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МОРСКИЕ ВОЛНЫ 



ГЬУЬЛУЬН ЛЕПЕЯР 

Сад лагьай кьил 

Камил Къулиев вичин саки уьмуьрлухда муарифдин 
крарал хьана. Ада хуьре цIийиз ахъай авур школадин 
учителвал, райондин образованиедин отделдин (ОНО-
дин) зеведишвал авуна. Ам кIвалахдал живе кьваи ди-
ри тир. Гуьгьуьна амукьун адан рикIи кьабулдай кар 
тушир. 

Школаяр кIелунриз гьазурунин карда Къулиев гьа- 
миша виридалай вилик жедай. Райондин ва республи- 
кадин газетри <<^алкьддш__образован_иедин кIвенкIвечи» 
кьил гана, ада«аи""ма5съалаяр""~гзаф кхьена. Ддаи'ш'икшI 
газетрин чинриз акъудна. Муарифдин гьуьрметдии тах- 
тадай лагьайтIа, Камил Къулиеван школа ва адан  
тIвар кими жедачир.
 
г 

■у Тариф! Бязибурун кIвачерик кварквацIар кутадай ■ 
бязибурун кьил гижи ийидай тариф! Амма Къулнева 
вич кпадардачир. Ам хьанвай кардал лайихлу къимет 
эцигдай ва гележегдиз гьерекатдай ксарикай я. ЦIийи 
девирдин везифайри яратмишдай девран кьзтIуки пия -
ла ганвай ада кIуфук мили хъвер кваз лугьудай: 

—• За авунвай са игитвал авач. Еес за, В; на, муь-
куьда кардик кьецI кутуртIа, ахяа гьикI жеда? Чун 
мураддихъ мус агакьда? Вахт декь-икьаI'1 , .,д-: гьисаб-
завай затI я. Ам темпелвал ийизвайдал вгл алаз акъ -
ваздач. 

Камил муалимцин мураа, лагьайтIа, лап екедн 
я. Ада, цава авэй гъетре хьиз цIарцIар гузла. Члз цака 
авай гъетер, гьарма са седеф хьиз, гьакьваи гъсечIлз 
аквазва. Амма талукь тир дурбуйрай   килигайла, абур  



мукьвал жезва, гьикьван ятIа кьатIуз жезва. Гьа жуьре-
да, дикъетдалди фикир гайила, Камилни чаз ачух жезва. 

Педагогвилин институт куьтягьна, илимдалди ва 
идеядалди яракьлу тир жегьил коммунист Къулиеваз 
вичин яргъал алай мурад гьакьван мукьвал алаз ак-
вазвай. Вич ва вири халкь гьа и мураддихъ агакьун па-
тал, ада зирек ва мягькем камар къачузва. 

КIвал эцичгун патал хъсан материалар: къванер, 
тахта шалман, рак, дакIар герек я. Гьа жуьреда, кIвал 
эцигдай ва ам тадаракламишдай устIарарни хьана 
кIанда. Къуливван мурад адетдин кIвал эцигун тушир. 
Еке, вични гьич вилеризни такур, гьар са няметдив  
диганвай дарамат эцигун тир. Чирвал ва илим авачиз 
ам кьиле тухуз жери кар туширдини адаз чизвай.  

Тариф авун, — лугьудай ада, — инсандиз атир 
ягъай хьтин кар я. Амма атир хъваз жедач. Огьо-гьо! 
Куьне акьван шир ягъизва хьи, зи руьгьни михьиз су-
вагъламиш жезва. 

Партийный организацияди вичин вири фикир халкь-
дин кIел-кхьин тийижирвал терг авуниз гузвай. Мав-
гьуматдин кьалидикай хкатиз анжах башламиш хьан-
вай инсанар лагьайтIа, школа патал ччан гуз гьазур 
тир. Колхозчийри чIурухъар къарагъарзавай гьа и чIа-
вуз  Камила  цIийи,  советрин  школаяр  ахъайзавай.  

— Муаллим   къвезва,   гьереката   гадаяр! — лугьудай 
школа  эцигзавайбуру,  яргъай   К/ьулиеван   кьил  акуна- 
маз.  Чкадал  агакьай  Камила   абурувай  чузун-качузун, 
каш-мскь ийидай. Кардиз талукь мисалар  гъиз, абурук 
шадвал ва гумрагьвал кутадай. 

— Накьан батрак тир гьа! — лугьудай эгьлийри. 
И гафари чпиз ахварайни такур дережадал ийизвай 

абурун гьейранвал, шадвал   ва   пехилвал къалурзавай.  
Къулиев райондин активдикай сад тир. Кьиле тухуз-

вай гьар са кардик адаь ппер жедай.    Советрин сечки-
яр,    колхозрин тешкиллувилин,   халкь гъавурдик куту-
нин кIвалахар   ва маса крар    ам галачиз   кьиле фида 
чир. 

— Ибур вири зи мураддихъ фидай рекье къачузвай  
камар  я,— лугьудай  муаллимди.— Зи  крар  акIахьзава, 
и сеферда зун тур,— тIалабнай    садра    Къулиева. Им 
баштIанун  тушир.    ТуштIани    райкомдин    секретарди 
кьабулначир. Вучиз лагьайтIа,  Камилал тапшурмишай  

кардин патахъай ам гьамиша   архайип жедай.   Гьаниз 
килигна, секретарди адаз ихьтин жаваб ганай: 

— Чахъ агъадай-виняй авайди са вацIуд кас я. Вун 
акъвазарна виже къведач. Вун квачир компани кьел 
квачир фу тир мисал я. 

Гатуи икьи ракъини куьчеда циран-циран ялав къа-
рагъарзава. Камил Къулиев ОНО-дин вилик балкIан-
дилай эвичIна. Гуьг балкIан чIулав я. Адан руфуник 
квай ва ттумуник фенвай чIуларик запундин каф ква. 
Камила жибиндай акъудна вичин ччинив гуьцIай лацу 
ягълух, хурх кьилел алаз атай вацIук хуькуьраиди хьиз 
кьалу хьана. 

Камил Къулиева кьве къуьр янавай. Колхозра гад 
кIватI хъувунин ва техил заготовка авунин кампани 
кьиле тухвана партиядин райкомдин тапшуругъни та-
мамарна. Вичин карни акIадарнач. Тарсар башламиш-
далди саки са вазракай тIимил кимиз вахт амай. Шко-
лаяр гьазур яни? 

Чкайрал физ ахтармишай зав ОНО-диз гьакъикъат 
гьикI ятIа вичин вилералди акуна. Районда тек-бир ки-
миз вири школаяр ремонт авунва. Асунна, чуьхвена, 
къайи цин ни къвез акъвазнава. ЦIийиз шир янавай ска-
мейкайри цIарцIар гузва. Рак-дакIар жуфт я. Гьаятра 
кIарасрин хараяр—пилер эцигнава. Гьазур тахьай 
сад-кьве школадин кими крарни Къулиева вич кьилел 
акъвазна бегьемариз туна. 

ВацIуд-цIувад суткада балкIандин кIула аваз хьа -
йи инжиклувилер Камил Къулиева асла кваз кьазвачир. 
Къанни цIуд йисав агакьна, чагъинда авай ам гумрагь 
тир ва шад тир. Кабинетда гьахьай Къулиева Нарком-
просдиз рапорт кхьена — район кIелунрин йисаз вах-
тунлай вилик гьазур хьанавайдакай хабар гана. Кими 
учебникар тадиз агакьарун патал серенжем авун тIа -
лабна. Ахпа столдал алай чарариз килигиз башлами-
шай адаз телеграмма акуна. Гила ам теепача я.  

«... Райисполкомдиз, копия ОНО, Къулиеваз. Камил 
Къулиев кIвалахдикай азад авуна Наркомпросдин
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ренжемдиз рахкура. Адан чкадал масад меслят къа -
лура...» кхьенвай телеграммада. «Зи намус за кьацIу -
рай чка авач эхир!» фикирна ада. 

Телеграмма кIелна тажуб хьайи исполкомдин пред-
седатель партиядин райкомдин секретардин патав 
фенвай. 



— Камил  вучиз элязава,  чаз тийижиз  адан тахсир  
вуч я? 

Ам кIвалахдилай элязавайди тушир. Виниз къул-
лугъдал, наркомпросдин школайрин отделдин зеведиш-
вилел, Наркомдин заместителв-илел хутахзавайд тир. 
И барадай Нарком райкомдин секретардихъ галаз гье-
ле раханвай, 

— Чи муалим хутахзава, — лугьуз учителри ва уче- 
нйкри гьайиф чIугуна.  Гьахъ лагьайтIа,  Къулиев вич- 
ни и кардал шад тушир. Ам районда гъвечIи-чIехидан 
гъавурда  гьатнавай.  КIвалах    сириштада    аваз кьиле 
физвай. Амма райондин вири хуьрера школаяр ахъаю- 
нин  патахъай  авай  адан  план  гьеле  кьилиз  акъатна- 
вачир. 

Камилахъ галаз рахадайла адан тIвар кьадайбур 
сейрек тир. «Я муаллим, ччан муаллим, Камил дайи» 
лугьуз луькIуьндай. Ихьтин рафтар авунихъ вичин 
себеб авачиз тушир. Камил Къулиева таре гайибур, 
рехъ къалурайбур, районда гзаф авай. Абуру и лав -
гъасуз касдилаи чешнени къачузвай.  

— Дамах   къачун   акьулдин   кимивал   тирди  хьиз, 
туьнт  хьун, — лугьудай   Камила, — инсандин    зайифвал 
я. Пака ийидай кардиз няниз гьазурвал акуна кIанда  
ИкI авуртIа инсанди нубатсуз теспачавал ийидач.  

Вичин къуллугъчийриз Къулиева, вич инжиклу хьун 
винелди акъуд тавуна, сабурдалди ва куьрелди несят 
Iудай ва рехъ къалурдай. Гзаф рахадайди акурла, 
адаз къиздирма къведай. — Фагьумна акъудай гьар 
са гаф къизилдиз барабар я,— лугьудай ада. 

Ччин-ччуру гьамиша цIалцIам, уьстуь-баши тIарам, 
мез ширин, вич йигин Камилан гафар яб акалзавайбу-
рук кужумдай. И карда кьилни-кьилин себеб лагьай-
тIа, адан гафунинни кардин арада тафават тахьун 
тир. 

Къулиева шегьердиз куьч хьунин гьазурвал акуна. 
Вичин ктабар ва парталар кIватIна. Вичихъ галаз 
тухвана кIани пабни са аялни авай. 

— Куьн  гьелелиг  ина   акъвазна   кIанда.   КIвал-затI 
гьазур  хьайила,  куьн  хутахиз  зун  хуькведа, —лагьана 
ада вичин папаз. Гьамишанда шад муаллим и сеферда  
са вуч ятIани гьисс ийизвай саягъда перишан тир. Ам  
вучтин перишанвал ятIа, чаз белки агъадихъ чир же - 
да. Исятда адан сирдал чун алахъдач. 

Няниз дустар кIватI хьана «Инсандихъ виш манат 
жедалди са дуст хьун хъеан я» — лугьудай Къулиевахъ 
кьуьзуьбурукай, вичин яшда азайбурукай ва жегьил -
рикай яр-дуст гзаф авай. Вири и межлисдал хьунухь 
мумкин кар тушир. Гъил яргъи авурла агакьдай, па -
тарив гвай сад-вад кас атанвай. Геждалди эхтилатар 
авур мугьманар эхир къарагъна. 

— Ягъур хьурай!... Хъсан сят хьурай... Бахтлу хьу- 
рай!... Мадни виниз дережадиз акъатрай... Жуван хуьр- 
кIвал, эл-угъли рикIелай ра'къурмир, дамах къачумир,— 
дустари адаз хийирдин дуьэяр авуна. 

— Куьн сагърай, — лагьана Камила. — Аникай куьн 
архайин хьухь, дустар. Зун коммунист я. Жуван хуьр- 
кIвал рикIелай ракъурун, дамах къачун партияди заз  
гузвай ва зи  ивидик кужумзавай тербияди  мукьвари- 
вайни гутадай крар туш. 

Кьвед лагьай кьил 

Пакамахъ фад ппар фургъунда эцигаа Камил Къу-
лиева вичин папаз сагърай лагьана ва Мурадан пелез 
темен гана. Ругуд йиса авай гададин ччин чIуру тир 
ва ада пIузарар куьрснавай! 

— Я ччан хва, Мурад! Вуна ччин вучиз чIурзава? 
Дахди гьа и мукьвара вунни дидени шегьердиз тухуда, 
ччан бала. 

Аялди куьтIни авуначир. Гъил юзурна, галачир 
хъвер авуна, дах рекье ттуна. Няниз мичIи хьайила, 
ам ракьун рекьин станциядал агакьна. Гила ам кIва -
ливай яргъа хьанвай. Фургъундин ларакь-лурукьдикай 
азад тир. Йифен са пай вокзалдал, муькуь пайни по-
ездда акъудай Камил муаллим пакамахъ, вири кIв,а-
лахдал къведай чIавуз Наркомпросдиз фена. 

Кас агакьун бес хьана. Ам фуруз аватай саягъ хьа-
на. КIвалахди фадлай гуьзлемишзавай адаз вичин 
кьил чухвадай мажални амукьнач. Зарафат туш. рай-
опда вацIуд школа, са шумуд клубчи читални идара 
ийиз вердиш хьанвай касдин хиве республикадин муа-
рифдин вчри идарайриз къуллугъ авун гьатпавай.  

Гьазурдал алай гьалдихъ галаз таниш хьайи Къу-
лиева вичиз герек тир лишанар авуна, кIвалахдин план 
туькIуьрна.   Гьамиша     хьиз   намуслувилелди     кIвалах 



ийиз башламишна. Намус лагьайтIа, кьев авай затI 
туш. Хсуси яшайишни, хуьре амай паб-аялни адан ри-
кIелай фенвай. 

Камил муаллим са куьруь вахтунда республикадин 
чIехи пай районриз фена, школайрин кIвалахриз ки-
лигна. Бязи чкайра ада вичин тежриба гана. Кимиви-
лер арадай акъуддай серенжемар акуна, ученикрин 
чирвилер ахтармишунихъ галаз ада учителрин ала-
кьунризни фикир гана. Чпин тийижирвал къалп къи-
зилдин шейэр хьтин гуьрчег гафаралди далдаламиш-
завай бязи учителар заочни кIелунрик кутуна ва гуьз-
чивилик къачуна. 

КIвал-югъ туькIуьи тавунвай муаллим секин ту-
шир. «Зун ина, хзан хуьре аваз архайинвал жезвач. 
И гьалди кIвалахдизни кьецI тагана тазвач» фикирза-
вай ада ара-бир. Хуьре авайла михьи кIвал, тIуьн -
хъун, алукIдай партал гьазур тир. КIвалахдилай хтай 
муаллимди архайиндаказ кIелзавай, вичин чирвал 
хкажзавай. Илимдин каидидатвилин диссертация гьа-
зурзавай. Гьар са кардал фарфалаг тир Суна гила 
адан патав гвачир. ТIуьн жагъай, тачагъай, михьи 
партал хьайи-тахьай вахтар жезвай. И кимивилери 
муаллимдин гуьгьуьлдиз таъсир тагана тазвачир. Гуь-
гьуьл шад тушир инсан азарлу тир мисал я эхир.  

И гьал гзаф яргъал феначир. Дарвилихъ генгвални 
галай затI я лугьуда. Къулиеваз кIвал гана. Ада ам 
тадаракламишна. Адан фикир тадиз хъфена хзан хкун 
тир. Амма чидач ман гьикI жедатIа?! 

Бес Къулиеван секретарь Амина рикIелай фенва -
ни? Камил муаллимди идарадиз ккам къачур йикъалай 
инихъ Аминадикай автомат хьана. Фурта-фурт! йикъа 
са партал дегишариз, гагь хуруда хтар тваз, гагь гъи-
лихъ цам акализ, кьилиз бурма акъудиз, нубат авазни, 
авачизни кабинетда гьахьиз экъечIун, муаллимдал 
чарх ягъун... Аминадин и гьеректар, адан михьивал 
ва зиреквал яз гьисабзавай муаллимдиз ам хуш жез -
вай. Ва арабир ахтармишунин саягъда ам рушаз виле -
рин кIаиикай килигиз хьана. 

Жетьил, чIулав чIарчIин, къумрал якIарин, успагьи 
Камилак Аминадин вил хкIунвай. Муаллимдин гъве -
чIи спелар, къувур пIузаррин кIуф адаз мадни гуьр -
чегдиз аквазвай. Амма вичи ийизвай бязи ишарайриз 
Къулиева сакIани фикир тагуни, садра кьванни ам Ю 

пIуз хкажна хъуьруьн тавуни секретарь игьтият ийиз-
вай. ЯтIани ада вичин планарни чIутваз хьана.  

— Я руш, вуна вучзава? — гьарай акъатна адан 
амалар аквазвай юлдашрай. — Муалимдихъ паб, аял 
ава. Ша, аллагьдиз килиг, касдин кIвал чIурмир!  

Пуд гъуьлуьз  фена хтай,  кIарарай  акъатнавай, эр-
кекдин  хъуьтуьлрикай    кьаз    чидай  устад    Аминадин         , 
суьгьуьрдин гьайбат масад тир. Адахъ галаз  кIвалах - .   у 
завай дишегьлийриз    и кар чизвай.    «И юкь шуькIуь, \/ 
чIарар  яргъи,  къветрен  ериш  авай,  мез  ширин,  вични 
йигин назаниди гена шумудан    кIвал   чIурдатIа»   фи-
кирзавай  абуру.  «Анжах  Къулиев  адавай  вичихъ  гал-
чIуриз жеч!» И  акьулдиз    камал дишегьлияр    Камил дайи 
адан    гъавурдик    кутазни гьазур    хьанай. Амма и кар 
гьикI ийида? «Куьне зун няй кьазва?» — лугьу-дачни ада... 

Хъипи пешер кIвадарна, зул акъатна. Саврухди 
сафунай ягъизвай къайи живерикай чуьллера маргъа-
лар хьана. Мекьи хъуьтIуь жанавурдин къув ягъизвай. 
Мал, лапает дуьздиз акъудиз жезвачир. Къишлахрал 
алафрикай дарвал хьана. 

Республикада и завалдин аксина женг малумарна. 
Актив къишлахрал рекье ттуна. Хзанар хкиз хъфин 
патал гьазур хьайи Къулиевни гьа ибурук акатна.  

Им майишатдин фронт я. Квез чида, фронт дяве ла-
Iьай чIал я. Вири къуватар ва алакьунар эцигна гьай-
ванар кьиникьикай къутармишна кIанда, — лагьанай 
активдиз ВКП(б)-дин обкомдин секретарди. 

Камил муаллимди муьхцера авай нагъварни ягъа-
лар, дагъда авай векьин марквар арандиз дашмишдай 
меслятни авуна. Амма гьикI? Дерени тепе сад хьиз 
дуьз хьанвай чкада рехъ гьинава? 

— Дишегьлийри шелейралди тухвайтIа, белки жен,  
—лагьана хуьруьн агъсакъалрикай са ни ятIа  

— Ваъ,     акI     жедач, — жаваб     гана      муаллимди. 
Куьгьне шеле мад дишегьлийрин кIулаз хъиягъун адаз 
кIанзавачир.  Кар    энгеларнани    виже  къвезвачир.  Ам 
вацIу   тухузвайди   ахкъудуниз   ва     цIу   кузвайди   къу- 
тармишуниз барабар, тади кар тир. 

Эркек-диши вири кIвачел къарагъарна. йиф-югъ 
хьанач. Лапаткайри жив къат-къат къачуз г^адриз, 
кIвачери кьуьл гуз рехъ туькIуьрна. Тикрай яргъи куле-
рнн гъуьнуьгърал,   дуьзенрай   алеррал   эцигиз, алафар 
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къишлахрал  галч Iур на .  Дат Iа на  ва ц I>д  юкъуз  
авур кIвалахдин нетижада инсанар тIебиатдин гьахъ-
сузвилел гъалиб хьана. Колхозрии гьайвацар телеф 
хьуникай хкатна. 

Тапшуругъ кьилиз акъудна нянихъ хтай Камил 
дайи кIвале ктаб кIелиз ацукьнавай. Рак гатаиа. Ами-
на атана. Ам атунал Камил шадни хьана, пашманни. 
Гена ада фикир авуна: «Ваъ, ам вучатIани къуллугъдин 
барадай са герек кар аваз атанвайди я».  

-— Амина, хийирдиз хьурай, вун акъатнава хьи? 
Мурад-метлеб. 

— Ахьтин кар-чIал азач, юлдаш Къулиев. Зун ваз  
хвашгелди лугьуз атанвайд я. Лугьуз жеч,   белки, ге  
рек тир кар-чIал хьайитIа? 

И гафар лугьудайла, вилер ргазвай Аминадин кIу - 
фал хъвер къугъвазвай.   Ччинив   яр гекъифнавай. «Са  

, гунагьни    квачир     малаик  я»    фикирна     муаллнмди. 
I «Гъуьлериз   кIандатIа фирай...    ТуькIуьн   тавунни    са  
1 бахтсузвал я. Икьван хъсан къилихрин тIавус...»  

— Заз   герек  тир   кар-чIал   авач,— лагьана   Къули- 
ева, — чухсагъул, вун инжиклу жемир. 

Амма кIвале вил экъуьрай дишегьли кардив эгечI-
на. Ада Камилан пальто михьна, костюм гьазурна, 
шалвардиз уьтуь яна. Ви хиял я, им гьа и кIвалин 
кайвани я. Яз им са алакьун я. 

Камилан элцифай чини нур гуз башламишна, кIу-
фук хъвер а«атна. 

Хъвер! Хъвер жуьрба-жуьр я: шадвилин, ягьанагдин, 
айгьамдин, адетдин мили ва сугъулвилин мили. Су-
гъулвилин кьве хъвер сад-садал раст атайла хевлет-
дин кар арадал къведалда. И сеферда, дугъриданни, 
гьахI хьана. Инлай кьулухъ Аминади Къулиеван каби-
нетдиз кIвач яргъи хъувунач. Адан кIвализ атуь 
хъфил къвердавай яцГа гьатзавай. Агь зал^м дитгегь-
ли, вуна вучзава? Вахъ инсаф авачни? 

Гьар сеферда, Амина хъфейдалай кьулухъ Къулие-
ва вичин хзандикай фикирар ийндай. «Пака за Амина-
диз и зи кIвале ви кIвач мад тахырай лугьуда. Зун 
рекьяй акъатзава. Ван хьайкбуру вуч фгхгч ишт? 
Ваъ, ик! веже къведач. За хъфсна хзан хкпза л

ч
 Же-

гьил, ччилик карч хуькуьриз бугь ягъизвчч жуигаз 
тир мисал я лугьуда.  Гьикьван хзандикай ва гележег - 
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дикай фикирар авуртIани, Амина акурла Камилан 
жегьилвал гъалиб жезвай, 

«Лугьуз жеч, шегьерда сад,лагьана кIвал жагьуняи 
четин я» — фикир авур Сунади вичин хъуьтIуьн гьа-
зурвал акунавай. Ягълу-явандин, къафундин булвал 
авачиртIани, тапусда гатфаралди недай гъуьр авазвай. 
Ттамай шеледалди гъана, гьаятда кIарасарни гьазур тир.  

Пуьк-пуьк заландаказ жив къвазва. Камилан кIвал 
электрикди ишигълаван авунва. Камилни Амина тIуьн-
хъун вилик эцигна, ширин ихтилат-суьгьбетдик квай. 
Велед мадни ширин я, эхир. Вичин гада, Мурад му-
аллимдин рикIел атана. Садлагьана адан чин чIур 
хьана. Бес Мурад хайи диде, жуван уьмуьрдин юлдаш 
адан рикIел атанвачирни? 

— Вуна  ччин    чIурзава    хьи? — жузуна    Аминади 
кIуфук гьир-тьирдин хъвер кваз. Ичинин са   чIук ала- 
дарна Камилан сиве туна. 

— Са  ахьтин, вуна  фикир  гудай    кьван кар  авач,  
азиз Амина, — жаваб пана ада, тадиз вичин гьал деги- 
шарна. Сегьнеда  артистдивайии икьван зарблувилелди  
вич дегишариз жечир.   Ччина гьа   вилнкди хьиз   цIар- 
цIар  гана,    кIуфук хъвер    акатна. — Идарада  кIелай, 
райондай ракъурай са ччар  рикIел   хтанвай.   КIелун- 
рин йисан са    пай жезва.    Къе тетрадар    авач лугьуз  
арзачивал ийизва... 

Гьа и чIавуз Сунади вичин къулани цIай хъувуна. 
Яд авахьзавай ицIи кулер чIиш къачуна, кузвачир. 
Къецелай хтай Мурад шгхьзава. Живерив къугъвай 
аялдин гъилерик фул акатнавай. 

— Я ччан бала, гъил къанва лугьуз шехьдани? АкI  
хьайитIа,  вун дахди  шегьердиз  тухудач   гьа, — лугьуз 
Сунади Мурадан гъилериз    хейлин хьухь    гана. Ахпа 
акадин фан са хъвехъ   къулан   пата   акъугъарна.   Фу  
тIуьна, чаи хъвана, дидени хва ксана. 

Амина и сеферда хейлин геж хъфенай. Адан атун-
хъифинрикай гьеле къуншийриз малум тир. Низ вуч 
ава? Кьур кар авач, я къакъудай затI! КIвале кьилди 
амукьай Камил вич-вичихъ галаз гила мадни гегьенш-
диз рахана: 

— Ваъ! Эхир эцигна кIанда. Бес я! Им еке биябур- 
чивал жезва... Мархара вергедин хъикьифар   нез вер- 
диш хьайи Суна,    чидач    ман, шегьерда    гьикI кьиле  
фидатIа, чIал ад аз чидач. Культур адихъ галаз адам са- 
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лам-калам авач. За къуллуI ь ииндлш, адаа Iербия гу-
дани? Зун гила  карзинка  гваз  базардиз  фиданр?  
За шумуд кар авурай? Заз са регьятвал герек тушни? 
Бес зи Мурадан язух тушни? .. Бес зи диссертация 
гьикI хьурай?... 

Яргъал фейи хиялрик кваз сусг хьайи Къулиев ах-
варал фена. 

Муаллимди хзан хкана. Илиф лагьайтIа бейни, 
тейни чир жедай, зигьин авай Суна са тIимил вахтун-
лай гьар са кардин гьарфуна гьатна. Гила адакай 
женотделдин зеведиш хьанва. Атай-хъфейдахъ галаз ам 
урус чIалалди рахазва. Мадни гуьрчег ва тIарам 
хьанва. Адан лацу гъили кхьинар ийизвай. Эвягъ -
на туькIуьрнавай кьилин чIарари цIарцIар гузва. Му-
рад са чанта ацIай ктабарни гваз школадиз физва. 
Сада-садаз зенг ягъиз, хтана кьведани санал хуьрек 
незва. Къаб-тIур чуьхуьзва. Абур нубатдалди базардиз 
физва. Гада вилик кутуна, къуьн-къуьне туна кинодиз, 
геатрдиз физва. Амина лагьайтIа, Камилаз мурк акур 
гамиш хьиз чапрас-чапрас килигзава. И шикил акваз-
вай Камилан кIуфал шадвилин хъвер къугъвазвай.  

Пуд лагьай кьил 

Камил пакамахъ геж уях хьана. Живни марф ка-кахьна 
къваз куьчеда авайди са къиямат тир. Анжах ччиниз яд 
яна, са стакан чайни тахвана ам кIвалахдал фена. Арабир 
чIудгунар аладарзавай адан рикIел сен-вен ахвар 
атанвай.ЦАм фикирдик акатнаМ<Гьм... Суна-дикай 
культурни инсан хъунгЪаъ гьа, а югъ ваз аква-дач, 
кесиб!» Бес вири Сунаяр хьтинбур тушни? — лу-гьузвай 
адаз гуя са ни ягIа къвалалай. Амма и гафарин ван 
текъвез муаллимди давамарзавай. «Са тIимил 
хьайитIани ччан рикI авуна, рикI-дуркIун жагъуриз 
чидайди кьваини хьанайтIа низ къайгъу авай?^ Гьич 
са гьиссни квачир къайи къван хьтинди я. Ачух ччин, 
Iдцирин мез авач. Бес зи уьмуьр гьа икI кутIурдани за?» 
Агь, хва кьей жегьилвал! Муаллим хьайитIани. 
халкьдин комиссар хьайитIани, вун гьа вун язва. Къи-
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лел чIугвадай балкIанни вун сад я. Вуна инсандин 
кьил гижи ийида, ам цавуз акъудда, пакун тIвалар ха-14 

даивал ччилел гьалчда. Жегьилвшшн кьилелни дегьне 
кьенерар алукIун герек я. Эхь, цIуьтхуьн тавун патал, 
алукь тавун патал, чархалай тефин патал герек я. Им-
ни нелай хьайитIани алакьдаи кар туш. 

Почта гваз Амина атана. Салам гайи ам кягъ 
хьана. 

— Камил муаллим, ваз сенвиз мекьи хьанани, ви 
чинип ранг хъипи хьанва. Заз аквар гьаларай вахъ 
температурани ава. За исятда термометр гъида, — ам 
гуя кьамарал алайд хьиз цIуьтхуьнна. 

Гьакьван тадивилелди ва кустахвилелди рахай ди-
шегьлиди Камилаз гьич са гаф лугьудай мумкинвални 
Iаначир. Ам фейидалай кьулухъ муаллим гуьзгуьдай 
килигна. Дугъриданни, адан рангар атIанвай ва пелел 
зегьемвал алай. Гъилерин дамарар лагьайтIа, тIвалар 
хьиз хкаж хьанва. Инихъ-анихъ элкъуьрдайла виле-
ризни тIарзава. 

— Де ма,— лагьана^Къулиева,—Аминани дишегь-
ли, зи Сунани дишегьли77 Ламранни шивдин арада 
кьван тафават ава/ Аминадиз инсандин рикIяй фейи 
хиялни чир жеда. Касдихъ гьисс ава. Назиквал ава. 
Суна абурукай виридакай пай атIанваиди я. 

Камил и фикиррик квайла, ажеб жедай, вич эвлен-
миш хьайи сифте  йикъар адан рикIел  хтан айтIа .  
А чIавуз муаллимдиз Суна ччилик хкIуриз кIандачир. 
С — Зи Суна туьтуьнай хъвадай яд аквадай назани 
я, — лугьуз ам д>ьньяда виридалайни гуьрчегди яз гьи-
сабдай.     ] 

Бес гила вуч хьанва? -Еш^ШШШ^I---Щ
а
^21й.2_~Л.

е
ХИШ. 

хьанва, жегьилвилин иштягьар ачух хьанва. Мад затI-
ни хьанвач. Сунани Камилаз вичин ччан гузвайди яз 
ама. 

Итимдин кIанивилин цIай са гьафтедилай туьхуьз 
башламишда. Инлай эгечIна адан гуьгьуьл папа хка -
жун герек я лугьуда. Гьахъ лагьана кIанда, и устад -
вал Сунадихъ авачир. Я и кардал ам тахсирлуни ийиз 
жедач. Жегьил кьилиз тежриба авачир. Я адаз таре 
гудай касни авачир. Камил виликди физвай. Суна ви-
чин авамвал гваз амукьзавай. 

Адет тирвал, сифтедай итим, дишегьли вичин кIу -
ла кьуна гваз къекъвез гьазур жеда. Ахпа, вичикай 
гъуьл хьайидалай кьулухъ . ада вич папа кIула кьуп 
гуьзлемишда  лугьуда   Ингье,   къанажагълувал    арада  
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абачнр кIанивалI Гьайиф хьи, л мисалдин халар Камя-
лакни квазвай. Им адан ивидик кумай куьгьне судур 
тир. Амма ада аннамишзавачир, жуван кимивал жуваз 
чир хьун четин я эхир. 

— Вуна  захъ галаз  ийизвай рафтарди  заз  таъсир 
тагана тазвач, я ччан Камил,—• лугьудай   Сунади гаф 
кватайла. — Вуна зун эхир лалдаз элкъуьрда. КIвалах-
дал, куьчедиз экъечIайла вакай билбил жеда. КIвализ 
хтайла    вун цларикайни    хъел къвез    акъвазда.   Чна 
ийизвай чIуруд аватIа лагь.  Кими кар аватIа, дуьзар 
хъувун патал куьмек це. 

Акьуллу рахун я! Фагьумна кIанда! Амма гьайиф, Камилаз а мажал авачир. 
—  За  вердишариз вун дана  туш.  Аялдин диде  

я, гъуьлуьн кайвани. Вилер авачни? Ваз аквазвачни? 
— лугьудай ада. 

Камил азарлу хьуникай хуьруьз хабар агакьна. Су-
на адал кьил чIугваз физ кIвачин хьана. Гьа и арада 
агакьай кагъазда лагьанвай: 

// «Суна! И пул квез кьенятдалди харжи ая. Зунни 
хъсан я. Са тIимил мекыи хьанвай. И къаярай инриз 
атун герек туш». 

Им са  гьакIан танишдаз   кхьидай   запискадилайни 
къайиди ва куьруьди хьана. — «Папаз артух ччин ачу- ■ 
хун герек авай   кар  туш», — лугьудай   куьгьне   фикир 
кумай кьван муаллимдик. Амма ихьтин рафтарди, чу-
хурдай зарб кваз физ/вай ци къван  хьиз, Сунадин рикI 
цIурурзавай. Артух крарихъ галайди туширтIани, рикI 
чими ийидай кьве гаф гьадазни кIанзавай.  

Вичин    дугъри    фикирдал    алай  Сунадихъ    кIеви 
инанмишвал    авай: «Гъуьлуьнни-папан    арада    рахун-
луькуIьн, наразивал жедай затIар  я.  Къвердавай сад-садаз 
чими   жеда. Чун   виртни   дуьдгъвер   хьиз жедай вахт 
яргъал алач.    КIвал-югь    зибур я.    Камила чун мукьвара 
шегьердиз тухуда. Вахтунда хуьрек гьазуриз за Камилаз 
зенг яда. Гьар пакамаз   за   адан шалвар -диз уьтуь яда. 
Жибинда михьи ЯIгълух твада...» 

Суна и ширин финиррик кваз, амма абур дадмишу-
нихъ агакь тийиз живерни цIрана, къаярни алатна, 
кьуьдни акъатна. 

Гатфар къайиди хьана, балугъар кьунин кар саки 
акIахьнавай. Апрелдин эхирар тир. „Селеткайрин лу-
жари анжах гила кьил гана. Ракъинал цIарцIар гуз-26 

 

вай, къацу кIвекI хьтин гьуьл гзаф дамахлу я. Арабир 
хкаж жезвай лепейри кьере аваибуруз гуя къурхуяр 
гузва. Договордин вахт куьтягь хьанвай. Сезондин ра-
бочийри чпихъ галаз гьахъ-гьисаб авун истемишзавай. 
Амма план ацIур тавуна жезвачир. КIуфал кIвенкI 
алай ва халкьдин арада гьуырметлу агитаторар ва 
масабур ветегайрал ракъурна. 

— Юлдаш муаллим, — лагьана гъиле шуькIуь еб 
авай сада, Камил балугърин план ацIуруникай авай 
метлебдикай рахайдалай гуьгьуьниз.— Вуна лугьузвай-
бур дуьз гафар я. Гьелбетда, чи девлет чна артухарна 
кIанда. Кесибвални кьий, ажузвални. Чун, вазни чида, 
дагъдай атанвайбур я. Чими хьанва. Чи кьилер да -
кIвазва. Ччан ширин я, ччан стха. Тадиз инай цIуьх 
авуна кIанда. Им аку, накь алцумай уьлчме тир, — 
Епинин тIвал алай чка къалурна. — Къе икьванди 
артух хьанва. 

Рахунар яргъал фена. Амма устадвилелди тухвай 
агитацияди къванни кваз чIалал гъана. Кьве кIвачни 
са чапатIда ттуна акъвазнавай рабочияр Камил Къу-
лиеван кIуф галукьайла хъуьтуьл хьана. Абурун на -
мус чIалал атана. Гьуьлуьн кьере' кIвачер турвакьар 
хьиз яргъи авунвайбур ламкадик экечI хъувуна.  

«Взяли! Дербент сари! Баку сари отчаливай!» вете-
гадин бугьнарар гана. КIвачер къумада экIиз рабо -
чийри, гардандихъ вигьенвай цIилер ялзава. Гьеле 
гьуьлуьн кжыва амай ччилина балугърин луж къугъ-
вазвайди кьере аваибуруз аквазвай. 

— Къе план ацIуда, гадаяр! — лагьана сада. 
— Пуд чан таъмин  я, — лагьана    ветегадин    зеве- 

дишди, кIуфук мили хъвер   нваз.  Фадлай   чукIул  га - 
лукь тавунвай    адан    ччин кьуыгьуьрдиз    ухшар тир. 
Гьуьлуьн кьере и шикил акваз, школа, учителдин кIва- 
лах ва  вичин асил мурад рикIел атанвай муаллим фи- 
кирлу я. Ада са гьихьтин ятIа гекъигунар ийизвай.  

РикIи гъалаба къачур Сунади вичин гъуьлуьз ка - 
гъаз кхьеввай. Хурал еке пун галай буьвел экъечIна, 
иефес кьаз, адавай рахаз жезвачир. Галай-галайвал 
яргъиз кхьей кагъаз, ахпа ада куьруь хъувуна ракъур- 
навай. Амина хьаначиртIа, ам наркоматда къаткун  
мумкин тир. Са багьнадихъ къекъвезвай Аминадиз  
рехъ ачух хьайа. Ада зенгер яна Камил авай ветега 
чирна. " 
2 Зак. 237. 
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— Юлдаш Къулиев, ваз наркомпросдай телефон-
дал эверзава, — хабар гана, гьуьлуьн кьере ччили -
нат вил алай муаллимдиз. 
V*- Камила трубка япал эцигна. Амина, фак кьел 
кутадай саягъда, гафарин арада вичин гьиргьирдин  
хъуьруьн тваз рахана. Адан рахунри Къулиеван кеф 
хкажзавай. «Бес, гьар са кардихъ вичин устадвал, хае  
 тир культура авай затI я» фикирна ада. Т 

 ^ ^  б 
 > 

ла
ДУ ва успагьи сарар^и^гь.икГцIарцI  тIиш-

пIузарри   кьуьруькар ..ййизватIа, „ рхаЗРДЙ.  гьикI   
къугъвазватIа4„хул. „адаз   аквазва&__Раху- 
нар  куьтягь хьайила    Аминади    кагъаздин    

патахъай 

жузуна. 

— Ахъайна заз кIела, — жаваб гана Камила. 
— ЯтIа за кIелзава. «Камил! Мурад   азарлу я, та - 

диз хъша». 
— Ахпа? 

- Мад затIни авач.  
— Чухсагъул! 

Кьуд лагьай кьил 

Къулиеван рикIиз гзаф тIар хьанвай. «Мурад азар-
лу я» — гафар ада вичи-вичикди са шумудра тикрар 
авуна. Адавай сабур кьаз хъхьанач. «Яраб аялдинди 
вуч тIал-квал ятIа?» И фикирди адак цIай кутазвай. 
Мурадан кьилелай са чIар ават тавун патал ам гьуь -
луьз хкадриз гьазур тир. И теспачавили адан сивихъ 
галай ядни акъвазарна, ам хуьруьз ахкъудна.  

Нянрихъ злкъвенвай вахт я. РатIарал аялри кье-
пIербанар къугъурзава. КилигайтIа, Мурадни гьа ибу-
рун арада алчуд жезва. 

— Мурад! — эверна    Къулиева,   балкIандин  кьенер 
чIугуна. 

— Дах! —чукурна    гадади.     Камил     балкIандилай 
эвичIнавай. 

— Я ччан хва, вун азарлу хьанва лугьузвай, — жу 
зуна дахди ам къужахламишна. 

— Зун кIусни ничагъ хьайид туш, дах! Къамчидин 
еб сивяй чIугвадай кьван Мурадан таза сивин кьве 
патани кьарадин ригъел хьанва 

Дахни гада  кIвализ хтана   Камилаз хъел  атанвай.  

Нефес кьаз агаж хьанвай Сунади кIвачел къарагъиа 
гъуьл къаршиламишна. Папан и гьал акур гъуьлуьн 
хъел элекьай хьиз хьана. Адаз паб язух атанвай. Ин -
сан тушни? Къулиева кьве гъил къакъалчна. Тиниди-
кай мелгьям авуна папан хурал эцигна. Ада хъуьтуь-
ларна фитIинай буьвел экуьнахъ авахьна, Сунадиз ре-
гьят хьана. 

— Гьа идан патахъай вуна зун кардивай авуна!— 
гъуьлуь вичин разисузвал малумарна. 

— Бес вун хуьквен тийиз хьайила чна вучта? Хуь - 
ре духтир  авач,  ачух чка хьиз туш, хур къалуриз чун  
ни патав фидай? Авайвал   кхьенайтIа,   вун хуьквенни  
ийидачир. 

Сунадин и гафар гьахъбур тирди къатIунзавай 
Къулиева вич батIул тирди рикIяй критика авуна. 
Гъуьлуьн ччин ачухдиз акуна шад хьайи папа гила 
вичин дерт ахъайна: «КIвалел кьунвайди ятIа, адаз 
вичин гьакъи гудай адет я. Паб-гъуьл ятIа, санал яша-
миш жедайд я. Бес чуй гьибирукай я?...» 

— Де гила заз бес хьана. — дамарда   акьур гъуьл 
лап туьнт хьана. 

— Эгье-гье, хъел атун, туьнт хьун инсандин зайиф- 
вал я лугьудай хьи, бес вуна! Гила гьикI я? 

*,— Вун гьибурукай ятIа, гьа и мукьвара за ваз чир-
да, мад яргъал рахкурдач,— алава хъувуна муаллим-
ди. Ам хъел кваз, вилер атIумна папаз килигна.— Аку 
садра гъуьлуьн чина гьикI акъваззаватIа! 

Хьанач, я юлдаш Къулиев, бес куьн кьвед уьмуьрдин 
юлдашар тушни? Ада ваз, ва вуна адаз дерди -гьал та- 
вурла, авай кар мердена-мерд   хьана талгьайла,   гьикI 
жеда? Види мад гьа куьгьне судур хьана хьи! Аи къана-п 
жагълувал, вун гьина чуьнуьх хьанва? Фикирар виниз, ^ч  
крар агъуз хьун виже къведани? Вун дегиш жезва хьи!^  
Себеб?! ' 

ГъвечIи Мурад    дидединни    дахдин    арада    хьайи и 
туькьуьл рахунрин шагьид тир. Ам кисна гелпягъза -вай. 
Ибур къал алай, разисузвилин рахунар тирди аял-ди 
кьатIунзавай.   Амма вуж    гьахъ, вуж     батIул ятIа, 
анай, гададивай кьил   акъудиз   жезвачир.   И рахунри,< 
дах хъел кваз хъфини, ахпа дидедин вилерлай тIуб-тIуб5 
авахьай накъвари адан назик рикIел хер  авуна.  Гьа -
мишанда шад ва гумрагь Мурадан    хъуьруьн -къугъун 
квахьна. 

а 

"3 



Ветегада балугъар кьунин йисан план    тек пуд йи-
къуз артухни алаз тамамарнай. Пешкешар къачур се -
зондин рабочияр шад   яз хъфена.   Къулиев   лагьайтIа, 
уьзуьагъвилелди    командировкадай    хтана.    Идарадин 
технический работникри, иллаки дишегьлийри   сада-са-
даз вил мичIиз, айгьамдин хъуьруьнарзава ва кушкуш 
ягъизва. Вучиз, ккуьн патахъай ятIа инай, цIийиз хтан-
вай Камилан кьил    акъатзавачир. Им    вуч хабар ятIа 
адаз Аминадивай жузаз кIанзавай. Амма, вучатIани ам 
къе садрани адан кабинетдиз атанвачир. Эхир кьарай 
кьаз тахьана Камила Аминадиз эверна. Адан ччин чIу -
ру тир. Кабинетда гьахьайла, ада адет тирвал саламни 
ганач. Камилаз анжах сарарикай   хвашгелди   лагьана. 
Аминади чуькьни тавуна, гьиле    авай чар муаллимдал 
яргъи авуна. Вичин суал    кьулухъ яна    Камила а чар 
кIелна. 

— Им вучтинди я, вуч хабар я? 
— Чун кьвед санал  яшамиш жезва лугьуз   ванер - 

сесер  гьатнава...  Завай  мад ина  кIвалахиз  хъижедач.  
Зун  азад  ая, — гьамишанда гьазур  накъвар  авадарна. 

//■ Дишегьлидин финдигарвиливай аллагьди вичи хуьй 
лугьуда. Гьелбетда, ам еке бела я! Ветегадал фидалди 
са шумуд югъ амаз Аминади Камилазни зарафат куту-
ла хьиз лагьанай:—И мукьвара чаз са гадани жеда. Гила 
авай ванер-сесерни Къулиеван бейнидиз таъсир гун 
патал Аминади вичи къурмишнавайбур тир. Амма 
уюнбаз дишегьлидя вилериз руьхъ янавай муалим, 
икI-акI авачиз, инанмиш жезвай. 

Кар кардай экъисун, квез кIандатIа, гьа идаз лу-
гьуда. Камилан тIар хьанвай рикIиз мадни туькьуьл 
хьана. Ада сабур хвена, секретарь секинариз башла-
мишна. 

— Айиб авач, чун    гьакъикъатдани   санал яшамиш 
жеда, — лагьана  ада   эхирдай.    Сирке къатя    хьайила 
къапуниз зарар гуда лугьуда. Гьайиф... 

Аминадиз далу чухвайди хьиз хьана. Амма ада къа-
лурначир. Устадвилелди къечIяйна.  

— Ам вуч лагьай чIал я? Вахъ паб, аял ава. Абур  
гвадардани? Ам жери кар туш. 

— Папан месэла за куьтягьнава. Мурад, эгер адаз  
хуьз кIан хьайитIа, гьада    хуьда, тахьайтIа,    са маса  
къайгъу авуна кIанда. За ваз икьван чIавалди лагьа - 
нач. Гила ачухдиз лугьуда: Заз вун кIан я. Ви фишр  
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вуч ятIа, жувани гьа и за хьиз  ачухдиз лагь.  Килиг, 
ахпа икI-акI тахьурай... 

Ччанди кьуьгъвер авур Амина чилиз килигзава. 
Ада туфлидин кIуфалди, шир янавай чилел, нехи -
шар атIузва. Вичин рахун куьтягьай муаллим адаз су-
алдин ишарадалди килигзава. Амма Амина, гуя яр -
гъал фейи фикирлувилин саягъда, киснава. Гена суал 
тикрар хъувурла ам чIалал атана. 
/"   — Заз вунни гзаф хуш я. Жуван гъавурда акьадай  

(*кас гьалт тавуна, зун бахтсуз хьанвай инсан я. Чидач  
} ман, — кисна  ам.   Ахпа давамарна. — Чун таниш   хьа- 
йидалай инихъ заз    аквазвайвал,    чун    рикIяй-рикIиз 
рехъ аваз яшамиш жедай хьиз я. Заз Сунадин язух ава.  
Сунадин патахъай и  гафар  ада  анжах вичин  «инсан - 
вал»  субутарун патал лугьузвайбур    тир. — Мад вуна 
месэла  куьтягьнавайд ятIа,  зи  гаф  авач.  Мурад ятIа,  
ам за кьилин кукIвал кьуна  хуьда. Мурадан гьакъин - 
дай лагьай гафари муаллимдин рикI мадни шад авуна.  

Гьахъ лагьайтIа, им коммунист Къулиеван хсуси 
яшайишдик партийный организация къаришмиш хьана 
кIани макъам тир. ХьанайтIа, чарх масакIа элкъве -
дай. Гьар вучатIани и кар хьанач. Камила Суна рах-
курна, Амина вахчуна. ГьакI вахчуна? ЧIа«а угъриви-
лелди ийидай кар хьиз, ам няниз вичин кIвализ хкана. 
КIвалахдин юлдашриз, ярар-дустариз анжах алатай 
кардикай хабар хьанай. Мад хьайид ана хьана, алатай 
кардиз вуч хъийида кьван? Тадиз Мурадни хкана 
кIанзавай. 

Гуьзярдай килигайла гакьазва хьи, им тек ибурун 
кьилел жезвай кар тушир. Вуч аламат ава кьван! Гьа-
рай-эвер къарагъаруникай метлеб авачир. ЯтIани, 
писдазни хъсандаз лайихлу къимет гудай инсанар чIа-
лал атанай: 

— Олло, муаллимди авур кар акутIун! Виридаз 
несятар гудайди я гьа... Лугьудайла, коммунистар 
шейхер ялда. Бес имии кар яни? Са тахсирни квачздь-
чщльк хьтин Суна гвадрун?^ Ячейкадй"ни~~адаз чуькьни 
авуначТ.Г Гила" чГIехид хьайила, адаз хуьруьнбур беген-
мишдиз амач... Чаз тийижир са вучатIани ава жеди 
ТахьайтIа, муаллим келлегуьз туш... Ам Къулиеван 
бахтсузвал я. 

Камил жакьвазвай ксари са месэла михьиз рикIе -
ляй ракъурнавай. И кар гьабурузни багьишиз жедач.  
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Суна, дегь заманайрин сая'гъда, са ни ятIа тариф аву-
на диде-бубадиз меслят акуна гъайиди тир. Камилаз ам 
анжах садра акунай. Жегьил ва цIалцIам, абурар 
алай руш низ бегенмиш жедач кьван? Бегенмиш хьун, 
хуш хьун сад, кIанивал масад я, эхир! Камилни Суна 
кардал, рекье-хуле санал хьайи, садаз-садан тIебят, 
хесет чир хьайи, ахьтин гьал хьаначир. Аминадиз 
лагьайтIа, гуя Камилан рикIяй фейи хиял чир жезвай 
лугьузва. Яз им тежрибадин гьайбат тир. Атчидиз бал-
кIандин хесетар, адав эгечIдай тегьерар гьасятда чир 
жеда, эхир. И кар фикирда такьазвай муаллимди лу-
гьузва: 

— Заз акур са югъ, гила акуна. Аминадиз зи чан 
къурбанд я... 

Я юядаш Къулиев! Бес Амина пуд гъуьлуь вучиз 
рахкайна лагьай и суал вуна садра кьванни гудачни 
ваз? Яз виридан иштягьар ва тIеамар сад хьиз жедач. 
Имни дуьз я. Инсандин кьилел бахтсузвал садрани 
кьведра къведалдани? 

Агь инсан! Вун ажеб четин механизм тушни! Инсан 
чир хьун патал адахъ галаз са рипе кьел тIуьна кIан -да 
лугьузва, бубайри. Бес им ери-бине авачир ихтилат ,, 
яни? Акван чна гьикI ятIа! 

Аминади вуч лагьайтIани Камилан патай ваъ ава-
чир. Гьа жуьреда, Камилан истемишунар папани шад-
вилелди, хушвилелди тамамарзавай. Муаллим мугь-
мандал гзаф рикI алай кас я. Ам гъвечIи-чIехидан 
къуллугъда «белли» лугьуз са кIвачел жеда. 

— Мугьманди рак гатун, шадвялин къапу ачуха-
рунин теклиф авур мисал я,— л"угьудай ада вичин па-
паз.—Гьуьрмет авачир чкада девлет, девлет авачир чка-
да берекат жедач. Салам гана, зи тIвар кьуна, кIвализ 
атай касдиз ччин чIурайтIа, завай туш. Ам зи кьейи 
югъ я. 

И кардани паб са кIвачел акъвазнава. 

Вад лагьай кьил 

Вичиз гьакьван кIани гъуьлуь пархъна авур карди 
Сунадин кьве гъил хъуьчIуьк кутуна. Гьайиф чIугваз-
вай ам гзаф гъамлу тир. «Камил акьуллу кас я, ада 
са фагьум-фикир ийида» лугьузвай, аял галаз амукь-
навай, лувар атIанвай пехъ хьтин дишегьлиди. 

Амма анагар хьаначир. Сунадив цIийи хабар агакь-22 

 
на: Камила вичин секретарь вахчуна. ЦIийи папал ам 
гзаф рази я. 

«Хиялралди аш ийиз жедач. Ам авун патал дуьгуь-
ни чIем герек я лугьуда. Мисал яшайишдай къачун -
вайд я. Завайни хиялралди зи уьмуьр туькIуьриз же -
дач. Жуван къайгъу авуна кIанда», фикирна хенде-
дади. 

Маса гъуьлуьн къайгъу ийидани? Къаш -къамат 
авай, кIвалин сиришта чидай адаз, гьелбетда, садани 
ваъ лугьудачир. Сунадай вил акъадарзавайбур гьеле 
авазвай. Ваъ, гьар са кар тупIалай авур адан фикир 
масад тир. Ам еке ва викIегь фикир я. Гьар нивай хьа-
йитIани ам кьилизни акъудиз жериди тушир. Къаст 
авуртIа, тахьанани амукьдайд тушир. Кьуьзуь бадеди 
авур ихтилатни,. адан рикIелай физвачир. Баде шумуд 
гъуьлуьз фейиди тир. Адан кьисмет гьакI ацалтнай. 
Абурукай гьим хъсанди тир лагьай суалдиз ада куз-
куз жаваб гудай. 

— Зи заманада, — лугьудай ада, — абур вири сад 
тир. Виридаз за къуллугъ авуна. Заз къуллугъ авур 
касни хьанач. Лежбер вичин цан цана хуькведай. Мад 
инал алай кар анал ийидачир. Фяле Бакудиз фидай. 
КIвалин вири крар, цIай-кIарас, гъуьр ре?гъуьн, фу чу-
рун, партал чуьхуьн, асун-шуткун, хапIа-шурпа, гвен 
гуьн, эчIел эчIин вири, вири зи гъилелай фидай. Жув 
агакь тавур са кар хьайитIа, кIвале жериди гьарай -
эвер, вак кьейи силис-дуван тир. Гъудни паяни арадиз 
акъатдай. Гена са бахт хьана: Зун сагъ къван хьтинди 
тир. ТахьайтIа... 

Сунадин къаст кьилиз акъудуниз Мурадакай еке 
манийвал жезвай. Гада вичин дидедал тапшурмишун 
кьетI авуна ада. Адаз вичин велед ччара дишегьлидин 
гъиле тваз кIанзавачир. 

— Чарадан гурцIул заз герек авач, — лагьана ди-
деди. — Адаз вун бегенмиш тахьайла, заз адан аял 
вуч герек я? 

Гила Суна мадни кIеве гьатна. Амма къаст кIеви 
хьанвай, викIегь дишегьлиди б ушная авунач. Ада, 
чуькьни тавуна, вичин гьазурвал акуна. «Дагъдин 
хуьре яшамиш жезвай авам дишегьлидин аламат вуч 
я кьван? Гъуьлуьз хъфин ва вичиз цГийи муг туькIуь-
рун. Амма чарадан аял гвайди ни тухурай» фикирза -
вай адан дидеди. 
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— Мурад, вахтунда    амаз, адан    бубадив вахце.— 
Теклиф авуна адаз. 

— Дуьньядикай   акунвай   тек са   экв   за    масадан 
гъиле гьикI тван?— лугьузвай Сунадин вилерлай тIуб- 
тIуб накъвар къвезвай. 

Ветегадал физвай гадаяр экуьнахъ рекье гьатна. 
Аялдин гъил кьуна, фу-яд авай гьебе къуьнуьз вигьен-
вай Сунани гьа и ругулрин дестедик квай. Сенфиз 
акьалтIай къарар кьабулнавай адахъ кьве рикIин хьу-
нухь мад амачир. Квар къачуна цел, куд гваз муьхцел 
физвай дишегьлияр гьайран хьана. 

— Вуу! Суна аку! Ветегадал    физва.    Адан кьилиз 
эсер янава, ччан вахар. Аялни гваз ам гьиниз физва?  
Арза гуз райондиз    физватIа? Мад ам    гьиниз фида? 
ВучатIани, адаз цIийи рехъ къалурдайди ава .  

Сунадин крар пис хьаначир. Ветегадал зеведишди 
ам дагъви дишегьлийрикай сифте атанвайди, вични 
аял гвайди тирди фикирда къачунай. Адаз кьилдин 
кIвал гана ва ам лабазда кIвалахдал эцигна.  

Гьуьлуьн лепейри хуртIар гузвай луьткведи гагь 
къвал гузвай, гагь ам яргъариз гвадарзавай. Амма 
кьусуяр гвай балугъчийри рей гузвачир. Къуватлу 
гъилери луьткве гьалзава, вил вигьизва. Ва ахпа кье -
ряй сада «Взяли! Еще!...» команда гузва, гардандиз 
яцIу цIилер вигьенвай лямкачийри цIил чIугвазва. Абу-
рун кIвачер къумада экIизвай. Чпи цIил чIугваз ла-
базрихъ ян гузвай. Ахпа, чил гьеле яргъа амаз, ргаз 
аквазвай лужар, тачка-т"ачкадин гуьгъуьналлаз лабаз-
риз дашмишзава. Балугърин гьамбарар жезва.  

Дагъви дишегьлидиз им икьван чIавалди такур 
шикил тир. Сифте юкъуз Суна абуруз тамашиз, сив 
ахъаз амукьиз хьана. Адан фикирар гагь гьарнихъ 
чикIизвай. Гуя,абур лепеди кIан квачир гьуьлуьз ту-
хузва. Ахпа мад кIватI хъижезвай. Гуя лепеди хчална, 
куткунда нагъвар твадайвал, адан кьиле хутазва. и<УАгь, 
гьуьлуьн лепеяр — инсандин рикIин хиялар! 

Егъи, дагъви дишегьли вичин кардихъ ва кIвалах-
дин юлдашрихъ галаз, вучатIани фад вердиш хьана. 
Дцбазда аеайбур вири дишегьлияр тир. Амма Сунадин 
чIал"чидай са касни ина авачир. Абур рахадай. Абуру 
манияр ядай. Хъуьруьнар ийидай. Ибур вири адаз ак-
вазвай ва ада кьатIузвай. Амма ам лал тцр.  

