил галай 

итимар ва дишегьлияр атана, гьаятни кваз инсанрай ацIана. Абур ашукьди 

ширин манийралдини камаллу кьисайралди тухарна. 

Йифен межлис чкIайла, Эминани Нуриди мад суьгьбетарна, сада-садал 

жегьилвилин сирер ихтибарна. Абур чеб-чпиз бегенмиш хьана, гележегда 

дустар жедайдал са шакни амукьнач. 

Пакамахъ ашукьар къуншидал алай КьепIир хуьруьз, Эминни Тагьир 

Кьеанрин медресадиз фена. Эмина “Билбил” шиир кьилди чарчел кхьена 

гьазурнавай; ада дустуниз лагьана: 

- Вуна зи чIал гьар гьал Туьквезбанал агакьарна кIанда, стха. 

- Ам за гьикI агакьарда, стха чан? Руш медресадиз къвезмач, я ам чаз 

булахдин рекьени аквазмач. ГьикI?!- Тагьира къуьнер чуькьвена. 

Эмин хияллу хьана, ахпа шаддаказ лагьана: 

- Вавай жеда, - бирдан тестикьарна ада.- Са фенд акъуд, яда! 

- ГьикI? 
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- Вун и чарни гваз атIа чуьхвер тарцик акъваз, зун медресадиз фида. 

Хважа-эфенди кIваляй экъечIна, тарсуниз атайла, вун абурун кIвализ алад. 

Рушан тIвар кьуна, эверна, зи патай я, лагьана, чар гице. 

- Ахпа? 

- Ахпа тарсуниз ша. 

- Ва-а-аъ. 

- ГьикI ваъ? Бес чун гьи йикъан стхаяр я? 

- Чар за рушав вугуда,- гададик зурзун акатнава,- амма тарсуниз зун 

къведач, стха. 

- Вучиз? 

- Эфендиди, вун вучиз геж хьана лагьана, хабар кьуртIа, за вуч жаваб гуда? 

Тапарардани? Ваъ, завай табиз жедач, стха. Ваъ, ваъ, стха, заз адакай кичIеда. 

Эфендидив суьгьуьр гвайди я: ада инсандин вилерай рикIе авай хиял кIелзава,- 

Тагьир куьмексуздаказ хъуьрена.- И са гъвечIи месэлади чун гьикьван кIеве 

тунва?- ам вичин зайифвилел тажуб хьана. 

- Ваз кIанивал хьуй, ма чар,- Эмин кам кяна медресадиз фена. 

Тагьир,  вичиз вич гьиниздатIа чин тийиз, хуьруьн къерехдал алай тарарик 

акъвазна. 

Хуьруьн куьчеяр баябан хьана: чIехибур чуьлдин кIвалахрал фена, 

гъвечIибуру данаяр, кIелер хуьзва. Хважа-эфенди медресадиз фена... Тарс 

башламиш хьайила, эфендиди жузуна: 

- Тагьир гьинава? 

- Чидач,- уьмуьрда сифте яз таб авуна Эмин гьасятда яру хьана. 

Муаллимдиз килигиз тахьана, сухта,  вилер ктабда туна, амукьна: “Завайни 

Тагьиравай хьиз, табиз жедач... Къе мажбур хьана... Гьайиф, мешребсуз кар 

хьана...” Хважа-эфендиди сухтадин гьал дегиш хьайиди кьатIана, амма сир 

чирунихъ къекъвенач: вахт авачир. 
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Эминан кьиле муаллимдин са гафни гьатзавач: адан вилерикай вичин чар 

кIелзавай Туьквезбан карагзава. Гададиз руша шиирдин эхиримжи бенд иллаки 

дикъетдивди кIелна кIанзава ва вичи датIана хиялдай ам тикрарзава: “Ваз 

акунач. Вучда? Ваз хабар авач Эминан гъам-гьижрандикай, бахтавар”. “Яраб 

Тагьираз Туьквезбан акунатIа? Яраб рушаз зи чIал бегенмиш хьанатIа? Яраб ам 

зи айгьамдин гъавурда акьунатIа?!”- Эминак хуьруьз хъфиз, дуст акваз тади ква. 

Вахт лап геж акъатзава, на лугьуди, ам акъвазнава. Тарсар сакIани куьтягь 

жезвач. Эминан рикIяй агъзур хиял физва: адан вилерикай гагь ашукь Нури,  

гагь булахдал физвай Туьквезбан (япара рушан  билбилдин кушкушриз ухшар 

рахунрин ванер гьатна),  гагь Хважа-эфендидин кIвализ физвай вичин буба 

карагзава... Ялцугърин мягькемада тIвар-ван авай кьве итим суфрадихъ санал, 

мет-метIе туна, ацукьнава, ширин суьгьбетрик ква... 

Эмина вичинни Туьквезбанан гележегдикай фикирзава... Вичиз алим яран 

буба хьунал гада шад я: “Ада заз артухан тарсар гуда... Амни за мад кIел 

хъувунин, зун яргъал шегьерриз финин терефдар жеда... За кIелда, гзаф кIелда, 

жуваз вири чIалар, илимар чирда... Туьквезбана... кIвале чи аялар хуьда... 

Аялар?! Рухваярни рушар?... Рухваяр!” 

Тарсар куьтягь хьайила, катна хтана, Эмин Тагьиран патав фена. 

- ГьикI хьана?!- теспачавал кваз жузуна ада. 

-Вугана,- секиндаказ жаваб гана Тагьира. 

- Вуч лагьана?! 

- Са затIни... Чар архалухдин жибинда туна, Туьквезбан кIвализ хъфена. 

Эминан рикIиз регьят хьана. 

Пакамахъ Эминни Тагьир Кьеандал шаддаказ фена: абур чпин фенд кьилиз 

акъатунал гзаф рази тир. “Гьар лазим хьайила, за гьа икI Тагьир Туьквезбанан 

патав ракъурда,- фикирзава Эмина, - Хважа-эфенди вичин къадагъаяр гваз 

ацукьрай”. 
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ТIебиат гзаф гуьзелзавай. Мегъуьн тарцяй чIулав пехъре галамаз-галамаз 

гьараяр авурла, Эминан рикIиз пис хьана, ада къушрал са къван гадарна. 

Къунши хуьрерай къвезвай сухтаяр медресада кIватI хьана: дакIарар ва 

ракIар ахъазвай кIвале гатфарин рагъ гьатнава, сухтаяр шад суьгьбетрик ква, 

гьарда вичиз акур ва я ван хьайи агьвалатрикай хъуьруьн квай суьгьбетарзава. 

На лугьуди, им мискIин туш, жегьилрин межлис авай тавхана я. Тагьирани чпин 

хуьруьз атай Ашукь Нуридикай суьгьбетна, адан гафар Эминани тестикьарна. 

Бирдан ракIарай аватзавай ишигъ агал хьана - медресадиз Хважа-эфенди 

гьахьна. Салам гана, къацу атIласдин валчагъдин ценер хкажна, ам вичин 

куьсруьдал ацукьна. Сухтайрини чпин чкаяр кьуна. Эфендидин чиник серин 

ква, пеле биришар кIватI хьанва. Вири илих хьана, садазни эфендидин гуьгьуьл 

ни ва я куь чIурнаватIа чизвач, анжах Эминанни Тагьиран рикIер секин туш, 

абурук кин ква: “Яраб эфендидиз чарчикай хабар хьанатIа?!” 

Эфендидин хъел авай вилер Эминанални Тагьирал акъвазна, гадаяр, зулун 

гарал алай таран пешер хьиз, зурзуна, акваз-акваз яру, хъипи хьана. 

- Кьведни къарагъ!-къургъ алаз эмир гана эфендиди. 

Эминни Тагьир къарагъна. “Яраб Туьквезбана чун маса ганатIа?”- фикирна 

Эмина. “Гила зи кIвалахар п... хьана”,-тестикьарна Тагьира. 

- ГьикI хьана, чан муаллим?!-дугъривилелди жузуна ада. 

- Вуна завай хабарни кьазвани, намуссуз?!- эфендидиз гила лап рикIивай 

хъел атана. 

Ялцугъвийрик т1акь  акатна: абур гила чпиз муаллимдин патай инсаф 

тежедайдан гъавурда акьуна. 

“За вучиз а чар вугун хиве кьунай?”-гьайиф чIугуна Тагьира. 

Эмин кьил агъузна акъвазнава. 

- За тагькимнатIани, вуна, Севзиханан хва Эммин, ахлакьсуз кар авуна. 

Вунани,- эфендидин хъел авай вилер Тагьирал алкIана,- жуван муаллимдиз 

вафасузвал авуна. Заз ихьтин сухтаяр герек туш! Къенин йикъалай куьн зи 
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сухтаяр туш! Гьа икI лагь куь бубайриз! Квахь инай! Кьведни!- девдин 

ванцелди гьарайна Хважа-эфендиди. 

Эминни Тагьир къвала-къвалахъ медресадай экъечIна, вил кьулухъ ягъиз, 

гужлу тΙурфандин хура гьатнавайбур хьиз, катна. 

МискIинда лал кьена. “Яраб и кьейи рухвайри вуч авунатIа?”-фикирна 

Магьсума, ам вичикай чпин сир чуьнуьхай юлдашрилай нарази хьана. 

- Ахлакьсуз кар авур гьар са сухтадин эхир ихьтинди жеда, - векъидаказ 

малумарна, эфендиди адалай  нефес аладарна. 

 

10. 

Эмин кIваляй экъечI тийиз са гьафте алатна. Хизанриз акун патал ада 

ктабар гъиляй ахъайзавач, амма рикIяй гьа са хиялар физва: “Агь, заз Хважа-

эфендиди кьур кьисас!.. Зун михьиз беябур хьана...” “Медресадай чукурайди” 

тIвар алаз, зун хуьруьз гьикI экъечIда?.. Яраб Туьквезбана вучзаватIа?!-

вилерикай рушан пашман вилер карагзава.- Заз тамашна, зи рикI алай ярни 

русвагь хьана,- Эмина фадлай Туьквезбан вичин яр яз гьисабзава, “яр” гафни 

ада мукьвал-мукьвал тикрарзава ва вичин шииррикни кутазва.- Завай адаз са 

куьмекни жезвач... Зунни са карни алакь тийидай явакьан хьана,-пIузаррикай 

ягьанатдин хъверна. Туьквезбаназ зун хьтин пенкьв бажагьат кIан жеда... Ам 

гьахъни я...” 

- Я хва, шурва рекъизва, вуна неъ тIун,- тади кутазва дидеди. - Вуна 

пакамахъ хъвайиди са цукIрада авай нек я. 

Эмин куьк шурвадай ацΙанвай мудадиз ва акада чранвай хъипи хине хьтин 

къуьлуьн фаз килигна. Адаз гишинзава, амма иштягь авач, ятΙани дидедин 

хатурдай  са-са тIур нез эгечΙна. 

Лейлиди гъвечIи хва ракъурна, Тагьираз эвериз туна: дидедиз  Эминан 

дарман нив гватIа чизва. 

РакIарай хабарни авачиз дуст атайла, Эмин шадвиляй цавук хкIуна. 
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- Яда, Тагьир, вун гьикI хьана атайди я?!-Эмин кIвачел акьалтна. 

- Вал кьил чIугваз,- Тагьира вич эверна атайди чуьнуьхна. 

- Ша, ацукь,-теклифна иесиди дустуниз суфрадихъ. 

- Куьк шурваяр нез, кефина авани?!- Тагьир михьи рикIелди хъуьрена. 

- Эхь,- Эминай сефил сес акъатна. 

- Са хифетни чIугвамир, итимдин кьилел къведай дуьшуьшар я,- явашдаказ 

лагьана, Тагьира вил акьална, луту хъверна. 

И арада кайваниди суфрадал са кур хуьрек мугьмандизни гъана. 

- Неъ, чан хва Тагьир,- лагьана Лейлиди.- Эминахъ галаз вунни заз хва я, 

неъ, гьалал хьуй. 

- Эхь, чан хала. Ваъ, ваъ, чан диде!- Тагьир мад хъуьрена. - За и мукьва 

нагьар авурди я, ятIани ризкьидин хатурдай тIуьна кIанда,-куруниз фу 

куьткуьниз башламишна. 

- Къе зун чай ргаз агакьнач, куьне къатух, яд хъухъ,- Лейлиди суфрадал 

кьве фейжан эцигна. 

Фу тIуьна, булахдин къайи ядни хъвана, кьве дустни чуьнгуьрдал макьамар 

ягъиз, яваш ванцелди манияр лугьуз эгечIна. Дидедин рикIиз регьят хьана: 

“Тагьираз фад ша лагьана кIанзавайди тир”,- фикирна ада. 

Са арадилай жегьилрин шадвилер куьтягь хьана, абуру кушкушдалди 

медресадикай, эфендидин рушакай сирлу суьгьбетарзава. 

- Я балаяр, куьн гъенерал экъечI,- лагьана гуьрцелдилай Лейлиди. - Руша  и 

кIвалелай кул элярай.- Я руш,  кул къачу, гила гамунихъ зун ацукьда.  Зун 

гьикьван  кIвачел хьурай?! 

- Ша,-Тагьир садлагьана къарагъна.- Дидеди дуьз лугьузва. 

Эмин кIанз-дакIанз къарагъна, дустунин гуьгъуьна аваз, куьчедиз экъечIна. 

Абур кимел тефена, хуьруьн кефер патахъ экъечIна, гуьнедай винелди тепедин 

кьилел акьахна. 
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- Ибурни ваз акваз кIанзавай Кьеанар,- лагьана юлдашдин рикIе авай 

фикиррикай хабардар Тагьира, ада чапла патахъай аквазвай мулкар, рагъул 

кIвалерин къавар къалурна.- Лагь са чIал, ам и шагьварди ви Туьквезбанав 

агакьарда, дуст!- вичин теклиф бегенмиш хьана, ам шаддаказ хъуьрена. 

- Э-э-э, бажагьат,-Эминалай залан нефес алахьна, вилерикай Туьквезбан 

карагна. Туьтуьниз кьагьар къвезвайди гьиссна, ам муькуь патахъ элкъвена, 

вичин гьал дустуниз къалур тийиз алахъна. 

- Зун вал пехил я,- лагьана Тагьира. 

Эмин, кьил са патал кьуна, дустуниз килигна. 

- Халкьдин вилик русвагь хьанвай вун зи квел пехил я, стха?!-ам тажуб 

хьана.- Лагь кван, стха. 

- Зунни вун таяр я, ваз кIанивал, муьгьуьббат чир хьанва, ваз ярни ава, заз 

са куьникайни са хабарни авач,-хиве кьуна Тагьира. 

- Вазни чир жеда ман, тади къачумир. 

- За рушарик вил хуькуьрзава,-Тагьира магьледал алай рушарин тIварар 

кьуна,-амма садни рикIи кьазвач. 

- Тади къачумир, стха, заз а вуна лугьузвай кIанивал ша лагьана атайди 

туш, вич-вичелай садлагьана пайда хьайиди я. 

- Садлагьана?!- Тагьиран вилер гьяркьуь хьана. -  Садлагьана гьикI?! - 

жаваб гуьзлемишиз ам Эминан виликай акъвазна. 

- Чун медресадиз фейи сифте юкъуз Туьквезбан акурла,  заз, жуван ивидин 

пархъа атIай хьиз, кьилел гьал атай хьиз, хьанай... Им вуч эсер ятIа зи кьил 

акъатначир... Ахпа, стха, гъавурда акьурвал, им муьгьуьббат тир,-сифте яз 

Эмина вичин гьиссерикай, сад лагьай муьгьуьббатдикай дустуниз галай-

галайвал суьгьбетна. 

- Агь, бахтавар!- Тагьира кьил галтадна. 

Эминалай дериндай къачур нефес алахьна. 
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- Бахтавар?! Ваъ, яда, бахтсузвар лагь... За жув икI бедлам жеда, лагьана, 

садрани фикирнавачир. 

- Ва-а-аъ, гада... Ахьтин руш кIан хьун, жувакай вири хуьруьз хабар хьун... 

- Медресадай акъудун,-ягьанатдивди давамарна Эмина. 

- Акъудрай ман, кIелдайдаз маса медресаяр авачни? Са фикирни мийир, 

стха. 

Эмин дустунин викIегьвилел тажуб хьана, ада кьил галтадна, лагьана: 

- Валлагь, ваз яшамиш жез регьят я. 

- Я четинни туш. 

- Бес за вучин? 

- Вунани, за хьиз, жув кIубандиз яхъ, - меслят къалурна Тагьира. - Ибур 

куьлуь-шуьлуьяр я, рикIив кьамир, стха, - яшайишдин тежриба авай инсанди  

хьиз, сабур гана Тагьира. 

Хуьруьн кьилихъай уьфтерин ва гьарайрин ванер акъатна. 

- Чаз гадайри къугъваз ша лугьузва,-Эмин, пеле гъил туна, агъадихъ 

килигна. 

- Хъша!- Тагьир, куьлуь-куьлуь къадамар къачуз, гуьнедай эхвичIна. Адан 

гуьгъуьниз Эминани  чукурна. 

... Нянрихъ хизан къулав ахгатна: къажгъанда кIек ргазва, Лейлиди тини 

ишинзава, хинкIал ийида; Севзихана къазидин кьватида авай чарар кIелзава, са 

вуч ятIани кхьизва, Эмин ктабрал машгъул я, Меликни Неби тIамаяр 

къугъвазва, ваха къула кузвай цIал кIарасар эхцигзава. Виридан вилер хинкIал 

хьунал ала. Къавай куьрсарнавай чIехи лампади кIвал ишигълаваннава. 

Кайваниди чкалар мус гьазурнатIа, серг мус гатанатIа, садани кьатIанач, 

вилик суфра экIя хьана... Гъилер чуьхвена, хизан бугъ алахьзавай хинкIал нез 

эгечIна... Гъиле кIекрен хурун кIараб гьатайла, Меликани Небиди жинаб кьуна: 

вуж тухвайтIа, гьада данайрин кьве нубат хуьдай меслят хьана. 
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- Исли,  и кур хинкIал Мет1ан хизандиз твах, къунши пай я, лагь,-

буюрмишна Лейлиди. 

- Хъсан я, диде,- Исли зирингдиз къарагъна, киредин ацIай кур гъилел 

кьуна, кIваляй экъечIна. 

- МетI лугьун тавуна, Метмирзе лагьайтIа квез вуч жезва?!-Севзихана 

вичин наразивал къалурна. 

- Вув, я итим, вири хуьруь лугьузвай къайда я ман,- Лейлиди вичин тахсир 

кьезиларна. 

Къуншидал алай кесиб хизан хуьре садазни гьисаба авачир: нехирбан 

гъуьлуьз МетI, папаз, тIвар Разият яз, РазитI, кьве аялдизни намусдик хкIадай 

хьтин лакIабар лугьузвай. 

- Инсан кесиб хьана, гьайван яхун хьана текьий, лугьудай бубайри. Абур 

садазни гьисаба амукьдач,- тестикьарна Севзихана. 

- Чи къуншийри чпи чеб кесибарзава: гъуьлни паб кьведни, аяларни кваз, 

тенпелар я, месикай къарагъайла, чинарни чуьхуьн тавуна, суфрадал физва,- 

хъел кваз лагьана Лейлиди,- кIвале авайди кьенятзавач. Чнани абуруз гьикьван 

куьмек гун? Гьар юкъуз завай жуван аялрин сивихъай атIуз жезвач. 

- ЯтIани, къари, вуна абуруз  гъил кваз ая... 

Вилер хизандал алаз, Севзиханан рикIяй Эминахъ галаз алакъалу фикирар 

физва: хва медресадай акъудайла, адан кефи михьиз чIур хьанай... 

- Вуна хъсан кар авунач,- бубади чин чIурна. - Ихьтин амалар ийиз 

хьайитIа, вуна, хва, зал и хуьре, мягькемада къекъведай чин тадач! 

Эминан чиниз, гардандизни кваз яр акъатна, кьил хура гьатна. 

- Багъишламиша, буба, зи рикIе чIуру ният авачир... 

Севзиханан хъел артух хьана: 

- Хважа-эфендиди тагькимнай ваз, зазни лагьанай!.. Гила завай адан патав 

физ жедач!.. 

Эмин киснава. 
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- Ви кIелун давамарун патал маса медреса жагъурна кIан жеда... Ихьтин 

сухта низ герек ава?! 

И суьгьбет пакани давам хьана. 

Вичиз еке туьнбуьгь тавурла, Эминан рикIикай гар фена, ада эрк кваз 

жузуна: 

- Буба, за гьи медресада кIел хъийин? 

- Са фикирна кIанда: Ахцегьа хьуйни, Алкьвадрал хьуйни, Вини Ярагъдал 

хьуйни... 

- Зал алукьайтIа, итим, гьа и мукьвал алай Алкьвадрин медреса хъсан я: 

физ-хквез регьят жедай,- лагьана дидеди. 

- Килигда ман, къари. Алкьвадрал медреса ахъайнавай Абдуллагь-эфенди 

рагьметлу Ярагъ Мегьамед-эфендидин гъилик кIелнавай, адан езневилиз 

лайихлу хьанвай, дерин чирвилер авай алим я. Ам зазни чиз санбар вахт я. 

- Эмина Кьеандал кIелзавай чIавуз гьикьван къулай тир: чарабурун 

кIвалера ксун-къарагъун,  тIуьн-хъун  гьазурун герек къвезвачир, вири жуван 

кIваляй жагъизвай,- алава хъувуна Лейлиди. 

- Гьахъ гафар я,- гъуьлуь папан гафар тестикьарна: им, Эминан кьисметдиз 

Алкьвадар акъатна, лагьай чIал тир. 

- За ЧIурал шегьердин, Шекидин, Бакудин... медресайрикай фикирзавай,-

явашдаказ рахана Эмин. 

- Аллагьди гайитIа, гьанризни чна вун ракъурда, гьелелиг фад я: гурарай 

кIар акадариз акьахун мумкин туш, хва, кIелун - тик гурар я. Гурарай яваш-

яваш экъечIна кIанда. 

КIвале хьайи меслятдикай Эмина Тагьираз хабар гана. 

- Чна кьведани са медресада кIелун давамарин ман,- теклифна Эмина. 

Тагьир хияллу хьана, ам Эминаз пехил вилерай килигна. 

- Чидач ман, стха,- эхир лагьана ада. 

- Вучиз? 
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- Зи буба кесиб уьзден я, ви буба хьиз, ирид хуьруьн къази туш. За квехъ 

кIелда? 

Эминаз дустунин язух атана, амма куьмек гун хиве кьаз хьанач: адан 

бубадизни еке девлетар авачир. 

- Алкьвадар мукьвал алай хуьр я, чай ахьтин еке харжияр акъатич... Чи 

суфра сад жеда, стха... За ваз гаф гузва,- хиве кьуна Эмина, дуст медресадай 

акъудунин себеб вич хьайиди чиз.- Жуван бубадивай ихтияр къачу. 

- За кIвале лугьуда,- Тагьиразни кIел хъийиз кIанзава. 

- Ви бубадиз зани лугьуда,- Эминан кефияр ачух хьана.-Нянрихъ зун куь 

кIвализ къведа. 

Дустар Кьеанар галай патахъ фена. 

- Яргъалай кьванни акваз кIанзавани?- фикирда Туьквезбан аваз, жузуна 

Тагьира. 

- Эхь, валлагь, стха. 

- Ша, за ваз юлдашвалда. Ви мехъериз зун пкавул жеда,- Тагьир хъуьрена. 

- Гьахьтин йикъарни акурай чаз. 

Кьеанар аквадай тепедал акьалтайла, гадаяр тамук фена, булахдин рекьел 

вилер алаз, акъвазна. 

- Къвезва! - гьарай акъатна Эминай. - Зун фена! - ада булах галайвал 

чукурна. 

Тагьир са гафни лугьуз агакьнач, ада анжах фикирна: “Агь, бахтавар!” 

 

11. 

Туьквезбан, кьил чиле аваз, булахдал физва. Адан фикирар, хиялар 

Ялцугърин къазидин хцикай я. Сифте акурла, Эмин Туьквезбаназни бегенмиш 

хьанай: гада вичин юлдашрикай са кьилин хкатнавай, уьтквемдаказ къекъведай, 

нубат атайла, акьуллудаказ рахадай. “Ам заз гьикI килигдай?!- Эминан вилер 

рикIел хкиз алахъзава руш.- Муьгьуьббатлу вилералди... Муьгьуьббатлу 
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вилералди? - хи-хи авуна, вич-вичик хъуьрена. - Ажайиб вилералди… Эмин 

хьиз, заз гьеле са жегьилни килигнавач... Бес ада заз кхьей чIал?! Сад лагьай 

чIал, кьвед лагьай чIал... Бес гила ракъурнавай “Билбил”? Зун билбил я? ЯтIа?” 

Руша хиялдай са шумуд бейт эзберна: 

                        Цуькверивди къугъун я ви кIвалахар, 

                        Чуьллера хъваз таза къайи булаха, 

                        Рахаз гьар са аваз, ийиз дамахар, 

                        Гьарай-эвер, вуч я ви ван, бахтавар? 

Туьквезбан лишан кутадай ва гъуьлуьз гудай яшдиз акъатнава: буй-бухах 

атанва, булахдилай яд гъизва, кIвалин кIвалахарзава... Кьве бармак гьалчайтIани 

ам бажагьат ярх жеда. 

КIвачи чил кьур аялар жуьреба-жуьре азаррикди рекьиз, Хважа-эфенди 

уьмуьрдин эхирдай са рушанни са хцин иеси яз амукьна. Дидеди Туьквезбаназ 

жигьизар гьазурнава, руш кIандай чкаярни ава, амма бубади тади къачузвач: ада 

рушавни гададив кIелиз тазва, абур савадлу инсанар ийизва. “Савадлувал 

акьуллувал я,- тикрардай эфендиди.-Савадлу инсандиз яшамиш хьун  регьят 

жеда”. Хуьре медреса ахъаюнин, са еке къазанжи авачтIани, ана вичи тарс гунин 

макьсадни жегьилар савадлу авун тир. “КIела, балаяр,- лугьудай ада сухтайриз. - 

Чи, мусурманрин пак ктабдин тIвар Кьуръан. лезги чIалаз элкъуьрайла, “кIелун” 

лагьай гаф я. КIела! ЧIехи Аллагьдиз, Мегьамед пайгъамбардиз (ва алейку-

салам) куьне кIелна, квекай савадлу, камаллу, мергьяматлу инсанар хьана 

кIанзава. КIела, балаяр! Зав тIвал хкажиз тамир!” Эфендидин паб Зибейда руша 

кIелуниз акси тир, амма гъуьлуьн гафунал ада гаф эцигзавачир. 

КIел тийидай, темпелвал квай ва шулугъчи сухтайрикай Хважа-эфендидиз 

ахьтинди вичин хва Агъамирзе хьанатIани, гзаф хъел къведай, тербия гун патал 

шуьмягъдин таза тIвал цавуз хкаждай, амма кIевиз ядачир, мергьяматлу тир. 

Анжах тикрардай: “Гафуни тIар тийидайдаз лашуни бажагьат тIарда,  --рикIяй 

давамар хъийидай: -- Жувал кьванни гуж акъулд тийин”. 
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Туьквезбанни сефил хьанва. 

“И ялцугъви аквазмач хьи?- фикирзава руша булахдин рекье, адаз вичин 

гележег гьикI жедатIа чизвач. - Зун адан рикIелай алатнаватIа? Белки, ам атана, 

атIа куьлерик акъвазнаватIа?”- кьил хкажна килигайла, Туьквезбанай гьарай 

акъатна - адан къаншардиз Эмин  къвезвай. 

- Нисин хийирар, - зурзун квай сесиналди салам гана гадади. 

- Абат хийир,-Туьквезбана сивел шал вегьена, кьил са патал кьуна, 

дамахдивди рехъ давамарна. 

- Туьквезбан... 

Руша жаваб ганач. 

-Туьквезбан!-гьарайна Эмина. 

- Гьай,- ширин ванцелди жаваб гана руша, ам мелгьем хьиз, Эминан рикIиз 

кужум хьана. 

- За ваз мад са чIал туькIуьрна... 

- Пара сагърай, вун зари инсан я. 

Эминаз шад хьана: “Ихьтин тариф?! Туьквезбанан сивяй?!» 

- КIелдани? 

- КIела, ман... 

- Гуьзел, вун зи рикIелай фич, битмиш хьайи нуьгедин ич, - галкIиз-галкIиз 

башламишна Эмина. 

Туьквезбанан ериш яваш хьана, ада вичиз талукь шиирдиз дикъетдивди яб 

гузва. 

- Хъсан чIал я,-явашдаказ къейдна руша. 

Эминаз шад хьана, ам викIегьдаказ рушан чиниз килигзава. 

Кьведни кисна... Руш вилерикай Эминан цIийи лацу чухвадиз, юкьва авай 

гимишдин чIулуниз, гамишдин хамунин тIушуннавай шаламриз... килигзава. 

РикIяй хиял фена: “Мехъерарзавай чам хьиз аквазва..” Вичин бубади ам 
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медресадай чукурнавайди рикIел хтайла, руш садлагьана гъафил хьана, умуд 

хкатна. 

 Туьквезбанан гуьгьуьл дегиш хьайиди кьатIана, Эмина жузуна: 

- Вахъ вуч хьана? 

- Са затIни... 

- Бес вун дегиш хьана  эхир? 

- И чIаларилай гъейри, мад вуч ава?- викIегьвална, хабар кьуна 

Туьквезбана: ам дуьньядин уькIуь-цурудан, халкьдин адетрин гъавурда авай. 

КIвале дидедини лугьузвай: “Зи руш кIанзаватIа, Севзихана илчияр ракъуррай!” 

- Бес ваз мад вуч кIанзава?- гада рушан суалдин гъавурда акьунач. 

Туьквезбаназ Эминан илчияр атана кIанзавай, амма адавай и гаф лугьуз 

хьанач. 

- Са затIни,- Туьквезбана анжах юхсул хъверна. 

РикIик кин квай руш кьулухъ килигна, адаз булахдин рекьяй къвезвай 

вичин стха Агъамирзе акуна. 

- Эмин, ахлад! Зи стха къвезва! Ада вун ягъда!- къалабулух кваз лагьана 

Туьквезбана. 

- Гапур завни гва,-Эмина вичин юкьва авай чIулуникай куьрс хьанвай 

гапурдал гъил эцигна. 

- Ваъ, ваъ! Зун патал куьн къанара гьатмир! Минет я ваз, ахлад! 

- За ви рикIиз тIар жедай кар ийидач,-Эмин рушан вилериз килигна. -

Сагърай,- ам кьулухъ элкъвена, тамухъди хъфена. 

Гьа и легьзеда Туьквезбанан гъвечIи стха, чинал чуру-спел экъечI тавунвай 

зими жегьил, тади кваз агакьна. 

- Ам вуж тир?!- къургъ алаз жузуна Агъамирзеди квар булахдик кутазвай 

вахавай. 

- Гьа ваз чидайди. 

- А кицIин ина вуч азар авайди я?! 
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- Заз вуч чида? Фена, жува хабар яхъ,- вахаз гъвечIи стхади вичиз гьам 

кIвале, гьамни къеце гьарай-эвер гун хуш туш. 

- Ам гьинава? За адан диде иширда!- гапурдал гъил эцигна. 

Стхадин зайифвал чиз, Туьквезбана секиндаказ лагьана: 

- Я стха, Ялцугъар яргъал алач хьи, алад, фена, жуван гьараяр гьадаз ая,-

теклифна ваха. - За а к... хциз ша лагьанач хьи, - руша сивел атай себ 

акъвазарна, -  вичелай айиб алудна. 

Са гъвечIи геренда хияллу хьана, вуч авуртIа хъсан ятIа фагьумна, 

пIузаррикай гъургъурар авуна, Агъамирзе секин хъхьана. 

- Мад ам заз чи мулкуна акуртIа, адан дуван за аквада,- гада хуьруьхъди 

элкъвена.  

- Им дуьз меслят я,- лагьана ваха.-Хъша, вун хьтин стха далудихъ галай заз 

девлерихъайни кичIе туш,- зарафатна, рикIяй фикирна: “Ибур чеб-чпел 

расалмиш тахьана, ажеб кар хьана”. 

И арада Туьквезбаназни Агъамирзедиз Эминни Тагьир тамун гапIалдай 

килигзавай. 

- И завал зал ацалт тавуна хъсан хьана,- рикIе Агъамирзе аваз, хиве кьуна 

Эмина. 

- Зун ваз куьмек гуз къведайвал тир,- лагьана Тагьира. 

- Зун адалай ажуз жедачир, ятIани дяве-дара, кукIун-чухун герек авач ман. 

- Ваз яран стха ягъиз къимиш къведачир, адавай вун ягъиз жедай. 

- Агъамирзедиз зи язух татун вучиз ятIа? 

- Вучиз лагьайтIа вуна, Туьквезбан булахдин рекье кьаз, абурун, Хважа-

эфендидинни Агъамирзедин,  бармакар вилера твазва. Вун ягъайтΙа абурун 

Хиве са къанни жезвач, стха. 

- ГьакI я?! - Эмин тажубвилелди дустуниз килигна. 

- Эхь, стха. Ихьтин кардикай зазни хъел къведай, вазни хъел къведай. Са 

кьеанвиди ви вах Исли булахдин рекье кьаз башламишнайтIа, вуна вучдай? 
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Эмин вичин гъалат1дин гъавурда акьуна, ада фикирна: «Жегьилвал 

ахмакьвал я кьван». 

- Вун гьахъ я, стха. Бес за гила вучда? Туьквезбан гьикI аквада?!- кьве гъил 

ахъайна, Эмин дустуниз суалдалди килигна. 

- Адет тирвал. 

- Адет тирвал? 

- Эхь: це лагьана, лишан кутуна, мехъерарда! - Тагьира эрчIи гъил цавуз 

хкажна. – Ахпа ам ваз гьар юкъуз аквада. 

Эминани хъверна. Ам  кьулухъ элкъвена, Кьеанрин булахдин рекьиз 

килигна, кьиле Туьквезбана вугай суал тикрар хьана: “И чIаларилай гъейри, мад 

вуч ава?” Ам вичелай гзаф нарази хьана: «Вуч хьана кIанзаватIа, рушазни чизва, 

Тагьиразни чизва, анжах са  заз чизвач». 

- Яда, я Тагьир, кIанивилин мешвератра гьатнавайди зун, и халкьдин 

адетар ваз гьикьван хъсан чида?-жузуна Эмина дустунивай. 

- Дуьньяда гьамиша гьакI я: садаз бахт жагъизва, садаз -- гафар, - Тагьир 

хъуьрена. 

- А бахт вуч я, гафар вуч я? 

- Туьквезбан хьтин гуьзел руш кIан хьун ви бахт я, халкьдин адетар чир 

хьун зун патал гафар я,-Тагьир мад хъуьрена. 

- Зун хьиз, вунни бахтлу хьуй ман, чан стха. Я худа!-Эмин цавуз килигна. 

- Хьуй ман, чан стха,-Тагьир рази хьана. - Зун ашукь хьайитIа, вун хьиз, 

чIалар кутIуниз акъваздай туш. 

- Бес вуна вучда? 

- Илчияр ракъурна, тупIал кутуна, мехъерардайди я,- кьетIивилелди вичин 

къаст тестикьарна Тагьира. 

- Бес гила за вучда? 

- За лагьайвал. 

Эмин  кIвале жезвай суьгьбетар рикIел хкиз алахъна. 
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- Бубадиз за кIелна кIанзава, икьван фад мехъерар авуник адан хев квач. 

- Ваз мехъерар ийиз кIанзавани? 

- Гьун бес! Буьркьуьдаз кIаниди экуь вил тушни?!- гила Эмин хъуьрена. 

- Ви бубадиз за лугьудани? 

- Кутугнавани?!-Эмин шаклу хьана. 

- Лап хъсан кутугнава. Я вуна, мехъерар ийиз кIанзавай жегьилди, кIвале 

къапар хана кIанзава,- Тагьир хъуьрена,- я ви патахъай зун хьтин яр-дустуни 

бубадиз лагьана кIанзава. Гьа ихьтин адет я. 

- ЯтIа... лагь ман. 

- Къе, аламай няналди! 

12. 

Жегьилар Хтумрин булахдал ацукьна.  Ван-сес акъуд тавуна, абуру  

булахдин шуршурдинни кIуркIурдин баядриз яб гузва, лезет хкудзава. 

Гатфарин кIвалахар куьтягь хьана, гатунбур башламишнавач. Ихьтин 

архайин вахт ялцугъвийри, адет тирвал, кIвалин месэлаяр патал серфзава: 

такьат квайбуру цIийи кIвалер эцигзава, куьгьне кIвалерин юкь вегьенвай 

къавар цIийи хъийизва, базарриз физва, пек-партал маса къачузва, пIирерал 

физва, садакьаяр гузва, куьлуь-шуьлуь дердияр туькIуьрзава. 

Эминни Тагьир чпин къуьл, мух, нехв цанвай никIериз килигиз хуьруьн 

кьилихъ галай мезредиз атанва. Магьсулар авай никIер, яваш гарал лепе гуз, 

гьуьл хьиз, акъвазнава. Са никIени чарадан мал-къара авач: нехирбанар мукъаят 

я, абуру хуьзвай малари гайи зиян чпи вахгудайди чизва. 

- Заз инал ацукьиз гзаф кIанда,- лагьана явашдаказ Эмина. - Ажеб хьана и 

булах бубади къачур никIин сергьятда хьана. 

Тагьир гурлу булахдиз, кьуд патахъай аквазвай гуьзел мензерайриз 

яргъалди килигна. 

- АкI хьайила, им Хтумрин булах ваъ, Севзиханан хва Эминан булах я,-

лагьана ада. 
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- Зи булах вучиз?- Эмин тажуб хьана. 

- Инал гзаф къвезвайди, ацукьзавайди, кеф чIугвазвайди вун я, стха. 

Тушни? 

- ГьакI хкатзава ман. 

- Хкатзава ваъ, гьакI я!-тестикьарна Тагьира. 

- Валлагь, стха, инал ацукьайла, зи рикIел хъсан чIаларни къвезва,-хиве 

кьуна Эмина. 

- Вуна заз чин тийидай мад вуч чIал туькIуьрна? КIела, чан зари стха, - 

тIалабна Тагьира. 

Эмин, пIузарик хъвер кваз, акъвазна. 

- ГьикI хьана? ЦIийи чIал мад ашкъидикай яни? 

- Эхь, стха. 

- КIела, кIела! 

Вилер Кьеанрин тепедал алаз, Эмина везиндалди башламишна: 

                        Зун дертэгьли я, вун дава-дарман я, 

                        Ви хуш дидар акун зи эрзиман я... 

- Вуна вири чIалар, чин Кьеанрихъ элкъуьрна, кIелзава. Садра кьванни 

Китин дагъдихъ элкъвейтIа, жедачни?- зарафатна Тагьира. 

- Жеда... Анжах ам маса чIал жеда ман. 

- Гъавурда акьуна... Имни гуьзел чIал я,-Тагьира дустунин цIийи чIал, 

вичин гафарни кухтаз,  везиндалди тикрарна: 

- Зун дертэгьли я, вун дава-дарман я, бала... 

- Яда, ваз зи чIал хуралай чир хьанани?!- Эминан вилера тажубвал ава. - Са 

сефер яб гана, хуралай чир хьана? 

- Эхь, стха. Гуьзел чIалариз садра яб гайила, заз абур хуралай чир жезва. 

Фцекьра чи хуьруьз атай ашукь Нуридин маниярни вири зи рикIел алама. 

- Зи рикIелни алама, -  явашдаказ хиве кьуна Эмина. 

- Завай абур лугьузни жеда. КIандатIа лугьудани? - хабар кьуна Тагьира. 
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- Лагь. 

- Салам-алек, Пейкер баха, заз зи ярдин кIвалер къала, - кьиляй хкажна, 

ширин ванцелди лугьуз эгечΙна Тагьир.- Алек-салам, чан бахадин... 

- Тагьир, чан стха, вун халис ашукь я, бубайри лугьудайвал, мазан я. 

Ширин ванни ава, лугьудай чIаларни чизва... Къе-пака зи стха вири Лезгистанда 

Ашукь Тагьир яз машгьур жеда,-михьи рикIелди лагьана Эмина. 

- Чуьнгуьр авач ман, -  гьайиф чIугуна Тагьира. 

- Чуьнгуьр жагъидай затI я. Ваз ашукь жез кIанзавани? 

- Эхь. Ашукьвал хъсан пеше я. Ашукь хьайила, за ви чIалар лугьуда, зари 

Эмин. 

- Зи чIалар лугьун тавуртIани, за ваз жуван чуьнгуьр багъишзава! 

- Ви чуьнгуьр ваъ, я стха, заз чуьнгуьр бубади Ахцегьрин базардай 

къачудайвал я. 

- Къачумир лагь, за багъишда. Къе, кIвализ хъфин кумазни!-атIай къарар 

кьабулна Эмина. 

- Буба, диде рази жедани? 

- Чуьнгуьр зиди я. За лагьайла, абур рази жеда. 

- Сагърай, зи стха. 

 Жегьилрин кьилел кьве лацу гьажилеглег атана, абуру чархар ягъиз 

башламишна. Эминни Тагьир гуьзел къушариз килигзава, абурун 

гуьзелвиликай, къешенгвиликай лезет хкудиз акъвазнава. 

- Къушар туш, чамни свас я,- лагьана Тагьира гьейранвилелди. 

- ГьакI аквада... Чамни свас... Бахтаварар!- Эмин хияллу хьана. - Абуруз 

булахда эхъвез кIанзавайди я. Шаз гатуз заз гьажилеглегри чи булахда 

эхъвезвайвал акунай, са иер аквадай хьи, гьавизда чуьхуьнагарзавай лацу рушар 

хьиз... 
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- Вужар хьиз? Лацу рушар хьиз?!-Тагьира гъилер-гъилеривай гуьцIна, 

жегьилвилин иштягьар ачух хьанвайди къалурна, луту хъверна. - Ваз ахьтин 

рушар нин гьавизда акуна, стха? 

- Заз?! 

- Эхь, гьа и суьгьбет авур ваз? 

Эмин хияллу хьана, гьавизрихъни рушарихъ къекъвена. 

- Заз санани акур туш. 

- Бес жуван вилериз такур кардикай икьван гуьзелдаказ суьгьбет гьикI 

ийизва? 

- За... жуван хиялдиз гъанай ман. 

- А-гьан, Хтумрин булахдал ацукьиз, вуна хиялдиз вуж гъизватIа, заз чир 

хьана,- Тагьира тIуб юзурна. 

- Вуна заз лап регъуь авуна хьи, яда. 

- Айиб авач, стха, ахьтин шикилар зи бейнидизни къвезвайбур я,-Тагьир 

хъуьрена.- Гуьзел шикилар я. 

- ГьакI лагь ман, кIвал къени хьайидан хва, вуна зун лап кIеве тунай хьи,- 

рикIиз регьят хьана, Эмина милайим хъверна. 

- Лацу рушар хьиз,-тикрарна, Тагьира мад гъилер гъилеривай гуьцIна. 

Жегьилри цава азаддаказ чархар язавай гьажилеглегриз килигун 

давамарна. 

- Агь, азад къушар! Квевай гьиниз кIан хьайитIани, мус кIан хьайитIани 

лув гуз, цавун аршда кIамай кьван чархар ягъиз, экуь дуьньядиз килигиз жезва... 

Куьне квез кIани ярар-дустарни хкязава, куьне кIанивал уьмуьрни 

кечирмишзава... Агь, азад къушар! Бес чна, инсанри, вучрай? Инсанар 

пачагьдилайни, хандилайни, бегдилайни, кавхадилайни, къазидилайни, 

фекьидилайни аслу я. КIани чкадиз фидай, кIани кар ийидай, кIани чкадал 

ацукьдай ихтиярни авач. КIани рушал эвленмиш жедай, гьатта адахъ галаз 

рахадай ихтиярни авач... Инсанар агъайринни девлетлуйрин, адетринни 

www.lezgichal.ru



 73  

къанунрин, диндинни шариатдин лукIар я. Куьн -азад къушар! Гьикьван гуьзел 

гаф я - азадвал! Эй, азад къушар! Лацу рушариз я куьн ухшар! Хьанва куьн 

Эминаз къаншар!.. 

Зун квел пехил я, азад къушар! Заз куь бахтуникай пай кIандай, азад 

къушар!- дерин гьиссер къупламиш хьана, лагьана Эмина. 

- Азад къушарин бахтуникай зазни пай кIанда,- вичин рикIикай хабар гана 

Тагьира.- Амма вуна фикирмир хьи, къушариз къадагъаяр, душманар авач 

лагьана. Абур бажагьат чна лугьудай кьадар азад я. 

- Къушар инсанрилай гзаф азад я,- лагьана Эмина. - За гьа кардал 

пехилвалзава! 

- Я стха, ваз хъел къвемир,- Тагьира дуст секинарна. - Гьажилеглегар 

Макьарин вирелни ала. Ибуру инал чпиз кьилди-кьилихъди чуьхуьнагар авурай, 

чна вирел чуьхуьн,-теклифна Тагьира. – Ша. фин. 

- Ана яд гьеле къанвачни? 

- Ваъ, яда! Гад алукьна гзаф вахт я. Ша! 

Жегьилар гуьнедай винелди рагъ акIидай патахъ, Макьарин вирел, фена. 

- Зи рикI секинзавач, са гьихьтин ятIа пис кар гьиссзава, -  бирдан лагьана 

Эмина. 

- Вуч хьана?!- Тагьирак къалабулух акатна. 

- За са пис кар хьун гьиссзава: я зи, я Туьквезбанан кьилел са дуьшуьш 

къведа. 

- Ахьтин фикирар мийир, яда, - Тагьир дуст секинариз алахъна.- Куьн 

кьведни сагъ я, кьведни жегьилар я, кьведан кьилелни агьвалу бубаяр ала... Вуч 

хьун мумкин я кьван? 

- Чидач, стха. 

- Бес я ви ажузвал!-Тагьираз хъел атана. 

- Зи рикI секинзавач,-тикрарна Эмина, ам хиялдай са гьиниз ятIани 

килигзава. 
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Са зур сятдилай хьиз дустар Макьарин вирив агакьна. Тамари хранвай 

кьакьан тепейрин арада, пуд пипIен гьайкал хьтин, гуьзгуьди хьиз, нур гузвай 

зурба вир экIя хьанва. Кьуд пад къацу тарар, хважамжамдин рангарин цуьквери 

кьунвай майданар, кьил элкъуьрдай хьтин къати атирар ва къушаринни 

чIижерин нагъмаяр я. 

- Яда, им гьикьван гуьзел макан я?! - Тагьир мягьтел хьанва. 

- Гзаф гуьзел я, зунни килигна тух жезвач,  стха, пара гуьзел я, пагь!- 

тестикьарна Эммина. 

- И тамара булдалди яр-емиш, вагьши гьайванар, жейранарни кваз ава, - 

Тагьира ничхиррин т1варар гьисабна. – ЯркΙи дереда инсандин кΙвач хкΙун 

таввунвай сур тамар ава, лугьуда.   

Вирин гьар са пипIел са кIеретI инсанар ала, абур Ялцугърин, Сарагрин, 

Ругунрин, КIирийрин, Макьарин ва маса хуьрерин жегьилар я: садбуру 

чуьхуьнагарзава, садбуру куткунралди балугъар кьазва, садбуруни цIал 

балугъар алугарзава. Эминни Тагьир Ялцугърин кIватIалдик экечIна. 

- Ша, гадаяр, балугъдин шишер неъ,-теклифна Магьсума. 

- Сагърай,-Эминаз иштягь авач. 

- Ша, агат! Ибур чаз гьамиша жагъизвай няметар туш,- тикрарна 

Магьсума.-Неъ! 

- Еке иштягьдивди неда, стха,-лагьана Тагьира.- Чаз лап гишин хьанвайди 

я. 

- Имни квез чи патай,- Эмина чантадай кьве лавашни нисидин кьве ккIал 

акъудна, чранвай балугъар алай суфрадал  эцигна. 

Жегьилрин межлис яргъалди давам хьана. 

Эмина Макьарин вирел ял язавай ва вичин цIийи чIалар кIелзавай, и  чIавуз 

Кьеандал маса гьерекатар кьиле физвай, абурни чеб-чпел ашукь хьанвай 

жегьилрин, Эминанни Туьквезбанан, хийирдиз тушир. 
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13. 

Гад-гьарай фад акъатна. Ялцугъвийри тамуз гьазурвал аквазва: тамай 

кIарасар гъизва, къахар ийизва, дулдурмаяр кьурурзава ва рачар регъвезва. 

Са гар квай юкъуз Севзихана чIехи хциз лагьана: 

- Пака, чан хва, Аллагьди гайитIа, чун Алкьвадрал фида, медресада тарсар 

башламиш хъувун лазим я. 

- Хъсан я, буба, зун гьазур жеда,-хияллу хьана, Эмина жузуна: - Чна Тагьир 

тухузвачни? Ам рази я. 

- Тагьир?-гила буба хияллу хьана. - Адан бубадихъ хцив кIелиз вугудай 

такьат авач, бала. Зун адахъ галаз раханай... 

- Кьве дустни санал хьанайтIа, хъсан жедай,-явашдаказ вичин фикир 

лагьана Лейлиди. 

Эминан пIузарикай хъвер фена: ам дидедилай гзаф рази хьана. 

- Ахпа кьведни санал и медресадайни акъуддай кар тахьурай,-Севзихана 

зарафат кваз папанни хцин рикIел Кьеандал хьайи дуьшуьш хкана. 

- Ваъ, я ба,- Эминаз регъуь хьана. 

- Аялдин чин кумир, я кас,- тIалабна Лейлиди. 

- Вазни аял жагъана... 

Эмина рикIяй хъверна: “Бубадиз зун аял яз амачирди чизва”. 

- Диде-буба патал балаяр гьамиша аялар я, итим. 

- Я буба, бес чи  мягькемада кесиб сухтадиз куьмек гуз жедай кас-мас 

авачни? - жузуна Эмина. - Кавха? Малла? Къази-и-и?-гьисабна гадади, бубадал 

нубат атайла, къази гафунин эхир умудлудаказ яргъал чIугуна. 

- Куьмек гудай кас бажагьат жагъида,-хияллудаказ лагьана бубади.- Чи 

кесиб хуьрера варлу инсанриз ахьтин жумартвал, мергьяматлувал адет хьанвач. 

- Вавайни жедачни, ба?!- Эминан умуд бубадик кумай. 
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- Я бала, ви бубадихъ гьахьтин такьат авани?!-дидеди  гайи суалдик 

жавабни квай.- ЧIехи хзанни хвена... Чна гила ваз, ахпа ви стхайриз мехъерарна, 

руш гъуьлуьз гана кIанзава… 

- Бес я, къари. Чаз ви фикир чир хьана, - Севзихана паб секинарна. -Такьат, 

хва, ви бубадихъ, дугъриданни, авач, амма ви хатурдай, винни Тагьиран, амни 

акьуллу шараг я, дуствилин хатурдай за медресадин иесидиз куь кьведан 

патахъайни гьакъи  гуда. 

- Гьурра!- гъилер цавуз хкажна, Эмина алай чкадал хкадарна.- Сагърай, чан 

буба, вун! Захъ галаз зи дустунини кIелда-а-а! - шадвиляй ам цавук хкIазвай. 

Диде, вилера кьарувал аваз, адан фикирдай гьеле аялзамай хциз килигна. 

- Гила алад, хва, чи меслятдикай Тагьиран бубадиз, дидедиз суьгьбет ая, 

гада гьазуррай. Пакамахъ чун рекьиз экъечIда, нисинин капI чна, Аллагьди 

гайитIа, Алкьвадрал ийида. 

Эмин кIваляй, цIапандай ягъай ккIал хьиз, акъатна, са легьзедилай 

дустунин патав агакьна. 

- Вуна чи балаяр гьар са бала-къададикай хуьх, я Ребии!-Лейлиди гъилер 

цавуз хкажна, кьил кьибледихъ элкъуьрна, араб чIалал дуьадин чIалар кIелна. 

- Амин!-тестикьарна Севзихана. 

... Гьуьлуькай хкатзавай ракъинихъ галаз Ялцугърин гуьнедай агъуз, тамун 

хранвай дар рекьяй пуд кас эвичIзава: абурал шишкIукI бармакар, чухваяр ала, 

юкьвара гапурар кутIуннава, гъилера лашар ава; Эминни Тагьир вилик ква, абур 

шаддаказ рахазва ва гьар са тарциз, гьар са къушраз тажубвилелди килигзава; 

Севзихан гуьгъуьна ава, ада балкIандин залпанд кьунва. БалкIандал сухтайрин 

мес-къуьж, са гьафтеда недай суьрсет ала. 

Эмина чапла патахъ вил яна, адаз кьакьан тепе акуна: жегьилдин хиялдиз 

анал алай Кьеанрин хуьр, булахдал физвай Туьквезбан атана, рикI михьиз сефил 

хьана, залан нефес алахьна... Эминаз руш са гьафте вилик яргъалай акунай, 

гьелбетда, рахаз хьаначир. Гила ам рушавай мадни яргъаз къакъатзава: 
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“Туьквезбаназ закай са хабарни авач. Я лугьудай касни авач. Чи хуьряй Хважа-

эфендидин медресада са Магьсума кIелзама, амни зун медресадай акъудунал 

шад хьтинди я... Вучда?! Са гьафтедилай кIвализ хтайла, дуьньядин сив кIаник 

хьайитIани, зун Кьеандал фида, за Туьквезбан аквада... Зун адахъ галаз рахада... 

Алкьвадрилай адаз са чIални хкида...” 

ЭрчIи патахъай КIахцугърин хуьруьн кьвед-пуд кIвал аквазва, дередин 

кIаняй Кьурагь вацI авахьзава, Вини Арагърин хуьр пайда жезва. 

- Чаз лазим рехъ,- лугьузва Севзихана жегьилриз,-Вини Арагърин 

кьилихъай Ивиграл фенва. 

- Ивигар?.. Гьикьван маракьлу тIвар я?-тажуб жезва Тагьир. 

- Ваз а тIвар гьикI арадал атанатIа чидани, дуст?-хабар кьуна Эмина. 

- Ваъ. 

- Са ивигвиди йифиз цанал тунвай викIинин кIар квахьда кьван,-

башламишна Эмина вичиз бубади авур суьгьбет.- Пакамахъ килигайла, адаз 

вичин кIар къуншидин викIинай жагъида. И кьве кас гьуьжетар жеда: “Им зи 

кIар я, ви кIар туш!” лугьуз. И гьарай-эвердин ванер винидихъ цан цазвай 

хутаргъвийриз ван жеда, абуруни лугьуда: “И къал-макъалзавай ивикIар вужар 

я?” Гьанлай а хуьруьн тIвар Ивигар хьана. 

Жегьилар кьведни гьа-гьа ацалтна хъуьрена. 

- Им хьайи кар яни, Севзихан халу?- жузуна Тагьира. 

- Чидач, хва. Ихьтин суьгьбет жегьил чIавуз къужайрин сивяй зазни ван 

хьайиди я. 

- Ивигар - ивикIар,- тикрарна Тагьира. 

Жегьилар мад рикIивай хъуьрена. 

“Шадвал хъсан затI я,-фикирна Севзихана.- Амма чи уьмуьрда шадвал 

авач. Авайди каш-мекь, азар-бизар, ягъун-кьиникь я...” 

Яваш-яваш там кьери хьана, рехъ дуьзендиз акъатна, чапла патахъ 

элкъвена, тикдай винелди фена, кьве тепедин гирведал алай къадим хуьруьн 
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юкьваз гьахьна. Рекьин мугьманри акур инсанриз саламар гузва, танишбур 

Севзиханахъ галаз рахазва, абуру къунши мягькемадин къазидиз кIвализ 

теклифзава... Жегьилар эгисна эцигнавай сад-кьве мертебадин кIвалериз, 

инсанрин кесиб алукIунриз, чина ранг авачир аялриз килигзава... Чапла 

патахъай сурар пайда хьана. Кьвед-пуд метрдин кьакьан къванерал гуьзел 

гьарфаралди кьейибурун тарихар, рагьметдин гафар кхьенва. Бязи къванерал 

бармакар хьиз, къванцин кьилерни эцигнава, абур ясда акъвазнавай къужайриз 

ухшар я. Икьван зурба, устаддиз туькIуьрнавай къванер Ялцугърин 

мягькемадин са хуьруьн сурарани авач. Жегьилар тажуб хьанва. 

- И хуьр чи хуьрелайни кесиб яз аквазва. Бес икьван зурба къванер гьинай 

гъана, ни расна, ни акIурна?- жузуна Эмина бубадивай. 

- Заз чидайвал, рухваяр, Ивигар девлетлу итимар хьайи, мал-девлет авай 

хуьр я, гьавиляй сурара зурба къванерни ава,- лагьана Севзихана. 

- Яраб ина кIелай итимар авайтIа?-Тагьир къазидиз килигна. 

- Чидач, хва. Гьелбетда, кIелун мадни еке девлет я,-тестикьарна 

Севзихана.- Чаз кIелунин къадир накь-къе чир жезва. 

Ялцугъвийрин вилик зурба яргъи дере ачух хьана. Чапла пата акъвазнавай 

къацу дагъларилай башламишна, Каспий гьуьлуьн цIар аквазвай чкадиз кьван 

килигайла, вилер галатзава. Юкьвай лацу гьамгадин кIамар, вацIар авахьзавай, 

таму-тара кьунвай мублагь дере! 

- Им, рухваяр, ЯркIи магьал я, - Севзихана инлай-анлай аквазвай хуьрер: 

Рухунар, Цмурар, Гачалар... гьисабна, гъил туькIуьрна, лагьана: - Агъа кьилин 

чапла патай аквазвай тепедин къузадик чун физвай Алкьвадрин хуьр ква. 

 - Зи рик1ел Рухун заридин са ч1ал хтана, - Эмина ван акьалтна Рухун 

Алидин «Регъуьхъбан» шиирдин ц1арар хуралай к1елна: «Алдатмишиз кесиб 

ярк1ар, амалар ква вак, регъуьхъбан…». Хиялдай лагьана: «Алидихъ 

муьгьуьббатдин гуьзел ч1аларни ава». Ахпа ам кьулухъ элкъвена, Кьеанар алай 
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кIунтIаз килигна: “Туьквезбан... Яраб исятда квел машгъул ятIа?..” Адан 

фикирар кьатIай Тагьира жузуна: 

- Севзихан халу, чавай атIа ХипитIар алай кIунтIалай и рекьел къвез 

жедачни? 

- БалкIан гваз хьайитIа, четин я, рехъ авач. Яхдиз жеда,- гъавурда туна 

Севзихана.. 

Тагьира дустуниз вил акьална, кьведан рикIяйни са хиял фена: “Идалай 

кьулухъ чи рехъ Кьеандилай жеда!” 

ЯркIи дередин гуьзелвал Мехкергърин вацIалай элячIдайла, Сийидрин тик 

рагарикай фидайла, жегьилрин рикIелай алатна - абур гьакьван хаталу, бедендиз 

хаф ядай чкаяр тир. ...Эхир рагарин кIаняй фенвай рехъ куьтягь хьана. 

- Чна инал ял ягъин, фу нен, яд хъван,-лагьана Севзихана. 

Гадаяр вилик килигна. ГъвечIи майдандилай шуькIуь кIам авахьзава. 

Къерехдал элкъвей булах ргазва, адан далудихъ юкьвалай кьатIнавай минара 

хьтин зурба къая акъвазнава, винелни Сийид хуьруьн кIвалер ала. Жегьилар 

гьейран хьанва: ихьтин яру рагар тик къаяяр, гурлу вацI, сур тамар абуруз сифте 

яз аквазва. 

Ялцугъвияр булахдал ацукьнавайла, агъадихъай зенгерин ванер акъатна -

парар алай балкIанринни девейрин карван атана, акъвазни тавуна, винелди 

фена. Тажиррин саламар кьуна, абуруз хъсан сят хьуй лагьана, Севзихана 

давамарна: 

- Ибуру ЯркIи хуьрериз нафт, кьел, дуьгуь, шекер ва маса куьлуь-шуьлуь 

тухузва, инсанар кIевяй акъудзава. Аферин абуруз, хъсан карзава. Гьарда жуван 

хиве авай кар кьилиз акъудайла, хзандизни хъсан жезва, халкьдизни. 

Севзиханан эхиримжи гафар жегьилри рикIяй чпиз ганвай насигьат яз 

кьабулна. 

- Я, чан халу,- вичин разивал къалурна Тагьира. 
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…Сийидрин  гирведилай  алат хъувурла, ялцугъвийриз цΙийи дере - СтIал 

дере акуна. Чапла къузадик  са гъвечIи хуьр квай - ам Алкьвадар тир. 

 

14. 

Тамук квай хуьр, кьилди кIвалера авай медреса, ана тарсар гузвай 

Абдуллагь-эфенди Эминаз сад лагьай юкъуз бегенмиш хьана. Адаз ина цIийи 

танишар, дустарни жагъана, абурукай сад Абдуллагь-эфендидин хва Гьасан  

тир. 

  Сухта гадайрин арада, Кьеандин медресада хьиз, са рушни авай: ам 

Кашанхуьруьнви Сефиханан Рукъуят тир. Эминан вилерикай Туьквезбан 

карагна, кашанхуьруьнвидин руш са квелди ятIани Туьквезбаназ ухшар тир. 

Рукъуят Тагьиран гуьгъуьлдини чΙугуна. 

 Эминни Тагьир гьар пакамахъ фад къарагъзава, булахдал чинар-гъилер 

чуьхвена, капI-тIеат авуна, кимел экъечIзава ва къаних вилералди кьуд патаз 

килигзава. Гьелбетда, абуруз кьисмет хьанвай хуьр Ялцугъар туш: анай вири 

дуьнья аквазва, инай анжах къаншарда авай Курхуьрни пуд СтIалар.. ЯтIани 

гадаяр рази я: къайда, михьивал-лацувал авай, чIехиди-гъвечIиди чидай хуьр я: 

алкьвадарвийри сухтайриз гьар хемисдин паяр, садакьаярни  гузва. 

Сухтайри Абдуллагь-эфендидиз гьуьрметзава, абур чпин эфендидиз,  

муьршиддиз муьруьдар хьиз, табий я. Кавказда тIвар-ван авай тарикъатдин 

муьршид Ярагъ Мегьамедан гъилик кIелнавай, адан муьруьд ва езне хьайи, 

Шамилахъ галаз санал женгера иштиракай, дуьньядин мукьвал-яргъал чкаяр 

акур, диндин ва тIебии илимар чидай муаллим чпиз кьисмет хьунал, ада чпиз 

тарсар гунал сухтаяр гзаф  шад я.  

- Имам Шамилан женгерикай вири дуьньядиз хабар хьанва…  Гзаф 

камалэгьли инсанри чи, дагъустанвийрин, тереф хуьзва, - лагьанай Абдуллагь- 

эфендиди. –Гьайиф, имам Шамил магълуб хьана… 
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    И хабарди сухтайрин вилерал накъвар гъана, абуру дуьаяр к1елна, 

Аллагьдивай халкьдин къагьриман хва  къутармишун т1алабна. 

Гьуьжреда ацукьнавайла, Тагьира лагьана: 

- Ви яран бубадикай пис рахана, лагьана, Эмин, ваз хъел татайтIа, зи фикир 

ихьтинди я: Абдуллагь-эфендидин патав заз Хважа-эфенди, чун хьтин са  сухта 

хьиз, аквазва. 

- Сад лагьай гафуникай заз хуш атана, - Эмин хъуьрена,- кьвед лагьай гаф 

хуш хьанач: Хважа-эфенди а вуна лугьудай хьтин чкадал алач, адалай тIимил 

чидай эфендиярни ава. ГьакI хьайила, пака зунни вун, Ялцугърин маллани 

къази, сухтайрив гекъиг тавун патал къе амаз гзаф кIелна кIанда,-ктаб къачуна, 

Эмина дустунихъ далу элкъуьрна. 

Тагьира дустунилай чешне къачуна: абур, далу-далуда акIурна ацукьна, 

тарсар  хуралай чириз эгечIна. 

- Зи вилерал мичIивал акьалтзава,- лагьана са сятдилай Тагьира. - Зун 

сухтадин чирвилер авай малла хьунал рази я,-хъуьрена. 

- Сухтадин чирвилер авай малла чпиз герек яни тушни ялцугъвийривай 

хабар кьуна кIанда. 

- Хъфена, хабар кьан ман, стха. 

- Ахлад. 

- Пака хъфида. 

- Вахъ галаз зунни, зани хабар кьада. 

- Гьурра-гьупI!- Тагьир садлагьана къарагъна.- За къула цIай хъийида, къе 

зи нубат я. 

МискIиндин къавалай нянин азандин ванер акъатна. Сухтаяр капIиз фена. 

Эминни Тагьир, эфендидивай ихтияр къачуна, хемис йикъан нисиниз 

рекьиз экъечIна: жегьилар сад лагьай сефер яргъал сефердай хайи хуьруьз 

хъфизва. Абурун кIвач-кьил туькIвенва, юкьва гапурар, гъилера лашар, 
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къуьнера буш гьебеяр ава, рикIерик шадвал ва чанарик жягьт ква. Хъуьрез-

рахаз, сад-садалай алатиз, виликди физ, ялцугъвийри рехъ куьруь ийизва. 

Сийидрин тик рагарай экъечIна, Мехкергърин вацIал вегьенвай кьве 

шуькIуь гъварцелайни са гужуналди элячIна, Гачалхуьруьзни салам гана, 

сухтаяр Ивигрин гирведал ахгакьна. Кьилер хкажайла, абуруз Кьеанар алай 

кIунтI акуна. 

- Вучда? Гьинай хъфида?- жузуна Тагьира, фикирда чеб атай рехъ ва 

кIвачин жигъир аваз. 

- Инай винелди! - Эмина тик къуза къалурна: адан рик1из в ини к1унт1 

гзаф чими тир. 

- Акъваз, са тIимил нефес акъадарин,- Тагьира вичин гьебеда амай кап фу 

кьве чкадал пайна, са тике дустунив вугана.-Неъ. И къузадиз къуват кIанзава, 

стха! Чун югъ аламаз хуьре жеда! 

Са арадилай къарагъна, Эминни Тагьир, там квай къузадай винелди, 

чулчулар хьиз, сухулмиш хьана... КукIушдив агакьна, кьулухъ килигайла, 

абуруз Ивигрин хуьр лап яргъай акуна. 

- Ша,- нефес акъадарна, Эмина  виликди еримишна. Кьеанрин хуьруьз 

мукьва жердавай адан рикIик квай къалабулух артух жезва: “Яраб заз 

Туьквезбан аквадатIа? Яргъалай кьванни аквадачтIа? Са таниш гада ва я руш 

кьванни дуьшуьш хьанайтIа, Туьквезбан хабар кьадай, адаз саламар ракъурдай... 

Чарни гьазурнач... Я чIални теснифнач... Сифте гьафте яз, мажал хьанач...” 

Рехъ хуьруьн къерехдилай фенва, жегьилривай Хважа-эфендидин кIвалер 

галай патахъ физ жезвач... Булахдиз мукьва хьайила, акъвазна, гуьзлемишзава, 

белки, бахтунай хьиз, Туьквезбан атайтIа... Кварар гвай рушар, сусар, 

дишегьлияр булахдал физ, яд гваз хъфизва, амма абурукай садни Туьквезбаназ 

ухшар кьванни туш. 

Рагъ Бике дагъдин кьилел хъфенва, югъ куьтягь жезва. 
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- Я худа, вун куьмек, Хважа-эфендидин руш булахдал ракъура ман, -

тIалабзава Эмина. 

- Гуьзлемиша... 

- Гуьзлемишда! 

- Чун хъфин, белки, пака Алкьвадрал фидайла, акуртIа,- дустунин кефи хан 

тийидай сесиналди лагьана Тагьира. 

Чуькьни тавуна, Эмин рекье гьатна. 

Сухтаяр Ялцугърин жегьилри хуьруьн къерехдал шаддаказ 

къаршиламишна: хуш-беш авуна, хабарар кьуна. 

Магьсума Эминаз са патахъ эверна, сирлудаказ лагьана: 

- Куьн амачиз зун михьиз гъафил хьанва, стха. 

- Вердиш жеда вун, са фикирни мийир,- Эмина ам секинарна. 

- Анаг гьихьтин чка я?- фикирда Алкьвадрин медреса аваз, жузуна 

Магьсума. 

- Пис чка туш,- куьрелди куьтягьна галатнавай Эмина. 

- Куьн инай хтанани?-Магьсума вилеривди Кьеанрин рехъ къалурна. 

- Эхь. 

- Акунани?- рикIе Туьквезбан аваз, жузуна. 

- Ваъ. 

- Ам гузва,-Магьсуман туьтуьнай къурху квай сесер акъатна. 

- ГьикI гузва?!-Эминавай гьарай хуьз хьанач. 

- Гъуьлуьз гузва ман. 

Эминай мад са гафни ахкъатнач: адан хиялдай  жуьреба-жуьре гьерекатар, 

къаматар, шикилар фена, вилерал мичIивал акьалтна, кьил элкъвена. Ярх тахьун 

патал ам чилел ацукьна, шаламдтн кьвет1ел т1арам хъийизвай амаларна. РикΙяй 

ам гъамуни кьуна. 

- Вуч хьана?!-Тагьир куьмекдиз атана. 

- Са затIни,-Эминай зайиф ван акъатна. 
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- Завай са хабар гун хьана, -  лагьана Магьсума. 

- Вуч хабар?! 

- Эгь, затIни! - Эмина гъил эляна. -  Хъша, -  къарагъна, рекье гьатна. 

- Магьсума ваз вуч лагьанай? 

Эминан жаваб ван хьайила, Тагьирни къарсатмиш хьана. 

- Хъсан хабар туш ман, - гьайиф чIугуна ада. 

- За гила вучда? - Эмина вичин суал тикрар хъувуна: - Вучда?! 

- Валлагь, чидач, стха,-Тагьира гъилер юзурна.- Ви кIваляй аниз итим 

фенвач, це лагьанвач... Масад атана, це лагьанаа... Абурун кьиле тахсир авач... 

Эмин кIвализ хъфена, адан чина, вилера авай сефилвал, гъам-хажалат 

акурла, хуш-бешдин чкадал дидедай гьарай акъатна: 

- Вахъ вуч хьана, я бала?! Вал чин аламач хьи?! 

Эмин кIвалин юкьвал, эсер янавайди хьиз акъвазна. 

- Захъ... са затIни, диде. Яргъал рекьер я, галат хьанва,-лагьана, ада бармак 

ва валчагъ, кIвачелай шаламар ва шалар хтIунна, чин, гъилер ва кIвачер 

чуьхвена, вилик атай хуьрек  к1анз-дак1анз тIуьна. Ахпа, къажгъанда яд чими 

хьайила, кьилди кIвализ фена, Небидин куьмекдалди беден чуьхвена, лацу 

хунун цIийи перем ва вахчаг алукIна. 

“Яраб зи баладин гьал икI вучиз дегиш хьанватIа?”- дидедин рикIик 

къалабулух ква. 

Хзан Эмин хтунал шад тир, суалрин ва жавабрин кьадар авачир, амма 

Эминан чина шадвилин лишанар пайда хьанач. Севзиханазни Лейлидиз Хважа-

эфендидин руш гузвайдакай хабар хьанвай, амма Эминаз и кардикай хабар 

хьанвайди чизвачир. “Яраб чи хциз аян хьанватIа?”-хиялзава кьведани, 

садавайни Эминаз я лугьузни, я хабар кьазни жезвач: адан назик рикIел хер жез 

кичIезва. 

Нянин тIуьн тIуьрдалай гуьгъуьниз Севзихана вири хзандиз ван 

къведайвал лагьана: 
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- Эмин, чан хва, вуна чIехи кIелер куьтягьайла, кьуд-вад йисалай, Аллагьди 

гайитIа, чна ваз мехъерарда. Акьван чIавалди вуна чIехи алимрин гъилик 

кIелда!-бубадиз ихьтин теклифдалди чIехи хцин рикI секинариз, адаз вичин 

гележег къалуриз ва Хважа-эфендидин руш рикIяй акъудиз кIан хьана. 

- Аллагьди вичи чаз гьахьтин мумкинвилер гурай!- папа гъуьлуьн тереф 

хвена. 

Пака Эминни Тагьир, Кьеандилай яна, Алкьвадрал хтана. 

Тарсар адет тирвал кьиле физвай... Сухтайри гьарда вичин алакьунар 

къалурзавай. Бязи тарсарай гадайрилай Рукъуят викIегь тир: рушахъ хъсан 

зигьин авай, муаллимди лагьай гафар, гайи чирвилер ада гьасятда кьадай. 

Эминни Тагьир Рукъуятахъ галаз дуствилелди рахаз-луькIвез хьана. Ихьтин 

гьал эхиз тахьай са сухтади лагьана: 

- Геж атана, Эмина медресада авай са руш вичиз кьуна. 

- Вуч? Абур вуч кими гафар я?! - Эминаз хъел атана, вич хуьз тахьана, ада 

са гъуд галукьарна, сухта гьуьжредин юкьвал ярхарна. 

Сивин пад квачир сухтадал Тагьирни тепилмиш хьана: адаз Рукъуятакай 

садни я хъсан я, пис рахана к1андачир. 

Жегьилри чпин арада Рукъуят Эминал илитIна куьтягьнавай. Абуруз, са 

Тагьиралай гъейри, Эминан рикIе вуж аватIа, чизвачир, амма Эминаз Тагьиран 

рик1е вуж ават1ани чизвачир. Тагьира  вичин сирлу гьисс гьеле садални 

ихтибарнавачир.  

Сухтаяр вучиз къал-макъал хьанат1а  чирайла, Абдуллагь-эфендиди тахсир  

кьведакни кутуна, лагьана: 

- Куьн адетдин гада-гуьдуьяр туш, медресада к1елзавай  сухтаяр я, савадлу, 

камаллу инсанар я: дуьз рахух, сада-садан кефи хамир, гьахьтин чарасузвал аваз 

хьайит1а, заз лагь. Лазим серенжем за кьабулда: куьн диде-бубайри зал 

ихтибарнава. 

Эминакай са Рукъуятаз ваъ, вири дугъри сухтайриз арха хьана. 
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15. 

Эмин ахварай аватна. ГъвечIи кIвале вад кас ксанва, азаддаказ чIугвадай 

нефесни амач, пуд шуьше авай дар дакIар гьеле мичIизма. Кьве сухтади 

хухзава: сада шуькIуьдаказ, на лугьуди, ада писпи язава; муькуьда яцIудаказ, на 

лугьуди, чарчардилай дегьнедиз са банд яд гадар жезва. 

Эминан рикI заланзава: йифиз бегьем ксуз хьанач, пис-пис ахварар 

аквазвай, гила садни дуьздаказ рикIел аламач. Хиялдай ам Кьеандал фенва, 

Туьквезбан акваз алахънава... 

Эмин къарагъна, гъиливди мичIи чкада хкунилай вичин чухва къачуна, 

къуьнерихъ вегьена, гъвечIи рак, кукуцIулди ван тийидайвал, явашдаказ 

ахъайна, гьаятдиз экъечIна. 

Цав алахьнавай, Каспий гьуьл алай чкадилай зайиф яр ягъиз 

башламишзава. ВацIун а пата авай хуьрер алай чкаяр са жизви кьатIуз жезва. 

Кьуд пад секинзава, гьеле нуькIерни къарагънавач. 

Эминак зурзун акатна. Чиниз са шупI яд яна, ам гьуьжредиз хтана, экв 

жедалди месин кьиле ацукьна. Вилерикай Туьквезбан, медреса,  сухтайри 

иштиракзавай мевлидар, кьейибурун кьилихъ кIелзавай тенкьилар, иесйри 

гузвай агьсанар вам ад, мад  Туьквезбан… карагзава. 

Алкьвадрин медресада тарсар кьвед-пуд чIалал кьиле физвай: сифте 

муаллимди сухтайриз дидедин чIалал цIийи тарсуникай суьгьбетдай, абуруз и 

тарсуна вуч чир хьун лазим ятIа, лугьудай, ахпа гагь араб, гагьни туьрк чIаларал 

кIелиз, кхьиз ва рахаз чирзавай. Абдуллагь-эфендидин чирвилер акурла, Эмина 

фикирна: “Зун Хважа-эфендиди вичин медресадай акъудна хъсан хьана, фад 

акъуднайтIа мадни хъсан жедай... Ваъ, ваъ, хъсан хьанач: гила заз Туьквезбан 

анжах ахварай аквазва, - сефил хьана: вилерикай вичин рикI ацукьнавай рушан 

къаш-къамат, чΙулав вилер  карагна, ам масадаз гъуьлуьз тухуз  акуна. -  За  

вучда?! Зун гьа икI Алкьвадрал кьурадани?! Ваъ, Кьеандал фида!..” 
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Тарсарин арада муаллимди тарихдин, эдебиятдин, шииратдин эсеррикай  

суьгьбетарзава; лезги, араб, фарс, туьрк  зарийрин эсерар кIелзава. 

Сухтайри, нефес кьуна, яб гузва, ван жезвай чирвилер, малуматар рикIел 

хуьзва, гьуьжреда югъ-йиф  хуралай чирзава. 

Абдуллагь-эфендиди хъсан кIелзавай сухтайрин тарифардай, абур 

амайбуруз чешне къалурдай. Са сеферда ада хъсан кIелзавай сухтайрин жергеда 

аваз Рукъуятан ва Эминан тIварар кьуна, вичин хцикай са гафни лагьанач. 

- Гьасанани хъсан кIелзава,-рикIел хкана Эмина. 

- Эхь, - кьил эляна муаллимди давамарна:- Заз гадайрихъ галаз чи 

рушарини кIел-кхьин чирна кIанзава, балаяр. И Гьасанан диде, зи уьмуьрдин 

юлдаш, рагьметлу шейх Ярагъ Мегьамед-эфендидин руш я. Адаз Вини 

Ярагърин медресада вичин бубади кIелиз-кхьиз чирнай, илимрикай чирвилер 

ганай, - и хабарди сухтаяр тажубарна: абур чIехи алим ва зари Ярагъ 

Мегьамедан езнедиз, хтулдиз маса вилерай килигна.- КIелун вирибуруз лазим 

затI я. КIелун девлет я, девлет! 

Гьасаназ са вил яна, рикIе пехилвал пайда хьана, Эмина явашдаказ лагьана: 

- Бахтлу ксар я. 

- Вунни бахтсуз тир кар авач, бала,-лагьана муаллимди.- Аллагьди ваз 

акьуллу кьил ва сагъ чан ганва, далудихъни къази буба гала. КIела, бала, жуван 

бубадилайни зурба инсан хьухь! Рази яни? 

- Эхь, муаллим,- руьгь хкаж хьайи Эмина, вичиз хабарни авачиз, кьил 

эляна. Ахпа вичин жавабдикай регъуь хьана, чиниз яр акъатна. 

Сухтаяр хъуьрена. 

- Агь, бахтавар,- рикIе чпин хизандин кесиб гьал аваз, лагьана, Тагьира 

фикирна: “Квез чакай, кесибрикай, хабар авач». 

Эминан рикIиз залан хьана, лацу чиниз яр акъатна. Кьил хкажайла, гададиз 

Рукъуят акуна, вилерикай Туьквезбан карагна: и  кьве руш сад-садаз  ухшар тир. 

www.lezgichal.ru



 88  

Абурукай сад Эминаз кIанзавай, муькуьди - бегенмиш тир; сад яргъалай 

килигзавай, муькуьди мукьув гвай; сад къакъатзавай, муькуьди... 

ЦIийи тарс кIелиз башламишайла, сухтаяр дикъетлу хьана, абурун рикIера 

маса фикирриз чка амукьнач. Эминни муаллимдин сивиз килигиз акъвазна. 

- Дуьньяда гзаф халкьар, гзаф миллетар, гзаф чIалар ава,- лугьузва 

муаллимди. - Араб чIал гзаф халкьар рахазвай, гзаф уьлквейра ишлемишзавай 

чIехи чIаларик акатзава... Араб чIал Лезгистанда, Дагъустанда, Ширванда ва 

гзаф маса вилаятра, ингье, чна хьиз, чирзава... Араб чIал чувуд чIалаз ухшар я... 

- И чи Арагъ чувудрин чIалаз?- жузуна Тагьира. 

- Чавай Арагъиз фена, араб чIал чириз жедани, эфенди?-жузуна Эмина. 

- Ваъ,ваъ... Арагъа, КIварчагъа, Мамрачрик ва ХенжелкIеледа яшамиш 

жезвай мемлекатдин дин чувудринди я, чIал фарс я, - гъавурда туна муаллимди. 

Абдуллагь-эфендиди вичин суьгьбет давамарна: араб чIалакай, адан 

сесерикай ва къурулушдикай, арабрин эдебиятдикай хейлин малуматар гана, 

абур рикIел хуьн тапшурмишна. 

Тарс куьтягь хьайила, Эмина вич девлетлу хьанваз, кьил, беден са квяй 

ятIани ацIанваз, къуьнер хкаж хьанваз гьиссна. Рик1е маса  фикирар авай 

Тагьира жузуна: 

- Яда, и Рукъуят гьикьван гуьзел руш я?! 

- Бегенмиш хьанвани, дуст?!- жузуна Эмина. 

- Рахамир, стха, гьар ам акурла, зи рикIи, мухан никIе авай туртурди хьиз, 

эцязава,-хиве кьуна Тагьира. 

- ЯтIа, вун адал кьару хьанва, стха. 

- Вуч?! Вун Туьквезбанал хьиз?! 

- Эхь. 

16. 

Медресада вахт фад-фад  акъатзава. Дурумлудаказ кIелунилай гъейри, 

сухтаяр къунши хуьреризни мевлидрик ва жуьреба-жуьре садакьайрик физвай, 
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диндин суваррик иштиракуниз мажбур тир. Сифте Курхуьрел фейила, Эминаз 

вич шегьердиз акъатай хьиз хьанай: Ялцугърив, Кьеанрив, Алкьвадрив 

гекъигайла, ам гьакьван зурба чка тир; хуьруьн юкьвал алай кьве мертебадин 

мискIинни, къеле хьиз, аквадай. Вини СтIалдал фейила, Эмин мадни гзаф тажуб 

хьана: хуьр гъвечIиди тиртIани, ана авай са мертебадин мискIин гьакьван 

гуьзелдаказ, муьжуьд пипIен гьайкал хьиз, ягъай къванцикай устаддаказ, 

къванерин арада раб фидай ферни амачиз, эцигнавай. “Устадар ава гьа зи 

ватанда!”-дамахдивди фикирнай Эмина. 

Ялцугъви сухтаяр кьве гьафтедилай садра кьванни хуьруьз ахкъатзавачир: 

мажал жезвачир. Хуьряй фу-къафун вахт-вахтунда гъизвачиртIани, гадаяр 

тIуьникай са акьван дардани авачир: мергьяматлу алкьвадарвийри, къунши 

хуьрерин варлу агьалийри абуруз пай-уьлуьш гузвай. Сувариз, хемис йикъариз 

ва хайиди-кьейиди хьайила, гьуьжредиз шурваяр, ашар гъизвай, таза як, ниси, 

чIем, шур, фар кьейибурун пай хьуй, лагьана, ракъурзавай... Ихьтин йикъара 

сухтайрин спелри цIарцIар гудай. Гишила амукьдай йикъарни жедай. ТIуьн-

хъун кьери йикъара сухтайри, рахун-луькIуьн, кат-калтугун тавуна, ктабар 

кIелдай, шиирар, хуралай чирдай. “Гишин руфунал тарсар хъсан чир жеда”,-

сухтайрин рикI алай гафар тир. 

- Къе зи кьилиз тарс физвач ман,- тIуьнар къалин хьайи йикъара 

зарафатдивди лугьудай Тагьира. 

- Ви мефт гъеридай ац1анва, чан стха,- жаваб гудай Къубадай тир сухта 

Къудрата.- Ам куьк хуьрекрин аламат я. 

- Гъеридай ваъ, белки. келле як1ай ац1анват1а?- хабар хкьадай Эмина. 

- Мумкин я,, валлагь!- ялцугъвиди руфунал далдамар ядай. 

- ЯтIа, лагь са мани,- эмир гудай юлдашри. 

- Мани завай, стхаяр,-Тагьира  и сефер билбилдикай мани лугьуз 

башламишна: - ХупI рахада билбил сегьер вахтунда,  

                 Са гъамни авачир... 

www.lezgichal.ru



 90  

- Тагьира Эминан чIал лугьузва! - малумарна Къудрата. 

Сухтаяр Тагьиран кьилел кIватI хьана. 

- Мад, мад!- тIалабзава абуру.- Лагь, чи Эминан чIалар, лагь! 

Эмин, кьил агъузна, са къерехдал акъвазнава: жегьил заридиз, са патахъай, 

регъуьни я, муькуь патахъай, шадни я: гьикьван туш лагьайтIани, ада 

туькIуьрай чIалар малум хьун, везиндалди лугьун зурба кар тир. Жегьилдин 

вилерикай вичин билбил - Туьквезбан карагна... Вахтар физва, амма  рушакай, 

адан кьисметдикай  са хабарни авач: Кьеандал фейилани, ам такуна хтана. 

Са йис акъатна… 

Алкьвадрин медресада Эминакай муаллимрин ва аялрин рикI алай сухта 

хьана. ЧIалар туькIуьрзавайди малум хьайила, адан тIвар мадни виниз акъатна.  

Риб чувалда чуьнуьх тежедайвал, юлдашриз Эминанни Туьквезбанан 

муьгьуьббатдикайни хабар хьана. Абуру, гьарда вичин ашкъидин гьиссер 

Эминан гьиссерив гекъигиз, фикирар лугьузва ва Эминаз куьмек гудай рекьер 

жагъурзава. 

Дустар вичин къайгъуда хьун Эминаз хуш я, амма вичинни Туьквезбанан 

арада авай гьиссерикай виридаз малум хьун так1ан я. “Зи месэла кимел аватна”, 

- фикирзава ада. 

- Завай, Кьеандал фена, ви рушахъ галаз рахаз, адав ви чар вугуз жеда, 

стха,-викIегьдаказ лагьана Къудрата. 

Эмин хияллу хьана: “Къудратавай заз вуч куьмек жеда кьван? За ам гьавая 

инжиклу тийин... Белки... Тагьирахъ галаз фирай... Чи хуьр-кIвални акурай... 

Белки...”-Эминан умуд хкатзавач. 

- Алад,-са артух ашкъи авачиз ихтияр гана. 

- Фида! Кхьихь са чарни! ТуькIуьра са чIални!-Къудрата къуьнер хкажна.- 

Зун пакамахъ рекьиз экъечIзава. 

- Ваз рехъ чидани?!-Эмин тажуб хьана. 
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- Инсандиз худади мез вучиз ганвайди я?! Хабар кьурла, чир жеда. Чи 

бубаяр чIал чин тийиз, Меккедиз фена, хквезва. Заз лезги чIал чизва, кьуд падни 

жуван миллет я. Завай вини кIунтIал алай Кьеандал физ жедачни?! Жеда!-

къубавиди эрчIи гъуд чуькьвена, цавуз хкажна. 

- Вун алад, анжах... 

- Вуч анжах? 

- Анжах Тагьирахъ галаз. 

- Хъсан я, за Тагьирни тухуда,-зарафатна Къудрата. - Вунни хъша! 

КIандатIа вунни хутахин, стха. 

- Зунни? Зун - ваъ.- Эмин рази хьанач: ада Къудратан зарафат рикIивай 

кьабулна. 

- Ви кар ваз хъсан чида, стха. 

Пакамахъ фад Къудратни Тагьир рекьиз экъечIна. 

- Яраб Эмина вуч кхьенватIа?- вичин валчагъдин къултухдал гъил эляна, 

жузуна Къудрата. 

- Гьина? 

- Чарче. 

- Вуч кхьида кьван? Салам-дуьа, чан-рикI... 

- Са шумуд бейт муьгьуьббатдикайни. Тушни? 

- Эхь. 

Къудрат дикъетдивди такур чкайриз килигзава, Тагьира Эминанни 

Туьквезбанан, вичинни Рукъуятан кьисметрикай фикирарзава. 

- Туьквезбан акваз ваз четин жеда,-лугьузва ада Къудратаз. 

- Вуна заз а руш яшамиш жезвай хуьр, кIвал къалура, амай кIвалахар зи 

хиве хьуй,-инанмишвилелди вилер экъисзава Къудрата. 

- Яда, дидеди, бубади ам санизни ракъурзамач, вуна ам гьикI аквада?!-

Тагьираз къубавидин дамахчивиликай хъел къвезва. 
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- Яда, зун абурун гьаятдал сагьилдин жуьнда аваз фида, - вичин сир маса 

гана Къудрата. 

Сифте Тагьир хияллу хьана, ахпа хъуьрена: 

- Къекъверагдал ихьтин цIийи парталар жедани? 

- За хуьруьн къерехдал парталар акъадна алукIда эхир! 

- Гила зун вахъ инанмиш я, ваз пара амалар чида, стха,-Тагьира дустунин 

далудиз кап яна... 

Къудратан алахъунар гьаваябур хьана - Туьквезбан гъуьлуьз тухванвай. 

Са йикъалай Къудратни Тагьир элекъвена хтана. Эмин тадиз абурун патав 

фена, хабарар кьаз  эгечIна: 

 - ГьикI хьана? 

 - Пис!- Къудратан чина пашман лишанар авай. – Туьквезбан гъуьлуьз 

тухвана. 

 - ГьикI тухвана?! – Эмин ч1алахъ хьанач. 

 - Адет тирвал: далдам-зуьрнедал илигна, лацу балкIандал акьадарна, 

“Перизада” лирлияр ягъиз-ягъиз,  тухвана, - гъавурда туна Къудрата. 

  - Гьиниз тухвана?- яваш сесиналди жузуна Эмина. 

  - Ичинрин хуьруьз. 

Эминан чинин рангар атIана, вилерал мичIивал акьалтна... 

   Гуьгъуьнлай  малум хьана: Ялцугърин къазидин гададин  патай илчияр 

татайла, Хважа-эфендиди вичин руш, адан разивал хабар кьун тавуна, ичинви 

хванахвадин хциз, девлет авай к1вализ, гана. Туьквезбана вичин аксивал 

къалурнай, амма къастунал акъвазиз хьанач. 

17. 

    Эминан кьиле гувв-дин ван гьатнава, адаз вичел цав аватай хьиз ава. 