Рахун-луькIуьн  квачир.  Ччиник  пашманвилин хъен 
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квай Сунади зиреквилелди кIвалахзава. Балугъриз 
кьел ягъиз чанар ацIурзава. Няниз лагьайтIа, ликпунк-
туна вичин кIел-кхьин тийижирвал терт ийизва. Фите-
дин пипIек тIвал ганвай куьлег хьиз, Мурад гьами-
шанда, кардал, ликпунктуна, кIвале дидедин гъилихъ 
галай. Лабазда кьелен ци фитIиннвай, аялдин кьецIил 
кIвачер яру газарриз ухшар тир. 

Вахтар физвай. Суна кардин сириштада гьатнавай? 
КIвалахдал ударниквилин тIвар ганвай Сунадиз са се-
ферда учителди, адан тетраддиз килигна, лагьанай:  

— Суна молодец!  Вун кIелунрин ударникни я.  
Ахпа ада, тетрадь    са шумудаз    къалурна,    алава  

хъувуна. 

— Аку, икI    михьидаказ    ва гуьрчегдаказ    кхьена 

кIанда. 
Мурадан дидеди ктаб кIелиз башламишна. Пата -

рив гвайбур рахазвай ва вичизни сад-кьве гаф чир 
хьанвай чIал дидедин сивяй акъатайла аялдиз гзаф 
шад хьанай. Вичин рикIел атай гафар урусдалди лу -
гьуз чалишмишзавай Суна, таза аял хьиз, рахаз баш-
ламишна. Гила адаз гьар са гаф дуьз акъудун патал 
юлдашрини куьмек гузвай. 

•— Вун алакьунар авайди я. Вуна кIела, ччан руш, 
— лагьанай адаз урус эгьли дишегьлиди. Ада мад са 
вучатIа лагьанай, амма а гафарин гъавурда ам акьу-
начир. 

Гатфарин путина куьтягь хьана. Сезондин рабочи-
яр чпин гьебе-чанта парча-тикедив, ширинлухривни 
балугърив ацIурна хъфена. 

— Суна   хтанач.    Ам   ветегада     амалда, — лагьана 
хтай   рабочийривай  суракь  жагъай   мукьва-кьилида. 

Ада дидедиз гьуьлер ацIай кьван саламар, ширин-
лухар — булушкадин парча ва балугъур рахкурнай. 
Диде ам вич тахтунал кIусни рази тушир. — Де идан 
къаст вуч я. Чуькьни тавуна, са гъуьлуьз фена, жуван 
гурмагъдай гум акъуд тавуна! Гила кIелна вакай пир-
фесор жедани, мегер? Хьайи кардин кьилел гена, зал-
ни алукь тавуна, ветегадал фейидини тIимил хьана, 
ида зун мадни уьзуькъаравилик кутаз кичIезва заз 
гьа, — рахана диде хъилелди. — Фена ам, гарданда еб 
туна дана хьиз, галчIур хъувун тавуртIа, маса чара 
авач. За гьикIин, ччанда такьат амачман!... 

Къайи мурк хьтин ва къацу кIвекI хьтин гьуьлуьн  
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гьакI я. Вун заз вафалу тирвиляй зун гумрагь я. Гала -
тун вуч затI ятIа, заз чизмач. 

Камил муаллимдин кеопи кIвалахдал фин, кIвализ 
хтайла Аминадин къуллугъда акъвазун тир. Ада кIа-
расар кукI/вардай, цIай хъийидай, чай эцигдай. Ами-
надин кефияр авачир вахтара куьлуь пек-лекни чуь-
хуьдай. Вуч айиб ава кьван? КIани папани гъуьлуь 
сада-садаз гьамиша куьмекар гун лазим я. Им инсан-
вилин, барабарвилин шартIарикай са шартI я. Амма 
и шартI Сунадинни Камилан арада хьаначир. Чидач, 
ам,  Суна к Iвалин т IапIахъан хьайивиляй тиртIа ,  
я туш, маса себеб авайтIа. Камил гьа чIавузни къа-
нажагълу коммунист яз гьисабзавай. 

Гьа икI Камилни Амина сад садал разивилин кеф-
кефиятда авай. Сунадикай рахайтIа, гьамни алерди -
кай хкудай кьам хьиз амукьначир. «Валай зун гуь -
гъуьна амукьдач» лагьай Сунади ктаб гъиле кьуна 
гилан аямдихъ галаз ккамар къачузвай. Дугъри я, Му-
рад вичивай къакъатун адаз гзаф дерт хьанвай. Мад 
вучдай кьван! 

«Амина бегьем кIелнавайди я. Гьар са кардин гьа-
вурдикни квайди я. Зун коммунист, ам беспартийни 
хьунухь виже къведай кар туш» фикирна муаллимди. 
Ам общественный крарик кутаз, партийный организа-
циядиз чIулваз чалишмишна. 

— Пака чун кьвед   воскресникдиз   фида, — лагьана 
Къулиева са киш юкъуз. 

■— Вакай ичIи къизил хьурай, ччан Камил, а гафар 
заз лугьумир. Пака ял ядай югъ я, — жаваб гана, 
Аминади гьиргьирдин хъвер авуна.  

Камила са маса сеферда пабни вичихъ галаз ачух 
партийный собраниедиз тухуз алахъунар авунай. Са 
затIни арадал атаначир. 

— Зун идарада кIвалах ийидай кьван кирагь хьан- 
ва, ччан Камил. Мад    собранийризни? Ваъ,    ваъ, ваз  
минет я, а теклиф заз ийимир.  Кинодиз  башусте. Та - 
хьайтIани, чун кимодиз тефена гьикьван вахт я? Дуьм- 
дуьз са гьафте я. Де    ибурни инсафар    жеч гьа! Мад  
къе вун собраниедиз физва.   Пака   чун   кинодиз фида. 
Билетар за вилик амаз къачуда. ГьикI я?  

— Лап хъсан. 
ТIебиатдин шартIар дуьз хьайила Аминадиз са 

руш хьана. Бубадинни дидедин меслятдалди адаз Ай - 
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на тIвар гана, Гила, Камилан   фикир, Амина   общест-
венный кIвалахрик кутун ва  партийный   организация-диз 
желб авун михьиз кьулухъ акъатна. Дидеди   Айна 
гъилелай алудзаеачир. Мурад михьиз къерехдиз акъат-
навай. Билбил хьтин гада    къвердавай    дегиш хьана. 
Ам атIугъна жедай. Адан ччиниз руьхъведин ранг яна. 
Къулиев  кIвалахдилай  хтана.  Аминади суфра туь-
кIуьрзавай.  КьепIина  авай Айна  шехьна.   Муаллимди 
тадиз ам къужахда кьуна ва адав къугъваз башламиш-на. 
Дах вичин рушав    къугъвазвай    и чIавуз    Мурад 
кIвалин    пипIе    ацукьнавай.  Сад    лагьана    адак вил 
хкIур Камилаз вичин хва, дугъриданни, етим хьиз аку-на. 
Велед язух    атана, адан    кIуфук квай    шадвилин  

хъвер хкатна. 
— Я ччан    хва,    инал ша, — лагьана  ада.    Мурад 

атана пашмандиз бубадин вилик акъвазна. — ВучатIа- 
ни, Мурадан рангар    хъсандиз аквазвач    заз.  Кефсуз 
хьанвачтIа? — дахди хцин   пелел  гъил   эцигна. — Ами 
на, ша вуна пакамаз гада духтурдин патав твах!  

— Адаз затIни хьанвайди туш. Ам югъди куьчейра  
Гьатнава. Заз ада кIусни яб гузвач... 

 

— Бес мус гатадайд я? 
— Жуван хайид тиртIа, за  ам чIарчIелай ракъур- 

дай хьи. 

Гила гьич. Им зиди види хьана хьи, фикирна гъуь-

луь. 
— ГьакI са гаф лугьуз   хьайитIани   къуншийрикай  

адаз  къайимар  жезва, — жаваб  гана Аминади.  Суфра 
экIяна, къапар-тIурар эцигна. Хуьрек экъягъиз башла- 

мишна. 

— Накь, фу це лагьайла вуна зун гатаначирни? — 

лагьана Мурада. 
— Лап дуьз кар  авуна, — тадиз   жаваб   гана дах 

ди. Аминади «ьил галтадна. Вуна хьайивал ахъая лу  
гьуз ада гададиз кIевивал авуна. Яз Мурада гьа хьа  
йивал лагьанвай. Тахай    дидедиз чIана    вич гьуьлуьн 
вилик хъсандиз къалуриз кIанзавай. 

— Де килиг садра, — лагьана Аминади. — Ву, я га 
да, за вун мус гатана? Хуьрек недай вахт  жезва, гьа - 
вайда  жуван  иштягь  чIурмир   лагьайд туширни?  Чаз 
вуна недай фу гьайиф яни, мегер? 

Ам гена  акъваззавачир. Мурад дахдин   ччиниз ки-
лигна кисна. Камил рахана: 
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•— Де рикIив кьамир, я кас. Ам аял я. 
Аминади рахун куьтягьна. ЯтIани, Мурада кIусни 

къаб алачиз лагьай ачух кьве гафуни дахдин рикIенн, 
тахай дидедин ■ рикIени пехир яратмишнавай. Амма 
садани ам инал дуьздиз акъудначир. 

Дуьздиз кIандачтIа акъуд тавурай. Къулиеван 
кIвале авай ширин ихтилат-суьгьбет, ада къал-макъал-
далди эвез авуна. Тахай дидеди сад хьайид хьайитIа, 
вад-цIуд тахьайдини кутаз аялдин кьилел регъв регъ-
везвай, хар къурзава. Гъуьл кIвалахдилай хтайла кIва-
ле жериди датIана Мурадан дуван я. 

— Мурада шекер чуьнуьхна. А гиликьайда зи ксе-
дай пул акъудна. Ви рикI алай хци ктаб тухвана маса 
гана .. Аминади Камилаз гудай кьван арзайрин ттум-
кьил авачир. 

Камил ийир-тийир хьана, кьил динг хьана амукь-
дай. Са патахъай хва язух къвез, муькуь патахъай па -
пан хатур хаз тежез ам къах жедай. Гила адаз кIва -
лиз хуькведалди йикъуз-йифиз кIвалахдал аламукьун 
хуш тир. 

Мурад хъархъун ттарцин ялтак квай силин кьая 
хьиз тир. Адан чина авай руьхъведин ранг дегиш хьа-
начир. Дафтар, къелем, ктаб чернил авай чантани ву-
гана Камила ам школадиз тухвана. 

«Гила, куьчедикай хкатайла Мурадаз акьул къве -
да», — фикир авуна веледдихъ рикI кузвай бубади.  

Сифте йисуз Мурада, дугъриданни, хъсаидиз к^ел-
на. Къвери йисалай лагьайтIа, адан кIвач патаз 
акъатна. Школадай диде-бубадиз эвердай. Амма тахай 
дидедиз аниз фидай «мажал жедачир». Бубадиз лу -
гьун адан «рикIелай алатдай». Къайгъуда такьур кар 
рикIелай фидай адет я. Гьа икI, йикъар физвайд хьиз, 
Мурад гъиляйни физвай. 

Учительницади Мурадав мад записка вахканач. Ам 
вич, дуьз Наркомпросдиз Къулиеван патав фена ва 
ада лагьана: 

— За са шумудра квез кхьена, школадиз атун тIа- 
лабна... Эхир зун ви патав атуниз мажбур хьана... Му  
радан гьалдикай тамам  малумат гана ва   тадиз къай - 
гъу чIугун IIалабна учительницади. 

— Чухсагъул!  Зун    валай гзаф    рази я, — лагьана 
муаллимди. За ам гъиле кьада. 

Къулиеваз  вич эцигдай чка жегъизмачир.    «За  ам  

гатана-гатана чIикь ийида. Ваъ, фу тагана пипIе акь-
вазарда. АкI жедач. Ам зигьинкур жеда. Ччан-рикI 
авуна, куьмек гуз адав за тарсар гьазуриз тада. Гьар 
юкъуз за адал гуьзчивал ийида» фикирар авуна ада.  

Мурадан патахъай вичиз маса куьмек авачирди 
ада гила гьисс авуна. Мад вучда кьван, жуван ппар 
жува ялна кIанда. Камила гада вичин гуьзчивилик ку-
туна. Тарсар гьазурун патал адаз куьмекар гана. Му-
рад акваз-акваз дегиш хьана. 

Ирид лаТгьай кьил 

Няниз Мурадав тарсар  гьазуриз туна,  Камила ка-
гъаз кIелиз башламишна. Адак хъуьруьн акатна.  

— Яъ,    вун      хъуьрезва    хьи? — жузуна    Айнадив 

къугъвазвай Аминади. 
— Им хуьряй атанвай магъаз я. Яб акала. «... Ву - 

на рахкурай    аманат    чна саламатдаказ    хуьзва. Лап  
хъсан приемник я   Амма кьуьзуьбур ягъазвач. Са сим  
кьванни галачир кьватидивай автIа гьина ятIа авайбу- 
рун рахунар инал гъиз жедани    лугьузва.    Ваз минет 
я, вун Махачкъаладай садра рахух.    Акван чна, ахпа  
абуру  вуч лугьудатIа.    А рахадай    вахтуникай вилик  
амаз    чаз хабар    це». — Рахана    кIанда.    Кьуьзуьбур 
инанмишарна кIанда. 

— Рахух, рахух! — Амина  вичин ааягъда  хъуьрена. 
— Къачур  кепакар  харжи ийиз  мугьманар  хуьх.  При- 
емникар къачуз рахкура. Чаз герек затIни авач!  

И къехуьнар авуни Камилан рикIиз тIарна. «Мад 
вучта кьван, — фикирна ада. Гьар садан къанажагъ, 
фикир кьилди я. Сад жеда, кепекдиз аллагь лугьудай 
мискьи.  Сад жеда, аждагьандин рикI авай, жу -
ма«ртди. За нубатсуз харжи авур чка авач. Жуван хуь-
руьнбуруз приемник рахкурун, абур уяхарун пис кар 
яни, мегер? Де и къехуьнар авун кквез я? За кIвал 
кIаняй акъудайтIани Сунади чуькьни ийидачир». Ах -
па, и рахун дегишарун метлеб яз Аминадихъ элкъвена 
лагьана. 

— Де абур туькIуьдай крар я, азиз паб. Вуна заз 
пака тухудай парталдин-ккуьнин гьазурвал авунвани?  

Пакамаз командировкадиз фейи Къулиевакай ха -
бар авачиз хейлин    вахт тир.    «Къацу дагълара    кеф  
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чIугваз гьатнава вичиз» фшшрэавай Аминади. Беес, 
ада хъсан кеф чIугвазвай! Камил азарлу хьана хкана. 
Килигай духтурри тестикьарнавайвал, ам мекьивиле-
лай чахутка хьанвай. Азар яцIа гьатдалди, чара авун 
герек тир. Са бубат кIвачел акьалт хъувурла Къулиев 
Крымдиз ракъурдай меслят хьана. 

— Ччан  Камил, — лагьана  папа, —тадиз  фена  жув 
сагъар хъувуна хъша. 

Аминадин и теклиф, ада вичин патахъай чIугвазвай 
къайгьударвал яз акур муаллим вичин папалай гзаф 
рази тир. Рекье гьатиз сагъурай лугьузвай арада Камила 
Мурадан патахъай Аминадиз кIеви тапшуругъ ганай.  

— Аялдиз  вахтунда   амаз   пис-хъсанди   чир тавур- 
тIа, ам чIур жеда. Ахпа    ам иноанвилин   рекье хутун  
четин я... 

Гъуьлуьн тапшуругъ гьакIан пичIи сулуфар хьана 
тару тухванай. Аминадиз гададин гуыьуьна гьатдай 
«мажал амачир». Ам вичин къайгъуйрик квай «Вуна 
кIвач эцигай чкадал за кьил эцигда», «Мурад за кьи-
лин кукIвал кьада» лугьудай папан куыгьне судур къа-
рагънавай кьван. Мурад лагьайтIа, куьгьне геле гьат 
хъувуна. Гьуьлуьн кьер, михьи гьава, къумар къугъва-
дай шад юлдашар, чебни ява, школа вуч герек я!  

— Ихьтин архайин вахт гъиляй  акъудна жедач, — 
лагьана Аминади. 

Камил фейи йикъалай башламишна ам, аялар ксур-
на физвай. Лап геж хуыквезвай. Къуллугъдал алай ди-
шегьли я. Белки кар ава жеди.  

«Дуьньядал жедайди са вад югъ я. Жуван нефси-
низ дарвал гун герек туш. А курортни вуч ятIа, заз 
чизва. Камилни ана бейкардиз амукьдач. Бес зун гила 
гъил ченедик кутуна хиялар ийиз ацукьдани? Ваъ! 
Амма кар мукъаятвилелди авуна кIанда. АкI жен хьи, 
Камил хтайла, я шиш канвач, я кабаб! Захъ бегьем 
тежриба авозва» фикирар ийизвай ада. 

Ттамал япар жеда лугьуда. Акван чна и сеферда 
гьикI жедатIа. 

Амина адет хьанвайвал геж хтана. Низ чида, сят -
дин шумуд тиртIа. Ада ВIан тийидайвал гурарай са-са 
кам къачуна. Явашдаказ рак ахъайна. Вич къене 
гьахьна, астадаказ акьална, аммIа агал хъувунач. Гьа 
и арада, угъривилиз физвай саягъда, гурарайвиниз са 
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къунши дишегьлидиз ам аквазва. Ваз вуж герек я? 
Гьиниз физвайд я? лугьуз кIан хьанай адаз. ЯтIа-ни, 
ам «акван гьиниз ятIа» фикирна акъвазна. 

Итим ракни гатун тавуна Аминадин кIвале гьахьна. 
Ам вич бачIух ятIани, адан гирдим хьтин аскIан ва 
ацIай буй, вучатIани Аминадиз бегенмиш тир. 

Сенвиз Аминадин мугьман акур дишегьли гила, па-
камахъ яд гъиз гьаятдиз эвичIнава. Вичин гъилевай 
ведре крандик кутуна ада анал алай маса дишегьли -
диз ихтилат ийизвя. Квез кIандатIа и хабар масабу -
руз гуз тахьана, адаз йифди ахварни атанвачир.  

— Вуу! — лагьана  ада, гъилер   кьилихъ галай шал 
дуьзар хъувуник   кваз.— Я аламат!   Гъуьл   фена   чка- 
дални агакь тавунамаз ам  (Аминадин кIвалихъди кьи- 
лин ишара- авуна) сенвиз жунгав галаз хтанва. 

Заз адан амалар лап сифтедлай акахьначир. Кьил 
цава кьуна вилер гьарна къекъведайд ава гьа, адавай 
аллагьди вичи хвена хьурай. Адав чи цехда са вацра 
кIвалах ийиз тан, акван ахпа а амалар адан рикIелни 
Х}<ьк1ведат1а? Галаз хтанвайд аку. БачIух, ламран тту-
муник жедай кIаркIар кьван чIишнеш! Къенлай кьу-
лухъ виш йисуз гъуьл авачиз амукьайтIани завай ам 
галай патахъни килигиз жедачир. Эхирки, гуьранрик 
куткай кицI гьа регъуьн рекье рекьида. 

— Я ччан вах, гьахъни батIул чир тахьанамаз жу  
ван къунши къацIурун хъсан кар туш, — лагьана муь- 
куьда, вичин чIулав фите пелез чIугун хъувуна, чIарар  
кухтун хъувуна. — Юлдаш Къулиев гзаф яр-дуст авай 
кас я. Белки, ам абурун мугьман ятIа! 

— Гъуьл   кIвале     авачирла    мугьманар    къведайд 
гуш,— адан гаф атIана сад лагьайда.— Инсандихъ на- 
мус тахьайла, вуч хьайитIани    жеда.    Гьар са кардал  
баркаллу,   акьуллу    гъуьл,  куркурар  хьтин    кьве  аял 
кIвале аваз, де и червидиз    вуч кIанзава?    КIандатIа  
чIалахъ  ягъугъ,  кIандачтIа,  ягъамир,  зи  гъуьл  кьена  
тамам вад    йис хьанва. А Аминадилай   зун кьуьзуьни  
туш. Заз килигдай гадаярни, вил мичIдайбурни хьана.  
А ягьанат за кьабулнач. Жуван михьи,   гьалал гъуьл  
къвалахъ  галаз-галаз   ахьтин   чалкечирвал    ийидайдаз 
вири халкьди къван гана кIанда. 

— Ваъ, зун вахъ галаз рази туш, — лагьана  кввед 
лагьайда.—■ Аминадин    тахсир    чаз  гьеле    тайин  чир 
хьанвач. Дуьз я, жуван гъиле авай лаш, ам гьикьван  
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цIалцIамди яз хыайитIани, тIурар алайди хьиз аква -
дай тIебятдин инсанар авайд я. Чидач, Аминани гьа-
бурукай сад ятIа? Акван чна! 

Къуншияр гагь сес хкажиз, гагь кушкушдалди мад-
ни рахана. Эхир абур гьарма вичин фикирдал аламаз 
чпин кIвалериз хъф&на. 

Фейидалай кьлухъ са шумуд йикъалай Камилан 
кагъаз хтана. «Азиз Амина! — кхьенвай ада. — Вавай 
къакъатна иниз атана хьанвай вад югъ заз вад йисай 
акъвазнава. Зун гьамииIа вахъ цIигел я, масан Ами-
на!... Эхирдалди завай ина бажагьат акъвазиз жеда... 
Зун чахутка хьун ттаб акъатна. Ина хъсан духтурар 
ава .. Чи санаторида итимрилай дишегьлияр гзаф ава 
Чпик акахь тийидайвиляй абуру заз муьруьд, папа 
кьин гапвайди лугьузва. Чпиз вуч кIантIани лугьурай. 
Вун кIаиивилиз зун вафалу я. Гьам заз бес я. .» 

Камил динперествилин муьруьд, гьелбетда, туш. 
Амма буьркьуь кIанивилин муьруьд ам, дугъриданни, 
тир. Кае акьван чкадал атанвай хьи, эгер дишегьли -
дихъ галаз рахайтIа, гьамни жуван кIани папаз вафа-
сузвал авун хьиз аквазвай адаз. Эгер  Аминади «вун 
сефил жезватIа хъша» лагьай са гаф кхьенайтIа, ам 
йифен мичIерани хъфидай. Папа ракъурай кагъаздай 
муаллимди кIелна: «Зи масан Камил! Азар ттаб хьу-
нал зун шад я. Амма вахт куьтягь тахьанамаз хуькве -
дай фикир ийимир...» 

«Вафалу инсандин гафар я. Ада зи зайифвал фи-
кирда кьазва. Зи хийир кIанивилин меслят я» фикир -
на Къулиева. Аминадин кагъазда мад са вучатIа 
кхьизвай. Амма а гафарай Камилан кьил акштначир. 
Ада стхадикай терхеба рахунар ийизвай. Амма Ами-
надихъ стха аватIани муаллимдиз чизвачир. Адахъ 
авайди а'нжах са дидени буба тир. 

БачIух са сеферда пакамахъ йиф кумаз хъифизвай. 
Мад къуншийриз акуна. ХупI бала хьаначни? Де квез 
гьа и арада кIваляй экъечI лугьузвайди вуж я?  

— Им анжах чIуру рекье авайди хъфидай вахт я,— 
рахана гьа виликан, сад лагвай дишегьли. 

— Зи  кьве  вилиз  такунамаз  завай  акI  лугьуз  же- 
дач.  Белки,  ам -абурун  мукьва-кьили  я жеди, — инкар 
авуна чIулав фите алай муькуьда. 

— За  Камил муаллимдиз кагъаз   кхьида.  Къуй вя- 
деда амаз хтана вичин кчан иесивал авурай. 
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— Вун ажеб тади квайд    тушни, ччан    вах. Сабур  
ая. За ваз са ихтилат ийида. Вун ариф ятIа, ахпа заз  
чир жеда. Зун гъуьлуьз тухвана са йисни бегьем хьан - 
вачир.  ЧIигъи-чIигъар   акъатна,  пIинияр  чразвай.  Зун- 
гьуьндуьграл фена. Гьуьндуьгрилай виниз, рекьин кIа- 
ник пата, за хъчар атIузвай. Дагъдин кукIвар кьунвай  
панбаг-къала  хьтин  циф   акуна-такуна   акъадна, дере- 
диз чкIана. Са камунин а патал алай инсан аквадай - 
вал тушир. За хъчариз гьерекатзавай. 

— Гье-гье-гье,! — гьарайна сада. 
Им рехъ алатнавай егъи инсандин гьарагъун тирди 

заз чир хьана. Зун гьинихъ фида. Циф гьатнавай 
дагъда, за вуж жагъурда? Мад ва мад гьарайна. Га-
ламаз-галамаз пудра гьарайна. Мад сес ахкъатнач. 
Заз ам язух атана. 

«Акван ам, белки, инихъ галатЬа» — фикирна зун 
винелди фена. КилигайтIа, кесиб са лекъве ярх хьанва. 
Сад лагьана акурла заз ам кьенвайди хьиз хьанай. 
Зун кичIез-кичIез игьтиятдалди оа -са кам къачуна 
адаз мукыва хьана. Гьа икI циф авай йикъуз дагъда 
чубандал гьалтай ва ада пуьслуьквал гъайи яру пе -
рем алай рушни гыа и арада зи рикIел атанвай. ЯтIани 
зун адан патав фена. 

Ам юзазвачир. Нефес къачузватЬани чир жезвачир. 
—Я мугыман, я мулгьман!—за адаз эверна. Ахпа ам, 
кьил хкажна, заз килигна. Пад-кьил туькIвей, абурар 
алай, чагъинда авай жегьил итим я. 

Суал жавабди тайинара'йвал, ам рехъ алатнавайди  
тир. Мад вучта? Чуьлдал таз жеч хьи. Инсан я, язух  
я. Дагъ я, къайи кьада. -лу Л^110А^ 

Яргъалай башламишнавай ихтила
г
^ннре^»е«н хьан-

вай цехдин рабочий дишегьлиди кисна адахъ яб акал-
эава. ЧIулав фите галайда давамарна.  

— За ам «Iвализ хутахна. Чими хуьрек гана дин-
жарна. За чуьнуьхдач, итимрик мердимазарар жеда. 
Фу-затI тIуьрдалай кьулухъ и касди кIвале вил 
экъуьрна. За так авуна. Ахпа ада вичихъ ахвар гала 
лагьана. Зи рикIе кин гьатнавай. ЯтIани, завIай маса -
кIа ттум къекъуьриз хьаначир. За анжах са гаф ла-
гьана,— гъуьлни мукьвара хутун лазим я — хабар га-
на. КIвалин са пата мугьмандиз, муькуь пата заз чка -
яр туькIуьрна. Лампани туьхуьрна кьведни къаткана. 
Лугьуз  жеч — фикирдалди  за   гьанеф  зи   месин  патак 

3* 
35 



кутуна. Гила зи мугьманди мекьида лугьуз шел-хвал 
башламишна. Зун тамамвилелди адан гъавурда акьу-
на. КIандатIа, чуькьни тавуна ксус, туштIа рак ви гаа-
тав гва, инай цIутIух лагьана за адаз буйругъдин къа-
ти сесиналди. 

Гила, аквар гыаларай мугьман зи гъавурда акьуна, 
вучиз лагьайтIа, ада мад сес ахкъудначир. 

Чахъ сивин пад квачир са къунши авай. Ам гьами-
шанда са цIийи хабардихъ къелкъвезвай, квайдини 
квачирди кутуна хабарар чукIурдай кас тир. Мугьман 
хъифидайла къастунай хьиз гьа и къундармачидиз 
акуна. Зун йифди ашна галаз къаткавва/1 лагьана ада 
вичин шатав тестикьарна. Тадиз фена, хперал алай зи 
гъуьлуьз лап чимиз амаз хабар гана. Аникай зун бей-
хабар тир. 

Киева яб акалзавай дишегьли теспача хьана. Кир-
кIин хьанвай сесиналди ада жузуна.— Гъуьлуь вун 
текьена гьикI туна? 

— Акъваз  садра.   Тади    къачумир.   Къуьне    ружа, 
кьула къеме, гъиле чумах    авай гъуьл    кьилел цIайни  
гум  алаз  хтава.  Ина  я  салам-калам,  я  жузун-качузун 
хьанач.    Гъуьлун   иви    хъченвай    ччинин    атIугъайвал 
акур зун ийир-тийир    хьана. «Яраб    вуч хьанатIа?» — 
фикирна за. Ам    вичин вилер    зи вилера    атIумна са  
къатда зи ччиниз килипвавай. За шак авуна, зи кIуфук  
мили   хъвер   акатна.     Гъуьлун    кIуфални,    пенжердай 
кватай ракъинин цIилхем хьиз, хъвер къугъвана. Ахпа 
за адаз зи муIьмандикай ихтилат авуна.  

— Ви ччиниз килигзамазди заз  бес хьанвай, — жа- 
ваб гана гъуьлуь. 

— Де гила вуна лагь, вун зи чIалахъ ягъазвани?— 
жузуна ихтилатзаваида яб акалзавайдавай.  

— Вуч хьайитIани жеди... 
— Камил муаллим келледа акьул авай кас я. Ада 

вири хьайи-хьайивал    Аминадин ччинай    кIелда. Эгер 
Амина жида шешелда чуьнуьхиз алахъзаватIа,  ам яр - 
гъал  фидач. Жидади,   гьик1__21

ь
-3™т1ации..^1ишш_ ИШй,, 

шишелдай сухд"аГ~     "       " 

Муьжуьд лагьай кьил 

Санаторидин вахт куьтягь хьана. ЧIулав гьуьлуьзни 
къацу багълариз сагърай лагьана, Къулиев рекье 
гьатна. Гьар са патахъай къулайвал аваз ял ягъай ам  

ЗЬ 

гумрагь тир. Аминадин сад лагьай кагъаз атайдалай 
инихъ и хъфидай югъ ада датIана гуьзлемишиз хьанай. 
«Стха атана», вучатIа хьана лугьуз кхьенвай, вичин 
кьил акъат тавур гафари адак, вучиз ятIа вичизни ти-
йижир, футфа кутазвай кьван. Камила вич хуькве-
дайдакай телеграммадалди Аминадиз хабар ганвай. 
Гьикыван лагьайтIани, курортда хуьрекар ширин-бур, 
хъуьтуьлбур ва шитбур жеда. Абурукай кирягь 
хьанвай Камил, гила за кIуь-цуруди пас рекьидалди 
неда лугьуз шав«ьуна хьана. 

«За агакьзамазди кьве къапунавай хинкIал неда. 
Туьнтдаказ сергни кутуна, гьерен куьк якIуз кIас 
ягъиз, за ам кьве къвала чIакь ийидалди неда. Хин -
кIал зи гзаф рикI алай хуьрек тирди Аминадиз чида. 
Ада ам гьазурнаваз жеда...» фикирзавай муаллимди.  

Телеграмма агакьайла, гъуьл къаршиламишиз Ами-
на гьеле гьазур тир. Ада пек-лек чуьхвена къатуна 
ттунавай.   КIвал    къакъажнавай.    Вичин   кьил-ттумни 

туыкIуьрнавай. 
Камил агакьна. Адаз, гьаятда амаз гатай серкинин 

ни атана. Къулал къажгъан хъутIкъутI ягъиз ргазва. 
ХинкIалдин чкалар атIана гьазур я.  

— Валлагь Амина,  ваз  зи  рикIяй   фейи  хиял  гьа- 
миша   чир    жеда, — лагьана     Камила     жузун-качузун 
авурдалай гуьгъуьниз. Ам вилер атIумна папаз килш- 
завай. Аминадин ччин хъпи тир. Вичин саягъда гьир - 
гьирдин хъвер авур паб ччилиз килигна. 

Къулиева папаз гъанвай подарка — кьакьан даба-
нар квай туфлияр адав вахкана. Ахпа Айна къужахда 
кьуна адаз къяфетар ва нини гана. Мурадав вичи гъа-
йи костюм алукIиз туна. «Тамаш, халис капитан я» лу-
гьуз шадвилер авуна. 

— Амина, ви рангар    заз    хъеандиз аквазвач. Вун  
кефсуз хьанвани? — жузуна ада хзан   хинкIал тIуьнив 
эгечIайла. 

—. Вааъ, ахьтин кар авач. 
Хзандихъ вил хьайи Камилан цIигелвал рекьизва-

чир. Пуд югъ алатна, кьуд лагьай юкъуз кIалахдал 
алаз ада, вичихъ сагъсузвилин са гьихьтин ятIа дегиш-
вал хьанвайди гьис авуна. Им вуч хьурай? Ихьтин 
азарни авайди адаз чизвай. «Ам заз гьинай атуй» — 
фикирзавай муаллим инанмиш тушир. Къулиев кичIез-
регьуьз духтурдин патав фена. 
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— Им, гьа вуна лагьайвал, халис гьа азар я, — ла- 
гьана кшшгай духтурди. Им садакай садаз къведайди  
я.  Белки,  курортда  вуна    хата  авунатIа?    Вун  папаз 
мукьва  хьана  виже  къведач.  Дишегьлидиз   ам   акатун 
гзаф  вахтара  чирни  жедач.  Яз  ам  нагьакьан, чир«кин  
азар я. 

Камила чуькьни авуначир. «Хата вучтинди я. Заз 
ана гьич ахварайни акур кас авач. Яраб Аминадик 
хата кватIа?» Ам шаклу хьана.  

КIвализ хтай Камил кур-пашман тир. Адахъ вили-
кан шадвал, хъуьруьн-къугъун амачир. 

— Камил,   ви   кефияр     авачни? — жузуна    киркIин 
хьайи папа. ЦIегь тIуьрдан кьилел цIай ала лагьайла,  
цIегь  тIуьрда   вичин   бармакдиз   гъил   авуналдай.   Гьа 
жуьреда,   Аминадизни   вичин    сирдикай    хабар    хьана 
Камила ччин чIурнавайд хьиз тир. 

Ахьтин кар авач, ам чIана кIвалахдал инжиклу 
хьунин эсер я, — жаваб гана гъуьлуь, гьакъикъат чуь-
нуьхна. 

Няниз аялар ксайла Камила Аминадивай стхадин 
месэла жузуна. Гила папан рангар михьиз атIана. Тес-
иача хьанвай адан сивяй кьур акъатнавай. Ам вуч ва 
гьикI лугьудатIа жегъин тийиз серсер хьана. 

—■ Ву зи, зи... а ам чи эмидин гада тир. А-а-а-м 
Грозныйдиз хъфена. От...т-пусткадиз х-т-а-н-вайд яз з-
з-а-л са кьил чIугваз атанвай... 

—- Вав адан адрес гва-ни? — силист тухвана Къули-
ева, секиндаказ.    . 

— Адрес гвач...  ам чидач... акунач... хъфена,— кьил- 
кьилик квачир, сад-садахъ  галаз   кьун  тавур   жавабар 
гана папа. Адак фул акатнавай. Гила муаллимдин шак  
акъатна. Адаз кIеви хъел атана.   - 

— Яни эмидин гада вак  азар  кутуна хъфена.  
— Вуна зун няй кьазва? Ву, я аламат! Вун курорт  

да валарганрихъ галаз хьана   лугьуз,    ваз зунни кьа - 
цIуриз  кIанзавани?  Заз  чидачир  вун  ич'ьтннди  ятIа!... 
гьарай-эвер    къарагъарна    папа.    Аданди    куларикай 
хкечIна рекьел алайдан кьил хун тир.  

Камил къарагъна, ракIар гелягъна кIваляй экъечI-
на. Куьчеда, звал атай къажгъанди хьиз, ада хъутI -
къутI яна. Ахпа ам вичин кабинетдиз фена, дивандал 
ксана. Адаз гьарай-эвер акъуд тавуна пакамаз гена 
ахтармишна, тамамвилелди ери-бине чириз кIанзавай. 
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Гъуьл инанмишарун патал Аминадини жуьрба-жуьр 
планар чIугуна. Духтурдиз ришвет гана, ам гъилив 
кьазни кIан хьанай. Амма «вучатIани Мурада лагьан-
ва» — фикирди адан руьхъведин кIунтIар вири чукIурна. 
Адаз амукьаиди анжах тек са рехъ хьана.  
Пакамаз фад хтай Камилаз ракIарихъ куьлег галаз 
акуна. Ам рак ахъайна кIвале гьахьна. Аялар 
ксанва, столдал записка ала. Аминади кхьизва: «Диде 
кIевел алаз телеграмма атана. Зун хуьруьз хъфена...» 
Камил запискадихъ инанмиш хьана. Вучиз лагьай-тIа, 
ам мумкин кар тир. 

Амина дидедал кьил чIугваз фена вад лагьай югъ 
тир. Гъуьлуь ам гила-мад хтун гуьзлемишиз хьана. 
Камил аялриз тIуьн гуз кардик квай гьа и арада рак 
гатана. Почтальонди кагъаз вахкана. Почтунин печать 
Сумгаитдинди тир. «Им ни ракъурайди хьурай?» фи -
кир авуна муаллимди. Конверт ахъайна чарчиз кили-
гай ам серсер хьана. Ахпа ада тIуб сара кьуна. Суна 
адан рикIел хтана. 

Рабфак куьтягьай Сунади Ленинграддин мединсти-
тутда кIелзавай. Каникулриз хтай ам Мурадал кьил 
чIугуна и мукьвара хъфенвай. Къулиеваз ам акуначир. 
Ам такуна хъфин муаллимдиз гила гзаф залан хьа-н-
вай. «Бес и хабар гьадахъни агакьдачни. Ихьтин бия-
бурчивал?» фикирна ада. 

Басмадин хатIаралди кхьенвIай ва Аминадинни ви-
чин тIварарни фамилияр гъилелди кхьена алава хъу-
вунавай и кьуд пипIен ччар ада элкъвез-элкъвез кIел-
на. Ваъ, гьакI я. Дуьмбадуьз гьакI я. Аминади вичин 
гъуьлуьз тIалакьар ганва. 

Къулиев, далбадал пIапIрус чIугваз, кIвале 
къекъвена. Ам хер хьанвай жанавур хьиз са нел ятIа 
тепилмиш жез гьазур тир. Амма нел?! Бубадин гьал 
аквазвай аялрин финдикьни кьуранвай. «За адаз кIвач 
куда кьулухъди чIугу лагьайд туш! Икьван хуш кIа-
нивал рикIелай фин! Ваъ, ам кIанивал кква хьайи 
чка чухун хьтин кар яз, бахтлувал руфун тухарун 
хьтин кар яз гьисабзавай чеври тир кьван! Де гила 
зун гьи ччин алаз халкьдин арадиз  экъечIда? За фена 
ам жагъурна тике-тике ийида. Кьве аял етим авун! 
Абурун тахсир вуч я? Айна за адав вахкудач...» — фи-
кирдик акатнавай Къулиев. 

Квел кьил эцигдахIа,    адаз сакIанн   жегъизвачир.  
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Ам нел алукьда? Ада вичин сир низ ахъайда? Адаз са 
акь^ллу меслят къалурдай, сир гвай касни патав гва -
чир. Дугъри я, и хьанвайди рикIиз гзаф такIан ва за -
лан кар тир. ЯтIани, ам са Камилан кьилел атанвайд 
тушир. Дуьшуьш я. Дуьшуьшар жуьрба-жуьр жеда. 
Инсан дели жеда. Инсан чархалай аватна рекьида. 
Бес амайбуру фу хъинедачни, кеопи хъийидачни? 

Дерт къати яз кIвале дурум гуз тежезвай Къулиев 
дегьлиздиз акъатна. Ам физвай. Гьиниз ятIа, вичизни 
чизвачир. Фа'брикдин хунер храдай цехда кIвалахза -
вай, бейхабар дишегьли адаз раст атана. Ада Камилал 
рахун илитIна. 

— Ччан муаллим, ваз кагъаз кхьиз кIанзавай заз. 
Агакьнач, — лагьана яргъал фейи рахунрик кваз, су-
алдиз жаваб яз, БачIухакай ихтилат авуна. — Ам куь 
мукьва-кьили яни? — жузуна. 

Дуьзена кIанивили буьркьуь авунвай Къулиеван 
вилер гила ачух жез башламишна. Муаллим БачIухаи 
суракьда гьатна. Ада гьакъикъат, къечIяна чирзавай. 
Бязи малуматар адаз Мурадавайни жагъана. Гила 
кьили ван авур адаз Амина пуд гъуьлуькай гьикI хтай-
ди ятIа чир хьана. Ам вичин чевривили гьар сеферда 
гъуьлуьхъай чара хьунал гъайид тир кьван. И  сефер-
дани ам вичи кьашДурайдахъай вичиз ни атана катна-
вай. Вучиз лагьайтIа, цехдин рабочийдихъ галаз къа -
лар хьайила, адани Аминадиз БачIух къехуьннай ва 
кIеви гьелягьни кьунвай. 

Кардал Къулиеван гъил къвезвачир. йиф ада да -
тIана пIапIрусар чIугваз акъудзавай. Ахвар михьиз 
квахьнавай. Са няниз Камила аялар ксурна, ахвариз 
чара патал эрекь хъвана. Са рюмка, кьвед, пуд... фи-
кирар хиялар ийиз литридикай тIимил-шимил кимиз 
хъвана. Ам кьудкъанницIекIуьдаз акъатна. Гуя гъиле-
риз къуват, кьилиз михьи акьул атана. 

Къеме чекмедин кухва ттуна Къулиев фена. «Адан 
буба вак хьурай. Гапур илигна за БачIухан кьил, гъуь-
лягъдин кьил хьиз, кIус-«Iус ийида». 

«Яда, ам гъилер кутIуна* ви вилик гвадарнавач 
гьа!» лугьудай кас къвалал алачир. 

«Ам тахьайтIа, за адан вах гьаятдин юкьвал 
акъудда. Гьанал за адан вахчег хтIунда... Кьисас вах-
чуда». 

Я Камил муаллим, ша вун дели жемир. Дишегьли - 
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ди вичи мейил тавуртIа, адав гьич садавайни эгечIиз 
жедач. Адан вахан тахсир вуч я? Абур ваз кутугна -
вай крар туш! Гьадакни гъилер ква. Адан ччандани 
къуват ава. Эрекь хъвана луьлуьш хьанвай вун ада 
а кьарара къуьруьгарда лугьудай касни авачир. Я хьа-
найтIа, адаз ванни къведачир. 

Эрекь! Агь зегьримар, вуна къуьрекайни аждагьан 
ийида. Эрекь хъвайи чакъалди рекьел экъечIна сикIре-
вай паспорт истемишналда. Кефливал алатай инсан 
лагьайтIа, ламралай аватайди хьиз жеда. Яраб вуна 
чIур тавур кIвал, чIур жеда жал?  

Эрекьди къурмишнавай, вичи ийидай «гьунарри» 
худ гузвай Камилан кIвач япувай къвезва. Тертер 
къекъведай, гьамишанда вичин акьулдал алай а  Ка-
мил муаллимдикай вуч хьанватIа, гила квез акуна 
кIандай! И гегьенш куьче дар хьана, гагь са пад, гагь 
муькуь пад ягъизвай адан рехъ алатна. Ам са мичIи 
ккIа гьатна. Арабир акъвазиз, гуя кьибле, кефер ах-
тармишиз ам мад физ хьана. Гьиниз? Гьикьван фейи-
тIани, гьи патахъ элкъвейтIани ам гьа са чкадал хуьк-
везвай. Амма фагъирди ам кьатIузавачир. Ам гагь 
ацукьзавай, мад къаратъиз физвай. 

Нехир хуькведач лугьуз, югъ няни жедачни? — ла-
гьайвал, бес Камил акъваздач лугьуз йиф акъатдачни? 
Экв хъиткьинзавай. Гила Камилан кьили са вучатIа 
кьатIуниз башламишна. КилигайтIа, ам юкьвал кьван 
ктад хьанва. йифди кьуьл гудай кьван гьаятда авай 
кьарадикай луц авунва. КIамайди, керпичар атIун па -
тал, са кIалуб тир. Гена и ккIа кицI авачиз бахт хьа -
на. ХьанайтIа, я ам кьуна хер ийидай. Ва я элуькьна-
элуькьна ксанвайбуруз эвер тавур мугьмандикай ха -
бар  гудай.  Гьар  гьикI  хьайитIани  беябурчивал тир.  

Къуралай верчер юзадалди Камил кIвализ ахгакь -
на. Парталар дегишарна, аялриз тIуьн гана, са стакан 
туьнт чай хъвана ам кIвалахдал фена. Кьил къуьнера 
гьатнавай ам агаж хьанвай. Яхун хьанвай адан гьяр -
кьуь ва ацIай чинал аламайди пуд тIуб тир. Адак ви-
ликан ухшарар лап тIимил кумай лагьайтIа, ттаб же -
дач. КIвалахдин, бейхабар юлдашри муаллим курорт-
диз фена мадни пис хьана лугьуз фикирзаваи. 

КIвалахдилай гуьгъуьниз, мичIи жезвай арада дерт 
къати яз Камил гьуьлуьн кьере къекъвезвай. ЧIиш 
квай югъ адав лап кьазва. Къайи тар къарагьна, гьуьлуь  
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къал къачунвай. Камил гьуьле гьахьна. Адан кIва -
чер ци чуьхуьзва. КIамайди кьве гъил ахъайна, жув 
ччинихъди, каф кьилеллаз, цIун мурз хьиз къвезвай 
лепедал гьалчун тир. Гъилер ахъайна ам вич хкаж 
хьана. Де гила гьич, хкадарна! Ваъ, ада гъилер агъуз 
хъувуна, вич тик акъвазна. Ахпа атай лепеди ам яр-
харна. Тадиз къаIхрагьна, кьудал алаз кьулу-кьулухъ-
ди фена кьерел эхкъечIна. 

Камилавай жуьрэт ийиз хьанач лугьудани вуна, 
кIелзавай кас? Ваъ, акI тушир. Месэла, сад лагьана 
рикIе гьатай цIийи фикирри гьял авунай. «Им комму-
БИСТДИЗ мадни еке беябурчивал я. Мурад дидедивай чча-
ра авурдини зун я. Гила зунни адавай ччара хьана, дидеди-
кай хьиз бубадикайни пай атIай етим ийидани за ада -
кай? Бес адан кьилел Айнадикайни етим жедачни? 
Ваъ, а ажузвал за ийидач!» 
Пешапай хьанвай Камил кIвализ хуькведайла къун-
шийриз акуна. Гила абур хьанвай агьвалатдин гъа -
вурда акьуна. Камила гьикьван чуьнуьхзавайтIани, 
Аминадин кьацIурунин ни чкIанвай. Муаллимдикай 
абуруз жакьвадай кендирагъ хьана. Т 1 й  

^IХМ_^ьад1ай_,данади нехир_ кьаIЦкГу_ЕДД--ЛЖЬХДа. 
Им дуьз я, — лагьана чТулав""ф"ите алай дишегьлиди 
цехда кIвалахзавайдан  пислемишунриз жаваб яз. 
Адан чIулав фитедикай хкис хьанвай рехи чIарари, 
кьуьгъвер къарагъарнавай чини ам кIуь -цуруд акуо 
кас тирди тестикьарзавай. — Фагьумна кIанда: нехир-
дин тахсир вуч я? Бес Аминадин месэлани гьакI туш -
ни? Амина делил кьуна Камил муаллимдал хъуьруьн, 
ам юлдаш Къулиеваз къехуьнун лап батIул кар я. Ри-кIяй-
рикIиз рехъ авай, ччанда-ччан авай уьмуьрлух юлдаш 
гьалтун еке бахт я. Бахтсуз хьайи касдал хъуьруьн, 
квез кIандатIа, кIусни инсанвал туш!  

Дишегьли акурла, ам вичиз вуж кIантIани хьурай, 
Къулиеван ччиниз иви хъичезвай. Радиодай дишегьли-
ди куз-куз, ширин мани ягъизваз хьайитIа, ада ам 
акъвазардай. «Абур вири сад я. Кьзе ччин алайбур 
я. Вафалувал авай затIар туш. Намус фитедин пипIек 
квайбур я» — фикирзавай ада. Гьа икI луьт хьанвай 
адан кIвалахдални кIукТ" къвезвачир. йикъар-вахтар 
физвай. Амма кьве шараг галай Къулиев вич-вичел 
хуьквезвачир, кIалубда гьат хъийизвачир. 

— Мад хьайиди ана хьана.    Хайи кIвач    я куьруь  
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жеда, я яргъи — меслятар къалурна адаз вичин хийир 
кIанибуру. — Мурад са гьал чIехи хьанва. Ам школа-
да кIелзавайад я. Айна хуьруьз рахкура. Жуван мукь-
вабурал тапшурмиша. А кчав мад ам вахкумир. Жу-
вазни са юлдашдин къайгъу хъия. 

Чидач-ман гьикI жедай крар ятIа. Меслятар къа-
лурун регьят я. Камила рахазвайбурухъ яб акалза-
вай. Амма ам са къетIи къарардал къвезвачир. Са кар 
ада кIевелай къетI авунвай. «Паб вахчун, паб вахчун!  

Аник зун квач!» 
Азарлуда рикI экъуьрда. Са цирихим затI кIан 

хьана неда. Я ам адав кьан, я ам пис жен. Бес дерт 
къати хьанвай инсан азарлудалай бешбетер тушни? 
Гьадан рикIни, фикирни датIана къекъвез жедачни? 
«Дерт гьикI элекьарда?!» — Гзаф юкIвар, чипIер 
ягъайла Камилан къад эрекьдал къвезвай. Им, гьел-
бетда, адан нервийрин къадакьар буш хьунин аламат 
тир. Касни галачиз, ракни агална, кIвале хъваз, ам 
кеф   акьалтайла   вилик   квай   бутылкадихъ   галаз   ра- 
хадай. 

— Зи   мукьва-кьили,   яр-дуст,     дин-иман,   дердинин 

дарман вун я, ччан эрекь!... 
Къулиева гьикьван чинеба хъвазвайтIани, адакай 

малум тир. Адаз наркомдини, партийный организация-
дин секретардини «мийир», «жемир» лугьузвай. Амма 
намусди тIушунзавай Камил муаллим чкадал хуьквез-
вачир. 

Са няниз ада мад лух жедалди хъвана, вич сустар -
на. Пакамазни ам кефли тир. «Кьил дуьзар хъувуна» 
кIвалахдал фена. Адан къекъуьнри, гьич тахьай, къал 
алай рахунри ам виридан вилик ашкардиз акъудна. 
Кардай мад кар экъисна. Къулиеван месэла партий -
ный бюродал ва ахпа партийный собраниедал атана. 
Рахай юлдашри  адан гьайиф чIугуна ва  ам кьетIида - 

каз критика авуна. 

— Инсан   гьар   са   жуьредин   баладик   акатда.   Бес 

ада вич квадарна эрекьдин ихтиярда твадани?... Ваъ!  

Къулиева коммунистдин тIвар кьацIурна.  

КIвач   цIуьтхуьнай   Къулиев   юрфарихъди   алукьна. 

Партийный рекьяй адаз кIеви айиб гана. Ва мад хъу - 

нар, пиянискавилер авуртIа партиядай акъудда лагьана. 

Ам кIвалахдилайни алудна. Къулиев школадиз хъфена.  
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КIуьд лагьай кьил 

Партийный туьнбуьгь Камилаз гзаф залан хьана. 
Виликан дерт ада гецуькзавай. Лам кьарада акIайла 
иеси гужлу хьана кIанда лагьайвал, Къулиевни гужлу 
хьана кIанзавай. Кьилин мефтIеди кьур пас алатиз ва 
чIулав циферикай хкатай рагъ хьиз акьул ачух жез 
башламиш хьайи Къулиева лагьана: 

— Амина, къалп къизилдин шейэр хьтин гуьрчег 
гафар рахадай, ширин мез авайди ва тадиз ахъа же -
дай гьебе хьтинди хьана. Мад вучта? Сабур хуьн ла -
зим я. Дуьньядивай расчет вахчуникай за отказ ийиз -
ва. Къенин йикъалай зи вафалу дуст, вири картаяр 
атIудай тек халкьдиз менфятлу зегьмет я. 

Камил муаллим кьве гъил къакъажна кIвалахдив 
эгечIна. Дерт куыгьне жезвай гьа и арада адан кьи -
лихъ мад са тварк галукьна. Аминади Айна важчунин 
месэла къарагъарнавай. Чеври кукупIдиз аял язух 
атунин дердинлай маса метлеб гзаф тир лагьайтIа 
ттаб жедач. Камилаз аял вахкуз асла кIанзавачир. 
Амма таза аялдиз дидевал вичивай тежезвайди ва масада-
вайни тежедайди аннамишна ада къадаажагълу къарар 
кьа'булна. Лигим хьанвай боксердин саягъда и твар-
кунизни дурум гана. РикI чуькьена кьуна. Айна диде-
дин патав рахкурна. Адаз жуьре гуз башламишна. 
ВацIук   акатайдаз   марфадивай  вуч  хъижеда   кьван!  

Жуьре ракъурунал бесар тавуна, ада Айнадин па-
тахъай, Сумгаитда авай адан чIехи дидедихъ галаз 
алакъа хуьзвай. Вацралай са кагъаз кхьиз вичин ру -
шан гьал-агьвал, дерди-бала жузазвай. ЧIехи дидеди 
гагь жаваб гудай, гагь гудачир. Амина лагьайтIа, гагь 
Сумгаитда, гагь Бакуда, гагь Одессада ава лугьуз су-
ракь жедай. Муаллимдиз ам герек тушир. 

Камилахъай вил къязавай БачIух лагьайтIа, Къу-
лиева а ккIа палчухдикай луз ийизвай гьа йифиз Ба-
кудиз катна. Адан фикир ана са кIвалахдал акъвазна 
вичин кьил хуьн тир. Гъиле са кеспи авачир ам куь-
чейра къекъвез хейлин вахт хьанвай. Рагъ гецифнавай 
югъ тир. Гьуьлуьн къерехда авай булварда адаз Ами -
на акуна. БачIух адаз салам гуз гьазур хьана. Гъилик 
еке сумка кваз физвай Аминадин къаш-къамат дегиш 
хьанвай: руьхъведин ранг янавай чинал як аламач; 
булушка юргъадик акатайд хьиз куьрс хьана къатуна  
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амач, дабанар патахъ хьанвай туфлияр алай адан къе -
къуьнри гъуьрче авай машкIа рикIел гъизва. 

— Гила гьич, Аминадик рябет кумач,— лагьана Ба-

чIух, ам такурдай кьуна уьтмиш хьана. 
РикIелни алачир кагъаз атана. Сунади кхьизвай: 

«Гьуьрметлу Камил муаллим!... Заз чIуру хабар хьа -
на. Зи азиз хцин бубадин кьилел ахьтин бала атун заз 
гзаф такIан хьана. За пара гьайиф чIугвазва. Ваз гу-
дай акьул захъ авач, ятIани вуна жув квадар тавун 
тIалабзав(а за вавай...» 
Сунадин  кагъаз   рикIин  михьивилелди,   къанажагъ-лу 
инсандин гьисралди кхьенвайд тир.    Ада гьакьван, 
инсанвал къалуруни Камил бегьем къарсатмишна. Му-
аллимди   тадиз   ччар   къачуна   жаваб   кхьин   хъувуна. 
«Играми Суна! — кхьена ада. Им адан рикIин буй-ругъ 
тир. «Ваъ, виже кьведач. Ада маса фикир ийида» 
лагьана чIурна. Ахпа «Гьуырметлу Суна! Захъ хьанвай 
дерт  вунани гьисс ийизва.   Вун гзаф сагърай...»   Муал-
лим акъваз хьана. Виликан дилбилмес, гилан студент 
Суна  адан вилерикай    каратзавай.  Сунадин    барадай 
вичи   авур   гъалатIди   ам   къвердавай  гзаф   тIушунза-
вай. «За авур гъалатI за дуьзар  хъувуртIа, вун рази 
жедани?»  кхьиз  кIанзавай  адаз.  «Ваъ,  виже  къведач. 
Ам  дуьзаризтехже|2_,хьалагI   я>>   фикирна   ада   алава 
хъ^вунаТТВунбахтлу хьурай!    Вахъ еке    агалкьунар 
хьурай!»—«хьена  кагъаз  куьтягьна.  Сунади  аник хев 
кутан тийидайди адаз чизвай. Ам Сунадиз вичин кайи 
лекьарал кьел кIвахун хьиз акун мумкмн тир.  

Школада ва кIвале, югъ-йиф кIвалах хьана. Хуь-
рек авуни, вичин ва Мурадан пек-лек гьазуруни, кIва-
лихъ гелкъуьни адан зегьле тухузвай. Ам куьлягь 
жезвай. ЯтIани, гьар са куьникай пай атIанвай Къу-
лиева абур кваз кьазвачир. Классдин ученикрин агал-
кьунри ва Мурадан эминвили адак лувар кутазвай. 
Амма курортдай хтай югъ, къенин югъ, адан кIуфук 
хъвер акатна акур кас авачир. ТIуьн къулай хьайидаз 
яд кIан жедайвал, хъверни кефи къунбардаз къведай 
затI я. Дердинин закьум гьеле туьтуьна акIанмай Ка-
мил муаллимдиз а хъвер гьикI къведай кьван?  

Дишегьлидихъ, гьатта школада вичин кIвалахдин 
юлдашар тир учительницайрихъ галазни, са герек атай 
«эхь», «ун» хьайитIа хьана, маса рахун-луькIуьн адан 
патай авачир. Ви хиял я, дишегьли лагьай тIвар алай  
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кьванди адан буба яна кьейи душманар я. Амма тек 
Суна квачир. 

— Яраб Камил муаллимди вич ханарин халумрихъ 
гелкъведай къуллугъчияр хьиз хеси авунватIа гьа? — 
зарафат ийидай учительницайри чпин арада, Къулиева 
паб вахчудайвал туш лугьуз ихтилат кватайла. 