Садахъ галазни са гафни рахун тийиз, ам дакIардин кIане ацукьнава. 

Агьвалатдикай хабар хьайи сухтайрини адаз са гафни лугьузвач. Абуру рикIяй 

Эминан язух чIугвазва, амма сабур гудай ва я куьмек хиве кьадай хьтин 
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гьерекатар ийизвач: я алакьунни авач, я тежрибани авач, чебни Эмин хьтин 

зими жегьилар я. 

Са йис вилик Эмин вичин кьисметдихъ галаз саки рази хьанай: Туьквезбан 

масадаз гузвайди, вичиз бубади кIелунар куьтягьайла мехъерардайди чир 

хьайила, ада са гьарай-эверни авуначир, са наразивални къалурначир. Эхь, ам 

таза жегьил тир, вичин бахт патал женг чIугваз чидачир, уьмуьрдин тежриба 

хьанвачир... Патал хуьруьз фена, медресада кIелзавай... Дугъри я, фикирар 

Туьквезбанакай тир, адакай умудни хкуднавачир. И кардикайни, сад-кьве дуст 

квачиз, садазни  малум тушир. 

   Туьквезбан гъуьлуьз фейидакай хабар галукьайла, Эминаз экуь дуьнья 

мичIи хьана, ахпа ада зайиф ванцелди Тагьиразни Къудратаз Хиве кьунай: 

- Зи рикIин паргъа кьатI хьана, стхаяр. 

И гафарик акьван гъам-хажалат, дерт квай хьи, дустар Эминан гъавурда 

акьуна. 

 Къудрата сефилдаказ лагьана: 

- КIаниди кьисмет тахьун еке мусибат я, стхаяр. 

Садани я эхь, я ваъ лагьанач: вири адахъ галаз рази хьана. 

Залан нефес алахьна, Эмин бажгъандал къаткаана. Вилерикай Туьквезбан 

карагзава... Руш кьулухъ элкъвена, гададиз, хаиндиз хьиз,  килигзава... 

Сухтаяр фадлай ксанва, амма Эминаз ахвар къвезвач: ам гагь са патахъ, 

гагь муькуь патахъ элкъвезва, залан хер алайди хьиз, къуьруьгзава, герен-герен 

угь ийизва, вилер дакIардал алаз, экв хьун гуьзлемишзава… Ахвар квахьнава... 

Эхир кIекер рахана. Эмин къарагъна, мичIи чкада са гужуналди вичин 

шаламар ва чухва алукIна, ада Тагьир ахварай авудна. 

- Вуч хьана? Фад къарагъна хьи?-жузуна Тагьира. 

- Абдуллагь-эфендидиз зун хуьруьз хъфена, пака хкведа, лагь,- тIалабна 

Эмина. 

- Хъсан сят хьуй,- мад Тагьиравай дустуниз са гафни лугьуз хьанач. 
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... РакIарай Эмин бейхабардиз хтайла, Лейлидай гьарай акъатна: 

- Я бала, вун хтана хьи, чан хва?! - гададай жаваб акъат тавурла, галаз-

галаз жузуна: - Фу куьтягь хьанани? -  Фу накь Тагьира хутахайди адаз лап 

хъсан чизва. - Дегишлух партал герек хьанани?! Маса кIани-такIан авани?! 

Гададай мад жаваб акъатнач, ам, нефес дар хьана, дидедик тахсир кутазвай 

къайдада килигзава. 

- Я бала, вун кефсуз хьанвани? Ви чина ранг амач,-дидеди Эминан гъил 

кьуна, ялна. - Ша, ацукь къулавай, исятда за ваз кузвай нек гуда,-адан рикIел 

гатуз хцин гьал икI дегиш хьайивал хтана, фикирна: “Яраб идаз назар 

хьанватIа? Нин ял-нефес ацукьнатIа зи баладал? Уьзелик кьаларин гум 

хгудани?” 

- Де, Туьквезбан гъуьлуьз фенани?!- гьарай акъатна Эминай. 

- Эхь, чан хва. Агакьай рушар гъуьлуьз фидай адет я, агакьай гадайриз 

сусар гъидай адет я,- вичин хцин рикIикай хабар яз, диде ам секинариз 

алахъзава. 

- Я де, бес зун?!-мадни кIевиз гьарайна Эмина. 

- Вувв, я чан бала-а-а! Бес ваз ви бубади лагьайди вуч тир: вуна чIехи 

кIелунарна кIанзава, абур куьтягьна кIанзава, ахпа мехъерарда... Я чан бала, бес 

чун гьакI меслят хьайибур туширни?-дидедин ван лап хъуьтуьл хьанва, вилерал 

накъвар акьалтнава: ам хцин рикIел хьанвай хер кьезилариз алахъзава. “Зи 

баладин азар  Хважа-эфендидин рушав гва, - фикирна. - Ажеб хьана зи баладиз 

масада чIуру запаб-питик тавуна, назар тахьана...” 

Эмин дидедин гафарал рази хьанач: 

- А чIавуз зун аял кьил тир жеди, гила... 

- Я бала, ибур ракIара акъвазна ийидай суьгьбетар туш... ХтIун жуван 

кIвачелай, кьилелай. Гъил-чин чуьхуьх, са сив фу неъ...Бубани хтурай, ахпа... 

- Ахпа герек авач... 

- Хуьре рушар мадни ава... Чна ваз кIаниди гъида... 
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- Мад кIаниди авач... 

- Свас кIвализ гъайила, кIан жедайди я, чан бала. Ви бубадини гьакI мехъер 

авурди я. Чун, ви бубани зун, пис яшамиш жезвани?- Лейлиди хъверна.- Вуна 

зун айибмир, а вуна лугьузвай муьгьуьббатдикай чазни  хабар авайди тир гьа. 

Эмин кIваляй экъечIна, Хтумрин булахдал фена. 

Севзихан хтайла, Лейлиди адаз хцин дердиникай суьгьбетна, адан язухар 

чIугуна. 

- Гада вич гьинава? - жузуна Севзихана. 

- ЭкъечIна, гъенерал фена жеди. 

- Чи хцин гафар керчекбур тир кьван,-Эминаз Хважа-эфендидин руш 

рикIивай кIанзавайди чир хьайила, Севзиханан кефиярни чIур хьана. 

- Чна ам гьеле аял я лагьанай ман, итим. 

- Эхь,- Севзиханалай залан нефес алахьна. - Завай гила са затIни хъижедач. 

Эминан рикIикай хабар кьуна, вахтунда Хважа-эфендидин патав фенач... 

- Гьайиф, заз ван хьайивал, Туьквезбан акьуллу руш тир, - лагьана 

Лейлиди. -  Кавхадин папа суьгьбетзавай. 

- Мад гила гьайифар чIугвамир... Аллагь-Таалади кьисмет авунач, лагь. Я 

хьрарик квай суьгьбетризни яб гумир,-хъел кваз лагьана гъуьлуь: Туьквезбан 

вичин хцин кьисметдай акъатун адазни залан хьанвай, амма, итим яз, хиве 

кьазвачир. 

- Эхь, итим, вун гьахъ я. 

Бубани диде ихьтин суьгьбетдик квайла, Эмин гуьнедай винелди физвай ва 

рикIе шаз кIвале хьайи рахунар эзбер жезвай: “Бубади заз лагьанай: “Хуьре 

рушар  кьуьк ядай кьван ава. Ви вахт хьайила, бубади ваз кIаниди гъида... Чи 

хуьряй кIан тахьайтIа, масанай хьуй. Ваз КIирийрин, КьепIиррин, Цумуррин, 

Алкьвадрин рушар аквада. Лагь... Диде-бубадиз кIанзавайди акьулбалугъ 

хьанвай хва я, адаз свас жагъурун регьят я”. Дидедини бубадин тереф хвенай... 

Зи фикир масад я: рушар гзаф ава, амма рикIи абурукай сад чIугвада... Гьа сад 
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кьисмет тахьайла, жегьилар, Керемни Межнум хьиз, дели-дивана жезва, 

чуьллера гьатзава...” 

Эминан фикир инидин тарце чIив-чIив ацалтна, чеб-чпел элкъвезвай хур 

хъипи нуькIвери желбна: абур акьван чпин муьгьуьббатлу суьгьбетрал, 

гьерекатрал ва темен-тевелрал машгъул тир хьи, арада са къадам мензил амаз 

килигзавай инсандикай хабарни авачир. 

- Агь, бахтаварар, - лагьана нуькIверал пехил хьайи Эмина.- Куь бахтлувал 

вуча?! ХъуьтIуь тади гайитIани, гатфариз, гатуз ва зулуз куьн бахтлу я! Азад я! 

Муьгьуьббатлу я! 

Хтумрин булахдал ацукьайла, Эминан бейнида цIийи шиирдин чIалар 

къекъвена: 

                  Багьалу яр, вун айру жез хиялмир, 

                  Минет хьуй ваз, зун и гъилди кумир, яр! 

Булахдин цик гъил хкуьриз, Эмина мад са шумуд бейт туькIуьрна, рикI са 

бубат секин жезвайди гьиссна, фикирри тухвана: “Ичинар?.. Ам гьина авай хуьр 

я?.. ЯркIи магьалда?.. Ам зи кIвачик квай чка я. Ичинар за жагъурда!.. Яраб 

Туьквезбан кьисмет хьанвайди вуж ятIа? Гьихьтин кас ятIа?.. Яраб Туьквезбаназ 

ам кIанзаватIа?.. Жеч эхир. Яраб Туьквезбан адахъ галаз бахтлу жедатIа? 

ТахьайтIа? Бес ам акваз-акваз бахтсузардани? Ваъ. Ва-а-аъ!” 

Эминаз чизва: Туьквезбан чарадан руш я, ам са низ ятIани пабвиле гана, 

эл-адет тирвал тухванва...ЯтIани адахъ са гьихьтин ятIани умуд амай. 

 

18. 

Гатун муьгьлетар гайила, Эминни Тагьир хуьруьз хтана. Меликани Небиди 

чIехи стха хуьруьн къерехдал шаддиз къаршиламишна, гъвечIида гьарайна: 

- Эмин дахдиз тIатIилар ганва! 
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 Хзан кIвачел акьалтна: Эминан хатурдай са чIулав гьер ярхарна, суварин 

хьтин суфра къурмишна. Ашукьдин чка Тагьира кьуна. Дем яргъалди давам 

хьана. 

- Буба, диде, за пакамалай вуч кIвалахдатIа, лагь, - ксудай кьиляй Эмина 

вичин куьмек теклифна. 

- Вуна - са карни, я бала,-лагьана милаимдаказ Лейлиди.- Аялар агакьна, 

чаз куьмек гудайбур гзаф ава. 

- КIвалахар гзаф авач, чан хва,- чина хъвер аваз лагьана Севзихана.-Вун 

хтана, чун шад я. КIвалахардай итимар, ви гъвечIи стхаяр, дидеди лагьайвал, 

агакьнава, абуру никIе-векье кIвалахзава, вахани кIвале. Вунни абурун пкавул 

хьуй! 

- Пкавул ваъ, дах, кавха,-лагьана Небиди. 

- Хьуй, хва, Эмин куь кьилел кавха хьуй,-рази хьана бубани. 

- Чан хва Эмин,-Лейлидивайни вичин шадвал кьаз жезвач,-вун хтана зи 

рикIиз лап регьят хьана, ви рикIизни уьмуьрлух регьят хьуй, я Аллагь! Вуна 

куьмек тавуртIани, чун агакьзава. Жуваз ял ягъа. 

Меликни стха хтунал шад я, ада, сивел хъвер алаз, лугьузва: 

- Я бицΙи дах, бес чун зунни Неби, квез я? Вири кΙвалахар чна ийида, жува 

ял ягъа. 

Пакамахъ фад къарагъна, Эмин чпин мулкарал кьил чIугваз фена. Яргъа 

амаз адан япара Хтумрин булахдин кIурк1урдин ванер гьатзава. 

- Агь, баркаван! Салам-алейкум!- Эмин вичин рикI алай булахдив, жегьил 

чам сусав хьиз, агатна. Ам къужахламишна, метIер чилиз яна, алгъана, гьарарат 

рекьидалди гадади къайи земземдин яд хъвана. Ахпа къарагъна, лацу 

дагъларизни къацу дерейриз саламар гана, кьуд патаз килигна, гуьлуьшан 

тIебиатдикай яргъалди лезет хкудна. Тух хьанач: хиялдай вичин гьиссерикай са 

чIал лагьана. 
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Булахдик гъил кутуна, цин къайивал гьиссиз, адан баядар япара аваз, Эмин 

Туьквезбанахъ галаз рахазва: “Агь, Туьквезбан, Туьквезбан... Гуьзелрин 

дестедай хкатна акваз, вал атIласни диба ала, Туьквезбан... Гуьзелар безетмиш 

хьанва, цуьквер хьиз. Са затIни гуьрчег туш, а ви кифер хьиз. Вун заз играми я, 

чанни жигер хьиз. Зал вил вегь, жейрандин бала, Туьквезбан.. Ава гьа дуьньяда, 

пагь, гуьзел рушар,-вилерикай са легьзеда Рукъуят карагна,-къекъуьнар тир 

къветрен еришдиз ухшар... Вучиз вун садрани заз жедач къаншар? Твамир зун 

гьижрандин къула, Туьквезбан...Ашкъилу я жегьилар, шаддиз рахар, намусдал 

мягькем я чи рушар, вахар. Бейчара Эминаз акуна ахвар: Вахъ галаз аваз къвал-

къвала, Туьквезбан... Агь,Туьквезбан, Туьквезбан...” 

Булахдин баядри Эминан бейтерихъ галаз зил кьазва, абуру жегьил 

секинарзава: “Уьмуьр я им, къвез физвай, зи земземдин ятар хьиз... Уьмуьрдихъ 

гатфарни гала гадни, зулни гала, кьуьдни... Уьмуьр акъвазнавач, и элкъвез 

хквезвай земземдин ятар хьиз... Вални ви Туьквезбан дуьшуьш хъижеда...” 

Вилерикай гуьзел рушан къамат карагиз, жегьил къарагъна, инихъ-анихъ 

килигзава... Пакаман чигедин стIалар аламай векьерилай цIелхемар -

хважамжамрин тикеяр гадар жезва, абурукай Эминаз Туьквезбанан вилерин 

нурарин ухшар къвезва... Гададин кIвачерив агатна, керекулдин гъвечIи стха 

хьтин цIару нуькIре, гагь кьил, гагь шуькIуь тум чиле эцягъиз, яд къвазва. Эмин 

адахъ галаз рахана: 

- Агь, чан лежбердин нуькI, вун хьиз, зав Туьквезбанни агатнайтIа... Заз 

гьахьтин югъ акунайтIа... 

Тамукай каруйри са низ ятIани эверзава... Жегьил абурун ванцел элкъвезва, 

яб гуз акъваззава, шаклу жезва: “Туьквезбан ятIа?!” Вилер кефер патахъ 

элкъвезва: инлай аквазвай КуркIур тепедин атIа патахъ Туьквезбан яшамиш 

жезвай Ичинрин хуьр гала... Эминаз ам аквазва, Эмин адахъ галаз рахазва: 

“Туьквезбан, вун гьикI ава? Ви рикIел зун аламани?..” Нефес залан хьана, дерин 

ухь алахьна... 
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Эмин кIвализ хтайла, югъ нисинилай алатнавай. Адан нерихъ таза фан, 

гьеферрин, пурнийрин атирар галукьна, иштягь ачух хьана. 

- Я хва, ваз гишин хьаначни?!- къайгъударвилелди жузуна дидеди. - Ацукь, 

шурвани ава,  ви рикI алай дагъугъа авунва. Неъ! 

- Исятда, диде, - лагьана, Эмин куьсруьдихъ ацукьна, са вуч ятIани кхьиз 

эгечIна. – За дагъугъа неда. 

- БицIи дах, цIийи чIал яни? - жузуна куьчедай хтай Небиди. 

- Ваъ, зи гъвечIи стха, - Эмина са вил акьална: им “эхь” лагьай ишара тир. 

- Гадаяр, суфрадихъ ацукь, - буйругъ гана дидеди.-За квез дагъугъа цанва. 

Фу куьткуьнна, неъ. Шур, ниси гъидани? 

- Са дагъугъа бес я, - Эмина явашдаказ алава хъувуна: -  Зун, диде, и 

хуьрекдихъ галай атирди тухарзава. 

- Гьалал хьуй, бала, неъ. 

Эминни Неби суфрадихъ ацукьна, бубани Мелик чуьлдин кIвалахрал ала, 

ваха абуруз нисинин фу тухванва. 

Пурнийрин атир галай  цуьруьхуьм хуьрек иштягьдивди тIуьна, стхайри 

элгьемдуллагь лагьана. 

- Къазанмишзавайбурун чанар сагърай, - алава хъувуна дидеди. 

Са шумуд йикъалай Цилингай хабар атана - имийри Эминаз чпин кIвализ 

мугьманвилиз теклифзавай. 

- БалкIанни къачуна, алад, - ихтияр гана Севзихана.- Рехъ ваз чизва. 

- Буба, за жувахъ галаз Тагьирни тухун ман,- тIалабна Эмина. 

- Твах, Тагьиразни балкIан жагъурна кIанда, а къайгъу за чIугвада, - хиве 

кьуна Севзихана. 

Эминаз гзаф шад хьана, ам дуст кIвачинариз фена. 

Пакамахъ Эминни Тагьир балкIанрал акьахна, хзанриз сагърай лагьана, 

пехилвилелди килигзавай Меликанни Небидин, къуншийрин гадайрин виликай 

тIуз яргъал сефердиз  фена. 
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Гатун гуьлуьшан югъ я. Ракъини гьеле кузвач, дагъларихъай серин шагьвар 

къвезва. Атлуяр рангунин чешнедин хъуьтуьл йегьерчаяр алай пурара 

къулайдаказ ацукьнава, иштягьдивди кьуд патаз килигзава... Гияр дередиз 

акъатайла, абуруз къаншарда авай къацу къузадик квай хуьрер, КьепIирар ва 

Ахнигар, абурун кьилел, чIулав лит галай чубан хьиз, акъвазнавай Китин дагъ 

акуна, гьейран хьана, балкIанрини ериш явашарна. 

- Гьикьван гуьзел я! - Эмин, гъилер ахъайна, элкъвез-элкъвез кьуд патаз 

килигзава. 

- Зазни гьакI лугьуз кIанзавай, стха, - рази хьана Тагьир. 

Ялцугъвияр ЧΙурал  шегьердай Яхул шегьердиз, гилан Дербентдай 

Кумухиз, физвай гьяркьуь рекьел акьалтна. Агъадихъай атай кьве балкIан квай 

файтун ва адан гуьгъуьна авай яракьлу кьве атлу къазах зарбдиз винелди фена. 

- Абур вужар тиртIа? - жузуна Тагьира. 

- Заз чиз, абур пачагьдин пич тухузвай итимар я. 

- Пич?! 

- Эхь, пич! 

- Ам вуч затI я? 

- Пичини сада-садаз ракъурзавай чарар, пулар ва маса затIар тухузва. Зи 

бубадиз Вини Ярагъдилай, Кьасумхуьрелай, ЧIурал шегьердай хквезвай чарар 

ихьтин пичини хкизва... Чи Абдуллагь-эфендидиз Истамбулдай чарар, ктабар 

хквезва... Абурни пичини хкизва,-гъавурда туна Эмина. 

- Валлагь, пич хъсан затI я,-Тагьира кьил галтадна. 

БалкIанар, чIал чизвайбур хьиз, эрчIи патахъ элкъвена, файтундин 

гуьгъуьна аваз, винелди юзана. Рехъ гагь фирягь, гагь дар жез, лежбердин какур 

тIвал хьиз, тамун гапIалрик акатиз-хкатиз, фенвай. Чапла патахъай гурлу вацIу 

манияр лугьузвай. 
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Жуьреба-жуьре суьгьбетрик кваз, жегьил ялцугъвияр КIирийрин ва 

КIутIларин хуьрер аквазвай кIамарилай алатна, вацIун Цилингрин хуьруьз 

фидай уламдив агакьна. 

- Гила чун инлай атIа патаз экъечIна кIанда, дуст,- Эмина вичин балкIан 

кьерез гьална. - ВацIа яд гзаф ава: дагълара живер цIразва, марфарни къвазва... 

БалкIанри къайи яд хъвана, пурхар яна, кьил, фирияр юзурна. Таниш 

тушир чкайриз вил ягъиз, абурук кичI квай хьтинди я. 

Тагьираз дустунин гафар ван къвезвач - япара вацIун гургурдин ванер 

гьатнава. Сад-садан гуьгъуьналлаз къвезвай лепейри къванер тухузва, абур сад-

сада акьурла, тупар ядай хьтин ванер акъатзава ва цин стIалар цавуз гадар 

жезва. 

- Инай чи балкIанривай экъечиз жедани? - Тагьиран суал Эминаз ван 

хьанач, ада фикирзава: “Къванер акьуна, гьайванрин кIвачер хун мумкин я, - 

Тагьир вичин кIаник квай балкIандиз язух къвезвай къайдада килигна. - 

Бубадин чина уьзуькъара жеда, валлагь”. 

Эмина яд экIя хьанвай чка жагъурна, балкIан аста-аста вацIуз гьална. Адан 

гуьгъуьна аваз Тагьир алай балкIанни фена... Китин дагъдихъай авахьзавай 

кIамун къерех кьуна, ялцугъвияр рагарин кIане авай гъвечIи хуьруьв агакьна. 

- Им, стха, чи бубайрин хуьр я,- малумарна Эмина. - Цилингар! 

- Яда, инаг чи Ялцугърилайни юхсул чка я хьи, - Тагьираз раган рагъул 

къванерикай эцигнавай, чIереяр галачир кIвалер бегенмиш хьанач.- Ина чина 

хьтин тамарни авач, кулкусар я. 

- Им сувун хуьр я ман, - Эминаз дустунин гафар бегенмиш хьанач. - Ваз 

вилик квай кьакьан сувар аквазвачни?! 

Жегьилар, хуьруьз гьуьрметдай адет хвена, балкIанрилай эвичIна, 

залпандрикай кьуна, сифте гьалтай куьчедиз гьахьна. МискIиндин кимел алай 

итимриз саламар гана, абур миресдин кIвалихъ фена. БукIадин невейри 
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мугьманар шаддаказ къаршиламишна, Эмина абурув кIваляй вуганвай паяр авай 

гьебе вугана, Тагьирахъ галаз танишарна. 

Иесийри мугьманрив чинар-гъилер чуьхуьз туна, хъуьтуьл чичIедин 

халичадал ацукьарна, хваш-беш авуна, кефер-гьалар, хизанар галай-галайвал 

хабарар кьуна. Мугьманри чпин нубатда кIвалин иесийривай жузунар авуна. 

Вилик суфра ахъайна, мугьманриз цIурурай гъери ва серг квай къатух алай 

хинкIал гана, эхирдай вирида шурпа хъвана. 

- Гьер чна квез, гьуьрметлу мугьманар, - лагьана Эминан чIехи ими 

Мегьамеда, - нянрихъ лапагар чуьлдай хтайла, тукIвада. 

Са тIимил ял ягъайдалай гуьгъуьниз жегьилар кимерал экъечIна. Эминазни 

Тагьираз хуьруькай Муъмина, Эминан имидин хци, цIувад яшара авай гадади, 

суьгьбетарзава. 

Мугьманар рагарин кIане дарискъалдаказ эцигнавай хуьруьз дикъетдивди 

килигзава. Винидихъай авахьзавай кIаму, гьар гатфарихъ сел атана, дили 

хьайила, хуьр мадни кIеве твазва: рекьер, муькъвер тухузва, малар ва инсанар 

кьейи дуьшуьшарни жезва. Къиргъин алатайла, вири жемят рекьер туькIуьр 

хъийиз, муькъвер эхцигиз экъечIзава... Гуьнедал алай чка яз, ина, аранда хьиз, 

тIеамлу чумалар, хутар, гьатта афниярни кваз битмиш жезва. Абур 

цилингвийри, чеб тух хьайила, маса гуз, магьсулдихъ дегишариз КIирийрин 

базардизни тухузва. 

- Акьван юхсул чка туш,- Тагьира вичиз Цилингрикай сифте хьайи фикир 

дегишарна. 

- Зани гьакI  лугьузва,-тестикьарна шад хьайи Эмина. 

Кьибледихъай аквазвай рагарин кIане Кьуьчхуьр авайди чир хьайила, 

Эминак теспачавал акатна: 

- Гьа икьван мукьвал? Мурсал хандиз акси экъечIай Ашукь Саидан хуьр?! 

Килигна кIанда! - къастуналди малумарна.- Я гадаяр, чаз чи хайи ватан чизвач-
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е, - гьайиф чIугуна. -  Чун, вире авай хъипер хьиз, са чкани такваз, яшамиш 

жезва. ИкI дуьз туш! 

КIвализ хтайла, Эмина имидивай пака Кьуьчхуьриз фидай ихтияр къачуна, 

абуруз рехъ къалуриз    Муъминни фидайвал хьана. 

 

19.   

 Виликай тик чIулав рагар пайда хьана, абурун арадай, шуькIуь даркал 

атIана, Гъетегъ вацI авахьзава ва дар жигъир  фенва. Жегьилрин вилер цава ава, 

рагарикай тарар, къванер къурхуллудаказ куьрс хьанва, абур гила-мад аватун 

мумкин я; атлуйрин рикIерик кичI акатнава. “Инаг Сийидрин рагарилайни 

хаталу чка я”,- фикирзава Эмина. 

- Я гадаяр, кичIе жемир,-Муъмин хъуьрезва.- Квез сувун рекьер акур 

тушни?! 

- Лугьун регьят я, стха, чан-ширин, - Тагьира хъуьтуьл хъверна. 

БалкIанар мичIи даркалдай, гагь цяй, гагь кьураматдай, пурх ягъиз-ягъиз 

физва. Атлуяр рахазмач, абурун вилер рагарин арадай аквазвай цавун шуькIуь 

вили зулунал ала. 

   Даркал садлагьана акьалтIна, вилик зурба дере ачух хьана. Адан кIукни 

кукIвал Китин дагъ акъвазнава, кIанени, тик гуьнедал,  атлуйрин къаншарда, 

рагаринни тамун гапIалрин арада, чIехи хуьр экIя хьанва. Хуьруьн кьилихъ  

магьсулар цанвай никΙер,  векьин уьруьшар, гатуз хеб-мал  малар хуьдай 

яйлахар, ахпа кьакьан чΙулав дагъ гала. 

-  Кьуьчхуьрар!- хабар гана Муъмина. 

Эминни Тагьир пагь атIана амукьна: гуьнедал алай зурба хуьр са шумуд 

магьле ва куьче авай шегьердиз ухшар тир. 

- Аламатдин хуьр я,- лагьана Тагьира. 

- Эхь, стха, ажайиб хуьр я, -  вичин гаф кухтуна Эмина. 
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Жегьил атлуяр яваш-яваш къузадай винелди хуьруьз хкаж жезва. Абуру 

сифте дуьшуьш хьайи гададивай хуьруькай хабарар кьуна, чпиз Саидан кIвалер, 

шаирдин рикI алай Шугьум булах, къадим  жуьмя мискIин къалуриз туна. 

Ашукь Саидан кьве мертебадин кIвалер Агъа магьледа, жуьмя мискIин 

хуьруьн вини кьиле, Къешен кIунтIал алай. Инлай саки вири хуьр аквазва... 

Вири кIвалерни раган къванерикай эцигнавай кьве мертебадинбур я. Цларин 

кьакьанвилиз фикир гайила, абур пуд,  кьуд, вад мертебадинбур хьиз аквазва: 

бинеяр раган кIанивай гат1уннава, цлар вад-ругуд юкI рагалай алатнава: сад 

лагьай мертеба малариз, кьвед лагьайди инсанриз я. 

- Чи хуьре авай кьве мертебадин кIвалер тупIарал гьисабиз жеда, - 

Кьуьчхуьр акурла, Тагьираз хайи хуьр гьисаба амукьнач. 

- Аквадай гьаларай, и хуьруьхъ еке мулкарни гала, хуьре девлетлу 

итимарни ава, - Эминан рикIел бубади Ивигрин хуьруькай лагьай гафар хтана. 

Жуьмя мискIиндин дараматди  жегьил мугьманрив тIуб сара кьаз туна: пуд 

рат кьван авай майдандал кьве мертебадин, айванар квай зурба дарамат ала; 

цларин бинеда сад-кьве юкI яргъивал алай, Ч1урал шегьердин къеледик квай 

хьтин зурба  къванер тунва... Са къванцелай Эмина мискIин эцигай йис кIелна, 

лагьана: 

- И дарамат эцигна, стхаяр, са агъзурни вишни къанни цIуругуд йис тамам 

хьанва, стхаяр, - кьил галтадна.- Чаз Хважа-эфендиди лагьайвал, им арабрин 

сердер Абу Муслима Лезгистанда эцигай сифте мискIинрикай сад я: икьван 

къадим мискIинар ЧIурал шегьерда, Ахцегьа, РичIа, Яхул шегьерда… ава. 

Ялцугъви жегьилар мискIиндиз гьахьна, фекьидихъ ва адан гъилик 

медресада кIелзавай сухтайрихъ галаз таниш хьана. Мугьманар мискIиндин са 

шумуд дакIар квай, пуд-кьуд виш кас гьакьдай хьтин гегьенш кIвалел-залдал 

гьейран хьана: адан цларал, мегъуьн дестекрал, къавуз янавай тахтайрал къацу, 

яру, хъипи, вили, билбилжегьре рангаралди, гуьзел хатIаралди Кьуръандин 

аятар кхьенва, жуьреба-жуьре нехишар ва векьер-кьаларин шикилар устаддаказ 
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чIугунва. Минбарни гьакьван гуьзелдаказ нехишламишнава. Ихьтин аламатар 

Эминазни Тагьираз акур Курхуьруьн, Вини СтIалрин ва маса чIехи мискIинра 

авачир. Залдин кефер кьиле, чахчах акална, кьилди чка чара авунва, малум 

хьайивал, ам дишегьлияр патал тир. 

Кьуьчхуьррин сухтайри мугьманар гьуьжредиз (ам мискIиндин сад лагьай 

мертебада авай) тухвана, илифарна. Нисинин фу незвай суфрадихъ суьгьбетар 

къалин хьана: кьве медресадин сухтайри гьуьжетарна, гьарда вичин чирвилер 

къалурна. Эминаз чкадин сухтайрикай Рамазан бегенмиш хьана: адаз хъсан 

амалар ва чирвилер хас тир. Малум хьайивал, Рамазана Ахцегьрин медресада 

кIелзавай, ам муьгьлетриз хайи хуьруьз хтанвай. 

Алимрикай, зарийрикай, ашукьрикай суьгьбет кватайла, Эмина лагьана: 

- Алкьвадрин медресадин сухтайриз куь Саидан чIалар хуралай чида,-

гьисабиз башламишна:- “Къумрал руш”, “Чубарук”, “Есир я зун”, “Заз ахварай 

яр акуна”... И зи дуст Тагьир жегьил мазанни я,- Тагьирахъ элкъвена:- Саидан са 

чIал лагь, стха! 

- Чна яб гузва, мазан, -  Рамазана беден виликди алгъурна, гъилер метIерал 

эцигна. 

- Мани лугьун завай, - Тагьира бармак гъиле кьуна, тафт язавай гьерекатар 

ийиз башламишна. Сухтайри муькуь гьуьжредай гъана, адав  чуьнгуьр вугана. 

Ялцугъви ашукьдин ширин ван акъатна: 

                 Сад Аллагьди ширинна заз вун пара, 

                 Минет хьуй ваз, твамир вуна зун сура. 

                 Вун паталди, Межнум хьиз, зун тамара 

                 Тахьуй, эвера заз къецихъай, къумрал руш. 

- Аферин, Тагьир! Вун халис мазан я,- цIийи танишри капар яна, ялцугъви 

ашукьдин тарифарна.- Мад, мад са чIал лагь, чан стха! 

Тагьира цIийи дустарин тIалабун кьилиз акъудна. 
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                 Катран вилер къалура заз хъуьрезвай, 

                 Къугъдин гардан, нур къакъуддай                                      

                                                    шуьшедавай, 

                 Тахьурай зун таза багъдин цуькведвай, 

                 Лукьман хьуй заз ви ванцикай, къумрал              

                                                                     руш… 

Сухтайри мад гурлу капар яна. 

- Ашукь Саидан “Чубарукни” лап вижевай чIал я,- Эмина ам хуралай 

кIелиз башламишна: 

                  Гьикьван вахт тир вун акунихъ вил галаз, 

                 Дили тир зун ви дердина, чубарук. 

                Цава къекъвез, ацукь тийиз, гьакI къугъваз, 

                Ава кьван вун лап кефина, чубарук... 

Шиирдин кьатI Рамазана давамарна: 

                Хъфимир вун, туна ялгъуз хуьре зун, 

               Ийизва на зи рикI сефил, чубарук. 

               Ви сузади куда югъ-йиф хуьре зун, 

               Минет я ваз, ма яхъ зи гъил, чубарук! 

Сухтайри гагь Эминаз, гагь Рамазаназ капар язава. Эминаз ван къвезвач: 

адан вилерикай чубарук хьтин Туьквезбан карагзава. 

- Мазанри Саидан чIалар  фадлай лугьузва, - дамахдивди малумарна 

Рамазана.- Абур чи халкьдизни гзаф  бегенмиш я, вири хуралай чида. 

- Эхь, эхь, - тестикьарна кьуьчхуьрвийри. 

Рамазана давамарна: 

- Ашкъидин чIаларилай гъейри, стхаяр, чи Саидаз ханариз акси, халкьдин 

дерди-гьалдикай хабар кьазвай, азадвилихъ эверзавай, къагьриманвилин 

чIаларни ава,.. Чи жемят  азаддаказ, ханарни беглер авачиз, яшамиш хьайиди 

я...Гияр хандиз чи хуьр кьаз кIан хьайила, жемят женгиниз къарагъна... Адан 
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кьиле Саид авай…Ханди вилер акъуднатIани, Саид табий хьанач, ада 

зулумкардиз акси чIалар кутIунун давамарна, - Рамазана са шумуд бейт 

устаддаказ кIелна: 

                 Утагъар ви чIулав хьурай, 

                 Аватна са алпандин цIай! 

                 Хьурай, яллагь, дибдай вай-зай, 

                 Хьурай ваз лянет, къарагуьн! 

- Заз са камаллу инсандивай ван хьайивал, стхаяр, Саида са вичин 

хуьруькай ваъ, вири лезги миллетдикай фикирзавай,- рахана Эмин. - Ада вичин 

са эсерда лугьузва: “Къаст, азаддай хайи ватан, артмиш ая, эй, инсанар!” И 

гафар чазни талукь я, стхаяр! 

- Саид къагьриман  мазан, зари, инсан  тир, - тестикьарна Рамазана. – Эхь, 

стхаяр! 

Эмин Рамазаназ цIийи вилерай килигна: “И жегьил вични 

къагьриманрикай я, адаз гьам уьмуьрдикай, гьам эдебиятдикай, гьамни 

илимдикай хъсан хабар ава”,-фикирна ада. 

- Саидан весидикай хабар авай хьиз, шейх Ярагъ Мегьамеда, адан муьруьд 

хьайи имам Шамила башламишай дявеяр, гьайиф хьи, кьилиз акъатнач,-

Рамазана гъутар чуькьвена. - Гила чи халкьдиз ханарин, беглерин кьилел урус 

пачагьдин гужарни хьанва. 

Сухтаяр сефил хьана, абуру зулумкаррин аксина чпин къуватсузвал 

гьиссзава. 

- Куь хуьре къазахар авани?!-жузуна теспачавилелди Эмина. 

- Чи хуьре авач, агъанал алай КIирида ава хьи! Абуру вири рекьер кьуна, 

гьар кIвалел харж вегьенва... Пачагьдин итимри, стха, чун гьатта пак 

Меккедизни ракъурзавач! 

Жегьилрин кьил элкъвена: вучдатIа чин тийиз, абур анжах инихъ-анихъ 

килигна, чпин вилер сада-садакай чуьнуьхиз алахъна. 
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- Бес чи халкь, чун секиндиз вучиз ацукьнава?!- хъел кваз жузуна Эмина. 

Адан къуьнуьвай Тагьирани кьил хкажна. 

- Чи муаллим Мирзе Али-эфендиди лагьайвал, стха, са гъвечIи миллетди 

гьикьван женг чIугурай?! - Рамазан мугьманриз суалдалди килигна.- Чи чилел 

атай кьван ягъияр: персерни, арабарни, магъуларни, туьркверни... гьисабна 

кьиле физвач... Гила чал урусарни къад хьана... Акси къуватар гьинай гъин? 

Игитар гьинай гъин? Папар гадаяр хаз агакьзавач,-сухтайрик хъуьруьн акатна.-

ГьакI я... Чи хуьруьн кьилихъ шагьидрин сурар гала, аник, персерин шейх 

Жуьнейдан кьушунри Лезгистандал вегьейла, чи игитри тергай ягъияр 

кучукнава... Жуьнейд вич, ам гзаф зулумкар кас тир, лугшьуда,  ЦIехъуьлрин 

хуьруьн патав, лезгийри,  кицI хьиз, яна, кьена...Яргундал кучукнава Ам, 

къуртамиш хьана, чи чиликай хкат кьванни авунайтIа, я Аллагь! 

- Бес чун, женг чIугун тавуна, гьа икI ацукьдани?! - жузуна Тагьира. - Я 

стхаяр! Чун чи бубайриз лайих рухваяр тушни?! 

- Мирзе Али-эфендиди дяве авун меслят къалурзавач, - Рамазана кьил 

агъузна. -  Ам гзаф камаллу, илимдар инсан я. Ада лугьузва: “Урусат зурба 

гьукумат я, лезгийри урусрихъ галаз дяве чIугун гьавая кьилиз ялун жеда, герек 

авач, абурухъ галаз меслятдалди яшамиш хьана кIанда”. 

- Бес чун, уьзденар, уьмуьрлух азад инсанар, урусрин лукIар жедани?!-хъел 

кваз жузуна Эмина. Им вири сухтайрин рикIерай акъатай суал хьана. 

- ЛукIар ваъ, стхаяр жеда ! Меслятдалди яшамиш хьун, заз чиз, терездин 

хилер хьиз, барабар ихтиярар аваз, дуствилелди,  къуни-къуншияр хьиз, 

меслятдалди яшамиш хьун я,- Мирзе Али-эфендидин гафаралди гъавурда туна 

Рамазана. 

- А барабарвал гьикI къазанмишда?! Гьелелиг чаз барабарвал аквазвач 

эхир?! - жузуна Эмина. 

- А барабарвал къазанмишун патал чна, чи халкь савадлу авуна, адаз илим 

чирна кIанзава.  Женг акьулдалди, камалдалди, гьахъуналди тухвана кIанзава, -
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гуж акьалтна,  Рамазанан чин яру хьана. – Рипинал гъуд гьалчуникай  файда 

авач. 

- Ихьтин тарс чаз Абдуллагь-эфендидини гузва, - лагьана Эмина. - Зун, 

стхаяр, чи муаллимдин меслятрихъ, тарсарихъ галаз рик1яй  рази туш, амма 

маса рехъни заз аквазвач. Дуьз лагьайтΙа шаклу я… 

- Алай девирда ислягьвал хуьн - дуьз рехъ я, - тестикьарна Рамазана. – 

Халкь хвена кΙанда, къирмишна – ваъ. 

- Душманриз рей гунал зун рази туш, - малумарна Тагьира. 

- Рей чнани гузвач,- Эминак хъел акатна.- Рипинал гъуд гьалчун герек авач, 

лагьанай ваз, -  фикирна: “Ахцегьви Мирзе-Алидивай тарсар къачуна кIанда… 

Зулба камалэгьли я, лугьузва вирибуру». 

- Тама амай кьван вакIаз буба лагьана кIанда, стхаяр,- Рамазана халкьдин 

мисал тикрарна.- Душмандиз рей гунал зунни рази туш. Азадвал патал женг 

чIугуна кIанда - гьам гафунин, гьам сиясатдин, гьамни яракьдин куьмекдалди. 

Лазимвал авазни авачиз, чи  игитри хьиз, гапурдал гъил вегьинни дуьз туш 

эхир! 

Сухтаяр са фикирдал атанач, абур  къецел экъечIна, мискIиндин вилик 

квай рувалай хуьруьз килигзава. Рамазана мугьманриз магьлеяр, кимер, 

булахар, пIирер, кIамар... къалурзава. Эмина фикирзава: “Яраб чи хуьрер, 

кIвалер, миллет аваз шумуд девирар алатнаватIа?! Яраб гьихьтин инсанар, 

гьерекатар, дявеяр... инра хьанатIа?! Шумуд несил гишила, мекьила, ягъийрин 

аксина терг хьанатIа?.. Шумуд игит и чилерик кватIа?.. Шумудан рикIе 

азадвилин цIай кузватIа?..” 

Эмин мишекъат ерийрал тажуб хьанва: хуьруьн вилик кьакьан рагар ва 

тепеяр ква, Гияр дере аквазвач; кьилихъ Китин дагъни магьсулар цанвай 

мизреяр гала; инлай анжах вили цав аквазва... Фура авай хьтин хуьр... “Яраб 

ихьтин чкада заридин рикI авай Саидаз гьикI кьарай атанатIа?!” Эминаз залан 

хьана, адан гьалдикай хабар хьайи Рамазана лагьана: 
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- Ашукь Саид мукьвал-мукьвал вини тепейрал: Къацу кьилел, Яру 

ккIалрал, Къванерин хивел, Дусах гуьнедал... хкаж жедай, йиса садра-кьведра 

Китин сувал акьахдай... 

- Китин сувал зазни акьахиз кIанзава,-малумарна Эмина. 

- Зазни!-гьарайна Муъмина. 

- Я стхаяр, аниз гзаф рехъ авайди я,- секиндаказ лагьана Рамазана.-Квез 

инлай сув мукьвал алаз аквамир. Югъни нисинлай алатнава. Чун элкъвена хквез 

агакьдач, мичIи жеда. За куьн аниз пака тухуда, къе чи кIвализ илиф. 

Мугьманар кьве рикIин хьана. 

- МичIи хьайитIа, чна сува йифда, гад я, мекьи жеч,-кьетIивилелди лагьана 

Эмина. - Чи балкIанар хкваш лагь. Чахъ галаз вунни ша, Рамазан стха! 

Зур сятдилай кьуд атлу ЦIарцIад кIамун (адаз Рамазана вичин 

хуьруьнвийри хьиз, дамахдивди ЦIарцIадин вацI лугьузвай) къерех кьуна, 

Китин дагъдихъди фена... Мух, къуьл, кIахар дигмиш жезвай никIер алатна, 

векьер башламиш хьана, атлуяр цуькверин халичаяр экIянавай майдандал 

акьалтна. Галатнавай балкIанар, хак ягъайбур хьиз, акъваз хьана. Вилик тик 

къуза - зурба къацу пудпипIен  сув ква. 

- ЭвичI, стхаяр, чун агакьна. Амай рекьиз кIвачи-кIвачи фида,-лагьана 

Рамазана. 

Вири эвичIна. Пурар ва алухар алудна, галтIамар яна, гьекь хьанвай 

балкIанар чIафуз ахъайна. 

Мугьманар кьуд патаз килигзава, яб Рамазанан малуматрик ква. Абуруз  

пуд пипIен, кIукI атIанвай, дередин кьилелкъаравул хьиз, тик  акъвазнавай 

чIулав дагъ  аквазва. Мугьманрай тажубвилин “агь”, “угь” сесер-ванер 

акъатзава. Виликай, дагъдин кIан кьуна, рагъ акIидай патахъай рагъ экъечIдай 

патахъ Кьуьчхуьр кIам авахьзава. Адак дагъдин чиникай кIвахьзавай, гъилин 

тупIариз ухшар авай вад гъвечIи кIам какахьзава. Гзаф йисара цан тийиз, 

чIурухъан хъхьанвай никIер, мизреяр, къацу гурарин кIарар хьиз, аквазва. Агъа 
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патал, Кьуьчхуьр кIамун чапла къерехдал, Къуба магьалдиз катай Кьилегь 

хуьруьн кIалубар алама. Инлай-анлай хиперин суьруьяр ва маларин нехирар, 

абур хуьзвай чубанарни нехирбанар аквазва, кфилрин ширин ванер къвезва. 

И гуьзелвили, и атирри, и авазри зи кьил элкъуьрзава,-лагьана вилер 

алахьнавай Эмина. 

- Икьван гуьзел мензераяр зазни сифте яз аквазва,- Тагьирни пияла хьанва. 

Эминак дагъдал акьахиз тади ква. Гьар сефер тепейрал, синерал хкаж 

хьайила, гьвеслу жезва, лувар акатзава, гьавиляй адан кIвач хкIун тавур чка 

Ялцугърин мягькемадин, Куьредин чилерал аламач... Ам КьепIиррин Кьелягъ 

кьилелни, Кьурагьрин Бике дагъдални, Цумуррин Литални, Векьелрин 

кIунтIални... хкаж хьана, анрилай вичин ватандиз, Къаф дагълариз, Каспий 

гьуьлуьз, вичин фикирдай, вири дуьньядиз килигна. 

- Квез вини синелай Кьулан вацI, Къуба магьал, Алпанистандин сувар,-

Рамазана гъил эрчIи патахъай чапла патахъ явашдаказ чIугуна,-азад магьалар: 

Муграгъ, Ахцегь, Михет1… аквада. Ахпа чун сувун кукIвал акьахда. Ша! 

Жегьилар, женгиниз физвай аскерар хьиз, сувун къузадай винелди, векьер 

кьаз-кьаз, виликди сухулмиш хьана. Абурун кIвачерикай жуьреба-жуьре 

къушар хкатзава, къуьрер катзава... Рехи верчер хьтин свалар, уьфтер ягъиз-

ягъиз, сувун цIарарай вил агакь тийидайвал катзава. 

Сифте Рамазан, ахпа Эмин Самур дере аквадай синел агакьна. Ял 

акъадарна, кьуд патаз килигна, вилер Гъуцарин, Экуьн, Нисин ва маса тIварар 

малум тушир дагъларал алаз, Эмина, шиир кIелзавай хьиз, лагьана: 

- Салам-алейкум, зи хайи сувар! Агь, чан сувар, хайи сувар,  буба сувар! 

Куьн гьикьван гуьзел, такабур, азад я! Куьне гарарни эхзава, къаярни, 

тIурфанарни... Бес куь гьава чIугвазвай, куь ятар хъвазвай инсанар, вучиз куьн 

кьван уьтквем, куьн кьван дурумлу туш?! Заз куь руьгьдикай, куь кьисметдикай 

пай це, зи хайи сувар! - ял акъадарна, Эмина алай чкадал чарх гана, хайи 

чилерилай, вацIарилай, дагъларилай вилер аладарна, мадни руьгьламиш хьана, 
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вичин фикирар давамарна:-Салам-алейкум, зи хайи алпан чилер, баркаван 

чилер! Зи хайи дереяр, зи бегьерлу багълар! Зи кьакьан сувар, зи гурлу вацIар! 

Заз куьн гьикьван кIан я! Зун куь бала я, зун куь иви я! За куьн мадни гуьзел, 

мадни баркаван, мадни бегьерлу хьун патал жуван чан, руьгь, илгьам 

багъишда!- Эмина вичик лувар акатнавайди гьиссзава, адаз лув гуз, ватандин 

гьар са пипIез килигиз, гьар са ватанэгьлидиз салам гуз кIанзава.- Куьн авай, 

куьн галай зун бахтлу я! 

Рамазана яб гана, гуьгъуьнай агакьай Тагьираз лагьана: 

- Ви дуст суварихъ, вацIарихъ, векьерихъ-кьаларихъ галаз рахазва. Ам зари 

яни? 

- Эхь. Гьихьтин зари-и!- Тагьира эрчIи гъилин чIехи тIуб кIанчIал кьуна. - 

Аллагьди пай ганвай абид зари я! 

- За хуьре амаз гьакI фикирнай, зун гъалатI хьанач. 

 

20. 

 Гьар гатуз Эмин са магьалдиз, чIехи хуьрериз ва шегьерриз физва. Адаз 

гагь бубадикай, гагьни Тагьиракай юлдаш жезва. Гьар фейи чкада адаз вич 

хьтин, шииратдал ва медениятдал, илимдал ва тарихдал рикI алай дустарни 

жагъизва, абурулай чар-цIарни хквезва. 

Алимрикай Эминаз вичин муаллим Абдуллагь-эфенди, садра-кьведра акур 

Ахцегьви Мирзе Али -эфендини Вини Ярагъви Исмаил-эфенди гзаф бегенмиш 

хьанва. Гьар нубат атай чкадал ада яшлу алимрин, зарийрин тарифарзава, 

абурун эсерар хуралай к1елзава. 

Имам Шамил есирда гьатун, азадвал патал чIугвазвай дяведа 

дагъустанвияр магълуб хьун Эминаз еке хажалат хьана, ада и вакъиайриз талукь 

чIал кхьена, чинар акъудна, ам дустариз ракъурна. Кьуьчхуьрви Рамазаналай 

хтай жавабда кхьенвай: “Ибур эх жедай мусибатар туш,. Зи фикир дегиш 

хьанва: за жуван сирдашар азадвал патал женгериз гьазурзава». 

www.lezgichal.ru



 113  

Ихьтин фикирдал  Эминни  атанва. Ада рикIяй вич, кесиб халкьдиз панагь 

жедай инсан яз, вердишарзава: гзаф кIелзава, гзаф чирзава, рахазвайдаз 

дикъетдивди яб гузва, кIеве авайдаз куьмекзава, тIалабайдаз дуьз меслят 

къалурзава, гьахълувилин тереф хуьзва... 

Севзиханни Лейли шад я: абурун чIехи хва акьулбалугъ инсан я, ада 

гъвечIи стхайризни хъсан чешне къалурзава. Мехъерикайни рахазвач. Хважа-

эфендидин рушни рикIелай алатнавай хьтинди я... Амма дидени буба гъалатI 

тир - Туьквезбан Эминан рикIелай садрани алатнавачир, акси яз, ам са шумудра 

чинеба Ичиниз фенвай ва яргъалай вичин  ярдиз килизавай. 

1862-йис алукьна. Урусри чпин власть мягькемарзава. И йисуз 

Дагъустанда ханлухар чук1урна, абурун чкайрал округар тешкилна... Зур 

йисалай Эмина Алкьвадрин медреса куьтягьда. Ахпа... 

И пакамахъ Абдуллагь-эфенди медресадиз атанач. Сухтаяр, ван-сес тавуна, 

гьар сад вичин чкадал ацукьна, ктаб-дафтардал машгъул я. Фикир гайитIа, буба 

хьиз, медресадиз адан хва Гьасанни атанвач. Яраб вуч хьанатIа? Сухтайрик 

теспачавал акатна. 

- Зун фида,- Эмин къарагъна.- Вуч хьанватIа, чирда. Зи рикIи са вуч ятIани 

гьиссзава. 

Эхиримжи йикъара муаллимдин кефияр пайгар тушир; кьуру уьгьуьяр 

акатнавай, нефес дар жезвай, ам, кIул вегьена, заландаказ къекъвезвай. Ибур 

вири яшлу инсандиз хас лишанар тир, къурху акатдай бине авачир. Амма 

тIебиатдихъ вичин къанунар, вахтар, уьлчмеяр ава. 

- Абдуллагь-эфенди кьена-а-а!-къецихъай гьарайдин ван акъатна. 

Сухтаяр, ийир-тийир квахьна, нефес кьуна, амукьна. Ахпа къарагъна, вири 

санлай ракIарихъди юзана, кьилер агъузна, эфендидин кIвалерихъди фена. 

- Сенфиз, стхаяр, са залум тип1ре пара писдаказ гьарайзавай, - лагьана 

Къудрата. – Ингье, къе чаз  ихьтин мусибат хьана, - туьтуьниз кьагьар атана. -  

Бес гила чи гьал гьикI хьуй?!- яваш ванцелди жузуна,  жаваб гудай кас хьанач: 
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на лугьуди,  виридаз  эсер янава. - Бес гила зун элкъвена Къубадиз хъфидани?! - 

угьу авуна, шехьай биши ван акъатна.  

 Сухтайрин вилерни накъварай ацIана. Мад садани са жавабни ганач, амма 

виридан кьиле Къудрата ван акьалтна вугай суал тикрар жезвай: “Гила чи гьал 

гьикI хьуй?!” 

Машгьур эфендидин тазиятдиз гзаф магьалрай, шегьеррай ва хуьрерай 

тIвар-ван авай алимар, эфендияр, къазияр, кавхаяр, округдин къуллугъчияр ... 

атана. Алкьвадрин дар куьчеяр инсанрай, балкIанрай, файтунрай ацIанва. 

Сурал медресадин сухтайрин патай гаф Севзиханан хва Эминаз гана. 

Жемятдин вилик чуру-спел атанвай жегьил экъечIна, ада, вичи-вич квадар 

тавуна, вилер халичадик квай мейитдал алаз, сефил ванцелди ясдин чIал кIелиз 

башламишна: 

                    Ваз Аллагьдин рагьметар хьуй, 

                    Чаз играми азиз устад. 

                   На и дуьнья терг авуна, 

                   Им Халикьдин эмир хьана. 

                  Ви гьуьжред рак акьал хьана, 

                  Багълу хьана а къапуяр. 

                  КIани рекьиз гьал ийидай 

                  Гила чакай нехир хьана, 

Эминан туьтуьна кьагьар акIана, са гужуналди накъвар акъвазарна, ада 

жиргъ алай сесиналди давамарна, эхирдай лагьана: 

                   Сухта Эмин, рикI ишер кьван 

                   Чанди кьарар кьаз амач хьи! 

                   Чаз течир кар нел алукьин?! 

                   Лап   ийир-тийир хьана хьи! 

Тазиятдиз атанвай арифдарар сухта Эминан чIалалай рази хьана, абурун 

рикIяй хиял фена: “Идакай чаз зари жеда”. 
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- Аферин, бала, - виридаз ван къведайвал лагьана Ярагъ Исмаил-эфендиди. 

– Вакай   чаз халисан зари жеда! 

Севзиханан рикIиз шад хьана, адак дамах акатна: “Ихьтин еке нуфус авай 

алимди зи хцин чIалан тарифун - зи бахт я!” Эмина фикирна: “Заз Вини 

Ярагърин медресада кIелун кьисмет хьанайтIа...” 

 

21. 

Алкьвадар баябан хьана... 

- Чи чирагъ хкахьна,-  еке хажалатдив лагьана Эмина Абдуллагь-

эфендидин садакьадик. 

Сухтаяр гьар пакамахъ ва нянихъ рикI алай муаллимдин сурал физва, 

абуру дуьаяр кIелзава, зикирар ийизва. 

Медреса иесисуз амукьна: бязи сухтаяр чпин хуьрериз хъфена, кIелунал 

рикI алайбур маса медреса жагъурунин къайгъуда ава. 

Тагьир, вичи мад кIел хъийидач, лагьана, Рукъуятахъ галаз сирлу 

суьгьбетар авуна, хъфена.  Бубади Тагьиразаз са цIегь тукIуна, кап ягъай 

мехъерарзава, лугьудай ванер акъатна. Эмина къуьнер чуькьвена: ам Ялцугърал 

кьиле физвай гьерекатрикай бейхабар тир, ц1иийи медреса жагъурунин 

къайгъуда авай. 

- Гьасан, жуван халудиз лагь, чун вичин медресадиз кьабулрай, - меслят 

къалурна Эмина Абдуллагь-эфендидин хциз. 

- Чи  патахъай халудиз лагьанвай маса инсанар ава, - хабар гана Гьасана. – 

Чна адан жаваб гуьзлемишин. 

Эминаз чизвай: ихьтин къайгъуйрик адан бубани квай. Абдуллагь-эфенди 

кечмиш хьана, пуд югъ алатна, жуьмядин садакьаяр гудай чкадал Ялцугърин 

къазиди Исмаил-эфендидивай жузунай: “Я эфенди, гила рагьметлудан 

медресада кIелзавай сухтайрин гьал гьикI хьурай? Абур вуна ви медресадиз 

кьабул хъувуртIа, гьикI жеда?” Ярагъви эфендиди фикирна, лагьанай: “Заз 
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жуван сухтаяр ава... Артуханбур кьабулун регьят я, къази, амма абуруз тарс гун 

- четин. Са фикирна кIанда...” 

Са шумуд йикъалай Исмаил-эфендиди жаваб ракъурна: «Завай жуван 

медресадиз кьуд кас кьабулиз жеда, хъсан чирвилер  авайбур атурай». 

Жегьилриз шад хьана, амма цIувад касдикай кьуд хкягъун регьят кар 

тушир. 

- За жуван халудин медресада кIелда, - малумарна юлдашриз Гьасана. 

- Ахьтин халу авай вун бахтлу инсан я, - лагьана Къудрата. 

Гьасаназ шад хъана. 

Вини Ярагъдал кIелун, Эминаз хьиз, Къудратазни кIанзавай, абурун 

тIварар ашкъилубурун сиягьда гьатна. 

- Вунни чахъ галаз ша,-теклифнай Эмина Рукъуятаз. 

- Дахди зун акьван яргъариз ракъурзавач, кIелайди бес я, лугьузва, - руш 

хияллу хьана: адан вилерикай Тагьир карагна. 

- Ви бубади хъсан кар ийизвач,- Эмина гьайиф ч1угуна. 

Рукъуят гьа юкъуз  хуьруьз хъфена. 

  Эминазни, гьар и руш акурла, жизви регьят жезвай: вилерикай Туьквезбан 

карагзавай. “Гила зун адавай мадни яргъа жеда”,- рикIе Хважа-эфендидин руш 

аваз, фикирна Эмина. Са гьафте вилик, жуьмядин юкъуз ам Къудратни галаз 

мад Ичиниз фенай... И сефер Эминаз эхир яргъалай Туьквезбан акунай. Агь, 

муьгьуьббатдин легьзеяр! Жегьилдин кьил элкъвенай, вилер алахьнай...  

Туьквезбаназ вичин дердина авай касдикай са ни ят1ани лап геж  хабар ганай. 

Масадан некягьдик квай дишегьлидай агь акъатнай, амма вичин рик1е авай дерт 

адавай садални ихтибар ийиз хьаначир, анжах цуриз фена, тухдалди шехьнай. 

 Туьквезбанакай  фикирарзавай Эминан бейнида ц1ийи ч1ал  пайда хьана: 

вичин гьиссер къалурзавай  гафар жагъуриз, абур сад-садахъ галк1уриз,   яваш 

везиндалди лугьуз гатΙумна: 

                 Зун дертлу я, вун дава-дарман я, 
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                 Ви хуш дидар акун зи эрзиман я. 

                 Зи гьал сефил я, рикIни зайиф я, 

                Зи кайи рикI вучиз вуна тIарзава?.. 

Къудрата дустуниз яб гузва, адан чIалар рикIел хуьзва. 

- Зун ви гъавурда акьазвач, Эмин стха,-лагьана ада. - Чарадан папакай 

фикирар авуникай ваз вуч жагъизва? Вуна вун юлдашрин виляй вегьизва. 

Гуьзел рушар дуьньяда тIимил авани? Гьа чахъ галаз кIелзавай Рукъуят нелай 

усал я? 

Эмин, кьил са патал кьуна, дустуниз килигна ва вичиз чизватIани хабар 

кьуна: 

- Яда, я къубави, ваз са рушни кIан хьайиди тушни? 

- Ваъ, стха, - атIай жаваб гана Къудрата.- Зун кIелиз атанвайди я, Куьредин 

рушар кIан жез ваъ. 

- Къубадин рушарни кIан хьаначни? 

- Ваъ. 

- Гьавиляй вун зи гъавурдани акьазвач, бейниван,- Эмина юхсул хъверзава. 

- Муьгьуьббат авачирди тамам инсан туш, стха, адаз са вуч ятIани кими я. 

Муьгьуьббат гьайванриз, къушариз ва гьатта гьашаратризни кваз ава... Ваз, 

ихьтин хъсан къаш-къамат авай, камаллу жегьилдиз, икьван чIавалди са рушни 

кIан тахьун аламатдин кар я. Белки, вун эзитIнаватIа?-мад хъверна.- За ийизвай 

амалар зазни хуш туш, стха,-хиве кьуна Эмина. - Зун зи ихтияр туш, лагьайтIа, 

вун гъавурда такьун мумкин я... Бес за вуч ийин? КIвачер чеб-чпелай инихъ 

къвезва... Бес за вучин?!- суал тикрарна, Къудратаз килигиз акъвазна. 

- Чидач, стха,- язух чIугвазвай гьисс кваз лагьана, Къудрата кьил галтадна, 

ухьт аладарна. - Заз чан алай Межнум аквазва. 

- И гаф вуна дуьз лагьана. Гьа чан алай Межнум Туьквезбана закай 

авунва... 

- Аламатдин дуьшуьш я…Жув жувал хъша, яда, я чан дуст!.. 
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- Ваз регьят я, стха... Вахъ ашкъи лугьудай хума галукьнавач. Ам 

галукьайла, вун масакIа рахада. 

Эминни Къудрат Ялцугърал хъфена, ял яна, ахпа Тагьираз илифна. 

- Виридалайни хъсан кIвалах вуна авуна: кIелун гадарна, манияр лугьуз, 

хеб-мал хуьз, ацукьнава, - зарафат кваз лагьана Къудрата медресадин 

юлдашдиз.  

- Вунани залай чешне къачу,-теклифна  кΙвалин  иесиди. 

- Тагьир ацукьнавач, - гаф кутуна Эмина, - ада ашукьвалзава, вичин 

мехъерриз гьазурвал аквазва. 

- Ава?!- шадвилинни тажубвилин гьисс кваз жузуна Къудрата. 

- Эхь, стха, -тестикьарна Тагьира. 

- АкI хьайила, вуна къе чи межлисни шадарда ман?- манийрал рикI алай 

Къудрат суалдалди килигна. 

- Са шакни алачиз, - Тагьира хкунилай чуьнгуьр къачуна. Жуван лирлияр 

за Эминан “Билбилдилай” башламишзава,-малумарна, ада чуьнгуьрдай ажайиб 

гуьзел сесер акъудна, мани лагьана. 

- Ай, сагърай, мазан! – Эминан гуьгьуьлар ачух хьана. 

- Вуна хъсан пеше хкяна, стха, - гъил-гъиливай гуьцIна Къудрата. -Тарарай 

тарариз хкадарзавай билбил хьиз, вунни, чуьнгуьр хураллаз, и межлисдай а 

межлисдиз фида гила. Чка-чкадал нез-хъваз... Зунни Эмин фекьияр жеда... 

Пакамалай няналди кпIар ийиз, вязер кIелиз, закатни фитIре кIватIиз... Яни, 

малла Эмин?- Къудрат чпин гележегдал хъуьрена: адан кьилиз вич чувал гваз 

закат кIватIиз ратIрал фин сакIани къвезвачир. 

- Квезни куьк тIуьнар кьилелди жеда,-лагьана Тагьира. 

- Вакай фекьи жеда, Къудрат-эфенди, закай - ваъ,- лагьана Эмина. 

- Бес вакай вуч жеда? 

- Закай?.. 

- Эхь, эхь. 
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Эмин хияллу хьана. 

- Адакай къази жеда,-лагьана Тагьира.- Вичин буба хьтин. Гьахъ кIани, 

кесибрин тереф хуьдай къази. 

- Эхь, - Эмина хъверна, кьил эляна: адан рикIе вичикай къази хьунин мурад 

фадлай авай, а мурадни гада чIехи жердавай кIеви жезвай. 

 

22. 

Хзан къулав ахгатна. Лейлиди, кIвачерик аскIан куьсруь кутуна, къавай 

куьрсарнавай чIехи лампа куькIуьрна: кIвале садлагьана экуь хьана ва бувунрин 

хьтин ван гьатна. 

- Им гьикьван вандай лампа я?! - бубади Дербентдин базардай къачур 

цIийи лампа Небидиз  бегенмиш туш. -  КIахцугърин регъвери хьиз, ванзава. 

- Кирбит  яна, куз хьайитIа, вуна гьа лампадилай гзаф ванда, стха, -  Мелик 

вичин гафарал хъуьрена. - Ам, чна яран йифиз цIай яна, ахъайдай фарфалагар 

хьиз, элкъвез-элкъвез кузва,- ада лампадин чпиз икьван вахтунда такур хьтин 

элкъвей багъ къалурна. 

- И лампадин ишигъдал завай халича храз жезва, - Исли гамунин тарарин 

кIане ацукьна. 

- Ихьтин лампа чи хуьре мад садан кIвалени авач, - дамахна дидеди. 

- Эхь, авач, - тестикьарна Мелика. – Гьавиляй гзафбур чал пехилни  я. 

Нянин тIуьн гьазур жедалди хзанар чпин гъилин-тупIун, куьлуь-шуьлуь 

кIвалахрал машгъул хьанва. 

- Хизанар, за пака Эмин Вини Ярагъдал тухузва, адан гьазурвал аку,-

лагьана бубади. Им папаз талукь эмир тир. 

- Башуьсте, итим, - милаимдаказ рахана Лейли. - За гададин пек-лек 

гьазурна кьве югъ я. 

- Бахтлу кас я чи Эмин дах, -  пехилвилин гьисс кваз лагьана Мелика. 
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- Вуна кIелзавайдини пис медреса туш, стха, - Эминан, вилерикай 

Кьеанрин хуьр, медреса, Туьквезбан карагна, рикIиз залан хьана. 

- Буба, Кьеанрин медреса куьтягьайла, вуна зун гьиниз ракъурда?-жузуна 

Мелика. 

- Сифте вуна ам хъсандаказ куьтягьа, хва, ахпа тамашда чун, - са артух гьяз 

авачиз лагьана Севзихана: эхиримжи вахтара адан кефияр авачир, нефесди тади 

гузвай,  сад лагьай мурад чIехи хци медреса куьтягьун, адаз мехъер авун тир. 

“Алкьвадрин, Вини Ярагърин медресайра кIелнавай хциз са кутугай кIвалахни 

жагъурда, -  фикирзава бубади, адавай вичин къуллугъ, Ялцугърин мягькемадин 

къазивал, хцив вахгуда лугьуз жезвач: инанмишвал авач. - Савадлу жегьил гьакI 

амукьич, - Севзиханаз Эмин чIехи кIелунар ийиз яргъариз ракъурдай къаст 

амач. - Сагъсуз хьун пис я, виридалайни чIехи девлет чандин сагъвал я”,- 

фикирзава ада. 

  Гъуьлуьн гьалдикай папаз хабар ава, амма ада вичин рикIе авай кин 

масадаз чирзавач, я аялризни лугьузвач. Анжах Меликаз тагькимарзава: “Чан 

хва, бубадал гуж акъулдмир, ам яшлу я, вун - жегьил... Туьрездин кьил жува 

яхъ, цуьлер ва я векь алай алердин цIилер жува тIарамара... Буба балайриз 

далудихъ дагъ галай гьисаб я. Дагъни хвена кIанзавайди я...” Мелик дидедин 

гъавурда дуьз акьазва - майишатдин вири кIвалахар адани Небиди ийизва. “И 

хва са тIимил кьван туьнт я, чIехи стхадал пехил язни аквада,- фикирзава 

Меликакай Севзихана. - Амай балаяр вижевайбур я. Аллагьди хуьй 

чеб...вири...”. 

- Диде, хапIа хьана,- къулавай рушан ван акъатна. 

- Къажгъан къахчу, ягълав эциг, бала, чичIекдин чIух ая,-буюрмишна 

дидеди. Са арадилай кIвале чичIек тагъзавай чΙирчΙирдин ванер гьатна. Лейлиди 

итимрин вилик суфра экIяна. 
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- Къе, хзанар, чаз чичIекдин чIух алай тIурарин хапIа ава, фу куьткуьнна 

неъ,- дидеди суфрадал акадин фар, сатулда аваз яд, кьел, эферар ва тIурар 

эцигна, хапIа авай кIарасдин мудаярни гъана. – ЯкΙун  хуьрек ийиз агакьнач. 

- Чун худади гайидал рази я,- лагьана Эмина. 

- Аллагьди гайидал рази хьун хъсан хесет я, - Севзиханаз чIехи хцин гаф 

хуш хьана. – Гьамиша ягълу хуьрекар герекни авач, балаяр. 

- Алкьвадрин медресада кIелзавай сухтайриз тIурарин хапIани 

жагъизвачирни, бицIи дах, яни? - жузуна Небиди. 

- Гьамиша ваъ, дахдин. Гишин вахтарни хьана, тух вахтарни. Гьамиша тух 

хьунни хъсан туш; тух хьайила, тарс чир жедач, ахпа инсанни кьиляй акъатда. 

- Суварриз сухтайриз шурваяр, къавурмаярни жагъизвайди я,- тежриба 

авайда хьиз, лагьана Мелика. 

- Суварриз сагьилризни жагъизва,- Небиди рикIяй вичи кIелунихъ ял 

тавунал рази яз, фикирна: “Гишилани мекьила кIелун зи квез я? ЧIехи хьайила, 

мехъерарна, жуван стхайрихъ галаз яшамиш жеда. Вири маллаярни кавхаяр жеч 

хьи!” 

Хизан курарал алгъана, кIвале рахун-луькIуьн амукьнач, лампадин ван 

гужлу хьана. 

Курарин кIаняй тIурар чIугвазвай ванер хьайила, кайваниди жузуна: 

- Низ ахкъуддатIа, лагь, хапIа ама. 

 Садайни гаф-чIал акъатнач. 

- Вири тух хьана, элгьемдуллагь, къазанмишзавай чанар сагърай,-лагьана 

Севзихана хзандин патахъай. 

- Я буба, къазанмишзавайди вун тушни?!- жузуна Небиди. 

- Са зун ваъ, чан хва. Чна вирида къазанмишзава: Меликани, вунани... 

Эмина кIелзава... КIелунни зегьмет я, еке зегьмет... Ви дидедини ваха къе 

зегьмет чIугуначиртIа, чавай икьван тIямлу хапIа нез жедайни? 

- Ваъ. 
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- ГьакI хьайила, за куь виридан чанар сагърай, лагьана, бала. Зегьметди 

инсандал, кIвалел, хуьрел абур гъида, балаяр. Зегьмет чIугу. 

Гадаяр гьаятдал экъечIна, дишегьлияр кIвалин кIвалахрал машгъул хьана, 

бубади къулан патав литинал кьуьнтI яна. 

- За ваз мес кутан,- лагьана Лейлиди гъуьлуьз къайгъударвилелди.- Къе ваз 

кIвалахун, къекъуьн гзаф хьана, итим. 

- Гьелелиг фад я ксуз,- вилер папални рушал алаз, Севзихана фикирарзава: 

“За жуван аялар мус динжарин?... Эмин агакьнава, Меликаз мехъер авуртIани 

жезва... Руш це лугьудайбурни къвезва... Руш гайитIа, паб куьмек авачиз 

амукьзава... КIелер куьтягь тавунмаз Эминазни мехъер жезвач, адаз чна гьеле 

свасни жагъурнавач, я вичикни чуькь квач... И арада зи кефиярни хъсан 

аквазвач...” 

23. 

Кьуд пад йифиз къвайи  живеди кьунва. Цифедикай рагъ хкатнава, гьава 

умун я. Рехъ-хвал  ачух хьанвач, живедикай къуьрерни хкеч1навач. 

Севзиханни Эмин балкIанрал алаз Вини Ярагъдал физва. “Чун КьепIиррин 

рекьяй фида”,- теклифнай пакамахъ бубади. БалкIанар  къузадай са гужуналди 

винелди хкаж хьана, Кьелягъ майдандал экъечIна. И зурба яргъи майдан Эминаз 

таниш я. И рекьяй ам шаз Чахчарин хуьруьз фенай... Жегьил къаних вилералди 

кьуд патаз, садрани  такур чкайриз хьиз,  килигзава: эрчIи патахъай лацу 

дагъларин цIиргъер,  виликай Кьулан вацIун гегьенш дере ва Каспий гьуьл, 

чапла патахъай Куьре магьалдин хуьрер аквазва. Вирини лацу я, виридани, 

къеле ганвай цурун синийри хьиз, рапрапар гузва, вилерин ишигъ тухузва... 

Эмин чапла къуьнелай Куьре магьалдиз килигна. Ялцугърин кIунтIал алай 

хуьрерикай сад Кьеанар тирди аннамишайла, Эминан кефи цуру хьана. 

Вилерикай Туьквезбан карагна, кьиле вучиз ятIани Кьуьчхуьр Саидан “Есир я 

зун” манидин чIалар тикрар хьана: “Гьейран я вал вири алем... Гъилел кьуна 

пиялад жем... Лацу пеле яру кьечIем, гьа кьечIемдин есир я зун...” Эмин 
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хиялдай ЯркIи дередиз акъатна, адаз са затIни ахквазмач, ам  Ичинрин булахдал 

физвай  са дишегьлидин есирда гьатнава. 

Кьелягъ майдан куьтягь хьана, рехъ тамук акатна, гуьнедай агъуз фена, са 

гъвечIи хуьруьв агакьна. Сифте аквазвай чкайриз Эмин вичиз хас тирвал 

дикъетдивди килигзава, суалралди буба инжиклу ийизва. 

- Ибур Зугьрабар я, - лагьана Севзихана.- Мукьвара чун Вини Ярагъдални 

агакьда. 

Дар рехъ кьил агъадалди фенва, балкIанрин кIвачер цIуьдгъуьнзава, 

атлуйрин кьилер тарарин хилерихъ галукьзава, рехъ са шумуд сеферда тамук 

акатиз хкатзава, эхир ам къаратикенри кьунвай, инлай-анлай хъархъун зурба 

тарар, гьуьлуькай луьтквейрин элкенар хьиз, хкатзавай майдандал акьалтна. 

Адан рагъ экъечIдай къерехдал, тараринни кулкусрин арада, сад-кьве 

мертебадин кIвалер сад-садав игис хьанва. Куьчеяр баябан я. 

- Ибурни чаз герек  Вини Ярагъар,- малумарна Севзихана шаддаказ. 

 Хуьруьн сифте акур шикилри Эминаз са таъсирни авунач, акси яз, кефи 

чIурна: тIвар-ван авай шейх, тIарикьатдин муьршид Ярагъ Мегьамедан ватан, 

Куьредин ханари чпин меркез яз хкянавай хуьр жегьилдин хиялдай гуьзел, 

зурба шегьер хьтин чка хьун лазим тир, гьакъикъатда ам Ялцугъар кьван кьвед 

авай адетдин хуьр хьана. Мугьманар садлагьана жуьмя мискIиндин (адал 

фадлай “Ярагъ Мегьамедан мискIин” тIвар акьалтнавай) вилик акъатна. 

БалкIанрилай эвичIна, абур инихъ-анихъ килигиз акъвазна. И арада мискIиндин 

кIаник квай кIваляй (ам гьуьжре яз хьана) пуд сухта экъечIна, абурун арада 

Къудратни авай. 

- Эмин!- гьарайна къубави сухтади. 

Ялцугъви жегьилди дустунин къаншардиз чукурна. Абуру  саламар гана, 

гъилер яна, вилералди чпин рик1ин гьиссер, хуш майилар къалурна. 

- Салам-алейкум, балаяр,-  Севзиханни сухтайрив агакьна. 
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Жегьилри салам кьуна, мугьманар хушдаказ  къаршиламишна, балкIанрин 

залпандар кьуна, абур тек чуплах тарцел кутIунна. 

- Им зи дуст Эмин я,- Къудрата сухтаяр Эминахъ галаз танишарна, вичи 

Эминан шейэр: мес, яргъан, парталар ва недай суьрсет гьуьжредиз тухуз 

башламишна. 

- Исмаил-эфенди гьинава?- жузуна Севзихана, ам мискIинда авайди чир 

хьайила, вичин хциз лагьана:-Ша, Эмин, чна эвел эфендидиз салам гун, 

гьуьжреда чка кьадай ихтияр къачун,-бубани хва агъадихъай кьве мертебадин, 

винидихъай са мертебадин чIехи дараматдиз гьахьна. Абуруз минбардин вилик 

кавалар галаз, кIвачер кIаник кутуна, метIерал ацукьнавай кьуд итим акуна. 

Севзихана ван хкажна хьиз салам гайила, сифте кьулухъ килигайди ва 

салам кьурди Исмаил-эфенди хьана. 

- Ша, ша, гьуьрметлу къази, - мискIиндин чIехи имамди мугьманар 

жумартдаказ  кьабулна: хуш-беш авуна, кефияр-гьалар хабар кьуна. 

Хва гьуьжреда динжарна, гьебеда авай савкьватар Исмаил-эфендидин 

хзанрив вугана, к1валин иесидихъ галаз са кьас фу т1уьна, Севзихан хъфена. 

Эмина йифен геждалди цIийи юлдашрин суьгьбетриз яб гана, вичиз сифте 

таниш жезвай хуьруьн, мискIиндин, медресадин сирер чирна. Пакамахъ фад 

къарагъна, Къудрат галаз хуьрел цIар алудна, кьуд пад фагьумна. 

Урусатдани кваз машгьур хьанвай Вини Ярагъ хуьр Гуьлгери ва Кьулан 

вацIарин дугунрин арадал алай зурба тепедин синел, яд авачир кIамун 

къерехдал, чин пакаман ракъинихъ элкъуьрна, алай. Сад-кьве мертебадин 

кIвалер хъархъун, къавахдин,  мегъуьн тарарин серинрик, къаратикен цацарин 

арайра, сад-садав эгис хьана, ферикъат хьанва. Абурукай хандин кьве 

мертебадин зурба кIвалер ва мискIин хкатзава... Хуьре  акьван секинзава хьи, 

гьатта кицIерни элуькьзавач, анжах сад-кьве кIекре вичикай хабар гузва...На 

лугьуди, ина садрани дяве-дара, къал-макъал хьайиди туш... На лугьуди, вири 
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Лезгистан, Дагъустан ва Кавказ женгиниз къарагъарай игит Мегьамед ина 

хайиди, яшамиш хьайиди туш... 

Са йикъалай Эминаз хуьруьн и кьил, а кьил чир хьана: шейх Мегьамедан 

кьве мертебадин кIвалер (абурун кIаникни гьуьжре квай), булахар (Агъа булах 

ва латар квай Вини булах), югарар гатадай ратIар, тепедин син кьуна 

агъадихъай винелди фенвай шегьре рехъ, хуьруьн кьилихъ галай къадим сурар... 

акуна. Са гьафтедилай адаз Вини Ярагърин къунши хуьрер: Билбилар, Гьезерар, 

Берекар, Агъа Ярагъарни кваз чир хьана... “Гьар синел са хуьр ала,-фикирзава 

Эмина, - гьавиляй иниз Синин хуьрерни лугьузва жеди... Мажал хьайила фена, 

Магьмутахуьруьз, ЦIелегуьнриз, Руш балкIандаллаз къугъвадай рагазни 

килигда... Аламатдин чка я лугьузва... Мукъаят хьана кIанда: и тамара 

къачагъарни ава, абуру рекьяй физвай карванрал вегьезва, хуьрер тарашзава...” 

Сифте юкъуз Исмаил-эфендиди Эминахъ галаз суьгьбетарна, адан 

чирвилер ахтармишна, вичи гудай тарсар: араб чIал, араб чIалан грамматика ва 

аруз -  шиирар кхьидай къайдаяр гьисабна. Амай тарсар, малум хьайивал, маса 

муаллимди гуда. И кар Эминан рикIиз хуш хьанач, ада фикирна: “Алкьвадрин 

медресадани  кьвед лагьайди тупIал муаллим тир, инани гьакI тахьуй...”. 

24. 

Вини Ярагърин медресадиз атуникди Эмина, вич маса дуьньядиз аватайди  

хьиз, гьиссзавай. Инаг я тепедин кук1вал алай Ялцугъар, я къузадик квай 

Алкьвадар тушир... Бинедилай зурба инсанар: къагьриманар, зарияр, алимар, 

ханар, беглер яшамиш жезвай адлу хуьр яз, Вини Ярагъдал пата-къерехдай 

мугьман итим атун-хъфин гзаф тир. Хандиз, хуьруьн кавхадиз, мискIиндин 

имамдиз мугьманвиле урус пачагьдин къуллугъчияр, алимар, зарияр, фекьияр... 

датIана къвезвай; абуру са гьихьтин ятIани важиблу месэлаяр гьялзавай... 

Шегьре рекьяй Ахцегьиз, Рутулиз, ЦIахуриз, Гиярдиз, Агъулиз, Яхул шегьердиз 

пияда инсанар ва аскерар, жуьт балкIанар квай багьа фургъунар ва файтунар, 

балкΙанринни девейрин карванар физвай... Кимерал, мискIинда, гьуьжрейра 
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ийизвай суьгьбетарни Лезгистандин, Дагъустандин, Кавказдин ва Урусатдин 

гьаларикай, пачагьдин ва губернатордин эмиррикай, шейх Мегьамедакайни 

имам Шамилакай, кIелунрикай-кхьинрикай, савдагаррикайни тажиррикай,  

базаррин къиметрикай, къецепатан уьлквейрикайни гьукуматрикай тир. 

“Медресада кIел тавуртIани, паталай атай инсан Вини Ярагърин кимел савадлу 

жеда”,- фикирна Эмина, ам вичиз ина кIелун кьисмет хьунал гзаф рази хьана. 

ЦIийиз таниш хьанвай сухтайрин: мамрачви Гьасанан, кьепIирви 

Мислиман, мамрачви  Къазанфаран ... дерин суьгьбетриз яб гудайла, абурун 

чирвилерал гьейран хьана, Эмина фикирдай: “Ибурун патав заз са затIни чизвач 

хьи. И кар ашкара хьайитIа, Туьквезбан, валлагь, закай хъел жеда!” - хъверна, 

ам тарсар хуралай чириз, артухан ктабар кIелиз алахъна. Исмаил-эфендидин 

меслят рикIел хуьзва: “Чирвал еке девлет я, балаяр,- лагьанай ада. - Чирвилер 

дуьньяда гзаф ава, гьавиляй илимарни гзаф я. Са касдиз вири чир хьунни 

мумкин туш, амма чириз алахъна кIанда... Гзаф низ чир жеда? Гзаф чирвилер 

гзаф кIелайдаз ваъ, гзаф аннамишайдаз, гзаф фагьумдайдаз чир жеда. Гьар са 

акур кар, ван хьайи гаф, кIелай жумла фагьумна кIанда, абурун ери-бине чирна 

кIанда, ахпа рикIел хуьзни регьят жеда». 

Маса тарсуна сухтайрин кьатIунар, дикъетлувал ахтармишун патал 

Исмаил-эфендиди жузунай: 

- Куьне фагьумнатIа, за жуьмядин купIунилай гуьгъуьниз вяз кIелдайла, 

мискIинда ван гьатзава,- ада кьил хкажна, са шумуд гаф кIевидаказ лагьана, 

дугъриданни, гьасятда дараматда адан рахунар тикрар хьана. -Заз чидай, акур 

мискIинра икI туш. Квез чиз, чи мискIинда икI ван гужлу хьун квевай я? 

Сухтаяр фикиррик акатна, жаваб жагъуриз алахъна, гьарда са фикир 

лагьана. 

- Им шейх Ярагъ Мегьамед-эфендидин тIвар алай пак мискIин я, муаллим, 

гьавиляй, - лагьана Мислима. 

- Туш,-муаллимди кьил галтадна. 
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- Аллагь-Таалладин кьадар-кьисмет я, - лагьана Къазанфара. 

- Ваъ, Аллагьдиз чун къурбанд хьуй, и сеферда маса себеб ава,- лагьана 

муаллимди. 

Мад жавабар амукьнач, анжах  Эмина вичин фикир лагьанвачир. 

- Вуна вуч лугьуда, сухта Эмин? -  жузуна муаллимди. 

- Ван гужлу хьун гьа и цларивай я, муаллим, - лагьана Эмина. 

- Вуч, вуч? И цларивай? - Исмаил-эфендидин вилера акваз-акваз шадвилин 

цIелхемар пайда хьана. 

- Эхь, муаллим, гьа и цларивай, -  тестикьарна Эмина. 

- ГьикI? Ваз цларивай тирди гьинай чида? 

- Заз, дагълара ван элкъвена хкъведа, лагьана, ван хьайиди я, муаллим, 

амма акуначир, чи хуьруьн мулкара кьакьан  дагълар авач... Вилик квай йисуз 

Кьуьчхуьриз фейила, гьабурун рагара заз ван элкъвена хкведайвал акуна... Имни 

гьахьтин кар я. Тушни, муаллим? - Эмин суалдалди Исмаил-эфендидиз килигна. 

- Аферин, хва, ви кьатIунриз. Эхь, имни, дагълара хьиз, кIевиз рахай ван 

цла акьуна, элкъвена хтун я, - тестикьарна муаллимди. 

- МискIинда рагар авач кьван. Маса мискIинра авачир кар ина вучиз жезва? 

- жузуна Къудрата. 

- Чи мискIин эцигдайла, устIарди цларин эхиримжи жергеда, сивер къенез 

элкъуьрна, буш гичинар тунва,-ихьтин хабарди сухтайрин вилер гьяркьуь авуна. 

- Абурун винелай кьелечI сувагъ янава, гьавиляй аквазвач. 

 -- Ихьтин мискIин эцигнавайди адетдин устIар ваъ, устад я.- дамахдивди 

къейдна Эмина. 

- Чахъ гьахьтин амалар чидай устIарарни авайди яни?- жузуна Къудрата.-

Аламатдин зигьин я! 

- Эхь, бес ЧIурал шегьердин къеле эцигай устIарар чакай тушни? Бес чи 

хуьрера авай мискIинар, минараяр, къелеяр ни эцигна? Игитар, алимар, 

жерягьар хьиз, чи халкьдихъ магьир устIарарни ава!-дамахдивди къейдна 
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Исмаил-эфендиди. - Куьн ацукьнавайди адетдин мискIин туш, им тIарикъатдин 

муьршид, шейх Мегьамед-эфендиди капI-тIеатнавай, ада имам Къази-мулла ва 

имам Шамил хьтин камалэгьлийриз тарс ганвай мискIин я. Куьнени лап 

хъсандаказ кIела, дерин чирвилер къачу, шейх Ярагъ Мегьамедан тIварцIиз 

лайихлу эфендияр, маллаяр, алимар, муаллимар, къазияр, кавхаяр хьухь! 

Муаллимди ихьтин насигьат ганачиртIани, сухтайриз чпи гьина, нин 

гъилик кIелзаватIа чизвай, абуру и кардал гзаф дамахзавай. Акси яз, сухтаяр са 

кардал тажуб тир: Исмаил-эфенди Ярагъ Мегьамедакай лап тIимил рахадай, ам 

вичин буба тирди ада, сад-кьве дуьшуьш тахьана, гьич лугьудачир. Чизвайбур 

чиз, амайбур тийижиз амукьдай. 

Эхирдай муаллимди амалдар тапшуругъ гана: 

- И мискIиндихъ маса кьетIен лишанарни ава. Куьн абур жагъуриз алахъ. 

Мажал хьайила, за, квез вуч акунатIа, вуч акуначтIа, хабар хкьада. 

И тарсунилай гуьгъуьниз сухтайрин фагьумлувал артух хьана. Сифтени-

сифте муаллимдин тапшуругъ кьилиз акъудун патал абур мискIинда къекъвена 

ва адан дараматдал элкъвена. Эмина са жерге лишанриз фикир гана: бине 

къванерикай, цлар накьвадин лангатрикай эцигнава; минбар мегъуьн яцIу 

дестекрин кьилерал акъазарнава; къавук яргъи гъвар-херек ква, адак кьуд дестек 

кутунва; дакIарар, минбар сижифрив кьунва; сад лагьай мертебада гьуьжре ава, 

ам кьве кIваликай ибарат я, вилик квай кIвале къул ава; мискIиндихъ минара 

галач, азанар мижевирди къавалай гузва. 

МискIиндикай низ артухан вуч лишан акунатIа, акуначтIа тайинариз 

сухтаяр гьуьжетра гьатна.  

- Исмаил-эфенди халис муаллим я,- лагьана юлдашриз Эмина. – Ада чун 

кьуд пад фагьумиз, чирвилер гегьеншариз, камаллу жез вердишарзава, - 

фикирна: «Ихьтин амал гележегда жувани ишлемишна кIанда”. 

 Гуьгъуьнин йисара Исмаил-эфендидин тапшуругъар кьилиз акъудунин 

нетижа яз,  сухтайрин фагьумлувал хейлин артух хьана: югъ-къандавай вилер 
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хци, кьатIунар дерин ва фикирарни гегьенш жезвай. Камаллу муаллимдин 

мурадни гьа им тир. 

25. 

Эминаз Вини Ярагъдал кIелиз, гьар са тарсуна жавабар гуз, чIалар 

теснифиз, цIийи юлдашрихъ галаз яшамиш жез югъ-къандавай хуш жезвай. 

Адаз Исмаил-эфенди рагьметлу Абдуллагь-эфенди кьван кIан хьанвай: сухтадин 

фикирдай, абур сад-садаз чпин чирвилералди, инсанвилелди, чирвилер гунин 

устадвилелди гзаф ухшар тир. 

Вини Ярагъдал атай сифте юкъуз Эминан виле акьурбур хандин кIвалер 

хьана. Абур кьве мертебадин, ягъай къванцикай эцигнавай, къванцин стунар 

квай, чIехи цурар ва гегьенш гьаят галай, кьакьан пару акалнавай зурба 

дараматар тир. Абуру  са магьле кьван чка кьунвай, т1варни Пару алай... Эминаз 

Куьредин ханар: Аслан хан ва Юсуф хан акуна, абурун ханумар ва аялар  

гьалтзавай… Суварин йикъара сухтайриз хандиз гьатядиз теклифзавай… 

 Парудин гьаятдай сухтайриз мукьвал-мукьвал гьарай-эверрин, минетдай, 

шехьдай, цIвагъдай... ванер къведай. Абур вуч ванер я, лагьана, хабар кьурла, 

фекьидиди (ам медресада сухтайриз тарс гузвай кьвед лагоай муаллимни тир), 

чин чIурна, жаваб ганай: “Абур квез талукь туш, яб гумир, куь тарсар кIела!” 

Эминан рикIиз залан хьанай, ада фикирнай: “Ханди лежберриз ийизвай 

туьнбуьгьрикай, гузвай жазайрикай чи эфендидизни  хабар ава... Яраб ам 

ихьтин зулумкарвилерал рази ятIа? Халкьдин азадвал патал пайдах хкажай 

шейх Мегьамедан хва гьихьтин инсан  ятIа?..” Ихьтин суалрин кьадар 

къвердавай гзаф жезвай. 

Куьре ханари чпин уьмуьр виликан къайда кечирмишзавай: на лугьуди, 

Урусатдин пачагьдин фармандалди Дагъустанда ханлухар чукIурнавач, абурун 

чкадал округар тешкилнавач, губернатор, начальникар ва найибар 

тестикьарнавач. Халкьдин кесиб къатари ихьтин дегишвилер шаддаказ 
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кьабулнай. ЦIийи хабар фад-фад чкIанай, амма  адетар, къайдаяр  куьгьнебур  

амай. 

“Ханарин ихтиярар атIана, абур ханар яз амач»,- кхьенвай урус газетра, 

лугьузвай кимерал гъавурдик квай инсанри. Анжах и дегишвилер гьеле анжах 

чарарал аламай. Гьакъикъатда ханариз вири ихтиярар, гьатта лежберар гатун  ва 

ягъунни, абурув чпин никIера ва векьера гужуналди кIвалахиз тунни ... амай. 

Ат1ай ихтияррин эвез пачагьди ханаризни беглериз маса регьятвилер 

къурмишнавай. Абуруз  женгинин  тIварар ва чинер: корнет, поручик, капитан, 

гьатта генералвални ганвай ва гузвай, пачагьдин хазнадай уьмуьрлух   (абур 

гишила кьин тавурай, лагьана) куьмекдин пулар - пенсияр тайинарнавай. ИкI 

ада чкадин халкьар истисмарзавай агъайрикай вичиз куьмекчияр кьунвай. 

Нетижада  Куьредин ханди, гьа виликдай хьиз, вичин гъилик квай хуьрерин: 

Вини Ярагърин, Агъа Ярагърин, Хъанцаврин, ЦIелегуьнрин... жемятар, 

нуькеррив лаш илигиз туна, никIерани векьера кIвалахиз ракъурзавай... РикI 

ацукьай шейинилай, яр янавай емиш хьайитIани, куьк тум галай кIел 

хьайитIани, гатфарин цуьк хьиз, ачух жезвай руш хьайитIани, кесибдаз гъанвай 

цIийи свас хьайитIани, элкъвезвачир... Ханари чпин гъилик квай инсанрал залан 

харжар вегьенвай, чеб датΙана девлетлу ийизвай...Кесибри, ханарилай гъейри, 

пачагьдин хазнадизни харж гана кIанзавай. Девлетлуйри  ва чиновникри халкь, 

чΙулав ругъвалри  хьиз, фит1инзавай. 

 Сифте ч1алар теснифзавай зари сухтаяр: Эмин, Гьасан, Къазанфар, 

Къудрат ва масабур санал к1ват1 жезвай, абуру эдебиятдин, марифатдин, 

яшайишдин месэлаяр веревирдзавай, чпин эсерар к1елзавай, сада-садаз 

меслятар гузвай., хуьруьн ва магьалдин гьал-агьвал веревирдзавай. 

 - Вучиз чи шаирри чпин эсерар дидедин ч1алал тесниф тавуна, патан 

ч1аларал теснифзава? - жузунай Эмина, жавабни  вичи хганай: - Чна жуван 

эсерар халкь патал кхьизват1а, абур халкь гъавурда акьадай ч1алални теснифна 
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к1анда. Хъсанни пис, гьахъни гъахъсузвал, к1анивални так1анвал жуван ч1алал 

къалурун регьят я.  

Вини Ярагъдал алай гьахъсуз гьаларин гъавурда Эмин фад акьуна. 

Зулумкар ханар, абурун тереф хуьзвай девлетлуяр,  

фекьи-фахра фикирда аваз, Эмина  чIал теснифна, сухтайриз кIелна: 

                Гьарай, эллер, пис ксариз! 

                Ажеб дуьнья хьанавачни?! 

                Дугъри ксар дуьньядикай 

                ХупI гуьгьуьлар ханавачни?! 

 

               Лагьайла, кьилиз ягъиз сирих, 

               Ахпа жез дуьньядихъ къаних, 

                Фагъирд балкIан ийиз чуьнуьх, 

                Квез маса гьайван амачни?.. 

Эминан чIал юлдашри чпин дафтарра кхьена, гъилерай гъилериз, сиверай 

сивериз фена, хуьруьн жемятдив,  мискIиндин фекьидивни агакьна. Жегьил зари  

Ялцугъ Эминан т1вар эдебиятдал рик1 алайбуруз  малум  хьана, амма са 

бязибуру адаз сасни регъвена. 

МискIиндин фекьи девлетлуйрин гъилибан тир: ада сухтайриз ханарин 

тарифардай, абур Аллагь-Таалади  чилерал ракъурнавайбур я, лугьудай.  

Фекьидин кьве чин алай амалар аквазвай Эмин адаз са шумуд сефер акси 

экъечIнай, цIийиз теснифай шиирдани ярагъви  фекьидиз талукь синихар авай. 

Эминан чIал кIелайла, фекьидиз пис хъел атана, амма адавай Ялцугърин 

къазидин хцин кефи хаз хьанач. анжах Исмаил-эфендидиз арза авуна. Эфендиди 

мецел кIвенкI алай сухтадиз вичин патав эверна, сабурлу суьгьбетарна: 

- Я хва, ви буба зи хванахва я... Вун вучиз чи хандиз, фекьидиз акси я? 

Ахьтин чIалар кхьин герек авач, гунагь я. 
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- Я чан эфенди, бес зегьметчи халкь икьван кIеве тун, кесиб инсанар, малар 

хьиз, ишлемишун ханариз, фекьийриз гунагь тушни? А шукур хьайи Аллагьди 

кесибар йикь лагьанвани? 

- Ваъ, гьелбетда. А гунагь гьабурун хиве жеда ман, - Исмаил -эфенди, 

спелрик хъвер кваз, сухтадиз килигна. 

- Гунагьар абурун хиве хьуналди, тахьуналди халкьдиз регьят 

жезвач...Чалай винихъ галай лезги магьалра ханар хьанач, ана авай жемятар 

гьамиша азад я. Бес чаз азадвал герек тушни? Чун вучиз лукΙар хьуй?! 

- Гьар са мусурман азад яз хазва,- Исмаил эфендиди вичин рагьметлу 

бубадин рикI алай гафар тикрарна. - Анжах азадвал, хва, шартIунин кар я. 

Азадвал... Бес чун Аллагь-Таалладин лукIар я эхир... Аси жемир, хва. 

- Чун я азадни туш, я барабарни,-кьил агъузна, сефилдаказ лагьана Эмина. 

- Садбуруз Аллагьди вири гузва, садбур - кузва. Бес ихьтинбур гьахъар яни, я 

чан эфенди? 

- Я хва, Кьуръан чи пак ктаб я, чна гьадал амална кIанзава. Гьа пак ктабдин 

къад лагьай сурада кхьенва, бес Аллагьди са бязи хзанриз ганвай девлетриз 

килигмир, а девлетар абур ахтармишун патал ганвайбур я. Гила за ваз меслят 

къалурзава: садални пехил жемир. И дуьньяда вуч ийизватIа, вуч жезватIа, 

Аллагьдиз чизва, гьадаз аквазва. 

- Я эфенди, бес вучиз Аллагьди кесибар, са кIус факайни магьрумна, 

ахтармишзава? Гьа пак ктабда кхьенвай: “Аллагьдин вилик вири сад я”. Бес а 

барабарвал гьинава? 

- Аси гафар хьана хьи, - эфенди сухтадин суалрикай кьил къакъудиз 

алахъзава. 

- Вилериз аквазвай кьван мешребсуз крари, бязи инсанрин амалри зун аси 

ийизва эхир, жанаби эфенди. Фарс зари Умар Хайяма, Аллагьдихъ, лагьанай: 

«Дуьньядал гьар са шейъ тирла ви гьуькуьмдал, бес  куьз гунагьар вуна твазва 

зи хиве?!» Дуьз суал тушни, жанаби эфенди? – Эминалай залан нефес алахьна. 

www.lezgichal.ru



 133  

- Дуьз гафар гзаф ава, хва, амма вири дуьз гафарин гуьгъуьнал дуьз крар 

жезвач: дуьнья гзаф зурба я, инсанри ийизвай хъсан ва пис крарин  сан-гьисабни 

авач… Вунани, хва, жуван кьил тΙармир… Ихьтин суалар кьилиз къвезвай ваз, 

хва, яшамиш жез четин жеда,- Исмаил-эфендиди гьайиф чIугуна. 

- Заз бубадини гьа икI лагьайди я, - хиве кьуна сухтади. 

- Буба гьахъ я, хва. Жуван къилих дегишара,- меслят къалурна эфендиди. 

Эминаз чир хьайивал, Исмаил-эфендиди пачагьдин, ханарин тереф 

хуьнихъ бине авай: адаз чиновникри къурхуяр гузвай, вич пачагьдин итимри, 

имам Шамил хьиз, суьргуьндиз акъудиз кичIезвай: адаз чиновникри къурхуяр 

гузвай ва пачагьдин хийирдиз кΙвалахуниз мажбурзавай.  

Жегьил зарийрин нубатдин межлисдал мад халкьдин четин гьалдикай 

суьгьбетар аватна. Абуру кьет1ивилелди къейдна: халкь асирралди к1еви  

зулумдик ква;  гила  лежберрин икьамал кьве вик - ханарни девлетлуяр ва 

пачагьдин чиновникар - хьанва. Тимурленгани Надир шагьди авур зулумар 

рик1ел хкана… Вучда?! Къанни вад йисуз дяве авуна, жагъун тавур азадвал 

рик1ел алаз, гьикьван хаталу тиртΙани,   жегьилри женг  ч1угун лазим тирди 

лагьана. « Женг, стхаяр, акьуллудаказ ч1угуна к1анда. Сифте халкь савадлу 

авуна к1анда, - теклифна Эмина. – Савадлу инсандиз вичин такабурлувал, 

азадвал хуьз регьят я. Чна чи азадвилин руьгь, такабурлувал хвена кΙанда». 

Ялцугъви сухта  са т1имил вахтарилай  юлдашриз сейли хьана. И кардал 

Исмаил-эфендидини шадвалзава: “Эмина зи насигьат кьуна”,-фикирзава ада. 

Амма гъалатI хьана - Эмин садрани гьахъсузвилихъ, лукIвилихъ галаз рази 

хьанач, акси яз, ада аслутуширвиликай, азадвиликай, уьлкведа гьахъ хуьникай 

фикирзавай. 

Са шумуд йикъалай Исмаил-эфендиди Эминаз вичин патав эверна, Юсуф 

хандин гадайриз тарс гун теклифна: 

- Хандиз вичин аялриз тарс гудай муаллим - хъсан чирвал авай сухта 

кIанзава. За адаз вун меслят къалурдани? -  жузуна эфендиди. 
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Фикир-фагьум авуна, Эмина жаваб гана: 

- Ваъ, чан муаллим, завай жедач,- Эминан вилерикай ханари кесибриз 

ийизвай зулумар карагзавай. 

Эфенди тажуб хьана, ада чин чIурна, кьил галтадна, атΙуз-атΙуз лагьана: 

- Я бала, им за ваз кIвалах хьуй, мехъерардай пул хьуй, гележегда ваз са 

кьадай чка хьуй, лагьана, авур теклиф я. Вуна вуч лугьузва?! 

- Завай жедач, чан муаллим. Ви хтулриз за гьавая тарс гуда, амма ханариз 

къизилрихън  къуллугъиз жедач. 

- Ихьтин мумкинвал тек-туьк жедайди я, я бала!-гьарайна Исмаил-

эфендиди. - Ахмакь жемир, ялцугъви! 

- Жеда - а -ач! - кьетIивилелди тикрарна Эмина. 

 Пака малум хьайивал, хандин гадайрин муаллим сухта Алкьвадарви 

Гьасан хьана. Дуьшуьш хьайила, Эмина адавай жузуна: 

- Хандин кIвале гьикI я, дуст? 

- Хъсан я. 

- Ви бубаяр ханариз акси итимар тир... 

- Гила девир масад я, - Гьасана яргъи суьгьбетрикай кьил къакъудна. 

 

26. 

Гьуьжредин пипIе ацукьна, Эмина, сухтайрин адет тирвал, вилер акьална, 

гагь араб, гагь фарс, гагьни туьрк чIалан гафар, ибараяр, мисалар  эзберзава.  

Вилерикай Ялцугъар, Тагьиран мехъер карагзава: « Аферин, зи дустуни, 

садазни хабарни   авачиз, вичиз Рукъуят гъана, ацукьнава… Рукъуят акьуллу  

руш тир…  Бахтлу хьурай!»  

- Яда, ялцугъви, къарагъ, къецел гатфар хьанва! - гьарайна Къазанфара. - 

Ша, булахрал фин, рушариз килигин! Билбилриз яб гун! Дуьньяда вуч хабар-тер 

аватIа чирин! Вуна гьикьван кIелда? Ви кьил чIур жеда гьа! 

- Гатфар хьанва?! - Эмин тажуб хьана. 
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- Эхь, живер, цIразва,  хархар ацалтна, хвалар,  кΙамар авахьзава. Ярагърин 

кьуру кIамукай Кьулан вацI хьанва-а! - тестикьарна ада. 

- И гадаяр гьинва?- Эмина вилералди гьуьжредин юлдашар ацукьдай 

бажгъанар ва куьсруьяр къалурна. 

- Абур фадлай тIебиатдал экъечIнава, Ярагърин рушариз, ханарин 

бикейриз тамашзава. 

- Лап гьакIа?! 

- Лап гьакΙа! 

- ЯтIа ша, - Эмин зирингдиз къарагъна, чухва къуьнерихъ вегьена, 

куьчедал экъечIна, кьуд патаз килигна.- Дугъриданни, стха, гатфар хьанва. 

Мукьва-накь кьуьгъверин варзни алатна, яран варзни акъатна, гила халис гатфар 

я! 

Живер цIрана, гуьнеяр рагъул хьанва, тамар ва тепеяр лацу яз ама. Хуьруьн 

куьчейрай цин рагъул хулар авахьзава. Аялар живедин кIватIалар гьалчиз 

къугъвазва... КIвачерал шаламар, тIипIрияр, гьатта чекмеярни  алаз куьчейра 

къекъвез жедай мумкинвал авач: кьуд пад кьар, хурх я... Сухтайриз кIирерал 

алаз къекъвезвай чавуш акуна. 

- Чун булахрал гьикI фин, Къазанфар? - хабар кьуна, Эмин чпин кIвачерал 

алай куьгьне шаламриз килигна.- Кьвед-пуд къадам къачун бес жеда,  чепедал 

алкIана, чи шаламрин кваквар хкатда гьа, гада! 

- Чидач, валлагь, - Къазанфара кьил галтадна, адак тIебиатдиз килигиз квай 

ашкъи яваш хьана. 

- Бес чи дустар булахрал, кIвачер къуьнерал кьуна, фенани? 

- Мумкин я,- Къазанфар хъуьрена. - Зи хуьруьнви Гьасан, кIвачер лап 

кьилел кьуна, финни мумкин я, ам гьакьван цицIи жаван я. 

- Чи хуьре садрани ихьтин кьар жедач, - хияллу яз лагьана Эмина. -

Гуьнедал алай, шим квай чка я: гьикьван марф, жив къвайитIани, яд алахьна, 

физва. 
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- Чи хуьре, - Къазанфара кьил галтадна, - кьар жедач, стха, хъипи чепедин 

ширлинкI жеда. А баркаван алкIайла, ялдай кьван я шаламрин кваквар хкатда, я 

кΙвачерал алайбур гьана туна, катуниз мажбур жеда. Ахьтин ширлинкΙ я хьи  

чуьхвейла алатни ийизвайди туш. 

- Ахьтин чкадал куь бубайри хуьр вучиз кутуна бес? – Эминан вилера 

тажубвал авай  

- Низ чида, хзан сагъ хьайиди. А чкадихъ са аламат ава: чи чепедин 

накьвадикай гзаф кIеви лангатар жеда: гьикьван марф акьуртIани, чIур жедач, 

ракьар хьана, акъвазда. 

- Хъсан я. Чи хуьре кIвалер къванерикай эцигзавайбур я. Ина хьиз, - Эмина 

Вини Ярагърин хуьр къалурна, - накьвадин лангатрикай ваъ. Эгер чи хуьрени 

ихьтин адет авайтIа, за, жуваз цIийи кIвалер эцигдайла, куь хуьряй чепедин 

лангатар гъидай. 

- Ваз цIийи кIвалер эцигдай ният авани? 

- Чун пуд стха я, виридаз мехъерар авурла, бубадин кIвалера дар жеда. 

Гьавиляй хзандиз гегьенш жедайвал кьве мертебадин чIехи кIвалер эцигда, - 

Эмина вичин рикIе авай, амма гьелелиг садазни ачух тавунвай, гьатта вичизни 

тайин тахьанвай  мурад дустунал ихтибарна. 

- Гьахьтин кIвалер эцигдай такьат авани квехъ? 

- ГьикI лугьун? Пуд стхади кIвалахайла, такьат жедайди я. ЦIийи кIвалер 

эциг тежез чал чан алачни?!- Эмина дустуниз вичин бубадин, стхайрин 

тарифарна. 

- Бахтлу инсан я вун, Эмин: мягькемадин къазивалзавай буба, кьве кард 

хьтин стха, са... 

- Са лиф хьтин вах, - куьмек гана Эмина. 

- Багъишламиша, заз вахан тIвар кьаз кIанзавачир, - Къазанфаран  чиниз яр 

акъатна: ихьтин мярекайрал мукьва-кьили дишегьлийрин тIвар кьун къадагъа я, 

намусдик хк1ун мумкин  я. 
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- Ярагърин булахдал рушариз килигиз физвай жегьилди зи таквазвай вахан 

тIвар кьун гунагь туш, я стха, - Эмина  дуст секинарна. 

- Сагърай вун, стха, икьван рикI гегьенш, - Къазанфараз шад хьана. - Вахъ 

галаз таниш хьунал, санал кIелунал зун бахтлу я. За умудзава, чун гележегдани 

дустар яз амукьда. 

- Са шакни алачиз, - Эмина  мамрачвидин къуьнел гъил эцигна. - Заз вунни 

стха  кьван хуш я. 

- Сад-кьве вацралай чна Исмаил-эфендидин медреса куьтягьда. Ахпа вуна 

гьина кIел хъийида?- жузуна Къазанфара. 

- Дуьз лагьайтIа, гьеле тайин туш, эфендиди вуч меслят къалурдатIа 

килигин, ахпа бубадал меслятда,- лагьана Эмина.-Вуна гьина кIел хъийида? 

- Зун чи ЧIурал шегьердиз фида, урус мектебда кΙелда, урус чIал чирна 

кIанда, - кьетIивилелди лагьана Къазанфара. 

- Урус чIал?! - Эмин тажуб хьана: ихьтин ният адан рикIиз садрани 

атаначир. - Урус чIалакай вучда, яда? 

- Чи девирда урус чIал галачиз жедач, стха. 

 

27. 

Вини Ярагъдал гатфар акуна-такуна къизгъин хьана. Кьуд пад къацу, ц1ару 

хьанва, чуьллер цуькведа ава, ракъини кузва. Инаг аран я: гатфарни фад 

алукьзава, гадни фад къвезва. 

- Ч1ехи сухтаяр – миск1индиз! – гьарайна сада. 

Исмаил-эфендиди медреса куьтягьзавай сухтаяр кIватIна, абурухъ галаз 

эхиримжи суьгьбет хъувуна: 

- За квез жуваз чидай кьван чирвилер гана, рухваяр,- бубади хьиз, лагьана 

яшлу эфендиди.-Куьн савадлу, алакьунар авай жегьилар я, квевай гьардавай 

жуван хуьре, пата-къерехда мискIиндин маллавал, хуьруьн къазивал, укругдин 

найибвал, найибдин мирзевал... жеда. За квез ихьтин кIвалахар, къуллугъар 
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жагъуриз куьмекни гуда,- вичин рикI алай сухтайрилай вилер аладарна, 

давамарна:-Амма заз куьне, кIвалин-къан мумкинвилериз килигна, кIелунар 

давамарна кIанзава... Зи фикирдалди, рухваяр, куьне гьамиша саваддихъ, 

илимдихъ ялна, и патахъ майилна кIанда, - эфендиди яхун гъил кефердихъ 

туькIуьрна. Сухтайри, нефес кьуна, яб гузва, абуруз чизва: Исмаил-эфенди 

лезгияр урусрихъ галаз меслятдалди яшамиш хьунин, урус чIал чирунин, 

жегьилри урус мектебра кIелунин терефдар я. - Месела, гьа и чи ЧIурал 

шегьердиз фейитIани жеда, ана туьрк ва урус чIаларал тарсар гузвай пачагьдин 

мектеб ава; ЧIурал шегьердилай анихъни физ жеда, месела, Темир-Хан-

Шурадиз, Гьаштерхандиз, Ставрапулдиз, Къазандиз, Харкуфдиз, Маскавдиз,- 

эфендидин сивяй акъатзавай Урусатдин шегьеррин тIварари сухтайрик 

жуьреба-жуьре гьиссер кутуна, еке тажубвал арадал гъана. 

Эминан мурад кIелунар Ахцегьа, Истамбулда, Мисрида... давамарун тир, 

Исмаил - эфендидин гафар ван хьайила, ам кьве рикIин хьана: “Гила за вучин?” 

Жаваб жагъанач. Адан патавай ацукьнавай жегьиларни хияллу хьана, анжах са 

Къазанфаран вилера цIелхемар кузва: «За ЧIурал шегьерда кIелда!»- рикΙяй 

тикрарзава  ада. 

Сухтайрин суалриз жаваб яз, эфендиди лагьана: 

- КIелуникай, инсанди гъилер къакъажна ийизвай гьар са кардикай хьиз, 

жуваз, жуван килфетдиз, жуван мемлекатдиз хийир хьана кIанда…Кефер пата 

кIелуникай квез, рухваяр,  гележегда мадни  гзаф хийир жеда... Кьибледихъни 

физ жеда... Куьн куь ихтияр я, зиди лугьун я...Захъ галаз алакъа хуьх... Квез 

хъсан сят хьурай!-эфендиди шагьадатнамаяр пайна. - За Севзиханан хва Эминаз  

адан дерин чирвилерай “эфенди” дережа гузва. Мубаракрай, Эмин-эфенди! - 

муаллимди чешнелу сухта тебрикна, адав кьвед лагьай шагьадатнама вугана. 

- Мубаракрай, Эмин -эфенди! - юлдашри капар яна. 

- Пара кьадар сагърай, жанаби Исмаил-эфенди, -  еке гьуьрметдивди 

лагьана Эмина. - Ви тарсар  за садрани рикIелай ракъурдач. 
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 Исмаил-эфендидиз мад сефер рикIин сидкьидай сагърай лагьана, 

жегьилар, къултухра багьа шададатнамаяр аваз,  руьгь шад яз, гьар сад вичин 

ватандиз хъфена. 

Эмин хтайла, Севзихана гьер тукIуна, папазни рушаз шурва ва къавурма 

авун тапшурмишна, нянрихъ кавхадиз, фекьидиз ва  къуншийризни теклифна, 

кIвале шадвилин межлис къурмишна. Анал ашукь Тагьира маниярни ягъна, 

тебрикдин гафар Рукъуятани лагьана. 

Мугьманар хъфена, дишегьлийри къапар кIватI хъувуна, чуьхвена, чпин 

чкайрал эхцигна. Итимар, бубани пуд хва, къулан вилик ацукьна, кIвалин-къан 

суьгьбетрик экечIна. 

- Гила вун, чан хва Эмин, еке тагьсил авай инсан я. Ваз эфендивилин 

дережа ганва. Вуна и дерейра тIвар-ван авай медреса куьтягьнава. Мад кIел 

тахвуртIани, вавай шариатдин, гьукуматдин рекьяй са къуллугъ ийиз жеда... 

Чавай жуван хуьре медресани ахъайиз жеда. Заз вуна кIелун давамарна 

кIанзава... Анжах патал  кIелиз фидалди мехъерарна кIанда... 

Эминан вилерикай Туьквезбан карагна: гьикьван алахъзават1ани, ам   

рикIяй акъатзавач. 

- Сифте кIелунар куьтягьун хъсан тир ман, буба, - багьна жагъурна Эмина. 

- Ваъ, хва. Сад лагьайди, Аллагьди хуьй, ви яшар хьанва, ви вири таяр-

туьшер эвленмиш хьана, сад-кьве аялдин бубаярни хьанва. Кьвед лагьайди, ви 

гъвечIи стхаярни агакьнава,-бубади Меликазни Небидиз вил яна.- Абурни за 

эвленмишна кIанзавайбур я. Ви вахни динжарна к1анзава… Ахпа, хва, зи 

яшарни хьанва. Зазни ви дидедиз буйругъдал свас, метIерал хтулар кIанзава. 

- Эхь, чан хва, залай геж эвленмиш хьайи папарин метIерални хтулар 

атанва, - тестикьарна Лейлиди. - Рушни гъуьлуьз гун хьайитIа, зун куьмексуз 

амукьзава. 

- Ваз мехъер тавунмаз, хва, чавай руш гъуьлуьз гуз жезвач, - папан тереф 

хвена бубади. 
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Эмин къудгунна: адаз,  рикIе цаз эцягъай хьиз, тIар хьана. Агакьнавай вах 

стхадиз килигиз амукьун - им Эминан хиве гьатзавай еке  гунагь тир. Ам 

алуддай са рехъ авай рехъ авай – амни  тадиз мехъер авун тир. Эмина кьил 

агъузна, амма са гафни лагьанач. 

- Заз ви ихтияр авачиз, хва, са нин ятIани рушак лишан кутаз кIанзавач, -  

бейкефвал кваз лагьана Севзихана. - Жуван ният алайди аватIа, лагь, авачтΙа ваз 

свас чна жагъурда. 

Эминай мад са   гафнии  акъатнач. 

- Я итим, гада хтана кIвалив ахгакьрай,- лагьана къулан патавай Лейлиди.- 

Чаз лугьун тавуртIа, ада вичин дуст Тагьираз лугьурай, ада чаз хълагьда. 

- Хьуй ман, къари, - рази хьана гъуьл.  

Са шумуд йикъалай Эминни Тагъир кьибле терефдихъ сиягьатдиз фена: 

Къубадиз, Бакудиз, Генжедиз ва Шуьшедиз элифна; лезги, туьрк, эрмени 

ашукьрихъ, зарийрихъ галаз таниш хьана; абурун межлисра иштиракна; 

Саадидин, Низамидин ва маса арифдаррин ктабар гваз хтана. 

   - Я хва, вуна мехъерин месэла яргъал вегьемир, зи кефияр хъсанзавач, -

рик1ел хкана Севзихана. 

- Буба, багъишламиша, чан буба, - Эминаз адан язух атана.- Зиди ваз яб 

тагун, ви гаф чIурун туш... Зи вилериз жуваз кутугнавай са рушни аквазвач... 

- Хважа-эфендидин руш рикIяй акъатзавачни? - сивик хъвер кваз, жузуна 

Севзихана. 

Эминай жаваб акъатнач. 

- Регъуь жемир, хва, лагь. Зунни жегьил хьайиди я. 

- Вуна айиб тавуртIа, эхь, буба. 

- Жедай кар я... Ам ви кьисметдай акъатна.  РикIин ажузвал мийир. Чун 

кIевяй акъуд! 

- Килигда, буба... Ваз чизва: пака Тагьирни зун КIахцугъиз  мехъерик 

физва... 
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- Килиг, хва. Ви халуйрин хуьрени гуьзел рушар гзаф ава. Белки, ви 

кьисметдани, бубадин кьисметда хьиз, кΙахцугъвидин ханум аватΙа, - вичин 

жегьил вахтар рикΙел хтана, Севзихана хъверна. 

28. 

Цав михьиз алахьнава, анжах Гъуцарсувун кукIушдилай са лацу тIунгъал 

аквазва. Ракъини пакамалай кузва. НикIера авай мухар хъипи хьанва, къуьлер 

рагъул жезва... Гад алукьзава. 

Эмин кIвалин гьаятдилай Куьре дередин кьуд патаз килигзава, рикIяй 

зарлу келимаяр акъатзава: “Салам, зи хайи ерияр, зи диде-ватан!” Инлай хьиз, 

Эминан гьисабрай, Куьре дере икI ачухдаказ санлайни аквадач. Жегьилдин 

вилерикай вичиз таниш хуьрер ва шегьерар карагзава, анрай аквадай гуьзел 

мензераяр рикIел хквезва. Дерейрин деринра авай хуьрерин: Вини Арагърин, 

Ивигрин, Кьуьчхуьррин ... агьалийрин язух чIугвазва: “Са вили цавалай гъейри, 

кесибриз я гатуз, я хъуьтIуьз са затIни аквазвач...Абур и гуьзелвиликай магьрум 

я...” Эмин вичин ватандал кьару я, адаз хайи Ялцугъар гьакьван кIанда: 

«Ялцугъар хьиз, чи  ЧΙурал, Худат, Паку, Шуьше шегьерарни гуьрчег чкаяр я». 

- Я Эмин, я бала, хъша, фу неъ!-эвер хъувуна дидеди.- Вирида тIуьна, са 

вун я амайди. Хъша! 

Эмин суфрадихъ ацукьна, ваха адан вилик кузвай нек авай курни кьал 

янавай тIили фан са чIук эцигна. Эмина фу некIедик куьткуьнна, тIур илисна, 

кьежирна, иштягьдивди тIуьна, винелай виртΙедихъ галаз са фейжан нек чайни 

хъвана, элгьемдуллагь лагьана. 

РикIе КIахцугъиз фин аваз, Эмина чуру твана, мукIратIдал спелар хкатIна, 

ваха чуьхвена, харада тунвай парталар: лацу кейшанагъдин перем, чIулав 

атIласдин шалвар, чIулав шалдин хурал везнеяр алай кьелечI валчагъ ва лацу 

хъицикьдин кьезил бармак алукIна. Ахпа ракIарихъ фена, кIвачериз лацу шалар 

яна, яру кьветΙелар авай гамишдин лидин шаламар алукIна. Юкьва гимишдин 

чIул твадайла, адахъ гимишдин къакъара авай куьруь гапур галкIурна. 
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Диде чIехи хци ийизвай дамах-чахмахдиз килигзава, ада фикирзава: 

“Халис чам хьиз аквазва. Наварузбег я манн… Назар тахьуй, тфу-тфу!.. Бес чаз 

ви мехъерар мус акурай, я чан хва?! Я Аллагь, вуна чи хва чΙалал гъваш ман!” 

Эмин вичиз кIвалин цла акIурнавай гуьзгуьдай килигна, рази яз амукьна. 

Къецел экъечIайла, ам хзанрихъ элкъвена. 

- Диде, икI халуйрин хуьруьз физ жедани? - жузуна Эмина, сивик хъвер 

кваз. 

- Эхь, чан хва. Халуйрал кьил чIугу, чи патай саламар це. 

- Хьурай, диде. 

- Межлисда рушариз килиг,- тагькимна Мелика. –Ваз бубади лагьанай: чи 

халуйрин хуьре  гуьзел рушар гзаф ава, биц1и дах! 

- Ви стхади дуьз рикΙел хкизва, чан бала, рушариз килиг,- Лейлиди мили 

хъверна. 

- Килигда, диде,- хиве кьуна, Эмина фикирна: “Гьикьван  хиве кьан? 

Гьикьван тапарарин?» - вилерикай Туьквезбан карагна, амма жегьилди и сефер  

тIвар кьунач: зур йисалай гзаф я адакай са хабарни авачиз... Умуд хкатзава... 

Дерт вахтуни кьезиларзава. Пакамалай ачухзавай гуьгьуьл садлагьана сефил 

хьана, меслят хьанвай сефердизни физ кIанз амукьнач. Гадади вичиз сабур гана:  

«Гуьгьуьл, вун икI сефил жемир. Дуьньяда вуч мал ава ви? Хиял ийиз, гъафил 

жемир. Адан рикIе  тIал ава ви... ТΙатΙур тΙал… ” 

Тагьир, турбада тунвай чуьнгуьрни къуьнуьз вегьена, куьчедал акъвазнава. 

Эмин акурла, ада теспачавилелди жузуна: 

- Яда, я стха, вун гьикьван гуьзлемишин? Чун геж жеда гьа! 

- Ша, геж жеч. Зуьрнечийри сегьерар ягърай, мехъерин иесийри,  мукьва-

кьилийри сад-кьве кьуьлер авурай... Ашукьдал нубат къведалди гзаф вахт ама,- 

Эмина дуст секинарна. 

- Заз жувал вилер алаз инсанар акъвазна кIандач ман,- Тагьир гайи гаф чIур 

тийиз, теклифнавай чкадиз икьрар хьайи вахтунда физ алахъзава. 
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- Ам инсанвилин лишанрикай сад я, стха. 

- Гьа лишан гьамиша хуьз жезвач, вун хьтин стхайри манийвалзава. 

- Вун тек я хьи? Ви балабанчи гьинава? 

- Начагъ хьанва. Ви халуяр балабанчи галачиз са бубат алцурарда ман,-

ашукьди хъверна. 

- За ваз балабанчи гьа чкадал жагъурда. 

Са тIимил рекьиз фейила, Тагьира лагьана: 

- Севзихан халуди зал ваз рушар къалурун тапшурмишнава,- Тагьира 

амалдар хъверна.- Зи сусазни вуна фад мехъерарна кΙанзава, чеб, вични ви свас, 

юлдашар жедайвал. 

- Ви Рукъуят зи вах я: вахан рикΙ стхадихъ кудай адет я. Зи бубани гьахъ я. 

Вуна заз рушар  къалура, зун килигда,-Эминни хъуьрена.- Мехъерар зулуз 

ийидай адет я… Къенин  мехъер фад ийизва хьи? 

- Заз ван хьайивал, къе гъуьлуьз тухузвай руш гзаф иерди я, ам 

кIанзавайбурни пара ава, гьакI хьайила, масада чуьнуьхдалди, чпин свас гъизва 

ман,- гъавурда туна Тагьира. 

- Чуьнуьх? 

- Эхь. Ахьтин дуьшуьшар чи хуьрера гзаф жезва, стха. 

- Бес... завай вучиз Туьквезбан чуьнуьх хьаначир? 

- А чIавуз вун чинал цак аламай аял тир, стха. 

- Тир жеди, Эмин хиялдай Кьеандал акъатна, Туьквезбанахъ къекъвезва: 

“Завай ам чуьнуьх жедайни? Бажагьат... Ахьтин тΙвар гъиз, адан язух 

туширни?!” 

Кьве дустни, мад рахун-луькIуьн тавуна, сад-садалай алатиз, гуьнедай 

агъуз, саки чукуриз-чукуриз эвичIна, зур сятни алатнач, чубарукдин муг хьиз, 

рагак ккIанвай хуьруьв агакьна. 

- Мазанар атана!-гьарайна аялри. 
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- Мазана-а-а-р! Ашукьа-а-ар! - хуьре чав гьатна. Мехъер авай кIвалин 

гьаятдал са гапIал инсанар акъвазнавай, къванерикай туькIуьрнавай кьве къулал 

къажгъанар ргазвай. ПIузаррилай мез элкъуьрзавай кьавалрин вил лапагдин 

як1ун къавурма хьунал алай. Иесийри ашукь Тагьирни Эмин шаддаказ 

къаршиламишна,  мугьманханадиз тухвана… Тагьиран ихтиярдалди Эмин 

халуйрал кьил чIугваз фена. 

Нисинрихъ, йикъан межлис гур вахтунда, чав чкIана: “Чи хуьруьз 

Куьредин хан атана!”  Малум хьайивал, хан кавхадин кIвализ илифнавай. Вичин 

кIвализ теклифдай жуьрэт тахьана, чамран бубади хандиз мехъерин паяр 

ракъурна, рикIиз регьят хьана, фикирна: “Я Аллагь, къе зи баладин мехъер авай 

юкъуз чалай гьар са бала-къада алатрай!” 

Рагъ Бике дагъдиз мукьва хьайила, мехъерин свараг, зуьрне-далдамдал 

илигна, хуьруьн къерехда авай къавумрин кIвалихъ фена, са арадилай свас гваз 

хтана... Кавхадин кIвалерин айвандик къацу атIласдин валчагъ, яру фес алай хан 

акъвазнавай, ам, вилерал кIвенкIвер авуна, чинай яру дуьгуьр авадарна, лацу 

балкIандал ацукьнавай сусаз килигзавай. Яшлу хандикай Эминаз таза хъипрез 

килигзавай чIулав гъуьлягъдин ухшар атана, ада фикирдай лагьана: “Ви вилер 

акъатрай, икI эдебсуз гунагьсуз сусаз тамашзавай!” 

Йифен межлис башламиш хьайила, кIарасрин ялавар куз, ишигълаван 

хьанвай гъвечIи майдандал хандин нуькерар атана. Абур чпиз къалурай чкайрал 

ацукьнач, чамран бубадихъ къекъвена, адахъ галаз кьилди рахаз эгечIна. Бирдан 

мехъерин иесидай, къвала байбут акьурдай хьиз, гьарай акъатна: 

- Я жемят! Им вуч завал я?! 

- Вуч хьана?! Вуч?! - итимар тадиз къарагъна, хуьруьнвидин куьмекдиз 

фена. 

Чамран буба хандин пуд нуькердин юкьва ава, ада, нефес дар хьана, 

вилерал накъвар алаз, са гужуналди лагьана: 

- И ... завалриз... зи хцин свас... хандин патав... 
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- Вуч?! - гила гьарай итимрай акъатна. 

- Чна свас хандин патав тухуда!- лагьана пагьливандин беден алай 

нуькерди. 

- Я стхаяр! Им вуч гаф я? Вуч адет я?! – бирдан кIахцугъвийрин вилик 

Эмин экъечIна. 

- Гьахьтин адет я! Хандиз кIанивал ийидай адет я ман!-гьарайна чIехи 

нуькерди. 

- Ахьтин алчах адет чи патара авач! сабур хуьз тахьана, гьарайна Эмина.- 

Белки, Яхул патара аватIа?! 

- Вун вуч кас я?! - жузуна чIехи нуькерди. 

- Зун и мягькемадин къази Севзиханан хва Эмин я. 

- Исмаил-эфендидин медресада кIелай Эммин вун яни?! 

- Эхь. 

- Заз вун чизва, Эмин. Вуна инал хандин гаф чIурдай амалармир, авуртIа, 

ахпа завай аквамир! - гьелягь кьуна, нуькерди къамчи къалурна. 

- Вуна вуч авуртIани, тавуртIани, хандин гаф зани чIурда, и жемятдини!- 

Эмина вичин далудихъ галай жегьилар къалурна. - Квез чал хъуьрез 

кIанзавани?! Чахъ ахьтин эдебсуз адет авач! Хандиз гьакI лагь! 

Нуькерриз гужуналди свас авай кIвализ физ кIан хьана. Жегьилри абур 

ракъурнач - дагъ хьана, хура акъвазна. 

Хандин эмирдикай хабар хьайи дишегьлияр, чамран дидени мукьва-кьили 

папар, шехьзава: “Чна ихьтин тIвар гьикI къачуда-а-а?! Чи итимрин бармакар 

вилера гьатдачни?!” 

Межлис акъваз хьана, вири жемят кIвачел акьалтна, свас авай кΙвалин  

вилик кIватI хьана. 

Нуькерри гапурар акъудна - КIахцугърин жегьилрини гапурар хкажна, 

абурун кIвенкIве Эмин авай. 
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- Ягъунар - ваъ! - гьарайзава чамран бубади.- Зи баладин мехъер себеб 

хьана, куьн къанара гьат тавурай, чан стхаяр! Абур зи мейитдилай фида! - гапур 

акъудна, ракΙарин вилик акъвазна. 

Са дишегьлиди кIвалерин къавалай нуькеррин кьилел яд илична, са ни 

ятIани абурал къванер, кIарасар гьалчиз башламишна. Жегьилри виликди 

басрух гана... Нуькерар кьулу-кьулухъ хьана, гьелегьар кьаз-кьаз, кавхадин 

кIвализ хъфена. 

Жемят секин хьанач: садбуру хандиз сеперар гузва, садбуру цIай квай 

кIарасар гъиле кьазва, садбуру кавхадин кΙвалериз тфуяр гузва... Виридак хъел 

акатнава, вири, женгиниз физвай аскерар хьиз, душмандал тепилмиш жез гьазур 

я. 

- Ихьтин ханни, ихьтин кавхани жегьеннемдиз квахьрай!- лугьузва 

кIахцугъвийри. - Абуруз чакай ягьанатиз кIан хьана. Им кьиле фидай эдебсузвал 

туш! Чун инсанар я! Намус михьи инсанар! 

Эминан рикIел Кьуьчхуьра, Вини Ярагъдал сухтайрин арада хьайи 

суьгьбетар, халкьдин азадвал хуьниз талукь фикирар хтана: “ЧIехи эфендийри 

чун гьикьван секинар авуртIани, яракьдин куьмекдалди женг чIугун вич 

вичелай, ихьтин алчах, зулумкар шартIари арадал гъизва... Хандив жуван свас 

вугуз жедани? Женг чIугун тавуна, ихьтин усалвал хиве кьур итимдикай 

амукьна вучда?! Зулумкар ханни кьий, усал уьзденни!.. Женг герек я, женг!”- 

ялцугъвидин рикIи хъутхъутзава. 

Тагьира далудихъ гъил акална, Эмин цIун патав тухвана, адаз са квекай 

ятIани суьгьбетзава, дуст секинарзава: 

- Вуна и кесбрин тереф хвена хъсан хьана, стха…Хандин тулаяр чпин 

магъарадиз хъфена, гила секин хьухь… Жуван рикΙиз азият гумир, стха. 

- Ихьтин намуссузвилер акваз, рикΙиз сабур гуз жедани, я Тагьир стха?! 

- ЯтΙани… Хата-бала алатна…  
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Эминан вилерикай  Вини Ярагърин мискIинда хандин тарифарзавай фекьи 

карагна: “Яраб адаз хандин гьашер амалрикай хабар авачтIа?.. Ихьтин 

намуссуздан тарифар гьикI ийиз жеда?!” 

  Мехъерик хьайи  агьвалатди Эминан бейнидиз еке таъсир авуна, адан 

рикIяй Аллагьдихъ элкъвенвай цIарар фена, абур пакамахъ КΙахцугърин кимел 

кIелна: 

                   Чархи фелек, ваз лугьур са чIал ава: 

                  Халкьдиз бахтар дуьз пайнач на, девран   

                                                                              гьей! 

                 Вахъ факъиррин куьтягь тежер къал ава, 

                 Зегьметчийриз гана вуна гьижран, гьей! 

                 Вуч жедай ваз бахт элдиз дуьз  

                                                                    пайнайтIа?! 

                  Фаркь авачиз, гада бегдив тайнайтIа?!                    

                  Гьуьлерикайни къагьве, шуьрбет, 

                                                   чайнайтIа?! 

                    Вирдаз сад хьиз, ганайтIа на майдан, гьей?!.. 

Кьахцугъвийриз чпин зари хтулдин шиирди еке лезет гана. 

Эминан кьиле кьве чкадал пай хьанвай жемятдикай: девлетлуйрикайни 

кесибрикай, тухбурукайни гишинбурукай, игрибурукайни дугърибурукай... мад, 

мад цIарар тесниф жезва... Эхирдай зариди девирдиз лугьузва: «ЧIурна вуна зи, 

Эминан, гевилар, адалатсуз я хьи хупI ви дуван, гьей!”- фикир гайила, жегьил 

тажуб хьана: ада теснифайди Аллагьдиз акси чIал хьанвай. - Яраб зун аси 

хьанатIа? - жузуна вичи вичивай.- Бес ихьтин гьахъсузвилер акваз, аси тахьана 

гьикI акъвазин? - ам вичин шиирдилай рази хьана. - Къе лугьун тавурла,  бес 

мус лугьун?!» 

КIахцугърин жегьилри кьве юкъуз, хан хуьряй хъфидалди, чамран кIвачел 

къаравул чIугуна. Эминни Тагьир анжах  пуд лагьай юкъуз Ялцугърал хъфена. 
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 И дуьшуьшдилай гуьгъуьниз Куьредин ханарикай Эминазни Тагьираз 

душманар хьана. Жегьил ялцугъвийрин ниятарни тамамдаказ муькуь патахъ – 

женгчи патахъ элкъвена. 

29. 

    Пакамалай Эмин чпин ц1ийи багъда ава… Кьве йис вилик бубади маса 

къачур вад рипедин чил хуьруьн эрч1и  патахъ галай лекъве авай. Ам вири 

хзанди кул-кусрикай михьна, емишдин къелемар ак1урун патал гьазурна… Гила 

ичин, чуьхверин, п1инидин, хутун тазарихъ гелкъуьн Эминан хиве ава… И 

карни  зари жегьилдин рик1 алай пешедиз элкъвенва. 

Хуьре гатун кIвалахар ргазва: гвенар гуьзва, цуьлер ратIарал хкизва, 

югарар гатазва, техилар михьзава, регъведайбур чувалра твазва, амайбур 

кIатIариз ва фурариз вегьезва... Аялризни санал акъваздай мажал авач. Вирида, 

вирт кIватIзавай чIижери хьиз, кIвалахзава. Гад - гьарай я! 

Эминан мехъерикай садни рахазвач. Гатуз мехъерар авун адетни туш, 

вучиз лагьайтIа садакни ахьтин мажал квач. Гатуз мехъерар авун къадагъа 

ийизвай мисални ава: гатуз далдам гатайла, хар къвада. Гад агудзавай йикъара 

хар къвана низ кIан жеда кьван?! 

Гад са бубат агатайла,  инсанар рачар регъуьнин къайгъуда гьатзава.  Гьар 

зулуз КьепIиррин, КIахцугърин, Арагърин... регъвера еке нубатар жезва. 

Ялцугъриз,  вацI авачир хьиз, чпин регъвни авач, абуру къунши  хуьрерин 

регъвера нубатар яргъалди гуьзлемишзава, гзафбур гьатта хъуьтIе гьатзава. 

Къази Севзиханан раж гьуьрметдай гьар йисуз сифте регъвезва, Лейлидал еке 

гуж акьалтзавач: къуншийри куьмекар гузва. И йисузни  къазидин папан рикΙ 

фад секин  хьана. 

Зулун къайгъуяр агатайла, Эминан мехъерин месэла арадал хтана…Дидеди  

рушарин тIварар кьазва, гадади я эхь, я ваъ лугьузвач, бубадин вилни адан 

жавабдал ала. 
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- Сусаз парталар къачуна кIанда, - лагьана са нянрихъ Севзихана. - Завай 

жезвач, иялар, базарриз куьн алад,- “иялар” гаф, яркIи магьалдин адет тирвал, 

вири хзандиз талукь я. Бубадиз вичин хцин мехъер абур алайди хьана кIанзава. - 

Къиметрин багьавилиз килигмир, лап хъсан либасар къачу. Вуч герек ятIа, жува 

лагь, къари! Куьне рикIел хуьх, кхьейтIа мадни хъсан я, - буба Эминаз килигна. 

- Свас патал са бязи парчаяр, шалар чи кIвале ава, итим, - шаддаказ 

лагьана,  Лейли дамахдивди кьве чефте алай сандухдиз килигна. - Базаррай 

ихьтин затIар къачуна кIанда,- ада тупIар къатиз, гьисабиз башламишна: - Кьве 

булушка патал кьве багьа парчадин, дибадинни харадин, чIукар; валчагъни 

архалух цун патал къацу ва вили атIласар; са лацу дуьгуьр, са яру дуьгуьр, са 

генже, са яцIу фите, са мягьсерар, са чекмеяр, са камари, са цам, са гуьл,.. 

Куьнни килиг, зи рикIелай алатай затIар аватIа, къачу. 

- Са тупIал, сиргъаяр, кагьрабаяр,- рикIел хкана Ислиди. 

- Эхь, эхь, чан бала, гьабурни!- Лейлиди эрчIи гъил метIел гьалчна, рушан 

теклиф кьабулна. 

- Икьван затIар гзаф жезвачни?- жузуна кьенятвилелди яшамиш жезвай 

Севзихана. 

- Ваъ, я итим, мехъерарзавайди къазидин хва я гьа! - лагьана дамахдивди 

Лейлиди. – Сад лагьай мехъер я! 

- Сифте куьн, гадаяр, КIирийрин, Кьасумхуьруьн базарриз алад, анрай 

жагъун тавур затIар къачуз ЧIурал шегьердиз фейитIа жеда,- лагьана Севзихана. 

И йикъалай Эминан мехъерин чарх элкъвена. Ам вични и гьерекатдиз 

табий хьана, эгь, хьайивал хьуй, лагьана, лепедин вилик кваз физвай. Амма вуж 

гъида, мус гъида, садазни чизвачир, я Эминак чириз тадини квачир. 

Сусаз герек затIар яваш-яваш кIватI хьана. Кими шейэр къачуз Эмин 

Тагьирахъ галаз Дербентдин базардиз ракъурдайвал хьана. 

Киричи кьепIирвидин фургъунда акьахна, ялцугъви жегьилар Кьелягъ 

рекьяй Вини Ярагъдал, анай Мамрачрик, анайни Дербентдиз фена... Къацу 
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гуьнедин чIурал эцигнавай зурба къеледин рагар хьтин цлар акурла, Эмин 

гьейран хьана, яргъалди килигна. 

 - Ихьтин  къеле эцигай чи бубаяр зурба инсанар тир! – лагана Тагьира. 

         - Ихьтин къелеяр, Тагьир, чи гзаф хуьрерал ва шегьеррал ала… Чи 

Къафкъаз бес вич къеле тушни?! Дагълар цлар я, яшамиш жезвай инсанарни –

къагьриманар, пагьливанар! –жегьилрик дамах акатна. 

      - Валлагь, ЧΙурал шегьердинди адетдин къеле туш, Къаф сув я, - Тагьиран 

гьейранвал агъуз аватзавач. 

 - Эхь, стха, им адетдин къеле туш, Къаф сув я. Ам эцигай чи бубаяр зурба 

инсанар тир, - тестикьарна Эмина. 

  Ялцугъвияр шегьердиз гьахьна…Эмин кьуд патаз килигзава… Ина абуруз 

Бакуда акур хьтин яргъи куьчеяр, зурба кIвалер, гуьзел мензераяр, жуьреба-

жуьре парталар алай ва суфатрин инсанар, урус аскерар, къазахар, файтунар ава. 

Базарда азаддаказ къекъвез жезвач... Япара лезги, фарс, араб, туьрк, урус... 

рахунар гьатзава. Эмин гзаф гафарин, ибарайрин гъавурда акьазва. Вилериз 

жуьреба-жуьре ивирар: къашар авай тупIаларни камарияр, ханжаларни 

тапанчияр, чекмеярни мягьсерар... аквазва. 

Эмин мукьвал-мукьвал акъваззава, инсанрин рахунриз яб гуз алахъзава. 

- Яда, халис медреса ина ава!- Эмин мад акъвазна. 

- Вуч медреса? 

- ЧIалар чирдай. 

- Я, валлагь, - Тагьир хъуьрена.- Хъсан медреса жагъана ваз. 

Базардин къерехдал ялцугъвияр ктабар маса гузвай жегьил савдагардал 

гьалтна. Жегьилар лезги чIалал рахаз акурла, савдагарди лагьана: 

- Къачу, гадаяр, ибур Мисридай, Истамбулдай, Бахчисарайдай, Къазандай, 

Маскавдай гъизвай  улубарни къезетар я. 

Жегьилриз шад хьана, абур савдагардив агатна, адахъ галаз мукьувай 

таниш хьана. 
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- Зи тIвар Керим я, чIехи бубаяр куь къуншидал алай Штулай я. Квез 

йифдай чка авачтIа, чи кIвализ илиф, - жумартвилелди теклифна, савдагарди 

чпин кIвалер алай чка къалурна. 

- Керим халу, и ктабриз килигдай ихтияр авани?- жузуна Эмина. Ада 

вичелай вад-ругуд йисан чIехи савдагардиз “халу” лагьайла, Тагьирак хъуьруьн 

акатна: 

-  Вуна ам михьиз кьуьзуь авуна хьи?! 

- Яда, халу тахьуй, стха хьуй!- Эмина гъалатI регьятдаказ туькIуьр 

хъувуна. 

Кериман чинални хъвер пайда хьана. 

- Эхь, я хтул, килиг. Базардин адет ихьтинди я: муьштери эвел малдиз 

килигда, къимет хабар кьада, савда ийиз алахъда, ахпа, жуван жибиндиз 

килигна, амал къачуда. 

- Улубарни мал яни?- жузуна Тагьира. 

- Эхь, стха,- Керима кьил эляна. 

- Ктабар якъутдилай, мержандилайни багьа мал я, - лагьана Эммина. – Чи  

Исмаил-эфендиди са улуб, са ктаб  са яц гана къачунвай! 

- Яраб ам гьихьтин ктаб тиртIа?! - Тагьир тажуб хьана. 

- Низамидин дастанар авай ктаб. 

-  Араб чΙалал тирини? 

- Ваъ, фарсидал. 

- Чи зариди фарси чΙалал кхьизвай? 

- Эхь, а девирда гьахьтин адет тир, чи девирда араб чΙалал кхьизвай хьиз. 

Эмина Хаяман, Рудакидин, Физулидин… ктабрай  гьебедин са хел ацIурна, 

Штул Керимаз “гьелелиг сагърай” лагьана. 

- Яда, вуна эвел сусаз герек затIар къачу, -  чпин хиве авай важиблу месэла 

рикIел хкана Тагьира. - Ахпа ктабрин къайгъу чIугу. 
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- Зун кIандай руш заз шейэр галачизни къведа,- Эмин хъуьрена.- Ктабар заз 

чарасуз герек я. 

- Руш атун мумкин я, амма ам бубади шейэр галачиз тагун мумкин я. 

- Гьахьтин хаталувал ава, стха, гьакI хьайила, шейэрни къачуда. 

Базар зурба тир, маса гузвай шейэрни гзаф авай. Жегьилрин дерди фад 

туькIвена: тежриба авачир ялцугъвийри гьа акур затI иесиди лагьай къимет гуз 

къачуна, гьебедин кьвед лагьай хелни ацIурна. 

- Гила хъфейтIа жеда,- лагьана Тагьира. 

- Гьиниз? 

- Карвансарадиз. 

- ГьикI?! Шегьердиз килиг тавуна?- Эминак къалабулух акатна. 

- Чун галатнава эхир. 

- Са галатунни авач. Галатиз чун гилигнавайбур яни?!- хъуьрена, Эмина 

зирингдаказ камар къачуна, лагьана: - Ша! 

- Гила чун гьиниз фида? 

- Заз урус-туьрк мектеб акваз кIанзава. 

Жегьилар штул Кериман патав хтана, адавай чпиз герек мектебдиз фидай 

рехъ къалурун тIалабна. Савдагарди тIуб туькIуьрна, яргъай аквазвай кьве 

мертебадин дарамат къалурна. 

- Ав-тIа  лацу дарамат квез герекзавай мектеб я. 

Жегьилар гьуьл галай патахъ фена. 

- Исятда ана касни авач, - лагьана Керима гуьгъуьниз. 

- Акъваз, яда аниз фена вучда?- Тагьираз руг авай куьчейра къекъвез 

кIанзавач. 

- Заз анаг гьакI акваз кIанзава... Белки, Къазанфарни дуьшуьш хьайитIа. 

- Къазанфар вуж я? 

- Захъ галаз Вини Ярагъдал кIелай гада, зи дуст... Ада ина кIел 

хъийидайвал я. 
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Мектебдин дарамат агалнавай, амма гьаятдал са шумуд муаллим 

алай.Ялцугъвийрин суалдиз жаваб яшлу муаллимди гана: 

- Мектебда тарсар са гьафтедилай башламиш хъижеда. Гьа чIавуз ша, 

рухваяр!-ахцегь нугъатдал теклифна ада.- КIела, балаяр! КIелун девлет я. 

Муаллимдиз сагърай лагьана, жегьилар агъадал фена. 

- Гила гьиниз фида?- жузуна Тагьира. 

- Гила? Инай агъуз гьуьлел,-Эмина вилералди яргъай аквазвай гьуьл 

къалурна.- Дагълара чун яшамиш жезва, шегьер чаз акуна, ЧIурал къелени 

акуна, базарни акуна... Гила такуна амайди са гьуьл я... Гьар юкъуз Ялцугърин 

кIунтIалай аквазвай гьуьлуьз мукьувай килигин. Бакудани гьуьл яргъалай 

акунай. 

- Ша,-рази хьана Тагьир.- Кьведра ЧIурал шегьердиз атана, завай садрани 

гьуьлел физ хьайиди туш,-хиве кьуна ада. 

- АкI ятIа, гила за ваз  Ксарин гьуьл къалурда,- Эмин вилик акатна, фена. - 

Ша! 

- Ксар вужар я? 

- Ксар – чи, лезгийрин, стха миллет тир. Ксарин гьуьлуькай гила Каспи  

гьуьл хъхьанва… 

- Гъавурда акьуна, зи алим стха. Ша, Ксарин гьуьлел! 

Югъ нянихъ элкъвенвай. Гьуьлуьн кьерел базардилай гзаф инсанар алай: 

садбуру чуьхуьнагарзавай, садбуру сейрзавай, садбуру кIирералди балугъар 

кьазвай... Луьтквеярни инихъ-анихъ физва... Са шумуд чкадал балугъар 

къавурмишиз маса гузва, инсанри фу незва, тугъ ва муркIада авай яд хъвазва... 

Абур акурла, ялцугъвийриз гишин хьана. 

- Чи рикIелай нисинин фу нез алатнай, - лагьана Тагьира. - И къванцел 

ацукьин, фу чав гва, - Тагьира вичин гьебейрин сив ахъайна. - Гьардаз са-са 

чранвай кIизрини къачуда, са-са цIиб тугъни. 

- Ахпа чна и жуван гьуьлени чуьхуьда, - лагьана Эмина. 

www.lezgichal.ru



 154  

- Жуван? 

- Бес гьар юкъуз аквазвай гьуьл жуванди тахьана нинди я? 

... Рагъ Жалгъан дагъдихъ чуьнуьх хьана, шегьердал йифен перде 

акьалтзава. Эминни Тагьир базардал хтана, карвансарадиз фидайвал хьана. 

- Керим стхадиз илифдачни?-жузуна Тагьира. 

- Къе ваъ. Маса сефер, хуьруьн пай-уьлуьш гваз атайла. Керим стхадихъ 

галаз алакъаяр хвена кIанда, базардал камал маса гузвай надир инсан я,-Эмина 

штулвидин тIварцIихъ мад са шумуд хуш келима лагьана. 

- Камал маса гузвай? 

- Эхь. Бес ктабар, къазетар камал тахьана, вуч я? ГьакI хьайила мисалда 

лугьузва: кIелай инсан экуь, кIел тавурди, вилер аваз, буьркьуь я. 

- Мадни лугьуда: кIел авурди цуьк я, кIел тавурди цун тавунвай ник я, - 

рикΙел хкана Тагьира. 

- Я, стха! Им чи Исмаил-эфендидин рик1 алай мисал тир. 

Пакамалай кIвачел алай, галатна хурт хьанвай ялцугъвияр карвансарада са 

къуьнуьхъди ярх хьайивалди ахвариз фена... Эмин сад лагьай кIекерихъ галаз, 

гъуьлягъди ягъайди хьиз, ахварикай кватна. 

- Вуч хьана?- Тагьирни уях хьана. 

- Яда, заз са пис ахвар акуна. 

- Хийирдалди хьуй, стха. Квекай тир? 

- Квекай?- Эминан ванцик зурзун ква. - Зун Вини Ярагъдал ала... Зи патав 

буба къвезва... Ам са зурба, курамал кьван авай, гъуьлягъди яна, дерин 

дагьардиз гадарна... Бубади гьанай гьарайна, зунни адан гьарайдин ванцел 

ахварай аватна... 

Тагьиракни кичI акатна, ятIани ада лагьана: 

- Э-э, ахварар я ман, за садрани абур кваз кьадай туш. 
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- Ахварар зазни гзаф аквазва, зани абуруз  фикир гудайди туш. Им маса 

ахвар тир, стха. Ахвар такуна, квар хадач, лугьуда инсанри. Белки, и сефер гьакI 

ятIа?- Эмин хиялдай хуьруьз ахкъатна, адаз нефесди тади гузвай буба аквазва. 

- ЧIуру ахвар акурла, зи дидеди гьаятдал экъечIна, къуьнелай кьулухъ кьел 

гадардайди я, -  Тагьира дустунин  рикΙел халкьдин адет  хкана. 

- Чаз ина кьелни авач,- Эмина юхсул хъверна.- Зи рикIиз кьарай авач. 

Къарагъ, хъфида! 

- Исятда! Чна алукIдалди, чин-гъил чуьхуьдалди фургъунни гьазур жеда. 

Тади къачумир, стха, рикIиз сабур це. 

- Ва-ваъ! Ша! 

Эминни Тагьир карвансарадин гьаятдал экъечIна. 

30. 

Эмин кIвалив ахгакьайла, Севзихан чандик квай: вилер къавуз хъиянава, 

нефесдин чкадал кIалханди кумаз-кумаз хирх-хирхзава... Хзанар, ийир-тийир 

квахьна, ясди кьуна, акъвазнава. Фекьи Вагьаба шагьадат-келима кIелзава. 

- Буба! Буба чан! Вахъ вуч хьана?-Эмин бубадин чинал алгъана, кьве 

гъилив кьве хъвехъ кьуна, кьил мукъаятдаказ юзурна, эверна:- Я бу-ба! Зун я,  

Эмин  я… 

Севзихан са легьзеда вич-вичел хтана: вилин нинеяр агъуз хьана, абура са 

гьихьтин ятIани фикир къекъвена, ахпа акъваз хьана, зулун цифедикай хьиз 

аквазвай къаралтудиз тамашна... Севзиханаз чIехи хва чир хъхьана, ам са вуч 

ятIани лугьуз алахъна, амма мез сакIани юзуриз хьанач; вилер, хъипи хутар 

хьиз, виликди акъатна... 

- Бу-ба, са гаф кьванни рахун хъия!- минетзава туьтуьна кьагьар акIанвай 

Эмина.- Бу-ба-а! 

Эхиримжи сефер хзанриз килиг хъувуна, абуруз вилералди са гзаф 

важиблу гафар лагьана, Севзихан гьамишалугъ дуьньядиз фена. 
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- Рагьметар хьуй вичиз,  михьи инсан тир... Куь чанар сагърай,-лагьана 

фекьиди, мейитдин чинилай гъил чIугуна, ахъазмай вилерин къебекьар агал 

хъувуна. 

- Чи эхир заман хьана-а-а! - гьарай акъатна, Лейли гъуьлуьн мейитдал ярх 

хьана; рушани, дидедин патавай цуквал ацукьна, цIур алатна, вичин чIарар 

чухваз башламишна. 

 Эмин хкаж хьана, вилер накъварай ацIана, цлахъ агалтна. Накъвар хуьз 

тежезвай Меликни Неби фена, бубадин кьилихъай акъвазна. Тагьираз вичи вуч 

авун лазим ятIа чизвач, ада Эминан гъил кьуна, тIар жедайвал чуькьвена. 

Фекьидин кьилни квахьнава,  гагь садаз, гагь масадаз килигна,  ада лагьана: 

- Рагьметрай вичиз…Куь чанар сагърай… Куьне квез сабур це… Вири 

Аллагьдин кьадарар я. Сабурлу хьухь... 

Къазидин кIваляй акъатай шелдин ванерал къуншияр кIватI хьана. 

Фекьиди рагьметдиз фенвайди кучукдай месэлаяр веревирдна: пакамахъ 

сур эгъуьндай, къунши хуьрериз: Ярагъдал, Цилингдал, Кьасумхуьрел… ясдин 

хабар тухудай итимар тайинарна. 

- Бубаяр, дидеяр садавни гумукьдай девлетар туш,-лагьана уста Мирима 

Севзиханан рухвайриз. - Куь рикIериз сабур це. Гила куьн мехъерарнавачтIани 

бубайрин яшдиз акъатнава. Икьван чIавалди буба галамай куьн бахтлу инсанар 

я, заз зи буба, месела, чир хьайиди туш. 

- Квевай бубадиз хъижедай хъсанвал ам я хьи, - лагьана малла Вагьаба,- 

хъсан сур-кьул туькIуьрун, садакьа гун, инсанри “абурун бубадиз рагьмет хьуй” 

лугьудай хьтин адалатлу крар авун. 

- ГьакI я, - тестикьарна кавха Челеба, рикIяй ада лагьана: “Севзихан фад 

кьена кIанзавай кицI тир, ам гьамиша зи туьтуьна, кIараб хьиз, акIана... Гила 

мягькемадин къази зун жеда: гьар арзадиз килигун са гьер, гьар чарчел мугьур 

гьалчун са хеб жеда... Зи девлет Седиран балайризни бес жеда!» 

Севзиханан хзан чΙулав ясди кьуна. 
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- Куь мал-девлет терика авун герек авани?- жузуна Вагьаба. 

- Ваъ, чун чара хьанвач, - жаваб гана Эмина. 

- Чун я чара женни ийидач,- малумарна Мелика. 

- Аферин, куьне куьн яхъ, балаяр,- лагьана уста Мирима.- Севзихан стха 

чаз далудихъ дагъ галай гьисаб тир. Рагьметрай вичиз! Женнет кьисмет хьурай! 

Женни ийида, ам пайгъамбар хьтин инсан тир. 

- Амин! -  кΙанз-дакΙанз тестикьарна фекьиди. 

Лейлиди итимрин суьгьбетриз яб гузва, вичивай хабар кьур гаф хьайила, 

ада  рухваяр вилик кутазва. 

... Пака, нисинрихъ хьиз, Ялцугърал ясдин хабар агакьай хуьрерай 

Севзиханан тазиятдиз мукьва-кьилияр, ярар-дустар, къазияр, кавхаяр ва фекьияр 

атана, хуьруьн ким, майдан, куьчеяр садрани тахьай кьван инсанрай, балкIанрай 

ацIана. Мугьманри рагьметдиз фенвай къазидин рухвайрин гъилер кьазва, сабур 

гузва, куьмек хиве кьазва... Округда тIвар-ван авай итимар: Исмаил-эфенди, 

Хважа-эфенди... акурла, Эминан, Меликан, Небидин хажалат кьезил жезва. 

Абурун къуьнеривай Цилингай атанвай Мегьамед имини Муъмин, КIахцугъай 

атанвай Исрефил халу, рикΙин дустар: Мислим, Гьасан, Къазанфар, Рамазан, 

Тагьир... акъвазнава... Бигердилай атанвай Ифриза вич кьиникьикай 

къутармишай къазидиз рагьметар гъизва... 

Ялцугъвийри  ясдин партал алук1нава, яргъарай атанвай  мугьманар чпин 

кIвалериз фу нез тухузва. И гьерекатар аквазвай Эмина фикирзава: “Сагърай зи 

хуьруьнвияр…  Икьван гьуьрметар за гуьзлемишнавачир.” 

Вири кIватI хъхьайла, Севзиханан мейит гьаятдал акъудна, фекьийри пакI 

алазна, зикирар авуна, жемятдивай гьалалувал къачуна, гур къуьнерал кьуна, 

хуьруьн кьилихъ галай сурариз тухвана, еке гьуьрметривди кучукна. 

Элкъвена рагьметлудан гьаятдал хтана, мад сефер дуьа  хъувуна, 

мугьманар Севзиханан рухвайрин ихтиярдалди хъфиз эгечIна. 

Исмаил-эфендиди Эминаз са патахъ эверна, лагьана: 
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- Пуд лагьай йикъан садакьаяр гайила, хва,  вун Кьасумхуьрел зи патав ша. 

- Хьурай, чан муаллим, - Эмина кьил эляна. 

Нянрихъ геж, вири ахлахьна, хзан кьилди амукьайла, Мелика чIехи 

стхадивай жузуна: 

- БицIи дах, ваз Исмаил-эфендиди вуч лагьанай? 

- Ясдин йикъара алатайла, вичин патав ша, лагьана. 

- Ваз чизва, и гатуз Исмаил-эфендидикай Куьре укругдин шариатдин  

чIехи къази хьанва. А касди ваз ша лагьана,  хъсан хьана. Алад, дах, адавай 

жуваз са къуллугъ тIалаба. 

- Заз са къуллугъни герек туш, - бубадихъ чIугвазвай еке хажалатди 

Эминан рикIелай вичин дердияр алуднавай. 

- АкI лугьумир. Бес бубадин чка масадав вугудани? Чи мягькемадин 

къазивал кIанзавай ксар гзаф ава гьа!.. Абурун туьтуьна, заз чиз, вун акIанвайди 

я. Чи мягькемада Вини Ярагърин медреса куьтягьнавайди са вун я. 

Вири  хзан к1еви ясда ава: дидединни рушан шехьунар яваш жезвач, 

стхайрин вилерал накъвар ала... Эмин абуруз сабур гуз алахъзава, амма рахаз 

эгечΙайла, вичин туьдни кьагьардив ацIузва. Абуру садани чпивай буба икьван 

фад къакъатда, лагьана, фикирнавачир. 

- Зун ЧIурал шегьердиз фидайла, сагъзавай инсандихъ вуч хьанай, я диде?! 

– мад ва мад жузунзава Эмина. 

- Я чан хва, вун фейи юкъузни ам лап хъсанзавайди тир. Са арза-ферзени 

квачир... Нянрихъ чахъ галаз тIуьна, гъил-кIвач чуьхвена, месин капIдайла, ам, 

сят уьтмиш хьана, къакъадна... Мад къарагъ хъхьанач... За тадиз Меликаз 

эверна, кьведани кьуна, мукъаятдаказ месел хутахна... ЧIал кьуна, са веси-

салани таз хьанач куь бубадивай, - Лейли, угьуяр акъатна, къуьнер зурзуна, мад  

шехьна. 

- Бес я, бес я! - вичин накъвар къалур тавун патал Эмин къецел экъечIна, 

гар гана, хтана. 

www.lezgichal.ru



 159  

Сифте накъвар, къарсатмишвал алатайла, рикΙин тΙалар яваш хьайила, 

Эмина фикирна: “Гила кIвале авай чIехиди зун я, завай кIелиз хъижедач. 

КIвалин-йикъан рабатвална, майишат кьиле тухвана кIанда... Стхаяр 

эвленмишда, вах гъуьлуьз гуда... Бес жув? Жувазни... Диде хуьда... Рагьмет 

хьуй, чан буба, ваз... Завай ви гафунал гаф эцигун хьана. Багъишламиша, чан 

ба...” 

Эмин Кьасумхуьрел фена. 

Исмаил-эфенди округдин дараматда, шариатдин дуванханадин кабинетда 

ацукьнавай. Ада мугьмандин  салам кьуна, ацукьдай чка къалурна, хзанрикай 

хабарар кьуна. Эминани муаллимдин кефер-гьалар хабар кьуна, адаз цIийи 

къуллугъ мубаракна. 

- Зун и къуллугъдал хьанва, за урусриз къуллугъзава, лагьана, вуна закай, 

са бязибуру хьиз, чIуру фикирмир, - Исмаил-эфенди дикъетдивди Эминан 

вилериз килигна.-Гьамиша урусрихъ галаз душманвилер, гъаразвилер жедай 

затIар туш... И къуллугъдал, укругдин чIехи къази яз, завай жуван халкьдиз гзаф 

куьмек гуз жеда. Инал гъана, са туьрк, са магъул эцигайтIа, ам зи халкьдин 

гъавурда акьадач... Зун арзачидин гъавурда гьасятда акьазва. Ингье, чи 

укругдин неченик урус, адан  куьмекчи эрмени я, абур чи дердийрин гъавурда 

акьазвач, я абурун рикIер чи халкьдихъ кунни ийизвач... 

- Зун гъавурда ава, муаллим, - лагьана Эмина. - Чи виридан умудар вак ква. 

Ваз Аллагьди нуьсрет гурай! 

- Далудихъ буба галамачиз вавай мад тагьсил  къачуз хъижедач, хва... Гила 

вуна чIехи хзан хвена кIанзава, - Исмаил-эфендиди Эминан фикирар кIелзавай.  

Эмин тажуб хьанач, ада анжах фикирна: “Акьуллувал гьа икI я...” 

- Хзан хуьн патал къазанжини кIанда, - давамарна Исмаил-эфендиди. -Ша, 

чна вун, кIелнавай итим яз, ви рагьметлу бубадин чкадал, Ялцугърин 

мягькемадин къазивиле,  эцигин, - теклифна эфендиди. 
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Эминаз ваъ лугьуз кIанзавай, амма рикIел Меликан гафар хтана, са гафни 

лугьун тавуна, акъвазна. 

- Вавай къазивилин везифаяр кьилиз акъудиз жедани? - жузуна округдин 

чIехи къазиди. 

- Ихтибар авуртIа, жанаби муаллим, алахъда ман, - явашдаказ жаваб гана 

Эмина. 

- Хъсан я. И йикъара зун аниз къведа. Адет тирвал, мягькемадик акатзавай 

хуьрерин картар кIватIна, меслятда. За фикирзава, абуру зи теклифдин тереф 

хуьда. Вахъ галаз укругдин неченикди суьгьбетарда, хабарар кьада. Вуна адаз 

тамам жавабар це, жувалай къазивал алакьда лагь, хва. 

- Хьуй. Вун пара кьадар сагърай, чан эфенди. - Эминаз шад хьана.- Вуна  

заз, чи хизандиз еке хъсанвал ийизва,- ада муаллимдин гъил кьуна, рик1ивай  

сагърай лагьана. 

- Хзанриз зи патай салам-дуьа твах,- тIалабна Исмаил-эфендиди. 

- Вун пара кьадар сагърай, гьуьрметлу эфенди, -Эмин  округдин шариатдин 

ч1ехи къазидин кабинетдай, шад руьгь акатна, гьяркьуь камар ягъиз-ягъиз, 

экъеч1на. 

                                                    31. 

Ялцугърин мягькемадин цIийи къази Севзиханан хва Эмин хьана, лагьай 

хабарди садбур шад, муькуьбур пашман, пуд лагьайбурни дили авуна. 

Мягькемадин хуьрерин картарин-векилрин межлисда тIуб хкажай са бязибурни 

(абурувай Куьре округдин шариатдин дуванханадин чIехи къази Ярагъви 

Исмаил-эфендидин теклифдиз акси экъечIиз хьанач) рикIяй Эмин къази хьуниз 

акси тир кьван. 

Эмин кIвализ хтайла, вири хзан кIвачел акьалтна, буба хьиз, кьабулна. 

Дидеди, стхайри, ваха Эминаз къуллугъ мубаракна, ам кIвалин чIехи кьиле 

ацукьарна. 
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- Аллагьдиз виш бара шукур хьуй, чан хва, чаз ихьтин югъ къалурай,-

лагьана вилерал накъвар алай дидеди.- Вакай къази хьаначиртIа, чаз яшамиш 

жез четин жедай... Квез, пуд итимдиз, мехъерарун, куь вах са кутугай чкадал 

динжарун... Ахпа куь кIвал-югъ, майишат кьиле тухун, масадаз муьгьтеж 

тахьана, масадан ракIарал тефена,  яшамиш хьун... Ибур вири четин месэлаяр я, 

балаяр... 

Севзихан кечмиш хьайила, кIвал Лейлидин хиве гьатнавай. Икьван 

чIавалди кисна кIвалин кIвалахар авур, гъуьлуьз яб гайи дишегьли, гила, 

арифдар хьиз, рахазвай. Рухвайриз чпин дидедихъ ихьтин алакьунар авайди 

чизвачир, гьавиляй абур тажуб жезвай. 

- Я диде, ваз икьван крар гьинай чида?- жузунай Мелика. 

- Я чан хва, бес зун икьван йисара куь бубадихъ галаз яшамиш хьаначни?! - 

суалдалди жаваб гана Лейлиди. – И к1вализ Исмаил-эфенди хьтин арифдарар 

т1имил атанани?! Бес абурун  камаллу суьгьбет-сала зи япара гьатначни?! 

- Де, вуна чи Исмаил халудиз яб гана ажеб кар хьана, -  хъуьрена Мелик. 

- Гьелбетда, чан бала. Акьуллудан тай хьайиди вични акьуллу жеда. 

- Исмаил - эфенди кьет1ен инсан я,- лагьана Эммина.- Чаз икьван зурба  

хъсанвал авурди гьа кас я.  

- Вичин чан сагърай, вич Аллагьдин нурдикай хкат тавурай,- алхишарна 

Лейлиди.- Ви рагьметлу бубани Исмаил стха хьтин дустар тир, абурун арада 

фин-хтун, чар-цIар авайди тир.  Куь рагьметлу бубани савадлу, акьуллу инсан 

тир. КIвалахни ада михьидаказ  авуна: гьахъ хвена, хъсандаз хъсанди я, писдаз 

писди я, лагьана. Вунани, чан хва, Эмин, бубади хьиз, кIвалаха. 

- Хъсан я, диде,- разивал гана Эмина.- Заз маса ихтиярни авач. 

- Гьак1 лагьай ви чан сагърай, чан хва,- тавазивилелди лагьана Лейлиди. 

Къе Севзиханан кIвале, кьенвай бубани рикIелай алатна, вири шадзава: 

Меликни Неби, мягькемадин иесияр хьиз, рахазва; Ислиди, сивик хъвер кваз, 

михьивилерзава; дидеди, рик1е Исмаил-эфенди аваз,  хъсан ксариз алхишарзава. 
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Нянрихъ вилик ачухай суфрани лап суваринди ди хьана, адал алай тIуьнар: 

шурва, ниси, шур, фу, гьеферар, кьел, Хатай-Хутайдай гъанвай чай -  гьар юкъуз 

жагъизвай няметар тиртIани, къе абурун тΙеам  масад тир. 

- Къе чун вири шадзава. Амма чи  садан  рик1елай буба алатнавач, чна 

адахъ гьамиша   яс чIугвада, чи буба зурба инсан тир, - лагьана Мелика. 

- Гьамиша ясни чIугваз жедай затI туш... Садбур хазва, садбур рекьизва, 

ибур Аллагьдин кьадарар я, -лагьана Эмина. – ИкΙ лагьана кΙанда: чна чи буба 

садрани рик1елай ракъурдач, чна бубадиз рагьмет къведайвал к1валахда! 

- Дуьз. Чна гьакΙ ийида, - хзан рази хьана. 

- Чна рагьметлудан  руьгьдиз са дуьа бахшин, чан балаяр, -  дидедин гаф 

сивее амаз, пуд стхадини ваха гъилер хкажна, дуьа авуна. 

- Къе чун шад суфрадихъ гала, хзанар, - лагьана тIимил рахадай Небиди. -

Чун гьамиша икI шад хьуй! Ик1 сад хьуй! 

- Амин! -  лагьана дидеди. – Бес зи мурад гьа им тушни?! 

- Сагърай, чан диде, вах, куьн, икьван чахъ гелкъвезвай, - Эмина магьидин 

сарар къалурна, шад хъверна. 

- Сагърай чи Эмин стха. Вун, стха, гила чи аманеви я, - Мелик аял чIавалай 

мез ачух, фикир саф гада тир. Гила ада, медреса куьтягьзавай жегьилди, 

вичикай гьар са мярекатдал хабар гузвай. - Са къуллугъ, дах, вуна зазни 

жагъура! 

- Вуна хъсандаказ кIела, амай кIвалахар завай,- хиве кьуна Эмина. 

- Квез незвайди гьалал хьурай, чан рухваяр, -дидеди шалунин пипIелди 

вилериз акъатай накъвар михьна. Ада кьатIизва: буба кьейидалай гуьгъуьниз 

рухваяр ва руш гзаф муьгьуьббатлу хьанва, абур лазимвал авазни авачизни 

дидедал алукьзава. “Аялриз, абур гьикьван чIехи хьайитIани, бубани кIанда, 

дидени,- фикирзава Лейлиди, ахпа фагьумна, давамарзава: - Дидени кIанда, 

бубани”,-сад лагьай чкадал диде эцигна. 
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Эмина бубадин, Ялцугърин мягькемадин къазидин ктабар, документар, 

муьгьуьр ва маса чар-цIар авай чIехи кьвати гъана, лампадиз мукьва чкадал 

эцигна,  тупIалай ийизва. 

- Абурун иеси гила вун я, хва, - лагьана Лейлиди. 

Мелик чIехи стхадиз пехилвилелди килигна,  залан нефес алахьна, рикIяй 

хиял фена: “Яраб ихьтин бахт заз мус жедатIа?” 

ГъвечIи стхаярни вах гьар сад вичин кеспидал машгъул хьана: Мелика ктаб 

гъиле кьуна, Небиди шаламриз кукIвалар хъиязава, ваха стхайрин гуьлуьтар рас 

хъийизва. Абурал вилер алаз, диде ацукьай чкадал  муьргуьди гатазва. 

Эмина вичин гележегдин кIвалахдикай фикирарзава, адаз чизва: ирид 

хуьруьн, абур  гъвечIибур ятIани, къазивал авун регьят кар  туш; хуьрер 

кесиббур я, анра инсанар къал-макъал жезва, сада садалай шер-фитне ийизва; 

гьар садаз яб гана, гьахълу патан тереф хвена, дуьз къарар кьабулна кIанзава; 

угърияр, къачагъар гзаф хьанва, абуру кесибар тарашзава... “За жуван кIвалах 

квелай башламишин? Жуван патав арзачи къведалди кIвале акъваздани? Ваъ. 

Бес вучда? Жув хуьрериз фидани? Гьар са кимел, гьар са мискIинда рахадани?  

Са ихтибарлу касни галаз фида... Тагьир, Мелик, Магьсум... Низ вахт аваз 

хьайитIа, заз юлдашвал ийиз кIан хьайитIа... Буба хуьрериз физвайни кьван? 

Белки, сифте йисара фенатIа... Заз чидай вахтара ам хуьрериз анжах лазим 

хьайила физвай. Ифризан патахъай фейивал. Буба - буба я, зун -зун я. За жув 

къалурна, жув инсанриз чирна кIанда... Дерди авай инсанар хьайитIа, гьа 

чкайрал яб гуда, лазим къарар кьабулда... Гьахълу патан тереф хуьда... 

Девлетлуйрив са кесибдин кефини хаз тадач!-вилерикай бигерви дишегьлидин 

юхсул къамат карагзава, ам буба кьейи чкадал атанай. - А чIавуз за бубадивай а 

дишегьлидиз куьмек гун тIалабнай... Гила за адан гьал гьикI аватIа ахтармишда, 

къазиди кьабулай къарар гьикI кьилиз акъудзаватIа, чирда,-Эмина бубадин 

кьватида авай арзаяр, округдин начальникди, найибди, Хъутур-Куьре 

участокдин начальникди ракъурай чарар, эмирар кIелзава, абур са тартибда 
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твазва, бубади жаваб тагана амайбур кьилди эцигзава. - Ибур гила заз талукь я... 

Ибуралд машгъул хьайила, бес зи чΙалар, илимар гьикΙ хьуй?!” 

Фикирар яратмишунрихъ, эдебиятдихъ, медениятдихъ, илимрихъ  

элкъвена… Эмина вич сифте нубатда зари яз, шаир яз гьисабзава:  « За жуван 

эсерар халкьдин дерди-баладикай, дуьньядин уьк1уь-цурудакай кхьида…» 

Вилерикай Низамидин, Куьре Меликан, Кьуьчхуьр Саидан, Мирзе Алидин.. 

къаралтуяр карагзава, япарихъ абурун гурлу сесер  галукьзава… « Завай 

вучизщ, абурувай хьиз, кхьиз жезвач? Зунни гьак1 кхьиз, теснифиз алахъда…» 

- Я бала, Эмин, къарагъ, къатук, - дидедин ван акъатна.- Ви стхайриз ирид 

лагьай ахварар аквазва. 

Эмина кьил хкажна, кIвале вил къекъуьрна: Неби гьа алай чкадал ахвариз 

фенва, Меликан хухдин ван месикай къвезва, Исли вичин кIвализ ксуз хъфенва. 

Дидеди месин капIзава. 

Эмин мад кьватидал алгъана, къазидин муьгьуьр гъиле кьуна: “Вун къад 

йисуз зи бубадин гъиле хьана, вал ада са лекени гъанач... Зани вал са лекени 

гъидач, муьгьуьр. За жувал Исмаил-эфендиди, мягькемадин хуьрерин картари 

авунвай ихтибар хуьда...” 

КIвалин пипIяй мад Лейлидин ван акъатна: 

- Я Аллагь, Исмаил стхадин эхир хийир хьуй, адан чан сагърай, балаяр 

бахтлу хьурай! Ада  зи кIвале хкахьай лампа куькIуьр хъувуна... Я Аллагь, адан 

уьмуьрар яргъи хьуй, бахтар къалин! Амин, я раби, я гъуцар! 

Эмина рикIяй амин лагьана, вичин фикирар давамарна: “Бес за арзачияр 

гьина кьабулда? Бубади хьиз, кIвале кьабулдани? КIвале къулай жезвач,-адан 

вилерикай округдин къазидин идара карагна.- Гьелелиг мискIинда кьабулда... 

Ахпа къази патал кьилди кIвал-идара эцигна кIанда. Къазидиз са чавушни кьада. 

Заз мажиб укругдай гуда, бубадиз хьиз. Бес чавушдиз ни гуда? укругдай 

тагайтIа, жуван пулдикай гуда...” 
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Хизан пакамахъ хуррамдаказ къарагъна, кIвалин кIвалахрал машгъул 

хьана. 

Эмин, вичин дамахрин парталар алукIна, мягькемадин къази яз, сад лагьай 

сефер кимел экъечIна. Хуьруьнвийриз салам гана, абурун кефияр гьикI ава, 

лагьана, хабар кьуна. 

- Писзава! - гьарай акъатна кавха Челебай. 

- Вучиз? Вуч хьана, Челеб халу?! - Эмин къудгунна: «Яраб йифиз хуьре 

вуч хьанатIа?!» 

- Мад вуч жеда кьван?! Чун, икьван бинелу итимар, инал алаз, къурабадин 

хцикай чаз гъуьл хьана! – хъилелди лагьана кавхади. 

Эмин гьасятда Челебан хъилен гъавурда акьуна. «Къураба» гафуникай 

кефи ханатIани, ада вичиз сабур гана, къалабулух акатайди къалур тавуна, 

къазидиз хас агъайнавилелди лагьана: 

- Я Челеб халу, зун ина хана, ина чIехи хьанвай куь хуьруьнви я. Сад къази 

жедай адет, сад, вун хьиз, кавха жедай адет я. Ваз вучиз хъел аватIа, зи кьил 

акъатзавач. 

- Вун къази хьунал зун рази туш!- гьарайна кавхади. 

- Бес вучиз вуна накь рази я, лагьана, тIуб хкажнай? 

- Зун Исмаил-эфендиди, хъсан гафар рахана, изитIна. Заз йифди ахвар 

атайди туш,- хиве кьуна Челеба. - Зун рази туш! 

- Рази туштIа, укругдиз фена, неченикдиз лугьуда ман, -  рикIел гъана сад-

садал гьалдарунал рикI алай фекьи Вагьаба. 

- Фида ман!- мад гьарайна кавхади. 

Итимрин кIеви рахунрал кимел инсанар кIватI хьана. 

- Ялцугъар, айибар хьана хьи,-лагьана анал атай Тагьира. - Куьне куь 

чанара акьван ялар твамир. Эмин хьтин камаллу къази квез Къазан шегьердиз 

фейитIани жагъидач,- итимар жегьил ашукьдихъ элкъвена.-Челеб халу, вахъ 
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галаз округдиз зунни къведа. Эмин гьихьтин инсан ятIа, а неченикдиз за 

лугьуда. 

- Кьве лирли чизва лугьуз, вунни гафунин иеси хьанвани?!- пеле биришар 

туна, жузуна кавхади. 

- Куь амалар акурла, лирлияр чеб-чпелай къвезва, кавха. Гаф анихъ 

амукьрай, са лирли за вакайни  лугьуда!- хъверна Тагьира.- Ам ван хьайила, 

жемятди вун кавхавиляй акъудда. 

- Гьахьтин кар вуна авуртIа, ингье!- Челеба гъиле авай тумаждин 

цIилерикай хранвай къамчи къалурна. 

- Ви амалар цIийи къазидиз акуна хъсан хьана,- лагьана Тагьира. -

Шариатдин, урус пачагьдин къанунар вазни талукь я гьа! А къамчи ви кьамани 

акьада! - викIегьдаказ кавхадин вилера вилер атΙумарна. 

Кавхадин чIал кьуна, ам, вилер яру хьана, инихъ-анихъ килигна. Ахпа ада, 

гатфарин чIурал акьалтнавай жунгавди хьиз, бугь авуна, шаламдин кIуф чиле 

къекъуьрна. Тагьиран къуьнерилай къамчи чIугваз тахьана (вилик къази 

акъвазнавай), кавха вичин кIвалихъди хъфена: “Ибурун далудихъ Исмаил-

эфенди гала... Тагьира закай чIуру чIал туькIуьрайтIа, за адан дуван аквада!” 

Инсанрик хъуьруьн акатна. Эмина фикирна: “Кавхадихъ, фекьидихъ галаз 

кьилди рахана к1анда…» 

- Гьуьрметлу къази! - жемятдиз ван къведайвал кьасухдай кIевидаказ 

эверна Тагьира. - За чуьлдиз ракъур тавуна, цура са кIел тунва. За ам къе, стха, 

ви кIвачерик тукIвада. За къе вун, чи мягькемадин цΙийи къази, элифарзава! Ша! 

32. 

Хуьре садлагьана  гъулгъула гьатна. Жегьил къазидин суьгьбетри са 

нетижани ганач.Челебан футфади, сад-садал гьалдардай Вагьабан 

къундармайри  лежбер итимар,  авам дишегьлияр кимел акъудна, абур  Эмин  

мягькемадин къази хьунал чпин наразивал къалуриз эгечΙна. 
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- Чаз вун хьтин хендедайрин тумуна гьатдай къази герек туш, - лагьана 

Эминаз инсанар алай  чкадал Челебан са  миресди. 

 Къазидин чиниз яр акъатна - им кьуру дубара  вегьин тир. 

- Ам вуч ахмакь гаф я?! - вичивай вич хуьз тахьана, гьарай акъатна 

Эминай. - Ви кьил михьиз элкъвенвани, халу?! 