Учительница Алибековади Къулиеваз мейил ийиз-
вай. Им айиб тушир, вучиз лагьайтIа, гьамни хиндеда 
тир. Дишегьлидиз хае тир гуьрчегвал авай, гьамишан-
да кIвач кьил туькIуьрна жедай ам темягь авуниз 
лайихлу кьил я. 

Къуьнгр агажна, кьил ччиле ттуна кIвалахдал 
къведай Камил ада гьамиша гуьзлемишзава. Салам 
гуз, жузун-качузун ийизва. Алибековади, бязи вахтара 
галачир эгьуь ягъизни вичикай хабар гудай. Камила 
са гаф лагьайтIа, ада вичин успагьи сарар къалуриз 
мили хъвер ийидай. Адан ччинив яр гекъифдай. Яргъи 
гарданда, кустахвилелди, чам твадай. 

Адан яргъи кифер г.агь дабан гатаз куьрсна жеда. 
Гагь кьамал кIватIна кьечIем акъудда. Ттум къекъуь-
риз къекъведайла, куьрснавай кифер галтад жеда. Ада 
йикъа са партал дегишарзавай. Лацу хев галай яру 
булушка алаз, кифер авадарна, кжьва пуржин гуз 
къекъведайла ам мадии гуьрчег я. Ам гьикI ятIани, 
адан яргъи рахунриз Къулиева анжах куьруь жавабар 
гудай. Садра кьванни адан яцIу пIуз хкаж жедачир.  

Са юкъуз, тарсарилай гуьгъуьниз, муаллимди эвер-
навай диде-бубайрихъ галаз рахунар ийизвай. Клас-
сдиз кулни гваз уборщица Пери атана. Инсанар аваз 
акуна ам элкъвена. Куьгьне булушкадин далудлай 
къазуннаваз, адан жендек аквазвай. Адак вил хкIур 
Къулиеваз Пери язух атана. Пакад юкъуз, кIвалахдал 
атайла, муаллимди адаз эверна. Адав ччарчин багъ -
лама вугана лагьана: 

— Ма, идакай жуваз са булушка цуз. Им фадлай 
чи кIвале авай парча я. Заз ам мад герек амач. 

Перидии ччин яру хьана. Дуьньяда авай кьван ччан 
алай шейэрикай анжах инсандин ччин я эхир, яру же-
дайди. «И муаллимдин мурад вуч ятIа?» — фикир 
авуна ада. 

—- Вун сагърай, Камил муаллим. Завай ам гьавай-
да   къачуз   жедач.   КIандатIа   къииет  лагь,  кIандатIа, 
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за  ви  кIвализ  къуллугъ ийида,    парталар    чуьхуьда, 
гьакь гьакъинихъ агакьарда. 

— Эгер ваз кIан ятIа, парталар чуьхуьниз зи ваъ 
авач.   Гьм... Ваъ,   ваъ,   парча   ваз   гьавайда   хьурай,  
къачу. 

Уборщицади парча, муаллимдин кефи амукь тавун 
патал, са пата ял аваз хьиз къачуна. Жув яшлуд тир -
тIа, къайгъуни авачир, фикирна Периди. Анжах 
къанни вад йиса авай жегьил дишегьлидиз ктугнани 
авачир эхир. Вични гъуьл кьена хиндеда хьанвайди яз 
хьайила, ам мадни игьтиятлу тир. «Низ чида, ам вуч 
фикир аваз пишкешзаватIа?» 

Пери школадин гьаятда, подвалда яшамиш жезвай. 
Буйдиз кьакьан, къаш-къамат авай ам са бубат пар-
талар алукIайтIа, гьи межлисда хьайитIани абур тир. 
Адаз темягь ийидайбурни гзаф жедай. Амма гьеле 
гъуьлуьн яеда авай ам вични и мукьвара больницадай 
хтанвай. Я ам а къайгъуйрикни квачир, я адахъ вичин 
уьстуь-баши туькIуьрдай такьатни авачир. Ирид клас-
сдин школа куьтягьнавай Перидии кеспи кIвалах куь-
тягьна, ктабар ва газетар кIелун тир. Куьчедиз фин, 
вичин таярик акахьна ихтилат, хъуьруьн-къугъун авун 
адаз чидай кар тушир. Ученикрихъ галаз ада ийидай 
хуш ва культурный рафтар акваз учителри Перидиз 
чпин куьмекчи лагьай тIвар ганвай. Садани адаз убор-
щица лугьузмачир. Са сеферда, ивсандихъ рикI кудай 
Камил муаллимди адаз теклиф авуна: 

— Ша, куьмекчи, вуна са кар ая. Вун а подвалдай  
экъечI. А рутубат авай къазмада вун купулри кьада.  

Ви язух я. 

— Я ччан муаллим, зун гьиниз фида? 

— Зи кIвализ хъша! 
Им кIусни къаб алачир теклиф тир. «Захъ кьве 

кIвал ала. Мехъер за хъийидани? Ваъ! Атана са кIва-
ле ацукьрай вичиз» фикирзавай Камила. «Белки за 
кIелизни туна ам «куьмекчивиляй» учительницавилиз-
ни акъудин». Перидии хуш тIебиат, инсанвал, кIвалах-
дал зиреквал ва кIелунал рикI хьун адаз гзаф беген - 

миш тир. 
— Вун гзаф сагърай, ччан муаллим! Ви жумартви- 

лиз гаф авач! —лагьана кесиб дишегьлиди. — Ви кIва- 
ле ваз  ацукьдай сагъвал, рикIин шадвал  акурай. За  
вай ви кIвале ацукьиз жедач. Акурбуру вуч лугьуда?  
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«Вири вун хьтин масадан дердиникай хабар кьадай 
михьи рикI авайбур хьанайтIа, ажеб туширни? Зун ви 
хатурдик гьеле квазва» — фикирзавай ада. 

Гатфар алукьна. Вергедин ярувал алай кьачIар 
акъатнавай. Периди ял ядай юкъуз фена, хъчар гъана, 
афарар авуна. Ахпа, Камил муаллимди гайи парчади-
кай цванвай булушкани алукIна, вичин кьил кIвачни  
са гьал туькIуьрна. Мад халкь авай шегьердин куьче-
диз акатайвал физ жеч хьи! Са къапунавай афарарни 
гваз ам Къулиеван кIвализ фена. «КIвале дишегьли 
авачир муаллимдиз кьве афар тухвайтIа, белки, ам 
шад жеди. Жувалай алакьдай гьуьрмет я».  

Къулиев столдихъ  ацукьна, вучатIа, са кардал 
машгьул тир. Мурад куьчедиз зкъечIнавай. Рак гата -
на. Рак ахъагъай Камилаз Пери чир хьанач. Ам тIа -
рам тир. Муаллимдиз ам икI садрани акуначир. КIва-
лин иеси атанвай дишегьлидиз я буюр тийиз, я адан 
метлеб вуч ятIа, хабар такьаз акъваз хьана. Периди 
ам серсер хьун кьатIана. 

— АтайтIа   жедани? — жузуна   ада   кIуфук   хуш-
вилии мили хъвер кваз. 

— Агьа,  ам вун яни, Пери?  Буюр  куьмекчи, буюр! 
Вичизни  хабар   авачиз     муаллимдин     кIуфални  хъвер 
къугъвана.  Им  автIа,    сифте рикI    тIар    хьайидалай 
инихъ сад лагьай сеферда яз атанвай хъвер тир. Гьа  
икI, сугъул тир и кьве инсандин мили хъвер сад садаз  
раст атана. 

— За ваз хъчарин афарар гъана. Чидач, ваз абур  
кIандай  затIар  ятIа?— лагьана  Периди  вичин гъилел 
алай, лацу багъламадик квай къаб столдад эцигна.  

— Чухсагъул.  Вуна  нагьакьа вун инжиклу авуна...  
Камила    афардин   са   пIипI    атIана,   тIеам    акуна.  

Афардин чкал т^ыщдддн_ ччар хьиз кьелечI тир. Им, 
гьелбетда, назйк гъилерин гьунар я. Эхирки кьил-кьи-
лел алай афарар я. Вергерни кIеленмецер, мукашни 
хвехвер, какани кьуру як, я гзаф, я тIимил тушиз 
кьелни, кьежни вири квай абуру чпин атир чукIурза -
вай. 

КIвале вил экъуьрай Периди вичиз кIвал къакъа-
жунин ихтияр гунуг тIалабна. Са маса сеферда хьурай 
лагьана муаллимди. Абуру школадикай ва яшайиш-
дикай хейлин ихтилатар авуна. Муаллимди мугь -
ман  чайдалди  къунагъламишна.  Ахпа   Пери  хъфейда- 
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лай кьулухъ вичи-вичикди веревирд авур Камилаз 
акуна хьи, кефияр ачух хьанва. Дишегьлидин ми -
лайимвили итим цIийи хъийида кьван!» фикирна Къу-
лиева. Амма къедалди ада тестикьарзавай хьи,— 
«ТIебиатди  дишегьли  яратмишна  еке  гъалатI   авуна

1
» 

Гьалди ва агьвалди инсандин фикир дегишарда 
Им ашкара месэла я. Гила, дишегьлидин гьакъиндай 
Камил муаллимдин фикирни дегиш хьанвай «Куьмек-
чи хъсан ихтилатчи я. Бес гуж тушни и зериф гъилер, 
авай кьил...» фикирна ада. Дуьньяда алакьунар авай 
лайихлу инсанар тIимил авалдани вуна? Абурукай ха-
бар тахьунин себеб фитнекар и барадай писун туш.  

Къвери ял ядай юкъуз Периди Къулиеван кIвал 
къакъажна, безетмишай нини хьиз акъвазарна. Мад 
сеферда  атайла    тупIар  фитIиндай    кьван хъсан хуь- 

рекни авуна. 
Ада кьил ччиле ттуна кIвалахдай. Гайи суалдиз 

хушвилелди жаваб гудай. Перидии рахунрикай ва 
кIвалахдикай муаллимдиз са шалтагъ жегъизвачир 
Камила автIа вахтунда кьабулай къарар дегишардай 
фикир авуна. «И дарвал дадмишнавай, азаб -азият 
акур Пери уьмуьрдин юлдаш жедай хьтинди я. Ваъ, 
зун адалай тамам вад-ругуд йис чIехи я, виже къве-
дач. Акван садра зун адахъ галаз рахада. Ам сир маса 
гудай хьтинди туш». Гишинда тIеам ахтармиш тийиз 
акатай вуч хьайитIани недайвал, итимрини гзаф вахтара 
хсуси яшайишдиз хае тир тIеамдиз фикир гу-дач. 
Абурухъ и барадай анжах гъуьрчехъандин гьисс жеда. 
Белки, Къулиевни гьа икI туштIа? Ваъ, кIуь-цуруди 
акунавай, писдини хъеанди ччара ийиз тежри-бади 
чирнавай Камил муаллим гила абурун жергедик кутаз 
жедайвал тушир. 

Перидихъни вичин яшайиш туькIуьруниз хае тир са 
фикир авай жеди. Амма Камилан ниятрикай адаз ба-
жагьат илгьам авай. Са кар ашкара тир. Куьмекчидиз 
муаллим хуш ятIани, Камилаз темягь ада ийизвачир. 
Вучиз? Акван чна абур гьикI жезвай крар ятIа.  

ЦIуд лагьай кьил 

Муаллимди месэла яргъалди вигьеначир   Ракь ифе-
намаз гатут! Ахпани кьий, пакани, ччан гъиляй-гъилиз! 
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лугьуда Тарсарилай гуьгъуьниз  ам классар чуь-
хуьзвай Перидихъ галаз гуьруьшмиш хьана. Кьежей 
мез яцIу пIузаррив гуьцIуьз ада галай-галайвал ихти-
лат авуна лагьана: 

— . . .Зун  фири некIеди кана, цуру некIедиз уф гуз- 
вайди я. За ваз ачухдиз лугьузва... 

— Зун къаймах.аламачир нек я, чнан муаллим. Зун 
ви чухвадиз хъиягъиз жедай    пек туш.    Вун муаллим,  
зун вуж я? Уборщица!  Уьмуьрлух юлдаш жуваз тан - 
гъах  авайди хьана  кIанда,—жаваб гана  куьмекчиди. 

Перидинди я вич алчах кьун тушир, я наз маса гуз 
ийизвай айгьамдин ракун тушир. Адаз ам эхир авачир 
кар хьиз  аквазвай. Камил    муаллимди алава хъувуна.  

— Зун паб вахчудач лагьана  акъвазнавай.  Ви ин - 
санвили  зи  кьенвай  гьиссер   къарагъарна.  Заз  чиз  чи  
кьведан арада хлефвал    ва хаянатвал    жедач. Анжах  
сад-садаз  вафалувал  ва  дуьзвал  жеда.  Яни,  я цIувай 
куз тежедай, я вацIувай тухуз тежедай дуьзвал ва ба - 
рабарвал! 

И эхиримжи гафари Пери адахъ инанмишарна. Ву-
чиз лагьайтIа, Камил вичин рикIе авачир, вичи къетI 
тавур гьакIан кьуру гафар рахан тийидайди адаз чиз-
вай. 

ЯтIани, «жуьмекчиди» адаз акьалтIай гаф ганачир. 
Ам «килигда чун» лагьана хъфена. Периди гена фа-
гьум-фикир авуна. Ам вичин хийир кIанибурални 
алукьна. Гьабуруни ам хъсан меслят яз гьисабнай.  

— Муаллимдин  бахтунин  сандух  ачух  хьана, — ла 
гьана школадин   коллективди.   ЦIийиз   эвленмиш   хьан- 
вайбурун   сагълугъдай   рюмкаяр    хкажна. — Уборщица 
чаз жегъида, амма куьмекчи ваъ. 

КIваликай рикI архайин хьайи Камила вичин вири 
алакьунар цIийи несил тербияламишуниз гузвай. Адан 
устадвал аялрин диде-бубайриз машгьур тир. Чпин 
аялар Камил муаллимдин классда ттун патал чалиш-
мишвалдай абуру. 

Камила Перидии гьакъиндай гьа виликди авур фи-
кирни кьиле тухуз башламишна. Чеб эвлелмиш хьайи 
гьа йисан зулуз ада Пери кIелунрик кутуна. Фадлай 
гвадарнавай вичин диссертациядал кIвалахни башла-
миш хъувуна. 

Къулиеван класс шегьердин школаяр патал чешне 
яз къалурзавай. Муаллимдал пехилвал ийизвайбурнн 50 

ними гушир. Пуд лагьай «а» классдйн учительница 
Алибекова  лагьайтIа,   адан  лап  геле  къекъвезвай.  

Алибековади Къулиевал гзаф алтад>нар авунай. 
Ат,а вич муаллимдйз фена куьтягьнавай. Амма адан 
м\рад кьилиз акъатнзчир. «Зунни гьам хьтин субай 
тир. Чун кьведни учителар язвай. Яшдиз зун адалай 
чIехи тушир. Акунризни зун амаибурулай агъада ава -
чир. Зун туна ада уборщица къачуна. И кар за  адаз 
багъишдач. За адан кьилел хар къурда», фикирдал 
алай ада муаллимдин дабан эгъунзаваи. 

Де вуна идаз вуч лугьудатIа, лагь. Вун алдатми -
шарай чка авани? Ваз гаф гайи кас авани? Ваъ! Бес 
са делилни авачиз пехилвал авун инсаф яни? Им 
гуж я! 

Школада переривдин вахт тир. Вири учительский 
кIвализ кIватI хьанвай. Алибековади вичин гъиле авай 
журнал завучдив вугана. 

— Юлдаш завуч, кIела,    чи арада учителрин тIвар  
кьацIурзавай лъихьтин ксар  аватIа  аку! — лагьана  ада 
виридаз ван къведайвал. 

Вирида япар хкажна. Ам Москвада акъатзавай 
«Работница» тIвар алай журнал тир. Ана Къулиева -
кай кхьенвай макъала авай. «Коммунист Къулиев Ка-
мил вичин аялдиз жуьре гун тийиз чуьнуьх хьанва» 
кIелна завучди. Вири киснавай. Пуд лагьай «а» клас -
сдйн учительница еке гьунар авурдан саягъда кIубан 
тир. Адан сивни акъвазнавачир. Ви хиял я, ада па-
чагьлугъдиз хиянатвал ийизвай шпион кьуна хканва. 
Вилер атIумна Къулиеваз килигай завучди журнал 
адал яргъи авуна лагьана: 

— Им вуч хабар я? 
— Ам   бухгальтердив  гица.   Гьада   жаваб   гурай,— 

лагьана   Къулиева  журнал   гъилени     кьунач.   «Им   ну- 
батдин риб сухун я» фикирна ада. 

Амма Алибековади, чIут гъиле гьатай буьркьуьда 
хьиз лагълагъ авунар акъвазарнавачир. Ада Къулие -
вакай цлан газетдиз макъалани кхьена, адан карика -
турани гьазурна. Редколлегияди, гьелбетда, и фитне 
газетдиз акъудначир. 

Ахтармишуни  къалурайвал,  Камил  муаллимди  аял^_ 
4Хдз_^ж2Ь2е__IХ1ЁЙ-
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-1ЩIбухгалтердив гвазвай. Ада вахт-

вахтунда  пул  ракъурзав"аТ"Анжах са иацра.    мажибар 
геж хьунихъ галаз алакъалу яз Айнадин  жуьредин пул 
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ракъурунни эвгел хьанвай. Маса кар авачир. «ЧIут* 
гъиле гьатай Алибековадин лувар хана. Мад_адан сес 
ахкъатнач. 

Жафадиз — сафа! — лугьуда. Жафа чIугурла, гьел-
бетда, ччили бегьер гуда. Багъди майваяр гуда. Ус -
тГрвди имаратар эцигда. Рабочийри сенятар, машинар, 
тадаракар акъудда. Гьакъисагъвилелди жафа чIугваз-
вай советрин инсанри абур йикъалай йикъуз артми-
шарзава. Шегьердин ва хуьруьн къамат дегишарзава, 
безетмишзава. Муаллимдин жафади лагьайтIа, гьар са 
кардиз герек тир кадрояр гьазурзава. 

Вафалу инсанрин кьегьалвилин зегьметдал, адет 
хьанвайвал лайихлу, къимет эцигзава. Ибурукай сад 
яз, Къулиев Камилан хурал Ленинан орденди нур га -
на. Гьукуматдин и чIехи наградади муаллимдин гьевес 
мадни хкажна. КIвалах къизгъин я. Адан классда 
гуьгъуьна амукьун михьиз терг авунва. Са жизви за-
йифвал къалурай ученшши ада гьакI тазвач. Нисин-
лай къулухъ гена кIвалах тухуз ам вичин юлдашрихъ 
ахгакьарзава. Гьа жуьреда ученикрин ареда юлдаш-
вилин куьмек гунугни тешкил авунва. 

— Бес чнани зегьмет чIугвазвачни? Буч лагьайтIа- 
ни  бахт кIанда.  Къулиеван  бахт ачух хьанва, — лугьу- 
дай адан юлдашри гаф кватайла.  

— Ученикдин агалкьунар,— жаваб гудай Камил му- 
аллимди,— гзафни-гзаф    адан    характер  чирна,  адахъ 
галаз хуш рафтар  авунлай    аслу я. Ученикрин    рикIе 
вуч  аватIа  чирун  патал  жув    адаз  юстибарлу    авуна  
кIанда.  Кьуру  несятар  гудай,  буьуьяр  къалурдай  вах- 
тар фена. Аку садра, хъултухдай акъудна кагъаз къа - 
лурна   ада  вичин  юлдашриз.  Кагъаз  Къулиеван  вили- 
кан ученикди кхьенвайди тир.  Вичин вилик акъвазна- 
вай, мехъерин   месэладин  пагахъай ада муаллимдивай  
меслят      къалурун      тIалабзавай — Ихьтин     кагъазар 
адаз гьамишанда къвезвай. 

Пуд лагьай «а» классдин учительница Алибекова 
гила «илиаддин» анализрал машгъул тир. Къулиева 
вич туна, Пери къачунин себеб ахтармишзавай адаз 
эхир жагъана ва ада къейд авуна. «Къулиеван кьу -
лухъ галамай фикирдалди кIанивал чIана кар я. Паб 
лагьайтIа, артух гуьрчегди тахьун лазим я. ХьайитIа, 
адал маса итимрин темягь фида. Герек паб акьуллуди 
ваъ, гьач лагьайла фидай лам хьтинди жен. Бегьем ин- 
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санди пуд паб къачудани? Я ахмакь зун, вучиз ахьтин 
явакьандал ашукь хьана? Зи тай заз жегъида. Адаз 
гьа уборщица м^барак хьурай. Гьадан гьекьедин ктIай 
ни чIугурай вичиз». 

Перидиз гада хьана са йис тир. Теймур гзаф гуьр-
чег гада я. Хъсан секин аял я лугьуз адан тарифар 
ийизвай къуни-къуншийри. И ван хьайи Алибекова мад 
къудгунна. Ви хиял я, адан яцIу чкайриз раб акьахна! 
Ада вичин цIуз кьуна ялна. Ахпа ада ччин чIурна, 
пIузарар жакьвана. Вуна лугьуд хьи, Перини Камил 
адаз буржлу я. Абурун гада гуя адан бурж аламаз 
хьанвайд я. Гьа ихьтин бендуьгуьрарни жеда, эхир. 
Учительница я лагьаналди адайай вичин тIебят деги-
шариз жедани? 

ЦIусад лагьай кьил 

Сентябрдин сад лагьай йикъар тир. Камил муал -
лимди клаосда ашкъидалди таре гузвай. 

— Муаллим,   ваз   телефондал     эверзава, — лагьана 
ракIарай кьил сухна са учителди. 

Рахана клаесдиз хтай ада вич фидай чка ава ла -
гьана, тапшуругъар гана, ученикар ахъайна. Ам гьи -
низ фенватIа садазни чизвачир. Телефондай адаз гзаф 
культурнивилелди лагьанвай: 

— Багъишламиша    муаллим.    Вавай    жузадай  са  
гъвечIи  месэла   ава.  Жечни,  мумкин  ятIа,  са  зегьмет  
кьабулна, инал атайтIа? 

«Яраб НКВ-ди завай вуч хабар кьадатIа? Заз чи -
дай, и кьунвайбуруз талукь тир са ахьтин кар авач...» 
фикиррик кваз фейи ам чкадал агакьун бес хьана.— 
«Вун дустагъ я!» — лагьана столдихъ ацукьнавай, ацIай 
жендек авай, яру ччин алай неченикди, туьнтдаказ ва 
вилер атIумна килигунивди. — Гьаятдиз акъуд! — буй-
ругъ гана патав гвай зибердашдиз,  ада пIапIрусдиз 
цIай яна, кьил хкажна, куьрс хьанвай мег кьулухъди 
хъувуна. 

Гьаят малар хъшшавай парахдиз ухшар тир. Инса-
нар сиха-сих кIвачел акъзазнава. «Яраб им вучтин 
зарафат, я туштIа, вучтин ягьанат ятIа?» — фикирна 
муаллимди. Са гунагьни квачир адаз им са сятда, кьве 
сятда хьана алатдай «митинг,» хьиз аквазвай.  
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— Яда, ви ина вуч ава? — жузуна Къулиевавай са 
танишда. 

— Яъ, ам гьикI лагьай чIал я? Ваз зун итим хьиз  
аквазвачни? Вири авай чкада зун вучиз жедач кьван?  
— суалдалди жаваб гана Камила. 

Ада абур кIан-пун ахтармиш тавуна тарпна, сивел 
атай саягъда лагьай гафар тир. Яз ина авайди итим -
динни дишегьлидин месэла тушир. 

Югъ мичIи хьана. «ЧIулав чIатъран» кIула акьа -
дарна са десте дагъдал алай мугьманханадиз тухвана. 
Камеррин рак ахъайиз са сад чуькьвена. Тек Къулиев 
амай. ЯхцIур лагьай нумрадин рак ахъайна надзира-
телди: «Старост, кьабула!»—-лагьана Камил гьаниз 
сухна. РакIариз тIапIарар хъияна. Къулиев серсер 
хьана, ракIарив акъвазнава. Адаз вичин уьмуьрда хи-
ялдизни татай шикил аквазва. Ччиле цемент авай и еке 
кума инсанрив ацIанва. ХъуьнтI янавайди, цуквал 
ацукьнавайди ,  к Iвачел акъвазнавайди ким -киме  
я. ПIапIрусдин гумади ва ктIай ниэди келлеяр алуд -
зава. 

— Инихъ  ша,— лагьана  къавах  кьван  яргъи,  кIатI 
кьван   яцIу  старостди — Вав     кIаник-кьилик    кутадай 
пек-лек гвачни? 

Гила муаллимди вичелай вил аладарна. Кьилелни 
алачир адал кьелечI шалвар ва ипекдин лацу перем 
алай. 

— Ваъ,  зун  къе  гъанвайди  я.  Бейхабардиз  атайди 
я, — жаваб гана ада старостдиз. 

Гьар са чкада хьиз инани вичин къене патан къай-
да авай. Гуьгъуьнай атайда парашдин патав чка кьун 
лазим я. Амма чидач, муаллимдин интеллигентвач 
акуна ятIа, старостди и къайда чIурна кIвалин вит 
кьчле, вичин къаншарда адаз чка гана. 

Наразивилин сесер акъатна. Старостди са гаф— 
«Тихо!» лугьун бес хьана. Вири кисна. Дустагъар 
къаткана. Гила инаг юг авун патал цуьлер чукIурна -
вай ратIраз ухшар тир. Ккам эцигдай чка амачир.  

Гъуьлягъди ягъайди ахварал фена, амма Камила 
йисЬдн вилни акьалнач. ШапIрус чТугваз фикирар 
ийидай кьван адан кьил гижи хьанвай. йифеч юкьвара 
цлан телеграфди кIвалах авуна. А патахъ галай ка -
мердай цал гатаз башламишна. Гъиле тIур авай сада 
цлал яб эцигна цIийи хабарар кьабулна. Ахпа ада цлал  
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тIур    гьалчиз   Къулиев   Камилни    иниз    гъанвайдакай 

малумат гана. 
Пакамахъ чIулав гуьмбе пайна, ргай яд гана. Ни-

синихъ балугърин кьилер-кIвачерикай авур баланда, 
няниз гена ргай яд! НеъIвёзТ^*""™ 

Иноан яшайишдин гьалдихъ ва шартIарихъ галаз 
фад вердиш жедай гьайван я лугьуда. Чара авани? 
Кьилелай виниз хкадриз гьич женни! Къвердавай 
егъивал хкатай Камил муаллимни яратмиш хьанвай 
гьалдихъ галаз вердиш хьана. Ва инсанрихъ галаз та -
ниш хьана. Ингье старостдин патав ацукьнавай нас. 
Ада кIвачер ччиле атIумна, далу цлаз янава. Ракьун 
кружка кьве гъилини кьуна ргай яд хъвазва. КIул 
экъисна агаж хьанвай ам са гъуд кьван хьанва. Адан 
анжах хам аламай ччинин кIарабар гилиг хьанвай 
чкаяр ашкара я. Рехи ччуру куьрс хьанва. Эгьуь яна, 
ам чIаганва. Гьа и зегьримар эгьуьди адав къвални 
вигьиз тазвач. Ам гъилер митIерал, пел гъилерал 
эцигна ксузва. Им куьгьне большевик Щукин я. А па-
тал алайди, муькуьди, автIади... вири. вафалу зегьмет 
чIугур, цIийи девир яратмишай, гуьзел деврандик пай 
квай инсанар я. 

Тек кьве касдал Къулиеван шак къвезвай. Сад, 
югъ-йиф даомал гардандай акъуд тийизвай кьуьзуь, 
жендек гъвечIи, нерин ттар кьуртIа ччан акъатзавай, 
хуьшренандиз ухшар авай француз тир. Муькуьди цIе-
кIуьд-къад йиса авай, ттаран пад хьтин, ругунар кьван 
кIвачер квай, гуьрчег ва ацIай ччин алай немец.  

Йифен юкьвар тир. Камил муаллимди, вичи ккам 
эцигай кьван чкаяр, авур кьван крар мад сеферда ту-
пIалай ийизвай. Гьич са жизви гунаг.ь квай «арни адаз 
жегъизвачир. Гарданда дасмал авай французда ва 
ругунар хьтин кIвачер квай немецда вил акьур ада 
фикирна—«ттум кьацIай данади нехир кьацIурда!» 
Эгьуьди чIагурай Щукина хейлин лугьлугь яна. Адан 
туьтуьнай   иви атана.   Ахпа кьил хкажна ада жузуна:  

— Вуна вуч яргъи фикирар ийизва? 
■— Гьа чишни ваз, инай сакIани зи кьил акъатза -

вач. Советрин власть амачни? Бес чIехи Сталиназ ха -
бар, авачни? Эхир гьикI хьурай? 

— Советрин властни амазма. Рехъни вич фидайвал  
физва. Сталина вичи лагьайвал, агалкьунрикди бедаи,  
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адан   вичин   кьил гижи хьанватIа, заз чидач. — жаваб 
гана куьгьне большевик Щукина. 

«Виридаз рехъ къалурзавай адан кьил гижи хьун, 
гьулдан хьтин мягькем марксист дуьнмиш хьун жери 
кар туш» фикирзавай Къулиева. «Куьгьне большевик 
я гьа, гвай гафар аку. ВучатIани Щукин вич дуьнмиш 
хьанва». 

— Ваз  ,гьеле   акунвай     затДни     авач, — давамарна 
Щукина.— Силис къачуз тухвайла, ана  авай жаллатI- 
ри ийидай зулумар   акурла,  ахпа  вуна  гьихьтин мани 
ядатIа заз чида. Аниз тухудайла вараки,    жибинда са  
тике шекер   авачиз  фимир.  КIвачел  акъвазарайла  ва- 
вай дурум гуз жедач. Кьилел гьял атана вун ярх же - 

' да. Ахпа ана жериди гупа-гуп я. Зун гьич. Зи уьмуьр-
дин йикъар гьисабна куьтягь хьанва. Вун жегьил я, ви 
гъиле къелемни ава. Эгер инай ахкъатайтIа, и муси -
батар кхьихь, къвезмаи несилдиз история яз тур.  

И эхиримжи гафар куьгьне большевикдин акьал -
тIай веси тир. 

Гьар йифиз инсанар десте-десте тухуз силис къа-
чуз, элкъуьр хъийизвай. Садбур экуьнахъ, бязибур 
кьвед-пуд> йикъалай хуьквезвай. Абурукай садавайни 
кIвачел ахкъвазиз жезмачир. Тик акъваздай кьван 
абурун кIвачерикай, дакIуна, иесидиз муьтIуьгь тушир 
гъварар хьанвай. ЧIвякьа-чIвякьди ччин, жендек вили 
авуна ктIурнавай. КIвачер кутIуннавай хпен гьалдал 
атанвай Къулиев'ан гьал лагьайтIа масакIа тир, «гила 
мад» фикирдик кваз, йифен ахвар, йикъан кьарай ава-
чир ам кIуьрез кьуразвай. 

Саки кьве вацра жум чIугурдалай гуьгъуьниз ахпа 
Камил муаллимдал нубат атана. йифиз геж а>м тухва-
на. Кьвед хъивегьна къуфаран хьанвай силиочиди ам 
ракIарай аквазмаз гьарайна. 

/^~ — Агьа, де ахъая, вуна троцкиствилин литература 
гьикI чукIурнатIа? 

Къулиеван бейни элкъвена. Лугьудай гаф жагъа -
нач. Гила адан туьтуьнал гуя чукIул эцигиз вахчузвай. 

— Де гьан!  Вуч кисун я? Мез амачни?  Вуна ккам  
эцигай кьван, вун ацукьай-къараIГъай кьван чкаяр вири 
чаз чизва. Чун ваз ина тIач хъвазвайбур туш. Де лагь.  
Вахт пучмир! 

— А  гафар  заз   анжах  ви  сивяй  ван  къвезвайбур  
я. Зун Советрин муаллим я, Анрик квайди туш. 
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— А  хкетар    чаз ахъаймир! — гаф    атIана   адан.— 
Чкадал ша! —Швяркь_на_2.екъверихъ силле геляна*_Ка- 
мил   ярх   хьанаГ   Латав   гвай   зибердашди   ам   къахра- 
гъарна цлав акъвазарна.  

Гагь ярх жез, къахрагъариз, гагь чIвякь-чIвякь ку-
таз регъв регъвез кьве сутка хьана. Ахпа ам «ахлад, 
фагьума, рикIел хукваш!» лагьана камердиз рахкурна.  

Пуд йикъалай са гьал вич-вичел хтай Камилаз 
акуна хьи, вич фидайла камерда авайбурукай ними 
хьанва. Абурун ериндал цIийибур атанва. Адан суал -
диз жаваб гайи старостди лагьана. 

— Щукин    накь    и    дуьньядивай    расчет    вахчуна 
къванцин  бахчадиз фена. А французни    немец,  аквар  
гьаларай,  кIекрез леэн  ядай  чкадиз  рекье ттуна.  Бес,  
дуьньядин  гьалар-демер    гьа   ихьтинбур   я,    якъадаш. 
Вуна хиве кьан тийиз гьавайда жув ччандивай ийимир.  

— Туширди гьикI  хиве кьада. А тушир гаф сивяй  
акъуддалди заз, нерай сарар михьун регьят я. 

— «Туширди!» Ам  гьикI  хьайитIани  вал  илитIдай- 
ди  я.   Маса  чара авач, ччан хвена кIанда.   Белки, са  
вахтунда бакара хуьквен... 

Са шумуд йикъалай мад тухвай Къулиев хтаначир. 
Арифдиз ишара бес я, лугьуда. Тежриба акунвай ста-
ростдиз аян хьана. «Ам ракъурна!» къетI авуна ада. 
Старост гьахъ тир. Къулиев гьада лагьай кIекрез ле -
эн ядай чкадиз рекье ттуна. 

Кефердин маргъал живер. Мекьи хъуьтIер. ТIакьаз/ 
гъилерни кIвачер! Цав хьана кьакьан. Ччил хьана 'кIе -
ви. Аватна виляй хьана аскIан. Кумачиз са стIал иви. 
Ккуз-хъукъузвай  муаллим.  Авачиз,  гьакъикъат   ахтар-
мишдай са алим! 

ЦIикьвед лагьай кьил  

Къе-пака лугьуз Камилал вил алай Перидии умуд 
атIана. Яз инсандин умуд рекьидалдини атIудач лу-
гьуда. Бес кьиомет муьгьлетдиз фенваз хьайила вучда 
кьван? 

Къулиев эверна тухвай са тIимил вахтунлай, гье-лек-
фелекдик квай гьа и арада кIвале са сив артух 
хъхьана. Перидиз са руш хьана. Дидеди адаз Марият 
тIвар гана. Аялдикай азад    хьайи диде    чара  авачиз  
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къарагънавай. Милицадай атайда адаз кIваляй экъе -
чIун теклиф авуна. Де ма, хьанвай кьванбурун кьилел 
имани. Инсандин рикI пIенкьна хъиткьин тавун еке 
мусибат я. 

— Я ччан стха, пуд аял галаз и хъуьтIуьн бере зун  
гьиниз   фида? — Перидии   вилерлай   тIуб-тIуб   накъвар 
фена. 

Эхирки, гуж атайла гьахъ гурмагъдай катай мисал 
хьана. Пуд аял галай дишегьли кIвалерай акъудна, 
яд экъечIзавай са подвалдиз чуькьвена. Имни икIа. 
Шегьердин халкь, адет тирвал, кар кеспидал физ 
хуьквезвай. Амма кур пашман тир. Сад-садахъ галаз 
рахун-луькIуьн лап кьери хьанвай. Сад-садан кIвализ 
финин адет саки амачир. 

Перидии хирел ярар-дустарини кьел кIвахна. Абуру 
я кIанз, ва я такIанз, ччин анихъ элкъуьрна. Белки,абу-
рал айибни алачир жеди. Пери куьчедин и патай физ-
ваз хьайитIа, абур а патай фидай. Вучиз лагьайтIа, ам 
халкьдин душмандин паб яз гьисабзавай. Адахъ галаз 
рахун-луькIуьн авуна, дердиникай хабар кьуртIа, душ-
мандихъ галаз абурун алакъа аваз гьисабдачирни? 
Бес гьабурни Къулиев хьиз фидачирни? 

Са сеферда, Камилан лап акIанавай дуст Балабег 
куьчеда Перидал къапа-къап гьалтнай. Адавай кьу-
ЛУХЪ чIугваз хьаначир. Ам рахуниз мажбур хьана. 
Инихъ-анихъ килигна ахпа ада и дердинин менгенегра 
авай дишегьлидиз тек кьве гаф лагьанай. 

— Мад ина хьайид хьана. Жуваз са масадан къай- 
гъу ая, вун гьеле жегьил я. 

«ГьикI? Я арсуз, пуд аял галай дишегьли гъуьлуьз 
фидани, туштIа вич маса гуз куьчедиз экъечIдани?» 
фикиравур Пери адаз лугьудай гаф тачагъна амукьнай. 

Гъиле кеспи авачир, тек тI\ б хьтин дишегьлиди ви-
челай гъейри гена пуд кас—Мурад, Теймур, Марият 
хвена кIанзавай. Ам вичин куьгьне къуллугъдал хъфе-
на. КIелунар гадарна. Ччарабуруз ада парталар чуь -
хуьз башламишна. Гьа икI ехила -будала ада вичин 
югъ няни ийиз хьана. 

Яшайиш женг я. Яни женг галачир яшайиш авач. 
Къулиева вичиз янавай политикадий дагъма алудун 
патал, Периди хзанди недай са кьас фаз чара авун па -
тал женг чIугвазвай. Амма ибурун женгинин    а кьил  
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Ирид лагьай класс куьтягьай Мурада кIел хъуву* 
нач. Перидиз авай дердерин кьилел имни са дерт хьа -
на. «За Камилаз вуч жаваб гуда. Ван хьайибурун 
айибрикай гьикIда. Тахайд я, къайгъу чIугунач лугьу-
да», алава фикиррик акатна ам. 

ЧIулав цифер кIватI жез ахъа хьана. Цаву къукъ-
румар авуна. ТIурфан къарагъна. ЦIайлапанар яна. 
Уьлкведал кьуркьушумдин хар къваз башламишна. 
Шегьерарни хуьрер барбатIзавай. Инсанар къирмиш-
завай. «Вири фронт патал! Вири гъалибвал патал! — 
эвер гана партмяди. Кьилел кьеркь алай, гъиле яракь 
кьаз жедай — кьванди къарагъна. Къулиевани вич 
гуьгьуьллувилелди дяведиз ракъурун тIалабнай.  

— Вун хьтинбур гзаф ава. Амма чавай яракь душ - 
мандал   ихтибариз   жедач, — жаваб   ганай    адаз. — Ву- 
ча, чи кьел чи хамуниз ягъиз кIанзавани?  

Къене ргазвай Камил муаллим къапарай акъатза-
вай. Вучда кьван, сирке къати хьун къапуниз зарар тир.  

Пакамахъ кIваляй экъечIай Мурад йифизни хтанач. 
Им Перидиз мадни са хажалат. Я ппар залан хьана 
адан кIвачер хан, я ада гена дурум гун. Ада ажузвал 
хиве кьазвачир. Ам гададин суракьда гьатна. Санайни  
са кIеливал тачагъиз, ам теспача тир. 

Са шумуд йикъалай хтай, Мурадан пуд пипIен ка-
гъазди къалурна хьи, ам гуьгьуьллувилелди бронепо-
езддихъ галаз фенвай. «Я ажал, я мажал!» — Перидии 
гьеле кьур акъат тавунвай вилерай мад хтар кьванбур 
авахьна. 

Перидини фронтдиз вичивай жери куьмекьр гузвай. 
йикъуз ам госпиталда жедай. йифиз ада солдатриз 
бегьлеяр ва %уьлуьтар хразвай. Периди вич партиядиз 
кьабулунин патахъай арзани гана. 

— Вун  активвилелди  кIвалахзавайди  я, — лагьанай 
адаз  секретарди. — Эгер  ваз  партияда  гьахьиз  кIанда- 
тIа, халкьдин душман тир а гъуьлуькай отказ ая.  

— Заз  ам    душман    яз чидач,—жаваб    гана  фул 
акатай Периди вичин арза вахчуна. 

Бронепоезд Сочидин патав, ЧIулав гьуьлуьн къе-
рсхда акъвазна. Дахди, са мус ятIа авур ихтилат Му-
радан рикIелай физвачир. Дахди лагьанай: 

«Дербеитдин фронтда Деникинан бандитрин акси-
на дяве авур йикъар зи уьмуьрдикай лап кьетIенбур 
я. А чIавуз за цРерид йиса    кIвач .эцигн-авай.    Гъиле 
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яракь кьуна азадвал ва шура гьукумат къазанмишна-
вайбурун жергейрик хьуналди зун бахтлу яз гьисаб-
зава за. Ччан хва, шура гьукумат миллионралди ин -
санри ивияр экъична къазанмишнавайди я. Ам гьар са 
касди вилин нине хьиз хвена кIанда».  

— Ваъ, — лаиъана Мурада, — бубадин веси за ри-
кIелай ракъурдач. Им гьуьлуьн <кьере  гъилер хъуь-
чIуьк кутуна акъваздай вахт туш. Душмандал тепил -
миш хьун лазим я. 

Мурадак квайди пехъи кицIер хьиз тепилмиш хьан-
вай фашистри ивидал звал гъанвай ватанперест мил-
лионрин ажугъ тир. Мурадан тIалабуниз килигна ам 
дяведиз ракъурна. Гила ам Белоруссиядин ттамарани 
уьлетьанра артиллерист яз дяведин гьерекатрик ква. 
Адан  тупуни  душмандин  мукар  даргъбадагъ  ийизвай.  

Къулиеван хзанрикай зун рахаз куьне яб акалзава. 
За кхьиз куьне кIелзава. Амма адаз вичиз са ккувни-
кайни малумат авачир. Мурад гьинаватIани Камилаз 
чизвачир. Периди аял хун адан рикIелни алачир. Ка -
гьаз агакь тавурла, хабар тахьайла, гьикI чир жеда 
кьван! Вагьйи къведа лугьуда. Амни кефердин къаю яна, 
кьукь хьиз семе хьанвай муаллимдизталукь гьисс тупшр. 

Камил муаллимдин рикIи рикI незвай. Ам гьикI 
къудгьунзаватIа, адаз ван къвезвай. Дуьз лагьайтIа, 
цIийиз эцигзавай, дяведин заводдал кIвалахзавай адаз 
йикъуз фикир гудай а яргъи мажал жедачир. Амма 
йиф атайла ада вичин планар чIугвадай. Гагь катна 
фена ада фронтда фашистар къирмишзава. Гагь кIва-
лиз хтана хзанрал кьил чIугвазва... Агь хиялар! Вил 
ахъайна акьалдалди дуьньядал цIар илитIдай хиялар! 
Къулиеван хияларни гьакьван яргъи тир. Ккамар ла-
гьайтIа, гъвечIи, гъилерни куьруь! Зигьинкур хьанвай 
ам санихъни агакьзавачир. 

Перидиз гена пуд пипIен катъаз хтана. Имни, кIва-
чел хер хьана госпиталда къатканавай Мурада рах-
курайди тир. Анлай гуыьуьниз адакайни са хабарни 
авачиз вахтар физвай. Дяведин фронт лагьайтIа, ше-
гьердиз мукьва хьанвай. Фашист къачагъри йиф атай 
кьван шегьердиз бомба гуз хьана. Им мадни са хажа 
лат! «Зун гьа партизанрихъ галазни фида.  Бес з» 
и гъвечIибуруз вучда?» — фикирлу хьана ялгъуз ди-
шегьли. 

Мурада Лешшграддин  фронтда   авай  вичин   диде- 
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дизни (Сунадиз) кагъаз ракъурна. Ада кхьизвай... Заз 
вун садра кьванни ахкуна кIанзава, ччан диде. Буба-
дихъ зун ахгакьун бажагьат я. 

ХъуьтIуьхъ гатфарни галайд я. Зул акъатна кьуьд 
алукьнава. И кьуьд мадни мекьиди хьана. Аязди цIегь-
рен карч хъиткьинарзавай. ГачIугънавай банд ахъа 
хьана. Уьлкведиз цIай ягъиз, вилик акатай кьванди 
барбатI ийиз ва къирмишиз къвезвай душмандин юкь 
хана. Гила ада дабандиз куьс гана. 

Юргъанар галчу-кнавай, шинелрин патар хкатнавай 
цIуд агъзурралди фашистрин солдатри ва командирри 
цIийи шикил яратмишна. Гила абур къумара авай аси 
арабрилайни бешбетер тир. 

— Накь, ислягь агьалияр къирмишдайла, Германия-
диз лукIвиле тухудайла, аялар, кьуьзуьбур ччан ала -
маз ччилик кутадайла, тарашдайла асланар тир гьа,—• 
лагьана эхиримжи хабаррихь яб акалай Балабеге.  

Эхь, дуьз я, къуьрен рикI авай аждагьанар тир! 
Гила вилик кутуна гьалзава. Советрин Союздин столи-
цадин куьчейра нехирар хьиз къекъуьрзава. Абурун 
кьиле Гитлеран фельдмаршаларни ава. Абурун. дяведин 
пайдахар кхиз Красный площаддал гвадарзава, абу -
рукай гьамбар хьанва. 

— Ингье Москва! Куьне ина майдиз гъалибвилин 
парад ийидайвал тир. Тамаш! Ма квез лайихлу тама -
ша! —лагьана гъалиб хьайи советрин инсанри. 

Советрин инсанрин атIугънавай ччинриз гатфарин 
ракъинин нур яна. Вири халкьди къуьн кутунавай со-
ветрин игит армиядин гъалибвилик къати хъуьтIуь 
вичин пайни кутунвай лагьайтIа ттаб жедач. Кьисас! 
Советрин Армияди душман къечена, ттам хьиз акIа-
дарна. Вичин мугъарадиз кьван хурук кутуна, митIе -
рал акъвазарна. Саки «ьуд йисуз давам хьайи къупа-
къуп куьтягь хьана. Ттаму-ттара пеш авуна. Къацу 
чуьллера яру-цIару цунквер экъечIзавай. Билбилри ба- 

ядрик кикяна. 
йифен юкьварилай алатнавай. Перидии рак гатана. 

Аялар галай дишегьли къурхутмиш хьана. «И чIавуз 
рак гатазвайди вуж хьурай?» фикирлу хьана  ам. Рак  

мад гатана. 

— Ам вуж я? —жузуна Периди. Адан рикIи мотор- 
ди хьиз туп-туп ийизвай. 

— Зун Камил я 
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С ее чир хьана, рак ахъайна. Куьгьие пекерик квай 
кIарабрин инсан кIвале гьахьна. Скелетдинни адач 
арада- анжах са тафават авай. Скелет кьуру кIарабар 
ятIа, адал хам аламай ва дамарра ивиди ишлемишза -
вай. Келледин мефтI, вилер ва мез сагъ тир. Адан япар 
къаю янавай пешер хьиз куьрс хьанвай. Къулиев ярх 
хьана. Периди ам галчIурна месел вигьена. Вич-виче-
лай фена ярх хьайи Камил муаллим анжах пакад югъ 
частуниз атайла уях хьана. Ада вилер ахъайна. Папа 
мугьмандиз хуьрек гьазурзавай. 

— Пери,    шарагар   гьинава? — жузуна    муаллимди. 
Сталинан  культличностди   гьахъ  батIулвилиз  элкъуьр- 
на, шумудни  са  йисаралди зигьинкур  хьайи  ам  аялар  
кIвале тахьуникди теспача тир. 

Абур куьчедиз фенва. 'Исятда за эвер хъийида.  
Къарагъ, ччинчгъил чуьхуьх, фу недайвал. 

— Теймур, ччан хва, дах къарагънава. Иниз хъша!  
— эверна дидеди ракIарилай. 

Аялар хтана. Камила Теймур къужахламишна. 
Марият адаз килигиз аIКъвазнавай. 

— Ам вуж я? 
— Ам  заз,* хъчариз  фейила,  кьуыгъвердиы    хвалай 

жагъайди я, — жаваб гана Периди, кIуфук мили хъвер 
кваз. — гьакI  тушни,  Марият? — жузуна   ада  рушавай. 
«Эхь!»  жаваб  гана   ада.  Гила    муаллимди    Мариятни 
къужахламишна. — Заз   вун   къуншидай   атанвай   гъуь- 
лез  хьиз  хьанвай  гьа, — зарафат  авуна  ада   Марията- 
кай. Теймурни Марият кьвед-кьве метIел  ацукьарна. 

— Бес Мурад гьикI хьана? 
Периди ам вичизни хабар авачиз фейидакай ихти -

лат авуна ва ехиримжи вахтара адакай хабар авач 
лагьана. Къулиева чIиш авуна. Ахпа ухьт аладарна 
ам рахана: 

—• Зи.хва я, бубадин веси ада рикIелай ракъурнач.  
Са нянихъ Камил ви-чин пабни галаз театрдиз фе-

на. Ина муаллимди азадвал ва шадвал гьис^ийизвай. 
Амма адан ччиник квай атIугъун гьеле хкатнавачир.  

Фоеда къекъвезвай гъуьлни паб къаншардиз атай 
са касди акъвазарна. Чекмеяр алай кIвачер сад-садав 
гутуна, ам тик акъвазна. Ахпа ада гъил яру шапкадив 
хкажна честь гана лагьана: 

— Ахшам хийир, Камил муаллим! 
«Гила гьич, зун мад гьаниз хутахиз атанвайди я»— 
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фикир авуна муаллимди. — Абат хийир," *-жаваб гана 
сарарикай ва гуьзлемишиз акъвазна. «Гила мад, вилик 
экъечI, вун чаз герекзава лугьуда» фикирзавай муал -
лим Перидиз килигна. Папан ччинни чIур хьанвай.  

— Ваз зун чир  хьаначни,    муаллим?— суал    гана 

яру шапка алайда. 
— За вакай чир хьана вучта? — жаваб гана Ками 

ла вичиз хабарни авачиз. — Ви метлеб вуч ятIа лагь.  
Яру шапка алайди хъуьрена. Адан, сад-сада акIан-

вай еке ва лацу сарари са вуж ятIа рикIел хкизвай. 
Ам хъуьруьн Камилаз мадни такIан хьана. «Зун зле-
салмишзава» фикирна ада. 

— Камил   муаллим!   ШейтIан   рикIел   аламачни? 
Фири  некIеди  кана, дуру некIедиз  уф   гузвай  Ка- 

милан кьили ван авуна. — Агьа, ам вун яни я, шей-
тIан, — лагьана ада яру шапка алайди къужахла -
мишна. 

Вич ам Камил муаллимдин виликан ученик тир 
кьван. Ам пионеррин вожатый тир. Вич кIумп кьван-
ди яз, яру пайдах хкажна кьуна ученикрин кIвенкIве 
жедай. Къадиран зиреквилел шад яз Камила адаз 
шейтIан лугьудай. Ахпа вич наркомпросда авайла Ка-
мила гьамни кIелиз ракьурнай. Анлай анихъ вацIа -
рай гзаф ЯIар фенвай. Камилаз ам, гьелбетда, чир 
хъижедайвал амачир. Виликан качIкачI кьван аялди -
кай гила МВД-дин начальник хьанвай. 

— Гъуьлягъди    ягьайдаз    гашудихъай    кичIе жеда 
лугьуда, ттаб туш кьван! — алава хъувуна Камил му 
аллимди.   Гила   аданни   папан   кIуфарик     мили   хъвер 

квай. 
Уьлкве рав авунвай бустандиз элкъвенвай. Телеф 

хьайи инсанрин, шкестайрин, фейи падни тийижиз 
квахьнавайбурун сан-гьисаб гьеле хьанвачир. Са кар 
ашкара тир, абурун кьадар миллионралди гьисабна -
кIанзавай. Дяве гьа  дяве  я!    Ам,  гьелбетда,    мехъер  

туш!... 
Гъалибвал сувар авур дирибаш халкь дяведин за -

лан хирер сагъар хъуьунив эгечIна. Чка-чкада хара-
пIаяр михьиз, цIийи карханаяр ва цIийи дараматар 
эхцигзавай. Рекьер, муькъвер туьхкIуьрзавай. Яшайиш 
агьваллуди ва бахтлуди авун патал женг къизгъин 
тир. Са бубат арадиз атай Камил муаллимдини гъи -
лер къакъажна. 
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да гуьруыимиш хьайи тупIал фекьи МирзеЛьасааади 
ам хушвилелди къаршиламишнай. Жёмятдин кIуфук 
акатай хъвер, абуру Камил сагъсаламатдиз хтунал 
ийизвай шадвилин лишан тир. Амма Мирзе-Гьасанан 
ччини лагьайтIа, «Ваз ажеб хьана. Вун гьа и йикъайни 
акъатрай» лагьай фикирдал алай айгьамдин шикил 
къалурзавай. Вичикай асунардай куьгьне хъурхъ хьан-
ватIани фекьиди вич Камилан вилик кIубандиз къалур-
зава. Саф хьтин, лацу ччурудин чене зурзаз, цIимилар 
хьтин вилер аIгажиз, хьахь янавай кьери ~арар экъисиз 
ада муаллимдивай жузунар авуна. Ахпа рахун дава-
марна лагьана: 

— Гила вун кьукьмада акьунва жеди. РикIел ала-
мани — дин чирун патал а арабар кIелиз жуван уьмуьр 

пучмир лугьудай гьа, вуна заз... А сад аллагь пис кар 
ийидайди туш. Ада вичин аси лукI азаб гана-гана рекьиз 
хкида.  А чIавуз аллагьдикай рахайла,  за  вал га -
пур шуткьуннай. Гена сабур кьуна хъсан хьана. Та -
хьайтIа ви къан зи гарданда жедай. Гила кьванни 
астагъфируллагь   лагьана   жуваз   эхират   къазанмиша.- 

Мирзе-Гьасаназ адан вилериз мавгьуматдин руьхъ 
Я1ъиз кIанзавай. Ахпа ам тIуб туькIуьриз жемятдиз 
къалурин ва лугьун: «Мусурман хъхьанва! Ингье на-
кьан коммунист!..» 

—• Къакъра ямир! — лагьана Камила. — Вун вуч 
ятIа заз кIвачелай кьилелди аквазва. Мифтехур, фу-
къиран! Вуна фикирзавани Камилаз азабар хьана, ам  
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— Хьайиди ана хьана, ам элкъуьриз хъижедач. Ге-
лежег къазанмишна кIанда, — лагьана ада. Вил 
экъуьрайла Перидии къазмада затIни амачир. Адал ва 
аялрал алай пек-лекни чеб тадиз цIал вегь лугьузвай-
бур тир. 

Амма Мурад Камилан рикIелай физвачир. «Садра-
ни тахкуна икI пуч жеда жал» — фикирзавай ада, ри-
кIе хер аваз, умуд атIун тийиз. 

Партийный месэла гьял хъувурдалай гуьгъуьниз 
Къулиеваз курорт теклиф авунай. Амма ада и теклиф 
кьабулнач. 

Зи курорт колхоз я. Дагъдин михьи гьава ва фири 
некни къатух заз бес я, — жаваб ганай ада вичин па-
пазни. Курортдикай нагьакьа отказ авуна лугьуз Пе -
риди разисузвал авунай. 

Хуьре Камил хушвилелди къаршиламишна. Куьче-
да  гуьруыимиш  хьайи  тупIал  фекьи МЛ  
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алдатмишариз жеда лагьана? Ваъ, а мураддихъ вун 
агакьдач. Зи рехъ, дин-иман, Марксан, Ленинан, ком-
мунизмдин рехъ я. И рекьяй зун садавайни акъудиз 
жедач. Эгер ваз женнет кIандатIа, захъ галаз ша. 
ТуштIа, лал хьана акъваз, я дуьнья таквазвай, вилер 
буьркьуь авамбугу! 

Къулиев звелни-звел вичи сифте кIвалах авур шко-
ладиз фена. Чахчахар аламачир гьаят ахъа тир. Адан 
рикIиз такIан хьана. Ада гъиле -гъил амаз, учителар 
ва виниз классра авай ученикар кIватIна. Терек тир 
материалар — садавай мих, садавай тахта, садавайни 
кутIа, — жагьурна чахчахар хъияна. Гила школадин 
гьаятди хуьрел абур гъизвай. Ччилиз пер яна, пунар 
киреждай асунай ттарар тIарам сусар хьиз аквазвай 
Абуру хъуьтуьл шагьвардал къацу атIласдин гъилер 
ягъуриз кьуьл ийиз башламишна. 

Хуьре гуьнгуьна амай крар тIимил тир. Къанав 
уьцIвена электростанцияди кIвалахзавачир, экв, яд 
амачир. Къулиева колхоздин правлениедал месэла 
эцигна. Къанав ремонт авун, б уста н цун, кала авай 
вире балугьар кутун ва уьрдегринни къазарин ферма 
тешкил авун теклиф авуна Правлениедин членрай 
гьарай акъатнай. 

— Юлдаш    муаллим, — лагьана     председателди,— 
вун чкадин шартIарихъ галаз таниш туш. Чахъ чи пла- 
нар ава. Анихъ чун кузва.  Гьелелиг агакьзавач.  КIва - 
лахдай гъилер   акъакьзавач.  Векьер   яна кIанда. Пака  
гад агакьзава  Гьеле гьинава?.. 

— ШартI кар ийиз кIан хьун я. КIвалахдай гъилер  
жагъуриз  жеда. — Муаллимди  инсанар   гьисабиз   баш 
ламишна.— Хуьруьн  советда  пуд  кас  авани?  Ава.   Ру- 
гуд   учитель   пака   школадин   кIвалахрикай   азад   жез- 
вайбур.  ЦIувад кас  цIуд лагьай  класс  куьтягьдайбур. 
Амай классрикай  квез  кIандатIа, гьич  раханни тийин.  
Амукьна  шегьердай хуькведай    студентар.    Абур  гьи- 
кьван ятIа куьне гьисаба. 