- Гьа ваз ван хьайи гаф, халудин, - тайинсуз жаваб гана, лежберди 

ягьанатдин хъверна. 

- Вуна туькIуьрзавай чIаларни гьашербур я, - лагьана са дишегьлиди. 

Эмин хиялдай вичин чIаларик квай нукьсанрихъ къекъвена. 

- Зи чIаларик са рехнени квач, - дугъри жаваб гана зариди. 

- Ви чIалар шариатдиз акси я! - гьарайна кавхадин гъилибан къужади. 

“Ибурухъ галаз кьил кьуна, сив-сиве туна рахана виже къведач, - фикирна 

Эмина. - Ибур кавхади  вижеваз гьазурнава... Инал кIватI хьанвай итимарни 

гьаданбур я, садани са акьуллу гаф лугьузвач, анжах кускус гузва”. 

- Зун шариатдиз ваъ, халу, адан чахъ галаз кьан тийизвай са бязи 

къанунриз акси я. 

- Шариатдиз акси хьун еке гунагь я! - гьарайна фекьи Вагьаба. 

- Авачир гафар лугьун, фитнеяр авун – гьам еке гунагь я, гьуьрметлу 

хуьруьнвияр, - кьил галтадна, Эмин элячIна, фена. 

Жегьил къазидин кефияр михьиз чIур хьана: “Бес ибуру зи буба икьван 

йисара гьикI эхна? Яраб ам такIанбурни икьван гзаф авайтIа?.. Сад, кьвед авай, 

икьван авачир... Гила абур гьинай атана?.. Ибур укругдиз фейитIа,..-Эминак 

къурху акатна, са югъни кIвалах тавунмаз вичин тIвар чIурукIа акъатиз 

кичIезва.- Исмаил эфендидив са хабар агакьардани? Жув фидани? Маса кас 

ракъурдани? Тагьир фидатIа?.. Агь, Челеб, Челеб!..Агь,   Вагьаб... Буба кьейи 

юкъуз абур гьикьван къайгъудар хьанвай? Шад хьанвайтIа? Къазивал чпел 

атанвайди яз гьисабзавайтIа?.. Ибурун ниятрикай Исмаил-эфенди хабардар 

авуна кIанда! Вахтунда амаз душманрин вилик пад кьуна кIанда...” 
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Ният авурвал, Эмин мягькемадин хуьрериз физ башламишна, амма рикI 

секин туш, фикирар Ялцугъа хьайи къайи рахунрикай, зарб акатнавай шер-

фитнедикай я. ЯтΙани Исмаил-эфендидиз са гаф-чIални  лагьанач, “Лазим 

хьайитIа, ада вичи заз эверда”, - фикирна ада. 

Эмина теснифзавай чIалар, иллаки муьгьуьббатдин шиирар, инсанрив 

агакьзавай, абур жегьилри мелера,  мехъеррик, суваррин межлисра тикрарзавай, 

чуьнгуьрдихъ галаз лугьузвай. Амма жегьил заридин эсерар вирибуру са жуьре 

кьабулзавачир, аксибурни авай. садбур гъавурда акьазвачир, муькуьбур пехил 

тир... 

- Я хва, вуна шариатди къадагъа авунвай муьгьуьббатдикай чIалар 

теснифзава ман, - наразивал кваз лагьанай Эминаз кимел мад са агъсакъалди. 

- Шариатди муьгьуьббат къадагъа авунвач, я буба. Муьгьуьббатдикай вири 

девирра мазанри, зарийри, чIалар кутΙунна, лирлияр лугьузва... Ваз чи 

Кьуьчхуьр Саидан « Есир я зун”  чIал  ван хьаначни?! 

- Ван хьана жеди, рикIел аламач, - хиве кьуна къужади. 

Эмина Саидан чIал эзберна, жузуна: 

- Гьихьтин чIал я? 

- Вижевайди я,-къужа рази хьана. 

- Зи ч1аларни гьа ихьтинбур я ман. 

- Ят1а, ч1аларни вижевайбур я ,- рехнечи рази хьана. 

Маса сеферда хьрак квай къарийрини Эминаз туьгьметнай: 

- Я бала, ви чIалариз яб гайила, чи дишегьлияр арсуз жезва. Дишегьлидиз 

кIанивиликай, ашкъидикай хабар хьун герек авайди туш. Папарин везифа аялар 

хун, аялар хуьн я. 

- Намус авайдаз са чIалани пис патахъай таъсирни ийидайди туш, - 

лагьанай Эмина: “Ибуруз, итимриз хьиз, дишегьлияр гьамиша лукIвиле хьана 

кIанзава. Чебни жегьил хьайиди, чпизни муьгьуьббатдикай рахаз, манияр лугьуз 

кIан хьайиди рикIелай алатнава”. 
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Эмин рикI михьи, таб квачир жегьил тир, адан гьиссер, фикирар, ниятарни 

гьакьван михьи тир. Заридиз, вич хьиз, амай вири инсанарни михьибур хьана 

кIанзавай. Ада вичин рикIяй къвезвайвал лугьузвай, кхьизвай, амма вири адан 

гъавурда дуьз акьазвачир. 

Ашукьал-машукь хьанвай Эминаз муьгьуьббат вири дердерин, гъамарин, 

хирерин дарман, мелгьем хьиз тир. Вичин дердиниз са куьмекни тахьайла, адан 

фикир дегиш хьана: «Муьгьуьббат куькIуьн патал маса шартIарни лазим я 

кьван, сифте нубатда кIан хьанвайдан вафалувал, сир хуьз алакьун…» Гьавиляй 

ада, т1вар алачир яр фикирда аваз, кхьенай: 

            Гьич мецелди рахазмач вун, эвел хьиз, 

            Дустарин сир ахъайдани, гъенел физ?! 

  И чIал фитнекар инсанри чпиз кIани патахъ къекъуьрна, ам зариди жегьил 

хендедадиз лагьанайди яз гьисабна, са куьникайни хабар авачир дишегьли 

Эминахъ галкIурна. 

Шариатдин къанунриз акси фена, муьгьуьббатдин чIалар теснифун, 

гададинни рушан гьиссерикай, алакъайрикай ачухдаказ кхьин, “зунни вун 

хевлет кIвале кIандай” лугьун, гьелбетда, а девирда заридин патай  викIегьвал 

тир. КIанибур чеб-чпиз кьисмет тахьайла, Эмина Аллагьдилайни наразивал 

къалурнай. Дагъдин кукIва авай авам хуьруьн агьалияр патал Эминан чIалари, 

гатфариз цавара цIайлапанри хьиз, гужлу ванерзавай. И ванери сад рази авуртIа, 

кьвед нарази яз тазвай. 

Инсанрин авамвиликай менфят къачуна, кавхадини фекьиди сивел кΙвенкΙ 

алайбур  къазидал гьалдарна: Эминанни хендеда дишегьлидин авачир 

алакъайриз талукь чиркин шер-фитне къунши хуьреривни агакьарна, округдин 

къуллугъчиярни хабардар авуна. 

Эмина ихьтин душманвал гуьзлемишнавачир: адан ийир-тийир квахьна, 

вичелай нубатсуз леке элягъун патал “Фитнекар къарийриз” чIал туькIуьрна, 
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хьрак фена кIелна: вичиз фитнекарар вад йикъалай кьена, муртад хьана, 

жегьеннемдиз акъатна кIанзавайди лагьана. 

Ихьтин жаваб къарийрини гуьзлемишнавачир, абур жегьил шаирдиз акси 

къарагъна, десте-десте кимел кIватI жез, туьгьметдин гафар лугьуз эгечIна. 

Кимел Эминан тереф хуьзвай дишегьлиярни экъечIна, абурун кьиле Рукъуят 

авай. 

Вичин тIвар квай шер-фитнедикай ван хьайи хендедади еке къал акъудна: 

фитнечийриз ахарарна, мискIинда Кьуръандал кьин кьуна, намусдин михьивал 

субутарна, хьрак фена, фитнекар къарийрал къванер гьалчна. 

Ийир-тийир квахьай къарияр къазидин патав фена, багъишламишун 

тIалабиз эгечIна: 

- Чан хва Эмин, чун гьалдарнавай кас авай,-кавхадин тIвар кьуначтIани, 

къарияр ни гьалдарнавайтIа виридаз чизвай. - Чаз багъишламиша. Бес вунани 

чун михьиз бедламна эхир. Бес чун гьакьван пис инсанар яни? 

Эхир къариярни Эмин сад-садан гъавурда акьуна: къарийри чеб Челеба 

гьалдарайди, Эмина вичиз хъел атайди ва кьадарсуз векъи хьайиди хиве кьуна. 

Эмина цIийи чIал туькIуьрна: вичивай са жегьилвал хьайиди хиве кьуна ва 

къарийриз женнетда макан хьун вичин мурад тирди лагьана. 

Хуьр секин хъхьана, Эминни вичин  везифайрив эхгечIна. 

 

                                                              33. 

Йифен геж вахтунда Эминан кIвализ Тагьир атана. Адак квай теспачавал   

акурла, иесийрик къалабулух акатна. 

-Эмин, цIийи хабар ваз, муштулух заз! -  салам гана, тади кваз лагьана 

дустуни. 

- Муштулух види я, лагь, - теклифна кIвачел акьалтай Эмина. 
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- Туьквезбан,- и тIварцIин ван хьун кумазни Эминан рикIи гьасятда 

гужлудаказ тахътахъна, - гъуьлуькай хкеч1на, бубадин юрдунал хтанва. 

Некягьни аламач! 

- Жеч?! - Эминан кьиле агъзур хиял къекъвена, шикилар пайда хьана, 

вилерикай гуьзел суьрет карагна. 

- Хьана акурбур ава. Туьквезбан зазни  акуна! Зун исятда Кьеандилай 

хтайди я, балкIанни ви гьаятдал алама, ингье, ваз хабар гуз атанва, стха, - са 

нефесдал лагьана Тагьира. 

- Аферин, стха!-Эминак шадвилин зурзун акатна.- Хъсан хабар я. Гила за 

мехъерарда!- малумарна. 

- Дуьз!-тестикьарна Тагьира. 

- Вуч мехъерар? – жузуна Лейлиди. Адаз садани жаваб ганач. 

Эминаз хкадариз, гъилер хкажна кьуьлериз кIан хьана, амма вичи-вич са 

гужуналди хвена: дидеди, стхайри  айибарун мумкин тир. 

Тагьира гъайи хабарди вири хизан кIвачел акъулдна. Дидедиз, стхайриз ва 

вахаз чизва: Эмина икьван чIавалди мехъерар тавунин себеб Хважа-эфендидин 

руш я, ам гъуьлуьз фейидалай гуьгъуьниз гададин рикIиз маса са рушни 

бегенмиш хьанач, гьавиляй гилани мехъерар тавуна ама, на лугьуди, адан вил 

Туьквезбан элкъвена хтунал алай. Ингье, гьахьтин югъни алукьна. 

- Гила чна вуч ийин, я балаяр? - Лейли кьве рик1ин хьана: «Вучда? Чарада 

рахкъурайди  гъидани? Къазидин хциз, къази хьанвай хциз?!.. Гададиз ам 

к1анзава эхир… Вичиз к1аниди гъана, Эмин секинардани?» Ам суалдалди 

сифте Эминан, ахпа Тагьиран вилериз килигна. 

- Вучда кьван? Це лагьана, гъида ман, - дустунин рикIикай хабар яз, 

фадлай меслят хьанвай, гьялнавай месэла хьиз, лагьана Тагьира. 

- Я бала, ам чарада рахкурнавайди, Эмин мехъерар тавунвай жегьил?.. Бес 

гьик1 хьуй? –диде рик1яй  рази туш. 
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Стхаярни вах паталай килигзава, абурни шаклу я. Эминан чина разивал 

ава.   

-  Биц1и дахдиз вичиз к1аниди гъайит1а, лап ажеб кар жеда, - вичин 

разивал къалурна, Мелика фикирна: “Эминан мехъерар алатайла, нубат зиди 

жезва. Ухвайш!” 

- Туьквезбан заз акурди я, гуьзел руш я, - явашдаказ лагьана Ислиди: 

адазни чIехи стхадин мехъерар алатна,  вичин кьисмет гьял хьана кIанзава. - 

Гьам чи бицIи дахдин жанан я. 

Са Неби киснава, анжах адан кисун винел патанди я, рикIяй адани 

шадвалзава ва вичикай фикирарзава: “Стхайри кIелунарна, садаз чIехи 

къуллугъни хьанва, Меликни къе-пака я малла, я кавха жедайди я... Са зун... За 

абурун хипер хуьда ман,-адаз гележег туькIуьрдай маса рехъ жагъанач, авай 

гьалалдал рази хьана, хиялдай лагьана: « Хуьда ман стхайрин мал-девлет... Цуьк 

авай яйлахра, серин тамара къекъуьн, жуван мал-хеб хуьн, никIихъ-векьихъ 

гелкъуьн пис кар туш кьван...Гьа къуллугъчийрин вилер зи туьрездал жедайбур 

я... Абуру недай фу за къазанмишдайди я”,-и фикирди Небидиз сабур гана, адак 

гьатта дамахни кутуна. - Мехъер авуна, стхайри хьиз, зани жуван паб-аялар 

хуьда”. 

- Вун Кьеандал гьикI акъатайди тир?- Эминаз кьарай амач, адаз цIийи 

хабардин кIан-пун чириз кIанзава. 

- Нянрихъ хьиз са жегьил атана, чпин межлисдиз теклифна, зунни, 

чуьнгуьр къачуна, балкIандал акьахна, фенай, - Тагьира вичин сефердикай 

галай-галайвал суьгьбетна. 

- Туьквезбан хтайдакай ваз гьикI чир хьана? 

- Гьа ацукьнавай межлисдал хабар хьана... Чун куьчедал экъечIайла, 

Туьквезбана булахдилай яд гъизвай. Чаз салам гана, ам бубадин варциз гьахь 

хъувуна,- лагьана Тагьира. 
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Эминан вилерикай квар къуьневай Туьквезбан карагзава, ам хиялдай 

рушахъ галаз рахаз алахъзава, амма жезвач... 

- Види хъсан  сефер хьана, стха, - Эминак лувар акатнава. 

 Тагьир хъфиз гьазур хьана. 

- Ацукь, са кьас фу неъ, - эхир теклифна иесиди. 

- Ацукьдай вахт амач, йифен кьулар хьанва: кIватIи-кIватIар цавун юкьваз 

акъатнава. Зун хъфида... Илчивилиз завайни физ жеда гьа, - зарафат кваз 

лагьана Тагьира. 

- Чун тамашда, -Эмина дуст, далудихъ гъил акална, гьуьрметдивди рекье 

хтуна. - Вун пара кьадар сагърай, стха! 

- Бес муштулух?-жузуна Тагьира. 

Эмин серсер хьана, икьрар рикIел хтана, жузуна: 

- Вуч кIанда? 

- Ваз вуч гьайиф туштIани. 

- За ваз са бухара бармак багъишда,- лагьана Эмина. - Вун халис ашукь 

хьиз аквадайвал. 

- Рази я. Ахварар ширин хьуй, хабарар - хийир! – Тагьир балкΙанни гваз 

хъфена. 

 Эминаз йифди ахвар атанач - ам Туьквезбанахъ галаз шиирралди рахазвай: 

                   Вун хвашгелди, сафагелди, 

                   КIан туш заз вун хьана ялгъуз. 

                   Гьамиша за ви гъам чIугваз, 

                   Зи жигерар кана гьар къуз... 

Туьквезбана манидалди жаваб гузва, амма Эминаз адан ван къвезвач. 

РикI дар хьана, Эминай гьарай акъатзава: 

                     Гуьзел ханум, 

                     Ая фагьум, 

                    Зи чанда гум. 
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                    Къекъвезава. 

                   Вилин накъвар 

                    Хьана селлер, 

                   Сефил рикI зи 

                   Ишезава... 

Туьквезбана са гзаф мили хъверна, вилерин ишарадалди вич рази я, 

лагьана. Эмин цавук хкIуна: 

                Валай гъейри авач заз яр, 

                Мийир, бике, на зи рикI дар!.. 

Виридалайни гуьзел пакама алукьна. Хзан адетдиндалай фад къарагъна. 

Вуч, гьикI ва мус авун лазим ятIа фикир-фагьумна, Эмина Мелик Кьеандал 

ракъурна: ада Тагьира гъайи хабардин ери-бине чирун ва Хважа-эфендидин 

фикир чирун лазим тир. Сад-кьве сятдилай хтай стхади  шаддиз суьгьбетна: 

«Тагьира гъайи хабар турус я…Хважа-эфендиди чир чΙурна, амма ваъ 

лагьанач…Лишан кутаз фейитΙа жеда». 

Эминан мехъерин зарбдиз элкъвена…Сифте нубатда, Неби  КIахцугъиз 

ракъурна,  халудиз эвериз туна…Лейлдин кьил какахьнава, ада сандухдай сусаз 

багъишдай парталар акъудзава… 

- Вувв, мехъерин юкьвал галкΙам афар лугьудайвал, чан бала, къатух цуру 

жезва, - Лейлиди кьве бекьеда авай къатух некIегъандиз цана, руш  квар юзуриз 

ацукьарна. 

-Салам-алейкум, къачуз к1анзавай къадамар хийирдинбур хьурай! – 

лагьана ракΙарай атай Исрефил  халуди.- Заз Небиди  вири суьгьбетар авуна, зун 

илчивиле физ гьазур я, - ам вичиз къалурай гьуьрметлу чкадал, рагьметлу 

Севзихан бубадин куьсруьдал, ацукьна. 

Лейлиди, хтулри Исрефилаз хваш-беш авуна, жузунарна.Кайвани багьа 

мугьмандихъ элкъвена: 
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- Эхь, чан стха, эхир чи чIехи хцин кьисмет ачух жезва. Вун, халу яз, 

илчивилиз фена кIанда. Мегьамед ими яргъал ала, адаз чна мехъерал теклифда, -  

мугьмандин вилик исятда кварцелай алатнавай таза дуьдгъвер ва лаваш фу 

гъана. -  Неъ, гьалал хьуй ваз, чан стха. Им са сиверчи хьуй, хуьрек агакьда.  

Исрефилни Лейли, стхани вах, Кьеандал Туьквезбанак Эминан лишан 

кутаз физ гьазур хьана. 

- Хважа-эфенди вичин руш заз гунал рази тахьайтIа, за ам чуьнуьхда лагь!- 

тагькимна Эмина. Ада рикIяй фикирна: “Зи авамвал себеб яз, садра Туьквезбан 

зи кьисметдай акъатна, мад ахкъатдач”. 

- Рахадай гафар заз чизва, хтул. Хважа-эфендини зун таяр-туьшер я, адазни 

вичин бала бахтлу хьана кIанзавайди я,- Исрефила хтул секинарна. - Вун хьтин 

езне адаз мад гьинай жагъида?! 

- Зун вахъ инанмишни я, халу,-лагьана хтулди. 

Эминан илчияр Хважа-эфендиди чиник серин кваз кьабулна. 

- Руш хтана кIвалив ахгакьнавач, чаз гьеле ам вучиз хтанватIани чизвач. 

Квек вуч тади квай?!- жузуна Хважа-эфендиди. 

- Я чан яр-дуст, ваз чизва, гъуьлуь рахкурай ва я хендеда хьанвай руш, чи 

адетралди, бубадин кIвале яргъалди тадайди туш... Дишегьли я,  зайиф затI я, 

адал чIуру гаф-тIвар атун мумкин я. ГьакI хьайила, гьар са буба-диде ахьтин 

велед динжар хъийиз алахъда... И кар чиз, чунни вахтунда атана,-лагьана 

Исрефила. 

- Куьн гьахъ я,-Хважа-эфендиди илчияр секинарна. 

Итимар чпин суьгьбетрик квайла, Лейли дишегьлияр авай кIвализ фена: 

ада гележегдин къавумдин папаз вичихъ тир гаф-чIал лугьузва, Туьквезбанан 

акьул-камал ахтармишзава, хзандин сериштайриз фикир гузва. 

- Я чан бала, а вун фейи кIвал фу авай чка тир,-лагьана Лейлиди 

Туьквезбаназ. - Вун ана кьун тавун вуч месэла хьанай? 

Рушан патахъай жаваб дидеди гана: 

www.lezgichal.ru



 176  

- КIвал фу авайди тир, чан вах, амма... Хьайи кьве балани ярарикди кьена... 

Вичин чкани югъ-йиф гагь цур, гагь чуьл хьана... Зи аялдиз кIвал акунач... Мад, 

чан вах, вунни цIийи свас хьайиди я, зунни цIийи свас хьайиди я... Чаз гьихьтин 

гьуьрмет-хатур , ацукьун-къарагъун хьанай? Валлагь, заз вири гьуьрметар, 

хатурар хьана, рагьметрай зи къаридизни апаяз...Зи баладиз ана са югъни 

акунач, гьакI хьайила, хтана. 

- Свас, хуьда лагьана, гъизвайди я, кIвалик-къак кутада, лагьана. 

Гьелбетда, свас гьамиша тахтуна жедайди туш, кIвалахарни авуна кIанда, - 

Лейли Туьквезбаназ килигна, ам назханумаз ухшар тушир. 

- Я чан вах, кIвалахрин кьадарни ава эхир.... Эгер куьне чи руш, вакай чаз 

свас жеда, вуна чи гададиз кIвал туькIуьрда, вуна чаз са къул ацIай рухваяр 

хада, лагьана тухузватIа, буюр, чун рази я, куьн бахтлу хьурай!-лагьана дидеди. 

- ТуштIа, Аллагьди яргъазрай, герек авач, чан вах. Чун садра кайибурукай я. 

- Чаз, хуз хьиз, кIвалик кикIидай, чIижре хьиз, вирт гъидай, рухваяр хадай 

свас кIанзава, чан вах! -лагьана Лейлиди викIегьдаказ. 

- Зи рушакай квез гьахьтин свас жеда,- хиве кьуна Туьквезбанан дидеди. 

- Къенин йикъалай ви бала зи хцин свасни я, зи рушни!-Лейлиди 

Туьквезбанан гардан кьуна. 

Ирид йисуз гуьзлемишай мехъер 1864-йисан зулун гуьлуьшан юкъуз хьана. 

Эмина тIалабайвал, нисинихъ мехъерин свараг Кьеандал фена, свас, руш хьиз, 

зуьрне-далдамдалди бубадин кIваляй акъудна, Ялцугърал хкана. 

34. 

Нянин гурлу межлис геж куьтягь хьана. 

Эмин мичIи куьчедай, пкавул Тагьиран гуьгъуьна аваз, вичин кIвализ 

хъфизва. РикIик теспачавал ква, пкавулди адаз, свас авай кIвализ хъфейла, вуч 

авун лазим ятIа, лугьузва: “Гъанвайди руш туштIани, мукъаят хьана, тади акат 

тавуна, ахпа михьивал-лацувал авуна кIанда”,-тагькимзава. 
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Свас авай кIвале нафтIадин чIехи лампа кузва. Чиле цIарарин рух, адан 

винелай гъвечIи гебе экIянава. Са пипIе месерин хара ава, муькуь пипIе чинай 

дуьгуьр авадарна, кьил акъузна, Туьквезбан агъвазнава. Чамрак хъуьруьн 

акатна. 

- Салам-алейкум, Туьквезбан!-теспачавал кваз, салам гана Эмина. 

- Алексалам,-яваш сес акъатна. 

- Я вун пипIени акъвазмир,- я зав вун гатадай шуьмягъдин шутвар тIвални 

гвач,-Эмина буш гъилер къалурна. 

- Бес за вучда? - жузуна назик сесиналди суса. 

- Вучда?! Чун чаз кьисмет хьунин шадвиляй кьуьлерда, манияр лугьуда! -

Эмина, кьве гъил ачухна, лекьре хьиз, ирид йисалай жагъай сусал вегьена, ам 

ялавлудаказ къужахламишна, кIвалин юкьвал алчударна...  

- Зун шуьткьуьрмир! – гьарай акъатна  Туьквезбанай.  

Бахтлу чамраз  ван къвезвач. Ада сусан чинай дуьгуьр акъудна, теменрин 

сел къурна, вилер гуьзел вилера туна, эрчIи гъил хкажна, кьил кьулухъ вегьена, 

кIевидаказ лагьана: 

                - Вун хвашгелди, сафагелди, 

                    Чан женнетдин цуьк севдуьгуьм! 

                   Ухшар я ваз якъут, маржан, 

                   Чан дагъдавай хаму жейран. 

                   Къурбанд я ваз зи ширин чан, 

                  Вал ала зи рикI,  севдуьгуьм! 

Туьквезбан серсер хьана, вилерай накъвар авахьна: ада цIийи гъуьлуьн 

кIвале ихьтин гуьруьш, ихьтин гьуьрмет, ихьтин къимет гуьзлемишнавачир. Са 

легьзеда рикIел вич ичинви чамра сад лагьай йифиз тIваларай акъудайвал хтана, 

бедендилай зурзунар алахьна... 

- Эмин,- кватна шехьна, свас чамран кIвачер кьаз агъуз хьана. 
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- Туьквезбан, акъваз, акъваз! Вун вучиз шехьзава?! Чун къе хъуьрена 

кIанзава!- чам тажуб хьана. 

Свас хкаж хьана, Эминан хуруз гьахьна, мадни кIевидаказ шехьна. 

- Акъваз, я руш, я свас!.. Дидедиз ван хьайитIа, ада за вун гатазва, лагьана, 

фикирда. Вуч хьана вахъ? - Эмина свас са гужуналди секинарна 

Туьквезбана кьил чиле твазва, регъуьвилерзава, эхир галкIиз-галкIиз 

лагьана: 

- И дуьньядал ихьтин гьиссер, ихьтин майилар, ихьтин алакъаярни авани?! 

Зун гьинай акъатна, гьиниз аватна? Заз аквазвайди ахвар яни?- накъварин 

стIалар алай милаим вилер вичин ярдал хкажна, хабар кьуна Туьквезбана. 

Жаваб гуьзлемиш тавуна, давамарна:- Ихьтин бахт жагъай зун шехь тавуна, 

гьикI акъвазин?- ам мад ярдин хуруз гьахьна. - Зун шадвиляй шехьзава, чан 

Эмин! Вуна  закай инсан хъувуна. Вуна заз бахт багъишна! 

- Бахтуни хъуьрез, бахтсузвили шехьиз чирда, лугьудай мисал ава. Вун 

хъуьрена кIанзава. Шехьунар вучтинбур я?! 

- Завай масак1а жезвач… 

- Секин хьухь, - Эмина свас мад къужахламишна, адан кьилел алай 

шуткуьдикай хкатнавай яргъи киферилай кап алтадна, туьмерна. 

- За гила ваз вуч хъсанвал ийин? -  свас чамран менгенайрай экъечIзавач.- 

Ша, за ваз сандухдин паяр гуда. 

- КIандач. 

- Ацукь, за ви кIвачер чуьхуьда. 

Эмин тажуб хьана, ада къуьнер чуькьвена, лагьана: 

- Ваъ, герек авач! 

Вичин теклифар кьабул тавунал свасни тажуб жезва: 

- Бес вучда? 

- АтIабур туькIуьра, - Эмина вилералди кIвалин пипIе авай месеринни 

яргъанрин хара къалурна. 
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Пкавулди гайи “важиблу тапшуругъар” кьилиз акъудна, чамни свас 

муьгьуьббатлу суьгьбетрик экечIна. 

- Гила ви сандухдин паяр тIуьртIа жеда, - лагьана Эмина. 

- Буюр, - Туьквезбана суфра экIяна, сандух ахъайна, анай тIанурдин фу, 

шуьреяр, биргенддин як, ругунвай верч, какаяр, натIуфа, мехк1уьт... акъудна, 

чамран вилик эцигна.- Неъ, ваз хуш гьалал хьуй, чан Агъа! 

- Зун агъа туш,- лагьана Эмина. 

- Бес вун вуж я? - милаимдаказ жузуна Туьквезбана. 

- Къази,- чам хъуьрена. 

- Неъ, чан къази,-тIалабна суса. 

- Икьван чаз бес жедани? - суфрадал алай няметар къалурна, Эмин 

хъуьрена. 

- Амукьайбур - пака хьуй,- свасни хъуьрена. 

Чам, каш кваз, сусан сандухдин паяр нез эгечIна, Туьквезбан адаз 

муьгьуьббатлу вилерай килигзава. 

- Жувани неъ,-лагьана Эмина. 

- Зун тух я,-свас, дугъриданни, тух тир, фу адак акатзавачир. 

Эмина вичин рикIик квай суал вугана: 

- Вун анай вучиз хтайди я? 

- Заз вун субай амайди чизвай,-Туьквезбан бубадин кIвализ хтунин 

себебрикай сад, гьа и кар тир. 

- Зун рикIе аваз хьайила, бес вучиз вун аниз фенай? 

- Вуна лишан кутун тавурвиляй, - имни дуьз жаваб тир. - Ахпани... Завай 

бубадиз ваъ лугьуз хьанач: агакьай руш гъуьлуьз гана, агакьай гададиз 

мехъерарна кIанзава. 

Эминаз сусан жавабар бегенмиш хьана. Икьван чIавалди адаз 

Туьквезбанан рахунар, сад-кьве эхь, ваъ квачиз, ван хьаначир. “Им алим 

бубадин руш я,- разивилелди фикирзава Эмина. - Зун гьавая адал ашукь 
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хьайиди туш... Яц квахьайди квахьна, чIал чидайдал гьалтайтIа, хъсан я, лугьуда 

бубайри. Гила, ихьтин дуьшуьшда, лагьана кIанзава: дуьгве жагъайди жагъана, 

чIал чидайди хьайитIа, хъсан я. Заз жагъайди чIал чидайди я...” 

- Вуна мад фикирар хъийизмани, къази?- чамран хиялар кьатIана, жизви 

зарафат кваз, жузуна суса. 

- Са фикирни хъийизмач, гила зун бахтлу я! 

- Чан зи Эми-и-и-н!-лагьана, Туьквезбана сифте яз чам кIевидаказ 

къужахламишна, вичи адаз, регъуьвални квадарна, теменар гана. Чамра 

кьатIайвал, ам, жегьил дишегьли, инсанвилин алакъайрихъ, дерин гьиссерихъ 

фадлай тамарзлу хьанвай; гила абур жагъанва, гьавиляй вичин майилар, 

гьиссер, гьуьрс, ашкъи чуьнуьх тахьана, винел акъудзава. 

Эмин сусан муьгьуьббатлувилел тажуб хьанва: “Ихьтин гьевеслувал, 

ихьтин ашкъилувал чи дишегьлидиз хас хьун?.. Туьквезбан адетдин дагъви 

дишегьли туш, ам, заз хьиз, араб, фарс, туьрк чIалар чизвай, за хьиз, Хайяман, 

Саадидин, Рудакидин, Гьафизан, Низамидин, Меликан, Саидан... эсерар 

кIелзавай, савадлу дишегьли я. Ам, буба гъалатI хьана, мичIи фуруз аватна, 

Аллагьдиз шукур хьуй, анай сагъ-саламатдиз ахкъатна... Зи бахтунай, 

Туьквезбан зи чIал чидай дишегьли хьана... ИкI хьаначиртIа, вучдай? КицIни 

кац хьиз,- Эминан вилерикай туькIуьн тийизвай хзанар карагзава, -  яшамиш 

жедайни? Завай жедачир...Зи рагьметлу бубани диде меслятдалди, гьамиша чан 

лагьаначтIани, рикI тIар тавуна, яшамиш хьайибур я. Зав гвайдини гьабуру 

къалурай чешне  я...” 

- Туьквезбан, гила чна са вил ахвар ийин, вун пакамахъ фад къарагъна 

кIанзавай свас я,- лагьана Эмина. 

- Захъ ахвар галач... Пакамахъ зи хиве авай кIвалахар заз чизва, къази, абур 

за тамамарда. 

Ахвар Эминахъни галачир. Чеб-чпихъ тамарзлу жегьилрин суьгьбетар  

яц1а гьатна, мадни ширин хьана. 
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- АкI хьайила, ерли ксудачни?-жузуна чамра. 

- Ксудач,- тестикьарна дамахдивди суса. 

- Бес чна вучда? 

- За ви бейтериз яб гуда, чан зари. 

- АкI хьайила, яб це, зи цуьк: вун зи рейгьан, шемси, къемер, сувар я!-

лагьана, чамра свас къужахламишна... 

 - Ахьтин ч1алар Хаямахъ, Гъафизахъни ава, жуванбур лагь. 

 Чам тажуб хьанач: адаз вичин  свас шииратдин гъавурда авайди чизва. 

Ашкъидин кеменда гьатнавай жегьилриз экуьн к1екерин ванерни атанач… 

Анжах дакIардин шуьшеяр лацу  жез башламишайла, Туьквезбана ярдиз хабар 

гана: 

- Экв жезва- а! - ада тадиз кIвалин юкьвал тиян гъана, чамралай ва вичелай 

яд аладарна, лагьана: - Жув агалт, чан къази, зун михьивилериз фида. 

Туьквезбан къецел экъечIна. Агъадихъай экв ачух жезва. Хзанар 

къарагънавач. Хуьре кIекерин гьараюнрин ванер гьатнава, Верхи кул жагъурна, 

ц1ийи свас  гьаят шутказ эгечIна. 

- Пакаман хийир, чан свас, -- айвандилай Лейлидин ван акъатна. 

- Абат хийир, чан диде,-мани лугьузвай хьтин ванцелди жаваб гана цIийи 

суса. 

“Гьикьван ширин сес я?! - Лейли тажуб хьана.- Заз “диде” лагьана. Зи 

Эмин идал бад гьавая кьару хьанвайди туш кьван». 

- Икьван фад къарагъун герек авачир, я чан бала,- дугъридаказ лагьана 

къариди. 

- Зун гьамиша фад къарагъзавайди я, чан диде. 

- Пакаман хийир, чан свас, - явашдаказ салам гана, кулни гваз атана, Исли 

гьаятдин муькуь пад шутказ эгечΙна. 

- Абат хийир, чан балдуз, - лагьана суса.- Ина кьве касди ийидай кIвалах 

авач, за шиткида. 
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- Ва-ваъ, кьве касди авурла фад куьтягь жеда. За ваз гьамиша куьмекар 

гуда, чан свас,-хиве кьуна Ислиди. 

- За вазни, куьмекарда, чан балдуз,-Туьквезбанани вичин жумартвал 

къалурна. 

Айван, гьаят ва варцин вилик квай куьчени, нур гудайвал михьна, сусани 

балдузди руквар хъуртал гадарна. Ахпа гъилер, чинар чуьхуьн хъувуна, 

дамахдин либасар алукIна. 

Булахдал фидай  сусан вилик буш къаб гвай кас-мас акъат тавун патал, 

Лейли куьчедал экъеч1на, инихъ-анихъ килигзава. Халкьдин адетдал амалзавай 

дишегьлийри чпин буш кварар, гичинар гьаятрал эцигнава, Эминан свас 

булахдал фейила, чебни адан гуьгъуьниз физ гьазур хьанва. 

 Ракъинин сифте нурарихъ галаз къеле ганвай лацу кварар къуьнерихъ 

вегьена, Эминан цIийи свасни вах къуьн-къуьневаз булахдал физ экъечΙна. И 

кардал вил алай къунши дишегьлийри айванрикай, къаварилай чпи-чпиз 

хабарар гана: “Эминан свас булахдал акъуднава”. Ван хьайибур кварар къачуз 

цел физва, абуру цIийи сусаз саламар гузва, мехъер мубаракзава... Жавабрихъ 

галаз Ислиди абуруз ширинлухар пайзава. Сусан сандухдин пай агакьай-

агакьайда алхишарзава. “Вун бахтлу хьуй, чан свас! Ваз и мехкIуьт кьван жуван 

кIвал, жуван гъуьл ширин хьуй!”- лагьана Рукъуятани. 

 Булахдал алай дишегьлийри цIийи сусав чпин кварар ацIуриз тазва - 

абурун кIвалера авай хзанри цIийи сусан гъил галукьай яд хъвада. Туьквезбан 

булахдилай са къифле рушарини сусари  чпин юкьва туна, ханум хьиз, хкана, 

варцел ахгакьайла, адан кIвачихъ Севзиханрин кIвализ, чпин хуьруьз девлетар 

атуй лагьана, хийир-дуьа авуна, рахкъурна. Садани Туьквезбан са гъуьлуькай 

хтай дишегьли я, адаз, цIийи сусаз хьиз, ийизвайбур вуч гьуьрметар я, лагьанач. 

“И гьуьрметар заз туш, Эминаз я, зи гъуьлуьн хзандиз я”, - свас агьвалатдин 

гъавурда дуьз акьуна. 
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Туьквезбаназ вич Ялцугърин дишегьлийри кьабулайвал гзаф хуш хьана, ам 

ярдин кIвализ, адак лувар акатна. КIвалени цIийи свас чин ачух къариди, 

вилерин кIаникай хъуьрезвай гъуьлуь, гьуьрметдалди салам гузвай хенери 

гуьзлемишзавай. 

- Чан свас, гила вуна чаз хинкIал авуна кIанда,- лагьана Лейлиди.- Ваз 

кIвал мубаракиз къведай мукьва-кьилийриз суса авунвай хинкIал гудай адет я. 

- Башуьсте, чан диде!- Туьквезбана сафунай гъуьр ягъиз эгеч1на. 

- Вун бахтлу хьуй, чан бала, - рикIин сидкьидай лагьана Лейлиди. - Вахъ 

галаз чи кIвализ нур, нев, рагъ аватна! Вун атай к1валени гьамиша рагъ хьурай,  

я Аллагь! 

35. 

Югъ чIимелди я, куьчедик кьар ква, инсанар кIвалин крарал машгъул я. 

ТIили татун патал кIвалин къавуз кул гана, варданаг элкъуьрна, хтана, Лейлини 

Туьквезбан хзандиз хуьрек авунин къайгъудик ква. 

Эмина, дезгедихъ ацукьна, са вуч ятIани кхьизва: адан хиялар лезги 

хуьрера, шегьерра къекъвезва. Неби лит къуьнерихъ галаз чуьлда ава, Мелик 

кимел фенва. Ша лагьайди хьиз, ракIарай Тагьир атана. Салам гана, ам вичиз 

адет хьанвай чкадал ацукьна. 

- Яда, исятда за вакай фикирзавайди тир, - Эминаз дуст атайла шад хьана.- 

Ваз аян хьанани? 

- Эхь, - Тагьир, лацу сарар экъисна, хъуьрена. -  Ирид йисуз ви фикирар 

къакъудайди къвалав хьайила, гила ваз амайди дустарикай фикирун я, Эмин-

эфенди. – Тагьира  дустуниз дамахдивди «Эмин-эфенди» лугьун дуьшуьшдин 

кар тушир: Вини Ярагърин  медреса куьтягьайла, Исмаил-эфендиди вичин лап 

бажарагълу сухтадиз гайи  ч1ехи дережадин тΙвар анжах сад-кьве касди кьазвай,  

пехилбурун хъиляй ам инсанриз раиж авун ашукьди вичин хивез 

гуьгьуьллувиледи къачунвай. 
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- Вун гьахъ я, - Эмина са вил тини ишинзавай Туьквезбаназ яна, лагьана: - 

И кас зи рикI алай дуст, стха ва пкавул Ашукь Тагьир я. 

- Заз чизва,-Туьквезбана кьил эляна. 

- Вуна закай вуч фикирзавай, стха? - жузуна Тагьира. 

- За фикирзавай: къенин чIимел югъ худади къулан патав ацукьуниз, 

чуьнгуьрар ягъуниз, манияр лугьуниз, хинкIалар тIуьниз акъуднавайди я. Яраб 

и кардикай Тагьираз хабар авачтIа? 

- Гьа фикир зани авуна, гьавиляй за ваз свасни галаз чикΙвализ теклифзава. 

Зи папани исятда тини ишинзава. Ша! - теклифна Тагьира. 

- Куьне вуч лугьуда, хзанар? – Эмин, свас рикΙе аваз дидедихъэлкъвена. 

- Я бала, инал вири гьазур хьанва, - Лейлидин ван акъатна. - А гьалал 

ризкьи гьинал тIуьна вуч тафават ава? Инал ацукь, чан хва. Чна ви Рукъуятазни 

эвериз тада. 

 Тагьир хияллу хьана. 

- АкI хьайила, куьн чи кIвализ нянрихъ ша, лагьана ада. -Жедани? Зи 

хзандин мурад ц1ийи свас илифарун я. 

- Жеда, - разивал гана Эмина. 

- Исли, алад, чан вах, чи хзанриз лагь: мугьманар нянрихъ къведа, зун  

исятда гуьзлемиш тавурай, - Тагьир гуьлуьт хразвай рушаз килигна. 

- Дуьз гаф я, кьве зегьметар тахьурай. Алад, чан руш, - буюрмишна дидеди. 

Исли зирингдиз къарагъна, ракIарай, туп хьиз, акъатна, фена. 

- Вуч кхьизвай, зари? - жузуна Тагьира дустунивай. 

- Са чIал. 

- Сир яни, стха? 

- Вакай заз сир мус хьайиди я? 

- ЯтIа, кIела кван. 

- За и эсерда низ вуч ярашугъ ятIа лугьузва,- Эмина чар хкажна, экуьнал 

кьуна, кIелиз башламишна: 
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                                 - Къужадиз сабур, 

                                Жавандиз абур, 

                               Баладиз куркур, 

                               Кьегьал касдиз тур, 

                              Кьушундиз къаст, зур, 

                              Гатуз шемси-нур, 

                             Женнетдиз гъилман-гьур 

                             ХупI ярашугъ я!.. 

Хзанди заридин цIийи шиирдиз эхирдал кьван яб гана, гьарда вичин 

фикирар лагьана. Тарифдин гафарни гзаф хьана. 

- Насигьатдин чIал я, им межлисра лугьуз жедайди я,-Тагьира Эминавай 

шиир кхьенвай чар къачуна.- Им за жуваз кхьида. Туьквезбан свас, Эминан 

чуьнгуьр гице кван! 

- Исятда , стха, - свас  тавханадиз фена, чуьнгуьр гваз хтана. 

- Им гила куь кIвализ акъатнавани? - Тагьира кьилин ишарадалди чеб 

ацукьнавай хзандин кIвале чуьнгуьр куьрсарзавай буш хак къалурна. 

- Эхь, стха. Бес за Хважа-эфендидин руш гьикI алцурарин?- Эмина 

зарафатдин хъверна. –Ингье, и йикъара за Низамидин «Искендер-наме» 

к1елзава, жуван хзанриз суьгьбетзава. Им эсер я! 

- Сусавни к1елиз тазвани? 

- Эхь. КΙелизни тазва,  манияр лугьузни. 

- Вуна дуьз кIвалахзава,- лагьана Тагьира.- Ирид йисуз ваз гайи кьван 

азабар гила хкуд хъия. 

- Зи тахсир вуч тир?- жузуна Туьквезбана. - Сада ганач, сада тухванач. 

Кьисас залай вучиз къахчузвайди я? Зи язух ша,- сусан гафарин са пай рикIивай, 

са пай зарафат тир. 

- Язух къвезвайвиляй Эмина ви кьилел Арагърин регъв регъвезвач, 

СтIалрин чуьнгуьр язава, - лагьана Тагьира. - Пис яни? 
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- Ваъ, - свас рази хьана. - Пара иер я! –  пΙузарикай жизви хъверна. 

- АкI хьайила, яб це! 

Тагьира чуьнгуьрдин япар акъажна, адай ширин сесер акъудна, Эминан 

цIийи чIал вичигьа исятда теснифнавай  аваздалди лагьана: 

                                    Эмин, гьич са гьал 

                                    Мийир бед хиял, 

                                    Худад гайивал 

                                    Гьам ви агьвал, 

                                    Панагь - Зулжалал, 

                                    Ваз крар гьалал 

                                    ХупI ярашугъ я!.. 

- Сагърай, ашукь! - Эмина чуьнгуьр къачуна, Тагьиран цIийи аваз 

тикрарна. - Гуьзел аваз я, стха. Мубаракрай! 

  КIвале дем къурмиш хьана... 

  Мехъер авурла, Эминаз вичелай дагъ алатай кьван регьят хьана: сад 

лагьайди, адаз вичин рикIни жигер тир Туьквезбан кьисмет хьана, адани вич 

к1валин к1араб хьтин, гъуьлуьн къадир авай, адаз, шаирдиз хьиз, къимет гузвай 

паб тирди субутарзава; кьвед лагьайди, гила адавай хзандин къайгъу чIугваз 

жезва. Эминан бедендин къуватар, зигьин, алакьун са шумуд къат артух хьанва. 

Ам инсанриз гагь никIени векье, гагь кимел, гагь мискIинда, гагь къунши 

хуьрера, гагьни округдин идарайра аквазва. Тахсиркаррин суд-дуван ада гагь 

мискIинда, гагь вичин кIвале, гагьни фейи хуьрера ийизва, гьар са арзадизни ам 

дикъетдивди, гьахъуналди килигзава... Гьам шариатдин къанунар, гьам 

Мегьамед пайгъамбардин гьадисар, гьамни лезги халкьдин адетар вилив хуьзва. 

Ватанпересвал, инсанпересвал, мергьяматлувал рикIелай ракъурзавач... 

Эминан мехъер алатай са гьафтедилай, Лейлидиз куьмек хьанвайди чиз, 

Ислидиз илчияр къвез башламишна. ЦIийи къазидин вах кIанзавайбур яргъал 

хуьрерайни атана. “Авай са бала заз жуван патав хьана кIанда, чан рухваяр”,- 
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лагьанай дидеди. Адан гаф чIур тавуна, хуьре чпин дувуларни мягькем хьун 

фикирда кьуна, цилингвийри вах Ялцугърал гъуьлуьз гана. “Ибуру чаз гьикьван 

къурабаяр лугьурай?”- фикирнай Эмина. Зулун бегьер кIатIариз хтайла, 

Меликазни свас гъана. Гила Лейлидин кIвачел кьве свас, Туьквезбанни Мегьри, 

элкъвезвай. ЦIийи сусаз Эмина гьуьрметдивди Мегьрибан лугьуз эвердай. 

Туьквезбанни Мегьрибан, вахар хьиз, чеб-чпел туькIвена. 

- Гила чи хиве амайди са Неби я,- лагьанай са нянрихъ Эмина. 

- Гьадазни чна къведай зулуз, Аллагьди гайитIа, свас гъин,- лагьана бахтлу 

дидеди. 

Лейлиди сусар галаз сар эвяна, гъалар авуна, гила халича хразва. “КΙвале 

куьмекар хьун гьа икI я, - фикирзава жегьил къариди, - вуч гъиле кьуртIани, 

хабарни тахьана, кьилиз акъатзава. Ада ван акьалтна лугьузва: 

- Чна, чан сусар, куь гьар садан утагъдиз  мад са халича, мад са рух храда. 

Абурун кIаникай чилиз вегьедай литер чаз ава. Зи зегьметар, чан балаяр, куьн 

паталди я. Куьн бахтлу хьуй! 

- Сагърай вун, чан диде,- лугьузва сусари. 

- Небидиз свас гъайила, чаз мадни регьят жеда,- Лейлидиз вичин кисай 

хвани динж хьана кIанзава. 

Сусар рази я: абуруз кIвале мад са куьмек хьана кIанзава, чпел алай 

зегьмет кьезил жедайвал. 

Туьквезбан кIвачел залан хьанва. Эмина, кьарай атIана, аял гуьзлемишзава: 

“Яраб вуж жедатIа? Хва хьайитIа, Севзихан бубадин тIвар эхцигда… Ам 

гьихьтин аял жедатIа? Зи ухшарар квайди? Белки, руш хьайитIа?..” 

Жегьил къазидин ва шаирдин кIвализ  мукьва-кьилияр, ярар-дустар,  

округдин ва Хъутур-Куьре участкадин къуллугъчияр къвезва. Абурун кьилел 

къавумарни  артух хъхьанва. 

Бубадин са мертебадин аскIан кIвалера чIехи хзандиз дар я. “Небидизни 

мехъер хъувурла, сусариз аяларни хьайила,- фикирзава Эмина, - ахпа чна вучда? 
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Икьванбур гьина гьакьарда? ЦIийи кIвалер эцигна кIанда. ЦIийи кIвалер!” Ада 

стхайрихъ галаз меслятар башламишна. 

 

36. 

Жегьил къазидин уьмуьр, недай фуни алукIдай партал аваз, рикI гьевеслу 

ва къайгъуярни къалин яз, кьиле физвай. Бубадилай амай ирс яз,  Эмин-

эфендидин рик1 мугьманар кьабулунал  ва мугьмандиз финал алай. Туьквезбана 

муьгьманар чин ачухна кьабулзавай, суфрани жумартдаказ ачухзавай. «Зи хцин 

свас инсандин шараг я»,- фикирзавай Лейлиди. Хзандин ва дустарин патай авай 

гьуьрмет-хатур Эмин-эфендидиз мягькемадин хуьрерани жагъизвай. Анжах… 

гьар са къадамдин кьилиз дуьшуьш жезвай гьахъсузвилери, къачагъвилери, 

дугъривилери къазидин кIвалах четинарзавай, кефияр чIурзавай. Хуьрерин 

жемятар, сад-вад девлетлу инсанар квачиз, кесибвиле авай: абуруз недай яван 

фуни бес жезвачир... 

Гуьзлемиш тавур мусибатдин са дуьшуьш адетдин куьлуь чуьруькдилай,  

цIелхемдикай ялав жедай хьиз, башламиш хьанай. 

... Кьуьд алукьзавай са пакамахъ Ялцугърин къазидин патав жегьил итим 

атана. 

- Зун цицIехуьруьнви Мамед я, чан къази,-салам гана, лагьана ада.-Шаз 

зунни зи хзан, пабни пуд аял, маса чара тахьана, чIехи стхадин хзандикай чара 

хьана... ЧIехи стхади гила чаз я чи рагьметлу бубадин кIвалерикай, я адан 

мулкарикай пай гузвач. Бес чун гьикI дуланмиш жеда? ЧIехи стхади 

фекьидизни яб гузвач, чун гатаз-ягъиз цуриз акъудна, гила гьанайни чукурзава... 

Чи гьахъ-дуван вуна авун тIалабзава,-куьгьне чухва алай итим, юкьни какурна, 

са тике фу тIалабзавай къекъвераг хьиз, акъвазна. 

Къазиди жуьреба-жуьре суалар гузва, вичи гун лазим тир жаваб 

фагьумзава. 
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Арзачидин вилерай, бижгъер-бижгъер хьанвай парталрай, вири къаматдай 

Эминаз акьван гъам-хажалат, кесибвал, дуьньядикай пай хкатнавайвал акуна 

хьи, адан рикIиз тIар хьана. “Им лап кац алкIай кесиб, веремди тади гузвай 

бенде я,-фикирна ада.- Гьелбетда, адаз куьмекна кIанда, ам кIевяй акъудна 

кIанда. Чкадал фена, гьялда. Дуьньяда сад хъсанвал, садни писвал амукьда”. 

- Зун исятда куь хуьруьз къведа, Мамед стха.  Вун акъваз, за жуван пад-

къерех ийин,-къази парталар алукIиз тавханадиз фена. Адаз ван къвезва: 

циц1евиди вичин дердидикай гьаятдал экъечIай Лейлидиз суьгьбетзава. “Жуван 

дерди масадаз ахъай авурла, инсандин рикIиз регьят жеда,- фикирзава Эмина.- 

Ахъайрай. Кесибдин дерт са тIимил кьванни кьезил хьурай!”. 

- Диде, хабар кьадай кас-мас хьайитIа, зун ЦицIез фена,-къази куьчедал 

экъечIна, - Ша, Мамед. 

- Субай физвани? - жузуна Лейлиди. 

- Эхь. Мензил мукьвал я, диде. БалкIан инжиклу авун герек къвезвач. 

- Хъсан сят хьурай! Чан бала, и кесиб касдиз куьмек ая,-тIалабна Лейлиди. 

- Хьурай, диде. 

- Ша,- цицIехуьруьнвидиз кьил эляна, Эмин, кIвач кяна, рекье гьатна. Адан 

рикIел бубадини вичи цан цазвай никIиз Бигердилай атай дишегьли хтана. А 

чIавуз Эмина бубадивай а кесиб дишегьлидиз куьмекун тIалабнай... Гила имни 

гьахьтин дуьшуьш я: Эминавай дидеди тIалабзава. 

ТIалабдай кас-мас тахьайтIани, гьар са арзадиз тамашдайла, Эммин-

эфендиди гьахълу патан тереф хуьзва ва дуьз къарар кьабулзава. “Дидеди 

тIалабначиртIани, за къени гьахълу къарар кьабулдай... И касди, заз чиз, тапарар 

ийич. Хайи стхадиз бубадин ирсиникай пай тагузвайди гьихьтин инсан хьуй?!-

къазидин хиялдиз ахьтин инсандин къамат къвезвач. Ам тажуб жезва:-Хайи 

стхаяр жен, чеб-чпихъ галаз туькIуьн тийин?! Дяве-дара жен?! КицIер хьиз, 

яшамиш жен?!- кьил галтадзава.- Чун ахьтин стхаяр туш,-вичин стхайрикай 
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фикирзава.-Аллагьдиз шукур хьуй, къени къе лап хъсанзава, гележегда мадни 

хъсан жеда!” 

Са капачда кьаз жедай кIвалер хуьр я, лугьуз,  тарари кьунвай гуьнедал 

алкIанва. Вири кIвалерни са мертебадин аскIан ранг алачирбур я. Абурукай 

Эминаз вичин вилик кваз физвай Мамедан ухшар атана: “Мал иесидиз ухшар 

жеда... Ина чи хуьрелайни гзаф кесиб инсанар авай хьтинди я”,-фикирна 

къазиди. 

-- Ингье чи кIвалер, ша,- Мамед дар гьаятдиз гьахьна. - Исмет!-эверна ада 

чIехи стхадиз.- ЭкъечI, стха. За къази гъанва. 

КIвалин ракIариз, магьсул авай тапрак хьтин, ацIай жендек алай жегьил 

итим, гьахьтин кIалубрин пабни аялар акъатна. Патав гвай цурин ракIарай яхун 

дишегьлини пуд аял килигзава: ибур Мамедан хзанар я. 

- Ва алейку-салам!-шаддаказ гьарайна Исмета.- Я чан Эмин стха, я чан 

Эмин-эфенди, я чан къази, вун атуй - рагъ атуй! Ша, илиф, исятда за ваз гьер 

тукIвада!- иесиди къазидин гъил кьуна.-Жузунар чна кIвале ийида. 

- Илифдай мажал авач, Исмет. Зун ви стхадин арзадиз килигиз атанва,-пеле 

биришар туна, лагьана къазиди.- Куь арада вуч хьана? Вуна стха вучиз бубадин 

ирсиникай магьрумзава? 

- Я хзан сагъ хьайиди... Зун чIехи стха я, ам - гъвечIи, захъ вад аял ава, 

адахъ пуд. И кIвалер чи рагьметлу бубадихъ галаз за эцигайбур я, жуван 

гъилералди. И кар вири жемятдиз чизва. И кIвалер зибур я. Ибур са зи хзандиз 

бес жезвач. За Мамедаз лугьузва: жуваз кIвалер эциг, зани куьмек гуда. Ам рази 

жезвач. 

- За цIийи кIвалер квехъ эцигда?!-гьарай акъатна Мамедай. 

- Акъваз!-гьарай гана чIехи стхади. – Угъраш! 

- Гьараярмир! Дуьз рахух, - Эмина Исметаз чин чIурна. 

- Ада тапарарзава, къази. И кIвалер бубади эцигайбур я. За,  кварквачI аял 

яз, куьмекар гана...  

www.lezgichal.ru



 191  

- Бес хци бубадиз куьмек гудачни? 

- За югъди-йифди, геже-гуьндуьз кIвалахайди я!-гьарайна Исмета. 

- КIвалер бубадинбур тир, - кьетIивилелди лагьана къазиди. - Абурук кьве 

стхадин пайни ква. Шариатдал Мамедаз вичин пай гана кIанда!- атΙай къарар 

малумарна къазиди. 

- Зани адаз гьак1 лагьайди я, - тестикьарна  инал атай са миресди. – Яб 

гузвач! 

Исметан вилер яру хьана, ам инихъ-анихъ килигна. Гьаятдал къуншиярни 

кIватI хьанва, адан тереф хуьдай касни авач. И арада ракIарай папан ван 

акъатна: 

- И к1валер зи гъуьлуь эцигайбур я! 

- Имни таб я, чан къази,- лагьана Мамеда. 

- Таб я! Бес чун гьиниз фида? Кудани?! - гьарайна цурин ракIарай Мамедан 

папа. 

- Рахунар акъвазара!- къазиди гъил хкажна.- Стхадиз бубадилай аламай 

мулкарикай пай тагун вуч къелет я?- ам Исметахъ элкъвена. 

-  Мулкарикай за  пай ганвайди я! 

- Вичиз тIула авай пуд ник кьунва, заз къузадик квай са ник ганва, векьин 

чкадикай ерли ганвач,-лагьана Мамеда. 

- Ви хизандиз гьам бес я!-гьарайна Исмета. 

- Исмет! Вибур вуч гьараяр я?! - Эмин-эфенди, пеле биришар туна, хайи 

стха бубадин ирсиникай магьрумзавай жадудиз килигна. - Вахъ гьич инсанвал 

авач хьи?! Зун мягькемадин къази я. Ихьтин амалар авуртIа, за вун аламай 

няналди дустагъханадиз ракъурда: жуван инсанвал хуьх! Инсанвал гьамиша 

хвена кIандай девлет я. Инсансузвал са гафуналди къазанмишиз  жеда! 

Исмет са бубат вич-вичел хтана, адан папан рахунарни яваш хьана. 
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Хуьруьн фекьидиз эверна, къази арзачи стхайрин кIвалериз ва мулкариз 

килигна. Ада вичин къарар акъудна: бубадин ирс кьве стхадин арада 

барабардаказ пайна, ктабда кхьена, къулар чIугваз туна. 

- Вуна и къарар кьилиз акъуд тавуртIа,- лагьана къазиди Исметаз,-за вал 

жерме илитIда, мад табий тахьайтIа, къазахриз эверна,дустагъда твада! 

- Я чан къази, я чан Эмин-эфенди, акI хьанач хьи, - кIир экъисна, Исмета 

фашал хъверна, ахпа кьулухъ элкъвена, ада стхадиз сас регъвена: “За ваз чирда, 

кьей хва!” 

- Сада са къални акъудмир!- тагькимна Эмина. 

Къази хъфена... Нянрихъ адан кIвализ Исмета дана кьван авай, кьве 

кванариз фенвай гьер гъана. 

Им къазидиз атай сад лагьай ришвет тир. Гуда лугьудайбур хьанай, амма 

Эмина герек авач, лагьайла, гайи кас хьаначир... Исмета вичин ришвет, хабарни 

кьун тавуна, гъанва. 

- Зун ришветбаз туш, Исмет, адил инсан я, - лагьана Эмина. - Жуван 

стхадиз къвезвай гьалалу пай це, жуван инсанвал, итимвал хуьх! Гила жуван  

гьерни гваз ахлад. 

ЦицΙеви къазидиз себиз-себиз хъфена. 

И агьвалатдикай вири мягькемадиз хабар хьана, инсанри намус михьи, 

гьахъ кIани къазидиз баркалла лагьана. 

Исмета Ялцугърин къазидин къарар кьилиз акъуднач, ада вичин гьер 

Цумурдал тухвана, Хъутур-Куьредин участкадин найибдиз гана, вичин тереф 

хуьн тIалабна. Адани Эминаз чар кхьена. Эмин, гьелбетда, рази хьанач. Месэла 

гьялун округдин шариатдин дувандал аватна... Ришветрал рикI алай 

дуванбеглери, Исмаил-эфенди кефсуз яз авачир вахтуникай менфят къачуна, 

Исметан хийирдиз къарар акъудна. Ихьтин гьахъсузвили Эминан ивидал звал 

гъана, ада ришветбаз къазидиз русвагьдин шиир бахшна:  
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                             Шариатар хьанва ваз лукI, 

                             Гьар патахъ элкъуьриз, къази. 

                             Гъизвач вуна дувандал кIукI, 

                            Адиларал хъуьрез, къази... 

Исмаил-эфенди кIвалахал экъечIна. Эмина округдин чIехи къази 

Цицерхуьряй тир стхайрин месэладин гъавурда туна, Кьасумхуьруьн 

дуванбеглери кьабулай къарар я шариатдихъ, я халкьдин адетрихъ, я 

мергьяматлувилихъ галаз кьан тийизвайди субутарна. 

- За арзачийриз эвериз тада, лазим яз акуртIа, а къарар дегишарда, ам 

кьабулай къазидиз жаза гуда! – округдин чΙехи къазиди Эмин-эфендидиз 

лагьана: – Вуна ришветбаз къазидиз бахшнавай ч1алакай заз хабар ава, ам  

кесерлу эсер хьанва. 

- Белки, хьанва жеди, жанаби муаллим, - зариди фикирна: «Яраб зи ч1ал 

ихьтин тарифдиз лайихлу ят1а?  Зун  жуван ч1алар мадни  устаддаказ кхьиз 

алахъда… За жуван халкь гъавурда акьадайвал, жуван халкьдивай тарс хкуд 

жедайвал кхьизва…». 

- Бязи къазияр ва дуванбеглер, Эмин-эфенди, чеб дустагъда туна к1анзава! 

- Исмаил-эфендиди округдин дуванбеглериз вичин кабинетдиз эверна, лагьана: 

- Ялцугърин мягькемадин къази квелай нарази я. ГьакI яни, Эмин-эфенди? 

- Эхь, жанаби Исмаил-эфенди! 

- Лагь жуван фикирар, Эмин-эфенди. 

- Шариатдин тIвар кьуна, гьахъсуз къарар кьабулайла, куьне цицIеви 

Мамедан кесиб хзан кIваликайни мулкарикай магьрумна. За квез лагьанай: 

“ВиртIедин кьечI гъайила кIвализ, гьахълувилер фена гьуьлуьз...” ИкI хьун дуьз 

туш, къазияр! Куьн инал гьахъ хуьн патал, инсанрив шариатдин  къанунар 

кьилиз акъудиз тун патал эцигнавайбур я...  

Дуванбеглерикай жаваб акъатнач. 
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- Инсандиз вуч герек я?- давамарна Эмин-эфендиди.- Сифтени-сифте 

руьгьдин, бедендин азадвал, барабарвал, гьахъ герек я. Азадвал чаз, инсанриз, 

лекьрез цав хьиз, лазим я. Азадвили арадал барабарвал, вири ихтиярар, гьахъ 

гъизва. Чун Аллагь-Таалади халкьнавай инсанар ятIа, сад девлетлу, муькуьди 

кесиб, сад хан, муькуьди лукI тежен... Ибур  гьахъсузвилер я... Чна, къазийри, 

дуванбеглери, кесиб инсанривай игрийрив мал-хеб, ихтиярар, азадвал, 

къакъудуниз вугун тийин... Ихьтин гьахъсузвилериз рехъ, чун, къазияр,  

дуванбеглер, фекьияр,  жемятриз такIан жезва. Абур гьахъни я... Чна чи 

кIвалахда халкьдин азадвал, садвал, гьахълувал хвейи, халкь патал адават, женг 

чIугур зурба инсанрилай: Гьажи Давудалай, шейх Ярагъ Мегьамедалай, 

Ахцегьви Мирзе Али-эфендилай, гьа и чи Исмаил-эфендидилай чешне къачуна 

кIанда! 

Акс и рахадай касни хьанач. Дуванбеглери циц!еви стхайрин   гьакъиндай 

кьабулай къарар къуватдай вегьена.  Эмин-эфенди гъалиб хьана. 

 Округдин начальникди Эммин-эфенди гьуьрметдалди кьабулна, адахъ 

галаз яргъалди суьгьбетарна. Эмин-эфендиди пачагьдин векилдин вилик 

Ялцугърин мягькемадин жемятдин яшайишдиз талукь месэла – харжарин ва 

бигеррин кьадар т1имиларун -  эцигна. 

 

37. 

Дагъларни дереяр живеди кьунва. Рагъ ава, гуьнейрал живер цIразва: лезги 

чIаваргандин ц1иг варз я. Халкьди лугьудайвал, хъуьтIуьн цикIи гатун цикIихъ 

галаз гьуьжетда. Ихьтин йикъара Эмин-эфенди вичин шиирар теснифунал, 

дустариз чарар кхьинал, ц1ийи газетарни ктабар к1елунал машгъул я. 

Мугьманарни кими туш… Азербажандай, Эрменистандай,  Гуржистандай, 

Къабардадай ва маса яргъал вилаятрай къвезвай мугьманрихъ галаз ялцугъвияр 

вердиш хьанва… Паталай къвезвай гьар са касдиз лезги арифдар, зари акваз,  

адаз яб гуз к1анзава.. Ихьтин машгьурвиликай, багьа мугьманрикай къазидин 
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хзанар инжиклуни  тахьана туш. Гзаф  гуж Туьквезбанал акьалтзава: гуьзлемиш 

тавуна къвезвай мугьманриз къазидин дережада авай хуьрекар гьазурун, абур 

йифиз динжарун  регьят кар туш… Бязи дуьшуьшра акатзавай хъелни явашарна, 

ада  гъуьлуьн хатурдай  мугьманар чин ачухна кьабулзава, абур рази жедайвал 

динжарзава 

Эмин-эфенди Кьасумхуьрел округдин шариатдин дуванханада авайла, 

ЦицIерхуьре мусибатдин гьерекатар кьиле физвай. Лапагар, виртIер ва чIемер 

гана, гъиле гьахъсуз къарар гьатнавай Исметан вилерал пи акьалтна: намус, 

гъейрат, гьахъ ва мергьяматлувал рикIелай алудна, ада гъвечIи стхадин хзан 

лаш илигна,  кIвалерай акъудзава... Хуьрелай гьарай-эвердин, шел-хвалдин 

ванер алатнава. Къуни-къуншияр кIватI хьанва, абуру Мамедан хзандин язухар 

чIугвазва. 

- Я инсафсуз инсан! Вун зи хайи стха я хьи? Чун и хъуьтIуьз гьиниз фин?!-

гьарайзава Мамеда. 

- Йикь! Квахь инай! 

- И авай цура кьванни тур! 

- Ваъ! Вуна зун ялцугъвидиз маса гана! 

-Зи хзан мекьила рекьида! 

- Кьирай! Квахь! Зи вилерикай квахь!-кьуьлер эцязава, гъутарив язава 

Исмета. - Вун яни зун дувандиз вугузвайди? Гила - къачу! Ма! Ма!-вил-кьил 

лугьун тавуна, язава Исмета. 

Мамедан хзанар шехьзава, ийир-тийир квахьнава. Санайни са куьмекни 

авач. 

- Я чан стха,-минетзава Мамедан папа,-вуна къалурзавай къазмадал къавни 

аламайди туш. Чун ана гьикI дуланмиш жеда? Аялар мекьила рекьидачни?! Я 

Аллагь! Я инсанар! И залум чалай алуд т1ун! 

- Куьн вири къе кьий! Квахь инай! Ибур за эцигнавай кIвалер я! Иник куь 

са пайни квач! Кьасумхуьруьн дувандани квез гьа икI лагьана! - Исмет, 
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зунжурдай ахъа хьанвай пехъи  кицI хьиз, гьаятдин пипIе игис хьанвай стхадин 

хзандал тепилмиш жезва. Адан гафар, гьараяр, сеперар папани тикрарзава. 

Хуьруьнвияр къаришмиш жезвач, абурузни Исметахъай кичIе я. Са 

къужади вичин хва чинеба Ялцугърал къазидиз хабар гуз ракъурна, амни кIвале 

хьанач. Округдин дуванди Мамедан арзадин гьакъиндай кьабулай гьахъсуз 

къарар къуватда амачирдакай гьелелиг ЦицIерхуьре хабар авачир. 

Инсандин шункIуник твар акатун, намус квахьун, вилерал пи акьалтун ва 

нефс хуьз тахьун пара чIуру нетижайрал гъидай лишанар я. Ахьтин инсандин 

рикIелай вири: хайи диде-буба, вах-стха алатда, ада анжах вичин нефсинихъ 

ялда; кьиле як авайда хьиз, сад-садалай ахмакь, тарихда ван тахьай хьтин 

амалар, гьерекатар ийида. Ихьтин небгетар рикIе аваз, Эмина туькIуьрай чIал 

ашукь Тагьиралай инсанрив агакьнай: 

                        Муькуьр гзаф, гьахъ ви хилаф, хиял чIур, 

                       Дуьнья гайтIан мад “бес я” вахъ жедайд туш... 

                       Жасад темпел, инсаф рикIел гъун течиз, 

                       Акьул зелил, фагьум тIимил, фитне из, 

                       Амал азгъун, ийиз чапхун, уьмуьр физ, 

                       Сурун азаб, кьиникь рикIел къведайд туш... 

Амма намус авачирдаз заридин чIалуни таъсирдани?!.. Намус авачирдаз 

къанундикайни кичIе туш...  Аллагьдикайни... 

Исметан гъутарини лашари Мамедни адан хзан гьаятдин сивиз акъуднава, 

абурал цIур ацалтнава... 

Эхир экуь дуьнья мичIи суралайни дар хьанвай Мамедан гъиле жагъундин 

цлалай са гъетягъ къван гьатна... Вичел къвезвай гъутуз жаваб яз, Мамеда къван 

авай эрчIи гъил хкажна, Исметал гьалчна... Са легьзеда зулумкардин гьерекатар 

яваш хьана, ам малдай хьтин гьарай акъатна, варцин сиве, рух хьиз, ярх хьана. 

- Вай, аман, зи гъуьл кьена-а-а!-гьарайна Исметан папа. 

Вири пагь атIана амукьна. 
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Мамед вичин гъилиз килигна... Къван чилел аватнавай... Исметан сивяй 

гъер, иви авахьзава, нефес амач... 

Кьуд пад секин хьана. Инсанар, хуьре садрани тахьай дуьшуьш акурла, къя 

хьана, акъвазнава. Садани чуькьни ийизвач, кьейидан пабни яваш хьанва. 

Бязибур, хъварц алатайбур хьиз, яваш-яваш чеб-чпел хтана: абуру са гьихьтин 

ятIани азадвал гьиссзава, амма ам гьихьтин гьисс ятIа гьеле аннамишзавач. 

Жемятдин арадай экъечIна, аса экисиз-экисиз атана, фекьи чилел ярх хьанвай 

Исметаз килигна. Ахпа ам Мамедахъ элкъвена: 

- Я кьей хва, шаба, вуна вуч авуна?! 

Мамед серсер хьанва, ада са затIни кьатIузмач. 

- Вуч авуна?! - суал тикрарна ада. 

- Вуна ви стха кьена хьи! 

- За?! За затIни авур туш! 

- Вуна адан шарфар авадарна-а-а! 

- Зун ту-у-ш!- Чан жемят, зун туш!- Мамед,зурзун акатна, аял хьиз, 

шехьна. 

Пакадин юкъуз ЦицIерхуьруьз тарихда садрани татай кьван инсанар: 

найиб, къази, къазахар ... атана... Мамед, балкIандин тумунал кутIунна, 

Кьасумхуьруьн дустагъханадиз тухвана... Исмет кучукна... 

- Ингье, гьахъсузвили, намердвили, бейтерефвили, ажуздан язух татуни  

вуч арадал гъизватIа?!.. Стхаяр стхайрал, халкьар халкьарал гьалдарзава, - 

лагьана Эмин-эфендиди ЦIарайхуьруьн кимел. - Квевай садавайни Исметан 

гъил кьаз хьаначни?  Куьн инсанар тушни?! 

     Эмин-эфендиди Исметанни Мамедан хзанар, хуьруьн фекьи ва кавха 

кIватIна, малумарна: 

- Мамедавай стха хатадай кьиникь хьана, ятIани адаз чна къанундалди 

къвезвай жаза гуда... Тахсир Исметак квай... Гьар вуч хьанатIани, стхадивай 

стха кьин хьана. Ина са стхадин хзанри муькуь стхадин хзанрилай къан 

www.lezgichal.ru



 198  

къахчудай месэла авач. Куьн, кьве стхадин хзанарни, гила меслятдалди яшамиш 

хьана кIанда. КIвалерни мулкарни, за алатай сеферда лагьайвал, барабардаказ 

пайда: кьве кIвал Исметан хзандиз, кьве кIвални Мамедан хзандиз. НикIер, 

векьерни юкьвай пайда... Куь хзанрин арада са къал-макъални тахьурай! -

тагькимна къазиди. 

Округдин дуванди Мамед Къубадиз суьргуьндиз акъудна. И сеферни 

дувандин къарар, Эмин-эфендидин фикирдай,  гьахъсузди хьана: Мамедак 

тахсир квачир, ам зулумкар стхади вичел  къван гьалчуниз мажбурна. 

Циц1ерхуьре хьайи мусибатдин агьвалатди ва округдин дувандин гьахъсуз 

къарарди заридиз  дериндай таъсирна, ам шиирралди дуьньядихъ галаз рахуниз 

мажбурна: 

                     Фана дуьнья, вуна, гьей, шумуд куда фугъара, 

                     На зи гьалар сефилна, рикI чIулавна и къара... 

                      Къурхуни я вакай заз, ятIани за лугьуда: 

                      Шак авач хьи, дуьнья, вун фитнечи я ашкара... 

Шиирдин кьатI Эмина Хтумрин булахдал, япара цин баядрин ванер аваз, 

куьтягь хъувуна: “Шумудни са, дуьнья гьей, залум ава зулумиз; шумудни са 

фугъара сефил ийиз, магьрумиз; шумудни са бейниван ава, эхир фагьумиз; 

шумудни сад, гъафил яз, ава дерин ахвара... Вакай катна, дуьнья, гьей, шумудни 

сад физава; вакай зазни хъсанвал жерид туш - заз чизава...” Заридин вилерикай 

гьахъсуз дуьньядикай катзавай, чIана вад югъ мадара ийизвай, рикI чIулав яз 

шезавай... инсанар карагзава. Адаз ихьтин дуьньядиз вучдатIа чизвач: дилибур 

дуьньядихъ гелкъвезва, акьуллубур адакай катзава, кесибар шехьзава... Дуьнья 

кьурвал, савда кутурвал физва...”Бес ихьтин дуьньядин гьалар гьикI туькIуьр 

хъийин?!”- фикир-фагьумзава зариди. 

Эминаз жаваб жагъизвач, ада вичин ифин алай пел тIушунзава ва рикIяй 

гьарайзава: “Вучда вакай, дуьнья, гьей, муъминариз тахьайла?!” 
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- Я Аллагь! Бес ихьтин гьалар, ихьтин гьахъсузвилер гьикьван давам 

хьуй?! - Эмина гъилер цавуз хкажна, жузуна Худадивай. Адан ван садазни 

хьанач. Анжах кIвачерик атанвай цIару нуькIре, линкI-линкI ванер акъудиз, гагь 

кIуф, гагь тум чиле эцягъиз, вичин чIалалди гуя “гьакI жеда, гьакI жеда” гафар 

тикрарзава... 

     Эмин-эфендидин ахвар ат1анва, ам югъ-йиф кесиб халкьдин къайгъуда 

ава: гьар са арза-ферзе гьахълувилелди гьялзава; к1еве авай инсанриз 

ризкьидалди, пулдалди ва акьуллу меслятдалди куьмек гузва; Кьасумхуьрел, 

Дербентдиз, Темир-Хан-Шурадиз физвай инсанрив вичин мецелай кхьенвай 

чарар вугузва… Вичин гъилик квай мягькемда кьванни гьахълувал, марифат 

хуьз алахъзава… Ихьтин къастар адан дустариз: Мислимаз, Гьасаназ, 

Къазанфаразни ава… Амма гьамиша рик1из  к1анивал жезвач… Девлетлуйриз, 

чиновникриз.. халкь аквадай вилер авач. « Мукьва-накь кесиб тир инсанарни, 

шунк1уник твар акатайла, михьиз дегиш жезва, - Эмин-эфенди ахьтин инсанрал 

тажуб жезва. –Кьиле як авай, къене са рад авай малкамутар я ман. Мад абур вуж 

я лугьун?!» 

Эммина гьам Хтумрин булахдал, гьам  гьар купIунилай гуьгъуьниз 

Аллагьдиз шазда ийизва: гьахъсузвилерал, зулумрал эхир эцигун тIалабзава. 

Амма... 

Лезги заридиз, белки, чизвачир, жеди: Аллагьдиз гзаф инсанри, гзаф 

миллетрин ва динрин векилри минетар ийизва, чпин месэлайриз 

гьахълувилелди килигун тIалабзава... Яргъал Япун уьлкведа кIеве авай инсанар 

Мива дагъдал акьахзава, гьанлай абур гьуьлуьн кIаняй акъуднавай балугъдин 

кIарабдин къаргъудай Аллагьдихъ галаз рахазва... Амма ЧIехидаз ван къвезвач. 

Бейкеф хьайи Эмин мад цаварихъ галаз рахун хъувунач. “Яргъа авай 

Аллагьдихъ галаз рахардалай мукьвал алай инсанрихъ галаз рахун хъсан я”,- ам 

Ялцугърин кимел, фейи хуьрера, округдин дуванханада жуьреба-жуьре 

инсанрихъ галаз яргъалди рахазва, тахсиркарарни гунагькарар дуьз рекьел хкиз 
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алахъзава, бязибуруз ада чарар ракъурзава, бязибурни вичин шиирра 

русвагьзава. 

Эмин  кIвале куьсруьдихъ ацукьнава, цIакул девитдик хуькуьриз, ада цIийи 

шиир кхьизва, заридин рикIе жуьреба-жуьре суалар, фикирар къекъвезва: “Эй, 

гьахъ авай, дуван авачир дуьнья!... Яраб датIана дуьньядик футфа, цIай 

кутазвай, гьахъсузвилер ва зулумар ийизвай пачагьрин, ханарин, неченикрин, 

къазийрин, фекьийрин... кьилера вуч фикирар аватIа?.. Абуруз халкь, чпиз фу 

гузвай зегьметчи халкь, икьван вучиз такIан ятIа?... Вучиз абуру инсандиз, 

халкьдиз писвал ийизва, хъсанвал - ваъ?.. Абуруз чебни рекьидайди, чпиз 

халкьди рагьмет тегъидайди чизвачтIа?.. ЧIуру хъач цун тавуна, гелкъуьн 

тавуна экъечIдайвал, чIуру инсанарни гзаф жезва... Эй, фана дуьнья!.. И 

зулумкар инсанрин: пачагьрин, ханарин, беглерин, савдагаррин, фекьийрин... 

кьилера акьул, рикIера мергьяматлувал гьикI тван? Я Аллагь! Вазни ван 

къвезвач, гьавиляй жадуяр, зулумкарар, къачагъар, угърияр гзаф хьанва... 

Аллагь сад, гунагькарар гзаф, белки, агакьзавачтIа?!..Астафируллагь!” 

,  

                                                            38. 

Къула мегъуьн кIарасдин цIай кузва. ДакIардихъ хъуьтIуьн къаю, 

жанавурарни чакъалар какахьнавай рамагди хьиз,  къув язава. Кьуьд хкатзавай 

йикъара т1ебиат  терс хъхьанва… 

Эмина чарчел са куьн ятIани шикил чIугвазва, Мелика ктаб к1елзва, 

Небиди хзанриз цΙийи  шаламар илигзава, дидедини Мегьриди кIвалин 

михьивилерзава. 

Туьквезбан, дакIунвай руфунилай сун шал кутIунна, вичин гьал къалур 

тийиз алахъиз, са гужуналди къекъвезва: нефес дар жезва, лацу чинал рагъул 

лекеяр акьалтнава. Вири хизанди сад лагьай аял гуьзлемишзава: “Зи таярин 

хтулри кIелер хуьзва”,- лугьузва Лейлиди. 
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Эмина сусавай, адан гьал гьикI ава, лагьана, вилералди жузуна, жавабни 

гьахьтин вилеринди хьана - хъсанзава. Кьведани хъверна, кьведан рикIни секин 

хьана. 

- Я итим, вуна икьван алахъна куьн суьрет чIугвазва? - явашдаказ жузуна 

Туьквезбана. 

- Чи кIвалерин, - са сирлу кардикай хьиз, хабар гана Эмина. 

- ЦIийи кIвалерин?! - стхайрай гьарай акъатна. 

- Эхь. Ингье, килиг, хзанар! За квел меслят гъизва… За квез лагьай чи 

ц1ийи к1валер ихьтинбур жеда, - Эмина шикил дидедиз, кьулан стхадиз ва 

сусариз къалурна. -  Куьне вуч лугьуда? -  ам са-садаз килигна. – Ихьтин 

к1валер, белки, лап чи  Къафкъаздани авач! – дамахдивди малумарна. 

Хзан къелемдал чIугунвай кьуд пипIен, яргъи, куьруь тIамайриз 

тажубвилелди килигзава, амма кIвал гьинава, дегьлиз гьинава, рак-дакIар 

гьинава, кьил акъатзавач. 

- Я бала, и чинеррин нехишар хьтинбурай зи кьил акъатзавач, - лагьана 

Лейлиди. 

- Чун гъавурда тур ман, я стха, -  тIалабна Небиди. 

- АкI ятIа, килиг, за гъавурда твазва, - Эмина хзан вичин патавай 

ацукьарна. - Сифтени-сифте за квез лугьун, ихьтин шикил фикирдиз гъидалди,  

ам чарчел  чIугвадалди зун ЧIурал шегьерда, Ахцегьа, Вини Ярагъдал ва маса 

чкайра жуваз бегенмиш хьайи са шумуд дараматдиз килигна, иесийрин 

ихтиярдалди гьатта къенериз фена, чIехивал-гъвечIивал, яргъивал-куьруьвал, 

гьяркьуьвал-гуьтIуьвал ахтармишна, уьлчмеяр рикIел хвена... КIвалер чна кьве 

мертебадинбур, чи халкьдин адет тирвал, гьаят къеневайбур, пуд стхадин 

хизанризни бес жедайбур эцигда, -сусарин сиверикай хъвер фена: абуруз 

Севзихан бубадин кIвалера лап дар тир, гила гегьенш жеда. - Гила килиг. Им 

сад лагьай мертеба я. Инал варар жеда, и чIехи чка гьаят я, элкъвена алайбур: 

къул, хьар ва тIанур жедай кIвал; магьсулар, гъуьрер, къафунар, къахар, чIем... 

www.lezgichal.ru



 202  

хуьдай къени кIвал; малариз, хипериз, балкIанриз цурар; верчерин демек, имни 

фитер къецихъ акъуддай гъвечIи ракIар,- хизанри, нефес кьуна яб гузва, гьар 

садан хиялдизни гележегдин кIвалерин са гуьзел шикил къвезва, виридан сивел 

хъвер ала. 

- Ахпа?- Туьквезбанак тади ква. 

- Кьвед лагьай мертебада вуч жеда, чан хва? - жузуна Лейлиди, ихьтин 

суал  вугуз сусарикни тади квай. 

Вичин багъри инсанриз милаимдаказ килигна, Эмина суьгьбет ашкъидалди 

давамарна: 

- И варарин эрчIи патахъай кьвед лагьай мертебадиз гурар хкаж жеда, - ада 

шикилдай гурарин суьрет къалурна.- Сад лагьай гегьенш тIама хзандин кIвал 

жеда; им дидедин кIвал я, адахъ галаз йифиз чIехи хтулни ксайтIа жеда,-Эмина 

шад хъверна, дидеди, Аллагьди гурай чаз, лагьана.- Ахпа къвезвай пуд кIвал чи 

пуд стхадин хзанринбур я, гьар са кIвални къеняй рак квай кьве утагъдикай 

ибарат жеда: сад диде-бубадиз, садни аялриз. И эхиримжи кIвални мугьманхана 

жеда, юкъуз ина за арза-ферзе гваз къвезвай инсанар кьабулда… Вири 

кIвалерихъ яргъи айванар жеда, ракIарар ва дакIарар айванрик акъатда. Варцин 

кьилелай къецихъ са гъвечIи айван акъудда: ам чаз хуьруьз килигиз, гьаятдал 

атай-хъфей чириз герек къведа,- Эмин фикирди тухвана: « И айвандикай зун 

гьар юкъуз жуван хайи хуьруьз, дередиз килигда, жемятдихъ ва дуьньядихъ 

галаз рахада», - ахпа чина шадвилин лишанар гьатна, ам хзандихъ эжлкъвена. –

Гьик1 я?! Бегенмиш хьанани? 

Хзанрилай шадвал квай кьезил нефесар алахьна: са патахъай,  абуруз цIийи 

кIвалер эцигна куьтягьай кьван регьят хьана: ихьтин бахт садани 

гуьзлемишнавачир; муькуь патахъай, икьван зурба дарамат эциг жедайдахъ 

инанмишвални авачир, амма ихьтин кин сада-садакай чуьнуьхзавай. 

www.lezgichal.ru



 203  

ЦIекIуьд лагьай асирда, алатай девирра хьиз,  лезги халкь гзаф четин 

шартIара яшамиш жезвай. ЦIийи кIвалер эцигун еке зегьмет алай, еке харжияр 

акъатдай кар тир. 

-  Эхь, чан стха! Лап  бегенмиш хьана! - лагьана Мелика. – Сагърай вун! 

- Эхь, эхь, - тестикьарна  Небидини сусари. 

- Пара гуьзел дарамат жеда, чан хва, мубаракрай! - лагьана Лейлиди.- Ви 

чан сагърай, ваз Аллагьди нуьсрет гурай! 

- Амин, - лагьана сусари. 

- БицIи дах, чна цIийи кIвалер гьинал эцигда?- жузуна Мелика. 

- За фикирзава, хуьруьн кьилихъ эцигин. Анаг къулай,  ачух чка я,- Эмин 

стхайриз килигна. -  Куьне вуч фикирзава? Гьинал хъсан я? 

- Хуьруьн къерехда хата тушни? Къачагъар, угърия?- Мелик шаклу хьана. 

Дишегьлийри стхайрин меслятриз яб гузва. 

- Гьа фикир зани авуна, стха. Чун, диде, пуд стха, пуд свас, чIехи хзан я. Зи 

фикирда чи гележегдин аяларни ава. Чна, эцигиз хьайитIа, гьа и чарчел 

къалурнавай хьтин чIехи дарамат эцигна кIанзава... Ихьтин кIвалер хуьруьн 

къене эцигдай чка авач. Ахпани чи кIвалер, къеле хьиз,  ракIарар, дакIарар 

къене авайбур жеда,-вичин фикирар лугьузва Эмина.-Гьаятдал гьампа кицI,  

хкунал ружа жеда, кIвалени пуд итим... Къазидин кIвалерив нивай эгечIиз 

жеда?! - дамахдивди жузуна Эмина. 

- ЧIурал къеле хьтин кIвалерив,- алава хъувуна Туьквезбана. 

- Гъавурда акьуна,- Мелика кьил эляна. 

- За фикирзава, ихьтин кIвалерик угърийрин тIем акакьдач... Ахпа, хзанар, 

за квез лугьун: чи ватан Урусатдик акатайдалай инихъ къачагъар, угърияр 

тIимил хьанва, къецепатай къвезвай ягъияр, душманар ерли амач...Къачагърин, 

угърийрин кьадар мадни тIимил жеда, абур къазахри тергзава... Им чаз 

урусрикай хьанвай хийир я, - Эммина усал хъверна. 
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Эмина лагьай “урус” ва “хийир” гафарин арада алакъа авайди ван хьайила, 

хзанар тажуб хьана. Меликай гьарай акъатна: 

- Я бицIи дах! Къанни вад йисуз дяве авуна, чи уьлкве барбатIун, 

вишералди, агъзурралди итимар кьин, гила чал еке харжар, бигерар  илитIун - 

им чаз урусрикай хьанвай хийир яни?! 

- Я стха, вуна зи гафариз бегьем яб ганачни?- Эмин  Меликахъ элкъвена.-

Вуна лугьузвай хьтин еке зарарар чаз арабрикайни, персерикайни 

магъулрикайни… хьана. Им гьахьтин инсафсуз, гужлуда ажузди рекьизвай, 

гьахъ авачир дуьнья я... Чи бахтсузвал ам я хьи, чун гъвечIи халкь я, чахъ 

къуват авач... ГьакI хьайила, чун ягъийри аранда авай чи мублагь чилерилай: 

Алпанистандай, Ширвандай, Муьшкуьрдай, Шабрандай, Шекидай… чукурна, 

дагъларин гьуьндуьгриз акъуднава...Абуру чун инани, Лезгистандани,  секин 

тазвачир, гьар йисуз гьужумарзавай... Гьавиляй чавай кIвалер,  рак-дакIар 

къецихъ акъудна, эциг жезвачир...Гила ахьтин къачагъ-къучагъвилер, ягъийрин 

чапхунарни дявеяр амач, стха. Бес им  хийир тахьана, вуч я?! 

- Дуьз гаф я, гьелбетда, - Мелик рази хьана. 

- Гила, хзанар, фикир це: Лезгистан Урусатдик акатайдалай инихъ чи 

чилерал маса душманар атанани? Ваъ. Къачагъар, угъриярни тIимил хьанвани? 

Хьанва. Абур тIимил хьанвайвиляй чи хуьре гзаф хизанри кицIер хуьзмач: 

аялрин сивихъай атIана, авачир са кап фу кицIиз гузмач, -тестикьарна Эмина. - 

Бес ибур хийирар тахьана, вучар  я? 

Неби  кIанз-дакIанз рази хьана, ятIани адан бейнида  “урусар” ва “хийир” 

гафар сакIани сад-садахъ галкIизвачир. 

- Вун гъавурда акьада, - секиндаказ лагьана Эмина. 

- А чкади чаз хийир гудани, гудачни чирна кΙанда, - лагьана Лейлиди. 

- Ам гьикΙ чирдайди я? – жузуна Мелика. 
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- Яд цана, сив кутΙуннавай кутар гьа чкадик  кутада, ахпа ам ирид йикъалай 

хкудда. Къапуна яд авайвал амукьайтΙа, чка хийир гудайди яз гьисабзава 

бубайри, тахьайтΙа – ваъ, - Лейлиди хзанар халкьдин адетдин гъавурда туна. 

- Чи рикΙе авай чкани ахтармишна кΙанда, - лагьана Эмина.  

- Пакамахъ аник яд авай кутар за кутада, - Хиве кьуна Небиди. 

- Ая, стха, - эхтияр гана Эмина.  

- Чан хва Эмин, Аллагьди гайитIа, гила вуна цIийи кIвалер эцигиз мус 

гъиле кьадайвал я?- жузуна дидеди. 