— Хивел  вик  эциг  тавур    жунгавар    хьтин   абуру 
кIвалах авуна рикI динжардалдани вуна? — рахана сад 

•— Икьван чIавалди хьаначтIа, гила чна хивел вик 
эцигна абур вердишарда. Гьисаба кван. 

Председателди тупIаралди гьисабна, студентар 
цIуд хьана. Вири къанни цIукьуд кас! 

5 Зак   237. 



Пакамаз фад къарагъай Къулиев гьазурдал алай, 
кьил кьадай к ас авачиз пассивдиз элкъвенвай, актив 
галаз къанавдал фена. Къанайдилай гуьгъуьниз, сту-
дентарни галаз ада бустан цана. Вирел къазарин ва 
уьрдегрин ферма тешкил авуна. Балугьар кутадай ча-
раярни акуна. Гьа икI Къулиева гад колхозда кIва -
лахрал акъудна. 

Школайра тарсар башламишдалди вацIуд югъ 
амай. Камил муаллим колхоздай хтай пакад йикъуз 
Мурадни хтана. Адан хурал алай пуд орденни меда -
лар, са хъвалахъ акъуднавай кIвачин скIам, япувай 
са тIуб кьван чка гуьлледи къадгъуннавай кьил кье-
гьалди кечирмишай дяведин рекьин шагьидар тир. 
Къулиеван кIвале мад са сувар хьана.  

Нянрихъ элкъвенвай вахт тир. Хзанар вири кIватI 
хъхьанвай. 

— Ша  чна,  гила   са  меслят  ийин,-^ Камил    муал- 
лимди башламишна. — Са шумуд йикъалай школайрин 
ракIарар    ачух   жеда.    Теймурани    Марията   школада 
кIелзава.  Ибурал рахун  алач. Амукьна куьн  кьвед,— 
ам  Перидизни Мурадаз килигна. — Квез кIамай кьван 
азаб-азият акуна. Гила чна   гележегдин    месэла   гьял 
авуна  кIанда.  Ччан  хва,  Мурад,  вун  гила  агакьнавай  
жегьил я. Де лагь кван — ваз кIелиз кIандани, туштIа  
мехъер авуна са йисуз ял ягъиз? Пери, вуна са рахун - 
ни   алачиз   кIелна   кIанда.   Вун   «куьмекчивиляй»   учи- 
тельницавилиз акъуддай вахт хьанва. 

— Я   диде,   вун   чи   классдиз     къведани? — жузуна 
шад хьайи Марията 

— Ву!—тажубвал   авуна    Периди. — Аялар    галай 
завай гила кIелиз    жедани?    Зун    гьа хьайид    хьана,  
я кас. 

•— Ваъ, акI туш! — лагьана муаллимди къетIиви-
лелди. — Къаст авурла тежедай кар авайди туш. Ми-
нистерствода за кIвалахдайла са юлдашди гаф кватай 
чкадал инглисрин мисал гъанай. Ам гилани зи рикIе -
лай физвач. Ам гзаф дерин мана квай мисал я: — «Ин-
сан, вун яшамиш хьухь, пака рекьизвайд хьиз кьуна. 
Инсан, вуна кIела, гьамишалиг амукьдайд хьиз кьу -
на». За ваз куьмек гуда, зун институтда гьахьда. Им 
рахун аламай кар туш. Заз ва зун хьтин масабуруз урта-
тагьсилар лугьуз, тIуб туькIуьриз къалурдай вах-тар 
фена. А чIавуз    чун гьар    гатуз «куьпдик    кутаз  
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хкуддай», яни куьруь курсара къилавда тваа ахъай -
дай. Гила вири мумкинвилер авазва. Гьар са кас 
илимдин иеси хьун лазим я. 

— Мехъер гьелелиг зи рикIел алач, дах. Заз кIелиз  
кIанзава.  Бес чун  вири  кIелунрик    экечIайла,    фу  ни  
къазанмишда. Са вавай вири хуьз жедани? 

— ХъуьтIуьн раж зд колхоздай хканва. Ягълу-яван 
зи мажибдихъ ийиз жеда. Амай къайгъуйриз чна ахпа  
са фикир гуда,— жаваб гана бубади. 

ЦIипуд лагьай кьил 

Къулиеван хзанди дафтар-къелем гъиле кьуна. Абур 
тарсариз физ-хуьквезва. 

—  Камил муаллимдин колхоз физва. Вич ахпа, 
кIул экъисна, нерин ттар кьуртIа ччан акъатдайвал 
ава гьа, — лугьузвай къуни-къуншиди. — Аялри кIелун 
лазим я. Им дуьз! И нисинлай къарагънавай Перидиз 
вуч кIанзава. Ам кквяхъ агакьда. 

Амма къастунал кIеви муаллимдин фикирдикай 
абуруз хабар авачир ва жузазни авачир. «Шаз, вилик 
йисуз кутаз хьанач лугьуз колхозди цIийи багъ кута-
дачни мегер! Ам тахьайтIа, пака бегьер гуда лагьана 
кутазвайд туш хьи. Тахьай, амукьай кар яз, гила мум-
кинвал хьайила гъиле кьазвайди я. Гьелбетда, адал 
зегьмет чIугуна кIанда. Акуна-такуна тек пуднкьуд йи-
сэлай багъ жеда. Кукрух хьана чам гузвай емишдин 
ттарари, цпицI-тегьенгри хуьрел, кIвалел абур гъида. 
Ингье ваз кIвачин кири, зегьметдин гьакъи! Бес зи 
багъни гьакI тушни? Кеферда хьайи кьван азабар 
и багъ арадиз акъудун патал зал экьалтдач».  

Перидив ада кIелиз тун, са патахъай, адан вафалу-
вилиз жаваб тир. Муькуь патахъай лагьайтIа, кIелна 
дережадихъ агакьайла Периди вичел мадни гзаф къи-
ыет эцигда лагьай фикирзавай ада. Камил муаллим 
кьетIендаказ жумарт кас я. Ада лугьуда, эгер са кас -
ди заз садра хъсанвал авуртIа, за адаз пудра хъсан-
вал ийида. 

Няни хьайила Къулиеван кIваликай школа жеэвай. 
Ада нубатдалди вичин хзандин тарсар ахтармишиз, 
гьар садаз кьилди-кьилди куьмекар гуз хьана. — Зун 
ибурун  гъавурда     акьазвач, — лугьуз    гьамиша    шел- 
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хвалдик жедай  Периди  адавай  гзаф  вахтар  кьакъуд-
завай. 

— Им   сифте  я, — лугьудай  адаз,   сабурдалди  гьа- 
вурдик  кутазвай    муаллимди. — Ахпа,   гьарфуна   гьа- 
тайла регьят жеда. 

Теймурани Марията хъсандиз кIелзавай. ЯтIани 
гьабурулайни вил алудна веже къвезвачир. Мурадаз 
Камил муаллимди анжах сад лагьай йисуз куьмек 
гана. Ахпа ада вичи жакьваз незвай. Амма институт -
дин кьвед лагьай курс са гужа-гуж куьтягьай Перидп 
кьве кIвачни са чапатIда ттуна. 

— Зи кьил кьамалай    атIайтIани,    а кIелуник зун  
квач, — акьалтIай гаф яз лагьана ада, вичин гъуьлуьз.  
— Гьавайда жуваз азаб гумир! 

Им кенефдин кьил квахьдай ара тир. АкI хьайила, 
Къулиеваз, гьелбетда, педагог лугьуз жедачир. Дуьз 
лагьайтIа, Периди ийизвай шандакьар адакай хкудун 
регьят карни тушир. Хъел авуна нек тагуз, к Iурари 
ядай калерни жеда. Бес гьаниз килигна кьулухъ чIу-
гуна акъвазин? Ваъ! 

Гьа и арада Мурадни терсина акъвазна. Гьамни ге-
ле хутуна кIанзавай. Жегьил тушни! Ам няниз геж 
хуьквез бегьем раханни тийиз са шумуд югъ я. Адан 
ччин атIугънава. Рахайла ада гузвай жавабар жургъ-
бургъдинбур я. Бубади ам диндирмишна. 

— ...   Иллагь-филлагь!   Гьам  заз   гъайитIа,     гъана, 
тахьайтIа,  за  мехъер  ийидач! — жаваб  гана  ада.  Низ 
чида а цIалцIам руш бугь ягъизвай   жунгав  хьиз авчй  
Мурадан вилерай гьикI аквазватIа.  

— Я   ччан  хва, — лагьана     бубади, — хер     хьайиди 
хирен устIар я лугьуда.  Гьэбурукай сад зунни я.  Ша  
вун заз килиг. Ша вуна тади къачумир. Пака зунни зи  
йикъа гьатда. АкI тахьун патал вуна садра адан кIан - 
пун, ери бине чира. Къе къачуна, пака тIуб  сара кьуна 
ам  рахкурдайвал    тахьурай.    Вун   абурун    кIвализни  
алад. Адан дидени, вуч ятIа чира. Рушан ацукьун-къа- 
рагъун  ахтармиша,  жуван  кIвализ    кI.вал  лугьудайди  
яз хьайитIа, башусте хва, ам чна ваз гъида. Эгер ваз  
жуван   яшайишдин   бахтлувал   кIандатIа,   вараки  тади 
къачумир, кьвед лагьай паб вахчудай чкадал жув гъи - 
мир гьа. Ахпа вун санихъни ахгакь тийиз кабаб хьана  
амукьда. 

Вич-вичихъ ягъунавай жегьилриз чIехида   гайи  не- 
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сят къавалай верчер фейи кьванни тахьай вахтар гзаф 
жеда. Амма бубади ккуз-ккуз лагьай гафар и сеферда 
гьавайда феначир. Абуру хцин кьилив ван ийиз туна. 
Мурада а руш ахтармишиз башламишна. 

— Вун гзаф сагърай, ччан    дах,— лагьана    гадади 
гежни ваъ,  бубадихъ галаз   рахунар   хьайидалай гуь - 
гъуьниз, анжах са шумуд йикъалай. — А руша зун ал- 
датмишна куьтягьнавай. Мад адахъ галаз зи кар амач.  
Ам  кIелунрик  квачир,     кIвалахни  тийиз    гьатнавайди  
я. Ксай месик иситIа кIанзавайди я. 

КIелзавай кас! Вуна суал гуда жеди хьи, бес Му-
рада вичин хайи диде рикIелаи ракъурнавани? 

— Ваъ!   Гьахъ    лагьайтIа,    Мурада    вич  гьакьван 
аладаказ   хвейи   тахай   дидединни   адан   арада   кIусни 
тафават твазвачир. Амма хайи диде ада  рикIелаи  ра - 
къурзавач.  Фронтдай  хтайдалай  кьулухъ Мурад диде- 
дин патав  фенай. Дидединни    хцин  арада     кагъазрин 
алакъани   авазвай.   Мурадан    са   кагъаздиз     рахкурай 
жавабда  Сунади  мехъер  ийидайла  вичизни  хабар  гун  
тIалабзава. Ам гила профессордин асистент я. Ада ри - 
кIер операци авуник иштиракзаза. 

КIелунар башламиш хъийидай вахт мукьвал хьан-
вай. Пери гьеле рекьив гъиз хьанвачир. — Заз чир жез-
вач. А кIелунар ийидалди за вацIай къванерни чIугва -
да, — лугьузвай ада. Амма гележег фикирдиз къач'ун-
вай Къулиева адалай гъилни къачузвачир. Им, дергес 
къванцел рисалмиш хьайи хьтин кар хьанвай. «Ттама 
авай сев вердишариз жеда кьван. Кьили кIвалахзавай 
инсан жуваз кIани дуьз рекье тваз жедач вуч лагьай 
чIал я!» фикирзавай Камил муалимди. 

— Ви  рикIел  аламани?  Чун  кьвед    эвлелмиш  же- 
дайла, чна гъуьлуьнни  папан  арада дуьзвал  ва  бара- 
барвал  хьун  эвелимжи  са  шартI  яз  эцигнай  гьа!  Бес  
вун кьулухъ галамукьайла чи арада къанажагълу ба - 
рабарвал жедани? 

«ЖедачтIа, ччара хьухь. Вун вердишди я» фикир» 
завай папа хъел кваз. 

— Литература ваз четин жезватIа, чна вун истори 
ческий факультетда эцигдани? 

Гила Пери са тIимил ХЪУЬТУЬЛ хьана. Литература-
дин факультетдай исторический факультетдиз ахкъу-
дай ада кIелун давамарна. Имни иштягь авачиз - фу 
тIуьр хьтин кар жезвай. И кар    аннамишнавай Камила  
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адаз датIана «назбалишар» гуз хьана. ТIарундин фу 
рикIи тухун тийизвай кефсуздаз чIем элкъуьрай, ччар 
авай шткарар чраз гудай адет я, эхир. 

Колхоздай хтанамазди Къулиева Айнадин гьакъин-
дай Сумгаитдиз кхьенай. Перидихъ галаз меслят аву-
на Айнани вичин патав хкун адан къаст тир. Периди 
мердана-мерд хьана разивал ганай. «Гьамни бахтсуз 
хьанвай аял я. Язух я» фикирзавай ада. Амма муал-
лимдин умудар ахварай кьиле фейи мисал хьана. Хтай 
жавабди лугьузвай: «Айнадин чIехи диде кьена. Айна 
адан дидеди вичихъ галаз тухвана. Гьиниз ятIа малум 
туш». Бубадиз вичин рикI алай руш гзаф гьайиф хьа -
на. «Ништа, гила адакай вуч жедатIа»? Инсанрин 
кьисметар жуьрба-жуьр я. Акван чна гена гьикI же-
датIа! 

Къулиев   гьар   йисуз,   школаяр    ахъайзамазди   кол 
хоздиз хъифизвай. Ада гьар сеферда са цIийи кар гъи-
ле  кьаз  хьана.  И  гъилера     муаллимди    колхозчийриз 
лагьана: 

— Чаз   партияди   чкадин   мумкинвилерикай   менфят 
къачун теклиф    ийизва. Амма    чна  аниз    са артух яб  
гузвач. Бес агъа ттамун кIанихъ галай хьтин чкаяр вири  
колхбзрихъ  авазвани?  Авач!  Анаг  тIебиатди  вичи  ва- 
кIар   патал    туькIуьрна     эцигнавайд  я.  Бес    гьам  чн 
чкадин са  мумкинвал тушни? Адакай  менфят къачуна  
кIанда. 

Ам адам халкь хьайидалай инихъ гьакI гвадарна -
вай чка тир. Инал вакIарин ферма  тешкил авун мес-
лят къалурна Камила. 

— ВакIар       гзаф    гелкъуьн    кIандай       мазаратар 
я. Я  абурун уюн чидай касни чи колхозда  авач   Абу- 
рун ериндални лапагар    артухарун    хъсан я,— лагьана 
председателди. 

Камил муаллимди кIевивал авуна. Лапагрикай же-
дай аладун, вакIарикай жедай аладунив гекъигна. 
Абурун доходарни гьисабна, сад-садав гекъигна. Ва-
кIарин доход артух тирди субутарна. 

•— Ана кьве касдивай агъзур вак хуьз жеда, — ла-
гьана Къулиева. Тама авай кьван мегъвер, чIуру еми-
шар а'буруз хъсан ем я. Куьне вуч лугьузва? Ягъалмиш 
жемир... 

Эхир колхоздин правление муаллимдин меслятдал 
рази хьана.  Кьуд вак къачуна,  анал са кунаш храна,  
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ВакIарбанди анал са шумуд верчни хуьзвай. Ибуру -
кай вакIарин ва верчерин фермайрин бинеяр хьана.  

Сифтедай «жедач, кьиле фидай кар туш, абур ча -
лай алакьдач» лагьайбур гила гьевеслу тир. КIанда -
тIа мал, кIандатIа магьсул къачу. Аявал, иесивал 
авурла, абуру хъсан менфятни гуда, эхир  

Ттамун кIанихъ галай дуьзен майдан яйлахни тир 
булахни. Гила ана лацу, цIару  вакIарин суьруьяр 
хьанва. Верчерин, къазарин ва уьрдегрин лужари лад 
акьалдарнава.  Имни   мукьуфдалди   чIугур    зегьметдин  

берекат тир. 
— Накь рикIелни алачир кар тир гьа!—лагьана 

абуруз килигиз шад хьайи председателди кIуфук мили 
хъвер кваз. — Ажеб жедай Камил муаллимди хьиз 
амайбуруни къуьн кутунайтIа. 

Бес гьар са кардин — цIийиз эцйгзавай дарамат-
рин, карханайрин, цIийи багъларин, эхирки, инсандин 
аваданвал патал яратмишзавай гьар са няметдин ме -
сэлани гьакI тушни? Гьелбетда, гьакI я. Абад ва ава -
дан яшайиш дуьзмиш хъхьана гатфарал акьалтнавай 
халкь гумрагь я. Халкьди баркаллу Коммунист парги-
ядиз  чухсагъул  лугьузва   ва   коммунизм   туькIуьрунал  

ччан эцигнава. 
И зулуз тек Къулиев ваъ, адан паб Перини, хва 

Мурадни кIвалахдал фена. Тек дуланажагъ патал ваъ, 
цIийи яшайиш туькIуьрун патал, халкьдиз менфятлу 
кар авун патал кIвалахдал фена. Хзандиз, иллаки Ка-
милаз, имни са сувар хьана. Теймурни Марият ла -
гьайтIа, гена школадиз физвай. И арада хзандин ви -
лик акъвазнавай эвелимжи месэла Мурад эвлелмишун  

тир. 
— ХъуьтIуьн каникулрин вахтунда чна ваз мехъер 

ийида, ччан хва, — лагьана Къулиев*а, — Вун вилик, 
чун ви далудихъ! 

Мурада вичин гьазурвал акунвай. Медицинадил 
институтда кIелзавай Муслиматанни адан гаф-чIал, сив-
сарар сад тир. Муслимат гуьрчегвили цIарцIар 
гузвайди тушир. Амма ам руьгь гзаф гуьрчег, гегьенш, 
милайим кьил тир. Къулиеваз ам акьулдизни камал 
дишегьли яз жагъана. Мад кIамайди вуч тир кьван? 
Далдамрик кIар кягьун! 

йикъар ккуьруь, йифер яргъи хьайила, живерни 
къвана, яд    къайила    гьа карни    абуру    авуна. Хцин 
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мехъерик Сунани хтана. Фашистри злкъуьрна кьур Ле-
иинграддин фронтда вичин кьегьалвал къалурай дагъ-
ларин рушан хур орденри ва медалри безетмишнавай. 
Поезддай эвичIай диде сифтени-сифте Мурада 
къаршиламишна. Ахпа ада вичин гъвечIи стхадихъни-
вахахъ галаз диде танишарна. Гъил кьуна хвашгелди 
лагьай Камилан вилер Сунадин вилера акIана. Ам 
гзаф тамарзлувилелди килигун тир. Ида Камила авур 
дуьзариз техжер гъалатIдии гьакъиндай кьведани гьа-
ййф чIугвазвайди къалурзавай. 

ЦIукьуд лагьай кьил 

ЦIийиз эвленмиш хьайи жегьилар бахтлувилелди 
яшамиш жезвай. Сад-садал рази уьмуьрдин юлдашар 
гзаф шад тир. Чун чи мураддихъ агакьна лугьузвай 
абуру. Гьа икI югъ акъатна йиф къвез, мад югъ хъи -
жез зур йис хьана. Жегьилриз лагьайтIа, гьич са югъ 
хьайид хьизни тушир. Аи бахтаварар! 

Муслимат бубадин кIвализни фена хтан-вай. Камил 
муаллим Мурадахъ галаз кьилди рахана. Са шумуд 
юкъуз вичин фикирдик квай ихтилат авуна ада ла -
гьана: 

— Гила  ччан  хва,  вуна  ваз   муг туыкIуьрдай  вахт 
хьанва.^ Лезгийрин  мисалда лугьузвайвал, кIвалин рак 
акьалайла   къецихъ   галамукьдайди  ччара   кас   я.   Яни 
гъуьлуьнни папан арада ччара кас лагьай чIал я. Куь  

ч^штересар.. кьилди я. Куьне квез кIвал-югъ туькIуьрда. 
Чна квел вил ва гъил алаз ийида. Адалайни гъейри, 
вуна жуван алакьунарни кардалди къалурун герек 
я. К^бинетда' ацукьна яратмишунрин кIвал,ах тухуз 
жедач. Гьар са касдихъ вичин чешме авай затI я. Заз 
вун, жуван кеопидин чешмедиз мукьва хьана кIанзава. 
Пери и кардал кIусни рази тушир. Ам" герек авай кар 
туш. Чаз абурукай са дарвални жезвач лугьузвай 
ада. Амма Камил вичин гафунал кIеви хьана.  

Мурадаз бубадин и теклиф гзаф такIан хьана. Бу-
бади са вучатIани ачухар тийизвайди хьиз аквазвай 
адаз. 

— Я  дах,  вуна  вуч  лугьузва?   Квез  Муслимат  бе- 
генмиш туштIа, заз лагь.  Заз  ам  къизил    хьайитIани  
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герек туш. Диде-буба г^адарна, лаб кьуна акъваздач 
зун. 

— Ахьтин кар авач, ччан хва. Заз чиз, гьакI хьа -
йитIа пис жедач. 

Гададинни сусан кефияр чIур хьана. ТакIанз -та-
кIаиз рази хьайи абур шегьердай куьч хьана. «Ччара 
ийизвайди масабуруз кьванни чир тахьурай» фикирза-
вай абуру. КIвалин шейэрикай, къаб-къажахдикай ге-
рек тирбурни вугана абур рекье ттуна. Яз им ччара 
авун тушир. Жегьилриз масадалай аслу тушир яша -
йиш, вичел ччан аламаз, чир хьана кIанзавай, гележег 
гуьзетзавай бубадиз. 

Инсан зирек ийидай себебар гзаф я. Гьабурукай 
сад яз, жуван къайгъуда жув хьайилани инсан зирек 
жеда. Гьа жуьреда зиреквал авур Мурада заочйик яз 
аспирантура куьтягьна. Гъили гъил чуьхуьдайвал Му-
радани Муслимата гьар са карда сада-садаз куьмек гуз, 
цIийи, масадалай аслу тушир, чпин хсуси, бахтлу 
яшайиш туькIуьрна. Абур кIвале ва кардал гьамиша 
шад ва гумрагь я. Таяр-туьшерикай гзафбуру пехилвал 
ийизвай и гьалдин себебар лагьайтIа, кьвед я: абур сад-
садал ашукьал-машукь я. РикI михьи халис кIанивал, 
адан цIай гьикьван къати хьайитIани, ккана алатдач. 
КIанивал, адан "селдин лепе гьикьван гужлу хьайитIа -
пи, ам тухудач. Амма кьве патан гьакъисагъ кIаниви -
ли къван чIалал гъида. Мурадаз Муслимат вичи ччар 
къачур мили, фири нек тир. Муслиматаз Мурад ла-
гьайтIа, рикIин куьлег. Им сад. Абурун рикIяй-рикIиз 
шегьредин рехъни авай. Гьиниз физ, вуч ийиз хьайи-
тIани рехъ эвелимжи шартI я, эхир. Чи инсанри хъел 
атайла, «я рехъсуз!» лугьуз сеперарни гуда. И рехъ 
хьуни (кIелзавай кас, ам гьихьтин рехъ ятIа квез чиз-
ва жеди) абур сад-садавай къакъудзавачир. Мурад 
вичиз кIандатIа совхоздин чуьллера хьурай. КIанда -
тIа ада цIийи «ъелемар акIуррай. КIандатIа цIийи 
сортунин техилар тежриба авурай. Тафават авачир, 
гьа и чIавуз лацу халат алаз больницада азарлуйрихъ 
гелкъвезвай, абур кIвачел ахкьалдарзавай Муслимат 
адан патав, Мурад Муслиматан патав гваз жедай. 
Абур рикIяй-рикIиз сад-садав рахазва,—  яраб зи яд 
и кардал рази жедатIа? — суал гуз абуру кIвалахдал 
устадвал, мукьуфлувал ва зиреквIал артухарзава. Им 
кьвед.   Камил  муаллимни    и  кьиликай    тамамвйлелди  
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архайин я,  Вучиз  лагьайтIа,  жегьил агрономди совхоз -
д и н  м а й и ш а т  ч е ш н е л у  м а й и ш а т д и з  э л к ъ у ь р з а в а й .  
Я  М у р ад а н ,  я  К ам и л а н  ч ч и н  я р у  ж е д а й  к а р  а в а ч и р .  
Абур уьзуьагъ тир.  

— Пери! —  лагьана  Камила.  Са  няниз    фу  тIуьна,  
пIапIрус  чIугваз   фикирар   авурдалай   кьулухъ. —  Гила 
за кIелдай     вахт  я .  А зи диссертациядин     материалар  
амани?..  

Газетрик  кутуна епиналди  кутIунвай  багълама гьа -
на Периди адан вилик эцигна.  

ГъвечIи стхадални гъвечIи вахал Му радан ва адан 
су сан  гз аф  ри кI  ал ай .  Гат уз  аб ур  чпин  п ат ав  сов хоз -
диз тухудай. Якни нек, дуьдгъверни вирт, верчни кака. 
Къацу  серин ар ,  верцIи  емишар,  сирнавар  ий идай  ва -
цIар,  кьере къаткана ширин ччандиз  рагъ гудай вили 
шимер ,  михьи  гьава  —  сагъвилин  дава  —  вири  ина 
авазвай .  Жаванар  лагьайтIа ,  вервецI  жез  хъфизвай.  
Къулиев  ва  Пери  и  кардал мадни шад  тир .  Амма Пе -
ридиз  анжах аялриз  ана мекьи хьунин,  абур инжиклу 
хьунин игьтият жедай. Гьаниз килигна дидеди аялар 
к^стахдиз хуьзвай.  

м<Хъел авуна,  вичин данадиз  н ек тагуз ,  ам кIурари  
яд ай  к ал ин  х есет ар  квай  ди шег ьл ияр ни  жед а.  Вичин  
кака  масадан  мука  хадай  кукупIар хьтинбурни  жеда.  
Велед мацак вердишарайбурни! Абурун кьилел имни, 
Перидии къилихдиз хае тир са хесет.»  —  фикирзавай 
К а м и л а .  В а  а н р а  а д а  т I у б  э к ъ у ь р з а в а ч и р .  П е р и д и  
аялриз  вичин кьилелай  рехъ ганвай.  Камил лагьайтIа,  
аниз  акси тир .  Аял  гъвечIи  чIавалай  вердишарна кIан -
да лугьудай ада.  Теймураз  ва Мариятаз  ацукьун -къа-
р а г ъ у н  ч и р з ав а й :  ч I ех и д аз  г ь у ь р м е т  а в у н ,  к I в а л и н  
крара  диде -бубадиз  куьмек  гун ,  лавгъав ал  та ву н . . .  

Н и с и н и х ъ  х з а н  х у ь р е к  н е з  с т о л д и х ъ  а ц у к ь н а . —  
Я диде, —  лагьана Теймура, —  заз тIур авач.  

— Исятда,  ччан  бала,  —  лагьана  Периди,  къарагъ  
н а  ад ав  т I у р  в уг ан а .  Кам и л ан  к ефи  ч I у р  х ьан а .  « Т I у р  
в ун а ад ав  вуг ан а  к I андани ,  я  ту ш    ад а  в ав »  фи кирн а  
ад а .  Амм а  ам  р ах анач .  Т еймур анни  М ария т ан  к I в ачин  
къапарни  кваз дидеди  михьзавай.   Школадиз   фидайла  
абурун  ктабар  чантада  твадайдини  гьам  я.  Ада  аял -  
рив са карий ийиз тазвач.  

Хуьрек тIуьна,   къапар  столдал  аламаз   аялар  къу -  
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гъваз  фена.  Папа къ апар  чуьхуьзва .  Гъуьлуь  абурув 
дасмал гуьцIзава.  

—■ Я юлдаш муаллима,— лагьана Камила, — вуна 
педагогвилин тербия рикIелай ракъурзава.  ЦIийиз 
акьалтзавай несилдиз зегьметдал къимет эцигиз чирна 
к Iанда .  Гафар алди ,  лугьунралди  ваъ ,  к ардалд и .  Им ич  
я  лагьана  къалуруналди  адан  тIеам чир  жедач .  Адан 
т Iеам ,  ам  т Iу ьрла  чир  жеда.  Ша вуна  аял ар  ч Iурмир.  
Ахпа абур гелез хкиз гзаф четин жеда.  

—  ЯтIа ,  жувIа  вердишара, —  кIамаз  хьана  Перидиз .  
—  Заз  гъвечIи чIавуз  са югъ акунач .  Къуй ,  зал ччан  
аламай кьван,  зи аялри кеф ч Iугурай чпиз.  

Им буьркьуь кIанивилин гьайбат тир. И гъавурдик 
к в ачи р  ая л р и  д ид ед из  г з аф  м ей и л  и й из в а .  Б ес  Кам и -
лаз вичин аялар кIандачирни? Гьелбетда, кIандай. Гьа 
кIанивиляй бубадиз  абурукай  хъеан рафтар авай,  кар -
дал рикI  алай инсанар хьана кIанзава.  Ада  абурув ва -
цI ай  къв ан ер  чIуг в аз  ту р  лу г ьузв ани ?  Ваъ!  Ан жах  
ая л р и л ай  ал ак ьд ай  к р ар  г ьаб у р у в  ий и з  т у р  л уг ьу з в а .  

Ру шан и  г ад ад и  у сп аг ьи в и л ел ди  к ъаб  т Iу р  гъан а ,  
герек  тирв -ал ,  столдал эцигайтIа ,  къапар  чуьхвейтIа ,  
чпин шейэр чпи тайин тир чкадал эцигиз ,  чпи вах чур -
т I а ,  аб ур уз  четин  жед ани ?  Ваъ,  м адни  в йъ .  Аб ур  ан -
жах зегьметдихъ галаз , яшайишдин къайдадихъ галаз  
таниш жеда ва  вердиш жеда.  Кагьулвал квахьда ,  зи -
р ек в ал  ак ат д а .  Б е с  и б у р  и н са н д и н  я ша й и шд и н  ш ар -
тIар тушни? Инсанвилин  къанажагъни  гьа  зегьметди -
лай аслу я,  эхир!  

Амма диде себеб яз ,  бубадин несятар аялриз  хуш 
тушир. И жуьреда кIвале аялрин патахъай кьве фронт 
б а ш л а м и ш  х ь а н а .  А к в а н  ч н а  в у ж  г ъ а л и б  ж е д а т I а ,  
гьихьтин нетижайрал «ъведатIа.  

КIелунрин цIийи йисан сифте югъ тир. Периди кье -
ч I е м  а к ъ у д н а  в и ч и н  к ь и л  т у ь к I у ь р н а .  У ь т у ь  я г ъ а й  
ц Iийи  булуижа,  кьакьан  дабанар  квай  туфлия р  алукI -
н а .  Ах п а  ам  буй дин  г уьзг у ьд ай  к или гн а,  п ад  элк ъу ь -
риз  вичиз  тамашна.  Зарафат туш, къанни цIуд аялдин 
вилик акъваззавайди я,  гележегдин несилдиз тербия 
г у з в а й д и .  А д а н  г ь а р  с а  к а р  т у ь к I в е н а  х ь у н  л а з и м  
я .  М ал у м  к ар  я ,  чешн ед и к  н ах р а  х ьан а  в и же  к ъв ед ач .  

Вичин пад -къерех агудзавай Пери акур Камил му -
аллим акъваз  хьана .  Адан  акунри  фикир  яргъал  фен -
вайди къалурзавай.  
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— Я ччан Камил,    вун кягъ    хьана хьи?—жузуна 
папа кIуфук мили    хъвер  кваз,  амма    фикирда  вичин 
алукIунар аваз 

— Дуьз лагьайтIа, и арада зи рикIел са кар хтан - 
ва, — лагьана   муаллимди,  згьуь  яна  туд  ачухна  хьиз. 
— Ам фикирдин гьич гьендеврани амайд тушир. Аквар 
гьаларай, ви уьстуь-башиди чпиз са къаншар яз ам  зи 
рикIел хканатIа, лугьуда за. 

Къуллугьдин везифади, са сеферда Камил муаллим 
Агъул райондиз акъудна. Ам РачIарин хуьруьн шко-
ладиз фена. Классда гьахьайла адаз " вич мугъардиз 
аватай хьиз хьанай. Дереда гьатай чIулав циф хьиз 
классда купIадин гум авай. Кьил гижи ийидай кьван 
ни авай. Ам атирдин ни тушир. ЦIуьхуьм ни тир. Ска-
мейкайрал алгъанвай аялри таре кхьизвай. Кьилерал 
бармакар, тандал кIуртар алай абур чIиш квай зулун 
йикъуз кIуф ч'чиле ттунвай кIелериз ухшар тир. Абу-
рун вилик са.чдаи хьтинди акъвазнавай. 

Салам гана классда гьахьай муаллим рахана. Ки-
лигайтIа,  ам дишегьли тир. Вичелай чешне къа -
лурун лазим тир, культурадин векил вагьши яшайиш 
тухузвай баргучайдиз элкъвенва. Гила Камил муал -
лим мадни тажуб хьана .  Адаз  хъел атана .  Гьа -
райна кьве гаф лугьуз кIанзавай. «Ваъ, туьнтвал ин-
сандин зайифвал я» фикир авур ам кисна. Учителрин 
кIвализ хъфейла, муаллимар вири кIватI хьайи чка -
дал Камил Къулиев учителдин культурадикай хъуь -
туьл   мецелди,   куьруь   ва   яцIу   оа   кьве   гаф   рахана. 

Перидии парталрин багьавилин кар ина авачир. 
Амма тIарам буйдив кьунвай абуру дишегьлидин ус-
пагьивал артухарзавай. Столдал алай папкани къачу -
на ам школадиз фена. Учителрин кIвале гьахьай ада 
вичин юлдашриз салам гана. Директорди Перидии са-
ламдиз тавазуьвилелди жаваб ганай. Учителрин арада 
кушкуш башламиш хьана. 

— Накь  кIвалер     чуьхуьзвайд    тир   гьа, — лагьана 
сада. 

— Ам гьа куьмекчи тушни? Гила адакай масад же- 
дач. Ништа ада а мандат гьикI  къачурди ятIа! Араб - 
рин  мисал  ава:  «Аял  чIавалай    башламишна    къачур 
чирвал  къванцел  къазмишай  мисал  я.  ЧIехи  хьайила  
къачур  чирвал  цин  винел  кхьей  мисал  я».   Нисинлай  
къарагънавай адан юргъа гьихьтинди жедатIа заз чи - 
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да, — лагьана пуд лагьай «а» клаесдин учительница 
Алибекова Телли ханума. Юзурзавай ттарцикай 
кIвахьзавай чIуру хутари тIарапI-тIарапIдин ван ийи-
дайвал Телли хануман гафари гьар жуьредин ванер 
ийизвай. Ттарцикай кIвахьдай чIуру хутарикай чрай-
бурни ширинбурни жеда. Амма Алибековади гьарна 
вил экъуьриз лугьузвай гафар лагьайтIа, калбур ва 
туькьуьлбур тир. Са кар мадни чIуру тир, арабрин 
мисал гъизвай ада Пери ирид класс кIелна, школанп 
куьтягьдай мумкинвал тахьана, кIелунихъай галатай-
ди фикирда кьазвачир. 

Асунна-шуткана, михьна-чуьхвена рапрап гузвай 
школада кIелунин йисан сад лагьай зенг яна. Учите-
лар гьарма вичин классда гьахьна. ГулганчIар хьтич 
рушари ва куркурар хьтин гадайри чпин учительница 
Пери  Къадировна  цуькверин  кIунчIаралди  къаршила- 

мишна. 
Сифте югъ учительница™ ученикар та<ниш хьунал-

ди ва муаллимади кьил кутаз вирида шад манияр 
ягъуналди куьтягь хьана. Инсандин психология ва ха-
рактер кьатIунин къанажагъ авай виликан куьмекчиди 
къе аялриз генани дикъетдалди фикир ганай.  

— Гъилел алай вад тIуб сад хьтинбур туширвал, 
инсанарни сад хьтинбур жедач. Абурун характерарни 
жуьрба-жуьр я. Са касдихъ галаз са кар авун пIтал 
ва а кардихъ агалкьунар хьун латал адан къилихар 
чир хьана кIанда кьван! Къанни цIуд аял тербияла -
мишун патал абурун гьар садан характер «из, абурух-ъ 
галаз рекье фена кIандачни? — лугьудай цIийи, амма 
гьар са патахъай лигим хьанвай учительницади.  

Вичин затдик логикади ва психологияди мягькем 
чха кьунвай, тарсунин методикадин устад тир муалли-
ма гуьгъуьна амукьнач. ИкI тирдахъ куьгьне муаллим 
Камил Къулиевни кIевелай инанмиш я . - ИкI тирди Пе-
ри муаллимадин тежрибадини тестикьарзава. Ада сад 
лагьай клаесдилай башламишна кьвед, пуд, кьуд клас-
сда таре гузвай. Са классда кьве йисуз амукьай уче -
никар Къулиевадихъ тек-бирни жезвачир. 

ЦIийи муаллимади вичин гьакъисагъ кIвалахдалди 
ва алакьунралди ученикрин ва муаллимрин арада 
хьиз, аялрин диде-бубайрин арадани еке гьуьрмет къа-
занмишна.    Виликдай    Периди    салам    гайила    кьил  
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анжах са жизви юзурдайбуру гила адаз, ам аргъа амаз, 
икрам  ийиз,  «Пери  Къадировнадиз салам!» лугьузва.  

Я эвел, я эхир! — лугьуда. Уборщицадикай учитель-
ница хьунин себебрикай сад вични тир Камил муаллим 
гила архайин тир. Къенин йикъан ва вичи кьатIунза -
вай гележегдин бахтавар деврандал шад тир муаллим-
ди вичин рикI алай пеше давамарзавай. Юлдашриз 
герек тир куьмекар гузвай. Амма сада квачир юргъа 
ийиз акурла адаз хъел къведай, хъел ада винелди 
акъуддачир. Анжах айгьамдалди адан яб кьадай.  

Ада таре гайи, гила алимар хьанвай, виликан уче-
никри Камил муаллимдихъ галаз алакъа хуьзва. Су -
вар хьайила адаз мубарак авунин телеграммаяр ра-
къурзава. Вичин виликан ученикрикай Ватандин син-
лувал хкаждайбур хьуни (инженер, доктор, алии), 
абуру вичихъ галаз алакъа хуьни яшлу муаллим кардал 
мадни гьевеслу ийизвай. 

ЦIувад лагьай кьил 

Нянин вахт тир. Камил муаллим тетрадриз килиг-
завай. Ученикрин тетрадар ахтармишун дикъетдалди 
авуна кIани кар я. Зарафат туш, ирид лагьай клаесдин 
ученикрин хатIунизни фикир гана кIанда. ГъалатIни 
ахъай тавун лазим я. 

ХандакI мягькемди хьайила, цлар вацIуд-къад мер-
тебадизни хкажиз жеда. Гьа жуьреда, асулдай хъеандиз 
гьарфуна гьатай ученикдивайни лап виниз дережадиз 
экъечIиз ва илимдин хазинайриз иесивал ийиз жеда. 
Са гафуналди лагьайтIа, ученикрин гележег гзафни -
гзаф муалимдин устадвилелай аслу я. 

Рак ахъайна, мугьман кIвализ атайла Камил му-
аллимди вичин в-илик квай харадикай анжах кьвед ла-
гьай тетрадь кIелзавай. Тетраддилай вилер хкажай 
адаз яшлу са кас акуна. Адан кьери хьанвай ва рехи 
хьанвай чIарарин кьил куьгьне щеткадиз ухшар тир. 
Ччина разисуэвилин шикил ава, амма вич-вичихь 
инанмишвилин халар кими туш. 

Мугьманди адет тушир саягъда юкь какурна, са -
лам гана. Камила къарагьна, гъил кьуна, адаз чка 
къалурна,   ацукьун   теклиф   авуна.   Ам   ацукьна,   амма 
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адан вилер муаллимдиз ааь, пенжердихъ килигзавай,  
гуя анихъ са вуж ятIа, вучатIа галама. Камил вил  
алаз акъвазна. Мугьманди чуькьни ийизвач. «И фад - 
лай текъвезвай Балабег вучиз атанвайд ятIа?» фикир- 
завай муаллимди. } 

— Буюр,   мурад-меглеб? — жузуна    Камила.   Гъиле 
авай кар  амукьунин" игьтият ийизвай муаллим  ам 
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нал рази тушир. АмшГада къалурзавачир. ] 
— Зун ибур гвагГатанвайди  я*—"IГагьана  мугьман- 

ли.   Хъултухдай   акъудна   са   кIватIал  ччарар   столдал 
эцигна.-—Бес ибуруз  килигдачни?  Зун  вак умуд кваз 
атанвайд я. «Зак умуд    кваз?»  фикирна    муаллимди.  
Вич дустагъда авайла Перидиз ада латьай гафар Къу- 
лиеван рикIел хтанвай. 

Ам мад кис хьана. Камила вилик квай столдин 
сятдиз вил яна. КIуьд жезвай. Ахпа ам тетрадрин 
харадиз килигна. Абуру гьич тахьайтIа, кьве сятди -
лай гзаф вахт истемишзавай. Гена ада колхозда кIе -
лун патал, хуьруьн майишатда химия ханум ттунин 
гьакъиндай лекция кхьена кIанзавай. 

— За  вуч  авуна    кIанзава?—жузуна     Камил  му 
аллимди тIимил сес хкажна хьиз. 

— Заз чиз, зун гьахъкIанибурукай сад я   Гьавиляй  
заз,   жуван   къуллугъ     гьакъисагъвилелди     ийизвайди  
хьиз, шиирралди халкьдик кардин гьевесни кутаз кIан- 
зава. 

— Лат  хъеан,— лагьана  адахъ  яб    акалзавай  Ка- 
м-ил  муаллимди. «Сад суьт юргъа, сад  атлуди  верди- 
шарна акъатай юргъа жеда. Белки, кьуьзуь кьилихъди  
Балабегезни са илгьам хьанватIа» фикирна ада.  Ахпа 
столдал алай ччарар къачуна, абурай вил ажъадарна.  

— Ибур за кIелай ксари    тариф ийизвай.    Иллаки  
Селминатаз гзаф    бегенмиш  я.   Ваз   чйда,    Селминат  
шиирдин тIеам чидайди я. За ваз ачухдиз лугьуда, зун  
и грамматика ава гьа, адахъ    галаз са  артух   мукьва 
туш. Гена сти... сти... 

— Яни стилистика яни? 
— Эхь, эхь.    Гьамни захъ    галаз    са  акьван дуст  

туш.   ЧIалар   за   гьикьван   хьайитIани   кхьида.   Рифма- 
дин,  ритмадин  гьакъиндай  тIимил  ранда   яна   кIанда- 
тIа,   мад  заз  чидач. — Вуна  ибурал  са  гъил   элкъуьр- 
найтIа, за  абур печатдиз    вугудай. Абурухъ    къведай  
гьакъи ава гьа, ам чна кьведа стха пай ийидай. Мад  
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за лугьудай гаф авач, зун, Балабег гьихьтин кас ятIа, 
ваз ахпа чир жеда 

И шит гафари муаллим инжиклу авуна «И БаЛа-
бегез зун вуж хьиз аквазватIа?» фикирна ада. Яз гьар 
са касдин крар хьиз, рахунарни адан къанажагъдилай 
аслу я, эхчр. БалаНеге давамарна: 

— Зун тахьай чка, зи кьилел татай кар, заз такур  
кьуд аламат амайди туш, — лагьана  ада дериндай не- 
фес къачуна.— Аку, им   за нубатсуз   паб рахкурайдач 
туькуьрнавайди я. И шиир кIелдайла зи кьилин чIарар  
цаз-цаз   жеда. — Ада са ччар къачуна, туьд ачухарна,  
сес хкажна, кIелиз башламишна: 

Заз   акуна вун, рахкурай паб, Тир 
перишан вун, кьуна яб "      Эгер 
тиртIа, зун а паб 

За  ваз  са  лапIаш  вигьидай' 

Ам кIелна куьтягьна, ахпа ада масад къачуна.— 
Им за пиянискадиз лагьайд я. 

Жеда вун лепеш IьуьргьуьтI ягъиз, 
Кьилел чIугваз, ламра хьиз ар ягьиз 

«Къванер кIватIналди цал жедач. Цал эцигун па -
тал устIар герек я. Гьа жуьреда, гафар кIватIналди 
шиирни жедач. Шиир яратмишун патал шаирни герек 
я. Шаирвал!...> \ фикирзавай муаллимди. Амма адаз 
сад лагьана Балабеген кефи хаз кIанзавачир. Гьикьван 
лагьайтIани, эгьли итим я. 

— Балабег   стха, — лагьана   Камил    муаллимди.— 
Вуна  заз   багъишламиша.   Вун  атанвай  и  вахт  чIуруд  
хьанва.  Ибур   аквазвани? — тетрадрин    хара  къалурна 
ада. — Ибур   къе  килигна   куьтягьна   кIанда.   Пака   ня- 
нихъ, ваз кIанд-атIа, зун ви ихтиярда жеда. 

Кар туькIуьзвайди къатIунна Балабег шад хьана. 
Вичин шииррин ктаб вилерикай карагзавай ада му-
аллимдин гафунин кьатI  атIана, тадиз теклиф авуна.  

— АкI ятIа, пака кIвалахдилай гуьгъуьниз вун чи - 
низ хъша. За  Селминатав    чаз са хъуьтуьл    хуьрекни 
ийиз тада. 

— Лап хъсан! — лагьана  Камила  кIанз-такIанз  ра- 
зивал гана. 

«Партал хкатIдайла дерзидин сив верцIи ийидай 
адет авайд я. Гилани, виликди амаз сив ягълу авуртIа  
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кар мадаи хъсан ва фад    жеда» лагьай    фикирзавай 
цIийи шаирди. 

Пакад юкъуз кIвалах куьтягьна, Балабегэп кIва -
Iиз физ кIвачин хьанвай Камилаз, фагьум -фикир 
авурла жагъана хьи, текдиз фена веже къведач. Ада 
вичин юлдаш Сабир муаллимдиз лагьана: —Ваз аш, 
I ьар са дезгягьдив дигай аш кIандани? ЯтIа, захъ га-
лаз ша. Вуна анжах заз куьмек це.  

— Башуьсте! — жаваб   гана   Сабир    муаллимди   ви- 
чин саягъда хъвер авуна. «Аш тIуын патал завай ваз  
1 ьикьван хьайитIани кьумек гуз жеда» Фикирз_адяй ада. 

Кьве юлдашни фена. Селмината абур хушвилелди 
кьаршиламишна, хуш-беш хьана. Балабега вичин 
«талмут» гъана вилик эцигна. Селминат хъуьрена ва 
ада лагьана: 

— Я ччан Балабег,  абур  кIвалахдилай хтанвайбур  
я гьа. Са тIимил ял ягъурай, са кьас фу тIуьрай...  

«Сифте пис къвезвач» фикирна Камила. — Инал 
виртIедин кьеч алайтIа, за ви кьил гьа кьече твадай. 
Балабег дуьнья акур кас я, ятIани, бязи вахтара адак 
нубатсуз тади киткида, — лагьана ада Сабираз вил 
яна. Селминат хъуьрена. Вичин тариф авуниз килигна 
Балабегаз шад хьанвай. 

— Гьахъ   я! — лагьана   юлдашдин   гъавурда   акьур 
Сабира. 

Столдал суфра гьеле экIянавай. Селмината къапар-
тIурар, ахпа чIемел чурай уьндуьшка ва кьилел къай-си-
кишмиш алай аш гъана. — Азиз мугьманриз, ■—лагьана 
Балабеге .коньяк ва къапуна аваз, чIук -чIук авунвай 
кьвед-пуд лимон столдал зцигна. 

— ЦIийи  шаирдин  сагълугъдай! ■—лагьана   Камила 
юлдашдиз ишара авуна. 

— Дуьз! — адан  гафар    тикрар   авуна    Сабир   му 
аллимди. 

Гьа икI, хъуьруьн — луькIуьн нваз хуьрек тIуьна 
куьтягьна. «Гила-мад, гила-мад» фикирдал алай Бала-
бег шад тир. Касдин дерт ава эхир. 

— Де гила, —лагьана ада... 
— Гила, — лагьана     Камила   адан    гаф   атIана.- 

Гила Селминат вах, ви    гъилин кьве    стакан акьуллу  
чай хьанайтIа, пис жедачир. 

— Валлагь дуьз я, — лагьана адан тереф хвена Са 
бира. 
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«Бес им гирт нахалвал тушни?» фикирна Балабега 
Амма вучиз ятIа, анай адан кьил акъатзавачир. Конь-
якди худда ттунвай ада мадни фикир авуна: «И ял 
ягъизвай вахтунда Селмината чIагъандихъ галаз кьве 
мани лагьайтIа, пис жеч. Муаллимдин гьевесни хкаж 
жеда». 

— Селминат! — лагьана ада,— ана хьайид хьана. 
Де гила вуна чаз са-кьве мани лагь. 

Къуьрен иви хьтин чай авай стаканар столдал 
эиигзавай кайваниди мили хъвер авуна. Адан гъилихъ 
галай къизилдин сятди цIарцIар гузвай. ШутIум хьан-
вай ччинив яр гекъифнавай. КъечIем акъуднавай чIу-
лав чIарариз лацу къирав янавай.  

Маниярни яна. Югъни няни хьана. Селминатан 
ширин сес пакачалди япара хьайитIани муаллимар 
кирягь жедайвал тушир. Амма гьар са затIунин кьа; 
дар авайд я. Гила Балабега, чуькьни тавуна, шиирар 
гъана вилик эцигна. 

Муаллимар сад-садаз килигна. — Ибуруз чун са ма-
са вахтунда килигда, — лагьана Камила. «Кквез ки-
лигда? Кивекай хьайитIани шиирар, никай хьайитIаш: 
шаир хьанайтIа, лагълагъ авунинни шаирдин арада 
вуч тафават жедай» фикирзавай ада.— Багъишлами-
ша, коньякди кьил гижи авунва. ИкI абуруз фикир 
гуз жедач... 

Балабег кягъ хьана. Пагь атIана, адай гаф ахкъат-
нач. Камилни Сабир, сагърай лагьана хъфена. Бала -
бегни Селминат нек алахьай къарияр хьиз амукьна.  

ЦIуругуд лагьай кьил 

Рахун-луькIуьн кваз хуьквезвай кьве юлдаш Ле -
нинан тIварунихъ галай куьчедал агакьна.— Валлагь, 
кьил-кьилел алай аш тир,— лагьана Сабир муаллим 
хъуьрена.  —  Балабегез  ажеб кар  кьун хьаначни! 
И ашдин тIал а миокьидин ччандай, ваз кIандатIа, 
мукъдара акъатдач. 

Реже хийир лагьана, абур ччара хьана, гьарма ви -
чин кIвалихъ хъфена. РикIе жуьрба -жуьр фикирар 
гьатай Къулиев куьчеда, вичин кIвалерин вилик, ми-
хьи гьавадин нефес къачуз къекъвезва. «РикIелни ала-
чиз хьайи кар я. Яз ам нубат алаз хьана. Шузарар 
кьелечI,  сарар  кьери, са  вилни    буьркьуь инсандивай  
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аллагьди хуьрай лугьуда. Им гьах-ъ тир мйсал й. Ба-
лабеген буьркьуь вил анихъ амукьрай, экуь вилни пи-
чIи я Адан нефсинин къативили гьамиша ав ягъизва. 
Вичел гьалтайтIа, ада вич Етим Эминан, СтIал Суьлей-
манан жергеда ттуна куьтягьнавай. 

Я кьей Балабег, вун гьинай, шаир гьинай! Балабег 
«зи партийный намусди кьабулзавач» лугьуз рахадай-
ла бязибуруз ам михьи къизил хьиз аквада. Абуруз ам 
вуж ятIа чидач. Ам профсоюздиз членский взносни бе-
гьемвилелди тагудай гьахьтин жаду я. А аш вакIай 
чIар акъатай мисал хьайид я. 

Мад, гьамишанда гьада алдатмишариз жеч хьи! 
Бежят вун халкьдин къайгъуда авайд я? тапарралди 
вацIуд карточка къачуна артухан поекар тIуьр уьнж! 
Ви гьа руфун пад хьурай! Вичин ашнайризни карточ-
каяр пайнай гьа. Дяведин вахтунда инсанар гишила, 
дакIваз рекьизвай чIавуз икI ийидайдахъ намусдин 
кIусни женни?! Ахпа партийный организацияди месэла 
гьял авуна партиядай акъуддайла паб хьиз шехьнай 
гьа» .. 

Камил кIвализ хтайла хзанар ксанвай. Столдал 
алай йифен лампадин экуьник адаз са кагъаз акуна. 
Конвертдал алай печатдин адресди къалурзавайвал, 
ам Одессадай атанвайд тир. ХатIар дишегьлидинбур я. 

«ВучатIани виликан ученица, Одессадин консер-
ваторияда кIелзавай Мегьрибана кхьизвайд я» фикир-
на ада. Столдихъ ацукьна кагъаз кIелай Къулиев кягъ 
хьана. Ада тадиз акъудна пIапIрусдиз цIай яна. Ка -
гъаз мад сеферда кIел хъийизвай. 

— Ам ни кхьейд я? —- жузуна, месин   кьилиз хкаж 
хьайи Периди. 

— Гьм... За ваз вуч лугьун. За кIелда, яб  акала,  
вун гъавурда акьада. 

«Гзаф гьуьрметлу Камил муаллим! И гъвечIи ччар 
кхьиналди вун инжиклу жезватIа, заз багъишламишун 
вилик амаз тIалабзава за. Ваз ва ви, заз тийижир 
хзанриз саламар ракъурзава. Зи мурад куь сагъ-сала-
матвал я. Эгер вуна зун ви велед яз кьабулзаватIа, заз 
вахъ галаз алакъа кутIуниз кIанзава...»  

— Огьо! Лагь хьи, квахьнавай руш    жгъанва,— ла 
гьана  Периди. — Камил,  вуна    адаз рикIиз    чими  ка 
гъаз кхьихь. Чаз къунагъдиз атун теклиф ая.  

Им Периди лап рикIин михьивилелди авур теклиф  
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тир. Диде я, эхир. Адан гафар дндевилин гьиссрилай 
к ъ а р а г ъ н а в а й б у р  т и р .  А й н а д а л  К а м и л а н  г з а ф  р и к I  
ал ай .  А н ж ах  г ь а  и  к I а н и в и л я й  ад аз  ая л д и н  я з у х  ат а -
на,  ам  дидедин  пат ав  рахкурнай .  Школа  куьтягьайла  
Айна дидеди бубадин патав рахкурдай икьрарни аваз -
вай. Амма Амина и сефердани вичин икьрардиз къалп 
ак ъа т н а .  Ру ш ак ай  б у б ад и з  г ьи ч  с а  х аб ар н и  ам а чи з  
вацIуд  йисалайни  гзаф  тир.  Кыве йиса  авайд я з  диде -
дин патав хъфей а»ялдиз ,  гьелбетда,  дидединни буба -
дин араяр вучиз чIур хьанатIа, вучиз вич буба авачиз 
амукьнатIа чидачир.  

А й н а д и н  к а г ъ а з д и  К ам и л  г з а ф  ш а д  ав у н а .  Г ь а к I  
адан куьгьне хирерни цIийи хъхьана. Амма руш анал 
тахсирлу  ту шир.  Бубад и  кагъаз  кхьиз  башлами шна:  

«Зи  азиз  руш Айна!  Зун  вахъ цавар а  къекъвезвай .  
Вун гена ччилел гахкьуна.  Зун гзаф,  гзаф шад я .  Ваз 
аферин! Вуна зун рикIелай ракъурнач. Ви кьилел атай 
бахтсузвилин  тахеиркар  ви  диде я .  Амай  рахунар  чна 
вун  иниз  атайла  ийида. . .»  Бубади  ви чин рушаз  тийи -
ж и р  а д а н  с т х а  Т ей м у р а к а й н и  в а х  М а р и я т а к ай н и  х а -
б ар  г ан а .  М у р ад  с о в х о з д а  аг р о н о м ,  ад ан  п аб н и  д у х -
тур, абурухъ са гадани ава лагьана кхьена. Айнадиз 
къунатълухдиз атун кIевелаи теклиф авуна.  

Ахпа   месик   зкечIай   Камил   кьвед   ланьей   кI екери 
гьар айдалди   ахвар ал  ф еначир .  Ам хиялри ,  гар ал   ал ай  

зулун хъпи пеш хьиз, гваз къекъвезвай. /*"
4
   «Амина 

къачуна за жуван жавабдарвал  артухарун,  I и х т и я р ар  
т I им и л ар у н  х ьан ай .  Эгер  х и л е  ав ай д и  в ер цI и  ^н я м ет  я з  

х ь ай и т I а ,  к ъу ьн е     ав а й  г ь еб е     з ал ан  ж ед ач .  )  И  
с еф ер д а  з и  г ь еб ед и н  х и л е  ав ай д и  г ъ у ь л я г ъ  х ь ан ай »  /  —  

фикирна  ада.   Камил  муаллим   республикадин   Вер -
ховный  суддин  заседатель  тир.   Вичин    иштиракдалди 

авур дуванрин шикилар адан виликай экъисна.  
И н г ье  аск I ан  б у й д ин ,  ччи н а  т аз ав и л и н  ну р  ав ай ,  

цуьк  хьтин  успагьи  руш атана .  Гуыгъуьнлай турвакь 
кьван  жегьилни  ракIаривай  экъвазна .  Жегьилдин  ччи -
ни къабах яцран ччин рикIел гъизвай.  Абур эвленмиш 
хьана анжах са варз  я.  Кьведни хуьруьн школа куь -
тягьнавай колхозчияр я.  Гила руша вичин регистра ци 
алудун пат ал арза ганва. Вучиз?  