- Диде, за - ваъ, чна. Са касдивай кIвалер эциг жедайди туш. 

- Я бала, чна хьуй. 

- Диде, ваз чизва, кIвалер эцигун еке харжияр алай кар я. Са йисуз чна, пуд 

стхадини, гьазурвилер акуна кIанда. КIвалериз килиг тавуна, сифте Небидиз 

мехъерни авуна кIанда, амни агакьнава. Ахпа Аллагьдин куьмекдалди кΙвалер 

эцигиз башламишда , - лагьана Эмина. 

- Аллагьди квез къуват гурай, зи рухваяр, - Лейлиди са дуьа кIелна. - Куьн 

бубадиз лайихлу рухваяр я. Квез за гайи нек гьалал хьуй. Куьн Аллагьдин 

регьимдикай хкат тавурай! Чан балаяр, жемятдихъ галаз меслятиз рикΙелай 

ракъурмир, - тΙалабна ада. 

…Севзиханан рухвайри цIийи кIвалер эцигун патал жемятдивай ихтияр 

къачуна, хуьруьн кьилихъай чил кьуна. Ахпа  къванер кIватIиз, тамарай мегъуьн 

гъварар, чIулар атΙуз чкадал хкиз, чкаалар аладариз башламишна. 

Шегьерриз ва базарриз фейила, Эмина къванцин устIардиз герек к1утIа, 

кIаш, мала ва чугъул, кIарасдин устIардиз герек алатар: мишер, нажах, ранда, 

хех, руцIугул, урукул…  маса къачузва. 

- Са гзаф кIвалахар чна ийида, стхаяр,- лугьузва Эмина, - вири устIаррив 

ийиз туртIа, чай гзаф харжияр акъатда. 
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Стхайриз чизва, Эминан рикI аял чIавалай устIарвилин пешейрал ала, 

адалай гзаф кIвалахар алакьзава. Абур чебни чIехи стхадилай гуьгъуьна 

акъваздач. 

- БицIи дах, устIарар кьун тавуна, цлар вуна эцигайтIа, чун ви шакIуртар 

хьайитIа, гьикI жеда?-жузуна Небиди. 

- Ваъ, стха. Чна эцигзавайди верчерин демек туш, -  виридан рикIел гьаятда 

авай демек Эмина эцигайди хтана. - Ихьтин дараматдиз тежриба авай устад 

устIар герек я. Чун гьадан шакIуртар жеда. 

Гатфарин сад лагьай варз алукьайла, кΙвалерин хандакΙар ягъиз 

башламишна. Лейлиди пΙирел садакьа акъудна. Хуьруьнвияр къазидин 

кΙвалерин мелез атана. Перни каца цава къугъвазвай береда Мегьриди шад 

хабар гъана: 

- Эмин дах, шад хабар ваз, муштулух заз: Туьквезбан сусаз  хва хьана!  

- Сагърай, свас, ваз гудай муштулух  зи хиве! - Эмин шадвиляй цавук 

хкIуна: адаз манияр лугьуз, кьуьлериз, вири дуьнья къужахда кьаз кIан хьана... 

Анжах икI шадвал авун дагъвийрин адет туширвиляй, вич инсанри айиб 

тавурай, лагьана, ада, бедендиз цIийи жягьт атана, перцелди хандакI акъашун 

давамарна… 

 

39. 

Каспи гьуьлуькай хкатай гатфарин ракъинин сифте нурар Эминан цIийи 

кIвалерин бинейрал, ахпа Ялцугърин хуьрел алукьна. Кьуд пад гуьлуьшан я. 

Ихьтин тIебиатди гъам-хажалат авай инсанрин рикIеризни майдан гуда, 

гележегдик умуд кутада. 

- Ва алейку-салам, чан дуьньядин чирагъ! - къванер харайра твазвай Эмин 

ракъинихъ элкъвена,  гьейран хьана, яруни хъипи куьпдикай хкуднавай гуьрчег 

дерейриз килигиз, акъвазна.- Инлай заз вири дуьнья аквада!- фикирда цIийи 

кIвалер, хуьруьхъ акъатдай айван аваз, вичи-вичиз лагьана ада. 
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Са арадилай кIвалерин бинейрал уста Мирим, Мелик ва Неби атана. 

КIвалах ргана: устIарди цларал епер чIугуна, кIута гъиле кьунва, Мелика адав 

къванер вугузва, Эмина кьар гьазурзава, Небиди ам цлал тухузва. Къванер 

хадай, кьар тIушундай ванер сад-садак какахьзава. 

Гьяркьуь цлар чиликай зур метр хкатнава, варар жедай чка малум хьанва. 

“Са устIар мад кьуна кIанда,- фикирзава Эмина.- Чарчел кIвалер гъвечIиз 

аквадай, инал лап зурба дарамат жезва... Ихьтин дараматдин цлариз къванер бес 

жедани? Гьафтеда садра рагарикай къванер хкуддай мел авуна кIанда. Сагърай 

зи хуьруьнвияр, ша лугьун тавуна, атана, куьмекарзава...” 

- Эмин-эфенди,- цал эцигзавай устIардин ван акъатна,-кIвалерин къенин 

цлар лангатрикай эцигна кIанда гьа. Чи адет гьахьтинди я... ИкI хьайила, 

хъуьтIуьз кIвалера чимини жеда, иесидиз ужузни акъвазда, устIарриз - регьятни 

жеда. 

- Гила чна лангатар атIана кIанзавани, уста Мирим?- жузуна иесиди. 

- Эхь. Инал хандакIрай акъатай накьвар ала, сам кутаз, яд ягъиз, 

тIушунайла, лангатар я ман. И гуьнедал абур са гьафтеда кьурада, эфенди. 

Лангатар атIун гьикьван четин акунатIани, Эмина викIегьдаказ лагьана: 

- Хъсан я, уста Мирим, чна ваз кIанивал ийида! 

- УстIардин рикIиз хьуй лугьунилай кIани гаф авайди туш, къази, тахьайтIа 

са бязи иесияр жеда, акI ваъ, икI лугьудайбур, ахпа эхирдай пашман жедайбур,- 

уста Мириман чина разивилин лишанар гьатна. 

Са сятдилай хьиз вич галатнавайди гьисс авурла, Эмина жузуна: 

- УстIар, чна пакаман тIуьн мус неда? Вахт хьанвачни? 

- Зун, стха, кIваляй тIуьна атанвайди я, квез мус кIан хьайитIани неъ. За 

нисиналди кIвалахзава,- уста Мирим нубатдин къванцел машгъул хьана.. 

- БицIи дах, зани Небидини тIуьнвайди я, - лагьана Мелика. - Вун кIвализ 

ахлад. 

- АкI хьайила, зун кIвализ хъфена, - Эмин кIвалахдикай хкечIна. 
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Са арадилай салам гана, цIийи кIвалер эцигзавай чкадал таниш тушир итим 

атана. 

- Зун ХипитIрилай я. Заз къази Эмин-эфенди герекзава,- лагьана 

мугьманди,- Къази гьинава? Ада зав гвай чарчел муьгьуьр эцигун лазим я. 

- Ам исятда кIвализ хъфена, - жаваб гана Мелика. - КIвализ алад, халу. 

ХипитIарви зарб кваз хуьруьз гьахьна. 

Са легьзедилай маса кьве итим акъатна, абурузни къази герекзавай. 

- Виридак тади ква,- уста Мирим пIузаррикай хъуьрена. - Са зи шакIуртар 

секинзава, - им зарафат квай таркут тир. 

- Ваъ, я устIар! Вуна чаз регъуь авуна, --Мелика къванер хкягъиз ва цлал 

вугуз тади къачуна. – Чун акьван темпелар туш. 

- Эминакай чаз жедай куьмек авай туш, адан патав мад кас-мас атун 

мумкин я,- атIуз-атIуз, гьар жумладин арада къван цлал туькIуьриз, адал к1ута 

гьалчиз, рахазва устIар.- Чи хиве авай кIвалах чна авуна кIанда. 

- Чи бицIи дахдиз фу недай мажални авайди туш. Гьар юкъуз гьа икI я,-

лагьана Небиди. 

- Адаз пачагьди мажиб гьавая гузвайди туш,- хъверна устIарди.-Эмин-

эфендидин мажиб хьаначиртIа, куьне ихьтин кIвалер квехъ эцигдай? 

- Яз гьакI я,-рази хьана стхаяр. 

- Салам-алейкум, къуватар хьуй!- Тагьир атана.- Квевай зун галачиз 

кIвалахиз жезвани?- валчагъ хтIунна, къванерин сажиндал эцигна, ам Небидиз 

куьмек гуз эгечIна. 

- Я ашукь, вуна жув кьацIурмир, за ийида,- лагьана Небиди. 

- Вуна са мани лагь, ашукь, чак ашкъи акатдайвал,- устIардин яцIу ван 

акъатна. 

- Эвел кIвалах, ахпа мани,- лагьана Тагьира. 

- Ваз цIийи мисал акъудиз кIанзавани?-жузуна Мелика.-Бубайри икI 

лугьудайди я: эвел нагьар, ахпа гьунар,- хъуьрена. 
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- Нагьар за авунва, гьунар гила къалурда,- Тагьир ашкъидивди кьар 

гьазуриз эгеч1на. 

- Квевай ашукь гафаралди тухуз жедач,-лагьана уста Мирима.- Ашукьриз 

са гаф артух чир жедайди я. 

Эцигунрал мад кьуд итим атана. 

Салам гана, абуру жузуна: 

- Къази Эминан цIийи кIвалер ибур яни? 

- Эхь,-Мелик мугьманрин вилик фена. - Зун адан кьулан стха я. 

- Чун Кьеандилай я, къазидиз куьмек гуз атанвайбур я,- малумарна 

мугьманри. - Ада чаз са еке хъсанвал авурди я. 

- Яраб ада квез гьихьтин хъсанвал авунатIа?- жузуна устIарди. 

- Къазиди чи месэла гьахълувилелди гьялна, чи рикIер динжарна, чаз мад 

санизни фин герек хьанач. Вичин чан сагърай, вичиз ирид хва хьуй!-лагьана 

мугьманрикай яшдиз чIехида. 

- Гьахълувилелай зурба хъсанвал авач,-къейдна ашукь Тагьира. 

- Икьван куьмекар аваз хьайила, Мелик, лангатар атIана кIанда,-лагьана 

устIарди. 

- Исятда чна гьа карни тешкилда. 

Са арадилай цIийи куьмекчиярни кардал машгъул хьана. Югъ нисиниз 

мукьва жезва, устIардини фялейри, чIижери хьиз кIвалахзава. Абуруз нисинин 

нагьар гудай вахт мукьва жезва. Мелика вилерин ишара авуна, Небидиз са 

къерехдихъ эверна, лагьана: 

- УстIардизни фялейриз нисинин тIуьнин къайгъу авуна кIанда. Ахлад, 

стха, за пакамахъ тукΙур кΙелен якΙукай  шурва ийиз тур. 

- Хъсан я, стха, - Неби хъфена. 

- Уста Мирим,- лагьана яшлу кьеанвиди,-зунни устIар я, вуна ихтияр 

гайитIа, завай цал эцигиз жеда. Заз аквазвайвал, фялеяр гзаф ава, устIар тек я. 
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- ЖедатIа, устIар, ша, атIа пипIелай башламиш ая. Буьркьуьдаз кIанзавайди 

экуь вил я,- Мирим рази хьана. 

Цларин кьве пипIел кьве устIар хьайила, кIвалах акваз-акваз къизгъин 

хьана. 

- Чаз булахдилай яд гъидай са гада-гуьдуьни кIандай,- Тагьир инихъ-анихъ 

килигна, аквадай чкайра буюрмиш жедай кас авачир. 

- Небиди пакамахъ гичинра аваз яд гъана, атIа самарик кутунва,- Мелик 

шуьмягъдин валарин патав гвай мухан самарин кIунтIунал фена. Сиве 

кIарасдин капI авай кутарни цурун сатул гваз хтана, ада сифте устIарриз, ахпа 

фялейриз къайи яд гана. 

- Уста Мирим, ша, чна са тIимил ялни ягъин,- Тагьира гьекь хьанвай пел 

михьна. 

УстIарар ва фялеяр къванерал ацукьна, суьгьбетрик экечIна. 

- Ашукьрин рикI гьамиша ял ягъунал алайди я,- зарафатна уста Мирима.-

Чуьнгуьрдин япар акъажна, ял яда, са лирли лагьана, ял яда... Я ашукь, бес 

куьне кIвалах мус ийизвайди я? 

- Уста Мирим, устIарар ашукьрилайни амалдар жеда: куьне, чандиз гуж 

тагуз, и къван гъиле гице, атIа къван гице, лугьуз, фялейрин чан акъудда. 

Недайла, ахпа Аллагьди вичи куь нефсинивай хуьй, куьк тикеяр куьбур, ашдин 

кIукни кIанер куьбур, кIекрен ятурарни хурар куьбур я, - Тагьир, гьа-гьа 

ацалтна, хъуьрена. 

- Я Тагьир, зунни гьахьтинди яни? - уста Мирим бейкеф хьана: ам хуьре,  

нефсинал тербет алай инсан яз, машгьур тир. 

- За вун лагьанач кьван, я уста, зун шаз жуваз акур Хутаргърин устIардикай 

рахайди я, - Тагьира гаф къекъуьрна. 

 -Агь амалдар сикI, - Мирима кьил галтадна. 

- Хутаргърин устIарарни ахьтинбур туш, - кьеанви устIар Тагьиран гафарал 

рази хьанач. 
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- Зун мад Ивиграл эвичIзамач, - ашукьди зарафатдин хъверна. -  За 

лагьайди  - лагьана. 

Эмин хтана, суьгьбетни дегиш хьана. Куьмекдиз атанвай кьеанвияр акурла, 

адаз гзаф шад хьана. 

Югъ нисини хьана. Эминан устIарар ва фялеяр булахдал фена, михьивилер 

ва капI-тIеат авуна, тарарин сериндик ацукьна. Мелика абурун вилик суфра 

ачухна, фу, ниси, кьел, шурва авай курар эцигиз башламишна. 

- Чун чIурал ацукьзавани?-жузуна чIехи устIарди. 

- КIвализ хъфидалди инал тIуьн хъсан я,- лагьана Эмина.- Са бисмиллагь 

ая, стхаяр, квез нуш хьуй! 

Итимри къуьлуьн гъуьруькай чранвай лаваш фу кIелен якIун куьк 

шурвадик куьткуьнна, к1арас т1ураралди нез башламишна. Иштягьни абурухъ 

екеди ава: цлал хкажзавай къванерини кьаради пакамахъ тIуьрдакай руфуна 

мискьални тунвай хьтинди туш. 

- Къажгъанда шурва ама, низ ахкъудда?- жузуна Мелика. 

Садайни жаваб акъатнач. 

- Уста Миримаз са кавча ахкъуд,- теклифна иесиди. 

- Заз кIамач. Амукьрай, белки, адан кьисмет маса кас-масдиз аватIа,-уста 

Мирима элгьемдуллагь лагьана. 

Гьа и гафуник кваз рагъ акIидай патахъ галай гуьнедикай кьве атлу хкатна, 

чIугуна булахдал къвезва. Абур акурла, Эмин кIвачел акьалтна. 

- Ви гаф фалакьда акьуна,-Тагьир уста Миримаз килигна. - Ингье, 

шурвадин кьисмет низ аватIа. 

- Я гадаяр, куьн гьинай, Ялцугърин булах гьинай?- жузуна Эмина еке 

тажубвилелди.- Гьич гуьзлемишнавачир! 

- Чаз вуна цIийи кIвалер эцигзавайди хабар хьана, Эмин стха, атайди я ваз 

фялевализ!-лагьана атлуйрикай къумрал якIарин итимди. 
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Саламар гана, гуьзлемиш тавур мугьманар балкIанрилай хкадарна эвичIна, 

кьенерар чпив агатай Небидив вугана, кIвачел акьалтай итимрив агатна. 

- Ва алейку салам, гьуьрметлу стхаяр! - Эмина мугьманрин гъилер кьуна, 

абур къужахламишна, суфрадин кьилихъай акъвазнавайбурухъ галаз 

танишарна: - Ибур Вини Ярагърин медресада захъ галаз кIелай, зи рикIин 

дустар Мамрачви Къазанфар, укругдин чинавник-къуллугъчи я, -къумрал 

якIарин жегьил къалурна, -  ва КьепIиррин кавха Мислим я, -лацу якIарин 

жегьил итимдал гъил туькIуьрна. - Квез хвашгелди, сафагелди! Буюр, ацукь! 

Къажгъанда куь кьисметни ама. Амай жузунар чна ахпа кIвале ийида. 

- Пара кьадар сагърай, стхаяр! - Къазанфар элкъвез-элкъвез суфрадихъ 

галай итимриз килигна,- Эвел чна и баркавандин серинвал къачун,-лацу бармак 

ва къацу атIласдин валчагъ хтIунна, перемдин хилер хкажна, ада булахдин 

къайи цяй чин, гъилер уьлгуьчдал тванвай кьил чуьхвена. Мислимани адалай 

чешне къачуна. 

Мугьманар тади квачиз суфрадихъ ацукьна, Мелика абурун вилик шурва 

авай курар гъана, лавашдин тикеяр, ниси ва яд авай сатул  эцигна. 

- Чун КьепIирдилай, нисинин нагьар авуна, атайбур я,- лагьана Мислима.- 

Ризкьидин гьуьрметдай са тике неда. 

- Заз, рекье балкIанди яна, гишин хъхьанвай хьтинди я, - зарафат кваз 

лагьана Къазанфара.- Кавха Мислима тIуьн тавун мумкин я, адаз гишин 

хьанвач. 

- За недачир, амма юлдашвал тавуртIа, мамрачвидиз регъуь хьун мумкин я, 

- сухта девирдин зарафат хъувуна, Мислима бисмиллагь лагьана. 

- Зун къе гзаф шад я, ихьтин дустар булахдал гъиле гьатна... Инал чаз 

ашукь Тагьира са манини лагьайтIа мадни хъсан жедай. Бес чуьнгуьрдиз вучда? 

- Эмин Меликаз килигна. 

- Неби, акьах  са балкIандал, ашукьдиз чуьнгуьр кIанзава, - лагьана 

Мелика. 
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ГъвечIи стха рекье гьатзавай. 

- Гатуз булахдал чуьнгуьрар ягъиз ацукьайла, хъуьтуьз куьне вуч неда? – 

уста Мирим межлис къурмишунал рази хьанач. 

- Чуьнгуьрар ягъун лазим туш, -  Къазанфера гъилив наразивилин ишара 

авуна. 

- Манияр, чуьнгуьрар нянрихъ кIвале хьуй, - лагьана Мислима.- Чаз 

кIвалер эцигзавай чка къалура, чна жуван хиве авай кьве къван эцигин, пай 

акатрай! 

                                                       40. 

Кьве йисалай Эмин-эфендидин цIийи кIвалер эцигна,  сувагъар яна, лацу 

чепедай асунна, куьтягь хьана. РакIарар, дакIарар, гурар дуьзмишна,  утагърин 

цларикай мешреб патал халичаяр, испик къапар  куьрсарна. КΙатΙар, сандухар, 

къаб-къажах лазим чкайрал эцигна. Хзан цΙийи авадандиз экъечΙайла, куьгьне 

кIвалерин кьисмет стхайри икΙ гьялна: сапай маса гана (танишривай кьунвай 

буржар вахгана), са кΙваликай къазидин идара авуна ва муькуь кΙвални туьквен 

ахъайзавай хуьруьнвидив кирида вугана. 

Ц1ийи кIвалерихъ галаз Эмин-эфендидин хва Севзиханни кIвачи 

къекъвезвай, “буба” лугьуз эвериз, хзанрин рикI шадзавай гада хьанвай. Адан 

гуьгъуьналлаз хьайи Меликан хвани са йисаз акъатзавай. 

ЦIийи кIвалера Небидизни мехъерарна. 

Стхаяр, сусар туькIвена яшамиш жезва, абуру дидедиз гьуьрметзава, гьар 

са кар адал алукьна ийизва. Лейлидини, вичиз хас тир камаллувал ва 

мергьяматлувал хвена, рухвайриз, сусариз ая-мийир лугьузва, хтулриз цIийи 

хьра тIунутIар, алугаяр, чар тур фар, цикIенар чразва. Гьар нянрихъ хзандин 

кIвале тIуьна-хъвана, яргъалди суьгьбетарна, гьар са хзан вичин утагъдиз ксуз 

хъфизва. 

Эмин-эфендидиз къазивилин къайгъуярни гзаф жезва: ам гагь Цмурдал, 

Хъутур-Куьредин участкадиз, гагь Кьасумхуьрел округдин идарайриз, гагь  
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Ахцегьиз, Дербентдиз, Бакудиз, Шуьшедиз ва я  Шекидиз зарийрин ва 

къазийрин межлисриз, гагьни мягькемадин хуьрериз арза-ферзедиз килигиз 

физва. Ялцугърикайни Куьреда адлу хуьр хьанва: Эминан кIвализни  гзаф 

мугьман-итим илифзава. Чка инсанди гуьрчегарда лугьудайвал, Эмин-эфендиди 

вичин хуьр мягькемада, округда, лезги вилаятра машгьурзава. 

Ялцугъвияр гатун юкьвал  садлагьана сефил хьана: бегьер кIватIзавай 

лежберар кефсуз жезва, гзафбур  кIвачин рекье гьатзава... Малум хьайивал, 

ихьтин хума къунши хуьрерани башламиш хьанвай. Кефсуз хьанвайбур месе 

гьатна, акваз-акваз гьалсуз жезва... Инсанрик къалабулух акатна, абур 

фекьийрин, фалчийрин ва жерягьрин суракьда гьатна... 

- Я Аллагь, им вуч мусибат я  вуна чаз къалурзавайди?!- Лейли месин 

юкьвал экIя хьанвай  биц1и Севзиханан, рикI алай сад лагьай хтулдин, кьилихъ 

ацукьнава. 

Хзанарни начагъдал алтIуш жез, чкIизва, гьар сад аялдиз куьмек гуз, са 

хъсанвал ийиз, хуш гаф лугьуз алахъзава. Амма садакайни, са куьникайни са 

куьмекни жезвач – аял акваз-акваз цIразва, хамни кIарабар жезва. 

Эминан ийир-тийир квахьнава: аялдин гьал лап чIуру я, жерягьди меслят 

къалурай векьерин мижейрини куьмекзавач... Туьквезбан шехьзава: адан рикIи 

вичивай бала къакъатдайди гьиссзава. Алатай йифиз къавун чIередилай 

типIрени гьарайзавай: халкьдин фикирдай, им хъсан лишан туш. Эминан 

рикIикни зурзун акатнава: ам ктабра дарманрихъ къекъвезва, Ибн Синан 

Т1ибдин ктабдал машгъул хьанва, начагъбуруз куьмек  гуз алахъзава.  

- Хзанар, им тIегъуьн я,-лагьана Эмин-эфендиди пашман ванцелди.-

Мукъаят хьухь, Меликан аял Бубадив агудмир, ам и кIвализни гъимир: тIегъуьн 

галукь тавурай. Куьне жерягьри лугьузвай векьерин: вергерин, дамардин 

пешерин, чIутран цуькверин... яд хъухъ, серг гзаф ишлемиша! 

Са йикъалай Лейли, кьве йикъалайни Меликан аял азарлу хьана. Хизан 

ясда гьатна. Начагъбурал кьил чIугваз Хважа-эфенди атана. Эмина яран буба 
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гьуьрметдалди къаршиламишна, анжах адаз начагъбур яргъалай къалурна, 

мукьув агатун меслят къалурнач. Вилер, кьейибур хьиз, бажгъанрал вегьенвай 

аялрал алаз, мугьман, чIал кьуна, амукьна. 

- Вун гьахъ я, - лагьана эхир Хважа-эфендиди езнедиз. - Им тIегъуьн я, 

чахъни галукьун мумкин я. 

- Бес вучда,  яран буба?- жузуна Эмина. 

- Аллагь чIехи я, регьим пара, чан хва, - сабурдалди лагьана яшлу 

эфендиди.- Заз чидай дарман-давани гьа и векьер-кьалар я,-ада къуьнер 

чуькьвена, вичин къуватсузвал къалурна. - Чун ажуз я: чил кIеви я, цав -кьакьан. 

- КIахцугъа тIегъуьндик кьве итим кьена-а-а!- Ялцугърин хуьруьв чIулав 

хабар агакьна. 

Мумкинвал авай ялцугъвияр, кьиле мягькемадин къази Эмин-эфенди аваз, 

тазиятдиз фена... Ихьтин чIуру хабарар йикъа са хуьряй акъатзавай, Эмин-

эфенди гьар са хабардални, рикI кIвале таз, вилерикай месел алай дидени балаяр 

карагиз, физвай. 

Азар алатун патал инсанри пIирерал садакьаяр акъудзава. Хуьрера 

зикиррин ванер гьатнава. 

- Я Аллагь, вун куьмек! - минетзава  инсанри. И гафар Эминан хзанрини 

эзберзава. 

Эхир са пакамахъ шелрин ванер Эмин-эфендидин кIваляйни акъатна: экв 

ахъа жез-тежез пуд начагъдини, арада зур сят вахт аваз, уьмуьрдивай 

къакъатна... Пуд багьа инсан санал кьиникь, хизандиз еке хажалат, дерт-дуьгуьм 

хьана: абуру чпел пуд зурба дагъ ацахьай хьтин заланвал гьиссна... Сусар, ар 

ацалтна, чIарар чухваз, шехьзава; итимар, кьилер кьуна, вилер накъварай ацIана, 

кIвалера са квехъ ятIани къекъвезва... Садан рикIелни хуьруьз хабар гун, 

сурарин къайгъу авун, кьейибур вахтунда кучукун (вахт гатунди я, мейитри ни 

къачун мумкин я) алач... Абуруз икьван багъри, икьван рикIиз истеклу 

инсанривай къакъатиз кIанзавач. 
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Чуьлдиз физ тади квай маларин гьарайрин ванери агалнавай гьаят ацIурна, 

хуьр кIвачел акъулдна. 

- Яраб?! - къуншийривай “кьенатIа” гаф лугьуз жезвач. - Пакамахъ 

Лейлидин сусарни булахдин рекье авачир... Яраб?.. Вуч хьанатIа? - рикIе кин 

аваз, хуьруьнвияр къазидин кIвалерихъди юзана... Абур варцин вилик ясди 

кьунвай Меликани  Небиди къаршиламишна. 

Жегьилар сурар атIуз фена... Мейитар чуьхуьн ихтияр тагана, фекьиди 

дуьаяр башламишна. 

- За чи мягькемадин хуьрериз, Цмурдал ва Кьасумхуьрел итимар  

ракъурин, - вичин иштираквал теклифна кавхади Эммин-эфендидиз. 

- Герек авач, - лагьана Эмин-эфендиди.- Югъ гатунди я, гьар са хуьре 

вичин азарлу-бизарлу, кьейи-текьей ава. Чна инсанар инжиклу тийин, вич-

вичелай хабар хьайила, мумкинвал авайбур атурай. 

- БицIи дах, вун виринриз физва, вахъ галаз вуна чунни тухузва,-

наразивилелди башламишна Небиди,-гила инсанар чи тазиятдизни атурай ман. 

Хабар гана кIанда! 

- Зун къази я, куьнни зи стхаяр… Чна хабар гузвайбур гад кIватIунин 

къайгъуда авай лежберар я,- Эмина стхадин къуьнел гъил эцигна, адан дерт 

кьезиларна. - Абур чна инжиклу тийин...ЧIулав хабар пис затI я, адакай, далдам 

гатун тавуртIани, дуьньядин а кьилевайдазни хабар жеда. 

Мейитар халичайрал алаз варцин вилик квай майдандал гъана, абур 

иесийрин тIалабуналди фекьиди  са гуруна эцигна: юкьва баде, кьве патахъай 

кьве хтул... Ихьтин шикил акур дишегьлияр шехьна, итимриз кьагьар атана. Пуд 

мейит авай гур Севзиханан рухвайрини Тагьира чпин къуьнерал хкажна, 

сурариз тухвана... Дишегьлияр варцин вилик, йикь-шуван ийиз, кумукьна... 

ТIегъуьнди Ялцугърилай йикъа сад-кьве инсан гьамишалугъ дуьньядиз 

ракъурзавай. 

Яс гьар са кIвале  гьатна. 
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Са йикъан къене, гьич гуьзлемишни тавуна, Туьквезбанакай кIвалин чIехи 

кайвани хьана. 

- Я Аллагь, вуна  икьван жазаяр гуз, чи  вуч тахсир ава?! Са гунагьни 

квачир аялар кьиникь вуч кар я?!-рикIе чпин аялар аваз, Туьквезбан жемятдин 

кьейибурукай рахазва. - Куркурар хьиз, рахазвай балаяр къакъатай дидейри вуч 

авурай?- вилер накъварив ацIана, туьтуьна кьагьар акIана, лал жезва. 

- Балаяр Аллагьди чаз мадни гуда, чан вах,- явашдаказ лугьузва Мегьриди, 

ам  ван акъуд тавуна шехьзава. 

Аялрин хажалатди хзанрин рикIелай Лейли диде алудзава, анжах сурарал 

фейила, са жергеда авай пуд таза кIунтI акурла, сусари къаридиз рагьмет гъизва 

ва лугьузва: 

- Чан диде, вуна инани хтулар хуьзвани?!- пуд свасни, хайи вахар хьиз,  

гарданра гьатзава,  угьудин ванер ацалтна, шехьзава. 

Хзандин са пай санал кучукайла, кIвалер буш хьанва, гьинихъ фейитIани 

къаридинни аялрин парталрал, кΙвачин къапарал,  нинийрал расалмиш жезва, 

хирер цIийи хъижезва... Шел-хвал, пата-къерехдай мукьваяр, танишар атун-

хъфин куьтягь жезвач... Сусар рахазмач, абур анжах шехьзава... Итимарни 

атIугънава, гьар нагьардин вахт хьайила, вилик суфра гъиз хутахзава, садан 

туьтуьнилайни фу физвач... 

Туьквезбана фикирзава: “АтIана хьайибурни кьенай,-адан вилерикай 

Ичина хайи балайрин суьретар карагзава,- имни завай къакъатна... Яраб зак вуч 

гунагь кватIа? Им вуч мусибат я зи вилериз аквазвайди?!” “Жуван рикIиз сабур 

це,-лугьузва Эмина папаз,-аялар чаз мад хъижеда”. Амма дишегьлидихъ сабур 

авач: “Я Аллагь, ваз инсанрин язух къвезвачни?! Ваз чи агьузардин ван 

къвезвачни?! Вуна чун аси жедай чкадал гъизва хьи!...” 

Дуьньяда авай гьахъсузвилер, кьиникьар, азарар акваз, Эминни 

Аллагьдикай, Мегьамед пайгъамбардикай бейкеф жезва, диндихъ авай 

инанмишвал тIимил жезва. Иллаки адаз фекьийрикай, кавхайрикай, 
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къазийрикай, пачагьдин къуллугъчийрикай гзаф хъел къвезва: абуру сад лугьуз, 

масад ийизва. Чпини Аллагьдин тIвар кьазва, Кьуръандал кьинер кьазва... 

Дугъри лежберар абурун чIалахъ жезва: дугъривал, авамвал  ва ахмакьвал са 

ц1арц1е авай гафар я кьван. 

- Чи кьилел ихьтин къазаяр вучиз къвезва?- жузунай мискIинда Тагьира 

фекьидивай. 

- Аллагьдин кьадарар я ,- лагьана фекьи Вагьаба. - Аллагь-Таалади 

гунагьар квай инсанриз жазаяр гузва. 

Эмин-эфендидивай  ихьтин жаваб эх хьанач, ада жузуна: 

- Я малла, мискIиндин цлаз кьери яд яна, гъилер чуьхуьн тавуна, капIиз 

имамда акъваззавай ваз жаза тагана, а Аллагьди са тахсирни квачир аялар вучиз 

рекьизва?  

ТупIал фекьидай жаваб акъатнач – вилериз иви хъичинна: ам и арада къази 

рекьиз гьазур тир. 

Эмина давамарна: 

- Зулумкарар такуна,  ада лежберриз вучиз жаза гузва?! 

Фекьидай мад жаваб акъатнач -  адан  мез кьунвай. 

Эминан рикIел  вичи а мус ят1ани туьк1уьрай  чIал хтана, ада,  дередихъ 

элкъвена, лугьуз башламишна: 

                                Гьарай, эллер, пис ксариз! 

                                Ажеб дуьнья хьанавачни?!..                            

  Лезги зари Ялцугърин синелай ик1 мукьвал-мукьвал дуьньядихъ галаз 

рахана: инсанри ийизвай чIуру кIвалахарни гьерекатар, абурун амаларни 

къилихар русвагьна. Ада цаварал аладавай хабар кьазвай: “Чал алайди вуч къаза 

я? ХупI дарман тежер суза я. Им чIехи касдиз арза я. Гьахъ атIудай фарман 

авачни?!” 

Уьзденри чпин арифдар векилдиз дикъетдивди яб гузва... Ашукь Тагьира 

фикирна: “Зурба инсанар зурба крарикай рахада... Зи дуст Эмин дуьньядихъ 
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галаз гьахъуникай рахазва”. Адан  рик1ел хтана: шаз Ялцугърал Кьеп1ир 

Мислимни  Мамрачви  Гьасан атайла, абуру лагьанай: «Эмин-фенди, ваз и  

тепедилай дуьнья акваз регьят я».  «Эхь,  стхаяр, зун и тепедилай  дуьньядихъ 

галаз раханни ийизва», - хиве кьунай арифдарди. «Сагърай, стха!- Мислима 

дустунин далудиз кап яна.- Вун. чан зари,  чи дамах я!»   

     Зари Эминан ч1алар сифте хуьре, ахпа къунши хуьрера, ахпани вири 

Лезгистанда инсанрин  рик1ери кужумна. Ц1ийи заридин т1вар инсанрин сиве-

сара гьатна. Халкьди ам вичин векил тирди кьат1ана, вичин мецелай рахазвай 

зари яз кьабулна. 

- Ви к1ула залан пар ава, стха, -- лагьана Тагьира дустуниз. 

- Рекье авай касдин пар залан хьун лазим я, дуст, -- лагьана Эмин-

эфендиди. – жуван махлукь патал ялзавай пар залан жедай туш. 

  

41. 

Гьаваяр серин жезва, тамариз яру, хъипи, билбилжегьре  рангар язава. 

Эмин-эфенди вичин бегьердиз къвезвай багъда къекъвезва:  сифте няметар 

дадмишзава,  кьурай хилер ат1узва… Рик1яй жуьреба-жуьре хиялар физва, 

ч1алар теснифзава… 

Округдин чавушди Эминаз Исмаил-эфендидин чар гъана. Ам акурла, 

хзандик шадвал акатна: Исмаил-эфенди хьтин инсанди, округдин чIехи 

къуллугъчиди, мягькемадин къазидиз чар кхьин еке вакъиа  тир. 

- Зи муаллим гьяждилай хтанва! -Эминан вилера цIелхемар куькIвена, -

Адаз хуш-беш ийиз дуванханадиз фена кIанда! 

- Я итим, вуна эвел чар кIела, - явашдаказ лагьана Туьквезбана.- Белки, 

Кьасумхуьрел фин герек авачтIа? Вини Ярагъдал фин лазим ят1а? 

- Гьамни дуьз гаф я, -Эмина чар ахъайна, ван акьалтна кIелиз башламишна: 

“Салам-алейкум, зи вилерин нур, зи рикI алай хва, Ялцугърин мягькемадин 

къази Севзиханан хва Эмин-эфенди! 
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Гьяждилай хтайла, за жуван хзанривай багърийрикай хабарар кьуна. Зав 

лап туькьуьл, тешпигь авачир хьтин къара хабар агакьна: и гатуз ви хизан пуд 

багьа инсандикай, заз чидай муъмин дидедикайни гьеле са гунагьни акат 

тавунвай, малайикар хьтин кьве баладикай магьрум хьана. Им чилеривай эх 

тежедай хьтин зурба хажалат я. Аллагьди кьейибуруз рагьметар гурай, абур 

женнетдин иесияр хьурай. Куь чанар сагърай, куь рикIериз сабур гурай. 

Зун, чан хва Эмин, аламай няналди тазиятдиз къведай, амма кефияр авач: 

кIвачер дакIунава, нефес дар жезва, мукьвал-мукьвал кьилел гьал къвезва. Зун 

Арабистандиз фена хтай рекьер гзаф четинбур, хаталубур тир. За, 

яшлувилизни килиг тавуна, жуван хиве авай мусурманвилин ферз кьилиз акъудна 

- а пак чкайриз фена, абуруз ибадат авуна. Ихьтин кьисмет вазни хьурай. 

Кефияр ачух хьун кумазни зун куь мугьман я. Заз, чан хва Эмин, ви нур авай 

чин акваз кIанзава. Гьелелиг сагърай. 

Куьн сагъ, шад ва бахтлу хьана кIанзавай Гьажи Исмаил-эфенди”. 

Са легьзеда хзан чIехи эфендидин гафарин таъсирдик, гъилер хурал кьуна, 

гаф акъат тийиз, амукьна. Сабурдин гаф, акьуллу гаф гьар юкъуз ван къведач. 

- Сагърай вич,-лагьана Мелика,-зурба кас я. Адан гафари зи дерт лап 

кьезиларна. 

- Вичиз Аллагьди сувабар кхьирай,-лагьана Туьквезбана.-Камаллу инсан са 

гафунилай чир жеда. 

- Валлагь, стха, зи рикIикайни гар фена,-хиве кьуна Эмина.-Зун пака 

Исмаил-эфендидиз хвашгелди лугьуз фида. Зазни зи рикI алай муаллимдин нур 

авай чин акваз кIанзава,-Эминак тади акатна. 

- Гьажийриз хвашгелди лугьун чи бубайрин адет я, - лагьана Мелика.- 

Алад! Анжах вун, стха, кьилди физ тахьуй, зунни твах, - тIалабна ада. 

- Ша, вунни тухуда, - Эмин рази хьана.- Чна Тагьиразни лугьуда, амни 

ихьтин марекатрик квай итим я. 
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- Эхь, Тагьир ахьтин рекьериз лайихлу инсан я, -тестикьарна Мелика.- Чун 

гьиниз физва? Кьасумхуьрел? 

- Ваъ. Чун пака  Вини Ярагъдал фида.. Эфенди кIвачер тIаз кIвале ава. 

- Чна Исмаил-эфендидиз савкьват яз са лапагни кьан, чIехи стха, - 

теклифна Мелика. 

- Анжах ам тукIуна, гьебейра туна кIанда. 

- ТукIвада. Пакамахъ фад къарагъна, зани Небиди лапаг алажна гьазурда. 

- Исмаил-эфенди хьтин инсандин кIвализ атун-хъфин гзаф жедайди я,-

лагьана Туьквезбана.- Чна тIанур кутуна, фарни чран. 

- Хъсан фикир я, кайвани, -лагьана Эмина. - Фуни чуруж, мугьманрин 

вилик эцигиз герек жеда. 

- Хъсан я, фу пакамахъ гьазур жеда,- Туьквезбан кьелидрин патав фена. 

-Эгер чна Исмаил-эфендидин кIвализ къведай мугьманрикай фикирзаватIа, 

чи лапагдикай чкадал аламаз биргенд авуна кIанда,-Мелик чIехи стхадиз 

суалдалди килигна. 

- Имни дуьз гаф я, стха. Чун, инихъай фейи пуд итим, чун хьтинбур мадни 

жеда, як ргана, хуьрек жедалди гуьзлемишиз вучиз акъвазда? Жував гвай 

биргендди якни таза фар акъудна, суфрадал эцигайла, Исмаил-эфендидин 

рикIизни шад жеда, чи руфунарни къулай жеда, - Эмин хъуьрена. 

- АкI хьайила, лапаг чна нянрихъ туькIвада, биргендни пакамахъ фад ийиз 

башламишда,- меслятна Мелика.- Фарихъ галаз биргендни гьазур жеда. Исит1а, 

нат1уфа, алугаярни гьазуриз тада. 

- Тагьиразни за исятда хабар гуда, - Эмин кимел экъечIна. 

Мелик сефердиз гьазур жез эгечIна.  

Пакадин югъ серинди хьана: цавал цифер ала, амма кьеж квач, ракъини 

вичин чин къалурзавай легьзейра гьава чими жезва. Ялцугърин хуьряй пуд атлу 

экъечIна, кьибле патахъ элкъвена. 
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- Чавай агъа рекьяйни физ жеда,- Эмина къамчи туькIуьрна, Кьелягъ 

кьилин кефер ценерив гвай хуьрер: ДаркIушар, Птияр, Сайтарар, Пипер ва 

Бутар, абурун патаривай фенвай уьлчуь къалурна.- Яргъал ятIани, Кьелягъ 

кьилелай фенвай рехъ зи рик1из хуш  я. Чун гьанай фин, стхаяр! Кьуд пад 

аквадай, рикI алахьдай рехъ я,- адан рикIел жегьил вахтара вич а рекьяй сифте 

фейивал хтана. 

- Завай къазидин гафунал гаф эцигиз жедач,-зарафат кваз лагьана Тагьира. 

- Зунни вун хьтин муъмин инсан я,-Тагьиран гафарал къул чIугуна Мелика. 

- Куьн хьтин амалсалигьриз регьбер гун заз регьят жеда. Гьала, буракьар!-

Эмина балкIандин эрчIи ятурдилай явашдаказ къамчи чIугуна. 

... КьепIиррин хуьруьн кIанив гвай булахдал агакьайла, Эминан рикIел 

Мислим акьалтна, ада лагьана: 

- Чна инал са шумуд легьзеда ял яда,стхаяр,-ам балкIандилай эвичIна.-

Мелик, вун КьепIирдал алад,-таму хранвай гуьнедал алай хуьр къалурна,-

Мислимаз чун физвай сефердикай хабар це, мумкинвал аватIа, чахъ галаз 

атурай. 

- Башуьсте, стха,-биргенддин як авай гьебеяр чилел авудна, Мелика 

балкIан гуьнедихъ гьална. Эминни Тагьир бегьем яд хъвазни агакьнач, Мелик 

элкъвена хтана. 

-Мислим стха къе пакамахъ Вини Ярагъдал фенва,- хабар гана ада. 

- Ам чна гьана кьада, акьах балкIанрал,-Эмин алай чкадилай хкадарна, 

балкIандал акьах хъувуна. 

БалкΙанрал алай итимар КьепIиррин къузадай, женгиниз физвай игитар 

хьиз, зарб  кваз Кьелегъал хкаж хьана. ТIулал акьалтайла,  ериш яваш хьана. 

- Гила  куьн кьибледихъ килиг,-теклифна Эмина. 

Ялцугъвияр вилин ишигъ тухудалди Самур вацIун дередиз, лацу кукIушар 

алай дагълариз килигна... Абур Вини Ярагъдал агакьайла, югъ нисини жезвай. 
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- Фу недай вахт я,-зарафатна Тагьира.-За гьикьван биргенддикай ни 

чIугван? 

Исмаил-эфендидин кIвалерин гьаятдал са шумуд балкIан алай. 

- Мугьманар бул я,-къейдна Эмина. 

- Зи ябудиз чка амач,- Тагьира вичин балкIан са къулай чкадал кутIунна. 

Ялцугъвияр, биргенд ва фар авай гьебеяр кайванидив вугана, кьвед лагьай 

мертебадиз хкаж хьана. 

Мугьманханадин чIехи кьиле лацу чуру квай къужа ацукьнава, адахъ галаз 

Алкьвадар Гьасана, Мамрач Гьасана, Мамрач Къазанфара, КьепIир Мислима ва 

маса итимри суьгьбетарзава. Салам гана, ялцугъвийри Исмаил-эфендидин 

гъилер кьуна, адаз хуш-беш авуна, чпин майилар къалурна. ЦIийи гьажиди 

Эминазни Меликаз башсагълугъвал гана, кьейибурун руьгьериз бахш хьуй 

лагьана, дуьа кIелна... 

42. 

 Мугьманри Исмаил-эфендидин суьгьбетриз,  япар  хушка авуна, 

дикъетдивди яб гузва. 

- Чун, зияратчияр,  балкIанрал алаз вад лезги варз рекье хьана: кьве варзни 

зур анихъ, гьакьван вахтни инихъ, -  суьгьбетнай кьуьзуь эфендиди. - 

Арабистандиз агакьайла, чал са шумуд сеферда къачагъри гьужумарна: 

садлагьана къумарикай хкечIна, къвезвай чIулав къачагъар зияратчийрин хци 

гапурри, гъиле-кIваче авай къуватди ва викIегь руьгьди кьулухъ элкъуьр 

хъувунай... Гзаф четин, гзаф хаталу сефер хьанай... Аллагьдиз шукур хьуй, гена 

чун сагъ-саламатдиз жуван бажадив ахгакьна... Куьн, жуван багърияр, жуван 

хуьр-кΙвал  ахкунал зун бахтлу я... 

- Я эфенди, бес а къачагъар мусурманар тушни? - жузунай Тагьира. 

- Чидач. 

- ГьикI? Мегьамед пайгъамбардин (салават гъана) ватанда мусурман тушир 

инсанарни амани?! - жузуна Мелика. 
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- Эхь. Арабистанда мусурманар тушир инсанарни ама, заз чиз, тамам 

тайифаярни ама, - Гьажи Исмаил-эфендидин жавабди кIвале ацукьнавайбур 

тажубарна. Са шумуд касди чеб гъавурда тун тIалабна. 

- Арабистан зурба уьлкве я, стхаяр, адан са бязи шегьерра мусурманар,  

чувудар, хашпараяр санал, къуни-къуншияр яз, дуланмиш жезва, абур чебни  

гьар сад вичин диндал алама... Месела, и чи къуншидал алай миллетрив, 

эрменийрив ва гуржийрив, чпин дин гвани? Гва. Абурни гьакI я. Гьеле Абу 

Муслиман девирда, за кIелайвал, арабри эрменийрихъни гуржийрихъ галаз 

икьрар кутIунна - и халкьар хашпараяр яз амукьна. 

- Бес гьа Абу Муслима, арабрин кьушундин кьиле авай сердерди, 

лезгийрал мусурман дин илитIайла, эрменийрикни гуржийрик хкуьр тавунин 

себеб  вуч тиртIа, эфенди? - жузунай Къазанфара. 

- Белки, абурухъ акси къуватар гзаф авайтIа? - Гьажи Исмаил-эфенди 

шаклу хьана. -  Белки, заз малум тушир маса себебарни авай жеди. 

- Я чан эфенди, эгер мусурман дин дуьньяда тун Аллагьдин эмир ятIа, а 

эмир вучиз гуржийризни эрменийриз талукь хьанач? - жузуна Эмина. 

ЧIехи эфенди хияллу хьана. 

- Ви суалри зун, Эмин-эфенди, гьамиша кIеве турди я, гилани кIеве твазва,-

милаимдаказ лагьана Исмаил-эфендиди, адан рикIел хци зигьин авай, 

гуьзлемиш тавур суалар вугудай сухта хтана. - Аллагьдин эмирни виридав 

садлагьана агакьзавач эхир... Дуьнья зурба я, миллетарни гзаф... Вири санлай 

табий авун мумкин кар туш... 

- Куьн Арабистандикай рахазва, бес гьа и чи япун кIанел алай Агъа Арагъа 

чпин диндиз ибадатзавай чувудар авачни?! Ава. Абуруз садани мусурман дин 

кьабула лугьузвач, - суьгьбетдик КьепIир Муслим экечIна. 

- Чи чилел чувудрин хуьрер мад ала, анра яшамиш жезвай чувудрив 

мусурман дин кьабулиз таз гила Арабистандай сердерар къведани?- жузуна 
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Исмаил-эфендиди.- И кар чна, уьлемри, муаллимри, сухтайри авуна кIанзава. 

Мусурман дин гегьеншарун, маса инсанар жуван диндал гъун -суваб кар я. 

- Яда, я Къазанфар, ви хуьруьн са пай чувудар я,- лагьана Мислима.-Вун 

вучиз кисна ацукьнава? Вавай а чувудрив чи дин кьабулиз таз жедачни? 

- Вун куьмек гуз атайтIа, жеда. 

Марекадин иштиракчийрик хъуьруьн акатна. 

- Зун гьа инлай куь хуьруьз къведа, стха,- хиве кьуна Мислима. 

- Са дин гвай инсан маса диндиз элкъуьрун четин кар я,-лагьана Алкьвадар 

Гьасана. - Куьне а кар зарафатриз вегьемир. 

- Чун, Арагъа, КIварчагъа авай чувудриз чуькьни тавуна, ацукьдани бес?-

жузуна Мислима. - За рикIивай хабар кьазва, - алава хъувуна ада. 

- Кисна ацукьун дуьз туш,-Исмаил-эфенди вичин виликан сухтайриз 

килигна.- Абуруз жуван диндикай суьгьбетарна, исламдин деринвал, 

камаллувал, гуьзелвал къалурна кIанда, абур, маса динар гвайбурни са динни 

гвачир мажусиярни, ислам диндал гъиз алахъна кIанда. Вун вуч фикирри 

тухванва, къази?-эфенди Эминахъ элкъвена. 

- За фикирзава, гьуьрметлу муаллим, эгер чалай чувудар мусурман диндал 

гъиз алакьзавачтIа, алакьдай крар кьванни авуна кIанда,- жаваб гана Эмина. 

Мугьманар Ялцугърин къазидиз мукьуфдивди килигна. 

- А чалай алакьдай крар гьибур я?-жузуна Исмаил-эфендиди. 

Суфрадихъ галайбур, вилик квай биргенддин якни рикIелай алатна, 

Эминан жавабдик вил кваз,  акъваз хьана. 

- Чалай алакьдай крар, гьуьрметлу Гьажи Исмаил-эфенди, жуван нефс 

хуьн, намуслу ва гъейратлу хьун, гьахълувилин тереф хуьн, гьарам кIан тахьун, 

гьалаллу зегьметдал яшамиш хьун, марифатлу хьун я, - гьисабна Эмина.-  

Жувалай халкьдизни ихьтин чешне къалурна кIанда. 

Са легьзеда инсанар хияллу хьана, абуру Эминан гафар веревирд авуна. 
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- Аферин, чан хва, ваз за гайи тарсар гьалал хьуй, - Гьажи-Исмаил-

эфендиди пекдин яйлухдив вилерал акьалтай накъвар михьна. 

- Дуьз лугьузва зи дустуни, - Къазанфара Эминан фикирар тестикьарна. 

- Дуьз я, - Мислимани  кьил эляна. 

- Ибур чаз агъзур сеферда ван хьайи гафар я,-лагьана Алкьвадар Гьасана.-

Заз ина са цIийивални аквазвач. 

- Сад ава, стха, ван хьун, садни - ван хьайи гафар гьарда жуван уьмуьрда 

кьилиз акъудун,-жаваб вахгана Эмина. 

- Вуна абур кьилиз акъудзавани?- жузуна Алкьвадар Гьасана. 

- Эхь! 

- Зани кьилиз акъудзава. 

- Ава жеди, за  шак гъизвач,-лагьана Эмина. 

- Эмина лагьай гафар гьар са бенде мусурманди кьилиз акъудун лазим я,-

лагьана Исмаил-Эфендиди. 

- Эмин-эфендиди лагьайвал чна вирида авуна кIанда, стхаяр,-Къазанфара 

мили хъверна.- Лугьун регьят я, авун - четин. 

Меликани Тагьира алим итимрин суьгьбетриз яб гузва, абуруз чпин стха 

вине хьун, вирида адаз яб гун хуш я. “Сагърай вун, зи стха!-дамахдивди 

фикирзава Мелика. - Вуна чи рагьметлу бубадин, хзандин, хуьруьн тIвар 

машгьурзава”. 

Гьаятдал Исмаил-эфендидиз хуш-беш ийиз атанвай инсанрин цIийи десте 

кIватI хьанвай. Суфрадихъ галайбур, цIийиз гьажидин  суьгьбетрикай тух 

хьанвачиртIани, къарагъна, сагърай лагьана, гьарма сад вичин хуьруьз хъфена. 

Рекье Эмина Исмаил-эфендидин кIвале хьайи суьгьбетар веревирд 

хъийизва, ам вичелай алакьдай крар кьилиз акъудунал: халкь гъавурдик 

кутунал, гьахъ хуьнал вичелай марифатдин чешне къалурунал - кIеви жезва. 

Са гьафтедилай Ялцугърин мискIинда нубатдин вяз Эммин-эфендиди 

авуна. Минбарда ацукьна, жемятдихъ элкъвена, ада яцIу хуш ванцелди лагьана: 
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- Гьуьрметлу бубаяр, стхаяр, рухваяр! Заз чи хуьруьн, чи мягькемадин 

гьалар гьич хъсан яз аквазвач: угъривал, гуж гъалиб авунар, тапарар, къал-

макъал дуьшуьш жезва. Гьалар пис хьунин себебни чи арада инсанвал, 

мергьяматлувал, гьуьрмет, хатур тΙимил хьун я. Гьар тухумдин, сихилдин, 

магьледин векилриз чеб зурбаз аквазва... ИкI виже къведач, жемят. Чун 

меслятдалди, инсанвилелди, са кIвал, са хзан хьиз, яшамиш хьана кIанда. Квез 

хъсандаказ чидай зи рагьметлу бубади лугьудай: “Эгер зун, вун инсан яз 

ханватIа, инсан яз экуь дуьньядал атанватIа, инсан яз жув кьиле тухвана, инсан 

яз амукьна, инсан яз и дуьньядилай хъфенани кIанда”. 

За жуваз бубади гайи тарс, тур веси кьилиз акъудзава, квезни тикрар 

хъийизва: гьар са кас инсанвилелди яшамиш хьухь, маса касдиз зарар гумир, 

масадаз писвал мийир, алакьдатIа хъсанвал ая... Гьар са кас такабурлудаказ, 

азаддаказ, гьахълудаказ, Аллагь рикIел алаз яшамиш хьухь: я жувазни масадав 

агъавал ийиз тамир, я жувани масадаз агъавал мийир! Жуван руьгь, ният 

михьидаказ яхъ, икI хьайила, куь гьерекатарни михьибур, камаллубур жеда. 

За, мягькемадин къази яз, гьахълувилин тереф хуьзва ва идалай 

гуьгъуьнизни хуьда... Чна гьар сада жувал чан аламаз жуваз рагьмет 

къазанмишна кIанда,-Эмина хуьруьн, мягькемадин уьмуьрдай мисалар гъана, 

вичин фикирар, теклифар тестикьарна. 

Ихьтин суьгьбетар-вязер Эмин-эфендиди мягькемадин муькуь хуьрерин 

мискIинра, кимерални ийизва. “Нетижаяр хъсанбур жезва,-шаддаказ фикирзава 

къазиди.-Инсанри, тахсирар квайбуруни, дикъетдивди яб гузва, абур чпин 

амалар, къилихар, гьерекатар дегишариз алахъзава... Къал-макъал кьери  жезва, 

мал-хеб квахьзавайбурун кьадарни тIимил хьанва... Инсандихъ галаз 

инсанвилелди рахана кIанзава... Гафунихъ зурба къуват ава”, -  Эмин-эфендиди 

суьгьбетра вичин ва маса зарийрин шиирар, халкьдин мисалар ишлемишзава. 

Ам инанмиш хьана: зарафат, хъуьруьн, кьеж квай суьгьбетри, кьисайри, 

дастанри инсанриз гзаф таъсирзава. 
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Нисинрихъ Эмин-эфенди к1вализ, кьве  мугьманни гуьгъуьна аваз, хтана. 

«Мад мугьманар?! – Туьквезбанан чиник жизви серин акатна. – Зи гъуьлуь 

йикъа  са девриш к1вализ ч1угвазва… Абурув гвай хабариз яб гунал ам 

галатзавач. Вичиз вири чириз алахъзава… Куьсруьдал  дуьньядин  туп-к1алубни 

ала… Гила адаз дуьньядихъ галаз рахаз регьят хьанва». 

Мугьманрин салам кьабулна,  хуш-беш авуна, кайваниди абурун вилик 

гьар са нямет алай суфра экΙяна. 

43. 

Пакамахъ Эминан кIвалерин варар гатана. ГъвечIи стха Неби айвандал 

экъечIна. 

- Вуж я? 

- Участкадин нуькер. 

- Ша кIвализ! 

- Пара кьадар сагърай, мажал авач. Жанаби къази Эмин-эфендидиз чар 

хтанва,- лагьана балкIандилай Хъутур-Куьре участкадин нуькерди.- Ма, 

къазидив вахце! 

- Башуьсте, стха, - Неби тадиз гьаятдал эвичIна.- Чар хкай вун Аллагьди 

хуьрай! 

- Куьнни сагърай, гьуьрметлу Севзиханан рухваяр,-яшлу нуькер хъфена. 

- Вуж тир? Вуч хьана? - жузуна Эмина кIвализ хтай Небидивай. 

- Хъутур-Куьредин участкадин нуькверди чар хканвай. Ма, стха, -  пуд 

пипIен чар вахгана. 

Эмина гъиле авай ктаб эцигна, чар ахъайна, кIелиз башламишна: 

“Салам-алейкум, гьуьрметлу къази Эмин-эфенди! Вун инжиклу ийизвайди 

Винихъартасви Эрзихан я. Заз ви чIалар гзаф бегенмиш я: за абур кхьизва ва 

дустарив кIелиз вугузва. Зунни сад-кьве чIал теснифунал машгъул я. И чIал за 

ваз бахшзава: 
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                            Пара хьана заз ви сурагъ, 

                            Ви мецелай чкIизва рагъ. 

                            Артух хьурай, яллагь, ви чагъ 

                            Гьар са югъ-къандалай, Эмин... 

   Вуна ихтияр гайитIа, заз ви патав къвез ва вахъ галаз дуст жез 

кIанзава. 

Ви чIаларихъ тамарзлу Хъартас Эрзихан”. 

Шаир ва къази яз, Эминаз гзаф чарар къвезва, гзафбур адахъ галаз гагь 

Ялцугъ Эмин, гагь Къази Эмин, гагьни Эмин-эфенди лугьуз рахазва. Чарар 

кхьизвай инсанрин чIехи пайни, Эрзихан хьиз, жегьилар я: абуруз шаирди 

муьгьуьббатдикай ва дуьньядикай теснифнавай  чIалар  гзаф бегенмиш я. 

Эминан чIалар кIелзавай гьар са касди, иллаки жегьил кΙелчиди,  абур вичин 

рикIяй акъатзавайбур яз гьисабзава. 

Эмина вичиз  Манкъулидхуьряй, Шекидай, Миграгъай, Ахцегьай, 

ЦIахурай, Агъа Крандай... атай чарар  кьилди кьватида хуьзва. Нубатдин чарчиз 

жаваб кхьин хъувуна, Эмин-эфендиди фикирна: “За Хъартас заридиз  

мугьманвилиз теклифда, атурай, яргъал рехъ туш”. 

Эминан хиялдай арабрин, персерин, туьркверин зарияр, абурун тIварар ва 

эсерар физва. Са бязи эсерар ада хуралай эзберзава...Алпанрин, къадим 

лезгийрин,  шаир Генжеви Низамидин гъезелрал гьейран жезва,абурукай сад 

мад ва мад кIелзава:  

               Яраб вавай вун къурбанд ийиз жедатIа? 

               Дерт кьатIана, зун сагъар хъийиз жедатIа... 

              Низамидал вуна ви алкIурна муьгьуьр, 

              Регьимлувал гъваш жуван рикIел, жедатIа”. 

Зари ц1ийи куьсруьдихъ, и йикъара Дербентдай хкай столдихъ, ацукьна. 

Адал са хара ктабар, газетар, карта, глобус, къелем  ала. Эмин-эфенди элкъвей 

туп хьтин глобусдиз, ахпа картадиз  дикъетдивди килигзава, вич фейи ва физ 

www.lezgichal.ru



 230  

к1анзавай  шегьерар, вилаятар жагъурзава, абур гьикьван яргъал алат1а 

тайинарзава. 

Эмина, магьир уст1арди хьиз, гьамиша вичин эсеррин везинрикай, 

кIалубрикай, рангарикай, авазрикай фикирзава. Милли шииратда адет хьанвай 

кIалубар ишлемиш тавуна, цIийибур жагъурзава... Абур халкьдиз хуш жедайбур 

ийиз алахъзава… Кхьиз, квадарзава… Мад кхьизва… 

Дидени балаяр амачирла, садазни яргъалди хзандин кIвале акъвазиз 

кIанзавач. Нянин хуьрек тIуьна, стхаярни сусар чпин утагъриз хъфизва... 

Туьквезбан  мад кIвачел залан хьанва, Эминан рикIик кьетIен шадвал 

акатнава... Кьве йиса аваз къакъатай бала вилерикай карагзава… Сурун накьвар 

ацукьирдавай инсандин дертни кьезил жеда, лугьудай гафарихъ заридиз 

инанмиш жез кΙанзавач. 

- КΙелай, кхьей кьван бес я, - Туьквезбанан милаим сес акъатна. – Къаткун 

рикΙел алачни, зари?  

- Исятда, -  чарар кΙватΙ хъувуна, Эмин-эфенди  вичин утагъдиз гьахьна. 

Месиз кьуьнт яна,  сусаз туьмер авуна, ада  ширин аваздалди лагьана: 

                                 - Такабурвал гилигда за хкунихъ, 

                                 Ингье, мад зун гъамлу я вун акунихъ... 

- Ибур нин чIалар я? - хабар кьуна шииратдикай хабар авай суса. 

- Мегьсети Хануман. 

- Вувв, ви рикIел гьадан чIаларни аламани? 

- Эхь, ихьтин гуьзел чIал рикIелай алатдани кьван? 

- Дегь девирра хьайи мазан дишегьлидин чIалар кIел тавуртIа, вавай жуван 

са чIал тесниф жезвачни? 

- Жезва. 

- Теснифа ман сад... Заз, - Туьквезбана назик хъверна, гъуьлуьн гардан 

кьазва. 
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Са легьзеда фикир-фагьумна, Эмина атIуз-атIуз, кхьизвай хьиз, 

башламишна: 

                           Хъсан паб хьун дуьньядин са вафа я. 

                           Чир тахьайтIа, чан гунуг хупI жафа я. 

                           Дуьньядинди са вад йикъан сафа я, 

                           Квахьдай садра гел тавуна, гуьзел яр... 

- ГьикI я?- жузуна зариди. 

- Гьа икI ман,-Туьквезбана ярдиз кузвай темен багъишна. 

Эминан кьил элкъвена, ада гужлу гьисс кваз лагьана: 

- Дуьньядални бахтавар инсанар ала кьван! 

- Абур гьихьтинбур я? 

- Зунни вун хьтин. 

- Зунни вун хьтин?! 

- Эхь. 

- Вун лап рикIивай инанмиш яни? 

Эмин папан гуьзел вилериз килигна... И легьзейра абур, дугъриданни, 

бахтлу тир. 

44. 

Арифдар ва камалэгьли хьиз, машгьур жердавай Эмин-эфендидиз  яр-дуст, 

таниш-билиш,  атун-хъфин, фин-хтун  гзаф  жезва: ам гагь мягькемадин 

хуьрериз, гагь Ахцегьизни МихетIиз, гагь Худатизни Бакудиз, гагь 

Дербентдизни Темир-Хан-Шурадиз акъатзава. Эмин-эфенди дуьнья акваз 

алахъзава: рикIик Истамбулдизни Мисридиз, Шамдизни Меккедиз, 

Бахчисарайдизни Гьаштерхандиз, Къазандиз, Маскавдиз... фин ква. Ам 

дустарихъ, алимрихъ, зарийрихъ галаз яргъал уьлквейрикай, магьалрикай, 

шегьеррикай рахазва... Чарар кхьизва, ктабар къахчузва... ЧIехи межлисра, 

мярекайра иштиракзава... 
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Эмин-эфендидиз Дербентдин алимрихъ ва зарийрихъ галаз сих алакъаяр 

хьанва. Ина лезги, араб, фарс ва туьрк чIаларал эсерар теснифзавай гзаф 

бажарагълу инсанар ава, чебни мукьвал-мукьвал санал эдебиятдин межлисдиз 

кIватI жезва. Ихьтин кIватIалра Ялцугърилай къвезвай зари Эминани 

иштиракзавай. 

Яргъал сеферрай Эмин-эфенди цIийи фикирарни ктабар, хзандиз ц1ийи 

пек-партал, къаб-къажах гваз хквезва. Са сеферда чай ргадай смавар, муькуь 

сеферда сетIренжар... хкана. 

Нубатдин сеферда  Дербентдин алимар ва зарияр базардин патав гвай чIехи 

чайханада кIватI хьанвай. Ина  зари руш Мервара, штулви  стхаяр: Мирзе 

Керим ва Мирзе Жабраил, ктабрин туьквендин ва гьа и чайханадин иесияр, 

авай. Абур гьар марекатда чпин  чирвилералди ва бажарагълувилелди тафаватлу 

жезвай. Мерварадин суалри арифдарар кΙеве твазвай, амма Эмин-эфендидилай  

абуруз дуьз жабар гуз алакьна, межлисда ацукьнавайбурун арада гъалибвал 

къазанмишна. Ада Мерваридиз  туьрк чIалал “Назлу дилбер” чIални туькIуьрна, 

устаддаказ кΙелна: 

                                  Вун паталди, назлу дилбер, 

                                  Зи сефил рикI тIар хьана хьи. 

                                  На зи чанда туна дердер, 

                                  Ачух дуьнья дар хьана хьи… 

                               . 

Чкадин ашукьар ва зарияр Эминал пехил хьана, хъел атана, абуруз хуьряй 

атанвай зари гьатта гатаз кIан хьана. Амма Мирзе Керимани Мирзе Жабраила 

дербентвийриз ахьтин мумкинвал ганач: чпин бажарагълу хванахва мешребсуз 

къада-баладикай къутармишна. 

Хайи хуьруьз Эмин-эфенди цΙийи фикирарни чΙалар, са хара ктабарни 

газетар гваз хтана… 
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Эмин-эфенди  Кьасумхуьрел, Дербентда, Темир-Хан-Шурада  

кΙвалахзавай, яшамиш жезвай  урус чиновникрихъ, алимрихъ ва зарийрихъ 

галаз таниш я, ада вичиз урус гафар, урус халкьдин тарихдикай, эдебитятдикай, 

медениятдикай  малуматар чирзава, Маскавдиз ва Петербургдиз фин ниятзава. 

 Лезги зари Урусатдин ва Европадин халкьарин медениятдиз ва эдебиятдиз 

мукьва жезва, ада вич югъ-къандавай руьгьдин жигьетдай девлетлу жезвайди 

гьиссзава. 

Варарин зенгини ванна, гурари жакьракьарна - кIвализ са вуж ятIани 

жуванди атана. 

- Салам-алейкум, нури гуьзуьм, зи вилерин нур!-салам гана ашукь Тагьира. 

- Ваз хвашгелди, сафагелди. Вун акунал зун гзаф шад я!-мани хьиз, чIугваз-

чIугваз, хъуьрез-хъуьрез лагьана мугьманди. 

- Ва алейку салам, зи рикIин дуст, сирерин кIватI, Ашукь Тагьир!-Эмин 

кIвачел къарагъна. 

Дустари чпи чеб къужахламишна. 

- Вун, лап рикIин эрзиман хьиз, атана. Ацукь,-куьсруь къалурна иесиди. 

- ГьикI авай чи ЧIурал шегьер? Вун ана гьикI хьана? Чи штулви стхаяр 

гьикI авай?-Тагьира галай-галайвал хабарар кьаз башламишна. 

- ЧIурал шегьер хуьр туш, гьуьл я, ваз акур гьуьл! Ана заз таниш хьайи 

алимар, зарияр, эфендияр...дуьньядин, илимдин, эдебиятдин гьакьван гъавурдик 

квай инсанар я... За иштиракзавай межлисдиз къвезвай зарийриз вири халкьарин 

эдебиятрикай, зарийрикай, абурун гуьзел-гуьзел эсеррикай хабар ава... Зун 

абурун патав Куьредин дагъларай эвичIнавай са бэ-бэ я, - хъуьрена. 

- Вуна жув акьван усал къалурмир, я кас, - лагьана Тагьира. - Заз ви 

гьайбатдикай хабар ава. 

- Ваъ, ваъ, зиди рикIивай я... Заз гила, са яшариз акъатайла, чир жезвай 

месэлаяр абуруз кьепIинамаз, медресада кIелзавайла чир хьанва, - Эмина кьил 

галтадна.- Инсандиз, стха, гзаф чир хьана кIанзава. Дуьньядин сирер гьакьван 
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дерин, гьакьван гегьенш я... Гзаф чидай инсанарни ава, ахьтинбуруз чна 

арифдарар, алимар лугьузва. 

- Куьредин алимар абурув къведач, яни? 

- Исмаил-эфенди хьтинбур къведа... ЧIурал шегьерда авайбурни лезги 

алимар я...Анжах шегьерэгьлияр хуьруьнвийрилай виняй я ман. 

- Бес шегьерда авамар авачни? 

- Кьуьк ядай кьван. Шегьер чIехи хуьр я ман, ч1ехи чкада, стха, гьра са 

зат1 хьиз,  илимарни, алимарни  гзаф жеда. 

- Бес вун абурукай рахазвач эхир? 

- Заз аквазвайбур жувалай виневайбур я эхир. 

- Ваз дагълар, кукIушар аквазва, кIама авайбур ваъ, - Тагьир хъуьрена. -

Яни, стха? 

- Кьакьанбуруз кьакьанбур аквада, аскIанбуруз - аскIанбур,- Эминани 

хъверна. Ихьтин жаваб гудайла, адан фикирда вичин кьакьан дережа авачир, 

лагьайдалай гуьгъуьниз фикир гайила, жавабдикай такабурлувал хкатзавай, 

гьавиляй ада, дустунин кефи тахун патал, са вил акьална, мад сефер зарафатдин 

хъвер хъувуна. 

Тагьир дустунин гъавурда дуьз акьуна, ятIани ада лагьана: 

- Зун аскIанбурукай туш гьа, стха. 

- Зани гьакI гьисабзава. 

- Сагърай вун,-Тагьираз шад хьана. 

- Вун гьамиша кьакьан хьурай, стха!-Эмина эрчIи гъуд чуькьвена, цавуз 

хкажна. 

Туьквезбана итимрин вилик дастархан гъана, суфра экIяна, адал сачунал 

чранвай таза лаваш фар, ниси, нехуьн чIахарин афарар авай ленгер, гичинда 

аваз кицикрин яд эцигна. Эмина афаррин хара чукIулдал кьуд чкадал атIана. 

- Буюр, неъ, стха,- иесиди афардин тике къачуна, алчударна, сивиз тухвана. 

– Таза гьуьндуьшкадин як квайбур я. 
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- Бисмиллагь, ибур зи рикI алай затIар я, -  вилик алгъана, Тагьир афарар 

нез эгечIна. – Гьундуьшка къазидиз  ракъурнавай  ришвет тирни? - хъуьрена. 

        - Ришвет ваъ, савкьват, стха. Гьарам, ваз чизва,  зи регьметлу бубадини 

т1уьрди туш, зани недач. 

        - Тахсирдилай гъил къачу, стха, гъалат1 хьана. 

- АкΙ ят1а, неъ, нуш хьурай ваз! 

         Афаринни шурвадин винелай нисини фу хтIуьна, кицикрин ядни хъвана, 

гъилер чуьхуьн хъувуна, итимар далуяр хъуьцуьганрихъ агулдна, суьгьбетарик 

экеч1на. 

- Руфун дулу хьайила, рикIел хъсан суьгьбетарни къведа,- лагьана Эмина.-

Са суьгьбет гила жува ая, ашукь. 

- И вун ЧIурал шегьерда авай йикъара зун Чиле магьалдин хуьрериз 

фенвай,-башламишна вичин суьгьбет ашукьди.-Фейи-фейи хуьре: Гъепцегьа, 

Филе, Гъугъвандал... за, дуст, ви чIалар лагьана. Инсанрини Ялцугъ Эминан 

чIалар лугьун тIалабдай. Абуруз ви “Гуьзел Тамум”, “Гуьзел яр”, “Заз ахварай 

яр акуна” ва маса чIалар хуралай чида... 

И арада кIвализ хзанарни кIватI хъхьана. 

- Са чIал чазни лагь ман, ашукь Тагьир, - тIалабна Мелика. - Мукьвара чи 

кIвале манидин ван хъхьанвач. Чан хзанар,- ам сусарихъ элкъвена,- гьамиша яс 

чIугуна жедайди туш. Инсанриз шадвални кIанзавайди я. Уьмуьр, чи рагьметлу 

Севзихан бубади лагьайвал, кьве паюникай ибарат я: рагъ - варз, югъ- йиф, 

вацран эквер- вацран мичIер, экв - мичI... Чна гьамиша ракъинихъ, экуьнихъ, 

шадвилихъ ялна кIанда. 

- Вун гьахъ я, стха,-Эмина Меликан тереф хвена.-Гъваш чуьнгуьр! 

Мегьриди хкунилай чуьнгуьр къачуна, айвандик тухвана, пекиналди 

михьна, хкана, ашукьдив вугана... Са легьзедилай кIвал чуьнгуьрдин гуьзел 

сесерай ва ашукьдин ширин манийрай ацIана... 

45. 
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Эмин-эфендидин хиве округдин къазиди Ялцугърин мягькемадик квачир 

хуьрерин арзайриз килигун, участкайрин къазийриз куьмекар гун тунвай. 

Шариатдин ва Урусатдин пачагьдин къанунрин гъавурдик квай инсан яз, Эмин-

эфендидилай лап четин месэлаяр гьялиз, тахсиркарриз лайихлу жаза гуз, 

гъаразра авайбур туькIуьр хъийиз алакьзавай. Адан ихтиярда са нуькерни 

тунвай. 

Округдин дуванбеглерин нубатдин межлисдай хтайла, Эмин-эфенди шад 

хабарди гуьзлемишзавай - Туьквезбана руш хана. Сифте тебрикар кьабулна, 

кимел эглеш тахьана, ам, кам кяна, кIвализ хъфена. 

- Ина аял шехьдай ван-сес авач хьи, я хзанар?!- гурара амаз жузуна Эмина. 

- Адаз гьеле шехьиз чир хьанвач,- Мелика чIехи стхадиз руш мубаракна: - 

Мубаракрай, стха, бахтлу бала хьурай! Гуьгъуьна стхаяр авай вах хьурай! 

Аллагьдин регьимдик квай инсан хьурай! Амин! 

- Сагърай, стха, вазни рухваяр хьурай!- лагьана бахтлу бубади. 

Эмин аял авай кIвализ гьахьна, ада папаз бала мубаракна, бицIекдин чина 

вил къекъуьрна, лагьана:  

- Гуьзел руш я, вири вичин диде я. Бахтлу хьурай, я Аллагь! - чинин рангар 

атIанвай Туьквезбанан гардандихъ гъил вегьена, адаз са назик темен гана. 

- Бубадин ухшарарни ква, - явашдаказ лагьана  папа. - Пел, нер вибур я. 

Нянрихъ аял мубаракиз кIвализ Тагьирни адан свас Рукъуят атана. Суфра 

къурмиш хьайила, Мелика жузуна: 

- БицIи дах, рушаз вуч тIвар гун? 

- ТIвар?! Чи рагьметлу дидедин тIварцIелай дуьньядал гуьзел, ширин тIвар 

алани?! - Эмина вичин муьгьуьббатлу гьиссер  къалурна. – Лей-ли! 

- Чнани гьакI фикирнавай. 

- Халкьдин адетни гьакI я, - лагьана Тагьира.- Рагьметлу Лейли диде вичин 

тIвар ирид архайри эцигуниз лайихлу инсан тир. 
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- Я Лей-ли!-Мегьри аял авай кIвализ фена, ада Туьквезбаназ хзанди 

кьабулай къарардикай хабар гана. 

Пакамахъ Эмин аялдин «манийри» ахварай авудна. Ам, вичин адет чIурна, 

мад са шумуд легьзе месик къаткана амукьна, фикирри тухвана: “Дуьньядал 

инсандин бахтарикай чIехи бахт кIвал-югъ, паб-аял хьун я... Иллаки аялар хьун. 

Аялар авачиртIа, инсанрин гьал гьикI жедайтIа?... Аялар авачиртIа, инсанар 

чебни, халкьарни жедачир... Аялар буба-дидедин шад гуьгьуьлар, гележег, 

лувар, далу - вири я... Аялар авайбур бахтлу, авачирбур бахтсуз я... Гьелбетда, 

аялар ферлибур хьана кIанда...” Адан рикΙе бахтуниз, гуьгьуьлдиз, 

муьгьуьббатдиз талукь гафар, бейтер, шиирар къекъвена... 

Пакаман михьивилер авуна, чурудив ва спелрив хатI кутуна, Эмин-эфенди, 

гуьгьуьлар къумбар яз, кимел экъечIна. Вилер кьуд патай аквазвай тIебиатдин 

гуьзел шикилрал алаз, ада хиялдай лагьана: “Къе гьикьван иер югъ я?! Хтумрин 

булахдал фена кIанда... За мукьвара адан баядриз яб ганвач... Тагьирни тухуда. 

Адаз жуван цIийи чIалар кIелда..” 

Эминаз кIваляй эвер хъувуна: “Яраб вуч хьанатIа?” 

Макьарин хуьряй арзачи атанвай: чавушди субай дишегьли гужуналди 

кавхадин кIвализ тухвана, кIвалин иесиди адал писликвал гъана... Эминан 

кефияр михьиз пузмиш хьана: “Къе ихьтин юкъуз зав чIуру хабар гьикI 

агакьнай?  Вучда? Фена кIанда...” 

Къази Эмин-эфенди вичин нуькерни галаз Макьаррин хуьруьз фена, 

мискIиндиз арзачи ва тахсиркарар кIватIна, суал-сала авуна, къарар кьабулна: 

кавха кIвалахдилай алудна, адав вичи намусдик хуькуьрай дишегьлидиз вад, 

нуькердив - кьве лапаг, гьа икьванни кьведавни пачагьдин хазнадиз  жерме гуз 

туна. 

Къазиди дувандин къарардикай мискIиндин вилик кIватI хьанвай инсанриз 

хабар гана, цIийи кавха хкяна, эхирдай вичин  цIийи чIаларикай сад кIелна: 
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                            Дилийрин девран я, дуьнья гургьагур. 

                            Гьар са буба гачал хан я дуьньяда. 

                           Инсанар хьайила хебни жанавур, 

                           Дугъриди игридаз кван я дуьньяда... 

 

                           Фагьум ая, стха, вунни хьухь устIар: 

                           Нехирбанни чубан хьайила дустар, 

                           Чанах, чанта санал вегьин я къастар, 

                           Кьведни санал хьайила, чан я дуьньяда... 

Ялцугърал хъфидай рекье Эмин-эфендиди фикирзава: “Яраб макъавияр зи 

чIалан гъавурда акьунатIа?.. Заз абуру чпи-чеб хвена кIанзава. Чантайрилайни 

чанахрилай гъейри, чумахъарни сад авуртIа хъсан я... ТахьайтIа игрийрин 

вагьтедай фин четин жеда...” 

Эмин-эфенди асилдай рахунрал рикI алачир инсан я, хабар кьун тавуртIа,  

вичи-вичелай, мумкин я, са гафни рахун тавун. Къазивилин везифайри авам 

инсанар гъавурдик кутуниз, мисалар гъуниз, насигьатдин кьисаяр ахъаюниз 

мажбурзава... Адаз шиирар теснифиз, кIелиз кIанда...Гьеле медресада амаз 

юлдашри, яда, вун рахадач хьи, лагьайла, Эмина зарафат кваз мисалдалди жаваб 

гудай: “Гзаф чидайди тIимил рахада”. 

Эмин-эфендидин рикIиз акур-такурдакай, ван хьайи-тахьайдакай, хуьруьн-

кIвалин гьал-агьвалдикай, дуьньядин адалатлу ва адалатсуз крарикай 

фикирариз, абур мад ва мад сефер веревирд ийиз, абуруз талукь чIалар куIуниз 

кIанда. 

Нянрихъ айвандик ацукьна, вилер Куьре магьалдал алаз, хиялдай яргъал 

шегьерар ва уьлквеяр акваз, вири дуьньядихъ элкъвена, Эмин-эфендиди къе 

Макьарин хуьре кΙелай шиир эзберзава: “Эй, дили-дивана хьанва хьи - тамаш! 

Ких агъсакъал я, керекул я юзбаш. Лачин туьлек, тарлан хьайила яваш, ТипIрез 

агъавализ кIан я дуьньяда...” 
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Жемятдиз чпин арифдар зари ва къази кIанда, амма такIанбурни ава: 

абуруз, са тахсирни квачтIани, Эмин гьакI залан я. Ихьтинбурукай сада, 

Ялцугърин кавха Челеба, Исмаил-эфендидивай жузунай: “Вуна вучиз Эминаз 

акьван гьуьрметзава?” Шейх Ярагъ Мегьамед хьтин бубадиз лайихлу хци жаваб 

ганай: “Севзиханан хва Эминав гьахъ гва. Гьахъ гвайди дуьньядин агъа я: адан 

гаф Аллагьдини кьабулда, пачагьдивайни чилел вегьиз жедач!” 

Исмаил-эфендидин жаваб Эминавни ахгакьна, са легьзеда адак дамах 

акатна, амма яргъалди шад хьанач: “Зи гьахълу гаф  пачагьдин векилри гьар са 

камуниз чилел вегьизва... Ам Аллагьдини кьабулзавач…” 

46. 

Нянрихъ чавушди хкай  чар гуьзлемиш тавур манадинди хьана: 

“Салам-алейкум, гьуьрметлу дуст Ялцугъ Эмин! Чи кIвализ са урус алим 

атанва. Адан мурад чи лезги чIал ахтармишун я. И месэладихъ галаз алакъалу 

яз, вун чи кIвализ атанайтIа, хъсан жедай. Ваз хийир-дуьа ийизвай Мамрач 

Къазанфар”. 

Эмин-эфенди фикирри тухвана... 1859-йисалай гуьгъуьниз Куьре магьалда, 

вири Дагъустанда ва Кавказда хьиз, кьиле физвай гьерекатар, арадал къвезвай 

цIийивилер Урусатдихъ, урус пачагьдин сиясатдихъ галаз алакъалу тир: Ахцегь, 

Турпагъ, Дербент, Хунзах ва маса къелейра урус кьушунар акъвазарнава; 

виликан ханлухрин ва азад магьалрин эвез округар ва участкаяр тешкилна, 

абурун кьиле урус армиядин чIехи офицерар -начальникар эцигнава; Ахцегьа, 

Дербентда, чIехи хуьрера урус мектебар ачухнава; урус тажирри дагъвийрихъ 

галаз алишвериш гегьеншарзава... Тифлисда чапзавай урус газетра, журналра ва 

ктабра Кавказдин миллетрикай макъалаяр акъудзава. Са ктабдиз 

Кьасумхуьруьнви Султанан хва Башира кхьин хъувунвай лезги халкьдин махар 

акъуднава... Лезгистандиз урус алимарни къвезва... Ингье абурукай сад 

Мамрачрикни атанва... 
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Уьлкведа кьиле физвай цIийи гьерекатри Эмин-эфендидик шадвал 

кутазвач, вучиз лагьайтIа къанни вад йисуз чIугур дяведа дагъви халкьар 

магълуб хьана, абурувай азадвал къакъатна... Гила пачагьдин гьукуматди 

садазни инсафзавач: халкьдал залан харжар илитIнава; табий тежезвай хуьрериз 

къазахар язава; чкадин девлетлуйрикай чпиз куьмекчияр кьазва; вафалуйриз 

чинер ва пенсияр багъишзава; гьатта пулдихъ бегвилин тIварарни гузва... “И 

гьерекатар садни халкьдин хийирдиз туш,-фикирзава Эмин-эфендиди.- Абуру 

халкь мадни кIеве твазва...Гьавиляй жемят урус хункардилай нарази я, гила адаз 

кьве агъа хьанва: виликан агъаярни ама, цIийи агъаярни пайда хьанва”. 

Мектебар ахъаюниз Эмин-эфенди акси туш, савадлувал, заридин 

фикирдай, гьи чIалал хьайитIани, хъсан кар я. Амма гзаф лезги алимар, 

эфендияр, къазияр урус мектебриз акси тир - урус мектебри жегьилар араб 

саваддивай, мусурман диндивай къакъудзавай. Ихьтин къурху Эмин-

эфендидизни аквазва. Адаз, аксибурулай тафаватлу яз, кьвед, пуд, кьуд чIалал 

савадлу инсанарни аквазвай. “Чун Урусатдин куьлгедик акатнаватIа, чна 

урусрин пачагьдин къанунрал амалзававатIа, чна абурун чIални чирун лазим я,-

фикирзава Эмин-эфендиди. - Заз ихьтин мумкинвал хьанач, Къазанфараз 

хьана... Урус чIал чир хьуналди Къазанфар залай, зун хьтин эфендийрилай са 

кьилин вине ава: адан сиве са мез артух ава...” 

Эмин-эфенди вичиз атай теклифди шадарна, рикIяй са шумуд хиялар фена, 

урус алимдихъ галаз таниш жез тади акатна. Вич пака фидай сефердикай 

хзанриз хабар гана, лагьана: 

- Урус алимдихъ галаз мукьувай таниш хьана кIанда. Адаз чи чIал 

ахтармишиз кIанзава, кхьизва Къазанфара. Яраб ада вичиз лезги чIал чин тийиз, 

ам гьикI ахтармишдатIа? Фейила, килигда ман. 

Пакамахъ дамах-чахмахна, балкIандиз багьа пурар яна, зирингдиз адал 

акьахна, Эмин-эфенди гуьнедай агъуз Арагъ вацIун дугуниз эвичIна, 
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Кьасумхуьрел фена. “Белки, Къазанфар Кьасумхуьрел алаз хьайитIа,-фикирзава 

ада,-хабар кьада. Чарче ада зун Мамрачрик  къведай югъ къалурнавачир”. 

Къазанфар округдин мирзе-секретарь тир. Гьукуматдин мажиб къачузвай 

къуллугъчи яз, ам гьар юкъуз идарада кIвалахал хьана кIанзавай. Къе ам 

атанвачир, урус мугьмандин къуллугъда акъвазнавай. 

Гуьлгери вацIун къерехдал, ШаракIун дередин агъа кьиле, къаратикенри 

кьунвай кIунтIал гъвечIи хуьр ала. Ам шегьре рекьи кьве чкадал пайнава: са 

пата лезгияр, муькуь пата чувудар яшамиш жезва; еке какахьунар, рушар гунар 

- къачунар авачтIани, абур меслятдалди яшамиш жезва; кьве миллетдин, кьве 

диндин векилрини хуьруьн юкьвал алай са къуйдай яд хъвазва,  са мулкар 

ишлемишзава. 

Эмин-эфендиди балкIан кьве мертебадин чIехи кIвалерин варцин вилик 

акъвазарна. Мугьман гуьзлемишзавайди хьиз, жегьил иеси гьасятда экъечIна, 

шаддаказ рахана: 

 -Ша, ша, дуст кас Эмин! Ажеб кар хьана! Исятда вун зи рикIяй физвайди 

тир,- Къазанфара балкIандин кьенерикай кьуна, мугьман вилик кутуна.-Алад, 

алад! Вун урус алимди гуьзлемишзава. 

- Зун яргъал рекьяй атанвай инсан я. За жув рукарикай михьин, са 

чкадиз...фин, гъилер чуьхуьн,-лагьана ялцугъвиди. 

- Хъсан я,-иесиди гъвечIи стхадив Эминаз къуллугъиз туна, вичи пурар 

алудна, балкIан векьер авай тIунал кутIунна.  

Са арадилай мугьман гьазур хьайила, иесиди ам кьвед лагьай мертебада 

авай утагъдиз тухвана. Эмин-эфендиди салам гайила, чарар алай куьсруьдихъай 

лацу якIарин, расу чуру квай, кьакьан, яхун итим къарагъна, “алейку-салям” 

лагьана, акьуллу вилер таниш тушир касда акIурна, ам ахтармишзавай хьиз, 

акъвазна. 
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- Таниш хьухь: урус алим Петр Карлович Услар,-лезги чIалал лагьана 

Къазанфара. - И касни,- ам урус чIалал элячIна:- лезги зари, къази, алим Ялцугъ 

Эмин-эфенди я. 

Мугьманри кьведани санал эрчIи гъилер яргъи авуна, кьуна, чуькьвена, 

гьуьрмет къалурунин лишан яз, юзурна. 

- РикIиз хуш итим я,- лагьана разивилелди Эмин-эфендиди. Адан гафар 

Къазанфара Петр Карловичаз таржума авуна. 

- Зазни а кас гьакI аквазва,-урус алимди вилер агажна, милаим хъверна. 

- Ацукь, жанабияр,-теклифна иесиди. 

Пудни куьсруьйрал ацукьна. 

- Зун атана, дуст, лагь ви метлеб,-чина хуш хъвер аваз, Эмин кIвалин 

иесидиз килигна. 

- И кас, Эмин стха, девлетлу инсан я, чи чIалал бег, урус чIалал барон я,-

мугьмандикай суьгьбет башламишна иесиди.- Идалайни гъейри, ада урусрин  

кьушунрихъ галаз Ахцегьа Шамилаз акси женгера иштиракна,  ам пачагьдин 

кьушундин чехи сердер-генерални я, - Эмин тажуб хьана, ам алай чкадилай 

къарагъна, урус мугьмандиз маса вилерай килигна: адаз икьван зурба дережаяр 

авай инсан сифте яз аквазва. - И вири дережаяр аваз, ам чи, дагъви халкьарин,  

чIалар ахтармишунал машгъул хьанва... 

- Зурба кас я,-Эмин-эфендиди кьил галтадна.-Аферин вичиз, баркалла! 

Ахтармишрай... Гила квез завай вуч кIанзава?!- сивик хъвер акатна. 

- Вавай заз, адаз куьмек кIанзава,-лагьана Къазанфара. 

- Гьихьтин куьмек? 

- Алимдивай гуз жедай хьтин куьмек. 