—  Заз ам кIандач! —  акьалтIай жаваб гана руша 
милайимвилелди .  Мад  адай  х ехини  кьуртI ани  гаф  
ахкъатнач.  

—  Заз  кIанда!  —  лагьана жегьилди,  вилер атIумна 
ччилиз килигунивди. —  За регистраци алуддач.  

А б у р  я р г ъ а р л а й  я р г ъ а з  а к у н а ,  а м м а  с а д  с а д а з  
тийижиз эвлелмиш хьанвайбур тир.  Аквазвай,  гьелбет да,  
абур сад садан фан къафун тушир.  Санал яшамиш хьайи 
са  т Iимил  вахтунда гъавурда акьур  руша артух  геж 
тахьанамаз  вичин гъалатI  чIурзаваи.  

Кьакьан буйдин,  къаш -къамат авай,  кьил рехи ,  ви -
н и з  д е р е ж а д и н  о б р а з о в а н и е  а в а й  с а  к а с  а т а н а .  А V I  
гзаф хажалатлу я .  Адахъ яшлу дишегьли гала.  Адан  
гьаркьуь ччинай затIни  кьатIуз  жедайвал тушир.  Ака -
дин патар хьтин хъуыкъвер яру я. Адай буй -бухах кут-
к у н д и з  у х ш ар  я .  А б у р  п аб н и  г ъ у ьл  я з  к ъ ад  й и с ал ай  
гзаф тир.  Гила чара жеэва.  

—  Чи эвлелмиш хьун кIанивал аваз хьайиди туш. 
М у к ь в аб р у  к I е в и в ал  а в у н а  х ь а й и  к а р  я .  Ч у н  п а б н и  
г ъу ьл  х ьиз  анжах  сиф те  в ацр а  я шами ш х ьан атI а  х ьа на, 
мад ваъ. Им зи эмидин руш я. Заз ам тахай вах яз 
гьуьрметлу я ,  паб яз  ваъ.  Ам рекьидалди хуьз  зун гьа -
зур  я .  Захъ авай  авачирдини  вири  вичиз  къачурай.  
КIвалерни вичиз  хьурай.  За исятда подпиокани гуда. 
Анжах  зал  алай ,  адан  гъуьл  лагьай  уьзуьк ъаравилин  
тIвар элягъа, —  лугьузва гъуьлуь.  Авали дишегьли гена  

рази туш.  
Мадни.  Сада вичин паб чиркинди я  лугьузва.  Муь -

куьда диде-буба рази туш, завай кьуьзуьбур гвадариз 
жедач .  Зи  гъуьл  лугьузва ,  гуьгъуьнай  атай  дишегьли -
ди, пияниска я.  Мажибдикай кепекни кIвализ хкизвач. 
Ахьтин гъуьлуькай за вучда? Им пата вил авайд я ,  ви чиз  
гьиниз  кIантIани  фирай .  Заз  ам герек туш, лугьуз  арза 
гузва жегьил ва гуьрчег дишегьлиди. Адан гъуьл 
лагьайтIа ,  б ачIух ,  къабачи  я .  Б ачIух ,  сегьн еда  авай  
артист хьиз ,  кьил юзуриз ,  кьил туькIуьриз ,  кIвачери 
арабир ччил гатаз,  кIуф регъвел алай гъедгъетI  хь из 
датIана рахаз,  вич михьи ийиз алахънава.  Адан уюн -
базвал акваз Къулиев къене ргазва. Судья Валентина 
И в ан о вн а  жег ьи л  к ьи л  я .  Э х и р  саб у р  к ьаз  т ах ьан а  
судьяди а

]
м гьарай гана акъвазарзава.  

Са юкъуз ,  заседаниедин эхирда,  суддиз  шучал буй -
д и н  д и ш е г ь л и  а т а н а  А д а в  г в а й  г ь а й б а т  м а с а д  т и р .  
Ам мехъерик физвайди  хьиз  вичин зангъар - зунгъар 
алукIна  атанв ай .  «Кул ьтурни  дишегьли  я»  фикирна 
суддин составди.  
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— Ви  тIвар  вуж  я? — судья  Валентина  Ивановна- 
ди адалай вил алуд тийиз суалар гана.  Камил муал - 
лимни дикъетдалди адаз килигзава. 

— Фириза! — Адан  чIулав  ва   цIарцIар   гузвай   ви- 
лер  ргазва. — Захъ высший образование  ава.  Художе 
ственный  литература    кIелзава.    Общественный  кIва- 
лахра   активвилелди    иштиракзава.    Райкомпартиядин,  
профкомдин член  я, райисполкомдин депутат я.— Ада 
гена  са шумуд кардин тIварар   кьуна.  Ибур ада вичиз  
гайи суалрин жавабрилай алава яз лагьанай. Ахпа ам  
дибдин суалдиз жаваб яз, сифте гафни илигна рахана:  

— Зун министрдин лишаи кутунвайд тир. Зун идаз  
хьунухь _дуьшуьшдин кар я. Зун   кIвалакдал,   общест 
венный крарал геж хьайила    гъуьлуь къалар    ийизва.  
Ам пияниска я...    Чи регистраци    алудун    тIалабзава  
за. Ам заз тангъак авайд туш. 

Райондин     актив,    къанажагълу    и   дишегьлидихъ  
ягъан тийидай кар авачир. Им ада хъел атана ийизвай  

лкар хьизни  аквазвачир. Амма хер   хьайиди   хирен ус - 
ДтIар я лугьуда. «Дишегьлийрин рикI ачух хьун, сивел  

ЛртIапIарар хьун хъсан я.  Идав гвайди масад я.  Вуча - 
I  тIани,  кьилелай  залпанд   адудна  ахъайна   кIанзавайд 

я» фикирна Къуливва. 
Гъуьлуьвай хабарар кьурла, ам милайим, дугъри, 

амма звар алачир сун еб хьтин кас яз гакьуна. Фири-
затан тIебятдихъ галаз адан хъуьтуьлвал кьазвачир. 
ЯтIани, суд акьалтIай къарардал атанач. Месэла 
ачухдиз туна. 

Вучиз латьайтIа, рахазвайди дели ятIа, яб акалза-
вайди акьуллу хьун герек я лугьуда. Им лап дуьз ми -
сал я. Гьар са кас, кIеве гьатайла, вичин хийирдиз ра-
хада. Мидяйвилер жуьрба-жуьр жеда. Сада-садаз се-
перар гунлай, сада-сад ягъунлай, сада-садал пехилвал 
авунлай арадиз къведай мидявилер. Папанни гъуь-
луьн арада хьанвай мидявилин сир гзаф дериндя 
я. Ам чирун гзаф четин я. Анжах кьил-кьилик кваз са-
бур хвена, ахтармишна месзла гьял авун мумкин я.  

Суддихъ и сабурлувал хьана. Гуьгъуьнлай жагъай-
вал, Фиризата вич дугъриданни, гурарин кьилел алайд 
яз, гъуьл гурарин кIане авайд яз кьунвай. Иниз килиг-
на   адан  тIалабун,  анжах  вич   вичиз  бегенмиш   хьун  
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яз, гъуьл саймиш тавун яз кьуна, отказ авуна. Судди 
частный определение кхьена, Фиризатаз тербия гун 
райкомдивай тIалабна. 

Регистраци алудун патал гьар юкъуз цIудралди 
къвезвайбурукай ччара хьуниз гьакъикъи делил авай-
бур тек-бир тир. ИкI вучиз жезва, себеб вуч я? Ашка-
ра я хьи, сад лагьайди, абур сад-садаз бегьем тийижиз 
эвлелмиш жезва. Кьвед лагьайди, санал ацукьайла, 
чеб кьведни барабар ихтияр авай инсанар тирди гьисс 
авуна, сада садан хатур хвена, сада-садаз куьмек га-
на кIани чкадал, гьарда вич агъа яз кьазва. Нч къа-
нажагъдик кумай куьгьне судур къарагъ хъувун я, лу-
гьузва фагьумна фикир гайи Камил муаллимди. 

«Ажеб хьана, гена зи кар судриз атанач. Бес лам-
ран тумуник квай кIаркIар кьван БачIухахъ галаз тер-
мекьар гатай а чеври Амина галаз судриз акъатнай -
тIа, жафа туширни? Гьихьтин уьзуькъаравал жедай!» 
фикирна Къулиева. 

ЦIерид лагьай кьил 

Чуьллерал, рекьер-хулерал, дерейрални тепейрал 
лацу ва къалин юргъан экIянава. Къаюкай лагьайтIа, 
ав ягъизвай жанавур хьанва. Амма колхозчияр акъ-
вазнавач. Гъилер къакъажнавай абуру гатфариз гьа-
зурвал аквазва. Машинар ремонт ийизва. Тумар михь-
зава. Хуьруьн майишатдин кадрояр чирвилералди 
яракьламишзава. 

Къулиев Камил муаллим куьрцякьра вичи гьазурай 
лекци кIелиз колхоздиз фена. Шигълаван клубда кол-
хозчияр кIватI жезва. Гена хуькведайбур амай. Му-
аллимди залда ацукьнавайбурай вил акъадарзава. 
Абурун ччинра шадвилин нур аза ва кIуфарик  мили 
хъвер ква. Вич и колхоз тешкил ийиз атун адан рикIел  

хтана. 
— Гафунай  чун   колхоз  хьана,   ахпа   вуча? — жузу- 

най сада Камилавай, адан    докладдихъ    яб акалайда - 
лай гуьгъуьниз. 

— Ахпа куьне рикI гутуна    кIвалах ийида,    цIийи  
бахтавар яшайиш туькIуьрда... 

Гена суалар ва жавабар гзаф хьанай. Эхирки кол -
хоз  тешкил   авуна,   Вик-туьрез    санал  вигьена.    Кьве 
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никни цана. Пакад юкъуз, чаз колхоз кIандач ла^ьа -
на, жемят чкIанай. Им кулакриини ругьанийрин фут -
фа кутунин нетижа тир. Ахпа кьукьмада акьур жемят, 
кьвед лагьай сеферда колхоз тешкил авуна, кьве гъил 
къакъажна, Камила лагьай цIийи яшайиш туькIуьру-
нив эгечIнай. 

— Мад хуькведай кас амач, — лагьана колхоздин 
председателди. Къулиева вичин лекци башламишна. 
Ам хуьруьн майишат хкажун патал КПСС-дин Цент-
ральный Комитетдин февралдин Пленумди кьабулнавай 
къараррикай, къалурнавай гегьенш рекьерикай раха -
на. — Механизаци-бег атана колхозчийрин зегьмет ре-
гьят хьана, нрар йигин. Механизаци-бегдин вах химия 
ханумни кардик кутурла колхоздин никIерин бегьер-
лувал ва малдарвилин продуктивнивал артмиш жеда 
лагьана. Химиядикай гьикI менфят къачуна кIандатIа, 
ихтилат авуна. 

— Гишин инсандивай, — лагьана муаллимди — бе-
гьем кIвалах ийиз тежедайвал, яван ччиливайни хъсан 
бегьер гуз жедач. Миянар авур ччилиз тум кIвахнал-
дини кар куьтигь жезвач, юлдашар. Маогьсулдиз ая-
вални къуллугъ авуна кIанда. Вахт-вахтунда яд гун, 
эчIел эчIун ва агакьай гад акIадар тавуна кIватI хъу-
вун герек я, — лэгьана лекци куьтягьна. 

Гена са шумуд колхоздиз фена, муаллимди лекци 
кIелна. Советрин халкьди мукьвал алай йисара уьлкве-
дин бегьерлувал 5—7 миллиард путунал акъудун ла-
зим тирди къейд авуна. И женгина лайихлу чка кьун 
патал колхозчийриз партиядин мецелай эвер гана.  

ВацIуд йикъалай кГвализ хтай Къулиеваз Перидии 
кефияр саз тушиз акуна. Амма себеб вуч ятIа адаз 
жегъизвачир. Шумудра жузуртIани папа гузвайди ан-
жах са жаваб тир: «Зи кефияр авач». Дидедин ччиниз 
килигзавай гадани руш пашман пир. 

Гъуьлягъди ягъайдаз гашудихъай кичIе жеда лу-
гьуда. Папан гачIугъуни игьтиятлу авур гъуьлуь «ке-
фияр авач лугьун ттаб я» — фикир авуна. Вучиз ла-
гьайтIа, Перидии кIанивал акьван назикди, къайгъу-
дарвал ва гьисс квайди тир хьи, вич адан рикIелай ми-
хиз фенвай. Адан гьар са кар Камил патал тир. Гьар 
са мурад, гьар са фикир, гьар са гьерекат анжах ви-
чин гъуьлуьхъ галаз алакъалу тир. 

Перидии  къанажагълуIВилел   Камилни  гьакьван  ра- 

зи тир ва шад тир. «Гъуьлни паб, Камилни Пери хьиз 
хьана кIанда» лугьуз собранийрал абур чешне къа -
лурдай. «Абур сад садак акадарнавай виртни дуьд -
гъвер я» лугьудай. 

— Зун гьавадал экъечIна хуькведа, — лагьана рикI 
дар хьанвай Камила. Периди чуькьни авунач, гуя адаз 
ван хьанач, гуя Камил адахъ галаз рахазваиди тушир.  

Ярумчух мичIи куьчейра къайи ва къати гар 
къекъвезва. КьецIил ттарар галтадарзава. Инсанрин 
ччинрив ригияр гуьцIзава, уьфтер ягъиз далудихъай 
румар гузва. 

Ам са декьикьада къапудал акъвазна. Дакьузва, 
жендек цаз-цаз жезва... «Гьиниз фида? Ихьтин тIур -
фандик куьчеда къекъуьн мумкия тушир. Сабир му-
аллимдин латав фидатIа? Ам зи гъавурда акьадани? 
Я гъавурда акьуна, арадал вуч къведа, ам заз вуч ге -
рек я?» — фикирна ада. Белки, кинодиз фидатIа? Ана, 
чиIМи чкада, кьве сят вахт акъудиз жеда. 

Пальтодин хев хкажна, Камил рекье гьатна. Да-
кьанвай живедилай къачузвай гьар са камуни куьчеда 
жиркь-жиркьдин ван твазва. Магазинрин витринаяр 
экуь я. Адал тади нваз физвай тек-бир инсанар гьалт-
завай ва адаз арабир машинрин ванер къвезвай. Ам -
ма адан кенефдин кьил квахьнавай, фикирар чкIанвай. 
«Ина вуч хьана? Белки, дугъриданни, зак квай са тах -
сир аватIа!?» 

Камила къуьпер экъисна, къецIил гъилер жибин-
риз сухна, кам кяна. «Темп» кинодиз фена. Гена хъсан 
хьана, билет жагъана. 

Кинодай экъечIайла къай секин хьанвай. МичIи 
цавай живедин пуьквер тентесвилелди авахьзавай. 
Абур электрикдин экуьник лацу чепелукьар хьиз ак-
вазвай. Мекьивал гена къатиз ама. Камил вичин гъи -
лел алай сятдиз килигна. Анжах цIуд я. Мад фидай 
чка амачир. Амма «Зи нервияр цIилер кьван яцIубур 
я» лугьуз фикир ийидай дIуаллим гена секин хьанва-
чир. Ам, са пата ял аваз, кIвализ хтана нсана. 

Пакамаз, сятдин цIудаз шегьердин партийный кон-
ференци башламишна. Докладрилай ва рахунрилай 
гуьгъуьниз шегьердин партийный комитетдин членвиле 
кандидатар къалурна. Ибурук Пери Къадировадин 
тIварни квай. Къулиев адаз акси экъечIиз гьазур 
хьана. 
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«Пери жегьил коммунист я. Ам гьеле чранвайд 
туш. Виже къведач» лугьуз кIачзавай адаз. 

— Къалурнавай кандидатриз акси кас авани? — 
жузуна председателвалзавайда, делегатар ацукьнавай 
еке залда вил экъуьрна, — Касни авач! 

Рахада лагьай фикир авуна къарагъай Къулиев 
ахцукьнай. Вучиз? И вучиздиз жаваб, кIвачел акьал-
тай гьа секундда адан рикIел атанай. 

Коммунист лигимардайди партийный кIвалах туш-
ни, мегер? Партийный комитетдин членрин арада Пери 
гьял жеда» фимирнай ада. 

Гуьгъуьнлай Пленумдин заседание хьайила Камил 
муаллимди гьайиф чIугуна. Вучиз лагьайтIа, Пери 
Къадировна Къулиева шегьердин комитетдин кьвед 
лагьай секретарвиле хкянай. ИкI жеди лагьай фикир 
Къулиева авунвачир. 

Ина чIур хьайи затIни авачир. Куьгьне коммунист 
Камил муаллимдинди анжах артухан мукъаятвал авун 
тир. Пери Къадировнади партийный кIвалахдални ви-
чин алакьунар къалуриз башламишна. 

Камила вичин папаз и гьуьрметлу ва еке жавабдар 
кIвалах мубарак авуна. Шадвилин теменни гана. Пери 
гачIугъай вацI хьиз элекьназай. Ахпа ада вак гъучI 
кумани лагьана хабар кьуна: 

— Ваъ! — жаваб ганай Кьадировнади, са тIимил 
кисайдалай кьулухъ. Амма арифдиз ишара бес я, лу-
гьуда эхир. 

Мекьи кьуьд акъатна. Адан гуьгъуьнал алаз чIиш 
квай тишни алатна. ГитIер ийидай хиб, циравар калуз 
фидай яра эвез авуна. Яр я лугьуда гатфар. Ибур 
туш гьакIан гафар. Живни марф какахьна къвазвай. 
ТIебиатдин гьалар дегиш жезвай. ВацIар тир рагъул, 
Камилан рикI тир сугъул. 

«Сагъ бедендал экъечIай буьвел гачIугъда, кIукI 
гъида, авахьда. АкI тежез хьайитIа, адал чими тини -
дин мелгьям, я ламран яб (хъач) я чичIек эцигна, 
акIни тахьайтIа, чукIулдалди къазунна ам авадарда. 
Перидии буьвел къене пата авайди я. Ам аквазвач, 
сирдинди я. И сир эквериз вигьейтIани аквадач. Ам 
са гьял элекьнава. Амма гъучI кумазма. Эхирки, гьар 
са гьуьзуьрдиз, ам вуч ятIа чир хьайила  дарман ийиз 
жеда.  Вич акван тийизвай ва гъучI хкат тийизвай 
и гьуьзуьрдин дарман вуч хьурай?!» —фикирзавай 
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Къулиев хажалатди агажарнавай. Жуван рикI алай, 
уьмуьрдин юлдаш жуваз къана килигун. Вични са се -
беб авачиз. Идалай задан кар мад авайд туш!  

Перидии азардин хел аялрихъни галукьнавай. Ди-
деди ити-битидалди вердишарай, вичин далудлай рехъ 
ганвай, калаш ва стиляга юлдашдини футфа гузвай 
Теймура дидедин пад кьуна. Бубадихъ далу элкъуьр -
на. Им ада гьахъни батIул чиз авур ка_р тушир. Ка -
мил муаллимди гададик хуькуьрзавачир. Инженер-ге-
ологдин дипломдиз гьазурвал аквазвай адан кефина 
эцягъзавачир. 

«Ам гьеле жегьил я. КIуь-цуруди акунвач. Гъавур-
да акьада» фикирзавай муаллимди. 

Марият дипломат тир. Бейтереф яз акъвазнавай 
ада кьве патазни «эхь», «ун» лугьузвай Дидеди хьиз 
бубадини внчел чIугур зегьмет ада рикIелай ракъур-
завачир. Амма ачухдиз туштIани гьадани дидедиз ме -
йил ийизвай. КIвале, са хзандин арада кьве фронт 
къвердавай яцIа гьатнавай. Ина хьайи вуч ава? Ни -
кIин атIун акахьнавани? Сада-садавай къакъудай, 
чуьнуьхай затI авани? 

Пери кьве рикIин тар. Ада кар кIаникай ахтарми -
шиз хьана. Гьакъикъат чир жезвачир. Ам Камилаз лу-
гьуз са шумудра гьазур хьанай. ВучатIани, ада жуь -
рэт авуначир. Къене цур къачудалди ачухдиз лугьун 
хъсан тирди ада рикIелай ракъурзавай. Къулиеван рикI-
рикIел элуькьнавай гъа и арада адаз гена са за -лан, 
кIарабрайни акъат тийидай туькьуьлвал хьана. Къе 
пака ам руш Айна хуькведа лугьуз гуьзлемишза-вай 
адаз кагъаз атана. Гьахъ лагьайтIа, кIвале сивик хъвер 
квай касни авачир и арада Айна хтун Камилаз 
кIанзавачир. 

Тадиз ахъайна кагъаз кIелай адан вилерлай хар -
хар накъвар авахьна. Ада инанмишвал авунач. Мад 
яргъалди кихлигна ва кIел хъувуна. Ваъ, гьакI я Ин -
гье Айнадин, ясдин чIулав сижиф гутунвай шикил. Ам 
мяфеда аваз, къуьнераллаз тухузвай шикил. Кагъазда 
кхьизвай: «...Айна автобусдик акатна кьена»... 

Бубадин кагъаз агакьайла Айна цавук хкIунай. 
Ада гьазурвал акуна. Вичиз тийижир буба гьикI къар-
шиламишдатIа лагьай фикиррик кваз куьчедай физ -
вай ам бейхабар автобусди яна ярхарна. Чархуник 
акатай кьил кукIварна, мефтIер чкIана.. 
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Рагъул вацIар элцифна. КьецIил ттам-ттар къацу 
хьана. Багълара ва дагълара яру -цIару цуьквер 
экъечIна. Магьсулар хкаж жезвай. НуькIвери чпин 
шад мугъаматар ятъизвай. Дагъларал лац акьалдар -
навай суьруьири меэээ-къачуна зил «ьаЗ'Вай. 

Диссертация агалкьунралди куьтягьай Камил му-
аллимдин фикир вич мяфеда эцигдалди школадай 
экъечI тавун тир. Амма зхиримжи вахтара, сад-садан 
гуьгъуьнал алаз, рикIел жезвай хирери адан кIул 
экъисарна. Фикир ва зигьин зайифарна. РикIин гьевес 
къуьруь ва ччандин къуват кьери хьана. Ада гатун 
рухсатрилаи пенсидиз экъечIун къетI авуна. 

Школайра гатфарин каникулар башламишнавай. 
Къулиева, и сеферда, вичин рикI аладарун патал, гьа-
мишалиг «курорт» хьанвай колхоздиз фик къарардиз 
къачуна. Няниз хзанриз малумат гана. 

— Алад ман! Вавай анай гьич тахтайтIани жеда. 
Заз вун герек туш. — Къана рахана Пери. Еке вилер 
экъисна рахазвай адан ччиник пашманвал квай. Па -
пак квай гъучI вучтинди ятIани хкатда, ажиа зун гада-
дихъ галаани рахада лугьуз вич тухтатмишарзавай 
Камил михьиз перт хьана. Адан кьиле са гьихьтин 
ятIа ван гьатна. Вилерал мичIIИвал акьалтна. Буш 
хьанвай нервииривай эхиз жезмачир. Адаз столдал гъуд 
гьал'чна гьарайиз кIан хьана. Гена сабур рикIел атана 
кисна. Камил месл'ятдалди рахана. 

— Квез кIандачтIа, фидач, ччан паб, азиз юлдаш! 
•—латьана Пери вичиз икI анси хьунин себеб вуч ятIа 
ачухарун 'тIалабна.— Диде-бубадин, партиядин гьуьр-
мет ваз аватIа лагь! Гила кьуьзуь кьилихъди вуна зун 
уьзуькъара ийимир, хзандиваи ччара ийимир!  

Папаз тIимилни ван хьанач. Периди са вучатIа 
мурмур авуна. Камил гъавурда акьунач. Я ам вучтир-
тIа, папа тикрарни хъувунач. Столдихъай къарагъай 
хзан чкIана. Пери аялар авай кIвализ хъфена. Камил 
текдаказ амукьна. Ам колхоздиз финни цIери хьана. 
Алатай девирди халкьдин яшайишда жуьрба-жуьр роль 
къугъун мумкин я. Адавай вичиа камаллувал ва 
къучагъвал чириз жеда. Адавай инсан вагьшивилихъни 
галчIуриз жеда. 

«ВучатIани папаз закай фитне авунва». фикирна 
муаллимди. «Ни? Вуч фитне? Бес Пери алдатмишарцз 
жедани?» 
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Щемуьжуьд лагьай кьил 

РикIиз такIан и чIуру хабар самуз янавай, гар га -
лай цIай хьиз чкIана. Ада ицIи -кьуруди тазвачир. 
Сифте къуни-'къуншидихъ, ахпа таниш-билишдихъ, 
гуьгъуьнлай хуьруьхъни агакьна. Низ чида, гьар сада 
адахъ вуч ва гьихьтин гилигунар ийиз

1
вайт1а ва гьихь-

тин нехишар атIузвайтIа? 
Хийир кIани ва хийир такIан ксари, хьанвай кар -

дин  кIан-пун  тийижиз,   авазар   акъудзавай  ва  лугьуз- 
вай: 
Камил муаллим Периди   кIваляй   чукурнава. Гила, 

вичикай  секретарь хьайила  уборщицади гъуьлуьн  кьи-лел 
регъв регъвезва. Дана хвейиди чIеме, етим хвейиди киме 
жеда лугьуда.    Гьахъ я. У'борщицадикай    инсан авурла   
гьакI   жеда   ман!     ВучатIани,    далудлай    кап ал_адриз 
хуьни ам мух артух    хьайи ламран    гьалдиз гъанва.  Ада  
гьавиляй   кIурар   хкадарзава.    Пери  пай-гардиз гатана 
кIанда. Инсанар жуьрба-жуьр я. ~с,\/ «Зун  гъуьлуьз    
кIанзавач.    Эгер  кIанзавайтIа,  ада садфа квванни зун 
гатадай» лугьуз шехьдай дишегьли заз зи вилералди 
"акурди я. Камилаз лап вижевай кар" хьана. Кесиб 
Суна, са тахсирии квачиз, рахкурай адаз гьамни тIимил 
я. Жуван тай кьун тавурла эхир  гьажI жеда, — лугьузвай 
Телли ханума. 

Аман    мецер!    Кири    алачир,    датIана     лепI-лепI 
ийизвай мецер. ДекIени, квел са цIукI эцигдайди кIан- 

дай. 
Учительница Алибекова и авааар туькIуьрзавайбу-

рун кIвенкIве авай. Камилан гъавурдик нвайбуруз 
лагьайтIа, и кар гзаф задан тир. Абур пабни гъуьл 
туькIуьр хъийидай рекьер жагъуриз алахъна. Къулие-
ва.н хзандин араяр чIур хьанвайдакай шегьердин пар-
тийный  комитетдин  сад лагьай    секретардизни    хабар 

хьанвай. 
— Агьа, — лагьана   ада, — къуй,   Къу

лиева
    заявле 

ние гурай. Чна месэла гьял   ийида. Пери   Къадировна  
партиядай акъудда. 

— Огьо! — лагьана  Камил  муаллимди, — им  хьанач 
хьи.   Партийный   Комитетдин   секретарь    вири    комму- 
нистрин буба я. Бубади чIур жезвай кар къени хъийи- 
дайд я. Бубадихъ ихьтин къастар жедани? Инсан ин - 
сандиз    дуст,    юлдаш ва    стха    я лугьузва    чна.  Зи  
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хзандал атайла секретарди и принцип рикIелай ракъур-
зава. 

Адалай  виликан  секретарди  вичихъ  галаз  гьихьтин 
рафтар  ийидайтIа   Камилан рикIел   хтанвай.   Къулиев 
кабинетда  гьахьайла  ада  къарагъна,    гьуьрмет авуна, 
ацукьдай чка къалурна, каш-мекь ийидай. Са сеферда 
секретарь кардик кваз, ам кьабулун вад декьикьа геж 
хьайила,   ада   Камилавай   багъишламишун    тIалабнай. 
Гена, маса сеферда, секретарди Къулиеваз сятдин пу -
даз атун патал вахт тайинарнай. Амма бюродин тади 
заседани хьана. Ада Къулиеваз записка туна.  

«Гьуьрметлу Камил муаллим! Зун бюродиз финиз 
мажбур хьана. Къе вун завай кьабулиз жезвач. Ба-
гъишламишна. Пакамаз сятдин цIудаз ша».  

— Ингье, инсандихъ галаз рафтар авунин культу-
ра. Инсан инсанвиляй кьунин рехъ-раж. Ида инсанви-
лин тактика, марифат къалурзава. 

«Завай жуван хзан партийный суддиз вугуз жедач. 
Зи гьакъиидай Периди еке гъалатI ийизва. ГъалатI 
дуьзар хъувуна кIандай затI я. Кьведазни эверна, не -
сят гана, араяр дуьзар хъувун лазим я. Партийный 
билет вахчудай къастар хьана кIандая. Аник зун 
квач» — фикирзавай Къулиева. 

Няниз лампа куькIуьрна, кIвале текдиз ацукьнавай 
Камила столдилай   ктаб   къачуна. Ам   эхцигна   масад 
къачуна.  Адан кьиле  азакьзавачир.    Хиялар яргъариз 
фенвай ва гьарнихъ чкIанвай.  Радиоди зхиримжи ха -
барар гуз  башламишна.  «Сад    лагьай космонавт    ди-
шегьли  Валентина  Терешкова...»  лагьай  гафари  муал-
лимдин фикир чпел желб  авуна. «Аферин   Валентина! 
Вун хвена чIехи авур диде-бубадиз аферин! Чун—зунни 
Пери ви   диде-бубадив    гекъигиз    жедач. Зун    вацIай 
фейила зи паб ттамай физва.    Идакди    аяларни чIур 
жезва» фагьумна ада. 

Рак гатана Сабир муаллим атана. Адан кефи куьк 
тир. Ччин яру я, кIуфук хъвер ква. «Казбек» пIапIрус 
сиве экъуьриз рахазвай ада жузуна: 

— Дуьз лагь, а хъуьтIуьз лекци кIелиз хуьруьз фе  
йила, клубда вун нихъ галаз рахана.  

— Гзафбурухъ    галаз, — жаваб  гана     Камил  кягъ 

хьана. 

— Яни а хиндеда вуж тир? 

— Де гила,  идаз    вуч лугьуз    кIанзава? — кIамаз 

хьана К'ьулиева чIуф авуна.— Ваз вуч лугьуз кIанза-
ватIа, лагь. ТахьайтIа, закай квягъунар ийимир.  

— Зун исятда компаниедлай къарагънавайд  я. Ана 
вакай рахун кватна. Худда гьатай Балабеге вичи авур 
гьунар ахъайна. Вичин саягъда, ара-бир уьгьуь ягъиз, 
къацу вилери цIарцIар гуз ада лагьана: — Камилаз 
гьамни тIимил я. Ада зи шиирар туькIуьрнайтIа, затI-
ни жедачир, Бес, кьисас авайд я. За адаз кар кьуна. 
Абурун хуьре са хиндеда ава. Камилаз гьам къачуз 
кIанзава. Пенсидиз экъечIайла гьамни вахчуна хуьре 
ацукьиз кIанзава. И чинебан кардикай за герек тир 
касдиз хабар гана... Гила кеф чIугурай вичиз. 

— Ам къундарма я,— лагьана анал алайбуру. 
— Къуидарма    вичиз кIандатIа    хьурай.    За Пери 

гьакI инанмишарна, — жаваб гана ада. Зинни Балабе- 
ген къал  алай рахунарни хьана. Ам  за  пака товари  
щеский суддиз вугун тавуна тадач! [ 

Аман^фитне!__Ви цIай хун! гужлу тушни. Вуна ин- 

Товарищеский   судди,    халкьдин   в'Йлик    Балабеген 
фитнекарвал  дуьздиз   акъудна,    адан  ччинал    хъурхъ 
алтадна ва ам негь авуна. Балабег, ламралай аватайд 
хьиз, уьзуькъара яз, кьил ччиле ттуна   квахьна. Ахпа 
Перидии  кьили  ван   авуна.  Папанни  гъуьлуьн     араяр 
къана, икI яргъал финиз себебар авазвай. «Анай гьич 
тахтайтIани жеда. Заз вун герек туш»    лагьай папан 
гафар   Камила   тупIукай   куырсарнавай.    Перидиз   ган-
вай, гьич гуьзлемиш тавур, чIуру хабарди  ам туьтуь -
нихъ кьван ацIурнаваз,  ада хъел  атана лагьанвай га-
фар  тирди  гъуьлуь  фикирда  кьазвачир. Муькуь пата-
хъай    лагьайтIа,  Периди    вич    кIвалахдал    фидайла, 
Камилаз, и кар ая, а кар ая лугьуз буйругъар  гудай. 
Кьведан   рикIерни   кузвайтIани,   уьмуьрлух   юлдашрин 
арада   жери   муьгьуьбат,   назиквал,     гьуьрмет   амачир. 
Эхирки,   вич-вичиз   бегенмишвал    кьведанни    къизгъин 
тир. Бязи вахтара инсан вилериз акраз-акваз буьркьуь 
жеда лугьуда. И сеферда и мисал Перидизни Камилаз 
кьведазни талукь я. Вучиз лагьашIа, сад -садаз кIани-
вал абурун кьведанни гужлу тиртIани фитнеди арадиз 
гъанвай бейкефвал абуру вилик кутунаваи.  

Къацу пIинийри кIвенкI гъана. Магьсулрин талай-
рал лепе къекъвезва. Сифте рагъул ранг яна, ахпа 
хъпи тав атай сарубугъдадин турпуцар хьтин кьилери  
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чам ганва. Колхозчийрии зегьметдин бегьор кIватI 
хъийизвай комбайнди чуьллерал ван акьалдарнавай 
Инженер-геологвилин диплом вахчур Теймур Камило-
вича чархар къазмишзава. Рехи дагълар инсандин 
къуллугъда эцгагзава. Пенсионар Къулиев шад я  

«Гила зи хиве амайди Марият я Къвери  йису^ 
гьамни вичин дережадихъ аIгакьда. Ахпа завай арха-
йиндиз хъуьнтI ягъиз жеда.» Адан кIуфук мили хъвер 
квай. 

Теймур ажьуллу жеIьил я, хъсан пешекар я лугьуз 
тариф акъатнавай. Камилни гьа и фикирдал   алазвай 
Амма  адан дуст Семед бубадиз кIусни   бегенмиш ту-
шир. Семедан калашвал ва кшурвал къатIун тийизвай 
Теймур а тек са гьам вичин   рикIин дуст   яз гьисабза -
вай. Амма ам гъвечIиди чIехиди чидай кас тушир. Анжах 
вичин  руфунин  ва  дамахрин  къаигъудаавайикьепIеш 
вич-вичиз яшамиш жезвайд тир.  РикI  гутуна  кIвалах 
авунихъ  галаз   адан   салам-калам    авачир.    Чевривал, 
пиянискавал, ингье адан рикIел  алай крар.  Са  сефер -
да  заграницадиз    экскурсиядиз  фена    хтайдалай  кьу-
лухъ ам маса уьлквейрин къайдайрин халис пропаган -
дист хьана. 

Вуна югъ-йиф талгьуз дагълара жуван ччан кутIур-
зава. Им кквез я. Ви гишила рекьизвайди вуж я? — лу-
гьуз Теймураз неоятар гузвай и космополитди. Кьилел 
буба алачиз, тек дидеди ити-битидалди хвена арадиз 
акъатнавай адаз Ваган, халкь галай падни аквазва -
чир. 

Къапуна авайди тIуруни къачуда лугьуда. Гьа жуь -
реда, гьамиша вичихъ галаз авай дустунин бязи хесе -тар  
Теймуракни    акатзавай.   Камилаз    и гьал  гьични хуш 
тушир. Абур сад садавай яргъа ийидай рехъ жа -гъуриз 
алахъна  ам.  Вучиз лагьайтIа, Теймурав, вири -дав хьиз, 
эгечIна виже къвезвачир   Анжах къанни вад йисахъ 
агакьнавай гадади вич гьар  са  патахъай диг -миш 
хьанвайд яз, масадавай вич дегишариз тежедайд яз 
гьисабзавай. Дидеди    вич-вичин    ихтиярда ттунвай 
ихьтин жегьилриз  цIийи    кIвалер, цIийи    шейэр  кIан 
жеда. Абур модадин есирар я. 

Иифен цIикьведни хьана гада хтанач. Са кIекери 
эверайла хтай Теймур вире къатадай барцIакдиз ух -
шар тир. Камилавай мад сабур кьаз хъхьанач. Ам 
рахана. 
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. Я ччан хва, заз вун гьикьван кIандатIа ваз 
аял хьайила, ахи а ваз чир жеда. Ша вуна зи рикI ку-
мир. Ви хийир кIанз лугьузвай гаф вуна яхъ. Ви са 
чIар кудай чкадал за зи ччан гуда. Хъсан юлдашар, 
Мирзе, Володя ва масабур гвадарна вуна Семед кьун-
ва. Ам ваз герек авайд туш. Ада вун чIурзава. 

— Семед за агъзурдахъ гудач. Вуж юлдаш кьада- 
тIа, вуна заз чирун герек туш, дах! — гада бубадиз яб 
тагана муькуь кIвале гьахьна. 

«Вуна заз чирмир!» т^крар хъувуна муаллимди га-
дадин гафар. Ам цавуз акъатна, пад -пад, кIус-кIус 
хьана. Ахпа ччилел ахватна. Эхиз тежедай хъиле зал -
зала авунвай адан къван-къванцел аламачир. Камил 
лаш къачуна гвдадиз кьвед вигьиз гьазур хьана.  

— Ваз адавай вуч кIанзава? Вири жегьилар гьакI  
тушни? — пIуз вигьена дидеди. 

Дидени,  вахни Теймуран патал алай.  Камил 
акъваз хьана. Ада дериндай нефес къачуз чIуф авуна 
«-Зун бубадин къуллугъда са кIвачел акъвазайди 
я. Идаз зун бегенмиш туш. Гьайиф за идал чIугур жа-
фаяр. Аялри гъвечIи чIавуз диде-бубадив ахвар вугу-
дач. ЧIехи хьайила яшамишиз вугудач лугьуда. За 
икI фикирначир. Яз ам ахмакь я. ТуширтIа, ам буба -
дин чина акъваздачир. Халис революци жуван уьлкве-
да жува ийидай затI я, маса уьлкведай гыидай затI 
туш. Гьа жуьреда жуван кIвалени революци жува аву-
на кIанда. Амма са капуни ван ийидач эхир. Белки, 
кьуьзуь кьилихъди зун хибри хьанватIа?» фикирар 
авуна Къулиева. Ахварал тефиз, месел къатадзавай 
ада гагь са пад, гагь муькуь пад элкъуьрзаваи.  

Камила гада чара авуна. Вич адавай чара хьана. 
Ваъ, им жегьил мадни чIур жедай рехъ тир. «КIвале 
сад кустах жедай затI я. Ам кьукьмада акьадай вахх 
къведа. Багъда вири емишар сад хьиз дигмиш жедач» 
къетI авуна Камила гзаф юкIвар чипIер яна санихъни 
агакь тавурла. 

Теймура вичин вах Мариятни алчахдиз кьазвай. 
Гададин эгоиствилин себеб кьиляй-кыилди диде тир. 
Вучиз лагьайтIа, ада вуч авуртIани Периди адаз икI-
акI лугьудачир. Вичиз кIани затI, кIани хуьрек вах-
тунда агакь'тавуртIа, ада кIвале авай къапар ччилел 
гьалчна руг-руг ийидай. Дидеди, ттум кайи каци хьиз, 
гена алтадунар ийидай. 
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Велсдар дидс-бубадиз вири сад хьиз кIан жсда лу-
гьуда. Гьикьван икI ятIани, Периди вичиз хайи кьве 
аялдин арада тафават твазвай. АлукIдайдан патахъай 
хьайитIа, недайдан патахъай хьайитIа, сифте Теймур, 
ахпа Марият тир. И гьал руша гьисс ийизвай, амма ам 
киснавай. Адаз кIвале къал тваз кIанзавачир.  

КIвалин дипломат, духтурвилин диплом вахчур, 
Марият кIвалахдал Буйнакскийдиз фена. Дидени буба 
«фимир, ина акъваз» лугьуз рушал гзаф алахънай. 
Амма адаз тIимилни ван хьаначир. Фена, вич секин 
хьайила Марията дидедиз кагъаз рахкурна. Ам кIел-
завай Перидии вилерилай тIуб-тIуб накъвар физвай 
Вучиз? 

Аижара хьайивал, Марията вичин стха Теймур ахь-
тин эгоист хьунин тахсиркар анжах диде яз гьисабза -
вай. 

— Бахтаварар! са гада агроном, муькуьди инженер, 
руш духтур я. Чебни гьакьван хъсан, акьулдиз ка-мал 
веледар я, — лугьуз вирида Перидални Камилал пехилвал 
ийизва. Абур гьахъни я. Абурун веледар кардал рикI 
алайбур, инсанрин арада чеб рекье тухуз . чидайбур я. 
Дирибаш ксар я. Амма Теймура бубадин, Марията 
дидедин рикIериз гьикьван тIарвал гузватIа а бур уз 
чизаач. Вучда кьван, са айибни квачир шив жедач. 

«Азиз руш! — жаваб кхьена рикI кайи дидеди, туь-
туьна шел акIанаваз. — Вуна заз Теймур валай гзаф 
кIанда, за адаз далудлай рехъ ганвайвиляй адакай 
эгоист хьанва лугьузва. Вун ягъалмиш я. Дидедиз ве-
ледар вири сад я...» 

Белки! Амма Периди, кIанзни такIанз, гададиз ар-
тух мейил ийизвай. Адан кустахвилер вири тIебии яз 
гьисабзавай. 

Къулиев рахазмачир. Я адавай ви сувар мус я ла-
гьана хабар кьадай касни авачир. Къалин рцIамар 
хкажна гьамиша яргъаз килигдай Камилан рехи спе -
лар куьрснава. Ада вич тахеирлу яз гьисабзава. 
Ккеелди? 

КIвал авур каца ракIарин кьулухъ жеда лугьуда. 
Яз им куьгьне мисал я. Амма ихьтин яшайиш дегиша-
руникай Камил кьулухъ чIугвазвайди анжах са фикир 
тир. Амии хзан хуьнин    ва  гада дуьз    хъхьунин умуд  
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1 пр.  Иниз килигна  ада    вири эхзавай    ва вич кIвале 
лвай гьалдал рази тирди хьиз къалурзаваи.  

Нянихъ  элкъ ве нва й  ва хт  тир .  Ца ву  къ укъ рума р  
. туна .  Юргъ  акатна .  Куьчейрай селлер авахь на .  Ке -
фияр пайгар тушир Камил муаллим няниз фад къат -
кана. Рак гатана. — Тей! — эвер гана.  

— Се! —  жаваб  гана  Теймура  рак  ахъайна.  Семед  

.пана.  

— Уъ! — лагьана Семеда. 

— Уъ! —  жаваб  гана  Теймура .  Дидедиз  недай затI  
1 ьун теклиф авуна. 

Г е ж д а л д и  т I у ь н а - х ъ в а н а  к е ф и я р  к ъ у л а й  х ь а й и  
Iустар гьавадал экъечIна. Цавал чIулав кьали чIугун -
гай, куьчеда мичIи тир. Кефи куьк гадаяр хъуьруьн, 
къугъун кваз бульварда къекъвезва.  Абурун къаншар -
Iиз кьве кас атана. Эгьлияр яни, жегьилар яни чир 
/кезвачир. 

Чакъалди сикIрез  паспорт  къалура  лагьай мисал 
\ьана.  Хулиганвал авур Семеда абуруз себ гана.  Ина  
мад лам -жум хъхьанач. Абурукай сада Семедан рекъ -
вер  кутуна  яна .  Па гь  инал  Ка мил  муа ллим к Iанда й.  
Ада  и пад квачир сивиз —сад мад ,  сад  мад!. . .  вегь  лу -
Iьудай хьи. 

Кьве  гъилини рекъвер  кьур Семед алчуд хьана .  
Геймур, лам хьиз, килигиз акъвазич хьи! Ада яна. Са -
дан нерай иви атана. Гьамни яна.  Теймуран виляй 
цIайлапан хъиткьинна. Кьведани кьуна, кIаник кутуна 
Теймураз иердиз тIуш гузвай.  

— Вуна  кIвач эцигай  чкадал  за  кьил  эцигда.  Вун  
патал заз зи ччанни гьайиф туш, —  лугьуз калаш раху -  
нар  ийидай Семед катна.  Ам гьендевр ани амачир.  

Гена бахт хьана.  Йифен сменадай хуиквезвай Во -
лодя раст атана. Володяди абурухъ са  кьвед геляна, 
Iеймур гъил/яй  ахкъудпа  кIвализ  ХIкана .  Теймуран  
вили хьанвай вил акьал хьанвай.  Адай нагъв авахьза -
ва й .  Са  к Iва чн и  кь е ц Iи  я .  К ус та х  ги ла  кь укь ма да  
акьуна.  Ада Володядин кIуфуз темен гана.  Перидини 
адаз темен гана.  

— Иоъ! — лагьана   ада, — за   вири   гвадарна   а  кье- 
пIеш кьунвай гьа!  

Ахпа Теймура бубадивайни дидедивай, и нагьакьан 
хабар хьана атай Мурадавайни Мариятавай багъишла -
мишун тIалабна.  Пери    киснавай.  Камил    муаллимди  
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мили хъвер авуна, вичин яргъи ва рехи спелриз звар 
гана. 

КIелзавай кас! АвтIа чIавуз Бакудиз катай БачIух  
ви фикирда амани? Гьа и йикъара ам Махачкъаладиз  
хтава. Камилан рикIел ам асла аламачир. БачIуха  
вичин тахсирдилай гъил къачун тIалабиз Камилан па- 
тав вичин итим ракъурна. Камила адаз куьруь жаваб  
гана лагьана: л 
— КицIи а чух къапудиз цис ядай ядет я[,   •*г$'1<<   «* 
ГатфарГ Птрарикайни май "ажеб гуьзел вахт туш -ни? 
Гьа гуьзел майдин юкъуз Камил Къулиев шегьер-дин   
багьда   текдаказ   ацукьнавай.   Ам   вилер   атIумна 
яргъаз килигзава. 

Алцифай рагъ адаз хъуьрезвай. Къацу ттарар адан 
къуллугъда, гуя са кIвачел акъвазнава. НуькIвери ин-
сандин руьгь хкаждай макьамар ягъизва. Радиодай 
ягъизвай гъалибвилин маршари шегьер гецуькзава. 
Каспиядин лепеяр, каф кьилел алаз къвез, Камилаз 
сажда ийиз, элкъвез цIуьтхуьнзава. Адан вилик квай 
чар'гьавиздин, аршдиз акъатзавай фомтанри марф 
къуриз инсандиз серинвал яратмишзава. 

Къулиеван кьилиз къирав янава, кIул экъиснава . 
Чина туьрез къекъвенва. Амма адан звар ганвай яргъи 
ва рехи опелрив гзаф Iгьайбат гва. КIвачи чил кьурда-
лай башламишна цIийи девран патал женгинин кIвен-
кIве хьайи адан уьмуьрдин неинки гьар са йис, амма 
гьар са югъни берекатдивди ацIайди хьана. Идалай 
зурба бахт гьич женни! 

Ингье къенин йикъак, автIанал эцигзавай гзаф 
мертебайрин кIвалерик, цава авай самолетрикни кос -
мос ахтармишзавай спутник ва космонавтрик, колхоз-
рин илхийрикни суьруьйрик, карханайрик, илимдин 
агалкьунрик, эхирки Ватандин вири девлетрик Камил 
Къулиеван пайни ква. Ашкара кар я хьи, гьар са 
касди вири патал, вирида гьар са кас патал зегьмет 
чIугвазвай уьлкведа масакIа хьунухь мумкин туш!  

«Вири крар кьилиз акъатнавани? Ваъ, гьуьлуьн ле-
пеяр гужлу я,  зи гими лагьайтIа,  мадни къуватлу 
я. Женгни давамарзава!»— фикир авур Къулиев Камил 
къудгунна къарагъна... 
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ЗАРДИН КЪИРМАЖ 

I. ЧАРХАЧИ. 

Секуьл кIвалерин айвандик чахъа-чахъдин, пахъа-
пахъдин ванер ква. Дестегар акIурзава Масмарар 
ЯIЪиз, рандадай акъуднавай тахтаяр кукIурзава. Яр -
гъи айван юкывалай атIузва. Им кьве стха ччара хьа-
на ийизвай кар тушир. И айван икI атIуни гележегдиз 
Iалукь тир цIийи вакъиа жезвайдакай шагьидвал 
ийизвай. 

Адет тирвал хуьре, са кар ийизвай чкадал, кIвал 
зцигзавай, араба илигзавай чкадал инсанар кIватI же -
т,а. Абуру са жъайгьуни авачиз тамашда. Гьа жуьреда 
инални хейлин инсанар кIватI хьанва. Амма ибур тес-
пача я. Яраб и инсанрин рикIера вуч хиялар аватIа? 
Хиялар тIимил жедани? Я абур гьисабна куьтягьиз 
жедани? Са кар ашкара тир. Гатфарин и рагъ алай 
йикъуз юргь къведа, ада агакьзавай магьсулар бар -
батI ийида лагьай фикир, абуру гьелбетда, ийизвачир. 
Анжах, накь хуьруьз чкIай хабарди инсанрин япар 
хкажнавай Абуру са вучатIа гуьзлемишзавай. 

Айвандин ара атIузвайбуру кIвалах куьтягьна. Эр-
чIи паюнин кьилелай вывеска куьрсарзаваи. 

— Агакьзава! — гьарайна    чукурна   атай   са  касди. 
Ам чархачи   тир. Нин ятIа    са касдин    мехъерин ваъ.  
Вири зегьметчи халкьдин мехъерин чархачи. Нефес-не- 
фесдихъ   агакь  тийиз   рахана,    ада   алава   хъувуна:— 
Красный Армия агачьзава. 

— Кьавалриз эвера, гадаяр! Тади ая! — лагьана са 
пи ятIа. 

Далдам зуьрнеди    хуьрел ван    акьалдарна.  Кьили  
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макьамар ийиз, гъилериз худ ганвай далдамчидин кIа -
рари далдамдай    тафт акъудзавай.    Зуьрнечийрин  яр 
гекъифнавай   хъуькъверикай чатук  квай целер хьанва. 
Са тIимил вахтни хьанач. Кьушундин оркестрди дагъ -
лар хкажиз башламишна.    «Смело, товарищи!»    марш 
ягъунивди атай кьушундикай жерге хьана. Абур, гьел-
бетда,   сейрдай   хтанвайбур    тушир.   Яргъалди    давзм 
хьайи гьужумрин тамам шикил вилиз   аквазвай.  Сол-
датар ракь ягъайбур хьиз яракьлу я. Абурун кафалриз 
гьекь акъатнава. Ракъини кканвай ва биши руг ацукь -
навай  къумрал  ччинрикай стIалар 'кIвахьзава. Абурун 
далудихъ  кхьенва:  «Красный Армиядин №...  частунин 
штаб». 

Гила инал итимар хьиз дишегьлиярни, аяларни 
кIватI хьанвай. Инсанрин ччинра шадвилин нур ава. 
Абур гумрагь я. Частунин командир зирек ва мягькем 
камар къачуна вилик атана. Урусрин адетдалди, гъиле 
кьелни фу аваз атай кьве агъсакъалди ам къаршила-
мишна. Командирди абур кьабулна. — Яшамишрай 
зегьметчи халкьдиз азадвал гъизвай къагьриманар!»— 
сесер хкаж хьана. Шумал буйдин, кIуфук мили хъвер 
квай командир Петров штабдин айвандал экъечIна. 
Халкьдихъ элкъвена ам са куьруь речь рахана. 

—• Юлдашар! — латъана ада, — квез азадвал му-
барак хьурай. Къенин югъ тарихдин метлеб авай югъ 
я. Вири Урусатда хьиз, азадвал кIани Дагъустандин 
рехи дагъларани Советрин власть тестикь хьанва. 
Инсанди-инсан эксплуатаци авуниз, сад агъа, муькуьди 
лукI хьуниз эхир эцигнава. Инсанар вири барабар 
ихтиярдин иесияр жезва... Яшамишрай дуьньядин ви-
нел адалат ва ислягьвални дуствал яратмишзавай Шу-
ра гьукумат! 

— Урра!  Урра!.. — Сесер  ва  кап    ягъунар    хейлин 
вахтунда давам хьана. 

Гзафбур рикIин сидкъидай шад тир. Абуру лу -
гьузвай: 

— Аферин! Гила жеда чаз фу къуьлуьн! 
Сас регъвезвай, ччинай маргъузар авахьзавай ксар-

ни кими тушир. Абурук гъуьлягъдиз яд гудай цицIер-
ни квазва. Жезвай кардай кьил акъат тийиз серсер 
хьанвай сад-кьведни инал алазвай. 

Алчудардай  зирек  кьуьлер   башламищна.   Сад  эке-
чIиз, муькуьди хкечIиз межлис къизгъин жезва. 102 

Айвандин муькуь кьиле са уопагьи дишегьли акъ-
пазнава. Адан вири лишанар ясда авайданбур я. Кьа-
кьан буйдин, юкьван яшдин ва кьелечI якIарин адал, 
кьилихъ галай фитени «ваз, чIулав парталар ала. Адан 
ччин лагьайтIа, чIуру я. И дишегьлидин патав пиле 
барцIак хьтин сад гва. Адан спелриз анжах чIар хъит-
кьинзава. ПанцIу ччиникай маргъузар кIвахьзава. 
Шузарар далдамдин рувар хьиз хкаж хьанва. Кьери 
сарариз хъахъ янава. Ам, каца хьтин ччин атIугъна, 
думбулар хьтин вилер атIумна килигзава. 

— Паша, — лагьана   дишегьлиди   вичин  патав   гвай 
пиледихъ   элкъвена. — Килиг     садра.     Аку,     гьикьван 
цIалцIам  гафар  ятIа,    гьикьван  инсафсуз    крар  ятIа  
Зи кIвалер юкь атIана кьве    пай авун! Хайи    стхади  
хьиз са пай кьун! Гьа имни дуствал! Хиндеда-паб икI 
ажуз ийизвай квез дуствал уьмуьрдани такурай,  ангь!  

— Акван  чна.  Чпизня са югъ аквади.  Яргъал  фич.  
Нине-ханум  хала, — жаваб  гана  Пашади.   Сас  регъве- 
на. Къене ялар ттуна. Ам    эчIягъзавай    кьеб хьиз ян 
гуз,"инз-анз къекъвена. 

Къерехдал, хкатна акъвазнавай солдатди рушариз 
тамашзава. Адахъ вичин дерт ава. Са рушак адан вил 
хкIуна. Амма ам вуж ятIа адаз чир жезвач. Шак 
къвезва.  Рушни  адаз  муьштеривилелди  килигзава.  

— Нямет, заз ви амалар хъсандиз аквазвач, — ла-
Iьана адан патав гвай юлдашди. — Ина итимдин баш-
ка долой жеда гьа. Ахпа лагьаначир лугьумир. 

Нямет хъуьрена. Ада вичин гьаркьуь чIул тIара -
марна, рубашкадин ценер кьулухъ чIугуна. Пеле вад 
пипIен гъед авай шлем кьилин са патак кукIурна. Адан 
чIулав мег эрчIи патахъ хкиснавай. Ргай вилери цIар-
цIар гузвай.    Мили хъвер квай пIузаррин арадай лацу  

сарар аквазвай. 

— Абдул!  За  автIа  рушахъ галаз  са  кьуьл  ийида.  

Тахьана жезвач. 
Абдул киркIин хьана. Ада чIиш авуна, пелел алай 

гьекь михьна. АскIан буйдин ам тупIарал акъвазна, 
вилик квайбурун къуьнерлай инихъ-анихъ килигна. 
Анжах агъуз хъхьана, Няметан япал кIуф эцигна, ада  

лагьана: 

Дели жемир!    Командованиелин    приказ    рикIелай 

фенвани? 
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— Приказда халкьарик хуькуьрмир, ччарадан шейи- 
ник кямир лаIГьанва. Я дуст, кьуьл ийимир лагьанвач.  
А   рушай  заз Женнетан ухшарар къвезва.    Ви  рикIел  
аламани, за ваз адакай гзаф ихтилатар авурд я.  

— ЦIалцIам  рушар дуьньяда  гзаф!  Гьа хьана  фе  
на. Яда, а ваз акур валара    къуьр аматIа    низ чида? 
Абур гьи вахтар я? Анлай инихъ агъа вацIай гьикьван  
ятар  фенатIа  ваз чидани? — Хуьруьн вилик    квай  ал- 
чуд жез, звар акьалтиз физвай дагъдин вацI къалурна.  
Адан алцифай цицIарцIар гузвай. — Агерекавачир  кра- 
рив эгечIмир, лугьуз жедач,  адахъ  адахли  ава жеди, 
ам са башибузукьдин свае туштIа, низ чида? Гапурар  
майдандиз акъатда, ивияр экъичда... 

Пкавул Абдулан вилик акъвазна. ЧIулав спелар 
къянавай ада гъиле авай лаш зиреквилелди ччиле эця-
на лагьана: 

— Буюр, са кьуьл авуна кIанда. 
Абдула кьуьл авуник хев кутунач. — Багъишлами-

ша, — лагьана ада, — командованиедин приказ авачир 
кар завай ийиз жедач. Кьин кьунва. Красноармейский 
кьин кьунва. Беес, крар гьакI я, дуст.  

Пкавул тажуб хьана. Ада Абдулан патав гвай 
красноармеецдиз вил яна. Нямета  мили хъвер авуна. 

— Нямет! — гьарай акъатна пкавулдай. 
— Юлдаш Бадиров! — лагьана Нямета. 
Кьведни къужахламиш хьана.-—Амай ихтилатар 

чна ахпа ийида. Ви саягъда са кьуьл авуна кIанда.  
— За чи кьведан патахъайни кьуьл ийида, — жаваб 

гана Нямета Бадироваз ва Абдулаз вил яна,    гъилер 
хкажна, кIвачерик зарб кутуна. 