- Вуна зун алим я лугьуз, зун са алимни туш, стха. Дугъри я, Исмаил-

эфендиди заз “эфенди” тIвар гана. Зун хьтин эфендияр гьар са хуьре ава,- Эмина 

дустуниз мад сефер вичин дамах гвачирвал къалурна. 
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- Зун, Эмин, и касдин таржумачи я, ада заз мажибни гузва,-Къазанфар гагь 

Усларахъ, гагь Эминахъ элкъвезва. - Вавай чаз ихьтин куьмекар кIанзава,- ада 

гьисабиз башламишна: - Сад лагьайди, ваз дидедин  чIал хъсан чида, и касдиз 

хсуси лезги чIалан сесер, гафар, ибараяр, жумлаяр ван хьана кIанзава... Араб, 

фарс, туьрк чIаларай чна къачунвай гафар ада кьабулзавач...Кьвед лагьайди, и 

касдиз чи чIалан элифба туькIуьриз, амни урус элифбадиз ухшарди ийиз 

кIанзава... Чи са бязи алимар, эфендияр и кардиз акси я. Урус алимдиз 

куьмекзавай зунни абуру пислемишзава... Вуна, зари, эфенди инсан, 

мягькемадин къази яз, чаз куьмекарна кIанда, стха. Чи тереф хуьх. 

Эмин-эфенди хияллу хьана, ам утагъдин ажнасдиз: мегъуьн кIарасдин 

чарпайдиз, ракьун кроватдиз, къавай куьрснавай чIехи лампадиз... килигзава. 

Къазанфаранни Петр Карловичан вилер адан жавабдал ала. 

- Куьмекда ман... Эрменийриз чпин элифба ава, гуржийриз чпин элифба 

ава, чазни къадим заманра жуван алпан  элифба авай, ам арабри  квадарна,  чи 

миллетдин рикIелайни алатнава... Дуьз лагьайт1а, сад-кьве алимдиз чизма... 

Гила, белки, чаз урус алимдин куьмекдалди жуван элифба хьайитIа,- Эмин-

эфенди, вилера умуд аваз, Услараз килигна. 

Къазанфара Эминан жаваб урус чIалаз элкъуьрна. 

- Жеда, жеда!-лагьана мугьманди урус чIалал. 

- Исятда завай вуч куьмек гуз жеда?- жузуна Эмин-эфендиди. 

- Куьмек ихьтинди кIанзава: за чи халкьди ишлемишзавай араб, фарс ва 

туьрк гафар кIелда, вуна абуруз къадим лезги чIалал вуч лугьудайтIа, рикIел 

хкида,- Къазанфара дезгедилай чар ва къелем къачуна. - Килиг, вуч хьанатIа: 

зунни Султан, чи хуьруьн кавха,  чи кIвале сетIренжар къугъвазвай; Петрди 

хабар кьуна: “Ибуруз куь чIалал вуч лугьуда?” Зани жаваб гана; адани вичи 

туькIуьрзавай урус чIаланни лезги чIалан  гафарганда кхьена: “Шахматы - 

сетIренжар”. Заз чир тахьай гафар ама,- чарчел аламай буш чкаяр къалурна. 

- Абур вуч гафар я? Лагь, чиз хьайитIа, лугьуда ман. 
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- Чархуниз асул лезги чIалал вуч лугьуда? 

- Дапур. 

- Я-а! И гаф зазни чизвай тир, рикIел хтанач,- Къазанфара Усларан 

гуьзчивилик кваз кхьена: “Колесо-дапур”. 

- Вечрез вуч лугьуда? 

Эмина пел чIурна, фикирна, лагьана: 

- Дуду. 

- Вагь! И гаф заз вучиз чир хьаначир?!-тажуб хьана Къазанфар, ада и гафни 

кхьена: “Курица - дуду”. 

- Аллагьдиз вуч лугьуда? 

- Гъуц. 

- Гъуц?! 

- Эхь, гъуц! Къадим лезгийриз, алпанриз, чпин адетар, меденият, чпин дин 

ва гъуцар авай. “Аллагь” арабри гъайи гаф я, - гъавурда туна Эмин-эфендиди.- 

Инлай аквазвай лацу кукIуш Гъуцарин сув я, адакай  Шалбуз хьанва: чи пак  

сувал арабри чпин са шейхдин т1вар эцигна. 

- Аферин, - Къазанфара кьил галтадна. - Вуна ахпа вун алим туш лугьуда. 

Валай зурба алим авани, стха?! ЧIални чизва, тарихни чизва, шиирарни 

теснифзава. Вун  мугьмандихъ галаз, алим хьиз, рахана. 

Эмина мад са шумуд урус гафуниз лезги эвезар жагъурна. 

- Сагърай, зари,-лагьана Услара, ам Эминан чирвилерилай гзаф рази 

хьана.- Кьисмет хьайитIа, чун ваз мугьман жеда. 

- Зи кIвалин рак квез гьамиша ахъа я,-жумартвилелди лагьана Эмин-

эфендиди.  

47. 

Кьасумхуьрел гьакимар, кавхаяр, алимар, муаллимар, фекьияр кIватI хьана. 

Кьилин идарадин дегьлизда жемятдин вилик округдин начальникни  адан мирзе  

экъечIна. 
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- Жанабияр! Къенин гатфарин гуьзел юкъуз басмадай сад лагьай лезги ктаб 

акъатна!-муштулух хьиз, малумарна, округдин начальникди вичин гъиле авай 

ктаб хкажна, къалурна. - Ам кхьейди чи жанаби Къазанфар-бег я!- вичин мирзе 

къалурна. 

 Инал гзафбуруз малум хьайивал, Къазанфара вичиз бегвилин тIвар 

къачунвай. КIватI хьанвайбур са легьзеда, вуч ийидатIа: шад жедани, пашман 

жедани чин тийиз, ван хьайи хабар аннамишиз, акъвазна.  

 Эмин-эфендидиз шад хьана, ада гаф къачуна, лагьана: 

- Жанабияр! Чаз Ван хьайиди шад хабар я. Чи дидедин ч1алал  тамам са 

улуб, са ч1ехи ктаб,  басма авунва. Им чи халкьдин тарихда тахьай кар я… 

Савад, илим, эдебият гьар са халкьдин зурба девлетар я. Амма и девлетрик чи, 

лезгийрин пай квач... Чаз малум тирвал, савадлу инсан - дилавар инсан я, илим 

инсандин камал я, илимдилай зурба девлет авач. Илимдин дувулар туькьуьл, 

емишар ширин я, лугьуда. Чи дуст Къазанфар-бегди теснифнавай улуб - чи 

милли илимдиз къачунвай сад лагьай кам я. Им тебрикдай кар я, стхаяр. 

Мубаракрай! 

Эмин-эфендидин рахунар виридаз хуш хьанач. 

- Акъваз, акъваз! Сифте чун цIийи улубдиз килигин, - лагьана Вини 

СтIалрин кавхади. - Ам инихъ ая кван!- округдин начальникди вугай ктаб 

къачуна, килигна, бирдан гьарайна:- Им кIелиз жедай затI туш хьи! 

- Вучиз кIелиз жедайди туш?!- инсанар тажуб хьана. 

-Ибурвучгьарфаря?!  

        Ктаб гъилерай- гъилериз фена. 

Наразивилин ванер, паркутар акъатна. 

- Улубдин кирамди жаваб гурай!- гьарайна сада. 

- Жанабияр, и улуб, и жуз за чи халкь патал урус алим Услара теснифнавай 

гьарфарал кхьенва,- гъавурда туна Къазанфар-бегди. 
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- Эгер кIелиз жезвачтIа, адакай чна вучда?!  -тIебии суал гана 

Шхидхуьруьн имамди. 

- Чна ам кIелиз чирна к1анда манн, стхаяр,- лагьана ктабдин иесиди. 

- Аджам кхьинар аваз-аваз, цIийибур теснифунихъ вуч метлеб ава?- хабар 

кьуна КьепIиррин кавха Мислима. - ЦIийи гьарфар, ц1ийи элифба чирун 

гьакьван регьят яни? 

- Араб гьарфаривай вири лезги сесер къалуриз жезвач, цIийи гьарфаривай 

жезва,- лагьана Къазанфар-бегди. 

- Араб элифба аваз-аваз, цIийиди акъудунихъ са метлебни авач!-гьарайна 

сада. -  Пак Къуръандин  гьарфар анихъ туна, чаз урусрин ни галай са затIни 

герек туш! 

Межлис чIур жезвай: гьар сад са гаф рахазвай, наразибурун кьадарни гзаф 

аквазвай. 

Эмин-эфенди вилик экъечIна, кIватI хьанвайбурухъ элкъвена, 

агъайнидаказ рахана: 

- Гьуьрметлубур! Чун алпанар тIвар алай са чIехи мемлекат тир. Чахъ чи 

хсуси элифба, кIелун-кхьин, улубар авай тир... Абур,арабар атайла, чавай яваш-

яваш квахьна... Эрменийрихъ, гуржийрихъ... чпин кIелунар-кхьинар ама... Чун  

гила жуван элифба авай медени халкьарин жергеда хьайитIа пис яни? Ваъ. За 

фикирзава: и цIийи улуб зурба ивир, надир имарат я; чаз Къазанфар-бегдин 

улуб, ада т уьк1уьрнавай жуз герек я; ам акъудна хъсан кар хьана. Ихьтин ивир 

теснифнавай илимдар инсан пара кьадар сагърай. 

- Вуна, эфенди, гьам кIелиз чирдани? - жузуна сада. 

- Эхь. За ам басмадай акъатдалди кIелиз чирнава, - Эмин-эфендиди ктаб 

къачуна, кIелиз башламишна: - Жилдинал кхьенва: “Куьредин жуз”. Акъатай 

чка “Темир-Хан-Шура” ва вахт “1871-йис” къалурнава. Им хашпара гьисабдай  

мусурманрин алай йис я. Мад кIелдани? 

- К1ела! 
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Эмина са чин мад галкIиз-галкIиз кIелна. 

-Къазафаран къаст чун, чи аялар урусламишун я, хашпарайриз элкъуьрун 

я! - гьарайна сада.  

- Им чаз зарар улуб я! - гьарайна масада. 

- Я стхаяр, квез кьвед-пуд чIал чизва, куьне гьа чIаларал кхьизва,-

къалабулух кваз лагьана ктабдин иесиди.- Бес квекай арабар, персер, туьркер, 

магъулар хьанани? И ктаб кхьенвай гьарфар урус гьарфариз ухшар я. Ухшар 

хьуй ман. Кар алайди гьарфар ваъ, а гьарфаралди кхьенвай гафар, абурун мана 

я. 

- Ви улубда вуч кхьенва? - жузуна са касди. 

- Ада вичин ктабдиз жуз лагьанва, - лагьана округдин са чиновникди. 

- Гьа жуз квекай я? 

- Зи жуван улубда лезги халкьдин адетрикай, диде-бубадиз ва чIехибуруз 

гьуьрмет авуникай, мугьман кьабулуникай ва маса месэлайрикай акьуллу 

суьгьбетар кхьенва,  ина халкьдин мисалар ва махар ава... КIелзавайдаз 

дуьньядикай жуьреба-жуьре малуматар ганва,- куьрелди суьгьбетна Къазанфар-

бегди. 

- Дуьз я, стхаяр! И ктаб заз чапдай акъатдалди акурди я,-лагьана Эмин-

эфендиди. - За адан кирамдин гафар тестикьарзава. 

Инсанар са бубат секин хьана, амма гъургъурзавайбур кими тушир. 

- Ана мусурманвиликай вуч ава?! - жузуна са агъсакъалди. 

- Мусурманвилин шартIар кхьенва, диндикай мисалар ава, - гъавурда туна 

Къазанфар-бегди. 

- Я неченик, вуна чун и хабар гуз кIватIнавайбур яни?-жузуна Мислима. 

- Неинки. Заз куьне и ктаб маса къачуна, ам квез, куь аялриз кIелиз чирна 

кIанзава. Буюр, къачу!-теклифна округдин начальникди.- Са ктаб зур манатдай 

я, ихьтин маса ктабар базардал сад са манатдай гузва. 

Инсанар къя хьана акъвазна, садан гъилни жибиндиз физвач. 
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- Заз кьве ктаб це!-Эмина са манат акъудна, Къазанфарав вугана, кьве ктаб 

къачуна. 

- Кьвед лагьай ктаб низ?- жузуна начальникди. 

- Ашукь Тагьираз, жуван ктабрал рикI алай дустуниз, багъишда,- 

дамахдивди жаваб гана Эмина. – Адан юлдашни савадлу дишегьли я. Кьведани 

к1елрай, чпин аялризни к1елиз чиррай. 

- Вуна ви аялризни ам к1елиз чи рдани?- жузуна  начальникди. 

- Эхь, жанаби!- инанмишвилелди жаваб гана ялцугъвиди. 

Са ктаб КьепIирви Мислима къачуна. 

- А ктаб кхьейди кафир я!-гьарайна дегьлиздай сада.- А ктаб кIелун гунагь 

я! Пак Кьуръандин хатIарал кхьенвай ктабар кIел тавуна, гила чна хашпара 

гьарфарал кхьенвайбур кIелдани?! 

- Ихьтин ктабри чун хашпарайриз элкъуьрда!- гьарайна масада. 

Инсанрик квай къалабулух, наразивал мад винел ахкьалтна, Къазанфар-

бегдик тахсир кутазвайбур артух хьана. 

ЦIийи ктабдин ва адан автордин тереф хуьн патал Эмин-эфенди мад сефер 

рахуниз мажбур хьана: 

- Я стхаяр! Куьн вири еке кIелернавай, еке къуллугъар гвай итимар я. Урус 

алимди чи чIал ахтармишзава, ада чи чIалав кьадай гьарфар теснифзава, квез 

хъел къвезва. Ибур чна авуна кIанзавай крар тир, чна тавурвиляй паталай атай 

инсанди ийизва. Ахьтиндаз сагърай лагьана кIанзава... Гила, гьа урус алимди, 

Усларан хва Петрди, теснифай гьарфарал бинелу хьана, чи алим стхади сагъ са 

улуб теснифнава... Им чи тарихда сифте хьанвай ихьтин зурба вакъиа я. Чаз 

къадим вахтара жуван кхьинар авай тир…Алпан улубар авай, абур амач…Бес 

жуван дидедин чΙалал кхьин-кΙелун авачиз, жуван чΙалал улубар авачиз чун 

гьикьван ацукьин?!Чна уруч алим  Петрдиз, чи Къазанфар стхадиз  пара кьадар 

сагърай лагьана кIанзава, - инсанри яб гузва, амма “сагърай” лугьудай кас авач. 

Эмина давамарна:- Заз гьа и Кьасумхуьрел, ЧIурал шегьерда ва жув физвай маса 
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чкайра араб, фарс, туьрк, урус, эрмени, гуьржуь  чIаларал акъатзавай цIудралди, 

вишералди ктабар аквазва... Абурун арада чи лезги чIалал акъатнавай са затIни 

авач. Чун медени халкьаривай икьван гуьгъуьна вучиз ама? Бес чун халкь 

тушни? Ихьтин кесибвал, ихьтин усалвал чаз айиб тушни?! Гьайиф, гьайиф!.. 

Яраб, стхаяр, чун нетIеризни чIутариз халкьнавай инсанар ятIа?.. Тушиз 

хьайила, жуван чIалал сифте яз акъатнавай улубдин кьилел цIай кудани?.. Чна, 

савадлу ва илимдар инсанри, къе икI авурла, бес пака авам лежберри вуч 

авурай? Айибар хьана хьи!... Авамвам бахтсузвал я. Эхь!.. Чун авамар туш эхир, 

дуьньядикай, саваддикай, илимдикай хабар авай инсанар я! 

Дегьлизда анжах залан нефесрин ван ава. 

Эминан гафарин таъсирдик мад са шумуд касди пулар вугана, “Куьредин 

жуз” ктабар къачуна. 

Къазанфар-бегдин сивик хъвер акатна, ада Эмин-эфендидиз вилералди 

“сагърай” лагьана. 

Инсанар чкIиз башламишна. 

- Жанабияр! Дуьнья дегиш жезва, ам вилик физва... Чунни девирдихъ галаз 

вилик фена кIанда,-лагьана эхирдай Эмин-эфендиди. 

- Сагърай, стха, ваз Куьредин карч алай итимар, муьршиддиз муьруьдар 

хьиз, табий хьана,- лагьана Къазанфара Эминаз.- Вуна зун къутармишна. 

- Вун ваъ, стха, ви  улуб, - Эмина дуствилин хъверна. - Ам чи  улубни я! 

Амма Къазанфар-бег садавайни къутармишиз хьанач: ам ругьанийрин 

фитнеди пачагьдин итимриз, шейх Ярагъ Мегьамедан рехъ давамарзавай 

тIарикъатчи инсан хьиз, къалурна; дустагъда туна, ахпа Сибирдиз суьргуьндиз 

акъудна: бубадин кIвалерални “Кафирдин юрд” тIвар акъулдна, абур рекьяй 

физ-хквезвай авам инсанри тфу гудай йикъал гъана. 

Гзаф вахтара дугъри инсанар жуваз жезвай хийирдинни зарардин гъавурда 

акьадач. Вилик-кьилик квай ханди, бегди, кавхади ва я  фекьиди гьикI лагьайтIа, 
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гьакI ийида. Нетижада халкьдиз, адан гележегдиз еке, туьхкIуьр тежедай хьтин 

зиян жезва. И сеферни гьа икI хьана. 

Дустунин кьилел атай мусибатар акурла, Эмин-эфендидин йикъан кьарай, 

йифен ахвар квахьна, куьмек гуз алахъна, Темир-Хан-Шурадиз кьван фена... 

Амма са затIни арадал атанач. Гьахъ жагъурзавай заридиз амукьайбур гъутар 

чуькьуьн, фитнекарриз лянет гун, Сибирдиз сабурдин чарар кхьин ва 

русвагьдин чIалар теснифун хьана. Нубатдин чарче зариди, вилерал накъвар 

алаз, Къазанфар-бегдиз кхьенай:  

                                  Фитне хьана бул, 

                                  Пис кар из кьабул. 

                                  Гьа икI чи акьул 

                                 Зая жезава... 

 

48. 

Эмин-эфенди дакIардин кIане авай куьсруьдихъ ацукьнава. Ада вичи 

кIелай ктабрай ва газетрай жагъай шиирар кьилди дафтарда гуьзел хатIаралди 

кхьин хъийизва. Абур шаирди дустариз кIелда ва багьа эмени яз хуьда. Ахпа 

машмашдин ва пIинидин тарарилай кIватIнавай ширликI ягъиз, рипиналди 

тIеквенар акъудиз, памбагдин шуькIуь епиналди цваз, гъилин ктабар 

туькIуьрда. Им заридин рикI алай кар я. ИкI туькIуьрнавай гъилин ктабар 

дезгедал са хара ала. Вичин шиирар ада Темир=Хан-Шурада басмадай акъудиз 

гьазурнава, амма такьатар авачиз акъваз хьанва. 

Эмин тIимил кIелунар авунал пашман я: “Буба кечмиш хьана, завай 

Истамбулдиз, Мисридиз физ хьанач... Стхайривни кIелиз вугуз хьанач...  Гила 

жуван балайрив, хтулрив кIелиз тада...” Ада датIана ктабар маса къачузва ва 

кIватIзава, абур гьар мажал хьайила кIелзава.... Вичин чIалар къунши халкьарин 

шаиррин чIаларив гекъигзава, лазим ятIа, абурулай чешне къачуз, артухни ийиз  

алахъзава. 
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Эминан ктабханади к1валин са цал ац1ай кьац1ар-дезгеяр кьунва, к1ват1 

хьанвай ктабар т1имил акваз,  ада, багьа къиметар гуз, мад ва мад  ктабар маса 

къачузва. 

Эминан ктабар Мелика, Туьквезбана, Тагьира ва маса савадлу инсанри 

ишлемишзава. “Твах, кIела улубар, анжах квадармир, къазунмир, михьидаказ 

хуьх, кIелна вахце”,-тагькимзава иесиди ктабар тухузвайбуруз. 

Югъ няни жезва. Хизанар къулав кIватI хъхьана. ГъвечIи суса лампа 

куькIуьрна: кIвале ишигълаван хьана. Къула кIарасдин цIай кузва. Стхаяр 

майишатдин суьгьбетрик ква, гъвечIи  кьве свас хуьрек гьазурунал машгъул я, 

Туьквезбана аялар хуьзва. Кавалдал пуд аял ацукьнава: гьар сусаз са аял хьанва. 

КукупIдин шарагар хьиз, вилер экъисна, сивер ахъайна, ацукьнавай гъвечIи 

бахтаварриз Туьквезбана Къазанфар-бегдин “Куьредин жуздай” сикIрекай хкет 

кIелзава. 

- Ви дустуниз Исмаил-эфендидивайни куьмек гуз хьаначни?-хиялда 

Къазанфар-бег аваз, жузуна Мелика чIехи стхадивай. 

- Ваъ,-Эмина гьайиф чIугвазвай къайдада кьил галтадна. 

- Вучиз? Ахьтин нуфуз авай итимдивай? 

- Себебар гзаф ава. 

- Яраб гьихьтинбур ятIа? 

- Кьилин себеб... Урусриз шейх Ярагъ Мегьамедан рекьикай, адан 

тIварцIикай акьван къурху ава хьи, адахъ галаз алакъа авай гьар са инсан 

душмандай гьисабзава, стха. Рахун тIарикъатдикай, муьруьдрикай физвайла, 

Исмаил-эфенди майдандиз экъечIзавач: кичIезва... И кар фитнечийриз чизвай, 

гьавиляй са тахсирни квачир Къазанфер-бег бедламна, суьргуьндиз акъуддай 

йикъал гъана. 

- Тахсир квачир инсан суьргуьндиз ракъуриз хьайила, бес куьне, гьахъ-

дуван гвай къазийри, вучзавайди я?-жузуна гьамиша кисна ацукьдай Небиди. 

- Чалайни чIехи  гьакимар ава эхир, стха,-лагьана Эмина. 
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- АкI хьайила, чIехи  гьакимрив гьахъ гвач ман? 

Жаваб яргъал фена, эхир: 

- ГьакI хкатзава ман, стха. Анжах за ваз лугьун: виликдай гьикI тир? 

Ханди, бегди, къазидиз яб тагана, тахсир квайдаз ва я са тахсирни квачирдаз гьа 

вичиз кIани, вичин рикIел акьалтай жаза гудай. 

- Мурсал ханди Ашукь Саидан вилер акъудай хьиз, - мисал гъана Мелика. 

- Эхь. Гилани гьакI я,-давамарна Эмина,- Укругдин неченикди, 

Дагъустандин габурнатурди тахсиркардиз вичин рикIел акьалтай жаза гузва. 

- Я Аллагь, и гьахъсузвилерин эхир мус хьуй?!-лагьана аялрин патавай 

Туьквезбана. Итимар адахъ элкъвена: на лугьуди, и рахайди Лейли диде тир. 

Вичин хивез кIвалин чIехи кайванивилин везифаяр къачунвай дишегьли 

рагьметлу къаридиз къвердавай гзаф ухшар жезвай. 

Туьквезбанан суалдиз садани жаваб ганач, белки, я гуз хьунни мумкин 

тушир. ЧIехи стхадин сусан суал Небиди масакIа элкъуьрна, Эминав вугана: 

- Я бицIи дах, и гьахъсузвилерал эхир эцигдай рехъ авачни? 

Дикъетдивди гъвечIи стхадиз килигна, Эмина фикирна: “Валлагь, ихьтин 

суал чубан итимдин рикIел атун еке кар я... Аферин! КIелерначтIани, кьатIунар 

ава, зи стхадиз, бубадин хва я”. Ахпа лагьана: 

- Ава, чан стха. 

- Ам гьим я?!- Меликак тади акатна. 

- Гьахъсузвилерал эхир эцигдай са рехъ ваъ, заз чиз, са шумуд рехъ ава, 

стхаяр: сад лагьай рехъ - Аллагь-Таалади инсанрин рикIериз регьим яна, абур 

мергьяматлу авуна кIанда; кьвед лагьай рехъ - гьар са инсанди вич фана 

дуьньядиз атанвайди фагьумна, чилел хъсан тIвар тадай крар авуна кIанда; пуд 

лагьай рехъ - кIел-кхьин гегьеншарна, мектебарни медресаяр ахъайна, цIийи 

несилар, халис инсанрин шарагар хьиз, тербияламишна кIанда. 

- Тербия... Тербиядивай и вагьши дуьнья туькIуьр хъижедатIа чидач ман, -

Мелик шаклу хьана. Маса   рехъ герек я. 
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- Маса гьихьтин рехъ ава? – жузуна чΙехи стхади. 

- Зулумкарар тергна кΙанда, - викΙегьдаказ лагьана Мелика. 

Эмин-эфенди хияллу хьана…Заридивай  маса рехъ къалуриз хьанач: адаз 

зулумкарар тергун – дяве тирди, алатай йисара дагъвийри азадвал патал чΙугур 

дяведа агъзурралди инсанар телеф хьайиди… чизва, гьавиляй  и рекьикай  рахаз 

жезвач. Ам  уьлкведа жемиятдин, гьукуматдин къурулуш гужуналди дегишарун 

лазим тир фикирдал атанвачир; Къуръанда кхьенвай «цаварал Аллагь, чилерал 

пачагь» гафарихъ инанмиш тир, анжах рикIе мукьвал-мукьвал диндилай, 

шариатдилай, пачагьдилай, чиновникрилай, девлетлуйрилай  наразивилер пайда 

жезвай; абуруз акси гьиссер, фикирар лугьузвай, абур квай чΙалар теснифзавай. 

Куьре округдин къазийрин межлисдал Эмин-эфендиди вичин цΙийи чΙал 

кΙелнай  ва эхирдай лагьанай: 

                                     Эй, къази Эмин, 

                                    Зая уна дин, 

                                    Бес вун дуьньядин 

                                    Квехъ къекъвезава?! 

Яб гузвайбур къя хьана, вилера тажубвал, наразивал, такIанвал аваз, 

амукьнай. 

- Зая уна дин?!-гьарайнай са фекьиди. 

- Бес чал са эх-абур гъин тийизвай, гьахъни батIул чара тийизвай диндиз 

чна гьикьван къуллугъ ийин?- суалдалди жаваб ганай Эмина. 

- Ваъ, Эмин-эфенди, им види Аллагьдиз асивал, шариатдиз аксивал я,- 

лагьанай маса фекьиди. 

- МискIиндиз гузвай закат кIвализ хутахзавай вун аси яни,  ваз  закат ва 

фит1ре гузвай, гьар са арзадиз гьахълувилелди килигзавай зун?! Чакай вуж 

Аллагьдиз аси я? - векъидаказ жузуна Эмин-эфендиди. 

Фекьидин вилер яру хьана, Эминан терефдарар  хъуьрена. Межлисдин 

иштиракчияр кьве чкадал пай хьана. 

www.lezgichal.ru



 254  

Вири Исмаил-эфендидиз килигзава, амма чΙехи къази киснава. Инсанрин 

вил вичин жавабдал алайди чиз, эхир ада лагьана: 

- Зари гьахъ туш… 

 И межлисдилай гуьгъуьниз бязи танишар Эминавай къакъатна: абур “дин 

зая авунвай къазидиз”, гунагькардиз хьиз, килигзавай… 

- Адалатдин рекьер, - хияллу яз лагьана Мелика, -  кьилиз акъатайтIа, 

хъсан рекьер я... Зун абурукай са рекьихъни инанмиш туш... Алай уьмуьр, 

белки, чи кьисмет я: Аллагьди кхьейвал яшамиш хьана кIанда. 

- Кьисмет я, - тикрарна чIехи стхади. - Я, я! - хъуьрена. - Бес акьул авай 

кьил, вилер, япар квез я?! Вири кьисметдални Аллагьдал вегьена виже къведач, 

стха. Кьисметдик жувани къуьн кутуна,  жувани дуьз рехъ хкяна кIанда. 

Меликай жаваб акъатнач. 

- Зунни кьисметдихъ инанмиш я, стхаяр, - лагьана Небиди. -  Кьуьд 

кIевиди хьайитIа, зи хпер, гад кьурагьди хьайитIа, инсанар гишила амукьзава. 

Кьисмет я... 

- Зун  адалатдинни илимдин  рекьихъ инанмиш я!- мад Эминан ван 

акъатна. 

- Гьи рекьихъ?! - кьве стхани суалдалди килигна. 

    - Адалатдинниилимдин! Илимдиз гьуьрметна кIанда, авамвилиз - нифрет... И 

рекьиз талукь акьуллу мисалар Къазанфар-бегдин жуздани ава, - Эмина вилерин 

ишарадалди  Туьквезбанан гъиле авай  ктаб къалурна. 

Стхаяр хияллу хьана, гьуьжетра гьатна, абуру гьарда вичин фикир лагьана. 

Мелик чIехи стхадин терефдал атана: 

- Зазни и рехъ умудлуди яз аквазва. 

- Гьа рехъ гегьеншарун, жуван жемят гьа рекье тун патал заз, стхаяр, хуьре 

медреса ахъайиз кIанзава,-малумарна Эмина. 

Стхайрикай садни тажуб хьанач: абуруз чIехи стхадин ниятдикай фадлай 

хабар авай. 
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- Вун кьве къуллугъни ийиз агакьдани, чIехи стха?- жузуна Мелика. 

- Ваъ, гьелбетда. 

- Бес къазивал гьикI жеда? 

- А къуллугъ, стха, за мукьвара вал тапшурмишда,-жумартдаказ лагьана 

Эмина. 

- Зал?!-Мелик тажуб хьана, къулав гвай Мегьридайни шад ванер акъатна. 

-Эхь, вал! 

- Залай алакьдани? 

- Валай алакьда, стха. Заз округдин къазияр аквазва, ваз абурулай са кIусни 

усал тагьсил авач. Рагьметлу Хважа-эфендиди,-Эмина вичин яран бубадикай са 

шумуд хуш келима лагьана,-ваз дерин чирвилер ганва. Гьелелиг жуван 

фекьивал ая, нефс хуьх, вакай садни пис рахун тавурай. Амай кIвалахар завай. 

Укругда зи теклифдиз ваъ лугьудай кас жедач. 

Меликак тади акатна. 

- Вуна медреса мус ахъайда?-адаз жезмай кьван фад къази жез кIанзава. 

- За укругда меслятда, яргъал вегьидач. Бес гьазурвални акуна кIанда эхир. 

Заз жува ахъайзавайди ктабар-дафтар, куьсруьяр авай, халис медреса хьана 

кIанзава. 

Хзандик шадвал акатна: къазидин мажибни кIвале амукьзавай, 

медресадини къазанжи гъидай... Севзиханан  тухум инсанриз мадни виле-кьиле 

аваз аквада. 

 Нянин хуьрек вирида иштягьдивди т1уьна. Сусари къапар къахчуна, 

суфрадал чпин багъдин майваяр: ичер, чуьхверар ва шуьмягъар гъана. 

 

49. 

- Пагьливанар атана! Цавун пагьливанар атана! 

- Пагьливан Керим атана!- Ялцугърин куьчейра шад хабардин ванер 

гьатна. 
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Яшайиш гьикьван дарди, кесибди тиртIани, хуьре шадвилерни жезвай. 

Халкьдин ва диндин суварар: Яран сувар, Цуькверин сувар, Сив хуьнин сувар, 

Къурбанд сувар, мелерни мехъерар инсанри зуьрне-далдамдалди кьиле тухудай. 

Ихьтин шадвилер инсанриз хуьруьз ашукьар ва пагьливанар атайлани жедай. 

Маса машгъулатарни: аялрин ва жегьилрин къугъунар, гьуьжетар, юкьварар 

кьунар, алеррай авахьун... авай. 

Гад алукьзавай са гуьлуьшан юкъуз хуьруьн гъвечIи майдандал шуькIуь 

гъварарикай гьачаяр акIурна, абурулай лацу цIалцIам цIил тIарамдаказ чIугуна. 

Икьван чIавалди Ахцегьай, Къубадай, ЯркIай атай пагьливанрив гвайбур 

цIегьрен чIарчIин цIилер тир. Лацу цIил ялцугъвийриз сифте аквазва. 

Дуьньядикай хабар авай са жегьилди лагьана: “Ам пагьливан Керима 

Самаркъанддай гъанвай цIил я”. 

- Самаркъанд вуч чка я?- жузуна лежберри. 

- Ам лап яргъара авай са шегьер я. 

- Самаркъанда лацу патI хьтин чар акъудзава,-лагьана Небиди. 

- Ваз гьинай чида?! 

- Чи Эмин дахди вичин чIалар самаркъандин чарчел кхьизвайди я. 

Жемят кIватI жезва. Зуьрнейринни далдамдин ванер акъатна, инсанрик 

къулай чкаяр кьаз тади акатна. Рахунар къалин хьана. 

Майдандал чукуриз-чукуриз пагьливандин кваса - цIегь атана, ада хци 

сесиналди, салам гана, кьилинбацарна, хурал алай чантадай акъудиз, вилик 

жергейра акъвазнавай аялриз, жегьилриз гъуьр яна. Инсанрик хъуьруьнар 

акатна, абур кьулу-кьулухъ фена... Тамашачийрин жергеяр кIвалерин цларив 

игисна, бязибур къаварал акьалтна, майданни хейлин гегьенш хьана. 

Кьавалри язавай макьам акъвазарна. 

-ГьикI я, Ялцугърин жумарт жемят?! - гьарайна квасади майдандин 

юкьвалай. - Кефина авани? 

- Хъсанзава!- са шумуд чкадилай жаваб гана. 
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- Куьн пагьливан къаршиламишиз гьазур яни? 

- Эхь! 

- Гияр шегьердай тир пагьливан Керим квез, муштулух заз!- квасади 

майдандин пагьливандин цIилинин кьил кутIуннавай эрчIи пипIез гъил 

туькIуьрна. - Кьавалар! Рекьин макьам!-гьарайна. 

Зуьрнечийри рекьин макьам яна. Майдандал хура, къуьнера яру, къацу, 

хъипи запабар, гьайкалар авай, хуш акунрин, жегьил итим атана; ада салам гана, 

юкь агъузна, жемятдиз икрамна; инсанри гурлу капар яна, шад къивер гана, 

чпин сейли майилар къалурна. 

Пайгар хурал кьуна, пагьливан зирингдаказ цIилинал акьахна. Кьве сефер 

и кьиляй а кьилиз зирингдаказ фена, ада еке устадвилелди жуьреба-жуьре, 

тамашачийрай агь акъатдай, амалар къалурна: туьнт кьуьлна; вилер кутIунна 

фена; кIвачерихъ аялар галкIурна, синида аваз фена; кIвачер кутIунна, симинал 

элкъвена; кьилел яд авай гичин алаз фена... Эхирдайни чилел эхвичIна, адет 

тирвал, халичадал чилин пагьливандин амалар къалурна, са гзаф тIарам кьуьлни 

хъувуна. 

И вахтунда квасади вичин аламатарни къалурзавай, хъуьруьнар кутазвай ва 

инсанрив руфунар чухваз тазвай. 

Эминаз Кериман пагьливанвилин алакьунар ва амалар гзаф бегенмиш 

хьана, ада хиялдай  чIал туькIуьриз башламишна. 

ТIвар-ван акъатнавай шаирдин чIалакай пагьливандиз вич раиж ийидай еке 

делил хьана: гьар къугъунин юкьвалай квасади тамашачийриз Ялцугъ Эминан 

чIал кIелдай. 

И дуьшуьшдилай гуьгъуьниз Ялцугъа зиринг инсан пагьливан Керимав 

гекъигиз ва адан алакьунарни Эминан гафаралди къалуриз башламишна... 

 

50. 
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Нянин хуьрек тIуьна, чаяр хъвана, хизанар гьарма сад вичин утагъдиз ксуз 

хъфидайла, Эмина лагьана: 

- Пака зун Кьеандал физва, ана чилин патахъай хьанвай къал-макъалдиз 

килигна кIанзава. Захъ галаз вунни ша, Мелик, - эхиримжи вахтара ихьтин 

теклифар Эмина кьулан стхадиз мукьвал -мукьвал ийизва. 

- Къведа, чIехи стха,-Мелик рази хьана. 

- Къал хьанвайбур вужар я?- жузуна Туькувезбана: вичин бубайрин хуьряй 

адаз са къал-макъални акъатна кIанзавач. 

-  Абдулберан рухваяр: Мазани Риза, - лагьана гъуьлуь . 

- Абур ваз чидай ксар яни, свас? - жузуна Мелика. 

- Эхь. Абур гьамиша гьахьтин къал квай, гьуьрмет-хатур чин тийидай 

инсанар я, - Туьквезбана вичин бубадин хуьряй марифатсуз инсанар акъатунал 

пашманвал авуна. 

- Абур зазни таниш я,- лагьана Мелика.-Абурун дуван чна ийида!- гьуьрс 

кваз малумарна ада. 

Эминаз стхадин кьетIивал бегенмиш хьанач. 

- Къазиди кIвале амаз къарар кьабулна кIанзавач, Мелик, - тагькимна 

Эмина. - Сифте чкадал фена къал-макъалдин, тахсирдин ери-бинедиз килигна, 

ам гьар са патахъай ахтармишна, ахпа жуван фикир лагьана, гьахълу къарар 

акъудна кIанда. Чи рагьметлу бубадини гьа икI ийидай. Закни жегьил вахтара 

тади акатдай ва бубадивай садлагьана жазадин къарар кьабулун тΙалабдай... 

Амма буба саабурлу тир… 

- Багъишламиша, чIехи стха,-Мелик вичин гъалатIдин гъавурда акьуна ва 

фикирна: “БицIи дахди зал къазивал ихтибар тавунни мумкин я. Жуван сив 

хвена кIанда”. 

- Куьне зи стхадал кьил чIугвадачни?- жузуна Туьквезбана. 

- Эхь. Нисинихъ чун Агъамирзедин мугьманар я,-лагьана Эмина. 

- Чи патай саламар твах. 
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- Башуьсте. 

Пакамахъ пуд кас балкIанрал алаз рекьиз экъечIна: къази Эмин, Мелик ва 

къазидин нуьквер. 

Кьеан аквадай синел акьалтайла, Эминан рикIел жегьил вахтар, сифте 

муьгьуьббат, булахдин рекье жедай Туьквезбан... хтана. 

- Зун акьван и рекьяй физ-хтайди я хьи,- лагьана Мелика. 

- Зун - ваъ,-зарафатна Эмина. 

Хважа-эфендиди Эмин медресадай акъудай дуьшуьш рикIел хтана, вири 

хъуьрена. 

- Агь, жегьилвал!-Эминалай ухь алахьна.-Гьикьван гуьзел вахт я!  

- Дуьнья пуд абасдайни авачир бере я манн, - Мелик хъуьрена. 

Къазидиз лазим итимар: Кьеанрин кавха, фекьи, Агъамирзе (ам гила 

бубадин чкадал медресадин иеси ва муаллим я) мискIиндин вилик квай. 

Саламар гана, жузунар авуна, къазиди чеб атунин мурад лагьана. 

- Исятда чна Мазадизни Ризадиз эверда,-кавхади чавуш ракъурна. 

- Къе вун зи мугьман я,-эрк кваз лагьана Агъамирзеди Эминаз. 

- Я. Анжах са зун ваъ, яран стха, чун,- Эмина вилералди вичихъ галай 

итимар къалурна. 

- Рази я. Мугьманар кIвалин берекат я, абур гзаф хьуникай  зарар жеч,- 

Агъамирзе кайванидиз хабар гуз кIвализ хъфена.  

МискIиндиз, кьведхверар хьиз, сад-садаз ухшар, кесиб парталар алай, 

чинар чухванвай кьве жегьил итим атана. Буба кьейила, абур чара хьана, кIвалер 

ва никIер пайна, хизанарни галаз кьилди яшамиш жезвай... Гьар гатфарин ва 

зулун цанар цайила, Мазадин ник сад-вад чипIинин гъвечIи жезвай. Ада стхадиз 

лагьана: “Вуна часпардин къванер юзурзава, акI мийир, захъни аялар гала, ваз 

чи язух ша”. Ван хьанач... Са йисалай ник мад гуьтIуь хьайила, кавхадиз 

лагьана... Гила стхаяр дяве хьана: сада садан тIишер-пIузарар какадарна... 
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Къази никIел фена, виликдай часпар гьинал алайтIа къуншийривай, 

кавхадивай хабарар кьуна, къумпарадин къванер сифтегьан чкайрал хкиз туна... 

МискIинда кIватI хъхьайла, къазиди къал-макъалдин тахсиркар Риза тирди 

малумарна, адавай жузуна: 

- Яда, Маза ви хайи стха я. Стха стхадин далу я, лугьуда. Вуна стхадиз 

акьван зарар гуз, ваз адан язух къвезвачни? 

Риза, кьил хура туна, акъвазнава, са гафни рахазвач. 

- Жуван стхадиз хъсанвал тавуна, вавай писвал гьикI жезва? -жузуна 

Мелика. 

Мад жаваб хьанач. 

- Квез куьн, ЦицIерхуьревай Исметни Мамед хьиз, хьана кIанзавани? 

Абурни кIвалерин, никIерин патахъай дявеяр хьана: сад кьена, садни 

суьргуьндиз акъатнава,-къази жемятдиз килигна: адаз и дуьшуьшдикай инсанри 

дуьз тарс хкудна кIанзава. 

- Ибурни гьахьтин небгетар я,-лагьана кавхади.- Гьа и Мазани сивик рак 

квачир къаркъар я. 

Къазиди вичин къарар малумарна: 

- Стхайрин никIерин арада авай часпар виликдай авайвал тан; Ризадал вад 

гьер жерме илитIин: кьве гьер Мазадин хийирдиз, пуд гьер - укругдин 

хийирдиз! 

- Заз авайди вири пуд гьер я!- Ризадай гьарай акъатна. 

- Кьвед жуван хиперихъ дегишара,-лагьана кавхади. 

- Заз акъатай кьве гьер зи стхадиз бахш хъхьуй,-лагьана Мазади. 

- Стхайрикай сад кьванни мергьяматлуди хьана, - Эмин-эфендиди  

Мазадин гаф хушвилелди кьабулна. 

- Къази, вун сагърай, - лагьана Мелика,- а кьве гьер чна Кьеанрин 

медресадин хийирдиз акъудин. 
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- Чи хуьрера авай стхаяр, гьуьрметлу кьеанвияр, вири Мазани Риза 

хьтинбур туш,-лагьана дувандин эхирдай Эмин-эфендиди.- Лап гьуьрметлу, 

хатурлу стхаярни ава, абурун кьадарни гзаф я,-адан хиялдай вичин стхаяр фена, 

амма инал чеб чешне къалурун кутугна акунач. - АтIа Ахцегь магьалра ихьтин 

са дуьшуьш хьана, лугьуда,-къазиди насигьатдин кьиса суьгьбетна. 

- Меликанди дуьз тиклиф я, - фикир-фагьум авуна, къази  рази хьана: - Пуд 

гьер - округдиз, кьве гьер - хуьруьн медресадиз. За и ктабда гьа икI кхьизва,-

малумарна. 

Дувандин эхирдай къазиди жемятдиз лагьана: 

- Чи хуьрера авай стхаяр вири Мазани Риза хьтинбур туш. Лап гьуьрметлу, 

хатурлу стхаярни  ава, абурун кьадарни гзаф я, - хиялдай вичин стхаяр фена, 

амма инал чеб чешне къалурун кутугна акунач. – За квез  са  кьиса ахъайда: 

- Ахцегь магьалдин са  хуьре кьве стха  чара хьана, кьилди яшамиш 

жезвай. ЧIехи стхадиз гъвечIи хзан, гъвечIи стхадиз чIехи хзан авай. Гад 

алукьна, стхайри чпин магьсул авай никIер гвена, цуьлер харайра туна. Югар 

гатун патал абуру рат гьазурна... Нянрихъ къаткай чкадал чIехи стхади 

фикирзава: «Зи гъвечIи стха дарвиле ава, адан аяларни лап куьлуь я. Адаз 

куьмекна кIанда”, -  къарагъна, никIиз фена, вичин харайрилай цуьлер къачуз, 

ада гъвечIи стхадин никIе авай харайрал вегьена. ГъвечIи стхадини къаткай 

чкадал фикирзава: “Зи чIехи стха дарвиле ава, адахъ аяларни авач, 

кIвалахзавайди са вич я, адаз куьмекна кIанда”. Идани никIиз фена, вичин 

харадилай цуьлер къачуз, ч1ехи стхадин харайрал вегьена... Пакамахъ хараяр 

авайвал амаз акурла, кьведни тажуб хьана... Мад йифиз сифте чIехи стхади, ахпа 

гъвечIи стхади сада-садан харайрал цуьлер вегьена. Пуд лагьай йифиз стхаяр 

чеб-чпел расалмиш хьана. “Вуна йифиз ина вучзавайди я?”-жузуна чIехи 

стхади. “Вун дарвиляй акъатрай, лагьана, ви харайрал цуьлер вегьизвайди я»,- 

хиве кьуна гъвечIи стхади. “Бес вуна ина вучзавайди я?”-жузуна ада. “Зазни  

вун дарвиляй акъудиз кIанзавай”, - лагьана чIехи стхади. “Агь, чан стха, чи 
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рикIерин михьивал вуча?!”-лагьана гъвечIи стхади. “Бес чун хайи стхаяр 

тушни?!”- лагьана чIехида. Абуру чпи-чеб кIевидаказ къужахламишна. 

- Стхаяр, гьуьрметлу кьеанвияр, ихьтинбур хьана кIанда,- алава хъувуна 

Эмин-эфендиди. 

- Вуна ахъагъай кьиса, езне, чи жемятдиз гзаф бегенмиш хьана, - лагьана 

суфрадихъ Агъамирзеди. 

- Чна гузвай жазайрилай, яран стха, инсанриз насигьатрин кьисайри гзаф 

таъсирзава, - лагьана Эмин-эфендиди. - Гьавиляй за гьар дувандин эхирдай сад-

кьве кьиса ахъайзава, сад-кьве чΙал кΙелзава. 

Эминни Мелик кIвализ нянрихъ геж хтана. БалкIанар Небидив вахгана, 

абуру шаламар хтIунна, папари яд иличиз, михьивал-лацувал авуна, месин 

капIна, ял ягъун кьетIна. 

Эмин яваш-яваш вичин кIвализ гьахьна. Руш ксанва. Баладин 

хъуьхъверивай гъилер гуьцIна, папав бубадин хуьруьн саламар вахгана, адаз 

кьве хъуьтуьл гаф лагьана, Эмин лампадин кIане дустарилай атанвай чарар 

кIелиз ацукьна. Са-сад ачухиз, кIелиз, харада эцигзава: Маджалисдин къази 

Мусадин хва Абдуллагьа Эминаз, адан хзандиз саламар ракъурзава ва вичиз 

лезги шаиррин эсерар ракъурун тIалабзава; Къуба магьалдин Ясаб хуьруьнви 

Нурметаз зари Ялцугъ Эминан цIийи шиирар кIелиз кIанзава; КIириви Эмина 

Ялцугъ Эминаз мугьманвилиз теклифзава... Гьар чарчин манадикай Эмина 

папазни суьгьбетзава.  

 Туьквезбана, гъуьлуьн патавай ацукьна, адан  чарар тупIалай ийизва. 

- Са чар ваз гила зани ракъурда, - лагьана ада. 

- Вуна заз вуч кхьида? – Эммин тажуб хьана. 

- Вун заз вацра садра кьванни кIвале акваз кIанзава, яр, кхьида... 

- А чар зав агакьна,-Эмина паб къужахламишна. – Ахпа за жаваб 

рахкъурда. 

- Вуч кхьида? 

www.lezgichal.ru



 263  

- Вун зи туьтуькъуш я, шамси-къемер я, дердинин дарман я,  кхьида. 

- Им вуч фад агакьдай пич хьанай?!-  милаимдаказ хъуьрена,  папа вичин 

ал п1узарар гъуьлуьн векъи спелривай гуьц1на. 

- Эхь. Ихьтин чарар вуна заз гьар юкъуз кхьихь, КукIрух, - кузвай темен 

гана Эмина, - амай к1валахар вири туьк1уьда. 

Туьквезбана лампадин багъ агъузна... 

 

51. 

И йисуз Хъутур-Куьре участкадин меркез КьепIирдал алай. Ялцугърин 

къазидиз аниз фидай кар акъатна. “Мислимални са кьил чIугвада,-фикирна 

Эмина. - Халуйрин хуьруьзни фин хьуй, тайни вердишарун”. Ам балкIандал 

акьахна, рекье гьатна. 

ХъуьтIуьз Куьре магьалда кIеви къаяр, къалин живер хьанай. Гатфарни 

фарашдаказ  атана… Мизрейра къацари лепе гузва, ракъини кузва... 

Дишегьлияр эчIелар эчIез магьсулар цанвай никΙериз экъечIнава. Кьуд патахъай 

къушарин нагъмайрин ва рушарин манийрин ванер къвезва. “Алатай сеферда за 

Мислиман кIвале вергерин хъикьифарни са пипIяй цIвегь авахьзавай афарар 

тIуьнай... Яраб къе вуч кьисмет жедатIа? Ви рикIиз вуч кIанда, дуст, лагьана, 

хабар кьуртIа, вуч лугьун? Хъчар исятда никIера бул авай затIар я. ПичIекар 

авурай, еке харж алачир хуьрек я”,- фикирзава рекьин мугьманди. 

Яргъай Китин кьил, Гъуцарсув аквазва, Эмин хиялдай анриз физва, 

кьакьан кукIушрилай хайи ерийриз килигзава, ада, вилер акьална, лезет 

хкудзава, спелрикай хъверзава. Ихьтин декьикьайра заридин рикIелай 

мягькемада, округда, уьлкведа авай четин гьалар, гьахъсузвилер, зулумар 

алатзава, ам маса дуьньядиз акъатзава. БалкIанни, вичин иесидин гьалдикай 

хабар аваз, тади квачиз, мукъаятдаказ физва. 

Эмин хабарни авачиз КьепIиррин дугуниз акъатна: къаншардай хуьр 

аквазва, арада вацI, тамун гапIалар ва магьсулар цанвай никIер, багълари 
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кьунвай тек-тек  майданар ава. Уламдай мукъаятдаказ экъечIна, балкIан эрчIи 

патахъ элкъвена, къацарин юкьвай, шуькуь рехъ кьуна, кьибледихъ фена. 

“Аламат я: гьар са кас жемятдин рекьикай вичин никIик са чIиб кьванни кутаз 

алахъзава,-къазидал мукьвал-мукьвал рекьин месэла гьялун гьалтзава.-Садани 

лугьудач хьи, зи никIикай са чIиб рекьиз хьуй, къуй, инсанриз регьят хьуй! Ва-

а-аъ. Гьавиляй гьар са хуьруьн куьчеярни хуьруьхъ галай рекьерни лап дар 

хьанва... Гила зи къаншардиз са араба, фургъун атайтIа, зун гьиниз фин? 

Чарадан къацаз гьахьдани?!” 

Гьа и легьзеда къив гузвай ванер акъатна. 

Эмин инихъ-анихъ килигна, адаз аквазва: къацарай экъечIай жегьил 

дишегьлийри адан  рехъ атIузва. “Им вуч аламат я?”- тажуб хьана, фикирзава 

рекьин мугьманди. 

- Я халу, са мани лагь! - гьарайна сад лагьай гуьзелди. 

Зари вич вичивай квахьна: “Вуч мани? Ибуруз завай вуч кIанзавайди я?! 

Им вуч эмир я?!” 

- Зун мазан туш, - секиндаказ лагьана Эммин-эфендиди. 

- Я хванахва, балкIандилай эвичI, чаз са кьуьл ая! - гьарайна кьвед 

лагьайда. 

-  Вуч кьуьл, я рушар, я вахар?! – гьарайна ялцугъвиди. 

- БалкIандилай эвичI, халу, тахьайтIа вахчаг хтΙунна, вергедалди гатада 

гьа! - къурху кутуна гъиле вергер авай  дишегьлиди. 

- ЭвичI, эвичI, игит! Мад чи гъиляй вун ахкъатдач! – дишегьлийри балкΙан 

элкъуьрна кьазва. 

Эммин-эфенди кIеве гьатна: “КьепIиррин дишегьлийри рекьяй физвай 

итимар акъвазарзава, юкьва туна, абурув кьуьлериз, манияр лугьуз тазва, 

тавуртIа, шалвар хтIунна, вергедалди гатазва, лагьана, заз ван хьанай... Ингье, 

ихьтин дуьшуьш зи кьилелни къвезва... Мукъаят хьана кIанда... КьепIир хъач - 

яман хъач, гьавайда лагьанвайди туш”, - фикирна ада. 
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- ЭвичI, халу, эвич1! Вун гила чи есир я, - дишегьлийри мугьман 

тамамдаказ кΙеви  гьалкъада туна. 

Жавабдин  эвез  Эминан рикIел атай чIал атана: 

                             - Рушар, за квез са гаф лугьун: 

                              Им вуч сир я къурхуяр гун?! 

                              Ширин мецелди завди рахун - 

                              РикIин са мурад я, рушар! 

- Вув, я кьей, им, Ялцугъ Эмин хьиз, бейтералди рахазва хьи?- тажуб хьана 

дишегьлийрин кIвенкIве авай гуьзел. 

- Вув, чама, белки, ам ашукь ятIа? – шаклу хьана кьвед лагьай гуьхзел. -  

Чна адав лирлияр лугьуз тан. 

- Ам Ялцугъ Эмин я  гьа, вахар, -  тестикьариз кΙан хьана пуд лагьай 

дишегьлидиз.  

- Э-э-э, лап, Ялцугъ Эмин къази я, къазидин гуьгъуьна дуванбеглер, 

нуькерар жедайди я, - яшлу дишегьли рази хьанач. 

- Белки, ам аялриз суьрнетарзавай яхулви ятIа? - хабар кьуна сада. 

- Я халу, вун суьрнетчи яни?- жузуна муькуьда. 

Эминан жаваб гуьзлемиш тавуна, дишегьлийрин башчиди теклифна: 

- Я кьин тавур вахар, ша, чна адаз вичиз суьрнет ийин! 

Дишегьлийри къив гана, гьалкъа чуькьвена. БалкIандин кьенерар кьаз 

алахънавай гуьзел рушан вилера вилер туна, Эммин-эфендиди  лагьана: 

                         - Рушарин кьил гуьзел пери, 

                           Элкъвена акъвазна вири, 

                          Зун акурла, хьана дири. 

                          Ажеб хуррам, шад я, рушар! 

- Вув, и пай атIайда зи тарифарзава! - башчи гуьзелдиз Эминан чIал 

бегенмиш хьанач. - Яхъ ам, авуд балкIандилай! - эмир гана. 
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БалкIан кьулу-кьулухъ чIугуна, лазим хьайитIа ядайвал къамчи хкажна, 

рекьин мугьманди лагьана: 

                          - Къе Эминал атай кьиса, 

                          Къадир Аллагь, вакай чара! 

                         Перийрив дуьзмиш хьай ара 

                         Дуьньяд мад заз ахквач, рушар! 

- Вув, валлагь, им Ялцугъ Эмин я! Ката!- гуьзел пери вилик, амайбур 

гуьгъуьна аваз, дишегьлияр катна. 

- Вув, чун русвагь хьана!- дишегьлийрин къифле къалин къаца чуьнуьх 

хъхьана. 

Эмин-эфендидилай залан нефес алахьна, ам михьиз гьекь хьанвай. “ЧIалар 

туькIуьриз алакьуникай заз садра кьванни хийир хьана,- разивилелди фикирна 

зариди.- Гила кьепIир хъчар нез фида...” 

52. 

Эмин-эфендидиз дустар гзаф авай, абурукай анжах сад, КIириви Эмин, 

адан тIварун стха тир. 

Кьве Эмин, къунши хуьрерин гадаяр, Макьарин вирел таниш хьанай. 

Кьведани медресайра кIелна, сад Ялцугърин къази, муькуьди КIирийрин кавха 

хьана. Сифте чир хьайи йикъалай гьеле чигзамай жегьилар чеб-чпин рикIери 

чIугунай. Абурун арада дуствал, фин-хтун арадал атана: кIвалин-къан иесияр 

хьайила, мадни гьуьрметлу-хатурлу яз, гьар суварриз сад-садаз илифзава, 

хзанарни какахьнава. КIвале ва хуьре авайбурни КIириви Эминакай анжах 

“ТIварун стха” лугьуз рахазва. 

Ялцугъ Эминаз КIириви Эминалай кьвед лагьай чар атана. Ада кхьенва: 

“Салам-алейкум, гьуьрметлу ТIварун стха! За вун гьикьван гуьзлемишда? 

Заз ви иер чин акваз, ви камаллу суьгьбетрихъ яб акализ кIанзава. Пака вал вил 

алаз акъваззавай КI. Э” 
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Эмина фикирна: “Са тади кар ава жеди, тахьайтIа ада са гьафтеда кьве чар 

ракъурдачир. Фена кIанда!” 

Гад алукьзавай йикъар гуьлуьшан я... Пакамалай дагъларихъай серин 

шагьвар къвезва. Эмина балкIан арабадин керсеба рекьяй ваъ, гуьнедай винелди 

фенвай жигъирдай гьална. Адан рикI тамарин юкьвай, Макьарин вирин патавай 

ва Ругунрин хуьряй КIиридиз физвай дар, хъутIалар авай, гагь гуьне, гагь къуза 

квай жигъирдал гзаф ала. Инай фидайла заридивай тIебиатдикай лезет хкудиз, 

уьмуьрдикай фикирариз, гележегдин къадамар фагьумиз, дердерни гъамар 

рикIелай алудиз жезва. 

Ругунрин хуьряй экъечIайла, Эмин-эфенди тарарин ва кулкусрин гапIалри 

кьунвай, хважамжамдин рангарин атирлу цуьквери хранвай, чичIедин 

халичадиз ухшар майдандал акъатна. “КIирийрин сувни Кьелегъ кьил хьтин чка 

я, анжах инаг гъвечIи я, анаг зурба”,- Эмина кьил хкажна, ам гьейран хьана. 

Къаншарда лацу кьилер алай дагъларин, девейрин карванар хьтин, цIиргъер 

акъвазнава... Кьакьан, шуькΙуь кукIушар алай Гъуцарсувни Китин кьил даим 

уях, къаравулар хьиз, акъвазнава. “Инал ял яна кIанда,- балкIан векьиз ахъайна, 

Эмин цуькверин гебедал ярх хьана.- Ухвайш!” 

... Варар ачухайла, Эмин-эфенди ТIварун стхадин папа ва аялри 

къаршиламишна. 

- Ша, ша, багьа мугьман!-теклифна иесидин кайваниди.- Ви ТIварун стха 

кимерихъ фенва, исятда хкведа, адан вил ваз квайди я... За квез аш демина 

тунва. 

БалкIан чIехи аялдив вугана, мугьманди валчагъ хкуникай куьрсарна, 

кьилелай, кIвачелай хтIунна, гъилер ва чин чуьхвена, кIвалин ачух пипΙе,  

дакIардин кIане, хъуьтуьл хъуьцуьгандал чка кьуна. Хзанри адаз хваш-беш 

авуна, жузунарна. Эмин-эфендидини, адет хвена, жузунар хъувуна. Вичи 

тIалабна гъайи тугъ хъвана, ада кайванидивай хабар кьуна: 
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- Заз ТIварун стхади икьван тади кваз вучиз эвернавайди я? Ина вуч месэла 

ава? 

Кайваниди и суал гуьзлемишзавай кьван. Адан чиник серинвал ква, вилера 

хажалат ава. Гайи жавабни сирлуди хьана: 

- Чан стха, за ваз вуч месэла ава лугьун?! Лугьун тавуна гьикI тан?-кIвалин 

кайвани кIеве гьатна. 

- Лагь, лагь! ТIварун стха хкведалди гуьзлемиш тийин,-тади кутуна 

мугьманди. 

- Чан стха, заз вакай са куьмек кIанзава. Заз валай гъейри маса далу акал 

жедай инсан авач... 

- Вуч куьмек? Куьмек гуда, вуч хьанватIа лагь, вах. 

- Ви стхадиз чи хуьре авай са жегьил ченги бегенмиш хьанва, адаз ам зи 

кьилел хкиз кIанзава,-дишегьлидин вилериз накъвар акъатна. - Заз экуь дуьнья 

дар хьанва... Зи кьил зав гумач... За адаз са къул ацIай рухваярни рушар хана, за 

и дараматар михьидаказ-лацудаказ хуьзва... Ибур вири зи зегьметар я... Адаз 

мад завай вуч кIанзава?!-шехьна, лацу шалдин пΙипI чIулав вилеривай гуьцIна. - 

Вуна адаз лагь ман, чан стха. Адак анжах са ви гаф акахьун мумкин я... Гзаф 

кьилетIумай кас я. РикIел акьалтай кардилай элкъведайди туш,-мад вилерилай 

стIалар авахьна. 

- Шехьун герек авач... Зун адахъ галаз рахада,-Эмин-эфенди хияллу хьана: 

и сефер ам кIеве акIун мумкин я. Инал къазивилин къарар ваъ, дуствилин 

суьгьбет-сала герек къвезвай. – Зун рахада, вах. 

- Рахун тΙимил я, чан стха. Адаз кΙевелай лагь: и шад мескен йикь-

шувандиз элкъуьр тавурай!.. 

- Я вах, ТIварун стхади зи гафни кьабул тавун мумкин я: шариатди такьат 

квай итимдиз кьвед лагьай паб гъидай, пуд лагьай, кьуд лагьай пабни гъидай 

ихтияр гузва,-къазидиз дустунин паб къанунрин гъавурда тваз кIан хьана. 
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- Ам вуч затI-е а куьне вирида лугьузвай шариат?! Ам барбатI хьуй, 

итимриз ахьтин кими ихтиярар гузвай! Ам кхьейдини гурбагур хьуй!-дишегьли 

къапарай акъатна. - Ам чи халкьдин адет туш, я ам чаз къанунни хьун лазим 

туш! 

- Шариат - къанун я, адал чна амална кIанзава. 

- Зи кьилел кьев хкидай къанун заз герек туш! 

- Я вах, гьар гьикI ятIани шариат чна кьабулнава, дуванда гьадал амалзава,- 

явашдаказ давамарна Эмин-эфендиди. - КIиридани, Ялцугъани, 

Кьасумхуьрелни... къазийрин гъиле авай ктабар шариатдинбур я. 

- Я къази стха!- гьарай акъатна кайванидай.- Чаз, лезги дишегьлийриз, куь 

шариат герек авач! Гьа икI лагь куь чIехи къазийриз! За чи дишегьлийривай 

кьасухдай хабарар кьуна, абур садни чпин кьилел гъуьлуь кьвед лагьай паб 

хкунал, чпин кьилел кьев хьунал рази туш. Зунни рази туш! 

Эмин-эфендидиз, инсандиз хьиз, чизва: шариат гзаф дуьшуьшра лезги 

халкьдин адетрихъ, ацукьунихъ-къарагъунихъ, къилихрихъ, марифатдихъ галаз 

кьазвач, амма, къази хьиз, ам шариатдал амал авуниз мажбур я. Маса рехъни 

адаз аквазвач. “Чаз куь шариат герек авач», -  лугьуналди ам гадар жезвач, адан 

дувулар деринриз фенва, адан тереф хуьдайбурни гзаф ава, чебни вилик-кьилик 

квай итимар я», -фикирзава мугьманди.  

- За вавай куьмек тIалабзава, - лагьана кайваниди,- амма вуна зи гъуьлуьн 

тереф хуьдай гафар лугьузва,- ам  мад шехьна. 

- Зунни, вах, вун хьиз, ви гъуьлуь кьвед лагьай паб хкуниз акси я, за 

вичизни гьа икI лугьуда... Инал зиди вун гъавурда тун я: эгер зи гафуниз ада яб 

тагайтIа, ваз чир хьухь: шариатдин къанунралди ам гьахъ я, адаз ихьтин ихтияр 

ава. 

- Гьахьтин гьахъсуз шариат барбатI хьуй ман, я Аллагь! - дишегьли цавуз 

килигна. 
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И арада кIвалин иеси хтана: кьакьан буйдин, лацу якIарин, ацIай кIатI 

хьтин , хъуьхъвер яру жегьил итим, кьве гъилни ахъайна, лекь хьиз, мугьмандал 

фена. 

- Вун хвашгелди, сафагелди, чан ТIварун стха!-дустари чпи-чеб 

къужахламишна, куьруь-куьруь суалар вугана, хабарар кьуна, гьиссер са бубат 

яваш хьайила, мет-метIе туна, суфрадихъ ацукьна. 

Эмин дустуниз килигна, ам, дугъриданни, свас гъиз гьазур хьанвай чамраз 

ухшар тир. 

- Хийир-хабар? Далбадал чарар ракъурзавай хьи?- жузуна Эмин-эфендиди, 

на лугьуди, адаз са куьникайни хабар авач. 

Иесиди, чIулав спелрикай амалдар хъверна, дустуниз сир ахъайна, 

кьетIидаказ жузуна: 

- Вуч лугьуда? 

- Им гьарда вичин кар я - вичиз аквада, - кьасухдай къайгъусуздаказ 

лагьана мугьманди. 

- Заз ви куьмек кIанзава, стха. 

- Вуч куьмек?- Ялцугъ Эмин гуя гъавурда акьунач. 

- Зи кIвале къал ава, паб рази туш. Вуна ам секинарна кIанда, стха. 

Ялцугъ Эмин гила, дугъриданни, кIеве гьатна: адавай гьам папаз, гьам 

гъуьлуьз куьмек кIанзава, гьардазни - вичин хийирдиз. 

- Паб рази туштIа, ам гьахъ я ман, ТIварун стха. Вичин кьилел кьев гьи 

папаз кIан хьайиди я?! 

- Бес адаз кIанзавач, лагьана, зун, жуван рикIиз кIаниди хкун тавуна, 

ацукьдани? Зи патал шариат ала! 

- Шариат арабриз кхьенвайди я,- къази Эмина хъверна. - Ам лезгийрихъ 

галаз кьазвач. Чи бубаяр, чIехи бубаяр эбеди са-са папар аваз хьайибур я. 

- Я стха, вуна закай зарафатарзавани?!- кIириви Эминаз хъел атана.-Заз 

адетар, къанунар чизвачни?- иеси куьмексуздаказ инихъ-анихъ килигна. 
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- Къанунар ваз чизва, стха, амма ругуд аял галай папан кьилел кьев хкайла, 

кIвале саваш куьтягь тежедайди чизвач. Кьел гьи касди неда -гьада яд хъвада. 

- За атIа кьилиз гаф ганва!-иесидин фикирда кьвед лагьай пабвиле къачуз 

кIанзавай дишегьлидин буба-диде авай. - Вунани зи тереф хуьзвач!-ам 

къарагъна, хъел кваз, кIвале къекъвена. 

- Хъел къвемир, стха. Сирке туьнт хьай къапуниз зарар жеди. За ваз 

авайвал лагьана, - къази дустуни вични бейкеф  хьайиди къалурна. 

Суфрадал кьилел къара алай дуьгуьдин аш, ругунвай кIек, ниси, чIем, 

лаваш фар, гьалима атана. 

- Са бисмиллагь ая, стха,- иесиди сесиник векъивал кваз мугьмандиз тIуьн 

теклифна. 

Са-кьве тIурни нез агакьнач, варарин ван акъатна: кIвализ Ялцугъ 

Эминакай хабар хьайи кьве дуст атана. Абурни иесиди суфрадихъ ацукьарна. 

Суалар, суьгьбетар, верцIи хуьрек тIуьн сад-садак какахьна, межлис яргъал 

фена. 

Рагъ дагъларихъ хъфизва... 

Мугьманди вичиз хъфиз кIанзавайди малумарна. “МичIи жедалди зун 

кIвализ ахгакьда”,- фикирна ада. 

- Я стха, вуна заз тамам жаваб ганач эхир, - лагьана иесиди Ялцугъ Эминаз. 

- Вуч жаваб? 

- За кьвед лагьай паб хкидани, хкидачни? 

- Эгер ваз зи фикир чир хьана кΙанзаватΙа, лугьуда ман. 

- Лагь! 

Ялцугъ Эмина жаваб шиирралди башламишна: 

                         ТΙварун стха, зиди вахъди гьуьжет туш, 

                         Еке селдик марфадикай хар жеди. 

                         Нагьакь ерда къалмакъалун адет туш,  

                        И арада ам низамсуз кар жеди...  
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КIвалин иесидин чиниз яр акъатна. Адан месэладикай хабар авай 

дустарини сивер ахъайнава, утагъдин ракIарал паб ва аяларни кIватI хьанва: 

виридаз Ялцугърин къазидин жаваб чир хьана кIанзава. 

Эмин-эфендиди давамарна: 

                           - Мубарак хьуй гъидай касдиз - пудни гъуй, 

                           Вуч гаф ава, шариат я - кьудни гъуй, 

                           Мал, меслят вичинди я - цIудни гъуй, 

                           Мадни артух сандухдин паяр жеди... 

Итимрик хъуьруьн акатна: Ялцугърин мягькемадин къазиди айгьамдалди 

дустуниз кьвед лагьай паб хкун меслят къалурнач, акси яз, ам русвагьна. 

КIвалин иеси гъавурда акьуна, чин мадни яру хьана, ам, вуч лугьудатIа чин 

тийиз, нери чIуф ийиз, акъвазна. 

ТIварун стхадин гьал са тIимил кьванни хъсанарун ва вичивай маса жаваб 

гуз тахьайди къалурун патал зариди хъуьтуьлдаказ алава хъувуна: 

- ТIварун стха! Зун Эмин я: заз чин кьунар чидайд туш, арвадбазрихъ галаз 

рекье фидайд туш; яр-дустуниз чIуру меслят гудайд туш. ИкI тахьайтIа, зун 

гъейри Эмин жеди. 

Гила яб гузвайбур ачухдаказ хъуьрена. Кайванидин рикIиз регьят хьана -  

къазиди адан тереф хвена, адай шадвилин гьарай акъатна: 

- Ви чан сагърай, чан къази стха!  

…КIириви Эмина кьвед лагьай паб хканач. 

 

                                                         53. 

И сеферда Эмин-эфенди Дербентдай кьетIен гьевес кваз хтана. Савкьватар 

авай гьебе Туьквезбанав вахгана, ам вичин михьивилерал, кап-тIеатдал машгъул 

хьана. Нянрихъ вири хзан къулав ахгат хъувурла, Эмина хабар гана: 

- Са ажайиб савкьват, хзанар, за квез мадни хканва-а-а! 
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- Ам вуч савкьват я?! – жузуна Мелика. 

- Ингье! - валчагъдин къултухдай мукъаятдиз акъудна, лацу чарчикай 

хкудна, Эмина  адав са  шикил вугана. - Ма, килиг! 

- Вувв! Суьрет?!- Меликай гьарай акъатна. 

- Эмин дахдин суьрет! - Неби кьулан стхадин къуьнелай гьейранвилелди 

килигзава.- Им вуч аламат я?! 

- Чазни къалура-а-а!- тIалабзава сусари. 

- Чан алайбур хьиз аквазва,-лугьузва Мелика.  

Хзанар са-сад аламатдин шикилдиз килигзава, тух жезвач. 

- Дуьньяда аламатарни ава кьван, - мягьтел хьанва Туьквезбан. 

Шикил мад гъилерай-гъилериз фена, гьарда вичин тажубвал къалурзава, 

фикирар лугьузва. 

- И вахъ галай Алкьвадар Гьасан чир жезва, амай  итимар, чΙехи стха, 

вужар я? - жузуна Мелика. 

- Абур лезги, магъул, туьрк алимар, зарияр ва къазияр я, - дамахдивди 

жаваб гана Эмина: ам и шикилдал, ана вич хьунал гзаф шад тир; ихьтин аламат 

кIвале, хуьре гьеле садазни акунвачир, - ада са шумуд касдин тIварар кьуна, 

абурун  дережаяр лагьана. 

- Аламат я, - мад  вичин гьейранвал къалурзава Туьквезбана,- вири, чан 

алайбур хьиз, аквазва, - ам яргъалди вичин гъуьлуьн суйдиз килигна. 

- Ихьтин шикилар, Эмин дах, гьикI чIугвазвайди я? - жузуна Мегьриди. 

- Шикил чIугвадай кас аквазвач. Шуьшедин вил авай, пуд кIвач квай са 

ажайиб алат ава...Инсанар акъвазарна, шикилчиди абурухъ гьа алат элкъуьрзава, 

ахпа алатдай цIай акъатзава,- Эмин гъавурда тваз алахъна, амма яб гузвайбур  са 

куьнин гъавурданит акьазвач ва кьилер галтадиз амукьна. 

- Урусрин шейтIанвал я ман, - Небиди вичин инанмишсузвал къалурна. 

- Ихьтин шикилрал чан гъун урусрин шейтIанвал ваъ, стха, абурун 

илимдарвал я, - лагьана Эмина.-  Чи халкь акьван  авамвиле ама хьи, - гьайиф 
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чIугуна. – Бес зи куьсруьдал алай дуьньядин суьретни шейтΙанвал  яни, стха?! 

Ваъ. Савадлувилин, лимдарвилин бегьер я. 

Эмин-эфендидин хзандиз ктабрай ва газетрай инсанрин, шегьеррин, 

тIебиатдин шикилар аквазвай, Иса пайгъамбардин шикилни таниш тир. Амма 

садрани мусурманрин шикилар акунвачир - ислам динди инсанрин шикилар 

чIугун къадагъа авунва. 

-  Я дах, и шикил чи диндихъ галаз гьикI кьазва?- мукъаятдаказ жузуна 

Мелика. 

- Зазни хабар кьаз кIанзавай тир, - хиве кьуна Туьквезбана. 

Ихьтин суал Эмина гуьзлемишнавай, гьавиляй жавабни ада гьеле 

Дербентда амаз гьазурнавай: 

- Я дахдин, сад лагьайди, им чи пак ктабра къадагъа авунвай гъилив 

чIугунвай шикил туш, алатдай янавай суьрет я,- Эмина хъверна. - Кьвед 

лагьайди, и захъ галаз санал шикил янавай чIехи алимар, эфендияр рази 

хьайила, за вуч авун лазим я? Завай, им исламди къадагъа авунвай кар я, 

лагьана, икьван гуьзхел  шикил гадар жедани? 

- Гадар - ваъ,- шикил гадарунал Мелик рази хьанач.- За хабар кьазва ман. 

Ихьтин суал вав, стха, маса кас-масдини вугун мумкин я. 

- Зун жаваб гуз гьазур я. 

“Гьихьтин суалдиз хьайитIани жаваб гуз гьазур кас я,- фикирна Мелика 

чIехи стхадикай.- Вун сивел туькIвей инсан тирди Самур, Къуба магьалрани 

кваз чизва”. 

Пака аламатдин шикил хуьруьз акъатна, са шумуд юкъуз ам кимера, 

кIвалера къекъвена, ахпа суракь хъувуна, са гужуналди иесидив ахгакьна. 

Кимел фейила, Эминал хуьруьн фекьи Вагьаб дуьшуьш хьана. 

- Эмин-эфенди,-  башламишна фекьиди,- заз ви суьрет бегенмиш хьанач. 

Вун шейтIанди алцурар авур хьтинди я. 
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- Вири хуьруьз бегенмиш хьайи суьрет ваз вучиз бегенмиш хьанач, 

гьуьрметлу мала? – жузуна къазиди. 

- Инсандин шикилар чIугун чи динди къадагъа авунва, гьавиляй зун ви 

суьретдиз килигни авунач, - маллади чин чIурна. 

     Шикилдин иесиди, Вагьабан ният чиз, арадал гьуьжет тегъидай жаваб 

жагъурна:  

- Ам ви ихтияр я. 

- А вахъ галай кешишар вужар тир? – ягьанат кваз жузуна Вагьаба. 

- Шикилдиз килигнач, амма анна авай инсанар кешишар тирди чир хьана. 

Яни? – Эммин-эфенди хъуьренап. - Кешишар ваъ, малла Вагьаб, абур лезги 

магьалра, ЧIурал шегьерда тIвар-ван авай алимар, зарияр, эфендияр, ахунар, 

къазияр  я. 

- Вун урусрин гелез физвай хьтинди я гьа, - гъургъурна ада. 

- Урусарни, гьуьрметлу малла, гьар жуьре ава. Чна  илимдар урусрин рехъ 

кьуртIа, за ваз лугьун, чун и авай кесиб гьалдай фад акъатда. Месела, и чи чIал 

ахтармишзавай, чи чIалаз талукь элифба теснифай алим Усларан рехъ кьун, а 

рехъ давамарун пис  кар яни? - жузуна зариди. – И суьретар ягъунни зазни ваз 

такур, тийижир амал, рехъ, илим я. Вучиз чавай, лезгийривай, ихьтин суьретар 

ягъиз  жезвач?! Вучиз лагьайтΙа… Урусар, дуьньядин са гзаф масса миллетар 

хьиз, вилик фенва, мала, чун, лезгияр, абурулай хейлин гуьгъуьна ама.  

Фекьидивай жаваб гуз хьанач, ада пIузаррин кIаникай саданни кьил акъат 

тийидай сесер хкатна: 

- Вуна... гьи рехъ... кьазва, къази? 

- За, малла, саваддин, медениятдин, илимдин рехъ хкянава. Гьавиляй заз, 

малла, хуьре жуван медреса ахъайиз, аялриз кIелун-кхьин, жуьреба-жуьре 

илимар чириз кIанзава,  малумарна Эмин-эфендиди халкьдин вилик. 

- Аялриз за гузвай тарсар бес тушни?! - фекьи рази хьанач. 
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 - Вуна, малла, чи аялриз Къуръан к1елиз чирзава. Вун сагърай. За абуруз, 

Исмаил-эфендиди вичин медресада хьиз, илимар чирда! – шегьерриз физ-

хквезвай, Европадин культурадикай хабар хьанвай зариди гьайиф ч1угуна: «Чи 

халкь гьикьван авамвиле, мич1ивиле хьуй?!.. Чахъ  къени я ктаб-дафтар, я к1ел-

кхьин, я алимар, я шикилчияр авач… Чи алакьунар авай инсанарни к1амаранни 

гьуьндуьгра пуч жезва…» 

54. 

Ялцугъвийри чпин хуьр мягькемадин меркез хьунал, къазини чпинди 

хьунал  дамахзавай. Ихьтин чIехивал, къунши хуьрериз чпихъ авай муьгьтежвал 

мягькемарун патал фекьи Вагьабан рикIел Ялцугърал жуьмя мискIин эцигун 

акьалтна. Мурадни вичикай цIийи мискIиндин  имам хьун тир. Им къази 

Эминан разивал авачиз ва куьмек галачиз кьилиз акъатдай кар тушир. 

Са жуьмядин купIунилай гуьгъуьниз фекьиди жемятдиз ван къведайвал 

кIевидаказ лагьана: 

- Жанаби къази Эмин-эфенди, чи мягькемадин жемятар гегьенш, къулай 

мискIин авачиз, санал кIватI тежез, ажуз хьанва... Чна Ялцугърал чи 

мягькемадин вири хуьрер патал жуьмя мискIин эцигайтIа, Аллагьди аферин 

лугьудай кар жедай... Агъа Кранда авай хьтин къавал къуба алай, кьакьан 

минара галай чIехи мискIин чи хуьруьн мешреб жедай. Вуна вуч лугьуда? 

Эмин-эфенди кхуна: фекьидин суал бейхабарди хьана. “Яраб ихьтин ният 

и куьт малладин кьилиз гьикI атанатIа?- Эмин-эфенди мягьтел хьана.- Зи 

бейнидиз татай кардикай заз гьисаба авачир инсан рахун аламат я. Яраб идаз 

жуьмя мискIин эцигуналди вуч къазанжи хкудиз кIанзаватIа? Вич кьилин 

фекьи, имам хьун? Мягькемадин хуьрерай закат, фитIре кIватIун? Мумкин я...” 

- Я малла, и фикир ви рикIел гьикI акьалтайди я?- жузуна къазиди 

хъуьтуьлдаказ. 

- Зун Аллагьдин рекьиз вафалу, адан рекье къуллугъзавай абид инсан я,-

фекьиди вичин текъвезвай тарифарна. - Заз жуван хуьре са мешреб алай 
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дарамат-мискIин хьана, мусурман стхаяр ва вахар къведай, капIдай, къулай чка 

хьана кIанзава. Чун КьепIиррин жемятдилай квел усал я? Абурун мискIиндиз 

фейила, анай эхкъечIиз кIан жедач. 

- Дуьз гаф я, малла. Амма ахьтин дарамат эцигун регьят кар туш,-Эмин 

четинвилерикай рахана. - Вуна са капачда авай Ялцугъар КьепIирривни Агъа 

Крандив гекъигмир. Гьарда жувалай алакьдай къван хкажна кIанда. 

Суьгьбетдик мискIинда авай итимарни экечIна. 

Эмина фикирзава: “Чи хуьрерин мискIинриз лежберар вахт-вахтунда 

къвезвач: гьар сад вичин кIвалахал машгъул инсанар я, истемишзавай вахтунда 

абур агакьзавач, гьавиляй гьар вязда фекьиди мусурманвилин шартIар рикIел 

хкизва, абур кьилиз акъуд тийизвайбуруз туьнбуьгьарни ийизва, тIварар кьазва, 

чинарни кузва... Дегишвал жезвач: са вуж ятIани, дугъриданни,агакьзавач, са 

низ ятIани фекьидин чин акваз кIанзавач, са вуж ятIани рикIяй диндихъ 

инанмиш туш... Нихъ гьихьтин себеб аватIа пелел кхьенвач, гьавиляй кьилни 

акъатзавач... Чпин хуьре авай мискIиндиз агакь тийизвай ва я текъвезвай 

лежберар, пака Ялцугърал жуьмя мискIин эцигайла, гьар сефер яргъал мензилар 

атIуз, къведани? Гужуналди гъиз жедани? Я гъун герек авани? Вичин кIвале, 

вичин никIин пипIел ийизвай капI-тIеат бес тушни?!” 

Эмин-эфендиди вичин фикиррикай, шаклувилерикай жемятдиз лагьана, 

инсанарни кьве рикIин хьана. Адаз чизва: фекьиди жемят алай чкадал  меслят 

авунин метлеб вич хъсан къалурун, къази кIеве тун я. 

- Эмин-эфендиди дуьз лугьузва, - уста Мирима къазидин тереф хвена. 

- МискIин хьайила, инсанарни къведайди я, - лагьана фекьиди. - Бес касни 

авачир араб къумлухра мискIинар эцигнавачни?! 

- Инсанар къведайди я! - фекьидин тереф хвейи инсанарни хьана. - Жуьмя 

мискIин эцигайтIа, гьелбетда, хъсан я. 
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- Я стхаяр, жуьмя мискIин, месела, Кьеандал эцигайтIа, ам чи мягькемадин 

хуьрерин юкьни юкьвал алай чка я, куьн гьафтеда садра аниз капIиз фидани?-

жузуна Эмин-эфендиди. 

Садайни “эхь” жаваб акъатнач. 

- Чи ана вуч кар ава?!-лагьана сада. 

- Гьан... Кьеанвийрини лугьун мумкин я: “Чи Ялцугърал вуч кар ава?” Чна 

эвел мягькемадин хуьрерин агьалийривай хабар кьуна кIанда, абур Ялцугърал 

жуьмя мискIин эцигунал рази яни, эцигиз хьайитIа, абуру куьмек гудани, 

эцигайтIа, абур иниз капIиз къведани, къведачни. 

- Вуна, чан къази, лагьайтIа, абур рази жеда,-фекьиди амалдар хъверна. 

- Зун я имам, я фекьи туш. Хабар вуна яхъ! 

Фекьидай жаваб акъатнач. 

- Жуьмя мискIин эцигайтIа, имам вуж жезвайди я? -  жузуна уста Мирима. 

Жаваб хьанач. 

Фекьи инихъ-анихъ килигна. 

- Имам вуж жеда кьван, чи хуьруьн малла Вагьаб жеда ман, - лагьана 

фекьидин са миресди. 

- Имамвилиз лайихлу маса кас авачни?-жузуна са лежберди. 

- Ава! - гьарайна уста Мирима. 

- Вуж ава? 

- Бес чи Мелик вуча! 

- Меликаз вичин кIвалах ава: ам Макьарин мискIиндин фекьи я. 

- Я стхаяр, куьне текьей къуьрекай шурваяр мийир, - лагьана Эмин-

эфендиди. - Ялцугърал жуьмя мискIин эцигун хьайитIа, имам чаз вич-вичелай 

жагъида. 

Малладин чин чIур хьана: “Ибуру зав фу нез тадач»,- адан фикирда Эмин, 

Мелик, Мирим ва  абурун терефдал алай хуьруьнвияр авай. 
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Фекьи, Пеле биришар туна, къаазадиз килигзава: адаз  вичин рикIик квай  

вири бархунар авадариз - Эминак са еке тахсир кутаз кIанзава. 

- Къази, вун диндиз аси жезва, - хъилелди лагьана Вагьаба.- Им сад лагьай 

сефер туш. 

- Зун диндиз аси туш, вун хьтин кьиле як авай фекьийриз акси я. Вун 

дарвиле авай инсанар мадни кIеве тваз алахъзава, зун абурун гьал-агьвал хкажиз 

алахъзава. Чакай асиди вуж я?! – Фекьи жаваб гуз агакьнач, къазиди давамарна: 

- За  квез, стхаяр, - ам жемятдихъ элкъвена, - фарсарин къадим девирдин  зурба 

зари Умар Гьаямакай суьгьбет авунай.Ада вичин са бейтитна икΙ кхьизва: 

«Бутхана, Каагьбе  сегьне я къулвилин; зенгер, азан  нагъма я есирвилин; 

мегьрабни митскΙин, килисани хаш – ибур дуьньяда перде лукΙвилин». Ван 

хьанани?! – яб гузвайбурук  юзун, зурзун ва развални наразивал какахьнавай  

гьиссер акатна. – Ибур зурба камалэгьлидин гафапр я, зурба улубра кхьенва. Чаз 

лукΙвал ваъ, азадвал, гегьеншавал герек я  

Вагьабан вилер яру хьана. Умар Гьаямаз жаваб гудай акьул адахъ авачир, 

вичелай леке алудун патал ада жузуна: 

- Чун и къазмада гьикьван хьуй?! – мискΙин авай къазма къалурна. 

- ЦIийиди эциг! Зани куьмекда, - хиве кьуна Эмин-эфендиди. 

Вагьаб бейкеф хьана, ам гьар са марекатдал къазидилай хай рахаз эгечΙна. 

Эмин-эфендиди фикирна: «Хъсан дяведилай пис меслят хъсан я». Са  

шумуд йикъалай ада  фекьидизни кавхадиз вичин к1вализ эверна, абуруз чпин 

рик1 алай гьерен тум алай хинк1ар гана, хуьруьн месэлайрикай суьгьбетарна:  

куьгьне гъаразвилер рик1елай алудун, шер-фитне тавун, нефс хуьн, кесибриз 

куьмекар гун меслят хьана. 

                                                            55. 

Округдин шариатдин дувандин къазийрин межлис яргъал фена. ЧIехи 

къази Гьажи Исмаил-эфендиди, мягькемайрин хуьрерин са-са къази 

къарагъариз, кIвалахдикай хабарар кьазвай:  намусдалди кIвалахзавай, чпелай 
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халкь рази къазийрин тарифарзавай;  кIвалахал текъвезвай, арзайриз килиг 

тийизвай, ришветар къачузвайбуруз туьнбуьгьарзавай. 

Эмин-эфендидин гуьгьуьл ачух хьана: чΙехи къазиди адан кIвалахдин 

тарифна. Амма...вичиз мукьувай чидай хуьрерин, Рухунринни Хпуьхърин, 

къазийри инсанар инжиклу ийизвайди малум хьайила, Эминан рикIиз залан 

хьана: “Жуван халкьдин дерди-гьалдиз килиг тавун, лазим серенжемар кьабул 

тавун, тахсиркарриз къанундалди къвезвай жаза тагун, кесибривай ришветар 

къачун - ибур вуч алчахвилер я?! Ихьтин намуссуз къазияр инсанар яни? Абур 

вучиз къазивиле тунва?! Вучиз абур къе чи юкьва ацукьнава?!” 

Бухара бапIахдал къацу чалма элкъуьрнавай Гьажи Исмаил-эфенди далу 

галай  куьсруьда ацукьнава. Ада къургъ алай яцIу ванцелди лугьузва: 

- Я жанаби къазияр, я дуванбеглер! За тIварар кьур къазийри ийизвайбур я 

шариатди, я инсандин марифатди эхдай гьерекатар туш! Квелай шикаятиз 

къвезвай кьван инсанрин гъиляй чавай жуван кIвалах жезмач! Ихьтин шеври 

амалрал, гьерекатрал эхир эциг! 

- Жанаби Гьажи Исмаил-эфенди!-Эмин-эфендидин тIуб хкажна. - Ихтияр 

авани? 

- Лагь, Эмин-эфенди. 

Залда куш-кушар яваш хьана. 

- Жанаби укругдин чIехи къази, - башламишна Эмин-эфендиди,- алатай 

кΙватΙалдани вуна чпин везифаяр дуьз кьилиз акъуд тийизвай, жемятдин патай 

наразивал авай къазийрин тIварар кьунай, абуруз туьнбуьгьдин гафар лагьанай. 

Къе малум жезвайвал, абуру чпин амалар дегишарнавач, мадни виликан къайда, 

рикI гвачиз, гьахълу тереф хуьн тийиз, намус квадарна, кIвалахзава... Халкь 

алцурарзавай, халкь алажзавай къазияр кIвалахдилай алудна кIанда! Абур 

халкьди фадлай негьнава. Халкьдивай къакъатайди уьмуьрдивай жеда. Чна 

жуван халкьдиз къуллугъин, жанабияр! 
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Исмаил-эфенди вичин виликан сухтадиз са тIимил кьван тажубвал, 

милаимвал ва дамах авай вилерай килигна. “Намуслудаказ кIвалахунилай 

гъейри, и жегьилди амай къазийривайни гьакI кIвалахун, марифатсузриз жаза 

гун истемишзава, -фикирна ада. - За гайи тарсар квадарнавач, аферин вичиз, - 

разивилелди лацу чурудилай кап эляна. – Мадни дерин, савадлу хьанва… Хва 

я!» 

- Куьне вуч лугьуда?-жузуна чIехи къазиди ацукьнавайбурувай. 

- Эмин-эфендиди дуьз лугьузва, намуссуз къазияр кIвалахдилай чукурна 

кIанда! - округдин мирзе Алкьвадар Гьасан-эфендиди.дустунин тереф хвена. 

«Сагърай, Гьасан», - фикирна Эммин-эфендиди. 

Мад рахадай кас хьанач. 

- Зани гьа икI фикирзава,-тестикьарна чIехи къазиди. - Рухунрин, 

Хпуьхьрин ва КIварчагърин къазияр къенин йикъалай кIвалахдилай алудзава! 

Кхьихь! – эмир гана мирзедиз. - Абурун чкайрал ни кIвалахдатIа, чна чкайрал 

фена, жемятрихъ галаз меслятна, хкяда. Низам чIурзавай  гьар са къази за жуван 

эмирдалди  гьа икI къуллугъдилай алудда! – ам,  вилер экъисна, инихъ-анихъ 

килигна. 

Залда суалар-жавабар, нарази рахунар, Эмин-эфендидикай бейкефвилер 

башламиш хьана. ЧIехи къазиди гьардаз са жаваб гузва, амма вичи кьабулай 

къарар къуватда хуьзва, ийизвай истемишунар идалай гуьгъуьнизни векъи 

жедайди тестикьарзава.  

“Аферин зи муаллимдиз,-разивилелди фикирзава Эмин-эфендиди,- 

марифат чIурзавай къазийрив чпин жаза агакьарна”. 

Югъ няни жезва. Къазияр, гьаятда кутIуннавай балкIанрал акьахиз,  гапIал-

гапIал агъадихъ ва винидихъ тади кваз хъфизва. 

Хандин муькъвяй экъечIай балкIанрин луж кьери жезва: пуд атлу гуьнедай 

винелди Гъетегърихъ фена; КьепIиррин къазидиз илиф лагьана, Эмин-эфенди 

Вини Арагъ хуьруьн къаншардай вацIуз эвичIзава. 
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Хурушумар башламишнава... Арагъ вацIа яд гзаф хьанва: дагълара Марф 

къванва... Эмин-эфендиди балкIан таниш уламдай яваш-яваш гьалзава... КIвач 

къванерин арада акIана, къалабулух акатна, татабар хьана, гьайван садлагьана 

кьилихъди фена... И дар легьзейра я пурарин лук, я балкIандин фири кьаз 

тахьана, Эмин цавай гадар хьана, кьерен къванерал чинихъди алукьна... 

Эммин-эфенди  вич-вичел хтайла, мичIи дереда вацIун гурлу ван гьатнава, 

цавай гъетер аквазва, патавай балкIанди пурхзава... “Аллагьдиз шукур хьуй,-

фикирна Эмина, зал чан алама, - вичи вич инихъ-анихъ юзурна: кьил, гъилер, 

метIер - вири, хирер алайбур хьиз, тIарзва, къарагъ жезвач... Беден къуватсуз 

хьанва, мад къаткиз, лап чилел алкIиз кIан жезва. - Хайи чка аватIа? Вучда? 

Пакамалди инал къаткидани? Ваъ, йиф я, ничхир гьалтайтIа, валлагь, 

кукIварда!” Ихьтин хаталувиликай кичIе хьана, Эмина вич са гужуналди вилик 

галчIурна, трр, чан гьайван, лагьана, сифте балкIандин кIвач, ахпа кьенерар, 

ахпани уьзенг кьуна, жез-тежез къарагъна... Са сятда алахъна, алахъна, эхир 

адавай балкIандал акьахиз хьана... 

Хзанрин вил рекьел ала. 

- Икьван ам садрани геж хьайиди туш,-Туьквезбанан рикI цацарал ала. -

Адан кьилел са дуьшуьш атанва,- фикирда вичин гъуьл ава.- Зи рикIи са 

гьихьтин ятIани туькьуьл кар гьиссзава. Я Аллагь, вун куьмек! Я Аллагь, зи 

иеси сагъ-саламат кIвализ хтурай,-шел ккIанвай ванцелди минетзава. 

- Са затIни адахъ жеч, я свас,-лугьузва Мелика. - Эмин дах йифен рекьера 

вердиш итим я. Секин хьухь! 

- Эмин стха исятда хкведа, - лугьузва Мегьриди. 

Варцихъ са залан затI аватай ван акъатна. Меликани Небиди къецихъ 

чукурна - абуруз субай балкIан ва чилел экIя хьанвай чIехи стха акуна. 

- Я бицIи дах!-гьарай акъатна Меликай.-Вахъ вуч хьана?! 

- Зун кIвализ хутах,- зайиф ванцелди тIалабна Эмина. 
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Кьве стхадини кьуна, гьалсуз хьанвай Эмин кIвализ хкана. Лампадин 

экуьнал абуруз михьиз ивийрай кьацIанвай, чинин рангар атIанвай, стхадин 

ухшарар кумачир инсан акуна. 

- Вувв, им вуч гьал я вал атанвайди?!- Туьквезбанай гьарай акъатна. 

- Вал ни гьужумна?!- хабар кьуна Мелика. 

- Садани... Зун Арагъ вацIа... балкIандилай аватна,- са гужуналди жаваб 

гана Эмина. 

- Заз накь гъуьлягъ квай ахвар акур тир, -- Мегьри шехьна 

Туьквезбана кьве шефте алай сандухдай памбаг, лацу агъ акъудна, 

мукIратIдалди адакай зулар атIана, мелгьем эцигиз, тадиз гъуьлуьн чинал, 

гъилерал ва метΙерал хьанвай  хирер кутIунна. 

1871-йисан зулун йифиз Эмин-эфендидин кьилел атай дуьшуьшдикай, ам 

метIен кIвалакI хана, месе гьатнавайдакай гьа пакамахъ Мелика округдин  

ч1ехи къазидиз хабар ракъурна. 

56. 

Эмин-эфендидин бедендиз килигна, бигерви жерягьди иесийриз лагьана: 

- Чинал, кьуьнтIерал хьанвай хирер хаталу туш. За абурувай исятда 

мелгьем гуьцIда, сад-кьве йикъалай кар кьуна, абур сагъ хъижеда. И эрчIи 

кIвачин метIен гьал чIуру я, - кьил галтадна, мецив тI-тI авуна, давамарна: - 

МетIин кIвалакI михьиз кукIвар хьанва,- рахаз-рахаз ада хам пад хьана, кIус-

кIус хьанвай кIарабар вичив гвай дармандай кьежирнавай цIакулдалди михьиз, 

сад-садав ахгудна, са къат лацу жунадалди кутIунна. Инал гила тазади эцигайтIа 

хъсан жеда. Къази вични чIулав лапагдин хамуна туна кIанда. 

Эмин-эфендиди вилер акьална, явашдаказ угьзава. 

- Тазади вуч я? - жузуна Мелика. 

- Як я ман, кIелен, хипен ва я малдин як. 

- Чна тукIвадай чIулав лапагдин як жедани? 

- Эхь, жеда. 
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Мелика Небидиз вилерин ишара авуна, кьве стхани гьаятдиз эвичIна. Са 

арадилай абуру ленгерра аваз лапагдин зурзазмай жендек ва хам гъана. 

- Ма, чан жерягь, зи стхадиз дарман ая. 

- Сифте чна къази хамуна тван, - лагьана жерягьди,- ахпа адан кIвачел 

тазади эцигда. 

Эмин-эфенди хамуна туна, кузвай чай гана, къаткурна... Гьекьер куьтягь 

хьайила, азарлуди хамунай  ахкъудна, месик къаткурна. Ахпа  жерягьди кIелен 

къвалан буш, яргъи зул хьиз, атIана, азарлудан метIел жунадин винелай 

тIарамдаказ элкъуьрна эцигна, хъипи агъдин пекиналди тΙарамдаказ кутIунна. 

- И метIел алайди пуд йикъалай дегишарна кIанда. Ахпа тазадин чкадал за 

векьерикай гьазурнавай мелгьем эцигда... Гила вун ксус, чан стха Эмин, - 

лагьана жерягьди. - Ял ягъун, ксун гьар са азардиз виридалайни хъсан дарман я. 

Жерягь хъфиз гьазур хьана. 

- Ацукь, гьуьрметлу жерягь, са кьас фу неъ, - теклифна иесийри. 

- Жедай кар я, - жерягьди иштягьдивди лапагдин таза якIун къавурма 

тIуьна, чай хъвана, элгьемдуллагь лагьана. 

- Жерягь, жуван къимет лагь, - теклифна Мелика. 

- Къази Эмина зи стха суьргуьндикай къутармишайди я, заз са къиметни 

герек туш... И мергьяматлу инсан завай сагъар хъийиз хьайитIа, гьам зун пата 

леке бахт я. За бурж вахгайдай гьисабда, - жерягь хъфена. 

Эмин ахварин хиялдиз фена, суст хьана. Туьквезбан адан кьилихъ, 

метIерал рушни кьуна, ацукьнава. 

Къазидин кьилел атай дуьшуьшдикай хабар хьайи багърияр, дустар, 

округдин къуллугъчияр, танишар Ялцугърал къвез-хъфизва. 

Сифте агакьайбурун арада Гьажи Исмаил-эфенди, КьепIирви Мислим, 

КIириви Эмин...авай. 
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- Куьн вучиз инжиклу хьанай? - Эминаз икьван гьуьрметлу инсанар, 

иллаки яшлу муаллим, вичин кIвачел атуникай регъуь хьана. - Зун акьван 

писзавайди туш, къе-пака къарагъда. 

- Азарлудан дарман адал кьил чIугваз къвезвайбурув гва, - лагьана Гьажи 

Исмаил-эфендиди. - Дустар атайла, вун фад сагъ хъижеда. 

Суьгьбетар уьлкведин гьаларикай, халкьдик гъулгъула квайвиликай фена. 

- Гьар са кавхади, къазиди вичин чкадал намуслудаказ к1валах авурт1а, 

халкьдин гьални хъсан жеда, адак са къал-макъални акатдач, - лагьана Эмин-

эфендиди. 

- Дуьз. Гьа и вуна хьиз, --ч1ехи къазиди к1валин иесидал т1уб тук1уьрна. –

Зун валай гзаф рази я, хва. 

- Чи суьгьбетар Урусатдин пачагьдиз, адан чинавникриз ван хьайит1а, 

мадни хъсан жеда. Абуру чкадин ханарикайни беглерикай дустар  кьуна, халкь 

мадни кΙеве твазва, – вичин фикир давамарна Эмин-эфендиди. 

Исмаил-эфендиди кьил эляна, адай я « эхь», я «ваъ» акъатнач. 

Мугьманар хъфиз гьазур хьана. 

- КIвачин гьал яргъал фейитIа, гьуьрметлу муаллим,- лагьана Эмина,-

мягькемада къазивилин кIвалахар сад-садахъ агалтна, амукьда... Заз са ният 

авайди тир: къазивилин везифаяр Мелик стхадив вахгана, жува хуьре медреса 

ахъаюн. Гила зал ихьтин гьал атайла, зи мурад жезмай кьван фад кьилиз 

акъудиз хьанайтIа, хъсан тир. Вуна закай итим авуна,  вун пара кьадар сагърай, 

чан эфенди, гила са куьмек зи стхадизни це: гьамни кIелнавай, михьи рикI авай, 

гьахъ кIани инсан я. Меликакай адлу къази жеда! 

Фикир-фагьум авуна, округдин чIехи къазиди лагьана: 

- Вуна тади къачумир, хва. Азарар, туькьуьл дуьшуьшар инсанрихъ галай 

затIар я. КIвачел цIарх хьайи кьван къазияр дегишариз хьайитIа, чи укругдин 

дуванхана са къазини амукьдач хьи. Ви мурад чна лазим хьайила кьилиз 

акъудда, хва. 
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- Ваз Аллагь куьмек хьуй, - лагьана, Исмаил-эфенди хъфена. 

Йикъар, гьафтеяр алатзава... Эмин лаш гваз кимерал экъечIзава, амма 

кIвачин тIал алатзавач, акси яз, ам югъ-къандавай къати жезва...Жерягьар  са-

сад къвезва, абуру жуьреба-жуьре дарманарзава: Эмин мад лапагдин хамуна 

туна; кIвачел гъулцин тарцин таза чкалар ва дамардин пешер эцигна; дакIур 

чкайриз уьлгуьчар яна, чIулав ивияр авадарна; мелгьемар эцигна...Амма тамам 

куьмек жезвач... КьецIи къазидивай мягькемадин хуьрериз ва округдин 

идарайриз физ жезвач, ам чарар кхьиниз мажбур хьанва. 

57. 

Йифиз жив къвана, пакамахъ кьуд пад, къеле гайи цурун ленгер хьиз, лацу 

хьанва. Аязди чин, гъилер, алмасди хьиз, атIузва, гьаятриз экъечIай инсанарни, 

тадиз герек кар тадиз авуна, кIвалериз гьахъ хъийизва. Ялцугърин гурмагърай 

гумар акъатна. Ракъинихъ галаз гьава умун жезва, инсанри кΙвалерин, цуррин, 

муьхцерин къаварила  кΙарасдин  юрфаралди къалин живер гадарзава, аялар 

куьчейрал алеррай авахьзава, кΙватар гьалчиз къугъвазва. 

КIвале цуьруьхуьм атирар гьатнава: къулал тΙач авай  чIехи къажгъан 

ргазва... Эмин-эфендидин хзан суфрадихъ ацукьна. Туьквезбана курариз 

къажгъандай кавчадалди бугъ алахьзавай икьи тIач цана, винелай савни алухна, 

итимрив вугана, ахпа аялрин ва кьелитIрин виликни эцигна. 

- КIанибуру фу куьткуьна, - чIехи кайваниди хьран фар тике-тике авуна, 

къачуз регьят жедайвал суфрадин къерехрал эцигна.- Неъ, квез гьалал хьуй! 

Нисинихъ за квез кIи чрада, чан хзанар. 

- КIи вуч я, де? - жузуна бицΙи Лейлиди. 

- КIи, чан бала, тIачун гъуьр сафунай ягъайла, кукIвал къведай паюникай 

ийидай цикIен хьтин ширин фу, гьахьтин нямет я,-гъавурда туна Туьквезбана. 

- КIи са ширин жедайди я хьи, - аялриз аквадайвал Мелика пIузаррилай мез 

эляна. 

- Заз чими хьана, - лагьана аялрикай сада. 
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- Ам тIачунин гьунар я, бала,-лагьана Эмин бубади. - Гила куьчейрал 

фейитIа, квез мекьи жедач. Къачу алерар, алад, тухдалди авахьа. 

- Мукъаят хьухь гьа, балаяр!-тагькимна Туьквезбан дидеди.- Алерар кьаз 

тахьана, куьн Арагъиз акъат тавурай! 

Аялар хъуьрена. 

- Куьн хъуьремир, чи хуьруьн аялар са шумудра, гуьнедай  алерар кьаз 

тахьана,  агъадихъ галай хуьрериз акъатайбур  я,-лагьана Мелика. - Садра зун, 

еке гада яз, вилерал нагъв акьалтна, са затIни тахкваз, зарбдиз физвайди, 

бахтунай тарарихъ галкIана, амукьна. Тарар хьаначиртIа, зи кIарабар агъа Арагъ 

вацIай кIватI хъийидай тир. 

Аялар мад хъуьрена: абурун вилерикай чпин ими вацIуз аватзавай шикил 

карагна. РикIел Арагъ вацIа Эмин буба балкIандилай аватайвал хтана, адан язух 

атана, са легьзеда сефил хьана. 

Варарин зенгинин ванер акъатна, кIвализ округдин чавуш атана. Салам 

кьабулна, иесийри ам суфрадихъ ацукьарна, жузунарна, кузвай тIач теклифна. 

ТIуьн башламишдалди вилик чавушди Эмин-эфендидив Гьажи Исмаил-

эфендидин чар вугана. 

- Яраб зи муаллимди вуч кхьизватIа?- Эмина чар кIелиз башламишна: 

“Зи играми хва, Ялцугърин мягькемадин къази Эмин-эфендидиз. 

Саламар-дуьаяр ваз, ви хзанриз. 

Ахпа. 

Бигер хуьряй арза атанва: рагьметдиз фейи МутIалибан мал-мулк ирс-

сагьибривай дуьздаказ пай жезвач. И кар жува гьялна, низ вуч акъатнатIа, 

ктабда кхьена, ирссагьибар рази хьайидакай заз хабар хце. 

Зун, Куьре укругдин шариатдин кьилин къаз,  Гьажи Исмаил ал-Ярагъи”. 

Чарчин манадикай Эмин-эфендиди хзанриз хабар хьана. 

Чавуш хъфена. 

- Чкадал фена кIанда, - малумарна Эмин-эфенди. 
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- Ихьтин кIвач гваз вун гьиниз фида?!-сес хкажна, жузуна папа. - Ваз ам 

къебз хьана кIанзавани? Вун гьакIани йифди ксузвайди туш, угь-цIугь ацалтна. 

- БицIи дах, свас гьахъ я,- лагьана Мелика.- Къецел гзаф мекьи я. Жуван 

дуванбег яз зун ва ви нуькер ракъура. Месэла чкадал ахтармишна, ирссагьибар 

чна ви патав хкида,  къарар жува кьабула. 

- ГьакIни жеда, - хияллу яз, разивал гана къазиди.- Анжах кавха ва фекьи 

галаз терика авурла, низ вуч акъатнатIа кхьихь, ирссагьибар зи патав гъваш. 

- Хьуй, стха! 

Меликни нуькер рекьиз экъечIдайла, къазиди мад сефер тагькимна: 

- Килиг, гьахълувал хуьх,- адан рикIел Бигердилай тир Ифриз хтана.-

Кесибар куз, игрибурун тереф хуьмир! 

Са йикъалай Эмин-эфендиди округдин шариатдин дуванханадин чIехи 

къазидиз жавабдин чар кхьин хъувуна: 

“Зи вилерин экв ва рикIин нур, истеклу муаллим, чIехи къази, жанаби 

Гьажи Исмаил-эфендидиз. 

Саламрин гуьгъуьналлаз саламар! 

Аллагьди ви рутба мадни виниз авурай, ваз фирдаус женнетда макан 

гурай! Амин! 

Ахпа. За рисалатна ваз хабар гузва: 

Ви эмир  - Бигер хуьряй тир МутIалибан ирс терика авун - за тамамарна. 

Низ вуч акъатнатIа, ктабда кхьена, ирссагьибрив чеб рази тирди 

тестикьарзавай къулар чIугваз туна. И месэла гьялдайла заз хуьруьн кавхади, 

фекьиди ва зи стха Мелика куьмек гана. 

Зун, Худадин эмирдалди кефсуз хьанвай фугъара,  Ялцугъ Эмин”. 

 

58. 

Эмин-эфендидин  метΙел алай хире кьеж гуз башламишна, адавай йифиз 

бегьем ахварни жезвач: кIваче, кIегьебдилай ятурдин ужадив агакьна, тIал ава; 
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ам гагь къати, гагь яваш жезва... Зари  гьарайдай чкадал къвезва, ам михьиз 

тешвиш хьанва. 

Мелика мад жерягьриз эверна, амма абурун дарманри са куьмекни 

ийизмач. Мад гьар жерягьди са гаф: сада Эминан кIвачин азар жузам я, 

муькуьда верем я, пуд лагьайда къебз я, лагьана. Азардин тIвар кьазвай, амма ам 

сагъардай дармандин тIвар кьаз жезвачир. 

Эммин-эфенди месе гьатна. 

Ялцугърин къазидин гьалдикай хабар хьайила, Исмаил-эфендиди фикирна: 

“Заз ам укругдин дуванханадиз къуллугъдал хкиз кIанзавайди тир, сад-кьве 

йисалай жуван чкадал эцигдайвал... Зун и кардин гьакъиндай укругдин 

неченикдихъ галазни раханай, амни рази хьанай... Гила, азар элкъвена хкведа 

лугьудайвал, Эмин цIийи кьилелай начагъ хъхьана... Гила за жуван къуллугъ 

нел ихтибарин?!” 

Исмаил-эфендиди вичин ниятрикай дуванбеглериз суьгьбетна. ЧIехи 

эфендиди тIалабначтIани, абурук чпин фикирар лугьуз тади акатна. 

- Ялцугъ Эмин, жанаби къази, вуна лугьузвай хьтин дережайриз лайихлу 

инсан туш: ам мусурман диндиз акси я. Ада, Аллагьдикай кичIени тахьана, 

ихьтин чIал кхьенва: “Эй, Ялцугъ Эмин, зая уна дин, вун и дуьньяда квехъ 

къекъвезава?” Ихьтин инсандикай укругдин шариатдин къази жедани?! Ва-а-

аъ!- кьетIивилелди инкарна са дуванбегди. 

- Эмин-эфендидиз чидайди са рехъ я: кесиб-куьсуьбдин тереф хуьдай 

амаларун ва гьа идалди къара жемятдин арада вичиз авачир нуфуз 

къазанмишун. Бес ада вичин чIалара пислемишзавай фекьияр, девлетлуяр 

Аллагь-Таалади халкьнавай, адан рекье къуллугъзавай  инсанар тушни?! Эмин 

чи арада виже къведай инсан туш, - векъидаказ атIана кьвед лагьай дуванбегди. 

Мад са шумуд кас Ялцугъ Эминакай хай рахана. 

Исмаил-эфендиди чΙуькьни тавуна яб гузва ва фикирзава: “Яраб и 

дуванбеглериз Ялцугъ Эмин икьван вучиз такIан ятIа?! Пехил ятIа? Чпелай 
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савадлу, чпелай илимдар инсан тирвиляй залан ятIа? Абур вучиз Эммин-

эфендидиз акси ятΙа?!..” 

- Маса фикир нихъ ава? - жузуна къазиди кьасухдай. 

ТIуб хкажна, жегьил дуванбег  рахана:  

- Заз чиз, жанаби къази, Ялцугъ Эмин савадлу , камаллу, мергьяматлу ва 

жумарт инсан я. Ада инсанриз ийизвай хъсанвал, за и хъсанвал авуна лугьун 

тавуна, ийизва. Эмин-эфенди гьахъ гвай инсан я. Ада чавайни гьахълувилин 

тереф хуьн истемишзава. Эмин-эфендидиз шариатдин ва пачагьдин къанунар 

дериндай чида. Ада гзаф кIелзава... Эмин-эфендидин кIвале авай кьван ктабар 

инал ацукьнавай, адакай хай рахазвай са бязи юлдашриз ахварайни акурбур  

туш... Эмин-эфенди рази хьана, ам чи дуванханадиз кIвалахал атайтIа, лап хъсан 

кар жеда. Адавай чаз гзаф кIвалахар чир жедай. 

Кабинетда наразибурун рахунрин ванер гьатна. ЧΙехи къазиди куьсруьдин 

кикез тΙуб  Яна, вири секинарна, жегьил дуванбегидихъ элкъвена, лагьана: 

- Зун вахъ галаз рази я, хва, аферин ви кьатΙунриз, - “Гьа и жегьил зи 

чкадал эцигна кIанда”, - фикирна, ван акьалтна, давамарна: – Эмин-эфенди, 

жанаби дуванбеглер,  укругдин къази,  Дагъустандин губурнатур хьуниз 

лайихлу инсан я. 

Ялцугъ Эминакай пис рахайбурун кьилер хура гьатна. 

Дуванханада  Эмин-эфендидикай рахазвай вахтунда Ялцугърал маса 

гьерекатар кьиле физвай: заридин гьал пис хьанвай, азарлудал кьил чIугваз 

Куьредин, Къубадин ва Самурдин хуьрерай дустар атанвай.  Дербентви  Мирзе 

Керима  Меликаз лагьана: 

- Ви стха чи ЧIурал шегьерди азарханадиз тухвана кIанда, ана кар чидай 

гьакимар ава. Белки, куьмек хьайитIа. 

- Мусурман стха хашпара гьакимрин гъиле гьикΙ тван?! – Мелика къуьнер 

чуькьвена. 
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- И дар арада гьакимар хашпараяр, бутпараяр я лугьун герек къвезвач, стха. 

Чи шегьердин азарханада лезги гьакимарни ава. Чаз кΙанзавайди чи Эмин стха 

сагъар хъижедай гьаким, жерягь я. Зун Аллагьдин куьмекдалли гьахьтин кас 

жагъуриз алахъда, - хиве кьуна Мирзе Керима. 

- Дуьз гаф я, - рази хьана Мелик. – Ви чан сагърай, чан стха, икьван чи 

стхадин къайгъу чΙугвазвай.  

  Начагъ стхадихъ ва хзандихъ галаз меслятарна, кIиривидин файтун 

кирида кьуна, Мелика са йикъалай  Эмин Дербентдиз тухвана. 

Мирзе Керима азарлу дуст шегьердин азарханада къаткурна. Эмин-

эфендидиз Урусатдин гьукуматдин азархана, чIехи кIелернавай духтурар, 

жуьреба-жуьре дарманар сифте яз акуна. Адан патав гьар юкъуз зари дустар ни 

къвезвай. 

Заридиз аквазва: лезги, магъул ва урус гьакимар гзаф алахъзава, амма 

абурувай азардиз дарман жезвач. Начагъдан умуд хкатзава. Гьеле жегьилзамаз 

экуь дуьньядилай физ низ кIан жеда? 

Са лезги гьаким, дербентви Агьмед-эфендидин хва Мусса, Эминахъ иллаки 

гзаф гелкъвезвай. «Я гьаким, зун патал вуна гьикьван зегьмет чΙугвада?! 

Инжиклу жемир», - лугьудай азарлу Эмина. «Вун хьтин зари хуьниз чун  

мажбур я, - лугьудай Мусади. – Зи бубади ви гуьзел чΙалар  рикΙ алаз 

кΙелзавайди я». Гьакимрин алахъунар, мергьяматлувал, инсанпересвал акурла, 

Эммин-эфендидин рикΙелай вичин тΙални алатзавай. 

 Эмина хиялдай “Гьакимдиз” чIал теснифзава: гьазур хьайи цΙарар чарчел 

кхьизва, сад-кьве гаф чΙурзава, цΙийи кьилелай кхьин хъийизва… Гьазур хьайи 

бейтер ада Меликаз кΙелзава: “Эй, халкьарин вилерин нур, вирибуруз масан 

гьаким... Вахт жедалди ракъурмир тIун дуьньядилай зи чан, гьаким... Захъ чан 

авай, такьат авай - гила чанда аман амач... Бязибуру лугьузва заз: “Вахъ дерт ава 

- дарман авач; вири дуьнья жерягь хьайтIан, вун сагъардай лукьман авач”. Язух 

ша ваз, дава ая, зун я гьеле жаван, гьаким... Зун Эмин я, мубтала я, кIанзава заз 
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вавди рахун; такьат квахьай бейчара яз, захъ ама икI месе гьатун. Йифиз-юкъуз 

карагда заз ви тIвар кьуна гьарай авун. Минетда за, кьабул ая, вун чи хуьруьз 

мугьман атун. А чIавуз за къурбанддай хьи ваз и ширин зи чан, гьаким!” 

- Им халис эсер хьанва, чΙехи стха, - лагьана Мелика туьтуьна кьагьар 

акΙанвай ванцелди. 

- Муса гьакимдив гице, - тΙалабна Эмин-эфендиди. -  Им за гьадазни адан 

юлдаш гьакимриз бахшнавай чΙал  я.  

Эминан чIал духтурриз бегенмиш хьана, амма заридиз куьмек гуз хьанач. 

Мусади хиве кьуна:  

- Гьуьрметлу зари, ви азар куьгьне хьанва, гьайиф, ам чавай сагъар 

хъижедач. Белки, Маскавдин гьакимривай куьмек гуз хьайитΙа… 

Начагъди Москвадиз тухудай такьат Севзиханан рухвайрихъ авачир. 

Эмин -эфенди дустари, вилерал накъвар алаз, хуьруьз  рекье хтуна. 

 

59. 

Кьве балкΙан квай фургъун  Дербентдай экъечΙна, руг авай рекьяй  Лезги 

дагъларихъди физва. Адан къене экΙянавай тагъалрал Эмин-эфенди къатканва. 

Мелик фургъунчидин патавай ацукьнава. 

- Дагъ! Дагъ, чан гьайванар! – Мелика къамчи хкажна. - Яргъал  рехъ я! 

Югъ аламаз ахгакьна кΙанда. Дагъ! 

Гатун югъ, бахтунай, серинди хьана. Кьуд пад сефил я, рекье кьейи руг ава. 

БалкIанар яваш-яваш физва, абуру темпелдаказ кьилер юзурзава ва тIветIвер, 

бувунар чукурзава. 

Эмин-эфенди, чIехи духтурривайни дарман тахьана, гьавая харжияр 

акъатна, кьулан стхади чарадан фургъунда аваз хуьруьз хутахзава. Заридин рикI 

михьиз чIуп чIулав хьанва: лувар ханва, дуьньядикай умуд хкатнава, фикир-

фагьум кьванни ийиз кIанзамач. Рагъул шуьшеяр хьиз, аквазвай вилер гагь ахъа, 

гагь агал жезва, абуру са затIни кьатIузвач. Азарлудаз вилик ацукьнавай 
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файтунчини Мелик рахазвай гафарин ванни къвезвач: ам я ахвара авач, я 

хабара; чан аламаз, са кIвач сурун япал фенва. 

- Эмин стха им ви дустунин хуьр Мамрачар я! - кьулухъ элкъвена, 

малумарна Мелика. 

- Вуч? - Эминаз ван хьанач. 

Мелика вичи гайи хабар тикрарна, лагьана: 

- Чна и къуйдал са тIимил ял яда. Вуна яд хъвадани, чан стха? 

- Эхь, зун гьарарат хьанва. Яд гъваш! 

Пудани: Эмина, Мелика ва фургъунчиди яд хъвана, чинар, гъилер 

чуьхвена, серинвал къачуна. БалкΙанриз яд ва, мух авай турбаяр кьилел 

акьалжна, тΙуьн  гана. 

- Мелик, алад, Къазанфараз зун  рекьел ала лагь, - тIалабна Эмина. 

- Исятда,- Мелик рекьин къерехдилай аквазвай кьве мертебадин кIвалерихъ 

фена. 

Са арадилай ам, чиник серин кваз, хтана. 

- Вахъ зи дуст галач хьи?!- жузуна Эмин-эфендиди. 

- Ам кIвале авач. 

-  Вуна адан хзанриз закай хабар ганачни? 

- Гана. 

- Ша, мугьман хьухь, лагьаначни? 

Меликаз стхадикай хьайи агьвалат  чуьнуьхиз кIанзавай, амма алакьнач: 

- Хзанри заз гьич варар  кьванни ахъайнач, хъиткьердай, иеси кIвале авач, 

лагьана, кIвализ гьахь хъувуна. Ви тIварни ван тахьай кьасна, стха. Заз жувакай 

регъуь хьана. Ихьтин дустар жедани?! – Мелика хъел кваз чин чΙурна  къуьнер 

чуькьвена. – Вун вири Лезгистанда, Дагъустанда, Ширванда, Къафкъазда 

машгьур инсан…ИкΙ рекьел тун?! Зи кьилегьакьзавач!.. 
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- Бейкеф жемир, - Эмина пIузар жакьвана. - Къазанфар мукьвара 

суьргуьндай хтанвайди я, чун гьеле чаз акунвайди туш: зун кефсуз хьана... Я 

вични акъатнач... Белки, ам залай нарази ятΙа?.. 

- Бес вуна кьуд йисуз адаз чарар кхьенай эхир! - рикIел хкана Мелика. - Ам 

сагъ тир, вун начагъ, кьил чIугваз къведай ман! 

- Эхь, гьелбетда, - Эммина вилер акьална: вичин гьал къалурнач. – 

Фургъун гьал хъия. 

Вич вичин чандикай бизар хьанвай Эминан бейкефвал артух хьана. 

КIвализ хтайла, ада Къазанфараз туьнт чIал-чар  кхьена: 

              Эй, азиз дуст Къазанфар-бег, чун хьтин дустар жедани? 

              Дустунин мескен датIана мегер икьван дар жедани? 

              Виридаз дуст авай чка рехъ ачух уьлчуь хьайила, 

               Чаз чи дустунин къапу бес икI кIеви Хейбар 

                                                                                     жедани?.. 

              Дуст дустунин зираятдиз агакьайла, нури-гуьзуьм, 

             Дустуниз дустун къапудал икI кIеви дапIар жедани?... 

Шиир Мелика кIелна. 

- Хци чIал я, - Мелик рази хьана. 

- Векъи хьанвани?- жузуна зариди. 

- Ваъ. Адаз гьакI лагьана кIанзава. Вич кIвале авачтIа, хзанар атайдахъ 

галаз дуьз рахаз вердишарна кIанда, - Меликак  накьан хъел кумай. – За ам пака 

ракъурдани, чΙехи стха? 

- Ракъура, - эхтияр гана Эмин-эфендиди. 

Са гьафтедилай Къазафар-бегдин жаваб хтана. Ада кхьенвай:  

“Вун хьиз, стха Эмин, зунни кефсуз я: атIа харабайра гзаф азиятар, 

четинвилер акуна, мерез азарар акатнава... Вун чи варцихъ атай юкъуз зун 

Темир-хан-Шурада авай... Зи хзанриз багъишламиша, абур гъавурда акьунач. 

Эмин, вун заз дуст, стха ва чирагъ я... Зун Сибирда дуьньядикай хабардар яз 
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хвейибур, зак руьгь кутурбур ви гуьзел, акьуллу чарар, чIалар я. И чIал гила за 

ваз бахшзава. Ялавлу саламралди Мамрач Къазанфар-бег”.  

Кьилди чарчел ихьтин шиир алай: 

                             Аферин ваз, ви чан хьуй сагъ, эй азиз, 

                             Ваз несиб хьуй женнетда багъ, эй азиз... 

                             Валлагь, авач гьич са касдиз вун хьтин дуст, 

                             Гьар дустуниз я вун варз, рагъ, эй азиз... 

                             На куькIуьрна, стха, вун Аллагьди хуьй, 

                             Дели-диванадиз чирагъ, эй азиз! 

Эминан вилериз накъвар акъатна, ада шиир мад кIел хъувуна, фикирна: 

“Яраб Къазанфар-бегди зи чIалариз икьван еке къимет гузватIа? Заз ихьтин 

гафар садани лагьайди туш... Дили диванадин чирагъ?! За кукΙуьрна?!..» 

Зариди садлагьана вичин яратмишунрин эхир хьанвайди гьиссна: “Ингье, 

кьейидаз хьиз, къиметарни гузва, женнетдин багъни несиб хьуй лугьузва... Ваъ, 

ваъ! Зи регъуьхъ гьеле яд галама... КIвач тIар хьуй ман... Зи кьили, зи рикIи 

кIвалахзама! КIвалахзава-а-а!”- Эмина кьил хкажна, вилер экъисна... Адаз 

гьарайна лугьуз кIан хьана: “Вун пара кьадар сагърай, зи азиз дуст Къазанфар-

бег! Вуна зи чирагъ куькIуьр хъувуна!” Адак, дугъридани, цΙийи-цΙийи эсерар 

теснифдай ашкъи, гьуьрс, къуват ахкатна. 

Эмин жавабдин чар кхьиз эгечIна, фикирлу хьана: « Бес заз регьят яни? За 

дили диванайриз  кхьизва, девлетлуйриз –ваъ». 

Бирдан кIвале далдамар язавай хьтин ванер гьатна, иесияр гъавурда 

акьуна: марф акатнава. 

- Тадиз экъечIна, къавал варданаг элкъуьрна кIанда, -  лагьана 

Туьквезбана.- Я сусар! Я кьелитΙар! -гьарайна ада.- Къавал экъечI! Марф 

къвазва! Валлагь,  кул гана, варданаг элкъуьр тавуртIа, исятда кIвалер 

тIилийрай ацIуда! - кьилерал сун тапракар вегьена, пуд кьелитIни гурар квай 
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зумурдай къавал экъечIна, кьведа верхи кул гуз, сада къванцин яргъи залан 

варданаг элкъуьриз, яд чIутхваррихъ ракъурна. 

Хуьре гьарай-эвердин ванер, цавар рахадай къукърумар гьатнава, 

цIайлапанри цифер алай цавара зардин нехишар атIузва. Вири кIвалерин 

къаварал верхи куларни варданагар гвай дишегьлияр ала. Аялри марфадик 

куьчейра чукурзава, бандар кьаз ахъайзава. Итимар, жегьилар кьурарик 

акъвазнава. Гатун марфади тIебиатдин чин чуьхуьзва. 

Са тIимил йикъарилай Эмин-эфендидиз Къазанфар-бег мугьман хьана. 

Яргъал йисара такур дуст кΙевидаказ  къуржахламишна,  дамахдивди, амма 

рикΙин сидкьидай къвезвай, дерин метлеб квай гафаралди  салам гана: 

- Нисин хийирар, халкьдин  мецелай дуьньядихъ галаз рахазвай  зи 

арифдар дуст! Салам-алейкум, дили диванадиз чирагъ кукΙуьрай  бажарагълу 

зари! Маргьаба, кьуд йисуз зун зинданда ватандикай хабардар авур  стха! 

Пуд юкъуз Къазанфер-бег Ялцугърал мугьманвиле хьана – пуд Эмин-

эфендидин тΙални квахьна. 

60. 

Мелик Ялцугърин мягькемадин къазивиле тестикьарнава, ам гила хзанриз 

тIимил аквазва. Неби гьамиша чуьлда, никIе-векье ава. Дишегьлийри чпин 

аялар ва месел алай Эмин хуьзва. 

Азарлудал кьил чIугваз гзаф инсанар: алимар, зарияр, къуллугъчияр, 

уьзденар къвезва... Сад-кьве касдин гъиле савкьват аватIа, амайбурун гъилер 

буш я, гзафбурухъ, белки, ахьтин мумкинвални авач жеди... Мугьмандин вилик 

суфра ахъаюн, адаз гьич тахьайтIа цуру некни фу теклифун и кIвале Севзихан 

бубадилай амай адет я... Мугьманар къалин, кандуни буш жезва, дишегьлиярни 

датIана кIвачел-кьилел хьана кIанзава... Гьар стхадиз ва сусаз вичин зегьмет 

гзаф аквазва, абур гьар сад вичин аялрихъ гелкъвез алахъзава... КIвале 

наразивилер арадал къвезва. “Аслан кьейила, тама къал гьатда, - фикирзава 

Эммина.- Зун месе гьатайла, хзандани  къал-макъал гьатзава...” 
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Масадаз таквазвай, кIарабдин къене авай азар хьтин, гъулгъуна кIвале 

Эмин-эфендиди гьар юкъуз гьиссзава, адан кефи амайдалайни чIур жезва. 

Зари вичин гуьгьуьлдихъ галаз рахазва: “Гуьгьуьл, вун икI сефил жемир, 

дуьньяда вуч мал ава ви? Хиял ийиз, гъафил жемир, и гъилди кар сал хьана ви... 

Ви акьул вав гвачиз хьайла, бейнидик затI квачиз хьайла, вун валди алачиз 

хьайла, гила зав вуч къал ава ви? Вун кIанибур сад-кьвед авач, я яргъад, я 

мукьвад авач. И дуьньяда заз дад амач. Эмин, вуч хиял ава ви?!“ Ада вичивай 

жузун хъувуна: “И дуьньяда заз дад амач?” 

РикIиз тIар хьана... ЦIийи чIал кхьиз кIанз чарчихъ къекъвена, жагъанач, 

папаз эверна: 

- Я КукIрух, зи ктабрикай са михьи чар жагъура, инал кхьидай затI аламач. 

- Я итим, михьи чарар амач,- лагьана ракIарилай Туьквезбана. 

-  Гъуьр зи мугьманри тIуьна,  куьтягь хьана, бес а сагъ са хара чарар ни 

тIуьна?! - Эминаз хъел атана. Ам юзайла, кIарасдин чарпайди жакьракьарна. 

- Чарар, чан итим, вуна тIуьна ман,- хъуьтуьлдиз лагьана Туьквезбана. - 

Вуна теснифзавай кьван эсерар бес квел кхьизва? 

РакIарай кьве йиса авай руш атана: Эминанни Туьквезбанан кьвед лагьай 

бала Мислимат акуна-такуна чIехи жезва. 

- Я Бубадин кIус, инал ша,-Эмин чарпайдал кIвачер куьрсарна ацукьна, ада 

гъилер ахъайна, лагьана: - Салават, салават! Лиф атана - къвед атана! Лиф-

къвед, лиф-къвед! БицIи руш, вилера амалдар хъверни кIанивилин гьисс аваз, 

кьил агъузна, акъвазна. Садлагьана гъилер ахъайна, ада, вич, лув гузвай лифре 

хьиз, бубадин къужахдиз вегьена. -Лиф атана-а-а! - Эмина баладин назик беден 

зайиф хьанвай гъилералди чуькьвена, рикIиз регьят хьайиди гьиссна. 

- КукIрух, зи кIвачел алай пек кьеженвай хьтинди я,-лагьана Эмина папаз,- 

килиг кван. 
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- Исятда,-Туьквезбана гъуьлуьн метIел алчукнавай пек мукъаятдиз алудна, 

адай тажуб хьайи ван акъатна: - Вувв, им михьиз кьеженва хьи!.. Ви кIвачяй мад 

авахьзава! 

- Авахьзава?! Вуч?! 

- Иринар хьтин затIар, - паб шехьна. 

- Бес я, бес я, тIигъербан... Зи рикI немир!- векъидаказ эмир гана Эмина.- 

Ви накъвари куьмекдайтIа, за абур пиялада кIватIдай. Куьмекзавач, гьакI 

хьайила авадарни мийир, чан КукΙрух, - тΙалабна ада. 

Эхиримжи  кьве гафуни папан вилериз накъвар акъудна: жегьил чΙавуз  

рикΙ алаз ишлемишай   «КукΙрух»  ва «чан»  гафар къе Эминан сивяй ерли  маса 

гьисс кваз   акъатнай.    

Туьквезбана кьурай пек гъана, гъуьлуьн мет михьна, цIийи пек эхцигна, 

кутIун хъувуна. 

- Чиркинар авахьрай, белки, гила заз регьят хьайитIа, - Эмина вичиз сабур 

гана. 

- Недай, хъвадай затI-матI кIанзавани? - жузуна папа. 

- Ваъ. 

- Са гъвечIи агалт, са вил ахвар ая,- лагьана папа. - Вун сенфизни бегьем 

ксайди туш: гагь са, гагь маса патахъ элкъвез, къуьруьгиз хьана. 

- Ба, зунни бабай,-Мислиматни бубадин патавай месел яргъи хьана. 

Са арадилай зенг яна. 

Эмин-эфенди уях хьана. 

Гьаятдай таниш рахунрин ванер акъатна, гурари жакьракьарна, кIвализ 

гуьзлемиш тавур мугьман, Къубави Къудрат, атана. 

- Салам-алейкум, зи гьуьрметлу дуст Куьре Эмин!-кIевидаказ салам гана 

мугьманди. 
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- Ва алейку-салам! - кIвалин иеси къарагъиз алахъна, амма алакьнач. -

Багъишламиша, дуст, завай вун варцел къаршиламишиз хьанач. 

- Ацукь, ацукь, я чан стха... Вуна са фикирни мийир... Инсан сагъни 

жедайди я, начагъни,-Къудрат Эминан виликай ацукьна.-Заз ви гьалдикай геж 

хабар хьана... Зи чарчиз ви жавабни хтаначир...Эхир зи рикIиз кьарай атанач, 

ингье - зун ви вилик ква. 

- Ваз хвашгелди, стха, сафагелди... Вун гьикI ава? Ви хзанар, чун 

чидайбур, чаз чидайбур?... 

- Вири хъсанзава... Саламар, дуьаяр гузвай... 

- Саламар вугай чебни сагърай, абур гъайи вунни... 

- Ви кефчияр гьикI ава? Вахъ вуч хьанвайди я?-хабарар кьуна мугьманди. 

 Эмин-эфендиди куьруь-куьруь жавабар гузва: адаз вичин азардикай рахаз 

кIанзамач. Гьа са гафар йикъа шумудра тикрарин?! 

Суьгьбет арадал къвезвач: Эминавай, нефес кьаз, рахаз жезвач, я рахазни 

кIанзавач;  дустунин гьал акваз, туьтуьниз кьагьар къвез, Къудратавай хабарар 

кьаз жезвач. 

Хзанри мугьмандиз хуш-беш авуна, вилик суфра экIяна, адал тIуьн-хъун 

эцигна. 

- Ибур ваз дустуни гъанвай къуба паяр я,-Туьквезбана гъуьлуьн вилик 

куруна аваз чIулав къереяр, анарар ва партахалар гъана.- Неъ. Мукьвара жагъун 

тавунвай няметар я. 

- Вичин паяр гьамиша дулу хьуй, вич Аллагьдин регьимдикай хкат 

тавурай!-разивилелди лагьана Эмина. РикIел чеб Алкьвадрин медресада таниш 

хьайивал хтана: “Вафалу инсан я”. 

- Гьахьтин регьим ада квезни авурай,-Къудрат тIуьнив эгечIна. 

- Вуна вуч къуллугъарзава, Къудрат?- жузуна Эмин-эфендиди. 

- Яргун хуьруьн фекьи я. 

- Гьихьтин фекьи я? 
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- Пис фекьи туш,-лагьана Къудрата.- Инсанар рази я. 

- Закат кIвализ хутахзавани? 

- Зун а вуна русвагьзавай хьтин фекьи туш, стха, са тIимил мергьяматлуди 

я, за са тIимил кьван жуван нефс хуьзва. 

- Гунагьарни ква ман?.. 

- Кими туш. Чак гунагьар тахьайла, бес Худа квел машгъул хьуй? - малла 

Къудрат хъуьрена. 

- Гьамни дуьз гаф я. 

- И мукьвара чи хуьре са итим кечмиш хьана,-суьгьбетна мугьманди.-Ада 

ихьтин веси туна: “Зун кьейила, зи кьилихъ ясинар кIелмир, Куьре Эминан 

чIалар кIела”. Рагьметлудан иесийри заз эверна, адан весидикай лагьана, зани 

стха, ви чIалар кIелна, амин лагьана, куьтягьна. 

Эмин-эфенди сифте тажуб хьана, ахпа хъуьрена. 

- Закай куь магьалда Куьре Эмин хьанвани? 

- Эхь. 

- Вуна зи гьи чIалар кIелна? 

- За, стха, “Дуьньядиз” чIалунилай башламишнай, - Къудрата везиндалди 

лугьуз башламишна: 

                     Вакай катна, дуьнья гьей, шумудни сад физава, 

                     Вакай зазни хъсанвал жерид туш - заз чизава. 

                     Гьавиляй за, дуьнья гьей, вавди агьвал изава: 

                     Ви гьалариз килигна, чIана вад югъ мадара-а!.. 

                     Куьре Эмин, Иллагьи, рикI чIулав яз шезава, 

                     Югъ-къандавай гъам артух са-сад кIула жезава... 

Эмин-эфендидин вилерал накъвар акьалтна. 

Къудрата кIелун акъвазарна... 

61. 
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Эмин-эфендидин гьалар ачух хьана: Дербентдин духтуррин дарманрикай 

яни, жерягьрин мелгьемрикай яни, Аллагьдиз ийизвай дад-бидаддикай яни, са 

квекай ятIани куьмек хьанвай... ТIал яваш хьанва, хиряй авахьзамач, иштягьни 

ачух хьанва... Эмин кIвалера къекъвезва, гьатта гъенерални экъечIзава. 

Нубатдин мугьман Гияр дередин вини кьиле авай Шимихуьряй тир, ада 

Эминаз са кьечI вирт багъишна, вичин дердиникай лагьана: 

- Чан зари стха, зун кьве паб авай бахтикъарайрикай сад я. Зиди уьмуьр 

хьанач, кьиляй-кьилиз къал-макъал, шер-фитне, дяве-дара хьана... Завай а 

вагьшияр, а фасикьар я хуьз, я рахкъуриз жезвач,-вичин папарин амалрикай, 

гьерекатрикай галай-галайвал суьгьбетна.- Заз вуна абурукай са чIал туькIуьрна 

кIанзава... Зи кьисмет акуна, яб гузвайбуру кьванни чпиз ибрет хкудрай. Заз ви 

“ТIварун стхадиз” чIал гзаф бегенмиш хьана. Гьавиляй атанвайди я. 

Эминан вилерикай кьве паб авай хзанар, вичин кIвале туькIуьн тийизвай 

дишегьлияр-кьелитIар, фитне гвай къарияр, кьвед лагьай паб гъиз кIан хьайи 

КIириви Эмин... карагзава. Ада фикирзава: “ТуькIуьра лагьана, чIал туькIуьрун 

заз  хуш кар туш, гьамиша четин акъваззава... ЧIал вич-вичелай дигмиш хьана, 

вич-вичелай арадал атана кΙанда, ахпа къелем элкъуьрна, фугъандикай 

хкатайдаз хьиз, дуьзгуьн хъувуна кIанда... Вирт гана, харат устIардиз са дакIар 

раса лугьуз жеда, - рикIел вичин  кIвалер эцигдайла устIарри авур ракIарар, 

дакIарар хтана.- ЧIал туькIуьрун дакIар расунилай са кIусни регьят туш, акси яз, 

четин я... Гьавиляй устIарар гзаф я, зарияр тIимил... Мад вучда? ЦIуд хуьрелай 

элячIна, закай вичин дердиниз са чара жеда, лагьана, атанвай итим гьакI 

рахкъуриз жедани?»  

- ЧIал туькIуьрун садлагьана жедай кар туш, хванахва, - лагьана Эмин -

эфендиди. - Зарийри теснифарзавай чIалар: бейтер, дастанар, риваятар, устIарди 

къванерикай цал хьиз, фикир-фагьум авуна,гафарикай са кIалубдинбур хкягъиз,  

абур сад-садав агудиз, гуьзелдаказ кутΙуна кIанзава. Им четин кар я... Вун 
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кимерихъ экъечI, анрал суьгьбет-сала авуна,  югъ нисини жезвайла хьиз, хъша. 

Акьван чIавал зун ви тΙалабун  кьилиз акъудиз алахъда. 

Шимихуьруьнви куьчедал экъечΙна. 

Эмин кIвале тек амукьна: ам чIал кхьиз алахъзава, амма гафар вичиз 

кIанивал къвезвач... Заридин хиялдиз магъ къуьруь хьанвай туьрез, ам никIик 

кутаз тежезвай кьуьзуь лежбер атана. Ам, лацу чарни къелем вилик эцигна, кьве 

паб авай “бахтаваррикай” хиялариз ацукьна... Са арадилай чарчел цIарар, бейтер 

пайда жез башламишна... Мугьман хтайла, чIал гьазур хьанвай. 

- КIела, чан стха,- тIалабна шимихуьруьнвиди. 

- Яб це, стха, - Эмина яваш ванцелди кIелиз башламишна: 

                             Гьич са касдиз кьве паб тахьуй дуьньядал, 

                            ХьайтIа, адан кIвале агьузар жеди. 

                           Виш агъзур йис хьайитIани дуьньядал, 

                           Гьар са чIавуз адан гуьгьуьл дар жеди... 

- Ай, сагърай вун, зари! Вуна зи рикIе авайвал кхьенва!.. КIела, мад кIела,- 

тIалабзава мугьманди. 

Заридин кьвед лагьай  бейт кIелна. 

- Агь, ажеб дуьз лагьаначни?! “Дишегьлидихъ жериди туш адалат”... Ам 

заз хьана “рекьидалди алат тийир хажалат...” Сагърай, зари!-мад са шумуд 

сеферда сагърай лагьана, гъилер-гъилеривай гуьцIна, вичиз бахшнавай шиир 

кхьенвай чарни къахчуна, шимихуьруьнви хъфена. 

Нянрихъ хзанди Эмин-эфендидин цIийи теснифдиз яб гана. Дишегьлияр 

нарази хьана. 

- Квез зи чIал вучиз бегенмиш хьанач?- жузуна зариди. 

- Я итим, вуна вучиз, дишегьлийрихъ адалат авач, лугьузва? Зи рагьметлу 

дидедихъ адалат авачирни? Захъ адалат авачни? Ви стхайрин сусарихъ, ви  

рушахъ адалат авачни? - жузуна Туьквезбана. 

Эмин кIеве гьатна, жаваб гуз алахъна: 
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- Зун Шимихуьруьн дишегьлийрикай рахазва... 

- Ви чIала Шимихуьруьн тIвар авач, я чан дах,- Мегьриди вични нарази 

тирди къалурна. 

- ЧIал туькIуьрайди ялцугъви я. Ада никай кхьин мумкин я? Вичин 

хуьруьн дишегьлийрикай, - лагьана Туьквезбана.- ИкΙ гьар са яб гайида 

фикирда, - алава хъувуна ада. 

- Валлагь, вун гьахъ я, паб, - Эмин рази хьана, рикIел жегьил чIавуз 

вичинни къарийрин арада хьайи чуьруьк хтана, фикирна: “Заз жуван папахъ, 

стхайрин сусарихъ галаз къал-макъал авун герек туш». -  Камаллу дишегьлияр 

гьар са хуьре-кIвале ава.  Куь хатурдай за пака камаллу папакай чIал теснифда, - 

хиве кьуна Эмина. 

- Чун вил алаз акъвазда, - лагьана  Мегьриди. 

Пака нянрихъ, хзанди нагьар авурдалай гуьгъуьниз, къапар чуьхуьн 

хъувуна, адет тирвал, гъиле храдай гуьлуьт, рас хъийидай перем ва маса кеспи 

кьуна, дишегьлияр итимрин къаншарда, лампадиз мукьвал чкайрал, ацукьна. 

- Эмин дах, вуна камаллу папарикай чIал кхьенани? - жузуна Мегьриди. 

- Эхь, свас. За квез гаф ганай кьван, - лагьана Эмина. 

- КIела ман. 

- Исятда,-Эмина хъуьцуьгандин кIаникай чарар хкудна, сад гъиле кьуна, 

кIелиз башламишна: 

                          Камалэгьли паб са касдиз хьайитIа, 

                          Эвел дуьньяда ам адаз девлет я. 

                         Вири таб я - чаз гъуцари гайитIа, 

                         Ам дуьньядин лап багьа са зинет я... 

- Им чаз кутугай чIал я,-рази хьана Туьквезбан. 

- Камаллу папаз стхади еке къимет ганва,-Мелика шиирдин цIарар 

тикрарна:-”ЯхцIур агъзур туьмен адан къимет я”,- хъуьрена.- ЧIехи стха, вуна 

камаллу папан къимет лап виниз хкажна гьа! 
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- Камаллу паб виш агъзур туьмендик ква, - лагьана Эмина 

инанмишвилелди. 

Папарин пIузаррикай хъвер фена:  гьар са дишегьлидиз итимди вичин 

тариф авуна Iанда. 

62. 

Округдай хтана, балкIан ахурдал кутIуна, вичин михьивал-лацувал авуна, 

Мелик чIехи стхадин кIвализ фена.  Салам гана, ам азарлудан патавай 

халичадал ацукьна. 

- Кефияр гьикI ава, чIехи стха? - къайгъударвилелди жузуна Мелика. 

Эхиримжи вахтара ада Эминаз “бицIи дах” лугьузмач, гьуьрметдивди “ЧIехи 

стха” лугьузва. Адан гаф Небиди, хзандини кьунва. 

- Валлагь, стха, авайвал лагьайтIа, къе хъсанзавач,- Эминан чина азиятдин 

биришар гьатна, вилери зайифвилин цIарцIар гана. 

- Вуч хьана?! 

- Мад кIвач тIазва, на лугьуди, са ни ятIани ана рапар, рипер экъуьрзава... 

Хиряй мад авахьзава, къе папа кьве сефер пек дегишарайди я,- сефилдаказ 

суьгьбетна Эмина. 

- Хъсан хьанач хьи,- Меликалай залан нефес алахьна.- Ви рикI алай мазан 

Миграгъ Къемеран хуьре Гьарун тIвар алай са зурба жерягь ава, лугьузва ви 

дуст ашукь Тагьира. За итим ракъурна, ам чиниз гъидани, чIехи стха? 

- Зи патав татай, куьне тагъай жерягь и этIрефайра амач, стха. - Амма 

садавай са куьмекни хьанач, - ажуз хьанвай ванцелди лагьана Эмина.-Гьавая 

зегьметар чIугвамир... Ахцегьви жерягьди гьа бинедилай лагьайвал, заз дерт 

ава, дарман авач. 

- Умуд хкудна виже къведач, чIехи стха. Аллагь чIехи я, регьим пара,-

Меликаз вичин далудихъай чIехи стха галатна кIанзавач. 

- Зани гьакI фикирзава... Ви кIвалахар гьикI ава? Инжиклу жезвани?-вичин 

нубатда жузунарна Эмина. 
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- За ийизвайбур ваз акур кIвалахар я, чIехи стха... Зав гьахълувилелди 

кIвалахиз вугузвач!-хъел кваз малумарна Мелика. 

- Абур заз акур, зун фейи рекьер-хуьлер я. ВикΙегь хьухь! 

- ГьикΙ викΙегь жен?  Абуру зав  гъил юзуриз тазвач, чIехи стха. 

- Ни?! Абур вужар я? 

- За ваз нин тIвар кьан? Нин тIвар кьан тийин? Сифтени-сифте ханарин 

рухвайри, ахпа кавхайрини фекьийри, ахпа девлетлуйрини чиновникри... Абуру 

тахсиркаррин тереф хуьзва... Тахсиркарарни я чеб я , я  чпин хва-стха, мукьва-

кьили, тмухъанар я! 

- Эхь... Зилияр, галгам-галгам хьана, чеб-чпихъ галкIида, амма абуру чпи-

чеб гишила кьейитIани фитIиндач... Намус авачир хан-бегни, фекьи-фахрани, 

девлетлуярни, чиновникарни гьакI я... Абуру чпи-чеб хуьзва, зегьметчи халкь 

фитIинзава... 

- За абуруз яб гузвач, чΙехи стха, за ви рехъ давамарзава. 

- Гьавиляй жемятдизни вун хуш я. Инсанри ваз алхишарзава, стха. 

- Гьа алхишар заз бес я. 

- Вуна намусдалдли кΙвалахун заз хуш я, стха… Намус михьи къазидизни 

далу кΙанзава… 

- Зи далудихъ вун гала, чΙехи стха… Исмаил-эфенди гала… 

- Исмаил-эфенди хьтин итимарни хьаначиртΙа чи халкьдин язух хьанай 

хьи, - Эмин-эфенди хияллу хьана, вилерикай хайи хуьрерни шегьерар карагиз, 

акъвазна. 

Азарлу стхадин гуьгьуьл ачухарун патал Мелика жузуна:  

- ТΙуьн гьазур жедалди, чΙехи стха, са гъилер сетΙренжар къугъвадани? 

-  Гъваш, къугъван, -  лагьана Эмина. 

- Я руш, а сетIренжар гъваш! – алай чкадилай гьарайна Мелика вичин 

папаз. 
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Стхаяр шахматрал къугъвазвайла, кIвализ Тагьир атана. Сада-садан 

кефияр-гьалар хабар кьуна, Тагьира гъайи цикIендин тIеам акуна, Эмин-

эфендиди Тагьир вичинни Меликан арада хьайи суьгьбетдин гъавурда туна. 

Ахпа ада, хияллу хьана, давамарна: 

- Вини Ярагъдал сухтаяр тир  йисуз чи пак ктабдай кIелай гафари зун 

тажубарнай... ЯхцIурни пуд лагьай сурадин къанни цIусад лагьай бейтина 

кхьенва: “Яшайиш патал ганвай ризкьи чна пайна... Садбуруз дережаяр гана, 

муькуьбурун винел хкажна, садбуру муькуьбур чпиз къуллугъиз къачун патал”. 

«Муаллим, - лагьанай за Исмаил-эфендидиз, -  ибур вуч лагьай гафар я? Зун 

гъавурда акьазвач». Эфендиди кIелна, заз табир гана. “ГьикI?! Зун са низ ятIани 

лукIвиле гузва? ЛукIвиле ганва?! Зун ихьтин паюнал рази туш!.. Аллагьди 

ихьтин гафар кхьич эхир! Зун анжах булахдилай яд хъвадайла метIерал 

къваззавай инсан я, - лагьанай за эфендидиз.- Зун ихьтин гафарихъ я 

инанмишни туш, я за абур, пак ктабда ава, лагьана, кьилизни акъуддач!”  

«Ихьтин фикирдал, - лагьанай муаллимди,- алайди са вун туш. - Ихьтин гафариз 

зи рагьметлу бубани акси экъечIна, зунни акси я, хва!” Эфендидин жавабди зак  

шадвал кутунай: Ярагъви Мегьамедакай заз хабар авай, амма Исмаил-эфенди 

бубадин рекье авайди заз, гьелбетда, чизвачир... 

Табий хьуниз эверзавай, инсанар сабурлу авуна, лукIвиле твазвай гафар-

чIалар пак ктабра мад ава, стхаяр... Абурукай чи гьакимрини менфят къачузва... 

ИкI халкь ахвара тваз регьят я ман... Мегьамед пайгъамбарди, - Эмина салават 

гъана, - икI лагьанай, лугьуз, адан сиве чпиз кIани гафар туна, инсанар табий 

хьуниз, девлетлуйриз къуллугъ авуниз мажбурзава... 

Кьакьанвилихъни аскIанвилихъ, артухвилихъни эксуьквилихъ, 

инсанвилихъни алчахвилихъ, азадвилихъни лукIвилихъ... сергьят авач. ГьакI 

хьайила, инсанвал авай инсанри халкьдин къулайвилихъ ялзава, инсанвал 

авачир мунафикьри халкь мадни кIеве твазва, чпин нефсер ацIурзава. 
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Инсанар лукIвиле твазвай, халкьар къирмишзавай вагьшийрин арада, 

гьайиф хьи, фекьиярни шейхерни жезва... Са кьуд виш йис идалай вилик 

Ирандай вичин кьушун галаз атай шейх Жуьнейд лугьудай касди лезги 

миллетар къирмишиз, чи чилер кьаз башламишна... Лезги кьушунри душманриз 

зурба ягъунар кьуна, ягъияр рамна (игитрин арада инал чун рахай мазан 

Миграгъ Къемерни авай), ягъийрин сердерни яна кьена, ам Къуба магьалдин 

Яргун хуьре кучукнава... Гила вуч хьанва? Заз фцекьра атай Къудрата суьгьбет 

авурвал, са бязи ксари гьа Жуьнейдан сур гила пIир яз гьисабзава... Вучиз 

лагьайтIа адал “шейх” лагьай тIвар алай. Гьахьтин шейх квай чкадик вак хьуй!- 

Меликани Тагьира суьгьбетчидин экъуьгъун, э-гьенъ, лагьана, тестикьарна. 

Вичин суьгьбетдиз вири хзанди яб гузвайди акурла, Эмин-эфенди  гьевеслу 

хьана: - Шейх тушир ам, вагьши тир! Са тахсирни квачир инсанар кьейидакай 

шейх  жедани? Гьахьтин вагьшидин сурукай пΙир жедани? Чи пак чилел 

душмандин сур хьунни дуьз туш! 

Жуван халкьдихъ рикI кайи, халкь хвейи ханарни, беглерни, шейхерни 

хьана... Ахьтинбурукай сад Гьажи Давуд тир. Ам лезги магьалар, миллетар сад 

хъувуна. Ада Лезгистан гьукумат тешкилна… Аферин вичиз!.. Амма акьван 

къудратлу касди вичин чилел Жуьнейдан сур вучиз тунатIа, зи кьил акъатзавач. 

Гьажи Давудан кар Фетали ханди, ахпа  чи шейх Ярагъ Мегьамеда 

давамарна. Абурун алакьунрикай, къагьриманвилерикай квез залай хъсандиз 

чизва... Абуру чаз такаабурлудаказ яшамиш жез чирна…  Ярагъ Мегьамеда 

тунвай весияр: жуван кIарабрай лукIвал акъуд, жуван азадвал хуьх, жув садазни 

лукI жемир - ибур чи гьар са касдин, аялдилай башламишна, къужадилай 

хкечIна, рикIе хьана кIанзава. 

- Эхь, стха, - тестикьарна Тагьира. 

Мелика кьил эляна. 

- Чна чун, инсанар, чуьлдин вагьшийрикай: жанавуррикай, северикай, 

чакъалрикай... яракьдин, цIун, кьакьан цларин куьмекдалди хуьзва, - давамарна 
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зариди. - Бес чна чун зулумкаррикай, намердрикай, мунафикьрикай гьикI хуьн, 

я Аллагь?! Вучиз чавай, зегьметчи халкьдивай, чун хуьз жезвач? Вучиз вуна, я 

Худа, куьмекзавач?! Вучиз вуна а инсансузриз жаза гузвач?! 

Гьар са инсан, стхаяр, жув азад инсан яз гьиссна, жуван намус ва нефс 

хвена, жуван ихтиярар масадав вугун тавуна, экуь дуьньядал яшамиш хьана 

кIанда... Гьар са кас дуьньядал сифте нубатда инсан хьана кIанда. Зун гьа икI 

яшамиш хьайиди я… За жуван фикирар хайи жемятдив агакьарна, шиирра ва 

дустариз ракъурай чарара кхьена,  фейи хуьрера, шегьерра алимриз ва зарийриз 

лагьана 

- Чаз чизва, чан стха, - Меликани Тагьира кьилер эляна, чеб гъавурдик 

квайди къалурна. 

Эмина авур суьгьбет хзанри адан веси яз кьабулна. 

Кесиб инсанрин вилера Эмин-эфенди агъа, алим, зари, къази тир; адан 

гафуни, гапурди хьиз, атIузвай; адавай низ хьайитIани жаваб гуз алакьзавай; 

адан чIалари тахсиркаррин ирид несилрал чIулав леке гъизвай... Гьавиляй 

девлетлуйриз Эмин-эфендидикай кичIе тир: винелай абур гьуьрметдалди 

рахазвайтIани,  кьулухъай сас регъвезвай, рикIяй нифрет гузвай ва серфе 

ахтармишзавай... Ам азарлу хьайила, гзафбуруз чпин кIулай дагъ аватай кьван, 

регьят хьана. 

63. 

Вахтар, йисар къвез алатзава... 

Эмин, ктаб метIерал эцигна, кавалдал ацукьнава. Адан вилик вад аял ква: 

абуру чпин бубадивай ва имидивай кIелиз-кхьиз чирзава. Медреса ахъайдай 

сагъвал Эмин-эфендидихъ хьанач, гила ада вичин балайризни хтулриз тарс 

гузва.  

Зенгинин ван акъатна, кIвализ ашукь Тагьир атана. Аялар кIвачел акьалтна, 

ахцукьдани, ахцукьдачни чин тийиз, муаллимдал вилер алаз, акъвазна. 
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- Куьн мерехес я, балаяр,-лагьана Эмин-эфендиди. - Гайи тарс хуралай 

чира. 

Аялар кIваляй экъечIна, Тагьир Эминан виликай аскIан куьсруьдал 

ацукьна. 

- ГьикI ава, дуст?-жузуна ашукьди.- БицIи сухтайрихъ галаз кьазвани? 

- Кьазва, кьазва, хъсан аялар я. Вуна са мани лагьайтIа, зи кефияр мадни 

хъсан жеда,- жаваб гана кIвалин иесиди. 

- Исятда,- хкунилай чуьнгуьр къачуна, ашукьди Эминан “Гуьзел Тамум” 

чIал лугьуз башламишна. 

КIвалин ракIариз дишегьлияр кIватI хьана: абур ашукь Тагьиран манийриз 

яб гунивай  садрани тух хьайибур  туш. 

- За, ашукь, ваз лугьудай цIийи чIал жагъурнава,- хабар гана Эмина. 

- ЦIийи чIал теснифнани? 

- Ваъ. Жагъурна. 

- ГьикI жагъурна? - Тагьир гъавурда акьунач. 

- За ваз фад са суьгьбет авур тир,- башламишна Эмина.- Самур дереда, 

инлай аквазвай Гъуцарсувун рагъ акIидай пата, мад са Ялцугъ лугьудай хуьр 

ава. Белки, чи хуьрерин арада са гьихьтин ятIани алакъа аватIа, заз чидач. Заз 

гьаниз физ, анагар акваз кIанзавай, гьайиф, алакьнач... Гьа хуьре, стха, саки са 

виш йис идалай вилик Эмин лугьудай бажарагълу мазан, зари хьана. Заз къе 

жуван сандухдай гьа Эминан, жуван тIварун стхадин, чIалар гьат хъувуна. 

- Я аламат!-Тагьир тажуб хьана.- Абур гьинава? КIела кван, чан дуст!-

ашукьдик тади акатна. 

Чарпайдин  кьилихъ галай цлал алкΙурнавай  татахдин кьацΙарал басмадин 

ва гъилин ктабар ала, абур сад-садав эгисна, кьилихъди акъвазарнава,  чΙехи 

кΙалубринбур кьулаба эцигнава. Кьилди дезгедал  Эмин-эфендиди  вичин 

эсеррикай цванвай гъилин ктабар ала. Абурукай гзаф ктабар Тагьираз, вичин 

хсвсибур хьиз, таниш я. Ктаб кΙелиз къачуз кΙан хьайи садазни, яргъал хуьрерай 
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атай  ерли  таниш тушир инсанризни, Эмин-эфендиди гьеле ваъ лагьанвач. 

«Ихьтин жумартвал себеб яз,- фикирна Тагьира,- зи дустунив вичин сад са 

яцрак квай ктабар элкъвена ахгакьни хъувунвач». 

 Са цал кьунвай тахтадин кьацIарал басмадин ва гъилин ктабар ала. Са 

кьацIал - иесиди вичин эсеррикай кIватIнавай ктабарни ала. Абур Тагьираз 

таниш я, гзафбур ада кIелнава. 

Эмин-эфендиди дакIардилай гъилин ктаб къачуна, адан цIакул тунвай ара 

ахъайна, лагьана: 

- Самур Эмин савадлу инсан хьана, ада вичикай икI кхьизва: “Илимдин 

гуьгъуьна гьатайди камалдив агакьда. ТIебиатди гьардаз са жуьредин пай ганва. 

Зани са тIимил лацу-чIулавдакай кIелнава”,-Эмин хъуьрена:-Лацу-чIулавдакай 

кIелнава... Хъсан айгьам яни?! Вич илимдар тирди хиве кьазвач… 

- ЧIалар кIела, чIалар! - тIалабна Тагьира. 

 - Хъсан я, яб це, - Куьре Эмина Самур Эминан “Жегьил”, “Жедач”, 

“Дилбер” шиирар кIелна. 

- “Дилбер” чIал зи беденди кужумна, стха, за ам лугьуда. Къала, улуб зав 

гице, а  чΙал за кIелин, - ктаб къачуна, Тагьира аваздалди кIелиз башламишна: 

                         Сифтедай на икьрардин гаф ганай заз,  

                         Чара касдихъ ялзава хьи къе, дилбер.  

                          Шекер алай ви мецин сес хьанай заз, 

                         Вуна зи рикI къванзава хьи къе, дилбер... 

- Зурба чIал я,-ашукь шадвиляй ирид цаварив агакьзава.- Килиг ада 

эхирдай вуч лугьузватIа: “Хиялрикай за ви шикил храна, Ви чин акваз Ялцугъ 

Эмин цIрана, Ви эрзиман чIугваз зи чан кьурана, Мадни ваз рикI-чанзава за къе, 

дилбер!” Валлагь, тир-тирвал лагьанва касди! 

- Эхь, - тестикьарна Эмин-эфендиди. 

- И чΙал,  стха, ви чΙалариз ухшар я, - лагьана сирлудаказ ашукьди. 
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- Белки, зи чΙалар Самур Эминан чΙалариз ухшар ятΙа? – Ялцугъ Эммина 

мили хъверна. – Ам залай виш йис вилик хьайи зари  я. 

- Мумкин я, - Тагьир хияллу хьана. - Акъваз-акъваз, за жемятдиз им нин 

чIал я лугьуда? Вунни Ялцугъ Эмин я, амни - Ялцугъ Эмин. Гьи чIал гьи 

Эминанди ятIа, яб гузвайбуру гьикI рикIел хуьрай? 

- Ам Самур Эмин хьурай, зун - Куьре Эмин, - кIвалин иеси хъуьрена. 

- Дуьз меслят я. 

- Фцекьра атайла, Къудрата лагьанай: Къуба магьалда зи тIвар Куьре Эмин 

хьанва. 

- Пис тIвар туш, гьинай ятIа чир жезва. 

- Зун акси туш, лугьурай. 

- Самур Эминахъ мад гьихьтин чIалар ава? 

- Адан гзаф чIалар муьгьуьббатдикай теснифнавайбур я, яшайишдикай 

туькΙуьрнавай чΙаларни ава, - муьгьуьббатдинбурукай  кьве чIал кIелна. 

- ТуькIвей чIалар я. Я стха, яраб гьа вахтара лезгийриз муьгьуьббатдикай 

хабар авайтΙа? - жузуна ашукьди. 

- Эхь, стха.  Самур Эмин виш йис вилик хьайи зари я, бес адалай вилик 

хьайи Миграгъ Къемера, адалай вилик хьайи Куьре Мелика, адалай вилик хьайи 

Генжеви Низамиди... муьгьуьббатдикай теснифначирни?! Муьгьуьббат гьамиша 

авай затI я, адаз талукь бейтер, дастанарни фадлай ава. Анжах абурукай чаз 

хабар авачир: кIел-кхьин тIимил я, вири рикIел хуьз жезвач... Бес гьакьван 

гуьзел гьисс тир муьгьуьббатдикайни тесниф тавурла, мазанри, зарийри квекай 

теснифрай?... За муьгьуьббатдикай чIалар теснифайла, са бязи дуьньядикай 

хабар авачир  бейниванриз хъел къвезва, гуя за жегьилар чIурзава... За абур 

чIурзавач, за абур муьгьуьббатдлу жез вердишарзава... Муьгьуьббат дуьньяда 

чан алай кьван вири затIарихъ, гьашаратрихъни кваз, ава. И тарарин кукIвара 

ацукьнавай билбилрин, каруйрин, кихерин, керекулрин... баядар квекай я? 

Муьгьуьббатдикай! – зариди мад милаим хъверна. 
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Варцин зенгинин ван акъатна. 

- Чаз таниш тушир мугьманар атанва,-хабар гана Туьквезбана ракIарилай.- 

Вужар ятIа, чир хьанач. 

- Ша лагь, Эмин-эфендидиз шад хьана. - Мугьман кIвалин берекат я. 

Гила,  кIвалин агьвал кесиб хьанвайла, мугьмандиз талукь мисалди 

кайванидиз тIеам ганач: адан чиник серин акатна. 

Салам гана, кIвализ кьве агьил итим атана, чпиз къалурай хъуьцуьганрал 

ацукьна. Эминани Тагьира абуруз хуш-беш авуна. 

- Чаз куьн чизва, гьуьрметлу Эмин-эфенди ва Ашукь Тагьир, - 

башламишна мугьманрикай яшлуда,- чун квез чизвач. Чун Ахнигай я, гьана 

кIвал-югъ, мал-хеб аваз, яшамиш жезвай уьзденар я, - чпин тΙварар лагьана. - 

Багъишламиша, эфендийрихъ галаз рахадай акьуллу гафар заз чидач, гьакI 

хьайила, жуван дерди садлагьана ийиз кIанзава. Чак элкъвенахъ физ тади ква. 

- Адет тирвал, за квевай пуд юкъуз куьн вучиз атанва, лагьана, хабар 

кьадачир, - лагьана иесиди. - Квек гьакьван тади кватIа,  сифте са бисминлагь ая 

, - кьилин ишара авуна, папав суфра гъиз тунаБ – са кьас нисини фу неъ. са  

сукΙпа буза хъухъ, ахпа  куь дерди лагь, - ихтияр гана.  

Мугьманри кΙвалиниесиди лагьайвал авуна. 

- Чан Эмин-эфенди, чаз мехъерардай яшдиз акъатнавай гада ава, - дерди 

ахъайиз эгечΙна агьил ахнигви. -  И мукьвара ам куь хуьруьз чи хванахвадин 

хцин мехъерик атайла, адаз ви руш Лейли акуна, бегенмиш хьана, хтана... Ам 

дили-дивана хьанва: иллагь-пиллагь, вичиз Ялцугъ Эминан руш гъваш, 

лугьузва... Чун куь руш це лугьуз, ихтияр гайитIа, адак лишан кутаз атанвайбур 

я. 

Эминан сивикай хъвер фена, рикIел вичин дили вахтар хтана, фикирна: 

“Жегьилар ГЬА  ихьтинбур кIанда: муьгьуьббатдикай хабар авай; кIанидал 

эвленмиш жез алахъзавай; муьгьуьббат рикIин чирагъ тирди чизвай... 

Ихьтиндаз за ваъ гьикΙ лугьун?!... Ахнигар дагъдин  кунарда авай са кесиб хуьр 
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я, лагьана, руш тагана акъвазайтIа, зун гъейри Эминаз ухшар жезва. Вуч жаваб 

гун?” 

- Я гьуьрметлу ахнигвияр, ибур икI садлагьана гьял жедай месэлаяр туш: 

зун буба ятIани, рушахъ имияр авайди я, диде ава... Абурувай хабар кьуна 

кIанда... Ахпа, стхаяр, зун къази хьана, заз жегьилар эвленмишдайла чи хуьрера 

жезвай еке гьахъсузвилер, наразивилер, накъвар, рикIерин тIарвилер акуна. Зи 

фикир жуван бала динжардайла, ахьтин месэлайриз рехъ тагун я. ГьакI хьайила, 

за рушавай вичивайни хабар кьада: ам рази яни, тушни чирда. 

- Дуьз, - тестикьарна Меликани Тагьира. 

Туьквезбана ракΙарихъай яб гузва: адаз итимрин суьгьбетдик къаришмиш 

жедай ихтияр авач. 

- Я чан Эмин-эфенди, вун са гьахъ гвай инсан я... Чун, яргъал рекьер 

атIана, атанвай инсанар я, - илчидиз атIай жаваб чир хьана кIанзава. 

- Ва, ваъ... Гьахъ зав гьамиша гвайди я, гилани жеда... Жаваб квез за пуд 

йикъалай гуда. 

- И яргъал рекьера, чан эфенди, бес чун шумудра инихъ-анихъ хьурай? -

гележегдин къавум къастунал кIеви тир. 

- Балугъ кIандай касди, стха, тум цел эляда, - мисалдалди жаваб гана 

рушан бубади. 

- Чна гуьзлемишда, - лагьана, илчияр, вил кьулухъ галамаз,  хъфена. 

Эмин-эфендидин кΙвале кьетΙен суьгьбетар, гьерекатар башламиш хьана… 

Дидедиз вичин руш патал хуьруьз гуз кΙанзавач… Лейлидиз ахнигви жегьил 

мехъерик акунва: рушаз адан буй-бухах, викΙегь къекъуьнар, хци рахунар ва 

иллаки туьнт кьуьл хуш хьанва… «Я диде, ахьтин гада чи хуьре садни авач», - 

лагьана Лейлиди. Туьквезбан гъавурда акьуна: «Зи рушаз ам кΙан хьанва…Зазни 

гьа икΙ Эмин акун кумазни кΙан хьайиди тир». Ада гъуьлуьз руш рази тирдакай 

хабар гана. 

Пуд йикъалай илчияр хтана.И сеферда кΙвале вири хзан авай. 
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- Чна куь жаваб гуьзлемишзава, гьуьрметлу стхаяр, - лагьана чΙехи илчиди. 

- Чун чи руш куь хциз гунал рази я, - жаваб гана Эмин-эфендиди. 

- Куьн пара кьадар сагърай! - чамран бубадиз гзаф шад хьана. - Куьн хьтин 

инсанрихъ галаз къавум-къардаш хьун чаз цаварилай жагъизвай бахт я. 

- Чазни куьн хъсан инсанар тирди аквазва,-лагьана иесиди. 

- Гила чун, чан къавум, рушан рекьикай, адахъ гудай къиметдикай рахан,-

тIалабна чамран бубади. 

- Чна руш маса гузвайди туш, ам вичин кIвал-югъ хьуй, бахтлу хьуй, 

лагьана, эвленмишзавайди я,-лагьана Эмин-эфендиди. - Чаз рушахъ са къиметни 

кIандач. 

- ГьикI?! - ахнигвияр тажуб хьана. - Чун квез кесибая яз аквамир, чун чи 

хуьре хъсан дуланажагъ авай тухум  я. - Ма, стха, им виш манат гимишдин пул!-

чамран бубади иесидин вилик залан кисе эцигна. 

- Я къавум, зун мубтала инсан я, за рушахъ са шагьини къачудач, жуван 

баладихъ къачузвай пул гьарам я.  Кисе къахчу! – кьетΙивилелди лагьана Эмин-

эфендиди. 

- Гъуьлуьз гузвай рушахъ рехъ, чаз чиз, вирибуру къачузвайди я... Еке 

никIер-векьер, къизилар-гимишар къачузва... Ви дережа фикирда кьуна, къази, 

чна, зи стхайри, виш манат кIватIна, им ваз гьалаллувилелди хьуй, - чамран 

бубади пул авай кисе иесидин вилик чΙугуна. 

- Жедач, къавум! За жуван руш маса гузвач, - Эмин-эфендиди кисе кьулухъ 

хъувуна. - Къахчу! 

- Бес ваз вуч кIанда?! - ахнигвидиз кисе къахчуз кIанзавач. 

Эмин-эфенди гагь киседиз, гагь цIийи къавумриз, гагьни вичин стхайриз 

килигна. 

- Гила и касдиз за гьихьтин жаваб гун? - хабар кьуна Эмина стхайривай. 

- Жаваб вуна гана, чIехи стха. Чна рушахъ рехъ къачузвач! - тикрарна 

Мелика. 
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- Са жаваб гана кΙанда, - Эминан рикIел зарафатдин чIал акьалтна, ада  

лугьуз башламишна: 

        - Къавум, килиг, къуллугъ за ваз лугьуда: 

          Са либас гъваш, ам пара ужузд тахьуй. 

Таяр-туьшерин арада къалурдай 

                 Тегьер затI хьуй, вун пара гъафил тахьуй... 

Къавумри дикъетдивди яб гузва. Рушан бубади вичин рушаз къавумри 

гъун лазим тир либасар гьисабзава: тевриз тумаж мягьсерар, къацу сагърид 

башмакьар, зар-зиба, яру шаршав, михьи дуьгуьр, мина зунжур къуба, магьидин 

регъ, архалух, келегъа, къирдин жуна... 

Къавумрин чинрин рангар атIана... Иесиди алава яз тагьким хъувуна: 

- Гафар виниз, крар агъуз жез тахьуй! 

- Я чан къавум, инсаф хъсан затI я! - ахнигвидай гьарай акъатна. -Акьван 

багьа затIар за квехъ къачуда?! - вил ягъайла, адаз вичин кисе лап усал акуна. 

Эмин-эфенди хъуьрена, адан стхайрикни хъуьруьн акатна. 

- Куьн квелай алатмир, - лагьана Мелика. - ЧIехи стхади туькIуьрайди 

зарафатдин чIал я. Куьн адан айгьамдин гъавурда акьуначни? 

- ГьикΙ зарафатдин чΙал? Гьахьтин зарафатар жедани?! 

- Эхь. Куьн  чна лагьай гафунин гъавурда акьазвач эхир. Куь пул къахчу!  

Къавумар чеб-чпел хтана, абурун чинра шадвилин лишанар пайда хъхьана. 

- Я бендеяр, чаз рушахъ са затIни, са рехъ-ражни кIанзавач. Куьне квевай 

жедай са къат партал гъана, куь свас твах. Мубаракрай! Жегьилар бахтлу 

хьурай! Ма, имни куь пул!- Эмин-эфендиди кисе къавумдив вахгана. 

Са вацралай Лейли Ахнигиз гъуьлуьз тухвана. 

64. 

 Эмин-эфенди залан фикиррик ква… Адан вилерикай сад-садалай эйбежер, 

рик1из т1ал ядай шикилар: Кавказда яргъал йисара кьиле фейи дявеяр, лезги 

магьалра пайда жезвай  урус къелеяр, табий тахьай хуьрериз ц1аяр ягъун… 
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карагзава… Вилер акьалнават1ани, шаирдиз аквазва: Дагъустанда зулумкарвал 

артух хьанва, кесибри пачагьдиз, ханариз еке харжар гузва… Угъривилер, 

къачагъвилер, тапарар-гьиллеяр пара хьанва…Милли марифат квахьзава... 

Ихьтин гьерекатрин, гьаларин таъсирдик лезги халкьдин ацукьун-къарагъун, 

меденият ва ахлакь чIуру патахъ дегиш жезва: агъзур йисарин кIеви адетар буш 

жезва, инсанрин ва мукьва-кьилийрин арада авай гьуьрмет-хатур кьери  жезва. 

Гьарда вичин хийирдихъ ялзава, чIехи хзанар чкIизва... Эмин-эфендиди хабар 

кьазва: “Эй, инсанар! Эй, халкь, куьн гьинихъ физва?! Намусни гъейрат, 

гьахълувални мергьяматлувал къиметда амачни?!” 

Ялцугърални секинзавач… Гзаф йисара хуьруьн кавха ва фекьи хьайи 

Челебни Вагьаб атΙа  дуьньядиз фена, абурун чкаяр  Седирани Магьсума хкьуна. 

Рухваяр бубайрилай са куьнални артух тух – гьамиша, керкийри хьиз,  чпихъди  

язава… «Гьайиф, за Магьсумак умуд кутунвай… Ам бубадилай мергьяматлу яз 

аквадай, - Эмин-эфендидин  чпин аял вахтар хтана. – Емиш тарцивай яргъаз 

аватдач кьван». 

Эминан хзандани виликан меслят, хатур, къайда амач: гьар стхадин хзанди 

вичихъ ялзава, вичи къазанмишайди вичел харжзава... Гьеле канду сад яз, тIуьн 

сад яз ама, амма са папазни вири хзандиз недайди гьазуриз кIанзамач... Абурун 

арада “зиди”, “види” гафар пайда хьанва... Стхайризни гьардаз вичин зегьмет, 

вичи къазанмишайди гзаф яз аквазва. 

КIвач датIана тIазва... Къекъвез тежезмай зари михьиз гьелек хьанва, ам 

жемятдикай, мел-межлисдикай хкатзава. Адал кьил чIугваз, меслят къачуз 

къвезвай мукьва-кьилийрин, хуьруьнвийрин, дустарин кьадарни тIимил жезва. 

Эминаз-арифдардиз чизва: “Гьар са инсан маса инсанриз, жуван багърийризни,  

ам сагъзамайдалди герек я... Эгер инсан начагъ хьанватIа, а начагъвални умуд 

квачирди ятIа, ахьтин инсан садазни, гьатта багърийризни герек амач... Ахьтин 

инсан чан аламаз кьенвайбурун жергедиз аватда... Вун, Эмин, гьеле ахьтин 
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гьалдиз атанвач, вун гьеле сад-кьведан виле ама, сад-кьведаз герек къвезма”,- 

зариди вичиз сабур гузва. 

Са нянрихъ, вири хзан къулан патав кIватI хьанвайла, Мелика 

наразивалквай сесиналди заландаказ  лагьана: 

- ЧIехи стха, чун вилер аваз буьркьуь, япар аваз биши инсанриз ухшар 

хьанва, - вирида, кис хьана, яб гузва. -  Чун вилериз аквазвай, япариз ван 

къвезвай крарикай рахазвач,  чна кьил къакъудзава. ИкΙ гьикьван вахтунда 

хьуй?! 

- Вуч хьана, стха? – Эминан ифей Ван акъатна. 

- Мад вуч жеда кьван, чΙехи стха?! – Мелик викΙегь хьана. – Чи виликан 

саф хзан, сифте кьиле Севзихан буба авай хзан, гила кьиле Эмин стха авай хзан  

амач… Гьайиф! – нефес акъадарна, хзанрилайни залан нефесар алахьна. – 

Лагьана кΙанда: икΙ  чкΙизвайди, икΙ чкΙайди са чи хзан туш… Им чи алчах 

девитрди чаз ракъурнавай тΙегъуьн я, чавай адаз дарман жедач. 

Эмин-эфенди  стхадин гафарал тажуб хьанва, ам жавабдихъ къекъвезва, 

хинен гафари хъел кутунвай Туьквезбан гъуьлуьз килигзава. Вири киснава.  

- Чи виликан саф хзан, сифте кьиле Севзихан буба авай, ахпа кьиле Эмин 

стха авай хзан, фадлай амач,- малумарна Мелика.- ИкI чкIизвайди, икI 

чкIанвайди са чи хизан туш. Им чи алчах девирди чаз ракъурнавай тIегъуьн я, 

чавай адаз дарман жедач... 

- Дарман авачир азар авайди туш, - белки, сифте яз туьнтдаказ лагьана 

Небиди, адаз Мелик квекай рахадатIа чизвай: стхаяр вилик амаз меслят хьанвай. 

- Са зи азардилай гъейри,-Эмина усал хъверна. - Гила чна чи хзандихъ 

галукьнавай тIегъуьндиз вуч ийин, стхаяр? 

Са легьзеда вири кис хьана, сад-садаз килигна. Садни рахан тийиз акурла, 

Мелика галачир уьгьуь яна, хур вилик экъисна. 

- Чун чара хьана кIанда, чIехи стха! - Меликан гафари кIвале барутдай 

ацIурнавай  Шамилан туп ягъай хьтин ван авуна. 
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Эмин-эфендидиз, вичин кьилиз гапур вегьей хьиз,  тΙар  хьана. 

- Чара хьун?!-гьарай акъатна Туьквезбанай.- Куьн никай чара жезва? 

Бубадин чкадал алай азарлу стхадикай?! Квез кIвалер эцигай, квез мехъерар  

авур, къуллугъар гайи стхадикай?! Куьне азарлу стха гила нел вегьизва? Завай 

кьилди ам хуьз жедани?!- чIехи сусан вилерал накъвар акьалтна.- Квехъ инсаф 

авачни?! 

ГъвечΙи стхаяр, абурун папар  серсер хьана – Туьквезбан гьахъ тир. Мелик 

жавабдихъ къекъвезва: пΙузарар юзазва, амма Ван акъатзавач. 

Эмин-эфенди са гафни раханач,  ам кьиле ван гьатна ацукьнава, буш вилер 

стхайрал ала, рикIяй сад-садалай туькьуьл фикирар физва: “Ингье зи эхир... За 

чIугур кьван зегьметриз гузвай къимет... Заз багъри стхайри ийизвай гьуьрмет! 

Эй, залум дуьнья! Эй, инсафсуз дуьнья! Такьатсузрин, начагъбурун язух  

текъведай дуьнья!” 

- Я свас, чара хьана, лагьана, чун садни и кIвалерай экъечIзавайди туш,- 

галкIиз-галкIиз гъавурда тваз алахъзава Мелик.- Гьар са стхадин хзан вичин 

кIвале амукьзава... Чна чи чIехи стха хуьда, чун адахъ гелкъведа... Анжах... 