Няметан вил хкIунвай рушни кьулуьник атана. Ги-
ла абуруз, садаз-сад чир хьанва. 

КIуфук хъвер кваз Няметани Женнета кьуьл ийиз-
вай гьа и арада айвандик квайбурук маса гьерекат 
акатна. Нине-ханум кикерал хьана. Пашади гапурдал 
гъил эцигна, къене ялар ттуна. Кьуьлуьник квайбур 
кьве келима рахун бес хьана. Пашадиз «акъваз» ла -
гьай ишара авуна, Нине-ханума кам «яна. 

«Няметан кIвачер далдамдин кIарарлай зарблу 
я Молодес Няметка! Молодес, твой отец» — фикирза-
вай Абдула. Адан кIвачери вич акъвазнавай чкадал 
Няметахъ галаз уртах кьуьл ийизвай. Зар'б кваз атай  
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IIине-ханум  кьуьлуьнин  девреда  гьахьна     «ВучатIани 
кьаридизни кьуьл ийиз кIанзава» фикирна Абдула.  

Анагар хьаначир. Нине-ханума футкьумарна Жен-
ИI.тан гъил кьуна. Ам галчIурна. — Инай квахь садра! 
< а низ сувар ятIа, чаз яс я! Бегдин руша солдатдихъ 
| таз кьуьл ийидайд туш! — лагьана хъилелди.  

— Инягь,  инягь,  гьа за  лагьайвал   жезва, — Абду- 
Iак  юзун акатна. 

Нямет, са вучатIани лугьуз кIанзавайд хьиз, Нине- 
лнумаз килигзавай. Амма, сабур хъеан затI  я, эхир.  
I уп  дяведин   аллагь  я  лугьудайвал,  сабур   аллагьдин 
IIварни я лугьуда. Нямет чуькьни тавуна Абдулан па - 

1 ав хтана. 

— Мад ихьтибурни крар жеч хьи, я хала,—лагьана 

нкавул Бадирова. 
— Ам ви бурж туш. За кьазвайди зи данадин ттум  

я, — жаваб  гана хъел  квай дидеди.  Бязибур  адан га- 
фарал  хъуьрена.  Им  дели-будала  яни    лугьудайбурни 
\ьана. — Я руш, ваз кьегьят хьанвани? — алава хъуву- 
иа ада Женнетаз. 

— Кьуьл кьегьалдихъ галаз авун герек я, — жаваб 
I а н а  Женнета масадбуруз ван тежедайвал, сарарикай. 
Ахпа ам кисна. 

II. НЯМЕТ ВУЖ Я?  

Кьушундин зуьрне яна. Красноармейцияр жергеда 
акъвазна рекье гьатна. Халкь чкIана. Югъни мичIи 
хьана. Нине-хануман айвандал лампа куькIуьрна. 
Штабдин айвандик, винтовка къуьнел кьуна дежурный 
красноармеец къекъвезва. Нине-ханумакай барут 
хьанва. Ам капан кжьвал гъуд гьалчиз къал алаз ра-
хазва. 

— Ви буба, кесиб тиртIани, бег язавай. Ам чарадан 
рахшант кьабулай кас туш. Ада вав гимназида кIелиз  
туна. Пис-хъсан чир хьурай лагьана. Кьил   ахъа къу- 
ланди   хьиз  цIингавар   гвадрун    патал   кIелиз    турди 
туш. Килиг гьа, са кар хьайитIа,    завай туш.    За вун  
автIа кIвале авай шуьшкадалди тике-тике ийида. 

— За вучзава, я ччан диде? — лагьана Женнета. 
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— Вучзава?   Солдатдихъ  галаз  кьуьлер  ийизва. 
— Валлагь,  диде,  ваз  кIандатIа  хъел  ша,  кIанда- 

тIа хъвер, ам малаик кьван милайим, цуьк кьван 
гуьр- 
чег гада я. Ваз ам чир хьаначни? 

— Ччин адан кьулухъ элкъуьрай. Вун гъвечIи чIа - 
палай инихъ Пашадиз тIвар янавайди тирди, вуна ри- 
кIелай ракъурзавани? Акурбуру,    ван хьайибуру    вуч  
лугьуда, я гуж хьайиди? 

Дидени руш къалрик квай гьа и чIавуз красноар-
мейцийри къвал вигьенвай. Югъди яргъи рехъ фен -
вай абуру чпин юргъунвал рекьизвай. Сад садавай 
къакъат тийидай кьве дуст—Няметни Абдул гьаятда, 
векьерин маркунал къатканва. Абур куьлуьз-куьлуьз 
рахазва. 

— Абдул, а гафар ви хийирдиз хьурай. Вуна зи за  
писка Женнетал агакьарна кIанда. 

— Кеф  ваз,  келледа  кIусни  фагьум     авачир.  Вуна 
вуч лугьузватIа, вуна кьатIунзавани? 
Нямета ччин чIурна.  «Вуна лугьудайла, за вун па -тал 
ччан гуда лугьуда. Кардал атайла...» фикирна ада. 
Абдула давамарна: 

— Абур  акI  жедай крар  туш, дуст.    Гьар  са  кар- 
дихъ вичин рехъ раж авайди я. Эгер ваз гьахъ -гьакъи- 
нихъ  агакьна   кIанзаватIа,   вун     адан  дидедин     патав 
алад. Каш-мекь ая. Зун квел са кьил чIугваз атанвай - 
ди я лагь. Ада гьи кIамарай яд хъвазватIа чира. Идаз  
кардив  политикадалди  эгечIун  лугьуда.  Ахпа  чун  ки- 
лигда.   Яда,   а   ви   Агъулиз  ччидач-ман,   Женнет   къве- 
датIа? 

Фикирдик акатай Нямет кьил хкажна цавуз килиг-
на. Вили къегъ хьтин цава гъетери гуьмуындин цIар-
цIар гузва Лал кьенвай дереда хъипери ва цицIери 
чпин дем туькIуьрнава. Фагьумайла Няметаз Абдул 
гьахъ яз жагъана. Пака ам Нине-хануман кIвализ фи-
дайвал хьана. Амма Нине-хануман барби акьалтIна-
вачир. 

— Вуна чIана зак цIай кутамир! Солдат гьа солдат  
я. Бегдин рушаз жуван тай чир хьун герек я. Келбали,  
рехъ-раж  тирвал,   эл   адетдалди   лишанар   кутаз   къве- 
дайвал  я. Паша кьил кьилик квай гада я. Вун а  сол  
датдихъ  галаз     кьуьлуышк    экечIайла     ам   къажгъан 
хьиз  ргазвай.   КIвал,   тIвар,  гада!   Мад  жегъизмайбур 
туш. Им чир хьана  кIанда. Гъавурда    акьуна кIанда.  
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Аннамишна кIанда, я ччан руш. Вун са авам туш хьи,  

мегер! 
Женнет киснавай. Адаз дидедин хатурда эцягьиз 

кIанзавачир. «КIвал, тIвар, гада. Мад жегъидайбур 
|уш». «Кьил кьилик квай гада я» лугьуз са къатда 
несятар гузвай дидедин гафар ада вичин фикирдай 
шкрар ийизва. — «ТахьайтIа кьий вич! Са паркьуьл!» 
чугьуз ада Паша гьендевривайни гутазвач. Дидедин ра-
\унар къван чIалал къведай кьван чкадал атанвай. Руш 
Iена киснава. Амма Женнет циран-циран къене ргазвай. 
Ам кисуникди Нине-ханум мадни къати жезва. 

— Я руш, ви фикир вуч я? Вун лал    хьанвани? — 

ажугъдалди гьарайна ада. 
Зун дидедин  ччина  гьикI   акъвазин  лагьай  фикир-

дал алай    рушан    сабурдиз    эхир    хьана. Ам   чIалал  

атана: 
— Я  диде,  а вуна лугьузвай  кIвалер, тIварар  заз  

герек туш. Жуван вилиз акур, рикIи чIугур кас хьана  
кIанда. РикIиз къайи гъуьлягъ хъуьчIуьк кутаз жедач! 

Адаз  мад  са  вучатIа  лугьуз   кIанзавай.   «Диде  зи 
гъавурда акьадач» фикирна акъвазарна. 

— Регъуь  туширвал   аку!    Дидедин    ччина    гьикI 
акъваззаватIа   аку,— лагьай   Нине-ханум   туьтер     ифе- 
на, угьу ягъиз шехьна. — Я  ччан руш,  вун зи играми 
велед я. Бес ваз писвал    хьана кIанзавани    заз?. Ас - 
тагъфируллагь лагь. Вун михьиз аси жезва. 

— Стоп!   Стоп! — гьарайна    штабдин    дежурниди. 
Адаз  багъдай  хур  галчIурзавай къарантудикай  малум  
хьана.   МуьтIуыгъ  тахьана   ам   кьулухъ   элкъвена    Де 
журниди ам яна. 

Къамп, къамп!.. Сад садахъ галаз акъатай тфенг -
ри йифен секинвал дегишарна. Нине-хануман акьалтI 
тийир штургъандин кьатI атIана. Тадиз лампа вахчу-
на дидени руш кIвале гьахьна. КIвачел акьалгай крас-
ноармейцияр хуьруьн кьилихъ галай муьхцерихъ фена. 
Штабдал вигьей бандитринни кьушундин частунин 
ягъунар са кIекери гьарайдалди давам хьана. Кьушун-
дин частуни бандитар хуьруьн вилик квай ттамуз 
кьван хурук кутуна. Ттамарани куллухра гьатнавай 
и рехъ алатнавай фукъиранрин гьакъиндай командо-
ваниедихъ маса план авай. Адакай рахун ахпа къведа.  

Къацу пешер ва цIару цуьквер алай ттарар фараш 
я. Хъуьтуьл шагьварди къугъурзавай  абуру гуя  пака- 
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ман ракъиниз сажда ийизва. Пакаман нагьар авур 
кьушундин аскерар чпин крарал машгъул я: винтов-
каяр михьзава; пулеметрин частар кIватI хъийизва, 
балкIанриз туьмер ийизва. Амма Нямет абурук квач. 
Ам штабдин айвандал ала. Нямет фичсирлу я. Ада Ни-не-
хануман патав финин ва адахъ галаз ийидай рахун-рин 
план туькIуь'рзава. План! Рушанни гададин кIа-нивал 
субутарун патални план герек я кьван. Ам цлахъ 
акъвазна килигзава. Муькуь айвандик дидени руш 
чпин крарал машгъул тирди адаз аквазва. «Фи-датIа, 
фидачтIа?» фикирзавай гадади кам виликди къачуз 
кьулухди вахчузва. 

— Женнет! — Эверна, дишегьлидин сесини. 
— Гьай! — жаваб  гана   руша.  Акьванар  квай,   кху- 

нал агакьнавай сун гуьлуьт ва ам хразвай    са шумуд  
рангунин гъалар  вич  алай чкадал  туна,  ам  къудгуна  
къарагъна. РакIарихъ фена.—Шамсият, кIвализ шатIун. 

Шамсият кIвализ атанач. Ада тIалабуниз килигна 
Женнет къецихъ экъечIна. Диде текдиз амукьна. «Эхир 
и Шамсият лугьудай иблисди и руш рекьяй акъудда» 
фикир авуна ада. Эхир кьарай кьаз тахьана, рушаз 
эверна: 

— Женнет! Я Женнет! 
Жаваб хьанач. Нине-ханум кIвачел акьалтна. Ра-

кIарихди фена. «ЧIур хьана» — фикирна Нямета, «вахт 
физва». Бейхабар Паша атана. Нине-ханум акъваз 
хьана. «Гила кар мадни яргъал фида». Ам штабдин 
цлахъай чинеба килигиз акъваз хьана. Пашади шпи -
онди хьиз ишара авуна, Нине-ханум анихъди тухвана. 
Гьар патахъ вил экъуьрна лагьана: 

— Хала,   ибурухъ   галаз   хтанвай   (кьилин   ишара- 
далди   штаб   къалурна)   Нямета   вичин   виликан  хуза- 
йинни бандит я лугьуз кьаз тунва. Ва гена са вучатIа  
лагьана. 

— Нямет вуж я, яда? — хабар кьуна Нине ханума.  
— Куь къунШ'И  Гьуьсейнбаладиз  батрак хьайи Ня 

мет. Ам ругуд йис инлай вилик инай катнай гьа. Ри - 
кIел аламани? 

Нине-ханума вичи-вичик хейлин веревирдар авуна. 
Гьуьсейнбаладин батрак адан хиялцани амачир. Жен-
нетахъ галаз кьуьл авур солдатни гьам тир, лагьана 
Пашади ам гъавурдик кутуна. 

«Женнетан рикIел ам аламай кьван» фикирна Ни-108 

пе-ханума "лагьана: — Агьа,  ам    гьа  динсуз,    имансуз 

я ни? 

Пашади вичин тIвар янавай   рушан   дидедиз алава  
яз гена са цIийи хабарни   гана.— Вуна  масадаз куьтI- 
мир. Зун милицада акъваззава. Ахпа за адан кар аква- 
ка. За абурун планар вуч ятIа чирда. Тгама авай чи га- 

Iайриз герек тир хабарар агакьарда. 
Женнет аквазвач хьи, ам    гьинава? Вуна    адал вил 

ллаз ая гьа, Иран   диде. Захъ   къайгъуяр    ава. Де вун  

сагърай. 
— Женнет Шамсията эверна инлай иаятда, ви ви  

лик кваз экъечIна. Адан патахъай вун архайин хьухь.  
Вун аллагьди    ви мурадрихъ    агакьаррай. Нямет, агь  

динсуз, имансуз! 

Паша хъфена. Нине-ханума гена давамарзава. 

— Рушанни   адан     амалар     заз    гьа     вахтундани 

хъсандиз аквазвачир. 
Цлахъ галай Няметак гьерекат акатна. «Гьар гьикI 

хьайитIани хьурай, гила зун фида» фикирна ада. Жен-
нет хтана. Нямет гена са жизви тухтатмиш хьана.  

Вичин суалдиз руша гайи жавабди диде рази аву-
най. Женнета вич Шамсията хразвай халичадиз та-
машиз ва халичада гьихьтин нехишар твадатIа меслят 
къалуриз фенвай лагьанай. Нине-ханум пеле гъил 
атIумна ракъиниз килигна. — Ву! — лагьана ада, —югъ 
нисини хьанва. КапI авуна кIанда. 

«Мад гьич!» фикирна гадади. «Низ чида, адан кьи-
лин кьанбацар гьикьван яргъал фидатIа. И гуьзлеми-
шун Украинада зун разведкадиз фена хуькведайла 
хьайи жум чIугун хьташди жезва». Анжах са тафават 
авай. А чIавуз Махнодин солдатрихъай чуьнуьх хьайи 
Нямет рикIикай туртур хьана, сарари калар ийиз нян-
лай пакамдалди чхурда дакьанай. Гила адаз я мекьи 
тушир ва я къурху авачир. И гуьлуьшан йикъуз адан 
рикIик квай теспачаеални  анжах кIани ярдинди тир.  

— Дастамаз къачуна кьуд кьил капI авуна кIанда.  
Женнет гьавайда жегъидай затI туш. 

— Я  диде,  женнет  ришветдихъ  гудай  затI  яни? — 
зарафат кваз хьиз жузуна руша. 

— Тубастагъфируллагь!   Ришвет  ви  кьиле  акьурай. 
КапI ви хиве авай    ферз    я, ферз! Аллагь    ришветар  
къачудайд туш. Къала кван, а лигенни афтафа гъваш,  
чна дастамаз къачун. 
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Женнета айвандин вини кьиле авай лигенни афта-
фа гъана. Амма афтафада яд авачир. Руш кварцин патав 
фена, адани яд хьанач. — Диде, исятда, — лагьана, 
квар «ъачуна руш цел фена. 

— Аллагьди  гайитIа,  кIвале   агакьай  руш   ава.   Са 
стIал   ядни   жегъидач, — лугьуз   Нине-ханум   вич-вичик 
рахазва ва теспача яз айвандик къекъвезва.  

Яд хуькведалди вичин кьве гаф лугьун къетI авур 
Ыямет Нинехануман патав фена. Бейхабардиз атай 
адан салам гуни купIунин къайгъудик квай дишегьли-
дин гьал дегишарна. Тажубвилелди гададиз килигна, 
ада жузуна: — Вун вуж я? 

— Гьуьсейнбаладин батрак Нямет. Вал са кьил чIу- 
гваз атанва. 

Ни^е-хануман ччин пуд рипе цуькI вигьейтIа 
квахьдайвIал хьана. Ам вуч лугьудатIа кьатIуз тежез 
къене ргазвай. 

— Я хала! 
— Хару вин кьилин кIукI    ягъурай.    Инай    квахь, 

динс^з, имансуз! Бес я, вуна зи кIвалер кьве пай авур- 
ди. Мад ваз вуч кIанзава? 

Нямет гзаф сабурдалди эгечIна. Ада Нине хануман 
хъуьтуьлрикай кьун патал алатай вахтарикай рахунар 
авуна. Зунни Женнет гъвечIи вахтунда и айвандик 
гзаф къугъайди я лагьана. Женнета вичиз гьарфар 
гьикI чирнайтIа рикIел хкана. Бегдин къуллугъда вич 
гьикI са кIвачел акъваздайтIа къейд авуна. Амма Нине-
хануман сирке мадии къати жезвай. 

— Садра     инай     квахь! — гьарайна     Нине-ханума. 
Мад лам, жум хъхьаначир. МуртIа авай ккул къачуна  
ам Няметахъ галтугна. 

Эхирки, Пашадин фитнеди къапарай акъуднавай 
дишегьлидихъ галаз гьи чIалалди рахадатIа адаз жа-
гъанач. Кенсфдин кьил квахIай Нямет хъфена. РакЬа -
рал ам кIула квар аваз хуьквезвай Женнетал гьалтна. 
Гуьгьуьл чIур хьанвай гада адаз анжах са вил яна 
элячIна. 

«Яраб вуч хьанатIа?» фикирна Женнета. Куьрцел-
дилай кьулухъди вил ягьай руша адаз эвердай фикир-
ни авунай. Амма кардин гьакъикъат тийижиз, ктугна 
акуначир. Нине-хануман сив гена акъвазнавачир. — 
Халкьдин кIвалер чIурдай, эгь малкамут! 

по 

 

— Я диде, вуч хьана?— жузуна, беймабар тир, ам- 

ма теспача хьанвай руша. 
— А ихтилат за ваз ахпа ийида. Нефес акъадарна  

а пава хъувуна. — Астагьфируллагь! КапI геж жезва.  
Нине-ханума  вичи-вичик    мурмурар    ийиз    гъилер 

чуьхуьн  къачуна.  КапI  ийиз  башламишна.  Ийир-тийир 
чьанвай руш фикирлу тир.  КапI  куьтягьпа Нине-хану-
ма дуьэяр ийиз башламишна.—Вунани амин лагь,—буй-

' \ г ъ  гана ада Женнетаз. 
— Чи кьейибур  вуна  рагьимдикай хкудмир, я раб- 

пи!—лагьана гъилер хкажна дуьэяр ийизвай дидеди.  
— Я  аллагь,  вуна заз Нямет кьисмет  ая. Амин! — 

ыгьана дидедихъ галаз зил кьазвай руша, явашдаказ.  
Гьа и чIавуз    Няметни гьакI    акъвазнавачир.    

Ада Iичин кьилел  атай вакъиадикай  вичин    дуст 
Абдулаз 1'\тилатзавай.  Ва  кьве  дустунини  Женнет   
гьакъикъат-Iн н  гъавурдик кутадай рехъ жагъурзаваи. 

Нине-ханумаз рушан гафарин ван хьанвIай кьван 
\м серкин япар алайд тир. Ччинай гъил чIугуна, ал -
ч \ д  хьапа, руш ягъай Нине-хануман гъил ччиле акьу-
па. Адай гьарай акъатна. — Аббайхь! ТупIар сиве кьу-
на. — Ви рикI атIуй! 
Диде  къарагъна рушахъ  галтугзавай.    Адан  къаст 
Женнетаз  са  кьвед вигьин  тир. Амма  рак гатана.  Ам 
акъваз хьана. Абдул атана. 

I I I .  ЗА ВАЗ ЭВЕРДА 

— Жечни са стакан хъвадай яд гайитIа? — лагьана 
Абдула салам каламдилаи гуьгъуьниз. 

Нине-ханумаз красноармеец атун кIусни хуш хьа-
начир. «Зи кIваликай солдатрин казармани хьанва» 
фикирна ада. Амма Абдул лезги чIалалди рахаз акуна 
ам са жизви ачух хьана. Ва ада жузунар ийиз баш-
ламишна.— Ваз лезги чIал гьинай чида? Вун гьинай 
я, ви тIвар вуж я? Вун мусурман яни? 

— Алгьамдулиллагь! — жаваб гана Абдула, хушви- 
лелди ва зирекдаказ. — Зун яркIай я, хала.    Ша чун  
таниш жен, зи тIварни Абдул я, — алава хъувуна ада, 
кIуфук хъвер кваз. 

Женнета стаканда аваз яд гъана, Абдулаз буюр 
авуна. Стакан къачунихъ галаз ада  рушан гъиле птик 
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хьтин, пуд пипIен са гъвечIи ччар ттуна. Женнет кхун-
на. Им вучтинди я? лугьуз кIанзавай адаз. Амма Аб -
дула вичин кIуфал гъил эцигна. Рахун тавуна кIелу -
нин патахъай рушаз ишара авуна. Женнет гъавурда 
акьуна. КIвале гьахьна ада записка кIелиз башла-
мишна. 

«Зи масан Женнет! Чи кьуьлуьнин кьатI атIунихъ 
галаз рахунни амукьна. И йисара вун зи рикIин къене 
хьана. Зи рикIин куьлег, вилин ишигъ, гуьгьуьлдин гат-
фар...» Женнета, шад хьана, мили хъвер авуна. — Ня-
мета кхьизвайд я. Етим Эминан шиирдалди куьтягь-
зава. 

«Гуьзел яр, вун шем-чирагъ я, 
Битмиш хьайи таза багъ я, 
Зулейхадин буй-бухах я...» 

Ахпа, тадиз жаваб кхьин хъувуна Женнет айван -
дик хтана. И чIавуз Нине-хануманни Абдулан рахун-
луькIуьн къалин хьанвай. Няметан рикI лагьайтIа, ца-
царал алай. 

—■ Лезгийрикайни солдатар хьанва, — лагьана Ни-не-
ханума ухьт аладарна. — Аллагьди хуьй! Бес вун 
мусурман яз хьайила, я ччан бала, вуна и азиз Рама -
зандин вацра сив вучиз хуьзвач? 

Женнет Абдулан патавай фена. Вичи кхьей ччар 
ада, дидедиз таквадайвал Абдулан жибинда ттуна. 
Жегьилди кьил юзурна, вич гъавурда акьунин ишара 
авуна. 

— Гьей, чишни ваз, — жаваб    гана Абдула    Нине- 
ханумаз, — кьушун  я.   Экуьнахъ   фад  недай   затI  же- 
дач. 

— Экуьнахъ къарагъариз за ваз тIуьн гайитIа, ву  
на сивер хуьдани? 

Абдулаз кIанзавайди и кIвализ къвез-хъфидай рехъ 
ахъа хьун тир. Няметанни Женнетан арачивал авун 
ада гьакъисагъвилелди кьиле тухвана кIанзавай.  
И шартIара маса чара авачир. Адаз Няметан кIани -
вилин дердиникай хабар тир. Дуст кьиляй-кьилди дуст 
хьун лазим я, эхир. Терек атай чкадал ада къуьнни ку-
туна кIанда. 

— ГьикI  мегер! — жаваб гана Абдула шадвилелди.  
Абдулан хуш тир рахун-луькIуьн, зиреивал ва буй-

бухах бегенмиш хьанвай Нине-ханумни шад хьана. Ах-
па ада команди'рдин фамили жузуна. Ва гьамни му-112 

^ урман гиртIа хъсан жедай лагьана Командир Петров 
лезги чIалал рахун, адан рахунрин хушвал, къаш-къа-
матдин гуьрчегаал Нине-ханумаз  бегенмиш тир. 

— Я  диде, — лагьана  абурухъ яб  акалзавай   Жен- 
нета, хъуьруьн кваз, — ВучатIани    юлдаш    Петров  ви 
рикIи чIугунвай хьтинди я. 

— Ам бегенмиш хьуник квайд я, ччан руш. Тек са  
кар чIуру я. Гьикьван лагьайтIани ам кяфир  я.  

Абдулани Нине-хануман гаф тестикьарнд. — Гьел-
бетда! — лагьана ада. — Шурадин командир я, зара-
фат туш. Зунни зи юлдаш Нямет, — алаза хъувуна 
ада, — гуьгьуьллуяр я. Красный Армияда аваз им пуд 
йис я. Чаз юлдаш Петров чи гъилел алай вад тIуб хьиз 
чида. Ам гьакьван хъсан инсан ва гьакыван хъсан ко-
мандир я. 

Ада рахун мадни давамарзавай. Амма Нине-ханума 
ччин чIурна  ва  адан гаф атIана  башламишна :  —  
И кIвале а Нямет лугьудай малкамутдин тIвар кьа -
мир. Им сад. А вуна лугьудай шураярни чаз гьеле 
хьанвач. 

Абдул гена Няметан тариф ийиз алахъна. Амма 
Нине-ханума ам мукьваривайни гутунач. Ахпа красно-
армеецди шура гьукумат хьанвайдакай гъавурдик ку-
таз башламишна. 

— Красный  Армия   атанвани?  Атанва.   Ревком   та- 
йинарнавани?  Ава.  Адан  председателни  юлдаш  Бади- 
ров хьанва, кьегьал   кас я. Адан отрядди  чаз   еке куь- 
мек    гана.    Мад кIамай вуч ава?    Аллагьдиз    шукур,  
ревком  ирид    касдикай    ибарат я.    А  виликан    крар 
амач.   Ревкомдин  далудихъни     большевикрин    партия 

гала. 
— Бадиров аку. КIвалахни тажагъиз, ина-ана гьат- 

навайд   тир   гьа,— лагьана   Нине-ханума.— Ахпа   пар- 
тизанрин командир я лугьуз ттамара гьатна.  

Бадирова гагь сана, гагь масана революционный 
кIвалах тухуз хьана. Амма вичин ракIарлай къеце па-
та вуч жезватIа тийижир бегдин бике ягъалмиш тир. 
Адаз Бадировни виш агъзурралди авай бейкарбурукай 
сад хьиз аквазвай. 

— Гзаф алай верчерин къур уьцIведа,—алава хъу 

вуна ада. 
Абдула вичин сивел атай жаваб туькъуьм хъийиз 

хьана. «Вунни кьукьмада  акьадай вахт жеда»,   фикир- 
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завай ада. И сеферда адаз туьнт рахунар авуна араяр 
къуриз кIанзавачир. Дипломатия. Амма нубат атайла 
гаф къваларайни акъатда, лугьуда. Инални саки гьакI 
хьана. 

— Болыиевикар   верчер   туш,     хала.   Болыневикрин 
къурни  гзаф  мягыкемди  я,—жаваб  гана  Абдула.  ИкI 
лугьудайла, адан ччинив яр гекъифнавай. 

Бикеди рахун яргъал чIугуначир.— Чидач. Мад ии-
рай зи кьил акъатзавач, — луькIуьн куьтягьна. 

Яргъал чIугуникай адаз са хийирни авачир. Жез-
вайди буш гьанба'р, буш киле тир. Адай акъатзавай 
гафар анжах авам динпересвилин ктIай ни галайбур 
тир. Вуч кквез ятIадал атайла ам кьулара гьатай 
кьифрез ухшар жезвай. 

Кар туыкIвейла базарда акъваздач лугьуда. Дусту-
ни вичиз ганвай тапшуругъ кьилиз акъуднавай Абдул 
хъифиз гьазур тир. Няметани ам вили лупI тийиз гуьзле-
мишзавай. Бикедихъ галаз и яргъияр адаз вуч герек 
тир кьван! — Заз геж жезва, де куьн сагърай,—лагьана 
красноармеецди. 

— Де акI ятIа, за ваз эверда, тIуьн гуда, вуна сив  
хуьда. Амай вад-ругуд сив кьванни хуьх.  Вун гьаятда 
авай чардахдик ксанвачни? 

— Эхь!  АкI  хьайитIа, вун кIвачи-кIвачи женнетдиз 
фида, хала, —Абдул хъфена. 

Адан гуыгъуьнлай килигна Нине-ханума лагьана: — 
Вижевай гада я. Язнавиле кьуникни квайд я. 

— Келбалидин   кIвалелайни,   тIварцIелайни    хъсан 
яни? — жузуна Женнета. 

Нине-хануман хиялар аруш хьанвай. Ам вич-вичик 
рахазва: «За вун Абдулаз гана куьтягьнавач. Гьамни 
гьа солдат я. ЯтIани Абдул яргъи авур гъил агакьдай 
ЯркIай я. Вични хъсан мез, буй-бухах авай зиринг 
жегьил я. Абурун къула чхадин цIай ава. Ваз Агъулар 
гьина аватIа чидани? Ваавни суьргуьнда. Аквадайди 
ламран рекьер. Чархун кьветIер. Ччинеррин хуьрер. 
КупIад гумади ртIанвай кIвалер. ЦIуьхуьм ни галай 
эллер. Вичихъ ядай керки хьтин Келбалини инсандивай 
юкь вигьиз жедайд туш. Ништа, къе лагьай гаф пака 
адав гумукьдатIа?» Ахпа ам рушахъ элкъвена.  

—■ Ви фикир вуч ятIа заз чизва, Нямет! Батрак, 
адан кьилел солдатни хьайила, вични Агъулви. Адакай  
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 оегдин чухвадиз хъиядай пине жедач. Им сад. Ада вич 
нуж ятIа, гьеле иниз агакьдалди къалурна. Имни 
кьвед. Зи кIвалер штабдиз къалурайди, кесиб Гьуь-
Iейнбала кьаз турди гьа малкамут я. Им хуьре вири -
■ ан сиве гьатнава. Ам тIуруналди нез, ттумуналди вил 
акъуддайбурукай я. Вун гьинава? 

— АкI ятIа!.. 
Гафунин кьатI талгьай руш фикирдик акатна. Ня-

мет батрак ва солдат хьун ада гьисаба кьазвачир. 
Лдан рикIиз ам гзаф хуш тир. Амма кIвалерин, Гьуь-
сейнбаладин гьакъиндай дидеди гайи хабарди адан 
рикIиз тIарна. — «АкI ятIа аданди кIанивал туш. Ам 
закай ягьанат ийиз кIанзавайди я. Ам  за  кьабулдач».  

Абдул дустунихъ агакьнава. Нямета Женнетан за-
писка кIелзава. Женнет вичиз кIандатIа теспача хьу-
рай. Няметан кIуфал мили хъвер къугъвазва. Ада ня -
низ чеб багъда гуьруьшмиш жедайвилин тIеамар гьеле 
гиламаз дадмишзавай. 

— Гила ви кар туькIвенава. Ваз кIандатIа йикъа са  
ччар  кхьихь. За  ам  цавай  агакьарда, — лагьана Абду 
ла.   Вич  сив  хуьз  къарагъарунин  патахъай     бикедихъ 
галаз хьанвай вкьрардикай ихтилат авуна. Нямета ам  
къужахламишна.   «Мехъерин   паяр   са     верчни   кьилел 
алаз, сифтени-сифте види я, дусг!» 

IV. ХАТА АВА 

Гуьруьшмиш хьун патал тайинарнавай вахтуналди 
амай са сятиникай Няметаз тамам са югъ хьанава. 
Ада ярдихъ галаз ийидай ихтилатар са шумудра эз -
берна. Ам Махнодин, Врангелан, Деникинан кьушун-
рин аксина тухвай дявейрикайни вичин ярдихъ галаз 
рахадайвал тир. Адаз вири, вири лугьуз кIанзава. 
Женнет патал вичин рикI гьикI ятIа адаз къалуриз 
кIанзава. Гьикьван тIурфанрик, цIаярик аIкатнатIани, 
гьич са  вахтундани Женнет  адан рикIелай  алатначир. 

Хуьрел мичIивал акьалгна. Вили цава инлай-анлай 
тек-тек гъетер малум жезвай. Гъенел, кимел кас ала-
мачир. Нянин хуьрек тIуьр красноармейцияр гьарма 
са кардал машгъул тир. ЧIагъанар ягъизвай, манияр 
лугьузвай, домино къугъвазвай, газет кIелзавай. Де-
журнияр постарал фенвай. Нямета вичин кIвач-кьил 
дуьзарна. Чекмейриз мазни яна. Амма, вучатIани, 
адан рикIик киркIин квай. 
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- Бахтлу    хьурай,    дуст! — Абдула   Нямет    рекье 
ттуна. 

Женнет айвандал экъечIна, гьарнихъ килигна 
кIвализ хъфена. Штабдин айвандик постунал алай 
красноармеецдиз рушан килигунар са кар квайбур 
хьиз акуна. «Ина вучатIани са кар ава. Акван чна!» 
фикирна, ам мадни мукъаят хьана. 

КIвалерин вилик квай багъдиз жъечIай Нямет 
илихиа ттарарин арада къекъвезвIай. Штабдин айван-
дик квай красноармеецдиз Нямета«ай хабар хьана 
Амма вуж ятIа адаз чир хьанвIачир. Ам дикъетдалди 
килигиз хьана. Багъда авайда, мукьвал-мукьвал сят-
диз килигиз, айвандилай вил алудзавач. Хер хьайиди 
хирен устIар я лугьуда. Им лап дуьз я. Ярдихъ галаз 
гуьруьшмиш хьун латал фейи ксариз Няметан рикIи -
кай аян я. Адан рикIи рикI незвай. РикIяй агъзур 
хиял физвай. йифен бере рушахъ галаз гуьруьшмиш 
хьун деб тушир и хуьре вич масадаз акуникайни ада 
игьтият ийизвай. «Сад лагьана Паша кватна къал-ма-
къал хьайитIа, вичелди Красный Армия къацIун гьикI 
къабулда» фикирзавай. Амма яр акуна кIан хьун и фи-
киррал гъалиб жезва. Нямета ттарарин арада рикIик 
тади кваз камар къачузва. 

«Агь ,  гила  заз  чир  х ьана ,  Нямет  я .  Жуванди  
я. Къайгъу авач» фикирна адалай вил алуд тийиз, вин-
товка къуьнел кьуна, штабдин айвандик постунал 
алайда. 

Тайин авур вахтунилай кьад декьикьа алатна. Руш 
акъатнач. «Им вучатIани наз маса гун я» фикирна 
Нямета. Адан рикIикай матор хьанвай. Пеш юзайтIа -
ни адаз Женнет къвезвайд хьиз жезвай. Амма декьи-
кьаяр физвай, «ъведай кас авачир. 

«Яраб Жеинета закай ттаб авуна жал? Вучиз? 
Яра'б адан кьилел са дуьшуын атанатIа? Де и вахтсуз 
бере абурун кIвализ гьикI фида? Рак гьикI гатада?» 
фикирар авуна ада. 

Атун лазим тир вахтунлай тамам са сят алатна. 
Мад вучда? РикI багъда амаз гадади кIзачер галчIур -
на. Хтана, винтовка къачуна, ам постунал фена. Штаб-
дин айвандик квай дежурниди лагьайтIа гзаф гьайиф 
чIугунай. Гьамни жегьил ва кIанивилин тIеам чидай -
ди я, эхир. 

Женнетан кьилел  атанвай    са дуьшуьшни    авачир. 
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КIанивилин таъсирди ам айвандикни акъуднай. Амма 
Iидеди гайи хабарди футфа кутунавай рушавай къе -
г Iи  крар кьабулиз жезвачир. Вичин гаф чIур тавуна 
Няметан патав финин патахъай ада хейлин фикирар 
лвунай. «Вун дидеди лагьайвал, тIуруналди нез, тту-
муналди вил акъуддайди я» — лугьузни ам гьазур 
шр. Гена ада кьулухъ чIугуна.~ Акван чна гележегда 
гьикI жедатIа. Им къарагъна ийидай кьуьл тушир. 
Еке  са  кар тир.  Гьар са  кардизни тежриба герек 
я. Тежриба лагьайтIа, цIуни кайила, вацIукни акатай-
та тамамди, амаллуди жеда. 

Кьве ярдин рикIер цацарал, чеб кикерал хьайи 
и йиф акъатна. йиф тахсирлу яни мегер?! 

Гатфарин гуьзел югъ хъуьрез акъвазна. Хуьруьн 
агьалияр чпин кеспийрал машгъул тир. Ттама -ттара 
эмай къачагъ-къучугъдикай абуру гена вил къязамай. 
И дередани кIвачи ччил кьунвай шура гьукумат сабур-
лу тир. Амма цан цайидаз цуру нек, тIунбул ягъайдаз 
фири нек амачирди гьеле ашкара хьанвай. 

— Ву,   рикIелай   фенвай   гьа, — лагьана  Нине-хану- 
ма  ухьт аладарна. Нефес къачуна    ам  айвандик квай 
чарпайдал ацукьна. 

Гатфарин и чими йикъуз сив хвенвай адан сиверай 
кьур акъатнавай. ТIушур щалам хьиз хьанвай мез 
пIузаррал алтадна ада цавамарна:—Дехьне зал куь-
чеда Сейран-ханум гьалтна,— пелтекдиз рахана.--
Няниз чпи сар чухвадай мел ийизвалда. Вунни ракъу-
ра лугьузвай. Бегдин руша сар чухвадани лагьайла, 
«сар чухвадайбурун кьилел акъвазиз атурай» лагьана. 
Вун хьайила кIвале чрагъ куькIуьрай мисал ялда. Ваз  

кIандатIа алад. 
— Эхь, михьиз! 3>ахъ маса-кар чIал амач, — жаваб 

гана Женнета.  КIвале гьахьна  тфенг гваз хтана. Пат 
рон   твадай   кьушаяр   ахъайна   ада   абур   михьиа,   ягъ 
яиа, кIватI хъувуна. Вини кIвачиз акъудиз яна.  

Куьчедай малари гьарайна, нехир хтана. Нине -ха-
нум сарлинж къачуна, ккал ацаз фена. Кьве хилени 
патронар ттуна Женнет кьушаяр гваз кIвализ хъфена. 

Абдул атана. Ада игьтиятдалди гьарнихъ вил яна. 
Нямета адаз кар пакадал вигьидай мумкинвал ган -
вачир. «йоъ, ина касни авач хьи», фикирна ада. Ам 
рахун кквелай ва гьикI башламишдатIа тийижиз тес -
пача тир. 
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— Абдул,   буюр! — латьана  кIваляй  зкъечIай  Жен- 
нета  Гада раханач. 

— Ваз диде герек яни? Ам ккал ацаз фенва, — ла- 
гьана руша хъвер авуна. 

— Яъ,  вун  хъуьрезва  хьи? — жузуна   Абдула  ччин 
чIурна хьиз. Адаз вич    руша элесалмишзавайди    хьиз 
хьанвай. 

— Абдул, цIийи    хабар  ава:  дидедиз    зун ваз гуз 
кIанзава. Вуна гьикI лугьуда? — Хъуьрена ам. 

— А   зарафатар   закай    ийимир! — Абдул    анихъди 
элкъвена. 

Тадиз атана Женнета адан хъуьчIуькай кьуна ва 
дидединни вичин арада хьайи ихтилат авуна.  

—■ За!—лагьана ахпа Абдула, вичин хурал тIуб 
туькIуьрна ва ччин чIурна. — Дустуниз хиянатвал 
авун, ам зи ивидик квай кар туш. Ваз чидани, вафа -
лувили инсандин рикI шад ийида. Четин декьикьада 
анжах вафалувиликай куьмек жеда. Вафалувал кье -
тIен кар я. Вафалувили инсан дурумлу, уьткем ва 
гужлу ийида. Беес, крар гьакI я, Женнет вах. Ачухдиз 
лагьайтIа, заз къе са кар дерт хьанва — Няметан ччин 
гзаф чIуру я. 

Абдулан гафари Женнет бегьем зурзурна. Вучиз 
лагьайтIа, а гафари гададин рикIин михьивал къалур-
завай. Рушаз вичин рикI аIКъудна къалуриз  кIан хьа-
на. Ам жери кар тушир. Вири галай-галайвал лагьана, 
Абдул вичин дердинин гъавурдик кутун къетI авуна 
ада. Мез! Жуван рикIе авайдилугьун патал, алакъа 
мягькемарун патал вичелай хъсан алат мад жеч. И ара-
да диде хтана, гафунин кьатI атIунихъай игьтият авай 
руша дериндай нефее къачуна, лагьана' 

— Къенин   йикъалай вун   зи стха   я. Чидач-ман   ви 
дуст Няметахъ  вуч дерт  аватIа.  Яз  зун    адахъ галаз  
кьве гаф рахана кIанзава. Пака няниз и багъдиз  ату - 
рай. 

Арифдиз ишара бес я лугьуда Женнета чIугваз-
чIугваз лагьай и гафари Абдулаз хабар гузвай Рушак 
хъел ква, ам куьрцякьра Няметахъ галаз гуьруьшмиш 
жез татунни гьадавай я. Амма вучтин хъел?  

— Де ам квез чида. Хуш рахунар акьалтIдайд туш.  
Им заз рагъ алай югъ хьиз чида,— куьрелди хкудна,— 
худафис, — лагьана Абдул хъфена. 

Гьахъ лагьайтIа, и йифни югъ Няметаз гена са йи-118 

еалай яргъи хьана. Женнетазни   адалай куьруь   хьан - 

вачир. 
Варз экъечIна. Хъиперин баядри хуьр къачузва. 

Женнет айвандал ала. РикIик гъалаба ква. КкIалдиз 
вил квай, нуькI хьиз гьарнихъ килигиз къекъвезва. 
Къецелай   адан  тIвар  кьуна  эверна,  Шамсият  атана  

— Ву, я руш, вун мелез къвезвачни? Паша  автIа - 
нал вал вил алаз акъвазнава. Рушар вири кIватI хьан - 
валда Геж жезва, де ша кван.  

— А Пашадкай маша хьайитIани къведач 
— Бес  вавай  хуьруьн  аялар  кIватIна,  абуруз  тар- 

сар гьикI гуз жеда?    Де хьана я кас,    ви зарафатар!  
Килиг кван! Вун татайтIа, зунни фидач. 

— Ам ви ихтияр я. 
Бес цлахъ акъвазнавайбурун рикIикай хабар кьа-

дачни? Цлан пипIехъай и шикил аквазвай Няметанни 
Абдулан рикIер чкадал аламачир. ЛумпI авуна айван-
дик Паша атуни абур мадни киркIин авуна. Няметаз 
фена лам-жум талгьана, къуьнелай кьуна Паша чуку-
ризни кIанзавай. Ада гена сабур авуна. 

— За  гьикI  лагьанай?   Ина  хата   ава.   Са  куьчеда  
кьве къуькъвераг    виже    къведач. Хъша!    Ччина вил 
амаз! — лагьана Абдула    Няметан  япал    кIуф  эцигна  

кушкушдалди. 
Паша ва Шамсият гена гьа ша лугьуз гзаф алахъ -

на. Женнета зи гъиле хразвай гуьлуьт ава, тIвар яна -
вай рушар мелериз фидай адет туш, яйиб я лугьуз 
гзаф багьнаяр авуна. 

— Гила  слабуд хьайила  айиб  туш.  ЧIана  яргъияр 
ийимир. Де гьамни гьакIа, ви ччин вучиз чIуру я? Ваз  
турбур ни тIуьна? — лагьана Пашади тIимил зарафат- 

дин саягъда. 
Женнета абур мецелди рахана алудиз чалишмиш-

завай. Амма гила ам туьнт хьана. 

— Де бес я! «Турбур ни тIуьна?» Муьргъуь каци!— 

руш анихъди фена. 

— Гила гьикI я? —жузуна рикIик гар акахьай Ня- 

мета Абдулавай. 
— Абур, гьм... кьуьруькар  я. Шадвилин  наз гунар  

туштIани чидач. Зун Паша тиртIа, за ам исятда гъил  
кьуна тухудай. Звар    алачир Паша    якьван, — рахана 
Абдул. Айвандик квайбурун яргъийри адан зегьле ра - 

къурзавай. 
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V. ГЪИЛ ГЪИЛИХЪ ВИГЬЕНВАЙНИ? 

Эхир Пашани Шамсият, сакIани къадни сад та -
хьана, хъфена. Женнета нефес акъадарна. Дуьз ла -
гьайтIа, Шамсиятаз кIамаз хьун адаз залан тир. «Ам, 
белки, зи гъавурда акьада» фикирна Женнета.  

— Де гила ваз рехъ ачух я. Зун артуханди я, хъфи-
да.  Килиг  гьа,  контурнивилелди   (культурно)   рахух.  

Абдул хъфена. Нямета багъдиз анжах са кам ви-
гьенвай. Кар мад чIур хьана. Пашадин ва Шамсиятан 
теклифдиз мукIратIди атIай жаваб гайи Женнет гила 
кIвале гьахьна. 

«Мад гьич!» фикир авуна, Нямет къах хьана.  
Сада-садалай сес хкажиз чпнн дем къизгъинарзавай 

хъпери гуя адан язух чIугваз лугьузвай: «Аи фагъир! 
сад ава кIанивал. Сад ава жеривал.» РикIив кIаниви-
лин ялав къакъвезвай Няметаз Женнет гьамишанда 
«Iеме кьуна гваз къекъвез кIанзавайди чаз чизва. Ак -
ван чна а жеривал гьикI ятIа?  

Женнет шаршав галчукна айвандал хтана. Бес, 
шаршав галчукна. Де вуна идакай вучдатIа лагь. Тта-
рарихъ чуьнуьх жез багъда къекъвезвай Няметаз ам 
акунавач. 

«Яраб мад алцурда жал» фикирна Нямета. Женнет 
дугъриданни кьве рикIин тир. Амма гилани элкъвена 
кIвализ хъфин инсаф тушир. «Чуьнуьх гумбатI къугъун 
герек туш!» фикирна руша. Женнет чукурна фена 
ттарцихъ акъвазна Няметаз гила ам акуна. Амма 
шаршавди ам ягъалмишарна.  

— ВучатIани      Нине-ханум      я! — Нямет     чуьнуьх 
хьана. 

— Солдат, ваз инай вуч кIанзава?! — жузуна Жен 
нета сес дегишарунивди. 

Гада гъавурда акьуна. Ам шадвили цавук хкIурна. 
Ашкъидин пиялади адакай шаир авуна: 

КIанзава заз акуна, Зи 
гуьзел яр гакьуна, Вун зи 
рикIин дидар я, Яр я руш, 
вун зи яр я 

Сад садаз мукьва хьайи абурун къуьн-къуьне гьат-
на. Куьрелди чузун-качузун хьайидалай гуьгъуьниз 
Женнета жиргъ квай сесиналди лагьана:  
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— Зун вахъ галаз мад рахадайвал тушир. Заз вири 
чизва. Амма кIанивал ваз зарафат тир чIал чизвачир.  

Виликди амаз гьазурнавай рахунарни тахьанамаз 
и гаф ван хьайи Няметан рикIиз    чукIул сухай-кьван 

тIар хьана. 

— Женнет, зи ччан ваз къурбанд я. Вуна вуч лу -  

гьузва? 

— «Зи  ччан  ваз  къурбанд я», — лагьана   Женнета 

адан гафар такрар авуна. 
— Ажеб   лагьаначни?     Крарни    гьакI   хьанайтIа?.. 

Гьахьмяй яни вуна чи кIвалер  штабдиз къалурайди?!  
Чи къунши Гьуьсейнбала кьаз турди. 

Куьрцякьра Пашади Нине-ханумаз вичелай фитне 
авурди гила Няметан рикIел хтанвай. Женнет къур-
мишнавайди Нине-ханум  тирди  ада кьатIуннавай. 

«Нине-ханум кул гваз захъ галтугна. Гила бегди I 
бикеди вичин тIебятдин ктIай ни чукIурзава» фикир-
на ада. Няметаз хъел атанвай, амма ада хъел винелди 
акъудзавачир. Ада ваъ, хъел кIанивили бамишарзавай.  

—• Чи кьведан кIанивилихъ галаз я кIвалерин,  
я Гьуьсейнбаладин са алакъани авач, ччан зи азиз! 
Им сад. КIвалер чи часть агакьдалди тайииарнавай. 
Гьуьсейнбала за къалурна, им дуьз я. Ам къачагърин 
амадаг тирди вазни чизва. Гьуьсейнбаладин дестедин 
фикирар  ва  абуру гьазурвал  аквазвай крар  ваз  ахпа  

чир жеда. 
— Гила  дуьнья  вири  къачагъар   хьанв>а.   Са   Гьуь 

сейнбала    туш. Зун    инсанперест    я. Абур    гъавурдик  
кутуна  кIанда.  Дустагъра   тгун   герек   туш,— лагьана 
руша. — Гуж тушни! Де и арада и гафар вуч герек я?  

— Куь гьисабдалди беглерни халкь тарашзавайбур  

я. Зунни гьабурукай сад. 
— Ваъ! Вун са гунагьни квачир малаик я. Адалай- 

ни гзаф, цIийи девран яратмишун патал винни зи рехъ  
сад я. 

Солдатрин революционный манийрин сесер хкаж 
хьана. Гьайиф! Гьикьван зи яб жегьилрихъ галайтIа -
ни, мад зун абурун рахунрин гъавурда ахкьунач. Къе-
цихъай Нине-ханум хтана. Айвандик акъваз хьана, 
вич-вичик рахазва. Айвандик куькIуьрай лампа та -
хьун, аквар гьаларай, адан рикIиз такIан хьанвай.  

— Куь  сес  аллагьди    атIуй!   И   азиз    Рамазаядин 
вазра куьчейрал акьалдарнавай ванер аку.    Рас дува!  
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Рас дува! Куь дуван первердигарди авурай!..—Ахпа Ни-
не-ханума кIвалин ракIариз вил яна эверна. 

— Женнет! Я Женнет! 
Жаваб хьанач. Гила Нине-ханум фикирлу я. Ам 

багъдиз килигзава. Пелев гъил гутуна, вилер атIумна 
килигзава. 

— Ву,   им   вуч   аламат  я?   Бегдин   багъдикай  гила 
солдатри   гулатардай   бульвар   хьанва!     Ахпа   кIуфал 
гъил эцигна, мили хъвер кваз, яваш    сесиналди дава- 
марна...  Уьз   арамизда    лагьайтIа,  ихьтин    варз   алай 
йифиз  командир  Петрова  са  вил  мичIна  зи  хъуьчIуь- 
кай   кьунайтIа,   зазни   далу  чухвайд   хьиз   жедай.   Бег 
вуча,  офицер,  кьведни   агъайна  ксар  я.  Тамаш  садра, 
тамаш!  Гьикьван    мезе гуз    къекъвезватIа аку.    Ухьт, 
бахтаварар!   Тьфу   шейтIан!   Астагъфируллагь,   астагъ- 
фируллагь! 

Нине-ханум кисна килигзава. Къвердавай артух 
теспача жезва. 

— Нин багъ нин кIвачерик   акатнаватIа аку.   Яваш, 
а шаршав галай мекенжи вуж ятIа?  Ву, я  арсуз!  Ву,  
адан къекъуьнар Женнетанбур хьиз аквазва, эхир! Ам  
кIвале авач жал? 

Бикедик къариба гьерекат акатна. Вичин пуржин-
дин чIарчIин кьил вичин гъиляй акъатнавай ам инз -
анз хьана. Ахпа кIвале гьахьна, тадиз экъечIна. Гила 
адакай цIайлапан хьана. Са тIвални къачуна ада 
айвандилай багъдиз хкадарна, чукурна. Нине -ханум 
акваз зи рикI цIуьтхуьнна. КIанивилин ашкъида гьа-
тайла игьтият рикIелай фидай затI я. Чуьнуьх хьухь. 
Къвезва, чуьнуьх хьухь лугьуз кIанзавай заз жегьил-
риз. КилигайтIа, абуру гуя и багъдиз гьич ккамни 
къачунач. Еоъ, акуна хьи, Женнет Нине-хануман гуь-
гъуьниз физва. Амма гила адахъ шаршав галамачир. 
Зи рикI чкадал хтана. 

КIелзавай кас, вуна зун абурун геле къекъвезвайд 
яни лугьуз айибмир. Женнетанни Няметан пак тир кIа-
нивал гьар са касди гьуьрмет авуниз лайихди я. Абу -
рун къилихри ва гьерекатри зун гуя суьгьуьрда ттуна 
чпихъ галаз къекъуьрзава. Абурун рахунар кквелди 
куьтягь хьанатIа, чир тахьуни зун генани къайгъудик 
кутунава. 

— Я диде, ана гьикI хьана? 
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Нине-ханум кхунна. Ада, тадиз кьулухъ элкъвена 

рушавай жузуна? 

—- Вун гьина авай? 
Де гила идаз вуч жаваб гурай! Дуьз лагьайтIа ина 

жериди са йикь-шуван я. Рушан дердиникай дидеди 
хабар кьадач. Ада фагъирдин кьилел регъв регъведа. 
Ахпа йифди вични ксудач. ЦIай-гум акьалтна терхеба 
рахаз сеперар гуз, къаргъишар ийиз жеда. 

— Мелез ша лугьуз атай Шамсият рекье хутаз куь- 
чедиз    экъечIнавай, — ттаб   авуна    руша.  Маса    чара 

авачир. 
Нине-ханум аламат хьана. Са тIимил кисна, ахпа 

ада вичиз багъда къекъвезвайбур акуна,  шаршав га-
лайди  Женнет  хьиз  хьана    лагьана  куз-куз    ихтилат 

авуна. 

— Гьа  исятда  инал  алайбур  нуькIни  цуькI  хьана,  

— алава хъувуна. 
— Ву,  за   ина   вуч  хьанатIа  лагьай   фикир   авунай 

гьа. Хъша я кас. Вакай ичIи къизил хьурай. Ваз маса  
кар-чIал амачни? Къекъуьрай чпиз. Жегьилар къекъве- 
дай адет я. Я диде, абуру гъил гъилихъ вигьенвайни?  

— Ваъ, тушир кар завай лу;ьуз жедач.  
Женнета хъуьчIуькай кьуна Нине-ханум хутахна. 

Абур айвандал акъвазна. Дидедин рикI гена чкадал 
хтанвачир. Ам рушахъ гьеле инанмиш хьанвач. 

— Дуьз лагь, вун дугъриданни куьчедиз экъечIна - 

вайни? 

— Эхь, я диде, — кIуфук айгьамдин хъвер кваз жа 
ваб гана руша. Айгьамдин хъвер лагьайтIа, дидедивай  
кьатIуз хьанач. 

— Аламат я! Астагъфируллагъ! Са вил ахвар аву  
на  кIанда. ТахьайтIа, сив    кьаз  вахтунда    къарагъиз  
жедач, — лагьай диде рушни галаз  кIвализ  хъфена.  

VI. КIВАЛ АТИРДАЙ АЦIАНА 

КIекери гьарайзава. Минежетдин сесер хкаж хьана. 
«Ассалагь ва халагь!»... 

Къудгуна меселай къарагъай Нине-ханума Женнет 
ахварай авудна. Ахпа парталар алукIна ам Абдулаз 
эверун патал штабдин гьаятдиз, маркунин патав фена.  
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— Я  Абдул,  Абдул!  Минежетар   ягъизва,  сив  кьа- 
дай вахт хьанва. Къарагъ, фу нез ша,  

Элкъвена хтана ада лампа айвандал акъудна. 
Суфра экIяна, къаб-тIур гъана. Женнета самовар хка-
на. Абдул атана. 

— Ассаламалейкум! 
Абдулан салам кьуна, бикеди адаз ацукьдай чка 

къалурна. Бисмиллагь лугьун теклиф авуна. Вилик 
хьана, кГвачер кчудна, къулайдиз ацукьна, солдат 
тIуьнив эгечIна. Хъуькъвер дакIурна, арабир «белли» 
лугьуз Нине-ханумэн гафарал къул чIугваз, ада тIуь-
низ гьерекат ийизвай. 

— Дуьньядал  жери  са  вад  югъ  гьар  гьикI  хьайи- 
тIан   кьиле   фида.  Эхират   къазанмишна   кIанда,— ла- 
гьана бикеди. — Я Абдул, вуна мусурман кIелер авурд 
яни? 

— Белли! Эхь хала. Ватгахазу заз хуралай чида.  
■— Ваз къулгьу чидани? — жузуна Женнета зара-

фатдин хъвер кваз. 
— Вуна гила зун затIни тийижирдай кьазва. Ватта- 

хазу чидайдаз къулгьу чир жедачни?  Къулгьуваллатьу  
агьад. Лам алад ва лам ахлад...  

«Лам алад, лам ахлад» лугьуз Абдулан чIалар 
ахъайиз Женнет хъуьрезва. Нине-ханум кягъ хьана 
акъвазнава. Абдула вич квадарнач. Ада лагьана:  

— Араб чIал я, лезги чIал туш... Дуьэ кьабулдайди  
аллагь вич я. 

— ГьакI  я, — лагьана,  адан гаф тестикьарна Нине- 
ханума. Вичи кьабулрай. А араб чIал чи сивера бязи 
вахтара чIухлумпIар недай хьиз жеда. 

Абдулаз и гафар лап хуш хьана. 
— Пагь, ажеб дуьз лагьаначни вуна. Инал са кьече  

авай вирт    алайтIа,    са тупIал  алайди    за  ви сивив  
гуьцIдай. 

— Ажеб  жумарт тушни,  гада! —Женнет  хъуьрена. 
Рушанди,  гьелбетда,  шадвилин  зарафат  тир.  ЯтIа- 

ни, сифте атанвай мугьман яз, Абдулаз регъуь жезвай. 
И гафар ада ван тахьайдай кьада лагьай фикир аву -
на. Амма Женнета макъамдиз хае тир гаф лагьайла, 
генани адавай а'къвазиз хьанач. Багьна жагъурна, жа -
ваб гана. 

— Мад сив  хвенвайдан кьил  кьече тваз  жеч хьи.  
Белли! 
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Хуьруьн патав гвай куллухдай чакъалри гьарайна. 
Гуя абуру Абдулан гафар тестикьарзавай. КIвале гьа-
хьай Женнет тфенг га аз экъечIна. Ам чакъалар ягъун 
патал физ гьазур хьанвай. Амма дидеди  адаз ихтияр 

ганач. 

— йоъ! Вун гъуьрчехъан яни? — жузуна Абдула 

рушавай. 

— Ана вуч аламат ава? 
— Женнетан, рягьметлу бубади ам гьамишанда ви- 

чихъ галаз гъуьрчез   тухудай, — ихтилат    авуна Нине- 
ханума.— А    тфенгдалди     Женнета,      ваз     кIандатIа, 
нуькIрен вил яда. 

Гъилел кард, гуьгъуьна тула аваз физ, бегди чанта
1 

ацIуриз ачкарар хкидай вахтар адан рикIел хтанвай. 
Бегди ибур Женнета ягъайбур я лугьуз кьилди хкудна 
бикедин вилик эцигдай. Ахпа абур къуллугъчиди 
михьна чуьхуьдай, кабабар ядай ва чIемел чрана аш -
дихъ галаз суфрадал гъидай. «Фена девранар» фикир 
авуна ада ухьт аладарна. 

— Абдул, а болыиевикар аллагь авач лугьудай га- 
вур   чапхунчияр   ялда.   Вун   абурухъ  гьикI   агалтна? — 
жузуна Нине-ханума. 

— Ам   болыневикар    такIанбурун    фигне   я,   хала. 
Большевикар дуьньядал адалат зцигзавай ксар я. Со - 
ветрин  власть  хьанвай чкайра,  суьзмисала,   агъа-лукI 
амач. 

Нине-ханум фикирлу хьана. 
— И кIар хуькуьрнавай дуьнеда адалат ахкун! Же  

ри кар туш.  Гьар атайдан кеспи тарашун, къирмишун  
хьанва, — лугьузвай   адан вилерикай  туьркер,  вранге- 
лар, къачагъар деникинчияр карагзаваи. 

— Большевикрин   эвелимжи   везифаяр   гьихьтинбур 
ятIа, квез   чир   хьана    кIандатIа    за   лугьуда,— алава 
хъувуна  тIуьн  къулай  хьанвай   солдатди. — Бандитар, 
къачагъар терг авун. А ттамара амайбуруз    хъша ла - 
гьанва.  Хтана чпин гьалал  кеспи  ая лагьана  пуд югъ  
я.  ТахьайтIа,   абур  таратъажрикай  куьрс жеда.  ТIун- 
бул ягъайдаз фири нек, цан цайидаз цуру нек амукь - 
дач. Чи комиосарди лугьузвай, шегьредин рекьер, тIа- 
рам  муькъвер  туькIуьрда.    Ччиле  ва    цава   машинар 
къекъведа. Хуьре-кIвале электрикдин эквер твада. Ви- 
ридан гъиле къелем-ктаб жеда... 

Бикедиз  солдатдин    вири  рахунар    бегенмиш  тир. 
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Лап хуш жезвай. Яраб гьакI хьана чаз аквадач жал 
лугьузвай адан рикIи. Амма агъаяр амукьдач лагьай 
и гаф ада сакIани гутазвачир. 

— Бес    гила    зун гвенар    гуьз фидани? —лагьана 
ада, эхир  къатламиш тахьана. — Яда  вун терхеба  ра- 
хазвани? Цавара машинар гьикI жеда?  

— Жеда,  диде.  За   большевикрин  программа  кIел- 
на, — лагьана къвалалай Женнета. Ада мае а ктабарни  
кIелнавай. Дирибаш  руш  азадвал  патал женг чIугваз  
фадлай   гьазур   тир.   Адаз   партизанрихъ  галазни   физ 
кIанзавай.  Хьанач.  Красный  Армия  атунни  адаз  гзаф 
хуш  хьанвай.  Ада  Петровахъ  галаз  са  гьихьтин  ятIа 
рахунарни авунвай. 

Рахунар къвердавай яцIа гьатзавай. Абдула Жен-
нетавай са стакан чай тIалабна. ТIеамлу хуьрекдин ви-
нелай чи рягьметлу бубади гьамиша чай хъвадай ла-
гьана рикIел хкана. 

— Куь буба  агьваллу кас тирни? — жузуна    Нине- 
ханума. 

— Белли! Нехир'бан агьваллу тахьана вуж хьурай!  
Женнета  чай  цана,  стакан  Абдулан  вилик эцигна.  

Чай къуьрен иви хьиз    акваэва. Солдатди    стакандин 
пад элкъуьриз тамашна. Са хупI авуна, эхцигна.  

— Пагь!   КIвал  атирдай  ацIана.  Валлагь, Женнет, 
вун чайдин    устIар я.    Ваз кIани, вун    кIани гададиз 
кьиомет хьурай вун, я аллагь! 

— Амин!—лагьана   Женнета. — Гьар     садаз   кIани 
яр кьисмет хьурай. 

Фикир чкIанвай Нине-ханумани амин лагьана. Ах-
па ада са шумудра тубастагъфируллагь такрар авуна 
жузуна: 

— Абдул, ччан хва, заз  ахварай са деве чи гура - 
райвиниз   акьахиз   акуна.   Вавай  и  ахварин табир  гуз  
жедани? 

— Гардан патахъди, мандав экъисайди тирни?  

— Эхь, эхь! 
— Ам   хала,   халис    кIанивилин    мехъерин   ишара 

я. Архайин хьухь. 
Абдул кIвачел къарагъна. Ада вичин гьаркьуь чIул 

дуьзар хъувуна. Сагърай лагьана. 
— Вуу! — гьарай   акъатна,   экуьвал   акатнавай   цав 

акур Нине-ханумай. — Рахаз-рахаз, чай хъваз югъ хьа 
на. Бес чи сивер гьикI жеда? 
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Хъфиз ккам къачур Абдул акъваз хьана ва ада ла-
гьана: «Югъ яргъи я, хала.  Абур туькIуьдай крар 
я. КIвалик берекат хьурай!» 

Абдул тIуьнал рикI алай ва иштягь ачух кас тирди 
чаз Нине-хануман кIвале акуна. Арум-арум «белли!» 
лугьуз ада вичин кьве къвалав чIакь ийиз тунай. Рагъ 
акьурла ада красноармейцийрихъ галазеи тIуьн 
тIуьна. 

Кьушун операциядиз фена. Ттам къечезвай. Вич 
аскIан, руфун пикI хьиз ацIурнавай Абдул гуьгъуьна 
амукьзава. Арабир акъвазиз ада юрк хьтин винтовка 
ччилел вигьизва. Бугъ алахьзавай пелекай гьекь шит-
киз, винтовка вахчуз ам мад физва. Кьушунди гагь 
санихъай, гагь масанихъай ттамуз кек ягъиз хьана. 
Вахтни физвай. Югъ нянрихъ элкъвена. 

— Мукъаят хьухь! — лагьана Нямета. Адаз бандит-
рикай ишара жагъанвай. 

Кьушунди гуьлле гана. Синелай анихъ цIуьтхуьнай 
бандитар вилерикай квахьна. Ягъунар давамардай кар 
амачир. МичIи хьанвай. Улам-уламдал постар эцигна, 
кьушун кIват хъхьана. 

VII. КЪАЛИЯНДАй  ЦIАЙ ЭЦИГ 

— Гила за мад кьве къуьр яда, — лагьана Абдула. 
Нине-хануман кIвализ  фена пайгардиз хуьрекни неда,  
Няметан запискани вугуда лугьуз фикирдик квай адан 
кефияр къунбар тир. 

Штабдин цлахъай килигай Абдулаз Нине-ханум 
юртада аваз акуна. Ада зиреквилелди гам экIязава ва 
ам вич-вичик рахазва. 

— Югъни  мичIи  хьанва.  И  руш  гьикI  хьана?  Ци- 
цIибар   галай    верч    хьиз    югъди    аялрал    машгъул 
я. Я къимет авайд туш, я гьуьрмет. Чидач мад, и ру - 
шан фикир вуч ятIа. И большевикар  атуник кваз ру - 
шан   гьалар мадни дегиш   хьанва. Мугьманар къведалди 
тахтайтIа, бегьем беябурчивал   я.   Яваш   садра.   Яргъал 
алач. Ви кIвачериз за чIарчIин галтIам яда. Ахпа ак - 
ван чна... 

Женнет хтана. Адан кIуфук хъвер ква. Ада куь-луьз-
куьлуьз     мани     лугьузва.     Женнет     бустандай 
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хтанвайди тир. Дидеди адавай силис къачуз башла -
мишна: — Вун гьинавай, вучзавай?.. 

— Я диде,— лагьана    руша, — а    яргъийрикай вуч- 
да? За авуна кIани кар-чIал аватIа лагь. 

Тадиз самовар эцигун буюрмишна. Мугьманар 
къвезва. Вунани михьи парталар алукI лагьана дидг -
ди туьнтвилелди. Мугьманар вужар ятIа суал жаваб 
хьаначир. Женнет самовар къачуна  экъечIна. Нине-
ханума къулак цIай кутазвай. Ва ам арабир къажгъан-
дин къалпагъ элягъиз хуьрек ргазватIа акваз килигза-
вай. Рак гатана, эверна.  

— Ву, — лагьана   тади  къачур бикеди, — Жанаби 
Келбалидин сес я. Са карни бегьем хьанвач гьа.  

Рак ахъайна. КIуфук мили хъвер кваз алтадунар 
авунивди ада лагьана. 

— Буюр, буюр, — юкь алгъурна гьуьрмет авуна. 
Салам  гана   Келбали  ва    адан  паб    Сейран-ханум 

атана. Салам кьуна Нине-ханума абуруз хуьцуьганрал 
ацукьдай чка къалурна ва жузун-качузун ийиз башла-
мишна. КIвачер кчудна, ял ттур цел хьтин руфун ме-
тIерал вигьена ацукьай Келбали кIатI хьиз аквазвай. 
Эгер Келбалидин кьакьан ва кIукI шуькIуь бармак 
арада авачиртIа, яцIу вилел гьалтайла Сейран-хану-
малай ам къалмаз тушир. Яргъи валчагъдин ценер 
гьарнихъ чукIурна ва кьилихъ галай чIулав генжедин 
пIипI къуьнелай авадарнавай ам векьин кIунтIаз ух -
шар тир. 

Келбалиди чIулуникай хкудна яргъи ттум галай 
къалиян ацIурна. Яргъи спелрилай кап аладарна ви -
чин папахъ элкъвена лагьана. 

— Сейран-ханум, къалияндал цIай эциг. 
Са шумуд сеферда гум нерин хилерай хкана, ахпа 

ада Нине-хануман суалдиз жаваб гана. 
— Аллагьдиз   шукур!   гьикьван     хьайитIани   хъсан 

я. Анрал гьалтайла зун бахтлу я. Зи кьил акьадай чка  
заз  гьасятда    чир    жеда.    Пашани    милиционервилел 
зцигнава. Беес! Эгье!   (туьд ачухна). Чишни ваз. Деве  
акунани?  Акунач!     лугьуз    жуван  югъ  няни    ийизва.  
Яваш-яваш жуван  алишвериш ийиз  ацукьнава. Анжах 
са кардин игьтият    ава.  Къе    Гьуьсейнбаладин    кIвал  
обиска авуна. Яз анай жагъай затI хьанач. ВучатIани  
а варшавникриз   кIели   хьанвайди    хьиз   аквазва    заз.  
Яракьар жагъайтIа кар чIур жеда.  
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— Бес  яракьар   гьана   авачирни?—жузуна    бикеди 
теспачавилелди. 

— Абур    чна, — гье-гье,    эквез    акъуднава. —Ухьт 
аладарна. -- Бес ви кефияр гьикI я? 

— Сагь-саламат я. 
«Зазни гьакI аквазва. Сигъа хъувуртIани жеривал 

я» фикирна Келбалиди. Мад къалиян ацIурна, гена 
вичин папаз цIай эциг лагьана. Сейран-ханума жибин-
дай спичка акъудна цIай кутуна. 

Женнет самовар гваз хтана. Мугьманар акуна адан 
ивидал звал атана. Ам татаб хьана. Самовар адан ху -
рал ва кIвачерал экъичиз са кIам-шам амай. Нине-ха-
нума тадиз самовар кьуна. Мугьманриз инай квахь 
лугьуз кIанзавай Женнетаз. Гьая лугьудай затI ава, 
эхир. Ам раханач. Дишегьлийри кьве хъуьчIуькай кьу-
на ам кIвализ хутахна. 

Теспачавал акатай Келбали кIвачел акьалтна. Ам 
айвандик къекъвез, вич-вичик рахаз хьана. 

— ВучатIани   самовардин     бугъадин     эсер   я.   Гаф 
авач, гзаф тIарам    кьил я.  Гьар куткайдан    мал туш.  
Эгье! Ихьтин свае жуван кIвале  хьунухь аллагьди гу- 
нуг я. Нур гудай чрагъ я, чрагъ. Женнет, белли, Келба  
лидин хциз хае я. Адан диде—жуваз. Нежеди, нежеди? 
—Цлан гуьзгуьдин вилик акъвазна  спелриз звар  гуда. 
— Аи Келбали нежеди? 

Нине-ханумни Сейран-ханум хтана. — Женнетан ке-
фияр гьикI я, — хабар кьур Келбалидиз Нине-ханума 
самовардин гумади кьил гижч авунавайди я лагьай 
жаваб гана. 

— Зани гьакI  фикир  авунвай, — лагьана тажирди. 
Нине-ханума суфра экIяна. Чай цана ва хуьрекдин  

кьайгъу авуник кваз рахун башламишна. 
— Багъишламиша, куьн къведайди зазвахтунда чир 

хьанайтIа, за гьер тукIвадай. Са лайихлу плов ийидай.  
Агакьнач, мад и сеферда багъишламиша. 

Келбали «Бисмиллагь Рагьманни Рагьим» лагьана  
нез эгечIна. Кьве гъилини кьуна вечрен ютурдиз кIас  
ягъай Сейран ханума хуьрекдин тариф авуна. Сивиз 
къвезвай спелрилай кап аладарна Келбалидини вичин 
папан гафуниз къуват гана. Ахпа туьд ачухна, Женне- 
тазни хуьрек нез эвер хъувун теклиф авуна. «Чидач  
ман, куьн алай чкадал ада фу недатIа» лагьана Нине- 
ханум са пата ял аваз хьиз рушан патав фена. 
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— Руш  туш,   малаик  я, — лагьана  Сейран-ханума 
-  Мад куыIмир! Идаз тажир Келбали лугьуда, 

я Сейран-ханум. Вичин хурал тIуб туькIуьрна къалур-
иа. — Яраб и Нине-ханумазни за темягь авуртIа, вуна 
вуч лугьудатIа? 

— Зи кьилел  кьев!  Зун исятда хъфида     (К/ьудгупя 
къаратъна). За ви кIвализ каца яда.  

Келбалиди ам са гуж-баладалди секинарпа, ахцу-
кьарна. Им ада ван акъат тавун патал авур кар тир. 
«Ширин ччанди чIугунва. Ваъ, ам хьана кIани кар 
я. Шериат тушни, мегер? Пуд гафуналди жедай кар 
окъвазарун дуьз туш. Белли!» фикирзавай ада.  

Нине-ханум хтана. Женнет ахварал фенва лагьаня 
ада. ЯтIа, адак хкуьр тавун теклифна мугьманри. Ни-не-
хануманди ттаб тир. Женнет вичин хиялар къечез, 
вилерни ахъаз кроватдал къатканвай. Ада диде гуту-
иачир. Дидедизни тажирдиз хжатIай кьве гаф лугьузни 
ам гьазур тир. Амма адаз халкьди айибунихъай ки-
чIезвай. Ахварал! Чидач ман, ахварал ам пакани фи-
датIа? 

Мугьманри хуьрек тIуьна, чай хъвана  куьтягьна.  
— Ви   суфрадик   берекат  хьурай, — лагьана   Келба 

лиди. 
— Амин! — лагьана   Сейран-ханума.  Тажирди  дава- 

марна. 
— Мад яргъалди  чIугуна  вучда?  Чун  кьилди  вахъ 

галаз  са  ихтилат ийиз  атанвайбур  я.  Са  кардал  кьил  
элигна  куыIягьдалди  заз   арада   масад  хьана   кIандач. 
Им зи гьар са  алишверишдин къайда  я.    Чи гаф-чIал 
сад  хьайила,   эмай   крар   чна   вири     мукьва-кьилиярни 
галаз ийида. Сейран-ханум!.. 

КIвалин гьава вичихъ галаз кьунвай ва чIуьн-хъуп 
къулай хьайи Сейран-ханум сует хьанва. Келбалиди 
къвала гъуд эцягъайла уях хьайи ада вуча, вуч туш 
тийижиз лагьана- 

— Белли!..     ГьакI   я! — вичин  пад    къерех    агудиз 
башламишна. 

Ибуру ина чпин савдадик кьил кутунавай гьа и чIа-
вуз Няметан рикI цуькIуьн никIе авай туртур хьиз 
теспача тир. «Гила мад Абдул хуькведа, акван ада 
вуч жаваб хкидатIа» фикирзавай ада. Амма Абдул 
сакIани хуьквезвачир. Тахтунин себеб екед тир. Ам 
агъадихъай чаз  аквада. Ша, чнани Абдула хьиз сабур  
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Iчьан. Вуча кьвап? Варз алай, гатфарин йиф секнп I 
Кье кьушуннн архайнн я. Ттама авайбурун Iумнн « . л  
ки хкуднава. 

— Заз  яргъи    рахунар    ийиз     кIандач.     Эгье!   3 \ и  
нагъда  рахада,— лагьана   Келбалиди. 

Нине-ханума, мет яна ацукьна, вичин пешер алап ч I \  
лав  кслегъадин пIипI тупIалай ийизва  ва  адалай  ни I 
алуд  тийиз    яб    акалзава.     Сейран-ханум     мад    г\п 
хьанва. 

— Чахъ гада ава. Ам ваз чида. Вахъ руш ава, ам  
чазни чида. Абурни гъвечIи чIавалай инихъ тIвар я н . I -  
вайбур  я.  Эгер  вун  рази  хьайитIа, чаз  абур  эвлелми- 
шиз кIанзава. Им рягьметлу бегни рази жедай кар  я  
Вуна гьикI лугьуда? 

Штабдин цлахъ галай Абдулак тади акатна. «Яраб 
рушаз такIанз-такIанз Нине-ханума ам гуник хев ку-
тада жал?» — фикирзавай ада. Ам кикерал акъвазна, 
мадни дикъетдалди яб акализ гьазур хьана. Бикс 
явашдаказ  рахана,  вичиз  ван  текъвез  кичIезвай  адаз.  

— Зи кесиб кIвал, зи велед гьар вучатIани беген- 
миш хьана жанаби Келбали, Сейран-ханум вах атайла 
завай >вуч лугьуз жеда?    Ам са кьил я, квез    багъпш- 
на за. 

Келбалиди къалиян ацIурзава. «Жанаби Келбали -
диз вунни бегенмиш я. А месэла ахпа» — фикирзавай 
ада.— Сейран-ханум, къалияндал цIай эциг! Аквазва-
ни ваз? Аферин. Арифдиз са ишара бес я. 

— Белли!—гъуьлуьн    гафар    тестикьарна    Сейран- 
ханума тирш яна. 

— Алтьам'сала        шукур,— ла-гьана        Нине-ханума 
адан тиршиниз жаваб яз. 

Келбалиди Николаян гуьмуьшдин манатар, Сейран-
ханума къизилдин цам синидиз вигьена лишанар кутуна. 
Ахпа абуру савда авуна. 

— Гила   гьич,— гьарай   акъатай  Абдул   хъфена. 

V I I I .   ВИЛЕР ДАКIУНВАЙ 

Сусаз пуд къат парталар, пуд пут дуьгуь, пуд гьер, 
са пут шекер, кIвалин эмени гъунин ва Нине-ханумаз 
пуд виш манат пул гунин икьрар  хьана.  Гьи пул? лу - 
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Iьуз рахупар хьанай. Ам чун килигда, я Николаян п>Д 
вишек квай шей гуда лагьана тажирди. Ахпа Келбали-
ди вичихъ виш к ас мугьманарни жеда, гьэбурузни хей-
лин харжи акъатда, айиб авач лагьана. Сив хуьнин 
сувар алатайла свае тухудай меслятни авуна, мугьма-
нар къарагъна. Нине-ханум абур рекье хутаз экъечIна.  

«Къурбан сувар алудна, аллатьди гайитIа, зинни 
ви мехъеривни эгечIда чун» фикирзавай Келбалиди Нине-
ханумай мад сеферда вил акъадарна. Сагърай лагьана. 
Айвандик Женнета лагьайтIа, суфрадал алай «лишанар» 
къачуна ччилел гьалчна. «Пашайрикай кьушаяр 
хьайитIани, инсанрин иви фитIинзавай алиш-
веришчийрин, муьфтехуррин ни галай чкани заз герек 
туш!». Гьайиф Абдулаз акунач! Адан рикI секин же-
дай хьи! 

— Ибурукай квез пухчаяр хьурай. — Савдагар Кел-
балиди дуьгведин савда авуна, адан гарданда еб тту-
на. Амма зун дуьгве туш. Акван чна. За куьн вацIал 
тухвана, яд тагана хкайла хьурай. 

Чидач ман! Дидедин мез галукьайла вав а гафар 
гумукьдатIа? Эхирки яргъал алач, килигин чун! 

Женнег кIвализ хтана. МичIи кIвале, ччин кIаник -
на кроватдал ярх хьана. Хуьр-кIвал ахварал фенвай. 
Вичи авур савдадал гзаф рази тир Келбалиди хтана, 
яргъи къалиян мад ацIур хъувуна. Ахпа ам пуф 
ацалтна ширин ва архайин ахвариз фена. Гада мили-
ционер хьана, адаз магьалда авай, квайни квай руш, 
вични бегдин руш це лагьана. Мад ам архайиндиз ку-
сун тавуна, вуж неуда кьван! 

Сейран-ханум лагьайтIа, мад адакай рахадай кар 
авач. Ам къекъведай рекьени, фу незвай чкадални 
ксанвайд я. Касдин рикIел пи акьалтнава. Хам тIушур 
шалам хьиз яцIу я. Къирмаж вигьейла гамишди ттум 
къекъуьрдайвал, квез акунайни, Келбалиди къвала 
гъуд эцягъайла ада вичин ченберар кIватIиз, гьикI пад-
къирехъ агуддайтIа? 

Мугьманар рекье хутуна элкъвей Нине-ханума «ли-
шанар» са турбада ттуна. Къаб-къажах кIватI хъуву-
на. Суфра ва гам юзурна вахчуна. Ахпа ам кIвализ 
хтана, мисик экечIна. Женнетахъ галаз рахун башла-
мишна ада. Инихъай-анихъай вигьиз, вичи авур сав-
дадин тарифар авуна. Ам гьикьван раханатIани руша 
чуькьни авунач. «Чуькь тавун разивилин ишара я» фи- 
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кир авуна ада. «Асул авай руша дидедин гаф чIурич 
хьи». 

Нине-ханумаз жагъана хьи, кIанивал са акьван 
кар алай месэла туш. Гадани руш сад-садаз мукьва 
хьайила, абур сад-садан рикIиз чими жеда. Ахпа 
халкьдин арада  намус хвена яшамиш жеда. Къула 
цIай, къул ацIай аялар жеда. Вири дуьз хьана фида... 
Гьа икI вичин къарардал къул чIугуна Нине-ханумни 
ахварал фена. 

Аман диде! Вун гьикьван ширин я? Вун патал ин-
сан цIуз хкадриз гьазур я. Веледни гьакьван ширин 
затI я, эхир. Бес вуна Женнетан рикIикай вучиз хабар 
кьазвач? Дуьзена къарар кьабулна ваз ширин ахвар 
гьикI къвезва?! Бес гьакI хьана фидани? 

ЦIай! ЦIай кудай затI я. Амма цIаяр жуьрба-жуьр 
я. Сад ава адетдин цIай. Сад ава къиздирма. Чи 
халкьди гьадазни цIай лугьуда Садни ава кIанивилин 
цIай. КIанивилин цIун гьайбат масад я. Ам я яд илич-
на туьхуьриз жедач. Я къиздирма хьиз хини хъвана 
секинариз жедач. КIанивилин цIу инсандин рикI чир-
чIир ийиз куда. Кана-кана кабаб ийида. 

Женнеталай гумар алахьзава. Ада къатадзава. 
Гьар са кар вичин юкIуналди алцумзава. Адан юкI 
лагьайтIа, я хандин юкI туш, я аршин туш. Вири дуьнь-
яда кьабул хьанвай, сантиметр, дециметрни кваз ал-
цумзавай метр я. Ада гагь са патахъай, гагь муькуь 
патахъай алцумзава. Са вил акьалай ахварни тахьана, 
пакамадалди алцумзава. Гьинихъай эгечIайтIани адан 
вилик акъваззавайди рикIиз къайи, хъуьчIуьк кутаз 
тежер чIулав гъуьляIгъдин ттум жезва. 

Зарб кваз хтай Абдул маркунал хкаж хьана. Ам 
гуьзлемишай дуст вахт агакьна постунал феивай. Аб-
дулан рикIе кьве фикир гьатна: сада—гила йиф я, па-
камдалди ксус, гьар са кардиз негъенлай пакама хъеан 
я лугьузвай. Муькуьда — ваъ, дустунин рикI киркIин 
я. Ам акI туна виже къведач. Фена, хьайи агьвалатди-
кай хабар гана, адаз са меслят къалурна кIанда. Аб -
дулан кьвед лагьай фикир гъалиб хьана. 

Яргъай инсандин къарантудикай кIели хьайи Ре-
кьуьча къудгуниз башламишна. Гарданда авай чIул 
футкьумарна, кьилел гъил алтадна, кицI секинарна, 
Нямет тIараы хьана Ада дякъетдалди кьуд пата вил 
экъуьрна   Тек   писан    кьвердавай    м\кьва хьана    Ам 
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Абдул тир. Адан ччин чIуру я. Рахун-луькIуьн квачиз, 
хъултухдай акъудна, ада Няметав записка вахкана. 
Нямета тадиз ам кIелиз башламишна. КилигайтIа, 
ам вичи Женнетаз кхьейди я. Кьил хкажна, ам Абду -
лаз килигна. 

— Мад зун кумач,— лагьана Абдула. 
— Вучиз? Ана вуч хьана? 
Нине-хануман кIвализ савдагар Келбалини адан 

паб Сейран-ханум атуникай, ана хьайи савдайрикай 
дустуни-дустуниз  галай-галайвал  ихтилат  авуиа. 

— Кар  чIуру  я,— лагьана  Нямета  са  тIимил  чIиш 
ав>рдалай   гуьгъуьниз.— Женнет   тадиз   инай    акъудна 
кIанда. 

— Кеф ваз, кIусни фагьум авачир! 
— ГшкI? 
— Заз чиз    ам  кьиле    фидай кар    туш. Хата    ква. 

Сад     лагьайди,     ваз     кIандатIа,     ам     красноармеец- 
дин кьинез хаин хьун жеда.  Кьвед лагьайди, савдагар  
Келбалидихъ еке тухум ава. Са жизви ишара жагъай- 
тIани   абуру  вун  жуьже    хьиз,   кьигъгъ     ацалтна   ту- 
кIвада. 

«Вун, дугъриданни, къуьрен рикI авай аждагьан 
я кьван» — фикирзавай Нямета. Женнеталай гъил къа-
чун меслят къалурна Абдула. Ахпа ада чпин хуьруьн-
ви  Гьемзетан кьилел атай завалдикай ихтилат авуна.  

-- Вун хьиз, чи хуьруьнви Гьемзетни са девлетлудин 
рушал ашукь хьана. Рушазни ам гзаф кIанзавай. Кьа-
кьан буйдин, гуьрчег къаш-къамат авай Гьемзет кIан 
хьуник квайд тир. К'ьваларал кицIерни акъвазна, къуь-
иихъ лит галаз, суьруьдин кьилихъ ам чинар хьиз ак-
вадай. Ам гзаф кьетIен чубан язвай. Акьуларни авай, 
вичин рехъ-раж чидайди тир. Гьамни вун хьиз кесиб 
тир. Кесибдин акьулдалди ни алцумда кыван?  

«Квахь кьей хва, нитIраш! Зи руш ви тIишинин 
хуьрек туш!» латьана адаз рушан бубади. Вичиз тан-
гъа>х авай девлетлудин гададиз гана. 

— Мад яргъи авуна вучта? Гьа йикъалай дели хьайи  
Гьемзет чуьллебан я. Ни са кьас фу гайитIа, гьам нез,  
«куьн  хьтинбур     мадни,  гила    мадни,     ахпани  мадни, 
амин!»  лугьуз  гъилер  туькIуьриз  гьатнава.  КIвал-югъ, 
кар-кеспи   адахъ  амач.  ХъуьтIуьз-гатуз  кIвачел-кьилел 
алачнр,   пержерар     куьрснавай   кесиб     хуьряй-хуьруьз 
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физ, йиф  атайла  муьхцера  нагъварик    ксуз гьа  йикьл 
гьятнава.  Ваз гила,  вунни  гьакI хьана  кIанзавани?. 

Кьве дуст яргъал фейи рахунрик кваз йиф акъагнл 
Экуьнин ярарихъ галаз хуьрел ччан атана. Нямет ;к>-
гишардайди агакьна. Нехир вилик квайди, алер гваI I -
ди, цел физвайди — гьарма вичин кеспидик квай. Дус-
тар штабдин айвандик хтана. Нямета Нине-хануман 
айвандилай вил алудзавачир. «Гила-мад Женнет экъечI-
да, акван садра зун адахъ галаз рахан» лугьузвай 
адан рикIи. 

— Женнет  югъ-йифди   зи   вилерай   экъиснава,— ла 
гьана   ада    Абдулаз.— Я  Женнет    заз  хьана     кIанда, 
я  адан гуьгъуьна    ччан гана    кIанда. Маса    кар-чIал 
авач. 

Паша атана. Ви хиял я, ам гадайри гзаф гуьзле-
мишзавай! Адак хъел ква. Ина адетдин салам-калам 
хьанач. 

— Нямет! — лагьана Пашади. 
- — Белли! Мурад-метлеб? — жузуна Нямета лап се-

кинвилелди, сесни хкаж тавуна. 
— Зун милиционер Паша Гьуьсейнов я.    Яргъи спе- 

лар квай Келбалидин гада. За ваз лугьузва: зи лишан  
кут>нвай  Женнетан  тIвар   мад  кьамир.   КьуртIа,   ахпа  
завай туш! 

— Мад маса гаф  авани? — жузуна Нямета ам эле- 
салмишай саягъда. 

— йоъ, яваш, я гада! — Абдул кIвачел акьалтна.— 
Я дуст, жеч гьа! Види халис дяве я хьи! Командовани- 
един приказда чаз жуванбурухъ галаз дяве ийидай их - 
тияр гузвач гьа. 

Хъилелди гена са вучатIа лагьана, Паша хъфена. 
Абдул мад Няметаз акьулар гуз алахъна. КилигайтIа, 
Женнет айвандал экъечIнава. Адан гьамиша яр ге-
къифнавай ччин хъпи тир. Вилер дакIунвай ва лаца -
рик яру халар квай. Вич-вичихъ ягъунин тегьер ла-
гьайтIа, ашкара тир. 

IX.  «САВКЬАТ»   ГЬАЗУРНА 

, Тадиз цлахъ фейи Нямета адахъ галаз хейлин куш-
куш яна. Инсандин ччин адан къене патан гьал аквадай 
гуьзгуь   я лугьуда. Дугъриданни,   Няметан  «гуьзгуьди» 
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адан   рикIел  хьанвай   хер ва кквез ятIа ийизвай къаст 
мадни кIеви хьанвайди къалурзавай. 

Абдул адет хьанвайвал зкуьнахъ Нине-хануман 
кIвализ физ, хуьрек нез хтана. Нине-ханума лагьай-
тIа, адаз тIуьн гуз, ада сив хвена лугьуз, вичин дафтар-
диз савабар ягъизвай. Абдула вичин дустунин тапшу-
ругъарни хилеф авачиз тамамариз хьана. 

Рамазандин варз акъатна. Жемятди сив хуьнин су-
варни авуна. Хвейи сивер савабдинбур хьурай лагьанч 
Садакьаяр кьабулун аллагьдивай тIалабна. Сив хуь -
нин парцикай азад хьайи инсанар архайин тир.  

— Нине-ханум  мехъерин гара  ава,— лагьана Абду 
ла  Няметаз штабдин  айвандик. Ахпа, гьаятдай  къвез- 
вай  дишегьли  къалурна    алава  хъувуна.— Чи   навруз- 
бегдин диде къвезва. 

— Ччан неченик, вун сагъурай,— лагьана Няметахъ 
элкъвена, салам гана атай Сейран-ханума. Ада Нямег, 
командир  Петров   я лагьай   фикир  акунвай.— Зи гада 
милиционер я. Ам къуллугъдал эцигдайлани вуна куь- 
мек авунай. Вун    сагъурай.    Ваз  минет я,    гила  ада-? 
муьгьлет гунин патахъайыи са куьмек ая. 

Нямета, са куьникайни   хабар авачирда   хьиз,   адан 
тIвар, фамилия жузуна. 

— Ву, рикIелай фенвай гьа. Зун  Келбалидин...  

— Вун герек туш. Гададин тIвар... 
 

— Ву,  им гьикI лагьай чIал я? Ам  хайиди зун  яз 
хьайила,  «вун герек туш!»  гьикI лагьай чIал я? Аник  
зун квач. Сабур яхъ, За ваз садра зи гададин ери -бине 
чирин. Ахпа  адан тIвар  ва  фамилия лугьуда. АкI  та - 
хьайтIа, анай ви кьил  акъатдач. Зун тажир  Келбали  
дин паб я. Зи тIварни Сейран-ханум я. Белли! Гададип 
тIвар    Паша    я. Адан    фамили   Тьуьсейнов    кхьизва  
Белли! 

— Агьа, гъавурда  акьуна. Паша къуллугъдал эциг- 
на тIимил вахт я. Адаз гьеле муьгьлет къвезвач.  

— Огь,   огь! — гьараяр   акъатна    дишегьлидай.   Ада 
вичин къвал кьуна.— Ял кьазва,   далах   акьалтнава,— 
лагьана. — Бес мехъерар гьикI жеда? 

Вирлдан кьил са чантада, адан кьил кьилдин чан-
тада лагьайвал Сейран-хануман кьилни кьилдин чан-
тада ава. Уьлкведа, хуьре-кIвале физвай женгиниз ада 
кIусни фикир гузвачир. Адаз чизвайди аижах вич ва 
вичин хзандин аваданвал я, 
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— Я   хала,—  лагьана   адаз   Абдула.—  Чунни   субаяр  
я .  Дявеяр  куьтягь  хьайила ,   чна   вирида санлай   мехъе  
рар ийида.  

С е й р а н - х а н ум  а д а з  ч а пр а с  к ил и г н а  Х ъ ел  к в а й  с е в -
р е н  с а я г ъ д а  м у р ч у р  а в у н а ,  к ъ в а л  ч у ь к ь в е н а ,  а д а  
акъатна  лагьан а :  

— Белли!  Кеф  чаз   Нехир    хуькведач    лугьуз  югъ  
няни жедачни?  Ам    ни  кьилелди хьурай ,     я  бейниван?  
Дявеяр   г ь а  дяв еяр   я    Дяве йр ика й  ч аз   вуч   ав а?  Дяв е  
яр ая  квез!  

П а ш а  м и л и ц а д а  а к ъ в а з д а й л а  а н а л  а л а й  к о м а н -
д и р  м а с а д  т и р д и  С е й р а н - х а н у м а  а н жа х  ш л а  к ъ а т I у н -
н ава й .  Ням ет ахъ  элк ъве н а  а да , —  зун  т а д и  кваз  я гъал -
миш я ,  а  в ир ид ал а йн и ч Iех и  ком а н дир  г ь ин ав а ?  —  ха -
бар кьуна.  

А м  а в т I а  к I в а л е р а  а в а  л а г ь а н а  т I у б  т у ь к I у ь р н и  
адаз  къалурна .  

— Г ь а к I  л а г ь  м а н .  З а з  ч и з в а й  э х и р .  А  к о м а н д и р д и  
I ь а с я т д а  м и л и ц а д и з  з е н г  я д а .  И н а  и р и д  к I в а л  м у ь ж у ы  
кавха  я  лагьана  тур .  

КIатI  хьтин дишегьлиди вичин яргъи булушкадин 
ч е н б е р а р  к ь у н а  х ъ у р с  а в у н а .  А м  я р г ъ и  г ь а я т д и н  а н -
жах юкьвал  агакьнавай .  Кар -кардай экъиеда лугьуда.  
Г и л а н и  г ь а к I  х ь а н а .  М и л и ц а д а  к а р  м а с а к I а  э л к ъ в е н а  
И дуьщуыпдикай хабар хьайи Келбалидн вичин папан  
гуьгъуьниз  чукурзавай.  Ял -ялтахъ текъвез  агакьай ада  
папан ченбер кьуна. Вичин фикирди кьилел чIугунвай 
дишегьлиди  адаз   килиг  тавуна   ченбер   футкьумарна.  

— Акъ'ваз!—тьарайна   гъуьлуь    ам   акъвазарна   ва  
адан яб кьуна.  

Гила Сейран-ханумакай масад хьана. Ада чIар -пут 
чухвазвай .  Мехъер ,  г ададиз  муьгьлет  адан  рик Iелни 
а л а м а ч и р .  Э в е р а й д и  х ь и з ,  к I в а л я й  э к ъ е ч I н а ,  и б у р у н  
в и л и к  а к ъ а т а й  к о м а н д и р  П е т р о в а  в у ч  х ь а н а т I а  жу з у н а  

— Зи   гада,—  лагьана     кьагьур     къвез     шехьзавай  
Сейран-ханума.   Спелар   куьрс   хьанвай   Келбали   къах  
хьана,   гаф   акъат   тийиз    акъвазнавай. —  Жанаби  тава-  
рищ Фетров ,  зи    гада,     цуьк     хьтин Паша    дустагъда  
ттунва.  

— Вучиз?  
— Ада ришвет  къачуна   бандит   хвеналда    Гьич  же -  

р и  к а р  т уш ,  ч ч а н  т ав а р ищ  Ф е т ро в .  М ал а и к  х ь т ин ,  с и в е  
т т у р  т I у б  к I а с  т и й и д а й  П а ш а д и  а х ь т и н  к а р  г ь и ч  и й и ч .  
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— Юлдаш   Бадирован   патав   алад,-  лагьана    Пет 
ров  штабдиз  фена.  Келбалшш  Сейран-ханум  пад гал- 
чIуриз хъфена. 

— Куьн вири тIанкь хьуй,— лугьуз шехьзавай Сей- 
ран-ханума датIана къаргъишарзавай.  

И такIан хабар  агакьай Нине-хануман рикIни гзаф 
тIар хьана. Паша и баладикай хкатун патал ада югъ 
ди    дуьэяр    авуна.    Хуьруьн    кIуптIал алай пIирез са-
дакьани кьуна. 

И хабарди Женнетан фикир кIусни дегишарначир 
Вучиз лагьайтIа, Паша цIу кайитIани, вацIу тухвай -
тIани, адаз тафават авачир. Ам патал Паша дуьньядал 
асла алачир. 

Тажир Келбалшш адан паб Сейран-ханум га ца 
дустагъдай акъуддай са чара жагъуруник кваз югь 
акъатна Гъуьлуьни папа акьалтIай план эхир НЯНРЬ 

чIугуна. Ревкомдин председатель юлдаш Бадироваз 
гудай «савкьат» гьазурна. Ахпа абур ксана. Месии 
капI куьтягьна, аллагьдиз вайзир авур Нине-ханумни 
ахвариз фена. 

йифен юкьварлай алагна. Штабдин айвандик квай 
часовой винтовка кьуьхве гтуна, цлан кIане гуькьна 
сует хьанва. Нине-хануман кIваляй сад айвандик 
экъечIна. Адал гъуьрчехъандчн парталар ала. Ва адан 
гъиле тфенг ава. Им вуж я? кьил акъагзавач. Ада 
багъда вил экъуьрзава. Ттарарин арадай илихиз, ал -
гьиз ва хкаж хъижез атай масада ам къаршиламишна. 
Гъуьрчехъанди багъдиз хкадарна Тумп! — сес акъат-
на. Кар гьа инлай терс хьана. 

Агь зегьримар тумп! Ада часовой уяхарна. Ам 
къудгуна къарагъна. Часовойди тадиз тфенг туькIуьр -
на.  Багъда  авайбуру чукурзавгй. Часовойди гьарайна; 

— Стой, стой! За яда, акъваз! 
Тади квайбур аквазвач. Часовойди квачиз яна.  
КIекери гьарайиз башламишна. Са тIимил вахтун-

лай фекьиди азанни яна. Ви хиял я, ибур вири гьабу -
рун гуьгъуьна гьатнава. Вучиз?! Красноармейцияр 
кIвачел  акьалтна.  Командир  Петровни штабдиз  атана. 

— Вуч хабар я? — жузуна командирди. 
— Товарищ командир,— лагьана  теопача  тир  часо 

войди.— Заз Нине-хануман кIваляй экъечIзавай угъри- 
яр акуна. За абуруз са шумудра акъваз лагьана. Абур  
акъвазнач. За квачиз яна. Абур катна. 
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«Абур штабдал вигьенвай бандитар гуштIа?» — фи-
кирна командирди. Абурун гуьгъ\ышз са шу луд крас-
ноармеец ракъурна. Ам вич айвандик къекъвезва. 
Нине-ханум кIваляй экъечIна. Лампа куькIуьрна кьа-
цIал эцигна. Дастамаз къачуз башламишна. 

Гьар са кас вичин къайгъуда, регъуьхбан цин къай-
гъуда лугьуда Амма Нине-ханум купIунин къайгъуда 
авай. Петрова мили хъвер авуна, адаз и чIаван хийи -
рар лагьана «Ву, им зи геле авайд яни? Командир Пет-
рован сес я»— фикир авуна Нине-ханума. 

— Абат хийир, товарищ    Петров,    гьи-гьиъ.  Вунни 

капI ийиз къарагънавани? 

— Я   къунши,  ви   кIвале  угърияр   гьахьнавалдай .. 
Бике теспача хьана.— Угърияр! Зи   кIвале! — Тадиз 

кIвализ хъфена, патахъ шуьшкани гваз хтана.— Хку-
нихъ галай тфенгни амач, кIвале авай рушни. Чидач, 
ам гъуьрчез фснатIа, я туш угъриирип гуьгъуьниз?  

Петрова часовойдивай угърияр шумуд авайтIа жу-

зуна 

— Кьил акъатнач, товарищ командир. 
Экз жезва. Угърийрин гуьгьуьниз фейибурукай ха-

бар авач. ЦIийи хабар цIайлапандин зарблувилелди 
хуьруьз чкIана. Штабдин вилик инсанар кIватI жезва: 
ревкомдин председатель Бадиров, милициядин работ-
никар, Келбали, Сейран-ханум, Шамсият ва масабур 
сад садахъ галаз ва гругь-гругь хьана рахунар ийизва.  

— Зун гила гъавурда  акьуна,— лагьана Нине-хану 
ма.— Угърияр ттаб я   Женнет амач. Зи   руш чуьнуьх- 
на.  Гваз  катна! Агь    Нямет лугьудай    габач!  Юлдаш  
Петров,  вуч  кIантIани  ая,  ам  зи  гъиле ттур.  За  кьве  
сара  кьуна  адан сурлумпI  атIуда.  Агь  залум!  ЧIарар  
вилериз атанвай малкамут! 

Ахпа ам Абдулал элкъвена.— Я лам алад, лам ах-
лад! А ви дуст малкамут гьинава? Бес ихьтинбурни 
крар яни? Атай хъфей кьванди чапхунчияр я. Эхир мус 
жеда? Мет-кьил гатада' 

Бадирова Нине-ханум секинариз чалишмишзава. 
Амма ада кIусни яб гузвач. Ва, са къатда Нямет бея -
бур ийизва. Пашадлайни гьада фитне  авуна лугьузва.  

— Вирида Нямета хьиз,— лагьана Бадирова,— дуьз-
вал патал женг чIугунайтIа, дуьня фад къени жедай. 
А   Паша   гьихьтин  кисай аламат ятIа, чаз чир хьанва.  
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Бандитар  хвена,  Советрин власть   маса  гун   ви патав 
лап хъсан дугъривал я. АвтIам аку! 

Милиционерди вилик кутуна тухузвай рехи чуру 
квай фекьи къалурна.— А фекьидин подвалдай пуд 
араба ацIай яракьар хканва. Пашадиз абурукай вири-
дакай хабар авазвай. Эхирки, илан, гьа илан яз 
амукьда. 

X. ЗАРДИН  КЪИРМАЖ 

Къуьнел винтовкани алаз Нямет хтана. Ада коман-
дирдиз честь гана, ихтияр къачуна лагьана:  

— Товарищ командир, тфенг акъатна. Зун ахварай  
аватна.   КилигайтIа,   Нине-хануман   багъдай   катзавай 
инсанрин къарантуяр акуна.   За абурун гуьгъуьниз чу- 
курна. 

— Дуьз,  а бур  багъдай катна, — лагьана часовойди 
— Чидач угърияр  ятIа,  я туш  бандитар,   абуру,— 

давамарна   Нямета,— заз   акваз-аюваз  чхурдиз  хкадар- 
на. Зани хкадарна. Виняйгъуз лап рувал    кьван фена  
зун. Мад фидай чка амачир. Ахпа зун гъавурда акьу - 
на:   абур чхурдай   виниз   фин   хьана.   Куьне   ракъурай 
красноармейцияр чхурдай винелди фена. 

— Женнет гьинава? — жузуна командирди. 

— Адакай заз хабар авач, товарищ командир.  
— Гьа бажат ваз хабар авач!—къвалай рахана Ни- 

не-ханум. 
Кере хеб геж  уях жедайвал, гила  Сейран-ханумнл 

чIалал атана. Нине-ханумахъ злкъвена  ада жузуна:  
— Ина вуч хьанва? Женнет гьинава? 
Бикедин ччанда мадни цIай акьуна. Ам адаз чапрас 

килигна. 
— Чидач...   Жегьеннемда!   Вунани     гила   зи     кайи 

лекьерал кьел кIвахзава. 
Командир Петров теепача я, ва фикирлу я. «Вун чи 

лап хъсан боец я. Амма исятда вахъ инанмиш хьун 
лап четин я». Женнетанни Няметан алакъайрикай 
адаз хабар авазвай. И барадай ам Няметахъ галаз са 
шумудра раханвай 

Мусаватдин Азер'байжан азад авун лазим тир. Ар-
мия вилик чIугвадай вахт мукьвал хьуни командирдик 
мадни тади кутазвай. 
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- Ревтрибуналдин вилик акъвазайла ваз хъсандиз 
Чир жеда Вуна чи Красный Армия кьацIурзава. Вун 
себеб яз чи армиядиз рушар гваз катдай чалкечир бан-
дитар лугьузва. 

Нямет намусди тIушунзавай. «За ттаб вучиз аву -
на? Ттаб низ ийидай затI я? Анжах душмандиз, ам 
алдатмишарун патал. Жуван командирдиз ттаб ийиз 
зун гьакьван алчах хьанвани? За ачухдиз эркеквилел -
ди лугьун лазим я. Советрин власть патал за гуьгьуьллу-
вилелди дявеийизва. Гвардеецдиз кутуг тавур ахьтин 
уьзуькъаравал завай кьабулиз жедач. Зун жегьил я, бес 
заз кIан жедай ихтияр авачни? Зиди халис кIанивал я. За-
рафат, ягьанат туш. Женнетан са чIарчIиз- зарар гу-
дай чкадал зун, жуван ширин ччан гуз гьазур я».  

Гьарайдиз фейи красноармейцияр гьакI хтана.  
— Товарищ командир!  За гваз  катай   касни  авач! 

— лагьана башламишна Нямета. 
Куз-куз рахазвай солдатдихъ вирида яб акалзавай. 

Сейран-ханумал лагьайтIа, звал къвезва. Неинки Няме-
ган рахунар, гьатта ам акун бес жезвай. Вучиз лагьай-
тIа, ада Паша дустатъда тгунни гьадан кар яз гьисаб-
завай. 

—• Вуу! — гьарай акъатна адай. — АкI ятIа Жен-
нет солдатрихъ галаз катнани! Ахьтин чалкечирар чаз 
герек туш. 

— Я кицIин руш! Вуна садра,   вуч лугьузватIа яб  
акала! ТIуъ, тIуъ! — авуна адан гъуьлуь... 

— Я   аламатар! — Шамсията   тажубвал    авуна.   Чи 
дач  ам  Сейран-хануман туьнтвилел  ийизвай  тажубвал 
тиртIа, ва я и жезвай вакъиадал. 

— Женнет хуьквезва, — гьарайна са ни ятIа.   Адал 
кIвализ хъфей ам ксе гваз хтана.  Келбали адан гъа  
вурда  акьунвай.  Ада    бике  кьаз    чалишмишна.  Амма 
анагар хьанан. 

— Ма,  ви  пухча! — ксе   Сейран-ханумал   гаадарна. 
Куьн гьихьтин керкияр ятIа, заз фадлай чизвай. И зи  
виликай квакв! 

Кьве дишегьли хъуртал женгиниз экъечIнавай кIе-
кериз ухшар тир. Тажирдин папа «лишанар» авай ксе 
ва'хчуна.  Капан юкьвал гъуд гьалчиз жаваб гана.  

— Солдатрихъ галай гьа руш галаз кьий вун!  Куь  
беглерин мурдарвал чазни чизва.  Келбали,   хъша! Ам 
тахьуй, цуьк хьтин им хьуй! — Шамсият къалурна. 
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■— Дуст лугьуз а шапIидини зи рушаз фур эгъуьн-
завайди заз чизвай. За адаз гзаф лагьана, зн ван хьа-
нач. Шамсият ханум, вунни инай квахь А паркьул Па-
ша ваз хуш гьалалвилелди хьурай! 

Сейран-ханум вилик кваз Келбалини Шамсият 
хъфизва. Келбалиди арабир кьулухъ вил ягъизва. Ня-
мета вичии рахуи давамариз башламишна. Бейхабар-
диз акъатай тфенгри адан рахун мад акъвазарпа 
Штабдин телефонди зенг яна. Адахъ яб акалай Абду -
ла яргъи шнур галай трупка айвандал алай коман -
дирдив вугана. 

Трупка къачуна ада лагьана: — Командир Петрова 
яб акалзава...Вуч?..Бандитри суьруьдал вигьенва?.. Исят-
да!.. Анихъ тухвана Абдулаз тапшуругъ гана, честь гана 
фейи ада командирдин буйругъ тамамарна. БалкIан -
рал алайбурун десте бандитрин гуыъуьниз физ кIва -
чин хьанвай. Кьушун командирдал вил алаз акъваз-
лавай. 

Сятдиз килитай Петрова Бадирюваз лагьана:  Кьу-
шун вилик чIугвадай вахт хьанва. Зун фена кIанда,— 
Нямет дустагъ авун ва месэла ахтармишна кар рев-
трибуналдиз вугун адал тапшурмишна. 

— Женнет хуьквезва, — гьарайна са ни ятIа. Адал 
гъуьрчехъандин    парталар  ала. Ва къуьне    тфенг ава.  
Муькуь   къуьнел   сикI   ала.   Командир   Петров   акъваз 
хьана. 

— Товарищ командир! — мад башламишна Нямета, 
тIимил  сес хкажна  хьиз, уьткемвилелди.—- З а   гваз  ка 
тай касни авач! За    ачухдиз лугьуда. Сенвиз    Женнег  
и дагъдилай анихъ галай чи хуьруьз ахкъудун зи му- 
рад тир.  Вучда?  Агакьнач.  И тахсирдин жаза  чIугваз  
зун гьазур я. 

— Лап дуьз я! — адан тереф хвейи Женнет коман- 
дирдихъ галаз кьилди рахана.— Ам чи кьведанни икь- 
рардалди ийизвай кар тир. Диде сакIани зи гъавурда  
акьунач.  Ада  зун  такIанз-такIанз,  дуьгве  хьиз  тажир 
Келбалидин гададиз маса гузва... 

Нине-ханум вичин гъиле авай патахъ шуьшка 
акъудна рушал тепилмиш хьана.— Вун текьена за 
дуьнедал фу недач!—гьарайна ада. Амма красноар-
мейцийри ам агакьарнач. Кьуна.  

— Я диде, я ччан диде, ваз вуч хьанва? 
— йифди  солдатрихъ  галаз  валара  гьахьайди  вун  
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хьайила, заз вуч хьанва лугьузвави? Я арсуз! Вун дуь-
нсднз гыI ччпн алаз экъечIзава? Нине-ханума вич фут-
кьурмарна. Амма гуж акакьнач. 

Кьушунди рекье фидзй марш ягъизва. Петров Ба-
дирован гъил кьуна, Женнет гьадал тапшурмишна 
физва 

— Товарищ    Петров?! — гьарайна      Женнета.— Та- 
вакъуйда,    зун    куь    чаетуниз    кьабула.    Хъултухдай 
акъудна арза адав вугана. 

Инсанар хьана гьайран.— Вуна вучзава? — лугьуз, 
— я ччан жейран! Мад ана гьикI хьанатIа, анай акъат-
пгч зи кьил. Акурди сад хьана, ладу балкIандин фири-
дал алай Женнетан гъил... 

^Нямета адан гъиле авай тIвал акъудна.— Ма, ваз 
лайих я ! — лагьана. Зардин къирмаж вугана. Адал Ня-
метан тIвар кхьенвай. Ам гваз Нямет Махнодин, 
Врангелан ва Деникинап аксина женгерии пуд йисан 
рехъ фенвай. 

Октябрдин лепеди, кIанивилин ялавди ам пурариз 
хкажна. Дидедиз сагърай лагьана ада вичин гъил 
гозурна. 

Нине-ханумахъ амачир аман. Шуьшка вахчунвай 
ва хъиле ам гьелекнавай. Адавай акъвазиз жезвачир 
кIвачел. ЧIарар чкIана суфат аламачир вичел. Бал-
кIандал хкаж хьайи велед акуна. Дидевилин гьисс кIе-
видаказ рахана. Адан вилерлай хат-хат накъвар 
авахьзавай. Вич виняйгъуз гъуьргъуь жезвай. Гъилер 
яргъи аъуна. Ада кIевиз гьарайна. 

— Я ччан руш! Женнет! 



 

 

со 

 



ЦIУН ЛАВАШ 

Кызе стха: накьан рабочий, къенин солдат Алискер 
ва къенин ученик, пакадин рабочий Мирзебала Дер-
бентдиз агакьна. Мирзебала вичин фикирдалди гена 
хуьре туп-лаш къугъвазмай. Гагь ада вичин гъвечIи 
стхадихъ галаз къулав ацукьна, акадиз яргъи ийиз, 
къаю яна, яру хьанвай бацаяр чимзавай. Къулан пата 
акъвазарна акъугъарай фан хъвехъ гъвечIи стхадихъ 
гзлаз пайна незвай. Кередин гичин кьилел акьалдарна, 
къайи мурк хьтин яд хъвазвай. 

Гьинихъ килигайтIани аквазвайди кIвалер я. Чебни 
кьакьан ва гегьенш пенжерияр авайбур. Кефердихъ 
фенвай ракъинал гуьзгуьйри цIарцIар гузва. Чпи» 
кIвалин, фадлай янавай ччарчин хъпи хьанвай «вечрен 
вил» кьван дакIар рикIел атана, гадади вичин фикир -
дай ихьтин суал гана: 

ч— Яраб ибуруз икьван шуьшвяр гьинай жегьиз-
ват'Iа? 

Шегьердин генг куьчейрин кьве патани кьакьан 
ттарар ава. Абур къецIил я. Агъадалди, винелди физ-
вай инсанар къалин я. Амма кIуфук хъвер квай, гум-
рагь са касни аквазвачир. Кардик квай улакьдин ва -
нерлай гъейри маса сес авач. Шегьер: неинки ччинар 
атIугънавай инсанар, гьа жуьреда рехи кIвалер, пе-
шер кIвадарнавай ттарар, вири ясда ава.  

Тахта-базардин цлан кIане ацукьна Мирзебалади, 
яргъи рехъ фена гацум хьанвай кIвачерлай шаламар 
хтIунна. Руквар авадарна, абур тади квачиз ахлукI-
завай.    ' 

— Юзуз кван,— лагьана чIехи стха Алискера. Ши-
нелдин винелай кутIуннавай гьаркьуь чIул чIугуна, 
кьилел    алай, пеле вад   пипIен гъед   авай, япар квай  
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женгери   кьилиз   чимна.— Вокзалдал   фена   кIанда,  по-
езд къведай вахт жезва,— алава хъувуна. 

Кьве стхани Ленинан тIварунихъ галай куьчедай-
гъуз рекье гьатна. Мирзебала рапунихъ галай гъал 
хьиз Алискеран гуьгъуьна авай. Адан вилер и пата -а 
пата къекъвезва. Сив ахъа тир, амма аникай адаз 
хабар авачир. Зарб кваз физвай Алискеран военный 
чекмейри мостовойдик ван кутазва. КьелечI шаламар 
алай кIвачериз экъисай къванцел гьалтайла тIар жез, 
Мирзебалади арабир татаб жез кьецIи ийизва. Адаи 
къуьне авай куьгьне гьебедин хел ккам къачунихъ га -
лаз далудал къугъвазва. Вокзалдал агакьна. Кьве 
рельоинал алай, къацу шир янавай кIвалерин мягьле 
акваз-акваз, келледал гум алаз фена.  