- Анжах вуч?! - мад Туьквезбанай агь акъатна. – Санал аламукьайтΙа, чна 

куьн незвани?! Чак тΙегъуьн квани?! 

- Анжах чаз, стхайриз,- Мелик Небидиз килигна,- гьи ник нинди ятIа, гьи 

векь нинди ятIа, чир хьана кIанзава... 

- Эхь, эхь, чΙехи стхадин свас, - тестикьарна Небиди. 

- ИкI куьне Севзиханани Эмина къазанмишай вири мал-девлет пайда, яни?-

жузуна дертлу хьанвай Туьквезбана. 

Мелика кьил эляна. 

- А мулкарик куь къазанжидихъ къачур чка квани? 

- Ваъ, - хиве кьуна Мелика. 

- Я свас, бубадин чΙехи стхадин  девлетрик чи зегьмети, чи пайни ква, - 

явашдаказ гаф кутуна Небиди. – Бес зи чан гьамиша чуьлда акъатнавачни? 
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- Рахамир, паб, пайрай, - явашдаказ лагьана Эмина. – Абуру зи хирерал 

къармах кьел алухна. 

- Ваз кимиди гьа и кар тир… Я Аллагь! – цавуз килигна, Туьквезбана хур 

гатана. - Ваз и мешверат аквазвачни?!  

- Чи рикΙера са писвални авач, - Мелик чΙехи стхадин паб секинариз 

алахъна. 

- Чара хьунилай еке писвал жедани?! Я чан хинер! Куь чIехи стхани зун 

къе ама, пака амачир яшлу инсанар я. Чи амай са балани куь бала я. Куьне и дар, 

чIехи стха месел алай, арада чара хьана вучда? Чаз акъатдай ник цаз вуж фида? 

КIвач ханвай стха фидани? Кьиле мазула авай зун фидани? Гьеле нинийрив 

къугъвазмай Мислимат фидани?! Чаз ризкьи ни къазанмишда?!-Туьквезбанан 

вилерилай  мад накъвар авахьна. - Куьн ни хвейибур я? Квекай итимар ни 

авуна? Зун квехъ тIимил гелкъвенани?! Гила квез чIехи стхани зун залан 

хьанвани?!  Усал хьанвани?! – вилерал перде акьалтна, адаз садни ахкунач. 

Стхайрай са жавабни акъатнач. Абурун папарни, кьилер чиле туна, сиве яд 

кьунвайбур хьиз, ацукьнава. 

- Бес я, паб,- мад явашдаказ лагьана Эмин-эфендиди. - Стхайри чпиз гьикI 

хъсан аквазватIа, гьакI авурай. Зун рази я, стхаяр, - адан туьтуьниз кьагьар 

атана. 

Хзанар, са-сад къарагъиз,  чпин  утагъриз хъфена. 

Туьквезбанан гафари намусда эцягъай Меликани Небиди чара хьунин 

месэла са вацра арадал хъивегьнач. 

Стхайрин теклифди Эмин-эфендиди рикΙиз  гзаф тIарна, адан рикIелай 

вичин хер алай кIвачни, зайиф хьанвай беденни алатна: “Гьамиша туькIвенвай, 

арада гьуьрмет-хатур авай стхаяр закай вучиз чара жезвайбур я? Зун, зи хзан 

абуруз вучиз залан хьана? Чара хьайитIа, чи гьал мадни пис жеда эхир... Нивай 

куьмек тIалабин? Исмаил-эфендидиз чар кхьидани? Яраб ада зун айибардатIа? 

Бес низ лугьун? Меликак нин гаф акатун мумкин я? Тагьиран? Мислиман? 
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Агъамирзедин?.. Къази жедалди Мелик амалсалигь инсан яз аквазвай, гила 

михьиз дегиш хьанва... Дуванханада гьялзавай месэлайрикай заз суьгьбетарни 

хъийизмач, кьил акъудун четин арзайриз килигдайла, завай хабарни кьазмач... 

Къуллугъди инсанар чIурда кьван... Бязи  муъмин инсан, вичикай кавха 

хьайила,  къамчи гвай жаллатIдиз элкъвезва, зулумкар жезва... Меликни гьакI 

ятIа? Къуллугъди дегиш тавурбурни ава: зи гьуьрметлу муаллим Гьажи Исмаил-

эфенди, зи дуст Къазанфер-бег, зи дуст Мислим... Мадни ава, амма, гьайиф, 

абурун кьадар тIимил я...” 

Чара хьанвачтIани, хзанда виликан алакъаяр амач, стхайрин чинрик серин 

ква, гьар папа вичин гъуьлуьз ва аялриз кьилди тIуьнар гьазурзава. 

Эмина кьатIузва: гила аялрин арадани виликан дуствал амач, абурни сад-

садаз вилерин кIанерикай килигзава. 

- Чун кицIерни кацер хьиз, гъугъ-бугъ ийиз, мад гьикьван яшамиш жен? - 

жузуна Туьквезбана гъуьлуьвай. - Жуван стхайриз чара жедай ихтияр це, я 

итим! 

- За абуруз ихтияр ганай хьи. 

- Мадни це. 

Эмина стхайриз вичин патав эверна, лагьана: 

- Белки, стхаяр, им Аллагьди чаз гузвай пай ятIа, зи аксивал авач, чара 

хьухь. Рухваяр бубадикай, стхаяр стхайрикай чара жедачиртIа, чилел цIийи 

хуьрер, шегьерарни пайда жедачир... Пата-къерехдай кас-масдиз ша лугьун 

герек авач, чи кIвале къазиярни ава, маллаярни ава, уьзденарни. Зун, куьне чи 

мал-девлет гьикI пай авуртIа, гьадал рази я. Ахпа чи меслятдикай кавха 

хабардар ая, къазидин ктабда кхьихь, чна къулар чIугвада. 

- Хъсан я, чIехи стха, - Меликаз шад хьана. 

- Сагърай, стха, -  Небидиз вичин далуяр чухвай кьван регьят хьана: ада 

чIехи хзан вичел акъвазнавайди яз гьисабзавай, чара хьайила, вич девлетлу 

жедай хьиз авай: “Эминанни Меликан мугьманриз фу гайи кьван, зун абурун 
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лежбер хьайи кьван бес я. Захъ жуван хзан ава...Шагьи-бисти кIватI хьайила, 

жуваз цIийи кIвалерни эцигда!” 

Мелика цIийи кIвалерикай фикирзавач, адаз Эминни Неби  алатна, чIехи 

дарамат вичин хзандиз амукьна кIанзава: “И къванцин къеле виш йисаралди, 

чурни хун тавуна, амукьдайди я... Жуваз цIийи никIер, векьер къачуда... 

Укругдиз са къуллугъдал хъфида...” 

Мал-девлет пай авурла, Эмин-эфендидиз Хтумрин булахдихъ галай никни 

КIахцугърин кьилел алай ичин багъ, карч алайбурукай  кьве кал, кьве яц ва цIуд 

хеб акъатна. Гьам булах галай ник, гьамни ичин багъ Эминан рикI алай, ам 

мукьвал-мукьвал физвай ерияр тир. И кар чиз, Меликани Небиди а чкаяр чIехи 

стхадин паюниз акъудна:й. “Зи стхаяр акьван писбур туш,-фикирзава Эмина. - 

Эгер и никни багъ заз акъатначиртIа, зи рикI пад жедай. Баркалла стхайриз, 

абуру зи гуьгьуьлдикай хабар кьуна”. 

Яваш-яваш гъенерал экъечIиз, хуьруьнви лежберар буюрмишиз, абуруз 

вичин гъилихъ галай  абас-мабас гуз, Эмин-эфендиди гъвечΙи майишат кьиле 

тухузва, кандуйрай магьсул ва гъуьр, гьаятдилай кIарасар кими ийизвач. 

ДатΙана  къазанжи текъвез хьайила, мал-девлетдик яваш-яваш эксуьк 

жедай хесет ква. Эминан жибинра авай пулар, Туьквезбанан сандухда авай 

парча-чара яваш-яваш цIрана-кIуьрена...Гила абуру, гьар пул герек хьайила,  

кIвале авай ажнас маса гузва. Гъуьлни паб яваш-яваш кьурал акьалтна: алукIдай 

пек-партални куьгьне хьанва, цIийибур къачудай такьатни авач... Папаз  цΙийи 

булушка чарасуз герек хьана. Кьасумхуьрел физвай Тагьирав пул вугана, Эмина 

адав базардай вад юкI къедек парчани  багъда ишлемишун патал са  ракьун пер 

къачуз туна. 

Нянрихъ кIвализ азарлудал кьил чIугваз  хуьруьнви пуд итим атана. 

Пакамахъ Туьквезбан килигайла, кандудин винел накь Тагьира базардай 

гъайи къедекни пер аламачир. Кайванидай гьарай акъатна: 

- Я тим, чуьнуьхна-а! 
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- Вуч хьана, я паб?! - Эминакни теспачавал акатна. 

- Къедекни пер амач! Чуьнуьхна-а-а! 

Гьарайдин ванцел хзанар кIватI хьана: дугъриданни, гьикьван 

къекъвенатIани, абуруз санайни накь базардай хкай, виридаз акунвай парчани  

пер жагъанач. 

- Абур чуьнуьхун сенфиз кIвализ атайбурукай садан кар я,- лагьана 

Мелика. - Угъри за жагъурда! -  ам хъел кваз кимел фена. 

Мелик сенфиз чпин кΙвализ атай  хуьруьнвийрихъ галаз рахана, амма 

садани угъривал хиве кьунач,  пуд лагьайда  Къуръандал кьин кьуна. 

- Я кьей рухваяр, бес а угъри зун яни?! Зи стха яни?! - гьарайна абуруз 

Мелика. - Угъривилинни къагьбевилин уьмуьр яхцIур югъ я. Угъри за эвел-эхир 

чирда. Ахпа, - гьелегь кьуна. 

РикIиз тIар хьайи зариди угъридихъ элкъвена, сифте яз агьарар квай чIал 

туькIуьрна, жемятдив агакьарна.  ЦIийи чIал хуьре чкIана, гьар са кIвале, киме 

эзберзавай. 

Са пакамахъ Туьквезбаназ варцихъай чпин парчани пер жагъун хъувуна. 

Абур кIвализ хкана, гъуьлуьн вилик эцигна, папа шаддаказ хабар гана: 

-  Ингье, итим! Ибур угърийри йифиз чи варцихъ хъивегьнавай. Им  ви 

чΙалан къуват я. 

- Белки, ятΙа. Вуна заз мад кхьимир, абурухъ са метлебни авач, лугьузва. За 

«Къедекни пер чуьнуьхайдаз» чΙал кхьеначиртΙа ваз и шейэрни гьат 

хъийидачир, - зари пΙузарикай хъуьрена. 

 Туьквезбана, угърияр фикирда аваз, лагьана: 

- Я имансузар! Квез и начагъ кесибдивай  вуч кIанзава? Куьне адаз икьван 

азаб вучиз ганай?! 

- Зун кесиб туш, зун девлетлу я! - хъел кваз лагьана Эмин-эфендиди. -Захъ 

кIвалени ава, хзанни ава... Угъридив чуьнуьхайди  хкиз тадай гьайбатни! 

- Эхь, чан итим… Дили будалаяр чΙалал хкидай чΙаларни!  
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65. 

Гатфарин са пакамахъ Эмин-эфенди лаш экисиз-экисиз гъенел экъечIна, 

вичивай жегьил чIавуз якIвалди кукIвар тахьай мегъуьн кIанчIунал ацукьна. 

“Ажеб хьана за им кукIвар тавуна, - кIанчI кукIвар тахьайди ада хиве кьунач, - 

къе зун квел ацукьдай?- зари инихъ-анихъ килигна, хиялар яргъаз фена. - Жуван 

багъдиз, Хтумрин булахдал физ к1анз рик1  акъатзава, алакьзавач: к1вачер 

лугьудай яслуяр физвач…» 

- Салам-алейкум, Эмин буба, кефияр гьикI ава? - жузуна куьчедай физвай  

са жегьилди. 

- Хъсан я, чан хва, керекулринни кихери кIуфар язавай нуькI хьиз, ава, -

жаваб гана яшлу зариди. 

- Я буба, кукIва керекулринни кихерин кIуфар акьазвайдан гьал хъсан 

жедани?! - жегьил тажуб хьана. 

- Гьа нуькIрелайни кIеве авай инсанарни ава эхир, чан хва. 

- Им дуьз гаф я, буба, - рази хьана жегьил. 

- Дуьньяда вуч хабар ава? 

 - И йикъара, Эмин буба, Самур дереда Барзу хан лугьудай касди, абур 

вичин чилер я, лагьана, лежберар чпин никIерай чукурна, лугьузва. Анна са еке 

ягъ-ягъун хьана, лугьузва 

- И хабар завни агакьна, хва. А Барзу хан лугьудай кас, хва, ких ваъ,  пехъ 

ваъ, къузгъун я, къузгъун! 

- Ам гзаф къаних кас я, лугьуда, буба, - жегьил вичин рехъди фена. 

- Ахьтинбурун нефсер акъатрай ман, - зари хиялри Вини Ярагъдал, Самур 

дередиз, Ахцегьиз... тухвана. – Кесиб  халкьар динж жедайвал. 

- Пакаман хийирар, Эмин стха! – салам гана гъилел ленгер кьунвай  

Рукъуята.- За ваз таза хъчарин афарар гъанва. 

- Абат хийир, дустунин паб, - Заридиз шад хьана. – КукΙрухав гице. 
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Жузунар авуна, Рукъуят кΙвализ фена. 

Дуьньядикай хабар хьайи йикъалай башламишна, Эминаз халкьдин 

уьмуьрдай жуьреба-жуьре шикилар аквазва: лежберри югъ-йиф кIвалахзава, 

харжар гузва, пек-партал алач, руфун тух туш; девлетлуйри незва, кеф 

чIугвазва, кесибар, малар хьиз,  ишлемишзава... Эминаз къаних девлетлуйрин, 

амалдар фекьийрин, гьахъ гвачир къазийрин, дамах гвай чиновникрин арада 

яшамиш хьун четин хьана. «Ихьттин гьаясузриз  гьикьван лугьун, абурухъ галаз 

гьикьван женг чIугван, абур гьикьван русвагьин?! Пачагьди девлетлудан, 

девлетлуда фекьидин, фекьиди къазидин, къазиди кавхадин тереф хуьзвай 

жемиятда са дегишвални, са цIийивални, кесиб халкьдиз са регьятвални 

жезвач…» 

Гьар юкъуз ван къвезвай хабарарни сад-садалай чIурубур, ахлакьсузбур, 

кьилин чIарар риб-риб акъвазардайбур я: и хуьре девлетлудаз акси экъечIайбур 

дустагъда туна; а хуьре кавха гатайди суьргуьндиз акъудна; пачагьдин 

хазинадиз харж тагай хуьруьз къазах яна... “Бес ихьтинбур гьахъар жедани? Бес 

ихьтин зулумкар пачагьар, регьберар жедани?! Чун чи ватандай, чи чилелай 

гьиниз катин?.. Вучиз катзавайди я? Санизни катун герек къвезвач. Кьил 

агъузна яшамиш хьун герек туш. Чи халкьдиз хас азадлувал, такабурлувал 

гьинава? ВикIегьдаказ, азаддаказ яшамиш хьана кIанда! Гьар намерддаз вичин 

чка къалурна кIанда! Къагьриман рухвайрилай: Шарвилидилай, Гьажи 

Давудалай, Ярагъ Мегьамедалай чешне къачуна кIанда... Гьахьтин рухваяр чи 

чилел мад ва мад пайда жеда! Зи рикIи гьиссзава...” 

Эмин-эфендидиз халкь азад хьана, тух хьана, абад хьана, шад хьана 

к1анзава. Ам дугъри инсанар ахварай авудиз, чубандинни нехирбандин  

«чантаяр сад ийиз», игрибурун виликай ягъиз, гьахъ винел акъудиз алахъзава… 

Им заридин патай пачагьдиз, девлетлуйриз, алай девирдиз акси экъеч1ун тир. 

Ихьтин рик1, ниятар авай Эмин-эфенди инсанриз, Ялцугъ тепе хьиз, Гъуцар сув 

хьиз, аквазвай, ам халкьдин аманевидиз элкъвенвай. 
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Шаир Эминакай, адан хци ч1аларикай Кавказда, Урусатда, Туьркияда ва 

маса уьлквейра хабар хьанва. Адаз к1венк1вечи фикиррал алай алимрин, 

зарийрин патай чарар, тебрикар хквезва… Пачагьдин итимри лезги шаирдал  - 

халкь патал женг чΙугвазвай  къагьриман инсандал чинеба гуьзчивал тухузва. 

Эмин дегишвилерихъ, цIийивилерихъ тамарзлу я. “ИкI яргъалди яшамиш 

хьун, инсанри эхун мумкин туш!”- лагьанай ада накь кимел. - Шарвилини чи 

куьмекдиз мус атурай!» 

- Дуьньяда вуч цIийи хабар ава?- жузазва ада гьар юкъуз дуьшуьш хьайи-

хьайи инсандивай. 

- Ахьтин гуз жедай хьтин цIийи хабар авач, - адет хьанвай гафар 

тикрарзава Мелика. - Авай хабарар: яна, кьена, къакъудна, суьргуьнна... я, чIехи 

стха, - мягькемадин къазидин жавабди заридин рикIиз тΙарзава. 

- Къара хабаррикай зун икрагь хьанва. Заз къени хабарар кIанзава,- 

лугьузва Эмина. 

- Къени хабарар авач. 

- Бес мус аквада чаз са шадвал, са азадвал, са инкъилаб?! - гьарайна яшлу 

зариди. -  Чун гьикьван, мичIи сура авай хьиз, яшамиш жен?! 

- Инкъилаб?! - пачагьдиз къуллугъзавай инсан яз, Меликаз “инкъилаб” 

гафуникай  кичIе хьана. 

- Эхь! 

- Ахьтин гафар рахамир, чан чIехи стха, - тIалабна Мелика. 

- Вучиз? 

- Ахьтин гафар рахайбур пачагьди Сибирдиз дугурзавайди я. 

- Зун дугуррай, ваз кичIе жемир, - Эмин-эфенди хъуьрена, адаз стхадин 

ажузвал хуш хьанач. – Итимди фу, кьил хкажна, садазни лукΙвал тавуна, тΙуьна 

кΙанда, стха! 

Зиндандиз ухшар уьлкведада дегишвилер тун патал инкъилаб герек тирди, 

халкь женгиниз къарагъарун лазим тирди Эмин-эфендидиз чизва. Ахьтин чешне 
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- имам Шамилан дяве - куьгьне хьанвач, виридан рикIел алама. Амма а дяведа 

хьайи кьван ягъунар-кьиникьар фикирдиз гъайила, заридивай женгинин тIвар 

кьаз жезвач... 

Азад уьмуьр патал, адалат патал Эмин-эфенди рекьизни гьазур я, гьавиляй 

ада кхьена: 

Кьиникь са затI туш хьи акьван, 

                                    Адалат чаз хьана масан... 

 

66.  

Дагъустанда Урусатдин  пачагьдилай халкьдин наразивал къвердавай 

артух жезвай. Ихьтин гьалар девлетлуйрин, фекьийрин ва хаинрин футфади 

мадни къизгъин ийизвай: абуруз ханаринни беглерин агъавал чкадал хкиз ва 

чпиз къулай шартIар тешкилиз кIанзавай... 

1877-йисан сифте кьилера,  Урусатдинни Туьркиядин арада физвай 

дяведикай менфят къачуна, урус кьушунар и дяведа зайиф хьанвайди фикирда 

кьуна, Дагъустандин хуьрера урусриз акси женгер къарагъарна. Адан гужлу 

лепеяр винидихъай агъадихъ атана, кьиблепатан магьалрив ва хуьрерив агакьна. 

Урус къелейра аскерар тIимил амай... Женгиниз са гьазурвални авачиз 

къарагънавай дагъвийрин дестейри урусрин постар, къелеяр, почтаяр ва маса 

идараяр, еке четинвал акьалт тавуна, кьуна, кукIварна, са тахсирни квачир 

инсанар кьена. 

Урус аскеррин  куьмекдиз ракъурай кьушунри са куьруь вахтунда, 

тфенгрин ва тупарин хура туна, гапурарни кьуьквер гвай дагъвияр регьятдаказ 

дарбадагъна: кьейибур кьена, амайбур дустагъра туна; абурун са пай, гзаф 

тахсир квайбур, тарагъажриз акъудна, муькуьбур суьргуьндиз ракъурна. Са 

шумуд хуьр, Макьарни Къара-Куьре хьиз, цIай яна, кана. 
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И вири гьерекатрикай Эмин-эфендидиз  Меликан, хуьруьз акъатзавай ярар-

дустарин сиверай хабар жезвай. ТIебии фагьум-фикир авай инсан яз, ада 

яракьсуз халкь урусриз акси къарагъарун еке гъалатI тирди гьисабна. 

Эмин-эфендидиз азадвал кIанзава, ам вичин халкь азад хьунихъ тамарзлу я, 

амма чизва: Урусат гзаф къуватлу я, адавай гужуналди азадвал къакъудиз 

жедач. Заридиз вичин бейниди нубатсуз къванцик кьил кутун тавун меслят 

къалурзава...Ада эхир фагьум тавур женгиниз къарагъайбурун, и женгера чанар 

гайибурун, тарагъажриз чIугурбурун, суьргуьндиз акъатайбурун гьайифар 

чIугвазва, кьейибуруз рагьметар гъизва, абурун тIварцIихъ дуьаяр кIелзава, 

амайбуруз Аллагьдивай регьим, нуьсрет тIалабзава. 

Заридиз аквазва: Урусатдиз акси женгерин нетижаяр гзаф къанлубур ва 

туькьуьлбур хьана. И мусибатдин гьерекатра вишералди итимар кьена, 

къандалар яна, суьргуьндиз акъудна, хуьрер-кIвалер чукIурна, аялрикай етимар 

хьана. Ада гьиссзава ва хажалат ч1угвазва, адан агьузардин чΙалар къелемдикай 

хкатзава: 

                             Шумудан мал, шумудан кIвал 

                             ТулкIуниз акъат хьана хьи. 

                             Шумуд-садан эгьли-аял 

                             Етим-есир гьат хьана хьи... 

Эмин-эфендидиз къунши хуьрерай ва магьалрай дустар ахквазмач, ада 

вичин эсерра са-садан тIвар кьазва ва кIанивилин гьиссер къалурзава: ахквазмач 

Мирзе Гьасан, им хупI мусибат хьана хьи; гьакьунин пад хуьз алакьдай 

Гьажимурадан эвледар жагьад хьана...» Заридин гуьгьуьлар ханва, ам Мамрач 

Къазанфер, Кьуьчхуьр Рамазан... хьтин дустарихъ эрзиман яз ама... 

Къазанфер-бегди женгера иштиракнач, гьавиляй ам дустагъдани гьатнач. 

Амма адан рикIе кин авай: виликдай, Усларан гьарфараралди  жуз акъудайла,  

фекьийри авур фитнеяр фикирда кьуна, урусри адал еке харжар илитIун, кIвалер 
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тулкIун мумкин тир, гьавиляй ам, диде-ватан тергна,  са йифиз чинеба 

Туьркиядиз катна. 

И мусибатдин йикъара Эмин-эфендидин рикIелай вичин азарни алатнава, 

ам жез-тежез кимел экъечIзава, инсанривай дуьньядин гьаларикай хабарар 

кьазва, хквезвай сад-кьве чар къанихвилелди кIелзава. Ада вичин фикирар, 

чуьнуьх тавуна, вик1егьдаказ шиирралди лугьузва, кхьена дустариз ракъурзава: 

                           Урусатдин кIеви зулум 

                          Са къуз вичиз жеда къалум!.. 

Зари азадвилихъ, инкъилабдихъ цIигел я. 

                             Мус ахквада и инкъилаб? 

                            Им чаз къиямат хьана хьи. 

Шаирдин ц1ийи ч1ал округдин начальникдивни агакьна. «Им цΙийи 

инкъилабдиз эвергун я!» - лагьана, ада вичин гъилибанар лезги заридин туьд 

кьаз Ялцугърал ракъурна. 

- Вун лал тахьайт1а, чна вун суьргуьндиз акъудда! – гьелегь кьуна шаирдиз 

округдин ч1ехи жандармади. 

 Эмин-эфенди киснач, ада вичин  ният кьилиз акъудзава – халкьдин  

азадвал , гьахъвал ва марифат патал женг ч1угвазва: цΙийи-цΙийи шиирар 

кхьизва. . « Зи яракь зи чΙалар я!» - тикрарзава ада мукьвал-мукьвал. 

 Эмин-эфенди  вири уьмуьрда  женгчи хьана, ада вич гилани ихьтин инсан 

яз, зари яз гьисабзава.  

Хуьрени женг давам жезва – душманриз месел алай къази, тΙурфанризни 

къаяриз муьтΙуьгъ тежедай  дагъ хьиз, аквазва. 

Шаир гьахъсуз дуьньядин къази ва къурбанд хьанва: вич, шем хьиз, 

зуьгьре гъед, варз, рагъ хьиз  кузва, амма к1еве авайбуруз  чимивал гуз жезвач; 

куьмек гуз к1анзава, амма гъилер, рекьер акси къуватри кьунва… Халкьдин 

терефдал алай инсан, женгчи,  гьакъикъатда «балк1андилай аватна», куьмексуз 

хьанва…  Амма заридин къагьриман  руьгь,  къаст, ният сагъ я. 
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Эмин-эфендидиз, бахтунай, вичин гъавурда акьадай, куьмек ва къимет 

гудай инсанар: Тагьир хьтин дустар, стхаяр, вафалу паб, Тагьир хьтин дустар… 

ава ава.  

Заридиз чуьлда кIвалахзавай дишегьлийри, гамар хразвай рушарини сусари  

лугьузвай сефил, ясдин манийрин ванер къвезва: 

                            Урус кьушун атай рекьер, 

                            Тупар ялна, барбатI хьанва. 

                             Къазахри цIай ягъай хуьрер, 

                             Гум алахьиз, кьарматI хьанва… 

   Эминан рикIи гьарайзава: 

- Я гьахъ аваз, дуван авачир дуьнья! – ам  айвандилай  кьуд патаз 

килигзава, дуьньядихъ галаз рахазва. 

- Ам гьамиша гьахьтин дуьнья тир, я итим, - лагьана Туьквезбана. 

- Тир... За алатай вахтарин тарифзавач хьи. Ам гьамиша гьахъ авачирди 

хьана кьван. 

Эмин-эфенди жегьил чΙавалай инсанвал, гьахълувал, азадвал патал 

женгина хьана. Ам Куьредин ханарин, Дагъустандин губернатордин, гьатта 

Урусатдин пачагьдин аксина акъвазна.  Кьилин женг гьахъсуз дуьньядихъ галаз 

чΙугуна… 

- Я итим, вун гьамиша дуьньядихъ галаз мешкъада ава, - лагьана 

Туьквезбана.- Яраб атIа дуьньядиз фейила кьванни  секин жедатIа? 

- Ана гьахъ аватIа, секин жеда, къари, авачтIа - ваъ! Бес халкьдин 

кьисметдикай фикирдачни? Бес чун гьамиша ик1 лук1виле жедани?! Къене рикΙ 

авай инсан лукΙ жедани?! Инсан азад хьана кΙанда! 

 

67. 

Эмин-эфенди кIвале ацукьнава, ада вичин, стхайрин  ва къуншийрин 

аялриз чуьнгуьр ягъиз чирзава. Нубат Мислиматал атанва: бубади ам вичин 
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къужахда ацукьарнава, кьве гъилив рушан кьве назик гъил кьуна, чуьнгуьрдай 

сесер, авазар акъудиз вердишарзава. 

- И тупIар, Бубадин кIус, и пердейрал эциг, гила тезенаг симерихъ 

галукьара,-Эминаз вичин гъвечIи руш гзаф кIанда, адаз “Бубадин кIус” 

лугьузва. Къуншийрини Мислиматаз, Бубадин кIус, лугьуз, эверзава. 

КIвализ ашукь Тагьир атана. Салам гана, ада жузуна: 

- Чуьнгуьрар язавани, Эмин стха?  

- Эхь, стха. За аялриз гагь кIелиз-кхьиз чирзава, гагь чуьнгуьрар ягъиз 

чирзава, гагьни манияр лугьуз. И аялар залай алатзавач: зун абуруз буба я, чпин 

бубаяр - дахар,-хъуьрена. 

- Вуна хъсан карзава: гьам аялризни хийир жезва, гьам вунни алдах жезва,-

заридин гуьгьуьл са бубат ачух яз акурла, Тагьираз шад хьана.-Гьа и аялри, 

дуст, вун сагъарда. 

- Зак са карди къалабулух кутазва: чи, зарийрин, гуьгъуьна жегьилар 

авач… За и балайриз ч1алар туьк1уьризни чирзава, ашукь. 

- Вуна, стха, гуьзел карзава. 

- Гила куьн, балаяр, алад, -Эмина гъилин ишара авуна: аялар чуьнгуьрни 

гваз муькуь кIвализ фена. 

Эминак уьгьуь акатна. 

- И зегьримар хьайи луьгьлуьгьди зун лап бизарнава, стха,- патав гвай 

фейжандай яд хъвана, ада жузуна:-Гьинриз фенвай, гьинай хтана?  Вуч цIийи 

хабарар ава дуьньяда? 

- Зун, КьепIирдилай башламишна, Кайи кIеледал кьван къекъвена, - 

башламишна ашукьди. -  Фейи, фейи чкада за ви чIалар лагьана, стха. 

“Гьинава?” чIал лагьайла, инсанар, ав ацалтна, шехьдай. Вуна ана гзаф адалатлу 

инсанрин тIварар кьунва эхир. “Ай, КьепIирви Гьажимурад, кемендиз вигьенва 

хьи...” лагьайла, мукьва-кьилийри йикь авунай... Ви чΙалари, заз акуна, итимар, 
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гапурар акъудна, женгиниз акъудзава, стха… Вун цΙигел тир инкъилаб жедай 

хьтинди я – инсанривай мад и зулумат эхиз жезмач! 

- Инкъилабдик зи умудни ква…Вуна гила, ашукь, шад манияр лагь,-

тIалабна Эмина. 

- Шад манияр? 

- Эхь, эхь! 

- Канвай, барбатI хьанвай хуьрер, кIвалер акваз, шад манияр рикIел 

къведани, я зари?! Бахт кьери я халкьдин, тахт кьакьан. Чи дишегьлийри никIе-

векье лугьузвайбур лирлияр туш, агьузардин йикьер-шуванар я, зари. 

- Бес вучда? Югъди-йифди яс чIугвадани? ИкI хьайитIа, инсанар верем 

жеда хьи! 

Ашукь Тагьир хияллу хьана. 

- Валлагь, вун гьахъ я, дуст. Чи жемятдиз са шадвални авач, гьамиша 

авайди кая-кьея, зегьмет-завал я. Чи маниярни гьахьтинбур я. 

- Чаз шад маниярни ава, ашукь. Бес мехъерин манияр шадбур тушни?! 

- Ваз шад, хъуьруьн квай, зарафатдин  чIалар авач эхир, зари. 

- Вучиз авач? “Къах тIуьр кац” шад чIал тушни? 

- Валлагь, “Къах тIуьр кац” лагьайтIа, вири хъуьреда, - хиве кьуна Тагьира. 

- “КьепIиррин рушариз” зарафатдин чIал тушни?! - рикIел хкана Эмина.- 

Зи кьилел атай кьиса ахъайиз-ахъайиз, чIалар аваздалди лагьайтΙа… 

-  Халис дастан жеда, - куьмек гана Тагьира. 

- Бес “Тумакь яц”? 

- Эхь, “Тумакь яц”,- тикрар хъувуна Тагьира.- Ам вири чIаларилайни гзаф 

хъуьруьн квайди я. 

Булахдал  яд хъваз физвай рекье са шумудра ацукьзавай тумакь яц 

фикирдиз гъана, кьве дустни хъуьрена. 

- ЦIийи чIалар авани? - жузуна Тагьира. 

- Ава. Анжах абур шадбур туш, - хиве кьуна зариди. 
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- Шадбур кхьихь ман. 

- РикIяй къвезвач эхир, - куьрс хьанвай пΙузарикай юхсул хъвер фена. 

- Вуна завай шад манияр лугьун тIалабзава, ахпа ваз ахьтинбур теснифиз 

кΙанзавач. 

- Масадаз ая лугьун регьят я, жува авун четин, стха, - хиве кьуна зариди. 

Элкъвена кьведни мад пашман кIаламрал хтана. 

- И япал алай гъвечIи Кьеанрин хуьряй вад итим кьейила, шад чIал 

теснифиз жедани? Чебни зи кайванидин мукьва-кьилияр,-лагьана Эмина. 

- А рагьметлуяр, ви мукьваяр хьиз, зи мукьваярни тир, - лагьана Тагьира. -

Бес КьепIирви Гьажимурад чи дуст туширни? Аллагьдиз шукур хьуй, гена 

Мислим къутармиш хьана. 

- Идалди женгерин иштиракчияр жагъурун, кьун, жазаламишун куьтягь 

хьанвайди туш гьа, стха,-Эмина эрчIи гъилин тIуб хкажна. 

- ГьикI?! - Тагьиран ван яваш хьана: ада урусриз акси женгера иштиракнай, 

амма, бахтунай, маса гудай кас тахьана,  ктаб-дафтарда гьат тавуна, амукьна. 

- Заз са ихтибарлу касди лагьана: мамелагар маса гузвай чувуддин, аялриз 

суьрнетзавай яхулвидин ва маса мугьман-итимдин жуьнда аваз, чи хуьрера 

жасусар къекъвезва; абуру къигей, къалурай инсанар къазахри кьуна, гедер 

гелмездиз тухузва. Вун мукъаят хьухь, стха, - тагькимна Эмина. 

Тагьиран чандик тIак акатна. 

- За вучда?- зурзун кваз жузуна ада. 

- Жув хуьре, укругда гзаф виле акьадайвал мийир, межлисра атIа 

женгерикай рахамир... Сад-вад йис пата-къерехда акъудайтIа хъсан я. 

- Хуьруьз ерли хкведачни? 

- Хъша. Хквез, сад-вад югъ хзандихъ галаз акъудиз, мад патал ахлад. 

Жуван ашукьвилин пеше яргъара кьилиз акъуд, стха, - меслят къалурна Эмина. 

– Ви кьилел са дуьшуьшни атайт1а, Рукъуятан, аялрин гьал ч1ур жеда… Зи рикΙ 

пад жеда, стха! 
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 - Чаз мугьманар! Мугьманар! – айвандикай аялрин гьарайрин ванер 

акъатна. 

- Аялар икьван шад авур мугьманар яраб вужар ятIа? - Эмин ракIариз 

килигна. 

- Салам-алейкум, буба чан! – кIвализ Ахнигай атанвай  Лейли, адан гъвечIи 

хва ва гъуьл  гьахьна. 

- Алейку-салам, балаяр! Куьн атана-рагъ атана, кьуьд акъатна, гад атана,-

шаддаказ лагьана Эмина.- Ша чIехи бубадин патав,-ада вичиз кичIез-регъуьз 

килигзавай хтул кьуна, яхун хурув агудна, ахпа гужуналди хкажна, метIерал 

эцигна,- Жуван багъри хтул метIерал кьадай югъни аквада кьван! Балаяр хьун, 

хтулар хьун инсандин еке бахт я. Жуван аялрилайни хтулар гзаф кIан жеда. 

Гьавиляй халкьди лугьузва: аял кIерец я, хтул - хвех. 

- Эхь, Эмин стха. ви ихтиярдалди зун къарагъда, Сагърай, - Тагьир хъфена. 

КIвал хзанрай ва мугьманрай ацIана. Суалар, жавабар, суьгьбетар йифен 

кьуларалди давам хьана. 

68. 

Эмин-эфенди Туьквезбана кΙвалин хуьруьхъ акъатнавай айвандал 

ацукьарна. Куьчедай физвай инсанри чпин рикI алай шаирдиз саламар гузва, 

кеф-гьал хабарар кьазва. Эминаз ван къвезва, амма гъавурда акьазвач: ам япарал 

залан хьанва, гьавиляй зариди, сивел хъвер алаз, кьил элязава, яхун хьанвай 

гъил юзурзава. Инлай Куьре магьалдин чIехи пай, капун юкьвал алай хьиз, 

ачухдаказ аквазва. Вилер тIебиатдин гуьзел шикилрал алаз, Эминан рикIяй сад-

садалай туькьуьл фикирар физва, абур ватандин, хуьруьн, кIвалин, хзандин 

кесиб гьаларихъ галаз алакъалу я. 

Хтумрин булахдихъ галай никIяй жезвай мухни къуьл Эминан хзандиз зур 

йисузни бес жезвач. Багъдай хьайи яр-емиш магьсулдихъ дегишарзава, са вуч 

ятIани КIирийрин базарда маса гузва. Хзан лап кьецIил хьанва, авай са аялдал 

алукIдай затIни авач.  
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Эмин-эфенди стхайрикай, дустарикай бейкеф я… К1еве авайла, адан 

рак1арай къведай, куьмек гудай инсанар кьери хьанва. Душманри ч1уру ванер 

чук1урзава: « Эминак пис азар ква… Жузам яни, квак яни, кьап яни… Садакай 

масадак акатдай  угъраш азар я…» Белки, гьавиляй атун-хъфин т1имил 

хьанват1а? 

Чара ятIани, Севзиханан рухвайрин арада гьуьрмет-хатур ама, 

меслятдалди, къал-макъал тавуна, са къавун кIаник яшамиш жезва. 

Хзанар чара хьайи сифте йисуз папарин арада гъулгъула гьатна, къал винел 

акъатнай. “Ибур вуч амалар я,  ламран руш?!”-гьарайиз башламишнай 

Мегьриди. “Вун ламран рушни хьуй, кицIин рушни!”-жаваб ахгакьарнай 

гъвечIи  кьелитΙди. “Яваш, я вахар!”- тIалабзава Туьквезбана. Дишегьлийрин 

гьарайрин ва экъуьгъунрин ванер кимел алай Меликав, анал акъвазнавай 

итимривни агакьна. “Ам вуч саваш я?!”- хабар кьазва къуншийрин папари 

къаварилай. 

Мелик, кьил кIармади ягъайди хьиз, тадиз кIвализ хъфена. Ада сас 

регъвезва: “Агь, ламран рушар, куь дуван за аквада!” 

- Лал хьухь, намуссузар!- гьарайна ада гьаятдин юкьвалай. - Куьн кицIер 

яни?! Ламар яни?! Къатирар?! - мад инай са ван-сесни акъатайтIа, за гьа сятда 

тахсир квайди бубадин кIвализ рахкъурда! Садални алукь тавуна! Ван хьанани?! 

Туьквезбан свас, и гафар вазни талукь я!  

- Зи са тахсирни авач, за абур къахкъудзавайди тир, - лагьана Туьквезбана. 

- Вун чIехиди я! – гьарайна хине. 

Дишегьлийрай садайни са финдикьни акъатнач: абуруз Меликан туьнт 

къилих чизва, силлеяр галукьарун мумкин я. 

Ахпа кьвед лагьай мертебадиз хкаж хьана, Мелика вичин паб, кьамалай 

кьуна, чпин утагъдиз тухвана, тухдалди гатана: Мегьридивай пуд юкъуз 

меселай къарагъиз хьанач. Мад кьелитIрин арада са къал-макъални хъхьанач – 

абуруз Мелика «тарс» гана.  
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Эмин-эфенди гьамиша гъуьлуь паб гатуниз акси инсан я, ада вичин папал 

садрани, тахсир акъатнатIани, тIубни эцигнач. Зариди рикI алаз тикрардай: 

“Гатадайди мал я. Мад инсан гатач кьван! Гафуни тΙар тийидайдаз лашуни 

тΙардач». Мегьридин сивикай икрагь хьанвай Эмина (гъуьл къази хьайила, 

Мегьриди вич  хандин папай кьазвай) фикирна: “Нубат алаз гатана ам Мелика. 

Къазиди ара-бир ихьтин жазани  гана кIанзава”. 

Стхайрин сусари Эмин буба чпи авур верцIи хуьрекдикай хкудзавач: гьар 

сефер къунши пай гъизва, адакай Мислиматални гьалтзава. Маса куьмек 

стхайривай Эминан хзандиз гуз жезвач, мумкин я, гуз кIан тахьунни, мумкин я 

агакь тавунни. Абуру фикирзавай, гуя Эминахъ къази тир йисара кIватIнавай 

къизилар, гимишар ава, рикIяй лугьузва: “Къуй, гила харжрай!” Амма шаирдихъ 

стхайрикай чинеба кΙватΙнавай хазина авачир. 

Кисе ичIи хьанвай Эмин багъ маса гудай фикирдал атана. И кардикай 

малум хьанвай девлетлуйрин вил Эмина вичин багъ муьштерида тунал ала. 

Эмин-эфенди хиялдай вич фейи рекьериз, акур дагъларизни тепейриз 

килигзава, ашукьрихъни шаиррихъ галаз рахазва... Эминаз чизва: абурни 

дарвиле ава, амма чпин такабурлувал квадарзавач... Эмин абурухъ элкъвена, 

рахазва: “Эй, мазанар, зарияр! Эй, шаирар, назимар!.. Вири квез муьтIуьгъ я: 

тIебиат, цавар, чилер, пачагьар, ханар, беглер... Куьне лайихлубур хкажзава, 

лайихсузбур русвагьзава... Куьн дуьньядихъ галаз, агъаяр хьиз, рахазва... Куьне 

инсанриз дуьз рекьер къалурзава... Анжах са затI гьамиша квел уфтан жезва - 

амни лянет хьайи кесибвал я...” 

Нянрихъ Эмин-эфендиди стхайриз вичин патав эверна. 

- Квез зи хизандин гьал чизва... Зи кисе буш хьанва. Заз жуван багъ маса 

гуз кIанзава. Чи бубадин тIвар алай чка заз масадан гъиле гьатна кIанзавач. Ам 

квекай сада къачу,-теклифна чIехи стхади. 
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ГъвечIи стхаяр чеб-чпиз килигна. Абур Эминалай гзаф рази хьана: сад 

лагьайди, чпел меслят гъана; кьвед лагьайди, бубадин тIвар алай мулк чпиз 

теклифна. 

- Заз багъ ава, - лагьана Мелика. - Жува къачу,-меслят къалурна Небидиз.-

Ам гъиляй ахъай жедай чка туш. 

Багъдин къимет чир хьайила, Небиди лагьана: 

- Заз багъ къачудай такьат авач, стхаяр, - хиве кьуна Небиди.- За хеб-мал 

гана, жезвай шагьи-бисти кIвалер эцигун патал кIватIзава. 

- Чун стхаяр я,-лагьана Эмина.- Садни санизни катзавач. Заз вуна а къимет 

санал тагайтIани жеда, гьар жуван гъилихъ хьайила, це. Анжах бубадин тIвар 

алай багъ масадан гъиле гьат тавурай. 

- АкI жеда, чIехи стха, - Небидиз шад хьана: аял чIавалай вичиз чизвай, вич 

гелкъвей мескен адаз хайи кIвалелайни гзаф кIандай. 

Багъ гайидан гьакъиндай лазим чар кхьена, къулар чIугуна, мугьур   

эцигна, стхайри гъилер яна, мубаракар авуна. 

- Чи икьрар пака кавхадин ктабда кхьихь,- тагькимна Эмина. 

Туьквезбана итимрин вилик суфра экIяна, адал некIедал авунвай дуьгуьдин 

афарар эцигна. 

69. 

Гьаятдилай чавушди эверзавай ван акъатна. Туьквезбан эвичIна, чар гваз 

хтана. 

- Ма, итим, ваз кагъаз, - лагьана папа. 

- Нелай я? 

- Винел Худат кхьенва. 

- Ана заз са вахтара алим дустар авай тир, - Эмин-эфендидиз шад хьана. -

Сагърай зи дустар! 

- Вучиз авай тир? Абур кьенани? -  жузуна папа. 

- Ваъ. 
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- ГьакI хьайила, дустар ава лагь ман, я чан итим. 

- Дустар ава! Сагърай дустар, зун рикIелай алуд тийизвай,-Эмин-эфендиди 

зурзазвай тупIаривди чар ахъайзава. - Гила абур кьит хьанва,- гьайиф чIугуна. 

- КIела, кIела, чазни ван хьуй,-Туьквезбана тади кутазва. 

Эмин-эфендиди чарчин цIарара вил къекъуьрзава, амма ван акъудзавач. 

- Ана гьикI хьана? Къуба нугъатдал кхьенвай кагъаз кIел жезвачни?!-

Туьквезбан гъуьлуьн патав атана. - За кIелдани? 

- Им дустарилай туш, я КукΙрух. 

- Бес нелай я? 

- Рушарилай. 

- Вуч?!  Вун к1ан хьайи рушар Худатиз акъатнавани? - паб хъуьрена. 

- Ваъ... Худатдин медресада кIелзавай рушарин чар я. Яб це, - зариди чар 

кIелиз башламишна: 

“Чаз пара кени зари Ялцугъ Эмин! Ваз салам-алейкум! 

Чаз ви чIалар пара хуш я. “Гуьзел Тамум”, “Туьквезбан”, “Гуьзел яр” ва 

маса чIалар рикI алаз кIелзава чна, лирлиярни лугьузва. 

Вуна муьгьуьббатдикай пара чIалар теснифнава. Ваз гьа рушар вири кан 

хьанани? Чаз чир хьана канзава: вун зари яни, мазан яни, ашукь яни? Ви ч1алари 

чаз ишигъ, нур гузва. Вун чи чирагъ я. 

Чна Худадивай ваз сагъвал гун тIалабзава, дуьаяр ийизва. Худатин 

медресада кIелзавай рушарин мецелай ФетIима”. 

- Аламатдин кар я,-Эмин-эфендидин гуьгьуьл ачух хьана, тIазвай кIвачни 

рикIелай алатна.- Ихьтин чар заз садрани атайди туш. Вични рушарин патай,- 

шаддиз лагьана ада.- Ваз аквазвани, КIукIрух, заз рушари гьихьтин къимет 

гузватIа?!-хъуьрена. 

- Аквазва, аквазва, зари. Гила жув шумуд рушал ашукь хьанатIа кхьихь,-

вичинни Эминан жегьил вахтар рикIел хтана, Туьквезбана хъверна. 
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- За кхьида: кIан хьайиди са Туьквезбан я, назар тахьуй, лагьана, жуван 

чIалара адан тIвар дегишарнава. Гьакъикъатда заз кIан хьайиди са вун я, 

Туьквезбан,-ам папаз, жегьил вахтара хьиз, вилера ашкъини кьарувал, 

назиквални гьейранвал аваз килигна,- Гилани гьакI я. 

- Зарийриз вуч лагьайтIани, вуч кхьейтIани ихтияр авайди я, кхьихь. За ваз 

са верцIи хуьрекда,- Туьквезбан утагъдай экъечIна. 

Худатдин рушарин чарчи Эмин-эфендидин гуьгьуьл хкажна, адав вичин 

жегьил вахтар, муьгьуьббатдин гуьруьшар, къати гьиссерни тIалар... рикIел хкиз 

туна. Адаз вичин чIалар яргъал хуьрера, шегьерра ва магьалра кIелзавайди мад 

сефер  чир хьана, рикIяй рази хьана, дамах акатна: “И чар за ашукь Тагьираз 

кIелда, вич анрихъ акъатайла, и рушар жагъуррай, абуруз зи чIалар лугьурай... 

Зи чIалар, жуван балаяр хьиз, зазни масан я.Абурухъ, заз чиз, зи багъри чилин 

атирар гала, абурук, заз чиз, азад алпанрин руьгь ква...” 

Эмин-эфендиди Худатдин рушариз кхьидай жаваб фагьумзава: “Абуруз зи 

муьгьуьббатдин чIалар бегенмиш я... Жегьилар я, муьгьуьббатдикай хабар 

жезвай... Абуруз гьавиляй чпин гьиссерив кьадай чIаларни хуш я. Са зи чIалар 

ваъ, гьелбетда, маса зарийрин чIаларни... Бес чарче за дуьньядин гьаларикай 

теснифнавай са эсердин тIварни кьунвач эхир. Яраб ихьтин чIалар абурув 

агакьнавачтIа... Белки, ашукьри лугьузвайбур анжах зи муьгьуьббатдин чIалар 

ятIа?... Девлетлуйриз, фекьийриз, кавхайриз хуш текъведай чIалар абуру 

межлисра лугьун тавун мумкин я. Ашукьри зи яшайишдин чIаларни лагьанайтIа 

хъсан тир... За  рушариз са шумуд яшайишдиай кхьенвай  чIални  ракъурда...” 

Эмина рушарин чар мад кIел хъийизва. Абуру хабар кьазва: “Вуна 

муьгьуьббатдикай пара чIалар теснифна. Ваз гьа рушар вири кан хьанани?” 

Зариди жаваб жагъурзава: «Папаз гайи жаваб кхьидани?    Ваъ, я кас. ИкI лугьун 

хъсан я: “Эхь, зун гьар са гуьзел рушал, инсандал, багъдал, цуькведал, 

емишдал... ашукь инсан я!” 
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Рушарин кьвед лагьай суалдин винел Эмин-эфендиди яргъалди фикирна: 

“Зун вуж я? Зун я мазан, я ашукь туш, бейтер теснифзавай зари я. Эхиримжи 

вахтара зун хьтин инсандиз шаир лугьузва. Девирар, вахтар дегиш жезва, 

абурухъ галаз чIални дегиш жезва: виликдай чна фарс гафар гзаф ишлемишдай, 

гила арабни туьрк гафар ишлемишзава... Алай девирдин лезгийри гуьзел “зари” 

гаф туна, “шаир” ишлемишзава, “улуб” гаф туна, “ктаб” ишлемишзава... Рушари 

лугьузвай “мазан” ва “ашукь” гафарин мана сад я - чуьнгуьрдихъ галаз манияр 

лугьудай кас...Гила чи чIалаз урус гафарни къвезва: истикан, суду, чинавник... 

Гьар девирдихъ вичин либасар, вичин кIалубар жеда”. РикIел Къазанфар-бег, 

адан урус дуст-алим Услар, “Куьредин элифба”  хтана... 

    Худатдин рушариз жаваб кхьизвайла, зани фикирди тухвана: “Яраб 

Шуьшедай, Пакудай… чарар вучиз амачтIа? Белки, анрани, ина хьиз, гьалр 

секинзавачтΙа…Белки, зи дустарни, зун хьиз, кΙеве аватΙа?.. ЧΙурал шегьердин 

дустарни киснава… Зунни кисна ацукьун дуьз туш, абуруз за чарар кхьида, - 

вилиек квай чарар тупΙалай авуна. -  Гила заз жегьилри чарар кхьизва». 

- Ба, на цΙийи чIал туькIуьрзавани? - жузуна кIвализ хтай Мислимата. 

- Эхь, Бубадин кIус. 

- Ба, зазни са чIал туькIуьра ман, - тIалабна бицIека. - За ам,  Тагьир бубади 

хьиз, чуьнгуьрдихъ галаз лугьуда. 

- Хьуй, чан бала. 

- Мус туькIуьрда? 

- Муса фена, Айса хтай юкъуз. 

- Абур вуч гафар-е?! - Мислимат, кIелен сарар экъисна, хъуьрена, адакай 

бубадиз Туьквезбанан ухшар атана. 

- Я бала, вуна Тагьир бубадиз чи кIвализ ша лагь,-Эмин-эфендидин рикIел 

Худатдин рушарин чар ашукьдиз къалурун акьалтна.- ЧIал за ваз нянрихъ 

туькIуьрда. 

- Зун исятда фида, чан ба, - руш, кIуркIва хьиз, ракIарай акъатна. 
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70. 

КIекре гьарайна.  

Йифди ахвар тахьана, экв жедай кьиляй суст хьанвай Эмин-эфенди месин 

кьилиз хкаж хьана. Адан гьамиша хци бейнида шиирдин чIалар куькIвена: “Вуч 

ажайиб сес акъатна! Зун ахварай фад аватна. Дуьньядилай ви ван алатна, тазвач 

на зун пашман, эй кIек!” Са тIимил фагьумна, давамарна: “Вуж жеда зи азиз 

мугьман, на гьарайиз икьван, эй кIек?! Ваз къурбанд хьуй зи ширин чан, тахт 

гвачни вав кьакьан, эй кIек!” Вилерикай Ялцугърин рекьерай къвезвай 

мугьманар: Къубави Къудрат, КьепIирви Мислим, Ашукь Нури, КIириви Эмин, 

Кьуьчхуьрви Рамазан ... карагзава... Зариди шиирдин эхир хкана: “Ялцугъ Эмин 

рахазава, Кьве вил рекьел алазава... За вавай мад жузазава: Вуж я а зи мугьман, 

эй кIек?!” Амма ракIарай къведай касни авач, вилерикай анжах са гьихьтин 

ятIани, са нин ятIани къаралтуяр катзава. 

Эмин-эфенди лап зайиф хьанва:  кIул вегьенвай кьуьзуь къужа хьиз, кIвале 

са гужуналди къекъвезва.  

- И азарди зун кана хьи, - ада хирел алай пекинлай гъил элкъуьрзава, на 

лугьуди, кIвачиз туьмерзава. -Инай гьикьван авахьрай? Зи кIарабрани мефтIер 

авай гьа! - вилерикай кимел мал тукIурла, ятурдин санкьуйрай акъатдай 

мефтIедин тупIар хьтин яцIу, хъипи ва лацу кIарар, абур сивиз вегьизвай 

кьасабчияр карагзава. - И авахьун куьтягь хьайила, зи уьмуьрни куьтягь жеда,- 

зариди вичин эхир гуьзлемишзава, и кардикай ада садазни лугьузвач: экуь 

дуьньядилай мичIи суруз физ са бендедизни кIан жедач, амма къе сивяй 

акъатна. 

- АкΙ лугьумир, - тΙалабна папа кΙвалин мичΙизмай пипΙяй. 

- За авайвал лугьузва, КукΙрух. 

Туьквезбан къарагъна, гъуьлуьн кефияр, адаз кΙани-дакΙан хабар кьуна, кал 

ацаз фена. Мислимат ширин ахвара ава. Эмин яваш-яваш дакIардихъ юзана, 
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анай къвезвай михьи гьава чIугваз акъвазна. Зари вич-вичихъ галаз ван акьалтна 

рахазва: 

- РакIарай къведай касни амач... Дустарин са пай азадвал патал чIугур 

женгерин къурбандар хьана, са пай суьргуьнда ава, са пай кьибледихъ катна, са 

пайни... Зи патав къвез рекье ава. Заз и Гъуцарсувун шагьварди Ашукь Нуридин 

патай саламар гъанва... Я ашукь, бес вун гьинава? Я Мислим, я стха, вун са 

акьван яргъални алач эхир? Я ТIварун стха, ваз зи кIвал гьисаба амачни? 

ТахьайтIа, вуна кьвед лагьай паб хкана, сандухдин паяр незвани? - пIузаррикай 

юхсул хъвер фена. – Чи хуьруьн кавхадинни фекьидин чкайрал гила абурун 

рухвайри кΙвалахзава. Бубаяр кьван туькьул туштΙани, са акьван къенини туш. 

Абурузни зун чпелай алатна кΙанзава…  

Са низ ятIани яб гузвай хьиз, акъваз хьана, зариди давамар хъувуна: 

- Зи тахсир вуч, я  инсанар?! Девлетлуйрин, фекьийрин, чинавникрин 

тереф техуьн яни? Яхул ханариз гьуьрмет тавун яни? Аслан хандин веледриз 

тарс тагун яни? Урусрихъ галаз ички хъун тавун яни? Йифериз хендедайрин 

ракIарихъ тефин яни? Ришветар къачун тавун яни? Гьар са месэла 

гьахълувилелди гьялун яни? Зи тахсир вуч ятIа, лагь, ахпа зи патав къвемир, 

инсанар! 

Эхь, дуьньяда вири инсанар писбур туш. Зун шагьид я: заз артухвални 

акуна, эксуьквални; гьахълувални акуна, гьахъсузвални; азадвални акуна, 

лукIвални... За хъсанбурун тарифарна, писбур русвагьна...Эхь, дуьньяда абад, 

мергьяматлу, муъмин, жумарт инсанар ава... 

Амма... Кьве чин алай жадуйрин, зулумкаррин, фитнечийрин, намердрин, 

ламатIрин кьадар гзаф я... На лугьуди, дуьнья, чил-цав туькьуьл серкIвери 

кьунва. Туькьуьл инсанри чун зегьерламишзава, - вилерикай  Ялцугърин кьейи 

кавхани фекьи карагзава. 

Дерин нефес къачуна, хабар кьазва: 
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- Я стхаяр! Чна вучиз сада-садаз писвалзава?! Чун инсанар тушни? 

Инсанар ятIа, чна жуван инсанвал хвена кIандачни?! 

- Я итим, вун нихъ галаз рахазва?-жузуна кIвализ хтай Туьквезбана. 

- Жувахъ галаз... Яб гудай, хабар кьадай кас тахьайла, бес за вучин? - Эмин 

са кIусни тажуб хьанач. 

- Ван хьайибуру вун айибарда гьа, хибри хьанва, лугьуда. 

- Айибардайбур гьакI айибариз ацукьрай, КукIрух. 

- За нек чимнава. Са сукIра  хъвадани? - Эминан виликай паб, вилера минет 

аваз, акъвазнава. - На вуч лугьузва? 

- Ваъ. Ахпа, чин-гъил чуьхвейла. 

- Ша, чуьхуьх, за яд иличда. 

Эмин-эфендини Туьквезбан айвандик экъечIна. Чин-гъил чуьхвена, хтана, 

Эмин дезгедихъ ацукьна. Папа цурун жеминиз кузвай нек цана, гъуьлуьн вилик 

эцигна. 

- Кар сад хьуй, фу куьткуьнна, неъ,- лагьана Туьквезбана. 

- КIанзавач. Са иштягьни авач, КукIрух. За идан са пай кьванни яваш-яваш 

хъвада. 

- Вуна фу тинез къе пуд лагьай югъ жезва. Фу авачиз жедач, лугьуда 

бубайри, Къуръан авачиз жеда. Ризкьи тIуьна кIанда. НекIедикайни 

хъатухдикай еке са бедендиз вуч хьуй? - Туьквезбаназ гъуьл зайиф хьана, 

гъилел гьалтна кIанзавач. 

- Неда, неда, акI ятIа са кап фу гъваш,- папан кефи тахун патал Эмин-

эфенди вичин гафунилай элячIна. 

Папа дакIардал алай суфрадикай са кап фу къачуна, ч1емни  вирт 

элкъуьрна, гъуьлуьв вугана. 

- Ма, неъ, нуш хьуй  ваз, чан итим. 

НекIедикай кIарасдин тIуруналди кьвед-пуд хупI хъвана, фаз са кIас яна, 

Эмин-эфенди мад вичин фикиррал хтана. Гила ам, ван акъуд тавуна, рахазва: 
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“Дуьньяда авай гьахъсузвилерин бине инсандин тух тежедай нефс я. Агь, нефс, 

нефс! КIвал кIаняй акъатай, тум хкатай нефс! Ваз такIанди са чукIул я”, - Эмин-

эфенди нефсинал тебери алай инсан я, ада стхайривай, мукьва-кьилийривай, 

таниш-билишривай гьарда жуван нефс хуьн, мергьяматлу хьун, кесибдан гъил 

кьун истемишзава: 

                       Гьар са бенде стха кьуна, рикIелди дуствал ая на, 

                       Я кесиб хьуй, я девлетлу -виридахъ хуш гьал ая на, 

                       Хъсан крар вилик кутур - эхиратдиз мал ая на, 

                       Гьар са пис кар терг авуна, хъсан кардиз ял ая на, 

                       На хиялмир, и дуьньяда я девлет, я мал ава ви... 

Къанвай некIедикай мад са хупI хъвана, Эмин-эфендиди фикирзава: “Тух 

тежедай нефс авайбур и дуьньядилай нече шумуд фена, абуруз садакайни са 

куьмекни хьанач... Абур, гъилевайди тIимил акваз, чарадан шейэр тарашиз 

алахъна...Девлетди инсандивай инсанвал къакъудда: вилерал пи акъулдда, 

кьилиз як гъида.  Инсандикай халис инсан пуд затIуни ийида: михьи намусди, 

гьахъ кIан хьуни ва азадвилихъ ялзавай руьгьди. 

Эмин-эфенди дуьньядикай бейкеф я:  

- Им дуьнья туш, дугъри инсанриз ганвай са бала я... Гьахъ авачир, дуван 

авачир, фана дуьнья!.. Дуьньяда шумудни сад зулумдик ква, шумудни сад шад 

уьмуьрдикай магьрум хьанва, шумудни сад фагьумиз ама, шумудни сад дерин 

ахвара ава... Садбур и дуьньядай катзава, садбур дили хьанва, садбурни женгина 

ава...Дуьнья туш, хажалатдин кIвал я. Дустагъ я, къазамат я… Вучда? Дуьнья 

тергна, Спикиз фидани? – хъуьрена. – Яраб чи Спикар дуьньядихъ галаз барабар 

чка ятΙа?!  

 Завай хабар кьазва: “Вуна вуч авуна? 

 За жаваб гузва: “За  авамар ахварай авудна, инсанрин рикIера муьгьуьббат 

куькIуьрна, кесиб бендейриз  чебни инсанар тирди чирна; за инсанрик игит. 

къагьриман руьгь кутуна! 
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- Ви нек къана, я чан итим, - лагьана рушал перемар алукIзавай 

Туьквезбана. 

Варцин зенгинин ван  акъатна… Салам гана, к1вализ Тагьирни Рукъуят 

атана. 

                                                     71. 

Туьквезбан гъуьлуьз муьгьуьббатлу вилералди килигзава: ам и аламатдин 

рикI, жигер, руьгь авай инсандал тажуб я... Хъаткай меселни кваз ам халкь 

патал, азадвал ва гьахълувал патал женгина ава. «Къайи гарар акъатнава... 

Зулуз, тарарикай пешер кIвахьдай хьиз, инсанарни кIватда.. Эминан гьал югъ-

къандалай агъадал я. Ам, нафт куьтягь жезвай чирагъ хьиз, хкахьзава», - 

фикирзава папа. 

Туьквезбаназ чир хьайила, Эмин кутугай буй-бухах авай жегьил тир. Руш        

адал ашукь хьанай, амма  вичин гьисс  винел акъудиз алакьначир… Худади 

абур чеб чпин кьисметдай акъуднач – кьведни бахтлу хьана… 

Хцин мергьяматлу рикIикай хабар авай Севзихан бубади лагьанай: “Беден 

ви мегъуьн тар я, бала, рикI кьавалрив гвай тар я, бала”. Жегьилдикай 

къудратлу, камаллу итим хьана. Ахьтин  инсандилай зурба крарни алакьда -  

Эминан тIвар вири лезги жемятдиз сейли хьана. 

Хважа-эфендидин рушакай Эмин-эфендидиз муьгьуьббатлу ва вафалу паб-

кайвани хьана… Гила, яшлу хьайилани, адаз вичин гъуьл, хиве кьазвачтΙани, гьа 

жегьил чIавуз хьиз, кIанзава. “Эминни заз гьакI вафалу хьана, - еке иштягьди 

тестикьарзава Туьквезбана. – Чи дерейра кавха, къази хьайи итимрикай кьвед 

лагьай паб хкун тавур, вил пата тахьай, патаз-къерехдиз тефей сад-кьве кас 

ама… Заз зи гъуьл михьи я. Ада закай, зун рик1е аваз, теснифай кьван чΙалар!.. 

Ада заз лагьай кьван лирлияр!.. Ада заз ягъай кьван чуьнгуьрар!.. Ада зал 

алукΙай кьван атΙласарни хараяр, мягьсерарни тикбанар!..” 

Манийрини макьамри, хуш келимайрини рафтарвилери Эминанни 

Туьквезбанан уьмуьр, ам гьикьван четинди тиртIани, гуьзеларзавай. “Зи 
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Туьквезбан! Зи рикI  вун кIан хьунив ацIанва!”- лагьана, Эмина паб кьуна, цавуз 

хкаждай, кIвалин юкьвал элкъуьрдай; ахпа месерал кьуьнт яна, адаз вичин 

гьиссер багъишдай, манияр лугьудай, шиирар кIелдай: 

                    Хамувилиз я вун жейран, 

                    Вун жагъай заз я им девран, 

                     Ви либасдал я зун гьейран, 

                     Асул женнет багъ я, Туьквез... 

Вичиз ракъурай сад лагьай шиирдилай башламишна, Туьквезбаназ Эминан 

вири чIалар хуш я, абурукай гзафбур хуралай чида... Адаз вичин ярдин 

арифдарвал, бажарагълувал, зурбавал чизва, гьавиляй, вичин кьилел алай 

агъадай  кьуна, лайихлу  къиметни гузва. 

Туьквезбанак футфа кутадайбурни хьана: “Вуна а никIе-векье кIвалах 

тийидай, серинрик ацукьна, чIалар кутIундай гъуьлуькай вучзавайди я?”- 

лагьанай. Кутугай жаваб гана, Туьквезбана фикирдай: “Зи хатур кIанзавайда 

ихьтин гаф лугьуч. Им чи кIвале къал гьатна кIанзавай футфачи я. А виле цIам!” 

Дустар кIватI хьайила, Эмин-эфендидин кIвале эдебиятдикай, 

шииратдикай, медениятдикай суьгьбетар, гьуьжетар жедай. Мугьманри Эминан 

цIийи шиирриз яб гудай, чпин фикирар лугьудай. И суьгьбетра Туьквезбана,  

Мелика, Рукъуята, Тагьира, Мислима, Рамазана…  иштиракдай. 

Шиирар теснифун, абур дустариз ван акьалтна кIелун, чуьнгуьрдихъ галаз 

лугьун - зари Эмин ва адан хзан патал яшамиш хьунин, фикир-фагьум авунин, 

дуьньядихъ галаз алакъаяр хуьнин, дуьньядикай лезет хкудунин, кеф чIугунин, 

гъам-хажалат кьезиларунин къайда хьанвай. 

- Ви чIалар, Эмин, дерин мана квай, цIалцIамбур я,-лагьанай са межлисда 

ашукь Тагьира. - Абур завай, мез галкIин тавуна, чуьнгуьрдихъ галаз лугьуз 

жезва. Ингье и “Гьуьруьдиз ухшар акуна” чIал хьиз, - ашукьди чуьнгуьр хурал 

хкажна, ван акъуднай: 

                         Ашкъидалди камар вегьез, 
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                         Килигдайла сивни хъуьрез, 

                        Ажеб ширин рахада мез, 

                        Гьуьруьдиз ухшар акуна... 

- Куьне, дустар, зи тарифармир, жедатIа синихар къалура, - лагьанай Эмин-

эфендиди. - ЧIурал шегьерда эдебиятдин межлисрал зарийри гьар са чIалан, 

гафунин  патахъай лап еке суьгьбетар, гьуьжетар ийида... Халкьдин арадиз 

акъуддалди зариди вичин гьар са цIийи чIал тамамди, гуьзелди, яб гузвайдаз 

тIям гудайди авуна кIанзава. Зунни гьакΙ алахъзава. 

- Чазни вуна гуьзел-гуьзел эсерар теснифна кIанзава, - лагьанай Мислима. - 

Рехнейрикай, синихрикай рахайтIа, заз абур аквазвач. 

- Зун, стхаяр, савадлу зари я,- суьгьбетна вичикай Эмина.- За алатай 

девиррин зарийри гьикI кхьенатIа, алай девирдин зарийри гьикI кхьизватIа, 

кIелзава. Зи яракь гаф, чIал, илим я... За жуван фикирар жуван чIалал,  

эдебиятрин векилрин зурба чешнеяр фикирда аваз, абурулай усал тежедайвал, 

жез хьайитIа, вине жедайвал, теснифзава... Гьикьван алахъайтIани, гьамиша 

рикIиз кIанивални жезвач. Зи кайваниди ийидай верцIи хуьрек хьиз, цIийи 

чIални кьел квайди хьана кΙанда,- межлисдин иштиракчияр хъуьрена. 

Жуван  ва я чарадан папакай рахун, иллаки адан тарифарун лезги 

межлисра адет тушир, ам итимдин зайифвиляй гьисабдай. И кар чиз, Мислима, 

заридин кайванидин тΙвар кьун тавуна,  жузуна: 

- Яни ви багъдин бегьерлувал папалай аслу я ман? 

- Эхь, стха,- хиве кьуна зариди. - Вуна зи салаз къванер вегьейтIани, вегьин 

тавуртIани, авайвал лагьана кIанда: чи уьмуьр дишегьлидилай  гзаф аслу я. 

Абур чна итимрилай агъадай гьисабун дуьз туш. Ни масакIа фикирзаватIа, лагь, 

чун адан багъдин бегьердиз килигда. 

- Зурба кас я вун,- Мислима фикирдай давамарна: “ГъвечIи халкьдихъ 

чΙехи зариярни жеда кьван! Вич хесте яз, и касди халкьдин дерди-гьалдикай 

фикирзава; халкь бахтлу ийидай рекьерихъ къекъвезва; зегьмет чIугун, чил 
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хуьн, азадвал хуьн лазим тирди тестикьарзава; вичелай виждандинни намусдин 

чешне къалурзава”. - Вун хьтин дуст хьунал за дамахзава, Эмин!-ам къужахда 

кьуна, чуькьвена.- Заз вун, стха, Гъуцарсув хьиз, аквазва! 

... Эмин-эфендиди, азардизни килиг тавуна, дезгедихъ ацукьна, вичин 

эсерар кхьизва. Туьквезбана къулан патав чешнедин гуьлуьт хразва, адан 

фикирар гъуьлуькай я: “Эмин инсанриз, сифте камаллу инсан яз, гьахъ гвай 

къази яз, кIан хьанай. Ахпа ада, чпин дерди-гьалдикай хабар кьуна, теснифзавай 

чIалар ван хьайила, кIанивал са шумуд къат артух хьана... Ам  жемятдиз истеклу 

я... Амай рекьерай Аллагьди чаз бахт ганачтIани,- рикIел аялзамаз кьейи эркек 

аялар хтана,- и рекьяй бахт гана”. 

- Я итим, вуна гьикьван кхьида?!- хабар кьуна папа, - къарагъ, са геренда 

агалт, жуваз ял ягъа. 

- Дуьнья - чар, гьуьлер - девит хьайитIани, КукIрух, зи рикIевай кьван 

дердер-къамар лагьана, кхьена куьтягь жедач. ГьакI хьайила, жувал чан аламай 

кьван кхьена кIанда! Кхьида!  

 

72. 

Эмин-эфендидиз  1884-йисан зул вичин эхиримжиди тирди аян хьана. 

ТIебиатдиз хважамжамдин рангар янавай са пакамахъ ада папаз арза авуна: 

- Я КукIрух, заз гьар йифиз ахварай  Хтумрин булах, чи багъ, Макьарин 

вир, Китин дагъ, Гъуцарсув... аквазва. Им вуч месэла ятIа, яраб? 

- Вил хьанва ман, сагъ чIавуз аквазвай, физвай ерияр тир. Гила шумуд йис 

я вун месеваз? - Туьквезбанан туьтуьниз кьагьар атана, фикирна: “Рекьидай 

кьилихъ инсандиз вичин хайи ерияр ахкваз кIан жедайди я... Яраб зи къужадин 

эхирни  хьанватIа?” 

- Бес зун анриз гьикI килиг хъийин? И гьал алаз? - адаз багъри ерияр, рикI 

алай Хтумрин булах, патарив гвай гуьзел мензераяр ахкваз кIанзава. - Зи вилер 

акъатзава… 
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- Неби стхадиз лугьуда ман. 

- Ада зун Хтумрин булахдал гьикΙ тухуда? Завай балкIандал акъваз жедани 

мегер? 

- А месэла, итим, гьада гьялда. 

Нянрихъ хиперивай хтайла, Небиди чIехи стхадал кьил чIугуна. Начагъда 

вичин дерди авурла, гъвечIи стхади гаф гана: 

- Тухуда ман, чIехи стха. 

- ГьикI тухуда? 

- Гъулуна ацукьарна, - хъверна, Небиди давамарна:- Алеррал эцигда еке 

гъул, я тахьайтIа са чали, ам  мягькемдаказ кутIунда, къенез вегьеда самар, 

винелай эцигда кавал, ахпа вун ацукьарда, чIехи стха. Рази яни? 

- Валлагь, вуна хъсан улакь фагьумна, - Эмин-эфенди рази хьана. 

- Санихъни ават-къакъат тавуна фена, хкведа вун, -  лагьана папа. 

- Кьефесда авай сикI хьиз, - зари хъуьрена. 

- МасакIа, чIехи стха, азарлу инсан яргъал гуьнейриз, къузайриз тухуз 

жедач. 

- Зун къандалар акьалжизни гьазур я, анжах заз багъри ерияр ахкурай, -

лагьана Эмина. 

Пакамахъ Эмин-эфенди яцар квай алеррал алаз сефердиз экъечIна, ам кьуд 

патаз къанихвилелди килигзавай: вилериз тIебиатдин къацу-цIару либасар 

аквазва; нери атирар гьиссзава, япариз нагъмаяр ван жезва...Лацу дагълари, 

къацу тамарини багълари, хеб-мал чк1анвай  чIурари вилерин ишигъ тухузва, 

кьил, пияла хъвайи хьиз, элкъвезва... Вили цава лекьери лув гузва: “Зун квел 

гьамиша пехил тир, азад къушар! Инсанарни, лекьер хьиз, азадбур, викIегьбур, 

къуватлубур хьун лазим я. Заз азадвал вири няметрилай багьа тир,- лугьузва 

хиялдай Эмин-эфендиди.- Зун квелай чешне къачуз алахъна, дустаризни ихьтин 

меслят къалурна, -  рикIел аял чIавуз Хтумрин булахдал акур гьажилеглегар 

хтана.- Лекьерни гьажилеглегар стхаярни вахар я... Азад стхаярни  азад вахар!” 
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- Ингье ви рикI алай Хтумрин булах, чIехи стха! - Небиди малар 

акъвазарна. 

 Эминан япара булахдин баядрин ванер гьатна, ада вич сагъ хъхьайди 

гьиссна. 

- Зун и кьефесдай акъуд кван!-Эмин-эфенди къарагъна, стхадин 

куьмекдалди чилел эвичIна, булахдив агатна, къванцел ацукьна, гъил къайи цик 

кутуна... 

Чалида авай сиягьатчи кIвализ хтана: гуьгьуьл шад я, иштягь ачух хьанва. 

Са шумуд йикъалай Эмин-эфенди лап яваш хьана... ЯтIани ам санал 

акъвазнавач: кIвале къекъвез ва айванрик экъечIиз алахъзава; стхайривай ва 

мугьманривай хуьрерикай, шегьеррикай ва дуьньядикай хабарар кьазва; чар 

куьтягь хьайила, вичин чIалар кIвалин лацу чепедай асуннавай цларал 

цIивиндал кхьизва... Гъуьлуь ийизвай кхьинар Туьквезбана, са чуькьни тавуна, 

гьар нянрихъ асун хъийизва, пака Эминаз мад цIийи чIалар кхьидай чка жезва. 

- Ибур икI квадариз гьайиф тушни?- заридин цIийи чIалар фикирда аваз, 

жузунай Тагьира. 

- Абур низ герек ава, я стха? Са залай гъейри, зунни физва,-заридин умуд 

михьиз хкатнавай. 

- Залайни гъейри,-алава хъувуна ашукьди.- Ви чIалар, стха, заз гьикьван 

масан ятIа, ваз чизва. 

- Дуьз,-кирамди сефил хъверна.- Сагърай вун, захъ амай са дуст,-адан 

вилериз накъвар акъатна. 

- ЧIехи стха, за ваз Кьасумхуьрелай чар гъана, - салам гана, кIвализ Мелик 

гьахьна. - Са гужуналди  жагъурайди я. Базарда авач, укругдин  са 

чинавникдивай,  минет-суьнет авуна, къачуна. 

- Вун пара кьадар сагърай, зи стха! - Эмин цавук хкьуна - адаз гьакьван 

шад хьана. - Ваз Худади цавар-чилер ацIай кьван бахтар, девлетар гурай! 

Амин! – лагьана Туьквезбана. 
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- Чар кьит затI я,-лагьана Тагьира. - Зун физвай чкайрани тIимил-шимил 

дуьшуьш жезва. 

- Кьит я... Им лацу матI хьтин чар я, - пекиникай хкудна, Мелика 

куьсруьдал лацу хара эцигна. 

- Ипек хьиз, цIалцIам я,  -  чар тупIалай авуна, лагьана Тагьира. 

- Адал за сифтени-сифте “Дустариз” чIал, ахпа «Веси» кхьида, - вичин 

цIийи эсеррикай хабар гана зариди. - Пака абур  за КьепIир Мислимаз ракъурда. 

- Сифте чаз кIела ман, - тIалабна ашукьди. 

- Исятда, стха, - зари, вилер акьална, хиялдай «Дустариз» чΙал яваш-яваш 

кIелиз эгеч1на: 

                        Хабар кьуртIа зи гьалдикай дустари, 

                        Шукур Аллагь, хъсан я лагь дустариз. 

                       ТIалабирди чпивай зи къастари 

                       Хийир-дуьа, инсан я, лагь дустариз,- ял акъадарна, давамар 

хъувуна: 

                      Хажалатар, хифетар зи дерин я, 

                     Заз алахьай гуьлуьшан югъ серин я… 

Ашукь Тагьиран вилериз накъвар акъатна, ада чуьнгуьр къачуна, дустунин 

цIийи чIал аваздалди лагьана. Сефил маниди Туьквезбанан, Мегьридин,  

Меликан вилерни кьежирна. 

- Вуна «Весида» вуч кхьенва, ч1ехи стха? – жузуна Мелика. Адаз 

«Дустариз» чΙал бегенмиш хьанач, ятΙани, вичин фикир лагьана, начагъ стхадин 

кефи ханач. «Весида» вуч кхьенватΙа чир хьана кΙанз тади ква: рикΙи са вуч 

ятΙани гьиссзава. 

- Гьамни кΙелдани? – жузуна зариди. 

-  Эхь, эхь! – Меликан ванцик эмир ква. - Чаз чир хьана кΙанда эхир! 

- Хьурай ман, стха! - Эмин-эфендиди мад вилер акьална, шуькΙуь яру 

дамарар акъатнавай  къебекьрин  кΙаникай  нинейрин кертелар юзана, 
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мецин кΙвенкΙ яхун пΙузаривай гуьцΙ хьана… Дуьньядивай  гьамишалугъ 

къакъатзавай, хажалатдив ацΙанвай бизарлу  ван акъатна: 

                       Зун кьейила, тазиятдиз къведайди 

                       Ачух дуьнья, я сагъ чан тахьайд атуй. 

                       Зи гьалдикай хабар тирди ягъади: 

                       Архадикай  хъсанвал тахьайд атуй… 

- Я чIехи стха, вуна ихьтин чIалар кхьиз, весияр таз,  ваз чи патай гьакьван  

гьуьрметсузвилер хьанани?! -  Мелика вичин хатур амукьайди къалурна. 

- Тахьанани туш ман, чан стха, - лагьана Эмин-эфендиди зурзазвай 

ванцелди. 

- Вуна чун русвагьзава!.. 

- За авайвал кхьенва, стха. 

- Я чан стха, начагъ инсанар фад бейкеф жедай адет я, - лагьана 

Туьквезбана чIехи хинез. - Вуна адан гьар са гаф фикирда кьамир. Абсун 

хьухь... Начагъдахъ галаз бягьс чIугвамир, чан стха. 

Межлис къана... 

Йифиз Эмин-эфендидин кефияр чIур хьана: бедендал ифин акьалтнава,  

хур кузва, нефес кьазва, кIвачер буш хьанва. 

- Мурк! Мурк! - гьарайна Эмина меселай. - Зи хур кузва! 

Вири хизан кIвачел акьалтна. 

Мурк гъиз жедай кьве чка авай: Китин дагъни Цмуррин бузхана. 

- Цмурдал мукьвал я, - лагьана Небиди. - Зун гьаниз фида. 

Кьвед-пуд  сятдилай хьиз гьекьни каф хьанвай балкIандал алай Неби хтана. 

Ада пипIерай яд авахьзавай гьебеяр гурарал эцигна, абурун сивер ахъайна, 

самарикай муркIарин лацу, вили тикеяр хкудна, бадида аваз азарлудаз тухвана. 

Мурк акурла, Эминан вилериз ишигъ хтана: ада къанихдаказ муркIадин 

къайи тикеяр тIуьна, хура авай цIай явашарна. 
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Кьвед лагьай юкъуз Эмин-эфендидин кефияр ачух хьана. Хизанар кIватIна, 

ада вичин веси-сала авуна: Мислиматан къаюмвал Меликал тапшурмишна, 

стхайривай вичин папан кефи тахун тIалабна… Туьквезбан, кьил метIерал 

эцигна, шехьна... 

  Хизанри, мукьва-кьилийри, дустари, умуд хкатна, Эмин-эфенди кечмиш 

хьун  гуьзлемишзава, амма заридик тади квач, ада, пус-пус ацалтна, «Вил 

ат1удач дуьньядихъай, ширин я…» шиир теснифзава. 

ЧΙехи стхадин чандин кΙевивилел тажуб хьанвай Мелика хзанриз 

кушкушна: 

- Адан бедендин, мефтΙедин гьар са нугътΙади ажалдихъ галаз женг 

чΙугвазва… 

ЧΙехи стхадин чандин кΙевивилел тажуб хьанвай Мелика  хизанриз 

кушкушна: 

-  Адан мефт1един, бедендин гьар са нугът1ади ажалдихъ галаз женг 

ч1угвазва… Ам  рекьидач!       

                                       х              х              х               

Эмин-эфенди хиялрикай уях хьана... Жемятдихъ галаз рахана куьтягь 

хьайила, ам стхайри айвандикай чарпайдал хканвай... Вилерикай  яб гузвай 

жемят карагзама… 

 Зариди беден кьезил хьанвайди, кΙвачериз ва гъилериз къуват хтанвайди  

гьиссзава. Ада хиялдай вичи жемятдиз  лагьай гафар эзбер хъийизва: «Зи 

жемят! Зи багърияр! Квез зун вуж я, вуч я чизва. Зун хандин виликайни фена, 

балкIандин кьулухъайни… Гьамиша инсанвилин, азадвилин, гьахълувилин 

терефдал хьана, абур патал женг чIугуна. Шумудни са кас жермедикайни 

зиндандикай хкудна. “Гьарай, эллер, пис ксариз!” эвер гана ва зулумкарар, 

дявекарар, фитнекарар русвагьна... Зи девлет, зи ирс  – инсанар, халкь дуьз 

рекье твазвай зи чIалар я... Заз куьн, стхаяр ва вахар, рухваяр ва рушар,  лекьер 

хьиз, азад яз, такабурлу яз, къудратлу яз,  яшамиш хьана кIанзава. Савадлу, 
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илимлу, гъейратлу, муьгьуьббатлу  инсанар  хьана к1анзава… Зи сивикай, 

гъиликай инжиклу хьайи кас аватIа, заз багъиша. Зак бурж квай кас-мас, заз чиз, 

авач, аваз хьайитIа, зи стхаяр инал алазва... Заз и гуьзел Ялцугърин чилел тIуьр 

фу, хъвайи яд гьалал ая, жемят... Вил атIудач дуьньядихъай - ширин я, айиб 

мийир, зун инсан я, стхаяр, - Эмин-эфенди хайи жемятдиз, хуьруьз, дередиз ва  

дуьньядиз, мад са вуч ятΙани лугьуз кΙанз, муьгьуьббатлу вилералди   

килигзава… 

                                            х           х         х 

Виш йисалай Ялцугъар Лезгистандин Гуьлгер вацIун дугуниз  куьч хьана.  

ЦΙийи мескендиз Эминхуьр тΙвар гана.  

Халкьди Гъуцарсувай яру мармардин къванер гъана,  рикI алай шаир Етим 

Эминаз зурба тимтал эцигна: адан вилик гьамга булах рахазва, инсанри таза 

цуьквер эцигзава... 

                                                                                    Магьачкъала.                                                        

                                                                                1998-2004-йисар. 
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                 ЧЕТИН ГАФАРИН ВА Т1ВАРАРИН 

                                     Б  А  Я  Н  А  Р 

 

Абас -  къад кепек. 

Абид – кап1-т1еат ийизвай инсан. 

Абу-Земзем – Меккеда авай пак булах. 

Абсун – секин  

Авла - лап хъсан. 

Адават – душманвал. 

Ажнас – к1вале жедай къиметлу зат1ар. 

Архалугъ – куьруь валчагъ. 

Бажа – къул; гурмагъ. 

Бат1ин - къенепатан сир, хиял. 

Буракь – диндин кьисайрик квай инсандин суьрет авай балк1ан. 

Геже-гуьндуьз – йифиз-юкъуз. 

Гуьллуь – цуьквер алай. 

Гьират – Афгъандин шегьер. 

Гъам-пияла – гъамунив ац1анвай жем. 

Гъилман – женнетда жеда лугьудай гада. 

Гъуцарсув – Шалбуз дагъдин къадим тΙвар. 

Дастан – манидалди лугьудай кьиса. 

Диба - ипекдин парча. 

Дилбер – к1ани руш; яр. 

Жагьад – ватан тергуниз мажбур хьун. 

Жанан –  к1аниди, яр. 

Жузам - ч1уру азар. 

Жумла  алем – вири дуьнья, халкьар. 
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Загьир – малум, ашкара. 

Зар-зиба – харадин, ипекдин парчаяр. 

Зари – художественный эсерар кхьизвайди, кхьираг. 

Зилфер – ц1велеривай куьрс жедай ч1алар. 

Зулжалал – Аллагь. 

Икьрабар – мукьва-кьилияр. 

Кертел – элкъвей; элкъвей кк1ал. 

Кирам – автор. 

Къедек -  хунин парча. 

Къемер – варз. 

Кирбит – спичка. 

Къупарламиш хьун – къизмиш хьун. 

Лали – яру къаш, якъут. 

Лукьман –  духтур; жерягь. 

Маргьаба – Салам!  

Мазан – ашукь. 

Мерез –  чахутка азар; шуьк1уь еб. 

Мисри – Египет; Къагьир. 

Мубарак – къени инсан; ц1ийи зат1 тебрикун. 

Мубтала – дердери гатанвай. 

Муьруьд – муьршиддин сухта. 

Муьршид -  диндин рекьин кьилевайди. 

Муъмин – Аллагьдихъ инанмиш инсан. 

Мягькема – са шумуд хуьруьн тешкилат. 

Нури-гуьзуьм – вилерин нур. 

Рейгьан – цуьк. 

Рисалат - сада-садаз кхьизвай кагъаз. 

Рутба – дережа. 
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Сагъри – тумаждин са жинс. 

Сердер – ч1ехи гьаким; кьушундин кьил. 

Сет1ренжар – шахматар. 

Сухта – медресада к1елзавайди. 

Тазият – кьейидан мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гун. 

Тевриз – Ирандин шегьер. 

Тешвиш – жув-жувал тахьун; кьил квахьун. 

Тимтал – гуьмбет, памятник. 

Туьмен  - Ирандин пул. 

Т1арикъат – исламдин са хел. 

Улуб – ктаб. 

Фана – амукь тийидай. 

Фарман – эмир. 

Фарс – Иран халкьдин ч1ал. 

Фелек – цавар; кьадар-кьисмет. 

Халикь – яратмишай кас;  Аллагь. 

Ц1иг – лезги ч1аваргандин  варз. 

Ч1аварган – календарь. 

Шагьи – вад кепек 

Шам – Сирия. 

Шемси – рагъ.  

 

 

 

 

 

 

 

www.lezgichal.ru



 357  

 

                                 Х А К И М   К У Р Б А Н 

                               (Акимов Курбан Халикович) 

 

               С В Е Т И Л О   Б Е З У М Н О Г О    М И Р А 

                                                Роман 

                                    На лезгинском языке 

 

 

                             

                                                      

                               Редактор   Арбен Къардашев                                                      

                               Корректор    

 

 

                  Сдано в набор 00.00.00. Подписано в печать 00.00.00. 

                   Формат 60х84 1/16   Усл.п.л. 16,00. Тираж 1000 экз. 

                                    Издательство ООО «Мавел» 

                                                   ИД № 04958 

 

                                       Типография ООО «Мавел» 

                                   Махачкала, ул. О.Кошевого, 42а 

                                                 Тел.: 61-38-90 

 

 

 

 

 

www.lezgichal.ru



 358  

 

 

 

                           Текст к портрету  автора на обложке:  

 

Гьаким Къурбан  (Акимов Къурбан Халикьович) – зари, алим ва 

общественный деятель – лезги халкьдин тарихдикай кхьенвай  «Ракъинин муг»,    

«Гьай тахьай гьарай», «Къилинж Къемер» ва  маса романрин  автор я. 

Къ.Х.Акимова лезги ва урус чΙаларал акъуднавай  илимдин ктабра  

(«Лезгийрин милли гьикаят»,  «Абдулбари Магьмудов: уьмуьрдин ва 

яратмишунрин рехъ», «Жамидинан сатира ва хъуьруьн», «Мерд Алидин мани», 

«Лезги повесть», «Лезги роман» ва мсб.)  хайи литературадин месэлаяр  

ахтармишзава. 

Зари  Лезги ва Россиядин писателрин союзрин член, РД-дин лайихлу 

муаллим я. 
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                                                                                    Хаким Курбан 

                            СВЕТИЛО БЕЗУМНОГО МИРА 

                                       (Отрывки из романа) 

Лезгинский писатель Хаким Курбан (Акимов Курбан Халикович)  в своем 

романе «Светило безумного мира» создал художественный  образ классика 

дагестанской поэзии Х1Х века, великого лезгинского поэта  и общественного 

деятеля, Етима Эмина. 

Етим Эмин был ученым человеком, работал судьей семи небольших сел  

Ялцугского магала Кюринского округа. Он прославился справедливостью, 

гуманностью, честностью и щедростью. Ночью в пути из Касумкента в родное 

село, переходя реку Араг-вац,  неудачно сорвался с лошади и сильно повредил 

себе ногу. Ушиб превратился  в неизлечимую рану, и поэт около десяти лет был 

почти  прикован к постели. 

Роман «Светило безумного мира» Хакима Курбана состоит из 73-х 

небольших глав, обозначенных арабскими цифрами. Вниманию читателя 

предлагаем последние главы.   
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