— Гьайиф, са декьикьа геж хьана,—лагьана Алис 
кера поезддин ттумуниз  килигунивди. — Гила   къведай- 
ди, яраб гьим жедатIа?  

Кьушундин эщелон атана. Ам Огнида акъваздайди 
тушир. «Гила гьикIда?» фикирна солдатди. Алискер 
Iьа и эщелонда акьахна кIанзавай. Адаз маса чара 
авачир. Ганвай муьгьлетдилай гзаф вахт авун хьайи -
тIа къушундин дисциплина чIурун жезвай. И дяведин 
вахтунда ам са рахунни алачиз дезертырвал яз гьи 
сабдай. 

— Пакадалди   инал   акъвазна  хьайитIа  вун  дакьу- 
да. Гьа и рекьин къирех кьуна алад. КичIе жемир, вак  
кядай касни жедач. Огни    и рекьин чапла    пата ава.  
Сифте гьалтдайди гьам я. 

Алискер гъвечIи стхадиз сагърай лагьана яру ва -
гондиз хкаж хьана. Поезд фена, ада Алискер тухузвай. 
Гьиниз? Аникай ада хабар кьазвачир. Лап яргъаз 
акъатайлани чIехи стхадин рикI Дербентдин вокзал -
дал тур вичин гъвечIи стхадихъ галаз амай. Тек хьан-
вай Мирзебаладиз дуьнья ичIи хьана. Къариблух, 
егъивал зарафат туш. Гададин рикI сугъул хьана. Ада 
чIехи стхадин гафар  эзберзавай. КIвале авай дарвал 
акур Алискера адаз лагьанай: 

— Мирземегьамед    дуьшуьшдик     акатнава.   Дахни 
диде кьуьзуь я. Зун фронтдиз хъфизвайд я. ГатIан пи - 
пIени кьиф    къугъвазва.  Гила, стха,    ви кIелунар бес  
я. Огнидиз фейила зун валай чIехид тушир. Вун гьаниз 
агакьарна зун хъфида. Ахпа вуна и гъвечIидини  (кис - 
на  ацукьна яб акалзавай Темирхан къалурна)  гьаниз  
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твах.  Белки    акьван  чIавалди    Мирземегьамедни хуь-
квен, вуна гыикI лугьуда? 

ЧIехи стха Огнидиз гьикI акъатнатIа адаз чизвай. 
Хуьруьн школа куьтягьай Алискер Буйнаискийдиз кIе-
лиз фенай. Урус чIал тийижиз адавай рабфакда кIе -
лиз хьаначир. Огнида ФЗО ава, ана кIелизни жеда, 
кIвалахизни лагьай ван хьайи гада гьаниз фена. Мир! 
хьтин зирек жегьил ичIи твакI хьиз элкъвена кIвализ 
хуьквеч хьи! «ФЗО-диз кьабулзамач»,—■ лагьанай адаз 
заводдин кадройрин отделдай. 

— ЯтIа, зун кIвалахдал кьабула,- тIалабна   Алис 
кера, цаз хьиз тик акъвазна.    Жендекдиз гъвечIи ятIа - 
ни, чиг аялдин зиреквили кадройрин    отделда авайди  
хъуьтуьларна. Ва гададиз ФЗО-дин къапу ачух хьана 
Гьа  икI   кIелна   ада   заводда   кIвалахзавай.   Ватандин 
чIехи дяведи Алискеравни шинел  алукIиз тунвай.  Ги 
ла ам хер сагъар хъувуна, госпиталдай   ахъайна, кIва  
лел кьил чIугуна, мад дяведиз хъфизвайд тир. 

— Зун рази я,— лагьана Мирзебалади «зун адалай  
усал яни?» фикир авуна. 

Гила Мирзебала рапунихъ галай гъалвиле амачир 
Адакай рабни хьанвачир. Алискера вичиз лагьайвал 
ада ракьун рекьин къерех кьуна камар къачузвай. 
Симинин ттарарин жерге, кьушаба рельсер вилиз аква-
дай кьван чкадиз фенва. Гада виликди фирдавай абур 
мадни яргъа жезва. Ада симинин ттарар гьисабиз 
башламишна. Сад... вад.... цIуд... къад.... яхцIур...виш... 
Мирзебала адан гьисабунар далудихъай ва виликай 
къвез физвай товарныйри акъвазарзавай.  

Агъа пата къацу тав акъатнавай Каспиядин лацу 
лепейри гададиз гуя «сефер хийирлу хьурай!» лугьуз 
гъил юзурзавай. Вини пата чуплах ттарарни багълар, 
риши ч"уьллерни ттамар гуя ахварин хиялда ава. Мир-
зебала фена, фена, гена рекьин а кьил аквазвач. Ин -
сан, иллаки пад къерехъ такур аял тек хьайила, вични 
таниш тушир чкада рехъ мадни яргъи жеда эхир.  

Фена, фена, са багъда авай къазма акур гададиз 
вичин хуьруьз мукьва жезвайд хьиз хьана. Амма адан 
хуьр, кIвал лап яргъал хьанвай. ЯтIани кIвале амай, 
сефил хьанвай дидени буба, гъвечIи стха адан фикир-
дай акъатзавачир. Абуру ам куьчедиз кьван рекье 
ттуна, бахтлу хьурай лагьанай. ЧIехи стхадин гардан-
дагьатайла абурун вилерлай хат-хат накъвар къвезвай 
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Школада вичин юлдашарни адан рикIел къвезвай. 
Вич Огнидиз финал пехилвал а вур,  вичихъ галаз 
са скамейкада ацукьай Рагьиматни адан фикирда 
авазвай. Рагьимата лагьанай:  

— ГъвечIиз амаз шегьерар аквазвай вун бахтлу я.  
«Яраб Алискер гила гьиниз акъатнаватIа?» фикирна  

Мирзебалади. 
Хурушум жезвай.  Вилик квай  рекьел  ччилин цфе 

ди  вичин  кьали   чIугуна.  Гада   акъвазнавачир.  «йифс 
гьатзава. И тийижир чуьлда йифиз амукьайтIа зи гьал 
гьикI   хьурай?»—фикирди   къурху  кутунвай   ада   тадп 
къачуна. Гагь адаз кьулухъ элкъвезни кIан жезвай. Ам-
ма гьиниз? И гьендевра адахъ рикI кудай аманви авачир 
Мирзебала тайин тушир кьисметди анжах вилик чIуг -
вазвай. Яра'б ам гьихьтин кьиюмет ятIа? 

Гележегдик кутазвай умудди адан таза рикI кIуба 
нарзавай. Ам къвердавай мадни зарб фена. Ада вичин 
эвичIзавай нерни зарбуналди шиткизвай. Эхир лал 
кьенвай куьчедиз акъатна. Жуфт акьалтнавай къал-
пагърин, куьрсарнавай чIулав пердейрин хъиткьеррай 
эквер аквазва. Инсанар гьеле ксанвачир. Каспиядилай 
къарагъай тару ччилел алай кьали тухвана. Цава 
кIватIи-кIватIар жезвай цифедик акатиз хкатзаваи вац-
ра гададиз кьуд пад са гьал къалурзава. Гьа и арада -
ни Алискеран гафар адан рикIел алазвай. Ада лагьа -
най: 

— Огни хъсан чка я... Вакай устIар жеда... 
Бес и хъсан чкадиз аял мус агакьрай?  
«Гьиниз фида, йиф акъуддай чка нивай тIалабда»? 

— фикирди ам куьчедал акъвазарна.  Инаг гьи хуьр 
ятIа адаз чизвачир.—Са кар гена хъсан я. Ина чи хуьре 
хьиз кьадай кицIер авач,— лагьана ада, вичи-вичикди 
Къайи гар къвердавай къати жезва. Мирзебаладин 
гьекь алай жендек рекъизвай. Санжуяр кьазва. Ам 
бахта-бахт лагьана, рак гатун патал са кIвалихъ фе 
на. Ина кIвалер адаз чидай, хуьре авай хьтинбур ту -
шир. КIвалерин пипIехъай инсандин къаранту акур 
гада акъваз хьана. 

— Вун вуж я? — жузуна  адаз   м^кьва хьайи   касди 
урус чIалалди. Ам юкьван яшдин итим тир. Йифен бе- 
ре, векъи сесиналди рахуни вичин таъсир авуна. Гада  
кхунна, гуя ада    чIуру ккам    къачузваз    акуна, са ни 
ятIа гьарайна. Гена бахт хьана. Адахъ галаз рахайди  
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заводдай  хуьквезвай  шуьшеяр   ийидай  цехдин   устIар 
юлдаш Баламетов тир. 

— Дядя, я, я, — жаваб   гана   гадади   зурзун  кваз. 
Амай гафар урусдалди гьикI лугьудатIа, сакIани адаз  
чир  хьанач. Хуьре дидед чIалалди  анжах    вад класс  
куьтягьнавай    аялдиз    урус    чIал гьинай    чир жедай  
кьван? — УстIар    фикирлу    хьана.  Ада    гададай    вил 
акъадарзавай.     Уьстуь-башидиз:     куьгьне     шапкадиз, 
тIапIгIапIар  хъиянавай    парталриз  килигайла  «ам  ф \ 
квахьнавай»    пацан  я.   Амма   адан    гьебедин    хиляй  
экъиснавай  дафтардини  ктабди   ва   бегьем  жаваб   гуз 
хьаначтIани   хъуьтуьл    рахуни — ваъ, акI туш, — лу- 
гьузвай. 

— Огни,  Огни,— алава    хъувуна    Мирзебалади  са 
тIимил кисайдалай кьулухъ ахпа. 

— Ингье, гьа им Огни я,— жаваб гана юлдаш Ба- 
ламетова.— Вахъ ина вуж ава? 

Мирзебала гъавурда акьунач. Ахпа устIарди гада 
Iъилин ишарайралди гъавурда тваз чалишмишна. Хьа-
нач. Аял язух къвезвай ам сакIани тахьайла азербай -
жан чIалалди рахана. Гена хьанач. Гила ада лезги 
чIалалди жузуна: 

— Яда вун лезги яни? 
— Эхь, ччан халу! —тададин    рикIик    гар акатна. 

Гила ам ачух    хьана. Ада вич    иниз гьикI    акъатайд 
ятIа куьрелди лагьана.  Вичихъ ина  аманви  авачирда- 
кайни хабар гана. 

Юлдаш Баламетова гада вичихъ галаз кIвализ ху-
тахна. Къати дяведин и атIугъай йикъара Огнидиз 
ихьтин чара атIанвайбур атунар гзаф жезвай. «Агь 
нефе къаних, ипсафсуз залумар!» — фикирна устIарди. 
— Куьне дуьнья кашал гъизва хьи. Вилел нагъв ала -
чир хуьр-кIвал амач. А мурдар фашистар терг ийиз 
фенвай ви чIехи егхадин гь/ьрметдайни за валай гъил 
алуддач, ччан бала». 

КIваяе экуьник гададин акунар ва зирек рахунар 
устIардиз бегенмиш хьана. «Вижевай гада я. Вил 
алаз, гъил алаз авуртIа, яц хкатдай жунгав я»,— фи-
кирна ада. 

— КIвалах жедалди зи кIвале яшамиш хьухь, бала.  
Архайиндиз     ксус,— лагьана      Мирзебала      кроватдал 
къаткурна. Кроват адаз сифте аквазвай затI тир. Ву - 
чиз лагьайтIа,   кьепIинай   акъатайдалай   кьулухъ   хзан 
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вири ччилел, пирер авай бажгъандал ксузвай. Абурун 
кIвале гьич са чарпагъ, дарчIин кьванни авачир. «Пар-
пилагда авай хьиз я» фикирна гадади. 

— Ччан    халу, вун    ви мурадрихъ    агакьрай. Вун  
гзаф сагъурай. Вуна заз бубад кьван гьуьрмет авуна,  
— лагьана ада Баламетоваз.  

Югъди рехъ фена, зулун къаю яна галатнавай гада 
гьасятда ахварал фена, йифди ам рекье хьана: гагь 
ам палчухда акIизвай, гагь мичIи яз рехъ алатиз физ-
вай, кIвач цIуьтхуьниз алукьзавай, арабир сив ахъай-
на къвезвай жанавур адан вилерикай карагзавай. Ам 
гьарай акъатна ахварай аватна. КилигайтIа, ада кьве 
кIвачни кроватдин кьиле авай ракьун тIалара акIурна 
илисзава. 

Жавандин дердиникай хабар кьур рабочийди ам 
пакамаз заводдин кадройрин отделдиз тухвана. Мир-
зебала ФЗО-диз кьабулна. Адаз общежитиеда чка га-
на. Столовойдихъ гилигна, фан карточка гана. «Ажеб 
хьаначни Баламетов халу гьалтна. ТахьайтIа, инрай 
за гьикI кьил акъуддай?» фикирна, кар туькIвена, шад 
хьанвай гадади. 

ФЗО-да ва общежитиеда ам хьтинбур гзаф ава. 
Ина, ваз кIандатIа, вири миллетрикай ава. Абур, жуьр-
ба-жуьр чIаларалди рахазвайтIани, Мирзебалади хьиз 
кIуь-цуруди дадмишнавайбур тир. Абур сад-садан ри-
кIиз чими я. 

Пакад йикъуз Мирзебала юлдашрихъ галаз завод -
диз фена. Заводдин гьаятди адан хуьр алай кьван чка 
кьунва. Санал къизилдин рангунин къумадин гьанба-
рар ала. И къум автIа яру вагонра аваз Ачи -Судай 
гъизвайд я лагьана са гадади, ракьун рельсерал алай 
вагонар къалурна. Къум машинри сафунай ягъизва, 
руг къунбак-кесек хкудзава. Ахпа еке лекъвера запун-
дай чуьхуьзва. 

— Аку, гьикI каф алаз,   хъутIкъутI    ягъиз    ргазва- 
тIа,— алава хъувуна   юлдашди. Мирзебала   и гададин 
рахунрилай    адан    гъилин   ишарайрин    гъавурда  гзаф 
акьазвай. Муькуь чкадал, къав алай кьурук къумадик 
акадардай рехи  къванер регъвезва.— И доломит,— ла 
гьана  муалимди  а  къванер  къалурна,   Орджоникидзе- 
дай    гьизва. А патав гена    къав  алай    яргъи кьурук  
къванцин цIивин регъвезва. Абур регъвезвай машинри  
гьаятда чIухрупIрин ван   ттунвай. Ви   хиял я, ина са  
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рамаг балкIанри шекер незва. Машинрай рехи ва чIу -
лав гъуьр авахьиз, абурун вилик гьаибарар жезва. Са 
шумуд ккамунин а пагал къум, рехи къванцин ва цIи-
виндин гъуьр какадарзава. Сив ахъа хьана тамашзд -
вай Мирзебала фикирлу хьана: 

— Ибур кквез герек я? Яраб гьа и рукварикай 
шуьшеяр ийизва жал? ГьикI? 

Жавандин рикI дарих хьана. Ам юлдашар гьана 
амаз гьаятдай экъечIна. Кьве пата кIвалер авай куь-
чедайтIуз фена. Зулун икьи палчух авайтIани ам хуь-
руьн куьче хьтинди тушир Гьяркьуьди ва яргъиди тир. 
КIвалер еке пенжерар авай, къаварал ракь, шифер 
алайбур я Къе заводда ва куьчеда акур кьван инсан -
рик са касни Мирзббаладиз чидайди квачир. ЯтIани 
абур рикIиз чими, аялдиз ччин ачухдайбур тир. УстIар 
Баламетовалай гъейри адан чIал чидай касни адал 
гьалтнавачир. Ам анжах вич-вичик рахазваи. Гада фи-
кирдалди гагь хуьре, кIвале, гагь школада, гагь геле-
жегда вичи кIвалахдай, гьеле гьим ятIа тийижир цех - 

да жезвай. 
ФЗО-дин ученик Мирзебала къвердавай вири цех-

рихъ галаз таниш хьана. Ингье ванносварочный цех. 
Ина — еке дараматдин юкьни-юкьвал чIехи гьамбарар 
кьван тIарунар ала. Ибур винел падни кIевирнавай -
бур я. ТIарунрин анжах къваларай тIуьквенар ава. 
ТIуьквенрай цIун икьи хешил аквазва. Вич гьа ина 
къум цIурурзава кьван. Я кIарас, я цIивин, я нафт 
авачиз, къулаз чIугунвай турбайрин кьиликай цIай 
кузва, хешил    ргазва,  адакай    чIун галай    цIун тини  

жезва. 

— Валлагь,     им     къариба    цIай   я,—лагьана   же- 

гьилди. 

— Ам газ я, — жаваб гана устIар Баламетова.    Га  

да гъавурдик кутуна. 
Мирзебаладин амле (эми) Къази мегьамеда авур 

ихтилат гила адан рикIел хтана. Къази мегьамед чу -
бан тир. Са йисуз паракрин хперни гваз, ам серкер яз 
гьа и Огнидин чIурал къишлахда хьанай. Хуьруьз 
хтайла ада лугьудай: 

— Чидач вуч аламат ятIа, чи лапагар авай чуьл са 
тIимил   згъуьнна   цIай   ягъайла   гьинлай   хьайитIани  
хкахь тийиз кудайд я. 

— ВучатIани анаг    шейхерин    яйлах я. ТахьайтIа,  
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ам жери кар туш,— жаваб г>дай яб акалзавай адан 
муьруьд стха Саруханди.— Мад аниз хъфена кIандач, 
хата гуда. 

Мавгьуматди вилериз руьхъ янавай Сарухан кка-
мунин кьилиз бисмиллагь, астагъфируллагь лугьузже-
дай. Вичин кьуд пад ттапан ччинерри, ва шейтIанри -
ни иблисри кьунвай ам гьамишанда вагьшивилин фи-
киррин есирвиле авай кас тир. 

— Бес   ш)ьшеяр     гьина   ийизва?—жузуна     гадади 
устIардивай. 

— Ингье,— устIарди кьвед лагьай мертебадиз хкаж 
хьанвай  кьулу  миларадин  арадай  винелди   чIугвазвай  
цIун лаваш къалурна.  «Им   хинкIардин чкал   хьтинди 
я», фикирна гадади. 

Ахпа устIарни ученик пчинин патавай хкаж хьан-
вай ракьун муькъвел экъечIна. Ана автоматдин улакь-
ди цIун лаваш анихди чIугвазва. Къвердавай рекъиз-
вай лаваш къацу жезва. Кьвед лагьай мертебада са 
касди ам атIузва. Къерехар хкатIзава. Шуьше гьазур 
хьана! Шуьшедин листер гена анихъ ракъурзава. Ах-
па анихъ галай кIвале листер ящикра твазва.  

ГилаМирзебаладин вилер ахъа хьана. За гьа ицехда 
кIвалах ийида лагьана къетI авуна ада, гуя адаз вири 
чир хьанва. Яз акI тушир. Ва гадади вичин фикир 
ачухдиз лугьудаи жуьрэтни ийизвачир. 

Зул акъатна. ХъуьтIуьн юкьвар хьанвай, къеце пад лацу    
тир.   ХъуьтIуьн     аязди    телеграфдин     симерив кIуьвв-
дин  уьфтер   ягъиз     тазвай.   ЦIийи    чкадихъ  ва цIийи 
юлдашрихъ галаз са гьал вердиш хьанвай Мир -
зебаладин  хъвер   акатнавай кIуфуни уьфтер  ягъизвай. 
Егъивал хкатна,   викIегьвал акатнавай ада хуьре авай 
гъвечIи стха Темирханни вичин патав хкана. Ам гъве -
чIи  тирвиляй  ФЗО-диз  кьабулначир.  Гила  Мирзебала-
дикай раб, Темирхандикай рапунихъ галай гьал хьана. 
Алгъвандин     цуьквер     акъатна.     Хъуьтуьл     гьава 
къвердавай  чими  жезвай.  Нянихъ  общежитиедиз  хтай 
ученикри   пенжерияр    ахъайна,  дагъда    гатфарин  гуь-
зелвиликай ихтилат башламишна.  Къацу векьер  къайи 
булахар... Ахпа абур Огнидал хтана. «Огни ял кьадай 
кьван чими чка я. Са тIимил вахтунлай чна мез вигьи-да. 
Им хъвадай бегьем ядни авай чка туш...» лугьузвай ФЗО-
дин ученикрин рахунри Мирзебала фикирдик ку-туна.  
«Бакудиз  фейитIа  гьикI жедатIа?  КIвачихъ ша- 
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лам Iалай верч хьиз, гьвечIиди гуьгьуьна ттуна зуп 
Iьиниз фида? Зун ана гуьзлемишзавай вуж ава. ГьикI 
ятIани жуваз таниш чка хъсан я. Яраб Алискер гьина-
ватIа?.. » 

Польшада, Германияда, Чехословакияда, Венгрия-
да дяведин цIаярикай хкатна Алискер иоятда Болгари-
ядиз акъатнавай. Ада дяве куьтягь хьайила вични Ог-
пидиз хуькведа лагьанвай. 

«Алискер хуькведалди зун санизни фидач. Темир-
ханни кIвачел акъулдна кIанда. ЦицIиб галай фере 
хьиз зун гьиниз фида?»—фикирна Мирзебалади. Хуьре 
амай диде-бубадиз куьмек гунни адан фикирда авай. 
Санал бине кьуна кIвалах тавуртIа, амни  жери кар 
тушир. 

—• Квез маса кар амачни? — лагьана кисна яб 
акалзавай са маса гадади.— Дяве куьтягь хьурай сад-
ра, ахпа тамаш. Квез кIандатIа, гьич са чкани къе 
акурвал амукьдач. Адаз Советрин власть лугьуда гьа. 
Клубда чи самодеятельностди концерт гузва. Ша, та-
машиз фин. 

ФЗО-дин ученикар клубдиз фена. 
Концерт башламишдалди гадаяр цлакай куьрсна -

вай клубдин кIвалахрин пландихъ галаз таниш хьана. 
Дуьньядин гьаларикай лекция. «Халис кIанивал» ва 
масабур. 

— Зун гьар няниз клубдиз къведа,—лагьана Мирзе 
балади. 

Концертдилай гуьгъуьниз жегьилрин кьуьлер баш-
ламиш хьана. Са руша хкатна къерехда акъвазнавай 
Мирзебаладиз вичихъ галаз кьуьл авун теклифна. Заз 
кьуьл чидач лагьана ада пашманвилелди. Регъуьвили 
адан ччин яру авуна. 

— За  ваз  чирда,—лаIГьана   руша,  гъил    кьуна,   ам 
галчIурна.  Мирзебалади    зирекдаказ    камар  къачуна  
Адан кIвач арабир рушан кIвачел  алукьзавай.  ЯтIани  
ада гада ахъайзавачир. Гуьрчег ва шад руша вич кьуь - 
луьник  кутун  адаз  хуш  хьанвай.  Амма   вичин  кIваче- 
рикай  адаз  хъел  къвезвай.  «Я  дабакь  хьайибур,  куьн 
адан кIвачерал вучиз алукьзава,  квез кьегьят хьанва - 
ни? фикирзавай ада.    Муькуь патахъай ада ам гьаясуз  
руш   яз   гьисабзавай.  «ТахьайтIа, тийижирдаз   кьулуь- 
ник атун теклиф ийиз жедани»? Амма рушан мезегудаи 
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рахунар, успагьивал ва ргазвай вилер адак кужумзавай. 
Мирзебала къвердавай кардин гьарфуна гьатна Гила 
адаз гьар са цехдин кIвалах таниш хьанвай. Ин-гье 
симинин изоляторрин цех. Ина ракьун яргъи лаш 
пчинин туькIвендай сухзава, алчударзава, адан кьилел 
цIун тини кIватI жезва. Ам гъана кIалубдиз вигьизва. 
КIалубдин кьилихъ галайда ам мангенайра чуькьуьзва. 
Изолятор гьазур я! Муькуь пчинай чIун галай цIун 
тини авахьзава. Автомадин улакьдаллаз къвезва. Вини 
кьилиз акъатдалди адакай шуьшедин къаябар жезва. 
Са кIвале листерикай атIай, герек амачир кIусарикай 
кьуд пипIен плиткаяр ийизва. Абуруз Марусяди (Мир-
зебаладихъ галаз  кьуьл  авур  руша)   шире ягъизва.  

- Ваъ,— лагьана   жегьилди,— за   анжах     шуьшеяр 
ийидай цехда кIвалахда. 

Ада устIар Баламетован гъилик кIвалахиз башла-
мишна. Кар чидай устIарди жегьилдин къадри аваз 
муькьуфдалди адаз кар чирзавай. Юлдаш Баламетова 
жегьил рабочий пчинин тIуьквендин вилик тухуз, ам 
са агъзурни вад виш градусдин чимивал авай жегьен-
немдин сирерин гъавурдик кутаз хьана. РикI алай 
кардал хьайила инсан ашкъида гьатна зирекни жеда 
эхир. Са шумуд варз алатна устIардиз акуна хьи, же-
гьилдин винел вичи чIугур зегьмет бад-гьава фенач. 

— Зи чка кьадайди жезва,— лагьана Баламетова 
шадвилелди жегьил рабочийдин далудиз кап яна. Мир-
зебала вичин куьмекчивилел эцигун цехдин начальник-
дивай тIалабна. 

УстIардин куьмекчивилин везифадив згечIай Мир-
зебалади устIарвилел экъечIун вичин эвелимжи шартI 
яз вилик эцигна. Ада карда тIуб экъуьрзавай, вичин 
чирвал хкажзавай. Маруся кIвалахдин къизгъин вах-
тундани адан рикIяй акъатзавачир. Са рикIи ам ар 
авачир руш я лугьузвай, муькуь рикIи ваъ, ам вуча -
тIани инра деб хьанвай кар я. Ам михьи рикI авай 
руш я. Ада рикIе маса хиял авачиз заз теклиф авурт 
я лугьуз)вай. Гада акьалтIай фикирдал къвезвачир. 
Гьар гьикI ятIани Марусядин элкъвей, цIалцIам, яр 
гекъифнавай ачух ччин, къувур набатдин пIузарар, 
успагьи нер, чрагъар хьтин цIару вилер, бурма цIве -
лер адан вилерикай карлгзавай. Юкьван буйдин Маруся 
Мирзебаладин къвалав  акъвазайла,  а бур  сад сада- 

150 

 лай я кьакьан тушир,  я  аскIан.  Хур тIимил   экъисна -
вай рушан анжах юкь шуькIуь тир. 

КIвалахдилай хъфейла, общежитнеда абур мукь-вал-
мукьвал гуьруьшмиш жедай. Руш акурла гада рагъ-
акьур, дакьанвай гуьнё хьиз авагъдай. Амма адаз 
лугьуз гьазурай гафар лагьайтIа, Маруся гьалтайла 
адан рикIелай фидай. Гуя гада хъархъун ттарцин ял -
так акатзава. Ада къвал чуькьвез, анжах суалдиз жа -
ваб гудай. Са оеферда, нянихъ элкъвенвай вахтунда 
кIваляй экъечIай Мирзебала къапа -къап Марусядал 
раст атана. Ахшам хийир, абат хийир хьана рахунрик 
кваз Марусяди — ша чун кинодиз фин,— лагьана. Же-
гьил рази хьана. 
I Картинадиз тамашна хуькведайла гада адет хьан -
вайвал киснавай. Адаз раосаз кIан тир, гафар жегъиз-
вачир. Руша адавай жузуна: 

— Вун   гьамиша   кисна   акъвазда,   захъ   галаз   хьу- 
нухь ваз белки хуш туштIа? 

Икьван ачух суалдиз гьакъикъи жаваб тагана ттум 
къекъуьрун мумкин тушир. Мирзебалади Марусядихъ 
галаз вичиз гзаф хуш я латьана.— Амма зун дишегьли-
дихъ галаз рахунар ийиз вердиш туш. Регъуь я,— ала-
ва хъувуна, хехини михер акъуддайвал чIугваз-чIугваз 
ва ара атIуз-атIуз. 

— Вучиз регъуь жеда?,—Фикирлу хьана руш.—Угъ- 
ривал ийизвач. Пьян хьана гьуьргьуьтI ягъизвач. Рекьяй  
фидай дишегьлидин цен кьазвач. Чун кьвед са заводда  
кIвалахзавай юлдашар я... 

Инлай кьулухъ абур кинодиз, клубдиз мукьвал 
мукьвал физвай. Лекцийрихъ яб акалдай. Тамашай 
картинайрин гьакъиндай сада-садаз чпин фикирар лу-
гьудай. Марусяди Мирзебала маса рушарихъ ва га-
дайрихъ галаз танишарна. Маруся себеб яз адан егъи -
вал къвердавай квахьна. Ам ачух хьана. Заводдин 
жегьилрик ака^ьна, Марусяди лагьайтIа, вичивай га-
дадин «ччандик гьисс кутаз, вагьши регъуьвал адакай 
хкудиз хьана» лугьуз шадвал авуна.  

Ттаму-ттара къацу либас алукIна. Чуьллера Миг-
рагърин халичаяр экIяна. Билбилар рахазва. ТIебиат-
дин дем къизгъин жезвай. Амма заводдин йифен сме-
нада рабочийри гьа виликди хьиз ччинар атIугъна, ра-хун-
луькIуьн квачиз, сас-сарал илисна кIвалахзавай. 
КIвалах къизгъин  тир.  Ам  ашкъидилай  гзаф  душман- 
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дикай авай ажугъди къизгъинарзавай. Дяведин фронт-
дин пьалибвал далу патан чагук гьазурзавайди я, эхир. 
Радио! Вун ажеб хъсан затI тушни! Дуьньядин кьуд 
кьиликай вуна инсандиз ксай мисикни хабар агакьарда. 
«Дагогни» заводдизни гьа и йифен бере ада хабар гана. 
И цIийи хабарди рабочийрин атIугъай ччинар алахьай 
гуьлуьшан йикъаз элкъуьрна. ЦIун тини ишинзавай пче-
рин кьилихъ гурлу капар яна, гьуррадин сесер хкаж 
хьана Сесерин гужлувили заводдин къавар хкажзавай. 
МичIи йиф экуь хьана. Кьуд патахъай инсанар ахмиш 
хьайи майдан митингдиз элкъвена. Ина мукьвади яр-
гъади амачир. Танишди, ччаради хьаначир. Вири са хзан-
вахни стха, дидени буба хьана. Вири миллетар — чIулав 
вилерни цIару вилер акахъна. Хьана къужахла-миш. 
Гъалибвал мубарак ийиз, сада-садаз темен гуз хьана 
тепилмиш. 

Огни ажеб гуьрчег тушни? Дагъларини багълари 
адав къацу атIласдин сижиф гутунва. Каспиядин лацу 
лифер хьтин лепейри адаз кап ягъизва. Гъалибвили 
цицIи авунвай инсанри шад суварар ийизва.  

КIани дакIан къачуз Дербентдиз фейи Мирзебала-
ни Марута поездда акьахиз вокзалдал хтана. Хъуьтуьл 
шагьвар кваз ракъини цIарцIар гузвай гатфарин йи -
къа инсан вичел чIугвазвай. 

— Поездда    акьахун герек    туш. Ша чун    кIвачи- 
кIвачи хъфин,— лагьана Мирзебалади. 

— Рази я! 
Рушни гада ракьун рекьин къерех кьуна рекье гьат-

на.— Аман гьайбат гвачни! — лагьана гадади, дерин-
дай нефес къачуна.—Зун Огнидиз гьа икI кIвачи-кIва-
чн, гьа и рекьяй атайд я. Амма зи атун масад хьанай. 
Текдаказ, къуьне гьебе аваз. А чIавуз и шегьер, и дагъ-
лар, и гьуьл зи рикIиз гзаф савугъ тир. Гила заз и<бур 
къужахламишиз кIанзава. Къала чун, са гиренда инал 
акъвазин. Тамаш, кьуд пад гьикьван гуьрчег ятIа!  

— Дугъриданни   гуьрчег  я,— лагьана   руша   кIуфук 
мили хъвер кваз. Са жизви ахъа набатдин пIузарри, са  
уьлчмедин  лацу   сарари,  яр   гекъифнавай   хъуькъпери 
цIарцIар  гузвай.  Гьуьлуьз  мукьва  хьайи руша  цуквал 
ацукьна цик гъил хуькуьрна. Ахпа ада гададиз стIалао  
хъичирна.  Са  стIал Мирзебаладин писпи хьтин нории 
кIвенкIвелай кIвахь хъийизвай. 

— Чун сифте таниш  хьайи вахт вя рикIел  алама - 
158 

I 

ни? — жузуна  Марусяди. — А чIавуз  вун  бацIи кьваи 
егъи тир. Кхуниз акъваздай. 

— Ваз гаф авач. Чухсагъул!   Зун  вуна   жегьилрихъ 
галаз танишарна, виридан арада ттуна.  

Рагъ къвердавай анихъ фена. Югъ серии хьана. 
Каспиядал мичIивал акьалтзавай. Жегьилар хъуьруьн, 
рахун кваз рекье гьатна. — Аман Маруся! — лагьана 
Мирзебалади. Руш адан ччиниз килигна, ахпа ада 
кьил агъуз авуна. Гьа икI гададвай гена вичин фикир 
лугьуз тахьана, абур кIвализ хъфена. 

Пакамаз кIвалахдал фейила цехдин начальникди ус-
тIардин куьмекчидиз рикIелни алачир хабар гана ла-
гьана: «Юлдаш Баламетов отпускадиз физва, адан 
чкадал вуна кIвалах авуна кIанда.» 

— Зун гьакьван    дережадиз   акъатнавалдани вуна? 
— жузуна ада са тIимил кисайдалай кьулухъ. 

Завод худда ттур сифте йисарин гьаларикай Бала-
метова вичиз авур ихтилатар адан рикIел хтана. Мир-
зебалади гьекь кIвахьна физ кIвалахзаваи. 

— Кефияр гьикI я, хтул? — жузунай устIарди. 
— Чимила    гьелек жезва,   юлдаш устIар, — жаваб 

ганай жегьилди. 
— Агьа!    Гьикьван    лагьайтIани,    накьандалай къе 

хъсан я. Къедалай пака мадни хъсан жеда. 
Жегьил шаклу хьанай. «Къени гьа и завод я. Па -

кани гьа и завод тушни?» фикирна ада. 
— Ваз зун ученик хьайи   вахтар акуна  кIандай, ах 

па ваз вуч аватIа   чир жедай, — алава    хъувунай  юл 
даш Баламетова.— А чIавуз и заводда кьве цех авай  
Са  цехда  устIарар   бельгийцилр  тир.  Муькуь  цехда — 
немсер. Абур чаз, советрин    инсанриз    шуьшедин кар  
чирун патал гъанвайбур тир. Са сеферда, и кар гьикI  
я  лагьана  хабар  кьурла    устIарди,  лезги    чIалал  ра- 
хазвай   агъулви    хьиз   урус    чIалал   рахана     лагьана: 
«Я авам, ваз лагьай кар ая. Анрай ви кьил акъатдач!»  
Ахпа яб кьуна акъажна. Чпи къачузвай советрин къи - 
зилрихъай  кьванни  регъуь  тахьана  залумри   кар   чир- 
дачир.  Са  цехда  кар  энгел    хьайила,  муькуь    цехдин 
устIарри капар ягъиз, шадвилин хъуьруьнардай.  

КIандатIа яшайишдин шартIар къачу. Исятда вун 
казармада яшамиш жезва А чIавуз чун кьацIай ба -
ракра авай. Больница авачир. Азарлу хьайи рабочий 
арабада  эцигна  Дербентдиз  ракъурдай.  Амай  крарни  
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гьа икI. Инал ша, и тIуьквен аку, а жегьеннемда вуч 
жезватIа, гьа и тIуьквендай аквазва,— лагьана устIар-
ди Мирзебала  пчинин гьерекатдин гьавурдик кутунай.  

— Пчинин  сирдай ви  кьил    акъатнава.  Шуьше ви- 
нелди чIугвазвай рехъ-раж ваз чизва. Уян-буян хьайи- 
тIа   «ВВС»   (шуьшедин  цIун   листер  винелди  чIугуниз 
худ гузвай аппарат)  ви кыуллугъда акъвазнава. Килиг,  
кар аку,— лагьана цехдин начальникди. 

Зирек ккамар къачуна атай устIар Баламетова 
Мирзебаладиз вичин тапшуругъар гана лагьана: — Ки-
лиг гьа! Бушвал ийимир, смена гуьгъуьна амукь та-
вурай. Чи мажбурнэма рикIелай ракъурмир. 

— Башуьсте!.. 
Куьмекчиди устIардин ччин, я вичин ччин яру же-

дайвал авунач. Ада гила кьве къатан зиреквал авуна, 
вичин алакьунар къалурна. УстIар Баламетов кIвалах-
дал хтайла Мирзебала муькуь сменадин устIар хьана. 
Гила учителдини ученикди соревнование башламиш-
на. КIвалах—къиэгъин, жегьил устIардин зиреквал 
мадни йигин хьана. Мирзебаладин смена гьасил ийиз-
вай шейинин кьадарралди Баламетован сменадилай 
вилик акатна. Им устIардин зиреквилелай ва алакьун-
рилай хьиз, маса себебрилайни аслу тир. Капитальный 
ремонтдай акъуднавай пчери энгелвал квачиз кIвалах-
завай. 

— Ученик учителдилай артух жеда лугьуда. Зун 
гзаф шад я,— лагьана Баламетова шаддаказ.— Ам са 
ви ваъ, зи кьилин винизвални я. 

Юлдаш Баламетов, гьелбетда, гьахъ я. Учитель 
бегьемди тахьайтIа, ада рикIивай зегьмет чIугун та -
вуртIа, ученикни дережадиз акъатдач. Са кар мадни 
ава, ученик вич зат! тахьайтIа, учителдин зегьметарни 
бад-гьава фида. И сеферда ученик учителдиз лайих 
авайди хьана. 

Пчина, шандакь квачиз, къумадикай цIун тини 
ишинзаваилани Мирзебала Марусядихъ галаз рахаз 
жедай. Ам гададин патав кIандатIа тахьурай. Чпин 
къекъуьнар, Маруаядин акахьунар ада тупIалай ийи -
дай. Рушан шадвал ва хушвал гадади вичихъ галач 
хуьруьн школада кIелай вичин рикIиз чими Рагьима-
тан къилихриз тешпигь гъидай. Амма вичи гьуьлуьн 
кьере «Аман Марус'я!» лагьайла ам кьил ччиле ттуна 
анихъди финин мана адаз сакIани чир жезвачир. 160 

«Яраб адаз зи хиял чир хьана жаваб гуз кIан хьапа -
чир жал? ВучатIани адан рикIе маса кар ава. Яраб 
исятда Рагьимата вуч ийизватIа? Инсан чир хьун па -
тал адахъ галаз са киле кьел тIуьна кIанда лугьузва. 
Зирбани тIимил ятIа лугьуда за. Ваъ, гила за а ре-
гъуьвилер ийидач. Маруоядин рикIе авайди вуч ятIа 
чирда. Им интересни я, эхир!» 

Акван чна гьикI ятIа, абуру сада садаз вуч лугьу-
датIа! 

КIвалахдилай хъфидайла Мирзебалади Марусядиз 
кинодиз фин теклифна. Ам рази хьана. Картинадиз ки-
лигайдалай кьулухъ рушахъ галаз ачухдаказ рахун 
къетI авунвай ада. Алахьай, михьи гьава авай нянихъ 
къацу паркда ацукьна ширин суьгьбет авун, гьелбет -
да, хъсан ял ягъунни жеда. Мирзебала, кIвализ хъфе -
на, кIвалахдин парталар дегишарна хуькведайвал тир. 
КIвале лагьайвал базарда жедач лугьуда. И сеферда -
ни гьахьтин гьал хьана. 

Общежитиеда Мирзе'баладин кроватдин патав ши-
нел алай са кас ацукьнава. Рабочийри адахъ галаз 
шадвилелди ихтилатарзава. Темирханди адан вилик 
чай авай стакан эцигзава. «Им вуж хьурай!» фикирна 
ракIарлай кам къачур жегьил устIарди. КилигайтIа, 
вичин чIехи стха Алискер. Ам шад ва гумрагь тир. 
Дуьньядин тарихдин метлеб авай гъалибвилик вичин 
пайни кутунвайвиляи ам викIегьни тир. 

Огни заводдай дяведиз фейи Алискер гила армия-
дикай азад хьанва. Ам гьеле хуьруьзни хъфин тавуна 
гьа иниз хтанва. Шад хьайи Мирзебалади чIехи стха-
дихъ галаз хуш-беш, чузун-качузун авуна. Буба-диде-
дин вах-стхадин, кIвалин ва хуьруьн намус хвена, Ва-
тандиз вафалувал авур стха кутугайвал къаршиламиш -
на кIанзавай. Мирзебала магазиндиз фена. «Къе гьич, 
Марусядихъ галаз рахаз жедач», фикирна ада. Руш 
акуна, адаз и яратмиш хьанвай гьалдикай хабар гана 
кIанзавай. Мирзебала кинодин вилик, тайинарнавай 
чкадал акъвазна. Ам инз-анз къекъвена, кьуд патаз 
килигиз хьана. Гила мад, гила мад къведа лугьуз фи-
кирдик кваз гадади кака галай верч хьиз, инз -анз 
жез са кьадар вахтунда жум чIугуна. Гъилел алай 
сятдиз килитай адаз акуна хьи, вахт лап яргъал физ -
ва. КIвале авай мугьман чIехи стхадихъай айиб жез -
вай. Эхир Маруся   атанач. Цацарал  алайд  хьиз, секин  
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гушир гададин рикIиз мадни тIар хьана. «ВучатIани 
и Марусяди заз таб авуна. Ништа ам нихъ галаз сейр-
диз фенатIа. И гуьзел макъамда ам кIвале акъвазич», 
фикирна ада. Гьар гьикI ятIани мад акъваздай мум-
кинвал амачир. 

— Ттаб авуна, ахпа адач ччиниз гьикI килиг хъийи-
да,— лугьуда Мирзебалади.— Зун асмишиз хьайитIани 
завай ттаб ийиз жедач. 

Иифизни геж ксана, пакамахъ фад кардал физвай 
гададин ччин чIуру тир. Адгн ччин са рипе цуькI ви-
гьейтIа квахьдайвал авай. Маруоя адал дуьшуьш хьа-
на. Накь гуьруьшмиш тахьунин гьакъиндай Мирзеба-
лади рушаз са кьве гаф лугьуз мецел гъанвай. Амма 
Маруся адалай вилик акатна. 

— Мирзебала, вуна заз багъишламиша,—лагьанаада. 
— Яъ, вуч багъишламишда? Вун ви ихтиярда авай  

кас я. Вуна заз багъишламиша. Мад за вун инжиклу  
хъийидач. 

— Зиди    рикIивай    я.  ДуIъриданни  вуна    заз  ба- 
гъиша. 

•— ДекIени, вуна а пчIи рахунар акъвазрин. Ал-
лагьди багъишрай! 

Гада мад раханач. КIвалахдал фена. Руш ичIи твакI 
хьиз амукьна. «Гьакьван юмшагъ гадади гила вичин 
лезгивал авуна».— фикирна Марусяди. 

Вахтунда атана кIани акьул лезгидиз кьулухъай 
къведа лугьуда. Им и сефердани гьахъ хьана. Гьа икI 
кьванйи хьаначиртIа рушанни гададин араяр нубатсуз 
турши жезвай. 

Пчина цIун тини ишинзавай. Кьве кьулунин ара-
дайвиниз цIун тинидин табагъар физвай. Пчинал ви -
лер алай устIарди фикирна: «Ваъ, акI жедач. Зун ба -
тIул я. Зун туьнт хьана кIандачир. Адахъ галаз ме-
целди рахана кIанда». 

Агь мез! Дуьньяда виридалайни ширин затI вун 
я. Ви мецикай вирт кIвахьзава лугьуда. Им ширин 
мез авай касдиз лап дуьз къимет гунуг я. Агь мез! 
Дуьньяда виридалайни туькьуьл затI вун я. Ви зегьер 
кIвахьзавай мез атIун лугьуда. Пад квачир сив авай 
касдиз имни лап дуьз къимет гунуг я. Хъсан мез ис-
лягьвилин, дуствилин алат тирди хьиз, пагьакьан мез 
миддявилин алатни я эхир. 
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Мирзебала, вичин фикирдиз къачупвайвал, \\.фу-
сядин кIан-пун ахтармишун патал адахъ галач ширин 
мецелди, сабурлувилелди рахадайвал тир. Илии, чЬ --
хи стхади а-вур ихтилатарни ада тикрар иГшзпай. 
Алискера лагьанай: 

— Мирземегьамедахъ      вичин      тахсирдин      жаза 
агакьна.   Дана,   чуьнуьхун   аданди     ахмакьвал   хьана 
Гьамни  чи  рабочийрин    къажгьандик    кутуна  кIанда. 
Ахпа ам табдагъ жеда. Захъни гьадахъни хзанар ава.  
Абур хуьре, чун ина,  акI виже къведач. Пака вунани,  
Темирханани мехъерар ийида.  Герек чна гьарда вичиз  
ацукьдай са къазма эциогна кIанда. И карда чаз гьуку- 
матдини куьмек гузва.   Амукьна   кьуьзуь   дидени-буба. 
Чпиз кIан хьайитIа    чна гьабурни   иниз   хкида.    КIан  
тахьайтIа,  хуьре    амукьрай,    чна   абурал    гъил   алаз 
ийида.  Гилан зампанадин яшайишдин шартIар, заз чиз,  
гьа ихьтинбур я. Коммунальный кIвалерик умуд кутур- 
тIа, исятда  ам  гьеле мукьварал  алай  кар   туш. Дяве - 
дин  хар   галукьнавай  уьлкве  арадиз     ахкъуддалди  са 
флан кьадардин вахтар фида... 

— ЧIехи стха гьахъ я,— лагьана Мирзебалади вичи-ви-
чик. Еке бегьлеяр алай гъиле авай ракьун лаш пчина 
экъуьрна. Мугъарада авай сев хьиз кьве раган арада 
уьмуьр кечирмишай вахтар, гьелбетда, амач. Гегьенш 
хьанвай рикIериз ачух майданар, акьуллу кьилериз ва 
гьунарлу  гъилериз  гьайбатлу  крар-кIвалахар   герек  я. 

Сиристав яна. Сменадин рабочияр дегиш хьана, 
Мирзебала Маруся гуьзлемишиз къапудал акъвазна -
вай. Шуынедин плиткаяр ийидай цехдин рабочияр ви-
ри хъфена. Маруся абурук квачир. КилигайтIа, ам 
михьи парталар алаз, тади кваз куьчедай физва. 
«^раб ам кIвалахдал алачир жал? Ам пакаман смена-
да авайд тир эхир» фикирна жегьилди адаз эверна:  

— Маруся! 
— Гьай! 
Элкъвена килигай руш, кIуфук мили хъвер кваз 

Мирзебаладин патав атана. Адан бурма ва расу чIа -
рар тару хкажзавай. 

— Зи  туьнт    рахун    багъишламиша,— лагьана   га 
дади. 

— Мирзебала,  чуч  комсомолдин  членар   я.  За  ваз 
са гаф лугьун:  хъел  атун, туьнт хьун инсандин зайиф- 
вал я. Са кпс    рахадайла, сабур    кьуна, эхирдалди яб  
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акална кIанда. Масад жувакай инжиклу авун кьегьал-
вал туш. 

— Зун  гъавурда   акьунва,— жаваб  гана   ада.—Мад 
за къваларай акъатиз хьайитIани а туьнтвал   ийидач.  
Де лагь кван тавакъуйда,   заз азаб   гузва. Цуькведин  
са  пришдин карни  авачиз    завай вун    инжиклу авун  
хьанва. 

— Гена   хъоан  хьана,   вуна  заз   эверна.   ТахьайтIа 
зун вакай рикI хана хъфин жедай. 

— Ам вуч лагьай чIал я? 
— Сенвиз ви стха хьиз, армиядай ахъаяай зи ярни  

хтана.  За  къе расчет вахчуна.  Чун    къе  няниз  Лиси- 
чанскдиз  хъфизва.   Зун    рекье    хутаз  вун    вокзалдал 
къведани?... Де гьелелиг, заз геж жезла. 

Некьид кIуфал хъвер къугъвазвай Мар>ся, кьил 
хкажна, хур экъисна, къветрен еришдалди ккамар къа-
чунивди фена. 

Маруся хъфизвай няниз Мирзебала са кIунчI 
цуькверни гваз вокзалдал фенай. Вагонда акьахнавай 
Марусяди цуьквер кьабулна, адан гъил чуькьвена ва 
лагьана: 

— Лисичанскда за шуьшедин заводда кIвалахда. 
Вахъ галаз соревнование тухуда. Кагъазар кхьида.  
Килиг, жаваб це. Де вун сагърай! # 

Мирзебалади рекье гьатнавай поезддиз килигиз гъил 
юзурна. Марусядихъ лалаз сифте таниш хьайи вахтар 
адан рикIел хтанвай. А чIавуз ада рушан ачухвал 
гьаясузвал яз Iьисабнай. Гила ада гаашманвал чIуг -
вазвай. «Вичин ярни галаз Маруся ина амукьнайтIа 
ажеб жедай» фикирна ада. РикIе чIуру хиял авачир 
инсан жувавай ччара  хьайила  гьайиф жеда,  эхир.  

Къум, къванци цIивиндин, рехи къванерин гъуьрер 
какадарна пчиниз вигьенва. ЦIун тини ишинзава. ЦIун 
лаваш ракьун рамкадай винелди чIугвазва. Машинно-
ванный цехдин устIар Мирзебала пчинин кьилихъ акъ-
вазнава. Ам фикирлу я: «И шуьшедин къацувал хкуд-
лай рехъ хьанайтIа ажеб жедай». УстIардин куьмекчи 
Алискера пчинлай виниз авай ракьун муькъвел акъваз-
на са вучатIани ийиава. Инал кьвдар авачир кьван 
чими я. Алгъанвай адан пелекай стIал-стIал гьекь 
кIвахьзава, перемдин юрфар михьиз яд хьанва Темир-
хана кьвед ЛIагьай мертебада шуьшедин табагъар 
атIузва Мирземегьамедан бригадади а патал алай 164 

кIвале шуьшеяр яшикра твазва ва вагонриз ягъизаа. 
Кьуд сгхади зарблу кIваггахдин чешне къалурзэва 
Сменадин вахт куьтягь хьана Гьасил авур шуьшрй -
рин кьадар гьисабна. 

— Ваъ,    акI   туш,— лагьана    устIарди.— Ам    ччин 
чIурна Темирханаз килигна.— Дуьз гьиоабнавач. 

— ЯтЬа,  жува  гьисаба,— жаваб  пана  гъвечIи  стха- 
ди, кIамаз хьунивди. 

— Чун  кьвед  якъадаш,   стхаяр  тирди  хьиз   комму- 
нистарни я. Учет дуьз тахвай кардихъ рябет жедач,— 
лагьана Мирзебялади 

Ахтармишна, цIийиз гьисабар кьуна. Сифтедай 
гъалатI хьайи ВЙШ метрдин шуьшеяр алава хъувуна. 
Гьахъ гьакъинихъ агакьна. 

— Чун  чIана  кIвалахдин   вахт   кечирмишзавайбур 
туш.  Гьар са декьикьа гьасил ийизвай шейиналди ал - 
цумзавайбур я,—■ алав,а хъувуна устIарди. 

Заводдин коллективди ирид йисан план вахтунди-
лай вилик кьилиз акъудун патал соцсоревнование ту-
хузва. Нетижада гьар йисан план артухни алаз тама-
марзава. Заводда коммунист зегьметдин бригадаяр гье-
ле 1959-йисуз арадиз атанва. И женгина Мирзебала ва 
адан стхаяр кьулухъ галамукьзавач. Майдин суварин 
вилик квай йикъар тир. Заводда социалист соревнова-
ниедин итогар кьазвай. Партийный бюродин секре -
тардин столдал кIвенкIвеIчийрин яргъи список ала. 
Списокдин   кьиле Абдурагьманов   Мирзебала кхьенвай.  

Советрин Союздин Коммунист партиядин XXII-
съездин вилик квай йикъара заводдин коллективдиз 
шад хабар атана. Игитвилин кIвалахдал лайихлу къи -
мет эцигна Дагъустандин совнархоздинни Дагъустан -
дии профюоюзрин Советдин къарардалди «Дагогни» 
заводдиз Коммунист Зегьметдин кархана лагьай гьуьр-
метлу тIвар гана. 

Хев квачиз, кагьулвилелди кIвалахдайдаз тенбел 
лугьуда. Устадвилелди, зирекдаказ, мукьуфдалди аш-
къилудаказ кIвалахдайдаз къучагъ, «къизилдин гъи -
лер» лугьуда. Амма коммунист зегьметдин бригада -
дин, карханадин членар лагьай тIвар,  им кьетIен 
тариф я. «Дагогни» заводдин рабочияр и гуьзел тIвар-
цIиз лайихлубур тирди абурун ашкъилу крари субу-
тарзава. 
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Эхиримжи пуд йисан къене заводдин рабочийр>! 
кIвалах хъсанарунин барадай 645 теклиф гана. Абур 
ишлемишуни саки зур миллион манатдин менфят гуз 
за. Коллективдин женгинин дибдин шартI продукция-
дин ери хъсанаруникай, шей жуваз акъваздай къимет 
агъузарукикай ибарат я. Шуьшедик квай къацувал 
хкатзава, адан къимет агъуз жезва. Шуьшейрин шартI-
лу ящикдин къимет виликдай кьуд манатдилайни вине 
авайтIа, гила пуд манатдилай тIимил артух я. 

— Ам   тIимил    я,— лугьузва    рабочийри,— чна    ам 
и мукьвара пуд манатдилайни агъузарда. 

Заводда   кIвалах   ислягьвилин   шартIара     къизгъин 
тир.   Гьевес хкаж хьанвай    рабочийрин    соревнование 
гегьенш жезвай. И соревнованиедик   заз чидай   ксарни  
квай. Абур я жергедин,   низамдик нваз   кIвалахзавай  
инсанар — кьуд стха, Абдурагьманан   гадаяр — шуьше- 
дин устIар, коммунист Мирзебала, устIардин куьмекчи  
Алискер,  шуьшеяр   атIудай  устIар,   коммунист  Темир- 
хан ва грузчикрин  бригадир Мирземегьамед я. Абуру  
къив гуз кIвалахзава.    Къив  гуни деминин  гуьгьуьлар  
хьиз кIвалахзавайбурун гуьгьуьларни къалурда.  

Завод худда тур сифте йисузни (1926) адан кIва-
лахдин нетижаяр цифрайралди гьисабнай. А чIавуз 
йиса 600 агъзур квадратный метр шуьшеяр гана. КДва-
лахдин нетижаяр гилани цифрайралди гьисабзава. 
А йисуз акъудай кьван шуьшеяр гила, тек са 20 юкъуз 
гьасил ийизва. йиса гьикьван жедатIа, кIелзавай кас, 
гила жува гьисаба. Вазни арифметика чида. Ихтияр 
це, и гъвечIи ппар за вални зцигин. Гирт гзаф ругур 
якIу рикI ягъай инсандиз бегьем гьял тахьанвай як 
ширин жедалда. Де ятIа килиг, проб ая кван.  

Огнидин кьуд пата цIийи яшайиш туькIуьрзавай 
женгни къизгъин я. Чахъ-чахъдин, пахъ-пахъдин сесе-
ри поселка гецуькьзава. Булдозерди ччилер къазми-
шиз язава хандакIар. Подъемный кранри къванер хка-
жиз эцигзава цлар. Хкаж жезва дарамат. Арадиз 
къвезва имарат. Багъманчийри кутазва багълар. Гьай-
ранарзава рехи дагълар. Тухузва пландик квай рекьер. 
ЧIугвазва къанаварни хуьлер. Жезва къвердавай 
яратмиш. Аваданвал, къулайвал мадни артмиш.  

КIвалахдилай  хтай  устIарди    ял  ягъиз    дивандал 
къвал  вигьенвай.  Почтальонди  адаз  са  кагъаз  хкана 
КилигайтIа,  ам Марусяди  ракъурнавайди тир.  Украи-166 

 
иада Лисичанскдии шуьшедин заводда кIвалахзавай 
ада дусгвилин саламар ракъурунихъ галаз, амай га -
фарин арада аваз кхьизвай: «. . Захъ галаз социалист 
соревнованиедик экечIун патал эверзава за ваз. Шар-
тIар ихьтинбур я»... 

«Гьуьрметлу Маруся! — жаваб гана адаз Мирзеба-
лади.— ... Ваз чида, чи заводди куь заводдихъ галаз 
социалист соревнование тухузва. Соревнованиеда хьан-
вай агалкьунриз килигна, и мукьвара чи заводдиз 
РСФСР-дип Министррин Советдинни ВЦСПС-дин гъи-
ляй-гъилиз къведай Яру пайдах ва пулдин пишкешар 
гапва. За ви эвер гун хушдаказ кьабулзава. Зун инан-
миш  я,  чун  инлай  гуьгъуьнизни  кьулухъ галамукьдач.  

Хсуси яшайишдикай лагьайтIа, зун мукьвара эв-
лелмиш хьана., Захъ галаз школада кIелай руш къа -
чупа за. Ви рикIел аламани, за ваз адакай ихтилатар 
авунай. Адан тIвар Рагьимат я. Ада ваз саламар ра-
къурзава. Зи юлдашни вун хыин хуш тIебиатдин ди-
шегьли я. Мугьманрал гзаф рикI алай кас я. Муьгьлет: 
къачурла, ви гъуьлни галаз къунагълухдиз ша. За 
квез чи кIвалихъ галай усадбадай тухдалди цпицIар 
гуда...» 

Пакамахъ фад къарагъай Мирзебала, кагъаз поч-
туниз вигьенз, заводдиз кIвалахдал фена. 

ЦIун тини ргазва, 
Чразва цIун лаваш!... 



Гьуьлуьн лепеяр 

Зардин къирмаж 

ЦIун  лаваш 
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